รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด
-----------------------1. ชุดโครงการวิจัย

: วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชในพื้นที่ชุ่มน้้าเพื่อใช้
ประโยชน์ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

2. โครงการวิจัย
อุตสาหกรรมกิจกรรม
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)

: วิจัยและพัฒนาบัวหลวงเพื่อการเกษตรและ
: วิจัยและพัฒนาพันธุ์บัวหลวง
: -

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)
: เปรียบเทียบพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิตไหลบัว
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Comparison of lotus varieties for stolon
production
4. คณะผู้ดาเนินงาน
หัวหน้าการทดลอง
ผู้ร่วมงาน

5.

บทคัดย่อ

: นางเมธาพร นาคเกลี้ยง1
: นางเอมอร เพชรทอง1
นางจิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข1
นายสมชาย บุญประดับ2
: การเปรียบเทียบพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิตไหลบัว
ด้า เนิ นการในพื้ น ที่ ของศู น ย์วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตร
พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสายต้นบัวหลวงที่เหมาะ
ส้ าหรับการผลิ ตไหลจากเชื้ อพันธุกรรมที่เก็บรวบรวมที่
พบว่า การปลูกบัวหลวงเพื่อการผลิตไหลเพื่อให้ได้จ้านวน
ไหลต่ อ พื้ น ที่ ม าก ในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว ควรปลู ก เดื อ น
พฤศจิกายนและเก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ์ เพราะมีจ้านวน
ไหลต่อพื้นที่ มากที่สุ ดคือ 6,171 ไหลต่อไร่ โดยช่ว ง
ดังกล่าวการปลูกสายต้นแดงแพร่ (Bang Pa-la Sto:5345) จะมีจ้านวนไหลมากที่สุดคือ 6,933 ไหลต่อไร่ แต่เมื่อ
เฉลี่ยทั้งปี (จ้านวน 4 ครั้ง) พบว่า ปลูกสายต้นขาวสงขลา
(SKL.Wh.Sto: 54-02) จะมีจ้านวนไหลต่อพื้นที่มากที่สุด
คือ 5,600 ไหลต่อไร่ ส่วนสายต้นสตูล 28 จะมีขนาดของ
ไหลบัวใหญ่และผลผลิตน้้าหนักไหลต่อพื้นที่มากกว่าสาย
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ต้นอื่นๆ คือ 0.88 เซนติเมตร และ 75.3 กิโลกรัมต่อไร่
ส่วนการปลู กสายต้นประจวบคีรีขันธ์จะมีความยาวไหล
มากกว่าสายต้นอื่นคือ 30.5 เซนติเมตร
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง เลขที่ 252 ม.15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
2
ส้านักผู้เชี่ย วชาญ กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
: Comparison of lotus 7 varieties for stolon
production was study in Phatthalung Agricultural
Research and Development Center from 20162018. The objective is to select the appropriate
varieties for stolon. It was found that planted in
November and harvested in February will have
highest the number of stolon was 6,171 per rai.
During this period, Dang Phrae (Bang Pa-la Sto: 5345) varieties had the highest is 6,933 per rai. But
the data from 1 year (4 times) showed that White
Songkhla (SKL.Wh.Sto: 54- 02) varieties will be a
maximum stolon of 5,600 per rai. And Satun 28
will have the big diameter and high yield than the
other varieties is 0.88 cm and 75.3 kg per rai. But
Prachuap Khiri Khan varieties will have a longer
than other varieties is 30.5 cm
6. คานา

: บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaerth) เป็นพืชใน
วงศ์ Nymphaeaceae อยู่ในสกุล Nelumbo มีชื่อเรียก
กันทั่วไปหลายชื่อ เช่น ปทุมชาติ บุญฑริก ปุณฑริก ปทุม
สั ตตบุษย์ สั ตตบงกช บั ว ฉัตรขาว บัว ฉั ตรชมพู เป็นต้ น
บัว หลวงเป็ นไม้น้าและไม้ล้ มลุ กหลายฤดู มี ล้ าต้นใต้ดิ น
แบบเหง้าและไหลอยู่ใต้ดิน ฝังตัวอยู่ในโคลนเลน ใบเดี่ยว
มีลั ก ษณะกลมใหญ่ สี เขี ยวอมเทา ใบอ่อ นจะลอยปิ่มน้้ า
ส่วนใบแก่จะชูพ้นน้้า ก้านใบแข็ง มีหนามเล็กๆ ดอกเป็น
ดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ มีทั้งดอกป้อมและดอกแหลม ดอกมี
กลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกมีหลายรูปทรงและมีหลายสี ผลรูป
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กลมรีสีเขียวนวล มีจ้านวนมากฝังอยู่ในส่วนที่เป็นรูปกรวย
ที่เรียกว่า ฝักบัว (กิ่งกาญจน์, 2555 อ้างถึงณรงค์, 2550)
คนไทยคุ้นเคยกับการน้าบัวหลวงมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่อดีต
จนถึ ง ปั จ จุ บั น จนกล่ า วได้ ว่ า ทุ ก ส่ ว นของบั ว หลวงนั้ น
สามารถน้ามาใช้เป็นปัจจัยสี่ในการด้ารงชีวิตได้ ประโยชน์
ของบั ว หลวง เช่ น ดอกในการบู ช าพระ ใช้ ใ นการจั ด
ตกแต่งสถานที่ รากและไหลบัว น้ามาท้าได้ทั้งอาหารคาว
และหวาน เช่ น แกงส้ ม น้้า รากบั ว รากบั ว เชื่อ ม เมล็ ด
น้ามาท้าอาหารคาว เช่น บะจ่าง เม็ดบัว เชื่อม เกสรบัว
น้ า มาท้ า น้้ า มั น หอมระเหย ก้ า นใบน้ า มาท้ า เป็ น เส้ น ใย
ส้าหรับท้าเครื่องนุ่มห่ม ดีบัวมีสรรพคุณแก้อาการหงุดหงิด
นอนไม่หลับ บ้ารุงหัวใจ บ้ารุงปอด เป็นต้น
สกุลของบัวหลวงที่มีปลูกในประเทศไทยปัจจุบัน
ได้แก่ สกุลปทุมชาติ (Nelumbo) เป็นบัวที่อยู่ในวงศ์ไม้น้า
ก้านแข็ง ชื่อสามัญ คือ ปทุม บัว หลวงแบ่งเป็น 2 ชนิด
ตามแหล่งก้าเนิดและกลุ่มสีของดอก แต่ที่นิยมปลูกและ
ให้ ผ ลผลิ ตดอก คือ บัวหลวงในภูมิภ าคเอเชีย ที่มีสี ของ
กลีบดอก 2 กลุ่มสี คือ สีขาว และชมพู -แดง มีทั้งที่ดอก
ซ้อนและไม่ซ้อน การปลู กบัว หลวงเพื่อประโยชน์ห ลาย
แบบ เช่น การปลูกเพื่อตัดดอก ส้าหรับบูชาพระ ตกแต่ง
การปลูกเพื่อตัดฝัก เพราะฝักขนาดใหญ่ เมล็ดอ่อนมีความ
หวาน การปลูกเพื่อเก็บฝักแก่ เพราะเมล็ดแก่มีแป้งมีความ
มัน สามารถน้าไปท้าอาหารได้ทั้งคาวและหวาน และการ
ปลูกเพื่อเก็บรากและไหลบัว สามารถน้าไปท้าอาหารได้ทั้ง
คาวและหวาน เช่น แกงส้มไหลบัว ส้มต้าไหลบัว น้้าราก
บัว เป็นต้น ซึ่งไหลบัวหลวง จะเป็นรากที่เจริญเติบโตใต้
ดินเกิดที่ปล้องของล้าต้น ระหว่างการเจริญเติบโต รากจะ
มีสีขาว หรือม่วงอ่อน ล้าต้นใต้ดินของบัวหลวงจะแตกกิ่ง
ใต้ดิน ในระยะแรกจะเป็นไหลบัว (stolon) ซึ่งจะมีสีขาว
ลักษณะเรียวยาว แต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะมีขนาดใหญ่
และพองกลายเป็นราก (กรมวิชาการเกษตร, 2555)
การปลู กบัวหลวงเพื่อการเก็บไหลบัว จะแตกต่าง
จากการปลู กเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ อื่ น คื อต้ องปล่ อยน้้ าให้ สู ง
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เพื่อให้ไหลบัวที่เกิดใหม่มีความยาวเหมาะส้าหรับการน้าไป
จ้าหน่ าย ไหลบั วจะเริ่ มให้ ผลผลิ ตหลั งจากปลู กไปแล้ ว 1
เดื อน ซึ่ งระยะเวลาในการปลู กบั วหลวงเพื่ อเก็ บไหลบั ว
จะใช้ ระยะเวลาเพี ยง 1 ถึ ง 2 เดื อน เท่ านั้น หลั งจากนั้ น
จ ะ ต้ อ ง ท้ า ก า ร ป ลู ก ใ ห ม่
(https://www.thaiarcheep.com/ไหลบัวสร้างรายได้)
ส้าหรับความแตกต่างระหว่างสายบัวกับไหลบัว
หรื อ หลดบั ว คื อ สายบั ว คื อ ก้ า นของดอกบั ว สาย มี สี
น้้าตาล ต้องลอกเปลื อกนอกออกก่อนน้ามาปรุงอาหาร
เมนูที่เป็นที่สุดของสายบัว คือ แกงต้มกะทิ หรือจะผั ดกับ
กุ้ง กินสดๆ ลวกจิ้มน้้าพริก ก็ได้ สายบัวเวลาน้าไปปรุง
อาหาร เมื่อโดนความร้อน ยางในสายบัวจะท้าให้สายบัวมี
สีคล้้า ส่วนไหลบัวหรือหลดบัว เป็นหน่อของบัว คือ ส่วน
ที่งอกขึ้นมาและจะเจริญเป็นล้าต้นใหม่ต่อไป สีของไหลบัว
จะเป็นสีขาว ไหลบัวที่นิยมน้ามากินนั้นเป็นบัวหลวง จะมี
ความกรอบกว่าสายบัว เมนูยอดนิยมของไหลบัว หรือหลด
บัว คือ แกงส้ม ย้า ส้มต้า หรือผัดน้้ามันกับเนื้อสัตว์ต่างๆ
คุณประโยชน์ก็ต่างกันด้วย สายบัวจะช่วยลดอาการเกร็ง
ของล้ าไส้และกระเพาะ ลดความเครียด บรรเทาอาการ
ท้องผูก ขับปัสสาวะ ดับพิษร้อนในกาย ส่วนไหลบัวเป็นยา
รสเย็นจืด แก้อ่อนเพลีย บ้ารุงหัวใจ มีเส้นใยอาหารมาก
ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดี
7. วิธีดาเนินการ

: อุปกรณ์
- สายต้นบัวหลวง จ้านวน 7 สายต้น
สายต้นประจวบคีรีขันธ์ (PJ.R.Sto:53-01)
สายต้นขาวสงขลา (SKL.Wh.Sto: 54-02)
สายต้นแดงแพร่ (Bang Pa-la Sto:53-45)
สายต้นสตูล 28
สายต้นอุบลราชธานี 30
สายต้นนครสวรรค์ 34
สายต้นปทุมธานี 36
- ปุ๋ยอินทรีย์
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- ปุ๋ยสูตร 15-15-15
- อุปกรณ์ในการวัดความสูง
- เครื่องชั่ง ถุงพลาสติก
- พลาสติกด้า
- หน้าดิน
- วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ RCB (Randomized
Complete Block Design) จ้านวน 3 ซ้า้ 7 กรรมวิธี
- วิธีปฏิบัติการทดลอง
1. ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ ที่คัดเลือกระหว่างปี 25542556 จ้านวน 7 สายต้น คื อ คื อ สายต้นประจวบคี รีขันธ์
(PJ.R.Sto:53-01) สายต้นขาวสงขลา (SKL.Wh.Sto: 54-02)
สายต้นแดงแพร่ (Bang Pa-la Sto:53-45) สายต้นสตูล 28
สายต้นอุบลราชธานี 30 สายต้นนครสวรรค์ 34 และสายต้น
ปทุมธานี 36
2. ขุดบ่อขนาด 1 x 6 ตารางเมตร/การทดลองย่อย ลึก
30-50 เซนติเมตร ระยะปลูก 2 x 2 เมตรและกรุบ่อด้วย
พลาสติก เพื่อป้องกันการปนกันของพันธุ์ที่ทดสอบน้้าซึม
ออกจากบ่อ และเป็นการก้าหนดปริมาณดินที่ใช้ทดลองได้
เท่ากันทุกบ่อ เตรียมวัสดุปลูกโดยใช้ดินเลน : ดินเหนียว :
มูล วัว แห้ ง อัต ราส่ ว น 2:1:1 ใส่ วั ส ดุป ลู กในบ่อ สู ง 20
เซนติเมตร และใส่ดินเลนลงในบ่อส้าหรับเป็นวัสดุปลูก
3. คัดเลือกไหลบัวหลวงที่มีปลายยอดสมบูรณ์และมี 3-4
ข้อ ปลูกพันธุ์บัวหลวงให้ปลายไหลโผล่พ้นดินปลูก และปลูก
ให้ปลายไหลหันไปตามแนวยาวและหันเข้าหากลางบ่อ
4. เติมน้้าสูงจากระดับผิวดิน 0.1 เมตร และทยอยเติม
น้้าเพิ่มตามระดับความยาวของก้านใบที่ยืดยาวขึ้น รักษา
ระดั บ น้้ า ให้ ค งที่ ไ ว้ ที่ 0.3 เมตร จากระดั บ ผิ ว ดิ น ตลอด
ช่วงเวลาทดลอง
5. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 250 กรัมต่อบ่อที่อายุ
30 และ 60 วัน หลังปลูก และปุ๋ยสูตรเดิมอัตรา 500 กรัม
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ต่อบ่อ ที่อายุ 90 และ 150 วัน หลังปลูก ตามล้าดับ โดยฝัง
ดินบริเวณด้านข้างล้าต้นส่วนปลายไหล
6. ก้า จัดศัตรูบัว หลวงทั้งบริ เวณใบและในน้้าอย่า ง
สม่้าเสมอ ระวังไม่ให้มีสาหร่ายและหอยภายในบ่อ
- การบันทึกข้อมูล
1. ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต เช่น น้้าหนัก
และจ้านวนรากต่อพื้นที่
2. คุณภาพของผลผลิต เช่น ขนาดของราก สี ความ
สม่้าเสมอ คุณภาพการบริโภค
- เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2561
สถานที่ท้าการทดลอง พื้นที่นาลุ่ม ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพัทลุง
8. ผลการทดลองและวิจารณ์

: ด้าเนินการปลูกบัวหลวงเปรียบเทียบพันธุ์บัวหลวงเพื่อ
การผลิ ตไหลบัว ในบ่อที่กรุด้วยพลาสติกด้า ขนาด 1 x 6
ตารางเมตร ลึก 30- 50 เซนติเมตร (ภาพผนวกที่ 1) เหตุผล
ที่ ต้ อ งปลู ก บั ว หลวงในบ่ อ ดิ นที่ กรุ ด้ ว ยพลาสติ ก เพราะ
บัวหลวงเป็นไม้น้าที่มีล้าต้นใต้ดิน เจริญเติบโตตามแนวนอน
ใต้ชั้นผิวดินใต้น้า หากน้ามาปลูกในบ่อดินทั่วไป บัวหลวงจะ
เจริญเติบโตเลื้อยไปทั่ว จนไม่สามารถควบคุมได้ ด้าเนินการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตไหลบัวทุกๆ 3 เดือน โดยใช้แรงงานคน
เก็ บ เกี่ ย วและล้ า งท้ า ความสะอาด (ภาพผนวกที่ 2)
สามารถเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ไหลบั ว ได้ จ้ า นวน 4 ครั้ ง
ผลการทดลองพบว่า
- จ้านวนไหลต่อพื้นที่แต่ละช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ การเก็บผลผลิ ตไหลบัว เดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 มี จ้ า นวนไหลต่ อ พื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ
6,171 ไหลต่อไร่ ในช่วงเดือนเก็บเกี่ยวดังกล่าวสายต้นแดง
แพร่ (Bang Pa-la Sto:53-45) มีจ้านวนไหลต่อพื้นที่มาก
ที่สุด คือ 6,933 ไหลต่อไร่ และเมื่อเฉลี่ยทั้ง 4 ครั้งที่เก็บ
เกี่ยวพบว่า สายต้นขาวสงขลา (SKL.Wh.Sto: 54-02)
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มี จ้ า นวนไหลต่ อ พื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ 5,600 ไหลต่ อ ไร่
(ตารางที่ 1)
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไหล การเก็บเกี่ยวช่วงเดือน
พฤษภาคม 2560 มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ อ ย่ า งมี
นัยส้าคัญ โดยสายต้นสตูล 28 มีขนาดไหลใหญ่กว่าสายต้น
อื่นคือ 0.85 เซนติเมตร ส่ วนช่วงเดือนเก็บเกี่ยวอื่น ไม่มี
ความแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ การเก็ บ เกี่ ย วช่ ว งเดื อ น
พฤศจิกายน 2561 ไหลบัวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไหล
ใหญ่ สุ ด คื อ 0.81 เซนติ เ มตร การเก็ บ เกี่ ย วช่ ว งเดื อ น
ดังกล่าวสายต้นอุบลราชธานี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไหลใหญ่สุดเท่ากับ 0.89 เซนติเมตร และเมื่อเฉลี่ยทั้ง 4
ครั้งที่เก็บเกี่ยว พบว่า สายต้นสตูล 28 มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไหลใหญ่กว่าสายต้นอื่น คือ 0.88 เซนติเมตร
(ตารางที่ 2)
- ความยาวไหล การเก็บเกี่ยวแต่ละช่วงเดือนไม่มี
ความแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ โดยการเก็ บ เกี่ ย วช่ ว งเดื อ น
สิ ง หาคม 2560 มี ค วามยาวไหลมากที่ สุ ด คื อ 31.5
เซนติ เ มตร ในช่ ว งเดื อ นเก็ บ เกี่ ย วดั ง กล่ า วสายต้ น
นครสวรรค์ 34 มี ค วามยาวไหลมากสุ ด คื อ 36.2
เซนติ เ มตร และเมื่ อ เฉลี่ ย ทั้ ง 4 ครั้ ง ที่ เ ก็ บ เกี่ ย ว พบว่ า
สายต้นประจวบคีรีขันธ์มีความยาวไหลมากกว่าสายต้นอื่น
คือ 30.5 เซนติเมตร จากผลการทดลองจะเห็นว่าความ
ยาวไหลบัว ค่อนข้างสั้ นกว่าทั่ว ไป เนื่องจากแปลงวิจัยมี
ความจ้ากัดของพื้นที่ แต่ทุกสายต้นที่น้าเข้าเปรียบเทียบ
ได้รับข้อจ้ากัดนั้นเหมือนกัน (ตารางที่ 3)
- ผลผลิตน้้าหนักไหลต่อพื้นที่ การเก็บเกี่ยวแต่
ละช่วงเดือนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ การเก็บเกี่ยว
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีผลผลิตน้้าหนักไหลต่อพื้นที่
มากที่สุ ด คือ 95.0 กิโ ลกรัมต่อ ไร่ ซึ่งการเก็บเกี่ยวช่ว ง
เดือนดังกล่ าวสายต้นสตูล 28 มีผ ลผลิ ตน้้าหนักไหลต่อ
พื้นที่มากที่สุดคือ 200.0 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อเฉลี่ยทั้ง 4
ครั้งที่เก็บเกี่ยว พบว่า สายต้นสตูล 28 มีผลผลิตน้้าหนัก
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ไหลต่อพื้นที่มากสุดเช่นกัน คือเท่ากับ 75.3 กิโลกรัมต่อไร่
(ตารางที่ 4)
ส้าหรับสีของไหลสด พบว่า ส่ วนใหญ่มีสีขาว-ครีม
(ภาพผนวกที่ 4) การจัดการโรคแมลงที่ส้าคัญของบัวหลวง
พบว่า ไม่พบการเกิดโรคของไหลบัวที่ด้าเนินการวิจัย แต่
พบการระบาดของแมลง ซึ่งแมลงที่พบ ได้แก่ หนอนกระทู้
เพลี้ยไฟ และมีการกัดกิ นต้นอ่อนของหอยเชอรี่ ซึ่งมีการ
ก้าจัดโดยการหว่านกากชาในบ่อ (ตารางผนวกที่ 1)
ส่ ว นความพึ ง พอใจของผู้ ชิ ม เมื่ อ น้ า ไหลบั ว หลวง
แปรรู ปเป็นส้ มต้ า (ภาพผนวกที่ 5) จากจ้ านวนผู้ ชิ ม 10
ท่าน พบว่า ผู้ชิมชอบความกรอบ ความหวานและรสชาติ
ของสายต้นแดงแพร่ (Bang Pa-la Sto:53-45) มากกว่า
สายต้นอื่นๆ คือ มี ความพึงพอใจอยู่ระดับ 3.80 คะแนน
ซึ่ ง เกณฑ์ การให้ ค ะแนนอยู่ ที่ ระดั บ สู ง สุ ด 5 คะแนนคื อ
5 พึ งพอใจที่ สุ ด 4 พึ งพอใจมาก 3 พึ ง พอใจปานกลาง
2 พึงพอใจน้อย 1 ไม่พึงพอใจ (ตารางผนวกที่ 2)
ตารางที่ 1 จ้านวนไหล (ไหลต่อไร่ ) ของบัว หลวงเปรียบเทียบพันธุ์บัว หลวงเพื่อการผลิ ต ไหลบัว
ปี 2560-2561 ณ พื้นที่นาลุ่มของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ชื่อสายต้นบัวหลวง

เดือนเก็บเกี่ยว

average

พฤษภาคม 60 สิงหาคม 60 พฤศจิกายน 60 กุมภาพันธ์ 61

1. สายต้นปทุมธานี 36

2,667

3,467

2,933

5,867

3,734

2. สายต้นขาวสงขลา
(SKL.Wh.Sto: 54-02)
3. สายต้นแดงแพร่
(Bang Pa-la Sto:53-45)
4. สายต้นสตูล 28

4,533

3,200

8,267

6,400

5,600

4,533

3,467

2,667

6,933

4,400

2,677

4,267

2,133

6,400

3,869

5. สายต้นอุบลราชธานี

2,667

4,533

2,667

6,400

4,067

6. สายต้นนครสวรรค์ 34

2,400

3,733

2,400

5,867

3,600

7. สายต้นประจวบคีรีขันธ์

5,600

3,467

3,200

5,333

4,400

Average

3,582

3,733

3,467

6,171

4,239

CV.(%)

63.1

44.3

84.0

20.8

15.17
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ตารางที่ 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไหล (เซนติเมตร) ของบัวหลวงเปรียบเทียบพันธุ์บัวหลวงเพื่อการ
ผลิตไหลบัว ปี 2560-2561 ณ พื้นที่นาลุ่มของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ชื่อสายต้นบัวหลวง

เดือนเก็บเกี่ยว
/1

พฤษภาคม 60

average

สิงหาคม 60 พฤศจิกายน 60 กุมภาพันธ์ 61

1. สายต้นปทุมธานี 36

0.70ab

0.76

0.89

0.63

0.75

2. สายต้นขาวสงขลา
(SKL.Wh.Sto: 54-02)
3. สายต้นแดงแพร่
(Bang Pa-la Sto:53-45)
4. สายต้นสตูล 28

0.52bc

0.59

0.79

0.60

0.63

0.46bc

0.60

0.67

0.89

0.66

0.85a

0.61

0.86

1.18

0.88

5. สายต้นอุบลราชธานี

0.63abc

0.67

0.89

0.62

0.70

6. สายต้นนครสวรรค์ 34

0.40c

0.77

0.83

0.57

0.64

7. สายต้นประจวบคีรีขันธ์

0.58abc

0.65

0.74

0.79

0.69

Average

0.59

0.66

0.81

0.75

0.71

CV.(%)

24.5

25.8

14.3

40.6

14.4

/1

ค่าเฉลี่ยที่ตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT

ตารางที่ 3 ความยาวไหล (เซนติเมตร) ของบัวหลวงเปรียบเทียบพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิต ไหลบัว
ปี 2560-2561 ณ พื้นที่นาลุ่มของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ชื่อสายต้นบัวหลวง

เดือนเก็บเกี่ยว

average

พฤษภาคม 60 สิงหาคม 60 พฤศจิกายน 60 กุมภาพันธ์ 61

1. สายต้นปทุมธานี 36

21.6

33.7

28.4

24.4

27.0

2. สายต้นขาวสงขลา
(SKL.Wh.Sto: 54-02)
3. สายต้นแดงแพร่
(Bang Pa-la Sto:53-45)
4. สายต้นสตูล 28

26.4

26.5

24.0

33.9

27.7

23.4

29.9

26.9

29.6

27.5

21.5

28.3

25.3

32.7

27.0

5. สายต้นอุบลราชธานี

26.8

31.4

25.0

30.1

28.3

6. สายต้นนครสวรรค์ 34

19.1

36.2

30.3

25.8

27.9

7. สายต้นประจวบคีรีขันธ์

27.5

34.3

25.9

34.1

30.5
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Average

23.8

31.5

26.5

30.1

27.9

CV.(%)

17.3

14.9

15.0

17.4

10.6

ตารางที่ 4 ผลผลิตน้้าหนักไหล (กิโลกรัมต่อไร่) ของบัวหลวงเปรียบเทียบพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิต
ไหลบัว ปี 2560-2561 ณ พื้นที่นาลุ่มของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ชื่อสายต้นบัวหลวง

เดือนเก็บเกี่ยว

average

พฤษภาคม 60 สิงหาคม 60 พฤศจิกายน 60 กุมภาพันธ์ 61

1. สายต้นปทุมธานี 36

32.8

34.7

64.8

62.1

48.6

2. สายต้นขาวสงขลา
(SKL.Wh.Sto: 54-02)
3. สายต้นแดงแพร่
(Bang Pa-la Sto:53-45)
4. สายต้นสตูล 28

52.5

27.5

52.5

80.8

53.3

24.0

25.9

34.7

88.0

43.2

37.3

29.3

34.7

200.0

75.3

5. สายต้นอุบลราชธานี

29.3

18.4

43.5

88.8

45.0

6. สายต้นนครสวรรค์ 34

16.0

41.9

44.5

56.8

39.8

7. สายต้นประจวบคีรีขันธ์

30.1

37.3

32.8

88.8

47.3

Average

31.7

30.7

43.9

95.0

50.4

CV.(%)

72.0

44.7

49.5

69.5

43.2

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : การปลูกบัวหลวงเพื่อการผลิตไหลเพื่อให้ได้ จ้านวน
ไหลต่อพื้นที่มาก ควรปลูกเดือนพฤศจิกายนและเก็บ
เกี่ยวเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีจ้านวนไหลต่อพื้นที่
6,171 ไหลต่อไร่ ซึ่งการปลูกและเก็บเกี่ยวช่วงเดือน
ดังกล่าวการปลูกสายต้นแดงแพร่ (Bang Pa-la
Sto:53-45) จะมีจ้านวนไหลมากที่สุดคือ 6,933 ไหล
ต่ อ ไร่ แต่ เ มื่ อ เฉลี่ ย ทั้ ง ปี ของการวิ จั ย นี้ ก ารปลู ก
สายต้นขาวสงขลา (SKL.Wh.Sto: 54-02) จะมีจ้านวน
ไหลมากที่สุดคือ 5,600 ไหลต่อไร่ สายต้นสตูล 28 จะ
มีขนาดไหลใหญ่และผลผลิตน้้าหนักไหลมากกว่า สาย
ต้นอื่นๆ คือ 0.88 เซนติเมตร และ 75.3 กิโลกรัมต่อไร่
ซึ่งเหมาะส้ าหรับพื้นที่ที่มีการซื้อขายแบบชั่งน้้าหนัก
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แ ต่ ถ้ า ต้ อ ง ก า ร ไ ห ล บั ว ย า ว ก า ร ป ลู ก ส า ย ต้ น
ประจวบคีรีขันธ์จะมีความยาวไหลมากกว่าสายต้นอื่น
คือ 30.5 เซนติเมตร แต่การซื้อขายปัจจุบันมีการซื้อ
ขายแบบมัดวางขาย ไม่มีการชั่งน้้าหนัก เพราะฉะนั้น
สายต้นที่เหมาะคือ สายต้นแดงแพร่ (Bang Pa-la
Sto:53-45) หรือสายต้นขาวสงขลา (SKL.Wh.Sto:
54-02)
10. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : นักวิจัยหรือผู้สนใจสามารถน้าผลการทดลอง
เป็ นข้ อมู ล ในการวิ จั ยต่ อยอดหรื อแนะน้ าพั นธุ์ ให้ แก่
บุ คคลที่ ส นใจการปลู กบั ว หลวงเพื่ อ การผลิ ต ไหลบั ว
ต่อไปได้
11. คาขอบคุณ (ถ้ามี) : 12. เอกสารอ้างอิง

: กิ่งกาญจน์ พิชญกุล พงศกร สรรค์วิทยากุล
ปาริฉัตร สังข์สะอาด และประสาน สืบสุข.
2555. การจัดท้าลายพิมพ์ดีเอ็นเอของบัว
หลวงโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ. บัวไทย: การ
อนุรักษ์ความหลากหลาย ใน เอกสารสัมมนา
วิชาการ การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ
ครั้งที่ 10. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 17-18
สิงหาคม 2555. หน้า 34-55.
กรมวิชาการเกษตร. 2555. บัว...ราชินีแห่งไม้น้า.
มหัศจรรย์สีสันพรรณบัว. หน้า 1-14.
https://www.thaiarcheep.com/ไหลบัวสร้าง
รายได้. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562.

13. ภาคผนวก
- ตารางผนวก
ตารางผนวกที่ 1 ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ที่พบ
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ชื่อสายต้นบัวหลวง

สีไหล

การเกิดโรคใน
การเข้าท้าลายของ
แปลง
แมลงในแปลง
พบ
ไม่พบ พบ
ไม่พบ
หนอนกระทู้

1. สายต้นปทุมธานี 36

ขาวครีม

2. สายต้นขาวสงขลา
(SKL.Wh.Sto: 54-02)
3. สายต้นแดงแพร่
(Bang Pa-la Sto:53-45)
4. สายต้นสตูล28

ขาวครีม

หนอนกระทู้

ขาวครีม

เพลี้ยไฟ

ขาวครีม

เพลี้ยไฟ

5. สายต้นอุบลราชธานี

ขาวขุ่น

เพลี้ยไฟ

6. สายต้นนครสวรรค์ 34

ขาวครีม

เพลี้ยไฟ

7. สายต้นประจวบคีรีขันธ์

ขาวครีม

เพลี้ยไฟ

หมายเหตุ

หอยเชอรี่เข้าท้าลาย
ต้นอ่อน
หอยเชอรี่เข้าท้าลาย
ต้นอ่อน
หอยเชอรี่เข้าท้าลาย
ต้นอ่อน
หอยเชอรี่เข้าท้าลาย
ต้นอ่อน
หอยเชอรี่เข้าท้าลาย
ต้นอ่อน
หอยเชอรี่เข้าท้าลาย
ต้นอ่อน
หอยเชอรี่เข้าท้าลาย
ต้นอ่อน

ตารางผนวกที่ 2 คะแนนความพึงพอใจของผู้ชิมจ้านวน 10 ท่าน เมื่อน้าไหลบัวมาแปรรูป
ชื่อสายพันธุ์

ความกรอบ

ความหวาน

รสชาติ

ค่าเฉลี่ย

1. สายต้นปทุมธานี 36

3.60

2.50

3.40

3.17

2. สายต้นขาวสงขลา

3.10

2.70

3.50

3.10

4.00

3.60

3.80

3.80

4. สายต้นสตูล 28

3.40

2.90

3.50

3.27

5. สายต้นอุบลราชธานี

3.20

3.10

3.20

3.17

6. สายต้นนครสวรรค์ 34

2.90

3.10

3.30

3.10

7. สายต้นประจวบคีรีขันธ์

3.30

3.10

3.40

3.27

(SKL.Wh.Sto: 54-02)
3. สายต้นแดงแพร่
(Bang Pa-la Sto:53-45)

13

- ภาพผนวก

ภาพผนวกที่ 1 การปลูกเปรียบเทียบพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิตไหลบัว

ภาพผนวกที่ 2 การเก็บเกี่ยวผลผลิตไหลบัวหลวง

14

สายต้นปทุมธานี 36

สายต้นแดงแพร่

สายต้นอุบลราชธานี

สายต้นขาวสงขลา

สายต้นสตูล 28

สายต้นนครสวรรค์ 38

สายต้นประจวบคีรีขันธ์
ภาพผนวกที่ 3 ลักษณะไหลบัวหลวงแต่ละสายต้น

15

ภาพผนวกที่ 4 การน้าไหลบัวหลวงแปรรูปเป็นส้มต้าไหลบัว

