ดอกบัว นานาพันธุ
"บัว" เปนไมนาที
ํ้ ่มีดอกสวยงามทั้งสีสันและรูปราง นํามาปลูกประดับในบริเวณบาน หรือตัดดอก
เพือ่ นํามาบูชาพระ และประดับแจกัน ถากลาวถึงดอกบัว คนโบราณมักจะนึกถึงบัวหลวงและบัวสาย แต
ความจริงบัวที่ปลูกเปนไมดอก ไมประดับ ปจจุบันมีหลายชนิด ไดแก บัวหลวง บัวผัน บัวสาย บัวฝรั่ง
จงกลนี และบัวกระดัง เปนตน

โคโลลาตา (Colorata)

เปนบัวผันพันธุพื้นเมืองในทวีปแอฟริกา โดยมี ดร. เสริมลาภ วสุวัต นํามาจากประเทศสหรัฐ
อเมริกา ในป พ.ศ. 2522 กานใบกานดอกมีสีเขียว ไมมีขน ใบคอนขางกลมไมเปนระเบียบ ดอกดกและทะ
ยอยออก ดอกตูมคอนขางปอม ดอกสีมวงครามออน กลีบเลี้ยงดานนอกสีเขียว ดานในสีครามออนเชนเดียว
กับกลีบดอก เกสรตัวเมีย และกานชูเกสรตัวผูมีสีเหลือง ดอกมีกลิ่นหอมหวาน

บัวผัน (Cape water-lilly)

เปนบัวพื้นเมืองซึ่งแยกไดหลายพันธุ แลวตั้งชื่อตามแหลงที่คนพบ ถิ่นกําเนิดอยูที่แอฟริกาใต มีดอก
คอนขางดก ดอกตูมอยูนานประมาณ 3 วัน ในชวงเชาถึงเย็น กลีบดอกและกลีบเลี้ยงมีโคนกวาง ปลายเรียว
แหลม กลีบเลี้ยงนอกสีเขียวมีเสนสีนํ้าตาล เกสรตัวเมียและกานชูเกสรมีสีเหลือง ใบเปนรูปไข ปลายใบนม
หูใบเปด ขอบใบจัก เสนผาศูนยกลาง 25-30 เซนติเมตร

สัตตบงกช (Roseum Plenum)

ดอกมีขนาดใหญ กลีบดอกซอนกันมาก ดอกตูมมีทรงแปน บัวหลวงลักษณะนี้เรียกวา สัตตบงกช
บัวหลวงแดง หรือบัวฉัตรแดง ดอกนําไปบูชาพระ ใบนํามาหอของเชนเดียวกับบัวหลวงปทุม กลีบชั้นในชาว
มาเลเซียนํามาตําพอกแกโรคซิฟล ซิ ชาวชวาใชเปนยาแกทองรวง กานและใบสามารถนํามาทํายาหอม แกไข
ยาธาตุ ฟอกโลหิต สัตตบงกช นิยมขยายพันธุโดยการแยกไหลเปนสวนใหญ เนื่องจากดอกไมคอยบาน

บัวหลวง (East Indian Lotus)

ดอกมีขนาดใหญ ดอกตูมมีลักษณะเปนรูปไข ปลายเรียว ดอกรา บัวหลวงลักษณะนี้เรียกไดหลาย
ชื่อ คือ ปทุม ปทมา โกระณต บัวหลวงชมพู บัวหลวงแดง เปนตน ใชเปนไมตัดดอก เพื่อนํามาบูชาพระ ใบ
นํามาใชหอ ของแทนใบตอง กานใบในประเทศอินเดียใชเปนยาแกทองรวงได หรือนํามาใชในงานประดิษฐ
ตางๆ บัวหลวงมีถิ่นกําเนิดอยูแถบเอเซีย เชน ประเทศจีน อินเดีย และไทย

วิคตอเรีย (Victoria)

นิยมเรียกวาบัวกระดง ตามลักษณะของใบที่มีขนาดใหญ และยกขอบขึ้นคลายกระดงของไทย ใบ
ใหญมเี สนผาศูนยกลางประมาณ 1-1.5 เมตร เปนไมนํ้าพันธุพื้นเมืองของทวีปอเมริการใต นําเขามา
ประเทศไทยเมื่อประมาณ 100 ปมาแลว ดอกดกและตูมมาก จะบานประมาณ 2 วันครึ่ง เมื่อดอกบานเต็ม
ทีจ่ ะมีขนาดใหญประมาณ 30 เซนติเมตร แตละดอกจะมีกลีบประมาณ 60 กลีบ

ไดเร็คเตอรจีทีมวั ร (Director G.T. Mroore)

เปนบัวผันพันธุล กู ผสม มีถิ่นกําเนิดอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นําเขามาประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.
2514 ใบเปนรูปไข กานใบ กานดอกมีสีนํ้าตาลอมแดง ไมมีขน ดอกดกและทยอยออกตามกัน บาน 3-4
วัน กลีบเลี้ยงดานนอกสีเขียว สวนดานในสีเหมือนกลีบดอกคือ สีมวงเขม ปลูกใชเปนไมตัดดอกไดดี เพราะ
กานดอกและกลีบดอกแข็ง ปลูกงาย และทนตอโรคไดดี

สัตตบรรณ (Red India Water-Lily)

หรือบัวแดง เปนบัวสายพันธุพื้นเมืองไทย ดอกเปนไมประดับ กานนิยมมารับประทานเปนอาหาร
กลีบดอกซอน ปลายดอกเรียวแหลม ดอกดก ดอกตูมคอนขางยาว บานประมาณ 3-4 วัน ชอบอากาศรอน
เมือ่ บานเต็มทีจ่ ะมีเสนผาศูนยกลางยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร เกสรตัวเมียและกานชูเกสรตัวผูมีสีนํ้า
ตาลออนอมแดงเรื่อ อับเกสรตัวผูสีแดงเขม มีกลิ่นหอมออนๆ

เอลลิซิอานา (Ellisiana)

เปนบัวฝรั่งพันธุผสม ถิ่นกําเนิดเดิมอยูที่ประเทศฝรั่งเศส นําเขามาในไทยประมาณ พ.ศ. 2512
ดอกไมดก ดอกตูมบานประมาณ 3-4 วัน ในเวลาเชา-เย็น เมื่อดอกบานจะมีรูปรางคลายถวย สีของกลีบ
ดอกคลายกับสีทับทิบ จึงนิยมเรียกวา ทับทิบสยาม ดอกมีกลิ่นหอมออนๆ ใบรูปไข ขอบใบเรียบ ปลายใบ
มน ดานลางของใบมีสีชมพูออนๆ ขยายพันธุคอนขางงายแตติดเมล็ดยาก

มิสซิสเอ็ดเวิรดสวิทเทคเกอร (Mrs.Edwards Whitaher)

เปนบัวผันพันธุลูกผสม มีถิ่นกําเนิดอยูที่สหรัฐอเมริกา นําเขาไทยเมื่อ พ.ศ. 2523 ลักษณะใบเปน
รูปไข ขอบใบจักร แหลมหาง มีแถบดางสีนํ้าตาลแดง กานใบและกานดอก สีเขียวเหลือบนํ้าตาลแดง ไมมีขน
ดอกดกและทยอยออก กลีบดอกซอน กลีบเลี้ยงดานนอกสีเขียว มีจุดประปลายสีนํ้าตาลแดง ดานในสีคราม
ออน เชนเดียวกับกลีบดอก มีกลิ่นหอมหวาน

ซันไรส, ไจแอนทเยลโล (Sunrise ,Giant yellow)

เปนบัวฝรั่งพันธุลูกผสม มีถิ่นกําเนิดอยูที่ฝรั่งเศส ใบมีลักษณะกลม ขอบใบเรียบ ปลายใบมนมี
จุดกระสีมว ง กานใบและกานดอกสีเขียวออนอมชมพู ไมมีขน ดอกคอนขางดกและทยอยออกตามกัน
กลีบดอกซอนมาก กลีบเลี้ยงดานนอกสีเขียว ดานในสีเหลืองออน เชนเดียวกับกลีบดอก ดอกมีกลิ่น
หอมออนๆ ทนตอสภาพแวดลอมในประเทศไทยไดดี

มาดามวิลฟรองกอนเนียร (Madame Wilfron Gonnerre)

เปนบัวฝรั่งพันธุลูกผสม มีถิ่นกําเนิดอยูที่ประเทศฝรั่งเศส ใบมีลักษณะกลม ขอบใบเรียบ ปลายมน
กานใบและกานดอกสีแดง มีขน ดอกดกและทยอยออกตามกัน เปนชุดๆ ดอกตูมมีลักษณะปอม กลีบเลี้ยง
ดานนอกสีเขียวออน ดานในสีคลายกลีบดอก ลักษณะพิเศษคือ เปนบัวที่มีกลีบดอกซอนกันมากที่สุด และ
สีดอกจะเปลี่ยนจากชมพูเรื่อในวันแรก จนเปนสีชมพูเขมในวันสุดทาย

เท็ดอูเบอร (Ted Uber)

เปนบัวผันพันธุลูกผสม มีถิ่นกําเนิดอยูที่สหรัฐอเมริกา นําเขามาในไทยเมื่อ พ.ศ. 2514 ลักษณะ
ใบเปนรูปไข ขอบใบจักรและปลายแหลม กานใบและกานดอกสีเขียว ไมมีขน ดอกดกและทยอยออก ดอก
ตูมคอนขางปอม กลีบดอกซอน กลีบเลี้ยงดานนอกสีเขียว ดานในสีขาว เชนเดียวกับกลีบดอก มีกลิ่นหอม
หวาน ลักษณะพิเศษของบัวชนิดนี้คือ ทนทานตอโรคและแมลงไดดีมาก

