
บัวตอนที่ 1 
การจาํแนกบวัของไทย 

    ภูริพันธุ สุวรรณเมฆ เรียบเรียง 

 ในทางพฤกษศาสตร สามารถจําแนกบวัไทย ไดเปน 2 สกุล  คือ สกุลบัวหลวง และสกุลบัวสาย 

1. สกุลบัวหลวง (Nelumbo) หรือ ปทุมชาติ มีชื่อภาษาองักฤษวา lotus อยูในวงศ Nelumbonaceae 

กานใบแข็ง แตเปราะและขรุขระ ใบชูข้ึนผิวน้าํ  มี 2 ชนดิ คือ บัวหลวงเอเชีย  (Nelumbo nucifera Gaertn.)  

และ บัวหลวงอเมริกัน (Nelumbo lutea Pers.) 

2. สกุลบัวสาย (Nymphaea) หรือ อุบลชาต ิ มีชื่อภาษาองักฤษวา water lily อยูในวงศ Nymphaeacea 

เปนบัวกานออน ไมสามารถชูแผนใบใหพนผิวน้ําได แผนใบลอยแประน้ํา กานใบเกลี้ยงไมมีตุม  มีทั้งดอกที่บาน

กลางวัน และบานกลางคืน 

บัวสายบานกลางวัน  

  1. บัวผัน  บวัเผื่อน N. Nouchali var. versicolor (Roxburgh) Hooker f. &Thomson มีชื่อพอง  

N. stellata var. versicolor  แตการจําแนกของคนไทย จาํแนกเองวา 

  บัวผัน  ใบมีรูปเกือบกลม ขอบใบหยักเปนคลื่น ฐานใบเวาลกึ ดอกชูเหนือน้ําไดสูง กลีบดอก

ปลายแหลม  เรียงซอนกันหลายชัน้ คลายบัวเผื่อนแตดอกใหญกวา เมือ่เร่ิมบานมีสีครามออน แลวเปลี่ยนเปน

ชมพูมวง ดอกหอม บานกลางวนั เหงากนิได ไมขม สายบัวกนิดิบเปนผักจิ้มได แตไมนิยมตมแกง 

  บัวเผื่อนใบมีรูปเกือบกลม ขอบใบหยักเปนคลื่น ฐานใบเวาลกึ ดอกชูเหนือน้ําไดสูง กลีบดอก

ปลายแหลม  เรียงซอนกันหลายชัน้ คลายบัวผัน แตดอกเล็กกวา สีขาวซีด กลีบในไมมีสีครามปน หรือมีเพียงจาง ๆ 

บานกลางวนัสีจะซีดขาว เมือ่บานในวนัถดัไป 

  2 บวัขาบ (Nymphaea nouchali var. cyanea (Hooker f. & Thomson) Almeida ชื่อพอง  

N. stella var. cyanea ชื่ออ่ืน นิลุบล นิลอุบล  นิโลตบล ปานสัง่กอน ปานดํา ใบรูปรี ขอบใบเรียบ ผิวใบเปนคลืน่

เล็กนอย ขอบใบอาจเปนจกั หรือไมเปน ,ฐานใบเวาลกึ แผนใบขนาด 20-30 ซม. ดอกชูเหนือน้าํเลก็นอย สีมวง

คราม หรือ สีขาบ ขนาด 15-20 ซม. ดอกบานกลางวนั มกีลิ่นออน ๆ หรือไมมีกลิ่น สีจางลงเมื่อบานหลาย ๆ วนั 

  3. บัวจงกลน ีNymphaea sp. เปนบัวที่เชื่อวามถีิ่นกําเนิดในประเทศไทย เปนบัวกานออน ใบลอย

บนผิวน้ํา ดอกลอยบนผิวน้าํ กลีบดอกซอนกันมาก สีชมพูเมื่อบานวันแรก แลวเปลีย่นเปนสีชมพอูอน ลงจนเกอืบ

ขาว เมื่อใกลจะโรย ดอกบานครั้งแรกในตอนกลางวนั  และพยายามจะหุบกลีบดอกตอนเย็น เนื่องจากมกีลีบดอก

ที่ซอนกันมาก จึงหุบไดเพียงเล็กนอย วนัตอ ๆ ไปไมหุบเลย จึงทาํใหจงกลนีเปนบัวชนิดเดียวที่บานตลอดทั้ง

กลางวันและกลางคืน  ไมมเีกสรทั้งเพศผูและเพศเมยี ขยายพันธุดวยหัวเพียงอยางเดียว ลําตนเปนเหงาเจริญ

ในทางดิ่ง 

 

บัวสายบานกลางคืน แบงออกเปน 5 ชนิด คือ  



1. Nymphaea lotus L. มีถิน่กําเนิดในอียปิต อัฟริกากลาง และตะวนัตก ซึ่งนาจะมคีนนาํเขามา

ปลูกในเมืองไทยนานแลว และนาจะเปนพนัธุที่ชื่อวา เศวตอุบล หรือ บวัขาว  อาจเกดิที่ตนออนกลางใบ 

(viviparous) ดอกมีสีขาว เกสรเพศผูสีเหลือง ดอกทรงแบน (flat) ชนาดใหญ มกีลิน่หอมเล็กนอย กลีบดอก  

19-20 กลีบ ใบดานบนสีเขยีว ใบออนสีแดง ใตใบสีเขียว หรือ น้าํตาลอมมวง ใบแกกลม สวนเวาของใบ (sinus) 

อาจซอนกันได กานดอกมีขนใบ ปรกติจะมขีน 

2. N. pubescens Wild.  มถีิ่นกาํเนิดในอินเดีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ใบรูปไข 

ขอบใบเปนลอน มีจกัไมสม่ําเสมอ มีขนปกคลุม มีสวนเวาของใบเปด หรือ ปด ใบดานบนสีเขยีวแก ดานลางสี

เขียวอมมวง ใบขนาด 20-25 ซม. ดอกมีกลีบเลี้ยงสีขาว กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผูสีเหลือง ทรงดอกรูปดาว เมื่อ

บานแลวแบนลง ดอกขนาด 15-25 ซม. มกีลิ่นหอม จาํนวนกลบีดอก 18-20 ซม. ไดแก บัวกินสาย  

3. N. rubra Roxb มีถิ่นกําเนิดในตอนกลางและตอนใตของอินเดีย ออกดอกงาย กลีบดอกสีแดง

เขม กลีบเลีย้งสีแดงอมมวง กานอับเรณูสีแสดอมแดง  กานชูอับเรณูสีแสดอมแดง ทรงดอกรูปแบน เมื่อบานเตม็ที่

เปนรูปดาว  ดอกขนาด 15-25 ซม. มีกลิน่หอมเล็กนอย  จํานวนกลีบดอก 12-20 กลบี ใบดานบนสนี้ําตาลแดง  

ใบแกมาก ๆ สีเขียว  ดานลางสีน้าํตาลแดงแก ใบเกือบกลม มีจัก ดานลางมีขน สวนเวาของใบเปด และอาจปด

บางสวน ใบขนาด 24-45 ซม. อาจเปนพนัธุที่ เรียกวา รัตตอุบล สัตตบรรณ หรือบัวแดง 

4. N. spontaneous Landon มีถิ่นกําเนิดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ใบดานบนสเีลอืดหมู ถงึ

เขียวออน ดานลางสีเลือดหมูถึงมวง ใบเปนจัก สวนเวาของใบเปด ขนาดใบ 20-30 ซม. ออกดอกงายมาก กลีบ

ดอกสีชมพู กลีบเลี้ยงสีแดงอมมวง  อับเรณูสีชมพู กานชูอับเรณูสีแดง ทรงดอกกวาง รูปดาว ดอกชนาด  

13 - 18 ซม. กลิ่นหอมเล็กนอย แตคอนขางฉุน จํานวนกลีบดอก 13-18 กลีบ บางครัง้มีขนที่กานใบและกานดอก 

5. N. Zenkeri Glig มีถิน่กาํเนิดในอัฟริกาตะวันตก ไมมใีนเมืองไทย 
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