
การปลูกบัว

ใบคลายกระโถน สาเหตุจากเพลี้ยไฟ

2. หนอนชอนใบบัว 

    พบการระบาดตลอดทั้งป

หนอนศัตรูพืชในนาบัว

3. โรคใบจุดและโรครากเนา 

   สาเหตุเกิดจากเชื้อรา พบการระบาดชวงที่มีอากาศรอนชื้น

การปองกันกำจัด
   
    เกษตรกรควรเลือกใชสารเคมีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ในการปองกันกำจัดศัตรูพืชนั้นๆ ตามคำแนะนำในฉลาก 

ควรใชสลับกับสารเคมีชนิดอื่น เพื่อลดการตานทานของแมลง 

นอกจากนี้ ควรใหความสำคัญกับการใชสารชีวภัณฑ ทดแทน

การใชสารเคมี เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร และผูบริโภค

เอกสารอางอิง
กรมสงเสริมการเกษตร.2556.องคความรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  สูการเปน Smart Officer ไมดอกไมประดับ.กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนา
   การถายทอดเทคโนโลยี.146 หนา
ณ.นพชัย ชาญศิลป และรุงอรุณ ดอนจันทรทอง.ไมระบุป.คูมือการปลูกดูแลรักษา
         และเทคนิคการผสมพันธุบัวประดับ.ชลบุรี: สถาบันราชมงคลตะวันออก 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.24 หนา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.24 หนา
ดร.เสริมลาภ วสุวัต.2547. บัวประดับในประเทศไทย.กรุงเทพฯ: เนชั่นบุคส.192 หนา
เสนีย รักษขิตวัน 2543. ปลูกบัว.กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด.119 หนา

ที่ปรึกษา   :  นางมาลินี ยุวนานนท       ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
            นางอัญชลี สุวจิตตานนท  ผูอำนวยการสำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

เรียบเรียง   :  นางพิสมัย พึ่งวิกรัย     ผูอำนวยการกลุมสงเสริมไมดอกและไมประดับ
          นางสาวดวงกมลวรรณ กบกันทา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
              กลุมสงเสริมไมดอกและไมประดับ สำนักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร

บรรณาธิการ :  นางรุจิพร  จารุพงศ     ผูอำนวยการกลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร
           นางสาวอำไพพงษ เกาะเทียน     นักวิชาการเผยแพรชำนาญการ
           กลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร  สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
 
ออกแบบ   :  นายพิษณุวัฒน  เสือประสงค      นายชางศิลปปฏิบัติงาน
       กลุมศิลปกรรมสงเสริมการเกษตร     สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 

พิมพที่ พิมพที่    :  กลุมโรงพิมพ  สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี  

พิมพครั้งที่ 1 :  จำนวน 5,000 แผน   มีนาคม  2562

จัดพิมพ       :  กรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

1. เพลี้ยไฟ เพลี้ยออน ไรแดง 

    มักมีการระบาดมากในชวงที่มีอากาศรอนแหง

ศัตรูพืชที่สำคัญตอการปลูกบัว ไดแก       บัวตัดดอก   นำดอกบัวมาเขากำ กำละ 10 ดอก โดยแยก

ขนาดดอกออกเปน 3 ขนาด ไดแก ใหญ กลาง เล็ก จากนั้นหอ

ดวยใบบัว แลวนำไปจัดเรียงในตะกราที่เตรียมไว พรมน้ำดอกบัว

ใหชุมชื้นเสมอ เพื่อปองกันไมใหดอกเหี่ยวเฉา

      ฝกบัว  ( ฝกออน ใชประดับ และฝกแก เพื่อบริโภคเมล็ด )

นำฝกบัวที่เก็บไดมาเขากำ กำละ 10 ฝก หอดวยใบบัว โดยแยก

คุณภาพของฝกตามความตองการของลูกคา  พรมน้ำฝกบัวคุณภาพของฝกตามความตองการของลูกคา  พรมน้ำฝกบัว

ใหชุมชื้นเสมอ เพื่อปองกันไมใหฝกเหี่ยวเฉา

      ไหลบัว นำไหลบัวมาตัดแตงสวนที่ช้ำหรือแตกหักออก

จากนั้นขัดลางหนามบริเวณผิวไหล และลางน้ำใหสะอาด 

นำมากำ กำละครึ่งกิโลกรัม บรรจุถุงเพื่อจำหนาย และควร

ปดปากถุงใหสนิท เพื่อรักษาคุณภาพ

          การจัดเรียงกำบัวในตะกรา

การตลาด

       ตลาดที่สำคัญในการซื้อขายบัวตัดดอกและฝกบัว
ในประเทศไทย ไดแก ปากคลองตลาด สวนใหญจะมีพอคา

ไปรับซื้อหนาสวน แลวสงตอไปยังปากคลองตลาด ซึ่งเปน

จุดรวมของผลผลิตกอนที่จะสงขายไปในตลาดอื่นๆ ทั้งใน

กรุงเทพฯและตลาดภูมิภาค ราคารับซื้อไมแนนอนขึ้นอยู

กับฤดูกาล ปริมาณผลผลิตในตลาดและชวงเทศกาล 

      ตลาดของไหลบัวสด สวนใหญเปนตลาดทองถิ่น 

รวมถึงมีลูกคาประจำมารับซื้อหนาสวน เพื่อกระจายสินคา

ไปจังหวัดอื่นฯ เชน ราชบุรี นอกจากนี้ ยังมีการจำหนาย

ในรูปแบบไหลดองบรรจุขวดเพื่อสงออกตางประเทศ 

แตยังไมแพรหลายนัก

    สวนบัวประดับสามารถพบไดทั่วไปในตลาดซื้อขาย

ไมดอกไมประดับ รวมทั้งการซื้อขายสวนขยายพันธุของบัว

ในชองทางออนไลน ปจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุอยางตอเนื่องในชองทางออนไลน ปจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุอยางตอเนื่อง

ทำใหผูผลิตสามารถกำหนดราคาขายเองได
ดาวนโหลดเอกสาร

ศัตรูพืชและการปองกันกําจัด 10



การปลูก ดูแลรักษา และรอบการปลูก

  3 เดือน                    3 - 4 เดือน                   3 เดือน

ปลูกไหล               เริ่มเก็บเกี่ยว                    ทุบแปลง                เริ่มเก็บเกี่ยว            ปที่ 3

                                                      - สูตร 16-16-16 50 กก./ไร

- ปุยหมัก / ปุยคอก

- ฉีดปุยน้ำและฮอรโมนเสริมทางใบ

ปลูกไหล                 เริ่มเก็บเกี่ยว                    เก็บเกี่ยว    ทุบแปลงใหม  ปลูกไหลใหม

                                                             ครั้งสุดทาย      (ใชรถไถ)   

1.5 เดือน                  1.5 - 2 เดือน                     2 - 7 วัน

แตละแปลง เก็บวัน

เวนวัน (ดอก) และ

เก็บ 4 วัน/ครั้ง (ฝก) 

โดยเริ่มเก็บตั้งแต

เชาตรู ความยาว

กาน 50-60 ซม.

ใหรักษาความชื้นใหรักษาความชื้น

ตลอดชวงการเก็บเกี่ยว 

เพื่อปองกันเหี่ยวเฉา

เก็บวันเวนวัน โดยเริ่ม

เก็บตั้งแตเชาตรู 

ขณะเด็ดไหล ใหใช

นิ้วมือบีบบริเวณที่เด็ด 

เพื่อกันโคลนเขาไหล

ปลูกบัวในภาชนะเล็ก 

แลวยกลงแชในอาง

ขนาดปานกลาง

เติมดินปลูกลงใน

อางโดยตรง

ปลูกในภาชนะ

หรือพื้นที่

ขนาดเล็ก

ปลูกในภาชนะ 

อาง พื้นที่ขนาดใหญ

ระยะปลูกที่เหมาะสม

คือ   2 X 2 เมตร 

พื้นที่ 1 ไร  ใชไหลบัว   

400 ไหล (ปรับระยะ

ปลูกไดตามความ

ตองการของเกษตรกร

ซึ่งระยะซึ่งระยะปลูกที่ชิดกัน 

ทำใหไดผลผลิตตอ

ไรสูง แตขนาดดอกเล็ก)

ระยะหาง ระหวาง

กอ 3 เมตร

จำนวนตนที่ปลูกควร

เหมาะสมกับขนาด

ของภาชนะ

- รักษาระดับความสูงของน้ำใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของบัว หลังยายปลูกระดับน้ำสูง 30 ซม. จากนั้น

ปรับเพิ่มตามความสูงของตน จนอยูในระดับ 60-100 ซม.  สวนการทุบแปลงเพื่อใหแตกกอใหมควรระบายน้ำออก 

กอนการไถ

- ระดับความสูงของน้ำมีผลตอขนาดของดอก ระดับน้ำสูงดอกบัวจะมีขนาดใหญกวาระดับน้ำตื้น 

แตผลผลิตตอไรนอยกวา

- ปุยที่ใชชวงเก็บเกี่ยวของการผลิตฝก จะเนนธาตุ P และ K เชน 8-24-24

โดยใชรถไถ 

เวนกอไว 50 ซม.

(ทุบ 3 รอบ/1 รอบ

การปลูกใหม)

หลังทุบแปลง รื้อแปลง

ปลูกไหลใหม

- รักษาระดับความสูงของน้ำในนาประมาณ 80 ซม.

- การไถบดตนเดิมในขั้นตอนทุบแปลงใหม สามารถใชเปนปุยพืชสดทดแทนการใชปุยเคมีได

- บัวที่มีการเจริญในแนวดิ่ง เชน บัวสาย บัวเผื่อน เปนตน ควรปลูกบริเวณกลางภาชนะ สวนบัวฝรั่งควรปลูก

ที่ขอบภาชนะ ใหยอดหันออก 

- ควรใสปุยสูตรเสมอ และปุยละลายชาอยางสม่ำเสมอ  ซึ่งควรฝงปุยใหอยูใตดิน โดยอาจใชกระดาษหอปุย

หรือทำปุยลูกกลอนฝงใตดินปลูก

- เมื่อบัวแตกกอเพิ่มจำนวนมากขึ้น ควรแยกกอออก เพื่อลดความหนาแนน

- ควรเปลี่ยนดินปลูก เมื่อสังเกตเห็นวา ใบและดอก เริ่มมีขนาดเล็กลง หรือดินเริ่มมีกลิ่น

- ควรหมั่นเด็ดใบ/ดอกที่บานแลวทิ้ง และควรเด็ดบริ- ควรหมั่นเด็ดใบ/ดอกที่บานแลวทิ้ง และควรเด็ดบริเวณโคนตน เพื่อปองกันการเนาเสีย

บัวตัดดอก

บัวเก็บฝก

ไหลบัว

เพื่อบริโภค

บัวประดับ

ปลูกในพื้นที่

ขนาดใหญ คลาย

การทํานา

 การใชประโยชน    วิธีการปลูก    การเตรียมปลูก   สวนขยายพันธุ    ระยะปลูก                                     การดูแลรักษาและรอบการปลูก                                   การเก็บเกี่ยว

ไหลที่มีขอ 1-2 ขอ

 มีใบเขียวออนติด 

1 ใบ 

หนอบัว ที่มีใบออน

 2-3 ใบ 

ควรตัดรากออก

กอนปลูก

- ยกคันดินโดยรอบ 

สูงประมาณ 1.5 เมตร 

- เก็บเศษวัสดุและ

กําจัดวัชพืชออกใหหมด 

- ปรับพื้นที่ใหเรียบ 

- ไถดะ โรยปูนขาว 

ตากแดดตากแดดไว 7 - 15 วัน 

แลวไถแปรอีกครั้งหนึ่ง

- เติมปุยคอก ไรละ

200 กิโลกรัม 

- ระบายน้ำเขานา

สูงจากพื้น 15 ซม. 

ทิ้งไว 3 - 5 วัน 

ใหดินออนตัวใหดินออนตัว

แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก

   1. ประเภทกานแข็ง สงใบชูพนน้ำ หรือบัวหลวง 

อยูในวงศ Nelumbonaceae เปนบัวที่มีความสำคัญทาง

เศรษฐกิจมากที่สุดในประเทศไทย จำแนกได 2 กลุม คือ

    1.1 กลุมที่มีลักษณะดอกเรียวแหลม กลีบดอกนอย 

มี 2 ชนิด คือ บุณฑริก หรือบัวหลวงสีขาว และปทุม

หรือบัวหลวงสีชมพู เกษตรกรนิยมปลูกเก็บฝกและผลิต

ไหลบัวเพื่อบริโภคไหลบัวเพื่อบริโภค

    1.2 กลุมที่มีลักษณะดอกตูม ปอม กลีบดอกซอน

จำนวนมาก มี 2 ชนิด คือ สัตตบุษย หรือบัวฉัตรสีขาว

และสัตตบงกช หรือบัวฉัตรสีชมพู นิยมปลูกเพื่อตัดดอก                                                                                                                                                                                                                                                                              

ประเภทของบัว

         บัว เปนพืชน้ำเศรษฐกิจที่นิยมปลูกอยางแพรหลาย 

เพราะดอกมีสีสันสวยงาม เหมาะแกการปลูกประดับ รวมถึง

ประเทศไทยเปนเมืองพุทธศาสนา คนไทยนิยมนำดอกบัว

มาบูชาพระ นอกจากการใชประโยชนดังกลาว สวนอื่นๆของบัว 

เชน เมล็ด ไหล และราก สามารถนำไปประกอบอาหารได 

รวมทั้งมีสรรพคุณทางยา แหลงผลิตบัวที่สำคัญในประเทศ 

ไดแก จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ไดแก จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา 

นครสวรรค อุบลราชธานี และพัทลุง 

   2. ประเภทกานออน สงใบลอยผิวน้ำ หรืออุบลชาติ 

อยูในวงศ Nymphaeaceae มีหลายชนิด เชน บัวผัน 

บัวเผื่อน บัวสาย บัวฝรั่ง บัวจงกลนี บัววิคตอเรีย เปนตน 

บัวกลุมนี้นิยมปลูกเปนไมประดับ เพราะสีสันสวยงาม

   บัวประดับ                              บัววิคตอเรีย

                 กลุมใบลอยผิวน้ำ

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม

ดิน  : ดินเหนียว ดินรวนเหนียว เพื่อรากใชยึดประคองตน

น้ำ  : คา pH 6-8 ระดับความลึกและขนาดผิวหนาของน้ำ 

        ขึ้นอยูกับชนิดพันธุของบัว

แสงแดด  : แสงแดดเต็มที่ 5-6 ชั่วโมงตอวัน

อุณหภูมิ  : อุณหภูมิอากาศระหวาง 20-30 องศาเซลเซียส 

              อุณหภูมิน้ำต่ำกวาอากาศ 2-5 องศาเซลเซียส 

                            บัวบางพันธุ ถาอุณหภูมิต่ำกวาภาวะปกติ มีผลให

               การเจริญเติบโต และการใหดอกหยุดชะงัก แตถา

              อุณหภูมิสูงเกินไป สงผลใหเหี่ยวเฉาได
            บัวปทุม                                 บัวสัตตบงกช

                           กลุมใบชูพนน้ำ

การปลูกบัว
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