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เรื่อง บัวเผื่อน

รายละเอียด

บัวเผื่อน ชื่อสามัญ Water lily

บัวเผื่อน ชื่อวิทยาศาสตร Nymphaea nouchali Burm.f. (ชื่อพองวิทยาศาสตร Nymphaea stellata Willd.)

จัดอยูในวงศบัวสาย (NYMPHAEACEAE)

สมุนไพรบัวเผื่อน มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ เชน นิโลบล (กรุงเทพฯ), ป านสังกอน (เชียงใหม), ปาลีโป ะ (มลายู

นราธิวาส), บัวผัน บัวขาบ (ภาคกลาง), บัวแบ เป็นตน

บางครัง้นักวิทยาศาสตรจะแบงแยกระหวางบัวเผื่อนและบัวผันออกจากกันเป็น 2 ชนิด แตบางครัง้ก็บอกวาเป็น

ชนิดเดียวกันแตเป็นคนละสายพันธุ โดยบัวเผื่อนจะมีชื่อวิทยาศาสตรวา Nymphaea stellata Wild. (สาเหตุที่

เรียกวาบัวเผื่อนนัน้มาจากสีของดอกเผื่อนระหวางสีขาวครามและชมพูออน) สวนบัวผัน จะมีชื่อวิทยาศาสตรวา

Nymphaea Cyanea Roxb. (บัวผันมีชื่อเรียกอื่น ๆ อีกเชน นิลุบล นิลอุบล บัวนิล) ซึ่งสรรพคุณทางยาก็นาจะเห

มือนกัน
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ลักษณะของบัวเผื่อน

        ตนบวัเผื่อน เป็นพนัธุไมน้ําคลายบวัสาย เป็นพชืที่มอีายุหลายปี มีเหงาและไหลอยูใตดนิ สวนใบและดอกจะ

ขึ้นอยูบนผิวน้ํา ขยายพันธุดวยการใชหนอหรือเหงา และใชเมล็ด พบกระจายอยูทัว่ทุกภาคของประเทศไทย โดย

สามารถพบไดตามหนองน้ํา บึงคลอง ริมแมน้ําที่มีกระแสน้ําออน และขอบพรุ

        ใบบัวเผื่อน ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันเป็นกลุม แผนใบลอยอยูบนผิวน้ํา ลักษณะของใบเป็นรูปไข

กวาง ปลายใบทูถึงกลมมน สวนโคนเวาลึก ขอบใบเรียงถึงหยักตื้น ๆ ใบมีความกวางประมาณ 8-18 เซนติเมตร

และยาวประมาณ 10-25 เซนติเมตร แผนใบสีเขียว ทองใบสีเขียวออนจนถึงสีมวงจาง ผิวใบเกลี้ยง มีเสนใบราว

10-15 เสน แยกจากจุดเชื่อมกับกานใบ สวนกานใบมีความสัน้ยาวไมแนนอน ทัง้น้ีขึ้นอยูกับความลึกของน้ําเป็น

หลัก แตโดยทัว่ไปแลวจะมีความยาวประมาณ 0.5-2 เซนติเมตร

         ดอกบวัเผื่อน ดอกเป็นดอกเดีย่ว ขึ้นอยูเหนือน้ํา ดอกมีสีขาวแกมชมพูถงึสีออนคราม ดอกมีกลิน่หอมออน

ๆ ถาดอกมีสีขาวแกมเหลือง ปลายกลีบดอกเป็นสีครามออน แลวเผื่อนเป็นสีขาวหรือปลายกลีบเป็นสีชมพูเมื่อ

ใกลโรย แตละดอกจะมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 8-10 เซนติเมตร มีกลีบดอกซอนกัน 2-3 ชัน้ ปลายกลีบแห

ลม มีเกสรตัวผูสีเหลืองจํานวนมาก รังไขมีชองประมาณ 10-20 ชอง ฝังตัวแนนอยูใตแผนรองรับ สวนเกสรตัว

เมียเป็นรูปถวย มีกานดอกคลายกับกานใบและมีความยาวไลเลี่ยกัน สามารถออกดอกไดเกือบตลอดทัง้ปี และ

ดอกจะบานตอนชวงสายและจะหุบตอนชวงบาย สวนผลจะจมอยูใตน้ําหลังจากการผสมเกสรแลว

          ดอกบวัเผื่อน มีกลบีดอกสีขาว ปลายกลบีดอกเป็นสีครามออน แลวเผื่อนเป็นสีขาวหรอืเป็นสชีมพูเมื่อใกล

โรย 

สรรพคุณของบัวเผื่อน

1. ชวยบํารุงกําลัง (ดอก, เมล็ด, หัว)

2. เมล็ดใชคัว่ชวยบํารุงรางกาย (เมล็ด, หัว)

3. ชวยบํารุงธาตุในรางกาย (เมล็ด, หัว)

4. ชวยบํารุงหัวใจ (ดอก, เมล็ด, หัว)

5. ชวยแกไขตัวรอน (ดอก)

6. ชวยบํารุงครรภ (ดอก, หัว)

7. ในตําราสมุนไพรไทย บัวเผื่อนถูกจัดใหอยูในตํารับยา "พิกัดบัวพิเศษ" ซึ่งประกอบไปดวย บัวเผื่อน, บัวขม,

บัวหลวงแดง, บัวหลวงขาว, บัวสัตตบงกชแดง, และบัวสัตตบงกชขาว ซึ่งมีสรรพคุณชวยแกไขอันเกิดเพื่อธาตุ

ทัง้ 4 ชวยขับเสมหะ แกไขตัวรอน

    อาการรอนในกระหายน้ํา แกลม ชวยบํารุงโลหิต บํารุงกําลัง บํารุงหัวใจใหชุมชื่น และชวยบํารุงครรภ (ดอก)
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8. ในบัญชียาหลักแหงชาติ ดอกบัวเผื่อนเป็นสวนประกอบในตํารับยากลุมอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตหรือ

ตํารับยา "ยาหอมเทพจิตร" โดยมีดอกบัวเผื่อนเป็นสวนประกอบรวมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ อีกหลายชนิด ซึ่งมี

สรรพคุณชวยแกลมกองละเอียด หรือ

     อาการหน ามืดตาลาย แกอาการสวิงสวาย (อาการใจหวิว วิงเวียน คลื่นไส ตาพราจะเป็นลม), แกอาการใจสัน่,

และชวยบํารุงหัวใจใหชุมชื่น ทําใหสุขใจ สบายใจ ชวยคลายเครียด ทําใหมีอารมณแจมใส (ดอก)

9. สาร Nymphagol จากดอกบัวเผื่อน มีฤทธิ ์ในการชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด และชวยเพิ่มระดับอินซูลินใน

หนูทดลองได (ดอก)

10. สารสกัดจากดอกบัวเผื่อน มีฤทธิ ์ชวยปกป องตับหนูจากการถูกทําลายดวยสารคารบอนเตตระคลอไรด (ดอก)

ประโยชน ของบัวเผื่อน

1. เน่ืองจากดอกบัวเผื่อนและดอกบัวผันมีดอกที่สวยงาม จึงมีการปลูกไวตัดดอกเพื่อขาย

2. นิยมใชปลูกเป็นไมประดับไวในอางหรือสระน้ําเพื่อความสวยงาม โดยสามารถออกดอกไดตลอดทัง้ปี แถมยัง

ปลูกเลีย้งดูแลงาย และมีความทนทานตอสภาพอากาศไดเป็นอยางดี

3. กานดอกสามารถใชรับประทานเป็นผักได หรือใชจิม้กินกับน้ําพริก หรือนําไปประกอบอาหาร เชน ผัดสายบัว

กับหมูหรือกุง ตมสายบัวกับปลาทู เป็นตน

คําสําคัญ : บัวเผื่อน

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1649&code_db=610010&code_type=01

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1649&code_db=610010&code_type=01

