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เรื่อง บัวหลวง
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รายละเอียด
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บัวหลวง ชื่อสามัญ Lotus, Sacred lotus, Egyptian lotus

O

บัวหลวง ชื่อวิทยาศาสตร Nelumbo nucifera Gaertn. จัดอยูในวงศบัวหลวง (NELUMBONACEAE)

O
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สมุนไพรบัวหลวง มีช่ อ
ื เรียกอ่ น
ื  ๆ วา โกกระณต, บัว, บัวอุบล, บัวฉัตรขาว, บัวฉัตรชมพู, บัวฉัตรสีชมพู,

e

บุณฑริก, ปุณฑริก, ปทุม, ปั ทมา, สัตตบงกช, สัตตบุษย, โชค (เขมร) เป็ นตน นอกจากนี้บัวหลวงยังมีอยูดวยกัน

Th

หลากหลายสายพันธุ ซึ่งตางก็มีช่ อ
ื เรียกที่แตกตางกันไปตามขนาดและลักษณะของดอก ไดแก
ดอกสีชมพู จะเรียกวา โกกระณต ปทุม ปั ทมา
ดอกสีขาว จะเรียกวา บุณฑริก ปุณฑริก
ดอกเล็กสีชมพู จะเรียกวา บัวเข็มชมพู บัวปักกิ่งชมพู บัวหลวงจีนชมพู
ดอกเล็กสีขาว จะเรียกวา บัวเข็มขาว บัวปักกิ่งขาว บัวหลวงจีนขาว
ดอกสน
ั ้ ปอมสีชมพูกลีบซอน จะเรียกวา บัวฉัตรสีชมพู บัวสัตตบงกช
ดอกสน
ั ้ ปอมสีขาวกลีบซอน จะเรียกวา บัวฉัตรขาว บัวสัตตบุษย
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ลักษณะของบัวหลวง
ตนบัวหลวง จัดเป็ นไมลมลุก มีอายุหลายปี ลําตนมีทงั ้ เป็ นเหงาอยูใตดินและเป็ นไหลอยูเหนือดินใตน้ํ า
ลักษณะของเหงาเป็ นทอนยาว มีปลองสีเหลืองออนจนถึงสีเหลือง มีความแข็งเล็กนอย หากตัดตามขวางจะเห็น
เป็ นรูปกลม ๆ อยูหลายรู โดยสวนของไหลจะเป็ นสวนเจริญไปเป็ นตนใหม สามารถเจริญเติบโตไดดีในดินเหนียว
ในระดับน้ํ าลึก 30-50 เซนติเมตร และสามารถขยายพันธุดวยวิธีการใชเมล็ดหรือวิธีการแยกไหล มีถิ่นกําเนิดใน
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ทวีปเอเชีย
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ใบบว
ั ห
 ลวง ใบเป็ นใ บเดีย
่ ว ใบออ
 นจะลอยปริม
่ น
 ้ํ า สวนใบแกแ
 ผนใ บจะชข
ู ้ น
ึ เ หนือน
 ้ํ า ลักษณะของใบเป็ นร ป
ู
เกือบกลมและมีขนาดใหญ โดยมีขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร ขอบใบเรียบและเป็ นคลื่น ผิวใบดานบนเป็ นนวล
เคลือบอยู กานใบจะติดอยูตรงกลางของแผนใบ กานใบมีลักษณะแข็งและเป็ นหนาม หากตัดตามขวางจะเห็นรู
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d

อยูภายใน และกานใบจะมีน้ํ ายางสีขาว เมื่อหักกานจะมีสายใยสีขาว ๆ สําหรับใบออนจะเป็ นสีเทานวล ปลายจะ
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มวนงอข้ น
ึ เขาหากันทงั ้ สองดาน
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ดอกบัวห
 ลวง ออกดอกเป็ นด
 อกเดีย
่ ว มีส
 ข
ี าว สีช
 มพู มีก
 ลิน
่ ห
 อม มีก
 ลีบเ ลีย
้ ง 4-5 กลีบ กลีบเ ลีย
้ งมข
ี นาด
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เล็กและสีขาวอมเขียวหรือเป็ นสีเทาอมชมพู รวงไดงาย สวนกลีบดอกจะมีจํานวนมากและเรียงซอนกันอยูหลาย

e

ชัน
้  ลักษณะของกลีบดอกเป็ นรูปไขกวางประมาณ 5-6 เซนติเมตรและยาวประมาณ 7-9 เซนติเมตร เมื่อดอก
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บานเต็มที่จะมีขนาดประมาณ 20-25 เซนติเมตร ในดอกจะมีเกสรตัวผูสีเหลืองอยูเป็ นจํานวนมาก ซึ่งมีความยาว
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ประมาณ 4-5 เซนติเมตร และลอมรอบอยูบริเวณฐานรองดอกซ่ งึ มีลักษณะเป็ นรูปกรวยหงาย หรือที่เรียกวา "ฝั ก
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บัว" ที่ปลายอับเรณูจะมีระยางคลายกระบองเล็ก ๆ สีขาว สวนเกสรตัวเมียจะมีรังไขฝังอยูในฐานรองดอก เมื่อ

de

ออนเป็ นสีเหลือง หากแกแลวจะเปลี่ยนเป็ นสีเขียว ชองรังไขจะเรียงเป็ นวงบนผิวหน าตัด มีจํานวน 5-15 อัน
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สวนกานดอกมีสีเขียว ลักษณะยาวและมีหนามเหมือนกานใบ โดยกานดอกจะชูข้ น
ึ เหนือน้ํ าและชูข้ น
ึ สูงกวากาน

O

ใบเล็กนอย ดอกบัวหลวงจะเริ่มบานในตอนเชา โดยจะออกดอกและผลในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
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(ดอกมีสารอัลคาลอยด (alkaloids) ชื่อ nelumbine สวน Embryo มี lotusine สวนเกสรมีสารฟลาโวนอยดหลาย

e

ชนิด เชน quercetin, isoquercitrin, luteolin, luteolin glucoside และยังพบวามีสารอัลคาลอยดดวย)

Th

ฝั กบัวหลวง ในฝักมีผลออนสีเขียวนวลจํานวนมาก ผลจะฝังอยูในสวนที่เป็ นฝักรูปกรวยในดอก ในรูป
กรวยของดอกนัน
้ เมื่อออนจะเป็ นสีเหลือง เมื่อแกแลวจะขยายใหญข้ น
ึ และเปลี่ยนเป็ นสีเทาอมเขียว โดยจะมีผลสี
เขียวออนฝังอยูในฝักรูปกรวยเป็ นจํานวนมาก
ผลบว
ั ห
 ลวง หรือ เมล็ดบ
 ว
ั ห
 ลวง ออกผลเป็ นกลม
ุ ห
 รือท
 เี่ รียกวา ฝ
 ั ก ลักษณะผลเป็ นร ป
ู ก
 ลมรี ผลออ
 นมส
ี ี
เขียวนวลและมีจํานวนมาก เมล็ดมีความกวางประมาณ 1 เซนติเมตร ในเมล็ดมีดีบัวหรือตนออนที่ฝังอยูกลาง
เมล็ดมีสีเขียว (เมล็ดมีสารอัลคาลอยด (alkaloids) และ beta-sitosterol
ดีบว
ั ห
 ลวง คือ สวนของตน
 อ
 อ
 นทอ
ี่ ยใู นเม็ดบ
 ว
ั ห
 ลวง ดีบว
ั ม
 ล
ี ก
ั ษณะคลายสาก มีค
 วามยาวประมาณ 1-1.5
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เซนติเมตร และมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 มิลลิเมตร มีใบออน 2 ใบ ใบหนึ่งสน
ั ้  สวนอีกใบยาว ใบมีสี
เขียวเขมหรือสีเขียวอมเหลือง ปลายใบมีลักษณะมวนเป็ นรูปคลายลูกศร มีตนออนตรง ขนาดเล็กมากอยูระหวาง
ใบออนทงั ้ สอง มีความยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร โคนตนมีสีเหลืองออนหรือเป็ นสีเหลืองอมเขียว ลักษณะเป็ นรูป
ทรงกระบอกยาวประมาณ 2-4 มิลลิเมตร เนื้อหนาเปราะ รอนหน าตัดจะมีรูเล็ก ๆ จํานวนมาก ดีบัวมีรสขมจัด
แตไมมีกลิ่น (ดีบัวมีสารในกลุมอัลคาลอนดอยูหลายชนิด เชน Demethylcoclaurine, Isoliensinine,
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Liensinine, Lotusine, Methyl corypalline, Neferine, Nuciferine, Pro Nuciferine และยังมีสารในกลุมฟลาโว
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นอยด เชน Galuteolin, Hyperin, Rutin)
สรรพคุณของบัวหลวง
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1. รากและเม็ดบัวมีรสหวานเย็นและมันเล็กนอย ชวยบํารุงกําลัง ใชเป็ นยาชูกําลัง (ราก, เม็ดบัว, ดอก)
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2. ชวยบํารุงรางกาย แกกษัย (เม็ดบัว, ใบออน, กลีบดอก)
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3. เม็ดบัวมีคุณคาทางอาหารสูง ชวยเพิ่มพลังงานและไขมันในรางกาย จึงเหมาะสําหรับผูปวยที่เพิ่งหายปวยใหม
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ๆ ที่ยังมีอาการออนเพลียอยู หรือใชเป็ นอาหารบํารุงกําลังของหญิงตงั ้ ครรภที่มีอาการแพทอง มีอาการออนเพลีย

e

หรืออาเจียน (เม็ดบัว) หรือจะใช

so
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c

รากตมเป็ นน้ํ ากระสายด่ ม
ื แกอาการออนเพลียก็ได (ราก) ทําใหรางกายกระชุมกระชวย (เม็ดบัว)

Re

4. ดอกบัวสดสีขาวใชตมกับน้ํ าดื่มติดตอกัน จะมีสรรพคุณเป็ นยาบรรเทาอาการออนเพลีย ทําใหสดชื่นข้ น
ึ  และ
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5. ชวยบํารุงโลหิต (เม็ดบัว, ใบแก)

m
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ชวยลดอาการใจสน
ั ่  (ดอก, เกสร, กลีบดอก)
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6. ชวยลดความดันโลหิตสูงและลดไขมันในเสนเลือด ดวยการใชใบสดหรือแหงนํามาหน
ั ่ เป็ นฝอยตมกับน้ํ าพอ

O

ทวมจนเดือดประมาณ 10-15 นาที ใชด่ ม
ื ครัง้ ละ 1 แกว วันละ 3 ครัง้  โดยใหด่ ม
ื ติดตอกันอยางนอย 20 วัน และ
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ตรวจวัดความดันเป็ นระยะพรอมทงั ้

e

สังเกตอาการ ไดแก อาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ มึนงง ปวดทายทอย หากด่ ม
ื แลวความดันโลหิตลดลงก็ตอง

Th

หมัน
่ ตรวจวัดความดันอยางนอยเดือนละ 2-3 ครัง้  พรอมทงั ้ สังเกตอาการดังกลาวไปดวย ถาหากพบวามีอาการ
ผิดปกควรรีบไปพบแพทย (ใบ)[
หรือจะใชดีบัวประมาณ 5-6 กรัม นํ ามาตมเอาน้ํ าดื่ม ก็มีสรรพคุณชวยลดความดันโลหิตไดเชนกัน อีกทงั ้ ยัง
ชวยขยายเสนเลือดเลีย
้ งกลามเนื้อหัวใจในกรณีที่เสนเลือดตีบ (ดีบัว)
7. ชวยบํารุงประสาทและสมอง (เม็ดบัว, เกสร)
8. ชวยผอนคลายความเครียด อาการหงุดหงิดนอนไมหลับ ชวยทําใหนอนหลับสบาย ดวยการใชดีบัวประมาณ
5-6 กรัม นํ ามาตมเอาน้ํ าดื่ม (ดีบัว)
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์ านอนหลับ ทําใหหลับสบาย โดยมีฤทธิไ์ มแรงมากนัก (ราก)
9. รากบัวหลวงชวยเสริมฤทธิย
10. เม็ดบัวมีสารตอตานอนุมูลอิสระสูง ซึ่งมีคุณสมบัติชวยปองกันมะเร็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งมะเร็งตับ (เม็ดบัว)
11. ชวยชะลอความเสื่อมของอวัยวะตาง ๆ และผิวพรรณ (เม็ดบัว)
12. เกสรบัวหลวงนํามาใชปรุงเป็ นยาหอม เป็ นยาชูกําลัง บํารุงกําลัง บํารุงหัวใจ ทําใหชุมช่ น
ื ใจ แกอาการหน ามืด
วิงเวียนศีรษะ เป็ นยาสงบประสาท และชวยขับเสมหะ โดยใชเกสรแหงนํามาบดเป็ นผงครัง้ ละ 5-1ชอนชา ใชชง
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กับน้ํ ารอนด่ ม
ื  หากเป็ นเกสรสด ให
แลวนํามาด่ ม
ื ในขณะที่ยังอุนครัง้ ละ 1 แกว วันละ 3-4 รอบ (เกสรตัวผู)[1],[4],[5],[12]
13. ใชเป็ นยาบํารุงหัวใจ (ดอก, เกสรตัวผู, เม็ดบัว)
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ใชประมาณ 1 หยิบมือ นํ ามาชงกับรอน 1 แกว (ขนาดประมาณ 240 มิลลิลิตร) ทิง้ ไวประมาณ 10-15 นาที
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14. ดีบัวมีสาร Methylcorypalline ซึ่งเป็ นตัวชวยทําใหเสนเลือดขยาย ใชเป็ นยาขยายหลอดเลือดที่ไปเลีย
้ งหัวใจ

io
n

แกเสนเลือดตีบในหัวใจเนื่องจากมีไขมันไปเกาะที่ผนังหลอดเลือด เพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจ และชวยบํารุงหลอด
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เลือดหัวใจ โดยใชดีบัวแหง 1
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หยิบมือ นํ ามาชงกับน้ํ ารอน 1 แกวปกติ แลวใชด่ ม
ื ในขณะที่ยังอุน ๆ กอนอาหารวันละ 3 ครัง้  หรือจะปั้นเป็ น

e

เม็ดขนาด 5 กรัม ใชรับประทานครัง้ ละ 3-5 เม็ด กอนอาหารเชาและเย็นก็ได แถมยังชวยแกอาการรอนใน

m
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15. ชวยคุมธาตุในรางกาย (เกสรตัวผู)

Re

ไดอีกดวย (ดีบัว)
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กระหายน้ํ า ชวยแกไขและชวยบํารุงรางกาย
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16. เหงาหรือรากบัวใชตมกับน้ํ าดื่ม เป็ นยาแกธาตุไมปกติในเด็ก (ราก)

fA

ca

17. ชวยลดไข (ราก, ดีบัว) ชวยแกไข (เกสรตัวผู, ใบแก, ดอก)

O

19. 18. ชวยแกไขรากสาดและไขมีพิษรอน (ดอก, เกสร)

O
ﬃ

ce

20. ชวยระงับอาการหวัดคัดจมูก ลดเสมหะ ดวยการใชใบบัวมาหน
ั ่ เป็ นฝอยแลวผ่ งึ แดดใหแหง ใชทําเป็ นมวนสูบ

e

เพื่อชวยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูก (ใบ)

Th

21. ใบแกใชสูดกลิ่น ชวยแกริดสีดวงจมูก (กานดอก, ใบแก)
22. ชวยแกอาการไอ (ราก)
23. ชวยแกเสมหะ (ราก, เหงา, เม็ดบัว, ดอก, เกสรตัวผู)
24. ชวยแกอาการคลื่นไสอาเจียน (เกสร, เม็ดบัว, ราก)
25. ชวยแกอาการติดเชื้อในชองปาก ดวยการใชดีบัวประมาณ 5-6 กรัม นํ ามาตมเอาน้ํ าดื่ม (ดีบัว)[
26. ชวยแกลม (เกสร)
27. ชวยแกอาการอาเจียนเป็ นเลือด (ดีบัว)
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28. ชวยแกอาการเลือดกําเดาไหล (เกสรตัวผู)
29. ชวยแกอาการรอนในกระหายน้ํ า (ราก, เม็ดบัว) หรือจะใชใบนํามาหน
ั ่ เป็ นฝอยชงด่ ม
ื แทนน้ํ าชา ก็ชวยแก
อาการรอนในกระหายน้ํ าไดเชนกัน (ใบ)[8] หรือจะใชดีบัวนํามาตมเอาน้ํ าดื่มก็ชวยแกกระหายน้ํ าดวยเชนกัน และ
ยังชวยอาการกระหายหลังอาเจียนเป็ น
เลือดไดดวย (ดีบัว))

og
y

30. ชวยบํารุงปอด (เกสรตัวผู)

Te
ch
no
l

31. ชวยแกอาการทองเสีย (เกสรตัวผู, ฝั ก, เปลือกฝัก)
32. ชวยแกอาการทองเดิน (ยางจากกานใบและกานดอก, เปลือกฝัก)

33. กลีบดอกชน
ั ้ ในและกานใบ ใชเป็ นยาแกอาการทองรวง (ใบ, กลีบดอกชน
ั ้ ใน)[6]สวนชาวอินเดียจะใหเด็กด่ ม
ื

An
d

นํ้ ารากบัว เพื่อชวยระงับอาการทองรวง (ราก, สายบัว)

rm

at

35. ชวยแกลําไสอักเสบ (เม็ดบัว)

io
n

34. เม็ดบัวชวยรักษาอาการทองรวงและบิดเรื้อรัง (เม็ดบัว)

In
fo

36. ชวยสมานแผลในมดลูก (เปลือกฝัก)

e

37. ชวยขับปัสสาวะ แกปัสสาวะบอย (ดอก, เกสรตัวผู, ราก)

so
ur
c

38. กลีบดอกชน
ั ้ ในนํามาตําใชพอกแกโรคซิฟิลิส (กลีบดอกชน
ั ้ ใน)

Re

39. ชวยแกอาการตกขาวของสตรี (เกสรตัวผู)

m
ic

40. ชวยแกอาการประจําเดือนมามากกวาปกติ (เกสรตัวผ[4]
ู , เม็ดบัว)

de

41. ชวยบํารุงถุงน้ํ าดี (ดีบัว)

fA

ca

42. ชวยแกดีพิการ (ราก, เม็ดบัว)

O

43. ชวยบํารุงตับ (เกสรตัวผู)

O
ﬃ

ce

44. ชวยบํารุงไต มาม ตับ (เม็ดบัว)

e

45. ดีบัวชวยแกอหิวาตกโรค โดยชงดีบัวในน้ํ ารอน แลวด่ ม
ื ในขณะที่ยังอุนครัง้ ละ 1 แกว วันละ 3 ครัง้  (ดีบัว)

Th

46. ชวยแกพุพอง (ราก, เม็ดบัว)
47. รากหรือเหงาชวยหามเลือด ทําใหเลือดหยุด (ราก, ดอก, กลีบดอก, กานใบ)
48. ใชเป็ นยาฝาดสมาน ชวยสมานแผล (ดอก, เกสรตัวผ[1],[6]
ู , เปลือกฝัก)
49. ชวยแกอาการน้ํ ากามเคลื่อนหรืออาการฝันเปี ยก (เกสรตัวผ[4]
ู , เม็ดบัว, ดีบัว)
50. ชวยแกอาการผดผ่ น
ื คัน (ดอก)
51. ชวยแกพิษเห็ดเมา (ฝั ก)
52. บัวทงั ้ ตนใชแกพิษจากการรับประทานเห็ดพิษและอาการเป็ นพิษจากพิษสุราเรื้อรัง ดวยการใชทงั ้ ตนประมาณ
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10-15 กรัม นํ ามาตมรับประทาน (ทัง้ ตน)
53. ในบางตําราระบุวาใบบัวสามารถใชรักษาอาการปวดบวมและอาการอักเสบได ดวยการนํ าใบบัวหลวงมาลางให
สะอาดแลวโขลกใหละเอียด จากนัน
้ สกัดดวยแอลกอฮอล แลวนําสารสกัดที่ไดมาทาบริเวณที่มีอาการ (ใบ)
54. ชวยบํารุงไขขอ เสนเอ็น แกโรคขอตาง ๆ (เม็ดบัว)
55. ชวยแกอาการช้าํ ใน (ดอก)

og
y

56. ชวยบํารุงครรภของสตรี (เม็ดบัว, ดีบัว, ดอกบัว)

Te
ch
no
l

57. ใบแกใชรับประทานจะชวยเพิ่มแรงเบงขณะคลอดบุตรของสตรี (ใบแก) ชวยทําใหคลอดบุตรงาย (ดอกบัว)
58. ชวยขับรกออกมาใหเร็วข้ น
ึ  (ฝั ก)

An
d

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของบัวหลวง

io
n

์ วยลดอาการปวดและชวยตานอาการอักเสบ โดยสารสกัดเมทานอ
1. สารอัลคาลอยดที่พบในบัวหลวงมีฤทธิช

rm

at

ลจากเหงาในขนาด 200 มก./กก. และขนาด 400 มก./กก. จะมีผลชวยลดการอักเสบในหนู และมีประสิทธิภาพ

In
fo

เทียบเทากับ Phenylbutazone และ

e

Dexamethasone ทัง้ การทดสอบในหลอดทดลองและสัตวทดลอง

so
ur
c

์ ี่แยกไดจากบัว มีฤทธิใ์ นการยับยัง้ เชื้อ HIV โดยสาร (+)-1(R)-coclaurine และสาร 1(S)2. สารบริสุทธิท

Re

norcoclaurine มีฤทธิใ์ นการยับยัง้ เชื้อ HIV ในหลอดทดลอง โดยมีคา EC50 = 0.8 และนอยกวา 8 กรัม./ไมโคร

m
ic

ลิตร โดยมีคา Therapeutic index

de

มากกวา 125 และมากกวา 25 ตามลําดับ สวนสาร Liensinine และสาร Isoliensinine มีฤทธิใ์ นการยับยัง้ เชื้อ

fA

ca

HIV ในหลอดทดลอง โดยมีคา EC50 น อยกวา 0.8 กรัม/ไมโครลิตร โดยมีคา Therapeutic index มากกวา 9.9

O

และมากกวา 6.5 ตามลําดับ และ

O
ﬃ

ce

สาร Nuciferine มีฤทธิใ์ นการยับยัง้ เชื้อ HIV ในหลอดทดลอง โดยมีคา EC50 เทากับ 0.8 กรัม/ไมโครลิตร

e

โดยมีคา Therapeutic index เทากับ 36

Th

์ ําใหนอนหลับ ซึ่งจากผลการทดลองพบวามีผลทําใหหนูนอนหลับ
3. สารอัลคาลอยดที่พบในบัวหลวง มีฤทธิท
โดยสารสกัดเมทานอลจากเหงาบัวนัน
้ มีผลในการลดพฤติกรรมและกิจกรรมตาง ๆ ของสัตว โดยเพิ่มการเกิด
pentobarbitone-induced sleeping
time ในหนูทดลอง
4. รากบัวสามารถชวยลดการดูดซึมของกลูโคสและทําใหไมเพิ่มขนาดปริมาณของอินซูลิน จึงสามารถชวยลด
ระดับน้ํ าตาลในเลือดไดทงั ้ คนปกติและในผูปวยเบาหวาน
์ านอนุมูลอิสระ โดยมีสารกลุมฟลาโวนอยดที่มีฤทธิต
์ อตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน
5. เกสรและดอกบัวหลวงมีฤทธิต
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์ ับอนุมูลอิสระ DPPH โดยมีคา EC50 42.05 ?g/ml
โดยเกสรตัวผูจะมีฤทธิจ
์ านเบาหวาน โดยไปยับยงั ้  advance glycation end products (AGE) และ rat
6. เกสรบัวหลวงตัวผูมีฤทธิต
์ ารยับยงั ้  AGE
lens aldose reductase (RLAR) โดยมีคา IC50 125.48 และ 30 ?g/ml ตามลําดับ โดยฤทธิก
และ RLAR นัน
้ มีผลตอการลดการเกิด
ภาวะเบาหวาน

og
y

7. สารสกัดจากเกสรบัวหลวงสามารถแทรกซึมเขาสูชน
ั ้ ใตผิวหนังไดดี มีผลทําใหชะลอการเจริญของเม็ดสี

Te
ch
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l

Melanin ได และยังชวยทําใหผิวหนังเตงตึงข้ น
ึ  เนื่องจากสารสกัดดังกลาวประกอบไปดวยสารตอตานอนุมูลอิส
ระ ที่ยับยัง้ การทํางานของ Tyrosinase

enzyme นอกจากนี้ยังพบ Vitamin A - Palminate ซึ่งเป็ นตัวชวยทําใหผิวหนังออนนุมเมื่อนําสารสกัดจาก

An
d

เกสรดังกลาวมาผลิตเป็ นเครื่องสําอางประเภท ครีมบํารุงผิว และครีมกันแดด

io
n

8. สารสกัดแอลกอฮอลของเกสรบัวหลวงในขนาด 10 ก./กก. ดวยการปอนหรือฉีดเขาใตผิวหนังของหนูถีบจักร

rm

at

ไมกอใหเกิดความเป็ นพิษ

In
fo

์ ับยัง้ การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียทุกชนิด
9. สารสกัดที่ไดจากดอกและใบบัวหลวง มีฤทธิย

e

10. สารสกัดแอลกอฮอลจากดีบัวมีฤทธิใ์ นการตานเชื้อ Streptococcus group A

so
ur
c

์ วยลดความดันโลหิต โดยสาร Demethylcoclaurine จากดีบัวมีฤทธิใ์ นการ
11. สารสกัดดวยน้ํ าจากดีบัว มีฤทธิช

m
ic

Neferine มีฤทธิใ์ นการลดความดัน

Re

คลายกลามเนื้อเรียบ สวนสาร Methylcorypalline มีฤทธิใ์ นการชวยขยายหลอดเลือดที่ไปเลีย
้ งหัวใจ และสาร

fA

ca

de

โลหิตและชวยตานการเตนของหัวใจที่ผิดปกติ โดยมีผลตอการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด

O

ประโยชน ของบัวหลวง

O
ﬃ

ce

1. รากบัวหลวง(เหงาบัว) สามารถนํามาใชปรุงเป็ นอาหารไดทงั ้ คาวหวาน เชน เหงาบัวผัดน้ํ ามัน เหงาบัวออนตม

e

หรือตุนกระดูกหมูกับเครื่องยาจีน นํามาเชื่อมแหงรับประทานเป็ นของหวาน ทําเป็ นน้ํ ารากบัว หรือนํามาตมเป็ น

Th

นํ้ าสมุนไพรรากบัว
2. ไหลบัว (หลดบัว) สามารถนํามาประกอบอาหารไดทงั ้ สดและแหง เชน การนํ ามาทําแกงเลียง แกงสม ตมกะทิ
ผัดเผ็ดตาง ๆ ฯลฯ
3. สายบัวนํามาปรุงเป็ นอาหารหรือใชแทนผักไดหลายชนิด เชน แกงสมสายบัวกับปลาทู แกงสมสายบัว ตมกะทิ
ปลาทู ฯลฯ
4. ดอกนํามาบูชาพระหรือนํามาใชในทางศาสนา เนื่องจากดอกบัวหลวงเป็ นสัญลักษณแหงความดีงามทาง
พระพุทธศาสนา มีความเกี่ยวของโดยตรงสําหรับการบูชาพระรัตนตรัย อันไดแก พระพุทธ พระธรรม และพระสง
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ฆ
5. กลีบดอกนิยมนําไปทําเมี่ยงดอกบัว ยําดอกไม หรือทําเมนูกลีบัวชุบแป งทอด
6. กลีบดอกแหงในอดีตใชมวนเป็ นบุหรี่
7. สารสกัดจากเกสรนํามาใชทําเป็ นเครื่องสําอางที่เป็ นตัวชวยชะลอการสรางเม็ดสีผิว ทําใหผิวหนังเตงตึงและ
ออนนุม เชน ครีมกันแดด ครีมบํารุงผิวทงั ้ กลางวันกลางคืน

og
y

8. เกสรตัวผูเมื่อนํามาตากแหง สามารถใชเป็ นสวนผสมในเครื่องยาไทยและจีนไดหลายชนิด เชน ยาลม ยาหอม

Te
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ยานัตถุ ฯลฯ

9. ใบบัวหลวงนํามาใชสําหรับหอขาว หออาหาร หอขนม ซึ่งจะชวยเพิ่มความหอมนารับประทานยิ่งข้ น
ึ  หรือจะ
นํ ามาหอผักสดเก็บในตูเย็น หรือใชในงานประดิษฐตาง ๆ สวนใบออนใชรับประทานเป็ นผักสดแกลมกับน้ํ าพริกได

An
d

10. ใบบัวแกเมื่อนํามาตากแหง ใชเป็ นสวนผสมของยากันยุง

io
n

11. กานใบและกานดอกบัวสามารถนํามาใชทําเป็ นกระดาษ และเสนใยใชทําไสตะเกียง

rm
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12. เม็ดบัวทงั ้ ออนและแกสามารถนํามารับประทานหรือใชประกอบอาหารไดหลากหลาย ที่รูจักกันดีก็คือ นํ้ าอารซี
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ขาวอบใบบัว เม็ดบัวตมน้ํ าตาลทรายแดงผสมในเตาฮวยหรือเตาทึง สังขยาเม็ดบัว เม็ดบัวเชื่อม สาคูเม็ดบัว ขนม
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สามารถนํามาใชทําเป็ นแป งไดเป็ นอยางดี

e

หมอแกงเม็ดบัว เป็ นตน และยัง
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14. เปลือกเมล็ดและฝักแกใชทําเป็ นปุย

Re

13. เปลือกบัวนํามาใชเป็ นวัสดุในการปลูกเห็ดชนิดหนึ่ง หรือที่เรียกวา "เห็ดบัว"

de

15. เนื่องจากดอกบัวหลวงมีความสวยและมีกลิ่นหอม จึงนิยมปลูกไวประดับในสระน้ํ าหรือปลูกไวในกระถางทรง
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สูง
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คําแนะนํ าและขอควรระวัง

e

1. โดยทว
ั ่ ไปแลวเม็ดบัวสวนใหญที่เราเห็นจะเป็ นสินคานําเขามาจากประเทศจีนซ่ งึ เม็ดบัวจะมีขนาดใหญ และ

Th

ผานการกะเทาะเปลือกและดึงดีบัวออกแลว สวนเม็ดบัวไทยนัน
้ มีขนาดเล็กกวาจึงไมเป็ นที่นิยมมากนัก แตจาก
ผลการวิจัยพบวาสารตอตานอนุมูล
อิสระในเม็ดบัวไทยจะมีมากกวาเม็ดบัวจีนถึง 5-6 เทา !
2. การรับประทานเม็ดบัวเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดนัน
้  ควรเลือกรับประทานเฉพาะเมล็ดบัวสดเทานัน
้  ซึ่งเรา
สามารถหาซ้ อ
ื ฝักบัวสดที่ขายเป็ นกํา ๆ ไดตามตลาด (แตอาจจะหาไดยากสักหนอย) วิธีการรับประทานเมล็ดบัว
อยางแรกก็ใหแกะเปลือกที่หุมเมล็ดอยู
ออก (เนื้อเม็ดบัวควรจะมีสีขาวอมเหลือง) แลวใหรับประทานเขาไปทงั ้ เม็ด โดยไมตองเอาดีบัวหรือตนออน
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ฐานขอมูลทองถ่น
ิ  จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ภายในเม็ดออก อาจจะมีรสฝาดขมบาง แรก ๆ อาจจะไมคุนลน
ิ้  แตเมื่อรับประทานไปสักระยะจะเฉย ๆ เพราะ
ดีบัวนัน
้ มีสรรพคุณทางยาหลายอยาง โดย
ใหรับประทานไมนอยกวาวันละ 20 เม็ด จะทานมากกวานี้ก็ไมหาม
3. การเลือกซ้ อ
ื ฝักบัวสด ควรเลือกฝักสดและมีเมล็ดขนาดใหญมีสีเขียวออน เพราะจะไดเม็ดบัวที่มีเนื้อหวาน
กรอบกําลังดี

og
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4. สําหรับการเลือกซ้ อ
ื เม็ดบัวชนิดอบแหง ควรเลือกเฉพาะเม็ดบัวที่มีสีเหลืองนวลเทานัน
้  ถาหากเม็ดบัวมีสีเหลือง
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เขมแสดงวาเก็บไวนานแลว และควรเลือกเม็ดที่ไมแตกหัก ไมมีฝุนละอองปนเปื้ อน ไมมีกลิ่นสาบหรือกลิ่นเหม็น
หืน และขว
ั ้ เม็ดบัวไมดําคลํ้า

5. หากนําเม็ดบัวมาปรุงเป็ นอาหารรวมกับลําไยแหง จะชวยทําใหสรรพคุณทางยาของเม็ดบัวเพิ่มมากข้ น
ึ
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6. เกสรบัวหลวงอาจทําใหเกิดอาการแพไดในบางราย โดยเฉพาะในผูที่มีอาการแพเกสรดอกไม
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7. สําหรับผูที่มีอาการทองผูก ทองเฟ อ อาหารไมคอย ไมควรรับประทานเม็ดบัว
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8. ไมควรปรุงอาหารที่มีเม็ดบัวอยูในภาชนะที่ทําจากเหล็ก เพราะจะทําใหเม็ดบัวกลายเป็ นสีดํา

คําสําคัญ : บัวหลวง
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ที่มา : https://medthai.com/
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รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห
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https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1651&code_db=610010&code_type=01
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