
ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 21:02:34 หน า 1

เรื่อง บัวหลวง

รายละเอียด

บัวหลวง ชื่อสามัญ Lotus, Sacred lotus, Egyptian lotus

บัวหลวง ชื่อวิทยาศาสตร Nelumbo nucifera Gaertn. จัดอยูในวงศบัวหลวง (NELUMBONACEAE)

สมุนไพรบัวหลวง มีชื่อเรียกอื่น ๆ วา โกกระณต, บัว, บัวอุบล, บัวฉัตรขาว, บัวฉัตรชมพู, บัวฉัตรสีชมพู,

บุณฑริก, ปุณฑริก, ปทุม, ปัทมา, สัตตบงกช, สัตตบุษย, โชค (เขมร) เป็นตน นอกจากน้ีบัวหลวงยังมีอยูดวยกัน

หลากหลายสายพันธุ ซึ่งตางก็มีชื่อเรียกที่แตกตางกันไปตามขนาดและลักษณะของดอก ไดแก

         ดอกสีชมพู จะเรียกวา โกกระณต ปทุม ปัทมา

         ดอกสีขาว จะเรียกวา บุณฑริก ปุณฑริก

         ดอกเล็กสีชมพู จะเรียกวา บัวเข็มชมพู บัวปักกิ่งชมพู บัวหลวงจีนชมพู

         ดอกเล็กสีขาว จะเรียกวา บัวเข็มขาว บัวปักกิ่งขาว บัวหลวงจีนขาว

         ดอกสัน้ป อมสีชมพูกลีบซอน จะเรียกวา บัวฉัตรสีชมพู บัวสัตตบงกช

         ดอกสัน้ป อมสีขาวกลีบซอน จะเรียกวา บัวฉัตรขาว บัวสัตตบุษย

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 21:02:34 หน า 2

ลักษณะของบัวหลวง

         ตนบัวหลวง จัดเป็นไมลมลุก มีอายุหลายปี ลําตนมีทัง้เป็นเหงาอยูใตดินและเป็นไหลอยูเหนือดินใตน้ํา

ลักษณะของเหงาเป็นทอนยาว มีปลองสีเหลืองออนจนถึงสีเหลือง มีความแข็งเล็กน อย หากตัดตามขวางจะเห็น

เป็นรูปกลม ๆ อยูหลายรู โดยสวนของไหลจะเป็นสวนเจริญไปเป็นตนใหม สามารถเจริญเติบโตไดดีในดินเหนียว

ในระดับน้ําลึก 30-50 เซนติเมตร และสามารถขยายพันธุดวยวิธีการใชเมล็ดหรือวิธีการแยกไหล มีถิ่นกําเนิดใน

ทวีปเอเชีย

         ใบบวัหลวง ใบเป็นใบเดีย่ว ใบออนจะลอยปริม่น้ํา สวนใบแกแผนใบจะชูขึ้นเหนือน้ํา ลกัษณะของใบเป็นรปู

เกือบกลมและมีขนาดใหญ โดยมีขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร ขอบใบเรียบและเป็นคลื่น ผิวใบดานบนเป็นนวล

เคลือบอยู กานใบจะติดอยูตรงกลางของแผนใบ กานใบมีลักษณะแข็งและเป็นหนาม หากตัดตามขวางจะเห็นรู

อยูภายใน และกานใบจะมีน้ํายางสีขาว เมื่อหักกานจะมีสายใยสีขาว ๆ สําหรับใบออนจะเป็นสีเทานวล ปลายจะ

มวนงอขึ้นเขาหากันทัง้สองดาน

          ดอกบวัหลวง ออกดอกเป็นดอกเดีย่ว มีสีขาว สีชมพู มีกลิน่หอม มีกลบีเลีย้ง 4-5 กลบี กลบีเลีย้งมีขนาด

เล็กและสีขาวอมเขียวหรือเป็นสีเทาอมชมพู รวงไดงาย สวนกลีบดอกจะมีจํานวนมากและเรียงซอนกันอยูหลาย

ชัน้ ลักษณะของกลีบดอกเป็นรูปไขกวางประมาณ 5-6 เซนติเมตรและยาวประมาณ 7-9 เซนติเมตร เมื่อดอก

บานเต็มที่จะมีขนาดประมาณ 20-25 เซนติเมตร ในดอกจะมีเกสรตัวผูสีเหลืองอยูเป็นจํานวนมาก ซึ่งมีความยาว

ประมาณ 4-5 เซนติเมตร และลอมรอบอยูบริเวณฐานรองดอกซึ่งมีลักษณะเป็นรูปกรวยหงาย หรือที่เรียกวา "ฝัก

บัว" ที่ปลายอับเรณูจะมีระยางคลายกระบองเล็ก ๆ สีขาว สวนเกสรตัวเมียจะมีรังไขฝังอยูในฐานรองดอก เมื่อ

ออนเป็นสีเหลือง หากแกแลวจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ชองรังไขจะเรียงเป็นวงบนผิวหน าตัด มีจํานวน 5-15 อัน

สวนกานดอกมีสีเขียว ลักษณะยาวและมีหนามเหมือนกานใบ โดยกานดอกจะชูขึ้นเหนือน้ําและชูขึ้นสูงกวากาน

ใบเล็กน อย ดอกบัวหลวงจะเริ่มบานในตอนเชา โดยจะออกดอกและผลในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม

(ดอกมีสารอัลคาลอยด (alkaloids) ชื่อ nelumbine สวน Embryo มี lotusine สวนเกสรมีสารฟลาโวนอยดหลาย

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

           ฝักบัวหลวง ในฝักมีผลออนสีเขียวนวลจํานวนมาก ผลจะฝังอยูในสวนที่เป็นฝักรูปกรวยในดอก ในรูป

กรวยของดอกนัน้เมื่อออนจะเป็นสีเหลือง เมื่อแกแลวจะขยายใหญขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีเทาอมเขียว โดยจะมีผลสี

เขียวออนฝังอยูในฝักรูปกรวยเป็นจํานวนมาก

           ผลบวัหลวง หรอื เมลด็บวัหลวง ออกผลเป็นกลมุหรอืที่เรยีกวาฝัก ลกัษณะผลเป็นรปูกลมรี ผลออนมีสี

เขียวนวลและมีจํานวนมาก เมล็ดมีความกวางประมาณ 1 เซนติเมตร ในเมล็ดมีดีบัวหรือตนออนที่ฝังอยูกลาง

เมล็ดมีสีเขียว (เมล็ดมีสารอัลคาลอยด (alkaloids) และ beta-sitosterol

           ดบีวัหลวง คอื สวนของตนออนที่อยูในเมด็บวัหลวง ดบีวัมีลกัษณะคลายสาก มีความยาวประมาณ 1-1.5
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เซนติเมตร และมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 มิลลิเมตร มีใบออน 2 ใบ ใบหน่ึงสัน้ สวนอีกใบยาว ใบมีสี

เขียวเขมหรือสีเขียวอมเหลือง ปลายใบมีลักษณะมวนเป็นรูปคลายลูกศร มีตนออนตรง ขนาดเล็กมากอยูระหวาง

ใบออนทัง้สอง มีความยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร โคนตนมีสีเหลืองออนหรือเป็นสีเหลืองอมเขียว ลักษณะเป็นรูป

ทรงกระบอกยาวประมาณ 2-4 มิลลิเมตร เน้ือหนาเปราะ รอนหน าตัดจะมีรูเล็ก ๆ จํานวนมาก ดีบัวมีรสขมจัด

แตไมมีกลิ่น (ดีบัวมีสารในกลุมอัลคาลอนดอยูหลายชนิด เชน Demethylcoclaurine, Isoliensinine,

Liensinine, Lotusine, Methyl corypalline, Neferine, Nuciferine, Pro Nuciferine และยังมีสารในกลุมฟลาโว

นอยด เชน Galuteolin, Hyperin, Rutin)

สรรพคุณของบัวหลวง

1. รากและเม็ดบัวมีรสหวานเย็นและมันเล็กน อย ชวยบํารุงกําลัง ใชเป็นยาชูกําลัง (ราก, เม็ดบัว, ดอก)

2. ชวยบํารุงรางกาย แกกษยั (เม็ดบัว, ใบออน, กลีบดอก)

3. เม็ดบัวมีคุณคาทางอาหารสูง ชวยเพิ่มพลังงานและไขมันในรางกาย จึงเหมาะสําหรับผูปวยที่เพิ่งหายปวยใหม

ๆ ที่ยังมีอาการออนเพลียอยู หรือใชเป็นอาหารบํารุงกําลังของหญิงตัง้ครรภที่มีอาการแพทอง มีอาการออนเพลีย

หรืออาเจียน (เม็ดบัว) หรือจะใช

    รากตมเป็นน้ํากระสายดื่มแกอาการออนเพลียก็ได (ราก) ทําใหรางกายกระชุมกระชวย (เม็ดบัว)

4. ดอกบัวสดสีขาวใชตมกับน้ําดื่มติดตอกัน จะมีสรรพคุณเป็นยาบรรเทาอาการออนเพลีย ทําใหสดชื่นขึ้น และ

ชวยลดอาการใจสัน่ (ดอก, เกสร, กลีบดอก)

5. ชวยบํารุงโลหิต (เม็ดบัว, ใบแก)

6. ชวยลดความดันโลหิตสูงและลดไขมันในเสนเลือด ดวยการใชใบสดหรือแหงนํามาหัน่เป็นฝอยตมกับน้ําพอ

ทวมจนเดือดประมาณ 10-15 นาที ใชดื่มครัง้ละ 1 แกว วันละ 3 ครัง้ โดยใหดื่มติดตอกันอยางน อย 20 วัน และ

ตรวจวัดความดันเป็นระยะพรอมทัง้

    สังเกตอาการ ไดแก อาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ มึนงง ปวดทายทอย หากดื่มแลวความดันโลหิตลดลงก็ตอง

หมัน่ตรวจวัดความดันอยางน อยเดือนละ 2-3 ครัง้ พรอมทัง้สังเกตอาการดังกลาวไปดวย ถาหากพบวามีอาการ

ผิดปกควรรีบไปพบแพทย (ใบ)[

    หรือจะใชดีบัวประมาณ 5-6 กรัม นํามาตมเอาน้ําดื่ม ก็มีสรรพคุณชวยลดความดันโลหิตไดเชนกัน อีกทัง้ยัง

ชวยขยายเสนเลือดเลีย้งกลามเน้ือหัวใจในกรณีที่เสนเลือดตีบ (ดีบัว)

7. ชวยบํารุงประสาทและสมอง (เม็ดบัว, เกสร)

8. ชวยผอนคลายความเครียด อาการหงุดหงิดนอนไมหลับ ชวยทําใหนอนหลับสบาย ดวยการใชดีบัวประมาณ

5-6 กรัม นํามาตมเอาน้ําดื่ม (ดีบัว)
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9. รากบัวหลวงชวยเสริมฤทธิ ์ยานอนหลับ ทําใหหลับสบาย โดยมีฤทธิ ์ไมแรงมากนัก (ราก)

10. เม็ดบัวมีสารตอตานอนุมูลอิสระสูง ซึ่งมีคุณสมบัติชวยป องกันมะเร็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งมะเร็งตับ (เม็ดบัว)

11. ชวยชะลอความเสื่อมของอวัยวะตาง ๆ และผิวพรรณ (เม็ดบัว)

12. เกสรบัวหลวงนํามาใชปรุงเป็นยาหอม เป็นยาชูกําลัง บํารุงกําลัง บํารุงหัวใจ ทําใหชุมชื่นใจ แกอาการหน ามืด

วิงเวียนศีรษะ เป็นยาสงบประสาท และชวยขับเสมหะ โดยใชเกสรแหงนํามาบดเป็นผงครัง้ละ 5-1ชอนชา ใชชง

กับน้ํารอนดื่ม หากเป็นเกสรสด ให

      ใชประมาณ 1 หยิบมือ นํามาชงกับรอน 1 แกว (ขนาดประมาณ 240 มิลลิลิตร) ทิง้ไวประมาณ 10-15 นาที

แลวนํามาดื่มในขณะที่ยังอุนครัง้ละ 1 แกว วันละ 3-4 รอบ (เกสรตัวผู)[1],[4],[5],[12]

13. ใชเป็นยาบํารุงหัวใจ (ดอก, เกสรตัวผู, เม็ดบัว)

14. ดีบัวมีสาร Methylcorypalline ซึ่งเป็นตัวชวยทําใหเสนเลือดขยาย ใชเป็นยาขยายหลอดเลือดที่ไปเลีย้งหัวใจ

แกเสนเลือดตีบในหัวใจเน่ืองจากมีไขมันไปเกาะที่ผนังหลอดเลือด เพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจ และชวยบํารุงหลอด

เลือดหัวใจ โดยใชดีบัวแหง 1

      หยิบมือ นํามาชงกับน้ํารอน 1 แกวปกติ แลวใชดื่มในขณะที่ยังอุน ๆ กอนอาหารวันละ 3 ครัง้ หรือจะป้ันเป็น

เม็ดขนาด 5 กรัม ใชรับประทานครัง้ละ 3-5 เม็ด กอนอาหารเชาและเย็นก็ได แถมยังชวยแกอาการรอนใน

กระหายน้ํา ชวยแกไขและชวยบํารุงรางกาย

      ไดอีกดวย (ดีบัว)

15. ชวยคุมธาตุในรางกาย (เกสรตัวผู)

16. เหงาหรือรากบัวใชตมกับน้ําดื่ม เป็นยาแกธาตุไมปกติในเด็ก (ราก)

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

19. 18. ชวยแกไขรากสาดและไขมีพิษรอน (ดอก, เกสร)

20. ชวยระงับอาการหวัดคัดจมูก ลดเสมหะ ดวยการใชใบบัวมาหัน่เป็นฝอยแลวผึ่งแดดใหแหง ใชทําเป็นมวนสูบ

เพื่อชวยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูก (ใบ)

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 นํามาตมเอาน้ําดื่ม (ดีบัว)[

26. ชวยแกลม (เกสร)

27. ชวยแกอาการอาเจียนเป็นเลือด (ดีบัว)
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28. ชวยแกอาการเลือดกําเดาไหล (เกสรตัวผู)

29. ชวยแกอาการรอนในกระหายน้ํา (ราก, เม็ดบัว) หรือจะใชใบนํามาหัน่เป็นฝอยชงดื่มแทนน้ําชา ก็ชวยแก

อาการรอนในกระหายน้ําไดเชนกัน (ใบ)[8] หรือจะใชดีบัวนํามาตมเอาน้ําดื่มก็ชวยแกกระหายน้ําดวยเชนกัน และ

ยังชวยอาการกระหายหลังอาเจียนเป็น

      เลือดไดดวย (ดีบัว))

30. ชวยบํารุงปอด (เกสรตัวผู)

31. ชวยแกอาการทองเสีย (เกสรตัวผู, ฝัก, เปลือกฝัก)

32. ชวยแกอาการทองเดิน (ยางจากกานใบและกานดอก, เปลือกฝัก)

33. กลีบดอกชัน้ในและกานใบ ใชเป็นยาแกอาการทองรวง (ใบ, กลีบดอกชัน้ใน)[6]สวนชาวอินเดียจะใหเด็กดื่ม

น้ํารากบัว เพื่อชวยระงับอาการทองรวง (ราก, สายบัว)

34. เม็ดบัวชวยรักษาอาการทองรวงและบิดเรื้อรัง (เม็ดบัว)

35. ชวยแกลําไสอักเสบ (เม็ดบัว)

36. ชวยสมานแผลในมดลูก (เปลือกฝัก)

37. ชวยขับปัสสาวะ แกปัสสาวะบอย (ดอก, เกสรตัวผู, ราก)

38. กลีบดอกชัน้ในนํามาตําใชพอกแกโรคซิฟิลิส (กลีบดอกชัน้ใน)

39. ชวยแกอาการตกขาวของสตรี (เกสรตัวผู)

40. ชวยแกอาการประจําเดือนมามากกวาปกติ (เกสรตัวผู[4], เม็ดบัว)

41. ชวยบํารุงถุงน้ําดี (ดีบัว)

42. ชวยแกดีพิการ (ราก, เม็ดบัว)

43. ชวยบํารุงตับ (เกสรตัวผู)

44. ชวยบํารุงไต มาม ตับ (เม็ดบัว)

45. ดีบัวชวยแกอหิวาตกโรค โดยชงดีบัวในน้ํารอน แลวดื่มในขณะที่ยังอุนครัง้ละ 1 แกว วันละ 3 ครัง้ (ดีบัว)

46. ชวยแกพุพอง (ราก, เม็ดบัว)

47. รากหรือเหงาชวยหามเลือด ทําใหเลือดหยุด (ราก, ดอก, กลีบดอก, กานใบ)

48. ใชเป็นยาฝาดสมาน ชวยสมานแผล (ดอก, เกสรตัวผู[1],[6], เปลือกฝัก)

49. ชวยแกอาการน้ํากามเคลื่อนหรืออาการฝันเปียก (เกสรตัวผู[4], เม็ดบัว, ดีบัว)

50. ชวยแกอาการผดผื่นคัน (ดอก)

51. ชวยแกพิษเห็ดเมา (ฝัก)

52. บัวทัง้ตนใชแกพิษจากการรับประทานเห็ดพิษและอาการเป็นพิษจากพิษสุราเรื้อรัง ดวยการใชทัง้ตนประมาณ
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10-15 กรัม นํามาตมรับประทาน (ทัง้ตน)

53. ในบางตําราระบุวาใบบัวสามารถใชรักษาอาการปวดบวมและอาการอักเสบได ดวยการนําใบบัวหลวงมาลางให

สะอาดแลวโขลกใหละเอียด จากนัน้สกัดดวยแอลกอฮอล แลวนําสารสกัดที่ไดมาทาบริเวณที่มีอาการ (ใบ)

54. ชวยบํารุงไขขอ เสนเอ็น แกโรคขอตาง ๆ (เม็ดบัว)

55. ชวยแกอาการชํ้าใน (ดอก)

56. ชวยบํารุงครรภของสตรี (เม็ดบัว, ดีบัว, ดอกบัว)

57. ใบแกใชรับประทานจะชวยเพิ่มแรงเบงขณะคลอดบุตรของสตรี (ใบแก) ชวยทําใหคลอดบุตรงาย (ดอกบัว)

58. ชวยขับรกออกมาใหเร็วขึ้น (ฝัก)

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของบัวหลวง

1. สารอัลคาลอยดที่พบในบัวหลวงมีฤทธิ ์ชวยลดอาการปวดและชวยตานอาการอักเสบ โดยสารสกัดเมทานอ

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

เทียบเทากับ Phenylbutazone และ

    Dexamethasone ทัง้การทดสอบในหลอดทดลองและสัตวทดลอง

2. สารบริสุทธิ ์ที่แยกไดจากบัว มีฤทธิ ์ในการยับยัง้เชื้อ HIV โดยสาร (+)-1(R)-coclaurine และสาร 1(S)-

norcoclaurine มีฤทธิ ์ในการยับยัง้เชื้อ HIV ในหลอดทดลอง โดยมีคา EC50 = 0.8 และน อยกวา 8 กรัม./ไมโคร

ลิตร โดยมีคา Therapeutic index

    มากกวา 125 และมากกวา 25 ตามลําดับ สวนสาร Liensinine และสาร Isoliensinine มีฤทธิ ์ในการยับยัง้เชื้อ

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

และมากกวา 6.5 ตามลําดับ และ

    สาร Nuciferine มีฤทธิ ์ในการยับยัง้เชื้อ HIV ในหลอดทดลอง โดยมีคา EC50 เทากับ 0.8 กรัม/ไมโครลิตร

โดยมีคา Therapeutic index เทากับ 36

3. สารอัลคาลอยดที่พบในบัวหลวง มีฤทธิ ์ทําใหนอนหลับ ซึ่งจากผลการทดลองพบวามีผลทําใหหนูนอนหลับ

โดยสารสกัดเมทานอลจากเหงาบัวนัน้มีผลในการลดพฤติกรรมและกิจกรรมตาง ๆ ของสัตว โดยเพิ่มการเกิด

pentobarbitone-induced sleeping

    time ในหนูทดลอง

4. รากบัวสามารถชวยลดการดูดซึมของกลูโคสและทําใหไมเพิ่มขนาดปริมาณของอินซูลิน จึงสามารถชวยลด

ระดับน้ําตาลในเลือดไดทัง้คนปกติและในผูปวยเบาหวาน

5. เกสรและดอกบัวหลวงมีฤทธิ ์ตานอนุมูลอิสระ โดยมีสารกลุมฟลาโวนอยดที่มีฤทธิ ์ตอตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน
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โดยเกสรตัวผูจะมีฤทธิ ์จับอนุมูลอิสระ DPPH โดยมีคา EC50 42.05 ?g/ml

6. เกสรบัวหลวงตัวผูมีฤทธิ ์ตานเบาหวาน โดยไปยับยัง้ advance glycation end products (AGE) และ rat

lens aldose reductase (RLAR) โดยมีคา IC50 125.48 และ 30 ?g/ml ตามลําดับ โดยฤทธิ ์การยับยัง้ AGE

และ RLAR นัน้มีผลตอการลดการเกิด

    ภาวะเบาหวาน

7. สารสกัดจากเกสรบัวหลวงสามารถแทรกซึมเขาสูชัน้ใตผิวหนังไดดี มีผลทําใหชะลอการเจริญของเม็ดสี

Melanin ได และยังชวยทําใหผิวหนังเตงตึงขึ้น เน่ืองจากสารสกัดดังกลาวประกอบไปดวยสารตอตานอนุมูลอิส

ระ ที่ยับยัง้การทํางานของ Tyrosinase

    enzyme นอกจากน้ียังพบ Vitamin A - Palminate ซึ่งเป็นตัวชวยทําใหผิวหนังออนนุมเมื่อนําสารสกัดจาก

เกสรดังกลาวมาผลิตเป็นเครื่องสําอางประเภท ครีมบํารุงผิว และครีมกันแดด

8. สารสกัดแอลกอฮอลของเกสรบัวหลวงในขนาด 10 ก./กก. ดวยการป อนหรือฉีดเขาใตผิวหนังของหนูถีบจักร

ไมกอใหเกิดความเป็นพิษ

9. สารสกัดที่ไดจากดอกและใบบัวหลวง มีฤทธิ ์ยับยัง้การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียทุกชนิด

10. สารสกัดแอลกอฮอลจากดีบัวมีฤทธิ ์ในการตานเชื้อ Streptococcus group A

11. สารสกัดดวยน้ําจากดีบัว มีฤทธิ ์ชวยลดความดันโลหิต โดยสาร Demethylcoclaurine จากดีบัวมีฤทธิ ์ในการ

คลายกลามเน้ือเรียบ สวนสาร Methylcorypalline มีฤทธิ ์ในการชวยขยายหลอดเลือดที่ไปเลีย้งหัวใจ และสาร

Neferine มีฤทธิ ์ในการลดความดัน

     โลหิตและชวยตานการเตนของหัวใจที่ผิดปกติ โดยมีผลตอการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด

ประโยชน ของบัวหลวง

1. รากบัวหลวง(เหงาบัว) สามารถนํามาใชปรุงเป็นอาหารไดทัง้คาวหวาน เชน เหงาบัวผัดน้ํามัน เหงาบัวออนตม

หรือตุนกระดูกหมูกับเครื่องยาจีน นํามาเชื่อมแหงรับประทานเป็นของหวาน ทําเป็นน้ํารากบัว หรือนํามาตมเป็น

น้ําสมุนไพรรากบัว

2. ไหลบัว (หลดบัว) สามารถนํามาประกอบอาหารไดทัง้สดและแหง เชน การนํามาทําแกงเลียง แกงสม ตมกะทิ

ผัดเผ็ดตาง ๆ ฯลฯ

3. สายบัวนํามาปรุงเป็นอาหารหรือใชแทนผักไดหลายชนิด เชน แกงสมสายบัวกับปลาทู แกงสมสายบัว ตมกะทิ

ปลาทู ฯลฯ

4. ดอกนํามาบูชาพระหรือนํามาใชในทางศาสนา เน่ืองจากดอกบัวหลวงเป็นสัญลักษณแหงความดีงามทาง

พระพุทธศาสนา มีความเกี่ยวของโดยตรงสําหรับการบูชาพระรัตนตรัย อันไดแก พระพุทธ พระธรรม และพระสง
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ฆ

5. กลีบดอกนิยมนําไปทําเมี่ยงดอกบัว ยําดอกไม หรือทําเมนูกลีบัวชุบแป งทอด

6. กลีบดอกแหงในอดีตใชมวนเป็นบุหรี่

7. สารสกัดจากเกสรนํามาใชทําเป็นเครื่องสําอางที่เป็นตัวชวยชะลอการสรางเม็ดสีผิว ทําใหผิวหนังเตงตึงและ

ออนนุม เชน ครีมกันแดด ครีมบํารุงผิวทัง้กลางวันกลางคืน

8. เกสรตัวผูเมื่อนํามาตากแหง สามารถใชเป็นสวนผสมในเครื่องยาไทยและจีนไดหลายชนิด เชน ยาลม ยาหอม

ยานัตถุ ฯลฯ

9. ใบบัวหลวงนํามาใชสําหรับหอขาว หออาหาร หอขนม ซึ่งจะชวยเพิ่มความหอมนารับประทานยิ่งขึ้น หรือจะ

นํามาหอผักสดเก็บในตูเย็น หรือใชในงานประดิษฐตาง ๆ สวนใบออนใชรับประทานเป็นผักสดแกลมกับน้ําพริกได

10. ใบบัวแกเมื่อนํามาตากแหง ใชเป็นสวนผสมของยากันยุง

11. กานใบและกานดอกบัวสามารถนํามาใชทําเป็นกระดาษ และเสนใยใชทําไสตะเกียง

12. เม็ดบัวทัง้ออนและแกสามารถนํามารับประทานหรือใชประกอบอาหารไดหลากหลาย ที่รูจักกันดีก็คือ น้ําอารซี

ขาวอบใบบัว เม็ดบัวตมน้ําตาลทรายแดงผสมในเตาฮวยหรือเตาทึง สังขยาเม็ดบัว เม็ดบัวเชื่อม สาคูเม็ดบัว ขนม

หมอแกงเม็ดบัว เป็นตน และยัง

     สามารถนํามาใชทําเป็นแป งไดเป็นอยางดี

13. เปลือกบัวนํามาใชเป็นวัสดุในการปลูกเห็ดชนิดหน่ึง หรือที่เรียกวา "เห็ดบัว"

14. เปลือกเมล็ดและฝักแกใชทําเป็นป ุย

15. เน่ืองจากดอกบัวหลวงมีความสวยและมีกลิ่นหอม จึงนิยมปลูกไวประดับในสระน้ําหรือปลูกไวในกระถางทรง

สูง

คําแนะนําและขอควรระวัง

1. โดยทัว่ไปแลวเม็ดบัวสวนใหญที่เราเห็นจะเป็นสินคานําเขามาจากประเทศจีนซึ่งเม็ดบัวจะมีขนาดใหญ และ

ผานการกะเทาะเปลือกและดึงดีบัวออกแลว สวนเม็ดบัวไทยนัน้มีขนาดเล็กกวาจึงไมเป็นที่นิยมมากนัก แตจาก

ผลการวิจัยพบวาสารตอตานอนุมูล

     อิสระในเม็ดบัวไทยจะมีมากกวาเม็ดบัวจีนถึง 5-6 เทา !

2. การรับประทานเม็ดบัวเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดนัน้ ควรเลือกรับประทานเฉพาะเมล็ดบัวสดเทานัน้ ซึ่งเรา

สามารถหาซื้อฝักบัวสดที่ขายเป็นกํา ๆ ไดตามตลาด (แตอาจจะหาไดยากสักหนอย) วิธีการรับประทานเมล็ดบัว

อยางแรกก็ใหแกะเปลือกที่หุมเมล็ดอยู

    ออก (เน้ือเม็ดบัวควรจะมีสีขาวอมเหลือง) แลวใหรับประทานเขาไปทัง้เม็ด โดยไมตองเอาดีบัวหรือตนออน

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 21:02:34 หน า 9

ภายในเม็ดออก อาจจะมีรสฝาดขมบาง แรก ๆ อาจจะไมคุนลิน้ แตเมื่อรับประทานไปสักระยะจะเฉย ๆ เพราะ

ดีบัวนัน้มีสรรพคุณทางยาหลายอยาง โดย

    ใหรับประทานไมน อยกวาวันละ 20 เม็ด จะทานมากกวาน้ีก็ไมหาม

3. การเลือกซื้อฝักบัวสด ควรเลือกฝักสดและมีเมล็ดขนาดใหญมีสีเขียวออน เพราะจะไดเม็ดบัวที่มีเน้ือหวาน

กรอบกําลังดี

4. สําหรับการเลือกซื้อเม็ดบัวชนิดอบแหง ควรเลือกเฉพาะเม็ดบัวที่มีสีเหลืองนวลเทานัน้ ถาหากเม็ดบัวมีสีเหลือง

เขมแสดงวาเก็บไวนานแลว และควรเลือกเม็ดที่ไมแตกหัก ไมมีฝ ุนละอองปนเป้ือน ไมมีกลิ่นสาบหรือกลิ่นเหม็น

หืน และขัว้เม็ดบัวไมดําคลํ้า

5. หากนําเม็ดบัวมาปรุงเป็นอาหารรวมกับลําไยแหง จะชวยทําใหสรรพคุณทางยาของเม็ดบัวเพิ่มมากขึ้น

6. เกสรบัวหลวงอาจทําใหเกิดอาการแพไดในบางราย โดยเฉพาะในผูที่มีอาการแพเกสรดอกไม

7. สําหรับผูที่มีอาการทองผูก ทองเฟ อ อาหารไมคอย ไมควรรับประทานเม็ดบัว

8. ไมควรปรุงอาหารที่มีเม็ดบัวอยูในภาชนะที่ทําจากเหล็ก เพราะจะทําใหเม็ดบัวกลายเป็นสีดํา

คําสําคัญ : บัวหลวง

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1651&code_db=610010&code_type=01
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