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บวัหลวง (Sacred lotus) มชีอืวทิยาศาสตรว์่า Nelumbo nucifera Gaertn. เป็นพชืนํามเีหงา้อยู่
ใต้ดนิ ใบเดยีวค่อนขา้งกลม แผ่นใบชูเหนือนํา ก้านใบแขง็ ออกดอกเดยีวชูขนึเหนือนํา ดอกสชีมพูถึง
ชมพูเขม้และสขีาว เกสรเพศผูส้เีหลอืงจาํนวนมากตดิอยู่รอบฝกับวัรปูกรวย ผลรปูกลมรจีาํนวนมากอยู่
ในฝกั ( ) มชีอืเรยีกแตกต่างกนัตามลกัษณะของดอก ดงัน ี

 

หลายๆ ส่วนของบวัหลวงมกีารนํามาบรโิภค เช่น เมลด็บวัรสชาตหิวานมนั นํามากวนหรอืโรย
บนหน้าขนมหม้อแกง รากบวัเชอืมหรอืต้มนําตาล ทํานํารากบวัแก้ร้อนใน ยํากลบีบวัหรอืยําเกสรบวั
หลวง เป็นต้น นอกจากนีบวัหลวงยงันํามาใช้เป็นสมุนไพรซงึสามารถใช้ประโยชน์ได้เกอืบทุกส่วน ทงั



เกสร กลบีดอก เมลด็ ดบีวั ใบ ราก และเหงา้ คนไทยสมยัโบราณใช้เกสรบวัหลวงเขา้เครอืงยาไทยใน
พกิดัเกสรทงัหา้ เกสรทงัเจด็ และเกสรทงัเกา้ และนิยมใชก้นัจนมาถงึปจัจบุนั  

สรรพคณุแผนโบราณ ดอกบวัและเกสรบวัหลวงใชบ้ํารุงหวัใจ แก้ไขต้วัรอ้น แก้อ่อนเพลยี ขบั
โลหติ ขบัเสมหะ แกจ้กุเสยีด และแกท้อ้งเสยี เป็นตน้   

การศึกษาฤทธิทางเภสชัวิทยา พบว่าเกสรบวัหลวงมฤีทธติ้านอนุมลูอสิระ ( ) และมรีายงาน
การทดสอบฤทธใินการยบัยงัเอนไซมอ์ะซติลิโคลนิเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase; AChE) ซงึอาจ
ส่งผลในการป้องกนัการเกดิโรคอลัไซเมอรไ์ด ้( ) ส่วนกลบีดอกบวัหลวงมฤีทธลิดระดบัไขมนัและนําตาล
ในเลอืดทเีปลยีนแปลงไปตามอายุทมีากขนึ และสามารถลดความเสยีงต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ 
( ) นอกจากนียงัมกีารศกึษาฤทธทิางเภสชัวทิยาของส่วนอนืๆ ของบวัหลวง เช่น เหงา้มฤีทธลิดไข ้แก้
รอ้นใน แก้อกัเสบ ( ) และใบมฤีทธใินการลดความอ้วน ( ) เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัในหลอด
ทดลองและสตัวท์ดลองเท่านนั สําหรบัเกสรบวัหลวงซงึมกีารนํามาใชป้ระโยชน์ในดา้นเครอืงยามากทสีุด 
มกีารทดสอบความเป็นพิษ พบว่าไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติใดๆ ( ) ซงึขนาดทใีช้เข้าเครอืงยาตาม
ตํารบัยาไทยต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพษิ แต่อย่างไรก็ตาม ควรระมดัระวงัในการใช้ปรมิาณในสูง
หรอืการใชต้ดิต่อกนัเป็นเวลานาน และหลกีเลยีงการใชห้ากมอีาการแพ ้ 

 

 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. นนัทวนั บุณยะประภศัร. สมนุไพรไมพ้นืบา้น( ). กรุงเทพฯ: บรษิทั ประชาชน จาํกดั, 2541:640 หน้า 
2. ชยนัต์ พเิชยีรสุนทร. คู่มอืเภสชักรรมแผนไทย เล่ม  คณาเภสชั. กรุงเทพฯ: บรษิทัอมรนิทร ์พรนิตงิแอนดพ์บัลชิชงิ จาํกดั (มหาชน), 

2547: 351 หน้า. 
3. Jung HA, Kim JE, Chung HY, Choi JS. Antioxidant principles of Nelumbo nucifera stamens. Arch Pharm Res 

2003;26(4):279-85. 
4. Jung  HA, Jung JY, Hyun SK, Min BS,  Kim DW, Jung JH, et al. Selective cholinesterase inhibitory activities of a new 

monoterpene diglycoside and other constituents from Nelumbo nucifera stamens. Biol Pharm Bull 2010;33(2):267-72. 
5. Bhuvana S, Mahesh R, Begum VH. Effect of Nelumbo nucifera flowers on plasma lipids and glucose in young, middle-

aged and aged rats.  Pharmacologyonline 2008;2:863-74. 
6. Mukherjee PK, Saha K, Das J, Pal M, Saha BP. Studies on the anti-inflammatory activity of rhizomes of Nelumbo nucifera. 

Planta Med 1997;63(4):367-9. 
7. Ono Y, Hattori E, Fukaya Y, Imai S, Ohizumi Y. Anti-obesity effect of Nelumbo nucifera leaves extract in mice and rats. J 

Ethnopharmacol 2006;106(2):238–44. 
8. Kunanusorn P, Panthong A, Pittayanurak P, Wanauppathamkul S , Nathasaend N, Reutrakul V. Acute and subchronic oral 

toxicity studies of Nelumbo nucifera stamens extract in rats. J Ethnopharmacol 2011;134(3):789–95. 
ภาพประกอบ 
ทมีา: http://www.bantamboon.com 
        http://www.nanagarden.com 
        http://www.bloggang.com 
        สาํนกังานขอ้มลูสมนุไพร 


