บัวหลวง...สัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
สํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บัวหลวง (Sacred lotus) มีช่อื วิทยาศาสตร์ว่า Nelumbo nucifera Gaertn. เป็ นพืชนํ้ามีเหง้าอยู่
ใต้ดนิ ใบเดีย่ วค่อนข้างกลม แผ่นใบชูเหนือนํ้ า ก้านใบแข็ง ออกดอกเดี่ยวชูขน้ึ เหนือนํ้ า ดอกสีชมพูถงึ
ชมพูเข้มและสีขาว เกสรเพศผูส้ เี หลืองจํานวนมากติดอยู่รอบฝกั บัวรูปกรวย ผลรูปกลมรีจํานวนมากอยู่
ในฝกั (1) มีช่อื เรียกแตกต่างกันตามลักษณะของดอก ดังนี้

รูป 1 ทีม่ า: http://www.bantamboon.com/wp-content/uploads/2014/03/บัวหลวงขาว-บุณฑริก.jpg
รูป 2 ทีม่ า: http://www.nanagarden.com/shop/1368/tag/บัวหลวง
รูป 3 ทีม่ า: http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=muoodda&group=1&month=072012&date=29
รูป 4 ทีม่ า: สํานักงานข้อมูลสมุนไพร

หลายๆ ส่วนของบัวหลวงมีการนํ ามาบริโภค เช่น เมล็ดบัวรสชาติหวานมัน นํ ามากวนหรือโรย
บนหน้าขนมหม้อแกง รากบัวเชื่อมหรือต้มนํ้ าตาล ทํานํ้ ารากบัวแก้รอ้ นใน ยํากลีบบัวหรือยําเกสรบัว
หลวง เป็ นต้น นอกจากนี้บวั หลวงยังนํ ามาใช้เป็ นสมุนไพรซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน ทัง้
เกสร กลีบดอก เมล็ด ดีบวั ใบ ราก และเหง้า คนไทยสมัยโบราณใช้เกสรบัวหลวงเข้าเครื่องยาไทยใน
พิกดั เกสรทัง้ ห้า เกสรทัง้ เจ็ด และเกสรทัง้ เก้า และนิยมใช้กนั จนมาถึงปจั จุบนั
สรรพคุณแผนโบราณ ดอกบัวและเกสรบัวหลวงใช้บํารุงหัวใจ แก้ไข้ตวั ร้อน แก้อ่อนเพลีย ขับ
โลหิต ขับเสมหะ แก้จุกเสียด และแก้ทอ้ งเสีย เป็ นต้น
การศึกษาฤทธิ์ ทางเภสัชวิ ทยา พบว่าเกสรบัวหลวงมีฤทธิ ์ต้านอนุ มูลอิสระ (3) และมีรายงาน
การทดสอบฤทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์อะซิตลิ โคลินเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase; AChE) ซึง่ อาจ
ส่งผลในการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ (4) ส่วนกลีบดอกบัวหลวงมีฤทธิ ์ลดระดับไขมันและนํ้าตาล
ในเลือดทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปตามอายุทม่ี ากขึน้ และสามารถลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
(5) นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาฤทธิ ์ทางเภสัชวิทยาของส่วนอื่นๆ ของบัวหลวง เช่น เหง้ามีฤทธิ ์ลดไข้ แก้
ร้อนใน แก้อกั เสบ (6) และใบมีฤทธิ ์ในการลดความอ้วน (7) เป็ นต้น แต่ส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั ในหลอด
ทดลองและสัตว์ทดลองเท่านัน้ สําหรับเกสรบัวหลวงซึง่ มีการนํามาใช้ประโยชน์ในด้านเครื่องยามากทีส่ ุด
มีการทดสอบความเป็ นพิษ พบว่าไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติใดๆ (8) ซึ่งขนาดที่ใช้เข้าเครื่องยาตาม
ตํารับยาไทยต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดความเป็ นพิษ แต่อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการใช้ปริมาณในสูง
หรือการใช้ตดิ ต่อกันเป็ นเวลานาน และหลีกเลีย่ งการใช้หากมีอาการแพ้
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