


Foliage Anthurium
คูมือคนรักตนไม ชุดที ่ 5

Writer อุไร  จิรมงคลการ
Photo Editor อภิรักษ สุขสัย

Photographer ปรัชญา จันทรคง
Graphic Designer ชลลดา จารุกิติสกุล

หนาวัวใบตัวอย่าง



©

Foliage Anthurium
คูมือคนรักตนไม
ชุดที่ 5  ลำดับที่ 49
โดย อุไร จิรมงคลการ

หนาวัวใบ

ตัวอย่าง



•หนาวัวใบบราวนิอาย  22

•หนาวัวแชมเบอรไลเนียนัม  24

•หนาวัวใบคลาวิเกอรัม  26

•หนาวัวใบคอรรูกาตัม  28

•หนาวัวใบคราสซิเนอรเวียม  30

•หนาวัวใบครีนาตัม  32

•หนาวัวใบคิวเบนส  34 

•หนาวัวใบดิจิตาตัม  36

•หนาวัวใบกลาดิโฟเลียม  38

•หนาวัวใบแกรนดิโฟเลียม  40

•หนาวัวใบกิลดิงกิอาย  42

•หนาวัวใบเจอรแมนนิอาย  44 

•หนาวัวใบแมกนิฟคัม  46

•หนาวัวใบพาพิลลามินัม  48

•หนาวัวใบพีดาโตราดิเอตัม  50

•หนาวัวใบเพนดูลิโฟเลียม  52

•หนาวัวใบเพนตาฟลลัม  54

•หนาวัวใบโพโดฟลลัม  56

•หนาวัวใบราดิแคนส   58

•หนาวัวใบสแกนเด็นส  60 

•หนาวัวใบชเลชเท็นดาลิอาย  62

•หนาวัวใบสเปกตาบายล  64

•หนาวัวใบซูเปอรบัม  66

•หนาวัวใบวิตตาริโฟเลียม  68

•หนาวัวใบวิลลเดโนวิอาย  70

•หนาวัวใบวิลลฟอรดิอาย  72

•หนาวัวใบโคชาแบมบา  74

•หนาวัวใบจังเกิลคิง  76

สารบญั 
บทนำ  4

หนาวัวใบในเมืองไทย 5

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 6

สิ่งสำคัญในการปลูกเลี้ยง 9

การขยายพันธุ 10

โรค แมลงศัตรู
 และการปองกันกำจัด 16 

ประโยชนของหนาวัวใบ 18

แหลงจำหนายหนาวัวใบ
 และสัญลักษณ 20 

หนาวัวใบชนิดตางๆ 21

•หนาวัวใบเลิฟลีเคิรฟดาง  78

•หนาวัวใบเมฮานิ  80 

•หนาวัวใบนิกกิ  82

•หนาวัวใบเรดเบิรดสเนสต  84

•หนาวัวใบเรอเนซองส  86

•หนาวัวใบราวนดวัน  88

•หนาวัวใบเวฟออฟเลิฟดาง  90

•หนาวัวใบลูกผสม  

 ราดิแคนสเดรสเลอริ  92

•หนาวัวใบลูกผสมวีตชิอาย  94

•หนาวัวใบลูกผสมใบผักกาด 1 96

•หนาวัวใบลูกผสมใบผักกาด 2 98

•หนาวัวใบลูกผสมใบผักกาด 3 100

•หนาวัวใบลูกผสม  

 คริสตัลลินัม  102

•หนาวัวใบลูกผสมฮุกเคอร ี 1  104

•หนาวัวใบลูกผสมฮุกเคอร ี 2  106

•หนาวัวใบลูกผสม  

 แบล็กบิวตี้มาเรีย  108

•หนาวัวใบแฉก  110

•หนาวัวใบแฉกยาว  112

•หนาวัวใบแดง  114

•หนาวัวใบทับทิมจันทน  116

•หนาวัวใบหูวัว  118 

•หนาวัวใบลูกผสม 1  120

•หนาวัวใบลูกผสม 2  122

•หนาวัวใบลูกผสม 3  124

บรรณานุกรม  126

ตัวอย่าง



4

หนาวัวใบ
(Foliage Anthurium)

เมื่อไดยินคำวาหนาวัว หลายทานมักนึกถึงไมดอกสีแดง ชมพู 
ขาว มีปลีดอกยื่นออกจากกึ่งกลาง ดอกเล็กบางใหญบาง 

ใชปกแจกันหรือจัดชอดอกไมไดอยางสวยงาม แตมีหนาวัวอีกกลุมหนึ่ง 
ที่มีรูปใบสวยงามสะดุดตามากกวาดอก นิยมนำมาปลูกประดับสวน
และมุมบาน และเรียกกันตามรูปแบบการใชประโยชนวา หนาวัวใบ 

 ไมประดับที่ไดรับความนิยมในทุกวันนี้

ตัวอย่าง
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 ในอดีตผูคนสวนใหญมักใหความสำคัญกับไมดอกมากกวาไมใบ แตในชวง 30 ปที่ผานมา วงการ 
ไมประดับของไทยเร่ิมแพรหลายมากข้ึน มีนักปลูกเล้ียงไมประดับหลายทานนำไมใบประดับจากตางประเทศ 
เขามาปลูกเลี้ยงในบานเราเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปน คุณสิทธิพร โทณวนิก คุณอาทร หิญชีระนันทน  
คุณดิลก มักอุสาห และ อาจารยสุรัตน วัณโณ ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหคานิยมในการปลูกเลี้ยงไมประดับ 
เริ่มเปลี่ยนไป ดังเชนหนาวัวใบ ไมใบประดับที่ไดรับกระแสความนิยมอยางมากในชวง 2 - 3 ปที่ผานมา 
 บุคคลสำคัญท่ีทำใหหนาวัวใบเปนท่ีรูจักและนำมาใชประโยชนอยางกวางขวางในเมืองไทย คือ  
อาจารยสุรัตน วัณโณ ผูริเริ่มนำหนาวัวใบและไมใบสกุลอื่น ๆ จากตางประเทศมาปลูกเปนไมกระถาง  
เพื่อใชประดับสถานที่และตกแตงสวน ดวยความรักและชื่นชอบหนาวัวใบ ทานจึงเก็บรวบรวม 
หนาวัวใบไวหลายชนิดหลายพันธุมาเปนเวลาหลายสิบป รวมทั้งไมใบอีกหลายสกุล จนถึงปจจุบัน 
ทานมีหนาวัวใบท่ีปลูกอยูในบานกามปูไมต่ำกวา 150 สายพันธุ อีกท้ังยังมีลูกผสมท่ีแลกเปล่ียนกับเพ่ือน ๆ 
และลูกผสมใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในสวนอีกมากมาย

หนาวัวใบลูกผสมฮุกเคอรี
ที่เกิดในบานกามปู

หนาวัวใบในเมืองไทย

ตัวอย่าง
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร

 
 หนาวัวใบเปนพืชสกุล Anthurium  อยูในวงศ Araceae (Arum Family) มีชื่อสามัญวา Flamingo  
Flower หรือ Tail Flower แตนิยมเรียกกันวา Anthurium ตามช่ือสกุล ซ่ึงมาจากภาษากรีกวา anthos 
แปลวาดอก กับคำวา ouros  แปลวาหาง หมายถึงชอดอกที่มีปลีดอกเรียวยาวนั่นเอง    
 หนาวัวใบมีการกระจายพันธุในเขตรอนของอเมริกากลางและทวีปอเมริกาใต คนพบแลวเกือบ
1,000 ชนิด ในธรรมชาติอิงอาศัยอยูกับไมใหญหรือพื้นที่ชุมชื้น เปนไมลมลุก อายุหลายป ไมมีเนื้อไม 
มีรากอวบอวนออกตามขอใบ มีวีลาเมน (velamen) หอหุมที่ปลายราก  ชวยใหดูดซับน้ำและธาตุอาหาร 
ไดดี เมื่อมีอายุมากขึ้นจะแข็งและเหนียว ทำหนาที่ชวยพยุงลำตนไมใหลม มีทั้งลำตนเดี่ยว ขอสั้น 
เจริญเปนกอ และชนิดท่ีมีขอหาง ลำตนทอดเล้ือย เม่ือตนมีอายุมากข้ึนมักท้ิงใบชวงลางพรอมแตกหนอใหม 

ปลีดอกที่เรียวยาว
ของหนาวัวใบ

ตัวอย่าง
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 ใบ
ใบเดี่ยว มีหลายแบบ ทั้งรูปหัวใจ
รูปใบหอก รูปรี รูปไขกลับ รูปสามเหลี่ยม
หรือหยักเวาเปนแฉกคลายใบประกอบแบบ 
นิ้วมือ ออกเวียนสลับรอบตน แผนใบ 
สีเขียวเปนมันเหลือบเงิน หรือเปนกำมะหยี่ 
บางชนิดแผนใบแข็งหนาเหมือนแผนหนัง 
เสนใบยอยมักโคงขนานกับขอบใบ  
กานใบกลม อาจมีรองตลอดความยาวใบ 
เมื่อตัดตามขวางเปนรูปกลม รูปหัวใจ 
หรือรูปพระจันทรเสี้ยว บางชนิดกานใบ 
เหลี่ยม เมื่อตัดตามขวางเปนรูปสี่เหลี่ยม 
สามเหลี่ยม หรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู  
บางชนิดกานใบมีครีบบางเล็ก ๆ  
ตลอดความยาวใบ บริเวณปลายกานท่ีตอกับ 
แผนใบมักโปงออก เมื่อยังโตไมเต็มที่ 
จะเปราะหักงาย ใบแกแข็ง  
บางชนิดเหนียวหักยาก

รูปใบแบบตางๆ 
ของหนาวัว
1. ใบรูปรี
2. ใบแบบนิ้วมือ
3. ใบรูปใบหอก
4. ใบรูปหัวใจ
5. ใบหยักเวา

ความหลากหลายของกานใบเมื่อตัดตามขวาง

ตัวอย่าง
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 ดอก
ออกจากซอกกาบใบ เรียกวา Tail Flower มี 
ชอดอกท่ีเรียกวาปลีดอก (spadix) และจานรองดอก 
(spathe) ลักษณะเปนแผนรูปรี รูปไข หรือรูป 
ใบหอก มีสีเขียว สีเขียวอมแดง หรือสีเขียวอมมวง 
ดูไมสะดุดตา บางชนิดมีสีสันที่ดูสวยงามสะดุดตา  
เรียกวา หนาวัวดอก ปลีดอกแตละชอประกอบ 
ดวยดอกยอยจำนวนมาก ดอกสมบูรณเพศ 

 ผล
มีเนื้อนุม เมื่อสุกมีสีแดงอมสม แตละผลมีเพียง 
1 เมล็ดหรือหลายเมล็ด รูปรี รูปขอบขนาน 
หรือรูปกลม

ทยอยบานจากโคนไปยังปลายชอ เกสรเพศผู 
บานพรอมผสมกอนเกสรเพศเมีย  
โอกาสในการผสมเกสรขามตนจึงเกิดขึ้นไดงาย

ชอผลหนาวัวใบที่กำลังสุก ขนาดใหญกวา 30 เซนติเมตร

ตัวอย่าง
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ส่ิงสำคัญในการปลูกเล้ียง
1 วัสดุปลูก ควรเปนวัสดุที่เก็บความชื้นไดดี โปรง ระบายนำ้ไดด ี ยอยสลายชา หางาย 
ราคาถูก ที่นิยมใชกันมากคือ กาบมะพราวสับ 
ที่ผานการแชน้ำมาแลว 5 - 7 วัน หรือผสมกับ 
ดินใบกามปูอัตราสวน 1 : 1 ก็ได

2 แสงแดด หนาวัวใบตองการแสงแดด 
50 เปอรเซ็นต หรือไดรับแสงแดดในชวง 

ครึ่งวันเชา หากไดรับแสงแดดมากเกินไป 
ใบจะหยาบกรานและเปนรอยไหมในที่สุด  

แตถาพ้ืนท่ีปลูกรมเกินไป ใบจะมีสีเขียวเขม  
กานใบยืดยาว ทรงตนไมสวยงาม

3 น้ำ ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง ชวงเชากอน  
10.00 น. และชวงเย็น โดยเฉพาะในฤดูรอน 

ควรฉีดพนน้ำเพิ่มขึ้นในชวงบาย เพื่อใหมีความชื้น 
ในอากาศสูงขึ้น

4 ปุย นิยมใหปุยเม็ดละลายชาสูตรเสมอ 3 เดือน 
เชน 14-14-14  อาจใหปุยเกล็ดละลายน้ำ 

สูตรเสมอฉีดพนทางใบก็ได

หนาวัวดอกพันธุ Cotton Candy  
ปลูกเลี้ยงงาย  พุมใบสวย 

ดอกดก  เลี้ยงงาย

ตัวอย่าง
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การขยายพันธุ
สามารถเลือกปฏิบัติตามวัตถุประสงค 
และความสะดวกในการปลูกเลี้ยงไดหลายวิธี ดังนี้

 การเพาะเมล็ด
นิยมใชกับหนาวัวใบที่แตกหนอยาก โตชา และกรณีที่ตองการผลิตลูกผสมใหม ๆ ที่สวยงามขึ้น 
ใชเวลาตั้งแตเพาะเมล็ดจนเติบโตไดตนที่มีใบและทรงพุมสวยงามนาน 2 - 3 ป มีวิธีการดังนี้ 

1. เก็บเมล็ดสุกที่สมบูรณ ไมมี 
รอยกัดกินของแมลงจนถึงสวนของ 
เมล็ด แกะเนื้อสีแดงออกลาง 
ทำความสะอาด ผึ่งใหแหงในที่รม

2. นำขี้เถาแกลบที่ผานการแชน้ำแลวใสลงในกระบะ 
พลาสติกที่มีรูระบายน้ำโดยรอบ เกลี่ยใหเรียบ 
ทำรองเปนแนวยาวใหหางกันประมาณ 3 เซนติเมตร 
หยอดเมล็ดที่เตรียมไวลงในรองใหเมล็ดหางกัน 
2 เซนติเมตร เกลี่ยขี้เถาแกลบกลบเมล็ดใหมิด

ตัวอย่าง
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3. รดน้ำใหชุม 
นำไปวางในที่มีแสงแดดรำไร 
อาจรดสารปองกัน
กำจัดเชื้อราบาง  
เพื่อปองกันการเนา

5. เมื่อตนแข็งแรง มีใบ 2 - 3 ใบ 
จึงเริ่มยายปลูกลงในกระถางขนาดเล็ก

•หลังจากเก็บเมล็ดควร 
นำมาเพาะทันที หากเก็บ 
ไวนานจะทำใหเปอรเซ็นต 
การงอกลดลง 
•อาจใชขุยมะพราวผสม 
ทรายหยาบอยางละ 
1 สวนเปนวัสดุเพาะก็ได 
•เมื่อตนโตขึ้นควรเปลี่ยน 
กระถางใบใหญขึ้น  
ใหเหมาะสมกับขนาดตน

tips

4. ประมาณ 3 - 4 สัปดาห 
เมล็ดเริ่มงอกและผลิใบ

ตัวอย่าง
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 การตัดยอดปกชำ
เปนวิธีท่ีใชกับหนาวัวท่ีมีลำตนทอดเล้ือย หรือบางชนิดท่ีเติบโตเต็มกระถางจนตนเสียรูปทรง มีข้ันตอนดังนี้

1. ตัดยอดจากตนที่มีขนาดใหญ 
ใหสวนยอดมีราก 2 - 3 ราก มีใบ 3 - 5 ใบ

2. ทาบาดแผลของสวนยอดและ 
ตนตอเดิมดวยปูนแดงหรือสาร 
ปองกันเชื้อรา ผึ่งใหแหงในที่รม

ตัวอย่าง
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