หน้าวัวประดับชนิดตัดใบ (Anthurium Foliage)
หน้าวัวมีถิ่นก้าเนิดแถบเขตร้อนของทวีปอเมริกา เป็นไม้อวบน้้าล้าต้นตรงค่อนไปทางเลื้อย มียอด
เดียว แตกกอบ้างเป็นบางต้น จะมีรากบริเวณล้าต้น จะเจริญลงสู่พื้นดิน เมื่อมีความชื้นเพียงพอ เรียกว่า
รากอากาศ สามารถดูดน้้าและความชื้นจากอากาศได้ หน้าวัวใบเป็นพืชใบเดี่ยวมีรูปร่างแตกต่างกัน เช่น
ใบกลม ใบพลิ้ว ใบพาย ใบแฉก และอีกหลายรูปแล้วแต่ละสายพันธุ์

การปลูกและดูแลรักษา
โรงเรือน

- ระบายอากาศดี สูง 3-4 เมตร
- แสงภายในโรงเรือน 12,000 -20,000 Lux
- อุณหภูมิภายในโรงเรือน
กลางวัน 26 - 32 ˚c
กลางคืน 21 - 24 ˚c
- ความชื้น 70-80 %

วัสดุปลูก

- โปร่งระบายน้้าดี
- ค่า Eleclro Conductivity 0.75 – 1.25
- ค่า pH 5.6 - 6.2

น้้า

- ค่า Eleclro Conductivity 0.5-1.0
- ค่า pH 6-7

วิธีการปลูก

-

ปลูกลงกระถางหรือปลูกลงแปลง
ปลูกลงแปลงระยะ 1x1 เมตร
ปลูกลึกประมาณโคนใบล่าง

การดูแลรักษา - ให้น้าด้วยการ Spray ด้านบน วันละ 1 - 2 ครั้งๆละ ½ - 1 ชม.
- การให้ปุ๋ย
ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15
60 - 90 วัน/ครั้ง
ปุ๋ยทางใบ สูตร 20-20-20 45 - 60 วัน/ครั้ง
การเก็บเกี่ยวผลผลิต
- ควรตัดใบให้เหลือติดต้นไว้ประมาณ 3 - 5 ใบ
- ระยะเวลาการตัดใบ 15 - 20 วัน/ใบ

โรคและแมลง
- แมลงหนอนกัดกินใบ ใช้สารเคมีป้องกันและก้าจัด เช่น คาร์บาริล เมโทมิล
- เชื้อรา ใช้สารเคมี เช่น คาร์เบนดาซิม
- ยอดหรือใบเน่า ใช้สารเคมี เช่น เบโนมีล

การขยายพันธุ์หน้ าวัวตัดใบสายพันธุ์ Renaissance
ด้ วยวิธีการตัดชาลาต้ น
เนื่ องจากในปั จจุ บ นั การใช้ใบไม้ประดับ เช่ น ช่ อดอกไม้ใ นงานพิธี ต่างๆ ตลอดจนประดับตาม
อาคารบ้านเรื อน หน้าวัวตัดใบเป็ นไม้ประดับชนิดหนึ่ งที่สามารถนาใบใช้ประกอบในการจัดดอกไม้ และ
ยังเป็ นที่นิยมกันมาก ได้แก่ สายพันธุ์ Renaissance ซึ่ งในขณะนี้ ทางบริ ษทั ผูผ้ ลิตต้นพันธุ์จากต่างประเทศ
ที่ เป็ นเจ้า ของลิ ข สิ ท ธิ์ มี แนวโน้ม ที่ จะเลิ ก ผลิ ตต้น พันธุ์ จาหน่ า ยให้แก่ ผูต้ ้องการที่ จะปลู ก แต่ ส าหรั บ
ภายในประเทศไทย ตลาดไม้ตดั ใบยังมีความต้องการหน้าวัวตัดใบสายพันธุ์ Renaissance อย่างต่อเนื่ อง
และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น
ดัง นั้น จึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้องหาวิ ธี ก ารขยายพัน ธุ์ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ เ กษตรกรที่ มี ต้น พัน ธุ์ อ ยู่แ ล้ว
สามารถดาเนิ นการขยายพันธุ์ได้ด้วยตนเอง โดยวิธีการตัดชาลาต้น ทาให้ปริ มาณในการขยายพันธ์ ได้
จานวนมากพอสมควร ตามความต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตของตัวเอง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและยังเป็ นการลดต้นทุนในการที่จะหาซื้ อต้นพันธุ์มาเพื่อเพิ่มผลผลิต
หน้ าวัวชนิดตัดใบ
ชื่อสามัญ Anthurium Foliage
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anthurium sp.
ชื่อวงศ์ Araceae
หน้าวัว มีถิ่นกาเนิ ดแถบเขตร้อนของทวีปอเมริ กาเหนื อและใต้ ลาต้นเป็ นไม้อวบน้ า(Perennial
herbaceous) ตั้งตรงค่อนไปทางไม้เลื้ อย การเจริ ญเติบโต มียอดเดียว หรื อมีการแตกกอบ้างเป็ นบางต้น
เมื่อยอดเจริ ญสู งขึ้นจะมีรากบริ เวณลาต้น รากเหล่านี้ จะเจริ ญลงสู่ วสั ดุ ปลูกก็ต่อเมื่อโรงเรื อนมีความชื้ น
เพียงพอ เรี ยกว่า รากอากาศ (aerial root) สามารถดูดน้ าและความชื้ นจากอากาศได้ ดังนั้นการเลือกใช้
วัสดุปลูกควรเป็ นวัสดุโปร่ งมีการระบายอากาศดี มิฉะนั้นจะทาให้รากพืชเกิดอาการเน่าได้
ใบหน้าวัวเป็ นพืชใบเดี่ ยว มีรูปร่ างแตกต่างกัน เช่ น ใบกลม ใบพลิ้ ว ใบพาย ใบรู ปแฉก
ใบรู ปหัวใจ ใบรู ปไข่ ใบรู ปปลายหอก และอีกหลายรู ปแล้วแต่ละสายพันธุ์ การเรี ยงตัวของใบจะเรี ยง
เป็ นเกลียวรอบลาต้น
การปลูกเลี้ ยงหน้าวัวตัดใบ ในช่ วงแรกจะมีการเจริ ญเติบโตค่อนข้างช้า พื้นที่ปลูกควรมีอากาศ
ถ่ายเทสะดวกมีน้ าเพียงพอ การระบายน้ าดีไม่ท่วมขัง อุณหภูมิช่วงกลางวัน 26-32 องศาเซลเซี ยส ช่วง
กลางคืน 21-24 องศาเซลเซี ยส สภาพแสงที่เหมาะสมกับการปลูกเลี้ ยงหน้าวัวตัดใบ จะขึ้นอยู่กบั สาย
พันธุ์ ระดับความสู งจากระดับน้ าทะเล อุณหภูมิและปริ มาณธาตุอาหารโดยทัว่ ๆไป จะเจริ ญเติบโตได้ดี
ที่ ระดับ ความเข้ม ของแสงประมาณ 12,000 – 20,000 ลัก ซ์ ถ้า หากความเข้ม ของแสงเกิ นจะท าให้
ใบมีอาการใบแข็งหยาบกร้ านผิวของใบไม่เป็ นมันสี ไม่เขียวเข้มสดใส ถ้าหากความเข้มของแสงน้อย
เกินไป ใบจะมีอาการอ่อนนิ่ม สี เขียวเข้ม

โรงเรื อน สาหรับปลูกเลี้ยงหน้าวัวตัดใบ ควรเป็ นลักษณะโรงเรื อนปิ ด ความสู งประมาณ 3-4
เมตร หลัง คามุ ง ด้ว ยตาข่ า ยพลางแสงที่ ป ระมาณ 70 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ด้า นข้า งปิ ดด้ว ยตาข่ า ยพลางแสง
ที่ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ วัสดุปลูกจะต้องร่ วนโปร่ งระบายน้ าดี เช่นกาบมะพร้าวสับการให้น้ า ควร
ให้น้ าแบบสปริ งเกลอร์ อยูด่ า้ นบน คุณภาพของน้ าค่า pH ประมาณ 5.5-6.5 ค่าการนาไฟฟ้ า (Ec) ไม่เกิน
0.5 ms/cm
การตัดใบหน้าวัว ควรตัดใบให้เหลือติดอยูก่ บั ต้นประมาณ 3-5 ใบ ใบที่จะทาการตัดจะต้องไม่
แก่ ไ ม่อ่อนจนเกิ นไปและจะต้องไม่มี โรคและแมลงท าลาย ช่ วงระยะเวลาการตัดใบแต่ ละใบห่ า งกัน
ประมาณ 15-20 วัน เมื่อทาการตัดใบแล้วควรนาไปแช่น้ าในทันที ก่อนที่จะนาไปใช้งาน
การขยายพันธุ์หน้าวัวตัดใบ สามารถทาการขยายพันธุ์ได้ดว้ ยวิธีดงั นี้
การขยายพันธุ์โดยวิธีไม่อาศัยเพศ ได้แก่ การตัดยอดชา การตัดลาต้นชา การแยกหน่อ และการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
การขยายพันธุ์โดยวิธีอาศัยเพศ ได้แก่ การเพาะเมล็ด

การขยายพันธุ์หน้ าวัวตัดใบสายพันธ์ Renaissance ด้ วยวิธีการตัดชาลาต้ น

ต้นแม่พนั ธุ์ที่จะนามาขยายพันธุ์ ควรมีอายุใน
ระหว่า ง 7-8 ปี เพื่ อ จะได้ล าต้น ที่ ไ ม่ แ ก่ แ ละอ่ อ น
จนเกิ น ไป และจะต้อ งมี ความสมบู รณ์ ปลอดจาก
โรคและแมลงทาลาย ความสู งของลาต้นประมาณ
10-12 นิ้ว

การตัด ต้น แม่ พ ัน ธุ์ ควรตัด สู ง จากพื้ น ดิ น
ประมาณ 2-3 นิ้ ว เหลื อไว้สาหรั บให้เกิ ดการแตก
หน่ อ ใหม่ ข้ ึ นมาได้ อี ก การตัด จะต้อ งตัด ให้ มี
ลัก ษณะลาดเอี ย ง (slope) เพื่ อ ป้ องกัน น้ าขัง
บริ เวณส่ วนบนที่เป็ นแผล และใช้ยาป้ องกันเชื้ อรา
ทาบริ เวณแผล

ต้นพันธุ์หลังจากตัดแล้วทาการตัดส่ วนยอดออก จะเหลือที่เป็ น
ลาต้น จะยาวประมาณ 8-10 นิ้ว
ส าหรั บ ส่ ว นยอด น าไปจุ่ ม สารเคมี ป้ องกันการเน่ า ก่ อนที่ จ ะ
นาไปปักชาต่อไป

ตัดลาต้นให้มีความหนาประมาณ 1 นิ้ว จะต้องใช้
มีดที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้ อและต้องมีความคม

นาลาต้นที่ หั่นแล้วมาชุ บ ด้วยยาเคมี ป้องกัน
การเน่าเสี ย

กระถางใส่ วสั ดุ สาหรับที่จะนาส่ วนของลา
ต้นมาชา วัสดุที่ใช้ควรจะร่ วนโปร่ งระบายน้ าดี

การน ามาช าในกระถาง ควรปั ก ช าให้ ส่ วนด้า นบนเสมอกับ ผิ ว วัส ดุ อ ยู่
กึ่ งกลางกระถาง ไม่ควรให้อยู่ลึกกว่าผิวหน้าวัสดุ เพราะจะทาท่อนพันธุ์ให้เกิ ด
การเน่าเสี ยได้ง่าย

หลังจากปั กชาแล้วคอยดูแลรักษาให้น้ าพอประมาณคือไม่แฉะจนเกินไป
อายุ 10-15 วัน จะมีการเริ่ มแตกของหน่ อขึ้นมา ท่อนพันธุ์บางกระถางอาจจะมี 2-5 หน่ อ
แตกขึ้ นมาสามารถที่ จ ะแยกผ่ า หน่ อ ออกมาช าในกระถางใหม่ ไ ด้ ปฏิ บ ัติ ดู แ ลรั ก ษา
จนกระทัง่ มีใบ 3-5 ใบ ก็สามารถนาไปปลูกลงแปลงได้

การเตรี ยมแปลงสาหรับนาต้นพันธุ์ไปปลูก วัสดุปลูกควร
จะร่ วนโปร่ งไม่มีน้ าขัง หรื อเป็ นกาบมะพร้าวสับเพียงอย่าง
เดียว ระยะการปลูก 1x1 เมตรวิธีการปลูกแบบสลับฟันปลา

ต้นพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์ โดยวิธีการตัดชา
ลาต้น พร้อมที่จะปลูก อายุ 6-12 เดือน
มีใบ 3-5 ใบ
ต้นพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงดี

ถอดกระถางออกจะสังเกตเห็นระบบรากจะใหม่สมบูรณ์
และเต็มกระถาง ซึ่งเป็ นต้นที่มีความเหมาะสมในการปลูก

การปลูกลงแปลงจะต้องระวังในการปลูกคือ ต้นจะต้อง
ตั้งตรง อยูจ่ ุดที่กาหนด

การปลูกเสร็ จเรี ยบร้อย หลังจากนี้ประมาณ 2-3
เดือน สามารถตัดใบจาหน่ายได้

การดูแลรักษา
การให้ นา้ ควรให้น้ าอย่างสม่าเสมอไม่ควรให้น้ าจนแฉะเกินไป
การให้ ปุ๋ย ให้ปุ๋ยสู ตรเสมอ เช่น 15-15-15 หรื อ 16-16-16 อัตราการใช้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของต้น
การใส่ ปุ๋ยควรหว่านรอบๆโคนต้น ประมาณ 2-3 เดือนต่อครั้ง และควรให้ปุ๋ยทางใบด้วยวิธีการฉี ดพ่น
ระยะเวลา 1.5 - 2 เดือนต่อครั้ง ด้วยปุ๋ ยสู ตรเสมอเช่นกัน
ศัตรู ทสี่ าคัญของหน้ าวัว
1. โรคใบไหม้ (Anthurium blight) เกิ ดจากเชื้ อแบคทีเรี ย xanthomonas camperstris pv.
dieffenbachiae
การป้ องกันกาจัด อุปกรณ์เครื่ องมือและผูป้ ฏิบตั ิในแปลงต้องสะอาดและปลอดเชื้ อ
ใช้
สารเคมี ฟอสเอ็ทธิล อลูมิเนี่ยม ฉี ดพ่น
2. โรครากเน่า (Root rot) สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Marasmius sp.
การป้ องกันกาจัด ขุดเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ กาจัดหรื อเฉื อนส่ วนรากเน่าทิ้งไป แล้วจุ่มด้วยยา
ป้ องกันเชื้ อรา ประมาณ 5 นาที จึ งนามาปลู กใหม่ คอยใช้น้ ายาป้ องกันเชื้ อราราดบริ เวณโคนต้น
4 - 5 ครั้งห่างกัน 5 - 7 วัน
3. เพลี้ ยไฟ (Thrips) ใช้ปากดูดน้ าเลี้ ยงในส่ วนใบอ่อนทาให้ใบบิดเบี้ ยว ควรสารวจในช่ วงเช้า
ถ้าอุณหภูมิสูง เพลี้ยไฟจะหลบซ่อนอยูใ่ นวัสดุปลูก
การป้ องกันกาจัด ใช้สารเคมีป้องกันกาจัดแมลงประเภทดูดซึ ม เช่ น เม็ทโธมิล อะบาเม็คติน
ติดต่อกัน 3 ครั้ง ระยะ 5 วันต่อครั้ง
4. ไรแดงและไรขาว (spider mite,mite) ใช้ปากดูดน้ าเลี้ยงที่ใบเป็ นจุดสี ขาวบนใบ
การป้ องกันและกาจัด ใช้สารเคมีไดโดโฟล หรื อ อะบาเม็คติน ฉี ดพ่นทุก 5 - 7 วัน
5. ทากและหอยทาก (snails) กัดกินใบ ระบาดบริ เวณที่ร่มเย็น มีความชื้นสู ง
การป้ องกัน และก าจัด ใช้ ปู น ขาวโรยให้ ท ั่ว บริ เ วณทั่ว ทั้ง แปลงหรื อ หว่ า นด้ว ยสารเคมี
เม็ทโธโอคาร์บ อัตรา 50 กรัม/100 ตร.ม.

