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ความสําคัญ
ในบรรดาไมประดับที่เปนพืช ใบเลี้ยงเดี่ยวดวยกันนั้น ไมประดับสกุลหนาวัวนับวาเปนไม
ประดับที่นาสนใจมากสกุลหนึ่งสาหรับผูเลี้ยงไมประดับชาวไทยเนื่องจากมีถิ่นกําเนิดในเขตรอนชื้นของ
ทวีปอเมริกาเหนือ ไมประดับสกุลนีจ้ งึ มีความทนทานตอสภาพอากาศทีร่ อ นชืน้ ในประเทตไทยเปนอยาง
ดีความสวยงาม ของไมประดับสกุลหนาวัวจะอยูท ส่ี สี นั และผิวสัมผัสของใบ ดอก และผล ดวยเหตุนี้ เอง
จึงทําใหนิยมนําไมประดับสกุลนีม้ าใชประโยชนทง้ั ในดานการตัดดอก ดานการจัดสวน และในดานการ
ใชเปนไมกระถาง อยางไรก็ตาม ไมประดับสกุลนีเ้ ปนทีร่ จู กั กันอยางแพรหลายทีส่ ดุ ในรูปของไมตดั ดอก
ที่มีสีสดใส และมีอายุการใชงานทีย่ าวนาน
การที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 ไดระบุไววาควร สงเสริมใหมกี ารปลูกไม
ประดับสกุลหนาวัวในลักษณะของการเปนไมตัดดอกเพี่อการ สงออก ก็เพราะดอกหนาวัวและดอกเปลว
เทียนซึ่งเปนไมประดับสกุลหนาวัวที่ใชตัดดอกไดดีนั้นกําลังเปนที่ตองการของตลาดโลก แตการผลิต
ภายในประเทศในขณะ นีย้ งั มีไมเพียงพอทีจ่ ะตอบสนองตอความตองการดังกลาวไดนอกจากนีย้ งั พบวา
ดอกหนาวัวทํารายไดสงู กวาดอกไมชนิดอืน่ ๆ ที่ปลูกในพื้นที่ที่เทากันแมปลูกเพียง เพือ่ ตัดดอกจําหนาย
ในตลาดทองถิน่ การทีด่ อกหนาวัวสามารถทํารายไดตอหนวยพื้นที่ ในอัตราทีส่ งู ทีส่ ดุ นีเ้ อง ทําใหอตุ สาห
กรรมการผลิตดอกหนาวัวและดอกเปลวเทียนเปนธุรกิจที่นาสนใจ แมวา จะตองใชเงิน ลงทุนในระยะ
แรกคอนขางสูง และมีระยะเวลา คืนทุนนานถึงเกือบ 4 ป ก็ตาม ทัง้ นีด้ อกเปลวเทียนซึง่ เปนดอกไมชนิด
ใหมที่กําลังไดรับความสนใจอยางมากจากตลาดตางประเทศ นาจะมีศักภาพในตลาดสูงกวา หนาวัว
นอกจากนี้เปลวเทียนซึง่ ออกดอกดกยังมีทรงตนใบและดอกทีเ่ หมาะอยางยิง่ สาหรับการนํามาใชเปนไม
กระถางประดับภายในอาคารอีกดวย

ลักษณะทั่วไป
หนาวัวและเปลวเทียนเปนไมดอกสกุลหนาวัวเพียง 2 ชนิดเทานัน้ ทีม่ กี าร ปลูกเปนการคาใน
เขตรอนชื้นโดยเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีเนื้อไมออนและมีอายุยืน ลําตนตัง้ ตรง ความยาวของปลองจะ
แตกตางกันใปขี้นอยูกับชนิดหรือพันธุเมี่อยอดเจริญสูงขึ้นอาจพบรากบริเวณลําตนและรากเหลานี้จะ
เจริญยืดยาวลงสูเ ครือ่ งปลูกไดกต็ อ เมือ่ โรงเรือนมีความชืน้ สูงพอ ลําตนอาจเจริญเปนยอดเดีย่ วหรือแตก
เปนกอก็ได ใบมีรปู รางตางๆ กัน เชน รูปหัวใจ ดังเชนทีพ่ บในหนาวัว หรือ รูปพายคลายใบของเขียว
หมื่นป และรูปรางคลายสี่เหลี่ยมขาวหลามตัดดังที่พบในเปลวเทียน แตไมวาจะมีรูปรางอยางไรจะ
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สังเกตเห็นวาปลายใบแหลมในพวกที่มี ใบกวางเสนใบจะเรียงตัวคลายรางแห ขณะที่พวกซึ่งมีใบแคบ
เสนใบจะเรียงตัวคลายเสนขนาน แตทง้ั นีเ้ สนใบมักจะนูนขึน้ อยางชัดเจน

ดอกหนาวัวและดอกเปลวเทียนเปนดอกสมบูรณเพศคือ ดอกแตละดอกจะมีทง้ั เกสรตัวผูแ ละ
เกสรตัวเมีย ดอกมีลกั ษณะเปนดอกชอโดยดอกรูปสีเ่ หลีย่ มขาวหลามตัดจะเรียงอัดกันแนนอยูบ นสวนที่
เรียกวาปลี ดอกมีกลีบดอก 4 กลีบ สีของกลีบดอกมักจะเปลีย่ นไปเมือ่ ดอกบานเชน ในปลีของดอก
หนาวัว สวนใหญ จะพบวา เมือ่ ดอกบาน สีของกลีบดอกจะเปลีย่ นจากสีเหลืองไปเปนสีขาวสาหรับ จาน
รองดอกซึ่งมีสีสันที่สวยงามนั้น แทที่จริงแลวก็คือใบประดับที่ติดอยูกับโคนชอดอกหรือปลี จานรองดอก
อาจมีสีขาว สม ชมพูอมสม ชมพู แดง มวง และ สีเขียวหรือบางครัง้ อาจพบจานรองดอกทีม่ สี เี ขียวและ สี
อื่นปนกันก็ได ปกติจานรอง ดอกจะมีอายุการใชงานไดไมตากว
่ํ า 7 วัน โดยจานรองดอกจะมีคุณภาพทั้ง
ในดานสี และอายุการใชงานดีทส่ี ดุ เมือ่ ตัดในขณะทีด่ อกจริงบานไดครึง่ ปลี สาหรับจานรอง ดอกของ
หนาวัวที่เหมาะสาหรับในการตัดดอกเพือ่ การสงออกนัน้ ควรมีรอ งนําตาตื
้
น้ หูดอกชอนกันเพียงเล็กนอย
และขอบจานรองดอกตองไมมวนงอ เนือ่ งจากลักษณะ ดังกลาวจะชวยปองกันไมใหจานรองดอกหักใน
ระหวางการบรรจุและการขนสง อนึง่ จานรองดอกและปลีควรชีไ้ ปในแนวเดียวกัน สาหรับจานรองดอก
ของดอกเปลวเทียนนั้น ควรอยูช ดิ กับโคนปลีและโอบรอบปลีเอาไว

พันธุ
พั นธุหนาวัวของไทยที่มีผูนิยมปลู กเพื่อตั ดดอกคือพันธุดวงสมร ซึ่งมีจานรองดอกสีแดง
หนาวัวพันธุนี้มีสีสดใส รูปรางจานรองดอกสวยและใหดอกดก แตมีขอเสียตรงที่วาจานรองดอกของ
หนาวัวพันธุนี้มักมีรอยเวาฉีกขาดในชวง ทีส่ ภาพอากาศมีการเปลีย่ นแปลงนอกจากพันธุด วงสมรแลวก็
อาจจะมีผูปลูกพันธุ ผกามาศซึง่ มีจานรองดอกสีสม และพันธุข าวนายหวานซึง่ มีจานรองดอกสีขาวอยูบ า ง
พันธุไทยอื่น ๆ เชน พันธุจ กั รพรรดิแ์ ดงนุกูล กษัตริยศึก กรุงธน นครธน ศรีสงา ผกาทอง ดาราทอง
สหรานากง โพธิ์ทอง ประไหมสุหรี ผกาวลี ศรียาตราและ วิยะดานัน้ ไมเปนทีน่ ยิ มในการปลูกเพือ่ ตัด
ดอกนักสําหรับหนาวัวพันธุตางประเทศก็ มีผปู ลูกอยูบ า งเหมือนกัน ไดแกพันธุ Nagai พันธุ AvoAnneke พันธุ Sunset (ตั้งชื่อโดยคนไทยที่นาเข
ํ า) และ พันธุ Dusty Rose เปนตน
สําหรับพันธุเปลวเทียนที่ปลูกกันนั้นไดแกพันธุไทย 2 พันธุดวยกันคือ พันธุภูเก็ตซึ่งมีจาน
รองดอกสีแดงและพันธุลาปาง
ํ
ซึง่ มีจานรองดอกสีชมพูสว นพันธุ ตางประเทศทีน่ าเข
ํ ามาปลูกเพี่อเปนไม
กระถางไดแกพันธุ ARCS ซึง่ มีจานรองดอก สีมว งพันธุ Lady Jane ซึง่ มีจานรองดอกสีชมพูและ A.
Amni-oquiense ซึง่ มี จานรองดอกสีมว งออนแมปจ จุบนั พันธุไ มดอกสกุลหนาวัวมีอยูค อ นขางจํากัด แต
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กรมสงเสริมการเกษตรและมูลนิธโิ ครงการหลวงกําลังนําพันธุต า งประเทศเขามาศึกษาเพือ่ เตรียมเผย
แพรในอนาคตอันใกล

โรงเรือน
ธรรมชาติของไมดอกสกุลหนาวัวตองการสภาพทีม่ คี วามชืน้ สูงและมีแสงแดดรําไร แตตอ งมี
การถายเทอากาศไดดี ดังนัน้ โรงเรือนจึงตองมีความสูงไมตากว
่ํ า 3.0 เมตร หลังคาคลุมดวยตาขาย
พลาสติกพรางแสงชนิดทีย่ อมใหแสงผานได 20-30% โดยจะเลือกใชชนิดใดขีน้ อยูก บั สภาพแวดลอม
บริเวณดังกลาว รอบโรงเรือนควรปดดวยตาขายพรางแสงใหเวนดานบนไวเล็กนอย เพือ่ ระบายอากาศ
ปองกันไมใหอากาศในโรงเรือนรอนเกินไป

สภาพภายในโรงเรือนทีใ่ ชปลูกหนาวัว
พื้นโรงเรือนควรเก็บความชืน้ ไดดขี ณะเดียวกันจะตองระบายนําได
้ ดดี ว ย ดังนัน้ พืน้ โรงเรือนจึง
อาจใชอิฐมอญหรือกาบมะพราวปูพื้นก็ไดอยางไรก็ตาม อาจใชพื้นคอนกรีตเพื่อความทนทานโดยพื้น
คอนกรีตที่สรางขึ้นจะตองทํ ารองระบายนํ้าใหสามารถขังนํ้าไวชวยเพิ่มความชื้นภายในโรงเรือนไดดวย
พื้นโรงเรือนใน ลักษณะทีก่ ลาวมานีจ้ ําเปนมากสาหรับการปลูกในกระถางแตการปลูกในแปลงไมจาเป
ํ น
ตองใชพ้ืนโรงเรือนทีเ่ ก็บความชืน้ ไดเนือ่ งจากเครือ่ งปลูกชวยเก็บความชืน้ ไดมากอยูแ ลว
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การปลูก
ไมดอกสกุลหนาวัวสามารถปลูกไดทั้งในกระถางและปลูกลงแปลง สาหรับเกษตรกรไทยนั้น
นิยมปลูกในกระถาง เนือ่ งจากสะดวกในการจําหนายตนพันธุ อยางไรก็ตามไมวา จะปลูกในกระถางหรือ
ปลูกลงแปลงควรเลือกเครี่องปลูกให เหมาะสม สาหรับในประเทศไทยเครื่องปลูกที่ดีที่สุดคือ อิฐมอญ
ทุบขนาดเสนผาศูนยกลาง l.5 - 3.0 เชนติเมตร เพราะสามารถเก็บความชืน้ ไดดแี ละมีความคงทนสูง
นอกจากนี้การเลือกขนาดอิฐทุบที่เหมาะสม ยังทําใหสามารถควบคุมการระบาย อากาศไดตามตองการ
อีกดวย อนึ่งการปลูกดวยอิฐมอญทุบในสภาพทีค่ อ นขาง แหง อาจเติมถานแกลบหรือกาบมะพราวสับ
ชวยเก็บความชืน้ ดวยก็ได อยางไรก็ ตาม ผูป ลูกควรทดลองปลูกดวยอิฐมอญทุบจํานวนนอยตนกอน
เนื่องจากคุณภาพดินที่ใชทําอิฐมอญชี่งแตกตางกันไปในแตละทองถิ่นมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช
ดวยนอกจากอิฐมอญทุบแลวอาจใชกาบมะพราวเปนเครื่องปลูกก็ได แตตอ งหมัน่ เติมเครือ่ งปลูกบอยๆ
เพราะกาบมะพราวผุพงั งาย

1. การปลูกในกระถาง
กระทําไดโดยวางอิฐหักเปดรูระบายนํ้าที่บริเวณกนกระถางเสียกอน จากนั้นวางโคนตนบน
เศษอิฐหักนัน้ โดยใหตน อยูต รงกลางกระถางและรากกระจาย อยูโ ดยรอบ นําอิฐมอญทุบขนาดใหญที่แต
ละกอนมีความยาวดานละประมาณ 4 เชนติเมตร ใสรอบโคนตนประมาณครึง่ กระถาง แลวนําอิฐมอญ
ทุบที่มีกอนขนาดเล็กกวาเดิมครึง่ หนึง่ มาใสจนมีระดับตํากว
่ าปลายยอดประมาณ 2 เชนติเมตร หรือ ใส
จนเต็มกระถางในกรณีที่ตนคอนขางสูงหากโรงเรือนตั้งอยูในบริเวณที่มีสภาพ อากาศที่คอนขางแหง
อาจใสใยมะพราวบนผิวเครือ่ งปลูกเพือ่ ชวยเพิม่ ความชุม ชืน้ ทัง้ นีก้ ารใชจานรองกระถางก็เปนอีกวิธหี นึง่
ที่ชวยเพิ่มความชื้นใหแกพืชได
2. การปลูกลงแปลง
กระทําไดโดยกัน้ ขอบแปลงดวยอิฐบล็อกหรือตาขายกรงไกให มีความสูงราว 30 เซนติเมตร
พื้นแปลงควรทําเปนสันนูนมีลักษณะคลายหลังเตาเพื่อ ใหน้าสามารถระบายออกทางด
ํ
านขางแปลงได
โดยไมขังแฉะและควรใชผาพลาสติก ปูพน้ื แปลงเพือ่ ปองกันไสเดือนดิน จากนัน้ จึงใสเครือ่ งปลูกลงใน
แปลงใหมีความหนาประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร เสร็จแลวปกหลักลงในแปลง ผูกตนใหตง้ั ตรงและ
โคนตนชิดกับเครี่องปลูกโดยใหรากแผกระจายบนเครื่องปลูกแลวจึงเติมเดรี่องปลูกลงไปคลายกับการ
ปลูกในกระถาง คือใสใหมากทีส่ ดุ โดยไมกลบยอดโดยปกติแลวการปลูกไมดอกสกุลหนาวัวนี้ จะปลูกให
แตละตนหางกันไมนอยกวา 30 เชนติเมตร ซึง่ ถาเปนการปลูกในกระถาง ก็อาจปลูกในกระถาง ขนาด
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12 นิ้วแลวนํามาวางชิดกัน หลังจากปลูกแลวจะตองหมัน่ เติมเครือ่ งปลูกอยูเ สมอ อยาปลอยใหเครือ่ ง
ปลูกอยูในระดับที่หางจากยอดเกิน 30 เซนติเมตร เพราะ การทีย่ อดอยูส งู เหนือเดรีอ่ งปลูกมากๆ จะมี
ผลทําใหตนเจริญเติบโตไดไมดีเทาที่ควร

การดูแลรักษา
1. การใหนา้ํ
ควรเลือกใชระบบสปริงเกอรหรือระบบนํ้าเหวี่ยง โดยอาจใชระบบที่หัวพนนําตั
้ ง้ บนพืน้ การ
ใหนํ้าระบบนีจ้ ะชวยใหความชืน้ ในโรงเรือนอยูใ นระดับสูง ปกติจะใหนาวั
ํ้ นละ 2 ครัง้ โดยในแตละครั้งจะ
เปดนําให
้ คราวละ 10 – 15 นาที การใหนาควรแบ
้ํ
งทยอยเปดนําภายในโรงเรื
้
อนเปนสวนๆ ไปเพื่อ
รักษาความชื้นในโรงเรือนไมควรใหนาพร
้ํ อมกันทัง้ โรงเรือน อนึง่ ในชวงทีม่ สี ภาพอากาศแหง อาจจะตอง
ใหนาถึ
้ํ งวันละ 3 ครัง้
2. การใหปยุ
ควรใหปยุ เม็ดสูตรเสมอ เชน ปุยสูตร 15 -15-15 โรยรอบชายพุม หรือรอบโคนตนเดือนละ
ครั้งในอัตราตนละ 1 ชอนโตะ (20 กรัม) และอาจใชปุย เกร็ดละลายนําสู
้ ตร 15-30-15 หรือ 1734-17 อัตรา 40 กรัมตอนํา้ 20 ลิตร (1 ปบ) ฉีดพนเสริมใหทุก 15 วัน จะชวยใหตนเจริญเติบโตได
ดีและออกดอกดก
3. การตัดแตง
ควรตัดแตงใบออกบางในชวงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกป โดยตัดใหเหลือเพียงยอดละ
3 - 4 ใบ ทั้งนีก้ เ็ พือ่ ใหบริเวณโคนตนมีการระบายอากาศไดดขี น้ึ ในชวงฤดูฝน อีกทั้งการตัดใบจะชวยให
มีโรคและแมลงลดลง โดยไมทาให
ํ การเจริญเติบโตหรือจํานวนดอกลดลงแตอยางใด

การขยายพันธุ
ในการปลูกไมดอกสกุลหนาวัวเพื่อการคานิยมการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศหรือที่เรียกวา
การขยายโคลน เพราะตนทีไ่ ดจากการเพาะเมล็ดมีโอกาสทีจ่ ะกลายพันธุไ ปจากตนเดิมไดสงู มาก การ
ขยายโคลนใหไดตน ทีต่ รงตามพันธุเ ดิมอาจกระทําไดดงั นี้
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1. การตัดยอด
เปนวิธีที่นิยมทํากันมาก สามารถทําไดทง้ั ในขณะทีย่ งั เปนตนกลาขนาดเล็กชึง่ ไดจาการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยี่อ และตนขนาดใหญทส่ี งู เกินไปคือ ยอดสูงกวา เครือ่ งปลูกเกิน 60 เชนติเมตร โดยตัดใหมี
ใบติดยอดมาดวยประมาณ 4 - 5 ใบ และหากมีรากติดยอดทีต่ ดั มาดวย จะทําใหตน ตัง้ ตัวและเจริญ
เติบโตเร็ว แตถา ไมมรี ากติดยอดมาเลย ในชวงแรกจะตองนํายอดทีต่ ดั มานีไ้ ปชําไวในทีซ่ ง่ึ มีความชืน้ สูง
มากกอน รอจนยอดแตกรากและรากมีขนาดใหญพอสมควรแลว จึงยายไปไวในโรงเรือนตามปกติ
2. การตัดหนอ
นิยมตัดหนอทีม่ รี ากแลว 2-3 ราก ซึง่ หนอทีต่ ดั นีอ้ าจเกิดมาจากโคนตนของพันธุท ม่ี หี นอ
ดอก หรือเกิดจากตอที่ตัดยอดและหนอไปแลวหรือเกิดจากการชําการรีบตัดหนอ ในขณะทีย่ งั มีขนาด
เล็กจะทําใหตน ตัง้ ตัวชา จึงควรทิง้ ใหหนอมีขนาดใหญและมีรากพอสมควรกอน
3. การปกชํา
วิธีน้ีจะทํากับตนตอที่เมื่อตัดยอดไปแลวไมเหลือใบติดอยู ซึง่ ปกติจะเปนตนทีม่ อี ายุมากอาจ
ปกชําทั้งตนหรือตัดตนเปนทอนๆ กอนแลวจึงนําไปปกชําโดยที่แตละทอนจะตองมีขอติดไปดวยอยาง
นอย 3 ขอ ในการปกชําจะตองวางตนใหทามุ
ํ มกับวัสดุปกชํา 30-45 องศา โดยใหตาหันออกดานขาง
เพราะจะทําใหไดหนอในปริมาณมาก วัสดุปกชําอาจใชอฐิ มอญทุบละเอียด หรือทรายหยาบผสมถาน
แกลบก็ได ควรปกชําในบริเวณที่มีแสงนอยกวาปกติ ถาเปนการปกชําในกระบะชํา จะตองควบคุม
ความชื้นใหอยูใ นระดับสูงอยูเ สมอแตไมแฉะ
4. การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
วิธีน้ีเกษตรกรจะตองพึง่ บริการจากหองปฏิบตั กิ ารเชิงการคาโดยจะใช ใบออนทีย่ งั มวนอยูไ ป
ขยายพันธุ ซึง่ ตนพันธุท ค่ี ดั เลือก ไวเพือ่ ขยายพันธุโ ดยวิธเี พาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ นี้ จะตองไดรับการดูแลรักษา
เปนพิเศษ คือในการรดนํ้าจะตองรดเฉพาะบริเวณโคนตนเทานัน้ การขยายพันธุวิธีนี้จะกระทําในกรณีท่ี
ตองการตนพันธุใ นปริมาณมาก เชน10,000 ตน ในเวลา 2 - 2.5 ป อยางไรก็ตามตนพันธุท ไ่ี ดจาก
การ เพาะเลี้ยงเนือ้ เยือจะมีขนาดเล็ก จึงตองปลูกในบริเวณทีร่ ม และมีความชืน้ สูงโดยเฉพาะอยางยิง่ ใน
ระยะที่นําออกจากขวดใหมๆ การขยายพันธุโ ดยวิธตี า งๆ ทีก่ ลาวมานี้ ตนพันธุที่ไดจะมีลักษณะที่แตก
ตางกันไป คือ การตัดยอดจะไดตนพันธุที่ใหดอกไดเร็วที่สุดแตไดจํานวนตนนอยการตัดหนอจะได
จํานวนตนพันธุมากขึ้นโดยตนจะเล็กลง ในขณะที่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะไดตนพันธุจานวนมากที
ํ
ส่ ดุ
แตตนก็มขี นาดเล็กกวาการขยายโคลนโดยวิธอี น่ื
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การตัดดอก
ไมดอกสกุลนี้มีอายุการใชงานคอนขางนาน คือไมควรตํากว
่ า 10 วัน ในระยะทีจ่ านรองดอก
เริ่มคลี่จะมีสีสดใสมากแตความสดใสจะลดลงเมือ่ อายุมากขึน้ สําหรับอายุการปกแจกันนัน้ จะเพิม่ ขึน้ เมือ่
รอใหดอกบานบนตนนานขึ้นจนถึงระยะที่ปลีเปลี่ยนสีทั้งปลีแลวจากนั้นอายุการปกแจกันของดอกจะลด
ลง ปกติระยะที่เหมาะสมที่สุดในการตัดดอกคือในระยะที่ปลีเปลี่ยนสีหรือเกสรตัวเมียชูขึ้นเหนือดอก
แลว ครึง่ ปลีซง่ึ เมือ่ ตัดดอกแลวควรจุม มีดในนํ้ายาฆาเชื้อ เชน ฟายแชน -20 (Physan-20) ในอัตรา 5
ชีชีตอนํ้า 1 ลิตร ทุกครั้ง เพือ่ ปองกันกันการแพรระบาดของเชือ้ แบคทีเรีย และไวรัส ดอกทีต่ ดั มาแลวก็
ควรแชในนํ้าสะอาดและวางไวในรมกอนที่จะจัดสง ไปจําหนายตอไปทั้งนี้ตองระวังอยาวางดอกไวในที่
แหงโดยไมแชนา้ํ

ศัตรูและการปองกันกําจัด
ปกติไมดอกสกุลนี้มีศัตรูรบกวนนอยมาก เนือ่ งจากสามารถผลิตสารเคมีมา ปองกันตัวไดอยาง
ไรก็ตาม หากจัดสภาพแวดลอมไมเหมาะสม ก็อาจพบโรคและศัตรูบางอยาง เชน
1. โรคใบแหง
โรคนี้หากไมไดเกิดจากการไดรับแสงมากเกินไป อาจเกิดจากเชือ้ รา เปนสาเหตุของโรคแอน
แทรคโนสหรืออาจเกิดจากเชื้อราที่เปนสาเหตุของโรค ไฟทอพโธรา อาการของโรคแอนแทรคโนสจะ
สังเกตเห็นไดชัดเพราะแผลจะแหง เปนวงชอนกันในขณะทีอ่ าการใบแหงจากโรคไฟทอพโธราจะไมเปน
วง หากมีโรค ใบแหงเกิดขึน้ ควรลดแสงเพิม่ ความชืน้ และการระบายอากาศใหมากขึน้ แลวฉีดพน ดวย
อาลีเอท หากเปนโรคไฟทอพโธราหรือฉีดพนดวยบาวิสติน หากเปนโรคแอนแทรคโนส
2. โรคใบไหม
โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โดยจะทําใหเกิดอาการชํ้าและไหมซง่ึ อาจทํา ใหตน ตายได โรคนีจ้ ะ
แสดงอาการรุนแรงมากเมี่อมีความชื้นและอากาศไมถายเทหากพบอาการในระยะเริ่มแรกควรนําตนที่
เปนโรคไปเผาทําลายเสียและฉีดพน ดวยแคงเกอรเอกชหรือสเตรป

1 คือ ใบทีแ่ สดงอาการโรคใบแหงทีเ่ กิดจากเชือ้ ราซึง่ เปนสาเหตุของโรคไฟทอพโธรา
2 คือ ใบทีแ่ สดงอาการโรคใบไหมทเ่ี กิดจากเชือ้ แบคทีเรีย
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3. โรคใบดาง
โรคนีเ้ กิดจากเชือ้ ไวรัส ทําใหใบหนาและดาน ใบจะมีขนาดเล็กลงเรือ่ ย ๆ จึง ตองรีบนําตนทีม่ ี
อาการของโรคไปเผาทําลายทันที
4. ไร
พบทั้งไรแดงและไรขาว ซึ่งจะทําลายทั้งใบและจานรองดอก ทําใหผิว ใบและจานรองดอกมี
ลักษณะดาน หากพบอาการเขาทําลายของไรควรฉีดพนดวย โอไมทหรือกํามะถันหรือไวทออยล
จากที่กลาวมาทัง้ หมด จะเห็นไดวา ไมดอกสกุลหนาวัวเลีย้ งดูงา ย ผูที่สนใจ อาจเลือกปลูกพันธุ
พื้นเมือง เชน หนาวัวพันธุด วงสมรผกามาศและขาวนายหวาน หรือ เปลวเทียนพันธุล ําปาง และภูเก็ต
หรือเลือกพันธุต า งประเทศจากรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือจากประเทศเนเธอรแลนดก็ได

