
 ในตอนน้ีต้นไม้มงคลก็ยังเป็นต้นไม้ท่ีนิยมปลูก
กันมาก ดังน้ัน วันน้ีจะพาไปรู้จักกับต้นเงินไหลมา หรือ 
ซิงโกเนียม (Syngonium) อีกหน่ึงไม้ประดับมงคล
ท่ีมี ค ว ามหม ายดี  ปลู ก ง่ า ย  โ ต ไ ว  แถมยั ง มี
หลากหลายสายพันธุ์ และแต่ละสายพันธุ์ก็มีใบท่ี
สวยงาม โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป 
นอกจากน้ียังเป็นต้นไม้ปลูกในบ้านท่ีโตไว แถมดูแล
ง่ายอีกด้วย  

ลักษณะต้นเงินไหลมา 
 ต้ น เ งิ น ไ ห ล ม า  ( Arrow Head Plant, 
Tricolor Nephthytis) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า 
Syngonium podophyllum Schott ถิ่ น ก า เ นิ ด 
ของต้นเงินไหลมาพบได้ในหลายพื้นท่ี อาทิ บราซิล , 
โบลิเวีย, อเมริกาใต้ และเม็กซิโก จัดอยู่ในวงศ์ 
Araceae สกุล Syngonium 
 ลักษณะต้นเงินไหลมาเป็นไม้เลื้อย เมื่อโต
เต็มท่ีสามารถเลื้อยได้ไกล 10-20 เมตร มีล าต้น
ขนาดเล็กสีเขียว ผิวเกลี้ยง มีใบและรากอากาศออก
ตามข้อ จุดเด่นของใบต้นเงินไหลมา คือ ใบทรงหัว
ลูกศร โคนใบเว้าลึกถึงสะดือใบ ปลายใบเรียวแหลม 
ความกว้างใบประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 
10-15 เซนติเมตร ใบสีเขียวมีด่างขาวหรือสีเหลือง
ปรากฏบริเวณเส้นใบเล็กน้อย ออกดอกสีขาวนวล
แบบช่อบริเวณปลายยอด ลักษณะดอกคล้ายกับต้น
บอน มีผลขนาดเล็กแต่พบไม่บ่อยนัก  

เงินไหลมา ต้นไม้นามมงคล 
 สาเหตุ ท่ีหลายคนนิยมปลูกต้นเงินไหลมา 
เพราะในอดีตคนไทยโบราณมีความเชื่อว่า หากบ้าน
ใดปลูกต้นเงินไหลมาก็จะเป็นเสริมสิริมงคล ช่วยให้มี
เงินทองไหลเข้ามา เกิดความมั่งมี ร่ ารวย อีกท้ังยัง
สร้างเสน่ห์ให้กับผู้อยู่อาศัย โดยการปลูกไว้ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของบ้าน  

ต้นเงินไหลมาแตกต่างจากต้นบอนสีอย่างไร 
 แม้ต้นเงินไหลมาและต้นบอนสี (Caladium) จะ
อยู่ในวงศ์ Araceae เหมือนกัน หากมองเผิน ๆ จะดู

คล้ายกันมาก แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่หลายจุด 
ได้แก่ ต้นบอนสีมีหัวอยู่ใต้ดิน แต่ต้นเงินไหลมาเป็น
ไม้เลื้อย มีรากอากาศออกตามล าต้น ส่วนใบของต้น
บอนสีส่วนใหญ่จะเป็นทรงหัวใจ และสีของใบต้น
บอนสีจะอ่อนและดูสดใสกว่าเมื่อเทียบกับต้นเงิน
ไหลมา  

ต้นเงินไหลมา วิธีเลี้ยงและการดูแล 
 ต้นเงินไหลมาสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการ
ปักช ายอดหรือล าต้น และสามารถปลูกได้ท้ังในน้ า
และในดิน หากปลูกต้นเงินไหลมาในกระถาง ให้ใช้
ดินร่วนผสมปุ๋ยคอก แกลบ และขุยมะพร้าว หรือดิน
ร่ วนผสมสแฟกนัมมอสและ เปลือกไม้สน ใน
อัตราส่วนท่ีเท่ากัน ซ่ึงจะช่วยให้ดินกักเก็บความชื้น
และระบายน้ าได้ดี หลังจากน าต้นลงดินแล้วให้ใช้ไม้
หลักหุ้มกาบมะพร้าวปักเตรียมไว้ให้รากเกาะ และ
วางกระถางในท่ีร่มหรือมีแดดร าไร เพราะจะท าให้สี
ใบสวยกว่าการปลูกในท่ีมีแดดแรง  
 นอกจากน้ี ต้นเงินไหลมาเป็นต้นไม้ท่ีโตไว ไม่
ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรูพืช แถมดูแลง่ายด้วย
การรดน้ า 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ หมั่นพรวนดินและ
เติมปุ๋ยเพิ่มสารอาหาร 1-2 เดือนต่อครั้ง นอกจากน้ี
เมื่อต้นมีอายุได้ 2-3 ปี ควรเปลี่ยนกระถางใหม่ เพื่อ
ไม่ให้รากอัดแน่นจนเกินไป 
 แต่อย่างไรก็ดี ไม่ควรปลูกต้นเงินไหลมาใน
บ้านท่ีมีสัตว์ เลี้ยงหรือเด็กเล็ก เพราะท่ีใบมีสาร
แคลเซียมออกซาเลต (Calcium Oxalate) เป็นพิษ
อ่อน ๆ หากกัด แทะ หรือกลืนเข้าไป อาจท าให้ปาก
บวมและเกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียนได้  

ต้นเงินไหลมา สายพันธุ์น่าสะสม 

 

1. เงินไหลมาด่างขาว 
 เงิ นไหลมาด่ าง (Syngonium Podophyllum 
Albo Variegated) อีกหน่ึงต้นไม้ด่างท่ีราคาดีไม่แพ้
ไม้ด่างชนิดอื่น ๆ จุดเด่นของต้นน้ีก็อยู่ท่ีลาย สีขาว
ขึ้นบนใบแตกต่างกันไปของแต่ละต้น มีท้ังแบบลาย
จุด สีครึ่งขาว-เขียว และขาวล้วนท้ังใบ นอกจากน้ียัง
มีเงินไหลมาด่างเหลือง (Syngonium Podophyllum 
Pink Splash) และเงินไหลมาด่างชมพู (Syngonium 
Podophyllum Aurea Variegated) ท่ีก าลังเป็นท่ี
นิยมด้วย 

 
2. เงินไหลมา พิ้งค์อัลลูชั่น 
 เ งิ น ไ ห ล ม า  พิ้ ง ค์ อั ล ลู ชั่ น  ( Syngonium 
Podophyllum Pink Allusion) หรือต้นออมชมพู 
จุดเด่นอยู่ท่ีก้านใบสีเขียว ส่วนใบอ่อนสีเขียวอ่อน 
เมื่อโตจะกลายเป็นสีชมพู ตัดด้วยขอบใบสีเขียวเข้ม  
 

 
3. เงินไหลมา เอเมอรัลด์ เจ็ม 
 เงินไหลมา เอเมอรัลด์ เจ็ม (Syngonium 
Podophyllum Emerald Gem) โดดเด่นด้วยใบสี
เขียวมรกตตัด ตรงกลางมีเส้นกลางใบสีขาวครีมเป็น
แนวยาวตลอดท้ังใบ  



 
4. เงินไหลมา พิกซี่ 
 เงินไหลมา พิกซ่ี (Syngonium Podophyllum 
Pixie) ต้นเงินไหลมาขนาดเล็ก ใบออกทรงหัวใจ 
ปลายใบแหลม โคนใบเว้าลึก ใบมีสีขาวนวลตัดด้วย
ขอบใบสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้ม ล าต้นเลื้อยได้
ประมาณ 6-8 น้ิว นอกจากน้ียังมีเงินไหลมา มินิ    
พิ ก ซ่ี  ( Syngonium Podophyllum Mini Pixie)      
มีล าต้นและใบขนาดเล็กกว่า ความกว้างประมาณ  
1-2 เซนติเมตร 

 
5. เงินไหลมา ไวท์ บัตเตอร์ฟลาย 
 เงินไหลมา ไวท์ บัตเตอร์ฟลาย (Syngonium 
Podophyllum White Butterfly) ดึงดูดสายตา
ด้วยใบสีขาว ตัดด้วยเส้นกลางใบ ลายจุด และเส้น
ขอบใบสีเขียวเข้มท่ีดูคล้ายปีกผีเสื้อ ซ่ึงเป็นท่ีมาของ
ชื่อสายพันธุ์น้ีน่ันเอง  

 
6. เงินไหลมา กรีนโกลด์ 
 เ งิ น ไ ห ล ม า  ก รี น โ ก ล ด์  ( Syngonium 
Podophyllum Green Gold) ต้ น ไ ม้ ท่ี ป ลู ก ใ น
กระถางก็ได้ ปลูกเป็นไม้แขวนตกแต่งบ้านก็ดี มี
จุดเด่นท่ีใบสีเขียวเข้ม ผิวเป็นมัน ตรงกลางตัดด้วย
เส้นกลางใบสีเหลืองขนาดเล็กนั่นเอง  

 
7. เงินไหลมา เวนด์แลนดิอาย 
 เงินไหลมา เวนด์แลนดิอาย (Syngonium 
Podophyllum Wendlandii) หรื อ ต้ นอ อม เ พช ร 
ด้วยชื่อท่ีเป็นมงคลท าให้เป็นอีกหน่ึงสายพันธุ์ท่ีคน
นิยมปลูก โดยมีถิ่นก าเนิดในประเทศคอสตาริกา มี
ลักษณะเด่นท่ีใบทรงหอกยาว สีเขียวเข้ม ตรงกลาง
ตัดด้วยแถบสีขาว อีกท้ังยังเป็นไม้ฟอกอากาศช่วย
ดูดซับสารพิษในบ้านได้ด้วย  

 

8. เงินไหลมา ออริทัม 
 เงินไหลมา ออริ ทัม (Syngonium Podophyllum 
Auritum) หรือ Five Fingers แตกต่างจากสายพันธุ์ อื่น
ท่ีใบเป็นรูปหัวใจ มีหูใบต้ังแต่ 2-6 หู ผิวใบเป็นมัน สี
เขียวเข้ม  

 
9. เงินไหลมา โมฮิโต้ 
 เงิ นไหลมา โมฮิ โต้  (Syngonium podophyllum 
Mojito) สายพันธุ์หายากและราคาสูง แตกต่างจาก
เงินไหลมาด่างขาวตรงท่ีสายพันธุ์น้ีมีใบสีเขียวเข้ม 
แต่งแต้มด้วยลายจุดด่างขาวหรือเขียวอ่อนตลอดท่ัว
ท้ังใบเหมือนกันท้ังต้น  
 หากใครก าลังมองหาต้นไม้มงคลท่ีสามารถ
ปลูกในบ้านได้  ก็ลองน า  ต้นเงินไหลมา หรื อ         
ซิงโกเนียม ไปลองพิจารณากันดู เพราะนอกจากมี
ความหมายดี เป็นมงคลกับผู้ปลูกแล้ว ยังเป็นต้นไม้
ท่ีดูแลง่าย โตไว เหมาะกับคนท่ีมีเวลาดูแลน้อยแต่
อยากปลูกต้นไม้มาก ๆ เลย 
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