
 ส ำหรับคนที่หลงใหลในกำรจัดสวน 
นอกจำกสีเขียวสุดสดช่ืนและร่มรื่นแล้ว หลำยคน
ก็ยังต้องกำรสีสันสุดสดใสเข้ำมำช่วยให้จิตใจ    
รื่นเริงด้วย ซึ่งถ้ำหำกใครช่ืนชอบสีม่วงละก็ วันนี้
เรำก็มีดอกไม้สีม่วงที่ทั้งสวยงำม มีกลิ่นหอม 
ควำมหมำยดี ทนแดด และปลูกได้ในไทยมำฝำก 
มีทั้งไม้เลื้อย ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ชอบต้นไม้จัดสวน
พันธุ์ไหน มีดอกไม้พันธุ์อะไรน่ำปลูกบ้ำงตำมไป
ชมกันเลย 

 เ ที ย น ห ย ด  ( Duranta, Sky Flower, 
Pigeon Berry หรือ Golden Dew Drop) เป็น
ต้นไม้ที่มีทั้งดอกและผล หลำยคนอำจจะรู้จักใน
ช่ือ ช่อม่วง พวงม่วง หรือฟองสมุทร มีลักษณะ
เป็นไม้พุ่มเตี้ย ยอดกิ่งลู่ลง ใบเป็นรูปไข่ สีเขียวสด 
ส่วนดอกออกเป็นช่อ ห้อยลงระย้ำสวยงำม มีทั้ง
พันธุ์สีม่วงและสีขำว ผลเป็นทรงกลม ขนำดเล็ก  
สีเหลือง นิยมขยำยพันธุ์ด้วยกำรเพำะเมล็ด ตอน
กิ่ง และปักช ำ ออกดอกตลอดทั้งปี เจริญเติบโตได้
ในดินทั่วไป ต้องกำรน้ ำพอชุ่ม ไม่ชอบน้ ำขัง ชอบ
แสงแดดจัดตลอดทั้งวัน 

 บัวผัน (Day-Blooming Tropical Waterlily) 
นิลุบล หรือนิลอุบล เป็นดอกไม้สีสวย กลิ่นหอม 
นิยมปลูกประดับในอ่ำงหรือสระน้ ำ มีสรรพคุณ
ทำงยำ และสำมำรถน ำมำสกัดเป็นน้ ำหอมได้ 
ลักษณะเป็นไม้น้ ำหรือไม้ล้มลุก มีเหง้ำอยู่ใต้ดิน 
ใบเป็นรูปรีค่อนข้ำงกลม ลอยปริ่มน้ ำ ใต้ใบมีจุด  
สีม่วงหรือน้ ำตำลแดง ดอกเป็นกลีบซ้อนขนำด
ใหญ่กว่ำบัวเผื่อน มีหลำยสี เช่น ม่วง ครำม     
ฟ้ำอ่อน บำนตอนกลำงวัน ปลำยกลีบเรียวแหลม 
เกสรมีกลิ่นหอมหวำน นิยมขยำยพันธุ์ด้วยกำร
แยกหน่อ แยกหัว หรือแยกเหง้ำ ปลูกในบ่อโคลน 
ดแูลไม่ยำก ทนทำน ทนแดด และทนฝนได้ดีมำก 

 บำนช่ืน (Zinnia) นอกจำกจะเป็นดอกไม้
ที่มีสีสันหลำกหลำยและสวยงำม ยังสำมำรถน ำมำ
แปรรูปใช้ประโยชน์ได้เพียบ ที่ส ำคัญเป็นไม้มงคล 
เช่ือกันว่ำจะน ำควำมสุข ควำมร่มเย็น มำสู่ผู้คนใน

บ้ำนตำมช่ือ ล ำต้นเป็นล ำต้นเดี่ยว ไม่แตกิ่ง       
มีขนปกคลุม ใบเป็นรูปไข่ ดอกออกเป็นช่อกระจุก 
ขนำดใหญ่ มีหลำยสี เช่น ม่วง ชมพู และขำว 
นิยมขยำยพันธุ์ด้วยกำรเพำะเมล็ด ดอกโตเร็ว 
สำมำรถปลูกได้ตลอดทั้งปี ทนแดด ทนฝน ชอบ
ดินร่วนปนทรำย ดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูง หรือดินที่
มีควำมช้ืนพอสมควร แต่ไม่ชอบควำมแฉะหรือ   
น้ ำขัง เติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้ง เพรำะชอบแสงแดดจัด 

 นีออน (Ash Plant, Purple Sage หรือ 
Texas Ranger) เ ป็ น ด อก ไ ม้ ที่ ส ว ย ง ำ ม  มี
เอกลักษณ์ ผู้คนส่วนใหญ่จึงนิยมปลูกประดับบ้ำน
และจัดสวน จนท ำให้เห็นผ่ำนตำกันบ่อย ๆ มี
ลักษณะเป็นไม้พุ่มขนำดกลำงถึงใหญ่ กิ่งก้ำนชู
ยอดตั้ง ใบเป็นรูปไข่กลับ ขอบห่อตัวเป็นคลื่น มี
ขนสีขำวอ่อนปกคลุมจนดูเหมือนเป็นใบสีเทำ 
ส่วนดอกดอกตำมปลำยกิ่ง สีชมพูเข้มอมม่วงหรือ
สีชมพูสด โคนกลีบเช่ือมติดกันเป็นหลอดสีม่วง
อ่อนสวยงำม ออกดอกตลอดทั้งปี นิยมขยำยพันธุ์
ด้วยกำรปักช ำหรือตอนกิ่ง ชอบดินร่วนท่ีระบำย
น้ ำและอำกำศดี ชอบน้ ำปำนกลำง ไม่ชอบน้ ำขัง 
ชอบแดดจัดเต็มวัน ทั้งนี้หำกปลูกที่แจ้งจะออก
ดอกเยอะและใบสีสวยกว่ำปลูกที่ร่ม พร้อมกับ 



หมั่นตัดแต่งกิ่งบ่อย ๆ เพื่อให้รักษำทรงของล ำต้น
ให้ดูสวยงำมและแข็งแรง 

 รำชำวดี (Butterfly Bush) เป็นดอกไม้สี
สวยสดใส กลิ่นหอมแรง และเป็นดอกไม้มงคล 
แปลว่ำของที่มีขึ้นส ำหรับพระรำชำ ต้นก ำเนิดอยู่
ในคำบสมุทรอินโดจีน มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น
ขนำดกลำง ทรงพุ่มโปร่ง ใบมีขนอ่อนสำกมือ ส่วน
ดอกออกเป็นช่อ ยำว 2-3 นิ้ว มีสีม่วงและสีขำว 
นิยมขยำยพันธุ์ด้วยกำรปักช ำและตอนกิ่ ง โต
ค่อนข้ำงช้ำ แต่ออกดอกดกตลอดปี ไม่มีโรคและ
แมลงรบกวน แถมปลูกได้ในบริเวณแห้งแล้ง โตได้
ในดินทุกชนิด แต่จะชอบดินร่วนปนทรำยเป็น
พิเศษ ไม่ต้องกำรน้ ำมำก ไม่ชอบน้ ำขัง เหมำะกับ
ปลูกที่โล่งแจ้งเพรำะชอบแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน  
นอกจำกนี้ควรตัดแต่งทรงบ่อย ๆ เพื่อรักษำทรง
ของพุ่มไม้ให้ดูสวยงำม 

 แวววิเชียร (Little Turtle Flower) หรือ

ที่รู้จักกันในช่ือ ฟอร์เก็ตมีน็อตเมืองไทย เป็น
ดอกไม้ควำมหมำยดี ที่มีสวยงำมเป็นเอกลักษณ์ 
หลำยคนจึงนิยมน ำมำปลูกประดับริมทำง บ้ำน 
และสวน โดยต้นก ำเนิดมำจำกแถบอเมริกำใต้ 
น ำเข้ำไทยโดยแหม่มคอลลินส์ มีลักษณะเป็น
ไม้ล้มลุกขนำดกลำง ใบเป็นรูปหอก ขอบหยัก
เล็กน้อย ส่วนดอกเหมือนช่อยำว รูปปำกเปิด มี
ทั้งสีม่วงและสีขำว และมีกลิ่นติดมือเมื่อสัมผัส 
นิยมขยำยพันธุ์ด้วยกำรเพำะเมล็ดและปักช ำ 
เจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด แต่ชอบดิน
ร่วนซุยและชุ่มช่ืน ต้องกำรน้ ำปำนกลำง และ
แสงแดดร ำไร ปลูกง่ำย โตเร็ว ตำยยำก เพรำะทน
ต่อโรคและแมลง 

 สวีทพี (Sweet Pea) เป็นดอกไม้ที่เด่น
เรื่องสีสวยและกลิ่นหอม ต้นก ำเนิดอยู่ที่เกำะซิซิลี 
ประเทศอิตำลี  มีลักษณะแตกต่ำงกันไปตำม     
สำยพันธุ์ ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คือ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเตี้ย และไม้ต้นเตี้ย ส่วนดอกจะ
มีหลำยสี เช่น ม่วง ชมพู แดง ส้ม ครีม และขำว 
ซึ่งถ้ำหำกใครอยำกได้ดอกสีม่วงให้เลือกปลูกพันธุ์ 
Even Song, The Doctor, Maggie May และ Noel 
Sutton จะเห็นผลดีที่สุด ส่วนกำรดูแลรักษำ    
ไม่ยำก ปลูกง่ำย โตเร็ว ชอบดินร่วนที่อุดม

สมบูรณ์และมีอินทรีย์วัตถุ ชอบอำกำศเย็น ชอบ
แสงแดดจัด และชอบดินที่ชุ่มช้ืนสม่ ำเสมอ 

 หลิวไต้หวัน (False Heather หรือ Elfin 
Herb) เป็นไม้คลุมดินสำยพันธุ์ต่ำงประเทศ แม้จะ
ได้ช่ือว่ำไต้หวัน แต่มีต้นก ำเนิดมำกจำกประเทศ
แม็กซิโกและกัวเตมำลำ มีลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี้ย
ขนำดเล็ก กิ่งก้ำนมีขน เนื้อเหนียว ใบเป็นรูปหอก 
สีเขียวเป็นมัน มีขนเล็กน้อย ส่วนดอกออกตำม
ซอกใบ มีหลำยสี เช่น สีม่วง สีชมพู และสีขำว 
นิยมขยำยพันธุ์ด้วยกำรปักช ำและเพำะเมล็ด      
โตเร็ว ชอบดินร่วนปนทรำย ชอบแสงแดดจัด
ตลอดวัน ชอบน้ ำและควำมช้ืนปำนกลำง ผู้คน
นิยมปลูกประดับตกแต่งสวน 

 อังกำบ (Philippine Violet) เป็นสมุนไพร
ดอกสวย มีสรรพคุณทำงยำ ลักษณะเป็นไม้ดอก
ล้มลุก นิยมปลูกประดับข้ำงรั้ว ล ำต้นมีขน ใบเป็น
รูปรี สีเขียวเข้ม ดอกออกเป็นช่อเชิงลด รูปกรวย 



โคนกลีบติดกันเป็นหลอด ปลำยแยกเป็น 4 แฉก 
มีสีม่วง สีขำว หรือสีม่วงปนขำว ผลแห้งรียำว 
ปลูกง่ำย ดูแลไม่ยำก นิยมขยำยพันธุ์ด้วยกำร    
ปักช ำ โตเร็วปำนกลำง ชอบดินร่วนที่ระบำยน้ ำดี 
ต้องกำรน้ ำและควำมช้ืนปำนกลำง ชอบแสงแดด
ร ำไร 

 อัญชัน (Butterfly Pea หรือ Blue 
Pea) เป็นดอกไม้สีสวยสด ประโยชน์เยอะ จะ
น ำไปท ำสีผสมอำหำรก็ได้ ใช้เขียนคิ้วเด็กก็ดี 
ปลูกประดับสวนก็เด่น แถมยังสรรพคุณเพียบ
และควำมหมำยดีมำก เช่ือกันว่ำถ้ำปลูกแล้วจะ
ช่วยเสริมให้คนในบ้ำนประสบควำมส ำเร็จใน
ชีวิต โดยอัญชันมีลักษณะเป็นไม้เลื้อยล้มลุก
ขนำดเล็ก เถำเยอะ เลื้อยไกล ใบเป็นรูปไข่ ส่วน
ดอกคล้ำยฝำ        หอยเชลล์ มีหลำยสี เช่น 
น้ ำเงินอมม่วง ม่วง      น้ ำเงิน ฟ้ำ ครำม ขำว 
และชมพู ปลูกง่ำย ดูแลไม่ยำก ออกดอกเร็ว 
และออกดอกตลอดทั้งปี      ทนแล้งเก่ง ไม่
ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน ชอบดินร่วนปน
ทรำยที่ระบำยน้ ำดี ชอบแสงแดด    ปำนกลำง 
ต้องกำรน้ ำวันละ 2 ครั้ง เช้ำ-เย็น และอย่ำลืม
ท ำค้ำงไม้เลื้อยด้วย 

 แอสเตอร์ (Aster) เป็นดอกไม้ที่เป็น
ตัวแทนของควำมสวยงำม น่ำหลงใหล และใช้
แสดงควำมห่วงใยได้ ต้นไม้ต่ำงประเทศ มีต้น
ก ำเนิดมำจำกจีนและญี่ปุ่น มีลักษณะเป็น
ไม้ล้มลุก รำกตื้น ใบคล้ำยใบเบญจมำศแต่หยัก
น้ อ ย ก ว่ ำ  ด อ ก มี ทั้ ง ช้ั น น อ ก แ ล ะ ช้ั น ใ น 
หลำกหลำยสี เช่น ม่วง ม่วงอ่อน ขำว ชมพู 
และแดง นิยมขยำยพันธุ์ด้วยกำรเพำะเมล็ด 
ชอบดินร่วนซุยที่มีวัตถุอินทรีย์สูงและเป็นกรด
เล็กน้อย ต้องกำรน้ ำปำนกลำง ระวังอย่ำให้แฉะ
เพรำะจะเป็นโรครำกเน่ำได้ง่ำย 

 ไฮเดรนเยีย (Hydrangea) เป็นดอกไม้
ที่ขึ้นช่ือเรื่องควำมสวยงำม ช่วยให้จิตใจเบิก
บำน สำมำรถเปลี่ยนสีตำมค่ำควำมเป็นกรด-
ด่ำง ของดินได้ แถมยังมีควำมหมำยแฝงแทนค ำ
ขอบคุณและสื่อถึงควำมนุ่มนวลน่ำสัมผัสด้วย 
โดยต้นก ำเนิดของไฮเดรนเยียมำจำกจีนและ

ญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นไม้ดอกทรงพุ่มกว้ำง ใบเป็น
รูปไข่ ขอบหยัก ส่วนดอกออกเป็นช่อที่ปลำย
ยอด มีหลำยสี เช่น ม่วง แดง ชมพู ฟ้ำ และ
ขำว นิยมขยำยพันธุ์ด้วยกำรปักช ำในฤดูร้อน
หรือฤดูฝน ชอบดินร่วนปนทรำยที่อุดมสมบูรณ์ 
ระบำยน้ ำดี และมีควำมช้ืนสม่ ำเสมอ ต้องกำร
น้ ำแค่ในตอนเช้ำ ไม่ชอบดินแฉะ ชอบแสงแดด
ร ำไร ไม่ชอบแดดจัด ควรปลูกในที่ร่มและ
อำกำศเย็น พร้อมทั้งควรหมั่นดูแลรักษำเพรำะ
เกิดโรคต่ำง ๆ และมีแมลงมำกวนได้ง่ำย 

 แต่ละต้นสีสันสดใสและมีควำมดีงำมไม่
เบำ แถมทุกวันนี้สีม่วงก็ยังมำแรงขึ้นเรื่อย ๆ 
อีกต่ำงหำก เอำเป็นว่ำถ้ำหำกใครอยำกเพิ่ม
ควำมสดช่ืนให้กับบ้ำนและสวน ก็อย่ำลืมเก็บ
ต้นไม้ ดอกไม้เหล่ำนี้ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกดู 
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