


 

วาสนา พลายเล็ก 

คูมือคนรักตนไม 
ชุดที่ 6

หอม 

ตัวอย่าง



เจาของลิขสิทธิ์ 

บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง จำกัด (มหาชน) 

สำนักงาน 

บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง จำกัด (มหาชน) 
378 ถนนชัยพฤกษ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

โทรศัพท 0-2422-9999 ตอ 4278 โทรสาร 0-2422-9999 ตอ 4078 

E-mail: info@amarin.co.th Homepage: http://www.amarinpocketbook.com 

978-974-289-770-3 

 

พิมพครั้งแรกในประเทศไทย ป พ.ศ. 2556 

 Amarin Printing and Publishing Public Co., Ltd. 
First published in Thailand in 2013 by Amarin Printing and Publishing Public Co., 
Ltd.  
ขอความและรูปภาพท้ังหมดในหนังสือนี้ เจาของลิขสิทธิ์สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ 
การคัดลอกสวนใด ๆ ในหนังสือนี้ไปเผยแพรในทุกรูปแบบ ตองไดรับอนุญาต  
จากเจาของลิขสิทธิ์กอน ยกเวนการอางอิงเพื่อการศึกษาและการวิจารณ 

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 

ไมดอกหอม 

โดย วาสนา พลายเล็ก 

เจาของ ผูพิมพผูโฆษณา  

บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
กรรมการผูจัดการใหญ ระริน อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน 
บรรณาธิการที่ปรึกษา สุภาวด ี โกมารทัต, ผูชวยศาสตราจารยจิรายุพิน จันทรประสงค,   

ประมวล โกมารทัต, ประพันธ ประภาสะวัต  
บรรณาธิการอำนวยการ เจรมัย พิทักษวงศ บรรณาธิการสำนักพิมพ กาญจนา เอนออน 
บรรณาธิการชุดและบรรณาธิการเลม อุไร จิรมงคลการ 
กองบรรณาธิการ ธิวลักษณ บุนนาค เลขานุการคณะบรรณาธิการ สุรีรัตน ตั้งตะธารากุล 
ที่ปรึกษาฝ ายซับเอดิเตอร มนทิรา วงศชะอุม ซับเอดิเตอร พิมพา จิตตประสาทศีล 
ศิลปกรรม พรพัฒน วงศตั้นหิ้น,  ชฎาณิศ  ศิริบูชา   

บรรณาธิการภาพและปรับภาพ อภิรักษ สุขสัย ชางภาพ ปรัชญา จันทรคง, ธนกิตติ ์ คำออน  
ภาพวาดประกอบ สุนิตสรณ พิมพะสาลี 
ผูอำนวยการฝายจัดการสำนักพิมพ ชัชฎา พรหมเลิศ 
พิสูจนอักษร ชณัญญา ติณวัฒนานนท คอมพิวเตอร ธรรมรัตน เอี่ยมวรากุล 
ประสานงานการผลิต ไตรรัตน ทรงเผา 
ผูอำนวยการฝ ายการตลาดและสื่อสารแบรนด น้ำทิพย เงินแยม 
ผูจัดการฝ ายการตลาดและสื่อสารแบรนด ศุภมิต นำประดิษฐ 
ฝ ายการตลาดและสื่อสารแบรนด จุรีพร ชัยสงคราม, จีรภา แจมศรี 

คูมอืคนรกัตนไม ชดุที ่ 6 ลำดบัที ่ 59 

ตัวอย่าง



สารบญั 

ธรรมชาติของไมดอกหอม 

ไมดอกหอมและสัตวชวยผสมเกสร 

เทคนิคการปลูกไมดอกหอม 

ขั้นตอนการปลูก 

การขยายพันธุ  

การดูแลรักษา 

ประโยชน 

คำแนะนำและสัญลกัษณการใชหนงัสอื 

รวมไมดอกหอม 

 กรรณิการ 
 กระดังงาไทย 
 กระดังงาสงขลา 
 กระทิง 
 กลาย  
 กุมาริกา 
 แกว 
 ขจร 
 ขาวหลามดง 
 เข็มหอม 
 ไขดาว 
 คัดเคา 
 คำมอกหลวง 

จำปา 
จำปาเทศ 
จำป 
จำปแขก 
จิกสวน 
ชมนาดเล็ก 
ชะลูดชาง 
ซอนกลิ่น 
ทิวาราตรี 
ทุเรียนเทศ 
เทียนกิ่ง 
นมแมว 
บานบุรีหอม 
บุหงาเซิง  
บุหงาสาหรี 
ประยงค 
พญาสัตบรรณ 
พลับพลึงตีนเปด 
พะยอม 
พิกุล 
พุดซอน 
พุดน้ำบุศย 

 พุดภูเก็ต  
 พุดเวียดนาม 
 พุดเศรษฐีสยาม 
 พุดสามสี 
 พุทธชาด 
 มะปวน 
 มะลิฉัตร 
 มะลุลี 
 โมกเครือ 
 โมกราชินี 
 แยมปนัง 
 รวงผึ้ง  
 ราชาวดี 
 ลดาวัลย 
 ลำดวน 
 วาสนา 
 หอมเจ็ดชั้น 
 หอมหมื่นลี้ 
 หีบไมงาม 
 อรัญญิการ 
บรรณานุกรม 
ขอบคุณ 

5 

6 

7 

8 

10 

12 

13 

14 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27  

29 

31 

33 

35 

37 

39 

41 

43 

45 

47 

49 

51 

53 

55 

57 

59 

61 

63 

65 

67 

69 

71 

73 

75 

77 

79 

81 

83 

85 

  

87 

89 

91 

93 

95 

97 

99 

101 

103 

105 

107 

109 

111 

113 

115 

117 

119 

121 

123 

125 

126 

127 

 

ตัวอย่าง



4

จำปแขก 

ตัวอย่าง



5

ดอกพุดแสงอุษาที่เปล่ียนจากสีขาวเปนสีเหลือง และ  
สงกลิ่นหอมตลอดวัน 

ธรรมชาติของไมดอกหอม 

 ไมดอกหอม หมายถึง พรรณไมชนิด
ตางๆ  ที่ดอกมีกลิ่นหอม ซึ่งเกิดจากน้ำมัน  
หอมระเหย (Essential Oil หรือ Volatile Oil)  
ที่พืชสังเคราะหขึ้น แลวลำเลียงไปเก็บไวใน  
ตอมหรือเซลลพิเศษซึ่งกระจายอยูในฐานรอง  
ดอก กลีบดอก เกสรเพศผู และเกสรเพศเมีย 
 มนุษยหรือสัตวจะไดกลิ่นหอมของดอกไม  
ก็ตอเมื่อดอกไมบาน น้ำมันหอมระเหยที่แทรก  
อยูตามสวนตางๆ  ของดอกจะระเหยออกมา  
ทำปฏิกิริยากับอากาศ เกิดกลิ่นหอมที่ทำให  
จมูกรับกล่ินได และเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่  
แตกตางกัน มีทั้งหอมมาก หอมนอย หอม  
ออนๆ หอมหวาน และหอมเย็น ขึ้นอยูกับ  
องคประกอบและน้ำหนักโมเลกุลของสาร  
ประกอบในน้ำมันหอมระเหย  
 พรรณไมแตละชนิดมีชวงเวลาดอกบาน  
ตางกัน สวนใหญจะบานเวลาเย็น พลบค่ำ  
หรือตอนเชา ระยะเวลาดอกบานก็ไมเทากัน  
บางชนิดบานหลายวัน แตบางชนิดบานเพียง  
วันเดียวก็โรย นอกจากน้ี ชวงเวลาในการ  
สงกลิ่นก็ตางกัน บางชนิดสงกลิ่นหอมตลอด  
เวลา บางชนดิสงกลิน่เฉพาะบางชวงเวลา เชน  
ในชวงพลบค่ำ เชาตรู หรือชวงสาย  
 ลักษณะเฉพาะของไมดอกหอมคือ ดอก  
มีขนาดเล็ก สีสันไมสะดุดตา สวนใหญดอก  
มีสีขาวหรือสีขาวนวล ตางจากดอกไมทั่วไปที่มี  

สีสันฉูดฉาดเพื่อลอแมลง อยางไรก็ตาม มีไมดอก  
หอมหลายชนิดที่ดอกมีสีสันสดใส เชน ชมพ ู 
แดง สม มวง หรือฟา แตสงกลิ่นหอมออนๆ  
ไมหอมฟุงเหมือนไมดอกหอมที่มีกลีบดอกสีขาวทั่วไป 
 

ตัวอย่าง



 
ไมดอกหอมและสัตวชวยผสมเกสร  

 กลิ่นหอมของดอกไมชวยดึงดูดแมลงและสัตว  
อื่นๆ  ใหบินมาผสมเกสร พรอมกับดูดกินน้ำหวาน  
และเกสรดอกไมเปนรางวัลตอบแทน และถาสังเกต  
ใหดกีจ็ะพบวา ธรรมชาตไิดจบัคูระหวางไมดอกหอม  
กับแมลงหรือสัตวบางชนิดไวใหแลว ตัวอยาง  
เชน ดอกไมที่บานกลางวัน ดอกสีน้ำเงิน สีมวง  
สีเหลือง และมีกลิ่นหอมหวาน มักมีผึ้งเปนผูชวย  
ผสมเกสร สวนดอกไมที่บานกลางวัน สีสันสดใส  

เชน สีแดง สีเหลือง จะพบผีเส้ือชวยผสมเกสร  
 ในขณะที่ผีเสื้อกลางคืนมักชวยผสมเกสรใหกับ  
ดอกไมบานกลางคืนที่มีกล่ินหอมรุนแรงในชวง  
พลบค่ำและมีดอกสีขาวหรือสีขาวนวล อีกทั้งผีเสื้อ  
ทุกชนิดยังสรางอวัยวะที่มีลักษณะคลายหลอดยาว  
และมีรองนำลิ้น เพื่อชวยในการดูดน้ำหวานเปน  
อาหารอกีดวย 

บุหงาสาหรี ไมดอกหอมที่ผีเสื้อชื่นชอบ 

ตัวอย่าง
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เทคนิคการปลูกไมดอกหอม 

 1.  ตรวจสอบขนาดสวน หากมีพื้นที่  
ขนาดใหญ สามารถเลือกปลูกไดหลายชนิด  
แตควร เปน ไมดอกหอม ท่ีมี ฤ ดูออกดอกที่  
แตกตางกัน เพื่อปองกันกลิ่นหอมปนกันจน  
มีกลิ่นแรงเกินไป  
 2. เลือกพรรณไมตามกลิ่นที่ชอบ แตละ  
คนชื่นชอบกลิ่นหอมของดอกไมแตกตางกัน  
กอนปลูกจึงควรไดดมกลิ่นดอกไมชนิดนั้นๆ  

กอนวา เปนที่ชื่นชอบของตนเองและสมาชิก  
ในครอบครัวหรือไม 
 3. ปลูกตามทิศ ไมดอกหอมที่ออกดอกใน  
ฤดฝูน เชน โมก จำป จำปา พดุ ควรปลกูทาง  
ทิศใตของบาน เพื่อใหลมฝนซึ่งพัดมาทางทิศใต  
พัดพากลิ่นหอมเขามาในบาน สำหรับไมดอกหอม  
ทีอ่อกดอกในฤดหูนาว เชน พญาสัตบรรณ พะยอม  
ลำดวน ควรปลูกทางทิศเหนือ เพื่อใหลมหนาว  
ซึ่งพัดมาทางทิศเหนือพัดพากลิ่นหอมเขามาในบาน  
สวนไมดอกหอมที่ออกดอกตลอดป สามารถ  
ปลูกไดทุกพื้นที่ เพราะถึงแมลมจะพัดมาทางไหน  
ก็สามารถสงกลิ่นหอมไดตลอดป 
 4. ตำแหนงปลูกที่เหมาะสม ควรเลือกพื้นที่  
ที่ไดรับแสงเพียงพอกับพืชชนิดนั้น บางชนิดตอง  
อยูกลางแจงเทานั้นจึงออกดอก เชน จำป จำปา  
มะล ิ แตบางชนิด เชน จำปนู และอกีหลายชนดิ  
ควรปลูกในพื้นที่กึ่งแดด กึ่งรม หรือรมรำไรจึงจะ  
ออกดอกไดด ี และควรปลกูไมดอกหอมไวดานหนา  
ของสวน หรือบริเวณที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุด  
เชน ริมหนาตางที่มักเปดรับลม บนเรือนไมเลื้อย  
เหนือทางเดินที่ใชเปนประจำ ซุมประตูหนาบาน  
เปนตน อยางไรก็ตาม ไมดอกหอมที่มีกล่ินหอม  
แรง เชน พญาสัตบรรณ ราตรี ควรปลูกให  
หางจากตัวบาน เพื่อปองกันกล่ินรุนแรงเกินไป 

พญาสัตบรรณ ไมดอกหอมที่มีตนสูงใหญ 
เหมาะกับพื้นที่กวาง 

ตัวอย่าง
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ขั้นตอนการปลูก 

 การปลูกไมดอกหอมที่เปน  
ไมตน ไมพุม และไมเลื้อย  
มีหลักการและข้ันตอนดังนี้ 
 1. ขุดหลุมใหมีความกวาง  
ความยาว และความลกึไมนอย  
กวา 50 x 50 x 50 เซนติเมตร  
แยกดินผิวหนาและดินชั้นลาง  
ตากแดดไว  1 -  2 สัปดาหเพื่อ  
ฆาเชื้อโรค แมลงในดิน และ  
ชวยใหยอยดินเปนกอนเล็กๆ  
ไดงาย 
 2. ผสมปุยคอกและปุยสูตร  
เสมอ 16-16-16 กับดินผิวหนา  
ถาดินคอนขางเหนียว ควรใส  
ทรายหรืออินทรียวัตถุลงไปผสม  
อีกเล็กนอย เพ่ือใหดินโปรง  
รวนซุย แลวใสดินผิวหนาที่  
ผสมแลวลงหลุมปลูก 
 3 .  แกะตุ มดิ นออกจาก  
ภาชนะ วางตุมดินลงกลางหลมุ  
โดยใหดินดานบนของตุมอยู  
สูงกวาปากหลุมเล็กนอยหรือ  
ระดับเดียวกับปากหลุม  
 4.  กลบดินโคนตนใหพูน  
เปนเนินสูง แลวรดน้ำใหชุม 
 

j 

k 

ตัวอย่าง



1. ถาเปนตนขุดลอมและยังไม  

ปลกูลงดิน ควรวางตนในแนวตัง้  

ใหรับแสงแดดรำไร หมั่นรดน้ำอยูเสมอ  

เพื่อไมใหตนเหี่ยวแหงตายไป และไมควร  

วางตนใหนอนแนวระนาบ เพราะอาจ  

ทำใหตนตายได 

2. ถาตนปลูกอยูในเขงหรือตะกราไมไผ  

ควรตัดเชือกมัดออกกอน แลวลงปลูก  

ไดทันที เพราะภาชนะเหลานี้สามารถ  

ยอยสลายได 

3. ควรรดน้ำใหชุมกอนปกหลักผูกยึดตน 

4.  หลังปลูก หากมีแสงแดดรอนจัด  

ควรพรางแสงดวยทางมะพราวหรือซาแรน 

5. หากชวงปลูกเปนฤดูหนาวหรือฤดูรอน  

ควรใชเศษหญาแหงหรือใบตองแหงคลุม  

โคนตน เ พ่ือไมใหดินแหงและสูญเสีย  

ความชุมชื้น 

l 

m 

ตัวอย่าง
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การดูแลรักษา 

 1.  การใหน้ำ หมั่นรดน้ำสมำ่เสมอชวงเชา 
ในฤดูฝน ถาดินยังแฉะควรงดใหน้ำ สวนฤดูรอน 
ควรรดน้ำในชวงเชากอน  10.00 น . หากรดน้ำ 
ในชวงที่แสงแดดแรง อาจทำใหใบพืชตายนึ่ง 
และควรฉีดพนน้ำใหตนและพื้นลางเปนครั้งคราว 
ในชวงบาย เพื่อลดความรอนในอากาศ 
 2. การใสปุย หลังปลูก หากตนแตกยอดใหม  
แสดงวาระบบรากแข็งแรงแลว ถายอดสมบูรณ  
อวบอิ่ม ไมจำเปนตองใสปุย อาจใสปุยอินทรีย  
โรยรอบๆ  ทรงพุมบางก็ได แตถายอดที่แตกใหม  
แคระแกร็นไมสมบูรณ ควรใสปุยอินทรียรวมกับ  

ปุยเคมีสูตรตัวหนาสูง เชน 25-7-7 หรือ 15-0-0  
ในอัตรา 0.5 กรัม และปุยอินทรีย 3 - 5 กิโลกรัม  
หวานรอบทรงพุม แลวรดน้ำตาม เมือ่ตนแขง็แรงดี  
จึงเปล่ียนเปนสูตรตัวกลางสูงเพื่อกระตุนการสราง  
ดอก เชน 12-24-12 หรือ 15-30-15 รวมกับปุย  
อินทรีย หวานรอบทรงพุมใหหางจากโคนตน จะ  
ชวยใหรากพืชดูดซึมไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. การตัดแตง ควรตัดแตงหลังดอกโรย ตัด  
กิ่งที่เปนโรค มีแมลง และออนแอ หรือกิ่งแขนง  
เทานั้น เพื่อใหทรงพุมโปรง แสงแดดสองถึง ซึ่ง  
จะทำใหออกดอกดกในฤดูถัดไป 

การรดน้ำตามพื้นลางตอนชวงบายในฤดูรอน จะชวยลดความรอนในอากาศได 

ตัวอย่าง
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