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ลัน่ทม หรือ ลลีาวดี เป็นไมด้อกยนืตน้ในวงศตี์นเป็ด หรือ วงศไ์มล้ัน่ทม (Apocynaceae) มีหลายชนิด
ดว้ยกนั บางคนมีความเช่ือวา่ ไม่ควรปลูกตน้ลัน่ทมในบา้นเพราะมีความเช่ือวา่ เน่ืองจากมีช่ือเป็นอปัมงคล 
คือไปพอ้งกบัค าวา่ 'ระทม' ซ่ึงแปลวา่ เศร้าโศก ทุกขใ์จ นิยมปลูกกนัแพร่หลายอยา่งมาก ช่ือพื้นเมืองอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ จ  าปา, จ าปาลาว และจ าปาขอม เป็นตน้ (ส าหรับช่ือภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ Frangipani, Plumeria, Temple 
Tree, Graveyard Tree)[1] 

ตน้ลีลาวดีเป็นพืชนิยมปลูกเพราะดอกมีสีสันหลากหลาย สวยงาม ไดแ้ก่ขาว เหลืองอ่อน แดง ชมพู สี
ขาวขุ่น ฯลฯ บางดอกมีมากกวา่ 1 สี อาจมีมากถึงหลายสีในดอกเดียว 

ดอกลีลาวดียงัเป็นดอกไมป้ระจ าชาติของประเทศลาว โดยเรียกวา่ "ดอกจ าปา"[2] และพบไดม้ากบริ
เวณทางข้ึนพระธาตุท่ีเมืองหลวงพระบาง ส าหรับในประเทศไทยนั้นมกัพบตน้ลัน่ทมตามธรรมชาติทาง
ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่[ต้องการอ้างอิง] 

ช่ือพ้ืนเมือง 

รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนัในช่ือ ลีลาวดี โดยบางแหล่งงดใชช่ื้อ ลัน่ทม ตามความเช่ือ บาง
แหล่งรู้จกักนัในช่ือ จ าปา เน่ืองจากเป็นดอกไมป้ระจ าชาติของลาวและประเทศไทยมีดินแดนติดกบัลาว หรือ
รู้จกัในช่ือ จ าปาลาว และจ าปาขอม ซ่ึงช่ือท่ีใชใ้นปัจจุบนัและรู้จกักนัทัว่ไปจะอยูล่  าดบัแรกสุด 

ความเช่ือ 

คนโบราณมีความเช่ือวา่ ตน้ลัน่ทมนั้น ไม่ควรปลูกในบา้น ดว้ยมีช่ืออปัมงคล คือไปพอ้งกบัค าวา่ 
ระทม ซ่ึงแปลวา่ เศร้าโศก ทุกขใ์จ จึงไดมี้การเรียกช่ือเสียใหม่ใหเ้ป็นมงคล วา่ ลลีาวดี 
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ภาษาดอกไมข้อง "ลัน่ทม" หมายถึง การละแล้วซ่ึงความโศก ซ่ึงมาจากค าวา่ "ลัน่" หมายถึง การละ
ทิ้ง แตกหกั ส่วน "ทม" หมายถึง ความเศร้าโศก เสียใจ ไม่ไดมี้ความหมายวา่ "ระทม" เหมือนท่ีคนเขา้ใจ 

แต่หากแปลภาษาไทยตามพจนานุกรมตามค าต่อค าโดยแยกเป็น ค าวา่ ลั่น และ ค าวา่ ทม ค าวา่ ลัน่ 
เป็นค าวเิศษณ์ หมายถึง ดงั ส่วนค าวา่ ทม ราชบณัฑิตไม่มีนิยามของค าดงักล่าว ดงันั้นค าวา่ ลัน่ทม อาจ
สามารถใชอ้ยา่งแพร่หลายได ้โดยไม่ยดึติดความเช่ือกบัค าวา่ ระทม ซ่ึงค าวา่ลัน่ทมนั้นไดถู้กนิยามไวว้า่ น. 
ช่ือไมต้น้หลายชนิดในสกุล Plumeria วงศ ์Apocynaceae เช่น ชนิด P. rubraL. ดอกสีขาว หรือแดงเร่ือ ๆ 
กล่ินหอม, จ าปาหอม ก็เรียก, พายพัเรียก จ าปาลาว, อีสานเรียก จ าปา, ปักษใ์ตเ้รียก จ าปาขอม 

ส่วนค าวา่ลีลาวดียงัไม่มีนิยามในค าดงักล่าว แต่หากแปลภาษาไทยตามพจนานุกรมตามค าต่อค าโดย
แยกเป็น ค าวา่ ลีลา และค าวา่ วดี 

ค าวา่ ลีลา เป็น (๑) น. ท่าทาง, ท่าทางอนังาม, การเยื้องกราย (๒) น. ช่ือพระพุทธรูปปางหน่ึง อยูใ่น
พระอิริยาบถยนืยกส้นพระบาทขวาสูงข้ึนจากพื้น ปลายพระบาทยงัจดอยูก่บัพื้นอยูใ่นท่าจะกา้วเพื่อทรงพระ
ด าเนิน พระหตัถข์วาหอ้ยอยูใ่นท่าไกว พระหตัถซ์า้ยยกเสมอพระอุระ ตั้งฝ่าพระหตัถป้์องไปเบ้ืองหนา้เป็น
กิริยาเดิน ท่ีสร้างเป็นท่ายกพระหตัถข์วาก็มี (๓) น. ท่วงท านอง (๔) น. การเลือกสรรฉนัทห์รือแบบประพนัธ์
ใหเ้หมาะแก่ขอ้ความของเร่ือง ส่วนค าวา่ วดี แปลวา่ (๑) น. ร้ัว, ก าแพง ส่วน วดี (๒) น. ค าเติมทา้ยค าอ่ืนท่ี
เป็นนาม หมายความวา่ มี เป็นเพศหญิงตามหลกัไวยากรณ์ เช่น ดาราวดี วา่ มีดาว 

ดงันั้น ลีลาวดี ถา้แปลตามความหมายตามอกัษรแลว้ ก็คือตน้ดอกไมท่ี้มีท่วงท่าสวยงามอ่อนชอ้ย 
ลัน่ทมเป็นไมย้นืตน้ในเขตร้อน ท่ีเห็นทัว่ ๆ ไปมีดอกสีขาว แดง ชมพู 

ช่ือเดิมของพนัธ์ุไมน้ี้คนส่วนใหญ่เขา้ใจวา่ค าน้ี มาจากค าวา่ ระทม ซ่ึงหมายถึงความเศร้าโศก จึงไม่
เป็นท่ีนิยมปลูกในบริเวณบา้นหรือท่ีอยูอ่าศยั อยา่งไรก็ตามมีผูมี้ความรู้ดา้นภาษาไทยกล่าวถึงค าวา่ ลัน่ทม วา่ 
ลัน่ทมท่ีเรียกกนัแต่โบราณ หมายถึง การละแลว้ซ่ึงความโศกเศร้าแลว้มีความสุข ดงันั้นค าวา่ ลัน่ทม แทจ้ริง
แลว้เป็นค าผสมจาก ลัน่+ทม โดยค าแรกหมายถึง แตกหกั ละทิ้ง และค าหลงัหมายถึงความทุกขโ์ศก[ต้องการ

อ้างอิง] 

และดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ พระองคไ์ดพ้ระราชทาน
นามใหม่แก่ลัน่ทม วา่ “ลีลาวดี” ซ่ึงน่าจะมาจากลกัษณะการทอดก่ิงท่ีอ่อนชอ้ยงดงาม ท าใหค้นเร่ิมนิยมปลูก
ไมช้นิดน้ีมากข้ึน และก็มีช่ือเรียก แตกต่างกนัไป[3] 

ลัน่ทมเป็นตน้ไมส้กุล Plumeria มีถ่ินก าเนิดในอเมริกาใต ้และถูกน าเขา้มาในดินแดนแถบน้ีเม่ือ
ประมาณ 500 ปีก่อนโดยนกัเดินเรือชาวสเปนหรือโปรตุเกส จึงไม่มีช่ือในภาษาไทย และไม่ปรากฏช่ือใน
วรรณกรรมโบราณ แหล่งท่ีมาของค าวา่ ลัน่ทม เขา้ใจวา่มาจากค าวา่ "สราญธม"(สะ-ราน-ทม) ในภาษาเขมร 
ซ่ึงแปลวา่ "ความรักอนัยิง่ใหญ่" ทั้งน้ี ในสมยัโบราณตน้ไมช้นิดน้ีนิยมปลูกในวดั จึงไม่นิยมปลูกในบา้น 
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มีต านานเล่าขานถึงท่ีมาของลัน่ทมในลกัษณะต่าง ๆ กนั อยา่งไรก็ตามพนัธ์ุไมน้ี้ตามหลกัสากลมีช่ือ
วา่ ฟรังกีปานี (frangipani) และเรียกกนัทัว่ไปวา่ พลมัมีเรีย (plumeria) 

ทางพฤกษศาสตร์ 

สกุล Plumeria มีมากกวา่ 21 ชนิด เท่าท่ีตรวจพบสายพนัธ์ุมีมากกวา่ร้อยสายพนัธ์ุ[4] Plumeria หลาย
สายพนัธ์ุจะมียาง คลา้ยกบัสายพนัธ์ุอ่ืนๆ ในวงศตี์นเป็ด Apocynaceae ซ่ึงประกอบไปดว้ยสารพิษและท าให้
ระคายเคืองต่อตาและผวิหนงั[5] ในหลายสายพนัธ์ุมีลกัษณะของใบและการเรียงตวัของเน้ือเยื่อใบท่ีแตกต่าง
กนั ใบของสายพนัธ์ุ Plumeria alba จะเรียวและแหลม ในขณะท่ีสายพนัธ์ุ Plumeria pudica มีรูปร่างยาวและ
มนัวาว สีเขียวเขม้ และในสายพนัธ์ุ Plumeria pudica ใบอ่อนจนถึงใบแก่มีสีเท่ากนัตลอดจนร่วง ส่วนใน
สายพนัธ์ุท่ีดอกและใบไมร่้วงแมใ้นฤดูหนาวคือสายพนัธ์ุ Plumeria obtusa หรือรู้จกักนัอยา่งเป็นทางการคือ
ลีลาวดีสิงคโปร์ ซ่ึงมีตน้ก าเนิดจากอเมริกากลาง[6] 

ลกัษณะทัว่ไป 

ต้น เป็นไมย้นืตน้ มีขนาดตั้งแต่พุม่เต้ียแคระสูงประมาณ 0.9-1.2 เมตร จนถึงตน้ท่ีสูงมาก อาจสูงถึง 
12 เมตร ล าตน้แตกก่ิงกา้นสขาและพุม่ใบสวยงาม มีน ้ายางสีขาวขน้ เป็นไมผ้ลดัท่ีสลดัใบในฤดูแลง้ก่อนท่ี
จะผลิดอกและผลิใบรุ่นใหม่ ก่ิงท่ียงัไม่แก่มีสีเขียว อ่อนนุ่ม ดูเกือบจะอวบน ้า ก่ิงแก่มีสีเทามีรอยตะปุ่มตะป ่ า 
ก่ิงไม่สามารถทานน ้าหนกัได ้ก่ิงเปราะ เปลือกล าตน้หนา ตน้ท่ีโตเตม็ท่ีแลว้จะพฒันาจนกระทัง่มีความ
แขง็แรงมากข้ึน 

ใบ เป็นใบเด่ียว มีการเรียงตวัแบบสลบัและหนาแน่นใกลป้ลายก่ิง มีลกัษณะแตกต่างกนัไปทั้งรูปร่าง 
ขนาด สี และความหนาแน่น โดยทัว่ไป ใบจะหนา เหนียวแขง็ และมีสีตั้งแต่สีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเขม้ มีเส้น
กลางใบแตกสาขาออกไปคลา้ยขนนก ขนาดใบแตกต่างกนั 

ช่อดอก ดอกจะผลิออกมาจากปลายยอดเหนือใบ เห็นเป็นช่อดอกใหญ่สวยงาม แต่ก็มีบางชนิดท่ีออก
ช่อดอกระหวา่งใบ หรือใตใ้บ บางชนิดหอ้ยลงบางชนิดตั้งข้ึน ในหน่ึงช่อจะมีดอกบานพร้อมกนั 10 – 30 
ดอก บางตน้ท่ีมีความสมบูรณ์เตม็ท่ีอาจมีดอกมากกวา่ 100 ดอก ต่อ 1 ช่อ ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพนัธ์
ถึงเดือนเมษายน บางพนัธ์ุสามารถออกดอกไดต้ลอดทั้งปี 

ดอก โดยทัว่ไปจะมีขนาดใหญ่ถึงกลาง ยกเวน้บางพนัธ์ุท่ีมีขนาดเล็ก กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรตวัผู ้
เกสรตวัเมีย อยูลึ่กเขา้ไปขา้งใน ดอกมีลกัษณะคลา้ยท่อ ท าใหม้องไม่เห็นเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมีย โดยจะมี
เกสรตวัผู ้5 อนั อยูท่ี่โคนกา้นดอก ส่วนเกสรตวัเมียอยูลึ่กลงไปในกา้นดอก เกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียบาน
ไม่พร้อมกนั ยากต่อการผสมตวัเอง ฝัก/ผลมีลกัษณะคลา้ยกบัฝักตน้ชวนชม ฝักอ่อนสีจะมีสีเขียวเม่ือแก่ฝัก
จะมีสีแดงถึงด า[7] 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1#cite_note-4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1#cite_note-5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1#cite_note-6
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1#cite_note-7


ช่ือวิทยาศาสตร์ 

ลีลาวดีมีช่ือทางวทิยาศาสตร์ คือ Plumeria spp. 

ช่ือวงศ ์

ลีลาวดีอยูใ่นวงศ ์Apocynaceae 

สปีชีส์ท่ีไดรั้บการยอมรับมีอยูป่ระมาณ 21 สปีชีส์[8] 

1. Plumeria alba L. - Puerto Rico, Lesser Antilles 
2. Plumeria clusioides Griseb. (now a synonym of Plumeria obtusa L.[9]) - Cuba 
3. Plumeria cubensis Urb. (now a synonym of Plumeria obtusa L.[9]) - Cuba 
4. Plumeria ekmanii Urb. (now a synonym of Plumeria obtusa L.[9]) - Cuba 
5. Plumeria emarginata Griseb. (now a synonym of Plumeria obtusa L.[9]) - Cuba 
6. Plumeria filifolia Griseb. - Cuba 
7. Plumeria inodora Jacq. - Guyana, Colombia, Venezuela (incl Venezuelan islands in Caribbean) 
8. Plumeria krugii Urb. (now a synonym of Plumeria obtusa L.[9]) - Puerto Rico 
9. Plumeria lanata Britton (a synonym of Plumeria obtusa var. sericifolia (C.Wright ex Griseb.) 

Woodson[10]) - Cuba 
10. Plumeria magna Zanoni & M.M.Mejía - Dominican Republic 
11. Plumeria montana Britton & P.Wilson (now a synonym of Plumeria obtusa L.[9]) - Cuba 
12. Plumeria obtusa L. - West Indies including Bahamas; southern Mexico, Belize, Guatemala, 

Florida; naturalized in China 
13. Plumeria pudica Jacq. - Panama, Colombia, Venezuela (incl Venezuelan islands in Caribbean) 
14. Plumeria rubra L. - Mexico, Central America, Venezuela; naturalized in China, the Himalayas, 

West Indies, South America, and numerous oceanic islands 
15. Plumeria sericifolia C.Wright ex Griseb. (now demoted to Plumeria obtusa var. sericifolia 

(C.Wright ex Griseb.) Woodson[10]) - Cuba 
16. Plumeria × stenopetala Urb. 
17. Plumeria × stenophylla Urb. - Mexico and Central America 
18. Plumeria subsessilis A.DC. - Hispaniola 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1#cite_note-j-8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_alba&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_clusioides&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1#cite_note-o-9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_cubensis&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1#cite_note-o-9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_ekmanii&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1#cite_note-o-9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_emarginata&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1#cite_note-o-9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_filifolia&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_inodora&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_krugii&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1#cite_note-o-9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_lanata&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1#cite_note-s-10
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_magna&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_montana&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1#cite_note-o-9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_obtusa&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_pudica&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_rubra&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_sericifolia&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1#cite_note-s-10
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_%C3%97_stenopetala&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_%C3%97_stenophylla&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_subsessilis&action=edit&redlink=1


19. Plumeria trinitensis Britton (now a synonym of Plumeria obtusa var. sericifolia (C.Wright ex 
Griseb.) Woodson[10]) - Cuba 

20. Plumeria tuberculata G.Lodd. (now a synonym of Plumeria obtusa var. sericifolia (C.Wright ex 
Griseb.) Woodson[10]) - Hispaniola, Bahamas 

21. Plumeria venosa Britton (now a synonym of Plumeria obtusa L.[9]) - Cuba 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_trinitensis&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1#cite_note-s-10
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_tuberculata&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1#cite_note-s-10
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Plumeria_venosa&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1#cite_note-o-9

