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ทกุท่าน ฉบบันีข้อหยดุพกัเรือ่งภาษาไทยเอาไว้ แล้วขอพดูคยุเรือ่งอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของเราชาวไทยกันบ้างนะคะ เหตุที่
อยากเขยีนเรือ่ง “ดอกไม้ประจ�าชาตไิทย” กเ็พราะได้รบัประสบการณ์
ตรงจากการเป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่น เนื่องจากชาวญี่ปุ่นมี
แนวคิดและวัฒนธรรมที่ให้ความส�าคัญกับธรรมชาติ โดยเฉพาะกับ
ต้นไม้ ดอกไม้ เห็นได้จากศลิปะการจดัดอกไม้ “อเิคบานะ (ikebana)” 
ซึ่งมีความหมายว่า การจัดดอกไม้ให้ดูมีชีวิตชีวา ศิลปะประจ�าชาติที่
ส�าคัญแขนงหนึ่งของชาวญี่ปุ่น หรือเทศกาลชมดอกไม้ในฤดูกาลที่
ดอกซากุระเบ่งบาน ที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า “ฮานามิ (hanami)” ซึ่ง
เป็นเทศกาลทีม่เีพยีง 1 ครัง้ใน 1 ปี เริม่ขึน้เมือ่ดอกซากรุะผลบิานและ
จะจบลงเมือ่ดอกซากรุะร่วงโรยจากต้นไป ค�าถามยอดนยิมทีน่กัเรยีน
ชาวญ่ีปุ่นซึ่งมีวิถีชีวิตเก่ียวข้องผูกพันกับต้นไม้ดอกไม้ถามมาก็คือ 
“ดอกไม้ประจ�าชาติไทย คือ ดอกอะไร” และ “ดอกไม้ประจ�าชาติไทย
ที่เรียกว่า Golden shower มีชื่อภาษาไทยว่าอะไร” น่ีเป็นค�าถามที่
นักเรียนที่เรียนกันคนละห้อง ต่างเพศ ต่างวัย หลายต่อหลายรุ่นถาม
ตรงกันโดยมิได้นัดหมาย เป็นเหตุให้ผู้เขียนเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับ 
“ราชพฤกษ์” ต้นไม้และดอกไม้ประจ�าชาติไทยเก็บไว้เป็นข้อมูล และ
คร้ังนี้ก็จะขอน�าข้อมูลความรู้น้ันมาแบ่งปันให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกัน
ด้วยนะคะ

ราชพฤกษ์ (ชื่อภาษาอังกฤษ: Golden shower; ชื่อ
วิทยาศาสตร์: Cassia fistula) เป็นไม้ดอกในตระกูล Fabaceae ซึ่ง
เป็นพชืพืน้เมอืงของเอเชยีใต้ พบตัง้แต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไป
จนถึงอินเดีย พม่า 

และศรลีงักา ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้สเีหลอืงทีมี่ลักษณะ
เป็นพวงระย้า มท้ัีงดอกตมูดอกบานเรยีงอยูใ่นช่อเดยีวกนั ดอกมกีลิน่
ฉุน ชื่อของราชพฤกษ์มีการเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น 
ซึง่คนส่วนใหญ่จะเรียกราชพฤกษ์ว่า คนู เนือ่งจากเป็นชือ่สัน้ๆ จ�าง่าย
กว่า แต่มักจะเขียนผิดเป็น คูณ ทางภาคเหนือเรียกราชพฤกษ์ว่า 
ลมแล้ง ทางภาคใต้เรียกว่า ราชพฤกษ์ ลักเกลือ หรือลักเคย ชาว
กะเหรี่ยงและในกาญจนบุรีเรียกว่า กุเพยะ

เร่ืองการก�าหนดต้นไม้และดอกไม้ประจ�าชาตินั้น เว็บไซต์: 
http://hilight.kapook.com/view/4182 ได้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้

เมือ่วนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๐๖ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้จดัประชมุเรือ่งการก�าหนดต้นไม้และสตัว์ประจ�าชาต ิครัง้
ที ่๒/๒๕๐๖ มมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้ก�าหนดต้นราชพฤกษ์ หรอืคูนเป็นต้น
ไม้ประจ�าชาติ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ คณะกรรมการ
เอกลกัษณ์ของชาติ ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมเรื่องการก�าหนด
เอกลกัษณ์ประจ�าชาติไทยในเรือ่งดอกไม้ประจ�าชาติ และได้ให้เหตผุล
ในการเลือกดอกราชพฤกษ์ (คูน) (Cassia Fistula Linn.) เป็นดอกไม้
ประจ�าชาต ิตามผลสรปุของการศกึษาและรวบรวมข้อมลูของกรมป่า
ไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า

๑. ราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้พื้นเมืองที่รู ้จักกันแพร่หลาย 
สามารถขึ้นได้ทุกภาคของประเทศไทย

๒. ราชพฤกษ์ ใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น ฝักเป็นสมุนไพรที่มี
ค่ายิ่งในต�ารับแพทย์แผนโบราณและแก่นแข็งใช้ท�าเสาเรือนได้ดี

๓. ราชพฤกษ์ มีประวัติเกี่ยวข้องกับประเพณีของชาวไทย 
เพราะเป็นไม้ทีม่ชีือ่เป็นมงคลนามและอาถรรพ์ แก่นไม้ราชพฤกษ์เคย
ใช้พิธีส�าคัญๆ มาก่อน เช่น พิธีลงเสาหลักเมือง ใช้เป็นเสาเอกในการ
ก่อสร้างพระต�าหนกั ท�าคฑาจอมพล และยอดธงชยัเฉลิมพลของกอง
ทหาร นอกจากนี้อินทรธนูของข้าราชการพลเรือนก็มีเครื่องหมาย
จ�าลองจากช่อราชพฤกษ์อีกด้วย

๔.  ราชพฤกษ์ มีอายุยืนนานและทนทาน
๕.  ราชพฤกษ์ มทีรวดทรงและพุม่งาม มดีอกเหลอืงอร่ามเตม็

ต้น เป็นสีสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนา
ราชพฤกษ์มีสรรพคุณทางยามากมาย ขอแจงตามส่วนต่างๆ 

ของพืชดังต่อไปนี้
➲ ฝัก รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย มีกลิ่นเหม็นเอียน เย็นจัด 

ไม่มีพิษ ฝักอ่อนมีสรรพคุณขับเสมหะได้ดี ส่วนฝักแก่สามารถใช้เป็น
ยาระบายได้ โดยน�าฝักมาต้มกับน�้าและเติมเกลือเล็กน้อย ดื่มก่อน
นอน หรือก่อนรับประทานอาหาร นอกจากนั้น ฝักแก่ยังมีสารที่ออก
ฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลง เมื่อน�าฝักมาบดผสมน�้า แช่ทิ้งไว้
ประมาณ ๒-๓ วัน สารละลายที่กรองได้สามารถน�ามาฉีดพ่นก�าจัด
แมลงและหนอนในแปลงผักได้

ฝักแก่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มด้วยเตา เพราะมีขนาดที่
พอเหมาะ ไม่ต้องผ่า เลื่อย หรือตัด เนื้อของฝักแก่ใช้แทนกากน�้าตาล

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ชาติไทย

ดอกไม้ประจ�า
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ในการท�าหัวเชื้อจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ขยาย
➲ เนื้อในฝัก รสหวานเอียน ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ยาระบาย 

แก้ไข้มาลาเรีย แก้ปวดข้อ
➲ เมล็ด เป็นยาระบายและท�าให้อาเจียน
➲ ดอก รสขมเปรี้ยว เป็นยาถ่าย แก้โรคเก่ียวกับกระเพาะ

อาหารและแผลเรื้อรัง 
➲ ใบ สามารถน�ามาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคได้และใบอ่อน

สามารถแก้โรคกลากได้
คนไทยในสมัยโบราณเชื่อกันว่าต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคล

นาม แสดงถึงความเป็นใหญ่และมีอ�านาจวาสนา มีโชคมีชัยและ
เป็นต้นไม้มงคลนิยม ใช้ประกอบพิธีส�าคัญต่างๆ เช่น พิธีเสาไม้
หลักเมือง เป็นส่วนประกอบในการท�าคฑาจอมพล ยอดธงชัยเฉลิม
พลของกองทหาร ฯลฯ คนโบราณเชื่อว่า ควรปลูกต้นราชพฤกษ์ทาง
ทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ของทีอ่ยูอ่าศยั เพือ่ให้ผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในบ้านเรอืนมี
ความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ ซึ่งความเป็นจริง ทิศดังกล่าวจะได้รับ
แดดจัดตลอดช่วงบ่าย จึงควรปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อลดความร้อนให ้

ตัวบ้าน ท�าให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น นอกจากนี้ คนไทยสมัยก่อน
ยังมีความเชื่อกันว่าบ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจ�าบ้าน จะช่วย
ให้มเีกียรติ มศัีกด์ิศร ีด้วยคนส่วนใหญ่ยอมรบัว่าต้นราชพฤกษ์เป็นต้น
ไม้ที่มีคุณค่าสูงและยังเป็นสัญลักษณ์ประจ�าชาติไทยอีกด้วย

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีการส่งเสริมให้ปลูกต้นราชพฤกษ์เพื่อ
เป็นการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ เพราะนอกจากราชพฤกษ์จะ
เป็นต้นไม้ประจ�าชาตไิทยแล้ว สเีหลอืงอร่ามของดอกราชพฤกษ์ยงัเป็น
สีของวันจันทร ์ซึ่ ง เป ็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย โดยในครั้งนั้นได้มีการส่งเสริมให้ปลูกต้น
ราชพฤกษ์ทัว่ประเทศจ�านวน ๙๙,๙๙๙ ต้น เราจงึพบเหน็ต้นราชพฤกษ์
อยู่มากมายทั่วประเทศไทยในทุกวันนี้

สุดท ้ายนี้ขอเสนอตัวอย ่างการใช ้ดอกราชพฤกษ์เป ็น
สัญลักษณ์ประจ�าชาติไทยในโอกาสการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ๑๒๐ ปี ไทย-ญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ TPA

news

ความหมาย  

ตราสัญลักษณ์นี้ประกอบด้วยดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจ�าชาติของไทยอยู่ทางซ้าย และดอกซากุระ ดอกไม้ประจ�าชาติของญี่ปุ่นอยู่

ทางขวา โดยดอกไม้ทั้งสองได้รับการเรียงร้อยเป็นเกลียวอันเปรียบเสมือนมือที่กระชับมั่น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในทุกระดับอัน

ลึกซึ้ง แนบแน่น และยาวนานของสองประเทศ  

 

จากนีไ้ปเราคงตอบชาวต่างชาตไิด้อย่างภาคภมูใิจแล้วนะคะ
ว่า “ราชพฤกษ์” เป็นต้นไม้และดอกไม้ประจ�าชาติไทยเพราะเหตุใด

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล 

 http://board.postjung.com/600736.html
 http://hilight.kapook.com/view/4182
 http://th.wikipedia.org/wiki/ราชพฤกษ์
 http://www.th.emb-japan.go.jp/th/relation/logo.htm

คำาขวัญ  

ภาษาไทย   “รอยยิ้มเชื่อมใจ 120 ปี ไทย-ญี่ปุ่น”  

ภาษาญี่ปุ่น   “微笑みが心をつなぐ愛のかけ橋　 

日タイ修好120周年” 

ภาษาอังกฤษ   “Hearty Smiles, 120th Anniversary of  

Japan-Thailand Diplomatic Relations”




