
 

 

 

 

เรียบเรียงโดย  มณฑกาฬ  ลีมา  นักวิชาการเกษตร 4 

 

 เดือนแหงความรักเวยีนมาถึงอีกครั้ง บรรยากาศแหงความรัก ความหวงใย อบอวลอยูรอบๆ ตัวเรา

ทุกๆ ที่ โดยเฉพาะอยางยิง่ในวนัวาเลนไทน วนัที่ 14 กุมภาพันธของทกุป ซึ่งเปนวนัแหงความรัก และกุหลาบ
ยังคงเปนสัญลักษณของความรักที่รูจกักนัมานานแสนนาน  ดังนัน้ ผูเขียนก็จะขอรวบรวมเรื่องเกีย่วกับตํานาน

ของกุหลาบมาเลาสูกนัฟงใหเขากับบรรยากาศในเดือนแหงความรักนีน้ะคะ 

 กุหลาบ หรือ Rose  มชีื่อวิทยาศาสตรวา Rosa hybrid อยูในวงศ Rosaceae มีถิ่นกําเนิดอยูใน

ทวีปเอเซียแลวกระจายไปยงัยุโรป อเมริกา แอฟริกา  เปนไมตดัดอกที่มีการปลูกและจําหนายเปนการคา 

กันแพรหลายทั่วโลกมานาน และมียอดจําหนายสงูสุดในตลาดประมูลเกือบทุกประเทศทั่วโลก ประเทศที่มกีารผลติ

กุหลาบรายใหญของโลก ไดแก เนเธอรแลนด อิตาลี สเปน สหรัฐอเมริกา โคลัมเบีย เอกวาดอร อสราเอล 

เยอรมน ี เบลเยี่ยม และฝรัง่เศส  นอกจากความสวยงามที่โดดเดนแลว กหุลาบยังสามารถใชประโยชนได

กวางขวาง เชน ใชเปนไมกระถาง ไมตัดดอก ตกแตงสถานที่ ใชเปนวตัถุดิบสําหรับทําน้ําหอม น้าํมันหอมระเหย 

ดอกไมแหง และใหเปนของขวัญในเทศกาลตางๆ โดยเฉพาะในเทศกาลแหงความรัก 

ิ

ตําตํานานดอกกุหลาบนานดอกกุหลาบ  

 กุหลาบไดรับความนิยมจากคนทัว่โลกมาตั้งแตอดีตกาล เพราะกหุลาบมีความสวยงามยากที่ไมดอก

อ่ืนจะเทียบเทา จนไดรับฉายาวา "ราชินีแหงดอกไมราชินีแหงดอกไม" (Queen  of  flower) ประมาณกันวากุหลาบ 

มีมานานประมาณ 70 ลานปมาแลว เคยมีการคนพบซากฟอสซิลที่รัฐโคโลราโด และรัฐโอเรกอน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และไดพิสูจนวากหุลาบปาเปนพืชที่มีอายถุึง 40 ลานป แตกุหลาบปาในสมยันัน้มรูีปรางหนาตา

ไมเหมือนในปจจุบัน เนื่องจากมนุษยไดนาํออกมาจากปามาปลกู ผสมพันธุ และขยายพนัธุ เปนกหุลาบลกูผสม

พันธุตางๆ มากมาย  อยางเชนทีม่ีการจาํหนายกนัในทองตลาดในปจจุบัน 

" " (Queen of flower)

 ตามประวัติศาสตรเลาวา กหุลาบปาถูกนาํมาปลกูในพระราชวังของจกัรพรรดิจีน ในสมัยราชวงศฮั่น

ราว 5,000 ปมาแลว ขณะที่ชาวอียิปตเองก็ปลูกกุหลาบสงขายโรมนั ชาวโรมันเปนชาตทิี่รักดอกกุหลาบมาก 

ชาวโรมนัถือวาดอกกหุลาบเปนสัญลักษณของความรัก ซึ่งเปนทั้งของขวัญ เปนดอกไมสําหรับทําเปนมาลยั

ตอนรับแขก เปนดอกไมสําหรับงานเฉลิมฉลองตางๆ ใชเปนสวนประกอบสําหรับทาํขนม ทําไวน สวนน้าํมนั

กุหลาบยงัใชทาํยาไดอีกดวย นอกจากนัน้นักโบราณคดีชาวองักฤษไดคนพบของเหลวซึง่มกีลิน่กหุลาบในหลุมศพ

ของกษัตริยสมัยสุเมเรียน (Sumerians) และเครื่องประดับของชาวสเุมเรียนซึง่มีรูปทรงเปนดอกกุหลาบทาํดวย

ทองคํา  และนอกจากนี้กหุลาบยังเปนดอกไมประจําชาตขิองอังกฤษอกีดวย 

 

 



 ขอมูลบางแหลงกลาวไววากุหลาบมีถิน่กาํเนิด ณ เทือกเขาคอเคซัส ประเทศเปอรเซีย หรืออิหรานใน

ปจจุบันและแพรเขาไปในอินเดีย เพราะในภาษาฮินดีมคีําวา "คุล" Gol หรือ Gul แปลวาดอกไม และคําวา  

"คุลาพ" หมายถึง กุหลาบ อยางที่คนไทยเราเรียกกนัแตออกเสียงเปน “กุหลาบ” สวนคาํวา Rose ใน

ภาษาอังกฤษมาจากคําวา “Rhidon” ที่แปลวากหุลาบในภาษากรีก  

 กุหลาบ ถือเปนสัญลักษณแหงความรกัและความโรแมนติก  ซึ่งมบีางตํานานเลาวา ดอกกหุลาบ

เปนเสมือนเครื่องหมายแทนการกําเนิด ‘เทพธิดาวนีัส’ ซึ่งเปนเทพแหงความงาม และความรัก วีนัสเปนที่รูจัก

กันในชื่อ อโฟรไดท ในบางตํานานของกรีกไดกลาวไววา น้ําตาของเธอหยดลงปะปนกับเลือดของ ‘อคอนิส’ 

คนรักของเธอที่ถูกหมูปาฆา เลือดและน้าํตาหยดลงสูพืน้แลวกลายเปนดอกไมสีแดงเขมหรือดอกกุหลาบนัน่เอง 

แตบางตํานานเลาวา ดอกกุหลาบเกิดจากเลอืดของอโฟรไดทเองที่หยดลงสูพื้น เมื่อเธอแทงตัวเองดวยหนามแหลม 

 บางตํานานกลาววา กหุลาบเกิดจากการชุมนุมของบรรดาทวยเทพ เพื่อประทานชวีิตใหมใหกับกินรี

นางหนึ่ง ซึ่งเทพธิดาแหงบุปผาชาติ หรือ คลอริส บังเอญิไปพบนางนอนสิ้นชพีอยู  ตํานานนี้กลาววาเทพอโฟรไดท 

เปนเทพผูประทานความงามให มีเทพอีกสามองคประทานความสดใส เสนห และความนาอภิรมย และมีเซไฟรสั  

ซึ่งเปนลมตะวนัตกไดชวยพดักลุมเมฆเพื่อเปดฟาใหกับแสงของเทพอพอลโล หรือ แสงอาทิตย สองลงมาเพื่อ

ประทานพรอมตะ จากนั้น ไดโอนีเซียส เทพเจาแหงเหลาองุนก็ประทานน้ําอมฤตและกลิ่นหอม  เมื่อสราง

บุปผาชาติใหมนี้ข้ึนมาไดแลว ทวยเทพทัง้หลายเรียกดอกไมซึ่งมีกลิน่หอมและทรงเสนหนี้วา Rosa  จากนัน้ 

เทพธิดาคลอรสิ ก็รวบรวมหยดน้าํคางมาประดับเปนมงกฎุ เพื่อมอบใหดอกไมนี้เปนราชนิีแหงบปุผาชาตทิั้งมวล 

จากนั้นก็ประทานดอกกหุลาบใหกับเทพอโีรส ซึ่งเปนเทพแหงความรัก กุหลาบจึงกลายเปนสัญลักษณของ

ความรัก  แลวเทพอีโรส กป็ระทานกหุลาบนี้ใหแก ฮารโพเครดิส ซึ่งเปนเทพแหงความเงียบ เพือ่ที่จะเกบ็ซอน

ความออนแอของทวยเทพทั้งหวาย ดอกกุหลาบจึงกลายเปน ัญลักษณของความเงียบและความเรนลับอีกอยางหนึ่ง 



ส

 มีหลายตํานานเลาถึงการเกดิกุหลาบสีขาวและกหุลาบสีแดงไวตางกนั  ตํานานหนึ่งเลาวา กหุลาบ

ขาว เกิดขึ้นกอนกหุลาบแดง เดิมทมีีนกไนติงเกลตวัหนึง่มาหลงรกัดอกกุหลาบสีขาวแสนสวย ขณะที่มนักาํลัง

โอบกอดกุหลาบดวยความรกันัน้เอง หนามกุหลาบกท็ิ่มแทงที่หนาอกมัน หยดเลือดของนกไนตงิเกลก็เลยทําให

ดอกกุหลาบสขีาวกลายเปนกุหลาบดอกสแีดงนับต้ังแตนั้นเปนตนมา สวนอีกตาํนานหนึ่งก็เลาวา กุหลาบสีแดง

ในสวนอีเดนเกดิจากการจุมพติของอีฟ  เจาดอกกุหลาบขาวทีห่ญิงสาวจมุพิตเกิดอาการเขินอายจงึเปลี่ยนเปนสีแดง 

 กุหลาบกลายเปนของขวัญของกํานัลสําหรบัการแสดงความรัก และมกัจะมีผูเปรียบเทียบความงาม

ของผูหญิงเสมือนดอกกหุลาบ และผูหญิงคนแรกทีใ่นประวัติศาสตรโลกที่ไดรับสมญานามวาเปนหญงิงาม

เสมือนดอกกหุลาบคือ พระนางคลีโอพัตร  ซึ่งพระนางยังไดเคยตอนรับ มารค แอนโทนี คนรักของพระนาง 

ในหองซึ่งโรยดวยดอกกหุลาบหนาถึง 18 นิ้ว หอมฟุงไปดวยกลิน่กหุลาบ 

ตําตํานานดอกกุหลาบในเมอืงไทยนานดอกกุหลาบในเมอืงไทย  

 กุหลาบเขามาเมืองไทยสมัยใดไมแนชัด แตจากบันทึกของ ลา ลูแบร ราชทูตฝร่ังเศสในสมัย

สมเด็จพระนารายณมหาราช บันทกึไววาไดเห็นกุหลาบที่กรุงศรีอยุธยา และที่แนนอนอีกแหงหนึง่ก็คือ ในกาพย

หอโครงนิราศธารโศกสมยัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเปนพระราชนิพนธของเจาฟาธรรมาธเิบศร กลาวถึงกุหลาบไววา 



  กุหลาบกลิน่เฟองฟุง เนืองนอง 

 หอมร่ืนชืน่ชมสอง สังวาส 

 นึกกระทงใสพานทอง ก่ําเกา 

 หยิบรอจมูกเจา บายหนาเบือนเสีย 

 สําหรับตํานานดอกกหุลาบของไทยเลากนัวา เปนบทละครพระราชนิพนธของรัชกาลที ่ 6 เร่ือง 

“มัทนะพาธา” ในเรื่องเลาถึงเทพธิดาองคหนึง่ชื่อ “มัทนา” ซึ่งนางไดพบเทพบุตรองคหนึง่ ชือ่ “สุเทษณะ”   

ซึ่งพระองคหลงรักเทพธิดามทันามาก แตนางไมมีใจรักตอบ จึงถูกสาบใหไปเกิดเปนดอกกหุลาบ จงกลายเปน

ตํานานดอกกหุลาบแตนัน้มา 

 คนไทยโบราณเชื่อวา บานใดปลูกตนกุหลาบไวประจําบานจะทําใหคนในบานมีคุณคาแหงชวีิตสงูขึ้น 

เพราะมีรูปรางและสีสันสวยงาม ทัง้แดง ขาว ชมพู เหลือง เมื่อชูชอเบงบานนั้น จะดูโดดเดนเหน็เปนสงาแก

บุคคลทั่วไป 

กุหลาบสื่อความหมาย 

 หลายคนสื่อความหมายของสีสันกหุลาบไวหลากหลายรปูแบบ แตทั้งหมดทัง้ปวงลวนบงบอกถึง

ความรัก ความหลงใหล ความหวานชืน่ และความปรารถนาด ี คนทีม่อบใหนัน้ตองการสื่อออกมาจากหวัใจให

คนรับไดรับรู  และในวนัวาเลนไทนซึ่งเปนวันแหงความรกั  ดอกกหุลาบถือเปนสัญลกัษณของวนันี ้ดังนัน้เวลา 

ที่คิดจะใหดอกกุหลาบแกใครสักคน เราก็นาจะรูความหมายของสีสันอันสื่อความหมายของดอกกุหลาบบาง 
ก็นาจะดี ดังนี ้

 

 

สีแดงสีแดง  ส่ือความหมายถงึ ความรักและความปรารถนา เปนดอกไมของกามเทพ ควิปค 

และอีรอส  เปนสิ่งนําโชคนาํความรักมาใหแกหญิงสาวหรือชายที่ไดรับ

 

สีชมพูสีชมพู  ส่ือความหมายถงึ ความรักที่มีความสุขอยางสมบูรณ

 

สีขาวสีขาว ส่ือความหมายถึง ความมเีสนห ความบริสุทธิ์ มติรภาพ และความสงบเงียบ 

และนําโชคมาใหแกหญงิหรอืชายเชนเดียวกันกับกหุลาบแดง

 

สีเหลืองสีเหลือง  ส่ือความหมายถึง เราเปนเพือ่ที่ดีตอกันเสมอนะ

 

 

 

 



 นอกจากสีสันของดอกจะมคีวามหมายตางๆ กันแลว จํานวนดอกกุหลาบในชอ ็เปนอกีสิง่หนึ่ง 

ที่ส่ือความหมายไดเชนกัน มาดูกนัวาเคาคนนัน้ตองการสื่อความหมายอะไรใหคุณบาง ดังนี ้

ก

 
จํานวนดอก
กุหลาบ

ความหมาย จํานวนดอก
กุหลาบ

ความหมาย

1 รักแรกพบ 20 ฉันมีความจริงใจตอเธอ 

2 แสดงความรูสึกที่ดีใหกัน 21 ชีวิตินี้ฉันมอบเพื่อเธอ 

3 ฉันรักเธอ 36 ฉันยงัจําความหลังอนัแสนหวาน 

7 คุณทําใหฉันหลงเสนห 40 ความรักของฉนัเปนรักแท 

9 เราสองคนจะรักกันตลอดไป 99 ฉันรักเธอจนวนัตาย 

10 คุณเปนคนที่ดีเลิศ 100 ฉันอุทิศชวีิตนีเ้พื่อเธอ 

11 คุณเปนสมบัตชิิ้นทีม่ีคาชิน้เดียวของฉัน 101 ฉันมีคุณเพยีงคนเดียวเทานัน้ 

12 ขอใหเธอเปนคูของฉันเพยีงคนเดียว 108 คุณจะแตงงานกับฉันไหม 

13 เพื่อนแทเสมอ 999 ฉันจะรักคุณจนวนิาทีสุดทาย 

15 ฉันรูสึกเสียใจจริงๆ   
 

 ทราบความหมายของดอกกุหลาบแลว  คุณคงจะเลอืกไดแลวนะคะวาจะเลือกกหุลาบสีใด แบบใด

ใหคนที่คุณรักดี  แตขอแนะนําวาใหใชกุหลาบของไทยนะคะ จะไดชวยสงเสริมและสนบัสนุนเกษตรกร 

ผูปลูกกหุลาบของไทย ใหมกีําลงัใจผลิตกหุลาบคณุภาพดีไวใชในประทศ ไมตองนาํเขาจากตางประเทศใหเสียดุล

ทางการคากับตางชาต ิ  สุดทายนี้ก็ขอใหผูอานทุกทานมีความสุขในเดือนแหงความรักนะคะ… 
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