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ภาษาดอกไม้



History ประวัติศาสตรข์องการให้ดอกไม้

ยุคกรีกโบราณ ดอกไม้มีความหมายยิ่งใหญ่ ท าหน้าที่เป็นส่ือกลางระหว่างมนุษย์และเทพเจ้า ต้นแบบของ
การส่ือสารด้วยภาษาดอกไม้ มีที่มาจากประเทศตุรกี เมื่อ Lady Mary Wortley Montagu กวีสาวชาวอังกฤษค้นพบ
การใช้ดอกไม้แทนการส่ือสารของสาว ๆ ในฮาเรมเพ่ือเล่ียงไม่ให้ทหารจับได้ ต่อมาเมื่อจดหมายและบันทึกของแมร่ี
ถูกเผยแพร่ ท าให้เกิดกระแสให้ความสนใจเร่ืองการใช้ดอกไม้ส่ือสารในสังคมอังกฤษและฝร่ังเศส 

ยุควิกตอเรียน (ค.ศ. 1837-1901) ดอกไม้จึงท าหน้าที่เป็นส่ือกลางในการส่ือสารรูปแบบหนึ่งคล้าย
การส่งจดหมาย เนื่องจากสมเด็จราชินีวิกตอเรีย ทรงโปรดดอกไม้มาก และความนิยมของราชินีมักเป็นเคร่ืองบ่งชี้ทาง
สังคมท าให้ผู้คนต้องหันมาสนใจ อีกทั้งสังคมชั้นสูงในยุคนั้นประหยัดถ้อยประหยัดค าและมองว่าการแสดงอารมณ์
ทางสีหน้าหรือการกล่าววาจาที่มากเกินไปเป็นเร่ือง ‘ไม่สุภาพ’ จึงเลือกใช้อะไรที่นุ่มนวล สวยงาม และเงียบกว่า 
อย่างการพูดผ่านช่อดอกไม้ (talking bouquets) ดอกไม้จึงกลายมาเป็นเคร่ืองมือส่ือสารหลักของสังคมในยุคนั้น

การให้ความหมาย และการจัดวางดอกไม้กลายเป็นเร่ืองจริงจังที่ตีความกันตั้งแต่ชนิด รูปร่าง สี ขนาด ไปจนถึงสภาพของ
ดอกไม้ที่ได้รับ ยกตัวอย่างเช่น การให้ดอกไม้กลับด้าน หมายถึง ข้อความต้องตีความหมายกลับ การรับหรือส่งดอกไม้ด้วยมือซ้าย
หรือขวาก็มีข้อความซ่อนอยู่ หากใครได้รับช่อดอกไม้ที่ประกอบด้วย Tupins, Hollyhocks, White Heather และ Ragged Robin 
ดอกไม้ช่อนี้ตีความได้ว่า ผู้ให้ รู้สึกประทับใจและรักในความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ขอให้คุณโชคดีและประสบความส าเร็จ
ในทางกลับกัน หากช่อดอกไม้ที่ได้รับประกอบไปด้วย Delphiniums, Hydrangeas, Oleander, Basil, และ Birdsfoot Trefoil 
ปนอยู่ด้วยกัน ดอกไม้ช่อหลังต้องการบอกผู้รับว่า คุณมันไม่มีหัวใจ (Hydrangeas) หยิ่งผยอง (Delphinium) ฉันเกลียดคุณ (Basil) 
ระวังเอาไว้เถอะ (Oleander) เพราะฉันจะกลับมาแก้แค้น (Birdsfoot trefoil)



History ประวัติศาสตรข์องการให้ดอกไม้

เพ่ือปอ้งกันการส่ือสารผิดพลาดจึงได้
จัดท าหนังสือ “Dictionnaire du langage
des fleurs” (พจนานุกรมภาษาดอกไม้) ขึ้นมา 
ซึ่งเขียนโดย Joseph Hammer - Purgstall
ในปี 1809 ได้รวบรวมความหมายของดอกไม้ไว้
มากกว่า 8,000 ชนิด

เมื่อเข้าสู่สงครามโลกคร้ังที่ 1 ประเทศอังกฤษให้ความสนใจไปที่การสู้รบ ดังนั้นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่เคยเป็นสวน
สวยงามถูกดัดแปลงเป็นส่ิงที่คุ้มค่าและใช้การได้จริงมากกว่า เมื่อสงครามจบลงพร้อมภาวะเศรษฐกิจตกต ่าทั่วโลก 
ความฟุม่เฟอืยที่ทุ่มไปให้กับแปลงโรงเพาะปลูกดอกไม้จึงลดความนิยมไปเช่นกัน

ทุก วันนี้ ชาวอังกฤษไม่ ใ ห้สนใจความหมายของดอกไม้ เหมือนก่อน ดอกไม้ เ พียงชนิดเดียว
ที่ชาวอังกฤษหลีกเล่ียงการส่งให้กันคือดอกลิลล่ี เพราะมีความหมายเกี่ยวข้องกับงานศพ (ดอกลิลล่ีสีขาวคือ
สัญลักษณ์ของพระแม่มารี และมักใช้ส่ือถึงความตายที่บริสุทธิ์)



ดอกกุหลาบ

RED ROSE

ดอกกุหลาบสีแดง 
หมายถึง ฉันรักคุณ ฉันต้องการคุณ

White ROSE

Yellow ROSE

Pink ROSE

Wild ROSE

ดอกกุหลาบสีเหลือง 
หมายถึง ความอิจฉา

ดอกกุหลาบสีขาว
หมายถึง เสน่ห์ และความไร้เดียงสา

ดอกกุหลาบสีชมพู
หมายถึง รักแรกพบ

ดอกกุหลาบปา่
หมายถึง ความสุข
และความเจ็บปวด
ในเวลาเดียวกัน



Red Tulip

ดอกทิวลิปสีแดง
หมายถึง 

รักที่ไม่ปิดบัง ,
ค าประกาศของ
ความรัก หรือ
การสารภาพรัก

Tulip (ดอกทิวลิป)

White Tulip

Pink Tulip

Yellow Tulip

Orange Tulip

Purple Tulip

ดอกทิวลิปสีขาว
หมายถึง 
ความรักที่
เสียสละ ,
ความรักที่
ไม่หวังผล

ดอกทิวลิปสีชมพู
หมายถึง 
ความสุขอัน
สมบูรณ์แบบ 
และความมั่นใจ

ดอกทิวลิปสีส้ม 
หมายถึง 
ความอบอุ่น  
ความสุข  

ความงดงาม 
และความมีเสน่ห์

ดอกทิวลิปสีม่วง 
หมายถึง 

ความซื่อสัตย์ 
ความมั่นคง

ดอกทิวลิปสีเหลือง
หมายถึง 

รอยยิ้มที่ราวกับ
ดวงตะวัน

ดอกทิวลิป เป็นสัญลักษณข์อง จินตนาการ
ความใฝ่ฝัน คู่รักที่สมบูรณแ์บบ และ ความรักที่เปิดเผย



White Jasmine

ดอกมะลิสีขาว
หมายถึง 

ความมีไมตรีจิต

Jasmine (ดอกมะลิ)

Yellow Jasmine

Cutter

Red 
Chrysanthemum

ดอกมะลิสีเหลือง 
หมายถึง 

ความเจียมเนื้อ
เจียมตัว มารยาท 
และความงดงาม

ดอกมมัสีขาว
สัญลักษณ์แห่ง
ความซื่อสัตย์ ไม่
จ ากัดว่าผู้รับต้อง
เป็นเพศตรงข้าม

เท่านั้น

ดอกมัมสีแดง
หมายถึง 

ความรักใคร่
ชอบพอ

มักใส่เป็นดอกไม้ประดับมากกว่าที่จะเป็นดอกเด่น 
แม้ตัวเองไม่ได้เด่น ไม่ได้งดงาม 
แต่ท าให้คนอื่นดูงามขึ้นมา
จึงตีความหมายออกมาได้ว่า
แม้คุณจะไม่มองฉัน แต่ฉันมีคุณเสมอ

Cutter (ดอกคัทเตอร)์

Chrysanthemum (ดอกเบญจมาศ)

Yellow 
Chrysanthemum

ดอกมมัสีเหลือง 
ดอกไม้แห่งความโชคดี 
นิยมมอบแก่ผู้ใหญ่ 
หรือคนรู้จักที่ไม่ได้
พบกันมานาน 

หรือเพ่ิงไปบ้านเป็น
ครั้งแรก 

white 
Chrysanthemum



Sunflower

Sunflower (ดอกทานตะวนั)

หมายถึง 
ความเย่อหยิ่ง 
ความเคารพรัก 
ความมั่นคง 

และความรักเดียวใจเดียว

Gerbera (ดอกเยอบรีา่)

หมายถึง "จิตใจที่บริสุทธิ์
ไร้เดียงสาแต่แฝงไว้ด้วย

ความเข้มแข็ง" หรือ “เธอคือ
แสงอาทิตย์ในชีวิตฉัน”

Gerbera

Lisianthus(ดอกไลเซนทัส)
หมายถึง การใส่ใจเอาใจใส่ต่อคนคนนั้น 
หรือมิตรภาพที่ยั่งยืนและความทรงจ าที่ดี

Lisianthus

Statice (ดอกสแตติส)

Statice

เป็นไม้ดอกที่มีความสวยงามได้นานและคงรูปได้
แม้ดอกจะแห้ง ท าให้มีความหมายว่า 
ความรู้สึกดี ๆ ที่คงอยู่ตลอดไป

Gyso

Gyso (ดอกยิปโซ)

ความหมาย คือ ความบริสุทธิ์ รักแรกพบ 
จึงนิยมถูกน าไปมอบให้แก่คนที่เราก าลัง

ตกหลุมรักต้ังแต่คร้ังแรก



Hydrangea (ดอกไฮเดรนเยีย)

iris

ดอกไอริส
หมายถึง ศรัทธา 
ความกล้าหาญ 
ภูมิปัญญา 
และมิตรภาพ

Iris (ดอกไอรสิ)

Yellow iris

Aster

ดอกไอริสสีเหลือง
หมายถึง ความอดทน

Forget me not (ดอกฟอรเ์ก็ตมน็ีอต)

ต านานของดอกฟอร์เก็ตมีน็อต มีอัศวินผู้กล้าหาญ และ หญิงสาวผู้งดงาม คู่หนึ่งได้ออกเดินทางท่องเที่ยว
เข้าไปในปา่ ขณะนั้นหญิงสาวได้เจอดอกไม้ชนิดหนึ่งข้ึนอยู่ริมตล่ิง เธอจึงขอให้เขาไปเก็บให้ ขณะก าลังเอ้ือมเก็บนั้น 
ก็ได้ล่ืนลงไปในแม่น ้า ซ่ึงเส้ือเกราะมีน ้าหนักที่มากจึงท าให้เขาไม่สามารถว่ายน ้า จึงได้โยนดอกไม้ให้แก่คนรัก และตะโกนว่า 
“Ne m’oubliez pas” เป็นภาษาฝร่ังเศสแปลว่า “อย่าลืมฉัน” จึงเป็นที่มาของช่ือดอกไม้ชนิดนี้ และเป็นสัญลักษณ์แห่งรักแท้อีกด้วย

Forget me not

ความหมายในเชิงลบ หมายถึง 
“ดอกไม้แห่งหัวใจด้านชา” ไม่ควรมอบ
ดอกไม้นี้ให้แก่ผู้ใด นอกจากอยากตัดพ้อ
ผู้รับว่า ช่างเป็นคนใจด้านชาเสียเหลือเกิน 

ความหมายในเชิงบวก หมายถึง 
ขอบคุณที่ เ ข้ า ใ จ ในตั ว ฉัน  แล ะยอม รับ
ความเป็นฉันเสมอมา

Forget me not

Aster (ดอกแอสเตอร)์
ความหมายว่า “คุณรัก และพึงพอใจคน ๆ นั้น
เข้ าแ ล้ว” นอกจากนี้ยังมีความหมายแทน 
ความห่วงใย มุ่งมั่น สละสลวย 
และความประณีต บ่งบอกถึง
ความน่าหลงใหลและมีเสน่ห์”

แต่คนจีนจะให้ความหมายว่า
“ความซ่ือสัตย์ และจงรักภักดี



RED Carnation

Carnation (ดอกคารเ์นชั่น)

สีแดง

ห ม า ย ถึ ง  ค ว า ม รั ก 
“ โ ป ร ด เ ห็ น ค ว า ม รั ก
ของฉัน” จึงนิยมให้แก่
คนที่ก าลังแอบชอบ

white Carnation

Pinball wizard

pink Carnation yellow Carnation

สีชมพู

หม ายถึ ง  คว ามรั ก
ที่ก าลังผลิบาน

ลาย

หมายถึงความเป็นเพ่ือน
ที่มีให้ต่อกัน

สีขาว
นิยมใช้ในการแสดงความชื่นชมยินดี

แต่ ด้ า นความ รัก  ส่ื อ ได้ ว่ า เ ป็ นความ รัก
ที่บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา อ่อนโยน คุณคือของมีค่า
ที่น่าทะนุถนอม นอกจากนี้ยังใช้ในการแสดง
ความขอบคุณอีกด้วย

สีเหลือง
เป็นสัญลักษณ์ของความดูถูกเหยียดหยาม 
ความทระนง  แต่ในอีกความหมายแปลว่า 
ต้องการให้อีกคนมาง้อ หรือก าลังงอนอยู่



White Lily

ดอกลิลลี่สีขาว

ส่ือถึง ความรู้สึกดี
ที่ได้รู้จักและอยู่ใกล้

ผู้รับ

LILLY (ดอกลิลลี)่

Pink Lily

ดอกลลิลี่สีชมพู 

ส่ือถึงการค้นหา
ความรักที่ดีที่สุด
แล้วพบเจอมัน 

Orange Lily

ดอกลิลลี่สีส้ม

ส่ือถึงความร่าเริง 
สดใส ความปิติสุข

ที่ได้อยู่ใกล้

Yellow LILY

ดอกลิลลีส่ีเหลือง

ส่ือถึงความอบอุ่น
ที่ห่วงใย 

ของความรัก
ที่มั่นคง "ขอให้
คุณปลอดภัย" 

Lily of the valley

ดอกลิลลี่ ออฟ
เดอะ วัลเลย์

เป็นสัญลักษณ์
ของความสุขที่
หวนคืนมา หรือ
อีกความหมาย คือ 
ความอ่อนหวาน
ของคุณช่วยเติม
ชีวิตฉันให้สมบูรณ์

Calla lily

ดอกคาลล่าลิลลี่

เป็นสัญลักษณ์
ที่บอกถึงความ

บริสุทธ์ิ 



Thank you

• https://adaymagazine.com/

• https://www.daco-thai.com

• https://sites.google.com/

• https://www.fruitnflora.com/


