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ดอกไม้ ประจำชำติของประเทศสมำชิกอำเซียน
ดอกไม้ประจำชำติของบรูไน

ดอกไม้ประจำชำติบรูไน ก็คือ ดอกซิมปอร์ (Simpor) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดอกส้ำนชะวำ (Dillenia) ดอกไม้
ประจำท้องถิ่นบรูไน ที่มีกลีบขนำดใหญ่สีเหลือง หำกบำนเต็มที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ำยร่ม พบเห็นได้ตำมแม่นำ
ทั่วไปของบรูไน มีสรรพคุณช่วยรักษำบำดแผล หำกใครแวะไปเยือนบรูไน จะพบเห็นได้จำกธนบัตรใบละ 1 ดอลลำร์ ของ
ประเทศบรูไน และในงำนศิลปะพืนเมืองอีกด้วย
ดอกไม้ประจำชำติของกัมพูชำ

กัมพูชำมีดอกไม้ประจำชำติเป็น ดอกลำดวน (Rumdul) ดอกไม้สีขำวปนเหลืองนวล กลีบดอกหนำทึบและแข็ง
เล็กน้อย มีกลิ่นหอมเย็นแบบกรุ่น ๆ ถูกจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเพรำะมีควำมหมำยถึงควำมสดชื่นหอมกรุ่น และเป็น
ดอกไม้สำหรับสุภำพสตรี วิธีปลูกที่ถูกต้อง ต้องปลูกไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้ำน ที่สำคัญต้องปลูกในวันพุธ
ด้วยนะ
ดอกไม้ประจำชำติของอินโดนีเซีย

ดอกไม้ประจำชำติอินโดนีเซีย คือ ดอกกล้วยไม้รำตรี (Moon Orchid) ซึ่งเป็นหนึ่งในดอกกล้วยไม้ที่บำนอยู่ได้
นำนที่สุด โดยช่อดอกนันสำมำรถแตกกิ่งและอยู่ได้นำน 2-6 เดือน โดยดอกจะบำนแค่ปีละ 2-3 ครังเท่ำนัน ทังนีดอก
กล้วยไม้รำตรีสำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในอำกำศชืน จึงพบเห็นได้ง่ำยในพืนที่รำบต่ำของประเทศอินโดนีเซีย
ดอกไม้ประจำชำติของลำว

ดอกไม้ประจำชำติประเทศเพื่อนบ้ำนของไทยอย่ำงประเทศลำว คือ ดอกจำปำลำว (Dok Champa) คนไทยรู้จัก
กันดีในชื่อ ดอกลีลำวดี หรือ ดอกลั่นทม โดยดอกจำปำลำวมักมีสีสันหลำกหลำย ไม่เฉพำะเจำะจงว่ำต้องเป็นเพียงสีขำว
เท่ำนัน เช่น สีชมพู สีเหลือง สีแดง หรือสีโทนอ่อนต่ำง ๆ โดยดอกจำปำลำวนันเป็นตัวแทนของควำมสุขและควำมจริงใจ
จึงนิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยเพื่อประดับประดำในงำนพิธีต่ำง ๆ รวมทังใช้เป็นพวงมำลัยเพื่อรับแขกอีกด้วย
ดอกไม้ประจำชำติของมำเลเซีย

สำหรับประเทศมำเลเซียนัน มีดอกไม้ประจำชำติเป็น ดอกพู่ระหง (Bunga Raya) ในภำษำท้องถิ่นเรียกกันว่ำ
บุหงำรำยอ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ดอกชบำสีแดง ลักษณะกลีบดอกเป็นสีแดง มีเกสรยื่นยำวออกมำเหนือดอก ซึ่งถูก
จัดให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมำเลเซีย เพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นและควำมอดทนในชำติ โดยเชื่อว่ำจะช่วย
ส่งเสริมให้สูงส่งและสง่ำงำม รวมทังยังสำมำรถนำไปใช้ในทำงกำรแพทย์และควำมงำมได้อีกด้วย

ดอกไม้ประจำชำติของฟิลิปปินส์

ดอกไม้ประจำชำติฟิลิปปินส์ คือ ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine) ดอกมีสีขำวกลีบดอกเป็นรูปดำว มีกลิ่น
หอม บำนส่งกลิ่นในตอนกลำงคืน ถือเป็นสัญลักษณ์ของควำมบริสุทธิ์ เรียบง่ำย อ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึงควำมเข้มแข็งอีก
ด้วย เคยถูกนำมำใช้เฉลิมฉลองในตำนำนเรื่องเล่ำรวมทังบทเพลงของฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกัน
ดอกไม้ประจำชำติของสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ มี ดอกกล้วยไม้แวนด้ำ (Vanda Miss Joaquim) เป็นดอกไม้ประจำชำติ โดยดอกกล้วยไม้
แวนด้ำตังชื่อตำมผู้ผสมพันธุ์ คือ Miss Agnes Joaquim จัดเป็นดอกกล้วยไม้ที่เป็นที่รู้จักมำกที่สุดในประเทศสิงคโปร์ มีสี
ม่วงสดสวยงำมและเบ่งบำนอยู่ตลอดทังปี โดยถูกจัดให้เป็นดอกไม้ประจำชำติสิงคโปร์ตังแต่ปี ค.ศ.1981 (พ.ศ.2524)
ดอกไม้ประจำชำติของไทย

ดอกไม้ประจำชำติไทยของเรำ ก็คือ ดอกรำชพฤกษ์ (Ratchaphruek) ที่มีสีเหลืองสวยสง่ำงำม เมื่อเบ่งบำนแล้ว
ให้ควำมรู้สึกอบอุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ของควำมมีเกียรติยศศักดิ์ศรี ซึ่งชำวไทยหลำยคนรู้จักกันดีในนำมของ ดอกคูน โดย
มีควำมเชื่อว่ำสีเหลืองอร่ำมของดอกรำชพฤกษ์คือสีแห่งพระพุทธศำสนำและควำมรุ่งโรจน์ รวมทังยังเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ควำมสำมัคคีปรองดองของคนในชำติอีกด้วย โดยดอกรำชพฤกษ์จะเบ่งบำนในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม มี
จุดเด่นเวลำเบ่งบำนคือกำรผลัดใบออกจนหมดต้น เหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอร่ำมของดอกรำชพฤกษ์เท่ำนัน

ดอกไม้ประจำชำติของเวียดนำม

ประเทศเวียดนำม มีดอกไม้ที่คนไทยคุ้นเคยอย่ำง ดอกบัว (Lotus) เป็นดอกไม้ประจำชำติ โดยดอกบัวเป็นที่รู้จัก
กันในนำม “ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ” เป็นสัญลักษณ์ของควำมบริสุทธิ์ ควำมผูกพัน และกำรมองโลกในแง่ดี ดอกบัวจึงมักถูก
กล่ำวถึงในบทกลอนและเพลงพืนเมืองของชำวเวียดนำมอยู่บ่อยครัง
ดอกไม้ประจำชำติของพม่ำ

ดอกไม้ประจำชำติของประเทศพม่ำ คือ ดอกประดู่ (Paduak) เป็นดอกไม้ที่พบมำกในประเทศพม่ำ มีสีเหลือง
ทอง ผลิดอกและส่งกลิ่นหอมในฤดูฝนแรก ช่วงเดือนเมษำยนซึ่งเป็นช่วงเวลำเดียวกับที่ประเทศพม่ำมีกำรเฉลิมฉลองปี
ใหม่ขึน ชำวพม่ำเชื่อว่ำดอกประดู่คือสัญลักษณ์ของควำมแข็งแรง ควำมทนทำน และเป็นดอกไม้ที่ขำดไม่ได้ในพิธีทำง
ศำสนำของ

http://www.nwvoc.ac.th/asean/Asean_Flower.html

นักลงทุน นักธุรกิจ กำญจน์-ทวำย ดัน “ด่ำนพุนำร้อน” เป็นด่ำนถำวร
เมื่อเวลำ 10.00 น. วันนี (29 มี.ค.) ที่บริเวณไซต์งำน บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
(มหำชน) เขตติดต่อชำยแดนไทย-พม่ำ หมู่ 12 บ้ำนพุนำร้อน ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอเมือง จังหวัด
กำญจนบุรี ได้มีกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น โอกำส และศักยภำพกำรยกระดับด่ำนพุนำร้อนเป็นจุด
ผ่ำนแดนถำวร โดยมี นำยชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธนะ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี เป็นประธำนในกำร
ประชุม มีตัวแทนฝ่ำยไทย ประกอบด้วย นำยสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร กรรมกำร ผจก.บริษัท ในเครือ
ยงสวีสดิ์กรุ๊ป ในฐำนะประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดกำญจนบุรี นำยธีระชัย ชุติมันต์ ผจก.

โรงงำนผลิตนำแข็ง และนำดื่มรำยใหญ่ในเครือเจือพำณิชย์ ในฐำนะประธำนหอกำรค้ำกำญจนบุรี และ
นำยคิน หม่อง เอ (Mr.Khin Maung Aye) ประธำนหอกำรค้ำ และสภำอุตสำหกรรม ตะนำวศรี
จังหวัดทวำย ประเทศพม่ำ โดยมีนำยนพดล สระวำสี รองปลัดกระทรวงพำณิชย์ เดินทำงมำร่วมรับฟัง
ด้วย
นอกจำกนี ยังมีหัวหน้ำส่วนรำชกำร นักกำรเมืองท้องถิ่น และนักธุรกิจจำกจังหวัดกำญจนบุรี และ
ทวำย ร่วมงำนกว่ำ 300 คน ทำให้บรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคึกคัก เนื่องจำกมีนักธุกิจระดับท้องถิ่นของ
จังหวัดกำญจนบุรี และระดับท้องถิ่นของประเทศพม่ำเข้ำมำร่วมงำนเป็นจำนวนมำก
นำยชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธนะ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี กล่ำวในที่ประชุมว่ำ กำรประชุม และลง
นำม MOU ของนักธุรกิจจำกจังหวัดกำญจนบุรี และจำกประเทศพม่ำในครังนีนีนับว่ำเป็นครัง
ประวัติศำสตร์ของนักธุรกิจระดับท้องถิ่น และเป็นกำรเริม่ ต้นควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำของทัง 2 ประเทศ
ด้วย ที่ผ่ำนมำ เรำมีศักยภำพและมีควำมพร้อมในกำรค้ำร่วมกัน แต่ขณะนีเรำยังไม่สำมำรถทำกำรค้ำ
ร่วมกันได้ เนื่องจำกติดปัญหำเรื่องของกำรเปิดด่ำน
ควำมคิดในกำรจัดประชุมสัมมนำที่ชำยแดนไทยในวันนี เพื่อกระตุ้น และเร่งเร้ำในกำรเปิดด่ำน
ถำวรให้เร็วขึน ในเรื่องธุรกิจกำรค้ำเชื่อมั่นว่ำทัง 2 ฝ่ำย มีธุรกิจกำรค้ำที่เชื่อมต่อกัน วันนีจึงถือเป็น
กิจกรรมก้ำวสำคัญในครังแรก และจะมีกิจกำรแบบนีต่อไปในเร็ววันนี โดยนอกจำกกำรค้ำแล้วเรำยัง
หวังเรื่องประสำนด้ำนประเพณี วัฒนธรรม กำรศึกษำ และสำธำรณสุขด้วย
ล่ำสุด เรำจะส่งคณะฝึกสอนภำษำช่วยฝึกสอนให้สมำชิกสภำหอกำรค้ำ และสภำอุตสำหกรรมที่
ย่ำงกุ้ง ดังนัน กำรที่ทวำยจะให้เรำช่วยด้ำนนีก็ยินดี และพร้อมที่จะส่งวิทยำกรไป ด้ำนกำรสำธำรณสุข
เรำส่งทีมกำรแพทย์ไปยังไซต์งำนอิตำเลียนไทย ในทวำย เพื่อดูแลปัญหำโรคมำลำเรีย และเมื่อ 2
สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ คณะรัฐมนตรีแห่งเนปีดอ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรรถไฟ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงท่องเที่ยว ได้มำที่พญำตองซู ตนได้เดินทำง
ไปร่วมด้วย และมีกำรปรึกษำหำรือกัน ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม มุง่ หวังจะมีกำรต่อเชื่อม
ทำงถนนทันบูซำยัดมำพญำตองซูเข้ำด่ำนพระเจดีย์สำมองค์ของ จังหวัดกำญจนบุรี ฝ่ำยเรำก็จะหำนัก
ลงทุนไปร่วมลงทุนเพื่อให้กำรก่อสร้ำงทำงสำเร็จโดยเร็ว ในเรื่องทำงรถไฟ รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวง
รถไฟ จะรือฟื้นทำงรถไฟจำกทันบูซำยัดมำพญำตองซู และขอให้ทำงไทยรือฟื้นทำงรถไฟจำกอำเภอไทร
โยค ไปยังด่ำนพระเจดีย์สำมองค์ เช่นกัน
ล่ำสุด ทรำบว่ำเมื่อวันที่ 4 มี.ค.56 ที่ผ่ำนมำ รัฐมนตรีว่ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองและสัญชำติพม่ำ
ได้เชิญนำยพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครรำชทูต ณ กรุงย่ำงกุ้ง เข้ำพบเพื่อหำรือในประเด็นกำรเดินทำง
ข้ำมแดนระหว่ำงไทยกับพม่ำ กรณีกำรลงนำมควำมตกลงว่ำด้วยกำรข้ำมแดนระหว่ำงทังสองประเทศ
เมื่อปี 2540 ซึ่งได้อนุญำตให้บุคคลทังสองประเทศเดินทำงข้ำมแดน ณ จุดผ่ำนแดนที่ได้รับอนุญำต เช่น
ด่ำนท่ำขีเหล็ก-แม่สำย, ด่ำนเมียวดี-แม่สอด, ด่ำนเกำะสอง-ระนอง และได้มีกำรเพิ่มเติม ด่ำนพญำตอง
ซู-พระเจดีย์สำมองค์ สำมำรถข้ำมฝั่งเข้ำไปในประเทศพม่ำได้ในระยะ 6 ไมล์ หรือประมำณ 10
กิโลเมตร ด่ำนทิกิ-บ้ำนพุนำร้อน สำมำรถเดินทำงเข้ำไปถึงเมืองทวำย และด่ำนมอต่อง-สิงขร สำมำรถ
เดินทำงเข้ำไปได้ถึงเมืองมะริด

โดยฝ่ำยประเทศพม่ำมีควำมพร้อมในกำรดำเนินกำรไม่เกิน 2 สัปดำห์ จึงประสงค์ประสำนฝ่ำย
ไทยเพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ถือเป็นเรื่องดีที่จะมีกำรเร่งดำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน ซึ่งถือ
เป็นเรื่องที่ดีที่ทำงฝ่ำยไทยจะเร่งดำเนินกำร เพื่อจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในส่วนรวมโดยเร็วต่อไป
ด้ำนนำยคิน หม่อง เอ (Mr.Khin Maung Aye) ประธำนหอกำรค้ำและสภำอุตสำหกรรม ตะนำวศรี
จังหวัดทวำย ประเทศพม่ำ กล่ำวว่ำ วันนีผมและคณะนักธุรกิจจำกประเทศพม่ำ ยินดีที่ได้เดินทำงมำร่วม
แสดงควำมคิดเห็น ที่ผ่ำนมำ จังหวัดทวำยมีนักธุรกิจมำกมำยหลำกหลำยสำขำอำชีพ เรำมีควำมพร้อม
ในกำรทำธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับประเทศไทย ในส่วนตัวผมเชื่อว่ำ จังหวัดกำญจนบุรี มีควำม
ตังใจจริงที่จะผลักดันกำรเปิดด่ำนถำวรด้ำนชำยแดนบ้ำนพุนำร้อนให้ได้โดยเร็ว ซึ่งทำงนักธุรกิจของ
จังหวัดทวำยก็มีควำมตื่นตัวในเรื่องนีเช่นกัน และพร้อมที่จะประสำนงำนกับนักธุรกิจของไทย
โดยเฉพำะ จ.กำญจนบุรี ในกำรดำเนินกำรธุรกิจอย่ำงยั่งยืนต่อไป
นำยธีระชัย ชุติมันต์ ผจก.ประธำนหอกำรค้ำกำญจนบุรี และนำยสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร
ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดกำญจนบุรี ร่วมกันเปิดเผยว่ำ ในนำมตัวแทนของหอกำรค้ำจังหวัด
กำญจนบุรี และสภำอุตสำหกรรมจังหวัดกำญจนบุรี รู้สึกยินดีที่ประเทศไทย และพม่ำ มีควำมพร้อมที่จะ
สำนกำรค้ำในด้ำนชำยแดนบ้ำนพุนำร้อนแห่งนี และร่วมกันผลักดันให้มีกำรเปิดจุดผ่ำนแดนถำวร
โดยเร็ว เนื่องจำกทัง 2 ประเทศมีกำรค้ำกันมำอย่ำงยำวนำน และมีกำรติดต่อประสำนระหว่ำงกันด้ำน
กำรค้ำ โดยมีข้อมูลกำรค้ำชำยแดนปีล่ำสุดยืนยันตัวเลขสูงมำกถึง 180,000 ล้ำนบำท ซึ่งนับว่ำเป็นเรื่อง
ที่ดีมำกต่อ 2 ประเทศ
“จังหวัดกำญจนบุรี เป็นจังหวัดมีพืนที่ใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ มีประชำกรมำกกว่ำ 8 แสนคน
มีพืนฐำนทำงเศรษฐกิจไม่ว่ำจะเป็นกำรเกษตร กำรประมง เหมืองแร่และย่อยหิน กำรบริกำรและกำร
ท่องเที่ยว กำรปศุสัตว์ และอุตสำหกรรม มีโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนทำงด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำงกันที่มี
ควำมเป็นไปได้สูง คือ ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนกำรค้ำขำย กำรเดินทำงด้วยระบบลอจิสติกส์ระยะทำงจำก
กทม. มำกำญจนบุรีเพียง 120 กิโลเมตร และจำกกำญจนบุรีไปเมืองทวำยเพียง 170 กิโลเมตร หำกเป็น
รถบรรทุกสินค้ำจะทุ่นระยะทำง และระยะเวลำในกำรเดินทำง กำรท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่ำทุก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะจังหวัดกำญจนบุรี โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี จะเป็นตัวหลักใน
กำรขับเคลื่อนให้มีกำรเปิดด่ำนถำวรให้เร็วขึน เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตในอนำคตต่อไป”
ข่ำวจำก http://www.manager.co.th
http://banphunamron-dawei.blogspot.com/2013/04/blog-post.html
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