


งานมหกรรมพชืสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ์
จัดทําโดย

ด.ช  ชยุต      แยมงามเหลือ  ป. 5/7 เลขที่  1
ด.ช  ณัฐพงศ  ไมคูถาวร       ป. 5/7 เลขที่  2
ด.ช  ภาณุวุฒิ  ภัคดีวงศ        ป. 5/7 เลขที่  3
ด.ช  ณัชธฤต  สุทธิอาภา      ป. 5/7 เลขที่  4
ด.ช  พงศธร  สินเพียร          ป. 5/7 เลขที่  5
ด.ช  ธนดล   จําปานอย        ป. 5/7 เลขที่  6
ด.ช  พนธกร  ภัคสุขพิมล     ป. 5/7 เลขที่  7
ด.ช  วิศว       วัชรสิงห         ป. 5/7 เลขที่  8



งานมหกรรมพชืสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ์

ในป 2549 ประชาชนชาวไทย จะมีโอกาสไดรวมเฉลิมฉลองอยางยิ่งใหญ ในวโรกาส
มหามงคลถึง 2 วาระดวยกัน      คือ   การเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว จะทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9  มิถุนายน 2549  และ
จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550

ดังนั้น เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติฯและถวายความจงรักภักดี รัฐบาลไทยจึงมีมติจัดงาน 
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 ขึ้น ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2549 – 31 มกราคม 2550 ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 



วัตถุประสงค 
1. เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติฯ   เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว   ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60  พรรษา  และทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 80 พรรษา

2. เพื่อเผยแพรแนะนํากิจกรรมตาง ๆ ในงานนี้  ใหบุคคลที่สนใจ  ได
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 



ผลทีค่าดหวัง 
1. สําหรับผูที่ไมมีโอกาสไปชมงาน  เมื่อดูสไลดนีแ้ลว  ก็จะได

ความรูและความเพลิดเพลินไปกับภาพประกอบที่สวยงามเหมือนกับไดไป
ชมงานดวยตัวเอง

2. ใชเปนแหลงอางอิงขอมูลตาง ๆ ได 



งาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 จัดแสดงบนพื้นที่รวม 
470 ไร เปนงานที่ไดรับการรับรองจาก สมาคมพืชสวนระหวางประเทศ (AIPH) และ 
สํานักงานมหกรรมโลก (BIE) โดยจะมีการแสดง ความหลากหลายของพืชพรรณไม
ตางๆ กวา 2,200 ชนิด จํานวนกวา 2 ลาน 5 แสนตน ซึ่งนับวาเปนมหกรรมพืชสวนโลก
เขตรอนชื้นที่สมบูรณที่สุดของโลก



“ราชพฤกษ” เปนชื่อตนไมประจําชาติ ถือเปนไมมงคลที่มี
ความสําคัญตอประเทศไทย เนื่องจากมีดอกเปนพวง
ระยา สีเหลืองสด อันเปนสีแหงพระพุทธศาสนา และ
นอกจากนี้ สีเหลืองยังเปนสีประจําวันจันทร  ซึ่งเปน
วันพระราชสมภพ  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระมหากษัตริยลําดับที่ 9 
แหงราชวงศจักรี  ดวยเหตุนี้ ราชพฤกษ จึงไดถูกเลือก
ใหเปนชื่อของงาน  มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระ
เกียรติฯ ราชพฤกษ 2549  เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเฉลิมฉลองใน
วโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปในป 2549 
และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาในป 2550



ตราสัญลักษณ 

ประกอบขึ้นดวยรูปทรงของดอกราชพฤกษ ที่พัฒนามาจากธรรมชาติ 
จริงของดอกราชพฤกษ มีสีเหลือง 5 กลีบ  สวนเกษรของดอกราช
พฤกษในตราสัญลักษณ ไดรับการออกแบบใหอยูในรูปทรงของตัวเลข 
๙ ไทย อันสื่อความหมายวา งานราชพฤกษ 2549 เปนงานมหกรรมที่จัด
ขึ้นเพื่อนอมเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ แหง
พระมหาจักรีบรมราชวงศ เนื่องในวโรกาสแหงการเฉลิมฉลองที่ทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป และเฉลิมพระชนมพรรษ 80 พรรษา



เวลาเปด-ปด     เปดใหเขาชมงานไดตั้งแตเวลา 09.00 – 20.00 น.
ระยะเวลาจัดงาน 3 เดือน (92 วัน) ตั้งแตวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550
สถานที่ ศูนยวิจัยเกษตรหลวง ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม
การเดินทาง  ประมาณ 1 ชั่วโมง   จากสนามบินเชียงใหมสูพื้นทีจ่ัดงาน   ต.แมเหียะ     

ระยะทางประมาณ9-10กม.จากตัวเมืองเชียงใหม สู สถานทีจ่ัดงาน ใชเวลา
ประมาณ 15 นาที (อยูระหวางประสานงานจุด จอดรถบริเวณดานนอกพื้นที่
จัดงานเพือ่จัดบริการ Shuttle Bus เขาสูงาน)

ราคาบัตรเขาชมงาน





นองคูน  เปน  Mascot  หรือสัญลักษณตุ กตางาน
มหกรรมพืชสวนโลก นําทีมตุกตาราชพฤกษออกทัวร 
ออกทัวรทั่วไทย เชิญชวนคนไทยรวมเปนเจาภาพจัด
งานมหกรรมพืชสวนโลก  ซึ่งเปนศูนยรวมจัดแสดงพืช
พรรณไมดอกไมประดับเขตรอนกวา 2,200 ชนิด กวา 
2 ลาน 5 แสนตน สูสายตานานาประเทศทั่วโลก



ผมชื่อ "นองคนู" สวนชื่อจริงนั้นเรียกวา "ราชพฤกษ" 
ซึ่งเปนตนไมประจําชาติไทย ผมขอรับอาสาเปนหัวหนาทีม
พาเพื่อนๆเที่ยวงาน "ราชพฤกษ 2549" อันที่จริงเห็นผม
ตัวแคนี้ แตผมเปนคนที่รักการผจญภัย และรักธรรมชาตมิาก 
แถมยังชอบความผาดโผน และใฝหาความรูอยางสม่ําเสมอ 
ดวยความที่ชอบคิดอะไรใหมๆ ผมจึงชอบคิดหาวิธีเลน
แผลงๆใหกบัเพื่อนๆอยูเสมอ



นองกุหลาบ ทําหนาที่เปนสัญลักษณสื่อแทน "ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์" 
ดอกกหุลาบลูกผสมระหวาง Colour Wonder และ 
Golden Giant เปนกุหลาบประเภทดอกใหญ (Hybrid 
Tea) มีลําตนแข็งแรง ตัวกลีบดอกสีเหลืองขอบสีแดงระเรื่อ ลักษณะ
ซอนกันหลายชั้น และมีกลิ่นหอมออน ๆ "กุหลาบ" เปนสาวสวยสาว
สวยประจํากลุมที่มีความออนหวาน เฉลียวฉลาด ออนนอมถอมตน ใจ
เย็นและรอบคอบ เปนหญิงสาวสมัยใหมทันสมัยแตเพียบพรอมไปดวย
คุณสมบัติของกุลสตรีไทยที่ชอบทํากับขาวและเย็บปกถกัรอย



นารี ทําหนาที่เปนสัญลักษณสื่อแทน ดอกกลวยไมรองเทา
นารี เปนเจาหญิงนอยจอมซนซึ่งอาศัยอยูขางบานของ"
กุหลาบ" ความที่ "นารี" มีบุคลิกที่คอนขางซุกซนจึงมักจะ
กอเรื่องวุนวายใหกับคนรอบขาง แตดวยความเฉลียวฉลาด 
หรือบางทีเปนการฉลาดแกมโกง "นารี" จึงมีเรื่องตลกมาให
เพื่อนๆ พี่ ๆ ไดหัวเราะกันเสมอ



บัว ทําหนาที่เปนสัญลักษณสื่อแทน ดอกบัว "ราชินีแหงไมน้ํา" 
สัญลักษณของความบริสุทธิ์ผุดผอง และคุณงามความดีในพุทธ
ศาสนา "บัว" จึงมีบุคลิกของสาวสวยที่คงรักษาขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทยไวอยางเครงครัดทุกกระเบียดนิ้ว การที่ "บัว" 
เติบโตอยูในตระกูลผูดีเกาจึงไดรับการถายทอดวิชาการ
ทําอาหาร- ขนม การรอยมาลัย และการแกะสลักผักผลไม ฯลฯ 
มาจากในวัง "บัว" เปนหญิงไทยเต็มรอย จึงมีนิสัยออนแอ ชอบ
รองไห ขี้หวาดกลัว ในกลุมเพื่อนบัวจะสนิทกับกุหลาบ เพราะ
เปนเพื่อนเลนกันมาตั้งแตเด็ก ดังนั้นทั้งคูมักจะอยูดวยกันเสมอ



กานยาว ทําหนาที่เปนสัญลักษณสื่อแทน "ทุเรียน" ผลไมที่ไดรับ
การยกยองใหเปนราชาของผลไม "กานยาว" เปนหนุมเมืองจันท มี
รางกายที่อวนทวนสมบูรณ และดวยความที่เปนหนุมอารมณดี ขี้เลน 
มองโลกในแงของความเปนจริง และเปนตัวตลกประจํากลุมที่สราง
รอยยิ้มใหเพื่อนๆ ไดเสมอ จึงเปนที่รักของทุกคนที่ไดพูดคุยดวย 
นอกจากนี้กานยาวยังเปนคนที่ชอบอานหนังสือ รักการเรียนรูทาง
การเกษตรและพันธุพืชเขาจึงชอบเขาไปคุยกับตาทุงซึ่งทําใหเขามี
ความรูดานการเกษตรมากขึ้นอีกดวย



มังคดุ ทําหนาที่เปนสัญลักษณสื่อแทน "มังคุด" 
ราชินีของผลไม เปนผลไมเมอืงรอนที่มีรสชาติ
หวานอรอย เนือ้ในมีสีขาวสะอาด "มังคุด" เปน
ขวัญใจของหนุมกานยาว เปนสาวไฮโซที่มีความ
มั่นใจในตัวเองสูง ชอบความหรูหรา รสนิยม
ทันสมัย และหลงตัวเอง ชอบการแสดงออกทั้ง
การรองเพลง รวมไปถึงการถายแบบและมีวิธกีาร
พูดจาเปนภาษาสมัยใหมประเภทไทยคําฝรั่งคํา



ฝกบัว ทําหนาที่เปนสัญลักษณสื่อแทน "ฝกบัวรดน้ํา" 
เปนหนุมนอยผูคอยดูแลสวน รักการปลูกตนไมเปนชีวิต
จติใจ ในแตละวันจะคอยรดน้าํ พรวนดนิและคอยดูแล
เอาใจใสตนไม ดอกไมทั้งหลายใหเติบโตและเบงบาน 
เวลาเพื่อนๆทะเลาะกนั ฝกบัวจะเปนคนคอยหามเสมอๆ 
จึงเปนที่รักของผองเพื่อน



จอน ทําหนาที่เปนสัญลักษณสื่อแทน "ผักกาด" ที่มีตน
กําเนิดอยูในทวีปเอเชีย "จอน" เปนเด็กนอยจากยอดดอยผูรัก
การผจญภัย และใฝฝนจะเดินทางรอบโลก เพื่อใหจอผักกาดได
เปนอาหารระดับโลก "จอน" มีนิสัยขี้หงุดหงิดและชอบ
โวยวาย ชอบทําตัวเปนๆ เชยๆ พูดจาไมคอยรูเรื่อง ชอบคิดวา
ตัวเองเทหและเกงกลา แตเวลาพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมา จอนก็
มักจะหลบหนีไปกอนอยูเรื่อย "จอน" มีปฏิญาณวาจะตอง
แกลงนารีใหไดสักครั้ง แตทวาจอนก็ตองแพภัยตัวเองอยูเสมอ 



และสุดทาย "ตาทุง" คุณตาใจดี ที่ทําหนาที่เปนสัญลักษณสื่อแทน 
"หุนไลกา" ซึ่งเปนทาสผูซื่อสัตยของชาวนา ทําหนาที่ยืนตากแดด ตา
กลม สูฝน เพื่อไลฝูงนกกาไมใหลงมาทําลายแปลงนาขาว "ตาทุง" มักจะ
มีเรื่องราวมากมายมาเลาใหหลาน ๆ ฟงจึงเปนที่รักของเด็กๆ เพราะ
นอกจากนิทานสนกุๆ แลว ตาทุงยังเปนแหลงความรูและที่ปรึกษาชั้นเยี่ยม
อีกดวย โดยเฉพาะกับ "กานยาว" หนุมเมืองจันทที่มักจะแวะเวียนมาหา
ตาทุง เพื่อขอความรูในดานทําการเกษตรและเรื่องของความรักซึ่งตาทุงไม
เคยทําใหกานยาวผิดหวัง 



งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
1 พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550

จังหวัดเชยีงใหม  ประเทศไทย



จุดเดนของงาน
หอคําหลวง ( Royal Pavilion )

คือ พื้นที่ จัดแสดงสวนกลางที่โดดเดนที่สุดของงาน 
ตั้งอยูบนเนนิดิน เนื้อที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร 
บรเิวณถนนทางเขาตกแตงดวยซุมเฉลิมพระเกียรตฯิ 
30 ซุม แตละซุมมีกรอบภาพพระบรมฉายาลักษณสี่
ดานติดกัน นําเสนอพระราชกรณียกิจและพระบรม
ราโชวาท ขนาบดวยตนราชพฤกษตลอดสองขางทาง 
สวนตัวอาคารเปนเรือนไมครึ่งตึก 2ชั้น ที่มีความสงา
งามสวยงามดวยสถาปตยกรรมแบบลานนา “ หอคํา
หลวง ” ใชในการจัดแสดงพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ 
ชั้นบนของหอคําหลวง ที่ผนังทั้ง 3 ดาน ตกแตงดวย
จิตรกรรมฝาผนังภาพวาด พระราชกรณียกิจในการ
เยี่ยม    ราษฏรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่
อยูในใจของพสกนิกรตลอด 60 ป ที่ทรงครองราช
สมบัติเปนภาพที่สรางสรรใหมลงรักปดทองแบบไทย
กํามะลอ ประกอบดวย ฉากหลังเปนภาพปาของ
ประเทศไทย 



เพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดการจัด
งานราชพฤกษ พรอมทั้งจัดแสดงภาพพระ
ราชจริยวตัร ครั้งทีพ่ระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ยังทรงพระเยาว และจัดทํา
ปฏิมากรรมพรอมฐานที่ควรคาแกการ
เคารพบูชา เปนสัญลักษณของตนไมแหง
ทศพิธราชธรรมซึ่งในเบื้อง ตนนี้จะใชชื่อวา 
“ ตนบรมโพธิสมภาร ”  มีใบไม 
21,915 ใบ เทากับจํานวนวนัที่ทรงครอง 
ราชยตลอดระยะเวลา 60 ป โดยจัดทําเปน
อักษรนูนต่ําที่มีขอความเปนภาษาบาลี
เกี่ยวกับเรื่องทศพิธราชธรรมเพื่อใชเปนที่
สําหรับใหประชาชนมาสักการะ



บรเิวณชัน้ลางของหอคําหลวงแสดง
นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
และซุมเฉลิมพระเกียรตฯิ ประกอบดวย 
“นิทรรศการ 6 ทศวรรษ กษัตริย
นักพัฒนา” ที่ฉายภาพพระปฐมบรมราช
โองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ซึ่งไดทรงตรัสไววา “เราจะครองแผนดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาว
สยาม” และภาพประกอบภาพเหตกุารณ
ขณะทรงประกอบพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พรอมตราสัญลักษณการฉลอง
สิริราชครบ 60 ป พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริตางๆ ที่แสดงถึงพระ
อัจฉริยภาพดานการเกษตรและความเปน
กษัตริยนักพัฒนาขององคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โดยจัดแบงพื้นที่ภายในหอง
นิทรรศการหลักออกเปน 9 โซน ดังนี้



โซน 1. “ ทรงมุงหวังที่จะเห็นความผาสุกของ
ประชาชนชาวสยาม ”
เปนการแสดงภาพการเสด็จเยี่ยมราษฎรใน
ทองที่ตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว   ที่เปนภาพแหงความทรงจําที่
ประทับใจเปนตน

โซน 2. “ จากจิตรลดาสูพสกนิกร ”
นําเสนอพระอัจฉริยภาพของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     ในสวน
ของโครงการสวนพระองค    สวนจิตรลดา  
ไดแก  ปาไมสาธิต  นาขาวทดลอง   ปลา
นิลปลาหมอเทศ   โรงโคนม  ไบโอดีเซล  
สาหรายเกลียวทอง    ผลิตภัณฑจากหนัง
ปลานิล เปนตน 



โซน 3. “ น้ําพระทัยอาทรชาวสยาม ”
นําเสนอเรื่อง “ น้าํ ”  การจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
โครงการฝายชะลอความชุมชื้น  และพระราชดําริใหจัดทํา
ฝนหลวง เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภาวะแหงแลง 
โครงการกังหันชัยพัฒนาสําหรับเรื่องของขจัดน้ําเสีย การ
แกปญหาการเกิดน้ําทวมภายใตโครงการแกมลิง เพื่อ
แกปญหาการระบายน้ํา ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดรอน
ใหราษฎรไดเปนอยางมาก 

โซน 4. “ พืชผลผลิตงามดวยดินดี ”
พระราชดําริเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรดิน โดยไมลอก
หนาดิน   และยังทรงสรางรูปแบบระบบอนุรักษดินในพื้นที่
พรุ โดยใชวิธีการ แกลงดิน  และปญหาการชะลางพังทลาย
ของหนาดิน พระองคทรงมีพระราชดําริใหนํา  หญาแฝก  
มาใชในการอนุรักษดินและน้ํา  เปรยีบเสมือนกําแพงที่มี   
ชีวิตในการอนุรักษ  และคืนธรรมชาติสูแผนดิน รวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้นดวย 



โซน 5. “ ปลูกปาไมเพื่อชีวีสํานึกดีในใจคน ”
พระราชทานพระราชดําริหลายประการ คือ ปลูกปา ๓ 
อยาง แตประโยชน ๔  อยาง ปลูกปาเปยก การปลูกปา
โดยไมตองปลูก การปลูกปาในที่สูง และ การปลูกปาในใจ
รวมถึงโครงการฝายชะลอความชุมชื้น ทีเ่อื้อผลประโยชน
ที่ดีตอกันของธรรมชาติกับธรรมชาติอีกดวย

โซน 6. “ นิทรรศการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
จัดทําใหออกมาในรปูแบบของวิดีทัศน บทสัมภาษณของ
ประชาชนทุกกลุมชนชั้น ทีน่ําปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นํามา
ประยุกตใชในชีวติประจํา วันจนนําพาซึ่งความสําเร็จใน
ชีวิตที่ดีขึ้น



โซน 7. “ เพิ่มศักยภาพเกษตรกรดวยการศึกษา ”
แนวพระราชดําริใหตั้งศนูยการศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริขึ้นตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ รวม 6 แหง 
โดยทําหนาที่เสมือน  “ พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ”  เพือ่
ทําการทดลอง วิจัยแสวงหาวิธีการแกปญหา และแนวทางการ
พัฒนา เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เปนตน

โซน 8. “ ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
“ ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” และทฤษฎีใหมนํามาสู
ผลผลิตแหงความสําเร็จ ในสวนนีเ้ปรียบเสมือนบทสรุปของ
โครง การทั้งหมด ที่กลาวไวในสวนจัดแสดง ซึ่งนําเสนอ
บทสรุปของเนื้อหาทั้งหมดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงหวงใยพสกนิกร และทรงงานมาโดยตลอดระยะเวลาที่ทรง
ครองราชสมบัติ เปนเวลา 60 ป และการเดนิตามรอยพระ
ราชดํารัสปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงตรัสไวสําหรับ
ประชาชนทุกคน เพื่อประโยชนสุขและชีวิตที่พอเพียงสําหรับ
ประชาชนทุกกลุมชนชั้น 



โซน 9. “ ขจัดตนสิ่งเสพติด เพือ่ชีวิตราษฎร ”
เปนเรื่องราวเกี่ยวกับความเปนอยูที่ดีขึ้นของ
ราษฎร โดยมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับการพัฒนา
ชีวิตความเปนอยูของชาวเขา ทรงพระกรุณาให
จัดตั้งศูนยพัฒนาโครงการหลวง เพือ่สงเสริม
และสนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูดีขึ้น 
และชวยขจัดปญหาเรื่องยาเสพติด โดยปลูกพืช
ที่เปนประโยชนทดแทนฝน ใหความรูเรื่องถาง
ปาและปลูกโดยไมถูกตอง รวมทั้งรักษาปา
รักษาดินใหเปนประโยชนตอไปและยั่งยนื และ
เรื่องราวเกี่ยวกับสวนสองแสน สถานเีกษตร
หลวงอางขาง โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรปู



กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดนิทรรศการพันธุ
ไมแปลก หายากและพันธุใหม ทั้งของไทยและตางประเทศ ในงานมหกรรม
พืชสวนโลกเฉลมิพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 ภายใตแนวคิด “มหศัจรรย
พรรณไม ความหลากหลายแหงวิถีไทย ความแปลกใหมแหงวิถีโลก” ณ 
อาคารนทิรรศการหมนุเวียน ระหวางวันที ่1-11 ธันวาคม 2549 ผูที่เขาชม
งานจะไดพบกับความหลากหลายแหงและความแปลกใหมของพรรณไมที่
คัดเลือกสรรนาํมาจดัแสดง 



สําหรับพืชพันธุทีน่าํมาจัดแสดง ลวนเปนพรรณไมที่หายาก พบไดเฉพาะแหง
หรือใกลสูญพันธุ 
พรรณไมแปลกซึ่งมีลักษณะแตกตางไปจากปกติ(กลายพันธุ) พบเห็นไดยาก 
พรรณไมที่ถูกคนพบใหม เปนชนิดใหมของโลก หรือแมแตพรรณไมทีม่ลีักษณะ
หรือมีดอกสวยงาม เพาะขยายพันธุไดยากแตมีคุณคาทางเศรษฐกิจ



ตนสบูเลือด (Stephania suberosa) พืชลักษณะแปลก มีลําตน
หนาตาเหมือนคน เปนไมทีม่ีถิ่นกาํเนิดในประเทศไทย มีชือ่เรียกอื่นวา บอระเพ็ดพุง
ชาง เปนไมเลือ้ย จัดเปนไมถิ่นเดียว สวนหัวคลายหนาคน นับวาแปลก พบตามเขา
หินปูนปาผลัดใบ ทางภาตกลางและภาคอีสาน มีสรรพคุณเปนยาสมนุไพร และมี
แนวโนมวาจะสูญพันธุ คาดวาตนทีน่ํามาจดัแสดง มีอายกุวา 100 ป หนักประมาณ 
30 กิโลกรมั ชวยชีวติมาจากรานขายยาสมุนไพร ขางทางในทองถิ่นแหงหนึ่ง 



มหาพรหมราชินี (Mitrephora sirikitiae
Weerasooriya, Chalermglin & M.K.R.
Saunders) พืชตระกลูกระดังงา คนพบโดย ดร.ปยะ เฉลมิกลิน่ เปน
ดอกไมทีม่ีดอกสวยและใหญที่สุดในบรรดามหาพรหมสกลุเดียวกัน ไดรับ
พระราชทานนาม จากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 



ไมมังกร (Dracaena Draco) จากหมูเกาะคานารี ประเทศสเปน 
พืชชนิดนี้มีลาํตนเดี่ยว เติบโตชา ดอกสีขาว ผลสสีม สูงไดถึง 12 เมตร แตก
กิ่งกานสาขาทกุๆ 15 ป ตนไมชนิดนีม้ีสรรพคุณวิเศษหลายประการ
นอกเหนือจากน้ํายางที่จะเปลี่ยนเปนสีแดง (ชาวพื้นเมืองเรียกวาเลือดมังกร) เมื่อ
สัมผัสกับอากาศ ทั้งนีน้้ํายางดังกลาวมนีาํไปใชประโยชนในการยอมสแีละทาํ
น้ํามนัขัดเงา สําหรับเปลือกไมของพืชชนิดนี้ในอดีตนิยมนํามาทําเปนโล และใช
ประกอบพิธีฝงศพ สรรพคุณทางยาใชรักษาแผลในปากและบาํรุงเหงือกให
แข็งแรง นอกจากนี้สามารถ



อะกาเว วิกตอเรีย หรือ Queen Agave (Agave
Victoria-reginae) พรรณไมแปลกและหายากมีถิ่นกําเนิดในประเทศ
เม็กซิโก ลักษณะเปนไมอวบน้ําทนแลง ไดรับการแตงตั้งชื่อเพื่อเปนเกียรตแิก
สมเด็จพระราชินวีิกตอเรีย แหงสหราชอาณาจักร เนื่องจากเปนหนึ่งในพรรณ
พฤกษาทีม่ีรูปทรงงามสงางามทีสุดในโลก มีเสนผาศูนยกลางพุมใบมากกวา 80 
เซนติเมตร และเปนพืชที่มกีารเจรญิเติบโตชามาก สําหรับตนทีน่ํามาจัดแสดงนีม้ี
อายมุากกวา 30 ป โดยพืชชนิดนี้จะมีดอกเมื่ออายุมากวา 50 ป 



ขี้กาหนามแอฟริกา หรือ Giant Adenia (Adenia
globbosa) พรรณไมแปลกหายากจากประเทศเคนยาและเทนซาเนีย 
ลักษณะเปนไมโขดพบขึ้นในทีแ่หงแลง ลําตนเปนโขดสะสมน้ําขนาดใหญที่สุด
ชนิดหนึ่งของโลก เมือ่เติบโตเตม็ทีล่ําตนมเีสนผาศูนยกลางไดถึง 5 ฟุต และหนัก
มากกวา 200 กิโลกรมั และมีหนามแหลมปรากฏอยูโดยทั่ว สวนใบมขีนาดเล็กมาก
และจะหลุดลวงไปหลังจากงอกไดเพียงไมนาน 



มะเขือนมแพะ (Solanum sp.) เปนมะเขือประหลาดรูปรางคลายนม
แพะ สีเหลืองสวยงามนําเขามาจากตางประเทศ 







หมูเรือนไทยภาคเหนอื ดวยความที่ภาคเหนือมีภูมิอากาศที่
หนาวจัดและมีหมอกควันปกคลุมตลอดระยะเวลา 5-6 เดือน
ในชวงหนาหนาว ทําใหคตกิารกอสรางหมูเรือนไทยภาคเหนอื 
ตองสรางเรือนขวางตะวนั เพื่อใหแสงแดดทีส่าดสองลงมาทาง
ทิศตะวนัออกและทิศตะวันตกสามารถสองรอดผานเขาไปใน
บาน เปนการเพิ่มไออุนและแสงแดด ความอบอุนใหแกตัวบาน 
และยงัเปนการหลบลมหนาวไดดี เนือ่งจากลมที่พัดมาจากทาง
เหนือเปนลมหนาวที่พัดมาจากประเทศจีน 





หมูเรือนไทยภาคกลางและภาคตะวนัออก ภาคกลางเปนภาคที่มี
ลมพดัมาจากภาคใตยาวนานถึง 6-7 เดือน รวมไปถึงลมทีพ่ัดมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอื ซึ่งเปนลมแปรปรวนที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลตางๆ โดยเฉพาะลมที่พัดมาจากทิศ
ตะวันตกเฉียงใตไปทิศตะวันออกเฉียงใตนัน้จะเปนลมหนาว 
โดยปกติแลวคนไทยภาคกลางจะไมคุนเคยกับภูมิอากาศหนาว 
ดังนัน้ การสรางเรือนไทยภาคกลางจึงมักสรางเรือนตามตะวัน 
พรอมกับสรางหนาตางทางทิศใตเพื่อรองรับลมที่พัดมาจากทศิ
ใต เพื่อใหลมพัดผานเขามาระบายอากาศภายในเรอืน





หมูเรือนไทยภาคอีสาน การสรางเรือนไทยทางอีสานก็
เชนเดียวกับการสรางเรือนไทยภาคกลาง เพราะภาคอีสาน
ไดรับอิทธิพลจากลมทะเลทางใต ดังนั้น การสรางเรอืน
ไทยของภาคนี้ จึงเปนการสรางเรอืนไทยแบบตามตะวัน 
โดยการวางตําแหนงตัวบานจะเหมอืนกัน แตชาวอีสานจะ
แบงเนื้อทีภ่ายในเรอืนสวนหนึง่สําหรับเปนหองเก็บ
กระดูกของบรรพบุรุษ  ปู  ยา  ตา  ยาย  เปนตน   ซึ่ง
เปนความเชื่อและทัศนคตทิี่นบัถือกันมาตั้งแตโบราณ 





เรือนหมูภาคใต จะใชลมบกลมทะเลในการสราง
อาคารบานพักอาศยั ไมไดใชลมที่พัดมาทางทศิ
เหนือหรอืใตเหมือนภาคอื่นๆ ดังนั้น การสราง
บานเรือนภาคใต จึงสรางแบบขวางตะวัน โดยให
ลมบกลมทะเลสามารถพัดผานตัวเรือนเพื่อใหเกิด
ความเย็น และเนื่องจากภาคใต มีเสนทางคมนาคม
ที่ติดริมแมน้ํา ซึ่งเปนเสนทางสัญจรที่สําคัญ ทําให
การสรางเรือนนิยมหันหนาไปทางสัญจร แทนการ
สรางเรือนตามตะวันเหมือนเรือนของภาคกลาง 





สวนประเทศญี่ปุน

สวนญี่ปุนจัดแสดงภูมิประเทศ ซึง่รวมถึงภูเขาไฟฟูจจิําลอง สงู 3 เมตร หุบเขาหมอกคิริตานิ เกาะเตา 
ซึง่เปนสญัลักษณแหงอายุวัฒนะ เกาะนกกระเรียน ซึง่เปนสญัลักษณแหงโชคลาภ   จุดเดนของสวนญีปุ่น
อยูที่ “บวัโอกะ” ซึง่ถูกปลุกขึ้นจากเมล็ดอายุ 2,000 ป ในฟอสซลิที่วัดชิบะ โดย อิจิโร โอกะ เมื่อป 
2494 สวนญี่ปุนยังเปนเครื่องหมายบงบอกถึงวาระครบรอบ 120 ป ของการสถาปนาความสัมพันธ
ทางการทตูของญี่ปุน-ไทย อีกดวย 



สวนเกยีวโต/โอซากา/สวนเฮียวโกะ 

สวนสไตลคันไซที่ตกแตงในรูปแบบของสวนคาเระซันซุย (สวนแบบแหง) ใช
เทคนิคแบบดั้งเดิม โดยมีเอกลักษณอยูที่การตกแตงดวยรั้วไมไผ หินที่ปูเปน
ทางเดิน มีจุดเดนที่การสะทอนความเจริญรุงเรืองของเมืองโอซากา โดยมีการสราง
ทาเรือ สถาปตยกรรมอันสงางามสไตลเกียวโต และทางเดินยาวจากทางเขาบานใน
สไตลดั้งเดิมที่เรียกวา มาชิยา ทุกสปัดาหจะมีการผลัดเปลี่ยนดอกไม และมีพิธีดื่ม
ชาแบบดั้งเดมิเพื่อสรางชีวิตชีวา



สวนประเทศเนเธอรแลนด 

สวนของประเทศเนเธอรแลนดมีลักษณะเดนที่โปสตการด
ขนาดใหญ กังหันลมสูง 10 เมตร จากเนเธอรแลนด ดอกทวิลิป
สีสันสดใส ซึ่งจัดแสดงเปนชวงๆ สลับกับดอกแพงพวยที่ปรับพันธุ
โดยเนเธอรแลนดใหมีสีสันเหมาะกับการจัดสวนและสถาปตย  และ
เรือนกระจกที่แสดงใหเห็นถึงเทคโนโลยีใหมลาสุดดานการปลกู
พืชสวนของเนเธอรแลนด 



สวนประเทศโมร็อกโก

• นําเสนอสวนริมน้ําที่ผสมผสานระหวางวัฒนธรรม สังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ โดยโมร็อกโกตั้งใจตอนรับแขกผูมาเยือนสวนนี้ดวยเต็นทสี
แดงที่จะใชเฉพาะงานมงคล พรอมของตกแตงสวยงามประดับประดา
ตามแบบศิลปะโมร็อกโก ประทับใจกบัสถาปตยกรรม และตนไมที่บง
บอกถงึสถาปตยกรรมของประเทศ ภายในสวนมีบอน้ําพุกลางสวน
ลอมรอบดวยสวนกุหลาบสงกลิ่นหอมอบอวล



สวนประเทศเบลเยี่ยม

• สวนของประเทศเบลเยี่ยมไดรับการออกแบบโดย แดเนียล ออสต นัก
จัดดอกไมชื่อดังของโลก โดยสวนแหงนี้แสดงออกถงึความกลมกลืน 
และการเคารพซึ่งกันและกันระหวางประเทศเบลเยี่ยมและประเทศไทย
ผานการผสมผสานของวัตถุดิบจากทั้งสองประเทศ ในสวนจัดแสดง
ไดรับการตกแตงดวยแทงกรวยขนาดใหญ สูง 10 เมตร ประดับประดา
ไปดวย ดอกโบรมีเลียจากเบลเยี่ยม รอยเรียงเปนสีธงชาติเบลเยี่ยม ตั้งอยู
บนลอนสนามหญาเทียม ซึ่งเปนหญาเทียมชนิดเดียวกับที่ใชที่สนาม
ฟุตบอลในบารเซโลนา 



สวนประเทศอิหราน

• ศาลาฮาฟซเย สุสานของกวีฮาเฟซ ผูโดงดังและเปนที่รักของทุกคนใน
อิหราน เปนการจําลองสถานที่ที่ไดถวายเปนที่ทองเที่ยว ที่ลือชื่อแหง
หนึ่งในอิหราน นอกจากนั้น ยังแสดงพืชเศรษฐกิจของประเทศ เชน 
อินทผาลัม สม และ แอปเปล





โลกของแมลง...
โลกของจินตนาการสําหรบัผูรักธรรมชาติ 
หากเอยถึงงานมหกรมพืชสวนโลกเฉลิม
พระเกียรติ ราชพฤกษ 2549 หลายคน
อาจจะคิดถึงเพียงแคพืชพันธไม หรือ
รูปแบบการจัดสวนเทานัน้ หากแตสวน
แสดงอื่นๆ ที่นาสนใจนั้นยังมีอกีมากจน
อาจตองใชเวลาชมทั้งวันเลยทีเดียว และ
ของโลกแมลง (Bug World) คือ
สวนหนึ่งที่ผูชมงานไมควรพลาด 



การแสดงมานน้ํา



บรรณานุกรม 

www.royalfloraexpo.com
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