
 
 

งามพรรณไมในพืชสวนโลก 
                                         

วิชัย ปทุมชาติพัฒน* 
 
*โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
       
 
 งานระดับโลกท่ีใครๆ ก็อยากไปชมคือ
งานมหกรรมพืชสวนโลก ท่ีจังหวัดเชียงใหม ซ่ึง
มีช่ือเปนทางการวา มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิม
พระเกียรติฯ มีช่ือเฉพาะวา ราชพฤกษ 2549 
(Ratchaphruck  2006) โดยงานนี้จะมีถึงวันท่ี 
31 มกราคม 2550 ทานใดท่ีพลาดงานนี้ก็นา
เสียดายเพราะกวาจะเวียนกลับมาจัดท่ีประเทศ
ไทยอีกคร้ังก็คงอีกหลายสิบป เวนแตวางานคร้ัง
นี้มีประสิทธิภาพสูงสรางความเช่ือถือใหแก
คณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหวางประเทศ 
(AIPH) 

ความเปนมาของงานพืชสวนโลกเร่ิม
จากประเทศเนเธอรแลนด ซ่ึงเปนประเทศที่ข้ึน
ช่ือเร่ืองของดอกไมงาม โดยเฉพาะอยางยิ่งดอก
ทิวลิปในสวนคูเคนฮอฟในเดือนเมษายน  และยัง
เปนตลาดกลางคาดอกไมของโลก  เนเธอรแลนด
เปนผูจัดข้ึนทุก 10 ปในพ้ืนท่ีกวา 300 ไร โดย

หมุนเวียนไปจัดตามเมืองตางๆ   ระยะเวลาจัด
แสดง 6 เดือน มีประเทศตางๆ เขารวมแสดงพืช
สวนประมาณ 25 ประเทศ มีผูเขารวมชมงาน
ประมาณ 3 ลานคน การจัดแสดงทุกคร้ังตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานจัดแสดง
มหกรรมนานาชาติ (BIE) และสมาคมพืชสวน
ระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดง
ความกาวหนาของวิทยาการพืชสวนของโลกใน
รอบ 10 ป  และมีการแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคา
พืชสวนระหวางประเทศในงานดวย  
 ประเทศไทยไดเขารวมจัดงานแสดง
นิทรรศการพืชสวนโลกคร้ังท่ี 4 โดยนิทรรศการ
ในครั้งนั้นใชช่ือ Floriade 1992 ซ่ึงจัดระหวาง 10 
เมษายน – 11 ตุลาคม 2535 รวมเปนระยะเวลา 6 
เดือน บนพ้ืนท่ี 425 ไร   ท่ีสวนสาธารณะเมือง
ชูทเทอรเมียร ประเทศเนเธอรแลนด มีผูเขาชม
งานประมาณ 3 ลานคน   โดยกระทรวงเกษตร

สาระนารู
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งานพืชสวนโลกในประเทศไทยครั้งนี้มี
ประเทศตางๆ  เข ารวมจัดแสดงจํานวน  23 
ประเทศ  แตเนื่องจากสภาพอากาศในประเทศ
ไทยไมหนาวเพียงพอ จึงทําใหหลายประเทศไม
สามารถนําพรรณไมท่ีตองการอากาศหนาวเย็น
มาจัดแสดงไดดังใจ  อันเปนผลทําใหหลายคน
ไมไดเห็นพรรณไมเหมือนดังเชนท่ีตั้งหนาต้ังตา
จะไปชมเชน ทิวลิป (ภาพท่ี 1) ในสวนสวยของ
เนเธอรแลนด  อยางไรก็ตามมีพรรณไมท่ีโดด
เดนในงานหลายชนิดใหช่ืนชม  จากพ้ืนท่ีจัดงาน 
470 ไร มีพรรณไมจัดแสดงกวา 2,200 ชนิด 
จํานวนตนไมมากกวา 3 ลาน 5 แสนตน  เฉพาะ
อาคารกลวยไมใชเนื้อท่ีกวา 4 ไร ภายใตคอน
เซ็ปต “Orchid of the World” มีกลวยไมจากท่ัว
โลกมากกวา 10,000 สายพันธุ  และมีจํานวนตน
ไมนอยกวา 50,000 ตน มาจัดใหชมท้ังภายใน
อาคาร  ลานแสดงและประกวด รวมท้ังสวนปา
กลวยไมท่ีเตรียมงานไวหลายป   

 งานมหกรรมพืชสวนโลกท่ีจัดนอก
ประเทศเนเธอรแลนด เร่ิมมีเม่ือ พ.ศ. 2542 จัดท่ี
ประเทศจีน (ไมไดตั้งช่ืองาน)  พ.ศ. 2543 จัดท่ี
ประเทศเบลเยี่ยมใชช่ือวา Ghent Fioralien    
พ.ศ. 2544 จัดท่ีประเทศอิตาลีใชช่ือวา Genova 
Euroflora     พ.ศ. 2546 จัดท่ีประเทศเยอรมันใช
ช่ือวา IGA      พ.ศ. 2547 จัดท่ีประเทศญ่ีปุนใช
ช่ือวา Pacific Flora    พ.ศ. 2548 จัดท่ีประเทศ
เยอรมันใชช่ืองานวา Buga   และลาสุด พ.ศ. 
2549 จัดท่ีจังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย ซ่ึงตรง
กับปมหามงคลของชาวไทยใชช่ืองานวา Royal 
Flora Ratchaphruck 2006                     

 พรรณไมงามในงานน้ีมีมากมายหลาย
ชนิด แตขอนํามากลาวถึงเพียงบางสวนท่ีผูชมให
ความสนใจกันมากเปนพิ เศษและขอเสริม
รายละเอียดเร่ืองนารูเกี่ยวกับพรรณไมท่ีนาสนใจ
อีกเล็กนอยดวย 
 เร่ิมจากตนราชพฤกษ (ภาพท่ี 2) บนเนิน
หญาเดนเปนสงาบนลานราชพฤกษทางเขางาน 
ดอกราชพฤกษ เปนสัญลักษณของงานนี้  ผูจัด
งานไดออกแบบใหเกสรของดอกราชพฤกษเปน
เลข ๙ ราชพฤกษเปนไมประจําชาติไทย  ดอกสี
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 บริเวณทางเขางานผูชมต่ืนเตนกับตนไม
ยักษรูปรางแปลกตา 5 ตนซ่ึงอยูทางขวามือ โดย
มีลักษณะประหลาดเพราะลําตนพองเหมือนพิน
โบวล่ิง  แตมีใบเปนกระจุกอยูบนปลายคอคอด
ของลําตนจํานวนเล็กนอยเหมือนตัวตลก สาเหตุ
ท่ีมีใบนอยเพราะไดรับการตัดแตงใบและทรง
พุมแลวขุดลอมรากขนลงเรือมาจากประเทศ
ออสเตรเลีย อีกสักระยะหนึ่งก็จะแตกกิ่งกานและ
ใบเปนทรงพุมแผกวางเหมือนตนไมท่ัวไป แต
ความอวนของลําตนก็จะยังคงอยู ให ช่ืนชม
เชนเดิม  ตนไมชนิดนี้มีอายุไดถึงประมาณ 300 
ป มีช่ือวาตนขวด  (Bottle tree or Queenland 
bottle tree) (ภาพท่ี 3) มีช่ือวิทยาศาสตรวา  
Brachychiton rupestris อยูในวงศ  Sterculiaceae  
ตนขวดสามารถสูงไดมากกวา 15 เมตร สวนท่ี
อวนท่ีสุดของลําตนอาจมีเสนผานศูนยกลางได

ถึง 3.5 เมตร ท่ีเห็นลักษณะอวนพองเนื่องจาก
สะสมน้ําไวใชยามขาดแคลนไดเปนอยางดี ทํา
ใหมีอายุยืน ตนขวดท้ังหาตนตางระดับท่ียืนเดน
หนางานใหนักทองเท่ียวทุกคนตองถายรูปไว
เปนท่ีระลึกรวมราคาแลวประมาณ 2 ลานบาท  
ญาติของตนขวดท่ีคนท่ัวโลกรูจักดีคือตนโกโก  
(ภาพท่ี 4) ซ่ึงนําเมล็ดมาผลิตเปนช็อคโกแลต
และโอวัลตินสําหรับบํารุงสุขภาพ   สวนไม
พื้นเมืองของไทยท่ีเปนญาติกับตนขวดก็คือตน
สําโรง  ผลสําโรงเปนพวงขนาดใหญพวงละ 3-5 
ผล  (ภาพท่ี 5) เม่ือแกจัดผลจะแตกอาออก ทําให
เห็นเมล็ดท่ีเรียงกันเปนแถวอยางเปนระเบียบ
สวยงาม  โดยรอบรอยแยก หลายคนเก็บมา
ประดับตกแตง   ประดิษฐ เปนงานฝ มือให
สวยงามและขายได ท่ีสวนหลวง ร.9 ก็มีตน
สําโรงอยูหลายตน  ท่ีริมร้ัวโรงเรียนสระยายโสม
วิทยา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ก็มีตน
สําโรงอยูหลายตน และตนท่ีสูงใหญยืนโดดเดี่ยว 
อยูท่ีหนาพระปรางควัดไชยวัฒนาราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รูปทรงตนสวยงามมาก ขอย้ํา
อีกคร้ังหนึ่งวาตนไมเดนของงานน้ีช่ือวา ตนขวด  
ไมใชตนปาลมขวดอยางท่ีส่ือส่ิงพิมพหลายเลม
เรียกซ่ึงไมถูกตอง ตนปาลมขวดท่ีแทจริงนั้นเปน
พื ช ต ร ะกู ลป า ล ม ใบ เ ห มื อน ใบมะพร า ว  

 
 
 



 

                        
     

                      ภาพท่ี 1. ดอกทิวลิป                                                             ภาพท่ี 2. ดอกราชพฤกษ 
  
 

                             
                          

                                                                           ภาพท่ี 3. ตนขวด    
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เม่ือเขาไปในอาคารกลวยไมจะไดช่ืนชม
และบันทึกภาพกลวยไมสวยงามละลานตา ท้ังท่ี
อยูในสวนหยอมประกวด และอยูในกระถาง
ปลูกพรอมปายรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน 
และเหรียญบรอนซ  ซ่ึงมีการประกวดทุกวัน  
หลายคนตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรยของ
กลวยไมในหองนิทรรศการ  มีท้ังกลวยไมดอก
เล็กท่ีสุด  รากยาวท่ีสุด  ใบยาวท่ีสุด  กล่ินหอม
ท่ีสุด  กล่ินเหม็นท่ีสุด  กลวยไมใบดาง  กลวยไม
แ ค ระ   กล ว ย ไม สี แปลก   กล ว ย ไม ใ หม    
กลวยไมแปลกใหมจากหลายประเทศ  และ
กลวยไม ท่ีใหญท่ีสุดในโลกช่ือวานเพชรหึง 
(Grammatophyllum speciosum) (ภาพที่ 6) ซ่ึง
อาจสูงไดถึง 5 เมตร ชอดอกยาว กลีบดอกสี
น้ํ าตาลอมเ ขียวแมจะไม เดนสะดุดตาแตก็
คลาสสิค กลวยไมท่ีสวยมากผูชมบางคนไมเคย
เห็นมากอนเน่ืองจากหาดูยากเพราะไมมีดอก
วางขายในตลาดดอกไมคือ ฟาแลนนอปซิส 
(Phalaenopsis) (ภาพท่ี 7) เปนกลวยไมท่ีสวย
มากท้ังใบ  ดอก  และชอดอกซ่ึงจัดเรียงดอกได
อยางสวยงาม ท่ีสําคัญคือสีของดอกไมวาจะเปน
สีขาว ชมพู มวง หรือเหลือง จะเปนสีท่ีสวยมาก
เหมือนไมใชของจริง  มีกลวยไมลูกผสมเกิดใหม
กลีบดอกลายแปลกตาอีกหลายชนิด  นอกจากฟา
แลนนอปซิสแลวยังมีแคทลียาพันธุใหมท่ีเดน
มากคือขาวปากมวง   แคทลียาแคระ ของบริษัทซี
พี (ภาพท่ี 8) ซ่ึงมีลําตนขนาดเล็กแตดอกใหญ

สวยสะดุดตา และท่ีสวยเหมือนพลาสติกคือซิมบิ
เดียม (cymbidium) (ภาพท่ี 9) จากประเทศญ่ีปุน
ซ่ึงมีหลายสี  แวนดาชนะเลิศเหรียญทอง และ
แวนดายอดเยี่ยมของสัปดาห  เฉพาะอาคาร
กลวยไมควรใชเวลาศึกษาและช่ืนชมอยางนอย 1 
ช่ัวโมง  
 อาคารแสดงนิทรรศการเปนอาคารปรับ
อากาศขนาดใหญ 3 หลังตอเนื่องกัน ท่ีนี่เปนสุด
ยอดของการจัดนิทรรศการในอาคาร มีพรรรณ
ไมตางๆ หมุนเวียนมาจัดตกแตงในรูปแบบตางๆ 
ใหชม  ในอาคารนี้ประเทศญ่ีปุนไดรับรางวัล
ยอดเยี่ยมในการจัดราน โดยนําเอากิ่งไมแหงกิ่ง
ผอมเรียวกิ่งกานไลเล่ียกันมาลอกเปลือกและ
ทาสีขาวตกแตงดวยดอกดองดึงสีแดง  (ภาพท่ี 
10) คารเนช่ัน และเบญจมาศ  ผูชมจะท่ึงในฝมือ
การจัดของชาวญ่ีปุน  จัดรานไดสวยทุกมุมและ
ยังมีผู เ ช่ียวชาญจากประเทศญ่ีปุนเดินทางมา
สาธิตการจัดดอกไมแบบอิเคบานะ (ภาพท่ี 11) 
ใหผูชมไดฝกหัดอีกดวย  มุมอ่ืนๆ ของอาคาร
ตกแตงสอดคลองกัน ท้ังไม ใบไมดอกเชน 
กระเจียวชั้น บีโกเนียดอกซอน (ภาพท่ี 12) ลิล่ี  
ไซคลาเม็น ฟาแลนนอปซิส  หนาวัว  นอกจาก
สวนของประเทศญ่ีปุนแลวในอาคารนี้ยังมีสวน
ขนาดยอมของอีก  3–4 ประเทศเชน ไนจีเรีย 
บรูไน  และซูดาน  รวมทั้งกุหลาบพระราชทาน 
จากพระตําหนักภูพิงคฯ ในภาชนะสวยงามสวย
เดนอยูท่ีประตูอาคาร 
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                        ภาพท่ี 4. ตนโกโก                                                            ภาพท่ี 4. ผลสําโรง                                          
                                          
                                 

     
 

                     ภาพท่ี 6. ดอกวานเพชรหึง                                           ภาพท่ี 7. ดอกฟาแลนนอปซิส   
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           ภาพท่ี 8. ดอกกลวยไมแคทลียาแคระ                                                  ภาพท่ี 9. ซิมบิเดียม   
 

       
                 

                       ภาพท่ี 10.  ดองดึงสีแดง                                     ภาพท่ี 11. การจัดดอกไมแบบอิเคบานะ 
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 งานนี้ ผูชมตองไปชื่นชมฝมือการจัด
สวนของประเทศเบลเยี่ยมใหได เพราะไดรางวัล
ท่ี 1 ในการจัดสวนกลางแจงขนาดเล็ก  จุดเดน
ของสวนเบลเยี่ยมคือ  ออกแบบทอนซุงโปรง
ขนาดใหญนอนไวบนพื้นหญาเทียมท่ีใชปูสนาม
ฟุตบอลโลก  เปลือกตนซุงใชเปลือกไมจริงมา
หุมไวประณีตเหมือนซุงจริง แตภายในโพรงของ
ทอนซุงนั้นนําตนสับปะรดสี (บรอมมีเลียด : 
Bromeliad) (ภาพท่ี 13) หลากสีหลายชนิดหลาย
ขนาดจํานวนหลายพันตนมาเรียงติดไวในโพรง 
ไลระดับสีเปนวงๆ ลึกเขาไปสวยงามสุดยอดงาน
ศิลป ตอนคํ่าจะเปดไฟภายในโพรงสวยกวาตอน
กลางวัน งานนี้เปนฝมือของ มร. เดเนียล ออสท  
ผู เ ช่ียวชาญดานการออกแบบและจัดดอกไม
ระดับโลก  และ มร. ยัน แมนฮูท นักออกแบบ
ภูมิสถาปตย  ซ่ึงมีประสบการณในการจัดสวน
มาแลวท่ัวโลก รวมถึงผลงานการออกแบบสวน
ในงานพืชสวนโลก Ghent Floralien 2000 ท่ี
ประเทศเบลเยี่ยมดวย  โดยเฉพาะ มร. เดเนียล มี
คาตัวในการรับเชิญไปออกแบบจัดดอกไมวันละ
ประมาณ 1 ลานบาท  เม่ือกลาวถึงสับปะรดสีก็
ตองนึกถึงหนวดตาแปะหรือเคราฤาษี (ภาพท่ี 
14) อาจมีช่ืออ่ืนอีกตามแตจินตนาการ ตนไม
ชนิดนี้ เปนฝอยสี เทายาวยุ ง เหยิ งแขวนไว
ตรงไหนก็อยูได  ขอใหรดน้ําก็งามได ขอบอกให
ทราบวาไมชนิดนี้เปนบรอมมีเลียดชนิดหนึ่ง 
นับเปนญาติกับสับปะรดท่ีใชผลรับประทานและ 

สับปะรดสีท่ีโดดเดนในทอนซุงนั่นเอง 
 ออกจากสวนเบลเยี่ยมเดินออมหลังลาน
แสดงกลางแจง (Music theater) ไปที่สวนญ่ีปุน  
ซ่ึง  เปนสวนท่ีไดรับรางวัลท่ี 1 ประเภทสวน
ขนาดใหญ เห็นแนวคิดในการทําร้ัวก็ประทับใจ
แลว  โดยร้ัวทําจากกิ่งไมแหงมัดรวมเปนฟอน
เทากันทุกฟอน  ปลายฟอนจะเปนกิ่ งแขนง
เหมือนๆ กันหมดแลวนํามาเรียงยึดเปนกําแพงร้ัว
สีขาวธรรมชาติ ฝมือประณีตมาก เขาไปในศาลา
ริมน้ําออกแบบดีเยี่ยมใชวัสดุจากประเทศญ่ีปุน
ท้ังหมด มองไปจากระเบียงจะเห็นภูเขาไฟฟูจิ
จําลองดวยเนินดินปูหญาเรียบเนียนมีสนเล้ือย
ของญ่ีปุนเปนไมประดับอยูเปนหยอมเล็กๆ เปน
แนว เ รี ยบ ตีน เขาบนฝ ง แมน้ํ า เปนระยะๆ 
เหมาะสมกับตําแหนงชนะเลิศ 
 จากสวนญ่ีปุนตองตรงไปชื่นชมอาคาร
ท่ีสวยท่ีสุดคือ หอคําหลวง  ซ่ึงเปนจุดเดนของ
งาน เดินตรงไปประมาณ 500 เมตร เดินเขาไป
ในอาคารที่มีลมพัดเย็นสบาย หลายคนพักเหน่ือย
เอาแรงรอบๆชายคา  ช้ันลางของอาคารเปน
นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตางๆ 8 โซน ทุกโซนมีจุดเดนหนาประทับใจ
เปนอยางยิ่ง เม่ือข้ึนไปช้ันบนจะพบตนบรมโพธิ
สมภาร เปนปฏิมากรรมในรูปแบบตนไมแหง
ทศพิธราชธรรม  ตนไมแบงเปน 9 พุม 3 ระดับ 
พุมยอดสุดเปนสีเงินท้ัง 9 ยอดรวมแลวจะมี
ใบไมรวมกัน 21,915 ใบ ซ่ึงเทากับจํานวนวันท่ี



 

 

      

 

            ภาพท่ี 12. บีโกเนียดอกซอน            
                                      

      
 

                    ภาพท่ี 14. หนวดตาแปะ                                                 ภาพท่ี 15. ฝกของผักข้ีหูด   

ภาพท่ี 13. สับปะรดสี   
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 ลงจากหอคําหลวงเดินไปทางหลังหอ
เล้ียวซาย แลวเดินตามรอยเทาบนถนนไปเร่ือยๆ 
ผานสวนยาง  สวนตาล  สวนปรง  สวนผัก ใน
สวนผักมีผักช่ือผักขี้หูด  (ภาพที่ 15) เปนผักกาด
หัวชนิดหนึ่งแตไมมีหัว  สวนท่ีนํามาปรุงอาหาร
คือฝ กอ อน ซ่ึ ง ย าว  5 –6  เ ซ็ น ติ เ มตร  มี ช่ื อ
วิทยาศาสตรวา Raphanus sativus var. caudatus  
จากสวนผักข้ึนไปเดินบนสกายวอลคชมวิวมุม
สูงโดยรอบ  แลวลงมาเดินตอไป ผานสวนองุน  
สวนแกวมังกร  เขาไปในอาคารไบโอเทคโนโลยี 
ชมแปลงปลูกปทุมมาในอาคาร เปนปทุมมา
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  สีสวย  ขนาดสม่ําเสมอ และ
การผลิตตนกลามะพราวกะทิในขวดแกว เดิน
ทะลุเขาไปในอาคารปลูกพืชไรดิน มีผักสวยๆ ท่ี
ปลูกโดยไมใชดินโดยเฉพาะอยางยิ่งพวกผักสลัด
หรือผักกาดหอมมีหลายสิบชนิด  อาคารพืชเมือง
หนาวอยูติดกันมีท้ังผัก ไมดอก ไมประดับ และ
ไมผล ท่ีเปนจุดเดนของอาคารนี้คือ ผลกีวี (ภาพ
ท่ี 16) ปลูกอยูในกระถางใหญ  โดยนําลงมาจาก
ดอยอ า งขาง   กี วี เ ป นผลไม ของประ เทศ
นิวซีแลนด   เปนไม เถามีช่ือวิทยาศาสตรวา 
Actinidia chinensis อยูในวงศ Actinidiaceae กีวี
ไวน (Kiwi Vine) เปนไมเถายาวถึง 10 เมตร มี
ตนตัวผูและตนตัวเ มียแยกกันอยูคนละตน 
(dioecious plant) นอกจากกีวีแลวในอาคารนี้ยัง
มีไมดอกสวยท่ีกําลังเปนท่ีนิยมของผูจัดดอกไม 
ปลูกไวใหดูตนดวยคือไลอะทริส (liatris) สภาพ

ในแปลงปลูกสวยมากเพราะใบท่ีเขียวเขมเปน
เสนสลวย เส ริมใหดอกสวยกว า ในแจกัน 
ผักคะนาประดับใบหยิกหยอยปลูกประดับเพื่อ
ความสวยงาม และบีโกเนีย (begonia) ชนิดดอก
ซอนมองผานๆ คลายดอกกุหลาบ   

ตนไมดึกดําบรรพปลูกไวในโดมพืชเขต
รอน เปนตนสนดึกดําบรรพยุคไดโนเสาร อายุ
ประมาณ  250  ลานป  มี ช่ือวิทยาศาสตรว า 
Wollemia nobilis สนชนิดนี้ถูกคนพบคร้ังแรก
ในประเทศจีนในซากฟอสซิลเม่ือประมาณ พ.ศ. 
2544   นักพฤกษศาสตรนํ าไปศึกษาวิจั ย ท่ี
ประเทศออสเตรเลียพบวาเปนสนพันธุใหมไม
เคยพบที่ใดมากอน  คาดวาเม่ือโตเต็มท่ีจะสูง 
20–80 เมตร ทางสวนพฤกษศาสตรประเทศ
ออสเตรเลีย ไดจัดสงตนสนชนิดนี้ไปใหสวน
พฤกษศาสตร ท่ัวโลกแลวกวา  20 ตน  และ
ประเทศไทยเปนหนึ่งในจํานวนนั้นดวย ตนสนท่ี
ปลูกในโดมนั้นสูงประมาณ 2 ฟุต อายุประมาณ 
2 ป ใบเปนเสนเรียวแหลมเหมือนสนท่ัวไป   
 พรรณไมแปลกในกระถางใหญหนา
เรือนไมในรม หนาตาเหมือนตนตาล  แตส่ิงท่ี
วางไวท่ีโคนตนหนาตาแปลก หากคิดลึกสัก
หนอยก็จะดูทะล่ึงลามกไปเลย ท่ีวางอยูนั้นคือ
เมล็ด (กะลา) ของมะพราวแฝด หรือมะพราว
ทะเล  (ภาพท่ี  17) เปลือกผลก็จะเหมือนกับ
เปลือกมะพราว (กาบมะพราว) ถูกลอนออกไป
แลว  ตรงกลางของเมล็ดจะเวาลงไปเปนรูป
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 ในสวนทะเลทรายมีกระบองเพชรและ
ไมอวบนํ้าหลายรอยชนิดอยูในสภาพสมบูรณ
เต็มท่ี ก็สวยแบบแหลมคม เขมแข็งตามลักษณะ  
แตท่ีเห็นแปลกคือตนตีนตุกแก (ภาพท่ี 18)  (ช่ือ
พองหลายพืช) ท่ีริมปลายใบจะมีตนใหม (new 
plant) เกิดข้ึนจํานวนมาก  ตนใหมมีสีชมพูเขม

สะดุดตากวาพันธุเดิมท่ีรูจักกันมานาน  ทําใหตน
เดิมมีสีสันแตงแตมใหงามกวาเดิม 
 มะแวงเถาเลื้อย (ภาพที่ 19)  ลักษณะชอ
ดอกใหญสีมวงเกสรเหลืองสวยสะดุดตา ปลูก
ประดับในกระถางในสวนของไมเถาเล้ือย (วัลย
ชาติ) ไมใชไมใหมแตหาดูยาก ผูเขียนเคยเห็นท่ี
สวนสมุนไพรในโครงการพระราชดําริ หวย
ทราย เม่ือหลายปมาแลว ถาชวยกันขยายพันธุ 
(ดวยเมล็ด) ใหแพรหลายจะชวยใหพันธุไม
สวยๆ ชนิดนี้ไดอวดความสวยงามไดกวางไกล
และไมสูญพันธุ  อีกท้ังผลมะแวงก็เปนสมุนไพร
ท่ีมีช่ือเสียงขององคการเภสัชกรรม 
 เดินเขาไปในสวนชุมน้ํา รมร่ืนเหมือน
เดินในปา ซ่ึงรวบรวมพรรณไมนาศึกษาไวหลาย
รอยชนิด  มีท้ังไมยืนตน ไมประดับ กลวย และ
ธรรมรักษา  ซ่ึงรวบรวมพันธุไวจํานวนมาก  มี
พันธุใหมสวยแปลกตาหลายตน ธรรมรักษา 
(ภาพท่ี  20) มี ช่ือภาษาอังกฤษวา  เฮลิโคเนีย 
(Heliconia) มักจะเรียกกันวาปกษาสวรรค  ซ่ึง
เปนคนละตนกัน  ปกษาสวรรค (ภาพท่ี 21) หรือ 
Bird of paradise นั้นมีแบบเดียว เปนความสวยท่ี
มีลักษณะเฉพาะตัว  มีสีสวยกวา 5 สีในดอก
เดียวกัน ญาติสนิทของปกษาสวรรคคือกลวยพัด
ห รื อกล ว ย ลั ง ก า   ใน ง าน พื ชสวนโลก มี
ปกษาสวรรคปลูกประดับอยูท่ีขางทางไวหลาย
กอ  แตดอกไมดกเนื่องจากเปนพืชท่ีตองการ
อากาศเย็น  ท่ีสวนหลวง ร.9 มีอยูหนึ่งกอแตไม
คอยมีดอก   
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 บริ เวณใกล เ คี ย ง มีชงโคสีสม   คน
ภาคเหนือเรียกไมพวกชงโควาเส้ียว  ชงโคปลูก
ประดับอยูในกระถางบริเวณทางออกไปสูลาน
จอดรถ  ติดช่ือวาเส้ียวสีสม  สวยท่ีสีแปลก ดอก 

ออกเปนชอใหญบานไลกันไปหลายวันกวาจะ
หมดชอ เปนไมนําเขามาจากตางประเทศเม่ือ
หลายปมาแลว  ยังไมแพรหลายเพราะราคา
คอนขางสูง 

 

     
                          ภาพท่ี 16. ผลกีวีเถา                                                            ภาพท่ี 17.  มะพราวทะเล 
 

                   
 

            ภาพท่ี 18.  ตนตีนตุกแกชมพู                                                  ภาพท่ี 19. มะแวงประดับ 
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 กอนอําลาสวนสวยแวะหองน้ําสวย
สะอาดกอน ทางเขาหองน้ํามีถังขยะแยกประเภท 
3 ถัง เรียงกันอยู ออกแบบสวยงาม หนาหองน้ํา
ปลูกตนไมแปลกใหมกระจายท่ัวบริเวณสนาม
หญาท่ีตัดแตงไวเรียบรอย  ท่ีแปลกตาไมเคยพบ
คืออโศกอินเดียแคระ (ภาพที่ 22)  ซ่ึงมีใบเรียว
เล็กแหลมทําใหเท็กเจอรละเอียดออนกวาชนิด
เดิม  คนรักตนไมนาหาซ้ือมาปลูกประดับสวน
ไว 
 
 

 ถามีเวลาอยูในงานถึงคํ่าจะไดชมการ
แสดงแสงสีเสียงผานมานน้ําในทะเลสาบ มาน
น้ําเกิดจากนํ้าพุเตนระบําหลากสี โดยใชเวลา
แสดงประมาณ 45 นาที เม่ือออกจากการแสดง
มานน้ําจะพบการแสดงขบวนรถประดับไฟแม
จิกไลทหลากสีระยิบระยับหลายขบวนตกแตง
เปนรูปแบบตางๆ สวยงามตระการตา อันเปน
การอําลารายการสุดทายกอนจากงานมหกรรม
ระดับโลกท่ีประทับใจผูชมไปอีกนาน 

      
 

                     ภาพท่ี 20. ธรรมรักษา                                                      ภาพท่ี 21. ปกษาสวรรค 
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