CultureTalk Thailand Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Flora Fantasia in the Wang Nam Keaw District
Thai transcript:

ั
เอ: สวัสดีค่ะ ตอนนี้ อยูก่ บเอและพิ
มนะคะ ตอนนี้ เราอยูท่ ี่ไหนคะพิม
พิม: อําเภอวังนํ้ าเขียว จังหวัดนครราชสี มาคะ่
็ รับการกลาวขานวาเป็
่
่ นสวิสเซอร์แลนด์แดนอีสานคะ่
เอ: คะ่ อําเภอวังนํ้ าเขียวนะคะกได้
่
่ าเภอวังนํ้ าเขียวนะคะมีอากาศหนาวเย็น แล้วกมี็ หมอกในตอนเช้าคะ่ และอีกอยางนะคะ
เออ่
เพราะวาอํ
อําเภอวังนํ้ าเขียวนะคะกยั็ งเป็ นสถานที่ที่มีโอโซนสูงเป็ นอันดับ 7 ของโลกอีกด้วยคะ่
พิม: และช่วงนี้ นะคะ ที่วงั นํ้ าเขียวกมี็ การจัดงานฟลอรา่ แฟนเทเชียคะ่ ซึ่ งมีอะไรพิเศษบ้างคะพี่เอ
่ การนําดอกไม้นะคะกวา่ 200,000
เอ: งานนี้ นะคะกมี็ ความพิเศษตรงที่วามี
่
่ ยวนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูกนคะ
ั ่
กระถางคะมาสร้
างเป็ นเขาวงกตดอกไม้ซ่ ึ งครอบคลุมพื้นที่กวา่ 71 ไรเชี
็ นพูก่ นและถั
ั
่ ค ่ะ
พิม: และจุดนี้ นะคะกเป็
งสี ขนาดยักษ์นะคะที่เป็ นแรงบันดาลใจในการจัดงานนี้ อยางดี
่ วกแรงบั
็ นดาลใจของงานนี้ นะคะ
เอ: คะแล้
่ ่ งถังสี และพูก่ นด้
ั านหลังนี้ นะคะเป็ นสวนที
่ ่ทาํ ให้เขาวงกตดอกไม้ขา้ งหลังนี้ เกดขึ
ิ ้ นคะ่ กคื็ อเป็ นงานศิลปะ
กคื็ องานศิลปะคะซึ
่ าไปดูนะคะ
ซึ่ งเดี๋ยวเราจะพาเข้าไป เออ่ ทุกทานเข้
็ ก่ นในเขาวงกตดอกไม้
ั
เอ: และตอนนี้ นะคะเรากอยู
แล้วคะ่ ที่เห็นอยูด่ า้ นหน้านี้ นะคะคือดอกไม้พนั ธุ์ไทโมฟี เลียคะ่
่ นเขาวงกตยาวไปถึงด้านนูน้ เลยคะ่ และที่เราเห็นอยูด่ า้ นนี้ นะคะกเป็
็ นดอกไม้พนั ธุ์พิทูเนียคะ่
แล้วเราจะเห็นนะคะวาเป็
่
็ นต้นแพงพวยคะ่ และตอมานะคะกเป็
่
็ นดอกดาวเรื องคะ่ มีหลากหลายสี เลยนะคะเนี่ย มีท้ งั สี ส้ม
และตอมานะคะกเป็
็ นดอกวีโกเลียคะ่
สี เหลืองผสมแดง สี เหลือง และถัดจากดอกดาวเรื องนะคะกจะเป็
็ นพิทูเนียหลากสายพันธุ์ค่ะ และนี่กเป็
็ นพิทูเนียอีกสายพันธุ์นะคะ สี แดงผสมขาวคะ่
และสองข้างทางนี้ นะคะกเป็
ยาวไปถึงด้านนูน้ เลยนะคะ
็ เที่ยวชมงานฟลอรา่ แฟนเทเชียกนพอสมควรแล้
ั
พิม: และตอนนี้ เรากได้
วนะคะ

ั
เอ: คะ่ และจากถังสี และพูก่ นขนาดยั
กษ์ดา้ นหลังนี้ นะคะซึ่ งเป็ นแรงบันดาลใจของงานนี้ ได้สรรสร้างความหลากหลาย
่ กทานจะมี
่
ั
่
ความสี สันสดใสของเขาวงกตดอกไม้พวกนี้นะคะ หวังวาทุ
ความเพลิดเพลินกบงานฟลอรา
ั
แฟนเทเชียที่พิมกบเอได้
พามาในวันนี้ ดว้ ยนะคะ
English translation:
A: Hello. Right now, you’re with A and Pim. Where are we, Pim?
Pim: Wang Nam Keaw district, Nakornratchasima province.
A: Wang Nam Keaw is known as the Switzerland of Isan 1 because the district has cool
temperatures and fog in the morning. Moreover, Wang Nam Keaw has the seventh highest
Ozone concentration in the world.
Pim: And at the moment, Wang Nam Keaw is hosting an event called Flora Fantasia which A
will talk more about.
A: The highlight of this event is the flower maze which is composed of 200,000 pots of flowers
covering over 71 rai 2 of land which we’ll guide you through today.
Pim: And at the back is a giant paint brush and bucket which are good inspiration for this event.
A: Yes, and the inspiration for this event is artwork that is the paint brush and bucket at the back
which created the flower maze which we’re heading in to see next.
A: Now we are in the flower maze and what we see right here is a timophelia* and we can see
that the maze stretches over to that side. And what we see over here is a Petunia and then
Madagascar periwinkle and Marigold with colors ranging from orange, a mix of yellow and red,
and yellow. Next to the Marigold is the Vegolia* and along these two paths are various species
of Petunia; here is one with a mix of red and white, stretching over to that side.
Pim: Now we have finished touring the important parts of Flora Fantasia.
A: And the inspiration of the paint brush and bucket brought about variety in the colorful flower
maze. I hope you enjoyed our tour of the Flora Fantasia.

1
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Isan = the northeastern region of Thailand
Rai= a unit of area
1 rai equals 1,600 square meters
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