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Flora Fantasia in the Wang Nam Keaw District 

 
 
Thai transcript: 
 
เอ: สวสัดีคะ่  ตอนน้ี อยกูบเอและพิมนะคะ่ ั  ตอนนีเราอยท่ีูไหนคะพิม้ ่   
 
พิม: อาํเภอวงันาํเขียว้  จงัหวดันครราชสีมาคะ่   
 
เอ: คะ่  อาํเภอวงันาํเขียวนะคะกไดรั้บการกลาวขานวาเป็นสวสิเซอร์แลนดแ์ดนอีสานคะ้ ็ ่ ่ ่  
เพราะวาอาํเภอวงันาํเขียวนะคะมีอากาศหนาวเยน็่ ้  แลว้กมีหมอกในตอนเชา้คะ็ ่  และอีกอยางนะคะ่  เออ่  
อาํเภอวงันาํเขียวนะคะกยงัเป็นสถานท่ีท่ีมีโอโซนสูงเป็นอนัดบั้ ็  7 ของโลกอีกดว้ยคะ่   
 
พิม: และช่วงนีนะคะ้  ท่ีวงันาํเขียวกมีการจดังานฟลอรา้ ็ ่  แฟนเทเชียคะ่ ซ่ึงมีอะไรพิเศษบา้งคะพ่ีเอ 
 
เอ: งานนีนะคะกมีความพิเศษตรงท่ีวามีการนาํดอกไมน้ะคะกวา้ ็ ่ ่  200,000 
กระถางคะมาสร้างเป็นเขาวงกตดอกไมซ่ึ้งครอบคลุมพืนท่ีกวา่ ่้  71 ไรเชียวนะคะ่  เด๋ียวเราจะพาไปดูกนคะั ่   
 
พิม: และจุดนีนะคะกเป็นพกูนและถงัสีขนาดยกัษน์ะคะท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ้ ็ ่ ั ในการจดังานนีอยางดีคะ้ ่ ่   
 
เอ: คะแลว้กแรงบนัดาลใจของงานนีนะคะ่ ็ ้  
กคืองานศิลปะคะซ่ึงถงัสีและพกูนดา้นหลงันีนะคะเป็นสวนท่ีทาํใหเ้ขาวงกตดอกไมข้า้งหลงันีเกดขึนคะ็ ่ ่ ั ่ ิ ่้ ้ ้  กคือเป็นงานศิลปะ็  
ซ่ึงเด๋ียวเราจะพาเขา้ไป เออ่  ทุกทานเขา้ไปดูนะคะ่   
 
เอ: และตอนนีนะคะเรากอยกูนในเขาวงกตดอกไมแ้ลว้คะ้ ็ ่ ั ่  ท่ีเห็นอยดูา้นหนา้นีนะคะคือดอก่ ้ ไมพ้นัธ์ุไทโมฟีเลียคะ่ 
แลว้เราจะเห็นนะคะวาเป็นเขาวงกตยาวไปถึงดา้นนูน้เลยคะ่ ่  และท่ีเราเห็นอยดูา้นนีนะคะกเป็นดอกไมพ้นัธ์ุพิทูเนี่ ็้ ยคะ่ 
และตอมานะคะกเป็นตน้แพงพวยคะ่ ็ ่  และตอมานะคะกเป็นดอกดาวเรืองคะ่ ็ ่  มีหลากหลายสีเลยนะคะเน่ีย มีทงัสีส้ม้  
สีเหลืองผสมแดง สีเหลือง และถดัจากดอกดาวเรืองนะคะกจะเป็นดอกวโีกเลียคะ็ ่  
และสองขา้งทางนีนะคะกเป็นพิทูเนียหลากสายพนัธ์ุคะ้ ็ ่  และน่ีกเป็นพิทูเนียอีกสายพั็ นธ์ุนะคะ สีแดงผสมขาวคะ่  
ยาวไปถึงดา้นนูน้เลยนะคะ 
 
พิม: และตอนนีเรากไดเ้ท่ียวชมงานฟลอรา้ ็ ่  แฟนเทเชียกนพอสมควรแลว้นะคะั  
 



เอ: คะ่  และจากถงัสีและพกูนขนาดยกัษด์า้นหลงันีนะคะซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจของงานนีไดส้รรสร้างความหลากหลาย่ ั ้ ้  
ความสีสันสดใสของเขาวงกตดอกไมพ้วกน้ีนะคะ หวงัวาทุกทานจะมีความเพลิดเพลินกบงานฟลอรา่ ่ ั ่  
แฟนเทเชียท่ีพิมกบเอไดพ้ามาในวนันีดว้ยนะคะั ้  
 
 
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 Isan1 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 rai2 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 Isan = the northeastern region of Thailand 
2 Rai= a unit of area  
   1 rai equals 1,600 square meters  
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