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ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมา
จากพระราชดํ า ริ ได จั ด ทํ า สวนไม ม งคล เฉลิ ม
พระชนม 76 พรรษา ขึ้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาท
สมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงมี พ ระชนมายุ ค รบ 76
พรรษา ในวั นที่ 5 ธั น วาคม 2546 เพื่ อ เป นการ
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่ง
นอกจากจะเปนการจัดรวบรวมพันธุไมมงคล 9 ชนิด,
พันธุไมมงคลประจําวันเกิด, พันธุไมมงคลเสริมโชค
วาสนาตามป เ กิ ด , พั นธุ ไม ม งคลเสริ ม ดวงตามทิ ศ
ตางๆ พันธุไมมงคลพระราชทานประจําจังหวัด และ
ยั ง เป น แหล ง ศึ ก ษาหาความรู ด า นประโยชน ข องพื ช
ชนิ ด ต า งๆ โดยมี ก ารออกแบบภู มิ ทั ศ น ที่ ส วยงาม
รมรื่น เพื่อเปนแหลงพักผอนหยอนใจและสันทนาการ
แกประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ที่จะได
รับความรูควบคูไปกับความเพลิดเพลินในการชมสวน
แหงนี้

æ—π∏ÿå ‰¡â¡ß§≈ 9 ™π‘¥
ในการกอสรางอาคารบานเรือน กอนทําการ
ก อ สร า งนิ ย มทํ า พิ ธี ว างศิ ล าฤกษ โดยใช ไม ม งคล 9
ชนิด ปกกับพื้นดิน ไมทั้ง 9 ชนิดมีชื่อเปนมงคลนาม
ดังนี้
1. äÁŒ¡Ñ¹à¡ÃÒ หมายถึง ปองกันภัยอันตรายตางๆ
หรืออีกชื่อหนึ่งวาตําเสา ซึ่งอาจหมายถึง ทําใหเสา
เรือนมั่นคง
2. äÁŒ¢¹Ø¹ หมายถึง หนุนใหดีขึ้นร่ำรวยขึ้น ทําอะไร
จะมีผูใหการเกื้อหนุน
3. äÁŒªÑÂ¾Ä¡É หมายถึง การมีโชคชัย ชัยชนะ
4. äÁŒ·Ã§ºÒ´ÒÅ หมายถึง ความมั่นคง หรือทําให
บานมั่นคงแข็งแรง
5. äÁŒ·Í§ËÅÒ§ÅÒÂ หมายถึง การมีเงินมีทอง

6. äÁŒä¼‹ÊÕÊØ¡ หมายถึง มีความสุข
7. äÁŒ¾ÂØ§ หมายถึง การพยุงฐานะใหดีขึ้น
8. äÁŒ Ã Òª¾Ä¡É หมายถึ ง ความเป น ใหญ แ ละมี
อํานาจวาสนา
9. äÁŒÊÑ¡ หมายถึง ความมีศักดิ์ศรี ความมีเกียรติ

ตนไมเสริมราศีคนวันอังคาร กุหลาบ โกสน
เข็ม ชบา โปยเซียน พญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย)
อัญชัน

การออกสังคม ไดพบปะผูคน หากใชเครื่องประดับก็
แนนอนละวาจะตองเปนของแพง
ตนไมเสริมราศีคนวันศุกร กุหลาบ โกสน เข็ม
ชบา โปยเซียน อัญชัน

ºØ¤¤Å·Õèà¡Ô´ÇÑ¹ÍÒ·ÔμÂ
บุ ค ลิ ก ผู มี ช ะตาเกิ ด ในวั น แรกของสั ป ดาห
คือ ดาวอาทิตยที่ใหแสงแรงกลาเปนผูกําหนดชะตา
บุคลิกและใจคอของผูเกิดวันอาทิตย จะมีความเขม
แข็ง แกรงกลา และรอนแรง รวมไปถึง คนวันอาทิตย
สวนใหญจะเปนคนใจรอน
ตนไมเสริมราศีคนวันอาทิตย กุหลาบ โกสน
คูน จําปา ชบา ชุมเห็ดเทศ โปยเซียน

ºØ¤¤Å·Õèà¡Ô´ÇÑ¹¾Ø¸
บุ ค ลิ ก เชื่ อ กั น ว า คนวั น พุ ธ เป น คนใจพระ
เลื่อมใสในศาสนา มีความเอื้ออารีตอผูคนรอบขาง มัก
มีคนเขามาขอความชวยเหลืออยูเสมอ มากกวาคนที่
เกิดในวันอื่น คนวันพุธจะเปนผูที่มั่งคั่ง มีทรัพยสิน
มาก จัดวาเปนคนที่มีโชคชะตาดี และมีอํานาจ เปน
คนฉลาดและเรียนรูเร็ว เปนคนชางพูดชางเจรจาไมวา
พูดอะไรก็จะไดรับความเชื่อถือ มีบุคลิกที่คลองแคลว
ชอบความสวยงาม แตงตัวเกง และชอบสังคมกับผูอื่น
ต น ไม เ สริ ม ราศี ค นวั น พุ ธ กล ว ย กวนอิ ม
กุหลาบ โกสน คูน ชบา โปยเซียน พลูดาง มะละกอ
วาสนา

ºØ¤¤Å·Õèà¡Ô´ÇÑ¹àÊÒÃ
บุคลิก คนที่เกิดวันเสาร โดยทั่วไปจะมีจิตใจ
ที่ เข ม แข็ ง และอดทน มั ก จะมี ก ารศึ ก ษาที่ ดี พ อควร
และมีความมานะพยายามเอาจริงเอาจังในการทํางาน
โดยปกติบุคคลในวันนี้มักจะเอาแตใจตนเอง
ไมยอมลงใหแกใครงายๆ ขอดีอยางหนึ่งของคนวัน
เสารคือ เปนคนที่เขาสังคมเกง รอบคอบ มองโลกใน
แงดี ทําใหผูคนรักใคร ชอบพอไดเสมอ
ตนไมเสริมราศีของคนวันเสาร กวนอิม คูน
จำปา ชมพู มะมวง มะละกอ มะลิ วาสนา

ºØ¤¤Å·Õèà¡Ô´ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã
บุคลิก คนที่ เ กิ ด วั น จั น ทร เป น คนใจอ อ น
ออนโยน เห็นอกเห็นใจผูอื่น กริยานุมนวลและดูอบอุน
สิ่งหนึ่งที่โดดเดนของคนวันจันทร คือ การเปนคนเจา
เสนห เปนที่รักและที่หมายปองของคนทั่วไป ถาเปน
ชายจะเปนคนสุขุมนุมลึก ถาเปนหญิงก็งามซึ้งมีเสนห
มักมีคนมาลุมหลงมากมาย
ตนไมเสริมราศีคนวันจันทร กวนอิม กระถิน
แกว โกสน จําป ชะพลู

ºØ¤¤Å·Õèà¡Ô´ÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ
บุคลิก วันพฤหัสบดี ถือวาเปนวันครูมาแต
โบราณ ถือวาคนวันพฤหัสบดีเปนผูรู เปนคนที่มีความ
รู สมองและความคิดเปนเลิศ สําหรับบุคคลที่เกิดใน
วั นนี้ มั ก จะเป นคนรั ก สวยรั ก งาม มั ก แต ง ตั ว ดี มี
รสนิยมสูง จึงมักเห็นบุคคลนี้แตงตัวเลิศหรูกวาใครอยู
เปนนิจ
ตนไมเสริมราศีคนวันพฤหัสบดี กุหลาบ แกว
จำป พุด มะละกอ มะลิ ราตรี

ºØ¤¤Å·Õèà¡Ô´ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ
บุคลิก โดยทั่วไปลักษณะบุคลิก และอุปนิสัย
ของคนวันอังคาร สวนใหญจะเปนคนแข็งแรง บึกบึน
มีความแกรงกลาอยูในตัวเอง ใจคอหาว ไมเกรงกลัว
จะเปนคนพูดจาตรงไปตรงมา ไมชอบใหใครมาโกหก
คนในวันนี้ตองการความจริงใจ หากมีการจับไดวาใคร
โกหก จะไมมีวันไดรับความเชื่อถือจากคนวันอังคาร
อีกตอไป

ºØ¤¤Å·Õèà¡Ô´ÇÑ¹ÈØ¡Ã
บุคลิก คนวันศุกรเปนคนใจคอเยือกเย็น แต
มักจะขาดความรอบคอบอยูเปนนิจ บุคลิกของคนวัน
ศุกรจะดูเหมือนกับเปนคนออนหวานนุมนวล แตจริงๆ
แลวเปนคนที่มีจิตวิทยาสูง
เอกลักษณอีกอยางของคนวันศุกร คือ จะเปน
คนมือเติบใชเงินเกง และชอบความหรูหราฟูฟา ชอบ

‰¡â¡ß§≈ª√–®Ì“«—π‡°‘¥

‰¡â¡ß§≈‡ √‘¡‚™§«“ π“μ“¡ªï‡°‘¥
ปนักษัตรนั้นก็มีความสัมพันธกับไมแตละชนิด
ซึ่งตามตําราทางโหราศาสตรโบราณไดบันทึกไววาผูที่
เกิดในปใดๆ นั้นจะมีมิ่งขวัญสถิตอยูที่ไมแตละพันธุ
แตกตางกันไป ซึ่งถาไดมีการปลูกไมที่เปนมิ่งขวัญมิ่ง
มงคลประจําปเกิดไวในอาณาบริเวณบานก็จะเสริมให
มีโชควาสนาดียิ่งขึ้นไป
1. à¡Ô´»‚ªÇ´ มิ่งขวัญอยูที่ตนกลวยและตนมะพราว
2. à¡Ô´»‚©ÅÙ มิ่งขวัญอยูที่ตนตาล
3. à¡Ô´»‚¢ÒÅ มิ่งขวัญอยูที่ตนขนุนและตนรัง
4. à¡Ô´»‚à¶ÒÐ มิ่งขวัญอยูที่ตนงิ้วและตนมะพราว
5. à¡Ô´»‚ÁÐâÃ§ มิ่งขวัญอยูที่ตนกัลปพฤกษ ตนงิ้ว
และตนไผ
6. à¡Ô´»‚ÁÐàÊç§ มิ่งขวัญอยูที่ตนไผ และตนรัง
7. à¡Ô´»‚ÁÐàÁÕÂ มิง่ ขวัญอยูท ตี่ น กลวย และตนตะเคียน

8. à¡Ô ´ »‚ Á ÐáÁ มิ่ ง ขวั ญ อยู ที่ ต น ทองหลาง ต น
ปาริชาติ และตนไผ
9. à¡Ô´»‚ÇÍ¡ มิ่งขวัญอยูที่ ตนขนุน
10. à¡Ô´»‚ÃÐ¡Ò มิ่งขวัญอยูที่ตนไผ ตนฝาย และตน
ยางนา
11. »‚¨Í มิ่งขวัญอยูที่ตนบัวบก และตนสําโรง
12. »‚¡Ø¹ มิ่งขวัญอยูที่ตนบัวบก และบัวหลวง

√“¬™◊ËÕμâπ‰¡â¡ß§≈

ชุมเห็ดเทศ

จำปา

ชบา

พญายอ

อัญชัน

กลวย

โปยเซียน

กวนอิม

กระถิน

พุด

ชมพู

มะพราว

สวนไมมงคล
เฉลิมพระชนม 76 พรรษา

กันเกรา

ขนุน

ชัยพฤกษ

แกว

จำป

ชะพลู

ตาล

รัง

งิ้ว

ทรงบาดาล

ทองหลางลาย

ไผสีสุก

บัวบก

พลูดาง

มะมวง

กัลปพฤกษ

สำโรง

ไผ

พยุง

ราชพฤกษ

สัก

มะยม

มะละกอ

มะลิ

บัวหลวง

ตะเคียนชันตาแมว

ทองหลาง

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กุหลาบ

โกสน

คูน

ราตรี

วาสนา

เข็ม

ปาริชาติ

ฝาย

ยางนา
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