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ອອກແບບໂດຍ: ແກ້ວອຸດອນ ສຸວັນນະກູມມານ ດອກໝາກຊີມ	-Amalocalyx microlobus, Apocynaceae
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ຂຽນໂດຍ: ອິນສະໄຫວ ສິດທິໂວຫານ

ແຕ່ກ້ີແຕ່ກ່ອນມີຄອບຄົວໜ່ຶງມີລູກນໍາກັນທັງໜົດສິບສອງຄົນ	ເຮັດ 
ໃຫ້ພ່ໍແມ່ຕ້ອງແບກຫາບພາລະອັນໜັກໜ່ວງທ່ີຕ້ອງໄດ້ລ້ຽງລູກທັງສິບ 
ສອງຄົນເພ່ືອໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ລອດເພາະວ່າຄອບຄົວດ່ັງກ່າວເປັນຄອບ 
ຄົວທ່ີທຸກຍາກລໍາບາກເຂ້ົາຂາດແລງແກງຂາດໝ້ໍ,	ລ້ຽງລູກບ່ໍກຸ້ມກິນຈ່ຶງ 
ເກີດມີແນວຄວາມຄິດເອົາລູກຂອງຕົນໄປປ່ອຍໃນປ່າ,	ມາຮອດຕອນ 
ເຊ້ົາມ້ືໜ່ຶງ	ພ່ໍແມ່ຂອງເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ຕັດສິນໃຈພາລູກທັງໜົດຍ່າງເຂ້ົາ 
ປ່າດົງອັນຕຶບໜາ	ແລະ	ກ້ວາງໃຫຍ່ໄພສານແຫ່ງໜ່ຶງ,	ເມ່ຶອໃກ້ຊິຄ່ໍາມືດ 
ມາເຂົາເຈ້ົາໄດ້ບອກກັບລູກວ່າໃຫ້ລູກພາກັນຢູ່ທ່ີນ້ີຖ້າ	ແລ້ວບຶດໜ່ຶງພ່ໍ 
ແມ່ຊິກັບມາຫາລູກ,	ພ່ໍແມ່ຊິໄປຫາອາຫານຢູ່ແຖວໃກ້ໆນ້ີມາກິນກ່ອນ 
ພໍເວ້ົາສຸດເຂົາເຈ້ົາກ່ໍປ່ອຍລູກທັງໝົດໄວ້ແລ້ວກ່ໍຍ່າງໜີເຂ້ົາປ່າແລ້ວມຸ້ງ 
ໜ້າກັບບ້ານ.	ສ່ວນລູກທັງຫຼາຍຕ່າງກ່ໍຊອກຫາພ່ໍແມ່ຢູ່ກາງປ່າຢ່າງໜ້າ 
ເວດທະນາສົງສານ;	ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນປ່າຫຼາຍມ້ືຕ່ໍຫຼາຍວັນ. 
ຕ່ໍມາ	ມີແມ່ຍັກໄດ້ໄປພົບເຫັນພວກເດັກທັງສິບສອງ	ຈ່ຶງຈັບໄປລ້ຽງ. 
ເມ່ຶອໃຫ່ຍກ້າໜ້າບານຂ້ຶນມາ	ແລ້ວຮູ້ວ່າແມ່ເປັນຍັກຈ່ຶງພາກັນວາງ 
ແຜນລັກໜີເຂ້ົາປ່າໄປ.	ແມ່ງົວໃຫ່ຍສົງສານຈ່ຶງເອົາເຊ່ືອງໄວ້ໃນປາກ 
ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ແມ່ຍັກພົບເຫັນ.	ເມ່ືອນາງຍັກຮູ້ວ່າເດັກລັກໜີຈ່ຶງອອກຊອກ 
ຫາແຕ່ບ່ໍເຫັນພວກເດັກຈັກຄົນ.	ມີມ້ືໜ່ຶງພະຍາເມືອງອອກໄປທ່ຽວປ່າ 
ກັບພວກເສນາອາມາດ	ບັງເອີນໄປພົບເຫັນນາງສິບສອງເມຶ່ອພະຍາ
ເຫັນ	ວ່ານາງສິບສອງ	ເປັນຄົນງາມຈ່ຶງນໍາເອົາພວກເດັກມາເປັນລູກ	
ແລະ	ເມຍຢູ່ໃນວັງ.	ຕ່ໍມາໃນບ່ໍດົນນາງຍັກໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າພະຍາມີເມຍ 
ເປັນນາງສິບສອງຈ່ຶງວາງແຜນໃຊ້ລິດເປັນນາງສາວງາມມາຫາພະຍາ,	
ເມ່ືອພະຍາເຫັນນາງຍັກເປັນສາວທ່ີແສນສວຍງາມຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ພະຍາ 
ຄິດຍາກໄດ້ເປັນເມຍຈ່ຶງໃຫ້ນາງແມ່ຍັກເຂ້ົາມາເປັນມະເຫສີຢູ່ໃນ	ພະ 
ລາຊະວັງ	ມາບ່ໍດົນນາງແມ່ຍັກກ່ໍໄດ້ວາງແຜນຂ່ົມເຫັງທາລຸນນາງສິບ 
ສອງ	ໂດຍການໃຊ້ກົນອຸບາຍຫຼາຍຢ່າງແກ້ງເປັນເຈັບໄຂ້ລ້ົມປ່ວຍ	



ດອກຫຍ້າຫອນໄກ່	-Barleria strigosa, Acanthacaeae

ແລະ	ບອກວ່າຖ້າໄດ້ຕານາງສິບສອງແລ້ວຊິຫາຍດີຈາກເຫດດ່ັງກ່າວ.		
ດ່ັງນ້ັນ	ພະຍາກ່ໍສ່ັງໃຫ້ເສນາແທງເອົາຕາຂອງນາງສິບສອງມາຖະວາຍ, 
ເມ່ຶອມາຮອດຜູ້ທ່ີສິບສອງຜູ້ທ່ີເປັນເມຍຂອງພະຍາທ່ີກໍາລັງຕ້ັງທ້ອງຢູ່ຈ່ຶງ
ໄດ້ເອົາຕາເບ້ືອງໜ່ຶງອອກໄປຖະວາຍຍັງປະໄວ້ເບ້ືອງດຽວເທ່ົານ້ັນ.	ຕ່ໍມາ	 
ນາງສິບສອງຄອດລູກອອກມາ	ແລ້ວນາງຍັກກ່ໍຫາວິທີຈົກກິນຕາ.
ຫັຼງຈາກນ້ັນ	ພະຍາ	ກໍໄລ່ນາງສິບສອງໜີອອກໄປຈາກວັງແລ້ວນາງ	 
ກ່ໍໄປອາໄສຢູ່ໝູ່ບ້ານແຫ່ງໜ່ຶງ.	ສ່ວນແມ່ຍັກ	ໄດ້ນໍາເອົາຕາຂອງນາງ 
ສິບສອງມາກິນເປັນອາຫານ	ແລະ	ແບ່ງໄປໃຫ້ລູກສາວຂອງລາວ 
ທ່ີຍັງຢູ່ໃນຖ້ໍາຍັກ.	ຕ່ໍມາ	ບ່ໍດົນນາງສິບສອງກ່ໍມີລູກຜູ້ທ່ີສອງອີກເຊ່ິງເປັນ 
ຜູ້ຊາຍໃສ່ຊ່ືວ່າທ້າວ	ພຸດທະເສນ	ເມ່ືອທ້າວ	ພຸດທະເສນ	ຈ່ຶງທ້າວໃຫ່ຍ
ກ້າໜ້າບານຂ້ຶນມາຈ່ຶງຂໍໄກ່ຊາວບ້ານມາລຽ້ງ	ແລ້ວທ້າວກ່ໍໄປເລາະ 
ທ່ຽວຕີໄກ່ແລກປ່ຽນເອົາເຂ້ົາມາລ້ຽງແມ່ຂອງລາວ,	ໂຊກດີ	ການຕີໄກ່ 
ຂອງລາວໄດ້ຊະນະທຸກ	ເທ່ືອ	ຈ່ຶງສ້າງຊ່ືສຽງໂດ່ງດັງໄປທ່ົວເມືອງ.	ເມ່ືອ 
ພະຍາເມືອງຮູ້ຂ່າວວ່າຕົນມີລູກກັບນາງສິບສອງທ່ີເປັນທ້າວ	ພຸດທະເສນ 
ຜູ້ທ່ີມີຊ່ືສຽງຕີໄກ່ຈ່ຶງໃຫ້ເສນາອາມາດມານໍາເອົາທ້າວໄປໄວ້ໃນວັງ.	 
ນາງແມ່ຍັກມີຄວາມຄິດຢາກຂ້າ	ທ້າວ	ພຸດທະເສນ	ຈ່ຶງເຮັດຕິປ່ວຍໂດຍ 
ໃຫ້ພະຍາສ່ັງໃຫ້	ທ້າວ	ອອກເດີນທາງໄປເອົາຢານໍາ	ນາງ	ກັງຮີ	ລູກສາວ 
ຂອງແມ່ຍັກ.	ທ້າວບ່ໍຂັດຂືນ	ຄໍາເວ້ົາຂອງພ່ໍຈ່ຶງຕັດສິນໃຈເດີນທາງດ້ວຍ 
ມ້າມະນີກາບທ່ີພ່ໍມອບ.	ກ່ອນອອກເດີນທາງນາງແມ່ຍັກໄດ້ຂຽນສານ 
ໃສ່ເຈ້ຍຫ້ອຍໃສ່ຄໍມ້າໂດຍມີ	ຂ້ໍຫ້າມບ່ໍໃຫ້ທ້າວເປີດອ່ານ	ວ່າ:	ຖ້າທ້າວ 
ໄປຮອດແລ້ວໃຫ້ນາງກັງຮີຈີກກິນ.	ແລ້ວທ້າວກ່ໍອອກເດີນທາງມຸ້ງໜ້າ 
ໄປພັກເຊົາຢູ່ແຖ່ນຜາຕັດແກ້ແລ້ວເລ່ືອງດ່ັງກ່າວຮ້ອນເຖິງພະອິນ	
ພະພົມແລ້ວ	ພະອິນຈ່ຶງແປງຕົວເປັນພະລືສີມາປ່ຽນຄຳເວ້ົາສານໃຫ້ວ່າ: 
ຖ້າທ້າວໄປຮອດໃຫ້ເອົາເປັນຜົວ.ມ້ືຕ່ໍມາທ້າວເດີນທາງຕ່ໍ,	ພໍໄປຮອດ 
ນາງກັງຮີກ່ໍອ່ານສານແລ້ວກ່ໍຮັບທ້າວເປັນຜົວ.	ຕ່ໍຈາກນ້ັນທັງສອງກ່ໍ 
ຮັກກັນເໜືອນກັບວ່າເປັນຄູ່ຄອງທ່ີດີ	ແລ້ວນາງກັງຮີໄດ້ເລ່ົາເລ່ືອງລາຍ 
ລະອຽດກ່ຽວກັບຕົນພ້ອມທັງພາທ້າວໄປທ່ຽວບ່ອນຊ້ອນເຄ່ືອງສໍາຄັນ 
ກັບຄໍາອະທິບາຍການນໍາໃຊ້ໃຫ້ທ້າວຮູ້	ເຊ່ັນວ່າ:	ແກ່ນຕາ:	ຂອງແມ່ 



ທ້າວທ່ີຫ້ອຍແຂວນໄວ້,	ກົງໃຈແມ່ຍັກ:	ທ່ີຮັກສາໄວ້	ຖ້າຕັດກົງໃຈແມ່ 
ຍັກຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍັກຕາຍທັນທີ.	ໝາກສ້ົມຫຸກຫາວໝາກນາວຫຸກໂຫ່:	
ໃຊ້ບີບໃສ່ແກ່ນຕາແລ້ວ	ຕາຈະເຕ້ັນເຂ້ົາເບ້ົາຕາຄືນ,	ຫວ້ານອ້ອຍ:	 
ຖ້າຖ້ິມໃສ່ເຂດໃດອ້ອຍກ່ໍຈະເກີດຂ້ືນທັນທີ	ຫວ້ານນ້ໍານອງ:	ຖ້ິມຫວ້ານ 
ນ້ໍານອງລົງໃສ່ນ້ໍາໆ	ກ່ໍຈະນອງ.	ເມ່ຶອທ້າວໄດ້ລາຍລະອຽດແລ້ວ	ທ້າວ 
ກ່ໍວາງແຜນຈັດງານ	ສະເຫຼີມສະຫຼອງຂ້ຶນ	ແລະ	ເອົາເຫ້ົຼາໃຫ້ນາງກິນ 
ຫຼາຍໆ	ເມ່ືອນາງເມົາເຫ້ົຼາທ້າວກ່ໍລັກເອົາທຸກຢ່າງທ່ີສໍາຄັນຂ່ີມ້າຫັຼກໜີ
ໄປ	ເມ່ືອນາງຫາຍເມົາຂ້ຶນເຫັນທ້າວກ່ໍເລີຍໃຊ້ໝູເປັນພາຫະນະຕາມ 
ຫາ,	ເມ່ືອໃກ້ຊິທັນ	ທ້າວກ່ໍຖ້ິມອ້ອຍລົງໃສ່ດິນເກີດເປັນປ່າອ້ອຍ,	ໝູ 
ກ່ໍເຊົາກິນອ້ອຍຈ່ຶງຕາມບ່ໍທັນ	ແລະ	ຫັຼງຈາກນ້ັນກ່ໍຕາມໄປອີກ	ທ້າວກ່ໍ 
ຖ້ິມຫວ້ານນ້ໍານອງໃສ່ນ້ໍາໆກ່ໍນອງຂ້ິຶນ	ແລະ	ຂ້ັນໄວ້ຈົນສຸດທ້າຍນາງ 
ຕາມບ່ໍທັນ.	ນາງກ່ໍນ່ັງອະທິດຖານວ່າ:	ຖ້າຜູ້ຂ້າຕາຍໄປໃຫ້ທ້າວມາ 
ຕາຍໝູນຕີນຜູ້ຂ້າ.	ເມ່ືອທ້າວໄປຮອດວັງແລ້ວຈ່ຶງເກີດເລ່ືອງກັບແມ່ຍັກ	 
ເມ່ືອແມ່ຍັກຈະຈັບກິນທ້າວໆໄດ້ເອົາກົງໃຈແມ່ຍັກອອກມາຕັດນາງແມ່ 
ຍັກ	ແລະ	ລູກສາວກ່ໍໄດ້ຕາຍໄປພ້ອມໆກັນ	ແລະ	ທ້າວກ່ໍເອົາຕາຂອງ 
ແມ່ມາປົງໄວ້ແລ້ວບີບໝາກສົ້ມຫຸກຫາວໝາກນາວຫຸກໂຫ່ໂຮຍໃສ່ 
ແລ້ວຕາກ່ໍເຕ້ັນເຂ້ົາໄປເບ້ົາຕາຂອງແມ່ຄືນ.ເມ່ືອທຸກຢ່າງເປັນໄປດ້ວຍດີ	 
ທ້າວຄິດເຖິງນາງທ່ີເຄີຍຮັກ	ແລະ	ພູກພັນກັນຈ່ຶງຕັດສິນໃຈກັບຄືນມາ 
ຫາເມຍ,	ເມ່ືອມາຮອດຖ້ໍາບ່ໍເຫັນເມຍຈ່ຶງຕາມຫາຫຼາຍມ້ືຫຼາຍວັນສຸດ 
ທ້າຍທ້າວກ່ໍເຫັນນາງຕາຍຢູ່ແຄມນ້ໍາທ້າວເມ່ືອຍຫຼາຍ	ແລະ	ຄິດເສຍ 
ດາຍຈ່ຶງກ້ັນໃຈຕາຍນອນໝູນຕີນນາງດ່ັງທ່ີນາງໄດ້ອະທິດຖານໄວ້ແທ້ 
ແລ້ວ.	ເມ່ຶອພະອິນພະພົມຮູ້ຈ່ຶງເດືອດຮ້ອນເພາະຊາຍໝູນຕີນນາງມັນ 
ອາດຈະບ່ໍດີ	ອີກປະການໜ່ຶງຜູ້ຊາຍມີສິດເປັນເຈ້ົາທ່ີຜູ້ຍິງຄອຍເຄົາລົບ 
ນັບຖືຄືກັບພະສົງອົງພະເຈ້ົາ	ແລ້ວເພ່ິນຈ່ຶງປ່ຽນເອົານາງໝູນຕີນທ້າວ	 
ເຊິ່ງເປັນຕໍານານກ່າວຂານເລ່ົາລືກັນມານ້ັນກ່ໍຄື:	ປະຫວັດຂອງພູທ້າວ	 
ພູນາງໃນຫຼວງພະບາງໃນປັດຈຸບັນ,	ບ່ອນທີ	່ທ້າວພຸດທະເສນ	ເຮັດ	 
ໝາກນາວເຮ່ຍກ່ໍເອ້ີນກັນວ່າຫາດໝາກນາວ	ແລະ	ບ່ອນທ່ີທ້າວມາ 
ພັກເຊົາທ່ີພະລືສີຕັດແກ້ບັນຫາໃຫ້ນ້ັນກ່ໍກາຍເປັນຊ່ືເອ້ີນຂອງຜາ 
ທ່ີເອ້ີນກັນວ່າ: ຜາຕັດແກ້ເທ່ົາທຸກວັນນ້ີແລ.

ມ້ວນຝາຍ	-Vernonia sp., Asteraceae



ການມາຢ້ຽມຢາມສວນພຶກສາຊາດ	ຜາຕັດແກ້ຂອງ	 
Dr.	George	W.	Staples	ຈາກສວນພຶກສາຊາດ 
ສິງກະໂປ,	ດຣ.	ປະວີນາ	ໄຕຣເພິ່ມ	ຈາກມະຫາວິທະ 
ຍາໄລ	ມະຫິໂດນ	ແລະ	ດຣ.	ພີມວະດີ	ພອນພົງຣຸ່ງເຣືອງ 
ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ	ຂອນແກ່ນ	ເພື່ອສຳຫຼວດພັນ 
ພືດຕະກຸນ	ຜັກບົ້ງ	(Convolvulaceae	Family)	
ໃນຫຼວງພະບາງ,	ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່	1	ເຖິງວັນທີ	6	
ເດືອນພະຈິກ	ປີ	2012.



ການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີຂອງສວນພຶກສາຊາດ	ຜາຕັດແກ້ 
ໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ	ປີ	2012	ໄດ້	ສອງ	ໂຕນ,	ໂດຍ 
ການປະກອບສ່ວນອອກເແຮງງານຂອງ	ພະນັກງານ 
ສວນ	ຜາຕັດແກ້	ທີ່ຊ່ວຍກັນເກັບກ່ຽວ	ແລະ	ຕີເຂົ້າ 
ຄົນລະໄມ້ລະມື.	ວິທີການເກັບກ່ຽວແມ່ນໄດ້ເຮັດ 
ແບບພື້ນບ້ານດັ່ງທີ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍເຄີຍປະຕິບັດກັນມາ



ການລ້ຽງຜີເຈົ້າຖ່ິນເຈ້ົາຖານ	ເອ້ີນຫຍ້ໍວ່າ	ການລ້ຽງຫໍ	ເປັນກິດ 
ຈະກຳໜຶ່ງຂອງສວນຜາຕັດແກ້	ອັນສຶບເນື່ອງມາຈາກຄວາມ 
ເຊ່ືອຖືຂອງຄົນທ້ອງຖ່ິນທ່ີ	ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຜາຕັດແກ້ນ້ັນເອງ 
ເພ່ືອເປັນການອະນຸລັກຮັກສາຮິດຄອງປະເພນີນັ້ນ	ທາງ 
ສວນ	ຜາຕັດແກ້ຈຶ່ງຈັດພິທີນີ້ຂຶ້ນປີລະສອງຄັ້ງຕາມປະຊາ
ຊົນໃນເຂດນັ້ນເຄີຍປະຕິບັດການມາ,	ການເຊ່ືອຖືເຈ້ົາຖິ່ນ	
ເຈົ້າຖານ	ໃນລັກສະນະນີ້	ກໍເປັນການສະແດງເຖິງ 
ຄວາມເຄົາລົບ	ນັບຖື	ຄວາມກະຕັນຍູ	ແດ່ບັນພະບູລຸດ 
ຜູ້ຊຶ່ງຕິດຕາມ	ແລະ	ຊຸກຍູ້ການກະທໍາອັນດີຂອງລູກໆ 
ຫຼານໆ	ອັນເປັນສິ່ງທີ່ຄວນຮັກສາໄວ້ໃນຮີດຄອງປະເພນ ີ
ຂອງຄົນລາວແທ້ແລ້ວ.



ໃນວັນທີ	27	ເດືອນ	ພະຈິກ	2012	ອິນສະໄຫວ	ແລະ	
ກິດຕິສັກ	ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິຊາການບໍລິຫານ	ຊັບ	
ພະຍາກອນນ້ຳ	ແລະ	ການປັບໂຕເຂ້ົາກັບການປ່ຽນແປງສະ
ພາບດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

ວັນທີ	7	ເດືອນ	ມັງກອນ	2013	ສວນ	ຜາຕັດແກ້ຮ່ວມກັບ	
ການຈັດຕັ້ງຂອງປະຊາຊົນປາກກາແຫ່ງຄວາມຫວັງ	 
NGO Pencils of Promise (POP) ໄດ້ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ 
ໃນສວນຄົວສຳລັບໂຮງຮຽນ	ຊ່ຶງກວມເອົາການເຝິກອົບຮົມ 
ພະນັກງານຂອງ POP	ເພ່ືອນຳໄປສອນໃຫ້ນັກຮຽນປະຖົມ 
ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ	ໃນການສ້າງສວນ 
ຄົວສຳລັບໂຮງຮຽນ	ໂດຍສະໜັບສະໜູນໂດຍ	ສະມາຄົມ 
ເພື່ອນຜາຕັດແກ້	ແລະ	ສະຖານທູດຝຣັ່ງ (FSD)



ໃນເດືອນພະຈິກ	ປີ	2012	ທ່ີຜ່ານມາທ່ານ	ນາງ	Orna  
Gilchrist	ນັກພືດສວນ	ຈາກສວນພຶກສາຊາດ	ອິດິນເບີກ	 
ມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທິມງານສວນ	ຜາຕັດແກ້ທາງດ້ານ 
ພືດສວນເຊັ່ນ:	ການເທັກນິກການປູກໄມ້ປະດັບ	ແລະ	 
ການກຳຈັດພະຍາດຂອງພືດ	ແລະ	ເຂົ້າ	ຮ່ວມໂຄງການ 
ຍ່ອຍໃນສວນຄົວສຳລັບໂຮງຮຽນ	ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນມີ	
ນັກພືດສວນຈາກສວນພຶກສາຊາດສິບສອງພັນນາ,	
ປະເທດຈີນ	ສອງ	ທ່ານຄື	ທ່ານ	Houang	ແລະ	ທ່ານ	
ນາງ	Seling ໄດ້ມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທິມງານພວກເຮົາ 
ເປັນ	ໄລຍະເວລາ	1	ອາທິດ	ດ້ານການລົງປະຕິບັດຂອງ 
ການປູກດອກເຜິ້ງ	ແລະ	ການປູກພືດຕະກຸນຂີງ-ຂ່າ



ໃນວັນທີ່	2-5/12/2012	ໂທລະພາບຈາກປະເທດຝຣັ່ງກໍ່ໄດ ້
ມາຖ່າຍທຳການເຄ່ືອນໄຫວຂອງສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້: 
ໄດ້ຖ່າຍທຳການເຮັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມ	ທ່ີຜານ້ຳຢາດໂດຍ 
ນັ່ງເຮືອປະມານ	30	ນາທີ	ໃນການເກັບຕົວຢ່າງພືດທີ່ມີຊິວີດ 
ມາປູກຮັກສາໄວ້ທ່ີຜາຕັດແກ້	ແລະ	ເຮັດຕົວຢ່າງພືດແຫ້ງ	ແລະ 
ຈາກນັ້ນໄດ້ຖ່າຍທຳ	ກິດຈະກໍາ	ການສຶກສາພືດສາດພື້ນ 
ບ້ານຂອງຊາວເຜົ່າມົ້ງທີ່ບ້ານລ່ອງລັນ	ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກຕົວ 
ເມືອງ	ປະມານ	40	ຫຼັກ	ນອກນັ້ນ	ຍັງໄດ້ໄປຖ່າຍທຳທີ່ປ່າ 
ທຳມະຊາດທີ່ເປັນເຂດທ່ອງທຽວສຳຄັນຂອງຫຼວງພະບາງ 
ດັ່ງ	ຕາດກວາງຊີ	ແລະ	ຕາດແສ້.	

ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ຢູ່ໃນໄລຍະອອກແບບ 
ແລະ	ວາງໂຄງສ້າງ,	ໄດ້ມີນັກສະຖາປັດຈາກປະເທດ 
ນອກເວສອງທ່ານຄື	ທ່ານ	Dagur Eggertson &  
ທ່ານ	Sami Rintala ໄດ້ມາອອກແບບໂຄງສ້າງ 
ໂຮງເຮືອນແມງກະເບື້ອ	ແລະ	ໂຮງເຮືອນດອກເຜິ້ງ.



 

 

ພວກຂ້າພະເຈ້ົາ,	ຜູ້ອຳນວຍການ	ແລະ	ພະນັກງານສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈອັນລ້ົນເຫືຼອມາ 
ຍັງທ່ານ David Lim ຜູ້ຈັດການສວນດອກເຜ້ິງ	ຂອງສວນພຶກສາຊາດ	ສິງກະໂປ	ທ່ີໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທ່ີມີຄຸນຄ່າສູງ	ດ້ານການ 
ປູກດອກເຜິ້ງ	ທີ່ສວນພຶກສາຊາດ	ຜາຕັດແກ້	ໃນ	ວັນທີ່	10-15	ເດືອນມັງກອນ	2013	ມີອາຈານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ 
ສຸພານຸວົງ		2	ທ່ານ,	ຈາກວິທະຍາໄລກະສິກຳ	ແລະ	ປ່າໄມ້	ພາກເໜືອ	2	ທ່ານ,	ຈາກສະຖາບັນ	ນິເວດວິທະຍາ	ແລະ	 
ເຕັກໂນໂລຢີຊິວະພາບ	2	ທ່ານ	ແລະ	ພະນັກງານຜາຕັດແກ້	10	ຄົນ	ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ.ເມື່ອສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ 
ແລ້ວ	ເພ່ິນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ	ວິທະຍາໄລກະສິກຳ	ແລະ	ປ່າໄມ້	ພາກເໜືອ,	ໄດ້ມີການບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບການປູກດອກເຜ້ິງ 
ໃຫ້ແກ່ອາຈານ	ແລະ	ນັກສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວດ້ວຍ.	ນອກຈາກນັ້ນເພິ່ນຍັງໄດ້ຢ້ຽມຢາມ	ແລະ	ບັນລະຍາຍທີ່	
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.	ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສວນພຶກສາຊາດ	ສິງກະໂປ.	
ໃນໄລຍະດຽວກັນນັ້ນ	ສວນພຶກສາຊາດ	ຜາຕັດແກ້ໄດ້ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າ	ພືດສວນຄົນໃໝ່,	ທ່ານ	Florian Obermeier,	
ມາຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ	ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມມາຊ່ວຍໃນການສ້າງສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້.



ທ້າຍເດືອນ	ມັງກອນ	ປີ	2013,	ທ່ານ	Stephen Her-
rington	ແລະ	ທ່ານ	ນາງ	Lucy ຈາກ	Glasgow Botanic 
Garden ນັກພືດສາດ	ຊ່ຽວຊານດ້ານພືດກຸ່ມໄຄ	ແລະ	
ກຸ່ມຜັກກູດ	ຈາກປະເທດສະກອັດແລັນໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ 
ພວກເຮົາ	ແລະ	ອອກພາກສະໜາມຢູ່ທ່ີຕາດທອງ,	
ຫຼວງພະບາງ.
 
Dr.	Biba Vilayleck	ນັກພືດສາດພື້ນບ້ານໄດ້ມາເຮັດວຽກ 
ຊ່ວຍສວນຜາຕັດແກ້ໃນດ້ານພືດສະໝູນໄພ	ແລະ	ອອກ 
ພາກສະໜາມເກັບຕົວຢ່າງພືດສະໝູນໄພຮ່ວມກັບປະຊາ
ຊົນບ້ານຫ້ວຍທອງ	ພ້ອມທັງໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງພືດມາປູກ 
ຮັກສາໄວ້ທີ່ສວນພຶກສາຊາດ	ຜາຕັດແກ້.	



ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບແມງກະເບື້ອ

ຂຽນໂດຍ: ຊາຍສະໜອນ ອິນທະວົງ

ແມງກະເບື້ອ	ເປັນແມງໄມ້ທີ່ມີປີກສວຍງາມ	ປະສົມປະສານກັນ 
ມີຫຼາກຫຼາຍສີສັນ	ແລະ	ໜ້າອັດສະຈັນ.	ແມ່ງກະເບື້ອ 
ເປັນສັດທີ່ບ່ໍມີກະດູກສັນຫັຼງ,	ມີແຕ່ເປືອກແຂງຫຸ້ມຫ່ໍລຳຕົວ,	ແມງ 
ກະເບ້ືອ	ນອນຢູ່ໃນອານາຈັກສັດ (Animalia Kingdom),	ເປັນແມງ 
ໄມ້ຈັດຢູ່ໃນສາຂາສັດຕີນຂ້ໍ	(Phylum Arthropoda),	ຢູ່ໃນເລ່ົາ 
ແມງໄມ້	(Class Insecta),	ແລະ	ຈັດຢູ່ໃນເຜ່ົາ	ແມງກະເບ້ືອ	
(Order Lepidoptera),	ເປັນແມງໄມ້ຈຳພວກ	ທ່ີມີເກັດເທິງແຜ່ນ 
ປີກໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວຈັດອອກເປັນສອງກຸ່ມຄື:	ກຸ່ມທ່ີໜ່ຶງແມ່ນແມງ 
ກະເບ້ືອກາງເວັນ	(Butterflies) ແລະ	ແມງກະເບ້ືອບິນໄວ	(Skippers) 
ເຊ່ິງເປັນແມງກະເບ້ືອຫາກິນຕອນກາງເວັນ	ແລະ	ໃກ້ຊິຄ່ອຍຄ່ໍາ;	 
ກຸ່ມທ່ີສອງ	ແມ່ນແມງກະເບ້ືອກາງຄືນ	(Months)	ເຊ່ິງເປັນແມງ 
ກະເບ້ືອ	ຫາກິນສະເພາະກາງຄືນເທ່ົານ້ັນ.	ນອກນ້ັນ	ໃນແຕ່ລະ 
ຕະກຸນຍັງມີການແຍກອອກ	ເປັນຕະກຸນຍ່ອຍໆອີກແລ້ວຈ່ຶງມີການ 
ແຍກເຖິງສະກຸນ	ແລະ	ຊະນິດຕ່ໍໄປຕາມລຳດັບ.	ວົງຈອນຊີວິດຂອງ 
ແມງກະເບ້ືອຈະປະກອບມີ	4	ຂ້ັນຕອນຫັຼກ:	ໄລຍະໄຂ່,	ໄລຍະເປັນ 
ຕົວບ້ົງ,	ໄລຍະເປັນດັກແດ້	ແລະ	ໄລຍະຕົວເຕັມໄວ.	ການພົບເຫັນ 
ແມງກະເບ້ືອແຕ່ລະຊະນິດ	ຫຼາຍ	ຫືຼ	ໜ້ອຍ	ແມ່ນຂ້ຶນກັບສະພາບ 
ແວດລ້ອມ	ແລະ	ພືດທ່ີເປັນອາຫານຂອງພວກມັນ.	ການໃຊ້ເວລາ 
ໃນໄລຍະເປັນຕົວດັກແດ້ຈະຊ້າ	ຫືຼ	ໄວ້	ນ້ັນສ່ວນໜ່ຶງແມ່ນຂ້ຶນກັບ 
ອາຫານ	ແລະ	ສະພາບອາກາດ	ເຊ່ິງພົບໃນແມງກະເບ້ືອບາງ 
ຊະນິດ.	ຕົວຢ່າງວົງຈອນຊີວິດຂອງແມງກະເບ້ືອລາຍເສືອ	 
(Danaus genutia)

4.	ໄລຍະເປັນຕົວເຕັມໄວ	10	ຫາ	16	ວັນ3.	ໄລຍະເປັນດັກແດ້	14	ຫາ	15	ວັນ

2.	ໄລຍະເປັນບ້ົງ	15	ຫາ	17	ວັນ1.	ໄລຍະເປັນໄຂ່	4	ຫາ	5	ວັນ



ຄໍາສໍາພາດ

ເມື່ອວັນທີ	23	ເດືອນ	ກຸມພາ	2013	ແກ້ວອຸດອນ	ສຳພາດ	
ທ່ານ	ດຣ.	ບິບາ	ວິໄລເລັກ	ເຊິ່ງໃຫ້ຂໍ້ຄວາມການສໍາພາດດັ່ງ: 
	ຊື	່Dr. Biba Vilayleck ອາຍຸ	73	ປີ	ສັນຊາດຝຣັ່ງ,	ຄົ້ນຄວ້າ 
ກ່ຽວກັບ	ພຶກສາສາດພື້ນບ້ານ	ໄດ້ເຂົ້າ	ມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວ	30	
ກວ່າປີແລ້ວ,	ຮູ້ສຶກວ່າມີ	ຄວາມຜູກພັນກັບເມືອງລາວຫຼາຍ	 
ເພາະວ່າຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ	ໃຈດີ	ອາໄສຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດເກືອບທັງໝົດ,	ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທ່ີມີ 
ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສຶກສາການນຳໃຊ້ພືດຂອງຂ້ອຍ,	ຕົວຢ່າງ	 
ເຊັ່ນ:	ຕົ້ນກ້ວຍ	ທຸກພາກສ່ວນຂອງຕົ້ນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ 
ຕໍ່ຄົນລາວຫຼາຍ	ເຊັ່ນ:	ລຳຕົ້ນ	ແລະ	ໃບ	ໃຊ້ເຂົ້າໃນທາງດ້ານ 
ສາສະໜາ	ເຮັດຂັນໝາກເບັງ,	ຫໍ່ເຂົ້າໜົມ	ແລະ	ປຸ່ງແຕ່ງ 
ເປັນອາຫານຕ່າງໆ,	ໝາກ	ແລະ	ດອກ	ໃຊ້ເປັນອາຫານ,	ເຮັດ 
ໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ວ່າທຸກພາກສ່ວນຂອງຕົ້ນກ້ວຍແມ່ນມີຄຸນປະໂຫຍດ
ອັນມະຫາສານສຳລັບຄົນລາວ.	ນອກນ້ີຍັງມີພືດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ
ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄົນລາວຫຼາຍ	ສະນັ້ນຄິດວ່າຖ້າປະເທດລາວ 
ສາມາດຮັກສາທຳຊາດໄວ້ໄດ້	ລູກຫຼານ	ໃນອານາຄົດກໍ່ຈະມ	ີ 
ອາຫານ,	ຢາປົວພະຍາດ	ແລະ	ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆຈາກທຳມະຊາດ 
ໄວ້ໃຊ້ຢ່າງຍືນຍົງ.	ສຸດທ້າຍນີ້ຄົນລາວຍັງມີຫຼາຍຊົນຊາດຊົນ 
ເຜົ່າທີ່ມີວັດທະນະທຳໃນການໃຊ້ພືດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອີກບາງ 
ເທື່ອພືດຊະນິດດຽວກັນ	ແຕ່ມີການນຳໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນຕາມ 
ແຕ່ລະຊົນເຜົ່າ.	ຂ້ອຍດີໃຈຫຼາຍທີ່ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	 
ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ	ແລະ	ສຶກສາທາງດ້ານພຶກສາສາດພື້ນບ້ານ 
	ແລະ	ປູກພືດໄວ້ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງໄດ້ຮຽນຮູ້	ແລະ	ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ.



ການປູກ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນຜັກກູດເປັນພືດປະດັບ 

ຂຽນໂດຍ: ອິນສະໄຫວ ສິດທິໂວຫານ

ຜັກກູດເປັນພືດລ້ົມລຸກທ່ີມີຮາກ,	ລໍາ,	ໃບ	ແຕ່ບ່ໍມີດອກ,	ຂະຫຍາຍ	 
ພັນດ້ວຍສະປໍ.	ສ່ວນຫຼາຍເພ່ິນມັກພົບເຫັນປົກຄຸມພ້ືນດິນຢູ່ຕາມ 
ແຄມຫ້ວຍຮ່ອງໜອງບຶງແມ່ນ້ໍາລຳເຊ,	ຜາຫີນ,	ທັງໃນນ້ໍາ	ແລະ	
ເທິງກ່່ິງໄມ້ໃນປ່າທ່ີຊຸ່ມເຢັນ.	ຜັກກູດຍັງສາມາດຢູ່ໄດ້ສູງເຖິງ	1000	 
ແມັດ	ຂ້ຶນໄປ.	ຜັກກູດມີຄວາມສູງ		2-3	ແມັດ	ແລະ	ຜັກກູດຕ້ົນ 
ບາງຊະນິດເຊ່ິງມີຄວາມສູງເຖິງ	6	-	8	ແມັດ,	ຜັກກູດເປັນພືດປະດັບ 
ໃບ,	ລໍາຕ້ົນ	ແລະ	ບາງຊະນິດຍັງເປັນຢາພ້ອມທັງກິນເປັນອາຫານ	
ສະນ້ັນຈ່ຶງມີຄວາມສໍາຄັນ	ແລະ	ມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍ 
ຊຸມຊົນຊາວລາວ	ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດທ້ອງຖ່ິນ.
ການຂະຫຍາຍພັນ:
ການຂະຫຍາຍພັນຕ້ົນຜັກກູດມີ	3	ແບບຄື:	
1.	ປັກຊໍາກີບ:	ໃຊ້ຄັດເຕີຕັດເອົາກີບຕ້ົນຜັກກູດແລ້ວນໍາມາຊໍາໄວ້ 
ກະໂຖ	ຫືຼ	ພ້ືນທ່ີປູກ
2.	ແຍກເຫ້ົງາ:	ເລືອກເອົາຕ້ົນຜັກກູດທ່ີມີຫຼາຍເຫ້ົງາໃນສຸມດຽວ 

ມາແຍກດ້ວຍວິທີໃຊ້ຄັດເຕີ	ຫືຼ	ມີດຕັດແຍກເອົາສອງຕ້ົນ	ແລະ	 
ໜ່ຶງໜ່ໍອອກຈາກສຸມ	ແລ້ວນໍາໄປປູກໃສ່ກະໂຖໃໝ່
3.	ການກ້າດ້ວຍສະປໍ:	ເວລາອອກພາກສະໜາມທາງ 
ໄກເມ່ືອເຮົາຫຍຸ້ງຍາກທ່ີຈະນໍາເອົາຕ້ົນຂອງຜັກກູດມາປູກພວກ 
ເຮົາອາດສັງເກດເບ່ິງສະປໍຂອງຜັກກູດທາງກ້ອງໃບ,	ຖ້າມີແຊກ 
ເປັນສີແດງສະແດງວ່າສະປໍນ້ັນແກ່ແລ້ວເຮົາກ່ໍສາມາດເກັບ 
ສະປໍຈາກຕ້ົນນ້ັນໄດ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຈ້ຍພັບເປັນຊອງ	
ແລ້ວເລືອກຕັດເອົາໃບທ່ີບ່ໍແກ່	ແລະ	ອ່ອນເກີນໄປໃບທ່ີມີຖົງສະປໍ 
ຕິດຢູ່ຫຼາຍມາຕັດເປັນປ່ຽງນ້ອຍໃສ່ຊອງແລ້ວພັບ	ແລະ	ເກັບ 
ຮັກສາໄວ້ບ່ອນແຫ້ງທ່ີບ່ໍມີແສງແດດ	ປະມານ	1	ອາທິດ	ເມ່ືອໃບ 
ແຫ້ງແລ້ວກ່ໍນໍາມາຍ່ອງເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ເມັດສະປໍລ່ົນອອກຈາກຖົງ 
ສະປໍຕ່ໍຈາກນ້ັນກ່ໍກ້າແກ່ນດ່ັງກ່າວດ້ວຍກະຕ່າກ້າແກ້ນ.	ວັດສະ 
ດຸກ້າແກ່ນໃຊ້ຝຸ່ນໂບ່ມສອງສ່ວນ,	ຂ້ີຊາຍໜ່ຶງສ່ວນ	ອັດຕາ	½	
ປະສົມກັນໃສ່ລົງກະບະກ້າ 

ແກ່ນ	ຫືຼ	ນໍາໃຊ້	ຝຸ່ນປູກຈາກໂຮງງານເທລົງໃສ່ກະຕ່າກ້າແກ່ນ 
ອັດລົງໃຫ້ແໜ້ນນ່ອຍໜ່ຶງ,	ຫັຼງຈາກນ້ັນກ່ໍເອົາເເກ່ນສະປໍມາຫວ່ານ 
ໃຫ້ສະໝ່ໍາສະເໝີ	ຈາກນ້ັນຫົດນ້ໍາແລ້ວຄຸມດ້ວຍຖົງຢາງປະລາ 
ສະຕິກມັດໃຫ້ລະອຽດແລ້ວນໍາໄປໄວ້ບ່ອນທ່ີມີຄວາມຊຸ່ມເຢັນດີ, 
ຫັຼງຈາກນ້ັນເມ່ືອເຫັນເປັນສີຂຽວປະມານ	2	ອາທິດກ່ໍເປີດ 
ຖົງຢາງອອກແລ້ວໃຫ້ນ້ໍາປົກກະຕິມ້ືລະຄ້ັງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ເຕັກນິກວິທີການປູກ 
-	ການປູກຜັກກູດໃສ່ພ້ືນດິນ:	ພ້ືນທ່ີປູກຄວນໃຫ້ມີສະພາບແວດ 
ລ້ອມຄືບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງມັນເຊ່ັນ:	ແສງ,	ອຸນຫະພູມ,	ຄວາມຊຸ່ມ	
ແລ້ວຈ່ຶງກະກຽມອຸປະກອນການປູກ	ແລະ	ອະນາໄມສະຖານທ່ີ 
ປູກ	ຂຸດດິນໃຫ້ເລິກປະມານ	20	ຊມ	ໃຊ້ປູນຂາວຫວ່ານລົງໄປ 
ໝ້າດິນປະຕາກແດດໄວ້	5-6	ວັນ	ແລ້ວປ້ີນດິນຫວ່ານປູນຂາວ 
ອີກແລ້ວປະໄວ້	2	ວັນ	ຫັຼງຈາກນ້ັນທັບດິນໃຫ້ແຫຼກພໍດີໃສ່ຟຸ່ນໂບ່ມ 
ລົງໄປໜາປະມານ	5	ຊມ	ຄົນໃຫ້ເຂ້ົາກັນ,	ຫົດນ້ໍາໃຫ້ຊຸ່ມຂຸດເປັນ 



ຂຸມເລິກພໍດີກັບເຫງ້ົາຂອງຕ້ົນຜັກກູດ	ແລ້ວເອົາຕ້ົນຜັກກູດນ້ັນ 
ວາງລົງໄປໂດຍໃຫ້ໂຄ່ນຮາກຂອງຜັກກູດພໍດີກັບປາກຂຸມຕ້ັງໃຫ້ 
ຊ່ືຖົມດິນພຽງກັບໜ້າດິນແລ້ວຫົດນ້ໍາໃຫ້ຊຸ່ມພໍດີຄຸມດ້ວຍເສດໄມ້.
-ການປູກຜັກກູດໃສ່ກະໂຖ:	ການປູກໃສ່ກະໂຖຄວນມີການປະສົມ 
ດິນກ່ອນໂດຍມີອັດຕາສ່ວນປະກອບຄື:	ດິນ	1	ສ່ວນ	ຟຸ່ນບ່ົມ	
1	ສ່ວນ,	ຝຸ່ນຄອກ	0,5	ສ່ວນ,	ກາບພ້າວຕັດຕອນນ້ອຍທ່ີແຊ່	
ນ້ໍໍາແລ້ວ	1	ສ່ວນ	ແລະ	ແກບເຜົາ	1	ສ່ວນ	ຄົນໃຫ້ເຂ້ົາກັນ	ແລ້ວ
ເລືອກນໍາໃຊ້ໂຖດິນດີທ່ີສຸດເພາະມັນເກັບຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໄດ້
ດີ,	ໃຊ້ຫີນແຮ່	ຫືຼ	ກ້ອນດິນຈ່ີແຕກຫັກຮອງກ້ົນໂຖປະມານ	1/5	
ຂອງໂຖເພ່ືອປ້ອງກັນ 
ການລ້ົມຂອງໂຖ	ຫັຼງຈາກນ້ັນໃຊ້ຊ້ວນມືຕັກເອົາຝຸ່ນທ່ີປະສົມໄວ້ 
ໃສ່ໂຖໃຫ້ໄດ້	2/3	ແລ້ວນໍາເອົາຕ້ົນຜັກກູດມາລົງປູກໃສ່	ຕ່ໍຈາກ 
ນ້ັນຄຸມດ້ວຍຝຸ່ນທ່ີປະສົມໄວ້ອີກບ່ໍໃຫ້ເຕັມໂຖເກີນໄປຄວນຈ່ົງ 
ໄວ້ປະມານ	2	ຊມ	ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮາກບ່ໍເຂີນດິນສຸດທ້າຍກ່ໍຫົດນ້ໍໍາ 

ໃຫ້ປຽກຊຸ່ມແລ້ວປະໄວ້ໃນສວນກ້າ	ຫືຼ	ບ່ອນຊຸ່ມເຢັນ.
-ການປູກໃສ່ທ່ອນໄມ້:	ເໝາະສົມສໍາລັບຕ້ົນຜັກກູດທ່ີມີຮາກອາກາດ 
ເຊ່ັນ:	ຈໍາພວກກະແຕຫູຊ້າງ ແລະ	ອ່ືນໆການປູກແມ່ນນໍາເອົາໄມ້ 
ມາຕັດເປັນທ່ອນຍາວພໍປະມານແລ້ວໃຊ້ໃຍກາບໝາກພ້າວທ່ີໄດ້ 
ແຊ່ນ້ໍາແລ້ວ	24	ຊ່ົວໂມງ	ຫືຼ	ໃຊ້ສະເປັກນໍາມອດໂພະໃສ່ຮາກ 
ມັດດ້ວຍເຊືອກຕິດກັບທ່ອນໄມ້	ຫືຼ	ຕ້ົນໄມ້	ສຸດທ້າຍກ່ໍໃຊ້ນ້ໍາຫົດຈົນ
ກ່ວາມັນຈະຕິດແລ້ວສາມາດຫົດນ້ໍາລຸດຜ່ອນລົງກ່ໍໄດ້.



ດອກໜ້າເຈຍ	-cf.	Eranthemum sp.,	Acanthaceae

ສາລະຫນ້າຮູ້ທາງດ້ານພືດສາດ

ມີສາລະໜ້າຮູ້ດ້ານພືດສາດບາງຢ່າງມາຝາກມາ 
ຕ້ອນ	ແກ່ຜູ່ອ່ານເຊັ່ນບົດຄວາມທາງດ້ານວິຊາການ 
ທົ່ວໄປເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານເລັກໆນ້ອຍໆໃນການ 
ຮຽນຮູ້ພືດສາດໃຫ້ກວ້າງ	ຂວາງຂຶ້ນໃນປະເທດ	
ລາວເຮົາ	ເຊິ່ງມີເນື້ອຫາ	ສາລະດັ່ງນີ້:	ດອກບານ,	
ພືດຕະກຸນສົ້ມກຸ້ງ	ແລະ	ພືດສະກຸນເອື້ອງທຽນໃນ	 
ສປປ	ລາວ.

ສາລະໜ້າຮູ້ດ້ານພືດສາດເລັກໆນ້ອຍໆ	ກໍ່ສາມາດ 
ເປັນຈຸດສົນໃຈ		ນໍາເອົາໄປສຶກສາລະອຽດຕ່ືມໄດ້ທຸກ 
ເມ່ືອ	ເພ່ືອກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສຶກສາຄົ້ນ 
ຄວ້າດ້ານພືດສາດ	ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດສຳຄັນ	ແລະ 
ຈຳເປັນຕໍ່ການຂຶ້ນບັນຊີພືດ,	ຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາ
ເພື່ອນຳເອົາຂໍ້ມູນໄປພັດທະນາທາງດ້ານການຄຸ້ມ 
ຄອງ	ແລະນຳໃຊ້ໃນອານາຄົດ.



ຕົ້ນດອກບານ, ໄມ້ປ່າເຈົ້າຖິ່ນຂອງພາກເໜືອ

ລັກສະນະທາງພືດສາດ:	ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນປ່ຽນໃບສູງປະມານ	15	ແມັດ	ເຮືອນຍອດໂປ່ງ	ກິ່ງກ້ານບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ	ເປືອກ 
ຕົ້ນກ້ຽງສີເທົາອ່ອນເຖີງດຳມີຮອຍແຕກຫຍາບໆ	ໃບຮູບສ້ວຍເກືອບມົນ	ປາຍ	ແຍກເປັນ	2	ພູ່	ເລິກ	1/3	ຂອງຄວາມຍາວ	
ໃບກ້ວາງ	10	ຊມ,	ຍາວ	10	ຊມ.	ເສັ້ນກ່າງໃບ	9-13	ເສັ້ນອອກຈາກ່ກົກໃບ,	ກ້ານໃບຍາວປະມານ	3,5	ຊມ.	ຫູໃບມີ 
ຂະໜາດນ້ອຍຫຼົ່ນງ່າຍ	ດອກ	7-10	ຊມ.	ດອກສີຂາວແກມມ່ວງ	ອອກເປັນຊໍ່ສັ້ນໆ	ຈຳນວນຫຼາຍຕໍ່ຊໍ່ໜື່ງ	ເທິງກິ່ງທີ່ບໍ່ມີໃບ,	 
ກີບດອກ	5	ກີບ	ຍາວປະມານ	4	ຊມ.	ກີບດ້ານເທິງກ້ວາງ	ແລະ	ຮຽວລົງທີ່ຖານ	ເກສອນຜູ້ມີ	5	ອັນ	ຂະໜາດຍາວ	

ເກສອນແມ່ຄົດໂງ	ຍາວກ່ວາເກສອນຜູ້.	ໝາກ	ຂະໜາດ	20-30	x	2-2,5	ຊມ,	ແຕກຕາມແນວຍາວມ້ວນອອກດ້ານນອກ	ມີແກ່ນ	10-20	ແກ່ນ.	 
ລະດູອອກດອກ:	ໃນຊ່ວງເດືອນກຸມພາເຖິງເມສາ	ກ່ອນລະດູໃບປົ່ງໃໝ່.	
ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ:	ພາກພື້ນອິນໂດຈີນ,	ມຽນມ້າ,	ໄທ.	ຢູ່ໃນລາວ	ຕົ້ນດອກບານແຜ່ກະຈາຍໃນປ່າພາກເໜືອ	ນັບແຕ່ເຂດວັງວຽງ	ກາສີ	ຂຶ້ນໄປຫາຫຼວງພະບາງ,	ໄຊຍະບູລີ,	ຊຽງຂວາງ, 
ຜົ້ງສາລີ	ເປັນຕົ້ນ.	ເໝືອນດັ່ງຕົ້ນດອກບານເປັນເຈົ້າຖິ່ນໃນປ່າເຂດນັ້ນມາແຕ່ຊ້ານານ	ຍ້ອນຄວາມສະງ່າງາມຂອງດອກສີຂາວ	ຈັບຢູ່ປາຍກິ່ງ	ງ່າທີ່ໂລ້ນເປືອຍໃນຍາມລະດູແລ້ງຊົງ 
ຄວາມໂດດເດັ່ນໃນບໍລິເວນທີ່ພົບເຫັນ.
ການນໍາໃຊ້:	ດອກບານໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານທ້ອງຖິ່ນ	ລວກກິນກັບແຈ່ວຫຼື	ໃສ່ແກງ.	ນອກນັ້ນ	ຕົ້ນດອກບານສາມາດປູກເປັນໄມ້ປະດັບໄດ້	ຍ້ອນຄວາມງາມຂອງດອກ,	ຮູບໂສມ 
ແລະ	ສີສັນຂອງໃບ.	ຢູ່ໃນສວນພຶດສາຊາດ	ຜາຕັດແກ້ເອງ	ມັນກໍ່ເກີດທໍາມະຊາດ	ແລະ	ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວພໍສົມຄວນ.

ຂຽນໂດຍ: ກິດຕິສັກ ພຸດທະວົງ

ຊື່ຕະກຸນ: Fabaceae: Caesalpinioideae
ຊື່ວິທະຍາສາດ:	Bauhinia variegata L. 



ພືດຕະກຸນ ສົ້ມກຸ້ງ (Begoniaceae Family)

ພືດຕະກຸນນີ້ເປັນພືດລ້ົມລຸກປີດຽວ	ຫຼື	ມີອາຍຸຫຼາຍປີ,	ບາງຊະນິດ 
ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືໄມ້ພຸ່ມ	ແຕ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ,	ບາງຊະນິດມີ 
ເຫງົ້າ	ຫຼື	ຫົວໃຕ້ດິນ,	ລຳຕົ້ນຕ້ັງຊື່	ຫຼື	ເລືອຕາມໜ້າດິນ,	ອວບໜາ. 
ໃບດ່ຽວ,	ຈັບແບບສະຫັຼບ,	ຂອບໃບລຽບ	ຫືຼ	ເປັນແບບແຂ້ວເລ່ືອຍ, 
ກົກໃບບ້ຽວ,	ກ່າງໃບອອກຈາກກົກໃບ,	ມີຫູໃບຈັບຢູ່ກົກກ້ານໃບ,	 
ແຜ່ນໃບອວບໜາ,	ມີຂົນ	ຫືຼ	ກ້ຽງ.	ດອກອອກເປັນຊ່ໍຕາມຊອກໃບ, 
ດອກ	ສົມພະມາດດ້ານຂ້າງ,	ເປັນດອກແຍກເພດ,	ມີທ້ັງດອກເພດ 
ຜູ້	ແລະ	ເພດແມ່ຢູ່ໃນຕົ້ນດຽວກັນ,	ກີບລວມ	ເປັນກີບດອກ,	ມີ 
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນລະຫວ່າງ	ດອກເພດຜູ້	ແລະ	
ເພດແມ່,	ດອກເພດຜູ້ມີ	4	ກີບ	ລຽງເປັນ	ສອງຊັ້ນຄື	ຊັ້ນໃນ	ແລະ 
ຊັ້ນນອກ,	ດອກເພດແມ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັກມີ	5	ກີບ,	ເກສອນ 
ເພດຜູ້ມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍລຽງເປັນຊັ້ນໆ,	ກ້ານຊູຖົງລະອອງ 
ເກສອນເພດຜູ້ກົກມັກເຊ່ືອມຕິດກັນເລັກນ້ອຍ,ຖົງລະອອງເກສອນ 
ຈັບຢູ່ຖານ,	ເກສອນເພດແມ່ມີ	1	ອັນ,	ຮັງໄຂ່ລຸ່ມວົງກີບດອກມີ 
3	ຫ້ອງ	ແລະ	ມີ	3	ປີກ,	ມີໄຂ່ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ	ໃນຫ້ອງໜຶ່ງ,	 
ຄໍຮວງຮັບລະອອງເກສອນເພດແມ່ມີ	3	ອັນ	ແຕ່ລະອັນແຍກອອກ 
ເປັນ	2	ແສກ,	ຮ່ວງຮອງຮັບລະອອງເກສອນມີ	6	ອັນ,	ບິດບ້ຽວ	ຫືຼ	
ເປັນປຸ່ມນ້ອຍໆທ່ົວໄປ.	ໝາກເມ່ືອແກ່ແລ້ວຈະແຕກ,	ໝາກມີປີກ, 
ແກ່ນຂະໜາດນ້ອຍຄ້າຍຄືສະປໍຂອງພວກຜັກກູດ.	
ພືດຕະກຸນສົ້ມກຸ້ງທ່ົວໂລກມີພຽງ	2	ສະກຸນຄື:	Begonia ແລະ 
Hillebrania.	ສະກຸນ	Hillebrania ມີພຽງຊະນິດດຽວພົບຢູ່ 
ທະວີບອາເມຣິກາ,	ສ່ວນສະກຸນ Begonia ມີ	1600	ຊະນິດ, 
ສ່ວນຫຼາຍມັກພົບຢູ່ຕາມແຄມຫ້ວຍນ້ຳ,	ຜາຫີນປູນທ່ີມີຄວາມຊຸ່ມ 
ຊື່ນ.	ໃນປະເທດລາວເຮົາມີລາຍງານແລ້ວວ່າພົບຈຳນວນ	13	
ຊະນິດ,	ແຕ່ກໍ່ຍັງພົບຊະນິດໃໝ່ເພີ່ມຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ	ເຊັ່ນ:	Bego-
nia cladotricha M.Hughes	ພົບຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນໃນປີ	 

 

2007,	ແລະ	Begonia viscosa  
Aver. et H.Q. Nguyen  
ພົບຢູ່ວັງວຽງ,	ແຂວງວຽງຈັນໃນປີ	
2012,	ຍັງມີຫຼາຍຊະນິດຂອງພືດ 
ຕະກຸນນ້ີທີ່ຍັງລໍຖ້າການຄ້ົນຄວ້າ	 
ແລະ	ອາດເພີ່ມຈຳນວນຂ້ຶນ 
ເລ້ືອຍໆໃນປະເທດລາວເຮົາ. ຮູບສົ້ມກຸ້ງດົງ	Begonia handelii var. prostrata



ໜາກ
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ຮຽບຮຽງໂດຍ: ແກ້ວອຸດອນ ສຸວັນນະກູມມານ

ຢູ່ໃນປະເທດລາວໃນປະຈຸບັນໄດ້ມີລາຍງານວ່າ	ພືດຕະກຸນດອກ 
ເຜ້ິງ	485	ຊະນິດແລ້ວ	ແລະ	ຄາດວ່າມີຫຼາຍກວ່າ	800	ຊະນິດ.	 
ສະກຸນເອ້ືອງທຽນ	ເປັນດອກເຜ້ິງສະກຸນໜຶ່ງທີ່ມີຈຳນວນທັງ 
ໝົດປະມານ	200	ຊະນິດໃນທົ່ວໂລກ,	ມີການກະຈາຍພັນຢູ່ໃນ 
ເຂດຮ້ອນຊຸ່ມ	ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພົບຢູ່ໃນອາຊີ,		ສຳລັບໃນລາວເຮົາ 
ມີປະມານ	20	ຊະນິດ	(A.Schuiteman	et	al.	2008),	ມັກເກີດ 
ຕາມຕ້ົນໄມ້,	ພະລານຫີນທ່ີມີພວກໄຄຫຼາຍໆ,	ມັກພົບຕາມ 
ປ່າໂຄກ,	ປ່າປະສົມປ່ຽນໃບ	ແລະ	ປ່າດົງດິບແລ້ງ. 
ລຳຕ້ົນມີຮູບໄຂ່	ຫຼື	ຮູບກະສວຍ	ຄ້າຍຮູບໝາກກ້ວຍ,	

ເກີດເປັນກຸ່ມໃກ້ໆກັນ,	ມີກາບຫຸ່ມຫໍ່່ລູກຫົວ,	ບາງຄັ້ງເປັນສັນ	
ປາຍສຸດຈະມີໃບຕິດຢູ່	ສ່ວນຫຼາຍຈະມີສອງໃບ,	ໃບສ່ວນຫຼາຍ 
ເປັນຮູບຂອບຂະໜານ	ແລະ	ຮູບສວຍຮຽວຍາວ,	ແຜ່ນໃບໜາ, 
ປາຍໃບຮຽວແຫຼມ,	ກ້ານໃບສ້ັນໆ.	ຊໍ່ດອກຈະອອກທ່ີປາຍສຸດ 
ຂອງລຳຕົ້ນ	ມີຈຳນວນດອກໜ້ອຍຫາຫຼາຍ,	ກາບດອກສ່ວນໃຫຍ່ 
ແລ້ວເປັນຮູບແຂບຮຽວຍາວ,	ກີບດອກເປັນຮູບແຂບ	ຫຼື	ຮູບຂອບ 
ຂະໜານ,	ກີບປາກຈະເປັນຮົງຢູ່ກົກ	ສ່ວນປາຍຈະເປັນສາມແສກ 
ຕ້ືນໆ	ຫຼື	ເປັນເສັ້ນຝອຍໆຢູ່ຕາມຂອບຂອງກີບປາກ.

ເອ້ືອງທຽນສີສ້ົມ
Coelogyne brunnea
ເປັນຕ້ົນດອກເຜ້ິງອີງອາໄສ,	ຂະຫຍາຍດ້ານຂ້າງ,	ຈັບຢູ່ຕາມພະລານ 
ຫີນ	ຫຼື	ຈັບຢູ່ຕາມຕ້ົນໄມ້.	ຫົວຮູບກະສວຍກ້ຽງ	ຂະໜາດ	4-6	x	
1-2	ຊມ,	ອອກເປັນກຸ່ມໜາແໜ້ນ,	ສີຂຽວຜິວຂ້ອນຂ້າງເຫຼື້ອມ.	
ໃບເປັນຮູບສ້ວຍກວ້າງ,	ປາຍແຫຼມ,	ຂອບໃບລຽບ,	ກົກໃບຮູບລ້ີມ	
ແຜ່ນໃບຂະໜາດ	10-15	x	3-5	ຊມ,	ແຜ່ນໃບກ້ຽງ	ແລະ	ຂ້ອນ 
ຂ້າງຜິວເຫຼື່ອມດ້ານເທິງຂອງແຜ່ນໃບ.	ດອກອອກເປັນຊໍ່ຕັ້ງອອກ 
ທ່ີຍອດໃໝ່ຢູ່ປາຍຍອດ	ມີປະມານ	5	ດອກ,	ກາບດອກນ້ອຍຍາວ	
ຮູບແຂບແກມຮູບໃບຫອກຍາວ	2,5	ຊມ,	ກີບດອກເປັນຮູບ 
ໃບຫອກ	2,5	x	0,6	ຊມ,	ກີບປາກເປັນແຜ່ນຍາວ	ມີແຕ້ມສີແດງ	
ຫຼື	ສີນ້ຳຕານ,	ປາຍຈະເປັນຕ່ີງແຫຼມອອກມາ.
ລະດູອອກດອກ:ໃນຊ່ວງເດືອນ	ຕຸລາ	ເຖິງ	ເດືອນ	ທັນວາ
ແຫ່ຼງທ່ີຢູ່ອາໄສ:	ພົບຕາມປ່າດົງດິບແລ້ງ,	ປ່າປະສົມ	ແລະ	ປ່າໂຄກ.
ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ:	ໄທ,	ມຽນມ້າ	ແລະ	ຫວຽດນາມ,	ລາວ	(ແຕ່	
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຖິງສາລະວັນ)	

ພືດສະກຸນເອື້ອງທຽນບາງຊະນິດໃນ ສປປລາວ

ເອ້ືອງທຽນສີສ້ົມ	Coelogyne brunnea



ເອ້ືອງທຽນຫີນ
Coelogyne calcicola
ເປັນຕ້ົນດອກເຜ້ິງອີງອາໄສ,	ຂະຫຍາຍຕົວດ້ານຂ້າງ,	ຈັບຢູ່ຕາມຕ້ົນ 
ໄມ້	ຫືຼ	ດານຫີນ,	ຫົວລູກຮູບສວຍ	ເປັນຮ່ອງ	ຫືຼ	ລຽບ,	ຂະໜາດ	4-7	x	 
1-2	ຊມ,	ສີຂຽວອົມເຫຼືອງ,	ມີ	2	ໃບຕ່ໍຫົວ,	ລູກຫົວອອກຫ່າງໆກັນ.	
ໃບຮູບຮີ	ຫຼື	ຮູບຂອບຂະໜານແກມຮູບໃບຫອກແຂບ	ຂະໜາດ	 
20-25	x	4-9	ຊມ,	ແຜ່ນໃບໜຽວໜາ.	ດອກອອກເປັນຊໍ່ທ່ີປາຍ 
ຍອດຂອງລູກຫົວ	ຕັ້ງຊື່ຂຶ້ນປະມານ	4	ດອກ,	ດອກຂະໜາດ	4-5	 
ຊມ,	ກາບດອກຮູບແຂບຮຽວຍາວ	2,5-3	ຊມ,	ກີບດອກຮູບຮີສີ 
ຂາວຄຣິມ,	ກີບປາກເປັນແຜ່ນຍາວ	ມີສີແດງ	ຫຼື	ສີເຫຼືອງສ້ົມເປັນ 
ຢູ່ເຄ່ິງກາງ	ແລະ	ມີເສັ້ນຂອບເປັນສີນ້ຳຕານເຂ້ັມ,	ຂອບກີບປາກ 
ເປັນເສ້ັນຝອຍໆອອກມາ.	
ລະດູອອກດອກ:	ອອກໃນເດືອນເມສາ	ເຖິງ	ມິຖຸນາ
ແຫຼ່ງທ່ີຢູ່ອາໄສ:	ພົບໃນປ່າດົງດິບແລ້ງ

ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ:	ໄທ,	ຫວຽດນາມ,	ມາເລເຊຍ,	ບູໄນ,	
ສິງກະໂປ	ແລະ	ລາວ	(ພົບແຕ່ພາກເໜືອເຖິງພາກໃຕ້ເຊັ່ນ:	
ແຂວງຊຽງຂວາງ,	ວຽງຈັນ,	ຈຳປາສັກ)

ເອ້ືອງທຽນໄຂ
Coelogyne cumingii
ເປັນດອກເຜ້ິງອີງອາໄສ,	ເກີດຕາມພະລານຫີນ	ແລະ	ຕ້ົນໄມ້,	
ຂະຫຍາຍຕົວດ້ານຂ້າງ,	ຫົວລູກຮູບໄຂ່ແກມຮູບສວຍ,	ຂະໜາດ	
4-6	x	2,5	ຊມ,	ເປັນຮ່ອງ,	ຫົວລູກເກີດໃກ້ໆກັນ.	ໃບເປັນຮູບຮີ	
ຂະໜາດ	15-20	x	3-4	ຊມ,	ແຜ່ນໃບຜີວເຫຼື້ອມ,	ປາຍໃບແຫຼມ	
ຂອບໃບລຽບ,	ມີ	2	ໃບຕ່ໍຫົວລູກ.	ດອກອອກເປັນຊໍ່ຕ້ັງຂ້ຶນທີ່ປາຍ 
ຍອດຂອງຫົວລູກໃໝ່ທີຂ້າງກົກຂອງຫົວເກ່ົາ,	ມີ	3-5	ດອກ,	
ດອກສີຂາວ	ຂະໜາດ	5	ຊມ,	ເມຶ່ອບານເຕັມທີ,	ກາບດອກ	ແລະ	
ກີບດອກຂ້າງທີ່ຈະເທົ່າກັນ,	ກີບປາກສີເຫືີອງສ້ົມ.
ລະດູອອກດອກ:	ໃນຊ່ວງເດືອນເມສາ	ເຖິງ	ເດືອນ	ມິຖຸນາ
ແຫ່ຼງທ່ີຢູ່ອາໄສ:	ພົບຕາມປ່າດົງດິບແລ້ງ,	ປ່າປະສົມປ່ຽນໃບ
ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ:	ໄທ,	ຫວຽດນາມ,	ກຳບູເຈຍ,	ບູໄນ,	
ມາເລເຊຍ,	ສິງກະໂປ	ແລະ	ລາວພົບຢູ່ທາງພາກໃຕ້	
ໃນແຂວງຈຳປາສັກ

ເອ້ືອງທຽນນ້ອຍ
Coelogyne fimbriata
ເປັນດອກເຜ້ິງອີງອາໄສ,	ຈັບຢູ່ຕາມຕ້ົນໄມ້	ຫືຼ	ພະລານຫີນ,	ຂະຫຍາຍ 
ຕົວທາງດ້ານຂ້າງ,	ຫົວລູກຮູບໄຂ່	ຂະໜາດ	3-6	x	2	ຊມ,	ສີຂຽວອົມ 
ເຫຼືອງ,	ຫົວລູກເກີດຫ່າງກັນ.	ໃບເປັນຮູບຮີ	10-15	x	2-4	ຊມ,	 
ສີຂຽວເຫຼື້ອມ,	ປາຍໃບແຫຼມ,	ຂອບໃບລຽບ.	ດອກອອກເປັນຊໍ່ທີ່ 
ປາຍຍອດ,	ມີປະມານ	3	ດອກ,	ຈະບານເທື່ອລະດອກ	ຂະໜາດ	3	
ຊມ	ເມື່ອບານເຕັມທ່ີ,	ກາບດອກຮູບແຂບຍາວ	2	ຊມ,	ກີບດອກ ເອື້ອງທຽນໄຂ Coelogyne cumingii 



ຮູບຮີ	ຍາວ	2,5	ຊມ,	ກີບປາກເປັນແຜ່ນຍາວມີສີນ້ຳຕານເປັນຈຸດໆ.
ລະດູອອກດອກ:	ອອກດອກໃນຊ່ວງເດືອນພຶດສະພາ	ເຖິງ	ກໍລະກົດ	
ແຫຼ່ງທ່ີຢູ່ອາໄສ:	ພົບຕາມປ່າດົງດິບ,	ທ່ີເປັນຫີນຢູ່ແຄມຫ້ວຍໃນ
ປ່າດົງດິບແລ້ງ,	ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ:	ອິນເດຍ,	ມຽນມ້າ,	ໄທ,	
ຫວຽດນາມ,	ລາວ	(ພົບຢູ່ພູເຂົາຄວາຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)	

ເອ້ືອງທຽນຫຼ່ຽມ
Coelogyne flaccida
ເປັນດອກເຜ້ິງອີງອາໄສ	ຈັບຢູ່ຕາມພະລານຫີນ	ຫືຼ	ຈັບຢູ່ຕາມຕ້ົນໄມ້, 
ຂະຫຍາຍຕົວດ້ານ,	ຫົວລູກຮູບໄຂ່	ຫຼື	ຮູບສ້ວຍ	ຂະໜາດ	4-7	x	
2	ຊມ,	ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃກ້ໆກັນ.	ໃບອອກທີ່ປາຍຂອງຫົວ
ລູກ	2	ໃບ,	ແຜ່ນໃບຮູບຮີ	ຫືຼ	ຂອບຂະໜານຂະໜາດ	15-20	x	 
3-5	ຊມ,	ປາຍໃບແຫຼມ,	ຂອບໃບລຽບ.	ດອກອອກເປັນຊໍ່ທີ່ປາຍ 
ຂອງຫົວໃໝ່ໃກ້ໆກັບຖານຂອງກົກຫົວເກ່ົາ,	ຊ່ໍດອກຫ້ອຍລົງມີ	10	 
ດອກ,	ດອກສີຂາວເມື່ອບານສຸດ	3	ຊມ,	ກາບດອກຮູບແຂບສີ 
ຂາວ,	ກີບດອກ	ຮູບຮີ	ຂະໜາດ	2-2,5	x	0,6	ຊມ,	ກີບປາກມີ 
ແຕ້ມສີເຫຼືອງ.	 
ລະດູອອກດອກ:	ອອກດອກໃນຊ່ວງເດືອນ	ເມສາ	ເຖິງ	ມິຖຸນາ
ແຫຼ່ງທ່ີຢູ່ອາໄສ:	ພົບໃນປ່າດົງດິບແລ້ງ
ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ:	ອິນເດຍ,	ເນປານ,	ຈີນ,	ໄທ,	ຫວຽດນາມ,	
ລາວ	ພົບແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້	(ຊຽງຂວາງ,	ວຽງຈັນ,	ຈຳປາສັກ)

ເອ້ືອງທຽນປາກເຫວີ
Coelogyne lawrenceana
ເປັນດອກເຜ້ິງອີງອາໄສ,	ຈັບຢູ່ຕາມຕ້ົນໄມ້	ແລະ	ພະລານຫີນ,	
ຫົວລູກຮູບໄຂ່	ຫືຼ	ຮູບຮີ	ຂະໜາດ	4-7	x	2,5	ຊມ,	ສີຂຽວອົມ 
ເຫືຼອງ,	ຫົວລູກເກີດຕິດໆກັນ.	ໃບຮູບຂອບຂະໜານ	ແຜ່ນໃບ 
ຜີວມັນເຫ້ືຼອມຂະໜາດ	 ເອ້ືອງທຽນນ້ອຍ	Coelogyne fimbriata  ເອ້ືອງທຽນຫຼ່ຽມ	Coelogyne flaccida



15-20	x	2-4	ຊມ,	ຂອບໃບລຽບ,	ປາຍໃບແຫຼມ,	ຈະມີ	2	ໃບຕ່ໍ 
ຫົວລູກ.	ດອກອອກເປັນຊ່ໍຕ້ັງຂ້ຶນມີ	2-4	ດອກ,	ກາບດອກຮູບແຂບ 
ສີຂາວອົມເຫຼືອງ	ຂະໜາດ	2,5	x	0,2	ຊມ,	ກີບດອກຮູບຮີ	ສີຂາວ 
ແກມເຫຼືອງ	ຂະໜາດ	2,5	x	0,8	ຊມ,	ກີບປາກເປັນແຜ່ນຍາວ	
ມີສີນ້ຳຕານເປັນຈຸດໆ,		ປາຍເຫວີອອກ.	
ລະດູອອກດອກ:	ອອກດອກໃນຊ່ວງເດືອນ	ທັນວາ	ເຖິງ	ກຸມພາ
ແຫ່ຼງທ່ີຢູ່ອາໄສ:	ພົບຕາມປ່າດົງດິບແລ້ງ
ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ:	ຫວຽດນາມ	ແລະ	ລາວ	(ແຂວງຈຳປາສັກ)

ເອ້ືອງທຽນລຳຮຽວ
Coelogyne longipes
ເປັນດອກເຜ້ິງອີງອາໄສ	ຈັບຢູ່ຕາມພະລານຫີນ	ຫືຼ	ຈັບຢູ່ຕາມຕ້ົນໄມ້,	 

ຫົວລູກຮູບຮີ	ຫຼື	ຮູບຂອບຂະໜານ	ຂະໜາດ	4-7	x	1	ຊມ,	ສີຂຽວ	 
ຜີວເຫຼື້ອມ,	ຈະມີກາບໃຕ້ຕິດຢູ່ໃກ້ກົກຂອງຫົວລູກ.	ໃບເປັນຮູບຮີ	ຫືຼ	
ຮູບຂອບຂະໜານ	ຂະໜາດ	10-14	x	4	ຊມ,	ມີ	2	ໃບຕ່ໍຫົວລູກ 
ຈັບຢູ່ປາຍ.	ດອກອອກເປັນຊໍ່ທ່ີປາຍຫົວລູກ	ຕ້ັງຂຶ້ນມີ	3-5	ດອກ,	 
ກາບດອກຮູບແຂບ	ສີຂາວ	ຂະໜາດ	2,5	x	0,2	ຊມ,	ກີບດອກຮູບຮີ	 
ສີຂາວ	ຂະໜາດ	2,5-3	x	0,7	ຊມ,	ກີບປາກເປັນແຜ່ນຍາວຮູບຂອບ 
ຂະໜາດແສກປາຍ	ມີສີເຫືຼອງໃກ້ໆກັບປາຍກີບ,	ໃນກົກຈະມີສີ 
ນ້ຳຕານອົມເຫຼືອງ,	ປາຍກີບເປັນວ້ຳເລັກນ້ອຍ.
ລະດູອອກດອກ:	ອອກດອກໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນ	ເຖິງ	ມິນາ
ແຫຼ່ງທ່ີຢູ່ອາໄສ:	ພົບໃນປ່າດົງດິບແລ້ງ	ຫຼື	ປ່າປະສົມປ່ຽນໃບ
ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ:	ອິນເດຍ,	ບູຖານ,	ມຽນມ້າ,	ຈີນ,	ຫວຽດນາມ	
ແລະ	ລາວເຮົາພົບຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ເອ້ືອງທຽນໃບລຽບ
Coelogyne pallens
ເປັນດອກເຜ້ິງອີງອາໄສ	ຈັບຢູ່ຕາມຕ້ົນໄມ້	ຫຼື	ພະລານຫີນ,	ຫົວລູກ 

Coelogyne flaccida



ຮຽວຍາວ	ສີຂຽວເຂ້ັມ	ຮູບຮີກົມ	ຂະໜາດ	4-6	x	1	ຊມ,	ຫົວລູກຈະ 
ເກີດຫ່າງໆກັນ	ແລ້ວເປັນສາຍຍາວອອກ.	ໃບຮູບຮີ	ຫຼື	ຮູບຂອບ 
ຂະໜານ	ແຜ່ນໃບລຽບກ້ຽງ,	ຂະໜາດ	10-14	x	2-3	ຊມ,	ປາຍໃບ 
ແຫຼມ,	ຂອບໃບລຽບ,	ມີ	2	ໃບຕໍ່ຫົວລູກ.	ດອກເປັນຊໍ່ທີ່ປາຍຍອດ 
ຂອງຫົວລູກ,	ຊ່ໍຕ້ັງຂ້ຶນ	ມີ	2-4	ດອກ,	ດອກສີຂາວ,	ກາບດອກຮູບແຂບ 
ຮຽວຍາວ	2-2,5	x	0,2-0,3	ຊມ,	ສີຂາວ,	ກີບດອກຮູບຮີ	ສີຂາວ	 
ຂະໜາດ	2-2,5	x	0,5-0,8	ຊມ,	ປາຍແຫຼມ,	ກີບປາກຮູບແຜ່ນ 
ຮຽວຍາວ	ຂອບຈະມີຂົນຝອຍໆ,	ເສ້ົາເກສອນຈະມີສີນ້ຳຕານຕິດຢູ່

ໃກ້ກັບບໍລິເວນກົກ.
ແຫ່ຼງທ່ີຢູ່ອາໄສ:	ພົບຕາມປ່າດົງດິບແລ້ງ
ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ:	ມ້ຽນມາ,	ໄທ,	ຫວຽດນາມ,	ມາເລເຊຍ,	ບູໄນ	
ແລະ	ລາວ	(ແຂວງຈຳປາສັກ)

ເອ້ືອງທຽນ
Coelogyne schultesii
ເປັນດອກເຜ້ິງອີງອາໄສ	ຂະຫຍາຍຕົວດ້າຍຂ້າງ,	ຈັບຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້	
ຫຼື	ຕາມພະລານຫີນ,	ຫົວລູກຮູບຮີ,	ຂະໜາດ	4-5	x	2	ຊມ,	ເປັນ 
ຮ່ອງ	ຫຼື	ເປັນເກືອບລຽບ,	ຫົວລູກຂ້ອນຂ້າງທ່ີຈະຫ່າງກັນເລັກນ້ອຍ.	 
ໃບຮູບຮີ	ຫຼື	ຮູບຂອບຂະໜານ	ຂະໜາດ	2-3	x	10-14	ຊມ,	ຂອບ 
ໃບລຽບ,	ປາຍໃບແຫຼມ.	ດອກອອກເປັນຊໍ່ຕັ້ງຂ້ືນ	ສູງປະມານ	
15	ຊມ,	ມີ	4-6	ດອກ,	ມີໃບປະດັບຕິດຢູ່ກົກກ້ານດອກ,	
ກ້ານດອກຍາວ	1	ຊມ,	ກາບດອກສີເຫຼືອງ	ຮູບແຂບ	ຂະໜາດ	1	x	
0,2	ຊມ,	ກີບດອກຮູບຮີ	ຫືຼ	ຂອບຂະໜາດ	ສີເຫຼືອງ	ຂະໜາດ	1	x	
0,5	ຊມ,	ປາຍແຫຼມ.
ລະດູອອກດອກ:	ອອກດອກໃນຊ່ວງເດືອນ	ມິຖຸນາ	ເຖີງ	ກໍລະກົດ
ແຫຼ່ງທ່ີຢູ່ອາໄສ:	ພົບໄດ້ຕາມປ່າດົງດິບແລ້ງ	ແລະ	ປ່າປະສົມ
ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ:	ອິນເດຍ,	ເນປານ,	ມ້ຽນມາ,	ໄທ	ແລະ	
ລາວເຮົາພົບຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ

ຮູບພາບ:
1. ເອື້ອງທຽນຫີນ	(Coelogyne calcicola) 
2. ເອ້ືອງທຽນປາກເຫວີ	Coelogyne lawrenceana  
3. ເອ້ືອງທຽນລຳຮຽວ (Coelogyne longipes)
4. ເອື້ອງທຽນໃບລຽບ (Coelogyne pallens)
5. ເອື້ອງທຽນ (Coelogyne schultesii)

ຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕ່ີມຄ້ົນຫາໄດ້ທ່ີ:	
1.	ຮສ.	ດຣ.	ບົວໄຂຄອນ	ສະແຫວງສຶກສາ	ແລະ	ຮສ.	ວິຈິດ	ລຳໄຊ,	2005.	
ຕ້ົນດອກເຜ້ິງທຳມະຊາດໃນ	ສ	ປ	ປ	ລາວ.	ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ	ໜ້າ	
29-32.
2.	A.	Schuiteman,	P.	Bonnet,	B.	Svengsuksa	and	D.	Barthe-
lemy	2008.	Annotated	checklist	of	the	Orchidaceae	of	Laos.	
Nordic	Journal	of	Botany	26:	257-316	
3.	ເວບໄຊດ໌ທີ່ອອນໄຊດ໌ກ່ຽວກັບດອກເຜ້ິງໃນລາວ	ມີລາຍຊື່	ແລະ	
ມີພາບປະກອບພ້ອມ:	http://bota.plantnet-project.org/orchisasia/
orchids%20list.html	
4.	ເວບໄຊດ໌ທີ່ອອນໄລດ໌ກ້ຽວກັບພາບແຕ້ມຈາກເອກະສານຕ້ົນ	ສະບັບ:	
http://www.plantillustrations.org



ນັກພືດສວນ ແລະ ແມງໄມ້ຂອງຜາຕັດແກ້
ຊາຍສະໜອນ	ອິນທະວົງ

ຂ້າພະເຈົ້າ	ຊາຍສະໝອນ	ອິນທະວົງ 
ອາຍຸ	23	ປີ	ເກິດທີ່	ບ້ານ	ຊຽງເງິນ 
ເມືອງ	ຊຽງເງິນ,	ແຂວງ	ຫຼວງພະບາງ 
ແລະ	ໄດ້ຈົບການສຶກສາທ່ີໂຮງຮຽນ 
ກະສິກຳ	ແລະ	ປ່າໄມ້ຊັ້ນກາງ 
ຫຼວງພະບາງ	(ດຽວນ້ີປ່ຽນຊື່ມາເປັນວິທະຍາໄລກະສິກຳ	ແລະ	
ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ	)	
ຂ້າພະເຈ້ົາມັກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແມງກະເບ້ືອເປັນຊີວິດຈິດໃຈ	ແລະ 
ກ່ໍຫວັງຢາກເປັນນັກຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບແມງກະເບ້ືອ,	ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຄິດວ່າ:	ແມງໄມ້ຫຼາກຫຼາຍສີສັນປະສົມປະສານກັນຢ່າງສວຍ 
ງາມ	ແລະ	ໜ້າອັດສະຈັນທ່ີສຸດໃນໂລກຫຼາຍໆຄົນຄົງຈະຄິດເຊ່ັນ 
ດຽວກັນ.	ປະຈຸບັນຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດວຽກຢູ່ທ່ີ	ສວນພຶກສາຊາດ 
ຜາຕັດແກ້	ຢູ່ທ່ີ	ຫຼວງພະບາງ	ເຊ່ິງເປັນໄລຍະການເລ່ີມຕ້ົນຂອງ 
ການເຮັດວຽກ		ຫັຼງຈາກທ່ີໄດ້ຮຽນຈົບມາແລ້ວ,	ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກ 
ພັດທະນາ	ແລະ	ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແມງກະເບ້ືອໃຫ້ເລິກເຊ່ິງຂ້ຶນ 
ອີກ.	ດ່ັງນ້ັນຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານຈ່ົງຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳ	ແລະ	
ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ	ແກ່ຜົນງານການຮຽນຮູ້ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
ມານະທ່ີນ້ີດ້ວຍ.

“ຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານໃນວັນນີ້ ຄືຜົນສຳເລັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 
ໃນວັນໜ້າ”ແມງກະເບື້ອລາຍເສືອ (ແມງກະເບື້ອກາງເວັນ)



ແມງກະເບື້ອປີກໜາມ (ແມງກະເບື້ອກາງເວັນ) ແມງກະເບື້ອປີກລາຍເມກ (ແມງກະເບື້ອກາງເວັນ)



ແມງກະເບື້ອປິກໃບໄມ້ແຫ້ງ	(ແມງກະເບື້ອກາງເວັນ) ແມງກະເບື້ອປີກປາຝາໄລ (ແມງກະເບື້ອກາງເວັນ)



ແມງກະເບື້ອປີກຜ້າມ່ານ	(ແມງກະເບື້ອກາງຄືນ)



ແມງກະເບື້ອປີກນວນໂໝກ	(ແມງກະເບື້ອກາງຄືນ)



ແມງກະເບື້ອລາຍເສືອນວນເຫຼືອງ	(ແມງກະເບື້ອກາງເວັນ)


