
ຕົ້ນໄຮຜາ - Ficus (undescribed), Moraceae

   	 ສວນພຶກສາຊາຜາຕັດແກ້
	 ສະບັບທີ	7:	ເດືອນຕຸລາ	2014

ໃນຈົດໝາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາສະບັບທີ່ຜ່ານມາ,	ພວກ
ເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ທີ່ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ໂດຍສະເພາະແມ່ນ	6
ເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້,	ໃນສະບັບນີ້	ພວກເຮົາຢາກຈະນຳ
ສະເໜີ	ທຸກຄວາມພະຍາຍາມ	ທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມມາ,	ເຊິ່ງ
ໄດ້ແກ່:	ວຽກງານດ້ານພາກສະໜາມ	ແລະ	ການຈັດຈຳ
ແນກພືດຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ	600	ຊະນິດ	ທ່ີລວບລວມໄດ້
ເຊິ່ງລວມເຖິງ	30	ຊະນິດ	ທີ່ໄດ້ບັນທຶກໃໝ່ໃນປະເທດ
ລາວເຮົາ	ແລະ	ພືດຊະນິດໃໝ່ອີກ	8	ຊະນິດ.
ພວກເຮົາຍັງກຳລັງຂຽນປື້ມອີກ	3	ຫົວ	ເຊິ່ງຈະຕີພິມ
ໃນໄວໆນີ້ອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ ເຮັນຣິກ ກາເດັນລາ (ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່)
ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້, ຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ



ດອກເອື້ອງປາກມ່ວງ - Nervilia sp., Orchidaceae

	 ສາລະບານ

1-4		 ກ່ຽວກັບຜາຕັດແກ້

5-14	 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜາຕັດແກ້

15-22	ການອະນຸລັກພືດຕະກຸນຂິງຂ່າ	ໃນ	ສປປ	ລາວ									
 ໂດຍ	ແກ້ວອຸດອນ	ສຸວັນນະກູມມານ

23-38		ຮູບພາບພືດຕະກຸນໄຮຂອງລາວ

 

ວາລະສານຜາຕັດແກ້ອອນໄລນ໌ 3 ສະບັບຕ່ໍປີ ທ່ີເວບໄຊທ໌ຂອງຜາຕັດແກ້. ຫາກທ່ານມີ
ຫົວຂ້ໍສາລະຫນ້າຮູ້ກ່ຽວກັບພຶກສາຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ, ທ່ີເປັນຂ່າວທ່ົວໄປສາມາດ 
ລົງໃນວາລະສານຜາຕັດແກ້ໄດ້. www.pha-tad-ke.com



      

ດອກເຄາະຍາວ	- Vaccinium sprengelii, Ericaceae

ຄວາມເປັນມາຂອງສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້

ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ເປັນສວນພຶກສາຊາດແຫ່ງທຳອິດ 
ຂອງສປປລາວ,	ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຈ່ານໃຕ້,	ເມືອງຈອມເພັດ,	ແຂວງ	 
ຫຼວງພະບາງ,	ຕັ້ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບ	ຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ 
ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງປະມານ	15	ນາທີ	ໂດຍທາງເຮືອ,ເຊິ່ງຕັ້ງ 
ຢູ່ທ່າມກາງ	ລະຫວ່າງທົ່ງນາ	ແລະ	ແມ່ນ້ຳຂອງ.	ສະຖານທີ່
ແຫ່ງນີ້ຈະເປັນສູນຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານພືດສາດ	ແລະ	ສູນລວບ
ລວມພັນພຶກສາຊາດໃນລາວ	ແລະ	ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ
ສ່ຽງໃຕ້,	ເຊິ່ງໄດ້ລິເລີ່ມສຳຫຼວດ	ແລະ	ສະເໜີໂຄງການໃນປີ	
2009	ຈະເປີດເປັນທາງການໃນກາງປີ	2017,	ໄດ້ມີການຮ່ວມ
ມືກັບສະຖາບັນ	ການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆໃນລາວ,	ພາກພື້ນອາຊີ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້,	ເອີຣົບ	ແລະ	ອາເມຣິກາ	ເພື່ອສ້າງໂປຣ
ແກຣມການຝຶກອົບຮົມ,	ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ແລະ	ວິຊາ
ການຮ່ວມກັນ.
ນອກຈາກນັ້ນທາງຜາຕັດແກ້ຂອງພວກເຮົາຍັງໄດ້ໃຫ້ທຶນແກ ່
ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນເກັ່ງຂອງວິທະຍາໄລກະສິກຳ	ແລະ	ປ່າໄມ ້
ພາກເໜືອ	ນອກຈາກນັ້ນພວກເຮົາຍັງໄດ້ສ້າງປື້ມສຳລັບເດັກ
ນ້ອຍ	ໂດຍຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນຈາກສະວິດ 
ເຊີແລນ	ແລະ	ມີການສ້າງກິດຈະກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຮັກ 
ສິ່ງແວດກັບນັກຮຽນປະຖົມໃນຫຼວງພະບາງ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: www.pha-tad-ke.com 



ສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້້້

ສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້ໄດ້ຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນເດືອນມັງ
ກອນ	ປີ	2010	ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ,	ຕ່ໍມາ	ໃນປີ	2011	ເດືອນ 
ກໍລະກົດ	ທີ່ປະເທດ	ເນິເທີແລນ,	ໃນເດືອນ	ກັນຍາ	ທ່ີປະ
ເທດລາວ.	ການສ້າງສະມາຄົມຊ່ວຍເຫືຼອ	ໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນ
ກຳໄລຂອງຜາຕັດແກ້ແມ່ນເພື່ອສ່ົງເສີມທາງດ້ານການຄ້ົນ
ຄວ້າວິທະຍາສາດ,	ວັດທະນະທຳ	ລວມໄປເຖິງການອະນຸ
ລັກພືດພັນຂອງປະເທດລາວ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນ	ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ.	ນອກນ້ັນສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້	ຍັງໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນໃນການເຮັດກິດຈະກຳ	ປູກຈິດສຳນຶກ
ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນການອະນຸລັກທຳມະຊາດ	ແລະ	ສ່ິງແວດ
ລ້ອມ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້ ຍັງຈະໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມຂ້ຶນຕໍ່ໆໄປ.

ຕິດຕໍ່: ເພັດສະໝອນ ມະໂນລາ
contact@friends-pha-tad-ke.com 
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:	www.friends-pha-tad-ke.com ດອກດິນທົ່ງ	- Aeginetia (undescribed), Orobanchaceae



ເດືອນພຶດສະພາ	ແລະ	ເດືອນມິຖຸນາ,	2014
ພວກເຮົາທີມງານຜາຕັດແກ້ຮ່ວມກັບທີມງານສວນພຶກ
ສາຊາດພຣະນາງເຈົ້າສິຣິກິດ	ໄດ້ລົງພາກສະໜາມເກັບ
ຕົວຢ່າງພັນພືດ	ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ	ແລະ	ຫຼວງພະບາງ
ພວກເຮົາໄດ້ສຳຫຼວດພືດຊະນິດໃຫມ່ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ພວກເຮົາກຳລັງດຳເນີນການຕີພິມພືດຊະນິດດ່ັງກ່າວອອກ
ເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານພືດສາສາດ.



ເດືອນມິຖຸນາ	6	/	26,	2014
ທ່ານ	ຄຣິດສ	ແລະ	ທ່ານ	ມາກ	ຈາກສວນພຶກສາຊາດຊິດນີ	ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ	ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້,	ໄດ້ຈັດຝຶກ
ອົບຮົມດ້ານເທັກນິກການບົວລະບັດຕ້ົນໄມ້	ແລະ	ວິທີການເຄ່ືອນຍ້າຍພັນໄມ້ຈາກປ່າມາປູກ,	ຮ່ວມລົງພາກສະໜາມ	
ທ່ີປ່າສະຫງວນພູພຶງ	ບ້ານຊຽງມວກ,	ຫຼວງພະບາງ.



ເດືອນກໍລະກົດ	6	/	11,	2014
ພວກເຮົາທີມງານ	ສວນພຶກສາຊາດ	ຜາຕັດແກ້	ໄດ້ລົງພາກ
ສະໜາມເກັບພັນໄມ້ໄດ້ຈຳນວນທັງໝົດ	80	ຕົວຢ່າງ	ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນພືດແກ່ນເປືອຍ,	ຜັກກູດ,	ຂິງ-ຂ່າ,	ດອກເຜິ້ງ	
ແລະ	ພືດດອກອີກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ	ໃນນັ້ນ	ພວກເຮົາຍັງ
ໄດ້ເກັບພັນໄມ້ຊະນິດໃໝ່	ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ	ເພື່ອມາອະນຸ
ລັກໄວ້ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້.



ເດືອນກໍລະກົດ	18,	2014
ດຣ.	ປິຍະ	ສະເຫຼີມກລິ່ນ	ແລະ	ດຣ.	ປຣາໂມດ	ໄຕຣບູນ	 
ໄດ້ມາຊ່ວຍວາງແຜນ	ອອກແບບສວນປາມ	ແລະ	ກວດ 
ສອບພືດທີ່ພົບເຫັັນ	ໃນບໍລິເວນປ່າທຳມະຊາດ	ທີ່ໃກ້ກັບ
ຜາຕັດແກ້	ແລະ	ໄດ້ເຮັດລາຍຊື່ພັນພືດຊະນິດເດັ່ນທີ່ພົບ
ເຫັນ	ນອກຈາກນັ້ນ	ເພິ່ນກໍໄດ້ຮ່ວມອອກພາກສະໜາມ
ກັບພະນັກງານ	ຜາຕັດແກ້	ທີ່ລ້ອງແມ່ນ້ໍ້າຂອງໃກ້ກັບ
ຫຼວງພະບາງ	ການມາຊ່ວຍເຫຼືອ	ແລະ	ເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໃຊ້ເວລາປະມານ	4	ວັນ.



ເດືອນກໍລະກົດ	28	/	29,	2014
ທ່ານ	ນາງ	ເພັດສະໝອນ	ມະໂນລາ	ຜູ້ປະສານງານສະມາຄົມເພ່ືອນຜາຕັດແກ້	ພ້ອມດ້ວຍ	ທ່ານ	ອິນສະໄຫວ	ສິດທິໂວຫານ
ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້	ແລະ	ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ,	
ຫຼວງພະບາງ,	ເຊິ່ງຈັດໂດຍສະຖາບັນສາທາລະນະສາກົນ	(IRI)	ໂດຍມີ	10	ສະມາຄົມໃນພາກເໜືອ	ຂອງລາວເຂົ້າຮ່ວມ,	
ຕໍ່ຈາກນັ້ນໃນວັນທີ	18	-	19	ເດືອນກັນຍາ	2014	ທັງສອງທ່ານກໍຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ	ຝຶກອົບຮົມເລື່ອງການຄຸ້ມຄອງ	
ແລະ	ການບໍລິຫານການເງິນ,	ເຊິ່ງຈັດໂດຍສະຖາບັນສາທາລະນະສາກົນ	(IRI)	ມີ	10	ສະມາຄົມເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນດຽວກັນ.



ເດືອນສິງຫາ	2014	
ທ່ານ	ຣິກ	ກາເດັນລາ,	ກິດຕິສັກ	ແລະ	ແກ້ວອຸດອນໄດ້ຢ້ຽມ
ຢາມສວນພຶກສາຊາດພະນາງເຈົ້າສິຣິກິດ.ເພື່ອກວດສອບ
ພັນໄມ້ຈາກພາກສະໜາມ	ແລະ	ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຄືອ
ຂ່າຍການສຶກສາພືດຕະກຸນຂິງ-ຂ່າ	ໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນ
ອອກສ່ຽງໃຕ້	ແລະ	ພວກເຮົາໄດ້ນຳສະ	ເໜີກ່ຽວກັບການອະ
ນຸລັກພືດຕະກຸນຂິງ-ຂ່າ	ໃນປະເທດ	ລາວ,	ໃນຮູບແບບການ
ອະນຸລັກນອກຖ່ິນ	ໂດຍສ້າງໃນສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້.



ເດືອນສິງຫາ	18	ເດືອນກັນຍາ	15,	2014
ທ່ານ	ອິນສະໄຫວ	ສິດທິໂວຫານ	ຜູ້ບໍລິຫານຫ້ອງການສວນ
ພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ແລະ	ທ່ານ	ນາງເພັດສະໝອນ	
ມະໂນລາ	ຜູ້ປະສານງານສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້	ໄດ້ມີ
ໂອກາດດີໃນການ	ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ	ການຝຶກອົບຮົມ
ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ	ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ	ແລະ	ບໍລິຫານ	
ທີ່ໂຮງແຮມ	ວັນສະນະ	ລີເວີໄຊດ໌,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,	
ມີ	10	ອົງກອນ	ຈຳນວນ	19	ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ	ເຊິ່ງຈັດໂດຍ	
ອົງການ	ESDS	ສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍ	ອົງການ	SDC.	
ນອກຈາກນັ້ນ	ທັງສອງທ່ານຍັງໄດ້ຮ່ວມກັບ	ທ່ານ	ຮສຈ.	
ດຣ	ບົວໄຂຄອນ	ສະແຫວງສຶກສາ	ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານວິທະ
ຍາສາດຂອງສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ໄປຢ້ຽມຢາມ	6	
ສະຖາບັນໃນ	4	ກະຊວງຂອງລັດຖະບານໃນນະຄອນຫຼວງ	
ວຽງຈັນ.	ເພື່ອນໍາສະເໜີຄວາມຄືບໜ້າ	ຂອງການສ້າງສວນ
ພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ແລະ	ເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນຮ່ວມມື
ກັບບັນດາສະຖາບັນດ່ັງກ່າວ.	ພ້ອມກັນນ້ັນສວນພຶກສາຊາດ
ຂອງພວກເຮົາ	ຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສວນ
ເປັນ	Power	Point	ໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານ	ແລະ	ນັກສຶກສາ
ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມຮັບຟັງເຊ່ິງໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມເປັນຢ່າງດີ.



ເດືອນກັນຍາ	30,	2014
ສຳພາດ ລຸງຈິດ (ຊາວສວນ ປະຈຳຜາຕັດແກ້)

ໃນສະໄໝກ່ອນ	ບໍລິເວນອ້ອມຮອບພູຜາຕັດແກ້ແມ່ນ	ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່	
ນ້ອຍທີມີລາຄາ	ແລະ	ໃຫ້ຮົ່ມເງົາ	ລວມທັງພືດພັນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ	ກໍຍັງອຸດົມສົມບູນຢູ່	
ເຊັ່ນ	ໄມ້ດູ່,	ໄມ້ຄ່າ,	ໄມ້ເພົາ,	ດອກເຜິ້ງ,	ພືດເປັນຢາ	ແລະ	ອື່ນໆ	ແລະ	ຍັງມີສັດສາວ
າສິ່ງຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ:	ເຍືອງ,	ຟານ,	ໝູປ່າ,	ເໝືອຍ,	ລີງ,	ເຫງັນ,	ໄກ່ປ່າ,	ແລະ	
ນົກອີກຫຼາຍໆຊະນິດເຊັ່ນ:	ນົກຍຸງ,	ນົກຍາງ,	ຫົງ,	ນົກກົກ	ແລະ	ອື່ນໆທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນນີ້.
ດິນຟ້າອາກາດກໍຊຸ່ມເຢັນ	ແລະ	ນ້ຳກໍອຸດົມສົມບູນເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການກະເສດ	ແລະ	ບໍລິ
ໂພກ	ເພາະຍັງບໍ່ມີໄພຄຸກຄາມຄືດັ່ງປະຈຸບັນນີ້ເທື່ອ.
ຖ້າປຽບທຽບສະໄໝກ່ອນກັບປະຈຸບັນ	ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.	ໃນປະຈຸບັນ	
ຕົ້ນໄມ້	ແລະ	ພືດພັນ	ທີ່ມີລາຄາໄດ້ຖືກລັກລອບເອົາໄປຂາຍຈົນເກືອບໝົດ,	ສັດສາວາ
ສິ່ງກໍຖືກຂ້າ	ແລະ	ລ່າຈົນເກືອບດັບສູນ.
ດິນຟ້າອາກາດກໍຮ້ອນແຫ້ງແລ້ງ	ຍ້ອນບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ຊ່ວຍດູດເກັບຮັກສານໍ້າໄວ້	ແລະ	ໃຫ້
ຮົ່ມເຢັນ.	ຫ້ວຍນໍ້າ,	ໜອງ,	ຄອງ,	ບຶງ	ກໍຂາດນຳ້	ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ການກະເສດ	
ແລະ	ການບໍລິໂພກໂດຍກົງ	ແກ່ປະຊາຊົນອ້ອມຂ້າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ,	ຊຳ້ບໍ່ໜຳ	ຫ້ວຍນຳ້
ທີ່ພວກເຂົານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິໂພກຍັງປະປົນດ້ວຍສານເຄມີທີ່ມາຈາກການກະສິກໍາ
ທີ່ໃຊ້ສານເຄມີ	ຫຼື	ເອີ້ນວ່າມາຈາກນຳ້ມືຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນເອງ.



ເດືອນກັນຍາ	29	/	ເດືອນຕຸລາ	4,	2014
ກິດຕິສັກ	ແລະ	ຊາຍຊະໝອນ	ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້	“ How tropical butterflies might es-
cape climate change impact (and why they might not)” ໂດຍ	ທ່ານ	ດຣ.	ທິມໂມທີ	ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ	
ຮົງກົງ	ທີ່ສວນພຶກສາຊາດສິບສອງພັນນາ	ໂດຍການເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ	ດຣ.	ອາກິິຮິໂຣະ	ນາກາມູຣະ,	ນອກຈາກນັ້ນ
ທ່ານ	ດຣ.	ອາກິຮິໂຣະ	ແລະ	ດຣ.	ທິມໂມທີ	ຍັງໄດ້ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນວິທີການເກັບຕົວຢ່າງແມງກະເບື້ອຢ່າງລະອຽດ
ແລະ	ເພີ່ນຍັງໄດ້ນຳພາໄປເບິ່ງດອນຕົວຢ່າງທີ່ຈະເຮັດງານວິໃຈ	ໃນການລົງໄປດອນຕົວຢ່າງໃນຄັ້ງນີ້ເພິ່ນຍັງໄດ້ສ້າງ
ດອນຕົວຢ່າງໃໝ່	ເພື່ອສຶກສາແມງກະເບື້ອໃນທຳມະຊາດ	ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ	ພວກເຮົາກໍໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງແມງກະເບື້ອ
ທີ່ພົບເຫັນໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ	ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃນການສຶກສາໃນອະນາຄົດ,	ການລົງໄປດອນຕົວຢ່າງໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນສາ
ມາດສ້າງດອນຕົວຢ່າງຕາມທາງຂວາງໄດ້	5	ດອນ	ແຕ່ລະດອນມີຄວາມຍາວ	350	ແມັດ.
ສຸດທ້າຍນີ້ ຂໍຂອບໃຈ ທ່ານ ດຣ. ອາກິຮິໂຣະ ນາກາມູຣະ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້.



ການຫຼິ້ນໂດຍອາໄສທຳມະຊາດ
ເດັກນ້ອຍລາວໃນຊ່ວງຍັງເຍົາໄວຢູ່ໃນທ່າມກາງທົ່ງນາ ແລະ ປ່າໄມ້
ໂດຍ:	ບີບາ	ວິໄລເລັກ

ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ	ສປປ.ລາວ,	ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫ້ິຼນໃນສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີເປັນທຳມະຊາດ.	
ຢູ່ທີ່ນັ້ນ	ເຂົາເຈົ້າຮຽນຮູ້ຣົດຊາດ,	ໂຄງສ້າງ	ແລະ	ສີສັນ,	ພວກເຂົາໄດ້ຄົ້ນພົບເນື້ອໃນ	ຄວາມເປັນຈິງຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ	
ແລະ	ວິທີພົວພັນກັບສິ່ງອື່ນໆ,	ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີຜິວດ້ວຍການໃຊ້	ໃບຫຍ້າ	ແລະ	ຈັບຕັກກະແຕນເຕັ້ນ	ດ້ວຍ
ການໃຊ້ໃບໄມ້,	ດອກໄມ້	ແລະ	ແກ່ນໝາກໄມ້ເປັນຂອງຫຼິ້ນ,	ເດັກນ້ອຍໄດ້ພັດທະນາຈິນຕະນາການຂອງຕົນ,	ທີ່ເປັນ
ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງບຸກຄະລິກຂອງເຂົາເຈົ້າ.	ການບັນທຶກເກັບກຳກິດຈະກຳເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນທີ່ມີມາແຕ່ດົນ
ນານເຫຼົ່ານີ້	ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄຳຖາມກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ	ແຕ່ຍັງແມ່ນຂໍກຸນແຈທີ່
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສັງຄົມໜຶ່ງກັບພືດພັນ	ແລະ	ສັດທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບສັງຄົມ.
 
ປື້ມເຫຼັ້ມທີສອງເຊິ່ງຂຽນກ່ຽວກັບພຶກສາຊາດພື້ນບ້ານໃນລາວ	ເຊິ່ງຂຽນໂດຍ:	ແມ່ຕູ້	ບີບາ	(Biba	Vilayleck)
ແຕ້ມພາບປະກອບຈຳນວນ	50	ກວ່າຮູບ	ໂດຍ:	ເຈົ້າ	ສົມສະນິດໃນປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະມີປະມານຫຼາຍກວ່າ	50	ການຫຼິ້ນ	
ເຊິ່ງລວມມີພວກພືດຜັກເປັນສ່ວນຫຼາຍໃນຈຳນວນ	6	ບົດເຊັ່ນ:	ການຄົ້ນພົບ,	ການເຄື່ອນໄຫວ,	ການແຂ່ງຂັນ,	
ການລ່າ,	ສີລະປະຈາກພືດພັນ	ແລະ	ດົນຕີ	(ສີຂຽວ)



ບົດຄັດຫຍໍ້
ສຳຫຼວດ	ແລະ	ເກັບຕົວຢ່າງພືດຕະກຸນຂິງຂ່າໃນປະເທດລາວໄດ້
ດຳເນີນແຕ່ປີ	2011	ຫາ	2014	ໃນຫຼາຍພາກຂອງປະເທດລາວ 
ເຊັ່ນ:	ພາກເໜືອ,	ພາກກາງ	ແລະ	ພາກໃຕ້.	ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ 
ທັງໝົດຈຳນວນ	224	ຕົວຢ່າງ	ແລະ	ປະມານ	82%	(ຈຳນວນ	
80	ຊະນິດທີ່ໄດ້ຈັດຈຳແນກແລ້ວ)	ແລະ	ອີກຈຳນວນປະມານ	
22%	ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຈຳແນກເພາະວ່າຍັງບໍ່ທັນເປັນດອກ	ແລະ	
ໝາກເທື່ອ.	ມາເຖິງປະຈຸບັນນີ້ຕົວຢ່າງປູກທັງໝົດແມ່ນໄດ້ເກັບໄວ້
ທີ່ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ເພື່ອຮັກສາພັນອະນຸລັກແບບນອກ 
ຖິ່ນກຳເນີດ	ແລະ	ເພື່ອສ້າງສວນຂິງຂ່າ	ເພື່ອເປັນແຫ່ງຮຽນຮູ້ຂອງ 
ເຍົາວະຊົນຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໃນອະນາຄົດ.

ພາກສະເໜີ
ພືດຕະກຸນຂິງ-ຂ່າ	ມີຈຳນວນສະມາຊິກປະມານ	1400	 
ຊະນິດ,	ພວກມັນເປັນພືດລົ້ມລຸກຫຼາຍປີ,	ມີເຫງົ້າໃຕ້ດິນ,	
ແລະ	ມີລຳຕົ້ນເໜືອດິນທີ່ຂຽວຕະຫຼອດປີ	ຫຼື	ຕາຍໄປໃນ 
ຍາມແລ້ງ.	ບາງຊະນິດມີເຫງົ້າໜາ	ແລະ	ແຂງແຂງ,	ບາງ 
ຊະນິດມີເຫງົ້ານ້ອຍໆເປັນແທ່ງຍາວ,	ແລະ	ບາງສະກຸນຍັງ 
ເປັນຫົວເຊັ່ນ:	ພວກຂີ້ຫມິ້ນ	ແລະ	ກະຊາຍ.	
ພືດຕະກຸນຂິງ-ຂ່ານີ້ກະຈາຍພັນໃນເຂດຮ້ອນຂອງໂລກ
ເຊັ່ນ:	ພາກກາງ	ແລະ	ພາກໃຕ້ຂອງທະວິບອາຊີ	ແລະ	
ບາງຊະນິດພົບໃນອາເມຣິກາ	ຫຼື	ເຂດໜາວຂອງອາຊີ.	 
ປະເທດລາວເຮົາກໍເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ຂອງພືດຕະກຸນນີ້ຖ້າສົມທຽບໃສ່ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ
ແລ້ວຄາດວ່າປະເທດເຮົາມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ	200	ຊະນິດ.	

ການອະນຸລັກພືດຕະກຸນຂິງຂ່າໃນ ສປປລາວ  ໂດຍ ແກ້ວອຸດອນ ສຸວັນນະກູມມານ

ໜໍ່ຂ່າທີ່ວາງຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼວງພະບາງ ດອນ	ເກັບພືດຕະກຸນຂິງຂ່າໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ



ໃນປະເທດລາວສາມາດພົບພືດຕະກຸນນີ້ຢູ່ຫຼາກຫຼາຍ 
ສະພາບປ່າເຊັ່ນ:	ປ່າໂຄກ	ພົບພວກຂີ້ຫມິ້ນ,	ປ່າປະສົມ, 
ປ່າແປກ,	ປ່າດົງດິບແລ້ງ,	ປ່າດົງດິບ	ແລະ	ພູເຂົາຫີນປູນ. 
ພືດຕະກຸນນີ້ມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ:	ເປັນຢາປົວ 
ພະຍາດ	ແລະ	ເປັນອາຫານໄດ້	ເຊັ່ນ:	ຫວ້ານຫອມ	ຫຼ	ື
ຫວ້ານຕູບໝູບ	ສາມາດນຳມາໃຊ້ເປັນຢາປົວພະຍາດທາງ 
ດ້ານກະເພາະລຳໄສ້	ຫຼື	ເຈັບທ້ອງ.	ຂິງ	ແລະ	ຂ່າ	ສາມາດ 
ນຳໃຊ້ເຂົ້າເປັນເຄື່ອງເທດປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້.	ນອກຈາກ 
ນີ້ແລ້ວຍັງມີບາງຊະນິດທີ່ນຳໄປປຸງແຕ່ງເປັນເຄື່ອງສຳອາງ 
ເຊັ່ນພວກຂີ້ຫມິ້ນ.	ໃນສັດຕະວັດທີ່ຜ່ານມາພືດຕະກຸນຂິງ 
ຂ່າໃນພູມີພາກອິນໂດຈີນໄດ້ມີການສຳຫຼວດ	ແລະ	ເກັບກຳ
ຂໍ້ມູນໂດຍນັກພືດສາດຊາວຝຣັ່ງ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນທ່ານ	
Gagnepain	ໄດ້ລາຍງານວ່າໃນໜັງສືພືດສາດຂອງພູມີພາກ 

ນີ້ວ່າມີຈຳນວນ	103	ຊະນິດ	ແລະ	ມີລາຍງານວ່າພົບຢູ ່
ລາວ	ປະມານ	39	ຊະນິດ.	ປະເທດເຮົາສາມາດສົມທຽບກັບ 
ປະເທດເພື່ອນບ້ານແລ້ວຍັງມີການສຳຫຼວດໜ້ອຍຫຼາຍ. 
ທີ່ຜ່ານມາ	ນັກພືດສາດຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານໃດເຂົ້າ 
ມາສຳຫຼວດ	ແລະ	ພວກເຂົາໄດ້ຕີພິມພືດຊະນິດໃຫມ່ຈາກ 
ປະເທດເຮົາເປັນຈຳນວນຫຼາຍຊະນິດ.	ບາງຊະນິດກໍມ ີ
ການລາຍງານວ່າມີການສົ່ງຂາຍໄປເຖິງບາງກອກແຕ່ເປັນ 
ຊະນິດໃໝ່ຈາກປະເທດລາວເຮົາ.	ໃນປຶ້ມລາຍຊື່ພືດຂອງ 
ປະເທດເຮົາ	ທ່ານ	ມາກ	ນິວແມນ	ແລະ	ຄະນະໄດ້ລາຍງານ 
ວ່າມີຈຳນວນ	101	ຊະນິດ.	ໃນປີ	2012	ທ່ານ	ວິຈິດ	ລຳໄຊ 
ແລະ	ທ່ານ	ມາກ	ນິວແມນໄດ້ສຶກສາພືດສະກຸນໝາກແໜ່ງ 
ອິກຄັ້ງ	ພົບວ່າໃນພູມີພາກອິນໂດຈີນມີ	35	ຊະນິດ 
ແລະໄດ້ມີລາຍງານຊະນິດໃໝ່ຂອງໂລກປະມານ10	ຊະນິດ.

Curcuma cornicolata ຈາກລ້ອງເລົາໃໝ່,	ຫຼວງພະບາງ                                    Caulokaempferia alba ຈາກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ

ແຜນທີ່ປະເທດລາວ



ຈຸດປະສົງ
-ເພື່ອການເກັບລວບລວມຕະກຸນນີ້ໄວ້ສຶກສາທາງດ້ານ 
ນິເວດວິທະຍາ	ແລະ	ອະນຸກົມວິຖານ
-ເພື່ອລວບລວມຊະນິດພັນໄວ້ເປັນການອະນຸລັກນອກຖິ່ນ
ທີ່ຢູ່ອາໄສ
-ເພື່ອສ້າງເປັນສວນຂິງຂ່າໃນສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້
-ເພື່ອໃຫ້ອະນຸຊົນຄົນຮຸ່ນໃໝ່ສຶກສາຮຽນຮູ້ໃນອະນາຄົດ

ສະຖານທີ່ການສຶກສາ
ໃນລະຫວ່າງ	3	ປີ	ທີ່ຜ່ານມາ,	ໄດ້ມີການສຳຫຼວດຢູ່ຫຼາຍ 
ຈຸດຂອງປະເທດເຮົາແຕ່ພາກເໜືອເຖິງພາກໃຕ້ຈຳນວນ	 
23	ແຫ່ງໃນຫຼາຍແຂວງຂອງປະເທດເຮົາເຊັ່ນ:	ຫົວພັນ, 
ບໍ່ແກ້ວ,	ຊຽງຂວາງ,	ຫຼວງພະບາງ,	ວຽງຈັນ,	ບໍລິຄຳໄຊ, 
ຄຳມ່ວນ,	ຈຳປາສັກ	ແລະ	ອັດຕະປື.	ແຕ່ຈຸດພິກັດທ	ີ	
14°22’19.6”N	ແລະ	20°28’11.3”N,	ຫາ	
100°28’51.44”E	ແລະ	107°11’	57.6”E,	ແຕ່ລະດັບ 
ຄວາມສູງຈາກຫນ້ານ້ຳທະເລ	113	m	ຫາ	1253	m.

ວິທີການສຶກສາ ແລະ ເປົ້າໝາຍ
ຕົວຢ່າງທີ່ນຳມາສຶກສາທັງໝົດແມ່ນໄດ້ເກັບຈາກສະຖານ
ທີ່ຂ້າງເທິງນີ້.	ພ້ອມທັງໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ຈາກປະ
ຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ:	ການໃຊ້ເປັນຢາ,	ເປັນອາຫານ	ແລະ	
ສິນຄ້າ	ແມ່ນໄດ້ບັນທຶກໃນເວລາລົງພາກສະໜາມ.	ສຳລັບ
ການຈັດຈຳແນກທາງດ້ານອະນຸກົມວິຖານໄດ້ສຶກສາລະດັບ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນ.	ຕົວຢ່າງສົດໄດ້ນຳມາປູກໄວ້ໃນ 
ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ແລະ	ໄດ້ບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ຈຳ 

ເປັນຕໍ່ການສຶກສາເຊັ່ນການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບ 
ຂອງດິນ	ແລະ	ລະດູການອອກດອກ.	ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ 
ແມ່ນປະກອບຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ:	ການຈະເລີນເຕີບໂຕ,	
ການອອກດອກ,	ການກະຈາຍພັນ,	ການນໍາໃຊ້,	ການປູກ. 
ຕົວຢ່າງທັງໝົດພ້ອມທັງຂໍ້ມູນ	ແມ່ນໄດ້ກະກຽມເພື່ອເຮັດ 
ສວນຂິງ-ຂ່າໃນສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້.	
ສຳລັບສວນຂິງ-ຂ່າແມ່ນໄດ້ອອກແບບແຜ່ນວາດສຳເລັດ 
ແລ້ວ.	ຕົວຢ່າງແຫ້ງແມ່ນໄດ້ເກັບ	ແລະ	ສົ່ງໄປຮັກສາໄວ້ທີ່
ພິພິດທະພັນພືດແຫ່ງຊາດ.

ຜົນການສຶກສາ
ຕົວຢ່າງທີ່ເກັບໄດ້ຈຳນວນທັງໝົດ	224	ຕົວຢ່າງນ້ຳເບີແມ່ນ 
ໄດ້ປູກໄວ້ທີ່ສວນກ້າຂອງສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ	້ 
ສຳລັບໄວ້ສຶກສາທັງດ້ານອະນຸກົມວິຖານ	ແລະ	ການນຳໃຊ ້
ໃນອະນາຄົດ	ໃນຮູບແບບສວນຂິງ-ຂ່າ.	ຊະນິດພັນທັງໝົດ 
ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນສະຖານະພາບທາງດ້ານການ 
ອະນຸລັກ.	ທັງທີ່ສາມາດຈຳແນກຊະນິດໄດ້ປະມານ	80	
ຊະນິດ	ໃນ	80	%	ຂອງຕົວຢ່າງທັງໝົດ	(175	ນ້ຳເບີ) 
ແມ່ນໄດ້ຈຳແນກແລ້ວ,	ຍັງປະມານ	48	ນ້ຳເບີທີຍັງບໍ່ທັນ 
ໄດ້ຈັດຈຳແນກ	ປະມານ	22%	ຂອງຕົວຢ່າງທັງໝົດ,ເພາະ 
ຍັງບໍ່ທັນມີດອກ	ແລະ	ໝາກສຳລັບການຈຳແນກ. 
ຂິງ-ຂ່າທັງໝົດທີ່ຈຳແນກໄດ້	ມີ	13	ສະກຸນ	ເຊັ່ນ:	: Alpinia 
14%, Amomum 21%, Boesenbergia 3%, Caulokaempferia 1%, 
Curcuma 19%, Elettariopsis 2%, Etlingera 6%, Gagnepainia  
2%, Globba 11%, Hedychium 10%, Kaempferia 5%, Stahlian-
thus 2%, Zingiber 13%. 

Curcuma petiolata ຈາກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ



ສວນກ້າ ແລະ ສວນຂິງ-ຂ່າ
ສຳລັບສວນຂິງ-ຂ່າ	ແມ່ນເນື້ອທີ່ປະມານ	900	ມ2	ທີ່ໄດ້
ກະກຽມ	ແລະ	ອອກແບບໄວ້	ເພື່ອອະນຸລັກຂິງ-ຂ່າໃນຮູບ
ແບບນອກຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ.	ໃນສວນກ້າຕົວຢ່າງທັງໝົດແມ່ນ
ໄດ້ຮັກສາ	ແລະ	ລວບລວມໄວ້	ໂດຍໄດ້ມີການແຍກອອກ
ເປັນສອງກຸ່ມຕາມລັກສະນະວິໄສຂອງພືດເຊັ່ນ:	ພືດລົ້ມ
ລຸກປີດຽວ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກຂີ້ໝິ້ນ	ແລະ	ຂິງ	ເມື່ອ
ລະດູແລ້ງມັນຈະພັກຕົວ	ແລະ	ບໍ່ຕ້ອງການນ້ຳ.ພືດລົ້ມລຸກ
ຫຼາຍປີເຊັ່ນພວກໝາກແໜ່ງ	ແລະ	ດາຫລາ	ພວກນີ້ລຳຕົ້ນ
ຂຽວຕະຫລອດປີ	ພວກມັນຕ້ອງການນ້ຳເພື່ອການຈະເລີນ
ເຕິບໂຕ.		ໃນສວນຂິງຂ່າພວກເຮົາ
ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ	7	ກຸ່ມຄື:	
1.ໝາກແໜ່ງ
2.ເຜົ່າຂິງຂ່າຈະປະກອບດ້ວຍຕະກຸນໃກ້ຄຽງກັບຂິງຂ່າ
ເຊັ່ນ:	Costaceae, Cannaceae, Heliconiaceae, Lowiaceae, 
Marantaceae, Musaceae and Strelitziaceae
3.ຂິງຂ່າໃນພູມີພາກອິນໂດຈີນ:	ຈະປະກອບດ້ວຍພືດ
ຕະກຸນນີ້ທີ່ພົບໃນອິນໂດຈີນ.
4.ຂິງຂ່າສະເພາະຖ່ິນຂອງລາວ
5.ຂິງຂ່າທີ່ນຳໃຊ້ເປັນຢາປົວພະຍາດ	ແລະ	ເປັນອາຫານ
6.ຂິງຂ່າທີ່ເປັນໄມ້ປະດັບໃນເຂດອາຊີ
7.ຂິງຂ່າພື້ນເມືອງຂອງຫລວງພະບາງ

1 Alpinia conchigera ຈາກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າກ່ານ,	ແຂວງບ່ໍແກ້ວ
2	Amomum villosum ຈາກປ່າສະຫງວນນໍ້າປຸຍ,	ແຂວງໄຊຍະບູລີ
3 Amomum sp. ຈາກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າກ່ານ,	ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
4 Boesenbergia sp. ຈາກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ



ພາກສົນທະນາ
ສຳລັບພາກສະໜາມແມ່ນພົບຄວາມຍຸ້ງຍາກຫຼາຍເພາະ 
ວ່າພືດຕະກຸນນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ	ແລະ	ອອກ 
ດອກໃນຊ່ວງລະດູຝົນ.		ພວກເຮົາຕ້ອງການເວລາສຳຫຼວດ 
ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ທົ່ວເຖິງ,	ແຕ່ວ່າເວລາໃນພາກສະໜາມ 
ມີຈຳກັດ,	ບາງເຂດກໍຍັງສຳຫຼວດບໍ່ທົ່ວເຖິງເຮັດໃຫ້ເກັບຂໍ ້
ມູນບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ.	ເມື່ອນຳມາປູກແລ້ວບາງຊະນິດ 
ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີເຊັ່ນ: Alpinia spp. and Amomum 
spp.,	ແລະ	ເປັນການດີສຳລັບການອະນຸລັກນອກຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາ
ໄສໃນຮູບແບບຂອງສວນພຶກສາຊາດ.	ບາງຍັງພົບຂໍ້ຍຸ້ງ
ຍາກເພາະມີການປູກນອກຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ	ເຊັ່ນ	ເພາະພວກ
ມັນບໍ່ຕ້ອງການນໍ້າຫຼາຍ	ແຕ່ເມື່ອລະດູຝົນພວກເຮົາບໍ່ສາ
ມາດຄວບຄຸມນ້ຳໄດ້	ບາງຄັ້ງນ້ຳໃນພື້ນທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ
ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເນົ່າໄດ້.	ເຮັດໃຫ້ຊະນິດພັນດັ່ງກ່າວພົບ
ຂໍ້ຍຸ້ງຍາກສຳລັບການອະນຸລັກນອກຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ.	ຖ້າພື້ນ
ທີ່ໃນທຳມະຊາດຂອງມັນຖືກທຳລາຍຊະນິດພັນດັ່ງອາດສູນ
ພັນໄດ້.	ພວກເຮົາຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
ສວນກ້າຕື່ມອີກ.	ສຳລັບຕົວຢ່າງແຫ້ງພວກເຮົາສາມາດເກັບ
ໄດ້ຈາກຕົວຢ່າງທີ່ພວກເຮົາປູກໃນສວນພຶກສາຊາດ

ບົດຄວາມຂອບໃຈ.
ພວກເຮົາຂໍຄວາມຮູ້ບູນຄຸນເຖິງ	ຮສ.	ດຣ.	ວິຈິດ	ລຳໄຊ	
(ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ),	ດຣ.	ຢານາ	ລິອອງ	
ສະໂຄນິກໂຄວາ	(ສວນພຶກສາຊາດສິງກະໂປ)	ແລະ	
ດຣ	ອາແຊລ	ດຣໍເບິກ	ພູຊັນ	(ສວນພຶກສາຊາດໂອສໂລ)	

Amomum dealbatum ປູກຢູ່ບ້ານປະຊາຊົນໃນຫຼວງພະບາງ		                      Alpinia malaccensis ຈາກຫຼວງພະບາງ



ສຳລັບໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາກສະໜາມ	ແລະ	ຊ່ວຍຈຳ 
ແນກພືດ	ແລະ	ຂອບໃຈເຖິງທ່ານ	ຮສ	ດຣ.	ບົວໄຂຄອນ 
ສະແຫວງສຶກສາ	ແລະ	ທ່ານ	ນາງ	ຊູຊີ	ຍັງ	ສຳລັບໃຫ້ຄຳ
ເຫັນ	ແລະ	ອ່ານບົດຄວາມ.	ສະແດງຄວາມຮູ້ບູນຄຸນເຖິງ
ທ່ານ	ຣິກ	ກາເດັນລາ	ຜູ້ອຳນວນການສວນພຶກສາຊາດ 
ຜາຕັດແກ້	ທີ່ຊ່ວຍໃນການຫາທຶນສະໜັບສະໜູນໃນວຽກ 
ງານພາກສະໜາມ	ແລະ	ຂອບໃຈເຖິງຄອບຄົວ	ເບນານ	
ແລະ	ອັບເຟດາ.	ສຸດທ້າຍນ້ີຕ້ອງຂໍຂອບໃຈພະນັກງານຜາ
ຕັດແກ້ທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະແມ່ນ	ທ່ານກິດຕິສັກ	ພຸດທະວົງ
ທີ່ຊ່ວຍໃນການຖ່າຍຮູບ,	ນອກນັ້ນຍັງມີພະນັກງານປ່າສະຫງວນ
ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາລົງພາກສະໜາມ.
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Gagnepainia godefroyi ຈາກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ
Boesenbergia kingii ຈາກນາສ້າງເຫວີຍ,	ຫຼວງພະບາງ
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ໝາກເດື່ອຂົນ - Ficus hirta, Moraceae
© W. Pongamornkul

ພືດຕະກຸນໄຮ (Moraceae) ເປັນຕະກຸນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊະນິດ
ພັນ ມີການກະຈາຍພັນຢູ່ຫຼາກຫຼາຍສະພາບປ່າໃນປະເທດເຮົາເຊັ່ນ ປ່າດົງດິບແລ້ງ, 
ປ່າດົງດິບ, ປ່າປະສົມປ່ຽນໃບ, ພູເຂົາຫີນ, ປະເທດລາວເຮົາມີປະມານ 120 ຊະນິດ,ແລະ 
ຄາດວ່າຄົງມີຫຼາຍຊະນິດກວ່ານີ້ ຖ້າມີການສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາພືດຕະກຸນນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ.
ພືດຕະກຸນນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເປັນໂຄ້ງສ້າງຂອງປ່າ 
ໄມ້ ແລະ ໝາກຂອງພວກມັນຍັງເປັນອາຫານໃຫ້ສັດຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ກະຮອກ, ນົກ, 
ລີງ ແລະ ສັດປ່າຊະນິດອື່ນໆ. ສຳລັບຄົນເຮົາແມ່ນມີການນໍາໃຊ້ເປັນຢາປົວພະຍາດ, 
ໄມ້ປະດັບ ແລະ ປູກເປັນຮົ່ມໄດ້ຢ່າງດີ, ບາງຊະນິດມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານສາດສະໜາ 
ເຊັ່ນ ຕົ້ນໂພ (Ficus religiosa)
 

ຮູບພາບພືດຕະກຸນໄຮຂອງລາວ



ໝາກປໍສາ - Broussonetia papyrifera, Moraceae
        © S. Suk-iaem



ໝາກໄຮຜາ - Ficus altissima, Moraceae
         © S. Suk-iaem



ໝາກໄຮຫຼອດ - Ficus cucurbitina, Moraceae
             © W. Pongamornkul



ໝາກໄຮຕານ - Ficus curtipes, Moraceae
© K.  Souvannakhoummane



ໝາກໄຮຂົນ - Ficus hirta, Moraceae
© W. Pongamornkul



ໝາກເດື່ອປ໋ອງ - Ficus hispida, Moraceae
              © K. Souvannakhoummane



ໝາກໄຮໃບໃຫຍ່ - Ficus orthoneura, Moraceae
                     © K. Souvannakhoummane



ຕົ້ນໂພໄຮ - Ficus rumphii, Moraceae
© S. Suk-iaem



ໝາກນອດດິນ - Ficus semicordata, Moraceae
© K. Souvannakhoummane



ໝາກໄຮຫີນ - Ficus talbottii, Moraceae
© K. Souvannakhoummane



ໝາກນອດຫ້ວຍ - Fiicus ischnopoda, Moraceae
                © K. Souvannakhoummane



ໄຮນ້ອຍ - Ficus (un-described), Moraceae
     © K. Phoutthavong



ສົ້ມພໍເຫຼືອງ - Streblus asper, Moraceae
© K. Souvannakhoummane



ໜາມຊ້ອຍ - Streblus ilicifolius, Moraceae
© K. Souvannakhoummane



ໝາກໂພ - Ficus religiosa, Moraceae
© K. Souvannakhoummane


