
  ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້
	 																ສະບັບທີ່	1:	ລົງວັນທີ່:	12/10/2012

ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້
 	ສະບັບທີ	9:	ເດືອນຕຸລາ	2015

ຜາຕັດແກ້	 -	 ເປັນຊື່ຂອງຜາທີ່ໄວ້ຕັດ	 ແລະ	 ແກ້ບັນຫາຕ່າງໆ
ພວກເຮົາກຳລັງມ່ວນຊ່ືນໄປກັບຕ້ົນລະດູໜາວທ່ີກຳລັງກ້າວ
ເຂົ້າມາ	 ໃນຂະນະທີ່ລະດູຝົນກຳລັງໂບກມືອຳລາໄປ,	 ຕົ້ນໄມ້
ໃບຫຍ້າຢູ່ບໍລິເວນສວນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍສີຂຽວທ່ີສະອອນ
ຕາ.	 ຈົດໝາຍຂ່າວໃນສະບັບນ້ີຈະນຳເອົາຂ່າວຄາວຂອງໂຄງ
ການ,	 ການຈັດກິດຈະກຳ	ແລະ	ການເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ	 ເຊິ່ງ
ແນໃສ່ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການຮັບຮູ້ທາງ
ວັດທະນາທຳ.	 ພວກເຮົາສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນການສ້າງສວນ
ພຶກສາສາດພື້ນບ້ານຕາມແບບຊົນນະບົດ	ແລະ	ສວນພືດເປັນ
ຢາສຳລັບແມ່ຍິງເລ່ີມແຕ່ໄວໜຸ່ມສາວຈົນຮອດໄວເປັນແມ່.	
ພວກເຮົາກຳລັງຈະໄດ້ຊ່ືນຊົມງານບຸນທ່ີອົບອຸ່ນທ່ີສຸດແຫ່ງປີ
ຄື:	 ບຸນອອກພັນສາ	 ບັນດາບ້ານເຮືອນທັງໃນຕົວເມືອງ	 ແລະ	
ຊົນນະບົດຕ່າງໆທ່ົວລາວແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍແສງທຽນທ່ີສ່ອງ
ແສງລະຍິບລະຍັບໄປທ່ົວທຸກຫົນທຸກແຫ່ງດ້ວຍຄວາມຫວັງ.
ທ່ານ	ເຮັນຣິກ	ກາເດັນລາ	ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່	 -	ຜາຕັດແກ້

Anther and stigma of Curcuma stenochila,Zingiberaceae



	 ສາລະບານ

1-4		 ກ່ຽວກັບຜາຕັດແກ້

5-20	 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜາຕັດແກ້

21	 ສິບທຶນສຳລັບໄວໜຸ່ມ

ຈົດໝາຂ່າວຜາຕັດແກ້	ກວດແກ້ໂດຍ	ຊູຊີ	ຢັງ

ວາລະສານຜາຕັດແກ້ອອນໄລນ໌	3	ສະບັບຕ່ໍປີທ່ີ	ເວບໄຊດ໌ຂອງຜາຕັດແກ້.	ຫາກທ່ານມີ
ຫົວຂ້ໍສາລະຫນ້າຮູ້ກ່ຽວກັບພຶກສາຊາດ,	ສ່ິງແວດລ້ອມ	ແລະ	ເປັນຂ່າວທ່ົວໄປສາມາດ 
ລົງໃນວາລະສານຜາຕັດແກ້ໄດ້. www.pha-tad-ke.com



ຄວາມເປັນມາຂອງສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້

ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ເປັນສວນພຶກສາຊາດແຫ່ງທຳອິດ 
ຂອງ	ສປປລາວ,	ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຈ່ານໃຕ້,	ເມືອງຈອມເພັດ,	ແຂວງ	 
ຫຼວງພະບາງ,	ຕັ້ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ 
ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ	ປະມານ	15	ນາທີ	ໂດຍທາງເຮືອ,ເຊິ່ງຕັ້ງ 
ຢູ່ທ່າມກາງລະຫວ່າງທ່ົງນາ	ແລະ	ແມ່ນ້ຳຂອງ.	ສະຖານທ່ີແຫ່ງນ້ີ 
ຈະເປັນສູນຄ້ົນຄວ້າ	ທາງດ້ານພືດສາດ	ແລະ	ສູນລວບລວມ 
ພັນພຶກສາຊາດໃນລາວ	ແລະ	ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ 
ໃຕ້,	ເຊິ່ງໄດ້ລິເລ່ີມສຳຫຼວດ	ແລະ	ສະເໜີໂຄງການໃນປີ	2009 
ຈະເປີດເປັນທາງການໃນກາງປີ	2015,	ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບ
ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆໃນລາວ,	ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນ 
ອອກສ່ຽງໃຕ້,	ເອີຣົບ	ແລະ	ອາເມຣິກາ	ເພ່ືອສ້າງໂປຣແກຣມການ 
ຝຶກອົບຮົມ,	ແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນຂ່າວສານ	ແລະ	ວິຊາການຮ່ວມກັນ.

ນອກຈາກນັ້ນພວກເຮົາຍັງໄດ້ສ້າງປື້ມສຳລັບເດັກນ້ອຍໂດຍ
ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນຈາກສະວິດເຊີແລນ
ແລະ	ມີການສ້າງກິດຈະກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຮັກສາສິ່ງແວດ
ລ້ອມກັບນັກຮຽນປະຖົມໃນຫຼວງພະບາງ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: www.pha-tad-ke.com 



ສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້

ສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້ໄດ້ຖືກສ້າງຕ້ັງຂຶ້ນໃນເດືອນ
ມັງກອນ	ປີ	2010	ທ່ີປະເທດຝຣ່ັງ,	ຕ່ໍມາໃນປີ	2011	
ເດືອນກໍລະກົດ	ທ່ີປະເທດເນເທີແລນ,	ໃນເດືອນກັນຍາ
ທ່ີປະເທດລາວ.	ການສ້າງສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍບ່ໍ
ຫວັງຜົນກຳໄລ	ຂອງຜາຕັດແກ້ແມ່ນເພ່ືອສ່ົງເສີມທາງ
ດ້ານການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ,	ວັດທະນະທຳ	ລວມ
ໄປເຖິງການອະນຸລັກພືດພັນຂອງປະເທດລາວໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນແຂວງຫຼວງພະບາງ.	ນອກນ້ັນ	ສະມະຄົມ
ເພື່ອນຜາຕັດແກ້	ຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການ
ເຮັດກິດຈະກຳປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນການ
ອະນຸລັກທຳມະຊາດ	ແລະ	ສ່ິງແວດລ້ອມ.

ການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງສະມາຄົມເພ່ືອນຜາຕັດແກ້	ຍັງຈະໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນເພ່ີມຂ້ຶນຕ່ໆໍ ໄປ.

ຕິດຕ່ໍ:	ເພັດສະໝອນ	ມະໂນລາ
contact@friends-pha-tad-ke.com 
ຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມ:	www.friends-pha-tad-ke.com



ໃນຊ່ວງປີ	2015	-	16	ນີ້	ພວກເຮົາກຳລັງດຳເນີນການໃນການນຳໃຊ້ທຶນຈາກ	CEPF	ໃນກອບວຽກຂອງ	(Critical	
Ecosystem	Partnership	Fund).	ສ່ວນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ທຶນຄັ້ງນີ້	ແມ່ນແນໃສ່ຈຸດປະສົງເຂັົ້າໃນວຽກງານການ
ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການລົງພາກສະໜາມທາງດ້ານພຶກສາສາດ.	ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນເດືອນກັນຍາຜ່ານມານີ້	ພວກ
ເຮົາໄດ້ລົງພາກສະໜາມໃນເມືອງພຽງ	ແລະ	ເມືອງບໍ່ແຕນ	ແຂວງໄຊຍະບູລີ	ຮ່ວມກັບນັກພືດສາດຈາກສວນພຶກສາຊາດ
ພຣະນາງເຈົ້າສີຣິກິດ	ແລະ	ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.



ເດືອນພຶດສະພາ	18	/	2015
Paul	Mitchell	ແລະ	Angela	Mateo	ຈາກ	ສີດນີ	ປະເທດອົດສະຕາລີ	ໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພືດສວນ
ຜາຕັດແກ້	ແລະ	ນັກສຶກສາຈາກວິທະຍາໄລກະສິກໍາ	ແລະ	ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ	ຈຳນວນ	18	ທ່ານ	ໃນຫົວຂໍ້ການປູກພືດ	ແລະ
ການບົວລະບັດຮັກສາພືດ.	ການເຝິກອົບຮົມຄ້ັງນ້ີແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງຂອງທຶນຈາກ	Critical	Ecosystem	Partnership	Fund.



ເດືອນມິຖຸນາ	09	-14	/	2015
ອີກວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນກອບວຽກຂອງ	Critical	
Ecosystem	Partnership	Fund	ພວກເຮົາໄດ້ຈັດ
ເຝິກອົບຮົມຮ່ວມກັບ	Dr.	Nura	Abdol	Karim	
ຈາກສວນພຶກສາຊາດສິງກະໂປ	ໃນຫົວຂໍ້	ການນຳໃຊ້
ລະບົບໂປຣແກຣມ	IRIS	BG	ເຂົ້າໃນການບັນທຶກຂໍ້
ມູນພືດ.	ເຊິ່ງລະບົບນີ້	ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃນຫຼາຍໆສວນ
ພຶກສາຊາດ	ໂປຣແກຣມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຈັດການ
ຂໍ້ມູນພືດໃຫ້ດີຂຶ້ນ	ແລະ	ຊ່ວຍໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບສະຖາ
ບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ລວມທັງສາທາລະນະອີກດ້ວຍ.



ເດືອນມິຖຸນາ	1-3	/	2015
Ammarie	Buscher	ຈາກ	PUM	ປະເທດຮອນແລນ	ໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມເປັນເວລາໜຶ່ງອາທິດກ່ຽວກັບການຈັດ
ການໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານ,	ຜູ້ຈັດການ	ທີ່ສັງກັດຢູ່ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ໃນຫົວຂໍ້	ການເຮັດວຽກໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ,	ການສ້າງທິມງານທີ່ດີ	ແລະ	ທັກສະດ້ານສັງຄົມຕ່າງໆ.	ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫຼາຍ	
ແລະ	ຍັງໄດ້ແຊປະສົບການ	ແລະ	ອອກຄຳຄິດເຫັນທີ່ໜ້າປະທັບໃຈໃນການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ອີກດ້ວຍ.



ເດືອນມິຖຸນາ	06	/	2015
ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ໄດ້ຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມ
ຂອງບັນດາ	ພະນັກງານຈາກອົງການຝຣັ່ງເພື່ອການພັດ
ທະນາພື່ອສຶກສາກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງພວກເຮົາ	ແລະ	
ພ້ອມທັງລົງຕິດຕາມກິດຈະກຳການປະຕິບັດວຽກງານໃນ
ແຕ່ລະວັນຂອງສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ອີກດ້ວຍ.



ເດືອນມິຖຸນາ	15-18/2015	
ພະນັກງານຜາຕັດແກ້ຮ່ວມກັບ	Dr.	Nura	Abdol	Karim	ແລະ	Sichui	Chen	ຈາກສວນພຶກສາຊາດ
ສິງກະໂປ.ໄດ້ລົງພາກສະໜາມເພື່ອການເກັບຕົວຢ່າງພັນພືດທີ່ມີຊີວິດ	ແລະ	ຊາກພືດແຫ້ງໃນເຂດເມືອງນານ.



ເດືອນມິຖຸນາ	19	/	2015
ທ່ານ	ອິນສະໄຫວ	ຜູ້ຈັດການຫ້ອງການ	ໄດ້ຕ້ອນຮັບການ
ມາຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ້ອຳນວຍການ,	ອາຈານ	ແລະ	ນັກຮຽນ
ຈາກສູນພາສາອັງກິດ	ລີອອດ	ເປັນຈຳນວນ	50	ກວ່າທ່ານ
ຢູ່ທີ່ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ເຊິ່ງທ່ານ	ອິນສະໄຫວ
ຍັງໄດ້ນຳພາທ່ຽວຊົມສວນ	ແລະ	ອະທິບາຍຄວາມສຳຄັນ
ຂອງພືດພັນໄມ້ໃຫ້ແກ່ບັນດານ້ອງໆນັກຮຽນໄດ້ເຂົ້າໃຈ.



ກໍລະກົດ	16	/	2015
ທ່ານ	ສົມດີ	ອຸດົມສັກ	(ຫົວໜ້າພືດສວນ)	ພ້ອມດ້ວຍສະມາ
ຊິກສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ໄດ້ຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມ
ຂອງ	ນັກສຶກສາເຝິກງານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ໂຈ ້
ຊຽງໄໝ່,	ປະເທດໄທ	ແລະ	ອາຈານສອນຈາກວິທະຍາໄລ 
ກະສິກໍາ	ແລະ	ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ	ເຊິ່ງໄດ້ມີການອະທິບາຍ	
ແລະ	ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພືດສະໜຸນໄພ.



ໃນວັນທີ	22	ເດືອນກໍລະກົດ	ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ
ພິທີເຊັນສັນຍາການໃຫ້ທຶນຂອງ	LCCF	ຈາກ	SDC	ເປັນ
ປີທີ່ສອງຈາກການສະໜັບສະໜູນນີ້ຈະມີການຈັດກິດຈະກຳ
ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍຢ່າງໃນຊ່ວງສອງສາມເດືອນທີ່
ຈະມາເຖິງນີ້.

-	ເຝິກອົບຮົມນັກຖ່າຍພາບຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ	-	ຮ່ວມກັບ	
@	My	Library,	ສອນໂດຍ	ອາຈານ	ກາຊົງ.

-	“ການປູກຈິດສຳນຶກ”	-	ຮ່ວມກັບອາຈານ	ວີເຄດ	ພັນນະລາດ
ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະຈັດແຜນການທັດສະນະສຶກສາທາງດ້ານ
ວັດທະນາທຳຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ວັດທະນາທຳຕ່າງໆທີ່ຫຼວງ
ພຣະບາງ	ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ.	

-	ງານບຸນວັດທະນາທຳຊົນເຜົ່າ	“ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມແຕກຕ່າງ”	
ລວມມີນັກສະແດງເຖິງ	60	ກວ່າຊີວິດ	ເຊິ່ງເປັນນ້ອງໆນັກສຶກ
ສາຈາກຄະນະສຶກສາສາດມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ.	
ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ	19	ເດືອນທັນວາ	ເຂົ້າຊົມຟຣີ.

-	“ງານສະແດງສິລະປະດົນຕຣີ”	ຮ່ວມກັບໂຮງຮຽນສິລະປະດົນ
ຕຣີສຳລັບທຸກຄົນໃນລຳດັບຂອງງານແມ່ນຈະເປັນບ່ອນເຕົ້າໂ
ຮມຂອງບັນດານັກດົນຕຣີພື້ນບ້ານ,	ພ້ອມກັບການສະແດງຂອງ
ບັນດານ້ອງໆນັກຮຽນ	ໃນວັນທີ	28	ເດືອນມັງກອນ.



ເດືອນສິງຫາ	11	/	2015
ທ່ານ	ອິນສະໄຫວ	ສິດທິໂວຫານ	ຜູ້ບໍລິຫານຫ້ອງການ	
ແລະ	ທ່ານ	ສິດ	ນິຕະພອນ	ຜູ້ຈັດການສວນໄດ້ຮັບຕ້ອນ
ການມາຢ້ຽມຢາມຂອງບັນດາພະນັກງານ	ພະແນກຖະ
ແຫຼງຂ່າວ	ແລະ	ວັດທະນາທໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ	ພວກ 
ເຂົາໄດ້ນໍາພາບັນດາພະນັກງານດັ່ງກ່າວທ່ຽວສວນ	ແລະ 
ອະທິບາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງການອະນຸລັກພັນພືດ	ແລະ 
ຊີວະນາໆພັນ		ແລະ	ສຸດທ້າຍກໍໄດ້ນຳສະເໜີຄວາມຄືບ
ໜ້າຂອງການສ້າງສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ອີກດ້ວຍ.



ເດືອນສິງຫາ 15 - 19 / 2015
ທ່ານ	ສິມມາ	ສິງສວຍສະຫງ່າ	ຈາກສະຖາບັນການແພດ	ແລະ	ການຢາພື້ນເມືອງທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຖືກເຊີນ 
ມາເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່	ທ່ານ	ກິດຕິສັກ	ພຸດທະວົງ	(ນັກພືດສາດ)	ແລະ	ທ່ານ	ບີ່ຊົງ	ພິລະກອນ	(ນັກພືດສວນອາວຸໂສ)	
ໃນຫົວຂໍ້	ການດຳເນີນການສ້າງສວນສະໝຸນໄພ	ແລະ	ການສຶກສາການນຳໃຊ້ພືກສະໝຸນໄພໃນອະນາຄົດ	
ຢູ່ທີ່ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້.



ເດືອນສິງຫາ	05	-	06	/	2015
ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຈາກ	LCCF	ໂດຍຜ່ານ	SDC	ຈັດເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂຽນຂ່າວ	
ແລະ	ການເປັນນັກຂ່າວ	ໂດຍອາຈານ	ປະຕິທິນ	ເພັດເມືອງພວນ	ຈາກນັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	
ໃນຫົວຂໍ້	ແມ່ນຫຍັງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ແລະ	ຖືກຕ້ອງ?	ແລະ	ທ່ານຈະມີວິທີການແນວໃດໃນການນຳສະເໜີຂ່າວ
ຕໍ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ?



ເດືອນກັນຍາ	17	/	2015	
ທ່ານ	ອິນສະໄຫວ	ຜູ້ບໍລິຫານຫ້ອງການ		ແລະ	ທ່ານ	ສົມດີ		
ຫົວໜ້າພືດສວນ	ໄດ້ຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ	
ດຣ	ກອງມະນີ		ຫົວໜ້າສະຖາບັນການແພດ	ແລະ	ການຢາ
ພ້ືນເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພ້ອມດ້ວຍຄະນະນໍາຫ້ອງການ
ພະເເນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງພະບາງ	ພ້ອມກັນນັ້ນ
ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງສາຍພົວ
ພັນການຮ່ວມມືກັນໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ.



ເດືອນກັນຍາ	22	/	2015	
ທ່ານ	ອິນສະໄຫວ	(ຜູ້ບໍລິຫານຫ້ອງການ)	ແລະ	ທ່ານ	ສົມດີ	
(ຫົວໜ້າພືດສວນ)	ໄດ້ມີໂອກາດດີ	ແລະ	ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ
ງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານຄັ້ງທີ່	II	ທີ່ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ	
ແລະ	ປ່າໄມພາກເໜືອ	ແຂວງຫຼວງພະບາງ.	ເພ່ືອຈດຸປະສົງ
ໃນການນຳສະເໜີວຽກງານຂອງສວນໃຫ້ແກ່ບັນດານ້ອງໆ
ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ທີ່ສົນໃຈ.



ເດືອນຕຸລາ 06 / 2015 
ທ່ານ	ຄຳຈັນ	ໂຄດໄຊ	(ຫົວໜ້າຂະແໜງຈັດຕັ້ງ	ແລະ	ກວດກາ),	ທ່ານ	ສຸລະພົນ	ພິລະກຸນ	(ຫົວໜ້າຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ),	
ທ່ານ	ຂັດຕິຍະ	ວັນນະລັກ	(ຫົວໜ້າຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້),	ທ່ານ	ວິລະພົງ	ກັນຍາສອນ	ແລະ	ທ່ານ	ຕຸ້ຍ	
ພົມມະຈັນ	ພະນັກງານອາວຸໂສ	ຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ	ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ	ໄດ້ຖືກ
ເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮັບຟັງການນຳສະເໜີວຽກງານການສ້າງສວນ	ຢູ່ທີ່ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ໂດຍທ່ານ	ຣິກ	ກາເດລາ	ຜູ້ອຳ
ນວຍການໃຫຍ່ເປັນຜູ້ນຳສະເໜີ.	ຫຼັງຈາກການຮັບຟັງການນຳສະເໜີໂຄງການແລ້ວ	ທ່ານ	ອິນສະໄຫວ	(ຜູ້ຈັດການຫ້ອງການ)
ທ່ານ	ສົມດີ	(ຫົວໜ້າພືດສວນ)	ແລະ	ທ່ານ	ສິດ	(ຜູ້ຈັດການສວນ)	ໄດ້ນຳພາບັນດາທ່ານທ່ຽວຊົມບໍລິເວນສວນ	ພ້ອມກັນນັ້ນ
ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືກັນໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ.



ເດືອນສິງຫາ 17 - 20 / 2015
ຄະນະຜູ້ຈັດຕັ້ງສວນພຶກສາຊາດແຫ່ງປະເທດໄທ	ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບພືດຕະກຸນຂິງ-ຂ່າ	ຄັ້ງທີ່	7	ຢູ່ທີ່ຊຽງ
ໃໝ່ໃນຫົວຂໍ້	‘Gingers for Life’  ນອກຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງປະທະກາຖາທີ່ໜ້າສົນໃຈແລ້ວ	ທາງສວນພຶກສາຊາດ
ຜາຕັດແກ້ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການນຳສະເໜີປື້ມ	Gingers	of	Cambodia,	Laos	and	Vietnam	ເຊິ່ງຮ່ວມກັບ
ສວນພຶກສາຊາດສິິງກະໂປ	ແລະ	ສວນພຶກສາຊາດ	Edinburgh	ເຊ່ິງເປັນປ້ືມລ່າສຸດຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ. 
ຂຽນໂດຍ	Dr. Jana Skornickova and Dr. Mark Newman



We are very proud to announce our first field guide co-published withSingapore Botanic Garden, 
Royal Botanic Garden Edinburgh & Pha Tad Ke Botanical Garden

Gingers of  Cambodia, Laos & Vietnam
Dr. Jana Skornickova and Dr. Mark Newman

“This book is a much-welcomed addition to information on the gingers of  Southeast Asia. The authors, both world-recognized authorities 
on these glorious plants, combine their wealth of  knowledge about gingers and their relatives in a highly accessible book that should prove 
useful to all interested in the natural history of  this region. I will use it often.”

W. John Kress, Ph.D.
Distinguished Scientist & Curator of  Botany
National Museum of  Natural History
Smithsonian Institution

Printed in Singapore in 2.000 copies, size 176 x 250mm, English, 232 pages with more then 420 illustrations
Order via: contact@pha-tad-ke.com - or online onPrice 25$ plus postage



Gingers of  Cambodia, Laos & Vietnam, written by ginger 
experts Dr Jana Leong-Škornicková of  Singapore Botanic 
Gardens and Dr Mark Newman of  the Royal Botanic Garden 
Edinburgh, is the first guide showcasing the beauty and diversity 
of  this economically and ecologically important plant family in 
these countries. Based on extensive fieldwork with local experts in 
Cambodia, Laos and Vietnam from 1999 to 2014, this easy-
to-use guide covers a wide range of  topics, and devotes a chapter 
to each of  the 18 ginger genera so far recorded in Indochina. 
Diagnostic characters, a description and notes on habitat, distribu-
tion and uses of  each genus are provided. Over 420 illustrations 
with a wealth of  authoritative information make this guide the 
must-have practical reference work for everyone from amateurs to 
experts who is interested in these beautiful lush plants.

JaNa LEoNg-ŠkorNICková
Jana’s love affair with gingers began in her childhood. 
as part of  her PhD at Charles University, Prague, she 
spent almost five years in India working mainly in the 
field and focusing on Curcuma. Since 2006, Jana has 
worked at the Herbarium of  Singapore Botanic Gar-
dens, currently being principal researcher and managing 
editor of  the gardens’ Bulletin Singapore. In the past 
decade, Jana has worked extensively in forests across 
SE asia and published more than 40 research papers 
mainly on taxonomy and nomenclature of  gingers. Her 
interest also extends to other families of  herbaceous 
monocotyledons.

Mark NEwMaN
Mark Newman first encountered gingers as a PhD stu-
dent at the University of  aberdeen. He spent two years 
at the Department of  Biology, Prince of  Songkla Uni-
versity carrying out field and laboratory studies on the 
gingers of  southern Thailand. after three years as Seed 
Collector for Latin America, based at the Seed Bank 
at Wakehurst Place (part of  RBG, Kew), Mark wrote a 
series of  Manuals of  Dipterocarps for Foresters before 
returning to research on gingers at the royal Botanic 
garden Edinburgh in 1998. In addition to research on 
SE Asian gingers, Mark is currently editor of  the Edin-
burgh Journal of  Botany, and one of  the editors of  the 
Flora of  Thailand.



ເຈົ້າແມ່ນນັກສິນລະປິນ,	ນັກເຕັ້ນ	ຫຼື	ນັກດົນຕຣີບໍ່?	
ເຈົ້າຕ້ອງການຊຸດແຕ່ງກາຍໃໝ່ສຳລັບການເດີນ
ແບບ	ຫຼື	ສະແດງລະຄອນບໍ່?	ຕ້ອງການເຄື່ອງມື
ໃນການແຕ້ມຮູບ	ຫຼື	ການປັ້ນ,	ແກະສະລັກ,	ຄວັດ
ລວດລາຍບໍ່?	ເຈົ້າຕ້ອງການສຶກສາ	ແລະ	ສ້າງບົດ
ກະວີ	ຫຼື	ສ້າງໜັງສັ້ນບໍ່?	

ໃນຊ່ວງເດືອນຕຸລານີ້້	ພວກເຮົາມີທຶນນ້ອຍ	10	ທຶນ
ໃຫ້ແກ່ຄົນໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສາມາດສ້າງກິດຈະກຳ	ຫຼື
ໂຄງການທີ່ປະທັບໃຈທີ່ສຸດ	ໂຄງການລະ	300
ໂດລາ	ຢູ່ທີ່ຫຼວງພຣະບາງ!	

ພວກເຈົ້າຢູ່ໃນລະຫວ່າງ	16	ຫາ	26	ປີບໍ່?	
ຖ້າບໍ່ຢາກພາດໂອກາດດີໆແບບນີ້	ໃຫ້ຮີບສົ່ງຄວາມ
ຄິດແບບໃດກະໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ແບບຕະຫຼົກ,	ຈິງຈັງ,	ແບບບ້າໆກວນໆ	ຫຼື	ຈະເປັນ
ແບບເທ່ໆກໍໄດ້	ສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາທາງເຟດສ໌ບຸກໄດ້
ທີ່:	Facebook/ຂ້ອຍຮັກມັນ




