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ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທຳອິດຂອງ ສວນພຶກສາຊາດ 
ຜາຕັດແກ້ ທີ່ໄດ້ລົງເປັນພາສາລາວ ໃນສະບັບນີ້ຈະໄດ້ 
ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນມາ ຂອງສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້, 
ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຜາຕັດແກ້,  
ການປູກພືດ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນພືດ ໃນສວນພຶກສາ 
ຊາດ, ການພົວພັນກັບ ສະມາຄົມການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ 
ກ່ຽວກັບພືດສາດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ 
ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້ຕ່າງໆກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. 

ທ່ານ ເຮັນຣິກ ກາເດັນລາ (ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່)
ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້, ຫຼວງພະບາງ, ສປປລາວ.ໝາກຂຽບກ້ອງ-Canthium cf. parvifolium, Rubiaceae



ສາລະບານ

1-3		 ຄວາມເປັນມາຂອງສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ ້

4	-6	 ຜູ້ອຳນວຍການ	ແລະ	ທີ່ປຶກສາຂອງຜາຕັດແກ ້
 
7	 ສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້	 
 
8-12		 ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜາຕັດແກ ້
  
13	 ປຶ້ມສຳຫຼັບເດັກນ້ອຍ 
  
14-15		ນໍ້າ	ຄືເຈົ້າບັນຫາໃນອະນາຄົດ	 
 ຂຽນໂດຍ:	ດຣ.	ສີສະຫຼຽວ	ສະແຫວງສຶກສາ 

16		 ສຳພາດທ່ານຄໍລ ີ
  ໂດຍ:	ອິນສະໄຫວ	ສິດທີໂວຫານ 
 
17-18		ການປູກຝັງ	ແລະ	ການຂະຫຍາຍພັນພືດ 
 ຂຽນໂດຍ:	ສົມດີ	ອຸດົມສັກ 

	19-28	ສາລະໜ້າຮູ້ທາງດ້ານພືດສາດ 
 18-22	ຂຽນໂດຍ:	ແກ້ວອຸດອນ	ສຸວັນນະກູມມານ 
	 23							ຂຽນໂດຍ:	ກິດຕິສັກ	ພຸດທະວົງ 
	 24-27		ຂຽນໂດຍ:	ຮສ.	ດຣ.	ບົວໄຂຄອນ	ສະແຫວງສຶກສາ 
 
29-32		ນັກແຕ້ມຮູບທາງດ້ານພືດສາດຂອງຜາຕັດແກ້

ຂຽນ ແລະ ອອກແບບໂດຍ: ແກ້ວອຸດອນ ສຸວັນນະກູມມານ ດອກເອ້ືອງສີງໜວດແມວ-Bulbophyllum  wendlandianum,-Orchidaceae



ຄວາມເປັນມາຂອງສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້

ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ເປັນສວນພຶກສາຊາດແຫ່ງທຳອິດ 
ຂອງ	ສປປລາວ,	ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຈ່ານໃຕ້,	ເມືອງຈອມເພັດ,	ແຂວງ	 
ຫຼວງພະບາງ,	ຕັ້ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບຕົວເມືອງ	ຫຼວງພະບາງ 
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.

ນອກຈາກນັ້ນທາງຜາຕັດແກ້ຂອງພວກເຮົາຍັງໄດ້ໃຫ້ທືນແກ່ 
ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນເກັ່ງຂອງວິທະຍາໄລກະສິກຳ	ແລະ	ປ່າໄມ້ 
ພາກເໜືອ	ນອກຈາກນັ້ນພວກເຮົາຍັງໄດ້ສ້າງປື້ມສຳລັບເດັກ
ນ້ອຍ	ໂດຍຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທືນຈາກສະວິດ 
ເຊີແລນ	ແລະ	ມີການສ້າງກິດຈະກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຮັກ 
ສີ່ງແວດກັບນັກຮຽນປະຖົມໃນຫຼວງພະບາງ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: www.pha-tad-ke.com ຮູບພາບ:	ຜາຕັດແກ້	
ຖ່າຍພາບ:	ກິດຕິສັກ	ພຸດທະວົງ



ທ່ານ ເຮັນຣິກ ກາເດັນລາ
(ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່)

ເປັນນັກຂຽນ	ແລະ	ນັກອອກແບບປ້ຶມ	ເຊ່ິງມີ 
ຜົນງານປຶ້ມທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນອອກ
ສູ່ສັງຄົມຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.	ໃນປີ	2008	ໄດ້ 
ເລ່ີມມີແນວຄິດສົນໃຈດ້ານພືດສາດ,	ໄດ້
ເຂ້ົາມາຫຼວງພະບາງ	ແລະໄດ້ກ່ໍສ້າງໂຄງການສ້າງ 
ສວນພຶກສາຊາດຂ້ຶນທ່ີຫຼວງພະບາງ,	ນອກນ້ັນ
ເພ່ີນຍັງມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍກ່ຽວກັບສ່ີງແວດ 
ລ້ອມ	ແລະ	ການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍໃນລາວ.

ຮສ.ດຣ. ບົວໄຂຄອນ ສະແຫວງສຶກສາ
(ທ່ີປຶກສາດ້ານວິທະຍາສາດ) 

ຈົບການສຶກສາ	ປະລິນຍາຕຣີ,	ປະລິນຍາໂທ	
ແລະ	ປະຣິນຍາເອກທ່ີປາຣິສ໌	ປະເທດຝຣ່ັງ,	ເປັນ 
ອາຈານສອນທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນ	
ແລະ	ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,	ເຊ່ິງໄດ້ມີ 
ຜົນງານການຄ້ົນຄວ້າທາງດ້ານວິຊາການຫຼາຍ
ສະບັບເຊ່ັນ:	ຕ້ົນດອກເຜ້ິງທຳມະຊາດໃນລາວ,	
ພືດຕະກຸນໄມ້ຍາງໃນລາວ,	ພືດຕະກຸນກຳຍານ	
(Styracaceae)	ໃນລາວ	ຫວຽດນາມ	ກຳປູເຈຍ	
ແລະ	ອ່ືນໆອີກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ດຣ. ນິດຖາຄົງ ສົມສະນິດ
(ທ່ີປຶກສາດ້ານວັດທະນະທຳ)

ຈິດຕະກອນ	ຈົບການສຶກສາປະລິນຍາເອກ	
ທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ-ມະນຸດສາດ	ທ່ີ	
ປາຣິ	ປະເທດຝຣ່ັງ,	ປັດຈຸບັນເປັນທ່ີປືກສາ	
ປະຈຳດ້ານວັດທະນະທຳ	ແລະ	ສີລະປະ	
ປະຈຳອາມານຕະກະຣິສອດ,	ເປັນອາຈານອາ
ສາສະມັກປະຈຳມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ	
ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ	ແລະ	ທ່ີປຶກສາ
ວັດທະນະທຳໃຫ້ແກ່ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້.

ທ່ານ ຊ່ອງ ປີແອ ໂດວາ
(ທ່ີປຶກສາດ້ານສິນລະປະ)

ເປັນຄົນສັນຊາດສະວິດເຊີແລນ,	ເພ່ິນເປັນ 
ນັກສະຖາປັດຕະຍະກຳ	ອອກແບບໂຄງ 
ສ້າງທ່ີອອກເປັນແນວແບບສິນລະປະໂດຍ
ສະເພາະໃນແບບປະສົມວັດທະນາທຳລາວ 
ແລະ	ຕ່າງປະເທດອື່ນໆ.	ປັດຈຸບັນເປັນ 
ທ່ີປຶກສາດ້ານສະຖາປັດ-ສີລະປະໃຫ້ 
ສວນພຶກສາຊາດແກ້ຜາຕັດແກ້.



 

ສົມດີ ອຸດົມສັກ
(ຫົວໜ້າພືດສວນ)

ວຽກຂອງຂ້ອຍແມ່ນສ້າງສວນໂດຍການ 
ອອກແບບ	ແລະ	ຈັດສວນໃຫ້ສວຍງາມ, 
ແນະນຳອ້າຍນ້ອງພະນັກງານພືດສວນ 
ຮັກສາ	ແລະ	ວິທີການຕ່າງໆເພື່ອເຮັດ 
ໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ສະບາຍດີ.	ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ 
ຂ້ອຍຍັງໄດ້	ອອກສຳລວດ	ກັບ	ບີ	ແລະ	
ດອນ	ອອກສຳລວດພັນພືດໃນຫຼວງພະບາງ 
ເພື່ອມາອານຸລັກຮັກສາພັນໄວ້ທີ່ຜາຕັດແກ້

ເພັດສະໝອນ ມະໂນລາ
(ສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້) 

ຈາກປະສົບການ	10	ກວ່າປີໃນການເຮັດ 
ວຽກພັດທະນາຢູ່ປະເທດລາວແຕ່ເໜືອ
ຮອດໃຕ້	ນຳອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ	(NGO)	 
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມສ້າງສະມະຄົມ 
ເພື່ອນຜາຕັດແກ້ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ	
ໃນປີ	2011	ໂດຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ	
ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ແລະ	ໃຫ້ສຸຂະ 
ສຶກສາຕາມໂຮງຮຽນຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ 
ຮ່ວມກັບຫໍສະໝຸດແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ອິນສະໄຫວ ສິດທິໂວຫານ(ອິນ)
ເປັນຜູ້ຈັດການຫ້ອງການ	ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ	
ບໍລິຫານຈັດຕັ້ງວຽກງານ,	ບັນຊີເງິນສົດ,	ການພົວ	
ພັນວຽກກັບລັດ	ແລະ	ປະສານງານພົວພັນເອກະ
ສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້

ປຣະສິດ ແສງອຳພອນ (ສິດ) 
ເປັນຜູ້ຈັດການສວນ,	ເຮັດວຽກພາຍໃນສວນ	ແລະ	 
ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບການສຶກ
ສາ.	ຄວບຄຸມແຜ່ນງານຕ່າງໆ.	ໃນການກໍ່ສ້າງ 
ນອກນັ້ນຍັງວ່າງແຜນຊ່ວຍໃນການສຶກສາຮຽນຮູ ້
ຂອງເຍົາວະຊົນຕາມຊົນນະບົດຂອງຫຼວງພະບາງ

ກິດຕິສັກ ພຸດທະວົງ(ບີ້) ແລະ 
ແກ້ວອຸດອນ ສຸວັນນະກູມມານ(ດອນ)
 
ພວກເຮົາສອງຄົນແມ່ນນັກພືດສາດ	
ເຮັດກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ	ແລະ	ສຳລວດພັນໄມ້	
ເພື່ອສ້າງເປັນຖານຂໍ້ມູນໃນການອະນຸລັກພັນໄມ້ໃນ
ລາວ	ເກັບພັນໄມ້ທີ່ຊີວິດມາລວບລວມໄວ້ທີ່ຜາຕັດ
ແກ້	ໄວ້ສຳລັບສຶກສາໃນອານາຄົດ.	ນອກຈາກນັ້ນ 
ພວກເຮົາຍັງໄດ້ວ່າງແຜນພາກສະໜາມສຳລັບນັກ
ພືດສາດທີ່ມາຢ້ຽມຢາມຜາຕັດແກ້	ທີ່ຕ້ອງການ 
ອອກພາກສະໜາມໃນຫຼວງພະບາງ.

ອິນສິດ ບິ້ ດອນ



ພະນັກງານສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ຮ່ວມທັງ	ອຳນວຍການໃຫຍ່,		ຮສ.ດຣ.	ບົວໄຂຄອນ	(ທີ່ປຶກສາດ້ານວິທະຍາດຂອງຜາຕັດແກ້)	ແລະ	 
ທ່ານ	ນາງ	ສົມສະນິດ	ບົວມະນີວົງ	(ອຳນວຍການຫໍພິພິຕະພັນພືດແຫ່ງຊາດ)	



ເບັນອ້າດອຍ-cf. Melastoma sp.,-Melastomataceae

ສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້້້
ຂຽນໂດຍ: ອິນສະໄຫວ ສິດທິໂວຫານ

ສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້ໄດ້ຖືກສ້າງຕ້ັງຂຶ້ນໃນເດືອນ 
ມັງກອນ	ປີ	2010	ທ່ີປະເທດຝຣ່ັງ,	ຕ່ໍມາ	ໃນປີ	2011	ເດືອນ 
ກໍລະກົດ	ທີ່	ປະເທດ	ເນິເທີແລນ,	ໃນເດືອນ	ກັນຍາ	ທ່ີ 
ປະເທດລາວ.	ການສ້າງສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອ	ໂດຍບ່ໍຫວັງ 
ຜົນກຳໄລ	ຂອງຜາຕັດແກ້	ແມ່ນເພ່ືອສ່ົງເສີມທາງດ້ານການ 
ຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ,	ວັດທະນະທຳ	ລວມໄປເຖິງການ 
ອະນຸລັກພືດພັນຂອງປະເທດລາວ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ.	ນອກນັ້ນ	ສະມະຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້	
ຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການເຮັດກິດຈະກຳປູກຈິດ 
ສຳນຶກໃຫ້ແກ້ນັກຮຽນໃນການອະນຸລັກທຳມະຊາດ	ແລະ	
ສ່ີງແວດລ້ອມ.

ການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງ ສະມາຄົມເພ່ືອນຜາຕັດແກ້ ຍັງຈະໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນເພ່ີມຂ້ຶນຕ່ໆໍ ໄປ. 

ຕິດຕ່ໍ:	ເພັດສະພອນ	ມະໂນລາ
phetsamon@hotmail.com 
ຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມ:	www.friends-pha-tad-ke.com



ການເຄື່ອນຍົກຍ້າຍ	ຕົ້ນຈັນໄດ	(Dracaena loureiri)	ຈາກ	
ຜານ້ຳຢາດ	ປູກໄວ້ທີ່ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ໃນ	 
ທ້າຍເດືອນ	ກໍລະກົດ	ປີ	2012,	ເພາະວ່າພືດຊະນິດ 
ນີ້ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານການຢາ	ແລະ	ມີການ 

ເກັບກູ້ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຂາຍສົ່ງຕ່າງປະເທດ	ສະນັ້ນ 
ພວກເຮົາຄວນອະນຸລັກຮັກສາຊະນິດພັນນີ້ໄວ້,	ນຳພາ 
ທິມງານໂດຍ:	ສົມດີ	ອຸດົມສັກ	(ຫົວຫນ້າພືດສວນ)	ແລະ	

ກິດຕິສັກ	ພຸດທະວົງ	(ນັກພືດສາດ)



ການປັກດຳເຂົ້ານາປີຂອງສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດ 
ແກ້ປະຈຳປີ	2012:	ເປັນກິດຈະກຳໜື່ງທີ່ພວກເຮົາປະຕິ
ບັດການມາເປັນປະຈຳທຸກປີ	ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດທີ່	
ຜ່ານມາ	ສາມາດປັກດຳໄດ້້	2	ໄຣ່	ໂດຍໃຊ້ແນວພັນ 
ເຂົ້າໜຽວທ່າດອກຄຳ	12	ນຳພາໂດຍ:	ປຣະສິດ	 
ແສງອຳພອນ	(ຜູ້ຈັດການສວນ)	ແລະ	ພະນັກງານ 

ຜາຕັດແກ້	ທຸກຄົນ.



ກິດຈະກຳການປູກຕົ້ນໄມ້ຂອງສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ ້
ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ,	ສຳເລັດລົງຕົ້ນເດືອນສິງຫາ	
ເຊິ່ງເປັນກິດຈະກຳຫຼັກຂອງ	ຜາຕັດແກ້ໃນຕົ້ນລະດູຝົນ 
ຂອງທຸກໆປີ	ເພື່ອຟື້ນຟູສວນປ່າ	ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ທາງດ້ານຊະນິດພັນໄມ້ຢືນຕົ້ນເພື່ອສ້າງເປັນປ່າຕົ້ນແບບ	
ໃນອານາຄົດຂອງ	ການຟື້ນຟູປ່າ	ໂດຍ	ມີການປູກແຕ່ລະ	
ຊະນິດຕາມເຕັກນິກວິຊາການ	ທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍອີງໃສ່	

ຊະນິດພັນທ້ອງຖີ່ນເປັນຫັຼກ,	ນຳພາໂດຍ:	ສົມດີ	ອຸດົມສັກ



ນັກສຶກສາ	ຄະນະກະເສດສາດ	ແລະ	ປ່າໄມ້	ຂອງ 
ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງໄດ້ມາທັດສະນະສຶກສາທີ ່
ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ໃນເດືອນມິຖຸນາ	ປີ	2012 
ເພື່ອເປັນການຖອດຖອນບົດຮຽນ	ແລະ	ປູກຈິດສຳນຶກ
ໃຫ້ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ຮູ້ຮັກທຳມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ,	 
ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີສຸດທີ່ມີນັກຮຽນນັກສຶກສາມາທັດ 
ສະນະສຶກສາທີ່ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້.



Dr. Axel Dalberg Poulsen	ຜູ້ຊ່ຽວຊານພືດສາດໃນ 
ເຂດຮ້ອນອົບອຸ່ນ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນພືດຕະກຸນຂີງ-ຂ່າ 
(Zingiberaceae)	ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້	ໄດ້ມາ
ຢ້ຽມຢາມສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ໃນເດືອນ	ກັນຍາ	ປີ	
2012	ໄດ້ອອກພາກສະໜາມກັບ	ກິດຕິສັກ	ພຸດທະວົງ.	
ເປັນການມາຢ່ຽມຢາມ	ຜາຕັດແກ້	ຄັ້ງທຳອິດຂອງເພີ່ນ.



ປຶ້ມສຳຫຼັບເດັກນ້ອຍ

ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ໄດ້ສ້າງຜະລິດຕະພັນປຶ້ມຂຶ້ນສຳ 
ຫຼັບນັກຮຽນປະຖົມ,	ມັດທະຍົມ	ແລະ	ຜູ້ສົນໃຈທົ່ວໄປ,	ຈຸດປະສົງ 
ເພື່ອເປັນການສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ຍັງເປັນເຍົາວະຊົນ 
ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕ້ົນໄມ້	ແລະ	ສ່ິງແວດລ້ອມ	ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເຫັນ 
ຄວາມສຳຄັນເຖິງຄຸນຄ່າຂອງທຳມະຊາດ	ແລະ	ໂລກສີຂຽວ.	
ປະຈຸບັນພວກເຮົາໄດ້ຜະລິດອອກແລ້ວ	ຈຳນວນ	3	ເຫຼັ້ມ	ແລະ	
ໃນອະນາຄົດຈະຜະລິດອອກເຊິ່ງປຶ້ມກ່ຽວກັບພືດສະໝູນໄພ 
ທີ່ມັກໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ,	ນິເວດວິທະຍາ,	ກ່ຽວກັບສ່ິງ 

ແວດລ້ອມ	ແລະ	ຄົງມີຕໍ່ໆເນື່ອງກັນໄປ.
ເຫຼັ້ມທີ່	1	ຕົ້ນໄມ້	ປຽບເໝືອນປອດຂອງພວກເຮົາ	ຂຽນໂດຍ: 
ຮສ.ດຣ.	ບົວໄຂຄອນ	ສະແຫວງສຶກສາ	ປຶ້ມຫົວດັ່ງກ່າວເນື້ອໃນ 
ເວົ້າ	ເຖິງ	ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຕົວເຮົາທີ່ມີປະໂຫຍດສຳຄັນ	ແລະ	
ນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນຊິິວິດປະຈຳວັນ	ແລະ	ບາງຊະນິດນິຍົມປູກເປັນໄມ້ 
ປະດັບໃກ້ໆບ້ານເພາະວ່າມີດອກທີສວຍງາມ	ປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະມີ 
ພາບປະກອບທ່ີສວຍງາມ	ແລະ	ພ້ອມທັງຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຈາກ 
ຕົ້ນໄມ້ນັ້ນອິກດ້ວຍ.

ເຫັ້ມທີ໋	2:	ເລັກໆນ້ອຍໆຂອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ	ເຊິ່ງຂຽນໂດຍ	
ອາຈານ	ຄຳຟ້າ	ຈັນທະວົງສາ,		ເຊ່ິງເວ້ົາເຖິງເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງທ່ີ 

ມະນຸດເຮົາມີການນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນຊີວິດປະ	
ຈຳວັນ	ເຊ່ັນ	ອາຫານ,	ຢາປົວພະຍາດ,	
ໄມ້ປະດັບ	ແລະ	ສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ.	ປ້ືມເຫຼັ້ມນ້ີ
ຮູ້ເຖີງຄຸນຄ່າຂອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ມະນຸດ 
ເຮົາມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຊີວິດ	ແລະ	 
ການອະນຸລັກຊະນິດພັນດັ່ງ	ກ່າວໄວ້ໃຊ້ຢ່າງ 
ຍືນຍົງໃນອານາຄົດເຖີງເຊັນລູກເຊັນລູກຫຼານ. 

ເຫ້ັຼມທີ໋	3:	ດອກໄມ້ເປັນເອກະລັກຂອງຊາວພຸດ 
ລາວ	ຂຽນໂດຍ	ຮສ.	ມະນີຈັນ	ໄຊຍະວົງ		ປ້ຶມ 
ເຫ້ັຼມນ້ີເວ້ົາເຖິງຄວາມສຳພັນຂອງຊາວພຸດລາວ
ກັບດອກໄມ້,	ໃນວິຖີຊີວິດເຊີ່ງແຕ່ລະບູນແຕ່
ລະງານມີການນຳໃຊ້ພືດເຂົ້າໃນການເຮັດ 
ພິທີເຊັ່ນວ່າ	ບາສີສູ່ຂວັນເປັນຕ້ົນແມ່ນການ 
ນຳໃຊ້ໃບກ້ວຍ,	ດອກໄມ້.	ນອກນັ້ນຍັງມີພິທີ 
ການຕ່າງທາງສາສະໜາທີ່ນຳໃຊ້ດອກໄມ້.



ນໍ້າ ຄືເຈົ້າບັນຫາໃນອະນາຄົດ  
ຂຽນໂດຍ ດຣ. ສີສະຫຼຽວ ສະແຫວງສຶກສາ

ເພິ່ນວ່າ:	ນໍ້າຄືຊີວິດ.	ເພິ່ນວ່າຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ,	ມີນໍ້າ 
ຫຼາຍກວ່າ	80%.	ເພິ່ນວ່າຈຸດເລີ່ມຂອງຄວາມມີມະນຸດສະທຳ,	ມ ີ
ສັກສີຢູ່ໃນສັງຄົມ,	ມີສຸຂະພາບ,	ຈຸດເລີ່ມຂອງການສຶກສາ	ແລະ	 
ຂອງການພັດທະນາລ້ວນແຕ່ແມ່ນນ້ໍາອ້ອຍຕ້ອຍ.	ຖ້າຈັດບູລິມະສິດ 
ຂອງຄວາມ	ຈຳເປັນຂອງທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ,	ບໍ່ມີສິ່ງໃດສາມາດນຳ 
ໜ້ານ້ໍາໄດ້.	ດ່ັງນ້ັນ	ນ້ໍາຈ່ຶງໄດ້ເປັນເນ້ືອຫາຂອງຕຳນານຕ່າງໆເຊ່ັນ: 
ຕຳນານນໍ້າຖ້ວມໂລກ,	ຕຳນານຄັນຄາກໄປລົບພະຍາແຖນ,	ຕຳ 
ນານຮຸ້ງລົງກິນນໍ້າ	ແລະ	ນັບບໍ່ໄຂວ່ສຳລັບຕຳນານທີ່ຕິດພັນກັບ 
ແມ່ນ້ໍາລຳເຊ	ບວກໜອງ	ຄອງບຶງ.	ນ້ໍາໄດ້ເປັນເນ້ືອຫາໃຈກາງຂອງ 
ການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າມາຕ້ັງແຕ່ກາລະນານຊ່ຶງການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ 
ຈຳນວນໜ່ຶງກ່ໍໄດ້ໃຫ້ກຳເນີດຂອງທິດສະດີ	ເຊ່ັນ:	ທິດສະດີທ່ີວ່າ 
ບ່ອນໃດມີນ້ຳບ່ອນນ້ັນມີຊີວິດ	(ດ່ັງນ້ັນໃນປະຈຸບັນນ້ີ	ເພ່ິນຈ່ຶງຊອກ 
ຮູ້ວ່າຢູ່ບັນດາດາວເຄາະມີນ້ຳບໍ?),	ທິດສະດີການເຊາະລ້າງສ້າງ
ພື້ນທີ່ຮາບພຽງໃນບາງເຂດຂອງໂລກ,	ທິດສະດີກ່ຽວກັບການ 
ປະກອບສ້າງປະເພດດິນ	ແລະ	ຫີນທີ່ປະກອບເປັນເປືອກໂລກ.	
ສຳສັບທັດສະນະກ່ຽວກັບນໍ້າ,	ພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ສາມາດພັນລະນາ	 
ນັບໄດ້:	ພຽງ	ແຕ່ຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງກໍ່ເຫັນວ່າມັນເປັນຫົວບົດໃຫ ້
ຄົ້ນຄວ້າອັນກວ້າງຂວາງ	ເຊັ່ນ:	ທາດແທ້	ຂອງນໍ້າແມ່ນ	ຄູ່ຮັກ 
ຄູ່ແຄ້ນ	ລະຫວ່າງອ໊ອກຊີເຢັນ	ແລະ	ໄຮໂດຼເຢັນ,	ແມ່ນ	ຄູ່ມະຫັນ 
ຕະໄພ,	ແມ່ນຄວາມໄຝ່ຝັນແຫ່ງການປະດິດສ້າງ,	ແມ່ນວັດຖຸທີ ່
ບ່ໍຢູ່ກັບທ່ີ,	ແມ່ນຄວາມເອ້ືອເຟ້ືອເພ່ືອແຜ່,	ແມ່ນຂົວຕ່ໍເຂ້ົາຫາອຳນາດ, 
ແມ່ນງົວຕ່າງ,ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ	...ໃນສ່ວນຕົວແລ້ວ,	ຂ້າພະເຈົ້າ 
ກ່ໍໄດ້ມີສ່ວນປະກອບເລັກນ້ອຍໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບນໍ້າ,	
ໂດຍ	ສະເພາະແມ່ນການແຈກຢາຍຂອງນໍ້າຝົນພາຍໃນປີຢູ່ທົ່ວ 

ປະເທດລາວ.	ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນຫັຽງ	ຝົນຈຶ່ງຕົກຢູ່ປາກ 
ຊ່ອງ,	ຢູ່ວຽງພູຄາ,	ຢູ່ປາກຊັນ	ແລະ	ຢູ່ວັງວຽງ	ຫຼາຍກວ່າຢູ່ບ່ອນ 
ອື່ນ,	ເປັນຫັຽງຢູ່ໜອງແຮດ	ປາລິມານນ້ຳຝົນສະເລ່ຍໃນປີຈຶ່ງຕ່ຳ 
ກວ່າຢູ່ເຂດອື່ນຂອງປະເທດ,	ເປັນຫັຽງໃນເວລາທີ່ຢູ່ທົ່ວປະເທດ 
ລາວມີຝົນຕົກບໍ່ຂາດມື້,	ມັນຈຶ່ງແຫ້ງແລ້ງ,	ພ້ອມທັງຮ້ອນອົບເອ້ົາຢູ່ 
ພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ	ແລະ	ເປັນຫັຽງຊາວຫວຽດນາມຈຶ່ງໃສ ່
ຊື່ລົມທີ່ນຳເອົາຄວາມແຫ້ງແລ້ງ	ແລະ	ຄວາມອົບເອົ້າມາສູ່ 
ຫວຽດນາມ	ວ່າ	“ລົມລາວ”.	ແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ ່
ສຸດສຳລັບອະນາຄົດຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາໜ່ວຍນີ້,	ແມ່ນການ 
ຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານ	ເອຣິກ	ອ໊ອກແຊນນາ	(ERIK	ORSENNA),	 
ອະດີດທ່ີປຶກສາສ່ວນຕົວ	ຂອງປະທານາທິບໍດີ	ຝຣັງຊົວ	ມິດເຕຣັງ 
ແຫ່ງປະເທດຝຣ່ັງ,	ສະມາຊິກສະພາບັນດິດຂອງປະເທດດ່ັງກ່າວ 
ໃນປະຈຸບັນ.	ກ່ອນຈະພິມປ້ືມທ່ີມີຊ່ືວ່າ	“ອະນາຄົດຂອງນ້ຳ,	ຕຳລາ 
ໂລກາພິວັດ	ໂດຍສັງເຄບ	ເຫຼັ້ມ	II” (L’AVENIR  DE L’EAU, 
Précis de la Mondialisation II, Fayard 2008),	ທ່ານໄດ້ຕ້ັງ 
ໂຈດໄວ້ດັ່ງນີ້:	“	ໃນ	ສິບປີ,	ໃນຊາວປີ	ຂ້າງໜ້າ	ພວກເຣົາຈະມ ີ
ນ້ຳພຽງພໍບໍ	?.ພວກເຮົາຈະມີນ້ຳສຳລັບດື່ມພຽງພໍບໍ?	ພວກເຮົາ 
ຈະມີນ້ຳພຽງພໍສຳລັບການປູກຝັງບໍ?	ເຫດຜົນຂອງການຂາດເຂີນ 
ນ້ຳຈະບໍ່ກາຍເປັນເຫດຜົນຂອງ	ການເກີດສົງຄາມບໍ່?	ເພື່ອຊອກ 
ຫາຄຳຕອບໂຈດດັ່ງກ່າວ,	ທ່ານໄດ້ອອກເດີນທ່ຽວເປັນເວລາ 
ຍາວນານ,	ຄືໄປແຕ່ແມ່ນ້ຳໄນ	(ຢູ່ປະເທດເອຢິບເຖິງແມ່ນ້ຳເຫືຼອງ 
(ຢູ່ປະເທດຈີນ),	ແຕ່ແມ່ນ້ຳອາມາໂຊນ	(ປະເທດເບຼຊິນເຖິງຫ້ວຍ 
ແນັດສະເຕີ	ທີ່ຕົກໃສ່ແມ່ນ້ຳກາຣອນ	(ປະເທດຝຣັ່ງ),	ຈາກ 
ອ໊ອດສະເຕຼເລຍ	ທ່ີແຫ້ງກະແດ້ງເຖິງເກາະນ້ຳຖ້ວມຢູ່ປາກແມ່ນ້ຳ 
ຄົງຄາ	(ປະເທດ	ບັງຄະລາເທດ).	ທ່ານໄດ້ພົບ	ນັກ	ວິທະຍາສາດ, 
ຊາວຊົນນະບົດ,	ນັກບວດ,	ນັກກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ,	ນັກຟີຊິກ 
ສາດ	ທີ່ຄິດໄລ່	ການລະລາຍຂອງໜອງນ້ຳກ້າມຢູ່ໃນໂລກ.	 
ທ່ານໄດ້ຢຸດພັກຢູ່ກັບນາຍແພດຢູ່ເມືອງການກຸດຕາ	(Calcutta)	

ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບໂລກອະຫິວາ.	ທ່ານໄດ້ສະສົມບົດຮຽນຢ່າງມະຫາສານ 
ໃນນ້ັນກ່ໍມີ	ຮຽນຂອງຈຸດຈ່ີຢູ່ປະເຫດນາມີບີ,	ບົດຮຽນຈາກແຄັນກູຣູ 
ທີ່ປະເທດອ໊ອດສະເຕຼເລຍ	ທີ່ມີວີທີໃນການເອົາຕົວລອດຢູ່ເຂດ 
ແຫ້ງແລ້ງ,	ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຢ່າງຮຸນແຮງຂອງ 
ພູມອາກາດ.	ພ້ອມນ້ັນ	ທ່ານກ່ໍໄດ້ພົບເຫັນຜົນສຳເລັດທ່ີກະແຈກ 
ກະຈາຍຢູ່ທ່ົວໄປເຊ່ັນທ່ານເຫັນວ່າ	ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນໝາຍເລກ	II 
ຢູ່ປະເທດລາວ	ເປັນຕົວແບບທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງໂລກ.	
ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນ	ການຮ່ວມມືທ່ີດີໃນລະຫວ່າງອຳນາດການປົກ 
ຄອງ	ແລະ	ທຸລະກິດເອກະຊົນ.	ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນກິດຈະການທີ່	
ເປັນການໄຟ່ຝັນ	ແລະ	 

ເຮືອນຂອງຊາວບ້ານກ່ອນມີໂຄງການສ້າງເຂ່ືອນ ນ້ໍາເທີນ 2



ກິດຈະການທີ່ໂຫດຫ້ຽມແສນສະຫັດ.	ແຕ່ເນື້ອໃນໃຈຄວາມຕົ້ນ 
ຕໍທີ່ນອນຢູ່ໃນປື້ມ	ບົດຮຽນ	411	ໜ້າຂອງທ່ານ,	ຄື	ທ່ານຢາກໃຫ ້
ເຫັນວ່າ	ແມ່ນ້ຳລຳເຊ	ບວກຮ່ອງ	ໜອງບຶງທີ່ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນໄດ ້
ສູນເສຍລັກສະນະດ້ັງເດ້ີມໄປໝ	ົດແລ້ວ	ຄື	ມັນບົກແຫ້ງ,	ເປິເປ້ືອນ 
ແລະ	ໂຫດຫ້ຽມ	(ທໍາລາຍຊີວິດ	ແລະ	ຊັບສິນຢ່າງມະຫາສານ).	
ຕົວຢ່າງ	ຂອງປະເທດ	ອ໊ອດສະເຕຼເລຍ	ເດັ່ນຊັດທີ່ສຸດສຳລັບ 
ການຂາດແຄນນ້ຳກິນ	ນ້ຳໃຊ້,	ນ້ຳສໍາລັບ	ການປູກຝັງ	ແລະ	ການ 
ປົກປັກຮັກສາ	ປ່າໄມ້ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບອຸດົມບູນ.	ບັນດາຜູ້ຄົນທີ ່
ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນກໍ່ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມກັງວົນ	ຍ້ອນບໍ່ມີນ້ຳພໍກິນ	 

ພໍໃຊ້	ແລະ	ຍ້ອນຢ້ານບໍ່ມີນ້ຳກິນ,	ນ້ຳໃຊ້ໃນອະນາຄົດ,ໂດຍສະ 
ເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນຊາວສິງກະໂປ.	ໃນຕອນທ້າຍທ່ານໄດ້ຍົກວ່າ
ໃນປະຈຸບັນນີ້	1/6	ຂອງມວນມະນຸດຍັງຂາດນ້ຳກິນແລະເຄິ່ງໜຶ່ງ 
ຂອງປະຊາກອນໂລກບໍ່ມີລະບົບລະບາຍນ້ຳເປື້ອນຢູ່ປະເທດລາວ 
ຂອງພວກເຮົາ,	ເຖິງວ່າ	ບັນຫາຄວາມແຫ້ງແລ້ງ	ຫຼື	ນ້ຳຖ້ວມຈະບ່ໍ 
ຮຸນແຮງເທ່ົາ	ຢູ່ຫຼາຍປະເທດກ່ໍຕາມ,	ແຕ່ກ່ໍມີປະກົດການທ່ີບ່ົງບອກ 
ເຖິງການປ່ຽນແປງຫຼາຍສົມຄວນ	ເຊັ່ນແມ່ນ້ຳລຳເຊບາງສາຍຂາດ 
ວັງໃນລະດູແລ້ງ,	ນ້ໍາບາງ	ສາຍກ່ໍຄຸ່ນຕະຫຼອດປີ	ຍ້ອນການຂຸດຄ້ົນ 
ບ່ໍແຮ່,	ຊາວຊົນນະບົດບໍ່ກ້າຕັກນ້ຳເຊ	ຫຼື	ນ້ຳຫ້ວຍມາຕົ້ມກິນຍ້ອນ 

ເຫັນປູ	ປາ	ກຸ້ງ		ຫອຍ	ຕາຍຍ້ອນຖືກສານເຄມີ.	ລາຍຈ່າຍຂອງຊາວ 
ຕົວເມືອງສຳລັບ	ຊື້ນ້ຳອຸດສາຫະກຳບໍລິໂພກມີມູນຄ່າເກືອບເທົ່າ 
ລາຍຈ່າຍສຳລັບ	ຊື້ເຂົ້າ.	ຢູ່ຮ້ານອາຫານ,	ລາຍຈ່າຍຄ່າແກ້ວນ້ຳ 
ອຸດສາຫະກຳແພງກວ່າລາຍຈ່າຍຄ່າຈານເຂົ້າ.	ທັງນັ້ນກໍ່ເພາະວ່າ 
ເຈ້ົາຂອງຮ້ານອາຫານບ່ໍຮ່າຍນ້ຳປະປາໃສແກ້ວໃຫ້ລູກຄ້າດ່ືມ	ໂດຍບ່ໍ 
ຄິດໄລ່ມູນຄ່າ	ຄືຢູ່ບັນດາປະເທດຮ່ັງມີ.ໃນອະນາຄົດພວກເຮົາອາດ 
ສູນເສຍປະເພນີອັນດີງາມ	ດັ່ງການເອົານ້ຳສູ່ແຂກສູ່ຄົນ	
ເມື່ອມີແຂກໄປໄທມາຢາມ.	ແລ້ວພວກເຮົາຈະເຮັດຈັ່ງໃດ	? 
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຊອກຄໍາຕອບເພາະ 
ມັນເປັນ	ບັນຫາໄກ້ຕົວຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ.	
 

ຮູບ ສັດປ່າທີ່ມີຊື່ວ່າ ໝີຄົວລາ (Koalas) ໄດ້ແລ່ນອອກຈາກປ່າ ເພື່ອຂ ໍ
ກິນນໍ້ານໍາຄົນຂີ່ລົດຖີບ ຢູ່ອ໊ອດສະເຕຼເລຍໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2009 
ຊຶ່ງແມ່ນມື້ທີ່ມີອາກາດຮ້ອນຫຼາຍ ຈົນບາຫຼອດຂຶ້ນເຖິງ 45 ອົງສາ



ການສຳພາດ 
ໂດຍ: ອີນສະໄຫວ ສິດທີໂວຫານ

ສໍາພາດ	ທ່ານ	ຄໍລີ	ວິດນີ		ວັນທ່ີ	10	ເດືອນ	9	ປີ	2010	ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຊ່ື	Mr. Cory Whitney	ອາຍຸ	33	ປີ	ຊັນຊາດ	ອາເມລິກາເປັນນັກ 
ຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບ	ພຶກສາສາດພື້ນບ້ານ,	ນິເວດວິທະຍາທ່ອງຖິ່ນ	
ແລະ	ມະນຸດນິເວດປັດຈຸບັນ	ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ 
ແລະ	ນະໂຍບາຍສັງຄົມ (SPERI)	ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນຍປະເທດ 
ຫວຽດນາມ	ແລະ	ໂຄງການ	CHESH ປະເທດລາວ.	ຂ້ອຍຮູ້ສຶກ 
ຮັກວຽກງານຂອງຂ້ອຍຫຼາຍ	ແລະ	ມີຄວາມສຸກກັບວຽກງານທີ່	
ຂ້ອຍ	ກຳລັງເຮັດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນເພາະວ່າປ່າໄມ້ກໍ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ 
ທີ່ມີຄວາມ	ສຳຄັນຕໍ່ໂລກໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານປົກປັກ 
ຮັກສາ	ແລະ	ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຍິ່ງມີຄວາມ 
ຈຳເປັນຫຼາຍຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງສິງທີ່ມີຊີວິດເພາະວ່າສິ່ງທີ່ມີ
ຊີວິດເກືອບທຸກຊະນິດອາໄສ	ປ່າໄມ້ທຳມະຊາດເປັນແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາ
ໄສ,	ຊອກຫາອາຫານ,	ເຄ່ືອງໃຊ້ສອຍ,	ຢາປົວພະຍາດ	ແລະ		ທັງ 
ເປັນບ່ອນແຜ່ພັນສ່ິງທ່ີມີຊີວິດອີກດ້ວຍ.	ຂ້ອຍເອງຄິດວ່າການສ້າງ 
ສວນພຶກສາຊາດເປັນການດີເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກ 
ງານອະນຸລັກທໍາມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂລກ 
ມີສີສັນ,	ເປັນການລວບລວມເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດ 
ມາໄວ້ບ່ອນດຽວເພື່ອປົກປ້ອງການສູນເສຍຂອງຊີວະນາໆພັນ,	 
ສ້າງຄວາມສໍາພັນທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ,	ເປັນການຮ່ວມມ ື
ກັບບັນດາ	ນັກຄົ້ນຄ້ວາພືດສາດທັງພາຍໃນ	ແລະ	ຕ່າງປະເທດ, 
ທັງເປັນຕົວຢ່າງ	ແລະ	ບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລຸ້ນ	ຕ່ໍໆໄປ.	ການ 
ອະນຸລັກທຳມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ	ແມ່ນ	ໜ້າທີ່ຂອງທຸກ 
ຄົນຄວນມີສ່ວນຮ່ວມ	ແລະ	ເອົາໃຈໃສ່ປົກປັກຮັກສາທຳມະຊາດ	
ໃຫ້ຢູ່ຄຽງຄູ່	ກັບສ່ິງທ່ີມີຊີວິດ	ແລະ	ທັງເພ້ີມສີສັນໃຫ້ໂລກມີສີຂຽວຍ່ິງຂ້ືນ.	  Mr. Cory Whitney



ການປູກຝັງ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນພືດ
ຂຽນໂດຍ: ສົມດີ ອຸດົມສັກ

ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍພັນພືດຫຼາຍໆ
ຊະນິດເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການປູກຝັງແລະການປູກພືດປະດັບ
ຕາມອາຄານສະຖານທີ່ຕ່າງໆຕະຫຼອດຮອດປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ
ຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນພືດແລະ
ໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນທາງດ້ານລະບົບນິເວດທະຍາໃຫ້ມີຄວາມ
ຄົງຕົວຢ່າງຢືນຍົງ.

ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ໄດ້ພະຍາຍາມຂະຫຍາຍແລະ
ປູກພືດເພື່ອອະນຸລັກ	ແລະ	ການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານພຶກ
ສາຊາດຂອງລາວໃນອານາຄົດ.	ນອກນັ້ນທາງດ້ານສວນ
ພຶກສາຊາດຍັງບໍລິການທາງດ້ານພືດປະດັບແກ່ຜູ້ທີ່
ສົນໃຈອີກດ້ວຍ.



ການເກັບເມັດພັນຂອງເອ້ືອງໝາຍນາ	(Costus spp.):	
ກ່ອນອື່ນໝົດ	ຕ້ອງສັງເກດເບ່ິງວ່າໃບປະດັບຈັບໃນຊໍ່ດອກ	
ອອກສີແດງອ່ອນແຫ້ງ	ແລະ	ສີຈືດຊືດ	ເຊິ່ງເປັນການບ່ົງບອກວ່າ	
ເມັດຢູ່ໃນພາວະແກ່	ແລະ	ເກັບໄດ້ແລ້ວ.	ເມັດ	ມີສີດຳ 
ຝັງຢູ່ໃນນວນສີຂາວຢູ່ຫຼືບໃບປະດັບ.ເກັບເອົາທັງໝົດ	ເມັດ	
ນວນສີຂາວບາງໆພ້ອມໃບປະດັບ	ແລ້ວແກະເອົາໃບປະດັບ	ແລະ	
ກາບດອກເກ່ົາອອກຖ້ິມ	ເອົາເຫຼືອນ້ັນລົງລ້າງຊາມນ້ຳພ້ອມແກະ 
ໃຫ້ນວນສີຂາວຫຼຸດອອກຈາກແກ່ນ.	ຫັຼງຈາກນ້ັນກໍເອົາແກ່ນ	ຫຼື	
ເມັດໄປຕາກແດດປະມານ	2-3	ວັນ	ແລ້ວຈຶ່ງສາມາດກ້າໄດ້	ຫຼື	
ສາມາດເກັບຮັກສາເມັດພັນໄດ້	1	ປີ.	ປົກກະຕິ	ການເກັບເມັດ 
ພັນຂອງກຸ່ມພືດນີ້	ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຊ່ວງເດືອນສິງຫາ	ເຖິງ	
ພະຈິກ.



ດາວປະດັບຫີນ-Argostemma sp.,	Rubiaceae

ສາລະຫນ້າຮູ້ທາງດ້ານພືດສາດ

ໃນຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນ້ີພວກເຮົາໄດ້ມີສາລະໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ພືດສາດມານຳສະເໜີ	ອາດຈະເປັນຄວາມຮູ້ເລັກໆນ້ອຍໆ	
ນຳມາຝາກມາຕ້ອນ	ເພ່ືອໃຫ້ເພ່ີມຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພືດສາດ 
ບາງຊະນິດທ່ີພົບຢູ່ໃນລາວເຮົາ.ດ່ັງໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບດອກເຜ້ິງດິນ	
ທ່ີເກັບຈາກພູກູດ	ແຂວງ	ຊຽງຂວາງ	ທ່ີມີດອກສວຍງາມ,	ດອກ 
ລະຄັງ	ທ່ີ	ຮສ.ດຣ.	ບົວໄຂຄອນ	ເກັບມາຈາກແຂວງຄຳມ່ວນ,	
ດອກກາວເຫືຼອງລາຍເສືອທ່ີເກັບຈາກປ່າສະຫງວນພູເຂົາຄວາຍ,
ດອກຕ້າງທ່ີເກັບສະສົມໄວ້ໃນສວນຜາຕັດແກ້,	ດອກພັນມະຫາ 
ເຊ່ິງເປັນຕ້ົນໄມ້ໃນຕຳນານທ່ີມີຄຸນປະໂຫຍດອັນລ້ົນຫຼາຍ.

ໃນປະເທດລາວເຮົາຍັງມີພືດຫຼາຍຊະນິດທ່ີລໍຖ້າການສຳຫຼວດ 
ແລະ ຄ້ົນຄວ້າໂດຍສະເພາະແມ່ນພືດໃນພູເຂົາຫີນປູນຂອງ 
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ບໍລິຄຳໄຊ



ເອ້ືອງດີນແມງກະເບ່ືອໃບຫອກ 
Cymbidium lancifolium Hook. 
ຂຽນໂດຍ: ແກ້ວອຸດອນ ສຸວັນນະກູມມານ

ເປັນດອກເຜ້ິງດິນ,	ລຳຕ້ົນສູງປະມານ	10	ຊມ,	ມີປ້ອງ,	 
ບາງຄ້ັງມີກາບໃບຫຸ້ມເອົາໄວ້.		ໃບຈັບຈຸ້ມກັນ	ທີ່ປາຍຂອງ 
ລຳຕ້ົນ,	ແຜ່ນໃບຮູບຂອບຂະໜານ	ຫືຼ	ຮູບຮີ	ກວ້າງ	3	ຊມ,
ຍາວ	20	ຊມ,	ກົກໃບ	ຮຽວຍາວຈົນ	ເຖິງກ້ານໃບ,	ປາຍ 
ໃບແຫຼມ,	ຂອບໃບລຽບ.	ດອກອອກ	ເປັນຊ່ໍຈາກລຳຕ້ົນທ່ີ 
ຊອກໃບ,	ກ້ານຊ່ໍດອກຍາວ	10	ຊມ,	ກ້ານດອກຍາວ	1	ຊມ,	 
ກາບດອກສີຂາວ	ຮູບຂອບຂະໜານດ້ານນອກມີເສ້ັນຜ່ານ 
ກາງສີແດງເຂ້ັມ;	ກີບດອກຄ້າຍຄື	ກັນກັບກາບດອກແຕ່ 
ມີຂະໜາດຍາວກວ່າ,		ກີບປາກເປັນຮູບເຮືອ	ທາງດ້ານໃນ 
ມີຈຸດສີແດງ.	ໝາກ	ຮູບຮີ	ເຄ່ິງກາງອວບໜາ	ອອກດອກໃນ 
ຊ່ວງເດືອນ	ທັນວາ	ເຖິງ	ເດືອນ	ກຸມພາ.ພົບຕາມປ່າປະສົມ 
ແລະ	ປ່າດົງດິບແຫ້ງເຂດສູງ.	ກະຈາຍພັນ:	ພົບແຕ່ອິນເດຍ	 
ເຖິງ	ພູມມີພາກ	ອິນໂດຈີນ,	ລາວພົບຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ.	

1.	ພາບລວມ;	2.	ດອກດ້ານຂ້າງ;	3.	ດອກດ້ານໜ້າ
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ຕົວຢ່າງຕ້ົນແບບ	ແລະ	ພາບແຕ້ມຂອງ	ດອກເຜ້ິງດິນ
ຮູບພາບ:	ຕົວຢ່າງຊາກແຫ້ງຕົ້ນແບບຈາກພິພິທະພັນພືດ 
ເມືອງຄິວ,	ປະເທດອັງກິດ.		ເພີ່ນໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ 
ຈາກປະເທດເນປານ	ໂດຍ	Wallich	ແລະ	ຮູບແຕ້ມຈາກ 
ເອກະສານ Exotic flora vol. 1:	1823,	ທີ່ໄດ້ຕີພິມ	 
ດອກເຜິ້ງດິນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ພັນລະນາໂດຍ:	 
William Jackson Hooker.



ດອກລະຄັງ  
ຂຽນໂດຍ: ແກ້ວອຸດອນ ສຸວັນນະກູມມານ

ເປັນພືດລ້ົມລຸກຫຼາຍປີສູງປະມານ	1ມ,	ລຳຕ້ົນເປັນສີ່ຫຼ່ຽມ.	ໃບຈັບແບບກົງກັນຂ້າມສະຫຼັບຕ້ັງສາກ,	ກ້ານຍາວ	3-4	ຊມ,	ແຜ່ນໃບຮູບຂອບຂະໜານ	ຫຼື	ຮູບຮີຮຽວຍາວ,	ຍາວແຕ່	10-15	ຊມ,	ກວ້າງ	4-5	ຊມ,	ກົກໃບມົນ,	
ບາງຄັ້ງບ້ຽວ,	ປາຍໃບຮຽວແຫຼມ,	ຂອບໃບແຂ້ວເລ່ືອຍຫ່າງໆ,	ແຜ່ນໃບດ້ານເທີງຊາໆ	ສີຂຽວເຂ້ັມ,	ດ້ານລຸ່ມກ້ຽງ	ສີຂຽວອ່ອນ,	ເສ້ັນໃບມີ	10-12	ເສ້ັນ.	ຊໍ່ດອກແບບກະຈຸກ	(Cyme),	ກ້ານຊໍ່ດອກຍາວ	4-6	ຊມ,	
ກົມກ້ຽງ	ອອກຢູ່ດ້ານຂ້າງຢູ່ຫຼືບຂອງໃບ,	ມີ	3-6	ດອກ,	ກ້ານດອກຍາວ	1-1.5	ຊມ,	ມີໃບປະດັບຮູບໃບຫອກ,	ຕີນຂອງກາບດອກເຊື່ອມຕິດກັນເປັນຫຼອດ	ປາຍເປັນແສກ,	ມີ	5	ແສກ	ປາຍແຫຼມ,	ອອກສີຂາວອົມຂຽວ,	
ກີບດອກ	ເປັນຫຼອດກິ່ວຢູ່ສ່ວນປາຍເລັກນ້ອຍ	ກ່ອນປາຍເຫວີອອກ,	ປາຍມີ	5	ແສກ	ໂຄ້ງມົນ,	ອອກສີຂາວອົມເຫຼືອງ	ຫຼື	ສີຄີມ,	ມີຂົນອ່ອນໆ,	ເກສອນຜູ້ມີ	4	ອັນ,	ຄຽງກັນເປັນຄູ່,	ຖົງລະອອງເກສອນມາເກາະກັນເປັນຄູ່,	
ເຕ້ົາໄຂ່ຮູບຮີຮຽວຍາວ,	ສີຂຽວອ່ອນ,	ຄໍເຕ້ົາໄຂ່ມີຂົນອ່ອນໆ,	ຮ່ວງຮອງຮັບເກສອນເປັນຮູບທໍ່ກົມ.	ດອກອອກໃນຊ່ວງເດືອນມິຖຸນາເຖິງເດືອນສິງຫາ.
ພົບຕາມພູເຂົາຫີນປູນເຂດພູສູງຈາກລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລປະມານ	1200	ມ.	ພົບຢູ່ວັງວຽງແລະພູເຂົາຫີນປູນແຂວງຄຳມ່ວນ



ດອກກາວເຫຼືອງລາຍເສືອ  
Impatiens trigina Suksathan & Triboun
ຂຽນໂດຍ: ແກ້ວອຸດອນ ສຸວັນນະກູມມານ

ເປັນພືດລົ້ມລຸກເກີດຕາມພະລານຫີນທີ່ມີໃບທັບຖົ່ມ,	ລຳຕົ້ນສູງປະມານ	70	ຊມ,	ກົມກ້ຽງສີແດງ	ເປັນຈຸດ,	ມີຮາກຄຳ້ຈາກລຳຕົ້ນ 
ໃກ້ກັບດິນ	ໃບຈັບແບບສະຫຼັບ	ແຜ່ນໃບຮູບໃບຫອກ	ຫຼື	ຮູບໄຂ່,	ກວ້າງ	5-6	ຊມ,	ຍາວ	7-9	ຊມ,	ຂອບໃບເປັນຮູບແຂ້ວເລື່ອຍ,	
ປາຍໃບແຫຼມ,	ກົກໃບມີກ້ານສັ້ນໆຕິດຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງກົກໃບ,	ແຜ່ນໃບດ້ານເທິງມີຂົນຫ່າງໆ,	ດ້ານລຸ່ມກ້ຽງສີຂຽວອ່ອນໆ,	ເສັ້ນ 
ກ່າງໃບ	6-7	ຄູ່.	ດອກສີເຫຼືອງສົດ,	ກາບດອກຮູບໄຂ່,	ກີບປາກຮູບລຳໂພງ,	ເດືອຍໂຄງງໍ້,	ມີກາບດອກດ້ານໃນເປັນຕິ່ງແຫຼມຮູບ 
ແຂບ,	ກີບດອກດ້ານເທີງຮູບໄຂ່ກັບ	ມີສັນຢູ່ດ້ານຫຼັງ,	ກິບປາກເຊື່ມຕິດກັນ,	ແສກກົກເປັນຮູບວີ,	ແສກປາຍເປັນຮູບເຄີ່ງມົນ,	ກ້ານ 
ເກສອນເຊື້ອມຕິດກັນ.	ເຕົ້າໄຂ່ຮູບຮີ.	ໝາກແຫ້ງແລ້ວແຕກ	ຮູບກະບ໋ອງ.	ພືດຊະນິດນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີເອກະສານໃດລາຍງານ 
ວ່າພົບໃນປະເທດລາວເທື່ອ.	ແຕ່ວ່າມີການກະຈາຍພັນທົ່ວພື້ນປ່າທີ່ເປັນພະລານຫີນໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ,	ມ ີ
ການພົບຄົ້ນພົບຄັ້ງທຳອິດຢູ່ປະເທດໄທໂດຍໄດ້ຂຽນອອກໃນວາລະສານພືດສາດຂອງສວນພຶກສາຊາດສີງກະໂປໃນປີ	2009	
ໂດຍ	ດຣ.	ປີຍະກະເສດ	ແລະ	ດຣ.ໄຕບູນ.	ໃນຊື່ລະບຸຊະນິດ	trigina	ມີຄວາມໝາຍວ່າ	ລາຍເສັ້ນສີແດງທີກິບປາກຄ້າຍ 
ຄືລາຍເສືອ.	ຄາດວ່າພືດຊະນິດນີ້ມີເຂດກະຈາຍພັນ	ພຽງແຕ່ລາວ	ແລະ	ໄທ	ເທົ່ານັ້ນ,	ເປັນຊະນິດທີ່ຄວາມສວຍງາມ	ດອກເຫືອງ	
ເດັ່ນ	ແລະ	ອາດຈະເປັນຕົວຊີ່ວັດທີ່ສຳຄັນຂອງການບົ່ງບອກຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດີນ	ຫຼື	ອີນຊີວັດຖຸໃນແຫ່ງທີ່ມັນເກີດ.



ດອກຕ້າງ  
Hoya spp. (Asclepiadaceae)
ຂຽນໂດຍ: ກິດຕິສັກ  ພຸດທະວົງ

ດອກຕ້າງເປັນພືດເຄືອອີງອາໄສ,	ນອນໃນຕະກຸນດຽວກັບຕົ້ນດອກຮັກ,	ເຄືອຈັບຢູ່ຕາມລໍາຕົ້ນ	ພົບໃນປ່າທຸກປະເພດ.	ເຄືອ
ຍາວປະມານ	3-5ມ;	ມີຢາງສີຂາວ;	ໃບດ່ຽວ,	ອວບໜາ,	ຮູບຮີແກມຮູບໄຂ່	ບາງຄັ້ງກົກໃບວໍ້າເປັນຮູບຫົວໃຈ,	ໃບຈັບກົງກັນຂ້າມ.
ດອກອອກເປັນຊໍ່ແໜ້ນ	ແບບຄັນຮົ່ມດອກມີຫຼາກຫຼາຍ	ສີສັນ,	ດອກໜຶ່ງໆ	ມີມຸງກຸດ	ເປັນຮູບດາວ	5	ແສກໜຶ່ງແຜ່ນຊຶ່ງ
ເຮົາແນມງ່າຍ,	ກີບດອກມີ	5	ແສກ	ຈັບກ້ອງແຜ່ນມຸງກຸດ	ສ່ວນວ່າກາບດອກ	ມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ	ຈັບຢູ່ຖັດກີບດອກລົງໄປ	
(ຊຶ່ງແນມບໍ່ເຫັນໃນຮູບນີ້)	ດອກອອກໃນຊ່ວງເດືອນເມສາ-ມິຖຸນາດອກມີກິ່ນຫອມອ່ອນໆ	ແລະ	ກໍ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນຫຼາຍ.	
ເພິ່ນສາມາດປູກເປັນໄມ້ປະດັບຕາມອາຄານບ້ານເຮືອນໄດ້.



ຕົ້ນພັນມະຫາ, ຕົ້ນໄມ້ໃນຕໍານານ
ຂຽນໂດຍ ຮສ. ດຣ. ບົວໄຂຄອນ ສະແຫວງສຶກສາ

ຕົ້ນພັນມະຫາເປັນພືດຫຍ້າຂະໜາດນ້ອຍ,	ເຖິງວ່າຮູບຈະງາມ		
ນາມຈະຄ່ອງປານໃດກໍຕາມ,		ຕົ້ນນີ້	ກໍຍັງບໍ່ເປັນທີ່ມວນຊົນມັກ 
ສັງເກດພໍປານໃດ		ນອກຈາກເວລາທີ່ມັນອອກດອກ	ຊຶ່ງເພີ້ມ 
ຄວາມໂດດເດັ່ນ	ແລະ	ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂຶ້ນ.	ຕົ້ນພັນມະຫາ 
ເປັນພືດປະເພດເຄືອ	ທາວໄຕ່ຕາມໄມ້ພຸ່ມ	ຫຼື	ພົມພືດຫຍ້ານໍາກັນ 
ຢ່າງກົມກຽວທ່ີສຸດ	ພົບຢູ່ຕາມແຄມທາງລຽບປ່າປະສົມ	ປ່າຊຸດໂຊມ	 
ຫຼື	ທາງໄປຮົ້ວ	ໄປສວນ	ບ່ອນທີ່ພໍມີຮົ່ມແດ່	ບໍ່ມັກແສງແດດເບັ່ງກ້າ 
ເຫຼືອຫຼາຍ	ບອ່ນທີ່ລະດັບຄວາມສູງກາຍ	300	ແມັດຂຶ້ນເມືອ	
ເຖິງ	1,000	ແມັດ.	ຕົ້ນພັນມະຫານອນໃນຕະກຸນ	Liliaceae, 
ຕະກຸນດຽວກັນກັບຕົ້ນຜັກບົ່ວ,	ຜັກທຽມ,	ຕົ້ນດອກລີລີ,....	 
ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ	ແຕ່ບາງລະບົບຈັດແບ່ງພືດກໍ່ໄດ້ແຍກມັນອອກໃນ 
ຕະກຸນໜຶ່ງຕ່າງຫາກ	ດັ່ງຕະກຸນ	Colchicaceae.	ພືດຊະນິດນີ້	
ມີຊື່ວິທະຍາສາດ Gloriosa superba L.,	ຊ່ືເປັນພາສາອັງກິດ 
ທົ່ວໄປ	ກໍມີມາກມາຍຫຼາຍຢ່າງ	ແຕ່ຄົນມັກໃຊ ້Climbing Lyly, 
Glory Lyly, Creeping Lyly,	....	ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.	ມັນເປັນພືດ 
ມີອາຍຸຫຼາຍປີ	ແຕ່ເມື່ອອອກດອກ	ອອກໝາກແລ້ວ	ຕົ້ນກໍ່ຫ່ຽວ 
ແຫ້ງໄປ	ຍັງຮັກສາຊີວິດໄວ້ໃນຫົວຝັງຢູ່ໃຕ້ດິນເທົ່ານັ້ນ	ພໍເມ່ືອ 
ລະດູຝົນໜ້າ	ແໜງກໍ່ຈໍ່ຈີມພົ້ນດິນຂຶ້ນມາ	ມີລຳຕົ້ນ	ເປັນທໍ່ກົມ 
ຕັ້ງຊັນຂຶ້ນ	ແຕ່ບໍ່ແຂງແກ່ນພໍປານໃດ.	ໃບ	ເປັນແຜ່ນກ້ຽງຮູບສ້ວຍ 
ທາງປາຍແຫຼມ	ສີຂຽວເຂັ້ມ,	ໃບບໍ່ມີກ້ານ	ໂຄນໃບເປັນຮູບຫົວໃຈ	
ມີເສັ້ນກ່າງຂະໜານກັນຕາມລວງຍາວຂອງໃບ,	ຈັບສະຫຼັບກັນ	
ດັ່ງໃບຂອງຕົ້ນໄມ້ທົ່ວໆໄປ.	ພໍຫາກເມື່ອຕົ້ນສູງຂຶ້ນແດ່	ມັນກໍ ່
ຊອກບ່ອນຄໍ້າ	ດ້ວຍປາຍໃບຄ່ອຍຮຽວ	ແລະ	ຍາວຂຶ້ນຕື່ມ	ແລະ	 
ກ້ຽວຂອດໄວ້	ເໝືອນວ່າຈະກຽມຈັບໃສ່ຝູງພັນໄມ້ໃນແວດລ້ອມ 

ອອ້ມຂ້າງຂອງມັນນ້ັນແລ.	ເຫັນວ່າເປັນຕ້ົນນ້ອຍໆ	ພືດເຄືອຊະນິດ 
ນ້ີ	ກໍສາມາດຍາວເຖິງ	3	ແມັດພຸ້ນໃດ໋.	ຮາກເປັນຮູບທ່ໍກົມ	ໜັງກ້ຽງ	 
ອອກສີຂາວ	ຫືຼຂາວແກມສີຄີມ,	ຮາກແບ່ງເປັນສອງແງ່ມຕາມຮູບຕົວ 
V	ຝັງຢູ່ໃຕ້ດິນຕາມລວງນອນ.		ພືດຊະນິດນ້ີ	ມີຄວາມແປກຕ່າງຈາກ 
ຊະນິດອື່ນໃນຕະກຸນ	ເຊັ່ນ	ກາບແລະ	ກີບດອກ	ຍາວກວ່າຄວາມ 
ກວ້າງຫຼາຍເທ່ົາ,	ແຄມເປັນຄ້ືນໆແຮງ,	ເວລາດອກບານມັນຈະໄຂ 
ກາບ	ແລະ	ກີບດອກອອກ	ເໝືອນດັ່ງດອກໄມ້ອື່ນໆ	ໄລຍະໜຶ່ງ 
ຕໍ່ມາກາບແລະ	ກີບດອກນັ້ນປີ້ນກັບອອກຈາກເຕົ້າໄຂ່ຈົນຢູ່ໃນ 
ທ່າຕົງກັນຂ້າມກັບເຕ້ົາໄຂ່ເລີຍ.	ຄວາມແຕກຕ່າງອີກຢ່າງໜ່ຶງແມ່ນ 
ຄໍຂອງເຕ້ົາໄຂ່	ປ່ິນໄປໃນທ່າຕ້ັງສາກໃຫ້ເຕ້ົາໄຂ	ແລະ	່ປາຍໃບກ້ຽວ 
ຂອດໃຫ້ພືດອື່ນ	ແທນທີ່ຈະແມ່ນມືກ້ຽວທີ່ປົ່ງ	ອອກຈາກເຄືອ.	 
ຄວາມແປກຕ່າງ.	ດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ້	ສົມທົບກັບສີສົດໄສຂອງກາບ	 
ແລະ	ກີບດອກ	ຈາກສີເຫຼືອງແກມສີອອກຂຽວເມື່ອແກ່ແລ້ວກາຍ
ມາອອກສີສົ້ມ	ແລະ	ສຸດທ້າຍອອກສີແດງ	ກ່ອນຈະຫ່ຽວແຫ້ງໄປ	
ພ້ອມທັງມີຄ້ືນໆ	ເດ່ັນ	ເຫັນຊັດ	ລຽບຕາມແຄມກາບ	ແລະ	ກີບດອກ	 
ແລະ	ເຮັດໃຫ້ດອກພັນມະຫາເບິ່ງຄືວ່າເປັນດອກໄມ້ຢາງແທ້ໆ. 
ອາດຈະແມ່ນຍ້ອນ	ລັກສະນະທັງໝົດນີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້	ດອກນີ້ເປັນ 
ທີ່ນິຍົມປູກເປັນດອກໄມ້ປະດັບຢູ່ບັນດາປະເທດໃນເຂດຢູໂຣບ 
ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປະຈຸບັນ.	ໝົດທຸກພາກສ່ວນບັນຈຸທາດສານ 
ທີ່ເປັນພິດຮຸນແຮງຫຼາຍຢ່າງ	ໂດຍສະເພາະສານ	Colchicine 
ຊ່ຶງມີໃນປາລິມານສູງຢູ່ຮາກຫຼາຍກວ່າຢູ່ພາກສ່ວນອ່ືນໆຂອງຕ້ົນ.
 
ຜ່ານມາ	ມີເອກກະສານວິຊາການຫຼາຍສະບັບກ່ໍວ່າ	ຕ້ົນພັນມະຫາ	 
ມີຖ່ິນກໍາເນີດມາຈາກເຂດຮ້ອນຂອງທະວີບ	ອາຟິຼກກາພຸ້ນເດແຕ່ 
ຫາກພົບໃນຫຼາຍປະເທດໃນເຂດເອເຊັຍ	ດັ່ງປະເທດອິນເດຍ,	
ມ່ຽນມ້າ,	ມາເລເຊຍ,	ສີລັງກາ,	ໄທ	ແລະ	ລາວ.	ຢູ່ປະເທດອິນເດຍ	
ກໍ່ພົບຢູ່ຫຼາຍຈຸດ	ແຕ່ບ່ອນມີລະດັບຄວາມສູງ	700	ຫາ	1,000	
ແມັດ,	ຢູ່ປະເທດໄທ	ກ່ໍໄດ້ພົບຢູ່ຫຼາຍຈັງຫວັດ,	ສ່ວນວ່າຢູ່ລາວເພ່ິນ ໝາກຫົວພັນມະຫາ



ໄດ້ພົບຢູ	່ແຂວງ	ຫຼວງພະບາງ	(Vidal, 1959),	ແຂວງ	ຈໍາປາສັກ 
(Maxwell,	98-921(CMU),	ສ່ວນຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ຂຽນໄດ້ພົບແຕ່ປ ີ
2009	ເປັນຕ້ົນມາ,	ພົບຢູ່ຕາມທາງເຂ້ົາບ້ານ	ຈານໃຕ້	ແລະ	ຢູ່ພາຍໃນ 
ສວນພຶກສາຊາດ	ຜາຕັດແກ້	ຫຼວງພະບາງ	ນີ້ເອງ.	ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ
ເປັນຄວາມໂຊກດີຂອງທີ່ນີ້	ທີ່ຍັງມີພັນພືດຊະນິດນີ້ໃນທໍາມະຊາດ 
ຢູ່ເພາະໃນຫຼາຍປະເທດ	ໄດ້ຖືກຂຸດຄ້ົນໄປຫຼາຍຈົນມັນໄດ້ກາຍ 
ເປັນຊະນິດທີ່ກໍາລັງສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນດັ່ງໃນປະເທດອິນເດຍ 
ເພື່ອແຍກເອົາສານ	Colchicine	ຊຶ່ງມີສູດເຄມີ	C22H25O6.

ສານ	Colchicine ນີ້ມີສັບພະຄຸນໃນດ້ານປິ່ນປົວພະຍາດ 
ປະດົງຂໍ່	ຫຼື	ຂໍ່ອັກເສບໃນຕໍາລາຢາພື້ນເມືອງຂອງເຜົ່າຕ່າງໆ 
ໃນປະເທດອິນເດຍ	ແລະ	ທັງໃຊ້ເປັນສວ່ນປະກອບຂອງຢາ 
ປົວພະຍາດແຜນສະໄໝໃໝ່ຂອງທ່ົວໂລກອີກດ້ວຍ.	ນອກນ້ັນ 
ໃນຕໍາລາຢາພື້ນເມືອງຂອງປະເທດອິນເດຍເພິ່ນຍັງໃຊ້ຕົ້ນ 
ພັນມະຫາ	ປິ່ນປົວຕຸ່ມຕາມຜິວໜັງ,	ພະຍາດຂີ້ທູດ,	ອາການ 
ພົກຊ້ໍາ,	ອັນເຮັດໃຫ້ຕ້ົນພັນມະຫາເປັນທ່ີຮູ້ຈັກດີ	ແລະ	ມີຊື່ທ້ອງ 
ຖິ່ນຂອງຕົ້ນນີ້ຕາມພາສາຂອງເຜົ່າຕ່າງໆໃນແຕ່ລະປະເທດ	
ມາແຕ່ຊ້ານານ.	

ຄໍາຂອບໃຈ:	ຜູ້ຂຽນຂໍສະແດງຄໍາຂອບໃຈ	ມາຍັງທ່ານ	ເຮັນຣິກ	
ກາແດນລາ,	ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່	ສວນພຶກສາຊາດ	ຜາຕັດແກ້,	
ຫຼວງພະບາງ,		ທີ່ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຂ້າພະເຈົ້າສໍາຫຼວດພັນພືດ 
ຢູ່ໃນສວນຜາຕັດແກ້	ຊຶ່ງເປັນໂອກາດໃຫ້ໄດ້ພົບເຫັນຕົ້ນ 
ພັນມະຫານີ້ເອງ,	ຂອບໃຈນໍາທ້າວ	ກິດຕິສັກ	ພຸດທະວົງ	ທີ່ໄດ້ 
ຖ່າຍຮູບຕົ້ນນີ້ຢ່າງເປັນລະບົບ,		ນໍາທ້າວກົງເງິນ	ແສງດີ	ທີ່ໄດ້ 
ແຕ້ມຮູບຕົ້ນນີ້ຢ່າງສວຍງາມ	ແລະ	ເໝືອນຕົວຈິງຫຼາຍ	ແລະ 
ຂອບໃຈນໍາ	ນາງວົງຈັນ	ອີນທິລາດ	ທີ່ໄດ້ສະໜອງເບັ້ຍຂອງ 
ຕົ້ນພັນມະຫາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າປູກໄວ້	ເພື່ອຕິດຕາມ	ແລະ	ບັນທຶກ 
ການວິວັດທະນາການເປັນຂ້ັນໆມາ.

ຫົວຂອງດອກພັນມະຫາໂຄງສ້າງເຄມີຂອງສານ Colchicine



ກີບດອກ

ຖົງລະອອງເກສອນ
ກ້ານເກສອນ

ກ້ານດອກ

ເຕົ້າໄຂ່

ຄໍຂອງເຕົ້າໄຂ່



ພາບແຕ້ມ ດອກຫົວພັນມະຫາ
ແຕ້ມໂດຍ: ກົງເງິນ ແສງດີ 



ນັກແຕ້ມຮູບທາງດ້ານພືດສາດຂອງຜາຕັດແກ້
ກົງເງິນ ແສງດີ 

ຂ້າພະເຈ້ົາກົງເງິນ	ແສງດີ	ອາຍຸ	25
ປີ,	ເກີດທ່ີບ້ານນາໄຫ	ເມືອງໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຊ່ິງໄດ້ເປັນລູກ
ສິດຂອງພຣະອາຈານຈ່ອຍສຸທັມມະ
ໂກສານ	ແລະ	ໄດ້ຈົບການສຶກສາທີ່
ໂຮງຮຽນສ້າງຄູສິນລະປະສີບຸນເຮືອງ,	
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	
ຂາ້ພະເຈົ້າມັກໃນແຕ້ມຮູບເປັນຊີວິດ	ຈິດໃຈ	ແລະ	ກ່ໍຫວັງຢາກ 
ເປັນສິນລະປິນຄົນໜຶ່ງໃນສັງຄົມ.	ຂ້າພະເຈົ້າຄິດສະເໝີວ່າ:	
“ການແຕ້ມຮູບໃຫ້ຄວາມອິດສະລະແກ່ຜູ້ແຕ້ມ	ທ່ີຈະເພີດເພີນ	
ແລະ	ອອນຊອນໄປນໍາຜົນທີ່ອອກມາ	ຢ່າງບ່ໍມີຂອບເຂດ”.
ປະຈຸບັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ	ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ສວນ	ພຶກສາຊາດຜາຕັດ 
ແກ້ທີ່ຫຼວງພະບາງເຊິ່ງເປັນໄລຍະການເລ້ີມຕົ້ນໃນການເຮັດ 
ວຽກ	ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮຽນຈົບມາແລ້ວ.

ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກພັດທະນາ	ແລະ	ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການແຕ້ມຮູບ	
ໃຫ້ເລິກເຊ່ິງຂ້ຶນ		ດ່ັງນ້ັນ	ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານຈ່ົງຊ່ວຍໃຫ້ຄໍາແນະນຳ	 
ແລະ	ປະກອບຄໍາເຫັນ	ແກ່ຜົນງານການແຕ້ມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ	
ມານະທີ່ນ້ີດ້ວຍ.
“ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານໃນວັນນ້ີ ຄືຜົນສໍາເລັດຂອງ ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ໃນວັນໜ້າ ”. 

ເອື້ອງກີ່ງຄຳ (Dendrobium gratiotissimum)



ເອື້ອງສີງໂຕພັດແດງ (Bulbophyllum lepidum) ເອື້ອງສີງໂຕ (Bulbophyllum lobbii)



ນາງອົ້ວປາກເປັດ (Habenaria rhodocheila) ກະດ້າມຜີ ສອງສີ (Cymbidium bicolor)



ເອື້ອງເງິນແດງ (Dendrobium cariniferum) ເອື້ອງທຽນປາກດຳ (Coelogygne brachyptera)



ຄຳຂອບໃຈ
 
ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນ້ີໄດ້ສຳເລັດໄປໄດ້ດ້ວຍດີ	ກ່ໍຍ້ອນມີ
ການປະກອບສ່ວນຂອງພະນັກງານຜາຕັດແກ້ທຸກສະຫາຍ
ແລະ	ຜູ້ຂຽນໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເຖີງ	ຮສ.ດຣ.	
ບົວໄຂຄອນ	ສະແຫວງສຶກສາ	ແລະ	ຄອບຄົວ	ທ່ີໄດ້ມີບົດ 
ເລ່ືອງທ່ີເປັນສາລະໜ້າຮູ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນຈົດໝາຍ 
ຂ່າວສະບັບນ້ີ	ແລະ	ຍັງເປັນຜູ້ກວດແກ້ສຳນວນພາສາລາວ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ ້ຂຽນ	ແລະ	ຂໍຂອບໃຈເຖີງ	ທ່ານ 
ເຮັນຣິກ	ກາເດັນລາ	(	ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່)	ຜູ້ທີ່ໃຫ້ 
ຄວາມແນະນຳທາງດ້ານການຈັດທຳ	ແລະ	ໂຄງສ້າງຂອງ 
ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນ້ີ,	ລວມເຖິງການກວດແກ້,	
ການຈັດຫົວຂໍ້ຂອງເນ້ືອຫາຕ່າງໆ	ແລະ	ໃຫ້ໂອກາດແກ່ 

ຜູ້ຂຽນໄດ້ສ້າງວາລະສານສະບັບນ້ີຂ້ຶນ	ເອ້ີນວ່າຈົດໝາຍ 
ຂ່າວຂອງຜາຕັດແກ້.	ຈົດໝາຍຂ່າວຂອງຜາຕັດແກ້ 
ຈະໄດ້ອອນໄລດ໌	ໃນເວບໄຊດ໌	ຂອງຜາຕັດແກ້ໂດຍ 
ຈຳນວນ	3	ສະບັບຕ່ໍປີ	ແລະ	ສະບັບນ້ີເປັນສະບັບລິເລີ້ມ	
ສະນັ້ນພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈຫຼາຍທ່ີພວກເຮົາ 
ໄດ້ສ້າງວາລະສານສະບັບນີ້ຂື້ນເພື່ອລາຍງານການ	
ເຄື່ອນໄຫວຂອງຜາຕັດແກ້	ແລະ	ສາລະໜ້າຮູ້ຕ່າງໆ.	
ສຸດທ້າຍນ້ີ	ຜູ້ຂຽນສະແດງຄວາມຂອບໃຈເຖີງ	ນັກແຕ້ມ		 
ສີມືດີກ່ໍຄື	ກົງເງິນ	ແສງດີ	ແລະ	ຜູ້ເກັບພາບທີ່ຄົມຊັດທີ່ສຸດ		
ໃນຍຸກນ້ີເປັນໃຜໄປບ່ໍໄດ້ນອກຈາກ	ກິດຕິສັກ	ພຸດທະວົງ.	 
ພວກເຮົາຈະພັດທະນາຈົດໝາຍຂອງຜາຕັດແກ້ໃຫ້ກາຍເປັນ	
ວາລະສານທ່ີດີທີ່ສຸດຂອງລາວເຮົາສະບັບໜື່ງທີ່ອອນໄລດ໌ 
ໃນໂລກທ່ີບ່ໍມີພົມແດນ,	ເຖີງທ່ານຜູ້ອ່ານຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບ

ນ້ີວ່າ	ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໃດຕ້ອງການສ້າງວາລະສານຄ້າຍຄື	
ກັບພວກເຮົາ,	ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຊ່ວຍໃນການຈັດທຳ	
ຫຼື	ທ່ານມີເລ່ືອງສາລະໜ້າຮູ້ຕ່າງໆ	ຕ້ອງການລົງໃນວາລະສານ 
ຂອງພວກເຮົາທ່ານສາມາດ	ຕິດຕ່ໍຫາພວກເຮົາໄດ້	
ຕາມຂ້ໍມູນດ້ານລຸ່ມນີ້:	
 

ຕິດຕ່ໍພົວພັນ:
ຫ້ອງການ:	ບ້ານ	ວັດ	ທາດ	
ຕູ້	ໄປສະນີ	959		06000	ຫຼວງ	ພະບາງ,	ສ	ປ	ປ	ລາວ		
ໂທລະສັບ:	+856-20-22540999
General contact : contact@pha-tad-ke.com  
Manager: gm@pha-tad-ke.com
Botanist: botany@pha-tad-ke.com 
ເວບໄຊດ໌:	www.pha-tad-ke.com  




