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ບົດປະກອບຄາເຫນັ 

ລມແມນາຂອງ ເປນເຂດນ່ຶງທີ່ອດົມສົມບນທ່ີສດ ເຕັມໄປດວຍຊີວະນາໆພັນ, ເປນບານຂອງປາ
ນາຈືດທ່ີໃຫຍທີ່ສດໃນໂລກ ແລະ ເປນທ່ີຢອາໃສທີ່ກວາງຂວາງຂອງເສືອ, ປາໄມ, ຫວຍນາລາເຊ, 
ທົງຫຍາ ແລະ ປາບໍລິເວນນາ ທ່ີເຕັມໄປດວຍສ່ິງທ່ີມີຊີວິດ. ມປີະມານ 80 ສວນຮອຍຂອງ
ປະຊາກອນ 300 ລານຄົນ ທ່ີອີງອາໃສໂດຍກົງໃສກັບການບໍລິໂພກອປະໂພກ ຈາກນິເວດວິທະຍາ
ຂອງເຂດນ້ີ ເຊັນວາ ອາຫານ, ເສ້ັນໃຍ ແລະ ນາສະອາດ. ໃນໄລຍະທົດສະວດັປະຈບັນນ້ີໄດມີການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດຢາງແຂງແຮງ ໃນຂອບເຂດລມແມນາຂອງ ຈ່ຶງໄດມີການກະທົບຢາງໃຫຍ
ຫຼວງຕກໍັບສະພາບແວດລອມ ແລະ ແຫຼງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມນແຫຼງ
ຊັບພະຍາກອນປາໄມ. ແຕເຖິງແມນວາ ເສດຖະກິດຈະມຄີວາມເຕບີໂຕ ເຂດອາງໂຕງແມນາຂອງກໍ
ຍັງທກຍາກຢ ສະນ້ັນຈ່ຶງເປນສ່ິງທາທາຍໃນການນາໃຊຊັບພະຍາກອນໃຫຍືນຍົງ ພອມທັງມີການ
ນາໃຊໃຫທວົເຖິງ ແລະ ສະເໝີພາບ ເພື່ອການພັດທະນາໃນອານາຄົດ. 
WWF-ລມແມນາຂອງ ໄດເຮັດວຽກຮວມກບັພາກລັດ, ອດສາຫະກາ ແລະ ສະມາຄົມ ເພື່ອວາ
ໃນການພັດທະນາຂງົເຂດນ້ີ ນ້ັນບໃໍຫມກີານຟມເຟອຍ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດອັນອດົມ 
ສົມບນ ທີ່ຫຼາຍພາກສວນອີງໃສ ແລະ ເພື່ອວາງແຜນເສດຖະກິດໃນອານາຄົດ. ເລ້ີມແຕປ 2006 
ມາເຖິງປະຈບັນນ້ີ ອົງການ WWF ແລະ ຄຮວມງານໄດສະໜັບສະໜນການພັດທະນາ ໂຄງການ
ອດສາຫະກາຫວາຍ ຢຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກາປເຈຍ. ຫວາຍເປນເຄື່ອງປາຂອງດົງຊະນິດນ່ຶງທ່ີ
ມີຄວາມສາຄັນໃນເຂດພາກພື້ນ ກຽວກັບມນຄາການສົງອອກ ແລະ ການປະກອບສວນທາງດານ
ລາຍຮັບ ແລະ ສະບຽງອາຫານໃຫແກຄອບຄົວ. 
ໃນປມຫົວນ້ີ ໄດພັນລະນາກຽວກັບ 65 ຊະນິດຫວາຍ ຈາກ ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ 
ທ່ີເຫັນວາມັນມີສວນພວົພັນກັບການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຄືມັນສະໜອງໃຫທາງດານອາຫານ 
ອປະກອນປກສາງ ແລະ ຈັກສານ. ແຕເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ຍັງເຫັນວາການຫັນປຽນເນ້ືອທ່ີປາໄມ 
ແລະການຂດຄົ້ນແບບຊະຊາຍ ເປນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫຊັບພະຍາກອນຫວາຍຫຼດຸນອຍຖອຍລົງຢາງ 
ໜັກໜວງ ຊຶ່ງກະທົບໃສການເຕບີໂຕຂອງຫວາຍ ແລະ ຄວາມສະເຖຍລະພາບຂອງອດສາຫະກາ
ຫວາຍໃນຂງົເຂດນ້ີ. ດວຍເຫດນ້ັນ ຈ່ຶງມີການຊວຍເຫຼືອຢາງຈິງຈັງ ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບໃນແຜນ
ງານ ຂອງ SWITCH-Asia, ການຮວມມກືານພັດທະນາຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ ບໍລິສັດ 
ໄອເກຍ (IKEA), WWF ພອມທັງຄຮວມງານ, ພອມທັງສວນພຶກສາຊາດ ນິວຢອກ, ອົງການ
ພັດທະນາເນເທີແລນ, Oxfarm, ແລະ ພາກລັດ; ໂຄງການໄດສາງຕົວແບບ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຜົນ
ກຽວກັບລະບບົການຂດຄົ້ນແບບຍນືຍົງ ແລະ ຜະລິດເພີ້ມມນຄາໃຫແກຫວາຍ ໂດຍສະເພາະແມນ 
ການຈັກສານ, ການເຮັດເຄື່ອງເຟນິເຈີຕາງໆ. ໃນບັນດາຜົນສາເລັດທັງໝົດນ້ັນ ຍັງມີກິດຈະກາພົ້ນ
ເດັນນ່ຶງອີກ ຄືວາໃນໂລກນ້ີ ໄດມີປາຫວາຍທ່ີໄດຮັບການຢງຢນ ແອຟເອສຊີ (FSC) ທາງດານ
ການຜະລິດແບບຍືນຍົງທີ່ ສປປ ລາວ ແລະໂຄງການຍັງໄດສາງສະມາຄົມຫວາຍທ່ີ ກາປເຈຍ, 



ແຜນງານຫວາຍທ່ີ ສສ ຫວຽດນາມ ທັງໝົດນ້ັນເປນກົນໄກອັນສາຄັນເພື່ອຮບັປະກັນການແບງ
ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໃນການຜະລິດຫວາຍ. 
ປມຫົວນ້ີໄດສະໜອງຂມໍນໃຫແກຫຼາຍພາກສວນເຊັນວາ: 
 ທາງດານວິຊາການ ຫືຼ ທາງດານທາມະຊາດ, ປມນ້ີຊວຍແນະນາ ກຽວກັບການການົດ       

ຊະນິດພັນຫວາຍ ແລະ ພາບພົດຂອງພວກມັນ; 
 ສາລັບການປກ, ການຄມຄອງ ແລະ ເກບັກ, ປມນ້ີຊວຍທາງດານການເພີມ່ຜົນຜະລິດ    

ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ; ແລະ 
 ທາງດານນະໂຍບາຍ ແມນມີສວນຊວຍແນວທາງການຈັດສັນແບບຍືນຍົງ ແລະ ພັດ ທະ

ນາຂະແໜງການຫວາຍ. ບດົຮຽນຈາກການຄົ້ນຄວາກຽວກັບ ການເຕີບໃຫຍ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍກຽວກັບການປງແຕງ ແລະ ສົງອອກ ຈະເປນ
ແນວທາງກໍຄກືານສາງທິດທາງນະໂຍບາຍໃນຂັ້ນຕໍໄປ. 

ຂາພະເຈ້ົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທກພາກສວນ ທ່ີມີສວນຮວມກັບອດສາຫະກາຫວາຍໃນ
ເຂດລມແມນາຂອງ-ນັບແຕບັນດາຊຸມຊົນຈົນເຖິງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບຫໍວັງຜົນກາໄລ, 
ຈາກອານາດການປກຄອງທກລະດັບ ແລະ ນັກທລະກິດ ທ່ີໄດມີຄວາມພະຍາຍາມ ເຮັດໃຫ
ອະນາຄົດຫວາຍ ຍັງຄົງຢກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມສວຍງາມ ພອມທັງເປນຜົນຜະລິດທ່ີມີ
ຜົນປະໂຫຍດຕຊໍີວິດຂອງພວກເຮາົ. ຂາພະເຈ້ົາຍັງຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ຄະນະທ່ີທມເທ 
ຈັດສັນປມຫົວນ້ີ ໂດຍສະເພາະແມນ ດຣ. ຊາກແລສ ປເຕີ ແລະ ດຣ. ອັນດຣວີ ແຮນເດີເຊິນ ຂອງ
ສວນພຶກສາຊາດ ນິວຢອກ, ທານ ຫງຽນ ກວາກຢງ ຂອງສະຖາບັນສາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປາໄມ 
ຫວຽດນາມ ໃນການປະກອບສວນທັງເວລາ ແລະ ເນ້ືອໃນ. ປະສົບປະການທັງໝົດ ແລະ ຄວາມຮ
ຂອງພວກທານ ສາງເປນກາລັງແຮງໃຫແກປມຫົວນ້ີ. 
ທາຍນ້ີ ຂາພະເຈ້ົາຂໍຂອບໃຈມາຍັງບໍລິສັດ IKEA, ຄະນະກາມະການເອີຣົບ SWITCH-Asia 

ແລະ DEG ທີ່ໃຫການສະໜບັສະໜນດານທຶນຮອນຕໍວຽກງານທ່ີເປນພື້ນຖານຂອງປມ ແລະ 
ການຈັດພິມໃຫສາເລັດ. 

 
Stuart Chapman 

ຕາງໜາ, WWF- ລມແມນາຂອງ 
ມັງກອນ 2014 



ຄາຂອບໃຈ 

ວຽກງານພາກສະໜາມ ຢ ກາປເຈຍ ແລະ ລາວ ແມນໄດຮັບທຶນຈາກໂຄງການຫວາຍແບບຍືນຍົງ 
ຂອງພາກພື້ນລມແມນາຂອງ (WWF-Greater Mekong). ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ມາຍັງບັນດາທານທີ່ໃຫການສະໜັບສະໜນ, ທານ ຕີໂບ ເລເດັກ, ອາດີດຜຈັດການໂຄງການຂອງ
ພາກພື້ນ, ທານ ນາງ ຫຼຍຸ ຄາລຊອນ, ຜປະສານງານໂຄງການດານປາໄມ, ທານ ເລ ຫວຽດ ຕັມ, 
ຜຈັດການໂຄງການລະດັບພາກພ້ືນ ແລະ ທານ ເລ ວັນ ດົງ ຜຈັດການໂຄງການແຫງຊາດ ທ່ີ
ຫວຽດນາມ. ທ່ີ ສປປ ລາວ, ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທິມງານຫວາຍ ໂດຍ
ສະເພາະ ທານ ນາງ ບົວວັນ ພະຈອມພົນ, ທານ ບັນຊາ ທາມະວົງ ແລະ ທານ ຄາພອນ ແສງດາລາ 
ທ່ີໄດຊວຍເຫືຼອໃຫໄດວຽກພາກສະໜາມທັງສອງຄັ້ງ. ທີ່ກາປເຈຍ ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈທິມງານ
ຫວາຍ ໂດຍສະເພາະ ທານ ຄ ເອງ ອວກ, ທານ ອ ຣັດຕະນະ, ທານ ນຽກ ພິຣົມ, ທານ ເຈ ກລັງ 
ແລະ ທານ ພຣາ ອຊະພາ. 

ສະເພາະວຽກພາກສະໜາມ ແລະ ພືດສາດ ທ່ີ ສສ ຫວຽດນາມ, ພວກເຮົາໄດຮັບທຶນຊວຍເຫຼືອ 
ຈາກມນນິທິ ວິທະຍາສາດ ແຫງຊາດ, ສະມາຄົມ ພມິສາດ ແຫງຊາດ, ແຜນງານການສຶກສາ ຂອງ 
Fulbright, ສະມາຄມົປາມສາກນົ ແລະ ມນນິທິ John D ແລະ Catherine T. MacArthur. 
ຂອບໃຈມາຍັງທານສາດສະດາຈານ ດຣ. ເຈົາ ວັນ ມິງ, ປະທານສະພາວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຍີ, 
ດຣ. ນິງ ຂັກ ເບິນ ຮອງອານວຍການ ກົມຮວມມສືາກົນ, ທານ ສາດສະດາ ຈານ ດຣ. ເລ ຊວນ 
ແກງ, ຫົວໜາສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ຊີວະນາໆພັນ ທ່ີ ຮາໂນຍ. ຂອບໃຈນາການຊວຍເຫຼືອ 
ທາງດານວິຊາການ ວິຊາສະເພາະ ຕໍ ທິມງານທັງໝົດ, ທານ ບຍວັນແທງ, ທານ ຫງຽນ ເຖ ເກື່ອງ, 
ດຣ. ຫງຽນ ຕຽນ ຮຽບ, ສາດສະດາ ດຣ. ຟານ ເກ ລົກ ແລະ ດຣ. ເຈິນ ທ ິເຟອງ ແອງ. ຂອບໃຈ
ມາຍັງທານ ດຣ. ແຈັກ ຣິກາລາໂດ ໂຄງການສວນພຶດຊາດ ມຊີູຣິ ຂອງຫວຽດນາມ (Jack 

Regalado). ຂອບໃຈການຊວຍເຫຼືອຂອງ ດຣ. ໂງ ອດ ຫົວໜາ ສະຖາບັນ ສາຫຼວດ ແລະ ວາງ
ແຜນປາໄມ, ທານ ດຣ. ຫງຽນ ຮຍ ຢງ ຫົວໜາສນ ຊັບພະຍາກອນປາໄມ ແລະ ສະພາບແວດ
ລອມ ແລະ ທານ ນາງ ແກວກ ກວິ່ງ ງາ ແລະ ພະນັກງານຂອງເພິ່ນ ໃນຫອງພິພິດຕະພັນ ພືດຊາກ
ແຫງໄມ ຫວຽດນາມ. ຂອບໃຈມາຍັງ ບັນດາຫົວໜາ ແລະ ພະນັກງານ ຈາກບັນດາ ປາສະຫງວນ
ແຫງຊາດ ແລະ ປາປອງກັນຕາງໆ ທີ່ໄດອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນເວລາເຮັດວຽກ ແລະ 
ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດຊວຍເຫຼືອ ໃນເວລາປະຕບິັດງານພາກສະໜາມ. ຂອບໃຈພິເສດມາຍັງ ທານ ເຈິນ 
ວັນ ທ ຫົວໜາປາສະຫງວນ ຊອງແທງ ທີ່ໄດຕິດແທດໃນເວລາວຽກງານພາກສະໜາມ. 

ຂອບໃຈມາຍັງເພື່ອນຮວມງານ ທ່ີນິວຢອກ, ທານ ນາງ ອີລີຊາແບດ ວາແຣນ ແລະ ທານ ໂຈ ດີ 
ໃນການຊວຍເຫືຼອ ອອກແບບປມ, ທານ ນາງ ອີຊາແບນ ວິນລາບາ ໃນການແຕມ, ທານ ດຣ. 
ແວນເນີ ໃນການຈັບຈດພິກັດ ຢສວນພຶກສາຊາດ ນິວຢອກ ເພື່ອສາງແຜນທີ່. 



ຂອບໃຈມາຍັງ ບັນດາທານ ທີ່ຊວຍໃນການກວດແກປມ ຄືທານ ດຣ. ປເຕີ ຄັດເຕີ, ຜຈັດການ 
ແຜນງານອານລັກ ພມິພາກ, ທານ ດຣ. ມາທິວ ມາກໂກປໂລສ ຜປະສານງານດານປາໄມ, ທານ 
ນາງ ຊາຣາ ເບລເດັນ ຫົວໜາຂໍມນຂາວສານ, ທ່ີມາຈາກອົງການ WWF-ພາກພື້ນແມນາຂອງ. 

ທາຍນ້ີ ພວກເຮົາຂຂໍອບໃຈ ມາຍັງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຫໍພິພິຕະພນັພືດ ທີ່ອານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການສຶກສາ: ມະຫາວິທະຍາໄລ Aarhus; Arnold Arboretum, Harvard; Bailey 

Hortorium, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄໍເນລ (Cornell); ປາສະຫງວນແຫງຊາດ ຄາຕຽນ (Cat Tien); 
ປາສະຫງວນແຫງຊາດ ກກເຟອງ, ສະຖາບັນສາຫວຼດ ແລະ ວາງແຜນປາໄມ, ຮາໂນຍ; ສະຖາບັນ 
ຊີວະນາໆພັນ ທີ່ເມືອງ ໂຮຈິມິນ; ຫອງພືດສາດ Museo di Storia Naturaledell’Università, 

Florence; ສວນພືກສາຊາດ ມິດສຣີ, ຫໍພິພິຕະພນັທາມະຊາດ ແຫງຊາດ ປາຣີ; ສວນພຶກສາຊາດ 
ນິວຢອກ; ປາສະຫງວນ ພເຮືອງ; ປາສະຫງວນແຫງຊາດ ພມາດ; ສວນພຶກສາຊາດແຫງຊາດ ກິວ; 
ຫອງພືດສາດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ; ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ຮາໂນຍ; ສະຖາບັນພືດສາດ ໂກ
ມາຣອຍ St. Petersburg. ຮບພາບຂອງຊະນິດພັນຫວານ Calamus eyansii ແມນການ
ປະກອບສວນ ຂອງທານ Robert Timmins. 

 
  



ພາກສະເໜ ີ

ຫວາຍເປນພືດທ່ີມີໜາມເລືອ ຫືຼ ປນປາຍ, ມັນຖືກຈັດຢໃນຕະກນຍອຍ Calamoideae ຂອງ
ພວກຕົ້ນນາມັນປາມ. ຫວາຍມີຫາຼຍກວາ 550 ຊະນິດ ຊຶ່ງຖືກຈັດອອກເປນ 12 ສະກນ ພົບເຫັນ
ໃນປາໄມເຂດຮອນ (Dransfield et al. 2008). ຫວາຍເປນພືດທ່ີຖືກນາໃຊຢາງກວາງຂວາງ 
ເຊນັວາ ໃຊເຮັດເຊືອກ, ຈັກສານ, ອາຫານ, ຢາປວພະຍາດ; ສະເພາະເສ້ັນຫວາຍນ້ັນ ແມນເປນ
ວັດຖຸໃຊເຮັດ ອດສາຫະກາເຟນິເຈີ ຊຶ່ງເປນມນຄາເຖິງຫຼາຍຕື້ໂດລາແຕລະປ. ເວົ້າລວມແລວ 
ຫວາຍທີ່ຖືກນາໃຊທັງໝົດນ້ັນ ສວນຫຼາຍແມນຍັງອອກມາຈາກປາໄມທາມະຊາດ. ກຽວກບັ
ຫວາຍນ້ີ ເພິ່ນໄດປະເມີນວາ ມຫີຼາຍລານຄົນໄດນາໃຊຊບັພະຍາກອນຫວາຍ, ເກັບກ ແລະ ຂາຍ 
ແລະຫຼາຍຄົນເຮັດການຄາຫວາຍໃນລະດັບສາກົນໂດຍສະເພາະ (Dransfield and Manokaran, 

1994). ສະນ້ັນ ຈ່ຶງສາມາດເວົ້າໄດ ໂດຍບໍຕອງມຄີາຖາມວາ ຫວາຍມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍ ແລະ ກໍ
ເປນເຄື່ອງປາຂອງດົງທີ່ຖືກນາໃຊຢາງກວາງຂວາງໃນໂລກ. 

ໃນ 15 ປທ່ີຜານມານ້ີ ພວກເຮົາໄດມີການສຶກສາຫວາຍໃນບັນດາປະເທດຕາງໆ ແລະ ໃນຫຼາຍຮບ
ແບບຕາງໆກັນ ຊຶ່ງໃນນ້ັນ ພວກເຮົາໄດສຶກສາການສາຫຼວດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງຫວາຍທ່ີປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ (Peters and Giesen, 2000), ສາຫຼວດຫວາຍທາມະຊາດ
ຢພາກເໜືອຂອງ ປະເທດ ພະມາ (Peters et al, 2007), ສາຫຼວດບາງກມຫວາຍ ຢ ປະເທດຈີນ 
(Guo and Henderson, 2007), ແລະ ເກັບຕົວຢາງ ພອມທັງສຶກສາໄດຫຼາຍຊະນິດພັນຫວາຍ  
ໃໝໃນຂອງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ (Henderson, Ban, and Dung, 2008; 

Henderson, 2005; Henderson, 2007). ໃນການສຶກສາຫວາຍ ແຕລະຄັ້ງ ແຕລະບອນ ແມນ
ໄດພົບກັບເງື່ອນໄຂຄວາມບສໍະດວກຫຍງຍາກຄາຍໆກັນ.  

ອັນທີນ່ືງແມນ ມີຄວາມສັບສົນ ກຽວກັບຊື່ ຂອງຊະນິດພັນທີ່ແຕກຕາງກັນ ໂດຍສະເພາະແມນຊື່
ທອງຖ່ິນ ແລະ ການວິໃຈຊະນິດພັນຫວາຍຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດ ຍັງມີຄາຖາມອີກຫຼາຍຢາງ. 
ບັນຫາທີສອງ ແມນກຽວກບັຂມໍນທາງດານບໍລິມາດ ແລະ ຮບແບບການປກປກຮັກສາຫວາຍໃນ
ທາມະຊາດ. ສະນ້ັນ ກຽວກັບຫວາຍຈ່ຶງມີການເວົ້າໄດຢາງຈະແຈງວາ ‘‘ແຫຼງຊັບພະຍາກອນຫວາຍ
ຖືກຫຼຸດລົງ’’, ເຮາົຍັງບໍຮດີກຽວກັບປະຊາກອນຂອງຫວາຍທํາມະຊາດ, ບໍຮດີກຽວກັບການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ ກໍຄືການ ຟນຕົວຄືນຂອງບາງຊະນິດຫວາຍທີ່ຖືກຂດຄົ້ນຢາງຕເໍນ່ືອງ ແລະ 
ບັນຫາທ່ີສາຄັນອີກຢາງນ່ຶງແມນເຫັນວາ ຫວາຍຖືກຂດຄົ້ນ ແບບບມໍີການຄວບຄມ. ການອະນມັດ
ຂດຄົ້ນ (ໂກຕາ) ສວນຫຼາຍແມນອີງໃສຄວາມຕອງການຫຼາຍກວາ ທ່ີວາ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງໃນ
ການສະໜອງຫວາຍ ແລະ ຈັນຍາບັນໃນການຄມຄອງຫວາຍທາມະຊາດ ຊຶ່ງສະພາບການດັງກາວນ້ີ 
ໄດຖືກຢບຍົກມາ ສົນທະນາກັນໃນບາງໂອກາດ ທ່ີຜານມາ (Hirschberger, 2011).  

ເພື່ອເປນການຕອບສະໜອງຕສໍະພາບການດັງກາວ ໃນປ 2009 ພວກເຮົາໄດລິເລ້ີມໂຄງການນ່ຶງຢ 



ພາກກາງຂອງສາຍພຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກຽວກັບການອະນລັກ ແລະ ຈັດສັນ ຊະນິດພັນຫວາຍ
ທອງຖ່ິນ ໃນນ້ັນໄດມີພາກການຝກອົບຮົມໃຫພະນັກງານຈາກປາສະຫງວນ 6 ແຫງ, ຝກອົບຮົມ 
ດານການການົດຊະນິດພັນ, ພື້ນຖານການສາຫຼວດ, ການວາງແຜນຈັດສັນ-ຄມຄອງ ແລະ ການ
ເກັບກາຂໍມນ-ບັນທຶກ ຊະນິດພັນຫວາຍ ແບບທາງດານວິທະຍາສາດ. ຢໃນປາສະຫງວນທັງ 6 
ແຫງ ໄດມີການສາງດອນຕົວຢາງຖາວອນ ເພື່ອສຶກສາການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍທີ່
ເປນການຄາ. ໃນຕອນທາຍຂອງໂຄງການ ເຫັນວາພະນັກງານປາສະຫງວນໄດສາງດອນສຶກສາ
ຫວາຍທັງໝົດ 960 ດອນ, ມີ 4,500 ເສ້ັນ ຖືກວັດແທກ ປະເມີນການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວ 
ແລະ ໃນພື້ນທີ່ສຶກສານ້ັນ ພະນັກງານໄດຄົ້ນພົບຊະນິດພັນຫວາຍໃໝອີກ 6 ຊະນິດ. ການສຶກສານ້ີ 
ໄດຊວຍໃຫພະແນກຫວາຍຂອງຫວຽດນາມເຂົ້າໃຈຕື່ມກຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງບໍ
ລິມາດຫວາຍອອກຈາກທາມະຊາດ. 

ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນນ້ັນ, ພວກເຮົາໄດເລ້ີມສົມທົບກັບ ອົງການກອງທຶນອະນລັກທາມະຊາດ
ໂລກ (WWF) ປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດ ແລະ ເກັບກຫວາຍແບບຍືນຍົງ, ໂຄງການໄດຖືກ
ປະຕິບັດຮວມກັນກັບ 3 ປະເທດຄື ກາປເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ ຊ່ຶງເລ້ີມມາແຕປ 2006. ຂມໍນ
ຕາງໆ ທີ່ພວກເຮົາສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແມນກຽວກບັຄວາມໜາແໜນ ແລະ ການຕອບສະໜອງ 
ຂອງຫວາຍທາມະຊາດ ໄດເສີມຂໍມນໃຫແກໂຄງການຂອງພວກເຮົາຢຫວຽດນາມ ໂດຍສະເພາະ
ແມນກຽວກັບການພັດທະນາ ການຕະຫຼາດ ແລະ ການປງແຕງ. ດວຍວາການຮວມມຄືົ້ນຄວາດານ
ຫວາຍໄດມີການຂະຫຍາຍຕວົ ຈ່ຶງເຮັດໃຫມີການສົມທົບຂມໍນຂາວສານ ກຽວກັບຄວາມ
ຕອງການ ແລະ ຄວາມສາມາດສະໜອງວັດຖຸດິບ ໃນຕະຫຼາດພາກພື້ນ ແລະ ກໍເລ້ີມມີການ
ພັດທະນາລະບົບ ແລກປຽນຂມໍນຂາວສານ.  

ໃນການຮວມມກືັບ WWF ທາງຝາຍຫວຽດນາມ ໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາໃນເຂດປາ
ສະຫງວນ ແລະ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຊາກວາການປະຕິບັດຢ ສປປ ລາວ ແລະ ກາປເຈຍ. ຢ
ຫວຽດນາມ ກິດຈະກາທາອິດ ແມນການເກັບຕວົຢາງຫວາຍທອງຖິ່ນ ຈາກນ້ັນ ກໍໄດໄປຮວມສາ
ມະນາຫຼາຍຄັ້ງ ທ່ີ ລາວ ແລະ ກາປເຈຍ (ວຽງຈັນ ແລະ ພະນົມເປນ), ຫວຽດນາມໄດທາການຝກ
ອົບຮົມໃຫແກພະນັກງານທີ່ກຽວຂອງ ໂດຍສະເພາະແມນ ວິທີການສາງດອນສາຫຼວດ ເພື່ອຈະເປນ
ເຕັກນິກໃນການເກບັກາຂໍມນພືນ້ຖານ ໃນການປະເມີນຫວາຍ. ການຢຽມຢາມພາກສະໜາມ, 
ພົບກັບຊາວບານ ຢ ລາວ ແລະ ກາປເຈຍ ແມນເພື່ອທົບທວນ ການປະຕິບັດງານພາກສະໜາມ, 
ເພື່ອຕອບຄາຖາມທີ່ຍັງຄາງຄາ ແລະ ປບປງບັນຫາທີ່ຍັງບໍທັນຈະແຈງ. ການສາຫຼວດຫວາຍ ແລະ 
ການສຶກສາການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍ ທັງໝົດນ້ັນ ແມນມີການປະສານສົມທົບກັບ
ຊາວບານ, ນອກຈາກນ້ັນ ກໍຍັງມີກອງປະຊຸມເພີມ້ເຕີມ ທີ່ກຽວຂອງກັບການວິເຄາະຂໍມນ ແລະ 
ການປະເມີນການເກັບກຫວາຍໃຫມີຄວາມຍືນຍົງຈາກປາທີ່ໄດວາງແຜນ ການຈັດສັນໄວນ້ັນ.  

ໃນໂອກາດການສາມະນາ ແລະ ຢຽມຢາມພາກສະໜາມຮວມກັບພະນັກງານໂຄງການຫວາຍ 



WWF ພວກເຮົາໄດປກສາຫາລືຂອນຂາງເລິກເຊິ່ງກຽວກັບການສຶກສາຊະນິດພັນ ຫວາຍ 
(Rattan taxonomy). ການສາຫຼວດ, ການສຶກສາບໍລິມາດ, ການວາງແຜນຮວມກັບຊຸມຊົນ 

ແລະ ພື້ນຖານການນາໃຊຫວາຍແບບຍືນຍົງ. ຈາກໂຄງການນ້ີ ຝາຍຫວຽດນາມ ໄດຄົ້ນພົບຊະນິດ
ຫວາຍໃໝ ຊຶ່ງເປນການເພີ້ມເຕມີ ໃຫແກວຽກງານ ພືດສາດ. ພວກເຮົາໄດປບປງວິທີການ
ວັດແທກ ການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍ ແລະ ວິທີການຄິດໄລ ພອມທັງການນາໃຊຂໍ
ມນນ້ັນ. ຜົນຮັບທ່ີສາຄັນຈາກໂຄງການນ້ີ ແມນວາພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈວາ 1) ເພື່ອຄວາມຍືນ
ຍົງແມນເຮົາບໍສາມາດຂດຄົ້ນຫວາຍຫຼາຍກວາ ຄວາມສາມາດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍໄດໃນ
ນ່ຶງປ; 2) ການປະເມີນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຫວາຍ ແມນອອກມາຈາກການສຶກສາການ
ຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງຫວາຍ ແລະ ປະສົມປະສານກັບການສາຫຼວດຕົວຈິງ. 

ຜານການປະສານສົມທົບການຄົ້ນຄວາຮວມກັນ ລະຫວາງ ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ 
ເຫັນວາ ພວກເຮົາໄດເຕັກນິກ ວທີິການຄມຄອງຫວາຍ ແບບພື້ນຖານ ແລະ ບເໍປນມນຄາ ລາຄາ
ແພງ. ການສາງລະບົບຄມຄອງຫວາຍທາມະຊາດ ສາມາດສາງ ແລະ ປະຕິບັດໄດໃນລະດັບຊຸມຊົນ 
ຫືຼ ດວຍການຮວມມືຈາກພະນັກງານປາໄມທອງຖິ່ນ ຫືຼ ພະນັກງານປາສະຫງວນ ຊຶ່ງບົດລາຍງານນ້ີ 
ໄດປະກອບມີຂະບວນການດັງກາວ. 

ການນາໃຊຊັບພະຍາກອນແບບຍນືຍົງ ແມນມີຫຼາຍປດໃຈປະກອບ ເຊນັວາ ເສດຖະກິດ, ສັງຄມົ 
ແລະ ປດໃຈສະພາບແວດລອມ. ກຽວກັບວຽກງານນ້ີ, ຄວາມຍືນຍົງ1 ແມນອາດມີຂໍຈາກັດບາງ
ຢາງ ແຕເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ບົດຮຽນແມນແນໃສເຮັດໃຫ ການເກັບກຫວາຍມີຄວາມຍືນຍົງ. 

 
  

                                           
1 ຄວາມຍືນຍົງຂອງຊັບພະຍາກອນ ນາໃຊກຽວພັນເຖີງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ ປດໃຈທາງດານເສດຖະກິດ, ສງັຄົມ, 
ແລະ ລະບົບນິເວດ. ຕິດພັນກບັສະພາບໃນປະຈບັນ, ຄວາມຍືນຍົງຈະໄດຖືກການົດ ຢໃນ ຂໍຈາກັດຄວາມໝາຍທາງ 
ນິເວດວິທະຍາ. ຈາກແນວຄວາມຄິດທາງດານການຄມຄອງ ແລະ ການປະຕິບັດງານ, ລະບົບຄວາມຍືນຍົງຂອງການຂດ
ຄ້ົນເສ້ັນຫວາຍ ແມນນື່ງໃນເຫດຜົນທີ່ສາມາດຂດຄົ້ນເສັ້ນຫວາຍທີ່ບໍການົດ ຈາກ ເຂດທີ່ຈາກັດໃນປາ ຕິດພັນກັບ ຜົນ
ກະທົບທີ່ບໍສາຄັນ ຕກໍັບໂຄງສາງ ແລະ ມີຊວີິດຊີວາ ຂອງຈານວນປະຊາກອນຫວາຍທີ່ຈະຖືກຂດຄ້ົນ.  



ວທິກີານສະເໜ ີ

ໃນການສະເໜີຢນ້ີໄດມີຫາພາກ ແລະ ເອກະສານອາງອີງເພື່ອຢງຢນບົດສະເໜີ. ໃນພາກທີນ່ຶງ (I) 
ແມນໄດສະເໜີຫຍກໍຽວກັບພື້ນທ່ີການສຶກສາ ແລະ ປດໃຈພື້ນຖານທີ່ເປນເງ່ືອນໄຂໃຫແກການ
ຂະຫຍາຍຕົວຢາງອດົມສົມບນຂອງຫວາຍ ຊຶ່ງມີການພັນລະນາປະເພດຂອງຖ່ິນຢອາໃສ ແລະມີ
ການສະເໜີກຽວກັບການຄາ ຂອງຫວາຍພາຍໃນເຂດພາກພື້ນ. ໃນພາກທີສອງ (II) ແມນໄດ    
ສະເໜີກຽວກັບລັກສະນະພືດສາດຂອງຫວາຍ ແລະ ກໍເປນຄມືຂອງທັງສາມປະເທດ ຄື ກາປເຈຍ, 
ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງປະກອບມ ີທັງພາກວິເຄາະສັນຖານຂອງຫວາຍ ທັງໝົດ 65 ຊະນິດ ທ່ີ
ພົບໃນຂົງເຂດນ້ີ. ແຕລະຊະນິດຫວາຍໄດຖືກບັນລະຍາຍລະອຽດ, ແຜນທີ່ສະແດງເຖິງເຂດກະ 
ຈາຍພັນພອມທັງມີຮບປະກອບຂອງແຕລະຊະນິດ. ພາກທີສາມ (III) ໄດເນ້ັນໃສນິເວດວິທະຍາ 
ຂອງຫວາຍທອງຖິ່ນ, ຄວາມໜາແໜນ, ຂະໜາດ ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕປະຈາປ ຂອງ
ບາງຊະນິດຫວາຍ. ການປະເມີນສະພາບການອະນລັກ-ຄມຄອງ ຂອງຊະນິດພັນຫວາຍທ່ີເປນສິນ 
ຄາແມນອີງໃສຂໍມນຈາກ (IUCN, 2001) ຊຶ່ງໃນນ້ັນມີທາງດານຄວາມໜາແໜນ, ຖ່ິນກະຈາຍ 
ພັນສະເພາະ ແລະ ສະພາບການເກັບກ. ພາກທີສ່ີ (IV) ແມນສະເໜີກຽວກບັ ລະບຽບຫຼັກການ ຕໍ
ການເກັບກ ແລະ ການວິເຄາະການເກັບກແບບຍືນຍົງ ພອມທັງສະເໜີແນວຄວາມຄິດຕກໍານຊຸກຍ
ໃນການຂດຄົ້ນຫວາຍໃຫມີຄວາມຍືນຍົງ. ພາກທີຫາ (V) ພາກສດທາຍແມນການວິເຄາະເຖິງ
ອານາຄົດຂອງການຕະຫຼາດຫວາຍ ຢໃນ ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກາປເຈຍ ແລະ ກໍຍັງໄດໃຫ
ຄວາມສາຄັນຕໍການຕະຫຼາດຫວາຍ, ຜົນປະໂຫຍດຕໍທອງຖິ່ນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາງໆ ທ່ີເປນ
ປະໂຫຍດໃນການສົງເສີມການຄມຄອງນາໃຊຫວາຍແບບຍືນຍົງ. 
  



ແນະນາການນາໃຊປມນີ ້

ປມຫົວນ້ີຖືກຂຽນຂຶ້ນມາເພື່ອສະເຫຼີຍບາງຄາຖາມ ແລະ ແກບັນຫາທ່ີກຽວພັນກັບກມທີ່ປະຕບິັດ
ຕວົຈິງ, ພະນັກງານຊີ້ນາ-ນາພາ ແລະ ຄະນະຊ້ີນາໂຄງການໂດຍສະເພາະ, ທານສາມາດເຂົ້າໄປຫາ
ພາກທີ່ກຽວກັບຄວາມສົນໃຈຂອງທານ. ການລຽງລາດັບຂອງບັນດາພາກຕາງໆ ແມນຈັດຕາມຂັ້ນ
ຕອນຂອງການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນ ເຊັນວາ ການທາຄວາມຮກຽວກັບຊະນິດ, ເຂົ້າໃຈນິເວດ
ວິທະຍາພື້ນຖານ, ຂະໜາດຂອງການຂດຄົ້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງວັດຖຸດິບທັງໝົດ, 
ການນາໃຊຂໍມນທັງໝົດເພື່ອເປນບອນອີງໃຫແກການຈັດສັນຄມຄອງ ແຕເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ 
ການອານໝົດເອກະສານນ້ີຈະເປນປະໂຫຍດຫຼາຍກວາອີກ. ໃນເວລາວາງແຜນ ແລະ ການປະຕິບັດ
ວຽກງານຕົວຈິງ ປມຫົວນ້ີຈະຊວຍເປນເອກະສານອາງອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັ ການນາໃຊ
ຫວາຍແບບຍືນຍົງ. ຂໍສະເໜໃີຫຊາບວາ ປມຫົວນ້ີແມນໄດເຈາະຈົງກຽວກັບຫວາຍ ຊຶ່ງມັນແມນຄ
ມືໃນການການົດຊະນິດພັນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກຽວກັບນິເວດວິທະຍາຂອງຫວາຍໃນປາໄມເຂດຮອນ,
ເນ້ືອໃນຂອງວະນະວັດວິທະຍາຫວາຍ ເພື່ອການນາໃຊໃຫຍືນຍົງ. ເອກະສານແນະນາສະເພາະແບບ
ນ້ີແມນຫາຍາກ ເພາະວາໃນບົດດຽວກັນໄດລວມເອົາຫຼາຍປະເດັນ ມາເປນລະບົບຕເໍນ່ືອງກັນ ໃນ
ການຈັດສັນຄມຄອງຊັບພະຍາກອນປາໄມເຂດຮອນໄດຄືແບບນ້ີ. ທັງໝົດນ້ີ ກໍແມນນັກວິຊາການ
ເຮົາໄດ ສັງລວມເອົາເຄ່ືອງມືທີ່ຈາເປນຫຼາຍຢາງມາໂຮມກັນ ຈ່ຶງຫວັງວາ ຊັບພະຍາ ກອນຫວາຍກໍຄື
ປາໄມບອນທ່ີຫວາຍເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດ ນາມ ຈະຖືກປກ
ປກຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວເລ້ືອຍໆໄປ. 
 

 

 

 

  



ພາກ I: 
ວາດວຍຈດທີຕ່ັ້ງ 

Charles Peters and Thibault Ledecq 

 
ພມິປະເທດທ່ີປມຫົວນ້ີ ໄດສຶກສາກວມໃນຂອບເຂດເນ້ືອທີ່ປະມານ 75 ລານເຮັກຕາ ຊຶ່ງກະຈາຍ
ຢສາມປະເທດຄື ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ (ຮບ 1.1) ໂດຍສະເພາະແມນຢເຂດແມນາ
ຂອງຕອນໄຕ (Baltzer et al., 2001), ພມິປະເທດນ້ັນປະກອບໄປດວຍບັນດາພເຂົາ, ໂນນສງ, 
ຫວຍຮອງຄອງບຶງ, ພຫີນປນ, ທົງພຽງ, ດິນບໍລິເວນນາ ຊ່ຶງທັງໝົດນ້ັນ ເປນຖ່ິນຢອາໃສຂອງຊີວະ
ນາໆພັນ ອັນອດົມສົມບນ ແຕພວກມັນກາລັງຖືກບກລກຢາງໜັກໜວງ. ດວຍຄວາມສະຫຼບັສັບ
ຊອນຂອງທໍລະນີວິທະຍາໃນພມິພາກເຂດນ້ີພອມທັງເລ້ືອງດິນ, ອາກາດ ແລະ ປະຫວັດການນາໃຊ
ທ່ີດິນ ທ່ີພາໃຫເກີດມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດານຖິ່ນກາເນີດຂອງພືດ ແລະ ປະເພດປາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ
ທັງສາມປະເທດນ້ີ ມີພືດ ແລະ ສັດຄາຍຄືກັນ.  

ເຖິງແມນວາມີຄວາມແຕກຕາງກນັທາງດານຊີວະ-ກາຍະພາບລະຫວາງປະເທດ ແຕວາໃນກອບຂອງ
ຂງົເຂດລວມກັນ ມັນຈະເປນການປະສານສົມທົບກັນເປນອັນດຽວໃນການສຶກສາ ຍອນ ສອງຈດ
ເດັນຕົນ້ຕໍ. ຈດເດັນທີນ່ຶງ ແມນຍອນວາແມນາຂອງໄດໄຫຼຜານ ແລະ ມີບົດບາດທາງດານນິເວດ
ວິທະຍາຕທັໍງສາມປະເທດ (ເບິ່ງຮບທີ 1.1). ສວນໃຫຍຂອງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ສປປ ລາວ 
ແມນແມນາຂອງເປນຊາຍແດນ ແລະ ຫຼາຍກວານ່ຶງສວນສາມຂອງນາແມນມາຈາກອາງໂຕງຂອງ
ປະເທດນ້ີ (ADB, 2012). ຫັຼງຈາກໄຫຼຜານນາຕົກຄອນພະເພັງ ທ່ີຢທາງພາກໃຕຂອງລາວ, ນາ
ຂອງກໍເຂົ້າຊາຍແດນ ກາປເຈຍ ຄົດລຽວຜານຮອມພສງຕາຂອງອາງຕົງເລສາບ. ເມື່ອຫາກ
ລະດັບນາຂອງຫຸຼດລົງຕາ ຕົງເລສາບ ກໍທາໜາທີ່ເໝືອນສາຂາຂອງແມນາຂອງກໍຄືນາຈະໄຫຼລົງ
ສນາຂອງ. ໃນທາງກົງກັນຂາມ ເມື່ອນາຂອງຂຶນ້ ທກໆປນາກໍຈະໄຫຼເຂົ້າຄືນຫາຕົງເລສາບ ແລະ 
ຖວມເຖິງເນ້ືອທ່ີ 1.5 ລານເຮັກຕາຂອງເຂດທົງພຽງ (WRC, 2010). ເຂດສາມຫຽຼມແມນາຂອງ
ໄດເລ້ີມຈາກພາກໄຕຂອງ ພະນົມເປນ ແລະ ສືບຕໍຂະຫຍາຍຕົວເວອີອກເປນເຂດດິນທັບຖົມ ຜານ
ຫວຽດນາມໄປທາງທະເລ. ເຂດສາມຫຼຽມແມນາຂອງກວມເຖິງ 3.9 ລານເຮັກຕາຢຫວຽດນາມ 
ຊຶ່ງມີປະຊາຊົນເຖິງ 17 ລານຄົນທີ່ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນການດາລົງຊີວິດ (ADB, 2011). 



 
ຮບ 1.1 ແຜນທ່ີຂອງປະເທດ ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງສະແດງໃຫເຫັນ ແມນາຂອງ, ອາງຕົງເລສາບ 

ແລະ ລັກສະນະພົ້ນເດັນຂອງພມິປະເທດ. ພາບຈາກ ESRI, NASA ແລະ ການສາຫຼວດພມິປະເທດຂອງ 
ອາເມລິກາ. 
 

ຈດເດັນທີສອງ ແມນການນາໃຊຊັບພະຍາກອນຫວາຍພາຍໃນສາມປະເທດດວຍກັນຄື ກາປເຈຍ, 
ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ເບິ່ງລວມແລວເຫັນວາຫຼາຍຊະນິດຫວາຍໄດຖືກພົບເຫັນດວຍກັນໃນນ່ຶງ 
ຫືຼ ສອງປະເທດ ຫືຼບາງຊະນິດກໍພົບເຫັນພຽງແຕໃນຖ່ິນສະເພາະຂອງປະເທດໃດນ່ຶງເທົານ້ັນ ແຕວາ 
ນ່ຶງສວນສາມຂອງຊະນິດຫວາຍທັງໝົດທີ່ສະເໜີໃນປຶ້ມຫົວນ້ີ ແມນພົບເຫັນໄດໃນທວົພມິພາກນ້ີ. 
ພອມກັນນ້ີ ຍັງເຫັນໄດວາໃນຊຸມປນ້ີການເກັບຫວາຍຈາກປະເທດນ່ຶງ ແລວສົງຂາຍໄປອີກປະເທດ
ນ່ຶງ (Evens, 2002), ສະນ້ັນຈ່ຶງເຫັນວາໃນສາມປະເທດນ້ີ ມີຕອງໂສການຕະຫຼາດອັນດຽວ 
(Hirschberger, 2011). 

ດວຍເຫດຜົນທັງໝົດນ້ັນ ຈ່ຶງເຫັນວາມີຄວາມຈາເປນທ່ີຈະສະເໜພີາບລວມຂອງຂໍມນທ່ີກຽວກັບ 



ພມິປະເທດ, ດິນຟາອາກາດ ທີ່ເປນປດໃຈໃຫແກຖ່ິນກາເນີດຂອງຫວາຍໃນເຂດພາກພື້ນ1 ພອມ
ທັງການບັນລະຍາຍ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງທອງຖິ່ນພາຍໃນແຕລະປະເທດ, ລະບົບ ແລະ ບໍລິມາດ 
ການນາໃຊຫວາຍໃນປະຈບັນ. ການບັນລະຍາຍໃນພາກນ້ີຈະເປນພື້ນຖານສາງຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນ
ພາກຕໍໄປ ຊ່ຶງໃນນ້ັນຈະມເີລ້ືອງປະເພດປາທີ່ກະຈາຍຢໃນພາກພື້ນເປນຢາງໃດ? ມັນແຕກຕາງກັນ
ຢາງໃດ ແລະປະເພດໃດທ່ີເໝາະສົມເຮດັໃຫຫວາຍມີຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະຂະຫຍາຍໄດດີ? 
ມີການຄາຂາຍຫວາຍຫຼາຍປານໃດ ແລະ ການຄາຂາຍນ້ັນມີການປຽນແປງຢາງໃດໃນປະຈບັນນ້ີ? 

1.1. ປະຫວດັຂອງພມປິະເທດ 

ເຂດລມແມນາຂອງຕອນໃຕ ເປນສວນນ່ຶງຂອງທະວີບທີ່ເກາົແກ ຊຶ່ງນັກທໍລະນີສາດ ເອ້ີນວາເຂດ
ອິນໂດຈີນ (Indosinia). ເປອກໂລກນອກໃນຍານນ້ີ ເຫັນວາມີຄວາມສະຖຽນ, ມີໜອງບຶງຫຼາກ
ຫຼາຍ, ມີພຜາຫຼາຍສາຍ ຊຶ່ງກອນນ້ັນ ທາງພາກເໜືອຫວຽດນາມ ມີການບບີຜິວໜາດິນ ຈົນເຮັດ
ໃຫຖືກຍົກຂຶ້ນເປນສັນພ ຟນຊີປານ (Fansipan) (ເບິ່ງຮບ 1.1) ແລະ ທາໃຫເຂດ ອິນໂດຈີນ 
ເກີດມີຫຼາຍສັນພ ແລະ ອາງຕາງໆ ຊຶ່ງໃນນ້ັນ ເຂດພາກກາງຂອງລາວ ໄດເກີດເປນອາງທ່ີບັນຈ
ການຕົກຕະກອນຂອງທາດເກືອ ຊ່ຶງບາງບອນມີເກືອໜາເຖິງ 250 ແມັດ. ສວນວາຢ ກາປເຈຍ  ກໍ
ຖືກບີບຂຶ້ນເປນໂນນຫຼາຍເຂດ ແລວຖືກເຊາະເຈ່ືອນລົງມາ ຊຶ່ງສະແດງໃຫເຫັນດິນຊາຍ ແລວສວນ
ທ່ີເຫຼືອກໍເປນຫີນກຣານິດ. ປະມານ 40 ລານປກອນນ້ັນ ກໍຄືສະໄໝ ເຊໂນໂຊອິກ (Cenozoic), 
ສາຍທານດ້ັງເດີມຂອງແມນາຂອງ ແມນໄຫຼໄປທາງທະເລຕາເວັນອອກ ກໍຄບືອນທ່ີປາກແມນາ
ແດງຕົກໃນປະຈບັນນ້ີ (ເບິ່ງຮບ 1.1) ແຕເມື່ອຕອນດິນເຂດ ອິນເດຍ ແລະ ເອີຣົບ ຕາກັນຢາງ
ແຮງ ຈ່ຶງທາໃຫເກີດເປນພເຂົາ ຮີມາລາຢາ ແລະ ພເຂົາຕີເບດ ສະນ້ັນຈ່ຶງເຮັດໃຫແມນາຂອງ ປຽນ
ທິດທາງມາທາງພາກໃຕ ແລະ ເລ້ີມເຊາະເລິກເປນຮອມພຕາງໆ ຂອງພາກເໜືອລາວ. ການບກ
ທະລຂອງສາຍນານ້ີ ໄດສາເລັດມາໄດປະມານ 8 ລານປແລວ. ປະກົດການແຜນດິນໄຫວ ແລະ 
ພເຂົາໄຟໃນສະໄໝນ້ັນໄດເຮັດໃຫພື້ນທ່ີນ້ີກາຍເປນຮບຮາງທ່ີພົ້ນເດັນໃນ ພາກກາງຂອງແມນາ
ຂອງຕອນໃຕ ເຊນັວາເຂດພຫີນບາຊານ ຕາມສາຍພຫຼວງ ຊຶ່ງໄດເກີດຂຶ້ນມາໄດປະມານ 
600,000 ລານປແລວ ແລະ ບາງບອນກໍເກີດເປນສັນພເລາະຕາມແມນາຂອງ ເຊັນທ່ີເຫັນ ຕາມ
ຊາຍແດນລະຫວາງ ລາວ-ໄທ ແລະ ເກີດມີແກງໃຫຍ ເຊນັຄອນພະເພັງ. 

ກອນໜານ້ີປະມານ 12,000 ປກອນ, ເຂດອາງໂຕງຕງົເລສາບ ແມນເປນເຂດທ່ີຕາສດຂອງ
ແມນາ ຊ່ຶງເມື່ອກອນ ມັນໄດຈານເຈືອໄປເຖິງແມນາເຈ້ົາພະຍາຂອງປະເທດໄທ. ສະໄໝນາແຂງປກ
ຄມຄັ້ງຫຼາສດຄືປະມານ 19,000 ປກອນນ້ັນ ໄດເຮັດໃຫນາທະເລມີລະດັບສງຂຶ້ນຢາງໄວວາ ຊຶ່ງ
ປະເມີນໄດປະມານ 4.5 ແມັດ ສງກວາສະພາບທ່ີເປນຢໃນປະຈບນັ ກໍຄືວາ ໃນເວລານ້ັນ ພະນົມ
ເປນແມນຢຕິດກັບແຄມທະເລເລີຍ. ຜານ 7,500 ປມານ້ັນ ເຂດຕົງເລສາບທັງໝົດໄດຮັບດິນທັບ

                                           
1 ເອກກະສານຈານວນນຶ່ງແມນໄດເອົາມາຈາກ ADB (2012) and MRC (2010) 



ຖົມທ່ີອດົມສົມບນທ່ີສດ (Penny, 2006). ສາມຫຼຽມແມນາຂອງ ໄດເລ້ີມກໍຕົວມາໄດ 6,000 
ປນ້ີແລວຊຶ່ງເລ້ີມຈາກຊາຍແດນກາປເຈຍ ລົງໄປທາງໃຕຫານະຄອນໂຮຈິມິນ, ແຕກອນການ
ຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງສາມຫຼຽມນ້ີ ໄດກໍຕົວຢາງຊາໆ ແຕວາໃນປະຈບັນນ້ີການຂະຫຍາຍຂອບເຂດ
ອອກໄປທາງທະເລຂອງ ສາມຫຼຽມແມນາຂອງນ້ີ ມີຄວາມໄວໃນອັດຕາສະເລຍ 20 ແມັດຕປໍ 
(Nguyen et al., 2000). 

1.2. ດິນ 

ລັກສະນະຊັ້ນດິນຕາງໆ ຂອງເຂດລມແມນາຂອງ ແມນຜົນຂອງການເໜັງຕີງພມິປະເທດຫຼາຍຄັ້ງ
ຫຼາຍຫົນ ບວກກັບການເກີດພໄຟໃນລະດັບຕາງໆ, ການປຽນແປງຂອງລະດັບນາທະເລ ແລະ ການ
ທັບຖົມຂອງດິນໃນຫຼາຍພັນປຜານມາ. ດິນຂອງປະເທດກາປເຈຍ ສາມາດແບງອອກເປນສາມກມ 
ໂດຍອີງຕາມອາຍ ແລະ ພື້ນຖານທ່ີມາຂອງວັດຖຸດ້ັງເດີມ (ວັດສະດແມ) ຊຶ່ງໃນນ້ັນມີເຂດຄືຢ  ພ
ໝາກແໜງ (Cardamom Mountain) ແລະ ສາຍພຫຼວງເປນບອນທ່ີຍັງຮັກສາວັດສະດແມ
ດ້ັງເດີມ. ເຂດທະເລສາບ ກາປເຈຍ ເປນບອນທ່ີເກັບດິນທັບຖົມອັນເກາົແກ ພອມທັງຍັງເກັບກກັ 
ດິນທັບຖົມມາແຕລະປ. ກາປເຈຍ ເປນປະເທດທີ່ຍງັມີພື້ນທ່ີດິນຊາຍຫຼາຍ ນອກຈາກເຂດທະເລ 
ສາບ, ເຂດທົງພຽງທີ່ມີນາຖວມແຕລະປ ແລະ ແຄມແມນາໃຫຍ ແລະ ຕາມເຂດພຫີນບາຊານ. 

ສະເພາະ ສ.ປ.ປ ລາວ, ດິນສາມາດແບງອອກເປນສອງກມໃຫຍຄ ືດິນທົງພຽງ ແລະ ດິນເນີນສງ. 
ດິນຂອງເຂດທົງພຽງເກີດຈາກການທັບຖົມ ຂອງແມນາ ຊຶ່ງມີປາກົດການເປນຊາຍ ຫືຼ ຊາຍແກມ
ຕົມຊຶ່ງມີລັກສະນະກົດເປນກາງຫາກົດອາຊິດ/ສ້ົມ. ດິນຂອງເຂດເນີນສງສວນໃຫຍແມນເກີດມາ
ຈາກການເຊາະເຈ່ືອນຈາກຫີນປະເພດຕາງໆ (crystalline, granitic, schristose) ຫຼື ຫີນຊາຍ
ດ້ັງເດີມ ຊຶ່ງດິນທັງໝດົນ້ີເປນທາດຂອນຂາງສ້ົມ ແລະ ມີຄວາມອດົມສົມບນໜອຍກວາດິນຢເຂດ
ທົງພຽງ. ຍັງມີປະເພດດິນນ່ຶງອີກຢທາງເຂດພາກໃຕຂອງລາວຊຶ່ງເປນດິນໝາກຄອມ, ຫີນແຮ ແລະ 
ດິນພໄຟເກາົທີລ່ະອຽດ-ໜຽວ ຊຶ່ງກະຈາຍຢເຂດພພຽງ ບໍລະເວນ (ເບິ່ງພາບ 1.1). 

ດິນສວນໃຫຍຂອງຫວຽດນາມ ແມນເປນດິນແດງ ດິນໜາມໜ/ດິນໝາກຄອມ; ຈານວນນ່ຶງ
ແມນມີຄວາມອດົມສົມບນ ເໝາະແກການກະສິກາ ແລະ ຈານວນນ່ຶງກໍອດົມສົມບນປານກາງ. 
ດິນຊາຍ ສວນຫຼາຍຈະເຫັນຢພາກກາງ ສວນວາເຂດສາມຫຼຽມແມນາຂອງ ແມນອດົມສົມບນໄປ
ດວຍດິນທັບຖົມເກົາ. 

1.3. ອາກາດ 

ລັກສະນະລວມຂອງດິນຟາອາກາດຂອງທວົເຂດ ແມນຂຶ້ນກັບລົມມລໍະສມເຂດຮອນ ຊຶ່ງສວນ
ໃຫຍຈະມີລັກສະນະຮອນ ແລະ ຊມຸ ມກີານປຽນແປງອນຫະພມໂດຍອີງຕາມລະດການ. ລະບົບ
ການເກີດຝນແຕລະປ ແມນເປນປດໃຈຈາກຄວາມກົດດັນອາກາດສງ ແລະ ຕາ ໄຫຼຜານເຂົ້າມາ



ແຜນດິນຂອງອາຊີພາກກາງ (Clift and Plumb, 2008).  ອາກາດອນ ແລະ ຊມຸ ໄດພັດຜານມາ
ຈາກມະຫາສະມດອິນເດຍ ເຂົ້າແຜນດິນເຮັດໃຫເກີດລົມມໍລະສມ ນ້ັນກໍຄືລະດຝນ ຊຶ່ງໂດຍລວມ
ແມນ ເລ້ີມແຕເດືອນ ພຶດສະພາ ຫາທາຍເດືອນ ກັນຍາ ແລະ ຍັງກໃໍຫເກີດ ຄວາມຮອນເອ້ົາ ແລະ 
ແຫງໃນຊວງສ້ັນໆ ຂອງຕົ້ນເດືອນ ເມສາ ແລະ ທາຍເດືອນ ຕລາ ຢເຂດຂອງອາຊີຕາເວັນຕົກສຽງ
ໃຕ. ໃນລະດໜາວ ມີລະບບົຄວາມກົດດັນສງ ເກີດຂຶ້ນ ໃນທະວີບອາຊີ ແລະ ນາເອົາອາກາດຕາ 
ແລະ ຝນທ່ີເບົາບາງມາສທະວີບ ໃນລະຫວາງເດືອນ ພະຈິກ ຫາເດືອນ ມີນາ ຊຶ່ງເປນກໍລະນີຂອງ 
ລົມມໍລະສມ ຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ. ສາຍພຫຼວງ ເປນອປະສັກທີ່ເຫັນໄດແຈງ ໃນການກີດກັ້ນ
ຝນທ່ີມາຈາກ ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ບໃໍຫມາເຖິງອາງໂຕງແມນາຂອງ. ບໍລິມາດນາຝນ
ປະຈາປຂອງເຂດທົວອາງໂຕງແມນາຂອງ ແມນຢລະຫວາງ 1,200 ຫາ ຫຼາຍກວາ 3,000 ມມ; 
ບໍລິມາດນາຝນສະເລຍ ທ່ີປະເທດ ກາປເຈຍ ຕາມປກກະຕິແລວ ແມນຈະໜອຍກວາ ຢທີ່ ປະເທດ
ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ບອນທ່ີມີຝນຫຼາຍ ໃນເຂດພາກພື້ນນ້ີ ແມນຢ ເຂດພໝາກແໜງ ຂອງ
ກາປເຈຍ, ເຂດພາກເໜືອ ແລະ ເຂດພພຽງບໍລະເວນ ຂອງລາວ ແລະ ເຂດປາສະຫງວນ ແບກມາ 
ທ່ີຢເຂດພາກກາງ ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ. ສະເລຍຄວາມຫາງປະຈາເດືອນ ລະຫວາງ ອາກາດທ່ີ
ເຢນທ່ີສດ ແລະ ຮອນທ່ີສດ ໃນສາມປະເທດນ້ີ (ກາປເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ) ແມນຢລະຫວາງ 
5 ອົງສາ, ສວນວາໃນຍາມກາງຄືນ ອນຫະພມຢລະຫວາງ 8–10 ອົງສາໃນລະດຮອນ ແລະ ຍັງຕາ
ກວານ້ັນ ໃນລະດໜາວ. 

1.4. ປະເພດປາ (Forest types)2 

ຜານປະຫວັດການປະສົມປະສານຂອງພມິປະເທດ, ສະພາບດິນຟາອາກາດ ແລະ ການນາໃຊທ່ີດິນ 
ໄດກໍໃຫເກີດກມປະເພດປາຕາງໆ ໃນເຂດແມນາຂອງຕອນໃຕ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ຍັງເຫັນວາ 
ໂຄງປະກອບຂອງຊະນິດພັນ ແລະ ລັກສະນະຂອງປາ ຍັງສາມາດແຕກຕາງກັນຢາງເຫັນໄດຊັດເຈນ 
ລະຫວາງ ປະເພດຕາງໆກນັ ຊຶ່ງມີໂຄງປະກອບທ່ີຈະແຈງ ໃນການໄຈແຍກ ຫຼ ື ຈັດປະເພດອອກ 
ໂດຍອີງຕາມ ລະດັບນາທະເລ, ປາກົດການ ເຊນັວາ ການຫຼນົໃບ ຫຼື ມີໃບຂຽວຕະຫຼອດປ, ຝນ 
ຕົກເປນລະດການ ແລະ ເປນໃບກວາງ ຫຼື ໃບເຂມັ. 

ປາດງົດບິເຂດຕາ (Lowland Evergreen Forests) 

ປາປະເພດນ້ີ ລວມບັນດາປາທີ່ເກີດໃນລະຫວາງລະດັບນາທະເລ ຕາກວາ 800–1,000 ມ (ຫຼືວາ
ຕາກວານ້ັນອີກໃນບາງເຂດ) ປານ້ີຮັັກສາໃບໄວໄດຕະລອດປ. ໃນພາກພື້ນນ້ີ ເຫັນມີສ່ີປະເພດປາ 
ດົງດິບຄື ປາດົງດິບປຽກຊື້ນ, ປາເຄິ່ງຫົຼນໃບ, ປາບໍລິເວນນາ ແລະ ປານາເຄັມ. 

                                           
2 ການບັນລະຍາຍປະເພດປາແມນອີງໃສ Gressitt (1970), Rollet (1972), Schmid (1989), 

Rundel (2001) ແລະ ການສງັເກດສວນບກຄົນ. 



ປາດງົດບິ (Wet evergreen forests) ເປນປາທີ່ສົມບນແບບ ຄືມີຫຼາຍຊັ້ນ, ປາຝນເຂດຮອນ; 
ເຮືອນຍອດສງເຖິງ 40 ມ ຫືຼ ກວານ້ັນ, ເຮືອນຍອດຂອງຕົ້ນໄມທີ່ຄມປານ້ັນ ມີເຄືອເຂົາຕາງໆ 
ຢາງອດົມສົມບນ ເຊັນວາ: ຫວາຍເປນຕົ້ນ. ປະລິມານນາຝນປະຈํາປ ສວນຫຼາຍແມນເກີນ 
2,000 ມ. ຕົວຢາງວາປາປະເພດນ້ີ ໄດພົບເຫັນຢ ເຂດພໝາກແໜງ ພາກຕາວັນອອກສຽງໃຕ
ຂອງ ກາປເຈຍ, ພາກສວນນອຍນ່ຶງຂອງ ປະເທດລາວ ແລະ ເຂດພຫຼວງຢພາກກາງ ຫວຽດນາມ. 
ປາໃບເຂມັເຊັນວາປາແປກ, ປາຊາງຈິງ (Podocarpaceae) ເປນປາທີ່ມີບົດບາດສົມຄວນ ໃນ
ບັນດາປະເພດປານ້ີ. 

ປາເຄິງ່ຫຼນົໃບ (Semi-evergreen forests) ມັກພບົເຫັນໃນເຂດທີ່ມີປະລິມານນາຝນ ລະຫວາງ 
1,200 ແລະ 2,000 ມມ ແລະ ມີຄວາມແຫງແລງ ລະຫວາງ 3 ຫາ 6 ເດືອນຕໍປ. ມີເຮືອນຍອດ
ຂອງຕົ້ນໄມຈານວນນ່ຶງຫົຼນໃບທ່ີເຫັນໄດຊັດເຈນ ໃນລະດແລງ. ປາປະເພດນ້ີ ມີຄວາມໃກຄຽງກັນ
ກັບປາດົງດິບ ແຕວາ ປາເຄິ່ງໃບຫົຼນ ຈະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໜອຍກວາທາງດານ ຊະນິດພັນໄມ, 
ພວກປາມ, ພວກເຄືອ, ຊັ້ນລາງຂອງປາຂອນຂາງໂລງ, ຄວາມສງຂອງຕົ້ນໄມຕາກວາ ແລະ ເຮືອນ
ຍອດ ໂລງກວາ. 

ປາບລິໍເວນນາຕາມລະດການ (Seasonal Swamp Forests) ປາປະເພດນ້ີ ມັກພົບເຫັນຢຕາມ 
ບັນດາປາກແມນາ ແລະ ເຂດທີ່ຖືກນາຈືດຖວມຕາມລະດການ. ໂຄງກະກອບສາງທາງດານຊະນິດ
ພັນພືດໃນປາປະເພດນ້ີ ແມນເຫັນໄດຊັດເຈນ, ຊະນິດສະເພາະເຂດ ແລະ ບມໍີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ດວຍວາມີຄວາມຈາກັດ ຍອນນາຖວມເປນບາງຄັ້ງຄາວ ແລະ ຂອບເຂດເນ້ືອທ່ີຈາກັດ. ເຮືອນຍອດ
ຂອງຫຼາຍຊະນິດພັນຈະຫຼນົໃບໃນຍາມນາຖວມ. ປາປະເພດນ້ີເຫັນຫຼາຍແມນຢເຂດ ທະເລ ສາບ 
ຂອງປະເທດ ກາປເຈຍ. 

ປານາເຄມັ (Mangrove forests) ເກີດຂຶ້ນຕາມແຄມຝງ ທີມ່ີນາເຄັມຂຶ້ນໆລົງໆ. ປານາເຄັມ ທີ່
ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍແມນ ເຂດທ່ີມນີາເຄັມເຂັມ້ຂນຖວມ ປະສານກັບນາຈືດທີ່ໄຫຼມາຊະລາງ. ປາ
ນາເຄັມເຂດສາມຫຼຽມແມນນາແດງ ຈະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໜອຍກວາປານາເຄັມ ຂອງເຂດ
ສາມຫຼຽມ ຂອງແມນາຂອງຕອນໃຕ. ປານາເຄັມຈະເຫັນກວມຢຫຼາຍປະເທດ ກາປເຈຍ ແລະ 
ພາກກາງຂອງ ຫວຽດນາມ ຍອນວາເຂດອ່ືນແມນມີຫີນຫຼາຍ ພອມທງັບໍມີປາກນາຕົ້ນຕໍ. 

ປາຜດັໃບເຂດຕາ  (Lowland Deciduous Forests) 

ປາປະເພດນ້ີ ພົບເຫັນໄດຢາງກວາງຂວາງໃນຂົງເຂດແມນາຂອງຕອນໃຕ ຊຶ່ງເປນເຂດທ່ີມີລະດ
ແຫງແລງຢາງຈະແຈງ ແລະ ກໍເປນເຂດທ່ີມັກຂາດນາຕາມລະດການ. ຫຼາຍຊະນິດພັນໄມໃນເຂດ
ປາຜັດໃບເຂດຕາ ແມນພາກັນຫຼນົໃບໃນຍາມລະດແລງ ແຕວາການຫົຼນໃບນ້ັນບໄໍດເກີດຂຶ້ນພອມ
ກັນ. ມີສອງປະເພດປາຜັດໃບເຂດຕາ ທ່ີອາດແຍກກັນໄດດັງນ້ີ: ປາປະສົມຜັດໃບ ແລະ ປາໂຄກ 
ແລະ ຂາງຄຽງກັນນ້ີ ຍັງມີອີກປະເພດປານ່ຶງ ຄືປາຫຍາ ສະວານນາ (savanna community). 



ປາປະສມົຜດັໃບ (Mixed deciduous forest) ປາປະເພດນ້ີກວມເອົາເນ້ືອທ່ີສວນໃຫຍຂອງ
ພາກເໜືອປະເທດລາວ ແລະ ມີຢກະແຈກກະຈາຍຢພາກເໜືອຂອງຫວຽດນາມ. ເຮືອນຍອດຂອງ
ປາປະສົມຜັດໃບນ້ີ ມີລັກສະນະຈອດເຖິງກັນ ແລະ ມີຄວາມສງເຖິງ 30 ມ. ກອງປາຂອນຂາງໂລງ 
ແຕມີພວກຕົ້ນໄມຂະໜາດນອຍຢາງຫຼວງຫຼາຍ ພອມທັງໄມຟມ ແລະ ໄມປອງ ສວນວາເຄືອເຂົາ 
ແລະ ໄມເກາະຫອຍອາໃສພັດມີໜອຍ ແຕພັດວາມີປະເພດຫວາຍ. ໃບຫຼນົເລ້ີມແຕຕົ້ນເດືອນທີນ່ຶງ 
ຫືຼ ສອງ ຂອງລະດແລງ ຄືເລ້ີມຈາກເດືອນ ພະຈິກ ແລະ ສືບຕໍຫົຼນໄປຈົນໝົດໃນລະດແລງນ້ັນ ຊຶ່ງ
ເຫັນວາ ປາປະເພດນ້ີມີໃບໜອຍ ເປນໄລຍະເວລາເຖິງ ສ່ີ-ຫາ ເດືອນ. ໄຟປາມັກເກີດເລ້ືອຍໆໃນ
ປາປະເພດນ້ີ ຊຶ່ງເປນການລົບກວນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົ້ນໄມ. 

ປາໂຄກ (Deciduous Dipterocarp Forest) ເປນປາຂອນຂາງຫາງ, ໂລງແຈງ ຊຶ່ງມັກພົບ
ເຫັນຢເຂດທ່ີມີ ນາຝນ ປະມານ 1,000 – 1,500 ມມ ຕໍປ ແລະ ມັກມີໄຟປາຢາງໜັກໃນ
ລະດແລງ ເປນເວລາຫາ ຫາ ເຈັດເດືອນ. ເຮອືນຍອດຢເປນກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ຂອນຂາງໂລງ, 
ຕົ້ນໄມສງລະຫວາງ 5–8 ມ, ຊັ້ນລາງໂລງແຈງ ແລະ ເຕັມໄປດວຍຫຍາ. ຊະນິດຜັດໃບຕ້ົນຕໍແມນ
ຢໃນຕະກນໄມຍາງ ເຊັນວາ: ໄມຈິກ, ໄມຊາດ, ໄມກງ ແລະ ໄມຕະແບງ ສວນວາໄມແປກສາມ
ໃບ ກໍພົບເຫັນເປນບາງບອນ. ໄຟປາມັກເກີດຫຼາຍທ່ີສດໃນປາປະເພດນ້ີ ສະນ້ັນ ຫຼາຍຊະນິດພັນ
ໄມຈ່ຶງມເີປອກທ່ີໜາ ແລະ ມີຄວາມແຕກແໜງໄດດີ ຫັຼງຈາກພົ້ນໄຟໃໝແລວ. 

ປາຫຍາສາວານາ (Savannah woodland) ຊຶ່ງອາດວາເປນຜົນຈາກການທ່ີໄຟໃໝປາໂຄກຊາ
ແລວຊາອີກ. ໂຄງປະກອບຂອງມນັ ແມນມັກມີຫຍາ ປະສົມຕົ້ນໄມຈານວນນ່ຶງ ຊ່ຶງພົບເຫັນສວນ
ຫຼາຍຕາມເຂດທີ່ເປນດິນຊາຍ ແລະ ຫີນໝາກຄອມ/ຫີນໜາມໜ ເຊນັຢພາກເໜືອຂອງປະເທດ 
ກາປເຈຍ ແລະ ພາກໃຕຂອງຫວຽດນາມ. ຕົ້ນໄມທ່ີພົບເຫັນ ສວນຫຼາຍແມນພວກທ່ີທົນກັບໄຟ   
ໃໝ ເຊນັວາ: ຕົ້ນເພົາ ແລະ ແປກສາມຍອຍ; ສວນວາຫຍານ້ັນ ສວນຫຼາຍຈະແມນພວກຫຍາຄາ, 
ແຝກຫອມ, ຫຍາປອງ ແລະ ຫຍາຊະນິດອ່ືນໆ. ໄມພມທີ່ເປນໜາມກໍເກີດຂຶ້ນຢາງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ
ຫາກວາມີສັດໄປກິນ. 

ປາເຂດສງ (Montane Forests) 

ປາເຂດສງຈະຂະຫຍາຍອານາເຂດຂອງຕົນ ຢລະຫວາງ ລະດັບນາທະເລ 800 ຫາ 1,000 ມ 
(ແລະ ບາງກໍລະນີກໍອາດຕາກວາ ເຊນັວາ ລະຫວາງ 600 ຫາ 700 ມ ຢ ພາກເໜືອ ລາວ ແລະ 
ຫວຽດນາມ). ລັກສະນະລວມຂອງປາປະເພດນ້ີ ແມນໂລງແຈງ ປະກອບດວຍຕ້ົນໄມທີ່ມີລາຕົ້ນ
ຄົດງໍ ແລະ ມີພຶດເກາະຫອຍອາໃສຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ຊະນິດພັນໃນຕະກນໄມຍາງ ແລະ ບັນດາຊະນິດ
ໄມເຂດຮອນຕາງໆ ທ່ີເຄີຍພົບເຫັນຢເຂດຕານ້ັນ ແມນໄດຖືກທົດແທນໄປດວຍຊະນິດພັນໄມທີ່
ເຄີຍພົບເຫັນໃນເຂດອົບອນ. ຄວາມສງຂອງຕົ້ນໄມ ແມນຈະຫຸຼດນອຍຖອຍລົງ ອີງຕາມລະດັບສງ
ຈາກໜານາທະເລ ແລະ ເມື່ອໄປເຖິງລະດັບໜານາທະເລສງກວາ 1,800 ຫາ 2,000 ມ ຈະມີປາ



ເຂດໜາວເກີດຂຶ້ນ. ສວນວາພວກຫວາຍນ້ັນ ສວນຫຼາຍແມນເກດີຂຶ້ນ ຕາມປາປະເພດນ້ີ ຊຶ່ງຢ
ລະຫວາງ ຄວາມສງຈາກໜານາທະເລ 1,500 ມ ແຕວາຫຼາຍຊະນິດຂອງຫວາຍ ໃນລະດັບນ້ີ 
ແມນບຄໍອຍຈະຍາວປານໃດ. ໃນປາເຂດເນີນສງ ຂອງເຂດແມນາຂອງຕອນໃຕມັກປະກອບດວຍ 
ຊະນິດໄມແປກຕາງໆ ໂດຍສະເພາະແມນຢປະເທດລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ປາແປກອາດຈະກວມ
ເນ້ືອທ່ີອັນກວາງໃຫຍ ຢເຂດສງ ແຫງແລງ ທີ່ມີບໍລິມາດນາຝນຕາກວາ 2,000 ມມ ລົງມາແລະ 
ເປນເຂດທ່ີບໍຂັງນາ ທັງເປນດິນຕື້ນ. ການທີ່ເກີດມີໄຟໃໝເລ້ືອຍໆ ແມນເປນການກະຕນໃຫພວກ
ປາແປກຂະຫຍາຍຕົວໄດດີໃນເຂດພສງ. ພວກແປກສອງຍອຍ ແລະ ໄມຮິ້ງແມນເປນຊະນິດທີ່ພົບ
ເຫັນຫຼາຍທີສ່ດໃນປາເຂດສງ. ອີງຕາມການຄາດຄະເນໃນປະຈບນັ (FAO, 2011) ເຫັນວາ 
50%ຂອງເນ້ືອທ່ີໃນປະເທດ ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຍັງມີຄວາມປກຫມຂອງປາ
ປະເພດຕາງໆ. ສັດສວນການປກຫມຂອງປາຕາງກັນໄປ ຕາມແຕລະປະເທດຄື ປະເທດ ກາປເຈຍ 
ເຫັນຍັງມີປາປກຫມເຖິງ 57.2%, ລາວມີປາປກຫມ 49.9% ແລະ ຫວຽດນາມຍັງມີປາປກຫມ 
44.5%. ທີ່ຫວຽດນາມ ເຫັນວາ 25% ຂອງປາແມນເປນຊະນິດດຽວດວຍການປກເອົາ ຊ່ຶງສວນ

ຫຼາຍແມນຊະນິດ ເບີກນາ (ໃຫຍໄວ) ເຊນັ: ໄມວິກ, ກະຖິນເທພາ ແລະ ໄມແປກ. ລວມທັງສາມ
ປະເທດແລວ ເຫັນວາຍັງມີເນ້ືອທ່ີປາປະມານ 36 ລານເຮັກຕາ. 

ເບິ່ງລວມແລວເຫັນວາປາໃນໂຂງເຂດນ້ີ ແມນມີຄວາມສຽງຫຼາຍ ຍອນການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງປະຊາ 
ກອນ, ການຂະຫຍາຍເນ້ືອທ່ີກະສິກາ, ການພັດທະນາໂຄງສາງພື້ນຖານ ແລະ ການຂດຄົ້ນບແໍຮ ຈ່ຶງ
ເຫັນວາໃນລະຫວາງປ 2005 ຫາປ 2010 ການຫຸຼດລົງຂອງເນ້ືອທີ່ປາໄມແມນຢໃນລະດັບ 
1.2% ຢປະເທດ ກາປເຈຍ, 0.5%ຢປະເທດລາວ ສວນວາຢຫວຽດນາມ ລັດຖະບານໄດລົງ ທຶນ
ຢາງໜັກໃສການຟນຟປາ ຈ່ຶງເຫັນວາ ໃນໄລຍະດຽວກັນນ້ີ ມີການເພີ້ມຂຶ້ນ 1.6%. 

1.5. ຄວາມຫາຼກຫາຼຍຂອງຊະນດິພນັພດື ແລະ ນເິວດວທິະຍາ ຂອງຂງົເຂດ 

ບັນດາປາໃນເຂດລມແມນາຂອງ ເປນເຂດທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດານຖິ່ນຢອາໄສ ແລະ ຊະນິດ
ພັນພືດໃນໂລກ. ການທີ່ຈະຄາດຄະເນ ຈານວນຊະນິດພັນພືດທ່ີມີໃນເຂດນ້ີ ແມນມີຄວາມສັບສົນ
ສົມຄວນ ຍອນວາ ຍັງຂາດການຄົ້ນຄວາຊະນິດພັນ ແລະ ຍັງບທໍັນເຂົ້າໃຈຄົບຖວນກຽວກັບພືດ
ສາດ ແລະ ການກະຈາຍພັນຂອງມັນ. ແຕວາເມື່ອສັງລວມຄວາມຮກຽວກບັພືດ ຈາກທັງສາມ
ປະເທດ ຄື: ກํາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ເຫັນວາມີປະມານ 12,000–15,000 ຊະນິດ 
(Schmid, 1989) ຫືຼ ປະມານ 20,000 ຊະນິດ (Thompson, 2008). ສະເພາະ ຫວຽດນາມ 
ແມນໄດລາຍງານວາ ມີພືດເຖິງ 8,000 ຊະນິດ ແລະ ໃນນ້ັນ ໄດຖືກວິເຄາະ ແລະ ບັນລະຍາຍໄດ
ວາເປນພືດສະເພາະຖ່ິນມີເຖິງ 10% ພືດແຫງຊາດ (David et al., 1994). ພືດສະເພາະຖ່ິນ ພົບ
ເຫັນຫຼາຍແມນຢເຂດປາດົງດິບເຂດຕາ ແລະ ເຂດເນີນສງ, ສວນວາຢເຂດປາ ເຄ່ິງດົງດິບ ແລະ ປາ
ບໍລິເວນນາ ແມນມເີປເຊັນຊະນິດໄມສະເພາະຖ່ິນໜອຍກວາ (Rundel, 2001). ສະນ້ັນ ເຫັນວາ



ຍັງມີຄວາມຈາເປນຫຼາຍຕກໍານສຶກສາ ສາຫຼວດພືດສາດ ແລະ ການວິເຄາະຊະນິດພັນພືດ ໂດຍ
ສະເພາະແມນຢຕາມຊາຍແດນຂອງແຕລະປະເທດ.  

ຖ່ິນຢອາໄສ ແລະ ຊະນິດພັນ ສາມາດລວມເຂົ້າກັນໄດເປນນິເວດອັນດຽວກັນ ຊຶ່ງລວມມີສະພາບ
ພມິປະເທດຄາຍຄືກັນ ທີ່ຈະການົດຊະນິດພັນພືດ ເພາະວາເຂດນິເວດອັນດຽວກັນ ຈະມີພືດຄາຍ ຄື
ກັນ, ສະພາບແວດລອມຄາຍຄືກນັ ກໍຄືປດໃຈຕາງໆໃນຂອບເຂດນ້ັນ. ປດໃຈຕາງໆ ທ່ີກາວມານ້ັນ 
ຈະເປນເງ່ືອນໄຂໃນການວາງແຜນອານລັກ ແລະ ຄມຄອງຊັບພະຍາກອນຢາງມີປະສິດທິຜົນ. ໃນປ 
1998, ອົງການອານລັກທາํມະຊາດໂລກ ໄດສັງລວມມີ 200 ເຂດນິເວດ ໃນທົວໂລກ ທ່ີມີ
ຄວາມສາຄັນພິເສດຕກໍານອານລັກຊີວະນາໆພັນ (Olsen and Dinerstein, 1998). ຄືດັງສະເໜ ີ
ໃນພາບ 1.2 ຂາງລມນ້ີ ເຫັນວາ ເຂດລມແມນາຂອງມີເຂດອານລັກເຖິງ 16 ແຫງ ທີ່ນອນຢໃນ 
200 ແຫງ ຂອງທົວໂລກຕາມທີ່ກາວມາຂາງເທິງນ້ີ. ນ້ີແມນ ເຂດຈດສມໃຫຍສດ ຂອງນິເວດ
ວິທະຍາ ໃນທວົພາກພື້ນດິນຂອງທະວີບອາຊີ (MRC, 2010). 

 
ພາບ 1.2. ແຜນທ່ີ ຂອງເຂດອານລັກ ນິເວດວິທະຍາ 200 ແຫງ (Olsen and Dinerstein, 1998) 
ຊຶ່ງກວມມີລາວ, ກາປເຈຍ ແລະຫວຽດນາມ. ຂມໍນຈາກ WWF-US, ເຂດນິເວດພາກພື້ນດິນຂອງໂລກ, 
ພາກ 2.0. 



 
ເຂດຈດສມນິເວດວິທະຍາ 16 ແຫງ ໄດສະແດງອອກຢໃນແຜນທີ່ 1.2 ຊ່ຶງໃນນ້ັນລວມມີເຂດທ່ີ
ມີຄວາມເປນໄປໄດໃນການຈັດສັນຄມຄອງຫວາຍໃນປະເທດ ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. 
ບາງຈດຂອງເຂດນິເວດວິທະຍານ້ັນ ໄດມີຫວາຍຫຼາຍ ເຊັນວາ ຢທາງພາກເໜືອ ຂອງຫວຽດນາມ3 
ໂດຍສະເພາະແມນຢເຂດປາດົງດິບຕາ. ຢປາດົງດິບເຂດສງ ຂອງຫຼວງພະບາງ ກໍເຫັນມີຫວາຍ
ຫຼາຍເໝືອນກັນ. ຢຕາມແຄມນາເຄັມກຄໍືຕາມປາຊາຍເລນ ແມນບມໍີຫວາຍ. ຫາຼຍເຂດນິເວດ
ວິທະຍາ ແມນຍັງບໍທນັຖືກລົບກວນຫຼາຍ ແລະ ອີກຢາງນ່ຶງກເໍປນເຂດອະນລັກ ເຊນັວາ: ພໝາກ  
ແໜງ ແລະ ສາຍພຫຼວງ ພາກເໜອື. ແຕຢາງໃດກໍຕາມ ຍັງເຫັນວາ ເຂດນິເວດວິທະຍາ ຫຼາຍບອນ 
ແມນໄດຖືກຈັດຢໃນລາຍການ ທີ່ມີຄວາມສຽງໄພ (WWF, 2013) ຢປະເທດ ກາປເຈຍ, ລາວ, 
ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ເຊນັວາ ປາຜັດໃບຢໂຄລາດ, ປາດົງດິບເຂດຕາ ຂອງພາກເໜືອ ຫວຽດ 
ນາມ, ປາດົງດິບລະຫວາງ ພາກໃຕຈີນ ຫາ ຫວຽດນາມ, ປາດົງດິບ ອິນໂດຈີນ ແລະ ປາດົງເຂດຕາ 
ຂອງພາກໃຕຫວຽດນາມ ດັງນ້ີເປນຕົ້ນ. 

1.6. ປະຊາກອນ4 

ໂດຍອີງໃສສະຖິຕປິະຊາກອນໃນປະຈບັນປະເມີນໄດວາ ປະມານ 107 ລານຄົນມີຖ່ິນອາໄສຢໃນ
ເຂດລມແມນາຂອງ; ມີປະມານ 80%ອາໃສຢໃນປະເທດຫວຽດນາມ. ແຕປະຊາກອນດັງກາວ 
ສວນຫຼາຍແລວແມນອາໃສຢຕາມຊົນນະບົດ. ທີປ່ະເທດລາວ ເນ້ືອທີ່ດິນສວນຫຼວງຫຼາຍແມນເປນ
ເຂດພດອຍ ແລະ ຂາດດິນກະສິກາ, ສະເລຍປະຊາກອນແມນ 27 ຄົນຕໍກິໂລແມັດມົນທົນ ຊຶ່ງ
ເປນປະເທດທີມ່ີປະຊາກອນຕາໃນພາກພື້ນນ້ີ ແລະ ຕໍມາແມນຢປະເທດ ກາປເຈຍ ທີ່ມີປະຊາກອນ
ປະມານ 80 ຄົນຕໍກິໂລແມັດມົນທົນ ສວນຢຫວຽດນາມແມນມີປະຊາກອນ 263 ຄົນຕໍ
ກິໂລແມັດມົນທົນ. ປະຊາກອນຂອງບັນດາປະເທດນ້ີ ແມນມີເປເຊັນອາຍຍັງຕາຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ
ແມນຢປະເທດລາວ ທ່ີມີອາຍຕາກວາ 15 ປ 37% ແລະ ຢກາປເຈຍ 39%. ນ່ຶງສວນສ່ີ ຂອງ
ບັນດາບານໃນ ສປປ ລາວ ໄດມີຜົນກະທົບຈາກລກລະເບີດບໍທັນແຕກ ຊຶ່ງບັນດາບານນ້ັນແມນ
ກວມຢປະມານເຄິ່ງນ່ຶງຂອງເນ້ືອທ່ີຂອງປະເທດ.  

ໃນເຂດລລມແມນາຂອງນ້ີ ປະກອບດວຍ 70 ຊົນເຜົາຕາງກັນ ຊຶ່ງພວກນ້ີ ສວນຫຼາຍຈະມີອາຊີບ
ເຮັດກະສິກາເຂດເນີນສງ ແລະ ເກັບເຄື່ອງປາ ຂອງດົງ (ຄປດ) ເຊນັວາ: ຫວາຍ, ໄມປອງ, ຢາງໄມ

                                           
3 ຄາສັບທ່ີໃຊເອີ້ນ ຊື່ເຂດນິເວດວິທະຍາ ຫຼື ປະເພດປາອາດຈະມີການແຕກຕາງ ກບັໃຊເອີ້ນໃນພາກທີ 1.4 
ຕົວຢາງ: ‘rain forest = ປາຝນ ແມນຄວາມໝາຍຂອງປາດົງດິບ = evergreen forest, ‘ dry forest’ = 

semi-evergreen forest or ‘deciduous forest = ປາເຄິ່ງຫົຼນໃບ ຫຼື ປາປະສົມ, 
4 ຂໍມນປະຊາກອນ ໄດມາຈາກແຫຼງ ADB (2012), ທະນະຄານໂລກ (2013) ແລະ ອົງການແມນາຂອງ 
(2010). 



, ພືດເປນຢາ ເພື່ອການດํາລົງຊີວິດ. ຊົນເຜົາຫັຼກແມນພວກຫວຽດ (86%) ເຊນັວາ: ໄທດາ, ມວງ
, ຈີນ, ຂະແມ ແລະ ນງ (ພວກນ້ີມີປະຊາກອນເປນຫັຼກລານ). ສວນວາຢ ສປປ ລາວ ກມໍີ ລາວ
ລມ (66%), ມອນຂະແມ ແລະ ລາວສງ. ຢປະເທດກາປເຈຍ ແມນມີ ຂະແມເຖິງ 95% ຈາກ
ນ້ັນກໍມີພວກຈາມ, ລາວ ດັງນ້ີເປນຕົ້ນ. 

1.7. ການຄາຂາຍຫວາຍ5 

ປະຊາຊົນ ທ່ີດາລົງຊີວິດຢໃນເຂດລມແມນາຂອງໄດມີປະເພນີຂດຄົ້ນຫວາຍ ເພື່ອນາໃຊໃນຊີວິດ
ປະຈາວັນມາຕັ້ງຫຼາຍສັດຕະວັດແລວ. ເສ້ັນຫວາຍໄດຖືກນາໃຊເຮດັຈັກສານເຊນັວາ ກະຕາ, ສາດ, 
ຕອກ ຫຼື ເຊືອກມັດ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊຄົວເຮືອນຕາງໆ. ໝາກຫວາຍຂອງບາງຊະນິດ ແມນຍັງໃຊ
ກິນໄດ ຫືຼ ເປນຢາປວພະຍາດ (Dransfield and Manokaran,1994)ຊຶ່ງເບິ່ງແລວ ເຫັນ
ວາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນກຈໍະຫຍງຍາກສົມຄວນທ່ີບມໍີຫວາຍໃຊ. ໃນປະຈບັນນ້ີ ໄດມີເສ້ັນທາງໄປ
ຮອດໄປເຖິງບັນດາບານ ທ່ີຢຕາມເຂດພດອຍເພີ້ມຂຶ້ນ ແຮງເປນເງ່ືອນໄຂໃຫປະຊາຊົນ ໄດຂາຍ
ຜະລິດຕະພັນຂອງຂະເຈ້ົາ ໃຫແກຕະຫຼາດທອງຖ່ິນ ແລະ ຕະຫາຼດໃຫຍໃນເມືອງ ຊຶ່ງຂະເຈ້ົາໄດເພີມ້
ຄວາມຮັບປະກັນຕຊໍີວິດການເປນຢ ເຊນັວາໄດຊື້ເຂົ້າກິນໃຫພຽງພ ໍ ແລະ ຄວາມຕອງການ ອ່ືນໆ. 
ການເກັບກ ແລະ ຄາຂາຍ ເຄືອ່ງປາຂອງດົງ ນ້ີສວນຫຼາຍຈະມີຫຼາຍໃນຍາມລະດແລງ. ສະເພາະ
ຫວາຍ ກມໍີຄວາມຮຽກຮອງຕອງການສງຈາກຕະລາດທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຈ່ຶງທາໃຫມີການ
ຂດຄົ້ນຫວາຍຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ການຂດຄົ້ນ ແລະ ຄາຫວາຍ ໃນປະຈບັນນ້ີແມນໄດສະໜອງ ໃຫ
ແກບໍລິສັດປງແຕງຫວາຍ ທັງບໍລິສັດໃໝ ແລະ ເກົາ ທ່ີຕັ້ງຢໃນບັນດາປະເທດອອມຂາງນ້ີ ເຊນັວາ: 
ຢ ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ຈີນ; ສປປ ລາວ ແລະ ກາປເຈຍ ສວນຫຼາຍແມນຂາຍອອກເປນວັດຖຸ
ດິບ. ການເກັບກ ແລະ ຄາຂາຍຫວາຍ ສວນຫຼາຍແມນ ຄາຂາຍໂດຍກົງກັບ ບັນດາຊາຍແດນທ່ີ
ຕິດຈອດກັນ ລະຫວາງ ປະເທດ. ການເກັບຫວາຍນ້ີ ຕົ້ນຕໍແມນອີງໃສຫວາຍທາມະຊາດ ແລະ 
ເປນວັດທະກາ ສະໜອງແຫຼງລາຍຮັບໃຫແກປະຊາຊົນ ໃນເຂດລມແມນາຂອງ.  

ໃນຕົ້ນໆຂອງປ 2000, ຫວຽດນາມຈັດຢໃນອັນດັບທີສອງຂອງໂລກທີ່ເປນຜສົງເສ້ັນຫວາຍອອກ 
ຕະຫາຼດສາກົນ ທັດຈາກອິນໂດເນເຊຍ. ຕະຫາຼດຕົ້ນຕໍຂອງເສ້ັນຫວາຍແມນ ປະເທດຈີນ. ແຕດວຍ
ວາອດສາຫະກາຫວາຍໄດຂະຫຍາຍຕົວອອກ ສະນ້ັນການຂາຍເສ້ັນຫວາຍສົດອອກນອກປະເທດຈ່ຶງ
ຫຸຼດລົງ ຫັນມາສົງຫວາຍທ່ີໄດຜານການປງແຕງອອກ. ໃນປ 2008, ຫວຽດນາມໄດສົງຜະລິດ ຕະ
ພັນຫວາຍອອກຢຕະລາດສາກົນໃນມນຄາ 68.6 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ຜະລິດຕະພັນມີຄສືອງ
ສວນສາມ ແມນເປນເຟນີເຈີ ແລະ ສວນທ່ີເຫຼືອແມນເປນກະຕາໃນຮບແບບຕາງໆ. ໃນທາງ
ກົງກັນຂາມ, ລາວ ແລະ ກາປເຈຍ ພັດສົງອອກເສ້ັນຫວາຍດິບເປນຕົ້ນຕ ໍ ແຕໃນນ້ັນ ລາວໄດສົງ

                                           
5 ອີງໃສບົດລາຍງານຂອງທານ Hirschberger (2011), ຂໍມນຈາກໂຄງການຫວາຍ ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ 
ຫວຽດນາມ ແລະ ການສັງເກດຂອງຄະນະຜຂຽນປມນີ້. 



ຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮບຈານວນນ່ຶງອອກສ ເອີຣົບ. ເສ້ັນສະແດງການສົງອອກຫວາຍ ຈາກສາມ
ປະເທດ ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກາປເຈຍ ໃນບັນດາປ 2001 ຫາ 2008 ແມນໄດສະແດງໃນ 
ກຣາບຟກ 1.3. ໃນໄລຍະນ້ີ ໄດມີຂມໍນການຄາຂາຍຫວາຍ ຈາກປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ຊຶ່ງມາ
ປະກອບໃສກັບຂມໍນຫວາຍຈາກສາມປະເທດນ້ີ, ອິນໂດເນເຊຍ ຍັງເປນປະເທດນາເບີນ່ຶງໃນການ
ສົງອອກຫວາຍລາຍໃຫຍຂອງໂລກ. ໃນປະຈບັນນ້ີ ແມນຍງັຕອງການຫຼາຍຂມໍນ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່
ຈາເປນ ເພື່ອບນັທຶກກຄໍືສາງຕາຕະລາງການເກັບກ ແລະ ສົງອອກຫວາຍນ້ີ ໃຫຊັດເຈນ; ຂມໍນໃນ
ປະຈບັນກຽວກັບການນາເຂົ້າ-ສົງອອກຫວາຍແມນຍັງບໍທັນພຽງພໍ ແລະ ກໍຂາດຄວາມຊັດເຈນ. 
ສະເພາະ ສປປ ລາວ ແມນບມໍີຂມໍນການຂາຍ; ຫວຽດນາມ ລາຍງານແຕມນຄາການຂາຍອອກແຕ
ບມໍຂີໍມນດານບໍລິມາດ. ອິນໂດເນເຊຍ ລາຍງານຂໍມນການສົງອອກຫວາຍ (ເບິ່ງໃນ ຕາຕະລາງ 
1.3) ແຕວາ ມີຄວາມແຕກຕາງກນັຫຼາຍ ກັບຂມໍນ ທ່ີປະເທດຮັບຊ້ືນັ້ນ ລາຍງານອອກ. 

 
ຮບ 1.3. ມນຄາການຄາຫວາຍໃນ ລາວ, ກາປເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ແຕປ 2001 ຫາ 2008 ຊຶ່ງມີການ
ປະສານຂໍມນພາຍໃນເຂດລມແມນາຂອງເຂ້ົາກັນ ແລະ ຂໍມນຈາກປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນໄລຍະເວລາ
ດຽວກັນ. ເສ້ັນສີຂຽວໃນຕາຕະລາງຂອງ ລາວ ແລະ ກາປເຈຍ ແມນສະແດງເຖິງມນຄາຂາຍຫວາຍອອກໄປ
ທາງຫວຽດນາມ; ຂໍສັງເກດອີກອັນນຶ່ງຄື ແຖວ y ແມນການປຽນແປງຂອງ ກາປເຈຍ. ຕາຕະລາງນ້ີ ແມນ
ຈາກ Hirschberger (2011). 

 

ໃນຕາຕະລາງ ສັງລວມຂມໍນຂາງເທິງນ້ີ ຍັງມີຫຼາຍຈດທ່ີຈະຕອງໄດເອົາໃຈໃສ ໃນນ້ັນມີຄື ການ



ຂດຄົ້ນຫວາຍຈາກ ລາວ ແລະ ກາປເຈຍ ແລວສົງຂາຍໃຫຫວຽດນາມ. ມັນໄດຄາດຄະເນວາ 
ຫວຽດນາມໄດນາເຂົ້າຫວາຍປະມານ 33,000 ໂຕນຕໍປ ເພື່ອສະໜອງໃຫແກຄວາມຕອງການ
ຂອງບັນດາອດສາຫະກາ. ເຖິງປະຈບັນນ້ີ ເຫັນວາ ບໍລິມາດຫວາຍ ຈາກ ລາວ ແລະ ກາປເຈຍ ເພື່ອ
ຂາຍໃຫຫວຽດນາມນ້ັນ ແມນມີການຫຼດຸນອຍຖອຍລົງໄປແຕລະປ ຊ່ຶງເຫນັວາຕອງໂສການ
ຕະຫາຼດຫວາຍແມນມີຄວາມພົວພັນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ.  

ອັນທີສອງ ແມນເຫັນວາການຄາຂາຍທັງໝົດໃນເຂດລມແມນາຂອງໄດຫູຼດນອຍຖອຍລົງ ນັບແຕ
ປ 2005 ເປນຕົ້ນມາ ໂດຍສະເພາະແມນລະຫວາງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ການຕະຫາຼດເວົ້າ
ລວມ ແມນເປນປດໃຈ ກຄໍືພາລະບົດບາດຂອງມັນ ຕໍຊັບພະຍາກອນ ຊ່ຶງໃນປະຈບັນມີການຫຸຼດ
ລົງ ນ້ັນກໍສະແດງໃຫເຫັນວາ ແຫຼງທ່ີມາຂອງຫວາຍມີການຫຼດຸລົງຢໃນແຕລະປະເທດ. 
ຊັບພະຍາກອນຫວາຍຫຸຼດລົງກໍເນ່ືອງມາຈາກເນ້ືອທ່ີປາຫຼດຸລົງ ແລະ ການຂດຄົ້ນລ່ືນຄວາມສາມາດ
ຂອງການຕອບສະໜອງ (De Beer et al., 2000; Evans, 2002; Binh, 2009).
ເຖິງປະຈບັນນ້ີ ກຽວກັບເລ່ືອງຫວາຍແມນຍັງຂາດຂມໍນການສາຫວຼດທີ່ໜາເຊື່ອຖື ແລະ ຂໍມນ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ຂມໍນດານບໍລິມາດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍໃນເຂດ
ລມແມນາຂອງຕອນໃຕ ສວນຫຼາຍແລວແມນຍັງບໍທນັຮ, ໂກຕາຂດຄົ້ນ ແມນອີງໃສຄວາມ
ຕອງການຂອງຕະຫາຼດ ຫຼາຍກວາ ຄວາມສາມາດການສະໜອງ ສະນ້ັນ ແຫງຼຊັບພະຍາກອນຫວາຍ
ຈ່ຶງກດຫຽນລົງຊັກໃຊ. 

ໃນຕອນທາຍນ້ີ ກໍຄືຄວາມມງຫວັງ ແມນໃຫມກີານປະສານສົມທົບຂມໍນຂາວສານດານການ    
ຕະຫາຼດ ກຄໍບືດົຮຽນທ່ີຜານມາ ໃນບັນດາປ 2001 ຫາ 2004. ໃນບາງປ ຂມໍນຂາວສານໄດ
ຂາດໄປເປນເຄິ່ງຂອງການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະແມນຂມໍນຈາກປະເທດອິນໂດເນເຊຍ 
ບອນທ່ີຜະລິດຫວາຍດິບໄດເຖິງ 80% ຂອງຫວາຍໃນລະດັບໂລກ ແລະມີແຮງງານເຂົ້າໃນ
ອດສາຫະກາຫວາຍນ້ີຢໃນລະຫວາງ 5 ຫາ 6 ລານຄົນ (ITTO, 2007).ສະເພາະ ລາວ, 
ກາປເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ແມນມີເງື່ອນໄຂ ທາງດານໂຄງລາງ ແລະ ແຮງງານໃນການເກັບກ, 
ປງແຕງ ແລະ ຈາໜາຍຫວາຍຫຼາຍກວາທີ່ໄດຖືກບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານໃນປະຈບັນ. ຄວາມ
ຕອງການຂອງເສ້ັນຫວາຍ ແມນຍັງມີສງ, ສະນ້ັນ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງກໍຄືການຕອບສະໜອງຫວາຍ
ໃຫໄດຕາມຄວາມຕອງການ ແມນການຈັດສັນຄມຄອງຫວາຍທາມະຊາດ ທ່ີຍງັມີຢນ້ັນ ໃຫໄດຮັບ
ຜົນດີ ອີກຢາງນ່ຶງກແໍມນ ວຽກງານການສຶກສາຄົ້ນຄວາຊະນິດພັນຫວາຍໃຫໄດຄົບຖວນ ໃນເຂດ
ລມແມນາຂອງນ້ີ. 
 

 

 



  



ພາກທ ີII:   
ຄມພືາກສະໜາມກຽວກບັຫວາຍ ຢໃນປະເທດ ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ 

ອັນດຣິວ ເຮັນເດີສັນ ແລະ ຫງຽນ ກວາກດງ 
 
ປມຄມືນ້ີແມນນາໃຊໄດໃນຫຼາຍຈດປະສົງ ມັນໄດການົດການລາຍງານວຽກທັງໝົດກຽວກັບການ
ຈັດຈາແນກຫວາຍໄວໃນປມເຫຼັ້ມນ້ີ, ໂດຍສະເພາະແມນການຈັດຈາແນກຫວາຍຈາກ 3 ປະເທດ 
ແລະ ຍັງບັນຈຂມໍນຮບຮາງລັກສະນະ, ການຈັດລຽງ, ຖ່ິນທ່ີຢອາໄສ, ປະກົດການແລະ ການນາໃຊ
ຫວາຍທັງໝົດ. ສ່ິງສາຄັນທີ່ສດແມນການລະບຊື່ທ່ີຖືກຕອງສາລັບຊະນິດຫວາຍ. ນ້ີແມນຊື່
ວິທະຍາສາດທ່ີຖືກຕອງເຊິ່ງເປນປດໃຈສາຄັນ ໃນການລະບຊະນິດຫວາຍ, ແລະ ຖາຫາກມີສວນ
ໃດໜຶ່ງຂອງຫວາຍ ມີການພັດທະນາການລະບົບການມອບຊື່ໃຫຫວາຍ ແມນມີຄວາມສາຄັນ. 

ມາຮອດປະຈບັນ, ຊື່ວິທະຍາສາດຫວາຍຫຼາຍຊະນິດຍັງມີຄວາມສົງໃສຢ, ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ 
ຈາກຫຼາຍປະເທດກໍຍັງໃຊຊື່ຫວາຍຕາງກັນທັງໆທ່ີແມນຫວາຍຊະນິດດຽວກັນ. ເປນສ່ິງທີ່ດີ, ປະຈ
ບັນ ພວກເຮົາມີປມຄມືພາກສະໜາມກຽວກັບຫວາຍ 2 ປະເທດຄື: ປມຄມືພາກສະໜາມ ກຽວ
ກັບຫວາຍໃນ ສປປ ລາວ (Evans et al., 2001) ແລະ ປມຄມືພາກສະໜາມ ກຽວກບັຫວາຍໃນ 
ກາປເຈຍ (Khou Eang Hourt, 2008). ປມຄມືດັງກາວນ້ີແມນໄດຊວຍແກບັນຫາໃຫແກການ
ມອບຊື່ວິທະຍາສາດໃຫແກຊະນິດຫວາຍ. ແນວໃດກໍຕາມ, ນັບຕັ້ງແຕການຈັດພິມປມຄມືພາກສະ
ໜາມກຽວກັບຫວາຍເຫຼາົນ້ີອອກມາ. ແຕກໍຍັງມີການປຽນແປງ ພອມມອບຊື່ໃຫບາງຊະນິດຫວາຍ
ຕື່ມອີກ ແລະ ຍັງໄດພົບເຫັນຫວາຍຊະນິດໃໝຢ ປະເທດ ກາປເຈຍ. ໃນປມເຫຼັ້ມນ້ີໄດສັງລວມ
ເອົາຊະນິດຫວາຍທັງໝົດທ່ີມີ ຢ 3 ປະເທດຄື: ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ມາຢໃນປມ
ເຫ້ັຼມດຽວ ແລະ ພວກເຮົາໄດ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດຫວາຍດີຂຶ້ນກວາເກາົຫຼາຍ. 

ຊື່ທອງຖ່ິນແມນມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍ ແລະ ໃນເວລານາໃຊກໍຕອງໄດມີຄວາມລະມັດລະວັງ. ຄົນ
ທອງຖ່ິນບາງຄັ້ງກໍໃສຊື່ຫວາຍຕົ້ນຜ ແລະ ຕົ້ນແມຕາງກັນ, ຄົນທອງຖິ່ນ ຕາງກັນກໍໃສຊື່ຫວາຍ
ຕາງກັນ ທ້ັງທີ່ແມນຫວາຍຊະນິດດຽວກນັ. ກົງກັນຂາມຫວາຍຫຼາຍຊະນິດສາມາດມີຊື່ທອງຖິ່ນ
ອັນດຽວກັນ. ຊ່ືທອງຖ່ິນຫວາຍຈາກປະເທດໜຶ່ງແມນບສໍາມາດເຂົ້າໃຈໄດສາລັບ ປະເທດອ່ືນໆ. 
ບາງຄັ້ງຊື່ທອງຖິ່ນແມນມອບໃຫໝົດທັງຕົ້ນ ແລະ ອີກຊື່ໜຶ່ງທີ່ຕາງກັນ ແມນມອບໃຫ ສະເພາະ
ແຕເສ້ັນ. ສະນ້ັນ, ບໍມີມາດຖານ ໃດທ່ີຍອມຮັບຊື່ທອງຖ່ິນ. 

2.1. ໂຄງຮາງປມຄມເືຫຼັມ້ນີ ້

ປມຄມືນ້ີແມນລິເລ່ີມຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈກຽວກບັຮບແຕມຫວາຍ. ມີຫຼາຍໆຄນລັກສະນະຂອງ 
ຫວາຍແມນໄດອະທິບາຍລະອຽດໃນປມເຫຼັ້ມນ້ີ. ການອະທິບາຍຄາສັບຕາງໆ ກຽວກບັຫວາຍ 



ແມນຕາມດວຍຄາໄຂບັນຫາ. ເຊິ່ງຈະຊວຍໃຫຜນາໃຊປມນ້ີສາມາດພົບ ຊ່ືວິທະຍາສາດ ຊະນິດ
ຫວາຍທີ່ຖືກຕອງ ໃນກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຄາໄຂບັນຫາ ໄປສຊະນິດຫວາຍແມນ
ໄປເທື່ອລະຄ. ແຕລະຄແມນເລ່ີມຈາກ 1a ແລະ 1b ລຽງຕາມລາດັບ. ນ້ີຈະເຮັດໃຫຜໃຊມີສອງ

ທາງເລືອກ. ຕົວຢາງ: 1a. ຖາມວາ ຖາຫາກໃບຍອຍເປນຮບດອກຈັນ, ຂອບໃບເປນແຂວໄປຫາ
ປາຍໃບ. ຖາຫາກຫວາຍຢພາຍໃຕຂໍພິຈາລະນາດັງກາວນ້ີ ຜໃຊກຈໍະໄປຫາຄຕໄໍປ, ໃນກໍລະນີທີ
ສອງ. ຖາຫາກບໍແມນກໍລະນີ 1a ຜໃຊກໍເຂົ້າໄປຫາ 1b. ໃບຍອຍແຄບຍາວ, ໃບເປນຮບຫອກ ຫຼ ື
ໃບ ເປນຮບກັບສວຍປາຍແຫຼມຄົມ, ກລໍະນີນ້ີ ແມນເຂົ້າໄປຫາຄທີ 3. ທວນຄືນຂັ້ນຕອນ ຈົນ
ກວາຈະພົບຊື່ຊະນິດຫວາຍ. ໃນຄາໄຂບັນຫາ ແຕລະຄປກກະຕິແມນມີຫຼາຍກວາໜຶ່ງ ຄນລັກ  ສະ
ນະພາຍນອກຂອງຫວາຍ. ມັນອາດຈະໃຊ ເວລາເຮັດຕົວຈິງໜອຍໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫຄນເຄີຍກັບການ
ໃຊຄາໄຂບັນຫາກຽວກບັຫວາຍ.  

ແຕລະຊະນິດຫວາຍແມນໄດແຍກເປນແຕລະໜາ. ທາອິດ, ແມນຊື່ວິທະຍາສາດຂອງຫວາຍ ແລະ 
ຕາມດວຍຊ່ືຫຍນັໍກພືດສາດຜທ່ີໄດມອບຊື່ຊະນິດຜທາອິດ. ການມອບຊື່ພືດ Henderson 

(2009) ໂດຍທົວໄປແມນຊື່ວທິະຍາສາດແລວຕາມດວຍຊ່ືທອງຖິ່ນ. ຊື່ທອງຖິ່ນສວນຫຼາຍ ແລະ 
ຂມໍນອ່ືນໆທີ່ຈາເປນຢໃນປມເຫຼັມ້ນ້ີ ແມນໄດມາກ ຈາກທານ Evans et al. (2001) ແລະ ທານ 
Khou  Eang Hourt (2008). 

ຕຈໍາກນ້ັນຄາອະທິບາຍໂດຍຫຍໍກຽວກັບຕົ້ນປາມ (ຕະກນຕົ້ນພາວ). ຄາອະທິບາຍດັງກາວ ແມນ
ໄດອອກແບບໃຫເຫັນຈດສາຄັນ, ເຫັນໄດງາຍກຽວກັບຄນລັກສະນະຂອງແຕລະຊະນິດ. ເລ່ີມ
ແຕລາຕົ້ນ, ສວນປະກອບຂອງໃບ, ພົ້ວດອກ ແລະ ສດທາຍແມນ ໝາກ. ພາກສວນທ່ີສາຄັນທີ່
ສດຂອງຫວາຍ ກອນອ່ືນໝດົແມນການພິສດບັນດາພາກ ສວນຕາງໆ ຂອງພືດ (ຕົວໜັງສືສີດາ
ເຂັ້ມ) ເຊັນ: (ລາຕົນ້, ກາບໃບ ຫຼ ືກາບລາ, ຫກາບໃບ, ເຂາົໃບ, ມເືກາະຢກາບໃບ,  ການໃບ, ມື
ເກາະຢປາຍໃບ, ພົວ້ດອກ ແລະ ໝາກ). ໃຫຈ່ືໄວວາ ໜາຕາງຂອງລາແມນລວມທັງກາບລາ, 
ສະເພາະເສ້ັນຫວາຍເອງຈະມີໜາຕາງນອຍກວາ. ອີກຢາງໜຶ່ງ, ລັກສະນະພິເສດ ຂອງກາບໃບແມນ
ຈດສັງເກດທີດີ່ທ່ີສດ ສາລັບໃບອອນ. ສາລັບໃບແກ ສີ ແລະ ລັກສະນະຂົນ ອາດຈະເຫນັບໍ
ຈະແຈງ. ໃຫຈ່ືໄວວາທັງໝົດຊະນິດຂອງຫວາຍ ແລະບນ (Calamus and Daemonorops) 
ແມນມີລາຕົ້ນປນປາຍ ແລະ ມີໜອຍຊະນິດ ແມນບໍມີລາປນປາຍ. ແນວໃດກໍຕາມ, 
ຊະນິດຫວາຍ ທີ່ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ ແລະ ບໍມີອະໄວຍະວະປນປາຍ ທັງໝົດ ແມນ
ໄດລວມໄວຢໃນປມຄມືເຫ້ັຼມນ້ີ. 

ການພັນລະນາກຽວກັບຫວາຍແມນໄດກວມລວມທັງການກະຈາຍພັນ ແລະ ຖ່ິນທີ່ຢ
ອາໄສຂອງຫວາຍ. ທາອິດແມນພັນລະນາກຽວກັບຫວາຍໃນປະເທດ ກາປເຈຍ, ລາວ 
ແລະ ຫວຽດນາມ. ຕົວອັກສອນຫຍໍ N.R ແລະ N.P ໝາຍເຖິງ ເຂດອະນລັກທາມະ



ຊາດ ແລະ ປາສະຫງວນແຫງຊາດ. ຖ່ິນທີ່ຢອາໄສຂອງຫວາຍຍັງໄດລວມເອົາທັງ ລະດັບ
ຄວາມສງຈາກໜານາທະເລ ນ້ີແມນອີງຕາມຂມໍນທີ່ໄດມາຈາກຕົວຢາງຫວາຍຢຫອງ
ຊາກແຫງພືດເປນຫັຼກ. 

ສວນໃດໜຶ່ງຂອງພືດແມນມີຄວາມໝາຍຫຼາຍສາລັບແຕລະຊະນິດເຊນັ: ພືດສະກນ ປາມ
ຊະນິດອື່ນໆ, ປກກະຕິແລວແມນນາໃຊສະເພາະເຈາະຈົງບາງຊະນິດ. ແຕວາມີ ພຽງແຕ
ສວນສາຄັນທີ່ສດຂອງຫວາຍທີ່ລະບໄວໃນປມຄມືເຫ້ັຼມນ້ີ. 

ໃນນ້ີໄດລະບເດືອນທີ່ອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ ຂມໍນສວນໃຫຍແມນໄດມາຈາກ 
ຕົວຢາງຊາກແຫງພືດ ແລະ ກໍມີບາງຂໍມນຍັງບໍທັນສົມບນແບບ. ໃຫຈ່ືໄວວາຫວາຍ 
ຊະນິດດຽວກັນເກີດຢສະຖານທີ່ຕາງກັນອາດຈະເກີດດອກ ແລະ ໝາກ ຕາງເວລາກັນ.  

ມີບົດພັນລະນາແຕລະຊະນິດຫວາຍ, ຮບພາບປະກອບ ພອມການຈັດລຽງແຜນທີ່ ແຕລະ
ຊະນິດຫວາຍອີງຕາມຂມໍນຈາກຫອງຊາກແຫງຕົວຢາງຫວາຍຕົ້ນສະບັບ. ແຕລະເມັດໃນ
ແຜນທີ່ ແມນໝາຍເຖິງຈດສະຖານທີ່ເກັບຕົວຢາງຊາກແຫງຫວາຍ. ມີຫຼາຍຊະນິດ
ກະຈາຍພັນເປນເນື້ອທີ່ກວາງ ກໍໄດສະແດງຢໃນແຜນທີ່ຄືກັນ. ແຕລະຊະນິດຫວາຍ ພວກ
ເຮົາໄດມີຮບພາບປະກອບເຊນັ: ກາບໃບ, ໃບ, ພົ້ວດອກ ແລະ ໝາກ. 

 



2.2.   ພາບປະກອບພອມຄາອະທບິາຍ 
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A. ເກີດລາດຽວ; B. ເກີດເປນສມ; C. ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ; D. ບມໍີອະໄວຍະວະປນ
ປາຍ; E. ຫກາບໃບສ້ັນ; F. ຫກາບໃບ 
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G-1. ມືເກາະອອກຈາກກາບໃບ; G-2. ມືເກາະອອກຈາກກາບໃບ; H. ໃບຍອຍແຄບຍາວ.       

I. ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ; J. ໃບຍອຍເປນຮບດອກຈັນ; K. ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ. 

L. ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີແຕມີຫວາງເປນຍານ; M.ໃບຍອຍຈັດລຽງເປນຈມ. 
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N-1. ມືເກາະຢປາຍໃບ; N-2. ມືເກາະຢປາຍໃບ; O. ກາບຫມພົວ້ດອກເປນຫຼອດ; 

P ກາບຫມພົ້ວດອກເປນຮບເຮືອຍະອອກ ແລະ ຊອນກັນ; Q. ໝາກມົນກົມ; R. ໝາກກົມຮບ

ໄຂ. 



 

2.3.  ຄາໄຂບນັຫາໃນການຈາແນກຫວາຍ ຢ ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. 

 

1a. ໃບຍອຍເປນຮບດອກຈັນ, ຂອບໃບເປນແຂວໄປຫາປາຍໃບ, ຜິວກອງໃບສີຂີ້ເທາົ, ລາຕົ້ນ

ປນປາຍແຕກເປນງາຂາງເທິງດິນ............................ 2 

1b. ໃບຍອຍແຄບຍາວ, ໃບເປນຮບຫອກ ຫືຼໃບເປນຮບກບັສວຍປາຍແຫຼມຄົມ,ໃບຍອຍບໍເປນ
ຮບດອກຈັນ, ຜິວກອງໃບສີຂຽວບມໍີສີຂີ້ເທາົ, ລາຕົ້ນປນປາຍແຕກເປນງາ ຢຕາພຽງແຕ
ລະດັບໜາດິນ ແລະ ສວນໜອຍ ຫຼື ບມໍີງາເລີຍຢເທິງລາຕົ້ນ.............. 3 

2a.  ໃບຍອຍຍາວ 24-33 ຊມ, ກວາງ 11-18 ຊມ, ໝາກຍາວ 2 ຊມ, ເສ້ັນຜາສນກາງຂອງ    

ໝາກກວາງ 1.5 ຊມ, ໃນແກນເປນຮອຍຮຽວຍນົຫຍາບ....Korthalsia laciniosa 

2b. ໃບຍອຍຍາວ 17-20 ຊມ, ກວາງ 6-11 ຊມ, ໝາກຍາວ 0.8 ຊມ, ເສ້ັນຜາສນກາງຂອງ   

ໝາກກວາງ 0.7 ຊມ; ໃນແກນເປນເນ້ືອດຽວກັນ...................Korthalsia  minor 

3a. ບມໍີເຂົາໃບ, ພ້ົວດອກເກີດຢທ່ີປາຍຂອງລາ, ພາຍຫັຼງເປນດອກເປນໝາກແລວ ລາຕົ້ນຕາຍ

ໄປ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ............4 

3b.  ມີເຂົາໃບ; ພົ້ວດອກເກີດໄປຕາມລາຕົ້ນ, ພາຍຫັຼງເປນດອກເປນ ໝາກແລວລາຕົ້ນບໍຕາຍ; 

ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ ຫຼື ບມໍີອະໄວຍະວະປນປາຍ..................... 9 

4a. ໃບຍອຍປກກະຕເິປນສີຂີ້ເທົາຢກອງໃບ; ພົ້ວດອກເປນງາ (ແຊງດອກ) ຍາວຢອນລົງພົ້ນ

ເດັນ, ກາບດອກຊອນກັນປກກວາມເອົາດອກ............... 5 

4b. ໃບຍອຍປກກະຕິສີຂຽວຢຜິວກອງໃບ, ພົ້ວດອກເປນງາບໍພົນ້ເດັນ, ກາບດອກຊອນກັນເຫັນ

ດອກຈະແຈງ ............ 7 

5a. ໃບຍອຍສີຂຽວຢກອງໃບ, ມໜີາມໜອຍຢຕາມຂອບໃບ, ປາຍໃບຍອຍ ແຫຼມ ຍາວ ຮຽວ, 
ເສ້ັນເອັນຂອບໃບບພໍົ້ນເດັນ.....Plectocomiahimalayana 



 

5b. ຢກອງໃບຍອຍເປນສີຂີ້ເທົາ, ຢຕາມຂອບໃບບໍມໜີາມ, ປາຍໃບຍອຍ ບແໍຫຼມຮຽວ, ເສ້ັນ

ເອັນຂອບໃບພົ້ນເດັນ.....6 

6a. ໃບອອນສດບທັໍນເປດໃບ ແລະ ກາບໃບເປນສີຂີ້ເທົາ; ກາບໃບມໜີາມໜອຍເປນແຖວ

ສ້ັນໆ ຢລມການໃບ................... Plectocomia elongata 

 

6b. ໃບອອນສດບທັໍນເປດໃບ ແລະ ກາບໃບເປນສີແດງ; ກາບໃບມໜີາມ ໜາແໜນ

.....Plectocomia pierreana 

7a. ກາບຫມລາມໜີາມອອມເປນຄວືງົແຫວນ; ບມໍີຫກາບໃບ; ໝາກມີເກັດນອຍໆ ຫມ
ລະອຽດ…..Myrialepis paradoxa 

7b. ກາບຫມລາມໜີາມກະຈາຍຢ, ບາງຄັ້ງບໍມໜີາມ; ມີຫກາບໃບຈະແຈງ; ໝາກມີເກັດຫມທາ

ມະດາ..... 8 

8a. ໃບຍອຍມຂີົນສີເຫືຼອງຈະແຈງຢຜິວໜາໃບດານເທິງ........Plectocomiopsisgeminiflora 

8b. ໃບຍອຍບໍມີຂົນຢຜິວໜາໃບດານເທິງ..................Plectocomiopsis songthanhensis 

9a. ພົ້ວດອກບໍມມີືເກາະ, ປກກະຕິສ້ັນກວາໃບ, ກາບຫມພົວ້ດອກ ເປບຮບເຮືອ ແລະ ແຕກຍະ
ອອກຈາກກັນຕາມລວງຍາວຂອງກາບ, ບຂໍ ຫຼນົຫືຼ ຕິດກັບ ການພົ້ວດອກ; ມີມືເກາະຢປາຍ
ໃບຈະແຈງ .................10 

9b.  ພົ້ວດອກມີມືເກາະ ຫືຼ ບມໍີ, ປກກະຕິຍາວກວາໃບ, ກາບຫມພົວ້ດອກ ເປນຫຼອດ ແລະ 
ແຕກຍະຕາມລວງຍາວຂອງກາບ, ບໍຂຫົຼນຫືຼ ຕິດກັບ ການພົ້ວດອກ; ມີມເືກາະຢປາຍໃບຫືຼ 
ບມໍີ.................16 

10a. ລາຕົ້ນບໍມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ລາຕົ້ນຢນຢາງອິດສະລະ; ບໍມີເຂົາໃບ; ບມໍີມືເກາະ ອອກ          

       ຈາກປາຍໃບ...........11 

10b. ລາຕົ້ນມີອະໄວຍະວະປນປາຍ; ມີເຂາົໃບ ແລະ ປກກະຕິມີມເືກາະອອກ ຈາກປາຍໃບ



 

................12 

11a. ລາຕົ້ນຍາວ 5 ມ; ໝາກມົນກົມເສ້ັນຜາສນກາງ 2 ຊມ; ຫວຽດນາມ (ນິນທວານ)..... 
Daemonorops nuichuaensis 

11b. ລາຕົ້ນຍາວ 0.5 ມ (ຫາຍາກສດສິຍາວຮອດ 4 ມ); ໝາກເປນຮບ ສວຍຍາວ 3.5ຊມ 
ແລະ ເສ້ັນຜາສນກາງ 2.5 ຊມ; ຫວຽດນາມ (ຂັນໂຫ)..... Daernonorops brezicaulis 

12a. ລາຫວາຍມີເສ້ັນຜາສນກາງ 1 ຊມ; ການໃບຍາວ 0.3 ມ ແຕລະຂາງມໃີບຍອຍ 9-11 
ໃບ; ພາສາຫວຽດນາມເອ້ີນວາ ຫວາຍ ທົວທຽນເຫວ.................Daemonorops fissilis 

12b. ລາຫວາຍມີເສ້ັນຜາສນກາງ 5 ຊມ; ການໃບຍາວ 3 ມ ແຕລະຂາງມີໃບຍອຍ 26-89 ໃບ

ແຜກວາງ.................13 

 

13a. ພົ້ວດອກມີກາບຮັດແໜນ; ກາບຫມພົວ້ດອກໂພງຂຶ້ນແຕກຍະອອກໄປຕາມລວງຍາວຂອງ
ກາບເຫັນ ການດອກທາງໃນຈະແຈງ; ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ
.................Daemonorops jenkinsiana 

13b. ໃບຊອນພົ້ວດອກຫຼນົຈາກພົ້ວດອກເຫືຼອປະໄວແຕສວນກົກຂອງໃບຊອນດອກ ຮັດຕິດຢ

ກັບພົ້ວດອກ; ຫວຽດນາມ.................14 

14a. ກາບຫມລາມີໜາມຍາວ 18 ຊມ, ມີຂົນສີເທົາ ຫືຼ ສີນາຕານແດງປກຫມ ໜາແໜນ; ພາກ
ໄຕຫວຽດນາມ (ຂັນໂຫ) ................. Daemonorops mollispina 

14b. ກາບຫມລາມີໜາມຍາວ 6.5 ຊມ, ບມໍຂີົນໜາແໜນ .................15 

15a. ຫກາບໃບພ້ົນເດັນ; ໃບຍອຍມີຂົນຊີຂ້ຶ້ນຕາມເສ້ັນເອັນໃບ; ເສ້ັນຜາສນກາງໝາກ 1.7 ຊມ; 
ພາກໄຕຫວຽດນາມ (ຂັນໂຫ) .................Daemonorops ocreatal 

15b. ຫກາບໃບບໍພົ້ນເດັນ; ໃບຍອຍບໍມຂີົນຕາມເສ້ັນເອັນໃບ; ເສ້ັນຜາສນກາງໝາກ 2.5 ຊມ; 
ພາກກາງ ແລະ ໄຕຫວຽດນາມ (ແຕຮາຕິງ ຫາ ຂັນໂຫ) ........ Daemonorops 
poilanei 

16a. ລາຕົ້ນບໍມີການປນປາຍ, ລາຕົ້ນຢນຢາງອິດສະລະ ຫືຼ ບຽດກັນ, ສ້ັນ ແລະລ້ີລັບ; ມີເຂົາໃບ, 



 

ມີມືເກາະຢກາບໃບ, ບມໍີມື ເກາະຢປາຍໃບ; ໃບຊອນພົ້ວດອກ ບໍມໜີາມເກາະ............17 

16b. ລາຕົ້ນມີການປນປາຍ; ມີເຂົາໃບ, ມມີືເກາະຢກາບໃບ, ແລະ ປກກະຕິເຫັນມືເກາະຢ ປາຍ

ໃບ;ໃບຊອນພົ້ວດອກມໜີາມເກາະ..... 27 

17a. ລາຫວາຍມເີສ້ັນຜາສນກາງ 0.8 ຊມ, ລາບຽດກັນ; ຢການໃບແຕລະຂາງມໃີບຍອຍ 12 
ໃບ,ຜິວກອງໃບເປນສີຂຽວເທົາແຈງ; ກະຈາຍພັນຢກາປເຈຍ ແລະ ພາກໄຕຫວຽດນາມ
.....Calamus salicifolius 

17b. ລາຫວາຍມເີສ້ັນຜາສນກາງ 7 ຊມ, ລາຕົ້ນຢນຢາງອິດສະລະ, ສ້ັນ ແລະ ລ້ີລັບ; ຢການໃບ

ແຕລະຂາງມີໃບຍອຍ 14-49 ໃບ, ຜິວກອງໃບເປນສີຂຽວ; ໃບແຜກວາງ ອອກ..... 18 

18a. ໃບຍອຍຈັດລຽງເປນຈມແລະໃບແຜອອກຕາມທິດທາງແຕກຕາງກັນເປນແນວພຽງ... 19 

18b. ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ, ບາງຄັ້ງເປນຫວາງຢຫາງກັນ, ໃບແຜອອກຕາມ ແນວພຽງ

................. 21 

19a. ລາຕົ້ນສງ 5 ມ; ຢຫວຽດນາມ (ຖັງໂຫ).....Calamus thysanolepis 

19b. ລາຕົ້ນເຕັ້ຍສ້ັນ ແລະ ລ້ີລັບ, ບາງຄັ້ງສງພຽງແຕ 1 ມ................. 20 

20a. ເກີດເປນສມ; ກະຈາຍພັນຢກາປເຈຍ ແລະ ລາວ..... Calamus acanthophyllus 

20b. ເກີດດຽວ (ບໍເປນສມ); ກະຈາຍພັນຢຫວຽດນາມ (ຟເຢນ) ..... Calamus acaulis 

21a. ລາຕົ້ນເຕຍສ້ັນ ແລະ ລ້ີລັບ; ກະຈາຍພັນຢຫວຽດນາມ (ດົງນາຍ, ລາມດົງ) ................. 

Calamus dongnaiensis 

21b. ລາຕົ້ນສງ 1-10 ມ ແລະ ລາຫວາຍມີເສ້ັນຜາສນກາງ 4-7 ຊມ; ໃບແຜ ກວາງອອກ

.................22 

22a. ກົກການໃບມີໜາມເປນຈມ ຫຼື ໜາມເປນກຽວອອມກົກການໃບ, ໜາມເປນສີເຫືຼອງ ຫືຼ 

ສີນາຕານ.................23 



 

22b. ກົກການໃບໜາມບໍເປນຈມ ຫຼື ໜາມບເໍປນກຽວອອມກກົການໃບ, ໜາມເປນສີເຫືຼອງ

..... 25 

23a. ພົ້ວດອກເປນໜາມ; ກະຈາຍພັນຢພາກຕາເວັນຕົກກາປເຈຍ................. Calamus 

kampucheaensis 

23b. ພົວ້ດອກແຕກເປນງາ .................24 

24a. ລາຕົ້ນສງ 1.8 ມ; ກະຈາຍພັນຢພາກໄຕຂອງລາວ.................Calamus harmandii 

24b. ລາຕົ້ນສງ 6 ມ; ກະຈາຍພັນຢພາກເໜືອຂອງລາວ.....Calamus erectus 

25a. ລາຕົ້ນສງ 10 ມ ແລະ ລາຫວາຍມີເສ້ັນຜາສນກາງ 7 ຊມ; ກະຈາຍພັນຢຫວຽດນາມ (ບັກ

ຈຽງ, ເກົາບັງ) .................Calamus dianbaiensis 

25b. ລາຕົ້ນສງ 1.5 ມ ແລະ ລາຫວາຍມີເສ້ັນຜາສນກາງ 3 ຊມ..... 26 

26a. ພົ້ວດອກຍາວ 3 ມ, ມີມືເກາະ; ໃບຊອນດອກເປນຫຼອດ; ກະຈາຍພັນຢຫວຽດນາມ 

(ກວາງນິນ) .................Calamus yentuensis 

26b. ພົ້ວດອກຍາວ 0.5 ມ, ບມໍມີືເກາະ, ຕັ້ງຊື່; ໃບຊອນດອກແຕກຍະອອກ ແລະ ບິດລ້ິວ; 

ກະຈາຍພັນຢຫວຽດນາມ (ກົນຕມໃກກັບເມືອງດານັງ) ..... Calamus modestus 

27a. ມີມືເກາະຢກາບໃບແລະມມີືເກາະຢປາຍໃບ (ແຕສວນຫຼາຍແມນມືເກາະສ້ັນ ຫືຼ ເກືອບບມໍີ) 

................. 28 

27b. ມີມເືກາະຢກາບໃບ ແລະ ມີມືເກາະຢປາຍໃບ.................29 

28a. ກະຈາຍພັນຢພາກກາງຂອງລາວ..... Calamusbirnaniferus 

28b. ກະຈາຍພັນຢພາກກາງຫວຽດນາມ.................Calamus spiralis 

29a. ບມໍມີືເກາະຢກາບໃບ; ມີມເືກາະຢປາຍໃບ................. 30 

29b. ມີມເືກາະຢກາບໃບ; ບມໍີມເືກາະຢປາຍໃບ  .................33 



 

30a. ລາຫວາຍມີເສ້ັນຜາສນກາງ 1 ຊມ; ການໃບແຕລະຂາງມໃີບຍອຍ 3-13 ໃບ; ກະຈາຍພັນ
ຢຫວຽດນາມ (ເງະອານ, ນິນບິນ, ຟໂຖ).... Calamus centralis 

30b. ລາຫວາຍມີເສ້ັນຜາສນກາງ 6 ຊມ; ການໃບແຕລະຂາງມໃີບຍອຍ 12-40 ໃບ ......... 31 

31a. ການໃບແຕລະຂາງມໃີບຍອຍປະມານ 65 ໃບ, ໃບຍອຍແຄບ, ຢອນລົງ, ຈັດ ລຽງສະໝາ
ສະເໝີ; ກະຈາຍພັນຢກາປເຈຍ..... Calamus erinaceus 

31b. ການໃບແຕລະຂາງມໃີບຍອຍ 15-40 ໃບ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ, ໃບກວາງ, ປກະຕິການ

ຈັດລຽງຂອງໃບແມນ; ໃບແຜກວາງອອກ................. 32 

32a. ລາຕົ້ນເກີດເປນສມ; ກາບຫມລາມໜີາມສີນາຕານແດງ; ໃບຍອຍຈັດລຽງເປນ ຈມຢຫາງ

ກັນ; ໝາກບເໍກີດຢການສ້ັນ, ໝາກຍາວ 1.2 ຊມ, ປາຍໝາກເປນຄືຂວັ້ນນົມຈະແຈງ, 
ເກັດຫມໝາກບເໍປນຮອງ.................Calamus palustris 

32b. ລາຕົ້ນເກີດເປນສມ; ກາບຫມລາມໜີາມສີເຫຼືອງ ຫືຼ ສີນາຕານແດງ; ປກກະຕິໃບຍອຍຈັດ

ລຽງສະໝາສະເໝີ ຫຼື ບໍສະໝາສະເໝີ; ໝາກເກີດຢການສ້ັນ, ໝາກຍາວ 2.4ຊມ, ປາຍ  
ໝາກບເໍປນຂວັນ້ນົມ, ເກັດຫມໝາກເປນຮອງ..... Calamus nambariensis 

33a. ໃບຍອຍເປນຮບດອກຈັນ..... Calamus bousigonii 

33b. ໃບຍອຍຮບແຂບ, ຮບຫອກ, ຮບຫອກແຄບ, ຮບຫອກກວາງ ຫຼື ຮບສວຍ............... 34 

34a. ການໃບແຕລະຂາງມີໃບຍອຍ 4-15 ໃບ, ປກກະຕໃິບເປນຮບຫອກກວາງ ຫຼື ຮບຫອກ
ສວຍ ແລະ ຈັດລຽງບສໍະໝາສະເໝີ, ປາຍໃບດຽວຫຍັບເຂົ້າໃກກນັຄືຮບໃບວ,ີ ປາຍໃບທີ່
ເປນຄແຍກອອກຈາກກັນ ຫືຼ ຕິດຈອດກັນຢສວນກົກ................. 35 

34b. ການໃບແຕລະຂາງມີໃບຍອຍ 15-90 ໃບ, ປກກະຕິໃບແຄບ ຫຼ ື ໃບເປນຮບຫອກແຄບ 
ແລະ ຈັດລຽງ ສະໝາສະເໝີ, ປາຍໃບດຽວບຫໍຍັບເຂົ້າໃກກັນບເໍປນຮບໃບວ,ີ ສວນກົກ
ປາຍໃບບຕໍິດຈອດກັນ................. 46 

35a. ລາຫວາຍມີເສ້ັນຜາສນກາງ 5 ຊມ, ເກີດດຽວຫືຼ ເປນສມ, ກາບຫມລາມ ີຂອບໜາມຄົດ 

ລຽວ, ມີຂົນໜາແໜນຢສວນກກົກາບຫມລາຫືຼຢຫກາບໃບ; ໃບຍອຍເປນຮບຫອກກວາງ; 



 

ກະຈາຍພັນຢພາກເໜືອຂອງລາວ, ຢຫວຽດນາມ (ຟທໍ)....Calamus acanthospathus 

35b. ລາຫວາຍມີເສ້ັນຜາສນກາງນອຍກວາ 2 ຊມ, ເກີດເປນສມ, ກາບຫມລາມີ ຂອບໜາມຊື,່ 

ມີຂົນໜາແໜນຢສວນກກົກາບຫມລາ;   ໃບຍອຍແຄບ ຫືຼ ເປນຮບຫອກ; ໃບແຜກວາງ

ອອກ................. 36 

36a. ຫກາບໃບມີຂົນຊີໜ້າແໜນ; ກະຈາຍພັນຢພາກກາງຂອງລາວ..... Calamus evansii 

36b. ຫກາບໃບບໍມຂີົນໜາແໜນ; ຂົນກະຈາຍຫາງໆ.................37 

37a. ກົກກາບຫມລາມີໜາມຍາວກວາສວນປາຍກາບຫມລາ; ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີແຕ
ໃບຍອຍຢເປນຈມ 2-3ໃບ (ຢຫາງກັນ); ກະຈາຍພັນຢຫວຽດນາມ (ຂັນໂຫ)..... 
Calamus seriatus 

37b. ໜາມຢກກົກາບຫມລາສ້ັນກວາສວນປາຍກາບຫມລາ; ໃບຍອຍບໍຈັດລຽງເປນຈມ; ໃບແຜ

ແບນ................. 38 

38a. ຜິວໃບດານລມເປນຝນລະອອງສີເທົາເງິນ; ໃບຊອນພົ້ວດອກແຕກຍະອອກ; ກະຈາຍພັນຢ
ພາກກາງ ຂອງລາວ.....Calamus minor 

38b. ຜິວໃບດານລມເປນສີຂຽວ; ໃບຊອນພົ້ວດອກບແໍຕກຍະ; ພົວ້ດອກແຜແບນ ອອກ.....39 

39a. ລາຫວາຍມີເສ້ັນຜາສນກາງ 0.3-0.4 ຊມ; ການໃບມໃີບຍອຍຂາງລະ 2-3 ໃບ; 
ກະຈາຍພັນຢຫວຽດນາມ (ຂັນໂຫ).....Calamus parvulus 

39b. ລາຫວາຍມີເສ້ັນຜາສນກາງ 0.4-1.4 ຊມ; ການໃບມີໃບຍອຍຂາງລະ 4-13 ໃບ; ໃບ

ແຜແບນ................. 40 

40a. ປາຍໃບເປນຄແຕກແຍກລົງມາຫາສວນກົກໃບ..... Calamus dioicus 

40b. ປາຍໃບເປນຄຕິດຈອດກັນຢສວນກົກໃບ.....41 

41a. ກາບຫມລາມໜີາມສີນາຕານແດງໜາແໜນ; ຫກາບໃບມໜີາມໜາແໜນເຊນັ ດຽວກັນ

ກັບກາບຫມລາ ແຕຫກາບໃບມີໜາມຍາວກວາ; ກະຈາຍພັນຢຫວຽດນາມ (ທົວທຽນ



 

ເຫວ).....Calamus bachmaensis 

41b. ກາບຫມລາມໜີາມ ແຕໜາມບເໍປນສີນາຕານແດງ; ຫກາບໃບບໍມໜີາມ ໜາແໜນ.....42 

42a. ໃບຊອນພົ້ວດອກແຕກຍະລົງມາຫາກົກ, ບິດລ້ິວ; ກະຈາຍພັນຢຫວຽດນາມ (ກົນຕມ)..... 
Calamus kontumensis 

42b. ໃບຊອນພົ້ວດອກເປນຫຼອດ, ບແໍຕກຍະ....43 

43a. ໃບຍອຍຄລມ (ຄທາອິດ) ບິດກຽວກັບຄືນມາຫາກາບຫມລາ; ບໍມີກກົການໃບ; ຂອບໃບ
ມີຂົນ, ປາຍຂົນຄົດງໍ; ກະຈາຍພັນຢຫວຽດນາມ (ກວາງຈິ, ຕິມາ, ທຽນເຫວ ໃກກັບເມືອງ
ດານັງ, ກວາງນາມ) ................. Calamus crispus 

43b.   ໃບຍອຍຄລມ (ຄທາອິດ) ບບໍິດກຽວກັບຄືນມາຫາກາບຫມລາ; ມີກກົການໃບຈະແຈງ; 
ຂອບໃບບມໍີຂົນ..... 44 

44a. ເກີດເປນລາດຽວ; ກະຈາຍພັນຢພາກກາງຂອງລາວ..... Calamus solitarius 

44b.   ເກີດເປນສມ; ສມແຜກວາງ.................45 

45a. ພົ້ວດອກສວນທີໜຶ່ງເປນງາຊັດເຈນ; ກະຈາຍພັນຢ ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ..... 

Calamus tetradactylus 

45b. ພົ້ວດອກສວນທີໜຶ່ງບເໍປນງາ ຫືຼ ເກືອບບເໍປນງາ; ກະຈາຍພັນຢພາກກາງຂອງລາວ....... 

Calamus oligostachys 

46a. ໜາມຢກາບຫມລາເປນຫວີ, ກົມ ໜາມສີເຫືຼອງອົມຂຽວກຽງ, ມີຝນລະອອງ ສີນາຕານ
ແດງປກ ຫມແຕກາງໜາມຫາປາຍໜາມ; ໝາກມເີກັດຫມເປນສີຂຽວອອນ ຈະແຈງ, ຂວັ້ນ
ໝາກນອຍຮຽວ; ກະຈາຍພັນຢຫວຽດນາມ (ຂັນໂຫ).....Calamus ceratophorus 

46b. ໜາມຢກາບຫມລາບໍເປນຫວີ, ໜາມບມໍີຝນລະອອງສີນາຕານແດງປກຫມ; ໝາກມີເກັດ

ຫມເປນລາຍຈະແຈງ, ຂວັ້ນໝາກນອຍຮຽວ..... 47 

47a. ເກີດເປນລາດຽວ................. 48 

47b. ເກີດເປນສມ................. 49 



 

48a. ກາບຫມລາມໜີາມຍາວ 3.5 ຊມ, ບາງຄັ້ງບໍມີໜາມ; ການໃບຍາວ 3.4 ມ; ໃນແກນເປນ

ເນ້ືອດຽວກັນ; ກະຈາຍພັນຢພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອຂອງລາວ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ
ຫວຽດນາມ ..... Calamus poilanei 

48b. ກາບຫມລາບໍມໜີາມ ຫືຼ ມີນາມໜອຍ, ໜາມຍາວ 0.7 ຊມ; ການໃບຍາວ 1.4 ມ; ໃນ

ແກນເປນລາຍ (ບເໍປນເນ້ືອດຽວດັນ); ກະຈາຍພັນຢກາປເຈຍ, ຫວຽດນາມ (ດົງນາຍ)..... 

Calamus lateralis 

49a. ໃບຍອຍເປນຈມ ແລະ ແຜແບນອອກໃນທິດທາງແຕກຕາງກັນ.....50 

49b. ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ, ຫຼື ຈັດລຽງສະໝາສະເໝີເປນຫວາງຫາງກັນ ເປນຍານໆ, 

ໃບແຜແບນໄປທິດທາງດຽວກັນ.................53 

50a. ຜິວໜາໃບດານລມເປນຝນລະອອງສີຂາວ; ກະຈາຍພັນຢພາກກາງຂອງລາວ..... 

Calamuslaoensis 

50b.  ຜິວໜາໃບດານລມເປນສີຂຽວ.................51 

51a. ຢເທິງກົກການໃບມໜີາມເປນກຽວ; ກະຈາຍພັນຢພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ຂອງລາວ 
ຕະຫຼອດຮອດຫວຽດນາມ..... Calamus rhabdocladus 

51 b. ຢເທິງກົກການໃບບໍມໜີາມ.................52 

52a. ໃບຍອຍມີຫຼາຍ ຫຼື ໜອຍ ຈັດລຽງສະໝາສະເໝີແຕເປນຫວາງເປນຍານໆ..... Calamus 

siamensis 

52b. ໃບຍອຍຈັດລຽງບເໍປນປກກະຕິ ແລະ ຊີ້ອອກໄປໃນທິດທາງແຕກຕາງກັນ.....Calamus 

viminalis 

53a. ກາບຫມລາມໜີາມຍາວຈະແຈງຢທີ່ປາຍສດຂອງກາບ.................54 

53b. ກາບຫມລາບມໍໜີາມຍາວຢທ່ີປາຍສດຂອງກາບ (ບາງຄັ້ງຄາວມີໜາມຍາວຈານວນໜຶ່ງ) 

.................56 

54a. ກາບຫມລາມໜີາມກະຈາຍຢທົວກາບ, ໜາມບເໍປນແຖວ ........... Calamus flagellum 



 

54b. ກາບຫມລາມໜີາມເປນແຖວໆ.................55 

55a. ກາບຫມລາແຕກຍະອອກ, ບເໍປນຮບຊົງບັ້ງ; ຢກົກການໃບດານເທິງບໍມີໜາມ; ກະຈາຍພັນ

ຢພາກໃຕຂອງລາວ, ກາປເຈຍ ແລະ ພາກໃຕຫວຽດນາມ (ວັງເຕົາ, ດົງນາຍ, ບິງຕີມອານ, 

ກວາງນາມ, ຟເຢນ)..... Calamus rudentum 

55b. ກາບຫມລາຮັດບໍແຕກຍະອອກ; ຢກົກການໃບດານເທິງມໜີາມເປນກຽວ; ກະຈາຍພັນຢ
ພາກກາງ ແລະພາກໄຕຂອງລາວຕະຫຼອດຮອດຫວຽດນາມ..... Calamus rhabdocladus 

56a. ຫໃບມຂີົນດາຊີ້ຢໜາແໜນ..... Calamus walkeri 

56 b. ຫໃບບມໍີຂົນຊີ້.................57 

57a. ກົກການໃບສ້ັນ ຫືຼ ບມໍີ; ໃບຍອຍຢສວນກົກງໍໂຄງກັບຫັຼງພາດຢກາບໃບ; ກະຈາຍພັນຢ
ພາກກາງຂອງລາວ ແລະ ຢກາປເຈຍ..... Calamus godefroyi 

57b. ກົກການໃບຍາວກວາ; ໃບຍອຍຢສວນກົກບງໍໂໍຄງກບັຫັຼງ; ໃບແຜແບນ.................58 

58a. ກາບຫມລາ (ກາບໃບ)ມໜີາມຊີຊ້ອງຂຶ້ນເທິງ; ຫໃບຍາວບິດງໍແຕວາແຕກຍະຈະແຈງ; ໃບ

ຊອນດອກ ແຕກຍະຕາມລວງຍາວ; ກະຈາຍພັນຢພາກໄຕຂອງລາວ, ກາປເຈຍ....Calamus 

guruba 
58b. ກາບຫມລາ (ກາບໃບ) ມໜີາມຊ້ີອອກທາງຂວາງ; ຫໃບສ້ັນ; ໃບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ 

ແໜນບແໍຕກຍະ................. 59 

59a. ກາບໃບມີຂົນລາຍມືດ ແລະ ສີນາຕານປນຂາວ................. 60 

59 b. ກາບໃບບມໍຂີົນລາຍມດື.................61 

60a. ກາບໃບມີໜາມ ກົກໜາມເປນຮບຈວຍ, ໜາມຍາວ 0.5 ຊມ; ປາຍໃບຍອຍຄົດງໍ; 

ກະຈາຍພັນຢພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອຂອງລາວ, ພາກກາງຫວຽດນາມ (ທົວທຽນເຫວ, 
ກວາງ ນາມ, ກົນຕມ)..... Calamus gracilis 

60b. ກາບໃບມີໜາມ ກກົໜາມບເໍປນຮບຈວຍ, ໜາມຍາວກວາ 0.5 ຊມ; ປາຍໃບຍອຍບໍຄົດ
ງໍ; ກະຈາຍພັນຢພາກຕາເວນັຕົກກາປເຈຍ.....Calamus mellitus 

61a. ກາບໃບມີໜາມບຽວ; ກກົໜາມເປນຮບສຽວວົງເດືອນ; ກະຈາຍພັນຢພາກກາງ ຂອງລາວ
..... Calamus tenuis 

61b. ກາບໃບມໜີາມບບໍຽວ; ກົກໜາມເປນຮບສຽວວົງເດືອນ; ກະຈາຍພັນຢພາກເໜືອ ແລະ 



 

ພາກກາງ ຂອງລາວ, ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງຫວຽດນາມ..... Calamushenryanus 



 

2.4.  ພນັລະນາກຽວກັບຊະນິດຫວາຍ 
 

 

 

 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ພາເດົາສະບາດ, ພາເດົາອັນກຍ (ກາປເຈຍ); ຫວາຍເຕຍ, ຫວາຍໂຄກ, ຫວາຍຟມ, 
ຫວາຍນັງ (ລາວ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກດີເປນສມ, ບໍມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເຕຍສ້ັນ ແລະ ຢໜາດິນ. 

ກາບໃບ ງະອອກ, ສີຂຽວປນນາຕານ ແລະ ຂົນສີນາຕານ, ມີໜາມສີເຫືຼອງ ຍາວ 1 ຊມ ກະຈາຍຢ

ທົວໄປ; ຫໃບ ເຫັນຈະແຈງ; ເຂາົໃບ ບມໍີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ; ກົກການໃບຍາວ 30 

ຊມ; ການກາງໃບຍາວ 1.5 ມ ໃບຍອຍເປນຮບ ຫອກຮຽວ ແຕລະຂາງມີ 15-20 ໃບ, ໃບຍອຍ

ເປນຈມແຜແບນອອກໄປທິດທາງແຕກຕາງກັນ, ຢຕາມຂອບໃບມຂີນົຊີ້ຂຶ້ນ ແລະ ມີເສ້ັນເອັນໃບຟ

ຈະແຈງ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ. ພົວ້ດອກ ຍາວ 1.1 ມ, ຕັ້ງຊັນຂຶ້ນ, ບມໍີມເືກາະ; ກາບຊອນ

ດອກເປນຫຼອດ, ໂພງຂຶ້ນ; ໝາກ ກົມສວຍ ຍາວ 1.2 ຊມ ແລະ ກວາງ 0.9 ຊມ, ເກັດ

ຫມ   ໝາກສີຂາວມືດ (ສີເຫຼືອງເມື່ອແຫງ) ຂອບເກັດເປນເສ້ັນດາບາງໆ, ໃນແກນ
ສີຂາວລວນ. 
ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕຂອງລາວ ແລະ ມີລາຍງານ
ວາຢພາກເໜືອກາປເຈຍ (ຄແອັງຮວດ, ເພີສຄົມ; ແລະ ມີຢປະເທດ ໄທ) ເກີດຢປາ
ໂຄກ ລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 250 ມ ລົງມາ. 
ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ມີນາ (3); ໝາກສກເດືອນ ພະຈິກ (11). 
ການນາໃຊ: ມີໜອຍ, ໃບໃຊເຮັດຟອຍກວາດ, ໝາກກິນໄດ, ຮາກມີຄນສົມບັດ
ໃຊ ເຮັດຢາຕານໄຂມາລາເລຍ (ໄຂຍງ). 

 

Calamus acanthophyllus Becc. 



 

 



 

 

 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫວາຍຫອມ, ບະລອງເອີຣ (ລາວ); ທແຣວໂດຍ (ຫວຽດນາມ) 

ລັກສະນະ: ລາຕົ້ນ ເກີດລາດຽວ ຫຼື ເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ລາຕົ້ນ ຍາວເຖິງ 

50 ມ ແລະ ມີເສ້ັນຜາສນກາງ 5 ຊມ. ກາບໃບ ສີຂຽວ ຫືຼ ສີນາຕານປນສີຊົມພ,  ມີໜາມ
ສີນາຕານແດງກະຈາຍແຕບາງຫາໜາແໜນ, ໜາມຍາວ 1 ຊມ ຄົດງໍ; ຫໃບ ສ້ັນ, ມີຂົນຫມໜາແ

ໜນ; ເຂົາໃບ ມີ; ມືເກາະຢກາບໃບ ມີ, ຍາວເຖິງ 5.6 ມ; ກົກການໃບສ້ັນ ຫຼື ບາງ

ຄັ້ງບໍປະກົດເຫັນ; ການກາງໃບ ຍາວ 1.4 ມ ໃບຍອຍ ເປນຮບຫອກກວາງແຕລະຂາງມີ 8-15 

ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ ແລະ ບາງຄັ້ງຈັດລຽງບໍສະໝາສະເໝີ ໂດຍສະເພາະແມນຢໃກ

ກົກໃບ; ຢຂອບໃບມີຂົນລະອຽດ;  ມືເກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ. ພົ້ວດອກ ຍາວ 3 ມ, ມີມືເກາະ; 

ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດ; ໝາກ ກົມຮບໄຂຫາຮບກັບສວຍ ຍາວ 2.5 ຊມ ແລະ ກວາງ 

1.5 ຊມ, ໃນ ແກນສີນາຕານອົມເຫຼືອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ພາກເໜອືຂອງລາວ ແລະ ພາກເໜືອຫວຽດນາມ, 
ເກີດຢປາດົງດິບ ທີລ່ະດັບສງຈາກໜານາທະເລປານກາງ ແລະ ມັກພົບເຫັນຢເຂດ
ດິນຫີນປນ (ມີຢປະເທດ ບຖານ, ຈີນ, ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງອິນເດຍ, 
ພະມາ, ເນປານ ແລະ ໄທ). 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ມີນາ (3); ໝາກສກເດືອນ.......? 

ການນາໃຊ: ເສັ້ນຫວາຍມີຄນນະພາບສງ, ໃຊຈັກສານກະຕາ ແລະ ເຄື່ອງໃຊໃນ
ເຮືອນ.

Calamus acanthospathus Griff 

 



 

 



 

 

 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເມດເກດ, ເໝີຍເກດ (ຫວຽດນາມ) 

ລກັສະນະ:ລາຕົນ້ ເກີດດຽວ, ບມໍີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ສ້ັນ ຫືຼ ຍາວ 1 ມ ແລະ ເສ້ັນຜາສນກາງ 

3.5 ຊມ. ກາບໃບ ສີຂຽວ ມີໜາມສີເຫຼືອງກະຈາຍຢທົວ, ໜາມຍາວ 6 ຊມ; ຫໃບ ສີນາຕານມີ

ຂົນແຂງຍາວ 10 ຊມ; ເຂາົໃບ ບມໍີ; ມເືກາະຢກາບໃບບໍມີ;  ກົກການໃບຍາວ 60 ຊມ; 

ການກາງໃບຍາວ 0.7 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ ແຕລະ ຂາງມີ 10-25 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງບໍ

ສະໝາສະເໝີ ຢຫາງກັນເປນກມ 2-6 ໃບ, ໃບ ຊີ້ອອກໄປທິດທາງແຕກຕາງກັນ; ໃບຍອຍຢສວນ
ກົກສີເຫຼືອງ, ປາຍໃບເປນຄຕິດຈອດ ກັນຢສວນກົກ, ມີຂົນຢພຽງແຕປາຍໃບ; ມເືກາະຢປາຍໃບບໍ

ມ.ີ ພົວ້ດອກຍາວ 1 ມ, ບໍມມີືເກາະ, ຕັ້ງຊັນ; ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກກົມ ຍາວ 

1.3 ຊມ ແລະ ກວາງ 1 ຊມ, ໃນແກນສີຂາວອົມນາຕານ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ພາກໃຕ-ພາກກາງ ຫວຽດນາມ ຢ ພເຢນ ແລະ ໃກ
ຊາຍແດນກັບ ຂັນໂຫ. ຢເຂດທງົພຽງປາຜັດໃບ ແລະ ປາຖືກລົບກວນ, ຢລະດັບສງ
ຈາກໜານາທະເລ 100 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ກໍລະກົດ (7); ໝາກສກເດືອນ ຕລາ (10). 

ການນາໃຊ: ເສັ້ນຫວາຍໃຊເຮັດຂໍຕໍໂຄງຮາງ. 

Calamusacaulis Henderson, N. K. Ban & N. Q. Dung 

 



 

 



 

 
 
 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍຕເຣ, ເໝີຍກາຕເຣ (ຫວຽດນາມ) 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນ ຍາວເຖິງ 10 ມ ແລະ ເສ້ັນຜາສນ

ກາງ 1.3ຊມ. ກາບໃບ ສີຂຽວ ມີຂົນສີນາຕານອົມຂາວ, ມີໜາມສີນາຕານ ແດງກະຈາຍຢທົວ,  

ໜາມຍາວ 1 ຊມ; ຫໃບ ສ້ັນ ມີໜາມຍາວໜາແໜນ;  ເຂາົໃບ ມີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ 

ຍາວ 1 ມ;  ກົກການໃບຍາວ 15 ຊມ; ການກາງໃບຍາວ 0.4ມ; ໃບຍອຍເປນຮບສວຍ 

ແຕລະຂາງມີ 4-6 ໃບ; ໃບຍອຍຈັດລຽງເປນກມ, ປາຍໃບເປນຄຕິດຈອດກັນຢສວນກົກ; ມເືກາະ

ຢປາຍໃບ ບໍມ.ີ ພົວ້ດອກ ຍາວ 1 ມ, ມີມືເກາະ; ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກ ກົມ 

ກວາງ        

1  ຊມ, ໃນແກນສີນາຕານ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ພາກກາງ ຫວຽດນາມ ຢ ທົວຕຽນເຫວ ປາດົງດິບ
ເຂດພຽງລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 100-500 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນມັງກອນ (1); ໝາກສກເດືອນເມສາ (4). 

ການນາໃຊ: ເສັ້ນຫວາຍຄນນະພາບດີ, ເສ້ັນນອຍໃຊມັດ ແລະ ສານກະຕາ. 

Calamus bachmaensis Henderson, N. K. Ban & N. Q. Dung 



 

 



 

 

 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍຣັກ, ເໝີຍບາໂຕ (ຫວຽດນາມ) 

ລກັສະນະ:ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນ ຍາວເຖິງ 10 ມ ແລະ ເສ້ັນຜາສນ

ກາງ 0.8ຊມ. ກາບໃບສີຂຽວປນຂາວ, ປາຍໜາມສີນາຕານ ກະຈາຍຢທົວ, ໜາມຍາວ 0.2 

ຊມ; ຫໃບ ມ;ີ ເຂາົໃບ ມີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ ຍາວ 0.7 ມ; ກກົການໃບຍາວ 11 

ຊມ; ການກາງໃບ ຍາວ 0.3 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບສວຍ ແຕລະຂາງມີ 3-4 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງ

ເປນກມ, ສວນປາຍໃບຢໃກກັນເປນຮບວີ, ປາຍໃບເປນຄຕິດຈອດກັນຢສວນກົກ; ມເືກາະຢປາຍ

ໃບ ບໍມ.ີ ພົວ້ດອກຍາວ 0.8 ມ, ມີມືເກາະ; ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດແຕພໍມາຮອດສວນປາຍ

ໂພງຂຶ້ນ; ໝາກ ກົມກວາງ 0.9 ຊມ, ໝາກສີຂຽວລວນ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ພາກກາງ ຫວຽດນາມ ຢປາຂ້ັນສອງ ແລະ ປາດົງ
ດິບທີ່ມີຄວາມສງຈາກໜານາທະເລ 600 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນກັນຍາ (9); ໝາກສກເດືອນ ພຶດສະພາ (5). 

ການນາໃຊ: ຜານມາຍັງບໍທັນມີການບັນທຶກຂໍມນການນາໃຊ. 

Calamus batoensis Henderson & N. Q.Dung 



 

 



 

 
 
 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫວາຍຫາງໜ, ຫວາຍຫາງໜນອຍ, ຫວາຍຂີ້ໄກ, ຣີອິດ (ລາວ) 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນ ຍາວເຖິງ 3 ມ ແລະ ເສ້ັນຜາສນ
ກາງ 1 ຊມ. ກາບໃບສີຂຽວ ມີຂົນສີນາຕານ, ບໍມໜີາມ ຫຼື ບາງຄັ້ງມີໜາມປາຍໜາມສີດາ

ກະຈາຍຢ, ໜາມຍາວ 0.7 ຊມ; ຫໃບ ມ;ີ ເຂາົໃບ ມີ; ມເືກາະຢກາບໃບມີ ຍາວ 0.5ມ; 

ກກົການໃບຍາວ 15 ຊມ; ການກາງໃບຍາວ 0.4 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບສວຍ ແຕລະຂາງມ ີ

4-8 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງບສໍະໝາສະເໝີ, ໃບມກັຈັບຢເປນຄ; ມເືກາະຢປາຍໃບມຍີາວ 0.2

ມ, ບາງຄັ້ງບປໍະກົດເຫັນມືເກາະຢປາຍໃບໂດຍສະເພາະແມນໃບອອນ; ພົວ້ດອກ 

ຍາວ   1 ມ, ບໍມມີືເກາະ; ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກກົມ ຍາວ 0.8 ຊມ ແລະ 

ກວາງ 0.8 ຊມ, ໝາກສີນາຕານອົມເຫຼືອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕຂອງລາວ (ອາດຈະມີຢໄທ) 
ຢປາດົງດິບເຂດຕາ ຫືຼ ປາຜັດປຽນໃບ ທີ່ມີຄວາມສງຈາກ ໜານາທະເລ 200-
530 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນມັງກອນ (1); ໝາກສກເດືອນ ພຶດສະພາ 
(5). 

ການນາໃຊ:ເສັ້ນຫວາຍມີຄນນະພາບດີໃຊສາລັບມັດ. 

 

Calamus bimaniferus Evans, K. sengdala, 0. Viengkham, 
B. Thammavong & J. Dransf 



 

 



 

 
 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ພເດົາອາເຣັຊ (ກາປເຈຍ); ຈາພມ, ເໝີຍຊຸນ, ເໝີຍພນ, ເໝີຍລາຣົງ (ຫວຽດນາມ) 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ ຫືຼ ເກີດດຽວ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນ ຍາວເຖິງ 20 ມ 
ແລະ ເສ້ັນຜາສນກາງ 2 ຊມ. ກາບໃບສີຂຽວ ມຂີົນລາຍສີນາຕານປນຂາວ, ຂົນບາງໆຫາຫຼາຍ,  

ໜາມສີນາຕານປນເຫືຼອງ, ກົກໜາມນນເປນຕມ, ໜາມຍາວ 1.3 ຊມ; ຫໃບ ສ້ັນບມໍໜີາມ; 

ເຂາົໃບ ມີ; ມເືກາະຢກາບໃບມີ ຍາວ 1.5 ມ;  ກົກການໃບຍາວ 35 ຊມ; ການກາງ

ໃບຍາວ 1 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບດອກຈັນ ແຕລະຂາງມີ 5-10 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ
, ຂອບໃບມຂີົນ; ມເືກາະ ຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 1.1 ມ, ມີມືເກາະ; ກາບຊອນດອກ

ເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກ ກົມສວຍ ກວາງ 1.4 ຊມ, ໝາກສີເຫຼືອງລວນ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ຢກາປເຈຍ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ຂອງ
ຫວຽດນາມ (ມີຢໄທ) ຢປາດົງດິບເຂດຕາ ຫືຼ ປາຜັດປຽນໃບ ທີ່ມີຄວາມ ສງຈາກ
ໜານາທະເລ 100-1600 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນມີຖຸນາ (6); ໝາກສກເດືອນເມສາ (4). 

ການນາໃຊ: ເສັ້ນຫວາຍມີຄນນະພາບປານກາງໃຊສາລັບມັດ ແລະ ຈັກສານ 
ກະຕາ. 

ໝາຍເຫດ:  ຍງັມ ີ 2 ຊະນດິທີໄ່ດບນັທກຶໄວຄ:ື C. bousigonii subsp. bousigonii ຢ
ຫວຽດນາມ ແລະ ກາປເຈຍ, ແລະ ຮອງຊະນິດລົງມາ ແມນ smitinandii J. Dransf, ຊຶ່ງມີກາບ
ຊອນດອກແຕກລົງເລິກກວາ, ຢ ເປນີຊູລາ ປະເທດ ໄທ. 

Calamus bousigonii Becc. 

 



 

 



 

 
 
 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍ, ເໝີຍງາ, ເໝີຍເມີດ (ຫວຽດນາມ) 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຍາວເຖິງ 20 ມ ແລະ ເສ້ັນຜາສນ
ກາງ 1 ຊມ. ກາບໃບ ສີຂຽວ ມຂີົນລາຍສີນາຕານປນແດງ, ໜາມສີຂຽວ ປນເຫືຼອງ ຫືຼ ສີນາຕານ
, ໜາມຍາວ 2 ຊມ; ຫໃບ ສ້ັນບມໍີໜາມ;  ເຂາົໃບ ມ;ີ ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  ກົກການ

ໃບສ້ັນ ຫືຼ ບໍມີ; ການກາງໃບ ຍາວ 0.8 ມ, ໃບຍອຍສວຍຮບຫອກແຕລະຂາງມີ 3-7 ໃບ, ຈັດ

ລຽງບໍສະໝາສະເໝີ, ໃບຢສວນກົກ ຄົດກບັມາກວມກາບໃບ; ມເືກາະຢປາຍໃບມ ີ ຍາວ 0.8 

ມ; ພົວ້ດອກຍາວ 0.4 ມ, ບໍມຫີາງລອຍ (ບໍມີມືເກາະ); ພົ້ວດອກຕັ້ງ; ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດ

ຮັດ; ໝາກ ກົມສວຍ ຍາວ 2 ຊມ, ກວາງ 1 ຊມ, ໝາກສີຂຽວອອນ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ພາກກາງຫວຽດນາມຢເງະອານ ເກີດຢປາດົງດິບ
ເຂດຕາ ຫືຼ ເຂດຄອຍຊັນທີ່ມີຫີນໜາມໜ ຢໃນລະດັບຄວາມສງຈາກ ໜານາ
ທະເລ 100-450 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນພຶດສະພາ (5); ໝາກສກ ເດືອນກໍລະກົດ (7). 

ການນາໃຊ: ເສັ້ນຫວາຍມີຄນນະພາບປານກາງໃຊສາລັບເຮັດເຄ່ືອງໃຊໃນເຮືອນ. 

 

 

 

 

Calamus centralis Henderson, N. K. Ban & N. Q. Dung 

 



 

 



 

 
 
 
 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍຊຸງ, ອຍຊອງ, ເໝີຍຣົຍ (ຫວຽດນາມ) 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້  ເກີດດຽວ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນ ຍາວເຖິງ 30 ມ ແລະ ເສ້ັນຜາສນ
ກາງ 3 ຊມ. ກາບໃບສີຂຽວ ແລະ ເຫຼອືງ, ມີຂົນລາຍສີນາຕານປນແດງກະຈາຍຈັດລຽງກັນຢ
ບາງໆຫາຫຼາຍ (ບາງຄັ້ງກະຈາຍເປນແຖວສ້ັນ), ໜາມແປມີສີເຫຼືອງຊີ້ລົງລມ, ໜາມຍາວ 2 ຊມ; 
ຫໃບ ສ້ັນບມໍໜີາມ; ເຂາົໃບ ມີ; ມືເກາະຢກາບໃບ ມີ;  ກົກການໃບຍາວ 80 ຊມ, 

ກົກການ ໃບດານລມເປນສີເຫຼືອງ; ການກາງໃບຍາວ 1.5 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກແຄບ

ຍາວແຕລະຂາງມີ 21-30 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງ ສະໝາສະເໝີ, ປາຍໃບມຂີົນໜອຍ; ມເືກາະຢ
ປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 5ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; 

ໝາກ ທີ່ເຫັນປະຈັກຕາດີ, ຂ້ັວນໝາກນອຍບາງກົມສວຍຍາວ 1.9 ຊມ ແລະ ກວາງ 

0.8 ຊມ, ໝາກສີ ເຫຼືອງລວນ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ແຕພາກໃຕຫາພາກກາງຫວຽດນາມ ຢ ຂັນໂຫ
ລຽບຕາມເສັ້ນທາງໃໝແຕ ນາຈາງ ໄປຫາ ດາລາດ. ຢເຂດປາດົງດິບທີ່ມີຄວາມ
ສງ ຈາກໜານາທະເລ 900-1,488 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ໝາກສກເດືອນເມສາ (4) ແລະ ເດືອນກໍລະກົດ (7).  

ການນາໃຊ: ເສັ້ນຫວາຍມີຄນນະພາບດີໃຊສາເຮັດເຄື່ອງເຮືອນ.  

Calamus ceratophorus Conrard 



 

 



 

 

 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍເຕັດ, ເໝີຍເຕມິ (ຫວຽດນາມ) 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນ ຍາວເຖິງ 15 ມ ແລະ ເສ້ັນຜາສນ

ກາງ 1.8ຊມ. ກາບໃບ ສີຂຽວ ແລະ ມີຂົນສີນາຕານປນແດງ, ມີໜາມສີເຫືຼອງປນຂຽວກະຈາຍຢ

ທົວກາບຊີ້ລົງລມ, ໜາມຍາວ 1 ຊມ; ຫໃບ ສ້ັນບມໍີໜາມ;  ເຂາົໃບ ມີ; ມເືກາະຢກາບໃບ 

ມີ;  ກົກການໃບສ້ັນ ຫຼື ບໍມີ; ການກາງໃບ ຍາວ 0.4 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບສວຍແຕລະຂາງ

ມ ີ7-10 ໃບ, ໃບຍອຍ ເປນກມລຽງສະຫຼັບກັນ 2-3 ໃນຕກໍມ, ປາຍໃບງໂໍຄງລົງ; ໃບຄລມງໍໂຄງ
ກັບມາຫາກາບຫມລາ, ປາຍໃບຄຕິດຈອດກັນຮອດເຄ່ິງກາງໃບ, ຂອບໃບມຂີົນຈະແຈງ; ມເືກາະຢ

ປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 1.3 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມືເກາະ); ກາບຊອນ ດອກເປນຫຼອດ

ຮັດ; ໝາກເກີດຢການສັ້ນ ແລະ ຂວັນ້ໝາກສັ້ນ, ໝາກກົມ ກວາງ 0.9 ຊມ, ໝາກ

ສີເຫຼືອງລວນ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ພາກກາງຫວຽດນາມ ຢກວາງຈິ ທົວທຽນເຫວ ໃກ
ກັບເມືອງດານັງ ແລະ ຢກວາງນາມ. ຢປາດົງດິບເຂດຕາທີ່ມີຄວາມສງຈາກໜານາ
ທະເລ 400-1,000 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ໝາກສກເດືອນເມສາ (4)  

ການນາໃຊ: ເສັ້ນຫວາຍມີຄນນະພາບປານກາງໃຊສາລັບມັດເຄ່ືອງຫັດຖະກາ. 

Calamus  crispus Henderson, N. K. Ban & N. Q. Dung 

 



 

 



 

 

 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ແຫວອົງ (ຫວຽດນາມ) 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ບມໍີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ລາຕົ້ນຕັ້ງຂຶ້ນ ຫືຼ ເລືອປນປາຍ, ເສ້ັນ 
ຍາວເຖິງ 10 ມ ແລະ ເສ້ັນຜາສນກາງ 7 ຊມ. ກາບໃບ ຂຽວ ແລະ ມີຂົນສີນາຕານ, ກົກໜາມ
ເປນຫວີສະຫຼຽງສີນາຕານຂຽວ, ໜາມແປ ຍາວ 3 ຊມ; ຫໃບ ເປນເສ້ັນຍາວ 20 ຊມ;  ເຂາົໃບ 
ບມໍີ;  ມເືກາະຢກາບໃບບໍມີ;  ກົກການໃບຍາວ 60 ຊມ; ການກາງໃບ  ຍາວ 3 ມ, ໃບ
ຍອຍເປນຮບຫອກແຄບ ແຕລະຂາງມີ 30-40 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ, ຢເສ້ັນເອັນ
ໃບດານເທິງ ແລະ ຂອບໃບມຂີົນ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 1 ມ, ບມໍີຫາງລອຍ 
(ບໍມມີືເກາະ); ກາບຊອນດອກແຕກຍະອອກ ແລະ ເປນເສ້ັນໆຢສວນປາຍ; ໝາກ ກົມສວຍຍາວ 
2 ຊມ ແລະ ກວາງ 1.5 ຊມ, ໝາກສີນາຕານປນຂາວ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຫວຽດນາມ ຢບັກຈຽງ 
(ເຂດປາປອງກັນສຍໂໝ) ແລະ ກາວບັງ ຢປາດົງດິບເຂດຕາທີ່ມີຄວາມສງຈາກ
ໜານາທະເລ 450-600 ມ (ມີຢແຂວງກວາງຊີ ແລະ ກວາງດົງ, ສປ ຈີນ). 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ໝາກສກເດືອນມີນາ (3) ແລະ ໝາກສກເດືອນຕລາ-ພະຈິກ 
(10 ແລະ 11).  

ການນາໃຊ: ຍອດໃຊເປນອາຫານ. 

ໝາຍເຫດ: ຢຫວຽດນາມແມນ ຮຈັກກັນດີສາລັບຫວາຍແຫວອົງ ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວາ "ພເໍຖ້ົາ

ແຫວ" (ແຫວແມນຊະນິດຫວາຍທ່ີມີອະໄວຍະວະປນປາຍ Calamus rhabdocladus) ແຕວາ

ຫວາຍທີ່ພັນລະນາຢຂາງເທິງນ້ີບມໍີອະໄວຍະວະປນປາຍ ຊຶ່ງມີຄນລັກສະນະການຈະເລີນທ່ີເປນໜາ

ສົນໃຈ ແລະ ບໄໍດມີການບັນທຶກມາກອນໃນສະກນຫວາຍ Calamus. ລັກສະນະລາຕົ້ນເກີດ

ເປນສມ ແລະ ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍລາທ່ີມີ ລາຕົ້ນຕັ້ງຊື່ຂຶ້ນຮອດ 10 ມ ແລວປາຍລາຈ່ຶງກົງລົງມາເລືອ
ຕາມພືນ້ດິນຫັຼງຈາກນ້ັນຈະເກີດມຮີາກແລວເກີດເປນສມໃໝ.

Calamus dianbaiensis c. F. wei 
 



 

 



 

 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝິຍຈິ, ເໝິຍແຣມ, ເໝິຍແຊບ (ຫວຽດນາມ) 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນ ຍາວເຖິງ 10 ມ ແລະ ເສ້ັນຜາສນ

ກາງ 0.4 ຊມ. ກາບໃບຂຽວ ແລະ ມີຂົນສີນາຕານເປນຍອມໆ, ມີໜາມສີເຫືຼອງປາຍໜາມດາປກ

ຫມບາງໆຫາປານກາງ, ໜາມແປ ຍາວ 0.6 ຊມ; ຫໃບ ຍາວ 4 ຊມ, ຫໃບປນແຜນສີນາຕານ 

ເມື່ອແຫງແລວບດົໍນກໍຕົກຫຼນົໄປ, ຢກົກຂອງຫ ໃບເປນໜາມຄາຍຄືເຂມັ; ເຂາົໃບ ມ;ີ ມເືກາະ

ຢກາບໃບມີ, ມືເກາະຍາວ 1 ມ; ກົກການໃບສ້ັນ ຫຼື ບໍມີ; ການກາງໃບຍາວ 0.2 ມ, 

ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ ແຕລະຂາງມີ 5 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງບສໍະໝາສະເໝີ, ຢເປນ 3 ຈມຫາງໆ
ກັນ, ໃບຄກກົງໍກັບຄືນມາຫາກາບໃບ, ໃບຄປາຍບຕໍິດຈອດກັນ, ຂອບໃບມຂີົນໜອຍ; 

ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 1.5 ມ; ບມໍີຫາງລອຍ (ບໍມມີືເກາະ); ກາບຊອນດອກ

ເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກກົມ ກວາງ 0.8 ຊມ; ໝາກສີເຫຼືອງປນຂາວ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕຫວຽດນາມ ຢ ກວາງນາມ, 
ບຽນໂຫ ແລະ ດົງນາຍ. ຢປາດົງດິບເຂດຕາທີ່ມີຄວາມສງຈາກ ໜານາທະເລ 
150-412 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ໝາກສກ ເດືອນ ພຶດສະພາ (5).  

ການນາໃຊ: ເສັ້ນຫວາຍຄນນະພາບດີໃຊສາລັບມັດ. 

 

 

Calamus dioicus Lour. 
 



 

 



 

 

 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝິຍດົງນາຍ (ຫວຽດນາມ) 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ເກີດເປນສມ, ບໍມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ສ້ັນ ຫືຼ ຢໃຕດິນ, ເສ້ັນຜາສນກາງ   12 
ຊມ. ກາບໃບ ເປດອາອອກ, ສີຂຽວປນນາຕານ ແລະ ມີຂົນສີນາຕານ, ໜາມສີນາຕານເປນແຖວ
ລາດອຽງ, ໜາມແປ ຍາວ 5 ຊມ; ຫໃບ ບມໍີ;  ເຂາົໃບບມໍີ; ມເືກາະຢກາບໃບບໍມີ;  ກົກ
ການໃບຍາວ 120 ຊມ; ການກາງໃບຍາວ 3,6 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກກວາງ ແຕລະຂາງ
ມີ 14-26 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ, ຂອບໃບມີຂົນ; ມເືກາະຢປາຍໃບບໍມີ;  ພົວ້
ດອກ ຍາວ 4 ມ, ບໍມີຫາງລອຍ (ບໍມີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກແຕກຍະອອກເປນລ້ິວໆຢສວນ
ປາຍ; ໝາກ ກົມສວຍຮບໄຂ ຍາວ 6 ຊມ ແລະ ກວາງ  3 ຊມ, ໝາກສີເຫຼືອງ ລວນ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ພາກໃຕ ຫວຽດນາມ ຢ ດົງນາຍ ແລະ ລາດົງ ຢ
ປາດົງດິບເຂດຕາ ແລະ  ຢເທິງພທີ່ມີຄວາມສງຈາກໜານາທະເລ 544-1,500 
ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນກໍລະກົດ (7); ໝາກສກ ເດືອນກໍລະກົດ (7). 

ການນາໃຊ: ເປອກນວນຂອງໝາກກິນໄດ. 

ໝາຍເຫດ: ຫວາຍຊະນິດນ້ີມີຄວາມເຂົ້າໃຈຍາກ; ບາງຕົວຢາງຊາກແຫງການຈັດລຽງ ຂອງໃບ
ຍອຍແມນບສໍະໝາສະເໝີ. 

Calamus dongnaiensis  Pierre ex Becc. 
 



 

 



 

 
 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫວາຍໜາມໄຊ, ບລອງຈິນຕຣາ, ກກົຕາປາຣ (ລາວ) 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ເກີດເປນສມ, ບໍມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ລາຕົ້ນຕັ້ງອິດສະລະ ຫຼື ພາດກາຍ, ເສ້ັນ
ຫວາຍຍາວ 6 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 5 ຊມ. ກາບໃບສີຂຽວເຂັ້ມ, ມີຂົນສີນາຕານເຂັມ້, ໜາມ

ສີນາຕານເປນແຖວສ້ັນ, ໜາມແປ ຍາວ 3.5 ຊມ; ຫໃບ ມ,ີ ໜາມສ້ັນເປນແຖວ, ຫກໃບແຕກ

ເປນສອງສວນເມື່ອແຫງແລວກໍຂຫົຼນ; ເຂາົໃບ ບມໍີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  ກົກການໃບ

ຍາວ 190 ຊມ, ໜາມສີເຫືຼອງເປນວົງ ອອມ; ການກາງໃບຍາວ 3 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບ
ຫອກ ແຕລະຂາງມີ 40 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ, ຂອບໃບມີຂົນ; ມເືກາະຢປາຍໃບບໍ
ມີ; ພວົດອກຍາວ 2 ມ, ບມໍຫີາງລອຍ (ບໍມີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດແຕກຢສວນ

ປາຍເປນລ້ິວໆ; ໝາກກົມສວຍຮບໄຂ ຍາວ 5 ຊມ ແລະ ກວາງ  2.5 ຊມ, ໝາກສີ 

ຂຽວ ຫຼື ສີນາຕານແດງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງຂອງລາວ (ມີຢປະເທດ
ບັງກະລາເທດ, ບຖານ, ຈີນ, ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອອິນເດຍ, ພະມາ, ເນ
ປານ ແລະ ໄທ) ຢປາດົງດິບເຂດຕາ,  ປາເທິງພ ຫືຼ ປາຜັດໃບ, ປກກະຕິເກີດຢ
ເຂດສງຊັນທີ່ມີຄວາມສງຈາກໜານາທະເລ 1,400 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ກມພາ (2); ໝາກສກ ເດືອນ ມີນາ (3) 
ແລະ ເມສາ (4). 

ການນາໃຊ: ເສັ້ນຫວາຍມີຄວາມແຂງໃຊເຮັດໂຄງກະຕາ ຫຼື ໂຄງຮາງເຄື່ອງຫັດຖະ
ກາ. 

Calamus erectus Roxb. 



 

 



 

 

 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ພເດົາໂຕກໄປຣ (ກາປເຈຍ) 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 20 ມ, ເສ້ັນຜາສນ
ກາງ 6 ຊມ. ກາບໃບ ສີເຫືຼອງປນຂຽວ, ມີຂົນສີເທົາ, ໜາມສີນາຕານປກ ຫມໜາເປນແຖວອຽງ, 

ໜາມຄາຍຄືເຂມັ ຫຼື ແປ ຍາວ 3.5-10 ຊມ ຢສວນຍອດກາບ; ຫໃບ ສ້ັນຫຼາຍ ຫືຼ ບໍມີ,     ໜາມ

ສ້ັນເປນແຖວ, ຫກໃບແຕກເປນສອງ ສວນເມື່ອແຫງ ແລວກໍຂຫົຼນ;  ເຂາົໃບ ມີ, ສີເຫຼືອງສ້ົມບມໍ ີ  
ໜາມຢສວນເທິງ;  ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  ກົກການໃບຍາວ 30 ຊມ; ການກາງໃບ 

ຍາວ 2.5 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບແຂບຍາວ ແຕລະຂາງມີ 65-70 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເ

ໝີ ແລະ ຢອນລົງ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ມີ, ຍາວ 2 ມ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 1,5 ມ, ບມໍີຫາງລອຍ 
(ບໍມມີືເກາະ); ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກ ກົມ ກວາງ  1 ຊມ, ໝາກສີ ເຫຼືອງ
ລວນ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ກາປເຈຍ (ມີຢເກາະບໍຣໂນ, ຟລິບປນ, ສິງກະໂປ, ສ
ມາດຕຣາ, ເປນິຊູລາ ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ) ຢປາຊາຍເລນ ແລະ ເຂດໃກກັບທະເລ
ທີ່ມີລະດັບໜານາທະເລຕາ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ຍັງບໍທັນມີການບັນທຶກ. 

ການນາໃຊ: ມີລາຍງານວາເສັ້ນຫວາຍມີຄນນະພາບຕາ ແລະ ມີການນາໃຊໜອຍ 
ທີ່ສດ. 

 

Calamus erinaceus (Becc.) J. Dransf. 
 



 

 



 

 
 
 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫຼມຶ, ຫວາຍຫຶຼມ (ລາວ) 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 7 ມ, ເສ້ັນຜາສນ

ກາງ 1.3ຊມ. ກາບໃບຂຽວມຂີົນສີເທົາຂາວ, ໜາມສີນາຕານປາຍໜາມ ດາປກຫມແຕໜອຍ

ຫາໜາແໜນ, ໜາມແປຊີ້ອອກທາງຂວາງ ຍາວ 1 ຊມ, ບາງຄັ້ງມີ ໜາມສ້ັນໆປນກະຈາຍຢນາ;  
ຫໃບມ,ີ ມີຂົນນາແໜນ;  ເຂາົໃບມ;ີ ມືເກາະຢກາບ ໃບມີ;  ກົກການໃບຍາວ 20 

ຊມ; ການກາງໃບຍາວ 0.5 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບ ຫອກ ແຕລະຂາງມີ 3-6 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດ

ລຽງບໍ ສະໝາສະເໝີເປນກມຫາງກັນ ຫຼື ມີໃບດຽວສະຫຼັບ, ປາຍໃບເປນຄແຍກກັນ ຫືຼ ຕິດກັນ
ໜອຍໜຶ່ງຢສວນກົກ; ມເືກາະຢປາຍໃບບໍມີ; ພວົດອກຍາວ 3 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມືເກາະ); 
ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກຍັງບມໍີຂມໍນ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກກາງຂອງລາວ ຢພພຽງນາກາຍ ເຂດປາດົງດິບ 
(ຍອດນາອອນ) ທີ່ມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 520-530ມ (ປະຈບັນຖືກນາ
ຖວມ). 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ເດືອນ ມີນາ (3); ໝາກສກ ບໍມຂີໍມນ 

ການນາໃຊ: ເສັ້ນຫວາຍໃຊເຮັດຫັດຖະກາ. 

 

 

 

Calamus evansii Henderson 
 



 

 



 

 

 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫວາຍເລົາ, ຫວາຍໝົນ, ຫວາຍໜາມເຫຼືອງ, ຫວາຍທນ, ບະລອງພລ (ລາວ); ເມີຍ
ໄກ, ເໝີຍໜຶກ, ເໝີຍໜຶກດາ, ເໝີຍໂຣຍ, ເໝີຍທຣ ໍ(ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 30 ມ, ເສ້ັນຜາ
ສນກາງ 5 ຊມ. ກາບໃບຂຽວປນເຫືຼອງ, ມີຂົນສີນາຕານ ເຂັ້ມປກຫມໜາແໜນ, ມໜີາມໜາ    

ແໜນ, ສີດາ, ນາຕານ ຫຼື ສີເຫືຼອງ, ໜາມແປ ຍາວ 5.5 ຊມ (ບາງຄັ້ງມໜີາມຍາວເຖິງ 10 ຊມ 

ຢປາຍສດຂອງກາບໃບ) ມີໜາມ ສ້ັນໆປນກະຈາຍຢນາ; ຫໃບມ ີ ຍາວ 10 ຊມ, ເປນແຜນໃຍ
ແຕກ ເປນລ້ິວໆເມື່ອແຫງແລວກໍຂຫົຼນລົງ; ເຂາົໃບມີ ແຕບຈໍະແຈງ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ 
ຍາວ 7 ມ; ກົກການໃບຍາວ 70 ຊມ; ການກາງໃບຍາວ 3 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ
ແຄບ ແຕລະຂາງມີ 24-36 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງ ສະໝາສະເໝີ, ຂອບໃບມຂີົນຈະແຈງ;      ມື
ເກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກຍາວ 7 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດ

ຮັດ ແລະ ແຕກເປນລ້ິວໆຢສວນປາຍ; ໝາກກົມຫາສວຍ ຍາວ 3.5 ຊມ ແລະ ກວາງ 2.5 

ຊມ.  ໝາກສີຂຽວ ຫຼື ສີນາຕານ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກເໜອືຂອງລາວ, ພາກໃຕ ແລະ ພາກກາງ 
ຫວຽດນາມ (ມີຢປະເທດບັງກະລາເທດ, ບຖານ, ຈີນ, ພະມາ, ເນປານ ພາກຕາ 
ເວັນອອກສຽງເໜືອອິນເດຍ ແລະ ໄທ)  ຢປາດົງດິບເຂດພຽງ ຫືຼ ປາຢເທິງພ ທີ່ມີ
ລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 100-1,350 ມ  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ເດືອນ ມີນາ (3), ເມສາ (4) ແລະ ຕລາ (10); ໝາກສກ 
ເດືອນ ເມສາ (4) ແລະ ພຶດສະພາ (5). 

ການນາໃຊ: ເສັ້ນຫວາຍມີຄນນະພາບປານກາງໃຊເຮັດຫັດຖະກາ. 

Calamus flagellum Griff. 
 



 

 



 

 

 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍຣັກ, ເໝີຍເວນ (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 8 ມ, ເສ້ັນຜາສນ

ກາງ 1.3ຊມ. ກາບໃບມຂີົນສີນາຕານປກຫມໜາແໜນ, ມໜີາມຂຽວປນ ສີເຫືຼອງ, ໜາມຍາວ 

1.1 ຊມ; ຫໃບມ;ີ  ເຂາົໃບມ;ີມືເກາະຢກາບໃບມີ ຍາວ 1.9 ມ;  ກົກການໃບຍາວ 
22 ຊມ; ການກາງໃບຍາວ 0.6 ມ, ໃບຍອຍ ເປນຮບສວຍ ແຕລະຂາງມີ 7-10 ໃບ, ໃບຍອຍ
ຈັດລຽງເປນກມ, ປາຍໃບຫຍັບ ເຂົ້າໃກກັນຄາຍຄໃືບວີ, ປາຍໃບເປນຄຕິດຈອດກັນຢສວນກົກ, 
ໃບອອນບາງຄາຍໜັງ, ເສ້ັນເອັນໃບເດັນຊັດໄຂວ ກັນສີເຫືຼອງ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ;  ພົວ້
ດອກຍາວ 3 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກ ກົມ ກວາງ 

0.7ຊມ. ໝາກສີຂຽວ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກໃຕຫວຽດນາມ ຢປາດົງດິບເຂດສງຊັນ ທີ່ມີ
ລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 900-1,000 ມ  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ກໍລະກົດ (7) ແລະ ໝາກສກ ເດືອນສິງຫາ 
(8)  

ການນາໃຊ: ບໍມີການບັນທຶກ. 

Calamus flavinervis Henderson & N. Q. Dung 
 



 

 



 

 

 

 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ພດາວໂຕກ (ກາປເຈຍ), ຫວາຍໜອງ (ລາວ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 30 ມ, ເສ້ັນຜາສນ

ກາງ 1.5ຊມ. ກາບໃບ ຂຽວມຂີົນສີນາຕານປກຫມ, ມໜີາມກະຈາຍຫາໜາແໜນ, ໜາມເປນ

ຮບສາມຫຽຼມແປປາຍໜາມດາ, ໜາມຍາວ 2 ຊມ; ຫໃບມ;ີ  ເຂາົໃບມີ; ມເືກາະຢກາບໃບ 
ມີ ຍາວ;  ກົກການໃບສ້ັນ ຫືຼ ບມໍີ; ການກາງໃບ ຍາວ 1 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກແຄບ 
ແຕລະຂາງມີ 15-20 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ, ກອງໃບສີເທົາຂຽວ, ໃບກກົລຽວກັບ

ຫັຼງມາຜານກາບໃບ; ມເືກາະຢປາຍໃບບໍມີ; ພົວ້ດອກຍາວ 1.3 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມມີືເກາະ); 

ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກກມົສວຍ ຍາວ 1.6 ຊມ ແລະ ກວາງ 1.2 ຊມ. ໝ

າກສີເຫຼືອງ ຫຼື ຂາວ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ຢກາປເຈຍ ແລະ ພາກກາງຂອງລາວ, ພາກ
ຕາເວັນຕົກສຽງໃຕຫວຽດນາມ, ປະເທດໄທ ຢຕາມໜອງຕາມບຶງທີ່ມີລະດັບສງ
ຈາກໜານາທະເລຂອນຂາງຕາ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ເປນໝາກ ເດືອນ ສິງຫາ (8)  

ການນາໃຊ: ຢທອງຖິ່ນເສ້ັນຫວາຍໃຊຈັກສານເຮັດເຄື່ອງຫັດຖະກາ. 

 

Calamus godefroyi Becc. 

 



 

 



 

 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫວາຍຫອມ, ຫວາຍສມ, ຫວາຍແທໆ (ລາວ); ເໝີຍເຕັດ, ເໝີຍໜກຶ (ຫວຽດນາມ) 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 30 ມ, ເສ້ັນຜາສນ
ກາງ 2 ຊມ. ກາບໃບ ຂຽວມຂີນົລາຍມືດ ແລະ ສີນາຕານປນຂາວປກຫມ, ບໍມໜີາມຫຼື ມ ີ  ໜ

າມກະຈາຍຫາງໆ, ປາຍໜາມດາ, ກົກໜາມເປນຮບຈວຍ, ໜາມຍາວ 0.5 ຊມ; ຫໃບ ນອຍ, ບໍ

ມີໜາມ; ເຂາົໃບ ມີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ;  ກົກການໃບສ້ັນ; ການກາງໃບ ຍາວ 0.7 ມ, 

ໃບຍອຍເປນຮບເສ້ັນ ຫືຼ ຮບຫອກແຄບແຕລະຂາງມ ີ 8-15 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ 
ແຕວາເປນຫວາງຢຫາງກັນ, ໃບຂຽວເຫ້ືຼອມ, ປາຍໃບງໍ, ໃບຢສວນປາຍໃກກັນຄາຍຄໃືບວີ, ປາຍ
ໃບເປນຄແຕສວນກົກບຕໍິດຈອດກັນ, ໜາໃບມຂີົນ ແລະ ມີເສ້ັນເອັນໃບ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; 

ພົວ້ດອກ ຍາວ 0.7 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ;    ໝາກ 

ມີຂັ້ວນສ້ັນ, ກົມຮບໄຂຫາສວຍ ຍາວ 2.5 ຊມ ແລະ ກວາງ 1.7 ຊມ. ໝາກສກ

ສີເຫຼືອງ ຫຼື ສີ ເປອກໝາກກຽງສກ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ຢພາກກາງຂອງລາວ ແລະ ພາກກາງຫວຽດນາມ ຢ 
ທົວທຽນເຫວ, ກວາງນາມ ແລະ ກົນຕມ (ມີຢບັງກະລາເທດ, ຈີນ, ຕາເວັນອອກ 
ສຽງເໜືອຂອງອິນເດຍ ແລະ ພະມາ) ຢປາດົງດິບເຂດພຽງ ຫຼື ຢປາດົງເຂດສງ ທີ່ມີ
ລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 850-1,500 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ເປນໝາກ ເດືອນ ມີນາ (3), ທັນວາ (12).  

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບປານກາງ (ຫວຽດນາມ), ຢ ລາວ ເສ້ັນຫວາຍມຄີນນະພາບດີ
ໃຊມັດ ແລະ ຈັກສານເຮັດເຄື່ອງຫັດຖະກາ. 

 

 

Calamus gracilis Roxb. 
 



 

 



 

 

 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ພດາວອາກໂມນ, ພດາວທຣຽດ, ທຣຽດອັນໂມນ (ກາປເຈຍ); ຫວາຍແດງ (ລາວ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 20 ມ, ເສ້ັນຜາສນ
ກາງ 3 ຊມ. ກາບໃບ ຂຽວມືດມີຝນສີນາຕານ ຫຼື ຂົນສີນາຕານແຈງ, ມີໜາມສີນາຕານກະຈາຍ

ປກຫມໜາແໜນ, ໜາມແປຊີ້ຊັນຂຶ້ນ, ໜາມຍາວ 3.5 ຊມ (ບາງຄັ້ງຍາວ 10 ຊມ ຢສວນປາຍ

ກາບ); ຫໃບ ມີຍາວເດັນຊັດ, ບາງ, ເປນລ້ິວ ເມື່ອແຫງແລວ ກໍຂຫຼນົໄປ; ເຂາົໃບ ມີ; ມເືກາະຢ

ກາບໃບ ມີ ຍາວ 3 ມ; ກົກການໃບ ຍາວ 35 ຊມ; ການກາງໃບ ຍາວ 1.3 ມ, ໃບຍອຍ

ເປນຮບເສ້ັນ-ຮບຫອກແຄບ ແຕລະຂາງມີ 30-65 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ, ໃບປາຍ
ນອຍກວາໃບອ່ືນໆ; ມເືກາະຢປາຍໃບບໍມີ; ພົວ້ດອກຍາວ 3 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມືເກາະ); ກາບ

ຊອນດອກຫຼົມ, ແຕກຍະອອກ, ແບນພຽງ, ສີນາຕານ; ໝາກກົມ ກວາງ 0.8 ຊມ. ໝາກສກ

ສີເຫຼືອງ ຫຼື ສີນາຕານແດງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ຢກາປເຈຍ ແລະ ພາກໃຕຂອງລາວ (ມີຢບັງກະລາເທດ

, ບຖານ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ພະມາ, ໄທ, ເປນີຊູລາມາເລເຊຍ) ຢປາດົງດິບເຂດພຽງ 

ຫືຼ ຢປາດົງເຂດສງ, ປາຊາວານາ,ປາປະສມົຜັດໃບ, ເຂດປາທີ່ມີການລົບກວນ, ປາ
ແຄມທາງແຄມນາທີ່ມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 1,200 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກ ເດືອນ ທັນວາ (12).  

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບດີໃຊສານກະຕາ  ແລະ ເຮັດເຄື່ອງຫັດຖະກາ. 

 

 

 

 

Calamus guruba Buch.-Ham. 

 



 

 



 

 

 

 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫຍາເສີຍ, ຢຽວໂມ (ລາວ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ເກີດລາດຽວ, ບໍມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 1.8 ມ, ເສ້ັນຜາ

ສນກາງ 4 ຊມ. ກາບໃບ ເປດອາອອກ, ສີຂຽວ, ໜາມເຫຼືອງແປເປນຫວີ ໜາມຍາວ 3 ຊມ;    
ຫໃບ ມີເຫັນເດັນຊັດມໜີາມ; ເຂາົໃບ ບໍມີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  ກົກການໃບ ຍາວ 
85 ຊມ ມີໜາມສີເຫຼືອງເປນຈມ; ການກາງໃບຍາວ 1 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບເສ້ັນ ແຕລະ
ຂາງມີ 27-37 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ; ມເືກາະຢປາຍໃບບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ   

1.8ມ ຕັ້ງຊັນຂຶ້ນ, ບມໍີຫາງລອຍ (ບມໍີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກແຕກຍະເປດອອກ, ເປນເສ້ັນບິດ

ສວນປາຍ; ຕົ້ນຜພົ້ວດອກເປນງາ (ຕົ້ນແມພົ້ວດອກບໍເປນງາ); ໝາກ ກົມສວຍ ຍາວ 1.2 

ຊມ ແລະ ກວາງ 0.9 ຊມ. ໝາກສີນາຕານແດງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກໃຕຂອງລາວ (ຢປາສະຫງວນ ພເຫັຼກໄຟ ແຂວງ ອັດຕະ
ປ) ຢປາຜັດໃບເຂດຕາທີ່ມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 200-300ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກ ເດືອນ ພຶດສະພາ (5) ແລະ ເປນໝາກເດືອນກມພາ 
(2), ພຶດສະພາ (5) ແລະ ເດືອນ ມີຖຸນາ (6).  

ການນາໃຊ: ໝາກກິນໄດ, ເສ້ັນຫວາຍໃຊເຮັດດາມພາ, ດາມມີດ ແລະ ດາມຫອກ, ໃບໃຊ ມງ
ຫຼັງຄາ. 

 

Calamus harmandii Pierre 
 



 

 



 

 

 

 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫວາຍໜາມລ່ີ, ຫວາຍຫາງໜ, ຫວາຍແຂບ, ບລອງຄະແນ (ລາວ); ເໝີຍຮົງ, ເໝີຍ
ເມິດ, ເໝີຍເນັບ, ເໝີຍເຕິດ (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 20 ມ, ເສ້ັນຜາ

ສນກາງ 1.8 ຊມ. ກາບໃບຂຽວ, ມີຂົນລາຍສີນາຕານ, ມີໜາມກະຈາຍປກຫມໜາແໜນ,      

ໜາມສີເຫືຼອງແປເປນສາມຫຼຽມ, ໜາມຍາວ 2.5; ຫໃບ ນອຍຫຼາຍ, ບາງຄ້ັງມໜີາມ; ເຂາົໃບ 

ມີ;ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ, ຍາວ 4 ມ;  ກົກການໃບຍາວ 55 ຊມ; ການກາງໃບ ຍາວ 

1.3ມ, ໃບຍອຍເປນຮບເສ້ັນແຕລະຂາງມີ 29-45 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີເປນຫວາງ 

(ເປນຈມຢຫາງກັນ), ເສ້ັນເອັນໃບດານເທິງມຂີົນ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກຍາວ 4.5 

ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມເືກາະ); ກາບຊອນດອກແຕກບິດຢສວນປາຍ; ໝາກກົມສວຍຮບໄຂ 

ຍາວ 1.5 ຊມ ແລະ  ກວາງ 1 ຊມ. ໝາກສີນາຕານເຫຼືອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ຢພາກກາງຫາພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ພາກກາງຫາພາກ    
ເໜືອຫວຽດນາມ (ມີຢ ຈີນ, ພະມາ ແລະ ໄທ) ຢປາດົງດິບເຂດຕາ ຫືຼ ຢປາດົງເຂດສງ, ປາຊາວາ
ນາ, ປາຂັ້ນສອງທີ່ມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 100-800 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກ ເດືອນ ກມພາ (2), ທັນວາ (12).  

ເດືອນ ເມສາ (4), ເດືອນ ພຶດສະພາ (5), ເດືອນ ກໍລະກົດ (7), ເດືອນ ຕລາ (10), ເດືອນ
ທັນວາ (12) ແລະ ເປນໝາກເດືອນ ຕລາ(10). 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບປານກາງໃຊເຮັດເຄ່ືອງຫັດຖະກາ. 

Calamus henryanus Becc. 

 



 

 



 

 

 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ພເດົາບັນລາດັງເປນ (ກາປເຈຍ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ບມໍີອະໄວຍະວະປນໄປ, ລາຕົ້ນຕັ້ງຢາງອິດສະລະ ຫຼື ອາໃສພາດ

ຂຶ້ນ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 2 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 2.5 ຊມ. ກາບໃບ ເປດອາອອກ, ສີຂຽວ, ໜ

າມແປຂຽວ ຫຼື ສີນາຕານ ກົກໜາມເປນຫວີ ໜາມຍາວ 6 ຊມ; ຫໃບ ມີເຫັນເດັນຊັດ, ຍາວເຖິງ 
20 ຊມ; ເຂາົໃບ ບໍມີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  ກົກການໃບ ຍາວ 70 ຊມ ມີໜາມ

ສີນາຕານເປນຈມ; ການກາງໃບ ຍາວ 0.4 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບເສ້ັນ ແຕລະຂາງມີ 77-98 

ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 1 ມ ຕັ້ງຊັນຂຶ້ນ, 
ບມໍີຫາງລອຍ (ບມໍີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກແຕກຍະເປດອອກ, ເປນເສ້ັນບິດສວນປາຍ; 
ພາກສວນພົ້ວດອກບໍມີງາ (ບາງຄັ້ງຕ້ົນຍັງບທໍັນແກປາຍພົ້ວດອກເປນງາ); ໝາກ ແກບທໍັນມຂີໍ
ມນ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ຢກາປເຈຍ ເຂດພທີ່ມີປາໝາກແໜງ (ເປສາດ, ກາ
ປງສະເປດ, ແຂວງ ໂກກົງ) ປາເຂດພສງຢຈອມພທີ່ມລີະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 
1,200 ມ ຫຼື ຢສງກວານ້ີ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກ ເດືອນ ກມພາ (2)  

ການນາໃຊ: ຍັງບໍທັນມຂີມໍນ. 

Calamus kampucheaensis Henderson & KhouEang Hourt 

 



 

 



 

 

 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍເຣັດ, ໝາງລາ (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 3 ມ, ເສ້ັນຜາສນ

ກາງ 0.9 ຊມ. ກາບໃບສີຂຽວ ຫືຼ ສີນາຕານ, ໜາມກະຈາຍຫາງໆກັນ, ໜາມສີເຫືຼອງ, ປາຍດາ, 

ໜາມຍາວ 1 ຊມ, ບາງຄັ້ງບໍມໜີາມ; ຫໃບ ສ້ັນ, ບໍມີໜາມ; ເຂາົໃບ ມີ; ມເືກາະຢກາບໃບ

ມີ ຍາວ 0.2 ມ; ກົກການໃບ ຍາວ 15 ຊມ; ການກາງໃບ ຍາວ 0.3 ມ, ໃບຍອຍເປນ

ຮບຫອກ ແຕລະຂາງມີ 5-6 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງເປນກມ, ປາຍໃບເປນຄ ແລະ ຕິດຈອດກັນຢ

ສວນກົກໃບ, ບມໍຂີົນ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກຍາວ 0.5 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມືເກາະ); 

ກາບຊອນດອກແຕກຍະມາຮອດກົກ, ເປນເສ້ັນບິດ; ໝາກກມົ ປາຍແຫຼມ, ກວາງ 0.7 ຊມ,    

ໝາກ ສີນາຕານ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກກາງຫວຽດນາມ ຢເຂດກົນຕມ (ເມືອງກົນປະລອງ) ປາ
ເຂດພສງ ທີ່ມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 1,100-1,200ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ:  ເປນໝາກເດືອນ ເມສາ (4).  

ການນາໃຊ: ຍັງບໍທັນມຂີມໍນ. 

Calamus  kontumensis Henderson, N. K. Ban& N. Q. Dung 

 



 

 



 

 

 

 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫວາຍຫຼຶມ, ຫວາຍກະໂຕກ, ຫວາຍວະ, ຫວາຍແຂວໝີ (ລາວ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 40 ມ, ເສ້ັນຜາ
ສນກາງ 5 ຊມ. ກາບໃບ ຂຽວມືດ ແລະ ມຂີົນສີນາຕານປກຫມ, ມໜີາມສີນາຕານປາຍດາປກ
ຫມໜາແໜນ, ໜາມສາມຫຼຽມແປ, ໜາມຍາວ 6 ຊມ, ມໜີາມນອຍປນຢຫຼາຍ; ຫໃບ ມີ, ມ ີ  
ໜາມຫຼາຍ;  ເຂາົໃບ ມີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ, ຍາວ;  ກົກການໃບຍາວ 35 ຊມ, ມີ 
ໜາມສີຂາວແມນອອມຮອບເປນວົງ; ການກາງໃບຍາວ 2 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ ແຕ
ລະຂາງມີ 50 ໃບ, ຢເປນກມ 2-5 ໃບ ແລະ ແຜແບນອອກໄປທິດທາງແຕກຕາງກັນ, ກອງໃບມີ
ຝນລະອອງສີຂາວ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 10 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມມີືເກາະ); 
ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດຢສວນກົກຫາກາງ, ສວນປາຍກາບແຕກຍະອອກ; ໝາກ ເປນຮບ

ກັບສວຍ ຍາວ 2 ຊມ ແລະ ກວາງ 1.2 ຊມ. ໝາກສີນາຕານເຫຼືອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກກາງຂອງລາວ ຢປາດົງດິບເຂດຕາ ທ່ີມີລະດັບສງຈາກ
ໜານາທະເລຕາ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ມີຖຸນາ (6);  ເປນໝາກ ເດືອນ ມັງກອນ 
(1) ແລະ ເດືອນ ສິງຫາ (8). (ເປນໝາກ 2 ຄັ້ງຕໍປຄື: ເດືອນມັງກອນ (1) ແລະ ເດືອນສິງຫາ 
(8). 

ການນາໃຊ: ໃຊເຮັດຫັດຖະກາເຄືອ່ງເຮືອນ ແລະ ສານກະຕາ; ເປນຫວາຍທີ່ມີຄນນະພາບ ອັນດັບ
ສາມລອງຈາກຫວາຍທນ ແລະ ຫວາຍຕະບອງ. 

Calamus laoensis T.Evans, K.sengdala, 0.Viengkham, 
B.Thammavong & J.Dransf. 

 



 

 



 

 

 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍຕື໋, ເໝີຍຊນັ (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດລາດຽວ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 70 ມ, ເສ້ັນຜາສນ

ກາງ 5.5 ຊມ. ກາບໃບຂຽວ, ມີຂົນສີນາຕານມືດປກຫມ ແລະ ຂຫົຼນ (ປຽນສີກາບ), ບມໍີ  ໜ

າມ ຫຼື ມີໜາມໜອຍ, ໜາມເປນຂຍໍາວ 1 ຊມ; ຫໃບ ບມໍີ;  ເຂາົໃບ ມີພົ້ນເດັນ; ມເືກາະຢ

ກາບໃບ ມີພົ້ນເດັນ, ຍາວ 5 ມ;  ກົກການໃບຍາວ 25 ຊມ; ການກາງໃບ ຍາວ 1.4 

ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ ແຕລະຂາງມີ 39-51 ໃບ, ໃບຈັດລຽງສະເໜີ, ໜາໃບດານເທິງມຂີົນ

ຢເສ້ັນເອັນໃບທັງສອງຂາງ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 2.8 ມ, ມີຫາງລອຍ ຫຼື ມື

ເກາະ (ພົ້ວດອກຜບມໍີຫາງລອຍ); ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກ ເປນຮບກັບສວຍ ຍາວ 

3.5 ຊມ ແລະ ກວາງ 2 ຊມ. ໝາກສີເຫຼືອງສົມປນແດງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ກາປເຈຍ ຢມົນດນຄີລີ (ເຂດອະນລັກຊີວະນາໆ ພັນເສມາ) 
ແລະ ພາກໃຕຫວຽດນາມ ຢ ດົງນາຍ (ເຂດປາປອງກັນແຫງຊາດ ກັດຕຽນ) ຢປາດົງດິບ
ເຂດຕາ ແລະ ເຂດເຄິ່ງປາດົງດິບທີ່ມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 150-250 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ເປນໝາກເດືອນ ພຶດສະພາ (5). 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍຄນນະພາບສງ ຢຫວຽດນາມໃຊເຮັດຫັດຖະກາເຄື່ອງເຮືອນ, ແຕມີລາຍ
ງານວາຢ ກາປເຈຍ ໃຊປະໂຫຍດບໍໄດ (Khou Eang Hourt, 2008). 

Calamus  lateralis Henderson, N. K. Ban & N. Q. Dung 

 



 

 



 

 

 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ໂຕກຂະມມຶ, ພເດົາໂຕກຂະມມຶ (ກາປເຈຍ) 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ສມມີລັກກສະນະໃຫຍແໜນໜາ ມີຮາກຫຼາຍ, ມີອະໄວຍະວະ

ປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 100 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 2.5 ຊມ. ກາບໃບຂຽວ, ລາຍມືດ, ມີ

ຂົນສີນາຕານປນຂາວປກຫມ, ມໜີາມສ້ັນຢຫາງໆກັນ, ກົກໜາມເປນຕມ, ໜາມຍາວ 0.5 ຊມ; 

ຫໃບ ມີ, ໜອຍ; ເຂາົໃບ ມີພົນ້ເດັນ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມີພົ້ນເດັນ; ກົກການໃບຍາວ 
10 ຊມ; ການກາງໃບຍາວ 34 ຊມ, ໃບຍອຍເປນຮບເສ້ັນ ແຕລະຂາງມີ 25-27 ໃບ, ໃບຈັດ
ລຽງສະເໜີ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 2 ມ, ມີຫາງລອຍ ຫຼື ມືເກາະ; ກາບຊອນ

ດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກ ເປນຮບກັບສວຍ ຍາວ 2 ຊມ ແລະ ກວາງ 1.5 ຊມ.  ໝາກ

ສີນາຕານສ້ົມ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ກາປເຈຍ (ເຂດພໝາກແໜງ ຢ ບັດຕາບັງ ແລະ ປຊາດ) ຢ
ປາດົງດິບເຂດຕາ ແລະ ເຂດປາມີພສງ ທີ່ມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 200-
927 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ:  ເປນໝາກເດືອນ ກມພາ (2). 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍຄນນະພາບສງ ຢຫວຽດນາມໃຊເຮັດຫັດຖະກາເຄື່ອງເຮືອນ.  

Calamus mellitus Henderson & Khou Eang Hourt 



 

 



 

 

 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫວາຍແດງ, ຫວາຍກາເຫົຼາ (ລາວ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 3 ມ, ເສ້ັນຜາສນ
ກາງ 1 ຊມ. ກາບໃບ ຂຽວປນເຫືຼອງ, ມີໜາມສີນາຕານຢຫາງໆກັນ, ປາຍໜາມດາ, ໜາມແປຊີ້

ອອກທາງຂາງ ຫຼື ຊີ້ຂຶ້ນເທິງ, ໜາມ ຍາວ 1.4 ຊມ (ບາງຄັ້ງຢຂອບກາບໃບໜາມຍາວ 2.5 ຊມ); 

ຫໃບ ມພີົ້ນເດັນ, ເປນໄຍ, ແຕກແຍກອອກຈາກກັນ;  ເຂາົໃບ ມີພົ້ນເດັນ; ມເືກາະຢກາບໃບ

ບໍມີ ຫືຼ ມີກໍຫາຍາກ;  ກົກການໃບຍາວ 10 ຊມ; ການກາງໃບຍາວ 0.7 ມ, ໃບຍອຍ

ເປນຮບຫອກ ແຕລະຂາງມີ 5-6 ໃບ, ໃບຈັດລຽງສະເໜີ ແຕຢຫາງໆກັນ, ກອງໃບເປນສີເທົາຂາວ, 

ປາຍໃບເປນຄ ຕິດຈອດກັນຢສວນກົກ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 0.4 ມ, ມີຫາງ

ລອຍສ້ັນໆ ຫຼື ບໍມີ; ກາບຊອນດອກເປດອາອອກ ແລະ ບໍຮັດແໜນ; ໝາກ ເປນຮບກັບສວຍ 

ຍາວ 2 ຊມ ແລະ ກວາງ 1.5 ຊມ. ໝາກ ຍັງບທໍັນມຂໍີມນ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກກາງຂອງລາວ (ບານນາປາ, ເມືອງບໍລິຄັນ ແລະ ບານ
ຫາດໄຄ, ເມືອງທາພະບາດ, ແຂວງບໍລິຄາໄຊ) ຢປາແຄມນາ ຫືຼ ປາໄມປອງ (ປາໄຜ) ທີ່ມີລະດັບສງ
ຈາກໜານາ ທະເລ 140-160 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ມັງກອນ (1). 

ການນາໃຊ: ຍອດກິນໄດ ແລະ ເສ້ັນຫວາຍໃຊເຮັດເຄ່ືອງຫັດຖະກາ.  

 

 

 

Calamus minor Henderson 



 

 



 

 

 

 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເຫວດະ, ເໝີຍ, ຊອງດະ (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ບມໍີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ລາຕົ້ນຢແບບອິດສະລະ, ເສ້ັນຫວາຍ

ຍາວເຖິງ 4 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 2.5 ຊມ. ກາບໃບຂຽວ ຫືຼ ສີນາຕານ, ໜາມສີດາເປນແຖວ,    

ໜາມແປ, ໜາມຍາວ 2.5 ຊມ, ໜາມຈັບຢສັນເປນສວນໃຫຍສະຫຼັບກັບໜາມສ້ັນໆ; ຫໃບ ມີ

ພົ້ນເດັນ, ເປນໜາມ;  ເຂາົໃບ ບໍມ;ີ ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  ກົກການໃບຍາວ 40 

ຊມ; ການກາງໃບ ຍາວ 0.8 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບເສ້ັນ ແຕລະຂາງມີ 23-34 ໃບ, ໃບຈັດລຽງ

ສະເໜີ ແຕບາງຄັ້ງເປນຫວາງ, ມີຂົນຢຂອບໃບ ແລະ ຢເສ້ັນເອັນໃບດານເທິງ; ມເືກາະຢປາຍໃບ 

ບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 0.5 ມ, ບໍມີຫາງລອຍ (ບໍມີມເືກາະ), ພົ້ວດອກຕັ້ງຊັນຂຶ້ນ; ກາບຊອນ

ດອກແຕກ ແລະ ເປນເສ້ັນບິດ; ໝາກ ກົມຮບໄຂຍາວ 1.5ຊມ ແລະ ກວາງ 0.6 ຊມ, ສີ

ນາຕານສົ້ມ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກກາງຫວຽດນາມ ໃກກບັເມືອງ ດານັງ ແລະ ກົນຕມ 
ແລະ ອາດຈະຢຕິດກັບລາວຢປາເຂດສງ ທີ່ມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 1,100-
1,300ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ມີນາ (3), ເດືອນ ກໍລະກົດ (7), ເດືອນ
ພະຈິກ (11) ແລະ ເປນໝາກເດືອນ ມັງກອນ (1). 

ການນາໃຊ: ຍັງບທັໍນມຂີມໍນ.  

 

Calamus modestus T. Evans & T. P. Anh 

 



 

 



 

 

 

 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫວາຍນວນ, ຫວາຍໜຽວ, ຫວາຍນົກຂໍ, ຫວາຍໜາມເຫືຼອງ, ກະແຕັງບະລໍ (ລາວ); 
ຊອງເມິດ, ເໝີຍຊອງ, ຊອງ (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດລາດຽວ ຫຼື ເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວ ເຖິງ 35 ມ, 
ເສ້ັນຜາສນກາງ 5 ຊມ. ກາບໃບ ຂຽວ, ເຫຼືອງ ຫຼື ສີນາຕານແດງ, ມີໜາມ ໜາແໜນ, ມໜີາມ
ສີເຫືຼອງປນນາຕານ, ໜາມແປເປນຮບສາມຫຽຼມ, ຊີ້ລົງລມ, ໜາມຍາວ 5 ຊມ, ມີໜາມນອຍສ້ັນ
ສັບປນຢຫຼາຍ; ຫໃບ ມີແຕນອຍ, ບມໍໜີາມ; ເຂາົໃບ ມີພົ້ນເດັນ; ມືເກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  
ກົກການໃບສ້ັນ ຫືຼ ບໍມີ; ການກາງໃບ ຍາວ 3.3 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ ແຕລະຂາງມີ 13-
36 ໃບ, ໃບຈັດລຽງບສໍະເໝີ ຫືຼ ຈັດລຽງສະເໝີ, ບາງຄັ້ງເປນຈມຢຫາງໆກັນ, ຂອບໃບເປນຂົນ; 
ມເືກາະຢປາຍໃບມີ, ຍາວ 1.6 ມ; ພົວ້ດອກຍາວ 2 ມ, ບມໍີຫາງລອຍ (ບໍມີມືເກາະ); ກາບ
ຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກ ກມົຮບໄຂ ຫຼື ຮບກັບສວຍ ມຂີວັ້ນສ້ັນເປນຮບກັບສວຍຍາວ 
2.4 ຊມ ແລະ ກວາງ 2.5 ຊມ. ໝາກ ສີຂາວ ແລະ ເກັດຫມໝາກເປນຮອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງຂອງລາວ ແລະ ພາກເໜືອ ແລະ 
ພາກກາງຫວຽດນາມ (ມຢີບັງກະລາເທດ, ບຖານ, ຈີນ, ພາກເໜືອຂອງອິນເດຍ, ພະມາ, ເນປານ 
ແລະ ໄທ) ຢປາດົງດິບເຂດຕາ ຫຼື  ທີ່ມີລະດັບສງ ຈາກໜານາທະເລ 100-1,500 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ມີນາ (3) ແລະ ເດືອນ ພຶດສະພາ (5);  ເປນ
ໝາກ ເດືອນ ກໍລະກົດ (7), ເດືອນກັນຍາ-ພະຈິກ (9-11). 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບສງໃຊເຮັດຫັດຖະກາເຄື່ອງເຮອືນ ແລະ ໃຊມັດ; ບາງຄັ້ງກໍ
ປກ. 

ໝາຍເຫດ: ເປນຊະນິດຫວາຍທ່ີມີການປຽນແປງຢຕະຫຼອດ, ໂດຍສະເພາະ ແມນຂະໜາດຂອງ  ໃບ
ຍອຍ ແລະ ການຈັດລຽງຂອງໃບ, ແລະ ກບໍເໍປນການງາຍຖາບໍມີໝາກມາຈັດຈາແນກສາຫຼບັ 
ຫວາຍໜາມເຫຼືອງCalamus palustris.  

 

 

Calamus nambariensis Becc. 

 



 

 



 

 

 

 

 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫວາຍກະທງິ (ລາວ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 7 ມ, ເສ້ັນຜາສນ

ກາງ 1 ຊມ. ກາບໃບ ຂຽວ, ມໜີາມສີນາຕານຄາຍຄືເຂັມກະຈາຍ, ໜາມຍາວ 0.7 ຊມ;  ຫໃບ 

ມ;ີ  ເຂາົໃບ ມີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ ຍາວ 1,8 ມ;  ກົກການໃບຍາວ 10 ຊມ; 

ການກາງໃບ ຍາວ 0.6 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບສວຍ (ຮບຮີ) ແຕລະຂາງມີ 5-9 ໃບ, ໃບຈັດລຽງ

ເປນຈມຫາງກັນ, ປາຍໃບຢໃກກນັລັກສະນະຄາຍຄືໃບວີ, ປາຍໃບເປນຄຕິດຈອດກັນຢສວນກົກ; 

ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກຍາວ 2.2 ມ, ມີຫາງລອຍ, ພົ້ວດອກທາອິດບໍເປນງາ ຫືຼ ເປນ

ງາສວນໜອຍ; ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກ ກົມກວາງ 0.7 ຊມ, ສີເຫຼືອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກກາງຂອງລາວ (ບານ ຫາດໄຄ, ເມືອງ ທາພະບາດ, 
ແຂວງ ບໍລິຄາໄຊ) ແຕກໍມີຢໄທ.  ຢປາດົງດິບເຂດຕາ, ຢປາແຄມນາ ຫືຼ ປາໄມປອງ (ປາ
ໄຜ) ທີ່ມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລຕາ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ຍັງບໍທັນມີຂມໍນ. 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍໃຊເຮັດເຄື່ອງຫັດຖະກາ.  

Calamus oligostachys T. Evans, K. Sengdala,0.Viengkham, B. 
Thammavong & J. Dransf. 

 



 

 



 

 

 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ພເດົາສະແວັງ, ຂະບັງກັນຕຣົງ, ຕະໂອນ (ກາປເຈຍ); ຫວາຍຫາງໜ, ຫວາຍໜາມ
ເຫືຼອງ, ຫວາຍແຂດ, ຫວາຍຂຽວ, ຫວາຍຫອມ, ຫວາຍໜາມຫາງ, ຫວາຍຕິວແຂງ, ຫວາຍສະວັງ, 
ຫວາຍສາດ, ຫວາຍຄັນບວງ, ເຣແຕຣ (ລາວ); ເໝີຍເຕາົ, ຊອງ, ຊອງແກັດ, ຊອງເໝີຍ  
(ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວ ເຖິງ 30 ມ, ເສ້ັນຜາສນ
ກາງ 3 ຊມ. ກາບໃບ ຂຽວ, ມຂີົນລາຍຂາວ ຫຼື ສີນາຕານ, ມີໜາມສີນາຕານ ແດງກະຈາຍທວົກາ
, ໜາມຍາວ 5 ຊມ, ໜາມຊີ້ລົງມີໜາມນອຍສັບປນຢຫຼາຍ; ຫໃບ ມີ ແຕນອຍ, ບມໍໜີາມ; ເຂາົ
ໃບ ມີພົ້ນເດັນ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  ກົກການໃບສ້ັນ ຫຼື ຍາວເຖິງ 30 ຊມ, ພຽງ 

ແລະ ມີໜາມຢດານເທິງ; ການກາງໃບ ຍາວ 1.7 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກກວາງ ແຕລະຂາງ

ມີ 16-20 ໃບ, ໃບຈັດລຽງບໍສະເໝີ ຫືຼ ມີສວນໜອຍຈັດລຽງສະເໝີ, ໃບຢຫາງກັນ, ຈັດລຽງ
ສະຫຼັບເປນຈມໆລະ 2-4 ໃບ, ຂອບໃບມຂີົນໜອຍ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ມີເດນັຊັດ, ຍາວ 2 

ມ; ພົວ້ດອກຍາວ 1.3 ມ, ບໍມີຫາງລອຍ (ບໍມີມືເກາະ), ພົ້ວດອກຕັ້ງ; ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດ

ຮັດ; ໝາກ ບໄໍດເກີດຢການສ້ັນ. ໝາກເປນຮບກັບສວຍ ຫຼື ສວຍຮບໄຂ ຍາວ 1.2 ຊມ 

ແລະ ກວາງ 1 ຊມ. ໝາກ ສີເຫຼືອງ, ປາຍໝາກຄາຍຄືຂວັ້ນນົມ. ເກັດຫມໝາກບໍເປນ
ຮອງ. ແລະ ເກັດຫມໝາກເປນຮອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ກາປເຈຍ, ລາວ, ພາກໃຕ ແລະ ພາກກາງ ຫວຽດນາມ 
(ມີຢເກາະອັນດາມັນ, ພະມາ, ໄທ ແລະ ເປນີຊູລາ ມາເລເຊຍ) ຢປາດົງດິບເຂດຕາ 
ຫືຼ ປາເຂດສງ, ເຂດທີ່ມີການລົບກວນ ທີ່ມີລະດັບສງ ຈາກໜາ ນາທະເລ 150-
1,900 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ຕລາ (10), ພະຈິກ (11) ແລະ ເປນໝາກ 
ເດືອນ ພຶດສະພາ (5). 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບສງໃຊເຮັດຫັດຖະກາເຄື່ອງເຮອືນ ແລະ ກິນຍອດ. 

Calamus palustris Griff. 

 



 

 

 



 

 

 

 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍຈິ, ເໝີຍແຣັດຈິ  (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວ ເຖິງ 10 ມ, ເສ້ັນຜາສນ

ກາງ 0.4 ຊມ. ກາບໃບຂຽວ, ມີຂົນສີນາຕານກະຈາຍທວົ, ມໜີາມໜອຍ, ໜາມຍາວ 0.2 ຊມ; 

ຫໃບ ມແີຕນອຍ, ບມໍີໜາມ; ເຂາົໃບ ມີພົ້ນເດັນ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ ຍາວ 60 ຊມ; 
ກົກການໃບຍາວ 3 ຊມ; ການກາງໃບາວ 19 ຊມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກແຄບ ແຕລະຂາງມ ີ
2-3 ໃບ, ໃບປາຍສດເປນຄຕິດຈອດກັນຢສວນກົກ ໜຶ່ງສວນສາມຂອງຄວາມຍາວໃບ, ບມໍີຂົນ; 

ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພວົດອກຍາວ 0.4 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກເປນ

ຫຼອດຮັດ; ໝາກ ກມົ, ກວາງ 1 ຊມ, ໝາກ ສີຂຽວ 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກໃຕ ຫາ ພາກກາງ ຫວຽດນາມ ຢຂັນໂຫ (ເມືອງ
ຂັນວິງ) ຢປາຂ້ັນໜຶ່ງ (ປາດ້ັງເດີມ), ດົງດິບ ທີ່ມີລະດັບສງຈາກໜາ ນາທະເລ 
300-400 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ເມສາ (4) ຫາເດືອນ ພຶດສະພາ (5), ແລະ 
ເປນໝາກ ເດືອນ ເມສາ (4) ຫາເດືອນ ພຶດສະພາ (5). 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບສງໃຊເຮັດກະຕາ ແລະ ໃຊມດັ. 

Calamus  parvulus Henderson & N. Q. Dung 

 



 

 



 

 
 
 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍ, ເໝີຍກັດ  (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວ ເຖິງ 15 ມ, ເສ້ັນຜາສນ

ກາງ 2.1 ຊມ. ກາບໃບ ຂຽວ, ມີໜາມສີນາຕານກະຈາຍທວົ, ໜາມຍາວ 1.5 ຊມ; ຫໃບ ມີ;  

ເຂາົໃບ ມີພົ້ນເດັນ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ ຍາວ 1,7 ມ;  ກົກການໃບຍາວ 24 ຊມ; 

ການກາງໃບຍາວ 1.3 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກແຄບ ແຕລະຂາງມີ 44-45 ໃບ, ໃບຈັດລຽງບໍສະ 

ເໝີ, ໃບເປນຈມ ແລະ ແຜແບນອອກ ຊີ້ໄປຄົນລະທິດລະທາງ; ມເືກາະຢປາຍໃບບໍມີ; ພົວ້ດອກ 
ແລະ ໝາກ ຍັງບໍທັນມີຂມໍນ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກໃຕ ຫາ ພາກກາງ ຫວຽດນາມ ຢເຂດປາປະສົມຜັດໃບ  
ທ່ີມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 300 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ຍັງບໍທັນມີຂມໍນ 

ການນາໃຊ: ຍັງບໍທັນມຂີມໍນ 

 

Calamus phuocbinhensis Henderson & N. Q. Dung 
 



 

 



 

 

 
 
 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫວາຍທນ, ບະລອງທນ, ກາປາຣນ (ລາວ); ຊອງ, ຊອງໂບດ (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນລາດຽວ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວ ເຖິງ 150 ມ, ເສ້ັນ

ຜາສນກາງ 7.5 ຊມ. ກາບໃບ ຂຽວປນເຫືຼອງ, ມີຂົນລາຍສີນາຕານກະຈາຍທວົ, ມໜີາມສີຂຽວ

ແປເປນຮບສາມລຽມ, ໜາມຍາວ 3.5 ຊມ (ບາງຄັ້ງບມໍີໜາມ); ຫໃບມີ ແຕນອຍ, ບໍມີ  ໜາມ; 

ເຂາົໃບ ມີພົ້ນເດັນ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມ ີ ຍາວ 6 ມ; ກົກການໃບຍາວ 60 ຊມ; 

ການກາງໃບຍາວ 3.4 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກແຄບ ແຕລະຂາງມີ 40-50 ໃບ, ໃບຈັດລຽງສະເ

ໝີກັນ, ມີຂົນຢເສ້ັນເອັນໃບດານເທິງ ແລະ ດານລມ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກຍາວ 6 
ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກ ກມົສວຍ, ຍາວ 2 ຊມ ແລະ 

ກວາງ 1.4 ຊມ, ໝາກ ສີນາຕານສ້ົມ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງຂອງລາວ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ 
ຫວຽດນາມ (ມີຢປະເທດໄທ), ຢປາດົງດິບເຂດຕາ ຫຼື ຢປາເຂດສງຊັນ ທີ່ມີລະດັບສງຈາກ
ໜານາທະເລ 100-1,200 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ເປນໝາກ ເດືອນ ສິງຫາ (8) ຫາ ເດືອນ ພະຈິກ (11). 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບສງ, ເສ້ັນຜາສນກາງໃຫຍ ເໝາະນາໃຊເຮັດໂຄງກະຕາ ແລະ 
ເຄື່ອງຫັດຖະກາ. 

 

Calamus poilanei Conrard 

 



 

 



 

 
 
 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍແຣັດກວາງນາຍ  (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວ 4 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 

1.5 ຊມ. ກາບໃບມຂີົນອອນສີນາຕານໜາແໜນ, ໜາມສີຂຽວເຫືຼອງ ແປ ຍາວ 1.2 ຊມ; ຫ

ໃບມ;ີ ເຂາົໃບ ມີພົ້ນເດັນ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ ກົກການໃບຍາວ 44 ຊມ; ການກາງ

ໃບ ຍາວ 0.5 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ ແຕລະຂາງມີ 11-13 ໃບ, ໃບຈັດລຽງສະເໝີ ແລະແຜ

ແບນໄປທິດທາງອັນດຽວກັນ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 1.5 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີ

ມືເກາະ); ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກ ກົມຮບໄຂ, ກວາງ 0.8 ຊມ, ໝາກສີຂຽວ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກກາງ ຫວຽດນາມ ຢປາຂັ້ນສອງ ແລະ ປາດົງດິບເຂດຕາ 
ທ່ີມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 600 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ກໍລະກົດ (7) ແລະ ເດືອນ ກັນຍາ (9); ເປນ
ໝາກເດືອນ ເມສາ (4). 

ການນາໃຊ:ຄນນະພາບເສ້ັນຫວາຍປານກາງ.  

Calamus quangngaiensis Henderson & N. Q. Dung 



 

 



 

 
 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫວາຍຫວານ, ບນຫວານ, ຫວາຍບນຫວານ, ຫວາຍບນຢອງ, ບະລອງສະໄລ 
(ລາວ); ແຫວ, ເໝີຍ, ເໝີຍຄງ, ເໝີຍດັງ, ເໝີຍກໍ, ຊອງເດ໋ິນ, ເໝີຍທວນ, ຣສຍ (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ (ບາງຄັ້ງມີອະໄວຍະວະປນປາຍສ້ັນໆ ຫືຼ 
ລາຕົ້ນຕັ້ງເປນອິດສະລະ), ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 40 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 2.5 ຊມ. ກາບໃບ
ສີເຫືຼອງປນຂຽວ ຫືຼ ນາຕານແດງ, ໜາມປກຫມໜາເປນແຖວອຽງ, ໜາມເປນເງົາມັນດາ ຫືຼ ສີນາ
ຕານ, ໜາມແປ ຍາວ 4 ຊມ (ຢຂອບກາບໜາມຍາວ 10 ຊມ); ຫໃບ ມີ ຍາວມໜີາມເປນແຖວ, 
ຢສວນປາຍມີຂົນຊີ້;  ເຂາົໃບ ບເໍຫັນຈະແຈງ ຫຼື ບມໍີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ ຍາວ 5 ມ;  
ກົກການໃບຍາວ 80 ຊມ ມີໜາມເປນວົງ ຢດານເທິງ; ການກາງໃບຍາວ 2.7 ມ, ໃບ
ຍອຍເປນຮບແຂບຍາວ ແຕລະຂາງມີ 27-74 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ ແລະ ແຜອອກ
ໄປທາງດຽວກັນ (ສາລັບຕົ້ນຍັງອອນໃບຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ ແຕເປນຫວາງຢດເປນຍານໆ, ແຕ
ມີສວນໜອຍໃບຈັດລຽງບສໍະເໝີກັນ ແລະ ແຜອອກໄປທິດທາງແຕກຕາງກັນ), ເສ້ັນເອັນໃບດານ
ເທິງ ແລະ ດານລມມີຂົນຊີ້; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 10 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມື
ເກາະ); ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກກົມສວຍຮບໄຂ ຍາວ 1.4 ຊມ ແລະ ກວາງ 

0.8 ຊມ, ໝາກສີ ແດງ ຫຼື ເຫຼືອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງຂອງລາວ ແລະ 
ຫວຽດນາມ (ມີຢຈີນ) ຢປາດົງດິບເຂດຕໍ ແລະ ເຂດສງ ທີ່ມີລະດັບໜານາທະເລ 
ແຕ 20-1,850 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນເມສາ-ພຶດສະພາ (4-5); ເປນໝາກເດືອນ 
ເມສາ-ພຶດສະພາ (4-5), ເດືອນກໍລະກົດ (7), ເດືອນຕລາ-ເດືອນພະຈິກ (10-11). 

ການນາໃຊ: ເສັ້ນຫວາຍມີຄນນະພາບປານກາງ ໃຊເຮັດເຄ່ືອງຫັດຖະກາ ແລະ   
ໝາກກິນໄດ. 

ໝາຍເຫດ: ເປນຊະນິດຫວາຍທີ່ມີການກະຈາຍທົວໄປ ແລະ ມີການປຽນຮບ ຊົງ
ຢເລືອຍໆ; ບາງຄ້ັງການຈັດລຽງຂອງໃບແມນບໍສະໝາສະເໝີ ແລະ ບາງຄ້ັງ 
ດອກຍັງຕັ້ງ ແລະ ບໍມີອະໄວຍະວະປນໄປ (ຕົວຢາງຄືມຢີເຂດປາປອງກັນແຫງ 
ຊາດຕາເດົາ). 

Calamus rhabdocladus Burret 

 



 

 



 

 
 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ພເດົາດາບັງ (ກາປເຈຍ); ບນ, ຫວາຍບນ, ບນຂາວ, ຫວາຍຕະບອງ, ບນຫວານ 
(ລາວ) ຊອງດາ, ເໝີຍຫງອດ (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ (ບາງຄັ້ງບມໍີອະໄວຍະວະ ປນປາຍ), ເສ້ັນ
ຫວາຍຍາວເຖິງ 75 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 7 ຊມ. ກາບໃບເປດອາອອກ, ບເໍປນຫຼອດຮັດ, ສີເຫຼືອງ
ປນຂຽວ ຫືຼ ສີນາຕານ, ໜາມແປເປນຫວີຫມສີເຫຼືອງຫາດາ, ໜາມຍາວ 6 ຊມ (ໜາມຢຂອບ
ປາຍກາບຍາວ 15 ຊມ), ໜາມສ້ັນຄາຍຄືເຂມັສະຫັຼບ ຢຕາມສັນຢາງໜາແໜນ; ຫໃບມີ,  ສ້ັນ, 
ມີໜາມຫຼາຍ;  ເຂາົໃບ ມີບໍຈະແຈງ ຫືຼ ບມໍີ; ມືເກາະຢກາບໃບ ມີ, ຍາວ 10 ມ;  ກົກການ
ໃບຍາວ 60 ຊມ, ດານເທິງບໍມໜີາມ, ເປນຮອງເລິກ; ການກາງໃບ ຍາວ 3 ມ, ໃບຍອຍເປນ
ຮບຫອກ ແຕລະຂາງມີ 45-50 ໃບ, ການຈັດລຽງຂອງໃບສະໝາສະເໝີ ຫືຼ ບໍສະໝາສະເໝີ, ຢ
ຕາມຂອບໃບມີ ຂົນຈະແຈງ; ມືເກາະຢປາຍໃບບມໍີ; ພົວ້ດອກຍາວ 10 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມື
ເກາະ); ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກກົມ-ຮບກັບສວຍ ຍາວ 2 ຊມ ແລະ ກວາງ 1,5 
ຊມ. ໝາກສີເຫຼືອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ກາປເຈຍ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ຂອງລາວ ແລະ ພາກໃຕ
ຫວຽດນາມ ຢວງເຕົາ (ກົນເດົາ), ດົງນາຍ (ປາປອງກັນແຫງຊາດກັດຕຽນ), ບິງທວນ (ເຂດ
ອະນລັກແຫງຊາດ ຕາຂ), ກວາງນາມ (ເຂດອະນລັກ ແຫງຊາດຊງົຕນັ) ແລະ ຟເຢນ (ເຂດ
ອະນລັກແຫງຊາດ ກຣົງໄຕຣ) (ມີຢພະມາ ແລະ ໄທ), ປາດົງດິບເຂດຕາແລະ ປາຂັ້ນສອງ ທ່ີມີ
ລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 150-412 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ມີນາ (3);  ເປນໝາກ ເດືອນ ພຶດສະພາ-
ເດືອນ ກໍລະກົດ (5-7).  

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບສງໃຊສາລັບເຮັດຫັດຖະກາເຄື່ອງເຮືອນ. 

Calamus rudentum Lour. 
 



 

 



 

 
 
 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ລະປຽກ, ໂຣປຽກ (ກາປເຈຍ); ເໝີຍລາຫຼຽວ (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ເກີດເປນສມ, ບມໍີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ຕັ້ງຢຢາງອິດສະລະ ຫືຼ ອາໃສພາດຕາມ
ຕົ້ນໄມ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 6 ມ (ປກກະຕິສ້ັນກວາ), ເສ້ັນຜາສນກາງ 0.8 ຊມ. ກາບໃບຂຽວ
, ໜາມດາກົກໜາມເປນຕມ, ໜາມຍາວ 1 ຊມ ບາງຄັ້ງບມໍໜີາມ; ຫໃບ ມີ, ນອຍສ້ັນ, ມ ີ ໜ
າມໜອຍ;  ເຂາົໃບ ມີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບາງຄັ້ງມີ ແຕສ້ັນ; ກົກການໃບສ້ັນ ຫຼື ບໍມີ
ເລີຍ; ການກາງໃບ ຍາວ 0.4 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ ແຕລະຂາງມີ 15 ໃບ, ການຈັດລຽງ
ຂອງໃບບໍສະໝາສະເໝີ, ເປນຈມຢາງຈະແຈງ, ໃບຊີ້ອອກໄປທິດທາງແຕກຕາງກັນ, ໃບປາຍສດ
ນອຍກວາໃບອ່ືນໆ, ຢກອງໃບເປນສີຂຽວເທົາແຈງ, ເສ້ັນເອັນໃບມີຂົນຊີ້ຈະແຈງ; ມເືກາະຢປາຍ
ໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກຍາວ 0.3 ມ, ບມໍີຫາງລອຍ (ບໍມີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກແຕກຍະອອກ 
ແລະ ແຜບານອອດຢສວນປາຍ; ໝາກ ມນົກມົ ກວາງ 1 ຊມ. ໝາກສີນາຕານເຫຼືອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ກາປເຈຍ ແລະ ພາກໃຕ ຫວຽດນາມ ມີຢຕາມແຄມທງົນາ 
ແລະ ເຂດປາມີເຮອືນຍອດເປດ, ໂດຍສະເພາະຢເຂດຕົງເລສາບທີ່ມນີາມັກຖວມ, ຕາມແຄມແມນາ
ຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງມັນ ທີ່ມີລະດັບໜານາທະເລຕາ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ກມພາ (2);  ເປນໝາກ ເດືອນ ກມພາ-
ເດືອນ ມີນາ (2-3).  

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບດີໃຊສາລັບເຮັດຫັດຖະກາ ແລະ ສານກະຕາ   

Calamus salicifolius Becc. 

 



 

 



 

 

 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍກາ, ເໝີຍແຣັກ (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 10 ມ, ເສ້ັນຜາສນ

ກາງ 1.8 ຊມ. ກາບໃບ ຂຽວ, ມີຂົນສີນາຕານແດງ, ໜາມສີຂຽວ ເຫືຼອງປກຫມ ໜາແໜນ,     

ໜາມຍາວ 1.5 ຊມ (ຢຂອບກາບໃບມີໜາມຍາວ 4 ຊມ) ມີລັກສະນະເປນແຖວຕາມຂອບກາບ

ໃບ ແລະ ຕາມກົກການໃບ; ຫໃບ ມີແຕນອຍບາງ; ເຂາົໃບ ບມໍ;ີ ມືເກາະຢກາບໃບ ມຍີາວ 
60 ຊມ; ກົກການໃບຍາວ 30 ຂມ; ການກາງໃບ ຍາວ 70 ຊມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ
ແຄບ, ແຕລະຂາງມີ 8-14 ໃບ, ການຈັດລຽງຂອງໃບເປນຈມ 2-3 ໃບ ຢຫາງໆກັນ, ປາຍໃບ
ເປນຄຕິດຈອດກັນຢສວນກົກໃບໜຶ່ງສວນສາມຂອງຄວາມຍາວໃບ, ບໍມີຂົນ; ມເືກາະຢປາຍໃບບໍ

ມີ; ພົວ້ດອກຍາວ 0.7 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ;  ໝາກ ມນົ

ກົມ ກວາງ 1 ຊມ.  

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ: ພາກໃຕຫາພາກກາງຫວຽດນາມ  ຢຂັນໂຫ (ເຂດອະນລັກ
ແຫງຊາດຫົນບາ, ເມືອງ ຂັນວິ່ງ) ມີຢປາຂັ້ນໜຶ່ງ ປາດົງດິບເຂດຕາ ແລະ ສງ, ທີ່ມີລະດັບໜານາ
ທະເລ 500-910 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ເປນໝາກ ເດືອນ ພຶດສະພາ-ກໍລະກົດ (5-7).  

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບປານກາງ ສາມາດນາໃຊສານ 

Calamus  seriatus Henderson & N. Q. Dung 

 



 

 



 

 
 
 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ພດາວໂຕກ (ກາປເຈຍ), ຫວາຍຂົມ, ຫວາຍນາ, ຫວາຍແດງ, ໂຍ, ເຣດາກ (ລາວ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ລັກສະນະສມໃຫຍໜາແໜນ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນ
ຫວາຍຍາວເຖິງ 25 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 2 ຊມ. ກາບໃບຂຽວມຂີົນສີນາຕານປກ ຫມ, ມີໜາມ

ແປສີນາຕານກະແຈກກະຈາຍທົວ, ໜາມຍາວ 4.5 ຊມ (ບາງຄັ້ງມີໜາມ ໜອຍຢຂອບປາຍກາບ

ແຕນາມຍາວ 7 ຊມ) ມໜີາມສ້ັນສະປນຫັຼບ; ຫໃບ ມີ, ບຈໍະແຈງ; ເຂາົໃບມີ; ມເືກາະຢກາບ

ໃບມີ ຍາວ 3 ມ; ກກົການໃບ ຍາວ 20 ຊມ; ການກາງໃບ ຍາວ 1.5 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບເສ້ັນ

ແຄບ ແຕລະຂາງມີ 30-50 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ, ບາງຄັ້ງເປນຫວາງຢດເປນຍານ; 

ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກຍາວ 2.5 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກເປນ

ຫຼອດຮັດ; ໝາກມົນກມົ ກວາງ 0.8 ຊມ. ໝາກສີຂາວ ຫຼື ສີເຫຼືອງ, ບາງຄັ້ງໝາກເປນຄ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ຢກາປເຈຍ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕຂອງລາວ, ແລະ ອາດ
ຈະມີຢຫວຽດນາມ (ມີຢໄທ, ເປນີຊູລາ ມາເລເຊຍ, ແລະ ອາດຈະມີຢພະມາ), ປາດົງດິບເຂດຕາ, 
ຢປາພມ, ເຂດປາຖືກຂດຄົ້ນຜານມາທີ່ມີລະດັບສງ ຈາກໜານາທະເລຂອນຂາງຕາ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ພຶດສະພາ (5); ເປນໝາກ ເດືອນ ກໍລະກົດ 
(7).  

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບດີໃຊຈັກສານກະຕາ ແລະ ເຮັດເຄ່ືອງໃຊໃນເຮືອນ, ຍອດ
ຫວາຍກິນໄດ, ໝາກກິນໄດ ແລະ ນິຍົມປກເພື່ອເອົາຍອດ. 

Calamus siamensis Secc. 
 



 

 



 

 
 
 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫວາຍທອກ,ຫວາຍຢອງ, ຫວາຍຮາກຢອງ, ຫວາຍສະວັງ (ລາວ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ເກີດລາດຽວ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 50 ມ, ເສ້ັນຜາສນ
ກາງ 1.5 ຊມ. ກາບໃບ ຂຽວມຂີົນສີເທົາປກຫມ, ມີໜາມຂຽວ ຄາຍຄືເຂມັກະແຈກກະຈາຍຫາ
ໜາແໜນ, ໜາມຍາວ 2 ຊມ; ຫໃບ ມີ; ເຂາົໃບ ມີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ ຍາວ 1 ມ;  
ກົກການໃບສ້ັນ ຫຼື ບມໍີ; ການກາງໃບ ຍາວ 0.9 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບ ສວຍ (ຮບຮີ) ແຕລະ
ຂາງມີ 9-14 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງເປນຈມ, ປາຍໃບຫຍັບເຂົ້າໃກກັນຄາຍຄຮືບໃບວີ, ປາຍໃບ
ເປນຄ ຕິດຈອດກັນຢກົກໃບ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບມໍີ; ພົວ້ດອກຍາວ 5 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມື
ເກາະ); ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກ ມົນກົມ ກວາງ 0.8 ຊມ. ໝາກ ສີເຫືຼອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກກາງຂອງລາວ (ອາດຈະມີຢໄທ) ຢປາດົງ ດິບເຂດຕາ ທ່ີ
ມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 200-600 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ:  ຍັງບໍທັນມຂີມໍນຈະແຈງ. 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບສງໃຊສາລັບເຮັດຫັດຖະກາ ແລະ ສານກະຕາ 

Calamus solitarius T Evans, K. Sengdala, 0.Viengkham, B. 
Thammavong & J. Dransf. 



 



 

 
 
 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍກາໂມ (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 15 ມ, ເສ້ັນຜາ
ສນກາງ 0.7 ຊມ. ກາບໃບຂຽວ ຫຶຼ ສີເທົາ, ມີໜາມດາປກຫມບາງໆເປນຈມ 3 ໜາມ, ກົກ   

ໜາມເປນຕມ, ໜາມຍາວ 0.3 ຊມ, ໜາມຈະຍາວຢຕາມຂອບປາຍກາບ; ຫໃບ ມີ, ມີຂົນຊີ້; 

ເຂາົໃບ ມີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ;  ກົກການໃບສ້ັນ ຫຼື ບໍມີ; ການກາງໃບ ຍາວ 0.2 ມ, 
ໃບຍອຍເປນຮບຫອກແຄບ ແຕລະຂາງມີ 3 ໃບ, ໃບຄລມສດບິດກຽວກັບຫັຼງກວມກາບໃບ, ບໍມີ
ຂົນ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ມີ ຍາວ 0.6 ມ;ພວົດອກ ຍາວ 0.4 ມ, ບໍມີຫາງລອຍ (ບໍມີມືເກາະ); 

ກາບຊອນດອກ ເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກຮບກບັສວຍ ຍາວ 2.3 ຊມ; ກວາງ 1.4 ຊມ. ໝາກສີນາ
ຕານແດງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກກາງຫວຽດນາມ ຢທົວທຽນເຫວ (ປາປອງກັນແຫງ
ຊາດບັກມາ) ຢປາດົງດິບເຂດຕາທີ່ມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 400ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ:  ອອກດອກເດືອນ ເມສາ (4); ເປນໝາກເດືອນ ເມສາຫາ
ເດືອນ ພຶດສະພາ (4-5). 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບດີໃຊສາລັບມັດ. 

 

 

Calamus  spiralis  Henderson, N. K. Ban & N. Q. Dung 
 



 

 



 

 
 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫວາຍແຍ, ແຍ (ລາວ); ໄມ, ເໝີຍໜກຶ (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ລັກສະນະສມໃຫຍໜາແໜນ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນ
ຫວາຍຍາວເຖິງ 20 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 2.5 ຊມ. ກາບໃບຂຽວ, ມີຂົນສີນາຕານ ຂາວປກຫມ, 
ໜາມເປນສັນ, ເປນແຖວກະຈາຍສີນາຕານປນຂຽວ, ໜາມຍາວ 2 ຊມ, ໜາມສະຫຼຽງ, ກົກ    
ໜາມເປນຮບຄາຍຄືສຽວວົງເດືອນ, ຢຕາມຂອບກາບມຂີົນ; ຫໃບ ມີ, ນອຍຫຼາຍ ແລະ ບາງ;   
ເຂາົໃບ ມີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ ຍາວ 2.5 ມ; ກກົການໃບ ຍາວ 25 ຊມ; ການກາງໃບ  
ຍາວ 1 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບເສ້ັນແຄບ ຫືຼ ຮບຫອກແຄບ ແຕລະຂາງມີ 31-42 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດ
ລຽງສະໝາສະເໝີໃກກັນ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກຍາວ 2.5 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມມີື

ເກາະ); ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກ ມົນກົມ ຫືຼ ຮບກັບສວຍ ຍາວ 1.6 ຊມ ແລະ 

ກວາງ      1.2 ຊມ. ໝາກສີຂາວ ຫືຼ ສີນາຕານເຫືຼອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກກາງຂອງລາວ, ອາດຈະມີຢພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ   (ມີ
ຢບັງກະລາເທດ, ບຖານ, ອິນເດຍ, ເນປານ, ພະມາ, ໄທ, ເກາະຈາວາ ແລະ ຊູມາດຕຣາ), ເປນີຊູ
ລາມາເລເຊຍ, ແລະ ອາດຈະມີຢ ພະມາ), ຢປາດົງດິບເຂດຕາ, ເຂດເປນເບືອມ ຫືຼ ພື້ນທ່ີເຄີຍ
ຖືກນາຖວມຂັງ, ນິຍມົປກໃກກັບບານເຮືອນ, ທ່ີມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 300 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ເປນໝາກ ເດືອນ ເມສາ-ເດືອນ ພຶດສະພາ (4-5).  

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບປານກາງໃຊຈັກສານເຮັດກະຕາ ແລະ ເຄື່ອງຫັດຖະກາ, ຢ
ລາວ ປກກິນຍອດ. 

 

Calamus tenuis Roxb. 
 



 

 

 



 

 
 
 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ແຊຊົງ, ພເດົາຈັນກເຣັດ, ພເດົາລະປຽກ, ຫະປຽກ (ກາປເຈຍ); ຫວາຍຫາງໜ, 
ຫວາຍຫາງໜໃຫຍ, ຫວາຍສະວງັ, ກະເຈັກດອຍຄະແນ, ເຣປ (ລາວ); ເໝີຍເໜັບ, ເໝີຍເຕັດ,    
ເໝີຍຣຶດກາ  (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວ ເຖິງ 6 ມ, ເສ້ັນຜາສນ
ກາງ 1.8 ຊມ. ກາບໃບຂຽວ, ມີຂົນສີນາຕານ ຫຼື ສີເທົາແຈງ, ມີໜາມສີ ນາຕານເຫືຼອງກະຈາຍ

ທົວກາບ, ໜາມຍາວ 1.5 ຊມ ຫືຼ ບໍມໜີາມ; ຫໃບ ມີ ສີນາຕານ ມີລັກສະນະເປນແຜນ, ບມໍ ີ   
ໜາມ;  ເຂາົໃບ ມີພົ້ນເດັນ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ ຍາວ 1 ມ;  ກົກການໃບຍາວ       
50 ຊມ ປກກະຕິສ້ັນ; ການກາງໃບ ຍາວ 0.7 ມ, ໃບຍອຍ ເປນຮບສວຍ (ຮບຮີ) ແຕລະຂາງ
ມີ 8-22 ໃບ, ໃບຈັດລຽງເປນຈມຫາງກັນ,  ປາຍໃບຫຍັບເຂົ້າໃກກັນຄາຍຄືຮບໃບວີ, ປາຍໃບ
ເປນຄຕດິຈອດກັນຢກົກໃບ, ບາງຄັ້ງກອງໃບເປນສີເທົາ, ຢຕາມຂອບໃບມຂີນົໜອຍ; ມເືກາະຢ
ປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກຍາວ 1.8 ມ, ປກກະຕມິີຫາງລອຍ (ມີມືເກາະ), ພົ້ວດອກຕັ້ງ; ກາບ

ຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກ ມີຂວັ້ນສ້ັນ, ມົນກົມ ກວາງ 0.9 ຊມ, ໝາກ ສີເຫຼືອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ (ມີຢຈີນ ແລະ ໄທ) ຢ
ປາດົງດິບເຂດຕາ ຫືຼ ປາເຂດສງ, ປາພມ, ເຂດທີ່ມີການຂດຄົ້ນໄມຜານມາ, ປກແຊມຕາມຮ້ົວ. ທີ່
ມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 20-544 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ມີນາ ຫາ ເດືອນ ກໍລະກົດ (3-7), ເດືອນ
ຕລາ ຫາ ເດືອນ ພະຈິກ (10-11); ເປນໝາກເດືອນ ມີນາ (3), ເດືອນ ພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນ
ກໍລະກົດ (5-7). 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບສງ ໃຊຕາ ແລະ ສານກະຕາ. 

ໝາຍເຫດ: ເປນຊະນິດທີ່ປຽນຮບຊົງຢສະເໝີ; ພາກໃຕຫວຽດນາມ ຢບິງທວນ, ດົງນາຍ ແລະ 
ລາມດົງ ກອງໃບເປນສີເທົາ, ແຕຢເຂດກົນຕມມໜີາມຍາວແຄບຢຕາມປາຍກາບໃບ. 

Calamus tetradactylus Hance 
 



 

 



 

 
 
 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍທົວ (ຫວຽດນາມ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ບໍມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ສ້ັນ ແລະ ລ້ີລັບ, ຕັ້ງຢຢາງອິດສະ ລະ, 
ເສ້ັນຫວາຍຍາວ ເຖິງ 5 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 5 ຊມ. ກາບໃບສີຂຽວປນນາຕານ, ມີໜາມສີດາຄື
ເຂັມປກຫມໜາແໜນ, ໜາມຍາວ 2 ຊມ; ຫໃບ ມີ ຍາວ 40 ຊມ, ມໜີາມ, ເປນໄຍ, ແຕກ
ບິດ; ເຂາົໃບ ບມໍີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  ກົກການໃບຍາວ 80 ຊມ; ການກາງໃບ

ຍາວ 1.5 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ ແຕລະຂາງມີ 28-49 ໃບ, ໃບຈັດລຽງເປນຈມຊີ້ອອກໄປ

ທິດທາງຕາງກັນ; ມເືກາະຢປາຍ ໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 1 ມ, ພົ້ວດອກຕັ້ງ, ບມໍີຫາງລອຍ 
(ບໍມມີືເກາະ); ກາບຊອນດອກແຕກອາອອກ ແລະ ເປນເສ້ັນບິດ; ໝາກ ກມົຮບໄຂ ຫຼື ຮບກບັ

ສວຍ ຍາວ 1.5 ຊມ ແລະ ກວາງ 1 ຊມ, ໝາກ ສີນາຕານແດງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ຢແຖັງໂຫ (ມີຢຈີນ)  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ຍັງບໍທັນມີຂມໍນ. 

ການນາໃຊ: ໝາກກິນໄດ. 

ໝາຍເຫດ: ປະຫວັດການບັນທຶກແມນມີແຕຢຫວຽດນາມ ແລະ ກບໍມໍກີານບັນທຶກຕື່ມອີກ ຫຼາຍ
ປມາແລວ

Calamus thysanolepis Hance 
 



 

 



 

 

 

 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ພດາວຄເຣັກ, ພເດົາກົກ, ພເດົາລວິງ, ທເຣັດຊໍ, ພເດົາຄັນເທລ (ກາປເຈຍ); ຫວາຍ
ໂຕນ, ຫວາຍແຍ, ຫວາຍນາ, ຫວາຍຂົມ (ລາວ); ເໝີຍຄັດ, ຊອງຄັດ (ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ລັກສະນະສມໃຫຍໜາ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍ
ຍາວເຖິງ 35 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 4 ຊມ. ກາບໃບ ຂຽວ, ມີຂົນສີເທາົ ຫຼື ສີນາຕານປກຫມ, ມ ີ  

ໜາມແປສີຂຽວ ຫືຼ ສີນາຕານກະແຈກກະຈາຍທົວ, ໜາມຍາວ 4.5 ຊມ; ຫໃບ ມີ, ສ້ັນບາງ, ບມໍີ

ໜາມ; ເຂາົໃບ ມ;ີ ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ ຍາວ 5 ມ; ກົກການໃບ ຍາວ 30 ຊມ; 

ການກາງໃບ ຍາວ 1.3 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ ແຕລະຂາງມີ 32-55 ໃບ, ໃບຍອຍສີຂຽວປນ

ເທົາຈັດລຽງເປນຈມ, ໃບຊ້ີອອກໄປທິດທາງແຕກຕາງກັນ, ປກກະຕິໃບຢສວນປາຍຈະມຂີະໜາດ
ນອຍກວາໃບອ່ືນໆ, ຕາມຂອບໃບມີ ຂົນຊີ້; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 3 ມ, ມີ
ຫາງລອຍ (ມີມືເກາະ); ກາບຊອນ ດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກ ມົນກົມກວາງ 1 ຊມ. ໝາກ
ສີຂາວ ຫຼື ສີເຫຼືອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ (ມີຢເກາະອັນດາມັນ, ບັງ

ກະລາເທດ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ພະມາ ໄທ, ບາຫີຼ, ຢາວາ, ເປນີຊູລາ, ມາເລເຊຍ) ຢປາດົງດິບເຂດຕາ, 

ປາຫຼນົໃບ, ພື້ນທ່ີແຈງ ທ່ີມີລະດັບສງ ຈາກໜານາທະເລ 20-500 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ພຶດສະພາ (5), ເດືອນ ສິງຫາ ຫາ ເດືອນຕລາ 
(8-10); ເປນໝາກ ເດືອນ ມີນາ (3), ເດືອນ ເມສາ (4), ເດືອນ ມີຖຸນາ (6).  

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບດີໃຊຈັກສານກະຕາ ແລະ ເຮັດເຄ່ືອງໃຊໃນເຮືອນ, ຍອດ
ຫວາຍກິນໄດ, ໝາກກິນໄດ ແລະ ນິຍົມປກເພື່ອເອົາຍອດ. 

Calamus viminalis Willd. 
 



 

 



 

 
 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍດັງ, ເໝີຍດົດ (ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້  ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 15 ມ, ເສ້ັນຜາ
ສນກາງ 4 ຊມ. ກາບໃບຂຽວ, ມີຂົນສີນາຕານເທົາປກຫມ, ໜາມແປສີເຫຼືອງ ປາຍດາ ຍາວ 

2.5 ຊມ; ຫໃບມີ, ສ້ັນ, ມີຂົນດາຕຶບໜາ; ເຂາົໃບມີຈະແຈງ; ມເືກາະຢກາບໃບ ມີ ຍາວ 5 

ມ;  ກົກການໃບ ຍາວ 60 ຊມ; ການກາງໃບ ຍາວ 1.5 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກແຄບ 

ແຕລະຂາງມີ 25-40 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ, ເສ້ັນເອັນກາງໃບດານເທິງມີຂົນຊີ,້ 

ເສ້ັນເອັນໃບສາມເສ້ັນ ດານໜາໃບພົ້ນເດັນ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພວົດອກ ຍາວ 5.5 ມ, 

ມີຫາງລອຍ (ມີມືເກາະ); ກາບຊອນ ດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກກົມຮບໄຂຍາວ 1.2 ຊມ ແລະ 

ກວາງ 1 ຊມ. ໝາກ ສີເຫືຼອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ຢຫວຽດນາມ ແລະ  ມີຢຈີນ ຢປາດົງດິບເຂດຕາ ແລະ ມັກ
ພບົເຫັນຢເຂດປາທີ່ຖືກຂດຄົ້ນໄມທ່ີມີລະດັບສງ ຈາກໜານາທະ ເລ 200-900 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ມີນາ (3), ເດືອນ ເມສາ ຫາ ເດືອນກໍລະກົດ 
(7); ເປນໝາກ ເດືອນ ເມສາ ຫາ ເດືອນ ມີຖຸນາ (4-6).  

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບປານກາງ. 

 
 

 

 

Calamus walkeri Hance 
 



 

 



 

 
 
 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍແດນ, ແຫວແດນ (ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ບໍມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ລາຕົນ້ຕັ້ງຢາງອິດສະລະ ເສ້ັນຫວາຍ

ຍາວເຖິງ 1.5 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 1.2 ຊມ. ກາບໃບຂຽວ ຫືຼ ສີນາຕານ, ໜາມດາ ກຽວເປນວົງ 

ຍາວ 4.5 ຊມ, ມໜີາມຂະໜາດນອຍປນສະຫຼັບຫຼາຍ; ຫໃບ ມີ, ຍາວ 15 ຊມ, ມໜີາມເປນວົງ

ປກຫມກາບຫໃບ, ມຂີົນສີນາຕານຈັບຢສວນປາຍ, ແຕກຍະອອກເປນສອງຫໃບ; ເຂາົໃບ ບມໍີ;
ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  ກົກການໃບ ຍາວ 50 ຊມ; ການກາງໃບ ຍາວ 70 ຊມ, ໃບ
ຍອຍເປນຮບເສ້ັນແຄບ ແຕລະຂາງມີ 43 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ ແລະ ມີຫວາງເປນ
ຍານໆ, ເສ້ັນເອັນໃບດານເທິງ ແລະ ດານລມມີຂົນຊີ້; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ; ພົວ້ດອກ ຍາວ   
3 ມ, ມີຫາງລອຍ (ມີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກເປນຫຼອດຮັດ; ໝາກ ກົມ ກວາງ 1 ຊມ.   
ໝາກ ສີນາຕານ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກເໜືອຫວຽດນາມ ຢກວາງນິນ (ເຂດອະນລັກ
ແຫງຊາດ ເຢນຕ) ຢປາຂ້ັນສອງຕີນພ ເຢນຕ ທີ່ມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 
100 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ ເດືອນມີຖຸນາ (6).  

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍໃຊເຮັດເຄື່ອງເຮືອນ. 

Calamus  yentuensisHenderson & N. Q. Dung 

 



 



 

 
 
 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍດັດ (ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດລາດຽວ, ບມໍີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ລາຕົ້ນສ້ັນ ຫຼື ຊອກຍາກ, ເສ້ັນຫວາຍ
ຍາວເຖິງ 4 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 3 ຊມ. ກາບໃບ ສີນາຕານ, ໜາມສີເຫຼືອງກະຈາຍທົວກາບ,    
ໜາມຍາວ 11 ຊມ; ຫໃບມ,ີ ຍາວ 4 ຊມ;  ເຂາົໃບບມໍີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  ກກົການ

ໃບ ຍາວ 60 ຊມ, ມໜີາມສີເຫຼອືງ ກຽວເປນວົງ; ການກາງໃບ ຍາວ 3.1 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບ

ຫອກແຄບ ແຕລະຂາງມີ 34 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ ຫືຼ ຂອນຂາງບສໍະໝາສະເໝີ, ບໍ

ມີຂົນ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ ຫືຼ ມີກໍສ້ັນຫຼາຍສາລັບຕົ້ນທີ່ສງ; ພົວ້ດອກ ຍາວ    1.2 ມ, ຕັ້ງ

ຊັນ ຫຼື ບິດຢອນລົງລມ, ບໍມີຫາງລອຍ (ບໍມີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກແຕກເປນສ້ັນ ແລະ ຂຫຼນົ;    

ໝາກເປນຮບກບັສວຍ ຍາວ 3.5 ຊມ ແລະ ກວາງ 2.5 ຊມ. ໝາກ ສີນາຕານ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກໃຕ-ຫາພາກກາງ ຫວຽດນາມ ຢຂັນໂຫ (ເຂດອະນລັກ
ຊີວະນາໆພັນແຫງຊາດ ທ່ີເມືອງ ຂັນວິງ ແລະ ຂັນສົນ) (ຢປາດົງ ດິບ ແລະ ປາດົງດິບເຂດສງ ທ່ີມີ
ລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 203-1,445 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ເມສາ ຫາ ເດືອນ ພຶດສະພາ (4-5) ແລະ 
ເປນໝາກ ເດືອນ ພຶດສະພາ (5).  

ການນາໃຊ: ຍັງບໍທັນມຂີມໍນ. 

 

Daemonorops brevicaulisHenderson & N. Q. Dung 

 



 

 

 



 

 
 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍດັດ (ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດລາດຽວ, ບມໍີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ລາຕົ້ນສ້ັນ ຫຼື ຊອກຍາກ, ເສ້ັນຫວາຍ
ຍາວເຖິງ 4 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 3 ຊມ. ກາບໃບ ສີນາຕານ, ໜາມສີເຫຼືອງກະຈາຍທົວກາບ,    
ໜາມຍາວ 11 ຊມ; ຫໃບ ມີ, ຍາວ 4 ຊມ;  ເຂາົໃບ ບມໍີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  ກົກ

ການໃບ ຍາວ 60 ຊມ, ມໜີາມສີເຫືຼອງ ກຽວເປນວົງ; ການກາງໃບ ຍາວ 3.1 ມ, ໃບຍອຍເປນ

ຮບຫອກແຄບ ແຕລະຂາງມີ 34 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ ຫືຼ ຂອນຂາງບສໍະໝາສະເໝີ

, ບໍມຂີົນ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ບໍມີ ຫຼື ມກີສ້ັໍນຫຼາຍສາລັບຕົ້ນທີ່ສງ; ພົວ້ດອກຍາວ     1.2 ມ, 

ຕັ້ງຊັນ ຫຼື ບິດຢອນລົງລມ, ບໍມີຫາງລອຍ (ບໍມີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກແຕກເປນສ້ັນ ແລະ 

ຂຫົຼນ; ໝາກ ເປນຮບກັບສວຍ ຍາວ 3.5 ຊມ ແລະ ກວາງ 2.5 ຊມ. ໝາກ ສີນາຕານ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກໃຕ-ຫາພາກກາງຫວຽດນາມ ຢຂັນໂຫ (ເຂດອະນລັກ
ຊີວະນາໆພັນແຫງຊາດ ທ່ີເມືອງ ຂັນວິງ ແລະ ຂັນສົນ) (ຢປາດົງ ດິບ ແລະ ປາດົງດິບເຂດຕາ ທີ່ມີ
ລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 203-1,445 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ເມສາ ຫາ ເດືອນ ພຶດສະພາ (4-5) ແລະ 
ເປນໝາກເດືອນ ພຶດສະພາ (5).  

ການນາໃຊ: ຍັງບໍທັນມຂີມໍນ. 

 

  

Daemonorops brevicaulisHenderson & N. Q. Dung 

 



 

 

 



 

 
  
 
 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍກາ (ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 10 ມ, ເສ້ັນຜາສນ
ກາງ 1 ຊມ. ກາບໃບ ສີຂຽວ, ມີຂົນສີນາຕານແດງ, ໜາມພຽງສີນາຕານແດງ, ໜາມຍາວ     1 
ຊມ, ໜາມນອຍເປນຈມຊີ້ອອກທາງຂາງ; ຫໃບ ມີ, ສ້ັນ, ບມໍໜີາມ;  ເຂາົໃບ ບມໍີ; ມເືກາະຢ

ກາບໃບ ບມໍີ;  ກກົການໃບສ້ັນ ຫຼ ືບມໍີ; ການກາງໃບ ຍາວ 0.3 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກແຄບ 

ແຕລະຂາງມີ 9-12 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາ ສະເໝີ ຢຂອບໃບມີຂົນເລັກນອຍ; ມເືກາະຢ

ປາຍໃບ ມີ, ຍາວ 0.5 ມ; ພົວ້ດອກຍາວ 0.4 ມ, ຕ້ັງຊັນ ຫືຼ ຢອນລົງ, ບມໍີຫາງລອຍ (ບໍມີມື

ເກາະ); ກາບຊອນດອກແຕກ ກົກ; ໝາກ ມົນກມົ ກວາງ 1 ຊມ. ໝາກສີຂຽວປນ ນາຕານ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກກາງຫວຽດນາມ ຢທົວທຽນເຫວ (ປາສະຫງວນແຫງ
ຊາດບັກມາ) ແລະ ໃກກັບເມືອງດານັງ (ເຂດອະນລັກ ຊີວະນາໆພັນ ແຫງຊາດບານານຍເຈຶອ) ຢ
ປາດົງດິບເຂດຕາ ທີ່ມີລະດັບສງ ຈາກໜານາທະເລ 100-800 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ເມສາ-ເດືອນ ພຶດສະພາ (4-5) ແລະ ເປນ   
ໝາກ ເດືອນ ມີຖຸນາ (6).  

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບປານກາງໃຊສາລັບສານ ແລະ ມັດ. 

 

Daemonorops fissilis(Henderson, N. K. Ban & N. Q. 
Dung)Henderson 
 



 

 



 

 
 
 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ພເດົາໂສມ (ກາປເຈຍ); ບນ, ບນຝາດ, ຫວາຍບນ, ຫວາຍບນຝາດ, ຫວາຍຝາດ, 
ຫວາຂີ້ແດງ, ຫວາຍຂົວະ, ຫວາຍເສີຍ, ບລອງຈິກ, ຣີຢາ, ກະແຕັງປາຣົວ, ຂະເມ (ລາວ); ເໝີຍ
ໜຶກ, ເໝີຍຣງ, ເໝີຍເຈົາ, ເໝີຍໜຶກກາຍເດິນ, ເໝີຍໜຶກເຫງ, ຊອງເຈົາ (ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ:  ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ລັກສະນະສມໃຫຍໜາ, ເສ້ັນຫວາຍ
ຍາວເຖິງ 15 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 5 ຊມ. ກາບໃບ ສີຂຽວປນເຫືຼອງ, ມີຂົນສີເທົາ, ສີນາຕານ, ຫືຼ 
ແດງ-ດາ, ໜາມກະຈາຍທວົ ຫຼື ເປນແຖວດາ, ພຽງ, ລັກສະນະສາມລຽມ, ໜາມຍາວ 4 ຊມ, ມີ
ໜາມນອຍຄືເຂັມປນສະຫຼັບ; ຫໃບບມໍີ;  ເຂາົໃບ ມີຈະແຈງ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  ກົກ

ການໃບຍາວ 35 ຊມ; ການກາງໃບ ຍາວ 2.3 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບເສ້ັນແຄບແຕລະຂາງມ ີ   

26-89 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີຢແປະກັນ, ຢຂອບໃບມີຂົນເລັກນອຍ ແລະ ບາງຄັ້ງມີ

ຂົນຍາວ, ເສ້ັນເອັນໃບດານເທິງມຂີົນ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ມີ, ຍາວ 0.8 ມ; ພົວ້ດອກ ຍາວ     

0.8 ມ, ຕັ້ງຊັນ; ກາບຊອນດອກນນແຕກຍະອອກ ຕາມລວງຍາວຈົນເຫັນການດອກ, ໃນທີ່ສດ

ກາບຊອນ ດອກກໍຂຫົຼນລົງ ເຫືຼອປະໄວແຕ ໝາກຂະຫຍາຍຕົວຕໄໍປ; ໝາກ ມົນກມົຮບກບັສວຍ 
ຍາວ 2 ຊມ ແລະ ກວາງ 2 ຊມ. ໝາກສີນາຕານປນເຫືຼອງ ຫືຼ ສີນາຕານສ້ົມ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ (ມີຢບັງກະລາເທດ, ບ
ຖານ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ພະມາ, ເນປານ ແລະ ໄທ) ຢປາດົງ ດິບເຂດຕາ ຫືຼ ປາດົງດິບເຂດສງ, ເຂດ
ທ່ີມີການຂດຄົ້ນ ທ່ີມີລະດັບສງຈາກໜານາ ທະເລແຕ 20-1,200 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ມີນາ-ເດືອນ ມີຖຸນາ (3-6) ແລະ ເປນ     
ໝາກເດືອນ ມີນາ-ເດືອນ ພຶດສະພາ (3-5), ເດືອນ ກໍລະກົດ (7), ເດືອ ນກັນຍາ-ເດືອນ ທັນວາ 
(9-12). 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບປານກາງໃຊສາລັບເຮັດເຄື່ອງເຮືອນ. 

Daemonorops  jenkinsiana(Griff.) Mart. 
 



 

 



 

 
 
 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍແຫວ (ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 8 ມ, ເສ້ັນຜາສນ

ກາງ 5 ຊມ. ກາບໃບສີນາຕານ, ໜາມສີນາຕານຕຶບໜາ, ໜາມຍາວ 4.5 ຊມ (ໜາມຍາວ 18 

ຊມ ຢປາຍກາບ) ມີຂົນສີເທົາ ຫືຼ ສີນາຕຶບໜາປກຫມ; ຫໃບ ບຈໍະແຈງ; ເຂາົໃບ ບມໍີ; ມເືກາະ

ຢກາບໃບ ບໍມີ; ກົກການໃບຍາວ 70 ຊມ ສີເຫຼືອງ; ການກາງໃບຍາວ 2.1 ມ, ໃບຍອຍເປນ

ຮບຫອກ ແຕລະຂາງມີ 60-68 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ ມີຂົນຈັບຢຂອບໃບເລັກ
ນອຍ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ມີ, ຍາວ 1,5 ມ; ພົວ້ດອກ ຍາວ 1 ມ; ກາບຊອນດອກຂຫຼນົອອກ
ຈາກພົ້ວດອກຍັງເຫຼອືພຽງແຕສວນກົກກາບຊອນດອກຈັບຕິດຢນາພົ້ວດອກ; ໝາກ ມົນກົມ

ກວາງ 1.5 ຊມ. ໝາກສີນາຕານ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກໃຕ-ພາກກາງຫວຽດນາມ ຢຂັນໂຫ (ຢພຫົນແຫວ) ຢ
ປາຜັດໃບເຂດຕາ ທີ່ມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 334 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ເປນໝາກ ເດືອນ ເມສາ-ເດືອນ ກໍລະກົດ (4-7).  

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບປານກາງໃຊສາລັບເຮັດເຄື່ອງເຮືອນ. 

Daemonorops mollispina J. Dransf. 
 



 

 



 

 
 
 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍສຍ (ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດລາດຽວ, ບມໍີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 5 ມ, ເສ້ັນຜາ
ສນກາງ 3 ຊມ. ກາບໃບ ເປດອາອອກ, ມີຂົນສີຂຽວປນສີນາຕານ ຫືຼ ສີເຫຼືອງ, ມີໜາມແຕບາງ
ຫາຕຶບໜາ, ໜາມພຽງສີນາຕານປນເຫືຼອງ, ໜາມຍາວ 6 ຊມ; ຫໃບ ມີ, ຍາວແຕກເປນສອງ
ຍອຍ;  ເຂາົໃບ ບມໍີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  ກົກການໃບຍາວ 60 ຊມ ສີເຫືຼອງ; 
ການກາງໃບ ຍາວ 1 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ ແຕລະຂາງມີ 33-36 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະ
ໝາສະເໝີຊີ້ໄປທາງດຽວກັນ,  ບໍມີຂົນ; ມເືກາະຢປາຍໃບ  ບໍມີ; ພົວ້ດອກຍາວ 0.6-1.5 ມ 
ຢອນລົງຢກອງໃບ, ບໍມີຫາງລອຍ (ບໍມີມືເກາະ); ກາບຊອນດອກເປດອາອອກຈາກົກ; ໝາກ ມົນ
ກົມກວາງ 2 ຊມ. ໝາກສີນາຕານອົມແດງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກໃຕຫວຽດນາມ ຢໜິງທວນ (ປາປອງກັນ ແຫງຊາດ
ໜຍເຈຶອ) ຢປາຜັດໃບເຂດຕາມຫີີນປະປນ, ເຂດທ່ີມຄີວາມຄອຍຊັນ ແລະ ມີຫີນກຣານິດ ຢ
ລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 650-1,000 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ຕລາ (10); ປນໝາກ ເດືອນ ກໍລະກົດ (7), 
ເດືອນ ຕລາ (10).  

ການນາໃຊ: ຍັງບໍທັນມຂີມໍນການນາໃຊ. 

 

 

Daemonorops nuichuaensis(Henderson, N. K. Ban & N. Q. 
Dung) Henderson 
 



 

 



 

 
 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍເກຍ (ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 40 ມ, ເສ້ັນຜາສນ

ກາງ 3.2 ຊມ. ກາບໃບ ສີນາຕານ, ຂົນສີຂາວຂຫົຼນງາຍ, ໜາມສີນາຕານປນ ເຫຼືອງຕຶບໜາ, ໜ

າມຍາວ 6.5 ຊມ, ມີໜາມນອຍປນສະຫຼັບຫຼາຍ; ຫໃບ ມີ, ສີນາຕານ ຍາວ 10 ຊມ, ມີໜາມ

ໜອຍ; ເຂາົໃບບຈໍະແຈງ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບມໍີ; ກົກການໃບຍາວ 60 ຊມ; ການກາງໃບ

ຍາວ 1.9 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບເສ້ັນແຂບແຕລະຂາງມີ 34 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ ມີ

ຂົນຈັບຢຕາມຂອບໃບ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ມີ, ຍາວ 70 ຊມ; ພົວ້ດອກຍາວ 55 ຊມ, ຕ້ັງ; ກາບ
ຊອນດອກຂຫົຼນອອກຈາກພົ້ວດອກ ຍງັເຫືຼອພຽງແຕ ສວນກົກກາບຊອນ ດອກຈັບຕິດ ຢນາພົ້ວ

ດອກ; ໝາກມົນກມົ ກວາງ 1.7 ຊມ. ໝາກສີເຫືຼອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກໃຕ-ພາກກາງຫວຽດນາມ ຢຂັນໂຫ (ເມືອງ ຂັນວິງ) ຢ
ປາຂັ້ນໜຶ່ງ ຫຼື ປາດົງດິບເຂດຕາ ທີ່ມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 400-500 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ເປນໝາກ ເດືອນພຶດສະພາ (5).  

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບດີໃຊສາລັບເຮັດເຄື່ອງເຮືອນ, ນິຍົມປກ. 

 

Daemonorops ocreataHenderson & N. Q. Dung 

 



 

 



 

 
 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍໜຶກໂມ, ເໝີຍໜຶກກາຍວັງ (ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້  ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 20 ມ, ເສ້ັນຜາ
ສນກາງ 4 ຊມ. ກາບໃບ ສີເຫືຼອງປນຂຽວ ຫຼື ມີຂົນສີນາຕານແດງ, ໜາມສີນາຕານຈັດລຽງຕຶບ 

ໜາ, ໜາມພຽງ ຍາວ 4.5 ຊມ, ມີໜາມສີດາສ້ັນປນສະຫຼັບຫຼາຍ; ຫໃບ ມີ, ສ້ັນ, ບມໍີໜາມ;  

ເຂາົໃບ ມີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບມໍີ;  ກົກການໃບຍາວ 35 ຊມ; ການກາງໃບ ຍາວ 3 ມ, ໃບ
ຍອຍເປນຮບເສ້ັນແຂບ-ຮບຫອກ ແຕລະຂາງມີ 35-45 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ ຫຼື 
ບາງຄັ້ງໃບຈັດລຽງບໍສະເໝີໃບເປນຈມ, ມຂີົນຈັບຢຕາມ ຂອບໃບ ແລະ ມີຂົນຢຕາມເສ້ັນເອັນໃບ

ດານເທິງ ແລະ ມີຂົນຢເສ້ັນເອັນກາງໃບດານລມ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ມີ, ຍາວ 1.5 ມ; ພົວ້ດອກ

ຍາວ 0.7 ມ, ໂຄງຢອນລົງ; ກາບຊອນດອກຂຫຼນົອອກຈາກພົ້ວດອກ ຍັງເຫຼືອພຽງແຕ ສວນກົກ

ກາບຊອນດອກຈັບຕິດ ຢນາພົ້ວດອກ; ໝາກມນົກມົ ກວາງ 2.5 ຊມ. ໝາກສີເຫຼືອງອົມນາຕານ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກກາງ-ພາກໃຕ ຫວຽດນາມ ຕ້ັງແຕຮາຕິ່ງ ລົງໄປຫາ
ຂັນໂຫ ປາດົງດິບເຂດຕາ ແລະ ມັກພົບເຫັນຢເຂດ ທີ່ມີການຂດຄົ້ນໄມ ຢລະດັບສງຈາກໜານາ
ທະເລ 20-579 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ເມສາ-ເດືອນ ພຶດສະພາ (4-5);  ປນໝາກ 
ເດືອນ ກໍລະກົດ (7), ເດືອນ ຕລາ-ເດືອນ ພະຈິກ (10-11).  

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບດີໃຊສາລັບເຮັດເຄື່ອງເຮືອນ, ນິຍົມປກ. 

ໝາຍເຫດ: ຕົ້ນທ່ີຍັງອອນໃບຈັດລຽງບສໍະໝາສະເໝີ, ມີໜາມສີເຫຼືອງກຽວດານຫຼັງກົກ ການໃບ
ເປນວົງ, ໃບປງໃໝ (ໃບອອນ) ເປນສີນາຕານແດງຢເລ້ືອຍໆ.  

Daemonorops poilaneiJ. Dransf. 

 



 

 



 

 

 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ພເຣຍພເດົາ, ພເດົາກຣາຮອມ (ກາປເຈຍ); ຫວາຍຕາເລິກ (ລາວ); ເໝີຍຣາພນ,       
ເໝີຍຕາວົງ (ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ (ເໜືອໜາດິນຂຶ້ນມາແຕກເປນກິ່ງາ), ມີອະໄວຍະວະ ປນປາຍ, 

ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 75 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 3.5 ຊມ. ກາບໃບ ສີຂຽວ, ມີຂົນສີນາຕານ, ໜາມ

ສີດາກະແຈກ ກະຈາຍ, ໝາມຮບສາມລຽມ ຍາວ 1,9 ຊມ; ຫໃບ ມີ, ຍາວ 20 ຊມ, ໂອບຫມລາ
ຫົຼມໆເປນຕາໜາງເມື່ອໃບແກ;  ເຂາົໃບ ບມໍີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  ກົກການໃບຍາວ 
10 ຊມ; ການກາງໃບ ຍາວ 2 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບດອກຈັນ ແຕລະ ຂາງມີ 7-11 ໃບ, ໃບ
ຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ, ໃບຍາວ 24-33 ຊມ, ກວາງ 11-18 ຊມ,ປາຍໃບເປນຢກໆ (ຄາຍຄື

ແຂວເລ່ືອຍ), ກອງໃບເປນສີເທົາເງິນ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ມີ, ຍາວ 1.2 ມ; ພົວ້ດອກຍາວ 0.8 

ມ; ໝາກກມົສວຍ ຍາວ 2 ຊມ ແລະ ກວາງ 1.5 ຊມ. ໝາກສີນາຕານ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ (ມີຢອັນດາມັນ, ເກາະນີ

ໂກບາ, ພະມາ, ໄທ, ຢາວາ, ມາເລເຊຍ, ເປນີຊູລາ, ພິລິບປນ, ສິງກະໂປ ແລະ ສມາຕຣາ) ຢປາດົງ

ດິບເຂດຕາ, ເຄິ່ງປາດົງດິບ, ປາເຂດສງ ຢລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 224-1,000 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ເປນໝາກເດືອນ ທັນວາ (12). 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບປານກາງໃຊສາລັບເຮັດເຄື່ອງເຮືອນ ແລະ ເຮັດກະຕາ. 

 

 

 

Korthalsia laciniosa(Griff.)Mart. 



 

 



 

 
 
 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫວາຍງາ, ຫວາຍແຍງ, ຫວາຍແໜງ, ເຕັນເລີ (ລາວ); ເໝຍີດງດິນ, ເໝີຍຣາໂງະ, 
ພນໂງະ (ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ (ເໜືອໜາດິນຂຶ້ນມາແຕກເປນກິ່ງາ), ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, 
ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 50 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 2 ຊມ. ກາບໃບ ສີຂຽວ, ມີຂນົ ສີນາຕານ, ໜາມ
ສີດາກະແຈກກະຈາຍ, ໝາມຮບສາມຫຽຼມຍາວ 1 ຊມ; ຫໃບ ມີ, ຍາວ 13 ຊມ, ໂອບຫມລາ
ຫົຼມໆເປນຕາໜາງເມື່ອໃບແກ; ເຂາົໃບ ບມໍີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  ກົກການໃບຍາວ 

15 ຊມ; ການກາງໃບ ຍາວ 0.5 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບດອກຈັນ ແຕລະ ຂາງມີ 4-8 ໃບ, ໃບ

ຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະເໝີ, ໃບຍາວ 17-20 ຊມ, ກວາງ   6-11 ຊມ, ປາຍໃບເປນຢກໆ 

(ຄາຍຄືແຂວເລ່ືອຍ), ກອງໃບເປນສີເທົາເງິນ; ມເືກາະຢ ປາຍໃບ ມີ, ຍາວ 0.3 ມ; ພົວ້ດອກ 

ຍາວ 0.4 ມ;  ໝາກ ຮບລັກສະນະໄຂປນ (ໄຂຕັ້ງ) ຍາວ 0.8 ຊມ ແລະ ກວາງ 0.7 ຊມ. ໝາກ

ສີນາຕານເຫືຼອງ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ລາວ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ຫວຽດນາມ  ຢປາດົງດິບ
ເຂດຕາ, ເຄິ່ງປາດົງດິບ, ປາເຂດສງ ຢລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 100-892 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ເປນໝາກເດືອນ ພຶດສະພາ (5). 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບປານກາງໃຊສາລັບເຮັດເຄື່ອງເຮືອນ ແລະ ເຮັດກະຕາ. 

ໝາຍເຫດ: ຫວາຍຊະນິດນ້ີແມນອາງອີງຕາມຊະນິດຫວາຍ Korthalsia sp.A. by Evans et 

al.(2001). 

 

 

Korthalsia  minorHenderson & N. Q. Dung 



 

 



 

 
 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ພເດົາຣດຊີ, ທຣຽດເຈີ (ກາປເຈຍ); ຫວາຍໜາມໄຊ, ຫວາຍແດງ, ຫວາຍຂີ້ໄກ, 
ຫວາຍເລົາ, ເຣດັລນ (ລາວ); ຊອງຣບ, ເໝີຍຣບ (ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 25 ມ, ເສ້ັນຜາສນ
ກາງ 3.5 ຊມ. ກາບໃບ ສີຂຽວ, ມີຂົນສີນາຕານແດງ, ໜາມຄາຍຄືເຂມັສ້ັນ ຫຼື ຍາວ, ວຽນເປນ
ແຖງ, ສີນາຕານເຫືຼອງ ຍາວ 5 ຊມ; ຫໃບ ບມໍີ;  ເຂາົໃບ ບມໍີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  

ກົກການໃບຍາວ 30 ຊມ; ການກາງໃບ ຍາວ 2.1 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ ແຕລະຂາງມ ີ

15-26 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງບສໍະໝາສະເໝີ ໃບເປນກມ (ຈມ) ຊີ້ອອກໄປທິດທາງຕາງກັນ, 

ບາງຄັ້ງຂອບໃບມີໜາມນອຍໆ; ມເືກາະຢ ປາຍໃບມ,ີ ຍາວ 1.5 ມ; ພວົດອກຍາວ 0.75 ມ;  

ໝາກມນົກມົຈັບຢລມແຊງ ຍາວ 2.5 ຊມ ແລະ ກວາງ 3 ຊມ, ສີຂຽວ; ໝາກເປນເກັດນອຍໆ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ກາປເຈຍ, ພາກກາງຂອງລາວ ແລະ ພາກໃຕຫວຽດນາມ ຢ
ບິງທວນ (ເຂດສະຫງວນແຫງຊາດໜຍອົງ) ແລະ ດົງນາຍ (ປາປອງກັນແຫງຊາດກັດຕຽນ) ແລະ 

(ມີຢພະມາ, ໄທ, ມາເລເຊຍ, ເປນີຊູລາ, ສິງກະໂປ ແລະ ສມາດຕຣາ) ຢປາດົງດິບເຂດຕາ, 

ປກກະຕິຢຕາມແຄມປາ ຫຼື ເຂດທ່ີມີການຂດຄົ້ນໄມ ຢລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 150-22ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກເດືອນ ພຶດສະພາ (5) ແລະ ເປນໝາກ ເດືອນ
ພຶດສະພາ (5). 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບຕາ ບາງຄັ້ງໃຊເຮັດກະຕາ ແລະ ເຄື່ອງໃຊໃນເຮືອນ. 

 

Myrialepis  paradoxa(Kurz) J. Dransf. 



 

 



 

 
 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ພເດົາຣດຊີຢຽກ, ພເດົາດາບັງ (ກາປເຈຍ); ເໝີຍຕວາງ, ຊອງວອຍ, ຊອງລາບັກ 
(ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ເກີດດຽວ ຫືຼ ມີໜແໜງຢພື້ນ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 50 

ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 1.7 ຊມ (ລາວ); ກາບໃບສີຂຽວ, ມຂີົນສີເທົາຂາວ, ໜາມຄາຍຄືເຂັມສີນາ

ຕານເປນແຖວສ້ັນ, ໜາມຍາວ 4 ຊມ, ໜາມເກີດເປນຫວີຢກອງ ກົກການໃບ ແລະ ຢຕາມຂອບ
ກາບໃບ; ຫໃບບມໍີ;  ເຂາົໃບບມໍີ;ມເືກາະຢກາບໃບບມໍີ;  ກກົການໃບຍາວ 60 ຊມ (ກົກ

ການໃບຈະສ້ັນກວາຕົ້ນແກ);ການກາງໃບຍາວ 6.1 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ ແຕລະຂາງມີ 20-

64 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງບສໍະ ໝາສະເໝີ, ໃບເປນກມ (ຈມ) ຊີ້ອອກໄປທິດທາງຕາງກັນ, ກອງ
ໃບເປນສີເທົາ, ເສ້ັນເອັນໃບຍອຍເຫັນຈະແຈງ ແລະ ຢຕາມຂອບບໍມໜີາມ; ມເືກາະຢປາຍໃບມ,ີ 

ຍາວ 2.5 ມ; ພົວ້ດອກຍາວ 1 ມ; ກາບຊອນດອກເປນແໜງຍາວ 7 ຊມ, ຄາຍຄືແຜນ ເສ້ັນຜົມ

ບາງຢຂາງນອກ; ໝາກ ມົນກົມ ກວາງ 3 ຊມ; ເກັດໝາກສີນາຕານແດງເປນ ຝອຍ, ເປນແຫວງ, 
ປາຍຕັ້ງຂຶ້ນ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ກາປເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ (ມີຢພະມາ, ໄທ, ບຣໍໂນ, ຢາ

ວາ, ມາເລເຊຍ, ເປນີຊູລາ, ພລິິບປນ, ສິງກະໂປ ແລະ ສມາດຕຣາ) ຢປາດົງດິບເຂດຕາ, ເຄິ່ງປາດົງ

ດິບ, ປາເຂດສງ ຫືຼ ມັກພົບເຫັນຢເຂດ ທີ່ມີການ ຂດຄົ້ນໄມ ຢລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 300-
1,700 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ເປນໝາກ ເດືອນ ເມສາ (4). 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບຕາ ແລະ ມີການນາໃຊໜອຍທີ່ສດ. 

Plectocomia elongata Mart. & Blume 



 

 



 

 

 
 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຫວາຍກະເທີຍ (ລາວ). 

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ເກີດເປນສມ ຫືຼ ບາງຄັ້ງເປນລາດຽວ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວ
ເຖິງ 20 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 4 ຊມ (ລາວ); ກາບໃບສີນາຕານ, ມີຂົນສີ ນາຕານ, ໜາມຄາຍຄື
ເຂັມສີນາຕານເປນແຖວ, ໜາມຍາວ 2.5 ຊມ ໂອບຮັດກາບ ລາເປນວົງ; ຫໃບບມໍີ;  ເຂາົໃບບໍ

ມີ;ມເືກາະຢກາບໃບບໍມີ;  ກົກການໃບຍາວ 15 ຊມ; ການກາງໃບຍາວ 1.5 ມ, ໃບ

ຍອຍເປນຮບຫອກ ແຕລະຂາງມ ີ 25-30 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງບສໍະໝາສະເໝີ, ໃບເປນກມ 
(ຈມ) ຊີ້ອອກໄປທິດທາງຕາງກັນ, ກອງໃບ ເປນສີຂຽວ, ປກກະຕິຂັ້ວນໃບຍອຍຈະສ້ັນ, ປາຍໃບ
ຍອຍເປນເສ້ັນຍາວຄດືາຍ, ບມໍີເສ້ັນເອັນໃບ ແລະ ຢຕາມຂອບໃບມໜີາມນອຍໆ; ມເືກາະຢປາຍ

ໃບມ,ີ ຍາວ 1 ມ; ພົວ້ດອກຍາວ 0.8 ມ; ດານນອກກາບຊອນດອກມີຂົນໜາແໜນ; ໝາກ ມົນ

ກົມ ກວາງ 1.5 ຊມ; ເກັດໝາກສີນາຕານເຫືຼອງ, ເປນເສ້ັນຝອຍພຽງຢາງດຽວ, ບເໍປນຂົນຊີ້, ປາຍ

ຕັ້ງຂຶ້ນ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກເໜືອຂອງລາວ (ມີຢບຖານ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ເນປານ 
ແລະ ໄທ) ຢປາເຂດພສງ ທ່ີມີລະດັບສງຈາກໜານາທະເລ 1,500-2,500 ມ.  

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ຍັງບໍທັນມີຂມໍນ. 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍອອນໂພດ, ຍອດກນິໄດ. 

 

 

 

 

 

Plectocomia himalayanaGriff. 



 

 



 

 
 
ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ຈັງໂອ, ທເຣດອາໂບ (ກາປເຈຍ); ຫວາຍກະເທຍີ, ຫວາຍເລົາ, ຫວາຍໜາມຂາວ, 
ຫວາຍຕາງ, ຫວາຍຍີ່ປນ(ລາວ); ເໝີຍນັນ, ເໝີຍຕງ, ຊອງເຫີ, ຊອງວອຍໄກໂດ, ເໝີຍຊຸງມອກ 
(ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ ຫືຼ ເກີດລາດຽວ, ບາງຄັ້ງແຕກເປນງາຢເທິງລະດັບໜາ ດິນ, ມີອະ

ໄວຍະວະປນປາຍ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວເຖິງ 50 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ ຢພື້ນ 10 ຊມ; ກາບໃບສີຂຽວ, 

ມີຂົນສີນາຕານແດງ, ມີໜາມປກຫມໜາແໜນ, ໜາມສີນາຕານເຫຼືອງ ຍາວ 2 ຊມ, ປກກະຕ ິ   
ໜາມເປນແຖງສ້ັນໆ; ຫໃບ ບມໍີ;  ເຂາົໃບ ບມໍີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ;  ບມໍີກົກການໃບ 

ຫຼື ກົກການໃບຍາວ 10 ຊມ; ການກາງໃບ ຍາວ 2.1 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກກວາງ ແຕ

ລະຂາງມີ 18-40 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງບສໍະ ໝາສະ ເໝີ, ໃບເປນກມ (ຈມ) ຊີ້ອອກໄປທິດທາງ
ຕາງກັນ, ບາງຄັ້ງ ການຈັດລຽງຂອງໃບຍອຍ ເກືອບຈະສະໝາສະເໝີ, ໃບຢອນລົງລມ, ກອງໃບ

ເປນສີ ເທົາຂາວ, ເສ້ັນເອັນໃບຍອຍເຫັນຈະແຈງ; ມເືກາະຢປາຍໃບມີ, ຍາວ 1.2 ມ; ພົວ້

ດອກ ຍາວ 1.1 ມ; ແໜງກາບຊອນ ດອກຍາວ 5 ຊມ, ຢດານນອກ ກາບຊອນດອກບໍມີຂົນ ຫືຼ 
ມີຂົນບາງໆ;  ໝາກ ມົນກົມ-ຮບກັບສວຍ ກວາງ 2,3 ຊມ; ເກັດໝາກສີນາຕານເຫືຼອງ, ເປນ
ເສ້ັນຝອຍໆຢາງ ດຽວ, ບໍເປນຂົນຊີ້, ປາຍຕັ້ງຂຶ້ນ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ (ມີຢຈີນ ແລະ ໄທ)  ຢ
ປາດົງດິບເຂດຕາ ຫຼື ປາເຂດພສງ ຢລະດັບສງຈາກ ໜານາທະເລ 100-1,700 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ເປນໝາກ ເດືອນ ເມສາ (4) ແລະ ເດືອນພຶດສະພາ  

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບຕາ, ໃຊເຮັດຫັດຖະກາຈັກສານ. 

ໝາຍເຫດ: ປກກະຕິຫວາຍຊະນິດນ້ີຈະເກີດຢໃນລະດັບນາທະເລສງກວາ ຊະນິດ Plectocomia 

elongate, ແຕກໍປະກົດເຫັນຫວາຍທັງສອງຊະນິດນ້ີຢລະດັບສງດຽວເລ້ືອຍໆ. ສວນຕົ້ນທ່ີຢເຂດພ
ໝາກແໜງ (Cardamom Mountains) ຈາກກາປເຈຍ ນ້ັນ ກອງໃບເປນສີຂຽວ, ມັນອາດຈະ
ເປນຕົວຢາງໃນການອະທິບາຍຍາກສາລັບຫວາຍຊະນິດນ້ີ. 

Plectocomia pierreana Becc. 



 

 



 

 



 

 
 
 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ພເດົາເຕັງໂອ, ພເດົາກຣາຮອມ, ແຍ (ກາປເຈຍ); ຫວາຍແດງ, ຫວາຍແດງນອຍ, 
ຫວາຍໜ, ຫວາຍຍາງ, ຫວາຍກາເຫຼົາ, ຍາງ (ລາວ); ເໝີຍຣດ, ເໝີຍໂດະ, ເໝີຍດອດດັງ 
(ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ລັກສະນະສມໃຫຍໜາ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວ

ເຖິງ 15 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 2.5 ຊມ; ກາບໃບສີຂຽວ ຫືຼ ສີເທາົຂາວ, ມີໜາມສີເຫືຼອງຄືເຂມັປກ

ຫມກະແຈກກະຈາຍ, ໜາມຍາວ 2 ຊມ (ຢສວນຂອບປາຍກາບ ໜາມຍາວກວາ); ຫໃບມີ, ຍາວ 
3 ຊມ, ບິດລ້ິວ; ເຂາົໃບບມໍີ; ມເືກາະຢກາບໃບບໍມີ; ກົກການໃບສ້ັນ ຫຼື ບໍມີ; ການກາງ
ໃບ ຍາວ 1.3 ມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ ແຕລະຂາງມີ 12-20 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງບສໍະໝາສະເ
ໝີ, ໃບຢອນລົງລມ, ດານເທິງໃບຍອຍ (ໜາໃບ) ມີຂົນຊີ້ ສີເຫືຼອງ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ມີ, ຍາວ 
0.5 ມ; ພົວ້ດອກຍາວ 0.4 ມ; ໝາກ ມົນກມົ ຈັບຢລມແຊງ, ໝາກ ຍາວ 3 ຊມ ແລະ  ກວາງ 

3.5 ຊມ, ສີເຫຼືອງປນຂຽວ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ກປໍາເຈຍ, ລາວ ແລະ ພາກໃຕ-ພາກກາງ ຫວຽດນາມ. ຢບິງ
ທວນ, ດົງນາຍ ແລະ ຂັນໂຫ (ມີຢພະມາ, ໄທ, ບຣໍໂນ, ມາເລ ເປນີຊູລາ ແລະ ເກາະຊູມາດຕຣາ)  
ຢປາດົງດິບເຂດຕາ, ປກກະຕິຈະພົບເຫັນຢ ເຂດທ່ີມກີານຂດຄົ້ນໄມ ຫຼື ຢຕາມແຄມປາ ຢລະດັບສງ
ຈາກໜານາທະເລ 20-158 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ເປນໝາກ ເດືອນ ພຶດສະພາ (5). 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບຕາ ບໍຄອຍມີການນາໃຊເຮັດຫັດຖະກາຈັກສານ. 

Plectocomiopsis geminiflora(Griff.)Becc. 



 



 

 
 

 

 

 

ຊືພ່ືນ້ເມອືງ: ເໝີຍພນ, ເໝີຍຣດ (ຫວຽດນາມ).  

ລກັສະນະ: ລາຕົນ້ເກີດເປນສມ, ມີອະໄວຍະວະປນປາຍ, ລັກສະນະສມໃຫຍໜາ, ເສ້ັນຫວາຍຍາວ

ເຖິງ 30 ມ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 1.7 ຊມ; ກາບໃບສີຂຽວ ຫືຼ ສີຂຽວເທົາ, ມີໜາມໜອຍ,      ໜ

າມສີເຫືຼອງປກຫມກະແຈກກະຈາຍ, ໜາມຍາວ 0.5 ຊມ; ຫໃບມີ, ຍາວ 1 ຊມ, ເປນແຜນ, 

ກາຍເປນສີນາຕານ ແລະ ແຕກຍະບປໍກກະຕິ; ເຂາົໃບ ບມໍີ; ມເືກາະຢກາບໃບ ບໍມີ; ກົກການ
ໃບບມໍີ ຫຼື ມີ ຍາວ 2 ຊມ; ການກາງໃບ ຍາວ 87 ຊມ, ໃບຍອຍເປນຮບຫອກ ແຕລະຂາງມ ີ
11-13 ໃບ, ໃບຍອຍຈັດລຽງສະໝາສະ ເໝີຫຼາຍ ຫືຼ ໜອຍ ຢຫາງໆກັນ, ດານເທິງໃບຍອຍ 

(ໜາໃບ) ບມໍຂີົນ; ມເືກາະຢປາຍໃບ ມ,ີ ຍາວ 0.8 ມ; ພົວ້ດອກຍາວ 0.8 ມ; ໝາກ ມົນກົມ 

ຈັບຢລມແຊງ, ກວາງ 1.8 ຊມ, ສີນາຕານປນຂຽວ. 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ຖິນ່ກາເນດີ:  ພາກກາງ ຫວຽດນາມ ຢກວາງນາມ (ເຂດອະນລັກຊີວະນາໆ
ພັນແຫງຊາດ ຊອງຕັນ) ແລະ ທົວທຽນເຫວ (ຢປາປອງ ກັນແຫງຊາດ ບັກມາ) ຢເຂດທ່ີມີການ
ລົບກວນຕາມແຄມທາງລົດ ຫຼື ເຂດທ່ີມີ ການຂດຄົ້ນ, ຢປາດົງດິບເຂດຕາ ທ່ີມີລະດັບສງຈາກໜາ
ນາທະເລ 100-412 ມ. 

ລະດອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ: ອອກດອກ ແລະ ເປນໝາກ ເດືອນມີນາ (3) ແລະ ເດືອນເມສາ 
(4). 

ການນາໃຊ: ເສ້ັນຫວາຍມີຄນນະພາບຕາ ນາໃຊພຽງແຕຢໃນທອງຖິ່ນ. 

Plectocomiopsis songthanhensisHenderson & N. Q. 
Dung 

 



 

 



 

2.5. ຊະນິດຫວາຍທີ່ມຄີວາມໝາຍໃກຄຽງກນັ 

ຊະນິດຫວາຍທີ່ມີຄວາມໝາຍໃກຄຽງກັນແມນ ໄດຈັດເປນລາຍຊື່ແຕລະຊະນິດ (ເບິ່ງຕົວໜັງສື 
ເຂັ້ມ). ອັນນ້ີແມນບມໍຄີວາມຈາເປນ ຈະຕອງໃຊຊື່ຊະນິດຫວາຍ ທ່ີລະບຊື່ຢດານລມຕົວໜັງສືເຂັມ້. 
ເພາະວາລາຍຊື່ເຫຼນ້ີົ ແມນໄດລວມເອົາຊະນິດຫວາຍ ທ່ີມີຄວາມໝາຍອັນດຽວກັນແຕລະຊະນິດ 
ແລວເຖິງແມນວາຈະໄດມີການພນັລະນາຈາກປະເທດອ່ືນກໍຕາມ, ບພໍຽງແຕ ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ 
ຫວຽດນາມເທາົນ້ັນ.  

Calamus acanthospathus Griff. 
Calamus feanus Becc., Calamus feanus var. medogensis S. J. Pei & S. Y. 

Chen, Calamus montanus T. Anderson, Calamus yunnanensis Govaerts, Calamus 
yunnanensis var. densiflorus S. J. Pei & S. Y. Chen, Calamus yunnanensis var. 
intermedius S. J. Pei & S. Y. Chen, Palmijuncus acanthospathus (Griff.) Kuntze, 
Palmijuncus montanus (T. Anderson) Kuntze 

Calamus dianbaiensis C. F. Wei 
Calamus guangxiensis C. F. Wei, Calamus yuangchunensis C. F. Wei 

Calamus dioicus Lour. 
Palmijuncus dioicus (Lour.)Kuntze 

Calamus erectus Roxb. 
Calamus collinus Griff., Calamus erectus var. birmanicus Becc., Calamus 
erectus var. collinus (Griff.) Becc., Calamus erectus var. macrocarpus (Griff.) 
Becc., Calamus erectus var. schizospathus (Griff.) Becc., Calamus macrocarpus 
Griff., Calamus schizospathus Griff., Palmijuncus collinus (Griff.)Kuntze, 
Palmijuncus erectus (Roxb.)Kuntze, Palmijuncus macrocarpus (Griff.)Kuntze, 
Palmijuncus schizospathus (Griff.) Kuntze 

Calamus erinaceus (Becc.) J. Dransf. 
Calamus aquatilis Ridl., Daemonorops erinacea Becc. 

Calamus flagellum Griff. 
Calamus flagellum var. furvifuraceus S. J. Pei & S. Y. Chen, Calamus flagellum 
var. karinensis Becc., Calamus jenkinsianus Griff., Calamus karinensis (Becc.) 
S. J. Pei & S. Y. Chen, Calamus polygamus Roxb., Palmijuncus flagellum 
(Griff.) Kuntze, Palmijuncus jenkinsianus (Griff.)Kuntze, Palmijuncus 
polygamus (Roxb.) Kuntze 

Calamus gracilis Roxb. 
Palmijuncus gracilis (Roxb.) Kuntze 
 



 

Calamus guruba Buch.-Ham. 
Calamus guruba var. ellipsoideus S. Y. Chen & K. L. Wang, Calamus 
mastersianus Griff., Calamus multirameus Ridl., Calamus nitidus Mart., 
Daemonorops guruba (Buch.-Ham.) Mart., Daemonorops guruba var. 
hamiltonianus Mart., Daemonorops guruba var. mastersianus (Griff.)Mart., 
Palmijuncus guruba (Buch.-Ham.) Kuntze, Palmijuncus nitidus (Mart.) Kuntze 

Calamus harmandii Pierre 
Zalacella harmandii (Pierre) Becc. 

Calamus henryanus Becc. 
Calamus balansaeanusBecc.,Calamus balansaeanus var. castanolepis (C.F. 
Wei) S. J. Pei & S. Y. Chen, Calamus henryanus var. castanolepis C.F. Wei 

Calamus nambariensis Becc. 
Calamus doriaei Becc., Calamus giganteus var. robustus S. J. Pei & S. Y. Chen, 
Calamus inermis T. Anderson, Calamus inermis var. menghaiensis S. Y. Chen, 
S. J. Pei & K. L. Wang, Calamus khasianus Becc., Calamus multinervis var. 
menglaensis S. Y. Chen, S. J. Pei & K. L. Wang, Calamus nambariensis var. 
alpinus S. J. Pei & S. Y. Chen, Calamus nambariensis var. furfuraceus S. J. Pei 
& S. Y. Chen, Calamus nambariensis var. menglongensis S. J. Pei & S. Y. Chen, 
Calamus nambariensis var. xishuangbannaensis S. J. Pei & S. Y. Chen, Calamus 
nambariensis var. yingjiangensis S. J. Pei & S. Y. Chen, Calamus obovoideus S. 
J. Pei & S. Y. Chen, Calamus palustris var. longistachys S. J. Pei & S. Y. Chen, 
Calamus platyacanthoides Merr., Calamus platyacanthus Warb., Calamus 
platyacanthus var. longicarpus S. Y. Chen & K. L. Wang, Calamus 
platyacanthus var. mediostachys S. J. Pei & S. Y. Chen, Calamus polydesmus 
Becc., Calamus wailong S. J. Pei & S. Y. Chen, Palmijuncus inermis (T. 
Anderson) Kuntze 

Calamus oligostachys T. Evans, K. Sengdala, O. Viengkham, B. Thammavong 
& J. Dransf. 
Calamus pauciflorus T. Evans, K. Sengdala, O. Viengkham, B. Thammavong & 
J. Dransf. 

Calamus palustris Griff. 
Calamus dumetorum Ridl., Calamus extensus Roxb., Calamus gregisectus 
Burret, Calamus humilis Roxb., Calamus kerrianus Becc., Calamus latifolius 
Kurz, Calamus latifolius Roxb., Calamus latifolius var. marmoratus Becc., 
Calamus loiensis Hodel, Calamus macracanthus T. Anderson, Calamus palustris 
var. amplissimus Becc., Calamus palustris var. cochinchinensis Becc., Calamus 
palustris var. malaccensis Becc., Calamus quinquenervius Roxb., Palmijuncus 
extensus (Roxb.) Kuntze, Palmijuncus humilis (Roxb.)Kuntze, Palmijuncus 



 

latifolius (Roxb.)Kuntze, Palmijuncus macracanthus (T. Anderson) Kuntze, 
Palmijuncus palustris (Griff.)Kuntze, Palmijuncus quinquenervius (Roxb.) 
Kuntze 
Calamus rhabdocladus Burret  
Calamus pseudoscutellaris Conrard, Calamus pseudoscutellaris var. 
cylindrocarpus Conrard, Calamus rhabdocladus var. globulosus S. J. Pei & S. Y. 
Chen 
Calamus rudentum Lour. 
Palmijuncus rudentum (Lour.) Kuntze, Rotang rudentum (Lour.)Baill. 
Calamus salicifolius Becc. 
Calamus salicifolius var. leiophyllus Becc. 
Calamus siamensis Becc. 
Calamus siamensis var. malaianus Furtado 
Calamus tenuis Roxb. 
Calamus amarusLour., Calamus royleanus Griff., Calamus heliotropium Buch.-
Ham., Calamus horrens Blume, Calamus stoloniferus Teijsm. &Binn., 
Palmijuncus amarus (Lour.) Kuntze, Palmijuncus heliotropium (Buch.-
Ham.)Kuntze, Palmijuncus horrens (Blume) Kuntze, Palmijuncus royleanus 
(Griff.) Kuntze, Palmijuncus tenuis (Roxb.) Kuntze, Rotang royleanus (Griff.) 
Baill. 
Calamus tetradactylus Hance 
Calamus bonianus Becc., Calamus cambojensis Becc., Calamus tetradactylus 
var. bonianus (Becc.) Conrard, Palmijuncus tetradactylus (Hance) Kuntze 
Calamus thysanolepis Hance 
Calamus hoplites Dunn, Calamus sculletaris Becc., Calamus thysanolepis var. 
polylepis C.F. Wei, Palmijuncus thysanolepis (Hance) Kuntze 
Calamus viminalis Willd. 
Calamus extensus Mart., Calamus fasciculatus Roxb. Calamus litoralis Blume, 
Calamus pseudorotang Mart., Calamus viminalis var. fasciculatus (Roxb.) Becc., 
Calamus viminalis var. fasciculatus subvar. Andamanicus Becc., Calamus 
viminalis var. fasciculatus subvar. Bengalensis Becc., Calamus viminalis var. 
fasciculatus subvar. Cochinchinensis Becc., Calamus viminalis var. fasciculatus 
subvar. Pinangianus Becc., Palmijuncus fasciculatus (Roxb.) Kuntze, 
Palmijuncus litoralis (Blume) Kuntze, Palmijuncus pseudorotang (Mart.) 
Kuntze, Palmijuncus viminalis (Willd.) Kuntze, Rotang viminalis (Willd.) Baill. 
 
Calamus walkeri Hance 
Calamus faberi Becc., Calamus faberi var. brevispicatus (Calamus F. Wei) S. J. 
Pei & S. Y. Chen, Calamus tonkinensis Becc., Calamus tonkinensis var. 
brevispicatus Calamus F. Wei, Palmijuncus walker (Hance) Kuntze 



 

Daemonorops jenkinsiana (Griff.)Mart. 
Calamus jenkinsianus Griff., Calamus margaritae Hance, Calamus nutantiflorus 
Griff., Daemonorops jenkinsiana var. tenasserimica Becc., Daemonorops 
margaritae (Hance) Becc., Daemonorops margaritae var. palawanica Becc., 
Daemonorops nutantiflora (Griff.) Mart., Daemonorops pierreanaBecc., 
Daemonorops schmidtiana Becc., Palmijuncus jenkinsianus (Griff.) Kuntze, 
Palmijuncus margaritae (Hance) Kuntze, Palmijuncus nutantiflorus (Griff.) 
Kuntze 
Daemonorops fissilis (Henderson, N. K. Ban & N. Q. Dung) Henderson 
Calamus fissilis Henderson, N. K. Ban & N. Q. Dung 
Daemonorops nuichuaensis (Henderson, N. K. Ban & N. Q. Dung) 
Henderson 
Calamus nuichuaensis Henderson, N. K. Ban & N. Q. Dung 
Korthalsia laciniosa (Griff.) Mart. 
Calamosagus harinifoliusGriff., Calamosagus laciniosus Griff., Calamosagus 
wallichiifolius Griff., Korthalsia andamanensis Becc., 
Korthalsia bejaudii Gagnepain, Korthalsia grandisRidl.,Korthalsia scaphigera 
Kurz, Korthalsia teysmannii Miq., Korthalsia wallichiifolia (Griff.) H. Wendl. 
Myrialepis paradoxa (Kurz) J. Dransf. 
Bejaudia cambodiensis Gagnep., Calamus paradoxus Kurz, Myrialepis 
floribunda (Becc.) Gagnep., Myrialepis scortechinii Becc., Palmijuncus 
paradoxus (Kurz) Kuntze, Plectocomiopsis annulata Ridl., Plectocomiopsis 
floribunda Becc., Plectocomiopsis paradoxa (Kurz) Becc., Plectocomiopsis 
scortechinii (Becc.) Ridl. 
Plectocomia elongata Mart. & Blume 
Calamus maximus Reinw., Plectocomia crinita Gentil, Plectocomia elongata 
var. bangkana Becc., Plectocomia elongata var. philippinensis Madulid, 
Plectocomia griffithii Becc., Plectocomia hystrix Linden, Plectocomia 
ichythospinus auct., Plectocomia macrostachya Kurz, Plectocomia sumatrana 
Miq., Rotang maximus Baill. 
Plectocomia himalayana Griff. 
Plectocomia Montana Griff. 
Plectocomia pierreana Becc. 
Plectocomia barthiana Hodel, Plectocomia cambodianaGagnep.,Plectocomia 
kerriana Becc. 
Plectocomiopsis geminiflora (Griff.)Becc. 
Calamus geminiflorusGriff., Calamus turbinatus Ridl., Plectocomia geminiflora 
(Griff.) H. Wendl., Plectocomiopsis geminifloravar. Billitonensis Becc., 
Plectocomiopsis geminiflora var. borneensis Becc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ພາກທ ີIII  
ປດໃຈທາງດານນເິວດວທິະຍາ ທີພ່ວົພນັເຖີງການອະນລກັ ແລະ ການ ຄມຄອງຫວາຍໃນທາມະຊາດ ຂອງທອງຖີນ່                                
                                                                             Charles Peter 

                                                                                                                             
ຫວາຍແຕລະຊະນິດ ມຄີນລັກສະນະທາງດານນິເວດວິທະຍາອັນສະເພາະໃດໜື່ງ ທີ່ເອ້ືອອານວຍ ໃຫ
ແກ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ການຂະຫຍາຍພັນ, ແລະ ເຮັດໃຫມັນມຄີວາມສາມາດຢລອດ ໃນປາໄມ
ຂອງມັນ. ແຕລະຊະນິດຂອງຫວາຍຈະມຄີວາມແຕກຕາງກັນໄປ. ບາງຊະນິດຫວາຍຈະມຄີວາມຈະ
ເລີນເຕບິໂຕໄວ, ໃນຮບແບບຄວາມໜາແໜນຂອງຈານວນປະຊາກອນ, ກະຈາຍພັນຢາງກວາງ 
ຂວາງ, ແລະ ຮັກສາຄວາມສະໝາສະເໝີໃນການສາງການສືບພັນແຕປຕປໍ. ໃນຂະນະດຽວກັນບາງ
ຊະນິດພົບເຫັນວາ ມກີານຈະເລີນເຕີບໂຕຊາ, ກະແຈກກະຈາຍເປນພໃໍຜພໍລາວ ແລະ ຈາກັດໃນແຕ
ລະເຂດສະເພາະ. ໃນກມຊະນິດຫວາຍທໜີື່ງແມນ ມຄີວາມສະດວກງາຍກວາໃນການພິຈາລະນາ
ສາງເຂດຈັດສັນ ໃນການເກັບກ ເຮັດທລະກິດການຄາ. ແຕກມທສີອງ ແມນມຄີວາມຫຍງຍາກໃນ
ການຈັດສັນເກັບກ ແລະ ມີຄວາມສຽງໃນການສນພັນໄປຢາງໄວວາ. 
ມັນເປນສ່ີງສາຄັນທ່ີເປນທ່ີເຂົ້າໃຈ ເຖີງກົນໄກນິເວດວິທະຍາຂອງຫວາຍແຕລະຊະນິດທ່ີແຕກຕາງ
ກັນ ມກີານຮັບປະກັນການລອດຕາຍຈາກເບຍຫວາຍນອຍທ່ີຢຊັ້ນລມຂອງປາ ຈົນຮອດການໃຫ 
ດອກອອກໝາກຂອງຫວາຍທ່ີຖວນອາຍແລວ. ໂດຍທັງໝົດສາງມາຈາກຂມໍນທັງໝົດ ທີສ່ະເໜີ
ໃນ ພາກທີ II ຂາງເທີງນ້ັນ. ເພາະສະນ້ັນ ໃນພາກນ້ີຈະເລືອກສັງລວມເອົາ ນິເວດຂອງແຕລະຊະນິດ
ຫວາຍມາສະເໜີນະທີ່ນ້ີ. ມຫີຍງັແດ ທ່ີສະແດງໃຫເຫັນຄວາມແຕກຕາງຂອງຮບແບບການມີຊີວິດ 
ແລະ ຍດທະວິທີໃນການອອກດອກອອກໝາກ ທ່ີສະແດງອອກຂອງຫວາຍ ແລະ ມຫີຍັງ ທີພ່າໃຫ
ມຄີນລັກສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດສັນຫວາຍແຕລະຊະນິດ? ຄວາມແຕກຕາງຂອງ
ຄວາມອດົມສົມບນ ຂອງຫວາຍໃນພາກພື້ນລມແມນາຂອງເປນແນວໃດ? ບັນດາປະຊາກອນຂອງ
ຫວາຍເຫຼາົນ້ີປະກົດໃຫເຫັນການສືບພນັດວຍຕົວຂອງມັນເອງ ແລະ ພວກມັນສືບພັນກັນ ໃຫມີ
ສະມາຊິກໃໝໃນຮບລັກສະນະແຕກຕາງເປນແຕລະໄລຍະຫຼືບໍ? ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຫວາຍໃນ
ທອງຖ່ີນໄວແນວໃດ? ແມນຫຍງັທ່ີມີອິດທິພົນຕກໍານຈະເລີນເຕີບໂຕປະຈາປຂອງຫວາຍໃນທາມະ
ຊາດ? ບັນດາຄາຖາມເຫຼາົນ້ີ ໄປຄຽງຄກັບການອະທິບາຍໃນເງື່ອນໄຂປະຈບັນຂອງຫວາຍໃນ ກາປ
ເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ບັນດາຂມໍນທາງດານນິເວດ ທີ່ໄດສະເໜໃີຫເຫັນແວັບນ່ຶງ
ເປນເທ່ືອທາອິດ ໃນຮບແບບຂອງຂໍມນການວິເຄາະ ທີຕ່ອງການໃນການພັດທະນາລະບົບການຈັດ
ສັນສາລັບຫວາຍແບບຍືນຍົງ.  



 

3.1  ຮບແບບຂອງຊວີດິ 
ແຕລະຊະນິດຫວາຍຈະມກີານສະແດງລາ/ເສ້ັນເຖີງຮບແບບຊີວິດແຕກຕາງກັນ. ຫລາຍຊະນິດເລືອ
ໄປຕາມພື້ນຂອງປາ ຈົນເຖີງຕົ້ນໄມທເີຫັນວາເໝາະສົມໃຫແກການເກາະກຽວ, ບາງຊະນິດບເໍປນ
ເຄືອ (Calamus acanthophyllus, C. erectus), ບາງຊະນິດຕັ້ງຊື່ ແລະ ຄົດງໄໍປມາດວຍການບໍ
ສາມາດຮັບນາໜັກຂອງຕົນເອງ, ຮາກຢທີຈດສງສດຂອງລາ ແລະ ມຮີບແບບລາຕົ້ນໃໝ (C. 

dianbaiensis), ບາງຊະນິດເປນລາດຽວ/ເສ້ັນດຽວ (C. poilanei, C. solitarius, 

Daemonorops nuichuaensis), ແລະ ບາງຊະນິດເປນສມຊືງ່ມຫີລາຍລາ/ເສ້ັນ (C. tenuis, D. 

jenkinsiana, Plectocomiopsis songthanhensis). ມີບາງຈານວນ ມີຮບແບບເສ້ັນດຽວ ແລະ 
ເປນຈມ (C. bousigonii, Plectocomia himalayana, P. pierreana). ທັງໝົດ 65 ຊະນິດ
ຫວາຍທີໄ່ດພັນລະນາ ໃນພາກທີ II, ມີ 54 ຊະນິດເປນເຄືອ, 11 ຊະນິດບເໍປນເຄືອ1, 56 ຊະນິດ
ເປນສມ/ລາ, ແລະ 9 ຊະນິດເປນເສ້ັນດຽວ. ໃນ 4 ຊະນິດທີ2່ເປນເສ້ັນດຽວ ເຊນັ: C. 

acanthospathus, C. lateralis, C. poilanei, ລະ C. solitaries, ມີຄນນະພາບສງສາມາດ
ຜະລິດ ແລະ ສົງອອກ ເປນຊະນິດທີຖື່ກຂດຄົ້ນຫລາຍໃນຂົງເຂດນ້ີ. 

ບັນຫາທີຝງຕິດຕົວກໍແມນ ການຂດຄົ້ນຫວາຍເປນເສ້ັນດຽວ ເພາະວາຊະນິດຫວາຍເລົານ້ີ ມພີຽງ
ແຕຍອດດຽວ ຫຼ ື ຈະເລີນເຕີບໂຕຢຈດຍອດບອນດຽວ. ໝາຍຄວາມວາຕັດຕົ້ນທີ່ເປນເສ້ັນແລວ  
ໝາຍວາຂາພຶດນ້ັນຕາຍເລີຍ. ສວນຫວາຍຊະນິດທີເ່ປນສມ ພາຍຫລັງຕັດແລວ ສມຫວາຍຈະປງໜ
ມາໃໝ ແລະ ໃຫເສ້ັນຫວາຍໃໝຈາກເຫ້ົງາອອກມາ (Dransfield, 1978). ຊະນິດຫວາຍທີເປນ
ສມສາມາດຂດຄົ້ນຫລາຍຮອບວຽນ, ແຕກົງກັນຂາມ ຊະນິດເປນເສ້ັນດຽວສາມາດຂດຄົ້ນພຽງແຕ
ເທ່ືອດຽວ.  

3.2  ການປຽນແປງຂອງການອອກດອກອອກໝາກ 

ໃນພາກພ້ືນລມແມນາຂອງ ຊະນິດຫວາຍສວນໃຫຍ ແມນ Calamus ແລະ Daemonorops, 
ການອອກດອກ ອອກໝາກແຕລະປ ແມນອີງຕາມການຈະເລີນເຕບີໂຕ ແລະ ສຂະພາບຂອງພວກ
ມັນເອງ. ເຖີງຢາງໃດກໍຕາມ ໃນບາງຊະນິດ Korthalsia, Myrialepis, Plectocomia, ແລະ 
Plectocomiopsis ຜົນຜະລິດ ການອອກດອກ ຈະຂື້ນກັບຈານວນການຕາຍຂອງລາໃນສມ ເອ້ີນ
ວາໂຕແທນໂຕ (Henderson, 2002).  ໃນບາງຊະນິດທີ່ເປນເສ້ັນດຽວ ເຊນັບາງຈານວນຂອງ 
Plectocomia elongate ແລະ P. himalyana ມັນຈະຕາຍພາຍຫລັງທ່ີມັນອອກດອກແລວ.  

                                           
1ດວຍການຍອມຮັບຂອງ C. salicifolius, ຊະນິດທີບໍເປນເສັ້ນປກກະຕິແລວ ສວນໃຫຍບໍມີຄວາມສາຄັນ
ຂອງແຫຼງຂອງເສ້ັນຫວາຍ/ລາຫວາຍ 



 

ໃນຫວາຍຊະນິດທ່ີເກີດເປນສມເປນກມ, ແຕລະເສ້ັນສືບຕປໍງໜໃໝມ ີ ແຕເສ້ັນທ່ີອອກດອກນ້ັນ
ຕາຍ. ຍົກເວັ້ນແຕ Korthalsia ທ່ີມີທັງດອກຜ ແລະ ດອກແມ ໃນຕົ້ນດຽວກັນ, ທັງໝົດຫວາຍ
ໃນຂົງເຂດນ້ີ ລວນແຕແຍກຕົ້ນຜ ແລະ ຕົ້ນແມໃນຕົ້ນຕາງກັນ (Henderson, 2009).  

ຫວາຍແຕລະຊະນິດເພ່ີງອາໃສແມງໄມຊະນິດແຕກຕາງກັນ ໃນການປະສົມເກສອນໃນດອກຂອງ
ມັນ. ເຖີງແມນວາມກີານສຶກສາຈານວນໜື່ງທ່ີແນນອນໃນການປະສົມເກສອນ ສວນຫລວງຫລາຍ
ແລວແມນບທັໍນສຶກສາ, ແມງຕ,ໍ ແມງວັນທອງ ແລະ ເຜ້ີງ ທ່ີເຄີຍພົບເຫັນຈານວນໜື່ງໃນການ
ປະສົມພັນໃນ Calamus ແລະ Daemonorops, ແລະ ມລີາຍງານວາ ເຜ້ີງ ແລະ ແມງໄມປກແຂງ 
ຈານວນໜື່ງ ຊວຍໃນການປະສົມພັນໃນ Plectocomia (Dransfield, 1979). 

ໃນຂອບເຂດສດທາຍທີສ່າຄັນ ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຮໜອຍກຽວກັບອາຍກຽວກັບການອອກດອກ 
ອອກໝາກ. ພວກເຮົາຍັງມຄີວາມຮໜອຍ ພາຍຫັຼງທ່ີການແຕກງອກຂອງແກນຫວາຍ ໃຊເວລາດົນ
ປານໃດຈ່ືງຈະເລີນເຕີບໂຕ  ຮອດຂັ້ນເຮືອນຍອດ ແລະ ສະສົມດົນປານໃດ ພວກມັນຈ່ືງ ອອກດອກ 
ແລະ ໃຫໝາກ? ຄວາມຍາວຂອງຊວງໄລຍະນ້ີແມນຂື້ນກັບປດໃຈລວມມີ ພມອາ ກາດ, ລະດັບ
ແສງສະຫວາງ, ຄວາມຊຸມຊືນ່ຂອງດິນ ແລະ ຊະນິດພັນ. ການອອກດອກຂອງຫວາຍເສ້ັນ ນອຍໄດ
ປະມານເອົາຄືມັນໃຊເວລານອຍກວາສິບປ ທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນເງື່ອນໄຂທີ່ມີແສງສະຫວາງພໍດີ, ໃນ
ຂະນະທ່ີຊະນິດພັນຫວາຍເສ້ັນໃຫຍ, ຫວາຍເປນສມ ແມນຕອງໃຊເວລາຫຼາຍສິບປຈ່ຶງຈະມຜົີນ
ຜະລິດດອກໄດ (Henderson, 2002; Siebert, 2012). 

ສ່ີງສາຄັນໃນການຈັດສັນດອກ ແລະ ໝາກ ແມນສ່ີງກົງໄປກົງມາໃນຂາງໜາ. ຖາວາບໍມກີານສາງ
ແກນມັນກມໍເີບຍຫວາຍໃໝ. ບມໍຫີວາຍຕົ້ນໃໝມາທົດແທນ ກໍໝາຍວາມັນບມໍີຕົ້ນຫວາຍທ່ີນອຍ 
ກວາມາທົດແທນຫວາຍຖວນອາຍທ່ີຂດຄົ້ນໄປ. ນ້ີແມນເຮັດໃຫຫວາຍຖຶກດັບສນໄດຄືຢາງໃດ. 
ການເລ່ືອນເວລາຂດຄົ້ນຫວາຍເສ້ັນດຽວ ຈົນກວາພາຍຫລັງການສືບພັນຂອງຫວາຍມຄີວາມສາ 
ມາດ ເພີ້ມລະດັບຂະຫຍາຍໃຫກວາງຂວາງໃນເຂດຂດຄົ້ນກອນ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍສງ
ສດຜານການຈັດການ ບແໍມນສະເພາະແຕສາມາດເຮັດໃຫຜົນຜະລິດເພີມ້ຂື້ນເທົານ້ັນ ຍັງເປນການ
ຫຸຼດຜອນໄລຍະກະກຽມການຂະຫຍາຍພັນ ຂອງຫວາຍລນໝມ ແລະ ຜົນຂອງການລົນຂອງແກນ 
ໃນສະເພາະໜາຕື່ມອີກ. 

3.3  ຄວາມໜາແໜນຂອງປະຊາກອນ 

ເປນອັນທ່ີຈະແຈງວາ ການປະສົບຜົນສາເລັດຂອງການຂະຫຍາຍພັນມນັ ແມນຄວາມໜາແໜນ
ຂອງປະຊາກອນ ຮບແບບຄວາມອດົມສົມບນຂອງປະຊາກອນ. ນອກໄປກວານ້ີ, ທັງໆທ່ີມີຄວາມ 
ສາຄັນຂອງຕົວຊີບ້ອກອັນນ້ີ, ການທາການສາຫຼວດລະອຽດຂອງຫວາຍໃນປາ ຢພາກພື້ນລມແມ



 

ນາຂອງ ທີ່ແທໆແມນຍັງບທັໍນມຈົີນຮອດປະຈບັນ. ການສາຫວຼດຫວາຍຢາງກວາງຂວາງແມນໄດລີ
ເລ້ີມໃນປ 2009 ໃນ 6 ເຂດປາສະຫງວນ ສາຍພຫລວງພາກກາງຂອງ ຫວຽດນາມ, ແລະ ຄາຍຄື
ກັນໃນເຂດປາໄມຊຸມຊົນໃນ ສປປ ລາວ, ກາປເຈຍ ພາຍຫລັງຈາກນ້ັນ. ຮອດປະຈບັນພວກເຮົາ
ເລ້ີມຮເລັກນອຍ ກຽວກັບປະຊາກອນຂອງຫວາຍທາມະຊາດ ໃນລມແມນາຂອງ. 

ທັງບແໍມນຄວາມຕອງ ແລະ ຊອງຫວາງ ບອນທີຈ່ະສະເໜຂີມໍນໃນແງປະລິມານ ບົນຄວາມໜາ    
ແໜນຂອງຈານວນປະຊາກອນຂອງຫວາຍ 65 ຊະນິດທັງໝົດໃນປມເຫລ້ັມດຽວກັນນ້ີ. ເຖີງແມນ
ວາມັນເບິ່ງຄືວາພຽງແຕສາມາດ ມີການລວບລວມເອົາຜົນຂອງການສາຫວຼດຈາກ ຫວຽດນາມ2. 
ຖານຂໍມນພື້ນຖານຂອງການສາຫຼວດ ແມນໄດສະແດງໃນຕາຕະລາງ 3.1. 

ຈານວນຊະນິດພັນຫວາຍທີທ່າການບັນທຶກໃນເວລາການສາຫຼວດ ໃນແຕລະເຂດປາອະນລັກ ເປນ
ແບບໜາຕື່ນເຕັ້ນ ເລ້ີມແຕ 12–15 ຊະນິດຫວາຍ. ເຖີງແມນວາ ແຕລະເຂດປາອະນລັກຈະມອົີງປະ
ກອບທ່ີແຕກຕາງກັນຂອງຊະນິດພັນ, ແລະ ມີພຽງແຕ 5 ຊະນິດ ເຊນັ D. poilanei, D. 

jenkinsiana, C. nambariensis, C. tetradactylus, ແລະ P. pierreana ພົບເຫັນໃນທັງໝົດ 
6 ເຂດ. ສວນ 2 ຊະນິດ ເຊນັ Calamus modestus ແລະ C. dioicus, ບັນທຶກພົບແຕໃນ 2 
ເຂດປາອະນລັກ. 

ອີງຕາມຄວາມໜາແໜນຂອງຈານວນເສ້ັນຫວາຍຍາວ ≥ 4 ແມັດ3, D. poilanei, K. 

laciniosa, D. jenkinsiana, ແລະ C. bousigonii ແມນຫວາຍທ່ີອດົມສົມບນໃນເຂດສາຍພ
ຫຼວງພາກກາງຫວຽດນາມ. ແຕລະຊະນິດສະແດງໃຫເຫັນຄວາມໜາແໜນຫລາຍກວາ 10 ເສ້ັນ/
ເຮັກຕາ, ແລະ ການບັນທຶກຄວາມຖ່ີ ໃນການພົບເຫັນຂອງຄວາມໜາແໜນຂອງປະຊາກອນ ໃນ
ແຕລະປາອະນ ລັກແມນຫລາຍກວານ້ີ. ຄວາມອດົມສົມບນຂອງຫວາຍ ຊະນິດ D. poilanei ທີ ່
ດາກຣອງ (Da Krong), ຍົກຕົວຢາງ ມີ 45.7 ເສ້ັນ/ເຮັກຕາ ແລະ ສວນໃຫຍແມນ 48 ເສ້ັນ/
ເຮັກຕາ ໄດບັນທຶກ ແມນ K. laciniosa ທີ່ ຊາວລາ (Sao La). ໃນຂະນະດຽວກັນ ຍັງມີຄາແນະ
ນາວາ ຊະນິດທ່ີເກີດ ເປນກມ ແລະ ເປນສມ ຂອງຈານວນ 4 ຊະນິດນ້ັນ ຍັງຂອນຂາງປະສົບ

                                           
2 ໃນການສາຫລວດທາງດານປະລິມານແມນໄດສາຫຼວດໃນ BacHuongHoa, Da Krong, PhongDien, Sao 

La, Song Thanh, ແລະ Ngoc Linh ປາອະນລັກ ໃນຫວຽດນາມ ໄປສທັງໝົດຂອງຂໍມນຊະນິດຫວາຍ ທັງໝົດ ໃນ

ທກເຂດ. ພຶດຊະນດິຫວາຍນີ້ ດວຍໃຊແລວດອນຕົວຢາງ 10 x 200 ແມັດ ມີ ທ່ີຕ້ັງ ເປນກມ ສມຕົວຢາງແບບບັງເອີນ; ແຕລະເຂດປາ
ອະນລັກໃຊ 160 ແລວຕົວຢາງ. ລວມທັງໝດົ 960 ແລວຕົວຢາງ, ໃນຈານວນ 192 ເຮັກຕາ ໃນເຂດພພຽງ, ຈາແນກ ແລະ ນັບທັງ
ໝົດ 175,000 ເສ້ັນ. ພວກເຮົາຮວາ ນີແ້ມນການສາຫຼວດຂອນຂາງໃຫຍ ທ່ີບໍເຄີຍມີມາກອນ. 
3 ໃນສະພາບລວມປະຈບັນ ຫວາຍ ທ່ີຍາວກວາວ ≥ 4 ແມັ້ດ ໄດພິຈາລະນາໃຫເປນ ຫວາຍ ທີມີອາຍຖວນ ທ່ີສາມາດຂດຄົ້ນ ເປນ 
ການຄາໄດ. 



 

ຄວາມສາເລັດທາງດານນິເວດວິທະຍາ ປະຄັບປະຄອງຊະນິດພັນຂອງມັນ ໃນປາໄມທາມະຊາດ, ນ້ັນ
ມັນເປນສ່ີງສາຄັນ ແລະ ຈດທ່ີຊີ້ອອກໃຫເຫັນວາ ຊະນິດນ້ັນມັນ ບໍໄດສາງຄນຄາ ໃນການຜະລິດ
ຫວາຍແຕຢາງໃດ. 

ຕາຕະລາງ 3.1. ຈານວນເສ້ັນຫວາຍທີສ່າມາດເປນການຄາ (ຍາວ ≥ 4 ມ) ຂອງແຕລະຊະນິດ 
ບັນທຶກໃນ 32 ເຮັກຕາ ຈາກແລວສາຫຼວດ ໃນປາອະນລັກ ເຂດສາຍພຫລວງພາກກາງ
ຫວຽດນາມ. ປາອະນລັກທາມະຊາດ ລະຫັດ I= BacHuongHoa, II=Da Krong, 

III=PhuopngDien, IV=Sao La, V=Song Thanh, ແລະ VI=Ngoc Linh.  

 
ຫວາຍແຕລະຊະນິດ ທ່ີມີຄນຄາສວນໃຫຍແມນ ໄດບັນທຶກຈາກການສາຫຼວດທ່ີ ຫວຽດນາມເຊນັ 
C. poilanei, C. tetradactylus, C. walkeri, C. nambariensis, C. gracilis, ແລະ C. 

dioicus, ແລະ ຄວາມໜາແໜນຂອງປະຊາກອນຂອງຫວາຍເຫຼາົນ້ີ ບເໍປນທ່ີຕື່ນເຕັ້ນ ສວນໃຫຍ
ແມນຄວາມໜາແໜນຕາ. ຈານວນທີພ່ົບເຫັນແມນ ຈານວນເລັກໜອຍ/ເຮັກຕາ ຂອງ C. 



 

poilanei ທີ່ ຟອງດຽນ ແລະ ຫງອກລີງ, ເຖີງຢາງໃດກໍຕາມ ມັນກໍຍັງສະໜັບສະໜນ ໃຫຄນຄາ 
ເສ້ັນຫວາຍທີ່ມ ີຄນນະພາບໃນການສົງອອກ ແລະ ຮບແບບທີຈ່ະເລີນເຕບີໂຕຂອງເສ້ັນຫວາຍແບບ
ທ່ີເປນຕົ້ນດຽວ. 

ຄວາມໜາແໜນຂອງເສ້ັນຫວາຍທີຂ່ດຄົ້ນ ໄດບັນທຶກໃນການສາຫຼວດ ພພໍຽງແຕບອກໃຫຮເລ້ືອງ
ວາສວນໃດສວນໜື່ງ ຂອງສະຖານະພາບດານນິເວດວິທະຍາຂອງຊະນິດພັນຫວາຍເທົານ້ັນ. ການ
ປະສົບພົບພໂໍດຍບັງເອີນທັງໝົດທ່ີ ເຈືອງເຊີນ ແມນໄດເກັບກາບັນທຶກໄວທັງໝົດ, ເບີງ່ລົງເລີກ
ພຽງ ແຕ 6 ຊະນິດທ່ີມຄີວາມໜາແໜນປະຊາກອນ ທ່ີເປນການຄາ ດັງໃນຕາຕະລາງ 3.2. ຂໍມນ
ດັງກາວນ້ີແມນຜົນການສາຫວຼດຈາກ ຟອງຢຽນ, ດາກຣອງ ແລະ ລອງແທງ ຈານວນເບຍຫວາຍ, 
ຈານວນເສ້ັນຫວາຍແຕລະເສ້ັນ, ຈານວນເສ້ັນຫວາຍທ່ີເປນການຄາສະແດງໃຫແຕລະຊະນິດ. ສວນ
ໃຫຍແຕລະຊະນິດທ່ີເປນການຄາ ຈະມຈີານວນເບຍຫວາຍ ແລະ ຈານວນທີກ່ະກຽມເປນສີນຄາ ຈາ
ນວນຫຼວງຫຼາຍຕາມມາ. 

ຕາຕະລາງ 3.2. ຈํານວນເບຍຫວາຍ, ຈານວນເສ້ັນຫວາຍທີກ່ະກຽມເປນສິນຄາ (ລວງຍວ≤4.ມ), 
ແລະ ເສ້ັນການຄາ (ລວງຍາວ≥4.0ມ) ຂອງ 6 ຊະນິດ ຈາກ 3 ປາສະຫງວນຂອງຫວຽດນາມ. 

 

 
 
ເຖີງແມນຈານວນຊະນິດຫວາຍ C. Poilanei ທີມ່ີຄນຄາສງ ມີ 13 ເບຍ/ເຮັກຕາ, ຄາເຫັນນະທ່ີນ້ີ
ກໍຄຍືງັແມນການສືບພັນໃນລນຕໍໄປຈະສືບຕ ໍ ຈະກາຍເປນຫວາຍຖວນ ເຈດຕະນາໃນການຂດຄົ້ນ

ເຂດ /ຊ ະ ນ ິດ   ຫ ວ າຍກຽມ ເປ ັນສ ິນຄ າ ຫ ວ າຍ ເປ ັນສ ິນຄ າ 

 ເບ ັ້ຍ ຫ ວ າຍ  ( ລວ ງຍ າວ  ≤ 4 .0  ມ ) (ລ ວ ງຍ າວ  ≥ 4 .0  ມ )  

P hongD ien  N .R .    

C a lam uspo ila ne i 13 .1 9 .7 5 .6 

C a lam us te tradacty lu s 3 .4 1 .5 0 .8 

C a lam usw a lker i 49 .2 23 .7 10 .1 

C a lam usnam ba riens is 28 .4 11 .9 4.1 

D akong N .R .     

C a lam usg rac ilis  37 .5 8 .6 3 .6 

S ong  Thanh N .R .    

C a lam usd io icu s  0 .5 1 .1 1 .2 

 



 

ເປນບາງຄັ້ງຄາວ. ເຖີງຢາງນ້ີກໍຕາມ ແຕມັນກໍພົບເຫັນໜອຍໃນ C. dioicus. ຊະນິດພັນຫວາຍນ້ີ
ມບີັນທຶກພຽງແຕໃນ 2 ເຂດປາສະຫງວນ, ຄວາມໜາແໜນແມນຕາຫາຼຍ ເບີງ່ແລວບສໍາມາດທົດ
ແທນຄວາມຢລອດຂອງເສ້ັນຫວາຍທ່ີໃຫຍດວຍຕົວມັນເອງໄດ. ມັນຍັງມີຂຫໍຍງຍາກຫຼາຍປະການ 
ໃນທີນ້ີ່ ທ່ີຈະກາວຕໍໄປ ເຊນັວາ ການຂດຄົ້ນເກີນຂອບເຂດ, ແຕຂມໍນການສາຫຼວດ ໃນຕາຕະລາງ
ທີ 3.2 ໃຫຄາເຫັນວາ C. Dioicus ມກີານຂດຄົ້ນຢາງໜັກໜວງໃນພາກກາງຫວຽດນາມ. ມັນ
ເປນທ່ີສົມຄວນແລວວາ Evans (2002) ລວມເປນຊະນິດທີໃ່ກສນພັນໃນບັນຊຂີອງໂລກ.  

3.4  ການກະຈາຍຂອງຂັນ້ຂອງຂະໜາດ 

ການປະເມີນຜົນໃຫລະອຽດເທົາທຽມກັນນ້ັນ ຂອງການປຽນແປງຂອງປະຊາກອນ ການສືບພັນພືດ 
ອາດຈະສາມາດໄດມາຈາກການຈັດເຮັດເປນກມຈາກການສາຫຼວດ ເປນໄປຕາມຂັ້ນຂອງຂະໜາດ
ຂອງມັນ. ການໃຊຜົນຂອງການສາຫຼວດທີສ່າງເປນຮບເສ້ັນສະແດງ ແມນໃຫຂມໍນທ່ີສົມບນກຽວ
ກັບນິເວດ ແລະ ພຶດຕກິາຊະນິດພັນ. ເຊນັການວິເຄາະວໄິຈ, ສາລັບຕົວຢາງ ສາມາດເປດເຜີຍວາ 
ຊະນິດພັນສາມາດສືບພັນ ຫຼ ື ບ,ໍ ບອນສະແດງໃຫເຫັນວາມສີະມາຊິກໃໝເກີດຂື້ນເປນໄລຍະ ຫືຼ 
ສືບຕເໍລ້ືອຍໆ ແລະ ລະດັບຂອງແຕລະຊະນິດແມນຂື້ນກັບການລົບກວນ ຊັ້ນເຮືອນຍອດປກຫມ 
ການເປດແສງເພື່ອສາງໃຫມີເບຍຫວາຍໃໝ. ການສາງເສ້ັນສະແດງຂະໜາດໃນການສືບພັນນ້ີ ນັກ
ວ ິຊາການປາໄມແມນໄດນາໃຊມາດົນນານຈົນເຖີງປະຈບັນ ເພື່ອຊອກຫາຄນລັກສະນະຂອງຕົ້ນໄມ 
ກາຍເປນເຄື່ອງມທືີສ່າຄັນ ໃນການສຶກສາດານຫວາຍ (ເຊນັວາ Siebert, 2004; Binh, 2009). 

ໃນການສືບພັນ ແລະ ກົນລະຍດການຈະເລີນເຕບີໂຕຂອງຊະນິດຫວາຍທີແ່ຕກຕາງກັນ ໂດຍເຈດ
ຕະນາແລວ ສະທອນໃຫເຫັນພຽງແຕຂຈໍາກັດຈານວນແຕກຕາງໃນການກະຈາຍຂັ້ນຂະໜາດ. ມີ 3 
ວິທີ ທ່ີນິຍົມໃຊໃນການສະແດງການກະຈາຍຈານວນປະຊາກອນຂອງຫວາຍ ດັງຮບສະແດງ 3.1. 
ຂມໍນທັງໝົດທີ່ສະແດງໃນນ້ີ ແມນມາຈາກເຂດປາສະຫງວນ ຊອງແທງ; ເສ້ັນສະແດງໄດບັນຍາຍ
ເຖິງ ຊັດສວນຂອງຈານວນປະຊາກອນທີພ່ົບເຫັນໃນແຕລະຂັ້ນຂະໜາດ. ຫຼັງຈາກລີເລ້ີມແຕຂັ້ນ 
ເບຍແມນກວມເອົາຫວາຍທ່ີຍັງນອຍ ບມໍີລາ, ຂະໜາດຂອງຂັ້ນສະແດງເຖີງລວງສງ/ລວງຍາວ 
ເປນແມັດ, ເຊນັວາ ຂັ້ນ 2 ມລີວງຍາວ ລະຫວາງ 1.1 – 2.0 ແມັດ.  

ການກະຈາຍປະເພດທີ I, ຕັ້ງດວຍ D. jenkinsiana ໃນຮບສະແດງ 3.1 ສະແດງເຖີງຈານວນ
ຂອງແຕລະປະຊາກອນສາງຂື້ນແຕໜອຍຫາໃຫຍ, ເສ້ັນທ່ີເປນການຄາ, ແລະ ນ້ັນແມນການຄົງຕົວ
ຫຸຼດຈານວນເສ້ັນຈາກຂັ້ນນ້ີຫາຂັ້ນຕໄໍປ. ປະເພດນ້ີຈານວນຄນລັກສະນະຂອງໂຄງສາງປະຊາກອນ
ຂອງຊະນິດຫວາຍນ້ັນ ເຫັນວາປະຄັບປະຄອງຫຼາຍ ຫືຼ ໜອຍກວາການສະສົມຂອງຈານວນທ່ີເກີດ ໃ
ໝຈາກປນ້ີຫາປໜາ. ນ້ີແມນຄວາມເປນໄປໄດສງ ໃນທ່ີສດການຂດຄົ້ນເສ້ັນຫວາຍທີ່ເປນການຄາ 
ຈະທົດແທນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງຫວາຍແຕລະໃນຂັ້ນຂະໜາດນອຍ. 



 

 

 

 
ຮບທີ 3.1. ຮບສະແດງການກະຈາຍໂດຍທົວໄປຂອງຈານວນປະຊາກອນຫວາຍ ໂດຍສະເພາະ 
ຕົວຢາງຈາກ D.jenkinsiana, P. elongata, and C. dioicus.. 

 

ການກະຈາຍປະເພດທີ II, ເຊນັ ການສະແດງດວຍ Plectocomia elongata, ມຄີນລັກສະນະ ສະ
ແດງການບໍຕເໍນ່ືອງ ຫຼ ື ເປນບາງຄັ້ງບາງຄາວ ຂອງປະຊາກອນໃໝ. ຈານວນລະດັບຂອງເບຍຫວາຍ 
ທ່ີສາງຂື້ນອາດພພໍຽງກັບການປະຄັບປະຄອງຈານວນປະຊາກອນຂອງມັນ, ແຕວາຄວາມຖ່ີນ້ັນບອໍາດ
ຈະຕໍເນ່ືອງໄດ ຍອນວາຊອງຫວາງ ຫືຼ ວາຈດສງສດ ຂອງການກະຈາຍຂອງຂັ້ນຂະໜາດ. ມັນຍັງບໍ
ມຄີວາມຈະແຈງວາແມນຫັຍງທ່ີອາດເປນສາເຫດຂອງຮບແບບຢໃນປະຊາກອນ P. elongate ທ່ີ
ຊອງແທງ (Song Thanh) ແຕຮບແບບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສ້ັນ ແລະ ກົນລະຍດການສືບພັນ 
ຂອງຊະນິດພັນນ້ີ ບໍແມນຂະຫຍາຍແນນອນ ສະແດງບົດບາດສາຄັນ ຂອງການຂື້ນໆລົງໆ ຂອງການ
ສາງການສືບພັນ ທີບ່ັນທຶກໄວໃນຂັ້ນການກະຈາຍຂອງມັນ. 

ສດທາຍແມນ ແບບກະຈາຍ ປະເພດທີ III, ສະທອນເຖີງ, ໃນກໍລະນີ C. dioicus ຊືງ່ການສືບພັນ 



 

ແມນແຕກຕາງກັນໄປ ໃນບາງເຫດຜົນບາງປະການ. ຈານວນປະຊາກອນແມນຕາ (ຕາຕະລາງ 
3.2), ຈານວນເບຍຫວາຍສວນໃຫຍຫຸຼດລົງ, ແລະ ມພີຽງແຕບາງຈານວນ ທີນ່ອນໃນຂະໜາດຂັ້ນ
ກາງເທົານ້ັນ. ນອກຈາກວາມີການປຽນແປງເງ່ືອນໄຂ ເພີມ້ລະດັບຂອງສະມາຊິກໃໝເຊນັ ການເພີມ້ 
ຜົນຜະລິດຈານວນແກນຂອງຈານວນເສ້ັນຫວາຍທີຖ່ວນແລວ ຫຼ ືເປເຊັນລອດຕາຍຂອງເບຍຫວາຍ
ເພີມ້ຂື້ນ. ຊະນິດພັນຫວາຍນ້ີອາດຈະສນຫາຍຈາກປາໄມ ເຂດ ຊອງແທງ Song Thanh. 

ການກະຈາຍຂອງຂະໜາດຂັ້ນຂອງຈານວນປະຊາກອນຫວາຍ ແມນມຄີວາມອອນໄຫວ ກັບສ່ີງ
ແວດລອມຫຼາຍທ່ີສດ. ການກະຈາຍພັນແບບທີ I ແມນສາມາດປຽນແປງໄປສແບບກະຈາຍທ ີ II 
ໄດງາຍ ຖາຫາກມກີານປຽນແປງດານລະດັບຈານວນເບຍຫວາຍໃໝຫຸຼດລົງ ຫຼື ການລອດຕາຍສະ
ສົມ, ເປນຕົ້ນແມນລະດັບການຂດຄົ້ນ, ການຈະເລີນເຕບີໂຕ. ບັນຫາຂໍຈາກັດໃນຂາງໜາກແໍມນ
ການສືບພັນ ອາດເປນຕົວຂັບເຄື່ອນຂອງປະຊາກອນໃນແບບກະຈາຍ ຂັ້ນທີ III. ບາງເທ່ືອ ມັນ
ແມນເປນປະໂຫຍດສດ ເພື່ອທົບທວນຄືນການກະຈາຍທັງສາມແບບເຫົຼານ້ີ ທ່ີແມນລາດັບດຽວ 
ຕະຫອຼດຈານວນປະຊາກອນຫວາຍ ທ່ີຂດຄົ້ນເກີນຂອບເຂດໃນໄລຍະຜານມາ. ການວໃິຈ ການ
ກະຈາຍຂອງຂັ້ນແຕລະຂະໜາດ ແມນວິທີການງາຍທີໄ່ວເນ້ືອເຊ່ືອໃຈ ເພ່ືອກວດສອບຄວາມແຂງ
ແຮງ ຂອງຊັບພະຍາກອນປາໄມ, ແລະ ພົບເຫັນໃນແບບກະຈາຍທີ III ແມນສັນຍານທ່ີແຂງແກນ 
ທ່ີຕອງການໃຫມີການປບການຂດຄົ້ນ.   

3.5  ການຈະເລນີເຕບີໂຕ 

ໃນຂະນະທີ່ຈານວນຄວາມໜາແໜນຂອງປະຊາກອນ ຫຼື ຈານວນເສ້ັນຫວາຍທ່ີເປນການຄາຢາງຈະ
ແຈງແມນ ຂອບເຂດສາງໃຫຜເກັບກມຄີວາມຈັບໃຈ, ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕປະຈາປ ຂອງ
ຊະນິດຫວາຍແຕກຕາງກັນ ອາດຈະເປນຈີງທາງດານຈານວນ ແມນມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍ ຂື້ນກັບ
ການຈັດສັນ. ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕແມນການົດຄວາມຍາວ ທີກ່ະກຽມເປນຫວາຍໃນໄລຍະ 
ກະກຽມສືບພັນຖວນ, ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ ພິສດໃຫເຫັນຈານວນຂອງເວລາ ທ່ີຕອງ 
ການ ເພື່ອຜະລິດເສ້ັນຫວາຍທີເ່ປນການຄາ, ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ ໃນທີ່ສດແມນອັນ 
ໃດທີກ່ານົດການຂດຄົ້ນຫວາຍທີ່ໝ້ັນຄົງຈາກປາໄມ. ແຕບເໍປນຈັງວາ, ການຄາດຄະເນທີ່ເຊື່ອຖື 
ຂອງການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວແຕລະປ ຂອງແຕລະຊະນິດຫວາຍໃນທາມະຊາດແມນມຄີວາມ 
ຫຍງຍາກຫຼາຍ ກະທັ້ງປະຈບັນ. ນ້ີແມນການເລ້ີມຕ້ົນການປຽນແປງ ປ 2009 ໃນເມື່ອມີລີເລ້ີມ
ການສຶກສາການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງຫວາຍໃນເຂດພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ, ພອມກັນນ້ັນ 
ແມນໃນເຂດປາໄມຊມຸຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກາປເຈຍ. ມາເຖີງປະຈບັນການສຶກສາການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕ ແມນໄດຮັບການສຶກສາໃນ 6 ຊະນິດຫວາຍໃນຫວຽດນາມ, 5 ຊະນິດໃນກາປເຈຍ, 



 

ແລະ 1 ຊະນິດໃນ ສປປ ລາວ. ຂໍມນເຫົຼານ້ີແມນໄດສັງລວມ ໃນຕາຕະລາງ 3.3. 

ຕາຕະລາງ 3.3. ການປະເມີນການຈະເລີນເຕບີໂຕປານກາງ ແມນເປນຕົວແທນຂອງການວັດແທກ
ຈາກຈານວນເສ້ັນຫວາຍທັງໝົດ ໃນລະຫວາງຈາກ 40 ຊຕມ ຫາ 20 ມ. ການສືກສາໃນ
ຫວຽດນາມ ຕເໍນ່ືອງເປນເວລາ ໜື່ງປ; ການສຶກສາໃນລາວ ແລະ ກາປເຈຍ ແມນຍັງສືບຕ.ໍ  

ອີງຕາມຂມໍນວັດແທກຫລາຍກວາ 5,000 ຄາ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຫວາຍໃນລມແມນາຂອງ 
ມີຄາລະຫວາງ 0.4 ມ ຫາ 1.69 ມ/ປ. ພວກມັນມຄີວາມແຕກຕາງກັນລະຫວາງຊະນິດພັນຫວາຍ 
C. nambariensis ສະແດງເຖງີ ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕອັນນ່ຶງ ທ່ີແມນ 1/4 ຂອງ 
Plectocomia pierreana ທ່ີໄດສະເໜີໄປແລວ. 

ຕາຕະລາງ 3.3. ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕປານກາງ (ມ/ປ) ສາລັບ 6 ຊະນິດຫວາຍໃນຫວຽດ 

ນາມ, 5 ຊະນດິໃນກາປເຈຍ, ແລະ 1 ຊະນດິໃນ ສປປ ລາວ; ການວັດແທກທັງໝົດແມນ ຈາກປາ
ທາມະຊາດ.

ຂມໍນໃນຕາຕະລາງ 3.3 ເຖີງແມນວາບສໍາມາດບອກທັງໝົດເລ່ືອງລາວ, ຍອນວາອັດຕາການເຕບີ
ໂຕປະຈາປຂອງຫວາຍ ແມນຍອມຮັບວາມີອິດທິພົນຈາກຂະໜາດ ແລະ ສະຖານທີຂ່ອງພືດນ້ັນ. 
ບັນດາຜົນກະທົບຂອງສະຖານທີ່ຕກໍານຈະເລີນເຕບີໂຕຂອງຫວາຍໄດສະແດງໃຫເຫັນໃນຮບ 3.2, 



 

ຊື່ງມີກມທີໄ່ດປະມານການຈະເລີນເຕີບໂຕສາລັບ 3 ຊະນິດພັນຫວາຍ ໃນປາສະຫງວນຂອງ
ຫວຽດນາມ. ພວກມັນບງົບອກອອກສຽງ ຄວາມແຕກຕາງລະຫວາງ ການວັດແທກ ເກັບກາຂມໍນ 
ການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນແຕລະປາສະຫງວນ ທ່ີຕາງກັນ, ແລະ ຢໃນນ້ັນ ໄດໃຫຄາແນະນາ ອັດຕາ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແມນບາງອັນສງໃນເຂດພາກໃຕ ເຊັນວາ ຊາວລາ (Sao La) ແລະ ຊອງແທງ 
(Song Thanh), ການພົວພັນທັງໝົດ ເຫຼາົນ້ັນແມນໄດບັນທຶກ ໃນເຂດປາສະຫງວນ ຢໃນເຂດ
ພາກເໜືອ ສວນເຂດພາກກາງສາຍພຫລວງ (Truong Son) ເຊນັ ເຂດ ບັກ ເຮືອງ ຮົວ 
(BacHuoongHoa) ແລະ ດາ ກຣອງ (Da Krong).  

 
 
ຮບ 3.2. ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕປະຈາປ ຂອງ D. poilanei, D. jenkinsiana, ແລະ C. walker
ໃນປາສະຫງວນຫາເຂດ ນອນໃນເຂດພາກກາງສາຍພຫລວງ ຂອງຫວຽດນາມ. 
 
ຜົນກະທົບຈາກຂະໜາດຂອງພຶດໃນການຈະເລີນເຕບີໂຕ ທ່ີສະແດງໃນ ຮບ 3.3 ໂດຍນາໃຊຈາກ
ການສຶກສາການຈະເລີນເຕບີໂຕຈາກ ກາປເຈຍ ແລະ ລາວ. ຈານວນຕົວເລກຢເທີງເສ້ັນສະແດງ ຊີ້
ໃຫເຫັນວາ ຈານວນຕົວເລກຂອງຈານວນພຶດ; ເສ້ັນທ່ີເປນຈາໆລວງຂວາງໃນແຕລະເສ້ັນສະແດງ
ນ້ັນແມນເປນຕົວແທນ ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ ທີ່ໄດຄິດໄລ ໃນເມື່ອກາຍເປນເສ້ັນທ່ີສາມາດ
ເປນການຄາໄດຍາວ ≥4.0 ແມັດ ເທົານ້ັນ. ໂດຍທົວໄປ ຈດທ່ີສາຄັນຄວນໄດໝາຍເຫດໄວ ໃນຮບ
ສະແດງ. ທາອິດແຕລະຊະນິດ ສະແດງເຖີງການຈະເລີນເຕີບໂຕເພ້ີມຂື້ນ ດວຍການເພີ້ມຂື້ນຂອງ 
ຂະໜາດ. ສາລັບ C. solitaries ແລະ C. viminalis ການຈະເລີນເຕບີໂຕ ແມນເປນສຽງຄອຍໆ, 
ເສ້ັນຫວາຍທີ່ເປນການຄາຈະເລີນເຕີບໂຕ ສອງ ຫືຼ ສາມເທ່ືອໄວກວາ ເສ້ັນທີ່ມີລວງຍາວ 1.0 
ແມັດ. ຕົ້ນທ່ີສງກວາໝ ໄດຊວງຊີງເອົາແສງສະຫວາງຫຼາຍກວາ, ມີປະສົບການວາ ການຊວງຊີງກັນ



 

ໜອຍກວາ, ແລະ ມີການປອດໄພຈາກການທາລາຍໜອຍກວາ ຍອນວາມັນໄດກອດກຽວກັບ
ຕົ້ນໄມເປນທ່ີເພີ່ງພາອາໄສແລວ. ມັນບໍແປກໃຈດອກວາພຶດເຫຼາົນ້ີໃຫຍໄວ. ຄວາມແຕກຕາງຂອງ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕທີໜ່າສັງເກດ ລະຫວາງ ພດຶທ່ີຍັງນອຍ ແລະ ພືດທ່ີໃຫຍ ແມນສ່ີງທີ່ເສີມເຕີມ
ກາລັງການຄາດຄະເນ ຄດິໄລການຈະເລີນເຕບີໂຕ ທ່ີນາໃຊສະເພາະເສ້ັນທ່ີເປນການຄາ. 

 
 
ຮບທີ 3.3. ຄາສະເລຍການຈະເລີນເຕີບໂຕປະຈາປສະເພາະເຂດໃດໜື່ງ (ຊຕມ/ປ) ສາລັບ C. solitarius, 

C. tetradactylus, C. viminalis, ແລະ P. pierreana. ຈານວນຄາວັດແທກ ສະແດງຢແຕລະເສ້ັນ
ສະແດງ; ເສ້ັນຈາຂວາງ ສະແດງໃຫເຫັນຄາສະເລຍການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງເສ້ັນທ່ີເປນການຄາ (ຍາວ ≥ 
4.0 ແມັດ). 



 

ນ້ີເປນສ່ີງທີ່ລໍໃຈເພື່ອຄາດຄະເນ ເພື່ອການນາໃຊພຶດທ່ີມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ຂອງພຶດທີ່ໃຫຍ
ແລວມັນຮຽກຮອງເຖີງເວລາ ເພື່ອຜົນຜະລິດເສ້ັນຫວາຍການຄາ ຫືຼ ເພື່ອຄານວນ ການເກັບກປະຈາ
ປຂອງຫວາຍອອກຈາກປາ. ໃນຊີວະວິທະຍາທີ່ແທຈີງ, ເຖີງແມນວາ ເປນເສ້ັນຫວາຍທີໃ່ຫຍແລວ 
ອາດໃຊເວລາເປນຫຼາຍປ ການຈະເລີນເຕີບໂຕໂດຍຜານຈາກຫວາຍຂະໜາດນອຍ ກອນຈະພົ້ນໄປ
ຮອດຍອດເຮືອນຍອດຊ້ັນເທີງຂອງຕົ້ນໄມ.  

ມັນມີຄວາມຈາເປນທ່ີຈະຕອງໃຊເວລາ ຈາກການໃຊຊີວິດຢກອງຊັ້ນລາງຂອງເຮືອນຍອດ ຈົນກວາ
ຈະຖືກນັບເຂົ້າເປນຊັ້ນເທີງ. ການຈະເລີນເຕີບໂຕປານກາງຂອງຫວາຍລວມມີໄລຍະຕາງໆ ຂອງທັງ
ສອງການຈະເລີນເຕບີໂຕຊາ ແລະ ໄວ, ແລະ ເພື່ອໃຫຮຜົນປະໂຫຍດທ່ີແທຈີງ, ການປະມີນຜົນການ
ຈະເລີນເຕບີໂຕນ້ັນ ໄດເປນແນວທາງໃຫແກການຈັດສັນ ໃຫຊັບພະຍາກອນເຫຼາົນ້ັນໆ ຄວນ
ນັບລວມເຂົ້າ ລວມທັງເວລາ ແຕລະຊວງຂອງຊີວິດເໝືອນກັນ. 

3.6  ການປະເມນີຜນົ ດານການອະນລກັ 

ມີບົດລາຍງານຫຼາຍສະບັບ ໄດລາຍງານເຖີງການສະໜອງຫວາຍ ໃນຫຼາຍພາກຂອງເຂດລມແມນາ
ຂອງ ທີຫຸຼ່ດໜອຍຖອຍລົງເຊັນ Evans, 2002; Binh, 2009; Hirshberger, 2011, ຍັງໜອຍທ່ີ
ລາຍງານທ່ີເປນທາງການ ວິເຄາະວິໄຈ ທີໄ່ດວິໄຈເຖີງ ຊະນິດພັນທີ່ ອາດຈະໃກສນພັນ ຍອນການ
ຂດຄົນ້ເກີນຂອບເຂດ ຫືຼ ມຄີວາມບອບບາງ ຈາກຜົນກະທົບຂອງການສນເສຍປາໄມ. ຂມໍນ
ຂາວສານທີ່ຕໄໍປນ້ີ ແມນການກະຈາຍພັນ, ການນາໃຊ, ແລະ ຕົ້ນແບບຊີວິດ ສາລັບ 65 ຊະນິດ 
ໃນຂົງເຂດ (ພາກທີ II), ເຖີງແມນວາຂໍມນໃນດານປະລິມານ ບົນສະຖານະພາບ ຄວາມໜາແໜນ 
ແລະ ການສືບພັນຂອງເສ້ັນທີ່ແນນອນຈາກການສາຫຼວດ, ພວກເຮົາຍັງໄດດາເນີນງານປະເມີນຜົນ
ທາງດານອະນລັກ ຂອງຫວາຍໃນທອງຖ່ີນ.  

ການວິເຄາະແມນດາເນີນເປນຫຼາຍໆ ບາດກາວ. ຂະໜາດຂອງການພົບເຫັນ (IUCN, 2001) ເປນ
ຄັ້ງທາອິດທີ່ໄດການົດຈາກແຜນທີ່ ການກະຈາຍພັນຂອງຊະນິດພັນ, ດວຍກັນໜອຍສາມເຂດຈາ
ເພາະສດສາມ ດວຍການສາງເປນຮບຫຼາຍຫຼຽມສວດອອກ ໃນ ArcGIS (Miller et al., 2012). 
ຈດຂມໍນ ແມນເອົາລົງ ຫັຼງຈາກນ້ັນແມນ ແຕມລົງ WWF Global 200 ແຜນທ່ີຂົງເຂດນິເວດ 
(ຮບ 1.2), ແລະ ຈํານວນຕົວເລກຂອງຖ່ີນອາໃສດວຍກັນພາຍໃນ ຊື່ງແຕລະຊະນິດທ່ີພົບເຫັນ 
ແມນໄດບັນທຶກກົດເກນຂອງຖ່ີນອາໃສສະເພາະໃດໜື່ງ4. ສດທາຍແມນຄວາມໜາແໜນປານ

                                           
4 ຊະນິດພັນຫວາຍ ອາດເກີດຈານວນຫຼວງຫຼາຍ ຈາກຖີ່ນອາໄສແຕກຕາງກັນ ຫືຼ ບາງເທື່ອກໍເກີດຈາກັດແຕ
ບອນໃດບອນໜື່ງ. ຊະນິດພັນທີ ມີຖິນກາເນີດສະເພາະຢາງກວາງຂວາງ, ເຊັນ: ຈາພວກທ່ີພົບເຫັນບາງເຂດ, 



 

ກາງຂອງເສ້ັນທ່ີເປນການຄາ ແລະ ເບຍຫວາຍ ແມນໄດຄານວນ ໃຫແກຊະນິດພັນເຫົຼານ້ັນ ດວຍຂໍ
ມນ (n=18), ແລະ ດວຍກັນກັບ ການນາໃຊ ແລະ ຕາແໜງຮບແບບຊີວິດຂອງມັນ, ຄນຄາ ແມນ
ພົວພັນ ແລະ ສັງລວມ ເພື່ອໃສໄວ ດັດຊະນີ ສາລັບຈັດອັດດັບຂອງຊະນິດພັນ.  

ຜົນໄດຮັບຈາກການປະເມີນຜົນດານການອະນລັກ ສະແດງອອກໃນຕາຕະລາງ 3.4 ສາລັບ 41 
ຊະນິດພັນຫວາຍ. ຂມໍນແມນໄດຈັດວາງ ເປນ 4 ກມ. ກມທາອິດຈາກ C. bachmaensis ເຖີງ 
C. harmandii, ມີຫຼາຍຊະນິດພັນ ທ່ີສະແດງຂະໜາດຂອງການພົບເຫັນ ຈາກໜອຍກວາ 100 ກິ
ໂລຕາແມັດ. 

ອີງຕາມ IUCN (2010) ຈດເລ້ີມຕົ້ນ, ສ່ີຊະນິດພັນເຫົຼານ້ີໄດຕົກເຂົ້າຢໃນປະເພດ “ຂັ້ນອັນຕະລາຍ
ຢາງໜັກໜວງ”. ມັນຄວນຈະບນັທຶກວາ ບໍອາດມີຊະນິດເປນຕົວແທນດວຍການເກັບ ແລະ ບໍມີ
ຜະລິດຕະພັນອ່ືນ ທີ່ສາງເປນເສ້ັນຫວາຍທີມ່ີຄນຄາ. 

ໃນກມທສີອງ ລວມມ ີຫາຊະນິດ ສະແດງຂະໜາດຂອງການພົບເຫັນ ໃນຂອບເຂດ 100 ກໂິລຕາ
ແມັດ ແລະ ນອຍກວາ 5,000 ກິໂລຕາແມັດ; ມາດຕະຖານ IUCN ຈາແນກເປນ “ຂັ້ນອັນຕະ 
ລາຍ”. ສອງໃນຈານວນ ຫາຊະນິດ ເຊນັ D. brevicaulis ແລະ C. ceratophorus ແມນເສ້ັນ
ດຽວ ແລະ ພົບເຫັນພຽງແຕ ສອງເຂດນິເວດ. ເຖີງແມນວາ Calamuserinaceus ລາຍງານຈາກ
ພຽງແຕບາງເຂດ ຈາກພາກຕາເວນັຕົກສຽງໃຕ ກາປເຈຍ ໃນລມແມນາຂອງ, ສວນຫລາຍມສີາຍ
ພົວພັນກັບ ພາກພື້ນອາຊີ. 

ໃນກມທີສາມ ລວມມີຫົກຊະນິດທ່ີພົບເຫັນ ໃນເນ້ືອທີໜ່ອຍກວາ 20,000 ກໂິລຕາແມັດ, ໃນປະ
ເພດນ້ີໃດຈັດເປນ “ຂັ້ນຖືກທາລາຍໄດງາຍ” ຈາກຈດພເິສດຂອງກມນ້ີແມນ C. solitarius.

ຊະນິດ ຫວາຍພັນນ້ີແມນນິຍົມກັນເປນສິນຄາ, ມັນເປນເສ້ັນດຽວ, ແລະ ມັນເປນທ່ີຮກັນວາເປນ
ຊະນິດທີໄ່ດຂດຄົ້ນເກີນຄວາມສາມາດໃນລາວ (Evans, 2001). ມັນມພີຽງແຕບັນທຶກວາມີພຽງ
ແຕສາມເຂດນິເວດ.  

ໃນກມທສ່ີີ ສດທາຍ ລວມມີຊາວຫົກຊະນິດ ທີປ່າກົດເຫັນມີໃນພື້ນທ່ີກວາງໃນເຂດແມນາຂອງ
ຕອນລມ. ໃນນ້ີແມນໄດສາຫຼວດຂໍມນຈາກບັນດາຊະນິດພັນຢາງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຈັດອັນດັບໃນ
ກມນ້ີ, ຜົນໄດຮັບແມນອີງຕາມຂະໜາດຂອງການພົບເຫັນຢາງດຽວ. ຍົກຕົວຢາງ Calamus 

poilanei, ຈັດອັນດັບສງ ເຊນັ ຄວາມບໜໍັ້ນຄົງຫຼາຍກວາ ແລວຈ່ຶງສະແດງດວຍຂະໜາດການພົບ
ເຫັນຍອນວາມັນມີຮບແບບການດາລົງຊີວິດແບບເສ້ັນດຽວ, ມັນມສີາຍພົວພັນເຖີງຈານວນຄວາມ

                                                                                                        
ແມນປກກະຕິແລວ ໄດຮັບຜົນກະທົບການສນເສຍຖີ່ນອາໃສ ທີ່ບໍໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຂດຄົ້ນເກີນຂອບເຂດ
ຫຼາຍກວາ ຊະນິດພັນ ທີ່ມີຄວາມທົນຕໍສະພາບຢາງກວາງຂວາງ. 



 

ໜາແໜນຂອງປະຊາກອນຕາ (ຕາຕະລາງ 3.1) ແລະ ຈານວນການສືບພັນຂອນຂາງໜອຍ, ແລະ 
ມັນມີຄາເປນຈານວນເສ້ັນຜາກາງດານການຄາໃຫຍ. ຄາຍຄກືັນນ້ັນແມນ C. dioicus ໄດຍາຍຂື້ນ
ໄປຂາງເທີງໃນລາຍຊື່ ຍອນວາ ມັນມຄີວາມໜາແໜນຂອງປະຊາກອນຕາ ແລະ ນອນໃນແບບ 
ກະຈາຍຂອງຂັ້ນຂອງຂະໜາດ III (ຮບທີ 3.1). 

ຢເບື້ອງລມຂອງກມນ້ີ ແມນຫວາຍຊະນິດຕາງໆ ເບີງ່ແລວສາມາດເກີດໃນທວົໆໄປ. ພົບເຫັນໃນ 
16 ເຂດນິເວດລມແມນາຂອງ, C. tetradactylus, C. palustris, ແລະ D. jenkinsiana ໄດ
ເກັບກາໃນ 14 ຂອງພວກມັນ; C. viminalis ພົບເຫັນທົວໆໄປ ຍົກເວັ້ນເຂດດິນເຄັມ. ໃນຊະນິດ
ຫວາຍເຫົຼານ້ີໃນກມນ້ີ ລວນແລວແຕໃຫຜົນຜະລິດເສ້ັນຫວາຍທີມ່ຄີນນະພາບສງ, ເຖິງວາ ຫວາຍ
ທັງໝົດໃນ ກາປເຈຍ, ລາວ, ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮວມມຮືວມໃຈກັນ
ໃນການຈັດສັນ, ຫວາຍໃນກມສດທາຍນ້ີແນນອນວາແມນກມທ່ີຈັດສັນງາຍກວາ ແລະ ສົງຜົນ
ຕອບແທນຢາງທັນດວນໃຫແກຜລົງທຶນ. 

ຕາຕະລາງ 3.4. ການປະເມີນຜົນສະຖານະພາບຂອງການອະນລັກ ຂອງ 41 ຊະນິດຫວາຍ ໃນແມ
ນາຂອງຕອນລມ ອີງໃສຂະໜາດຂອງການພົບເຫັນ, ທີ່ຢອາໃສຈາເພາະ, ຮບແບບການດາລົງຊີວິດ,
ແລະ ລະດັບການນາໃຊ. ຈານວນຄວາມໜາແໜນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ລະດັບການເພີມ້ຂື້ນຂອງ
ການສືບພັນ ແມນໄດນາໃຊເພີມ້ເຕີມໃນການຈັດອັນດັບ ຈາກຂມໍນການສາຫລວດໃຫແຕລະ
ຊະນິດ. ອີງໃສ IUCN (2010) ມາດຕະຖານ, ກມທາອິດ ແມນ (4 ຊະນິດ) ແມນ ຂັ້ນ
ອັນຕະລາຍຢາງໜັກໜວງ, ກມທ ີສອງ (5 ຊະນິດ) ແມນ ອັນຕະລາຍໃກສນພັນ, ກມທີ ສາມ (6 
ຊະນິດ) ແມນຂັ້ນຖືກທາລາຍໄດງາຍ, ແລະ ກມທີສ່ີ ສດທາຍ (26 ຊະນິດ) ສະແດງໃຫເຫັນວາຍັງ
ສະຖານະພາບດີ. 



 

 



 

 
1ຈານວນຊາກແຫງລວມທັງການວິໄຈ.2C= ສມ ຫລື ກມ; S= ເສ້ັນດຽວ.31= ເສ້ັນທ່ີມຄີນນະພາບສງ; 
2= ການນາໃຊເປນບາງຄັ້ງຄາວ; 3= ຄນນະພາບຕາ, ການນາໃຊໜອຍ. 
  



 

ພາກ IV:  
ບັນດາບາດກາວຕາງໆ ທີ່ເປນປດໃຈເຮດັໃຫການນາໃຊຫວາຍມຄີວາມຍນືຍົງ  

       Charles Peters 

 
ເພື່ອເຮັດໃຫການນາໃຊຊັບພະຍາກອນຫວາຍ ມີຄວາມຍືນຍົງໃນເຂດແມນາຂອງຕອນລມ ແມນ
ຮຽກຮອງໃຫມີສາມປດໃຈດັງນ້ີ: ຂມໍນທ່ີກຽວຂອງ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີ
ເປນຮບປະທາ. ຂໍມນທ່ີກຽວຂອງນ້ັນສາມາດແຍກໄດເຊນັວາ ຫວາຍທ່ີຍັງມີໃນປານ້ັນ ມບີໍລິມາດ
ເທົາໃດ, ຄວາມໜາແໜນຂອງແຕລະຊະນິດ, ຂະໜາດຂອງຫວາຍແຕລະໆດັບກະຈາຍຢຢາງໃດ
ເພື່ອຕັດສິນໃຈທາການຂດຄົ້ນ. ອີກຢາງນ່ຶງ ແມນຂມໍນດານການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ
ຫວາຍແຕລະຊະນິດ.  ໃນການຕັດສິນໃຈນ້ັນ ແມນກຽວກັບຊະນິດໃດທີ່ຈະຕອງໄດຂດຄົ້ນ, ຢໃສ 
ແລະ ຈານວນເທົາໃດ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບແມນຂອດນ່ຶງທີ່ສາຄັນຄືການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕອງ ວາ
ສ່ິງທີ່ຈະເຮັດນ້ັນແມນຕອງມຈັີນຍາບັນຂອງຄວາມເປນຈິງ. ຖາວາເຮົາຕັດສິນໃຈຈະສາຫຼວດ 5% 
ຂອງເນ້ືອທ່ີປາຫວາຍ ກຕໍອງໄດປະຕິບັດໃຫໄດຕາມເຕັກນິກທ່ີວາງອອກ. ຖາຫາກວາ ຜານການ
ຄິດໄລເປເຊັນການຂດຄົ້ນໄດແບບຍືນຍົງແຕລະປ ເຮົາກໍຕອງການົດການຂດຄົ້ນຕາມທີ່ຕົວເລກ 
ຄດິໄລອອກມາຕົວຈິງ ໂດຍທີ່ບແໍລນນາຄວາມຕອງການຂອງຕະຫາຼດ, ລາຄາຫວາຍ ຫຼື ຂໍຜກມັດ
ຕາງໆ. ທັງໝົດທີ່ກາວມານ້ັນ ກໍຄືທັງສາມປດໃຈທ່ີກາວ ແມນລວມຢໃນແຜນການຈັດສັນ ເພື່ອ
ໃຫໄດມາແຫງຄວາມຍືນຍົງຂອງຊັບພະຍາກອນ. 

ໃນພາກທີ 4 ນ້ີແມນຈະເນ້ັນໃສຄວາມຮຽກຮອງຕອງການວາ ຈະດາເນີນຢາງໃດເພື່ອເຮັດໃຫການ
ຄມຄອງຫວາຍທາມະຊາດໃຫມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສະເໜີລາຍລະອຽດວາຈະເຮັດຢາງໃດ. ພື້ນ 
ຖານຂອງແນວຄວາມຄິດແມນ ແນໃສ ‘ຊັບພະຍາກອນ ໃນປະຈບນັ’ ແລະ ‘ຜົນຜະລິດ’ ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການ ໃນການນາໃຊແຫຼງຊັບພະຍາກອນໃຫຍືນຍົງ ຫຼ ື ເບິ່ງຄືນຂມໍນຂອງການຂດຄົ້ນທ່ີ
ລ່ືນຄວາມສາມາດການຕອບສະໜອງ ຂອງຊັບພະຍາກອນຕົວຈິງ. ສະນ້ັນ ຈ່ຶງມີຄວາມຈາເປນທ່ີຈະ
ເອົາສອງມາດຖານນ້ີ ມາແຍງເບິງ່ຄືນ ເພື່ອເປນບອນອີງໃນການອອກແບບວາງແຜນ ຈັດສັນຄມ
ຄອງໃນອານາຄົດ. ຄາຖາມຫຼາຍຂອດທ່ີຈະໄດນາມາສົນທະນາ ເພື່ອຄວາມຕັດສິນໃຈນ້ັນມີຄື ວິທີ
ສາຫຼວດຫວາຍທ່ີດີ ແລະ ແທດເໝາະ ຈະເປນຄືຢາງໃດ? ການການົດເປເຊັນ ກຄໍືຕົວຢາງ ທ່ີຄວນ
ແມນເປນຢາງໃດ? ຈະສຶກສາການຈະເລີນເຕບີໂຕຂອງຫວາຍຢາງໃດ? ໃນຂັ້ນຕໍໄປຂອງພາກນ້ີ 
ແມນຈະໄດແນໃສ ແຜນການຈັດສັນຄມຄອງ ແລະ ການົດບໍລິມາດຫວາຍ ທ່ີຢໃນຜືນປາທີ່ໄດ
ການົດໄວ ຊຶ່ງຈະການົດອອກວາ ມີຫວາຍຈານວນເທົາໃດ ທ່ີສາມາດຂດຄົ້ນອອກໄດ ໂດຍທ່ີບໍ



 

ກະທົບກະເທືອນ ເຖິງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍນ້ັນ. ສວນສດທາຍຂອງ
ພາກນ້ີແມນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປບປງ ກຄໍືດັດປບ ລະບອບການເກັບກຫວາຍ. ກວດ
ສອບ ຈດດີ ຈດອອນ ຂອງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃຫຮອັນຜິດອັນຖືກ. ເນ້ືອໃນລວມຂອງພາກນ້ີ 
ແມນ ແກນແກນກາງ ຫືຼ ໝາກຫົວໃຈ ຂອງການນາໃຊຊັບພະຍາກອນ ແບບຍືນຍົງ. 

           4.1    ຄວາມສາພນັ ລະຫວາງ ບລໍມິາດຊບັພະຍາກອນທງັໝດົ ແລະ ຜນົຜະລດິ 
(Stock and Yield) 

ຜົນຈາກການສາຫຼວດຈັດສັນ ຊັບພະຍາກອນປາໄມ ຈະໄດຖືກຈັດໃຫເຫັນ 2 ປດໃຈຕົ້ນຕໍເຊັນ ບໍ
ລິມາດທັງໝົດ ກໍຄືຈານວນລາ ຫຼື ແຕລະຊະນິດພືດ ທ່ີພົບເຫັນໃນເຂດປານ້ັນ ຊຶ່ງຜົນຂອງການສາ
ຫຼວດ ຈະການົດຄວາມໜາແໜນຂອງພືດ ຂໍມນນ້ີແມນຈະຈັດຢໃນ ພາກ 3.1 ແລະ ຕາຕະລາງ 
3.1 ແລະ 3.2 ເຊັນຕົວຢາງຂອງ ບໍລິມາດຫວາຍແຕລະຊະນິດ. ຜົນຜະລິດ ແມນອັດຕາການເກີດ
ໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍແຕລະຊະນິດ ຫືຼ ການສືບພັນ, ຫືຼ ການເພີ້ມທາງດານບໍລິມາດໃນແຕ
ລະປ. ຜົນຜະລິດຂອງໄມທອນກໍຄືຂອງຫວາຍແມນຄາຍຄກືັນ ເພາະວາພວກນ້ີແມນຖືກຕັດອອກ
ໝົດທັງລາ ສະນ້ັນ ມັນຕອງໄດການົດການຂດຄົ້ນໂດຍອີງໃສ ຄວາມສາມາດການໂຕບໃຫຍ
ຂະຫຍາຍຕົວ ກໍຄືຜານການສຶກສານ້ັນເອງ1. ການສຶກສາການເພີ້ມຜົນຜະລິດ ກໍຄືການເຕີບໃຫຍ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍ ແມນຈະເຫັນຕົວຢາງຢ ຂ ໍ 3.5, ຕາຕະລາງ 3.3 ແລະ ຕາຕະລາງ 3.2 
ແລະ 3.3. 

ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ລະຫວາງ ບລິໍມາດລວມຂອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແມນມີຄວາມ
ສາພັນກັນ. ການທ່ີມີຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ມີຄວາມໜາແໜນ ແມນຈະມີຜົນຜະລິດຫຼາຍ ແລະ ຈະມີ
ຄວາມສາມາດຂດຄົ້ນໄດຫຼາຍໃນແຕລະປ, ສວນວາຊັບພະຍາກອນທ່ີກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ຄວາມ
ໜາແໜນຕາ ກຈໍະສະແດງເຖິງຜົນຜະລິດຕາ. ອີກຢາງນ່ຶງ ກໍມີຄວາມເປນຈິງຢວາ ບໍລິມາດຂອງ
ຊັບພະຍາກອນເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນຂອງເຂດການຄມຄອງນ້ັນ ກໍໝາຍວາຜົນຜະລິດຈະເພີ້ມຂຶ້ນໄປແຕລະປ 
ຖາວາໃນທາງກົງກັນຂາມ ຫາກວາ ແຫຼງຊັບພະຍາກອນຫຸຼດລົງ ບໍລິມາດການໃຫຜົນຜະລິດກໍຫຼຸດ
ລົງຕາມກັນໄປ. 

ຄວາມສາພັນກັນ ລະຫວາງ ແຫງຼຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຜົນຜະລິດ ເປນປດໃຈເຮັດໃຫການຂດຄົນ້
ຈະຍືນຍົງ ຫຼື ບໍຍືນຍົງ. ຖາຫາກພວກເຮົາຢາກທາການຂດຄົ້ນໄດ ແນໃສຊະນິດດຽວ ໃນເຂດດຽວ
ກັນໃນແຕລະປ ຊຶ່ງປດໃຈອັນສາຄັນ ແມນຕອງໄດຂດຄົ້ນ ຕາມບໍລິມາດທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວ 

                                           
1 ຊະນດິແຕກຕາງກນັຂອງການສືກສາແນວພັນ ມີຄວາມຕອງການ ແຫຼງຊັບພະຍາກອນຊະນິດອື່ນ, ຕງົຢາງ ການສຶກສາ 
ການຜະລິດຂອງໝາກໄມ, ແນວພັນຢາງ, ຫຼື ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຫງົ້າ (ເບີ່ງ ເອກກະສານ ທີ່ Peter, 1996)  



 

ປະຈາປເທົານ້ັນ. ຖາຫາກຂືນຂດຄົ້ນລ່ືນຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍຕົວປະຈາປຂອງຫວາຍ ແມນວາ
ເຮົາໄດສາງຄວາມຜິດດນດຽງ ຂອງຄວາມສາມາດປາ ແລະ ໃນບໍພໍເທົາໃດປ ຊັບພະຍາກອນນ້ັນ ກໍ
ຈະສາບສນໄປຈາກປາ. 

ໃນນ້ີໄດມີຕົວຢາງ ກຣາຟກ ທີ່ສະແດງເຖິງຂະບວນການທີ່ກາວ ໃນຮບທີ 4.1 ເຊນັຕົວຢາງວາ ມີ
ແຫຼງຫວາຍ ທ່ີເປນສິນຄາ 1,000 ເສ້ັນ, ແຕລະເສ້ັນ ມີຄວາມສາມາດ (ອັດຕາ) ຂະຫຍາຍຕົວໄດ
ສະເລຍ 2.0 ແມັດ/ປ. ສະນ້ັນ ເມື່ອອີງໃສ ແຫງຼຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕວົ 
ເຫັນວາ ຜົນຜະລິດປະຈາປ ຂອງຊັບພະຍາກອນທັງໝົດແມນ 500 ເສ້ັນ, ຕົວຢາງ 1,000 ເສ້ັນ x 

2.0 m/yr ÷ 4.0 m/ເສ້ັນທ່ີເປນການຄາ. 

 

 
ກຣາຟກ 4.1 ສະແດງເຖິງຄວາມສາພັນ ລະຫວາງ ບໍລິມາດຊັບພະຍາກອນ (ສີຂຽວ) ແລະ ຜົນຜະລິດ (ສີ
ໝົນ) ຂອງແຫຼງຊັບພະຍາກອນທີ່ສະແດງອອກ ໃນຂະບວນການເກັບກຫວາຍ. ການຂະຫຍາຍຕົວຫວາຍ ໄດ
ຄາດ ຄະເນວາ 2.0ມ/ປ; ອັດຕາການຂດຄົ້ນ ແມນໄດຖືກປະຕິບັດ ປະມານ 700 ເສັ້ນ ((≥4.0 ແມດ) ຕໍ
ປ. 
 
ໃນບັ້ນທາຍຂອງ 1 ປ, ບໍລິມາດເດີມຈາກ 1,000 ເສ້ັນ ໄດຂະຫຍາຍໄດ 500 ເສ້ັນໃໝ. ໃນ

ຕອນທີ່ຂດຄົ້ນຄັ້ງທາອິດ ໄດມີການຕັດອອກເຖິງ 700 ເສ້ັນ ຈາກປາ, ເຮັດໃຫຍັງເຫຼືອ 800 ເສ້ັນ
ໃນປາ. ໃນປທີ 2, ບໍລິມາດຊັບພະຍາກອນຈະຫຼຸດລົງ ເຫຼືອ 400 ເສ້ັນ ແຕວາຍອນມີການຂດຄົ້ນ 



 

ຕາມອັດຕາ ການເຕີບໃຫຍຂອງຫວາຍກຈໍະຍັງເຫືຼອຫວາຍຢ 700 ເສ້ັນ. ໃນລອບປທີ 3, ຫວາຍ
ທ່ີຢໃນເກນຂດຄົ້ນ ຈະມີ 500 ເສ້ັນ ທ່ີຈະຂະຫຍາຍຕົວອອກ ໃຫໄດຫວາຍ 250 ເສ້ັນ. ການຂດ
ຄົ້ນ ເທື່ອສດທາຍ ຄືການຂດຄົ້ນອອກ 700 ເສ້ັນ ແມນຈະເປນການຫຼຸດຈານວນ 50 ຕົ້ນ ຊຶ່ງຈະ
ຜະລິດເສ້ັນຫວາຍໃໝ ໄດ 25 ເສ້ັນ, ຊຶ່ງໃນຈານວນນ້ີ ແມນຈະບໍເປນທລະກິດໄດ. ສະນ້ັນ ຖາ
ຫາກບມໍີການຄດິໄລໃຫດີແມນວາການຂດຄົ້ນຫວາຍໃນແຕລະເຂດຈະໝົດໄປພາຍໃນ 3 ປ. 

4.2  ການເກບັກາຂມໍນພືນ້ຖານ 
ສົມມດຖານວາ ຄວາມສາພັນກນັລະຫວາງ ແຫງຼຊັບພະຍາກອນທັງໝົດ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນຂອງ
ຫວາຍຍັງສົມບນ, ບາດກາວທນ່ຶີງ ໃນຂະບວນການຈະຈັດສັນຄມຄອງ ແມນຈະຕອງຊອກຮວາ ມີ
ຫວາຍຫຼາຍປານໃດໃນຂອບເຂດປານ້ັນ ແລະ ຊອກວິທີຄານວນວາ ມັນເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຄືຢາງ 
ໃດ. ຂມໍນນ້ີ ຈະຊວຍໃຫຄານວນ ຜະລິດຕະຜົນທັງໝົດຂອງຫວາຍ, ເພື່ອຈະການົດບໍລິມາດການ
ຂດຄົ້ນ ແລະ ຖາຫາກວາມຄີວາມຈາເປນ ແມນຈະໄດແບງຕອນປາອອກເປນລະບົບ ເພື່ອງາຍໃນ
ການຄມຄອງ. ຂມໍນພື້ນຖານນ້ັນຈະຊວຍໃຫສະດວກໃນການປະເມີນການປຽນແປງ ຂອງປະຊາ 
ກອນຫວາຍພາຍໃຕການຂດຄົ້ນ ເຊນັວາ ເສ້ັນຫວາຍການຄາທີ່ຖືກຂດຄົ້ນແຕລະປນ້ັນ ໄດມີການ
ທົດແທນຄືນດວຍເສ້ັນຫວາຍທ່ີເຕີບໂຕຂຶ້ນໃໝ. ຜົນຂອງການສາຫຼວດ ແລະ ການສຶກສາການເຕີບ
ໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍ ຕອງໄດຖືກເກັບກາຢາງຮອບຄອບ ດັງລາຍລະອຽດຕໍລົງໄປນ້ີ. 
ການຄດັເລອືກຊະນດິພນັ 
ຊະນິດພັນຫວາຍທີ່ໄດຖືກພັນລະນາລັກສະນະ ແລະ ມີຂອດການົດຊະນິດພັນ ທ່ີສະເໜໄີວໃນ ພາກ 
II ນ້ັນ ແມນຈະໄດຖືກໃຊໃຫເປນປະໂຫຍດ ເພ່ືອການົດຊະນິດພັນຫວາຍ ທີ່ພົບເຫັນພາຍໃນຂອບ
ເຂດປານ້ັນ. ຈດປະສົງເປາໝາຍໃນທ່ີນ້ີ ແມນໃຫໄດລາຍການຂອງຊະນິດພັນຫວາຍ ແລະ ເພື່ອຈະ
ຕດັສິນໃຈວາ ຊະນິດໃດແທທ່ີຈະຄວນການົດເຂົ້າໃນລາຍການ ທີ່ຈະເອົາຂໍມນລະອຽດ ເພາະວາ ໃນ
ຈານວນຫວາຍທີ່ພົບເຫັນທັງໝົດໃນເຂດສາຫຼວດນ້ັນຈະມີທັງຊະນິດ ທີ່ເປນການຄາ ແລະ ບໍເປນ
ການຄາ ຫຼື ບາງຊະນິດກໍບຖືໍກນາມາໃຊ. 
ໃນການສາຫຼວດນ້ີ ຍັງຕອງໄດຄານຶງເຖິງ ແຫຼງຊັບພະຍາກອນອ່ືນ ກໍຄືເຄື່ອງປາຂອງດົງ ເຊັນວາ
ພວກໝາກໄມປາ, ພືດເປນຢາ, ພືດໃຫນາມັນດັງນ້ີເປນຕົ້ນ. ການຕັດສິນໃຈນ້ີ ແມນຕອງມີແຜນ
ໄວກອນການລົງສາຫຼວດຕົວຈິງ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົງສາຫຼວດອີກເທື່ອໃໝທ່ີຈະເຮັດໃຫເສຍເວລາ 
ແລະ ງົບປະມານ. 
 
ການສາຫວຼດປາ 
ວິທີການສາຫວຼດຫວາຍແມນມີສດ ຫືຼ ລະບົບຕາງໆກັນ (e.g. Stockdale, 1994; Evans 



 

and Viengkham, 2001, ຊຶ່ງແຕລະບົບຈະໃຊເວລາ, ມນຄາ ແລະ ຄວາມຊັດທາງສະຖິຕິຕາງ
ກັນ. ການສາຫຼວດ ຢລະດັບບານ ໂດຍມີຊາວບານເຂົ້າຮວມນ້ັນ ຕອງໄດຄານຶງເຖິງວາ ເຕັກນິກນ້ັນ
ຕອງເຂົ້າໃຈງາຍ, ປະຕິບັດງາຍ ແລະ ບໍນາໃຊເຄື່ອງມືພິເສດໃດນ່ຶງ ແລະ ມີລາຄາແພງ. ໂດຍອີງຕາມ 
ສະພາບການດັງກາວ ແລະ ຜານປະສົບປະການມາໄລຍະນ່ຶງ ທີ່ໄດປະຕິບັດ ໂດຍມີຊາວບານເຂົ້າ
ຮວມ ຈ່ຶງມີລະບົບທີ່ເຂົ້າໃຈງາຍ ເອົາມານາໃຊ ຊຶ່ງໃນນ້ັນ ແມນການສາງແລວສາຫຼວດ ຜານປາເປາ
ໝາຍ ຊຶ່ງແຕລະແລວຈະກວາງ 10 ແມັດ. ວິທີການການນ້ີ ເຫັນວາໄດຮັບຄວາມຊດັເຈັນສງໃນ
ການສາຫຼວດຫວາຍ ແລະ ກໍໃຊເວລາບຫຼໍາຍ (Siswanto and Soemarna, 1988; 

Stockdale and Wright, 1996)ແລະ ກໍເຫັນວາຊາວບານຮັບຮໄດງາຍໃນທາງປະຕິບັດ. 
ວິທີການນ້ີ ໄດຖືກນາໃຊຢກັບຫາຼຍຊຸມຊົນໃນປະເທດ ລາວ, ກາປເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງຜົນ
ຮັບອອກມາແມນສາມາດເອົາໄປສົມທຽບໄດກັບວິທີການອ່ືນ ແລະ ຢບນັດາເຂດຕາງໆກັນ. ການ
ສາງແລວນ້ັນແມນຈະເລ້ີມຈາກຈດທ່ີຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ການົດໂດຍນັກວິຊາການ ປະກອບດວຍ
ຄວາມເຫັນຂອງຊາວບານ, ແຜນທີ່. ການເດີນແລວແມນໃຊ ເຂັມທິດ. ເສ້ັນແລວ ທ່ີຄັດເລືອກນ້ັນ 
ຕອງໃຫຜານສະພາບພມິປະເທດ ທີ່ແຕກຕາງກັນ ເຊັນວາ ການຂຶ້ນ ແລະ ລົງເປນພ ການຂາມຜານ
ຫວຍນາລາເຊ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນ ການເດີນແລວ ທີ່ຂະໜານໄປຕາມຫວຍຮອງ. ຖາໄດຢາງນ້ີ ຈະເຮັດ
ໃຫການເດີນສາຫຼວດ ພົບກບັສະພາບປາ ກໍຄືພື້ນທີ່ຕາງໆກັນ ທ່ີຈະເປນຕົວແທນໃຫແກໂຂງເຂດ
ນ້ັນໂດຍລວມ. ລະຍະຫາງຂອງແຕລະແລວ ຈະເປນຕົວການົດເປເຊັນຂອງເນ້ືອທີ່ສາຫຼວດ ຂອງເຂດ
ນ້ັນໂດຍສະເພາະ. ສະນ້ັນ ຖາຫາກວາ ເສ້ັນແລວສາຫຼວດຢໃກກັນ ກໍແມນຈະມີເປເຊັນສງ ເມື່ອ
ເປນດັງນ້ັນ ກໍຈະໃຊຫຼາຍເສ້ັນແລວສາຫຼວດ. ຕົວຢາງວາ ແລວສາຫຼວດກວາງ 10 ມ ແລະ ແຕລະ
ແລວຫາງກັນ 100 ມ ກໍຈະເປນເປເຊັນສາຫຼວດ 10% ໝາຍວາ (10÷100) x 100 = 10,

ຖາຫາກວາ ແລວສາຫຼວດ ຫາງກັນ 200 ມ ກໍແມນການສາຫຼວດ 5% ຕົວຢາງ (10÷200) x 

100 = 5.  

ເມື່ອເປນເຊນັນ້ີ, ເຮົາຈະພິຈາລະນາຄັດເລືອກສາງດອນຕົວຢາງເອົາຈັກເປເຊັນ? ນ້ີແມນຄາຖາມທີ່
ສາຄັນ ເພາະວາ ຖາເຮົາຫາກສາງດອນຕົວຢາງຫຼາຍ ກຈໍະໃຊງົບປະມານຫຼາຍ ແລະ ໃຊເວລາດົນ
ນານ. ສະນ້ັນ ບັນຫາຂອງມັນ ແມນວາເຮົາຕອງຄາດຄະເນ ຄວາມໜາແໜນຂອງຫວາຍທ່ີມໃີນປາ
ນ້ັນ ແຕຕອງມີຍດທະສາດໃນການສາງດອນຕົວຢາງ ທ່ີຈະບເໍປນການສ້ີນເປອງ ງົບປະມານ ແລະ 
ເວລາ ແລະ ສ່ິງສາຄັນອີກອັນນ່ຶງແມນວາ ເຮັດສ່ິງທ່ີຊາວບານຈະເຮັດນາເຮົາໄດ. ບັນຫາພື້ນຖານ
ແມນວາ ຈານວນແລວທີ່ຕອງການນ້ັນ ແມນໃຫຕອບສະໜອງໄດ ການປະເມີນບໍລິມາດຫວາຍໃນ
ປາ ຊຶ່ງຈະໄດມາຈາກ ການປະສົມປະສານ ບັນດາດອນຕົວຢາງ ທ່ີສາງຂຶ້ນໃນເຂດປານ້ັນ. ຕບໍັນຫາ
ນ້ີ ຫົວໜາທິມຕອງກວດກາການສາງດອນກັບທ່ີນ້ັນເລີຍ ເພ່ືອປະເມີນສະພາບຄວາມໜາແໜນ
ຂອງຫວາຍ. ຖາຫາກວາ ເຫັນຄວາມແຕກຕາງກັນຫຼາຍລະຫວາງດອນກັບດອນຕໄໍປນ້ັນ ແມນ



 

ສົມຄວນຕອງໄດສາງດອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ກົງກັນຂາມ ຖາຫາກເຫັນວາ ການກະຈາຍຂອງຫວາຍ ຫາກ
ມີຄວາມຜິດດຽງກັນລັກນອຍເຮົາກໍສາມາດຫຸຼດຈານວນແລວສາຫຼວດລົງ.  

ຜານບົດຮຽນການສາຫຼວດປາຫວາຍຮວມກບັຊຸມຊົນ ຢ ສປປ ລາວ ແລະ ກາປເຈຍ ແລະ ຜານ
ການວິເຄາະຂມໍນພອມທັງການຄາດຄະເນ ເຫັນວາມີການການົດຈານວນແລວ ແລະ ດອນທ່ີຈາເປນ 
ໃນການປະເມີນຜົນທ່ີເປນທ່ີຍອມຮັບ ຕາມສະຖິຕິທີ່ໄດວາງໄວ. ເບິ່ງລວມແລວເຫັນວາຈານວນ
ແລວສາຫຼວດກຄໍືຄວາມຫນາແຫນນສະເລຍ2 ຂອງຫວາຍຈํານວນດອນສํາຫຼວດ ແມນໄດມີຄວາມ
ແຕກຕາງກັນໄປ ຕາມແຕລະເຂດປາ; ສວນຫຼາຍແລວ ແມນເຫັນວາເປເຊັນການສາຫວຼດ ແມນຕົກ
ຢລະຫວາງ 1.0-2.0% ໝາຍວາປະມານ 2.0 ເຮັກຕາ ຕ ໍ100 ເຮັກຕາຂອງປາ. ຖາອີງໃສ ການ
ປະຕິບັດນ້ີ ແມນວາ ໄລຍະຫາງຂອງແລວສາຫຼວດ ແມນ 400 ມ ຊຶ່ງຈະຖືກເປນ 2.5% ຂອງການ
ສາຫຼວດ. 

ຄວາມກວາງຂອງແລວແມນ 10ມ ຊຶ່ງຈະຖືກສາຫຼວດໄປ ເປນໄລຍະ ຄື ຈະບັນທຶກໄປເປນແຕລະ 
ລະຍະ 20ມ, ໃນລະຍະນ້ີຈະມກີານວັດແທກ, ນັບ ແລະ ບັນທຶກເຂົ້າໃນ ເຈ້ັຍຟອມດຽວ. ການສາ
ຫຼວດ ແລວຕໄໍປ ແມນໃຫມັນຕດິຕໍກັນ ຢາງຮອບຄອບ ຄືຕອງໃຊເຂັມທິດ ຫືຼ ວິທີໃຊ ຫັຼກລຽນ
ກັນ ແນໄປໃຫຊື່ກັນ. ທ່ີດີກໍແມນໃຫໃຊຫັຼກ ສງປະມານ 2ມ ປກແນລຽນຊື່ກັນໄປ, ຖາວາດີແທ 
ກໍໃຫປາຍສີໄປນາພອມ, ບອນສດ 20ມ ໃດກໃໍຫປາຍສີໄວພອມເພື່ອກັນລືມ. ຂຄໍວນເອົາໃຈໃສ
ອີກອັນນ່ຶງ ແມນວາເວລາດຶງເຊືອກແມັດ ຂຶ້ນຄອຍ ຫືຼ ລົງຄອຍ ແມນໃຫ ເຂມັທິດຊວຍ ແລະ ການ
ປະເມີນຄວາມຄອຍຊັນ ເພື່ອເຮັດໃຫເນ້ືອທ່ີດອນສາຫຼວດ ມີຄວາມຊັດເຈັນ. ຖາຫາກວາ ເນ້ືອທ່ີ
ດອນມີຄວາມຜິດພາດ ກອໍາດພາໃຫການຄິດໄລບໍລິມາດຊັບພະຍາກອນໃນເຂດປານ້ັນມີຄວາມຜິດ
ດຽງໄປນາຢາງແນນອນ. ຕົວຢາງໃນຄວາມຜິດພາດມີຄື ແລວ ສາຫຼວດ ກວາງ 10ມ ຖາຫາກວາ 
ສາຫຼວດໄປເຖິງ 1,000ມ ໃນຄວາມຄອຍຊັນ 30%, ຖາຫາກບໍມີການດັດແກໄປນํາ ຈະພາໃຫມີ

ຄວາມຜິດດຽງປະມານ 0.8ມ (ສ້ັນ) ຕໍຄວາມຍາວ 20ມ ແລະ ເນ້ືອທ່ີ ໃນ 10  x 20ມ ນ້ັນ 
ດອນຈະຍັງເຫືຼອແຕ 192ມ3 ມົນທົນ ແທນທ່ີວາຈະເປນ 200ມ ມົນທນົ. ໃນບັ້ນທາຍຂອງແລວ
ສາຫຼວດ, ຈະຂາດລວງຍາວໄປ 40ມ ຊຶ່ງແມນເນ້ືອທ່ີ 400 ມ ມັນທົນ, ສດທາຍກໍແມນ ເສຍ

                                           
2 ກມສະເລຍ ແລະ ຕົວຄນຄວາມສາຄັນຂອງການປຽນແປງ ຈາກຈານວນຫຼາຍຣອຍ ແຫຼງຊັບພະຍາກອນທີ່ໄດນາໃຊ 
ເພື່ອການົດຈານວນຫົວຫນວຍຕົວຢາງ ທ່ີຕອງການ ເພື່ອໄດຣັບມນຄາສະເລຍ ຂອງຄວາມໜາາແໜນຂອງຫວາຍ ທຽບ
ກັບ ມາດຕະຖານຄວາມພິດພາດ 10% ຂອງຄາສະເລຍ (Philip, 1994; Husch et al., 2003) 
3 ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມອຽງຂອງຫນາດີນ ແມນເຫັນວາ ຫຼາຍໆຮບແບບເຄື່ອງແທກເຂັມທິດ ແລະ ເຄ່ືອງວັດມງກໍໄດຮັບ
ການນາໃຊເຊັນກນັ. ຕໍກັບການປະຕິບັດງານ, ເປເຊັນຂອງການອຽງ ສາມາດປະເມີນໄດດວຍຕາເປາ ຕໍກັບການແປຜົນ
ວັດແທກທີ່ມີເຫດຜົນ.   



 

ເນ້ືອທ່ີ ການຄິດໄລອອກໄປ ເປນ 2 ດອນ. 

ຕາຕະລາງ 4.1 ຕໄໍປນ້ີ ແມນສະແດງເຖິງຄວາມສາພັນກັນລະຫວາງ ເປເຊັນຕາງໆຂອງຄວາມຄອຍ
ເຊັນ ແລະ ການແກໄຂໃນການດຶງເຊືອກ ເພື່ອໃຫໄດມາດຖານຂອງໄລຍະຫາງກັບຄືນມາ. ໃຊ
ເຊືອກຂະໜາດຍາວ 30ມ, ໜາ 1 ຊມ, ໃຫຂອດຢສ້ົນເບື້ອງນ່ຶງ ແລະ ເຮັດເປນ 2 ຂອດ ຢບອນ 
20ມ ຂອງເຊືອກ ແລະ ຕໍໄປນ້ັນກໃໍຫມັດເຊືອກເປນສີໝາຍໄປຕາມແຕລະຈດ ຄືດັງສະແດງໃຫ
ເຫັນໃນຕາຕະລາງນ້ີ ຕົວຢາງ ມັດໝາຍຢບອນ 20.10ມ ສາລັບຄວາມຄອຍຊັນ 10%, ບອນ
ຄອຍຊັນ 20% ແມນ 20.40ມ ດັງນ້ີເປນຕົ້ນ: 

ຕາຕະລາງ 4.1. ຄວາມສາພັນລະຫວາງ ຄວາມຄອຍຊັນ ແລະ ໄລຍະຫາງ ໄປຕາມເປເຊັນ  
ຄວາມຄອຍຊນັ (%) ລະຍະຫາງ 

10 20.10 
20 20.40 
30 20.88 
40 21.54 
50 22.36 
60 23.32 
70 24.41 
80 25.61 
90 26.91 
100 28.28 

 
ໃນເວລາທີ່ການົດດອນຕົວຢາງຢນ້ັນ, ສະມາຊິກ 1 ຄົນ ຈະດຶງເຊືອກໄປໃຫໄດ 20ມ ຕາມຈດ
ໃຈກາງຂອງດອນ ໂດຍມີຜແນແລວທ່ີຢເບື້ອງຕົ້ນຂອງເສ້ັນແລວ ໂດຍໃຊເຂັມທິດ ຫືຼ ໄມແນ (3 
ຫັຼກ). ຕົວຢາງວາ ຄວາມຊັນຫາກອານເປນ 50%, ເຊືອກທ່ີດຶງໄປນ້ັນຈະຍາວໃນເຊືອກແມນ 
22.36ມ ຫຼື ບອນຂອດທີ 5 ແລວໃຫປງເຊືອກລົງກອນເພ່ືອໃຫມີຄວາມຊັດເຈັນຕາມຈດໃຈກາງ
ຂອງແລວ. ເຊືອກທ່ີກາວນ້ີ ກໍຍັງຈະຖືກໃຊວັດແທກ ລະຍະຫາງລະຫວາງແລວກັບແລວ ແລະ ຕອງ
ໃຊວິທີການດັດແກຄວາມຄອຍຊັນໃນລັກສະນະດຽວກັນນ້ີ. 

ຈາກຈດໃຈກາງຕາມເສ້ັນແລວນ້ັນ ພະນັກງານ 2 ຄົນ ຈະວັດແທກອອກໄປ ຕາມເບື້ອງຂວາ 5ມ 
ແລະ ເບື້ອງຊາຍ 5ມ (ເບື້ອງລະ 5ມ) ເພື່ອຊອກຫາຫວາຍທີ່ມີໃນຂອບເຂດນ້ັນ. ຕົວຈິງແລວແມນ
ຄວນໃຊໄມແມັດ ຫືຼ ເຊືອກຍາວ 5 ແມັດ ເພື່ອວັດແທກອອກໄປຈາກຈດໃຈກາງ ເພື່ອການົດວາ 
ຫວາຍນ້ັນຈະຢໃນ ຫຼ ື ນອກແລວ. ກົດໃນການການົດຫວາຍທ່ີ ພໍດີຢຕາມເສ້ັນແລວນ້ັນ ໃຫ



 

ປະຕິບັດດັງນ້ີ: ຫວາຍເສ້ັນທ່ີນ່ຶງ ຢກັບເສ້ັນແລວໃຫນັບເອົາ, ເສ້ັນທີສອງໃຫເວັ້ນ, ເສ້ັນທີສາມໃຫ
ນັບເອົາ, ເສ້ັນທີສ່ີໃຫເວັ້ນ ແລະ ເຮັດໄປດັງນ້ີຈົນສດແລວ. ຜທ່ີບັນທຶກນ້ັນ ອາດຈະແມນຜໃຊ
ເຂັມທິດຍິງແລວ ຫືຼໃຜຜນ່ຶງກໍແລວແຕ, ຜບັນທຶກຕອງຢເຄິ່ງກາງແລວ ຕິດຕາມການອານ ແລະ 
ແທກ ແລວບັນທຶກຢາງລອບຄອບ. ຫວາຍທ່ີພົບເຫັນຢໃນຂອບເຂດຂອງດອນ ຕອງໄດຖືກການົດ
ສະນິດ ແລວກໍຕອງໄດມີການວັດແທກ ຫຼື ປະເມີນຄວາມຍາວ ບັນທຶກເຂົ້າຕາຕະລາງ ຕາມຂະ    
ໜາດດັງນ້ີ: 0-1.0ມ; 1.1–2.0ມ; 2.1–3.0ມ; 3.1–4.0ມ; 4.1–5.0ມ; ແລະ 5.1ມ ຂຶ້ນໄປ. 
ໃນການອານກຽວກັບຫວາຍນ້ັນ, ຜສາຫຼວດ ຈະບອກຊື່ຊະນິດຫວາຍກອນ, ຂະໜາດ (ຍາວ)ຕາງໆ 
ແລວຈານວນເສ້ັນ ຖາຫາກວາ ເປນສມ. ຖາຫາກວາ ປະຕິບັດໄປເປນລະບົບຢາງນ້ີ ຈະປາດສະຈາກ
ຄວາມຜິດພາດໃນການບັນທຶກ. ຖາຫາກວາ ຫວາຍເປນສມທີ່ມຫີຼາຍເສ້ັນ ປະສານກັນນ້ັນ ໃຫ
ພະຍາຍາມການົດ ຈານວນ ສວນວາລວງຍາວນ້ັນໃຫປະເມີນສະເລຍ (Stockdale,1994; 

Peters and Geisen, 2000). 

ຂເໍພີ້ມເຕີມເພື່ອຊວຍໃຫເອກະສານບົດລາຍງານມີຄວາມໜັກແໜນ ໂດຍສະເພາະແມນກຽວກັບ 
ຄວາມສາພັນລະຫວາງ ສະພາບປາ ແລະ ຄວາມອດົມສົມບນຂອງຊະນິດຫວາຍຕາງໆ ກໍຄືການທີ່ຈະ
ສາງແຜນທ່ີລະອຽດເພື່ອວາງແຜນການຈັດສັນຄມຄອງ, ໂດຍສະເພາະແມນການປຽນແປງຂອງ 
ປະເພດປາ, ໂຄງສາງຂອງປາ ຫືຼ ການປຽນແປງຂອງການນາໃຊທ່ີດິນ ຊຶ່ງທັງໝົດນ້ີ ຕອງໄດມີການ
ບັນທຶກໄປຕາມແລວສາຫຼວດນ້ັນ. ເພີ້ມເຕີມອີກ ກໍແມນການບັນທກຶ ສະພາບພມິປະເທດ ເຊັນວາ 
ຫວຍຮອງຄອງບຶງ, ເສ້ັນທາງ, ຮົ້ວ ຫຼື ຂອບເຂດຊາຍແດນ ຕາງໆທ່ີເສ້ັນແລວຜານ. ຕາງຕະລາງ
ຕົວຢາງ ໃນການບັນທຶກແຕລະດອນ ແມນຢໃນຕາຕະລາງ 4.2. ຖາຫາກວາ ການສາຫຼວດຍາຍໄປ
ແລວອ່ືນ ກໃໍຫໃຊ ຕາຕະລາງຕາງຫາກ. ໃນຕາຕະລາງ ນ້ັນ ຍັງມີບອນບັນທຶກອີກຄື ວັນທີ, ຈດພິ
ກັດ GPS ໃນເວລາເລ້ີມຫົວແລວສາຫຼວດ, ທິດເດີນຂອງເຂັມທິດ ແລະ ແລະ ຊ່ື ກໍຄື ຈານວນ
ສະມາຊິກ ທີ່ເຮັດການສາຫຼວດນ້ີ. 

ການສຶກສາຜະລດິຕະຜົນ 

ເປາໝາຍຂອງການສຶກສາຜະລິດຕະຜົນ ແມນການການົດການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງຫວາຍ
ແຕລະຊະນິດ ໃນສະພາບຖ່ິນຢອາໃສຕາງກັນ. ການສຶກສານ້ີມີຄວາມສາຄັນຢບອນວາ ເຮົາຈະ
ສາມາດການົດການຂດຄົ້ນອອກຈາກປາແຕລະປ. ພອມດຽວກັນນ້ີການການົກເປເຊັນການສາຫວຼດ 
ກໍອາດມີການປຽນແປງໄປຕາມສະພາບຂອງສະພາບຂອງປາ ກຄໍືຄວາມໜາແໜນ ຫຼື ລະບົບການ
ກະຈາຍຂອງຫວາຍ, ການຈະຕັດສິນໃຈໃນການນັບ ຫຼ ື ການົດ ຈານວນຫວາຍທີ່ຕອງສາຫຼວດນ້ັນ 
ກໍຍັງຂຶ້ນກບັແຕລະຊະນິດ, ສະພາບປາ ແລະ ການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍຊະນິດນ້ັນໆ. 
ເພື່ອຊອກຫາຂໍມນ ການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍ ແມນໄດລຽບລຽງໄວໃນຕາຕະລາງ 
3.3 ເພ່ືອການປະເມີນຈະນວນເສ້ັນຫວາຍ ທ່ີໃກຈະຂດຄົ້ນໄດ ແລະ ສາມາດຂດຄົ້ນໄດ ຊ່ຶງການ



 

ວັດແທກນ້ັນ ຈະມີຄວາມໝາຍເພືອ່ການປະເມີນ4 ການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຕປໍ.  

ຕາຕະລາງທີ 4.2 ແມນໃຊບັນທຶກໃນການສາຫຼວດຫວາຍ ໃນນ້ັນມີຫຼາຍແຖວ ທ່ີພໍພຽງໃນການ
ບັນທຶກຈາກດອນສາຫຼວດ ໂດຍສະເພາະ. 

 

ວັນທີ:                                                               ທິມງານ: 
ຈດທີ່ຕັ້ງ:                                                            ທິດ: 
 ຂະໜາດ  
ແລວທີ ດອນທີ ຊະນິດ 1 2 3 4 5 5+ ໝາຍບອກ 
           

           

           

           

           

           

 
ຜົນຂອງການວິເຄາະ ສະແດງໃຫເຫັນຂະໜາດຂອງຫວາຍທ່ີຍັງບທໍນັເປນສິນຄາໄດ ແລະ ຈາພວກ
ທ່ີສາມາດຂດຄົ້ນເປນສິນຄາໄດ ຊຶງ່ຈະຈັດໄດຄື ແຕ 72 (ສາລັບຫວາຍໂຕນ= C. viminalis) 

ແລະ ຮອດ 26 ສາລັບຫວາຍ ຫາງໜ (C. tetradactilus). ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງຜານມາ ການ
ການົດຫວາຍເພື່ອສຶກສາການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວປະຈາປນ້ັນ, ໃນດອນນ່ຶງ ຈະຄັດເລືອກເອົາ
ປະມານ 50 ຫາ 60 ຕົ້ນ ຊຶ່ງໃນນ້ັນ ໄດວັດແທກໄວ ເຄິ່ງໆ ລະຫວາງ ຕົ້ນທີ່ຍັງບໍທັນສາມາດເກັບ
ກໄດ ແລະ ສາມາເກັບກໄດ (Peters et al., 2013). 

ຕາມແລວສາຫຼວດນ້ັນ ເພິນ່ສາມາດຄັດເລືອກເອົາດອນໃດນ່ຶງ ເພື່ອເປນການສາງດອນຖາວອນ 
ເພື່ອ ສຶກສາການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍ ແຕວາມັນກບໍແໍມນເປນຄວາມຈາເປນທ່ີຈະ
ຕອງໄດຄັດເລືອກເອົາໃນແລວດອນ. ການສຶກສານ້ີຍັງສາມາດເລືອກເອົານອກແລວສํາຫຼວດ. ດອນ

                                           
4 ຄາສະເລຍ ແລະ ຄາຄວາມຜິດພາດມາດຕະຖານ ເທາົກັບ 0.1; ຕິຕາມການວິເຄາະ ຂອງທານ Philip (1994) ແລະ 

ທານ Hutsch et al. (2003)  



 

ສຶກສານ້ີ ຄວນໃຫຢໃນສະພາບແວດລອມທີ່ດີ ແຕໃຫຢາຍຢຕາມສະພາບປາຕາງໆກັນ ໃນເຂດຈັດ
ສັນນ້ັນ ຊຶ່ງຈະໄດຂໍມນດີກວາ ເຕ້ົາໂຮມຢເຂດດຽວກັນ. ການການົດຈດສຶກສາການເຕີບໃຫຍ
ຂະຫຍາຍຕົວນ້ີ ຕອງໄດຖືກໝາຍໄວໃນແຜນທີ່ ແລະ ຈດພິກັດ GPS. 

ເມື່ອຫາກໄດການົດຫວາຍທ່ີຈະສຶກສາແລວ, ຕອງໄດແທກລວງຍາວຈົນສດ5 ຊຶ່ງຈະການົດໃສ ນ່ຶງ 
ໃນຫົກກມຄວາມຍາວ ຫືຼ ຂະໜາດທ່ີໄດສະເໜີມາຂາງເທິງນ້ັນ ແລວໃສນາເບີຫອຍໄວ (ວິທີໃສ
ນາເບີນ້ັນຕອງບໍໃຫລຶບ) ພອມນ້ັນກໍໃຫການົດຈດພິກັດໄວ; ບັນທຶກສະພາບຂອງເຮືອນຍອດ ຫຼື 
ຄວາມປກຫມໃນເຂດນ້ັນ ໂດຍຈັດເປນສາມລະດັບຄ ື1) ເຮືອນຍອດເປດ-ແຈງ ແປວາ ຄວາມປກ
ຫມຫຼຸດ 50%, 2) ເຮືອຍອດປານກາງຫາຕຶບໝາຍວາ ຄວາມປກຫມຂອງເຮືອນຍອດ ເຖິງ 50–

90% ມີແສງລິດລອດລົງຮອດຊັ້ນລາງ ໄດຢຈານວນນ່ຶງ, 3) ເຮືອນຍອດປດ ໝາຍວາຄວາມປກ
ຫມມີເຖິງ 90% ແລະ ຫຼາຍກວາ ມີແສງເລັດລອດລົງພື້ນເລັກນອຍ, ເວົ້າໄດວາ ປານ້ີຍັງບໍທັນມີ
ການລົບກວນມາກອນ ເຊັນ ການຂດຄົ້ນຫວາຍ, ຂດຄົ້ນໄມ ຫືຼ ການລົບກວນອ່ືນໆ. ທິມງານທັງ
ໝົດຈະພອມກັນກວດນັບຫາເສ້ັນຫວາຍທ່ີເປນສິນຄາ ແລະ ຍັງບທັໍນເປນສິນຄາໄດຂອງແຕລະ
ຊະນິດ ພອມທັງຄັດເລືອກ ເສ້ັນທີ່ມີຄວາມສະດວກໃນການວັດແທກອີດດວຍ. 

ຂມໍນກຽວກັບ ແຕລະຊະນິດຫວາຍທ່ີເອົາເປນຕົວຢາງ ແລະ ຈດທ່ີຕັ້ງ ຕອງໄດບັນທຶກຢາງລອບ
ຄອບຄົບຖວນ ຊຶ່ງມີຕົວຢາງຢ ຕາຕະລາງ 4.3. ເສ້ັນຫວາຍ ຕອງຖືກໝາຍໄວດວຍສີ ສະເປ ເຫືຼອງ 
ຫືຼ ແດງ ເພື່ອໃຫຊອກເຫັນງາຍ, ອີກຢາງນ່ຶງແມນໃຫການສີໄວບອນວັດແທກ ຄືຢທ່ີ ກົກການໃບ
ສດທາຍ ທາງຍອດຂອງຫວາຍ. ຖາຫາກວາ ເສ້ັນຫວາຍນ້ັນຍາວຈົນມືຢບເໍຖິງ ກໃໍຫຫາໄມກາຍ
ຂຶ້ນ ຫືຼເຮັດຂັ້ນໃດຊວົຄາວ. 

ໃນເມື່ອຍອດຫວາຍປງຢດອອກ, ມັນກຈໍະກາຍບອນທ່ີໄດໝາຍສີໄວກໍຄືຈະເປນສີຂຽວເທິງໄປນ້ັນ 
ຊຶ່ງຈະເຫັນໄດແຈງ ໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສ້ັນຫວາຍ. ຫວາຍຕົວຢາງນ້ີ ຈະຖືກປອຍໃຫ
ຂະຫຍາຍຕົວເປນເວລາ 1 ປ ຫຼື 12 ເດືອນ ແລວຈ່ຶງກັບມາວັດແທກອີກເທ່ືອນ່ຶງ. ໃນເວລາກັບມາ
ແທກ ຕອງໄດແຕຈດທ່ີໝາຍໄວກອນນ້ັນຂື້ນໄປຊຶ່ງຈະເປນສີຂຽວ ແລວແທກແຕບອນໝາຍເກົາ
ນ້ັນຂື້ນໄປຫາກົກການປາຍໃບຢາງຮອບຄອບ ແລວບັນທຶກຕໍລົງໃສຫອງຕໍໄປຂອງປທີ່ແລວ ຫຼື 
ການວັດແທກຊຸດກອນ. ໃນການວັດແທກຄືນນ້ີຈະມີຫຼາຍເສ້ັນ ອາດຈະບແໍລວມື້ດຽວ ສະນ້ັນຕອງ
ເອົາໃຈໃສຕ ໍ ວັນທີ ເດືອນ ປ ທີ່ວັດແທກນ້ັນ. ການວັດແທກຄືນນ້ີ ຕອງໄດຖືກວາງແຜນໄວເປນ

                                           
5 ການວັດແທກດຕອງ ຄວນໃຊຄັນໃດ ໂດຍການປນໄຕນາຕົ້ນໄມໃກຄຽງ ຫຼື ແທກສົ້ນຄວາມຍາວຫວາຍໂດຍສະເລຍ 
ກັບການວັດແທກໂດຍການນາໃຊສະກອດເທບ. ຈດປະສົງດັງກາວນີ້ເພື່ອ ການົດ ຕົ້ນໄມ ສງກວາ 1.0ມ ຂອງລະດບັ
ຄວາມສງ.  



 

ຢາງດີ ເພ່ືອວາບໍໃຫເວລາການວັດແທກນ້ັນ ມີຄວາມຜິດດຽງກັນຫຼາຍ. ຕາມກົດເກນແລວ ການ
ວັດແທກນ້ີ ຕອງມີຂຶ້ນ ຫຼາຍກວາ ນ່ຶງປ ເພື່ອເປນສະຖິຕິທີ່ຍອມຮັບ. ຖາຫາກວາ ໂຄງການ ຫຼື ການ
ສຶກສາຍັງສືບຕໍ ກແໍຮງຕອງເອົາໃຈໃສ ທາງດານຈານວນ ຕົວຢາງ ຄືຖາເຫັນວາມີຫວາຍທີ່ໝາຍໄວ
ນ້ັນຕາຍ ຫືຼ ຖືກຕັດດວຍເຫດຜົນໃດນ່ືງ ກໍຄວນຕອງໄດ ຊອກຫາຕົ້ນອ່ືນມາທົດແທນ ຫືຼ ເພີ້ມ
ຈານວນຕົວຢາງໄດແຮງເປນການດີ. 

ຕາຕະລາງ 4.3: ການເກັບກາຂໍມນ ການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍ. CC ແມນລະດັບ

ຄວາມປກຫມຂອງປາ ຄື 1= ເຮືອນຍອດເປດ, 2= ເຮືອນຍອດປານກາງຫາຕຶບ, 3= ເຮືອນຍອດ

ປດ; GPS= ຈດພິກັດຂອງແຕລະຫວາຍຕົວຢາງ. 
ລ/ດ ຊະນິດ ວັນທີ I ຍາວ (ມ) CC GPS ວັນທີ II ເພີ້ມ(ມ) ໝາຍບອກ 

1         

2         

3         

4         

5         
 

4.3.  ຄາດຄະເນ ຜະລດິຕະຜນົຂອງຫວາຍ 

ການທີ່ໄດສຶກສາຄວາມໜາແໜນ ແລະ ການກະຈາຍເຂດຂອງແຕລະຊະນິດຫວາຍ ພອມທັງປະ
ເມີນໄດ ການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍ ທ່ີມີຄວາມຊັດເຈັນເທາົທີ່ຄວນນ້ັນ ແມນຈະຊວຍ
ໃຫມີການຄິດໄລຜະລິດຕະຜົນຂອງຫວາຍແຕລະຊະນິດທ່ີອອກມາໃໝເປນແຕລະປ (ເປນແມັດ). 
ຜົນຂອງການສຶກສານ້ີ ຈະຊວຍໃຫປະເມີນການຂດຄົ້ນໄດແບບຍືນຍົງຂອງແຕລະຊະນິດ. ອີກຢາງ
ນ່ຶງ ຖາຫາກວາການສາຫຼວດ ແລະ ການສຶກສານ້ີເຮັດໄດ ໄປຕາມແຕລະປະເພດປາ ຫຼື ແຕລະຖິ່ນ
ກາເນິດ ກໍແຮງຈະເປນການດີ ໃຫແກການວາງແຜນຈັດສັນຄມຄອງສະເພາະ. 

ບາດກາວທີນ່ຶງຂອງຂະບວນການນ້ີ ແມນຕອງໃຫມີຄວາມຊັດເຈັນກຽວກັບປະເພດປາ ໝາຍວາ
ພະຍາຍາມການົດ ປະເພດປາໃຫຖືກຕາມຄວາມເປນຈິງ, ການົດເຂດປາໃຫຢໃນລະດັບດຽວກັນ 
ເພື່ອສັງລວມຂມໍນ ໃຫຢໃນກມດຽວກັນ. ໃນເຂດນ້ັນມີຫວາຍທ່ີໜາແໜນບ ໍ ຫືຼ ຫາກມີເປນຈດ 
ກະແຈກກະຈາຍ? ໃຫໝາຍຂອບເຂດບອນທ່ີມີຫວາຍອດົມສົມບນເປນການຄາ ແລະ ບັນທຶກ
ຊະນິດພັນໄວໃຫເປນລະບົບໃນແຜນທີ່ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການກັບມາວັດແທກອີກເທ່ືອໜາ. 



 

ຖາຫາກວາ ປາເປນໃນສະພາບຂາດວັກຂາດຕອນ, ບສໍະໝາສະເໝີ ກໍໃຫມກີານບັນທຶກໄປຕາມ
ແລວການສາຫຼວດນ້ັນ ຊຶ່ງຈະເປນຜົນໃຫແກການວາງແຜນຈັດສັນຄມຄອງໃນບາດກາວຕໍໄປ. ຕໍ
ສະພາບຄືແບບນ້ີ ແມນໄດມີຕວົຢາງ ທີ່ຈາລອງໄວໃນ ຮບພາບ 4.2. ຕົວຢາງນ້ີ ແມນໄດອີງໃສ 
ແຜນທີ່ປະເພດປາຈາກບານນ່ຶງຂອງແຂວງບໍລິຄາໄຊ, ສປປລາວ ຊຶ່ງໃນນ້ັນ ໄດສະແດງໃຫເຫັນ 
ເສ້ັນແລວສາຫຼວດຂະໜານກັນໄປ ຕັດຜານປະເພດປາທີ່ເປນສີຂຽວແກ ຊຶ່ງເຂົ້າໃຈວາ ປະເພດປານ້ີ 
ມີຄວາມສົມບນແບບສະໝາສະເໝີກັນດີສົມຄວນ. ເມື່ອຕິດຕາມ ໃນແຜນທີ່ນ້ີແລວ ເຫັນໄດວາ 
ທາງທິດຕາວັນອອກ ມີເສ້ັນທາງຜານ (ສີໝົນ) ຊຶ່ງຈະຈັດອອກເປນເຂດ ຫຼື ກມນ່ຶງ ທ່ີເຫັນວາ ມີ
ຫວາຍຫຼາຍ ທັງເປນຫວາຍເສດຖະກິດ.  ບັນດາດອນນ້ັນ ຄວນແຍກອອກເປນກມສະເພາະ ແລະ 
ບັນດາປາອອມຂາງນ້ີ ກໍຈະຈັດເຂົ້າໃຫເປນປະເພດສະເພາະ. ການວາງແຜນສາຫຼວດ ໃນເຂດນ້ີ 
ແມນສາງແລວສາຫຼວດ ຫາງກັນ 400ມ ຊຶ່ງແມນການສາຫຼວດເກບັກາຂມໍນ 2.5%. ວິທີການ ທີ່
ປະຢດໃນການສາຫຼວດ ແລະ ສຶກສາການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍ ແມນໃຫຈັດ ບັນດາ
ປະເພດປາ ໃຫໃກຄຽງກັນ/ຄາຍຄກືັນ ແລວຈ່ຶງປະຕິບັດຕົວຈິງ. 

 
ຮບ 4.2. ແຜນທ່ີປະເພດປາສະແດງໃຫເຫັນການວາງແລວສາຫຼວດ ແລະ ການສາງດອນລວມສະເພາະ ທີ່ມີ
ປະເພດປາຄືກັນຫຼືຖ່ິນຢອາໃສຄືກັນ. ໃຫສັງເກດວາ ບັນດາແລວແມນຂະໜານກັນ, ຕັດຜານຫວຍນາ (ບໍ
ແລນໄປຕາມແລວນາ); ບອນທີເ່ຫັນເປນກມສີແດງ ແມນສະແດງເຖິງເຂດທີ່ມີຫວາຍຫຼາຍເປນພິເສດ. 



 

ແຜນທີ່ນ້ີ ແມນອີງຕາມແຜນການຈັດສັນທີ່ດິນ ປະຈບັນຂອງບານນຶ່ງທີ່ຢ ແຂວງບໍລິຄາໄຊ. 

ການຈດັລະດບັຂະໜາດຂອງຫວາຍ 
ໃນເມື່ອສະພາບປາ ຫືຼ ປະເພດປາ ໄດຖືກການົດສາເລັດແລວ, ຜົນຂອງການສາຫຼວດ ຈາກແຕລະ
ຫົວໜວຍການວັດແທກ ຕອງຖືກຈັດເຂົ້າເປນກມຂອງຂະໜາດ (ຫົກຂະໜາດ: ໃຫເບິ່ງຄືນໃນ
ພາກ 3.4 ແລະ ຕາຕະລາງ 3.1). ໃຫສັັງລວມເບິ່ງ ກມຂະໜາດຂອງແຕລະຊະນິດຫວາຍ ແລວ
ແຍກອອກໃຫເຫັນຈານວນທີ່ຄວນຈະຖືກຂດຄົ້ນອອກ ແລະ ຈານວນທີ່ຈະຕອງໄດຮັກສາໄວ ຂດ
ຄົ້ນໃນປຕໄໍປ. ກມຫວາຍໃນປະເພດ III ກໍຄືພວກທ່ີບໍໄດມາດຕະຖານແມນຕອງໄດເອົາໃຈໃສ 
ບາລງຮັກສາ ສາງເງື່ອນໄຂໃຫມັນໄດຂະຫຍາຍຕົວ. 

ການເຕບີໃຫຍຂະຫຍາຍຕວົຂອງຫວາຍ ທີສ່າມາດຂດຄົນ້ໄດ ແລະ ຍງັບທໍນັຂດຄົນ້ໄດ 
ການວັດແທກ ການເຕີບໃຫຍາຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍໃຫຈັດເປນສອງກມຄື: ເສ້ັນທີ່ຍັງບທັໍນຂດ
ຄົ້ນໄດ ແລະ ຂດຄົນ້ເປນສິນຄາໄດ. ແຕຢບາງບອນຄວາມຍາວຂອງຫວາຍພຽງແຕ 4.0 ມ ກໍຖືກ
ຕັດມາເປນສິນຄາ ສະນ້ັນ ການທີ່ການົດເສ້ັນຫວາຍ ທີ່ສາມາດເປນສິນຄາ ກຂໍຶ້ນຢກັບທອງຖ່ິນຂອງ
ໃຜມັນ. ການຄດິໄລຄາສະເລຍ ແລະ ຄວາມຜິດດຽງ ໃຫແກບັນດາຫວາຍ ທີ່ຍັງບໍທັນຂດຄົ້ນເປນ
ສິນຄາໄດ ແລະ ສາມາດເປນສິນຄາ ຈະຕອງຖືກຄິດໄລໃຫແກແຕລະຊິນິດຫວາຍ ພອມທັງ ບັນດາ
ຫວາຍທີ່ວັດແທກໄວເພື່ອການສຶກສາການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວອີກດວຍ. 

ການການດົ ການຂດຄົນ້ແບບຍນືຍງົ 
ໃຫຄນຕົວເລກຂອງອັດຕາການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍທີ່ບທັໍນສາມາດຂດຄົ້ນໄດ ແລະ 
ສາມາດຂດຄົ້ນໄດ ແມນຂື້ນກັບຈານວນຫວາຍແຕລະກມ ເພື່ອຈະຄາດຄະເນໄດວາ ຈະມີຜະລິດຕະ
ຜົນເສ້ັນຫວາຍຍາວອອກມາຈັກແມັດ/ເຮັກຕາໃນແຕລະປ. ຕົວຢາງຂອງການຄິດໄລ, ໃຊຜົນຂອງ
ການວັດແທກ ການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍ ແລະ ການສາຫຼວດຂອງຊະນິດຫວາຍທອກ 
ຈາກປາຂອງບານ ສົບພວນ ທ່ີສະແດງໃນ ຕາຕະລາງ 4.4. 

ອີງໃສຜົນການເກັບກາຂມໍນທ່ີບານ ສົບພວນ ເຫັນວາມີຫວາຍຢປະມານ 6,000 ເສ້ັນ ທ່ີມີ
ຜະລິດຕະຜົນປະມານ 4,500ມ ແຕລະປ. ຈານວນຫວາຍທີ່ກາວນ້ີ ສວນຫຼາຍແມນຕົກຢໃນກມ 
ທ່ີຍັງບທັໍນສາມາດຂດຄົ້ນໄດ6. ກຽວກັບເສ້ັນຫວາຍທີ່ສາມາດຂດຄົ້ນໄດໃນປະຈບັນ, ເຫັນວາ 
ການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນແມນປະມານ 175 ມ/ປ ຫືຼ ພຽງແຕ 44 ເສ້ັນທີ່ສາມາດຂດ
ຄົ້ນໄດແຕລະປ. ນ້ີແມນອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ທີ່ສາມາດເອົາມາ ປະເມີນການຂດຄົ້ນ ເພື່ອໃຫມີ

                                           
6 ເບິ່ງຕົວຢາງ ຂອງການພົວພັນ ລະຫວາງ ຊັບພະຍາກອນລວມ ແລະ ຜະລິດຕະຜນົ 



 

ຄວາມຍືນຍົງ. 

ສົມມດຕິຖານວາ ຫວາຍຊະນິດນ້ີ ຫາກສາມາດສືບຕໍ ອອກໝາກແລວໃຫເບັ້ຍ ຕາມທາມະຊາດ 
ໃນເຂດຂອງມັນ ແລະ ອີກຢາງນ່ຶງ ຖາຫາກວາ ອັດຕາການລອດຕາຍ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເບຍ 
ທັງຫຼາຍນ້ັນ ຫານບມໍີການປຽນແປງຫຼາຍ ແມນສາມາດຢງຢນໄດວາ ຢປາໄມຂອງບານ ສົບພວນ 
ແມນສາມາດເກັບກຫວາຍໄດ ແຕລະປ 44 ເສ້ັນ/ຮຕ/ປ ໂດຍທ່ີບໍເປນຜົນກະທົບຫຍັງຕ ໍ
ປະຊາກອນຫວາຍ. ສ່ິງທີ່ ເປນໜາສັງເກດອີກຢາງນ່ຶງ ແມນວາໃນເຂດນ້ີຍັງໄດການົດການຂດຄົນ້ 
20% ຂອງຄວາມສາມາດຂດຄົ້ນ ຊ່ຶງແຮງເປນການເພີ້ມຄວາມຍືນຍົງໃຫແກຊັບພະຍາກອນ3. 

 

ຕາຕະລາງ 4.4. ການຄິດໄລຜະລິດຕະຜົນຫວາຍທັງໝົດ ໂດຍອີງໃສຜົນການວັດແທກຄວາມ    
ໜາແໜນ ແລະ ຄາດຄະເນ ເສ້ັນຫວາຍກອນການຂດຄົ້ນ ແລະ ສາມາດຂດຄົ້ນໄດ ໃຫເປນໄປຕາມ
ແຕລະກມ. ຜົນການສຶກສາ ການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍ ທອກ ທີ່ບານສົບພວນ. 

ກມຂອງຂະໜາດ (ຈານວນ 
ເສັ້ນ/ຮຕ) 

ການຂະຫຍາຍຕົວ 
(ມ/ປ) 

ລວມຂອງແຕລະ
ຂະໜາດທັງໝົດ 
(ມ/ປ) 

ຈານວນເສ້ັນ  
(≥4.0ມ ຍາວ ) 

1 5735 0.73 4186.55  

2 155 0.73 113.15  

3 75 0.71 57.75  

4 75 1.09 81.75 20.45 

5 30 1.09 32.7 8.17 

6 55 1.09 59.9 14.97 
ລວມ 6125  4528.8 43.59 

 

4.4  ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ 

ການເກັບກເສ້ັນຫວາຍ ຈາກປາແນນອນຈະເຮັດໃຫມີການປຽນແປງ ທາງດານບໍລິມາດຂອງຊັບ 

                                           
3ການການົດ 20% ນີ້ແມນຍອນວາ ກອນນັ້ນ ຢກາປເຈຍ ແລະ ລາວ ໂຄງການຫວາຍ WWF ໄດອີງໃສ ຂມໍນ
ພື້ນຖານ ຈາກຊຸມຊົນ 



 

ພະຍາກອນ. ຖາຫາກເບິ່ງປດໃຈທາງດານຊີວະວິທະຍາ ເຊັນວາ ປະລິມານນາຝນ, ສະພາບດິນຟາ
ອາກາດ, ເງື່ອນໄຂການປະສົມພັນ ຈະເປນສາເຫດເຮັດໃຫການສືບພັນ ກຄໍືເບຍໃໝເພີມ້ຂຶ້ນ ຫຼຫຸຼືດ
ລົງໃນແຕລະປ ຫຼື ຫາກອາດເປນເຫດໃຫແກການຕາຍ ຫຼ ື ລອດຕາຍຂອງເບຍນ້ັນ. ຖາຫາກວາ 
ສະພາບການຂອງປະຊາກອນຫວາຍ ມີການປຽນແປງໄປໃນທາງບວກ, ການເກັບກຫວາຍຈາກເຂດ
ຈັດສັນຄມຄອງນ້ັນ ກໍຈະມີຄວາມຍືນຍົງ. ລະດັບການຂດຄົ້ນປະຈາປອາດຈະຫຼຸດລົງ ຖາຫາກປະ
ເມີນເຫັນວາ ການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍທ່ີເປນສິນຄານ້ັນຫຸຼດລົງ ແລະ ໃນທາງກົງກັນ 
ຂາມ ຖາຫາກປະເມີນເຫັນວາການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫວາຍເພີ້ມຂຶ້ນ ການຂດຄົ້ນກໍຈະ
ເພີ້ມຂຶ້ນຕາມ. ອີງຕາມຕາຕະລາງທ່ີໃຊການສາຫຼວດ8 ແລະ ຜົນການສຶກສາການເຕີບໃຫຍ
ຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງຫວາຍ ທີ່ ບານ ສົບພວນ ເຫັນໄດວາ ການເກບັກຫວາຍທອກແບບມກີານຈັດ
ສັນນ້ັນ ເຫັນວາ ມີຫວາຍທອກເພີ້ມຂຶ້ນ 130% ພາຍໃນ 5 ປ, ບໍລິມາດທີ່ສາມາດຂດຄົ້ນໄດເພີ້ມ
ຈາກ 44 ເປນ 57 ເສ້ັນ/ເຮັກຕາ. 

ສ່ິງສາຄັນອີກຢາງນ່ຶງ ແມນເຫັນວາ ປະຊາກອນຫວາຍນ້ັນມີການປຽນແປງ ພອມທັງທິດທາງກໍ
ປຽນ ແລວບຊໍອກບເໍຫັນຫວາຍທ່ີໝາຍໄວ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫານ້ີ ຄວນເຮັດດອນຄົງທ່ີໃຫຫຼາຍ
ຂຶ້ນໃນເຂດປາໃດນ່ຶງແລວກັບມາກວດກາເປນໄລຍະ 5 ປ ຫືຼ ກໍແລວແຕ ຈະຕົກລົງກັນ (Peters, 

1994). ການລົງໄປກວດກາປະເມີນຜົນນ້ັນຕອງໃຫໄດເຫັນຄືນເສ້ັນແລວ ທີ່ໄດວາງໄວນ້ັນຊຶງ່
ນອກຈາກວາ ຕົ້ນແລວອາດຈະມີການປກຫຼັກໃສສີ ແຕຍັງຈະຕອງມີຕົ້ນໄມໃຫຍຢຕົ້ນແລວນ້ັນ 
ເພື່ອຢງຢນຄວາມຊັດເຈັນ. ຂມໍນທ່ີໄດສາຫຼວດ ບັນທຶກໄວແຕເບື້ອງຕົ້ນນ້ັນແມນມີຄວາມສາຄັນ
ເພາະມັນເປນຂມໍນປຽບທຽບການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວ. ໃນເວລາປະເມີນນ້ີ ກໍຍັງໃຫເອົາໃຈໃສ
ຕກໍານເຕີບໂຕ ຂອງຫວາຍແຕລະເສ້ັນຢາງຈິງຈັງ, ຫວາຍທີ່ຢໃນຂະໜາດການຂດຄົ້ນໄດນ້ັນມີ
ຄວາມສົມບນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົແທບໍ? ໃຫເບິ່ງຕືມ່ອີກວາ ເຮືອນຍອດ ຫຼ ືຄວາມປກຫມຂອງປາ 
ເຂດເຮັດດອນຕົວຢາງ ຖາວອນນ້ັນມີການປຽນແປງຫືຼບໍ? 

ຜານການສົນທະນາຫາຼຍບັນຫາໃນພາກນ້ີ ຍັງເຫັນວາຈານວນດອນຕົວຢາງຖາວອນ ທີ່ຄວນເອົາ
ເຂົ້າໃນການປະເມີນຜົນນ້ີ ແມນຍງັຂຶ້ນກັບ ການກະຈາຍດອນຕົວຢາງຖາວອນ ຄືວາການຄັດເລືອກ
ດອນຕົວຢາງຖາວອນ ແມນໃຫຕົກຢ ຫຼ ື ກວມຢໃນປາຈັດສັນນ້ັນ ຄືວາບໍຄວນໃຫມັນສມຢບອນ
ໃດບອນນ່ຶງເທາົນ້ັນ. ຕາມການຄາດຄະເນທາງດານສະຖິຕເິຫັນວາ ຄວນເລືອກເອົາ 1 ແລວ ໃນ
ຈານວນແຕລະກມ 20 ແລວສາຫຼວດ. ແຕລະດອນທ່ີຈະເອົາມາປະເມີນນ້ັນ ແມນຈະຫາງກັນ 200

                                           
8  ຕາຕະລາງປະເມີນຜົນ ນາໃຊເພື່ອ ອັດຕາການເຕບີໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວ, ອັດຕາປະເມີນການຕາຍ, ແລະ ຂໍມນການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕ ໃນໂຄງສາງພື້ນຖານ ຂອງຈານວນປະຊາກອນປາໄມ ເພື່ອປະເມີນໂຄງສາງຂອງປະຊາກອນ ເປນບາງຈດ
ໃນອານາຄົດ (Husch et el., 2003)  



 

ມ ຊຶ່ງຜົນສດທາຍຂອງການປະເມີນ ແມນຈະມີ 25 ດອນ ທ່ີລວມຢໃນເນ້ືອທ່ີຈັດສັນ 400 ຮຕ. 
ຫັຼງຈາກທີໄ່ດຂໍມນຈາກພາກສະໜາມແລວນ້ັນ ອັນສາຄັນແມນການປະເມີນຂມໍນໃຫອອກ ຕາມ
ລະບົບທີ່ວາຈານວນສະເລຍ ຫວາຍທີ່ຍັງບທັໍນສາມາດຂດຄົ້ນໄດ, ຫວາຍທີ່ສາມາດຂດຄົ້ນໄດ ແລະ
ຈານວນປະຊາກອນຫວາຍທັງໝົດໃນເຂດປາຈັດສັນຊຶ່ງທັງໝົດນ້ັນ ຈະເປນປດໃຈສາຄັນໃນການ
ວາງແຜນໃນຂັ້ນຕໍໄປ. ໃນພາກສະໜາມນ້ັນ ດອນຕົວຢາງຖາວອນຈະຖືກໝາຍໃຫຈະແຈງ ເພື່ອ
ສະດວກ ໃນການກັບມາກວດກາຄືນ ແລະ ເພ່ືອບໍໃຫພວກໄປຕັດຫວາຍ ເຂົ້າໄປລົບກວນ. 
ເຂດຂດຄົ້ນຫວາຍຈະໄດຖືກປະເມີນຄືນເປນບາງຄັ້ງຄາວ ໂດຍການສາງດອນພາຍໃນເຂດຈັດສັນ 
ຊຶ່ງຈະສະແດງໃຫເຫັນ ນ່ຶງໃນສາມຂອງສະພາບການຄື: 1) ຄວາມໜາແໜນຂອງຫວາຍຫຸຼດລົງ, 2) 
ຄວາມໜາແໜນຂອງຫວາຍເພ້ີມຂຶ້ນ, 3) ຄວາມໜາແໜນຂອງຫວາຍຍັງເໝືອນເດີມ. ນ່ຶງໃນສາມ
ຂມໍນທ່ີໄດນ້ັນແມນຈະມີປະໂຫຍດ ເພາະວາເຮົາຈະຮໄດກຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການຂດຄົ້ນ
ຫວາຍຜານມາ ຊຶ່ງຈະເປນປດໃຈໃຫແກການວາງແຜນຕໄໍປໃນອານາຄົດ. ຂມໍນນ້ັນຈະຊວຍໃຫເຮົາ
ຊອກວິທີແກໄຂຖາຫາກຂໍມນເປນໄປໃນທາງລົບ, ຖາຫາກຂໍມນໄປໃນທາງບວກເຮົາກໍຈະສືບຕ ໍ
ກິດຈະກາ ແລະ ເອົາເປນຕົວແບບໄປເລ້ືອຍໆ. ຖາຫາກວາການປະເມີນມຄີວາມຊັດເຈນ ເຫັນໄດ
ສະພາບການຂອງຫວາຍຫັຼງການຂດຄົ້ນ ເຮົາຈະມບີົດຮຽນໃນການວາງແຜນຂດຄົ້ນຫວາຍແບບຍນື
ຍົງ ຊຶ່ງບົດຮຽນນ້ີຈະຖືກນາໃຊ ຮວມກັນຢ ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. 

4.5  ການແນະນາ/ຂຄໍວນລະວງັ 

ການຈັດສັນຫວາຍທາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແມນເປນທັງວິທະຍາສາດ ແລະ ສິລະປະ, ແລະ ເຖິງ
ຢາງໃດກໍຕາມ ຄວາມຍືນຍົງຂອງບໍລິສັດປງແຕງຫວາຍກໍຍັງຂື້ນກບັຄວາມພໍໃຈຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ຈະ
ເປນຜຂດຄົ້ນຫວາຍ ຊຶ່ງຊຸມຊົນນ້ັນຈະອີງໃສຈານວນຈາກັດໃນການຂດຄົ້ນ. ໃນການສາຫຼວດຕອງ 
ເອົາໃຈໃສນັບເສ້ັນຫວາຍ ແລະ ວັດແທກ ການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວໃຫດີທ່ີສດ ແລະ ໃຫທກຄົນ
ເຂົ້າໃຈດີກຽວກບັການເກັບກາຂມໍນນ້ີ ວາເປນຫຍັງຈ່ຶງເກັບຂມໍນ ແລະ ເກັບຢາງໃດ. ສ່ິງທີ່ສາຄັນ
ອີກຢາງ ໃນຄວາມຍືນຍງົຂອງຫວາຍແມນວາ ລະບົບການຂດຄົ້ນໄດຖືກ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ໃຫຄວາມສາຄັນ. 

ຄວາມຄິດເຫັນເພີມ້ເຕມີ: 

 ໃຫພະຍາຍາມເກັບຮັກສາຂໍມນ ທີ່ໄດມາຈາກການສາຫຼວດ ແລະ ຂໍມນຈາກດອນ
ຖາວອນນ້ັນ ໄວຢຫຼາຍບອນ 

 ໃນເວລາການເດີນສາຫຼວດນ້ັນ ໃຫພະຍາຍາມກວດກາຄືນຂອບຂອງດອນຕົວຢາງ, ໃຫ
ເບິ່ງວາບາງເສ້ັນຫວາຍນ້ັນຢໃນ ຫຼ ື ນອກແລວ, ໃຫກວດກາຄວາມຄອຍຊັນຢາງຮອບ
ຄອບ 



 

 ອັດຕາການຂດຄົ້ນແຕລະປ ຕອງອີງໃສຄວາມໜາແໜນ ແລະ ອັດຕາການເຕີບໃຫຍ  
ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງແຕລະຊະນິດຫວາຍ 

 ໃຫແລກປຽນບົດຮຽນ ກຽວກັບຄວາມຮດານຫວາຍ ກັບເພື່ອນຮວມງານ, ອານາດການ
ປກຄອງ ແລະ ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ 

 ຜົນປະໂຫຍດ ຈະເປນຂອງທກຄົນ ໃນເມື່ອການຂດຄົ້ນຫາກມີຄວາມຍືນຍົງ. 
 

  



 

ພາກ V:  
ຄວາມສາຄນັ ທາງດານການຕະລາດ, ຊມຸຊນົ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

Charles Peters and Thibault Ledecq 

ຂະບວນການເກບັກຫວາຍທາມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ ຢປະເທດ ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ 
ເປນເງ່ືອນໄຂດີທີ່ສດໃນການສົງເສີມອານລັກປາໄມ, ອານລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເປນການສົງເສີມ
ຊີວິດການເປນຢຂອງຊຸມຊົນ. ແຕເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ມັນກຍໍັງມຄີວາມສະຫັຼບສັບຊອນກັບສະພາບ
ການປຽນແປງຂອງການນາໃຊທ່ີດິນ. ກຽວກັບຊັບພະຍາກອນຫວາຍ ໃນຂອບເຂດລມແມນາຂອງ 
ນ້ີ ໄດມີຫຼາຍປດໃຈເຂົ້າມາກຽວຂອງ ເຊນັວາ ຄວາມຕອງການຂອງຕະລາດ, ຄວາມຕອງການຂອງ
ຜບໍລິໂພກ, ການສະໜອງເປນວດັຖຸດິບ, ການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ, ການປະຕິບັດລະບຽບຫຼັກການ, 
ແລະ ການສາງນະໂຍບາຍທີ່ກຽວຂອງກັບຫວາຍ ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ 
ສາກົນ1. ດວຍເຫດຜົນກໍຄືປດໃຈທ່ີກາວນ້ັນ ມັນຈ່ຶງມີຄວາມເປນໄປໄດ ທີ່ວາຊຸມຊົນຄວນຈະຕອງ
ໄດມີການເພີ້ມຈັດຕັ້ງແຜນງານ ການຈັດສັນຄມຄອງ ແຫງຼຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ; ພອມກັນນ້ີ 
ກໍອອກແຮງການຄມຄອງ ແລະ ສົງເສີມລະບົບການນາໃຊຊບັພະຍາກອນ ທີ່ໄດເປນລະບົບມາໃນ
ປະຈບັນນ້ີ. 

ໃນຕໍໄປນ້ີ ມັນຍັງເຫັນວາມີຄວາມສາຄັນທີ່ຈະພັນລະນາຫຍໍໆ ກຽວກັບສາເຫດທີ່ຈະພາໃຫຊັບພະ 
ຍາກອນຫວາຍຫຼຸດນອຍຖອຍລົງ. ການທ່ີຮຈັກຊື່ວິທະຍາສາດຂອງຫວາຍ ຫືຼ ການທີ່ໄດການົດ
ລະດັບການເກັບກຫວາຍແບບຍືນຍົງ ທັງໝົດນ້ີແມນຍັງເປນພາກສວນນອຍໆນ່ຶງ ສົມທຽບກັບ
ຫຼາຍບັນຫາອ່ືນໆທ່ີໃຫຍກວາ. ອັນນ່ຶງແມນວາ ໃຜຈະເປນຜຊີ້ຫວາຍເສ້ັນທີ່ໄດຖືກເກັບກມາ? 
ແລະ ຜຊື້ຈະຍອມຈາຍໃນລາຄາເທົາໃດ? ຜເກັບກຫວາຍ ແລະ ຕອງໂສການຕະຫຼາດ ຈະຍິນຍອມ 
ຮັບຈານວນຕາມທ່ີຂອບເຂດການອານມັດຂດຄົ້ນບໍ? ມີຜົນກະທົບຫຍງັແດ ອອກຈາກປາທີ່ໄດຮັບ
ການຢງຢນຕກໍານຕະລາດ, ຕໍຊຸມຊົນ ແລະ ຕກໍານສະໜອງຫວາຍ? ພາກລັດມີນະໂຍບາຍຫຍັງແດ 
ຕກໍານນາໃຊແຫຼງຊັບພະຍາກອນເຄ່ືອງປາຂອງດົງ ທີ່ເປນລະບົບຢາງດີນ້ັນ? ບັນດາປະເທດທີນ່າເຂົ້າ
ຊັບພະຍາກອນຫວາຍທັງໝົດນ້ັນ ມີການສະທອນຄືນຄືຢາງໃດ ໃນເມື່ອມີການສະໜອງຫວາຍຫຸຼດ

                                           
1 ແຜນງານຫວາຍ WWF ໄດມີການທົບທວນປດໃຈຕາງໆ ທີ່ກຽວກັບຫວາຍ ເພ່ືອຈັດຕັ້ງລະບົບການສະໜອງຫວາຍ

ແບບຍືນຍົງຢ ກາປເຈຍ (Vahl, 2011), ລາວ (Campbell and Knowles, 2011), ແລະ ຫວຽດນາມ (Cuong 

Kim Vien, 2011), ແລະ ການວິເຄາະຊອງຫວາງ ທ່ີກຽວກັບລະບຽບຫັຼກການ ຕໍກັບຫວາຍ ໃນແຕລະປະເທດ (Ros, 

2010; Phanvilay, 2010; and Nguyen Van San, 2010). 
 



 

ລົງ ແລະ ການຂດຄົ້ນຫວາຍລ່ືນຄວາມສາມາດກາລັງການຜະລິດ ຂອງແຫຼງຊັບພະຍາກອນທາ   ມະ
ຊາດ? ໃນພາກສະເໜີນ້ີ ຈະຍົກບັນດາຄາຖາມ ແລະ ເບິ່ງທັງໝົດລະບົບ, ເບິ່ງນິເວດວິທະຍາ ແລະ 
ການຄມຄອງຫວາຍ. ແຕໃນພາບລວມແລວ ການສົນທະນານ້ີ ແມນສມໃສອອມແອມ ຄວາມ
ຕອງການຂອງຕະຫາຼດຫວາຍ, ການເຂົ້າຮວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພາກລັດ ຊຶ່ງທັງ
ໝົດນ້ັນ ຈະມີຄວາມສາພັນກັນ ທີ່ກໍໃຫເກີດເປນຄາຕອບ ແລະ ແກໄຂ ທ່ີດີໃຫກັນ ແລະ ກັນ. 

5.1  ຄວາມຕອງການຂອງຕະຫາຼດ 

ເຖິງແມນວາການຕອບສະໜອງຊບັພະຍາກອນມຄີວາມຫຼດຸນອຍຖອຍລົງ ແຕວາຍັງມີຄວາມຕອງ 
ການສງຕກໍັບຫວາຍໃນຕະຫຼາດ ເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາ (ຟອບແປສ, 2012). ໃນອີກດານນ່ຶງ 
ແມນເປນສັນຍານທ່ີດີສາລັບຊຸມຊົນທີ່ທາການຜະລິດ ທີ່ໄດມີການລິເລ້ີມແຜນງານການຄມຄອງ
ຫວາຍ ທ່ີວາໄດມີພວກມາຊື້ຫວາຍຫຼາຍ. ຖາຫາກວາບໍມີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຄມຄອງຫວາຍ
ຂອງຊຸມຊົນ ຄວາມຕອງການຂອງຫວາຍຢາງຕເໍນ່ືອງນ້ັນ ຈະກະທົບໃສແຫຼງຊັບພະຍາກອນ. ຄວາມ
ຕອງການຂອງຕະຫາຼດ ສາມາດສະໜອງເງື່ອນໄຂ ຫືຼ ນະໂຍບາຍໃຫແກການຄມຄອງຫວາຍບໃໍຫ
ດັບສນ ຫືຼ ຫຼຸດນອຍຖອຍລົງ. 

ໃນປ 2011 ອິນໂດເນເຊຍ ໄດປະກາດຫາມການສົງອອກຫວາຍ ໃນຮບແບບເປນວັດຖຸດິບ ຊຶງ່
ນ້ັນກໍໃຫເກີດ ຄວາມຕອງການແຫງຼຊັບພະຍາກອນ ທ່ີຫັນມາຫາແຫງຼຊັບພະຍາກອນຫວາຍ ທີ່ເຂດ 
ລມແມນາຂອງ. ໃນເມື່ອກອນການຫາມສົງອອກຫວາຍດິບນ້ັນ, ອິນໂດເນເຊຍ ໄດເປນປະເທດທີ່
ສົງອອກຫວາຍລາຍໃຫຍທ່ີສດຂອງໂລກ ແລະ ມີອດສາຫະກາຫວາຍໃນຫຼາຍປະເທດເຊັນວາ ຈີນ, 
ສິງກະໂປ, ໄທ ທ່ີຂະເຈ້ົາຂຶ້ນກັບວດັຖຸດິບນ້ັນ (Hirschberger, 2011).ໃນປະຈບັນນ້ີການສະ
ໜອງຫວາຍຄືດັງທ່ີຜານມານ້ັນແມນບມໍີອີກແລວ ສະນ້ັນຄວາມຕອງການຫວາຍຈ່ຶງຫັນມາຫາແຫງຼ
ຊັບພະຍາກອນຈາກ ກາປເຈຍ ແລະ ລາວ. ຊັບພະຍາກອນທີ່ກາວນ້ັນ ສວນຫຼາຍແມນບໄໍດຖືກ
ບັນທຶກ, ການເກັບກກບໍໄໍດຖືກຄມຄອງ ແລະ ສົງອອກກໍເປນໄປຕາມຊາຍແດນ ໂດຍສະເພາະແມນ
ໄປທາງ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ (ເບິ່ງຂໍ 1.7 ແລະ ຕາຕະລາງ 1.3). 

ເຖິງແມນວາຈະມີຄວາມຕອງການຫວາຍເພີ້ມຂຶ້ນກໍຕາມ, ລາຄາຂາຍເສ້ັນຫວາຍ ກໍແນນອນມີການ
ເພີ້ມຂື້ນຢບັນດາປະເທດຕາງໆ ແລະ ມີລາຄາເພີ້ມຢຕາມຂອດຕາງໆ ເຊນັວາ ຂອດການຂົນສົງ, 
ພາສີ ອາກອນ ແລະ ເອກະສານທີ່ກຽວຂອງ ຊຶ່ງທັງໝົດນ້ັນ ເປນສາເຫດເຮັດໃຫຊຸມຊົນໄດຮັບມນ
ຄາຕາ ເຖິງແມນວາລາຄາຕະຫຼາດາດສງ. ສາເຫດນ້ີ ເບິ່ງແລວແມນມາຈາກການຂາດຂມໍນຂາວສານ 
ໃຫແກຜເກັບກຫວາຍ ກຽວກບັລາຄາຫວາຍໃນປະຈບັນ ແລະ ມນຄາໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫາຼດ.  



 

5.2  ການມສີວນຮວມຂອງຊມຸຊນົ 

ອີກດານນ່ຶງຈາກທາອຽງ ໃນການຄາຫວາຍຈາກສາກົນ ແມນວາມີຄວາມຕອງການຫວາຍເພີມ້ຂື້ນ
ຈາກປາທີ່ໄດຖືກຢງຢນ. ມີຈານວນຜບໍລິໂພກເພ້ີມຂຶ້ນ ທ່ີເຫນັດີໃນການໃຫຜົນປະໂຫຍດຕກໍານ
ຄມຄອງປາທີ່ດີ ແລະ ພອມທີ່ຈະຈາຍໃນລາຄາອັນເປນທາ ໃຫແກແຫຼງຊັບພະຍາກອນຫວາຍ ທີ່
ເປນແຫຼງທ່ີຍືນຍົງ. ດວຍການປະສົມປະສານລະຫວາງ ການຄມຄອງຫວາຍຂອງຊຸມຊົນ ກັບການ
ຢງຢນປາ ແມນມີຄວາມຄາດຫວັງທ່ີດີ ໃນການຮບັປະກັນທາງດານການຕະຫາຼດ. ໃນປ 2011, 
ໄດມີປາຫວາຍ2 4 ຂອງສ່ີບານ ໃນແຂວງ ບໍລິຄາໄຊ ໄດຮັບການຢງຢນໃຫເປນປານາໃຊແບບຍືນ
ຍົງ ໂດຍສະພາບໍລິຫານປາໄມສາກົນ (FSC). ໃນແຕລະບານ ໄດມີການເກັບກາຂມໍນພື້ນຖານ 
ແລະ ມີແຜນການຈັດສັນລະອຽດ ພອມທັງມີລະບົບການຂດຄົ້ນ ກຄໍືການໃຫໂກຕາຂດຄົ້ນນ້ັນເອງ. 
ບັນດາຊຸມຊົນນ້ັນໄດມີປຶ້ມບັນທກຶຕິດຕາມ ການເຄື່ອນໄຫວພື້ນຖານກຽວກັບປາຢງຢນນ້ັນ. ຖາ
ຫາກວາ ການຕະຫຼາດ ມີຄວາມສາມາດໃຫຄາຕອບແທນຢາງເໝາະສົມຕໍຄວາມພະຍາຍາມຂອງຂະ
ເຈ້ົາ ໂດຍສະເພາະແມນ ລາຄາຈາກການຂາຍຫວາຍ3, ທີ່ມາຈາກປາ ທ່ີໄດຮັບການນາໃຊແບບຍືນ
ຍົງ, ການຢງຢນປາ ແລະ ການຜະລິດເສ້ັນຫວາຍແບບຍືນຍົງທ່ີກາວນ້ັນ ຈະກາຍເປນຍດທະສາດນ່ຶງ
ທ່ີຈະແຈງ ໃນການນາໃຊທ່ີດິນ. 

ບັນດາຊຸມຊົນທັງຫາຼຍ ແມນເປນຜຢລະຫວາງກາງ ຕະຫາຼດ ແລະ ປາໄມ. ຖາຫາກວາຄວາມ
ຕອງການທາງດານຊັບພະຍາກອນເພີ້ມຂຶ້ນ, ຊມຸຊົນສາມາດ: ກ) ຂດຄົ້ນຫຼາຍຈາກປາ ໂດຍທ່ີບໄໍດ
ຄານຶງເຖິງວາ ແຜນການຈັດສັນເປນຢາງໃດ, ຫືຼ ຂ) ສະເໜີໃຫຊືຫຼ້າຍຂຶ້ນ ໂດຍຜານການເຈລະຈາ
ເລ້ືອງລາຄາກັບຜທີ່ມາຊື້, ເຊນັວາ ສະໜອງໃນຈານວນເທາົເດີມ ແຕຂໍລາຄາສງຂຶ້ນ. ຕສໍະພາບທ່ີ
ກາວມາເທິງນ້ີ ເຫັນວາ ກໍລະນີທີນ່ຶງ ຄືຂໍ (ກ) ແມນມັກຈະເກດີຂຶ້ນເລ້ືອຍໆ. ຕໍກັບຄວາມຮັບຮ 
ກຽວກັບ ມນຄາ ຫຼື ລາຄາຂອງຫວາຍນ້ີ ມັນຍັງມີຄວາມຈາເປນສງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ ຊຸມຊົນໄດຮຽນ
ຮ ປະສົບປະການ ຍົກສງຄວາມສາມາດ ພອມກັນນ້ີ ກໍເຮັດໃຫທກຄົນຮັບຊາບຜົນກະທົບຈາກ 
ການຂດຄົ້ນທ່ີລ່ືນກາລັງການຕອບສະໜອງຂອງຊັບພະຍາກອນ ຊຶ່ງທັງໝົດນ້ີ ແມນຕອງໄດສາງ
ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫທັງສອງຝາຍ ຄືຊຸມຊົນ ແລະ ຜຊື້ວັດຖຸດິບນ້ັນ. ສະນ້ັນ ຈ່ຶງມີຄວາມຈາເປນທ່ີຈະ
ຕອງເຮັດໃຫ ສອງກມທີ່ກຽວຂອງນ້ີ ເຂົ້າໃຈນາກັນກຽວກັບການນາໃຊຊັບພະຍາກອນ, ຊຸມຊົນ

                                           
2ເນື້ອທ່ີປາທີ່ໄດຮັບການຢງຢນ 1,142 ຮຕ ຊຶ່ງເປນຜນົງານຂອງໂຄງການຫວາຍ ຮວມມືລະຫວາງ ອົງການ 
WWF, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວາ ກະສິກํາ ແລະ ປາໄມແຫງຊາດ ແລະ ກົມປາໄມ. 
3ແມນບົດລາຍງານທ່ີຊຸມຊົນໄດຮັບລາຄາເສັ້ນຫວາຍເພີ້ມຂື້ນ 20 ຫາ 30% 
(http://wwf.panda/?20497/World-Premiere-First -FSC-certified-rattan-forest-in-Laos) 
 ແລະ ລາຍໄດທວົໄປໄຫຼມາຈາກໂຄງການ ແມນເປນຕົນເປນໂຕ (Campbell ແລະ Knowles, 2011) 



 

ສາມາດປບປງການຕະຫາຼດຂອງຂະເຈ້ົາ ແລະ ມີຄວາມໝ້ັນໃຈ ໃນການປກສາຫາລື ຕໍລອງ ດານ
ລາຄາຫວາຍກັບຜທີ່ມາຊື້. 

5.3  ດານນະໂຍບາຍ 

ບັນດາລັດຖະບານຂອງທັງປະເທດຜຜະລິດ ແລະ ນາເຂົ້າ ໄດອອກນະໂຍບາຍ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕກໍານ
ຈັດສັນຄມຄອງ ແລະ ການຄາຂາຍຫວາຍ. ຢສະຫະລັດອາເມລິກາ, ໃນປ 2008 ໄດມີການປບປງ 
ນະໂຍບາຍ ທີມ່ີຊື່ວາ Lacey Act (16 U.S.C. 3371 et seq.)4 ເຊນັ ສາລັບອດສາຫະກາຫວາຍ 
ແມນເກືອດຫາມ ການນາເຂົ້າຫວາຍ ທັງຫວາຍດິບ ແລະ ຫວາຍສາເລັດຮບ ທີ່ມາຈາກການຂດຄົ້ນ
ທ່ີຜິດິກົດໝາຍ. ສະພາບການນ້ີ ກຍໍັງໄດຕົກໃສ ການເຮັດຕງັຫວາຍຢປະເທດຈີນ ທີ່ໄດນາເຂົ້າ
ຫວາຍດິບຈາກ ປະເທດ ກາປເຈຍ, ຜະລິດຕະພັນນ້ີ ກໍບສໍາມາດສົງໄປ ອາເມລິກາໄດ. ສະນ້ັນ 
ສິນຄາທັງໝົດ ທີຈ່ະເຂົ້າຕະຫາຼດອາເມລິກາໄດ ແມນຕອງໄດມາຈາກການເກັບກ ແລະ ຂົນສົງທ່ີ
ຖືກກົດໝາຍ. ພອມດຽວກັນນ້ັນ ຜນາເຂົ້າບພໍຽງແຕຈະຕອງໄດຊາບເຖິງລາຍລະອຽດຂອງຕອງໂສ
ການຜະລິດ ແລະ ທີ່ມາຂອງວັດຖຸດິບເທົານ້ັນ ຂະເຈ້ົາຍັງຕອງການຮເຖິງ ຊື່ວິທະຍາສາດຂອງພືດນ້ັນ
ອີກດວຍເຊັນວາ ສະກນ ແລະ ຊື່ແທ. ສະເໜີມາເຊັນນ້ີ ກຍໍອນວາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເປນ
ຕະຫຼາດໃຫຍໃນການນາເຂົ້າ ເຟນິເຈີຫວາຍ, ກະຕາ ແລະ ສາດຫວາຍ, ດວຍເຫດຜົນນ້ີ ກົດໝາຍ 
Lacy Act ສະບັບປບປງ ຈ່ຶງໄດເພີ້ມກໍລະນີເລ້ືອງຫວາຍນ້ີເຂົ້າ ຊ່ຶງໄດມີບົດແນະນາ ໃນພາກທີ II. 

ເພື່ອຫຸຼດຜອນການນາເຂົ້າຫວາຍ, ໃນປະຈບັນ, ລັດຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດມີແຜນການຫາປ 
ໂດຍຜານກະຊວງກະສິກາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (MARD) ໃຫຈັດສັນທ່ີດິນເພື່ອທາການປກ
ຫວາຍ. ກະຊວງດັງກາວມີນະໂຍບາຍສະໜອງເບຍຫວາຍ ແລະ ສ່ິງຈງໃຈໃນລະດັບໃດນ່ຶງໃຫແກ
ຊາວບານ ທ່ີຮວມມໃືນການປກຫວາຍ. ໃນເວລາການລິເລ້ີມການປກ ແລະ ຜະລິດຫວາຍນ້ີ ມັນກໍ
ຍັງບໍທັນມີແຜນການຈະແຈງເທົາທີ່ຄວນ ໃນການຄມຄອງຫວາຍທ່ີຍັງມີໃນທາມະຊາດ.  

ໃນປ 2015, ກມປະເທດອາຊຽນ ຈະມີການຈັດຕັ້ງເປນ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC)5 

                                           
4 ກົດຫມາຍ Lecey ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມາດຕາ 1900 ວາດວຍການຫວງຫາມການຄາ ສັດປາ, ປາ ແລະ ພຶດ ທີ່ຜິດ
ກົດຫມາຍຕໍການຂດຄົ້ນ, ຂົນສົງ, ຫຼືຂາຍ. ກົດຫມາຍດັງກາວໄດປບປງໃນປ 2008 ເພື່ອຂະຫຍາຍການປອງກັນ ຂອງ
ລາດັບຄວາມສາຄັນຂອງພຶດຢາງກວາງຂວາງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພຶດກວມລວມມີຫວາຍນາ 
(http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/) 
5 ໃນປ 2007, ຜນາຂອງກມສິບປະເທດອາຊຽນ, ຕົວຢາງ: ສິງກະໂປ, ຟລີປນ, ມາເລເຊຍ, ໄທ, ອີນໂດເນເຊຍ, 
ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກາປເຈຍ, ບຣໄນ, ພະມາ, ໄດຕົກລົງ ເພື່ອການສາງຕັ້ງກມພາກພ້ືນເສດຖະກິດ ຕະຫຼາດອັນດຽວກັນ
ແລະ ລວມທັງພື້ນຖານການຜະລິດ. 



 

ຊຶ່ງໃນເວລານ້ັນ ອາດຈະມີຜົນກະທົບໃດນ່ຶງຕໍອດສາຫະກາຫວາຍ. ຜົນກະທົບນ້ັນ ຈະມີໜອຍຫຼາຍ
ຕາງກັນໄປຕາມແຕລະປະເທດ ໃນເຂດລມແມນາຂອງ ອີງຕາມແນວທາງຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດ
ອາຊຽນ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີການຍອມຮັບ. ການລຶບລາງອັດຕາພາສີ ແລະ ຈາກັດການ
ຄາຂາຍນ້ັນອາດຈະກະຕນການສົງອອກວັດຖຸດິບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫແຫຼງຊັບພະຍາ ກອນ
ຫວາຍບົກແຫງໄວອີກກວາເດີມ ໂດຍສະເພາະແມນ ຈາກປະເທດ ລາວ ແລະ ກາປເຈຍ ບອນທ່ີ
ຄວາມສາມາດໃນການປງແຕງຫວາຍ ຍັງບທໍັນໄດພັດທະນາສງເທົາທີຄ່ວນ. ບັນດາປະເທດ ທ່ີມີ
ຕະຫາຼດໃຫຍ ໃນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນຈະໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດສງ ເຊັນປະເທດ ຫວຽດນາມ
, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ ສວນວາ ບັນດາປະເທດທ່ີອດສາຫະກํາຍັງອອນນອຍນ້ັນ ຈະ
ເປນຜເສຍປຽບຢ ເຊນັວາ ລາວ ແລະ ກາປເຈຍ. 
ກອງປະຊຸມປກສາຫາລືຂອງ ທິມງານຄົ້ນຄວາຜະລິດຕະພັນປາໄມ ອາຊຽນ ໄດມີພາລະບົດບາດອັນ
ສາຄັນ ໃນການສົງເສີມການຈັດສັນຄມຄອງປາໄມແບບຍືນຍງົ ໂດຍໄດມີພະແນກການໜຶ່ງເກີດຂື້ນ
ຊື່ວາ ເຄືອຂາຍສັງຄົມປາໄມອາຊຽນ - ASEAN Social Forestry Network (ASFN). ເຄືອ 
ຂາຍນ້ີ ແມນຂຶ້ນກັບການຊີ້ນາຂອງລັດຖະບານ ຊ່ຶງມີການພົວພນັກັບການການົດນະໂຍບາຍຂອງ
ລັດຖະບັານໂດຍກົງ ຊຶ່ງໃນນ້ັນມີອົງປະກອບທາງດານການຄົ້ນຄວາ, ການສຶກສາ; ກິດຈະກາຍັງ
ເສ່ືອມໃສພາກເອກະຊົນ ທ່ີມີກິດຈະກາກຽວກັບປາໄມ. ສະມາຊິກໃນເຄືອຂາຍຈະແລກປຽນແຜນ
ຍດທະສາດ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໃນສະມາຊິກອາຊຽນ. ຜົນປະໂຫຍດລວມແມນເພື່ອ ຫຼຸດ 
ຜອນຄວາມທກຍາກ ແລະ ປບປງການຄມຄອງ ການນາໃຊປາໄມ. 
ບັນດາຂໍແນະນາຕາງໆ ຈາກເຄືອຂາຍສັງຄົມປາໄມ ທີ່ກຽວພັນກັບການຜະລິດ, ການຄາຂາຍ ແລະ 
ການຂາຍຫວາຍໂດຍສະເພາະ ອາດຈະມີການປກສາຫາລືປບປງນະໂຍບາຍ ໃນເຂດລມແມນາຂອງ. 
ການສາງຕັ້ງອດສາຫະກາຫວາຍແບບຍືນຍົງ ໃນປະຊາຄົມອາຊຽນ ເຫັນວາລະບົບການຢງຢນປາ 
ແລະ ການສາງຕະຫຼາດສີຂຽວ ທີ່ເກາະກາຍກັບຕະຫຼາດ ເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາ ຈະມີຜົນປະໂຫຍດ
ສງ ທາງດານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ການອານລັກ ໃຫແກບັນດາບານຕາງໆ ໃນປະເທດ 
ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຜົນໄດຮັບນ້ັນ ຈະເປນພື້ນຖານ/ມາດຖານ ນ່ຶງໃຫແກການອານ
ລັກປາໄມ ແລະ ການນາໃຊ ເຄື່ອງປາຂອງດົງແບບຍືນຍົງ ທ່ີບໍຄືໃຜອີກໃນປາເຂດຮອນໃນໂລກນ້ີ. 
ທາຍນ້ີ ເຫັນວາຫວາຍເປນພື້ນຖານຂອງ ອດສາຫະກາ ເຟນີເຈີ ແລະ ກະຕາ ທ່ີນອຍ ແລະ ເຕີບໂຕ
ຂຶ້ນ ໃນປະເທດ ລາວ, ກາປເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. ອີງໃສຜົນງານແປດປຜານມາ ທ່ີໄດເຮັດວຽກ
ກຽວກັບຫວາຍ ໃນສາມປະເທດນ້ີ ຄຈືາກມີການສຶກສາຊະນິດພັນຫວາຍ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ, 
ກາວໄປສ ການຄມຄອງຂອງຊຸມຊົນ, ການຢງຢນປາຫວາຍ ແລະ ການສົງອອກ, ພວກເຮົາມີຄວາມ
ຍິນດີປະກອບສວນ ບາງຄວາມເຫັນທາງດານນະໂຍບາຍ ເພ່ືອພັດທະນາອດສາຫະກາຫວາຍ ແລະ 
ເຮັດໃຫຊັບພະຍາກອນຫວາຍມີຄວາມຍືນຍົງດັງນ້ີ: 



 

 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ທອງຖິ່ນ ຄວນຈະເຮັດວຽກຮວມກັນ ເພື່ອຊວຍອານາດການ
ປກຄອງລະດັບຊາດ ແລະ ແຂວງ ໃນການພັດທະນາພື້ນທ່ີ ໃຫເປນຍດທະສາດ
ເສດຖະກິດຂຽວ (ລາດສະອານາຈັກ ກາປເຈຍ, 2009) ແລະ ກະຕກຊຸກຍ ທລະກິດຂະ
ໜາດນອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ສົງເສີມຊຸມຊົນ ທ່ີມພີື້ນຖານທາງດານຫວາຍ ແລະ ເຄື່ອງປາ
ຂອງດົງອ່ືນໆ. 

 ດວຍວາຄວາມຕອງການຫວາຍຂອງສາກົນເພີ້ມຂຶ້ນ ທ່ີມາຈາກ ແຫຼງທ່ີຖືກກົດໝາຍ 
ແລະ ຍືນຍົງ ຈົນວາຈະລ່ືນຄວາມສາມາດການສະໜອງ ສະນ້ັນຈະຕອງມີການສືບຕໍ
ຊວຍເຫືຼອ: ກ) ສາງຄວາມສາມາດໃຫແກທກພາກສວນທ່ີກຽວຂອງ ຊຶ່ງໃນນ້ັນມີຄື ຜ
ຜະລິດຫວາຍ, ຜປງແຕງ ແລະ ຜຄາຂາຍ ຂ) ສົງເສີມ ໃຫຄວາມສາຄັນຕໍມນຄາເພີມ້ຂອງ
ຫວາຍໃນແຕລະຂອດ ຄ) ສົງເສີມພັດທະນາຜົນປະໂຫຍດທັງສອງສ້ົນ ໃຫແກທລະກິດ. 

 ໃນປະຈບັນນ້ີ ຫວຽດນາມໄດພັດທະນາແຜນງານຫວາຍແຫງຊາດ6 ເພື່ອແກບັນຫາການ
ຫຼຸດລົງຂອງຫວາຍ. ສະນ້ັນຈ່ຶງມີຄວາມຈາເປນທ່ີຈະໄດມີການສະໜັບສະໜນນະໂຍບາຍ 
ທີ່ເປນທາງການນ້ີ ຈາກທກພາກສວນ ແລະ ທກລະດັບ. ນະໂຍບາຍທ່ີເປນຕົວແບບຈາກ
ຫວຽດນາມນ້ີ ສາມາດເອົາມາໝນໃຊ ໃນລາວ ແລະ ກາປເຈຍ. 

 ມີຄວາມຈາເປນ ໃນການຈັດຕັ້ງລະບົບຂມໍນຂາວສານພື້ນຖານດານການຕະຫຼາດຫວາຍ 
ໃຫແກຜຜະລິດ, ຜປງແຕງ ແລະ ຜຄາຂາຍທົວໄປ ເຊນັວາເລ້ືອງ ລາຄາຂອງຫວາຍຢແຕ
ລະຕະຫຼາດ, ຂໍມນຂອງຜຊື້ຫວາຍ-ຜປງແຕງ, ເຕກັນິກການປງແຕງ, ເອກະສານທີ່ຈາເປນ
ໃນການເຄ່ືອນໄຫວ ການຂດຄົ້ນ ແລະ ການຂົນສົງ ແລະ ຂມໍນກຽວກັບການພັດທະນາ
ການຕະຫຼາດຕາງໆ. 

 ຍັງເຫັນຄວາມຈາເປນ ທີ່ຄວນມີລະບົບນະໂຍບາຍ ກະຕກຊຸກຍການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ 
ໃສການພັດທະນາຫວາຍ ເຊັນຕົວຢາງວາ ລະບອບການເສຍພາສີ ຄວນໃຫກະທັດລັດ 
ໂປງໃສ ໃນແຕລະຂອດຂອງມນຄາເພີ້ມ ຄືຢກັບ ຜຂາຍຫວາຍ, ພຄໍາມືກາງ, ທລະກິດຂະ
ໜາດນອຍ ແລະ ກາງ. 

 ທີ່ດານສາກົນ ລະຫວາງ ກາປເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຄວນໄດປງປງ-ພັດທະນາ 
ລະບຽບ ແລະ ທາການກວດກາຢາງເຂັ້ມງວດຕໍການສົງອອກຫວາຍ. 

 ການທ່ີໄດມີການຢງຢນປາຫວາຍໃນ ສປປ ລາວ ນ້ັນ ໄດກາຍເປນຕົວແບບ ໃຫແກ 
ກາປເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ສະນ້ັນ ໃນເຄືອຄາຍສັງຄົມປາໄມອາຊຽນ (ASFN) ຄວນ
ຖືວາການຢງຢນນ້ີ ເປນການລິເລ້ີມທີ່ດີ ທ່ີຄວນໄດນັບການສະໜັບສະໜນ ເພື່ອການນາ

                                           
6 ຂໍຕົກລົງ ນາເບີ 11/2011/QD-TTg ຂອງ ນາຍຍົກລັດທະມົນຕີ, ລົງວັນທີ 18 ເດືອນ ກມພາ, ຫນາ 
200, ນະໂຍບາຍສີ່ງຈງໃຈ ສํາລັບ ການພັດທະນາຫວາຍ ແລະ ໄມປອງ. 



 

ໃຊຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ, ສະໜອງຫວາຍໃຫແກຕະຫຼາດ ທີ່ນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍ 
ຕົວ ຊຶ່ງທັງໝົດນ້ັນ ຈະເປນປດໃຈສະໜອງລາຍຮັບໃຫແກຊຸມຊົນຢາງຕເໍນ່ືອງ. 
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