รองเท้านารีที่ดอยตุง

The Lady’s Slipper
Orchid at Doi Tung

บทนำ�
่ ี่น”ี่
“ถ้าเผื่อไม่มีโครงการพัฒนาดอยตุง ก็ไม่มาสร้างที่นี่ ไม่มาอยู่ที่นี่ เพราะมีโครงการพัฒนาดอยตุง จึงได้มาอยูท
พระราชดำ�รัสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดอยตุุงในอดีีต เป็็นพื้้�นที่่�ป่่าสงวนบนเทืือกดอยสููงที่่�แทบจะตััดขาดจากโลกภายนอก ไม่่มีีแม้้แต่่สาธารณููปโภคขั้้�นพื้้�นฐาน ถนน
หนทาง ทางการเข้้ามาดููแลได้้ไม่่ทั่่�วถึึง ผู้้�คนในพื้้�นที่่�เป็็นกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ที่่�ไม่่มีีสััญชาติิ เอาชีีวิิตรอดด้้วยการถางป่่า ทำำ�ไร่่หมุุนเวีียน
ผืืนป่่าจึึงถููกรุุกรานจนกลายเป็็นภููเขาหััวโล้้น มีีเพีียงทุ่่�งดอกฝิ่่น� ที่่บ� านสะพรั่่�ง เป็็นความงามที่่บั� นั ดาลได้้ทั้้ง� เงิินตราและความหายนะ
แก่่ธรรมชาติิตลอดจนชีีวิตมนุ
ิ ษุ ย์์ ชีีวิติ แร้้นแค้้น ไม่่รู้้�ว่า่ วัันต่่อไปจะมีีอะไรให้้ครอบครััวได้้ประทัังชีีวิติ ต้้องหัันไปพึ่่�งพิิงสิ่่�งผิิดกฎหมาย
ไม่่ว่่าจะปลููกฝิ่่�น ค้้ายาเสพติิด หรืือแม้้แต่่ขายลููกสาว
ในปีี 2530 สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีีหรืือสมเด็็จย่่าของปวงชนชาวไทย เสด็็จพระราชดำำ�เนิินมายัังพื้้�นที่่�บริิเวณหน่่วย
อนุุรัักษ์์ต้้นน้ำำ�� 31 ดอยตุุง ทอดพระเนตรสภาพพื้้�นที่่� และเข้้าพระทััยดีีว่่า เรื่่�องที่่�เห็็นไม่่ว่่าเรื่่�องการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า ยาเสพติิด
กองกำำ�ลังั ต่่างด้้าวที่่แ� ฝงตััวในดิินแดนไทย มีีต้น้ เหตุุสำำ�คัญ
ั คืือ ความยากจนและขาดโอกาสในชีีวิติ จึึงทรงมีีพระราชดำำ�ริที่ิ จ่� ะแก้้ไขปััญหา
ฟื้้�นฟููทั้้�งป่่าและธรรมชาติิ พร้้อมกัันกัับทำำ�ให้้คนมีีชีีวิิตที่่�ดีี ชีีวิิตที่่�สุุจริิต ไม่่ต้้องหลบหนีี ซุุกซ่่อน เกรงกลััวกฎหมายอีีกต่่อไป
โดยทรงเน้้นเสมอว่่า “ช่่วยเขาให้้เขาช่่วยตััวเอง ต้้องนึึกว่่าถ้้าไม่่มีเี ราอยู่่�ตรงนี้้� เขาจะอยู่่�ได้้ไหม หรืือจะเลิิกไปเลย” นี่่�คืือจุุดกำำ�เนิิดของ
โครงการพััฒนาดอยตุุง (พื้้น� ที่ท่� รงงาน) อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ และทรงตััดสิินพระทััยที่่จ� ะสร้้าง “บ้้านที่่ด� อยตุุง” เพื่่�อเป็็นที่่ท� รงงาน
พััฒนาฟื้้�นฟููป่่าและคุุณภาพชีีวิิตราษฎรควบคู่่�กััน
ด้้วยพระราชดำำ�ริขิ องสมเด็็จย่่าที่ท่� รงเชื่่อ� มั่่�นในศัักยภาพของมนุุษย์์ มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรมราชููปถัมภ์์
ั ดำำ�เนิินโครงการพััฒนา
ดอยตุุงฯ ตั้้�งแต่่ปีี 2531 เป็็นต้้นมา อัันเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของแนวทางการพััฒนาทางเลืือกในการดำำ�รงชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable
Alternative Livelihood Development-SALD) ที่่�เห็็นผลเชิิงประจัักษ์์ มีีตััวชี้้�วัดั ชััดเจนและสามารถขยายผลไปช่่วยพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ
ทั้้�งในและต่่างประเทศ ได้้รับั การยอมรัับให้้เป็็นต้้นแบบของการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ดอยตุุงในอดีีตนั้้น� ไม่่เพีียงไม้้ใหญ่่จะถููกตััดโค่่นทำำ�ลายลง แต่่พันั ธุ์์ไ� ม้้ขนาดเล็็ก เช่่น กล้้วยไม้้รองเท้้านารีีดอยตุุง (Paphiopedilum
charlesworthii) ซึ่่�งมีีถิ่่�นกำำ�เนิิดบริิเวณผืืนป่่าหิินปููน “ผาฮุ้้�ง” อัันเป็็นป่่าดั้้�งเดิิมแห่่งสุุดท้้ายบนดอยตุุงก็็เกืือบจะสููญหายไปด้้วย
สมเด็็จย่่าสนพระทััยและทรงศึึกษาต้้นกล้้วยไม้้รองเท้้านารีีมานานแล้้ว เมื่่�อเสด็็จประพาสพื้้�นที่่�ทุุรกัันดารเพื่่�อเยี่่�ยมเยีียนราษฎร
ในพื้้�นที่่�ใดที่่�มีีต้น้ กล้้วยไม้้รองเท้้านารีี จะเสด็็จไปทอดพระเนตรถึึงที่่�ที่่�เป็็นถิ่่�นกำำ�เนิิด ทรงมีีความห่่วงใยว่่า ต้้นกล้้วยไม้้รองเท้้านารีี
มีีจำำ�นวนลดลง ถููกนำำ�ออกมาจากป่่าเพื่่�อขาย จนอาจจะสููญพัันธุ์์�ไปได้้ในที่่�สุุด อย่่างเช่่น รองเท้้านารีีดอยตุุง ในปีี 2537 ทรงมีี
พระราชดำำ�ริใิ ห้้มูลู นิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ ดำำ�เนิินการรวบรวมพัันธุ์์ร� องเท้้านารีีต่า่ ง ๆ เพื่่�อศึึกษา วิิจัยั และขยายพัันธุ์์� ปลููกคืืนสู่่�ป่่า และผลิิต
เพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้แก่่ผู้้�ที่่�นิยิ มไม้้นี้้�
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มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ จััดทำำ�หนัังสืือเล่่มนี้้�ขึ้้�น เพื่่�อเป็็นความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับรองเท้้านารีีสกุุลต่่าง ๆ ที่่�โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ ได้้
รวบรวม ศึึกษาและพััฒนาสายพัันธุ์์ม� านานกว่่า 20 ปีี เป็็นรองเท้้านารีีที่มี่� ถิ่่ี น� กำำ�เนิิดในประเทศไทย รองเท้้านารีีที่มี่� ถิ่่ี น� กำำ�เนิิดในต่่าง
ประเทศ และรองเท้้านารีีลููกผสม โดยหวัังที่่�จะเผยแพร่่เรื่่�องราวของกล้้วยไม้้รองเท้้านารีีให้้เป็็นที่่�รู้้�จักั มากขึ้้�น ทั้้�งยัังแสดงให้้เห็็นว่่า
ในการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนนั้้�น ไม่่เพีียงใส่่ใจแค่่ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม แต่่จะต้้องรวมถึึงการดููแลรัักษาสิ่่�งที่่�มีีอยู่่�ให้้ดีี และทำำ�ให้้ดีีขึ้้�นได้้
แม้้จะเป็็นเพีียงต้้นไม้้กอเล็็ก ๆ ในป่่า ด้้วยการทำำ�ให้้ทั้้�งคนและป่่าอยู่่�ร่่วมกััน และเจริิญเติิบโตไปพร้้อมกััน นอกจากนี้้� การรวบรวม
และขยายพัันธุ์์� ยัังเปิิดโอกาสให้้รองเท้้านารีี สามารถเข้้าสู่่�ตลาดการค้้าได้้อย่่างถููกกฎหมาย และธรรมชาติิไม่่ถููกรุุกรานอีีกต่่อไป

4

Introduction
“If there was no the Doi Tung Development Project, I would not have built here.
The only reason I came to live here is because of the Doi Tung Development Project.”
Statement by Her Royal Highness Princess Srinagarindra, the Princess Mother
In the past, Doi Tung was a forest preserve located on a high mountain range that was almost cut off from the rest
of the world. It lacked any of the basic public amenities; and the absence of access by road meant that the local
people were effectively forgotten and ignored by the authorities. These villagers were stateless ethnic minorities
who survived by cutting down the forests to fuel their shifting cultivation.
Thriving and ancient forests soon gave way to denuded hillsides, covered instead by beautiful but deadly poppy
fields. Opium may have brought in much-needed cash but it also caused the destruction of the environment and
human lives – increasingly addicted to opium. This forgotten population, mired in poverty, had no other way to
feed their families than to turn to the apparent rewards promised by illicit livelihoods – narcotic crop cultivation,
drug trafficking and even human trafficking.
In 1987, Her Royal Highness Princess Srinagarindra, the Princess Mother visited the 31st Ton Nam Conservation Unit,
Doi Tung. When she saw the condition of the surroundings, she immediately understood the nature and the scale of
the problems she saw - the forest degradation, drugs, the militia embedded among the locals - were all the result
of one main factor - poverty and the lack of opportunity in life.
It was at this moment that she decided to try and solve these problems and to restore the forest and the natural
environment. In so doing, she would improve the well-being of the people. In addition, she realised that they would
move into honest livelihoods and the legal economy and would no longer have to keep hiding from the arms of the
law. The Princess Mother always emphasised, “We have to help people to help themselves. We have to keep in mind
that when we are no longer here, will they be able to continue to survive, or will they give up - reverting to their old
ways?”
So, these were the origins of the Doi Tung Development Project, and with them came the decision to build “the
house at Doi Tung” which she used as her base to carry out both her reforestation and development projects.
As a result of the Princess Mother’s faith in human potential, the Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage (MFLF)
initiated the Doi Tung Development Project (DTDP) in 1988, and this became the starting point of the Sustainable
Alternative Livelihood Development (SALD) model that has earned an internationally recognised and proven track
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record, confirmed through clear and measurable indicators, and which can and has been replicated in various
outreach projects both within and outside the country. It is now recognized as the model for sustainable development.
But during this environmentally-challenging past, Doi Tung had not only lost its unique and original forest cover;
but also smaller plants such as the Lady’s Slipper orchid (Paphiopedilum charlesworthii) which is endemic to the
limestone cliffs of Pha Hung; Both the forest and the orchid were almost on the verge of extinction.
The Princess Mother had long been interested in the Lady’s Slipper orchid and had done much research on the
plant. Whenever she visited villagers in remote areas where the Lady’s Slipper grew, she would go and observe
them in their natural habitat. The Princess Mother was in particular concerned about the dwindling numbers due
to poaching for commercial purposes and the volumes involved threatened to wipe them out – as indeed was the
situation in 1994. At this point The Princess Mother instigated a programme through the MFLF to collect as
many species of the orchid as possible for the purpose of research and propagation in order to return them to the
forest, and then – the population restored - to sell to orchid collectors.
The MFLF has published this book to provide basic information about the different species of the Lady’s Slipper
orchid compiled, studied and developed by the DTDP for over 20 years. These include species that are endemic
to Thailand and to other countries, as well as hybrids, with the aim of promoting knowledge of the Lady’s Slipper
orchid. It also shows that sustainable development is not only limited to the economic and social well-being of a
community, but also to all existing elements within that community, from the smallest elements such as tiny wild
plants, to ensuring that man and nature can coexist in harmony, mature together and benefit each other. The
Lady’s Slipper propagation programme has also allowed the Lady’s Slipper to become a legal and commercially
viable product, returning to its place in the local environment.
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“ไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดี แต่ที่เขาไม่ดี เพราะไม่มีโอกาสและทางเลือก”
พระราชดำ�รัสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โครงการพััฒนาดอยตุุง (พื้้�นที่่�ทรงงาน) อัันเนื่่�องมาจากพระ
ราชดำำ�ริิ ตั้้�งอยู่่�ที่่�อำำ�เภอแม่่ฟ้้าหลวง จัังหวััดเชีียงราย เป็็นหนึ่่�ง
ในโครงการหลัักของมููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์
เริ่่�มโครงการในปีี 2531 ตามพระราชดำำ�ริิของสมเด็็จย่่าที่่�จะ
สร้้างทางเลืือก สร้้างโอกาสในการดำำ�รงชีีวิิต หลัักการคืือ การ
แก้้ปััญหาที่่�วนเวีียนเป็็นวงจรชีีวิิตของคนบนดอยตุุง คืือ ความ
เจ็็บ ความจน และความไม่่รู้้� การแก้้ปัญ
ั หาของคนจึึงต้้องเริ่่ม� จาก
“การพััฒนาคน” ชาวบ้้านต้้องอิ่่�มท้อ
้ ง มีีร่า่ งกายที่แ่� ข็็งแรง ปลอด
โรคก่่อน แล้้วช่่วยให้้เขามีีงานทำำ� พััฒนาทัักษะ สอนวิิธีกี ารทำำ�งาน
แบบใหม่่ สร้้างงาน สร้้างรายได้้ที่่�มั่่�นคง ควบคู่่�ไปกัับการฟื้้�นฟููป่่า
และสิ่่�งแวดล้้อม เพราะทุุกเรื่่อ� งล้้วนเกี่่�ยวพัันกััน ทั้้�งคุุณภาพชีีวิติ
ของคนในพื้้น� ที่่� ป่่า สิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งความมั่่�นคงของประเทศ
โดยนำำ�แนวพระราชดำำ�ริิการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนตามศาสตร์์พระราชา
ของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพิ ลอดุุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิิตร และตำำ�ราแม่่ฟ้้าหลวงของสมเด็็จย่่ามา
เป็็นหลัักในการทำำ�งาน

เกษตรกรดููแลต้้นกาแฟแล้้ว ยัังต้้องรัักษาพื้้�นที่่�ป่่าที่่�ใช้้เป็็นที่่�ทำำ�
กิินด้้วย และสำำ�หรัับพืืชเศรษฐกิิจอย่่างแมคคาเดเมีีย พืืชเคี้้�ยวมััน
ที่่� ร าคาแพงที่่� สุุ ด เป็็ น ไม้้ ลำำ�ต้้ น ใหญ่่ อายุุ ยืื นถึึ ง 80-100 ปีี
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นทั้้�งป่่าที่่�ไม่่ทิ้้�งใบและป่่าที่่�สร้้างรายได้้ที่่�มั่่�นคง
การพัั ฒนาคน คืือการสร้้ างงานสร้้ างโอกาสให้้ทุุกคนทุุ กวััย
ผู้้�หญิิงของทุุกชนเผ่่ามีีทัักษะการเย็็บปัักถัักทอ ผลิิตภััณฑ์์งาน
ฝีีมืือภายใต้้แบรนด์์ดอยตุุงจึึงเกิิดขึ้้�น ทั้้�งผ้้าทอ เสื้้�อผ้้า เครื่่�อง
แต่่งบ้้าน เซรามิิก กระดาษสา ล้้วนรองรัับความสามารถหลาก
หลายของชาวดอยตุุง
“ช่วงทีโ่ ครงการพัฒนาดอยตุงฯ ตัง้ ห้องแล็บเพาะเนอื้ เยอื่ เป็นช่วง
ที่มีอาชีพพิสดารในดอยตุง คือ ตกเขียว บางพวกพ่อแม่เอาไปขาย
เขาก็ไม่ได้อยากไป เขาไม่ได้ฝักใฝ่จะไปทำ�อาชีพนั้น แต่แม่จะเอา
บ้านใหม่บ้างล่ะ จะดูทีวีบ้างล่ะ จะเอามอเตอร์ไซค์ให้ลูกชายขี่ไป
โรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องกตัญญูซะเยอะ พอตอนหลังกลับมา
แล้วก็มาอยู่กับผมที่ห้องแล็บ เพราะฉะนั้น นโยบายเราคือสร้าง
งานให้ได้มากที่สุด แม้จะตรวจเลือดเจอว่าเป็นเอดส์ก็ไม่เป็นไร
ยังไงเราก็จ้าง เราช่วยรักษาความลับให้และให้กำ�ลังใจอย่างดี ให้
โอกาสทำ�งาน พยายามทุกอย่างที่จะสกัดการตกเขียว ไม่ให้กลับ
ไปขายตัวอีก”

โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ เริ่่�ม “ปลููกคน” ด้้วยการสร้้างโอกาส
สร้้างทางเลืือกสุุจริิตที่่�หลากหลายในการดำำ�รงชีีวิิต เปลี่่�ยนคน
ที่่�เคยปลููกฝิ่่�นให้้เป็็นคนงานปลููกป่่า สร้้างรายได้้ระยะสั้้�น และ
ดร.อุทัย จารณศรี นักวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช (2487-2562)
ผู้ก่อตั้งหน่วยงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็น
เกิิดการเรีียนรู้้�การเกษตรที่่�ถููกต้้อง จากนั้้�นก็็สร้้างทัักษะเกษตร
หนึ่งในหน่วยงานที่สร้างงานให้คนดอยตุงโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง
ประณีีต ปลููกไม้้ดอกเมืืองหนาว จััดตกแต่่งแปลงดอกไม้้ในสวน
เพิ่มทางเลือกอาชีพสุจริต ลดจำ�นวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างมี
แม่่ฟ้้าหลวง คนสวนที่่�มีีความสามารถก็็ออกไปทำำ�กิิจการปลููก
นัยสำ�คัญ
ไม้้ดอกส่่งขายสวนแม่่ฟ้้าหลวง คนรุ่่�นใหม่่หนุ่่�มสาวก็็เรีียนรู้้�การ
เพาะเลี้้�ยงเนื้้�อเยื่่�อ (Tissue culture) ที่่�ใช้้เทคนิิคและความ จากการฟื้้�นฟููธรรมชาติิ ป่่าเขา และการพััฒนาศัักยภาพของคน
ละเอีียดอ่่อนสููงขึ้้�น
ดอยตุุงจึึงเป็็นจุุดหมายปลายทางสำำ�คััญของการท่่องเที่่�ยวของ
ภาคเหนืือ สร้้างสีีสััน ศัักดิ์์�ศรีี และชีีวิิตที่่�มีีอนาคตแก่่ชาวบ้้าน
บางกลุ่่�มได้้รับั การอบรมเรื่่อ� งเกษตรเชิิงอุุตสาหกรรม โครงการฯ ทั้้�งบนดอยและพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
ได้้ปลูกู พืืชเศรษฐกิิจเพื่่�อแปรรููป อัันเป็็นการสร้้างรายได้้ระยะยาว
กาแฟเป็็นไม้้ที่อ่� าศััยร่่มเงาของป่่า ปลููกในความสููงที่เ่� หมาะสมจะ ผลจากการพัั ฒ นา “ ปลูู ก ป่่ า ปลูู ก คน” เพิ่่�ม พื้้�น ที่่�ป่่า ดอยตุุ ง
ให้้คุณ
ุ ภาพที่ดี่� ี เกษตรกรไร่่กาแฟได้้รับั การอบรมจากผู้เ้� ชี่่ย� วชาญ ซึ่่ง� เคยเหลืือเพีียงร้้อยละ 28 ในปีี 2531 กลัับกลายเป็็นร้้อยละ
ระดัับโลก กาแฟที่่�ผลิิตได้้จึึงเป็็นกาแฟระดัับพรีีเมี่่�ยม นอกจาก 86.8 ในอีีก 30 ปีีถัดั มา จากการปลููก “ป่่าอนุุรักั ษ์์” อัันเป็็นป่่าต้้นน้ำำ��
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ลำำ�ธาร ร้้อยละ 68.5 “ป่่าเศรษฐกิิจ” ที่ส�่ ร้้างรายได้้ระยะยาว ร้้อยละ
14.9 รวมไปถึึง “ป่่ายัังชีีพหรืือป่่าใช้้สอย” ที่ช�่ าวบ้้านสามารถใช้้ของ
ป่่าในชีีวิตป
ิ ระจำำ�วันั ได้้ ร้้อยละ 3.4 ทำำ�ให้้ชาวบ้้านยืืนได้้ด้ว้ ยตััวเอง
� น� จากเมื่่อ� แรกดำำ�เนิินโครงการฯ 3,772 บาท
อย่่างสุุจริิต มีีรายได้้เพิ่่มขึ้้
ต่่อคนต่่อปีี เป็็น 106,774 บาทต่่อคนต่่อปีี ในปีี 2561 ลููกหลาน
ได้้รัับการศึึกษาสามารถเรีียนต่่อในระดัับอุุดมศึึกษา โดยมููลนิิธิิ
แม่่ฟ้า้ หลวงฯ สนัับสนุุนทุุนการศึึกษาทุุกปีี ประมาณ 20 ทุุน ต่่อปีี

ของโครงการพััฒนาดอยตุุงฯ ด้้วย “การพััฒนาทางเลืือกในการ
ดำำ�รงชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืน” (Sustainable Alternative Livelihood
Development-SALD) นำำ�ไปสู่่�โครงการขยายผลในพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ
ทั้้�งในประเทศ เช่่น น่่าน เชีียงใหม่่ และต่่างประเทศ เช่่น เมีียนมา
อััฟกานิิสถาน และอิินโดนีีเซีีย สามารถยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ คน
ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรม สิ่่�งแวดล้้อม นำำ�พาคนหลุุด
พ้้นจากวงจรแห่่งความเจ็็บ ความจน และความไม่่รู้้� ได้้เป็็นผล
สำำ�เร็็จ กระทั่่�งได้้รัับการยอมรัับในเวทีีโลกว่่า เป็็นการพััฒนาที่่�
ความสำำ�เร็็จในการแก้้ปััญหาความยากจนและฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อม เห็็นผลจัับต้้องได้้
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การพัฒนาทางเลือกในการดำ�รงชีวิตอย่างยั่งยืน (Sustainable Alternative Livelihood Development-SALD) เป็นแนวทางการ
พัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง แก้ปัญหาความยากจนและการขาดโอกาส ซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาสังคมต่าง ๆ
เช่น การปลูกและค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ สังคมอ่อนแอ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ตลอดจนปัญหาสุขภาพ เพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีอย่างยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ด้วยอาชีพที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นแนวทางการพัฒนาที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ใช้ด�ำ เนินงานพัฒนาใน
พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ รวมถึงในพื้นที่โครงการอื่นทั้งในไทยและต่างประเทศ และสามารถเปลี่ยนคนยากจน ชุมชนที่อ่อนแอไม่
มั่นคง และต้องการการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ ไปสู่ชุมชนที่มีภูมิคุ้มกัน ยืนด้วยตัวเองได้ สามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้ และมีสำ�นึกรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในที่สุด

14

Sustainable Alternative Livelihood Development (SALD) is a holistic development concept based on a peoplecentric approach, aimed at addressing poverty and lack of opportunity that are the scourge of various social
issues such as narcotic crop cultivation and trafficking, human trafficking, vulnerable societies, environmental
degradation, and health issues.
It has enabled the target group to have an improved and sustainable quality of life, and sufficient income
gained through legitimate means. This was the development model used by the MFLF in the DTDP and other
outreach projects in Thailand and overseas. It changed communities that were poor, vulnerable and unstable,
ones that needed economic support, to communities that had developed immunity, were self-sufficient and
capable of taking ownership of their own development – all with a sense of responsibility towards their own
society and the environment.
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“No one wants to be bad, but not everyone has the opportunity to be good.”
Her Royal Highness Princess Srinagarindra, the Princess Mother

The Doi Tung Development Project (DTDP) is located
at Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province. It is the
flagship project of the Mae Fah Luang Foundation under
Royal Patronage (MFLF), established in 1988 following
the vision of the Princess Mother to provide alternatives
and livelihood opportunities for the local people.

created Mae Fah Luang Gardens. Skilled gardeners
were able to set up their own flower nurseries
and become suppliers to the gardens. Through
this the younger generation learned even more
sophisticated techniques such as tissue culture
that required even greater technical knowhow.

At the heart of the issue was the vicious life-cycle of
people living on Doi Tung – sickness, poverty and lack
of education. The solution to this problem, therefore,
had to begin with filling the people’s stomachs, making
them healthy and giving them vocational skills, providing
jobs and a stable income. In addition projects were
conceived that restored the forests and the natural
environment and which had a direct impact on
the quality of life for the villagers in the area and
for the stability of the country. The development
work was based on the sustainable development
practices of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the
Great, known as “the King’s Wisdom”, and was combined
with the Mae Fah Luang Development Model.

“During the period when the DTDP was setting up the tissue

The DTDP began with a phase that sought to
“ cultivate people” by offering them opportunities
and alternatives for legitimate livelihoods,
moving from their former dependency on opium
cultivation to reforestation. This provided not only
immediate wage income, but also gave them
an insight into proper agricultural techniques.
From there, they moved into more sophisticated
agricultural methods, growing temperate climate
flowers and landscaping flower beds at the newly
16

culture laboratory, a revolting trade was revealed – child
trafficking for the sex industry. Sometimes parents sold
their children without their consent. The children had
no wish to work in this industry, but perhaps the mother
wanted a new house, a TV set, or a motorcycle so her
son could ride to school. It was usually undertaken due
to a sense of obligation towards the parents. When
they eventually returned to their homes in Doi Tung,
they would come and work with me at the tissue culture
laboratory, so our policy was to create as many jobs as
possible to absorb them. Even if they tested positive for
HIV/Aids, it was not a problem; we would still employ
them. We would protect their secret and give them
medical and moral support and job opportunities, in
short anything that would prevent sex trafficking of
children, and prevent young girls from reverting to
the sex industry.”

Dr Uthai Charanasri, plant research specialist (19442019), founder of the MFLF tissue culture laboratory
which created jobs for Doi Tung villagers particularly
girls, providing them with an alternative and legal
occupation, thereby reducing the rate of HIV/Aids
infections drastically.

Some groups were trained in industrial agriculture,
since the DTDP had started to plant economic forests
where the products required further down-stream
processing and this provided opportunities for
longer-term income. Coffee plants could be grown

under a forest canopy (tree-shaded), and when
grown at a suitable altitude, would yield quality crops.
Coffee farmers received training from international
experts enabling them to produce premium coffee in
an ideal environment. Not only did the coffee farmers
have to care for their coffee plants, they also had to
protect the surrounding forests which protected their
source of income.
Macadamia was another attractive commercial crop,
since macadamia nuts are the most expensive nuts in
the world. They are large trees and live up to 80-100
years, providing a perennial forest cover that creates
a stable income for farmers.
“Cultivate people” means creating jobs and opportunities

for people of all age groups. The women of every
ethnic tribe possess skills in sewing and embroidery,
which led to the development of products under the
DoiTung brand, ranging from handwoven textiles
and clothing to home decorative items, ceramics and
mulberry paper. All these items reflect the diverse
skills of the Doi Tung villagers.

As a result of the reforestation efforts and the
development of human potential, Doi Tung became
a popular tourist destination in the north of Thailand,
bringing additional jobs and revenue to the area,
vitality, dignity and a chance for a better life for the
villagers on the mountain and surrounding areas.

As a result of the “cultivate land, cultivate people”
development concept, the forest cover on Doi Tung,
which had dropped to 28% in 1988, increased to
86.8% within 30 years. This comprised 68.5% of
watershed conservation forest, and 14.9% economic
forest that provided long-term incomes, as well as
3.4% utility forest for local foraging purposes. In this
way, villagers were able to become self-sufficient
through legitimate means. Their per capita income at
the start of the project was 3,772 baht, and this had
grown to 106,774 baht in 2018. All children received
an education and many continued to university level
through approximately 20 scholarships per year
offered by the MFLF.
The success of the DTDP’s efforts to eradicate poverty
and restore the natural environment through
“Sustainable Alternative Livelihood Development
(SALD)” led to further outreach projects in other areas
of the country such as Nan and Chiang Mai Province,
as well as overseas in countries and cultures as diverse
as Myanmar, Afghanistan and Indonesia. In all cases,
they succeeded in improving the well-being of the
people in various aspects, from their social and
economic well-being to their culture and environment,
helping to break the vicious cycle of poverty, sickness
and lack of education. Doi Tung has been acknowledged
on the world stage as a very successful development
model that has provided tangible results.
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“เจ้าหน้าที่ปา่ ไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านัน
้ ก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน”
พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“Forestry officials should reforest people’s hearts first,
and together they will go on and reforest the land.”
Statement by His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great
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ป่าดั้งเดิมของดอยตุง
DOI TUNG’S ORIGINAL FOREST
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ผาฮุ้ง
PHA HUNG
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ในอดีีต ป่่าดอยตุุงคืือหนึ่่�งในผืืนป่่าอัันอุุดมสมบููรณ์์ของภาค
เหนืือ ปััจจััยทางสภาพอากาศ ปริิมาณน้ำำ��ฝน อุุณหภููมิิ ตลอด
จนระดัั บ ความสูู ง ที่่�มีี ค วามแตกต่่ างกัั น ตั้้� งแต่่ 400-1,520
เมตร เหนืือระดัับน้ำำ��ทะเล ส่่งผลให้้ป่่าดอยตุุงประกอบด้้วย ป่่า
เบญจพรรณ ป่่าดิิบเขา และป่่าหิินปููน มีีความหลากหลายทาง
ชีีวภาพสููง และมีีชนิิดของพัันธุ์์พืื� ชและสััตว์์ป่า่ แตกต่่างกัันไปตาม
แหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย
ที่่� ร ะดัั บ ความสูู ง ต่ำำ�� กว่่ า 1,000 เมตร คืือพื้้� น ที่่� ข อง “ ป่่ า
เบญจพรรณ” ผสมผสานด้้วยไม้้หลากหลายพรรณ ล้้วนแล้้ว
แต่่ มีี ค่่ า ทางเศรษฐกิิ จ เช่่ น ไม้้ สัั ก ไม้้ แ ดง และไม้้ ป ระดู่่�
ช่่วงระดัับความสููง 700-1,100 เมตร คืือป่่าที่่�ผสมผสานทั้้�งป่่า
เบญจพรรณและป่่าดิิบเขา อัันอุุดมสมบููรณ์์ตามธรรมชาติิ ล้้วน
แล้้วแต่่มีีต้้นสะเดาช้้าง ต้้นมะเดื่่�อ ต้้นแดงน้ำำ�� ต้้นยางแดง และ
ต้้นลำำ�พููป่่า เป็็นทั้้�งบ้้านของสััตว์์ป่่า แหล่่งอาหาร และยาของ
ชาวบ้้าน ส่่วนพื้้�นที่่�ซึ่่�งสููงกว่่า 1,000 เมตรขึ้้�นไป คืือ “ป่่าดิิบเขา”
เขีียวครึ้้�มด้้วยไม้้ใหญ่่ เช่่น ต้้นมะเดื่่�อ ต้้นจำำ�ปีี ต้้นจำำ�ปา ต้้นก่่อ
ต้้นหว้้า ต้้นลำำ�พููป่่า และต้้นยางแดง เป็็นต้้น
ผาฮุ้้�งเป็็นป่่าหิินปููนดั้้�งเดิิมแห่่งสุุดท้้ายในดอยตุุง และที่่เ� หลืืออยู่่�
เพีียงไม่่กี่่�แห่่งในประเทศไทย ตั้้�งอยู่่�ทางทิิศตะวัันตกของพื้้�นที่่�
โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ ไม่่ห่า่ งจากพรมแดนประเทศเมีียนมา มีี
ขนาดพื้้น� ที่ร่� าว 5 ตารางกิิโลเมตร และอยู่่�สููง 1,425 เมตร เหนืือ
ระดัับน้ำำ��ทะเล สภาพพื้้น� ที่เ่� ป็็นเขาลาดชัันและโตรกหิินแหลมคม
ลัักษณะของพื้้�นที่่�จำำ�กััดชนิิดของพัันธุ์์�ไม้้ที่่�ขึ้้�นในบริิเวณนั้้�น ให้้
เป็็นต้้นไม้้ที่่�ส่่วนใหญ่่สููงไม่่เกิิน 8 เมตร และมีีพืืชที่่�เติิบโตบน
ก้้อนหิินและบนต้้นไม้้ แม้้ว่า่ ป่่าหิินปููนสููงชัันยากต่่อการเข้้าถึึง แต่่
กล้้วยไม้้รองเท้้านารีีดอยตุุง (Paphiopedilum charlesworthii)
ซึ่่�งมีีถิ่่�นกำำ�เนิิดอยู่่�บนโขดหิินในป่่าแห่่งนี้้� ก็็ยัังไม่่รอดพ้้นมืือคน
ที่่�รุุกรานป่่า ลัักลอบเก็็บไปปลููกเลี้้�ยงและจำำ�หน่่าย เมื่่�อแรกที่่�
โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ เข้้าสำำ�รวจพื้้น� ที่่� รองเท้้านารีีดอยตุุงหลง
เหลืือเพีียง 5 ต้้น อยู่่�ใต้้บริิเวณวััดพระธาตุุดอยตุุง

ในป่่ า หิิ น ปูู น ผาฮุ้้� ง มีี ค วามหลากหลายของพัั น ธุ์์� พืื ชมากกว่่ า
1,000 ชนิิด ซึ่่�งล้้วนแล้้วแต่่มีีลัักษณะเฉพาะถิ่่�น หลายชนิิด
เป็็นพัันธุ์์�ไม้้หายาก ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนในบััญชีีแดงไอยููซีีเอ็็น
(IUCN Red List) ซึ่่�งเป็็นดััชนีีที่่�บ่่งชี้้�ภาวะเสี่่�ยงต่่อการสููญพัันธุ์์�
ของสายพัันธุ์์�พืืชและสััตว์์ในโลก อาทิิ ต้้นม่่วงกำำ�มะหยี่่� (Petrocosmea pubescens)
นอกจากนั้้�น ที่่�ผาฮุ้้�งยัังพบพืืชในวงศ์์ชาฤาษีี ซึ่่�งจััดเป็็นพืืชหายาก
และพืืชถิ่่� น เดีี ย วพบเฉพาะในประเทศไทย พระบาทสมเด็็ จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิิตร ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อมพระราชทาน
ชื่่�อพรรณไม้้นี้้�ว่่า “นคริินทรา” (Paraboea sangwaniae)
ตามพระนามสมเด็็จพระราชมารดา มีีความหมายว่่า พรรณไม้้
ที่่�เป็็นศรีีสง่่าแด่่สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี เมื่่�อวัันที่่�
5 มีีนาคม ปีี 2554
จากการสำำ�รวจ ยัังพบพืืชอีีกหลายชนิิดที่่เ� ป็็นสายพัันธุ์์ใ� หม่่ ยัังไม่่
พบที่่�อื่่�น และยัังไม่่มีีการจดทะเบีียนตั้้�งชื่่�อ
“วัันนี้้� ที่่�ป่่าหิินปููนยัังมีีเลีียงผาอยู่่� เพราะป่่าหิินปููนอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�
มนุุษย์์เข้้าถึึงยาก ปกติิถ้า้ คนรู้้�ว่า่ อยู่่�ที่่�ไหน เขาล่่าแน่่นอน”

มาร์์ติิน ฟาน เดอ บััลท์์
นัักพฤกษศาสตร์์ประจำำ�โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ

นอกจากนี้้� ยัังพบสััตว์์ป่่าหลายชนิิดที่่�อาศััยในพื้้�นที่่�เพีียงไม่่กี่่�
ตารางกิิโลเมตรแห่่งนี้้� หนึ่่�งในสััตว์์ป่่าที่่�ยึึดภููเขาหิินปููนบนผาฮุ้้�ง
เป็็นบ้้าน คืือ เลีียงผา สััตว์์ป่่าสงวนของไทยที่่�จำำ�นวนประชากร
ลดลงอย่่างรวดเร็็ว ด้้วยถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััยถููกรุุกราน และถููกมนุุษย์์
ล่่าเอาชีีวิติ มููลและรอยเท้้าของเลีียงผาที่่พ� บบนผาฮุ้้�ง ชี้้ชั� ดั ให้้เห็็น
ว่่า เมื่่�อสภาพป่่าสมบููรณ์์ ปราศจากการรุุกราน ชีีวิตต่
ิ า่ ง ๆ ที่่อ� าศััย
อยู่่�ในป่่าก็็จะกลัับคืืนมาตามธรรมชาติิอีีกครั้้�ง
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“...สมััยก่่อนป่่าดอยตุุงเป็็นป่่าไม้้ทึึบมากต้้นไม้้ที่่�เยอะ ๆ ก็็เช่่นต้้นก่่อที่่�ลููกมีีหนามรอบ ๆ และต้้นจำำ�ปีี จำำ�ปา ดอกหอม ๆ เป็็นไม้้เนื้้�อแข็็ง

รองจากไม้้สักั ใช้้สร้้างบ้้านได้้ คนพื้้น� เมืืองขึ้้น� มาเลื่่อ� ยเป็็นไม้้แผ่่นแล้้วก็็เอาช้้างลากลงไป ต่่อมาต้้นไม้้ที่เ�่ คยมีีเยอะ ๆ ก็็ถูกู ตััดเพื่่อ� ทำำ�ไร่่ปลูกู ฝิ่่น� ปลููก
ข้้าวโพดหมด บ้้างก็็เผาป่่าเพื่่�อทำำ�ไร่่ เผาเพื่่�อทำำ�กินิ สััตว์์ป่า่ เมื่่�อก่่อนก็็เยอะ เสีียงสััตว์์ป่า่ ดัังอื้้�ออึึง วััวป่่าก็็ยัังมีีให้้เห็็นนะ ที่่�เยอะที่่�สุุด คืือ ลิิง หมููป่า่
เก้้ง กวาง ต้้นไม้้หมดจากดอยตุุงไปประมาณ 20-30 ปีี ก่่อนที่่�โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ จะเข้้ามา...”
สมพล อภิิรัตั นชััย
ชาวเขาเผ่่าลาหู่่�ที่่�อพยพมาอาศััยบนดอยตุุงก่่อนเริ่่�มต้้นโครงการพััฒนาดอยตุุงฯ

การปลููกป่่าก่่อนที่่โ� ครงการพััฒนาดอยตุุงฯ จะเข้้ามาดำำ�เนิินการ
เป็็นป่่าไม้้สน แม้้จะเป็็นพืืชพื้้�นเมืือง แต่่ถููกนำำ�มาปลููกเป็็นป่่า
เชิิงเดี่่�ยวทั้้�งภููเขา โตเร็็ว ไม่่ต้้องดููแล ด้้วยความเป็็นกรดของ
ต้้นสน ใต้้ป่่าจึึงไม่่มีีพืืชที่่�เป็็นอาหารของคนและสััตว์์ ขาดความ
หลากหลายทางชีีวภาพ และเป็็นไม้้ที่่�ติดิ ไฟง่่าย แตกต่่างจากป่่า
ดั้้ง� เดิิมอย่่างป่่าหิินปููนผาฮุ้ง้� ที่ห�่ ลงเหลืืออยู่่� โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ
นอกจากดูู แ ลรัั ก ษาป่่ า ผาฮุ้้� ง ให้้ ค งอยู่่�รอดพ้้ น จากการบุุ ก รุุ ก
จากภายนอกที่่มี� แี ผนมาพััฒนาพื้้น� ที่่ป่� า่ ดั้้�งเดิิมแห่่งนี้้� ยัังได้้สำำ�รวจ
และศึึกษาป่่าที่่�เคยมีีบนดอยตุุง คััดเลืือกพัันธุ์์�ไม้้ท้้องถิ่่�น และ
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พัันธุ์์�ไม้้ที่่�เป็็นอาหารของคนและสััตว์์ เพาะกล้้าและนำำ�ไปปลููก
ในแปลงทดลอง และปลููกเสริิมในพื้้น� ที่่ซึ่่� ง� เสีียหายจากไฟป่่า การ
ปรัับและเปลี่่�ยนป่่าบนดอยตุุงให้้กลัับมาอุุดมสมบููรณ์์เหมืือนใน
อดีีต เป็็นความท้้าทายที่่�ยิ่่�งใหญ่่อย่่างหนึ่่�ง เพราะต้้องใช้้เวลาใน
การปลููกจิิตสำำ�นึึก สร้้างความร่่วมมืือ และความรัับผิิดชอบ
ต่่ อ สัั ง คม สร้้ า งความเป็็ น เจ้้ า ของในทุุ ก ภาคส่่ ว นตั้้� ง แต่่ ผู้้�นำำ�
ระดัับต่่าง ๆ จากส่่วนกลาง ท้้องถิ่่�น ชุุมชน ชาวบ้้าน และ ผู้้�มาเยืือน
ทุุกคนที่่เ� กี่่�ยวข้้องในปััจจุุบันั และต่่อไปในอนาคต ให้้ช่ว่ ยกัันฟื้้น� ฟูู
พื้้�นที่่�บนดอยตุุงให้้เป็็นป่่าที่่�อุุดมสมบููรณ์์อีีกครั้้�ง

พัันธุ์์�ไม้้หายากในป่่าผาฮุ้้�ง
Rare plant species in the forest of Pha Hung:
เทีียนดอยตุุง
พัันธุ์์�ไม้้ใหม่่ พบที่่�ใกล้้ยอดผาฮุ้้�ง
Impatiens doitungensis –
a new plant species found near
the summit of Pha Hung.

มืือพระนารายณ์์ขน
พัันธุ์์�ไม้้ประจำำ�ถิ่่�นผาฮุ้้�ง พบที่่�ยอดผาฮุ้้�ง

ก่่วมเชีียงดาว
พบแค่่เพีียงที่่�ยอดเขาเชีียงดาว จัังหวััด
เชีียงใหม่่ และที่่�ผาฮุ้้�ง ดอยตุุง
Acer chiangdaoensis –
found only on the limestone
slopes of Chiang Dao
mountain, Chiang Mai Province,
and at Pha Hung in Doi Tung.

ปาหนัันยููนาน
พบที่ผ�่ าฮุ้ง้� แห่่งเดีียวในไทย ส่่วนต่่าง
ประเทศพบที่ป�่ ระเทศจีีนตอนใต้้

ลำำ�ดวนดอย
ไม้้ไม่่ผลััดใบขนาดกลาง พบใกล้้วััดพระ
ธาตุุดอยตุุง
Mitrephora wangii –
a medium-size evergreen tree
species found limestone slopes
at the base of Pha Hung near
Wat Phra That Doi Tung.
ป่าดิบเขา
ระดับความสูงกว่า 1,000 เมตรขึ้นไป
Evergreen forest
above 1,000 m elevation

Schefflera petelotii –
a typical epilithic limestone tree
species found at the summit of
Pha Hung.

Goniothalamus cheliensis –
found only at Pha Hung in Thailand,
and in the south of China.

นคริินทรา
พบที่่�ผาฮุ้้�งและดอยผู้้�เฒ่่า
Paraboea sangwainae –
found only at Pha Hung and Doi
Phu Tao.
ป่่าหิินปููน
ระดัับความสููง 1,425 เมตร
Limestone forest
1,425 m elevation

ป่าเบญจพรรณ
ระดัับความสููงต่ำำ��กว่่า 1,000 เมตร
Deciduous forest
under 1,000 m elevation
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In the past, the Doi Tung forest cover was one of the
most abundant forests in the north of Thailand. The
climate, abundant rainfall, temperature and altitudes
ranging from 400-1,520 m above sea level resulted
in a deciduous forest, evergreen forest and limestone
forest providing great biodiversity according to
altitude.

These limestone forests at Pha Hung are storehouses
of biodiversity, with over 1,000 unique indigenous
species of flora, many of which are rare plants that are
on the IUCN Red List of Threatened Species including
the Petrocosmea pubescens.
Other rare plant species found at Pha Hung include
Sauropus poomae, Paraboea doitungensis and
Paraboea sangwaniae, a few of several species
which are endemic to Pha Hung and Doi Tung. His
Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great graciously
bestowed the name “Nagarindra” (Paraboea sangwaniae) in tribute to HRH Princess Srinagarindra, the
Princess Mother, on 5 March 2011.

At less than 1,000 m we found deciduous forest with
a variety of trees that had great economic value
such as Teakwood, Burmese rosewood and Black
Rosewood; from 700-1,100 m was both deciduous and
evergreen forests, with huge dipterocarp and fig trees,
Duabanga, and Needle wood, all of which provide a
safe habitat for wild animals as well as a source of food
and medicinal herbs for local villagers. At altitudes Surveys have continued to discover more new plant
above 1,000 m were evergreen forests, with majestic species that have never been found anywhere else,
Magnolias and a wide variety of chestnut, Oak and and have not yet been registered.
Java plum (Syzygium ssp.) trees.
“Presently, serow still can be found in Pha Hung because

the inhospitable limestone forests are difficult to access.
Pha Hung is Doi Tung’s last remaining original
However, hunting is a problem and if people know where
limestone forest, and one of the few left in Thailand.
they dwell, they will hunt them for sure.
It is located to the west of the DTDP, not far from the
Martin van de Bult,
border with Myanmar. It covers an area of approximately
resident
botanist
of
the
Doi
Tung
Development
Project
5 sq km, and is 1,425 m above sea level. The area
comprises steep cliffs and sharp limestone crags,
limiting the variety of plants to those not over 8 m There is also an abundance of wildlife that make their
high, and plants that can grow on rocky surfaces and home in this area covering a few square kilometers.
One of these is the serow or mountain goat, now on
on other trees.
Thailand’s list of preserved animals whose numbers are
Despite the harsh terrain that is difficult to access, dwindling as a result of encroachment and poaching.
the indigenous Lady’s Slipper orchid (Paphiopedilum However, evidence of serow dung and hoof prints indicate
charlesworthii), grows well and is still poached for the return of wildlife when forests are restored and left
cultivation, sale to collectors and export. When the un-encroached.
DTDP was founded, surveys identified only 5 Lady’s
Slipper orchid plants in the vicinity of Phra That Doi Before the start of the DTDP, reforestation concentrated
on evergreen trees that, despite being an endemic
Tung temple.
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“…Originally the forests of Doi Tung were dense jungle, abundant with such trees as dwarf chestnut with spiny fruit,

white champaka, and champak with their fragrant flowers. The wood is as hard as teakwood and is perfect for building
houses. Locals used to cut them down into lumber and elephants would haul them downhill. Later, the remaining
trees would be razed to grow opium crops and maize. Forests were also burnt for farming and other sustenance
activities. In the old days, there was abundant wildlife, and the calls of wild animals - the music of the jungle - could
be heard everywhere. In the past, there were guar, but mostly there were monkeys, wild boar, barking deer and deer.
Many different species of trees disappeared from Doi Tung some 20-30 years before the establishment of the DTDP.”
Somphol Aphiratanachai, Lahu tribesman who settled on Doi Tung
before the advent of the DTDP

plant, were grown as a mono-culture, covering the
entire mountain. They grew quickly and didn’t require
intensive care. But the acidity of the evergreens meant
that other plants that could provide sustenance for
man and animals could not survive, and this led to a
lack of biodiversity. In addition, the wood was easily
flammable, unlike the original surviving limestone
forests of Pha Hung.
In this way, the DTDP not only protected the forests
of Pha Hung from encroachment that came in the
form of “forest development”, it also conducted
surveys and studies on the original forest cover of Doi
Tung, selected and cultivated indigenous plants and
sustenance plants for man and animals, and planted
them in pilot plots.

Additionally, the project worked in forest areas ravaged
by wild fire through the “assisted tree regeneration”
method, restoring the original forest cover of Doi Tung.
This reforestation effort was a truly challenging task,
because it took time to plant the seeds of social
responsibility in the minds of the locals in order to
gain their cooperation, and by so doing they created a
sense of ownership for all stakeholders, from leaders at
central and local government levels, community
leaders, villagers and visitors. This is an on-going task
for now and the future, so that this joint reforestation
effort will bring back and maintain the original lush
forest cover.
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รองเท้านารี
THE LADY’S SLIPPER ORCHID
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แรงบันดาลใจจากแม่ฟ้าหลวง
Inspired by the Princess Mother
สมเด็็จย่่าทรงโปรดและสนพระทััยศึึกษาต้้นกล้้วยไม้้รองเท้้านารีี ปีี 2510 เมื่่อ� คราวที่ส�่ มเด็็จย่่าเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเยี่่ย� มราษฎรในจัังหวััดภาคใต้้
ด้้านอ่่าวไทยบริิเวณหมู่่�เกาะอ่่างทอง ได้้เสด็็จขึ้้น� บนเกาะ ทรงปีีนภููเขาหิินปููนที่สู�่ งู ชัันเพื่่อ� ทอดพระเนตรรองเท้้านารีีอ่า่ งทองที่แ�่ หล่่งกำำ�เนิิด
เมื่่อ� ความทราบถึึงพระองค์์ท่่านว่่า บริิเวณผาฮุ้ง้� ป่่าหิินปููนที่ยั�่ งั สมบููรณ์์เหมืือนในอดีีต เป็็นถิ่่น� กำำ�เนิิดของกล้้วยไม้้รองเท้้านารีีดอยตุุง (Paphiopedilum charlesworthii) และจากการสำำ�รวจพบรองเท้้านารีีดอยตุุงหลงเหลืืออยู่่�เพีียงไม่่กี่่ต้� น้ ทรงเห็็นว่่า โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ ควรเข้้าไปดููแล
รัักษาพื้้น� ที่่บ� ริิเวณผาฮุ้ง้� และทำำ�โครงการเพาะเลี้้ย� งรองเท้้านารีีเพื่่อ� ปลููกคืืนสู่่�ผืืนป่่า
โครงการเพาะเลี้้ย� งรองเท้้านารีีเริ่่มดำ
� �ำ เนิินการมาตั้้ง� แต่่ปีี 2537 เริ่่มตั้้
� ง� แต่่ศึกึ ษาวิิจัยั รวบรวม ปรัับปรุุง พััฒนา และขยายพัันธุ์์ร� องเท้้านารีีสายพัันธุ์์ต่� า่ งๆ
Her Royal Highness Princess Srinagarindra, the Princess Mother had a great fondness for the Lady’s Slipper orchid, and began
to study them in detail. In 1967, during a visit to the southern provinces on the coast of the Gulf of Siam, the Princess Mother
passed through the Ang Thong Islands where she stopped to climb up one of the steep limestone cliffs to check out the
prevalence of the indigenous Lady’s Slipper orchid.
The Princess Mother learned that the healthy limestone forests of Pha Hung were the native habitat of the Doi Tung
Lady’s Slipper (Paphiopedilum charlesworthii), but after surveys were conducted, only a few orchid plants could be
found. The Princess therefore decided that the DTDP should become the caretaker of Pha Hung, and she initiated a
Lady’s Slipper propagation programme to return the orchid to its native habitat.
The Lady’s Slipper Propagation Project began in 1994, and included research, development and propagation of various
species of Lady’s Slipper orchids.
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กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี
The Lady’s Slipper Orchid (Paphiopedilulm)

รองเท้้านารีี เป็็นสกุุลกล้้วยไม้้ที่่�มีีหลากหลายสายพัันธุ์์� ดอกมีี
รููปทรงสวยแปลกตา ลัักษณะที่่�เด่่นชััดของดอก คืือ กลีีบดอก
หรืือกระเป๋๋ าที่่�มีีลัักษณะคล้้ ายรองเท้้ าของสตรีี มีีถิ่่� นกำำ�เนิิ ด
อยู่่�ในเขตอบอุ่่�นและเขตร้้อน พบเฉพาะประเทศในภููมิภิ าคเอเชีีย
ตั้้�งแต่่อินิ เดีีย จีีน ไทย ลาว เวีียดนาม กััมพูชู า ฟิิลิิปปิินส์์ มาเลเซีีย
และอิินโดนีีเซีีย ในประเทศไทยพบต้้นกล้้วยไม้้รองเท้้านารีี
มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดในเกืือบทุุกภาคของประเทศ รองเท้้านารีีเติิบโต
ในพื้้น� ที่ที่่� แ่� ตกต่่างกััน จำำ�แนกได้้เป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มที่อ่� าศััยตาม
พื้้น� ดิินที่มี่� เี ศษซากใบไม้้ทับั ถมกัันอยู่่� กลุ่่�มที่่อิ� งิ แอบตามร่่มเงาบน
คาคบไม้้ใหญ่่ และกลุ่่�มที่่เ� ติิบโตอยู่่�ตามหน้้าผาหิินปููน บริิเวณรอย
แยกของผาหิินที่่�มีีเศษซากต้้นไม้้ใบหญ้้าทัับถมกััน

The Lady’s Slipper (Paphiopedilum) is an orchid that
has numerous species. The flower has a striking shape
with its most outstanding feature being the pouch
that makes it look like a lady’s slipper. It is indigenous
to the tropics, and is found in various Asian countries
from India, China and Thailand to Vietnam, Cambodia,
the Philippines, Malaysia and Indonesia. In Thailand,
the Lady’s Slipper orchid can be found in almost every
region of the country. There are three groups according
to habitats: terrestrials that grow in humus layers on
the forest floor, epiphytes that are attached to large
trees, and lithophytes that grow on limestone rocks, in
รองเท้้านารีีเป็็นไม้้ประดัับ ดอกอยู่่�ทน เป็็นที่่�นิิยมของนัักเลี้้�ยง cracks that contain humus layers.
สะสม เพราะแต่่ละต้้นให้้ดอกที่่�สวยงามและแตกต่่างกััน การ
ขยายพัันธุ์์�รองเท้้านารีีเพื่่�อการค้้า โดยการเพาะเลี้้�ยงเนื้้�อเยื่่�อ The Lady’s Slipper is a decorative orchid, with sturdy
ทำำ�ได้้ ยาก เพราะหากจะขยายพัั นธุ์์�ต้้นที่่�ดีีให้้ ได้้ ดอกเหมืือน blooms that have a long life span, and are therefore
เดิิม ทำำ�ได้้โดยการแยกกอเท่่านั้้�น และที่่�สำำ�คััญคืือ รองเท้้านารีี very popular among orchid cultivators and collectors.
เป็็นกล้้วยไม้้ที่่�อยู่่�ในบััญชีีของอนุุสััญญาว่่าด้้วยการค้้าระหว่่าง Each plant gives a beautiful and unique flower.
ประเทศ ซึ่่� ง ชนิิ ด สัั ตว์์ป่่ า และพืืชป่่ า ที่่� ใ กล้้ จ ะสูู ญ พัั น ธุ์์� (The Propagation by tissue culture is very difficult, since
Convention on International Trade in Endangered division is the only way to ensure the flower remains
Species of Wild Fauna and Flora: CITES) ซึ่่�งเรีียกกัันโดย the same as the original plant. Furthermore, the Lady’s
ทั่่�วไปว่่า อนุุสัญ
ั ญาไซเตส รองเท้้านารีีจึงึ จััดว่่าเป็็นไม้้หายากและ Slipper orchid is on the list of The Convention on Interมีีราคาสููง
national Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora (CITES), and is therefore considered a rare
จากการดำำ� เนิิ น โครงการรองเท้้ า นารีี ม ากว่่ า 20 ปีี ปัั จ จุุ บัั น and valuable orchid.
โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ รวบรวมกล้้วยไม้้รองเท้้านารีีสายพัันธุ์์�
ที่่มี� ถิ่่ี น� กำำ�เนิิดในภููมิภิ าคเอเชีียไว้้ทั้้ง� หมด 85 ชนิิด ในจำำ�นวนนี้้�เป็็น After 20 years of conducting the project, the DTDP
รองเท้้านารีีที่่�มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดในต่่างประเทศ 68 ชนิิด อีีก 17 ชนิิด has succeeded in cultivating 85 species of the Asian
พบกระจายพัันธุ์์�อยู่่�ในประเทศไทย
Lady’s Slipper, including 68 species from other
countries, and 17 indigenous species from various
regions of Thailand.
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รองเท้านารีที่มีถิ่นกำ�เนิดในทวีปเอเชีย และพบกระจายพันธุ์ในประเทศไทย 17 ชนิด
17 Species of Lady’s Slipper indigenous to Asia and Thailand
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รองเท้านารีช่องอ่างทอง
รองเท้านารี : ดอกเดี่ยว ใบด่าง ต้นขนาดกลาง
ก้านดอกยาวปานกลาง สีขาวมีประจุดสีกระจาย สันนิษฐานว่า
เป็นลูกผสมธรรมชาติ ระหว่างรองเท้านารีขาวสตูลกับเหลืองตรัง
พบในหมูเ่ กาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางตอนใต้ของ
ประเทศไทยเท่านัน้ บางครัง้ มีชอื่ เรียกที่ตา่ งกันออกไปตามแหล่ง
ที่พบ เช่น ขาวชุมพร เกาะพร้าว ปลูกเลี้ยงได้ดีในอากาศร้อนชื้น
ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม
Paph. godefroyae var. angthong
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves; medium
size plant.
The stem is medium length, with white mottled flowers,
and is believed to be a natural hybrid between
Paph.niveum and Paph.leucochilum. It is found in the
Angthong Islands, Surat Thani Province, and in the south
of Thailand only. The name varies according to habitat
such as Khao Chumphon and Ko Prao. It thrives in hot and
humid climates, and flowers from January to May.
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รองเท้านารีเหลืองกระบี่
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่�ยว ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
ก้้านดอกยาว ถิ่่�นกำำ�เนิิดอยู่่�ทางภาคใต้้ของประเทศไทย ในจัังหวััด
กระบี่่� แ ละจัั ง หวัั ด พัั ง งา ที่่� ร ะดัั บ ความสูู ง 250 เมตรจาก
น้ำำ��ทะเล สามารถปลููกเลี้้�ยงได้้ง่่ายในทุุกสภาพแวดล้้อม ตั้้�งแต่่
หน้้าผา ชายฝั่่�งทะเล พื้้น� ราบ จนบนภููเขาทางภาคเหนืือ ออกดอก
ระหว่่างเดืือนมกราคม-มีีนาคม
Paph. exul
Lady’s Slipper: single flower; green leaves;
medium size plant.
It has a long stem and is endemic to the south of
Thailand in Krabi and Phangnga provinces. It can be
found at elevations of 250 m above sea level. It thrives
in all terrains from steep coastal cliffs, at ground level
or on the mountains of the north, and flowers from
January to March.
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รองเท้้านารีีขาวพัังงา
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่�ยว ใบลาย ต้้นขนาดเล็็ก
ดอกมีีขนาดเล็็ก ก้้านยาว มีีดอกสีีขาวมีีรอยแต้้มสีีม่่วงแดง
ด้้านในของปาก และมีีกลิ่่�นหอม ถิ่่�นกำำ�เนิิดอยู่่�ทางตอนใต้้ของ
ประเทศไทยที่่�เขานางหงส์์ จัังหวััดพัังงา ที่่�ระดัับความสููง 350450 เมตรจากน้ำำ��ทะเล สามารถปลููกเลี้้�ยงได้้ดีใี นที่่มี� อี ากาศร้้อน
ในภาคใต้้มาถึึงภาคกลางของประเทศไทย ออกดอกระหว่่าง
เดืือนมีีนาคม-พฤษภาคม
Paph. thaianum
Lady’s Slipper: single flower with mottled leaves;
small size plant.
The flowers are small in size, with a long stem, white
blooms mottled with magenta spots on the pouch, and
a fragrance. It is endemic to the south of Thailand at
Khao Nang Hong mountains, Phangnga Province, at
elevations of 350-450 m above sea level. It thrives in
the humid tropical climate of the south and central
Thailand, and flowers from March to May.
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รองเท้้านารีีเวศย์์วรุุตม์์ หรืือ ดอยตุุงกาญจน์์
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่�ยว ใบสีีเขีียว ต้้นขนาดกลาง
ลัักษณะต้้นคล้้ายกัับรองเท้้านารีีดอยตุุง แต่่ลัักษณะดอกคล้้าย
Paph. barbigerum มีีกลีีบแคบ ก้้านยาวประมาณ 20-25 ซม.
พบบริิเวณดอยหััวหมด ในอำำ�เภออุ้้�มผาง จัังหวััดตาก และจัังหวััด
กาญจนบุุรีี ที่่�ระดัับความสููง 500-750 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ��
ทะเล สามารถปลููกเลี้้�ยงได้้ดีใี นที่มี่� อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่าง
เดืือนสิิงหาคม-กัันยายน
Paph. vejvarutianum
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; medium
size plant.
It is similar to the Paph. charlesworthii though the
flower resembles the Paph. barbigerum. It has
narrow petals, a long stem of 20-25 cm. It is endemic
to Doi Hua Mot, Umphang District, Tak Province, and
Kanchanaburi Province, and can be found at elevations
of 500-750 m above sea level. It thrives in cool
temperatures, and flowers from August to September.
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รองเท้้านารีีเหลืืองตรัังบก
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่�ยว ใบลาย ดอกกลม ต้้นขนาดกลาง
ก้้านดอกสั้้�น ลัักษณะเด่่นของดอกขาวมัักจะมีีลายประจุุดต่่อ
กัันชััดเจน พบทางภาคใต้้ของประเทศไทย ที่่ร� ะดัับความสููง 100
ุ สมบััติทิ นต่่ออากาศร้้อนได้้ดีี
เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล และมีีคุณ
ออกดอกระหว่่างเดืือนมิิถุนุ ายน-กัันยายน
Paph. godefroyae
Lady’s Slipper: single round flower; mottled leaves,
medium size plant.
It has a short stem, white flowers with vivid mottled
spots. It can be found in the south of Thailand at
elevations of 100 m above sea level. It is sturdy and
withstands heat well. Flowers from June to September.

41

รองเท้้านารีีดอยตุุง
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่�ยว ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีที่่�ดอกมีีสีีชมพููสวย จนได้้รัับฉายาว่่า รองเท้้านารีี
สีีชมพููที่่�สวยที่่�สุุดชนิิดหนึ่่�ง พบที่่�บริิเวณผาหิินปููน “ผาฮุ้้�ง” ใน
พื้้�นที่่�ป่่าดั้้�งเดิิมของดอยตุุง จัังหวััดเชีียงรายเป็็นที่่�แรก ต่่อมาพบ
ที่อำ่� ำ�เภอแจ้้ห่ม่ จัังหวััดลำำ�ปาง ส่่วนในต่่างประเทศ พบที่่รั� ฐั อััสสััม
ประเทศอิินเดีีย เมีียนมา และทางตะวัันตกเฉีียงใต้้ของจีีน ที่่�
ระดัับความสููง 1,200-1,600 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ��ทะเล ปลููก
เลี้้�ยงได้้ดีีในที่่�มีีอากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนกัันยายนตุุลาคม
Paph. charlesworthii
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; medium
size plant.
Its striking pink blossom have earned this orchid the
reputation as one of the most beautiful pink Lady’s
Slipper orchid species. It was first found in the limestone cliffs of Pha Hung in the primary forests of Doi
Tung, Chiang Rai Province, then later at Chae Hom
District, Lampang Province. It can also be found in
Assam State, India, in Myanmar, and in the southwest
of China at elevations of 1,200-1,600 m above sea
level. It thrives in cool temperatures, and flowers from
September to October.
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รองเท้้านารีีเหลืืองตรััง
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่�ยว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
ดอกใหญ่่สีเี หลืืองและกลีีบดอกส่่วนปากที่ค�่ ล้้ายรองเท้้าจะไม่่มีจุี ดุ
ก้้ านดอกไม่่ยาว พบขึ้้� นบนเขาหิิ นปูู นที่่� ระดัั บ 6-100 เมตร
เหนืือระดัับน้ำำ��ทะเล กระจายพัันธุ์์ใ� นภาคใต้้ ตั้้�งแต่่จังั หวััดพัังงาถึึง
จัังหวััดสตููล หมู่่�เกาะฝั่่�งอัันดามััน และหมู่่�เกาะลัังกาวีี ในประเทศ
มาเลเซีีย มีีคุุณสมบััติิทนร้้อน สามารถปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีในภาคใต้้
จนถึึ ง ภาคกลางของประเทศไทย ออกดอกระหว่่ า งเดืือน
เมษายน-กรกฎาคม
Paph. leucochilum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves; medium
size plant.
The large yellow flower and the pouch is not mottled. It
has a short stem, and can be found in the limestone cliffs
at elevations of 6-100 m above sea level, in various
southern provinces from Phangnga to Satun, on islands
along the Andaman coast and on Langkawi in Malaysia. It
withstands heat, and grows easily in the south and central
Thailand. Flowers from April to July.
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รองเท้้านารีีเกาะช้้าง
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่�ยว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
ลููกผสมธรรมชาติิระหว่่างรองเท้้านารีีคางกบคอแดงกัับรองเท้้า
นารีีคางกบ ก้้านดอกยาว แรกพบที่่�บริิเวณเกาะช้้างจึึงตั้้�งชื่่�อ
ตามแหล่่งที่่�มา ยัังพบในพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ ทางภาคตะวัันออกของ
ประเทศไทย ตลอดจนกััมพููชาและเวีียดนามตอนใต้้ สามารถ
ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีทั้้�งในที่่�อากาศร้้อนและเย็็น ออกดอกระหว่่าง
เดืือนกัันยายน-ตุุลาคม
Paph. x siamense
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
This is a natural hybrid between the Paph. appletonianum and Paph. callosum. It has a long stem. It
can also be found in other parts of eastern Thailand
and in Cambodia and southern Vietnam. It thrives
in both tropical and cool climates, and flowers from
September to October.
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รองเท้้านารีีคางกบคอแดง
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่�ยว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
ลัักษณะเด่่นอยู่่�ที่่�ก้้านดอกยาว มีีความพลิ้้�วไหวสวยงาม พบ
ในภาคตะวัันออกของประเทศไทย เช่่น จัังหวััดจัันทบุุรีี ระยอง
ตราด และพบในต่่างประเทศ เช่่น จีีน ตอนใต้้ของเวีียดนาม ลาว
และกััมพููชา สามารถปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีทั้้�งในที่่�อากาศร้้อนและเย็็น
ออกดอกระหว่่างเดืือนพฤศจิิกายน–มีีนาคม
Paph. appletonianum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves; medium
size plant.
It has a long stem that creates a gentle movement. Found
in the east of Thailand including Chantaburi, Rayong
and Trat provinces, and also in China, southern Vietnam,
Laos and Cambodia. It thrives in both tropical and cool
climates, and flowers from November to March.
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รองเท้้านารีีฝาหอย
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่�ยว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
ลัักษณะเด่่นคืือทรงดอกกลมใหญ่่ พื้้�นขาวลายน้ำำ��ตาลแดง-ดำำ�
มัักมีีก้้านดอกสั้้�นและอ่่อน และดอกบานวางอยู่่�บนใบ พบใน
ประเทศไทยที่่�อำำ�เภอเชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่ อำำ�เภอแจ้้ห่่ม
อำำ�เภองาว จัังหวััดลำำ�ปาง และจัังหวััดพะเยา ส่่วนในต่่างประเทศ
พบในรััฐอััสสััมของประเทศอิินเดีีย เมีียนมา และตอนกลาง
มณฑลยููนนาน จีีน ที่่�ระดัับความสููง 900–1,500 เมตร เหนืือ
ระดัับน้ำำ��ทะเล ปลููกได้้ดีใี นที่่มี� อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือน
พฤษภาคม-มิิถุุนายน
Paph. bellatulum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
It has a large, round white flower, mottled with dark
magenta spots. It has a short, soft stem, and the bloom
lies right on the leaves. It can be found in Chiang Dao
District, Chiang Mai Province, Chae Hom and Ngao
districts in Lampang Province and in Phayao Province. It can also be found in Assam State in India, in
Myanmar and central Yunnan in China at elevations
of 900-1,500 m above sea level. It thrives in cool
temperatures and flowers from May to June.
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รองเท้้านารีีคางกบ
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่�ยว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง ก้้านยาว
พบการกระจายพัันธุ์์�กว้้างขวางตามป่่าดิิบชื้้�นในภููมิิภาคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ ลัักษณะดอกจะแตกต่่างกัันในแต่่ละแหล่่ง
ที่่�พบ ในประเทศไทยพบที่่�ภาคเหนืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ั ชู า เวีียดนาม และลาว
และภาคใต้้ ส่่วนในต่่างประเทศพบที่กั่� มพู
ที่่ร� ะดัับความสููง 300-1,300 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ��ทะเล ปลููกได้้
ทั่่�วไป ออกดอกระหว่่างเดืือนเมษายน-มิิถุุนายน
Paph. callosum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves, medium size
plant with long stalk.
Can be widely found in tropical forests in Southeast Asia.
The flowers differ according to habitat. In Thailand it can
be found in the north, northeast and the south. It is also
found in Cambodia, Vietnam and Laos at elevations
of 300-1,300 m above sea level. It is easily grown
anywhere, and flowers from April to June.
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รองเท้้านารีีเหลืืองปราจีีน
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบลาย ก้้านยาวปานกลาง
ทรงดอกกลมสีีเหลืือง พบในจัังหวััดปราจีีนบุุรีี กาญจนบุุรีี และ
แถบภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของประเทศไทย ในต่่างประเทศ
พบที่่เ� มีียนมา ลาว กััมพูชู า แถบตอนเหนืือของเวีียดนาม และทาง
ตะวัันตกเฉีียงใต้้ของจีีน ที่ร่� ะดัับความสููง 10 - 600 เมตร เหนืือ
ระดัับน้ำำ��ทะเล เติิบโตได้้ดีใี นอากาศร้้อน ออกดอกระหว่่างเดืือน
มีีนาคม - พฤษภาคม
Paph. concolor
Lady’s Slipper: multiflower; medium stem, medium
size plant.
It has round yellow flowers and can be found in Prachin buri and Kanchanaburi provinces and in the northeast
of Thailand. It can also be found in Myanmar, Laos,
Cambodia, northern Vietnam and the southwest of
China, at elevations of 10-600 m above sea level. It
thrives in tropical climates, and flowers from March
to May.

49

รองเท้้านารีีเหลืืองเลย
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่�ยว ใบเขีียว ก้้านยาว ต้้นขนาดกลาง
ดอกมีีสีีม่่วง พบขึ้้�นบนดิินหรืือตามซอกหิินในป่่าดิิบเขาทางภาค
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือของไทย ลาว เวีียดนาม และตะวัันตก
เฉีียงใต้้ของจีีน ที่่�ระดัับความสููง 700-1,800 เมตรเหนืือระดัับ
น้ำำ��ทะเล ปลููกได้้ดีีในที่่�มีีอากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือน
มกราคม – เมษายน
Paph. hirsutissimum
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; long stalk;
medium size plant.
This orchid with purple flowers can be found as a terrestrial or in rocks in the evergreen forests of the northeast
of Thailand, Laos, Vietnam and the southwest of China,
at elevations of 700-1,800 m above sea level. It thrives
in cool temperatures, and flowers from January to April.
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รองเท้้านารีีขาวสตููล
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ก้้านยาวปานกลาง ต้้นขนาดกลาง
ดอกมีีสีีขาว มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดที่่�จัังหวััดสตููล พบขึ้้�นตามรอยแยกของ
หิินซึ่่�งปกคลุุมด้้วยมอสหรืือซากใบไม้้ที่่�ผุุพัังทัับถม และตาม
ซอกหิินบริิเวณที่่�อยู่่�ในร่่มเงาของชะง่่อนหิิน ตลอดจนตามพุ่่�ม
ไม้้เตี้้�ย ๆ ในภููเขาหิินปููนที่่�อยู่่�ติิดชายฝั่่�งทะเล อีีกทัั้้��งยัังพบตาม
เกาะที่่�มีีหน้้าผาสููงชัันที่่�ระดัับความสููง 10–200 เมตรเหนืือ
ระดัับน้ำำ��ทะเล พื้้น� ที่่ก� ระจายพัันธุ์์ค� รอบคลุุมตั้้ง� แต่่จังั หวััดตรัังถึึง
จัังหวััดสตููล บริิเวณหมู่่�เกาะตะรุุเตา และบริิเวณหมู่่�เกาะลัังกาวีี
ในประเทศมาเลเซีีย ปลููกได้้ดีีที่่�มีีอากาศร้้อน ออกดอกระหว่่าง
เดืือนเมษายน - มิิถุุนายน
Paph. niveum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium long stalk; medium size plant.
This species with white flowers is endemic to Satun
Province, growing in rock cracks covered with moss or
humus, and under the shade of overhanging cliffs as
well as low shrubs in coastal limestone hills. It is also
found on steep island cliffs at elevations of 10-200
m above sea level, from Trang to Satun provinces, on
Tarutao Islands and Langkawi in Malaysia. It thrives
in tropical climates, and flowers from April to June.
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รองเท้้านารีีเมืืองกาญจน์์ หรืือ รองเท้้านารีีหนวดฤาษีี
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดใหญ่่
ลัักษณะเด่่นคืือใบที่่�เขีียวและหนา ออกดอกเป็็นช่่อ ลำำ�ต้้นใหญ่่
พบกระจายพัันธุ์์�ในจัังหวััดกาญจนบุุรีี มัักขึ้้�นบนคาคบไม้้และ
ซอกหิินในเขาหิินปููนบนพื้้�นที่่�สููง เช่่น ดอยเชีียงดาว จัังหวััด
เชีียงใหม่่ อำำ�เภอแจ้้ห่่ม อำำ�เภองาว จัังหวััดลำำ�ปาง อำำ�เภออุ้้�มผาง
จัังหวััดตาก จนถึึงจัังหวััดกาญจนบุุรีี ในต่่างประเทศพบการ
กระจายพัันธุ์์�ในรััฐอััสสััม ประเทศอิินเดีีย เมีียนมา และลาว
ปลููกได้้ในที่่�มีีอากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนมิิถุุนายนกรกฎาคม
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Paph.parishii
Lady’s Slipper: multif|ower; green leaves; large size plant.
Its outstanding feature is its thick green leaves and
multif|ower. It is has a sturdy stem, and can be found in
Kanchanaburi Province, usually on tree branches and
craggy rocks high up in limestone hills such as Doi Chiang
Dao, Chiang Mai Province, Chae Hom and Ngao districts
in Lampang Province, Umphang District in Tak Province all
the way to Kanchanaburi Province. It can also be found
in Assam State in India, in Myanmar and Laos. It thrives in
cool temperatures, and flowers from June to July.

รองเท้้านารีีปีกี แมลงปอ หรืือ รองเท้้านารีีสุขุ ะกุุล
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
ดอกสีีเขีียวจุุดน้ำำ�ต
� าล มีีกลีีบดอกคล้้ายปีีกของแมลงปอ พบอยู่่�บน
ซากใบไม้้ผุแุ ละดิินร่่วนปนทรายตามริิมลำ�ำ ธารที่่มี� ร่ี ม่ เงาปานกลาง
พบการกระจายพัันธุ์์ใ� นภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของประเทศไทย
และลาว ที่่ร� ะดัับความสููง 250-1,000 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล
ชอบอากาศเย็็น ปลููกเลี้้ย� งได้้ที่มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือน
มีีนาคม-เมษายน และ สิิงหาคม-กัันยายน
Paph. sukhakulii
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves; medium
size plant.
A green flower with mottled brown spots. Its petals
resemble a dragonfly’s wings. It is a terrestrial found
on humus-covered sandy soil by shady streams
with a moderate tree canopy. It is found widely in
the northeast of Thailand and in Laos at elevations
of 250-1,000 m above sea level. It thrives in cool
temperatures, and flowers from March to April and
August to September.
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รองเท้้านารีีอิินทนนท์์
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่�ยว ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
ส่่วนใหญ่่ดอกมีีสีีเขีียว ส้้ม น้ำำ��ตาลแก่่อ่่อนต่่างกัันไปตามแหล่่ง
ที่่�พบ พบที่่�ดอยอิินทนนท์์ ดอยเชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่ ดอย
แม่่อููคอ จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน และ ภููหลวง จัังหวััดเลย ในต่่าง
ประเทศพบที่่�รััฐอััสสััม ประเทศอิินเดีีย ลาว เวีียดนาม และ
ทางภาคใต้้ของจีีน ที่่�ระดัับความสููง 1,400–2,000 เมตรเหนืือ
ระดัับน้ำำ��ทะเล ปลููกได้้ดีใี นที่่มี� อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือน
พฤศจิิกายน-มีีนาคม ในต่่างประเทศได้้ปรับั ปรุุงพัันธุ์์ร� องเท้้านารีี
ชนิิดนี้้เ� ป็็นรองเท้้านารีีลูกู ผสมเชิิงซ้้อน (รองเท้้านารีีคอมเพล็็กซ์์)
ให้้ดอกขนาดใหญ่่และสวยงาม
Paph. villosum
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; medium size
plant.
The flowers are green, orange and light to dark brown
depending on the habitat. It is found on Doi Inthanon,
Doi Chiang Dao in Chiang Mai Province, Doi Mae U Kho in
Mae Hong Son Province, and Phu Luang in Loei Province.
It is also found in Assam State, India, in Laos, Vietnam and
the south of China, at elevations of 1,400-2,000 m above
sea level. It thrives in cool temperatures, and flowers from
November to March. In some countries a hybrid variety has
been produced with beautiful large flowers.
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รองเท้้านารีีที่่�มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดและกระจายพัันธุ์์�ในต่่างประเทศ จำำ�นวน 68 ชนิิด
The 68 Lady’s Slipper species found in other countries
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ถิ่่�นกำำ�เนิิดในประเทศจีีน 9 ชนิิด
China 9 species
Paph. armeniacum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีสีเี หลืืองทองที่่ส� วยที่่สุ� ดุ ชนิิดหนึ่่ง� พบในมณฑลยููนนาน
ของประเทศจีีน และเวีียดนามตอนเหนืือ ที่ร�่ ะดัับความสููง 1,350� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศเย็็น
2,050 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
ออกดอกระหว่่างเดืือนมีีนาคม – พฤษภาคม
Paph. armeniacum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
It is a species with one of the most beautiful golden
yellow flowers, and is found in Yunnan Province, China,
and in northern Vietnam, at elevations of 1,3502,050 m above sea level. It thrives in cool temperatures, and flowers from March to May.
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Paph. dianthum
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดใหญ่่
กลีีบข้้างสีีเขีียว กลีีบบนสีีขาว ส่่วนใหญ่่กลีีบบนจะบิิด พบในภาค
ตะวัันตกเฉีียงใต้้ของประเทศจีีน และภาคเหนืือของเวีียดนาม ที่่�
ระดัับความสููง 600-1,450 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� ง
ได้้ดีที่ี อ�่ ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนกรกฎาคม - กัันยายน
Paph. dianthum
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; large size
plant.
The petals are green while the dorsal sepal is white
with a slight twist. It is found in the southwest of China
and in northern Vietnam at elevations of 600-1,450 m
above sea level. It thrives in cool temperatures, and
flowers from July to September.
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Paph. emersonii
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
ดอกสีีขาว มีีกลิ่่�นหอม กระเป๋๋าใหญ่่ พบในมณฑลยููนนานของ
ประเทศจีีน และภาคเหนืือของเวีียดนาม ที่ร�่ ะดัับความสููง 550� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�่มีีอากาศเย็็น
750 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
ออกดอกระหว่่างเดืือนมกราคม-เมษายน
Paph. emersonii
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; medium
size plant.
The white flower has a fragrance and a large
pouch. It is found in Yunnan Province in China and in
northern Vietnam at elevations of 550-750 m above
sea level. It thrives in cool temperatures, and flowers
from January to April.
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Paph. malipoense
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีชนิิดนี้้�มีีก้้านยาวมาก กลีีบดอกสีีเขีียว กระเป๋๋าใหญ่่
ดอกใช้้เวลานานในการพััฒนา ทั้้�งยัังมีีกลิ่่�นหอม พบบริิเวณภาค
ใต้้ของประเทศจีีน และในเวีียดนามที่ร�่ ะดัับความสููง 450-1,450
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอก
เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
ระหว่่างเดืือนตุุลาคม-กุุมภาพัันธ์์
Paph. malipoense
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
This species has a very long stem, with green petals
and a large pouch. It takes a long time to flower, and
has a fragrance. It is found in the south of China and
in Vietnam at elevations of 450-1,450 m above sea
level. It thrives in cool temperatures, and flowers from
October to February.
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Paph. micranthum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีสีีชมพููที่�ส่ วยที่่�สุุดชนิิดหนึ่่�ง กระเป๋๋ามีีขนาดใหญ่่ พบ
ในมณฑลยููนนานของประเทศจีีนและภาคเหนืือของเวีียดนาม ที่�่
ระดัับความสููง 460-1,600 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� ง
ได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนมีีนาคม-พฤษภาคม
Paph. micranthum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
This is known as one of the most beautiful pink Lady’s
Slipper orchids, with a large pouch. It is found in
Yunnan Province in China and in northern Vietnam at
elevations of 460-1,600 m above sea level. It thrives
in cool temperatures, and flowers from March to May.
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Paph. purpuratum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
พบที่่ฮ่� อ่ งกง ภาคตะวัันออกเฉีียงใต้้ของประเทศจีีน และเวีียดนาม
� ะเล ปลููกเลี้้ย� ง
ที่ร�่ ะดัับความสููง 500-1,400 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
ได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนกรกฎาคม- กัันยายน
Paph. purpuratum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
This can be found in Hong Kong, in the southeast of
China and in Vietnam at elevations of 500-1,400 m
above sea level. It thrives in cool temperatures, and
flowers from July to September.
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Paph. tigrinum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
กลีีบข้้างสีีม่ว่ ง จััดอยู่่�ในกลุ่่�มรองเท้้านารีีชนิิดที่่ต้� อ้ งการอากาศเย็็น
พบในมณฑลยููนนาน ทางตะวัันตกของประเทศจีีน และทางภาค
เหนืือของเมีียนมา ที่่ร� ะดัับความสููง 1,400-2,000 เมตร เหนืือ
ระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น เมื่่อ� นำำ�มาปลููกในสภาพ
แวดล้้อมที่ด�่ อยตุุงให้้ดอกเพีียงบางต้้นเท่่านั้้น� ออกดอกระหว่่าง
เดืือนมิิถุนุ ายน-กรกฎาคม
Paph. tigrinum
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; medium
size plant.
This species has purple petals, and requires a cool
climate. It is found in Yunnan Province in the west
of China, and in the north of Myanmar at elevations
of 1,400-2,000 m above sea level. It thrives in cool
temperatures. When cultivated in Doi Tung, however,
only some plants flowered. It flowers from June to July.
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Paph. wardii
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
กลีีบดอกสีีเขีียวจุุดสีีน้ำ�ต
�ำ าล รองเท้้านารีีชนิิดนี้้�ต้้องการอากาศ
เย็็น พบในภาคตะวัันตกเฉีียงใต้้ของประเทศจีีน และภาคเหนืือ
ของเมีียนมา ที่่ร� ะดัับความสููง 1,200-1,500 เมตร เหนืือระดัับ
น้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�่มีีอากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือน
กุุมภาพัันธ์์-เมษายน
Paph. wardii
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
It has green petals with mottled brown spots. It
requires a cool climate, and can be found in the
southwest of China and the north of Myanmar at
elevations of 1,200-1,500 m above sea level.
It thrives in cool temperatures, and flowers from
February to April
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รองเท้้านารีีฝาหอยจีีน
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
กลีีบดอกสีีครีีมถึงึ สีีเหลืืองเข้้ม จุุดเล็็กและจุุดใหญ่่กลีีบกว้้าง เดิิม
มีีชื่่อ� เรีียก Paph. concobellatulum พบในเขตเหวิินซาน มณฑล
ยููนนานของประเทศจีีน ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศเย็็น ออกดอก
ระหว่่างเดืือน มกราคม-มีีนาคม
Paph. wenshanense
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
The wide petals range from off-white to intense yellow
with large and small mottled spots. Formerly known as
Paph. concobellatulum, it can be found in Wenshan
Autonomous Prefecture, Yunnan Province, China.
It thrives in cool temperatures, and flowers from
January to March.
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ถิ่่�นกำำ�เนิิดและกระจายพัันธุ์์�ในประเทศเวีียดนาม จำำ�นวน 11 ชนิิด
Vietnam 11 species
Paph. barbigerum var. lockianum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
ในช่่วงแรกที่�่เข้้ามาในประเทศไทย ถููกเรีียกชื่่�อว่่า “รองเท้้านารีี
อิินทนนท์์คอแดง” เพราะมีีลักั ษณะคล้้ายกัับรองเท้้านารีีอินิ ทนนท์์
แต่่ มีีโ คนต้้ น สีี น้ำ�ต
�ำ าลแดง และมัั ก ถูู ก สัั บ สนกัั บ รองเท้้ า นารีี
Paph. coccineum โดยจุุดสัังเกตความแตกต่่างคืือ รองเท้้านารีี
Paph. barbigerum var. lockianum จะมีีใบกว้้างและหนากว่่า
พบในประเทศเวีียดนาม ที่ร�่ ะดัับความสููง 300-1,200 เมตร เหนืือ
ระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศเย็็น ออกดอกระหว่่าง
เดืือนตุุลาคม-ธัันวาคม
Paph. barbigerum var. lockianum
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; medium
size plant.
When this was first imported into Thailand, it was
called Inthanon Kho Daeng Lady’s Slipper, since it was
similar to the Inthanon Lady’s Slipper (Paph villosum),
but with a reddish brown tinge at the base of the plant,
and was often confused with the Paph. coccineum. The
distinctive characteristics of the Paph. barbigerum var.
lockianum are the wider and thicker leaves. It can be
found in Vietnam at elevations of 300-1,200 m above
sea level. It thrives in cool temperatures, and flowers
from October to December
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Paph. coccineum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
ลัักษณะเด่่นของรองเท้้านารีี Paph. coccineum อยู่่�ที่ใ�่ บซึ่่ง� บาง
และแคบ แตกต่่างจากรองเท้้านารีี Paph. barbigerum var.
lockianum ที่มี�่ ใี บกว้้างและหนา รองเท้้านารีีชนิิดนี้้พ� บในประเทศ
เวีียดนาม ที่่ร� ะดัับความสููง 600-1,000 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล
ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนกัันยายนตุุลาคม
Paph. coccineum
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; medium
size plant.
The distinctive characteristic of the Paph. coccineum
is the thin and narrow leaves, unlike the Paph.
barbigerum var. lockianum which has wide and thick
leaves. It can be found in Vietnam at elevations of
600-1,000 m above sea level. It thrives in cool temperatures, and flowers from September to October.
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Paph. delenatii
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
กลีีบดอกสีีชมพููอ่อ่ น กระเป๋๋ากลมเล็็ก พบทางภาคใต้้ของประเทศ
� ะเล
เวีียดนาม ที่ร�่ ะดัับความสููง 750-1,300 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนมกราคมมีีนาคม
Paph. delenatii
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
This orchid has light pink petals and a small pouch.
It is found in the south of Vietnam at elevations
of 750-1,300 m above sea level. It thrives in cool
temperatures, and flowers from January to March.
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Paph. vietnamense
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
ดอกมีีสีชี มพููเข้้ม พบได้้เฉพาะทางตอนเหนืือของประเทศเวีียดนาม
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้
ที่่ร� ะดัับความสููง 350-550 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
ดีีที่มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนมีีนาคม-เมษายน
Paph. vietnamense
Lady’s Slilpper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
It has dark pink flowers, and can be found in the
north of Vietnam at elevations of 350-550 m above
sea level. It thrives in cool temperatures, and flowers
from March to April.
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Paph. x aspersum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
มีีจุุดสีีน้ำ�ต
�ำ าลเข้้มในกลีีบบนสีีน้ำ�ต
�ำ าลอ่่อน ขอบขาว เป็็นรองเท้้า
นารีีลูกู ผสมธรรมชาติิระหว่่าง Paph. henryanum และ Paph.
barbigerum พบในประเทศเวีียดนาม ออกดอกระหว่่างเดืือน
กัันยายน-ตุุลาคม

Paph. x aspersum
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; medium
size plant.
It has dark brown spots on light brown petals edged
with white. It is a natural hybrid between Paph.
henryanum and Paph. barbigerum, and can be found
in Vietnam. It flowers from September to October.
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Paph. helenae
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบเขีียว ต้้นขนาดเล็็ก
รองเท้้านารีีชนิิดนี้้มี� ต้ี น้ และดอกขนาดเล็็ก สีีเหลืือง พบในทางตอน
เหนืือของประเทศเวีียดนาม ที่่ร� ะดัับความสููง 500-1,000 เมตร
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่าง
เหนืือระดัับน้ำำ�ท
เดืือนกัันยายน-พฤศจิิกายน
Paph. helenae
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; small
size plant.
This orchid is small in size, with small yellow flowers.
It can be found in the north of Vietnam at elevations
of 500-1,000 m above sea level. It thrives in cool
temperatures, and flowers from September to
November.
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Paph. tranlienianum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบเขีียว ต้้นขนาดเล็็ก
ดอกมีีกลีีบบนสีีขาวลายม่่วง กลีีบข้้างหยัักพลิ้้�ว พบได้้เฉพาะทาง
ตอนเหนืือของประเทศเวีียดนาม ที่�ร่ ะดัับความสููง 400-750
เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอก
ระหว่่างเดืือนพฤศจิิกายน-มกราคม
Paph. tranlienianum
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; small
size plant.
This orchid has a white dorsal sepal with purple wavy
petals. It can only be found in the north of Vietnam at
elevations of 400-750 m above sea level. It thrives
in cool temperatures, and flowers from November to
January.
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Paph. hainanensis
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
ดอกมีีลัักษณะใกล้้เคีียงกัับรองเท้้านารีีคางกบคอแดงและพบ
ทางตอนใต้้ของประเทศเวีียดนาม และจีีน ที่่ร� ะดัับความสููง 700� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศเย็็น
2,000 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
ออกดอกระหว่่างเดืือนพฤศจิิกายน-มกราคม
Paph. hainanensis
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
Similar to the Paph. appletonianum, it is found in the
south of Vietnam and in China at elevations of 7002,000 m above sea level. It thrives in cool temperatures,
and flowers from November to January.

72

Paph. hangianum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
ดอกมีีขนาดใหญ่่มาก มีีกลิ่่น� หอม พบทางตอนเหนืือของประเทศ
เวีียดนาม และตอนใต้้ของจีีน ที่ร�่ ะดัับความสููง 450-750 เมตร
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่าง
เหนืือระดัับน้ำำ�ท
เดืือนเมษายน-พฤษภาคม
Paph. hangianum
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; medium
size plant.
With very large size flowers and a fragrance, it is
found in the north of Vietnam and the south of China
at elevations of 450-750 m above sea level. It thrives
in cool temperatures, and flowers from April to May.
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Paph. henryanum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบสีีเขีียว ต้้นขนาดเล็็ก
กลีีบบนสีีเขีียวอ่่อนจุุดน้ำำ�ต
� าลเข้้ม พบในประเทศเวีียดนามตอน
เหนืือ และในพื้้�นที่�่รอบๆ ชายแดนจีีน ที่�่ระดัับความสููง 900� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศเย็็น
1,400 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
ออกดอกระหว่่างเดืือนกัันยายน -พฤศจิิกายน
Paph. henryanum
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; small
size plant.
This orchid has a green dorsal sepal with mottled
brown spots. It is found in the north of Vietnam and
along the border with China at elevations of 9001,400 m above sea level. It thrives in cool temperatures, and flowers from September to November.
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Paph. herrmannii
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบสีีเขีียว ต้้นขนาดเล็็ก
กลีีบบนสีีเขีียวอ่่อนระบายด้้วยสีีน้ำ�ต
�ำ าลกลางกลีีบ พบในภาคเหนืือ
ของประเทศเวีียดนาม ที่ร�่ ะดัับความสููง 700-900 เมตร เหนืือ
ระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือน
สิิงหาคม-กัันยายน
Paph. herrmannii
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; small
size plant.
It has a green dorsal sepal with a brown centre, and
is found in the north of Vietnam at elevations of 700900 m above sea level. It thrives in cool temperatures,
and flowers from August to September.
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ถิ่นกำ�เนิดในประเทศลาว จำ�นวน 3 ชนิด
Laos 3 species
Paph. rungsuriyanum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นแคระ
รองเท้้านารีีที่ต้�่ น้ เล็็กที่่สุ� ดุ กลีีบข้้างสีีม่ว่ ง กลีีบบนสีีเขีียวระบายม่่วง
พบในตอนเหนืือของประเทศลาว ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศเย็็น
สามารถปลููกเลี้้ย� งและออกดอกตลอดปีี
Paph. rungsuriyanum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves; miniature size plant.
This is the smallest Lady’s Slipper orchid, and has
purple petals and a green dorsal sepal. It is found in
the north of Laos. It thrives in cool temperatures, and
flowers all year round.
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Paph. barbigerum var. suriwongii
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบเขีียว ต้้นขนาดเล็็ก
ดอกมีีลักั ษณะคล้้ายกัับรองเท้้านารีี Paph. barbigerum var.
�ำ าลบนพื้้น� สีีขาว ที่่ก� ลีีบบน
lockianum แต่่ชนิิดนี้้จ� ะมีีแนวปื้้น� สีีน้ำ�ต
ตาม พบในประเทศลาว ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอก
ระหว่่างเดืือนกัันยายน-ตุุลาคม
Paph. barbigerum var. suriwongii
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; small
size plant.
It is similar to the Paph. barbigerum var. lockianum,
but this species has a brown tinge on a white dorsal
sepal, and can be found in Laos. It thrives in cool temperatures, and flowers from September to October.
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รองเท้้านารีีอินิ ทนนท์์ลาว
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
กลีีบบนมีีสีีขาวระบายสีีชมพููและจุุดสีีน้ำ�ต
�ำ าลเข้้ม พบทางตะวััน
ออกเฉีียงใต้้ของประเทศลาว และตอนเหนืือของเวีียดนาม ที่ร�่ ะดัับ
ความสููง 900-1,100 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีี
ที่มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนตุุลาคม-ธัันวาคม
Paph. gratrixianum var. christiansonianum
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; medium
size plant.
It has a white dorsal sepal dappled with pink colour
and dark brown spots. It can be found in the southeast of Laos and the north of Vietnam at elevations
of 900-1,100 m above sea level. It thrives in cool
temperatures, and flowers from October to December.
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ถิ่นกำ�เนิดในประเทศกัมพูชา จำ�นวน 1 ชนิด
Cambodia 1 variety
Paph. wolterianum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
ลัักษณะดอกใกล้้เคีียงกัับรองเท้้านารีีคางกบคอแดง แตกต่่างกััน
ที่ด�่ อกมัักจะสีีเข้้มกว่่าและใบที่มี�่ ลี ายด่่างชััดเจน ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ ี
อากาศร้้อน ออกดอกระหว่่างเดืือนมกราคม-กุุมภาพัันธ์์
Paph. wolterianum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
It is similar to the Paph. appletonianum, but can be
distinguished by its darker colours and mottled leaves.
It thrives in cool temperatures, and flowers from
January to February.
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ถิ่่�นกำำ�เนิิดในประเทศอิินเดีีย จำำ�นวน 5 ชนิิด
India 5 species
Paph. druryi
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
ดอกสีีเหลืืองมีีขีดี กลางที่่ก� ลีีบทั้้ง� สามกลีีบ เป็็นชนิิดที่่ก� อจะหลวม
เนื่่�องจากมีีข้้อห่่าง พบในภาคใต้้ของอิินเดีีย ที่่�ระดัับความสููง
1,400-1,600 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศ
เย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนมีีนาคม-เมษายน
Paph. druryi
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; medium
size plant.
This orchid has yellow flowers with a medial stripe
through the petals and dorsal sepals, and has loose
clump because of long internode. It can be found in
the south of India at elevations of 1,400-1,600 m
above sea level. It thrives in cool temperatures, and
flowers from March to April.
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Paph. fairrieanum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีชนิิดที่่�มีีกลีีบบนและกลีีบข้้างหยััก พบในเทืือกเขา
หิิมาลััยของอิินเดีียและภููฏาน ที่่�ระดัับความสููง 1,400-2,200
เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอก
ระหว่่างเดืือนตุุลาคม-ธัันวาคม
Paph. fairrieanum
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; medium
size plant.
This orchid has wavy petals and dorsal sepal, and
can be found in the Himalayas in India and Bhutan
at elevations of 1,400-2,200 m above sea level. It
thrives in cool temperatures, and flowers from October
to December.
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Paph. insigne
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
สีีดอกมีีความหลากหลายพื้้น� สีีเหลืือง-เขีียว พบในประเทศอิินเดีีย
บัังคลาเทศ และเนปาล ที่่�ระดัับความสููง 1,000-1,500 เมตร
เหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�่มีีอากาศเย็็น ออกดอก
ระหว่่างเดืือนตุุลาคม-มกราคม
Paph. insigne
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; medium
size plant.
This species has different colours with the basic greenish
yellow flower. It can be found in India, Bangladesh
and Nepal at elevations of 1,000-1,500 m above sea
level. It thrives in cool temperatures, and flowers from
October to January.
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Paph. spicerianum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีที่�่มีีขีีดสีีม่่วงที่�่กลางกลีีบบน และหน้้าโล่่ที่�่หยัักเป็็น
คลื่่น� สีีม่่วง พบในรััฐอััสสััมของประเทศอิินเดีีย เทืือกเขาหิิมาลััย
ตะวัันออกของภููฏาน เมีียนมาและมณฑลยููนนานของจีีน ที่ร�่ ะดัับ
ความสููง 300-1,300 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี �่
มีีอากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนกัันยายน-ตุุลาคม
Paph. spicerianum
Lady’s Slipper: single flower; green leaves; medium
size plant.
This species has a purple medial stripe through the
dorsal sepal, and has a purple wavy staminode. It can
be found in Assam State of India, in the Himalayas
east of Bhutan, in Myanmar and Yunnan Province of
China, at elevations of 300-1,300 m above sea level.
It thrives in cool temperatures, and flowers from
September to October.
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Paph. venustum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีชนิิดนี้้จ� ะมีีกระเป๋๋าที่่มี� ลี ายคล้้ายสมอง พบในรััฐอััสสััม
ของประเทศอิินเดีีย และทางตะวัันออกเฉีียงเหนืือของบัังคลาเทศ
ตลอดจนพื้้�นที่่�บนเทืือกเขาหิิมาลััยตะวัันออกของภููฏาน เนปาล
และมณฑลยููนนานของจีีน ที่่�ระดัับความสููง 60-1,350 เมตร
เหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�่มีีอากาศเย็็น ออกดอก
ระหว่่างเดืือนมกราคม-มีีนาคม
Paph. venustum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
This species has a pouch that is mottled in a brain-like
pettern. It can be found in Assam State of India and in
the northeast of Bangladesh, in the Himalayas east of
Bhutan, Nepal, and in Yunnan Province of China, at
elevations of 60-1,350 m above sea level. It thrives
in cool temperatures, and flowers from January to
March.
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ถิ่นกำ�เนิดในประเทศอินโดนีเซีย จำ�นวน 22 ชนิด
Indonesia 22 species
Paph. celebesensis
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
ดอกคล้้ายรองเท้้านารีีคางกบคอแดงอีีกชนิิดหนึ่่ง� มีีไฝจุุดใหญ่่ที่�่
�ำ าลอ่่อน พบในประเทศ
โคนกลีีบเล็็กน้้อย ใบมีีลายเหลืือบสีีน้ำ�ต
อิินโดนีีเซีีย ที่�ร่ ะดัับความสููง 1,850 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล
ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนกุุมภาพัันธ์์มีีนาคม
Paph. celebesensis
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
It is similar to the Paph. appletonianum, with a large
wart at the base of the petals. The leaves are mottled
with a light brown shading. It can be found in Indonesia
at elevations of 1,850 m above sea level. It thrives
in cool temperatures, and flowers from February to
March.
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Paph. curtisii
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
กลีีบข้้างมีีจุดุ ขนาดเล็็กสีีน้ำ�ต
�ำ าลจำำ�นวนมาก พบในเกาะสุุมาตรา
ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนมกราคมมีีนาคม
Paph. curtisii
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
The petals are covered with small brown spots. It can
be found in Sumatra. It thrives in cool temperatures,
and flowers from January to March.
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Paph. dayanum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
กลีีบบนแหลมขนาดเล็็ก พบในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของ
เกาะบอร์์เนีียว ที่ร�่ ะดัับความสููง 300-1,450 เมตร เหนืือระดัับ
น้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือน
มีีนาคม - พฤษภาคม
Paph. dayanum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
It has a tapered dorsal sepal, and can be found in
the northeast of Borneo at elevations of 300-1,450 m
above sea level. It thrives in cool temperatures, and
flowers from March to May.
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Paph. gardineri
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีชนิิดที่่พ� บในเกาะนิิวกิินีี ที่่ร� ะดัับความสููง 1,700 เมตร
� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�่มีีอากาศเย็็น ออกดอก
เหนืือระดัับน้ำำ�ท
ระหว่่างเดืือนมกราคม-มีีนาคม
Paph. gardineri
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; medium
size plant.
This species is endemic to New Guinea and can be
found at elevations of 1,700 m above sea level. It
thrives in cool temperatures, and flowers from January
to March.
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Paph. gigantifolium
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดใหญ่่
ทรงดอกแปลก กลีีบข้้างงอม้้วน พบในเกาะสุุลาเวสีี ที่่ร� ะดัับความ
� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ี
สููง 700-1,000 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
อากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนเมษายน-มิิถุนุ ายน
Paph. gigantifolium
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; large size
plant.
This species has a strange shape, with curvy petals. It
is endemic to Sulawesi and can be found at elevations
of 700-1,000 m above sea level. It thrives in cool
temperatures, and flowers from April to June.
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Paph. glanduliferum
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีที่�่มีีกลีีบข้้างบิิดเป็็นริ้้�ว พบในเกาะนิิวกิินีี ที่�่ระดัับ
� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�่มีี
ความสููง 1,700 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
อากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนมีีนาคม-เมษายน
Paph. glanduliferum
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; medium
size plant.
This species has twist petals, is endemic to New Guinea
and can be found at elevations of 1,700 m above sea
level. It thrives in cool temperatures, and flowers from
March to April.
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Paph. glaucophyllum
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีชนิิดที่่�ดอกทยอยบานอย่่างต่่อเนื่่�อง พบในเกาะ
สุุมาตราและเกาะชวา ที่่�ระดัับความสููง 200-700 เมตร เหนืือ
ระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศร้้อน ออกดอกต่่อเนื่่�อง
ตลอดปีี
Paph. glaucophyllum
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; medium
size plant.
This species gradually open but continuously bloom.
It is endemic to Sumatra and Java, and can be found
at elevations of 200-700 m above sea level. It thrives
in hot temperatures, and flowers all year round.
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Paph. hookerae
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
ใบลายชััดเจน ก้้านยาวมาก พบในเกาะบอร์์เนีียว ที่่ร� ะดัับความสููง
300-800 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศทั้้ง�
ร้้อนและเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนมีีนาคม-เมษายน
Paph. hookerae
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
The leaves are clearly mottled, with a very long stem.
It can be found in Borneo at elevations of 300-800 m
above sea level. It thrives in both hot and cool temperatures, and flowers from March to April.
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Paph. javanicum
รองเท้านารี : ดอกเดีย่ ว ใบลาย ต้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีที่มี�่ กี ลีีบแคบ มีีทรงดอกที่่ห� ลากหลาย พบในเกาะชวา
และเกาะบอร์์เนีียว ที่�ร่ ะดัับความสููง 950–2,000 เมตร เหนืือ
ระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น เลี้้ย� งยาก ออกดอก
ระหว่่างเดืือนกุุมภาพัันธ์์-เมษายน
Paph. javanicum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
This species has narrow petals, and different flower
shapes. It can be found in Java and Borneo at
elevations of 950-2,000 m above sea level. It thrives
in cool temperatures, It is difficult to grow, and flowers
from February to April.
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Paph. kolopakingii
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดใหญ่่
ขนาดต้้ น ใหญ่่ ม าก พบในจัั ง หวัั ด กาลีี มััน ตัั น กลางของเกาะ
บอร์์เนีียว ที่�ร่ ะดัับความสููง 600-1,000 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ��
ทะเล สามารถปลููกได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือน
มีีนาคม – พฤษภาคม
Paph. kolopakingii
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; large size
plant.
This is a very large species that can be found in Central
Kalimantan, Borneo, at elevations of 600-1,000 m
above sea level. It thrives in cool temperatures, and
flowers from March to May.
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Paph. liemianum
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีที่มี�่ ดี อกทยอยบานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง พบได้้ทางตอนเหนืือ
ของเกาะสุุมาตรา ที่ร�่ ะดัับความสููง 600–1,100 เมตร เหนืือระดัับ
น้ำำ�ท
� ะเล สามารถปลููกได้้ทั่่ว� ไป ออกดอกต่่อเนื่่อ� งตลอดปีี
Paph. liemianum
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; medium
size plant.
This species gradually open but continuously bloom. It
can be found in the north of Sumatra at elevations of
600-1,100 m above sea level. It is easy to grow, and
flowers all year round.
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Paph. mastersianum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีชนิิดที่่มี� สีี แี ปลก พบในหมู่่�เกาะโมลููกาและเกาะซุุนดา
� ะเล ปลููก
ที่่�ระดัับความสููง 900–2,000 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
เลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศเย็็น ปลููกเลี้้�ยงยาก ออกดอกระหว่่างเดืือน
กุุมภาพัันธ์์-เมษายน
Paph. mastersianum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves; medium
size plant.
This species has unusual colorations, and can be
found on the islands of Molucca and Sunda at elevations of 900-2,000 me above sea level. It thrives in
cool temperatures. It is difficult to grow, and flowers
from February to April.
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Paph. moquetteanum
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดใหญ่่
รองเท้้านารีีที่มี�่ ดี อกทยอยบานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง พบทางตะวัันตกเฉีียง
� ะเล
ใต้้ของเกาะชวา ที่่ร� ะดัับความสููง 300 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีทั่่ี ว� ไป ออกดอกต่่อเนื่่อ� งตลอดปีี
Paph. moquetteanum
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; large size
plant.
This species gradually open but continuously bloom. It
can be found in the southwest of Java at elevations of
300 m above sea level. It can be grown in all climates,
and flowers all year round.
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Paph. praestans
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
ออกดอกเป็็นช่่อกลีีบบิิด พบในเกาะนิิวกิินีี ที่่ร� ะดัับความสููง 200
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีทั่่ี ว� ไป ออกดอกระหว่่าง
เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
เดืือนมกราคม-เมษายน
Paph. praestans
Lady’s Slipper: multiflower, green leaves; medium
size plant.
The multiflower has blooms with spiral petals. It can
be found on New Guinea at elevations of 200 m above
sea level. It can be grown in all climates, and flowers
from January to April.
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Paph. primulinum
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีที่�มี่ ีดอกทยอยบานอย่่างต่่อเนื่่�อง พบทางเหนืือของ
เกาะสุุมาตรา ที่่ร� ะดัับความสููง 5-500 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล
ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีทั่่ี ว� ไป ออกดอกต่่อเนื่่อ� งตลอดปีี
Paph. primulinum
Lady’s Slipper: multiflower, green leaves; medium
size plant.
This species gradually open but continuously bloom.
It can be found in the north of Sumatra at elevations
of 5-500 m above sea level. It can be grown in all
climates, and flowers all year round.
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Paph. sanderianum
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดใหญ่่
กลีีบข้้างยาวได้้ถึงึ 100 เซนติิเมตร พบบนเกาะบอร์์เนีียว ที่่ร� ะดัับ
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีี มีี
ความสููง 100-500 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
อากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนมกราคม-มีีนาคม
Paph. sanderianum
Lady’s Slipper: multiflower, green leaves; large size
plant.
The petals can be as long as 100 cm. It can be found
in Borneo at elevations of 100-500 m above sea
level. It thrives in cool temperatures, and flowers from
January to March.
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Paph. supardii
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
กลีีบข้้างงอไม่่เป็็นระเบีียบ พบบนเกาะบอร์์เนีียว ที่่ร� ะดัับความสููง
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น
600-900 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
ออกดอกระหว่่างเดืือนมีีนาคม-มิิถุนุ ายน
Paph. supardii
Lady’s Slipper: multiflower, green leaves; medium
size plant.
The petals are curved irregularly. It can be found in
Borneo at elevations of 600-900 m above sea level. It
thrives in cool temperatures, and flowers from March
to June.
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Paph. superbiens
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีที่มี�่ กี ระเป๋๋าใหญ่่มาก พบในช่่องแคบมะละกา และเกาะ
สุุมาตรา ที่่ร� ะดัับความสููง 900–1,300 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล
ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนมิิถุุนายนกรกฎาคม
Paph. superbiens
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves; medium
size plant.
This species has a very large pouch. It can be found in
the Malacca Strait area and in Sumatra at elevations
of 900-1,300 m above sea level. It thrives in cool
temperatures, and flowers from June to July.
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Paph. tonsum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีที่มี�่ สีี ดี อกที่แ�่ ปลก พบในหมู่่�เกาะบอร์์เนีียวและเกาะ
สุุมาตรา ที่่ร� ะดัับความสููง 1,000–1,800 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล
ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนมกราคมเมษายน
Paph. tonsum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves; medium
size plant.
This species has unusual colorations, and can be found
in Borneo and Sumatra at elevations of 1,000-1,800 m
above sea level. It thrives in cool temperatures, and
flowers from January to April.
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Paph. victoria-mariae
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีที่มี�่ ดี อกทยอยบานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง พบบนเกาะสุุมาตรา
� ะเล เป็็น
ที่ร�่ ะดัับความสููง 2,000–2,200 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
�่ กู เลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น และเลี้้ย� งยาก ออกดอกต่่อ
ชนิิดที่ปลู
เนื่่อ� งตลอดปีี
Paph. victoria-mariae
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; medium
size plant.
This species gradually open but continuously bloom. It
can be found in Sumatra at elevations of 2,000-2,200
m above sea level. It is difficult to grow. It thrives in
cool temperatures, and flowers all year round.
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Paph. victoria-reginae
ชื่่�อพ้้อง Paph. chamberlianianum
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีที่มี�่ ดี อกทยอยบานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง มีีระยะระหว่่างดอก
ที่่ชิ� ดิ กว่่าชนิิดอื่่น� ในกลุ่่�มดอกช่่อ พบบนเกาะสุุมาตรา ที่่ร� ะดัับความ
สููง 600-800 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
� กู เลี้้ย� งได้้ดีี
� ะเล เป็็นชนิิดที่่ปลู
ทั่่ว� ไป ออกดอกต่่อเนื่่อ� งตลอดปีี
Paph. victoria-reginae (Paph. chamberlianianum)
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; medium
size plant.
This species gradually open but continuously bloom,
with more closely spaced pedicels than any other
multiflower species. It can be found in Sumatra at
elevations of 600-800 m above sea level. It can be
easily grown, and flowers all year round.
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Paph. violascens
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีชนิิดที่่มี� ที รงกลีีบข้้างที่่แ� ปลก พบบนเกาะปาปััวนิิวกิินีี ที่่�
ระดัับความสููง 200-1,200 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� ง
ได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนมีีนาคม-พฤษภาคม
Paph. violascens
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves; medium
size plant.
This species has unusual shaped petals, and can be
found in Papa New Guinea at elevations of 200-1,200 m
above sea level. It thrives in cool temperatures, and
flowers from March to May.
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ถิ่่�นกำำ�เนิิดในประเทศมาเลเซีีย จำำ�นวน 7 ชนิิด
Malaysia 7 species
Paph. barbatum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
คล้้ายรองเท้้านารีีคางกบ มีีลัักษณะต่่างจากตรงบริิเวณกลีีบข้้าง
ที่่มุ� มุ จะยกสููงกว่่า พบในคาบสมุุทรมลายูู ที่่ร� ะดัับความสููง 200–
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีทั่่ี ว� ไป ออกดอก
1,300 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
ระหว่่างเดืือนเมษายน-พฤษภาคม
Paph. barbatum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves; medium
size plant.
It is similar to the Paph. callosum but the petals are
set at a higher angle. It can be found in the Malay
Peninsula at elevations of 200-1,300 m above sea
level. It can be grown in all climates, and flowers
from April to May.
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Paph. lawrenceanum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีชนิิดนี้้�มีถิ่่ี น� กำำ�เนิิดอยู่่�ที่ภู�่ เู ขาคิินาบาลูู ก้้านยาวแข็็งแรง
นัับเป็็นสายพัันธุ์์ที่� มี�่ คี วามสำำ�คัญ
ั ต่่อการปรัับปรุุงพัันธุ์์ร� องเท้้านารีี
เพื่่�อการค้้าในปััจจุุบััน เนื่่�องจากให้้ลููกผสม Maudiae ซึ่่�งเกิิด
จากการผสมกัับรองเท้้านารีีคางกบของไทย พบได้้ที่ร�่ ะดัับความ
สููง 300–450 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีทั่่�วไป
ออกดอกระหว่่างเดืือนมีีนาคม-พฤษภาคม
Paph. lawrenceanum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves; medium
size plant.
This species is endemic to Mount Kinabalu. It has a long
and sturdy stem, and has been one important commercial mother plant of the Lady’s Slipper orchid, with
the hybrid name is Maudiae, the cross between Paph.
lawrenceanum and Paph. callosum. It can be found
at elevations of 300-450 m above sea level. It can be
grown in any climate, and flowers from March to May.

108

Paph. lowii
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
กลีีบข้้างสีีม่ว่ ง พบในสหพัันธรััฐมาลายา เกาะสุุมาตรา เกาะชวา
เกาะสุุลาเวสีี และเกาะบอร์์เนีียว ที่่ร� ะดัับความสููง 760–1,360
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอก
เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
ระหว่่างเดืือนเมษายน-มิิถุนุ ายน
Paph. lowii
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; medium
size plant.
It has purple petals, and can be found in Federation
of Malaya, Sumatra, Java, Sulawesi and Borneo at
elevations of 760-1,360 m above sea level. It thrives
in cool temperatures, and flowers from April to June.
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Paph. rothschildianum
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดใหญ่่
รองเท้้านารีีชนิิดนี้้�เป็็นที่่�รู้้�จัักและได้้รัับการยอมรัับให้้เป็็น “ราชิินีี
ของรองเท้้านารีี” เนื่่�องจากเป็็นสายพัันธุ์์�ที่�่ออกดอกเป็็นช่่อ
สง่่าต้้นที่่�สมบููรณ์์จะมีีดอกกว้้างได้้ถึึง 30 ซม. พบในบริิเวณ
ภููเขาคิินาบาลูู ทางภาคเหนืือของเกาะบอร์์เนีียว ที่่ร� ะดัับความสููง
� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศ
500-900 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
เย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนกุุมภาพัันธ์์-เมษายน
Paph. rothschildianum
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; large size
plant.
This species is acknowledged as the “Queen of the
Lady’s Slipper Orchid” because of its beautiful
multiflower. Each bloom can be as wide as 30 cm. It
can be found on Mount Kinabalu, the north of Borneo
at elevations of 500-900 m above sea level.
It thrives in cool temperatures, and flowers from
February to April.
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Paph. stonei
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดใหญ่่
ลัักษณะดอกเป็็นเอกลัักษณ์์ มีีกลีีบข้้างที่ย�่ าวและหยัักโค้้ง พบใน
รััฐซาราวัักบนเกาะบอร์์เนีียว ที่ร�่ ะดัับความสููง 60-500 เมตรเหนืือ
ระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือน
เมษายน-มิิถุนุ ายน
Paph. stonei
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; large size
plant.
It has unique long and wavy petals, and can be found
in Sarawak, Borneo, at elevations of 60-500 m above
sea level. It thrives in cool temperatures, and flowers
from April to June.
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Paph. volonteanum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีที่�มี่ ีก้้านดอกยาวมาก พบได้้เฉพาะในรััฐซาบะฮ์์ ทาง
ตอนเหนืือของเกาะบอร์์เนีียว ที่่ร� ะดัับความสููง 60-2,300 เมตร
เหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่าง
เดืือนกรกฎาคม-กัันยายน
Paph. volonteanum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
This species has a very long stem, and can be found
only in Sabah, in the north of Borneo, at elevations
of 60-2,300 m above sea level. It thrives in cool temperatures, and flowers from July to September.
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Paph. virens
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีที่�่เลี้้�ยงยากอีีกชนิิดหนึ่่�ง พบในภููเขาคิินาบาลููของ
ประเทศมาเลเซีีย ที่ร�่ ะดัับความสููง 900-1,650 เมตรเหนืือระดัับ
น้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�่มีีอากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือน
มีีนาคม-เมษายน
Paph. virens
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
This is another species that is difficult to grow. It can
be found on Mount Kinabalu, Malaysia at elevations
of 900-1,650 m above sea level. It thrives in cool
temperatures, and flowers from March to April.
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ถิ่่�นกำำ�เนิิดในประเทศฟิิลิิปปิินส์์ จำำ�นวน 10 ชนิิด
The Philippines 10 species
Paph. acmodontum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
กลีีบข้้างสีีชมพูู กลีีบบนแหลม พบในประเทศฟิิลิิปปิินส์์ ที่�ร่ ะดัับ
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้
ความสููง 1,000-1,500 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
ดีีที่มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนกุุมภาพัันธ์์-พฤษภาคม
Paph. acmodontum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves; medium
size plant.
This species has pink petals and a tapered dorsal
sepal. It can be found in the Philippines at elevations
of 1,000-1,500 m above sea level. It thrives in cool
temperatures, and flowers from February to May.
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Paph. adductum
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดใหญ่่
ดอกช่่อสีีน้ำ�ต
�ำ าล พบในประเทศฟิิลิิปปิินส์์ ที่่ร� ะดัับความสููง 1,250� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศเย็็น
1,350 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
ออกดอกระหว่่างเดืือนมกราคม-พฤษภาคม
Paph. adductum
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; large size
plant.
This species has a brown multiflower, and can be found
in the Phililppines at elevations of 1,250-1,350 m
above sea level. It thrives in cool temperatures, and
flowers from January to May.
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Paph. argus
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
กลีีบข้้างมีีไฝขนาดใหญ่่ พบในประเทศฟิิลิิปปิินส์์ ที่่ร� ะดัับความสููง
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศ
1,150–1,600 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
เย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนมีีนาคม-เมษายน
Paph. argus
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
Its petals have large black spots, and can be found in
the Philippines at elevations of 1,150-1,600 m above
sea level. It thrives in cool temperatures, and flowers
from March to April.
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Paph. ciliolare
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีที่มี�่ ก้ี า้ นใหญ่่ มีีจุดุ ขนาดเล็็กจำำ�นวนมากบนกลีีบข้้าง พบ
ในประเทศฟิิลิิปปิินส์์ ที่ร�่ ะดัับความสููง 300–1,800 เมตรเหนืือ
ระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือน
มีีนาคม-พฤษภาคม
Paph. ciliolare
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
This species has a large stem, and heavily spotted
petals. It can be found in the Philippines at elevations
of 300-1,800 m above sea level. It thrives in cool
temperatures, and flowers from March to May.
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Paph. fowliei
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดเล็็ก
ดอกขนาดเล็็ก กลีีบข้้างเล็็กแคบ พบในประเทศฟิิลิิปปิินส์์ ที่่ร� ะดัับ
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ ี
ความสููง 600-950 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
อากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนมกราคม-เมษายน
Paph. fowliei
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves; small
size plant.
It is a small flower species with narrow petals, and can
be found in the Philippines at elevations of 600-950 m
above sea level. It thrives in cool temperatures, and
flowers from January to April.
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Paph. haynaldianum
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีที่�มี่ ีกลีีบข้้างกางคล้้าย Paph. lowii แต่่มัักมีีสีีอ่่อน
กว่่า พบในประเทศฟิิลิิปปิินส์์ ที่ร�่ ะดัับความสููง 1,400 เมตรจาก
น้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�่มีีอากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือน
มกราคม-เมษายน
Paph. haynaldianum
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; medium
size plant.
The petals are similar to the Paph. lowii, but lighter in
colour. It can be found in the Philippines at elevations
of 1,400 m above sea level. It thrives in cool temperatures, and flowers from January to April.

119

Paph. hennisianum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
กลีีบดอกมีีลัักษณะมัันวาว กลีีบข้้างมัักจะม้้วนไปด้้านหลััง พบ
ในประเทศฟิิลิิปปิินส์์ ที่่ร� ะดัับความสููง 650–1,050 เมตรเหนืือ
ระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้�ยงได้้ดีีที่�มี่ ีอากาศเย็็น ออกดอกระหว่่าง
เดืือนมีีนาคม-มิิถุนุ ายน
Paph. hennisianum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
Its petals are very shiny, and curve backwards. It can
be found in the Philippines at elevations of 6501,050 m above sea level. It thrives in cool temperatures, and flowers from March to June.
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Paph. philippinense
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดใหญ่่
ดอกมีี ลััก ษณะหลากหลาย มีี คุุณ สมบัั ติิท นร้้ อ นได้้ ดีี พบใน
ประเทศฟิิลิิปปิินส์์และเกาะบอร์์เนีียวในพื้้น� ที่ท�่ างตอนเหนืือของ
ประเทศมาเลเซีีย ที่่ร� ะดัับความสููง 500 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล
ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีทั่่ี ว� ไป ออกดอกระหว่่างเดืือนมกราคม-เมษายน

Paph. philippinense
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; large size
plant.
This species has many variation, and withstands heat
well. It can be found in the Philippines and Borneo,
the north of Malaysia at elevations of 500 m above
sea level. It is easily grown in all climates, and flowers
from January to April.
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Paph. randsii
รองเท้้านารีี : ดอกช่่อ ใบเขีียว ต้้นขนาดใหญ่่
รองเท้้านารีีกลุ่่�มใบเขีียวที่เ�่ ลี้้ย� งยาก พบในเกาะมิินดาเนา ที่ร�่ ะดัับ
ความสููง 400 เมตรเหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้ดีที่ี มี�่ อี ากาศ
เย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
Paph. randsii
Lady’s Slipper: multiflower; green leaves; large size
plant.
This is a species of green leaves orchid that is difficult
to grow. It can be found in Mindanao at elevations of
400 m above sea level. It thrives in cool temperatures,
and flowers from May to July.
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Paph. urbanianum
รองเท้้านารีี : ดอกเดี่่ย� ว ใบลาย ต้้นขนาดกลาง
รองเท้้านารีีกลีีบข้้างสีีชมพูู ต้้นแข็็งแรง พบในประเทศฟิิลิิปปิินส์์ ที่่�
ระดัับความสููง 400-800 เมตร เหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเล ปลููกเลี้้ย� งได้้
ดีีที่มี�่ อี ากาศเย็็น ออกดอกระหว่่างเดืือนมีีนาคม-เมษายน
Paph. urbanianum
Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;
medium size plant.
This is a vigorous species with pink petals. It can be
found in the Philippines at elevations of 400-800 m
above sea level. It thrives in cool temperatures, and
flowers from March to April.
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รองเท้านารี “สังวาลย์”
The Sangwan Lady’s Slipper
นัับแต่่ปีี 2537 ที่่�มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ เริ่่�มโครงการเพาะเลี้้�ยง
รองเท้้านารีีในพื้้�นที่่�โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ เพื่่�อปลููกคืืนสู่่�ป่่า
ตามแนวพระราชดำำ�ริขิ องสมเด็็จย่่า โดยรวบรวมทั้้�งสายพัันธุ์์แ� ท้้
และลููกผสมจากแหล่่งต่่าง ๆ จนรวมสายพัันธุ์์�รองเท้้านารีีได้้ทั้้�ง
สิ้้�น 85 ชนิิด ตลอดจนทดลองเพาะพัันธุ์์ใ� หม่่ ๆ ให้้มีลัี กั ษณะพิิเศษ
รองเท้้านารีีลููกผสมจำำ�นวนมากให้้ดอกสวยงาม ลัักษณะสาย
พัันธุ์์�โดดเด่่นเป็็นเอกลัักษณ์์ มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ ได้้ส่่งรองเท้้า
นารีีที่มี่� ลัี กั ษณะดอกสวยงาม โดดเด่่นเข้้าประกวด เปรีียบเสมืือน
การยืืนยัันคุุณลัักษณะและคุุณภาพของรองเท้้านารีีต้้นที่่�มููลนิิธิิ
แม่่ฟ้้าหลวงฯ ได้้ขยายพัันธุ์์�หรืือผสมขึ้้�นมาเอง และดููแลเป็็น
อย่่างดีี อีีกทั้้�งเพื่่�อแสดงความเป็็นเจ้้าของและแหล่่งที่่�มาของ
ต้้นที่่�ได้้รัับรางวััล มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงฯ จึึงได้้กราบบัังคมทููลขอ
พระราชทานพระนามเดิิมของสมเด็็จย่่า คืือ “สัังวาลย์์” มาใช้้ตั้้ง�
เป็็นชื่่อ� ประจำำ�ต้น้ รองเท้้านารีีที่ไ่� ด้้รับั ประกาศนีียบััตรเกีียรติินิยิ ม
จากสมาคมพฤกษชาติิแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
รวมทั้้�งสิ้้�น 101 รางวััล ณ ปีี 2563

เกีียรติินิยิ มของกล้้วยไม้้
ุ จิ าก
การตััดสิินให้้คะแนนกล้้วยไม้้ พิิจารณาโดยคณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
องค์์กรหรืือสมาคมที่เ�่ กี่่ย� วเนื่่อ� งด้้วยการพฤกษศาสตร์์ ซึ่่ง� ได้้รับั การยอมรัับใน
ระดัับสากล เช่่น ราชสมาคมพฤกษชาติิของอัังกฤษ (Royal Horticultural Society : RHS) สมาคมกล้้วยไม้้อเมริิกันั (American Orchid Society : AOS) หรืือ
ของประเทศไทยคืือ สมาคมพฤกษชาติิแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถัมภ์์
ั
(Royal Horticultural Society of Thailand : RHT) เกณฑ์ก์ ารตััดสิินโดยทั่่ว� ไป
มัักจะพิิจารณาจากสามปััจจััยหลััก ได้้แก่่ ความรู้้�และประสบการณ์์ของกรรมการ
รายละเอีียดของกล้้วยไม้้ เช่่น รููปทรงดอก ช่่อดอก สีีสันั ลัักษณะต้้น และคุุณภาพ
ของกล้้วยไม้้ที่ส่�่ ง่ เข้้าประกวด ซึ่่ง� เปรีียบเทีียบกัับกล้้วยไม้้ชนิิดเดีียวกััน หรืือที่เ�่ คย
ได้้รับั การตััดสิินมาแล้้ว
เกณฑ์ก์ ารให้้คะแนนและประกาศนีียบััตรเกีียรติินิยิ มแก่่กล้้วยไม้้ที่ไ�่ ด้้รางวััล
ของสมาคมกล้้วยไม้้ต่า่ ง ๆ ทั่่ว� โลกรวมถึึงในประเทศไทย โดยทั่่ว� ไปมีีมาตรฐาน
คล้้ายคลึึงกััน แบ่่งได้้ดังั นี้้� First Class Certificate (FCC) 90 คะแนนขึ้้น� ไป
รองลงมาคืือ Award of Merit (AM) 80 คะแนนขึ้้น� ไป ถััดมาคืือ Highly
Commended Certificate (HCC) 75 คะแนนขึ้้น� ไป
โดยกล้้วยไม้้ที่ไ�่ ด้้ประกาศนีียบััตรจะได้้รับั การระบุุโดยการเขีียนชื่่อ� ย่่ออัันดัับ
ตามด้้วยตััวย่่อของแต่่ละองค์์กร เช่่น รองเท้้านารีีสุขุ ะกุุล สัังวาลย์์ 14 ได้้รับั
เกีียรติินิยิ ม AM/RHT 83.39 คะแนน

In 1994, the Mae Fah Luang Foundation under Royal
Patronage (MFLF) introduced the Lady’s Slipper propagation programme at the Doi Tung Development Project
(DTDP) in an attempt to return the orchids to the forests
according to the royal wishes of Her Royal Highness
Princess Srinagarindra the Princess Mother. A total of
85 species as well as hybrids from various locations
were collected, and new varieties were propagated
with unique characteristics. As a result, a large number
of hybrids with beautiful blooms were submitted for
competition, which helped to guarantee the characteristics and quality of the MFLF’s propagation programme
that invested so much effort and care into its plants. In
order to indicate its ownership and source, the MFLF
requested royal permission to use the name “Sangwan”
for all the trees that were awarded prizes from the Royal
Horticultural Society of Thailand. As at 2020, there are
a total of 101 awards.
Orchid Distinctions
Distinctions are awarded to orchid species by a panel of
eminent judges from internationally recognized horticultural
societies such as the Royal Horicultural Society (RHS) in the UK,
the American Orchid Society (AOS), or the Royal Horticultural
Society of Thailand (RHT). They are judged mostly based on three
main criteria: the expertise of the judges, physical attributes of
the orchids such as bloom, inflorescence, colour, plant form;
and the quality of submitted orchid compared to those in the
same species, or those that have been previously submitted
for competition.
Standards for judging orchids by various horticultural societies
around the world including Thailand are quite similar:
First Class Certificate (FCC) - over 90 points
Award of Merit (AM) – over 80 points
Highly Commended Certificate (HCC) – over 75 points.
Awarded orchids will indicate the certification and society after
its name, e.g. the Paph. sukhakulii “Sangwan 14” was awarded
AM/RHT 83.39 points.
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รองเท้านารีของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่ได้ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม
จากสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Lady’s Slipper orchids cultivated by the Doi Tung Development Project
have been awarded certification by the Royal Horticultural Society of Thailand (RHT)

126

รองเท้านารีชอ่ งอ่างทองเผือก
‘Sangwan 1’
AM/RHT 82.39 คะแนน
Paph. godefroyae var.
angthong alba ‘Sangwan1’
AM/RHT 82.39 points

Paph. armeniacum
‘Sangwan 1’
FCC/ RHT 90.00 คะแนน
Paph. armeniacum
‘Sangwan 1’
FCC/ RHT 90.00 points

Paph. armeniacum
‘Sangwan 2’
AM/RHT 82.00 คะแนน
Paph. armeniacum
‘Sangwan 2’
AM/RHT 82.00 points

Paph. armeniacum
‘Sangwan 3’
AM/RHT 82.60 คะแนน
Paph. armeniacum
‘Sangwan 3’
AM/RHT 82.60 points

Paph. armeniacum
‘Sangwan 4’
FCC/RHT 88.60 คะแนน*
Paph. armeniacum
‘Sangwan 4’
FCC/RHT 88.60 points*

Paph. armeniacum
‘Sangwan 5’
AM/RHT 81.50 คะแนน
Paph. armeniacum
‘Sangwan 5’
AM/RHT 81.50 points

Paph. armeniacum
‘Sangwan 6’
AM/RHT 82.95 คะแนน
Paph. armeniacum
‘Sangwan 6’
AM/RHT 82.95 points

Paph. armeniacum
‘Sangwan 7’
AM/RHT 80.20 คะแนน
Paph. armeniacum
‘Sangwan 7’
AM/RHT 80.20 points

Paph. armeniacum
‘Sangwan 8’
HCC/RHT 78.75 คะแนน
Paph. armeniacum
‘Sangwan 8’
HCC/RHT 78.75 points

Paph. armeniacum
‘Sangwan 9’
AM/RHT 84.45 คะแนน
Paph. armeniacum
‘Sangwan 9’
AM/RHT 84.45 points

Paph. armeniacum
‘Sangwan 10’
AM/RHT 83.20 คะแนน
Paph. armeniacum
‘Sangwan 10’
AM/RHT 83.20 points

*เดิมเกณฑ์ FCC ต้องได้รับคะแนน 87 คะแนนขึ้นไป
The old standard of FCC must score over 87 points
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รองเท้านารีฝาหอย
‘Sangwan 1’
AM/RHT 82.20 คะแนน
Paph. bellatulum
‘Sangwan 1’
AM/RHT 82.20 points

รองเท้านารีฝาหอย
‘Sangwan 2’
AM/RHT 80.05 คะแนน
Paph. bellatulum
‘Sangwan 2’
AM/RHT 80.05 points

รองเท้านารีฝาหอย
‘Sangwan 6’
HCC/RHT 79.10 คะแนน
Paph. bellatulum
‘Sangwan 6’
HCC/RHT 79.10 points

รองเท้านารีฝาหอย
‘Sangwan 7’
HCC/RHT 79.20 คะแนน
Paph. bellatulum
‘Sangwan 7’
HCC/RHT 79.20 points

Paph. Berenice
‘Sangwan 1’
AM/RHT 81.10 คะแนน
Paph. Berenice
‘Sangwan 1’
AM/RHT 81.10 points
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รองเท้านารีฝาหอย
‘Sangwan 3’
AM/RHT 80.05 คะแนน
Paph. bellatulum
‘Sangwan 3’
AM/RHT 80.05 points

รองเท้านารีฝาหอย
‘Sangwan 4’
HCC/RHT 77.80 คะแนน
Paph. bellatulum
‘Sangwan 4’
HCC/RHT 77.80 points

รองเท้านารีฝาหอย
‘Sangwan 5’
HCC/RHT 79.80 คะแนน
Paph. bellatulum
‘Sangwan 5’
HCC/RHT 79.80 points

รองเท้านารีดอยตุง
‘Sangwan 1’
AM/RHT 82.25 คะแนน
Paph. charlesworthii
‘Sangwan 1’
AM/RHT 82.25 points

รองเท้านารีดอยตุง
‘Sangwan 2’
AM/RHT 81.22 คะแนน
Paph. charlesworthii
‘Sangwan 2’
AM/RHT 81.22 points

Paph. delenatii
‘Sangwan 1’
AM/RHT 81.00 คะแนน
Paph. delenatii
‘Sangwan 1’
AM/RHT 81.00 points

Paph. delenatii
‘Sangwan 2’
AM/RHT 82.48 คะแนน
Paph. delenatii
‘Sangwan 2’
AM/RHT 82.48 points

รองเท้านารีดอยตุง
‘Sangwan 3’
AM/RHT 82.50 คะแนน
Paph. charlesworthii
‘Sangwan 3’
AM/RHT 82.50 points

รองเท้านารีดอยตุง
‘Sangwan 4’
AM/RHT 83.70 คะแนน
Paph. charlesworthii
‘Sangwan 4’
AM/RHT 83.70 points

รองเท้านารีดอยตุง
‘Sangwan 5’
AM/RHT 82.30 คะแนน
Paph. charlesworthii
‘Sangwan 5’
AM/RHT 82.30 points

รองเท้านารีเชียงดาว
‘Sangwan 1’
AM/RHT 84.96 คะแนน
Paph. dianthum
‘Sangwan 1’
AM/RHT 84.96 points
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Paph. Fumi’s Gold
‘Sangwan 1’
AM/RHT 81.50 คะแนน
Paph. Fumi’s Gold ‘
Sangwan 1’
AM/RHT 81.50 points

Paph. Fumi’s Gold
‘Sangwan 2’
AM/RHT 82.02 คะแนน
Paph. Fumi’s Gold ‘
Sangwan 2’
AM/RHT 82.02 points

Paph. Graham Robertson
‘Sangwan 1’
HCC/RHT 79.48 คะแนน
Paph. Graham Robertson
‘Sangwan 1’
HCC/RHT 79.48 points

รองเท้านารีอินทนนท์ลาว
‘Sangwan 1’
AM/RHT 82.60 คะแนน
Paph. gratrixianum
‘Sangwan 1’
AM/RHT 82.60 points
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รองเท้านารีอินทนนท์ลาว
‘Sangwan 2’
AM/RHT 80.45 คะแนน
Paph. gratrixianum
‘Sangwan 2’
AM/RHT 80.45 points

รองเท้านารีอินทนนท์ลาว
‘Sangwan 3’
AM/RHT 83.70 คะแนน
Paph. gratrixianum
‘Sangwan 3’
AM/RHT 83.70 points

Paph. Harold Koopowitz
‘Sangwan 1’
AM/RHT 81.10 คะแนน
Paph. Harold Koopowitz
‘Sangwan 1’
AM/RHT 81.10 points

Paph. Harold Koopowitz
‘Sangwan 2’
AM/RHT 80.73 คะแนน
Paph. Harold Koopowitz
‘Sangwan 2’
AM/RHT 80.73 points

Paph. henryanum
‘Sangwan 1’
AM/RHT 82.46 คะแนน
Paph. henryanum
‘Sangwan 1’
AM/RHT 82.46 points

Paph. henryanum
‘Sangwan 2’
AM/RHT 81.31 คะแนน
Paph. henryanum
‘Sangwan 2’
AM/RHT 81.31 points

Paph. henryanum
‘Sangwan 3’
AM/RHT 84.40 คะแนน
Paph. henryanum
‘Sangwan 3’
AM/RHT 84.40 points

Paph. henryanum
‘Sangwan 4’
AM/RHT 81.25 คะแนน
Paph. henryanum
‘Sangwan 4’
AM/RHT 81.25 points

Paph. henryanum
‘Sangwan 5’
AM/RHT 81.04 คะแนน
Paph. henryanum
‘Sangwan 5’
AM/RHT 81.04 points

Paph. henryanum
‘Sangwan 6’
AM/RHT 81.48 คะแนน
Paph. henryanum
‘Sangwan 6’
AM/RHT 81.48 points

131

รองเท้านารีเหลืองเลย
‘Sangwan 1’
HCC/RHT 78.00 คะแนน
Paph. hirsutissimum
‘Sangwan 1’
HCC/RHT 78.00 points

รองเท้านารีเหลืองเลย
‘Sangwan 2’
AM/RHT 82.60 คะแนน
Paph. hirsutissimum
‘Sangwan 2’
AM/RHT 82.60 points

รองเท้านารีเหลืองเลย
‘Sangwan 3’
AM/RHT 80.30 คะแนน
Paph. hirsutissimum
‘Sangwan 3’
AM/RHT 80.30 points

รองเท้านารีเหลืองเลย
‘Sangwan 4’
AM/RHT 81.50 คะแนน
Paph. hirsutissimum
‘Sangwan 4’
AM/RHT 81.50 points

รองเท้านารีเหลืองเลย
‘Sangwan 5’
HCC/RHT 79.30 คะแนน
Paph. hirsutissimum
‘Sangwan 5’
HCC/RHT 79.30 points

รองเท้านารีเหลืองเลย
‘Sangwan 6’
AM/RHT 81.60 คะแนน
Paph. hirsutissimum
‘Sangwan 6’
AM/RHT 81.60 points

รองเท้านารีเหลืองเลย
‘Sangwan 7’
AM/RHT 82.86 คะแนน
Paph. hirsutissimum
‘Sangwan 7’
AM/RHT 82.86 points

รองเท้านารีเหลืองเลย
‘Sangwan 8’
AM/RHT 83.80 คะแนน
Paph. hirsutissimum
‘Sangwan 8’
AM/RHT 83.80 points

รองเท้านารีเหลืองเลย
‘Sangwan 9’
AM/RHT 83.00 คะแนน
Paph. hirsutissimum
‘Sangwan 9’
AM/RHT 83.00 points

รองเท้านารีเหลืองเลย
‘Sangwan 10’
AM/RHT 84.20 คะแนน
Paph. hirsutissimum
‘Sangwan 10’
AM/RHT 84.20 points

รองเท้านารีเหลืองเลย
‘Sangwan 11’
AM/RHT 82.90 คะแนน
Paph. hirsutissimum
‘Sangwan 11’
AM/RHT 82.90 points

รองเท้านารีเหลืองเลย
‘Sangwan 12’
AM/RHT 84.50 คะแนน
Paph. hirsutissimum
‘Sangwan 12’
AM/RHT 84.50 points

รองเท้านารีเหลืองเลย
‘Sangwan 13’
AM/RHT 82.54 คะแนน
Paph. hirsutissimum
‘Sangwan 13’
AM/RHT 82.54 points
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Paph. Magic Lantern
‘Sangwan 1’
HCC/RHT 78.00 คะแนน
Paph. Magic Lantern
‘Sangwan 1’
HCC/RHT 78.00 points

Paph. Magic Lantern
‘Sangwan 2’
AM/RHT 80.65 คะแนน
Paph. Magic Lantern
‘Sangwan 2’
AM/RHT 80.65 points

Paph. micranthum
‘ Sangwan 1’
HCC/RHT 79.00 คะแนน
Paph. micranthum
‘ Sangwan 1’
HCC/RHT 79.00 points

Paph. micranthum
‘ Sangwan 2’
AM/RHT 82.95 คะแนน
Paph. micranthum
‘ Sangwan 2’
AM/RHT 82.95 points

Paph. micranthum
‘ Sangwan 3’
AM/RHT 81.22 คะแนน
Paph. micranthum
‘ Sangwan 3’
AM/RHT 81.22 คะแนน

Paph. micranthum
‘ Sangwan 6’
AM/RHT 82.41 คะแนน
Paph. micranthum
‘ Sangwan 6’
AM/RHT 82.41 คะแนน

Paph. micranthum
‘ Sangwan 8’
AM/RHT 82.90 คะแนน
Paph. micranthum
‘ Sangwan 8’
AM/RHT 82.90 คะแนน

Paph. micranthum
‘ Sangwan 9’
AM/RHT 81.00 คะแนน
Paph. micranthum
‘ Sangwan 9’
AM/RHT 81.00 คะแนน

Paph. micranthum
‘ Sangwan 4’
AM/RHT 80.52 คะแนน
Paph. micranthum
‘ Sangwan 4’
AM/RHT 80.52 คะแนน

Paph. micranthum
‘ Sangwan 5’
FCC/RHT 89.03 คะแนน*
Paph. micranthum
‘ Sangwan 5’
FCC/RHT 89.03 คะแนน*

*เดิมเกณฑ์ FCC ต้องได้รับคะแนน 87 คะแนนขึ้นไป
The old standard of FCC must score over 87 points
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Paph. malipoense
‘Sangwan 1’
HCC/RHT 79.50 คะแนน
Paph. malipoense
‘Sangwan 1’
HCC/RHT 79.50 points

Paph. Mint Chocolate
‘Sangwan 1’
AM/RHT 80.20 คะแนน
Paph. Mint Chocolate
‘Sangwan 1’
AM/RHT 80.20 points

รองเท้านารีขาวสตูล
‘Sangwan 1’
AM/RHT 85.82 คะแนน
Paph. niveum
‘Sangwan 1’
AM/RHT 85.82 points
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Paph. malipoense
‘Sangwan 2’
HCC/RHT 76.52 คะแนน
Paph. malipoense
‘Sangwan 2’
HCC/RHT 76.52 points

Paph. malipoense
‘Sangwan 3’
AM/RHT 84.40 คะแนน
Paph. malipoense
‘Sangwan 3’
AM/RHT 84.40 points

Paph. malipoense
‘Sangwan 4’
HCC/RHT 78.25 คะแนน
Paph. malipoense
‘Sangwan 4’
HCC/RHT 78.25 points

Paph. Norito Hasegawa
‘Sangwan 1’
AM/RHT 81.25 คะแนน
Paph. Norito Hasegawa
‘Sangwan 1’
AM/RHT 81.25 points

Paph. Norito Hasegawa
‘Sangwan 2’
HCC/RHT 78.00 คะแนน
Paph. Norito Hasegawa
‘Sangwan 2’
HCC/RHT 78.00 points

Paph. Norito Hasegawa
‘Sangwan 3’
AM/RHT 82.75 คะแนน
Paph. Norito Hasegawa
‘Sangwan 3’
AM/RHT 82.75 points

Paph. Norito Hasegawa
‘Sangwan 4’
AM/RHT 81.40 คะแนน
Paph. Norito Hasegawa
‘Sangwan 4’
AM/RHT 81.40 points

รองเท้้านารีีเมืืองกาญจน์์
หรืือหนวดฤาษีี
‘Sangwan 1’
AM/RHT 83.90 คะแนน
Paph. parishii
‘Sangwan 1’
AM/RHT 83.90 points

Paph. Princess Sangwan
‘Sangwan 1’
HCC/RHT 79.30 คะแนน
Paph. Princess Sangwan
‘Sangwan 1’
HCC/RHT 79.30 points
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Paph. purpuratum
‘Sangwan 1’
AM/RHT 82.80 คะแนน
Paph. purpuratum
‘Sangwan 1’
AM/RHT 82.80 points

Paph. purpuratum
‘Sangwan 2’
AM/RHT 81.09 คะแนน
Paph. purpuratum
‘Sangwan 2’
AM/RHT 81.09 points

Paph. rothschildianum
‘Sangwan 1’
AM/RHT 84.60 คะแนน
Paph. rothschildianum
‘Sangwan 1’
AM/RHT 84.60 points

Paph. rothschildianum
‘Sangwan 2’
AM/RHT 82.20 คะแนน
Paph. rothschildianum
‘Sangwan 2’
AM/RHT 82.20 points

รองเท้ า นารี สุข ะกุ ล หรือ ปี ก
แมลงปอ ‘Sangwan 1’
FCC/RHT 88.50 คะแนน*
Paph. sukhakulii
‘Sangwan 1’
FCC/RHT 88.50 points*

รองเท้ า นารี สุข ะกุ ล หรือ ปี ก
แมลงปอ ‘Sangwan 2’
AM/RHT 80.50 คะแนน
Paph. sukhakulii
‘Sangwan 2’
AM/RHT 80.50 points

*เดิมเกณฑ์ FCC ต้องได้รับคะแนน 87 คะแนนขึ้นไป
The old standard of FCC must score over 87 points
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รองเท้ า นารี สุข ะกุ ล หรือ ปี ก
แมลงปอ ‘Sangwan 3’
AM/RHT 81.00 คะแนน
Paph. sukhakulii ‘
Sangwan 3’
AM/RHT 81.00 points

รองเท้ า นารี สุข ะกุ ล หรือ ปี ก
แมลงปอ ‘Sangwan 4’
AM/RHT 82.60 คะแนน
Paph. sukhakulii
‘Sangwan 4’
AM/RHT 82.60 points

รองเท้ า นารี สุข ะกุ ล หรือ ปี ก
แมลงปอ ‘Sangwan 5’
AM/RHT 81.91 คะแนน
Paph. sukhakulii
‘Sangwan 5’
AM/RHT 81.91 points

รองเท้ า นารี สุข ะกุ ล หรือ ปี ก
แมลงปอ ‘Sangwan 6’
AM/RHT 83.25 คะแนน
Paph. sukhakulii
‘Sangwan 6’
AM/RHT 83.25 points

รองเท้ า นารี สุข ะกุ ล หรือ ปี ก
แมลงปอ ‘Sangwan 7’
AM/RHT 83.15 คะแนน
Paph. sukhakulii
‘Sangwan 7’
AM/RHT 83.15 points

รองเท้ า นารี สุข ะกุ ล หรือ ปี ก
แมลงปอ ‘Sangwan 8’
AM/RHT 83.91 คะแนน
Paph. sukhakulii
‘Sangwan 8’
AM/RHT 83.91 points

รองเท้ า นารี สุข ะกุ ล หรือ ปี ก
แมลงปอ ‘Sangwan 9’
AM/RHT 83.00 คะแนน
Paph. sukhakulii
‘Sangwan 9’
AM/RHT 83.00 points

รองเท้ า นารี สุข ะกุ ล หรื อ ปี ก
แมลงปอ ‘Sangwan 10’
AM/RHT 83.00 คะแนน
Paph. sukhakulii
‘Sangwan 10’
AM/RHT 83.00 points

รองเท้ า นารี สุข ะกุ ล หรือ ปี ก
แมลงปอ ‘Sangwan 11’
AM/RHT 82.76 คะแนน
Paph. sukhakulii
‘Sangwan 11’
AM/RHT 82.76 points

รองเท้ า นารี สุข ะกุ ล หรือ ปี ก
แมลงปอ ‘Sangwan 12’
AM/RHT 82.05 คะแนน
Paph. sukhakulii
‘Sangwan 12’
AM/RHT 82.05 points

รองเท้ า นารี สุข ะกุ ล หรือ ปี ก
แมลงปอ ‘Sangwan 13’
AM/RHT 83 คะแนน
Paph. sukhakulii
‘Sangwan 13’
AM/RHT 83 points

รองเท้ า นารี สุข ะกุ ล หรือ ปี ก
แมลงปอ ‘Sangwan 14’
AM/RHT 83.39 คะแนน
Paph. sukhakulii
‘Sangwan 14’
AM/RHT 83.39 points

รองเท้ า นารี สุข ะกุ ล หรื อ ปี ก
แมลงปอ ‘Sangwan 15’
AM/RHT 85.30 คะแนน
Paph. sukhakulii
‘Sangwan 15’
AM/RHT 85.30 points

รองเท้ า นารี สุข ะกุ ล หรือ ปี ก
แมลงปอ ‘Sangwan 16’
AM/RHT 82.30 คะแนน
Paph. sukhakulii
‘Sangwan 16’
AM/RHT 82.30 points
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Paph. Saint Swithin
‘Sangwan 1’
AM/RHT 80.10 คะแนน
Paph. Saint Swithin
‘Sangwan 1’
AM/RHT 80.10 points

Paph. Umatilla
‘Sangwan 1’
AM/RHT 81.71 คะแนน
Paph. Umatilla
‘Sangwan 1’
AM/RHT 81.71 points

Paph. wenshanense
‘Sangwan 1’
HCC/RHT 79.30 คะแนน
Paph. wenshanense
‘Sangwan 1’
HCC/RHT 79.30 points
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Paph. wenshanense
‘Sangwan 2’
AM/RHT 82.55 คะแนน
Paph. wenshanense
‘Sangwan 2’
AM/RHT 82.55 points

Paph. Wossner Vietnam
Gold
‘Sangwan 1’
AM/RHT 81.97 คะแนน
Paph. Wossner Vietnam
Gold
‘Sangwan 1’
AM/RHT 81.97 points
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รองเท้านารีลูกผสมของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
จากราชสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศอังกฤษ จำ�นวน 8 ชื่อ
The 8 Lady’s Slipper hybrids from the DTDP have been registered with
the Royal Horicultural Society (RHS) of the UK.
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Paphiopedilum Princess Sangwan
(31 ธันวาคม 2547)
ลูกผสมระหว่างรองเท้านารีช่องอ่างทอง ที่สมเด็จย่าเคยเสด็จ
พระราชดำ�เนินขึน้ ไปทอดพระเนตรทีห่ มูเ่ กาะอ่างทอง กับรองเท้า
นารีดอยตุง มีถ่ินกำ�เนิดอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
ตัวดอกมีสขี าวลายบานเย็นหรือบานเย็นเข้มทง้ั ดอก ทรงดอกกลม
สีชมพูเข้ม ขนาดกะทัดรัด
Paphiopedilum Princess Sangwan
(31 December 2004)
A hybrid that is the result of crossing Paphiopedilum
godefroyae var. angthong that the Princess Mother
climbed to observe at the Angthong Islands, and
Paphiopedilum charlesworthii that is endemic to the
DTDP. It has white flowers with dappled with fuchsia all
over. The round bloom is compact in size.

Paphiopedilum Sangwan Anniversary 108th
(29 สิงหาคม 2551)
ลูกผสมระหว่าง Paphiopedilum charlesworthii x Paphiopedilum Rosita ลักษณะดอกคล้ายรองเท้านารีกลุม่ คางกบ ให้
ดอกสีชมพู ชมพูเข้ม และแดง ลักษณะใบมีลาย ตั้งชื่อเพื่อรำ�ลึก
ถึงสมเด็จย่าในวาระครบรอบพระชนมายุปีที่ 108
Paphiopedilum Sangwan Anniversary 108th
(29 August 2008)
This hybrid is the result of crossing Paphiopedilum
charlesworthii x Paphiopedilum Rosita . The bloom is
similar to the Paph. callosum, and ranges in colour
from pink, dark pink to red, with mottled leaves. The
name was given to mark the 108th anniversary of the
birth of the Princess Mother.
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Paphiopedilum Sangwan Celebration 108th
(29 สิงหาคม 2551)
ลูกผสมระหว่าง Paphiopedilum charlesworthii x Paphiopedilum Holdenii ลักษณะดอกคล้ายรองเท้านารีกลุม่ คางกบ ให้ดอก
สีชมพู ชมพูเข้ม และแดง ลักษณะใบมีลาย ตัง้ ชอื่ เพื่อรำ�ลึกถึงสมเด็จย่า
ในวาระครบรอบพระชนมายุปที ่ี 108
Paphiopedilum Sangwan Celebration 108th
(29 August 2008)
This hybrid is the result of crossing Paphiopedilum
charlesworthii x Paphiopedilum Holdenii . The bloom is
similar to the Paph. callosum, and ranges in colour from
pink, dark pink to red, with mottled leaves. The name was
given to mark the 108th anniversary of the birth of the
Princess Mother.
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Paphiopedilum Doitung Jade
(29 มิถุนายน 2553)
ลููกผสมระหว่่าง Paphiopedilum Vert x Paphiopedilum
Emerald ให้้ดอกสีีขาวและเขีียว มีีใบลาย อยู่่�ในกลุ่่�มลููกผสม
Maudiae
Paphiopedilum Doitung Jade
(29 June 2010)
This hybrid is the result of crossing Paphiopedilum
Vert x Paphiopedilum Emerald , with white and green
flowers and mottled leaves. It is a Maudiae Type
hybrid.

Paphiopedilum Doitung Ruby
(29 มิถุนายน 2553)
ลููกผสมระหว่่าง Paphiopedilum callosum x Paphiopedilum Rosita ให้้ดอกสีีชมพููลายน้ำำ��ตาล มีีใบลาย อยู่่�ในกลุ่่�ม
ลููกผสม Maudiae

Paphiopedilum Doitung Red
(9 ธันวาคม 2554)
ลููกผสมระหว่่าง Paphiopedilum Cosmopolitan x Paphiopedilum charlesworthii ให้้ดอกสีีชมพููลายน้ำำ��ตาล มีีใบลาย

Paphiopedilum Doitung Red
(9 December 2011)
Paphiopedilum Doitung Ruby
(29 June 2010)
This hybrid is the result of crossing Paphiopedilum
This hybrid is the result of crossing Paphiopedilum Cosmopolitan x Paphiopedilum charlesworthii. It has
callosum x Paphiopedilum Rosita, and has pink flowers pink flowers with brown markings and mottled leaves.
with brown markings, mottled leaves. It is a Maudiae Type
hybrid.
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Paphiopedilum Doitung Emerald
(9 ธันวาคม 2554)
ลูกผสมระหว่าง Paphiopedilum Vert x Paphiopedilum
Maudiae ให้ดอกสีขาวและเขียว มีใบลาย อยู่ในกลุ่มลูกผสม
Maudiae

Paphiopedilum Doitung Shan
(9 ธันวาคม 2554)
ลููกผสมเชิิงซ้้อนระหว่่าง Paphiopedilum Montagnard x
Paphiopedilum philippinense ให้้ดอกเป็็นช่่อสีีขาวน้ำำ��ตาล
เขีียว มีีใบลาย

Paphiopedilum Doitung Emerald
(9 December 2011)
This hybrid is the result of crossing Paphiopedilum Vert
x Paphiopedilum Maudiae, and has white and green
flowers, mottled leaves. It is a Maudiae Type hybrid.

Paphiopedilum Doitung Shan
(9 December 2011)
This hybrid is the result of crossing Paphiopedilum
Montagnard x Paphiopedilum philippinense, and has
a multiflower with white, brown and green flowers,
and mottled leaves.
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รองเท้านารีลูกผสมที่ยังไม่ได้จดทะเบียนตั้งชื่อลูกผสม จำ�นวน 7 สายพันธุ์
The 7 Lady’s Slipper hybrids that have not yet been named and registered.

Paph. armeniacum x Paph. Kiryu

Paph. Hsinying Alex x Paph. Maudiae Paph. Rosita x Paph. sukhakulii

Paph. Stoney-O x Paph. primulinum Paph. hirsutissimum x Paph. exul

Paph. Doitung Jade x Paph.
Hsinying Alex

Paph. exul x Paph. wardii
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การปลูกเลี้ยงรองเท้านารี
LADY’S SLIPPER CULTIVATION
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“เราต้้องเข้้าใจให้้ลึก
ึ ซึ้้�งว่่าทรััพยากรป่่าไม้้นั้้�นสำำ�คัญ
ั ต่่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งป่่าไม้้เป็็นแหล่่งต้้นน้ำำ��ลำำ�ธารที่่�ให้้ความชุ่่�มฉ่ำำ��ต่อ่

แผ่่นดิินและป่่าไม้้ ต้้องมีีสััตว์์เพื่่�อช่่วยในการขยายพัันธุ์์�และสร้้างความสมดุุลของธรรมชาติิ ส่่วนสััตว์์ป่่านั้้�นก็็ต้้องมีีแหล่่งอาหารและ
ที่่�อยู่่�อาศััยจึึงกล่่าวได้้ว่า่ มนุุษย์์ ป่่าไม้้ และสััตว์์ป่่า มีีความสััมพัันธ์์กัันอย่่างละเอีียดลึึกซึ้้�งจนไม่่สามารถจะขาดส่่วนหนึ่่�งส่่วนใดได้้”
พระราชดำำ�รััส สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง
วัันที่่� 20 ธัันวาคม 2525 ณ บ้้านถ้ำำ��ติ้้�ว อำำ�เภอส่่องดาว จัังหวััดสกลนคร
“We should be aware that our natural forest resources are truly important for us. Forests, particularly, are

the sources of streams and rivers that provide succulence for the land and the forests. It is necessary to have
animals to help propagate and create a balance in nature. Wildlife needs a source of food and habitat. It is
safe to say that man, forests and wildlife are mutually dependent, and cannot survive without each other.”

Statement by Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother
20 December 1982, Tham Thew village, Song Dao District, Sakon Nakhon Province
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รองเท้้านารีีเป็็นกล้้วยไม้้ที่ส�่ วยงามและมีีเอกลัักษณ์์ที่่ห� ลากหลาย
ขึ้้น� อยู่่�กัับถิ่่น� ที่่อ� ยู่่�และปััจจััยแวดล้้อมทางธรรมชาติิ บางชนิิดเป็็น
พัันธุ์์ห� ายากและกระจายพัันธุ์์เ� ฉพาะถิ่่น� จึึงอยู่่�ในความนิิยมของ
นัักเล่่นกล้้วยไม้้เสมอมา จึึงมีีการเพาะและขยายพัันธุ์์ร� องเท้้านารีี
เพื่่�อนำำ�มาปลููกเลี้้ย� งเป็็นไม้้ประดัับสวยงามหรืือปลููกเป็็นงานอดิิเรก
ด้้วยขนาดและลัักษณะต้้นและทรงต้้นที่่ก� ระทััดรััด และดอกหลาย
ลัักษณะและสีีสันั อีีกทั้้ง� อายุุดอกอยู่่�ได้้หลายสััปดาห์์ จึึงเหมาะกัับ
การเป็็นไม้้ประดัับ ที่่ส� วยงามเพิ่่�มชีวีี ตชี
ี วี าให้้กับั ห้้อง
รองเท้้านารีีสามารถปลููกเลี้้�ยงได้้ทั้้�งภายในและภายนอกอาคาร
หลัักการปลููกเลี้้�ยงรองเท้้านารีีอย่่างง่่าย ๆ คืือวััสดุุปลูกู ต้้องโปร่่ง
ระบายน้ำำ��ได้้ดีี แม้้รองเท้้านารีีจะเติิบโตได้้ดีใี นวััสดุุรองปลููกที่่ชื้� น้�
ตลอดเวลา แต่่ต้อ้ งระวัังไม่่ให้้แฉะเกิินไป เพราะต้้นอาจจะเน่่าได้้
และควรหลีีกเลี่่�ยงการรดน้ำำ��โดนใบและดอก เพื่่�อจะได้้ไม่่มีีรอย
และเน่่าง่่าย ต้้นรองเท้้านารีีชอบที่ที่่� มี่� แี สงแดดส่่องรำำ�ไร หากปลููก
ในบ้้านควรนำำ�ต้น้ ออกรัับแสงแดดอ่่อน ๆ นอกบ้้านบ้้างเป็็นครั้้ง� คราว
และ สามารถใช้้ผ้้าชุุบน้ำำ�� หมาด ๆ เช็็ดฝุ่่�นออกจากผิิวใบได้้เบา ๆ
เพื่่�อเปิิดทางให้้ใบได้้รัับแสงอย่่างเต็็มที่่� รองเท้้านารีีต้้องการปุ๋๋�ย
ปริิมาณน้้อย สามารถให้้ได้้ทั้้ง� ปุ๋๋�ยน้ำำ�� และปุ๋๋�ยเกล็็ด เทคนิิคการให้้
ปุ๋๋�ยที่่�ช่่วยเร่่งการเจริิญได้้ดีี คืือ ควรรดน้ำำ��รองเท้้านารีีให้้ชื้้�นก่่อน
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� กู ใหม่่ ควรรอจนกว่่า
แล้้วจึึงรดปุ๋๋�ยตามลงไป ไม่่ควรให้้ปุ๋๋�ยต้้นที่่ปลู
จะแตกรากแตกหน่่อจึึงเริ่่�มป้้อนสารอาหารได้้ การให้้ปุ๋๋�ยต้้นที่่�
กำำ�ลัังเติิบโตจะเห็็นผลได้้อย่่างชััดเจนที่่�สุุด
โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ รัับสนองพระราชปณิิธานสมเด็็จย่่า ที่่�
จะดููแลรัักษาธรรมชาติิแม้้จะเป็็นเพีียงรองเท้้านารีีต้น้ น้้อยที่นั่� บั
วัันจะหายากขึ้้�น การรวบรวมขยายพัันธุ์์�ตลอดจนพััฒนาพัันธุ์์�
ลูู ก ผสมเป็็ น การเพิ่่� มจำำ� นวนกล้้ ว ยไม้้ พัั น ธุ์์� นี้้� ไ ม่่ ใ ห้้ สูู ญ ไป
รองเท้้านารีีดอยตุุงของโครงการฯ ได้้กลัับสู่่�แหล่่งกำำ�เนิิดในป่่าหิินปููน
อีีกครั้้ง� หากแต่่การที่จ�่ ะอยู่่�รอดเติิบโตเพิ่่�มจำ�ำ นวนได้้นั้้น� ขึ้้น� อยู่่�กัับ
ั ของชีีวิตต้
ิ น้ ไม้้ที่ส� ่ วยงามและความตั้้�งใจ
ความตระหนัักในความสำำ�คัญ
ที่่จ� ะรัักษาแหล่่งกำำ�เนิิดของพัันธุ์์ไ� ม้้ การขยายพัันธุ์์แ� ละเพาะเลี้้�ยง
รองเท้้ า นารีี ใ นเชิิ ง การค้้ า ก็็ เ ป็็ น วิิ ธีี ห นึ่่� ง ที่่� จ ะทำำ� ให้้ ไ ม่่ ต้้ อ งไป
แสวงหา และลอบเก็็บต้้นออกมาจากแหล่่งธรรมชาติิ ไม่่ต้้อง
รุุกรานป่่า และยัังสามารถสร้้างรายได้้อีีกด้้วย
รองเท้้านารีีเป็็นหนึ่่�งตััวอย่่างของการดููแลรัักษาป่่าและธรรมชาติิ
เป็็นจุุดเล็็ก ๆ จุุดหนึ่่�งของงานอนุุรักั ษ์์ป่่าของมููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวงฯ
ที่่เ� มื่่�อผนวกหลายจุุดเข้้ามาก็็จะเป็็นผืืนป่่าธรรมชาติิที่ง่� ดงามและ
หลากหลายในชีีวภาพ เป็็นสมบััติิของลููกหลานต่่อไป

The Lady’s Slipper orchid is a beautiful species of wild
flower, with unique characteristics depending upon its
natural habitat. Some are rare and endemic to particular
regions only, and have always been much sought after
by collectors and admirers. It was therefore necessary to
meet this demand and to cultivate and propagate the
Lady’s Slipper orchid as decorative house plants or for
admirers to grow as a hobby. Due to their compact size,
their exuberant and unique shape and color patterns,
as well as the longevity of the flowers that last for weeks,
they are considered to be perfect ornamental plants
for any house or room and as a much-appreciated gift.
Lady’s Slipper orchids can be grown both inside and
outside. The basic requirement to successfully cultivate
them is to ensure they are potted in well-drained soil. To
thrive, this must be moist; but if it is too soggy, the plant
will rot. The leaves and bloom should not be watered to
prevent spotting on the petals and rotting of the root.
They should be grown in dappled or indirect sunlight,
or if grown indoors, they should be taken out to catch
the sun once in a while. The flowers and leaves should
be given a gentle wipe with a damp cloth to allow the
leaves to get the full benefit of the sunlight. The Lady’s
Slipper requires very little well-diluted fertilizer; either
in liquid or powder form. The proper fertilizing technique
is to water the plant until moist, then apply the liquid
fertilizer. Do not fertilise newly grown plants; rather wait

until the roots and shoots have sprung up robustly before
adding nutrients. The best time to fertilise plants is when
they are maturing.
The Doi Tung Development Project carries out the vision
of Her Royal Highness Princess Srinagarindra, The Princess
Mother, to protect the natural environment, even if it is
at the level of a small Lady’s Slipper orchid that was becoming increasingly rare in the wild. The cultivation and
propagation project, as well as the development of new
hybrids, have helped to increase this species of plants.
The DTDP’s Doi Tung Lady’s slipper orchids have now been
restored to their original habitat in the limestone forests,
Their survival however depends on public awareness of
the importance of every beautiful species of flora, and
the will to preserve their natural habitats. The cultivation
and propagation of Lady’s Slipper orchids for commercial purposes is therefore one alternative that prevents
poaching the orchids from their natural habitat. And not
only does it prevent the encroachment of forests, it also
creates opportunities for sustainable livelihoods.
The Lady’s Slipper orchid programme is just one example
of environmental conservation, a speck in the Mae Fah
Luang Foundation’s forest conservation efforts. But when
these small specks are joined together, they form a vast
swathe of natural forest, full of stunning biodiversity that
will remain a heritage for future generations.
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หลากไอเดีียเติิมสีีสัันให้้บ้้านด้้วยรองเท้้านารีี
Ideas for revitalising the home with
the Lady’s Slipper Orchid

Paph. Graham Robertson
(sukhakulii x henryanum)
154

Paph. dayanum
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Paph. Magic Lantern
(micranthum x delenatii)
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Paph. Maudiae
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Paph. Graham Robertson
(sukhakulii x henryanum)
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Paph. Hung Sheng Tango
(leucochilum x anitum)

Paph. Graham Robertson
(sukhakulii x henryanum)

Paph. barbatum
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Paph. Harold Koopowitz
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Paph. barbatum
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Paph. Angel Hair
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Paph. Deena Nicol
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