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ดอยตุุงในอดีตุ เป็็นพ้ื้�นทีี่�ป่็าสงวนบนเท้ี่อกดอยสูงทีี่�แที่บจะตุัดขาดจากโลกภายนอก ไม่่มี่แม้่แตุ่สาธารณููป็โภคขั�นพ้ื้�นฐาน ถนน

หนที่าง ที่างการเข้าม่าดูแลได้ไม่่ทัี่�วถึง ผูู้้คนในพ้ื้�นทีี่�เป็็นกลุ่ม่ชาตุิพัื้นธุ�ทีี่�ไม่่มี่สัญชาติุ เอาชีวิตุรอดด้วยการถางป็่า ที่ำาไร่หมุ่นเวียน  

ผู้้นป่็าจงึถกูรกุรานจนกลายเป็็นภเูขาหวัโลน้ มี่เพื้ยีงทุ่ี่งดอกฝ่ิ่�นที่ี�บานสะพื้รั�ง เป็็นความ่งาม่ที่ี�บันดาลไดทั้ี่�งเงนิตุราและความ่หายนะ

แก่ธรรม่ชาติุตุลอดจนชีวิตุม่นุษย� ชีวิตุแร้นแค้น ไม่่รู้วา่วันตุ่อไป็จะมี่อะไรให้ครอบครัวได้ป็ระทัี่งชีวิตุ ตุ้องหันไป็พึื้�งพิื้งสิ�งผิู้ดกฎหม่าย 

ไม่่ว่าจะป็ลูกฝ่ิ่�น ค้ายาเสพื้ติุด หร้อแม้่แตุ่ขายลูกสาว   

ในปี็ 2530 สม่เด็จพื้ระศรีนครินที่ราบรม่ราชชนนีหร้อสม่เด็จย่าของป็วงชนชาวไที่ย เสด็จพื้ระราชดำาเนินม่ายังพ้ื้�นทีี่�บริเวณูหน่วย

อนุรักษ�ตุ้นนำ�า 31 ดอยตุุง ที่อดพื้ระเนตุรสภาพื้พ้ื้�นทีี่� และเข้าพื้ระทัี่ยดีว่า เร้�องทีี่�เห็นไม่่ว่าเร้�องการตัุดไม้่ที่ำาลายป่็า ยาเสพื้ติุด  

กองกำาลังตุา่งดา้วทีี่�แฝิ่งตัุวในดนิแดนไที่ย มี่ตุ้นเหตุุสำาคัญ ค้อ ความ่ยากจนและขาดโอกาสในชวิีตุ จึงที่รงม่พีื้ระราชดำาริทีี่�จะแกไ้ขป็ญัหา 

ฟ้ื้�นฟืู้ทัี่�งป่็าและธรรม่ชาตุิ พื้ร้อม่กันกับที่ำาให้คนม่ีชีวิตุทีี่�ดี ชีวิตุทีี่�สุจริตุ ไม่่ตุ้องหลบหนี ซุุกซุ่อน เกรงกลัวกฎหม่ายอีกตุ่อไป็  

โดยที่รงเนน้เสม่อวา่ “ช่วยเขาใหเ้ขาชว่ยตุวัเอง ตุ้องนกึวา่ถ้าไม่่มี่เราอยู่ตุรงนี� เขาจะอยู่ได้ไหม่ หร้อจะเลกิไป็เลย” นี�ค้อจุดกำาเนดิของ 

โครงการพื้ฒันาดอยตุุง (พ้ื้�นที่ี�ที่รงงาน) อันเน้�องม่าจากพื้ระราชดำาริ และที่รงตุดัสินพื้ระที่ยัทีี่�จะสร้าง “บ้านทีี่�ดอยตุุง” เพ้ื้�อเป็็นที่ี�ที่รงงาน 

พัื้ฒนาฟ้ื้�นฟูื้ป่็าและคุณูภาพื้ชีวิตุราษฎรควบคู่กัน  

ด้วยพื้ระราชดำาริของสม่เด็จย่าทีี่�ที่รงเช้�อมั่�นในศักยภาพื้ของม่นุษย� มู่ลนิธิแม่่ฟ้ื้าหลวง  ในพื้ระบรม่ราชูป็ถัม่ภ� ดำาเนินโครงการพัื้ฒนา

ดอยตุุงฯ ตัุ�งแตุ่ปี็ 2531 เป็็นตุ้นม่า อันเป็็นจุดเริ�ม่ตุ้นของแนวที่างการพัื้ฒนาที่างเล้อกในการดำารงชีวิตุทีี่�ยั�งย้น (Sustainable 

Alternative Livelihood Development-SALD) ทีี่�เห็นผู้ลเชิงป็ระจักษ� มี่ตัุวชี�วัดชัดเจนและสาม่ารถขยายผู้ลไป็ช่วยพ้ื้�นทีี่�อ้�น ๆ 

ทัี่�งในและตุ่างป็ระเที่ศ ได้รับการยอม่รับให้เป็็นตุ้นแบบของการพัื้ฒนาทีี่�ยั�งย้น   

ดอยตุุงในอดีตุนั�น ไม่่เพีื้ยงไม้่ใหญ่จะถูกตัุดโค่นที่ำาลายลง แตุ่พัื้นธุ�ไม้่ขนาดเล็ก เช่น กล้วยไม้่รองเท้ี่านารีดอยตุุง (Paphiopedilum 

charlesworthii) ซึุ�งมี่ถิ�นกำาเนิดบริเวณูผู้้นป่็าหินปู็น “ผู้าฮุุ้้ง” อันเป็็นป่็าดั�งเดิม่แห่งสุดท้ี่ายบนดอยตุุงก็เก้อบจะสูญหายไป็ด้วย

สม่เด็จย่าสนพื้ระทัี่ยและที่รงศึกษาตุ้นกล้วยไม้่รองเท้ี่านารีม่านานแล้ว เม้่�อเสด็จป็ระพื้าสพ้ื้�นทีี่�ทุี่รกันดารเพ้ื้�อเยี�ยม่เยียนราษฎร 

ในพ้ื้�นทีี่�ใดทีี่�มี่ตุ้นกล้วยไม้่รองเท้ี่านารี จะเสด็จไป็ที่อดพื้ระเนตุรถึงทีี่�ทีี่�เป็็นถิ�นกำาเนิด  ที่รงมี่ความ่ห่วงใยว่า ตุ้นกล้วยไม้่รองเท้ี่านารี 

มี่จำานวนลดลง ถูกนำาออกม่าจากป่็าเพ้ื้�อขาย จนอาจจะสูญพัื้นธุ�ไป็ได้ในทีี่�สุด  อย่างเช่น รองเท้ี่านารีดอยตุุง ในปี็ 2537 ที่รงมี่ 

พื้ระราชดำาริให้มู่ลนธิิแม่่ฟ้ื้าหลวงฯ ดำาเนนิการรวบรวม่พื้นัธุ�รองเที่า้นารต่ีุาง ๆ  เพ้ื้�อศกึษา วิจัย และขยายพื้นัธุ� ป็ลูกค้นสู่ป่็า และผู้ลติุ

เพ้ื้�อจำาหน่ายให้แก่ผูู้้ทีี่�นิยม่ไม้่นี�  

“ถ้าเผู้้�อไม่่ม่ีโครงการพื้ัฒนาดอยตุุง ก็ไม่่ม่าสร้างที่ี�นี� ไม่่ม่าอยู่ที่ี�นี� เพื้ราะม่ีโครงการพัื้ฒนาดอยตุุง จึงไดม้่าอยู่ที่ี�นี�”
พื้ระราชดำารัสสม่เด็จพื้ระศรีนครินที่ราบรม่ราชชนนี

บทนำา
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มู่ลนิธิแม่่ฟ้ื้าหลวงฯ จัดที่ำาหนังส้อเล่ม่นี�ขึ�น เพ้ื้�อเป็็นความ่รู้เบ้�องตุ้นเกี�ยวกับรองเท้ี่านารีสกุลตุ่าง ๆ ทีี่�โครงการพื้ัฒนาดอยตุุงฯ ได้

รวบรวม่ ศึกษาและพื้ฒันาสายพื้นัธุ�ม่านานกวา่ 20 ปี็  เป็็นรองเที่า้นารทีีี่�มี่ถิ�นกำาเนิดในป็ระเที่ศไที่ย รองเที่า้นารีทีี่�มี่ถิ�นกำาเนิดในตุา่ง

ป็ระเที่ศ และรองเท้ี่านารีลูกผู้สม่ โดยหวังทีี่�จะเผู้ยแพื้ร่เร้�องราวของกล้วยไม้่รองเท้ี่านารีให้เป็็นทีี่�รู้จักม่ากขึ�น ทัี่�งยังแสดงให้เห็นว่า

ในการพัื้ฒนาอย่างยั�งย้นนั�น ไม่่เพีื้ยงใส่ใจแค่ด้านเศรษฐกิจ สังคม่ แตุ่จะตุ้องรวม่ถึงการดูแลรักษาสิ�งทีี่�มี่อยู่ให้ดี และที่ำาให้ดีขึ�นได้

แม้่จะเป็็นเพีื้ยงตุ้นไม้่กอเล็ก ๆ ในป่็า ด้วยการที่ำาให้ทัี่�งคนและป่็าอยู่ร่วม่กัน และเจริญเติุบโตุไป็พื้ร้อม่กัน นอกจากนี� การรวบรวม่

และขยายพัื้นธุ� ยังเป่็ดโอกาสให้รองเท้ี่านารี สาม่ารถเข้าสู่ตุลาดการค้าได้อย่างถูกกฎหม่าย และธรรม่ชาติุไม่่ถูกรุกรานอีกตุ่อไป็
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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 

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
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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 develop-

ment.  

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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“ไม่่ม่ีใครอยากเป็็นคนไม่่ดี แตุ่ที่ี�เขาไม่่ดี เพื้ราะไม่่ม่ีโอกาสและที่างเล้อก”

พื้ระราชดำารัสสม่เด็จพื้ระศรีนครินที่ราบรม่ราชชนนี

โครงการพัื้ฒนาดอยตุุง (พ้ื้�นทีี่�ที่รงงาน) อันเน้�องม่าจากพื้ระ

ราชดำาริ ตัุ�งอยู่ทีี่�อำาเภอแม่่ฟ้ื้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็็นหนึ�ง

ในโครงการหลักของมู่ลนิธิแม่่ฟ้ื้าหลวง ในพื้ระบรม่ราชูป็ถัม่ภ�

เริ�ม่โครงการในปี็ 2531 ตุาม่พื้ระราชดำาริของสม่เด็จย่าทีี่�จะ

สร้างที่างเล้อก สร้างโอกาสในการดำารงชีวิตุ หลักการค้อ การ

แก้ปั็ญหาทีี่�วนเวียนเป็็นวงจรชีวิตุของคนบนดอยตุุง ค้อ ความ่

เจ็บ ความ่จน และความ่ไม่่รู้ การแกปั้็ญหาของคนจงึตุ้องเริ�ม่จาก  
“การพัื้ฒนาคน” ชาวบ้านตุ้องอิ�ม่ท้ี่อง มี่ร่างกายทีี่�แข็งแรง ป็ลอด

โรคก่อน แล้วช่วยให้เขามี่งานที่ำา พัื้ฒนาทัี่กษะ สอนวิธีการที่ำางาน

แบบใหม่่ สร้างงาน สร้างรายได้ทีี่�มั่�นคง ควบคู่ไป็กับการฟ้ื้�นฟูื้ป่็า

และสิ�งแวดล้อม่ เพื้ราะทุี่กเร้�องลว้นเกี�ยวพื้นักัน ทัี่�งคุณูภาพื้ชวีติุ

ของคนในพ้ื้�นทีี่�  ป่็า สิ�งแวดล้อม่ รวม่ทัี่�งความ่มั่�นคงของป็ระเที่ศ 

โดยนำาแนวพื้ระราชดำาริการพัื้ฒนาทีี่�ยั�งย้นตุาม่ศาสตุร�พื้ระราชา

ของพื้ระบาที่สม่เดจ็พื้ระบรม่ชนกาธเิบศร ม่หาภมิู่พื้ลอดลุยเดช

ม่หาราชบรม่นาถบพิื้ตุร และตุำาราแม่่ฟ้ื้าหลวงของสม่เด็จย่าม่า

เป็็นหลักในการที่ำางาน

โครงการพัื้ฒนาดอยตุุงฯ เริ�ม่ “ป็ลูกคน” ด้วยการสร้างโอกาส

สร้างที่างเล้อกสุจริตุทีี่�หลากหลายในการดำารงชีวิตุ เป็ลี�ยนคน

ทีี่�เคยป็ลูกฝ่ิ่�นให้เป็็นคนงานป็ลูกป่็า สร้างรายได้ระยะสั�น และ

เกิดการเรียนรู้การเกษตุรทีี่�ถูกตุ้อง จากนั�นก็สร้างทัี่กษะเกษตุร

ป็ระณีูตุ ป็ลูกไม้่ดอกเม้่องหนาว จัดตุกแตุ่งแป็ลงดอกไม้่ในสวน

แม่่ฟ้ื้าหลวง คนสวนที่ี�มี่ความ่สาม่ารถก็ออกไป็ที่ำากิจการป็ลูก

ไม้่ดอกส่งขายสวนแม่่ฟ้ื้าหลวง คนรุ่นใหม่่หนุ่ม่สาวก็เรียนรู้การ

เพื้าะเลี�ยงเน้�อเย้�อ (Tissue culture) ทีี่�ใช้เที่คนิคและความ่

ละเอียดอ่อนสูงขึ�น

บางกลุ่ม่ไดรั้บการอบรม่เร้�องเกษตุรเชงิอตุุสาหกรรม่ โครงการฯ

ได้ป็ลูกพ้ื้ชเศรษฐกจิเพ้ื้�อแป็รรูป็ อันเป็็นการสรา้งรายไดร้ะยะยาว 

กาแฟื้เป็็นไม้่ทีี่�อาศัยร่ม่เงาของป่็า ป็ลกูในความ่สงูทีี่�เหม่าะสม่จะ

ให้คุณูภาพื้ทีี่�ดี เกษตุรกรไร่กาแฟื้ได้รับการอบรม่จากผูู้้เชี�ยวชาญ

ระดับโลก กาแฟื้ทีี่�ผู้ลิตุได้จึงเป็็นกาแฟื้ระดับพื้รีเมี่�ยม่ นอกจาก

เกษตุรกรดูแลตุ้นกาแฟื้แล้ว ยังตุ้องรักษาพ้ื้�นทีี่�ป่็าทีี่�ใช้เป็็นทีี่�ที่ำา

กินด้วย และสำาหรับพ้ื้ชเศรษฐกิจอย่างแม่คคาเดเมี่ย พ้ื้ชเคี�ยวมั่น 

ทีี่�ราคาแพื้งที่ี�สุด เป็็นไม่้ลำาตุ้นใหญ่ อายุย้นถึง 80-100 ปี็  

ที่ำาหน้าทีี่�เป็็นทัี่�งป่็าทีี่�ไม่่ทิี่�งใบและป่็าทีี่�สร้างรายได้ทีี่�มั่�นคง

การพื้ัฒนาคน ค้อการสร้างงานสร้างโอกาสให้ทุี่กคนทีุ่กวัย  

ผูู้้หญิงของทุี่กชนเผู่้ามี่ทัี่กษะการเย็บปั็กถักที่อ ผู้ลิตุภัณูฑ์�งาน

ฝีิ่ม้่อภายใตุ้แบรนด�ดอยตุุงจึงเกิดขึ�น ทัี่�งผู้้าที่อ เส้�อผู้้า เคร้�อง

แตุ่งบ้าน เซุราม่ิก กระดาษสา ล้วนรองรับความ่สาม่ารถหลาก

หลายของชาวดอยตุุง  

จากการฟ้ื้�นฟูื้ธรรม่ชาติุ ป่็าเขา และการพัื้ฒนาศักยภาพื้ของคน

ดอยตุุงจึงเป็็นจุดหม่ายป็ลายที่างสำาคัญของการท่ี่องเทีี่�ยวของ

ภาคเหน้อ สร้างสีสัน ศักดิ�ศรี และชีวิตุทีี่�มี่อนาคตุแก่ชาวบ้าน

ทัี่�งบนดอยและพ้ื้�นทีี่�ใกล้เคียง

ผู้ลจากการพัื้ฒนา “ป็ลูกป่็า ป็ลูกคน” เพิื้�ม่พ้ื้�นทีี่�ป่็าดอยตุุง  

ซึุ�งเคยเหล้อเพีื้ยงร้อยละ 28 ในปี็ 2531 กลับกลายเป็็นร้อยละ 

86.8 ในอีก 30 ปี็ถัดม่า จากการป็ลูก “ป่็าอนุรักษ�” อันเป็็นป่็าตุ้นนำ�า

“ชว่งที่ี�โครงการพื้ฒันาดอยตุุงฯ ตุั�ง หอ้งแลบ็เพื้าะเน้�อเย้�อ เป็น็ชว่ง
ที่ี�ม่ีอาชีพื้พื้ิสดารในดอยตุุง ค้อ ตุกเขียว บางพื้วกพื้่อแม่่เอาไป็ขาย
เขาก็ไม่่ได้อยากไป็ เขาไม่่ได้ฝิ่ักใฝิ่่จะไป็ที่ำาอาชีพื้นั�น แตุ่แม่่จะเอา
บ้านใหม่่บ้างล่ะ จะดูที่ีวีบ้างล่ะ จะเอาม่อเตุอร�ไซุค�ให้ลูกชายขี�ไป็
โรงเรียน ส่วนใหญ่เป็็นเร้�องกตัุญญูซุะเยอะ พื้อตุอนหลังกลับม่า 
แล้วก็ม่าอยู่กับผู้ม่ที่ี�ห้องแล็บ เพื้ราะฉะนั�น นโยบายเราค้อสร้าง
งานให้ได้ม่ากทีี่�สุด แม้่จะตุรวจเล้อดเจอว่าเป็็นเอดส�ก็ไม่่เป็็นไร
ยังไงเราก็จ้าง เราช่วยรักษาความ่ลับให้และให้กำาลังใจอย่างดี ให้
โอกาสที่ำางาน พื้ยายาม่ทีุ่กอย่างที่ี�จะสกัดการตุกเขียว ไม่่ให้กลับ
ไป็ขายตุัวอีก” 

ดร.อุทัย จารณศรี นักวิจัยและพัื้ฒนาพัื้นธุ�พื้้ช (2487-2562) 
ผูู้้ก่อตัุ�งหน่วยงานเพื้าะเลี�ยงเน้�อเย้�อของมู่ลนิธิแม่่ฟื้้าหลวงฯ  เป็็น
หนึ�งในหน่วยงานทีี่�สร้างงานให้คนดอยตุุงโดยเฉพื้าะกลุ่ม่ผูู้้หญิง
เพื้ิ�ม่ที่างเล้อกอาชีพื้สุจริตุ ลดจำานวนผูู้้ตุิดเช้�อเอชไอวีได้อย่างมี่
นัยสำาคัญ 
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ลำาธาร ร้อยละ 68.5 “ป่็าเศรษฐกิจ” ทีี่�สร้างรายได้ระยะยาว ร้อยละ 

14.9 รวม่ไป็ถึง “ป่็ายังชีพื้หร้อป่็าใช้สอย” ทีี่�ชาวบ้านสาม่ารถใช้ของ

ป่็าในชีวิตุป็ระจำาวันได้ ร้อยละ 3.4 ที่ำาให้ชาวบ้านย้นได้ด้วยตัุวเอง

อย่างสุจริตุ มี่รายได้เพิื้�ม่ขึ�นจากเม้่�อแรกดำาเนินโครงการฯ 3,772 บาที่

ตุ่อคนตุ่อปี็ เป็็น 106,774 บาที่ตุ่อคนตุ่อปี็ ในปี็ 2561 ลูกหลาน 

ได้รับการศึกษาสาม่ารถเรียนตุ่อในระดับอุดม่ศึกษา โดยมู่ลนิธิ 

แม่่ฟ้ื้าหลวงฯ สนับสนุนทุี่นการศึกษาทุี่กปี็ ป็ระม่าณู 20 ทุี่น ตุ่อปี็ 

ความ่สำาเร็จในการแก้ปั็ญหาความ่ยากจนและฟ้ื้�นฟืู้สิ�งแวดล้อม่ 

ของโครงการพัื้ฒนาดอยตุุงฯ ด้วย “การพัื้ฒนาที่างเล้อกในการ

ดำารงชีวิตุทีี่�ยั�งย้น” (Sustainable Alternative Livelihood 

Development-SALD) นำาไป็สู่โครงการขยายผู้ลในพ้ื้�นทีี่�อ้�น ๆ 

ทัี่�งในป็ระเที่ศ เช่น น่าน เชียงใหม่่ และตุ่างป็ระเที่ศ เช่น เมี่ยนม่า

อัฟื้กานิสถาน และอินโดนีเซีุย สาม่ารถยกระดับคุณูภาพื้ชีวิตุคน

ทัี่�งด้านเศรษฐกิจ สังคม่ วัฒนธรรม่ สิ�งแวดล้อม่ นำาพื้าคนหลุด

พ้ื้นจากวงจรแห่งความ่เจ็บ ความ่จน และความ่ไม่่รู้ ได้เป็็นผู้ล

สำาเร็จ กระทัี่�งได้รับการยอม่รับในเวที่ีโลกว่า เป็็นการพื้ัฒนาที่ี�

เห็นผู้ลจับตุ้องได้
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การพื้ัฒนาที่างเล้อกในการดำารงชีวิตุอย่างยั�งย้น (Sustainable Alternative Livelihood Development-SALD) เป็็นแนวที่างการ
พื้ัฒนาแบบองค�รวม่ที่ี�ยึดการพื้ัฒนาคนเป็็นศูนย�กลาง แก้ป็ัญหาความ่ยากจนและการขาดโอกาส ซุึ�งเป็็นรากเหง้าของป็ัญหาสังคม่ตุ่าง ๆ
เช่น การป็ลูกและค้ายาเสพื้ติุด การค้าม่นุษย� สังคม่อ่อนแอ สิ�งแวดล้อม่เส้�อม่โที่รม่ ตุลอดจนปั็ญหาสุขภาพื้ เพื้้�อให้คนมี่คุณูภาพื้ชีวิตุทีี่�
ดีอย่างยั�งย้น ม่ีรายได้เลี�ยงตุัวเองได้ด้วยอาชีพื้ที่ี�ชอบด้วยกฎหม่าย เป็็นแนวที่างการพื้ัฒนาที่ี�มู่ลนิธิแม่่ฟื้้าหลวงฯ ใช้ดำาเนินงานพื้ัฒนาใน
พื้้�นที่ี�โครงการพัื้ฒนาดอยตุุงฯ รวม่ถึงในพื้้�นทีี่�โครงการอ้�นที่ั�งในไที่ยและตุ่างป็ระเที่ศ และสาม่ารถเป็ลี�ยนคนยากจน ชุม่ชนทีี่�อ่อนแอไม่่
ม่ั�นคง และตุ้องการการพึื้�งพื้าที่างเศรษฐกิจ ไป็สู่ชุม่ชนทีี่�ม่ีภูม่ิคุ้ม่กัน ย้นด้วยตัุวเองได้ สาม่ารถพัื้ฒนาตัุวเองตุ่อไป็ได้ และมี่สำานึกรับผิู้ด
ชอบตุ่อสังคม่และสิ�งแวดล้อม่ในที่ี�สุด
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Sustainable Alternative Livelihood Development (SALD) is a holistic development concept based on a people- 
centric 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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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. 

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.

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 

“No one wants to be bad, but not everyone has the opportunity to be good.”
Her Royal Highness Princess Srinagarindra, the Princess Mother

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.

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 

“During the period when the DTDP was setting up the tissue 
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 (1944-
2019), 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.
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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.

17



18



“เจ้าหน้าทีี่�ป่็าไม้่ควรจะป็ลูกตุ้นไม้่ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั�นก็จะพื้ากันป็ลูกตุ้นไม้่ลงบนแผู่้นดิน”

พื้ระราชดำารัสพื้ระบาที่สม่เด็จพื้ระบรม่ชนกาธิเบศร ม่หาภูมิ่พื้ลอดุลยเดชม่หาราช บรม่นาถบพิื้ตุร

“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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ในอดีตุ ป่็าดอยตุุงค้อหนึ�งในผู้้นป่็าอันอุดม่สม่บูรณู�ของภาค

เหน้อ ปั็จจัยที่างสภาพื้อากาศ ป็ริม่าณูนำ�าฝิ่น อุณูหภูมิ่ ตุลอด

จนระดับความ่สูงทีี่�มี่ความ่แตุกตุ่างกันตัุ�งแตุ่ 400-1,520 

เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ส่งผู้ลให้ป่็าดอยตุุงป็ระกอบด้วย ป่็า

เบญจพื้รรณู ป่็าดิบเขา และป่็าหินปู็น มี่ความ่หลากหลายที่าง

ชีวภาพื้สงู และม่ชีนิดของพื้นัธุ�พ้ื้ชและสัตุว�ป่็าแตุกตุ่างกันไป็ตุาม่

แหล่งทีี่�อยู่อาศัย

ทีี่�ระดับความ่สูงตุำ�ากว่า 1,000 เม่ตุร ค้อพ้ื้�นทีี่�ของ “ป่็า

เบญจพื้รรณู” ผู้สม่ผู้สานด้วยไม้่หลากหลายพื้รรณู ล้วนแล้ว 

แตุ่มี่ค่าที่างเศรษฐกิจ เช่น ไม้่สัก ไม้่แดง และไม้่ป็ระดู่  

ช่วงระดับความ่สูง 700-1,100 เม่ตุร ค้อป่็าทีี่�ผู้สม่ผู้สานทัี่�งป่็า

เบญจพื้รรณูและป่็าดิบเขา อันอุดม่สม่บูรณู�ตุาม่ธรรม่ชาติุ ล้วน

แล้วแตุ่มี่ตุ้นสะเดาช้าง ตุ้นม่ะเด้�อ ตุ้นแดงนำ�า ตุ้นยางแดง และ 

ตุ้นลำาพูื้ป่็า เป็็นทัี่�งบ้านของสัตุว�ป่็า แหล่งอาหาร และยาของ 

ชาวบ้าน ส่วนพ้ื้�นทีี่�ซึุ�งสูงกว่า 1,000 เม่ตุรขึ�นไป็ ค้อ “ป่็าดิบเขา” 

เขียวครึ�ม่ด้วยไม้่ใหญ่ เช่น ตุ้นม่ะเด้�อ ตุ้นจำาปี็ ตุ้นจำาป็า ตุ้นก่อ  

ตุ้นหว้า ตุ้นลำาพูื้ป่็า และตุ้นยางแดง เป็็นตุ้น

ผู้าฮุุ้ง้เป็็นป่็าหินปู็นดั�งเดมิ่แห่งสุดที่า้ยในดอยตุุง และที่ี�เหล้ออยู่

เพีื้ยงไม่่กี�แห่งในป็ระเที่ศไที่ย ตัุ�งอยู่ที่างทิี่ศตุะวันตุกของพ้ื้�นทีี่�

โครงการพื้ฒันาดอยตุุงฯ ไม่่ห่างจากพื้รม่แดนป็ระเที่ศเม่ยีนม่า มี่

ขนาดพ้ื้�นที่ี�ราว 5 ตุารางกโิลเม่ตุร และอยู่สงู 1,425 เม่ตุร เหน้อ

ระดับนำ�าที่ะเล สภาพื้พ้ื้�นทีี่�เป็็นเขาลาดชันและโตุรกหินแหลม่คม่

ลักษณูะของพ้ื้�นทีี่�จำากัดชนิดของพัื้นธุ�ไม้่ทีี่�ขึ�นในบริเวณูนั�น ให้

เป็็นตุ้นไม้่ทีี่�ส่วนใหญ่สูงไม่่เกิน 8 เม่ตุร และมี่พ้ื้ชทีี่�เติุบโตุบน

ก้อนหินและบนตุน้ไม่ ้แม้่ว่าป็า่หนิป็นูสงูชนัยากตุอ่การเขา้ถงึ แตุ่

กล้วยไม้่รองเท้ี่านารีดอยตุุง (Paphiopedilum charlesworthii) 

ซึุ�งมี่ถิ�นกำาเนิดอยู่บนโขดหินในป็่าแห่งนี�  ก็ยังไม่่รอดพื้้นม้่อคน

ทีี่�รุกรานป่็า ลักลอบเก็บไป็ป็ลูกเลี�ยงและจำาหน่าย เม้่�อแรกทีี่�

โครงการพื้ฒันาดอยตุุงฯ เขา้สำารวจพ้ื้�นที่ี� รองเที่า้นารดีอยตุุงหลง

เหล้อเพีื้ยง 5 ตุ้น อยู่ใตุ้บริเวณูวัดพื้ระธาตุุดอยตุุง

ในป่็าหินปู็นผู้าฮุุ้้ง มี่ความ่หลากหลายของพื้ันธุ�พ้ื้ชม่ากกว่า 

1,000 ชนิด ซึุ�งล้วนแล้วแตุ่มี่ลักษณูะเฉพื้าะถิ�น หลายชนิด

เป็็นพัื้นธุ�ไม้่หายาก ได้รับการขึ�นที่ะเบียนในบัญชีแดงไอยูซุีเอ็น 

(IUCN Red List) ซึุ�งเป็็นดัชนีทีี่�บ่งชี�ภาวะเสี�ยงตุ่อการสูญพัื้นธุ�

ของสายพัื้นธุ�พ้ื้ชและสัตุว�ในโลก อาที่ิ ตุ้นม่่วงกำาม่ะหยี� (Pet-

rocosmea pubescens)  

นอกจากนั�น ทีี่�ผู้าฮุุ้้งยังพื้บพ้ื้ชในวงศ�ชาฤาษี ซึุ�งจัดเป็็นพ้ื้ชหายาก 

และพ้ื้ชถิ�นเดียวพื้บเฉพื้าะในป็ระเที่ศไที่ย พื้ระบาที่สม่เด็จ

พื้ระบรม่ชนกาธิเบศร ม่หาภูมิ่พื้ลอดุลยเดชม่หาราช บรม่นาถ

บพิื้ตุร ที่รงพื้ระกรุณูาโป็รดเกล้าโป็รดกระหม่่อม่พื้ระราชที่าน

ช้�อพื้รรณูไม้่นี�ว่า “นครินที่รา” (Paraboea sangwaniae) 

ตุาม่พื้ระนาม่สม่เด็จพื้ระราชม่ารดา มี่ความ่หม่ายว่า พื้รรณูไม้่

ทีี่�เป็็นศรีสง่าแด่สม่เด็จพื้ระศรีนครินที่ราบรม่ราชชนนี เม้่�อวันทีี่� 

5 มี่นาคม่ ปี็ 2554  

จากการสำารวจ ยังพื้บพ้ื้ชอีกหลายชนดิที่ี�เป็็นสายพัื้นธุ�ใหม่่ ยังไม่่

พื้บทีี่�อ้�น และยังไม่่มี่การจดที่ะเบียนตัุ�งช้�อ

นอกจากนี� ยังพื้บสัตุว�ป่็าหลายชนิดทีี่�อาศัยในพ้ื้�นทีี่�เพีื้ยงไม่่กี�

ตุารางกิโลเม่ตุรแห่งนี�  หนึ�งในสัตุว�ป่็าทีี่�ยึดภูเขาหินป็ูนบนผู้าฮุุ้้ง

เป็็นบ้าน ค้อ เลียงผู้า สัตุว�ป่็าสงวนของไที่ยทีี่�จำานวนป็ระชากร

ลดลงอย่างรวดเร็ว ด้วยถิ�นทีี่�อยู่อาศัยถูกรุกราน และถูกม่นุษย�

ล่าเอาชีวิตุ มู่ลและรอยเท้ี่าของเลียงผู้าทีี่�พื้บบนผู้าฮุุ้้ง ชี�ชัดให้เห็น

ว่า เม้่�อสภาพื้ป็า่สม่บรูณู� ป็ราศจากการรกุราน ชีวิตุตุ่าง ๆ  ที่ี�อาศยั

อยู่ในป่็าก็จะกลับค้นม่าตุาม่ธรรม่ชาติุอีกครั�ง  

“วันนี� ทีี่�ป่็าหินป็ูนยังม่ีเลียงผู้าอยู่ เพื้ราะป็่าหินป็ูนอยู่ในพ้ื้�นทีี่�ทีี่�
ม่นุษย�เข้าถึงยาก ป็กติุถ้าคนรู้ว่าอยู่ทีี่�ไหน เขาล่าแน่นอน”

มาร์ติน ฟาน เดอ บัลท์

 นักพื้ฤกษศาสตุร�ป็ระจำาโครงการพัื้ฒนาดอยตุุงฯ
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การป็ลูกป่็าก่อนทีี่�โครงการพัื้ฒนาดอยตุุงฯ จะเข้าม่าดำาเนินการ

เป็็นป่็าไม้่สน แม้่จะเป็็นพ้ื้ชพ้ื้�นเม้่อง แตุ่ถูกนำาม่าป็ลูกเป็็นป่็า

เชิงเดี�ยวทัี่�งภูเขา โตุเร็ว ไม่่ตุ้องดูแล ด้วยความ่เป็็นกรดของ 

ตุ้นสน ใตุ้ป่็าจึงไม่่มี่พ้ื้ชทีี่�เป็็นอาหารของคนและสัตุว� ขาดความ่ 

หลากหลายที่างชีวภาพื้ และเป็็นไม้่ทีี่�ติุดไฟื้ง่าย แตุกตุ่างจากป่็า 

ดั�งเดิม่อย่างป่็าหินปู็นผู้าฮุุ้้งทีี่�หลงเหล้ออยู่   โครงการพัื้ฒนาดอยตุุงฯ  

นอกจากดูแลรักษาป่็าผู้าฮุุ้้งให้คงอยู่รอดพ้ื้นจากการบุกรุก 

จากภายนอกทีี่�มี่แผู้นม่าพัื้ฒนาพ้ื้�นทีี่�ป่็าดั�งเดิม่แห่งนี� ยังได้สำารวจ

และศึกษาป่็าทีี่�เคยมี่บนดอยตุุง  คัดเล้อกพัื้นธุ�ไม้่ท้ี่องถิ�น และ 

พัื้นธุ�ไม้่ทีี่�เป็็นอาหารของคนและสัตุว�  เพื้าะกล้าและนำาไป็ป็ลูก

ในแป็ลงที่ดลอง และป็ลูกเสริม่ในพ้ื้�นทีี่�ซึุ�งเสียหายจากไฟื้ป่็า การ

ป็รับและเป็ลี�ยนป่็าบนดอยตุุงให้กลับม่าอุดม่สม่บูรณู�เหม้่อนใน 

อดีตุ เป็็นความ่ท้ี่าที่ายทีี่�ยิ�งใหญ่อย่างหนึ�ง เพื้ราะตุ้องใช้เวลาใน 

การป็ลูกจิตุสำานึก สร้างความ่ร่วม่ม้่อ และความ่รับผิู้ดชอบ

ตุ่อสังคม่ สร้างความ่เป็็นเจ้าของในทุี่กภาคส่วนตัุ�งแตุ่ผูู้้นำา 

ระดับตุ่าง ๆ  จากส่วนกลาง ท้ี่องถิ�น ชุม่ชน ชาวบ้าน และ ผูู้ม้่าเย้อน 

ทุี่กคนทีี่�เกี�ยวข้องในปั็จจุบัน และตุ่อไป็ในอนาคตุ ให้ช่วยกันฟ้ื้�นฟูื้

พ้ื้�นทีี่�บนดอยตุุงให้เป็็นป่็าทีี่�อุดม่สม่บูรณู�อีกครั�ง 

“...สมั่ยก่อนป่็าดอยตุุงเป็็นป่็าไม้่ทึี่บม่ากตุ้นไม้่ทีี่�เยอะ ๆ ก็เช่นตุ้นก่อทีี่�ลูกมี่หนาม่รอบ ๆ และตุ้นจำาปี็ จำาป็า ดอกหอม่ ๆ เป็็นไม้่เน้�อแข็ง
รองจากไม้่สักใช้สร้างบ้านได้ คนพ้ื้�นเม้่องขึ�นม่าเล้�อยเป็็นไม้่แผู่้นแล้วก็เอาช้างลากลงไป็ ตุ่อม่าตุ้นไม้่ทีี่�เคยมี่เยอะ ๆ ก็ถูกตัุดเพ้ื้�อที่ำาไร่ป็ลูกฝ่ิ่�น ป็ลูก 
ข้าวโพื้ดหม่ด บ้างก็เผู้าป่็าเพ้ื้�อที่ำาไร่ เผู้าเพ้ื้�อที่ำากิน สัตุว�ป่็าเม้่�อก่อนก็เยอะ เสียงสัตุว�ป่็าดังอ้�ออึง วัวป่็าก็ยังมี่ให้เห็นนะ ทีี่�เยอะทีี่�สุด ค้อ ลิง หมู่ป่็า  

เก้ง กวาง ตุ้นไม้่หม่ดจากดอยตุุงไป็ป็ระม่าณู 20-30 ปี็ ก่อนทีี่�โครงการพัื้ฒนาดอยตุุงฯ จะเข้าม่า...”

สมพล อภิิรัตนชัย  
ชาวเขาเผู่้าลาหู่ทีี่�อพื้ยพื้ม่าอาศัยบนดอยตุุงก่อนเริ�ม่ตุ้นโครงการพัื้ฒนาดอยตุุงฯ
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ก่วม่เชียงดาว  
พื้บแค่เพีื้ยงทีี่�ยอดเขาเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่่ และทีี่�ผู้าฮุุ้้ง ดอยตุุง

Acer chiangdaoensis –  
found only on the limestone 
slopes of Chiang Dao  
mountain, Chiang Mai Province, 
and at Pha Hung in Doi Tung.

ป็าหนันยูนาน 
พื้บทีี่�ผู้าฮุุ้้งแห่งเดียวในไที่ย ส่วนตุ่าง
ป็ระเที่ศพื้บทีี่�ป็ระเที่ศจีนตุอนใตุ้

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

ลำาดวนดอย 
ไม้่ไม่่ผู้ลัดใบขนาดกลาง พื้บใกล้วัดพื้ระ
ธาตุุดอยตุุง

Mitrephora wangii – 
a medium-size evergreen tree 
species found limestone slopes 
at the base of Pha Hung near 
Wat Phra That Doi Tung.

นครินที่รา 
พื้บทีี่�ผู้าฮุุ้้งและดอยผูู้้เฒ่า

Paraboea sangwainae – 
found only at Pha Hung and Doi 
Phu Tao.

เทีี่ยนดอยตุุง 
พัื้นธุ�ไม้่ใหม่่ พื้บทีี่�ใกล้ยอดผู้าฮุุ้้ง

Impatiens doitungensis – 
a new plant species found near 
the summit of Pha Hung.

ม้่อพื้ระนารายณู�ขน 
พัื้นธุ�ไม้่ป็ระจำาถิ�นผู้าฮุุ้้ง พื้บทีี่�ยอดผู้าฮุุ้้ง 

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

พันธ์ุุ์ไม้หายากในป่าผาฮุ้ง
Rare plant species in the forest of Pha Hung:

ป่าเบญจพรรณ
ระดับความสูงตำ่ากว่า 1,000 เมตร

Deciduous forest
under 1,000 m elevation

ป่าดิบเขา
ระดับความสูงกว่า 1,000 เมตรขึ้นไป

Evergreen forest
above 1,000 m elevation

ป่าหินปูน
ระดับความสูง 1,425 เมตร

Limestone forest
1,425 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.

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 
above 1,000 m were evergreen forests, with majestic  
Magnolias and a wide variety of chestnut, Oak and  
Java plum (Syzygium ssp.) trees. 

Pha Hung is Doi Tung’s last remaining original  
limestone forest, and one of the few left in Thailand. 
It is located to the west of the DTDP, not far from the 
border with Myanmar. It covers an area of approximately 
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 
high, and plants that can grow on rocky surfaces and 
on other trees. 

Despite the harsh terrain that is difficult to access, 
the indigenous Lady’s Slipper orchid (Paphiopedilum 
charlesworthii), grows well and is still poached for  
cultivation, sale to collectors and export. When the 
DTDP was founded, surveys identified only 5 Lady’s 
Slipper orchid plants in the vicinity of  Phra That Doi 
Tung temple.

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 sang-
waniae) in tribute to HRH Princess Srinagarindra, the 
Princess Mother, on 5 March 2011.

Surveys have continued to discover more new plant 
species that have never been found anywhere else, 
and have not yet been registered.

There is also an abundance of wildlife that make their 
home in this area covering a few square kilometers. 
One of these is the serow or mountain goat, now on 
Thailand’s list of preserved animals whose numbers are 
dwindling as a result of encroachment and poaching. 
However, evidence of serow dung and hoof prints indicate 
the return of wildlife when forests are restored and left 
un-encroached.

Before the start of the DTDP, reforestation concentrated  
on evergreen trees that, despite being an endemic 

“Presently, serow still can be found in Pha Hung because 
the inhospitable limestone forests are difficult to access. 
However, hunting is a problem and if people know where 

they dwell, they will hunt them for sure.

Martin van de Bult, 

resident botanist of the Doi Tung Development Project
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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.

“…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
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รองเท้านารี
THE LADY’S SLIPPER ORCHID
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สม่เด็จย่าที่รงโป็รดและสนพื้ระทัี่ยศึกษาตุ้นกล้วยไม้่รองเท้ี่านารี ปี็ 2510 เม้่�อคราวทีี่�สม่เด็จย่าเสด็จพื้ระราชดำาเนินเยี�ยม่ราษฎรในจังหวัดภาคใตุ้  
ด้านอ่าวไที่ยบริเวณูหมู่่เกาะอ่างที่อง ได้เสด็จขึ�นบนเกาะ ที่รงปี็นภูเขาหินปู็นทีี่�สูงชันเพ้ื้�อที่อดพื้ระเนตุรรองเท้ี่านารีอ่างที่องทีี่�แหล่งกำาเนิด

เม้่�อความ่ที่ราบถึงพื้ระองค�ท่ี่านว่า บริเวณูผู้าฮุุ้้ง ป่็าหินปู็นทีี่�ยังสม่บูรณู�เหม้่อนในอดีตุ เป็็นถิ�นกำาเนิดของกล้วยไม้่รองเท้ี่านารีดอยตุุง (Paphiope-
dilum charlesworthii) และจากการสำารวจพื้บรองเท้ี่านารีดอยตุุงหลงเหล้ออยู่เพีื้ยงไม่่กี�ตุ้น ที่รงเห็นว่า โครงการพัื้ฒนาดอยตุุงฯ ควรเข้าไป็ดูแล 
รักษาพ้ื้�นทีี่�บริเวณูผู้าฮุุ้้ง และที่ำาโครงการเพื้าะเลี�ยงรองเท้ี่านารีเพ้ื้�อป็ลูกค้นสู่ผู้้นป่็า

โครงการเพื้าะเลี�ยงรองเท้ี่านารีเริ�ม่ดำาเนินการม่าตัุ�งแตุ่ปี็ 2537 เริ�ม่ตัุ�งแตุ่ศึกษาวิจัย รวบรวม่ ป็รับป็รุง พัื้ฒนา และขยายพัื้นธุ�รองเท้ี่านารีสายพัื้นธุ�ตุ่างๆ

แรงบันดาลใจจากแม่ฟ้าหลวง

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.

Inspired by the Princess Mother
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รองเที่้านารี เป็็นสกุลกล้วยไม่้ทีี่�มี่หลากหลายสายพื้ันธุ� ดอกม่ี
รูป็ที่รงสวยแป็ลกตุา ลักษณูะทีี่�เด่นชัดของดอก ค้อ กลีบดอก
หร้อกระเป๋็าทีี่�มี่ลักษณูะคล้ายรองเท้ี่าของสตุรี มี่ถิ�นกำาเนิด 
อยู่ในเขตุอบอุ่นและเขตุรอ้น พื้บเฉพื้าะป็ระเที่ศในภมิู่ภาคเอเชยี 
ตัุ�งแตุ่อินเดีย จีน ไที่ย ลาว เวียดนาม่ กัม่พูื้ชา ฟ่ื้ลิป็ป่็นส� ม่าเลเซีุย 
และอินโดนีเซีุย ในป็ระเที่ศไที่ยพื้บตุ้นกล้วยไม้่รองเท้ี่านารี 
มี่ถิ�นกำาเนิดในเก้อบทุี่กภาคของป็ระเที่ศ รองเที่้านารีเติุบโตุ 
ในพ้ื้�นทีี่�ทีี่�แตุกตุ่างกัน จำาแนกได้เป็็น 3 กลุ่ม่ ค้อ กลุ่ม่ทีี่�อาศัยตุาม่
พ้ื้�นดินทีี่�มี่เศษซุากใบไม้่ทัี่บถม่กันอยู่ กลุ่ม่ทีี่�อิงแอบตุาม่ร่ม่เงาบน
คาคบไม้่ใหญ่ และกลุ่ม่ทีี่�เติุบโตุอยู่ตุาม่หน้าผู้าหินปู็น บริเวณูรอย
แยกของผู้าหินทีี่�มี่เศษซุากตุ้นไม้่ใบหญ้าทัี่บถม่กัน 

รองเท้ี่านารีเป็็นไม้่ป็ระดับ ดอกอยู่ที่น เป็็นทีี่�นิยม่ของนักเลี�ยง
สะสม่ เพื้ราะแตุ่ละตุ้นให้ดอกทีี่�สวยงาม่และแตุกตุ่างกัน การ
ขยายพัื้นธุ�รองเที่้านารีเพ้ื้�อการค้า โดยการเพื้าะเลี�ยงเน้�อเย้�อ
ที่ำาได้ยาก เพื้ราะหากจะขยายพื้ันธุ�ตุ้นทีี่�ดีให้ได้ดอกเหม้่อน
เดิม่ ที่ำาได้โดยการแยกกอเท่ี่านั�น และทีี่�สำาคัญค้อ รองเท้ี่านารี
เป็็นกล้วยไม้่ทีี่�อยู่ในบัญชีของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ป็ระเที่ศ ซึุ�งชนิดสัตุว�ป่็าและพ้ื้ชป่็าทีี่�ใกล้จะสูญพัื้นธุ� (The  
Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora: CITES) ซึุ�งเรียกกันโดย
ทัี่�วไป็ว่า อนุสัญญาไซุเตุส รองเที่า้นารีจึงจัดว่าเป็็นไม่ห้ายากและ
มี่ราคาสูง

จากการดำาเนินโครงการรองเที่้านารีม่ากว่า 20 ปี็ ปั็จจุบัน 
โครงการพัื้ฒนาดอยตุุงฯ รวบรวม่กล้วยไม้่รองเท้ี่านารีสายพัื้นธุ� 
ทีี่�มี่ถิ�นกำาเนิดในภูมิ่ภาคเอเชยีไว้ทัี่�งหม่ด 85 ชนดิ  ในจำานวนนี�เป็็น 
รองเท้ี่านารีทีี่�มี่ถิ�นกำาเนิดในตุ่างป็ระเที่ศ 68 ชนิด  อีก 17 ชนิด
พื้บกระจายพัื้นธุ�อยู่ในป็ระเที่ศไที่ย 

กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี 
The Lady’s Slipper Orchid (Paphiopedilulm)

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 
cracks that contain humus layers.

The Lady’s Slipper is a decorative orchid, with sturdy 
blooms that have a long life span, and are therefore 
very popular among orchid cultivators and collectors. 
Each plant gives a beautiful and unique flower.  
Propagation by tissue culture is very difficult, since 
division is the only way to ensure the flower remains 
the same as the original plant. Furthermore, the Lady’s 
Slipper orchid is on the list of The Convention on Inter-
national Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora (CITES), and is therefore considered a rare 
and valuable orchid.

After 20 years of conducting the project, the DTDP 
has succeeded in cultivating 85 species of the Asian 
Lady’s Slipper, including 68 species from other  
countries, and 17 indigenous species from various 
regions of Thailand.
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รองเท้านารีที่มีถิ่นกำาเนิดในทวีปเอเชีย และพบกระจายพันธุ์ุ์ในประเทศไทย 17 ชนิด
17 Species of Lady’s Slipper indigenous to Asia and Thailand
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รองเท้านารีช่องอ่างทอง 

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบด่าง ตุ้นขนาดกลาง
ก้านดอกยาวป็านกลาง สีขาวมี่ป็ระจุดสีกระจาย สันนิษฐานว่า 
เป็น็ลกูผู้สม่ธรรม่ชาตุ ิระหวา่งรองเที่า้นารขีาวสตุลูกบัเหลอ้งตุรงั 
พื้บในหมู่เ่กาะอา่งที่อง จงัหวดัสรุาษฎร�ธาน ีและที่างตุอนใตุข้อง
ป็ระเที่ศไที่ยเท่ี่านั�น บางครั�งมี่ช้�อเรยีกทีี่�ตุา่งกนัออกไป็ตุาม่แหล่ง
ที่ี�พื้บ เช่น ขาวชุม่พื้ร เกาะพื้ร้าว ป็ลูกเลี�ยงได้ดีในอากาศร้อนช้�น 
ออกดอกระหว่างเด้อนม่กราคม่-พื้ฤษภาคม่

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 

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง
ก้านดอกยาว ถิ�นกำาเนิดอยู่ที่างภาคใตุ้ของป็ระเที่ศไที่ย ในจังหวัด
กระบี�และจังหวัดพัื้งงา ทีี่�ระดับความ่สูง 250 เม่ตุรจาก 
นำ�าที่ะเล สาม่ารถป็ลูกเลี�ยงได้ง่ายในทีุ่กสภาพื้แวดล้อม่ ตัุ�งแตุ่
หน้าผู้า ชายฝัิ่�งที่ะเล พ้ื้�นราบ จนบนภเูขาที่างภาคเหน้อ ออกดอก
ระหว่างเด้อนม่กราคม่-มี่นาคม่

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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รองเท้านารีขาวพังงา

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดเล็ก
ดอกม่ีขนาดเล็ก ก้านยาว มี่ดอกสีขาวม่ีรอยแตุ้ม่สีม่่วงแดง
ด้านในของป็าก และมี่กลิ�นหอม่ ถิ�นกำาเนิดอยู่ที่างตุอนใตุ้ของ
ป็ระเที่ศไที่ยทีี่�เขานางหงส� จังหวัดพัื้งงา ทีี่�ระดับความ่สูง 350-
450 เม่ตุรจากนำ�าที่ะเล สาม่ารถป็ลกูเลี�ยงไดดี้ในทีี่�มี่อากาศรอ้น
ในภาคใตุ้ม่าถึงภาคกลางของป็ระเที่ศไที่ย ออกดอกระหว่าง
เด้อนมี่นาคม่-พื้ฤษภาคม่

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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รองเท้านารีเวศย์วรุตม์ หรือ ดอยตุงกาญจน์ 

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบสีเขียว ตุ้นขนาดกลาง
ลักษณูะตุ้นคล้ายกับรองเท้ี่านารีดอยตุุง แตุ่ลักษณูะดอกคล้าย 
Paph. barbigerum มี่กลีบแคบ ก้านยาวป็ระม่าณู 20-25 ซุม่. 
พื้บบริเวณูดอยหัวหม่ด ในอำาเภออุ้ม่ผู้าง จังหวัดตุาก และจังหวัด
กาญจนบุรี ทีี่�ระดับความ่สูง 500-750 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�า
ที่ะเล สาม่ารถป็ลกูเลี�ยงได้ดีในที่ี�มี่อากาศเยน็ ออกดอกระหวา่ง
เด้อนสิงหาคม่-กันยายน

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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รองเท้านารีเหลืองตรังบก

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ดอกกลม่ ตุ้นขนาดกลาง

ก้านดอกสั�น ลักษณูะเด่นของดอกขาวม่ักจะม่ีลายป็ระจุดตุ่อ

กันชัดเจน พื้บที่างภาคใตุ้ของป็ระเที่ศไที่ย ทีี่�ระดับความ่สูง 100 

เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล และมี่คุณูสม่บัติุที่นตุ่ออากาศร้อนได้ดี 

ออกดอกระหว่างเด้อนมิ่ถุนายน-กันยายน

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.
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รองเท้านารีดอยตุง 

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีทีี่�ดอกมี่สีชม่พูื้สวย จนได้รับฉายาว่า รองเท้ี่านารี
สีชม่พูื้ทีี่�สวยทีี่�สุดชนิดหนึ�ง พื้บทีี่�บริเวณูผู้าหินปู็น “ผู้าฮุุ้้ง” ใน 
พ้ื้�นทีี่�ป่็าดั�งเดิม่ของดอยตุุง จังหวัดเชียงรายเป็็นทีี่�แรก ตุ่อม่าพื้บ
ทีี่�อำาเภอแจห่้ม่ จังหวัดลำาป็าง ส่วนในตุา่งป็ระเที่ศ พื้บทีี่�รัฐอัสสัม่
ป็ระเที่ศอินเดีย เมี่ยนม่า และที่างตุะวันตุกเฉียงใตุ้ของจีน ทีี่�
ระดับความ่สูง 1,200-1,600 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูก
เลี�ยงได้ดีในทีี่�ม่ีอากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนกันยายน-
ตุุลาคม่

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 lime-
stone 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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รองเท้านารีเหลืองตรัง 

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง
ดอกใหญ่สีเหล้องและกลีบดอกส่วนป็ากทีี่�คล้ายรองเท้ี่าจะไม่่มี่จุด 
ก้านดอกไม่่ยาว พื้บขึ�นบนเขาหินปู็นทีี่�ระดับ 6-100 เม่ตุร  
เหน้อระดับนำ�าที่ะเล กระจายพัื้นธุ�ในภาคใตุ้ ตัุ�งแตุ่จังหวัดพัื้งงาถึง 
จังหวัดสตูุล หมู่่เกาะฝัิ่�งอันดามั่น และหมู่่เกาะลังกาวี ในป็ระเที่ศ
ม่าเลเซีุย มี่คุณูสม่บัติุที่นร้อน สาม่ารถป็ลูกเลี�ยงได้ดีในภาคใตุ้ 
จนถึงภาคกลางของป็ระเที่ศไที่ย ออกดอกระหว่างเด้อน
เม่ษายน-กรกฎาคม่

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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รองเท้านารีเกาะช้าง 

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง

ลูกผู้สม่ธรรม่ชาตุิระหว่างรองเที่้านารีคางกบคอแดงกับรองเที่้า

นารีคางกบ ก้านดอกยาว แรกพื้บทีี่�บริเวณูเกาะช้างจึงตัุ�งช้�อ

ตุาม่แหล่งทีี่�ม่า ยังพื้บในพ้ื้�นทีี่�อ้�น ๆ ที่างภาคตุะวันออกของ

ป็ระเที่ศไที่ย ตุลอดจนกัม่พูื้ชาและเวียดนาม่ตุอนใตุ้ สาม่ารถ

ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทัี่�งในทีี่�อากาศร้อนและเย็น ออกดอกระหว่าง

เด้อนกันยายน-ตุุลาคม่

Paph. x siamense

Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves;  
medium size plant.
This is a natural hybrid between the Paph. apple-
tonianum 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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รองเท้านารีคางกบคอแดง

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง
ลักษณูะเด่นอยู่ทีี่�ก้านดอกยาว มี่ความ่พื้ลิ�วไหวสวยงาม่ พื้บ
ในภาคตุะวันออกของป็ระเที่ศไที่ย เช่น จังหวัดจันที่บุรี ระยอง 
ตุราด และพื้บในตุ่างป็ระเที่ศ เช่น จีน ตุอนใตุ้ของเวียดนาม่ ลาว
และกัม่พูื้ชา สาม่ารถป็ลูกเลี�ยงได้ดีทัี่�งในทีี่�อากาศร้อนและเย็น 
ออกดอกระหว่างเด้อนพื้ฤศจิกายน–มี่นาคม่

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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รองเท้านารีฝาหอย 

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง

ลักษณูะเด่นค้อที่รงดอกกลม่ใหญ่ พ้ื้�นขาวลายนำ�าตุาลแดง-ดำา

มั่กมี่ก้านดอกสั�นและอ่อน และดอกบานวางอยู่บนใบ พื้บใน

ป็ระเที่ศไที่ยทีี่�อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่่ อำาเภอแจ้ห่ม่ 

อำาเภองาว จังหวัดลำาป็าง และจังหวัดพื้ะเยา ส่วนในตุ่างป็ระเที่ศ

พื้บในรัฐอัสสัม่ของป็ระเที่ศอินเดีย เม่ียนม่า และตุอนกลาง

ม่ณูฑ์ลยูนนาน จีน ทีี่�ระดับความ่สูง 900–1,500 เม่ตุร เหน้อ

ระดบันำ�าที่ะเล ป็ลูกไดดี้ในที่ี�มี่อากาศเยน็ ออกดอกระหวา่งเด้อน

พื้ฤษภาคม่-มิ่ถุนายน

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 Prov-
ince. 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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รองเท้านารีคางกบ 

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง ก้านยาว
พื้บการกระจายพัื้นธุ�กว้างขวางตุาม่ป่็าดิบช้�นในภูมิ่ภาคเอเชีย
ตุะวันออกเฉียงใตุ้ ลักษณูะดอกจะแตุกตุ่างกันในแตุ่ละแหล่ง
ทีี่�พื้บ ในป็ระเที่ศไที่ยพื้บทีี่�ภาคเหน้อ ภาคตุะวันออกเฉียงเหน้อ 
และภาคใตุ้ ส่วนในตุ่างป็ระเที่ศพื้บทีี่�กัม่พูื้ชา  เวียดนาม่ และลาว
ทีี่�ระดบัความ่สงู 300-1,300 เม่ตุร เหน้อระดบันำ�าที่ะเล ป็ลูกได้
ทัี่�วไป็ ออกดอกระหว่างเด้อนเม่ษายน-มิ่ถุนายน 

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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รองเท้านารีเหลืองปราจีน

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบลาย ก้านยาวป็านกลาง

ที่รงดอกกลม่สีเหล้อง พื้บในจังหวัดป็ราจีนบุรี กาญจนบุรี และ

แถบภาคตุะวันออกเฉียงเหน้อของป็ระเที่ศไที่ย ในตุ่างป็ระเที่ศ

พื้บทีี่�เมี่ยนม่า ลาว กัม่พูื้ชา แถบตุอนเหน้อของเวียดนาม่ และที่าง

ตุะวันตุกเฉียงใตุ้ของจีน ทีี่�ระดับความ่สูง 10 - 600 เม่ตุร เหน้อ

ระดับนำ�าที่ะเล เติุบโตุได้ดีในอากาศร้อน ออกดอกระหว่างเด้อน

มี่นาคม่ - พื้ฤษภาคม่

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.
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รองเท้านารีเหลืองเลย 

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ก้านยาว ตุ้นขนาดกลาง
ดอกมี่สีม่่วง พื้บขึ�นบนดินหร้อตุาม่ซุอกหินในป่็าดิบเขาที่างภาค
ตุะวันออกเฉียงเหน้อของไที่ย ลาว  เวียดนาม่  และตุะวันตุก
เฉียงใตุ้ของจีน ทีี่�ระดับความ่สูง 700-1,800 เม่ตุรเหน้อระดับ
นำ�าที่ะเล ป็ลูกได้ดีในทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อน
ม่กราคม่ – เม่ษายน

Paph. hirsutissimum

Lady’s Slipper: single flower; green leaves; long stalk; 
medium size plant.
This orchid with purple flowers can be found as a terres-
trial 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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รองเท้านารีขาวสตูล

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว  ใบลาย ก้านยาวป็านกลาง ตุ้นขนาดกลาง
ดอกมี่สีขาว มี่ถิ�นกำาเนิดทีี่�จังหวัดสตุูล พื้บขึ�นตุาม่รอยแยกของ
หินซึุ�งป็กคลุม่ด้วยม่อสหร้อซุากใบไม่้ทีี่�ผุู้พัื้งทัี่บถม่ และตุาม่
ซุอกหินบริเวณูทีี่�อยู่ในร่ม่เงาของชะง่อนหิน ตุลอดจนตุาม่พุ่ื้ม่
ไม้่เตีุ�ย ๆ ในภูเขาหินป็ูนทีี่�อยู่ติุดชายฝัิ่�งที่ะเล อีกทััี่�งยังพื้บตุาม่
เกาะทีี่�มี่หน้าผู้าสูงชันทีี่�ระดับความ่สูง 10–200 เม่ตุรเหน้อ
ระดบันำ�าที่ะเล  พ้ื้�นที่ี�กระจายพื้นัธุ�ครอบคลมุ่ตัุ�งแตุจั่งหวดัตุรงัถงึ
จังหวัดสตูุล บริเวณูหมู่่เกาะตุะรุเตุา และบริเวณูหมู่่เกาะลังกาวี
ในป็ระเที่ศม่าเลเซีุย ป็ลูกได้ดีทีี่�มี่อากาศร้อน ออกดอกระหว่าง
เด้อนเม่ษายน - มิ่ถุนายน

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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รองเท้านารีเมืองกาญจน์ หรือ รองเท้านารีหนวดฤาษีี 

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดใหญ่
ลักษณูะเด่นค้อใบทีี่�เขียวและหนา ออกดอกเป็็นช่อ ลำาตุ้นใหญ่
พื้บกระจายพัื้นธุ�ในจังหวัดกาญจนบุรี มั่กขึ�นบนคาคบไม้่และ
ซุอกหินในเขาหินป็ูนบนพ้ื้�นที่ี�สูง เช่น ดอยเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่่ อำาเภอแจ้ห่ม่ อำาเภองาว จังหวัดลำาป็าง อำาเภออุ้ม่ผู้าง
จังหวัดตุาก จนถึงจังหวัดกาญจนบุรี ในตุ่างป็ระเที่ศพื้บการ 
กระจายพัื้นธุ�ในรัฐอัสสัม่ ป็ระเที่ศอินเดีย เมี่ยนม่า และลาว
ป็ลูกได้ในทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนม่ิถุนายน-
กรกฎาคม่

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.
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รองเท้านารีปีกแมลงปอ หรือ รองเท้านารีสุขะกุล 

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง 
ดอกสีเขียวจุดนำ�าตุาล มี่กลีบดอกคล้ายปี็กของแม่ลงป็อ พื้บอยู่บน
ซุากใบไม้่ผุู้และดินร่วนป็นที่รายตุาม่ริม่ลำาธารทีี่�มี่ร่ม่เงาป็านกลาง 
พื้บการกระจายพัื้นธุ�ในภาคตุะวันออกเฉียงเหน้อของป็ระเที่ศไที่ย
และลาว ทีี่�ระดับความ่สูง 250-1,000 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล 
ชอบอากาศเย็น ป็ลูกเลี�ยงได้ทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อน
มี่นาคม่-เม่ษายน และ สิงหาคม่-กันยายน

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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รองเท้านารีอินทนนท์

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง   
ส่วนใหญ่ดอกมี่สีเขียว ส้ม่ นำ�าตุาลแก่อ่อนตุ่างกันไป็ตุาม่แหล่ง
ทีี่�พื้บ พื้บทีี่�ดอยอินที่นนที่� ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่่ ดอย
แม่่อูคอ จังหวัดแม่่ฮุ่้องสอน และ ภูหลวง จังหวัดเลย ในตุ่าง
ป็ระเที่ศพื้บที่ี�รัฐอัสสัม่ ป็ระเที่ศอินเดีย ลาว เวียดนาม่ และ
ที่างภาคใตุ้ของจีน ทีี่�ระดับความ่สูง 1,400–2,000 เม่ตุรเหน้อ
ระดบันำ�าที่ะเล ป็ลูกไดดี้ในที่ี�มี่อากาศเยน็ ออกดอกระหวา่งเด้อน
พื้ฤศจกิายน-ม่นีาคม่ ในตุา่งป็ระเที่ศไดป้็รับป็รงุพื้นัธุ�รองเที่า้นารี
ชนิดนี�เป็็นรองเท้ี่านารีลูกผู้สม่เชิงซุ้อน (รองเท้ี่านารีคอม่เพื้ล็กซุ�) 
ให้ดอกขนาดใหญ่และสวยงาม่  

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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รองเท้านารีท่ีมีถ่ินกำาเนิดและกระจายพันธ์ุุ์ในต่างประเทศ จำานวน 68 ชนิด 
The 68 Lady’s Slipper species found in other countries
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Paph. armeniacum

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง   
รองเท้ี่านารีสีเหล้องที่องทีี่�สวยทีี่�สุดชนิดหนึ�ง พื้บในม่ณูฑ์ลยูนนาน 
ของป็ระเที่ศจีน และเวียดนาม่ตุอนเหน้อ ทีี่�ระดับความ่สูง 1,350-
2,050 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น
 ออกดอกระหว่างเด้อนมี่นาคม่ – พื้ฤษภาคม่ 

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 1,350-
2,050 m above sea level. It thrives in cool tempera-
tures, and flowers from March to May.

ถ่ินกำาเนิดในประเทศจีน 9 ชนิด
China 9 species

56



Paph. dianthum

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดใหญ่   
กลีบข้างสีเขียว กลีบบนสีขาว ส่วนใหญ่กลีบบนจะบิด พื้บในภาค
ตุะวันตุกเฉียงใตุ้ของป็ระเที่ศจีน และภาคเหน้อของเวียดนาม่ ทีี่�
ระดับความ่สูง 600-1,450 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยง
ได้ดีทีี่�อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนกรกฎาคม่ - กันยายน

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง   
ดอกสีขาว มี่กลิ�นหอม่ กระเป๋็าใหญ่ พื้บในม่ณูฑ์ลยูนนานของ
ป็ระเที่ศจีน และภาคเหน้อของเวียดนาม่ ทีี่�ระดับความ่สูง 550-
750 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น
 ออกดอกระหว่างเด้อนม่กราคม่-เม่ษายน 

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง   
รองเท้ี่านารีชนิดนี�มี่ก้านยาวม่าก กลีบดอกสีเขียว กระเป๋็าใหญ่
ดอกใช้เวลานานในการพัื้ฒนา ทัี่�งยังมี่กลิ�นหอม่ พื้บบริเวณูภาค
ใตุ้ของป็ระเที่ศจีน และในเวียดนาม่ทีี่�ระดับความ่สูง 450-1,450 
เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอก
ระหว่างเด้อนตุุลาคม่-กุม่ภาพัื้นธ�

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

รองเท้ี่านารี  :  ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง    
รองเท้ี่านารีสีชม่พูื้ทีี่�สวยทีี่�สุดชนิดหนึ�ง กระเป๋็ามี่ขนาดใหญ่ พื้บ
ในม่ณูฑ์ลยูนนานของป็ระเที่ศจีนและภาคเหน้อของเวียดนาม่ ทีี่�
ระดับความ่สูง 460-1,600 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยง
ได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนมี่นาคม่-พื้ฤษภาคม่

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง   
พื้บทีี่�ฮุ่้องกง ภาคตุะวันออกเฉียงใตุ้ของป็ระเที่ศจีน และเวียดนาม่ 
ทีี่�ระดับความ่สูง 500-1,400 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยง
ได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนกรกฎาคม่- กันยายน

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง    
กลีบข้างสีม่่วง จัดอยู่ในกลุ่ม่รองเท้ี่านารีชนิดทีี่�ตุ้องการอากาศเย็น
พื้บในม่ณูฑ์ลยูนนาน ที่างตุะวันตุกของป็ระเที่ศจีน และที่างภาค
เหน้อของเมี่ยนม่า ทีี่�ระดับความ่สูง 1,400-2,000 เม่ตุร เหน้อ
ระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น เม้่�อนำาม่าป็ลูกในสภาพื้
แวดล้อม่ทีี่�ดอยตุุงให้ดอกเพีื้ยงบางตุ้นเท่ี่านั�น ออกดอกระหว่าง
เด้อนมิ่ถุนายน-กรกฎาคม่

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง   
กลีบดอกสีเขียวจุดสีนำ�าตุาล รองเท้ี่านารีชนิดนี�ตุ้องการอากาศ
เย็น พื้บในภาคตุะวันตุกเฉียงใตุ้ของป็ระเที่ศจีน และภาคเหน้อ
ของเมี่ยนม่า ทีี่�ระดับความ่สูง 1,200-1,500 เม่ตุร เหน้อระดับ
นำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อน
กุม่ภาพัื้นธ�-เม่ษายน

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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รองเท้านารีฝาหอยจีน 

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง 
กลีบดอกสีครีม่ถึงสีเหล้องเข้ม่ จุดเล็กและจุดใหญ่กลีบกว้าง เดิม่
มี่ช้�อเรียก Paph. concobellatulum พื้บในเขตุเหวินซุาน ม่ณูฑ์ล
ยูนนานของป็ระเที่ศจีน ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอก
ระหว่างเด้อน ม่กราคม่-มี่นาคม่

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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Paph. barbigerum var. lockianum

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง    
ในช่วงแรกทีี่�เข้าม่าในป็ระเที่ศไที่ย ถูกเรียกช้�อว่า “รองเท้ี่านารี 
อินที่นนที่�คอแดง” เพื้ราะมี่ลักษณูะคล้ายกับรองเท้ี่านารีอินที่นนที่� 
แตุ่มี่โคนตุ้นสีนำ�าตุาลแดง และมั่กถูกสับสนกับรองเท้ี่านารี  
Paph. coccineum โดยจุดสังเกตุความ่แตุกตุ่างค้อ รองเท้ี่านารี  
Paph. barbigerum var. lockianum  จะมี่ใบกว้างและหนากว่า 
พื้บในป็ระเที่ศเวียดนาม่ ทีี่�ระดับความ่สูง 300-1,200 เม่ตุร เหน้อ
ระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่าง
เด้อนตุุลาคม่-ธันวาคม่

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

ถ่ินกำาเนิดและกระจายพันธ์ุุ์ในประเทศเวียดนาม จำานวน 11 ชนิด
Vietnam 11 species
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Paph. coccineum

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง      
ลักษณูะเด่นของรองเท้ี่านารี Paph. coccineum อยู่ทีี่�ใบซึุ�งบาง
และแคบ แตุกตุ่างจากรองเท้ี่านารี Paph. barbigerum var. 
lockianum ทีี่�มี่ใบกว้างและหนา รองเท้ี่านารีชนิดนี�พื้บในป็ระเที่ศ
เวียดนาม่ ทีี่�ระดับความ่สูง 600-1,000 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล
ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนกันยายน-
ตุุลาคม่

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 tem-
peratures, and flowers from September to October.
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Paph. delenatii

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง       
กลีบดอกสีชม่พูื้อ่อน กระเป๋็ากลม่เล็ก พื้บที่างภาคใตุ้ของป็ระเที่ศ
เวียดนาม่ ทีี่�ระดับความ่สูง 750-1,300 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล
ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนม่กราคม่-
มี่นาคม่

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง 
ดอกมี่สีชม่พูื้เข้ม่ พื้บได้เฉพื้าะที่างตุอนเหน้อของป็ระเที่ศเวียดนาม่ 
ทีี่�ระดับความ่สูง 350-550 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้
ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนมี่นาคม่-เม่ษายน 

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

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.

Paph. x aspersum

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง  
มี่จุดสีนำ�าตุาลเข้ม่ในกลีบบนสีนำ�าตุาลอ่อน ขอบขาว เป็็นรองเท้ี่า
นารีลูกผู้สม่ธรรม่ชาติุระหว่าง Paph. henryanum และ Paph. 
barbigerum พื้บในป็ระเที่ศเวียดนาม่ ออกดอกระหว่างเด้อน
กันยายน-ตุุลาคม่
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Paph. helenae

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดเล็ก 
รองเท้ี่านารีชนิดนี�มี่ตุ้นและดอกขนาดเล็ก สีเหล้อง  พื้บในที่างตุอน
เหน้อของป็ระเที่ศเวียดนาม่ ทีี่�ระดับความ่สูง 500-1,000 เม่ตุร 
เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่าง
เด้อนกันยายน-พื้ฤศจิกายน

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดเล็ก 
ดอกมี่กลีบบนสีขาวลายม่่วง กลีบข้างหยักพื้ลิ�ว พื้บได้เฉพื้าะที่าง
ตุอนเหน้อของป็ระเที่ศเวียดนาม่  ทีี่�ระดับความ่สูง 400-750 
เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอก
ระหว่างเด้อนพื้ฤศจิกายน-ม่กราคม่ 

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง  
ดอกมี่ลักษณูะใกล้เคียงกับรองเท้ี่านารีคางกบคอแดงและพื้บ
ที่างตุอนใตุ้ของป็ระเที่ศเวียดนาม่ และจีน ทีี่�ระดับความ่สูง 700-
2,000 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น
 ออกดอกระหว่างเด้อนพื้ฤศจิกายน-ม่กราคม่

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 700-
2,000 m above sea level. It thrives in cool temperatures, 
and flowers from November to January.
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Paph. hangianum

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง
ดอกมี่ขนาดใหญ่ม่าก มี่กลิ�นหอม่ พื้บที่างตุอนเหน้อของป็ระเที่ศ
เวียดนาม่ และตุอนใตุ้ของจีน ทีี่�ระดับความ่สูง 450-750 เม่ตุร 
เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่าง
เด้อนเม่ษายน-พื้ฤษภาคม่

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบสีเขียว ตุ้นขนาดเล็ก 
กลีบบนสีเขียวอ่อนจุดนำ�าตุาลเข้ม่ พื้บในป็ระเที่ศเวียดนาม่ตุอน
เหน้อ และในพ้ื้�นทีี่�รอบๆ ชายแดนจีน ทีี่�ระดับความ่สูง 900-
1,400 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น
 ออกดอกระหว่างเด้อนกันยายน -พื้ฤศจิกายน

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 900-
1,400 m above sea level. It thrives in cool tempera-
tures, and flowers from September to November.
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Paph. herrmannii

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบสีเขียว ตุ้นขนาดเล็ก 
กลีบบนสีเขียวอ่อนระบายด้วยสีนำ�าตุาลกลางกลีบ พื้บในภาคเหน้อ
ของป็ระเที่ศเวียดนาม่ ทีี่�ระดับความ่สูง 700-900 เม่ตุร เหน้อ
ระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อน
สิงหาคม่-กันยายน

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 700-
900 m above sea level. It thrives in cool temperatures, 
and flowers from August to September.
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Paph. rungsuriyanum

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นแคระ
รองเท้ี่านารีทีี่�ตุ้นเล็กทีี่�สุด กลีบข้างสีม่่วง กลีบบนสีเขียวระบายม่่วง 
พื้บในตุอนเหน้อของป็ระเที่ศลาว ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น
สาม่ารถป็ลูกเลี�ยงและออกดอกตุลอดปี็

Paph. rungsuriyanum

Lady’s Slipper: single flower; mottled leaves; minia-
ture 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.

ถิ่นกำาเนิดในประเทศลาว จำานวน 3 ชนิด 
Laos 3 species
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Paph. barbigerum var. suriwongii

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดเล็ก 
ดอกมี่ลักษณูะคล้ายกับรองเท้ี่านารี Paph. barbigerum var. 
lockianum แตุ่ชนิดนี�จะมี่แนวป้็�นสีนำ�าตุาลบนพ้ื้�นสีขาว ทีี่�กลีบบน 
ตุาม่ พื้บในป็ระเที่ศลาว ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น  ออกดอก
ระหว่างเด้อนกันยายน-ตุุลาคม่

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 tem-
peratures, and flowers from September to October.

77



รองเท้านารีอินทนนท์ลาว

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง
กลีบบนมี่สีขาวระบายสีชม่พูื้และจุดสีนำ�าตุาลเข้ม่ พื้บที่างตุะวัน
ออกเฉียงใตุ้ของป็ระเที่ศลาว และตุอนเหน้อของเวียดนาม่ ทีี่�ระดับ
ความ่สูง 900-1,100 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดี
ทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนตุุลาคม่-ธันวาคม่

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 south-
east 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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Paph. wolterianum

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง
ลักษณูะดอกใกล้เคียงกับรองเท้ี่านารีคางกบคอแดง แตุกตุ่างกัน
ทีี่�ดอกมั่กจะสีเข้ม่กว่าและใบทีี่�มี่ลายด่างชัดเจน ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่
อากาศร้อน ออกดอกระหว่างเด้อนม่กราคม่-กุม่ภาพัื้นธ�

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.

ถิ่นกำาเนิดในประเทศกัมพูชา จำานวน 1 ชนิด 
Cambodia 1 variety
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Paph. druryi

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง  
ดอกสีเหล้องมี่ขีดกลางทีี่�กลีบทัี่�งสาม่กลีบ เป็็นชนิดทีี่�กอจะหลวม่
เน้�องจากมี่ข้อห่าง พื้บในภาคใตุ้ของอินเดีย ทีี่�ระดับความ่สูง 
1,400-1,600 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศ
เย็น ออกดอกระหว่างเด้อนมี่นาคม่-เม่ษายน

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.

ถ่ินกำาเนิดในประเทศอินเดีย จำานวน 5 ชนิด 
India 5 species
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Paph. fairrieanum

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง    
รองเท้ี่านารีชนิดทีี่�มี่กลีบบนและกลีบข้างหยัก พื้บในเท้ี่อกเขา
หิม่าลัยของอินเดียและภูฏาน ทีี่�ระดับความ่สูง 1,400-2,200 
เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอก
ระหว่างเด้อนตุุลาคม่-ธันวาคม่

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง      
สีดอกมี่ความ่หลากหลายพ้ื้�นสีเหล้อง-เขียว พื้บในป็ระเที่ศอินเดีย
บังคลาเที่ศ และเนป็าล ทีี่�ระดับความ่สูง 1,000-1,500 เม่ตุร 
เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอก
ระหว่างเด้อนตุุลาคม่-ม่กราคม่

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง        
รองเท้ี่านารีทีี่�มี่ขีดสีม่่วงทีี่�กลางกลีบบน และหน้าโล่ทีี่�หยักเป็็น
คล้�นสีม่่วง พื้บในรัฐอัสสัม่ของป็ระเที่ศอินเดีย เท้ี่อกเขาหิม่าลัย
ตุะวันออกของภูฏาน เมี่ยนม่าและม่ณูฑ์ลยูนนานของจีน ทีี่�ระดับ
ความ่สูง 300-1,300 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�
มี่อากาศเย็น  ออกดอกระหว่างเด้อนกันยายน-ตุุลาคม่

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว  ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีชนิดนี�จะมี่กระเป๋็าทีี่�มี่ลายคล้ายสม่อง พื้บในรัฐอัสสัม่
ของป็ระเที่ศอินเดีย และที่างตุะวันออกเฉียงเหน้อของบังคลาเที่ศ 
ตุลอดจนพ้ื้�นทีี่�บนเท้ี่อกเขาหิม่าลัยตุะวันออกของภูฏาน เนป็าล
และม่ณูฑ์ลยูนนานของจีน ทีี่�ระดับความ่สูง 60-1,350 เม่ตุร
เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอก
ระหว่างเด้อนม่กราคม่-มี่นาคม่

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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Paph. celebesensis

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง 
ดอกคล้ายรองเท้ี่านารีคางกบคอแดงอีกชนิดหนึ�ง มี่ไฝิ่จุดใหญ่ทีี่�
โคนกลีบเล็กน้อย ใบมี่ลายเหล้อบสีนำ�าตุาลอ่อน พื้บในป็ระเที่ศ
อินโดนีเซีุย ทีี่�ระดับความ่สูง 1,850 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล 
ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนกุม่ภาพัื้นธ�-
มี่นาคม่

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.

ถิ่นกำาเนิดในประเทศอินโดนีเซีย จำานวน 22 ชนิด
Indonesia 22 species
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Paph. curtisii

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง 
กลีบข้างมี่จุดขนาดเล็กสีนำ�าตุาลจำานวนม่าก พื้บในเกาะสุม่าตุรา
ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนม่กราคม่-
มี่นาคม่

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง       
กลีบบนแหลม่ขนาดเล็ก พื้บในภาคตุะวันออกเฉียงเหน้อของ
เกาะบอร�เนียว ทีี่�ระดับความ่สูง 300-1,450 เม่ตุร เหน้อระดับ
นำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น  ออกดอกระหว่างเด้อน
มี่นาคม่ - พื้ฤษภาคม่

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

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีชนิดทีี่�พื้บในเกาะนิวกินี ทีี่�ระดับความ่สูง 1,700 เม่ตุร 
เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอก
ระหว่างเด้อนม่กราคม่-มี่นาคม่

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

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดใหญ่
ที่รงดอกแป็ลก กลีบข้างงอม้่วน พื้บในเกาะสุลาเวสี ทีี่�ระดับความ่
สูง 700-1,000 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่
อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนเม่ษายน-มิ่ถุนายน

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

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีทีี่�มี่กลีบข้างบิดเป็็นริ�ว พื้บในเกาะนิวกินี ทีี่�ระดับ 
ความ่สูง 1,700 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่
อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนมี่นาคม่-เม่ษายน

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.

90



Paph. glaucophyllum

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีชนิดทีี่�ดอกที่ยอยบานอย่างตุ่อเน้�อง พื้บในเกาะ
สุม่าตุราและเกาะชวา ทีี่�ระดับความ่สูง 200-700 เม่ตุร เหน้อ
ระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศร้อน ออกดอกตุ่อเน้�อง
ตุลอดปี็

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง 
ใบลายชัดเจน ก้านยาวม่าก พื้บในเกาะบอร�เนียว ทีี่�ระดับความ่สูง 
300-800 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศทัี่�ง
ร้อนและเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนมี่นาคม่-เม่ษายน

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 tem-
peratures, and flowers from March to April.
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Paph. javanicum

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง 
รองเท้ี่านารีทีี่�มี่กลีบแคบ มี่ที่รงดอกทีี่�หลากหลาย พื้บในเกาะชวา
และเกาะบอร�เนียว ทีี่�ระดับความ่สูง 950–2,000 เม่ตุร เหน้อ
ระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น เลี�ยงยาก ออกดอก
ระหว่างเด้อนกุม่ภาพัื้นธ�-เม่ษายน

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

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดใหญ่
ขนาดตุ้นใหญ่ม่าก พื้บในจังหวัดกาลีมั่นตัุนกลางของเกาะ
บอร�เนียว ทีี่�ระดับความ่สูง 600-1,000 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�า
ที่ะเล สาม่ารถป็ลูกได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อน
มี่นาคม่ – พื้ฤษภาคม่

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

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีทีี่�มี่ดอกที่ยอยบานอย่างตุ่อเน้�อง พื้บได้ที่างตุอนเหน้อ
ของเกาะสุม่าตุรา ทีี่�ระดับความ่สูง 600–1,100 เม่ตุร เหน้อระดับ
นำ�าที่ะเล สาม่ารถป็ลูกได้ทัี่�วไป็ ออกดอกตุ่อเน้�องตุลอดปี็

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีชนิดทีี่�มี่สีแป็ลก พื้บในหมู่่เกาะโม่ลูกาและเกาะซุุนดา
ทีี่�ระดับความ่สูง 900–2,000 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูก
เลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ป็ลูกเลี�ยงยาก ออกดอกระหว่างเด้อน
กุม่ภาพัื้นธ�-เม่ษายน

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 eleva-
tions 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

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดใหญ่
รองเท้ี่านารีทีี่�มี่ดอกที่ยอยบานอย่างตุ่อเน้�อง พื้บที่างตุะวันตุกเฉียง
ใตุ้ของเกาะชวา ทีี่�ระดับความ่สูง 300 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล
ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทัี่�วไป็ ออกดอกตุ่อเน้�องตุลอดปี็

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

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง
ออกดอกเป็็นช่อกลีบบิด พื้บในเกาะนิวกินี ทีี่�ระดับความ่สูง 200 
เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทัี่�วไป็ ออกดอกระหว่าง
เด้อนม่กราคม่-เม่ษายน

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

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีทีี่�มี่ดอกที่ยอยบานอย่างตุ่อเน้�อง พื้บที่างเหน้อของ
เกาะสุม่าตุรา ทีี่�ระดับความ่สูง 5-500 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล
ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทัี่�วไป็ ออกดอกตุ่อเน้�องตุลอดปี็

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

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดใหญ่
กลีบข้างยาวได้ถึง 100 เซุนติุเม่ตุร พื้บบนเกาะบอร�เนียว ทีี่�ระดับ
ความ่สูง 100-500 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดี มี่
อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนม่กราคม่-มี่นาคม่

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

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง
กลีบข้างงอไม่่เป็็นระเบียบ พื้บบนเกาะบอร�เนียว ทีี่�ระดับความ่สูง 
600-900 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น 
ออกดอกระหว่างเด้อนมี่นาคม่-มิ่ถุนายน

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง   
รองเท้ี่านารีทีี่�มี่กระเป๋็าใหญ่ม่าก พื้บในช่องแคบม่ะละกา และเกาะ
สุม่าตุรา ทีี่�ระดับความ่สูง 900–1,300 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล
ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนมิ่ถุนายน-
กรกฎาคม่

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง   
รองเท้ี่านารีทีี่�มี่สีดอกทีี่�แป็ลก พื้บในหมู่่เกาะบอร�เนียวและเกาะ
สุม่าตุรา ทีี่�ระดับความ่สูง 1,000–1,800 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล 
ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนม่กราคม่-
เม่ษายน

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

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีทีี่�มี่ดอกที่ยอยบานอย่างตุ่อเน้�อง พื้บบนเกาะสุม่าตุรา
ทีี่�ระดับความ่สูง 2,000–2,200 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล เป็็น
ชนิดทีี่�ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น และเลี�ยงยาก  ออกดอกตุ่อ
เน้�องตุลอดปี็

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 
ช่ือพ้อง Paph. chamberlianianum

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีทีี่�มี่ดอกที่ยอยบานอย่างตุ่อเน้�อง มี่ระยะระหว่างดอก
ทีี่�ชิดกว่าชนิดอ้�นในกลุ่ม่ดอกช่อ พื้บบนเกาะสุม่าตุรา ทีี่�ระดับความ่
สูง 600-800 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล เป็็นชนิดทีี่�ป็ลูกเลี�ยงได้ดี
ทัี่�วไป็ ออกดอกตุ่อเน้�องตุลอดปี็

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีชนิดทีี่�มี่ที่รงกลีบข้างทีี่�แป็ลก พื้บบนเกาะป็าปั็วนิวกินี ทีี่�
ระดับความ่สูง 200-1,200 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยง
ได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนมี่นาคม่-พื้ฤษภาคม่

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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Paph. barbatum

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง
คล้ายรองเท้ี่านารีคางกบ มี่ลักษณูะตุ่างจากตุรงบริเวณูกลีบข้าง
ทีี่�มุ่ม่จะยกสูงกว่า พื้บในคาบสมุ่ที่รม่ลายู ทีี่�ระดับความ่สูง 200–
1,300 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทัี่�วไป็ ออกดอก
ระหว่างเด้อนเม่ษายน-พื้ฤษภาคม่

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.

ถ่ินกำาเนิดในประเทศมาเลเซีย จำานวน 7 ชนิด 
Malaysia 7 species
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Paph. lawrenceanum

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีชนิดนี�มี่ถิ�นกำาเนิดอยู่ทีี่�ภูเขาคินาบาลู ก้านยาวแข็งแรง 
นับเป็็นสายพัื้นธุ�ทีี่�มี่ความ่สำาคัญตุ่อการป็รับป็รุงพัื้นธุ�รองเท้ี่านารี
เพ้ื้�อการค้าในปั็จจุบัน เน้�องจากให้ลูกผู้สม่ Maudiae ซึุ�งเกิด
จากการผู้สม่กับรองเท้ี่านารีคางกบของไที่ย พื้บได้ทีี่�ระดับความ่
สูง 300–450 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทัี่�วไป็
 ออกดอกระหว่างเด้อนมี่นาคม่-พื้ฤษภาคม่

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 com-
mercial 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.
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Paph. lowii

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง
กลีบข้างสีม่่วง พื้บในสหพัื้นธรัฐม่าลายา เกาะสุม่าตุรา เกาะชวา
เกาะสุลาเวสี และเกาะบอร�เนียว ทีี่�ระดับความ่สูง 760–1,360 
เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอก
ระหว่างเด้อนเม่ษายน-มิ่ถุนายน

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

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดใหญ่
รองเท้ี่านารีชนิดนี�เป็็นทีี่�รู้จักและได้รับการยอม่รับให้เป็็น “ราชินี
ของรองเท้ี่านารี” เน้�องจากเป็็นสายพัื้นธุ�ทีี่�ออกดอกเป็็นช่อ
สง่าตุ้นทีี่�สม่บูรณู�จะมี่ดอกกว้างได้ถึง 30 ซุม่. พื้บในบริเวณู 
ภูเขาคินาบาลู ที่างภาคเหน้อของเกาะบอร�เนียว ทีี่�ระดับความ่สูง
 500-900 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศ
เย็น ออกดอกระหว่างเด้อนกุม่ภาพัื้นธ�-เม่ษายน 

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 

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดใหญ่
ลักษณูะดอกเป็็นเอกลักษณู� มี่กลีบข้างทีี่�ยาวและหยักโค้ง พื้บใน
รัฐซุาราวักบนเกาะบอร�เนียว ทีี่�ระดับความ่สูง 60-500 เม่ตุรเหน้อ
ระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อน
เม่ษายน-มิ่ถุนายน

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีทีี่�มี่ก้านดอกยาวม่าก พื้บได้เฉพื้าะในรัฐซุาบะฮุ้� ที่าง
ตุอนเหน้อของเกาะบอร�เนียว ทีี่�ระดับความ่สูง 60-2,300 เม่ตุร
เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่าง
เด้อนกรกฎาคม่-กันยายน

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 tem-
peratures, and flowers from July to September.
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Paph. virens

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีทีี่�เลี�ยงยากอีกชนิดหนึ�ง พื้บในภูเขาคินาบาลูของ
ป็ระเที่ศม่าเลเซีุย ทีี่�ระดับความ่สูง 900-1,650 เม่ตุรเหน้อระดับ
นำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อน
มี่นาคม่-เม่ษายน

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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Paph. acmodontum

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง
กลีบข้างสีชม่พูื้ กลีบบนแหลม่ พื้บในป็ระเที่ศฟ่ื้ลิป็ป่็นส� ทีี่�ระดับ
ความ่สูง 1,000-1,500 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้
ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนกุม่ภาพัื้นธ�-พื้ฤษภาคม่

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.

ถ่ินกำาเนิดในประเทศฟิลิปปินส์ จำานวน 10 ชนิด
The Philippines 10 species
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Paph. adductum

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดใหญ่
ดอกช่อสีนำ�าตุาล พื้บในป็ระเที่ศฟ่ื้ลิป็ป่็นส� ทีี่�ระดับความ่สูง 1,250-
1,350 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น
ออกดอกระหว่างเด้อนม่กราคม่-พื้ฤษภาคม่

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง
กลีบข้างมี่ไฝิ่ขนาดใหญ่ พื้บในป็ระเที่ศฟ่ื้ลิป็ป่็นส� ทีี่�ระดับความ่สูง
 1,150–1,600 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศ
เย็น ออกดอกระหว่างเด้อนมี่นาคม่-เม่ษายน

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีทีี่�มี่ก้านใหญ่ มี่จุดขนาดเล็กจำานวนม่ากบนกลีบข้าง  พื้บ
ในป็ระเที่ศฟ่ื้ลิป็ป่็นส� ทีี่�ระดับความ่สูง 300–1,800 เม่ตุรเหน้อ
ระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อน
มี่นาคม่-พื้ฤษภาคม่

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดเล็ก
ดอกขนาดเล็ก กลีบข้างเล็กแคบ พื้บในป็ระเที่ศฟ่ื้ลิป็ป่็นส� ทีี่�ระดับ
ความ่สูง 600-950 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่
อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อนม่กราคม่-เม่ษายน

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

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีทีี่�มี่กลีบข้างกางคล้าย Paph. lowii แตุ่มั่กมี่สีอ่อน
กว่า พื้บในป็ระเที่ศฟ่ื้ลิป็ป่็นส� ทีี่�ระดับความ่สูง 1,400 เม่ตุรจาก
นำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่างเด้อน
ม่กราคม่-เม่ษายน

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 tempera-
tures, and flowers from January to April.
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Paph. hennisianum

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง
กลีบดอกมี่ลักษณูะมั่นวาว กลีบข้างมั่กจะม้่วนไป็ด้านหลัง พื้บ
ในป็ระเที่ศฟ่ื้ลิป็ป่็นส� ทีี่�ระดับความ่สูง 650–1,050 เม่ตุรเหน้อ
ระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศเย็น ออกดอกระหว่าง
เด้อนมี่นาคม่-มิ่ถุนายน

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 650-
1,050 m above sea level. It thrives in cool tempera-
tures, and flowers from March to June.

120



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.

Paph. philippinense

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดใหญ่
ดอกมี่ลักษณูะหลากหลาย มี่คุณูสม่บัติุที่นร้อนได้ดี พื้บใน 
ป็ระเที่ศฟ่ื้ลิป็ป่็นส�และเกาะบอร�เนียวในพ้ื้�นทีี่�ที่างตุอนเหน้อของ
ป็ระเที่ศม่าเลเซีุย ทีี่�ระดับความ่สูง 500 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล 
ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทัี่�วไป็ ออกดอกระหว่างเด้อนม่กราคม่-เม่ษายน
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Paph. randsii

รองเท้ี่านารี : ดอกช่อ ใบเขียว ตุ้นขนาดใหญ่
รองเท้ี่านารีกลุ่ม่ใบเขียวทีี่�เลี�ยงยาก พื้บในเกาะมิ่นดาเนา ทีี่�ระดับ
ความ่สูง 400 เม่ตุรเหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้ดีทีี่�มี่อากาศ
เย็น ออกดอกระหว่างเด้อนพื้ฤษภาคม่-กรกฎาคม่

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

รองเท้ี่านารี : ดอกเดี�ยว ใบลาย ตุ้นขนาดกลาง
รองเท้ี่านารีกลีบข้างสีชม่พูื้ ตุ้นแข็งแรง พื้บในป็ระเที่ศฟ่ื้ลิป็ป่็นส� ทีี่�
ระดับความ่สูง 400-800 เม่ตุร เหน้อระดับนำ�าที่ะเล ป็ลูกเลี�ยงได้
ดีทีี่�มี่อากาศเย็น  ออกดอกระหว่างเด้อนมี่นาคม่-เม่ษายน

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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นับแตุ่ปี็ 2537 ทีี่�มู่ลนิธิแม่่ฟ้ื้าหลวงฯ เริ�ม่โครงการเพื้าะเลี�ยง
รองเท้ี่านารีในพ้ื้�นทีี่�โครงการพัื้ฒนาดอยตุุงฯ เพ้ื้�อป็ลูกค้นสู่ป่็า 
ตุาม่แนวพื้ระราชดำาริของสม่เด็จย่า โดยรวบรวม่ทัี่�งสายพัื้นธุ�แท้ี่ 
และลูกผู้สม่จากแหล่งตุ่าง ๆ จนรวม่สายพัื้นธุ�รองเท้ี่านารีได้ทัี่�ง
สิ�น 85 ชนิด ตุลอดจนที่ดลองเพื้าะพัื้นธุ�ใหม่่ ๆ  ให้มี่ลักษณูะพิื้เศษ 
รองเท้ี่านารีลูกผู้สม่จำานวนม่ากให้ดอกสวยงาม่ ลักษณูะสาย
พัื้นธุ�โดดเด่นเป็็นเอกลักษณู� มู่ลนิธิแม่่ฟ้ื้าหลวงฯ ได้ส่งรองเท้ี่า
นารีทีี่�มี่ลักษณูะดอกสวยงาม่ โดดเด่นเข้าป็ระกวด เป็รียบเสม้่อน 
การย้นยันคุณูลักษณูะและคุณูภาพื้ของรองเท้ี่านารีตุ้นทีี่�มู่ลนิธิ
แม่่ฟ้ื้าหลวงฯ ได้ขยายพัื้นธุ�หร้อผู้สม่ขึ�นม่าเอง และดูแลเป็็น
อย่างดี อีกทัี่�งเพ้ื้�อแสดงความ่เป็็นเจ้าของและแหล่งทีี่�ม่าของ
ตุ้นทีี่�ได้รับรางวัล มู่ลนิธิแม่่ฟ้ื้าหลวงฯ จึงได้กราบบังคม่ทูี่ลขอ
พื้ระราชที่านพื้ระนาม่เดิม่ของสม่เด็จย่า ค้อ “สังวาลย�” ม่าใช้ตัุ�ง
เป็็นช้�อป็ระจำาตุ้นรองเท้ี่านารีทีี่�ได้รับป็ระกาศนียบัตุรเกียรติุนิยม่
จากสม่าคม่พื้ฤกษชาติุแห่งป็ระเที่ศไที่ย ในพื้ระบรม่ราชูป็ถัม่ภ�

รวม่ทัี่�งสิ�น 101 รางวัล ณู ปี็ 2563  

In 1994, the Mae Fah Luang Foundation under Royal 
Patronage (MFLF) introduced the Lady’s Slipper propa-
gation 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 character-
istics 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.

รองเท้านารี “สังวาลย์”
The Sangwan Lady’s Slipper

เกียรตินิยมของกล้วยไม้

การตัุดสินให้คะแนนกล้วยไม้่ พิื้จารณูาโดยคณูะกรรม่การผูู้้ที่รงคุณูวุฒิจาก
องค�กรหร้อสม่าคม่ทีี่�เกี�ยวเน้�องด้วยการพื้ฤกษศาสตุร� ซึุ�งได้รับการยอม่รับใน
ระดับสากล เช่น ราชสม่าคม่พื้ฤกษชาติุของอังกฤษ (Royal Horticultural Soci-
ety : RHS) สม่าคม่กล้วยไม้่อเม่ริกัน (American Orchid Society : AOS) หร้อ
ของป็ระเที่ศไที่ยค้อ สม่าคม่พื้ฤกษชาติุแห่งป็ระเที่ศไที่ย ในพื้ระบรม่ราชูป็ถัม่ภ� 
(Royal Horticultural Society of Thailand : RHT) เกณูฑ์�การตัุดสินโดยทัี่�วไป็
มั่กจะพิื้จารณูาจากสาม่ปั็จจัยหลัก ได้แก่ ความ่รู้และป็ระสบการณู�ของกรรม่การ 
รายละเอียดของกล้วยไม้่ เช่น รูป็ที่รงดอก ช่อดอก สีสัน ลักษณูะตุ้น และคุณูภาพื้
ของกล้วยไม้่ทีี่�ส่งเข้าป็ระกวด ซึุ�งเป็รียบเทีี่ยบกับกล้วยไม้่ชนิดเดียวกัน หร้อทีี่�เคย
ได้รับการตัุดสินม่าแล้ว 

เกณูฑ์�การให้คะแนนและป็ระกาศนียบัตุรเกียรติุนิยม่แก่กล้วยไม้่ทีี่�ได้รางวัล
ของสม่าคม่กล้วยไม้่ตุ่าง ๆ ทัี่�วโลกรวม่ถึงในป็ระเที่ศไที่ย โดยทัี่�วไป็มี่ม่าตุรฐาน
คล้ายคลึงกัน แบ่งได้ดังนี� First Class Certificate (FCC) 90 คะแนนขึ�นไป็ 
รองลงม่าค้อ Award of Merit (AM) 80 คะแนนขึ�นไป็ ถัดม่าค้อ Highly  
Commended Certificate (HCC) 75 คะแนนขึ�นไป็ 

โดยกล้วยไม้่ทีี่�ได้ป็ระกาศนียบัตุรจะได้รับการระบุโดยการเขียนช้�อย่ออันดับ
ตุาม่ด้วยตัุวย่อของแตุ่ละองค�กร เช่น รองเท้ี่านารีสุขะกุล สังวาลย� 14 ได้รับ
เกียรติุนิยม่ AM/RHT 83.39 คะแนน 

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
จากสมาคมพฤกษีชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภิ์

 Lady’s Slipper orchids cultivated by the Doi Tung Development Project 
have been awarded certification by the Royal Horticultural Society of Thailand (RHT)

126



รองเท้ี่านารีช่องอ่างที่องเผู้้อก 
‘Sangwan 1’ 
AM/RHT 82.39 คะแนน

Paph. godefroyae var. 
angthong  alba  ‘Sangwan 1’
AM/RHT 82.39 points

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

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

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

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

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

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

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

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

*เดมิ่เกณูฑ์� FCC ตุ้องได้รับคะแนน 87 คะแนนขึ�นไป็
The old standard of FCC must score over 87 points

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paph. armeniacum
‘Sangwan 9’
AM/RHT 84.45 points 
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รองเท้ี่านารีฝิ่าหอย 
‘Sangwan 5’ 
HCC/RHT 79.80 คะแนน

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

รองเท้ี่านารีฝิ่าหอย 
‘Sangwan 6’ 
HCC/RHT 79.10 คะแนน

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

รองเท้ี่านารีฝิ่าหอย 
‘Sangwan 1’ 
AM/RHT 82.20 คะแนน

Paph. bellatulum
‘Sangwan 1’
AM/RHT 82.20 points

รองเท้ี่านารีฝิ่าหอย 
‘Sangwan 7’ 
HCC/RHT 79.20 คะแนน

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

รองเท้ี่านารีฝิ่าหอย 
‘Sangwan 2’ 
AM/RHT 80.05 คะแนน

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

รองเท้ี่านารีฝิ่าหอย 
‘Sangwan 3’ 
AM/RHT 80.05 คะแนน

Paph. bellatulum 
‘Sangwan 3’
AM/RHT 80.05 points 

รองเท้ี่านารีฝิ่าหอย 
‘Sangwan 4’ 
HCC/RHT 77.80 คะแนน

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

Paph. Berenice 
‘Sangwan 1’ 
AM/RHT 81.10 คะแนน

Paph. Berenice 
‘Sangwan 1’
AM/RHT 81.10 points 
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รองเที่้านารีดอยตุุง 
 ‘Sangwan 2’ 
AM/RHT 81.22 คะแนน

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

รองเที่้านารีดอยตุุง 
‘Sangwan 3’
 AM/RHT 82.50 คะแนน

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

รองเที่้านารีดอยตุุง 
‘Sangwan 4’ 
AM/RHT 83.70 คะแนน

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

รองเที่้านารีดอยตุุง 
‘Sangwan 5’ 
AM/RHT 82.30 คะแนน

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

รองเที่้านารีดอยตุุง 
‘Sangwan 1’ 
AM/RHT 82.25 คะแนน

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

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

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

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

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

รองเที่้านารีเชียงดาว
‘Sangwan 1’ 
AM/RHT 84.96 คะแนน

Paph. dianthum 
‘Sangwan 1’
AM/RHT 84.96 points
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รองเที่้านารีอินที่นนที่�ลาว
‘Sangwan 1’ 
AM/RHT 82.60 คะแนน

Paph. gratrixianum
‘Sangwan 1’  
AM/RHT 82.60 points

รองเท้ี่านารีอินที่นนที่�ลาว
‘Sangwan 2’ 
AM/RHT 80.45 คะแนน

Paph. gratrixianum
‘Sangwan 2’  
AM/RHT 80.45 points

Paph. Fumi’s Gold
‘Sangwan 1’ 
AM/RHT 81.50 คะแนน

Paph. Fumi’s Gold ‘
Sangwan 1’
AM/RHT 81.50 points 

รองเที่้านารีอินที่นนที่�ลาว
‘Sangwan 3’
AM/RHT 83.70 คะแนน

Paph. gratrixianum
‘Sangwan 3’  
AM/RHT 83.70 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
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Paph. Harold Koopowitz
‘Sangwan 2’
AM/RHT 80.73 คะแนน 

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

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

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

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

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

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

Paph. henryanum 
‘Sangwan 6’
AM/RHT 81.48 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 
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รองเที่้านารีเหล้องเลย 
‘Sangwan 1’
HCC/RHT 78.00 คะแนน

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

รองเที่้านารีเหล้องเลย 
‘Sangwan 6’
AM/RHT 81.60 คะแนน

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

รองเที่้านารีเหล้องเลย 
‘Sangwan 11’
AM/RHT 82.90 คะแนน

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

รองเท้ี่านารีเหล้องเลย 
‘Sangwan 2’
AM/RHT 82.60 คะแนน

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

รองเท้ี่านารีเหล้องเลย 
‘Sangwan 7’
AM/RHT 82.86 คะแนน

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

รองเท้ี่านารีเหล้องเลย 
‘Sangwan 12’
AM/RHT 84.50 คะแนน

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

รองเที่้านารีเหล้องเลย 
‘Sangwan 3’
AM/RHT 80.30 คะแนน

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

รองเที่้านารีเหล้องเลย 
‘Sangwan 8’
AM/RHT 83.80 คะแนน

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

รองเที่้านารีเหล้องเลย 
‘Sangwan 13’
AM/RHT 82.54 คะแนน

Paph. hirsutissimum 
‘Sangwan 13’
AM/RHT 82.54 points

รองเที่้านารีเหล้องเลย 
‘Sangwan 4’
AM/RHT 81.50 คะแนน

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

รองเที่้านารีเหล้องเลย 
‘Sangwan 9’
AM/RHT 83.00 คะแนน

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

รองเที่้านารีเหล้องเลย 
‘Sangwan 5’
HCC/RHT 79.30 คะแนน

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

รองเที่้านารีเหล้องเลย 
‘Sangwan 10’
AM/RHT 84.20 คะแนน

Paph. hirsutissimum 
‘Sangwan 10’
AM/RHT 84.20 points
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Paph. Magic Lantern
‘Sangwan 2’
AM/RHT 80.65 คะแนน 

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

Paph. Magic Lantern
‘Sangwan 1’
HCC/RHT 78.00 คะแนน 

Paph. Magic Lantern
‘Sangwan 1’
HCC/RHT 78.00 points

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

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

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

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

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 8’
AM/RHT 82.90 คะแนน

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

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

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

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

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

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

*เดิม่เกณูฑ์� FCC ตุ้องได้รับคะแนน 87 คะแนนขึ�นไป็
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 

รองเที่้านารีขาวสตูุล  
‘Sangwan 1’
AM/RHT 85.82 คะแนน 

Paph. niveum 
‘Sangwan 1’
AM/RHT 85.82 points 

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

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

รองเที่้านารีเม่้องกาญจน�
หร้อหนวดฤาษี
‘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

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 
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Paph. purpuratum 
‘Sangwan 1’
AM/RHT 82.80 คะแนน 

Paph. purpuratum 
‘Sangwan 1’
AM/RHT 82.80 points 

รองเท้ี่านารีสุขะกุลหร้อปี็ก
แม่ลงป็อ ‘Sangwan 1’
FCC/RHT 88.50 คะแนน* 

Paph. sukhakulii 
‘Sangwan 1’
FCC/RHT 88.50 points*

รองเท้ี่านารีสุขะกุลหร้อปี็ก
แม่ลงป็อ ‘Sangwan 2’
AM/RHT 80.50 คะแนน 

Paph. sukhakulii 
‘Sangwan 2’
AM/RHT 80.50 points

รองเท้ี่านารีสุขะกุลหร้อปี็ก
แม่ลงป็อ ‘Sangwan 3’
AM/RHT 81.00 คะแนน 

Paph. sukhakulii ‘
Sangwan 3’
AM/RHT 81.00 points

รองเท้ี่านารีสุขะกุลหร้อปี็ก
แม่ลงป็อ ‘Sangwan 4’
AM/RHT 82.60 คะแนน 

Paph. sukhakulii 
‘Sangwan 4’
AM/RHT 82.60 points

รองเท้ี่านารีสุขะกุลหร้อปี็ก
แม่ลงป็อ ‘Sangwan 5’
AM/RHT 81.91 คะแนน 

Paph. sukhakulii 
‘Sangwan 5’
AM/RHT 81.91 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 

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

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

*เดิม่เกณูฑ์� FCC ตุ้องได้รับคะแนน 87 คะแนนขึ�นไป็
The old standard of FCC must score over 87 points
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รองเท้ี่านารีสุขะกุลหร้อปี็ก
แม่ลงป็อ ‘Sangwan 6’
AM/RHT 83.25 คะแนน 

Paph. sukhakulii 
‘Sangwan 6’
AM/RHT 83.25 points

รองเท้ี่านารีสุขะกุลหร้อปี็ก
แม่ลงป็อ ‘Sangwan 16’
AM/RHT 82.30 คะแนน 

Paph. sukhakulii 
‘Sangwan 16’
AM/RHT 82.30 points

รองเท้ี่านารีสุขะกุลหร้อปี็ก
แม่ลงป็อ ‘Sangwan 11’
AM/RHT 82.76 คะแนน 

Paph. sukhakulii 
‘Sangwan 11’
AM/RHT 82.76 points

รองเท้ี่านารีสุขะกุลหร้อปี็ก
แม่ลงป็อ ‘Sangwan 7’
AM/RHT 83.15 คะแนน 

Paph. sukhakulii 
‘Sangwan 7’
AM/RHT 83.15 points

รองเท้ี่านารีสุขะกุลหร้อปี็ก
แม่ลงป็อ ‘Sangwan 12’
AM/RHT 82.05 คะแนน 

Paph. sukhakulii 
‘Sangwan 12’
AM/RHT 82.05 points

รองเท้ี่านารีสุขะกุลหร้อปี็ก
แม่ลงป็อ ‘Sangwan 8’
AM/RHT 83.91 คะแนน 

Paph. sukhakulii 
‘Sangwan 8’
AM/RHT 83.91 points

รองเท้ี่านารีสุขะกุลหร้อปี็ก
แม่ลงป็อ ‘Sangwan 13’
AM/RHT 83 คะแนน 

Paph. sukhakulii 
‘Sangwan 13’
AM/RHT 83 points

รองเท้ี่านารีสุขะกุลหร้อปี็ก
แม่ลงป็อ ‘Sangwan 9’
AM/RHT 83.00 คะแนน 

Paph. sukhakulii 
‘Sangwan 9’
AM/RHT 83.00 points

รองเท้ี่านารีสุขะกุลหร้อปี็ก
แม่ลงป็อ ‘Sangwan 14’
AM/RHT 83.39 คะแนน 

Paph. sukhakulii 
‘Sangwan 14’
AM/RHT 83.39 points

รองเท้ี่านารีสุขะกุลหร้อปี็ก
แม่ลงป็อ ‘Sangwan 10’
AM/RHT 83.00 คะแนน 

Paph. sukhakulii 
‘Sangwan 10’
AM/RHT 83.00 points

รองเท้ี่านารีสุขะกุลหร้อปี็ก
แม่ลงป็อ ‘Sangwan 15’
AM/RHT 85.30 คะแนน 

Paph. sukhakulii 
‘Sangwan 15’
AM/RHT 85.30 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

Paph. wenshanense
‘Sangwan  2’
AM/RHT 82.55 คะแนน 

Paph. wenshanense
‘Sangwan  2’
AM/RHT 82.55 points
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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
จากราชสมาคมพฤกษีชาติแห่งประเทศอังกฤษี จำานวน 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 ธันวาคม่ 2547)

ลูกผู้สม่ระหว่างรองเท้ี่านารีช่องอ่างที่อง ทีี่�สม่เด็จย่าเคยเสด็จ
พื้ระราชดำาเนินขึ�นไป็ที่อดพื้ระเนตุรทีี่�หมู่่เกาะอ่างที่อง กับรองเท้ี่า
นารีดอยตุุง มี่ถิ�นกำาเนิดอยู่ในพ้ื้�นทีี่�โครงการพัื้ฒนาดอยตุุงฯ  
ตัุวดอกมี่สีขาวลายบานเย็นหร้อบานเย็นเข้ม่ทัี่�งดอก ที่รงดอกกลม่
สีชม่พูื้เข้ม่ ขนาดกะทัี่ดรัด

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 สิงหาคม่ 2551)

ลกูผู้สม่ระหวา่ง Paphiopedilum charlesworthii x Paphio-
pedilum Rosita ลกัษณูะดอกคลา้ยรองเที่า้นารกีลุ่ม่คางกบ ให้
ดอกสีชม่พืู้ ชม่พูื้เข้ม่ และแดง ลักษณูะใบม่ีลาย ตุั�งช้�อเพื้้�อรำาลึก
ถึงสม่เด็จย่าในวาระครบรอบพื้ระชนม่ายปุ็ีทีี่� 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  Doitung Jade
(29 ม่ิถุนายน 2553)

ลูกผู้สม่ระหว่าง Paphiopedilum Vert x Paphiopedilum 
Emerald ให้ดอกสีขาวและเขียว ม่ีใบลาย อยู่ในกลุ่ม่ลูกผู้สม่
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 Sangwan Celebration 108th

(29 สิงหาคม่ 2551)

ลูกผู้สม่ระหว่าง Paphiopedilum charlesworthii x Paphiope-
dilum Holdenii ลักษณูะดอกคล้ายรองเท้ี่านารีกลุ่ม่คางกบ ให้ดอก
สีชม่พูื้ ชม่พูื้เข้ม่ และแดง ลักษณูะใบมี่ลาย ตัุ�งช้�อเพ้ื้�อรำาลึกถึงสม่เด็จย่า 
ในวาระครบรอบพื้ระชนม่ายุปี็ทีี่� 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  Ruby
(29 ม่ิถุนายน 2553)

ลูกผู้สม่ระหว่าง Paphiopedilum callosum x Paphiope-
dilum Rosita ให้ดอกสีชม่พืู้ลายนำ�าตุาล มี่ใบลาย อยู่ในกลุ่ม่
ลูกผู้สม่ Maudiae  

Paphiopedilum Doitung  Ruby
(29 June 2010)

This hybrid is the result of crossing Paphiopedilum  
callosum x Paphiopedilum Rosita, and has pink flowers 
with brown markings, mottled leaves. It is a Maudiae Type 
hybrid.

Paphiopedilum  Doitung Red
(9 ธันวาคม่ 2554)

ลูกผู้สม่ระหว่าง Paphiopedilum Cosmopolitan x Paphio-
pedilum charlesworthii  ให้ดอกสีชม่พูื้ลายนำ�าตุาล มี่ใบลาย 

Paphiopedilum  Doitung Red
(9 December 2011)

This hybrid is the result of crossing Paphiopedilum 
Cosmopolitan x Paphiopedilum charlesworthii. It has 
pink flowers with brown markings and mottled leaves.
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Paphiopedilum  Doitung Emerald
(9 ธันวาคม่ 2554)

ลูกผู้สม่ระหว่าง Paphiopedilum Vert x Paphiopedilum 
Maudiae ให้ดอกสีขาวและเขียว ม่ีใบลาย อยู่ในกลุ่ม่ลูกผู้สม่
Maudiae 

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 ธันวาคม่ 2554)

ลูกผู้สม่เชิงซุ้อนระหว่าง Paphiopedilum Montagnard x 
Paphiopedilum philippinense ใหด้อกเป็็นชอ่สีขาวนำ�าตุาล
เขียว มี่ใบลาย 

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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Paph. hirsutissimum x Paph. exul

Paph. armeniacum x Paph. Kiryu

Paph. Doitung Jade x Paph. 
Hsinying Alex 

Paph. Hsinying Alex x Paph. Maudiae 

Paph. exul x Paph. wardii

Paph. Rosita x Paph. sukhakulii

Paph. Stoney-O x Paph. primulinum

รองเท้านารีลูกผสมที่ยังไม่ได้จดทะเบียนตั้งชื่อลูกผสม จำานวน 7 สายพันธุ์ุ์ 

The 7 Lady’s Slipper hybrids that have not yet been named and registered.
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การปลูกเลี้ยงรองเท้านารี
LADY’S SLIPPER CULTIVATION
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“เราต้องเข้าใจให้ลึกซ้ึงว่าทรัพยากรปา่ไม้น้ันสำาคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงป่าไม้เป็นแหล่งต้นนำ้าลำาธุ์ารท่ีให้ความชุ่มฉำ่าต่อ

แผ่นดินและป่าไม้ ต้องมีสัตว์เพ่ือช่วยในการขยายพันธุ์ุ์และสร้างความสมดุลของธุ์รรมชาติ ส่วนสัตว์ป่าน้ันก็ต้องมีแหล่งอาหารและ

ท่ีอยู่อาศัยจึงกล่าวได้ว่า มนุษีย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์ุ์กันอย่างละเอียดลึกซ้ึงจนไม่สามารถจะขาดส่วนหน่ึงส่วนใดได้”

  พระราชดำารัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
วันท่ี 20 ธัุ์นวาคม 2525 ณ บ้านถำ้าต้ิว อำาเภิอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 

“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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รองเท้ี่านารีเป็็นกล้วยไม้่ทีี่�สวยงาม่และมี่เอกลักษณู�ทีี่�หลากหลาย

ขึ�นอยู่กับถิ�นทีี่�อยู่และปั็จจัยแวดล้อม่ที่างธรรม่ชาติุ บางชนิดเป็็น

พัื้นธุ�หายากและกระจายพัื้นธุ�เฉพื้าะถิ�น จึงอยู่ในความ่นิยม่ของ

นักเล่นกล้วยไม้่เสม่อม่า  จึงมี่การเพื้าะและขยายพัื้นธุ�รองเท้ี่านารี

เพ้ื้�อนำาม่าป็ลูกเลี�ยงเป็็นไม้่ป็ระดับสวยงาม่หร้อป็ลูกเป็็นงานอดิเรก

ด้วยขนาดและลักษณูะตุ้นและที่รงตุ้นทีี่�กระทัี่ดรัด และดอกหลาย

ลักษณูะและสีสัน อีกทัี่�งอายุดอกอยู่ได้หลายสัป็ดาห� จึงเหม่าะกับ

การเป็็นไม้่ป็ระดับ ทีี่�สวยงาม่เพิื้�ม่ชีวีตุชีวาให้กับห้อง   

รองเที่้านารีสาม่ารถป็ลูกเลี�ยงได้ทัี่�งภายในและภายนอกอาคาร  

หลักการป็ลูกเลี�ยงรองเท้ี่านารีอย่างง่าย ๆ  ค้อวัสดุป็ลกูตุ้องโป็ร่ง

ระบายนำ�าได้ดี แม้่รองเท้ี่านารีจะเติุบโตุได้ดีในวัสดุรองป็ลูกทีี่�ช้�น

ตุลอดเวลา แตุตุ้่องระวงัไม่่ใหแ้ฉะเกนิไป็ เพื้ราะตุน้อาจจะเนา่ได้

และควรหลีกเลี�ยงการรดนำ�าโดนใบและดอก เพ้ื้�อจะได้ไม่่มี่รอย 

และเน่าง่าย ตุ้นรองเท้ี่านารีชอบทีี่�ทีี่�มี่แสงแดดส่องรำาไร หากป็ลูก

ในบ้านควรนำาตุ้นออกรับแสงแดดอ่อน ๆ  นอกบ้านบ้างเป็็นครั�งคราว

และ สาม่ารถใช้ผู้้าชุบนำ�าหม่าด ๆ เช็ดฝุ่ิ่นออกจากผิู้วใบได้เบา ๆ 

เพ้ื้�อเป่็ดที่างให้ใบได้รับแสงอย่างเตุ็ม่ทีี่� รองเที่้านารีตุ้องการปุ๋็ย

ป็ริม่าณูน้อย สาม่ารถให้ได้ทัี่�งปุ๋็ยนำ�า และปุ๋็ยเกล็ด เที่คนิคการให้

ปุ๋็ยทีี่�ช่วยเร่งการเจริญได้ดี ค้อ ควรรดนำ�ารองเที่้านารีให้ช้�นก่อน 

แล้วจึงรดปุ๋็ยตุาม่ลงไป็  ไม่่ควรใหปุ๋้็ยตุ้นทีี่�ป็ลูกใหม่่ ควรรอจนกวา่

จะแตุกรากแตุกหน่อจึงเริ�ม่ป้็อนสารอาหารได้ การให้ปุ๋็ยตุ้นทีี่�

กำาลังเติุบโตุจะเห็นผู้ลได้อย่างชัดเจนทีี่�สุด

   

 โครงการพัื้ฒนาดอยตุุงฯ รับสนองพื้ระราชป็ณิูธานสม่เด็จย่า ทีี่�

จะดแูลรักษาธรรม่ชาตุแิม่จ้ะเป็็นเพื้ยีงรองเที่า้นารต้ีุนนอ้ยทีี่�นับ

วันจะหายากขึ�น การรวบรวม่ขยายพัื้นธุ�ตุลอดจนพัื้ฒนาพัื้นธุ�

ลูกผู้สม่เป็็นการเพิื้�ม่จำานวนกล้วยไม้่พัื้นธุ� นี� ไ ม่่ ใ ห้ สูญไป็  

รองเท้ี่านารีดอยตุุงของโครงการฯ ได้กลับสู่แหล่งกำาเนิดในป่็าหินปู็น 

อีกครั�งหากแตุ่การทีี่�จะอยู่รอดเติุบโตุเพิื้�ม่จำานวนได้นั�น ขึ�นอยู่กับ 

ความ่ตุระหนักในความ่สำาคัญของชีวิตุตุ้นไม้่ทีี่�สวยงาม่และความ่ตัุ�งใจ 

ทีี่�จะรักษาแหล่งกำาเนิดของพัื้นธุ�ไม้่  การขยายพัื้นธุ�และเพื้าะเลี�ยง

รองเท้ี่านารีในเชิงการค้าก็เป็็นวิธีหนึ�ง ทีี่�จะที่ำาให้ไม่่ตุ้องไป็

แสวงหา และลอบเก็บตุ้นออกม่าจากแหล่งธรรม่ชาติุ ไม่่ตุ้อง

รุกรานป่็า และยังสาม่ารถสร้างรายได้อีกด้วย    

รองเท้ี่านารเีป็็นหนึ�งตุวัอยา่งของการดแูลรกัษาป็า่และธรรม่ชาตุิ

เป็็นจดุเลก็ ๆ  จุดหนึ�งของงานอนรัุกษ�ป่็าของม่ลูนธิิแม่่ฟ้ื้าหลวงฯ

ทีี่�เม้่�อผู้นวกหลายจุดเข้าม่าก็จะเป็็นผู้้นป่็าธรรม่ชาติุทีี่�งดงาม่และ

หลากหลายในชีวภาพื้ เป็็นสม่บัติุของลูกหลานตุ่อไป็  
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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 be-

coming 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 commer-

cial 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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Paph. Graham Robertson 

(sukhakulii x henryanum)

หลากไอเดียเติมสีสันให้บ้านด้วยรองเท้านารี 

Ideas for revitalising the home with 
the Lady’s Slipper Orchid
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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)

Paph. Graham Robertson 

(sukhakulii x henryanum)

Paph. Hung Sheng Tango 

(leucochilum x anitum)
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 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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