
  ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້
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  ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້
 	ສະບັບທີ	4:	ພະຈິກ	2013

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ວາລະສານຜາຕັດແກ້  
ສະບັບທີ ສີ່ ເຊິ່ງຈະພາທ່ານຮູ້ຈັກກັບການ 
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຈາກ ຜາຕັດແກ້, 
ປຶ້ມທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານການສຶກສາທາງ ດ້ານ 
ພືດສາດຢູ່ ສປປລາວ, ດອກໄມ້ທີ່ເກີດຕາມ 
ພະລານ ຫີນ, ວິທີການເຮັດນໍ້າສະກັດຊີວະ 
ພາບເພື່ອການປູກຝັງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, 
ບົດຄວາມກ່ຽວກັບດອກຈຳປາທີ່ເປັນ ດອກ 
ໄມ້ປະຈຳ ແລະ ຄວາມຕາຍ. ຍິນດີເຊີນ 
ທ່ານຮູ້ຈັກໄດ້ເລີຍ

ທ່ານ ເຮັນຣິກ ກາເດັນລາ (ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່)
ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້, ຫຼວງພະບາງ, ສປປລາວຫວາຍເຕ້ຍ	-Calamus acanthophyllus, Arecaceae



ສາລະບານ

3-10	 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜາຕັດແກ້

11	 ປຶ້ມທີ່ສຳຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າພັນພືດຂອງລາວ

12-14	ນໍ້າສະກັດຊີວະພາບເພື່ອການປູກຝັງ	ແລະ		 	
	 ສິ່ງແວດລ້ອມ	

15-17	ດອກໄມ້ເກີດຕາມພະລານຫີນ
 
18-26	 ດອກຈຳປາລາວ	

27		 ເວທິຫຼວງພະບາງ

28-36	 ດອກຖົ່ວອອກດອກໃນເດືອນພະຈິກ

ວາລະສານຜາຕັດແກ້ອອນໄລດ໌ 3 ສະບັບຕ່ໍປີທ່ີເວບໄຊດ໌ຂອງຜາຕັດແກ້. ຫາກທ່ານມີຫົວ
ຂ້ໍສາລະຫນ້າຮູ້ກ່ຽວກັບພຶກສາຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ້ອມ, ທ່ີເປັນຂ່າວທ່ົວໄປສາມາດລົງໃນ 
ວາລະສານຜາຕັດແກ້ໄດ້. www.pha-tad-ke.com
ອອກແບບໂດຍ: ແກ້ວອຸດອນ ສຸວັນນະກູມມານ ດອກເຂັມດອຍຄອຍຮັກ	-Duperrea pavettifolia, Rubiaceae



ໃນວັນທີ	1-14	ເດືອນ	ມິຖຸນາ	ໄດ້ມີ	ດຣ.ຈານາ	 
ລີອອງ	ແລະ	ດຣ.	ມິກເຊລ	ໂຣດາ	ຈາກສວນ 
ພຶກສາຊາດສິງກະໂປ;	ດຣ.	ມົນທົນ	ໜໍ່ແສງສີ	
ຈາກສວນພຶກສາຊາດຄຣິນສິຣິກິດ	ຮ່ວມ 
ກັບທິມງານສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ໄດ້ລົງ
ສຳຫຼວດພັນພືດໃນແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ:	
ແຂວງ	ຊຽງຂວາງ	ແລະ	ແຂວງຫົວພັນ.	



ດຣ.	ຈານາ	ລີອອງ	ແລະ	ດຣ.	ມົນທົນ	ໜໍ່ແສງສີ	ໄດ້ບັນລະຍາຍຄວາມສຳຄັນຂອງສວນພຶກສາຊາດ	ແລະ	
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານພືດສາສາດ	ໃຫ້ແກ້ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະໄລສຸພານຸວົງທີ່ມາທັດສະນະທີ	່
ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ໃນຄັ້ງວັນທີ	15	ເດືອນ	ມິຖຸນາ	2013.



ຄຳພຽນ	ແລະ	ຂັນທອງ	ພະນັກງານ	ກະສິກຳ 
ແລະ	ປ່າໄມ້ເມືອງ	ພູກູດ,	ແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້
ມາຮ່ວມເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປູກດອກເຜິ້ງທີ່	 
ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 
12-24	ເດືອນ	ກໍລະກົດ	ເຊິ່ງ	ພາຍໃຕ້ການສະ 
ໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດ 
ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳເຂດພູດອຍ	(TABI).



ໃນລະຫວ່າງວັນທີ	29	ເດືອນ	ເມສາ	ເຖິງ	ວັນທີ	3	ພຶດສະພາ,2013,	ກົງເງີນ	ແສງດີ	ແລະ	ຄຳພາດ	ທອງຈັນ	ໄດ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມເຝິກອົບຮົມການແຕ້ມຮູບທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາທີ່	ພາກວິຊາ	ຊິວະວິທະຍາ,	ມະຫາວິທະຍາໄລຂ່ອນແກ່ນ.
ໃນເດືອນ	ກໍລະກົດ	ແລະ	ສິງຫາ	ກົງເງີນ	ແສງດີ	ໄດ້ເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ທີວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ,	ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 



ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ຮ່ວມກັບວິທະຍາໄລກະສິກຳ	ແລະ	ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ	ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	
ແລະ	ວິຊາການ		ທາງດ້ານການສ້າງສວນພືດສະໝູນໄພ	ຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລກະສິກຳ	ແລະ	ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ,	ແລະ	ໄດ້
ອອກສຳຫຼວດເກັບຕົວຢ່າງພືດສະໝຸນໄພທີ່ບ້ານຫ້ວຍເຮ້ຍ	ແລະ	ບ້ານຫ້ວຍໂຄດ	(ທີ່ຕາດຫ້ວຍໂຄດ)	ເມືອງຊຽງເງິນ	
ແຂວງ	ຫຼວງພະບາງ,	ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການສະໜັບສະໜູນວິທະຍາໄລກະສິກໍາ	ແລະ	
ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ	(SURAFCO).



ໃນວັນທີ	12	ຕຸລາ	2013,	ສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້
ໄດ້ເປີດກິດຈະກຳທີ່ພະແນກສຶກສານະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ.	ຈຸດປະສົງເພື່ອລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງສະມາຄົມ	ແລະ	ຮ່ວມກິດຈະກຳກັບນັກຮຽນເພື່ອ
ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ຄົ້ນຮຸ່ນໃໝ່ຮູ້ຮັກສາທຳມະຊາດ	ແລະ	
ສິ່ງແວດລ້ອມ,	ເປີດງານໂດຍ	ທ່ານ	ສົມພູ	ແກ້ວປັນຍາ,	
ສະເໜີກ່ຽວກັບຜາຕັດແກ້ໂດຍ:	ຮສ.ດຣ.	ບົວໄຂຄອນ	
ສະແຫວງສຶກສາ,	ແລະ	ສະເໜີກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພືດ	
ເປັນຢາໂດຍ:	ທ່ານ	ນາງ	ສົມສະນິດ	ບົວມະນີວົງ.	
ສື່ມ່ວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມ	ໜັງສືພິມປະຊາຊົນລາວ	ອອກໃນ 
ສະບັບວັນທີ	16	ຕຸລາ	2013	ແລະ	ໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່	
ອອກສະບັບ	ວັນທີ	17	ຕຸລາ	2013.



ໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາ	ປີ	2013	ທີ່ຜ່ານມາ	ໄດ້ລົງກິດຈະກໍາສ້າງສວນຄົວໂຮງຮຽນຮ່ວມກັບໂຮງຮຽນ
ເດັກກ່ໍາພ້ານາດູ່,	ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຊຽງແກ້ວ,	ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຈ່ານໃຕ້	ແລະ	ໄດ້ລົງກິດຈະ
ກໍາແຈກປຶ້ມ-ຫຼິ້ນເກມ	ກັບໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານໂນນສະອາດ	(ຫຼວງພະບາງ).



ອຳນວຍການສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສວນພຶກສາຊາດໂລກຄັ້ງທີ 5, ແຕ່ວັນທີ 21-
26 ຕຸລາ ປີ 2013, ທີ່ເມືອງ ດູເນດິນ, ນິວຊີແລນ. ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກກົມປ່າໄມ້ເກົາຫຼີ ແລະ ຈັດ
ຕັ້ງໂດຍສະຖາບັນອະນຸລັກສວນພຶກສາຊາດສາກົນ ແລະ ສວນພຶກສາຊາດອັກແລນ.



ປຶ້ມທີ່ສຳຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າພັນພືດຂອງລາວ

ການສຶກສາພັນພືຶດໄດ້ເລ່ີມດຳເນີນການເກັບຕົວຢ່າງໃນ	
ສປປລາວ	ລ້ວນແຕ່ແມ່ນຄົນຝຣັ່ງເສດທັງໝົດ.	ທ່ານ	ກລ່ໍວິສ	ໂທແຣນ	(Clovis	Thorel)	
ເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ໄດ້ດຳເນີນການເກັບຕົວຢ່າງພືດ	ລຽບຕາມລຳແມ່ນໍ້າຂອງໃນເຂດພາກໃຕ້	
ແລະ	ພາກກາງ	ຂອງ	ສ	ປ	ປ	ລາວ	ລະຫວ່າງ	ປ	ີ1866-1868.	ຕ່ໍມາໃນຊ່ວງທົດສະວັດ	
1870	ກໍມ	ີທ່ານ	ຈູນຊ໌	ຮາກມັງ	(Jules	Harmand)	ທ່ີໄດ້ດຳເນີນການເກັບຕົວຢ່າງໃນ 
ພາກໃຕ້.	ຈາກນ້ັນ,	ກໍມີການສານຕ່ໍວຽກດ່ັງກ່າວໂດຍ	ທ່ານ	ຮັງຣີ	ດ໊ອກເລອັງ	(Henri	
D’Orleans)	ໃນປີ	1892	ທີ່ພາກເໜືອຂອງລາວ;	ທ່ານ	ກະເລມັງ	ດູຍປູຍ	(Clement	
Dupuy)	ໃນປີ	1900	ໃນເຂດອ້ອມແອ້ມຫຼວງພະບາງ;	ຜູ້ລວບລວມພັນພືດທີ່ສົມບູນ 
ກວ່າໝູ່ໃນ	ສັດຕະວັດທີ	20	ແມ່ນ	ທ່ານ	ເອີແຊນ	ປົວລານ	(Eugene	Poilane)	ເຊິ່ງ 
ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງພັນພືດໃນຫຼາຍໆແຂວງຂອງລາວໃນຊ່ວງທົດສະວັດ	1920-1940	 
ແລະ	ໃນຊ່ວງດຽວກັນນີ	້ກໍມີ	ທ່ານ	ກາມີເຢີ	ໂຈເຊັບ	ສະເປຍ	(Camille	Joseph	Spire)	
ໄດ້ດຳເນີນການເກັບຕົວຢ່າງໃນແຂວງຊຽງຂວາງ.	ມີປ້ຶມພັນໄມ້ທ່ີໄດ້ຕິພິມອອກຄື:	Flore	
generale	de	l’Indochine	(Lecompte	1907-1950)	ແລະ	ກຳລັງມີການປັບປຸງດັດ
ແກ້ໃນປ້ຶມພັນໄມ້ຂອງ	ກຳປູເຈຍ,	ລາວ	ແລະ	ຫວຽດນາມ	Flore	du	Combodge,	du	
Laos	et	du	Vietnam	(Aubreville	1960-present)	ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມທ່ີສຳຄັນ	ໃນການ 
ກວດສອບຫາລາຍຊື່ພັນພືດຂອງລາວ,	ນອກນ້ີຍັງມີປຶ້ມລາຍການພັນພືດບາງຊະນິດຂອງ 
ສ	ປ	ປ	ລາວ.ນອກຈາກຈະ	ກວດສອບໃນປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ແລ້ວຍັງມີປຶ້ມພັນພືດຂອງໄທ	ແລະ	
ຈີນ	ທ່ີເປັນພັນພືດທີໃກ້ຄຽງກັບພັນພືດຂອງລາວ.



ຂຽນໂດຍ: ສົມດີ ອຸດົມສັກ

I.	ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເຮັດນ້ໍາໝັກຊີວະພາບ	BE	(Bio-extract)
ນ້ໍາຊີວະພາບແມ່ນເກີດຈາກການກະສິກຳທ່ີນຳເອົາລະບົບການ 
ປູກພືດອິນຊີ	(ຜັກປອດສານພິດ)	ເຂ້ົາມາໜູນໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນປະ 
ໂຫຍດສູງແຕ່ໃຊ້ຫງົບປະມານໃນການລົງທຶນຕາ່ໍ	ແລະ	ຫີຼກເວ້ັນ 
ຈາກການນຳໃຊ້ສານເຄມີເຂ້ົາໃນວຽກງານກະສິກຳ	ແລະ	ຍັງເປັນ
ການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ.		ນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບສາ
ມາດເຮັດເອງໄດ້ໂດຍນຳໃຊ້ເສດວັດສະດຸຈາກຄົວເຮືອນ,	ນອກ 
ຈາກການນໍາໃຊ້ເຂ້ົາລະບົບການປູກພືດແລ້ວຍັງນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການ 
ລ້ຽງສັດເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງແຂງແຮງ,	ສະພາບແວດລ້ອມສະອາດ 
ປາສະຈາກກ່ິນເໝັນນອກນ້ັນຍັງນຳໄປໃຊ້ເຂ້ົາໃນວຽກງານການ 
ລ້ຽງປາອີກດ້ວຍ.

II.	ເຕັກນິກວິທີການເຮັດນ້ໍາ	BE	(Bio-extract)
ພືດຜັກ	ແລະ	ໝາກໄມ້ທຸກຊະນິດ	ສາມາດນຳມາເຮັດນ້ໍາສະກັດຊີ
ວະພາບໄດ້,	ເຊ່ິງມີວີທີການເຮັດດ່ັງນ້ີ	:
1.	ນຳສ່ວນຕ່າງໆຂອງພືດຜັກ	ຫືຼ	ຜັກທ່ີເສດເຫືຼອ	(ສະອາດ	ແລະ	 
ບ່ໍເນ່ົາ)	ເຊ່ັນ:	ຜັກກາດຊອມ,	ກະລຳປີ,	ບອນ,	ທູນ,	ຜັກບ້ົງ,	 
ຜັກສະຫັຼດ	ແລະ	ເປືອກໝາກໄມ້ເຊ່ັນ:	ໝາກໂມ,	ໝາກນັດ	ແລະ	
ອ່ືນໆ...	ມາຊອຍໃຫ້ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆໃສ່ໃນຖັງ	ທ່ີມີຝາປິດ. 
ໂດຍໃຊ້ອັດຕາສ່ວນ	1/	3	ກິໂລ	(ກາກນ້ໍາຕານ	ຫືຼ	ນ້ໍາຕານຊາຍ	1	
kg	/	ຜັກ	ຫືຼ	ໝາກໄມ້	3	kg)	
2.	ໃສ່ກາກນ້ໍາຕານ	ຫືຼ	ນ້ໍາຕານຊາຍ	1	ກິໂລ	ປະສົມລົງໃສ່ພືດຜັກ
3.	ອັດຝາໃຫ້ແໜ້ນແລ້ວເອົາຂອງທ່ີໜັກວາງທັບໄວ້	ໂດຍບ່ໍໃຫ້ມີ 
ອາກາດເຂ້ົາ,	ປະໄວ້	5	-7	ວັນ.
4.	ຜ່ານການໝັກ	7	ວັນ	ກໍສາມາດນຳໄປກ່ັນຕອງເອົານ້ໍາໄດ້.
5.	ນຳຫົວເຊື້ອນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບ	ມາຮັກສາໄວ້ໃນ	ກວດແກ້ວ	
ແລະ	ອັດຝາບ່ໍໃຫ້ອາກາດເຂ້ົາ	(ບ່ໍຄວນອັດແໜ້ນຈົນເກີນໄປ
ເພາະຄວາມດັນທາງໃນອາດເຮັດໃຫ້ພາສະນະບັນຈຸແຕກ	ຫຼື	
ອາດລະເບີດໄດ້).
6.	ກ່ອນຈະນຳເອົາໄປໃຊ້ທຸກຄ້ັງ		ຕ້ອງນຳເອົານ້ໍາຫົວເຊ້ືອດ່ັງກ່າວ 
ໄປຂະຫຍາຍເພ່ືອໃຫ້ມັນໄດ້ຫຼາຍ	ແລະ	ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມເຂ້ັມຂຸ້ນ 
ກ່ອນ	ຈ່ິງຈະສາມາດເອົາໄປນຳໃຊ້ໄດ້.
ການຂະຫຍາຍຫົວເຊ້ືອຂອງນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບ
ນ້ໍາຫົວເຊ້ືອສະກັດຊີວະພາບທ່ີໄດ້ມາ	

ຈະມີຄວາມເຂ້ັມຂຸ້ນສູງຫຼາຍ.	ກໍລະນີ	ທ່ີຮັກສາໄວ້ຫຼາຍໆວັນ	ໂດຍ
ບ່ໍມີການເຄ່ືອນໄຫວຫຍັງກ່ໍຈະເກີດມີຝ້າສີຂາວໆ	ປົກເທິງໜ້ານ້ໍາ.	
ເຊ່ິງສະແດງວ່າ	ຈຸລິນຊີທ່ີເປັນປະໂຫຍດກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ 
	ພວກເຮົາສາມາດຂະຫຍາຍຫົວເຊ້ືອດ່ັງກ່າວໄດ້ໂດຍການນຳເອົາ 
ໄປປະສົມກັບນ້ໍາ	ແລະ	ກາກນ້ໍາຕານ,	ຮັກສາໄວ້ໃນຖັງ,	ປິດຝາ 
ໃຫ້ແໜ້ນ	ແລະ	ບ່ໍໃຫ້ອາກາດເຂ້ົາປະໄວ້,	ພາຍໃນ	3	ວັນຈະເກີດມີ
ລັກສະນະເປັນຟອງຂາວໆຂ້ຶນ.	ຖ້າບ່ໍມີຟອງດ່ັງກ່າວ		ສະແດງວ່າ		
ການຂະຫຍາຍຫົວເຊ້ືອບ່ໍໄດ້ຜົນ.	ອັດຕາສ່ວນປະສົມມີດ່ັງນ້ີ:
1.	ນ້ໍາຫົວເຊ້ືອ	1	ລິດ		ຫືຼ			ນ້ໍາຫົວເຊ້ືອ		1		ຈອກ
2.	ກາກນ້ໍາຕານ		1	ລິດ			ຫືຼ		ກາກນ້ໍາຕານ		1		ຈອກ
3.	ນ້ໍາທຳມະດາ		5-10		ລິດ		ຫືຼ		ນ້ໍາ		5-10		ຈອກ

ນໍ້າສະກັດຊີວະພາບເພື່ອການປູກຝັງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ



+		ອັດຕາສ່ວນຂອງການນຳໃຊ້ນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບ	BE	(Bio-	 	
					extract)
-	ຫົວເຊ້ືອ		2	ບ່ວງແກງ		ຫືຼ		20	ຊຊ
-	ກາກນ້ໍາຕານ	ຫືຼ	ນ້ໍາຕານຊາຍ		2	ບ່ວງແກງ		ຫືຼ		20		ຊຊ
-	ນ້ໍາສະອາດ			1		ບົວຫົດ		ຫືຼ			10		ລິດສີດພ່ົນທ່ົວແປງຜັກ
ທຸກໆ	3	-	5	ວັນ	ເພ່ືອເພ່ີມທາດອາຫານໃຫ້ແກ່ພືດ	ແລະ	
ສ້າງຈຸລິນຊີໃນດິນໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ
III.	ການເຮັດຝຸ່ນບ່ົມ
ເທັກນິກງ່າຍໆສຳສັບການເຮັດຝຸ່ນບ່ົມ	ຝຸ່ນບ່ົມແມ່ນສ່ວນປະກອບ
ຂອງທໍາມະຊາດ	ແລະ	ມີລາຄາຖືກທ່ີສຸດ,	ການໃຊ້ຝຸ່ນບ່ົມແມ່ນ 
ງ່າຍດາຍ	ແລະ	ເປັນວິທີທ່ີຈະຮັກສາສວນໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງ 
ແຮງ,	ມັນສະໜອງສານອາຫານທ່ີສໍາຄັນ	ແລະ	ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ພືດ	
ແລະ	ມັນຍັງປັບປຸງດິນ	ໂດຍການຮັກສານ້ໍາ	ແລະ	ອາກາດໃນດິນ
ນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮາກຂອງພືດຫາຍໃຈສະດວກ	ແລະ	ຊ່ວຍກະຕຸ້ນ 

ການເຮັດວຽກຂອງແບັກທີເຣຍ.	ວິທີທ່ີດີທ່ີສຸດໃນການໃສ່ຝຸ່ນບ່ົມ 
ກ່ໍຄືປະສົມຝຸ່ນໃສ່ກັບໜ້າດິນຂອງໜານສ່ວນເທິງສຸດດ້ວຍຄວາມ 
ໜາປະມານ	1-	3	ຊັງຕີແມັດ.	ແລ້ວແຕ່ຄວາມອຸດົມ
ສົມບູນຂອງດິນ.
1.ວັດສະດຸທ່ີສາມາດນຳມາເຮັດຝຸ່ນບ່ົມມີຄື:
2.	ວິທີການເຮັດຝຸ່ນບ່ົມ
ເສດຫຍ້າແຫ້ງຈຳນວນ	100	ກິໂລ	ມາປະສົມກັບຂ້ີໄກ່ຈຳນວນ		
20	ກິໂລ	ຫັຼງຈາກນ້ັນກໍໃສ່ນ້ໍາ	BE	(Bio-extract)	ຈຳນວນ	1	ລິດ	
ລົງໃນຖັງບັນຈຸນ້ໍາປະມານ	150	-	200	ລິດ.	ຄົນໃຫ້ເຂ້ົາກັນແລ້ວ
ກໍສາມາດນຳໄປຫົດກອງຝຸ່ນນ້ັນໃຫ້ທ່ົວ	ແລະ	ພ້ອມດ້ວຍປ້ີນກອງ
ຝຸ່ນນ້ັນໃຫ້ເຂ້ົາກັນດີ,	ໃຫ້ກອງຝຸ່ນມີຄວາມຊຸ່ມສະໝ່ໍາສະເໝີກັນດີ	
ແລ້ວກໍສາມາດເອົາຜ້າຢາງມາປົກໄວ້ໄດ້ເລີຍ.
•	ເມ່ືອກອງຝຸ່ນໄດ້		7	-	10	ວັນ.	ພວກເຮົາກໍປ້ີນກອງຝຸ່ນນ້ັນ.	ຖ້າ 
ຫາກເຫັນກອງຝຸ່ນນ້ັນແຫ້ງເກີນໄປພວກເຮົາກໍຫົດນ້ໍາ		BE	(Bio-
extract)	ປະສົມນ້ໍາແລ້ວຫົດອີກຕ່ືມ
•	ຖ້າຫາກບ່ໍແຫ້ງກໍບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຫົດ,	ເຮັດໄປເລ້ືອຍໆຈົນວ່າຝຸ່ນ 
ຈະເປັນໃຊ້	.
•	ສໍາລັບຝຸ່ນທ່ີຈະເປັນໃຊ້ໄວ	ຫືຼ	ຊ້ານ້ັນແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງ 
ພືດ	ເຊ່ັນ	1	-	2	ເດືອນ		ກໍສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້.

ສິ່ງເສດເຫຼືອສີຂຽວ	ຈໍານວນ	50% ສິ່ງເສດເຫຼືອສີນໍ້າຕານ	ຈໍານວນ	50%:
ຫຍ້າ	ແລະ	ວັດຊະພືດອືື່ນໆ ເຈ້ຍ	ຫຼື	ເຈ້ຍແຂງ
ເສດຜັກຈາກເຮືອນຄົວ ກາບໄມ້
ອາຈົມຂອງສັດ	(ຂີ້ໄກ່	ແລະ	ຂີ້ຄວາຍ) ເຟືອງ	ແລະ	ແກບ
ຂົນສັດ ໃບໄມ້ແຫ້ງ

ກາກກາເຟບົດ ດິນ



•	ເມ່ືອຝຸ່ນທ່ີເປັນໃຊ້ເຮົາສາມາດສັງເກດໄດ້ງ່າຍໆ.	
ຝຸ່ນນ້ັນຈະບ່ໍໜັກ,	ຈະບ່ໍມີກ່ິນເໝັນ,	ເມ່ືອເອົາມືກຳເບ່ຶງມີລັກສະນະ
ເປັນຜົງໆ	ແລະ	ບ່ໍມີນ້ໍາ	ນ້ັນສະແດງວ່າສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ.
•	ຖ້າຫາກຈະໃຊ້ຝຸ່ນນ້ັນພວກເຮົາຄວນເຂິງເອົາແຕ່ຕົວທ່ີອ່ອນ	
ແລະ	ເອົາຕົວທ່ີບ່ໍມຸ່ນນ້ັນໄປໝັກຕ່ໍໄປອີກ
•	ການເກັບຮັກສາຝຸ່ນບ່ົມທ່ີດີຕ້ອງມຽ້ນໄວ້ບ່ອນທ່ີແຫ້ງ,	
ອາກາດທ່າຍເທສະດວກ,	ປາສະຈາກແສງແດດ	ແລະ	
ສ່ິງເຈືອປົນອ່ືນໆ.
3.	ອຸປະກອນທ່ີນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມມີຄື	:
-	ຖັງໃສ່ນ້ໍາ									 	 	 -	ຊິງຊ່ັງ
-	ນ້ໍາ	BE	(	Bio-extract	)		 -	ຊວ້ານ	
-	ຊັດທາ		 	 	 -	ພ້າ

-	ຈັກປ່ັນຫຍ້າ	 	 	 -	ຜ້າຢາງ
-	ລ້ໍ	 	 	 	 -	ເປົາຫືຼກະສອບເພ່ືອໃສ່ຝຸ່ນ
-	ຕາໜ່າງເຂິງຝຸ່ນ
4.	ຂ້ັນຕອນຂອງການນຳໃຊ້ຝຸ່ນບ່ົມ
ອັດຕາຝຸ່ນທ່ີຈະໃຊ້ໃຫ້ແກ່ພືດຊະນິດຕ່າງໆມີດ່ັງນ້ີ:
•	ໃສ່ນາເຂ້ົາ		2	ໂຕ່ນ	/	ໄລ່
•	ພືດຜັກ	4ໂຕ່ນ	/	ໄລ່
•	ໄມ້ດອກຢືນຕ້ົນໃຊ້	5	-	10	ກິໂລ	/	ຫຸຼມ
•	ໄມ້ດອກ	2	ໂຕ່ນ	/	ໄລ່
•	ຂ້ັນຕອນຂອງການກຽມຫຸຼມປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ	20	ກິໂລ	/	ຫູຼມ
•	ໄມ້ຕ້ົນທ່ີຈະເລີນແລ້ວ	20	-	50	ກິໂລ	/	ຕ້ົນ,ຂ້ຶນກັບອາຍຸຂອງພືດ
IV.	ການເຮັດນ້ໍາສະໝຸນໄພຂັບໄລ່ແມງໄມ້
ວັດຖຸດິບ	:
-	ໝາກເຜັດ	1	ກິໂລ
-	ກະທຽມ		1	ກິໂລ
-	ຢາສູບ		3		ຂີດ
-	ເຫ້ົຼາຂາວປຸກ		2		ລິດ
•	ວິທີການເຮັດນ້ໍາສະໝຸນໄພຂັບໄລ່ແມງໄມ້.
ບົດຜັກທຽມ	ແລະ	ໝາກເຜັດໃຫ້ລະອຽດຈາກນ້ັນນໍາມາຄົນກັບ
ຢາສູບ	ແລະ	ເຫ້ົຼາຂາວໃນຖັງທ່ີຈະໝັກໃຊ້ຝາປິດໃຫ້ແຈບດີ	
ຈາກນ້ັນນຳໄປໝັກໄວ້ປະມານ	7-10	ວັນກໍສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

•	ວິທີການນຳໃຊ້:	
ນ້ໍາສະໝຸນໄພເຂ້ັມຂຸ້ນ	10	ຊຊ	/	ນ້ໍາ	1	ລິດ	ແລະ	ຊັນໄລ	2	-	3	ຊຊ		
ສີດພ່ົນບ່ອນທ່ີພົບເຫັນຂອງການເກີດຂອງເພ້ຍ.	ທຸກໆ	3	-	5	ວັນ



ສາວນ້ອຍງອຍຫິນ	-Phyllagathis cf. nanakorniana.,	Melastomataceae

ດອກໄມ້ເກີດຕາມພະລານຫີນ

ຂຽນໂດຍ: ແກ້ວອຸດອນ ສຸວັນນະກູມມານ

ເມື່ອກ່າວເຂົ້າສູ່ລະດູຝົນ	ພືດທີ່ຊົນຢູ່ໃຕ້ດິນພັກຕົວຈຳ
ສິນໃນລະດູແລ້ງ	ເມື່ອຖືກນໍ້າຝົນກໍ່ໄດ້ລຸກຂຶ້ນມາເພື່ອ
ພັດທະນາໃບດອກໝາກເພື່ອການສືບຖອດເຜົ່າພັນ.
ພືດບາງຊະນິດກໍ່ມີຫົວ,	ເຫງົ້າ,	ຮາກສະສົມອາຫານຕາມ
ຫຼືບຫີນ	ຫຼື	ຮອຍແຕກຂອງຫີນເພື່ອຄອຍຖ້ານ້ໍາຝົນຈະມາ
ເຖິງໃນລະດູການ,	ຍັງມີອີກບາງຊະນິດຍັງໄດ້ສ້າງ 
ເມັດແຜ່ກະຈາຍໄວ້.	ເມື່ອນ້ຳຝົນມາເຖິງກໍ່ໄດ້ພາກັນງອກ 
ເງີຍຂຶ້ນມາ	ເພື່ອສ້າງລູກຫລານໃນຮູ່ນຕໍ່ໄປເຊັ່ນດຽວກັນ.

ພືດທີ່ມັກເກີດໃນພະລານຫີນຊາຍມີຫຼາກຫຼາຍຕະກຸນ
ພໍສົມຄວນ	ດອກຂອງພວກມັນໄດ້ປະດັບປະດາພະລານ
ຫີນໃຫ້ສວຍງາມໃນຊ່ວງລະດູຝົນ,	ເມື່ອລະດູແລ້ງມາ 
ເຖິງພວກມັນກໍໄດ້ປະເມັດພັນໄວ້,	ພວກມັນຈະສ້າງ 
ເປືອກເມັດທີ່ແຂງ	ແລະ	ໜາ	ເພື່ອສ້າງຄວາມທົນທານ 
ຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ.	ພືດຕະກຸນທີ່ມັກເກີດຕາມ	
ພະລານຫີນເຊັ່ນ:	Balsaminaceae,	
Begoniaceae,	Gesneriaceae,	Orchidaceae,	
Melastomataceae,	Rubiaceae,	
Lentibulariaceae,	Zingiberaceae	ແລະ	ອື່ນໆ.	



ພືດຕະກຸນດອກກາວ	(Balsaminaceae) 
ເກືອບທຸກຊະນິດເກີດຕາມພະລານຫີນຊາຍ	ຫຼື	ພູເຂົາຫີນ 
ປູນທີ່ມີຮົ່ມເງົາຂອງຕົ້ນໄມ້ອື່ນ,	ບາງຊະນິດກໍ່ເກີດຕາມທີ່ 
ເປີດແປນ	ແລະ	ເກີດຕາມດານຫິນແຄມຫ້ວຍນໍ້າທີ່ເປັນ 
ຫີນຊາຍ.	ສ່ວນຫຼາຍເປັນພືດສະກຸນ	Impatiens ເປັນພືດ 
ລົ້ມລຸກປີດຽວ	ຫຼື	ຫຼາຍປີ,	ດອກມີຫຼາຍສີສັນພໍສົມຄວນ 
ເຊັ່ນ:	ສີມ່ວງ,	ສີແດງ,	ສີເຫຼືອງ	ຫຼື	ສີສົ້ມ.	ເມື່ອໝາກແກ່ 
ແລ້ວກໍ່ແຕກອອກກະຈາຍໄປທົ່ວດານຫິນ,	ຊະນິດທີ່ເປັນ
ພືດລົ້ມລຸກຫຼາຍປີເມື່ອຮອດລະດູແລ້ວກໍເຫຼືອປະກົດໃຫ ້
ເຫັນພຽງແຕ່ລຳຕົ້ນຕາມຫຼືບຫີນ.

ພືດຕະກຸນຊາລືສີ	(Gesneriaceae) ເປັນພືດລົ້ມລຸກ 
ປີດຽວ	ຫຼື	ຫຼາຍປີ	ມັກເກີດຕາມຊອກຫີນທີ່ເຢັນ,	ບ່ອນທີ ່
ມີໃບໄມ້ຖັບຖົ່ມເປັນເວລານານຫຼາຍປີ,	ລະດູແລ້ງພວກ 
ມັນຈະພັກຕົວເຫຼືອພຽງລຳຕົ້ນແຫ້ງໆຄ້າຍຄືຕາຍແລ້ວ 
ແຕ່ເມື່ອລະດູຝົນມາເຖິງກໍຈະປົ່ງໃບອອກ,	ດອກຂອງ 
ພວກມັນສວຍງາມດີ,	ໝາກຂອງພວກມັນມັກຈະເປັນ 
ກຽວວຽນ,	ເມື່ອແກ່ແລ້ວຈະແຕກອອກເຊັ່ນດຽວກັນກັບ
ພືດຕະກຸນດອກກາວ,	ສະກຸນທີ່ພົບຄື:	ສະກຸນ	Paraboea, 
ສະກຸນ	Boea,	ສະກຸນ	Hemiboea,	ສະກູນ	Chirita 
ແລະ	ສະກຸນ	Petrocosmea

ພືດຕະກຸນດອກເຜິ້ງ	(Orchidaceae) ກໍພົບບາງຊະນິດ
Paraboea sp.; Argostemma sp.; Utricularia sp.;
Caulokaempferia sp.



ທີ່ເກີດຕາມພະລານຫີນ	ຈະມີຮາກສອດຕາມຫຼືບຫິນ	
ເຊັ່ນ:	ເອື້ອງມາຫອບ	ແລະ	ເອື້ອງໃບໝາກ
ພືດຕະກຸນເອັນອ້າ	(Melastomataceae) ພົບເປັນ
ຕົ້ນນ້ອຍໆ	ບາງຕົ້ນມີພຽງໃບດຽວ	ຫຼື	ສອງໃບເທົ່ານັ້ນ,
ມີເຫງົ້າ	ຫຼື	ຫົວ	ນ້ອຍໆ	ຕາມຊອກຫີນ,	ດອກມັກຈະພົບ
ເຫັນເປັນສີມ່ວງ,	ໝາກຈະເປັນຄ້າຍຄືຮູບຖ້ວຍ	ມັກມີຂົນ	
ເຊັ່ນ:ສະກຸນ	Sonerila	ແລະ	ສະກຸນ	Phyllagathis

ພືດສະກຸນສົ້ມກຸ້ງ (Begoniaceae) ເປັນໜຶ່ງຕະກຸນທີ່ມັກ
ພົບຕາມເຂົາຫີນປູນ,	ຊະນິດທີເກີດຕາມຫີນມັກມີຫົວ
ຕາມຫຼືບຫີນ,	ດອກມັກເປັນສີຂາວ,	ໝາກແກ່ແລ້ວແຕກ
ເປັນເມັດນ້ອຍໆຝອຍ,	ພົບຢູ່ລາວພຽງສະກຸນດຽວຄື:	
ສະກູນ	Begonia

ພືດຕະກຸນດອກຫີນ	(Lentibulariaceae):	ມັກເກີດຕາມ
ຊອກຫີນທີ່ເປັນລັກສະນະຊາຍປົນຫີນເມັດນ້ອຍໆຕາມ
ດານຫີນທີ່ມີນໍ້າຊຸ່ມຢູ່	ເຊັ່ນ:	ສະກຸນ	Utricularia

ພືດຕະກຸນຂີງຂ່າ	(Zingiberaceae):	ພົບຕາມຊອກ
ຫີນທີ່ມີໃບໄມ້ຖັບຖົມ	ຫຼື	ໃນຮົ່ມເງົາຂອງຕົ້ນໄມ້,ອາດເກີດ
ຕາມທີ່ເປີດແປນ	ເຊັ່ນ	ສະກຸນ	Caulokaempferia	ແລະ	
ສະກຸນ	Boesenbergia

ພືດຕະກຸນດອກເຂັມ	(Rubiaceae) ຈະພົບເຫັນສະກຸນ
ດາວປະດັບຫີນ	Argostemma ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວດອກ
ຈະເປັນສີຂາວ.

Begonia sp.; Doritis sp.



ດອກຈໍາປາ	ແມ່ນດອກໄມ້ສັນຍາລັກຂອງຊາດລາວ	ແຕ່ຄົນລາວ 
ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ປະສົມປົນເປກັນໄປລະ 
ຫວ່າງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນ	ແລະ	ຄວາມຢ້ານກົວ.ຄວາມຄຸມເຄືອນີ້ບໍ ່
ພຽງແຕ່ແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນລາວ,	ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມທີ່ຈະ 
ເປີດເຜີຍວ່າເປັນຫຍັງຕົ້ນໄມ້ທີ່ສວຍງາມນີ	້ຈຶ່ງກະຕຸ້ນອາລົມ 
ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຂັດແຍ່ງກັນ.	ທັງນີ້ທັງນັ້ນ	ມັນມີປິດສະໜາຫຼາຍ 
ຢ່າງອີກທີ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ.			

ທາງດ້ານພຶກສາສາດ 
ນັກຂຽນຫຼາຍທ່ານໄດ້້ເວົ້າວ່າ	ຈໍາປາ	ເປັນໜຶ່ງໃນຕົ້ນໄມ້ທີ່ໃຊ ້
ເປັນຕົວແທນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເຂດຮ້ອນ.	ມັນມີຢູ່ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ 
ໃນທຸກພື້ນທີ່ທີ່ມິີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ	ແລະອົບອຸ່ນຢູ່ທົ່ວໂລກເນື່ອງ 
ຈາກວ່າມັນງ່າຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍພັນ;ມັນສາມາດຮັບມືໄດ້ດີ 
ກັບຄວາມຮ້ອນ	ແລະ	ຄວາມຊຸ່ມ	ແລະ	ມີໄລຍະເວລາອອກ 
ດອກທີ່ຍາວນານ.	ດອກຂອງມັນມີຫຼາຍສີ;	ຂາວ,	ແດງ,	ບົວ, 
ເຫຼືອງ	ແລະ	ສົ້ມ,	ປົກກະຕິແລ້ວຈະມີສີເຫຼືອງຢູ່ໃຈກາງ. 
ໂດຍສະເພາະ,	ດອກຂອງມັນມີກິ່ນຫອມຫວນ	ແຕ່ກໍ່ມີກິ່ນ 
ແຮງພໍສົມຄວນ;	ໃນປີ	1827	ແດສຄອດທທິວສ	(Descourtilz)	
ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສວ່າ	“ກິ່ນຫອມແມ່ນເກີດຂື້ນຖ້າວ່າມີດອກສີເຫຼືອງ 
ແກ່	ແລະ	ຫຼົ່ນລົງໄປພ້ອມ”,	ຕົ້ນຂອງມັນບໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ 
ເກີນໄປ,	ເຊິ່ງມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ.	ມັນອາດຈະຖືກ 
ປົກຄຸມໄປດ້ວຍດອກ	ແລະ	ໃບ,	ຫຼືຂ້ອນຂ້າງໂລ່ງ,	ແລະ	ບາງຄັ້ງ 
ມັນກໍ່ສາມາດຜະລິດດອກຢູ່ຕາມຕົ້ນຂອງມັນ,	ຢູ່ຕາມງ່າສີ 
ເທົາດໍາທີ່ເປັນຕຸ່ມເປັນຕາ.	ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ 

ຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ	ແລະ	ອາຍຸຂອງພືດ.	ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,	
ຕົ້ນຈໍາປາທີ່ພວກເຮົາເຫັນຢູ່ໃນປະຈຸບັນແມ່ນພັນປະສົມ.	ສີຂອງ 
ດອກໄມ້ທີ່ອະທິບາຍໂດຍຊື່ທາງວິທະຍາສາດແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນເກນ 
ສໍາລັບການແບ່ງສາຍພັນຕ່າງໆໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ,	ເຊິ່ງມັນຈະຖືກກໍາ 
ນົດໂດຍຮູບຊົງຂອງໃບ.	ນັກພຶກສາສາດໄດ້ແບ່ງຈໍາປາອອກເປັນ 
ເຈັດ	ຫຼື	ແປດ	ສາຍພັນດ້ວຍກັນ,	ແຕ່ວ່າມັນຍັງມີພັນປະສົມອີກ 
ຫຼາຍຮ້ອຍຊະນິດ.	ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ	ຕົ້ນຈໍາປາທີ່ມີໃບມົນ	 
(Plumeria obtuse)	ແມ່ນພົບເຫັນໂດຍທົ່ວໄປໃນແຫຼມອາຊີຕາ 
ເວັນອອກສຽງໃຕ້,	ແລະ	ບາງທີມັນອາດແມ່ນສາຍພັນທີ່ສວຍງາມ 
ທີ່ສຸດ,	ມີຄວາມໜາ,	ໃບທີ່ເປັນມັນເງົາ,	ມີປາຍໂຄ້ງມົນ	ແລະ	 
ມີດອກສີຂາວທີ່ມີສີເຫຼືອງຢູ່ໃຈກາງ.	ເຊິ່ງມາຈາກປະເທດ 
ແມັກຊິກໂກ.	ຈໍາປາຫອມ	(P. acutifolia)	ມີແຫຼ່ງກໍາເນີດອັນ 
ດຽວກັນ.	ໃບຂອງມັນຊ້ີແຫຼມ,	ແຕ່ວ່າບ່ໍມັນເງົາ,	ແລະ	ດອກຂອງມັນ 

ຈໍາປາ ດອກໄມ້ແຫ່ງຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມຕາຍ      ຂຽນໂດຍ: ບິບາ ວິໄລລັກ            

1 Descourtilz; 2 Plumeria obtusa



ຈະເປັນສີຂາວ	ຫຼື	ແດງ.	ນັກພຶກສາສາດບາງຄົນຄິດວ່າແມ່ນ 
ຈໍາປາແດງ	(P. rubra)	ທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນສາຍພັນດຽວກັນ	ແລະ	 
ຈາກສາຍພັນນີ້ເອງ	ທີ່ສາຍພັນອື່ນໆໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ.	 
ຈໍາປາຫອມ	(P. alba)	ມີຕົ້ນກໍາເນີດຢູ່ໃນ	ແອນທິສ	(Antilles).	 
ໃບຂອງມັນເປັນຮູບໃບຫອກ,	ມັກຈະມ້ວນຢູ່ຕາມຂອບ	ແລະ	 
ດອກຂອງມັນມີຂະໜາດໃຫຍ່	ເປັນສີຂາວ	ແລະ	ມີສີເຫຼືອງ 
ຢູ່ໃຈກາງ.	ຈໍາປາຂາວ	(P. pudica)	ເຊິ່ງໄດ້ປະກົດຕົວໃນ 
ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ໃນລາວ.	ເຊິ່ງສາມາດຮູ້ໄດ້ດ້ວຍໃບຂອງມັນ,	
ທີ່ມີຮູບຊົງແຫຼມຍາວ	ແລະ	ສ້ວຍອອກ.	ດອກຂອງມັນມີຂະໜາດ 
ໃຫ່ຍ	ແລະ	ມີສີຂາວ.	ພັນປະສົມອີກອັນໜຶ່ງທີ່ໜ້າກ່າວເຖິງ, 
ເຊິ່ງແມ່ນ	ຈໍາປາສີ	(Plumeria tricolor),	ມັນມີດອກທີ່ໃຫຍ	່
ມີສີເຫຼືອງຢູ່ໃຈກາງ	ແລະ	ມີກີບສີຂາວເຄືອບດ້ວຍສີບົວສົດໃສ.	
ໝາກຂອງຈໍາປາແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນ,	ເຊິ່ງເປັນສອງສີ 
ອອກດໍາໆ,	ມີຜິວຄືຮູຂຸມຂົນ	ສີໜຽວໆ	ເຊິ່ງຄົນອົດສະຕາລ ີ
ເອີ້ນວ່າ	‘	ນີ້ວມືຂອງຄົນຕາຍ’.	

ຊື່
ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເວົ້າກ່ຽວກັບຊື່ສະເພາະ	ພວກເຮົາຄວນ 
ມາເບິ່ງຊື່ໂດຍທົ່ວໄປຂອງຈໍາປາກ່ອນ.	ມັນໄດ້ຖືກກໍານົດ 
ໂດຍ	ລິນເນອຸສ	(Linnaeus)	ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ແກ່	ນັກ 
ພຶກສາສາດຄົນຝຣັ່ງ	ທ່ານ	ຊາເລສ	ພຣູແມ	(Charles 
Plumier)	(1646-1704)	ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຖືວ່າ	ເປັນຄົນທໍາ 
ອິດທີ່ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້ຊະນິດນີ້	ຫຼັງຈາກໜຶ່ງ 
ໃນສີ່ຄັ້ງຂອງການເດີນທາງຂອງລາວໄປຍັງ	ແອນທິສ,	
ເຖິງແມ່ນວ່າ	ແທ້ຈິງແລ້ວ	ນັກບວດ	ຟຣານສິສໂກ	ເດ	 
ເມັນໂດຊາ	(Francisco de Mendoza)	ໄດ້ອະທິບາຍ 
1 P. acutifolia rubra; 2 P. acutifolia; 3 P. pudica; 4 P. tricolor



ກ່ຽວກັບຕົ້ນ	ໄມ້ນີ້ກ່ອນໜ້າລາວ	ໃນປີ	1522.	ສະມາຊິກ 
ຕ່າງໆຂອງຄະນະນັກບວດ	ເຊິ່ງຄັ້ງໜຶ່ງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໂດດ 
ເດັ່ນຫຼາຍໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານພຶກສາສາດ.		
ຊື່ຕ່າງໆຂອງຈໍາປາ	ໃນພາສາເອີຣົບນັ້ນ	ແມ່ນໄດ້ຮັບແຮງ 
ບັນດານໃຈໂດຍຄົນອີຕາລີ,	ມາກຸສ	ຟຮານກິປານີ	(Marquis 
Frangipani)	ໃນສັດຕະວັດທີ	16,	ເຊິ່ງລາວໄດ້ສ້າງ 
ກິ່ນນໍ້າຫອມທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ	ສໍາລັບນໍ້າຫອມໃສ່ຖົງມື	ແລະ	 
ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນສໍາລັບເຂົ້າໜົມປັງບາງຊະນິດ.	ນັກເດີນ 
ທາງຜູ້ທໍາອິດທີ່ໄປຮອດ	ອາເມລິກາ	ເວົ້າວ່າຈື່ກິ່ນຫອມນີ້ 
ໄດ້ວ່າເປັນກິ່ນຫອມຂອງດອກຈໍາປາ.	ມັນບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າ 
ແປກໃຈເລີຍ,	ໃນພາ	ສາອັງກິດ,	ຕົ້ນໄມ້ນີ້ແມ່ນຖືກ 
ເອີ້ນວ່າຈໍາປາ	(Frangipani)	ແລະ	ມັນຍັງຖືກເອີ້ນວ່າ 
ເປັນຕົ້ນໄມ້ປະຈໍາວັດອີກດ້ວຍ,	ຕົ້ນໄມ້ປະຈໍາສຸສານ	ແລະ	
ຄືກັນກັບຄົນອົດສະຕາລີທີ່ເວົ້າວ່າ	ເປັນນິ້ວມືຂອງຄົນຕາຍ.	
ດອກໄມ້ທີ່ງົດງາມນັ້ນ	ກາຍມາເປັນດອກໄມ້ຂອງວັດ	ແລະ	
ຂອງສຸສານໄດ້ແນວໃດ?	ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະຕອບຄໍາ 
ຖາມດັ່ງກ່າວນີ້ໃນພາຍຫຼັງ.	ຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, 
ຊື່ສໍາລັບຈໍາປາ	ແມ່ນມັກຈະຄ້າຍຄືກັນກັບຊື່ຈໍາປາຂອງປະເທດ 
ໄທ	ແລະ	ລາວ.	ມີຄໍາວ່າຈໍາປາຄາ	ຫຼື	ຈໍາປາ	(champaca ຫຼ	ື
campa)	ຢູ່ໃນພາສາອິນເດຍຈໍານວນຫຼາຍ,	ເຈັມ	ແປັກຄາ	
(cempacka)	ໃນພາສາມາເລເຊຍ,	ຈາມເປີຍ	(champei)	
ໃນພາສາຂະແມ	ແລະ	ອື່ນໆອີກ.
.	
ຈາມ, ຈໍາປາ, ຈໍາປາຄາ (Cham, Champa, Champaca)
ແຕ່ວ່າຊື່ຈໍາປານີ້ແມ່ນມາຈາກໃສກັນແທ້?	
ມັນມີສອງທິດສະດີດ້ວຍກັນ.	ອີງໃສ່ອັນທີໜຶ່ງ,	ແມ່ນການ 
ອະທິບາຍທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມາຈາກ	ການສົນທະນາກ່ຽວກັບ 

ລາວຢູ່ໃນບຼັອກ	(blog)	ທີ່ເວົ້າວ່າ:	“ຊື່ຂອງດອກຈໍາປາ	ມາ 
ຈາກ	ຄໍາວ່າດອກ	ໝາຍຄວາມວ່າດອກໄມ້;	ຈາມ	ແມ່ນຊ ື
ຂອງຄົນຈາມ	ແລະ	ປະ	ຫຼື	ປາ	ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າຈາກ 
ໄປ	ຫຼື	ປະປ່ອຍ.	ເມື່ອຮວມເຂົ້າກັນມັນມີຄວາມໝາຍວ່າ	
ດອກໄມ້ທີ່ຖືກປະໄວ້ໂດຍຄົນຈາມ”.	ດັ່ງນັ້ນ	ດອກຈໍາປາ	 
ແມ່ນມີມາຕັ້ງແຕ່	ສັດຕະວັດທີ	5,	ໃນສະໄໝການປົກຄອງ 
ຂອງອານາຈັກຈາມປາ	ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ.	ພວກເຂົາໄດ້ 
ປູກດອກໄມ້ໄວ້ທຸກບ່ອນ	ແລະ	ຫຼັງຈາກທີ່ຄົນຈາມໄດ້ຫາຍ 
ໄປ,	ຄົນລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງຊາດ	ແລະ	
ໄດ້ຕັ້ງຊື່ນັ້ນໃຫ້ມັນ.		ທິດສະດີທີ່ວ່າຄົນຈາມ	ຮູ້ຈັກຈໍາປາ 
ມາກ່ອນ	ແມ່ນໄດ້ຖືກສະໜັບສະໜູນໂດຍນັກຂຽນບາງຄົນ,	 
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈາກອິນເດຍ,	ເຊິ່ງພວກເຂົາຄິດວ່າ	ຈໍາປາ	
ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນອາຊີໃຕ້	ຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ 1 ໝາກຈຳປາ; 2 ດອກຈຳປິ	(Michelia champaca)



ຍຸກຄຣິສຕສັກກະຫຣາດ.			ຢູ່ໃນໜັງສືກ່ຽວກັບພະມ້າ	ທີ່ຂຽນ 
ໂດຍ	ມິເຊວ	ເຟີເຣີ	(Michel Ferrer),	ເວົ້າວ່າ,	“ຕໍານານ 
ເລົ່າວ່າ	ພະເຈົ້າອະໂສກ	ໄດ້ສ້າງຮູບແກະສະລັກດ້ວຍຕົ້ນ 
ຈໍາປາ.	ເມືອງທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນ	ຫຼັງຈາກນັ້ນ	ອ້ອມຮອບດ້ວຍ 
ຮູບແກະສະລັກ	ແລະ	ວັດວາອາຮາມ,	ແມ່ນໄດ້ຖືກເອີ້ນ 
ຊ່ືວ່າ	ຊາກາ	(Sagar)	ເຊ່ິງມີຄວາມໝາຍວ່າ	ຈໍາປາ	ໃນພາສາ 
ທ້ອງຖິ່ນ.”		ແຕ່ວ່າ	ພະເຈົ້າອະໂສກ	ເຊິ່ງເປັນກະສັດຜູ້ຍິ່ງ 

ໃຫຍ່ທີ່ນັບຖືສາດສະໜາພຸດ	ໄດ້ຢູ່ໃນສັດຕະວັດທີ	3	ກ່ອນ 
ຄຣິດສຕະສັກຄຣາດ.	ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ,	ຊາເລສ	ອາເຊມບອດ 
(Charles Archaimbault)	ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນ‘ການປາກົດຕົວ 
ຂອງຣາດສະວົງລາວ’	ວ່າກະສັດຂະເໝນ,	(ໃນລະຫວ່າງ 
ສັດຕະວັດທີ	13)	ໄດ້ເຮັດພິທີກໍາປະຈໍາປີ	ໃນການສັກກາ 
ລະບູຊາມະນຸດ	ຢູ່ວັດພູ	ຂຽນໄວ້ວ່າ	“ໃນເດືອນທີຫົກ,	ເມື່ອ 
ດອກຈໍາປາເລີ່ມລົ່ນ,	ກະສັດໄດ້ປີນຂື້ນໄປສະຖານທີ່ສັກສິດ	
ແລະ	ເປັນປະທານໃນພິທີຖວາຍຄູ່ມະນຸດທ່ີບໍລິສຸດ.”	ຈະເຫັນ 
ວ່າວັດໃນປະຈຸບັນນີ້,	ຕັ້ງຢູ່ທ່າມກາງຕົ້ນຈໍາປາສີເທົາທີ່ມີ 

ຕຸ່ມມີຕາ	ຄ້າຍຄືກັນກັບກໍາແພງບູຮານ,	ແລະເບິ່ງຄືວ່າພວກ 
ມັນແມ່ນຢູ່ບ່ອນນັ້ນຕະຫຼອດມາ,	ແຕ່ວ່າ	ທ່ານ	ຮາແມນ 
(Harmand),	ເຊິ່ງເປັນແພດຢາພື້ນເມືອງໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ 
ສະຖານທີ່	ໃນເດືອນກຸມພາ	ປີ	1877,	ໄດ້ໃຫ້	ຄໍາອະທິບາຍ 
ລາຍລະອຽດ	ກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້ຈໍານວນຫຼາຍ	ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ກ່າວ 
ເຖິງຕົ້ນຈໍາປາເລີຍ.	ນັກຂຽນຄົນອິນເດຍ	ທ່ານ	ຊາກີ	ເອັມ.	 
ກຸບຕາ	(Shakti M. Gupta),	ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບຕໍານານ 
ອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງອິນເດຍ	ໄດ້ສຶກສາພວກມັນຈາກຮ້ົວຂອງ 
ວັດຕ່າງໆ,	ເຊິ່ງນາງກ່າວວ່າ	ດອກຈໍາປາ	ແມ່ນໜຶ່ງໃນດອກ 
ໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ	ໃນການໃຊ້ເປັນດອກ 
ໄມ້ປະດັບ.	ໂດຍສະເພາະແມ່ນນາງໄດ້ເວົ້າເຖິງ	ຮູບແກະ 
ສະລັກຂອງ	ຣິສຍັດສຣິງຄະ	(Rishyasringa),	ຕົວລະຄອນ 
ໃນຕໍານານທີ່ມີມຸງກຸດເປັນເຂົາ,	ເຊິ່ງຖືກພົບຢູ່ກ້ອງຕົ້ນຈໍາປາ 
ຢູ່ໃນວັດຂອງ	ມາທຸຣະ	(Mathura)	ເຊິ່ງມາຈາກສັດຕະວັດ 
ທີ	2	ກ່ອນ	ຄຣິສຕສັກກະຫຣາດ	ແລະ	ນາງຄິດວ່າອັນນີ ້
ແມ່ນຕົ້ນຈໍາປາ.	ທິດສະດີທີສອງ	ທີ່ປະເທດລາວຕັ້ງຊື່ວ່າ 
ຈໍາປາ,	ເທົ່າທີ່ສັງເກດເຫັນ	ແມ່ນມາຈາກພາສາສັນສະກຣິດ. 
ໃນອິນເດຍ	ຈໍາປາ	ແມ່ນມີຄວາມໝາຍວ່າຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີດອກ 
ສີຂາວ	ແລະ	ມີກິ່ນຫອມຮຸນແຮງ,	ທີ່ເອີ້ນວ່າ	ຈໍາປີ	ຈໍາປາ	
(Michelia champa)	ຫຼື	ວ່າ	ຈໍາປາຄາ	(champaca),	
ເຊິ່ງເປັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຈໍາປີ	(Magnolia)	ໂດຍການ 
ນໍາສະເໜີ	ຈໍາປາ,	ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີກິ່ນຫອມຫຼາຍມີດອກເປັນ 
ສີຂາວ,	ຊື່ດຽວກັນນີ້ໄດ້ຖືກມານໍາໃຊ້.	ຄົນລາວໄດ້ຢືມຊື່ 
ມາໃຊ້	ແລະ	ເຮັດໃຫ້ເປັນ	ຈໍາປາ,	ແລະໃຫ້ຊື່	ຈໍາປີ	ກັບຕົ້ນ 
ຈໍາປີຂອງອາຊີ.	ຢູ່ໃນຕໍາລາຕ່າງໆຂອງພາສາສັນສະກຣິດ,	 
ວິຊນຸ	(Vishnu)	ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ	ໃນການສວມໃສ່ມຸງກຸດ	 
ຣາຊບັນລັງ	ໂດຍມີດອກໄມ້ຂອງພະຍານາກຢູ່ໃຈກາງ,	ທີ່ 
ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມຂອງ	ພະພຸດທະຮູບນາກປົກ ດອກຈຳປາຢູ່ນອກເຮືອນຂຽວຂອງສວນພຶກເປເມີໂລ



(Nagapuspa).	ດອກໄມ້ດັ່ງກ່າວນີ້	ຍັງເປັນສັນຍາລັກ 
ອັນໜ່ຶງຂອງພະໂພທິສັດ.	ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອທ່ານເບ່ິງພະພຸດທະຮູບ 
ນາກປົກ,	ທ່ານຈະເຫັນ	ດອກຈໍາປີ	ແລະ	ຈໍາປາ	ແລະ	ຍັງມີ 
ດອກສະເມັກ	(Mesua ferrea),	ຫຼືວ່າ	ດອກຈໍາປີປ່າ	 
(ylang-ylang),	ເຊ່ິງທັງໝົດນ້ີມີດອກທ່ີມີກ່ິນຫອມແຮງຫຼາຍ.	 
ດັ່ງນັ້ນ,	ນອກຈາກຊື່ໃນປະຈຸບັນຂອງ	ຈໍາປາ	ແລະ	ຈໍາປາຄາ, 
ຊື່ຂອງພະພຸດທະຮູບນາກປົກ,	ໄດ້ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ນີ້ແມ່ນມີ 
ດອກສີຂາວ	ແລະ	ມີກິ່ນຫອມ,	ດັ່ງນັ້ນ	ມັນຈິ່ງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ ່
ຈະຖືເອົາຊື່ຕ່າງໆ	ເພື່ອກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຈໍາປາ.	ໃຊ້ 
ເປັນນໍ້າຢາແກ້ໄອ	ແລະ	ອື່ນໆມັນແມ່ນຢູ່ໃນພາກຕາເວັນ 
ຕົກຂອງອິນດິສນີ້ເອງ	ທີ່ພວກເຮົາພົບການນໍາໃຊ້ດອກຈໍາປາ 
ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ	ເຊິ່ງ	Descourtilz,	ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ວ່າ	 
“ຕົ້ນໄມ້ເຊິ່ງດອກຂອງມັນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນນໍ້າຫອມຂອງຊຸດ 
ເສື້ອຊ້ອນ	ຂອງ	ຄຣິໂອເລສ	(Creoles).”	ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ 
ເລີຍວ່າມັນແມ່ນຢູ່ໃນໝູ່ເກາະອິນດິສຕາເວັນອອກນີ້ເອງ 
ທ່ີນໍາໃຊ້ດອກໄມ້ສໍາລັບກ່ິນຫອມຂອງພວກເຂົາໄດ້ຂະຫຍາຍ 
ຢ່າງກ້ວາງຂວາງຫຼາຍຂື້ນ.	ພວກເຂົາໄດ້ຜະລິດນໍ້າມັນຫອມ	 
ເຊິ່ງພວກເຂົາແຊ່ຈາກດອກໄມ້ນັບເປັນພັນຊະນິດ.	ນໍ້າມັນ	 
ແລະ	ນໍ້າຫອມນີ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ,	ທັງເພື່ອນໍາໃຊ້ 
ສໍາລັບຈຸດປະສົງທາງດ້ານສາດສະໜາ	ແລະ	ບໍ່ແມ່ນທາງ 
ດ້ານສາດສະໜາ.	ຢູ່ໃນເຄື່ອງສໍາອາງດອກໄມ້ແມ່ນໄດ້ຖືກ 
ເສີມເຂົ້າມາ	“ເປັນການສໍາພັດທ່ີແປກໃໝ່ຂອງນ້ໍາເຜ້ິງ	ແລະ	 
ອັລມອນ”,ເພື່ອໃຊ້ເປັນຄີມແລະ	ຍາທາຕ່າງໆ.	ໃນອິນດິສ 
ຕາເວັນຕົກ,	ໄດ້ເວົ້າວ່າໝາກຂອງມັນແມ່ນສາມາດກິນໄດ້	 
ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຕົກໃຈ	ເຊິ່ງມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ	
ຕົ້ນຈໍາປາ	ແມ່ນຄືກັນກັບຕົ້ນຕີນເປັດ	(Apocynaceas)	
ຫຼາຍທີ່ສຸດ,	ເຊິ່ງເປັນພືດທີ່ມີພິດສູງ.	ໃນກໍາປູເຈຍ	ມີການ 

ລາຍງານວ່າດອກຂອງມັນກິນໄດ້ດ້ວຍການຊຸບແປ້ງທອດ. 
Descourtilz ຍັງໄດ້ບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບດອກຈໍາປາ	ທີ່ຖືກ 
ໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດນໍ້າຢາແກ້ໄອ,	ເຊິ່ງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນ 
ຫຼາຍໆປະເທດ.	ນໍ້າຢາງຂອງຕົ້ນຈໍາປາແມ່ນມີຜິດ	ແລະ 
ບາງຄັ້ງແມ່ນຖືກໃຊ້ເພື່ອຂ້າຂີ້ກະຕອດ	ແລະ	ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ, 
ທີ່ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຢາຖ່າຍທ້ອງ	ຫຼື	ແມ່ນແຕ່ການ 
ເອົາລູກອອກ.	ເປືອກຂອງລໍາຕ້ົນ	ແລະ	ຮາກຂອງມັນ	ຖືກນໍາໃຊ ້
ເພື່ອຮັກສາຜູ້ທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບປະຈໍາເດືອນ	ແລະ	ພະຍາດ 
ກາມມະໂຣກຕ່າງໆ.	ໃບຂອງມັນ,	ແມ່ນມັກເອົາມາຍ່ອງ	ແລະ 
ຖືກໃຊ້ເພື່ອຮັກສາອາການຟົກຊໍ້າຕ່າງໆ. 

1 ຮູບຈາກຫົວປື້ມຈາກໜ້າປື້ມຂອງໄທ; 2 	ສະແຕມລາວ



ການນໍາໃຊ້ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຢູ່ໃນລາວ.	ໃນຫວຽດນາມ, 
ຢາທີ່ຖືກຕົ້ມຈາກໃບ	ແມ່ນຖືກນໍາໄປໃຊ້ກັບໜ້າເອິກຂອງ 
ແມ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນໍ້ານົມມີຄຸນນະພາບດີ.		ໃນປະເທດລາວ	 
ດອກຈໍາປາແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 
	ພວກມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ	ສໍາລັບຜະ 
ລິດຕະພັນຫຼາຍຢ່າງ;	ສະບູຝຸ່ນສໍາລັບຊັກຜ້າ,ເຂົ້າໜົມເຄັກ, 
ເຂົ້າໜົມ,	ແລະ	ເຫັນຢູ່ໃນເຮືອບິນທຸກລໍາຂອງສາຍການບິນ 
ລາວ.	ເຊິ່ງພວກມັນເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່	ບັນດານັກ 
ສິນລະປິນ,	ນັກຮ້ອງ	ແລະ	ນັກແຕ້ມຮູບຕ່າງໆ.	

ຕົ້ນໄມ້ປະຈໍາສຸສານ 
ແທ້ຈິງແລ້ວ,	ຕົ້ນຈໍາປາ,	ເຖິງແມ່ນວ່າເບິ່ງຄືຈະຕາຍ,	ແຕ ່
ເບິ່ງຄືວ່າມັນຈະມີຄວາມສາມາດໃນການງອກອອກມາໃໝ ່
ດ້ວຍຕົນເອງ.	ໂດຍປາສະຈາກຮ່ອຍຮອຍຂອງໃບ	ຫືຼ	ວ່າດອກ 

ຂອງມັນ	ມັນກໍ່ຈະແຕກອອກເປັນໃບໃໝ່ຢ່າງງ່າຍດາຍ.	 
ງ່າທີ່ຖືກຕັດແມ່ນຈະງອກອອກມາໃໝ່ເຖິງແມ່ນຈະເອົາອອກ 
ຈາກດິນເປັນເວລາດົນກໍ່ຕາມ	ແລະ	ເບິ່ງຄືວ່າມັນໃຫ້ຄວາມ 
ຫວັງທ່ີຈະເກີດໃໝ່ອີກຄ້ັງ.	ຢູ່ເທິງເກາະ	ຣີຢູນຽນ	(Reunion), 
ພາຍໃຕ້ຮົ່ມເງົາຂອງຕົ້ນຈໍາປາ,	ປ່າຊ້າຂອງຄົນມຸດສະລິມ	 
ແມ່ນເປັນສະຖານທີ່ສັກສິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.	ອັນໜຶ່ງກໍ່ສາມາດ 
ເວົ້າໄດ້	ຈາກການສັງເກດເບິ່ງຊົນເຜົ່າຢູ່ເທິງເກາະຍ້ອນວ່າ 
“ຕົ້ນປາມເຕັ້ຍເບິ່ງຄືວ່າເປັນສັນຍາລັກຫຼຸມຝັງສົບຂອງຄົນ 
ຮິນດູ,	ແລະ	ຈໍາປາເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງຄົນອິນເດຍມຸດ 
ສະລິມ.”	ໃນອິນເດຍ	ນັກສັງ	ເກດການຫຼາຍຄົນໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ 
ສັງເກດວ່າ	ດອກຈໍາປາແມ່ນຖືກໃຊ້ສໍາລັບງານປະນາກິດ 
ສົບເທົ່ານັ້ນ.	ໃນອິນໂດເນເຊຍ,	ຢູ່ໃນໝູ່ປະຊາກອນມຸດ 
ສະລິມສ່ວນໃຫຍ່,	ຈໍາປາແມ່ນຖືເປັນຕົ້ນໄມ້ຂອງສຸສານ.	 
ນັກສັງເກດການທ່ານໜຶ່ງ	ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ	“ບັນຍາກາດ 
ຂອງຄວາມສະຫງົບງຽບ,	ເຊິ່ງມັນເປັນໄປຕາມປົກກະຕ ິ
ຂອງປ່າ	ຊ້າໃນເກາະຊະວາ	(Java),	ເຊິ່ງໂດຍສ່ວນໃຫຍ່,	 
ຕົ້ນໄມ້ແມ່ນຈໍາປາ	(Kemboja).”	ຢູ່ໃນປ່າຊ້າຂອງ	ໂພລ ິ
ເນເຊຍ	(Polynesia),	ຫຼຸມຝັງສົບແມ່ນມັກຈະຖືກບົດບັງ 
ໂດຍຕົ້ນຈໍາປາ	ແລະ	ດອກທີ່ຫຼົ່ນລົງມາໃສ່ແຜ່ນຫີນຈາລຶກ	 
ລວມທັງຂອງ	ກູກິນ	ແລະ	ແຈັກກຸສ	ເບຣລ	(Gaugin	ແລະ 
Jacques Brel)	ຢູ່ທີ່	ຣີວາ	ໂອ	(Hiva Oa).	ໃນປີ	1931	 
ຢູ່ໃນອິນດູຈີນ,	ເຮນຣີ	ກູດອນ	(Henri Goudon)	ໄດ້ອະທິບາຍ 
ເຖິງສຸສານຂອງຈັກກະພັດບູຮານຂອງເວ	້(Hue)	ວ່າ	“ໃນຮົ່ມ 
ເງົາຂອງຕົ້ນເດື່ອ,	ຕົ້ນແປກ	ແລະ	ຕົ້ນຈໍາປາທີ່ມີກິ່ນຫອມ,	 
ສວນນີ້ແມ່ນຂອງຜູ້ນອນຕາຍ	ທີ່ມີຮອຍຍິ້ມ	ແລະ	ຄວາມ 
ສະເໜ່ຫາ,	ແລະ	ບໍ່ແມ່ນສິ່ງອື່ນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ 

ນຶກເຖິງວັດຖຸປະສົງຂອງການຝັງສົບຂອງພວກເຂົາ	ນອກ 
ຈາກເນີນດິນທີ່ໂດດດ່ຽວ	ຢູ່ໃນສວນອຸດທິຍານທີ່ມີແຜ່ນທອງ 
ເຫຼືອງຢູ່ລຸ່ມ	ເຊິ່ງຈັກກະພັດໄດ້ນອນພັກຢ່າງນິລັນດອນ.. 
ຢູ່ໃນລາວ,	ໃນຊ່ວງປີໃໝ່,	ເດັກຍິງ	ແລະ	ແມ່ຍິງແມ່ນພວມ 
ຫານໍ້າສັກສິດ	ເຊິ່ງພວກເຂົາໄດ້ເອົາດອກຈໍາປາ	ແລະ	ມະລິ 
ໃສ່	ເພື່ອເປັນນໍ້າຫອມ.	ໃນນິຍາຍຂອງ	ຟຣານໂຄອິສ	ຄຸດຊີ 
(Francois Cucchi)	‘The	Poppy	Trail’,	ໄດ້ອະທິບາຍ 
ການປະນາກິດສົບ	ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ	ເຊິ່ງສົບຂອງ 
ຄົນຕາຍທ່ີເປັນເດັກນ້ອຍແມ່ນຖືກປົກຫຸ້ມດ້ວຍດອກຈໍາປາ	 

ດອກຈຳປາຫຍອງໄວ້ເທີງສຸສານຂອງພອລໂກແກງ	ແລະ	ດອກຈຳປາຢູ່ທີ່ສຸສານໃນເກາະເຣອູນິຍົງ



ເພື່ອປະດັບປະດາກອງຟອນ.	ເຖິງແມ່ນວ່າວັນນະຄະດີໄດ້ເຮັດ 
ໃຫ້ເຫັນຮູບພາບນີ້.	ໄມ	ຄູໂຕ	(Mia	Couto),	ນັກຂຽນ 
ປະເທດໂມຊັມບິກ,	ຢູ່ໃນ	‘The	Frangipani	Veranda’	ໄດ້
ບອກເລື່ອງລາວຂອງຊີວິດທີ່ແປກປະຫຼາດ,	ຄວາມຕາຍ	ແລະ	
ການກະທໍາທີ່ບ້າບິ່ນ	ເຊິ່ງຈໍາປາໄດ້ເປັນພະຍານທີ່ປາກບໍ່ໄດ້.	 
“ຂ້ອຍໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ຢູ່ຂ້າງຕົ້ນໄມ້ນີ້.	ດອກໄມ້ມີກິ່ນຫອມຂອງ 
ຈໍາປາໄດ້ລົ່ນໃສ່ຂ້ອຍ,	ສະນັ້ນຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ສູດດົມກິ່ນຫອມ 
ຂອງກີບໃບຂອງມັນ.”		ແລະ	ທ້າຍສຸດ,	ໃນການທົບທວນ 
ວັນນະຄະດີ	ມີບົດກະວີທີ່ໄດ້ຖືກຕີພິມ	ໃນປີ	1861,	ໃນຫົວ 
ເລື່ອງທີ່ວ່າ	ເກາະໝາກພ້າວ	(Coconut	Island)	ຂ້ອຍໄດ້ໄປ 
ຢາມຫຼຸມຝັງສົບຂອງເຈົ້າ	ທີ່ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍຕົ້ນໄຜ່,	ຕົ້ນ 
ໝາກພ້າວ,	ຕົ້ນຢີ່ໂຖ	,	ຕົ້ນຈໍາປາເຊິ່ງໄດ້ໂຮຍດອກຂອງພວກ 
ມັນລົງເທິງແທ່ນຫິນແຕ່ລະກ້ອນ.	ຍ້ອນວ່າມັນເປັນຕົ້ນໄມ້ 
ແຫ່ງຄວາມຕາຍ	ແລະ	ຄວາມເປັນອໍາມະຕະ,	ຈໍາປາຈຶ່ງມ ີ
ການເຊື່ອມຕໍ່ພິເສດກັບວິນຍານຕ່າງໆ.

ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງວິນຍານ
ກິ່ນຫອມທີ່ຮຸນແຮງແມ່ນພົວພັນກັບວິນຍານຮ້າຍ,	ບໍ່ວ່າຈະ 
ເປັນຍ້ອນພວກເຂົາມັກ	ຫຼື	ຍ້ານກົວມັນກໍ່ຕາມ.ຢູ່ຫວຽດນາມ, 
ນັກເດີນທາງຫຼາຍຄົນໄດ້ຕ້ັງຂ້ໍສັງເກດວ່າ		“ໃນເຂດພ້ືນທ່ີອາໄສ, 
ບໍ່ຄ່ອຍມີພືດທີ່ມີດອກທີ່ມີກິ່ນຫອມ	ຄືກັບດອກຈໍາປາ,	ຍ້ອນ 
ຢ້ານວ່າຈະດຶງດູດເອົາດວງວິນຍານຮ້າຍຕ່າງໆ.”	ເອວີລິນ	ໂພຣີ	
ມາສເປີໂຣ	(Evelyne Poree-Maspero),	ທີ່ໄດ້ 
ສຶກສາກ່ຽວກັບພິທິກໍາຕ່າງໆ,	ກໍ່ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບສິ່ງ 
ນີ້ເຊັ່ນກັນ	“ດອກຈໍາປາ	ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ມັກຂອງຜີ	ແລະ	 
ບໍຣິສາດ.”	ມັນເທົ່າກັບການສະເໜີເຫຼົ້າໃຫ້ກັບ	‘ວິນຍານ’	 
ຂອງຄົນຕາຍ.		ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ,	ພວກເຂົາເຈົ້າໄລ່ວິນ 

ຍານຊົ່ວຮ້າຍ	ໂດຍໃຊ້ນໍ້າຫອມດອກຈໍາປາ.	ໃນປະຫວັດສາດ 
ຂອງລາວ-ຝຣັ່ງ,	ຕີພິມໃນປີ	1930,	ຂຽນໄວ້ວ່າ	“ໃນວັນທີ	19	
ເມສາ,	1902,	ປະມານ	8	ໂມງເຊົ້າ,	ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ສະຫວັນ 
ນະເຂດ	ຖືກອ້ອມຮອບໂດຍຝູງຄົນລາວ,	ກຸ່ມຄົນໄດ້ຮ້ອງໂຮ 
ແລະ	ເປົ່າແຄນ,	ແລະ	ໄດ້ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ	ກະສຸນລູກປືນຂອງ 
ພວກເຮົາຈະປ່ຽນເປັນດອກຈໍາປາແທນ.”	ໃນພາກເໜືອ,	 
ແອນເດີສັນ	(Anderson)	ໄດ້ບອກກັບພວກເຮົາວ່າ	
“ມີຕໍານານບູຮານ	ເຊິ່ງອາດກໍາເນີດໃນປະເທດຈີນ,	ເວົ້າກ່ຽວ 
ກັບຈໍາປາແດງ	(P. rubra).	ຕົ້ນໄມ້ຊະນິດນີ້ແມ່ນຖືກໃຊ້ 
ໂດຍຜູ້ນໍາທາງສາດສະໜາ	ເພື່ອປົກປ້ອງ	ຣາຫູ	(Lahu)	
ຈາກວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍ	ແລະ	ເພື່ອປາບວິນຍານບາງຊະນິດ,	 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິນຍານທ່ີສ່ົງຜົນຕ່ໍເດັກນ້ອຍ.	ໝໍຜີສາມາດ 
ເລືອກການນໍາໃຊ້ດອກໄມ້	ໃນການເຮັດສະເໜ່.”	

ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ສົມຫວັງ	ຈໍາປາຍັງແມ່ນຕົ້ນໄມ ້
ຂອງຄວາມຮັກນໍາອີກ	ແລະ	ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ,	ແມ່ນຄວາມ 
ຮັກທີ່ບໍລິສຸດ.	ໃນວັນນະກໍາພື້ນເມືອງຂອງລາວ,	ມັນໄດ້ 
ເຕີບໃຫຍ່ມາຈາກຮ່າງກາຍຂອງຄົນຮັກທີ່ບໍລິສຸດສອງຄົນ.	
“ຈາກເຖົ່າກະດູກຂອງພວກເຂົາ	ໄດ້ເຕີບໂຕເປັນຕ້ົນຈໍາປາ 
ທ່ີສວຍງາມ,	ເຊ່ິງມີຄວາມສູງສະຫງ່າ	ແລະ	ງ່າທ່ີຊື່ເປັນຕົວ 
ແທນຂອງຄຸນນະທໍາ	ແລະ	ສັດທາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ	ເຊິ່ງມີ 
ກ່ິນຫອມອ່ອນ	ແລະ	ອ່ອນໂຍນ	ທ່ີນໍາມາເຊ່ິງຄວາມໂຊກເສ້ົາ 
ຕະຫຼອດການ.	ການມີສີຂາວຂອງດອກຂອງມັນ	ແລະ	ການ 
ຂາດເກສອນຕົວແມ່	ແລະ	ຕົວຜູ້	ແມ່ນເປັນປະຈັກພະຍານ 
ເຖິງຄວາມບໍລິສຸດ	ຂອງຄວາມຮັກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາ.”	 
ເຊິ່ງອັນນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕີຄວາມໝາຍຄືນໃໝ່ຂອງ 
ຕໍານານ	ໂດຍ	ຟາມ	ຊວນ	ຈາຍ	(Pham Suan Ghiai)	
ໂດຍເພີ່ມເຕີມວ່າ,	“ພວກເຮົາສາມາດເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ວັດພູຈຳປາສັກ



ວ່າ	ດອກຈໍາປາແມ່ນບໍ່ມີທັງເກສອນຕົວແມ່	ແລະ	ຕົວຜູ້.” 
ແທ້ຈິງແລ້ວ,	ອົງປະກອບສໍາລັບການສືບພັນແມ່ນບໍ່ສາມາດ 
ເຫັນໄດ້	ຍ້ອນວ່າພວກມັນຖືກເຊື່ອງໄວ້ຢ່າງດີຢູ່ພາຍໃນ 
ດອກໄມ້.	ການຢັ້ງຢືນນີ້ແມ່ນຍັງເຮັດຂື້ນເພື່ອບອກວ່າຕົ້ນ 
ຈໍາປາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກະຕືລືລົ້ນທາງເພດຂອງ 
ພະສົງ.	ນັກກະວີເວົ້າວ່າ,	“ມັນບໍ່ມີຄວາມຮັກທີ່ມີຄວາມ 
ສຸກ”.	ຈໍາປາ	ແມ່ນຖືກເອີ້ນຊື່ວ່າ	ລັ່ນທົມ	ໃນປະເທດໄທ,		 
ເຊ່ິງມີຄວາມໝາຍວ່າຄວາມໂສກເສ້ົາ,	ແລະ	ຖືກຄັດເລືອກ 
ໃຫ້ເປັນຊື່ຂອງລະຄອນທາງໂທລະພາບທີ່ໂດ່ງດັງ.	ຍ້ອນ 
ວ່າມັນມີຜົນຄືແນວນັ້ນ	ເຈົ້າຍິງ	ມະຫາຈັກກຣີ	ສິຣິນທອນ 
ຈຶ່ງໄດ້ແນະນໍາ	ໃຫ້ໃສ່ຊື່ໃໝ່ວ່າ	ລີລາວະດີ.	ແຕ່ວ່າມັນບໍ ່
ໄດ້ປ່ຽນແປງຫຍັງຫຼາຍ	ພາບລົບຂອງຕົ້ນໄມ້ແມ່ນຍັງຄົງຢູ່.	 

ເຊິ່ງມັນມີອິດທິພົນຕໍ່ເພື່ອນບ້ານປະເທດລາວ	ແລະທັງສອງ 
ປະເທດນໍາອີກ,	ຈໍາປາ	ກາຍເປັນຕົ້ນໄມ້ຂອງຄວາມຮັກທີ່ 
ບໍ່ມີຄວາມສຸກ,	ຮັກທີ່ຕ້ອງຫ້າມ,	ຮັກທີ່ສິ້ນຫວັງ,	ບໍ່ເປັນທີ່ 
ພໍໃຈ	ແລະ	ຄວາມຫຼົງໄຫຼໃນຕົນເອງ.		

ຕົ້ນໄມ້ຂອງວັດ	ແລະ	ການຖວາຍໃຫ້ອັນນີ້ກໍ່ບໍ່ແມ່ນກໍລະນ ີ
ສະເໝີໄປ.	ພວກເຮົາມີຄໍາອະທິບາຍພຽງໜ້ອຍດຽວກ່ຽວກັບ 
ການນໍາໃຊ້ດອກໄມ້ນີ້ເປັນເຄື່ອງຖວາຍກ່ຽວກັບ 
ສາດສະໜາ	ຂອງຄະຣາວາດ.	ນັກເດີນທາງກຸ່ມທໍາອິດເວົ້າ 
ວ່າໄດ້ຮັບ	“ກະຕ່າທີ່ມີກິ່ນຫອມເຄີບເຄີ້ມ”	ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ 
ດອກຈໍາປາ.	ມີທຽນຕິດມາພ້ອມ,	“ເຊິ່ງພວກມັນເປັນສັນຍາ 
ລັກແຫ່ງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື	ແລະ	ການຕ້ອນຮັບທີ່ຈິງໃຈ 
ຢ່າງແທ້ຈິງ.”		ເຊິ່ງມັນເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະຕິບັດ 
ພິທີກໍາທາງສາດສະໜາຂອງຂອງທ້ອງຖິ່ນ	ພ້ອມກັບທູບ,	
ຄໍາໝາກ	ແລະ	ເຫຼົ້າ.	ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ,	ພວກມັນເປັນສັນຍາ 
ລັກວັດຖຸຂອງສາດສະໜາພຸດ;	ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໂດຍ	 
ອໍາໄພ	ດໍ	(Amphay Dore’)	ເຊ່ິງລາວໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ,	“ດອກ 
ສະບາແດງ,	ດອກໄມ້ແຫ່ງຈິດວິນຍານ,	ເຊິ່ງໄດ້ຮວບຮວມ 
ເອົາເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນາທໍາຕົ້ນໆຂອງລາວ,	ເຊິ່ງ 
ມັນແຕກຕ່າງກັບດອກຈໍາປາ,	ເຊິ່ງເປັນດອກໄມ້ທີ່ໃຊ້ຖວາຍ 
ຢູ່ວັດວາອາຮາມ	ທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງແນວຄວາມຄິດຂອງ 
ຊາວພຸດ.	ຈິດວິນຍານຂອງລາວຈະພົບໄດ້ບ່ອນໃດໜຶ່ງ	ລະ 
ຫວ່າງສິ່ງຍອດຍິ່ງເຫຼົ່ານີ້,	ກະຕຸ້ນຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັນກັບວ່າ
ແມ່ນສີແຫ່ງທໍາອິດ,	ໜ້າຖະນຸຸຖະໜອມ	ແລະ	ອ່ອນໂຍນ	
ເຊິ່ງເປັນອັນຮອງລົງມາ.”	

1 ດອກຈຳປາໃຊ້ຂັນໄປວັດ; 2 ວັດພູຈຳປາສັກ



ອໍານາດ    
ຮູບພາບຂອງຈໍາປາແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໄດ້ຮັບການວິວັດທະນາ 
ການ	ໃນຊ່ວງໄລຍະສອງສາມທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາ.ເຊ່ິງກ່ອນ 
ໜ້ານີ້,	ດອກໄມ້ແມ່ນເປັນຕົວແທນທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສາດສະໜາ 
ແລະ	ພິທີກໍາຕ່າງໆຂອງຄະຣາວາດ.	ພວກແມ່ຍິງຮ້ອຍພວກ 
ມັນດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ເພື່ອປະດັບປະດາ	ພາບາສີ.	ມັນໄດ້ຖືກປູກ 
ຢູ່ເດີ່ນວັດ	ແລະ	ສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆ.	ທ່ານຈະພົບ 
ເຫັນກິ່ງງ່າສີເທົາດໍາທີ່ມີຕຸ່ມມີຕາຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີອາຍຸຢູ່ຕາມ 
ທ້ອງຖະໜົນ	ແລະ	ຕາມບໍລິເວນບ່ອນສັກສິດຕ່າງໆ.	 
ແຕ່ວ່າຕ້ົນໄມ້ໃໝ່ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫາໄດ້ຍາກໃນວັດ	ແລະ	 
ພວກເຮົາບໍ່ຄ່ອຍເຫັນດອກຈໍາປາຢູ່ເທິງຖາດບາສີ	ແລະ	ແມ່ນ 

ແຕ່ໜ້ອຍຫຼາຍໃນການຖວາຍຢູ່ຕາມສານເຈົ້າຕ່າງໆ.	 
ບາງທີຄວາມເຊື່ອຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຊກລາງຂອງຄົນໄທທີ່ໄດ້ຮັບ 
ຈາກມະໂນພາບ	ຂອງຕໍານານບູຮານຕ່າງໆ.	ໃນການພັນລະນາ 
ກ່ຽວກັບເລື່ອງ	ຈໍາປາສີ່ຕົ້ນ,	ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຊີວິດໃໝ ່
ກັບເຈົ້າຍິງສີ່ຄົນເຊິ່ງເຂົາເຈ້ົາຖືກຂ້າໂດຍແມ່ລ້ຽງໃຈມານ.	
 
ພວກມັນມີຄວາມເປັນອໍາມະຕະ,	ບ່ໍສາມາດຖອນ 
ຮາກຖອນໂຄນໄດ້,ແລະ	ຍັງສາມາດຢັ່ງຢູ່ເທິງນໍ້າໄດ້ອີກ. 
ມັນແມ່ນສົມດີ	ນ້ີເອງ,	ເປັນຄົນລາວໄວໜຸ່ມ	ເຊິ່ງລາວໄດ້ໄຂ 
ປິດສະໜາກ່ຽວກັບຕົ້ນຈໍາປາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ.	ລາວບອກກັບ 
ຂ້າພະເຈ້ົາກ່ຽວກັບເລ່ືອງກ່ອນໜ້ານ້ີ	ແລະ	ສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນ 
ກັບເຂົາຫຼັງຈານັ້ນ.	ລາວໄດ້ເວົ້າເຖິງຈໍາປາ	ແລະ	ພໍ່ຂອງ
ລາວໄດ້ປູກໄວ້ຈໍານວນໜຶ່ງ	ເຊ່ິງມັນຂັດກັບຄໍາແນະນໍາຂອງ 
ເພ່ືອນບ້ານ	ແລະ	ຫັຼງຈາກນ້ັນອ້າຍຂອງລາວໄດ້ຖືກຂ້າ,	ດ່ັງນ້ັນ 
ພ່ໍຂອງລາວຈຶ່ງຕັດມັນ	ແລະໂຍນຖິ້ມໄປ.	ສົມດີຄິດວ່າ	ຄົນ 
ທີ່ບໍ່ມີອໍານາດ	ຫຼື	ມີສິດ,	ຄືກັນກັບເຈົ້າກັບຂ້ອຍ,	ແມ່ນບໍ່ 
ຄວນປູກຕົ້ນຈໍາປາ.	ມີພຽງຜູ້ທີ່ມີ	ອໍານາດ	ຫຼື	ມີສິດເທ່ົານ້ັນ, 
ເຊັ່ນ	ພະສົງ	ຢູ່ໃນວັດ	ຫຼືວ່າເຈົ້າຊີວິດຢູ່ໃນວັງຈຶ່ງສາມາດ 
ປູກພວກມັນໄດ້.			

ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຈໍາປານີ້	ແມ່ນຄືກັນໝົດຢູ່ໃນທົ່ວອາຊີ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.	ຜູ້ຄົນພະຍາຍາມທີ່ຈະເຊື່ອງຊ້ອນ 
ຕົ້ນໄມ້ເອົາໄວ້	ແຕ່ວ່າມັນຍັງຄົງຢູ່	“ການມີຢູ່,	ແຮງພັກດັນ 
ທີ່ມີມາແຕ່ເດີມ.”	ມີນັກກະວີຊື່	ພີຣີ	ງິນ	(Pierre	Nginn)	 
ເວົ້າກຽ່ວກັບມັນ	ຢູ່ໃນ	‘ຈໍາປາ,	ດອກໄມ້ເມືອງລາວ’
ແຕ່ວ່າລາວຮູ້ດີວ່າມັນບໍ່ມີຄໍາຕອບຢູ່ໃນຄໍາຖາມຂອງລາວ.

ໂອດອກໄມ້, ເຈົ້າເປັນຂອງຂັວນທີ່ມີຄ່າ, ເປັນສັນຍາລັກ 
ແຫ່ງການເພິ່ງພາ, ເຈົ້າເປັນສື່ແຫ່ງຄວາມຮັກຕໍ່ຍິງສາວ, 
ໃຫ້ຫວນໄປໄກ; ເຈົ້າຍັງກໍ່ຍັງຢູ່ໃນບົດກະວີ, ເຈົ້າເປັນເຄື່ອງ 
ຖວາຍໃຫ້ແກ່ວັດ, ເຈົ້າເກີດ ແລະ ຕາຍ ຢູ່ທຸກມື້, ມັນດົນປານ 
ໃດແລ້ວທີ່ເຈົ້າຄອບຄອງໂລກໜ່ວຍນີ້ ? 

ຕົ້ນຈຳປາທີ່ອາຍຸຫຼາຍປີໃນວັດພູຈຳປາສັກ	ແລະ	ດອກຈຳປາຢູ່ມືຫຸ່ນ



ຖົ່ວດອກໝາກຂາມ -Aeschynomene indica, Fabaceae



ຖົ່ວສາມໃບ -Desmodium styracifolium, Fabaceae



ຖົ່ວດອກມ່ວງ -Macroptilium lathyroides, Fabaceae



ຖົ່ວເກັດຫອຍ -Phyllodium vestitum, Fabaceae



ຖົ່ວຕຳແຍ -Mucuna hirtipetala, Fabaceae



ຖົ່ວແຄເຫຼືອງ -Cassia hirsuta, Fabaceae



ຖົ່ວຄາມເຕ້ຍ -,Flemingia sp., Fabaceae



ຖົ່ວກຸຫລາບ -Canavalia gladiata, Fabaceae



ຖົ່ວອັນຊັນປ່າ -Clitoria mariana, Fabaceae



  

ເວທີຫຼວງພະບາງ

ເວທີຫຼວງພະບາງ ແມ່ນຫ້ອງວາງສິນລະປະທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໂດຍບໍ່ຫວັງກໍາໄລສໍາ
ລັບການຜະລິດເຄື່ອງວາງສະແດງທາງສິນລະປະ.	ອາຄານກອບປະມີສາມຊັ້ນ,	ຊັ້ນ 
ດາດຟ້າຈະພາທ່ານໄດ້ພົບກັບທິວທັດທີ່ສວຍງາມ,	ໂດຍສະເພາະແມ່ນທິວທັດຕົວ 
ເມືອງຫຼວງພະບາງ	ແລະ	ເວທີຫຼວງພະບາງຈະເປັນເຈົ້າພາບໃນການວາງສະແດງສິນ 
ລະປະຫຼາຍໆຄັ້ງຕໍ່ປີ	ແລະ	ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນທາງວັດທະນະທໍາອື່ນໆໃນ 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ	ແລະ	ບ່ອນອື່ນໆ,	ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການໃນໂຄງການ.	

ເວທີຫຼວງພະບາງ ແມ່ນການລິ່ເລີ້ມຂອງ Jean-Pierre Dovat ແລະ Rik Gadella.

ເວທີສີລະປະຫຼວງພະບາງ
ຖະໜົນ	ກິດສະລາດ 6 (ກົງກັນຂ້າມກັບຕະຫຼາດດາຣາ)
ຫຼວງພະບາງ,	ສປປລາວ
ໂທ: + 856 71 21309
ເວບໄຊດ໌: www.projectspace-luangprabang.com
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