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ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້
 	ສະບັບທີ	5:	ກູມພາ	2014

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນບົດກະວິ	ແລະ	ສິນລະປະວັດທະນາ 
ທໍາມີເປັນລັກສະນະທໍາມະຊາດຢູ່ໃນຕົວ,	ເໝືອນ 
ດອກໄມ້ເບັງບານທີ່ບໍ່ພົມແດນ	ແລະ	ຕົ້ນໄມ້ທີ່ກໍາລັງ 
ຕັ້ງສະຫງ່າຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ.	ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ຈະປະເສີດຄ ື
ວິທະຍາສາດ	ແລະ	ການອອກແບບສວນທີ່ປາສະຈາກ 
ການປະສົມສີ,	ສະຕິອາລົມການແຕ່ງບົດປະພັນ	
ແລະ	ໂຄງຮ່າງ,	ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງເຖິງການພົວພັນ
ລະຫວ່າງທໍາມະຊາດ	ແລະ	ວັດທະນາທໍາ.

ທ່ານ ເຮັນຣິກ ກາເດັນລາ (ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່)
ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້, ຫຼວງພະບາງ, ສປປລາວຫຍ້າປາກຍຸງ	-Oplismenus compositus, Poaceae



 ສາລະບານ

1-4		 ກ່ຽວກັບຜາຕັດແກ້

5-13	 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜາຕັດແກ້

13-22	 ພກຶສາຊາດພືນ້ບາ້ນ	ໂດຍ	ບບິາ	ວໄິລເລກັ																					
 ພືດໃນວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງຂອງລາວ

23-35		 ດອກພືດຕະກູນຜັກບົ້ງອອກດອກໃນເດືອນມັງກອນ

36	 ເວທິຫຼວງພະບາງ

ວາລະສານຜາຕັດແກ້ອອນໄລດ໌ 3 ສະບັບຕ່ໍປີທ່ີເວບໄຊດ໌ຂອງຜາຕັດແກ້. ຫາກທ່ານມີ
ຫົວຂ້ໍສາລະຫນ້າຮູ້ກ່ຽວກັບພຶກສາຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ້ອມ, ທ່ີເປັນຂ່າວທ່ົວໄປສາມາດ 
ລົງໃນວາລະສານຜາຕັດແກ້ໄດ້. www.pha-tad-ke.com ດອກປໍຫິນ	-Sterculia pexa, Malvaceae



ຄວາມເປັນມາຂອງສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້

ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ເປັນສວນພຶກສາຊາດແຫ່ງທຳອິດ 
ຂອງ	ສປປລາວ,	ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຈ່ານໃຕ້,	ເມືອງຈອມເພັດ,	ແຂວງ	 
ຫຼວງພະບາງ,	ຕັ້ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບຕົວເມືອງ	ຫຼວງພະບາງ 
ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ	ປະມານ	15	ນາທີ	ໂດຍທາງເຮືອ,ເຊິ່ງຕັ້ງ 
ຢູ່ທ່າມກາງລະຫວ່າງທ່ົງນາ	ແລະ	ແມ່ນ້ຳຂອງ.	ສະຖານທ່ີແຫ່ງນ້ີ 
ຈະເປັນສູນຄ້ົນຄວ້າ	ທາງດ້ານພືດສາດ	ແລະ	ສູນລວບລວມ 
ພັນພຶກສາຊາດໃນລາວ	ແລະ	ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ 
ໃຕ້,	ເຊິ່ງໄດ້ລິເລ່ີມສຳຫຼວດ	ແລະ	ສະເໜີໂຄງການໃນປີ	2009 
ຈະເປີດເປັນທາງການໃນກາງປີ	2015,	ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບ
ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆໃນລາວ,	ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນ 
ອອກສ່ຽງໃຕ້,	ເອີຣົບ	ແລະ	ອາເມຣິກາ	ເພ່ືອສ້າງໂປຣແກຣມການ 
ຝຶກອົບຮົມ,	ແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນຂ່າວສານ	ແລະ	ວິຊາການຮ່ວມກັນ.

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

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: www.pha-tad-ke.com 
ຈັນໄດຜາ	-Dracaena cochinchinensis, Asparagaceae



ສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້້້

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

ການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງ ສະມາຄົມເພ່ືອນຜາຕັດແກ້ ຍັງຈະໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນເພ່ີມຂ້ຶນຕ່ໆໍ ໄປ. 

ຕິດຕ່ໍ:	ເພັດສະພອນ	ມະໂນລາ
contact@friends-pha-tad-ke.com 
ຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມ:	www.friends-pha-tad-ke.com ສ້ົມກູ້ງກ້າມຂຽວ	-Begonia handelii var. prostrata, Begoniaceae



ໃນວັນທີ່	12	ເດືອນ	ທັນວາ	2013	ຫາ	ວັນທີ	10	ເດືອນ	 
ມັງກອນ	2014,	ທ່ານນາງ	ໂຈເຊ	ນັກພືດສວນຈາກ	
ປະເທດການາດາ,	ໄດ້ມາຝຶກອົບໂຮມໃຫ້ແກ້ພະນັກງານ	
ພືດສວນຂອງສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດກ່່ຽວກັບການ	
ໃສ່ຝຸ່ນ,	ການຫົດນໍ້າຕົ້ນໄມ້	ແລະ	ການປົກຄຸມດ້ວຍໃບ	
ໄມ້ແຫ້ງເພື່ອເປັນຝຸ່ນທົດແທນຄືນໃຫ້ກັບຕົ້ນໄມ້.



ແຕ່ວັນທີ	29	ເດືອນພະຈິກ	ຫາ	ວັນທີ	14	ເດືອນ	ທັນວາ	ປີ	2013,	ສົມດີ,	ຊາຍສະໜອນ	ແລະ	ຄຳພາດ	ໄດ້ໄປຝຶກອົບ
ໂຮມທີ່ສວນພຶກສາຊາດສິງກະໂປ	ກ່ຽວກັບການແບບສວນ	ແລະ	ເທັກນິກກ່ຽວກັບການປູກພືດ,	ສະໜັບໜູນໂດຍ:	ທ່ານ	
ຈອນຕັນ	ຈຽວໂຮ	(ປະທານສະມາຄົມອອບແບບສວນຂອງສິງກະໂປ)



ໃນວັນທີ່	10-15	ເດືອນ	ທັນວາ	ປີ	2013,	ກິດຕິສັກ,	ບິບາ,	 
ສະລັດ	ແລະ	ດວງນະພາ	ຈາກໂຄງການພັດທະນາລະບົບ 
ເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຢູ່ເຂດເນີນສູງ	(TABI) ແລະ	
ສົມທົບກັບພະນັງງານກະສິກຳ-ປ່າໄມ້	ເມືອງໂພນ	ໄດ້ຮ່ວມ 
ກັນລົງພາກສະໜາມທີ່ບ້ານຫ້ວຍຂີງ	ແລະ	ຈອມຈຽງ,	
ເມືອງໂພນໄຊ	ແຂວງຫຼວງພະບາງ	ເພື່ອສຶກສາເຄື່ອງປ່າ	
ຂອງດົງຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ	ແລະ	ເຜົ່າຂະມູ.



ໃນວັນທີ່	5-9	ເດືອນມັງກອນ	2014,	ກິດຕິສັກ	ແລະ	ສະລັດ	ຮ່ວມກັບຄູອາຈານຈາກວິທະຍາໄລກະສິກຳ	ແລະ	ປ່າໄມ້	 
ພາກເໜືອເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບໂຮມກ່ຽວກັບການເຮັດຢາສະໝູນໄພຣ	ທີ່ສູນຢາພື້ນເມືອງ	ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນສະໜັບ	
ສະໜູນ	ໂດຍກອງທືນສະໜັບສະໜູນວິທະຍາໄລກະສິກຳ	ແລະ	ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ.



ໃນວັນທີ	11-17.	ອິນສະໄຫວ,	ສົມດີ,	ກິດຕິສັກ 
ແລະ	ແກ້ວອຸດອນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສວນພຶກສາຊາດ	
ສິບສອງພັນນາທ່ີປະເທດຈີນ,	ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະ 
ຊຸມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າ 
ອາກາດ	ແລະ	ສວນພຶກສາຊາດ,	ໄດ້ພົບກັບບຸກຄົນ	
ສຳຄັນທ່ີມາຈາກຫຼາກຫຼາຍປະເທດ.	ນອກນ້ັນພວກ	
ເຮົາຍັງໄດ້ນຳສະເໜີໂພສເຕິກ່ຽວກັບການອານຸລັກພຶຶືດ
ຕະກູນຂິງ-ຂ່າ	ຕ່ໍແຂກທ່ີມາຮ່ວມກອງປະຊຸມ.	ຂໍຂອບ
ໃຈກອງທືນຈາກສວນພຶກສາຊາດສິບສອງພັນທ່ີ 
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພວກເຮົາ.



ໃນວັນທີ	24-27	ເດືອນມັງກອນ		2014,	ດຣ.	ປັດຊະຍາ	ແລະ	ນັກພືດສາດຈາກສວນພຶກສາຊາດຄຣິນສິຣິກິດໄດ້ມາ	
ຢ້ຽມຢາມສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ແລະ	ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຈາກຜາຕັດແກ້	ຮ່ວມກັບ	ກິດຕິສັກ	ແລະ	ແກ້ວອຸດອນ.	
ໄດ້ວ່າງແຜນ	ໃນການຮ່ວມມືສຶກສາພັນໄມ້ຂອງລາວໃນອານາຄົດ.



ເພັດສະໜອນ	ຜູ້ປະສານງານຂອງສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້	ແລະ	ປຣາສິດ	ຜູ້ບໍລິຫານ	ສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	
ໄດ້ຕ້ອນຮັບ	ໂອເວິຣິ	ຜູ້ປະສານງານຂອງ	ສະຖານທູດຝຣັ່ງປະຈຳລາວ,	ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	
ເພື່ອເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວ	ແລະ	ວາງແຜນການ	ດຳເນີນງານໃນປີຕໍ່ໄປ.



ແສງທອງ,	ສະລັດ	ແລະ	ສີພັນ	ຫັຼັງຈາກໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາ
ຈາກວິທະຍາໄລກະສິກຳ	ແລະ	ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ	ທີ່ສະໜັບສະ
ໜູນທືນການສຶກສາຈາກສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ພວກເຂົາ
ໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກກັບຜາຕັດແກ້,	ເປັນກ້ອນແຮງສຳຄັນເພື່ອສ້າງ
ສວນພຶກສາຊາດ.



ໃນວັນທີ	3	ກູມພາ	ປີ	2014,	ອິນສະໄຫວ	ຜູ້ຈັດການຫ້ອງການສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ໄດ້ຕ້ອນຮັບພະນັກງານ	
ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ	ອົງການ	APPHEDA	ປະຈຳລາວທີ່ມາຢ້ຽມຢາມສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ເພື່ອເບີ່ງຄວາມຄຶບໜ້າຂອງ 
ໂຄງການສ້າງສວນພຶກສາຊາດຜາຕັດແກ້	ແລະ	ໄດ້ຢ້ຽມຊົມສວນຢາພື້ນເມືອງທີ່ປູກເປັນບ່ອນສາທິດ.



“ຖ້າວ່າຜູ້ໃດຖືກໃຫ້ພອນດ້ວຍດອກໄມ້ຂອງແກ້ວສາມປະການ, 
ຮ່າງກາຍຂອງເຂົາຈະສົ່ງກິ່ນຫອມຂອງໄມ້ຈັນ ແລະ ປາກຂອງ 
ເຂົາຈະມີກິ່ນຫອມຂອງດອກບົວ.” 

ໃນປະເທດເຂດຮ້ອນຄືກັບປະເທດລາວ	ທີ່ມີທໍາມະຊາດອັນອຸດົມ 
ສົມບູນ	ແລະ	ມີຜູ້ຄົນດໍາລົງຊີວິດຕິດພັນກັບພືດ	ແລະ	ສັດ,	ແມ່ນ 
ໃຜຈະຄິດວ່າ	ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ	ບັນ 
ຍາກາດ	ແລະ	ສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານັ້ນ.	ແຕ່ວ່າ	ວັນນະຄະດ ີ
ປະເພດນີ້,	ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນພາສາ	ຫຼື	ວັດທະນະທໍາແມ່ນມັນໄດ້ອະ
ທິບາຍຢູ່ໃນນັ້ນ,	ເຊິ່ງຂ້ອນຂ້າງເປັນກົດຕາຍຕົວຢູ່ສະເໝີ;	ໃນຈັກ
ກະວານອັນດຽວກັນນີ້ມັນໄດ້ສ້າງເລື່ອງລາວໜຶ່ງບົນເລື່ອງລາວ 
ໜຶ່ງໆ	ທີ່ມີລັກສະນະດຽວກັນຢູ່ໃນຮູບແບບດຽວກັນ,	ໄກຈາກ 
ຄວາມເປັນຈິງຂອງຊີວິດປະຈໍາວັນ.	ການແກ້ເລື່ອງລາວເຫຼົ່ານີ້ 
ມັນຊໍ້າພັດຍາກຂື້ນຕື່ມອີກ	ຍ້ອນວ່າພວກມັນໄດ້ຖືກຂຽນຂື້ນໃນ
ພາສາຂອງຜູ້ອື່ນ	ແລະ	ຢູ່ໃນຮູບແບບພາສາທີ່ຕາຍແລ້ວ.	ຂ້າພະ
ເຈົ້າຕ້ອງການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສໍາຫຼວດນີ້ບໍ່ຫຼາຍ 
ເກີນໄປໃນການວັດແທກເບິ່ງຄວາມເປັນຈິງໃນວັນນະຄະດີນີ້	 
ແຕ່ວ່າຈະເບິ່ງຈາກມູມມອງທາງດ້ານພຶກສາສາດຫຼາຍກ່ວາ.
ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງລາວສາມາດແບ່ງອອກເປັນວັນນະຄະດີ 
ທາງໂລກ	ແລະ	ວັນນະຄະດີທາງທໍາ,	ແຕ່ວ່າຄວາມແຕກຕ່າງ 
ແມ່ນມັນມີສິນລະປະຫຼາຍກ່ວາຄວາມເປັນຈິງ	ເຊິ່ງທັງສອງປະ 
ເພດແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວເນື່ອງກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ.	ວັນນະຄະດີ
ທາງໂລກແມ່ນລວມມີບົດເລື່ອງຕ່າງໆ,	ນິທານໃນບົດຮ້ອຍແກ້ວ	
ແລະ	ຮ້ອຍກອງ,	ແລະ	ມະຫາກາບ	ທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ 
ຈາກບົດເລື່ອງຂອງອິນເດຍ.	ວັນນະຄະດີທາງທໍາແມ່ນໄດ້ສ້າງ 

ຂ້ືນຈາກຕໍາລາທ່ີເປັນທ່ີຍອມຮັບ,	ພິທີກໍາ,	ຕໍາລາກ່ຽວກັບກົດໝາຍ, 
ແລະ	ການທໍານາຍດວງຊະຕາ.	ເຊ່ັນດຽວກັບ,	ວັນນະຄະດີປາກເປ່ົາ 
ແລະ	ເປັນຕົວອັກສອນ,	ທັງຢູ່ໃນພາສາລາວ	ແລະ	ພາສາບາລີ.	
 
ທໍາອິດແມ່ນເລ່ີມຈາກໝາກນ້ໍາເຕ້ົາ
ການສ້າງຕໍານານໃນຕອນເລ່ີມຕົ້ນແມ່ນມີໝາກນໍ້າເຕົ້າ,	ໝາກນໍ້າ	
ຫຼື	ໝາກນໍ້າເຕົ້າ	(Lagenaria vulgaris),	ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນພືດຕະກູນ 
ໝາກແຕງ,	ໝາກອຶ	ທີ່ພົບໃນລາວ.	ມັນມີດອກສີຂາວ	ແລະ	ມ ີ
ຮູບຮ່າງທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້,	ບາງ	ຄັ້ງມັນກໍມີຜິວທີ່ກ້ຽງ	ມີຮູບຮ່າງໂຄ້ງ 
ມົນສອງບ່ອນທີ່ບໍ່ສະເໝີກັນ,	ດ້ານເທິງສຸດມີຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາ,	
(ໝາກນໍ້າເຕົ້າຂອງພະທຸດົງ),	ແລະ	ບາງເທື່ອແມ່ນມີຂະໜາດ 
ໃຫຍ່ກ່ວາ,	ດ້ານລຸ່ມມົນ	ແລະ	ມີງວງຍາວ	(ໝາກນໍ້າເຕົ້າມີງວງ).	

ພຶກສາຊາດພື້ນບ້ານ ໂດຍ ບິບາ ວິໄລເລັກ                    ພືດໃນວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງຂອງລາວ

Descourtilz, 1827

ໝາກນໍ້າເຕົ້າຈາກຕໍານານ ປະດັບປະດາຮົ້ວບາງສ່ວນຂອງທາດຫຼວງ



ເປືອກຂອງມັນແຂງ	ແລະ	ເປັນໄມ້	ໃນຂະນະທີ່ຈາວເປັນສີຂາວ,	 
ຄືກັນກັບຟອງນໍ້າ	ແລະ	ມີລົດຈືດ.	ຍ້ອນແນວນັ້ນ,	ຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍມ ີ
ຄົນກິນໝາກນໍ້າເຕົ້າ	ແລະ	ເມື່ອຕາກແຫ້ງແລ້ວ	ສ່ວນໃຫຍ່	ມັນຖືກ 
ນໍາໃຊ້ເປັນພາຊະນະ	ຫຼື	ເປັນເຄື່ອງດົນຕີ	(ເປັນເຄື່ອງສະທ້ອນສຽງ
ສໍາລັບໃຊ້ປາກເປົ່າ).	ມີຕໍານານຈໍານວນຫຼາຍທີ່ບອກເລົ່າກ່ຽວກັບ 
ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຄົນລາວ	ແລະ	ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:	ເທວະດາ 
ໄດ້ມອບຄວາຍໃຫ້ແກ່	ຄົນປ່າ	ແລະ	ຄົນທີ່ບໍ່ມີຫຍັງແຕກຕ່າງກັນ, 
ເຊິ່ງເມື່ອເວລາມັນຕາຍໄປແມ່ນໄດ້ຖອນເຄືອໝາກນໍ້າເຕົ້າສາມ
ໜ່ວຍອອກຈາກຮູດັງຂອງມັນ.	ເຊິ່ງຕໍ່ມາມັນໄດ້ໃຫຍ່ຂື້ນ	ແລະ	
ເມື່ອພວກມັນສຸກ,	ພວກມັນໄດ້ກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສີວິໄລ	
ຜູ້ທີ່ມີວັດທະນະທໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ	ແຕ່ວ່າໄດ້ສູນເສຍການເຊື່ອມຕໍ ່
ກັບສະຫວັນຂອງພວກເຂົາ.	ໃນອີກຕໍານານໜຶ່ງເວົ້າວ່າ,	ນໍ້າຖ້ວມ 
ແມ່ນປະສົງຂອງເທວະດາ,	ຄົນໄດ້ໄປຢູ່ໃນລໍາຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຮູ,	ແລະ 
ຫ້ອຍຕາມກິ່ງກ້ານຂອງຕົ້ນໝາກເດື່ອ	ແລະ	ເຝົ້າເບິ່ງນໍ້າຖ້ວມ 

ຜ່ານຮອຍແຕກຂອງໄມ້.	ໃນເວລານໍ້າບົກລົງ,	ຍິງສາວຜູ້ໜຶ່ງທີ່ລອ
ດຊີວິດຈາກນໍ້າຖ້ວມໄດ້ໃຫ້ກໍາເນີດນໍ້າເຕົ້າສອງໜ່ວຍ,	ເຊິ່ງໄດ ້
ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຊື້ອຊາດໃໝ່ຂອງມະນຸດ.	 
ເມືອງຕ່າງໆກໍມີຕໍານານທີ່ມາຄືກັນ	ແລະ	ອັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍທ່ີ 
ສຸດແມ່ນເມືອງຫຼວງພະບາງ.	ດົນມາແລ້ວ,	ມີພະສົງຊອກຫາ 
ສະຖານທີ່ເພື່ອຕັ້ງເມືອງຫຼວງຂອງອານາຈັກ.	ເຊິ່ງຢູ່ບ່ອນທີ່ບັນຈົບ 
ກັນຂອງນ້ໍາຄານ	ແລະ	ນ້ໍາຂອງ	ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນ“ຕ້ົນຝາງແດງຂະ 
ໜາດໃຫຍ່	ມີດອກປົກຫຸ້ມຢູ່ຕະຫຼອດ	ສວຍງາມຄືກັບດອກໄມ້ທີ ່
ເຮັດມາຈາກທອງແດງ.”	ຢູ່ທີ່ຈຸດນັ້ນ,	ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງເສົາເງີນ	
ເສົາຄໍາ	ເພື່ອຕັ້ງເປັນບ້ານ,	ເຊິ່ງຕໍ່ມາໄດ້ເອີ້ນວ່າ	ຊຽງດົງ	ຊຽງທອງ, 
ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ	“ເມືອງແຫ່ງດົງ	(ແມ່ນໍ້າ)	ແລະ	ເມືອງແຫ່ງ 
ຕົ້ນຝາງແດງ”.	ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ	ຍ້ອນຫຍັງຄວາມໝາຍນີ້ຈຶ່ງເປັນ 
ທ່ີຍອມຮັບກັນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ,	ເຊ່ິງຕ້ົນຝາງແດງເປັນຂອງຄົນ 
ມາດາກາສກາ,	ແລະ	ເປັນຕ້ົນໄມ້ທ່ີສວຍງາມຫຼາຍ	ເປັນຂອງຄອບ 

ຄົວທ່ີມີຊາດຕະກູນ	ທັງຍັງມີດອກ	“ຝາງ”	ແລະ	ມັນຖືກ	ເອ້ີນວ່າ	 
ຕ້ົນທອງ	(Erythrina stricta)	ຫືຼ,	ຕາມຕົວອັກສອນແມ່ນ	ຕ້ົນຝາງແດງ”. 
ມີທ່ີຕ້ັງອັນງົດງາມຂອງດອກໄມ້ເຫ່ົຼານ້ີຢູ່ເທິງພູທ່ີສັກສິດ	(ພູສີ)	 
ຢູ່ໃຈກາງເມືອງຫຼວງພະບາງເຊ່ິງເປັນບ່ອນປົກຄອງເມືອງຫຼວງເກ່ົາ.	
ອີກຕໍານານໜຶ່ງກ່ຽວກັບການສ້າງເມືອງຫຼວງພະບາງ,	ເຊິ່ງຂຽນ 
ໂດຍ	Amphay Doré,	ວ່າມີແມ່ມານຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນ 
ຕົວແທນຂອງເມືອງ,	ແລະ	ຫຼັງຈາກແຫ່ຜ່ານເມືອງແລ້ວ,	ໄດ້ຖືຶກ 
ນໍາຕົວໄປທີ່	ຫຼຸມໃຫຍ່	ແລະ	ຖືກໂຍນລົງໄປ.	
ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ເອົາເສົາໄມ້ດູ່	(Pterocarpus macrocarpus) ຕັ້ງໃສ ່
ບ່ອນທີ່ນາງເສຍຊີວິດ.	ຍ້ອນຜົນຂອງຕໍານານອັນນີ້ບໍ	ທີ່ເຮັດໃຫ ້
ມີວິນຍານຂອງເສົາ	ແລະ	ເສົາເຮືອນເອກຂອງບ້ານຂອງຄົນລາວ 
ຕ້ອງໄດ້ເຮັດມາຈາກໄມ້ດູ່?	ຍັງກ່າວຂານຕື່ມອີກວ່າກອງວັດຂອງ 
ເມືອງແມ່ນຕ້ອງເຮັດດ້ວຍໄມ້ຊະນິດນີ້.
ມີການນໍາໃຊ້	“ໄມ້ດູ່ຂອງພະມ້າ”	ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ	ເຮັດໃຫ້ມີການ 

ໝາກນໍ້າເຕົ້າເງີນ ນໍ້າເຕົ້າທອງ ສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມເປັນມະນຸດໃນພິທິກໍາບາງຢ່າງ   ຕົ້ນຝາງແດງ ເຊິ່ງຄຸມສະຕາຂອງເມືອງຫຼວງພະບາງ                                        ເສົາຫຼັກເມືອງຫຼວງພະບາງແມ່ນເຮັດມາຈາກໄມ້ດູ່



ຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍ	ແລະ	ຖືກຂາຍໄປຍັງປະເທດເພື່ອນ 
ບ້ານ.	ການເກີດ	ແລະ	ຟື້ນຄືນຊີບ	ທີ່ເກີດຈາກຕົ້ນໄມ້ໃນວັນນະ
ຄະດີຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແມ່ນພົບໄດ້ບໍ່ຍາກປານໃດ.	
ຢູ່ໃນລາວ,	ເລື່ອງເລົ່າກ່ຽວກັບເຈົ້າຊາຍສີ່ອົງ	ທີ່ເກີດຈາກຈໍາປາ 
ສີ່ຕົ້ນແມ່ນຍັງຄົງຢູ່	ແລະ	ຍັງເລົ່າຂານກັນດີຢູ່ໃນງານປະນາກິດ
ສົບ.	(cf.	ຜາຕັດແກ້	ຈົດໝາຍຂ່າວໃນອັງກິດ	#	11).	

ຕົ້ນຕານ ແລະ ລິງ
ເລື່ອງເລົ່າ	ແລະ	ຕໍານານສີສັນຂອງເລື່ອງເລົ່າ 
ຕ່າງໆ	ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໜຶ່ງໃນສິ່ງມະຫັດສະຈັນ	ແລະ	ເລື່ອງນຶກ
ຝັນ,	ແລະ	ບ່ໍວ່າມັນຈະເປັນເລ່ືອງຕະລົກຂົບຂັນ,	ກ່ຽວກັບສິນລະທໍາ 
ຫືຼ	ມະຫາກາບ,	ພວກມັນແມ່ນເກີດຂ້ືນໃນໂລກຂອງອາຄົມເວດມົນ 
ເຊ່ິງດ້ານຕັກກະວິທະຍາແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນພຽງເລັກນ້ອຍ.	ພວກ 
ມັນໄດ້ບອກເລ່ົາເລ່ືອງລາວຂອງກົດເປັນທໍາຕາຍຕົວຂອງໂລກມະ 
ນຸດທ່ີເປັນຢູ່.	ບາງຄ້ັງມັນຢູ່ໃນຮູບ	ຢູ່ສະຖານທ່ີສີວິໄລເຊ່ິງເປັນບ່ອນ 
ທີ່ເຈົ້າຍິງ	ແລະ	ເຈົ້າຊາຍອາໄສຢູ່ໃນສວງສະຫວັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ 
ດອກໄມ້ທີ່ສວຍສົດງົດງາມ	ແລະ	ນໍ້າອົບນໍ້າຫອມ	ແລະ	ບາງຄັ້ງ 
ກໍຢູ່ໃນຮູບຂອງປ່າດົງພົງໄພ,	ເປັນບ່ອນທີ່ອັນຕະລາຍ	ບ່ອນທີ ່
ວິລະບູລຸດໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງວິເສດໃນຕົວຂອງພວກເຂົາ.	ຍົກຕົວຢ່າງ,	
ໃນເລ່ືອງສິນໄຊ,	ເລ່ືອງເລ່ົາໃນບົດຮ້ອຍກອນ,	ມີດອກໄມ້ທ່ີບ່ໍເປັນທ່ີ 
ຮູ້ຈັກ.	ວິລະບູລຸດໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນ	“ສວນດອກໄມ້”,	ມອບ	“ຊ່ໍດອກໄມ້” 
ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຍິງສາວ	“ກິ່ນຫອມຫວນທີ່ເຕັມສວນໄດ້ໂຊຍໄປຍັງທາງ 
ພາກໃຕ້ຂອງເມືອງ”,	ແລະ	“ກະສັດທ່ີເປັນທ່ີຫົຼງໄຫຼແມ່ນອ້ອມຮອບ 
ຄົນຮັກຂອງລາວດ້ວຍດອກໄມ້	ແລະ	ການເອົາອົກເອົາໃຈ”	ໃນທາງ 
ກັບກັນ,	ວິລະບູລຸດໄດ້ອອກໄປຍັງສະຖານທ່ີຫ່າງໄກຈາກບ້ານເກີດ 
ຂອງພວກເຂົາ	ເຊ່ິງເປັນບ່ອນທ່ີພວກເຂົາໄດ້ປະເຊີນກັບປ່າ	ຕຶບໜາ 

ເຕັມໄປດ້ວຍສັດສາວາສິ່ງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ	ແລະ	ອັນຕະລາຍ.	
ພືດຕ່າງໆທີ່ຫາຍາກທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນບົດເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຫຼາຍ 
ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ;	ເຂົ້າເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມສໍາເລັດ	ຫຼື	 
ຕົ້ນຕານ,	ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມຫອມຫວານຂອງຊີວິດ. 
ໄມ້ໄຜ່ກໍມັກຖືກກ່າວເຖິງຢູ່ເລື້ອຍໆ	ເຊິ່ງຖືເປັນພາຫະນະສໍາລັບ 
ຢາວິເສດ,	ເຫຼົ້າ,	ນໍ້າ	ຫຼື	ເຂົ້າ.	ຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງຊີວິດໃນ 
ຖິ່ນທຸລະກັນດານແມ່ນຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນຮູບແບບຂອງການຊອກ 
ຫາເຜືອກຫາມັນ	ແລະ	ແນວພືດຜັກ.	
ສະຫວ່າງ	ພິນິດ	ໄດ້ເກັບກໍາ	ແລະ	ແປ	ເລື່ອງເລົ່າ	ແລະ	ຕໍານານ 
ຕ່າງໆຂອງລາວ	ເປັນສອງພາສາ.	ເຊິ່ງຫຼາຍຄັ້ງແມ່ນໄດ້ກ່າວເຖິງ 
ຕົ້ນໝາກເດື່ອ,	ເຊິ່ງເປັນຄໍາທີ່ຂ້ອນຂ້າງຄຸມເຄືອ	ມັນມີຢ່າງໜ້ອຍ	
50	ສາຍພັນຢູ່ລາວ.	ອີກດ້ານໜ່ຶງ,	ໃນເລ່ືອງເລ່ົາທ່ີມີຊ່ືວ່າ	ຂຸນລໍ	ກັບ	 
ນາງອົ້ວ,	ມີຕົ້ນໄຊໃຫຍ ່(Ficus benghalensis) ເຊິ່ງເປັນເຮືອນຮັກຂອງ 
ຍິງໜຸ່ມຊາຍໜຸ່ມຄູ່ໜຶ່ງ. Louis Finot,	ເອີ້ນອັນນີ້ວ່າຕົ້ນໂພ	(Ban-
yan nigroda)	ເຊ່ັນກັນ,	ຫັຼງຈາກຊ່ືໃນພາສາສັນສະກິດຂອງມັນ,ໃນ 
ເລ່ືອງເລ່ົາທ່ີມີຊ່ືວ່າ	ວິນຍານນາງໄມ້ຂອງຕ້ົນໝາກເດ່ືອ,	ເຊ່ິງຜູ້ຊາຍ 
ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອ	ແລະ	ຖືກຂ້າໂດຍນາງໄມ້	ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕົ້ນ	
ໄມ້ນ້ີ.	ເລ່ືອງເລ່ົາທ່ີມີຊ່ືວ່າ	ພະສົງເຖ້ົາ	ແລະ	ໝາກມ້ີ		ເປັນເລ່ືອງເລ່ົາ 
ຕາລົກ	ກ່ຽວກັບການພະຈົນໄພຂອງພະສົງສູງອາຍຸຜູ້ທີ່	“ໂລບມາກ	
ແລະ	ເຂົ້າຂ້າງຕົນເອງ”	ແລະ	ຈົວ	ຜູ້ທີ່ມ່ວນຊື່ນກັບການແກ້ແຄ້ນ 
ພະອາຈານຂອງຕົນ	ໂດຍການໃຊ້ໝາກມີ ້(Artocarpus heterophyl-
lus).	ຍ້ອນວ່າຈົວນ້ອຍ	ບໍ່ຮູ້ວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການເອົາໝາກໄມ້ສຸກ 
ເພ່ືອໄປຖວາຍໃຫ້ພະອາຈານຂອງຕົນຈ່ຶງຖືກສັບໝາກກອກໃສ່ຫົວ. 
ເມ່ືອມີໂອກາດ	ນໍາໄປຖວາຍອີກເທ່ືອໃໝ່,	ແຕ່ວ່າເທ່ືອນ້ີ	ເປັນໝາກ 
ໄມ້ທີ່ຍັງດິບສີຂຽວຢູ່,	ລາວຕີພະສົງເຖົ້າດ້ວຍໝາກໄມ້ນັ້ນ	ແລະ	 
ລອງຄິດເບິ່ງວ່າໝາກມີ້ນັ້ນໜັກຫຼາຍກິໂລ,	ແລ້ວພະສົງເຖົ້ານັ້ນ 
ຈະເຈັບຊ່ໍາໃດ.	ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຄົນລາວທ່ີເຄີຍເປັນ,	ຈົນກະທ້ັງ ຕົ້ນໄຊແມ່ນມັກຖືກກ່າວຢູ່ໃນບົດເລື່ອງຕ່າງໆເລື້ອຍໆ



ໃນປະຈຸບັນ,	ແມ່ນກ້ຽວໄປວຽນມາຢູ່ກັບການຄ້ຽວໝາກ	(ຄ້ຽວພູ). 
ປະເພນີກິດຈະວັດອັນນ້ີແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນເລ່ືອງເລ່ົາຕ່າງໆ,	ໂດຍສະ 
ເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນເລ່ືອງທ່ີຕອນຜູ້ຂາຍໝາກຂາຍພູຂອງຈັນດາປຸຣິ 
ໄດ້ປ່ຽນກ້ອນຫິນເປັນຄໍາ	ແລະ	ໃນເວລາຕ່ໍມາລາວໄດ້ກາຍເປັນພະຍາ 
ແລະ	ໄດ້ສ້າງວັດຊຽງທອງ	ແລະ	ພະທາດຈອມສີ	ຢູ່ຫຼວງພະບາງ.	
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົ້ນໝາກພ້າວ,	ຕົ້ນຕານແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
ທ່ີຕ້ັງພູມສັນຖານ.	ຢູ່ໃນເລ່ືອງ	ລິງ	ແລະ	ຕ້ົນຕານ,	ຄົນຕັດໄມ້ຈໍານວນ 
ໜ່ຶງໄດ້ເລ່ີມຕັດ	ກົກຕານ	(Borassus fabellifer),	ໂດຍໄດ້ຕອກລ້ີມເຂ້ົາ 
ໄປໃນລໍາຕົ້ນ	ແລະ	ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ກັບໄປກິນເຂົ້າສວຍ.	
ມີລິງໂຕໜ່ຶງເຂ້ົາມາ	ແລະ	ໄດ້ດຶງລ້ີມອອກ,	ແລະແລ້ວທັງສອງສ່ວນ 
ຂອງຕ້ົນຕານກໍລ້ົມລົງມາທັບເອົາຄິງຂອງຕົນ	ແລະ	ຂ້າລາວເອງ.	
“ບ່ໍວ່າເຈ້ົາຈະເຮັດຫຍັງກໍຕາມ,	ເຈ້ົາບ່ໍສາມາດໜີໂຊກຊະຕາກໍາຂອງ 
ຕົນເອງໄດ້”.	ຄົນລາວແມ່ນມີຄວາມຫົຼງໄຫຼກ່່ຽວກັບເລ່ືອງເລ່ົາກ່ຽວກັບ 
ຄວາມຍຸຕິທໍາ	ເຊິ່ງຖ້າເປັນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແມ່ນຈະຖືກ 
ນໍາໄປຫາສານຂອງພະຍາ	ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພະຍາເປັນຜູ້ຕັດສິນ	ຫຼື	
ໂດຍຜູ້ທີ່ມີປັນຍາຂອງສານ.	ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງປີນຂື້ນຕົ້ນໝາກມ່ວງ	
(Mangifera indica) ເພື່ອປິດເອົາໝາກມ່ວງ	ແລະ	ລາວໄດ້ເສຍການ 
ຊົງຕົວ	ແຕ່ວ່າລາວສາມາດຈັບເອົາງ່າໜຶ່ງໄດ້	ຈາກບ່ອນທີ່ລາວ 
ແຂວນຢູ່.	ມີຄວານຊ້າງທ່ີມາພ້ອມກັບຊ້າງ.	ຄວານຊ້າງໄດ້ພະຍາ 
ຍາມຊ່ວຍຊາຍຄົນນ້ັນ	ໂດຍການຄ້ວາເອົາຂາຂອງລາວ	ແລະ	ໃນທ່ີ
ສຸດລາວກ່ໍແຂວນຕົນເອງຢູ່ກາງອາກາດ.	ຫັຼງຈາກນ້ັນ	ມີນາຍພານ 
ຜູ້ໜຶ່ງເຂົ້າມາຊ່ວຍພວກເຂົາທັງສອງອອກຈາກສະຖານະການສຸກ 
ເສີນ.	ຄໍາຖາມຫັຼງຈາກນ້ັນກໍຄືວ່າຜູ້ໃດຄວນຈະໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ 
ສໍາລັບການຊ່ວຍ	ເຫຼືອຄັ້ງນີ້.			

1 ໝາກມີ້ກາຍມາເປັນອາວຸດ ຢູ່ໃນມືຂອງຈົວນ້ອຍອວດດີ
2 ຕົ້ນຕານທີ່ຂ້າລິງອັບປັນຍາ
3 ຊາຍຜູ້ເດັດໝາກມ່ວງ ກໍາລັງແຂວນຢູ່ງ່າໄມ້, ກໍາລັງລໍຖ້າໃຫ້ຄົນມາຊ່ວຍ
4 ຄົນຂາຍໝາກຂາຍພູຂອງກັນດາປູຣິ



ຄໍາທວາຍມັກຈະເປັນປະເພດຄວາມມັກຮັກ	ໃນຂະນະທ່ີສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນກ່ຽວກັບສັດ,	ບາງຄັ້ງກໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ.	 
ໃນການຕ່ໍສູ້ດ້ານວາທະ	ລະຫວ່າງ	ນາງກາດໍາ	ແລະ	ທ້າວຂ້ີກະເດືອນ, 
	ລາວຖາມນາງວ່າ	“ແມ່ນຫຍັງທ່ີເບົາກ່ວາສ່ິງໃດສ່ິງໜ່ຶງທ່ີເປັນແສງ?”, 
ແລະ	ນາງຕອບວ່າ,	“ເງົາຂອງໝາກຝ້າຍທີ່ຕົກລົງມາ.”ຄໍາຕອບນັ້ນ 
ແມ່ນບໍ່ດີພໍປານໃດ,	ດັ່ງນັ້ນ	ໝໍຢາທີ່ມີຄວາມຮູ້ຈຶ່ງຕອບຂື້ນວ່າ,	
“ອັນທ່ີເບົາກ່ວານ້ັນແມ່ນແສງ,	ທ່ີບໍລິສຸດ,	ບ່ໍມີບາບ	ຫືຼ	ຄວາມຜິດ.”	
ໝາກຝ້າຍທ່ີຕົກລົງມາ	ແລະ	ງ້ິວທ່ີຕົກລົງມາທ່ີມີດອກສີແດງມີຝັກ, 
ເຊິ່ງມີອັດຕາຜົນຜະລິດການບັນຈຸທີ່ມີຄຸນນະພາບໜ້ອຍກ່ວາງິ້ວ 
(Ceiba pentandra).	ໃນພາສາລາວສິ່ງເຫຼົ່ານີ້	ເອີ້ນວ່າ	ຕົ້ນງິ້ວປ່າ	
ແລະ	ຕົ້ນງິ້ວບ້ານຕາມລໍາດັບ.	

ຕົ້ນງິ້ວບ້ານທີ່ພວມຢູ່ໃນດອກ                      ດ້ານລຸ່ມ: ໝາກຂອງຕົ້ນງິ້ວປ່າ



ປ່າດົງຂອງສາດສະໜາ	ແລະ	ບົດເລ່ືອງທ່ີເປັນຫັຼກຄໍາສອນ	Louis 
Finot	ເວົ້າວ່າ	“ສິນຂອງພຸດທະນິກກະຊົນ	ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະ 
ສຶກສາ,	ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໝົດກໍາລັງໃຈໄປ	ແຕ່ວ່າມັນກໍໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ 
ທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຂອບເຂດ	ແລະ	ຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງມັນ,”	ລາວໄດ້
ສຶກສາເລື່ອງລາວເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນລາວເປັນເວລາເກືອບ	100	ປີ	ຜ່ານ 
ມາແລ້ວ.	ເປັນໄປໄດ້ວ່າມັນອາດເປັນປີ	(1917),	ສ່ວນຂ້າພະເຈົ້າ
ແມ່ນຍັງຈະສືບຕໍ່ເຮັດການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບພຶກສາສາດກ່ຽວກັບ 
ປ່າຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ເປັນຕໍານານນີ້	ແລະ	ຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຢູ່ຈິງຕໍ່ໄປ.		

ປ່າມະຫັດສະຈັນ ມີຕ້ົນໄມ້ໃນຕໍານານທ່ີນັບບ່ໍຖ້ວນ ຢູ່ໃນວັນນະຄະດີ 
ຂອງອິນເດຍບູຮານ	ແລະ	ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນ 
ບົດເລື່ອງທາງໂລກ	ແລະ	ທາງທໍາຂອງລາວເຊັ່ນດຽວກັນ.	
ຕົ້ນກະລາພຶກກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນນີ້.	ຊື່ນີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍສອງຄໍາສັບ 
ຂອງພາສາສັນສະກິດ;	ກາປາ,	ຫຼື	ກາລະ,	(ຝົນຟ້າອາກາດ)	ແລະ	 
ພຶກສາ,	(ຕົ້ນໄມ້)	ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ	“ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງການເວລາ 
ຂອງຈັກ	ກະວານ”	ແລະ	ມາຈາກຕໍານານທ່ີກ່າວວ່າສາມາດພົບ 
ເຫັນເງີນທອງຢູ່ໃນຕົ້ນໄມ້ນີ້.		

ຕົ້ນມະນີໂຄດ ແມ່ນຖືກປົກຫຸ້ມດ້ວຍແກ້ວປະເສີດ	ແລະ	ຈະເລີນ 
ເຕີບໂຕຢູ່ໃນສວນມະຫັດສະຈັນ	ເຊິ່ງຜູ້ໃດເກັບໄດ້ພຽງໝາກຂອງ 
ມັນ	ແມ່ນຈະກາຍເປັນຄົນຮ່ັງມີ	ແລະ	ມີຄວາມສຸກ.	ມັນຍັງສາມາດ 
ພົບເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນຫຼາຍໆພາກໃນເລື່ອງ	ພະຣັກ	ພະຣາມ,ເຊິ່ງເແມ່ນ 
ຣາມາຍານໃນແບບສະບັບຂອງລາວ,	ທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບການກໍາເນີດ
ຂອງມະນຸດ.	ກິ່ງງ່າຕ່າງໆຂອງຕົ້ນມະນີໂຄດ	ແມ່ນເຕີບໂຕທັງໃນ 
ແນວຕ້ັງ	ແລະ	ແນວນອນ	ເພ່ືອຊ້ີໄປຍັງທຸກຈຸດຂອງເຂັມທິດ.	ໝາກ 
ທ່ີເຕີບໃຫຍ່ໃນກ່ິງງ່າທ່ີອອກຕາມແນວນອນ,	ປ່ຽນຄົນໃຫ້ເປັນສັດ 

ຖ້າວ່າກິນເຂ້ົາໄປ	ແລະ	ສ່ວນທ່ີເກີດຈາກແນວຕ້ັງແມ່ນເຮັດໃຫ້ກາຍ 
ເປັນມະນຸດ.	ມີມ້ືໜ່ຶງ	ເມ່ືອພະຣາມ,	ຢູ່ໃນຄວາມໂສກເສ້ົາເປັນຢ່າງ 
ຍິ່ງ,	ໄດ້ຊັດເຊເຂົ້າໄປໃນປ່າ,	ແລະໄດ້ກິນໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ທີ່
ແປກປະ	ຫຼາດນີ້	ແລະ	ໄດ້ກາຍເປັນໂຕລິງ	ແລະ	ໄດ້ໃຫ້ກໍາເນີດ	

ຕົ້ນໄມ້ໃນຕໍານານທີ່ກ່າວເຖິງ ທີ່ມີໝາກ ແລະ ສັດທີ່ແປກປະຫຼາດ ດ້ານຂວາ:ຕົ້ນໄມ້ປະຫຼາດ ແຕ່ວ່າມີຢູ່ຈິງ



ຫະນູມານ	ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີສໍາພັນກັບລິງໂຕເມຍ,	ເຊິ່ງຕົວນາງເອງ
ກໍຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງອໍານາດເວດມົນເຊັ່ນກັນ.	
ຕ້ົນໄມ້ຂອງພະພຸດທະອົງ	ຢູ່ໃນບົດເລ່ືອງຂອງຊາວພຸດທະນິກກະ 
ຊົນ,	ຊີວິດຂອງນັກປາດເບິ່ງຄືວ່າຈະບັນລຸຢູ່ຕົ້ນໄມ້	ໄປສູ່ຕົ້ນໄມ້	
ໂດຍຜ່ານຫຼັກສູດຂອງການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ນໍາໄປສູ່ການຕັດສະຮູ້.	
ການເກີດ,	ໃນຊ່ວງຂອງການນ່ັງສະມະທິ,	ການຕາຍ,	ທັງໝົດນ້ີແມ່ນ 
ເກີດຂື້ນຢູ່ກ້ອງຕົ້ນກະລາ (çâla),	ເຊິ່ງແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ ່
ເປັນຕໍານານ,	ແລະ	ມັກຈະສັບສົນກັນກັບ	ຕົ້ນມະນີໂຄດ.	ແຕ່ໃນ 
ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ,	ນັກຂຽນບາງຄົນພະຍາຍາມຮວບ	ຮວມເອົາ 
ຕົ້ນໄມ້ສັກສິດເຂົ້າຢູ່ໃນຄວາມເປັນຈິງດ້ານພຶກສາສາດ	ແລະ	ໄດ ້
ໃຫ້ຊື່ທາງວິທະຍາສາດ	ເຊັ່ນ	Shorea robusta, Cassia bakeriana	ຫຼື	
ແມ່ນກະທັ້ງ	Couroupita gianensis, ທີ່ເປັນຕົ້ນໄມ້ຕ່າງປະເທດ,	ເຊິ່ງ
ມີຖິ່ນກໍາເນີດມາຈາກເຂດຮ້ອນໃນອາເມລິກາ.
ຕົ້ນໂພ	(Ficus religiosa)	ເປັນຕົ້ນໄມ້ສຸດທ້າຍຂອງບົດຂຽນນີ້	ແລະ	

ມັນແມ່ນຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງປັນຍາ	(ບາລີ	«	ໂບ	»,	ລາວ	«	ໂພ	»	
ສັນສະກິດ	«	ໂບທິ	»).	ເຊິ່ງແມ່ນພະພຸດທະເຈົ້ານັ້ນເອງ	ໃນເວລາ 
ດຽວກັນທັງໄດ້ບັນລຸ	ແລະ	ຕັດສະຮູ້.	ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງພົບໄດ້ບົດບາດ 
ຂອງຕົ້ນໂພ	ໂດຍຜ່ານຫຼັກຄໍາສອນຕ່າງ.	(cf.	ຜາຕັດແກ້	
ຈົດໝາຍຂ່າວໃນອັງກິດ	#4).
ບົດເລ່ືອງຂອງລາວ	ແລະ	ໄທ	ໄດ້ບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບພະພຸດ 
ທະເຈ້ົາ,	ຫັຼງຈາກການຕັດສະຮູ້,	ໄດ້ປະຕິ	ບັດສະມາທິເປັນເວລາ 
ສາມອາທິດ	ຢູ່ກ້ອງຕ້ົນໄຮ (Ficus benghalensis), ຜ່ານອາທິດທີສ່ີ	
ຢູ່ກ້ອງຕ້ົນ	ມ່ວງແມງວັນ	(Buchanania latifolia),	ໃນລະຫວ່າງອາທິດ 
ທີຫ້າ	ພະອົງ	ໄດ້ນ່ັງປະທັບຢູ່ກ້ອງຕ້ົນໝາກເດ່ືອ	(Ficus racemosa).  
ອາທິດທີຫົກແມ່ນຢູ່ກ້ອງຕົ້ນກະໂດນນໍ້າ	(Barringtonia acutangula) 
ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພະຍານາກເຈັດຫົວ	ໄດ້ປົກປັກຮັກສາພະອົງ	ແລະ	 
ອາທິດທີ່ເຈັດຢູ່ກ້ອງຕົ້ນສະກຸນ (Mimusops elengi)	ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ ່
ພະອິນ	ໄດ້ຖວາຍໝາກໄມ້ຈໍານວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ພະອົງ.	ໃນນີ ້

ພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນພົບ	ຕົ້ນໝາກເດື່ອແມ່ນມີສອງຊື່;	ຕົ້ນໄຊແມ່ນໄດ ້
ກ່າວມາແລ້ວ	ແລະ	ຕົ້ນເດື່ອ	ທີ່ເກີດເປັນ	ໝາກປ້ອມມົນ,	ເປັນ 
ໝາກເດື່ອທີ່ກິນໄດ້	ທີ່ເກີດຕາມລໍາຕົ້ນ.	ມັນຍັງຖືວ່າເປັນບ່ອນຢູ ່
ອາໄສທີ່ມັກຂອງວິນຍານ.	ຕົ້ນກະໂດນນໍ້າແມ່ນຈະຖືກອ້າງຢູ່ໃນ 
ເລື່ອງຕ່າງໆ	ພາຍໃຕ້ຊື່ຕົ້ນໂອກຂອງອິນເດຍ	ຍ້ອນວ່າໄມ້ຂອງມັນ
ຄືກັນກັບຕ້ົນໂອກຂອງເອີຣົບ.	ໃນບາງເລ່ືອງ	ມັນຖືວ່າເປັນຕ້ົນໄມ້ 
ແຫ່ງການຕັດສະຮູ້.	ຕ້ົນສະກຸນ	ມີດອກສີຂາວສວຍງາມ	ມີກ່ິນຫອມ, 
ເຊ່ິງຖືກເຮັດເປັນມາໄລເກ້ົາຜົມຂອງສຸພາບສະຕີ.	ເຊ່ິງປະຈຸບັນ 
ນ້ີບ່ໍຄ່ອຍເຮັດແລ້ວ,	ອາດເປັນຍ້ອນວ່າ	ຄົນໄທຖືກັນວ່າມັນເປັນ 
ໂຊກຮ້າຍ.	ຕົ້ນມ່ວງແມງວັນ	ງົດງາມດ້ວຍດອກສີຂາວຂອງມັນທີ່
ມີຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ,	ເຊິ່ງຈະບານໃນປາຍລະດູແລ້ງ.	ຕົ້ນໄມ້ອື່ນໆ
ອີກຫຼວງຫຼາຍຍັງຖືກອ້າງຢູ່ໃນບົດເລື່ອງຕ່າງໆ	ທີ່ເລົ່າເຖິງຊີວິດ 
ຂອງຜູ້ຮອບຮູ້,	ລວມທັງ,	ຕົ້ນມ່ວງ,	ຕົ້ນຂາມ	ແລະ	ຕົ້ນ	ໝາກຈຽງ	
(Eugenia spp.).	ຊື່ຂອງອັນສຸດທ້າຍນີ້ແມ່ນຍືມມາຈາກພາສາ 
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ສັນສະກິດ	ຈໍາບູ	(jambu),	ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເປັນຕໍານານບູຮານ 
ຂອງອິນເດຍທີ່ມີຂະໜາດພິເສດ.	ກິ່ງກ້ານຂອງມັນຢື່ນອອກໄປຫາ
ແມ່ນໍ້າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,	ແລະ	ໝາກຂອງມັນທີ່ມີແກ່ນສີທອງແມ່ນ 
ຄວາມເປັນອໍາມະຕະ.	ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ໜ້າງຶດງໍ້ໄປກ່ວາປະເພນີ	ພຸດ 
ທະນິກະຊົນໄດ້ລົງທຶນເອົາຕົ້ນໄມ້ນີ້ເຮັດບ່ອນປະຕິບັດສະມາທ ິ
ບ່ອນທໍາອິດຂອງພະພຸດທະອົງ,	ເຊິ່ງເປັນຮົ່ມເງົາ	ເພື່ອເປັນສິ່ງ 
ຄຸ້ມກັນໃຫ້ແກ່ພະອົງເປັນເວລາດົນນານ.	ໝາກຈຽງຫຼາຍສາຍ 
ພັນແມ່ນຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນລາວ,	ທັງປູກເອົາ	ແລະ	ຢູ່ປ່າ.	
ໂດຍທົ່ວໄປເປັນຕົ້ນໄມ້ສູງປານກາງ	ມີໃບເປັນຮູບແຫຼມ 
ແລະ	ມີດອກສີຂາວຄືຮູບເຫັດສວຍງາມ,	ແຊກກັບສີຂຽວ	ຫຼື	ບົວ 
ໂດຍອີງຕາມສາຍພັນ.	ໝາກທີ່ຮູບຮ່າງຄືກັນກັບໝາກສາລີ້	ແຕ່ 
ເອີ້ນວ່າ	‘ໝາກໂປມ’,	ຫຼື	ແອ໊ບເປີ້ນ	ໃນພາສາ	ຝຣັ່ງ.		 

ດອກບົວ
ຄຽງຄູ່ກັບຕ້ົນໂພ,	ພືດທ່ີເປັນສັນຍາລັກຂອງຊາວພຸດອີກອັນໜ່ຶງແມ່ນ 
ດອກບົວ	ເຊິ່ງມັນມີສອງຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ.	ໃນວັນນະຄະດ ີ
ທາງໂລກ,	ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຮູບແບບຂອງກິ່ນ 
ຫອມທີ່ສູງສົ່ງທີ່ສຸດ,	ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຈະໃຊ້ຮ່ວມກັບໄມ້ຈັນ. 
	ດັ່ງນັ້ນ,	ເມື່ອກະສັດຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ກ່າວ,	ໄດ້ໃຊ້ກິ່ນຫອມເພື່ອ 
ປັບອາກາດ	ໂດຍກິ່ນຫອມຂອງດອກບົວ	ແລະ	ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ 
ຂອງຕົນຫອມອົບອວນດ້ວຍໄມ້ຈັນ.	ອີງໃສ່ກົດເກນຂອງບຸນກຸສົນ,	 
“ຖ້າວ່າຜູ້ໃດໄດ້ຮັບພອນຈາກແກ້ວສາມປະການຮ່າງກາຍຂອງ 
ເຂົາຈະສົ່ງກິ່ນຫອມຂອງໄມ້ຈັນ	ແລະ	ປາກຈະມີກິ່ນຫອມຂອງ 
ດອກບົວ.	”ແຕ່ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວດອກບົວແມ່ນທັງເປັນຕົວ 
ແທນຂອງຫັຼກຄໍາສອນຂອງພຸດທະສາດສະໜາ	ແລະ	ພະພຸດທະອົງ 
ເອງ.	ເຊ່ິງພະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການໃນ	“ພຣະສູດດອກບົວ”	 
ແລະ	ພະອົງໄດ້ຮູ້ແຈ້ງກໍຍ້ອນວ່າ	“ເຊັ່ນດຽວກັນກັບດອກບົວທີ່ບໍ່
ໄດ້ຕິດຢູ່ກັບ	ນໍ້າ	ແລະ	ຂີ້ຕົມຢູ່ດ້ານລຸ່ມ,	ຜູ້ມີປັນຍາກໍບໍ່ໄດ້ຍືດ
ຕິດກັບຄວາມໂລບທາງກາມ	ແລະ	ທາງໂລກ.”	(cf.	ຜາຕັດແກ້	
ຈົດໝາຍຂ່າວໃນອັງກິດ	#3)	

ລາງວັນຂອງດອກໄມ້ 
ນອກຈາກສິນຂອງສາດສະໜາພຸດແລ້ວ	ຍັງມີບົດເລື່ອງຈໍານວນ 
ຫຼາຍທີ່ຖືກສ້າງມາເພື່ອສອນພະສົງ	ເຊິ່ງເປັນບົດຮຽນທີ່ສໍາຄັນ 
ທາງສາດສະໜາ	ໂດຍສະເພາະໃນແງ່ຂອງຄໍາສອນ.	ໃນບັນດາ 
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້,	ຄໍາສອນ	ແມ່ນເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ພະສົງ	ແລະ	ສ້າງ 
ຄວາມເລື້ອມໃສກ່ຽວກັບຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນການປະຕິບັດການປະພຶດ 
ຕົນໃນສາດສະໜາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.	ດັ່ງນັ້ນ,	ສອນດອກໄມ້	,	ເຊິ່ງ 
 Finot ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍວ່າ,	“ລາງວັນຂອງດອກໄມ້,”	ເຊິ່ງ 
ຕົວຢ່າງແມ່ນໃນຮູບແບບຂອງຄໍາສຸພາສິດ;	“ໃຜທີ່ໄດ້ເດັດດອກໄມ ້

ທຸກຊະນິດ	ຄືກັນກັບດອກໝາກພ້າວ,	ມະລິ,	ດອກປະກາລັງ,	
ດອກບົວ,	ດອກກະຖິນ	ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຕອບແທນທີ່ຍິ່ງ 
ໃຫຍ່ຈາກພວກມັນ.”	ແລະ	ລາວໄດ້ເພີ່ມເຕີມຢູ່ທ້າຍວ່າ	“ຜູ້ຂຽນ 
ຕົ້ນໝາກຈຽງທີ່ພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ປະທັບຢູ່ໃຕ້ຮົ່ມເງົາຂອງມັນ 
ພະພຸດທະເຈົ້າກໍປຽບເໝືອນດອກບົວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ສໍາພັດກັບນໍ້າ ແລະ ຂີ້ຕົມ



ໄດ້ລະບຸດອກໄມ້	25	ສາຍພັນ	ໃນຊ່ືພາສາບາລີ	ແລະ	ພາສາລາວ 
ຂອງພວກມັນ.	ລາຍລະອຽດທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ	ສ່ວນໃຫຍ ່
ດອກໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນດອກໄມ້ປ່າ	ແລະ	ບໍ່ເຄີຍຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງ
ຖວາຍບູຊາຂອງຊາວພຸດໃນປະຈຸບັນນີ້.”	ດອກຂອງຕົ້ນໝາກພ້າວ	
ຫຼື,	ແທນທີ່ຈະເປັນຊໍ່,	ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່,	ແມ່ນໄດ ້
ຖືກເດັດມາສໍາລັບພິທີແຕ່ງງານໂດຍສະເພາະ.	ຕົ້ນໄມ້ປະກາລັງ 
ເປັນຊື່ຝຣັ່ງ	ສໍາລັບຕົ້ນໄມ້ຕະກຸນ	Erythrina.	ມະລິ,	ເຊິ່ງແທດ 
ເໝາະກັບຄໍາອະທິບາຍຂອງຫຼາຍໆສາຍພັນຂອງຈໍາພວກມະລ ິ
ຫຼື	ດອກພຸດ	ແມ່ນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ເລື້ອຍໆ	ຍ້ອນກິ່ນຫອມຂອງມັນ.	
ໃນຖານະທີ່	‘ກະຖິນ’,	ເຊິ່ງຢູ່ໃນລາວພວກມັນມີຫຼາຍຈົນນັບບໍ ່
ຖ້ວນ,	ໃນນັ້ນອັນທີ່ມີຊື່ສຽງແມ່ນສົ້ມປ່ອຍ,	(Acacia concinna) 
ເຊິ່ງມີການນໍາໃຊ້ຫຼາຍທັງໃນທາງໂລກ	ແລະ	ທາງສາດສະໜາ 
ຕ່າງໆ.	ຄໍາອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມໂດຍ	Louis Finot ແມ່ນເປັນທີ ່
ໜ້າຜິດຫວັງ	ຍ້ອນວ່າ	ພວກເຮົາໜ້າຈະໄດ້ບັນດາລາຍຊື່ຂອງດອກ
ໄມ້ຕ່າງໆຈາກວັນນະຄະດີ,	ແຕ່ວ່າລາວໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ	ມັນບໍ່ມ ີ
ປະໂຫຍດຫຍັງທີ່ຈະຕັ້ງຊື່ໃຫ້ທັງໝົດ	ແລະ	ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ສາມາດ
ຊອກຫາພວກມັນໄດ້ຢູ່ໃນບົດເລື່ອງຂອງລາວ.		

ສະຫຼຸບແລ້ວ,	ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້	ແຕ່ສັງເກດເຫັນ 
ຄວາມຂັດສົນຂອງການອ້າງອີງເຖິງພືດຕົວຈິງທີ່ມີຢູ່ໃນວັນນະຄະ
ດີນີ້	ແຕ່ວ່າດ້ານພຶກສາສາດແມ່ນໝົດຫົນທາງ,	ຈິນຕະນາການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຊື່ອຂອງບັນພະບູລຸດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ສ້າງຈັກ
ກະວານທີ່ວິເສດນີ້ຂື້ນມາໃໝ່ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຸກໃຈແກ່ຜູ້ອ່ານ	
ແລະ	ຜູ້ຟັງ.		

ພຶດທີ່ເປັນຝັກ ແລະ ລໍາຕົ້ນຂອງສົ້ມປ່ອຍ 
ດອກພຸດແມ່ນເປັນທີ່ໄຝ່ຫາ ຍ້ອນກິ່ນຫອມຂອງພວກມັນ



ດອກກະໂຖມົດ -Lepistemon binectariferum, Convolvulaceae
© K. Phoutthavong

ດອກພືດຕະກູນຜັກບົ້ງອອກດອກເດືອນມັງກອນ

ພືດຕະກູນຜັກບົ້ງມີດອກສວຍງາມ	ແລະ	ມີຫຼາກຫຼາຍສີສັນ, 
ມີຈຳນວນປະມານຫຼາຍກວ່າ	1,880	ຊະນິດໃນໂລກ	ເກິດຢູ ່
ໃນເຂດຮ້ອນ	ແລະ	ເຂດອົບອຸ່ນຂອງໂລກພືດຕະກູນນີ້ພົບໄດ ້
ໃນສະພາບປ່າທົ່ວໄປເຊັ່ນ	ເຂດເປີດແປນ,	ປ່າປະສົມ,	 
ປ່າດົງດິບແລ້ງ,	ປ່າດົງດິບຊື່ນ	ແລະ	ບາງຄັ້ງພົບໃນປ່າເຂດຫິນປູນ.	
ໃນປະເທດລາວພືດຕະກູນນີ້ມີປະມານ	68	ຊະນິດ	ໄດ້ລາຍງານ 
ໃນປື່ມລາຍຊື່ພັນໄມ້ຂອງລາວ.	ປັດຈຸບັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພືດຕະກູນນີ ້
ກຳລັງສຶກສາພືດຕະກູນດັ່ງກ່າວໃນປະເທດລາວມີພົບຫຼາຍຊະນິດເພີ່ມຂື້ນ	ແລະ	 
ຈະລາຍງານໃນວາລະສານພຶດສາດສາກົນໄວ້ໆນີ້.	ສຳລັບໃນທີ່ນີ້ພວກເຮົາສະເໜ ີ
ຮູບຕົວຢ່າງຂອງພືດຕະກູນນີ້ຈຳນວນ	13	ຮູບ.



ດອກຜັກບົ້ງປ່າ -Hewittia malabarica, Convolvulaceae
© QSBG



ດອກຈິ່ງຈໍ່ຂາວ -Operculina turpethum, Convolvulaceae
© QSBG



ດອກເດັ່ນດົງ -Tridynamia megalantha, Convolvulaceae
© K. Phoutthavong



ດອກມັນດ້າງປ່າ -Argyreia wallichii, Convolvulaaceae
© K. Phoutthavong



ດອກມັນດ້າງໃຫຍ່ -Ipomoea campanulata, Convolvulaceae
© K. Phoutthavong



ດອກຜັກບົ້ງໃຫຍ່ -Ipomoea mauritiana, Convolvulaceae
© K. Souvannakhoummane



ດອກມັນດ້າງດານຫິນ -Argyreia breviscapa, Convolvulaceae
© K. Phoutthavong



ດອກມັນດ້າງຂົນແມວ -Argyreia capitiformis, Convolvulaceae
© K. Phoutthavong



ດອກຈິງຈໍ້ເຫຼືອງ -Merremia gemella, Convolvulaceae
© K. Phoutthavong



ດອກມັນດ້າງປ່າດອກນ້ອຍ -Argyreia osyrensis, Convolvulaceae
© K. Phoutthavong



ດອກມັນເຂົ້າຕ໋ອກ -Poranopsis discifera, Convolvulaceae
© K. Phoutthavong



ດອກຈິງຈໍ້ໃຈມ່ວງ -Ipomoea cambodiensis, Convolvulaaceae
© K. Phoutthavong



ທີ່ຕາດກວາງຊີຫ່າງຈາກຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງປະມານ 
30 ກິໂລແມັດ, ອີເນັກ, ອໍເລັບ ແລະ ວັນດາລາ ໄດ້ເປີດສ
ວນແມງກະເບື້ອຂອງລາວຂື້ນຢ່າງຖາວອນ ຈຸດປະສົງຂອ
ງເຂົາເຈົ້າແມ່ນເພື່ອການສະແດງ ແລະການສຶກສາບັນດ
າແມງກະເບື້ອທ້ອງຖິ່ນໃນການສະໜອງກິດຈະກໍາທາງດ້
ານການສຶກສາໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນນັກສຶກສາ ແລະ 
ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວ.

ມີທິວທັດທີ່ສວຍງາມ,ມີແມງກະເບື້ອຫຼາຍກວ່າໜື່ງຮ້ອຍໂຕ 
ແລະ ໂຄງສ້າງໂຮງເຮືອນເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ສ້າງຄວາມປະທັບ
ໃຈ ແລະ ປະສົບການດ້ານການສຶກສາຢ່າງຫຼົ້ນເຫຼືອແກ່ຜູ້ເຂົ້
າໄປຢ້ຽມຢາມ

ເປີດທຸກໆວັນ ເລິ່ມແຕ່ 10 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 5 ໂມງແລງ

ສໍາລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມຕິດຕໍ່ ເບີໂທ: 
020 - 98 23 74 66
laosbutterflies@yahoo.com



“I loved this place, went back twice. The grounds are spectacularly ladscaped, gorgeous 
gardens and flowers on a beautiufl piece of  property, right near the entrance to the waterfalls. 
Newly opened so its a great place to relax without the tourist crowds. I spent a good couple 
hours just sitting and watching the butterflies, taking pictuers and playing with the family 
of  orange cats. Soon there will be a little spot to eat, which, combined with the great design, 
will make it a place to rest from the drive out to the falls. Highly reccomended for those who 
like something a bit different and less touristy. I look forward to coming back and seeing 
how the grounds and gardens develop. The guide and the owners were all so friendly and 
accommodating, a perfect addition to the sights of  Luang Prabang. Really excellent, I wish 
the best of  luck and business for this spot - so go and see for yourself!”

From Tripadvisor Review February 2, 2014



  

ເວທີຫຼວງພະບາງ

ເວທີຫຼວງພະບາງ ເຖິງໝູ່ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ,	ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ຈະປະກາດ
ວ່າໂຮງໝໍເດັກນ້ອຍຫຼວງພະບາງຈະເອົາເວທີຫຼວງພະບາງເປັນຫ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ	
ແລະ	ເປັນສະຖານທີສະເໜີຜົນງານ	ແລະ	ເອົາພື້ນທີ່ຂອງພວກເຮົາເປັນສະຖານ 
ທີມີຊິວີດຊີວາ.

ເວທີຫຼວງພະບາງ ຈະຍັງຄົງເປັນອົງການທີ່ເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ	ແລະ	ນຳສະ
ເໜີຜົນງານສິນລະປະຂອງລາວທີ່ໜ້າສົນໃຈ.

ເວທີສີລະປະຫຼວງພະບາງ
ຕູ້ປນ	959	06000	ຫຼວງພະບາງ,	ສປປລາວ
ໂທ: +	856	20	22	54	09	99
www.projectspace-luangprabang.com




