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ນິເວດວິທະຍາພື້ນຖານ Fundamentals of Ecology

ສປປ ລາວ ເວົ້າລວມແລ້ວ ເປັນປະເທດທີ່ມີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອຸດົມສົມບູນ 
ແລະ ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຍັງດີຢູ່ ທຽບໃສ່ປະເທດອ້ອມຂ້າງ ຊຶ່ງເປັນທ່າແຮງອັນສໍາ
ຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາທັງໝົດ ຕ້ອງ
ໄດ້ຊ່ວຍກັນປົກປັກຮັກສາເພື່ອໄວ້ເປັນມໍລະດົກແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
—  ການກ້າວເຂົ້າສູ່ສະຫະສະວັດໃໝ່, ຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ 
ໂນໂລຊີ ໄດ້ຮັບການພັດທະນານັບມື້ນັບວ່ອງໄວ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ການ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວເຊັ່ນດຽວກັນ. ແຕ່ວ່າຜົນ 
ສະທ້ອນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງມະນຸດ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດເຊື່ອມໂຊມລົງ ເປັນຕົ້ນ ການສູນເສຍຊີວະນານາພັນ, ປ່າໄມ້ຖືກທໍາລາຍ, 
ແຫຼ່ງນໍ້າຖືກບົກແຫ້ງ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການ
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສານເຄມີທີ່ເປັນພິດ, ການເຈືອປົນມົນລະພິດໃນອາກາດ, ນໍ້າ ແລະ ດິນ, 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງສ້າງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ 
ຊັບສິນຂອງມະນຸດ.
— ປຶ້ມນິເວດວິທະຍາພື້ນຖານຫົວນີ້ ເກີດມາຈາກແຮງບັນດານໃຈ ທີ່ຜູ້ຂຽນເຫັນວ່າ 
ເອກະສານໃນສາຂາວິຊານີ້ ທີ່ຂຽນເປັນພາສາລາວແມ່ນມີໜ້ອຍ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍທີ່ມີ 
ແມ່ນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງສ້າງຄວາມລໍາບາກຕໍ່ຜູ້ທີ່ເລີ່ມສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນທາງ 
ດ້ານນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງເກີດມີແນວຄວາມຄິດຢາກຂຽນປຶ້ມໃນສາຂາວິຊານິເວດວິທະຍານີ້ຂຶ້ນ 
ມາ ເພື່ອໃຫ້ນັກນິເວດວິທະຍາທັງຫຼາຍທີ່ກໍາລັງສຶກສາຢູ່ ຫຼື ຜູ້ອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທາງ 
ດ້ານນິເວດວິທະຍາໄດ້ນໍາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ເປັນເອກະສານປະກອບການຮຽນ-
ການສອນ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານດ້ານການອະນຸລັກຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດໄດ້. 
— ໂດຍເນື້ອຫາໃນປຶ້ມຫົວນີ້ປະກອບດ້ວຍສາມສ່ວນ ຄື: ສ່ວນທີໜຶ່ງ ລະບົບນິເວດ 
(Ecosystem), ວົງຈອນຂອງແຮ່ທາດໃນລະບົບນິເວດ, ຊີວະນານາພັນ ແລະ ຄວາມ 
ສໍາຄັນຂອງປ່າຝົນເຂດຮ້ອນ (ປ່າດົງດິບ), ສ່ວນທີສອງ ບັນຫາໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວະນານາພັນ 
ແລະ ບັນຫາມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ່ວນທີສາມ ບັນຫາໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວະນານາ 
ພັນ ແລະ ບັນຫາມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ.
— ເມື່ອຜູ້ອ່ານໄດ້ອ່ານປຶ້ມຫົວນີ້ແລ້ວ ຈະຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບນິເວດ 
ແລະ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫວງແຫນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອີກດ້ານໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງຊຸກຍູ້ດ້ານການອະນຸລັກ ຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດ ທີ່ເປັນຊັບສົມບັດອັນລໍ້າຄ່າຂອງຊາດ ກໍ່ຄືຂອງປະຊາຊົນລາວທັງປະເທດ 
ໃຫ້ມີຄວາມຢັ້ງຢືນຕະຫຼອດໄປ.
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ພາກ I:    ລະບົບນິເວດ (Ecosystem), ວົງຈອນຂອງແຮ່ທາດໃນລະບົບນິເວດ, 
ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງປ່າຝົນເຂດຮ້ອນ (ປ່າດົງດິບ)
I ບົດນໍາ
ໂລກເປັນແຫຼ່ງກໍາເນີດ ແລະ ອາໄສຂອງສິ່ງມີຊີວິດເຊ່ິງເອີ້ນວ່າ ຊີວະໂລກ  
(Biosphere or Ecosphere) ຕາມປົກກະຕິຊີວະໂລກໃດໜຶ່ງປະກອບໄປດ້ວຍພະ 
ລັງງານ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ພ້ອມຈະປ່ຽນເປັນສານອົງຄະທາດໄດ້ທຸກເວລາ ເຮັດໃຫ້ເກີດຂະ 
ບວນການທີ່ເປັນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຊີວິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລະຫວ່າງສິ່ງມີຊີ 
ວິດກັບສິ່ງມີຊີວິດໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການກໍາເນີດ, ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ ແລະ 
ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງທາດ ແລະ ສານອົງຄະທາດໄປສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮ່າງກາຍ 
ຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ຊຶ່ງຊີວະໂລກນັ້ນຈະຖືກເອີ້ນວ່າ: ລະບົບນິເວດ ອັນເປັນໂຄງສ້າງຄວາມ 
ສໍາພັນລະຫວ່າງສິ່ງມີຊີວິດຕ່າງໆ ກັບບໍລິເວນສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ສິ່ງມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້ດໍາລົງ
ຊີວິດຢູ່ ລະບົບນິເວດນັ້ນເປັນແນວຄິດທີ່ນັກນິເວດວິທະຍາໄດ້ນໍາມາໃຊ້ໃນການເບິ່ງ
ໂລກສ່ວນຍ່ອຍໆຂອງໂລກ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມເປັນໄປຂອງໂລກນີ້ໄດ້ດີຂຶ້ນ 
ລະບົບນິເວດໜຶ່ງໆ ນັ້ນປະກອບດ້ວຍບໍລິເວນທີ່ສິ່ງມີຊີວິດດໍາລົງຊີວິດຢູ່ ແລະ ກຸ່ມປະຊາ 
ກອນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ: ພືດ ແລະ ສັດຕ່າງໆ ກໍ່ຕ້ອງການບໍລິເວນທີ່ຢູ່ 
ອາໄສທີ່ມີຂະໜາດເໝາະສົມ ເພື່ອການມີຊີວິດລອດຕະຫຼອດໄປ. 

II ຄວາມໝາຍຂອງລະບົບນິເວດ (Ecosystem)
ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈິງ ຂອງລະບົບນິເວດພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ 
ອາໄສນິຍາມ ຂອງຄໍາສັບບາງຄໍາທີ່ເປັນຄໍາວິຊາສະເພາະກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງ: 
— ກຸ່ມສິ່ງມີຊີວິດ (Community) ໝາຍເຖິງສິ່ງມີຊີວິດຕັ້ງແຕ່ສອງຊະນິດຂຶ້ນໄປອາ
ໄສຢູ່ຮ່ວມກັນໃນແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ ຕົວຢ່າງ: ກຸ້ງ, ຫອຍ, ປູ, ປາ, ໄຄ, ... ອາໄສຢູ່ໃນ 
ໜອງນໍ້າ. ແຕ່ຖ້າມີສິ່ງມີຊີວິດພຽງຊະນິດດຽວ ມີຈໍານວນໜ້ອຍ ຫຼື ມີຈໍານວນຫຼາຍກໍ່ຕາມ
ອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນໃນບໍລິເວນໃດໜຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ: ປະຊາກອນ (Population).
— ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ (Habitat) ໝາຍເຖິງບໍລິເວນທີ່ສິ່ງມີຊີວິດໃຊ້ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສ 
ເປັນແຫຼ່ງຫາອາຫານ, ແຫຼ່ງປະສົມພັນ ແລະ ລ້ຽງລູກອ່ອນ, ເປັນບ່ອນລົບໄພ ຫຼື ສັດຕູ 
ທໍາມະຊາດ.        
— ລະບົບນິເວດ (Ecosystem) ໝາຍເຖິງ ລະບົບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສິ່ງມີຊີວິດ 
ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນສິ່ງມີຊີວິດດ້ວຍກັນ ຫຼື ອາດຈະເປັນສະພາບແວດ 
ລ້ອມຂອງແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສກໍ່ໄດ້. ໃນການຈໍາແນກອົງປະກອບຂອງລະບົບນິເວດໃດໜຶ່ງ 
ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຈໍາແນກເປັນ 2 ອົງປະກອບໃຫຍ່ໆ ຄື: ອົງປະກອບທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ອົງປະ 
ກອບທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ.

1 ອົງປະກອບຂອງລະບົບນິເວດ
ການຈໍາແນກອົງປະກອບຂອງລະບົບນິເວດ ແຍກຕາມໜ້າທີ່ໃນລະບົບ ໄດ້ແກ່ພວກທີ່
ສ້າງອາຫານໄດ້ເອງ (Autotroph), ແລະ ສິ່ງມີຊີວິດໄດ້ຮັບອາຫານຈາກສິ່ງມີຊີວິດອື່ນ
(Heterotroph) ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການຈໍາແນກອົງປະກອບຂອງລະບົບນິເວດໂດຍທົ່ວໄປ 
ມັກປະກອບໄປດ້ວຍອົງປະກອບທ່ີມີຊີວິດ (Biotic) ແລະ ອົງປະກອບທ່ີບ່ໍມີຊີວິດ (Abiotic)
1.1 ອົງປະກອບທີ່ມີຊີວິດ (Biotic components)
ໝາຍເຖິງ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຊີວິດ ຊຶ່ງໄດ້ແກ່ກຸ່ມສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນເອງ, ສິ່ງມີຊີວິດ 
ໃນລະບົບນິເວດມີບົດບາດແຕກຕ່າງກັນຈໍາແນກອອກເປັນ 3 ກຸ່ມຄື:
1) ຜູ້ຜະລິດ (Producer ຫຼື Autotrophic organism) ໄດ້ແກ່: ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ສາມາດ 
ສ້າງອາຫານດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຈາກທາດອະນົງຄະທາດ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ແກ່ພວກພືດທີ່ມີ 
ເມັດສີຂຽວຄຼໍໂລຟິລ (Chlorophyll).
2) ຜູ້ບໍລິໂພກ (Consumer) ໝາຍເຖິງ ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງອາຫານເອງໄດ້ 
(Heterotrophic Organism) ແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມດັ່ງນີ້:
+ ສັດກິນພືດ (Herbivores) ໝາຍເຖິງສິ່ງມີຊີວິດທີບໍລິໂພກພືດເປັນອາຫານ 
ຈັດເປັນຜູ້ບໍລິໂພກອັນດັບນື່ງ ຫຼື ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນຕົ້ນ (Primary consumers) ເພາະ ໄດ້
ຮັບການຖ່າຍທອດພະລັງງານຈາກພືດໂດຍກົງເຊັ່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ແບ້, ແກະ, ກະຕ່າຍ, 
ຕັກແຕນ ແລະ ອື່ນໆ.  
+ ຜູ້ບໍລິໂພກສັດ (Carnivores) ໝາຍເຖິງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ກິນສັດເປັນອາຫານເຊັ່ນ: 
ເສືອ, ສິງ, ງູ ແລະ ອື່ນໆ.  
+ ຜູ້ບໍລິໂພກທັງພືດ ແລະ ສັດ (Omnivores) ໝາຍເຖິງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ກິນທັງສັດ ແລະ 
ພືດເປັນອາຫານເຊັ່ນ: ມະນຸດ, ໄກ່, ເປັດ ແລະ ອື່ນໆ.
+ ຜູ້ບໍລິໂພກຊາກພືດ ແລະ ສັດ (Scavenger) ໝາຍເຖິງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ກິນຊາກສັດ 
ຊາກພືດເປັນອາຫານເຊັ່ນ: ແຮ້ງ, ຂີ້ກະເດືອນ, ບົ້ງກື, ປວກ ເປັນຕົ້ນ.
3) ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ (Decomposer; Saprotroph ແລະ Osmotroph micro 
consumers) ໝາຍເຖິງ ສິ່ງມີຊີວິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສ້າງອາຫານເອງບໍ່ໄດ້ດໍາລົງຊີວິດ
ໂດຍການປ່ອຍເອັນໄຊມ໌ (Enzyme) ອອກມາຍ່ອຍສະຫຼາຍຊາກພືດຊາກສັດກາຍເປັນ
ສານອົງຄະທາດໂມເລກຸນນ້ອຍໆ ຫຼື ຢູ່ໃນຮູບຂອງສານອາຫານ (Nutrients) ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ 
ຜະລິດນໍາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຕໍ່ໄປ ຕົວຢ່າງຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ແກ່: ແບກທີເຣຍ (Bacteria), 
ເຫັດຣາ (Fungi) ແລະ ແອກທີໂນໄມຊີທ (Actinomycetes). ຫາກບໍ່ມີຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ
ສານອົງຄະທາດ ຊາກພືດຊາກສັດຈະບໍ່ເນົ່າເປື່ອຍ ແລະ ກອງທັບຖົມກັນຈົນລົ້ນໂລກ 
ການຍ່ອຍສະຫຼາຍສານອົງຄະທາດເປັນໂຕເຊື່ອມໂຍງການໜູນວຽນທາດສານໃນລະບົບ
ນິເວດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດພະລັງງານເປັນອັນດັບສຸດທ້າຍ.
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1.2 ອົງປະກອບທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ (Abiotic components) ໄດ້ແກ່:
1) ທາດອະນົງຄະທາດ (Inorganic substances) ປະກອບດ້ວຍ ແຮ່ທາດ ແລະ 
ທາດອະນົງຄະທາດທີ່ເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງຈຸລັງສິ່ງມີຊີວິດເຊັ່ນ: ຄາບອນ, ອອກ 
ຊີເຈນ, ໄນໂຕຼເຈນ, ຄາບອນໄດອອກໄຊສ໌ ແລະ ນໍ້າ. ສານເຫຼົ່ານີ້ມີການໝູນວຽນໃຊ້ຢູ່ໃນ 
ລະບົບນິເວດເອີ້ນວ່າ: ວົງຈອນຂອງສານເຄມີທໍລະນີຟີຊິກ (Biogeochemical cycle)  
2) ທາດອົງຄະທາດ (Organic compound) ໄດ້ແກ່ ທາດອົງຄະທາດທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ຊີ 
ວິດເຊັ່ນ: ໂພຣທີນ, ຄາໂບໄຮເດຣສ໌, ໄຂມັນ ແລະ ຊາກສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເນົ່າເປືື່ອຍທັບຖົມ 
ກັນໃນດິນ ຮິວມັສ (Humus) ເປັນຕົ້ນ. 
3) ສະພາບພູມອາກາດ (Climate regime) ໄດ້ແກ່ປັດໄຈທາງກາຍຍະພາບທີ່ມີອິທິ 
ພົນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງສິ່ງມີຊີວິດໃນລະບົບນິເວດ, ປັດໄຈໃດເມື່ອຂາດໄປແລ້ວເຮັດ
ໃຫ້ສິ່ງມີຊີວິດເຫຼົ່ານັ້ນດໍາລົງຊີວິດຢູ່ບໍ່ໄດ້ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ: ປັດໄຈຈໍາກັດ (Limiting factors) 
ຫຼື (Climate regime) ເຊັ່ນ: 

— ອຸນຫະພູມ ມີອິດທິພົນຕໍ່ຂະບວນການທາງສະລີລະວິທະຍາຂອງພືດ ແລະ ສັດ 
ເລືອດເຢັນ, ມີຜົນຕໍ່ການອົບພະຍົກຍ້າຍຖິ່ນຂອງສັດເລືອດອຸ່ນ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ການແຜ່ 
ກະຈາຍຂອງພືດ ແລະ ສັດຕ່າງໆ. 
— ແສງສະຫວ່າງມີອິດທິພົນຕໍ່ອັດຕາການສັງເຄາະດ້ວຍແສງຂອງພືດ, ການຫຸບບານ 
ຂອງດອກໄມ້ ການອອກດອກ ແລະ ການເກີດໝາກຂອງພືດ, ມີຜົນຕໍ່ພຶດຕິກໍາການຫາ
ອາຫານຂອງສັດ.
— ຄວາມຊຸ່ມ (ນໍ້າ) ມີອິດທິພົນຕໍ່ການແຜ່ກະຈາຍຂອງພືດ ແລະ ສັດ, ມີຜົນຕໍ່ການດໍາ
ລົງຊີວິດຂອງສິ່ງມີຊີວິດທຸກຊະນິດ.
+ ຂະບວນການຫຼັກສອງຢ່າງຂອງລະບົບນິເວດມີຄື: ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງພະລັງງານ 
ແລະ ການໜູນວຽນຂອງສານເຄມີ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງພະລັງງານ (Energy flow) 
ເປັນການສົ່ງຜ່ານຂອງພະລັງງານໃນອົງປະກອບຂອງລະບົບນິເວດ. ສ່ວນການໜູນວຽນ 
ຂອງສານເຄມີ (Chemical cycle) ເປັນການໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະ ນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່
ຂອງແຮ່ທາດໃນລະບົບນິເວດເຊັ່ນ: ຄາບອນ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນ.
+ ພະລັງງານທີ່ສົ່ງມາເຖິງລະບົບນິເວດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນຮູບຂອງແສງຕາເວັນ 
ພືດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດອື່ນໆ ຈະປ່ຽນພະລັງງານແສງໃຫ້ເປັນພະລັງງານເຄມີ ຢູ່ໃນຮູບຂອງ 
ອາຫານທີ່ ໃຫ້ພະລັງງານເຊັ່ນ: ແປ້ງ ຫຼື ຄາໂບໄຮເດຣສ໌ ພະລັງງານຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປຍັງ 
ສັດໂດຍການກິນພືດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດອື່ນໆ ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍທີ່ສໍາຄັນໄດ້ແກ່ ແບກທີເຣຍ 
ແລະ ເຫັດຣາໃນດິນ ໂດຍໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກການຍ່ອຍສະຫຼາຍຊາກພືດ ແລະ ຊາກ 
ສັດລວມ ທັງສິ່ງມີຊີວິດຕ່າງໆທີ່ຕາຍລົງໄປ. ໃນການໃຊ້ພະລັງງານເຄມີເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ 
ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ສິ່ງມີຊີວິດຈະປ່ອຍພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໄປສູ່ບໍລິເວນອ້ອມ 
ຮອບຕົວ, ດັ່ງນັ້ນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນນີ້ ຈິ່ງບໍ່ສາມາດໝູນກັບມາໃຊ້ໃນລະບົບນິເວດ 
ໄດ້ອີກ, ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມການໝູນວຽນພະລັງງານຜ່ານລະບົບນິເວດສານເຄມີ
ຕ່າງໆສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ໄດ້ອີກລະຫວ່າງຊຸມຊົນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ. ພືດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການທາດຄາບອນໄນໂຕຼເຈນ ແລະ ແຮ່
ທາດອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃນຮູບຂອງທາດອະນົງຄະທາດຈາກອາກາດ ແລະ ດິນ. 
+ ການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ (Photosynthesis) ໄດ້ລວມເອົາທາດເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄວ້ໃນ 
ທາດປະກອບອົງຄະທາດເຊັ່ນ: ຄາໂບໄຮເດຣສ໌ ແລະໂພຣທີນ. ສັດຕ່າງໆໄດ້ຮັບທາດເຫຼົ່າ 
ນີ້ໂດຍການກິນທາດອົງຄະທາດ ເມຕາບໍລິຊິມ໌ (Metabolism) ຂອງທຸກຊີວິດປ່ຽນສານ 
ເຄມີບາງສ່ວນກັບໄປເປັນສານບໍ່ມີຊີວິດໃນສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ໃນຮູບຂອງທາດອະນົງຄະທາດ.
ກາານຫາຍໃຈລະດັບຈຸລັງ (Respiration) ເປັນການເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນຂອງທາດອົງຄະ 
ທາດແຕກສະຫຼາຍອອກເປັນຄາບອນໄດອອກໄຊສ໌ ແລະ ນໍ້າ. 

ເຫັດຣາ ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍໃນລະບົບນິເວດ
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ການໝູນວຽນຂອງທາດສໍາເລັດລົງໄດ້ດ້ວຍຈຸລະຊີບທີ່ຍ່ອຍທາດອົງຄະທາດທີ່ຕາຍໄປ 
ແລະ ຂອງເສດເຫຼືອເຊັ່ນ: ອາຈົມ ແລະ ເສດໃບໄມ້, ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ຈະກັກເກັບ 
ທາດຕ່າງໆໄວ້ໃນດິນ,ໃນນໍ້າ ແລະ ໃນອາກາດ ໃນຮູບຂອງທາດອະນົງຄະທາດ ຊຶ່ງພືດ 
ແລະ ຜູ້ຜະລິດສາມາດນໍາມາສ້າງເປັນທາດອົງຄະທາດໄດ້ອີກຄັ້ງໃໝ່ ໝູນວຽນກັນໄປ 
ເປັນວົງຈອນ.

ການຫາຍໃຈ

ແຫ່ງສະສົມອາຫານໃນດີນ
ນຳ້ ແລະ ອາກາດ. ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ

ສັດກີນຊີ້ນ( ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນທີສອງ)

ສີ່ງຂັບຖ່າຍ ແລະ ຊາກເສດການສັງເຄາະແສງ

ພືດ

Co2Co2

ມາດ, ໄນໂຕຣເຈນ, ໂປແຕສຊຽມ, ເຫຼັກ

ດວງຕາເວັນແຫຼ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ.

ພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ.

ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ

ພະລັງງານເຄມີ

ສັດກີນຊີ້ນ

ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ

ສັດກີນພຶດ

ໄຟ

ການສະແດງເຖີງຂັ້ນຕອນການຖ່າຍທອດທາດອາຫານໃນລະບົບນິເວດ ການຖ່າຍທອດ ຫຼື ການເຄື່ອນຍ້າຍພະລັງງານໃນລະບົບນິເວດ

ສັດກີນພຶດ( ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນທຳອິດ)

Co2
Co2Co2
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2 ລະດັບການກິນອາຫານ (Trophic levels)
+ ຄວາມສໍາພັນຂອງການກິນອາຫານ ເປັນໂຕກໍານົດເສັ້ນທາງຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງ 
ພະລັງງານ ແລະ ວົງຈອນເຄມີຂອງລະບົບນິເວດຈາກການວິເຄາະການກິນອາຫານໃນ
ລະບົບນິເວດ ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດ ສາມາດແບ່ງຊະນິດຂອງລະບົບນິເວດອອກໄດ້ 
ຕາມແຫຼ່ງອາຫານຫຼັກຂອງລະດັບການກິນ (Trophic levels).
+ ຕ່ອງໂສ້ອາຫານ (Food chain) ຫົວລູກສອນໝາຍເຖິງເສັ້ນທາງການລໍາລຽງອາ 
ຫານ ຈາກພືດຜູ້ຜະລິດໄປສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກທໍາອິດເລີ່ມຈາກກິນພືດ (Herbivore) ຜູ້ບໍລິໂພກ 
ລໍາດັບສອງ, ຜູ້ບໍລິໂພກລໍາດັບສາມ ໄປຈົນເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກລໍາດັບສີ່ ທີ່ກິນຊີ້ນ (Carnivore) 

2.1 ຕ່ອງໂສ່ອາຫານ (Food chain)
ຕ່ອງໂສ່ອາຫານ ເປັນຄວາມສໍາພັນຂອງສິ່ງມີຊີວິດໃນລະບົບນິເວດທີ່ມີການກິນກັນ
ເປັນອາຫານເປັນຕ່ອງໂສ່ຕາມລໍາດັບ ເຮັດໃຫ້ມີການຖ່າຍທອດພະລັງງານເກີດຂຶ້ນ 
ດັ່ງຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້.

ການເຄື່ອນຍ້າຍອາຫານແບບຕ່ອງໂສ່ອາຫານເທິງພື້ນດິນ ແລະ ໃນທະເລ

  ສັດກີນພຶດ (Herbivores)

  ສັດກີນສັດ (Carnivores)

 ພືດສ້າງອາຫານໄດ້ (Autotrophs)

   ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ 
 (Decomposers)

  ທາດອາຫານ 
  (Nutrients)

       
ນຳ້ໃຕ້ດີນ

  ດວງຕາເວັນ

          1

         2

      4

        3

CO2

 ລະດັບ   levels

ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ Trophic levels ໃນລະບົບນິເວດ

      

ສັດກີນຊີ້ນ

ສັດກີນຊີ້ນ

 ຜູ້ຜະລິດຂັ້ນຕົ້ນ

 ຕ່ອງໂສ່ອາຫານເທິງພື້ນດິນ

ສັດກີນຊີ້ນ

ສັດກີນຊີ້ນ

ສັດກີນຊີ້ນ

ແພຣງຕອນພືດພຶດ

ສັດກີນພຶດ ແພຣງຕອນພືດ

ຕ່ອງໂສ່ອາຫານໃນທະເລ

 ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນ 1

 ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນ 2

 ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນ 3

 ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນ 4
ສັດກີນຊີ້ນ
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2.2 ຕາໜ່າງອາຫານ (Food web)
ຕາໜ່າງອາຫານ ເປັນຄວາມສໍາພັນຂອງສິ່ງມີຊີວິດໃນລະບົບນິເວດ ທີ່ມີການກິນກັນເປັນ  
ອາຫານທີ່ສັບສົນຫຼາຍທິດທາງເນື່ອງຈາກວ່າ ສິ່ງມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດກິນອາຫານໄດ ້
ຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ເປັນອາຫານຂອງສັດອື່ນໆ ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນກັນ, ດັ່ງນັ້ນຕາໜ່າງອາ 
ຫານຈິງປະກອບດ້ວຍຕ່ອງໂສ່ອາຫານຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັນ. 
3 ການພົວພັນລະຫວ່າງສິ່ງມີຊີວິດຕ່າງຊະນິດໃນຊຸມຊົນ 
 (Interspecific Interactions in Community)
ສິ່ງມີຊີວິດທັງຫຼາຍໃນຊຸມຊົນຕ້ອງມີການພົວພັນກັນ ອາດຈະມີທັ້ງແບບເພິ່ງພາອາໄສ 
ແລະ ການຍາດແຍ່ງແຂ່ງຂັນກັນ ຄວາມສໍາພັນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງມີຊີວິດມີ 
ວິທີການດໍາລົງຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງແບ່ງອອກເປັນ 3 ແບບໃຫຍ່ໆ ຄື: ການຍາດແຍ່ງ 
ແຂ່ງຂັນ (Competition), ການລ່າເຫຍື່ອ (Predation) ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນ 
(Symbiosis). ຊຶ່ງແຕ່ລະແບບເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອົງປະກອບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອປັບ 
ຕົວທາງດ້ານວິວັດທະນາການ ຜ່ານການເລືອກເຟັ້ນທໍາມະຊາດ, ການຮຽນຮູ້ເຖິ່ງການ 
ພົວພັນຂອງສິ່ງມີຊີວິດໃນແບບຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງການປ່ຽນແປງປະຊາກອນໃນ
ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ດີຂຶ້ນ.
3.1 ການຍາດແຍ່ງແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງຊະນິດ (Competition between Species) 
ເມື່ອປະຊາກອນຂອງຊຸມຊົນ ມີສອງຊະນິດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ມາອາໄສຢູ່ໃນແຫຼ່ງຊັບພະຍາ
ກອນມີຈໍາກັດທີ່ຄ້າຍກັນເອີ້ນວ່າ: ການຍາດແຍ່ງແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງຊະນິດເກີດຂຶ້ນ.
3.2 ການລ່າເຫຍື່ອ (Predation) ການລ່າເຫຍື່ອປະກອບມາຈາກຝ່າຍໜຶ່ງ ເປັນຜູ້ລ່າ 
(Predator) ແລະ ອີກຝ່າຍໜຶ່ງເປັນຜູ້ຖືກລ່າເຫຍື່ອ (Prey) ເຊັ່ນ: ແມວ ລ່າໜູ, ເສືອລ່າ 
ກວາງ ແຕ່ບາງກໍລະນີຜູ້ລ່າອາດຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງສິ່ງມີຊີວິດອື່ນອີກເຊັ່ນ: ກົບກິນແມງ 
ໄມ້, ແຫຼວກິນກົບອີກຕໍ່ໜຶ່ງ. ການພົວພັນແບບນີ້ຝ່າຍຜູ້ລ່າຈະໄດ້ປະໂຫຍດສ່ວນຜູ້ຖືກລ່າ 
ຈະເສຍປະໂຫຍດ.
+ ການປ້ອງກັນຕົວຂອງພືດຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດກິນພືດ, ເພາະພືດບໍ່ສາມາດແລ່ນໜີໄດ້ຈິ່ງ 
ຕ້ອງມີໂຄງສ້າງທີ່ເປັນໜາມ ແລະ ຂົນແຂງ. ພືດບາງຊະນິດສ້າງສານນິໂຄທິນ ແລະ 
ສານມໍຟິນ, ບາງຊະນິດກໍ່ຜະລິດສານເຄມີຮຽນແບບຮໍໂມນສັດ ເຮັດໃຫ້ສັດທີ່ຫລົງມາກິນ
ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ແລະ ເກີດອາການຜິດປົກກະຕິຂຶ້ນໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງ 
ກາຍ ຫຼື ອາດເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້.
+ ສັດຈະໃຊ້ວິທີການຫຼາຍຢ່າງໃນການປ້ອງກັນຕົວຈາກຜູ້ລ່າເຊັ່ນ: ການຫລົບໜີ, 
ການຫຼີ້ຊ່ອນ, ການໜີເອົາໂຕລອດເປັນພຶດຕິກໍາການຕອບສະໜອງຕໍ່ຜູ້ຫລ່າເປັນປົກ 
ກະຕິ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີການໃຊ້ສຽງເຕືອນ, ການຮຽນແບບ, ການຫຼອກເພື່ອໃຫ້ເຫຍື່ອ 
ນໍາໄປ, ລວມທັງການລວມກຸ່ມເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ຫລ່າເປັນຕົ້ນ.

 ການເຄື່ອນຍ້າຍອາຫານແບບຕາໜ່າງອາຫານ

ແຫຼວ (ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນສີ່)

ນົກ (ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນ2)

ຫຍ້າ (ຜູ້ຜະລິດ)

ຕັກແຕນ 
(ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນ 1)

ເປັດ 
(ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນ2)

  ໄດອາຕອມ (ຜູ້ຜະລິດ)  ແບກທີເຣຍ(ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ)

ປາໃຫຍ່ 
(ຜູ້ບໍລິ ໂພກຂັ້ນ 3)

ກົບ
(ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນ 2)

ນົກ (ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນສອງ
ແລະ ຂັ້ນ 3)

ງູ (ຜູ້ບໍລິ ໂພກຂັ້ນ 3)

ຜູ້ຜະລິດ

ປານ້ອຍ (ຜູ້ບໍລິ 
ໂພກຂັ້ນ 2) 

ແພຣງຕອນສັດ (ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນ1)

ຫອຍ (ຜູ້ບໍລິ
ໂພກຂັ້ນ 1)

ຫຍ້າ
 (ຜູ້ຜະລິດ)
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3.3 ຄວາມສໍາພັນແບບການຢູ່ຮ່ວມກັນ (Symbiotic relationships)  ການຢູ່ຮ່ວມກັນ 
ເປັນການພົວພັນລະຫວ່າງຊະນິດ ຊຶ່ງຊະນິດໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ: Symbiont ອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັບ 
ຊະນິດໜຶ່ງ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ: ເຈົ້າກາຝາກ (Host) ມີ 2 ແບບຄື: ແບບກາຝາກ (Parasitism) 
ແລະ ແບບເພິ່ງພາອາໄສ (Mutualism).
3.3.1 ການກາຝາກ (Parasitism) ການພົວພັນນີ້ຝ່າຍໜຶ່ງຈະໄດ້ປະໂຫຍດ ແລະ ຝ່າຍ 
ໜຶ່ງຈະເສຍປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ແມ່ທ້ອງກັບຄົນເຮົາເປັນການຢູ່ຮ່ວມກັນແບບກາຝາກ, ແຕ່ 
ການກາຝາກນັ້ນ ໂຕກາຝາກ (Parasite) ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າກາຝາກ (Host) ຕາຍ, 
ເພາະຖ້າເຈົ້າກາຝາກຕາຍມັນກໍ່ຈະຕາຍ. ອີງໃສ່ທີ່ຢູ່ອາໄສການກາຝາກແຍກອອກເປັນ 
ສອງຊະນິດຄື:
ກ. ກາຝາກໃນ (Endoparasite) ກາຝາກແບບນີ້ເປັນການກາຝາກຊຶ່ງກາຝາກຈະອາ 
ໄສກິນອາຫານ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າກາຝາກເຊັ່ນ: ແມ່ທ້ອງແປ, 
ແມ່ທ້ອງກົມຊະນິດຕ່າງໆລວມທັງຈຸລະຊີບຕ່າງໆ.
ຂ. ກາຝາກພາຍນອກ (Ectoparasite) ກາຝາກແບບນີ້ອາໄສຢູ່ພາຍນອກຂອງເຈົ້າ 
ກາຝາກເຊັ່ນ: ເຫົາ, ມັດ, ໄຮ, ຫິດ, ກາກ, ກ້ຽນ.
3.3.2 ການເພິ່ງພາອາໄສ (Mutualism) ເປັນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງຊະນິດ ຊຶ່ງຕ່າງ 
ຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ ແຕ່ທັງສອງຊະນິດບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້, ຖ້າແຍກ 
ອອກຈາກກັນທັງສອງຊະນິດຈະຕາຍເຊັ່ນ: ເຫັດເທົາ (Lichen) ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍເຫັດ 
(Fungi) ແລະ ເທົາ (Algae). ສັດເອກະຈຸລັງ (Protozoa) ທ່ີຢູ່ໃນລຳໄສ້ຂອງປວກເປັນຕ້ົນ 
3.4   ການເກື້ອກູນ (Commensalism) ເປັນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງຊະນິດທີ່ຢູ່ຮ່ວມ 
ກັນ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ປະໂຫຍດ ສ່ວນອີກຝ່າຍໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ເສຍປະໂຫຍດ 
ເຊັ່ນ: ດອກເຜີ້ງອາໄສຢູ່ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່, ຕົ້ນພູກັບຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່, ປາສະຫຼາມກັບເຫົາສະຫຼາມ.

III ວົງຈອນຂອງແຮ່ທາດໃນລະບົບນິເວດ
        (Material cycles in the ecosystem)
ສິ່ງມີຊີວິດຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ໃນໂລກນີ້ຕ້ອງອາໄສການໝູນວຽນນໍາໃຊ້ແຮ່ທາດ 
ໃນລະບົບນິເວດ ແລະ ມີການຖ່າຍທອດພະລັງງານດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີມາກ່ອນແລ້ວ. 
ແຮ່ທາດໃນໂລກມີຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ແຮ່ທາດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດ 
ແບ່ງຕາມປະລິມານທີ່ເປັນອົງປະກອບຂອງສິ່ງມີຊີວິດເພີ່ນແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມ 
ຄືສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້: 

ທາດທີ່ຕ້ອງການປະລິມານ
ຫຼາຍ (>1% ຂອງນໍ້າໜັກແຫ້ງ)

ທາດທີ່ຕ້ອງການປະລິມານ
ລະຫວ່າງ (0.2-1% ຂອງ 
ນໍ້າໜັກແຫ້ງ)

ທາດທີ່ຕ້ອງການປະລິ  
ມານໜ້ອຍ (<0.2 %ຂອງ 
ນໍ້າໜັກແຫ້ງ)

ຊື່ທາດ              ສັນ  ຍາລັກ ຊື່ທາດ           ສັນຍາລັກ ຊື່ທາດ         ສັນຍາລັກ
Carbon    C
Hydrogen   H
Nitrogen          N
Oxygen          O
Phosphorus   P

Calcium          Ca     
Chlorine          Cl 
Copper    Cu 
Iron           Fe
Magnesium   Mg 
Potassium   K 
Sodium          Na
Sulfur    S

Aluminium    Al 
Boron     B
Bromine           Br
Chromium         Cr
Cobalt           Co
Fluorine             F 
Gallium           Ga
Iodine     I 
Manganese    Mn
Molybdenium     Mo
Selenium           Se
Silicon     Si
Strontium    Sr
Tin            Sn
Titanium       Ti
Vanadium    V
Zinc            Zn

ຕາຕະລາງ 1:  ປຽບທຽບປະລິມານແຮ່ທາດທີ່ປະກອບເປັນສິ່ງມີຊີວິດ
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ຮອບວຽນຂອງແຮ່ທາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື: 
ຮອບວຽນຂອງນໍ້າ, ຮອບວຽນໃນບັນຍາກາດ ແລະ ຮອບວຽນໃນພາກພື້ນດິນ. 
ກ. ຮອບວຽນຂອງນໍ້າ (Hydrologic Cycles) ເປັນການໜູນວຽນຂອງນໍ້າທີ່ມີຢູ່ໃນ 
ສ່ວນຕ່າງໆຂອງໂລກ.
ຂ.     ຮອບວຽນໃນບັນຍາກາດ (Atmospheric Cycles) ເປັນການໜູນວຽນຂອງ 
ແຮ່ທາດທີ່ມີແຫຼ່ງສະສົມສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນບັນຍາກາດໃນຮູບເປັນທາດອາຍເຊັ່ນ: ຄາບອນ 
ມີແຫຼ່ງຢູ່ໃນບັນຍາກາດ ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນຮູບຄາບອນໄດອອກໄຊດ໌ (CO2) ຫຼື ໄນໂຕຣ
ເຈນມີແຫຼ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນທາດອາຍໄນໂຕຣເຈນ (N2, NO, NO2).
ຄ.     ຮອບວຽນໃນພາກພື້ນດິນ (Lithospheric Cycles) ເປັນການໝູນວຽນຂອງແຮ່ 
ທາດທີ່ມີແຫຼ່ງສະສົມສ່ວນໃຫ່ຍຢູ່ໃນສະພາບຕະກອນ, ຫີນ ແລະ ດິນຕ່າງໆ. ແຫຼ່ງສະສົມ
ສ່ວນໃຫ່ຍຈະຢູ່ໃນພາກພຶ້ນດິນເຊັ່ນ: ຟອສຟໍຣັສ ແລະ ມາດເປັນຕົ້ນ.

1 ວົງຈອນຂອງນໍ້າ (Water cycle)
ນໍ້າເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດສ້າງທົດແທນຄືນໃໝ່ໄດ້ ນໍ້າປະມານ 97% ເປັນນໍ້າໃນ 
ມະຫາສະມຸດ ແລະ ອີກ 3% ເປັນນໍ້າຢູ່ຂົ້ວໂລກ, ແມ່ນໍ້າລໍາເຊ, ນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ອື່ນໆ. 
ໃນການໜູນວຽນຂອງນໍ້າເລີ່ມຈາກແສງແດດທີ່ສ່ອງລົງມາຍັງໂລກ ໂດຍໃຊ້ພະລັງງານ 
ຈາກແສງແດດນີ້ຈະມີຜົນຕໍ່ການລະເຫີຍ (Evaporation) ແລະ ການຄາຍນໍ້າຂອງພືດ 
(Transpiration) ເມື່ອອາຍນໍ້າຕົກກະທົບຄວາມເຢັນຈະເກີດ ການຄວບແໜ້ນ 
(Condensation) ແລ້ວຕົກລົງມາສູ່ພື້ນດິນ ແລະ ມະຫາສະມຸດ ແລ້ວໜູນວຽນແບບ  
ນີ້ໄປເລື່ອຍໆ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນວົງຈອນຂອງນໍ້າຢູ່ໃນສະພາວະທີ່ສົມດຸນ, ແຕ່ໃນປັດ  
ຈຸບັນເສຍຄວາມສົມດຸນອັນເນື່ອງມາຈາກການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເກີດປະກົດ 
ການເຮືອນແກ້ວ.

 ການເຄື່ອນຕົວເທິງໜ້າດິນ

ພື້ນດິນ

ຊຶມຜ່ານສູ່
ພື້ນດິນ

 ການລະເຫີຍອາຍຈາກມະຫາ
 ສະມຸດ ແລະ ຈາກພື້ນດິນ

     ການເຄື່ອນຕົວ
 ຂອງອາຍນໍ້າດ້ວຍລົມ

 ນໍ້າຕົກຈາກຟ້າ
     ລົງສູ່ດິນ 

    ນໍ້າຕົກຈາກຟ້າ 
 ລົງສູ່ມະຫາສະມຸດ

 ພະລັງງານແສງຕາເວັນ

ວົງຈອນຂອງນຳ້
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ວົງຈອນຂອງຄາບອນ 

 ການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອເພີງ 
 ແລະ ໄມ້ 

 ການສັງເຄາະແສງ

 ການເນົ່າເປື່ອຍຂອງຊາກເສດ

 Co2 ໃນບັນຍາກາດ

  ການຫາຍໃຈ
 ຂອງສິ່ງມີຊີວິດ

 ທາດປະສົມຂອງຄາບອນໃນນໍ້າ

 ເສດຫີນ 
 ເສດດິນ

 ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນ 1

ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນສູງ

2 ວົງຈອນຄາບອນ
ຄາບອນເປັນທາດທີ່ປະສົມຢູ່ໃນສານອົງຄະທາດທຸກຊະນິດ, ດັ່ງນັ້ນວົງຈອນຄາບອນ 
ມັກໄປພົວພັນກັບວົງຈອນອື່ນໆ ໃນລະບົບນິເວດ ຄາບອນເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຢ່າງ 
ໜື່ງຈອງທາດອົງຄະທາດທີ່ຢູ່ໃນສິ່ງມີຊີວິດເຊັ່ນ: ຄາໂບໄຮເດຣສ໌, ໂພຣທີນ, ໄຂມັນ ແລະ 
ວິຕາມິນ. ວົງຈອນຄາບອນໝາຍເຖິງແກ໊ສຄາບອນໄດອອກໄຊມ໌ຈາກອາກາດຖືກນໍາເຂົ້າ 
ສູ່ສິ່ງມີຊີວິດ ຫຼື ອອກຈາກສິ່ງມີຊີວິດຄືນສູ່ບັນຍາກາດ ແລະ ນໍ້າໝູນວຽນກັນໄປແບບນີ້ 
ບໍ່ມີມື້ສີ້ນສຸດ, ໂດຍແກ໊ສຄາບອນໄດອອກໄຊມ໌ໃນບັນຍາກາດ ແລະ ນໍ້າຖືກນໍາເຂົ້າສູ່ 
ສິ່ງມີຊີວິດ ຜ່ານຂະບວນການສັງເຄາະດ້ວຍແສງຂອງພືດ, ຄາບອນໄດອອກໄຊມ໌ຈະຖືກ 
ປ່ຽນເປັນສານອົງຄະທາດ ທີ່ມີພະລັງງານສະສົມຢູ່ ຕໍ່ມາສານອົງຄະທາດທີ່ພືດສະສົມໄວ ້
ບາງສ່ວນຖືກຖ່າຍທອດໄປຍັງຜູ້ບໍລິໂພກໃນລະບົບຕ່າງໆ ໂດຍການກິນ ແລະ ຄາບອນ 
ໄດອອກໄຊມ໌ອອກຈາກສິ່ງມີຊີວິດຄືນສູ່ບັນຍາກາດ ແລະ ນໍ້າໄດ້ຫຼາຍທາງເຊັ່ນ: ການຫາຍ 
ໃຈຂອງພືດ ແລະ ສັດ, ການຍ່ອຍສະລາຍສິ່ງຖ່າຍເທຂອງສັດ, ຊາກພືດ, ຊາກສັດ ແລະ 
ການເຜົ່າໄໝ້ຂອງຖ່ານຫີນ, ນໍ້າມັນ ແລະ ຫີນປູນເກີດຈາກການທັບຖົມຂອງຊາກພືດ 
ແລະ ຊາກສັດເປັນເວລານານ.
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3 ວົງຈອນໄນໂຕຣເຈນ
+ ສິ່ງມີຊີວິດທຸກຊະນິດຕ້ອງການໄນໂຕຣເຈນເພື່ອສ້າງໂພຣທິນໃນການຈະເລີນເຕີບ
ໂຕເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນບັນຍາກາດຈະມີໄນໂຕຣເຈນໃນປະລິມານຫຼາຍເຖິງ 78% ກໍ່ຕາມ 
ແຕ່ພືດ ແລະ ສັດກໍ່ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ ໄນໂຕຣນເຈນໃນຮູບແບບຂອງທາດອາຍໄດ້, 
ຈໍເປັນຕ້ອງປ່ຽນໃຫ້ເປັນແອັມໂມເນຍ, ໄນໄຕຣ ແລະ ໄນເຕຣດເສຍກ່ອນ.
+ ດັ່ງນັ້ນໄນໂຕຼເຈນໃນບັນຍາກາດຈິ່ງຕ້ອງປ່ຽນຮູບໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສິ່ງມີຊີວິດ 
ສ່ວນໃຫຍ່ນໍາໄປໃຊ້ໄດ້ ວົງຈອນນີ້ ຈິ່ງປະກອບໄປດ້ວຍຂະບວນການຈັບໄນໂຕຼເຈນ 
(Nitrogen fixation), ຂະບວນການສ້າງແອັມໂມເນຍ (Ammonification), 
ຂະບວນການສ້າງໄນເຕຣດ (Nitrification) ແລະ ຂະບວນການສ້າງໄນໂຕຼເຈນ 
(Denitrification) ຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງອາໄສແບັກທີເຣີຍ ແລະ ຈຸລະຊີບ 
ອື່ນໆ ຈໍານວນຫຼາຍ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົມດຸນຂອງວົງຈອນໄນໂຕຼເຈນ. ການຈັບ 
ໄນໂຕຣເຈນ ໂດຍປົກກະຕິມີ 2 ເສັ້ນທາງດ້ວຍກັນຄື:
1) ຂະບວນການທາງຟີຊິກ ແລະ ເຄມີ (Electrochemical and photochemical 
fixation), ຂະບວນການນີ້ຕ້ອງອາໄສປະກົດການຟ້າແມັບ, ຟ້າຜ່າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະລັງ
ງານສູງພໍທີ່ຈະປ່ຽນໄນໂຕຣເຈນໃນບັນຍາກາດໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບທາດປະສົມຊຶ່ງສິ່ງມີຊີວິດ 
ສ່ວນໃຫ່ຍສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ໄປ.
2) ຂະບວນການທາງຊີວະພາບ (Biological fixation) ສິ່ງມີຊີວິດພວກ ແບັກທີເຣຍ 
ແລະ ແພຼັງຕອນພືດບາງຊະນິດມີຄວາມສາມາດຈັບໄນໂຕຣເຈນອິດສະຫຼະ ແລະ ປ່ຽນ 
ເປັນໄນເຕຣດໄດ້. ລັກສະນະການດຳລົງຊີວິດຂອງສິ່ງມີຊີວິດພວກນີ້ ແບ່ງອອກເປັນ 
ສອງພວກຄື:
ກ. ການຈັບໄນໂຕຣເຈນທີ່ຕ້ອງຮ່ວມຜູ້ອື່ນ (Symbiotic nitrogen fixers). ຕົວຈັບ 
ແບບນີ້ີ້ສ່ວນໃຫ່ຍເປັນພວກແບັກທີເຣຍ ແລະ ເຊື້ອຣາຈຳນວນໜຶ່ງ. ຊະນິດທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຄື 
ແບັກທີເຣຍສະກຸນ Rhizobium ຊຶ່ງອາໄສຢູ່ໃນກະດັນຮາກໝາກຖົ່ວ ແບບເພິ່ງພາອາໄສ 
ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ (Symbiosis).
ຂ. ການຈັບໄນໂຕຣເຈນທີ່ດຳລົງຊີວິດອິດສະຫຼະ (Free living nitrogen fixers) 
ໄດ້ແກ່ພວກ ແພຼັງຕອນພືດ (ເທົາສີຂຽວແກມສີຟ້າ), ແບັກທີເຣຍ ແລະ ຢີສ 
ດັ່ງຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້:
+ ເທົາສີຂຽວແກມສີຟ້າໄດ້ແກ່: Anabaena, Nostoc, Tolypothrix, 
Thrichodesmium, Oscillatoria ແລະ Lyngbya ເປັນຕົ້ນ.
+ ແບັກທີເຣຍ ໄດ້ແກ່: Azotobacter, Clostridium, Rhodospirillales ແລະ
Bacillus. ຢີສ ໄດ້ແກ່: Rhodotorula ແລະ Pullularia ເປັນຕົ້ນ.

 ການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອເພີງ

 ເປັນທາດອາຍ
   N2 & N2O

 ການສ້າງໄນໂຕຼເຈນ

 ພືດດູດເອົາໄປໃຊ້

 ໄນເຕຣດ 

 (NO3-)
 ໄນໄຕຣ 
  (NO2-)

 ການຮ່ວຕົວຂອງອາຍນໍ້າ

 ສານອົງຄະທາດ

     (R-NH2)

 ການປະກອບສ້າງຂອງແຮ່ທາດ

 ແອັມໂມເນຍ
     (NH4+)

 ການສ້າງໄນເຕຣດ

 ການສ້າງໄນເຕຣດ

 ໄນໂຕຼເຈນສະສົມ

   ໃນບັນຍາກາດ

 ປຸຍ

 ໄຫຼສູ່ແມ່ນໍ້າ

 ຊຶມຜ່ານດິນ

 ຊຶມລົງນໍ້າ

 ແຫຼ່ງສະສົມ

 ທາດອາຫານ

 ປະກົດການ

   ຟ້າແມັບ

 ການຈັບໄນໂຕຼເຈນ

   ຂອງແບັກທີເຣຍ 

ວົງຈອນໄນໂຕຣເຈນ
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3) ການສ້າງແອັມໂມເນຍ (Ammonification)
ໃນການຍ່ອຍສະຫຼາຍອາມີໂນອາຊິດ ຫຼື ໂພຣທິນ ເກີດຂຶ້ນຈາກຂະບວນການຍ່ອຍສະ 
ຫຼາຍຂອງແບັກທີເຣຍທີ່ເອີ້ນວ່າ: Ammonifying bacteria ເຊັ່ນ: Pseudomonas 
ແລະ Proteus ການປ່ຽນແປງຕອນນີ້ິຈິ່ງເອີ້ນວ່າ: Ammonification ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ 
ການປ່ຽນຈາກອາມີໂນອາຊິດ ຫຼື ໂພຣທິນໃນຊາກເສດ ຫຼື ໃນຂອງເສຍຈາກຂະບວນ 
ການ ເມຕາບໍລິຊຶມ ເປັນແອັມໂມເນຍ.
4) ການສ້າງໄນເຕຣດ (Nitrification)
ສິ່ງຖ່າຍເທຈາກສັດ, ຊາກເສດຂອງພືດ ແລະ ສັດ ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງແອັມໂມເນຍ 
ຈະຖືກໄນໄຕຣແບັກທີເຣີຍເຊັ່ນ: Nitrosomonos ປ່ຽນໄປເປັນໄນໄຕຣ ແລະ ໄນໄຕຣ 
ຈະຖືກໄນເຕຣດແບັກທີເຣີຍເຊັ່ນ: Nitrobacter ປ່ຽນເປັນໄນເຕຣດຕໍ່ໄປ ການປ່ຽນແອັມ 
ໂມເນຍໄປເປັນໄນໄຕຣ ແລະ ໄນເຕຣດນີ້ເອີ້ນວ່າ: Nitrification.
5) ການສ້າງໄນໂຕຼເຈນ (Denitrification)
ພືດສາມາດນໍາໃຊ້ໄນເຕຣດໄດ້ໂດຍກົງ ແລະ ພືດຈະປ່ຽນໄນເຕຣດໄປເປັນອາມີໂນອາ 
ຊິດ ແລະ ໂພຣທີນຄືນໃໝ່ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະມີການປ່ຽນແປງໄປເປັນໄນໂຕຼເຈນໃນບັນຍາ 
ກາດໂດຍອາໄສ ແບັກທີເຣີຍໃນກຸ່ມ Denitrifying bacteria ເຊັ່ນ: Pseudomonas, 
Thiobacillus ແລະ Micrococcus denitrificans ການປ່ຽນແປງຈາກ ໄນໄຕຣ ແລະ 
ໄນເຕຣດໄປເປັນແກ໊ສໄນໂຕຼເຈນໃນບັນຍາກາດຄືນໃໝ່ ເອີ້ນວ່າ: Denitrification

4 ວົງຈອນຟົດສະຟໍຣັດ (Phosphorus cycle)
ວົງຈອນຟົດສະຟໍຣັດມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດຄື ຟົດສະເຟດເປັນສ່ວນປະກອບຂອງ
ນຸຍຄຼີອິກອາຊິດ, ເປັນສານປະກອບຟົດສະເຟດຂອງໂພຣທີນ (Phosphore protein), 
ເປັນສານປະກອບຟົດສະເຟດຂອງລີພີດ. ນອກຈາກນີ້ແຄນຊຽມຟົດສະເຟດຍັງເປັນ 
ສ່ວນປະກອບຂອງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ປຸຍຟົດສະເຟດເປັນປຸຍທີ່ສໍາຄັນ 
ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດເປັນຢ່າງຍິ່ງ, ການໜູນວຽນຂອງ 
ຟົດສະເຟດເກີດຂຶ້ນໂດຍທີ່ຟົດສະເຟດທີ່ລະລາຍໃນນໍ້າໄດ້ຈະຖືກພືດນໍາໄປໃຊ້ ແລະ 
ສ້າງເປັນໂປຣໂຕປຣາຊືມ໌ (Protoplasm) ໃນພືດເມື່ອສັດມາກິນພືດ ຟົດສະເຟດຈະ 
ຖືກຖ່າຍທອດຈາກພືດເຂົ້າສູ່ສັດ ເມື່ອພືດ ແລະ ສັດຕາຍໄປແບກທີເຣຍຈະຍ່ອຍສະລາຍ 
ສານປະກອບຟົດສະເຟດໃນພືດ ແລະ ສັດໃຫ້ເປັນສານຟົດສະເຟດທີ່ລະລາຍໃນນໍ້າໄດ້, 
ຟົດສະເຟດບາງສ່ວນຈະຖືກປ່ຽນໄປເປັນຫີນຟົດສະເຟດຊຶ່ງເມື່ອຖືກກັດເຊາະ ແລະ ສະ
ຫຼາຍຕົວກາຍມາເປັນຟົດສະເຟດທີ່ລະລາຍນໍ້າໄດ້ອີກ.

 ພື້ນດິນຕື້ນເຂີນຂຶ້ນ

 ຟົດສະເຟດລະລາຍໃນນໍ້າ

 ການຕົກຕະກອນເພື່ອປະກອບເປັນຫີນຟົດສະເຟດໃໝ່

 ຊຶມລົງນໍ້າ

 ສັດ

 ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ

 ພືດ

 ຝົນ

   ການປ່ຽນສະພາບ

 ຂອງຫີນຟົດສະເຟດ

ວົງຈອນຟົດສະຟໍຣັດ

ຟົດສະເຟດ

   ໃນດິນ

 ການຕົກຕະກອນ

 ຂອງສານເຄມີ 

 ແລະ ຫີນຊາຍໃນນໍ້າ

 ຊຶມລົງໃນດິນ
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IV ຊີວະນານາພັນ (Biodiversity)
— ຄວາມໝາຍຂອງຊີວະນານາພັນ: ໝາຍເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງມີຊີວິດຢູ່ 
ບົນໜ້າໂລກ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນທຸກໆ ລະດັບນັບແຕ່ດ້ານພັນທຸກໍາໄປຈົນເຖິງ
ລະບົບນິເວດ, ລວມທັງຂະບວນການຕ່າງໆທາງນິເວດ ແລະ ວິວັດທະນາການທີ່ເຮັດໃຫ້
ບັນດາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີຄວາມຍືນຍົງຄົງຕົວ.
— ຄວາມມະຫັດສະຈັນຢ່າງໜຶ່ງຂອງໂລກເຮົານີ້ກໍ່ຄື ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຮູບແບບ 
ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການທັງຂອງສິ່ງມີຊີວິດເອງ ແລະ ຂອງ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄວບຄູ່ກັນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກອາດີດເຖິງປັດຈຸບັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງນີ້
ຍັງຄົງດໍາເນີນໄປບໍ່ມີມື້ສີ້ນສຸດ. 
— ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນານາພັນ (Biodiversity) ມີຫຼາຍລະດັບຄືຄວາມຫຼາກ 
ຫຼາຍຂອງສິ່ງມີຊີວິດນານາຊະນິດ (Species diversity) ບໍ່ວ່າຈະເປັນພວກຈຸລະຊີບ, 
ພືດ, ສັດ ລວມທັງມະນຸດ ສິ່ງມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດລ້ວນແຕ່ມີອົງປະກອບທາງພັນທຸກໍາທີ່
ແຕກຕ່າງຜັນແປກັນອອກໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (Genetic diversity) ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມ 
ສອດຄ່ອງເໝາະສົມກັບສະພາບແຫລ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສໃນແຕ່ລະແຫ່ງອັນເປັນລະບົບນິເວດທີ່
ຊັບຊ້ອນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍໃນບໍລິເວນຕ່າງໆ ຂອງໂລກ (Ecological diversity).
— ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນດ້ານຊະນິດຂອງສິ່ງມີຊີວິດປະກອບມີ 2 ລັກສະນະສອດຄ່ອງ 
ກັນ ຄື: ມີຄວາມຫຼາຍທາງດ້ານຊະນິດ (Species richness) ຊຶງໝາຍເຖິງຈໍານວນ 
ຊະນິດ ຂອງສິ່ງມີຊີວິດຕໍ່ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງຊະນິດ 
(Species everness) ຈຶ່ງຈະຖືໄດ້ວ່າມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນານາພັນ.
— ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າ ຊະນິດຂອງສິ່ງມີຊີວິດເທິງໜ້າໂລກ ມີປະມານ 
5-30 ລ້ານຊະນິດ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍພືດ, ສັດ ແລະ ຈຸລະຊີບແຕ່ທີ່ໄດ້ມີການສຶກສາມາ 
ໂດຍໃຊ້ຫຼັກການທາງວິທະຍາສາດມີຢູ່ປະມານ 2 ລ້ານຊະນິດເທົ່ານັ້ນ ໃນຈໍານວນ 2 
ລ້ານຊະນິດທີ່ຮູ້ຈັກກັນແລ້ວນີ້ມີພຽງເລັກນ້ອຍປະມານ 0,01% ທີ່ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ 
ສຶກສາ ແລະ ກວດສອບເຖິງຄຸນລັກສະນະທີ່ຈະນໍາມາເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ມະນຸດໃນຮູບ 
ແບບຕ່າງໆ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ. ຕົວຢ່າງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ໄດ້ມີການສຶກສາມາປະ
ກອບມີ ເຊື້ອໄວຣັດ (Virus) 1.000 ຊະນິດ, ແບັກທີເຣຍ 4.760 ຊະນິດ, ເຊື້ອຣາ 
7.000 ຊະນິດ, ເທົາ 26.900 ຊະນິດ, ສັດເອກະຈຸລັງ 30.800 ຊະນິດ, ສັດບໍ່ມີກະດູກ 
ສັນຫລັງ 99.000 ຊະນິດ, ສັດມີກະດູກສັນຫລັງ 44.000 ຊະນິດ ກະຈາຍຢູ່ຕາມສ່ວນ 
ຕ່າງໆຂອງໂລກ, ຈໍານວນປະຊາກອນ ແລະ ຈໍານວນຊະນິດຂອງສິ່ງມີຊີວິດຈະແຕກຕ່າງ
ກັນອອກໄປຕາມສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສິ່ງມີຊີວິດອາໄສຢູ່. 
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ປ່າດົງດິບ

V ຄວາມສໍາຄັນຂອງປ່າດົງດິບ
ປ່າດົງດິບຂະໜາດໃຫຍ່ ຊຶ່ງຄວບຄຸມບໍລິເວນເສັ້ນສູນສູດ ມີອານາເຂດໄປທົ່ວທະວີບ 
ອາເມລິກາຕອນກາງ ແລະ ອາເມລິກາຕອນໃຕ້, ອາຟິລິກາຕອນກາງ, ອາຊີຕາເວັນ 
ອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ອອສຕຣາເລເຊຍຕອນເໜືອ ນັບວ່າເປັນລະບົບນິເວດ ທີ່ມີຄວາມຊັບ 
ຊ້ອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປ່າເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງ 
ຖືກທໍາລາຍດ້ວຍອັດຕາທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ເຖິ່ງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍປານໃດກໍ່ 
ຕາມ. ພື້ນທີປ່າດົງດິບມີ 10% ຂອງພື້ນທີ່ເທິງໜ້າໂລກ, ມີພືດ ແລະ ສັດຊະນິດຕ່າງໆ 
ອາໄສຢູ່ເຖິງ 50-70%, ປ່າດົງດິບເປັນແຫຼ່ງວັດຖຸດິບທີ່ສຳຄັນ ສຳຫຼັບຢາຮັກສາໂລກ 
ແລະ ແຫຼ່ງອາຫານຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດມີພືດ ທີ່ນຳໄປໃຊ້ ເປັນອາຫານມີເຖິງ 1650 ຊະນິດ. 
ປ່າດົງດິບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກຄື ປ່າອາເມຊອນ ໃນປະເທດບຣາຊິນ.

1 ການແບ່ງຊັ້ນຂອງປ່າ
ປ່າດົງດິບທັງຫຼາຍຈະມີໂຄງສ້າງຄ້າຍຄືກັນ ແບ່ງເປັນຊັ້ນຕ່າງໆ 5 ຊັ້ນແຕ່ລະຊັ້ນຈະມີ 
ພືດ ແລະ ສັດສະເພາະຢ່າງ ສັດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະລວມເຂົ້າດ້ວຍກັນ ຫຼື ອາດມີບໍ່ຄົບທັງ 5 
ຊັ້ນກໍ່ໄດ້.
— ຕົ້ນໄມ້ບາງຊະນິດມີຄວາມສູງເຖິງ 50-60 ແມັດ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນລະດັບ 30 - 
40 ແມັດ ຊຶ່ງເປັນເຮືອນຍອດ (Canopy) ຂອງປ່າ ແລະ ແບ່ງເປັນຊັ້ນໆ ຕາມລະດັບ 
ຄວາມສູງໄດ້ 3-5 ຊັ້ນ (A, B, C, D ແລະ E),ໂດຍຊັ້ນ A ເປັນຊັ້ນສູງສຸດ, ພົ້ນຈາກຕົ້ນ
ໄມ້ອື່ນໆ 10 - 15 ແມັດ ຊັ້ນນີ້ຈະມີນົກອິນຊີ ແລະ ນົກລ່າເຫຍື່ອອື່ນໆອາໄສຢູ່ຄອຍຈ້ອງ 
ຈັບກິນສັດອື່ນເປັນອາຫານ. ຊັ້ນ B ເປັນຊັ້ນເຮືອນຍອດຢູ່ເທິງພື້ນດິນ 30 - 40 ແມັດຊັ້ນ 
ນີ້ຈະໜາປະມານ 10 ແມັດ ແລະ ມີຊັ້ນເຮືອນຍອດແຜ່ແຊກໄປໃນຫວ່າງຂອງຊັ້ນ A ດັ່ງ 
ນັ້ນ, ຊັ້ນ A ແລະ B ຈິ່ງເປັນຄ້າຍກັບຮົ່ມຜືນໃຫ່ຍປົກຄຸມຊັ້ນລຸ່ມຂອງຜືນປ່າເກືອບສົມ 
ບູນ. ຊັ້ນຕໍ່ມາເປັນຊັ້ນ C ຊຶ່ງເປັນພວກໄມ້ຢືນຕົ້ນທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດ, ຊັ້ນ D ເປັນພຸ່ມໄມ້, ຕົ້ນ 
ໄມ້ທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍ ລວມທັງຜັກກູດຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ໄມ້ເນື້ອອ່ອນຂະໜາດໃຫ່ຍ.  
ຊັ້ນສຸດທ້າຍ ຊັ້ນ E ເປັນຊັ້ນທີ່ຢູ່ເທິງໜ້າດິນເລັກໜ້ອຍ ຫຼື ຕິດກັບໜ້າດິນເຊັ່ນ: ໄມ້ເນື້ອ 
ອ່ອນຂະໜາດນ້ອຍ, ເບ້ຍໄມ້ (Seeding), ຕົ້ນອ່ອນຂອງໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ.



28               29

ການແບ່ງລະດັບຊັ້ນໃນຊຸມຊົນປ່າໄມ້ 3 ປະເພດ 

2 ປະເພດປ່າໃນລາວ
ຊຸມຊົນພືດໃນປະເທດເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະໃນປະ
ເທດລາວ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດໃຫ່ຍຄື: ປ່າດົງດິບ ແລະ ປ່າປ່ຽນໃບ. ປ່າດົງດິບ 
ຍັງແບ່ງຍ່ອຍອອກເປັນຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ປ່າດົງດິບຊຸ່ມ, ປ່າດິບແລ້ງ, ປ່າຈອມພູສູງ 
ເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນປ່າປ່ຽນໃບກໍ່ໄດ້ແບ່ງຍອ່ຍເປັນຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ປ່າປະສົມປ່ຽນໃບ, 
ປ່າໂຄກ (ປ່າຈິກ-ຮັງ) ເປັນຕົ້ນ, ນອກຈາກນີ້ຍັງມີປ່າແປກ, ປ່າທົ່ງ, ປ່າບຶງອີກດ້ວຍ. 
ອີງຕາມການປະເມີນຂອງຫ້ອງການສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້ກະຊວງ 
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນປີ 1992 ໄດ້ຈັດປະເພດປ່າ ແລະ ປະເມີນເນື້ອທີ່ປົກຄຸມຂອງປ່າ 
ໄມ້ປະເພດຕ່າງໆໃນລາວ ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງທີ 4.1

ປະເພດປ່າ ເນື້ອທີ່ (ເຮັກຕາ) % ຕໍ່ເນື້ອທີ່

ປ່າໂຄກແຫ້ງແລ້ງ 
(Dry Dipterocarp)

1.207.680 5,1

ປ່າດົງດິບແຫ້ງແລ້ງເຂດຕ່ຳ 
(Lower Dry Evergreen)

94.720 0,4

ປ່າດົງດິບແຫ້ງແລ້ງເຂດເນີນສູງ 
(Upper Dry Evergreen)

1.065.600 4,5

ປ່າປະສົມປ່ຽນໃບເຂດຕ່ຳ 
(Lower Mixed Deciduous)

852.480 3,6

ປ່າປະສົມປ່ຽນໃບເຂດສູງ 
(Upper Mixed Deciduous)

7.459.200 31,5

ເຂດຂາດປ່າຊົ່ວຄາວ
(Gallery Forest)

94.720 0,4

ປ່າແປກ (Coniferous) 118.400 0,5

ປ່າປະສົມປ່າແປກ/ປ່າໄມ້ໃບກວ້າງ 
(Mixed Coniferous/Broadleaved)

284.160 1,2

ລວມເຂດຍ່ອຍປ່າປົກຄຸມ 
(Sub Total Forest Cover)

11.176.960 47,2

ລວມເຂດຍ່ອຍບໍ່ແມ່ນປ່າປົກຄຸມ 
(Total Nonforest Cover)

12.503.040 52,8

ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ (Total Land Area) 23.680.001 100,0

ຕາຕະລາງທີ 2   ເນື້ອທີ່ປົກຄຸມຂອງປ່າປະເພດຕ່າງໆຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ

 ການແບ່ງຊັ້ນໃນປ່າດິບຊູ່ມ

 ການແບ່ງຊັ້ນໃນປ່າປ່ຽນໃບ

 ການແບ່ງຊັ້ນໃນປ່າປະສົມ

          
           A
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           A
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3 ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ
ເກືອບ 68 % ຂອງເນື້ອທີ່ປະເທດລາວຖືກປົກຄຸມດ້ວຍປ່າດົງດິບມາແຕ່ເດີມ, 23% 
ເປັນປ່າປະສົມ ແລະ 7% ເປັນປ່າໂຄກ (ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວ 
ກັບປ່າສະຫງວນ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, 2003. ອ້າງຈາກ Mackinnon. 
1986). ຕົວເລກດ້ານການປົກຄຸມຂອງປ່າໄມ້ຂອງລັດຖະບານແມ່ນ 47% ໃນປີ 1998 
(ອ້າງຈາກ ອວຕສ 2001). ທະນາຄານໂລກໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ 80% ຂອງເນື້ອທີ່ປະ 
ເທດລາວທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍປ່າໄມ້ນັ້ນ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປ່າໄມ້ນັ້ນແມ່ນເຊື່ອມໂຊມ 
ທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະກອບເປັນເນື້ອທີ່ປົກຄຸມຂອງປ່າ (ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດຂອງ 
ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບປ່າສະຫງວນ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, 2003. ອ້າງຈາກ 
World bank. 2001). ແນວໃດກໍ່ຕາມຕົວເລກດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນແນ່ນອນ, ລັດຖະບານ 
ກຳລັງດຳເນີນການ ເລື່ອງຕົວເລກເປີເຊັນການປົກຄຸມຂອງປ່ານີ້ຢູ່, ເຖິງວ່າຂໍ້ມູນການປະ 
ເມີນຂອງ DTZMRC ໄດ້ລາຍງານວ່າ ລາວຍັງມີປ່າພຽງ 39,7% ແຕ່ຕົວເລກນີ້ລາວກໍ່
ຍັງບໍ່ທັນຮັບຮອງເທື່ອ. ສິ່ງທີ່ແນ່ນອນທີ່ສຸດແລ້ວກໍ່ຄື: ໃນປີ 1993 ລັດຖະບານລາວ 
ໄດ້ສ້າງຕັ້ງລະບົບປ່າສະຫງວນລະດັບຊາດ ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ 20 
ແຫ່ງ ກວມເອົາ 12,5%, ລະດັບແຂວງທຸກແຂວງ 8,5% ລວມທັງໝົດປະມານ 21% 
ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດຕາມລຳດັບ, ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນອັດຕາສ່ວນສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ  
(IUCN ປະຈຳ ສປປ ລາວ 1999) ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດມີ 
ຈໍານວນ 24 ແຫ່ງໄດ້ກະຈາຍຢູ່ທຸກພາກຂອງປະເທດ ດັ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:
 

ລ/ດ ຊື່ປ່າສະຫງວນ ເນື້ອທີ່
(ເຮັກຕາ)

ປີປະກາດ ທີ່ຕັ້ງ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24

ພູແດນດິນ 
ນໍ້າຮ້າ
ນໍ້າກ່ານ
ນໍ້າແອດ
ພູເລີຍ 
ນໍ້າຊໍາ 
ນໍ້າປຸຍ
ພູພະນັງ
ພູເຂົາຄວາຍ
ນໍ້າກະດິງ 
ພູຫີນປູນ 
ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ
ຫີນໜາມ-ໜໍ່
ພູຊ້າງແຫ່
ດົງພູວຽງ
ເຊຊັບ
ເຊບັ້ງນວນ 
ດົງຫົວສາວ
ພູຊຽງທອງ
ເຊປຽນ
ດົງອໍາພາມ
ພູສະບົດ-ປຸ່ງຈອງ
ພູຫີຜີ
ລະວິງ ລະເວີນ

222.000 
222.400
136.000 
170.000 
150.000 
70.000 
191.200 
70.000 
200.000 
169.000 
150.000 
353.200 
82.000 
109.900 
197.000 
133.500 
150.000 
110.000 
120.000 
240.000 
200.000 
149.000 
87.350 
86.000 

29.10.1993 
29.10.1993 
29.10.1993 
29.10.1993 
29.10.1993 
29.10.1993 
29.10.1993 
29.10.1993 
29.10.1993 
29.10.1993 
29.10.1993 
29.10.1993 
29.10.1993 
07.07.1996 
1995 
29.10.1993 
29.10.1993 
29.10.1993 
29.10.1993 
29.10.1993 
12.05.2008 
10.12.2009 
25.02.2011 
25.02.2011

ຜົ້ງສາລີ
ຫຼວງນໍ້າທາ
ບໍ່ແກ້ວ
ຫົວພັນ
ຫົວພັນ/ຫຼວງພະບາງ/ຊຽງຂວາງ
ຫົວພັນ¬ 
ໄຊຍະບູລີ
ວຽງຈັນ/ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ/ນະຄອນຫຼວງ/ບໍລິຄໍາໄຊ
ບໍລິຄໍາໄຊ
ຄໍາມ່ວນ
ບໍລິຄໍາໄຊ/ຄໍາມ່ວນ 
ຄໍາມ່ວນ
ສະຫວັນນະເຂດ
ສະຫວັນນະເຂດ
ສາລະວັນ/ເຊກອງ
ສະຫວັນນະເຂດ/ສາລະວັນ
ຈໍາປາສັກ
ສາລະວັນ/ຈໍາປາສັກ
ຈໍາປາສັກ/ອັດຕະປື
ອັດຕະປື
ຊຽງຂວາງ
ອຸດົມໄຊ
ສະຫວັນນະເຂດ

ລວມ 3.768.550

ຕາຕະລາງ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 24 ແຫ່ງໃນ ສປປ ລາວ
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ພາກ II:     ບັນຫາໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວະນານາພັນ ແລະ ບັນຫາມົນລະພິດໃນສິ່ງແວດລ້ອມ
1 ບັນຫາໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວະນານາພັນ
ສັດຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ ມະນຸດເຮົາໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ມີບົດບາດຄອບຄອງໂລກເໜືອກວ່າສິ່ງ 
ມີຊີວິດຊະນິດອື່ນໆການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດຢ່າງວ່ອງໄວ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງໂລກ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ. ເນື້ອທີ່ໜ້າດິນຂອງໂລກ 1/3 ຫາ 1/2 ໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງດ້ວຍກິດຈະກໍາຂອງມະ 
ນຸດໄປຢ່າງຖາວອນ (Vitounsek et al.1997). ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງເປັນຜູ້ປ່ຽນ
ແປງ ທາງດ້ານໜ້າທີ່ຂອງລະບົບທໍາມະຊາດຂອງໂລກອີກຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ປ່ຽນແປງບັນ
ຍາກາດຂອງໂລກ ໂດຍການປ່ອຍອາຍຄາບອນໄດອອກໄຊມ໌ (CO2) ຈາກໂຮງງານອຸດ 
ສະຫະກໍາທີ່ເປັນທາດອາຍເຊິ່ງເປັນຕົວການສໍາຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງໂລກ
ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຄຽງຄູ່ກັບການທໍາລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ (Ozone) ຈາກຜະລິດຕະພັນ 
ຄຼໍໂຣຟຼູໂຣຄາບອນ (Chloroflurocarbon) ຊື່ຫຍໍ້ວ່າ: CFC ເຊິ່ງເປັນກາສທີ່ຖືກຜະລິດ 
ຂຶ້ນໂດຍມະນຸດເອງ. ໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງຕໍ່ຊີວະນານາພັນແມ່ນເປັນບັນຫາທີ່ໝົດທັງໂລກ 
ກໍາລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່. ໄພຂົ່ມຂູ່ດັ່ງກ່າວກວມເອົາການສູນເສຍທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການແຜ່ຂະ
ຫຍາຍຂອງກຸ່ມຮ່າງກາຍ ບຸກລຸກຕໍ່ຊີວະນານາພັນ, ມົນລະພິດ, ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດເກີນຂອບເຂດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ໃນໂລກ.
ນອກນັ້ນສາເຫດຂອງການສູນເສຍຊີວະນານາພັນຍັງແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ,
ການອົບພະຍົບ, ຄວາມຍາກຈົນ, ການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ປຸກສ້າງ, ການປະຕິບັດລະບຽບ
ກົດໝາຍບໍ່ເຂັ້ມງວດ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. 
— ການສູນເສຍ ແລະ ການຕັດແຍກທີ່ຢູ່ອາໄສ: ຖືວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່
ສັດປ່າ ແລະ ພັນພືດໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການສູນພັນຂອງຊະນິດ        
(Rosenburg and Raphael 1986; Wilcox and Murphy 1985), ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ 
ສັດ ແລະ ພືດ ຍັງຖືກຕັດແຍກຍ້ອນການປ່ຽນແປງທາງທໍາມະຊາດເອງເຊັ່ນ: ແຜນດິນ 
ໄຫວ ຫຼື ປະກົດການທາງລົບທາງດ້ານທໍລະນີສາດ. ນອກຈາກນີ້ຄົນເຮົາຍັງເປັນຕົວການ 
ສໍາຄັນໃນໄພຂົ່ມຂູ່ ຄືຄົນເຮົາ ໄດ້ເປັນຜູ້ປ່ຽນແປງພູມສັນຖານເພື່ອເຮັດການກະສິກໍາມາ 
ເປັນພັນປີແລ້ວ. ປັດຈຸບັນນີ້ ກິດຈະກໍາທາງດ້ານການກະສິກໍາເປັນສາເຫດໃຫຍ່ຕົ້ນຕໍ 
ຂອງການສູນເສຍ ແລະ ການຕັດແຍກຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດໃນທົ່ວໂລກ.                                                         
— ກຸ່ມຮ່າງກາຍບຸກລຸກ (Invasive species): ແມ່ນເປັນຮ່າງກາຍທີ່ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການ 
ອະນຸລັກຊີວະນານາພັນໃນທົ່ວໂລກ, ການຂົ່ມຂູ່ໃນລະດັບເອກະຖານຂອງຊະນິດໃດໜຶ່ງ 
ມີຄວາມສໍາຄັນອັນດັບສອງ ກົງກັນຂ້າມ ການຂົ່ມຂູ່ລະດັບລະບົບນິເວດວິທະຍາເປັນ
ການຂົມຂູ່ລະດັບໜຶ່ງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເມື່ອຄົນເຮົາໄດ້ນໍາເອົາຊະນິດໃດໜຶ່ງຈາກຊີກ 
ໂລກໜຶ່ງໄປອີກຊີກໂລກໜຶ່ງ, ມັນຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບກົກເຄົ້າພື້ນຖານ 
ຂອງຊີວະນານາພັນຂອງໂລກ ແລະ ການວິວັດທະນາການຂອງຊະນິດໃໝ່.

ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

ພູ ແດນດິນ
Phou Daem Dinh

ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

ພູ ເລີຍ
Phou Loeuy

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ນ້ຳ ກ່ານ
Nam Kane

ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ພູ ເຂົາຄວາຍ 
Phou  Khao Khouay

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ແຂວງ ຫົວພັນ ນ້ຳ ຊຳ
 Nam Xam

ນ້ຳ ແອດ
Nam Et

      ນ້ຳ ກະດິງ
Nam Ka ding

ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ພູ ຫີນປູນ
Phou Hin Poun

ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

ພູ ຊ້າງແຫ່
Phou Xang He

ເຊ ບັ້ງນວນ
Xe Bang Nouan

ຫີນໜາມໜໍ່
Hin Nam No

ນາກາຍ- ນ້ຳເທີນ 
Nakai-Nam Theun

ເຊ ຊັບ
Xe Sap

      ດົງ ອຳພາມ 
Dong Am pham

ເຊ ປຽນ
Xe Piane

ແຂວງ ອັດຕະປື 

ແຂວງ ເຊກອງ

ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ດົງ ຫົວສາວ
Dong Hua Sao

ພູ ຊຽງທອງ
Phou Xiang Thong

ແຂວງ ສາລະວັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ທິດເໜືອ
N

ທິດຕະວັນຕົກ

W

ທິດຕະວັນອອກ

E

S

ທິດໃຕ້

ພູ ແດນດິນ
ນ້ຳ ຮ້າ

ນ້ຳ ກ່ານ
ນ້ຳ ແອດ

ພູ ເລີຍ
ນ້ຳ ຊຳ
ນ້ຳ ປຸຍ

ພູ ພະນັງ
ພູ ເຂົາຄວາຍ

ນ້ຳ ກະດິງ
ພູ ຫີນປູນ

ນາກາຍ- ນ້ຳເທີນ
ຫີນໜາມໜໍ່
ພູ ຊ້າງແຫ່
ດົງ ພູວຽງ

ເຊ ຊັບ
ເຊ ບັ້ງນວນ
ດົງ ຫົວສາວ
ພູ ຊຽງທອງ

ເຊ ປຽນ
ດົງ ອຳພາມ

ພູສະບົດ-ປຸ່ງຈອງ
ພູຫີຜີ

ລະວິງລະເວີນ

Phou Daem Dinh = 222.000 ha
Nam Ha = 222.400 ha
Nam Kane = 136.000 ha
Nam Et = 170.000 ha
Phou Loeuy = 150.000 ha
Nam Xam = 70.000 ha
Nam Poui = 191.200 ha
Phou Phanang = 70.000 ha
Phou Khao Khouay = 200.000 ha
Nam Kading = 169.000 ha
Phou Hin Poun = 150.000 ha
Nakai-Nam Theun = 353.200 ha
Hin Nam No = 82.000 ha
Phou Xang He = 109.000 ha
Dong Phou Vieng = 197.000 ha
Xe Sap = 133.500 ha
Xe Bang Nouan = 150.000 ha
Dong Hua Sao = 110.000 ha
Phou Xiang Thong = 120.000 ha
Xe Piane = 240.000 ha
Dong Ampham = 200.000 ha
Phou Sabod -Phoungjong = 149.000 ha
Phou Hipee = 87.356 ha
Laving lavern = 86.000 ha

ການແຈກຢາຍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນ ສປປ ລາວ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ລະວິງ ລະເວີນ
 La ving la vern

ພູສະບົດ-ປຸ່ງຈອງ
Phou Sabod 

  Phoun gjong         

ດົງ ພູວຽງ
Dong  Phou Vieng

ນ້ຳ ຮ້າ
Nam Ha

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພູ ຫີຜີ
Phou HiPee

ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

ພູ ພະນັງ
Phou Pha Nang

ນຳ້ປຸຍ
Nam Poui
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• ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃນ ສປປ ລາວ: ປະເທດເຮົາເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ອຸດົມ 
ສົມບູນໄປດ້ວຍພູຜາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດ 
ແມ່ນຍັງໄດ້ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນຕົ້ນຕໍ ຊຶ່ງເປັນເສດຖະກິດ ແບບພໍກຸ້ມ 
ຢູ່ກຸ້ມກິນ, ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 85% ຍັງອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ເຮັດການກະສິກໍາ 
ແລະ ການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເປັນຕົ້ນຕໍ. 

   ຊື່ລາວ          ຊື່ວິທະຍາສາດ    ສ່ວນທີ່ນໍາມາໃຊ້  ການນໍາໃຊ້

ເຫັດບົດ Lentinus polychrous ທຸກສ່ວນ ອາຫານ

ໝາກຄໍ້ Livistona saribus ໝາກ ອາຫານ

ຫົວກອຍ Dioscorea hispida ຫົວ ອາຫານ

ຜັກຫວານ Melientha suavis ໃບອ່ອນ ໝາກ ດອກຈູມ ອາຫານ

ເຄືອເຂົາຮໍ Tinospora crispa ລໍາ ເປັນຢາ

ຢາຫົວ Smilax glabra ຫົວ ເປັນຢາ

ກົກອ່ຽນດ່ອນ Eurycoma harmandina ຮາກ ເປັນຢາ

ດອກແຂມ Thysanolaena maxima ຊໍ່ດອກ ເສັ້ນໄຍ

ໄມ້ສ້າງໄພ Dendrocalamus lonoifimbriatus ລໍາຕົ້ນ ເສັ້ນໄຍ, 
ອາຫານ

ປໍສາ Broussonetia papyrifera ເປືອກ ເສັ້ນໄຍ

ເກດສະໜາ Aquilaria crassna ເນື້ອໄມ້ທີ່ຖືກແມງເຈາະ 
ກາຍເປັນໄມ້ຫອມ

ສານສະກັດ 
ເຮັດນໍ້າຫອມ

ແຝກຫອມ Vetiveria zizanioides ຮາກ (ນໍ້າມັນ) ສານສະກັດ

ໝາກເຍົາ Jatropha curcas ແກ່ນ ສານສະກັດ 
ເຮັດນໍ້າມັນ
(Biodiesel)

ຕາຕະລາງທີ 4: ຕົວຢ່າງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງບາງຊະນິດທີ່ປະຊາຊົນເຮົານໍາມາໃຊ້ປະ 
ໂຫຍດ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ

2 ບັນຫາມົນລະພິດໃນສິ່ງແວດລ້ອມ
ຄວາມໝາຍຂອງມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ: ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມໝາຍເຖິງສິ່ງແວດ 
ລ້ອມ ທີ່ມີມວນສານ (Pollutants) ທີ່ເປັນພິດປົນເປື້ອນຢູ່ຫຼາຍເກີນຂີດຈໍາກັດ ທີ່ທໍາມະ 
ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຈະຮັບໄດ້ ຈົນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງມະນຸດ, 
ພືດ, ສັດ ແລະ ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ.  
— ສາເຫດຂອງມົນລະພິດໃນສິ່ງແວດລ້ອມ: ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມເປັນຜົນສືບ
ເນື່ອງມາຈາກຄວາມສະຫຼຽວສະຫຼາດຂອງມະນຸດ ທີ່ມີການພັດທະນາໃນທຸກໆດ້ານ ໂດຍ
ບໍ່ໄດ້ຫາທາງປ້ອງກັນປັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕາມມາເຮັດໃຫ້ມະນຸດເອງ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະນາໄມຂອງມະນຸດທັ້ງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ. ສາເຫດ 
ຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນມາຈາກ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ 
ມະນຸດ ເພາະເປັນສິ່ງມີຊີວິດ ທີ່ມີບົດບາດຕໍ່ລະບົບນິເວດຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະບົດ 
ບາດໃນຖານະຜູ້ບໍລິໂພກລະດັບສູງສຸດຂອງຕ່ອງໂສ້ອາຫານ, ເປັນຜູ້ໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ 
ແຮ່ທາດສານອາຫານ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນບັນດາສິ່ງມີຊີວິດທີ່ມ ີ
ໃນໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອປະຊາກອນມະນຸດເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ 
ຊາດໃນໂລກ ຖືກໃຊ້ໄປເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດຂອງມະນຸດຈົນຊັບພະຍາກອນຫຼາຍປະ  
ເພດໄດ້ສູນຫາຍໄປໂດຍບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ເຊັ່ນ: ເຊື້ອເພີງທໍາມະຊາດ ແລະ ຊັບພະ 
ຍາກອນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ສູນພັນໄປ. ນອກຈາກນີ້ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວຂອງມະ 
ນຸດຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດສິ່ງເສດເຫຼືອ (Waste) ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາມົນລະພິດຕ່າງໆນໍາອີກ.
— ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ: ບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນ 
ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມປາຍເຫດ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງທຸກມຸມໂລກ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການກະ
ທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດທຳມະຊາດຂອງໂລກ ກໍ່ຄືຄວາມບໍ່ມີສະເຖຍລະພາບຂອງໂລກໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ວົງຈອນອາຫານ, ແຫຼ່ງນ້ຳ, ອາກາດ, ພະລັງງານຄວາມ 
ຮ້ອນ. ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດພາໃຫ້ເກີດຝົນຕົກຜິດລະດູການ ອາກາດຮ້ອນ 
ຫຼື ເຢັນຜິດປົກກະຕິ ແລະ ເກີດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ 
ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບອັນຮຸນແຮງຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການຜະລິດ 
ກະສິກຳຕົກຕໍ່າ, ພະຍາດຊະນິດໃໝ່ໆ ເກີດຂຶ້ນທົ່ວໄປ ແລະ ອື່ນໆ. ເພື່ອຢາກແກ້ໄຂບັນ 
ຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕົ້ນເຫດໃນລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບ 
ໂລກດ້ວຍກ້ອນທຶນອັນມະຫາສານ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄ້ວາຫາສາເຫດ, ວິທີປ້ອງກັນ, 
ແກ້ໄຂ ແລະ ອອກລະບຽບການ ດ້ານກົດໝາຍສາກົນ.
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ພາວະເຮືອນແກ້ວ (Greenhouse effect)
ພາວະເຮືອນແກ້ວແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ ?
ໃນສະພາບປົກກະຕິ ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກຈະປະກອບດ້ວຍ ໂອໂຊນ, ອາຍນໍ້າ ແລະ 
ກາສຊະນິດອື່ນໆ ຈໍານວນໜຶ່ງໃນບັນດາກາສດັ່ງກ່າວນີ້ ໂອໂຊນຊຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ກັ່ນຕອງ 
ລັງສີຄື້ນສັ້ນ ແລະ ຄື້ນຍາວທີ່ສ່ອງລົງມາສູ່ພື້ນຜິວໂລກ ໝາຍຄວາມວ່າຄວາມຮ້ອນ 
ທີ່ຜ່ານລົງມາຫາພື້ນຜິວໂລກ ໄດ້ຖືກເກັບໄວ້ບາງສ່ວນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ໂລກມີອຸນຫະ 
ພູມເໝາະສົມຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງຫຼາຍ. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ ມະນຸດກໍາລັງ 
ປ່ຽນແປງ ອຸນຫະພູມຂອງໂລກຢ່າງຮ້າຍແຮງໂດຍການສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ສານເຄມີບາງ 
ຊະນິດໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດທໍາລາຍເກາະປ້ອງກັນຂອງໂລກ ຊຶ່ງເປັນເຫດເຮັດ 
ໃຫ້ເກາະປ້ອງກັນນີ້ບໍ່ສາມາດລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກໄດ້ດີ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວໂລກ ແລະ 
ຊັ້ນບັນຍາກາດມີອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ. ໃນປັດຈຸບັນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກມີປະລິມານ 
ກາສບາງຊະນິດຫຼາຍ ເກີນຄວາມສົມດຸນທາງທໍາມະຊາດອັນເນື່ອງມາຈາກການກະ 
ທໍາຂອງມະນຸດເຊັ່ນ: ການປ່ອຍກາສ ຄາບອນໄດອອກໄຊດ໌ (CO2), ກາສມີເທນ (CH4), 
ກາສ ໄນຕຣັສອອກໄຊມ໌ (N2O) ແລະ ຄຼໍໂຣຟຼູໂຣຄາບອນ (CFC), ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ກາສ 
ເຫຼົ່ານີ້ ມີຄຸນສົມບັດພິເສດຄື ສາມາດດູດກືນລັງສີຄື້ນຍາວອິນຟຣາເຣດໄດ້ດີຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ 
ເມື່ອພື້ນຜິວໂລກປ່ອຍລັງສີອິນຟຣາເຣດຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ກາສເຫຼົ່ານີ້ຈິ່ງດູດກືນລັງ 
ສີອິນຟຣາເຣດເອົາໄວ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຖືກສະສົມຢູ່ບໍລິເວນພື້ນຜິວໂລກ ແລະ 
ຊັ້ນບັນຍາກາດເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ພື້ນຜິວໂລກຈິ່ງມີອຸນຫະພູມເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເຮົາເອີ້ນກາສ 
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາວະແບບນີ້ວ່າ: ”ກາສເຮືອນແກ້ວ (Greenhouse gases)” 

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງກາສພິດເຮືອນແກ້ວແຕ່ລະປະເພດ: 
+ ກາສຄາບອນໄດອອກໄຊດ໌ ສ່ວນໃຫຍ່ເກີດມາຈາກການເຜົາໄໝ້ສິ່ງເສດເຫຼືອ, 
ນໍ້າມັນເຊື້ອເພີງຕ່າງໆ.
+ ອາຍນໍ້າ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດໂດຍທໍາມະຊາດ.
+ ໂອໂຊນ (Ozone ຫຼື O3) ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດໂດຍທໍາມະຊາດ.
+ ກາສມີເທນ ເກີດຈາກການເໜົ່າເປື່ອຍຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ແລະ ບ່ອນມີນ້ຳຖ້ວມຂັງ  
ເປັນເວລາດົນເຊັ່ນ:ໃນນາເຂົ້າຕ່າງໆ.
+ ກາສໄນຕຣັສອອກໄຊດ໌ ເກີດຈາກການເນົ່າເປື່ອຍຂອງພືດ, ການນຳໃຊ້ປຸຍເຄມີ, 
ກາສຊະນິດນີ້ມີຄວາມສາມາດຄົງຕົວຢູ່ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100 ປີ
+ ກາສຄຼໍໂຣຟຼູໂຣຄາບອນ ເກີດຈາກການຜະລິດໃນອຸດສະຫະກຳເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ການຜະລິດເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຢັນເຊັ່ນ: ແອເຢັນ, ຕູ້ເຢັນ, ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເກີດ 
ຄວາມດັນ ເຊັ່ນ: ສະເປ ແລະ ຜະລິດເຮັດໂຟມ. 

ກາສ CFC

ແສງສະທ້ອນກັບ
ແສງຖືກດູດຊັບ

ແສງລັກຫຼອດຂຶ້ນໄປເທິງຊັ້ນບັນຍາກາດ
ຂອບຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດ

ການຈູດປ່າ

ແສງຖືກກືນໂດຍຊັ້ນບັນຍາກາດ 

ແລະ ໂລກ

ເຄື່ອງຈັກແລ່ນດ້ວຍ

ນໍ້າມັນເຊື້ອເພີງ

ແສງຖືກກືນໂດຍກາສເຮືອນແກ້ວ 

(CO2, CH4, H2O, NOx, SOx)

ການເຜົ່າໄໝ້ເຊື້ອເພີງ

ແລະ ກາສເຮືອນແກ້ວ 

ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງກາສພິດເຮືອນແກ້ວ
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• ວິທີແກ້ໄຂ: ການແກ້ໄຂ ຕ້ອງອາໄສສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຈິ່ງຈະມີປະ
ສິດທິພາບດັ່ງ: ຕ້ອງເລີ່ມຈາກໝົດທຸກຄົນຮ່ວມກັນອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຍືນຍົງ,  ຢຸດຕິການ 
ຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການປູກປ່າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ 
ທົດແທນ, ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ປຸຍເຄມີ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ 
ການນຳໃຊ້ດິນ, ຄຸນນະພາບຂອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຕໍ່
ສາເຫດການເກີດສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໂລກຮ້ອນອີກດ້ວຍ. 
ຄວນປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຄວນປັບໄໝໃສ່ໂທດຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ 
ຢ່າງຈິງຈັງ.

• ຊັ້ນໂອໂຊນ: ໂອໂຊນເປັນກາສຊະນິດໜຶ່ງ ເປັນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງກາສອັອກຊີເຈນ 
ທີ່ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ມີຄວາມໄວຕໍ່ການເກີດປະຕິກິລິຍາສູງ. ໂອໂຊນໃນບັນຍາກາດມີ 
ປະລິມານໜ້ອຍ ສະເລ່ຍປະມານ 3 ໃນ 10 ລ້ານ ໂມເລກຸນອາກາດ. ໂອໂຊນ ໃນບັນຍາ
ກາດພົບຫຼາຍຢູ່ໃນສອງບໍລິເວນ ຄື: 90% ພົບຢູ່ບໍລິເວນຊັ້ນບັນຍາກາດ ສະຕຣາໂຕສະ 
ແຟຣ໌ (Stratosphere) ທີ່ມີຄວາມສູງລະຫວ່າງ 10-50 ກິໂລແມັດ ໃນບໍລິເວນຊັ້ນນີ້ 
ພົບໂອໂຊນມີຄວາມໜາແໜ້ນທ່ີຄວາມສູງປະມານ 15-35 ກິໂລແມັດ ເອ້ີນວ່າ: ຊ້ັນໂອໂຊນ.
ສ່ວນອີກ 10 % ທີ່ເຫຼືອແມ່ນພົບຢູ່ບໍລິເວນຊັ້ນລຸ່ມລົງມາ ຄື: ຊັ້ນໂຕຣໂຟສແຟຣ໌ 
(Troposphere) ຊັ້ນນີ້ມີຄວາມສູງປະມານ 10 ກິໂລແມັດ. ໂອໂຊນເຖິງຈະມີປະລິມານ 
ພຽງເລັກນ້ອຍແຕ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນບັນຍາກາດຫຼາຍ ແລະ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດ 
ເທິງໜ້າໂລກ ຄື: ມັນເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນລັງສີ Ultraviolet (UV) ຈາກແສງຕາເວັນທີ່ 
ຊ່ອງລົງມາໂລກຂອງເຮົາ ລັງສີນີ້ເປັນລັງສີຄື້ນສັ້ນບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ ແລະ ເປັນອັນ
ຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດ ເພາະເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເລັງຜິວໜັງ. ນອກຈາກຜົນເສຍດັງທີ່ 
ໄດ້ກ່າວມາຂ້ອງເທິງນີ້ແລ້ວ ໂອໂຊນ ກໍ່ຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດໃນການນໍາມາຂ້າເຊື້ອໂຣກໄດ້ 
ທຸກຊະນິດ ແລະ ນໍາມາລ້າງສານພິດທີ່ຕົກຄ້າງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ນໍາມາແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າເສຍ 
ແລະ ນໍາມາຂ້າເຊື້ອໃນຂະບວນການຜະລິດນໍ້າດື່ມບໍລິສຸດເປັນຕົ້ນ.

ຊັ້ນສຕຣາໂຕສແຟ

ຊັ້ນໂອໂຊນ

ຊັ້ນໂທຣໂປສແຟ

ໂລກ

ຊັ້ນໂອໂຊນ ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ (Ozone layer)
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• ປະກົດການທີ່ຊັ້ນໂອໂຊນຖືກທໍາລາຍ: ການເກີດຊ່ອງໂວ່ຂອງຊັ້ນໂອໂຊນພົບຄັ້ງ 
ທໍາອິດໃນປີ 1985 ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງອອກທຸກປີໃນຄະນະທີ່ອຸນຫະພູມໂລກ 
ເພີ່ມສູງຂຶ້ນທີ່ຊັ້ນລຸ່ມຂອງບັນຍາກາດຊັ້ນໂຕຣໂປສແຟຣ໌ ຊຶ່ງເກີດຈາກປະກົດການເຮືອນ 
ແກ້ວ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມການສູນເສຍໂອໂຊນ ພັດເກີດຂຶ້ນຢູ່ຊັ້ນເທິງຂອງບັນຍາກາດສະ
ຕຣາໂຕສແຟຣ໌ ຊຶ່ງເປັນຊັ້ນທີ່ປ້ອງກັນລັງສີ UV ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ພືດ, ສັດ ແລະ ມະ 
ນຸດ. ການສູນເສຍໂອໂຊນ ແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກກາສຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນມີຊື່
ວ່າ ຄຼໍໂຣຟຼູໂຣຄາບອນ (Chlorofluorocarbon) ຫຼື CFC ກາສນີ້ບໍ່ເກີດຂຶ້ນເອງໂດຍ 
ທຳມະຊາດ, ແຕ່ມະນຸດເຮົາເປັນຜູ້ຜະລິດຂຶ້ນມາເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນອຸດສະຫະກຳການຜະ 
ລິດເຄື່ອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຢັນເຊັ່ນ: ແອເຢັນ, ຕູ້ເຢັນ. ນອກນີ້ຍັງໃຊ້ເປັນສ່ວນປະສົມ 
ຂອງສະເປເກືອບທຸກຊະນິດ ລວມທັງໃຊ້ໃນການຜະລິດພຣາສຕິກ, ໂຟມ ເປັນຕົ້ນ. ທາດ 
ອາຍດັ່ງກ່າວ ມີປະໂຫຍດທີ່ສຸດເມື່ອມີການນຳໃຊ້ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ມັນຈະເປັນ 
ພິດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ ເມື່ອມັນຖືກປ່ອຍສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ເພາະທາດດັ່ງກ່າວເປັນຕົວການ 
ໃນການທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ. ກາສ CFC ທີ່ປ່ອຍຂຶ້ນສູ່ບັນຍາກາດ ເມື່ອໄປກະທົບກັບ 
ລັງສີ UV ມັນຈະເກີດປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີແລ້ວປົດປ່ອຍອາຕອມ Cl ເສລີອອກໄປອາ 
ຕອມ Cl ທີ່ປົດປ່ອຍອອກຈະໄປເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບໂມເລກຸນໂອໂຊນ ເພື່ອກາຍເປັນໂມ 
ເລກຸນອອກຊີເຈນ. ໜຶ່ງອາຕອມຂອງ Cl ສາມາດທຳລາຍໂມເລກຸນຂອງໂອໂຊນເປັນພັນໆ 
ຄັ້ງ ດັ່ງສະແດງໃນຮູບທີ 16. ສະນັ້ນການນຳໃຊ້ CFC ຈິ່ງຖືວ່າເປັນການທຳລາຍຊັ້ນໂອ 
ໂຊນໃນບັນຍາກາດໃຫ້ນັບມື້ບາງລົງ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ມວນມະນຸດ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງ 
ຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງຜິວໜັງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆເພີ່ມຂຶ້ນ. 

3 ຝົນກົດ (Acid rain)
ຝົນກົດ ເປັນປະກົດການທາງທໍາມະຊາດ ເນື່ອງມາຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ ຊຶ່ງສ່ວນ
ໃຫຍ່ເກີດມາຈາກຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາທົ່ວໄປຂອງມະນຸດໂດຍ 
ຝົນກົດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຕ່າງໆ ຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ຝົນກົດເກີດມາຈາກ 
ກາສຊັນເຟີໄດອັອກໄຊມ໌ (Sulfur Dioxide: SO2) ແລະ ໄນໂຕຣເຈນອັອກໄຊມ ໌
(Nitrogen Oxide: NOx) ໂດຍກາສທັງສອງຊະນິດນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ເກີດມາຈາກການເຜົາ
ໄໝ້ເຊື້ອໄຟຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຖ່ານຫີນ, ກາສທໍາມະຊາດ ແລະ ນໍ້າມັນ. ກາສທັງສອງຊະນິດ 
ນີ້ເມື່ອພົບກັບນໍ້າຈະເກີດປະຕິກິລິຍາເຄມີ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດສານພິດຈໍານວນໜຶ່ງໃນຊ້ັນ 
ບັນຍາກາດເຊັ່ນ: ອາຊິດຊັນຟູຣິກ (Sulfuric Acid: H2SO4) ອາຊິດໄນຕຣິກ 
(Nitric Acid: HNO3) ແລະ ສານມົນລະພິດອື່ນໆ. ກາສເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກກະແສລົມພັດ 
ພາໄປຫຼາຍຮ້ອຍກິໂລແມັດ ແລະ ຖືກລ້າງລົງສູ່ພື້ນໂລກໂດຍຝົນ, ຫິມະ, ໝອກ ຫຼື ໃນ
ຮູບຂອງຝຸ່ນລະອອງໂດຍຕົວມັນເອງ.ປະຕິກິລິຍາຂອງໂອໂຊນກັບອາຕອມ Cl ຈາກການແຕກຕົວຂອງ CFC 
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ແຫຼ່ງກໍາເນີດຂອງຝົນກົດ

• ຄວາມເສຍຫາຍອັນເກີດມາຈາກຝົນກົດ: ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວອາເມລິກາເໜືອ, 
ຢູໂຣບ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຝົນກົດຈະລະລາຍປຸຍໃນດິນ ເຮັດ 
ໃຫ້ພືດເຕີບໂຕຊ້າ, ເມື່ອໄຫຼລົງສູ່ແຫຼ່ງນໍ້າ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງນໍ້ານັ້ນໆ ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ 
ໃຫ້ສິ່ງມີຊີວິດອາໄສຢູ່ໄດ້ ຫຼື ໃນຕົວເມືອງເອງ ຝົນກົດກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກັບສິ່ງກໍ່ສ້າງ 
ຕ່າງໆ ຫຼື ອາດຈະຈັບຕົວລວມກັບໝອກກໍ່ໃຫ້ເກີດໝອກຄັວນ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍກັບ 
ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ ອາດຈະຮຸນແຮງເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້ ຖ້າໄດ້ຮັບຫຼາຍເກີນໄປ. 
ຂະບວນການກໍ່ໃຫ້ເກີດຝົນກົດນັ້ນ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເຜົາຊາກເສດຕ່າງໆ ການເຜົາໄໝ້
ຄືປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ອັອກຊີເຈນໃນອາກາດຮວມຕົວກັບຄາບອນ, ໄນໂຕຣເຈນ, ຊັນເຟີ 
ແລະ ສານອື່ນໆ ທີ່ປະກອບຢູ່ໃນສານທີ່ເກີດການເຜົາໄໝ້, ຜະລິດຕະພັນທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ 
ເຮົາເອີ້ນວ່າ: ກາສອັອກໄຊມ໌ (Oxide). ຊຶ່ງໝາຍເຖິງການຮ່ວມຕົວກັນລະຫວ່າງທາດ 
ເຄມີໃດໜຶ່ງກັບອອກຊີເຈນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ອາຕອມ. ໃນສິ່ງທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້ນັ້ນ ຖ້າຫາກມ ີ
ໄນໂຕຣເຈນ ຫຼື ຊັນເຟີເປັນສ່ວນປະກອບຢູ່ນໍາມັນຈະເຮັດໃຫ້ສານອັອກໄຊມ໌ເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ກໍາ 
ເນີດຂຶ້ນມາໄດ້. ໃນປະເທດອາເມລິກາ 70% ຂອງຊັນເຟີໄດອັອກໄຊມ໌ເກີດມາຈາກໂຮງ
ງານໄຟຟ້າໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແຫຼ່ງທີ່ໃຊ້ຖ່ານຫີນເປັນເຊື້ອເພີງ, ໃນປະເທດການາດາ 
ອຸດສະຫະກໍາບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ການກັ່ນນໍ້າມັນ, ການຫຼອມໂລຫະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດສານຊັນເຟີ
ໄດອັອກໄຊມ໌ໃນບັນຍາກາດສູງເຖິງ 61% ສ່ວນໄນໂຕຣເຈນອັອກໄຊມ໌ນັ້ນ ເກີດໄດ້ຈາກ 
ຫຼາຍແຫ່ງເນື່ອງຈາກສານອົງຄະທາດສ່ວນຫຼາຍມັກຈະມີໄນໂຕຣເຈນ ເປັນສ່ວນປະກອບ. 

•      ຜົນກະທົບຈາກຝົນກົດ: ຝົນກົດຈະເຮັດປະຕິກິລິຍາເຄມີກັບວັດຖຸຕ່າງໆ ທີ່ມັນສໍາ 
ພັດ, ການວັດຄ່າສານທີ່ເປັນກົດແມ່ນອີງໃສ່ຄ່າ pH ເປັນຫົວໜວ່ຍວັດແທກ ໂດຍຈະມີ 
ຄ່າເປັນໄປໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 0 ເຖິງ 14 ການທີ່ສານໃດໜຶ່ງຈະເປັນກົດໄດ້ນັ້ນໝາຍ ເຖິງສານ 
ນັ້ນໆ ຈະຕ້ອງມີຄ່າ pH ຕັ້ງແຕ່ 1-6 ໂດຍຄ່າ pH ຍິ່ງນ້ອຍເທົ່າໃດ ໝາຍເຖິງຍິ່ງເປັນ
ອາຊິດແຮງເທົ່ານັ້ນ, ກົງກັນຂ້າມສານທີ່ມີຄ່າ pH ຕັ້ງແຕ່ 8-14 ເຮົາຈະເອີ້ນວ່າ: ເບສ 
(Bases ຫຼື Alkalis), ໃນນໍ້າບໍລິສຸດມີຄ່າ pH=7 ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ເປັນອາຊິດ ແລະ 
ເບສເຮົາເອີ້ນສານນີ້ວ່າ: ເປັນກາງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຖ້າຝົນ, ຫິມະ ຫຼື ໝອກ ທີ່ມີຄ່າ pH 
ນ້ອຍກວ່າ 5,6 ຖືວ່າ ຝົນ, ຫິມະ ແລະ ໝອກເຫຼົ່ານີ້ເປັນອາຊິດ, ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ອາຊິດ
ລວມຕົວກັບເບສ ເບສຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນອາຊິດລົດລົງ, ປົກກະຕິຝົນໃນບັນຍາກາດ 
ຈະເປັນກົດອ່ອນໆຢູ່ແລ້ວ ແລະ ມັກຈະເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບເບສອື່ນໆ ໃນທໍາມະຊາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົມດຸນຂຶ້ນ, ແຕ່ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ປະລິມານອາຊິດໃນບັນຍາກາດ 
ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ອັນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເສຍຄວາມສົມດຸນ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ 
ເສຍຫາຍຕ່າງໆ ກັບສະພາບແວດລ້ອມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕັ້ງແຕ່ດິນ, ນໍ້າ, ພືດ ແລະ ສັດ 
ຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງສິ່ງປຸກສ້າງຂອງມະນຸດນໍາອີກ.

 ການປ່ອຍຄວນພິດ

  ຂຶ້ນສູ່ບັນຍາກາດ

    ການຮ່ວມຕົວຂອງ
 ກາສພິດໃນບັນຍາກາດ

   ຜົນສະທ້ອນຂອງ

 ກາສພິດຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດ
NH4

       Hg

N03

H

        SO4

SO2

        NO4  ສານກົ່ວ

 ມົນລະພິດ

   ໄນໂທຣເຈັນ

 ດາຍອັອຄຊາຍດ

 ຝົນກົດ

ແຫຼ່ງກຳເນີດຝົນກົດ 
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ການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນບັນຫາຝົນກົດ
ການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຝົນກົດສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດໂດຍວິທີການຫຼຸດ 
ປະລິມານກາສຊັນເຟີໄດອັອກໄຊມ໌ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນອັອກໄຊມ໌ທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ບັນຍາກາດ 
ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ: ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດເຄມີຈໍາພວກຊັນເຟີໄດອັອກໄຊມ໌ ແລະ 
ໄນໂຕຣເຈນອັອກໄຊມ໌ຈາກໂຮງງານໄຟຟ້າ, ໂຮງງານຜະລິດລົດຍົນ ແລະ ແຫຼ່ງໂຮງ
ງານອຸດສະຫະກໍາທົ່ວໄປ. ວິທີງ່າຍທີ່ສຸດ ແມ່ນການໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອເພີງຢ່າງປະຢັດ, ການ 
ໃຊ້ເຄື່ອງໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ການປະຢັດພະລັງງານໂດຍລວມ. ຕົວຢ່າງທີ່ບາງປະ 
ເທດໄດ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຝົນກົດມີດັ່ງນີ້: ຢູ່ຫຼາຍປະເທດການໃຊ້ລົດເມປະຈໍາ
ທາງກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນ ວິທີການໜ່ຶງເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນບັນຫາຝົນກົດນ້ັນເອງ, ຢູ່ປະເທດນໍເວ 
ແລະ ສະວີເດັນເພິ່ນຕື່ມປູນຂາວລົງໃນແຫຼ່ງນໍ້າຕ່າງໆ ແລະ ຖັງເກັບນໍ້າເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ 
ໃຫ້ອາຊິດ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍກັບທໍ່ນໍ້າປະປາ ໃນຕົວເມືອງ. ນອກຈາກນີ້ ການໃຊ້ສ ີ
ຫຼື ສານອື່ນໆ ເຄືອບທາສິ່ງປຸກສ້າງກໍ່ສາມາດປ້ອງກັນຝົນກົດໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

4 ມົນລະພິດທາງສຽງ (Noise pollution)
ມົນລະພິດທາງສຽງ ໝາຍເຖິງ ສະພາວະທີ່ມີສຽງດັງເກີນປົກກະຕິ ຫຼື ສຽງດັງຕໍ່ເນື່ອງຍາວ
ນານຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລໍາຄານ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບການໄດ້ຍິນຂອງມະ
ນຸດ ແລະ ສັດ. ມົນລະພິດທາງສຽງເປັນໜຶ່ງໃນບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເມືອງໃຫຍ່ທີ ່
ເກີດພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງທາງວິທະຍາສາດ ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ວັດທະນາທໍາລວມ 
ເຖິງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດບໍ່ວ່າຈະເປັນສຽງດັງຈາກລົດ, ຍົນ, ຍານພາຫະນະທີ່ 
ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ, ສຽງດັງຈາກເຄື່ອງຈັກ, ສຽງດັງຈາກການກໍ່ສ້າງ, ສຽງດັງຈາກເຄື່ອງກະຈາຍ 
ສຽງເຊັ່ນ: ໂທລະທັດ, ວິທະຍຸ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານ (ສຽງໂທລະສັບມືຖື) ລວມທັງສຽງ 
ສົນທະນາທີ່ດັງເກີນຄວນ ແລະ ບໍ່ຖືກກາລະເທສະ.
ຜົນກະທົບຈາກມົນລະພິດທາງສຽງ
+ ຕໍ່ການໄດ້ຍິນ: ສະແດງອອກຢູ່ສາມລັກສະນະ ຄື: ຫູໜວກທັນທີ, ຫູອື້ຊົ່ວຄາວ 
ແລະ ຫູອື້ຖາວອນ.
+ ຕໍ່ສຸຂະພາບກາຍ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ໃຈສັ່ນ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ, ຕີນມືເຢັນ, ການ 
ໄຫຼວຽນຂອງເລືອດບໍ່ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໂລກຫົວໃຈ.
+ ຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ: ລົບກວນການຜັກຜ່ອນ, ເກີດຄວາມຄຽດ ຊຶ່ງກ້າວ ໄປສູ່ອາການ 
ເຈັບປ່ວຍເສົ້າຊຶມ ແລະ ໂລກປະສາດໄດ້.
+ ຕໍ່ສັງຄົມ: ກະທົບຕໍ່ການສ້າງມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ ເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມສະຫງົບ.
+ ຕໍ່ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ສຽງດັງມີຜົນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງສັດເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ສັດ 
ຕົກໃຈ ແລະ ອົບພະຍົກໜີ.

ການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂມົນລະພິດທາງສຽງ
+ ກໍານົດມາດຕະຖານການຄວບຄຸມລະດັບສຽງດັງທຸກປະເພດ.
+ ຄວບຄຸມລະດັບສຽງຈາກແຫ່ຼງກໍາເນີດ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບມາດຕະຖານ ທ່ີກົດໝາຍກໍານົດ.
+ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ມີສຽງດັງ ຄວນໃສ່ສິ່ງປ້ອງກັນການໄດ້ຍິນສຽງດັງເຊັ່ນ: 
ເຄື່ອງອັດຫູ ເປັນຕົ້ນ.
+ ກໍານົດເຂດການໃຊ້ທີ່ດິນ ປະເພດກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງລໍາຄານໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກສະຖານ
ທີ່ຕ້ອງການຄວາມສະຫງົບເຊັ່ນ: ທີ່ພັກອາໄສ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ວັດ ເປັນຕົ້ນ ຫຼື ຄວນ
ສ້າງເຂດກັນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມດັງຂອງສຽງ. 
+ ຄວນມີມາດຕະການລົດຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ພາກ III: ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
I ຄວາມໝາຍຂອງການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໝາຍເຖິງ ການໃຊ້ຊັບພະ 
ຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງສະຫຼາດ ໂດຍໃຊ້ໃຫ້ໜ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ເກີດ 
ປະໂຫຍດສູງສຸດ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງໄລຍະເວລາໃນການໃຊ້ໃຫ້ຍາວນານ ແລະ ເກີດຜົນ
ເສຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ປະຈຸບັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ມີຄວາມເຊື່ອມໂຊມຫຼາຍຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມຈິ່ງມີຄວາມໝາຍລວມໄປເຖິງການພັດທະນາຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ 
ອີກດ້ວຍ. ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດເຮັດໄດ້
ຫຼາຍວິທີທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຄື:
1 ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍທາງກົງ: 
ຊຶ່ງປະຕິບັດໄດ້ ໃນລະດັບບຸກຄົນ, ອົງການ ແລະ ລະດັບປະເທດ ໄດ້ແກ່:
1) ການໃຊ້ຢ່າງປະຢັດ: ຄືໃຊ້ເທົ່າທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ມີຊັບພະຍາກອນໄວ້ໃຊ້ 
ໄດ້ດົນ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດຢ່າງຄຸ້ມຄ່າຫຼາຍທີ່ສຸດ.
2) ການນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນ: ໄດ້ແກ່ສິ່ງຂອງບາງປະເພດເມື່ອມີການໃຊ້ແລ້ວຄັ້ງໜຶ່ງ 
ສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ເຊັ່ນ: ຖົງຢາງພຣາສຕິກ, ເຈັ້ຍ ຫຼື ສາມາດທີ່ຈະນໍາກັບມາ 
ໃຊ້ໃໝ່ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຕົວຢ່າງ ການນໍາເອົາເຈັ້ຍທີ່ໃຊ້ແລ້ວໄປຜ່ານ 
ຂະບວນການຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດເປັນເຈັ້ຍແຂງ ຊຶ່ງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານການໃຊ້ຊັບ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້.
3) ການບູລະນະສ້ອມແປງສິ່ງຂອງບາງຢ່າງ: ເມື່ອໃຊ້ເປັນເວລານານອາດເກີດການ 
ເປ່ເພໄດ້, ດັ່ງນັ້ນຖ້າມີການສ່ອມແປງກໍ່ຈະຍືດອາຍຸການນໍາໃຊ້ຕໍ່ໄປໄດ້ອີກເພື່ອເປັນການ 
ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.
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4) ການບໍາບັດ ແລະ ການຟື້ນຟູ: ເປັນວິທີການເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຊື່ອມໂຊມ 
ຂອງຊັບພະຍາກອນດ້ວຍການບໍາບັດກ່ອນເຊັ່ນ: ການບໍາບັດນໍ້າເສຍຈາກຄົວເຮືອນ ຫຼື 
ໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາເປັນຕົ້ນ ກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍລົງສູ່ແຫຼ່ງນໍ້າສາທາລະນະ, ສ່ວນການ 
ຟື້ນຟູທໍາມະຊາດໃຫ້ກັບສູ່ສະພາບເດີມເຊັ່ນ: ການປູກຕົ້ນໄມ້ ເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມສົມດຸນ 
ຂອງປ່າໃຫ້ກັບມາອຸດົມສົມບູນ ເປັນຕົ້ນ.
5) ການໃຊ້ສິ່ງອື່ນມາທົດແທນ: ເປັນວິທີການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດລົດໜ້ອຍລົງ ແລະ ບໍ່ທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ການໃຊ້ຖົງຜ້າແທນຖົງ 
ຢາງພຣາສຕິກ, ການໃຊ້ໃບຕອງແທນໂຟມ, ການໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນແທນນໍ້າມັນ
ເຊື້ອໄຟ ແລະ ການໃຊ້ປຸຍຊີວະພາບແທນປຸຍເຄມີເປັນຕົ້ນ.
6) ການເວນຍາມ ແລະ ປ້ອງກັນ: ເປັນວິທີການທີ່ບໍ່ໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຖືກທໍາລາຍເຊັ່ນ: ການເຝົ້າລະວັງການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື່ອລົງສູ່ແມ່ນໍ້າລໍາ 
ທານ, ການສ້າງແນວປ້ອງກັນໄຟປ່າເປັນຕົ້ນ.

2 ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍທາງອ້ອມ 
ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີດັ່ງນີ້:
1) ການພັດທະນາຄຸນນະພາບປະຊາຊົນ ໂດຍສະນັບສະໜູນການສຶກສາດ້ານການ 
ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ 
ຊຶ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກລະດັບອາຍຸ ທັງໃນລະບົບໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນການສຶກສາ 
ຕ່າງໆ ແລະ ນອກລະບົບໂຮງຮຽນໂດຍຜ່ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ 
ເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການອະນຸລັກ, ເກີດຄວາມຫວງແຫນ ແລະ 
ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຢ່າງຈິງຈັງ.
2) ການໃຊ້ມາດຕະການທາງສັງຄົມ ແລະ ກົດໝາຍ: ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຊຸມຊົນສະມະ
ຄົມເພື່ອການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ ຕະຫຼອດ  
ຮອດການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງກາຍ, ພະລັງໃຈ, ພະລັງຄວາມຄິດດ້ວຍຈິດ 
ສໍານຶກໃນຄວາມມີຄຸນຄ່າຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຕໍ່ໂຕເຮົາເຊັ່ນ: 
ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ WCS, WWF ແລະ ອື່ນໆ.
3) ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ່ອງຖີ່ນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸລັກ: ຊ່ວຍກັນຮັກ 
ສາເພື່ອໃຫ້ຄົງສະພາບເດີມ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເສື່ອມໂຊມ ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການດໍາລົງ 
ຊີວິດໃນທ້ອງຖີ່ນຂອງຕົນ ການປະສານງານເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ 
ຈິດສໍານຶກ ລະຫວ່າງໜ່ວຍງານຂອງລັດກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນກັບປະຊາຊົນ 
ໃຫ້ມີບົດບາດໜ້າທີ່ໃນການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ຟື້ນຟູການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ 
ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.  

4) ສົ່ງເສີມການສຶກສາວິໄຈຊອກຫາວິທີການ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ມາໃຊ້ 
ໃນການຈັດການກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ 
ສູງສຸດເຊັ່ນ: ການໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ ມາຈັດການວາງແຜນ 
ພັດທະນາອຸປະກອນເຄື່ອງມື, ເຄື່ອງໃຊ້ໃຫ້ມີການປະຢັດພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນ: 
ຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈຫາວິທີການຈັດການ, ການປັບປຸງ, ການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄຸນ 
ນະພາບ ແລະ ຍືນຍົງ.
5) ການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງແນວທາງຂອງລັດຖະບານ ໃນການອະນຸລັກ 
ແລະ ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມທັງໃນໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວເພື່ອເປັນຫຼັກການໃຫ້ 
 ໜ່ວຍງານ, ອົງການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢຶດຖື ແລະ ນໍາໄປປະຕິບັດ   
ລວມໄປເຖິງການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານດ້ານການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ.

ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເຈລະຈາ 
ກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມລະດັບໂລກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ວຽກງານກ່ຽວກັບສິ່ງແວດ 
ລ້ອມໄດ້ຖືກ ນຳເຂົ້າບັນຈຸໃນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ແລະ 
ໄດ້ຖືກນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕົວຈິງ. 
ບັນດາສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນ   
ພາຄີ ລວມມີ:
+ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງ ຣີໂອ ດີເຈນ 
ເນີໂຣ (Rio de Janeiro) ປະເທດ ເບຣຊິນ ໃນປີ 1992.
+ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການກາຍເປັນທະເລຊາຍ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ 
ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງ ຣີໂອ ດີເຈນເນີໂຣ (Rio de Janeiro) ປະເທດ ເບຣຊິນ ໃນປີ 1992
+ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍຊີວະນານາພັນ ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງ ຣີໂອ ດີເຈນເນີໂຣ 
(Rio de Janeiro) ປະເທດ ເບຣຊິນ ໃນປີ 1992.
+ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍມູນມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ແລະ ທຳມະຊາດ ຂອງ 
ໂລກ ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງສະຕ໋ອກໂຮມ (Stockholm) ປະເທດສະວີເດັນ ໃນປີ 1972.
+ ສົນທິສັນຍາກຸງວຽນນາ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຊັ້ນໂອໂຊນ ຈັດຂຶ້ນທີ່ປະເທດ ອອດ 
ສເຕຣຍ (Austria) ໃນປີ 1985.
+ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສານເຄມີຕົກຄ້າງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງສະຕ໋ອກ 
ໂຮມ ປະເທດ ສະວີເດັນ ໃນປີ 2001.
+ ອະນຸສັນຍາກຽວໂຕ ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງທີຣານ Teheran ປະເທດ ອີຣານ 2003.
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+ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າທີ່ໄກ້ຈະສູນພັນ 
ລະຫວ່າງຈັດຂຶ້ນທີ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນປີ 1973 (Convention on Inter-
national Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES)
ຫຼື ສົນທິສັນຍາ ວໍຊິງຕັນ. ໃນນີ້ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາດັ່ງ
ກ່າວນັບແຕ່ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2004 ເປັນຕົ້ນມາ. ຈຸດປະສົງຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ 
ແມ່ນເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຄ້າ-ຂາຍຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ພັນພືດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນລະຫວ່າງ
ຊາດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີໄພຂົ່ມຂູ່ເຖິງການຢູ່ລອດຂອງຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ພັນພືດປ່າ.

ບັນຊີ I - ຕົວຢ່າງ

Hylobates spp          ທະນີທຸກຊະນິດ

Pygathrix nemaus ຄ່າງຂາແດງ
Elephas maximus ຊ້າງອາຊີ
Panthera tigris ເສືອໂຄ່ງ
Capricornis sumatraensis ເຍືອງ
Rhinoceros sondaicus ແຮດ
Ursus thibetanus ໝີ
Varanus bengalensis ເຫັ້ຍ
Paphiopedilum spp ດອກເຜິ້ງເກີບນາລີທຸກຊະນິດ

ບັນຊີ II - ຕົວຢ່າງ
Manis spp ລິ່ນທຸກຊະນິດ
Naja naja ງູເຫົ່າ
Ophiophagus hannah ງູຈົງອ່າງ

Cuora ambolensis ເຕົ່າງັບ
Dendrobium spp ຕົ້ນດອກເຜິ້ງ ເອື້ອງຫວາຍທຸກຊະນິດ
Aquilaria spp ໄມ້ເກດສະໜາ ທຸກຊະນິດ

Python reticulatus ງູເຫລືອມ

ຊ້າງອາຊີ  (Elephas maximus)

ບັນຊີ III - ຕົວຢ່າງ
Odobenus rosmarus ແມວນໍ້າ
Bubalus arnee ຄວາຍປ່າ (ບໍ່ລວມເອົາຄວາຍບ້ານ)
Viverricula indica                                                                      ເຫງັນນ້ອຍ

Sacalia quadriocellata ເຕົ່າສີ່ຕາ
Ocadia sinensis ເຕົ່າແຊກ

Naja atra ງູເຫົ່າຈີນ

ຕາຕະລາງທີ 5: ຕົວຢ່າງຊະນິດພັນນອນໃນບັນຊີ CITES

ນອກຈາກການຮັບຮອງສົນທິສັນຍາທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ສປປລາວ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວ 
ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບພາກພື້ນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຊັ່ນ: ເປັນສະມາ 
ຊິກຂອງອົງການແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ອາຊຽນ ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ 
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມືແບບສອງຝ່າຍກັບປະເທດໃກ້ຄຽງເຊັ່ນ: ສປ 
ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ, ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ເຄ່ືອນ 
ໄຫວເປັນປົກກະຕິມາ. 
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ເສືອໂຄ່ງ (Panthera tigris)

ແຮດນໍດຽວ (Rhinoceros sondaicus)

ຊະນິດດອກເຜິ້ງທີ່ໃກ້ສູນພັນ (Paphiopedilum spp)
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ຄວາມສະຫລາດເປັນເລື່ອງຂອງສະໝອງ ບໍ່ແມ່ນບຸກຂະລິກໜ້າຕາ.

ຖ້າໂລກນີ້ບໍ່ມີສີ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ: ຄວາມອົດທົນ ເສຍແລ້ວ
ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດ ກໍບໍ່ສາມາດບັນລຸຄວາມສຳເລັດອັນຍີງໃຫຍ່ໄດ້.

Pha Tad Ke Botanical Garden
ສວນພຶກສາຊາດ ຜາຕັດແກ້ ຕັ້ງຢູ່ແຄມແມ່ນຳ້ຂອງ ທີ່ຫຼວງພະບາງ ເປັນສວນ 
ພຶກສາຊາດແຫ່ງທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເຕົ້າໂຮມເອົາພັນພືດ 
ທີ່ເກີດຢູ່ໃນທຸກໆພາກຂອງລາວ ເຊິ່ງຊຸມຊົນຊາວລາວ ເຄີຍນຳໃຊ້ ຫຼື ມີຄວາມ 
ຜູກພັນມາແຕ່ຊ້ານານ ມາປູກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງໄດ້ເຫັນ 
ແລະ ສຶກສາ ຄຽງຂ້າງກັບການປູກພັນພືດທີ່ມາຈາກແຫ່ງອື່ນ ເພື່ອເປັນການສ້າງສິ່ງ
ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ອັນຈະເປັນສ່ວນປະກອບໃນການ 
ສຶກສາ ພຶກສາຊາດຂອງປະເທດລາວ ແລະ ຊີວະນານາພັນຂອງໂລກອີກດ້ວຍ.

ຂ້ອຍຍ່າງຊ້າ 
ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຍ່າງຖອຍຫຼັງ.                                   

ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນເຮົາຍ່ອມ
ແປປ່ຽນໄປ ປ່ຽນໄປພ້ອມກັບການຮຽນຮູ້ 
ຮູ້ຊີວິດ ຮູ້ຄວາມເປັນຄົນ ແລະ 
ຮູ້ສະພາບແຫ່ງການດີ້ນລົນ.

ເຮືອຈະແລ່ນໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ 
ຂື້ນຢູ່ກັບການບັງຄັບຂອງຫາງເສືອ
ຊີວິດຂອງທ່ານກໍເຊັ່ນດຽວກັນ 
ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວ 
ກໍຂຶ້ນກັບການຄົ້ນຄິດ ແລະ 
ການໄຕ່ຕອງຂອງທ່ານເອງ.



ໂລກນີ້ຄືໜັງສືຫຼາຍເຫຼັ້ມ 
ຖ້າຢູ່ແຕ່ໃນບ້ານ ກໍເທົ່າກັບວ່າ
ໄດ້ອ່ານໜັງສືພຽງນ້ອຍເຫຼັ້ມດຽວເທົ່ານັ້ນ..

www.pha-tad-ke.com




