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ເຮືອນທີ່ດີບໍ່ແມ່ນສ້າງມາເພື່ອເປັນບ່ອນຢູ່ຫຼົບແດດ	 ຫຼົບຝົນເທົ່ານັ້ນ.	 ເຮືອນຄວນເປັນບ່ອນ	
ທີ່ປອດໄພ,	ເປັນບ່ອນທີ່ພັກກາຍພັກໃຈ	ແລະ	ສະແດງເຖິງຄວາມຢູ່ດີກິນດີໃນສັງຄົມ	ແລະ		
ເຮັດໃຫ້ມີກຽດສັກສີເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນຊຸມຊົນ.	 ເຮືອນທີ່ດີແມ່ນສາມາດປົກປ້ອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ		
ຈາກຄວາມຮ້ອນອົບເອົ້າ,	ຄວາມໜາວ,	ແດດ,	ຝົນ,	ລົມ,	ສັດທີ່ມາລົບກວນ,	ໄພທຳມະຊາດ	
ເຊັ່ນ:	ນ້ຳຖ້ວມ,	ແຜ່ນດິນໄຫວ,		ມົນລະພິດ	ແລະ	ພະຍາດຕ່າງໆ.
	 ແຕ່ມີສະພາບບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງປະຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍບໍ່ໄດ້ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້	
ເຂົາເຈົ້າມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.	ສະພາບທີ່ພັກອາໄສທີ່ບໍ່ດີອາດພາໃຫ້ເກີດພະຍາດ	ຫຼື	ເຮັດ	
ໃຫ້ບັນຫາສຸຂະພາບຮຸນແຮງຂຶ້ນຕື່ມ.	 ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຢູ່ໃກ້ກັນ	ຫຼື	 ຢູ່ຫ່າງຈາກກັນ,	ຫາກທີ່	
ຢູ່ອາໄສບໍ່ຖືກຫຼັກອະນາໄມ,	ເກີດມີມົນລະພິດຢູ່ໃນເຮືອນ,	ມີສັດຕ່າງໆ	ເຊັ່ນ:	ໜູ	ແລະ	ອື່ນໆ		
ມາລົບກວນ,	 ມີສານພິດເຄມີຕາມເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ;	 ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດພາໃຫ້ເກີດ	
ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆໄດ້.
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	 ມີຜູ້ຄົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍຈາກຊົນນະບົດໄດ້ຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ອາໄສໃນເມືອງ	
ໃຫຍ່	 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ວິທີການດຳລົງຊີວິດ	 ແລະ	 ວິທີການດູແລຮັກສາບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ	
ປ່ຽນໄປ,	ແລະ	ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປ່ຽນໄປໃນທາງທີ່ຮ້າຍກວ່າເດີມ.	ເຊິ່ງຜູ້ຄົນທີ່ໃຊ້ເວລາສ່ວນ	
ໃຫຍ່ຢູ່ກັບບ້ານເຮືອນ	 ເຊັ່ນ:	 ເດັກ,	 ຜູ້ເຖົ້າ,	 ຄົນເສຍອົງຄະ	 ແລະ	 ຄົນທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບ	
ໄລຍະຍາວ	ເຊັ່ນ:	ຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດ	ຫຼື	ເປັນເອດ	ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ.
	 ວິທີການທີ່ຈະປັບປຸງສະພາບການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ດີຂຶ້ນໂດຍການເຮັດໃຫ້ບ້ານ	
ເຮືອນທີ່ພັກອາໄສເປັນບ່ອນທີ່ປອດໄພ	ແລະ	ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນໄດ້ນັ້ນ	ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບ	ຮີດ	
ຄອງທີ່ຖືປະຕິບັດກັນມາ,	ວັດສະດຸທີ່ມີ	 ແລະ	ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.	ພ້ອມນີ້ມັນກໍ່ຍັງຂຶ້ນ
ຢູ່ກັບລາຍຮັບ	 ແລະ	 ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ.	 ຜູ້ຄົນທີ່ເຊົ່າເຮືອນຢູ່ແມ່ນສາມາດຄວບຄຸມຈັດ	
ການກັບສະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງຕົນເອງໄດ້ໜ້ອຍ	ແລະ	ຕ້ອງໄດ້ອາໄສເຈົ້າຂອງເຮືອນ
ເປັນຜູ້ເຮັດ.	ຢູ່ໃນຊຸມຊົນແອອັດ,	ຊຸມຊົນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ,	ຫຼື	ຕາມ	“ທີ່ພັກອາໄສຊົ່ວຄາວ”	
ອື່ນໆ	(ເຊິ່ງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປກໍ່ມັກຈະກາຍເປັນທີ່ພັກຖາວອນໄປເລີຍ)		ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສ	
ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໆກ່າວມານີ້ແມ່ນດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຮັບປະກັນເລື່ອງຄວາມ	
ປອດໄພ	ຫຼື	 ຄວາມສະດວກສະບາຍ.	ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນທີ່ພັກອາໄສຂອງຕົນເອງ,	 ເຊົ່າຢູ່	 ຫຼື	
ຢູ່ໃນທີ່ພັກອາໄສຊົ່ວຄາວກໍ່ຕາມ,	 ວິທີທາງທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດໃນການປັບປຸງສະພາບ	
ການດຳລົງຊີວິດໃນຊຸມຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືກັບເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ.

ບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆຕາມບ້ານເຮືອນ
ບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ແຍກອອກຈາກສະພາບແວດລ້ອມ,	ສະນັ້ນ	ຈິ່ງສາມາດ	
ທີ່ຈະມີບັນຫາສຸຂະພາບສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ມີ	
ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ	ແລະ	ຕາມບ່ອນເຮັດວຽກຕ່າງໆ.	ເມື່ອທ່ານມີແຜນທີ່ຈະເຮັດເຮືອນໃໝ່	ຫຼື	ປັບ	
ປຸງເຮືອນເດີມທີ່ມີ,	ທ່ານສາມາດທີ່ຈະປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍການພິຈາລະນາ	
ເບິ່ງບັນຫາທີ່ເກີດມາຈາກວິທີການປຸກສ້າງ	ແລະ	ສະຖານທີ່ຕັ້ງ,	ວິທີການຕົກແຕ່ງ	ແລະ	ວຽກ	
ງານໃດທີ່ເຮັດຢູ່ບ້ານ.	
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ຊາຍຄາເຮືອນບໍ່ປິດ	ແລະ	ປ່ອງ	
ຢ້ຽມບໍ່ມີຕາໜ່າງກັນຍຸງ	ເຊິ່ງຍຸງ	
ສາມາດເຂົາ້ມາໄດ້	ແລະ	ພາໃຫ	້
ເກີດໄຂ້ມາລາເລຍ	 ແລະ	 ໄຂ້	
ເລືອດອອກ	(ເບິ່ງພາກທີ	8).

ສີທີ່ມີສານກົ່ວລອກຂຸອອກ	 ເພາະ	
ຄວາມເກົ່າ,	ແມ່ນເປັນອັນຕະ	ລາຍ		
ຕໍ່ເສັ້ນປະສາດ	 ແລະ	 ສະໝອງ	
ຫາກກືນກິນ	 ຫຼື	 ຫາຍໃຈເຂົ້າໄປ	
(ເບິ່ງໜ້າ	450	ຫາ	453).

ຜ້າພົມ	ແລະ	ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ້	ແມ່ນມີນ້ຳ	
ຢາທາໄມ້	ແລະ	ນ້ຳຢາເຄືອບເງົາ,	ວັດ	
ສະດຸອັດຮອຍຮົ່ວ,	ຫຼື	ກາວ	ຊຶ່ງຈະເປັນ	
ອັນຕະລາຍເມື່ອຈັບບາຍ	 ຫຼື	 ຫາຍໃຈ	
ເຂົ້າໄປ.	 ພ້ອມນີ້ມັນຍັງສາມາດເປັນ	
ບ່ອນອອກແມ່ແຜ່ລູກຂອງແມງໄມ້	

ຕ່າງໆໄດ້.

ການແລ່ນສາຍໄຟໃນເຮືອນກໍ່ອາດພາ	
ໃຫ້ເກີດອັກຄີໄພ	(ໄຟໄໝ້)	ຂຶ້ນໄດ້	ຖ້າ	
ຫາກເຮັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການ.

ມີສັດລ້ຽງພາຍໃນບ້ານເຮືອນສາມາດພາໃຫ້ເກີດໂລກ	
ພູມແພ້	ແລະ	ໂລກຫອບຫືດໄດ້	(ເບິ່ງໜ້າ	404	ແລະ	436)	
ແລະ	ຂ້ີສັດນ້ັນກ່ໍສາມາດພາໃຫ້ເກີດການຕິດເຊ້ືອແມ່ທ້ອງ		
ແລະ	ໂລກພະຍາດອື່ນໆໄດ້	(ເບິ່ງພາກທີ	7).
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ການຈູດເຊື້ອໄຟໃດໆກໍ່ຕາມ
ໂດຍບໍ່ມີທໍ່ລະບາຍອາກາດ
ເພື່ອລະບາຍອາຍກາກ
ໂບນິກ	ແລະ	ອາຍແກັດ
ອັນຕະລາຍອື່ນໆອອກໄປ,	
ແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດໂລກ
ໄພໄຂ້ເຈັບຮ້າຍແຮງໄດ້	
(ເບິ່ງໜ້າ	432).

ຮອຍແຕກແຫງຕາມຖານເຮືອນ,	 ພື້ນ,		
ຝາ,	ຕາມຫຼງັຄາທີບ່ໍໄ່ດຢ້າ	ຫຼ	ືຈອດ,	ແລະ		
ຕາມປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ	ແມ່ນພາໃຫ້ສູນເສຍ	
ຄວາມຮ້ອນ	 ແລະ	 ພາໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມ	
ໃນເຮືອນ.	ຊຶ່ງມັນຈະພາໃຫ້ເກີດລາ	(ຕົກ	
ໂໝກ)	ຕາມຝາ,	ເຄື່ອງນອນ	ແລະ	ຕາມ	
ເຄື່ອງເຟີນີເຈີຕ່າງໆ.	 ການມີລານີ້ຈະ	
ພາໃຫເ້ກດີບນັຫາໃນການຫາຍໃຈ,	ມຜີືນ່	
ແດງຕາມຜິວໜັງ	 ແລະ	 ໂລກພະຍາດ	
ອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ	(ເບິ່ງໜ້າ	436).

ຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດ,	 ຢາ	
ຂ້າສັດຕູພືດ	 ແລະ	 ສານເຄມີອື່ນສາ	
ມາດພາໃຫ້ຜິວໜັງເປັນຜື່ນແດງ,	ເປັນ	
ໂລກທາງເດີນຫາຍໃຈ	 ແລະ	 ບັນຫາ	
ສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວອື່ນໆອີກ	
(ເບິ່ງໜ້າ	455).

ແມ່ພະຍາດຈາກອາຫານ	ຫຼື	
ຈາກບ່ອນກະກຽມອາຫານ	
ພາໃຫ້ເກີດໂລກຖອກທ້ອງ	
ແລະ	ອາຫານເປັນພິດ	(ເບິ່ງ	
ໜ້າ	460).

ການດັງໄຟໂດຍບໍ່ມີຝາກັນ	ຫຼື	 ແນວປ້ອງກັນ	
ຈະພາໃຫ້ມີຄວັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່	 ພາ	
ໃຫເ້ກດີໂລກທາງດງັ,	ຄ,ໍ	ຕາ	ແລະ	ປອດ	ແລະ		
ພາໃຫ້ໄຟໄໝ້ມື	 ຫຼື	 ອະໄວຍະວະອື່ນ	 ແລະ	
ກໍ່	ພາໃຫ້ເກີດອັກຄີໄຟໄດ້	(ເບິ່ງໜ້າ	446).

ໜູ,	ຍຸງ	ແລະ	ແມງໄມ້ອື່ນໆ	ແມ່ນສາມາດມາອາໄສ	ແລະ	
ແຜ່ພັນຢູ່ຕາມຫຼັງຄາ	ແລະ	ຮອຍແຕກແຫງຕາມຝາ	ແລະ	
ພື້ນເຮືອນ	ແລະ	ນຳເຊື້ອໂລກມາສູ່ຄົນ.

ມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກນອກເຮືອນ,	 ໂດຍສະເພາະໃນ	
ຕົວເມືອງໃຫຍ່,	 ໃນພື້ນທີ່ອຸດສະຫະກຳ	 ແລະ	 ຕາມບ່ອນທີ່ມີການ	
ໃຊຢ້າຂາ້ສດັຕພູດືໃນປະລມິານຫວຼງຫາຼຍ,	ພາໃຫເ້ກດີໂລກຫອບຫດື	
ແລະ	ໂລກພະຍາດອື່ນໆກ່ຽວກັບປອດ,	ດັງ,	ຄໍ	ແລະ	ຕາ.

ທໍ່ນ້ຳທີ່ເປັນກົ່ວ	ຫຼື	ຊືນເຮັດໃຫ້	
ນ້ຳກິນ	ແລະ	ນ້ຳໃຊ້ຄົວກິນ
ເກີດເປັນມົນລະພິດ	ຊຶ່ງຈະ	
ພາໃຫ້ລູກເກີດມາບໍ່ສົມ
ບູນ	ແລະ	ພາໃຫ້ເກີດບັນ	
ຫາສຸຂະພາບຮຸນແຮງ
ອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ
(ເບິ່ງໜ້າ	450	
ຫາ	453).
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ມົນລະພິດທາງອາກາດພາຍໃນເຮືອນ
ເມື່ອມີການດັງໄຟໃນເຮືອນເພື່ອແຕ່ງກິນ	ຫຼື	ຝີງ	ໂດຍໃຊ້ຟືນ,		
ຂີ້ສັດແຫ້ງ,	ຖ່ານຫີນ,	ຖ່ານ	ແລະ	ຕໍເຟືອງ	ແລະ	ບໍ່ມີລະບົບ	
ລະບາຍອາກາດທີ່ດີ	 ຄວັນຈະສະສົມຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ.	 ຄວັນ	
ເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີອາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ	(ຄວັນ)	ແລະ	ຂີ້ຂະເໝົ່າ	
ດຳ	 ທີ່ພາໃຫ້ເກີດບັນຫາກັບການຫາຍໃຈ	 ແລະ	 ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ	
ອື່ນໆ.	 ເຈັບຫົວ,	 ວິນຫົວ	 ແລະ	 ອ່ອນເພຍມັກຈະຕາມມາດ້ວຍ	
ໂລກຫອບຫືດ,	ອັກເສບປອດ,	ຫຼອດລົມອັກເສບ,	ຫຼື	ມະເຮັງປອດ.	
ມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກຄວັນໄຟກໍ່ຍັງພາໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງ
ທີ່ຈະເປັນໂລກວັນນະໂລກ	(ເບິ່ງໜ້າ	435).
	 ແມ່ຍິງ	 ແລະ	 ເດັກນ້ອຍແມ່ນຜູ້ທີ່ປະເຊີນກັບຄວັນ	
ໄຟອັນຕະລາຍຈາກການແຕ່ງກິນຫຼາຍທີ່ສຸດ.	 ຫາກຜູ້ຍິງ	
ຖືພາປະເຊີນກັບຄວັນຫຼາຍທຸກມື້,	 ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເດັກ	
ເກີດມາໂຕນ້ອຍຫຼາຍ,	ເຕີບໂຕຊ້າ	ແລະ	ຕໍ່ມາກໍ່ມີບັນຫາ	
ໃນການຮຽນຊ້າ.	 ໃນບາງກໍລະນີ	 ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ເດັກເກີດ	
ມາແລ້ວຕາຍ.
	 ເພື່ອຫຼຸດປະລິມານມົນລະພິດທາງອາກາດພາຍໃນເຮືອນ,	 ທ່ານສາມາດເຮັດສິ່ງຕໍ່	
ໄປນີ້:

●	ປັບປຸງທໍ່ລະບາຍອາກາດ	(ເບິ່ງໜ້າ	430	ຫາ	432).
● ປັບປຸງເຕົາດັງໄຟ	(ເບິ່ງໜ້າ	438	ຫາ	443,	ແລະ	ພາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ).
● ໃຊ້ເຊື້ອໄຟທີ່ສະອາດກວ່າ	(ເບິ່ງໜ້າ	432	ຫາ	445,	ແລະ	ບົດທີ	23).
● ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດທີ່ປອດໄພກວ່າ	(ເບິ່ງໜ້າ	438,	ແລະ	456	ຫາ	
459).
● ລົດມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກນອກເຮືອນ	(ເບິ່ງພາກທີ	20).

ເມື່ອຜູ້ຊາຍແຕ່ງອາຫານເລື້ອຍຂຶ້ນ, 
ເຂົາກໍ່ຈະກາຍເປັນພໍ່ຄົວທີ່ຊຳນານ  
ແລະ ເຮັດອາຫານໄໝ້ໜ້ອຍລົງ.

ການລະບາຍອາກາດໃນເຮືອນບໍ່ດີເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ
ບ່ອນລະບາຍອາກາດເປັນບ່ອນທີ່ອາກາດສົດສາມາດເຂົ້າມາໃນຫ້ອງ	 ຫຼື	 ໃນເຮືອນໄດ້,	
ແລະ	ເປັນທາງທີ່ອາກາດເກົ່າ	ແລະ	ເປື້ອນອອກໄປຈາກເຮືອນ.	ຖ້າເຮືອນມີການລະບາຍອາ	
ກາດທີ່ບໍ່ດີ,	ຄວັນ	ແລະ	ອາກາດເປື້ອນກໍ່ຈະຍັງຢູ່ໃນເຮືອນ.	ພ້ອມນີ້ບ່ອນລະບາຍອາກາດທີ່
ບໍ່ດີກໍ່ຍັງເກັບກັກຄວາມຊຸ່ມໄວ້	ແລະ	ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຊຸ່ມ	ແລະ	ຂຶ້ນລາໃນເຮືອນ.	ວິທີທາງ
ທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການລົດມົນລະພິດໃນເຮືອນກໍ່ຄືປັບປຸງການລະບາຍອາກາດ.	 ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າ
ການລະບາຍອາກາດໃນເຮືອນດີ	ຫຼື	ບໍ່ນັ້ນ	ແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງຈາກສິ່ງຕ່າງໆຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ປ່ຽນ	ຮູບ	ໃໝ່
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● ມີຄວັນຢູ່ໃນເຮືອນ,	ຫຼື	ເພດານເຮືອນມີສີດຳຍ້ອນຄວັນຈາກການແຕ່ງກິນ	ຫຼືເຕົາຝີງ.
● ມີຄວາມຊຸ່ມສະສົມຕາມປ່ອງຢ້ຽມ	ຫຼື	ຝາເຮືອນ.
● ມີລາ	(ໂໝກ)	ຂຶ້ນຕາມເຄື່ອງນຸ່ງ,	ເຄື່ອງນອນ,	ຫຼືຕາມຝາ.
● ກິ່ນເໝັນຈາກຫ້ອງນ້ຳ	ຫຼື	ຈາກທໍ່ນ້ຳເປື້ອນຄົງຄ້າງຢູ່ໃນເຮືອນ.

ຖ້າທ່ານແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນໂດຍໃຊ້ອາຍແກັດ	ແລະ	ມັກມີວິນຫົວ	ແລະ	ມີອາການສັບສົນ,	ນີ້ອາດ	
ເປັນສັນຍານອັນໜຶ່ງທີ່ສະແດງເຖິງວ່າການລະບາຍອາກາດໃນເຮືອນບໍ່ດີ	ຫຼື	ມີແກັດຮົ່ວ.

ປັບປຸງການລະບາຍອາກາດພາຍໃນເຮືອນຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ
ນາງ	ນີໂຕ້	ເປັນແມ່ລູກສາມ,	ໃນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ	ແຕ່ລະເຊົ້າ	
ລາວໄອແທໄ້ອວ່າ.		ເວລາລາວດງັໄຟໃນເຮືອນຄວົເພື່ອຕົມ້ນຳ້		
ແລະ	ແຕ່ງກິນໃນເຮືອນຂອງລາວກໍ່ມີແຕ່ຄວັນໄຟ	ແລະ	ລາວ	
ກໍ່ຫາຍໃຈມີສຽງຫວີດໆ.	 ການຫາຍໃຈຂອງລາວແຕ່ລະຄັ້ງ	
ແມ່ນເຈັບ	 ແລະ	 ຍາກລຳບາກ.	 ຄວັນໄຟໃນເຮືອນຄົວຂອງ	
ນາງເຮັດໃຫ້ນາງນີໂຕ້ເປັນໂລກຫອບຫືດ.
	 ຍ້ອນບັນຫາສຸຂະພາບຂອງລາວເອງ,	 ນາງນີໂຕ້	
ແລະ	 ທ້າວ	 ເຣຟາ	 ຜູ້ເປັນຜົວຈິ່ງເຫັນດີເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ	
ຄວັນໄຟ	ແລະ	ສຸຂະພາບ	(Smoke	and	Health	Project).	
ເຣຟາຮຽນຮູ້ວິທີວັດແທກປະລິມານຄວັນໃນເຮືອນຂອງຕົນ	
ແລະ	 ພົບວ່າຄວັນນັ້ນມີຢູ່ໃນປະລິມານທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະ
ພາບ.	ສະນັ້ນ	ທ້າວເຣຟາ	ແລະ	ນາງນີໂຕ້	 ຈິ່ງຕັດສິນໃຈປັບ	
ປຸງເຮືອນຄົວເພື່ອລົດປະລິມານຄວັນໄຟໃນເຮືອນລົງ.
	 ພະນັກງານໂຄງການກໍ່ໄດ້ມາຊ່ວຍເຮັດຝາກວມເຕົາໄຟ		ແລະ	ທໍ່ຄວັນໄຟເພື່ອລະບາຍຄວັນ	
ໄຟອອກຈາກເຮືອນຂອງນາງ.	ພ້ອມກັນນັ້ນ	ເຣຟາກໍ່ໄດ້ເຮັດປະຕູປ່ອງຢ້ຽມບານໃໝ່ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ	
ເພື່ອໃຫ້ອາກາດລ່ວງໄດ້ດີຂຶ້ນ.	 ເມື່ອໃນເຮືອນມີຄວັນໜ້ອຍລົງສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວກໍ່ໄດ	້
ຢູ່ໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.	ປະຕູປ່ອງຢ້ຽມບານໃໝ່ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ນາງນີໂຕ້	ສາມາດເຝົ້າເບິ່ງສັດລ້ຽງຂອງຕົນ	
ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ	ແລະ	ມັນກໍ່ຍັງປ່ອຍໃຫ້ແສງສະຫວ່າງເຂົ້າມາໃນເຮືອນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ,	ເຮັດໃຫ້ງ່າຍໃນການ	
ຮ້ອຍລູກປັດ.
	 ກ່ອນທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງ,	ເຣຟາແມ່ນບໍ່ມັກເຂົ້າມາເຮືອນຄົວ.	ແຕ່ດຽວນີ້ລາວຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ	
ມາດັງໄຟຕົ້ມນ້ຳເພື່ອຊົງຊາດື່ມ.	 ນີໂຕ້ກໍ່ສະບາຍຂຶ້ນທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຕື່ນແຕ່ເດິກມາເຮັດວຽກເຮືອນຜູ	້
ດຽວ.	 ຝາກວມເຕົາໄຟ	ແລະ	ທໍ່ຄວັນທີ່ເຮັດໃສ່ໃໝ່ນັ້ນຊ່ວຍລົດຂີ້ຂະເໝົ່າດຳ	 ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ນາງນີໂຕ	້
ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ອະນາໄມຫຍັງຫຼາຍ.	ອາການໄອຂອງລາວກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍເປັນຄືແຕ່ກ່ອນ.	ເຣຟາ	ແລະ	ນີໂຕ້ຕ້ອງ	
ໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າເຮັດຝາກວມເຕົາໄຟ	 ແລະ	 ທໍ່ຄວັນ,	 ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສຸຂະ	
ພາບຂອງນີໂຕ້ດີຂຶ້ນ	ແລະ	ກໍ່ເປັນການປົກປ້ອງທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ.	ການ	
ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວມີຊີວິດຊີວາ,	 ສະນັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນຈິ່ງ	
ເປັນການລົງທຶນເພື່ອອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາທັງໝົດ.

ປ່ຽນ	ຮູບ	ໃໝ່
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ຕັ້ງເຕົາໄຟໄວ້ໃກ້ປ່ອງຢ້ຽມ	
ຊ່ ວຍໃຫ້ຄວັນປິ ວອອກ	
ນອກເຮືອນໄດ້ງ່າຍ.

ປະຕູ	 ແລະ	 ປ່ອງຢ້ຽມຢູ່ເຊິ່ງກັນ
ຊ່ວຍໃຫ້ອາກາດໄຫຼວຽນໄດ້ດີ.

ເພ່ືອປັບປຸງການລະບາຍອາກາດ

ຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງຫຼັງຄາ	
ແລະ	ຫົວຝາຊ່ວຍໃຫ້ອາກາດ	
ໄຫຼວຽນໄດ້ສະດວກ.

ພິດຂອງອາຍກາກໂບນິກ
ເຕົາໄຟ	 ຫຼື	 ເຄື່ອງຈັກຊະນິດຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ອາຍແກັດທຳມະຊາດ,	 ແກັດ	 LP,	 ນ້ຳມັນ,	 ນ້ຳ	
ມັນກາດ,	 ຖ່ານຫີນ,	 ຖ່ານ,	 ຫຼື	 ຟືນ	 ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາຍກາກໂບນິກ	 (CO),	 ເຊິ່ງ	
ເປັນອາຍແກັດພິດທີ່ບໍ່ມີສີ,	ບໍ່ມີກ່ິນ	ແລະ	ບໍ່ມີລົດ.	ອາຍກາກໂບນິກ	(CO)	ນີ້ກໍ່ຍັງມາຈາກ	
ຄວັນລົດຍົນ.
	 ເວລາໃຊ້ເຕົາຝີງ	 ຜູ້ຄົນຕ່າງກໍ່ພາກັນອັດປະຕູ	 ແລະ	 ປ່ອງຢ້ຽມໃຫ້ແຈບດີເພື່ອໃຫ້
ຫ້ອງອຸ່ນ	 ແລະ	 ເພື່ອປະຢັດເຊື້ອໄຟ.	 ແຕ່ວ່າການໃຊ້ເຕົາຝີງ	 ຫຼື	 ເຕົາເຮັດຄວາມຮ້ອນອື່ນໆ	
ໂດຍບໍ່ມີການລະບາຍອາກາດນັ້ນອາດເກີດອັນຕະລາຍຂຶ້ນໄດ້.	 ໃນພື້ນທີ່ໆມີການລະບາຍ	
ອາກາດທີ່ບໍ່ດີ,	 ອາຍກາກໂບນິກ	 (CO)	 ສາມາດທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດໂລກຮ້າຍແຮງ	 ຫຼື	 ອາດ	
ເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້.

ອາການ
ອາການພິດຂອງອາຍກາກໂບນິກ	 (CO)	 ໃນເບື້ອງຕົ້ນກໍ່ມ	ີ
ອາການຄືກັບເປັນໄຂ້ຫວັດ,	 ແຕ່ບໍ່ມີໄຂ້ຂຶ້ນ.	 ອາການຂອງ	
ມັນລວມມີ:	ເຈັບຫົວ,	ເມື່ອຍ,	ຫາຍໃຈຝືດ	(ຫາຍໃຈຍາກ),	
ປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ,	ວິນວຽນຫົວ.

ການປ້ອງກັນ
ວິທີການປ້ອງກັນພິດຈາກອາຍກາກໂບນິກ	 (CO)	 ທີ່ດີທີ	່
ສຸດກໍ່ຄືເຮັດໃຫ້ເຮືອນມີການລະບາຍອາກາດທີ່ດີ.			
ໃຫ້ກວດເບິ່ງປ່ອງຄວັນໄຟ	ແລະ	ຮູຂອງມັນວ່າ	
ມຮີອຍແຕກ,	ຕນັ,	ເຂົາ້ໝຽ້ງ	ຫຼ	ືຂ້ໍຕ່ໍຫຼມົ	(ບໍແ່ໜນ້).		
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ຄວັນຢາສູບ
ການສູບຢາສາມາດພາໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາຍໆຢ່າງທັງຕໍ່	
ຕົວຜູ້ສູບເອງ	 ແລະ	 ຜູ້ຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ຫາຍໃຈເອົາຄວັນຢາສູບເຂົ້າ	
ໄປ.	ບັນຫາສຸຂະພາບຈາກຄວັນຢາສູບລວມມີ:	

•	 ພະຍາດປອດຮຸນແຮງຕ່າງໆ	 ເຊັ່ນ:	 ມະເຮັງປອດ,	 ຖົງລົມ	
ໃນປອດໂປ່ງພອງ,	ແລະ	ໂລກຫຼອດລົມອັກເສບຮຸນແຮງ.
•	 ພະຍາດຫວົໃຈ,	ຫວົໃຈວາຍ,	ເສັນ້ເລອືດສະໝອງອດຸຕນັ,	
ແລະ	ໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ.
•	ມະເຮັງປາກ,	ມະເຮັງຄໍຫອຍ,	ມະເຮັງກ້ານຄໍ	ແລະ	ມະເຮັງພົກຍ່ຽວ

ຄວັນຢາສູບມືສອງ	 ເປັນຄວັນປະສົມຂອງຄວັນຈາກຢາສູບ,	 ກອກສູບຢາ,	 ແລະ	 ຢາສູບຊ	ີ
ກາ	 ບວກກັບຄວັນຢາສູບທີ່ຖືກພົ່ນອອກມາໂດຍຜູ້ສູບ.	 ຄວັນຢາສູບມືສອງນີ້ເປັນອັນຕະ	
ລາຍກັບທຸກໆຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ກັບຜູ້ສູບຢາ,	ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍ.	ມັນພາໃຫ້ເກີດບັນ	
ຫາສຸຂະພາບຄືກັນກັບສູບຢາ.
	 ເຊົາສູບຢາ	ຫຼື	ຊ່ວຍໃຫ້ບາງຄົນເຊົາສູບຢາ
ຜູ້ຄົນທີ່ສູບຢາກໍ່ຈະຕິດສານຊະນິດໜຶ່ງໃນຢາສູບທີ່ເອີ້ນ	
ວ່າ:	 ສານນີໂກຕິນ.	 ຫາກປາສະຈາກຢາສູບເຂົາເຈົ້າກໍ	່
ອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ສະບາຍຕົວ	 ຫຼື	 ຮູ້ສຶກສັບ	
ສົນ.	 ດັ່ງທີ່ນັກສູບຢາທຸກຄົນຊາບດີ
ແລ້ວວ່າ	 ມັນຍາກຫຼາຍທີ່ຈະເຊົາ	 	 ຫຼື	
ຢຸດຢາສູບໄດ້	 ເພາະວ່າສານນີໂກຕິນ
ນັ້ນເປັນສານເສບຕິດ.
	 ຍ້ອນວ່າບັນດາບໍລິສັດຜູ້ຜະ	
ລິດຢາສູບໄດ້ມີການເຮັດການຕະ	
ຫຼາດເພື່ອຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງ	
ພວກເຂາົຢາ່ງໜາ້ສນົໃຈ,	ຈິງ່ມຜູ້ີຄົນ	
ເປັນຈຳນວນຫຼາຍເລີ່ມສູບຢາແຕ່	

ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຖ່ານ,	 ອາຍແກັດ,	 ໄມ້ຟືນ,	 ຫຼືນ້ຳມັນອື່ນໆ	 ດັງໄຟຢູ່ໃນເຮືອນ,	 ໃນຍານພາຫະນະ,	
ຫຼືໃນເຕັ້ນ	ທີ່ມີການລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ.	 ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເຕົາແກັດ,	 ເຕົາອົບ	ຫຼື	 ເຄື່ອງປັ່ນຜ້າແຫ້ງ	
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮືອນອຸ່ນຂຶ້ນ.	 ຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ແລ່ນດ້ວຍນ້ຳມັນແອັດຊັງພາຍໃນ	
ເຮືອນ.	 ຖ້າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ພວກມັນແທ້	 ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ມີການລະບາຍອາກາດທີ່ດີ			
ແລະ	ເອົາມັນວາງໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ຄວັນຂອງມັນສາມາດອອກໄປນອກເຮືອນໄດ້ງ່າຍ.
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ອາຍຸຍັງນ້ອຍ	ແລະ	ກໍ່ສືບຕໍ່ສູບຢາເລື້ອຍມາເພາະວ່າຕິດສານນີໂກຕິນແລ້ວ.	ທາງຜູ້ຜະລິດ	
ຢາສູບຕ່າງກໍ່ບອກວ່າການສູບຢານັ້ນມັນເປັນທາງເລືອກສ່ວນບຸກຄົນ,	 ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງເສບ	
ຕິດ.	 ອັນນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ.	 ຄວນເຂົ້າໃຈວ່າການສູບຢາເປັນສິ່ງເສບຕິດອັນຮ້າຍແຮງ		
ແລະ	 ມັນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກຂອງສ່ວນບຸກຄົນ	 ເປັນບາດກ້າວທຳອິດທີ່ຈະພາໄປສູ່ການຢຸດ	
ເຊົາສູບຢາໃນທີ່ສຸດ.
	 ການໄປບອກຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍວ່າ	 “ຫ້າມສູບຢາ”	 ເປັນວິທີທາງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມັກຈະສຳ	
ເລັດໃນການຊ່ວຍໃຫ້ນັກສູບຢາເຊົາສູບຢາ.	 ວິທີທາງບາງຢ່າງທີ່ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການຕິດຢາ	
ແລະ	ຢຸດເຊົາສູບຢາລວມມີ:	

•	ຝຶກຫາຍໃຈເລິກໆໃນທຸກໆຄັ້ງທີ່ເຈົ້າຫິວຢາສູບ.
•	ອອກກຳລັງກາຍທຸກໆມື້.
•	 ທົດແທນການສູບຢາດ້ວຍການສ້າງນິໄສທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ	 ເຊັ່ນ:	 ການດື່ມນ້ຳຊາ	 ຫຼື	
ການໄປຍ່າງ.
•	ດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍໆເພື່ອລ້າງສານນີໂກຕິນອອກຈາກຮ່າງກາຍ.
•	ຂໍຄວາມສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໝູ່ເພື່ອນ	ແລະ	ຄອບຄົວ.

ວັນນະໂລກ 
ວັນນະໂລກເປັນໂລກພະຍາດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບປອດຫຼາຍທີ່ສຸດ.	 ມັນເປັນໂລກທີ່ຕິດຕໍ	່
ກັນໄດ້ງ່າຍ	 ເມື່ອຄົນທີ່ເປັນວັນນະໂລກໄອ,	 ເຊື້ອພະຍາດວັນນະໂລກກໍ່ອອກມາມີຊີວິດ	
ລ່ອງລອຍຢູ່ໃນອາກາດໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ,	 ລໍຄອຍຖ້າຄົນມາຫາຍໃຈເອົາມັນເຂົ້າ	
ໄປ.	 ວັນນະໂລກສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວໃນບ່ອນທ່ີມີຜູ້ຄົນແອອັດ	 ແລະ	 ມ	ີ
ການລະບາຍອາກາດທີ່ບໍ່ດີ	 ເຊັ່ນ:	 ຕາມບ້ານເຮືອນ	 ແລະ	 ບ້ານໃກ້ຄຽງທີ່ມີຄົນຫຼາຍ,	 ໂຮງ	
ຈກັໂຮງງານ,	ຄ້າຍອອກແຮງງານລວມ,	ຄກຸ,	ຄາ້ຍຜູ້ອບົພະຍົບ	ແລະ	ບອ່ນອືນ່ທີມ່ຜີູຄົ້ນຫາຼຍຢູ	່
ຫຼື	ເຮັດວຽກນຳກັນ.

ໃຜແດ່ເຈັບເປັນຈາກເຊື້ອວັນນະໂລກ?
ມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍມີເຊື້ອວັນນະໂລກໃນຮ່າງກາຍ,	ແຕ່ກໍ່ມີພຽງ	1	ຄົນໃນຈຳນວນ	10	ຄົນທີ່ມີ
ເຊື້ອນັ້ນຈະເປັນວັນນະໂລກ.	ຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອວັນນະໂລກຢູ່ນັ້ນແມ່ນຈະເປັນວັນນະໂລກ	ຖ້າຮ່າງ	
ກາຍຂອງພວກເຂົາອ່ອນແອຈາກໂລກອື່ນໆເຊັ່ນ:	 ໂລກຫອບຫືດ,	 ໄຂ້ມາລາເລຍ,	 ຫຼື	 ເຊື້ອ		
HIV	 (ເອັດໄອວີ),	 ຫຼື	 ຖ້າພວກເຂົາອາຍຸຍັງອ່ອນຫຼາຍ	 ຫຼື	 ແກ່ຫຼາຍ,	 ຫຼື	 ຂາດສານອາຫານ.	
ການສູບຢາ	ຫຼື	ການຫາຍໃຈເອົາມົນລະພິດໃນອາກາດກໍ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໂລກວັນ
ນະໂລກໄດ້.
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ອາການ
ວັນນະໂລກເປັນໂລກທີ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້	ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບກາປິ່ນປົວແຕ່ຫົວທີ	
ແລະ	 ຄົບຖ້ວນຕາມຂະບວນການ.	 ໃນເບື້ອງຕົ້ນເມື່ອເລີ່ມເປັນຄົນເຈັບອາດມີອາການທັງ	
ໝົດ	ຫຼື	ບາງສ່ວນໃນຂ້າງລຸ່ມນີ້:

•	ໄອດົນກວ່າ	3	ອາທິດ,	ມັກໄອໜັກໃນເວລາຫາກໍ່ຕື່ນນອນ
•	ມີອາການໄຂ້ຂຶ້ນເລັກນ້ອຍໃນຕອນຄ່ຳ	ແລະ	ມີເຫື່ອອອກໃນເວລາກາງຄືນ
•	ອາການເຈັບໜ້າເອິກ	ແລະ	ຫຼັງເບື້ອງເທິງ
•	ນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆ	ແລະ	ມີອາການອ່ອນເພຍລົງເລື້ອຍໆ

ເດັກນ້ອຍອາດຈະມີໄຂ້ເລື້ອຍໆ,	 ນ້ຳໜັກລົດລົງເລື້ອຍໆ,	 ລຳຄໍ	 ຫຼື	 ທ້ອງໃຄ່,	 ຫຼື	 ຜິວໜັງມີ	
ສີຈືດຈາງ.

ການປິ່ນປົວ
ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຕົນເອງອາດຈະເປັນວັນນະໂລກ,		ແມ່ນໃຫ້ອັດປາກ	
ໃນເວລາໄອ	 ຫຼື	 ເອົາເສື້ອອັດປາກດັງໄວ້ເວລາໄອຢູູ່ໃກ້ຜູ້ອື່ນໆ,		
ແລະ	ໃຫ້ໝັ່ນລ້າງມືຂອງທ່ານເລື້ອຍໆ.	ໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍ	ຫຼື	ຄຼີນິກ	
ທັນທີ.	ຖ້າແພດ	ຫຼື	ອສບ	ກວດພົບວ່າທ່ານເປັນວັນນະໂລກ,	ເຂົ
າເຈົ້າກໍ່ຈະໄດ້ໃຫ້ກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ.	 ເພື່ອປິ່ນປົວວັນນະໂລກ,	
ຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ກິນຢາ	4	ຊະນິດທຸກໆມື້ເປັນເວລາ	2	ເດືອນ,	ຫຼັງຈາກນັ້ນ,	
ຖ້າວ່າອາການຂອງເຂົາເຈົ້າດີຂຶ້ນໃຫ້ກິນຢາ	2	ຫຼື	3	ຊະນິດ	ອີກ	ເປັນເວລາ	
4	 ເດືອນ.	 ຖ້າຢູ່ໃນເຮືອນມີໃຜຜູ້ໜຶ່ງເປັນວັນນະໂລກແມ່ນໃຫ້ເຮັດສິ່ງຕໍ່	
ໄປນີ້:

•	ໃຫ້ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວໄປກວດຫາເຊ້ືອວັນນະໂລກ	ແລະ	ໃຫ້
ເລ່ີມທຳການປິ່ນປົວຜູ້ທີ່ເປັນວັນນະໂລກນັ້ນ.
•	ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນວັນນະໂລກໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ.
•	ຄົນເຈັບທ່ີເປັນວັນນະໂລກເຖິງຈະບ່ໍໄອກ່ໍຕາມຄວນກິນອາຫານ	
ແລະ	ນອນຕ່າງຫາກ	ໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກນ້ອຍ.

ຜູ້ທີ່ເປັນວັນນະໂລກເວລາ 
ໄອຄວນອັດປາກ ແລະ ບໍ່ 
ຄວນຖົ່ມນ້ຳລາຍຊະຊາຍ.

ເມື່ອເຮືອນ	 ແລະ	 ບ່ອນເຮັດວຽກຕ່າງໆມີການລະບາຍອາກາດທີ່ດີແລ້ວ,	 ກໍ່ບໍ່ມີບັນຫາວັນ	
ນະໂລກຫຼາຍປານໃດ.	 ແຕ່ຕາບໃດທີ່ຜູ້ຄົນໃນຊຸມຊົນຍັງມີເຊື້ອວັນນະໂລກຢູ່	 ມັນກໍ່ຍັງເປັນ	
ໄພຄຸກຄາມຢູ່.	 ການບັນເທົາຄວາມທຸກຍາກ	 ແລະ	 ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ວິທີເບິ່ງອາການ	
ແລະ	 ປິ່ນປົວວັນນະໂລກ	 ແມ່ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສາມາດຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງວັນນະ	
ໂລກໄດ້ດີກວ່າວິທີທາງອອກອື່ນໆ.	ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອາການຂອງວັນນະໂລກ,		
ວິທີປ້ອງກັນ	ແລະ	ປິ່ນປົວ	ແມ່ນໃຫ້ປຶກສາ	ອສບ	ຫຼື	ແພດ,	ຫຼື	ເບິ່ງໃນປຶ້ມຄູ່ມືການດູແລຮັກ	
ສາສຸຂະພາບ	ເຊັ່ນ:	ປຶ້ມຢູ່ໄກແພດ.
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ໂລກພູມແພ້
ໂລກພູມແພ້ເປັນອາການຂອງຮ່າງກາຍທີ່ມີປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບກັບສານ	 ຫຼື	 ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ສາ	
ມາດທົນໄດ້.	 ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໂລກພູມແພ້ແມ່ນຍາກທີ່ຈະສັງເກດເຫັນ	 ແລະ	 ທຳການ	
ປິ່ນປົວ	 ຍ້ອນວ່າມັນມີອາການທີ່ຄ້າຍຄືກັບໂລກໄພໄຂ້ເຈັບທົ່ວໆໄປອື່ນໆ.	 ອາການປະຕິກິ
ລິຍາພູມແພ້ທົ່ວໆໄປແມ່ນລວມມີ:	ຫາຍໃຈຝືດ,	 ໄອ,	 ຄັນຄໍ,	 ມີຂ້ີມູກ,	 ເມື່ອຍ,	 ຕາແດງ	ຫຼື	
ຄັນຕາ	ແລະ	ມີຜື່ນແດງຂຶ້ນຕາມຜິວໜັງ.
	 ມີຫຼາຍສິ່ງພາຍໃນເຮືອນສາມາດພາໃຫ້ເກີດເປັນພູມແພ້ໄດ້	 ເຊັ່ນ:	 ຜະລິດຕະພັນ	
ທຳຄວາມສະອາດຕ່າງໆ,	 ສານເຄມີຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ກັບພົມ	 ແລະເຄື່ອງເຟີນີເຈີ້,	 ລາ	 (ໂໝກ),		
ເກສອນດອກໄມ້,	 ຝຸ່ນລະອອງຈາກສັດ,	 ຂົນນົກຕ່າງໆ,	 ຂີ້ເຫຍື້ອ,	 ຂີ້ຝຸ່ນ	 ແລະ	 ໄຮຝຸ່ນ,	
ແມງສາບ,	 ໜູ	 ແລະ	 ສັດອື່ນໆ.	 ທີ່ໄດ້ສຳຜັດສານພິດເຄມີກໍ່ສາມາດພາໃຫ້ເກີດໂລກທີ	່
ເອີ້ນວ່າ:	ໂລກ	Multiple	Chemical	Sensitivity	(MCS)	ຫຼື	ໂລກສິ່ງແວດລ້ອມ,	ເຊິ່ງມັນ	
ຄ້າຍຄືກັບໂລກພູມແພ້	 (ໜ້າ	407).	ບາງວິທີໃນການປ້ອງກັນການເກີດປະຕິກິລິຍາພູມແພ້
ແມ່ນ:

•	ປັບປຸງເຮືອນໃຫ້ອາກາດສາມາດໄຫຼວຽນໄດ້ສະດວກ.
•	ພະຍາຍາມບໍ່ໄປໃກ້ສິ່ງທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາພູມແພ້.
•	ຮັກສາເຮືອນຊານໃຫ້ສະອາດບໍ່ມີຝຸ່ນຢູ່ສະເໝີ.

ຝຸ່ນ ແລະ ໄຮຝຸ່ນ
ໂຕໄຮຝຸ່ນເປັນແມງໄມ້ໂຕນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້	 ມັນເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍພາຍໃນ	
ເຮືອນທີ່ພາໃຫ້ເກີດພູມແພ້.	 ພວກມັນພາໃຫ້ເກີດອາການລະຄາຍເຄືອງຕາ,	 ດັງ	 ແລະ	 ພາ	
ໃຫ້ໂລກຫອບຫືດກຳເລີບ	(ເບິ່ງໜ້າ	404).	ໄຮຝຸ່ນອາໃສຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີອາກາດອົບອຸ່ນ,	ຊຸ່ມ	
ແລະ	ມີຝຸ່ນສະສົມຈາກໝອນ,	ເສື່ອນອນ,	ເຄື່ອງຫຼິ້ນຍັດໄສ້,	ແລະ	ອື່ນໆ.

ການກຳຈັດຝຸ່ນ ແລະ ໄຮຝຸ່ນ
ການອະນາໄມບ່ອນຢູ່ບ່ອນນອນ	ແລະ	ເຄື່ອງນອນ	ແມ່ນຈະສາມາດລົດປະລິມານຝຸ່ນ,	ໄຮ	
ຝຸ່ນ	ແລະ	ຂົນສັດໃຫ້ໜ້ອຍລົງໄດ້.	ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າແພ	ຫຼື	ແຜ່ນຢາງປົກເສື່ອນອນ	ແລະ	ໝອນໄວ້,	
ແລະ	 ໃຫ້ນຳແພປົກບ່ອນນັ້ນໄປຊັກໃນນ້ຳຮ້ອນເປັນປະຈຳກໍ່ຊ່ວຍກຳຈັດໄຮຝຸ່ນໄດ້.	 ຖ້າມີ	
ໃຜຜູ້ໜຶ່ງໃນເຮືອນເປັນພູມແພ້ຝຸ່ນ	ຫຼື	ໄຮຝຸ່ນ,	ທ່ານອາດຈະປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການບໍ່ໃຊ້ພົມ,	
ແພຮອງພື້ນ	ຫຼື	ແພອື່ນໆໃນເຮືອນ.
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ການອະນາໄມບ່ອນຢູ່ເຄື່ອງນອນ ແລະ ເອົາມັນມາຕາກແດດ 
ເປັນປະຈຳຈະຊ່ວຍກຳຈັດຝຸ່ນ ແລະ ໄຮຝຸ່ນໄດ້.

ລາ (ຫຼື ໂໝກ)
ລາເປັນເຊື້ອຊະນິດໜຶ່ງ	ເຊິ່ງເປັນພືດທຳມະດາທີ່ເກີດຕາມດິນ	ແລະ	ພືດອື່ນໆ.	ຢູ່ໃນເຮືອນ	
ມັນຈະເກີດຕາມຝາ,	ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຕ່າງໆ,	ອາຫານເກົ່າ	ຫຼື	ບູດ	ແລະ	ເກີດໃນບ່ອນທີ່ປຽກຊຸ່ມ.	
ລາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄືກັບຝຸ່ນແປ້ງລະອຽດສີດຳ	ຫຼື	 ເຫຼືອງ,	 ເປັນເສັ້ນໄຍນ້ອຍໆ,	ຫຼື	 ເປັນຂົນ	
ຝອຍຍອງສີຂາວ	ແລະ	ສີຟ້າ.
	 ຢູ່ຂ້າງນອກ	ເຊື້ອລາແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.	ມັນຊ່ວຍໃຫ້ສັດ	ຫຼື	ພືດ
ທີ່ຕາຍແລ້ວເນົ່າເປື່ອຍກາຍເປັນດິນ.	ແຕ່ລາປ່ອຍສະປໍນ້ອຍໆອອກມາ	 ເຊິ່ງພາໃຫ້ເກີດບັນ	
ຫາສຸຂະພາບແກ່ຄົນທີ່ຫາຍໃຈເອົາພວກມັນເຂົ້າໄປ.	ລາຍັງທຳລາຍ	ຫຼື	ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍ	
ຫາຍກັບສິ່ງທີ່ມັນເກີດໃສ່,	ສະນັ້ນ	ການມີລາຂຶ້ນໃນເຮືອນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ.
	 ລາພາໃຫ້ການຫາຍໃຈມີບັນຫາ,	 ເຈັບຫົວ,	 ລະຄາຍເຄືອງຜິວໜັງ	 ແລະ	 ຍັງເປັນ	
ຕົວກະຕຸ້ນໃຫ້ຫອບຫືດກຳເລີບ	ແລະ	ພາໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາພູມແພ້ຂຶ້ນ.	ການໄດ້ສຳຜັດກັບ	
ລາບາງຊະນິດນັ້ນອາດຈະພາໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ	ແລະ	ອາດເຖິງແກ່ຊີວິດ	
ໄດ້,	 ໂດຍສະເພາະກັບແອນ້ອຍ	 (ເຊິ່ງກໍລະນີແບບນີ້ບໍ່ຄ່ອຍເກີດປານໃດ).	 ລາພາໃຫ້ເກີດ	
ບັນຫາສຸຂະພາບສຳລັບຄົນທີ່ມີເຊື້ອເອດໄດ້ງ່າຍ.

ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດລາ (ໂໝກ)
ລາເກີດໃນບ່ອນທີ່ຊຸ່ມ	 ແລະ	ມີການລະບາຍອາກາດທີ່ບໍ່ດີ.	 ເພື່ອປ້ອງກັນ	 ແລະ	 ກຳຈັດລາ	
(ໂໝກ)	ໃຫ້ລອງເຮັດຕາມວິທີຂ້າງລຸ່ມນີ້	ໜຶ່ງຢ່າງ	ຫຼື	ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ:
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ວທິເີຮດັນຳ້ຢາອະນາໄມ

+ +

•	ແປງຮອຍຮົ່ວຕາມຝາ,	ຫຼັງຄາ	ແລະ	ທໍ່ນ້ຳຕ່າງໆ.
•	ປັບປຸງລະບົບລະບາຍອາກາດໃນເຮືອນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.	ເມື່ອມີອາກາດຖ່າຍເທຈາກເຮືອນ
ໄດ້ສະດວກ	ມັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງຢ່າງພາຍໃນເຮືອນແຫ້ງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ	ແລະ	ຊ່ວຍ	
ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເຊື້ອລາໄດ້.
•	ລ້າງທຳຄວາມສະອາດບ່ອນທີ່ເຊື້ອລາຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດ.

ການປະສົມ:	 ນ້ຳຢາຟອກຂາວ	 1	 ຈອກກາເຟ,	
ສະບູແຫຼວ	1/4	ບ່ວງກາເຟ,	ແລະ	ນ້ຳ	4	ລິດ.

ນ້ຳສົ້ມໃສຊູ	(ການເອົານ້ຳສົ້ມໃສຊູ	ເພີ່ມລົງໄປ		
ອີກ	 1	 ຈອກກາເຟ	 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳຢາສາມາດ	
ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ	ແລະ	ເຊື້ອລາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ).

ນ້ຳຢາຟອກຂາວ

ສະບູ ນ້ຳ

ນ້ຳສົ້ມໃສຊູ

ໃຫ້ໃສ່ຖົງມື	ແລະ	ໜ້າກາກປ້ອງກັນປາກ	ແລະ	ດັງ,	ຫຼື	 ເອົາແພອັດ	
ປາກ	 ແລະ	 ດັງ	 ແລະ	 ກໍ່ໃຫ້ເປີດປ່ອງຢ້ຽມໄວ້ໃນຂະນະທີ່ທຳຄວາມ	
ສະອາດເຊື້ອລາຕາມພື້ນຜິວຕ່າງໆດ້ວຍນ້ຳຢາດັ່ງກ່າວ.	 ເອົານ້ຳຢາ	
ຖູອະນາໄມບ່ອນທີ່ລາຂຶ້ນ	ແລ້ວປະໄວ້	10	ຫາ	15	ນາທີ,	ຈາກນັ້ນ	
ກໍ່ລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳທຳມະດາ.	 ເອົາແພເຊັດອະນາໄມພື້ນຜິວທີ່ທຳ
ຄວາມສະອາດນັ້ນໃຫ້ແຫ້ງ	ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອລາເກີດຂຶ້ນມາອີກ.

ເຕົາປະຢັດເຊື້ອໄຟຕ່າງໆ
ເຕົາທີ່ໃຊ້ຄົວກິນມີຄວັນຫຼາຍແມ່ນພາໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ.	 ການຫຼຸດ	
ປະລິມານຄວັນຈາກເຕົາລົງແມ່ນເປັນວິທີທາງອັນສຳຄັນໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງທຸກ
ຄົນໃນຄອບຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
	 ຊະນິດຂອງເຕົາທີ່ຜູ້ຄົນໃຊ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າເຂົາເຈົ້າແຕ່ງອາຫານຊະນິດໃດ,	 ເຊື້ອ	
ໄຟແບບໃດທີ່ໃຊ້	ແລະ	ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເຮັດເຕົາແມ່ນມີແນວໃດແດ່	ແລະ	ວິທີການແຕ່ງຢູ່ຄົວ
ກິນທີ່ມີມາແຕ່ດັ້ງເດີມມີແນວໃດ.	ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຕົາໄຟປະຢັດເຊື້ອໄຟ	ແລະ	ເພື່ອແກ້ໄຂບັນ
ຫາມົນລະພິດອາກາດພາຍໃນເຮືອນ,	ນັກພັດທະນາຊຸມຊົນ	ແລະ	ພະນັກງານສົ່ງເສີມສຸຂະ
ພາບຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຈະໃຊ້ເຕົາເຫຼົ່ານັ້ນ.	 ມີພຽງແຕ່ເຕົາ
ທີ່ປະຢັດເຊື້ອໄຟເທົ່ານັ້ນຈິ່ງຈະຖືກໃຈພໍ່ຄົວ	ຫຼື	 ແມ່ຄົວ;	 ເຕົາທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟໜ້ອຍກວ່າ	 ແລະ	
ກໍ່ມີຄວັນໜ້ອຍລົງຈະຖືກນຳໄປໃຊ້	ແລະ	ຖືວ່າເປັນເຕົາທີ່ປະຢັດເຊື້ອໄຟແທ້.
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ບັນດາແມ່ຍິງໄດ້ເຮັດເຕົາດັງໄຟທີ່ປະຢັດຟືນ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນເຮືອນດີຂຶ້ນ

ນາງ	 ອີເນັດ	 ກໍ່ຄືກັບບັນດາແມ່ຍິງຫຼາຍໆຄົນໃນປະເທດກວາເຕມາລາ	
ທີ່ເຄີຍແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນໃຫ້ຄອບຄົວໂດຍໃຊ້ເຕົາທ່ີເຮັດຂຶ້ນມາເອງດ້ວຍມື;	
ເຕົາແບບນີ້ໃຊ້ຟືນຫຼາຍ	 ແລະ	 ກໍ່ມີຄວັນຫຼາຍຈົນເຕັມເຮືອນຄົວ.	 ເມື່ອ	
ທາງອົງການທີ່ເຮັດເຕົາປະຢັດຟືນມາທີ່ເມືອງຂອງນາງອີເນັດ,	ລາວກັບ
ແມ່ຍິງຄົນອື່ນກໍ່ໄດ້ໄປຮ່ວມຟັງພວກເຂົາ.	
	 ພະນັກງານຂອງອົງກອນໄດ້ອອກແບບພັດທະນາເຕົາປະຢັດ	
ຟືນ,	ມີຄວັນໜ້ອຍ	ແລະ	ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດຖືກຫຼາຍ.	ພວກເຂົາ	
ຖາມວ່າມີໃຜຢາກລອງເຮັດເຕົາໃໝ່ນັ້ນບໍ	ແລະ	ນາງ	ອີເນັດ	ກໍ່ໄດ້ອາສາ	
ສະໝັກ.	
	 ນາງ	ອີເນັດ	ແລະ	ເພື່ອນບ້ານຂອງລາວໄດ້ເຮັດວຽກກັບພະນັກງານຂອງອົງກອນ	ໃນການ	
ປະສົມດິນໜຽວກັບເຟືອງ	ແລະ	ຊາຍ	ເພື່ອເຮັດເຮືອນເຕົາ.	ທາງອົງການໄດ້ເອົາໝໍ້ຂາງໂລຫະສຳລັບ
ປີ້ງແຜ່ນແປ້ງສາລີ	ໃຫ້ເພື່ອໃຊ້ກັນເຕົາໃໝ່ນັ້ນ.	ພວກເຂົາໄດ້ຕັດໄມ້	ແລະ	ຜ່າໃຫ້ມັນເປັນທ່ອນນ້ອຍໆ	
ແລ້ວກໍ່ໄຟໃນເຕົາໃໝ່.	 ມັນໄດ້ຜົນດີຫຼາຍສົມຄວນ!	 ນາງ	 ອີເນັດ	 ເຫັນວ່າມັນໃຊ້ຟືນໜ້ອຍກວ່າເຕົາ	
ເກົ່າຂອງລາວ,	 ແລະ	 ມັນກໍ່ມີທໍ່ຄວັນທີ່ສາມາດນຳເອົາຄວັນໄຟອອກຈາກເຮືອນ.	 ແຕ່ຫຼັງຈາກກິນອາ	
ຫານທີ່ແຕ່ງໂດຍໃຊ້ເຕົາໃໝ່ໄປໄດ້ສອງສາມຄາບ,	ນາງ	ອີເນັດ	ແລະ	ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ	
ແຜ່ນແປ້ງສາລີທີ່ປີ້ງຈາກໝໍ້ຂາງນັ້ນບໍ່ແຊບ.
	 ຫຼາຍເດືອນຕໍ່ມາ,	ເມື່ອພະນັກງານຈາກອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກັບມາ,	ນາງ	ອີເນັດ	ກໍ່ໄດ້ຂອບ	
ໃຈພວກເຂົາເຈົ້າ.	 ຈາກນັ້ນນາງກໍ່ບອກເຂົາເຈົ້າຄ່ອຍໆວ່າ,	 “ມັນມີບັນຫາກັບເຕົາຢູ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ.	 ຂ້ອຍ	
ຄິດວ່າມັນເຮັດໃຫ້ແປ້ງສາລີປີ້ງອອກມາແລ້ວລົດຊາດບໍ່ເປັນຕາກິນ.”	ພະນັກງານກໍ່ຮັບຟັງ	ແລະ	ຖາມ	
ວ່າ	ເປັນຍ້ອນຫຍັງມັນຈິ່ງມີລົດຊາດບໍ່ແຊບເມື່ອໃຊ້ເຕົານີ້.	ນາງຕອບວ່າ,	“ໝໍ້ປີ້ງອັນເກົ່າແມ່ນເປັນໝໍ້
ດິນ”.	“ນັ້ນມັນອາດເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແຕກຕ່າງ”.
	 ໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ດຽວກັນນັ້ນ	ນາງ	ອີເນັດ,	ເພື່ອນບ້ານ	ແລະ	ພະນັກງານອົງກອນກໍ່ໄດ	້
ພາກັນເຮັດໝໍ້ປີ້ງແຜ່ນແປ້ງສາລີໂດຍໃຊ້ດິນໜຽວທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ.	ເຂົາເຈົ້າປັ້ນໝໍ້	ແລ້ວປະໄວ້	2		
ຫາ	3	ມື້ເພື່ອໃຫ້ມັນແຫ້ງ	ແລະ	ຫຼັງຈາກທີ່ມັນແຫ້ງແລ້ວກໍ່ເອົາມາໃຊ້ແທນໝໍ້ໂລຫະນັ້ນ.	ນາງ	ອີເນັດ	
ດັງໄຟໃສ່ໝໍ້	 ແລະ	 ປ່ອຍໃຫ້ມັນຄ່ອຍໆຮ້ອນຂຶ້ນ	 ໃນຂະນະທີ່ລູກສາວຂອງລາວເຮັດແຜ່ນແປ້ງສາລ	ີ
ກຽມມາປີ້ງ.	 ເມື່ອເຕົາຮ້ອນພໍດີແລ້ວນາງອີເນັດ	ແລະ	ລູກສາວກໍ່ໄດ້ເອົາແຜ່ນແປ້ງສາລີມາປີ້ງ.	 ເມື່ອ
ມັນສຸກແລ້ວກໍ່ເອົາມາປັນໃຫ້ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວໄດ້ກິນ.	ມັນແຊບຫຼາຍ!	ມາຮອດຕອນນີ້	ນາງ	ອີເນັດ	
ແລະ	ຄອບຄົວໄດ້ປັບປຸງເຕົາຂຶ້ນມາໄດ້ຢ່າງສົມບູນ.
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ບໍ່ມີການສູນເສຍຄວາມ
ຮ້ອນໄປໃນອາກາດ	ເພາະ
ວ່າກົ້ນໝໍ້ຕັ້ງເທິງແປວ

ໄຟເລີຍ.

ໂຕເຕົາແມ່ນເຮັດມາຈາກວັດສະດຸທີ່ສາມາດເກັບຄວາມ	
ຮອ້ນໄວໃ້ນເຕາົໄດ,້	ສະນັນ້	ມນັຈິງ່ເຮດັໃຫອ້າຫານສກຸໄວ	
ແລະ	ທັງປະຢັດຟືນນຳອີກ.

ໄຟທີຮ່ອ້ນແຮງຈະໄໝຟ້ນື	ຈນົໝດົ.	ມນັຈະ	
ມີຄວັນຂຶ້ນເມື່ອຟືນໄໝ້ບໍ່ໝົດ.	 ເພື່ອເຮັດ	
ໃຫ້ໄຟຮ້ອນແຮງຂຶ້ນໃຫ້ໃຊ້ຟືນທ່ອນນ້ອຍ		
ແລະ	ແຫ້ງ.	

ຄວນັໄດປ້ວິຜາ່ນຝາກວມເທງິເຕາົໄຟ	ແລະ	
ທໍ່ຄວັນອອກໄປນອກເຮືອນ.	 ເຊິ່ງນີ້ມັນກໍ່	
ເຮັດໃຫ້ອາກາດເກີດການໝູນວຽນພາຍໃນ
ເຕົາ	ແລະ	ເຮັດໃຫ້ໄຟໃນເຕົາຮ້ອນແຮງຂຶ້ນ	
ແລະ	ອາຫານກໍ່ສຸກໄວຂຶ້ນ.

ຕາໜ່າງເຫຼັກທີ່ຢູ່ກ້ອງຟືນນັ້ນແມ່ນເພື່ອ	
ໃຫ້ມີອາກາດລ່ວງເຂົ້າມາຊ່ວຍໃຫ້ໄຟ
ລຸກໄໝ້ດີ.

ຄວາມຮ້ອນຈະຂຶ້ນມາເຖິງ
ກົ້ນໝໍ້.	ເມື່ອກົ້ນໝໍ້ສ່ວນຫຼາຍ
ຖືກຄວາມຮ້ອນ	ຄວາມຮ້ອນ	
ກໍ່ຈະເຂົ້າໄປໃນໝໍ້	ແລະ	ເຮັດ
ໃຫ້ອາຫານໃນໝໍ້ສຸກໄວຂຶ້ນ.

ດີ:	ຕັ້ງເຕົາດັງໄຟໃກ້ກັບປ່ອງຢ້ຽມ.	
ເປີດທັງປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ	ແລະ	ປະຕູ
ຊ່ວຍໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກ.

ດີກວ່າ:	ເຕົາມີຝາກວມທາງເທິງ	ແລະ	ມີທໍ່ຄວັນອອກ
ນອກ	ຊ່ວຍລະບາຍຄວັນເກືອບທັງໝົດ	ອອກໄປຂ້າງ	
ນອກ.	ຮໃູນຫຼງັຄາ	ຫຼ	ືຊອ່ງວາ່ງລະຫວາ່ງຝາ		ແລະ		ຊາຍ	
ຄາກໍ່ຊ່ວຍລະບາຍຄວັນອອກໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ທ່ໍລະບາຍຄວັນຈາກເຕົາຄົວກິນ ແລະ ເຕົາຝີງ

ເຕົາດັງໄຟທີ່ດີເຮັດວຽກຄືແນວໃດ
ຕໍ່ໄປນີ້ເປັນວິທີທີ່ງ່າຍດາຍໃນການປັບປຸງ	 ຫຼື	 ເຮັດເຕົາເພື່ອໃຫ້ປະ	
ຢັດຟືນ,	ມີຄວັນໜ້ອຍ	ແລະ	ແຕ່ງກິນສຸກໄວ.

ດີທີ່ສຸດ:	 ເຕົາທີ່ມີທໍ່ຄວັນຕິດກັບໂຕ	
ເຕົາເລີຍສາມາດລະບາຍຄວັນອອກ
ນອກໄດ້ເກືອບໝົດ.
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ການປັບປຸງເຕົາໄຟເປີດ
ເຕົາທຳມະດາທົ່ວໄປແມ່ນເປັນເຕົາເປີດ	 ຫຼື	 ກອງໄຟທີ່ມີຄຽງສາມຂາ	 ຫຼື	 ກ້ອນເສົ້າມາຕັ້ງ	
ເປັນໂງນ່ເສາົສາມກອ້ນ	ເຊິງ່ມນັໃຊກ້ນັທົວ່ໄປໃນຫາຼຍປະເທດໃນໂລກ.	ໂງນ່ເສາົ	ຫຼ	ືຄຽງສາມ	
ຂາຕັ້ງກວມກອງໄຟໄວ້ເພື່ອຄ້າງໝໍ້	ຫຼື	ອາຫານ.
	 ດ້ວຍການປ່ຽນແປງພຽງເລັກນ້ອຍ,	ເຕົາໄຟເປີດນີ້ກໍ່ປອດໄຟຂຶ້ນ,	ມີຄວັນໜ້ອຍລົງ	
ແລະ	 ໃຊ້ຟືນໜ້ອຍລົງ.	 ຍົກຕົວຢ່າງ,	 ເອົາແຕ່ຟືນແຫ້ງ	 (ບໍ່ເອົາໄມ້ດິບ)	 ແລະ	 ທ່ອນນ້ອຍ	
ດັງແມ່ນຈະບໍ່ມີຄວັນຫຼາຍ.	 ເຮັດຝາອ້ອມເຕົາໄຟໂດຍໃຊ້ດິນຕົມ	 ຫຼື	 ກ້ອນຫີນກໍ່ໄດ້	 ມັນສາ	
ມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດທີ່ອາດຈະພາໃຫ້	
ເກີດໄຟໄໝ້	ຫຼື	ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກໄຟໄໝ້ໄດ້.	

ກອງໄຟທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບແມ່ນໄຟລຸກໄປທົ່ວ 
ເຊິ່ງພາໃຫ້ເກີດມີຄວັນຫຼາຍ ແລະ ເປືອງຟືນ.

ກອງໄຟທີ່ດັງເປັນລະບຽບດີແມ່ນມີແຕ່ສົ້ນໃດ 
ສົ້ນໜຶ່ງຂອງດົ້ນຟືນເທົ່ານັ້ນທີ່ຕິດໄຟ, ເຊິ່ງຈະພາ 
ໃຫ້ມີຄວັນໜ້ອຍ ແລະ ປະຢັດຟືນ. 

ເຕົາດິນໜຽວ ຫຼື ເຕົາດິນດາກທຳມະດາ
ເຕົາດິນໜຽວທຳມະດາທີ່ມີຕໜ່າງເຫຼັກຮອງກ້ອງຟືນໄວ້ໃຫ້ສູງຂຶ້ນຈາກດິນ	 ແມ່ນໃຊ້ວັດສະ	
ດຸໜ້ອຍໃນການເຮັດ.	ມັນດັງລຸກດີ	ແລະ	ເປັນລະບຽບ	ພ້ອມທັງປະຢັດຟືນໄດ້ຫຼາຍກວ່າເຕົ
າເປີດທົ່ວໄປ.	ເພື່ອເຮັດເຕົາດິນ	ໜຽວດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ປະສົມສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:

●	ຊາຍ	6	ສ່ວນ
● ດິນໜຽວ	4	ສ່ວນ
● ຂີ້ເລື່ອຍ	ຫຼື	ເຟືອງສັບໃຫ້ເປັນຕ່ອນມຸ່ນໆປະມານສອງສາມກຳມື
● ນ້ຳໃນປະລິມານທີ່ພໍດີເຮັດໃຫ້ດິນໜຽວຈັບໂຕກັນດີເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນເປັນ
ຮູບວົງແຫວນ
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ເຕົາຮົມທີ່ເຮັດດ້ວຍກະຕ່າ ແລະ ເຟືອງ.ເຕົາຮົມທີ່ເຮັດດ້ວຍແກັດ ແລະ ເຟືອງ.

ການຈົ່ງຮູໄວ້ໃນຝາ
ອ້ອມເຕົາດິນໜຽວ	
ແມ່ນເຮັດໃຫ້ອາກາດ
ເຂົ້າໄປໃນເຕົາໄດ້ສະ
ດວກ	ແລະ	ເຮັດໃຫ້
ໄຟລຸກຢູ່ສະເໝີ.

ກ້ອນຫີນສາມກ້ອນນັ້ນ
ແມ່ນກ້ອນເສົ້າ
ເພື່ອໄວ້ຄ້າງໝໍ.

ຊ່ອງຫວ່າງຂະໜາດຫຼົມ
ນິ້ວກ້ອຍທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງວົງ	
ຮອບປາກເຕົາ	ແລະ	ກົ້ນ
ໝໍ້	ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ໝໍ້ຮ້ອນໄວ	
ແລະ	ຊ່ວຍລົດຄວັນ.

ກົ້ນໝໍ້ແມ່ນຢູ່ດ້ານໃນຂອງ
ປາກເຕົາດິນໜຽວ.

ເອົາຟືນວາງໄວ້ເທິງຕາໜ່າງເຫຼັກທີ່ເຮັດມາຈາກເຫຼັກເສດ,	
ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາກາດເຂົ້າໄປໃນເຕົາໄດ້ສະດວກ.

ເຕົາຮົມອາຫານ (ແກັດເຟືອງ)
ການໃຊ້ເຕົາຮົມອາຫານກໍ່ເປັນວິທີການປະຢັດຟືນ	 ແລະ	 ສາມາດເຮັດໃຫ້ອາຫານອຸ່ນໄປ		
ເປັນເວລາດົນເຊິ່ງເໝາະກັບການປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ນານສຸກເຊັ່ນ:	ຕົ້ມເປື່ອຍ,	ໝາກຖົ່ວ	ແລະ		
ເຂົ້າ.	ເຕົາຮົມອາຫານນີ້ແມ່ນເຮັດຂຶ້ນມາຈາກເຟືອງ	ຫຼື	ວັດສະດຸທີ່ເປັນສະໜວນເກັບຄວາມ	
ຮ້ອນອື່ນໆ	ທີ່ທ່ານຫາໄດ້.	 ເຕົາຮົມນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການເອົາແກັດເຈັ້ຍ	ຫຼື	ກະຕ່າມາ	
ແລ້ວເອົາເຟືອງ	 ຫຼື	 ໜັງສືພິມຍັດໃສ່ຂ້າງໃນເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດເກັບກັກຄວາມຮ້ອນໄວ້ໄດ	້
ດົນ;	ຫຼື	ເອົາຜ້າຫົ່ມ	ຫຼື	ຜ້າໜາຫໍ່ໝໍ້ອາຫານໄວ້ກໍ່ໄດ້.
	 ຫຼັງຈາກທີ່ອາຫານໃນໝໍ້ທີ່ຄ້າງເທິງເຕົາຟົດໄດ້ສອງສາມນາທີແລ້ວ,	 ໃຫ້ເອົາໝໍ້	
ອອກໄປໃສ່ໄວ້ໃນເຕົາຮົມ	 ເຊິ່ງເຕົາຮົມຈະເຮັດໃຫ້ອາຫານໃນໝໍ້ຈະສືບຕໍ່ຮ້ອນໄປອີກ	 2	
ຊົ່ວໂມງ	 ຫຼື	 ຫຼາຍຊົ່ວໂມງກວ່ານັ້ນ.	 ຍິ່ງໃນໝໍ້ມີອາຫານຫຼາຍ	 ເຕົາຮົມກໍ່ຍິ່ງເກັບຄວາມຮ້ອນ	
ໄວ້ໄດ້ດົນ.	ເຕົາຮົມອາຫານນີ້ຈະເກັບຄວາມຮ້ອນບໍ່ໄດ້ດີຫາກມີອາຫານໃນໝໍ້ໜ້ອຍ	ປະໃຫ້
ເຕົາມອດເອງຫຼັງຈາກໃຊ້ແລ້ວແຕ່ລະຄັ້ງ.

ວັດສະດຸກັກເກັບຄວາມຮ້ອນ	
(ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຢາງປຼາດສະຕິກ	ຫຼື	
ໂຟມ) ໝໍ້	ພ້ອມຝາປິດ

ແກັດ	ຫຼື	ກັບ

ຝາອັດກະຕ່າ
ໝໍ້ພ້ອມຝາປິດ

ຍິບແພປົກທັບເຟືອງທີ່ໃຊ້ເປັນ
ສະໜວນເກັບຄວາມຮ້ອນຕິດ
ກັບຂ້າງກະຕ່າໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ມັນເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາ.

ແຜ່ນສະໜວນກັນ
ຄວາມຮ້ອນໃຊ້ປິດ
ທາງເທິງຂອງໝໍ້.
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ເຕົາດັງໄຟເຮັດຈາກໂລຫະ
ເຕົາດັງໄຟຈະຫຼວດ	 (rocket	 stove)	 ເປັນເຕົາໄຟທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະຂະໜາດນ້ອຍ	 ທີ່ສາ	
ມາດໃຊ້ໄດ້ຕາມສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ	 ເຊັ່ນ:	 ໃນຄ້າຍຜູ້ອົບພະຍົບ,	 ຫຼື	 ຕາມບ່ອນທີ່ຜູ	້
ຄົນຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນ	ແລະ	ບໍ່ສາມາດເຮັດເຕົາຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້.	ມັນເຜົາໄໝ້ເຊື້ອ	
ໄຟໄດ້ໝົດກ້ຽງ	 ແລະ	ມີຄວັນໜ້ອຍ.	 ເຕົາໄຟຈະຫຼວດນີ້ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ຈາກວັດສະດຸ
ທີ່ມີລາຄາຖືກ	ແລະ	ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.	(ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຮັດເຕົາຈະຫຼວດ
ນີ້	ແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ພາກແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ	ແລະ	ໃນປຶ້ມ	ແມ່ຍິງໄກແພດ.

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຕົາຈະຫຼວດ:

ເອົາກະໂລ້ປູພື້ນເຮືອນ
ມາເຮັດຮູເຕົາດ້ານໃນ	
ໂດຍໃຫ້ມັນໜາຢ່າງ
ໜ້ອຍປະມານ	2	
ຊັງຕີແມັດເຄິ່ງ.

ຕົວເຮືອນຂອງ
ເຕົາແມ່ນເຮັດ
ຈາກກະປ໋ອງ
ຂະໜາດໃຫຍ່.

ເອົາຂີ້ເຖົ່າໃສ່ໃນລະ
ຫວ່າງທໍ່ໃນ	ແລະ	
ເຮືອນເຕົາເພື່ອກັກ
ເກັບຄວາມ
ຮ້ອນໄວ້ໃນ.

ດັງໄຟໃນເຕົາ	ແລະ	
ຄວາມຮ້ອນກໍ່ຂຶ້ນ
ໄປຫາກົ້ນໝໍ້
ໂດຍກົງ.

ຝາໝໍ້ຮັກສາ
ຄວາມຮ້ອນ
ໄວ້ໃນໝໍ້.

ແຜ່ນຮອງໂລຫະອ້ອມ
ໝໍ້ເຮັດໜ້າທີ່ຮັກສາ
ຄວາມຮ້ອນໃຫ້ໝໍ້.

ໝໍ້ຕັ້ງຢູ່ປາກເຕົາ
ເທິງແປວໄຟໂດຍກົງ	
ສະນັ້ນຄວາມຮ້ອນ
ທັງໝົດກໍ່ເຖິງໝໍ້.

ຟືນຄ່ອຍໆໄໝ້ໝົດ
ໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ.

ເຊື້ອໄຟສຳລັບຄົວກິນ ຫຼື ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ
ເຊື້ອໄຟທີ່ໃຊ້ກັນແຜ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນແມ່ນ:	ໄມ້,	ລຳຕົ້ນ	ແລະ	ໃບຂອງພືດ	
ທັນຍາຫານຕ່າງໆ,	ຖ່ານຫີນ,	ຂີ້ສັດ	ແລະ	ຖ່ານ.	ແຕ່ເມື່ອດັງໄຟໂດຍໃຊ້ເຊື້ອໄຟທີ່ກ່າວມາ	
ຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນພາໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ	ແລະ	ບັນຫາໃນການຫາຍໃຈ.	ແລະ	ໃນຫຼາຍໆບ່ອນ	
ໄມ້ຟືນ	ແລະ	ຖ່ານແມ່ນຫາຍາກ.
	 ຍ້ອນແນວນີ້ຜູ້ຄົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຫັນໄປຊອກຫາເຊື້ອໄຟໃໝ່ເພື່ອມາແຕ່ງ	
ຢູ່ຄົວກິນ	 ເຊັ່ນ:	 ແສງຕາເວັນ,	 ເຊື້ອໄຟແປຮູບຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງພືດ	 (ເຊັ່ນ:	 ຂີ້ແກບ	
ແລະ	ອື່ນໆ	ທີ່ນຳມາເຮັດເປັນກ້ອນກົມ	ຫຼື	ກ້ອນສີ່ລ່ຽມ),	ອາຍແກັດຊີວະພາບ	(ອາຍແກັດທີ	່
ຜະລິດມາຈາກພືດທີ່ເນົ່າເປື່ອຍ	ແລະ	ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຄົນ	ແລະ	ສັດ).
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ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງພືດທັນຍາຫານ
ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກທັນຍະພືດຕ່າງໆທີ່ແຫ້ງເຊັ່ນ:	ຂີ້ແກບ,	 ເປືອກໝາກພ້າວ,	ແມ່ນຖືກນຳມາ	
ໃຊ້ດັງໄຟຢູ່ໃນຫຼາຍບ່ອນ.	 ເມື່ອສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກ	
ນຳມາໃຊ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ແປຮູບ,	 ພວກມັນພາ	
ໃຫ້ເກີດຄວັນທີ່ສາມາດພາໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸ
ຂະພາບຕ່າງໆໄດ້.	 ການນຳເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອ	
ຈາກທັນຍະພືດຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນມາສັບໃຫ້	
ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ	ແລະ	ອັດໃຫ້ມັນເປັນກ້ອນ	
ສ່ີລ່ຽມແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ມັນດັງໄຟໄດ້ດົນ	ແລະ	
ກໍ່ໄໝ້ຈົນໝົດ.

	ການເຮັດກ້ອນເຊື້ອໄຟອັດແທ່ງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງ	
ຈັກ	 ແລະ	 ໄຟຟ້າ,	 ເຊິ່ງທັງສອງຢ່າງນີ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໃຊ	້
ຈ່າຍສູງ.	 ມີບາງຄົນບໍ່ມັກລົດຊາດອາຫານທີ່ແຕ່ງມາ	
ຈາກເຕົາທີ່ດັງດ້ວຍເຊື້ອໄຟອັດແທ່ງ.	 ແຕ່ໃນບ່ອນທີ	່
ຂາດແຄນເຊື້ອໄຟ,	 ຫຼື	 ຢູ່ບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນຢາກປະຢັດຖ່ານ	
ຫີນ	 ແລະ	 ຖ່ານ,	 ເຊື້ອໄຟອັດແທ່ງກໍ່ຈະເປັນທາງເລືອກ
ທີ່ດີອີກອັນໜຶ່ງ.

ຟືນ
ໄມ້ເປັນແຫຼ່ງເຊື້ອໄຟຊັ້ນດີແຕ່ມັນຂາດແຄນໃນຫຼາຍໆ

ພື້ນທ່ີ.	 ເພື່ອສະຫງວນຮັກສາປ່າໄມ້ອັນມີຄ່າ	 ແລະ	 ເພື່ອຫຼຸດຄວັນໄຟ.	 ໃຊ້ໄມ້ທີ່ແຫ້ງ	 ແລະ	
ຕັດເປັນທ່ອນນ້ອຍໆ

ອາຍແກັດຊີວະພາບ
ອາຍແກັດຊີວະພາບ	 (ເປັນອາຍແກັດທຳມະຊາດເຊິ່ງເກືອບທັງໝົດແມ່ນແກັດເມຕານ	
(methane))	ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີມູນຄ່າສູງ.	ການປ່ຽນແປງສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຮ່າງກາຍ	
ມະນຸດ,	ສັດ	ແລະ	ພືດພັນຕ່າງໆ	ມາເປັນພະລັງງານ,	ອາຍແກັດຊີວະພາບຈະປ່ຽນສິ່ງເຫຼົ່າ	
ນັ້ນໄປເປັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ	 ແລະ	 ສຸຂະພາບ	
ຂອງຊຸມຊົນໜ້ອຍກວ່າເຊື້ອໄຟຊະນິດອື່ນໆ.	(ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອາຍແກັດຊີວະ	
ພາບເບິ່ງໜ້າ	657,	ແລະ	ໃນພາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ	ຫຼື	ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ).

ເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກທັນຍາພືດຕ່າງໆທີ່  
ສັບເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆປະສົມກັບນ້ຳ ແລ້ວອັດ 
ໃຫ້ເປັນກ້ອນ ແລະ ຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງດີ,  
ແມ່ນຈະເປັນເຊື້ອໄຟທີ່ດີສຳລັບດັງໄຟ.

ການເກັບຮັກສາໄມ້ຟືນໄວ້ໃນເຮືອນຊ່ວຍ 
ໃຫ້ມັນແຫ້ງ ແລະ ດັງແລ້ວຈະບໍ່ມີຄວັນ 
ຫຼາຍ.



445ເຮືອນທີ່ຖືກສຸຂະອະນາໄມ

ແຕ່ງກິນໂດຍໃຊ້ແສງຕາເວັນ
ທາ່ນສາມາດນຳຄວາມຮ້ອນຈາກຕາເວນັມາແຕງ່ອາຫານໄດ້	ໂດຍຜາ່ນເຕາົພະລງັງານແສງ	
ອາທິດ.	 ການໃຊ້ເຕົາພະລັງງານແສງອາທິດໃນການຄົວກິນນັ້ນ	 ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ປັບ	
ປ່ຽນວິທີການຄົວກິນປະຈຳວັນຂອງທ່ານ	 ແລະ	 ເຕົາທີ່ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຈາກແສງອາທິດຫຼາຍ	
ແບບແມ່ນໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເຕົາທົ່ວໆໄປ.	 ແຕ່ຫາກໃຊ້ເຕົາພະລັງຄວາມຮ້ອນແສງຕາເວັນ	
ເມື່ອແສງແດດກ້າ	ແລະ	ໃຊ້ເຕົາທຳມະດາໃນມື້ທີ່ແດດບົດ	ແລະ	ໃນເວລາກາງຄືນ,	ມັນຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປະຢັດເຊື້ອໄຟໄດ້.	 ເຕົາຄວາມຮ້ອນແສງອາທິດບາງຊະນິດໃຊ້ໄປໄດ	້
ສອງສາມເດືອນກໍ່ກຸ້ມທຶນແລ້ວ	ເພາະວ່າພວກມັນຊ່ວຍລົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຖ່ານ,	ອາຍ	
ແກັດ,	 ຫຼື	 ຊື້ຟືນມາດັງໄດ້.	 ເຕົາຄວາມຮ້ອນແສງອາທິດກໍ່ຍັງສາມາດໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນນ້ຳທີ	່
ຈະນຳມາດື່ມໄດ້	(ເບິ່ງໜ້າ	118).

ຄຳແນະນຳໃນການໃຊ້ເຕົາຄວາມຮ້ອນແສງອາທິດ
ມີເຕົາຄວາມຮ້ອນແສງອາທິດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທທ່ານສາມາດຈະເຮັດ	
ເອົາ	ຫຼື	ຫາຊື້ມາໃຊ້ໄດ້	(ເບິ່ງຢູ່ພາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ).	ທຸກຊະ
ນິດແມ່ນມີການທຳງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ;	ນັ້ນກໍ່ຄື:

•	ປ່ຽນແສງອາທິດເປັນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ	ຜິວ	
ໜ້າວັດຖຸທີ່ມີສີດຳແມ່ນເກັບຄວາມຮ້ອນໄດ້	
ດີ.	ຫາກແຕ່ງກິນໂດຍໃຊ້ໝໍ້ທີ່ມີສີດຳ,	ກົ້ນຕື້ນ		
ແລະ		ບາງພອ້ມມຝີາໝໍປ້ດິສະໜດິດ	ີເພືອ່ເກບັ	
ຄວາມຮ້ອນ	 ແລະ	 ຄວາມຊຸ່ມ	 ອາຫານແມ່ນ	
ຈະສຸກດີ.	
•	 ເກັບຄວາມຮ້ອນ.	 ການໃຊ້ພາຊະນະໃສກວມໝໍ້ທີ່ມີສີດຳ	 ເພື່ອ	
ເປັນແນວເກັບກັກຄວາມຮ້ອນ.	 ໃຊ້ກັບທີ່ມີຜາອັດເປັນແກ້ວໃສກ່ໍໄດ້,	 ຫຼື	 ຈະເອົາໂຖ	
ແກ້ວກວມເອົາກໍ່ໄດ້,	ຫຼື	ຈະໃຊ້ຖົງຢາງທົນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ	HDPE	ກໍ່ໄດ້.
•	 ກັກເກັບແສງຕາເວັນເພີ່ມເຕີມ.	 ການໃຊ້ແຜ່ນວັດຖຸທີ່ມີຜິວໜ້າເຫຼື້ອມເພື່ອສະທ້ອນ	
ແສງຕາເວັນໃສ່ໝໍ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາຫານສຸກໄວຂຶ້ນ.	 ການໃຊ້ແຜ່ນອະໂລມິນຽມບາງໆ		
ຕດິໃສແ່ຜນ່ກະດາດແຂງກໍໃ່ຊເ້ປັນແຜນ່ສະທອ້ນແສງທີດ່	ີແລະ	ລາຄາຖກື.	ສຳລບັແຜນ່	
ໂລຫະ	 ແລະ	 ແຜ່ນທີ່ທາສີໂລຫະນັ້ນແມ່ນບໍ່ສະທ້ອນແສງໄດ້ດີພໍທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ
ໄດ້ພຽງພໍ.

ແຜ່ນສະທ້ອນແສງ

ຝາອັດແກ້ວ
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ເຄື່ອງກວດຈັບຄວັນໄຟ ຫຼື ເຄື່ອງ 
ເຕອືນໄຟໄໝສ້ົງ່ສນັຍານເຕອືນວາ່ 
ເກີດໄຟໄໝ້, ແລະ ເຄື່ອງເຕືອນນີ້ 
ສາມາດຫາຊື້ໄດ້ໃນລາຄາຖືກໃນ 
ປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງ.

ອາຫານສຸກຊ້າກວ່າອາຫາສຸກໄວກວ່າ ອາຫານບໍ່ສຸກ

ສິ່ງສຳຄັນ:	 	 ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງຕາເວັນໂດຍກົງ	 ຫຼື	 ບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງແຜ່ນສະທ້ອນແສງຂອງເຕົາແສງ
ຕາເວັນໃນຄະນະທີ່ມັນກຳລັງເຮັດວຽກ	 ເພາະວ່າການເບິ່ງແບບນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເສຍຕາ
ໄດ້.	
	 ເມື່ອເຮັດເຕົາແສງຕາເວັນ	ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ຈະເປ່ືອຍ	ຫຼື	 	 ເປັນຄວັນ	 ເມື່ອ	
ຖືກຮ້ອນ	ເຊັ່ນ:	ໂຟມ,	ແຜ່ນຢາງໂພລີວິນນິນ,	ຫຼື	ຢາງຊະນິດຕ່າງໆ.

ວິທີການໃຊ້ເຕົາແສງຕາເວັນ
ໃຊ້ໝໍ້ສີດຳທີ່ມີຝາປິດທີ່ມີສີດຳ	 ຫຼື	 ເປັນແກ້ວໃສກໍ່ໄດ້.	 ເພື່ອໃຫ້ອາຫານສຸກໄວ	 ກໍ່ໃຫ້ຕັດອາ	
ຫານເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ	ແລະ	ຕື່ມນ້ຳລົງໄປໜ້ອຍໜຶ່ງ.	 ເອົາຜ້າຫົ່ມ	ຫຼື	 ສະໜວນເກັບຄວາມ
ຮ້ອນອື່ນໆໃສ່ໃນກ້ອງໝໍ້	 ແລະ	 ວາງໝໍ້ນັ້ນໄວ້ຕາກແດດໃນເວລາທີ່ຕາເວັນມີແສງກ້າທີ່ສຸດ	
ຂອງມື້.	ຕ້ອງໃຫ້ແນວເກັບແສງຕາເວັນຫັນໜ້າຫາຕາເວັນ.	ຕ້ອງຫັນເຕົານັ້ນຫາຕາເວັນທຸກໆ	
30	ນາທີ	ຫຼື	ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.	ຖ້າຫາກຕາເວັນມີເມກມາບັງ	ໃຫ້ເອົາຜ້າ	ຫຼື	ສະໜວນກັນຄວາມ	
ຮ້ອນຫໍ່ເຕົາເອົາໄວ້ກ່ອນ.	 ຖ້າອາຫານນັ້ນຮ້ອນ	 ແຕ່ບໍ່ສຸກແມ່ນໃຫ້ເອົາໄປເຮັດໃຫ້ສຸກໂດຍ	
ໃຊ້ເຕົາໄຟທີ່ໃຊ້ຟືນ	ຫຼື	ເຊື້ອໄຟອື່ນໆ.

ຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ໄຟ
ພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງຂອງເຮືອນທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບນັ້ນກໍ່ຄື	
ການປ້ອງກັນອັກຄີໄຟບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍການ:

●	ເຮັດແນວອ້ອມເຕົາດັງໄຟຄົວກິນ.
● ຮັກສາໄຟ	ແລະ	ເຊື້ອໄຟອື່ນໆ	ໃຫ້ພົ້ນມືເດັກ	ແລະ	ຮັກ	
ສາເດັກນ້ອຍໄວ້ໃຫ້ຫ່າງຈາກໄຟ.
● ຮັກສາວັດຖຸໄວໄຟ	ແລະ	ວັດສະດຸທີ່ເປັນພິດ	(ເຊັ່ນ:	ນ້ຳ	
ມນັແອດັຊງັ,	ສ,ີ	ນ້ຳຢາລະລາຍສ	ີ(ທນີເນ)ີ,	ນຳ້ຢາລະລາຍ	
ແລະ	ນ້ຳມັນກາດ)	ໄວ້ໃນພາຊະນະບັນຈຸທີ່ປິດສະໜິດດີ	
ແລະ	 ປະໄວ້ນອກເຮືອນ.	 ຖ້າເອົາພວກມັນໄວ້ໃນເຮືອນ	
ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ພວກມັນຢູ່ຫ່າງຈາກແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນທຸກ	
ຊະນິດ.
● ຕອ້ງໝັ້ນໃຈວ່າການຕໍ່ສາຍໄຟຟ້າພາຍໃນເຮືອນນັ້ນ
ປອດໄພ.
● ເອົາຄຸໃສ່ນ້ຳພ້ອມປິດປາກຄຸ,	ຄຸຊາຍ	ຫຼື	ບັ້ງດັບໄຟວາງ	
ໄວ້ໃກ້ກັບເຕົາໄຟ.
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ສິ່ງສຳຄັນ:	ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳດັບໄຟທີ່ເກີດຂຶ້ນເພາະນ້ຳມັນຄົວກິນ.	ການໃຊ້ນ້ຳດັບຈະເຮັດໃຫ້ໄຟ	
ຟົ້ງລາມອອກໄປ!	 ໄຟທີ່ເກີດຈາກການໄໝ້ນ້ຳມັນຄົວກິນນັ້ນແມ່ນສາມາດມອດໄດ້ດ້ວຍ	
ການເຮັດໃຫ້ໄຟບໍ່ມີອາກາດ.	ໃຫ້ເອົາຜ້າຫົ່ມ	ຫຼື	ແພໜາປົກໄຟນັ້ນ,	ຫຼື	ຖອກຂີ້ຊາຍ	ຫຼື	ຂີ້ຝຸ່ນ	
ໃສ່ນ້ຳມັນທີ່ລຸກໄໝ້ນັ້ນ.

ໄຟຟ້າ
ແມ່ນແຕ່ໃນປະລິມານໜ້ອຍດຽວກໍ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນຫຼາຍ.	 ໄຟ	
ຟ້າແມ່ນຖືກນຳມາໃຊ້ໃນການແຕ່ງອາຫານ,	 ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ,	 ຕູ້ເຢັນ,	 ແລະ	 ອື່ນໆ.	 ແຕ	່
ສາຍໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ປອດໄພກໍ່ສາມາດພາໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າຊ໊ອດ	 ແລະ	 ໄຟໄໝ້ໄດ້.	 ເພື່ອປ້ອງກັນ	
ອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າ	ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຕໍ່ໄປນີ້:

●	ແລ່ນສາຍໄຟໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການ	ແລະ	ຕິດຕັ້ງສາຍດິນ.
● ບໍ່ໃຫ້ແລ່ນສາຍໄຟໄວ້ກ້ອງຜ້າພົມ.
● ບ່ໍໃຫ້ເອົາສາຍປັກສຽບຫຼາຍໆອັນມາຕໍ່ກັນໃຫ້ເປັນສາຍປັກສຽບຍາວອັນໜຶ່ງ.	ຖ້າມັນ	
ຫາກບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ສາມາດຕໍ່ໄດ້ມັນກໍ່ຈະພາໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້.
● ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຕິດຕ້ັງສະວິກໄຟ	ຫຼື	ປັກສຽບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ປຽກຊຸ່ມ	ຫຼື	ບ່ອນທີ່ມັນອາດຈະ	
ຖືກນ້ຳຈາກທໍ່,	ກ໊ອກນ້ຳ	ຫຼື	ອ່າງລ້າງໜ້າ.

ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ
ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງປ່ອຍລັງສີໄຟຟ້າອອກມາເປັນຈຳນວນຫຼາຍ	 ເຊິ່ງມັນສາມາດເຮັດໃຫ	້
ເຈັບຫົວ,	ມີຄວາມກົດດັນ,	ອາລົມຫງຸດຫງິດ		ແລະ	ມັນອາດພາໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບທ່ີຮ້າຍ	
ແຮງໄດ້	ເຊັ່ນ:	ໂລກມະເຮັງເມັດເລືອດ	(ໂລກລູກີເມັຍ).	ກໍ່ຄືກັນກັບແສງທຽນໃນຄວາມມືດ	
ຍິ່ງຢູ່ໄກກໍ່ຍິ່ງເລືອນລາງລົງ,	ອັນຕະລາຍຈາກສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງກໍ່ເຊັ່ນກັນ	ຍິ່ງຢູ່ໄກຈາກ
ມັນເທົ່າໃດອັນຕະລາຍກໍ່ໜ້ອຍລົງເທົ່ານັ້ນ.	ເພື່ອລົດອັນຕະລາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

● ຕັ້ງເຮືອນໃຫ້ຫ່າງຈາກສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງປະມານ	50	ຫາ	70	ແມັດ.	
● ບັນດາບໍລິສັດໄຟຟ້າ	ຫຼື	ບໍລິສັດໂທລະຄົມບໍ່ຄວນສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ	ຫຼື	ຕິດ
ຕັ້ງຫຼັກຮັບສົ່ງສັນຍານໂທລະສັບໃກ້ໂຮງຮຽນ	ຫຼື	ໂຮງໝໍ.
● ເມື່ອເປັນໄປໄດ້ຄວນແລ່ນສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງໄວ້ພື້ນດິນ	 ແທນການແລ່ນສາຍ	
ສົ່ງໄວ້ເທິງໜ້າດິນ.

ການຄວບຄຸມສັດ ແລະ ແມງໄມ້ທີ່ລົບກວນຕາມບ້ານເຮືອນ
ພວກແມງໄມ້	ແລະ	ສັດເຊັ່ນ:	ແມງສາບ	ແລະ	ໜູ	ອາໄສຢູ່ບ່ອນທ່ີມີເສດອາຫານ,	ຂີ້ເຫຍື້ອ		
ແລະ	 ມີບ່ອນຫຼົບລີ້.	 ພວກມັນເປັນພາຫະນຳເຊື້ອໂລກ	 ແລະ	 ເປັນສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ພາໃຫ	້
ໂລກພູມແພ້	 ແລະ	 ຫອບຫືດກຳເລີບຂຶ້ນ.	 ແຕ່ມັກມີການໃຊ້ຢາເຄມີສີດຂ້າແມງສາບ	 ແລະ		
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ໜູ;	 ແລະ	 ຢາທີ່ໃຊ້ນັ້ນກໍ່ພາໃຫ້ເກີດໂລກຫອບຫືດກຳເລີບ	 ແລະ	 ພາໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະ	
ພາບອື່ນໆອີກ.
	 ມີຜູ້ ຄົ ນ ເ ປັນຈຳນວນຫຼວງ	
ຫຼາຍໃຊ້ຢາເຄມີໃນການປາບໜູ	 ແລະ	
ແມງໄມ້ທີ່ບໍ່ປາດຖະໜາຕາມບ້ານ.	ຢາ	
ຂ້າເຄມີເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນເປັນຢາທ່ີມີພິດ		
(ເບິງ່ພາກທີ	14).	ຖາ້ຈຳເປນັຕອ້ງ	ໃຊ້ຢາ	
ຂ້າແມງໄມ້ແທ້ໆ	 ກໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ມັນຢ່າງ	
ລະມັດລະວັງ,	 ມີການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄດ	້
ຮັບພິດຂອງຢາທີ່ໃຊ້	 ແລະ	 ເກັບມ້ຽນ	
ໄວ້ເປັນຢ່າງດີ.
	 ວິ ທີທາງ ທ່ີດີທີ່ ສຸດໃນການ	
ຄວບຄຸມສັດ	 ແລະ	 ແມງໄມ້ທີ່ບໍ່ປະສົງ	
ຕາມບ້ານເຮືອນ	 ກໍ່ຄືການກຳຈັດເງື່ອນ
ໄຂຕ່າງໆທີ່ເປັນທີ່ດຶງດູດພວກມັນມາ	ເຊັ່ນ:

●	ປັດກວາດເຮືອນຊານເປັນປະຈຳເພື່ອກຳຈັດເສດອາຫານ	ແລະ	ສິ່ງເສດເຫຼືອອື່ນໆທີ່
ໜູສາມາດມາເຮັດຮັງໃສ່ໄດ້.
● ອະນາໄມ	 ແລະ	 ເຊັດໜ້າໂຕະແຕ່ງກິນ	 ຫຼື	 ໂຕະກິນເຂົ້າໃຫ້ແຫ້ງດີຫຼັງຈາກກິນ	 ຫຼື	
ແຕ່ງກິນແລ້ວ.
● ເກັບມ້ຽນເຂົ້າ	ແລະ	ອາຫານໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີຝາປິດຄັກແນ່.
● ສ້ອມແປງທໍ່ນ້ຳຮົ່ວ	 ແລະ	 ເຮັດໃຫ້ອ່າງລ້າງຖ້ວຍແຫ້ງຢູ່ສະເໝີ.	 ເພາະວ່າແມງສາບ	
ແລະ	ແມງໄມ້ອື່ນໆມັກນ້ຳ.
● ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃສ່ໃນຖັງທີ່ມີຝາປິດຄັກແນ່	ແລະ	ເອົາມັນອອກໄປຖິ້ມເລື້ອຍໆ.
● ອັດ	ຫຼື	ຢາຮູ	ຫຼື	ຮອຍແຕກແຫງຕາມຝາ,	ເພດານ	ແລະ	ພື້ນເຮືອນເພື່ອປອ້ງກັນແມງໄມ້	
ແລະ	 ສັດເຂົ້າໄປຢູ່.	 ສຳລັບຮູນ້ອຍແມ່ນໃຫ້ອັດໂດຍໃຊ້ຝອຍເຫຼັກ,	 ຕະໜ່າງຖີ່,	 ຊີມັງ,	
ແຜ່ນໂລຫະ	ແລະ	ອື່ນໆ.	

ໃຊ້ວັດສະດຸຊີວະພາບທີ່ບໍ່ເປັນພິດໄພອັນຕະລາຍ	ແລະ	ມີລາຄາຖືກກວ່າຢາເຄມີ	ກໍ່ສາມາດ	
ຂັບໄລ່ສັດ	ແລະ	ແມງໄມ້ຫຼາຍຊະນິດຈະໜີໄປໄດ້.
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ການຄວບຄຸມສັດ ແລະ ແມງໄມ້ໃນເຮືອນໂດຍບໍ່ໃຊ້ສານເຄມີ
ບາງເທື່ອການຮັກສາເຮືອນຊານໃຫ້ສະອາດນັ້ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ	ແລະ	ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້
ວິທີການທີ່ໃຫ້ຜົນດີກວ່າໃນການຄວບຄຸມສັດ	ແລະ	ແມງໄມ້ທີ່ມາລົບກວນໃນເຮືອນນັ້ນ.	

ສຳລັບແມງສາບ:	 ແມ່ນໃຫ້ເອົານ້ຳຕານປະສົມກັບກົດບໍລິກ	 ຫຼື	 ແປ້ງຟູ	 ແລ້ວເອົາໄປ
ຊິດໃສ່ຕາມບ່ອນທີ່ແມງສາບມັກທຽວໄປມາ.	ພວກມັນຈະກິນ	ແລະ	ຕາຍໃນທີ່ສຸດ.	ຫຼື		
ເອົາກົດໂບລິກປະສົມກັບນ້ຳໃຫ້ເປັນແປ້ງປຽກ	ແລ້ວເອົາແປ້ງ	
ສາລີປະສົມໃສ່ຕື່ມ	 ແລະ	 ເຮັດເປັນກ້ອນມົນນ້ອຍ.	 ຈາກນັ້ນ	

ກໍ່ນຳໄປວາງໄວ້ອ້ອມໆເຮືອນ,	ແຕ່ໃຫ້ລະວັງບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນ!

ສຳລັບມົດ:	ໂຮຍໝາກເຜັດຝຸ່ນ,	ຫອມລາບແຫ້ງ,	ຫຼື	ທຸບ	ຫຼື	ຕຳເປືອກອົບເຊີຍ	(Cinnamon)	
ໃສ່ທາງທີ່ມົດເຂົ້າມາ.

ສຳລັບໜອນແມງວັນ:	 ຕຳໃບບົວລະພາ	 ແລະ	 ແຊ່	 ໄວ້ໃນນ້ຳ	 24	 ຊົ່ວໂມງ.	 ຫຼັງ	
ຈາກນັ້ນກໍ່ຕອງ	 ແລະ	 ເອົາມາສີດໃສ່ໜອນ.	 ສຳລັບວິທີການເຮັດ
ກັບດັກແມງວັນແບບງ່າຍດາຍ,	ເບິ່ງໜ້າ	70).

ສຳລັບປວກ:	 ບໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນໃດຂອງເຮືອນ	 ຫຼື	 ອາຄານ
ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ຕິດກັບດິນ.	ບໍ່ໃຫ້ເກັບຟືນໄວ້ຂ້າງເຮືອນ.

ເພື່ອຈະກຳຈັດໜູ:	ໃຊ້ແຮ້ວ	ຫຼື	ກັບດັກໜູ.	ສຳລັບຢາເບື່ອ
ໜູແມ່ນຄວນໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊຳນານທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກແລ້ວເປັນຜູ້
ໃຊ້	ແລະ	ຄວນໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ	ແລະ	ມີເຄື່ອງປ້ອງກັນເປັນຢ່າງດີ.
	 ແມງໄມ້ບາງຊະນິດ	 ເຊັ່ນ:	 ແມງຄິດຊິງ	 (kissing	 bug	ຫຼື	 chinche)	 ເຊິ່ງພາໃຫ້	
ເກີດເຊື້ອພະຍາດຈາກ	(Chagas’	disease)	ໃນປະເທດແມັກຊິໂກ	ອາເມລິກາກາງ	ແລະ	
ອາເມລິກາໃຕ້.	ແມງໄມ້ດັ່ງກ່າວອາໄສຢູ່ຕາມຮອຍແຕກຕາມພື້ນເຮືອນ,	ຝາ,	ຫຼັງຄາ;	ໂດຍ	
ສະເພາະເຮືອນທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາໂດຍໃຊ້ຕົມ,	ດິນຈີ່ກ້ອນຕາກແຫ້ງ	(ບໍ່ໄດ້ເຜົາ)	ແລະ	ມຸງດ້ວຍ	
ຫຍ້າ.	 ໃຊ້ປູນຊີມັງອັດຮອຍແຕກ	 ຫຼື	 ໂບກຝາທັງໝົດໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ,	 ຫຼື	 ໂບກຝາແຕ່ພື້ນ	
ຂຶ້ນມາ	 1	 ແມັດ,	 ກໍ່ຈະສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແມງໄມ້ມາອອກແມ່ແຜ່ລູກໄດ້.	 (ສຳລັບ	
ການປະສົມດິນໂບກຝາ,	ເບິ່ງໜ້າ	469).	ປ່ຽນຫຼັງຄາເຟືອງອອກແລ້ວເອົາກະເບື້ອງ,	ສັງກະສີ	
ຫຼື	 ອ່ືນໆມາມຸງແທນ;	 ຫຼື	 ຈະປິດພື້ນຫຼັງຄາໄວ້ໃຫ້ແຈບກໍ່ສາມາດປ້ອງກັນແມງໄມ້ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າ	
ມາຢູ່ໄດ້.
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ວິທີເຮັດກັບດັກແມງສາບແບບງ່າຍດາຍ

➊

➋

➌

ເອົາເບຍ,	ຕົ້ມໝາກລາແຊັງ	ຫຼື	 ຂອງນ້ຳຫວານອື່ນໆ	ຖອກລົງໄປໃຫ້	
ທົ່ວກົ້ນຂວດ	ຫຼື	ໂຫຼແກ້ວ.

ເອົາເຈວເພັດໂຕຼລຽມ	 ((petroleum	 jelly)	 ຫຼື	 ນ້ຳມັນເຈວວາດສະ	
ລີນ)	 ທາເປັນແຖບໃສ່ດ້ານໃນທາງລຸ່ມຄໍຂວດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແມງ
ສາບໄຕ່ອອກມາໄດ້.

ເພື່ອຂ້າແມງສາບທີ່ດັກໄດ້ນັ້ນ	ແມ່ນໃຫ້ເອົາພວກມັນໄປເທລົງໃສ່ໃນ
ນ້ຳສະບູຮ້ອນ.

ສານພິດເຄມີພາຍໃນເຮືອນ
ບັນດາວັດສະດຸໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງເຮືອນ,	ສີ,	ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ້,	ຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດ,	
ແລະ	 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນອື່ນໆ	 ອາດຈະມີການປົນເປື້ອນສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ	
ຕ່າງໆ.	ໃນບາງປະເທດໄດ້ມີການຫ້າມໃຊ້ນ້ຳສີທີ່ມີທາດແອສເບສໂຕສ	ແລະ	ສານກົ່ວ,	ແຕ່
ສານພິດເຄມີອື່ນໆກໍ່ຍັງຄົງມີຢູ່ໃນນ້ຳສີທົ່ວໄປ.

ພິດສານກົ່ວ
ກົ່ວເປັນສານພິດໂລຫະທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງນ້ຳສີ,	ທໍ່ນ້ຳ,	ໂຖດອກໄມ້ເຊລາມິກ,	ຖ້ວຍ	
ຈານ,	ກະໂລ້ປູພ້ືນເຮືອນ,	ກະປ໋ອງ,	ນ້ຳມັນແອັດຊັງ,	ແລະ	ຄວັນລົດຍົນ.	ຖ້າໄດ້ຮັບສານກົ່ວ	
ເຂົ້າໄປໃນປະລິມານຫຼາຍກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ສາຫັດໄດ້.	ແຕ່ໂດຍທົ່ວ	
ໄປແລ້ວພິດສານກົ່ວຈະອອກລິດຢ່າງຊ້າໆຈາກການສະສົມສານກົ່ວເຂ້ົາໄປໃນຮ່າງກາຍ	
ເທື່ອລະໜ້ອຍເລື້ອຍໆ.	 ມັນອາດຈະບໍ່ສະແດງອາການ	 ຫຼື	 ສັນຍານໃດໆຂອງພິດຈາກສານ
ກົ່ວອອກມາໃຫ້ເຫັນເທື່ອ,	 ແຕ່ເມື່ອເວລາໄດ້ລ່ວງເລີຍດົນໄປມັນກໍ່ພາໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະ	
ພາບຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
	 ພິດສານກົ່ວນັ້ນມີອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່	 ຍ້ອນວ່າມັນມີຜົນກະ	
ທົບຕໍ່ກັບການພັດທະນາຂອງເສັ້ນປະສາດ	 ແລະ	 ສະໝອງຂອງເດັກ.	 ເດັກນ້ອຍຍິ່ງອາຍ	ຸ
ອ່ອນເທົ່າໃດກໍ່ຍິ່ງມີອັນຕະລາຍຂອງພິດສານກົ່ວຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.	 ເມື່ອເວລາລ່ວງເລີຍໄປ		
ແມ່ນແຕ່ການໄດ້ຮັບສານກົ່ວໃນປະລິມານພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ	 ມັນກໍ່ສາມາດທີ່ຈະເປັນອັນ	
ຕະລາຍຕໍ່ກັບການພັດທະນາທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງເດັກໄດ້.	 (ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ຜົນກະທົບຂອງສານພິດເຄມີຕໍ່ກັບເດັກ,	ເບິ່ງໜ້າ	393).
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ດິນທີ່ປົນເປື້ອນສານກົ່ວ

ຄວັນຈາກລົດ

ມົນລະພິດຈາກອຸດສະຫະກຳ

ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບພິດສານກົ່ວໂດຍຜ່ານສິ່ງຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:

ທໍ່ນ້ຳເຮັດຈາກກົ່ວ 
ນ້ຳສີ

ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາເຄືອບເງົາ

ສານກົ່ວກໍ່ຄືກັບສານພິດເຄມີອື່ນໆ,	 ມັນເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄດ້ໂດຍຜ່ານທາງການ
ກິນອາຫານ	ແລະ	ດື່ມ,	ຫຼື	ຊືມເຂ້ົາຜ່ານທາງຜິວໜັງ.	ສານກົ່ວສາມາດທຳລາຍ	ຫຼື	ກໍ່ໃຫ້ເກີດ	
ຄວາມເສຍຫາຍກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ	 ແລະ	 ເລືອດ,	 ເສັ້ນປະສາດ,	 ແລະ	 ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ.		
ຫາກມີສານກົ່ວໃນເລືອດໃນປະລິມານຫຼາຍອາດຈະພາໃຫ້ຮາກ,	ຍ່າງບໍ່ທ່ຽງ	(ເຊໄປເຊມາ),	
ກ້າມຊີ້ນອ່ອນແອ,	ມີອາການຊັກ,	ຫຼື	ມີອາການໂຄມາ.	ບັນຫາສຸຂະພາບແມ່ນໜັກຂຶ້ນເມື່ອ
ລະດັບສານກົ່ວໃນເລືອດມີປະລິມານສູງຂຶ້ນ.	

ອາການ
ຖ້າຫາກທ່ານຄິດວ່າໃຜຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ຮັບພິດສານກົ່ວ	ແມ່ນໃຫ້ພາລາວໄປກວດເລືອດຢູ່ໂຮງໝໍ	ຫຼື		
ຄຼນີກິ.	ເມືອ່ເວລາທີມ່ອີາການພດິສານກົວ່ສະແດງອອກມາໃຫເ້ຫນັ	ໃນເວລານັນ້ມນັກໍມ່	ີສານ	
ກົ່ວເປັນຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ໃນເລືອດຄົນເຈັບນັ້ນແລ້ວ.	ຍ້ອນເຫດນີ້ມັນຈິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງ	
ໄດ້ປ້ອງກັນພິດຂອງສານກົ່ວກ່ອນທີ່ມັນຈະສະແດງອາການອອກມາ.	ອາການຂອງພິດຈາກ	
ສານກົ່ວລວມມີ:
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ການປ້ອງກັນ
ການປ້ອງກັນການໄດ້ຮັບພິດຂອງສານກົ່ວແມ່ນເປັນວິທີການປິ່ນປົວທີ່ດີທີ່ສຸດ:

● ສອບຖາມເບິ່ງວ່າ	 ສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນໄດ້ມີການກວດສອບນ້ຳຫາສານກົ່ວບໍ່.	
ຖ້າຫາກໃນແຫຼ່ງນ້ຳທ່ີທ່ານໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນນັ້ນມີສານກົ່ວໃນປະລິມານສູງ	
ກໍ່ໃຫ້ປ່ຽນໄປໃຊ້ນ້ຳແຫຼ່ງອື່ນແທນ.
● ກ່ອນຈະນຳເອົານ້ຳໄປໃຊ້ແຕ່ງກິນ	ຫຼື	ດື່ມ	ໃຫ້ປ່ອຍນ້ຳໃນກ໋ອກໄຫຼອອກປະມານ	1	
ນາທີກ່ອນຈິ່ງຕັກເອົານ້ຳທີ່ໄຫຼອອກມາຫຼັງຈາກນັ້ນໄປໃຊ້ໄດ້.
● ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຖ້ວຍຈານທີ່ເຄືອບເງົາດ້ວຍສານກົ່ວໄປຕັກເຄື່ອງກິນ	 ຫຼື	 ໃຊ້ໃນການ	
ແຕ່ງກິນ.
● ຫຼີກເວັ້ນອາຫານກະປ໋ອງທີ່ມີຝາປິດເປັນກົ່ວ.
● ໃຫ້ທ່ານເອົາເຄ່ືອງຫ້ິຼນທ່ີທາສີໄປຖ້ິມ	ຖ້າທ່ານບ່ໍຮູ້ວ່າສີທ່ີທານ້ັນມີສານກ່ົວປົນນຳ	ຫືຼ	ບ່ໍ.
● ບ່ໍໃຫ້ເກັບຂອງແຫຼວໄວ້ໃນພາສະນະບັນຈຸ	ເຄືອບໃສດ້ວຍສານກົ່ວ	ເພາະວ່າສານກົ່ວ	
ຈະປົນເປື້ອນກັບຂອງແຫຼວນັ້ນໄດ້.
● ຈົ່ງຫຼີກເວັ້ນການປູກພືດຜັກໝາກໄມ້,	 ປຸກເຮືອນ,	 ຫຼື	 ຂຸດນ້ຳສ້າງໃສ່ໃນດິນທີ່ອາດ	
ຈະມີການປົນເປື້ອນສານກົ່ວຢູ່.	ຖ້າທ່ານພົບເຫັນຖ່ານໄຟສາຍເກົ່າ,	ເກັດສີ,		
ກະຟຸຍນ້ຳມັນ,	 ແລະ	 ກາກ	 ຫຼື	 ຂ້ີເຫຍື້ອອຸດສະຫະກຳ	 ບໍ່ວ່າພວກມັນ	
ຈະຢູ່ເທິງໜ້າດິນ	 ຫຼື	 ຝັງຢູ່ພື້ນດິນ,	 ພວກມັນລ້ວນແລ້ວແຕ	່
ແມ່ນສັນຍານເຕືອນວ່າດິນຕອນດັ່ງກ່າວອາດມີການ
ປົນເປື້ອນ.
● ໃຫ້ລ້າງມືກ່ອນການກິນອາຫານທຸກຄັ້ງ,	 ໂດຍສະ
ເພາະເມື່ອທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກມາ,	 ຫຼື	 ເດັກນ້ອຍໄດ້ໄປ	
ຫຼິ້ນທາງນອກມາ.

●	ໃຈຮ້າຍຕະຫຼອດເວລາ.
● ບໍ່ຢາກອາຫານ	ແລະ	ບໍ່ມີແຮງ.
● ນອນຍາກ	(ນອນບໍ່ຫຼັບ).
● ເຈັບຫົວ.
● ເມື່ອເວລາເດັກສູນເສຍທັກສະທີ່ເຄີຍ
ມີມາກ່ອນ.

● ເລືອດຈາງ.
● ທ້ອງຜູກ	(ຖ່າຍຍາກ).
● ເຈັບທ້ອງ	 ແລະ	 ເຈັບປັ້ນທ້ອງ	 (ຕາມປົກ
ກະຕິແລ້ວນີ້ແມ່ນອາການທຳອິດຂອງການ
ມີສານກົ່ວໃນປະລິມານສູງ).
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ການອະນາໄມພື້ນ ແລະ ຝາເລື້ອຍໆດ້ວຍແພປຽກຈະ 
ຊ່ວຍລົດການປະເຊີນກັບປະລິມານສານກົ່ວຈາກຝຸ່ນ 
ແລະ ເກັດສີທີ່ລອກອອກມາໄດ້.

ປ້ອງກັນພິດຈາກສີປົນສານກົ່ວ
ເມື່ອສີເກົ່າ	ຫຼື	ສີໃຊ້ບໍ່ຖືກຕາມຫຼັກການ	
ມັນກໍ່ຈະລອກ	 ແລະ	 ຂຸອອກຈາກຝາ,		
ຮາວລະບຽງ	ແລະ	ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ້ຕ່າງໆ.		
ສີທີ່ຂຸອອກມານັ້ນ	 ເດັກນ້ອຍສາມາດ	
ຫາຍໃຈເອົາ	ຫຼື	ກືນລົງໄປໄດ້ງ່າຍ.	ຖ້າ	
ສີນັ້ນມີສານກົ່ວມັນກ່ໍຈະເປັນອັນຕະ	
ລາຍຫຼາຍ.	 ວິທີປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄື	
ການເອົາສີເກົ່າອອກ	 ແລ້ວທາສີໃໝ່ທີ່
ບໍ່ມີສານກົ່ວຢູູ່ນຳ.
	 ເວລາເຄາະ	ຫຼື	ຂູດສີເກົ່າອອກ	
ໃຫ້ປະ	ຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

•	 ໃຫ້ໃສ່ຖົງມື,	 ໜ້າກາກອັດປາກ		
ແລະ	ດັງ,	ແລະ	ໃສ່ແວ່ນຕາປ້ອງ		
ກັນສະເໝີ.
•	 ບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົ້າມາຫຼິ້ນໃນບ່ອນທີ່ເຮັດວຽກນັ້ນ	 ຫຼື	 ບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົ້າໄປຫຼິ້ນໃນ	
ພື້ນທີ່ໆອາດຈະມີການປົນເປື້ອນ.
•	ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຝຸ່ນສີປິວໄປກັບອາກາດໂດຍການເອົານ້ຳຫົດບ່ອນທີ່ທ່ານເອົາກະດາດ
ຊາຍຂັດຖູ	ຫຼື	ຂູດສີອອກ.
•	ຫຼັງການຂັດຖູ	ຫຼື	 ຂູດສີອອກແລ້ວໃຫ້ທຳຄວາມສະອາດຝຸ່ນສີດ້ວຍຄວາມລະມັດລະ	
ວັງ	ໂດຍໃຊ້ໄມ້ຖູພື້ນປຽກ	ຫຼື	ຜ້າຂາດຈຸບນ້ຳເຊັດ	ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຟອຍກວາດ.
•	ເກັບມ້ຽນເກັດ	ຫຼື	ປ່ຽງສີ	ແລະ	ຝຸ່ນສີໄວ້ໃນກະປ໋ອງດີບຸກ	ຫຼື	ພາຊະນະທີ່ແໜ້ນໜາດີ,		
ເອົາໃສ່ໃນຖົງຢາງແລ້ວປິດປາກມັນໃຫ້ແໜ້ນດີ,	ແລ້ວຈາກນ້ັນກ່ໍເອົາໄປຝັງຖ້ິມໃນບ່ອນ	
ທີ່ປອດໄພ	(ເບິ່ງໜ້າ	539).

ການປ້ອງກັນພິດຈາກທໍ່ນ້ຳທີ່ເຮັດຈາກກົ່ວ
ສັນຍານບາງຢ່າງທີ່ບ່ົງບອກວ່ານ້ຳທີ່ມາຈາກທໍ່ນັ້ນປົນເປື້ອນດ້ວຍສານກ່ົວແມ່ນນ້ຳມີສີຂີ້	
ໝ້ຽງ	ແລະ	ຖ້ວຍຊາມ	ແລະ	ເສື້ອຜ້າທີ່ລ້າງ	ຫຼື	ຊັກແລ້ວມີຮອຍດ່າງເປື້ອນ.	ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາ	
ນ້ຳຈາກທໍ່ທີ່ເຮັດຈາກກົ່ວໄປປຸງນົມໃຫ້ແອນ້ອຍ,	 ແລະ	 ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄວນປ່ຽນທໍ່ກົ່ວອອກ	
ແລ້ວເອົາທໍ່ເຫຼັກ,	ທໍ່ທອງ	ຫຼື	ທໍ່ຢາງພີວີຊີມາໃສ່ແທນ.
	 ເນື່ອງຈາກວ່າສານກົ່ວສາມາດລະລາຍໃນນ້ຳຮ້ອນໄດ້ງ່າຍດາຍກວ່າໃນນ້ຳເຢັນ,	
ສະນັ້ນ	ມັນຈະເປັນການດີກວ່າຫາກບໍ່ເອົານ້ຳຮ້ອນຈາກທໍ່ກົ່ວມາແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ	ຫຼື	ດື່ມ.	ກ່ອນ	
ຈະໃຊ້ນ້ຳຈາກທ່ໍກົ່ວນັ້ນໃຫ້ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳໄຫຼອອກຈາກກ໋ອກຈົນກວ່າມັນເຢັນເທົ່າທີ່ເປັນໄປ	
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ໄດ້ແລ້ວຈິ່ງໃຊ້.	ເຄື່ອງຕອງນ້ຳບາງຊະນິດຈະຕອງສານກົ່ວອອກໄດ້	(ເບິ່ງພາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ).
ສິ່ງສຳຄັນ:	 	 ການຕົ້ມນ້ຳບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍກຳຈັດສານກົ່ວໃຫ້ໝົດໄປ	 ແຕ່ມັນເຮັດໃຫ້ມີສານກົ່ວ
ຫຼາຍຂຶ້ນ!

ການປ້ອງກັນພິດກົ່ວຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກນອກເຮືອນ
ເພື່ອປ້ອງກັນຝຸ່ນຈາກທາງນອກທີ່ອາດຈະມີສານກົ່ວປົນຢູ່ນຳນັ້ນ,	 ໃຫ້ເອົາເສດແພປຽກວາງ	
ໃສ່ກ້ອງບານປະຕູ	ແລະ	ໃນປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ.	ເພື່ອລົດສານພິດກົ່ວທີ່ມີໃນອາກາດ	ລັດຖະບານ	
ແລະ	 ພາກອຸດສະຫະກຳຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັນເພື່ອລົດປະລິມານການໃຊ້ສານກົ່ວໃນການຜະ
ລິດຜະລິດຕະພັນອຸດສະຫະກຳ	ແລະ	ຈຳກັດປະລິມານຂອງມົນລະພິດຈາກພາກອຸດສະຫະ
ກຳວ່າໃຫ້ມີໃນປະລິມານເທົ່າໃດ.

ແອສເບດສໂຕສ (ທາດແຮ່ໄຍຫີນ)
ແອສເບດສໂຕສເປັນວັດສະດຸທີ່ຄັ້ງໜຶ່ງເຄີຍ	
ຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນສະໜວນກັນຄວາມຮ້ອນ	
ແລະ	 ກັນໄຟຕາມອາຄານບ້ານເຮືອນ,	 ສ່ວນ	
ປະສົມໃນນ້ຳສີ	 ແລະ	 ໃຊ້ໃນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ	
ຕ່າງໆ	 (ໂດຍສະເພາະຮຸ່ນເກົ່າ)	 ເຊັ່ນ:	 ເຄື່ອງ	
ປີ້ງເຂົ້າຈີ່,	 ເຕົາອົບ,	 ໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳ	 ແລະ	 ຕູ້ເຢັນ.		
ແອສເບດສໂຕສແມ່ນເຮັດມາຈາກເສັ້ນໄຍ	
ນ້ອຍໆທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນອາກາດ	 ແລະ	 ກໍ	່
ສາມາດເຂ້ົາໄປນຳລົມຫາຍໃຈໄປຫາປອດ	
ເຊິ່ງມັນຈະໄປບາດ	 ແລະ	 ເຮັດໃຫ້ເນື້ອເຫຍື້ອ	
ປອດເປັນບາດແຜ	 ແລະ	 ຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼາຍປີ
ມັນກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ປອດເສຍຫາຍຢູ່.	ຍ້ອນ	
ວ່າແອສເບດສໂຕສມີອັນຕະລາຍຫຼາຍ	 ລັດ	
ຖະບານຂອງຫຼາຍໆປະເທດໄດ້ຫ້າມບ່ໍໃຫ້	
ໃຊ້ມັນໃນອາຄານໃໝ່	ຫຼື	ໃນຜະລິດຕະພັນອຸດສະຫະກຳ;	ແຕ່ມັນຍັງມີຢູ່ໃນບັນດາອາຄານ	
ບ້ານເຮືອນເກົ່າ.
	 ການໄດ້ຮັບແອສເບດສໂຕເຂົ້າໄປແມ່ນຈະພາໃຫ້ເປັນໂລກແອສເບດສໂຕຊິດ	
(asbestosis	ຫຼື	ໂລກປອດບາດ	ແລະ	ປອດເສຍຫາຍ),	ໂລກມະເຮັງປອດ.	ອາການຂ້າງ	
ຕົ້ນຂອງໂລກນີ້ແມ່ນໄອ,	ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ,	ເຈັບໜ້າເອິກ,	ນ້ຳໜັກລົດລົງ,	ແລະ	ເມື່ອຍ.

ຄົນເຮົາໄດ້ຮັບແອສເບດສໂຕໄດ້ແນວໃດ?
ເມ່ືອດົນໄປແອສເບດສໂຕເກ່ົາຈະເລ່ີມແຕກສະຫຼາຍຕົວ.	 ໃນເວລາສ້າງອາຄານບ້ານເຮືອນ	
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ໃໝ່	 ແອສເບດສໂຕໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນວັດສະດຸໃນການກໍ່ສ້າງ	 ແລະ	 ໄດ້ຖືກຍຶດຕິດ	 ແລະ	 ປິດ	
ໄວ້ເປັນຢ່າງດີ	 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ເຄື່ອນເໜັງ	 ເມື່ອບໍ່ຖືກຈັບຕ້ອງ	 ສະນັ້ນ	 ມັນຈຶ່ງບໍ່ມີອັນຕະ	
ລາຍຫຍັງ.	ເມື່ອວັດຖຸ	ຫຼື	ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ມີແອສເບດສໂຕຢູ່ໃນນັ້ນຖືກເຄື່ອນຍ້າຍ	ຫຼື	ຖືກ	
ມ້າງອອກ,	 ເສັ້ນໄຍແອສເບດສໂຕທີ່ອັນຕະລາຍນັ້ນກໍ່ຈະປິວໄປໃນອາກາດ.	 ສິ່ງນີ້ຈະເປັນ	
ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ຜູ້ທີ່ຫາຍໃຈເອົາມັນເຂົ້າໄປ.	 ກຳມະກອນເໝືອງແອສເບດສໂຕ	
(ເບິ່ງພາກທີ	21)	ກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນໂລກແອສເບດສໂຕຊິດ.

ການປ້ອງກັນ
ມັນກໍ່ສາມາດເອົາແອສເບດສໂຕອອກຈາກອາຄານບ້ານເຮືອນໄດ້	 ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ	້
ຈ່າຍສູງ.	 ຍ້ອນວ່າການມ້າງເອົາແອສເບດສໂຕອອກກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບແອສເບດສ	
ໂຕເຂົ້າໄປໃນປອດ,	 ສະນັ້ນມັນຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຝຶກ	 ແລະ	 ມີເຄື່ອງປ້ອງກັນ	
ເປັນຢ່າງດີເປັນຜູ້ເຮັດ.

ສິ່ງສຳຄັນ:	 ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມ້າງເອົາແອສເບດສໂຕອອກໂດຍບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ທີ່ຊຳ
ນານ	ແລະ	ເຄື່ອງປ້ອງກັນເປັນຢ່າງດີ.

ການປິ່ນປົວ
ຫາກແອສເບດສໂຕເຂົ້າໄປໃນປອດແລ້ວແມ່ນບໍ່ສາມາດເອົາມັນອອກໄດ້.	 ມັນໃຊ້ເວລາ	
ເປັນປີໆກ່ອນທີ່ອາການຂອງໂລກແອສເບດສໂຕຊິດ	 ຫຼື	 ໂລກມະເຮັງຈະສະແດງອອກມາ	
ໃຫ້ເຫັນ,	ແລະ	ໂລກເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ສາມາດປົວໃຫ້ເຊົາໄດ້ເມື່ອມັນໄດ້ເລີ່ມເປັນ.	ການປິ່ນປົວກໍ່
ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບມີຄວາມເຈັບປວດໜ້ອຍລົງ,	ແຕ່ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້.

ສານພິດໃນເຄື່ອງເຟີນີເຈີ້ ແລະ ແຜ່ນແພ
ຜ້າພົມ,	 ຜ້າກັ້ງ,	 ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ	 ແລະ	 ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ້ບາງຈຳ	
ນວນທ່ີເຮັດໂດຍໃຊ້ແຜ່ນແພທ່ີມີສານພິດເຄມີຊະນິດຕ່າງໆ.	
ສານພິດເຄມີບາງປະເພດເອີ້ນວ່າ	 ສານບີເອຟອາ	 (BFRs	
ຫຼື	Brominated	Flame	Retardants)	
ຫຼື	 ສານຖ່ວງໄຟປະເພດໂບຼມິນ	 ທີ່
ໃສ່ເຂ້ົາໄປໃນຂ້ັນຕອນການຜະ
ລິດແຜ່ນແພເພື່ອປ້ອງກັນ	
ແຜ່ນແພບໍ່ໃຫ້ຕິດໄຟງ່າຍ	ຫຼື	
ເພື່ອໃຫ້ມັນທົນ.	ແຕ່ຢ່າງໃດ		
ກໍ່ດີສານພິດເຄມີເຫຼົ່ານີ້ສາ	
ມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະ	

ເດັກນອ້ຍ ແລະ ສັດລ້ຽງໃນບ້ານ ແມ່ນໃຊ້ເວລາຫຼາຍຢູ່ກັບຜ້າ 
ພົມ ແລະ ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ້ ແລະ ມັນສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາ 
ສຸຂະພາບໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີສານພິດເຄມີປົນຢູ່.
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ຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດຕາມບ້ານເຮືອນ
ມີຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີ	
ສ່ວນປະສົມຂອງສານພິດເຄມີທີ່ພາໃຫ້ຄົນເຮົາ	
ລົ້ມປ່ວຍໄດ້.	 ເມື່ອຄົນເຮົາຫາຍໃຈເອົາ,	 ກືນກິນ	
ສານເຄມີເຫຼົ່ານີ້ລົງໄປ,	 ຫຼື	 ພວກມັນຊຶມຜ່ານເຂົ້າ	
ໄປໃນຮ່າງກາຍໂດຍຜ່ານທາງຜິວໜັງ,	 ພວກມັນ	
ສາມາດທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບໃນທັນ
ທີທັນໃດ	 ຫຼື	 ໂລກພະຍາດນັ້ນອາດຈະສະແດງອາ
ການອອກມາເມື່ອເວລາໄດ້ຜ່ານໄປຫຼາຍໆປີແລ້ວ	
ເຊັ່ນ:	ໂລກມະເຮັງ	ເປັນຕົ້ນ.
	 ສະຫຼາກ	ຫຼື	 ປ້າຍບອກລາຍລະອຽດທີ່ຕິດ	
ຢູ່ຂ້າງຂວດ	 ຫຼື	 ພາຊະນະບັນຈຸຜະລິດຕະພັນທຳ	
ຄວາມສະອາດເຫຼົ່ານັ້ນເກືອບທຸກຊະນິດບໍ່ໄດ້ບອກ	
ໄວ້ວ່າ	 ພວກມັນເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນພິດ	 ຫຼື		
ບໍ່ໄດ້ບອກຜູ້ໃຊ້ເຖິງວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກພິດເຫຼົ່ານັ້ນແນວໃດ.	ບາງເທື່ອສະຫຼາກ	ຫຼື	ປ້າຍ	
ຂອງຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດບາງຊະນິດກໍ່ຂຽນໄວ້ວ່າ:	 “ຄຳເຕືອນ”	 ຫຼື	 “ເກັບໄວ້	
ໃຫ້ພົ້ນມືເດັກ”.	ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສັນຍານບອກທີ່ດີທີ່ທ່ານຄວນປ່ຽນໄປເລືອກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ
ຊະນິດອື່ນ;	ແຕ່ຖ້າຫາກມັນບໍ່ໄດ້ມີຄຳເຕືອນໃດໆຂຽນໄວ້ໃນສະຫຼາກ	ຫຼື	ປ້າຍຂ້າງຂວດ	ນັ້ນ	
ກໍບ່ໍ່ໄດໝ້າຍຄວາມວາ່ຜະລດິຕະພນັເຫ່ົຼານ້ັນປອດໄພ	ແລະ	ທາ່ນກໍຍ່ງັຕອ້ງໄດລ້ະວງັໃນການ	
ໃຊ້ເຊັ່ນກັນ.	
	 ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ	ຖ້າຫາກຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດຫາກມີກິ່ນແຮງ,	ເຮັດ	
ໃຫ້ນ້ຳຕາອອກ,	ເຈັບໜ້າເອິກຫຼື	ເຮັດໃຫ້ຂົມປາກ,	ສະແດງວ່າມັນແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນ
ພິດ.	 ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກຳຈັດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຈາກສານເຄມີໃນຜະລິດຕະ	
ພັນທຳຄວາມສະອາດທີ່ໃຊ້ຕາມບ້ານເຮືອນນັ້ນກໍ່ຄືການກຳຈັດສານເຄມີເຫຼົ່ານັ້ນຢ່າງປອດ
ໄພ	(ເບິ່ງໜ້າ	504)	ແລະ	ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດທີ່ປອດໄພກວ່າ.	ຕາມທຳ		
ມະດາແລ້ວການທຳຄວາມສະອາດໂດຍໃຊ້ສະບູ	ແລະ	ນ້ຳກໍ່ເປັນວິທີການທຳຄວາມສະອາດ	
ທີ່ດີ,	ປອດໄພກວ່າ	ແລະ	ກໍ່ຖືກກວ່າການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດທີ່ເປັນອັນຕະ	
ລາຍອື່ນໆ.

ຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດທີ່ມີໃຊ້
ທົ່ວໄປຕາມບ້ານເຮືອນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີ
ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ພາບຂອງຄົນເຮົາ	 ເມື່ອຜິວໜັງຂອງຄົນເຮົາຕ້ອງໄດ້ສຳຜັດກັບສານເຄມີເຫຼົ່ານັ້ນເປັນເວລາ	
ດົນ,	 ເມື່ອຄົນເຮົາຫາຍໃຈເອົາຂີ້ຝຸ່ນທີ່ມີສານພິດເຫຼົ່ານັ້ນປົນຢູ່ເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ,	 ຫຼືເມື່ອ	
ຈູດພວກມັນແລ້ວຄົນເຮົາຫາຍໃຈເອົາຄວັນຂອງມັນເຂົ້າໄປ.	(ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ	
ສານເຄມີເຫຼົ່ານີ້	ແລະ	ວິທີການລົດອັນຕະລາຍຈາກພວກມັນ,	ເບິ່ງພາກທີ	16	ແລະ	ພາກທີ	
20).
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ບັນດາຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດທີ່ປອດໄພກວ່າ
ຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດທຳມະຊາດແມ່ນ	 ບໍ່ຄືກັບຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດ	
ທ່ີເຮັດມາຈາກທາດເຄມີ,ເພາະວ່າມັນມີປະສິດທິພາບທ່ີດີກວ່າ	ຖ້າທ່ານເອົາເຄ່ືອງໃຊ້ທ່ີເປ້ືອນ	
ແຊ່ໃນນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດທຳມະຊາດກ່ອນຈະຂັດຖູ,	 ໃຫ້ໃຊ້ຟອງນ້ຳ	ຫຼື	 ຈອງ	ແບນຖູ	
ເພື່ອໃຫ້ຄາບນ້ຳມັນ	ແລະ	ຄາບສົກກະປົກລອຍຕົວຂຶ້ນ	ແລະ	ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດ	
ນັ້ນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄັ້ງ.	
	 ໃຊ້ສະບູແມ່ນດີກວ່າໃຊ້ຜົງຊັກຟອກ	 ເພາະວ່າສະບູແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດມາຈາກນ້ຳມັນ		
ແລະ	ບໍ່ມີສານພິດຕົກຄ້າງໃນນ້ຳ.	ໃຊ້ສານບາແຣກ	ແລະ	ສະບູຝຸ່ນ	(ທາດໂຊດຽມ	ຄາໂບເນດ)		
ອະນາໄມພື້ນຜິວຕ່າງໆແມ່ນສະອາດປອດໄພດີ.	ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ	ຫຼື	ນ້ຳໝາກນາວກໍ່ສາມາດ	
ໃຊ້ອະນາໄມຄາບນ້ຳມັນຕາມເຮືອນຄົວ	 ແລະ	 ທໍ່ນ້ຳເປື້ອນທີ່ອຸດຕັນໄດ້.	 ຜະລິດຕະພັນທຳ	
ຄວາມສະອາດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເກັບມ້ຽນໄວ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ	 ຍ້ອນວ່າພວກມັນປອດໄພ,	 ບໍ	່
ເສຍ	ຄຸຸນງ່າຍ	ແລະ	ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ເຢັນ;	ແຕ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ເກັບໄວ້ໃຫ້ພົ້ນ	ຫຼື	
ໄກຈາກເດັກນ້ອຍ.

ການເຮັດອະນາໄມໂດຍບໍ່ໃຊ້ສານ
ພິດເຄມີເຮັດໃຫ້ເຮືອນສະອາດມີ	
ກິ່ນຫອມດີ	ແລະ	ມັນກໍ່ບໍ່ເປັນໄພຕໍ	່
ສຸຂະພາບຂອງຂ້ອຍອີກ.
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ວິທີເຮັດນ້ຳຢາອະນາໄມທີ່ປອດໄພກວ່າ

►	ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດທົ່ວໄປ

ສ່ວນປະສົມ :
ທາດໂບແຣກ	 2	 ບ່ວງກາເຟ,	 ສະບູແຫຼວ	 1	
ບ່ວງກາເຟ,	 ນ້ຳອຸ່ນ	 0.9	 ລິດ,	 ນ້ຳສົ້ມສາຍ	
ຊູບໍລິສຸດ	 1/4	 ຈອກກາເຟ,	 ຫຼື	 ໂຊດຽມຄາ	
ໂບເນດ	1/4	ຈອກກາເຟ	ເພື່ອອະນາໄມຄາບ	
ນ້ຳມັນ.

ວິທີປຸງແຕ່ງ :
ປະສົມສ່ວນປະສົມຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າກັນ	 ແລະ		
ເກັບໄວ້ໃນຂວດສະເປຼ	 ຫຼື	 ໃນແກ້ວທີ່ມີຝາ	
ອັດ.	ສັ່ນຂວດທີ່ບັນຈຸສ່ວນປະສົມນັ້ນໃຫ້ມັນ	
ຈົນເຂົ້າກັນດີ.	 ໃຊ້ນ້ຳຢານີ້ເພື່ອອະນາໄມ	
ຕາມຝາ,	ເຕົາໄຟ,	ບ່ອນແຕ່ງກິນ	ຫຼື	ບ່ອນຈັດ	
ກຽມອາຫານ,	ຜ້າພົມ	ແລະ	ເບາະໜັງອື່ນໆ.

► ນ້ຳຢາອະນາໄມແກ້ວ

ສ່ວນປະສົມ :
ນ້ຳ	 0.9	 ລິດ	 ບວກກັບນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ	 1/4	
ຈອກກາເຟ	ຫຼື	ນ້ຳໝາກນາວ	2	ບ່ວງແກງ

ວິທີປຸງແຕ່ງ :
ປະສົມສ່ວນປະສົມຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າກັນ	 ແລະ	
ເກັບໄວ້ໃນຂວດສະເປຼ.

► ນ້ຳຢາປັບຜ້າລຽບ

ສ່ວນປະສົມ :
ແປ້ງສາລີ	 ຫຼື	 ແປ້ງຢະຄະ	 (yucca),	
ນ້ຳເຢັນ	ປະມານເຄິ່ງລິດ

ວິທີປຸງແຕ່ງ :
ເອົາແປ້ງໃສ່ລົງໄປໃນຂວດ	 ພ້ອມໃສ່ນ້ຳ	
ໜ້ອຍໜຶ່ງ	ແລ້ວສັ່ນຈົນວ່າແປ້ງລະລາຍໃນ	
ນ້ຳ.	 ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຕື່ມນ້ຳລົງໄປອີກແລ້ວ
ສັ່ນໃຫ້ມັນເຂົ້າກັນອີກ.	 ອັດຂວດດັ່ງກ່າວ
ດ້ວຍຝາອັດທີ່ມີຮູສຳລັບສີດຂອງແຫຼວໃນ	
ຂວດອອກມາ.	 ສີດນ້ຳຢາດັ່ງກ່າວໃສ່ເສື້ອ	
ຜ້າທີ່ສະອາດ	 ແລະ	 ຊຸ່ມ,	 ແລ້ວຈາກນັ້ນກໍ	່
ເອົາເສ້ືອຜາ້ນ້ັນວາງໄວໃ້ນໜາ້ພຽງ		ຫຼ	ື	ຫອ້ຍ	
ໄວ້ໃຫ້ແຫ້ງ.

► ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອຕາມພື້ນຜິວຕ່າງໆ

ສ່ວນປະສົມ :
ສານໂບແຣກ	ເຄິ່ງຈອກກາເຟ,	ນ້ຳຮ້ອນ	2	
ລິດ

ວິທີປຸງແຕ່ງ :
ລະລາຍສານໂບແຣກໃນນ້ຳຮ້ອນ.	 ໃຊ້ແພ	
ຫືຼ	ຟອງນ້ຳຈຸ່ມນ້ຳຢາຂ້າເຊ້ືອທ່ີປຸງແຕ່ງແລ້ວ
ເຊັດຕາມພື້ນຜິວທ່ີຕ້ອງການທຳຄວາມສະ	
ອາດນ້ັນ	 ແລ້ວຈາກນ້ັນກ່ໍໃຊ້ນ້ຳອຸ່ນເຊັດອີກ	
ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອລາຂຶ້ນແມ່ນຫັຼງຈາກ	
ເຊັດດ້ວຍນ້ຳຢາທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງສານ
ໂບແຣກແລ້ວແມ່ນບໍ່ໃຫ້ລ້າງອອກ.
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ການອານະໄມບ້ານເຮືອນດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ
ທຳມະຊາດຊ່ວຍປ້ອງກັນສຸຂະພາບ

ໃນຕອນທີ່ນາງມາຣີເບຍົກຍ້າຍຈາກປະເທດນີກາລາກົວມາຢູ່ປະເທດອາເມລິການາງໄດ້ 	
ເຮັດວຽກກັບບໍລິດສັດທຳຄວາມສະອາດ.	 ໃນທຸກໆຄືນນາງຕ້ອງໄດ້ອະນາໄມ	 (ລ້າງພື້ນ	 ແລະ	 ປ່ອງ	
ຢ້ຽມ)	 ອາຄານຫ້ອງການສາມແຫ່ງ.	 ບາງຄັ້ງນາງກໍ່ຮູ້ສຶກວິນຫົວ,	 ປວດຮາກ	 ແລະ	 ຮູ້ສຶກສັບສົນຫຼັງ	
ຈາກເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ.	 ນາງມາຣີເບໄດ້ໄປຫາໝໍ	 ແລະ	 ທ່ານໝໍ່ກໍ່ເອົາຢາໃຫ້ນາງ	 ແລະ	 ຢາ	
ນັ້ນກໍ່ເຮັດໃຫ້ອາການຂອງນາງມາຣີເບນັ້ນໜັກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.	ຍິ່ງນາງເຮັດວຽກດົນໄປເທົ່າໃດ	ອາການ	
ເຈັບຂອງນາງກໍ່ຍັງຄົງຢູ່ຄືເກົ່າ.
	 ຕໍ່ມາວຽກຂອງນາງໃນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວກໍ່ສິ້ນສຸດລົງ.	 ເມື່ອລາວຈະບໍ່ມີວຽກເຮັດ	ລາວກໍ່ຮູ້ສຶກ	
ດີຂຶ້ນ.	ຕໍ່ມານາງມາຣີເບ	ກໍ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບບໍລິສັດທຳຄວາມສະອາດແຫ່ງໃໝ່	ທີ່ຊື່ວ່າ:		Natural		Home		
Cleaning	 Professionals	 (ຫຼື	 ບໍລິສັດທຳຄວາມສະອາດອາຄານບ້ານເຮືອນດ້ວຍວິທີທາງທຳມະ	
ຊາດ),	 ເຊິ່ງບໍລິສັດນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດທີ່ປາດສະຈາກສານພິດ.	 ບັນດາພະ	
ນັກງານຍິງຂອງບໍລິສັດ	Natural	Home	Cleaning	Professionals	ຕ່າງກໍ່ບອກວ່າ:	ພະລິດຕະ	
ພັນທຳຄວາມສະອາດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ຜູ້ຄົນພາກັນໃຊ້ຢູ່ນັ້ນແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍ	 ແລະ	 ພາ	
ໃຫ້ບໍ່ສະບາຍ.	 ເມື່ອໄດ້ຍິນແນວນັ້ນນາງມາຣີເບ	 ກໍ່ຮູ້ໄດ້ທັນທີເລີຍວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ນາງບໍ່ສະ
ບາຍ!
	 ບໍລິສັດທຳຄວາມສະອາດບ້ານເຮືອນ	 ດ້ວຍວິທີທາງທຳມະຊາດ	 ເປັນບໍລິສັດລວມໝູ່ຂອງ	
ກຳມະກອນ.	ບັນດາແມ່ຍິງ	ທີ່ເປັນພະນັກງານທຳຄວາມສະອາດເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດເອງ,	ດັ່ງ	
ນັ້ນ	 ພວກເຂົາເຈົ້າຈິ່ງຕັດສິນໃຈເລືອກຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະ
ອາດເອງ	 ເພື່ອເອົາມານຳໃຊ້.	 ພວກເຂົາເລືອກໃຊ້ແຕ່ຜະລິດຕະ	
ພັນທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ	ເຊັ່ນ:	ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ,	ແປ້ງຟູ,	ສະບູແຫຼວ	ແລະ	
ນ້ຳອຸ່ນ.	 ຜ່ານການຝຶກຜົນພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ຮຽນຮູ້ວິທີໃຊ້ຜະລິດ
ຕະພັນທຳຄວາມສະອາດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຄຽງຄູ່ກັບ	
ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທຳຄວາມສະອາດ	ເຊັ່ນ:	ເຫຼັກກຽງ	ແລະ	
ຟອງນ້ຳຂັດພື້ນ.	 ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກຂອງພວກເຂົາ	
ເຈົ້າກໍ່ຄືການຝຶກໃຫ້ແມ່ຍິງຄົນອ່ືນຮູ້ຈັກເຮັດອະນາໄມ	
ໂດຍໃຊ້ວິທີທາງທຳມະຊາດ.
	 ເມື່ອນາງມາຣີເບເລີ່ມເຮັດວຽກກັບບໍລິ	
ສດັໃໝນ່ີ	້	ນາງກໍໄ່ດ້ບອກກບັບັນດາເພືອ່ນບາ້ນ,		ໝູຫ່ຼ	ື	
ແມ່ນແຕ່ຄົນແປກໜ້າໃນຕະຫຼາດທີ່ນາງພົບ	 ກ່ຽວ
ກບັວິທທີຳຄວາມສະອາດແບບທຳມະຊາດ	ແລະ	
ການນຳເອົາຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດ	
ຈາກທຳມະຊາດ	 ມາໃຊ້ແທນຜະລິດຕະພັນ	
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ການກະກຽມອາຫານຢ່າງປອດໄພ
ການກະກຽມອາຫານສຳລັບຄອບຄົວເປັນຈຸດສູນ	
ກາງຂອງຊີວິດພາຍໃນບ້ານຮືອນ.	ແຕ່ວ່າອາຫານ	
ແລະ	 ພື້ນຜິວຂອງບ່ອນກະກຽມອາຫານກໍ່ສາ	
ມາດນຳພາເຊື້ອໂລກພະຍາດມາສູ່ຄົນເຮົາໄດ້.		
ການກິນອາຫານ	 ແລະ	 ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ	່
ມີແມ່ພະຍາດນ້ັນສາມາດພາໃຫ້ເກີດ	
ໂລກອາຫານເປັນພິດ,	 ເຈັບທ້ອງ,	 ເຈັບ	
ປັ້ນທ້ອງ,	 ໂລກຖອກທ້ອງ,	 ທ້ອງໃຄ່,	 ມ	ີ
ແມ່ທ້ອງ,	 ເປັນໄຂ້,	 ຕັບອັກເສບ	 (ໂລກ	
ເຮປາຕິດ),	 ໂລກໄທຟອຍ,	 ອ່ອນເພຍ	
ແລະ	ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ,	ທ້ອງຜູກ	ແລະ	
ບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆ.

ການລົດຜ່ອນການເຈັບເປັນຈາກອາຫານໃນບ້ານເຮືອນ
ອາຫານບູດ	-	ອາຫານທີ່ມີກິ່ນເໝັນ,	ມີເຊື້ອລາຂຶ້ນ	(ຕົກໂໝກ),	ຫຼື	ມີລັກສະນະຜິດປົກກະຕິ	
ແມ່ນໃຫ້ເອົາຖີ້ມ.	ບໍ່ໃຫ້ກິນອາຫານຈາກກະປ໋ອງທີ່ບຸ້ມບ້ຽວ	ຫຼື	ກະປ໋ອງທີ່ໂນນອອກມາ		ເພາະ	
ວ່າອາຫານທີ່ຢູ່ຂ້າງໃນກະປ໋ອງນ້ັນເສຍຄຸນແລ້ວເນ່ືອງຈາກແມ່ພະຍາດໃນກະປ໋ອງອາຫານ
ນັ້ນ.

ການກະກຽມອາຫານ	-	ໃຫ້ລ້າງມືທຸກຄັ້ງກ່ອນ	ແລະ	ຫຼັງການກະກຽມອາຫານ.

ພາຊະນະໃສ່ອາຫານ	ແລະ	ບ່ອນກະກຽມອາຫານ	-	ອະນາໄມຖ້ວຍຈານ,	ໝໍ້	ແລະ	ພື້ນຜິວ
ບ່ອນກະກຽມອາຫານດ້ວຍນ້ຳຮ້ອນ	ແລະ	ສະບູ	ກ່ອນ	ແລະ	ຫຼັງການກະກຽມ	ແລະ	ກິນອາ	
ຫານແລ້ວ.	ເພື່ອເປັນການກຳຈັດແມ່ພະຍາດໃຫ້ອອກຈາກແຜ່ນແພທີ່ໃຊ້ທຳຄວາມສະອາດ	
ຕາມບ່ອນກະກຽມອາຫານ	ແມ່ນໃຫ້ຊັກແພນັ້ນດ້ວຍນ້ຳ	ແລະ	ສະບູ	ແລ້ວເອົາໄປຕາກແດດ	
ຫຼື	ເອົາໄປລີດໃຫ້ແຫ້ງກໍ່ໄດ້.

ຍ້ອນວ່າແມ່ພະຍາດນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນ 
ໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ,  ພວກມັນສາມາດພາໃຫ້ເກີດໂລກ 
ໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆໄດ້ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນເຮືອນຄົວທີ່ເບິ່ງ

ຄືວ່າສະອາດງາມຕາກໍ່ຕາມ.

ທຳຄວາມສະອາດ	ທີ່ມີສານພິດ.	ການທຳຄວາມສະອາດ	ໂດຍໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທຳມະຊາດ	ບາງຄັ້ງ	
ກໍ່ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກວ່າໃຊ້ສານເຄມີ,	 ແຕ່ວ່າມັນຜັດມີຜົນດີ	 ຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າ.	 ໃນເວລາທີ່ລາວ	
ເຮັດວຽກໄປ,	 ມາຣີເບ	 ກໍ່ຈື່ພາບວິທີການທີ່ແມ່ເຖົ້າລາວເຄີຍໃຊ້ທຳຄວາມສະອາດ,	 ແລະ	 ນາງມາຣ	ີ
ເບ	ກໍ່ຢາກຈະສົ່ງຕໍ່ຄວາມຮູ້ທີ່ມີນີ້	ໄປຍັງລູກຊາຍ	ແລະ	ລູກສາວຂອງລາວ.	ສຳລັບນາງມາຣີເບແລ້ວ	
ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບການທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດນັ້ນບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນພາກ	
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກທີ່ນາງເຮັດ,	ມັນຍັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊີວິດນາງນຳ.
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ບໍ່ໃຫ້ນຳສານພິດອັນຕະລາຍຈາກບ່ອນເຮັດວຽກກັບມາເຮືອນ
ບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ເຮັດວຽກກັບວັດສະດຸທີ່ເປັນພິດໃນວຽກ	
ງານຂອງເຂົາເຈົ້າ	 ບໍ່ວ່າຈະເປັນກຳມະກອນອອກແຮງ	
ງານຕາມຟາມປູກຝັງລ້ຽງສັດ,	ເໝືອງແຮ່,	ສຸກສາລາ	ແລະ	
ໂຮງຈັກໂຮງງານ	ມັກຈະນຳພາເອົາສານພິດກັບມາເຮືອນ	
ນຳໂດຍຜ່ານທາງສົ້ງເສື້ອ	 ແລະ	 ຕົນໂຕຂອງພວກເຂົາ.		
ສານພິດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົນເອງ	 ແລະ		
ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ.	(ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້	ໃຫ	້
ອ່ານເບິ່ງຢູ່ພາກທີ	14,	ພາກທີ	20	ແລະ	ພາກທີ	21).
	 ບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງແມ່ນເກີດຈາກວຽກ	
ທີ່ທຳການຜະລິດຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ	ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງ	ຈັກ	
ທີ່ອັນຕະລາຍ	 ແລະ	 ວັດສະດຸທີ່ເປັນພິດ	 ເຊັ່ນ:	 ການປະ	
ກອບເຄື່ອງອີເລັກໂຕຼນິກ	 ຫຼື	 ການຜະລິດແຜ່ນແພ,	 ຫຼື	
ການຖອດແຍກຊິ້ນສ່ວນໝໍ້ໄຟ	ຫຼື	ຄອມພິວເຕີ້	(ເບິ່ງໜ້າ	
565).	 ການເຮັດວຽກເຫຼົ່ານີ້ໃນເຮືອນເປັນສິ່ງທີ່ເປັນ	
ອັນຕະລາຍເປັນພິເສດ	 ເພາະວ່າຕາມປົກກະຕິແລ້ວ	

ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ -	ຈົ່ງລ້າງ	ຫຼື	ປອກເປືອກໝາກໄມ້	ແລະ	ຜັກທຸກຊະນິດ	ກ່ອນກິນ.

ການແຕ່ງອາຫານ	-	ຄວາມຮ້ອນຂ້າແມ່ພະຍາດໄດ້.	ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອາຫານປອດໄພ	ກໍ່
ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອາຫານນັ້ນສຸກດີ	 ແລະ	 ໃຫ້ກິນທັນທີທີ່ເຮັດສຸກໃໝ່ໆ.	 ຕົ້ມ	 ຫຼື	 ປີ້ງຊີ້ນໃຫ	້
ສຸກດີໂດຍບໍ່ໃຫ້ມັນມີສີເລືອດ	 ຫຼື	 ສີແດງ.	 ຕົ້ມໄຂ່ໃຫ້ສຸກດີໂດຍໃຫ້ໄຂ່ຂາວ	 ແລະ	 ໄຂ່ແດງ	
ແຂງດີ.	ສຳລັບປາແມ່ນໃຫ້ມັນສຸກໂດຍໃຫ້ມັນເປື່ອຍອ່ອນ.

ການກະກຽມ ແລະ ເກັບມ້ຽນຊີ້ນ	-	ຍ້ອນວ່າແມ່ພະຍາດໃນຊີ້ນສົດ,	ໄກ່	ແລະ	ໃນອາຫານ
ທະເລແຜ່ກະຈາຍໄປຫາອາຫານອື່ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ,	ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງເກັບຊີ້ນໄວ້ຕ່າງຫາກ	ຫຼື	
ຫໍ່ໃຫ້ດີເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຊີ້ນຍ້ອຍໃສ່ອາຫານອື່ນ.	 ໃຊ້ຂຽງ	 ແລະ	 ມີດຕ່າງຫາກໃນການຄົວຊີ້ນ,	
ແລະ	ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ອະນາໄມຂຽງ	ແລະ	ມີດນັ້ນດ້ວຍນ້ຳຮ້ອນ	ແລະ	ສະບູໃຫ້ສະອາດດີ	
ກ່ອນທີ່ຈະເອົາໄປໃຊ້ຕັດ	ຫຼື	ຊອຍອາຫານອື່ນໆ.	ການທີ່ເອົາອາຫານທີ່ແຕ່ງສຸກແລ້ວໃສ່ໃນ
ຈານ	ຫຼື	 ໃສ່ໃນພື້ນຜິວທີ່ໃສ່ຊີ້ນດິບ	ແລະ	ບໍ່ທັນໄດ້ທຳຄວາມສະອາດກ່ອນນັ້ນແມ່ນບໍ່ປອດ
ໄພ	ຫຼື	ບໍ່ຖືກອະນາໄມ.

ການເກັບມ້ຽນອາຫານທີ່ປອດໄພ	 -	 ເກັບມ້ຽນອາຫານທີ່ຍັງເຫຼືອໄວ້ໃນພາຊະນະທີ່ສະອາດ	
ແລະ	ເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ເຢັນ	ແລະ	ແຫ້ງ,	ແລະ	ໃຫ້ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຖິ້ມທັນທີ.	(ເບິ່ງພາກທີ	12	
ແລະ	ພາກທີ	15,	ສຳລັບວິທີການເກັບມ້ຽນອາຫານ	ແລະ	ພືດທັນຍາຫານໃຫ້ປອດໄພ).

ເກັບຮັກສາວັດສະດຸອຸປະກອນທີ່
ເປັນພິດໄວ້ໃນຕູ້ທີ່ມີກະແຈອັດຈະ 
ເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ເດັກປອດໄພ.



462 ເຮືອນທີ່ຖືກສຸຂະອະນາໄມ

ທາງບໍລິສັດແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີເຄື່ອງມືປ້ອງກັນໃຫ້ຜູ້ເຮັດວຽກນັ້ນຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ.	 ພ້ອມນີ້ທາງ	
ບໍລິສັດກໍ່ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າແຮງງານ	ແລະ	ຄ່າອື່ນໆໃຫ້ຢ່າງເປັນທຳ	ຕາມທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຄວນ	
ໄດ້ຮັບ.	 ວຽກອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຄົນອື່ນໆໃນຄອບຄົວ,	 ໂດຍສະເພາະ	
ແມ່ນເດັກນ້ອຍ,	ຕ້ອງມາປະເຊີນກັບວັດສະດຸທີ່ເປັນພິດເຫຼົ່ານັ້ນນຳ.
	 ເມື່ອເຮັດວຽກກັບວັດສະດຸທີ່ອັນຕະລາຍຢູ່ຕາມເຮືອນ	 ແມ່ນໃຫ້ລະມັດລະວັງໂດຍ	
ປະຕິບັດຕາມສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

●	ຕ້ອງຮູ້ວ່າຕົນເອງກຳລັງໃຊ້ສານເຄມີຊະນິດໃດຢູ່	ແລະ	ຮູ້ວິທີໃຊ້ທີ່ປອດໄຟ.
● ຕ້ອງໃຫ້ມີການລະບາຍອາກາດທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ	(ເບິ່ງໜ້າ	430	ຫາ	432).
● ໃຊ້ເຄື່ອງມື	ຫຼື	ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົ້ນເອງ	ຫາກທ່ານສາມາດຫາໄດ້	(ເບິ່ງພາກເພີ່ມ
ເຕີມ	ກ).
● ບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົ້າໃກ້ບ່ອນເຮັດວຽກ	ແລະ	ວັດສະດຸທີ່ອັນຕະລາຍນັ້ນ.
● ພະຍາຍາມບໍ່ເຮັດວຽກກັບວັດສະດຸອັນຕະລາຍນັ້ນຫຼາຍຊົ່ວໂມງເກີນໄປເຊິ່ງຈະພາ
ໃຫ້ທ່ານເມື່ອຍ,	ແລະ	ພາໃຫ້ວຽກທີ່ທ່ານເຮັດນັ້ນອັນຕະລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
● ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຜູ້ອື່ນໆທີ່ເຮັດວຽກຄ້າຍຄືກັນ	ແລະ	ຈັດຕັ້ງກັນເພື່ອຮຽກຮ້ອງສິດ
ທິໃນການຮັບປະກັນສຸຂະພາບ	ແລະ	ຄວາມປອດໄພ.

ການສ້າງບ້ານເຮືອນທີ່ຖືກສຸຂະອະນາໄມ
ເຮອືນທີອ່ອກແບບມາດວ້ຍຄວາມລະອຽດຮອບຄອບຈະຊວ່ຍໃຫຊ້ມຸຊນົສະອາດ		ແລະ		ປອດ	
ໄພ.	 ການຕັ້ງບ້ານເຮືອນໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ສາມາດໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກແສງແດດ	 ແລະ	 ຮົ່ມ	
ແມ່ນຈະສາມາດຊ່ວຍປັບອຸນຫະພູມ,	ແສງ	ແລະ	ການລະບາຍອາກາດພາຍໃນເຮືອນໄດ້ດີ.	
ການເລືອກວັດຖຸຕ່າງໆສຳລັບສ້າງເຮືອນທີ່ເໝາະກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ	 ກໍ່ເປັນສິ່ງສຳ	
ຄັນເໝືອນກັນ.
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ສະໜວນກັນຄວາມ
ຮ້ອນໃນຝາ	ແລະ	
ເຟດານ	ຊ່ວຍ	ໃຫ້ເຮືອນ
ອຸ່ນໃນເວລາອາກາດ					
ໜາວ	ແລະ	ເຢັນໃນ
ເວລາອາກາດຮ້ອນ.

ຫຼັງຄາທີ່ດີຄວນປົກຄຸມ	
ເຮືອນບໍ່ມີນ້ຳຮົ່ວ,	ມັນ	
ຄວນລາດຊັນ	ແລະ	
ມີຮ່ອງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳ
ຕົກໃສ່ຝາ	ແລະ	ຖານ
ຂອງ	ເຮືອນ.

ຕົນ້ໄມໃ້ຫຮ້ົມ່	ແລະ	ຄວາມ	
ສວຍງາມ.

ຖານເຮືອນສູງຈາກໜ້າດິນຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ	ແລະ	ປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມ,	
ນ້ຳຖ້ວມ		ແລະ	 ສັດທີ່ມາລົບກວນຕ່າງໆ.	 ບ່ອນຂຶ້ນຫາຖານເຮືອນແມ່ນຄວນເຮັດ	
ເປັນທາງເນີນແທນຄັນໄດຈະເປັນການສະດວກຕໍ່ການເຂົ້າອອກເຮືອນຂອງເດັກ	
ນ້ອຍ,	ຄົນຊະລາ	ແລະ	ຜູ້ທີ່ມີຮ່າງກາຍພິການ.

ປ່ອງລະບາຍອາກາດ
ທີ່ຢູ່ແຕ່ລະເບື້ອງຂອງ
ຫຼັງຄາປ່ອຍໃຫ້ອາກາດ
ໝູນວຽນໄດ້ສະດວກ	
ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນການ
ຂຶ້ນລາ	ຫຼື	ເນົ່າເປື່ອຍ.

ຮາງລິນ	ແລະ	ທໍ່ສາ
ມາດເກັບໂຮມນ້ຳ
ຈາກຫຼັງຄາ	ແລະ	ສົ່ງ
ມັນລົງໄປເກັບ
ໄວ້ໃນໂອ່ງ.

ແຜ່ນສັງກະສີໃສ
ເທິງຫຼັງຄາໃຫ້ແສງ
ສະຫວ່າງຜ່ານເຂົ້າ
ໄປໃນເຮືອນໄດ້.

ປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ
ທັງສອງດ້ານຂອງ
ເຮືອນຊ່ວຍໃຫ້ອາ
ກາດພາຍໃນເຮືອນ
ໝູນວຽນໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ຕະໜ່າງກັນ
ຍຸງຊ່ວຍປ້ອງ
ກັນແມງໄມ້ບໍ່
ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນ
ເຮືອນໄດ້.

ບານປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ
ຊ່ວຍກັນແສງແດດ,	
ນ້ຳຝົນ	ແລະ	ລົມ,	ແລະ	
ມັນຍັງຊ່ວຍຮັກສາຄວາມ
ອົບອຸ່ນພາຍໃນເຮືອນ.

ບານປະຕູແຍກ
ສ່ວນເປີດປິດ	ສາ
ມາດຊ່ວຍໃນການ
ລະບາຍອາກາດ	ແລະ	
ປ້ອງກັນສັດເຂົ້າເຮືອນ.

ຫຼັງຄາມຸງເທີບ
ອອກມາຊ່ວຍ
ໃຫ້ມີບ່ອນພັກ
ເຊົາເພີ່ມຂຶ້ນ.



464 ເຮືອນທີ່ຖືກສຸຂະອະນາໄມ

ໃນລະດູໜາວ ແສງຕາເວັນທີ່ຕ່ຳສ່ອງແສງ 
ໃສ່ຝາ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ ຊ່ວຍໃຫ້ພາຍໃນ 

ເຮືອນອົບອຸ່ນ.

ໃນລະດູຮ້ອນ ບັນດາຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກໄວ້ດ້ານຂ້າງ 
ຂອງເຮືອນບ່ອນທີ່ຖືກແສງຕາເວັນຍາມບ່າຍຈະ 

ຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອນນັ້ນເຢັນສະບາຍ.

ນຳໃຊ້ແສງແດດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ
ໃນເວລາສ້າງເຮືອນ	 ຫຼື	 ສ້າງທີ່ພັກອາໄສ	 ແມ່ນໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຕ່ຳແໜ່ງຂອງດວງຕາເວັນນຳ	
ວ່າມັນຈະຢູ່ບ່ອນໃດ	 ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງປີ	 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຂອງແສງ	
ແດດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໄດ້.	ໃນໄລຍະເດືອນທີ່ຮ້ອນອົບເອົ້າ	ຕາເວັນຈະຂຶ້ນມາຢູ່ເທິງ	
ຫົວໃນຕອນທ່ຽງ	 ແລະ	 ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເກືອບໝົດມື້.	 ສຳລັບໃນໄລຍະເດືອນທີ່ອາກາດ	
ໜາວ,	ຕາເວັນແມ່ນຢູ່ໄກອອກໄປຈາກໜ້າໂລກ	ແລະ	ມັນກໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍລົງ.	ມັນ
ກໍ່ຍັງມີການປ່ຽນທິດທາງຂຶ້ນລົງນຳອີກ.
	 ໃນບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ທາງຕອນໃຕ້ຂອງໂລກ,	ບ້ານເຮືອນຈະຢູ່ສະບາຍກວ່າ	ຫາກ	
ປ່ອງຢ້ຽມເກືອບທຸກບານ	 ແລະ	 ຝາປິ່ນໄປທາງທິດເໜືອ,	 ເຊິ່ງເປັນທິດທີ່ຕາ	
ເວັນຢູ່.	 ສຳລັບປະເທດທີ່ຢູ່ທາງເໜືອ	 ປ່ອງຢ້ຽມເກືອບທຸກບານ	 ແລະ	 ຝາ	
ປິ່ນໄປທາງທິດໃຕ້.	 ຫຼັກການທົ່ວໄປນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອນໝົດທັງຫຼັງຮັບ	
ແລະ	ເກັບກັກຄວາມຮ້ອນຈາກຕາເວັນໄວ້.	

ເລືອກບັນດາວັດສະດຸທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອນອົບອຸ່ນ
ໃນບ່ອນທີ່ມີອາກາດໜາວ,	 ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງເຮືອນບາງຢ່າງແມ່ນສາມາດເກັບ	
ກັກຄວາມຮ້ອນໄວ້ພາຍໃນເຮືອນໄດ້.	 ວັດສະດຸທີ່ໜາກວ່າແມ່ນກັກເກັບຄວາມຮ້ອນໄວ້ໄດ້
ດີ.	ກ້ອນຫີນ,	ດິນຈີ່,	ດິນບຼັອກ	ທີ່ເຮັດມາຈາກຕົມ	ແລະ	ເຟືອງ	ເກັບຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີກວ່າໄມ້	
ຫຼື	ດິນບຼັອກຊີມັງທີ່ມີຮູ.	ການອັດຮູດິນບຼັອກດ້ວຍດິນ	ຫຼື	ຊີມັງຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດເກັບຄວາມ	
ຮ້ອນໄດ້ດີຂຶ້ນ.	 ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸໃດໜຶ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ເຮັດຝາເພື່ອໃຫ້ເກັບຄວາມຮ້ອນໄດ້
ດີແມ່ນມີຄວາມໜາປະມານ	10	ຫາ	13	ຊັງຕີແມັດ.
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ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມໜາວ
ສະໜວນກັນຄວາມຮ້ອນແມ່ນເປັນວັດສະ	
ດຸທີ່ປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ	 ແລະ	 ຄວາມໜາວ.	
ແທນທີ່ຈະມີພຽງຝາເຮືອນບາງໆ	 ແລະ	 ຫຼັງຄາ	
ທີ່ບໍ່ມີເຟດານ,	 ເຮືອນທີ່ມີສະໜວນກັນຄວາມຮ້ອນ
ເປັນຢ່າງດີນັ້ນ	ຈະມີຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຝາດ້ານໃນ	
ແລະ	 ດ້ານນອກ,	 ແລະ	 ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຫຼັງຄາ	
ແລະ	 ເຟດານ.	 ເອົາວັດສະດຸຕ່າງໆໃສ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງເຫຼົ່າ	
ນີ້	ເຊັ່ນ:	ຂີ້ເລື່ອຍ,	ຂົນສັດ,	ເຟືອງ,	ຫຼື	ກະດາດແຂງ	ຫຼື	ເຈັ້ຍ	
ທ່ີຈຸ່ມນ້ຳໂບແຣກ		ແລະ	ຕາກ
ໃຫ້ແຫ້ງ	 (ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ	່
ໃຫ້ມອດກິນ).

ເມື່ອແສງແດດຖືກເຮືອນ, ຝາ ແລະ 
ພື້ນເຮືອນຈະເກັບຄວາມຮ້ອນໄວ້. 

ເມື່ອຕາເວັນຕົກດິນ ແລະ ອາກາດເຢັນລົງ, 
ຝາ ແລະ ພື້ນກໍ່ຈະປ່ອຍຄວາມຮ້ອນອອກມາ.

ໃນເຮືອນໄມ້ ການເຮັດຝາສອງຊັ້ນ ແລະ 
ມີສະໜວນກັນຄວາມຮ້ອນຢູ່ລະຫວ່າງ

ກາງແມ່ນຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຮ້ອນ ແລະ 
ປ້ອງກັນຄວາມໜາວໄດ້..

	 ຖ້າຫາກທ່ານບ່ໍສາ
ມາດເຮັດຝາສອງຊັ້ນໄດ້,	
ກໍ່ໃຫ້ເອົາເຈັ້ຍ,	ໂຟມ,	ກະດາດແຂງ,	ຫຼື	ວັດສະດຸອື່ນໆທີ່ມີລັກ	
ສະນະຄ້າຍຄືກັນ	 ປິດທາງດ້ານໃນຝາໄວ້.	 ການປິດນີ້ກໍ່ເປັນສະໜວນ	
ປ້ອງກັນໄດ້ອີກແບບໜຶ່ງ.	
	 ຫຼັງຄາທີ່ມຸງຫຍ້າກໍ່ສາມາດກັນຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ	 ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພື້ນທີ່ເຮັດດ້ວຍ
ດິນຈີ່	 ແລະ	ດິນທີ່ຕຳໃຫ້ແໜ້ນດີ.	 ເພື່ອເປັນການຮັກສາ	ຫຼື	 ປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ	 ໃຫ້ຢາ	ຫຼື	
ອັດຮອຍແຕກແຫງ	ຫຼື	ຮູຕາມປະຕູ	ແລະ	ປ່ອງຢ້ຽມ.	ໃນເວລາກາງເວັນເອົາແນວມາປິດບັງ
ປ່ອງຢ້ຽມໄວ້ບໍ່ໃຫ້ຖືກແດດເພື່ອໃຫ້ໃນເຮືອນເຢັນ	 ແລະ	 ເພື່ອຮັກສາຄວາມອົບອຸ່ນໃນເວລາ
ກາງຄືນ.	ການເປີດປະຕູປ່ອງຢ້ຽມກໍ່ເປັນການລະບາຍອາກາດທີ່ດີ.
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ການຢາ ຫຼື ສ້ອມແປງຮອຍແຕກແຫງຕາມຝາເຮັດໃຫ້ 
ເຮືອນມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຂາດຂັ້ນໃນການເກັບ 
ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມໜາວ.

ການເລືອກວັດສະດຸໃນການກໍ່ສ້າງເຮືອນ
ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນການກ່ໍສ້າງເຮືອນນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດຂ້ໍແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທີ່ພັກອາໄສທີ່ຢູ່ສະ
ບາຍ,	ສວຍງາມ	ແລະ	ຖືກສຸຂະລັກສະນະກັບເຮືອນທີ່ຢູ່ບໍ່ສະບາຍ.	ແຕ່ວ່າເມື່ອປ່າໄມ້	ແລະ	
ແຫຼ່ງນ້ຳຖືກທຳລາຍ,	ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງເຮືອນ	ເຊັ່ນ:	ໄມ້,		
ຫຍ້າ	ແລະ	ພືດພັນອື່ນໆ	ກໍ່ສູນເສຍໄປນຳ.	ເມື່ອມີວັດສະດຸຕ່າງໆທີ່ທັນສະໄໝ	ເຊັ່ນ:	ຊີມັງ		
ແລະ	ອື່ນໆ,	 ວັດສະດຸ	 ແລະ	ຄວາມຮູ້ໃນການສ້າງບ້ານເຮືອນທີ່ເຄີຍໃຊ້ສືບກັນມາແຕ່ປູ່ຍ່າ	
ຕາຍາຍ	 ກໍ່ສູນເສຍໄປ,	 ຫຼື	 ບໍ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈອີກຕໍ່ໄປສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ.	 ວັດສະດຸ	
ກໍ່ສ້າງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນ:

●	ວັດສະດຸທີ່ມາຈາກດິນ	ແລະ	ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່	ຫຼື	ກັບຄືນໄປເປັນດິນເມື່ອອາ	
ຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຮືອນໝົດໄປ.
●	ເປັນວັດສະດຸທ່ີສາມາດເກັບກ່ຽວ	ຫຼື	ຜະລິດໄດ້ເອງໃນທ້ອງຖິ່ນ	ແລະ	ເໝາະສົມກັບ
ສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ.
●	 ເປັນວັດສະດຸທ່ີບໍ່ມີສານພິດເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍປົນຢູ່ນຳ,	 ຫຼື	 ບໍ່ເປັນວັດສະດຸທີ່
ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຜະລິດ.
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ໄວໜຸ່ມຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ດີມີຄຸນະພາບ

ໃນເຂດໃກ້ຄຽງຂອງເມືອງຊັນໂຕແອນໂຕນີໂອ	 ເຊິ່ງເປັນ	
ເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງບຼາຊີເລຍ,	ນະຄອນຫຼວງ	
ຂອງປະເທດບຼາຊິນ,	 ເຮືອນເກືອບທຸກຫຼັງແມ່ນໃຊ້ເວລາ	
ສ້າງພຽງສອງສາມມື້ໂດຍໃຊ້ດິນຈີ່	 ແລະ	 ດິນບຼັອກຊີມັງ
ທີ່ຊື້ມາຈາກບ່ອນອື່ນ.	 ໃນຊຸມຊົນນັ້ນກໍ່ມີຊ່າງຜູ້ຊຳນານ	
ໜ້ອຍ	 ແລະ	 ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນເອງກໍ່ບໍ່ມ	ີ
ເງິນຫຼາຍ,	ດັ່ງນັ້ນ	ພວກເຂົາຈິ່ງສ້າງ
ເຮືອນຂຶ້ນມາໂດຍອາໄສກຳມະ
ກອນທີ່ບໍ່ຊຳນານເປັນຜູ້ສ້າງ.
	 ຍ້ອນເຫດນີ້,	 ການ	
ກະກຽມວັດສະດຸໃນການກ່ໍສ້າງ	
ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ	 ເຊັ່ນວ່າ	
ການປະສົມຊີມັງກໍ່ໃສ່ນ້ຳຫຼາຍໂພດ,	 ຫຼື	
ເວລາປູພື້ນ	ຫຼື	ເທເສົາກໍ່ບໍ່ໃສ່ເຫຼັກ
	 ເມື່ອນາງໂຣຊາ	 ເຟີນັນເດດ	 ເຊິ່ງເປັນສະຖາປະນິກ	
ໄດ້ມາຢ້ຽມເມືອງຊັນໂຕແອນໂຕນີໂອ	 ແລະ	 ໄດ້ເຫັນເຖິງການຂາດທັກສະ	 (ຄວາມຊຳນານ)	
ໃນການກໍ່ສ້າງໄດ້ພາໃຫ້ການວາງແຜນ	 ແລະ	 ກໍ່ສ້າງບໍ່ໄດ້ດີ.	 ນາງກໍ່ເລີຍຕັດສິນໃຈຈະປັບປຸງແກ້ໄຂ
ສະຖານະການທີ່ເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.	 ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ,	 ນາງກໍ່ເລີ່ມຝຶກ	
ໄວໜຸ່ມກຸ່ມໜຶ່ງໃນຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ເຮັດດິນບຼັອກອັດແຮງ.	 ດິນບຼັອກດັ່ງກ່າວແມ່ນເຮັດມາຈາກ	
ຊາຍ	2	ສ່ວນ	ຕໍ່ດິນໜຽວ	1	ສ່ວນ	ແລະ	ຊີມັງໜ້ອຍໜຶ່ງ,	ແລ້ວເອົາສ່ວນປະສົມນັ້ນໄປອັດໃຫ້ເປັນກ້ອນ	
ໃນເຄື່ອງອັດບຼັອກທີ່ໃຊ້ແຮງງານຄົນ.	ຫຼັງຈາກທີ່ໄວໜຸ່ມກຸ່ມດັ່ງກ່າວຮູ້ເຮັດດິນບຼັອກແລ້ວ	ນາງ	ໂຣຊາ	ກໍ	່
ໄປຝຶກໄວໜຸ່ມອີກກຸ່ມໃໝ່ໃນຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ວິທີການກໍ່ສ້າງໂດຍໃຊ້ດິນບຼັອກດັ່ງກ່າວ;	 ຈາກນັ້ນ
ໄວໜຸ່ມດັ່ງກ່າວກໍ່ເລີ່ມທຳທຸລະກິດການຜະລິດ	ແລະ	ຂາຍດິນບຼັອກດັ່ງກ່າວ.
	 ໃນປະຈຸບັນນີ້	 ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງເຮືອນຫຼາຍໆຫຼັງຈາກວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບ,	 ປອດໄພ	
ແລະ	ແຂງແຮງກວ່າ.	ເງິນທີ່ປະຊາຊົນຊື້ດິນບຼັອກນັ້ນກໍ່ຍັງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ	ແລະ	ຊ່ວຍສ້າງອະນາຄົດອັນ
ເຂັ້ມແຂງແກ່ຊຸມຊົນ.	ແລະ	ດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ	ແລະ	ການຝຶກຫັດທີ່ໄວໜຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບ,	ເມືອງ	
ຊັນໂຕແອນໂຕນີໂອ	ໃນປະຈຸບັນໄດ້ມີຊ່າງກໍ່ສ້າງສີມືດີຫຼາຍຄົນ.

ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງພື້ນບ້ານ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງສະໄໝໃໝ່
ບ້ານເຮືອນພື້ນບ້ານແມ່ນໃຊ້ວັດສະດຸປະສົມປະສານກັນ	ລະຫວ່າງ	ດິນຕົມ,	ຊາຍ,	ດິນໜຽວ,	
ກ້ອນຫີນ,	ເຟືອງ,	ໄມ້	ແລະ	ວັດສະດຸຈາກພືດພັນຕ່າງໆ	ເຊັ່ນ:	ໄມ້ໄຜ່,	ຫຍ້າຄາ	ແລະ	ເຄືອ	
ເພື່ອເຮັດຫຼັງຄາ	 ແລະ	 ຝາ.	 ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມແຂງແຮງ,	 ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ	 ແລະ	
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ມີລາຄາຖືກ	 ຫຼື	 ບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນຊ້ືເລີຍກໍ່ມີ.	 ແຕ່ພວກມັນກໍ່ມີບັນຫາຢູ່ບາງຢ່າງ	 ເຊັ່ນ:	 ຝາ	
ທີ່ເຮັດດ້ວຍຕົມອາດຈະຖືກຝົນກັດເຊາະໄປ,	 ຫຼັງຄາຫຍ້າກໍ່ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງແມງໄມ້
ຕ່າງໆ,	ແລະ	ບ້ານເຮືອນທີ່ໃຊ້ແຕ່ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ໃນການກໍ່ສ້າງອາດຈະບໍ່ກຸ້ມດົນ.
	 ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດມາຈາກໂຮງງານ	ເຊັ່ນ:	ບຼັອກຊີມັງ	ແລະ	ເຄື່ອງຫຼັງຄາໂລຫະ	
ໄດ້ເຂົ້າມາແທນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງພື້ນເມືອງຕ່າງໆຢູ່ໃນຫຼາຍໆບ່ອນ.	 ຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍແມ່ນມັກ
ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ເຮັດມາຈາກຊີມັງ	 ເພາະມັນງ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງ	 ແລະ	 ກໍ່ສາມາດທີ່ຈະສ້າງ	
ເຮືອນໄປເທື່ອລະສ່ວນໄດ້	 ເມື່ອຄອບຄົວຫາເງິນໄດ້	 ກໍ່ທຳການຕໍ່ເຕີມເຮືອນເພີ່ມອອກໄປ	
ອີກ.	 ສຳລັບບາງຄົນ	 ການສ້າງເຮືອນກໍ່ດ້ວຍເບຕົງແມ່ນໝາຍເຖິງຄວາມສຳເລັດທາງດ້ານ	
ເສດຖະກິດ	(ຮັ່ງມີ)	ແລະ	ການດຳລົງຊີວິດແບບທັນສະໄໝ.
	 ແຕ່ວ່າບ້ານເຮືອນທີ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸຜະລິດຈາກໂຮງງານອາດຈະບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະ	
ພາບຂອງຜູ້ຄົນ	 ຫຼື	 ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້.	 ເຮືອນເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ມັກກັນອາກາດໜາວບໍ່ໄດ້
ດີ.	 ການເຮັດເບຕົງແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳ	 ແລະ	 ພະລັງງານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.	 ຖ້າຫາກບໍ່
ມີການເສີມເຫຼັກເພື່ອເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງ,	 ດິນບຼັອກຊີມັງກໍ່ຈະເພພັງລົງມາໄດ້ຢ່າງງ່າຍ
ດາຍຫາກເກີດມີແຜ່ນດິນໄຫວ.	 ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ	 ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີລາຄາແພງ	 ແລະ	
ກໍ່ມັກມີແຕ່ຢູ່ຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່.
	 ເມື່ອວາງແຜນທີ່ຈະເຮັດເຮືອນ,	ແມ່ນໃຫ້ພິຈາລະນາເຖິງຈຸດດີ	ແລະ	ຈຸດເສຍຂອງ
ວັດສະດຸແຕ່ລະປະເພດທີ່ອາດມີຢູ່.	 ການທີ່ຜູ້ອື່ນໆພາກັນສ້າງເຮືອນຕາມວິທີທາງສະເພາະ
ໃດໜຶ່ງ	ນັ້ນກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າມັນເປັນວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບໝົດທຸກຄົນ.

ບາງທີພວກເຮົາ
ຄວນສ້າງເຮືອນ
ດ້ວຍດິນ	ແລະ	
ມຸງຫຼັງຄາດ້ວຍ
ໂລຫະ	ດີບໍ?

ວັດສະດຸໃນການກໍ່ສ້າງແມ່ນຫາໄດ້ງ່າຍ	ແລະ	ມີລາຄາຖືກ	+

ຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍກວ່າ	ແລະ	ຕ້ອງມີຜູ້ທີ່ຊຳນານ	-

ຕ້ອງໄດ້ມີການບຳລຸງຮັກສາ	ແລະ	ປ່ຽນທົດແທນ	-

ຢູ່ສະບາຍທັງໃນລະດູຝົນ	ແລະ	ໃນລະດູແລ້ງ	 +

	 ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຕ່າງໆມີລາຄາແພງ	-

	 	 ກໍ່ສ້າງໄດ້ງ່າຍ	+

	 	 ກຸ້ມໄດ້ດົນ	 +

	 	 ຮ້ອນໂພດ	ແລະ	ໜາວໂພດ	-

ຈຸດດີ	(+)	ແລະ	ຈຸດເສຍ	(-)	ຂອງເຮືອນແຕ່ລະແບບ
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bcnbxncbວິທີເຮັດດິນໂບກຝາເຮືອນ

➊
➋
➌

+

++

=

ການໂບກປິດຝາທີ່ເຮັດດ້ວຍດິນ,	 ມັດເຟືອງ,	 ຫຼື	 ເຮັດ	
ດ້ວຍຕົມ	ແລະ	ໄມ້ກົມ	ແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແມງ	
ໄມ້ມາອາໄສຢູ່ຕາມຮອຍແຕກແຫງຕາມຝາ.	ຝາທີ່ໂບກ	
ແລ້ວກໍ່ສວຍງາມເປັນຕາເບິ່ງ.	ໃນການເຮັດດິນໂບກຝາ
ນີ້ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ສິ່ງຕ່າງໆຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ນ້ຳ	1	½	ສ່ວນ ດິນໜຽວ	2	½	ສ່ວນ	
(ຮ່ອນດ້ວຍຕາໜ່າງຖີ່

ຂະໜາດຕາ	0.6	ຊັງຕີແມັດ)

ຊາຍ	1	¼	ຄຸ ເຟືອງຕັດເປັນຕ່ອນ
ນ້ອຍໆ	2	ຫາ	3	ສ່ວນ

ເອົາຊາຍ	ແລະ	ດິນໜຽວຖອກລົງໃນນ້ຳ.	ປະມັນໄວ້ຈົນກວ່າດິນໜຽວ	ແລະ	ຊາຍອີ່ມນ້ຳ.

ໃຊ້ມືຄົນໃຫ້ດິນໜຽວ	ແລະ	ຊາຍເຂົ້າກັນຈົນເປັນຕົມ.

ເອົາເຟືອງຕັດມຸ່ນແລ້ວນັ້ນໃສ່ລົງໄປ	ແລະ	ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນເປັນຕົມແຫຼວດີ.

ຖ້າເຈົ້າໂບກຝາທີ່ເຮັດດ້ວຍຕົມ	 ແມ່ນໃຫ້ເອົານ້ຳຫົດຝາໃຫ້ປຽກເສຍກ່ອນຈິ່ງໂບກ.	 ສຳລັບຝາ	
ທີ່ເຮັດດ້ວຍກ້ອນດິນ,	ມັດເຟືອງ	ຫຼື	ຝາແບບອື່ນໆ	ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໂອບຝານ້ັນດ້ວຍດິນໜຽວເສຍ
ກ່ອນຈິ່ງໂບກທັບໄດ້.	 ການໂບກດ້ວຍດິນນີ້ແມ່ນໃຊ້ມືຈົກເອົາດິນແຫຼວທ່ີກຽມມານັ້ນທາໃສ່ຝາ	
ທີ່ຈະໂບກນັ້ນເທື່ອລະນ້ອຍ	 ແລ້ວໃຊ້ກຽງໂບກໃຫ້ມັນກ້ຽງພຽງດີ.	 ເມື່ອມັນແຫ້ງແລ້ວກໍ່ໃຫ້ທົດ	
ສອບເບິ່ງ;	 ເມື່ອໃຊ້ໂປ້ມືກົດລົງໄປມັນແຕກມຸ່ນ	 ຫຼື	 ຂຸອອກຢ່າງງ່າຍດາຍບໍ?	 ເມື່ອແກະ	 ແລະ		
ດຶງມັນອອກມັນອອກຢ່າງງ່າຍດາຍບໍ?	 ເມື່ອຊິດນ້ຳໃສ່ມັນເປື່ອຍອອກຈາກຝາບໍ?	 ຖ້າຫາກ	
ມັນແຕກ	ກໍ່ໃຫ້ຕື່ມເຟືອງເຂົ້າໃນສ່ວນປະສົມນັ້ນອີກ.	ຖ້າມັນແຕກມຸ່ນອອກ	ໃຫ້ລອງເພີ່ມແປ້ງ	
ເຂົ້າສາລີແຫຼວເຂົ້າໄປອີກ.	 ຖ້າຫົດນ້ຳມັນເພລົງຢ່າງງ່າຍດາຍ	 ແມ່ນໃຫ້ເອົາເຟືອງທີ່ມີຂໜາດ	
ຍາວກວ່າໃສ່ຕ່ືມ.	ເມ່ືອໄດ້ດິນໂບກທ່ີຜ່ານການທົດສອບແລ້ວກ່ໍໃຫ້ລົງມືໂບກຝາຂອງໂລດ.

ຫາກຈະໂບກພື້ນດ້ວຍດິນໂບກນີ້ກໍ່ໃຫ້ເພີ່ມຊາຍເຂົ້າອີກ.	ອັດພື້ນໃຫ້ແໜ້ນພຽງ	ແລະ	ກ້ຽງ	ໄດ້	
ລະດັບ	ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດພື້ນໃໝ່.	ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ປູພື້ນໃໝ່ດ້ວຍສ່ວນປະສົມດັ່ງກ່າວ,	ປັບໃຫ້ມັນ	
ກ້ຽງ	ແລະ	ປະໄວ້ໃຫ້ມັນແຫ້ງເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ	ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນແຕກຕາມພາຍຫຼັງ.	
ຖ້າເປັນໄປໄດ້	ກໍ່ໃຫ້ເອົານ້ຳມັນປ່ານທາພື້ນນັ້ນພາຍຫຼັງມັນແຫ້ງແລ້ວ.
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ອາຄານບ້ານເຮືອນທີ່ທົນຕໍ່ແຜ່ນດິນໄຫວ
ໃນແຕ່ລະປີໄດ້ເກີດມີຜູ້ຄົນເສຍຊີວິດໄປເປັນຈຳນວນຫຼາຍ	 ຍ້ອນເຮືອນຢູ່ຂອງພວກເຂົາ	
ເຈົ້າບໍ່ທົນທານຕໍ່ແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້.	 ອາຄານບ້ານເຮືອນທີ່ບໍ່ມີຖານທີ່ແຂງແຮງ	 ແລະ	 ເຮືອນ	
ທີ່ສ້າງຈາກດິນບຼັອກຊີມັງ	 ຫຼື	 ບຼັອກດິນ	 ຫຼື	 ດິນຈີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການເສີມເຫຼັກ	 ແມ່ນເພພັງລົງມາ	
ງ່າຍທີ່ສຸດເມື່ອເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ.	ເຮືອນທີ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸພື້ນບ້ານ	ແລະ	ສາມາດບິດໄປ	
ມາໄດ້	ເຊັ່ນ:	ຕົມ	ແລະ	ໄມ້ກົມ,	ໄມ້,	ດິນປະສົມກັບເຟືອງ,	ຫຼື	ມັດເຟືອງ	ວາງກອງກັນຂຶ້ນ	
ແລ້ວມັດເຂົ້າກັນ	ແລ້ວໂບກທັບໄວ້ອີກຊັ້ນໜຶ່ງ	 (ເບິ່ງພາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ)	ແມ່ນເປັນເຮືອນທີ່ສາ
ມາດທົນຕໍ່ແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ດີກວ່າ.
	 ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸພື້ນບ້ານ	ແລະ	ວິທີການກໍ່ສ້າງທີ່ທັນສະໄໝ	ເຊັ່ນ:	ຖານເຮືອນ,	
ໂຄງຍຶດຄ້ຳໄຂວ່	ແລະ	ປູນໂບກກັນນ້ຳ	ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຮືອນປອດໄພຫຼາຍກວ່າ,	ຢູ່ສະບາຍຂຶ້ນ	
ແລະ	 ກໍ່ບໍ່ແພງເກີນໄປໃນການກໍ່ສ້າງ.	 ເພື່ອລົດຄວາມສ່ຽງທີ່ເຮືອນດິນຈະເກີດຄວາມເສຍ	
ຫາຍຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ	ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

●	ເຮັດເຮືອນຕ່ຳ,	ຊັ້ນດຽວ,	ມີຂະໜາດນ້ອຍ.
● ເຮັດຝາເຮືອນໃຫ້ໂຄ້ງກົ່ງຖ້າເປັນໄປໄດ້,	ໂດຍສະເພາະແຈເຮືອນ.
● ຖ້າເຮັດຝາເປັນຮູບສີ່ແຈສະເໝີ	ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ໄມ້ໄຂວ່ຍຶດແຈໄວ້.	ຖ້າບໍ່ມີໄມ້	ໃຊ້ສາຍ	
ເຫຼັກລວດແທນກໍ່ໄດ້.
● ສ້າງຖານເຮືອນເທິງພື້ນດິນທີ່ແໜ້ນ	ໂດຍໃຊ້ປູນຊີມັງກັບດິນຈີ່ແຕກ	ຫຼື	ກ້ອນຫີນຂະ
ໜາດໃຫຍ່ກໍ່ໄດ້.	 ໃຊ້ກິ່ງໄມ້,	 ໄມ້ໄຜ່,	 ເຫຼັກເສັ້ນ	 ຫຼື	 ທໍ່ໂລຫະເພື່ອໃຫ້ມັນຍຶດວັດສະດ	ຸ
ຕ່າງໆເຂົ້າກັນ	ແລະ	ເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກັບຖານ.
● ເພື່ອໃຫ້ຝາຍຶດເກາະກັບຖານເຮືອນໄດ້ດີແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ສາດ,	 ໄມ້ກົມ,	 ຕະປູ,	 ຫຼື	 ເຫຼັກ	
ລວດ	ຝັງລົງໄວ້ໃນຖານແລ້ວເທທັບດ້ວຍຊີມັງ.
● ສຳລັບມຸງຫຼັງຄາແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ວັດສະດຸເບົາ	(ເຊັ່ນ:	ຫຍ້າ	ຫຼື	ສັງກະສີ).
● ເພ່ືອໃຫ້ເຮືອນທ່ີເຮັດດ້ວຍດິນຈ່ີ	 ຫືຼ	 ດິນບັຼອກມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂ້ຶນ	ແມ່ນໃຫ້ດິນຈ່ີ	
ຫືຼ	ບັຼອກນ້ັນຍຶດຕິດກັນໄວ້.	ເຮັດຂ່ືຍຶດຝາໜ່ຶງຫາອີກຝາໜ່ຶງໄວ້	ແລ້ວກ່ໍຕີໄມ້ຍຶດລະຫວ່າງ
ຂ່ືແຕ່ລະໂຕໄວ້	ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຕົວເຮືອນໂຍກໄປມາ.	ຈາກນ້ັນກ່ໍຍຶດຫັຼງຄາກັບຂ່ືແຕ່ລະໂຕ.

ວັດສະດຸເບົາ ເຊັ່ນ: ມັດເຟືອງ, ໃຊ້ເຮັດຝາເຮືອນແມ່ນປອດໄພກວ່າໃນກໍລະນີເກີດແຜ່ນ 
ດິນໄຫວ, ແລະ ມັນຍັງຊ່ວຍຮັກສາອຸນຫະພູມພາຍໃນເຮືອນໃຫ້ພໍດີຢູ່ສະບາຍ.
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ຮ່ວມວາງແຜນກັບຊຸມຊົນ
ເມື່ອປະຊາຊົນວາງແຜນ	ແລະ	ກໍ່ສ້າງເຮືອນຂອງຕົນເອງ	ແລະ	ຊຸມຊົນ	ຮ່ວມກັນ,	ພວກເຂົາ	
ກໍ່ສາມາດບໍລິຫານຈັດການກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງຕົນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ	 ແລະ	 ກໍ່ສາມາດສ້າງ	
ແຜນການທີ່ຈະສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ,	ສິ່ງທີ່ຫວັງ	ແລະ	ປາ	
ຖະໜາຢາກໄດ້ມາ.	 ທັງລັດຖະບານ	 ແລະ	 ອົງກອນພັດທະນາຊຸມຊົນ	 ຄວນໃຫ້ປະຊາຊົນ	
ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ	 ແລະ	 ບຳລຸງຮັກສາໂຄງການທີ່ພັກອາໄສຂອງຕົນ	
ເອງ.	 ຈົ່ງຄຳນຶງສະເໝີວ່າ	 ຊຸມຊົນເປັນຫຼາຍກວ່າກຸ່ມເຮືອນຫຼາຍໆຫຼັງນຳກັນ.	 ໃນຊຸມຊົນ	
ທີ່ມີຊີວິດຊີວາ,	 ເຮືອນແຕ່ລະຫຼັງແມ່ນເຊື່ອມຫາກັນດ້ວຍພື້ນທີ່ສາທາລະນະ	 ເຊັ່ນ:	 ສວນ,	
ແຫຼ່ງນ້ຳ	ແລະ	ອຸປະກອນໃນການຊຳລະລ້າງທຳຄວາມສະອາດຕ່າງໆ,	ຕະຫຼາດ,	ໂຮງຮຽນ	
ແລະ	ສະຖານທີ່ອື່ນໆທີ່ຜູ້ຄົນສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນໄດ້.
	 ໃນການສ້າງທີ່ພັກອາໄສ	 ປະຊາຊົນທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.	 ຖ້າວ່າຜູ້	
ວາງ,	 ຜູ້ກໍ່ສ້າງ,	 ຕົວແທນການພັດທະນາຕ່າງໆ	 ແລະ	 ຜູ້ສະໜອງເຮືອນຊານໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ	້
ຄົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນຫຼາຍໆທາງເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາ,	 ການແລກປ່ຽນທາງທັດສະ	
ຕ່າງໆ	 ແລະ	 ການມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ,	 ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງເທົ່າ	
ນັ້ນ,	ພວກເຂົາຈະສາມາດສ້າງຊຸມຊົນທີ່ມີສຸຂະອະນາໄມດີ.	
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ສ້າງບ້ານເຮືອນ  ແລະ ຊຸມຊົນ

ຄົນທຸກຈົນທີ່ອາໄສຢູ່ອາຟຼິກກາໃຕ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ທົນຢູ່ກັບວິກິດການທີ່ຢູ່ອາໄສ	 ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ	
ຈົມຢູ່ກັບຄວາມທຸກຍາກ	ແລະ	ຢູ່ກັບບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຕ່າງໆຕ້ັງເປັນຫຼາຍໆປີ.	ລັດຖະບານ	
ໄດ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍການສ້າງເຮືອນຊານໃຫ້ກັບຄົນທີ່ທຸກຍາກອາໄສ.	 ແຕ່ວ່າເຮືອນ		
ຊານເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີຈຸດເສຍຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນມັນນ້ອຍ,	ມືດ,	ໃກ້ກັນ	ແລະ	ຍາມຮ້ອນກໍ່ຮ້ອນໂພດ	ແລະ	ຍາມ	
ໜາວໂພດເມື່ອອາໄສຢູ່.	 ເຮືອນຊານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍັງໄກຈາກໂຮງຮຽນ,	 ສູນກາງສາທາລະນະສຸກ,	
ແລະ	 ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ	 ແລະ	 ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງນໍ້າທີ່ສະອາດ,	 ເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະອະນາໄມບໍ່ດີ,	 ບໍ່ສາ	
ມາດກໍາຈັດອາກາດທ່ີເປີເປ້ືອນ	 ແລະ	 ເຮືອນສານເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນຕ້ອງການໄດ້ຮັບການປົວແປງຢູ່ເລ້ືອຍໆ.	
ພວກມັນເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກຍາກເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງຈົມຢູ່ກັບຄວາມທຸກຍາກຢູ່ຄືເກົ່າ.	
	 ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້	 ມີກຸ່ມຄົນທີ່ເອີ້ນຕົວເອງວ່າ	 ທີແອວໂຫລີໂກ	 “Tlholego”	 ໄດ	້
ຮ່ວມມືກັນເພື່ອສ້າງບ້ານເຮືອນແບບໃໝ່.	 ພວກເຂົາອອກແບບເຮືອນໃຫ້ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງ	
ຖິ່ນຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າດິນດາກ,	ດິນຈີ່	ແລະ	ເຟືອງ.	ການໃຊ້ດິນຈີ່ທີ່ເຮັດມາຈາກຕົມເພື່ອໃຫ້ເປັນການສ້າງ	
ຖານ,	ພວກເຂົາອອກແບບເຮືອນ	ແລະ	ສ້າງພວກມັນໃຫ້ເປັນເຮືອນທີ່ຖືກສຸຂະອະນາໄມ	ແລະ	ດຶງ	
ດູດໃຈ	ເພາະມັນບໍ່ມີລາຄາຖືກ	(ລາຄາຂອງເຮືອນແຕ່ລະຫຼັງແມ່ນຕໍ່າກວ່າ	$1000).
	 ຄ່ຽງຄູ່ກັບການທີ່ມີເຮືອນທີ່ສະດວກສະບາຍແລ້ວ,	 ເຮືອນຊານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກອອກແບບ	
ໃຫແ້ທດເໜາະກບັສະພາບຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິນ່.	ພວກມນັລວມມໄີຟຟາ້,	ຖງັເກັບກກັນໍາ້ຝນົ,	ສວນຄວົ
ທີ່ໝູນໃຊ້ນໍ້າທີ່ໃຊ້ໃນຈາກເຮືອນຄົວ	ແລະ	ອາບນໍ້າ	ແລະ	ມີທ້ອງວິດ,	ນໍ້າທີ່ຖືກແສງແດດເຮັດໃຫ້ມັນອຸ່ນ	
ແລະ	 ມີປ່ອງຍ້ຽມເພື່ອໃຫ້ແມງໄມ້ບິນອອກ.	 ການທີ່ມີປ່ອງຢ້ຽມທີ່ຖືກແສງແດດ,	 ມີຮົ່ມຕົ້ມໄມ້ຢູ່	
ອ້ອມໆເຮືອນ	 ແລະ	 ມີຝາທ່ີເຮັດຈາກດິນໜຽວ,	 ເຮືອນເຫ່ົຼານ້ີຈະສາມາດປ້ອງກັນອາການທ່ີຮ້ອນໂພດ	
ແລະ	 ໜາວໂພດ.	 ທີແອວໂຫລີໂກໄດ້ສອນໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການສ້າງບ້ານເຮືອນແບບນີ້.		
ສິ່ງນີ້ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ປະຍັດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ	ແລະ	ໄດ້ສ້າງຄວາມ	
ໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບແຕ່ລະຄອບຄົວວ່າພວກເຂົາໄດ້ມີເຮືອນຢູ່ທີ່	
ພວກເຂົາຢູ່ຢ່າງພາກພູມໃຈ.
	 ທີແອວໂຫລີໂກໄດ້ມີການວາງແຜນສ້າງ	
ເຮືອນຊານຢູ່ອ້ອມໆກັບບ່ອນຕ່າງໆເຊັ່ນ:	 ຖະໜົນ,		
ສວນສາລະນະ		ແລະ		ອາຄານສາທາລະນະຕ່າງໆ.		
ໂດຍວິທີທາງນີ້ເອງ	 ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຂອງແຕ່ລະ	
ຄອບຄົວກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນ	
ທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.	 ທີແອວ	
ໂຫລີໂກໄດ້ຈັດຕັ້ ງໂຄງ	
ການສຶກສາ	 ແລະ	 ເຝິກ	
ອົມຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫຍ່	 ແລະ	
ໂຮງຮຽນທີ່ເດັກນ້ອຍສາມາດ	
ຮຽນອ່ານ	 ແລະ	 ຄິດໄລ່ເລກ,	
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ແລະ	ຍັງຮຽນວິທີການເຮັດນາ,	ເລື່ອງສຸຂະພາບ,	ແລະ	ເລື່ອງສະພາບແວດລ້ວມອີກ.
	 ທີແອວໂຫລີໂກແມ່ນບ້ານນິເວດ	 ແລະ	 ຍັງແມ່ນ່ບ້ານທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອສ້າງສາຍສໍາພັນທີ	່
ເປັນມິດກັບສະພາບແວດລ້ວມ	 ແລະ	 ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຄົນພ້ອມ.	 ອັນນີ້ທີແອວໂຫລີໂກ	
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າແທນທີ່ຈະສ້າງເຮືອນຊານໃນລາຄາຖືກໃຫ້ຄົນຈົນ,	 ທີແອວໂຫລີໂກ	 ໄດ້ສ້າງຊຸມ	
ຊົນ.	 ຈາກຄວາມສໍາເລັດຂອງພວກເຂົາ,	 ແອວໂຫລີໂກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນມີຄວາມເປັນໄປ	
ໄດ້ສໍາລັບຜູ້ຄົນທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢູ່ກັບຄວາມທຸກຈົນສາມາດໝູນໃຊ້ຊັບພະກອນທີ່ພວກເຂົາມີກັບ	
ການສ້າງບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເອງ	ແລະ	ສ້າງຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມພາກພູມໃຈ.	


