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ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງທາດເຄມີທີ່ເປັນພິດຕໍ່ກັບສຸຂະ
ພາບຂອງຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຊາຊົນນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຈັດຕັ້ງການປ້ອງກັນໄພອັນ
ຕະລາຍຕ່າງໆດ້ວຍການຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ການຜະ
ລິດແບບຍືນຍົງ.
ບັນດາເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ, ຜູ້ນຳລັດຖະບານ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດບາງຄົນພະຍາ
ຍາມໃຫ້ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງມົນລະພິດໂດຍກ່າວວ່າ: ຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນ
ຂອງຄວາມສ່ຽງແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ງົບປະມານຂອງການພັດທະນາ ແລະ
ຄວາມກ້າວໜ້າ (ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈິ່ງສາມາດມີໄຟຟ້າໃຊ້, ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການ
ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ຄອມພີວເຕີ ແລະ ອື່ນໆ). ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບອກພວກເຮົາໃຫ້
ຮູ້ແມ່ນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນປອດໄພຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ບໍ
(ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 562). ແທນທີ່ຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ພວກເຮົາສາມາດເລືອກເອົາ
ການສົ່ງເສີມການຜະລິດອາຫານ, ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ປອດໄພ, ແຕ່ຍັງ
ສາມາດປ້ອງກັນມົນລະພິດຫຼາຍເທົ່າທີ່ຫຼາຍໄດ້.
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ການຫຼີກເວັ້ນ ແລະ ການກຳຈັດສານພິດ
ການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍວິທີການປ້ອງກັນລ່ວງໜ້າ (ເບິ່ງ
ຢູ່ໜ້າ 38), ເຊິ່ງວິທີການປ້ອງກັນດັ່ງກ່າວນີ້ກຳລັງພິຈາລະນາກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງການ
ກະທຳທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ກ່ອນການຜະລິດ
ຫຼື ການນຳໃຊ້ຜົນຜະລິດດັ່ງກ່າວ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສາມາດຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື
ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈເພື່ອຫຼີກເວັ້ນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້, ພວກເຮົາຍັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ແລະ ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງ
ແຍງບັນຫາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນເປັນໄລຍະຍາວ, ພ້ອມທັງຄວາມສະເໜີພາບທາງດ້ານ
ຖານະ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ອນຈະຄຳນຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ແລະ ສ່ວນຕົວ.
ມີຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ພວກເຮົາເຮັດໃນແຕ່ລະວັນນັ້ນບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຮົາ ແລະ ຄົນອື່ນໆ ໄດ້
ຮັບສານພິດຫຼາຍປານໃດ. ໃນແຕ່ລະມື້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບສານພິດຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງພວກເຮົາບໍ່
ສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ. ແຕ່ມີສານພິດຈຳ
ນວນໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຈຳກັດໄດ້ໂດຍສ້າງຕົວ
ເລືອກເຊິ່ງພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນຕົວຂອງພວກ
ເຮົາ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາໃຫ້
ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງ
ແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ຕົວເລືອກຂອງແຕ່ລະຄົນ
ແມ່ ນ ຈະນຳໄປສູ່ ກ ານປະຕິ ບັ ດ ຢູ່ ໃ ນຊຸ ມ
ຊົນ, ດັ່ງນັ້ນໃນບໍ່ຊ້ານີ້ ພວກເຮົາກໍ່ສາມາດ
ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າພວກເຮົາສາ
ມາດຢຸ ດ ຍັ້ ງ ອັ ນ ຕະລາຍທີ່ ພ ວກເຮົ າ ກຳລັ ງ
ປະເຊີ ນ ຢູ່ ດ້ ວ ຍຕົ ວ ຂອງເຮົ າ ເອງໄດ້ ຫຼ າ ຍ
ປານໃດ. ເພື່ອຢຸດຍັ້ງອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກ
ສານພິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ສຶກສາດ້ວຍຕົວຂອງເຮົາເອງ: ພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ ແລະ ສອນໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າ
ສານພິດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ສານພິດນີ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຫຍັງແດ່ກັບຄົນເຮົາ. ໃຫ້ອ່ານປຶ້ມ
ຫົວນີ້, ລົມກັບຄົນອື່ນໆ ແລະ ຮຽນຈາກອົງການຕ່າງໆ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສານພິດ. ໂຮງ
ຮຽນ, ສູນສຸຂະພາບ, ບ່ອນເຮັດວຽກ, ຈຸດສູນກາງຊຸມຊົນ ແລະ ເຮືອນຂອງພວກເຮົາເອງ ສະ
ຖານທີ່ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດໃຊ້ເປັນບ່ອນສຶກສາໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບສານພິດ ແລະ ສຸຂະ
ພາບ. (ສຳລັບກິດຈະກຳເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສານພິດ, ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າ 575)
ຊອກຫາແຫຼ່ ງ ທີ່ ມ າຂອງສານພິ ດ ທີ່ ເ ປັ ນ ອັ ນ ຕະລາຍຢູ່ ໃ ນເຮື ອ ນຂອງພວກເຮົ າ ,
ນ້ຳປະປາ, ຄຸ້ມບ້ານ (ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ), ບ່ອນເຮັດວຽກ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ບໍລິເວນຕ່າງໆ. ເພື່ອປະ
ເມີນຜົນກະທົບຂອງມົນລະພິດທີ່ເປັນພິດ ຢູ່ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ, ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ (ເບິ່ງໜ້າ 480),

ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ສຳຫຼວດສຸຂະພາບ (ເບິ່ງໜ້າ 610), ຫຼື ຕັ້ງກຸ່ມຕິດຕາມສັງເກດມົນລະພິດ (ເບິ່ງໜ້າ 559).
ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນສານພິດໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານສາມາດ. ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນທີ່ເຮົາຮູ້ວ່າມີ
ສານພິດ. ຫຼດ
ຸ ຜ່ອນການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີມ
່ ສ
ີ ານພິດດ້ວຍການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີສ
່ ະອາດ
ປອດໄພກວ່າ (ເບິ່ງໜ້າ 457) ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ ຢາກຳຈັດແມງໄມ້ທີ່ມີສານພິດ (ເບິ່ງ
ໜ້າ 358 ຫາ 364 ແລະ 448). ກຳຈັດສານພິດດ້ວຍການວາງໂຄງການກຳຈັດນ້ຳ
ເສຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນ (ເບິ່ງໜ້າ 487), ການປ້ອງກັນແຫຼ່ງນ້ຳ (ເບິ່ງໜ້າ 92) ແລະ ດ້ວຍການ
ຍ້າຍທຸລະກິດ ຫຼື ກິດຈະກຳທີ່ເປັນພິດອອກຈາກເຂດກະສິກຳ ແລະ ຂົງເຂດສາທາລະນະ
ເຊັ່ນ: ສວນສາທາລະນະ. ພວກເຮົາຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ອຸປະກອນທີ່ເປັນພິດແມ່ນບໍ່ຖືກເກັບມ້ຽນ
ໄວ້, ບໍ່ຖືກນຳໃຊ້, ຫຼື ບໍ່ຖືກປ່ອຍຖິ້ມໃນບ່ອນທີ່ມີຜູ້ຄົນອາໄສຢູ່ ຫຼື ຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນທີ່ຄົນອາໄສຢູ່.
ພວກເຮົາຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ເຖົ້າ, ຄົນເຈັບ, ແມ່ມານ ແລະ ນາງພະຍາບານແມ່ນບໍ່
ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ.
ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເລືອກອາກາດໃນການຫັນໃຈ, ນ້ຳທີ່ຈະດື່ມ, ອຸປະກອນທີ່ນາຍ
ຈ້າງໃຫ້ນຳໃຊ້ ແລະ ພວກເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ອີກວ່າ ມີຫຍັງຢູ່ໃນອາຫານທີ່ເຮົາກິນ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮົານຳໃຊ້. ຕໍ່ກັບເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນີ້, ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງກໍ່ຕັ້ງກິດຈະການ
ແລະ ລະບົບການຄວບຄຸມໃນການຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ສານພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍຈາກມົນ
ລະພິດທີ່ເປັນພິດ. ມີຫຼາຍຄົນກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໂດຍເຊື່ອວ່າ ໄພອັນຕະລາຍທີ່ຮຸນ
ແຮງມີພະລັງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ.

ພວກເຮົາສາມາດເຮັດມາດຕະການເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ບັນດາ
ບໍລິສັດຕ່າງໆກຳຈັດສານພິດທີ່ເຂົາເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນມາ
ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຕໍ່ ກັ ບ ມົ ນ ລະພິ ດ ທີ່ ເ ປັ ນ
ພິດສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸດສາຫະ
ກຳຕ່າງໆ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ເຊັ່ນ: ໂຮງ
ງານຜະລິ ດ ກະແສໄຟຟ້ າ ,
ທາດເຄມີຢູ່ບອນ
ອຸ ດ ສະຫະກຳການຜະລິ ດ ,
ທີ່ພວກເຮົາເຮັດ
ວຽກຢູ
່ນັ້ນ ກຳລັງ
ການຂຸດເຈາະນ້ຳມັນ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ
ການຂຸດແຮ່,
ເຊິ່ງໄດ້ສາ້ ງ
ເຈັບເປັນ
ຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກລຳບາກໃນ
ການດຳລົ ງ ຊີ ວິ ດ ທີ່ ເ ຕັ ມ ໄປ
ດ້ວຍມົນລະພິດ ແລະ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ
ການກຳຈັດມົນລະພິດນັ້ນ ແມ່ນພາລະຂອງ
ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.

ບໍລິສັດຄວນຈະນຳໃຊ້

ທາດເຄມີທີ່ມີພິດໜ້ອຍ
ລົງກວ່າເກົ່າ ແລະ ໃຫ້

ການປ້ອງກັນພວກເຮົາ
ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ

ແຕ່ວ່າບໍລິສັດອາດຈະບໍ່

ຍອມຮັບບັນຫາຂອງທາດ
ເຄມີ. ມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງ
ພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດ

ເອົາໃຈ ໃສ່ຄວາມປອດໄພ
ຂອງພວກເຮົາຢ່າງເອົາຈິງ
ເອົາຈັງ.
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ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ບາງຊຸມຊົນໄດ້ໂຍນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ອຸດສະຫະກຳ ຫຼື ບໍລິສັດໃດໜຶ່ງ ດ້ວຍ
ການຊີ້ແຈງວ່າ ອຸດສະຫະກຳ ຫຼື ບໍລິສັດໃດກໍ່ຕາມທີ່ໄດ້ສ້າງບັນຫາຂຶ້ນ ບໍລິສັດນັ້ນຄວນຈະ
ເປັນຜູ້ແກ້ໄຂ ແລະ ສັນຍາວ່າຈະປະຕິບັດຢ່າງມີຄວາມປອດໄພ. (ສຳລັບບົດເລື່ອງຕ່າງໆ
ຂອງຊຸມຊົນທີ່ບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດກຳຈັດສານພິດ, ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 421, 572, 569 ແລະ 635.)

ໃຫ້ລັດຖະບານນຳໃຊ້ມາດຕະຖານທີມີຄວາມປອດໄພດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ
ການປ້ອງກັນຄົນໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມົນລະພິດ ເປັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ. ແຕ່
ວ່າບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ມີອິດທິພົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ໄດ້ກົດດັນ
ໃຫ້ລັດຖະບານເປັນຜູ້ກຳຈັດມົນລະພິດ ຫຼື ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງກົດລະບຽບໃນການນຳ
ໃຊ້ສານພິດ. ການຮ່າງກົດໝາຍໃນການປ້ອງກັນຄົນໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກສານພິດ ແລະ ກົດດັນ
ໃຫ້ນຳໃຊ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼາຍຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນກົດດັນລັດຖະບານ
ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ແຕ່ວ່າການ
ລົນນະລົງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນສາມາດບັງຄັບໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງກົດໝາຍໃນ
ການປ້ອງກັນຄົນໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກສານພິດ (ລາຍລະອຽດເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 510, 572, 573, 556
ແລະ 589) ສ່ວນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ (ເບິ່ງເອ
ກະສານຕິດຂັດ ຂ).

ກົດດັນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນການຜະລິດ
ເຈົ້າຂອງໂຮງງານອຸດສະຫະກຳຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ພັດທະນາວິທີການຕ່າງໆເພື່ອປ່ຽນແທນວັດ
ຖຸດິບທີ່ມີພິດ ແລະ ວິທີການໃນການຜະລິດທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ມີອັນຕະລາຍໜ້ອຍຕໍ່ກັບສຸຂະ
ພາບຂອງຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການວິທີການຜະລິດທີ່
ປອດໄພ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດນຳເອົາມາໃຊ້
(ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 562).

ປ່ຽນແປງແບບແຜນໃນການບໍລິໂພກ
ໃນທີ່ສຸດ, ການບໍລິໂພກຂອງຄົນທີ່ລ້ຳລວຍແມ່ນຟູມເຟືອຍໂພດ. ການບໍລິໂພກ ແລະ ການ
ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໜ້ອຍລົງ, ການຊົມໃຊ້ແບບພໍພຽງ ແຕ່ບໍ່ຟູມເຟືອຍ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງໃນການແກ້
ໄຂບັນຫາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຊື່ອງຊ້ອນ ແລະ ໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ເຈົ້າຂອງໂຮງງານອຸດສະຫະກຳຫຼາຍແຫ່ງທີ່ຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ
ທີ່ມີພິດໄດ້ບອກກັບປະຊາຊົນວ່າ ວັດຖຸດິບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນມີຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນ. ແຕ່ຄວາມຈິງແມ່ນບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ. ທາດເຄມີ ແລະ ຜະລິດ
ຕະພັນຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຢາງ PVC, ນ້ຳມັນແອັດຊັງ ທີ່ມີສານກົ່ວ ຫຼື ຢາຂ້າແມງໄມ້ ທີ່
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ຫຼາຍຄົນເຄີຍຄິດວ່າມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນ ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ໄດ້ກໍ່
ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ທາດເຄມີທີ່ມີພິດຫຼາຍຊະນິດແມ່ນມີທາງເລືອກທີ່ປອດໄພ
ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຖ້າຫາກວ່າອຸດສະຫະກຳໃດໜຶ່ງພຽງແຕ່ຊອກຫາ ຫຼື ນຳໃຊ້ທາດເຄມີດັ່ງກ່າວ
ນັ້ນ.
ການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳການຜະລິດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຊື່ອງຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ “hidden costs” ຕໍ່ກັບການທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງຄົນ. ໂດຍປົກ
ກະຕິຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຊື່ອງຊ້ອນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຈ່າຍໃຫ້ “paid for” ຄົນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ກັບອັນຕະ
ລາຍຈາກສານພິດ, ບໍ່ແມ່ນຈ່າຍໃຫ້ອຸດສະຫະກຳການຜະລິດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ. ການ
ປະປ່ອຍໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ເຖິງມືປະຊາຊົນ ຂອງບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບການແຜ່ລາມ
ຂອງສານພິດແມ່ນເປັນຫົນທາງໜຶ່ງໃນການປ້ອງກັນທຸລະກິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜົນກຳໄລຫຼາຍ
ຂຶ້ນ. ຜົນກຳໄລດັ່ງກ່າວມີຈຳນວນມະຫາສານ ເຊິ່ງພຽງພໍໃນການສະໜັບໜູນວິທີການຜະ
ລິດທີ່ປອດໄພ ແລະ ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງຄົນ.
ໂດຍປົກກະຕິບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຈາກມົນລະພິດອຸດສະ
ຫະກຳການຜະລິດ ແມ່ນຄົນງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ກັບອຸດສະຫະກຳການຜະລິດທີ່ເປັນມົນລະ
ພິດ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງງານອຸດສະຫະກຳຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ເຊັ່ນກັນ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຍົກຍ້າຍໄປສະຖານທີ່ທີ່ມີມົນລະພິດໜ້ອຍ. ບັນຫາສຸ
ຂະພາບທີເ່ ກີດຈາກສານພິດຫຼາຍໂລກແມ່ນບໍສ
່ າມາດປິນ
່ ປົວໄດ້ (ເບິງ່ ເພີມ
່ ເຕີມພາກທີ 16).
ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄົນສາມາດໃຊ້ຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວທີ່ມະຫາສານ, ແຕ່ວ່າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ສາ
ມາດໃຊ້ຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວໄດ້ ເພາະວ່າໄພອັນຕະລາຍທີ່ຄຸກຄາມສຸຂະພາບ ແມ່ນບັນຫາທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນຕະຫຼອດໄປເລື້ອຍໆ. ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເດັດຂາດແມ່ນການຫ້າມການນຳໃຊ້ວັດຖຸ
ດິບທີ່ເປັນພິດຫຼາຍ ແລະ ວາງລະບຽບໃຫ້ເດັດຂາດໃນການນຳໃຊ້ສານພິດໂຕທີ່ຈຳເປັນ ແລະ
ບໍ່ໃຫ້ມີການປ່ຽນແທນການນຳໃຊ້ສານພິດ.

ເຈົ້ າ ຂອງໂຮງງານອຸ ດ ສະຫະກຳຕ້ ອ ງຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຄ່ າ ໃຊ້
ຈ່າຍສຳລັບທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າເກົ່າ ແລະ ສິ່ງປ້ອງ
ກັນທີ່ດີຕໍ່ກັບຄົນງານ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກທຸກໆບ່ອນ.

ວົງຈອນຂອງການຜະລິດ ແລະ ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີພິດ
ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າຂອງໂຮງງານອຸດສະຫະກຳຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການຜະລິດ, ການນຳໃຊ້
ທາດເຄມີທີ່ມີສານພິດ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດ; ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນບໍ່ວ່າຈະອາໄສຢູ່
ບ້ານນ້ອຍ ຫຼື ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວົງຈອນຂອງການຜະ
ລິດ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ໃນໂລກ. ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຖົງຢາງທີ່ນຳໃຊ້ທົ່ວໂລກ (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 478), ຫຼື
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556

ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ສານພິດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຜະລິດເພື່ອປະກອບເປັນຄອມພີວເຕີໜຶ່ງໜ່ວຍ, ລົດໜຶ່ງຄັນ
ຫຼື ໂທລະສັບມືຖືໜຶ່ງໜ່ວຍ; ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ກ່ຽວພັນກັບວົງຈອນຂອງ
ການຜະລິດທີ່ມີພິດ ແລະ ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີພິດ.
ການຜະລິດເຄືອ
່ ງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ການຖິມ
້ ຂີເ້ ຫຍືອ
້ ທີມ
່ ພ
ີ ດ
ິ

ການຜະລິດໂລຫະ
ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ

ໂຮງງານຜະລິດສານເຄມີ

ໂຮງງານຜະລິດຢາງປຼາສຕິກ

ື້ອ

ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍ
ທີ່ເປັນພິດ

ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເ
ຫຍື້ອ
ຂອງຊຸມຊົນ

ຄົນເຮົາລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກທຸກໆຂັ້ນຕອນຂອງວົງຈອນຂອງການຜະລິດ ແລະ
ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ທຸກໆຂັ້ນຕອນ ຄົນເຮົາສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພອັນຕະລາຍ.

ແຫຼ່ງກຳເນີດມົນລະພິດຈາກອຸດສະຫະກຳການຜະລິດ
ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດກະແສໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ອາກາດ, ນ້ຳ ແລະ ດິນປົນ
ເປື້ອນໄປດ້ວຍບັນດາສານເຄມີ ແລະ ສານໂລຫະໜັກທີ່ເປັນພິດ. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຮງ
ງານກັ່ນນ້ຳມັນ ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 625.
ໂຮງຫຼໍ່ໂລຫະ ໄດ້ປ່ອຍສານໂລຫະໜັກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສານບາຫຼອດ ແລະ ສານກົ່ວ
(ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 413 ແລະ 436) ແລະ ສານພິດທັອຄຊິນ (toxin) ເຊັ່ນ: ສານທີ່ໃຊ້ຜະລິດຢາຂ້າ
ແມງໄມ້ດາຍອັອກຊິນ (dioxin) (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 417).
ໂຮງງານຕ່າງໆທຸກຊະນິດອາດກໍໃ່ ຫ້ເກີດມົນລະພິດ, ແຕ່ສາມາດປັບປຸງຄວາມປອດ
ໄພ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ວິທີການຜະລິດທີ່ປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ເບິ່ງຢູ່
ໜ້າ 562).
ສະຖານທີ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຈາກອຸດສະຫະກຳການຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ສານເຄມີຕ່າງໆຮົ່ວ
ໄຫຼລົງໃສ່ດິນ ແລະ ບໍ່ນ້ຳໃຕ້ດິນ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຮ້າຍແຮງເປັນເວລາຫຼາຍໆປີ.
ເຕົາເຜົາຂີເ້ ຫຍືອ
້ ໄດ້ປອ
່ ຍສານເຄມີທມ
່ີ ພ
ີ ດ
ິ ຂຶນ
້ ໄປສູອ
່ າກາດ, ນ້ຳ ແລະ ດິນ (ເບິງ່ ຢູໜ
່ າ້ 519).
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ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານຟອກໜັງ, ໂຮງງານຊຸບ
ຫຼື ເຄືອບໂລຫະ, ໂຮງງານຕັດຫຍິບສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່
ຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບຄົນງານ ແລະ ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 564 ຫາ 570).
ບ່ອນຕັ້ງຖານທັບດ້ານການທະຫານ ແລະ ຂົງເຂດການສູ້ຮົບ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ
ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກການແຜ່ລັງສີຂອງສານທີ່ໃຊ້ຜະລິດຢາຂ້າແມງ
ໄມ້ດາຍອັອກຊິນ (dioxin) ແລະ ປະໄວ້ສງ່ິ ເສດເຫຼອ
ື ທີເ່ ປັນອັນຕະລາຍໃຫ້ຄນ
ົ ຫຼາຍຮຸນ
່ ຄົນ.

ມົນລະພິດທາງອາກາດ
ອາກາດກາຍເປັນມົນລະພິດເມືອ
່ ອາກາດປົນເປືອ
້ ນກັບແກັດມີພດ
ິ ແລະ ຝຸນ
່ ລະອອງນ້ອຍໆ.
ມົນລະພິດທາງອາກາດສ່ວນຫຼາຍເກີດມາຈາກການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອເພີງ (ນ້ຳມັນ, ຖ່ານຫີນ,
ນ້ຳມັນກະຊວນ ແລະ ແອັດຊັງ) ເພື່ອໃຊ້ແລ່ນເຄື່ອງຈັກ, ໃຊ້ໃນໂຮງງານ ແລະ ໂຮງງານຜະ
ລິດກະແສໄຟຟ້າ (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 640). ລົມ ແລະ ຝົນສາມາດນຳເອົາມົນລະພິດຈາກສະຖານ
ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດໄປຍັງສະຖານທີ່ທີ່ຫ່າງໄກ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງ
ຄົນຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມົນລະພິດທາງອາກາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ
ໃນຕົວເມືອງໃຫ່ຍ, ຂົງເຂດທີ່ມີການຜະລິດອຸດສະຫະກຳ, ບໍລິເວນທົ່ງພຽງທີ່ອ້ອມລ້ອມ
ດ້ວຍພູຜາ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ອາກາດບໍ່ລ່ວງດີ.
ມົນລະພິດທາງອາກາດອາດຈະບັນຈຸສານໂລຫະໜັກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສານບາຫຼອດ
ແລະ ສານກົ່ວ (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 412 ຫາ 416 ແລະ 450 ຫາ 453), ສານ POPs (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ
340) ແລະ ສານເຄມີອື່ນໆທີ່ມີພິດ ເຊັ່ນ: ສານຊັນເຟີດາຍອັອກຊາຍ (sulfur dioxide).
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ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານກຳລັງເຮັດການສຳຫຼວດກວດກາມົນລະພິດທາງອາກາດຂອງຊຸມ
ຊົນ, ການທີ່ຮູ້ຈັກວ່າສານເຄມີຊະນິດໃດຢູ່ໃນອາກາດແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ແຕ່
ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າ ການທີ່ຮູ້ຈັກວິທີປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານຈາກອັນຕະລາຍ
ຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າການທີ່ຮູ້ຈັກວ່າສານເຄມີຊະນິດ
ໃດຢູ່ໃນອາກາດ.
ມົນລະພິດທາງອາກາດໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນ: ໂລກມະ
ເຮັງຕ່າງໆ ແລະ ບັນຫາກ່ຽວກັບລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 399 ຫາ 404). ມົນລະ
ພິດທາງອາກາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຝົນກົດທີ່ເປັນມົນລະພິດທາງອາກາດ (acid rain) ທີ່ໄປທຳລາຍ
ປ່າໄມ້, ແຫຼ່ງນ້ຳ, ອາຄານ ແລະ ປອດຂອງຄົນເຮົາ. ນອກຈາກນີ້ ມົນລະພິດທາງອາກາດຍັງ
ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງພາວະໂລກຮ້ອນ (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 39).

ການຄອບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ
ການຄອບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ ເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ຊຸມຊົນນຳໃຊ້ໃນໄລຍະການລົນນະລົງ
ຕໍ່ຕ້ານທຸລະກິດ ຫຼື ອຸດສະຫະກຳການຜະລິດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ. ການຄອບຄຸມເຮັດໃຫ້
ຫຼາຍຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລົນນະລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສ້າງພື້ນຖານຂອງຫຼັກຖານທີ່
ສາມາດໃຊ້ເພື່ອກົດດັນບໍລິສັດ ຫຼື ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳຢຸດຕິການກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ.
ການຄອບຄຸມ ຫຼື ກວດສອບເບິ່ງມົນລະພິດທາງອາກາດ ແມ່ນເລີ່ມຈາກຄວາມສຳ
ນຶກ ຫຼື ສາມັນສຳນຶກຂອງທ່ານ. ເພື່ອຢາກຮູ້ຈັກວ່າ ແມ່ນຫຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ມົນລະພິດທາງ
ອາກາດໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ແມ່ນໃຫ້ປະຊາຊົນເກັບບັນທຶກສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສຳຜັດກິ່ນ,
ໄດ້ເຫັນ, ໄດ້ຍິນ, ໄດ້ຊີມລົດ ຫຼື ໄດ້ຮູ້ສຶກ. ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ຊຸມຊົນຍິ່ງ
ມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນໃນການຢຸດຕິມົນລະພິດ.

ວິທີການກວດສອບອາກາດດ້ວຍຄຸ

ບາງຊຸມຊົນກວດສອບອາກາດດ້ວຍການໃຊ້ວິທີງ່າຍດາຍ
ແລະ ໃຊ້ຕົ້ນທຶນຕໍ່າທີ່ເອີ້ນວ່າ ການໃຊ້ຄຸເປັນອຸປະກອນ
“bucket brigade”. ຄຸຢາງຂະໜາດບັນຈຸນ້ຳໄດ້ 5
ແກນລອນ, ວາວທີ່ໃຊ້ດູດອາກາດ ແລະ ຖົງຢາງສະເພາະທີ່
ໃຊ້ບັນຈຸຕົວຢ່າງຂອງອາກາດ. ໄຂວາວອອກເມື່ອມີການ
ປ່ອຍສານພິດ ຫຼື ທຸກຄັ້ງທີ່ເຫັນວ່າ ອາກາດເປັນມົນລະພິດ,
ອາກາດຈຳນວນໜ້ອຍຈະຖືກດູດເຂົ້າໄປໃນຖົງ. ຫຼັງຈາກ
ນັ້ນຖົງບັນຈຸອາກາດຈະຖືກເອົາອອກຈາກຄຸ ແລະ ສົ່ງໄປ
ຫ້ອງທົດລອງເພື່ອກວດສອບເບິ່ງວ່າມີສານເຄມີຊະນິດໃດທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນຖົງ.
ພາກແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ).

(ໃຫ້ໄປເບິ່ງຢູ່

ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ການກວດສອບຕົວຢ່າງຂອງອາກາດໃນຫ້ອງທົດລອງ ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສີ້ນເປືອງ
ທີ່ສຸດຂອງການກວດສອບອາກາດດ້ວຍຄຸ.
ຫຼາຍປະເທດບໍ່ມີຫ້ອງທົດລອງໃນການກວດ
ສອບອາກາດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ດັ່ງນັ້ນ ການກວດສອບອາ ກາດອາດຈະສົ່ງໄປຢູໂຣບ ຫຼື ສະ
ຫະລັດອາເມລິກາ. ຊຸມຊົນບາງແຫ່ງຮວບຮວມເງິນເພື່ອໃຊ້ໃນການກວດສອບອາກາດດ້ວຍ
ຄຸດ້ວຍການແຜ່ເງິນນຳທຸກຄອບຄົວ ຫຼື ຈັດງານເຕັ້ນລໍາ, ງານລ້ຽງ ແລະ ຈັດປະຊຸມກັບແຕ່
ລະເຮືອນ.
ຊຸມຊົນຫຼາຍແຫ່ງເຮັດການກວດສອບອາກາດຮ່ວມກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຊຸມ
ຊົນ ເຊັ່ນ: ການສຳພາດ ແລະ ການສຳຫຼວດ. ນອກຈາກນີ້ຊຸມຊົນໄດ້ລາຍງານການປ່ອຍສານ
ພິດໃຫ້ສື່ ແລະ ລັດຖະບານຮັບຮູ້ ແລະ ພະຍາຍາມບັງຄັບໃຫ້ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ ແລະ ໂຮງ
ງານອຸດສະຫະກຳທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສານພິດໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມປອດໄພກວ່າເກົ່າ ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ກະຈາຍສານພິດ.

ການກວດສອບອາກາດດ້ວຍຄຸຂອງກຸ່ມອາສາສະໝັກ
ກຣາວເວີກ (GroundWork)
ເມືອງເດີບານ (Durban) ຢູ່ປະເທດອັບຟຼິກກາໃຕ້ ເປັນເມືອງໜຶ່ງອ້ອມລ້ອມໄປດ້ວຍໂຮງງານກັ່ນນ້ຳ
ມັນ ແລະ ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ, ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນສານເຄມີຂະໜາດໃຫຍ່, ໂຮງງານຜະລິດສານເຄມີ, ໂຮງ
ງານຕໍ່າຜ້າ, ໂຮງງານຜະລິດເຈັ້ຍ ແລະ ບ່ອນຝັງເສດເຫຼັກທີ່ເປັນພິດ. ທຸກໆມື້ຊາວເມືອງເດີບານປະ
ເຊີນກັບມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດນ້ຳໃນລະດັບສູງ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ເກີດຈາກສານ
ເຄມີທີ່ເປັນພິດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ອຸບັດຕິເຫດຈາກໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ, ຖັງເກັບນ້ຳມັນຮົ່ວ ແລະ
ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນແຕກແມ່ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ ແລະ ທຳລາຍ ໜອງບຶງ ແລະ ບໍ່ນ້ຳ
ໃຕ້ດິນທີ່ຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງ.
ໃນປີ 1999 ໄດ້ມີກຸ່ມອາສາສະໝັກກຸ່ມໜຶ່ງມີຊື່ວ່າ ກຣາວເວີກ (GrounWork) ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ
ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊາວເມືອງເດີບານໃນການກວດກາມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກວດສອບອາກາດດ້ວຍຄຸ.

ດ້ວຍການນຳໃຊ້ການ

ຊຸມຊົນໄດ້ເລີ່ມກວດສອບອາກາດທີ່ມີສານພິດທຸກຄັ້ງທີ່ມີການເຜົາໄໝ້

ແກັດທຳມະຊາດ, ການລະເບີດ ແລະ ການປ່ອຍສານພິດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຖົງທີ່ບັນຈຸອາ
ກາດທີ່ມີພິດໄປທີ່ຫ້ອງທົດລອງໃນສະຫະລັດເພື່ອເຮັດການກວດສອບ.
ການກວດສອບໃນຫ້ ອ ງທົ ດ ລອງໄດ້ ພົ ບ ສານພິ ດ ຢູ່ ໃ ນ
ລະດັບສູງເຊິ່ງປະກອບມີຊັນເຟີ ດາຍອັອກຊາຍ (sulfur dioxide),
ສານໄນໂຕຣເຈັນ ອ໋ອກຊາຍ (nitrogen oxide) ແລະ ສານເບັນຊີນ
(benzene). ຜົນຂອງການກວດສອບຈາກກຸ່ມຕົວຢ່າງອາກາດທີ່
ເກັບກຳໃກ້ກບ
ັ ໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶງ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກຮຽນໄດ້ປະ
ເຊີນກັບມົນລະພິດທາງອາກາດໃນລະດັບສູງໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າ
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ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ຢືນລໍຖ້າຂ້າມທາງດ່ວນທີ່ມີລົດແລ່ນໄປມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ກຸ່ມນັກເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳສະເໜີຜົນຂອງການກວດສອບໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ໂຮງ
ງານອຸດສະຫະກຳທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີຜົນຂອງການກວດສອບຜ່ານທາງວິທະ
ຍຸ, ໜັງສືພິມ ແລະ ຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງ. ໜັງສືພິມເດີບານທາມ (Durban Times) ສະບັບອອກວັນທີ
7 ເດືອນພະຈິກ ປີ 2007 ໄດ້ລາຍງານການປ່ອຍສານພິດຄັ້ງທີ 300 ຂອງໂຮງງານຜະລິດສານເຄມີ.
ບໍລິສັດຂຸດເຈາະນ້ຳມັນເວົ້າວ່າຜົນຂອງການກວດສອບແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃຫ້ເອົາກຸ່ມຕົວຢ່າງອາ
ກາດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງໄປກວດສອບ. ເມື່ອກວດສອບກຸ່ມຕົວຢ່າງອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວເຫັນວ່າ
ສານພິດຢູ່ລະດັບສູງກ່ວາບ່ອນອື່ນ!
ທີມງານການກວດສອບອາກາດໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີການສ້າງຂະບວນການທົ່ວປະເທດເພື່ອຕໍ່
ຕ້ານການກໍ່ມົນລະພິດຢູ່ປະເທດອັບຟຼິກກາໃຕ້. ພາຍໃຕ້ການກົດດັນທີ່ແຜ່ກະຈາຍຈາກຂະບວນການ
ຍຸຕິທຳຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃນປີ 2004 ລັດຖະບານໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍຄຸນນະພາບຂອງ
ອາກາດ (Air Quality Act). ນອກຈາກນີ້, ຊາວເມືອງເດີບານຍັງໄດ້ກໍ່ຕັ້ງລະບົບການກວດສອບອາ
ກາດເອົາເອງອີກດ້ວຍ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາປະກົດວ່າມົນລະພິດອາກາດໄດ້ຫຼຸດລົງທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດແຈ້ງ.
ທີມງານການກວດສອບອາກາດໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກພາຍໃນຊຸມຊົນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ,
ກ້າຫານຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ມີຄວາມສາມາດ ພ້ອມທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບໂຮງງານອຸດສະຫະກຳທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນ
ລະພິດ. ຍ້ອນມີຄວາມໝັ້ນໃຈນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ພວກເຂົາໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຫັນມາເຊື່ອຟັງ
ພວກເຂົາ.
ຢູ່ປະເທດອັບຟຼີກກາໃຕ້ ຍັງມີບັນຫາມົນລະພິດທີ່ຮ້າຍແຮງ ເພາະວ່າໂຮງງານຜະລິດສານ
ເຄມີ, ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ ແລະ ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນນັບມື້ເກົ່າແກ່ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອຸປະຕິເຫດເພີ່ມຂຶ້ນ. ແຕ່ວ່າ
ຍ້ອນມີການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ທີ່ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການເກັບກຳກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງມົນລະພິດ,
ຊາວເມືອງເດີບານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີການດຳລົງຊີວິດທີ່ປອດໄພຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ພວກເຂົາຍັງສະ

ແດງໃຫ້ບັນດາຕົວເມືອງອື່ນໆພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢູ່ໃນໂລກເຫັນວ່າ ຄົນເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ໂຮງ
ງານອຸດສະຫະກຳ ແລະ ລັດຖະບານໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບມົນລະພິດ.

ກໍລະນີມີການປ່ອຍສານພິດ
ອຸປະຕິເຫດສາມາດເກີດຂຶ້ນຈາກໂຮງງານຜະລິດສານເຄມີ, ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ ແລະ ໂຮງ
ງານອື່ນໆ ໃນເມື່ອມີການປ່ອຍສານພິດເຄມີທັນທີທັນໃດໃນຈຳນວນມະຫາສານ. ນອກຈາກ
ນີ້, ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນຍັງປ່ອຍແກດທີ່ມີພິດ ເຊິ່ງເປັນການບຳລຸງຮັກສາໂຮງງານຢ່າງປົກ
ກະຕິ “regular maintenence”. ການປ່ອຍສານພິດອາດຄ້າຍຄືກັນກັບກຸ່ມຄວັນ ຫຼື ກ້ອນ
ໄຟທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ຫຼື ທັນທີທັນໃດອາດຈະມີກິ່ນເໝັນໆ. ການປ່ອຍສານພິດຄືດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດ
ກໍ່ໃຫ້ເກີດຟ້າຜ່າ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍຊີວິດໄດ້.

ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ໃນໄລຍະສັ້ນ, ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານສາມາດປະຕິບັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍ
ໃນໄລຍະເວລາທີ່ມີການປ່ອຍສານພິດ, ພາຍຫຼັງການປ່ອຍສານພິດທຸກໆຄັ້ງ ແລະ ການຮົ່ວ
ໄຫຼຂອງສານພິດ (ເບິ່ງເອກະສານເພີ່ມເຕີມ ກ). ສ່ວນໃນໄລຍະຍາວ, ການກໍ່ຕັ້ງການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງຊຸມຊົນເພື່ອກົດດັນໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ ແລະ ລັດຖະບານໃຫ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດລະ
ບຽບທີ່ປອດໄພເປັນວິທີທີ່ດີກວ່າ.
ໃນໄລຍະທີ່ມີການປ່ອຍສານພິດທຸກໆຄັ້ງ:
ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານະການ ແລະ ທ່ານ
ສາມາດໂຕ້ຕອບໄວເທົ່າໃດ, ບາງຄັ້ງ
ຄາວການອາໄສຢູ່ ໃ ນເຮື ອ ນເປັ ນ ວິ ທີ ທີ່
ປອດໄພທີ່ສຸດ.
ສ່ວນສະຖານະການ
ອື່ນໆ ການໜີອອກຈາກພື້ນທີ່ໄວເທົ່າທີ່
ໄວເປັນວິທີທີ່ປອດໄພກວ່າ. ການເຝິກ
ອົບຮົມ ແລະ ການວາງແຜນທີ່ດີພາຍໃນ
ຊຸ ມ ຊົ ນ ຈະຊ່ ວ ຍໃຫ້ ທ່ າ ນຮູ້ ຈັ ກ ເມື່ ອ ໃດ
ຄວນຈະພັກຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ເມື່ອໃດ
ຄວນຈະໜີອອກຈາກເຮືອນ.
●

● ໃຫ້ມີການຈົດບັນທຶກ ໂດຍໝາຍວັນເວ

ລາການປ່ອຍສານພິດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ດຳ
ເນີນໄປດົນປານໃດ. ນອກຈາກນີ້ ໃຫ້
ສັງເກດເບິ່ງກ່ຽວກັບກິ່ນ, ການແນມເບິ່ງ,
ການຟັງ,
ປະຕິກິລິຍາທາງຮ່າງກາຍ
(ຄວາມຮູ້ ສຶ ກ ຕ່ າ ງໆຂອງຮ່ າ ງກາຍ),
ແລະ ປະຕິກິລິຍາຂອງຄົນອື່ນ ແລະ
ສັດຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ບ່ໍ. ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ອາດ
ຈະມີ ປ ະໂຫຍດຕາມມາພາຍຫຼັ ງ ໃນ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊຸມຊົນ.
● ໃຫ້ຖ່າຍຮູບ ແລະ ຖ່າຍວີດີໂອເອົາ
ໄວ້ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມປອດໄພ.
ຂໍ້ ມູ ນ ເຫຼົ່ າ ນີ້ ອ າດຈະມີ ປ ະໂຫຍດຕາມ
ມາພາຍຫຼັງເວລາຂຶ້ນສານ ຫຼື ການລົນ
ນະລົງອື່ນໆ.

ພາຍຫຼັງການປ່ອຍສານພິດທຸກໆຄັ້ງ:
ຖ້າຫາກມີຄົນສຳຜັດເອົາສານພິດ, ໃຫ້
ພາເຂົາເຈົ້າໄປຫາຄຼີນິກ ຫຼື ໂຮງໝໍທັນທີ
ທັນໃດ.
●

ໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ສື່ຕ່າງໆເພື່ອລາຍງານວ່າມີຫຍັງ
ເກີດຂຶ້ນ.
●

● ຮຽກປະຊຸມເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນພາຍໃນຊຸມ

ຊົນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ກຽມ
ພ້ອມຮັບມື.

ສົ່ງເສີມສະມາຊິກພາຍໃນຊຸມຊົນໃຫ້
ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກ
ນໍາກັນ. ການປະຕິບັດຄືແນວນີ້ຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ທ່ານຟື້ນຟູດີຄືນມາ ແລະ ເປັນການ
ສ້າງຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນຊຸມຊົນ.
●

ວັນອັງຄານ

ວັນພຸດ

ວັນພະຫັດ

ເວລາ 2:25 ແລງ
ມີຄັວນສີຂາວຈາກ
ໂຮງງານ, ມີກິ່ນແປກໆ
ຄ້າຍຄືໄຂ່ເໜົ່າ

ການບັນທຶກໃສ່ປະຕິທິນໂດຍກົງເປັນວິທີທີ່ດີ
ໃນການເກັບບັນທຶກການປ່ອຍສານພິດ.
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ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ການຜະລິດທີ່ເປັນມິດກັບສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆໃນການຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນໂດຍທີ່ບໍ່ມີ
ມົນລະພິດ ຫຼື ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີສານພິດແມ່ນຍັງມີຢູ່. ການຜະລິດທີ່ເປັນມິດແມ່ນການຜະລິດທີ່
ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ໂຮງງານຜະລິດເຈັຍ
້ ນຳໃຊ້ວທ
ິ ກ
ີ ານຜະລິດທີເ່ ປັນມິດຕໍກ
່ ບ
ັ ຄົນ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມ
ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວັນຖືກເກັບ

ພະລັງງານລົມທີ່ສາ

ທ້ອນໄວ້, ດຳເນີນການຜະລິດ ແລະ

ມາດທົດແທນໄດ້

ນຳໃຊ້ ແທນທີ່ຈະປ່ອຍຂຶ້ນສູ່ອາກາດ

ໂຮງງານ

ຜະລິດເຈ້ຍ

ເຈ້ຍສຳເລັດຮູບ

ນ້ຳທີ່ໃຊ້ໃນ

ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່າໄມ້
ທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງ
ແບບຍືນຍົງ

ການຜະລິດເຈ້ຍໄດ້

ຖືກເອົາໄປນຳໃຊ້ຄືນ ແລະ
ປະສົມສານເຄມີໃນຂະ

ບວນການບຳບັດໃຫ້

ສະອາດ
ເຈັ້ຍທີ່ນຳເອົາມາໃຊ້ຄືນ

ກ່ອນທີ່ຈະຖືກປ່ອຍຖິ້ມ

ໄມ້, ນ້ຳ, ໄຟຟ້າ ແລະ ທາດເຄມີຈຳພວກສານຄຼໍຣີນ (chlorine) ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ
ຜະລິດເຈັ້ຍ. ໂຮງງານຜະລິດເຈັ້ຍທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ
ມົນລະພິດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ສ່ວນຫຼາຍໃຫ້ນຳໃຊ້ເຈ້ຍທີ່ນຳເອົາມາໃຊ້ຄືນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຈາກປ່າໄມ້ທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງ
ແບບຍືນຍົງ.
● ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ ເຊັ່ນ: ພະລັງງານແສງອາທິດ ຫຼື ພະລັງ
ງານລົມ ແທນພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີໄ
່ ດ້ມາຈາກການເຜົາໄໝ້ເຊືອ
້ ເພີງທຳມະຊາດ ເຊັນ
່ :
ນ້ຳມັນ ຫຼື ຖ່ານຫີນ.
● ບໍ່ນຳໃຊ້ສານຄຼໍຣີນ ຫຼື ສານເຄມີທີ່ເປັນພິດອື່ນໆ.
● ໃຊ້ນ້ຳໜ້ອຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ນ້ຳຄວນຈະຖືກນຳມາໃຊ້ຄືນຫຼາຍໆຄັ້ງ ແລະ ຫຼັງຈາກ
●

ນັນ
້ ປະສົມທາດເຄມີ ເພືອ
່ ບຳບັດໃຫ້ສະອາດກ່ອນຈະປ່ອຍລົງສະພາບແວດລ້ອມຄືນ.

ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳສ່ວນຫຼາຍສາມາດນຳໃຊ້ຂະບວນການຜະລິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄວາມຮ້ອນຈາກໂຮງງານສາມາດເອົາໄປນຳໃຊ້ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ
ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຂະບວນການໜຶ່ງສາມາດເອົາໄປນຳໃຊ້ໃນຂະບວນການອື່ນ. ການ
ຜະລິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອຈົນເກືອບບໍ່ເຫຼືອ
ຫຍັງເລີຍ. ການຜະລິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນນຳໃຊ້ວັດຖຸ ແລະ ພະລັງ
ງານຄືນໃໝ່ເຊິ່ງເປັນການປະຢັດຕົ້ນທຶນອີກດ້ວຍ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍລສ
ິ ດ
ັ ຕ່າງໆ ຈະບໍຈ
່ າ
່ ຍຄ່າການກຳຈັດມົນລະພິດ ແລະ ປ້ອງກັນ
ອັນຕະລາຍຈາກມົນລະພິດທີເ່ ຂົາເຈົາ
້ ກໍຂ
່ ນ
ຶ້ . ພວກເຂົາຕ້ອງຖືກບັງຄັບດ້ວຍການກົດດັນຈາກ
ຊຸມຊົນ ຫຼື ຂໍ້ບັງຄັບຂອງລັດຖະບານເພື່ອປ່ຽນແປງວິທີການຜະລິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການສົ່ງເສີມການເຮັດທຸລະກິດ
ເມື່ອເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ແລະ ຄົນງານຫາກເຂົ້າໃຈວ່າທາດເຄມີຕ່າງໆ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກ
ການຜະລິດສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຊຸມຊົນຄືແນວໃດ, ເຂົາເຈົ້າຈະເຕັມ
ໃຈທີ່ຈະປ່ຽນວັດຖຸດິບທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ວິທີການໃນການຜະລິດເພື່ອຫຼຸດ
ຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກການຜະລິດ. ແຕ່ບາງຄັ້ງຄາວການກົດດັນໃນທາງບວກ ແລະ ລົບເພື່ອ
ບັນລຸການປ່ຽນແປງທີ່ຈະໃຫ້ປະໂຫຍດຕໍ່ກັບບັນຫາສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ ແມ່ນເປັນສິ່ງຈຳ
ເປັນ. ການບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດເລືອກເອົາວິທີການຜະລິດທີ່ເປັນມິດແມ່ນມີ
ຫຼາຍວິທີ.
ລັດຖະບານສາມາດ: ຫ້າມ ຫຼື ວາງລະບຽບກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສານເຄມີທີ່ມີພິດ
ແລະ ຂະບວນການຜະລິດທີ່ອັນຕະລາຍ; ປະຕິເສດການຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດໃນທາງ
ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ;
ສະໜອງທຶນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດເພື່ອປ່ຽນວິທີການຜະລິດທີ່
ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ເກັບພາສີຕໍ່າຕໍ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ການຜະ
ລິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເກັບພາສີເພີ່ມກັບຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ
ທີ່ໃຊ້ວິທີການຜະລິດທີ່ອັນຕະລາຍ.
ຄົນທົ່ວໄປສາມາດ: ອົມຮົມສັ່ງສອນຕົວເອງ, ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ແລະ ຄົນງານກ່ຽວ
ກັບອັນຕະລາຍຂອງສານພິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຜະລິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ; ປະຕິເສດການຊື້-ຂາຍ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ ຫຼື ທຸລະກິດທີ່
ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ;
ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບທາງເລືອກທີ່ບໍ່ມີພິດທີ່ສາມາດປ່ຽນ
ແທນການຜະລິດທີ່ມີສານພິດ; ໃຊ້ສື່ເພື່ອວິຈານວິທີປະຕິບັດການຜະລິດທີ່ເປັນພິດ ແລະ ສະ
ເຫຼີມສະຫຼອງຜົນສຳເລັດການຂອງການຜະລິດທີ່ບໍ່ມີພິດ ແລະ ຍືນຍົງ.
ຄົນງານສາມາດ: ຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນ, ຕິດຕາມ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ປະຕິບັດຂໍ້ບັງຄັບການ
ຄວບຄຸມສານພິດຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຂຽນປ້າຍໂຄສະນາເພື່ອປ້ອງກັນສານພິດທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ກັບຄົນງານ ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ສະຫະພາບແຮງງານ.

563
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ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ການສົ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ມີການຜະລິດ
ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ບາງຄັ້ງຄາວເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດວ່າ ທຸລະກິດຂອງເຂົາ
ເຈົາ້ ໄດ້ກໃໍ່ ຫ້ເກີດສານພິດທີອ
່ ນ
ັ ຕະລາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວລາເຂົາເຈົາ້ ນຳໃຊ້, ເກັບມ້ຽນ
ແລະ ຖິ້ມສານເຄມີທີ່ເປັນພິດໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມວິທີ. ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມປະຢັດເງິນ,
ເວລາ ແລະ ແຮງງານເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຫຼາຍຄົນ, ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ເພື່ອນ
ບ້ານທັງໝົດທີ່ອາໄສຢູ່ຊຸມຊົນທີ່ເປັນມົນລະພິດ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສານ
ພິດເຄມີ. ບາງທີເຂົາເຈົ້າອາດຈະຮູ້ກ່ຽວກັບການຜະລິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ມີການການ
ປ່ຽນແປງໃຫ້ມີການຜະລິດແບບເປັນມິດຕໍ່ຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ແຕ່ວ່າເວລາຜ່ານໄປ, ຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆໃນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຄົນງານທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມ
ທີ່ຖືກທຳລາຍຈາກການຜະລິດຂອງພວກເຂົາຕໍ່ຊຸມຊົນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າການທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ປະຢັດໃນ ເບື້ອງຕົ້ນ.
ເມືອ
່ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍປ່ຽນການຜະລິດທີເ່ ປັນມິດຕໍກ
່ ບ
ັ ຄົນ ແລະ ສິງ່
ແວດລ້ອມ, ພວກເຂົາສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນທັງໝົດ ແລະ ອະນາຄົດຂອງທຸລະກິດເຂົາ
ເຈົ້າໃຫ້ຍືນຍົງກວ່າເກົ່າ.

ອຸດສະຫະກຳຜະລິດນ້ຳຍ້ອມ
ນ້ຳຍ້ອມຫຼາຍປະເພດຜະລິດຈາກທາດໂລຫະໜັກ ແລະ ສານເຄມີທີ່ມີພິດອື່ນໆ. ຂີ້ເຫຍື້ອ
ທີ່ມາຈາກການຜະລິດນ້ຳຍ້ອມມັກຈະຖືກປ່ອຍຖິ້ມລົງນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທີ່ເປິ
ເປື້ອນທີ່ເປັນພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກຳຈັດ.
ວິທີຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດຈາກອຸດສະຫະກຳຜະລິດນ້ຳຍ້ອມ
ອຸດສະຫະກຳຜະລິດນ້ຳຍ້ອມຂະໜາດນ້ອຍສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ອັນຕະ
ລາຍດ້ວຍການປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ຫຼີກເວັ້ນການນຳໃຊ້ນ້ຳຍ້ອມທີ່ມີພິດ ເຊັ່ນ: ນ້ຳຍ້ອມເອໂຊ (azo), ແລະ ຊອກຫາ
ໂຕເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າ. ນ້ຳຍ້ອມເອໂຊມັກຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການພິມ, ຕໍ່າຜ້າ, ການຜະ
ລິດເຈັຍ
້ , ການຜະລິດຢາ ແລະ ຜະລິດອາຫານ. ເປັນທີຮ
່ ກ
ູ້ ນ
ັ ດີວາ່ ເປັນນ້ຳຍ້ອມທີເ່ ປັນ
ສາເຫດຂອງການທີ່ເດັກເກີດມາພິການ.
● ຄວບຄຸມຈຳນວນປະລິມານສານພິດທີ່ຖືກນຳໃຊ້.
● ນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການຜະລິດນ້ຳຍ້ອມຄືນໃໝ່ ເພື່ອເປັນວັດຖຸດິບໃນການຜະ
ລິດຜະລິດຕະພັນໃໝ່.
●

ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ
● ນຳໃຊ້ນ້ຳທີ່ບຳບັດເພື່ອຜະລິດນ້ຳຍ້ອມຊຸດຕໍ່ໄປ.

ນຳໃຊ້ທໍ່ສົ່ງທີ່ມີຄວາມດັນສູງໃນການບຳບັດນ້ຳເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນປະລິມານນ້ຳ
ເສດ.
● ຕິດປ້າຍໃສ່ວັດຖຸທີ່ມີພິດ ແລະ ເກັບມ້ຽນໃນສະຖານທີ່ປອດໄພທີ່ຫ່າງໄກຈາກສາຍ
ນ້ຳ.
●

ອຸດສະຫະກຳຟອກໜັງ
ໂຮງງານຟອກໜັງນຳໃຊ້ນຳ
້ , ເກືອ ແລະ ສານເຄມີຈຳພວກໂລຫະແຂງໂຄຼມຽມ (chromium)
ໃນຈຳນວນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ. ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງຂະບວນການຟອກໜັງ, ສານເຄມີ
ເຫຼົ່ານີ້ຈະກາຍເປັນນ້ຳເສດ ແລະ ຖິ້ມລົງໄປໃນນ້ຳ. ຜົນທີ່ຕາມມາເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຢູ່ບໍລິເວນ
ໂຮງງານຟອກໜັງມີປະລິມານນ້ຳໃຊ້ທີ່ປົນເປື້ອນສູງ.
ໃນໄລຍະສັ້ນ, ສານພິດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກຫຼອດລົມອັກເສບ, ໂລກຫອບ
ຫືດ ແລະ ບັນຫາອື່ນໃນການຫັນໃຈ. ສ່ວນໄລຍະຍາວ, ການສຳຜັດສານເຄມີຕໍ່ເນື່ອງສາ
ມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາທີ່ເດັກເກີດມາພິການ ແລະ ໂລກມະເຮັງອື່ນໆ.

ການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດຈາກອຸດສະຫະກຳຟອກໜັງ
ໂຮງງານຟອກໜັງບາງແຫ່ງນຳໃຊ້ວທ
ິ ກ
ີ ານຜະລິດທີບ
່ ເໍ່ ປັນພິດ ແລະ ເປັນພິດໜ້ອຍ. ວິທກ
ີ ານ
ຟອກໜັງແບບດັ່ງເດີມແມ່ນນຳໃຊ້ສັດເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະອາດ. ສຳລັບໂຮງງານ
ຟອກໜັງທີ່ໃຊ້ສານໂຄຼນຽມ ມີຫຼາຍວິທີທີ່ນຳເອົາສານໂຄຼນຽມມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນວິທີທີ່
ປະຢັດກວ່າ ແລະ ມີສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ໜ້ອຍກວ່າ. ວິທີດັ່ງກ່າວເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ. ນ້ຳທີ່ໃຊ້ໃນການຟອກໜັງສາມາດນຳເອົາມາໃຊ້ຄືນ ແລະ ນ້ຳ
ເສດສາມາດເອົາມາບຳບັດໃຫ້ສະອາດກ່ອນຈະຖືກປ່ອຍຖິ້ມ.

ການຜະລິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂອງອຸດສະຫະກຳຟອກໜັງ
ເມືອງລີອອນ (Leon), ຢູ່ປະເທດແມັກຊິກໂກແມ່ນມີຊື່ສຽງໃນການຜະລິດເກີບໜັງ
ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ບັນດາໂຮງງານຟອກໜັງໃນເມືອງລີອອນ ເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ,

ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບການຢູ່ລອດຂອງເສດຖະກິດໃນຊຸມຊົນ.

ແຕ່ວ່າການດຳເນີນການຟອກໜັງນັ້ນ ໄດ້ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີສານເຄມີລົງນ້ຳໂດຍກົງ
ເຊິ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຊື້ອໂລກທີ່ຮ້າຍແຮງຊະນິດຕ່າງໆ.
ຫຼາຍປີຜ່ານໄປເມືອງລີອອນ
ກັບການຜະລິດທີ່ມີມົນລະພິດ,

ໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍການບັງຄັບໃຊ້ກ່ຽວ

ແຕ່ວ່າໂຮງງານຟອກໜັງສ່ວນຫຼາຍເກືອບຈະບໍ່ປະຕິບັດ

ຕາມກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ເຈົ້າຂອງໂຮງງານຟອກໜັງສ່ວນຫຼາຍຄິດວ່າ ການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດແມ່ນ
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ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ສີ້ນເປືອງຫຼາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຕ່ວາ
່ ເມືອ
່ ມີນກ
ົ ຈຳນວນຫຼາຍພັນໂຕຕາຍ ຍ້ອນມົນລະພິດຢູໃ
່ ກ້ໜອງນ້ຳແຫ່ງໜຶງ່ ໃນເມືອງ
ລີອອນ,

ສະມາຄົມຄ້າຂາຍທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເປັນຕົວແທນໂຮງງານຟອກໜັງຊອກຫາວິທີຕ່າງໆໃນການ

ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ. ການປະຕິບັດຄືດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍ່ແມ່ນ
ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຜະລິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຫຼາຍປີຕໍ່ມາສະມາຄົມຄ້າຂາຍໄດ້ຊ່ວຍໂຮງງານຟອກໜັງຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ ແລະ ໂຮງ
ງານຟອກໜັງຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ປ່ຽນແປງການດໍາເນີນການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເຂົາເຈົ້າການດໍາເນີນ

ການຜະລິດຄືແນວນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຕ້ອງການປ້ອງກັນແຫຼ່ງນ້ຳໃຊ້ ຫຼື ນົກທີ່ອົບພະຍົບມາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່
ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າເຖິງຄຸນປະໂຫຍດ ຂອງການຜະລິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ໄດ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເປັນການປະຢັດເງິນ ແລະ ຜະລິດໜັງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຕື່ມ
ອີກ.
ໂຮງງານຟອກໜັງຢູ່ທະວີບອາຟຣິກກາ ແລະ ທະວີບອາຊີໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການພັດ
ທະນາອຸດສະຫະກຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNIDO) ເພື່ອຊອກຫາວິທີຕ່າງໆໃນການນຳໃຊ້ທາດ
ເຄມີທີ່ໃຊ້ແລ້ວຄືນໃໝ່ເຂົ້າໃນຂະບວນການຟອກໜັງ. ໂຄງການການຜະລິດທີ່ເປັນມິດຂອງອົງການ
ພັດທະນາອຸດສະຫະກຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນມົນລະພິດຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ສາ
ມາດຫຼຸດຜ່ອນໂດຍຜ່ານການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງທຳມະຊາດຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ໝາຍ
ຄວາມວ່າໃຊ້ແຫຼ່ງທຳມະຊາດໃນຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງກວ່າ.
ໂຮງງານຟອກໜັງໃນເມືອງລີອອນ ໄດ້ສຶກສາຮຽນຮູ້ຈາກໂຄງການຂອງອົງການພັດທະນາ
ອຸດສະຫະກຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ເລີ່ມປະຕິບັດວິທີການຜະລິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຂັ້ນຕອນທຳອິດເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຂະບວນການໃໝ່ ເຊິ່ງສານໂຄຼມຽມຈຳນວນຫຼາຍທີ່ໃຊ້
ໃນຂັ້ນຕອນລ້າງໄດ້ຕິດມານຳໜັງສັດ ແລະ ສານໂຄຼມຽມຈຳນວນໜ້ອຍໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອ.
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປເຂົາເຈົ້ານຳໃຊ້ນ້ຳຍ່ອຍເອັນຊາຍ (enzyme) ແທນສານເຄມີທີ່ເຮັດໃຫ້ໜັງອ່ອນ. ໂຮງ
ງານທີ່ ຜະລິ ດ ໜັ ງ ຄຸ ນ ນະພາບຕໍ່ າ ບາງແຫ່ ງ ໃຊ້ ຜັ ກ ໃນການຟອກໜັ ງ ແທນການຟອກດ້ ວ ຍສານໂຄຼ
ມຽມ ເຊິ່ງເປັນການທຳລາຍສານພິດ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ໂຮງງານຟອກໜັ ງ ທີ່ ບໍ່ ສ າມາດຊອກຫາທາງເລື ອ ກໃນການນຳໃຊ້ ສ ານໂຄຼ ນ ຽມຄື ນ ໃໝ່ ,
ມັກຈະໃຊ້ສານດັ່ງກ່າວພຽງຄັ້ງດຽວແລ້ວຖິ້ມ.

ນອກຈາກນີ້ຍັງຖິ້ມສານເຄມີຈຳນວນມະຫາສານລົງ

ໄປໃນນ້ຳ.ໂຮງງານຟອກໜັງບາງແຫ່ງສ້າງລະບົບບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ ເພື່ອນຳເອົານ້ຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ເຊິ່ງ
ເປັນການປ້ອງກັນ ແລະ ອະນຸລັກແຫຼ່ງນ້ຳ.
ປະຈຸບັນນີ້ຄົນງານຜະລິດໜັງທີ່ເມືອງລີອອນ ໄດ້ຮູ້ຈັກການຜະລິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ. ເມື່ອທ່ານຖາມເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບເຫດຜົນຂອງການນຳໃຊ້ວິທີໃໝ່ນີ້, ເຂົາເຈົ້າຈະບອກ
ທ່ານວ່າ ແມ່ນເຫດຜົນຂອງການປ້ອງກັນແມ່ນ້ຳ. ນອກຈາກນີ້ເຂົາເຈົ້າອາດຈະບອກທ່ານວ່າ ປະຈຸ
ບັນນີ້ ເຂົາເຈົ້າຜະລິດໜັງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າເກົ່າ ແຕ່ຕົ້ນທຸນຕໍ່າກວ່າຜ່ານມາ.

ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ຄວາມສາມາດໃນການເລືອກເຟັ້ນການຜະລິດ
ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມຂອງບັນດາພູຕ່າງໆຢູ່ໃນນະຄອນຊານຟຼານຊິດສະໂກ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເປັນທີ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອາຫານຕ່າງໆ ທີ່ເສີບໂດຍຮ້ານອາຫານ
ນ້ອຍຫຼາຍໆແຫ່ງ. ຍ້ອນມີຮ້ານອາຫານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຈິ່ງກໍ່ໃຫ້ເສດນ້ຳມັນທີ່ມີຈາກການແຕ່ງກິນ
ກາຍເປັນບັນຫາ, ເຮັດໃຫ້ທໍ່ລະບາຍນ້ຳເປື້ອນຕັນ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດຫຼາຍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່
ເທດສະບານນະຄອນຊານຟຼານຊິດສະໂກ

ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮ້ານອາຫານທັງໝົດນຳໃຊ້ການດັກຈັບ

ນ້ຳມັນ “grease trap” ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳມັນໄຫຼລົງສູ່ທໍ່ລະບາຍນ້ຳເປື້ອນ, ແຕ່ວ່າການກຳຈັດ
ການດັກຈັບນ້ຳມັນແມ່ນໃຊ້ງົບປະມານມະຫາສານ. ຜູ້ປະກອບການຮ້ານອາຫານຂອງຊາວອົບພະ
ຍົບທີ່ຫາກໍ່ເຂົ້າມາໃໝ່ແມ່ນບໍ່ສາມາດຈັດຫາງົບປະມານໄດ້.
ຄະນະກຳມະການເພື່ອສິດຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະຊົນຂອງນະຄອນຊານຟຼານຊິສະໂກ
(San Francisco’s Public Utilities Commissions) ທີ່ຮັບຜິດຊອບທໍ່ລະບາຍນ້ຳເປື້ອນ ໄດ້ຕັດ
ສິນໃຈບໍ່ປັບໄໝຮ້ານອາຫານຕ່າງໆທີ່ຖິ້ມນ້ຳມັນຊະຊາຍ,

ແຕ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສະເໜີວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ

ແທນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະເໜີຈະຮວບຮວມເສດນ້ຳມັນ ແລະ ນຳມາໃຊ້ເປັນນ້ຳມັນແລ່ນລົດເມປະຈຳ
ທາງ.
ໄລຍະທຳອິດທີ່ເຄື່ອງຈັກກິນນ້ຳມັນກາຊວນຖືກປະດິດຄິດສ້າງຂຶ້ນ,

ເຄື່ອງຈັກແມ່ນແລ່ນ

ດ້ວຍເຊື້ອເພີງເບົາ ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນພືດ. ແຕ່ຍ້ອນນ້ຳມັນດິບເປໂຕຼລຽມ (petroleum) ມີລາຄາຖືກ,
ມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ຜະລິດເຄື່ອງຈັກມີອິດທິພົນ ຈຶ່ງຫັນມາຜະລິດເຄື່ອງຈັກທີ່ກິນນ້ຳ
ມັນດິບເປໂຕຼລຽມແທນ. ນ້ຳມັນດິບເພັດໂຕຼລຽມ ແທນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ພາ
ວະໂລກຮ້ອນ, ຫຼາຍຄົນຈຶ່ງຫັນມາໃຊ້ນ້ຳມັນພືດແທນ ເພາະວ່າມັນບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຫຼາຍ ແລະ
ມີລາຄາຖືກກວ່າ.
ນ້ຳມັນພືດສາມາດນຳໃຊ້ກັບເຄື່ອງຈັກ
ກາຊວນ ຫຼງັ ຈາກມີການປ່ຽນແປງ
ໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼື ນ້ຳມັນພືດສາ
ມາດປ່ ຽ ນແປງເປັ ນ ນ້ ຳ ມັ ນ
ໃບໂອດີເຊລ

“biodiesel”

ເ ຊິ່ ງ ສ າ ມ າ ດ ນ ຳ ເ ອົ າ ມ າ ໃ ຊ້
ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. ການ
ເຜົ າ ໄໝ້ ນ້ ຳ ມັ ນ ໃບໂອດີ ເ ຊລ
ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ
ທາງອາກາດທີ່ ກໍ່ ໃ ຫ້ ເ ກີ ດ
ໂລກຫອບຫືດ, ໂລກ ມະເຮັງ
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ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ
ແລະ ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພາວະໂລກຮ້ອນຕື່ມອີກ. ຖ້າສົມທຽບ ແລ້ວ, ນ້ຳມັນພືດຍັງຖືກກ່ວານ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ
ທຳມະຊາດອື່ນໆ.
ການຜະລິດນ້ຳມັນໃບໂອດີເຊລ ດ້ວຍການນຳເອົາເສດນ້ຳມັນຈາກການແຕ່ງກິນມາໃຊ້ຄືນ
ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການປູກພືດເພື່ອເອົານ້ຳມັນເທົ່ານັ້ນ.

ແຕ່ເປັນການເອົາເສດນ້ຳມັນຈາກທໍ່ລະ

ບາຍນ້ຳເປື້ອນ ມາຜະລິດເປັນນ້ຳມັນໃສ່ເຄື່ອງຈັກ.
ເພື່ອຢາກເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຜະລິດເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຳມະການ
ເພື່ອສິດຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະຊົນຂອງນະຄອນຊານຟຼານຊິດສະໂກ ໄດ້ຈ້າງຜູ້ບັນຍາຍຫຼາຍໆ
ພາສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນລົງໄປຢ້ຽມຢາມຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ ແລະ ຮວບຮວມເອົາເສດນ້ຳມັນ. ເຈົ້າຂອງ
ຮ້ານອາຫານບໍ່ໄດເສຍເງິນໃນການກຳຈັດເສດນ້ຳມັນຕື່ມອີກ ແລະ ນະຄອນຊານຟຼານຊິດສະໂກ ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການທີ່ການອຸດຕັນທໍ່ລະບາຍນ້ຳເປື້ອນໜ້ອຍລົງ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຄ່ານ້ຳມັນ
ລົດເມປະຈຳທາງຖືກລົງກວ່າເກົ່າ.
ປະຈຸບັນນີ້ ແທນທີ່ຈະໄດ້ກິ່ນຄັວນລົດຕາມຖະໜົນນະຄອນຊານຟຼານຊິດສະໂກ, ແຕ່ໄດ້ກິ່ນ
ຄ້າຍຄືຈືນອາຫານ

ເຊິ່ງເປັນການນຳເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນຫຼາຍກວ່າເກົ່າເຂົ້າມາຮ້ານອາຫານ

ຕ່າງໆ.

ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດແບບບໍ່ປອດໄພ
ບໍລິສັດຫຼາຍແຫ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການຜະລິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້
ຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນສານພິດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ສຳລັບໂຮງງານອຸດສະຫະກຳບາງແຫ່ງ
ເຊັ່ນ: ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳຜະລິດສານເຄມີ ແລະ ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳຂຸດແຮ່ ແລະ ນ້ຳ
ມັນ, ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນສານພິດອາດຈະແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສຳລັບເຂົາເຈົ້າ!
ຍ້ອນວ່າສານເຄມີທີ່ເປັນພິດສາມາດໃຊ້ເງິນມະຫາສານ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການກຳຈັດຢ່າງປອດໄພ, ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແມ່ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ
ແລະ ບໍ່ເປັນເລື່ອງແປກ ທີ່ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອເປັນບໍ່ເກີດຂອງໂລກຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຊຸມຊົນ
ທີ່ທຸກຍາກ.
ທຸລະກິດນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອກຳຈັດຜະລິດຕະພັນທີ່ມີພິດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ
ເພື່ອນຳເອົາບາງສ່ວນ ຫຼື ທຸກສິ່ງສິ້ນສ່ວນມາໃຊ້ຄືນ. ແຕ່ວ່າກິດຈະກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ເຊັ່ນ: ການນຳຂີ້ເຫຍື້ອມານຳໃຊ້ຄືນ ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່
ໃຫ້ວັດຖຸທີ່ມີພິດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບຄົນງານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂຮງງານອຸດສະຫະກຳຕ່າງໆກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດ

ຊອບແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາ. ເພື່ອຢາກຕັດບັນຫາຂອງການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້
ເດັດຂາດ, ພວກເຮົາຕ້ອງປ່ຽນວິທີການຜະລິດຂອງໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ. ວິທີໜຶ່ງດຽວທີ່
ປອດໄພຂອງການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີພິດແມ່ນການຢຸດຕິການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມ.

ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ໂຄງການທຳຄວາມສະອາດຂີ້ເຫຍື້ອໃນບັນດາປະເທດອາຟຣິກກາ
(The African Stockpiles Project)
ບັນດາຕົວແທນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການພັດທະນາໄດ້ສົ່ງເສີມຊາວນານຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດເປັນເວ
ລາຫຼາຍທົດສະວັດ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການແກ້ໄຂໄພອຶດຫີວ. ແຕ່ວ່ານັກວິທະຍາສາດ ແລະ ຊາວ
ນາຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ຢາປາບສັດຕູພືດໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ. ແມ່ນ
ໃຜຈະເປັນຜູ້ກຳຈັດສານເຄມີທີ່ເປັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດເຫຼົ່ານີ້? ການກຳຈັດສານເຄມີເຫຼົ່ານີ້ ຢ່າງປອດ
ໄພຈະປະຕິບັດຄືແນໃດ?
ຢູ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນອາຟຼິກກາ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້
ແລະ

ບໍ່ຕ້ອງການຈຳນວນຫຼາຍກວ່າຫ້າສິບພັນໂຕນ ແມ່ນຖືກເກັບມ້ຽນໃນຖັງເກັບມ້ຽນທີ່ຮົ່ວຊຶມ.

ເພື່ອກຳຈັດສານພິດເຄມີເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນສານພິດເພີ່ມເຕີມ, ໄດ້ມີ
ອາສາສະໝັກກຸ່ມໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ
ໂຄງການທຳຄວາມສະອາດຂີ້ເຫຍື້ອໃນບັນດາປະເທດອາຟຼິກກາ (The African Stockpiles Programme “ASP”).
ບັນດາກຸ່ມອາສາສະໝັກຂອງໂຄງການທຳຄວາມສະອາດຂີ້ເຫຍື້ອໃນບັນດາປະເທດອາ
ຟຼິກກາ ໄດ້ມີຄວາມຄິດຕ່າງໆກ່ຽວກັບການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ. ທະນາຄານໂລກ ແລະ ລັດຖະບານປະ
ເທດຕ່າງໆກຳລັງສ້າງເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອ.

ສ່ວນກຸ່ມອື່ນໆໃນໂຄງການທຳຄວາມສະອາດຂີ້ເຫຍື້ອໃນ

ບັນດາປະເທດອາຟຼິກກາເວົ້າວ່າ ການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອເຫຼົ່ານີ້ ຍິ່ງຈະເປັນການປ່ອຍສານພິດເພີ່ມຂຶ້ນສູ່ອາ
ກາດ ແລະ ລົງໄປໃນນ້ຳ ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະເໜີວິທີຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອແບບອື່ນໆທີ່ປອດໄພກວ່າ. ຈົນມາ
ຮອດປະຈຸບັນນີ້, ຍັງບໍ່ທັນມີວິທີຕ່າງໆທີ່ຈະທຳລາຍຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງປອດໄພ. ການພັດທະນາການກຳ
ຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ປອດໄພອາດຈະມີລາຄາແພງກວ່າການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ອາດຈະໃຊ້ເວລາ.
ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການທຳຄວາມສະອາດຂີ້ເຫຍື້ອໃນບັນດາປະເທດອາຟຼິກກາ ກຳ
ລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດຍັງປີວໄປຕາມ
ລົມ ແລະ ຮົ່ວໄຫຼລົງໄປໃນບໍ່ນ້ຳໃຕ້ດິນ. ສານພິດ ແລະ ການເຈັບ
ເປັນຕ່າງໆ

ທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງມໍລະດົກແຫ່ງ

ຄວາມຕາຍ ທີ່ທາງບໍລິສັດຜະລິດສານເຄມີ ແລະ ຕົວແທນການ
ພັດທະນາການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ສານເຄມີເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຈະຖິ້ມ
ໄວ້.
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ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ການນຳເອົາໝໍ້ໄຟເກົ່າກັບມາໃຊ້ອີກ
ໝໍ້ໄຟນ້ຳກົດທີ່ໃຊ້ກັບລົດຍົນມັກຈະຖືກນຳເອົາໂລຫະທີ່ມີຢູ່ໃນໝໍ້ໄຟກັບມາໃຊ້ອີກ. ເກືອບ
ທຸກບ່ອນ, ການປະຕິບັດຄືດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງເປັນລະບົບໃນການຜະລິດ, ແຕ່
ເປັນພຽງແຕ່ການຜະລິດພາຍໃນເຮືອນ ຫຼື ສວນຫຼັງບ້ານເທົ່ານັ້ນ. ການນຳເອົາໝໍ້ໄຟເກົ່າກັບ
ມາໃຊ້ອີກກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດສານກົ່ວທີ່ຮ້າຍແຮງ, ທຳລາຍສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ. ການສຳຜັດກັບສານກົ່ວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະສັ້ນກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການປວດຮາກ,
ຖອກທ້ອງ, ອາການຊັກ (seizure, “fits”), ອາການໝົດສະຕິ ຫຼື ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສຍ
ຊີວິດໄດ້ (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 451 ຫາ 453).
ຢູ່ບາງບ່ອນ, ຖ່ານໄຟສາຍຂະໜາດນ້ອຍທີ່ໃຊ້ພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແມ່ນນຳເອົາຜົງ
ສີດຳໄປຜະລິດເປັນນ້ຳຍ້ອມ, ນ້ຳເມິກ ແລະ ເຄື່ອງສຳອາງ. ຜົງດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີພິດຫຼາຍ
ແລະ ບໍ່ຄວນຖືກມານຳໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ. ຜົງດັ່ງກ່າວແມ່ນຜະລິດມາຈາກສານຄັດ
ມຽມ (cadmium), ສານກົ່ວ, ສັງກະສີ, ສານບາຫຼອດ ແລະ ທາດໂລຫະອື່ນທີ່ມີພິດ. ຖ້າ
ຫາກທ່ານນຳເອົາຜົງດັ່ງກ່າວມາໃຊ້ຄືນ, ທ່ານຄວນໃສ່ຖົງມື, ໜ້າກາກ ແລະ ກຳຈັດສິ່ງເສດ
ເຫຼືອຢ່າງປອດໄພ.

ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກໝໍ້ໄຟ
ວິ ທີ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸ ດ ໃນການຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນການສຳຜັ ດ ສານພິ ດ ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃ ນໝໍ້ ໄ ຟຂອງຜູ້ ປ ະກອບການ
ທຸລະກິດຈາກໝໍ້ໄຟເກົ່າ ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ໝໍ້ໄຟເກົ່າທີ່ນຳເອົາມາຜະລິດຄືນຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້
ເງື່ອນໄຂທີ່ປອດໄພ.
ບາງປະເທດມີກົດໝາຍບັງຄັບໃຊ້ການນຳເອົາໝໍ້ໄຟມາຜະລິດຄືນ
ຢ່າງປອດໄພ.

ການນຳເອົາສີ້ນສ່ວນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າມານຳໃຊ້ຄືນ
ການຜະລິດອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ຄອມພີວ
ເຕີ, ໂທລະທັດ, ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ວິທະຍຸລ້ວນແຕ່
ຕ້ອງການຈຳນວນແຫຼ່ງວັດຖຸທີ່ຫຼວງຫຼາຍ. ອຸປະ
ກອນໄຟຟ້ າ ຍັ ງ ປະກອບມີ ສ ານພິ ດ ຫຼ າ ຍຊະນິ ດ
ເຊັ່ນ: ສານກົ່ວ, ສານຄັດມຽມ, ສານບາຣຽມ,
ສານບາຫຼອດ, ສານກັນໄຟ (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 455),
ສານພີຊບ
ີ ີ (PCBs) ແລະ ຢາງປຼາສະຕິກ PVC
(ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 416).
ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າມັກຈະຖືກຖິ້ມໄວ້ບ່ອນ
ຖິ້ມເສດເຫຼັກເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສານພິດທີ່ມີ ການສວມໃສ່ໜ້າກາກ, ຖົງມື ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງ
ຢູ່ໃນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໄຫຼຊືມລົງໄປໃນບໍ່ນ້ຳໃຕ້ ກັນອື່ນໆ ຈະສາມາດປ້ອງກັນການນ້ຳເອົາສິ້ນສ່ວນ
ຕ່າງໆຂອງຄອມພີວເຕີນຳມາໃຊ້ຄືນ.

ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ດິນ ຫຼື ມີບາງຄົນໃຊ້ມືເປົ່າໃນການມ້າງເອົາສິ້ນສ່ວນຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າມານຳໃຊ້ຄືນ ດ້ວຍ
ການລ້າງດ້ວຍນ້ຳຢາລະລາຍທີ່ອັນຕະລາຍ. ການກະທຳຄືດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະ
ພາບຢ່າງຮ້າຍແຮງສຳລັບຜູ້ທີ່ນຳເອົາສິ້ນສ່ວນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າມານຳໃຊ້ຄືນ, ມ້າງເອົາສິ້ນ
ສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເປັນພິດໄປຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ ເຊິ່ງອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາ
ຍກວ່າເກົ່າຕາມພາຍຫຼັງ.
ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ຜະລິດເຄື່ອງ
ໃຊ້ໄຟຟ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການນຳເອົາມາຜະລິດຄືນ ແລະ ອອກແບບຜະລິດຕະ
ພັນຄືນໃໝ່ຢ່າງປອດໄພເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຍາວ
ນານກວ່າເກົ່າ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ຊື້ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກ
ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ເປ່ເພດ້ວຍການນຳໄປສ້ອມແປງແທນທີ່ຈະນຳໄປຖິ້ມ.

ການຄ້າຂາຍສານເຄມີ ຫຼື ສານອື່ນໆທີ່ເປັນພິດ
ການຄ້າຂາຍສານເຄມີ ຫຼື ສານອື່ນໆທີ່ເປັນພິດແມ່ນການສົ່ງອອກສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນພິດ
ແລະ ສານວັດຖຸທີ່ອັນຕະລາຍຈາກປະເທດໜຶ່ງໄປຫາອີກປະເທດໜຶ່ງ. ຍ້ອນວ່າບັນດາປະ
ເທດທີ່ຮັ່ງມີພະຍາຍາມຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກປະເທດເຂົາເຈົ້າເລື້ອຍໆ ແລະ ຍ້ອນວ່າ
ລັດຖະບານຂອງບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຍາກແມ່ນບໍ່ມີອຳນາດທີ່ຈະຢຸດຢັ້ງບັນດາປະເທດທີ່ຮ່ງັ
ມີກວ່າ, ການຄ້າຂາຍສານເຄມີ ແລະ ສານອື່ນໆທີ່ເປັນພິດ ໝາຍເຖິງການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຂອງ
ບັນດາປະເທດ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ຮັ່ງມີ ໃສ່ດິນແດນຂອງບັນດາປະເທດ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ທຸກ
ຍາກກວ່າ.
ເຖິງແມ່ນວ່າມີຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງ
ແວດລ້ອມກໍ່ຕາມ, ການຄ້າຂາຍສານເຄມີ ຫຼື ສານອື່ນໆທີ່ເປັນພິດ ຍັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທຸ
ລະກິດໃນທົ່ວໂລກ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ: ຢາສູບ, ຢາ
ປາບສັດຕູພືດ, ພັນທຸກຳປັບປ່ຽນອາຫານ (GE foods), ແຮ່ແອັສເບເຕິສ (asbestos), ສານ
ກົ່ວ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ເປ່ເພ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນເປັນສິ່ງປົກກະຕິທີ່ສົ່ງອອກຈາກປະເທດທີ່ຮັ່ງ
ມີໄປຫາປະເທດທີ່ທຸກຍາກກວ່າ.
ການຄ້າຂາຍສານເຄມີ ຫຼື ສານອື່ນໆທີ່ເປັນພິດບາງຊະນິດແມ່ນຖືກເກືອດຫ້າມ
ໂດຍກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 574). ແຕ່ວ່ານັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິເພື່ອສຸ
ຂະພາບ ແລະ ສິດທິບຸກຄົນ ຮູ້ດີວ່າ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວສາມາດປ້ອງກັນຄົນເຮົາໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ
ຄົນເຮົາຈັດຕັ້ງເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້ານຳໃຊ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.

571

572

ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ຈົ່ງນຳເອົາຂີ້ເຫຍື້ອສານເຄມີ ຫຼື ສານອື່ນໆ
ທີ່ເປັນພິດຄືນໄປປະເທດຂອງທ່ານເທີ້ນ
ກຳປັ່ນຄຽນຊີ (Khian Sea) ໄດ້ບັນທຸກຝຸ່ນສານພິດຈາກເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອນ້ຳໜັກສິບສີ່ພັນໂຕນ ຈາກ
ເມືອງຟີລາເດລເຟຍ (Philadelphia), ປະເທດສະຫະລັດ ເພື່ອນຳໄປຖິ້ມທຸກຫົນແຫ່ງນອກປະເທດ
ສະຫະລັດ. ແຕ່ວ່າເມື່ອກຳປັ່ນລຳດັ່ງກ່າວໄປຮອດບ່ອນໃດ, ປະຊາຊົນໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ຖິ້ມໃສ່ດິນ
ແດນຂອງພວກເຂົາ.
ທຳອິດກຳປັ່ນລຳດັ່ງກ່າວໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງປະເທດບາຫາມັດ (Bahamas), ຕໍ່ຈາກນັ້ນໄປ
ທີ່ປະເທດສາທາລະນະລັດໂດມີນີກັນ (the Dominican Republic), ແຕ່ວ່າສອງປະເທດນີ້ໄດ້ປະ
ຕິເສດບໍໃ
່ ຫ້ຖມ
ິ້ ຂີເ້ ຫຍືອ
້ ໃສ່ປະເທດຂອງເຂົາເຈົາ
້ . ຫຼງັ ຈາກນັນ
້ ກຳປັນ
່ ໄດ້ເດີນທາງຕໍໄ
່ ປທີປ
່ ະເທດ ຮອນ
ດູຣດ
ັ (Honduras), ເບີມດ
ູ າ (Bermuda), ກີນບ
ີ ດ
ິ ຊໍ (Guinea-Bissau) ແລະ ໝູເ່ ກາະເນັດເຕີແລນ
(the Netherland Antilles). ແຕ່ວ່າບໍ່ມີປະເທດໃດຕ້ອງການຝຸ່ນເຄມີ ຫຼື ສານອື່ນໆທີ່ເປັນພິດນີ້.
ເພື່ອຢາກຂົນຂີ້ເຫຍື້ອອອກຈາກກຳປັ່ນ, ພະນັກງານຂັບກຳປັ່ນໄດ້ຕົວະວ່າ ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນກຳ
ປັ່ນແມ່ນສິນຄ້າ. ບາງຄັ້ງຄາວເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ຝຸ່ນທີ່ຢູ່ໃນກຳປັ່ນແມ່ນອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ ຫຼື ສິ່ງທີ່ໃຊ້
ຖົມທາງ.

ແຕ່ວ່ານັກເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຕິດຕາມທຸກຂັ້ນຕອນຂອງກຳປັ່ນລຳດັ່ງ

ກ່າວ ແລະ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆຮັບຮູ້ສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ໃນກຳປັ່ນ. ບໍ່ມີປະເທດໃດຮັບເອົາຝຸ່ນດັ່ງ
ກ່າວຈົນກວ່າກຳປັ່ນເດີນທາງໄປຮອດປະເທດເຮຕິ (Haiti). ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງ
ຫຼັງໃຫ້ນໍາເອົາຝຸ່ນເຄມີທີ່ເຂົາເອີ້ນວ່າ ປຸຍເຂົ້າໄປໃນປະເທດເຮຕິ. ຝຸ່ນທີ່ມີພິດຈາກເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອ
ນ້ຳໜັກສີ່ພັນໂຕນ ໄດ້ຖິ້ມລົງຫາດຊາຍໃນເມືອງກອນເນວ (Gonaives), ປະເທດເຮຕິ.
ກ່ອນມັນທີ່ຈະສາຍເກີນໄປ, ສຽງຮ້ອງຄັດຄ້ານຂອງສາທາລະນະຊົນໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ຂອງປະເທດເຮຕິ ຍອມຮັບສິ່ງທີ່ຖິ້ມລົງດິນແດນຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມ່ນປຸຍ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບັງຄັບໃຫ້
ນຳເອົາຂີ້ເຫຍື້ອກັບຄືນໄປໃສ່ກຳປັ່ນ.

ແຕ່ກຳປັ່ນຄຽນຊີຄັນດັ່ງກ່າວໄດ້ລັກໜີອອກໄປໃນເວລາກາງ

ຄືນຢ່າງງຽບໆ.
ສອງປີຕໍ່ມາ, ກຳປັ່ນຄຽນຊີໄດ້ເດີນທາງຈາກປະເທດໜຶ່ງໄປອີກຍັງປະເທດອື່ນຕື່ມອີກ ເພື່ອ
ພະຍາຍາມຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນສິບພັນໂຕນທີ່ຍັງເຫຼືອ. ພະນັກງານຂັບກຳປັ່ນຖືກສັ່ງໃຫ້ເອົາສີທາຊື່
ຂອງກຳປັ່ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນຈື່ໄດ້. ແຕ່ວ່າບໍ່ມີປະເທດໃດຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ກັບສິນຄ້າທີ່ເປັນພິດນັ້ນ. ໄລຍະຕໍ່ມາ,
ສະມາຊິກພະນັກງານຂັບກຳປັ່ນຖືກຮຽກໄປໃຫ້ການໃນສານໃນຂໍ້ຫາທີ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນມະຫາ
ສານລົງໃສ່ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ. ໃນທີ່ສຸດຝຸ່ນສານພິດ
ຈາກເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນສອງພັນໂຕນໄດ້ນຳຄືນ
ໄປຖິ້ມໃສ່ບ່ອນຝັງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ເມືອງຟີລາເດລເຟຍ.

Toxic waste

ຂໍ

ຂອບໃຈຫຼາຍໆຕໍ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງນັກເຄື່ອນ
ໄຫວກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

Return to sender!

ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ການກໍ່ສ້າງຕົວເມືອງອາດຈະເປັນການຂຸດຮື້ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດຂຶ້ນມາ
ໂຊກບໍ່ດີທີ່ການບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອໄປໃສ. ເມື່ອມີໂຄງ
ການພັດທະນາຕົວເມືອງເກີດຂຶ້ນ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ປະຊາຊົນຈະພາກັນຕື່ນເຕັ້ນຕໍ່ກັບຕະ
ຫຼາດໃໝ່, ການຈັດທີ່ພັກໃຫ້ໃໝ່, ຄວາມສະໜຸກສະໜານ ແລະ ອາຊີບຕ່າງໆທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້
ເກີດຂຶ້ນ. ແຕ່ວ່າເມື່ອໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ມີໂຮງງານ ຫຼື ຖານ
ທັບຂອງກອງທັບຕັ້ງຢູ່ ປະຊາຊົນຕ້ອງພາກັນແນ່ໃຈຢ່າງລະມັດລະວັງວ່າ ພື້ນທີ່ທຸກແຫ່ງຈະ
ບໍ່ເປັນບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດ. ແຕ່ຖ້າຫາກມີພື້ນທີ່ເປັນບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່
ເປັນພິດຕ້ອງຖືກກຳຈັດຢ່າງປອດໄພ.

ການກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບ
ເມື່ອສະໜາມແຂ່ງຂັນກິລາເບສບອນແຫ່ງໃໝ່ຂອງທີມຊານດີເອ
ໂກ້ປາເດຼ (San Diego Padres) ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາເລີ່ມ
ຕົ້ນສ້າງຂຶ້ນ,
ໃໝ່

ແຟນກິລາແມ່ນມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຕໍ່ກັບສະໜາມ

ເພາະວ່າສະໝາມໃໝ່ຈະສະດວກສະບາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ໃນການຊົມການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ
ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແຕ່ວ່າການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບອັນບໍ່ດີຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະ
ພາບຂອງຄົນ.
ສະຖານທີ່ທີ່ນຳສະເໜີຈະຖືກປົນເປື້ອນໄປດ້ວຍສານພິດເຄມີ. ແຜນການກໍ່ສ້າງຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີການຂຸດຮື້ດິນທີເປັນພິດ ແລະ ນຳໄປເຜົາພາຍໃນໃຈກາງເມືອງ. ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມອາສາສະ
ໝັກປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ (ການຮ່ວມມືເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ EHC) ຮູ້ດີວ່າແຜນການດັ່ງ
ກ່າວຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍ່ຕັ້ງສະມາຄົມຂຶ້ນ
ເພື່ອເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທາງເລືອກ.
ກຸມ
່ ອາສາສະໝັກທ້ອງຖິນ
່ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານຍົກເລີກແຜນ
ການດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ວ່າການຮ້ອງຂໍຂອງຊຸມຊົນຖືກປະຕິເສດ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ຊຸມຊົນໄດ້ລະດົມຄົນຫຼາຍ
ກວ່າຮ້ອຍຄົນ ເພື່ອຄັດຄ້ານການກໍ່ສ້າງ. ເມື່ອສື່ປະຈຳທ້ອງຖິ່ນໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບຂ່າວດັ່ງກ່າວ,
ສະໂມສອນເບສບອນຊານດີເອໂກ້ປາເດຼ ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຕໍ່ກັບແຟນບານ. ຕໍ່ມາເຈົ້າຂອງທີມ
ໄດ້ຕົກລົງຈະຊອກຫາວິທີໃໝ່ເພື່ອກຳຈັດດິນທີ່ເປັນພິດ.
ກຸ່ມອາສາສະໝັກທ້ອງຖິ່ນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະໜາມແຫ່ງໃໝ່ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການ
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຈະລາຈອນ, ມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ໂລກຫອບຫືດຂອງເດັກນ້ອຍໃກ້ຄຽງ.
ຫຼັງຈາກການປະຊຸມຫຼາຍຄັ້ງ, ກຸ່ມອາສາສະໝັກທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາແຜນການໃໝ່
ໃນການກໍ່ສ້າງທີ່ດີກວ່າເກົ່າຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ.
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ເຖິງແມ່ນວ່າກອງປະຊຸມສາທາລະນະຊົນຖືກກຳນົດເປັນຕາຕະລາງ ແລະ ການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຖືກປະຕິບັດ, ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະປາສະຈາກ
ໄພອັນຕະລາຍ. ໃນກໍລະນີຂອງສະໜາມໃໝ່ຂອງສະໂມສອນເບສບອນຊານດີເອໂກ້ປາເດຼ, ຜູ້ລົງທຶນ
ເຮັດການພັດທະນາຕ້ອງການດຳເນີນໂຄງການຕໍ່ໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ດີກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍ
ຈາກການເຜົາໄໝ້ດິນທີ່ເປັນພິດ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆຂອງແຜນການກໍ່ສ້າງສະໜາມໃໝ່. ເປັນໜ້າທີ່
ຂອງກຸ່ມອາສາສະໝັກທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງ ແລະ ທຸ່ມເທເພື່ອສຶກສາເບິ່ງຂ່າວຄາວ, ເຂົ້າຮ່ວມປະ
ຊຸມ ແລະ ຍ່າງປະທ້ວງຕາມຖະໜົນເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະບານຫຼຸດຜ່ອນໄພອັນຕະລາຍ.
ແຟນບານຫຼາຍຄົນຂອງສະໂມສອນເບສບອນຊານດີເອໂກ້ປາເດຼ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ຊົມການແຂ່ງຂັນທຸກນັດທີ່ທີມສະໂມສອນເບສບອນຊານດີເອໂກ້ປາເດຼລົງແຂ່ງ. ປະຈຸບັນນີ້ ແຟນ
ບານສາມາດສະໜັບສະໜູນທີມທີ່ຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຂົ້າໃຈດີວ່າ ທີມສະໂມສອນເບສບອນຊານ
ດີເອໂກ້ປາເດຼ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຈັບປ່ວຍ.

ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດ
ເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍໆປີ ທີ່ບັນດາປະເທດທີ່ຮັ່ງມີໃນທະວີບອາເມລິກາເໜືອ ແລະ ທະວີບ
ຢູໂລບ ໄດ້ນຳໃຊ້ທະວີບອາຟຼິກກາ, ທະວີບອາຊີ ແລະ ທະວີບອາເມລິກາລາຕິນ ເປັນບ່ອນ
ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດໂດຍທີ່ບໍ່ມີການບີບບັງຄັບທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໜາຍເພື່ອຢຸດຍັ້ງ. ໃນ
ທີ່ສຸດ, ຍ້ອນມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊຸມຊົນໃນບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ການບີບບັງ
ຄັບຂອງນັກສິ່ງແວດລ້ອມທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດ ວ່າ
ດ້ວຍການຫ້າມຄ້າຂາຍສານພິດຕ່າງໆ.
ສົນທິສັນຍາທຳອິດ ແມ່ນສົນທິສັນຍາ ບາໂຊນ (Basel Convention) ວ່າ
ດ້ວຍການການເຄື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນ ແລະ ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອັນຕະລາຍ
(1992). ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບໄຊຊະນະສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ຕິດຕາມ
ກຳປັ່ນຄຽນຊີ ທີ່ເດີນທາງໄປທົ່ວໂລກ ເພື່ອຖິ້ມຝຸ່ນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດ. ບັນດາປະເທດທີ່ລົງ
ນາມຂໍ້ຕົກລົງບາໂຊນເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດ, ນໍາໃຊ້ຄືນ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດໃກ້ກັບ
ບ່ອນຜະລິດໃກ້ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແທນທີ່ຈະໃສ່ກຳປັ່ນໄປຖິ້ມຢູ່ປະເທດອື່ນໆ.
ໃນປີ 2001, ມີ 92 ຊາດໄດ້ລົງນາມສົນທິສັນຍາສະຕັອກໂຮມ (Stockholm
Convention) ວ່າດ້ວຍມົນລະພິດທີ່ມີສານເຄມີຜົນທີ່ຍາວນານ (POPs, ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 416).
ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຫ້າມການຜະລິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ສານເຄມີທີ່ຜົນຍາວນານຈຳ
ນວນສິບສອງຊະນິດທີ່ໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປ (Dirty Dozen) ແລະ ການຄ້າຂາຍສານດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຜິດກົດໝາຍ, ນອກຈາກວ່າ ການນຳໃຊ້ສານເຄມີໃນປະລິມານສະເພາະຈະປ້ອງກັນອັນຕະ
ລາຍຫຼາຍກວ່າທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ (ການໃຊ້ຢາ DDT ເພື່ອປ້ອງກັນມາເລເຣຍ, ເບິ່ງຢູ່
ໜ້າ 181).
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ສົນທິສັນຍາທີສາມແມ່ນສົນທິສັນຍາຣັອດເຕີດຳ (Rotterdam Convention) ວ່າ
ດ້ວຍການຕົກລົງແຈ້ງລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກສານເຄມີ, ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກ
ລົງນາມໃນປີ 2004. ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກປະເທດໃດໜຶ່ງ ເມື່ອຕ້ອງການສົ່ງອອກສານເຄມີທີ່ເປັນພິດ.
ເມື່ອປະຊາຊົນຮັບຮູ້ການນຳໃຊ້ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງມັນສາມາດເປັນເຄື່ອງມື
ທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດການດຳລົງຊີວິດໃນໂລກມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິ
ທຳກວ່າເກົ່າ. ແຕ່ວ່າມີຫຼາຍວິທີສຳລັບບັນດາປະເທດ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆເພື່ອນຳໃຊ້ກົດ
ໝາຍດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ
ແລະ ກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເບິ່ງເອກະ
ສານເພີ່ມເຕີມ ຂ.

ຫ້າມຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ
ໃສ່ພວກເຮົາ!

ກິດຈະກຳ:
ເກມງູ ແລະ ຂັ້ນໄດ
bcnbxncb
ເກມງູ ແລະ ຂັ້ນໄດ ແມ່ນເກມທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ນຳໃຊ້ໃນການສຶກສາເພື່ອສຸຂະ
ພາບ. ທ່ານສາມາດຫຼິ້ນເກມນີ້ ເພື່ອສະແດງເຖິງວິທີຕ່າງໆ ທີ່ສານພິດທຳລາຍ
ຄົນເຮົາ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍ. ທ່ານສາມາດປະ
ດິດເກມນີ້ ດ້ວຍຕົວເອງດ້ວຍການອັດສຳເນົາເກມໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ເຈ້ຍ
ແຂງ ຫຼື ໄມ້ແປ້ນ.
ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຫຼີ້ນເກມ: ໝາກຄະລັອກ, ແກ່ນໝາກໄມ້, ກ້ອນຫີນ ຫຼື
ເປືອກຫອຍໃຊ້ເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງເກມ ແລະ ແຜ່ນເກມ
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ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ

ຫຼັກການໃນການຫຼີ້ນ: ເກມນີ້ສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ສອງຄົນ ຫຼື ຫຼິ້ນເປັນທີມ. ຜູ້ຫຼິ້ນແຕ່ລະຄົນໃຊ້ເຄື່ອງ
ໝາຍໜຶ່ງອັນ (ແກ່ນໝາກໄມ້, ກ້ອນຫີນ ຫຼື ເປືອກຫອຍ) ເພື່ອຊີ້ບອກບ່ອນຢູ່ຂອງຜູ້ຫຼິ້ນຄົນ
ນັ້ນໃນແຜ່ນເກມ.
ຜູ້ຫຼີ້ນຄົນທຳອິດຈະໂຍນໝາກຄະລັອກ ແລະ ຍ້າຍເຄື່ອງໝາຍໄປຕາມຕົວເລກທີ່ປະກົດຕາມ
ໝາກຄະລັອກ, ໃຫເລີ່ມຈາກຕາກະໂລ້ທີໜຶ່ງທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍເລີ່ມຕົ້ນ (START).
ຖ້າຫາກຜູ້ຫຼີ້ນໂຍນໄດ້ເລກຫົກ,

ຜູ້ຫຼິ້ນຄົນນັ້ນຈະ

ຍ້າຍຫົກເທື່ອ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຜູ້ທີສອງ
ໂຍນໝາກຄະລັອກຕໍ່ໄປ.
ຖ້າຫາກເຄື່ອງໝາຍຂອງຜູ້ຫຼິ້ນເກມໄປຢຸດຢູ່ທີ່ຫົວງູ,
ໃຫ້ ຜູ້ ຫຼິ້ ນ ຄົ ນ ນັ້ ນ ອ່ າ ນຂໍ້ ຄ ວາມໃນຕາກະໂລ້ ຫົ ວ ງູ
ດັງໆຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຍ້າຍໄປທີ່ຫາງງູ ແລະ ອ່ານຂໍ້
ຄວາມທີ່ຕາກະໂລ້ຫາງງູ.ຜຽນຜູ້ຫຼີ້ນຜູ້ຕໍ່ໄປໃຫ້ເລີ່ມຈາກທີ່ນັ້ນ.
ຖ້າຫາກເຄື່ອງໝາຍຂອງຜູ້ຫຼິ້ນເກມໄປຕົກຕີນຂັ້ນ
ໄດ,

ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຄົນນັ້ນອ່ານຂໍ້ຄວາມໃນຕາກະໂລ້

ດັງໆ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຍ້າຍໄປທີ່ຫົວຂັ້ນໄດ ແລະ
ອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ຕາກະໂລ້ທີ່ຫົວຂັ້ນໄດ. ຜຽນຜູ້ຫຼິ້ນ
ຜູ້ຕໍ່ໄປໃຫ້ເລີ່ມຈາກທີ່ນັ້ນ.
ຜູ້ຫຼິ້ນຄົນໃດໄປຮອດຕາກະໂລ້ສຸດທ້າຍຈະເປັນຜູ້
ຊະນະ.

ຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງໂຍນໃຫ້ໄດ້ເລກທີ່ພໍດີກັບຕາ

ກະໂລ້ສຸດທ້າຍ.

ເກມນີ້ໄດ້ຮັບຜົນດີເມື່ອທ່ານສາມາດປັບຂໍ້ຄວາມໃນຕາກະໂລ້ “ງູ” ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຕົວ
ຈິງ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ສານພິດທີ່ມີໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້

ທ່ານສາມາດນຳເອົາຂໍ້ຄວາມໃນຕາກະໂລ້ “ຂັ້ນໄດ”ໄປປະຕິບັດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສຳຜັດ
ສານພິດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

ສົງ່ ເສີມໃຫ້ຜຫ
ູ້ ນ
ຼິ້ ແຕ່ລະຄົນສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໃນຕາກະໂລ ້ “ງູ” ແລະ

ວິທີແກ້ໄຂໃນຕາກະໂລ້ “ຂັ້ນໄດ” ໃນໄລຍະຫຼິ້ນເກມ. ເມື່ອເກມຈົບລົງ, ໃຫ້ຖາມກັນເບິ່ງວ່າ ມີ

ບັນຫາອື່ນໆກ່ຽວກັບສານພິດທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ ແລະ ການກະທຳທີ່ຄົນເຮົາສາມາດປະຕິບັດ
ເພື່ອປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ.

ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ
ຈົບ
ສານພິດໜ້ອຍລົງ,
ຊຸມຊົນມີສຸຂະ

ນ້ຳມັນຮົ່ວ

ບ່ອນຖິ້ມຂີ້

ທຸລະກິດຂອງ

ໄຫຼໃນແມ່

ເຫຍື້ອທີ່ນ້ອຍກວ່າ

ທ່ານກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນ

ນ້ຳ

ເກົ່າ ແລະ ສະອາດ

ລະພິດທາງນ້ຳ

ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະ
ກິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່
ກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ

ເດັກນ້ອຍຮຽນ
ດີກວ່າເກົ່າໃນ
ໂຮງຮຽນ

ບຸກຄົນອື່ນໆສຶກ

ການອາໄສຢູ່

ສາບົດຮຽນຈາກການ

ໃກ້ກັບໂຮງງານກັ່ນ

ໄດ້ຮັບລາງວັນຂອງ

ນ້ຳມັນ

ທ່ານ

ກວ່າເກົ່າ

ພາບດີ!
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ບໍລິສັດຖິ້ມຂີ້
ເຫຍື້ອໃກ້ກັບ
ໄຮ່ນາ

ເລີ່ມຕົ້ນສູນຄົ້ນຫາ
ແຫຼ່ງຊັບພະຍາ
ກອນ, ນຳໃຊ້ຢາງ
ປຼາດສະຕິກຄືນ

ການຫັນໃຈສະ

ໃຫ້ການສຶກສາ

ເປັນໂລກ

ດວກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ແກ່ຊຸມຊົນກ່ຽວ

ຫອບຫືດ

ກັບສານກົ່ວ
ການ
ສ້າງບໍ່ຂຸດ
ຄຳໃກ້ກັບ
ຊຸມຊົນ

ການຜະລິດ

ຊຸມຊົນ

ທີ່ປອດໄພ

ຂອບໃຈ

ປະເທດທີ່ຮັ່ງ
ມີ ສົ່ງອອກໝໍ້

ທຸລະກິດຂອງຊຸມຊົນ

ໄຟທີ່ນຳມາ

ໄດ້ປິດລົງ

ໃຊ້ຄືນ

ຜົນລະປູກຕາຍ

ປິດໂຮງງານຜະ

ສຸຂະພາບ

ຫີນ

ຄົນທີ່ທຸກຈົນທີ່

ເລີ່ມຕົ້ນ

ເປັນຜູ້ສະໜັບສະ
ໜູນກ່ຽວກັບ

ລິດຖ່ານ

ສຳຜັດກັບສານ
ເຄມີ

ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້

ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບ

ບໍລິສັດຂຸດນ້ຳມັນກຳ

ສານພິດຈາກທາດ

ຈັດນ້ຳມັນທີ່ຮົ່ວໄຫຼ

ໂລຫະໜັກ

ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
ຂອງທ່ານນຳໃຊ້ການຜະ
ລິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບຄົນ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ປາຕາຍ,
ໄພອຶດຫີວເກີດຂຶ້ນ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະ

ດິດສ້າງເກມ ແລະ ການຫຼິ້ນເກມ, ເບິ່ງ

ຢູ່ບົດທີ 11 ການຮຽນຮູ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ສຸ ຂ ະພາບຄົ ນ ງານຂອງເຮສເປີ ຣ ຽນ
(Hesperian).

