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ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະ
ສຸຂະພາບ

ຄົນເຮົາຂຸດລົງໄປໃນດິນກໍ່ເພື່ອຄົ້ນຫາໂລຫະຕ່າງໆ	ເຊັ່ນ:	ຄຳ,	ເງິນ	ແລະ		ທອງ;	ສ່ວນວັດຖຸ	
ທີ່ມີຄ່າອື່ນໆແມ່ນເພັດ	 ແລະ	 ທັບທິມ;	 ແລະ	 ສຳລັບແຮ່ທາດອື່ນໆ	 ແມ່ນທາດຍູລານຽມ	
(Uranium),	ແຮ່ໄຍຫີນ,	ຖ່ານຫີນ,	ແຮ່ຊາຍ	ແລະ	ເກືອ.	ການຂຸດຄົ້ນຫາແຮ່ທາດຕ່າງໆແມ່ນ	
ເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍ	 ແລະ	 ມັນໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ນັກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເພື່ອຫາລ້ຽງ
ຊີບ	 ແລະ	 ມັນຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ	 ແລະ	 ສິ່ງແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ.	 ແຕ່ວ່າ	
ມັນ	ມີ	ພຽງ	ວິ	ທີ	ດຽວ	ທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸດ	ສະ	ຫະ	ກຳຂຸດຄ້ົນແຮ່ທາດຕ່າງໆ	ໃຊ້	ວິ	ທີ	ການ	ຂຸດ	ຄົ້ນ	
ບໍ່ແຮ່ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍໜ້ອຍລົງໂດຍ		ຜ່ານ	ການກົດ	ດັນ	ຈາກ	ຊຸມ	ຊົນ.
	 ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ແມ່ນມີການຂຸດຄົ້ນໃນບໍ່ຂະໜາດໃຫຍ່,	 ຕື້ນ	ຫຼື	 ເລິກ	 ຂອງບໍລິສັດ	
ຂະໜາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ	 ຫຼື	 ບໍ່ຂະໜາດນ້ອຍຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ.	 ການຂຸດຄົ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ	້
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່	 ເພາະວ່າຈະໄດ້ກຳຈັດພື້ນທີ່ບໍລິເວນກວ້າງ,	 ຂຸດຮູ	 ແລະ	
ອຸບມຸງ	 ແລະ	 ເຄື່ອນຍ້າຍດິນຈຳນວນມະຫາສານ.	 ສ່ວນການຂຸດຄົນບໍ່ຂະໜາດນ້ອຍກໍ່ຍັງ	
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນເຮົາ	ແລະ	ສະພາບແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ.
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	 ເງື່ອນໄຂໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ	 ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບພື້ນທີ່	 ແລະ		
ຂະໜາດຂອງການຂຸດຄົ້ນ.	 ການເຂົ້າໃຈຕໍ່ການຄຸກຄາມຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	 ຕໍ່ກັບສຸຂະ	
ພາບ,	ຄວາມຜາສຸກຍາວນານ	ແລະ	ການປ້ອງກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍໃນບໍ່ແຮ່ຕ່າງໆ,		
ນັກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ແລະ	ບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃນບໍລິເວນບໍ່ແຮ່	ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ປ້ອງກັນ	
ສຸຂະພາບ	 ແລະ	 ປັບປຸງວິທີການດຳລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍການເຂົ້າໃຈຕໍ່ການ
ຄຸກຄາມຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.

ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ເກີດຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດຮ້າຍແຮງຫຼາຍຢ່າງ	 ເຊັ່ນ:	 ໄຟໄໝ້,	 ການລະເບີດ	ຫຼື	
ການຍຸບຂອງອຸບມຸງ	ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ແລະ	ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນໃກ້
ກັບບໍ່ແຮ່.	ແມ່ນແຕ່ສະຖານທີ່ທີ່ມີການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເປັນເວລາດົນນານ,	ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້
ຮັບໄພຄຸກຄາມທາງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ເກີດຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ	 ແລະ	 ທາດເຄມີຂອງການຂຸດ	
ຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນດິນ	 ແລະ	 ນ້ຳ.	 ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບບັນຫາສຸຂະ	
ພາບໃນຫຼາຍໆດ້ານເຊັ່ນວ່າ:

●	 ຂີ້ຝຸ່ນ,	 ທາດເຄມີທີ່ຕົກຫຼົ່ນ,	 ຄວັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ,	 ທາດໂລຫະ	
ໜັກ	ແລະ	ການສົ່ງພະລັງງານໂດຍຜ່ານ	 		
ລັງສີຂອງແສງ	ຫຼື	ຄື້ນສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນງານບໍ່ແຮ່	ແລະ	
ບັນຫາສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວ	ເຊັ່ນ	ເປັ	ນ	ພູມ	ແພ້	ແລະ	ບັນ	ຫາ	ທີ່	
ເກີດ	ຂຶ້ນ	ກະ	ທັນ	ຫັນ	ຕ່າງໆ.
● ການຍົກສິ່ງຂອງໜັກ	ແລະ	ການເຮັດວຽກໃນຕຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ສະ	
ດວກສາມາດນຳໄປສູ່ການໄດ້ຮັບບາດເຈັບແຂນ,	 ຂາ	 ແລະ	
ຫຼັງ.
● ການໃຊ້ເຄື່ອງເຈາະ	ຫຼື	 ເຄື່ອງຈັກທີ່ສັ່ນສະເທືອນສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການທຳລາຍລະ
ບົບເສັ້ນປະສາດ,	ການໝູນວຽນຂອງເລືອດ,	ການເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ	ແລະ	ການຕິດເຊື້ອ	
ໂລກທີ່ອັນຕະລາຍເຊັ່ນ:	ເຮັດໃຫ້	ເນື້ອເຫຍື່ອຕາຍ	ແລະ	ອາດຈະເຖິງແກ່ຊີວິດ.	
● ສຽງດັງຕ່ໍເນື່ອງຂອງເຄື່ອງຈັກ	ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໃນການຟັງ	ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດ	
ໃຫ້ຫູໜວກໄດ້.
● ການເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນພື້ນທີ່ໆມີແສງສະຫວ່າງໜ້ອຍສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບ
ຕໍ່ການແນມເບິ່ງ.
● ການເຮັດວຽກໃນສະພາບທ່ີຮ້ອນຫຼາຍໂດຍທ່ີບ່ໍໄດ້ດ່ືມນ້ຳພຽງພໍກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມກົດ
ດັນ.	ອາການຕ່າງໆມີຄື:				ວິນຫົວ,	ອ່ອນເພຍ,	ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ,	ຫິວນ້ຳຫຼາຍ	ແລະ	ເປັນ	
ລົມ.
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ການຈ້າງງານແລະການໃຊ້ແຮງ
ງານຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແມ່ນ
ສາ້ງຂອບໃນຄອບຄວົ,ເພືອ່ນບາ້ນ
ແລະຊຸມຊົນ.ການຂັດແຍ່ງນີ້ແມ່ນ
ນຳໄປເຖິງຄວາມແຕກແຍກໃນສັງ
ຄມົ.,ເພີມ່ຄວາມກດົດນັໃຫ້ແຕ່ລະ
ຄົນ, ບັນຫາທາງສຸຂະພາບຕ່າງໆ
ທາງຈິດແຜ່ລາມໄປທົ່ວຊຸມຊົນ..

● ມົນລະພິດນ້ຳ	ແລະ	ການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງນ້ຳສາມາດນຳໄປສູ່ບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງ	
(ເບິ່ງພາກທີ	5	ແລະ	6).
● ດິນ	ແລະ	ດິນປູກຝັງທີ່ຖືກທຳລາຍສາມາດນຳໄປສູ່ການຂາດແຄນອາຫານ	ແລະໄພ	
ອຶດຫິວ.
● ມົນລະພິດອາກາດຈາກໂຮງງານໄຟຟ້າ	ແລະ	ໂຮງງານຫຼອມໂລຫະທີ່ໃກ້ກັບບໍ່ແຮ່ສາ
ມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງ	(ເບິ່ງພາກທີ	16).

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະການເຈັບເປັນທີ່ເກີດກັບເຜົ່າດີເນ(Dineh)

ເຜົ່າດີເນ	 ແລະ	 ຄົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມາຈາກທະເລຊາຍທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ	 ກ່າວເຖິງ	
ແປ້ງເຫຼືອງ	2	ປະເພດ	ທີ່ພະເຈົ້າໃຫ້ມາບົນພື້ນໂລກ.	ຊະນິດທີ່ໜຶ່ງແມ່ນຝຸ່ນລະອອງສີເຫຼືອງ	ໝາກສາ	
ລີ	 ເຊິ່ງເຜົ່າດີເນໃຊ້ເປັນອາຫານທີ່ສັກສິດ.	 ສ່ວນຝຸ່ນລະອອງຂອງມັນແມ່ນໃຊ້ໃນພິທີທາງສາສະໜາ	
ແລະ	ອີກຊະນິດໜຶ່ງແມ່ນຂະໜົມເຄກສີເຫຼືອງ	(yellow	cake)	ຫຼື	ທາດຢູລານຽມ	ເຊິ່ງເຜົ່າດີເນເຊື່ອວ່າ	
ທາດດັ່ງກ່າວໄດ້ຝັງໄວ້ໃນພື້ນດິນ	ແລະ	ບໍ່ເຄີຍຂຸດຂື້ນມາໃຊ້.
	 ໃນຊຸມປີ	 1940	 ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ຂຸດຄົ້ນພົບທາດຍູຣານຽມທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າ	
ໃນການຜະລິດອາວຸດນິວເຄຼຍ	ແລະ	ພະລັງງານນິວເຄຼຍ	ແລະ	ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໄດ້ເລິ່ມລົງມືຂຸດ
ຄົ້ນຫາທາດຍູລານຽມໃນດິນແດນຂອງເຜົ່າດີເນ.	 ຊາວໜຸ່ມເຜົ່າດີເນທີ່ເຄີຍມີການລ້ຽງຊີບແບບເກົ່າ	
ແກ່	 ຄືການລ້ຽງແກະໄດ້ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກໃນບໍ່ແຮ່.	 ຕໍ່ມາອີກບໍ່ດົນການຂຸດຄົ້ນ	
ທາດຍູຣານຽມໄດ້ກາຍເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນສຳລັບເຜົ່າດີເນໃນການຫາລ້ຽງຊີບ,	 ແຕ່ວ່າຫຼາຍປີຕໍ່ມາ
ການຂຸດຄົ້ນທາດຍູຣານຽມໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຜົ່າດີເນເກີດການເຈັບປ່ວຍ.
	 ລັດຖະບານ	ແລະ	ບໍລິສັດຂຸດຄົນບໍ່ແຮ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງອັນຕະລາຍຂອງການຂຸດຄົ້ນທາດຍູລາ	
ນຽມ;	 ແຕ່ວ່ານັກຂຸດແຮ່	 ແລະ	 ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຈຳຕ້ອງຊອກຫາຜົນກະທົບດ້ວຍຕົນເອງ.	 ນັກ	
ຂດຸຄົນ້ເຜົາ່ດີເນຈຳນວນຫຼວງຫາຼຍໄດເ້ສຍຊວີິດໃນໄວກະສຽນ		ຍ້ອນຜົນກະທບົຂອງແສງກຳມະລັງສ.ີ	
ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນຫຼຸລູກ	 ຫຼື	 ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກທີ່ເກີດມາ	 ແລະ	 ບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆ.	 ຜູ້ຊາຍທີ່ເຮັດ	
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ວຽກຢູ່ກັບບໍ່ແຮ່ເກີດເປັນໂລກມະເຮັງປອດ	ແລະ	ບັນຫາໃນການຫາຍໃຈ,	 ບາງຄົນມີບັນຫາໃນການ	
ຍ່າງ.	ແມ່ນແຕ່ສັດ,	ງົວຄວາຍ	ແລະ	ແກະ	ທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບບໍ່ແຮ່	ກໍ່ມີບັນຫາໃນການເຕີບໃຫຍ່	ແລະ	
ຕາຍກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະສາມາດຜະລິດນົມ	ແລະ	ຂົນ.
	 ບັນຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດຳເນີນໄປເຖິງ	50	ກວ່າປີ	ແລະ	ໃນທີ່ສຸດໃນປີ	2003	ເຜົ່າດີເນໄດ້
ຫ້າມການຂຸດຄົ້ນທາດຍູຣານຽມໃນດິນແດນຂອງພວກເຂົາ.	 ແຕ່ວ່າໃນດິນແດນຂອງເຜົ່າດີເນຍັງມີບໍ່
ຍູຣານຽມ	 ແລະ	 ສ່ິງເສດເຫຼືອຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ປະຖິ້ມໄວ້.	 ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ຊົດເຊີຍເງິນ
ໃຫ້ຄອບຄົວຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດຈາກການທຳລາຍຂອງທາດຍູຣານຽມ,	 ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍສຳລັບເຂົາເຈົ້າ	
ແລະ	ຍັງມີການບີບບັງຄັບຈາກອຸດສາຫະກຳນິວເຄຼຍຕໍ່ກັບເຜົ່າດີເນທີ່ຈະເປີດບໍ່ໃໝ່ຕື່ມອີກ.	
	 ໃນດິນແດນຂອງເຜົ່າດີເນຍັງມີບໍ່ຖ່ານຫີນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈຳນວນໜຶ່ງໃນສະຫະລັດ.	 ຕໍ່ກັບ	
ການສູນເສຍອາຊີບຍ້ອນບໍ່ຍູຣານຽມຖືກປິດ,	 ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຖ່ານຫີນໄດ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບໜຶ່ງ
ດຽວເທົ່ານັ້ນສຳລັບຜູ້ຊາຍເຜົ່າດີເນ.	 ແຕ່ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຖ່ານຫີນກໍ່ຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ	
ແລະ	 ສະພາບແວດລ້ອມໃນເວລາທ່ີຖ່ານຫີນຖືກຂຸດຄົ້ນຂຶ້ນມາ	 ແລະ	 ໃນເວລາເຜົາໄໝ້ເພື່ອຜະລິດ	
ພະລັງງານໄຟຟ້າ.
	 ເຜົ່າດີເນກໍ່ຄືກັນກັບບຸກຄົນອື່ນທີ່ຖືກສອບຖາມໃຫ້ເລືອກເອົາລະຫວ່າງສຸຂະພາບ	 ແລະ	
ຄວາມທຸກຍາກ.	 ບັນຫາຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງສຳລັບເຜົ່າດີເນ	 ເພື່ອໃຫ້ມີທາງເລືອກ	
ທີ່ດີຂຶ້ນ	 ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງເຊື້ອຊາດ	 ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນມີສິດໃນການປົກ	
ປ້ອງຊຸມຊົນ,	ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ	ແລະ	ອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.	ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ	ໂດຍສະເພາະ	
ແມ່ນສະຫະລັດຈະຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ວິທີຕ່າງໆ	ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນການຜະລິດພະລັງງານໃຫ້
ໜ້ອຍກວ່າການຜະລິດຖ່ານຫີນ	ແລະ	ທາດຍູຣານຽມ.

ບັນຫາຕ່າງໆຂອງສັງຄົມ
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງຄົນ	 ໂດຍສະເພາະເວລາ	
ເຮັດວຽກໃນສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ອັນຕະລາຍ	ແລະ	ທາດເຄມີທີ່ເປັນພິດ.	ນອກຈາກນັ້ນ	ຍັງ	
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ	 ໂດຍຜ່ານບັນຫາຕ່າງໆຂອງສັງຄົມທີ່ຕາມມາ.	 ການຂະ	
ຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາໃນຂົງເຂດ	ແລະ	ບ່ອນພັກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງການວາງ	
ແຜນ	ແລະ	ຫ່ວງໄຍ		ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຫຼາຍໆບັນຫາ	ເຊັ່ນ:		ຜູ້ຊາຍມາຊອກຫາວຽກເຮັດໃນບໍ່ແຮ່,	
ຜູ້ຍິງໄດ້ກາຍເປັນໂສເພນີ	 ເຊິ່ງສ່ິງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ນຳໄປສູ່ການເກີດເຊື້ອ	HIV	 /Aids	ແລະ	ການ	
ຕິດເຊື້ອພະຍາດອື່ນໆ.	 ຄວາມບໍ່ທຽບເທົ່າກັນທາງດ້ານຖານະໄດ້ນຳໄປສູ່ການເພີ່ມຄວາມ	
ຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ	ແລະ	ເດັກນ້ອຍ,	ການທາລຸນນະກຳຄົນງານຂອງເຈົ້າຂອງບໍ່ແຮ່	ແລະ	
ການຕໍ່ສູ້ສິດໃນການຄອບຄອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ.	 ຫຼາຍຄົນຈຶ່ງຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກ	
ຊຸມຊົນ	ດ້ວຍການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ	ຫຼື	ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ຫາລ້ຽງຊີບໄດ້ຄືເກົ່າ	ກ່ອນ	
ຈະມີການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.
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	 ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໄດ້ສະໜອງການລ້ຽງຊີບໃຫ້ຫຼາຍລ້ານຄົນ	 ໂດຍສະເພາະຢູ່ບໍລິເວນທີ່ມີ
ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຂອງລາຍຮັບໜ້ອຍ.	 	 ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນບໍ່ໄດ	້
ໝາຍຄວາມວ່າ	 ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລ້ຳລວຍຕໍ່ກັບນັກຂຸດຄົ້ນແຮ່.	 ອຸດສາຫະກຳຂຸດຄົ້ນແຮ່	 ດິນ	
ທຸກໆເມັດຕ້ອງໃຊ້ງານ,	ເສຍສະຫຼະ	
ສຸຂະພາບ,	ສິດທິມະນຸດ		ແລະ		ສິດທ	ິ
ໃນການຊົມໃຊ້ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ
ຊຸມຊົນ.
	 ການເຂົ້າຮ່ວມ	 ຫຼື	 ການ	
ກໍ່ຕັ້ງສະມາຄົມຊາວຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ	 ເປັນຍຸດທະ	
ວິທີໜຶ່ງທ່ີກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ນັກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ຈະໄດ້	
ຮັບການລ້ຽງຊີບທີ່ເໝາະສົມ	ແລະ	ປ້ອງກັນສິດທິມະນຸດ	ແລະ	ສິດໃນ	
ການຊົມໃຊ້ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ.	 ສະມາຄົມນັກຂຸດຄົ້ນ	ບໍ່	ແຮ່		 ພ	້ອມ	ກັບ	ພັນ	ທະ	ມິດ	ຂອງ	ພວກ		
ເຂົາໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆ	ແລະ	ລັດຖະບານຕ້ອງສ້າງກົດລະບຽບ	ແລະ	ປະຕິບັດກົດລະບຽບດັ່ງ	
ກ່າວ	ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ	ແລະ	ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກຂຸດ	ຄົ້ນ	ບໍ່ແຮ່.	

	 ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,	 ສະມາຄົມໄດ້ເນັ້ນ	
ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການໃນໄລ	
ຍະສັ້ນຂອງວຽກງານ	 ແລະ	 ລາຍຮັບຂອງນັກ	
ຂຸດແຮ່ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະຮັກສາສຸຂະພາບໄລ	
ຍະຍາວ	 ທີ່ເກີດຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	 ແລະ		
ການນຳໃຊ້ແຮ່ທາດ	 (ເຊັ່ນວ່າ:	 ມົນລະພິດທີ	່
ເກີດຈາກການເຜົາໄໝ້ຖ່ານຫີນເພື່ອຜະລິດ		 	

																																																																								ພະລັງງານ).	
	 ເມື່ອການຂຸດຄົ້ນໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍເກີນໄປ,	 ເຮັດໃຫ້ເສຍສຸຂະພາບ	 ຫຼື	 ກໍ່ໃຫ	້
ເກີດມົນລະພິດ,	 ການຂຸດຄົ້ນນັ້ນຄວນຈະຢຸດເຊົາ.	 ແຕ່ວ່າຄົນງານບໍ່ແຮ່ບໍ່ຄວນຈະຖືກປະປ່ອຍໃຫ	້
ຫວ່າງງານ	 ແລະ	 ປະສົບກັບບັນຫາທຸກຍາກ.	 	ຊຸມ	ຊົນ	ຈຳ	ຕ້ອງ	ຮຽກ	ຮ້ອງ	ໃຫ້ມີການວາງແຜນຕ່າງໆ	 ຕໍ່	
ກັບຄວາມຜາສຸກ	ແລະ	ຫາລ້ຽງຊີບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນເມື່ອການຂຸດຄົ້ນຖືກປິດ.

ຕ້ອງໄດ້ແບກພາລະ ແລະ ສະພາບ 
ແວດລ້ອມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ 
ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຂະໜາດໃຫຍ່.

ສະມາຄົມໄດ້ຮັກສາສຸຂະພາບ,	
ວຽກງານ	ແລະ	ຜົນປະໂຫຍດຂອງ	
ສະມາຄົມ.	ຖ້າບໍລິສັດເປັນບໍລິ	ສັດ	
ທີ່ໃຫຍ່		ແລະ	ເຂັ້ມແຂງ,	ຄົນງານ
ຈຳຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນສະມາຄົມ.

ການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ
ເດັກນ້ອຍມັກຈະເຮັດວຽກບໍລິເວນຂຸດບໍ່ແຮ່ເພື່ອຊ່ວຍຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.	ການເຮັດວຽກ	ຫຼາຍຊົ່ວ

ໂມງໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບພວກເຂົາ,	ສ້າງບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບການ	
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮ່າງກາຍ	 ແລະ	 ກະດູກອ່ອນ,	 ແລະ	 ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີເວລາຈະໄປຮຽນໜັງສື.	
ການໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍແມ່ນຜິດກົດໝາຍພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສາກົນ	(ເບິ່ງເອກະສານຕິດຄັດ	ຂ).
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ຖ້າຫາກວ່າບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນຕອບສະ
ໜອງຄ່າແຮງງານແລະຜົນປະໂຫຍດ
ທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຄົນງານ,ເດັກນ້ອຍກໍ່ຈະສາມາດໄປຮຽນ
ໜັງສືແທນທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກນຳຄອບຄົວ.

ການໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນແລະມີອາຫານທີ່ອຸດົມສົມບຸນ

ຢູ່ປະເທດອິນເດຍເມື່ອເວລາພໍ່	 ແລະ	 ແມ່ໄປເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ຂຸດແຮ່	 ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າມັກຈະ	
ໄປເຮັດວຽກນຳພໍ່ແມ່ຢູ່ເລື້ອຍໆ	 ເຊິ່ງປາກົດການນີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳກັບ.	 ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະຍັງ	
ຄົງສືບຕໍ່ໄປອີກ	ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການສຶກສາ	ຫຼື	ຈັດຕັ້ງໃນການປ່ຽນແປງຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້.	
	 ຢູ່ເມືອງປູເນປະເທດອິນເດຍ	 ເດັກນ້ອຍທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບໍ່ຫີນແມ່ນຂາດແຄນອາຫານ	 ແລະ	
ຕົນໂຕເຕັມໄປດ້ວຍຝຸ່ນ.	ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສັງຄົມຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມອາສາສະໝັກຂຶ້ນ	ເອີ້ນ	
ວ່າ:	ຊານຕູລານ	(Santulan)	ເພື່ອເຮັດວຽກກ່ຽວກັບບັນຫາເດັກເຫຼົ່ານີ້.	ພວກເຂົາກ່າວວ່າ	ເດັກນ້ອຍ	
ມີສິດທິໃນການຮຽນໜັງສື,	ມີສຸຂະພາບ	ແລະ	ມີໄວເດັກທີ່ດີ.	ເພື່ອສະໜັບສະໜູນສິດທິຂອງເດັກເຫຼົ່າ
ນີ້	ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງໂຮງຮຽນຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດການຂຸດຄົ້ນຫີນ.	
	 ທຳອິດກຸ່ມອາສາສະໝັກຊານຕູລານ	 ໄດ້ຝຶກຄູສອນ	 ເຊັ່ນ:	
ສອນຟັງ,	ວິທີການສອນ	ແລະ	ສະໜອງສໍດຳ,	ເຈັ້ຍ,	ສໍຂາວ	ແລະ	ປຶ້ມ	
ໃຫ້ແກ່ຄົນງານຂຸດຄົ້ນຫີນເພດຍິງ.	 ເຈົ້າຂອງບໍ່ຈຳນວນໜຶ່ງໄດ	້
ຕອບສະໜອງພື້ນທີ່ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມອາສາສະໝັກຊານຕູລານ	 ເພື່ອ	
ໃຊ້ເປັນຫ້ອງຮຽນ.	ສ່ວນຢູ່ບ່ອນຂຸດຄົ້ນແຫ່ງອື່ນໆ	ຄົນງານໄດ້
ຈັດຫາຫ້ອງຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ.
	 ເມື່ອເວລາເລີ່ມເຂົ້າໂຮງຮຽນຄູສອນຮູ້ດີວ່າ	 ນັກຮຽນຈະຮຽນບໍ່ໄດ້ດີ	 ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ກິນອາຫານທີ່ດີ.	ໃນໄລຍະເວລາຮຽນນັ້ນ	ກຸ່ມອາສາສະໝັກຊານຕູລານ	ໄດ້ຕອບສະໜອງເຂົ້າ,	ຖົ່ວ,	
ແລະ	 ໄຂ່ຕົ້ມ.	 ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້	 ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນສົ່ງລູກໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ.	 ນັກຮຽນບໍ່ພຽງ	
ແຕ່ໄດ້ຮຽນໜັງສືເທົ່ານັ້ນ	ພວກເຂົາຍັງກັບບ້ານດ້ວຍຄວາມອີ່ມໜຳສຳລານ.
	 ຫຼັງຈາກທີ່ໂຮງຮຽນເປີດຢູ່ບໍ່ຫີນເປີດໄດ້ຮອດ	2-3	ປີ	ກໍ່ມີນັກຮຽນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ	3000	
ຄົນໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ.	ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນໄດ້ເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ສາມາດອ່ານ	ແລະ	ຂຽນໄດ້ຢູ່ໃນຄອບຄົວ.	
ນັກຮຽນຍັງໄດ້ຮ້ອງເພງ,	ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫັວດສາດ	ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສິດທິໃນການສຶກສາຮຽນ	
ຮູ້	ແລະ	ສິດທິຂອງໄວເດັກ.
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ພະຍາດຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກຂີ້ຝຸ່ນ
ໂລກປອດທີ່ເປັນສາເຫດມາຈາກຝຸ່ນຫີນ	 ແລະ	 ຝຸ່ນ	
ແຮທ່າດເປນັບນັຫາຫຼກັຂອງສຂຸະພາບ.	ບໍວ່າ່ຈະ	ເປນັ	
ການຂຸດຄົ້ນໃນພື້ນດິນ	 ຫຼື	 ໜ້າດິນກໍສາມາດກໍ່ໃຫ	້
ເກີດໂລກກ່ຽວກັບປອດ	ຖ້າຫາກວ່າ:

●	 ຂີ້ຝຸ່ນຕິດເຄື່ອງນຸ່ງ,	 ຕົນໂຕ	 ແລະ	 ອຸປະກອນ
ຕ່າງໆໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຮັດວຽກ.
● ຖ້າຫາກທ່ານໄອຫຼາຍ	ແລະ	ມີບັນຫາໃນການ	
ຫາຍໃຈ.		

ຖ້າຫາກວ່າຂີ້ຝຸ່ນເຂົ້າໄປທຳລາຍປອດຂອງທ່ານແລ້ວຈະບໍ່ມີທາງໃດປົວໃຫ້ຫາຍໄດ້.	 ຂີ້ຝຸ່ນ	
ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ກັບຄົນງານໃນບໍ່ແຮ່	ແລະ	ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້.	ປະເພດຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ	
ແມ່ນຝຸ່ນຖ່ານຫີນ	ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດປອດດຳ	ແລະ	ຝຸ່ນສີລິກາ	(silica)	ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະ	
ຍາດຊີລີໂກຊິດ	(silicosis)	(ພະຍາດປອດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຈາກການຫັນໃຈເອົາທາດສີລ	ິ
ກາ	(silica).	ຂີ້ຝຸ່ນທີ່ບັນຈຸທາດທາດໄຍຫີນ	(asbestos)	ເຊິ່ງສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກປອດ	
ທີ່ເກີດຈາກການ	ສູດ	ເອົາ	ຝຸ່ນທາດໄຍຫີນ	ເຂົ້າ	ໄປ	ໃນ	ປອດ	(ເບິ່ງໜ້າ	454)	ຫຼື	ໂລຫະໜັກອື່ນໆ	
(ໜ້າ	412)	ຍັງເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍອີກດ້ວຍ.

ອາການຕ່າງໆຂອງໂລກປອດ
ຂີ້ຝຸ່ນຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຫັນໃຈບໍ່ສະດວກ.	 ການຫັນໃຈເອົາ	
ຂີ້ຝຸ່ນຈຳນວນມະຫາສານ	ສາມາດເຮັດໃຫ້ປອດແຫຼວ	ແລະ	ບວມ.	ອາການຂອງ	
ໂລກປອດທີ່ເກີດຈາກຂີ້ຝຸ່ນມີດັ່ງນີ້:

●	ຫັນໃຈຖີ່,	ໄອຖີ່	ແລະ	ຫັນໃຈຫອບຫືດຖີ່
● ໄອມີຂີ້ກະເທີ່ຂຽວ	ຫຼື	ເຫຼືອງ	
(ຂີ້ກະເທີ່ທີ່ມາຈາກປອດ)
● ເຈັບຄໍ

● ໃບຫູ	ຫຼື	ຮີມສົບເປັນສີຂຽວ
● ເຈັບເອິກ
● ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ
● ເມື່ອຍ

ໂລກປອດດຳ,	ໂລກປອດຊີລີໂກຊິດ	 (Silicosis)	ແລະ	ໂລກປອດທີ່ເກີດຈາກໄຍຫີນລ້ວນ	
ແຕ່ເປັນໂລກທີ່ຮ້າຍແຮງເຊິ່ງບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍໄດ້	ແລະ	ພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຮ້າຍ	
ແຮງຢ່າງໄວວາ.	 	 ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະມີອາການກ່ຽວກັບພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງ	
ກ່າວບໍ່ໃຫ້ຮ້າຍແຮງ.		ຖ້າຫາກວ່າ	ພວກເຮົາມີອາການດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນີ້	ຫຼື	ສູດດົມຝຸ່ນເຫຼົ່າ
ນັ້ນໃຫ້ໄປພົບແພດປະຈຳກົມກອງທັນທີ.	 ເພາະວ່າການສູບຢາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ	ແລະ	ສ່ຽງ
ຕໍ່ການເປັນໂລກປອດດັ່ງນັ້ນຄົນງານບໍ່ແຮ່ບໍ່ຄວນຈະສູບຢາ.
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ວິທີປິ່ນປົວ
ໂລກປອດດຳ	ແລະ	ໂລກປອດຊີລີໂກຊິດ	ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້.	ແຕ່ວ່າພວກເຮົາສາມາດຫຼຸດ	
ຜ່ອນໂລກດັ່ງກ່າວໄດ້.

●	ດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍເພື່ອຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍນ້ຳເມືອກຈາກປອດ.
● ຫັນໃຈເລິກໆເອົານ້ຳຕົ້ມປະສົມກັບສະໝູນໄພ	ເຊັ່ນ:	 ໃບວິກ,	
ຫອມໂອຣີກາໂນ	(oregano),	ຫອມລາບ	ຫຼື			ໃບເຄື່ອງເທດ	ດ້ວຍ	
ວິທີເອົາຜ້າປົກຫົວ	 ແລ້ວສູດດົມເອົາອາຍນ້ຳສະໝູນໄພນັ້ນ	
ເຮັດຫຼາຍໆເທື່ອຕໍ່ມື້,	ເທື່ອໜຶ່ງໃຊ້ເວລາ	15	ນາທີ.	
● ຢາປະເພດແກ້ຫຼອດລົມອັກເສບ	 (bronchodilators)	 ສາ
ມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຫັນໃຈທາງຫຼອດລົມອ້າອອກ.	 ຢາຊະ	
ນິດນີ້	ສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຫັນໃຈສະດວກຂຶ້ນ.
● ໂຮງໝໍອາດຈະໃສ່ອົກຊີໃຫ້ຄົນເຈັບ	ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຈັບຫັນໃຈໄດ້ຢ່າງສະດວກ.
● ຢາແກ້ໄອສາມັນປະຈຳບ້ານສາມາດຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍການໄອ.	ຢາພື້ນບ້ານຊະນິດດັ່ງ
ກ່າວແມ່ນໄດ້ມາຈາກການປະສົມຂອງນ້ຳເຜີ້ງ	1	ບ່ວງ	ກັບນ້ຳໝາກນາວ	1	ບ່ວງ	ແລ້ວ	
ໃຫ້ກິນ	1	ບ່ວງທຸກໆ	2	ຫຼື	3	ຊົ່ວໂມງ.		

ນ້ຳເຜີ້ງ1ບ່ວງ ນ້ຳໝາກນາວ1ບ່ວງ

+

ໂລກປອດດຳແລະໂລກປອດຊີລີໂກຊິດ(Silicosis)
ໂລກປອດດຳມີສາເຫດມາຈາກຝຸ່ນຖ່ານຫີນໄປຕິດປອດເຮັດໃຫ້ການຫັນໃຈບ່ໍສະດວກຕະ	
ຫຼອດ,	 ຄົນງານຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນໃຕ້ດິນ,	 ເດັກນ້ອຍ	 ແລະ	 ແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກແຍກຫີນອອກ	
ຈາກຖ່ານຫີນສ່ວນຫຼາຍຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂລກປອດດຳ.
	 ໂລກປອດຊີລີໂກຊິດ	 ເປັນສາເຫດມາຈາກຝຸ່ນສີລິກາ	 (silica)	 ເຊິ່ງເປັນເປັນແຮ	່
ທາດທ່ົວໄປທ່ີປອ່ຍມາຈາກຊາຍ	ແລະ	ຫນີໃນໄລຍະການຂດຸຄົນ້	ເຊິງ່ເຮດັໃຫນັ້ກຂດຸຄົນ້ຫາຼຍ	
ຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້.

ໃຫ້ຄົນເຈັບກິນ1ບ່ວງ
ທຸກໆ2ຫຼື3ຊົ່ວໂມງ

● ມີບາງຄົນເຊື່ອວ່າ	ອາຫານທີ່ພວກເຮົາກິນປະຈຳວັນ	ເຊັ່ນວ່າ:	ນົມ,	ເນີຍ	ເຮັດໃຫ້ນ້ຳ	
ເມືອກໜາຂຶ້ນ	ແລະ	ໄອບໍ່ສະດວກ.	ຖ້າຫາກວ່າກິນອາຫານເຫຼົ່ານ້ີແລ້ວ	ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້
ສຶກບໍ່ສະບາຍລົງກວ່າເກົ່າໃຫ້ເຊົາກິນທັນທີໂລດ	ແລ້ວໄປກິນອາຫານອື່ນແທນ.
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ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່:	 ການດື່ມຂອງມືນເມົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍກຳຈັດຝຸ່ນທີ່ຢູ່ໃນປອດແຕ່ຢ່າງ
ໃດເລີຍ.	 ແຕ່ກົງກັນຂ້າມການດື່ມຂອງມືນເມົາຍິ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຫາສຸຂະພາບຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ	
ກວ່າເກົ່າ.

ໂລກອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:
ຄົນທີ່ມີເຊື້ອໂລກປອດດຳ	 ຫຼື	 ໂລກປອດຊີລີໂກຊິດ	 ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກ	
ອື່ນໆເຊັ່ນ:

● ເຈັບຂໍ່ຕາມຮ່າງກາຍ	
● ໂລກຜິວໜັງ	ຫຼື	ຂໍ່
● ເນື້ອເຫຍື່ອແຂງ

●	ວັນນະໂລກປອດ	(TB)	
(ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ	435	ແລະ	591)
● ມະເຮັງປອດ	 	 	
● ຫຼອດລົມອັກເສບຕໍ່ເນື່ອງ
	(ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ	404)	

● ໂລກປອດບວມ
● ໂລກຫົວໃຈ	 	
● ໂລກຫອບຫືດ	
(ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ	404)

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ເບິ່ງປຶ້ມຫ່າງໄກແພດ	(Where	There	Is	No	Doctor)

ການປ້ອງກັນເຊື້ອໂລກຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກຂີ້ຝຸ່ນ
ໂລກປອດສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍວິທີປ້ອງກັນຂີ້ຝຸ່ນໃນເວລາຫັນໃຈ.	

ບໍລິສັດຂຸດບໍ່ແຮ່ຄວນຈະຈັດຫາອຸປະກອນປ້ອງກັນຂີ້ຝຸ່ນໃນບໍ່ແຮ່
●  ສູບເອາົອາກາດສົດລງົໄປໃນບໍແ່ຮ່ໃຕ້ດນິ.	ບ່ໍແຮ່ຄວນຈະມຮີູ	ຫຼ	ືຊອ່ງຂຶນ້ມາຫາໜາ້ດນິ	
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງສູບອາກາດ	 ແລະ	 ພັດລົມດູດອາກາດສາມາດນຳເອົາອາກາດສົດ	
ເຂົ້າໄປໃນບໍ່	ແລະ	ດູດເອົາຂີ້ຝຸ່ນ	ແລະ	ອາກາດເປື້ອນອອກມາ.

ພັດລົມທີ່ໃຊ້ດູດຂີ້ຝຸ່ນ
	ແລະ	ອາກາດເປື້ອນ
ອອກຈາກບໍ່ແຮ່

ເຄື່ອງສູບອາກາດ
ທີ່ໃຊ້ສູບອາກາດ
ເຂົ້າໄປໃນບໍ່
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● ຈັດຫາເຄື່ອງປ່ັນນ້ຳເພື່ອຫົດຂີ້ຝຸ່ນ.	ເກັບນ້ຳໄວ້ໃນຖັງທີ່ສູງ,	ສູບນ້ຳຂຶ້ນໄປ	ແລ້ວປ່ອຍ	
ໃຫ້ມັນໄຫຼລົງມາຕາມຮູ	 ຫຼື	 ອຸບມຸງໂດຍຜ່ານທໍ່ນ້ຳທີ່ມີຮູນ້ອຍເຈາະໄວ້	 ຫຼື	 ຫົວຜັກບົວ.	
ນ້ຳທີ່ປ່ອຍລົງໄປເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະອາດ	ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດດື່ມໄດ້.	ຕ້ອງໄດ້ເຕືອນນັກຂຸດແຮ່ບໍ່
ໃຫ້ດື່ມນ້ຳດັ່ງກ່າວ	ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການດື່ມນ້ຳຫຼາຍກໍ່ຕາມ.
● ຈັດຫາອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການພົ່ນນ້ຳເພື່ອສະກັດຂີ້ຝຸ່ນ

ບໍລິສັດຂຸດແຮ່ຄວນຈະຈັດຫາອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນນັກຂຸດແຮ່ໃນການສູດດົມຂີ້ຝຸ່ນ
● ຈັດຫາວັດສະດຸ	ເຊັ່ນ:	ຫີນປູນບົດ	ແລະ	ຜ້າເພື່ອໃຊ້ໄວ້ປົກບໍລິເວນທີ່ລະເບີດ
● ຈັດຫາໜ້າກາກທີ່ເໝາະສົມ	ແລະ	ຕ້ອງທຳຄວາມສະອາດ	ແລະ	ບຳລຸງຮັກສາຢູ່ສະ	
ເໝີ	(ເບິ່ງເອກະສານຕິດຂັດ	ກ)

ຄົນງານບໍ່ແຮ່ຕ້ອງມີສະຖານທີ່ເພື່ອປ່ຽນເຄື່ອງເປື້ອນ,	 	 ສະຖານທີ່ສະອາດເພື່ອເກັບມ້ຽນ	
ເຄ່ືອງນຸ່ງ	ແລະ	ອາບນ້ຳກ່ອນຈະອອກຈາກບ່ໍແຮ່.	ບໍລິສັດຂຸດແຮ່ຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງກຳຈັດຂີ້ຝຸ່ນໃນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ອອກຈາກຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງອີກດ້ວຍ.

ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່:	ນັກຂຸດແຮ່ແມ່ນມີສິດທິຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ
ຕໍ່ກັບວິທີຕ່າງໆທີ່ຈະໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ຝຸ່ນ	ເຊິ່ງປະກອບມີອຸປະ	
ກອນປ້ອງກັນທີ່ຈັດຫາໂດຍບໍລິສັດ.	 ໜ້າກາກສາມາດປ້ອງກັນ	
ໂລກປອດໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອສວມໃສ່ຢ່າງແໜ້ນໜາ	 ແລະ	 ທຳຄວາມ	
ສະອາດເລ້ືອຍໆ.	ຖ້າຫາກໃຊ້ໜ້າກາກເຈ້ັຍໃຫ້ປ່ຽນເລ້ືອຍໆ	ແລະ	
ຖ້າເປັນໜ້າກາກປຼາສະຕິກ,		ຫືຼ	ຜ້າບາງໃຫ້ລ້າງ	ຫືຼ	ຊັກເລ້ືອຍໆ.

ການນຳໃຊ້ແລະທຳຄວາມສະ
ອາດໜ້າກາກເປັນປົກກະຕິສາ
ມາດປ້ອງກັນໂລກປອດໄດ້.

ນັກຂຸດແຮ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ຝຸ່ນທີ່ສູດດົມ
● ຫົດນ້ຳພື້ນປຽກກ່ອນຈະຕັດ	ຫຼື	ເຈາະເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂີ້ຝຸ່ນປີວຂຶ້ນມາ.
● ໂຮຍຫີນບົດເພື່ອປ້ອງກັນແຮ່ທາດຊີລິກາ	ຫຼື	ຝຸ່ນໂລຫະທີ່ຈະປີວຂຶ້ນສູ່ອາກາດ.
● ເອົາຜ້າປຽກປົກບໍລິເວນທີ່ລະເບີດ,	ທຸບຫຼື	ຕຳຫີນ	ເພື່ອສະກັດຝຸ່ນ.	ພາຍຫຼັງທີ່ລະເບີດ	
ຫຼື	ທຸບຫີນໃຫ້ສີດນ້ຳໃສ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.
● ຫຼັງຈາກທ່ີລະເບີດຫີນ	ແລະ	ກ່ອນຈະເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້	ປ່ອຍໃຫ້ຝຸ່ນເຊົາໄງ	
ເສຍກ່ອນ.
● ໃຫ້ນຸ່ງເຄື່ອງ	 ແລະ	 ອຸປະກອນປ້ອງກັນ.	 ໜ້າກາກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບນັກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ແມ່ນເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈຢາງທີ່ແໜ້ນໜາ	 ເຊິ່ງມີເຄື່ອງກັ່ນຕອງເວລາໃຊ້ໃນໜ້າວຽກ.		
ນັກຂຸດແຮ່	 ຄວນໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມວິທີການນຳໃຊ້	 ແລະ	ຮັກສາໜ້າກາກ.	ຖ້າບໍ	່
ມີໜ້າກາກກັນຂີ້ຝຸ່ນໃຫ້ເອົາຜ້າປິດປາກ	ແລະ	ດັງ.	ພາຍຫຼັງໃຊ້ແລ້ວໃຫ້ຊັກເປັນປະຈຳ	
ທຸກໆວັນ.	ແວ່ນຕາ	ຫຼື	ແຜ່ນກັນຝຸ່ນຂະໜາດໃຫຍ່ສາມາດປ້ອງກັນສາຍຕາ.	(ສຳລັບຂໍ້	
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ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນ	ໃຫ້ເບິ່ງເອກະສານຕິດຂັດ		ກ.)
● ໃຫ້ລ້າງມື,	ລ້າງໜ້າທຸກໆຄັ້ງກ່ອນຈະຮັບປະທານອາຫານ,	ດື່ມນ້ຳ	ຫຼື	ສູບຢາໃນໄລ	
ຍະເວລາເຮັດວຽກ	ແລະ	ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກແລ້ວ.
● ໃຫ້ລ້າງ	ຫຼື	ຊັກອຸປະກອນ	ແລະ	ເຄື່ອງນຸ່ງເປັນປະຈຳ.	ຫ້າມບໍ່
ໃຫ້ສັ່ນຖົງໃສ່ເຄື່ອງທີ່ມີຂີ້ຝຸ່ນຕິດ	 ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຂີ້ຝຸ່ນປີວ	
ຂຶ້ນຕື່ມອີກ,	 ໃຫ້ລ້າງຖົງເອົາ.	 ຖ້າຫາກຈຳເປັນຕ້ອງສັ່ນ	
ຖົງນັ້ນ,	ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າລົມຈະບໍ່ພັດໄປທາງອື່ນ.	ຖົງ	
ທີ່ເປັນຜ້າເຮັດໃຫ້ຂີ້ຝຸ່ນຕິດຫຼາຍ,	 ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ໃຊ້	
ຖົງປຼາສະຕິກແທນ.

ວິທີປ້ອງກັນຂີ້ຝຸ່ນຈາກບໍ່ແຮ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນເຮືອນ
● ໃຫ້ອາບນ້ຳ	 ຫຼື	 ລ້າງຕົນໂຕໃຫ້ສະອາດເສຍກ່ອນຫຼັງຈາກແລ້ວວຽກ	 ແລະ	 ກ່ອນຈະ	
ເຂົ້າເຮືອນ.
● ໃຫ້ປະຊຸດທີ່ນຸ່ງເຮັດວຽກໄວ້ບ່ອນເຮັດວຽກ	ຫຼື	ໃຫ້ປ່ຽນຊຸດດັ່ງກ່າວກ່ອນເຂົ້າເຮືອນ.

● ໃຫ້ທຳຄວາມສະອາດພື້ນດ້ວຍຟອຍປຽກ
ເພື່ອກຳຈັດຂີ້ຝຸ່ນ.	 ຖ້າປັດແບບອື່ນຈະເຮັດ	
ໃຫ້ຂີ້ຝຸ່ນປິວ.
●  ຖ້າຫາກວ່າຢູ່ຂ້າງນອກມີຂີ້ຝຸ່ນຫຼາຍ	ໃຫ້ອັດ
ປະຕູ	ແລະ	ປ່ອງຢ້ຽມ.	ຖ້າຫາກວ່າເຮືອນບໍ່ມ	ີ
ປະຕູ	ຫຼື	ປ່ອງຢ້ຽມ	ໃຫ້ແຂນຜ້າກັ້ງ	 	ຫຼື	 	 ໃບ	
ກ້ວຍໃສ່ປະຕູ	ຫຼື	ປ່ອງຢ້ຽມເສຍກ່ອນ.	

ການປິ່ນປົວນັກຂຸດແຮ່ທີ່ຕິດໂລກປອດຊີລີໂກສິດ(silicosis)

ລານກວນ	(Lan	Kuan)	ເປັນບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ປະເທດອິນເດຍ	ທີ່ຢູ່ກັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ແລະ	ການ	
ບົດຫີນ.	 ຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງໃນບ້ານລານກວນແມ່ນປົກຄຸມໄປດ້ວຍຝຸ່ນໜາ.	 ຝຸ່ນເຮັດໃຫ້ເປັນອຸປະສັກ	
ໃນການແນມເບິ່ງ.	ນອກຈາກນັ້ນ	ຂີ້ຝຸ່ນຍັງເຮັດໃຫ້ຫັນໃຈຍາກຕື່ມອີກສຳລັບຊາວບ້ານຫຼາຍໆຄົນ.
	 ບຸດຣາມ	(Budth	Ram)	ໄດ້ເຂົ້າມາອາໄສຢູ່ລານກວນ	ເມື່ອ	20	ປີກ່ອນເພື່ອຕິດຕັ້ງເຄື່ອງ	
ຈັກບົດຫີນ.	ຫຼັງຈາກ	10	ປີຜ່ານໄປ	ລາວເລີ່ມມີບັນຫາໃນການຫາຍໃຈ.	ລາວຖືກປີ່ນປົວວັນນະໂລກ	
ປອດ	 (TB)ໂດຍຄີຼນິກແຫ່ງໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ.	 ຢາປິ່ນປົວວັນນະໂລກປອດສາມາດຊ່ວຍລາວໄດ້
ພຽງແຕ່	1	ປີເທົ່ານັ້ນ	ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກນັ້ນ	ລາວກໍ່ເລີ່ມປ່ວຍຕື່ມອີກ.	ບໍ່ແມ່ນບຸດຣາມພຽງຜູ້ດຽວທີ່ເປັນ	
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ໂລກດັ່ງກ່າວນີ້	ຍັງມີຄົນງານ	ແລະ	ຊາວບ້ານຫຼາຍໆຄົນຕື່ມອີກທີ່ລົ້ມປ່ວຍ	ແລະ	ເສຍຊີວິດຍ້ອນອາ	
ການເຈັບໜ້າເອິກໜັກ	ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຫັນໃຈໄດ້.
	 ເມື່ອທ່ານ	ເອສ	ເອ	ອາຊາດ	(S.A		Azad)	ຜູ້ປະສານງານຂອງໂຄງການສິດທິມະນຸດ	ແລະ		
ສູນຄົ້ນຄົ້ວກ່ຽວກັບສັງຄົມເຂົ້າມາເຖິງບ້ານລານກວນ	 ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສອນຊາວບ້ານໃຫ້ຮູ້ຮັກ	
ການອ່ານ	ແລະ	ການຂຽນ.	ແຕ່ເມື່ອລາວເຫັນປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍປ່ວຍຕາຍ,	ລາວໄດ້ປ່ຽນ	
ໄດ້ປ່ຽນຈຸດປະສົງເກົ່າ		ດ້ວຍຫັນໄປຫາການຊ່ວຍຊາວບ້ານໃຫ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ	ແລະ	ໄດ້ຮັບການ	
ຊົດເຊີຍຈາກການເຈັບປ່ວຍ.
	 ອາຊາດເຫັນວ່າຄົນງານຫຼາຍຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວວັນນະໂລກປອດ	(TB)	ແຕ່ພວກ	
ເຂົາຊຳຜັດເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກປອດຊີລີໂກສິດ.	ຄົນງານສ່ວນຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບບຸດຣາມ	ບໍ່ຮູ້ເລີຍ	
ວ່າ	ໂລກປອດຊີລີໂກສິດເປັນຄືແນວໃດ.	ສ່ວນເຈົ້າຂອງບໍ່ແຮ່ແມ່ນບໍ່ຕ້ອງການຮູ້ກ່ຽວກັບໂລກປອດຊີ
ລີໂກສິດເລີຍ,	 ເຫດຜົນແມ່ນຍ້ອນກົດໝາຍຂອງອິນເດຍ	 ແມ່ນເຈົ້າຂອງບໍ່ແຮ່ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດ	
ຊອບຕໍ່ກັບໂລກຕ່າງໆ	 ທີ່ເປັນສາເຫດເກີດມາຈາກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ.	 ສຳລັບເຈົ້າຂອງບໍ່ແຮ່ແລ້ວ	
ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ດີຖ້າບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າ	ຄົນງານບໍ່ແຮ່ແມ່ນຕາຍຍ້ອນໂລກປອດຊີລີໂກສິດ.
	 ອາຊາດໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບອົງການຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ	 ແລະ	 ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້	
ຕິດເຊື້ອໂລກປອດຊີລີໂກສິດ	 ແລະ	 ຕ້ອງການໆຊົດເຊີຍໃນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ.	 ພາຍຫຼັງໄດ້ຈັດ
ຕັ້ງໂຄງການດັ່ງກ່າວແລ້ວເຈົ້າເມືອງ	 ເດນຮີ	 (Delhi)	 ໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເພື່ອຟັງຫາງ	
ສຽງກ່ຽວກັບຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງຊາວບ້ານລານກວນ.	 ຜົນຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບໄຊ
ຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່	 ເມື່ອເຈົ້າເມືອງເດນຮີໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະພົບປະຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ	
ອາຊາດ	ແລະ	ປະຊາຊົນຂອງບ້ານລານກວນ.
	 ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ	ປະຊາຊົນບ້ານລານກວນ	ໄດ້ມີສຸກສາ	
ລາ	 ເພື່ອປິ່ນປົວໂລກຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ,	 ມີລົດຕູ້ບັນຈຸຢາເຄື່ອນທີ່ໄປຫາຂົງເຂດ	
ດັ່ງກ່າວ	4	ມື້ຕໍ່ອາທິດ	ເພື່ອປິ່ນປົວໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.	ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ສັນຍາວ່າ	ຈະເຮັດການສຳຫຼວດ	
ສຸຂະພາບໃນບ້ານລານກວນ	 ແລະ	 ໃຫ້ເງິນສົງເຄາະຕໍ່ກັບເຫຍື່ອທັງໝົດທີ່ເປັນໂລກປອດຊີລີໂກສິດ		
ແລະ	ນອກຈາກນີ້	ຈະໃຫ້ການເຝິກອົບຮົມ	ແລະ	ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາ	ເພື່ອຫາວິທີທາງອື່ນໃນການຫາ	
ລ້ຽງຊີບ.
	 ໄຊຊະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນງານບໍ່ແຮ່	 ແລະ	 ຊາວບ້ານມີນິມິດໝາຍອັນໃໝ່ຕໍ່ກັບສິດ	
ແລະ	 ອຳນາດ.	 ອາກາດໃນບ້ານລານກວນຍັງເຕັມໄປດ້ວຍຝຸ່ນ	 ແຕ່ວ່າມັນຍັງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕໍ	່
ກັບອະນາຄົດອັນສົດໃສ.
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ເມື່ອຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ສະຖານທີ່ແອອັດເຊັ່ນ:ທີ່ພັກໃນບໍ່ແຮ່,
ວັນນະໂລກປອດສາມາດແຜ່ລາມຢ່າງໄວວາ.

ວັນນະໂລກປອດ(Tuberculosis)
ຍ້ອນວ່າຄົນງານບໍ່ແຮ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນທີ່ແອອັດ,	 ເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງ	 ໂດຍບໍ່ໄດ້ກິນອາ	
ຫານພຽງພໍ	ແລະ	ມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ	ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງ	
ສູງທີ່ຈະເປັນວັນນະໂລກປອດ.	ອາການຂອງວັນນະໂລກປອດ	ເຮັດໃຫ້ໄອຕໍ່ເນື່ອງ,	ເປັນໄຂ້,	
ໄອອອກເລືອດ,	 ຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍ,	 ນ້ຳໜັກຫຼຸດ	 ແລະ	 ເຫື່ອອອກເວລາກາງຄືນ.	 ຖ້າບໍ່ມີການ	
ປິ່ນປົວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ	ຜູ້ທີ່ເປັນວັນນະໂລກປອດ	ອາດຈະຕິດເຊື້ອໂລກໃສ່ຄົນອື່ນ	ແລະ	ອາດ	
ຈະເສຍຊີວິດໄດ້.	
	 	ວັນນະໂລກປອດອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບທຸກໆຄົນ	ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບຄົນ
ທີ່ອ່ອນເພຍທີ່ຂາດອາຫານ	ຫຼື	ໂລກອື່ນໆ	ເຊັ່ນ:	HIV/AIDS.	ໂລກປອດທີ່ເປັນສາເຫດມາ	
ຈາກຂີ້ຝຸ່ນເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງວັນນະໂລກປອດຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການລະບາຍອາກາດທີ່ດີຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລາມຂອງວັນນະໂລກປອດພາຍໃນ
ບໍ່ແຮ່	 ແລະ	ທີ່ພັກຂອງຄົນງານ.	 ວິທີປ້ອງກັນວັນນະໂລກປອດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນງານ	ແມ່ນ
ການສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ດີຄືດັ່ງນີ້:

●	ໃຫ້ເງິນເດືອນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ	 	 	 ● ນ້ຳສະອາດ
● ເຮັດວຽກໜ້ອຍລົງກວ່າເກົ່າ	 	 	 ● ອາຫານດີຕໍ່ສຸຂະພາບ
● ເງື່ອນໄຂເຮັດວຽກປອດໄພກວ່າເກົ່າ	 	 ● ການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ດີ
● ການດໍາລົງຊີວິດປອດໄພ	ແລະ	ສະອາດ

ວິທີປ້ອງກັນການແຜ່ລາມຂອງວັນນະໂລກປອດ,	 ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ	 ທຸກຄົນທີ	່
ເປັນວັນນະໂລກປອດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທີ່ຖືກຕ້ອງ.	 ລັດຖະບານຫຼາຍປະເທດໄດ້ສະ
ໜອງການປິ່ນປົວວັນນະໂລກປອດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າປິ່ນປົວ.	 ການຮັກສາດ້ວຍຢາໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມື
ສຸຂະພາບຂອງຄົນງານບໍ່ແຮ່.	 (ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວັນນະໂລກປອດ,	 ເບິ່ງໜ້າ	
435	ຫຼື	ປຶ້ມໄກແພດ	(Where	There	Is	No	Doctor).
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ຕັ້ງແຕ່ບໍລິສັດຂຸດແຮ່ມາຕັ້ງຢູ່
ທີ່ນີ້,	ນ້ຳທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ໄດ້ຫຼຸດ
ລົງເກືອບບໍ່ເຫຼືອຫຍັງເລີຍ! ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້

ນ້ຳນີ້ເລີຍ,	ແຕ່ວ່າຂ້ອຍ
ຈະໄປຫາອາບໄດ້ຢູ່ໃສ?

ທຸກມື້ນີ້ນ້ຳມີກິ່ນ
ແປກໆ

ນ້ຳປົນເປື້ອນ
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແມ່ນໃຊ້ນ້ຳຈຳນວນມະຫາສານ	 ແລະ	 ເຮັດໃຫ້ນ້ຳທີ່ໃຊ້ແລ້ວກາຍເປັນນ້ຳ
ປົນເປື້ອນ,	 ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ຄົນອາໄສໄດ້ກາຍເປັນນ້ຳເປື້ອນ.	 ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທັງໝົດລ້ວນແລ້ວ	
ແຕ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳກາຍເປັນມົນລະພິດ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິສັດໃຫຍ່ແມ່ນເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫ້
ເກີດບັນຫາໃຫຍ່.		ໜ້ານ້ຳ	ແລະ	ບໍ່ນ້ຳບໍລິເວນຂຸດແຮ່	ອາດຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳປົນເປັນເວລາຫຼາຍ
ປີ.	ການສູນເສຍນ້ຳເຮັດໃຫ້ດິນແຫ້ງແລ້ງ	ແລະ	ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໃນການປູກຝັງ	ແລະ	ລ້ຽງສັດ.	
ການສົ່ງຜົນກະທົບຂອງນ້ຳປົນເປື້ອນໄລຍະຍາວຈະດຳເນີນໄປດົນກວ່າການສ້າງເສດຖະ	
ກິດໄລຍະສັ້ນຈາກການຂຸດແຮ່.

ວິທີປ້ອງກັນແລະຫຼຸດຜ່ອນນ້ຳທີ່ເປັນມົນລະພິດ
ການຮົ່ວຊຶມຂອງໜອງນ້ຳປົນເປ້ືອນເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງນ້ຳທີ່ເປັນມົນລະພິດຈາກການ	
ຂຸດແຮ່.	ວິທີປ້ອງກັນໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

●	ຄວນຈະສ້າງໜອງເກັບນ້ຳປົນເປ້ືອນໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກແຫ່ຼງນ້ຳ	ຫືຼ	ບໍລິເວນລະບາຍນ້ຳ.
● ຄວນຈະເຮັດເປັນແຖວເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວຊຶມລົງບໍ່ນ້ຳ.
● ຄວນຈະສ້າງຕາມແບບມາດຕະຖານສາກົນ.
● ຄວນຈະສຳຫຼວດກວດກາເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວຊຶມ	ຫຼື	ລົ້ນ.
● ເອົານ້ຳປົນເປື້ອນໄປຖີ້ມ	ຫຼື	ອັດຢ່າງປອດໄພເມື່ອການຂຸດແຮ່ຖືກປິດລົງ.

ການບໍາບັດນ້ຳປົນເປື້ອນທີ່ເກີດຈາກການຂຸດແຮ່ໃຫ້ສະອາດແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກ,	ສີ້ນເປືອງ	ແລະ		
ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຕະຫຼອດ.
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ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊຸມຊົນໃນການຮັກສາແມ່ນ້ຳ
ແມ່ນ້ຳອາບຼາ	(Abra)	ທີ່ຢູ່ທາງເໜືອຂອງປະເທດຟີລິບປີນ	ໄຫຼຈາກພູສູງລົງໄປທົ່ງພຽງ	ແລະ	ຕົກໃສ່	
ທະເລຈີນໃຕ້.	 ປະຊາຊົນຫຼາຍຮຸ່ນຄົນທີ່ອາໄສຕາມລຳແມ່ນ້ຳອາບຼາ	 ໄດ້ຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍການປູກຝັງ,	
ຫາປາ,	ຫັດຖະກຳ,	ການຂຸດຄຳ	ແລະ	ທອງແດງຂະໜາດນ້ອຍ.	ໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມານີ້	ບໍລິສັດ	
ຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຸດຄຳ	ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຫຼັກໃນການທຳລາຍແມ່ນ້ຳອາບຼາ,	ສັດປ່າ	ແລະ	ປະ	
ຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.

	 ບໍລິສັດຂຸດແຮ່ໄດ້ກຳຈັດປ່າເພື່ອ	
ຂຸດແຮ່ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ແມ່ນ້ຳ	 ແລະ		
ລຳທານ	 ພັດໂຄ່ນຕົມ	 ແລະ	 ແຫ້ງແລ້ງ.		
ນົກ,	 ສັດ	 ແລະ	 ພືດຫຼາຍຊະນິດໄດ້ສູນ	
ພັນແມ່ນ້ຳໄດ້ກາຍເປັນພິດຈາກທາດ	
ເຄມີ	 ທີ່ໄຫຼມາຈາກນ້ຳປົນເປື້ອນ	 ແລະ		
ການລະບາຍນ້ຳປົນເປື້ອນຂອງບໍ່ແຮ່.	
ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳອາ	
ບຼາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍຢ່າງ	 ເຊັ່ນ:		
ເຈັບຫົວ,	ວິນຫົວ,	ໄອ,	ເຈັບເອິກ,	ເຈັບດັງ	ແລະ	
ຕາ,	ຜື່ນຄັນຕາມຜິວໜັງ	ແລະ	ເຈັບທ້ອງ.	ນອກຈາກນີ້	ຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຄຸກຄາມຍາວນານ	ເຊັ່ນ:	ໄພ	
ອຶດຫີວ	ຍ້ອນສູນເສຍຜົນລະປູກໃນແຕ່ລະປີ.
	 ຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ,	ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສໃນທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມໜຶ່ງຂຶ້ນ	
ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ:	 ການເຄື່ອນໄຫວອະນຸລັກແມ່ນ້ຳອາບຼາ	 (STARM).	 	 ກຸ່ມ	 STARM	 ໄດ້ປົກປ້ອງສິດ	
ທິຂອງດິນ	 	ແລະ	ແມ່ນ້ຳດ້ວຍຫຼາຍວິທີ.	ກຸ່ມ	STARM	ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຊຸມຊົນ	ແລະ	ເຈົ້າໜ້າທີ່
ລັດກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງການຂຸດແຮ່.	 	ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການຮ້ອງທຸກ	ແລະ	ຊຸມນຸມເພື່ອ	
ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.	ກຸ່ມ	STARM	ໄດ້ກວດກາເບິ່ງຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳ	ໂດຍ	
ການຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລທ້ອງຖິ່ນ.	ມະຫາວິທະຍາໄລເປັນຜູ້ສະໜອງອຸປະກອນ	ແລະ	ນັກ	
ຄົ້ນຄວ້າ	ສ່ວນປະຊາຊົນເປັນພະຍານ,	ຜູ້ນຳທາງ	ແລະ	ເປັນຜູ້ຮວບຮວມນ້ຳ.
	 ທີມງານສຳຫຼວດແມ່ນນ້ຳໃນຊຸມຊົນບໍ່ພຽງແຕ່ຈັບໂທລະສັບມືຖື,	ແບກກ້ອງຖ່າຍເທົ່ານັ້ນ,ເຂົາ	
ເຈົ້າຍັງໄດ້ເຕືອນໄພ	 ກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ມັນບໍ່ເປັນປົກກະຕິ	 ເຊັ່ນ:	 ຜູ້ນຳຊຸມຊົນໄດ້ຂື້ນໄປສຳຫຼວດ	
ທາງເໜືອຂອງແມ່ນ້ຳ	 ແລະ	 ໄດ້ພົບກິ່ນແປກຂອງສານເຄມີທີ່ມາຈາກການລະບາຍນ້ຳເປື້ອນຂອງບໍ	່
ແຮ່	 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປາຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຕາຍຕາມກະແສນ້ຳ.	 ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ	
ໄດ້ເຕືອນໄພຂອງແມ່ນ້ຳຢ່າງໄວວາ	 ແລະ	 ໄດ້ສົ່ງອຸປະກອນບັນຈຸນ້ຳທີ່ພວກເຂົາສາມາດກວດສອບ	
ເປັນຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບສານພິດ.
	 ການຂຸດຄົ້ນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຍັງສືບຕໍ່ຕາມແມ່ນ້ຳອາບຼາ,	 ແຕ່ວ່າກຸ່ມອະນຸລັກແມ່ນ້ຳອາບຼາ	
ໄດ້ບີບບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນຢຸດເຊົາການກະທຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ	 ແລະ	 ຊຸມຊົນໄດ້ເຂົ້າມາ
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ຫຼຸມບໍ່ແຮ່ ເມື່ອເວລາດິນຖືກຂຸດອອກໄປ,	ຝົນ,	ອາກາດ	ແລະ		
ມາດປະສົມປະສານກັນ	ແລະ	ເກີດເປັນນ້ຳເປື້ອນ	
ຂອງບໍ່ແຮ່	(ກົດມາດ	ແລະ	ໂລຫະໜັກອື່ນໆ)

ການລະບາຍນ້ຳເປື້ອນຂອງບໍ່ແຮ່
ການລະບາຍນ້ຳເປື້ອນຂອງບໍ່ແຮ່ເກີດຂື້ນເມື່ອເວລານ້ຳ	 ແລະ	 ອາກາດທີ່ປະສົມກັບມາດທີ	່
ເລິກລົງໄປໃນພື້ນດິນ	(ການປະສົມຂອງມາດ	ແລະ	ທາດເຄມີອື່ນໆ)ໄດ້ເກີດປະຕິກິລິຍາເປັນ	
ກົດຕ່າງໆ	 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂລກຂະໜາດໃຫຍ່	 ແລະ	 ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນພິດຂອງບໍ່ແຮ່ລະລາຍ	
ໄດ້.	ການປະສົມຂອງທາດພິດຊະນິດນີ້ໄດ້ກັດເຊາະດິນ	ແລະໄຫຼໄປສູ່ດິນປູກຝັງ,	ບໍ່ນ້ຳ,	ແມ່	
ນ້ຳ	 ແລະ	 ໜອງນ້ຳ.	 ທຳອິດອາດຈະມີສັນຍານອັນຕະລາຍເລັກນ້ອຍ	 ແຕ່ວ່າສານພິດໃນນ້ຳ
ຄ່ອຍໆເຮດັໃຫຄົ້ນປວ່ຍ,	ພດື,	ປາ	ແລະ	ສັດໄດຮ້ັບອນັຕະລາຍ.	ການປອ່ຍນ້ຳເປືອ້ນຂອງບໍແ່ຮ່
ໄດ້ທຳລາຍຊີວິດນາໆພັນຕາມລຳແມ່ນຳເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍຮ້ອຍ	ຫຼື	ຫຼາຍພັນປີ.
	 ບໍ່ແຮ່ທຸກໆບໍ່ລ້ວນແຕ່ມີການລະບາຍນ້ຳເປື້ອນ.	 	 ດັ່ງນັ້ນການສະກັດກັ້ນນ້ຳເປື້ອນ	
ຂອງບໍ່ແຮ່ທຸກໆບໍ່ແມ່ນເກືອບຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້,	 ສະນັ້ນ	 ບໍລິສັດຂຸດແຮ່ຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ພິສູດ	
ກ່ອນເປີດບໍ່ຂຸດແຮ່	ນັ້ນ	ບໍ່	ມີ	ສານ	ກຳ	ມະ	ຖັນ	ໃນ	ພື້ນ	ດິນ,	 ສະ	ນັ້ນ	 ມັນຈະ	ບໍ່	ມີີການລະບາຍນ້ຳ	
ເປື້ອນຂອງບໍ່ແຮ່.	 ການທຳຄວາມສະອາດ	 ຫຼື	 ການຄວບຄຸມນ້ຳເປື້ອນຂອງບໍ່ແຮ່ແມ່ນສີ້ນ	
ເປືອງຫຼາຍ.	ສະນັ້ນ	ການລົນນະລົງຕໍ່ຕ້ານອາດຈະເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບໍລິສັດໃດໜຶ່ງເປີດ	
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ.

ເສດນ້ຳເຫຼືອຂອງບໍ່ແຮ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕາມສາຍນ້ຳເປັນພິດແລະການກຳຈັດແມ່ນເກືອບຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຕ້ານກັບການຜະລິດການລະບາຍນ້ຳເປື້ອນຂອງໂຮງງານ
●	 ຊອກຫາບໍ່ແຮ່ທີ່ປະຖິ້ມໄວ້	 ແລະ	 ໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ມາກວດກາເບິ່ງ.	
ບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເປັນຜູ້ກວດກາ	 ແລະ	 ລາຍງານຜົນແບບງ່າຍດາຍ		
ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າອາດຈະບິດເບືອນຄວາມຈິງ.
● ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນເຮັດບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເກີດຈາກເສດນ້ຳເຫຼືອຂອງບໍ່ແຮ່	(ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ	680)
● ຮຽນຮູ້ວິທີການກວດກາຂອງບ່ໍແຮ່	 ແລະ	 ເຂົ້າຮ່ວມຊຸມຊົນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ແຮ່
ຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ	(ເບິ່ງກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທຳມະຊາດ	Resources)
● ຢືນຢັນວ່າ	 ວິທີປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດນ້ຳເປືອນຂອງບໍ່ແຮ່ທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດແມ່ນປ້ອງກັນ
ບໍ່ໃຫ້ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ.
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ບັນດາທາດເຄມີທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ບັນດາທາດເຄມີທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ແລະ	ຂະບວນການຜະລິດຕ່າງໆ	ເຮັດໃຫ້	
ດິນ,	ນ້ຳ	ແລະ	ອາກາດປົນເປື້ອນ	ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຕ່ໍກັບຄົນງານບໍ່ແຮ່	ແລະ	ຄົນ	
ທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບບໍ່ແຮ່.	ບັນດາທາດເຄມີທີ່ເປັນພິດທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ປະກອບມີ:

●	ທາດ	(ສານ)	ໄຊຍາໄນ	(cyanide),	ອາຊິດຊຸນຟູຣິກ	(sulfuric),	ສານລະລາຍທີ່ໃຊ້
ແຍກແຮ່ຕ່າງໆຈາກແຮ່ອື່ນໆ.
● ທາດ	(ສານ)	ໄນຕິກ	(nitric)
● ທາດ	(ສານ)	ໄນເຕຼດ	(nitrate)	ແລະ	ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ	ອານໂຟ	(ANFO)	ທີ່ນຳໃຊ້	
ໃນການລະເບີດອຸບມຸງ
● ທາດໂລຫະໜັກອື່ນໆເຊັ່ນວ່າ:	ທາດບາຫຼອດ,	ທາດຍູຣານຽມ	ແລະ	ກົ່ວ
● ນ້ຳມັນແອັດຊັງ,	ກະຊວນ,	ຄວັນຂອງເຄື່ອງຈັກ	ແລະ	ອຸປະກອນອື່ນໆ
● ທາດອາເຊັດທີເລັນ	(acetylence)	ທີ່ໃຊ້ຈອດ	ແລະ	ເຊື່ອມໂລຫະ

ທາດໄຊຍາໄນ(Cyanide)
ທາດໄຊຍາໄນແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການແຍກຄຳອອກ
ຈາກແຮ່.	 ເວລາທາດໄຊຍາໄນບ່ໍໄດ້ປະສົມກັບທາດເຄມ	ີ
ອື່ນໆມັນຈະບໍ່ມີສີ	 ແລະ	 ມີກິ່ນຂົມຄ້າຍຄືກັບໝາກກໍ່	
(almons).	 ກິ່ນດັ່ງກ່າວຈະຫາຍໄປເມື່ອເວລາປະສົມກັບ	
ທາດເຄມີຊະນິດອື່ນໆ.	 ພວກເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ທາດດັ່ງ
ກ່າວເປັນຜົງ,	ເປັນນ້ຳ	ຫຼື	ເປັນອາຍ.
	 ເມ່ືອພວກເຮົາກືນທາດໄຊຍາໄນເຂ້ົາໄປໃນຮ່າງ	
ກາຍມັນສາມາດນຳໄປສູ່ຄວາມຕາຍໄດ້.	 ທາດໄຊຍາໄນຂະໜາດທໍ່ກັບເມັດເຂົ້າແມ່ນສາ	
ມາດເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍໄດ້.	 ການຢູ່ກັບທາດດັ່ງກ່າວຈຳນວນປະລິມານຂະໜາດຕ່ຳເປັນໄລ	
ຍະຍາວ	ອາດຈະເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດການບວມຢູ່ບໍລິເວນຄໍ	(ໂລກຄໍຫອຍພອກ)	ເຊິ່ງອາດ	
ຈະເປັນອຸປະສັກໃນການກິນອີກດ້ວຍ.
	 ທາດ	(ສານ)	ໄຊຍາໄນຈະໄຫຼໄປສູ່ສາຍທາງນ້ຳໃນໄລຍະການຂຸດຄົ້ນຄຳ	ແລະ	ເມື່ອ	
ເວລາໜອງນ້ຳທີ່ປົກຄຸມໄປດ້ວຍສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງບໍ່ແຮ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນລະເບີດ	ແລະ	ໄຫຼຊຶມ	
ອອກມາ.	ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ກ່າວວ່າ	ສານໄຊຍາໄນທີ່ໄຫຼໄປໃນນ້ຳຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ.	
ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວມັນອາດຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນ	 ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີແສງແດດ	 ແລະ	 ອົກຊີແຊນຫຼາຍ.		
ແມ່ນແຕ່ປະໄວ້ກັບທາດເຄມີອື່ນໆກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ	ຖ້າຫາກວ່າມີແດດ	ແລະ	ອົກຊີແຊນຫຼາຍ.	
ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າສານໄຊຍາໄນຊຶມໄປຕາມໃຕ້ດິນ	 ຫຼື	 ຖ້າຫາກວ່າ	 ອາກາດບົດ	 ຫຼື	 ຝົນຕົກ		
ສານດັ່ງກ່າວຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນອັນຕະລາຍເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປາ	 ແລະ	
ພືດຜົນຕາມລຳແມ່ນ້ຳຕາຍໄດ້	ແລະ	ເຮັດໃຫ້ນ້ຳທີ່ນຳມາດື່ມ	ຫຼື	ອາບເປັນພິດ.	ທາດ	(ສານ)	
ໄຊຍາໄນແມ່ນ	ສານ	ເຄ	ມີ	ທີ່	ເປັນ	ອັນ	ຕະ	ລາຍ	ຫຼາຍເຊິ່ງ	ທາດ	ເຫຼົ່າ	ນີ້	ຖືກ	ຫ້າມ	ໃນ	ຫຼາຍ	ປະ	ເທດ.
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ການເກັບມ້ຽນສານເຄມີ
ບັນດາສານເຄມີທັງຫຼາຍສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້,	ລະເບີດ	ຫຼື	ປ່ອຍສານພິດອອກມາ.	ການ	
ເກັບມ້ຽນສານເຄມີທີ່ປອດໄພສາມາດປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດ	 ແລະ	 ຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍໃນ	
ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.	ການເກັບມ້ຽນສານເຄມີທີ່ປອດໄພໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

● ເກັບມ້ຽນສານເຄມີໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກການລະເບີດ,	ອຸປະກອນໄຟຟ້າ,	ນ້ຳ	ແລະ	ພາຫະ
ນະຕ່າງໆ.
● ເກັບມ້ຽນສານເຄມີໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນຮັບປະທານອາຫານຂອງຄົນ.
● ເກັບມ້ຽນຖັງບັນຈຸເຄມີ	ໂດຍທີ່ຕິດປ້າຍໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ.	
ຖ້າຫາກຕ້ອງການເຄື່ອນຍ້າຍຖັງບັນຈຸສານເຄມີໃຫ້ຕິດປ້າຍໃສ່ໂຕໃໝ່ຢ່າງລະອຽດ.		
ບໍ່ໃຫ້ເອົາສານເຄມີໃສ່ກ່ອງບັນຈຸອາຫານ	ຫຼື	 ເຄື່ອງດື່ມ	 ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນກິນ	ຫຼື		

ສານອາຊິດຊຸນຟູຣິກ:	
ອາຊິດຊຸນຟູຣິກແມ່ນທາດເຄມີທີ່ເປັນພິດທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຂຸດຄົ້ນທອງແດງ.	 ນອກນັ້ນ	
ມັນຍັງເປັນຜົນຂ້າງຄຽງກັບທາດອື່ນໆທີ່ໃຊ້ໃນການຂຸດແຮ່;	ເວລາປະສົມກັບນ້ຳ	ແລະ	ໂລຫະ	
ໜັກອື່ນໆແລ້ວກາຍເປັນນ້ຳເປື້ອນຂອງບໍ່ແຮ່.	ອາຊິດຊຸນຟູຣິກມີກິ່ນຄ້າຍຄືກັບໄຂ່ເໜົ່າ.	ການ	
ສຳຜັດກັບອາຊິດຊຸນຟູຣິກ	ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟ,	ຕາບອດ	ແລະ	ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍໄດ້.

ການປິ່ນປົວຮັກສາໂລກທີ່ເກີດຈາກສານເຄມີ
ບັນດາສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆສາມາດປິວໃສ່ຜິວໜັງ	ແລະ	ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂອງຄົນ,	
ຟົ້ງເຂົ້າຕາ	 ຫຼື	 ເຂົ້າໄປໃນປາກໃນເວລາຫາຍໃຈ.	 ເມື່ອເວລາຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຫ້ໄປຮັບການ	
ປິ່ນປົວທັນທີທັນໃດ	 (ວິທີຮຽນຮູ້ການຮັກສາສານເຄມີທີ່ກະຈາຍອອກມາ	 ຫຼື	 ສານເຄມີໄໝ	້
ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອ,	ໃຫ້ເບິ່ງເອກະສານຕິດຂັດ	ກ.)

ການປ້ອງກັນໂລກທີ່ເກີດຈາກສານເຄມີ
ວິທີທີ່ດີໃນການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກພິດສານເຄມີແມ່ນໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການນຳໃຊ້	
ສານດັ່ງກ່າວ.	ແຕ່ຍັງມີວິທີອື່ນໆທີ່ຈະປ້ອງກັນ	ແລະ	ຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍ	ຖ້າຫາກວ່າສານ
ພິດດັ່ງກ່າວຍັງຖືກນຳໃຊ້ຢູ່.

●	ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້	(ໃຫ້ເບິ່ງເອກະສານຕິດຂັດ	ກ)
● ລ້າງມືຫຼາຍໆຄ້ັງຕໍ່ມື້,	ບໍ່ໃຫ້ສຳຜັດໜ້າ,	ຄວັນ	ຫຼື	ສຳຜັດກັບຄົນອື່ນໆໃນຂະນະທີ່ເຮັດ
ວຽກ	ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ລ້າງມືກ່ອນ	ແລະ	ບໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັບສານພິດ.
● ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ຝຸ່ນ	ແລະ	ນ້ຳທີ່ເປັນມົນລະພິດ.
● ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກິນຫຍັງໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໃຊ້ສານເຄມີ,	ປະສົມ	ຫຼື	ເກັບມ້ຽນສານເຄມີ
● ເກັບມ້ຽນສານເຄມີຢ່າງປອດໄພ
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ດື່ມສານເຄດັ່ງກ່າວໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ.	 	 ຫຼັງຈາກນຳໃຊ້ຖັງ
ບັນຈຸສານເຄມີໝົດແລ້ວ		ບໍ່ໃຫ້	ເອົາໄປໃສ່ອາຫານ	ຫຼື	
ເຄ່ືອງດ່ືມ	ເຖິງແມ່ນວ່າຈະລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວກ່ໍຕາມ.
● ໃຫ້ເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນຕູ້ທີ່ແໜ້ນໜາ,	ໃສ່ກະແຈໄວ້	ແລະ	
ຕິດປ້າຍບອກເຖິງການເກັບມ້ຽນສານເຄມີໄວ້ຢ່າງຄັກ
ແນ່.

ຕູ້ໃສ່ສານເຄມີ

ທາດໂລຫະໜັກ
ບນັດາທາດໂລຫະໜກັທາດອາເຊນກິ	(arsenic),	ທາດບາຫອຼດ	(mercury),		ທາດແຄດັມຽມ	
(cadmium),	ຍູຣານຽມ	 (uranium)	ແລະ	ສານກົ່ວ	ແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບຄົນ	 ເຖິງ	
ແມ່ນວ່າຈະເປັນຈຳນວນປະລິມານໜ້ອຍກໍ່ຕາມ	 (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ	 412).	 ບັນດາທາດໂລຫະທັງ
ຫຼາຍທີ່ຂຸດພົບຢູ່ສະຖານທີ່ຂຸດແຮ່	 ແມ່ນຍາກທີ່ຈະຮູ້ວ່າທາດໂລຫະໃດທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນ
ຫາສຸຂະພາບ.
	 ຖ້າຫາກຮູ້ວ່າບັນດາໂລຫະໃດມັກພົບເຫັນຢູ່ບໍລິເວນທີ່ຄົນເຮົາອາໄສຢູ່	 ແລະ	 ບັນຫາ	
ສຸຂະພາບທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກທາດໂລຫະເຫຼົ່ານີ້	 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມີທາດໂລ
ຫະໜັກທີ່ເປັນພິດ	 ຫຼື	 ບໍ່.	 ນັກຂຸດແຮ່ບາງຄົນຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າຂອງບໍ່ແຮ່ກວດສອບເບິ່ງວ່າ	
ທາດໂລຫະໜັກຊະນິດໃດທີ່ພວກເຂົາປະເຊີນຢູ່	ແລະ	ຕ້ອງການການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິ
ທີການຫລຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍ.
	 -	ທາດບາຫຼອດແມ່ນຂຸດຂ້ືນມາຕ່າງຫາກ	ແລະ	ນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການແຍກຄຳອອກຈາກແຮ່.
	 -	ສານກົ່ວມັກຖືກພົບເຫັນເລື້ອຍໆຢູ່ກັບທອງແດງ,	ເງິນ	ແລະ	ສັງກະສີ.
	 -	ທອງແດງຖືກພົບເຫັນຢູ່ກັບເງິນ	ແລະ	ສັງກະສີ.
	 -	ທາດອາເຊນິກ	(arsenic)	ມັກຖືກພົບເຫັນເລ້ືອຍໆຢູ່ກັບຄຳ,	ທອງແດງ	ແລະ	ສັງກະສີ.
	 -	ທາດແຄັດມຽມ	(cadmium)	ມັກພົບເຫັນຢູ່ກັບເງິນ,	ທອງແດງ	ແລະ	ສັງກະສີ.

ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່:	 ຖ້າຫາກປະເຊີນກັບທາດໂລຫະໜັກໃນແຕ່ລະມື້,	 ການໃຊ້ຢາຮັກສາ
ແມ່ນບໍ່ສາມາດຢຸດຢັ້ງສານພິດໄດ້.	 ວິທີດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຢຸດຢັ້ງສານພິດແມ່ນຢຸດການເຂົ້າ
ໃກ້ສານດັ່ງກ່າວ.	 ຖ້າເຮົາໄດ້ຮັບສານພິດຈາກໂລຫະໜັກ,	 ຄົນອື່ນໆໃນຊຸມຊົນກໍ່ມີໂອກາດ	
ຈະໄດ້ຮັບສານພິດເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຮົາ.
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ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າ	
ປະກົດວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບຈາກສານບາຫຼອດ	

(mercury).

ເຈົ້າເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງໝໍ	
ຫຼື	ວ່າເຮັດຢູ່ບ່ອນຂຸດ

ບໍ່ແຮ່?
ບໍ່,	ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດ	ແຕ່
ຜົວຂອງຂ້ອຍເປັນຜູ້ເຮັດ.

ສານພິດຂອງທາດບາຫຼອດ
ເມື່ອເວລານັກຂຸດແຮ່ທີ່ໃຊ້ສີມືຂຸດຄົ້ນຫາແຮ່ເງິນ	ຫຼື	ຄຳພວກເຂົາຈະປະສົມແຮ່ນັ້ນ	ກັບສານ	
ບາຫຼອດເລື້ອຍໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ວັດຖຸນັ້ນອ່ອນ	ເຊິ່ງຮຽກວ່າການປະສົມທາດຕ່າງໆໃສ່ກັນ.	ເວ	
ລາເອົາໄປເຜົາເພື່ອແຍກເອົາຄຳ,	 ສານບາຫຼອດຈະກາຍເປັນອາຍ	 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ບໍລ	ິ
ເວນໃກ້ຄຽງສາມາດສູດດົມເອົາ.	 ນອກຈາກນີ້	 ສານບາຫຼອດຍັງກາຍເປັນອາຍ	 ປີວຂຶ້ນສູ	່
ອາກາດ	ຫຼື	ປະໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີແນວອັດ,	ການສູດດົມເອົາອາຍດັ່ງກ່າວ	ແມ່ນເປັນອັນຕະ	
ລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ.	 ນອກນີ້	 ສານບາຫຼອດຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕ່ືມອີກ	 ຖ້າຫາກວ່າມັນຊຶມ	
ເຂົາໄປຕາມຜິວໜັງ	ຫຼື	ເວລາກິນອາຫານບໍ່ລ້າງມື	ມັນຈະຕິດເຂົ້າໄປກັບອາຫານ.	(ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ	
413)
	 ອາການບາງຢ່າງຂອງສານພິດທາດບາຫຼອດ	 ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນໄຂ້ມາລາເລຍໄດ	້
ງ່າຍ.	 ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາອາໄສຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳ	 ແລະ	 ຢາແກ້ໄຂ້ມາລາເລຍປາ	
ກົດວ່າໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນໃຫ້ໄປປຶກສາກັບອາສາສະໝັກກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງສານພິດ	
ບາຫຼອດ.
ສານບາຫຼອດຍັງເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມເປັນພິດ	 ເພາະມັນໄດ້ປ່ອຍສານດັ່ງກ່າວລົງໄປ
ໃນນ້ຳ	ແລະ	ດິນເປັນໄລຍະຍາວນານ.	ໜອງນ້ຳ	ແລະ	ແມ່ນ້ຳສາຍຕ່າງໆຢູ່ລັດແຄລິຟໍເນຍ	
(California),	ສະຫະລັດອາເມລິກາ	ຍັງໄດ້ຮັບສານພິດຈາກສານບາຫຼອດ	ແລະ	ການຂຸດ	
ຄົນ້ບໍຄ່ຳ	100	ກວາ່ປຜ່ີານມາແລ້ວ	(ຕອ້ງການຮູລ້າຍລະອຽດເພີມ່ເຕີມຂອງ	ສານພດິບາ	ຫອຼດ	
ໃນນ້ຳ	ແລະ	ປາ,	ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ	414.)
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ວິທີໜຶ່ງແມ່ນປົກຄຸມ	(ງວຳ)	ພາຫະ
ນະຮ່ອນແຮ່	ແລະ	ນຳເອົາສານບາຫຼອດ
ມາໃຊ້ຄືນ.	ມັນຈະປອດໄພກວ່າ	ແລະ	
ພວກເຮົາກໍ່ປະຢັດເງິນອີກດ້ວຍ.

ສານບາຫຼອດ	ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ	ແລະ	ລູກ
ໄດ້ຮັບສານພິດ.	ພວກເຮົາຢຸດ
ໃຊ້ສານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ບໍ?

ແຕ່ວ່າມັນເປັນວິທີ
ດຽວທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນ
ຫາຄຳໄດ້.

ການປ້ອງກັນສານພິດບາຫຼອດ
ນັກຂຸດຄົ້ນຄຳ	ຫຼື	ເງິນ	ທີ່ໃຊ້ສີມືສາມາດປ້ອງກັນສານພິດບາຫຼອດດ້ວຍການນຳໃຊ້ຖ້ວຍເກັບ	
ສານບາຫຼອດ.	 ຖ້ວຍເກັບສານບາຫຼອດຈະຈັບອາຍບາຫຼອດກ່ອນທີ່ມັນຈະປິວຂື້ນອາກາດ.	
ອຸປະກອນຊະນິດນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນນັກຂຸດບໍ່ແຮ່	ແລະ		ຄົນອື່ນໆ	ໃນການສູດດົມເອົາສານພິດ	
ແລະ	ເຮັດໃຫ້ນັກຂຸດບໍ່ແຮ່ປະຢັດເງິນ	ດ້ວຍການນຳໃຊ້ສານບາຫຼອດຄືນ		ແທນ	ທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້	
ປິວຂື້ນສູ່ອາກາດ.	
	 ໃຫ້ແຍກຄຳອອກຈາກສານບາຫຼອດໃນສະຖານທີ່ເປີດແປນ	ຫຼື	ສະຖານທີ່ໆອາກາດ	
ລ່ວງດີ.	 ການເຮັດແນວນີ້ຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນອາຍບາຫຼອດທີ່ສະສົມໃນຮ່າງກາຍ	
ຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້.	ໃຫ້ສວມໃສ່ຖົງມືທີ່ໜາເວລາທີ່ສຳຜັດກັບສານບາຫຼອດ.
	 ນັກຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳບາງຄົນໃຊ້ໃບກ້ວຍເທົ່ານັ້ນປົກໜໍ້ຫຼໍ່ຄຳເພື່ອຈັບສານບາຫຼອດ.	ເມື່ອ	
ເວລາມັນຮ້ອນສານບາຫຼອດຈະກາຍເປັນອາຍ	 ແລະ	 ກາຍເປັນທາດແຫຼວທີ່ຕິດຢູ່ຕາມໃບ	
ກ້ວຍ.	 ແຕ່ວ່າການປົກໜໍ້ຫຼໍ່ດ້ວຍໃບກ້ວຍ	 ແມ່ນດີກວ່າບໍ່ເອົາຫຍັງປົກເລີຍ.	 ແຕ່ວ່າວິທີດັ່ງ	
ກ່າວນີ້	ຍັງເຮັດໃຫ້ສານບາຫຼອດເປັນພິດຕໍ່ຄົນງານບໍ່ແຮ່	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ.	ວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີ
ແມ່ນການນຳໃຊ້ຖ້ວຍເກັບສານບາຫຼອດ.
	 ຖ້ວຍເກັບສານບາຫຼອດແມ່ນມີຫຼາຍຊະນິດ	ແລະ	ທຸກຊະນິດຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນ
ທີ່ມີພະລັງເຂັ້ມແຂງ.	ເຄື່ອງເປົ່າໄຟ	ຫຼື	ໄຟທີ່ໃຊ້ລົມເປົ່າຈະຊ່ວຍໄດ້ຄຳຢ່າງວ່ອງໄວ.
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bcnbxncbວິທີຜະລິດຖ້ວຍເກັບສານບາຫຼອດຄ້າຍຄືຖ້ວຍ

ຄຽງທີ່ທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ຕັ້ງ	ຫຼື	ຢອງໝໍ້ຫຼໍ່

ເອົາເຫຼັກສະແຕນເຫຼດທີ່ມີຮູຢູ່ລຸ່ມ

ເອົາຖ້ວຍເຄືອບເພື່ອບັນຈຸຂີ້ກົ່ວປະສົມ
ທີ່ຕັ້ງ	ຢູ່ຮູຂອງຖ້ວຍຂ້າງນອກ

ເອົາດິນຊາຍໃສ່ພື້ນໝໍ້ສະແຕນເຫຼດ	
ແລະ	ອ້ອມຮອບດ້ວຍເຄືອບ

ເອົາຖ້ວຍແກ້ວງວຳຖ້ວຍເຄືອບໃນພື້ນ
ດິນຊາຍ

ເອົາຂີ້ກົ່ວປະສົມຢູ່ໃນຖ້ວຍເຄືອບອອກ
ກ່ອນຈະຫຼອມ	

ເລັ່ງແປວໄຟໃສ່ກົ້ນຖ້ວຍເຄືອບເພື່ອ	
ເຮັດໃຫ້ຂີ້ກົ່ວປະສົມຮ້ອນ

ຄວາມຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ສານບາຫຼອດ	
ກາຍເປັນອາຍເຊິ່ງຈະປິວຂື້ນໄປຫາ	
ຖ້ວຍແກ້ວ	 ແລະ	 ຫຼັງຈາກນັ້ນ	 ຈະກາຍ	
ເປັນທາດແຫຼວ	ແລະ	ໄຫຼລົງສູ່ທາງຂ້າງ	
ຂອງດິນຊາຍ.	 ສ່ວນຄຳຈະຄ້າງຢູ່ຖ້ວຍ	
ເຄືອບ

bcnbxncbວິທີຜະລິດເຄື່ອງຫຼໍ່ເປັນທໍ່ທີ່ເຄືອບດ້ວຍສັງກະສີ

➊

➋

ເຄື່ອງຫຼໍ່ຊະນິດນີ້ແມ່ນຜະລິດຈາກທໍ່	ແລະ	ການເຊື່ອມ	
ຕໍ່ຂອງທໍ່ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.	 ໃຫ້ໃສ່ຖົງມື,	 ແວ່ນຕາ	
ແລະ	ໜ້າກາກເວລາໃຊ້ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ.

ເອົາຂີ້ກົ່ວຄຳໃສ່ລູກກົມນ້ອຍ.	ໃຫ້ສວມໃສ່ຖົງມື	
(ຫຼື	 ຖົງປຼາສະຕິກ)	 ໃນເວລາເຮັດສ່ິງນີ້ໃຫ້ເອົາ	
ໜ່ວຍກົມນ້ອຍໃສ່ໃນຝາທໍ່.

ຫັນຝາເຄື່ອງຫຼໍ່ໃສ່ກັບຝາຢ່າງແໜ້ນໜາເພື່ອບ່ໍ	
ໃຫ້ສານບາຫຼອດໄຫຼຊຶມ	ຫຼື	ຮົ່ວໄຫຼອອກມາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້
ຫັນທໍ່ໝໍ້ຫຼໍ່ກັບຝາ
ອັດທໍ່ໂລຫະ.

ທຳອິດໃຫ້ເອົາ
ລູກກົມ,ຂີ້ກົ່ວ
ໃສ່ເຂົ້າໄປໃນ
ຝາອັດທໍ່.
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➌

➍

➎

➏

ຈອກແກ້ວຫຼື
ຖ້ວຍນ້ຳເຢັນ.

ເອົາໝໍ້ຫຼໍ່ລົງໄປໃສ່ໃນກອງຖ່ານທີ່
ຮ້ອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບທ່ໍກົ່ງໃສ່ລົງໄປ
ໃນແກ້ວ	 ຫຼື	 ຖ້ວຍນ້ຳເຢັນ.	 ໝໍ້ຫຼໍ່	
ຊະນິດນີເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດ	 ຖ້າ	
ຫາກມັນຖືກເຜົາຮ້ອນຢ່າງສະ	
ໝ່ຳສະເໝີ.

ສານບາຫຼອດຈະໄຫຼຊຶມໄປຕາມທໍ່ແລ້ວລົງໄປຫານ້ຳ.	ນ້ຳຈະປ້ອງກັນສານບາຫຼອດບໍ່ໃຫ້ປີວ	
ຂື້ນສູ່ອາກາດ	ແລະ	ຈະໃຫ້ມັນເຢັນ	ແລະ	ກາຍເປັນທາດແຫຼວອີກ.

ເມື່ອເວລາບໍ່ມີສານບາຫຼອດສະສົມຢູ່ໃນນ້ຳແລ້ວ,	 ຄຳທັງໝົດຈະຖືກສະກັດ	
ອອກມາ	ແລະ	ສານບາຫຼອດທັງໝົດຈະຖືກກັບຄືນມາ.	 ເຄາະທໍ່ເພື່ອໃຫ້ແນ່
ໃຈວ່າສານບາຫຼອດທັງໝົດໄດ້ຕົກລົງໄປໃນນ້ຳ.

ປະໃຫ້ໝໍ້ຫຼໍ່ເຢັນ	ແລະໄຂໝໍ້ຫຼໍ່.	ຄຳສົດຈະຄ້າງໄວ້ໃນຝາທໍ່.	

ບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນກັບໝໍ້ຫຼໍ່ຊະນິດນີ້ແມ່ນສານບາຫຼອດອາດຈະຕິດຢູ່ຂ້າງໃນ	
ເວລາມັນຖືກໃຊ້ຫຼາຍໆຄັ້ງໃນເວ	ລາທຳອິດ.	ໃຫ້ອົດທົນ	ແລະ	ບໍ່ໃຫ້ສຳຜັດສານບາຫຼອດນັ້ນ.	
ເຮັດຫຼາຍໆຄັ້ງສານບາຫຼອດຈະໄຫຼອອກມາ.	

ບັນຫາອື່ນໆອີກແມ່ນຄຳອາດຈະຕິດຢູ່ກົ້ນຂອງໝໍ້ຫຼໍ່.	ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ໃຫ້ມາຍ
ສ່ວນລຸ່ມ		ກ່ອນຈະໃຊ້ໝໍ້ຫຼໍ່	ແລະ	ປິ່ນທາງປາກລົງ	ແລະ	ໃຕ້ທຽນໃສ່ຈົນກວ່າມັນປົກຄຸມໄປ
ດ້ວຍຄວັນສີດຳໄຂມັນທຽນໄຂຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄຳຕິດ.

ການແຜ່ລັງສີຂອງແຮ່ຍູຣານຽມ
ແຮ່ຍູຣານຽມເປັນໂລຫະຊະນິດໜ່ຶງທ່ີປ່ອຍສານແຜ່ລັງສີທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ	(ເບ່ິງຢູ່ໜ້າ	417).	
ການແຜລ່ງັສກີໍໃ່ຫເ້ກດີໂລກມະເຮັງ,	ໂລກຜວິໜງັ	ແລະ	ບນັຫາສຂຸະພາບອ່ືນໆທີຮ່້າຍແຮງ.	ຄົ
ນເຮົາປະເຊີນກັບແຮ່ຍູຣານຽມໂດຍຜ່ານການໃຊ້ສານໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່,	ຂັ້ນຕອນ	ການ	
ຜະລິດ	ຫຼື	ອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບບໍ່ແຮ່ຍູຣານຽມ	ຫຼື	ບ່ອນຖີ້ມເສດຂີ້ເຫຍື້ອ.
	 ແຮ່ຍູຣານຽມຖືກນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດອາວຸດນິວເຄຼຍ	 ແລະ	 ພະລັງງານນິວເຄຼຍ.		
ການຜະລິດທັງສອງຢ່າງນີ້ແມ່ນສີ້ນເປືອງຫຼາຍ,	ອັນຕະລາຍ	ແລະ	ບໍ່ເປັນສິ່ງຕ້ອງການ.	ບໍ່ມີ	
ປະຊາຊົນປະເທດໃດເຊື່ອຜູ້ນຳ	 ຫຼື	 ກອງທັບຂອງຕົນກ່ຽວກັບການຜະລິດອາວຸດນິວເຄຼຍທີ	່
ຂ້າຄົນຈຳນວນມະຫາສານ;	ສິ່ງທີ່ຄົນເຮົາຕ້ອງການແມ່ນຄວາມສະຫງົບສຸກ.
	 ພະລັງງານນິວເຄຼຍຍັງເປັນອັນຕະລາຍ	ແລະ	ກ່ໍໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນໂຮງງານພະ	
ລັງງານນິວເຄຼຍທີ່ສາມາດຂ້າຄົນຫຼາຍພັນຄົນ.	 ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກພະລັງງານນິວເຄຼຍຈະຍັງ	
ຄົງເຫຼືອຄວາມອັນຕະລາຍເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ	 ແລະ	 ບໍ່ອາດສາມາດກຳຈັດໄດ້ຢ່າງປອດ	
ໄປ.	ກະແສໄຟຟ້າສາມາດຜະລິດດ້ວຍວິທີອື່ນທີ່ປອດໄພກວ່ານີ້.	(ເບິ່ງຢູ່ພາກທີ	23)
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ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນບໍ່ແຮ່
ບໍລິສັດຂຸດແຮ່ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນຢ່າງປອດໄພ.	 ລັດຖະບານ,	 ນັກຂຸດ	
ແຮ່	 ແລະ	 ສະມາຄົມແຮງງານແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ	 ບໍລິສັດຂຸດແຮ່ໄດ	້
ຜະລິດຢ່າງມີຄວາມປອດໄພ.	 ແຕ່ວ່າລັດຖະບານຫຼາຍປະເທດບ່ໍໄດ້ບັງຄັບການນຳໃຊ້ຄວາມ	
ປອດໄພຂອງສຸຂະພາບ,	 ການຄວບຄຸມກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.	 (ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກົດ	
ໝາຍປ້ອງກັນສິດທິມະນຸດ	ແລະ	ສ່ິງແວດລ້ອມຂອງນັກຂຸດບ່ໍແຮ່,	ເບ່ິງເອກະສານຕິດຂັດ	ຂ)
	 ຄົນງານຂຸດບໍ່ແຮ່	ແລະ	ຊຸມຊົນຕ້ອງການສິດທິໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກສິ່ງອັນ
ຕະລາຍ,	ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,	ອຸປະກອນ	ແລະ	ການເຝິກອົບຮົມ	ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປະເຊີນຕໍ	່
ກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.	ຄົນງານຂຸດແຮ່	ແລະ	ຊຸມຊົນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະ
ການກວດກາຄວາມປອດໄພເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ	 ເຫດການຕ່າງໆມີຄວາມປອດໄພ.	 ຄະນະ	
ກຳມະການຍັງສາມາດກະກຽມຕໍ່ກັບເຫດການສຸກເສີນ	ເພື່ອວາງແຜນລຳລຽງຂົນສົ່ງຄົນງານ	
ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ	ແລະ	ເຄື່ອນຍ້າຍຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ.
	 ຜູ້ເຮັດກິດຈະການຂຸດແຮ່ຄວນຈະຈັດຫາອຸປະກອນປ້ອງກັນໃຫ້ຄົນງານທຸກຄົນ	
ແລະ	ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີ.	ນອກນັ້ນ	ຜູ້ເຮັດກິດຈະການຂຸດແຮ່ຕ້ອງ	
ໝັ້ນໃຈວ່າ	ທຸກບ່ໍແຮ່ມີອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານ	ແລະ	ຄົນງານທຸກຄົນມີໂອກາດໄດ້ຮັບ
ການຮັກສາປິ່ນປົວ	 (ເບິ່ງເອກະສານຕິດຂັດ	 ກ	 )	 ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄົນງານທຸກຄົນຄວນໄດ	້
ຮັບການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງການ	ຂຸດ	ຄົ້ນທາດເຄມີຕ່າງໆ.
	 ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າການຂຸດແຮ່ໄດ້ສ້າງຄວາມອັນຕະລາຍໜ້ອຍຕໍ່	ຊຸມ	ຊົນ	ແລະ		
ພັນ	ທະ	ມິດ	ຂອງ	ພວກ	ເຂົາ	ຄວນ	ຈະ	ຄຸ້ມ	ຄອງນ້ຳ	ແລະ	ອາກາດບໍລິເວນໃກ້ກັບສະຖານທີ່ບໍ່ແຮ່		
ຄວນຈະຖືກສຳຫຼວດກວດກາເຖິງສິ່ງທີ່ເຕືອນບອກຂອງມົນລະພິດ.	 ຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ອາດຈະປະ	
ເຊີນກັບທາດເຄມີທີ່ເປັນພິດ,	 ຂ້ີຝຸ່ນຫຼາຍເກີນໄປ	 ຫຼື	 ສິ່ງອັນຕະລາຍອື່ນໆຄວນຈະໄດ້ຮັບ	
ການກວດກາ	ໂດຍອາສາສະໝັກ	 (ແພດສະໜາມ)	ຂັ້ນພື້ນຖານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ	ແລະ	ໄດ້ຮັບ		
ການປິ່ນປົວຕໍ່ກັບອາການຂັ້ນແຮກຂອງບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆ.	
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ການຈັດຕັ້ງເພື່ອປັບປຸງການດຳລົງຊີວິດຂອງນັກຂຸດຄົ້ນແຮ່
ນັກຂຸດບ່ໍແຮ່ຢູ່ທ່ົວໂລກໄດ້ປັບປຸງການດຳລົງຊີວິດ,		
ຄວາມປອດໄພ	ແລະ	ສຸຂະພາບ	ດ້ວຍການ	
ກໍ່ຕັ້ງສະມາຄົມແຮງງານ	 ແລະ	 ສະຫະ	
ກອນດ້ວຍການກົດດັນບໍລິສັດຂຸດແຮ່	
ໃຫ້ເຄົາລົບກົດໝາຍ	ແລະ	ໃຫ້ລັດຖະ	
ບານບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດ	
ຕາມກົດໝາຍ	ນອກຈາກນີ້	ນັກຂຸດ	
ບໍ່ແຮ່ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງລົນນະລົງເພື່ອ
ບັງຄັບໃຫ້ສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງ
ປະເທດອອກກົດຂໍ້ບັງຄັບບັນຫາສຸຂະພາບ	
ແລະ	ຄວາມປອດໄພ.	ນັກຂຸດບໍ່ແຮ່	ແລະ	ບຸກຄົນອື່ນໆຍັງໄດ້ນັດຢຸດເຮັດວຽກ,	ຍ່າງປະທ້ວງ	
ແລະ	 ປິດລ້ອມ	 ເພື່ອຢຸດຕິກິດຈະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເມື່ອເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຍຸຕ	ິ
ທຳ,	ບໍ່ປອດໄພ	ຫຼື	ເປັນການທຳລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ນັກຂຸດແຮ່ຮູ້ດີວ່າການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ,ພວກເຂົາ
ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍພູເຂົາໄດ້.

ນັກຂຸດບໍ່ແຮ່ເພດຍິງໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມສະຫະກອນໜຶ່ງຂື້ນ
ຢູ່ປະເທດໂບລີເວຍ	(Bolivia),	ແມ່ຍິງໄດ້ເກັບເສດຄຳ,	ເງິນ	ແລະ	ກະປອງຈາກເສດກອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່
ຖີ້ມປະໄວ້ໃກ້ກັບບໍ່ແຮ່.	ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກທີ່ໜັກຄືແນວນີ້	ພາຍຫຼັງທີ່ຜົວຂອງເຂົາ	
ເຈົ້າເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດຂອງການຂຸດບໍ່ແຮ່	 ຫຼື	 ການສູດດົມແຮ່ຊີລີໂກສິດ.	 ພວກແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ	້
ພາກັນເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງ,	 ເຮັດວຽກຢູ່ກັບນ້ຳປົນເປື້ອນເລື້ອຍໆໂດຍທີ່ບໍ່ມີແນວປ້ອງກັນ.	 ພວກ	
ເຂົາໄດ້ຮັບເງິນພຽງເລັກໜ້ອຍ.	 ໃນອະດີດລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ຖືວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນງານ	 ເຊິ່ງປຽບ	
ເໝືອນຄົນທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ	(ຄົນທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ).
	 ມີມື້ໜຶ່ງບໍລິສັດຂຸດແຮ່ເລີ່ມລະເບີດຖະໜົນແຫ່ງໜຶ່ງຜ່ານເສດກອງຂີ້ເຫຍື້ອ	 ເຊິ່ງບ່ອນທີ່ກຸ່ມ
ແມ່ຍິງຈຳນວນໜຶ່ງກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່.	 ແມ່ຍິງກຸ່ມນັ້ນໄດ້ພາກັນປີນຂຶ້ນເທິງຈອມພູ	 ເພື່ອປະທ້ວງການ
ທຳລາຍແຫຼ່ງລາຍຮັບພຽງໜຶ່ງດຽວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.	 ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຢຸດຢັ້ງການລະເບີດ
ດັ່ງກ່າວ	ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ໆສູ້ເພື່ອສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ.
	 ພວກເຂົາໄດ້ກ່ໍຕັ້ງກຸ່ມສະຫະກອນໜຶ່ງຂຶ້ນເພື່ອຮຽກຮ້ອງເງິນເພີ່ມເຕີມຈາກບໍລິສັດທ່ີຊື້ເສດ	
ໂລຫະຈາກເຂົາເຈົ້າ	ແຕ່ໄດ້ຖືກປະຕິເສດຈາກບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.	ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມພະຍາ
ຍາມຕໍ່ສູ້ຂອງແມ່ຍິງ	ແລະ	ໄດ້ຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ	ວ່າດ້ວຍການຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ແມ່ຍິງເວລາທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າຂາດວຽກຍ້ອນການເຈັບປ່ວຍ.	 ນີ້ຖືວ່າເປັນຂັ້ນຕອນນ້ອຍອັນໜຶ່ງ	 ແຕ່ວ່າເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ລັດຖະ	
ບານໄດ້ຮັບຮູ້ວຽກງານຂອງແມ່ຍິງ.	ໄຊຊະນະອັນນ້ອຍໆອັນນີ້ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ແມ່ຍິງ	ແລະ	ຄົນງານບໍ່ແຮ	່
ຄົນອື່ນໆສືບຕໍ່ສ້າງໜ່ວຍສະຫະກອນ	ແລະ	ສະມາຄົມແຮງງານຂຶ້ນເພື່ອຊອກຫາຄວາມຍຸຕິທຳ.
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ໃນທີ່ສຸດຄົນງານຂຸດແຮ່ແອັສເບັສທັອສ
(Asbestos)ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢູ່ໃນສານ

ຕອນທີ່ອັອດດຣີ	(Audrey)	ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍລາວເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ບໍ່ແຮ່ແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ປະເທດອາຟຼິກກາ		
	 (Africa)	 ໃຫ້ບໍລິສັດເຄບມານນີ້ງ	 (Cape	 Mining)	 ຂອງອັງກິດ.	 ວຽກຂອງລາວແມ່ນຢຽບຜົງແຮ່	
ແອັສເບັສທັອສຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ	 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມຸ່ນ	 ແລະ	 ຫໍ່ໃສ່ຖົງເພື່ອຂົນສົ່ງ.	 ຜູ້ຄວບຄຸມວຽກໄດ	້
ຕິດຕາມເບິ່ງລາວ	ແລະ	ເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ	ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຢຸດເຮັດວຽກ.	ຖ້າຫາກ	
ວ່າລາວຢຸດເຮັດວຽກ	 ລາວຈະຖືກຕີດ້ວຍແສ້.	 	 ອອັດດຣີ	 ໄດ້ລົ້ມປ່ວຍລົງຍ້ອນສູດດົມແຮ່ແອັສເບັສ	
ທັອສເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄົນງານອື່ນໆ.
	 30	 ປີຕໍ່ມາ,	 ອອັດດຣີ	 ໄດ້ຮ່ວມກັບຄົນອາຟຼິກກາໃຕ້ຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນ	 ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຕໍ	່
ກັບບໍລິສັດອັງກິດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆ.	ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຊ້ເວລາ	3	ປີ	ໃນການຖົກ		
ຖຽງກັນວ່າສານປະເທດອາຟຼິກກາໃຕ້ຄວນພິຈາລະນາກໍລະນີດັ່ງກ່າວ.	ອອັດດຣີ	 	ແລະ	ຄົນອື່ນໆ	ທີ່	
ລາວເຮັດວຽກນຳ	 ເຊື່ອວ່າສານປະເທດອາຟຼິກກາໃຕ້	 ຈະພິຈາລະນາຄະດີບໍ່ຍຸຕິທຳແກ່ພວກເຂົາທີ່ຕໍ	່
ຕ້ານບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ນຳເງິນຈຳນວນມະຫາສານເຂົ້າປະເທດ.	ອອັດດຣີ	ແລະ	ບຸກຄົນອື່ນໆໄດ້ເດີນ	
ທາງໄປປະເທດຕ່າງໆເພື່ອເວົ້າໃຫ້ປະຊາຊົນຟັງກ່ຽວກັບການສູ້ຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ	 ແລະ	 ຊ່ວຍສະໜັບ	
ສະໜູນເຂົາເຈົ້າ.	ໃນທີ່ສຸດສານກໍ່ໄດ້ເຫັນດີທີ່ຈະຮັບຟັງກໍລະນີຂອງປະເທດອັງກິດ	ເຊິ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງ	
ບໍລິສັດຂຸດແຮ່ແອັສເບັສທັອສ.	
	 ພາຍຫຼັງການຕໍ່ສູ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍເປັນເວລາເກືອບ	5	ປີ.	ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຢຸດເຊົາການຕໍ່ສູ	້
ຄະດີ.	 ບໍລິສັດໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ຄົນງານຂຸດບໍ່ແຮ່ຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາ	 ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ເປັນສາ	
ເຫດມາຈາກພວກເຂົາ.	 ຊູ່ມື້ນີ້ຫຼາຍປະເທດໄດ້ຫ້າມການຂຸດແຮ່	 ແລະ	 ຫ້າມ	
ການນຳໃຊ້ແຮ່ແອັສເບັສທັອສ.	 ໃນ	
ທີ່ສຸດໃນປີ	2008,	ປະເທດອາຟຼິກກາ	
ໃຕ	້ໄດຫ້ລດຸພົນ້ອອກຈາກການເປນັ	
ຜູ້ຜະລິດແຮ່ແອັສເບັສທັອສ	ທີ່ໃຫຍ	່
ທີ່ສຸດຈົນກ້າວໄປຫາການຫ້າມ	
ການໃຊ້	 ຫຼື	 ຜະລິດແຮ່ແອັສເບັສ	
ທັອສ	 ລວມທັງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ
ທີ່ມີແຮ່ແອັສເບັສທັອສ.

ການກົດດັນໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດຂຸດແຮ່
ບໍລິສັດຂຸດບໍ່ແຮ່ທີ່ດຳເນີນການໂດຍຮ່ວມມືກັບຫຼາຍປະເທດທ່ີມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ປະ	
ເທດທີ່ຫ່າງໄກຈາກສະຖານທີ່ຂຸດບໍ່ແຮ່.	ການກົດດັນໃຫ້ສຳນັກງານໃຫຍ່ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ	
ແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.	ແຕ່ວ່າຄົນທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້	 ແລະ	 ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ
ປ່ຽນແປງການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ	ແລະ	ແມ່ນ	ແຕ່	ໃຫ້	ຍົກ	ເລີກ	ໂຄງ	ການ	ຂຸດ	ຄົ້ນ	ບໍ່	ແຮ່.
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ເວລາການຂຸດບໍ່ແຮ່ຖືກປິດ
ກ່ອນທີ່ການຂຸດບໍ່ແຮ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນ	 ບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຜົນກະທົບຂອງສະພາບແວດລ້ອມ	
ແລະ	ສັງຄົມ	ວ່າຈະເປັນແນວໃດ.	ການສຶກສາດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ	ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ກັບ	
ສ່ິງແວດລ້ອມ	 (Environmental Impact Assessment or EIA)	 (ເບ່ິງເອກະສານຕິດຂັດ	ຂ)	
ຄວນຈະວາງແຜນຕ່າງໆ	ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງອັນຕະລາຍ	ແລະ	ທຳຄວາມສະອາດພື້ນທີ່ໃນເວ
ລາທີ່ບໍ່ແຮ່ຢຸດເຊົາການຂຸດຄົ້ນ.	ນອກຈາກນີ້	ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄົນ	ແລະ	ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບອັນ	
ຕະລາຍຈາກການຂຸດບໍ່ແຮ່ຕ້ອງໄດຮັບຄ່າຊົດເຊີຍຈາກອັນຕະລາຍທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ.
	 ເມື່ອບໍ່ແຮ່ຖືກປິດລົງ,	 ເຈົ້າຂອງບໍ່ແຮ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມດູແລຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂຸດບໍ	່
ແຮ່ຂອງລັດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຟື້ນຟູພື້ນທີ່ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈເຖິງຄວາມປອດໄພໃນ	
ການນຳໃຊ້ໃນອະນາຄົດ.	 ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	
ແລະ	 ເຈົ້າຂອງບໍ່ແຮ່ຄວນຈະຕ້ອງປະຕິບັດ	
ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

●	ເຄ່ືອນຍ້າຍວັດຖຸ,	ເຄ່ືອງຈັກ	ແລະ	
ສິ່ງປຸກສ້າງໃນການຂຸດບໍ່ແຮ່ທີ່ກໍ່	
ໃຫ້ເກີດສານພິດ.
● ຖົມຂຸມ,	 ປິດອຸບມຸງ,	 ລ້ອມ
ຮ້ົວບໍລິເວນທ່ີອັນຕະລາຍ	ແລະ	
ຕິດປ້າຍຢ່າງຈະແຈ້ງໃສ່ບໍລິ	
ເວນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.		
●ເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນໜ້າຜາບໍ່ແຮ່
ແໜ້ນໜາ,	ເກັບມ້ຽນຝາ	ແລະ	ສິ່ງ	
ເສດເຫຼືອເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະ	
ເຈ່ືອນ		ແລະ		ປ້ອງກັນການພັງທະລາຍ.
● ຟ້ືນຟູດິນໃຫ້ຄືນສູ່ສະພາບເດີມ	 ແລະ	
ປັບພ້ືນທ່ີໂດຍໃຊ້ດິນທ່ີດີ	ແລະ	ພ້ືນທ່ີແຂງແຮງ.
● ຟື້ນຟູຄອງນ້ຳທີ່ຖືກທຳລາຍໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເດີມ.
● ບຳ	ບັດ	ນ້ຳ	ເປ້ືອນ	ເປັນ	ເວ	ລາ	ດົນ	ເທ່ົາ	ທ່ີ	ດົນ	ໄດ້.

	 ຢູ່ບາງປະເທດ	ບໍລິສັດຂຸດບໍ່ແຮ່ໃຫ້ຈ່າຍເງິນມັດຈຳກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະເລີ່ມວຽກ.	ເງິນ	
ມັດຈຳນີ້		ກໍ່	ເພື່ອ	ເປັນ	ສິ່ງ	ຮັບ	ປະ	ກັນ	ວ່າ		ບໍ	ລິ	ສັດ	ຈະ	ເຮັດ	ຄວາມ	ສະ	ອາດ	ເມື່ອ	ບໍ່	ແຮ່	ຕ່າງໆ	ຖືກ	ປິດ	
	ໂຕ	ລົງ.	ເງີນ	ມັດ	ຈຳ	ເຫຼົ່າ	ນີ້	ຈະ	ຖືກ	ໃຊ້	ເມື່ອ	ບໍ	ລິ	ສັດ	ຕ່າງໆ	ລົ້ມ	ລະ	ລາຍ	ຫຼື	ບໍ່	ມີເງິນ	ພຽງ	ພໍ	ທີ່ຈະ	ພື້	ນ	
	ທີ່		 ຖ້າຫາກວ່າເງິນມັດຈຳໜ້ອຍກວ່າຄ່າຟື້ນຟູດິນໃຫ້ຄືນສູ່ສະພາບເດີມ	ແລະ	ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ	່
ກັບຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຂຸດບໍ່ແຮ່	 ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວອາດຈະບໍ່ສະໜອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ.	
ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍລິສັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ,	ຊຸມຊົນຕ້ອງໄດ້ເຈລະຈາຄ່າມັດຈຳທີ່ສູງເທົ່າ	
ທີ່ເປັນໄປໄດ້.	 ມັນ	ເປັນ	ການ	ດີ	ທີ່	ຈະຮຽກຮ້ອງເງິນມັດສຳລັບໂຄງການທັງໝົດ	 ດີກວ່າຈະໄດ້
ຮັບເງິນມັດຈຳໜ້ອຍຕໍ່ກັບແຕ່ລະສ່ວນຂອງໂຄງການ.	
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ການຟື້ນຟູດິນທີ່ຖືກທຳລາຍ
ຖ້າຫາກວ່າດິນຖືກທຳລາຍດ້ວຍການ	
ເຊາະເຈື່ອນ	 ແລະ	 ສູນເສຍດິນຊັ້ນປູກ	
ຝັງຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີເພື່ອຟື້ນ
ຟູ	 (ເບິ່ງຢູ່ພາກທີ	 11)	 ແຕ່ວ່າດິນທີ່ຖືກ	
ທຳລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ	
ຂອງບໍ່ແຮ່	 ແລະ	 ທາດເຄມີອາດຈະພົບ	
ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ		ແລະ	ໃຊ້	ເງິນ	ຫຼາຍ	
ທີ່ຈະຟື້ນຟູ	ຫຼື	ອາດຈະຟື້ນຟູບໍ່ໄດ້ເລີຍ.			ຄວາມ		
ຈິງ	ແລ້ວ		ມັນ		ເປັນ	ການ		ຍາກ	ທີ່	ຈະ	ເຮັດ	ໃຫ້	ບໍ່	ແຮ່	ສາມດ	ຟື້ນ	ຟູ	ຢ່າງ	ສົມ	ບູນ	ໄດ້.

	ການຟື້ນຟູດິນ	ແລະ	ປັບດິນຄືນຄວນຈະເປັນ	
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງບໍ່ແຮ່	 ແລະ		

ບໍລິສັດຂຸດແຮ່.	 ແຕ່ວ່າໂດຍປົກກະຕ	ິ
ແລ້ວຊຸມຊົນທີ່ມີການຂຸດບໍ່ແຮ່ໂດຍ	
ການສະໜັບສະໜູນ	ຫຼື	ບໍ່ສະໜັບສະ	
ໜູນຂອງລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ກົດດັນ	

ໃຫ້ບໍລິສັດຂຸດແຮ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ	
ໃນການຟື້ນຟູດິນທີ່ຖືກທຳລາຍ.
	 ການຟື້ນຟູດິນທີ່ຖືກທຳລາຍ,	ປັບປຸງ	
ດິນຄືນໃໝ່	ແລະ	ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນພິດ	ຕ້ອງ	

ຖືກປ້ອງກັນຈາກການລ້າງ	ຫຼື	ການພັດໜີ	ແລະ	ລະ
ບົບລະບາຍນ້ຳເປື້ອນຂອງບໍ່ແຮ່ຕ້ອງຖືກປ້ອງກັນ.	 ການທີ່ຈະຟື້ນຟູດິນທີ່ຖືກທຳລາຍກັບຄືນ
ສູ່ສະພາບເດີມແມ່ນຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ.

ຫຼັງຂຸດແຮ່ແລະການຟື້ນຟູດິນທີ່ຖືກທຳລາຍ

ພືດເຕີບໃຫຍ່ເຕັມທີ່ເປັນເວລາ20ປີຫຼັງຈາກການປູກຄືນໃໝ່.

ພືດໃໝ່ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂື້ນມາເປັນເວລາ
5ປີຫຼັງຈາກການປູກຄືນໃໝ່.
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ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ບໍ	ລິ	ສັດ	ຂຸດ	ຄົ້ນ	ບໍ່	ແຮ່,	ທະນາຄານໂລກ	ແລະ	ຕົວແທນ	
ລະຫວ່າງປະເທດ	 ໄດ້ສົ່ງເສີມການຂຸດຄົ້ນແຮ່ແບບ	
ຍືນຍົງ.	 ແຕ່ວ່າການຂຸດແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່	 ແມ່ນເປັນ	
ອັນຕະລາຍສະເໝີ	 ແລະ	 ຈຳນວນແຮ່ທີ່ສາມາດຂຸດ	
ຂຶ້ນມາຢ່າງປອດໄພແມ່ນຈຳກັດ.	 ການຂຸດແຮ່ເປັນ	
ອຸດສາຫະກຳທີ່ຂະຫຍາຍໄວ	 ແລະ	 ລົ້ມ	
ລະລາຍໄວ	ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ	ອາດຈະ	
ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລ້ຳລວຍອັນມະຫາສານ		
ເມື່ອຄົ້ນພົບບໍ່ແຮ່ໃໝ່	 ແຕ່ວ່າຄວາມທຸກ	
ອັນມະຫາສານຈະຕາມມາເຊັ່ນກັນ	
ເມື່ອແຮ່ທາດໝົດໄປ	 ເພາະວ່າບໍ່ມີ	
ການຂດຸຄົນ້ແບບຍືນຍງົ.	ເມ່ືອ	ແຮ່	ທາດ	
	ຕ່າງ	ໆ 	ບໍ່	ແມ່ນ	ຊັບ	ພະ	ຍາ	ກອນ	ທ່ີ	ເກີດ	
ຂຶ້ນ	ໃໝ່	ເອງ	ໄດ້,	 ສະ	ນັ້ນ	ເຮົາ	ສາ	ມາດ	
ເວົ້າ	ໄດ້	ວ່າ	ການ	ຂຸດ	ຄົ້ນ	ບໍ່	ແຮ່	ແບບຍືນ	
ຍົງ	ແມ່ນ	ເປັນ	ສິ່ງ	ທີ່	ເປັນ	ໄປ	ບໍ່	ໄດ້.
	 ແນວ	ໃດ	ກໍ່	ຕາມການຂຸດແຮ່	
ໂດຍ	ວີ	ທີທີ່ມີອັນຕະລາຍໜ້ອຍຕໍ່ຄົນ	
ງານ	ແລະ	ຊຸມຊົນຫຼາຍຂຶ້ນ	ແມ່ນ	ສາ	ມາດ	ເຮັດ	ໄດ້.

ການພັດທະນາແຜນການຕ່າງໆກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
ບໍລິສັດຂຸດແຮ່ທັງໝົດຄວນຈະວາງແຜນເພື່ອປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ	 ແລະ	 ສະໜັບສະໜູນ	
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ.	 ບໍລິສັດຂຸດແຮ່ຕ້ອງການສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ	 ໂດຍທີ່ໃຊ້ຕົ້ນທືນ	
ໜ້ອຍ.	ເພາະສະນັ້ນ	ການກົດດັນຂອງຊຸມຊົນຈະມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອບີບບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດ	
ຂຸດແຮ່ເພື່ອພັດທະນາແຜນການຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ.	ສຳລັບການວາງແຜນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ,	ທຸກ	
ຄົນທີ່ມາຈາກຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ	ແລະ	ຕັດສິນໃຈ.	ການວາງ	
ແຜນທີ່ມີຄວາມຮັບ	ຜິດຊອບມີດັ່ງນີ້:

●	 ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ	 (EIA)	 ຈະຕ້ອງປະຕິບັດດ້ວຍການເຂົ້າ
ຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.	(ເບິ່ງເອກະສານຕິດຂັດ	ຂ)	
● ມີການບໍລິການສັງຄົມເຊັ່ນ:	ຄຼີນິກ,	ໂຮງຮຽນ	ແລະ	ສະໜອງນ້ຳດື່ມທີ່ສະອາດ,	ສຸຂາ	
ພິບານ	ແລະ	ການບໍ	ລິການອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ.
● ມີການດູແລສຸຂະພາບແບບຍາວນານ	ແລະ	ລະອຽດໃຫ້ແກ່ຄົນງານບໍ່ແຮ່,	ຄອບຄົວ	
ຂອງເຂົາເຈົ້າ	ແລະ	ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
● ມີແຜນການໃນການປິດບໍ່ແຮ່,	ຟື້ນຟູດິນຄືນ,	ສະໜອງການຝຶກ	ອາ	ຊີບ,	ການຂຸດແຮ່
ແບບປອດໄພ		ແລະ	ຍືນຍົງໃຫ້ຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບໍ່ແຮ່.

ດິນຂອງພວກເຮົາກໍ່
ຖືກທຳລາຍຕະຫຼອດ

ໄປເຊັ່ນກັນ

ເພັດແມ່ນເປັນສິ່ງ
ອຳມະຕະສຳລັບ
ຄົນເຮົາຕະຫຼອດໄປ	


