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ນ້ຳມັນດິບ ແລະ ນ້ຳມັນທົ່ວໄປແມ່ນເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ປະຈຳວັນ  
ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນແອັດຊັງ, ນ້ຳມັນເຄ່ືອງ, ນ້ຳມັນເຜົາໄໝ້, ຢາງປູທາງ, ຢາງປຼາສະຕິກ, ສີ, ຢາ 
ຂ້າສັດຕູພືດ, ນ້ຳຢາລະລາຍ ແລະ ນ້ຳຫອມ.  ແມ່ນແຕ່ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ຢາປົວພະຍາດບາງຊ ະ 
ນິດຍັງຜະລິດມາຈາກນ້ຳມັນ. ແຕ່ວ່ານ້ຳມັນເປັນສານພິດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ  
ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ການຊອກຫາບໍ່ນ້ຳມັນ, ການຂົ່ນສົ່ງ, ການກັ່ນຕອງ ແລະ ລວມ 
ເຖິງການນຳໃຊ້.
 ຄົນທ່ີອາໄສຢູ່ບໍລິເວນທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍນ້ຳມັນມີຄວາມຫວັງວ່ານ້ຳມັນຈະ 
ນຳຄວາມຮັ່ງມີໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ; ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຄວາມຮັ່ງມີແມ່ນເກີດກັບເຈົ້າຂອງບໍ່ນ້ຳ
ມັນເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບແຕ່ຄວາມທຸກຍາກ, ມົນລະພິດ, 
ການເຈັບເປັນ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ່າງໆທີ່ຕາມມາ. ຍ້ອນວ່າເສດຖະກິດໂລກແມ່ນຂຶ້ນ 
ກັບນ້ຳມັນ ເພາະສະນັ້ນ ອຸດສະຫະກຳຜະລິດນ້ຳມັນຈິ່ງມີອິດທິພົນຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ນະ 
ໂຍບາຍລະຫວ່າງປະເທດ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຄົນທີ່ທຸກຍາກທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນ
ທີ່ອຸດົມສົມບຸນໄປດ້ວຍນ້ຳມັນຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງ ແລະ ທີ່ດິນຂອງຕົວເອງ. 
ສ່ວນຄົນທີ່ຮັ່ງມີ ຫຼື ຊຸມຊົນທີ່ພວມພັດທະນາແມ່ນໄດ້ສ້າງບັນຫາຕໍ່ກັບອາກາດທີ່ເປັນມົນລະ 
ພິດ.
 ນ້ຳມັນ, ຖ່ານຫີນ ແລະ ແກັດທຳມະຊາດເປັນເຊື້ອໄຟທີ່ເປັນແຮ່. ແຮ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ 
ເກີດມາຈາກຊາກຂອງພືດ ແລະ ສັດທີ່ຕາຍເປັນເວລາຫຼາຍລ້ານປີຜ່ານມາ ແລະ ແຮ່ເຫຼົ່ານີ ້
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ການສຶກສາບັນຫາສຸຂະພາບກ່ຽວກັບຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນ້ຳມັນ
“ໃນປີ 1992 ໄດ້ມີກຸ່ມຜູ້ສົ່ງເສີມບັນຫາສຸຂະພາບຢູ່ເຂດປ່າອາມາຊອນ ປະເທດເອກວາດໍ  
ໄດ້ສຶກສາເບິ່ງການເຈາະບໍ່ນ້ຳມັນທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ.  
ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນຳມັນ 
ກຳລັງທຳລາຍດິນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ 
ກົງກັນຂ້າມ ການເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາ
ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບບໍ່ນ້ຳມັນຜັດມີໜ້ອຍ.  
ເພາະສະນັ້ນ ກຸ່ມຜູ້ສົ່ງເສີມບັນຫາສຸຂະພາບໄດ້ເລີ່ມເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນໃນຕົວເມືອງ ແລະ ໝູ່ບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ພວກເຮົາອາໄສຢູ່ບໍລິເວນທີ່ອຸດົມສົມ
ບຸນໄປດ້ວຍບໍ່ນ້ຳມັນ, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີໃຜ

ຈັກຄົນເລີຍໃນທີ່ນີ້ທີ່ຈະຮັ່ງມີ.

ແມ່ນມີຈຳນວນຈຳກັດ. ນ້ຳມັນໄດ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງພະ ລັງງານຕົ້ນຕໍຂອງໂລກໃນໄລຍະ 100  
ປີຜ່ານມານີ້. ປະຈຸບັນນີ້ ບໍ່ນ້ຳມັນຫຼາຍແຫ່ງຖືກຂຸດຄົ້ນຂຶ້ນມາໃຊ້ໝົດແລ້ວ. ການເຜົາໄໝ ້
ນ້ຳມັນ ແລະ ເຊື້ອໄຟຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດພາວະໂລກຮ້ອນ (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 39) ເຊິ່ງ 
ເປັນໜຶ່ງໃນບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ໂລກຂອງເຮົາກຳລັງປະເຊີນ. ຄົນທົ່ວໂລກ 
ນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດເຊົາການຜະລິດນ້ຳມັນ ແລະ ຫັນມາພັດທະນາການ 
ຜະລິດພະລັງງານແບບສະອາດ ແລະ ຍືນຍົງ (ລາຍລະອຽດເບິ່ງຢູ່ພາກທີ 23).

ນ້ຳມັນ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ
ຢູ່ບໍລິເວນທີ່ມີການຂຸດຄົ້ນບໍ່ນ້ຳມັນ ເສດຖະກິດແມ່ນມີການພັດທະນາຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ກົງກັນ 
ຂ້າມກັບການພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກທໍລະມານແກ່ຊຸມຊົນ. ການສ້າງບໍ່ຂຸດ 
ນ້ຳມັນແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສັງຄົມຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ການບີບບັງຄັບໃຫ້ຍ້າຍບ່ອນ 
ຢູ່ອາໄສຂອງຊຸມຊົນ, ການຕິດສຸລາ, ໂລກຕິດແປດທາງເພດສຳພັນ ແລະ ໂລກເອດ (HIV/
Aids) (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 582). ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ປະ 
ຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຊຸມຊົນທີ່ຖືກທຳລາຍ. ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນຖືກປະປ່ອຍ ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກຳນົດວ່າບັນຫາທີ່ເກີດກັບ
ສຸຂະພາບແມ່ນເກີດມາຈາກນ້ຳມັນຫຼາຍປານໃດ ແລະ ນ້ຳມັນປະເພດໃດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ແລະ  
ໄດ້ຊອກຫາວິທີການຕ່າງໆເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສຸຂະພາບໃຫ້ກັບຄືນມາເປັນປົກກະຕິຄືເກົ່າ. 

ແກັດທຳມະຊາດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຕ່າງໆຂອງສຸຂະພາບ
ການເຜົາໄໝ້ແກັດທຳມະຊາດກໍ່ໃຫ້ເກີດກາກບອນໄດອ໊ອກຊາຍ (ສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພາ 
ວະໂລກຮ້ອນ) ແລະ ມົນລະພິດໜ້ອຍກວ່າການເຜົາໄໝ້ນ້ຳມັນ. ແຕ່ວ່າການເຈາະເອົາແກັດ 
ທຳມະຊາດແມ່ນຄ້າຍຄືກັບການເຈາະເອົານ້ຳມັນ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສັງຄົມຄືກັນ.  ທຸກ 
ຢ່າງທີ່ເປັນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບນ້ຳມັນໃນບົດນີ້ແມ່ນເກືອບຈະເປັນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບແກັດ 
ທຳມະຊາດເຊັ່ນກັນ.
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ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ. ມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າທີ່ແຕກ 
ຕ່າງກັນອາໃສຢູ່ເຂດປ່າອາມາຊອນທາງພາກຂອງພວກເຮົາ ເຊັ່ນ: ເຜົ່າຊົວອາເຊີ (Shua-Achuar), 
ເຜົ່າຣູນາ (Runa), ເຜົ່າຄວີຊົວ (Quichua), ເຜົ່າຮົວໂອຣານີ (Huaorani),  
ເຜົ່າເຊິນນາເຊໂກນາ Siona-Secoya ແລະ ເຜົ່າ 
ໂກຟານ (Cofan). ແຕ່ລະເຜົ່າແມ່ນວັດທະນາທຳທີ ່
ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ມີພາສາ, ສິລະປະ ແລະ ວິໄສ 
ທັດເປັນຂອງຕົວເອງ. ກ່ອນສະໄໝໃໝ່ ເຜົ່າເຫຼົ່ານີ ້
ໄດອ້າໄສຢູຢ່່າງສະຫງບົສກຸກບັທຳມະຊາດ.   ຫຼງັຈາກ 
ນັນ້ຄວາມສະຫງບົສກຸດັງ່ກາ່ວໄດແ້ຕກສະຫາຼຍ. ຖ້າຫາກ 
ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າມີຫຍັງກຳລັງເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງປະ 
ຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາ.
 ການເຂົ້າມາຂອງຄົນເອີຣົບໄດ້ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສູນເສຍຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງ 
ບັນພະບູລຸດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ທຳມະຊາດ. ທຳອິດຊາວສະເປນໄດ້ຄົ້ນຫາບໍ່ຄຳ ແລະ ບໍ່ເງິນ. ບັນ 
ພະບູລຸດຂອງພວກເຮົາຖືກບີບບັງຄັບເປັນຂ້າທາດໃຫ້ຂຸດຄຳ ແລະ ເງິນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ 
ຊາວອັງກິດໄດ້ເຂົ້າມາ, ພວກເຂົາມີຄວາມຕ້ອງການຢາງບໍ່ແມ່ນຄຳ. ພວກເຂົາໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກ 
ເຮົາເປັນຂ້າທາດເພື່ອຂົນເອົາຢາງໄປຈາກດິນແດນຂອງພວກເຮົາ. ພາຍຫຼັງຄົນອັງກິດກັບໄປ, ໄດ້ມີ
ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ນ້ຳມັນເຂົ້າມາ ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດກັບພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊາວສະ 
ເປນ ແລະ ຊາວອັງກິດ.
 ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ນ້ຳມັນກຳລັງທຳລາຍສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາ. ນີ້ເປັນ 
ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ຕັດສິນໃຈສຶກສາເບິ່ງມົນລະພິດ 
ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສະຖານະທີ່ດ ີ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເມືອງ ແລະ ວັດທະນາທຳ.

ໃນປີ 1492 ຄົນເອີຣົບ 

ໄດ້ມາເຖິງທີ່ນີ້...

 ການສຶກສາກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບໄດ້ເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກ  ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ.  
ໃນເວລາທີ່ກຸ່ມສົ່ງເສີມບັນຫາສຸຂະພາບໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ດ້ວຍຊ້ຳວ່າ ຈະສຶກສາຫຍັງ.  
ເຂົາເຈົ້າເລົ່າເຖິງເລື່ອງລາວດ້ວຍຄຳເວົ້າຂອງຕົນເອງຜ່ານບົດນີ້.

ການເຂົ້າມາຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ນ້ຳມັນ
ໃນປີ 1992ການເຂົ້າມາຂອງຊາວສະເປນ ໃນປີ 1472
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ກຸ່ມຜູ້ສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບໄດ້ສຶກສາເບິ່ງຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບມົນລະພິດ 
ຈາກນ້ຳມັນແອັດຊັງ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບການເຈັບເປັນຫຼາຍກວ່າຊຸມຊົນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບມົນລະພິດອ່ືນ.  
ແມ່ຍິງທີ່ອາໄສຢູ່ຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຫຼຸລູກ, ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂາດອາຫານ ເຊິ່ງພາໃຫ້ເສຍຊີວິດໃນໄວໜຸ່ມນ້ອຍເລື້ອຍໆ. ມີ
ຫຼາຍຄົນເກີດເປັນໂລກຜີວໜັງທີ່ບໍ່ສາມາດປົວໃຫ້ຫາຍໄດ້. (ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ເປັນສາເຫດມາຈາກນ້ຳມັນ, ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 617 ຫາ 618.)
 ບັນຫາຕ່າງໆຂ້າງເທິງເປັນພຽງບາງບັນຫາເທົ່ານັ້ນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງ. ພາຍ
ຫຼັງການສຶກສາເບິ່ງຂອງກຸ່ມຜູ້ສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ພວກເຂົາໄດ້ຈັດພິມ
ປຶ້ມຫົວໜຶ່ງຂຶ້ນມາທີ່ມີຊື່ວ່າ: ວັດທະນາທຳທີ່ອາບດ້ວຍນ້ຳມັນ (Cultures Bathed in Oil) 
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໆ ສາມາດສຶກສາເບິ່ງວຽກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ.

ທີມງານຂອງພວກເຮົາປະກອບມີ 6 ຄົນ: ຜູ້ສະ 
ໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບ 3 ຄົນ (2 ຄົນ 
ເຮັດວຽກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ອີກໜຶ່ງຄົນເຮັດວຽກໃນ 
ຫ້ອງທົດລອງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ) ແລະ ອີກຕື່ມ 3 
ຄົນເປັນຊ່ຽວຊານ (ເປັນທ່ານໝໍ, ນັກຊີວະວິທະຍາ 
ແລະ ຊ່ຽວຊານດ້ານການຢາ).

ກ່ອນອື່ນໝົດພວກເຮົາໄດ້
ສ້າງທີມງານຂຶ້ນມາ ແລ້ວ
ຄ່ອຍໆເພີ່ມບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີ

ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ
 ແລະ ການຢາໃຫ້ແກ່ການ

ຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ.

ນີແ້ມນ່ຂັນ້ຕອນຕາ່ງໆ ທີພ່ວກເຮາົປະຕບິດັໃນການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈຂອງພວກເຮາົ  ເພືອ່ 
ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດປະຕິບັດໃຫ້ຄືກັນ

1.  ພວກເຮົາໄດ້ໄປເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ພວກເຮົາໄດ້ໄປເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະເພດນ້ຳມັນທ່ີຂຸດອອກ 
ມາໃນຂອບເຂດຂອງພວກເຮາົ, ທາດເຄມທີີຖ່ກືນຳໃຊ ້ ແລະ  ຜນົ 
ກະທົບຂອງທາດເຄມີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ 
ທາດເຄມີເປັນສາເຫດຂອງການຫຼຸລູກ, ການເກີດຂອງເດັກ 
ທີບ່ໍສ່ມົບນູ, ໂລກມະເຮງັ ແລະ ໂລກພະຍາດອືນ່ໆ.  ນອກຈາກ 
ນີ້ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອໂລກຕ່າງໆເຫຼົ່າ
ນີ້ແມ່ນເປັນສາເຫດມາຈາກການດື່ມນ້ຳທ່ີເປັນພິດຈາກການ
ນຳໃຊ້ທາດເຄມີ.

2.  ພວກເຮົາໄດ້ຄັດເລືອກຊຸມຊົນໃດທີ່ພວກເຮົາຈະສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ
ພວກເຮົາໄດ້ຄັດເລືອກຊຸມຊົນ 7 ແຫ່ງທີ່ມີນ້ຳເປັນມົນລະພິດຍ້ອນການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການ 
ກັ່ນເອົານ້ຳມັນ. ການຄັດເລືອກເຂດທີ່ເປັນມົນລະພິດແມ່ນງ່າຍ ເພາະວ່າເກືອບທຸກຊຸມຊົນໃນຂົງ 
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ເຂດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເປັນມົນລະພິດຍ້ອນບໍ່ນ້ຳມັນ, ໜອງນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ບ່ອນຖິ້ມເສດຂີ້ 
ເຫຍື້ອ. ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາຍັງເລືອກເອົາ ຊຸມຊົນ 3 ແຫ່ງທີ່ບໍ່ມີການຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນ ແຕ່ວ່າຊຸມຊົນ 
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບຊຸມຊົນ 7 ແຫ່ງທໍາອິດ.  

3.  ພວກເຮົາໄດ້ເກັບກຳການປິ່ນປົວຜ່ານມາຂອງບຸກຄົນຕ່າງໆທີ່ອາໄສຢູ່ຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ້
ພວກເຮົາໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕັ້ງແຕ່ 4 ປີຜ່ານມາ ເພື່ອເບິ່ງໂລກຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍທົ່ວໄປຂອງ 
ແຕ່ລະປີ. ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຜົນວ່າມີຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ  
ໂລກຕ່າງໆ. ຈົນກະທັ້ງຮອດໄລຍະເວລາທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນພວກເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ດ້ວຍຊ້ຳວ່າສະ 
ມາຊິກພວກເຮົາຫຼາຍຄົນ ແມ່ນຕິດເຊື້ອ ໂລກ.

4. ພວກເຮົາໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກນັກຄົ້ນຄົ້ວາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາ...ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບ     
    ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພວກເຂົາ. 

ພວກເຮົາໄດ້ໄປຊອກຫາສູນສຶກສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີການສອນວິທີການຄົ້ນຄວ້າທີ ່
ໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປ.  ທຳອິດເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີຄວາມສົນໃຈ ແຕ່ວ່າໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມ 
ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາ 
ໄດ້ໄປຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຮງ 
ຮຽນການແພດທີ່ຢູ່ໃກ້ ແລະ ພວກເຂົາ 
ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາອີກເຊັ່ນກັນ. ພວກ 
ນັກສຶກສາຢູ່ທ່ີນັ້ນໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳວ່າ 
ພວກເຂົາສຶກສາກ່ຽວກັບທາດເຄມີທີ່ມີຢູ່ 
ໃນນ້ຳຂອງພວກເຂົາເອງເຊິ່ງໃຊ້ງົບປະມານຫຼາຍ ແລະ ພວກເຂົາໄດ ້
ແນະນຳໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ພະຍາຍາມຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ.

ບໍ່ມີໃຜຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອການ 
ຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈຂອງພວກເຮົາດັ່ງ
ນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເຮັດ

ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈເອົາເອງ.

5.  ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫ້ຄົນທີ່ມາຈາກຊຸມຊົນທັງໝົດໃນຂົງເຂດຂອງພວກເຮົາ 
ພວກເຮົາໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ໄດ້ສອບ
ຖາມເບິ່ງວ່າຊຸມຊົນຕ່າງໆໃຫ້ຄວາມກຽມພ້ອມຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ບໍ່. ທຸກໆຄົນໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະ 
ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ. ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະການໜຶ່ງ
ຂື້ນ ເຊິ່ງປະກອບມີຜູ້ສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບ, ຕົວແທນມາຈາກຊຸມຊົນຕ່າງໆ 
ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງສານເຄມີຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄະ 
ນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເກັບກຳ.
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6.  ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງແຜນກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ
ພວກເຮົາໄດ້ວາງແຜນການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈທີ່ໃຊ້ເວລາ 5 ເດືອນ ເຊິ່ງໄດ້ລົງໄປຊຸມຊົນທີ່ແຕກຕ່າງ 
ທຸກໆ 15 ມື້ ແລະ ພັກຢູ່ແຕ່ລະຊຸມຊົນ 3 ຫາ 4 ມື້. ພວກເຮົາລົງໄປສຳຫຼວດຊຸມຊົນ ແລະ ເກັບກຳ 
ຕົວຢ່າງຂອງເລືອດ, ຍ່ຽວ ແລະ ອາຈົມເພື່ອເຮັດການທົດລອງ. ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນຂອງ 
ການທົດລອງຈາກຫ້ອງທົດລອງໃນເມືອງ, ພວກເຮົາຈະກັບໄປຊຸມຊົນເພື່ອລາຍງານຜົນຂອງ 
ການສຳຫຼວດຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ. ການປະຕິບັດຄືດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກ 
ເຮົາມີການຕັດສິນໃຈດ້ວຍກັນ. ນອກນີ້ພວກເຮົາຍັງໄດ້ວາງແຜນຈັດກອງປະຊຸມທຸກໆ 2 ເດືອນ 
ເພື່ອໃຫ້ຄະນະກຳມະການປະສານງານ ແລະ ຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນສາມາດສົນທະນາກັນກ່ຽວ 
ກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ.

7. ພວກເຮົາໄດ້ຊອກຫາແຫຼ່ງທືນຕໍ່ກັບວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການເຮັດການ    
    ທົດລອງ.

ພວກເຮົາໄດ້ຕ້ັງຄະນະກຳມາທິການໜ່ຶງຂ້ຶນມາເພ່ືອຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ. ພາຍຫັຼງການຊອກຫາແຫ່ຼງ
ທຶນຫຼາຍຄັ້ງ,  ສຸດທ້າຍພວກເຮົາໄດ້ຮັບແຫຼ່ງທຶນໃນການເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຈາກກຸ່ມທ່ານ
ໝໍໜຶ່ງໃນປະເທດສະເປນ.

ບັນຫາຂອງນຳມັນ
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8.  ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງແຜນທີ່ຂອງຊຸມຊົນຕ່າງໆ
ຕົວແທນທີ່ມາຈາກແຕ່ລະຊຸມຊົນໄດ້ສ້າງແຜນທີ່ເພື່ອບົ່ງບອກເຖິງທີ່ຕັ້ງຂອງບໍ່ນ້ຳມັນ, ນ້ຳທີ່ເປັນ 
ມົນລະພິດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ ແລະ ໄຮ່ນາຕ່າງໆ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນພວກເຮົາຍັງໄດ້ເກັບ 
ກຳບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຄົນທັງໝົດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນແຕ່ລະຊຸມຊົນ.  ບັນຊີລາຍຊື່ປະກອບດ້ວຍຊື່, ອາຍຸ  
ແລະ ເພດ.

9.  ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມລົງໄປຊຸມຊົນຕ່າງໆ ແລະ ເລີ່ມເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ
ແທນທີ່ພວກເຮົາຈະສົ່ງກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງການ ທົດລອງເຂົ້າໄປໃນເມືອງ, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຫ້ອງ 
ທົດລອງຢູ່ໂຮງ ຮຽນຂອງຊຸມຊົນເພື່ອເປັນບ່ອນກວດເລືອດ, 
ຍ່ຽວ ແລະ ອາຈົມ (ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ອຸປະກອນຫ້ອງທົດ 
ລອງ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມໃນການເຮັດທົດລອງເຫຼົ່ານີ້,  
ພວກເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ອະທິບາຍໃນທ່ີນ້ີເທ່ືອ). ໃນທຸກໆຕອນເຊ້ົາ 
ພວກເຮົາໄດ້ໄປເຮືອນໜຶ່ງ ແລ້ວໄປຫາອີກເຮືອນໜຶ່ງເພື່ອ 
ເກັບກຳກຸ່ມຕົວຢ່າງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະມີອີກກຸ່ມໜຶ່ງລົງໄປແຕ່
ລະເຮືອນເພື່ອສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຜູ້ສົ່ງເສີມ
ສຸຂະພາບໄດ້ກວດສຸຂະພາບໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ.

10. ຫຼັງຈາກຮວບຮວມຂໍ້ມູນສຳເລັດແລ້ວ, ພວກເຮົາໄດ້ຈັດລຽງຂໍ້ມູນຕາມລຳດັບ
ຈາກນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ປຽບທຽບຂໍ້ມູນຂອງຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບມົນລະພິດ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບມົນ 
ລະພິດພວກເຮົາໄດ້ປຽບທຽບຫຼາຍໆຢ່າງ ເຊັ່ນ: ບັນຫາເສດຖະກິດ, ບັນຫາການເມືອງ, ວັດທະ 
ນະທຳທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງ ສຳຄັນກ່ອນໜູ່ໝົດແມ່ນບັນຫາສຸຂະພາບຂອງຄົນ.

11. ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນການບັນທຶກບັນຫາຕ່າງໆທັງໝົດ ແລະ ນຳມາສົນທະນານຳກັນ
ການປະຕິບັດຄືດ່ັງກ່າວແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນທັງໝົດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈເພື່ອດຳ 
ເນີນການປັບປຸງບັນຫາສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາ.

ໃນການລົງໄປໃນແຕ່ລະເມືອງ ຫຼື ບ້ານໃນມື້ສຸດທ້າຍ, 
ພວກເຮົາໄດ້ມີກອງປະຊຸມກັບຊຸມຊົນອີກຕື່ມກ່ຽວກັບ
ແຜນການຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຄາດ 

ຫວັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງຕື່ມອີກຕໍ່ໄປ.
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ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈບັນຫາສຸຂະພາບໄດ້ນຳໄປສູ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊຸມຊົນ
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຜູ້ສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບໄດ້ສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນວ່າ ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງຫຼາຍຄົນແມ່ນເປັນສາເຫດມາຈາກມົນລະພິດຂອງນ້ຳມັນ.  
ບັນຫາສານເຄມີທີ່ເປັນພິດຈາກນ້ຳມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນນ້ຳ, ດິນປູກຝັງ, ເລືອດ, ນ້ຳຍ່ຽວ 
ແລະ ອາຈົມຂອງຄົນ. ການຮັບຮູ້ເຖິງບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວ 
ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ. ເຂົາເຈົ້າຮູ້ດີວ່າ ການປົນເປື້ອນຂອງນ້ຳມັນ 
ຍັງສືບຕໍ່. ການໄດ້ດື່ມນ້ຳທີ່ສະອາດ, ກິນອາ 
ຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫຼື ສູດດົມອາກາດທີ່
ສະອາດຄົງເປັນໄປໄດ້ຍາກ.
 ໄດ້ມີກຸ່ມໜຶ່ງກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ເຊິ່ງເອີ້ນ 
ຕົນເອງວ່າ ຄະນະກຳມະການຂອງຄົນ 
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (Committtee 
of Affected People) ເພື່ອຂໍຮ້ອງ 
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ.  
ສະມາຄົມຜູ້ສ່ົງເສີມສຸຂະພາບໄດ້ສືບ
ຕໍ່ສະໜັບສະໜູນບັນຫາສຸຂະພາບ
ຂອງຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຜົນກະທົບຂອງນ້ຳມັນຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງຄົນ.
 ໄດ້ມີສະມາຄົມໜຶ່ງເກີດຂື້ນຕື່ມອີກຊື່ວ່າ: ແນວຮົບປົກປ້ອງປ່າອາມາຊອນ (Front 
for the Defense of the Amazon). ສະມະຄົມດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຮ້ອງຟ້ອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ
ນ້ຳມັນທີ່ໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບປ່າອາມາຊອນ. ( ຢາກສຶກສາເບິ່ງກ່ຽວກັບການຍື່ນຄະ
ດີຮ້ອງຟ້ອງເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 636). ບໍລິເວນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງປ່າຕຶບເຂດຮ້ອນໄດ້ຖືກທຳລາຍ ແລະ 
ກົດໝາຍກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຖືກທຳລາຍ ສະບັບປັບປຸງໄດ້ຖືກເມີນເສີຍ. ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ 
ນ້ຳມັນທີ່ເຈົ້າຂອງເປັນຄົນຕ່າງຊາດໄດ້ຫາຜົນກຳໄລໃສ່ຕົນເອງແລ້ວກໍ່ໜີໄປ.
 ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຍື່ນຄະດີເພື່ອຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງອື່ນໆເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອອະນຸລັກປ່າຕຶບເຂດຮ້ອນ ແລະ ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ຂົງເຂດ 
ດັ່ງກ່າວ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນການແພດຢູ່ປະເທດເອກວາດໍ, ອັງກິດ ແລະ  
ສະຫະລັດໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຍື່ນຄະດີຮ້ອງຟ້ອງ 
ຕໍ່ກັບບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນທີ່ເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຕໍ່ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ. ການສຶກສາ 
ຄົ້ນຄວ້າດ່ັງກ່າວຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຂຽນປຶ້ມຫົວນີ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງນ້ຳມັນກ່ຽວກັບ 
ສຸຂະພາບ.
 ແຕ່ວ່າໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍຂອງຜູ້ສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ນໃຫ້ຄວາມຮູ້ກັບ
ສະມາຊິກກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງນ້ຳມັນຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ, ເຮັດວຽກຢູ່ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບບັນ

ຜູ້ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນຊຸມຊົນຮູ້ວ່າ 
ການວິໄຈຂອງເຂົາເຈົ້າ ເປັນພຽງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ 

ຄວາມພະຍາຍາມ ສຳລັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ
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ຫາຄວາມສຳຄັນຂອງໂລກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາສຸຂະພາບຂອງເພື່ອນບ້ານທີ່ກຳລັງ
ຖືກທຳລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໂດຍການທຳລາຍປ່າດົງຕຶບເຂດຮ້ອນຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນ
ຂອງນາໆຊາດ. ພວກເຂົາໄດ້ນຳເອົາບັນຫາໃນທ້ອງຖິ່ນຂຶ້ນໄປໃນເວທີສາກົນ ແລະ ໄດ້ເປັນ
ສິ່ງດົນໃຈໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາຂຽນປຶ້ມຫົວນີ້.

ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຈາກນ້ຳມັນ
ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ເກີດຈາກສານເຄມີທີ່ເປັນພິດ ແລະ ເກີດຈາກນ້ຳມັນອາດຈະພົບກັບ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການພິສູດ ເພາະວ່າມັນຈະໃຊ້ເວລາດົນທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນ. ແຕ່ 
ວ່າຄົນສ່ວນຫຼາຍທີ່ອາໄສ ຫຼື ເຮັດວຽກໃກ້ກັບສະຖານທີ່ເຈາະນ້ຳມັນ ແລະ ໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນ 
ແມ່ນຄຸ້ນເຄີຍກັບອາກາດ ແລະ ນ້ຳທີ່ເປັນມົນລະພິດຈາກນ້ຳມັນ. ການເຈາະບໍ່ນ້ຳມັນ, ກັ່ນ 
ນ້ຳມັນ ແລະ ເຜົາໄໝ້ນ້ຳມັນທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ນຳໄປສູ່ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ.  ອາການ  
ຂອງໂລກຕ່າງໆຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງໂລກອື່ນໆຈະຍົກຂຶ້ນມາໃນໜ້າຕໍ່ໆໄປ.

● ການແນມເຫັນທີ່ບໍ່ແຈ້ງ ແລະ ບັນ
ຫາ ອື່ນໆຂອງສາຍຕາ
● ອາການເຈັບຫົວ, ພາບລວງຕາ, 
ຄວາມດີໃຈລົ້ນເຫຼືອແບບກະທັນຫັນ, 
ເມື່ອຍ, ເວົ້າບໍ່ແຈ້ງ, ສະໝອງຖືກທຳ 
ລາຍ,  ອາການສະຫຼົບ
● ອາການຊັກ ແລະ ເສຍຊີວິດແບບ 
ແປກປະຫຼາດ
● ອາການເຈັບດັງ ແລະ ເລືອດດັງອອກ
●  ອາການຫູຕິດເຊື້ອພະຍາດ
● ໂລກຫອບຫືດ, ໂລກຫຼອດລົມໃຄ່ 
ແລະ ໂລກກ່ຽວກັບການຫາຍໃຈອື່ນໆ

● ປອດ ຫຼື ຄໍຕິດເຊື້ອໂລກ ແລະ ໂລກມະ 
ເຮັງຕ່າງໆ
● ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍວັນນະໂລກປອດຫຼາຍຂ້ຶນ
● ໂລກຫົວໃຈວາຍ
● ບັນຫາໃນການຍ່ອຍອາຫານເຊິ່ງປະກອບ 
ມີອາການຮາກ, ຕຸ່ມໃນປາກ ແລະ ມະເຮັງ 
ໃນກະເພາະອາຫານ
● ການທຳລາຍຕັບ, ໄຕ ແລະ ໄຂໃນກະດູກ
● ບັນຫາກ່ຽວກັບປະຈຳເດືອນ, ຫຼຸລູກ, ການ
ອອກລູກທີ່ຕາຍຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ແລະ 
ບັນຫາໃນການເກີດ
● ໂລກຜິວໜັງ, ເຊື້ອລາ ແລະ ໂລກມະເຮັງ

ຢູ່ບາງບ່ອນມີຄົນດົມອາຍນ້ຳມັນ 
ແທນສານເສບຕິດອື່ນໆເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ 
ເກີດອັນຕະລາຍຫຼາຍ, ການສູດດົມ
ນ້ຳມັນແບບເລິກໆພຽງຄັ້ງດຽວກໍ່ໃຫ້ 
ເກີດການເສຍຊີວິດກະທັນຫັນ.
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ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໄລຍະຍາວ
ນ້ຳມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຂອງການສືບພັນ
ການຫັນໃຈເອົາອາຍທີ່ປົນເປື້ອນດ້ວຍນ້ຳມັນ ຫຼື ການກິນອາຫານ ຫຼື ຂອງແຫຼວທີ່ມີພິດນ້ຳ 
ມັນ ແລະ ແກັດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບແບບສືບພັນ ເຊັ່ນ: ຮອບວຽນປະຈຳເດືອນ 
ຜິດປົກກະຕິ,  ຫຼຸລູກ,  ການອອກລູກຕາຍຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ແລະ ບັນຫາໃນການເກີດ. 
ບັນຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນສັນຍານເຕືອນບອກເບື້ອງຕົ້ນ ເຊັ່ນ: ເຈັບທ້ອງນ້ອຍ ຫຼື ປະ 
ຈຳເດືອນມາຜິດປົກກະຕິ (ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ພາກທີ 16)

ນ້ຳມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກມະເຮັງ
ການສຳຜັດກັບນ້ຳມັນ ແລະ ແກັດ ເປັນປົກກະຕິກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກມະເຮັງ. ເດັກນ້ອຍທີ່ອາໄສ 
ຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ ມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນມະເຮັງເລືອດ (ມະເຮັງເມັດ ເລືອດຂາວ) 
ຫຼາຍກວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ອາໄສຢູ່ຫ່າງໄກຈາກໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ. ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ຂົງເຂດທີ່ຂຸດ 
ຄົ້ນນ້ຳມັນ ມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນມະເຮັງກະເພາະ, ມະເຮັງພົກຍ່ຽວ ແລະ ມະເຮັງປອດຫຼາຍ 
ກວ່າຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນອື່ນໆ. ຄົນງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນມີຄວາມສ່ຽງສູງ 
ທີ່ເປັນມະເຮັງຮີມສົບ, ມະເຮັງກະເພາະລຳໄສ້, ມະເຮັງຕັບ, ມະເຮັງມ້າມ, ມະເຮັງເນື້ອ 
ເຫຍື່ອ, ມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກ, ມະເຮັງຕາ, ມະເຮັງສະໝອງ ແລະ ມະ ເຮັງເມັດເລືອດ. 
(ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽງກັບໂລກມະເຮັງເບິ່ງຢູ່ພາກທີ 16.)

ບໍລິເວນບ່ອນທີ່ຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນຢູ່ປະເທດເອກວາດໍ 
1 ໃນຈຳນວນ 3 ຄົນ ແມ່ນເປັນໂລກມະເຮັງບາງຊະນິດ.

ຕອນທີ່ບໍລິສັດເທັກຊາໂກ້ (Texaco) ເລີ່ມເຈາະຫາບໍ່ນ້ຳມັນຢູ່ປະເທດເອກວາດໍ, ບໍ່ມີໃຜຮູ ້
ກ່ຽວກັບໂລກມະເຮັງໃນເຂດດັ່ງກ່າວ. 40 ປີຕໍ່ມາ, ຢູ່ຂົງເຂດນີ້ ມັນ ໄດ້ ກາຍ ເປັນ ຂົງ ເຂດ ທີ່ ມີ  
ປັນ ຫາ ເລື່ອງ ສຸ ຂະ ພາບ ທີ່ ຮ້າຍ ແຮງ ທີ່ ສຸດ.  ໃນ 2 ແຫ່ງໃນເຂດປ່າອາມາຊອນ ໄດ້ແມ່ນ ບ່ອນ
 ທີ່ ຖືກ ຂຸດ ຄົ້ນ ບໍ ນ້ຳ ມັນ ຫຼາຍ ທີ່ ສຸດ ໃນ ຂົງ ເຂດ ຂອງ ອາມາ ຊອນ, ນັກ ສຸ ຂະ ອາ ນາ ໄມ ຂອງຊຸມຊົນ 
ໄດ້ເຮັດການສຳຫຼວດຊຸມຊົນ 80 ແຫ່ງ. ຜົນຂອງການສຳຫຼວດເຫັນວ່າ ຄົນເປັນໂລກມະເຮັງ 
ໃນ ອັດ ຕາ ສູງ ຫຼາຍ, .ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນມະ ເຮັງ ທ້ອງ, ພົກ ຍ່ຽວ ແລະ ປາກ.
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ທຸກໆຂັ້ນຕອນຂອງການຜະລິດນ້ຳມັນລ້ວນແຕ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ການເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນແຕ່ລະໄລຍະການ
ຜະລິດນ້ຳມັນສາມາດຊ່ວຍທ່ານກັບໄພອັນຕະລາຍດັ່ງກ່າວ. 

ການສໍາຫຼວດຫາບໍ່ນ້ຳມັນ
ເມື່ອມີບໍລິສັດຕ່າງໆເລ່ີມການສໍາຫຼວດຫາບໍ່
ນ້ຳມັນ, ປ່າໄມ້ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈະຖືກຕັດ 
ແລະ ເຮືອນຢູ່ຈະຖືກມ້າງ ຖະໜົນໃຫຍ່ໄດ້ 
ຖືກສ້າງຂື້ນ, ຮ່ອງນ້ຳ ແລະ 
ແມ່ນ້ຳຫຼາຍສາຍຈະຖືກຕັນ 
ໄວ້. ການສໍາຫຼວດຫາບໍ່ນ້ຳ 
ມັນແມ່ນມີການລະເບີດ 
ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນເພື່ອ 
ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດສໍາຫຼວດຫາ
ບໍ່ນ້ຳມັນຮູ້ວ່າມີແຮ່ທາດຫຍັງຢູ່ໃນ 
ໃຕ້ດິນ. ການຊອກຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ເອີ້ນວ່າ 
ການກວດກາເບ່ິງກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນໄຫວ. ການ 
ກວດເບິ່ງກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຊານ, ສັດປ່າ, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນ.
 ກ່ອນທີ່ບໍລິສັດຕ່າງໆເລີ່ມຕົ້ນການສໍາຫຼວດຫາບໍ່ນ້ຳມັນ, ບັນດາກຸ່ມຕ່າງໆຂອງຊຸມ 
ຊົນສາມາດເຂ້ົາຫາເຈ້ົາໜ້າທ່ີລັດເພ່ືອພະຍາຍາມຍຸດຕິການຮຸກຮານຕ່ໍກັບພ້ືນທ່ີຂອງຕົນ, 
ສຶກສາບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs) ແລະ ຊຸມ 
ຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກນ້ຳມັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທຸກໆຄົນກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ກັບສຸຂະ ພາບ 
ຂອງຊຸມຊົນ. ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນຕ້ອງລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສິ່ງແວດ 
ລ້ອມ (EIA) (ເບິ່ງເອກະສານຕິດຂັດ ຂ). ຊຸມຊົນສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ຍຸຕິການຂຸດຄົ້ນ ຖ້າຫາກ 
ເຫັນວ່າການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ ່
ໃຫ້ເກີດໄພອັນຕະລາຍ. ບໍລິສັດສໍາຫຼວດຫາບໍ່ນ້ຳມັນຕ້ອງເອົາການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງ 
ສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າໃນແຜນການຈັດການກັບສິ່ງເສດເຫຼືອ, ປົກປັກຮັກສາດິນ ແລະ ນ້ຳ, ການ 
ເຕືອນໄພ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ໃນກໍລະນີເກີດເຫດບັງເອີນ.



620 ນ້ຳມັນ, ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ແລະສິດທິມະນຸດ

ການແຍກນ້ຳມັນ
ນ້ຳມັນທ່ີຂຸດຄົ້ນມາຈາກດິນແມ່ນຍັງປະ 
ສົມກັບແກັດທຳມະຊາດ,   ທາດໂລຫະໜັກ 
ແລະ ນ້ຳມັນທີ່ມີສານພິດ. ນ້ຳມັນຈະຕ້ອງ 
ຖືກແຍກອອກຈາກວັດຖຸດິບ
ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້.
 ການຖ້ິມນ້ຳເປ້ືອນ
ທ່ີເປັນພິດແມ່ນເປັນສາເຫດ
ໃຫ່ຍທ່ີສຸດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນ 
ລະພິດ. ກົດໝາຍກ່ຽວກັບ 
ການເຈາະນ້ຳມັນຢູ່ປະເທດ 
ຮັ່ງມີແມ່ນຕ້ອງການນຳເອົານ້ຳ 
ທີ່ເປັນພິດກັບຄືນລົງໄປສູ່ດິນ 

ການເຈາະຫາບໍ່ນ້ຳມັນ
ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນໄດ້ເຈາະບ່ໍນ້ຳ 
ມັນເພື່ອນຳເອົານ້ຳມັນຂຶ້ນມາ 
ຈາກດິນ. ການເຈາະຫານ້ຳມັນ 
ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້, ການລະ 
ເບີດ ແລະ ເຫດບັງເອີນອື່ນໆ ທີ່  
ອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບຄົນງານ ແລະ ຊຸມ 
ຊົນ. ເມື່ອນ້ຳມັນໄຫຼລົ້ນອອກມາ ມັນ
ຈະກ່ໍໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຕໍ່ກັບບໍ່ນ້ຳໃຕ້ດິນ 
ແລະ ແມ່ນ້ຳ, ເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍກັບພືດ ແລະ 
ສັດ ແລະ ທຳລາຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: 
ການລ່າສັດ, ການຫາປາ ແລະ ການປູກຝັງລ້ຽງສັດ.
 ບັນດາຊຸມຊົນຕ່າງໆສາມາດນຳໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ກ້ອງວີດີໂອ, ການປະກາດທາງ 
ວິທະຍຸ, ບົດລາຍງານ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຮູບແຕ້ມຂອງເດັກນ້ອຍເປັນເອກະສານອ້າງອີງເຖິງ 
ຜົນກະທົບຈາກການເຈາະຫາບໍ່ນ້ຳມັນ. ການຮວບຮວມເອກະສານດັ່ງກ່າວ ສາມາດນຳໃຊ ້
ເປັນຫຼັກຖານໃຫ້ຊຸມຊົນເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸດຕິການເຈາະຫານ້ຳມັນ ແລະ ການທຳລາຍສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ, ຮຽກຮ້ອງການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສິ່ງແວດ 
ລ້ອມ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕໍ່ກັບບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນ. 
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ການຂົ່ນສົ່ງ ແລະ ການເກັບມ້ຽນນ້ຳມັນ
ນ້ຳມັນຈະເຮ່ຍລ້ົນເລຶ້ືອຍໆໃນໄລຍະການຂົນ 
ສົ່ງໂດຍຜ່ານທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ, ລົດບັນທຸກ ແລະ ກຳ 
ປັ່ນ. ນອກຈາກນີ້ນ້ຳມັນສາມາດຮົ່ວຊຶມຈາກຖັງ 
ເກັບນ້ຳມັນ. ການຮົ່ວຊຶມເຫ່ົຼານີ້ອາດເປັນສາ 
ເຫດຂອງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບດິນປູກ ຝັງ, ບໍ່ນ້ຳ 
ໃຕ້ດິນ, ສັດ ແລະ ຄົນເປັນເວລາຫຼາຍໆປີ.  ບໍລິສັດຂຸດ 
ຄົ້ນນ້ຳມັນຕ້ອງໄດ້ເຕືອນໄພໃຫ້ຊຸມຊົນຮັບຮູ້ເມື່ອມີການ 

ຮົ່ວຊຶມຂອງນ້ຳມັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ກຳຈັດຄາບນ້ຳມັນ. (ການຫຼຸດຜ່ອນໄພ 
ອັນຕະລາຍຈາກການຮົ່ວຊຶມຂອງນ້ຳມັນ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການກຳຈັດຄາບນ້ຳມັນ ເບິ່ງ 
ຢູ່ໜ້າ 626 ຫາ 633).
 ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນ ຄວນຈະປະ 
ກອບມີແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ. ທ່ານສາມາດສ້າງການສະໜັບສະໜູນ 
ສະເພາະເຂດດ້ວຍການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນຕ່າງໆ ຕາມທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນເພື່ອຄັດຄ້ານການປະຕິບັດ 
ຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນທີ່ບໍ່ປອດໄພ.

ຫຼາຍກ່ວາທີ່ຈະປະຖິ້ມໄວ້ຕາມໜ້າດິນ. ການປະຕິບັດຄືດັ່ງກ່າວນີ້ຄວນຈະຖືກປະຕິບັດຢູ ່
ທຸກຫົນແຫ່ງ.
 ສຳລັບສິ່ງເສດເຫຼືອອື່ນໆແມ່ນຈະຕ້ອງຖືກແຍກ ແລະ ປ່ອຍຖິ້ມລົງໄປໃນໜອງນ້ຳ
ທີ່ກັ້ນໄວ້. ໂດຍປົກກະຕິບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດຄືແນວນີ້ ນອກຈາກຈະຂຸດຂຸມເອົາ 
ໄວ້ຖິ້ມນ້ຳມັນດິບ, ສິ່ງເສດເຫຼືອໃນການເຈາະນ້ຳມັນ, ນ້ຳທີ່ເປັນພິດ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອອື່ນໆ. 
ການເຮັດຄືດັ່ງກ່າວແມ່ນເຮັດໃຫ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆຮົ່ວຊຶມລົງໄປໃນບໍ່ນ້ຳໃຕ້ດິນ ຫຼື ໄຫຼລົ້ນ 
ອອກມາຊະຊາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ນ້ຳໃຕ້ດິນ ແລະ ດິນເປິເປື້ອນຢູ່ເລື້ອຍໆ. 
 ໜອງນ້ຳທີ່ໃຊ້ກັ້ນສິ່ງເສດເຫຼືອຄວນຈະກໍ່ດ້ວຍຊີມັງ ແລະ ຖືກກວດສອບເບິ່ງການ 
ຮົ່ວຊຶມການຖ້ວມລົ້ນ ແລະ ຕ້ອງຖືກທຳຄວາມສະອາດກ່ອນການຂຸດນ້ຳມັນຍຸຕິລົງ.

ການເຜົາໄໝ້ແກັດທຳມະຊາດເພື່ອແຍກອອກຈາກນ້ຳມັນ
ແກັດຕ່າງໆທີ່ຂຸດຄົ້ນຂື້ນມາກັບນ້ຳມັນແມ່ນຖືກແຍກອອກດ້ວຍວິທີເຜົາໄໝ້ແກັດ ດັ່ງກ່າວ. 
ການເຜົາໄໝ້ແກັດ (ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 623 ຫາ 624) ເຮັດໃຫ້ຄົນງານ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຊີວິດສັດປ່າ 
ປະເຊີນກັບມົນລະພິດເຊິ່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກມະເຮັງ, ໂລກຜິວໜັງ, ໂລກຫອບຫືດ, ຫຼອດ 
ລົມອັກເສບ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆ. ການເຜົາໄໝ້ແກັດເຮັດໃຫ້ອາກາດເປັນມົນລະ 
ພິດເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຝົນດຳ “Black rain” ທີ່ເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງນ້ຳເປັນພິດ.



622 ນ້ຳມັນ, ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ແລະສິດທິມະນຸດ

ການກັ່ນນ້ຳມັນ 
ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນເປັນໂຮງງານທີ່ຜະລິດນ້ຳມັນ 
ອອກມານຳໃຊ້ ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນແອັດຊັງ, ນ້ຳມັນກາ 
ຊວນ, ເຊື້ອໄຟຄວາມຮ້ອນ, ຢາງປູທາງ, ນ້ຳມັນ 
ເຄື່ອງ ແລະ ຢາງປຼາສະຕິກ. ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນໄດ ້
ປ່ອຍສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນພິດລົງໄປໃນນ້ຳ, ດິນປູກຝັງ  
ແລະ ອາກາດ. ມົນລະພິດທີ່ມາຈາກໂຮງງານກັ່ນນ້ຳ 
ມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກຫອບຫືດ, ຫຼອດລົມອັກເສບ, ໂລກ 
ມະເຮັງ, ໂລກສືບພັນອື່ນໆ ແລະ ການພັດທະນາຜິດ 

ປົກກະຕິຂອງສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດຂອງເດັກນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້, ມົນລະພິດດັ່ງ 
ກ່າວຍັງເພີ່ມໃຫ້ແກ່ພາວະໂລກຮ້ອນຕື່ມອີກ. (ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທ ີ
ປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພອັນຕະລາຍຈາກໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນ, ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 558 ຫາ 559 ແລະ 
ໜ້າ 625.)

ການເຜົາໄໝ້ນ້ຳມັນທີ່ເປັນເຊື້ອໄຟຈາກໂຮງງານ ແລະ ລົດຍົນ
ການເຜົາໄໝ້ນ້ຳມັນ ແລະ ແກັດໃນໂຮງງານ ແລະ ກັບລົດຍົນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດອາກາດ 
ຫຼາຍຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແກັດຊະນິດໜຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດສານກາກບອນດີອ໋ອກໄຊທີ່ທ້ອນ 
ໂຮມຢູ່ກັບຄວາມຮ້ອນຂອງອາກາດ. ແກັດຊະນິດດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໜຶ່ງໃນສາເຫດຕົ້ນຕ ໍ
ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພາວະໂລກຮ້ອນ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພພ ິ
ບັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ນ້ຳຖ້ວມ, ພາຍຸ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ 
ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງນ້ຳທະເລ. ນອກຈາກນີ້
ມັນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຜົນລະປູກ, ສັດ ແລະ 
ແມງໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພະຍາດມາເລເລຍແຜ ່
ລາມໄປຂົງເຂດອື່ນໆ. ຢູ່ຕາມປ້ຳນ້ຳມັນຕ່າງໆ 
ແລະ ບັນດາຕົວເມືອງທີ່ແອອັດ, ເຮັດໃຫ້ຄົນສຳ  
ຜັດກັບອາຍນ້ຳມັນທ່ີເປັນພິດ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດ 
ໂລກມະເຮັງ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ.

ການເຜົາໄໝ້ແກັດທຳມະຊາດເພື່ອແຍກອອກຈາກນ້ຳມັນ
ເມື່ອເວລານ້ຳມັນທີ່ຂຸດມາຈາກດິນແມ່ນຍັງປົນກັບແກັດທຳມະຊາດ, ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳ 
ມັນອາດຈະເຜົາແກັດ ດັ່ງກ່າວເພື່ອແຍກອອກຈາກນ້ຳມັນ. ການເຜົາໄໝ້ແກັດເຮັດໃຫ້ 
ໄຟລຸກຂຶ້ນຢ່າງມະຫາສານໃນທ້ອງຟ້າ ແລະ ມີສຽງເນືອງນັນ. ການເຜົາໄໝ້ແກັດທຳມະ  
ຊາດເພື່ອແຍກອອກຈາກນ້ຳມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍ, ສີ້ນເປືອງ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ 
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
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ບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢູ່ບໍລິເວນເຜົາໄໝ້ແກັດທຳມະຊາດ
ແກັດອາດຈະຖືກເຜົາໄໝ້ເປັນຄັ້ງຄາວ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃນການປ້ອງກັນການ
ລະເບີດ (ການເຜົາໄໝ້ ແກັດເພື່ອປ້ອງກັນການລະເບີດ safety 
flares) ຫຼື (ການເຜົາໄໝ້ແກັດປະຈຳວັນ routine flares). 
ການເຜົາໄໝ້ແກັດແຕ່ລະຊະນິດແມ່ນຕ້ອງການຕອບ 
ສະໜອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການເຜົາໄໝ້ແກັດເພື່ອປ້ອງກັນການລະເບີດ
ໂຮງງານກ່ັນນ້ຳມັນໄດ້ໃຊ້ການເຜົາໄໝ້ 
ແກັດເພື່ອສັງເຄາະຄວາມດັນເມື່ອ 
ເວລາມີແກັດຫຼາຍໂພດຢູ່ໃນທໍ່  
ສົ່ງນ້ຳມັນ. ເຖິງວ່າແກັດບໍ່ໄດ້ລະ 
ເ ບີ ດຕະຫຼອດເ ວ ລາກໍຕາມ 
ແຕ່ວ່າມັນຍັງອັນຕະລາຍຢູ່!  
ຖ້າຫາກວ່າມີການເຜົາໄໝ້ 
ແ ກັ ດ ຢູ່ ໃ ນ ຊຸ ມ ຊົ ນ ຂ ອ ງ 
ທ່ານໃຫ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິ  
ສັດແຈ້ງການລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບ
ເວລາທີ່ຈະເຜົາໄໝ້ແກັດ. ບໍລິ 
ສັດຄວນຈະເຕືອນຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຈະມີການເຜົາໄໝ້ແກັດ.
 ເມື່ອມີການເຜົາໄໝ້ແກດສ໌ໃຫ້ທຸກໆຄົນຢູ່ຫ່າງໄກຈາກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ພາ 
ກັນຢູ່ໃນເຮືອນ, ອັດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ. (ສຳລັບການປະເຊີນໜ້າກັບເຫດສຸກເສີນ, ເບິ່ງ 
ຢູ່ໜ້າ 566.)

ການເຜົາໄໝ້ແກັດປະຈຳວັນ
ຢູ່ບາງບ່ອນມີການເຜົາໄໝ້ແກັດທຸກໆມື້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດບໍ່ສີ້ນເປືອງຫຼາຍ. ການປ້ອງ 
ກັນລ່ວງໜ້າຂອງຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ແມ່ນພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ວິທີດຽວທີ່ປອດໄພຈາກ 
ການເຜົາໄໝ້ແກັດປະຈຳວັນແມ່ນໃຫ້ຍຸຕິການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ.

ທໍ່ ເ ຜົ າ ໄ ໝ້ ແ ກັ ດ 
ທີ່ສູງກວ່າຄົນແມ່ນ
ອັນຕະລາຍໜ້ອຍ
ກວ່າ

ທໍ່ເຜົາໄໝ້ແກັດ ທີ່ມີຄວາມສູງເທົ່າກັບລວງສູງຂອງຄົນ 
ຫຼື ວາງໄວ້ໃນທາງນອນ ແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ

 ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນສາມາດຂາຍແກັດດັ່ງກ່າວແທນທີ່ຈະເຜົາຖິ້ມ. ວິທີດັ່ງກ່າວ 
ນີ້ແມ່ນສີ້ນເປືອງ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກກວ່າ ເພາະວ່າຈະຕ້ອງເກັບມ້ຽນແກັດດັ່ງກ່າວພາຍໃຕ ້
ຄວາມດັນ ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ ແລະ ລະເບີດ. ດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳ 
ມັນຈິ່ງເຜົາແກັດດັ່ງກ່າວຖິ້ມ ເພາະວ່າມັນຈະສີ້ນເປືອງໜ້ອຍກວ່າ ເຖິງວ່າມັນຈະເປັນໄພ 
ຄຸກຄາມຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມກໍ່ຕາມ.
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ກໍລະນີມີການເຜົາໄໝ້ແກັດຢູ່ໃກ້ກັບບໍລິເວນທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
●  ໃຫປຶ້ກສາຫາລືກນັກຽ່ວກບັໄພອນັຕະລາຍ
ຂອງການເຜົາໄໝ້ແກັດ ແລະ ຕັ້ງຄະນະ 
ກຳມະການຂຶ້ນ ເພື່ອຮ້ອງທຸກບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ 
ແລະ ແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ. ນອກຈາກນີ້ ໃຫ ້
ປຶກສາກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາສຸຂະ 
ພາບ, ນກັຂາ່ວ ແລະອງົການທີບ່ໍຂ້ຶ່ນ 
ກັບລັດຖະບານ (NGOs).
● ໃຫ້ຈົດບັນທຶກການຕໍ່ວ່າ, ສົ່ງເສີມ
ຊຸມຊົນໃຫ້ບັນທຶກວັນເວລາຂອງ 
ການເຜົາໄໝ້ແກັດ ແລະ ບັນຫາ 
ຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
● ໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມຂຶ້ນເພື່ອແລກ
ປ່ຽນການບັນທຶກຂອງຊຸມຊົນ, ນັກ 
ຂ່າວ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ. ໃຫ້ຈົດບັນ ທຶກສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາກັນ. ການບັນທຶກ ຫຼື ອັດສຽງ 

ບໍລິສັດໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະລົມ 
ກັບພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເຜົາ
ໄໝ້ແກດສ໌

ການເຜົາໄໝ້ແກັດສາມາດຍຸຕິໄດ້!
ການເຜົາໄໝ້ແກັດປະຈຳວັນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກໄດ້ເກີດຂ້ຶນເປັນເວລາຫຼາຍໆປີມາແລ້ວ 
ຢູ່ເມືອງໄນເຈີເດລຕ້າ  (Niger Delta) ປະເທດໄນຈີເຣຍ. ການເຜົາໄໝ້ແກັດຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ ລະ 
ຫວ່າງປະເທດ ໄດ້ຂ້າຊີວິດມະນຸດຫຼາຍໆຄົນຢູ່ປະເທດໄນຈີເຣຍ. ການປ່ອຍສານພິດຂອງການເຜົາ 
 ໄໝ້ແກັດຢູ່ປະເທດໄນຈີເຣຍ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ ແລະ ພາວະໂລກຮ້ອນຢູ່ 
ເຂດທະເລຊາຍສະຮາຣາ ຫຼາຍກວ່າເຫດການອື່ນໆ.
 ທ່ານຄັອມເຣດ ຊີອີເບະວຸຣະ (Comrade Che Ibegwura) ທີ່ມາຈາກເມືອງໄນເຈີເດນຕ້າ  
ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາໄດ້ອາໄສຢູ່ກັບການເຜົາໄໝ້ແກັດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາຫຼາຍໆປີ. ເນື້ອທີ່ປູກ 
ຝັງຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກທຳລາຍ. ພວກເຮົາໄດ້ລົງທຶນປູກພືດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ວ່າຜົນໄດ້ຮັບ 
ໄດ້ໜ້ອຍ, ຫຼັງຄາເຮືອນຖືກກັດດ້ວຍກົດ ຫຼື ໝ້ຽງ, ອາກາດເປັນມົນລະພິດ ແລະ ເດັກນ້ອຍເຈັບປ່ວຍ. 
ແມ່ນແຕ່ນ້ຳຝົນທີ່ພວກເຮົາເອົາມາດື່ມແມ່ນປົນເປ້ືອນດ້ວຍຂີ້ຄວັນໄຟດຳທີ່ມາຈາກການເຜົາໄໝ້ 
ແກັດ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດດຳລົງຊີວິດຕໍ່ໄປກັບຄວາມທຸກທໍລະມານເຫຼົ່ານີ້.”
 ໃນປີ 2005, ພາຍຫຼັງການຄັດຄ້ານ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ການເຜົາໄໝ້ແກັດ 
ໄດ້ຍຸຕິລົງຢູ່ເມືອງ ໄນເຈີເດນຕ້າ . ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນທັງໝົດໃນປະ 
ເທດໄນຈີເຣຍ ຕ້ອງຍຸຕິການເຜົາໄໝ້ແກັດທັນທີທັນໃດ ເພາະວ່າມັນໄດ້ເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາສຸ 
ຂະພາບຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະ ສິດທິໃນການຊົມໃຊ້ສິ່ງແວດລ້ອມ.
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ຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍກັບ 
ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ໃຫ້ທໍ້ຖອຍ.

ການປະຕິບັດຄືດັ່ງກ່າວນັ້ນອາດຈະບໍ່ສາມາດຍຸຕິການເຜົາໄໝ້ແກັດໄດ້ທັນທີທັນໃດ,  
ແຕ່ວ່າເປົ້າໝາຍຮວມກັນຄືການຂອງຢຸດຕິການເຜົາໄໝ້ແກດສ໌ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີ 
ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງທຸກຄົນໃນໄລຍະ 
ຍາວ.

ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ
ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນແມ່ນສະຖານທີ່ຜະລິດນ້ຳມັນແອັດຊັງ, ເຊື້ອໄຟອື່ນໆ ແລະ ວັດຖຸດິບ 
ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຢາງປູທາງ ແລະ ຢາງປຼາສະຕິກ. ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍ  
ຂອງອາກາດເປັນມນົລະພດິທີສ່ົງ່ຜົນກະທບົຕໍກ່ບັຄນົທີອ່າໄສຢູ່ໃກ ້ແລະ ເຮດັວຽກຢູສ່ະ ຖານ 
ທີ່ດັ່ງກ່າວ. ທາດເຄມີທີ່ຢູ່ໃນໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ  ແລະ ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກມະເຮັງ,  
ໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ການສືບພັນ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆໃນການຫາຍໃຈ ເຊັ່ນ: ໂລກຫອບຫືດ, 
ຖົງລົມ ໂປ່ງພອງ, ຜົນກະທົບໃນການກຳເນີດເດັກ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບບັນຫາສຸຂະ 
ພາບອື່ນໆຕື່ມອີກ ເຊັ່ນ: ເຈັບຫົວ, ປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ, ວິນຫົວ ແລະ ເຄັ່ງຕຶງ.

ການສ້າງໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນທີ່ປອດໄພ
ໂຮງງານກ່ັນນ້ຳມັນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນສາເຫດຕ້ົນຕໍຂອງບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆທີ່ຮ້າຍ 
ແຮງ. ມົນລະພິດສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນປະຕິບັດທຸກສິ່ງຢ່າງ
ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດຕ່າງໆ, ແກັດທີ່ມີສານພິດ ແລະ ທາດແຫຼວທີ່ມີສານພິດໃນທຸກ 
ຂັ້ນຕອນຂອງການກັ່ນນ້ຳມັນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ ຫຼື ຊຸມຊົນຂອງທ່ານຕ້ອງການສ້າງໂຮງງານ
ກັ່ນນ້ຳມັນທີ່ປອດໄພ, ທ່ານຄວນຈະເນັ້ນໃສ່ແຜນການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 ການສຳຫຼວດກວດກາເບິ່ງອາກາດທ່ີເປັນມົນລະພິດສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນຫາ 
ຕ່າງໆໃນການຍຸຕິເຫດສຸກເສີນຕ່າງໆ ກ່ອນທີ່ 
ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ. ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນຄວນ 
ຈະສຳຫຼວດກວດກາເບິ່ງອາກາດ 
ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ 
ທັນທີທັນໃດ. ຖ້າຫາກວ່າບໍລິສັດບໍ ່
ໄດ້ເຮັດການສຳຫຼວດມົນລະພິດ, 
ຊຸມຊົນສາມາດເຮັດການສຳຫຼວດ 
ເອົາເອງ (ລາຍລະອຽດເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 
558 ຫາ 561).
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 ການເຜົາໄໝ້ແກັດສາມາດປ່ຽນແທນດ້ວຍວິທີທີ່ປອດໄພກວ່າເກົ່າເຊັ່ນ: ນຳເອົາ 
ແກັດມານຳໃຊ້ຄືນ (ລາຍລະອຽດ ເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 622). 
 ບາງຄັ້ງຄາວຖັງທີ່ໃຊ້ເກັບມ້ຽນນ້ຳມັນດິບ, ນ້ຳມັນແອັດຊັງ ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆອາດ 
ຈະປ່ອຍອາຍພິດອອກມາໃນເວລາເກັບມ້ຽນນ້ຳມັນ, ເອົານ້ຳມັນອອກ ແລະ ທຳຄວາມສະ 
ອາດ.  ນ້ຳມັນເຫ່ົຼານີ້ສາມາດບັນຈຸໄວ້ໃນອຸປະກອນທີ່ດີ  ແລະ ຂັ້ນ ຕອນທີ່ລະອຽດ. ຖັງໃສ່ນ້ຳ 
ມັນ ແລະ ການສົ່ງນ້ຳມັນຜ່ານທໍ່ຕ້ອງໄດ້ກວດກາ ແລະ ສ້ອມແປງຢ່າງປົກກະຕິເພື່ອປ້ອງ 
ກັນການຮົ່ວຊຶມໃສ່ອາກາດ ແລະ ບໍ່ນ້ຳໃຕ້ດິນ.
 ກຳປັ່ນ ແລະ ເຮືອບັນທຸກນ້ຳມັນດິບ ແລະ ນ້ຳມັນແອັດຊັງອາດຈະປ່ອຍອາຍພິດຂຶ້ນ 
ສູ່ອາກາດ ແລະ ຮົ່ວຊຶມລົງນ້ຳ. ຄວນຈະນຳໃຊ້ລະບົບຄວາມປອດໄພຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອ 
ປ້ອງກັນການປ່ອຍ ແລະ ຮົ່ວຊຶມອາຍພິດ. ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນຄວນຈະມີພື້ນສອງ ຫຼື ສາມ 
ຊັ້ນເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວຊຶມ.
 ນ້ຳເປື້ອນທີ່ບັນຈຸສານເຄມີທີ່ເປັນພິດຈະໄຫຼລົ້ນ ແລະ ຮົ່ວຊຶມລົງໃສ່ນ້ຳເລື້ອຍໆ. 
ການສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບນ້ຳເປື້ອນສາມາດຫຼີກເວັ້ນບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້.
 ນ້ຳມັນດິບທີ່ເປິເປື້ອນເຮັດໃຫ້ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ນ້ຳ ແລະ ອາກາດທີ່ເປັນມົນລະພິດເພີ່ມ 
ຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກວ່າໂຮງງານກ່ັນນ້ຳມັນສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອຜະລິດນ້ຳມັນໃຫ້ສະອາດກວ່າ
ເກົ່າ ແລະ  ໜ້ອຍລົງກວ່າເກົ່າ. ການກັ່ນນ້ຳມັນທີ່ສະອາດກວ່າເກົ່າເປັນເຫດໃຫ້ມີມົນລະພິດ 
ໜ້ອຍລົງກວ່າເກົ່າ.

ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ
ຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີນ້ຳມັນ ແມ່ນມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ. ອຸປະຕິເຫດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນ 
ຍ້ອນກຳປັ່ນ, ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນ ແລະ ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນຮົ່ວ. ການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ 
ແລະ ການທຳຄວາມສະອາດທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນໜ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນ.
 ມີຄຳເວົ້າໜຶ່ງທີ່ວ່າ “ນ້ຳມັນ ແລະ ນ້ຳແມ່ນບໍ່ປະສົມກັນໄດ້.” ແຕ່ວ່າເມື່ອເວລານ້ຳ 
ມັນຮົ່ວໄຫຼລົງນ້ຳ, ສານເຄມີທີ່ເປັນພິດທີ່ມາຈາກນ້ຳມັນຈະບໍ່ປະສົມເຂົ້າກັບນ້ຳ ແລະ ຈະຄົງ 
ຢູ່ເປັນເວລາຍາວນານ. ພາກສ່ວນທີ່ໜາຂອງນ້ຳມັນຮົ່ວໄຫຼຈະກະຈາຍໄປປົກໜ້ານ້ຳ ເຮັດ 
ໃຫ້ອາກາດບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນນ້ຳໄດ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປາ, ສັດ ແລະ ພືດຕ່າງໆທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ 
ນ້ຳບໍ່ສາມາດຫັນໃຈໄດ້. ເມື່ອເວລານ້ຳມັນຮົ່ວໄຫຼລົງນ້ຳ, ບັນດາທາດເຄມີທີ່ຫຼົງເຫຼືອຢູ່ໃນ 
ນ້ຳຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳບໍ່ປອດໄພທີ່ຈະເອົາມາດື່ມ, ແມ່ນແຕ່ຄາບນ້ຳມັນທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຫັນ
ທີ່ຂົນຍ້າຍອອກໄປ ແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ນ້ຳບໍ່ປອດໄພຢູ່.
 ເມື່ອເວລານ້ຳມັນຮົ່ວໄຫຼລົງດິນ ມັນຈະທຳລາຍດິນປູກຝັງດ້ວຍການກີດຂວາງບໍ ່
ໃຫ້ອາກາດລົງໄປສູ່ດິນໄດ້ ແລະ ໄດ້ຂ້າສິ່ງຕ່າງໆທີ່ມີຊີວິດທີ່ເຮັດໃຫ້ດິນອຸດົມສົມບູນ. ບາງ 
ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນ ຫຼື ສັດ ເຊັ່ນ: ເມື່ອເວລານ້ຳມັນຕົກໃສ່ຜີວໜັງຂອງຄົນ ແລະ ສັດ, 
ນ້ຳມັນຈະປົກຜີວໜັງ ແລະ ອຸດຕັນບໍ່ໃຫ້ອາກາດເຂົ້າໄປໄດ້. ສານພິດທີ່ມາຈາກນ້ຳມັນຍັງ 
ເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍໂດຍຜ່ານຜີວໜັງ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຊື້ອໂລກຕ່າງໆ.
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ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ.

ເວລາ: 1 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ
ອຸປະກອນ: ໂຖແກ້ວທີ່ໃສສະອາດ, ນ້ຳ ແລະ ນ້ຳມັນພືດ

ເອົານ້ຳໃສ່ໂຖ, ຕື່ມນ້ຳມັນພືດສອງບ່ວງລົງໄປ. ສັ່ນໂຖເພື່ອປະສົມນ້ຳມັນ ແລະ ນ້ຳ ຫຼັງຈາກນັ້ນ 
ໃຫ້ປະໄວ້ເປັນເວລາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ.

ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຜ່ານໄປໃຫ້ກັບມາເບິ່ງໂຖ, ທ່ານຈະເຫັນວ່ານ້ຳມັນສ່ວນຫຼາຍຈະຢູ່ທາງເທິງໜ້າ 
ນ້ຳ. ນ້ຳມັນພືດເປັນອັນຕະລາຍໜ້ອຍ, ແຕ່ສົມມຸດວ່າໂຖແມ່ນແມ່ນ້ຳທ່ີມີນ້ຳມັນຮົ່ວໄຫຼ. ເລີ່ມ 
ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສົມມຸດວ່າມີໝູ່ປາພະຍາຍາມເອົາຕົວ 
ລອດໃນແມ່ນ້ຳທີ່ມີນ້ຳມັນຊັ້ນນຳມັນປະປົນເຊິ່ງໄດ້ອຸດຕັນອາກາດ ແລະ ແສງແດດ. ລອງຈິນ
ຕະນາການເບິ່ງວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບຝູງນົກທີ່ກຳລັງຕາມລ່າຝູງປາໃນແມ່ນ້ຳດັ່ງກ່າວ.

ພະຍາຍາມໃຊ້ບ່ວງ ຕັກເອົານ້ຳມັນອອກຈາກໜ້ານ້ຳ. ພາຍຫຼັງທີ່ຕັກ 
ເອົານ້ຳມັນອອກຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ລອງມາເບິ່ງຝອດນ້ຳມັນຈຳນວນ 
ໜຶ່ງເຫຼືອຢູ່ໃນນ້ຳ. ຝອດດັ່ງກ່າວແມ່ນນ້ຳມັນທີ່ຈົມລົງໄປໃນນ້ຳ.  
ລອງມາພິຈາລະນາຄຳເວົ້າທີ່ເວົ້າມາກ່ອນໜ້າ “ນ້ຳມັນ ແລະ ນ້ຳ 
ແມ່ນບໍ່ປະສົມກັນໄດ້.” ສົນທະນາພາຍໃນກຸ່ມເບິ່ງວ່າໃນເມື່ອນ້ຳ 
ມັນ ແລະ ນ້ຳບໍ່ສາມາດປະສົມກັນໄດ້ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ.

ກິດຈະກຳ: ນ້ຳມັນ ແລະ ນ້ຳປະສົມກັນໄດ້ບໍ?

➊

➋

➌

ມົນລະພິດຂອງນ້ຳທີ່ເກີດຈາກນ້ຳມັນ
ການດື່ມນ້ຳທີ່ມີນ້ຳມັນປະປົນແມ່ນອັນຕະລາຍຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ. ນອກຈາກນີ້ ນ້ຳທີ ່
ໄດ້ມາຈາກບໍລິເວນທີ່ມີການເຈາະນ້ຳມັນຍັງເປັນພິດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.
 ເຄື່ອງຕອງທີ່ໃຊ້ກຳຈັດນ້ຳມັນ ແລະ ສານເຄມີທີ່ເປັນພິດອອກຈາກນ້ຳແມ່ນມີມູນຄ່າ 
ມະຫາສານ.  ການຕົ້ມນ້ຳ,  ໃຊ້ການຂ້າເຊື້ອດ້ວຍພະລັງງານແສງອາທິດ ແລະ ໃສ່ສານຄຼໍຣິນ 
(Chlorine) (ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 112 ຫາ 119) ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ 
ແຕ່ວ່າບໍ່ສາມາດກຳຈັດມົນລະພິດຂອງນ້ຳມັນ.
 ໂດຍປົກກະຕິການໃສ່ສານຄຼໍຣິນລົງໄປໃນນ້ຳ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ມົນລະພິດຂອງນ້ຳມັນ 
ຮ້າຍແຮງໄປກວ່າເກົ່າ ເພາະວ່າມັນຈະໄປປະສົມກັບສານເຄມີຈຳນວນໜຶ່ງຕື່ມອີກ ເອີ້ນວ່າ: 
ສານເຟໂນນ (Phenols) ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດສານ ພິດເຄມີໃໝ່ທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ ເອີ້ນວ່າ: 
ສານໂຄລໂຣເຟໂນນ (Chlorophenol.)
 ຖ້າຫາກວ່ານ້ຳມັນທີ່ໄດ້ຮົ່ວໄຫຼລົງໄປໃນນ້ຳ ແລະ ໄດ້ຜ່ານການກຳຈັດແລ້ວ ຫຼື ແມ່ນ 
ແຕ່ເຮົາບໍ່ສາມາດແນມເຫັນນ້ຳມັນຢູ່ໃນນ້ຳ, ນ້ຳດັ່ງກ່າວອາດຈະຍັງບໍ່ປອດໄພຢູ່ຄືເກົ່າ. ສານ 
ພິດຫຼາຍຊະນິດຈະຢູ່ໃນນ້ຳເປັນເວລາຍາວນານ. ວິທີດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ແນ່ໃຈວ່າ ນ້ຳມີຄວາມ
ປອດໄພແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາ.
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ວິທີຮັກສາຄວາມປອດໄພ ພາຍຫຼັງການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ
● ຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດນ້ຳມັນ. ຮັກສາເດັກນ້ອຍ ແລະ 
ສັດໃຫ້ ຫ່າງໄກຈາກນ້ຳມັນທີ່ຮົ່ວໄຫຼ. ຖ້າຫາກເປັນໄປ
ໄດ້, ໃຫ້ລ້ອມຮົ້ວບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃສ່ປ້າຍເຕືອນ 
ໄວ້.
● ໃຊ້ແຫຼ່ງນ້ຳຢູ່ທາງຍອດນ້ຳຂອງບໍລິເວນນ້ຳມັນ
ຮົ່ວໄຫຼ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຍ່າງໃນ 
ໄລຍະທາງຫ່າງໄກກໍ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າກໍ່ກຸ້ມ 
ຄ່າກັບການປ້ອງກັນສຸຂະພາບ. ຢູ່ບໍລ ິ
ເວນທ່ີມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ, 
ການໃຊ້ນ້ຳຝົນແທນອາດຈະ 
ເປັນວິທີທີ່ປອດໄພກວ່າ.
● ຫຼີກເວັ້ນການກິນສັດ 
ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປູ, ກຸ້ງ   
ແລະ ຫອຍທີ່ອາໄສຢູ່
ໃກ້ກັບບໍລິເວນນ້ຳມັນ 
ຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ຢູ່ບໍລິເວນ 
ລຸ່ມນ້ຳຂອງບໍລິເວນນ້ຳ 
ມັນຮົ່ວ ໄຫຼ. ສັດເຫຼົ່ານີ້ 
ແມ່ນປົນເປື້ອນໄປດ້ວຍ
ສານພິດຄືກັນກັບແມງກະພຸນ (Sponges).
● ຫຼີກເວັ້ນການອາບນ້ຳທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນ້ຳມັນ. ຖ້າຫາກມີຄົນຕົກລົງໄປໃນນ້ຳ 
ທີ່ມີຄາບນ້ຳມັນ ໃຫ້ອາບດ້ວຍນ້ຳສະອາດ ແລະ ສະບູຂ້າເຊື້ອທັນທີທັນໃດ.
● ແຈ້ງໃຫ້ເພື່ອນບ້ານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ, ນັກຂ່າວ ແລະ ອົງການທີ່ບໍ່ຂ້ຶນກັບລັດຖະບານ 
ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຮັບຮູ້.
● ສຶກສາໃຫ້ຄົນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ ໂດຍຜ່ານໂຮງ 
ຮຽນ ແລະ ການເຕົ້າໂຮມຂອງຊຸມຊົນ.

ພວກເຮົາພາກັນໄປເອົາ
ນ້ຳຢູ່ສວນຂອງລຸງແທນ

ເນາະ!

ການກຳຈັດນ້ຳມັນທີ່ຮົ່ວໄຫຼ
ການກຳຈັດນ້ຳມັນທີ່ຮົ່ວໄຫຼແມ່ນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນ. ບໍລິສັດອາດ 
ຈະອ້າງວ່າພວກເຂົາສາມາດກຳຈັດການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນທຸກຊະນິດ. ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ, 
ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດສາມາດກຳຈັດໄດ້ດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ, ນ້ຳມັນທີ່ຮົ່ວໄຫຼ ແລະ 
ການກຳຈັດ ຖືວ່າຍັງອັນຕະລາຍ ແລະ ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງມະຫາສານ. ຄົນເຮົາ 
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ມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນ້ຳມັນທີ່ຮົ່ວໄຫຼ 
ຍ້ອນບໍ່ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນໃນ 
ຫຼາຍກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ເມື່ອມີນ້ຳມັນຮົ່ວໄຫຼ ບໍລ ິ
ສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນຄວນ 
ຈະກຳຈັດຄາບນ້ຳມັນໄວ 
ເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ການ 
ເ ອົາຄາບນ້ຳ ມັນດຳໆ 
ອອກຈາກພື້ນໜ້ານ້ຳ  ຫຼື  
ດິນ ບໍ່ແມ່ນຈະສາມາດ 
ເອົາສ່ິງອັນຕະລາຍອອກໄປໄດ້ 
ສະເໝີ ເພາະວ່າສານພິດຈາກ 
ນ້ຳມັນຈະຢູ່ໃນນ້ຳ ແລະ ດິນປູກ 
ຝັງນັ້ນ.

ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນນໍ້າ ຫຼື ດິນ 
ທາດເຄມີທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳມັນຈະທຳລາຍຄົນ, ສັດ, ພືດ, ດິນ ແລະ ນ້ຳ.

ການກຳຈັດນ້ຳມັນທີ່ຮົ່ວໄຫຼໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນງານຫຼາຍຄົນລົ້ມປ່ວຍ
ໃນປີ 1989, ມີກຳປັ່ນຂົນນ້ຳມັນລຳໜຶ່ງຊື່ວ່າ: ເອັກຊອນ ວານເດ (Exxon Valdez) ໄດ້ຕິດຢູ່ແຄມ 
ຝັ່ງທະເລຂອງລັດອະລາສກາ (Alaska) ເຮັດໃຫ້ນ້ຳມັນຫຼາຍລ້ານແກນລອນຮົ່ວໄຫຼລົງໄປໃນນ້ຳ.  
ນຳ້ມນັ ທີຮ່ົວ່ໄຫໄຼດຂ້າ້ສດັ ແລະ ນກົຈຳນວນນບັບໍຖ່ວ້ນ ແລະ ໄດທ້ຳລາຍອດຸສະຫະກຳປະມງົທອ້ງຖິນ່. 
ນ້ຳມັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍຮອດທຸກມື້ນີ້.
 ບໍລິສັດເອັກເຊິນ ວານເດ ໄດ້ຈ້າງກຳມະກອນ 10,000 ຄົນ ເພື່ອກຳຈັດນ້ຳມັນທີ່ຮົ່ວໄຫຼ ແລະ  
ຊ່ວຍຊີວິດບັນດາສັດຕ່າງໆ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດເຮັດວຽກ 12 ຫາ 16 ຊົ່ວ 
ໂມງຕໍ່ມື້ ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ເພື່ອກຳຈັດຄາບນ້ຳມັນ ແລະ ພະຍາຍາມປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມ.  
ພວກເຂົາໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳມັນເຂົ້າໄປໃນຜີວໜັງ ແລະ ໃສ່ໜ້າກາກເພື່ອປ້ອງກັນ 
ການຫັນໃຈເອົາອາຍພິດ.
 ໃນຕອນແລງຂອງແຕ່ລະມື້ ກຳມະກອນໄດ້ຖອດເສື້ອຄຸມ, ເກີບໂບກ ແລະ ຖົງມື. ເຂົາເຈົ້າໄດ ້
ອາບນໍ້າ ແລະ ຊັກຊຸດຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍນ້ຳຢາລະລາຍເຄມີ ແລະ ມື້ຕໍ່ມາເຂົາເຈົ້າໄດ້ສວມໃສ່ຊຸດທີ ່

ບໍ ລິ ສັດ ນ້ີ ໄດ້ ເວົ້າ ວ່າ 
ຂີ້  ຕົມ  ສານ ພິດ  ນ້ີ  
ແມ່ນ ດີ ສຳ ລັບ ພືດ 
ພັນ ຕ່າງໆ

 ເຈົ້າ ບ່ໍ ສາ ມາດ ກິນ ພືດ 
ພັນ ໃດໆ ກ່ໍ ຕາມ ທ່ີ ເກີດ 
ຢູ່ ບ່ອນ ນ້ັນ ເຖິງ ເວ ລາ 
ຈະ ຜ່ານ ໄປ ເປັນ ລ້ານໆ 
ປີ ກໍ່ ຕາມ. 
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ອຸປະກອນບາງຊະນິດທີ່ໃຊ້ດູດຊືມນ້ຳມັນມີ: 
ເຟືອງ, ຂີ້ເລື່ອຍ, ເປືອກສາລີ, ຂົນສັດປີກ, 

ດິນດາກ, ຂົນແກະ ແລະ ຂີ້ຊາຍ.

ວິທີປະຕິບັດໃນກໍລະນີນ້ຳມັນຮົ່ວໄຫຼ
ເມື່ອເວລາມີນ້ຳມັນຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ຊຶມອອກຈາກຖັງເກັບມ້ຽນ, ທ່ານຄວນຈະຄວບຄຸມໄວ້ ແລະ  
ດູດອອກໄປ. ເມື່ອນ້ຳມັນຮົ່ວໄຫຼ ຖືກດູດອອກໄປ, ນ້ຳມັນ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ນຳໃຊ ້
ຕ້ອງນຳໄປຖິ້ມຢ່າງປອດໄພ ເຊັ່ນ: ຖິ້ມລົງໃນຂຸມທີ່ກັ້ນດ້ວຍຊີມັງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນມົນລະພິດ 
ຕໍ່ກັບບໍ່ນ້ຳໃຕ້ດິນ.
 ພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມ ແລະ ດູດເອົາຄາບນ້ຳມັນ, ແຕ່ວ່າວິທີດັ່ງກ່າວນີ້ ອາດ 
ຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີອຸປະກອນສະເພາະ. ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າໄປກຳຈັດ 
ຄາບນ້ຳມັນອາດຈະລົ້ມປ່ວຍໄດ້. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຂົນເອົາຄາບນ້ຳມັນອອກມາ 
ດ້ວຍຄຸອາດເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນວິທີກຳຈັດນ້ຳມັນທີ່ຮົ່ວໄຫ ຼ
ດ້ວຍອຸປະກອນ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ໄດ້ທຳຄວາມສະອາດເພື່ອໄປເຮັດວຽກຄືເກົ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະສວມໃສ່ຊຸດປ້ອງກັນ, ກຳມະກອນ 
ຫຼາຍຄົນຍັງຈົ່ມວ່າເຂົາເຈົ້າມີອາການໄອ, ເຈັບຫົວ, ວິນຫົວ ແລະ ຂີ້ມູກໄຫຼ. ກຳມະກອນຄົນໜຶ່ງເວົ້າ 
ວ່າ: “ຢູ່ໃນບ່ອນນອນທຸກໆຄົນພາກັນໄອໃນເວລາກາງຄືນ ຄ້າຍກັບເປັນວັນນະໂລກປອດ”. 10 ປີຕໍ ່
ມາກຳມະກອນຫຼາຍຄົນໄດ້ເສຍຄວາມຈຳ, ເປັນໂລກປອດ ແລະ ເປັນໂລກມະເຮັງ. ກຳມະກອນຫຼາຍ 
ຮ້ອຍຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ.
 ບໍລິສັດເອັກຊອນ  ວານເດ  ຖືກຮ້ອງຟ້ອງເພື່ອຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ. ແຕ່ວ່າຫຼາຍປີຕໍ່ມາພວກ 
ເຂົາບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຫຍັງເລີຍ.
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➊ ➋

ພາຍຫຼັງທ່ານຕັກນ້ຳມັນທີ່ຮົ່ວໄຫຼອອກ 
ຈາກໜ້ານ້ຳໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍແລ້ວ, ໃຫ ້
ດູດນ້ຳອອກຈາກຄາບນ້ຳມັນ ແລະ ຂົນ 
ຍ້າຍອອກໄປ. ສ່ວນຄາບນ້ຳມັນທີ່ເຫຼືອ 
ໃຫ້ຈູດຖິ້ມ. ການຈູດນ້ຳມັນອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ຄວັນໄຟເປັນພິດ, ແຕ່ວ່າມັນອາດຈະ 
ເປັນວິທີທ່ີດີກວ່າທ່ີຈະປະນ້ຳມັນໄວ້ໃນນ້ຳ.

ທ່ານຄວນປ້ອງກັນຄາບນ້ຳມັນເອົາໄວ້ 
ໃນສະຖານທີ່ ທ່ີ ກ້ັນດ້ວຍສາຍເຫຼັກ 
ລວດທີ່ຄຶງຂວາງນ້ຳ ເຊິ່ງເປັນຮົ້ວກັ້ນໃນ 
ໜ້ານ້ຳທີ່ມັດໃສ່ສະໝໍເຮືອ, ມັດໃສ່ເຮືອ  
ຫຼື ວັດຖຸອື່ນທີ່ຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລ. ການ 
ກັ້ນດ້ວຍສາຍເຫຼັກລວດທີ່ຄຶງຂວາງນ້ຳ
ອາດຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄາບນ້ຳມັນໄຫຼ 
ອອກໄປໄກ.

➍➌

ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ຕັກຄາບນ້ຳມັນອອກ 
ຈາກໜ້ານ້ຳ ແລະ ໃຊ້ທໍ່ຢາງດູດເຂົ້າໄປ 
ໃນຖັງເກັບນ້ຳເປື້ອນ.

ທ່ານສາມາດູດຄາບນ້ຳມັນ ດ້ວຍອຸປະ 
ກອນຕ່າງ  ເຊັ່ນ: ຂີ້ເລື່ອຍ, ໄຄຫີນ, ຂົນ 
ສັດປີກ ຫຼື ດິນດາກ.
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ວິທີປ້ອງກັນໃນເວລາກຳຈັດຄາບນ້ຳມັນທີ່ຮົ່ວໄຫຼ
ຖ້າຫາກທ່ານ ຫຼື ຊຸມຊົນຂອງທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງກຳຈັດນ້ຳມັນທີ່ຮົ່ວໄຫຼດ້ວຍຕົວເອງ ຫຼື ບໍລິ 
ສັດຈ້າງ, ທ່ານຄວນຮັບຮູ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

● ນ້ຳມັນເປັນສານພິດສະເໝີ. ການສຳຜັດ ຫຼື ຫັນໃຈເອົານ້ຳມັນສາມາດນຳໄປສູ່ບັນຫາ
ສຸຂະພາບຕ່າງໆ (ລາຍລະອຽດເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 628).
● ນ້ຳຢາລະລາຍທີ່ໃຊ້ກຳຈັດຄາບນ້ຳມັນເປັນພິດເຊັ່ນກັນ ແລະ ສາມາດນຳໄປສູ່ບັຫາ
ສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍຢ່າງ (ລາຍລະອຽດເບິ່ງຢູ່ໜ້າ 628).
● ທໍ່ບັນຈຸຄວາມດັນສູງທີ່ໃຊ້ພົ່ນນ້ຳມັນໃສ່ຫີນກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນອາຍແກັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ຫັນໃຈເອົາໄດ້ງ່າຍ. ການປະຕິບັດຄືດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດນຳໄປສູ່ການເຈັບຄໍ ແລະ ໂລກ 
ປອດ.
● ບໍລິສັດທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກຳຈັດການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນຄວນຈະສະໜອງເຄື່ອງ
ປ້ອງກັນ ເຊັ່ນ: ຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງ, ຖົງມື, ເກີບໂບກ, ເຄື່ອງຊ່ວຍຫັນໃຈ, ແວ່ນຕາປ້ອງກັນ 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ໝວກປ້ອງກັນຫົວ (ລາຍລະອຽດເບິ່ງເອກະສານຕິດຂັດ ກ).
● ການເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງຢູ່ບໍລິເວນນ້ຳທີ່ເປິເປື້ອນໄປດ້ວຍຄາບນ້ຳມັນ ຫຼື ການສຳ 
ຜັດກັບນ້ຳຢາລະລາຍສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍຢ່າງ. ການ 
ເຮັດວຽກໜ້ອຍຊົ່ວໂມງ ແລະ ການພັກຜ່ອນຫ່າງໄກຈາກສານພິດໃນໄລຍະການປ່ຽນ
ການເຮັດວຽກເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ການວາງແຜນເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານອາໄສຢູ່ບ່ອນທີ່ຂຸດບໍ່ນ້ຳມັນ ຫຼື ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ, ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກ 
ກັບຊຸມຊົນເພ່ືອວາງແຜນການເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງທຸກໆ 
ຄົນໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ ເຊັ່ນ: ການເຜົາໄໝ້ແກັດທຳມະຊາດ ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼ 
ຂອງນ້ຳມັນ. (ຖ້າຢາກສຶກສາການວາງແຜນເພື່ອຄວາມປອດໄພປະກອບມີຫຍັງແດ່ ເບິ່ງຢູ່ 
ໜ້າ 663)

ສ້າງແຜ່ນທີ່ຂອງຊຸມຊົນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການວາງແຜນເພື່ອຄວາມທີ່ປອດໄພແມ່ນການຮັບຮູ້ບັນຫາຕ່າງໆລະບາດຢູ່
ໃສ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຢູ່ໃສເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ມີສະຕິໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ. 
ການສ້າງແຜນທີ່ຂອງຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍບັນຫາດັ່ງກ່າວ.ໃຫ້ຮ່ວມມືກັບບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ມາ 
ຈາກຊຸມຊົນເພື່ອແຕ້ມແຜນທີ່ບ່ອນທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່. ໃນແຜນທີ່ໃຫ້ບັນຈຸສະຖານທີ່ຕ່າງໆ 
ເຂົ້ານຳ ເຊັ່ນ: ບໍ່ນ້ຳມັນ, ສະຖານເຈາະບໍ່ນ້ຳມັນ, ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ, ຂຸມເກັບມ້ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອ, 
ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ ແລະ ແຫຼ່ງອື່ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ. ນອກຈາກນີ້ ໃຫ້ບັນຈຸສະຖານ  
ທີ່ຕ່າງໆທີ່ທ່ານນຳໃຊ້ນ້ຳ, ປູກພືດ ແລະ ເກັບກ່ຽວພືດ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ 
ຂອງຊຸມຊົນ.
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ໃນກຸ່ມພວກເຮົາມີຈັກຄົນມີ
ໂທລະສບັມຖື ືເຊິງ່ພວກເຮາົ 
ຈະສາມາດນຳໃຊໃ້ນກລໍະນີ
ເກີດເຫດສຸກເສີນ.

 ໃຫ້ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ, ອຸບັດຕິເຫດຕ່າງໆ 
ຫຼື ມົນລະພິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ມີຜົນກະທົບຫຍັງແດ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນ? ໃຫ້ໝາຍໃສ່ 
ແຜ່ນທີ່ບ່ອນທີ່ທ່ານເຫັນຜົນກະທົບຂອງການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນໃຫ້ສ້າງບັນຊ ີ
ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ທ່ານມີ ແລະ ວາງແຜນເພື່ອນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ.

ໃຫ້ນັດປະຊຸມກັນ ແລະ ວາງແຜນການ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ

● ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ຢູ່ຕົ້ນນ້ຳ ຫຼື ຖັງໃສ່ນ້ຳຂອງຊຸມຊົນ
● ປ່ຽນນ້ຳທີ່ເກັບມ້ຽນທຸກໆ 6 ຫາ 12 ເດືອນ
● ລົດບັນທຸກ ຫຼື ພາຫະນະອື່ນໆ ເພື່ອຂົນສົ່ງ 
ຢ່າງປອດໄພ  
● ຄັດເລືອກ 1 ຄົນ ຫຼື ຫຼາຍຄົນເພື່ອເຕືອນຊຸມ 
ຊົນໃກ້ຄຽງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່, ແລະ ສື່ໃຫ້ຮັບຮູ້ໃນກໍ 
ລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ
● ໂຮງຮຽນ, ໂບດ ຫືຼ ສະຖານທີ່ໃຊ້ຈັດກອງປະ 
ຊຸມ
● ໂທລະສັບ ຫຼື ວິທະຍຸເພື່ອຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍ 
ເຫຼືອ ແລະ ເຕືອນເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ສື່ໃຫ້ຮັບຮູ້
● ເລກໂທລະສັບຂອງໂຮງໝໍ, ຄລີນິກ ແລະ 
ອາສາສະໝັກດູແລສຸຂະພາບ

● ທ່ານ Joseph
● ທ່ານ Sala, Naisha, Njuma
● ລົດແທັກຊີຂອງທ່ານ Amed, 
ລົດບັນທຸກຂອງທ່ານ Kwame
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ການກົດດັນໃຫ້ ບໍລິສັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນຄວນບັນທຶກການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA) ກ່ອນ 
ຈະດຳເນີນການເຈາະນ້ຳມັນ. ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສະແດງໃຫ ້
ເຫັນວ່າ ບໍລິສັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນກໍລະນີເກີດການຮົ່ວໄຫຼຂອງ
ນ້ຳມັນ. ໃຫ້ສົນທະນາກັນວ່າ ຊຸມຊົນສາມາດໃຊ້ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ
ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ. ຕົວຢ່າງ: ທ່ານສາມາດຮຽກ 
ຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດປິດທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນທີ່ກ່ໍໃຫ້ເກີດການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນຈົນກວ່າຈະກຳຈັດຄາບ
ນ້ຳມັນໃຫ້ໝົດໄດ້ບໍ່? ບໍລິສັດສາມາດສະໜອງນ້ຳດື່ມໃຫ້ຊຸມຊົນ, ຈ່າຍຄ່າກວດສຸຂະພາບ 
ແລະ ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍຊັບສິນໄດ້ບໍ່? (ຖ້າຢາກສຶກສາກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມເບິ່ງເອກະສານຕິດຄັດ ຂ.)

ການຟື້ນຟູດິນທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍນ້ຳມັນ
ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງໃນໄລຍະຍາວ. ຖ້າຫາກວ່ານ້ຳມັນ 
ຖືກກຳຈັດ ແລະ ດິນຖືກປະປ່ອຍໃຫ້ຟື້ນຟູເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ການຟື້ນຟູດິນໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ
ຄືນແມ່ນອາດຈະເປັນໄປໄດ້; ແຕ່ວ່າຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆປີ. (ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ 
ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູດິນເບິ່ງຢູ່ພາກທີ 11 ໜ້າ 606.)

ວິທີໃໝ່ທີ່ໃຊ້ກຳຈັດນ້ຳມັນທີ່ຮົ່ວໄຫຼ
ພາຍຫຼັງການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນກາຊວນຢູ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ລັດຖະບານໄດ້ສອບຖາມ  
ບລໍສິດັຕາ່ງໆວາ່ສາມາດກຳຈດັໄດແ້ນວໃດ. ດນິປກູຝັງບອ່ນທີນ່ຳ້ມນັຮົວ່ໄຫໄຼດຄ້ນູຂ້ຶນເປນັກອງ  ແລະ  
ແຕ່ລະບໍລິສັດໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ກຳຈັດໂພນດິນແຕ່ລະກອງ.
 ມີບໍລິສັດນ້ອຍແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດທຸລະກິດການປູກ ແລະ ຂາຍເຫັດທີ່ສາມາດກິນໄດ້. ເຈົ້າຂອງ 
ທຸລະກິດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຫັນວ່າເຫັດສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ພາຍຫຼັງໄຟໄໝ້ປ່າ ແລະ ໄຟທຳມະຊາດອື່ນໆ. 
ລາວເຊື່ອວ່າ ເຫັດມີພະລັງໃນການຟື້ນຟູດິນທີ່ຖືກທຳລາຍ. ທີມງານຂອງລາວໄດ້ເອົາຮາກຂອງເຫັດ
ນາງລົມລົງໄປໃນກອງດິນທີ່ບັນຈຸຄາບນ້ຳມັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ເອົາແນວປົກກອງດິນ ແລະ 
ລໍຖ້າ.
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 6 ເດືອນຕໍ່ມາ ເຂົາເຈົ້າເອົາແນວປົກກອງດິນອອກ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນແມ່ນເປັນຕາປະ 
ຫຼາດໃຈ. ພື້ນທີ່ດິນດັ່ງກ່າວແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍດອກເຫັດທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ເຊິ່ງບາງດອກມີເສັ້ນລັດສະໝ ີ
ຜ່າກາງຍາວ 30 ຊັງຕີແມັດ. ພວກເຂົາໄດ້ນຳເອົາເຫັດ ແລະ ດິນເຂົ້າໄປຫ້ອງທົດລອງ ເພື່ອກວດກາ 
ເບິ່ງ. ຜ່ານການກວດກາເບິ່ງເຫັນວ່າ ເຫັດດັ່ງກ່າວບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍຂອງນ້ຳມັນ ແລະ ສານພິດເຄມີອື່ນໆ. 
ເຫັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ດິນກັບຄືນມາອຸດົມສົມບຸນຄືນອີກໃໝ່.
 ເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນເກີດຂຶ້ນຕໍ່ມາຄື: ພາຍຫຼັງທີ່ເຫັດເຕີບໂຕ, ແມງວັນໄດ້ມາໄຂ່ໃສ່ 
ແລະ ໜອນໄດ້ກຳເນີດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ນົກໄດ້ມາກິນໜອນ ແລະ ສັດນ້ອຍອື່ນໆໄດ້ເລີ່ມມາກິນໜອນ 
ແລະ ເຫັດ. ຝູງນົກ ແລະ ສັດອື່ນໄດ້ນຳເອົາແກ່ນພືດມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພືດພັນຕ່າງໆເລີ່ມຈະເລີນເຕີບ
ໂຕ. ຈາກກອງດິນທີ່ເປັນມົນລະພິດ ໄດ້ກາຍມາເປັນສວນທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊີວິດນາໆປະເພດ.
ວິທີດັ່ງກ່າວເປັນການທົດລອງ, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າມັນອາດຈະໄດ້ຜົນກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະຖານທີ່ 
ອື່ນໆ. ການຄົ້ນພົບເຫັດ ຫຼື ວິທີແກ້ໄຂທາງທຳມະຊາດອື່ນໆ ສາມາດກຳຈັດການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ
ແມ່ນຍັງຕ້ອງການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມຢ່າງລະອຽດ.

ຄວາມຍຸຕິທຳຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
ວິທີດຽວເທົ່ານັ້ນສຳລັບຄົນເຮົາ ເພື່ອປ້ອງກັນສຸຂະພາບໃນບໍລິເວນທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍ 
ນ້ຳມັນແມ່ນຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າ ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີ່ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳມັນ ຕ້ອງປະຕິບັດໃນ 
ທາງທີ່ປ້ອງກັນຄົນເຮົາຈາກຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້  
ແກ່ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ. ເພາະວ່ານ້ຳມັນເປັນສິ່ງທີ່ມີຄ່າ, ຜູ້ທີ່ເຮັດກິດຈະການຂຸດ 
ຄົ້ນນ້ຳມັນ ແມ່ນໄດ້ເງິນມະຫາສານຈາກນ້ຳມັນ.

ການປະທ້ວງການຂຸດນ້ຳມັນຂອງແມ່ຍິງຊາວໄນຈີເຣຍ
ແຕ່ກ່ອນເມືອງໄນເຈີຣີເວີເດລຕ້າ (Niger River Delta) ຢູ່ປະເທດໄນຈີເຣຍເຄີຍເປັນດິນແດນທີ່ອຸ
ດົມສົມບຸນໄປດ້ວຍປານາໆຊະນິດ, ສັດປ່ານາໆຊະນິດ ແລະ ໄຮ່ນາທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ຄັ້ງທໍາອິດທີ່ບໍລິ 
ສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນເຂົ້າມາໃນດິນແດນແຫ່ງນີ້, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະນຳຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດມາໃຫ້ໝົດທຸກຄົນ. ແຕ່ວ່າພາຍຫຼັງຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ ຜ່ານໄປ, ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ 
ຄຳໝັ້ນສັນຍາ. ດັ່ງທີ່ແມ່ຍິງຊາວໄນຈີເຣຍຄົນໜຶ່ງໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງວ່າ: “ພວກເຮົາພາກັນອຶດຫີວ 
ຕັງ້ແຕບ່ລໍສັິດເຂົາ້ມາໃນທີນ່ີໃ້ນປ ີ1970, ພວກເຂາົໄດປ້ະຕິເສດພວກເຮາົທກຸໆສິງ່.  ພວກເຮາົບໍມ່ຫີຍງັ 
ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນນອກຈາກແມ່ນ້ຳ ແລະ ຫວ້ຍນ້ຳເປັນມົນລະພິດ, ການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ຕົ້ນ 
ໄມ້ໃນບຶງ ແລະ ສຽງຟົດນັນຂອງການເຜົາໄໝ້ແກັດທຳມະຊາດ. ພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຫວັງຫຍັງ, ແຕ່ 
ກົງກັນຂ້າມເຂົາເຈົ້າກຳລັງໄດ້ກຳໄລຢ່າງມະຫາສານຈາກຂອງຂວັນທ່ີພະເຈົ້າປະທານມາໃຫ້ພວກ 
ເຮົາ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສົນໃຈ ແລະ ຮັບຟັງຕໍ່ກັບການຮ້ອງໄຫ້ຂອງພວກເຮົາ.”



636 ນ້ຳມັນ, ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ແລະສິດທິມະນຸດ

 ແມ່ຍິງຊາວໄນຈີເຣຍໄດ້ພາກັນລົນນະລົງການປະທ້ວງ ເພື່ອຄວາມສະຫງົບສຸກໂດຍການ 
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກເຜົ່າໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. ພວກແມ່ຍິງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດເຊັບຣອນ- 
ເທັກຊາໂກ້ (Chevron-Texaco) ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນໃນເຂດດັ່ງ 
ກ່າວ ໃຫ້ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການສຶກສາ, ນ້ຳໃຊ້, ໄຟຟ້າ ແລະ ການ 
ພັດທະນາຊຸມຊົນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຕໍ່ກັບຜົນເສຍຫາຍທັງໝົດທີ່ບໍລິສັດຂຸດ 
ຄົ້ນນ້ຳມັນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ.
 ບໍລິສັດເຊັບຣອນ-ເທັກຊາໂກ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຈາກລັດຖະບານເພື່ອຕອບໂຕ້ດ້ວຍວິທີການທີ່ 
ເອີ້ນວ່າ: ກຳປັ້ນຕີເຫຼັກ (iron fist). ຕຳຫຼວດ ແລະ ທະຫານໄດ້ຍິງແກັດນ້ຳຕາໃສ່ກຸ່ມປະທ້ວງແມ່ຍິງ, 
ຕີ ແລະ ລົງໂທດເຂົາເຈົ້າ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ລົ້ມຕາຍຈາກເຫດປະທ້ວງ, ແຕ່ວ່າພວກ 
ແມ່ຍິງໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ສ້າງສັນ. ບາງຄົນໄດ້ຢືນເຝົ້າປະທ້ວງຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ ່
ຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນ, ບາງຄົນໄດ້ເຂົ້າຢຶດສະຖານີຂາອອກ ແລະ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຢຶດສະຖານ ີ
ຂົ່ນສົ່ງທາງນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳໄນເຈີ (Niger River) ເພື່ອຍຸຕິການຂົ່ງສົ່ງນ້ຳມັນ. ບໍລິສັດ ເຊັບຣອນ-ເທັກ 
ຊາໂກ້ ໄດ້ສູນເສຍເງິນຫຼາຍກວ່າ $100,000 ຕໍ່ມື້ ຈາກການເຂົ້າຢຶດສະຖານີສົ່ງອອກ ແລະ ຂົ່ນສົ່ງ 
ທາງນ້ຳ.
 ໃນທີ່ສຸດເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດນ້ຳມັນໄດ້ຍອມ. ບໍລິສັດເຊັບວຣອນເທັກຊາໂກ້ ໄດ້ຕົກລົງ
ຊອກວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຄງການບໍລິການການເງິນຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອຊ່ວຍ 
ເຫຼືອແມ່ຍິງເຮັດທຸລະກິດດ້ວຍຕົວເອງ. ນອກຈາກນີ້ ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສັນຍາທີ່ສະໜອງໂຮງຮຽນ, ໂຮງ 
ໝໍ, ນ້ຳໃຊ້ ແລະ ໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ.
 ການປະພຶດທີ່ໂຫດຫ້ຽມຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນ ແລະ ການເຂົ້າຂ້າງຂອງລັດຖະບານ 
ໄນຈີເຣຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈທີ່ຫາຜົນກຳໄລເພື່ອຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ. ແມ່ຍິງຊາວໄນຈີ
ເຣຍໄດ້ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກຮຽກຮ້ອງສ່ວນແບ່ງຜົນປະໂຫຍດຈາກບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳ
ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງດຽວ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນ
ຫຼາຍປະເທດໄດ້ຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອປ້ອງກັນຄົນ, ນ້ຳ ແລະ ຊີວິດສັດປ່າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ຈາກມົນລະພິດ ແລະ ເພື່ອເງື່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ. ນອກຈາກນີ້ ກົດໝາຍ 
ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຂົງເຂດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ຍັງບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນມ ີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະມີປະສິດທິພາບກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ
ທຸກຄົນພ້ອມໃຈກັນບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນປະຕິບັດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.



637ນ້ຳມັນ, ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ແລະສິດທິມະນຸດ

ກໍລະນີການຕໍ່ສູ້ກັບບໍລິສັດເທັກຊາໂກ້ (Texaco)
ຕອນທີ່ບໍລິສັດເທັກຊາໂກ້ເຂົ້າມາເຈາະບໍ່ນ້ຳມັນໃນປະເທດເອກວາດໍ, ຊົນເຜົ່າໂກຟານ (cofan) ບໍ່ໄດ ້
ມີຄວາມຄິດຫຍັງວ່າບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນຂອງສະຫະລັດ ຈະມາທຳລາຍການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກ 
ເຂົາ. ເວລາຜ່ານໄປ 20 ກວ່າປີ ບໍລິສັດໄດ້ຖິ້ມເສດນ້ຳມັນ ແລະ ນ້ຳເປື້ອນທີ່ເປັນພິດຈຳນວນຫຼາຍ 
ລ້ານລິດລົງໃສ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 ແມ່ນ້ຳຫຼາຍສາຍທີ່ເຄີຍເປັນອູ່ເຂົ້າອູ່ປາຂອງຊົນເຜົ່າໂກຟານຫຼາຍຮຸ່ນຄົນ ໄດ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງ 
ອາຫານທີ່ໄຮ້ປະໂຫຍດ. ປະຊາຊົນໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະມື້ເພື່ອຊອກຫານ້ຳດື່ມ ແລະ ລ່າ  
ສັດ. ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນໄດ້ໜີອອກຈາກຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນການທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ. ຜູ້ນຳຊົນ 
ເຜົ່າໂກຟານເວົ້າວ່າ ບໍລິສັດເທັກຊາໂກ້ ໄດ້ທຳລາຍວິຖີການດຳລົງຊີວິດແບບດັ້ງເດີມຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ແລະ ໄດ້ເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດເຊື້ອໂລກຕໍ່ກັບປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ. ພົນລະເມືອງຊົນເຜົ່າໂກຟານ
ລົດໜ້ອຍຖອຍລົງຈາກ 15,000 ຄົນ ເຫຼືອພຽງ 5,000 ຄົນ.
 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກສິ່ງເປິເປື້ອນຂອງບໍລິສັດເທັກຊາໂກ້ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງແນວຮ່ວມເພື່ອປ້ອງ 
ກັນແມ່ນ້ຳອາມາຊອນ. ພວກເຂົາໄດ້ຈັດຕັ້ງການດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍ 
ແຮງ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມຜົນກະທົບຂອງສຸຂະພາບທີ່ເກີດຈາກການຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນ ຂອງບໍລ ິ
ສັດເທັກຊາໂກ້ ແລະ ໄດ້ພົບປະກັບນັກເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ມາຈາກນະຄອນຫຼວງກ ີ
ໂຕ້ ແລະ ນັກກົດໝາຍທີ່ມາຈາກສະຫະລັດ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະ ວາງແຜນຮ່ວມກັນ. ຜູ້ນຳ 
ຂອງເຜົ່າ ແລະ ນັກເຄື່ອນໄຫວການເມືອງໄດ້ຍ່າງ, ຂີ່ເຮືອ ແລະ ຍົນເດີນທາງໄປນະຄອນນີວຢອກ  
ເພື່ອຍື່ນຟ້ອງຄະດີຫຼາຍຕື້ໂດລາຕໍ່ກັບບໍລິສັດເທັກຊາໂກ້.
 ບໍລິສັດເທັກຊາໂກ້ ພະຍາຍາມຍົກເລີກຄະດີຄວາມດັ່ງກ່າວ ໂດຍອ້າງວ່າຄະດີຄວນຈະຖືກ 
ແກ້ໄຂໃນສານຂອງປະເທດເອກວາດໍ ເພາະວ່າມົນລະພິດເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ. ນັກເຄື່ອນ 
ໄຫວດ້ານການເມືອງກັງວົນວ່າ ການໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທຳຢູ່ປະເທດເອກວາດໍຄົງເປັນໄປໄດ້ຍາກ.  
ພວກເຂົາໄດ້ອະທິບາຍຕໍ່ສານວ່າ ການຕັດສິນຄະດີກ່ຽວກັບມົນລະພິດຕໍ່ກັບແມ່ນ້ຳອາມາຊອນ ຕ້ອງ 
ດຳເນີນຢູ່ປະເທດສະຫະລັດ ເພາະວ່າການຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນເປັນຂອງປະເທດສະຫະລັດ. ສານໄດ້ຕົກ 
ລົງຮັບຟັງການຍື່ນຟ້ອງຄະດີຂອງນັກເຄື່ອນໄຫວ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງແຮກທີ່ຄະດີຄວາມລະຫວ່າງປະເທດທີ່
ຖືກຍອມຮັບໃນສານຂອງອາເມລິກາ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳເຜົ່າໂກຟານດີໃຈຫຼາຍ.
 ບໍລິສັດເທັກຊາໂກ້ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຍົກເລີກຄະດີຄວາມເປັນເວລາ 10 ປີ. ຜູ້ພິພາກສາຄົນໃໝ ່
ໄດ້ຕັດສິນຄະດີຄວາມດັ່ງກ່າວ ຄວນຈະຕັດສິນຢູ່ໃນປະເທດເອກວາດໍ. ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າຜົນການຕັດ 
ສິນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທຳ, ຄວນຈະຍື່ນຟ້ອງອີກຢູ່ນະຄອນນີວຢອກ. ການຢື່ນຟ້ອງຄະດີຍັງບໍ່ທັນສິ້ນ
ສຸດ. ປະຊາຊົນຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ຍ້ອນການຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອໃນປ່າ 
ດົງຕຶບ. ຄວາມບໍ່ຍອມທໍ້ຖອຍຂອງເຜົ່າໂກຟານ ເພື່ອຊອກຫາຄວາມຍຸຕິທຳຈາກບໍລິສັດເທັກຊາໂກ້  
ໄດ້ເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນ້ຳມັນ ແລະ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດເທັກຊາໂກ້ 
ແລະ ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນອື່ນໆໃຊ້ວິທີການທີ່ປອດໄພໃນການຂຸດເຈາະບໍ່ນ້ຳມັນ.


