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ນ້ຳແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຕໍ່ຊີວິດ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນ, ສັດ ຫຼື ພືດພັນຕ່າງໆກໍ່ຕ້ອງ
ການນ້ຳໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່. ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຫຼາຍໆພື້ນທີ່ໆມີນ້ຳບໍ່ພຽງພໍກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການມີສຸຂະພາບທີ່ດີໄດ້ ແລະ ກໍ່ຍັງມີຫຼາຍໆ
ແຫ່ງທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ໄປຕັກນ້ຳມາໃຊ້ເປັນໄລຍະທາງຫຼາຍໆກິໂລແມັດ ແລະ ໂດຍປົກ
ກະຕິແລ້ວ ນ້ຳທີ່ມີນັ້ນກໍ່ບໍ່ສະອາດພໍທີ່ຈະເອົາມາດື່ມໄດ້.
ເມື່ ອ ຊຸ ມ ຊົ ນ ມີ ນ້ ຳ ປະປາທີ່ ສ ະອາດປອດໄພໃຊ້ ມັ ນ ກໍ່ ເ ປັ ນ ການສະດວກສຳລັ ບ
ທຸກໆຄົນ ແລະ  ມັນກໍ່ເປັນເງື່ອນໄຂສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກໆຄົນມີສຸຂະພາບທີ່ດີ.  ຖ້າວ່າບັນດາແມ່ຍິງ
ແລະ ເດັກຍິງບໍ່ຕ້ອງແບກຫາບພາລະໃນການອອກໄປຫານ້ຳສະອາດມາໃຊ້ໃນແຕ່ລະມື້,  
ພວກເຂົາກໍ່ຈະມີເວລາພໍທີ່ຈະໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ຮ່ວມຊີວິດກັບຊຸມຊົນ ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງທຸກໆຄົນດີຂຶ້ນ. ການມີນ້ຳສະອາດໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍນັ້ນ ມັນຊ່ວຍໃຫ້ເດັກ
ນ້ອຍເຕີບໂຕຢ່າງມີພະລະນາໄມທີ່ສົມບູນດີ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍໃນການເປັນໂລກ
ພະຍາດຖອກທ້ອງທີ່ມີຕົ້ນເຫດມາຈາກການໃຊ້ນ້ຳທີ່ບໍ່ສະອາດເຂົ້າໃນການບໍລິໂພກ.
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ນ້ຳກັບສຸຂະພາບຊຸມຊົນ
ນ້ຳປຽບເໝືອນຂອງຂວັນຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ການມີນ້ຳສະອາດໄວ້ໃຊ້ບໍລິໂພກພຽງ
ພໍກັບຄວາມຕ້ອງການນັ້ນ ເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງຊຸມຊົນ. ເມື່ອທຸກໆຄົນໃນ
ຊຸມຊົນຮ່ວມກັນຈັດການແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດທີ່ມີໂດຍການຕົກລົງວິທີຈະນຳເອົານ້ຳມາ ໃຊ້
ແລະ ຈັດເກັບນ້ຳນັ້ນ ມັນເປັນສິ່ງຮັບປະກັນວ່າຊຸມຊົນຈະມີນ້ຳສະອາດໃຊ້ພຽງພໍກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຊົມໃຊ້ໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ນ້ຳສະອາດພຽງພໍນັ້ນ ປະ
ຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍອມເຮັດທຸກຢ່າງ ຫຼື ຍອມຊື້ນ້ຳນັ້ນມາໃນລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.
ແຕ່ຍັງມີຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ນ້ຳທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງການມາໃຊ້ດື່ມກິນນັ້ນ ຊ້ຳຜັດເປື້ອນມີພະຍາດ,
ມີແມ່ທ້ອງ ແລະ ມີສານພິດເຄມີປະປົນຢູ່. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນພວກນາຍທຶນຊ້ຳພັດນຳເອົາ
ນ້ຳທີ່ມີຈຳກັດນັ້ນເຂົ້າໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລິດຢູ່ໃນໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ, ສວນນິຄົມ
ອຸດສະຫະກຳ ຫຼື ເອົາມາຂາຍໃຫ້ປະຊາຊົນໃນລາຄາທີ່ສູງຈົນປະຊາຊົນຊື້ບໍ່ໄດ້. ສະນັ້ນ,
ໃນເວລາຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຈັດການບໍລິຫານນ້ຳ ເຊັ່ນ: ການປົກປັກຮັກສານ້ຳ, ແຈກ
ຈ່າຍນ້ຳ, ນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ການຕັ້ງມູນຄ່າຂອງນ້ຳ, ສິ່ງສຳຄັນກວ່າໝູ່ໝົດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງ
ກໍ່ຄືຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງປະຊາຊົນເພື່ອການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ການມີພະລາ
ນາໄມທີ່ແຂງແຮງ.

ທຸກໆຄົນຕ້ອງການນ້ຳ
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ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳຍາດເອົານ້ຳຂອງຊຸມຊົນໄປ
ຫຼັງຈາກທີ່ບໍລິສັດໂຄກາໂຄລາໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດຂວດຢູ່ຕີນບ້ານປຼະຈິ
ມາດາ ຊຶ່ງເປັນບ້ານນ້ອຍຕັ້ງຢູ່ໃນຕອນໃຕ້ຂອງປະເທດອິນເດຍ ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະ
ທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ  ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນບ້ານດັ່ງກ່າວ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນເນື່ອງຈາກດິນຟ້າອາກາດອຳນວຍ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງວ່າຍ້ອນມີຝົນດີ
ແລະ ມີດິນປູກຝັງທີ່ອຸດົມສົມບູນ ການທຳມາຫາກິນໂດຍອາໄສການເຮັດນາ ແລະ
ປູກໝາກພ້າວປະຊາຊົນກໍ່ໄດ້ຜົນດີ. ແຕ່ຫຼັງຈາກການມາຂອງໂຮງງານໄດ້ສອງສາມປີທຸກ
ສິ່ງຢ່າງກໍ່ເລີ່ມປ່ຽນໄປໃນທາງກົງກັນຂ້າມ.
ທາງໂຮງງານມີຄວາມຕ້ອງການນ້ຳເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າໃນການຜະລິດນ້ຳ
ຫວານໃນແຕ່ລະມື້. ພວກເຂົາໄດ້ຂຸດນ້ຳສ້າງເລິກ ແລະ ດູດນ້ຳຂຶ້ນມາໃຊ້. ໃນມື້ໜຶ່ງໆທາງ
ໂຮງງານໃຊ້ນ້ຳເຖິງໜຶ່ງລ້ານຫ້າແສນລິດເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດຂວດນັ້ນ. ຫຼັງຈາກໂຮງ
ງານເປີດດຳເນີນກິດຈະການມາໄດ້ສອງປີ ບັນດາພືດທັນຍາຫານຂອງປະຊາຊົນທີ່ປູກໄວ້ກໍ່
ເລີ່ມແຫ້ງຕາຍ ແລະ ນ້ຳສ້າງໃນບ້ານກໍ່ເຫືອດແຫ້ງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນປະຊາຊົນກໍ່ເຫັນວ່າ
ນ້ຳທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ປະຈຳວັນນັ້ນມີມົນລະພິດ ຊຶ່ງມັນເຫັນໄດ້ຈາກການທີ່ນຳເອົານ້ຳມາຫຸງເຂົ້າ
ເຂົ້າກໍ່ກາຍເປັນສີນ້ຳຕານ ແລະ ມີລົດຊາດບໍ່ເປັນຕາກິນ, ເມື່ອເຂົາເຈົ້າອາບ ຫຼື ນຳນ້ຳນັ້ນມາ
ດື່ມ ຜິວໜັງຂອງເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະເປັນຈຸດແດງຂຶ້ນຕາມຕົນໂຕ, ຜົມຫຼົ່ນ, ມີອາການເຈັບຕາມຂໍ້,
ກະດູກບອບບາງ ແລະ ລະບົບປະສາດມີບັນຫາ. ເມື່ອເຫັນເຊັ່ນນັ້ນປະຊາຊົນໃນບ້ານດັ່ງ
ກ່າວກໍ່ໄດ້ພາກັນໄປຫານ້ຳຈາກແຫຼ່ງອື່ນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານມາໃຊ້ ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ
ຂອງຕົນ.
ເປັນເວລາປີໜຶ່ງເຕັມໆທີ່ຝົນແລ້ງ, ແມ່ນແຕ່ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກອອກໄປກໍ່ຍັງແຫ້ງ
ແຕ່ບໍລິສັດໂຄກາໂຄລາກໍ່ຍັງດູດນ້ຳໃຊ້ຕໍ່ໄປໂດຍບໍໍ່ໄດ້ສົນໃຈກັບຄວາມແຫ້ງແລ້ງທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນນັ້ນ.   ໃນແຕ່ລະວັນຊາວບ້ານກໍ່ໄດ້ແຕ່ຫຼຽວເບິ່ງລົດບັນທຸກທີ່ທຽວເຂົ້າ ອອກ ຂົນເອົາສິ່ງ
ທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າໄປ. ຊຶ່ງໃນຄັ້ງໜຶ່ງນ້ຳເຄີຍໄດ້ໃຫ້ຊີວິດແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ພືດ
ພັນທັນຍາຫານ. ເມື່ອສະຖານະການມັນເລີ່ມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກມີຊາວບ້ານໄດ້ເຈັບ
ປ່ວຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ຊາວບ້ານກໍ່ມາເຕົ້າໂຮມປຶກສາຫາລືກັນ ເພື່ອຫາທາງໃຫ້ບໍລິ
ສັດໂຄກາໂຄລາຢຸດເຊົານຳໃຊ້ນ້ຳຂອງບ້ານເຂົ້າໃນການຜະລິດຂອງພວກເຂົາ.
ຫຼັງຈາກ
ການປະຊຸມນັ້ນແລ້ວ, ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 2000 ຄົນ ກໍ່ໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນປະທ້ວງ
ຢ່າງສະຫງົບໄປຍັງໂຮງງານໂຄກາໂຄລາ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢຸດກິດຈະການ ແລະ
ຊົດໃຊ້ຄ່ານ້ຳທີ່ທາງໂຮງງານໄດ້ເອົາໄປ.
ສ່ວນທາງໂຮງງານກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງຕາມຂໍ້
ຮຽກຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນ ຈະມີກໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ລົດບັນທຸກນ້ຳຂົນນ້ຳໄປແຈກຢາຍໃຫ້ຊາວບ້ານ
ມື້ລະຖ້ຽວ ຊຶ່ງມັນກໍ່ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວບ້ານ. ຫຼັງຈາກເຮັດການປະທ້ວງ
ໄປໄດ້   50   ວັນ, ຕຳຫຼວດໄດ້ມາຈັບຜູ້ປະທ້ວງທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໄປ 130 ຄົນ. ຫຼາຍ
ເດືອນຕໍ່ມາ, ຜູ້ປະທ້ວງກວ່າ 1000 ຄົນ ໄດ້ມາປະທ້ວງຢູ່ໂຮງງານນັ້ນອີກ ແລະ ຜູ້ປະທ້ວງ
ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍກໍ່ຖືກຈັບໄປອີກ. ຍິ່ງດຳເນີນການຕໍ່ສູ້ໄປເທົ່າໃດ ຊາວບ້ານປຼາຈິມາດາກໍ່
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ຍິ່ງຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການລຳບາກຍິ່ງຂຶ້ນ, ແຕ່ມັນຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າລວມຕົວກັນອອກມາ
ທວງໃຫ້ເຄົາລົບສິດທິຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ມີໃນການທີ່ຈະໄດ້ຮັບນ້ຳສະອາດ. ຫຼັງຈາກການ
ຕໍ່ສູ້ນັ້ນໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາຫຼາຍປີ,
ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນກໍ່ເລີ່ມຫັນມາໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ສູ້ຂອງຊາວບ້ານປຼາຈິມາດາ ແລະ ກໍ່ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງບໍ່ໃຫ້ບໍລິສັດ
ໂຄກາໂຄລາດູູດນ້ຳຂຶ້ນມາໃຊ້ໃນໄລຍະທີ່ເກີດມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງ. ແຕ່ວ່າທາງອຳນາດການ
ປົກຄອງລັດ ຜັດອອກມາກ່າວສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບໍລິສັດໂຄກາໂຄລາດູດນ້ຳຂຶ້ນມາໃຊ້ໃນ
ຍາມທີ່ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງໄດ້. ໃນທີ່ສຸດຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ໄປເຖິງຂັ້ນສານ ແລະ ສານ
ໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ຊາວບ້ານປຼາຈິມາດາຊະນະຄະດີ ແລະ ໂຮງງານໂຄກາໂຄລາກໍ່ໄດ້ປິດກິດຈະ
ການລົງ.
ໃນຕອນທີ່ ຊ າວບ້ າ ນປຼ າ ຈິ ມ າດາທຳການຕໍ່ ສູ້ ເ ພື່ ອ ຮຽກຮ້ ອ ງສິ ດ ທິ ໃ ນການໃຊ້ ນ້ ຳ
ຈາກບໍລິສັດໂຄກາໂຄລານັ້ນ ຂະບວນການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ
ຈາກປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດອິນເດຍ ແລະ ກໍ່ຊາວໂລກ. ຊຶ່ງການຕໍ່ສູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ກາຍ
ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ຢູ່ບ່ອນທີ່ມີນ້ຳສະອາດບໍ່ພຽງພໍນັ້ນ ມັນ
ເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະນຳເອົານ້ຳທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຈຳກັດນັ້ນມາຜະລິດເຄື່ອງດື່ມຟູມ
ເຟືອຍ, ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນການທີ່ໂຮງງານນຳນ້ຳມາໃຊ້ແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານເຈັບໄຂ້
ໄດ້ປ່ວຍ.

ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີສະຕິຮັບຮູ້ບັນຫາທີ່ກຳລັງປະເຊີນຢູ່
ການທີ່ແມ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງຕ້ອງຍ່າງເປັນໄລຍະທາງໄກເປັນຫຼາຍກິໂລແມັດ
ໃຊ້ໃນແຕ່ລະມື້ນັ້ນ ເຖິງບໍ່ບອກກໍ່ພໍຈະຮູ້ວ່າມັນເປັນວຽກທີ່ລຳບາກ
ຫຼາຍສຳລັບຜູ້ຍິງຜູ້ໜຶ່ງ, ແຕ່ສຳລັບໂຕນາງເອງແລ້ວ
ອາດຈະບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າຕົນເອງກໍ່ສາມາດທີ່ຈະປ່ຽນ
ແປງວິຖີທາງທີ່ລຳບາກນີ້ໄດ້. ເມື່ອປະຊາຊົນ
ທຸ ກ ໆຄົ ນ ເຫັ ນ ຕົ ງ ກັ ນ ວ່ າ ຄວາມຕ້ ອ ງການໆ
ສະໜອງນ້ຳທີ່ສະອາດ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ນັ້ນ
ເປັນບັນຫາຂອງທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ,
ພວກເຂົ າ ຈິ່ ງ ໄດ້ ຮ່ ວ ມມື ກັ ນ ຫາວິ ທີ ທ າງ
ອອກໃຫ້ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ໂດຍທົ່ວໄປ
ແລ້ ວ ການເຮັ ດ ໃຫ້ ທຸ ກ ຄົ ນ ມີ ສ ະຕິ ຮັ ບ ຮູ້
ບັ ນ ຫານັ້ ນ ເປັ ນ ບາດກ້ າ ວທຳອິ ດ ໃນຂະ
ບວນການປ່ຽນແປງ ແລະ ມັນກໍ່ເປັນບາດ
ກ້ າ ວທີ່ ຄົ ນ ຈາກຫຼ າ ຍໆພາກສ່ ວ ນຕ້ ອ ງໄດ້
ດຳເນີ ນ ການຮ່ ວ ມກັ ນ ໃນຫຼ າ ຍໆຂັ້ ນ ຕອນເຊັ່ ນ :
ການຮວບຮວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງນ້ຳ, ການໃຊ້ນ້ຳ, ຄຸນນະ
ພາບຂອງນ້ຳໃນແຕ່ລະບ່ອນ.

ແມ່ນເພື່ອຕັກນ້ຳມາ
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ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນ້ຳ (ສອບຖາມຜູ້ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບນ້ຳ)
ເກັບກຳເບິ່ງວ່າມີບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ, ຫຼື ໜ່ວຍງານທຸລະກິດ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບນ້ຳສ້າງ,
ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ ແລະ ລະບົບສະໜອງນ້ຳອື່ນໆບໍ? ມີບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄວາມສະ
ອາດຂອງນ້ຳບໍ? ປະຊາຊົນ ຫຼື ຄົນກຸ່ມໃດທີ່ມາຕັກນ້ຳໄປໃຊ້, ບຳບັດ ແລະ ເກັບນ້ຳໄວ້ໃຊ້?
ເມື່ອຮູ້ບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບນ້ຳແລ້ວ ກໍ່ຮ່ວມມືກັບເຂົາເຈົ້າເຮັດເປັນລາຍ
ຊື່ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ມີຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນອອກມາ. ຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນຜູ້ໃຊ້ນ້ຳວ່ານ້ຳດື່ມ
ນັ້ນມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານແນວໃດ? ປະລິມານນ້ຳທີ່ໃຊ້ໃນແຕ່ລະມື້ມີເທົ່າໃດ? ໃຊ້
ນ້ຳຈາກແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນບໍ່ໃນການດື່ມ, ຄົວກິນ, ສຳລະຮ່າງກາຍ, ໃຫ້ນ້ຳສັດລ້ຽງ,
ຫົດສວນ ແລະ ອື່ນໆ? ນ້ຳທີ່ເອົາມາໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງຂ້າງເທິງນີ້ມີປະລິມານພຽງພໍບໍ? ມີ
ແຫຼ່ງນ້ຳ ຫຼື ບ່ອນເກັບນ້ຳໄວ້ໃຊ້ຍາມເກີດເຫດສຸກເສີນບໍ?

ອອກໄປສຳຫຼວດເບິ່ງແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ປະຊາຊົນເອົາມາໃຊ້
ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນກໍ່ມີບັນຫາທີ່ສະເພາະຂອງແຕ່ລະບ່ອນ ແລະ ມັນກໍ່ຕ້ອງການວິທີ
ການແກ້ໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະບ່ອນ. ສະນັ້ນເພື່ອໃຫ້ຮູ້ລະອຽດຈິ່ງຕ້ອງໄດ້ອອກໄປ
ເບິ່ງແຫຼ່ງນ້ຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ບໍ່ນ້ຳ, ນ້ຳສ້າງ, ແຫຼ່ງນ້ຳເທິງໜ້າດິນ (ເຊັ່ນ: ແມ່ນ້ຳ, ຫ້ວຍຮ່ອງ,
ທະເລສາບ ແລະ ໜອງບຶງ) ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳຝົນ. ໃນແຕ່ລະແຫ່ງນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ສອບຖາມ
ເບິ່ງວ່າໄດ້ນຳເອົານ້ຳໄປໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຫຍັງ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ຂອງນ້ຳເດເປັນແນວໃດ? ແລະ ສົງໄສວ່າໃນນ້ຳນັ້ນມີສິ່ງປົນເປື້ອນຢູ່
ບໍ?

ຂຽນແຜນທີ່ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໝາຍແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ບໍ່ສະ
ອາດໄວ້
ການຂຽນແຜນທີ່ແຫຼ່ງນ້ຳແຫ່ງຕ່າງໆຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຫັນໄດ້ຈຸດທີ່
ຕັ້ງຂອງແຫຼ່ງນ້ຳຕ່າງໆ ວ່າມັນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ບ້ານເຮືອນຂອງໃຜແດ່ ແລະ
ເປັນແຫຼ່ງນ້ຳປະເພດໃດ. ໃຊ້ສີທີ່ຕ່າງກັນໃນການໝາຍແຫຼ່ງນ້ຳສະ
ອາດ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ປົນເປື້ອນ.

ນ້ຳທີ່ເຈົ້າໃຊ້ສະອາດບໍ?
ການທີ່ຈະຮູ້ວ່ານ້ຳສະອາດ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນມັນຍາກ. ແຕ່ເຮົາກໍ່ສາມາດສັງເກດເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ
ຢູ່ໃນນ້ຳທີ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການເບິ່ງດ້ວຍຕາເປົ່າ,
ການສູບດົມ ຫຼື ການຊີມລົດ. ສ່ວນສິ່ງອື່ນທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນ, ດົມ ຫຼື ຊີມໄດ້ນັ້ນແມ່ນ
ຈະເຫັນໄດ້ກໍ່ມີແຕ່ການເອົານ້ຳໄປກວດເບິ່ງເທົ່ານັ້ນ. ການເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳ
ບໍ່ສະອາດ ແລະ ຫາວິທີທາງປ້ອງກັນນ້ຳຈາກການປົນເປື້ອນຕ່າງໆນັ້ນຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນ
ຫາສຸຂະພາບບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ (ເບິ່ງພາກທີ 5).

ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

  ນ້ຳທີ່ເບິ່ງໃສສະອາດໆຈະບໍ່ແມ່ນນ້ຳສະອາດ
ກິດຈະກຳຕໍ່ໄປນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ວ່າຢູ່ໃນນ້ຳທີ່ໃສດີອາດຈະມີສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍບາງ
ຢ່າງທີ່ບໍ່ສາມາດເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ, ບໍ່ມີກິ່ນ ແລະ ບໍ່ມີລົດ ປົນເປື້ອນຢູ່.
ເວລາ: 15 ຫາ 30 ນາທີ
ອຸປະກອນ: ຂວດໃສ 4 ໜ່ວຍ, ຂີ້ຕົມ, ເກືອ, ນ້ຳຕານ, ນ້ຳສະອາດ
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ກ່ອນເລີ່ມກິດຈະກຳ, ຮ່າຍນ້ຳທີ່ຕົ້ມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະອາດແລ້ວໂດຍການໃສ່ສານ
ໂຄຼຣິນ ຫຼື ວິທີການທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳສະອາດແບບອື່ນໆ. ແລ້ວຈາກນັ້ນເອົາຂີ້ຕົມໜຶ່ງບ່ວງ
ແກງໃສ່ເຂົ້າໃນຂວດທີໜຶ່ງ, ຂວດທີສອງເອົານ້ຳຕານໜຶ່ງບວງແກງໃສ່, ຂວດທີສາມ
ເອົາເກືອໜຶ່ງບ່ວງແກງໃສ່ ແລ້ວຈາກນັ້ນກໍ່ສັ່ນໃຫ້ມັນເຂົ້າກັນດີ. ສ່ວນຂວດທີສີ່ແມ່ນ
ບໍ່ໄດ້ໃສ່ສ່ວນປະກອບຫຍັງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ນຳເອົາຂວດເຫຼົ່ານັ້ນໄປຫາກຸ່ມຊາວບ້ານ
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງນ້ຳທີ່ບໍ່ມີສິ່ງໃດປົນເປື້ອນຢູ່.
ບອກໃຫ້ຊາວບ້ານດົມກິ່ນນ້ຳໃນແຕ່ລະຂວດ, ແລ້ວຈາກນັ້ນກໍ່ເຊີນເຂົາເຈົ້າເລືອກດື່ມ
ນ້ຳໃນຂວດໃດກໍ່ໄດ້. ປະຊາຊົນເກືອບໝົດທຸກຄົນບໍ່ດື່ມນ້ຳຂີ້ຕົມ, ແຕ່ດື່ມຈາກຂວດ
ອື່ນໆ.
ຫຼັງຈາກທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ດື່ມນ້ຳຈາກຂວດທີ່ກຽມໄວ້ນັ້ນແລ້ວ, ໃຫ້ຖາມພວກເຂົາ
ເຈົ້ າ ວ່ າ ເປັ ນ ຫຍັ ງ ຈິ ງ ບໍ່ ດື່ ມ ນ້ ຳ ໃນຂວດທີ່ ມີ ຕົ ມ ປົ ນ ຢູ່ ?
ຈາກນັ້ ນ ກໍ່ ຖ າມວ່ າ ໃນແຕ່ ລ ະຂວດທີ່ ໄ ດ້ ດື່ ມ ໄປນັ້ ນ ມີ
ລົດຊາດແນວໃດ ແລະ ຄິດວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ? ມີໃຜ
ໄດ້ດື່ມນ້ຳໃນຂວດທີ່ບໍ່ໄດ້ປົນຫຍັງລົງໄປບໍ? ແລະ ຖາມ
ເຂົາເຈົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ໄດ້ຈັງໃດວ່າແມ່ນນ້ຳລ້າທີ່ບໍ່ໄດ້
ປົນຫຍັງລົງໄປ?
ແລະ ຈາກນັ້ນກໍ່ເລີ່ມເປີດສົນທະນາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ອາດ
ຈະປົນຢູ່ໃນນ້ຳຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳນັ້ນ ບໍ່ສະ
ອາດ ຫຼື ບໍ່ປອດໄພໃນການດື່ມ. ຊຶ່ງນ້ຳນັ້ນອາດມີແມ່
ພະຍາດທີເ່ ຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຖອກທ້ອງ, ເຊືອ
້ ພະ ຍາດ
ໃບໄມ້ໃນຕັບ, ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ແລະ ສານເຄມີອື່ນໆ. ມີເຫດຜົນອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເຊື່ອ
ວ່າມີສິ່ງທີ່ເວົ້າມາຂ້າງເທິງນັ້ນຢູ່ໃນນ້ຳນັ້ນບໍ?
ມີວິທີອື່ນອີກບ່ໍທີ່ນອກຈາກການເບິ່ງ
ແລະ ດົມ ເພື່ອຈະຮູ້ວ່ານ້ຳນັ້ນປອດໄພ ຫຼື ບໍ່?
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ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ການກວດສອບຄວາມປອດໄພຂອງນ້ຳ
ໂດຍທົ່ວໄປການກວດກາຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍການນຳເອົາຕົວຢ່າງນ້ຳມາ
ກວດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງ. ການກວດສອບແບບນີ້ຈະສາມາດບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງຊະນິດ ແລະ
ປະລິມານຂອງສານປົນເປື້ອນໃນນ້ຳນັ້ນ ແລະ ມັນກໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການກວດກາຫາ
ສານເຄມີທີ່ມີຢູ່ໃນນ້ຳ. ແຕ່ການກວດສອບນ້ຳແບບນີ້ແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ເຖິງວ່າການ
ກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳມີປະໂຫຍດ ແຕ່ຜັດມີຄວາມ
ສຳ ຄັນໜ້ອຍກວ່າການເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີສະຕິຕື່ນຕົວ
ຕໍ່ກັບບັນຫານ້ຳ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳຢ່າງ
H2S test
ລະມັດ ລະວັງ (ເບິ່ງໜ້າ 92).
ມັນກໍ່ມີຊຸດເຄື່ອງກວດນ້ຳທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້
ນອກສະຖານເພື່ ອ ກວດຫາແມ່ ພ ະຍາດຕ່ າ ງໆໃນນ້ ຳ
ໄດ້. ເຄື່ອງກວດ H2S ນີ້ແມ່ນສາມາດໃຫ້ຜົນໄວ ແລະ
ມີມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກວດຕ່ຳ (ກວດ 5 ຄັ້ງ ຈະເສຍ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຽງແຕ່ 1 ໂດລາ). ແຕ່ບາງຄັ້ງເຄື່ອງກວດ
H2S ນີ້ກໍ່ໃຫ້ຜົນກວດທີ່ຜິດພາດໄດ້ ໂດຍມັນຈະກວດ
ແລະ ຈັດພວກສິ່ງມີຊີວິດທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ:
ຈຸລະຊີບຕ່າງໆ ນັ້ນເປັນແມ່ພະຍາດໝົດ ແລະ ມັນກໍ່ບໍ່
ສາມາດກວດຫາສານເຄມີ ແລະ ໄຂ່ຂອງພະຍາດກາ
ຝາກຕ່າງໆໄດ້.

ປັບປຸງລະບົບນ້ຳປະປາ
ການພັດທະນາແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ສາມາດຜະລິດນ້ຳສະ
ອາດປອດໄພໄດ້ ຫຼ າ ຍຂຶ້ ນ ມັ ນ ອາດຈະງ່ າ ຍກວ່ າ ການພັ ດ
ທະນາລະບົບນ້ຳປະປາຂຶ້ນມາໃໝ່. ໃນເວລາທີ່ມີການວາງ
ແຜນປັ ບ ປຸ ງ ລະບົ ບ ນ້ ຳ ປະປາທີ່ ມີ ຢູ່ ແ ລ້ ວ ນັ້ ນ ກໍ່ ສ າມາດ
ເຮັ ດ ໄດ້ ໂ ດຍເລີ່ ມ ຈາກການເຮັ ດ ລາຍຊື່ ຂ ອງຊັ ບ ພະຍາ
ກອນທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆ ເຊັ່ນ: ແຫຼ່ງນ້ຳ, ວັດສະດຸກໍ່
ສ້າງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຊຶ່ງເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນກວ່າ
ໝູ່ໝົດ. ບຸກຄະລາກອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນມີສາມປະ
ເພດຫຼັກໆຄື: ພະນັກງານທີ່ມີທັກສະໃນການສ້າງນ້ຳສ້າງ, ອ່າງ/ຖັງເກັບນ້ຳ ແລະຕິດຕັ້ງທໍ່ນ້ຳ;
ບຸກຄະລາກອນຝ່າຍຈັດການ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຈັດຕັ້ງຄົນໃສ່ແຕ່ລະໜ້າວຽກ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍ
ເຮັດໃຫ້ວຽກງານເດີນແມ່ນແລ່ນສະດວກ ແລະ ກຸ່ມສຸດທ້າຍກໍ່ໄດ້ແກ່ກຸ່ມຜູ້ອາວຸໂສທີ່ມີປະ
ສົບການໃນການຈັດຫານ້ຳມາໃຊ້ໃນຊຸມຊົນເປັນເວລາຫຼາຍປີມາແລ້ວ.

ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ຊອກຫາຄຳຕອບແກ່ບັນຫາ
ສິ່ງທີ່ຊາວບ້ານຈະພາກັນເຮັດເພື່ອປັບປຸງລະບົບນ້ຳປະປານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະເລີ່ມແກ້ໄຂບັນ
ຫາທີ່ມັນຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ຫຼື ເຂົາກໍ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມັນງ່າຍທີ່ສຸດນັ້ນກ່ອນໝູ່. ບໍ່ວ່າຈະເປັນ

ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຮີບດ່ວນ ຫຼື ບັນຫາທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດກໍ່ຄືການ
ວາງແຜນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເນັ້ນໄປທີ່ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດ ທີ່ສາມາດຕອບ

ສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທຸກໆຄົນໃນຊຸມຊົນ, ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ຕັດສິນໃຈວ່າແຫຼ່ງນ້ຳໃດໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງໃດ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ມີນ້ຳຈຳກັດ

ຫຼື ການຈັດຫານ້ຳທີ່ຍາກລຳບາກ. ໃຫ້ເຮັດອ່າງໂຕ່ງນ້ຳຝົນ, ອ່າງເກັບກັກນ້ຳຝົນ, ຫຼືສ້າງລະ

ບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳຊຶ່ງມັນຈະຊ່ວຍນຳນ້ຳມາໃຫ້ຊຸມຊົນ (ເບິ່ງໜ້າທີ 105 ຫາ 111). ຖ້າມັນເປັນ
ໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເຮັດອ່າງໂຕ່ງນ້ຳຝົນ, ອ່າງເກັບກັກນ້ຳຝົນ, ຫຼື ສ້າງລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳ, ຊຸມຊົນກໍ່ຍັງ
ສາມາດທີ່ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີນ້ຳສະອາດໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍໂດຍການ:
● ແບ່ງຜຽນກັນໄປຕັກນ້ຳມາໄວ້ໃຊ້
●

ສອນໃຫ້ທຸກໆຄົນຮູ້ວິທີຮັກສານ້ຳໃຫ້ສະອາດ ປາດສະຈາກແມ່ພະຍາດຊະນິດຕ່າງໆ

(ເບິ່ງໜ້າທີ 112 ຫາ 121).

ຖ້າມີລະບົບນ້ຳປະປາຢູ່ແລ້ວ, ຊຸມຊົນກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຄື:
●

ປັບປຸງວິທີການຕັກນ້ຳໄປໃຊ້

● ແປງລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳ

ແລະຈັກສູບນ້ຳທີ່ເປ່ເພ

● ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງຕົ້ນນ້ຳ

● ຊອກຫາວິທີທາງໃໝ່ໆເພື່ອປົກປັກຮັກສານ້ຳ

ແລະ ເກັບນ້ຳ.

ຖ້າຫາກສົງໄສວ່າແຫຼ່ງນ້ຳອາດມີສານພິດເຄມີປົນເປື້ອນ,

ຄວນປ່ຽນແຫຼ່ງນ້ຳໃຊ້ໃໝ່

ຈົນກວ່າຈະມີການກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳໃຫ້ຄັກແນ່ເສຍກ່ອນ. ຖ້າຫາກວ່າຜົນຂອງການ
ກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳລະບຸວ່າ

ແຫຼ່ງນ້ຳນັ້ນມີສານພິດເຄມີປົນເປື້ອນຢູ່ຈິງ

ກໍ່ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳ

ຈາກແຫຼ່ງໃໝ່ນັ້ນຕໍ່ໄປ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຊອກຫາສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳນັ້ນເສຍ ແລະ

ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂມັນ. ພະຍາຍາມປ້ອງກັນແຫຼ່ງນ້ຳໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ ໂດຍການຮຽກ

ຮ້ອງໃຫ້ບັນດາໂຮງງານອຸດສະຫະກຳຕ່າງໆໃຫ້ມີວິທີການທີ່ຮັດກຸມ ແລະ ປອດໄພໃນການ
ກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໂຮງຈັກໂຮງງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

ປ່ຽນມານຳໃຊ້ວິທີການຜະລິດທີ່ເປັນມິດກັບທຳມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ
ກໍ່ຮຽກຮ້ອງຊາວນາ ຊາວສວນໃຫ້ນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດໜ້ອຍລົງ.
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ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ມື້ນີ້ກອງປະຊຸມຄະນະ
ຊຸມຊົນວ່າດ້ວຍນ້ຳ

ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພະນັກງານສົ່ງເສີມນ້ຳສະອາດ ຊ່ວຍຊຸມຊົນໃຫ້ສາມາດ
ປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງນ້ຳໄດ້.

ແມ່ຍິງແມ່ນມີສ່ວນສຳຄັນໃນການວາງແຜນການ
ແມ່ຍິງອາດຈະມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ຊາຍ. ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ແມ່

ຍິງຈະເປັນຜູ້ທີ່ໄປຕັກນ້ຳມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນສະອາດສຳລັບທຸກຄົນໃນຄອບຄົວໄດ້ໃຊ້.
ແຕ່ໃນທາງກັງກັນຂ້າມ ຜູ້ຊາຍແມ່ນເປັນຜູ້ຈັດສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບນ້ຳ. ຍ້ອນ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໜ້າວຽກຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍນັ້ນ, ການນຳໃຊ້ກິດຈະກຳການວາງ
ແຜນໂດຍໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ  ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດ.

ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

  ກິດຈະກຳວົງມົນສອງອັນ
ກິດະກຳນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້ນ້ຳຂອງພວກເຂົາ
ເຈົ້າ ແລະ ອຸປະສັກທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງປະເຊີນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ ພວກ
ເຂົານັ້ນ.
ເວລາ: 45 ນາທີ
ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນກິດຈະກຳນີ້: ເຈັ້ຍແຕ້ມຮູບແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກແຕ້ມຮູບ

➊

ແບ່ງແມ່ຍິງອອກເປັນກຸ່ມໆລະບໍ່ເກີນ 10 ຄົນ ແລະ ຈາກນັ້ນກໍ່ຢາຍເຈັ້ຍ ແລະ ປາກກາ
ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ.

➋

ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແຕ້ມວົງມົນ 2 ອັນໃສ່ໃນເຈັ້ຍທີ່ຢາຍໃຫ້ນັ້ນ ໂດຍໃຫ້ແຕ້ມວົງມົນນ້ອຍ
ໄວ້ໃນວົງມົນໃຫຍ່.

➌

ໃນວົງມົນໃຫຍ່ນັ້ນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃນກຸ່ມແຕ້ມ ຫຼື ຂຽນລາຍການບັນຫາທີ່ກ່ຽວກັບນ້ຳ,
ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະພາບ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຊຸມຊົນທັງໝົດ. ໃນວົງມົນນ້ອຍນັ້ນ
ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃນກຸ່ມແຕ້ມ ຫຼື ຂຽນລາຍການ
ບັນຫາທີ່ກະທົບແມ່ຍິງໂດຍສະເພາະ.

➍

ໃຫ້ທຸກກຸ່ມມາຮວມຕົວກັນ ແລະ ປຶກສາຫາ
ລືກັນກ່ຽວກັບບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້: ບັນຫາຢູ່ໃນ
2 ວົງມົນນັ້ນ ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
ພວກມັນຄືກັນແນວໃດ?   ວິທີທາງແກ້
ສຳລັບບັນຫາໃນ 2 ວົງມົນນັ້ນແມ່ນ
ຫຍັງ? ແລະ ພວກເຮົາຈະໝັ້ນໃຈໄດ້
ແນວໃດວ່ າ ບັ ນ ຫາຂອງແມ່ ຍິ ງ ໄດ້ ຮັ ບ
ການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ?
ກິ ດ ຈຳກຳນີ້ ແ ມ່ ນ ສາມາດໃຫ້ ທັ ງ ຍິ ງ
ແລະ ຊາຍເຂົ້າຮ່ວມນຳກັນໄດ້. ຖ້າຜູ້ຊາຍມາຮ່ວມເຮັດກິດຈະກຳນີ້ ແມ່ນ
ໃຫ້ແບ່ງກຸ່ມຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງໄວ້ຕ່າງຫາກ ແລະ ຈາກນັ້ນໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແຕ້ມວົງມົນ
ນ້ອຍ 2 ອັນ ໃສ່ໃນວົງມົນໃຫຍ່ ຊຶ່ງໃນວົງມົນນ້ອຍອັນໜຶ່ງແມ່ນຂຽນບັນດາບັນຫາທີ່ສົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ອີກວົງມົນໜຶ່ງແມ່ນຂຽນບັນຫາທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຊາຍ.
ເມື່ອກຸ່ມຕ່າງໆມາໂຮມຕົວກັນແລ້ວ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ຊາຍຄິດຫາວິທີທີ່ພວກເຂົາ
ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ສະພາບການທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງນັ້ນດີຂຶ້ນໄດ້. ຊຶ່ງມັນອາດຈະ
ລວມເຖິງການສ້າງວິດຢູ່ໃກ້ເຮືອນ, ໃຫ້ບັນດາຜູ້ຊາຍໄປຕັກນ້ຳມາໃຊ້, ໃຊ້ເວລາຢູ່ເບິ່ງ
ແຍງລູກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆ. ຖ້າຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ວ່າທັງເພດຍິງ ແລະ ຊາຍມີຄວາມ
ເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຂາດຂັ້ນນັ້ນ, ມັນອາດຈະເປັນການດີກວ່າ ຖ້າໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້
ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຕົນເອງຢ່າງເປັນການສ່ວນຕົວ
ກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້
ຊາຍໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.

89

90

ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ອຸປະສັກຕ່າງໆໃນການປັບປຸງລະບົບສະໜອງນ້ຳ
ມັນມີຫຼາຍເຫດຜົນທີ່ຊຸມຊົນບໍ່ມີນ້ຳສະອາດໃຊ້. ບັນຫາທີ່ວ່ານັ້ນອາດຈະລວມເຖິງການບໍ່ມີ
ເງິນພຽງພໍ, ບໍ່ຮູ້ວິທີສ້າງລະບົບສະໜອງນ້ຳ, ບໍ່ມີທຶນຮອນສະໜັບໜູນຈາກລັດຖະບານ ຫຼື
ຂາດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ.
ເພື່ອໃຫ້ມີລະບົບສະໜອງນ້ຳທີ່ໃຫ້ນ້ຳຕະ
ຫຼອດ ແລະ ປອດໄພ, ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາວ່າ ອັນໃດເປັນອຸປະສັກ ແລະ ກຳຈັດບັນຫາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງອອກໄປເທື່ອລະອັນ. ປະຊາຊົນແມ່ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປັບປຸງ ແລະ ດູແລຮັກສາ
ລະບົບນ້ຳຂອງພວກເຂົາ ຖ້າຫາກເຮັດແລ້ວຈະເກີດຜົນ ເຊັ່ນ:
ມີໝາກຜົນໃຫ້ເຫັນທັນທີ ເຊັ່ນ: ມີນ້ຳໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍກວ່າເກົ່າ ຫຼື
ສະອາດຫຼາຍຂຶ້ນ (ມີແມ່ພະຍາດໜ້ອຍລົງ).
●

●

ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ.

●

ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນໜ້ອຍ.

ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນຊຸມຊົນດີຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ມີຕົມໜ້ອຍລົງ, ມີຍຸງໜ້ອຍລົງ,
ຫຼື ມີນ້ຳສຳລັບຫົດສວນຄົວຫຼາຍຂຶ້ນ.
●

ໂຄງການສະໜອງນ້ຳແບບຍືນຍົງນັ້ນຄວນຈະກຳຈັດບັນດາອຸປະສັກທາງ
ດ້ານວັດຖຸ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຊ່ວຍທຸກໆຄົນໃນສັງຄົມຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.

ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃນຊຸມຊົນຕົນເອງ
ໃນປະຫວັດສາດທີ່ຜ່ານມາ, ທຸກຊຸມຊົນ (ຫຼື ບ້ານ) ໄດ້ພັດທະນາວິທີທາງຕ່າງໆເພື່ອຊອກ
ຫາແຫຼ່ງນ້ຳ, ຂົນນ້ຳມາໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສານ້ຳ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ປະຊາຊົນໄດ້ໃຊ້ກິ່ງ
ໄມ້ທີ່ເປັນງ່າມ (ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ກິ່ງໄມ້ພະຍາກອນ” ຫຼື “divining rod”) ເພື່ອຊອກຫານ້ຳ, ປະ
ດິດເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມືໃນການດູດນ້ຳ ແລະ ສົ່ງນ້ຳ, ສ້າງອຸປະກອນຕ່າງໆເພື່ອເກັບກັກນ້ຳຝົນ,
ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອປ້ອງກັນແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ພື້ນທີ່ອ່າງໂຕ່ງ. ນອກນີ້ພວກເຂົາຍັງໄດ້ເຮັດ
ສັນຍາກັບບັນດາຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງເພື່ອຊ່ວຍແບ່ງປັນກັນໃຊ້ນ້ຳ.  ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮຽນ
ຮູ້ວິທີການເອົານ້ຳມາໃຊ້ ແລະ ການບຳບັດນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ແລະ ມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກໍ່ຕາມ,
ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ການປ້ອງກັນການເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງກັນເລື່ອງນ້ຳສາ
ມາດຊ່ວຍຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ໃຊ້ໃນອະນາຄົດໄດ້.

ພູມປັນຍາຊາວບ້ານທີ່ນັກພັດທະນາໄດ້ຮຽນຮູ້ນຳ
ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ຢູ່ເທິງພູໃນປະເທດໂຄລຳເບຍ, ໄດ້ມີນັກພັດທະນາຊຸມຊົນກຸ່ມໜຶ່ງໄດ້ລົງມາ

ຊ່ວຍຊາວບ້ານຕ້ານກັບໂລກຖອກທ້ອງ ໂດຍວິທີການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ປະຊາຊົນນຳ
ມາໃຊ້ດື່ມກິນ. ເມື່ອພວກເຂົາໄປກວດເບິ່ງນ້ຳບໍ່ຂອງບ້ານກໍ່ພົບວ່າ ນ້ຳບໍ່ນັ້ນເສຍຫາຍຈາກ
ງົວ ຄວາຍ ແລະ ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ; ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ສະເໜີວິທີທາງແກ້ໄຂ
ໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ 2 ວິທີ ຄື: (ກ) ເຮັດຮົ້ວໜາມໝາກຈັບອ້ອມນ້ຳບໍ່ນັ້ນໄວ້ ແລະ (ຂ) ຍ້າຍ
ສັດໄປລ້ຽງໄວ້ບ່ອນອື່ນ.

ແຕ່ ຊ າວບ້ າ ນບໍ່ ເ ຫັ ນ ດີ ນ ຳຄວາມ

ຄິດດັ່ງກ່າວ ເພາະວ່າພວກເຂົາຮູ້ວ່າ ຖ້າ
ເອົາໜາມໝາກຈັບມາອ້ອມໃນບໍ່ຊ້າ ມັນ

ກໍ່ຈະຖືກລັກໄປ ແລະ ອັນທີສອງກໍ່ຄືວ່າ

ຊາວບ້ານບໍ່ມີເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ເງິນພຽງ

ພໍ ທີ່ ຈ ະມາບຸ ກ ເບີ ກ ເຮັ ດ ບ່ ອ ນລ້ ຽ ງສັ ດ ໃໝ່ ໄ ດ້ .

ແຕ່ຫຼັງ ຈາກເຫັນບັນຫາແລ້ວ ຊາວບ້ານກໍ່ມີແນວຄວາມຄິດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ
ທີ່ຄິດວ່າໜ້າຈະໄດ້ຜົນດີ.

ຕອນເທິງຂອງແຫຼ່ງນ້ຳນັ້ນ.

ພວກຊາວບ້ານທັງໝົດໄດ້ນັດກັນມາປູກພືດໜາມອ້ອມໃສ່ທາງ
ການປູກພືດໜາມໃສ່ນັ້ນເຮັດໃຫ້ງົວຄວາຍຕ້ອງໄດ້ລົງໄປກິນ

ນ້ຳຢູ່ທາງຕອນລຸ່ມຂອງແມ່ນ້ຳ ແລະ ມັນກໍ່ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້.
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ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ
ແຫຼ່ງນ້ຳມີ 2 ປະເພດຄື: ແຫຼ່ງນ້ຳເທິງໜ້າດິນ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນ. ແຫຼ່ງນ້ຳເທິງໜ້າດິນ
ໝາຍເຖິງແມ່ນ້ຳ, ຫ້ວຍຮ່ອງ, ທະເລສາບ ແລະ ໜອງ. ແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນໝາຍເຖິງນ້ຳບາດານ,
ນ້ຳອອກບໍ່ ແລະ ນ້ຳສ້າງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແຫຼ່ງນ້ຳເທິງໜ້າດິນແມ່ນມີຄວາມເປື້ອນຢູ່
ສະນັ້ນ ຄວນໄດ້ຮັບການທຳຄວາມສະອາດກ່ອນໄດ້ຮັບການນຳມາດື່ມກິນ. (ເບິ່ງໜ້າ 112
ຫາ 121); ສ່ວນນ້ຳໃຕ້ດິນຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນສະອາດບໍ່ມີພະຍາດ ເພາະວ່າຊັ້ນດິນ
ຊາຍໄດ້ກັ່ນຕອງໃນເວລາມັນໄຫລຊຶມຜ່ານນັ້ນເອງ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນກໍ່
ອາດມີການປົນເປື້ອນຈາກແຮ່ທາດທຳມະຊາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ທາດຟຼູໂອໄຣ, ສານໜູ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງ
ນັ້ນນ້ຳໃຕ້ດິນກໍ່ອາດຈະເປື້ອນເປິຈາກການຮົ່ວໄຫຼ່ຂອງທໍ່ສົ່ງນ້ຳເປື້ອນ. ອ່າງເກັບນ້ຳເປື້ອນ
ທີ່ມີເຊື້ອແບັດທີເຣຍຕ່າງໆ ຫຼື ວິດຖ່າຍຕ່າງໆ. ນອກນີ້ແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນກໍ່ອາດເປື້ອນເປິຈາກ
ນ້ຳທີ່ໄຫຼຜ່ານບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລ້ວຊຶມລົງມາປົນກັບແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນ ຫຼື ຈາກສານພິດເຄມີ
ຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ພວກການກະສິກຳຕ່າງໆ.

ເມື່ອດິນ ແລະ ທາງນ້ຳບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ເທົ່າທີ່ຄວນ. ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃຕ້ດິນນັ້ນແຫ້ງ
ຂອດເຖິງຂັ້ນວິກິດ. ເປັນແນວນັ້ນຍ້ອນວ່ານ້ຳຢູ່ໃນພື້ນດິນທີ່ບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ພືດຜັກຕ່າງໆ ທີ່
ເຮັດໜ້າທີ່ເກັບຊັບເອົານ້ຳຝົນທີ່ຕົກລົງມານັ້ນໄວ້, ແລ້ວຈາກນັ້ນນ້ຳຝົນນັ້ນກໍ່ຊຶມລົງດິນ ເມື່ອ
ຝົນຕົກລົງມານ້ຳຝົນກໍ່ຈະໄຫລລົງສູ່ແມ່ນ້ຳ ແລ້ວກໍ່ໄຫຼ່ສູ່ມະຫາສະໝຸດເລີຍ ແລະ ບໍ່ມີນ້ຳຊຶມ
ລົງໄປໃຕ້ດິນອີກ. ສະນັ້ນ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳຢູ່ເທິງໜ້າດິນ ແລະ ໃຕ້ດິນແມ່ນມີວິທີ
ທີ່ດີສຸດດັ່ງນີ້:
● ເຮັດການກະສິກຳແບບຢືນຢົງ
● ເຮັດ

(ເບິ່ງພາກທີ 15).

ແລະ ໃຂ້ວິດທີ່ຖືກສຸຂະອານາໄມ (ເບິ່ງພາກທີ 7).

ປົກປັກຮັກສາພື້ນທີ່, ເຮັດໜ້າທີ່ເກັບນ້ຳ ຫຼື ພື້ນທີ່ທີ່ເປັນອ່າງເກັບນ້ຳ (ເບິ່ງພາກທີ 9).
ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳຕ່າງໆກໍ່ຍິ່ງລຳບາກຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າມີຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ
ມາຕັ້ງເຮືອນອ້ອມໆແຫຼ່ງນ້ຳນັ້ນ. ບັນຫາການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳກໍ່ຍິ່ງລຳບາກຂຶ້ນໄປອີກ
●
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ສຳລັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຈຳເປັນໃຊ້ນ້ຳທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ມີການເຮັດອຸດສະຫະກຳ,
ຊຶ່ງມັນຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນການຜະລິດ ແລະ ນ້ຳທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ກໍ່ກາຍເປັນ
ນ້ຳເປື້ອນ . ບັນຫາດັ່ງກວ່ານີ້ ຈະແກ້ໄຂໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຊຸມຊົນໄດ້ຈັດຕັ້ງກັນມາຈັດການແຫຼ່ງນ້ຳ
ໃຫ້ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ມີການບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ກົດໝາຍກັບບັນດາໂຮງງານອຸດສະ
ຫະກຳຕ່າງໆຢ່ງເຂັ້ມງວດໃຫ້ແຫຼ່ງໃນໃກ້ໂຮງງານນັ້ນໆ ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ.

ການປົກປັກຮັກສານໍ້າສ້າງ
ນ້ຳສ້າງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ (ນ້ຳສ້າງທີ່ມີຂອບ ແລະ ຝາປິດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຝົນ ແລະ
ນ້ຳເປື້ອນໄຫລລົງໄປໃນສ້າງ).
ນ້ຳສ້າງຈະມີຜົນປະໂຫຍດກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມັນສາມາດສະໜອງນ້ຳໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ນ້ຳ
ສ້າງທີ່ດີທີ່ສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ຂອງຂຸມຊົນໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແມ່ນຂຶ້ນກັບລະ
ດັບນ້ຳໃຕ້ດິນວ່າ ຢູ່ເລິກພຽງໃດ ແລະ ກໍ່ຂຶ້ນກັບຈຳນວນວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ມີເພື່ອມາໃຊ້ໃນ
ການຂຸດເຈາະ ແລະ ກໍ່ສ້າງນ້ຳສ້າງນັ້ນ. ໂດຍທົ່ວໄປນ້ຳສ້າງຕື້ນແມ່ນມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍ
ກວ່ານ້ຳສ້າງທີ່ເລິກ ແລະ ມີມູນຄ່າໃນການສ້າງສູງ ຊຶ່ງມັນຈະຕ້ອງໃຊ້ໄດ ຫຼື ຈັກສູບນ້ຳຂຶ້ນ
ມາຈຶ່ງໄດ້ນ້ຳໃຊ້. ສ່ວນນ້ຳສ້າງທີ່ຕື້ນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຄຸຕັກນ້ຳຂຶ້ນມາໃຊ້ໄດ້ເລີຍນັ້ນມັນ
ສະດວກ ແລະ ເວລາທີ່ສ້າງໜ່ວຍໜຶ່ງແຫ້ງກໍ່ຍັງມີອີກໜ່ວຍໃໝ່ທີ່ຈະສາມາດສະໜອງນ້ຳ
ໄດ້. ນໍ້າສ້າງມີຫຼາຍຊະນິດ. ຊະນິດທີ່ໃຊ້ງ່າຍທີ່ສຸດກໍ່ເປັນຊະນິດທີ່ຂຸດເອົາດ້ວຍມື ທີ່ເອີ້ນຊື່
ວ່າ ສ້າງຄວັດ ຫຼື ສ້າງດິນ. ສ້າງອີກແບບໜຶ່ງທີ່ມີມູນຄ່າການສ້າງແພງທີ່ສຸດ ແມ່ນສ້າງຊະ
ນິດເປັນທໍ່ນ້ອຍໆ ເຈາະເລິກລົງໄປໃນດິນ ແລະ ໃຊ້ໄດ ຫຼື ຈັກດູດນ້ຳໄວ້ເທິງປາກທໍ່ ເຊິ່ງສ້າງ
ແບບນີ້ເອີ້ນວ່າ: ນ້ຳບາດານ.

ນ້ຳສ້າງຈະບໍ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ເມື່ອຜູ້ທີ່ມາຊົມໃຊ້ນ້ຳນັ້ນຫາກຂຶ້ນຍຽບຂອບສ້າງ
ຫຼື ໃຊ້ຄຸທີ່ບໍ່ສະອາດລົງຕັກນ້ຳສ້າງ.
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ບາດກ້າວທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳສ້າງ ແລະ ບໍ່ນ້ຳສະອາດປອດໄພຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ
ກ່ອນຈະຂຸດ ຫຼື ສ້າງນ້ຳສ້າງໃໝ່ນັ້ນຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າ ນ້ຳສ້າງນັ້ນແມ່ນຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ຖ້ານ້ຳສ້າງຖືກສ້າງຢູ່ໃກ້ກັບສິ່ງຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ແມ່ນນ້ຳ
ຈະບໍ່ສະອາດປອດໄພ ເຊັ່ນ:
● ຂຸດນ້ຳສ້າງໃກ້ກັບຂຸມວິດຖ່າຍ, ທໍ່ລະບາຍນ້ຳເປື້ອນ, ຂຸມຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ຄອກສັດ
ຕ່າງໆ. ເພື່ອຄວາມສະອາດປອດໄພ ຄວນຂຸດໃຫ້ຫ່າງຈາກສະຖານທີ່ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ
ນັ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 30 ແມັດຂຶ້ນໄປ.
● ການເຮັດ ຫຼື ຂຸດນ້ຳສ້າງໃກ້ກັບສະຖານທີ່ທີ່ມີການຜະລິດອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:
ບໍ່ແຮ່ ຫຼື ສະຖານທີ່ຂຸດເຈາະນ້ຳມັນ. ສະຖານທີ່ທີ່ເປັນບ່ອນປູກຝັງທີ່ໃຊ້ສານເຄມີຂ້າສັດຕູ
ພືດ, ປຸ໋ຍເຄມີ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ເປັນບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ.
● ການເຮັດນ້ຳສ້າງໃນສະຖານທີ່ທີ່ເປັນທາງນ້ຳເປື້ອນ ຫຼື ນ້ຳຝົນໄຫລມາເວລາຝົນຕົກ
ກໍ່ຈະໄຫລລົງນ້ຳສ້າງໄດ້.
ນ້ຳສ້າງທີ່ຂຸດດ້ວຍມື ແລະ ບໍ່ເລິກປານໃດນັ້ນກໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງນ້ຳໄດ້ດີ ແລະ
ສະອາດ ແຕ່ມັນຜັດແຫ້ງໄວ ແລະ ກໍ່ເປື້ອນງ່າຍ ເນື່ອງຈາກໃນລະດູຝົນ, ນ້ຳຝົນທີ່ໄຫຼມາ
ຕາມໜ້າດິນນັ້ນ ອາດຈະນຳພາເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສິ່ງສົກກະປົກຕ່າງໆ ມາໃສ່ນ້ຳສ້າງນັ້ນ.
ຄົນ ແລະ ສັດທີ່ມາໃຊ້ນ້ຳສ້າງນັ້ນກໍ່ອາດນຳເຊື້ອພະຍາດມາໃສ່ນ້ຳສ້າງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ໂດຍທີ່
ພວກເຂົາຢຽບມາ. ຄຸ ຫຼື ປ່ອມ ແລະ ເຊືອກທີໃ່ ຊ້ຕກ
ັ ນ້ຳສ້າງນັນ
້ ກໍເ່ ປັນບ່ອນສະສົມພະຍາດແລ້ວ
ມາປົນເປື້ອນນ້ຳໃນນ້ຳສ້າງເວລາທີ່ເຮົາໃຊ້ຄຸ ແລະ ເຊືອກນັ້ນລົງໄປຕັກເອົານ້ຳໃນສ້າງນັ້ນ.
ຖ້າຢາກປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳໃນສ້າງມັນເປື້ອນ ກໍ່ອາດເຮັດໄດ້ໂດຍວິທີການງ່າຍໆ  ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:
ໃຊ້ຄຸ ແລະ ເຊືອກທີ່ສະອາດເທົ່ານັ້ນ ໃນການຕັກນ້ຳໃນສ້າງແຕ່ລະຄັ້ງ. ເຮັດຂອບນ້ຳສ້າງ
ເພື່ອປ້ອງກັນນ້ຳເປື້ອນໄຫລລົງ.
ຊຶ່ງຂອບສ້າງນັ້ນອາດຈະເຮັດເປັນຄູສູງຂຶ້ນຈາກໜ້າດິນ
ອ້ອມໆນ້ຳສ້າງນັ້ນ ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ດິນຈີ່ກໍ່ອ້ອມປາກສ້າງ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ໃຊ້ແທ່ງສ້າງເຮັດຂອບສ້າງກໍ່
ໄດ້. ການກໍ່ສ້າງຂອບສ້າງນັ້ນຮັກສາໃຫ້ນ້ຳບໍ່ແຫ້ງງ່າຍ ແລະ ກໍ່ປ້ອງກັນຂອບສ້າງເຈື່ອນ
ນຳອີກ. ນອກນີ້ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຂຸດສ້າງໃຫ້ເລິກລົງໄປຕື່ມອີກໄດ້ ຊຶ່ງມັນຈະສາມາດ
ເກັບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນອີກ. (ສຳລັບວິທີການປັບປຸງນ້ຳສ້າງໃຫ້ເບິ່ງຮູບຢູ່ໜ້າຕໍ່ໄປ.) ສະນັ້ນ ກ່ອນທີ່
ຂຸດນ້ຳສ້າງໃໝ່ ຫຼື ສ້າງລະບົບສະໜອງນ້ຳໃໝ່ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນຈະ
ປັບປຸງນ້ຳສ້າງຕາມວິທີທີ່ກ່າວມາເທິງນັ້ນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງນ້ຳ (ນ້ຳສ້າງ) ສະອາດປອດ
ໄພຕໍ່ການບໍລິໂພກ.
ການປັບປຸງບໍ່ນ້ຳທຳມະຊາດກາງແຈ້ງ
ຈົ່ງສ້າງຂັ້ນໄດຫີນລົງໄປໃສ່ບໍ່ນ້ຳ ເພື່ອໄວ້ໄຕ່
ລົງໄປຕັກນ້ຳໃນບໍ່ນ້ຳນັ້ນ ແລະ ເວລາຕັກນ້ຳ.
ຈົ່ງຢືນຢູ່ເທິງຂັ້ນໄດ ຂັ້ນສຸດທ້າຍທີ່ຢູ່ເໜືອ
ນ້ຳ ແລະ ແຫ້ງ, ຫ້າມລົງໄປໃນນ້ຳ ເພື່ອຕັກ
ນ້ຳຢ່າງເດັດຂາດ.

ນໍ້າລົງ

ນໍ້າຂຶ້ນ

ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ການປັບປຸງນ້ຳສ້າງທຳມະດາ ແລະ ຫຼມ
ຸ ນ້ຳ.

1. ຫຼຸມນ້ຳທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

3. ປາກຫຼຸມແມ່ນເຮັດດ້ວຍຖັງ
ແລະ ປິດໄວ້ດ້ວຍຝາປິດ.

5.  ກ າ ນ ສ້ າ ງ ທີ່ ເ ທ ກັ ນ ເ ປື້ ອ ນ ອ້ ອ ມ ໆ
ປາກສ້ າ ງ ພ້ ອ ມມີ ຮ່ ອ ງລະບາຍນ້ ຳ
ເປື້ອນຊ່ວຍປ້ອງກັນຮູນ້ຳສ້າງ.

2.  ປາກຂອງຫຼຸມຖືກຖົມໃຫ້ສູງຂຶ້ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້  
     ນ້ຳຝົນ ຫຼື ນ້ຳເປື້ອນໄຫລລົງໄປໃນຫຼຸມນັ້ນ.

4. ປ າກຂອງຫຼຸ ມ ແມ່ ນ ເສີ ມ ໃຫ້ ແ ຂງ
ແ ຮ ງ ໃ ນ ກ າ ນ ກໍ່ ດິ ນ ຈີ່ ອ້ ອ ມ ປ າ ກ
ສ້າງ ແລະ ຢູ່ອ້ອມໆບໍລິເວນປາກ
ສ້າງນັ້ນກໍ່ມີການເທກັນເປື້ອນອີກ.

6.  ນ້ຳສ້າງທີ່ມີຂອບທໍ່ກໍ່ດ້ວຍດິນຈີ່ ແລະ
ມີ ກັ ນ ເປື້ ອ ນຮ່ ອ ງລະບາຍນ້ ຳ ເປື້ ອ ນ
ແລະ ມີ ສ ວນຄົ ວ ຢູ່ ສົ້ ນ ຂອງຮ່ ອ ງລະ
ບາຍນ້ຳເປື້ອນນັ້ນ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່:   ບໍ່ໃຫ້ດື່ມນ້ຳທີ່ຕັກຂຶ້ນມາຈາກສ້າງນັ້ນໂດຍກົງ ກ່ອນດື່ມໃຫ້ຕອງນ້ຳ
ນັ້ນດ້ວຍແພ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳທີ່ຕອງນັ້ນນອນເສຍກ່ອນຈຶ່ງດື່ມ ເນື່ອງຈາກການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ
ແມ່ນສາມາດຕອງເອົາແມ່ພະຍາດຈຳນວນໜຶ່ງອອກຈາກນ້ຳໄດ້. ວິທີການບຳບັດນ້ຳນັ້ນໃຫ້
ສະອາດແມ່ນເວົ້າຢູ່ໜ້າ 112 ຫາ 121.
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ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ຮັກສານ້ຳສ້າງໃນຄອບຄົວ
ຢູ່ໃນຫຼາຍຊຸມຊົນໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ໜ່ວຍ
ງານຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຂຸດບໍ່ນໍ້າບາດານໃຫ້ຊຸມຊົນຕ່າງໆໃຊ້.  ຊຶ່ງບໍ່ນ້ຳບາດານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເລິກ
ແລະ ກໍ່ມີຝາປິດທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນນ້ຳເປື້ອນຈາກຄົນ ຫຼື ສັດໄດ້. ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປຫຼາຍປີ
ບໍ່ນ້ຳບາດານເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ໄປອີກ ອັນເນື່ອງຈາກວ່າໄດ ຫຼື ຈັກດູດນ້ຳທີ່ໃຊ້ດູດ
ນ້ຳຂຶ້ນມານັ້ນເພ ບໍ່ມີເຄື່ອງອາໄຫຼ່ມາປ່ຽນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກແປງຈັກດູດນ້ຳຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນ
ແລ້ວ. ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ມີນ້ຳສະອາດໃຊ້ເປັນປົກກະຕິ. ສະນັ້ນ ປະຊາ
ຊົນເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງໄດ້ຍ່າງເປັນໄລຍະທາງໄກເພື່ອໄປຫານ້ຳມາໃຊ້ ຫຼື ບໍ່ພວກເຂົາກໍ່ຕັກເອົາ
ນ້ຳເປື້ອນຈາກແຫຼ່ງນ້ຳໜ້າດິນຕ່າງໆມາໃຊ້. ໃນຫຼາຍຂົງເຂດໃນທະວີບອາຟຼິກກາ ປະຊາຊົນ
ໄດ້ພາກັນປ່ຽນມາໃຊ້ນ້ຳສ້າງແທນການໃຊ້ນ້ຳບາດານ.
ນ້ຳສ້າງທີ່ມີການປົກປ້ອງໃຫ້ສະອາດແມ່ນນ້ຳສ້າງທີ່ຂຸດດ້ວຍມື, ມີຂອບທີ່ກໍ່ດ້ວຍ
ດິນຈີ່, ມີຝາອັດປາກສ້າງທີ່ເປັນແຜ່ນຊີມັງ ແລະ ມີກົງຫັນເພື່ອຕັກນ້ຳ, ມີລານອ້ອມຂອບສ້າງ
ພ້ອມຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເປື້ອນ. ສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍປົກປ້ອງນ້ຳສ້າງໃຫ້ສະອາດ ປອດໄພ.
ຫາກນ້ຳສ້າງມີສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ແລະ ມີການນຳໃຊ້
ນ້ຳຢ່າງລະມັດລະວັງ, ນ້ຳສ້າງທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະຄົວເຮືອນກໍ່ຈະ
ເປັນແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ປອດໄພຫຼາຍ.

ບ່ອນທີ່ຈະຂຸດນ້ຳສ້າງ
ເມື່ອຈະຂຸດນ້ຳສ້າງ, ສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກທີ່ດີທີ່ສຸດວ່າຢູ່ບອ່ນໃດມີ
ນ້ຳນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານເບິ່ງຈາກນ້ຳສ້າງທີ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງນັ້ນ. ແຕ່
ຖ້າວ່ານ້ຳ ສ້າງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນເປັນຮູເລິກຫຼາຍກໍ່ສະແດງວ່າມັນເປັນການຍາກ
ທີ່ຈະຂຸດເຖິງນ້ຳໄດ້ໂດຍໃຊ້ແຮງງານຄົນ ເພາະວ່ານ້ຳໃຕ້ດິນນັ້ນຢູ່ເລິກໂພດ. ສິ່ງທີ່ຈະສາ
ມາດບອກໄດ້ດີອີກອັນໜຶ່ງວ່າບ່ອນໃດມີນ້ຳນັ້ນກໍ່ຄື ໃຫ້ເບິ່ງວ່າຢູ່ບ່ອນໃດແດ່ທີ່ມີພືດທີ່ຕ້ອງ
ການນ້ຳຫຼາຍຄົງຢູ່ໄດ້ຕະຫຼອດປີ. ບ່ອນທີ່ເປັນດິນຕ່ຳກໍ່ມີໂອກາດໃນການຂຸດພົບນ້ຳຫຼາຍ
ກວ່າຢູ່ບ່ອນດິນສູງ. ແຕ່ວ່າການຂຸດນ້ຳສ້າງໃນພື້ນທີ່ຕ່ຳນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີສິ່ງປົກປ້ອງນ້ຳ
ສ້າງໃຫ້ສະອາດຈາກນ້ຳຝົນທີ່ໄຫລລົງມາຈາກບ່ອນສູງ.

ການກໍ່ຂອບນ້ຳສ້າງ
ສຳລັບຢູ່ບ່ອນດິນແໜ້ນແກ່ນດີນັ້ນ, ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຂອບສ້າງກໍ່ໄດ້. ແຕ່ຖ້າມີຂອບສ້າງ 1
ຫາ 2 ແມັດ ກໍ່ເລິກລົງໄປໃນດິນກໍ່ຍິ່ງເປັນການດີ ນັ້ນກໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນດິນຢູ່ແຄມສ້າງເຈື່ອນ
ລົງໄປໃນສ້າງ. ຖ້າຫາກກໍ່ຂອບສ້າງທັງໝົດເລີຍມັນກໍ່ຈະເປັນການດີ ເພາະວ່າມັນເຮັດໃຫ້
ສາມາດສະໜອງນ້ຳໄດ້ຕະຫຼອດ ແຕ່ມັນຈະຍາກໃນເວລາຕ້ອງການຂຸດເລິກລົງໄປຕື່ມອີກ
ໃນເວລາຕໍ່ມາ. ຂອບສ້າງສາມາດເຮັດຈາກຫີນ, ດິນຈີ່ ຫຼື ຊີມັງກໍ່ໄດ້.
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ຈາກປາກສ້າງກໍ່ຂອບສ້າງ 1 ຫາ 2 ແມັດ

ກໍ່ຂອບສ້າງທັງໝົດ

     ວິທີເຮັດຝາປິດນ້ຳສ້າງ
ພາຍຫຼັງກໍ່ ຫຼື ເຮັດຂອບສ້າງສຳເລັດແລ້ວ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປກໍ່ຄືການເຮັດຝາປິດປາກ
ນ້ຳສ້າງດ້ວຍເບຕົງ ຫຼື ຊີມັງ. ຜົນດີຂອງການມີຝາປິດກໍ່ຄື ມັນ
ສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆ ຕົກລົງໄປໃນ
ນ້ຳສ້າງ. ນອກນັ້ນມັນຍັງເປັນບ່ອນທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ ແລະ
ເປັ ນ ບ່ ອ ນທີ່ ສ ະອາດປອດໄພສຳລັ ບ ວາງຄຸ ໃ ນເວລາຕັ ກ ນ້ ຳ .
ການເຮັດຝາປິດປາກສ້າງມີຢູ່ 6 ຂັ້ນຕອນຄື:

➊ ຝາປິດປາກສ້າງຄວນພໍດີກັບປາກຂອບສ້າງ. ກ່ອນຈະເລີ່ມເທຝາ

ປິດປາກສ້າງໃຫ້ຫາພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ພຽງດີ ແລະ ໃຫ້ອະນາໄມບ່ອນນັ້ນໃຫ້ສະອາດ ເພື່ອ
ເປັນບ່ອນເທຝາປິດສ້າງ. ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ແທກຂະໜາດຂອງປາກສ້າງ ແລ້ວມາໝາຍ
ຂະໜາດຂອງປາກສ້າງນັ້ນໃຫ້ເປັນຮູບວົງມົນຢູ່ບ່ອນທີ່ຈະເທຝາປິດນັ້ນ.
ຫຼັງຈາກ
ໝາຍແລ້ວ ກໍ່ເຮັດແບບເທໂດຍການເອົາດິນຈີ່ມາວາງອ້ອມຕາມຂອບທີ່ໝາຍໄວ້ນັ້ນ.

➋ ຢູ່ທາງກາງຂອງຝາປິດ ໃຫ້ຈົ່ງຮູໄວ້ເພື່ອຢ່ອນຄຸລົງຕັກນ້ຳ ຫຼື

ໄວ້ເປັນບ່ອນຕິດຕັ້ງຈັກດູດນ້ຳ. ຊຶ່ງຂະໜາດຂອງຮູແມ່ນຂຶ້ນ
ກັບຂະໜາດຂອງຄຸ ຫຼື ຈັກດູດນ້ຳທີ່ຈະໃຊ້ ແຕ່ຂະໜາດຂອງ
ຮູໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຫຼົມຄຸທີ່ສາມາດບັນຈຸນ້ຳໄດ້ 10 ລິດ. ໃຊ້
ທໍ່ ຫຼື ກະໂລ່ງສັງກະສີ ທີ່ໃຫຍ່ພໍທີ່ຄຸສາມາດຜ່ານລົງໄປໄດ້
ເປັນແບບຂອງຮູນັ້ນ.

➌ ໃຫ້ເອົາເຫຼັກເສັ້ນ (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 3 ມີລີແມັດ) ມາມັດເປັນ

ຕາໜ່າງທີ່ມີຂະໜາດຕາກວ້າງ 10 ຊັງຕີແມັດ ໃສ່ໃນແບບຂອງ
ຝາປິດສ້າງນັ້ນ.
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➍ ກ່ອນຈະເທຝາປິດສ້າງນັ້ນໃຫ້ເອົາຕະແກງເຫຼັກທີ່ສານໃສ່ໃນແບບນັ້ນ
ອອກກ່ອນ. ຈາກນັ້ນຈຶ່ງປະສົມຊີມັງໃນອັດຕາສ່ວນ 1/2/3 (ຊີມັງ 1
ສ່ວນ, ຊາຍ 2 ສ່ວນ ແລະ ຫີນ 3 ສ່ວນ). ຖ້າບໍ່ມີຫີນ ກໍ່ໃຫ້ປະສົມ
ຊີມັງໃນອັດຕາສ່ວນ   4/1 (ຊາຍ 4 ສ່ວນ ຕໍ່ຊີມັງ 1 ສ່ວນ).
ຫຼັງຈາກປະສົມເຂົ້າກັນດີແລ້ວ   ກໍ່ໃຫ້ຊີມັງທີ່ປະສົມນັ້ນລົງ
ໃນແບບ ແລະ ປັບລະດັບຂອງມັນໃຫ້ຢູ່ພຽງກາງແບບ. ຈາກ
ນັ້ ນ ກໍ່ ໃ ຫ້ ເ ອົ າ ຕະແກງເຫຼັ ກ ທີ່ ມັ ດ ໄວ້ ນັ້ ນ ມາວາງລົ ງ ເທິ ງ
ຊີມັງທີ່ຢູ່ໃນແບບນັ້ນ
ແລ້ວກໍ່ເທຊີມັງທີ່ຍັງເຫຼືອລົງເທິງຕະ
ແກງເຫຼັກນັ້ນ ແລະ ປັບຜິວໜ້າຂອງມັນໃຫ້ ພຽງດີ.

➎ ປ່ອຍໃຫ້ແຜ່ນຝາປິດສ້າງນັນ້ ແຂງໂຕ 1ຊົວ່ ໂມງ,ແລ້ວໃຫ້ເຊືອ່ ນ

ເອົ າ ກະໂລ່ ງ ສັ ງ ກະສີ ທີ່ ໃ ຊ້ ເ ປັ ນ ແບບຮູ ຢູ່ ກ າງຝາ
ປິດນັ້ນອອກ. ເອົາຊາຍປຽກມາໃສ່ໃນຮູທີ່ຈົ່ງໄວ້ນັ້ນ
ໃຫ້ເຕັມ ແລ້ວຈິງ່ ເອົາກະໂລ່ງສັງກະສີທເີ່ ອົາອອກໄປ
ນັ້ນມາວາງລົງເທິງຊາຍນັ້ນ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເອົາດິນ
ຈີ່ມາວາງອ້ ອ ມກະໂລ່ ງ ສັ ງ ກະສີ ນັ້ ນ ໂດຍຈົ່ງຫວ່ າງ
ອ້ອມກະໂລ່ງນັ້ນໄວ້ 7 ຊັງຕີແມັດເຄິ່ງ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ເອົາຊີມັງມາເທລົງບ່ອນຫວ່າງທີ່ປະ
ໄວ້ນັ້ນໃຫ້ເຕັມ, ປັບໃຫ້ມັນພຽງດີແລ້ວປະໄວ້ 1 ຊົ່ວໂມງ. ຫຼັງຈາກ 1 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້
ຄ່ອຍໆເອົາດິນຈີ່ ແລະ ກະໂລ່ງສັງກະສີອອກ ແລະ ປັບແຕ່ງຄໍຂອງຝາປິດນັ້ນໃຫ້ລຽບ
ແລະ ໄດ້ຮູບວົງມົນດີ. ໃຊ້ຝາປິດທີ່ເຮັດມາຈາກແຜ່ນສັງກະສີ ແມ່ນສາມາດປິດໄດ້
ແຈບດີ.

➏ ປະໃຫ້ຝາປິດສ້າງທີ່ຫາກໍ່ເທນັ້ນແຂງ 1 ຄືນ ແລະ ກໍ່ປ່ອຍມັນໃຫ້ແຂງຕື່ມອີກ 5 ມື້ ແລະ

ໃນໄລຍະເວລາ 5 ມື້ນັ້ນ ໃຫ້ເອົານ້ຳຫົດຝາປິດນັ້ນໃຫ້ຊຸ່ມຢູ່ສະເໝີ. ຫຼັງຈາກປະໃຫ້ມັນ
ແຂງໄດ້ 7 ມື້ (ຫຼື ຫຼາຍມື້ກວ່ານີ້ກໍ່ໄດ້) ກໍ່ໄດ້ເວລາທົດສອບຄວາມແຂງແຮງຂອງແທ່ນ
ຝາປິດ ກ່ອນທີ່ຈະນ້ຳໄປປິດປາກນ້ຳສ້າງ. ໃຫ້ເອົາທ່ອນໄມ້ທີ່ສູງ 2 ຊັງຕີແມັດເຄິ່ງ ຫຼື
5 ຊັງຕີແມັດ 4 ອັນ ມາຮອງພື້ນແຜ່ນຝາປິດສ້າງນັ້ນຢູ່ 4 ຈຸດສະເໝີກັນ ເພື່ອໃຫ້
ມັນສູງຈາກໜ້າດິນ. ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ຂຶ້ນໄປຟ້ອນຢູ່ເທິງຝາປິດນັ້ນ.
ຝາປິດທີ່ດີຈະບໍ່ແຕກເຖິງຈະມີຫຼາຍຄົນຂຶ້ນມາຟ້ອນຢູ່ເທິງນັ້ນກໍ່
ຕາມ. ຫຼັງທົດສອບຄວາມແຂງແຮງແລ້ວໃຫ້ເອົາຝາປິດມາປິດ
ປາກສ້າງ.
ກ່ອນວາງຝາປິດລົງເທິງປາກສ້າງໃຫ້ເອົາຊີມັງປຽກ
(ຊີມັງປະສົມຊາຍ ແລະ ນ້ຳ) ມາລາດເທິງຂອບສ້າງໃຫ້ຮອບ
ແລ້ວຈິ່ງຄ່ອຍໆວາງຝາປິດທັບລົງໄປໃຫ້ພໍດີຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ກົງຫັນ, ຄຸຕັກນ້ຳ (ຫຼື ປ່ອມ) ແລະ ເຊືອກ (ຫຼື ໂສ້)
ກົງຫັນແມ່ນອຸປະກອນທີ່ມີເພົາທີ່ຕໍ່ກັບຄັນຫັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຕັກນ້ຳຂຶ້ນຈາກສ້າງນັ້ນ
ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ເພົາຂອງກົງຫັນກໍ່ຍັງສາມາດເກັບມ້ວນໂສ້ ຫຼື ເຊືອກໄວ້ໃຫ້ເປັນລະບຽບ.
ເອົາຄຸມັດໃສ່ສົ້ນເຊືອກ ຫຼື ໂສ້ອີກສົ້ນໜຶ່ງ. ສາຍໂສ້ແມ່ນຈະສະອາດດີກວ່າເຊືອກ ເພາະວ່າມີ
ແມ່ພະຍາດໜ້ອຍກວ່າ ເພາະມັນບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຂະຫຍາຍຕົວ, ແຕ່ວ່າໂສ້ນັ້ນມີລາຄາແພງ
ຫຼາຍ. ສຳລັບເຊືອກນັ້ນແມ່ນມີລາຄາຖືກກວ່າ ແລະ ຖ້າມັນຂາດກໍ່ສາມາດຫາຊື້ໄດ້ທົ່ວໄປ.
ຖ້າຫາກຕໍ່ມາມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຈະໃຊ້ຈັກດູດນ້ຳ ຫຼື ເອົາຈັກດູດນ້ຳມາຕິດຕັ້ງ, ກົງຫັນ
ທີ່ໃຊ້ຢູ່ນັ້ນກໍ່ສາມາດເອົາອອກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ຝັງເສົາຄ້ຳກົງຫັນຢູ່ຄົນລະພາກຂອງນ້ຳສ້າງ
ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຊີມັງເທຖົມຕີນເສົາທັງສອງຕົ້ນ

ໃຫ້ຕັດປາຍເສົາຄ້ຳນັ້ນ

ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງແກນເພົາຫັນເຂົ້າກັບເສົາຄ້ຳ
ທັງສອງແລ້ວ ໃຫ້ໃຊ້ກຽວຍາວຫັນລັດທາງ
ເທິງຂອງແກນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນຕົກອອກໃນເວ
ລາຕັກນ້ຳ.

ໃຫ້ເປັນງ່າມເພື່ອເປັນ

ບ່ອນວາງແກນກົງຫັນ.

ຮູບເທິງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຮັດຫຼັກຄ້ຳກົງຫັນຈາກ
ເສົາໄມ້. ແນວຄ້ຳກົງຫັນອາດ ສາມາດເຮັດໂດຍດິນຈີ່ກໍ່ໄດ້.

ແທ່ນ ຫຼື ລານກັນເປື້ອນ
ແທ່ນ ຫຼື ລານກັນເປື້ອນ ເຮັດໜ້າທີ່ກັນນ້ຳເປື້ອນບໍ່ໃຫ້ໄຫຼລົງໃນນ້ຳສ້າງ ແຕ່ໃຫ້ມັນໄຫຼອອກ
ຈາກສ້າງໄປຫາລະບົບ ຫຼ  ື ຮ່ອງນ້ຳເປືອ
້ ນ. ມັນປ້ອງກັນບໍລເິ ວນອ້ອມໆສ້າງບໍໃ
່ ຫ້ເປັນຕົມ ແລະ
ບໍ່ໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງແຜ່ພັນແມ່ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ. ແມ່ພະຍາດຕ່າງໆເຕີບໂຕໄດ້ດີຢູ່
ຕາມຮອຍແຕກ ຫຼື ຮູ, ສະນັ້ນ ການເຮັດແທ່ນກັນເປື້ອນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບດີ.
ກົງຫັນ

ເຊືອກ ຫຼື ໂສ້ທີ່ໃຊ້ຕັກນ້ຳຕ້ອງພັນຢູ່ກັບເພົາ

ຫ້ອຍຄຸໄວ້ຢູ່ຄັນຈັບເພື່ອ
ຮັກສາຄວາມສະອາດ
ແທ່ນກັນເປື້ອນທີ່ມີເສັ້ນ
ຜ່າສູນກາງ 2 ແມັດ

ຝາອັດປາກສ້າງ

ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເປື້ອນມີຄວາມ
ຍາວ 2 ຫາ 3 ແມັດຖ້າເປັນ
ໄປໄດ້

ເທແທ່ນກັນເປື້ອນດ້ວຍຊີມັງໃຫ້ມີຄວາມໜາຂອງແທ່ນ 7 ຊັງຕີແມັດເຄິ່ງ ແລະ ເຮັດຂອບສູງ
ຂຶ້ນ 15 ຊັງຕີແມັດ. ກ່ອນເທນັ້ນໃຫ້ມັດເຫຼັກເສັ້ນ (3 ມມ) ໃສ່ເພື່ອກັນແທ່ນນັ້ນແຕກ.

99

100

ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ການບຳລຸງຮັກສານ້ຳສ້າງ
ນ້ຳໃນນ້ຳສ້າງແມ່ນເປື້ອນງ່າຍຫຼາຍ ພຽງແຕ່ເອົາຄຸ, ເຊືອກ ຫຼື ໂສ້ທີ່ເປື້ອນຢ່ອນລົງໄປຕັກ ນ້ຳ
ໃນສ້າງມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃນສ້າງເປື້ອນແລ້ວ. ເພື່ອຮັກສານ້ຳໃນສ້າງໃຫ້ສະອາດນັ້ນ ແມ່ນ
ໃຫ້ໃຊ້ຄຸ ຫຼື ປ່ອມທີ່ຢ່ອນລົງໄປຕັກນ້ຳໃນສ້າງແຕ່ພຽງໜ່ວຍດຽວ; ກ່ອນຈະຕັກນ້ຳທຸກຄັ້ງໃຫ້
ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດເສຍກ່ອນ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເຮັດຮົ້ວອ້ອມສ້າງໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສັດເຂົ້າໃກ້ນ້ຳສ້າງ
ເພາະມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ສ້າງເປື້ອນໄດ້.
ທ່ານກໍ່ສາມາດຮັກສານ້ຳສ້າງຂອງທ່ານໃຫ້ສະອາດໄດ້ເມື່ອທ່ານປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
● ຫຼັງຕັກນ້ຳແລ້ວໃຫ້ປິດປາກສ້າງໄວ້ທຸກຄັ້ງ.
● ຮັກສາແທ່ນກັນເປື້ອນ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເປື້ອນໃຫ້ສະອາດ.
● ໝັ່ນຢອດນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນແກນຢູ່ເທິງຫົວເສົາເພື່ອໃຫ້ມັນມ່ອນດີໃນເວລາຕັກນ້ຳ.
● ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍມາຫຼິ້ນນ້ຳສ້າງ ຫຼື ຈັກດູດນ້ຳ.
● ເຮັດຮົ້ວອ້ອມສ້າງໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສັດລ້ຽງເຂົ້າໃກ້ນ້ຳສ້າງ.
● ແຕ່ງໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບດູແລນ້ຳສ້າງ.

ການລະບາຍນ້ຳເປື້ອນອອກຈາກບໍລິເວນນ້ຳສ້າງ ຫຼື ກ໊ອກນ້ຳ
ນ້ຳສ້າງ, ກ໊ອກນ້ຳປະປາ ແລະ ຖັງເກັບນ້ຳ ແລະ ບ່ອນຕັກນ້ຳອື່ນໆ
ແມ່ ນ ຈຳເປັ ນ ຕ້ ອ ງມີ ລ ະບົ ບ ລະບາຍນ້ ຳ ເປື້ ອ ນທີ່ ຕົ ກ ເຮັ່ ຍ ຈາກ
ການຕັກນ້ຳນັ້ນໃຫ້ໄຫຼອອກໄປໄກຈາກບໍລິເວນນັ້ນ   ຫຼື   ໃຫ້ຊຶມລົງ
ດິນ. ການມີລະບົບລະບາຍນ້ຳເປື້ອນທີ່ດີນັ້ນແມ່ນຈຳເປັນ ເພາະວ່າ
ຢູ່ ຕ າມບ່ ອ ນທີ່ ມີ ຜູ້ ຄົ ນ ໄປຕັ ກ ນ້ ຳ ມາໃຊ້ ນັ້ ນ ນ້ ຳ ມັ ກ ຈະເຮັ່ ຍ ລົ ງ ພື້ ນ
ແລ້ວໄຫຼໄປຫົ້ງຢູ່ຕາມຂຸມ ຫຼື ບວກຕ່າງໆ. ນ້ຳຂັງເຫຼົ່ານີ້ຈະກາຍເປັນ
ບ່ອນແຜ່ຂະຫຍາຍພັນຂອງຍຸງທີ່ເປັນພະຫະນຳເຊື້ອພະຍາດໄຂ້
ມາເລເລັຍ ແລະ ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບອື່ນໆ.
ເພື່ອໃຊ້ນ້ຳເປື້ອນທີ່ເຮັ່ຍນັ້ນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ, ໃຫ້ປູກຕົ້ນ
ໄມ້ ຫຼື ເຮັດສວນຜັກໃສ່ບ່ອນທີ່ນ້ຳເປື້ອນໄຫຼລົງໄປນັ້ນ. ຖ້າ
ຫາກວ່າບໍ່ສາມາດປູກຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ເຮັດສວນໃສ່ໄດ້ ກໍ່
ໃຫ້ຂຸດຂຸມ ແລ້ວເອົາກ້ອນຫີນ,
ຫີນແຮ່ ແລະ ຊາຍຖອກລົງ
ໃສ່ໃນຂຸມ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳຊຶມ
ລົງໄປ. ຊຶ່ງເພິ່ນເອີ້ນຂຸມ
ແບບນີ້ວ່າ “ຫຼຸມຊຶມ”. ຫຼຸມ
ຊຶ ມ ຈະຊ່ ວ ຍປ້ ອ ງກັ ນ ບໍ່ ໃ ຫ້
ຍຸງມີເງື່ອນໄຂແຜ່ພັນໄດ້.

ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ການດູດນ້ຳຂຶ້ນຈາກສ້າງ
ການທີ່ຈະເອົານ້ຳຂຶ້ນຈາກສ້າງມາໃຊ້ນັ້ນແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງມີເຄື່ອງດູດນ້ຳ. ຊຶ່ງວ່າເຄື່ອງດູດ
ນ້ຳແຕ່ລະຊະນິດກໍ່ໃຊ້ພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າ, ອາຍແກັດ, ພະລັງງານ
ແສງອາທິດ ຫຼື ແຮງງານຄົນ. ຖ້າວ່າການໃຊ້ເຄື່ອງດູດນ້ຳມັນຍາກຫຼາຍ ຫຼື ວ່າມັນມັກເພ ຜູ້
ຄົນກໍ່ຈະພາກັນໄປຫານ້ຳຈາກແຫຼ່ງອື່ນທີ່ບໍ່ປອດໄພມາໃຊ້.

ວິທີເລືອກຈັກດູດນ້ຳ
ເຄື່ອງດູດນ້ຳທຸກຊະນິດແມ່ນມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ: ເມື່ອພວກມັນເພ ກໍ່ຈະບໍ່ມີນ້ຳ, ສຳລັບ

ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ເຄື່ອງດູດນ້ຳທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄື ໜ່ວຍທີ່ພວກເຂົາສາມາດສ້າງມັນຂຶ້ນມາເອງ,
ສາມາດໃຊ້ມັນໄດ້ ແລະ ກໍ່ສາມາດແປງມັນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ວ່າຊ່າງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອ
ຖືທີ່ສຸດໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆກໍ່ສາມາດແປງໄດ້.
ໜຶ່ງໃຫ້ພິຈາລະນາເຖິງສິ່ງຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:
●

ເວລາຈະເລືອກເຄື່ອງດູດນ້ຳມາໃຊ້ຈັກເຄື່ອງ

ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍຈະສາມາດໃຊ້ມັນໄດ້ບໍ? ແລະ ມັນຕົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ພວກເຂົາບໍ? ຜູ້ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເລືອກເອົາເຄື່ອງດູດນ້ຳສຳລັບຊຸມຊົນບໍ?
●

ໃນຊຸມຊົນມີພະລັງງານປະເພດໃດ? ຖ້າວ່າເຄື່ອງດູດນ້ຳນັ້ນໃຊ້ນ້ຳມັນລາຄາແພງ ຫຼື

ໃຊ້ໄຟຟ້າ ຊຶ່ງໃນຊຸມຊົນນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີ, ມັນກໍ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ.
●

ເຄື່ອງດູດນ້ຳນັ້ນສ້ອມແປງໄດ້ງ່າຍໂດຍສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບອາໄຫຼ່ທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປບໍ? ມັນ

ຈະດີກວ່າບໍ່ ຖ້າມີເຄື່ອງດູດນ້ຳທີ່ເພງ່າຍ ແຕ່ສາມາດແປງໄດ້ງ່າຍໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆ? ຫຼື ຈະ
ເອົາເຄື່ອງດູດນ້ຳແບບທີ່ທົນທານໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍປີ
ມາດແປງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ?

ແຕ່ເວລາມັນເພມາຊ່າງໃນທ້ອງຖິ່ນບໍ່ສາ

ເຄື່ອງດູດນ້ຳດ້ວຍເຊືອກ: ລາຄາຖືກ, ເປັນວິທີການນຳນ້ຳຂຶ້ນມາໃຊ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
ເຄື່ອງດູດນ້ຳດ້ວຍເຊືອກເປັນເຄື່ອງດູດນ້ຳທີ່ພັດທະນາມາຈາກເຄື່ອງດູດນ້ຳທີ່ໃຊ້ໃນຈີນສະ
ໄໝບູຮານ. ມັນໃຊ້ດູດນ້ຳຈາກນ້ຳສ້າງທີ່ມີຄວາມເລິກເຖິງ 15 ແມັດ ໂດຍໃຊ້ແຮງງານໜ້ອຍ.
ເມື່ອປິ່ນກົງລໍ້, ນ້ຳກໍ່ຈະຖືກສົ່ງຂຶ້ນມາ ແລະ ໄຫຼອອກຈາກທໍ່ທີ່ຢູ່ທາງເທິງຂອງສ້າງ.

ເຄື່ອງດູດນ້ຳນີ້ມີມູນຄ່າໃນການສ້າງຕ່ຳ ແລະ ມັນກໍ່ສ້ອມແປງງ່າຍ. ຊິ້ນສ່ວນທີ່ມັກ

ເປ່ເພຫຼາຍກວ່າໝູ່ໝົດແມ່ນສາຍເຊືອກ; ເຖິງວ່າສາຍເຊືອກຈະຂາດ ເມື່ອເອົາມັນມັດຕໍ່ກັນ
ແທນການປ່ຽນເຊືອກເສັ້ນໃໝ່ ເຄື່ອງດູດນ້ຳນັ້ນກໍ່ກັບມາໃຊ້ໄດ້ຄືເກົ່າ. ຜູ້ຄົນໃນຫຼາຍໆປະ
ເທດຕ່າງກໍ່ພາກັນປັບໃຊ້ເຄື່ອງດູດຊະນິດນີ້ໃຫ້ຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ຕາມວັດຖຸທີ່ພວກເຂົາມີ. (ເບິ່ງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ).
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ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ກົງລົດຖີບ ຫຼື ກົງ
ຫັນທີ່ມີຄັນຈັບ

ລະດັບໜ້າດິນ

ລະດັບນ້ຳ

8. ຂໍ້ຕໍ່ໂຕເຕ (T) ຂະໜາດ
4 ຊັງຕີແມັດ

ຄຸຕັກນ້ຳ

ທໍ່ຂະໜາດ 4 ຊັງຕີແມັດ

ສາຍເຊືອກ (ບໍ່ເຄັ່ງຫຼາຍ)
ແຜ່ນຢາງທີ່ມີຂະ
ໜາດພໍດີຄັບໃນທໍ່
ທໍ່ຂະໜາດ 4 ຊັງຕີແມັດ

ສາຍຢາງຮັດ
(ມັດຢຶດທໍ່ທັງສອງໄວ້)

ເຄື່ອງດູດນ້ຳດ້ວຍເຊືອກແມ່ນເຮັດມາຈາກຊິ້ນສ່ວນທີ່ທົນທານ ແລະ ລາຄາຖືກ.

ການຮັກສານ້ຳອອກບໍ່ຂອງທ່ານ
ນ້ຳອອກບໍ່ແມ່ນບ່ອນທີ່ມີນ້ຳໄຫຼອອກມາຈາກໃຕ້ດິນຕາມທຳມະຊາດ. ນອກຈາກວ່າ ມັນມາ
ປົນເປື້ອນຢູ່ເທິງໜ້າດິນ, ນ້ຳອອກບໍ່ແມ່ນຖືວ່າປອດໄພ  ເພາະມັນໄດ້ຜ່ານການກັ່ນຕອງ ໂດຍ
ຜ່ານກ້ອນຫີນ ແລະ ດິນ ແລະ ກໍ່ໄຫຼໄວ. ການທີ່ຈະຮູ້ວ່ານ້ຳບໍ່ນັ້ນປອດໄພ ຫຼືບໍ່ນັ້ນ ໃຫ້ຊອກຫາ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງມັນ (ບ່ອນທີ່ມັນໄຫຼຂຶ້ນມາຈາກພື້ນດິນ) ແລະ ໃຫ້ຕັ້ງຄຳຖາມໆ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ມັນເປັນນ້ຳອອກບໍ່ແທ້ບໍ ຫຼື ວ່າມັນແມ່ນນ້ຳຫ້ວຍຮ່ອງ ຫຼື ສາຍນ້ຳເທິງໜ້າດິນທີ່ມັນ
ຫາກໍ່ໄຫຼລົງໄປໃນດິນທາງຍ່ານເທິງຂອງນ້ຳອອກບໍ່ນັ້ນ? ຖ້າມັນເປັນແນວນັ້ນມັນກໍ່ບໍ່ແມ່ນ
ນ້ຳອອກບໍ່ ເພາະມັນແມ່ນນ້ຳທີ່ໄຫຼຢູ່ເທິງໜ້າດິນ ແລ້ວມັນກໍ່ໄຫຼລອດໃຕ້ດິນໃນໄລຍະສັ້ນ
ເທົ່ານັ້ນ. ໃນກໍລະນີນີ້ມັນກໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ມັນຈະມີແນວປົນເປື້ອນ ຫຼື ອາດຈະອອກບໍ່ ກໍ່ສະ
ເພາະໃນໄລຍະລະດູຝົນເທົ່ານັ້ນ.
●

● ຢູ່ຫີນທາງເທິງຂອງນ້ຳອອກບໍ່ນັ້ນມີຮູ ຫຼື ໂກນໃຫຍ່ບໍ? ຖ້າມີໃຫ້ກວດເບິ່ງນ້ຳໃນບໍ່ນ້ຳ

ຫຼັງຈາກເກີດຝົນຕົກໜັກ. ຖ້າມັນຫາກຂຸ່ນ ຫຼື ມີຕົມ, ມັນອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ມັນເປື້ອນຍ້ອນ
ນ້ຳເທິງໜ້າດິນ.

ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ບໍ ທີ່ຈະມີການປົນເປື້ອນຢູ່ໃກ້ ຫຼື ຢູ່ເທິງນ້ຳອອກບໍ່ນັ້ນ? ຊຶ່ງມັນ
ອາດລວມມີ ທົ່ງຫຍ້າສຳລັບລ້ຽງສັດ, ວິດຊຶມ, ອ່າງ ຫຼື ຖັງເກັບນ້ຳເປື້ອນ, ການໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູ
ພືດ ແລະ ປຸຍ ຫຼື ການກະທຳຕ່າງໆຂອງມະນຸດ.
●

ດິນຢູ່ໃນລັດສະໝີ 15 ແມັດ ຂອງນ້ຳອອກບໍ່ນັ້ນເປັນດິນບໍ່ແໜ້ນ ຫຼື ດິນຊາຍບໍ?
ຄັນເປັນດິນແນວນັ້ນ ນ້ຳອອກບໍ່ກໍ່ຈະເກີດມີການປົນເປື້ອນຈາກນ້ຳເປື້ອນທີ່ໄຫຼມາຕາມໜ້າ
ດິນໄດ້.
●

ການຮັກສາພື້ນທີ່ອ້ອມໆນ້ຳອອກບໍ່
ການປົກປັກຮັກສານ້ຳອອກບໍ່ນັ້ນໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖືກກວ່າ ການຂຸດນ້ຳສ້າງ ຫຼື ນ້ຳບາດານ.
ເມື່ອນ້ຳອອກບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແລ້ວ

ມັນກໍ່ຈະງ່າຍທີ່ຈະວາງທໍ່ສົ່ງນ້ຳຈາກນ້ຳບໍ່ໄປຫາ

ຊຸມຊົນ. ການປົກປ້ອງນ້ຳອອກບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເຮັດຮົ້ວອ້ອມພື້ນທີ່ອ້ອມໆນ້ຳບໍ່ໄວ້, ໃຫ້ຂຸດຮ່ອງລະ
ບາຍນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ຂອງເສຍອື່ນໆທີ່ໄຫຼມາຕາມໜ້າດິນໃຫ້ອອກໄກຈາກນ້ຳບໍ່ ແລະ ມັນ
ຍັງຊ່ວຍກັນສັດຕ່າງໆບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ນ້ຳບໍ່ໄດ້.

ໃຫ້ປູກຕົ້ນໄມ້ທ້ອງຖິ່ນໃກ້ກັບນ້ຳອອກບໍ່ ກໍ່ຍິ່ງເປັນການປົກປ້ອງມັນຕື່ມອີກ ເພາະ

ວ່າຕົ້ນໄມ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນດິນເຈື່ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍວິເວນນ້ຳບໍ່ນັ້ນເປັນສະຖານທີ່ເປັນຕາ
ມາຕັກນ້ຳ.
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ສ້າງອ່າງກັກເກັບນ້ຳອອກບໍ່
ອ່າງກັກເກັບນ້ຳອອກບໍ່ເປັນອ່າງທີ່ມີຝາປິດ, ອ່າງນັ້ນແມ່ນເຮັດມາຈາກກ້ອນຫີນ, ດິນຈີ່ ຫຼື
ຊີມັງ. ການມີອ່າງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ປ້ອງກັນນ້ຳອອກບໍ່ນັ້ນໃຫ້ສະອາດ ແລະ ມັນກໍ່ຍັງເຮັດໃຫ້ງ່າຍ
ໃນການຕັກນ້ຳໄປໃຊ້ ຫຼື ການຕໍ່ທໍ່ໄປຫາກ໊ອກນ້ຳໃນຊຸມຊົນ ຫຼື ໄປຫາອ່າງເກັບນ້ຳ. ອ່າງກັກ
ເກັບນ້ຳທີ່ດີແມ່ນຂຶ້ນກັບທີ່ຕັ້ງ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ມີໃນພື້ນທີ່.

ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງອ່າງກັກເກັບນ້ຳອອກບໍ່
ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເປື້ອນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳ
ເປື້ອນໄຫຼລົງໃສ່ອ່າງກັກເກັບນ້ຳອອກບໍ່

ລະດັບນ້ຳ

ຝາປິດອ່າງທີ່ສາມາດເປີດ ປິດໄດ້ ໃຊ້ໃນ
ເວລາເບິ່ງນ້ຳ  ແລະ ອະນາໄມອ່າງ
ທໍ່ລະບາຍນ້ຳລົ້ນພ້ອມມີຕາໜ່າງ
ປິດປາກ ທໍ່ດ້ານນອກເພື່ອປ້ອງ
ກັນແມງໄມ້

ຊາຍ ຫຼື ຫີນແຮ່

ຕາໜ່າງປິດປາກທໍ່ດ້ານໃນ
ເພື່ອຕອງດິນ ແລະ ຊາຍ

ນ້ຳໄຫຼ

ອອກຈາກ
ບ່ອນນີ້

ທໍ່ລະບາຍນ້ຳເປື້ອນອອກ
ເວລາອະນາໄມອ່າງນ້ຳ

ທໍ່ນ້ຳໃຊ້

ຮູບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສ່ວນຕ່າງໆຂ້າງໃນອ່າງກັກເກັບນ້ຳອອກບໍ່ທີ່ຕີນພູຖືກຂຸດອອກໄປ.

ໃຫ້ອະນາໄມອ່າງກັກເກັບນ້ຳອອກບໍ່ ແລະ ທໍ່ຕ່າງໆຢ່າງສະໝຳ່ສະເໝີ
ໃຫ້ມີການກວດກາອ່າງກັກເກັບນ້ຳອອກບໍ່ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່ານ້ຳບໍ່ນັ້ນສະອາດປອດໄພໃນ
ການໃຊ້. ຂີ້ຕົມ, ໃບໄມ້, ຊາກສັດຕາຍ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆສາມາດທີ່ຈະຕົກລົງໄປໃນອ່າງ
ແລະ ຈະໄປຕັນທໍ່ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃນອ່າງເປື້ອນໄດ້. ໃຫ້ໃຊ້ຕາໜ່າງເຫຼັກລວດຕັນປາກທໍ່ສົ່ງ
ນ້ຳມາຫາອ່າງກັກເກັບນ້ຳອອກບໍ່ເພື່ອກັນຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ສິ່ງເປື້ອນເປິອື່ນໆເຂົ້າມາໃນທໍ່. ໃຫ້
ອະນາໄມຕາໜ່າງນັ້ນເລື້ອຍໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳໄຫຼອອກມາໄດ້ຢ່າງສະໝຳ່ສະເໝີ.

ການເກັບນ້ຳຝົນໄວ້ໃຊ້
ການເກັບນ້ຳຝົນໄວ້ເປັນວິທີການໜຶ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ງ່າຍດາຍທີ່ສຸດເພື່ອມີນ້ຳສະ
ອາດໄວ້ໃຊ້. ນ້ຳຝົນແມ່ນນ້ຳທີ່ສາມາດໃຊ້ດື່ມກິນໄດ້ ຍົກເວັ້ນແຕ່ໃນພື້ນທີ່ໆມີມົນລະພິດ
ໃນອາກາດຫຼາຍ. ການເກັບນ້ຳຝົນສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂາດແຄນນ້ຳ ແລະ ບັນຫານ້ຳທີ່ບໍ່
ສະອາດປອດໄພໄດ້.
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ຕັ້ງຖັງ ຫຼື ອ່າງເກັບນ້ຳຝົນໄວ້ໃກ້ໆກັບເຮືອນ ເມື່ອຝົນຕົກລົງມາ ນ້ຳຝົນທີ່ຕົກໃສ່
ຫຼັງຄາເຮືອນກໍ່ຈະໄຫຼລົງສູ່ຮາງລິນ ແລະ ໄຫຼຕາມຮາງລິນລົງໃນຖັງ ຫຼື ອ່າງໃນທີ່ສຸດ. ຫຼັງຄາທີ່
ມຸງດ້ວຍແຜ່ນໂລຫະເຄືອບດີບຸກ ຫຼື ມຸງດ້ວຍສັງກະສີ ແມ່ນເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ສຳລັບຫຼັງຄາ
ທີ່ມຸງດ້ວຍຫຍ້າແມ່ນບໍ່ເໝາະ ເພາະມັນເກັບສະສົມສິ່ງເປື້ອນເປິໄວ້ຫຼາຍໂພດ. ສຳລັບຫຼັງຄາ
ທີ່ເຮັດມາຈາກກົ່ວ, ແຮ່ໃຍຫີນ (asbestos), ຫຼື ຢາງປູທາງ (ຢາງໝາກຕອຍ) ແມ່ນມີສານ
ເຄມີເປັນພິດຕົກຄ້າງຢູ່ ຊຶ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຝົນນັ້ນບໍ່ປອດໄພທີ່ຈະນຳມາດື່ມ. ທ່ານຕ້ອງ
ແນ່ໃຈວ່າຖັງທີ່ທ່ານນຳມາໃຊ້ໂຕ່ງນ້ຳຝົນນັ້ນສະອາດ ແລະ ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ບັນຈຸສານເຄມີທີ່ເປັນ
ພິດ ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນ ຫຼື ຢາຂ້າສັດຕູພືດມາກ່ອນ.

ໂຕ່ງເອົານ້ຳຝົນຈາກຫຼັງຄາສັງກະສີ

ບ່ອນຮອງຮັບນ້ຳເທິງໜ້າດິນສາມາດເກັບນ້ຳທີ່ໄຫຼມາ ແລະ ນ້ຳຝົນໄວ້ໄດ້. ການ
ເຮັດບ່ອນຮັບນ້ຳແບບງ່າຍດາຍແມ່ນໃຫ້ຂຸດສະໜ່ວຍໜຶ່ງ ແລ້ວຈາກນັ້ນກໍ່ເຮັດໃຫ້ພື້ນ ແລະ
ແຄມສະແໜ້ນ ຫຼື ກໍ່ດ້ວຍດິນຈີ່, ກະເບື້ອງ, ຊີມັງ ຫຼື ປູດ້ວຍແພຢາງກໍ່ໄດ້. ສະເກັບນ້ຳນີ້
ສາມາດໃຊ້ເກັບນ້ຳໄວ້ໃຫ້ສັດລ້ຽງ ຫຼື ໄວ້ອາບ. ຖ້າໃຊ້ເກັບນ້ຳໄວ້ກິນນັ້ນ ຄວນຈະເຮັດຮົ້ວ
ອ້ອມສະໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສັດເຂົ້າມາ. ນ້ຳຢູ່ໃນອ່າງເກັບນັ້ນຄວນເຮັດໃຫ້ສະອາດ (ເບິ່ງໜ້າ 112
ຫາ 121) ກ່ອນທີ່ຈະນຳມາດື່ມ.
ບໍ່ວ່ານ້ຳຝົນຈະໄດ້ມາຈາກການໂຕ່ງຈາກຫຼັງຄາ ຫຼື ຈາກສະນ້ຳເທິງໜ້າດິນ ທັງສອງ
ແບບຕ່າງກໍ່ສາມາດຕໍ່ທໍ່ມາເກັບໄວ້ໃນອ່າງທີ່ຢູ່ໃຕ້ດິນ. ວິທີນີ້ເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສາມາດເກັບນ້ຳ
ໃຫ້ເຢັນ ແລະ ມີຝາປິດເພື່ອຮັກສາຄວາມສະອາດ. ມັນຍັງມີລາຄາຖືກກວ່າການສ້າງ ຫຼື ຊື້
ຖັງເກັບນ້ຳໄວ້ເທິງໜ້າດິນ.

ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຝົນສະອາດປອດໄພໃນການດື່ມ
ຕ້ອງເກັບນ້ຳຝົນໄວ້ໃຫ້ປາສະຈາກການປົນເປື້ອນໃດໆເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການດື່ມ.
ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່ານ້ຳຝົນທີ່ໂຕ່ງເກັບໄວ້ນັ້ນສະອາດປອດໄພ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່
ໄປນີ້:
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● ອະນາໄມຖັງເກັບນ້ຳ,

ທໍ່ນ້ຳເຂົ້າ, ຫຼັງຄາ, ແລະ ຮາງລິນກ່ອນລະດູຝົນມາຮອດ.

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເກັບນ້ຳຝົນໃສ່ໄວ້ໃນຖັງທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃສ່ນ້ຳມັນ, ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ຫຼື ສານເຄມີ
ເປັນພິດອື່ນໆ.
●

●

ໃຫ້ນ້ຳຝົນຫ່າທຳອິດໄຫຼຜ່ານຖັງເພື່ອຊະລ້າງອະນາໄມຖັງທີ່ຈະໃຊ້ເກັບນ້ຳຝົນ.

● ໃຫ້ອັດປາກຖັງເກັບນ້ຳຝົນ ແລະ ໃຫ້ເອົາແນວຕອງ ຫຼື ຕາໜ່າງຖີ່ໃສ່ປາກທໍ່ທາງນ້ຳ
ເຂົ້າຖັງເພື່ອກັນແມງໄມ້, ໃບໄມ້, ແລະ ສິ່ງເປື້ອນເປິຕ່າງໆ; ແລະ ມັນກໍ່ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນຍຸງ
ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ພັນໄດ້ນຳອີກ.
● ຫາກຈະເອົານ້ຳໄປໃຊ້, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ເອົາອອກທາງກ໊ອກນ້ຳແທນການເອົາຄຸລົງ
ຕັກໃນຖັງ. ຖ້າຈະເອົາຄຸ ຫຼື ສິ່ງອື່ນລົງຕັກນ້ຳຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມັນສະອາດເສຍກ່ອນ.

ເພື່ອຢາກໃຫ້ນ້ຳປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ, ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ສານໂຄຼຣີນ (chlorine) ລົງໃນຖັງ
(ເບິ່ງໜ້າ 112) ຫຼື ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຕອງນ້ຳໃສ່ຕິດກັບຖັງເກັບນ້ຳນັ້ນ (ເບິ່ງໜ້າ 117).
●

ບໍ່ໃຫ້ຄົນ ຫຼື ກວນນ້ຳໃນຖັງ, ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງເປື້ອນ ຫຼື ແມ່ພະຍາດລົງ
ໄປໂຮມໂຕກັນຢູ່ພື້ນຖັງ.
●

ການກວາດຫຼັງຄາເພື່ອອະນາໄມ ເປັນປະຈຳກໍ່ເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳຝົນທີ່ເກັບໄວ້
ນັ້ນສະອາດ.
●

ການເກັບຮັກສານ້ຳຝົນໃນທະເລຊາຍ
ຢູ່ທະເລຊາຍທາ ໃນແຄວ້ນຣາຈະທັນ ປະເທດອິນເດຍ,  ມີວິທີດຽວທີ່ຈະ
ສາມາດເກັບນ້ຳຝົນໄວ້ໄດ້ກໍ່ຄື ໃນໜອງນາດີ ຊຶ່ງເປັນໜອງລວມຂອງບ້ານ.
ທຸກຄົນໃນບ້ານດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜູ້ຄົນທີ່ຜ່ານໄປມາກໍ່ຈະສາມາດໃຊ້ນ້ຳໃນໜອງ
ນາດີໄດ້.
ທຸກຄົນໃນບ້ານຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນປົກປັກຮັກສາໜອງນາດີ.  ກົດໝາຍ
ເກົ່າແກ່ແຕ່ບູຮານໄດ້ມີການຫ້າມຕັດຕົ້ນໄມ້ທີ່ຢູ່ຕາມ
ແຄມໜອງນາດີ ຫຼື ຢູ່ຕາມພື້ນທີ່ໆໂຕ່ງນ້ຳຝົນ ແລະ
ໄຫຼມາໂຮມໃສ່ໜອງນາດີ.
ບັນດາສັດຕ່າງໆ
ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ໜອງດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມດຽວກັນ
ນັ້ນກໍ່ມີການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນມາຖ່າຍເບົາ (ຍ່ຽວ)
ຫຼື ໜັກ (ຂີ້) ໃສ່ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງໜອງນາດີ.
ເດືອນລະຄັ້ງ ໃນມື້ທີ່ເດືອນດັບ (ບໍ່ມີແສງເດືອນ)
ປະຊາຊົ ນ ໃນບ້ າ ນທັ ງ ໝົ ດ ໄດ້ ພ າກັ ນ ມາລວງ
ໜອງນາດີ ໂດຍການຂຸດເອົາຊາຍ ແລະ ຕົມ ທີ່
ຢູ່ພື້ນໜອງອອກ. ການລວງໜອງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ໜອງນັ້ນເລິກລົງ ແລະ ຍັງເປັນການກຳຈັດພະ
ຍາດທີ່ອາດຈະສະສົມຢູ່ພື້ນໜອງນຳນັ້ນ. ຫຼັງຈາກລວງໜອງແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳໃນ
ໜອງນັ້ນໃສເສຍກ່ອນ. ການປະຕິບັດເຊັ່ນນີ້ ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນໄດ້ຮ່ວມມືກັນປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງ
ນ້ຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
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ການຂົນນ້ຳທີ່ປອດໄພ
ໃນເວລາທີ່ຂົນນ້ຳຈາກແຫຼ່ງນ້ຳໄປຍັງບ່ອນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ນັ້ນ

ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນ

ເລື່ອງການຮັກສານ້ຳໃຫ້ສະອາດປອດໄພ. ການຂົນນ້ຳເປັນວຽກປະຈຳວັນທີ່ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ
ບໍ່ວ່າໃນຊຸມຊົນໃດ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍກໍ່ແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງເປັນຜູ້ເຮັດ. ການຂົນນ້ຳ

ໜັກຫຼາຍໂດຍໃຊ້ຫົວ, ຫຼັງ ຫຼື ໃຊ້ສາຍຄາດຫົວສາມາດທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຫົວ
ເລື້ອຍໆ, ເຈັບຫຼັງ, ມີຜົນເສຍຕໍ່ເສັ້ນປະສາດ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາຫຼຸລູກໄດ້.

ໂຄງການປັບປຸງນ້ຳສາມາດທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລຳບາກຂ້າງເທິງນີ້ໄດ້. ບາງເທື່ອ

ພຽງແຕ່ປ່ຽນວິທີການໜ້ອຍດຽວກໍ່ເຮັດໃຫ້ການຂົນນ້ຳງ່າຍຂຶ້ນ. ຄວນສ້າງລະບົບສົ່ງນ້ຳ ເພື່ອ

ຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຂົນນ້ຳໄກ. ຄວນສ້າງບ້ານເຮືອນໃກ້ກັບແຫຼ່ງນ້ຳ. ສຸຂະພາບຊຸມຊົນຈະ

ດີຂຶ້ນ ຖ້າຫາກວ່າບັນດາຜູ້ຊາຍເຂົ້າໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກດັ່ງກ່າວທີ່ມີຕໍ່ການດຳເນີນຊີ
ວິດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ເຂົ້າມາຊ່ວຍຂົນນ້ຳມາໃຊ້.

ນ້ຳປະປາ
ມີຜົນດີຫຼາຍຢ່າງໃນການວາງລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳໃຊ້ ຫຼື ນ້ຳປະປາ. ການໃຊ້ນ້ຳຈາກທໍ່ນ້ຳນັ້ນ
ຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະໄດ້ໃຊ້ນ້ຳທີ່ມີສິ່ງປົນເປື້ອນ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນມັນກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍ
ຈະມີບ່ອນໃຫ້ຫອຍ ຫຼື ຍຸງໄດ້ໃຊ້ເປັນທີ່ອາໄສ. ແຕ່ຖ້າຫາກການວາງລະບົບທໍ່ນ້ຳບໍ່ໄດ້ມາດ
ຕະຖານ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ປອດໄພ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳເປື້ອນຫຼາຍກວ່າບໍ່ມີລະບົບທໍ່
ສົ່ງນ້ຳຊ້ຳອີກ. ສະນັ້ນ ການຈະໃຊ້ລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳ ແມ່ນຕ້ອງມີການວາງແຜນຢ່າງລະອຽດ
ແລະ ຮອບຄອບ ບົນພື້ນຖານຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ນ້ຳໃນປະຈຸບັນວ່າມີ
ຫຼາຍພຽງໃດ ແລະ ປະລິມານນ້ຳໃນປະຈຸບັນມີຫຼາຍພຽງໃດ ແລະ ຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດເມື່ອ
ຊຸມຊົນຂະຫຍາຍໂຕ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງການນ້ຳໃນປະລິມານເທົ່າໃດ.
ນ້ຳສາມາດຈະສົ່ງມາຕາມທໍ່ໄດ້ເກືອບຈາກທຸກ
ແຫຼ່ງນ້ຳ, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນຈາກນ້ຳອອກບໍ່
ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳ. ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ສາມາດສົ່ງນ້ຳລົງ
ມາຕາມທໍ່ໂດຍໃຊ້ທຶນຕ່ຳທີ່ສຸດແມ່ນແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ຢູ່
ເທິງພູ ຫຼື ຄ້ອຍ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຊຸມຊົນ ເພາະວ່າອາໄສ
ແຮງດຶ ງ ດູ ດ ຂອງໂລກກໍ່ ສ າມາດນຳນ້ ຳ ລົ ງ ມາໃຊ້
ໃນຊຸມຊົນໄດ້. ລະບົບນ້ຳປະປາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ຈະນຳນ້ ຳ ມາເກັ ບ ໄວ້ ໃ ນອ່ າ ງເກັ ບ ນ້ ຳ ຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ແລະ ອາດຈະຂ້າເຊື້ອເພື່ອໃຫ້ນ້ຳສະອາດ
ໂດຍໃຊ້ສານໂຄຼຣີນ (chlorine) ຫຼື ໃຊ້ລະບົບ
ພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງໃນລະບົບນ້ຳ
ຕອງນ້ຳ. ຈາກນັ້ນນ້ຳກໍ່ຈະຖືກສົ່ງຜ່ານທໍ່ໄປຫາແຕ່
ປະປາ ແມ່ນຕ້ອງມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນກາ
ລະຫຼັງຄາເຮືອນ ຫຼື ຊຸມຊົນ.
ນສ້ອມແປງທໍ່ນ້ຳທີ່ເປ່ເພເສຍຫາຍ.
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ຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານບຳລຸງຮັກສາລະບົບນ້ຳປະປາຢ່າງເປັນປະຈຳ.  ໃຫ້ມກ
ີ ານຈົດບັນທຶກ
ຫຼື ແຕ້ມແຜນວາດເອົາໄວ້ວ່າ ມີທໍ່ນ້ຳວາງໄວ້ຕາມຈຸດໃດແດ່ ນັ້ນກໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດ
ແລະ ມັນຍັງຊ່ວຍໃນການຊອກຫາ ແລະ ສ້ອມແປງທໍ່ນ້ຳທີ່ແຕກ ຫຼື ເພໄດ້ງ່າຍ. ການທີ່ທໍ່ນ້ຳ
ແຕກເຮັດໃຫ້ສູນເສຍນ້ຳໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ນ້ຳເນົ່າເໝັນ ແລະ ສິ່ງເປື້ອນ
ເປິອື່ນໆໃນດິນໄຫຼເຂົ້າໄປໃນທໍ່ ແລະ ນອກນີ້ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນບວກນ້ຳຫົ້ງທີ່ເປັນທີ່
ແຜ່ຂະຫຍາຍພັນຂອງຍຸງ ແລະ ຫອຍຕ່າງໆ. ຖ້າຫາກໃຊ້ປ່ານ, ປໍ, ຝ້າຍ ຫຼື ໜັງມັດ ເພື່ອ
ແປງທໍ່ແຕກ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ອາດຈະເປັນບ່ອນເກີດແມ່ພະຍາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃນທໍ່ເປື້ອນ.

ການປຶກສາຫາລືເລື່ອງຄວາມຈຳເປັນໃນການໃຊ້ນ້ຳຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ
ເມື່ອຄະນະກຳມະການນ້ຳຂອງບ້ານນ້ອຍແຫ່ງໜຶ່ງໃນປະເທດເມັກຊິໂກ ມີແຜນການທີ່ຈະ
ວາງທໍ່ ສົ່ ງ ນ້ ຳ ຈາກນ້ ຳ ອອກບໍ່ ໃ ຫຍ່
ແ ຫ່ ງ ໜຶ່ ງ ມ າ ຍັ ງ ບ້ າ ນ ດັ່ ງ

ກ່າວ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕັດສິນ
ໃຈວ່າ ພວກເຂົາມີເງິນພໍທີ່
ຈະຕິດຕັ້ງກ໊ອກນ້ຳ 1 ກ໊ອກ
ໃຫ້ທຸກໆສອງຫຼັງຄາເຮືອນ.
ໃນກອງປະຊຸມບ້ານ ຄະນະ
ກຳມະການນ້ຳໄດ້ປະກາດ

ວ່າ ນ້ຳທີ່ຕໍ່ລົງມານັ້ນແມ່ນ

ໃຊ້ເພື່ອດື່ມ ແລະ ແຕ່ງກິນເທົ່ານັ້ນ.
ພວກເຂົາກ່າວຕໍ່ອີກວ່າ

ສິ່ງນີ້ມັນເປັນຜົນ

ດີຕໍ່ກັບບ້ານ ເພາະວ່າຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ຍິງໃນບ້ານຈະບໍ່ໄດ້

ເສຍເວລາເປັນມື້ເພື່ອໄປຕັກນ້ຳຈາກແມ່ນ້ຳມາຕົ້ມໃຫ້ສຸກເພື່ອໃຫ້ມັນປອດໄພໃນການດື່ມ.

ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງໃນທີ່ປະຊຸມໄດ້ລຸກຂຶ້ນ ແລະ ຖາມວ່າ: “ແລ້ວຊິເອົານ້ຳຢູ່ໃສມາ ຊັກ

ເຄື່ອງນຸ່ງ?” ຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນຄະນະກຳມະການນ້ຳໄດ້ຕອບວ່າ: “ພວກເຈົ້າກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໄປຊັກ
ຢູ່ແມ່ນ້ຳຄືທີ່ເຄີຍເຮັດມານັ້ນແລ້ວ.” ແມ່ຍິງຄົນທີສອງໄດ້ລຸກຂຶ້ນຖາມວ່າ:  “ນ້ຳອາບໃຫ້ລູກເດ

ເອົາຢູ່ໃສ?” ຊາຍຄົນເດີມກໍ່ຕອບວ່າ: “ພວກເຈົ້າກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໄປອາບໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ແມ່ນ້ຳຄືທີ່
ເຄີຍເຮັດມານັ້ນແລ້ວ.” ແມ່ຍິງຄົນທີສາມລຸກຂຶ້ນຖາມວ່າ: “ແລ້ວສວນຄົວຂອງພວກເຮົາເດ?
ພວກເຮົາກໍ່ຕ້ອງການນ້ຳມາຫົດຜັກໃດ.”

ບັນດາແມ່ຍິງໃນບ້ານມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີສິດມີສຽງຫຍັງ. ພວກເຂົາເລົ່າ

ວ່າ ໃນຄະນະກຳມະການນ້ຳນັ້ນບໍ່ມີຜູ້ຍິງເປັນຈັກຄົນເລີຍ ສະນັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການໃນການ

ໃຊ້ນ້ຳຂອງແມ່ຍິງຈິ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ. ບັນດາແມ່ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກ

ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ຕົນໄດ້ມີສິດເຂົ້າເປັນຄະນະກຳມະການນ້ຳ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງແຜນໃໝ່ ແລະ ບັນ
ດາຜູ້ທີ່ມາຮ່ວມກອງປະຊຸມນັ້ນຕ່າງກໍ່ເຫັນດີຕາມການສະເໜີດັ່ງກ່າວ.

ຄະນະກຳມະການນ້ຳຊຸດໃໝ່ໄດ້ຮາ່ ງແຜນໃໝ່ຂນ
ຶ້ ມາ. ແທນທີຈ
່ ະມີກອ
໊ ກນ້ຳ  1  ກອ
໊ ກ

ໃຫ້ທຸກໆ 2 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ພວກເຂົາຈະຕິດຕັ້ງກ໊ອກນ້ຳ 1 ກ໊ອກ ແລະ ອ່າງນ້ຳໃຊ້ຊຳລະລ້າງ

1 ອ່າງ ໃຫ້ກັບທຸກໆ 6 ຫຼັງຄາເຮືອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາແມ່ຍິງຍັງຕ້ອງໄດ້ຍ່າງໄປຕັກນ້ຳ
ມາໃຊ້, ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ຍັງສາມາດຊັກເຄື່ອງ, ອາບນ້ຳໃຫ້ລູກໆ ແລະ ລ້າງເຂົ້າ ສາລີ ໂດຍ

ໃຊ້ນ້ຳຈາກອ່າງນ້ຳໃນບ້ານໄດ້. ນ້ຳກ໊ອກແມ່ນສຳລັບດື່ມກິນ ແລະ ນ້ຳໃນອ່າງນັ້ນແມ່ນເພື່ອ
ຊຳລະລ້າງ. ການເຮັດແນວນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳສຳລັບດື່ມກິນນັ້ນສະອາດ ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ຈະ
ນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກການຊຳລະລ້າງນັ້ນໄປຫົດຜັກສວນຄົວຂອງພວກເຂົາ.

ແຜນການໃໝ່ນີ້ກໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບໃນບັນດາຜູ້ຊາຍເຊັ່ນກັນ ເພາະພວກເຂົາ

ກໍ່ຈະໄດ້ມີບ່ອນລ້າງອະນາໄມເຄື່ອງມືຂອງພວກເຂົາຫຼັງຈາກທີ່ກັບມາຈາກໄຮ່ສາລີໃນແຕ່

ລະມື້. ການປະຕິບັດດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ
ໃນບ້ານໄດ້ຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນ.

ເກັບນ້ຳໄວ້ໃຫ້ສະອາດປອດໄພ
ໃນເວລາຕັກນ້ຳ, ຂົນນ້ຳ ແລະ ເກັບຮັກສານ້ຳໄວ້ໃນອ່າງ ຫາກບໍ່ປະຕິບັດຢ່າງລະມັດລະວັງ
ມັນກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳເກີດມີການປົນເປື້ອນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ການໃຊ້ອ່າງເກັບນ້ຳທີ່

ຝາຂອງມັນມີຮອຍແຕກແຫງ, ຫຼື ເກັບໄວ້ໃນຖັງບັນຈຸນ້ຳທີ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ
ບໍ່ມີຝາອັດປາກອ່າງ ນ້ຳໃນອ່າງກໍ່ສາມາດທີ່ຈະປົນເປື້ອນຂີ້ສັດ ຫຼື ແມ່ພະຍາດຕ່າງໆໄດ້.
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ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ເລື່ອງນັກສືບ: ນ້ຳດື່ມເກີດມີການປົນເປື້ອນໄດ້ແນວໃດ?
ກິດຈະກຳນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົ້ນຫາເບິ່ງວ່າການຕັກນ້ຳຈາກສ້າງ, ນ້ຳອອກບໍ່, ຫຼື ກ໊ອກນ້ຳ ກ່ອນນຳໄປ
ດື່ມກິນນັ້ນ ມັນເກີດມີການປົນເປື້ອນໄດ້ແນວໃດ. ກິດຈະກຳນີ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ກັບກຸ່ມທີ່ມີສະ
ມາຊິກ 4 ຄົນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ເວລາ: ເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ (30 ນາທີ)

➊ ຜູ້ຊ່ວຍດໍາເນີນກິດຈະກຳ ອະທິບາຍໃຫ້ສະມາຊິກໃນກຸ່ມວ່າພວກເຂົາເປັນນັກສືບສຸຂະພາບ,ຈາກ

ນັ້ນກໍ່ມອບໜ້າວຽກໃຫ້ກັບນັກສືບແຕ່ລະຄົນ. ຕົວຢ່າງຂອງໜ້າວຽກກໍ່ຄື:   ມີ 10 ຄອບຄົວໄດ້ມາຕັກ
ນ້ຳທີ່ສະອາດຈາກສ້າງແຫ່ງໜຶ່ງໄປໃຊ້ກິນ. ໃນເວລາ 2-3 ມື້ຕໍ່ມາ ເດັກນ້ອຍຈາກຄອບຄົວໜຶ່ງ
ເກີດເຈັບປ່ວຍຈາກການດື່ມນ້ຳທີ່ເກີດມີການປົນເປື້ອນ. ສ່ວນເດັກນ້ອຍຂອງຄອບຄົວອື່ນໆແມ່ນ
ແຂງແຮງດີ. ໜ້າວຽກຂອງບັນດານັກສືບກໍ່ຄືອອກໄປຊອກຫາເບິ່ງວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ຕັກນ້ຳຈາກສ້າງ
ແລ້ວ ມັນເກີດມີການປົນເປື້ອນໄດ້ແນວໃດ.

➋ ຜູ້ຊ່ວຍດໍາເນີນກິດຈະກຳ ຮ້ອງເອົາຜູ້ອາສາສະໝັກ 1 ຫາ 3 ຄົນ ອອກໄປຈາກກຸ່ມນັກສືບ ເພື່ອບໍ່

ໃຫ້ພວກທີ່ເຫຼືອໄດ້ຍິນສິ່ງທີ່ຈະລົມກັນນັ້ນ.
ຜູ້ຊ່ວຍດໍາເນີນກິດຈະກຳອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ອາສາສະ
ໝັກວ່າ ໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາແມ່ນຕອບຄຳຖາມຂອງພວກນັກສືບທີມ
່ າສືບຫາສາເຫດທີນ
່ ຳ
້ ມີການ
ປົນເປື້ອນ ໂດຍໃຫ້ຕອບພວກນັກສືບເປັນໄນໆ (ບໍ່ໃຫ້ບອກຄຳຕອບທີ່ຈະແຈ້ງ). ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜູ້
ຊ່ວຍດໍາເນີນກິດຈະກຳສາມາດ ທີ່ຈະບອກພວກອາສາສະໝັກວ່າ ນ້ຳນັ້ນເກີດປົນເປື້ອນໄດ້ແນວ
ໃດ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈເອງຢ່າງໄວວາວ່າມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ, ກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ພວກ
ເຂົາກັບເຂົ້າໄປໃນກຸ່ມຄືນ.

➌ ຈາກນັ້ນບັນດາຜູ້ທີ່ເປັນນັກສືບໃນກຸ່ມກໍ່ປ່ຽນກັນຖາມຜູ້ທີ່ເປັນອາສາສະໝັກທີ່ມີໜ້າ

ທີ່ຕອບຄຳ
ຖາມເປັນໄນໆ ຈົນກວ່າຈະມີນັກສືບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງສາມາດທວາຍ (ຫຼື ເດົາ) ໄດ້ວ່ານ້ຳເກີດມີການປົນ
ເປື້ອນໄດ້ແນວໃດ.

➍ ຖ້າຫາກໃນກຸ່ມມີສະມາຊິກຫຼາຍເກີນໄປ

ກໍ່ໃຫ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍໆທີມ. ໃຫ້ກຳນົດຈຳນວນຄຳ
ຖາມ, ຕົວຢ່າງ: ໃຫ້ແຕ່ລະທີມ ຫຼື ບຸກຄົນ ຖາມໄດ້ 4 ຄຳຖາມ. ຫາກຜູ້ໃດ ຫຼື ທີມໃດທວາຍ (ຫຼື
ເດົາ) ຄຳຕອບຖືກກ່ອນກໍ່ຈະເປັນຜູ້ຊະນະ.
ໃຫ້ເຮັດກິດຈະກຳນີ້ຫຼາຍໆຄັ້ງ ໂດຍສາເຫດທີ່ນ້ຳປົນເປື້ອນນັ້ນແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ
ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜູ້ຊ່ວຍດໍາເນີນກິດຈະກຳກໍ່ຈະນຳພາການສົນ
ທະນາກ່ ຽ ວກັ ບ ບັ ນ ດາວິ ທີ ທ າງ
ທີ່ນ້ຳກິນເກີດມີການປົນ ເປື້ອນ.
ແ ລ້ ວ ກໍ່ ລົ ມ ກັ ນ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ວິ ທີ
ຕ່ າ ງໆທີ່ ສ າມາດເຮັ ດ ໄດ້ ເ ພື່ ອ
ຮັກສານ້ຳກິນໃຫ້ສະອາດ ແລະ
ຈະປະຕິບັດກັນແນວໃດໃນຄົວ
ເຮືອນ ແລະ ໃນທົ່ວຊຸມຊົນ.
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ການຮັກສາພາຊະນະທີ່ໃຊ້ເກັບຮັກສານ້ຳໃຫ້ສະອາດ
ນ້ຳທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ຈະເປື້ອນເມື່ອຄົນເອົາມືເປື້ອນຈຸ່ມລົງໄປ, ເອົາມັນເທລົງໃນພາຊະນະທີ່
ເປື້ອນເປິ, ມີສິ່ງເປື້ອນ ຫຼື ຂີ້ຝຸ່ນຕົກລົງໄປໃນນ້ຳ, ເອົາຈອກເປື້ອນລົງໄປຕັກນ້ຳ. ເພື່ອປ້ອງກັນ
ນ້ຳໃນເຮືອນບໍ່ໃຫ້ເປື້ອນເປິໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
● ລ້າງມືກ່ອນທີ່ຈະຕັກ

ແລະ ຂົນນ້ຳມາໃຊ້.
● ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ອັດປາກ ຄຸ ຫຼື ພາຊະນະ ທີ່ໃຊ້ໃນການຕັກນ້ຳມາໃຊ້.
● ທຳຄວາມສະອາດພາຊະນະທີ່ໃຊ້ເກັບນ້ຳ (ເຊັ່ນ: ອ່າງ, ໂອ່ງ, ຖັງ ແລະ ອື່ນໆ) ພາຍ
ໃນເຮືອນເປັນປະຈຳ.
● ເອົາພາຊະນະເກັບນ້ຳໄວ້ໃຫ້ສູງຈາກພື້ນ ແລະ ຫ່າງ ໄກຈາກສັດຕ່າງໆ.
● ຖອກນ້ຳອອກໃຊ້ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຈັບປາກຂອງພາຊະນະ
ເກັບນ້ຳນັ້ນ, ຫຼື ໃຊ້ກະບວຍ ຫຼື ໂອທີ່ມີດ້າມຈັບຍາວ ແລະ ສະ
ອາດລົງຕັກນ້ຳຈາກພາຊະນະເກັບນ້ຳມາໃຊ້.
● ລ້າງຈອກທີ່ໃຊ້ຕັກນ້ຳມາດື່ມທັງໝົດ.
● ບໍ່ໃຫ້ເກັບນ້ຳໄວ້ໃນພາຊະນະທີ່ເຄີຍໃຊ້ບັນຈຸຢາຂ້າ
ສັດຕູພືດ ຫຼື ສານພິດເຄມີ ຕ່າງໆ.
● ຖ້າເປັນໄປໄດ້ບໍ່ໃຫ້ບຳບັດນ້ຳເກີນຄວາມຕ້ອງການ
ໃນໄລຍະສັ້ນຂອງທ່ານ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ນ້ຳສຳລັບດື່ມ
ແລະ ຄົວກິນແມ່ນ 5 ລິດຕໍ່ຄົນຕໍ່ມື້.
ພ າ ຊ ະ ນ ະ ເ ກັ ບ ນ້ ຳ ທີ່ ມີ ປ າ ກ

ຖັງ ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳມີຝາປິດ

ແຄບແມ່ ນ ເປັ ນ ພາຊະນະທີ່ ໃ ຊ້
ເກັບນ້ຳໄດ້ປອດໄພທີ່ສຸດ.

ຖັງ ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ປິດປາກຢ່າງດີນັ້ນເປັນພາຊະນະເກັບນ້ຳທີ່ສະອາດປອດໄພຫຼາຍ
ກວ່າໜອງສະ ເພາະວ່າຍຸງ ແລະ ຫອຍບໍ່ສາມາດອາໄສຢູ່ໃນຖັງເກັບນ້ຳທີ່ມີຝາອັດ. ພ້ອມ
ກັນນັ້ນ ອ່າງ ຫຼື ຖັງເກັບນ້ຳທີ່ມີຝາປິດກໍ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍນ້ຳຈາກການລະເຫີຍ
ອາຍຂອງນ້ຳໄດ້. ຖ້າເກັບນ້ຳໄວ້ໃນໜອງສະ ຫຼື ຮ່ອງນ້ຳ, ການຂຸດ ໜອງ ຫຼື ຮ່ອງ
ໃຫ້ເລິກລົງໄປຕືມ
່ ອີກ ຈະເຮັດໃຫ້ການສຳຜັດລະຫວ່າງຜິວໜ້ານ້ຳ ແລະ ອາກາດ
ໜ້ອຍລົງ ຊຶ່ງມັນຈະລົດລະດັບການສູນເສຍປະລິມານນ້ຳທີ່ເກີດຈາກການລະ
ເຫີຍອາຍຂອງນ້ຳ.
ຖັງ ຫຼື ອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ບ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ນ້ຳຄວນຈະໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັນເທົ່າທີ່ຈະເ
ປັນໄປໄດ້.

ສ້ອມແປງບ່ອນນ້ຳຮົ່ວ
ນ້ຳເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍສາມາດທີ່ຈະສູນເສຍໄປໂດຍຜ່ານຮອຍຮົ່ວ, ການ
ລະເຫີຍອາຍຂອງນ້ຳ, ແລະ ການຊຶມອອກ. ເພື່ອເປັນການປະຢັດນ້ຳ ໃນເວລາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ນ້ຳ
ໃຫ້ອັດ ຫຼື ປິດກ໊ອກນ້ຳຕ່າງໆໃຫ້ແຈບດີ. ເມື່ອພົບວ່າມີທໍ່ແຕກ ຫຼື ຮົ່ວ ແລະ ມີຮອຍແຕກ
ແຫງໃນອ່າງ ຫຼື ຖັງເກັບນ້ຳ, ໃຫ້ທຳການສ້ອມແປງ ຫຼື ຫາອັນໃໝ່ມາປ່ຽນໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະ
ເປັນໄປໄດ້. ການຮົ່ວເປັນສັນຍານບອກວ່ານ້ຳອາດມີການປົນເປື້ອນ ເພາະວ່າແມ່ພະຍາດ
ແລະ ສິ່ງເປື້ອນເປິເຂົ້າໄປໃນນ້ຳໄດ້ໂດຍຜ່ານຮອຍແຕກແຫງໃນອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ທໍ່ນ້ຳ.
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ການເຮັດໃຫ້ນ້ຳສະອາດປອດໄພໃນການດື່ມ
ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ສະອາດປອດໄພ ເຊັ່ນ: ນ້ຳອອກບໍ່ ຫຼື ນ້ຳສ້າງທີ່
ໄດ້ມາດຕະຖານ ແມ່ນຈະເປັນການດີກວ່າການບຳບັດນ້ຳຈາກແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ບໍ່ປອດໄພ ເຊັ່ນ:
ແມ່ນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳສ້າງ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າຫາກວ່ານ້ຳນັ້ນປົນເປື້ອນ, ຖ້າຜູ້ຄົນປະຕິເສດບໍ່
ຍອມກິນນ້ຳນັ້ນອັນເນື່ອງຈາກສີ ແລະ ລົດຊາດຂອງມັນ, ຫຼື ຖ້າວ່າໄດ້ຕັກ ແລະ ຂົນນ້ຳມາ
ເກັບໄວ້ໃນເຮືອນແລ້ວ ນ້ຳຈາກແຫຼ່ງນ້ຳຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການບບັດໃຫ້
ສະອາດສາກ່ອນ. (ກ່ອນຈະດື່ມນ້ຳຈາກທໍ່ ຫຼື ນ້ຳປະປາ, ນ້ຳຈາກອ່າງເກັບນ້ຳ, ນ້ຳຈາກນ້ຳ
ສ້າງ ຖ້າຫາກມັນມີການປົນເປື້ອນແລ້ວ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ບຳບັດໃຫ້ສະອາດເສຍກ່ອນ.)
ວິທີການບຳບັດນ້ຳທີ່ທ່ານຈະເລືອກໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳສະອາດນັ້ນມັນກໍ່ຂຶ້ນກັບປະລິ
ມານນ້ຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ສິ່ງທີ່ປົນເປື້ອນຢູ່ໃນນ້ຳ, ວິທີການທີ່ຈະເກັບນ້ຳໄວ້ ແລະ ວັດຖຸອຸ
ປະກອນທີ່ຈະໃຊ້ໃນການບຳບັດນ້ຳທີ່ມີຢູ່. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະບຳບັດນ້ຳໂດຍໃຊ້ວິທີການແບບໃດ
ກໍ່ຕາມ, ມັນຈະເປັນການດີທີ່ສຸດຖ້າສາມາດເຮັດ (ກ) ເຮັດໃຫ້ຝຸ່ນຕະກອນເປື້ອນຕ່າງໆໃນ
ນ້ຳນັ້ນນອນລົງພື້ນ ແລະສາມາດຖອກນ້ຳນັ້ນໃສ່ພາຊະນະອື່ນໄດ້, ຫຼື (ຂ) ສາມາດຕອງນ້ຳ
ກ່ອນທີ່ຈະຂ້າເຊື້ອ (ເບິ່ງໜ້າ 115). ການເຮັດແນວນີ້ແມ່ນເປັນການກຳຈັດຝຸ່ນຕະກອນອອກ
ຈາກນ້ຳ ຊຶ່ງມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຂ້າເຊື້ອໃນນ້ຳນັ້ນງ່າຍ ແລະ ກໍ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ວິທີການທີ່ນຳມາສະເໜີຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ນ້ຳທີ່ປົນເປື້ອນສານເຄມີປອດ
ໄພໄດ້. ນ້ຳທີປ
່ ນ
ົ ເປືອ
້ ນສານເຄມີແມ່ນບໍປ
່ ອດໄພໃນການດືມ
່ , ອາບ ຫຼື ຊັກເຄືອ
່ ງນຸງ່ ຫົມ
່ ຕ່າງໆ.
ມັນອາດຈະພາໃຫ້ເກີດໂລກມະເຮັງ, ການເກີດເປັນຜື່ນແດງຕາມຜິວໜັງ, ການຫຼຸລູກ, ຫຼື
ບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆຫຼາຍຢ່າງ.
ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳສະອາດປາສະຈາກພະຍາດໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ 2 ບາດກ້າວຕໍ່ໄປນີ້:
ຕອງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ:

➊

ປ່ອຍໃຫ້ຝຸ່ນຕະກອນໃນນ້ຳນອນລົງພື້ນ ເປັນເວລາ 2-3 ຊົ່ວໂມງ  ແລ້ວໃຫ້ຖອກນ້ຳນັ້ນລົງ
ໃສ່ພາຊະນະອັນໃໝ່ທີ່ສະອາດດີ ຫຼື ຕອງມັນ:

ຜ້າຕອງນ້ຳ

...ຫຼື...ຕອງໂດຍໃຊ້ຖ່ານດັງໄຟ

ຊາຍ
ຖ່ານດັງໄຟ
ຊາຍຫຍາບ

ນ້ຳທີ່ຕອງແລ້ວ
ສຳລັບວິທີການເຮັດໃຫ້ຝຸ່ນຕະກອນໃນນ້ຳນອນລົງພື້ນ ແລະ ຕອງນ້ຳ ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າ 114-117.

➋

ຂ້າເຊື້ອພະຍາດໂດຍໃຊ້ວິທີການໜຶ່ງໃນຈຳນວນວິທີຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:

ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ຕົ້ມນ້ຳ

ໃສ່ສານ
...ຫຼື... ໂຄຼຣີນ ...ຫຼື... ຂ້າເຊື້ອໂດຍໃຊ້ແສງອາທິດ ...ຫຼື...

ໃຫ້ເອົານ້ຳ
ໝາກນາວບີບໃສ່

ການເຮັດໃຫ້ນ້ຳນອນລົງພື້ນ
ການເຮັດໃຫ້ນ້ຳນອນລົງພື້ນເປັນການເຮັດໃຫ້ສິ່ງເປື້ອນ, ວັດຖຸແຂງ, ພະຍາດ ແລະ ໜອນ
ຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳນັ້ນ ນອນລົງພື້ນຂອງ
ພາຊະນະບັນຈຸ. ການເກັບນ້ຳໄວ້ເປັນເວລາ 5 ຫາ 6 ມື້ ສາມາດລົດຈຳນວນຂອງແມ່ພະ
ຍາດໃນນ້ຳລົງໄດ້, ແຕ່ວ່າການເກັບນ້ຳປະໄວ້ເປັນເວລາດົນແມ່ນບໍ່ສາມາດຂ້າແມ່ພະຍາດ
ບາງຊະນິດໄດ້ ເຊັ່ນ: ພະຍາດກິອາເດຍ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີ້ເອງ, ຫຼັງຈາກ
ທີ່ປະໃຫ້ນ້ຳນອນດີແລ້ວ ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການບຳບັດນ້ຳແບບອື່ນຕື່ມອີກ ເຊັ່ນ:
ການຕອງນ້ຳ, ໃສ່ສານຄຼໍຣີນ ຫຼື ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍແສງອາທິດ.

ວິທີຕອງແບບສາມໄຫ
ການໃຊ້ວິທີໄຫສາມໜ່ວຍເຮັດໃຫ້ນ້ຳນອນ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແມ່ພະຍາດ
ແລະ ຝຸ່ນຕະກອນຕ່າງໆ ນອນລົງພື້ນ. ວິທີການນີ້ແມ່ນເປັນວິທີການທີ່
ປອດໄພກວ່າການໃຊ້ໄຫແຕ່ພຽງໜ່ວຍດຽວ, ແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນ້ຳ
ນັ້ນປາສະຈາກແມ່ພະຍາດຮ້ອຍເປີເຊັນ. ສະນັ້ນ ຫຼັງການເຮັດໃຫ້ນ້ຳນອນ
ໂດຍໃຊ້ໄຫສາມໜ່ວຍນີ້ແລ້ວ ຄວນຈະມີການຂ້າເຊື້ອນຳທຸກຄັ້ງ (ເບິ່ງໜ້າ
119). ການໃຊ້ວິທີໄຫສາມໜ່ວຍແມ່ນເຮັດດັ່ງນີ້:
ຕອນເຊົ້າ, ມື້ທີ 1: ເອົານ້ຳໃສ່ໃນໄຫທີ 1, ປິດປາກໄຫ ແລະ ປະໄວ້
2 ມື້ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳໃນໄຫນອນລົງພື້ນ.
ຕອນເຊົ້າ, ມື້ທີ 2: ເອົານ້ຳໃສ່ໃນໄຫທີ 2, ປິດປາກໄຫ ແລະ ປະໄວ້ 2 ມື້ ເພື່ອໃຫ້
ນ້ຳໃນໄຫນອນລົງພື້ນ. ສິ່ງເປື້ອນເປິໃນໄຫທີ 1 ເລີ່ມນອນລົງພື້ນ.
ຕອນເຊົ້າ, ມື້ທີ 3: ຖອກນ້ຳໃສໃນໄຫທີ 1 ອອກໃສ່ໄຫທີ 3 ທີ່ຍັງເປົ່າຢູ່, ລະວັງ
ຢ່າຖອກຝຸ່ນຕະກອນທີ່ຢູ່ກົ້ນໄຫທີ 1 ອອກມານຳ. ນ້ຳທີ່ຢູ່ໃນໄຫທີ 3 ແມ່ນພ້ອມສຳລັບ
ການຂ້າເຊືອ
້ ແລ້ວ,  ພອ
້ ມດຽວກັນນັນ
້ ໃຫ້ຖອກຝຸນ
່ ຕະກອນໃນກົນ
້ ໄຫທີ 1 ອອກຖິມ
້ .  ລາ
້ ງໄຫທີ
1 ໃຫ້ສະອາດ ແລະ ເອົານ້ຳໃສ່ໃໝ່, ປິດປາກໄຫ ແລະ ປະໄວ້ 2 ມື້ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳ
ໃນໄຫນອນລົງພື້ນ. (ຈະສາມາດຖອກເອົານ້ຳໃສໃນໄຫທີ 1 ອອກ ແລະ  ເອົາມັນມາຂ້າເຊື້ອ
ພະຍາດໄດ້ ໃນມື້ທີ 5.)

113

114

ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ຕອນເຊົ້າ, ມື້ທີ 4: ຖອກນ້ຳໃສອອກຈາກໄຫທີ 2 ໃສ່ໄຫທີ 3 ເພື່ອເອົາໄປຂ້າເຊື້ອ.
ລ້າງໄຫທີ 2 ໃຫ້ສະອາດ ແລະ ເອົານ້ຳໃສ່ໄວ້ໃໝ່.
ໃນທຸກໆ 2 ຫາ 3 ມື້ ໃຫ້ລ້າງໄຫທີ 3 ທີ່ໃຊ້ໄວ້ໃສ່ນ້ຳໃສນັ້ນດ້ວຍນ້ຳຮ້ອນ. ຖ້າທ່ານ
ໃຊ້ທໍ່ຢາງສະອາດດູດນ້ຳອອກຈາກໄຫໜຶ່ງໄປໃສ່ອີກໄຫໜຶ່ງ, ມັນກໍ່ຈະບໍ່ມີບັນຫາກັບຝຸ່ນຕະ
ກອນທີ່ຢູ່ກົ້ນໄຫ ຄືກັບການຖອກນ້ຳອອກໄປໃສ່ໄຫ ໃໝ່.

ການໃຊ້ພືດບຳບັດນ້ຳ
ຢູ່ໃນຫຼາຍແຫ່ງ, ປະຊາຊົນໃຊ້ພືດເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳສະອາດປອດໄພໃນການດື່ມ. ຢູ່ໃນອາ
ຟຼິກກາຕາເວັນອອກ ແມ່ນເຂົາໃຊ້ແກ່ນຜັກອີຮຸມ ( moringa). ການໃຊ້ແກ່ນຜັກອີ່ຮຸມໃນການ
ບຳບັດນ້ຳແມ່ນມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:
1. ຕາກແກ່ນຜັກອີ່ຮຸມໃຫ້ແຫ້ງ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 3 ມື້.
2. ຕຳ ຫຼື ບົດແກ່ນຜັກອີ່ຮຸມໃຫ້ມຸ່ນເປັນຝຸ່ນແປ້ງ. ຕ້ອງການແກ່ນຜັກອີ່ຮຸມບົດ 15 ແກ່ນ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳ 20 ລິດໃສສະອາດ.
3. ເອົາຝຸ່ນແປ້ງແກ່ນຜັກອີ່ຮຸມປະສົມນ້ຳໜ້ອຍໜຶ່ງໃຫ້ເຂົ້າກັນດີຈົນໜຽວ ແລ້ວເອົາໃສ່
ລົງໄປໃນນ້ຳ.
4. ຫຼັງຈາກເອົາໃສ່ໃນນ້ຳແລ້ວ ຄົນໃຫ້ມັນລະລາຍໃນນ້ຳນັ້ນໂດຍໃຊ້
ເວລາ 5 ຫາ 10 ນາທີ. ຍິ່ງຄົນໄວເທົ່າໃດກໍ່ໃຊ້ເວລາໃນການຄົນ
ໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.
5. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ອັດປາກພາຊະນະບັນຈຸນ້ຳນັ້ນແລ້ວປະໄວ້ໃຫ້ຝຸ່ນ
ຕະກອນໃນນ້ຳນອນ. ຫຼັງຈາກ 1 ຫາ 2 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ຖອກນ້ຳນັ້ນອອກໃສ່ພາຊະນະບັນ
ຈຸໃໝ່ທີ່ສະອາດ ແລະ ຈົ່ງຝຸ່ນຕະກອນໄວ້ໃນພາຊະນະເກົ່ານັ້ນ.

ການຕອງນ້ຳ
ມີຫຼາຍວິທີຕອງນ້ຳເພື່ອໃຫ້ມັນສະອາດ ແລະ ປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນຈາກພະຍາດຕ່າງໆ. ເຄື່ອງ
ຕອງນ້ຳບາງຊະນິດ (ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຕອງຊີຣາມິກ ຄືຂ້າງລຸ່ມນີ້) ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືພິເສດ.
ສ່ວນເຄື່ອງຕອງແບບອື່ນແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືພິເສດ ແລະ ສາມາດຕອງນ້ຳໄດ້
ທັງປະລິມານໜ້ອຍ ແລະ ຫຼາຍ ກ່ອນທີ່ຈະຂ້າເຊື້ອ.

ເຄື່ອງຕອງນ້ຳໂດຍໃຊ້ແພ
ຢູ່ໃນປະເທດບັງກະລາເທດ ແລະ ອິນເດຍ, ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ເຄື່ອງຕອງນ້ຳທີ່ເຮັດຈາກແຜ່ນແພທີ່
ຕ່ຳມາເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອຕອງເອົາພະຍາດອະຫິວາອອກຈາກນ້ຳດື່ມ. ເນື່ອງຈາກວ່າເຊື້ອພະ
ຍາດອະຫິວາມັກອາໄສຢູນ
່ ຳສັດນ້ອຍໆທີອ
່ າໄສຢູໃ
່ ນນ້ຳ; ສະນັ້ນການຕອງເອົາສັດນ້ອຍເຫຼົ່າ
ນີ້ອອກຈາກນ້ຳກໍ່ເທົ່າກັບວ່າໄດ້ຕອງເອົາພະຍາດອະຫິວາອອກໄປນຳ ແລະ ວິທີການນີ້ກໍ່ຍັງ
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ສາມາດຕອງເອົາພະຍາດກາຝາກກີເນຍອອກຈາກນ້ຳໄດ້ອີກ.
ທ່ານສາມາດທີ່ຈະເອົາແພຊະນິດຕ່າງໆມາເຮັດແພຕອງນ້ຳໄດ ້ເຊັ່ນ: ແພມົນ, ຜ້າລີ
ນີນ ຫຼື ແພຜ້າທີ່ເປັນເສັ້ນໄຍສັງເຄາະ (ເຊັ່ນ: ແພທີ່ເອົາມາຕັດເປັນຜ້າສາລີ).  
ແພທີ່ເກົ່າແລ້ວແມ່ນຕອງນ້ຳໄດ້ດີກວ່າແພໃໝ່ ນັ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າເສັ້ນໄຍຜ້າ
ເກົ່ານັ້ນແຕກໂຕອອກມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນຝ້າຍ
ໃນແຜ່ນແພນັ້ນນ້ອຍລົງ ຊິ່ງມັນເຮັດໃຫ້ການກັ່ນຕອງນ້ຳໄດ້ດີກວ່າ.
1. ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳນອນລົງພື້ນເສຍກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ສິ່ງເປື້ອນຕ່າງໃນ
ນ້ຳລົງໄປໂຮມໂຕກັນຢູ່ພື້ນຂອງພາຊະນະບັນຈຸ.
2. ພັບແຜ່ນແພນັ້ນ 4 ເທື່ອ (ແພຊ້ອນກັນເປັນ 16 ຊັ້ນ) ແລ້ວເອົາ
ແພນັ້ນໄປຄຶງ ຫຼື ມັດໃສ່ປາກພາຊະນະ ຫຼື ໄຫທີ່ຈະໃຊ້ບັນຈຸນ້ຳ.
3. ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົານ້ຳທີ່ປະໃຫ້ນອນໄວ້ນັ້ນມາຖອກລົງໃສ່ໃນໄຫ ຫຼື ພາຊະນະທີ່ມີແພຕອງ
ນັ້ນຢ່າງຊ້າໆ.
ແພທີ່ໃຊ້ຕອງນ້ຳນັ້ນແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ພຽງດ້ານດຽວ, ຖ້າບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນພະຍາດອາດຈະເຂົ້າ
ໄປໃນນ້ຳທີ່ຕອງແລ້ວໄດ້. ຫຼັງຈາກທີ່ຕອງແລ້ວໃຫ້ຊັກແພຕອງນັ້ນໃຫ້ສະອາດ ແລະ ເອົາ
ໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງດີ; ການເຮັດເຊັ່ນນີ້ຈະຊ່ວຍກຳຈັດແມ່ພະຍາດທີ່ຕິດຢູ່ໃນແພນັ້ນໄດ້.
ໃນຍາມຝົນ ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳຢາຊັກຜ້າຂາວຊັກແພຕອງນັ້ນເພື່ອຂ້າເຊື້ອ. ໃຫ້ອະນາໄມໄຫ ຫຼື ພາ
ຊະນະບັນຈຸທີ່ໃສ່ນ້ຳທີ່ຕອງແລ້ວນັ້ນຢ່າງໜ້ອຍ ໃຫ້ອະນາໄມທຸກໆ 2 ຫຼື 3 ອາທິດ.

ເຄື່ອງຕອງນ້ຳເຊຣາມິກ
ເຄື່ອງຕອງນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ຈາກໂຖຕອງນ້ຳ ເຮັດຈາກດິນເຜົາ ແລະ
ເຄືອບດ້ວຍທາດເງິນ (Colloidal silver) (ຊຶ່ງເປັນສານທີ່ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໂລກ). ຫາກໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນພື້ນຖານ, ຊ່າງປັ້ນໝໍ້ທຸກຄົນກໍ່ສາມາດເຮັດເຄື່ອງຕອງນ້ຳແບບນີ້ໄດ້ຢ່າງ
ງ່າຍດາຍ. (ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ເບິ່ງ ພາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ໜ້າ 721.)

ຝາປິດທີ່ເປັນຢາງ
ໂຖຕອງນ້ຳເຮັດດ້ວຍດິນເຜົາ ແລະ ເຄືອບ
ດ້ວຍທາດເງິນ (Colloidal silver)
ຄຸຢາງ
ກ໊ອກຢາງ
ໂຖຕອງນ້ຳເຮັດດ້ວຍດິນເຜົາເຊຣາມິກທີ່ໃຊ້ຢູ່ຂ້າງໃນຂອງຄຸຢາງ
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ວິທີກbcnbxncb
ານເຮັດເຄື່ອງຕອງນ້ຳໃຊ້ຖ່ານ
ການເຮັດເຄື່ອງຕອງນ້ຳຊະນິດນີ້ ແມ່ນເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດກຳຈັດເຊື້ອພະຍາດຈາກນ້ຳ
ທີ່ມີປະລິມານໜ້ອຍໄດ້ເກືອບທຸກຊະນິດ.
ອຸປະກອນ: ຄຸຢາງ ຫຼື ຄຸໂລຫະ 2 ໜ່ວຍ, ຄ້ອນຕີ ແລະ ເຫຼັກຕະປູຂະໜາດໃຫຍ່ 2 ດອກ,
ຊາຍຫຍາບ 1 ຄຸ (ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຊາຍຈາກທະເລ), ຖ່ານດັງໄຟ 1 ສ່ວນ 4 ຂອງຄຸ.

➊
➋
➌

ເຈາະຮູຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ກົ້ນຄຸໜ່ວຍໜຶ່ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ລ້າງຄຸນັ້ນ ເພາະຄຸໜ່ວຍນີ້ເປັນຄຸຕອງນ້ຳ.
ລ້າງຊາຍໃຫ້ສະອາດ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳອອກຈົນກວ່ານ້ຳທີ່ປ່ອຍອອກນັ້ນຈະໃສດີ.
ທຸບ ຫຼື ຕຳຖ່ານໃຫ້ມຸ່ນ. ຖ່ານຝຸ່ນທີ່ຜະລິດໂດຍຜ່ານຂະບວນການພິເສດ (activated charcoal)
ແມ່ນຕອງໄດ້ດີທີ່ສຸດ, ແຕ່ຖ່ານທຳມະດາກໍ່ໃຊ້ໄດ້ຄືກັນ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຖ່ານທີ່ອັດເປັນກ້ອນ
ເພາະມັນເປັນພິດ!

➍

ເອົາຊາຍລ້າງສະອາດແລ້ວນັ້ນໃສ່ໃນຄຸຕອງນ້ຳ
ໃຫ້ເປັນຊັ້ນໜາ 5 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຖອກນ້ຳໃສ່.
ນ້ ຳ ຄວນຈະໄຫຼ ອ ອກມາຕາມຮູ ທີ່ ໄ ດ້ ເ ຈາະໄວ້
ນັ້ນ.

ຖ້າບໍ່ມີນ້ຳອອກມາໃຫ້ເຈາະຮູໃຫ້ໃຫຍ່

ກວ່າເກົາ່ .   ຖາ້ ຫາກມີຊາຍໄຫຼອອການຳນ້ຳ
ສະແດງວ່າຮູນັ້ນໃຫຍ່ໂພດ. ຖ້າຮູທີ່ເຈາະ
ໄວ້ໃຫຍ່ໂພດ ໃຫ້ເອົາຊາຍອອກກ່ອນຈາກ
ນັ້ນໃຫ້ເອົາແພບາງມາຮອງພື້ນຄຸ ແລ້ວຈິ່ງ
ເອົາຊາຍໃສ່ຄືນລົງໄປ.

➎ ເອົາຖ່ານທີ່ທັບມຸ່ນໃສ່ລົງໄປເທິງຊາຍໃຫ້
ໜາ 8 ຊັງຕີແມັດ. ສຸດທ້າຍໃຫ້ເອົາຊາຍ
ໃສ່ທັບລົງເທິງຊັ້ນຖ່ານນັ້ນ ຈົນກວ່າລະດັບ
ຊາຍນັນ
້ ຈະຢູຕ
່ ຳ່ ກວ່າປາກຄຸ 10  ຊງັ ຕີ ແມັດ.

➏ ເອົາທ່ອນໄມ້ສອງອັນຮອງປາກຄຸໜ່ວຍທີສອງ ແລະ ເອົາຄຸທີ່ເປັນຄຸຕອງນ້ຳນັ້ນຕັ້ງລົງເທິງທ່ອນ
ໄມ້ສອງອັນນັ້ນ. ເອົານ້ຳຖອກລົງໃສ່ຄຸຕອງນັ້ນຫຼາຍໆຄັ້ງຈົນກວ່ານ້ຳໃສຈະໄຫຼລົງໃສ່ຄຸທີ່ຢູ່ທາງ
ລຸ່ມ. ຮອດເວລານີ້ເຄື່ອງຕອງນ້ຳແມ່ນພ້ອມໃນການນຳໃຊ້.

➐ ວິທີການໃຊ້ເຄື່ອງຕອງນ້ຳແມ່ນ

ທຳອິດປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳທີ່ຈະຕອງນັ້ນນອນລົງພື້ນກ່ອນ ຈຶ່ງເອົານ້ຳ

ນັ້ນມາຖອກລົງໃສ່ເຄື່ອງຕອງ. ນ້ຳສະອາດສຳລັບດື່ມທີ່ຜ່ານເຄື່ອງຕອງແມ່ນບັນຈຸໃນຄຸທີສອງ
ທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມ. ເພື່ອໃຫ້ປອດໄພສູງສຸດ, ຫຼັງຈາກຕອງແລ້ວໃຫ້ທຳການຂ້າເຊື້ອໃນນ້ຳນັ້ນຕື່ມອີກ
(ເບິ່ງໜ້າ 119-121).
ເນື່ອງຈາກວ່າເຊື້ອໂລກທີ່ຖືກຕອງອອກຈາກນ້ຳຈະຂະຫຍາຍໂຕຢູ່ນຳຖ່ານ, ສະນັ້ນ ມັນຈິ່ງເປັນ
ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາຖ່ານອອກມາອະນາໄມທຸກໆ 2-3 ອາທິດ ຖ້າຫາກໃຊ້ເຄື່ອງຕອງນັ້ນ
ທຸກມື້, ຫຼື ເວລາໃດກໍ່ໄດ້ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງຕອງເປັນເວລາ 2-3 ມື້.

ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ວິທີເຮັ
ດເຄື່ອງຕອງນ້ຳໃຊ້ໃນເຮືອນແບບໃຊ້ຊາຍ
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➊
➋

ການໃຊ້ເຄື່ອງຕອງນ້ຳແບບນີ້ເປັນວິທີການຕອງນ້ຳທີ່ໃຊ້ຕົ້ນທຶນຕ່ຳທີ່ສຸດ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ປອດໄພສູງທີ່ສຸດ ໃນການຕອງນ້ຳໃຊ້ພາຍໃນຄົວເຮືອນ. ເຄື່ອງຕອງນີ້ສາມາດຕອງນ້ຳໃຫ້ພຽງ
ພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວຂະໜາດນ້ອຍ (ສາມາດສະໜອງນ້ຳໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ
50 ລິດຕໍ່ມື້). ຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດເຄື່ອງຕອງນ້ຳແບບນີ້ ມີດັ່ງນີ້:
ທຳຄວາມສະອາດກະຖັງຂະໜາດ 200 ລິດ ທີ່ມີຝາປິດແໜ້ນໜາດີ ແລະ ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍຜົງຊັກ
ຜ້າຂາວ. ຖັງນັ້ນຕ້ອງບໍ່ເຄີຍໃສ່ສານພິດເຄມີມາກ່ອນ.
ເຈາະຮູຢູ່ສ່ວນທີ 1 ສ່ວນ 4 ຫຼື ສວ່ນທີ 1 ສ່ວນ 3 (ຂອງຖັງ) ຈາກປາກຖັງລົງມາ ເພື່ອໃສ່ກ໊ອກນ້ຳ. ຮູ
ທີ່ເຈາະນັ້ນຄວນພໍດີກັບຂະໜາດຂອງກ໊ອກນ້ຳ (ຕົວຢ່າງ: ຖ້າກ໊ອກນ້ຳມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ
12 ມິນລີແມັດ, ຮູທີ່ເຈາະນັ້ນກໍ່ຄວນມີຄວາມກວ້າງຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 12 ມິນລີແມັດ
ຄືກັນ).

➌ ຕິດຕັ້ງກ໊ອກນ້ຳໃສ່ຮູທີ່ເຈາະໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນ

ແລ້ວໃຊ້ກາວກັນຊຶມຕິດອ້ອມຮູນັ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຊຶມ
ອອກໄດ້. ຖ້າຫາກໃຊ້ອ່າງກໍ່ດ້ວຍດິນຈີ່, ກ໊ອກນ້ຳທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ນັ້ນໃຫ້ຢາດ້ວຍຊີເມັນໃຫ້ກ໊ອກຕິດ
ກັບຝາອ່າງໄວ້ເລີຍ.

➍ ເອົາທໍ່ນ້ຳຢາງທີ່ໂຄ້ງໄດ້ (ທໍ່ໂຕໂຢ) ເພື່ອມາເຮັດທໍ່ນ້ຳຕອງອອກມາຫາກ໊ອກ. ເຈາະຮູນ້ອຍຫຼາຍຮູ

ຢູ່ໃນໄລຍະ 35 ຊັງຕີແມັດ ຈາກສົ້ນທໍ່ຂຶ້ນມາ, ໃຫ້ປິດສົ້ນທໍ່ໄວ້ ແລ້ວໂຄ້ງໃຫ້ເປັນຮູບວົງແຫວນໄວ້
ຢູ່ພື້ນຖັງ ໂດຍໃຫ້ຮູນ້ອຍທີ່ເຈາະນັ້ນປິ່ນລົງລຸ່ມ.

➎ ເອົາສົ້ນທໍ່ໂຕໂຢອີກເບື້ອງໜຶ່ງທີ່ຢູ່ທາງເບື້ອງເທິງຕໍ່ເຂົ້າກັບສົ້ນກ໊ອກນ້ຳທາງໃນຖັງ
ໜີບ ຫຼື ເສັ້ນລວດມັດສົ້ນທໍ່ໂຕໂຢກັບກ໊ອກນ້ຳໃຫ້ແໜ້ນດີ.

ແລ້ວໃຊ້ແນວ

➏ ເອົາຫີນນ້ອຍສະອາດໃສ່ທັບທໍ່ໂຕໂຢທີ່ຢູ່ພື້ນຖັງໃຫ້ເປັນຊັ້ນທີ່ມີຄວາມໜາ

7 ຊັງຕີແມັດ. ເອົາ
ແພສະອາດປູເທິງຊັ້ນຫີນນັ້ນ ແລ້ວເອົາຊາຍທີ່ສະອາດຈາກແມ່ນ້ຳໃສ່ໃຫ້ເປັນຊັ້ນໃຫ້ໄດ້ລະດັບ
ຕ່ຳຈາກກ໊ອກນ້ຳປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ. ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເອົາແພສະອາດປູປົກຊັ້ນຊາຍນັ້ນໄວ້.

➐ ໃຫ້ເຮັດຝາອັດປາກຖັງໂດຍເຈາະຮູໄວ້ເຄິ່ງກາງເພື່ອໃຫ້ເປັນບ່ອນຖອກນ້ຳລົງໄປ.

ໃຫ້ເອົາແຜ່ນ
ຫີນບາງ ຫຼືຈານແບນວາງເທິງຜ້າແພ ແລະ ຊື່ກັບຮູຖອກນ້ຳລົງນັ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຊາຍຖືກກະທົບກະ
ເທືອນໃນເວລາຖອກນ້ຳລົງໄປ.

➑ ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳໄຫຼຜ່ານເຄື່ອງຕອງນັ້ນຈົນກວ່ານ້ຳທີ່ໄຫຼອອກມານັ້ນໃສສະອາດດີ.
ວກໍ່ສະແດງວ່າເຄື່ອງຕອງນ້ຳນັ້ນພ້ອມໃນການໃຊ້ງານ.
ຝາອັດ
ແຜ່ນຫີນບາງ

ຊາຍທີ່ລ້າງແລ້ວ
ຫີນນ້ອຍທີ່ລ້າງແລ້ວ

ຖັງທີ່ມີຄວາມສາມາດບັນຈຸໄດ້ 200 ລິດ

ເມື່ອນ້ຳໃສດີແລ້

ຖອກນ້ຳລົງບ່ອນນີ້
ກ໊ອກນ້ຳ

ແພສະອາດ
ທໍ່ຢາງໂຄ້ງໄດ້ (ທໍ່ໂຕໂຢ)
ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ

ຂະໜາດ 20 ມິນລີແມັດ
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ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ການນຳໃຊ້ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຕອງນ້ຳແບບໃຊ້ຊາຍ
ຫຼັງຈາກທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຕອງນ້ຳໄປໄດ້ສອງສາມມື້, ກໍ່ຈະເກີດມີໄຄສີຂຽວ (ແບັກທີເລຍ ແລະ
ໄຄນ້ຳ) ເກີດຂຶ້ນເທິງຜິວໜ້າຊາຍ. ມັນຊ່ວຍໃນການບຳບັດນ້ຳ   ສະນັ້ນບໍ່ໃຫ້ເອົາມັນອອກ.
ເພື່ອໃຫ້ໄຄພວກນີ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມຊາຍປະມານ 5 ຊມ (ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ກ່າວ
ມານີ້ ຈິ່ງໄດ້ມີການວາງຕຳແໜ່ງຂອງກ໊ອກນ້ຳໃຫ້ຢູ່ເທິງຊັ້ນຊາຍ.) ໃຫ້ເອົານ້ຳໃສ່ໃນເຄື່ອງ
ຕອງທຸກມື້ ແລະ ໃຫ້ເອົານ້ຳອອກມາໃຊ້ພຽງເລັກໜ້ອຍ. ຖ້າຫາກວ່ານ້ຳຖືກປ່ອຍອອກມາ
ໝົດແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ໄຄຂຽວນັ້ນບຳບັດນ້ຳບໍ່ໄດ້ດີ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອະນາໄມ ແລະ ເອົານ້ຳໃສ່
ໃໝ່.
ປ່ອຍໃຫ້ຝຸ່ນເປື້ອນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳນັ້ນນອນລົງພື້ນເສຍກ່ອນຈິ່ງເອົານ້ຳມາຖອກ
ລົງໃນເຄື່ອງຕອງ. ການປະຕິບັດເຊັ່ນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາບໍ່ຕ້ອງໄດ້ອະນາໄມເຄື່ອງຕອງເລື້ອຍ
ເກີນໄປ ເພາະວ່ານ້ຳທີ່ຖອກລົງໄປນັ້ນສະອາດກວ່າ. ຖອກໃຫ້ນ້ຳໄຫຼລົງໄປໃນເຄື່ອງຕອງຄື
ກັນກັບນ້ຳຕົກຕາດ ເພາະໃນເວລາທີ່ຖອກນ້ຳລົງໄປນັ້ນຈະເພີ່ມອາກາດໃຫ້ກັບນ້ຳ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ມັນມີລົດຊາດດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ເມື່ອນ້ຳໄຫຼອອກຈາກກ໊ອກຄ່ອຍລົງ ໃຫ້ອະນາໄມເຄື່ອງຕອງ ໂດຍການປ່ອຍນ້ຳ
ອອກໃຫ້ໝົດ, ເອົາໄຄຢູ່ເທິງຊາຍນັ້ນອອກ ແລະ ເອົາຊາຍທີ່ຢູ່ທາງເທິງນັ້ນອອກໃຫ້ເລິກປະ
ມານ 1 ຊັງຕີແມັດ. ຫຼັງຈາກທີ່ອະນາໄມຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ເອົາຊາຍອອກໄປຈົນກາຍເຄິ່ງໜຶ່ງ
ແລ້ວ, ໃຫ້ເອົາຊາຍ ແລະ ຫີນເກົ່າອອກໃຫ້ໝົດ ແລ້ວຈິ່ງເອົາຊາຍ ແລະ ຫີນໃໝ່ທີ່ລ້າງສະ
ອາດແລ້ວໃສ່ເຂົ້າໄປ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຄືນໃໝ່ອີກ. ການອະນາໄມອ່າງທັງໝົດ
ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ 1 ຫຼື 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.

ການຕອງເອົາສານໜູອອກ
ເພື່ອຈະຕອງເອົາສານໜູອອກຈາກນ້ຳ, ໃຫ້ເອົາພາຊະນະບັນຈຸເຫຼັກຕະປູວາງໃສ່ທາງເທິງ
ຂອງເຄື່ອງຕອງນ້ຳທີ່ໃຊ້ຊາຍນັ້ນ. ໃນພາຊະນະນັ້ນໃສ່ຕະປູຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ ປະມານ
5 ກິໂລກຼາມ. ເຫຼັກຕະປູທີ່ໃຊ້ນັ້ນແມ່ນໃຫ້ເອົາຊະນິດທີ່ບໍ່ເຄືອບສັງກະສີ ເພາະວ່າເພື່ອຢາກ
ໃຫ້ການຕອງສານໜູອອກໃຫ້ໄດ້ຜົນນັ້ນແມ່ນຕ້ອງການໝ້ຽງຂອງຕະປູເພື່ອມາດູດຈັບສານ
ໜູອອກຈາກນ້ຳດື່ມ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ກວດເບິ່ງນໍ້າທີ່ຕອງແລ້ວ ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າ
ເຄື່ອງຕອງໃຊ້ການໄດ້ໃນພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່. (ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ເບິ່ງພາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ,
ໜ້າ 721.)

ການຂ້າເຊື້ອໃນນ້ຳ
ການຂ້າເຊື້ອໃນນ້ຳແມ່ນການຂ້າແມ່ພະຍາດ ແລະ ໜອນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳສະອາດ ປອດ
ໄພໃນການດື່ມ. ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຕົ້ມນ້ຳ, ຂ້າ ເຊື້ອດ້ວຍແສງຕາເວັນ ຫຼື ໃຊ້ສານຄຼໍຣີນ.
ສິງ່ ສຳຄັນ: ວິທກ
ີ ານຕ່າງໆເຫຼາ່ົ ນີຈ
້ ະບໍສ
່ າມາດເຮັດໃຫ້ນຳ້ ປອດໄພຈາກສານພິເຄມີຕາ່ ງໆໄດ້.
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ການຕົ້ມນ້ຳ
ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຟົດບົວະໆຂຶ້ນ,
ເມື່ອມັນເລີ່ມຟົດແຮງຄືແນວນັ້ນປ່ອຍ
ໃຫ້ຟົດຕໍ່ໄປອີກ 1 ນາທີເຕັມ ແລ້ວຈິ່ງປົງໝໍ້ລົງ ເພື່ອປະໃຫ້
ມັນເຢັນ. ຢູ່ຕາມພື້ນທີ່ໆເປັນພູສູງແມ່ນປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳຟົດເປັນ
ເວລາ 3 ນາທີ ເພື່ອຂ້າເຊື້ອໂລກ ເພາະວ່າຢູ່ເທິງພື້ນທີ່
ສູງແມ່ນມີອຸນະພູມຕ່ຳ.
ການຕົ້ ມ ນ້ ຳ ເຮັ ດ ໃຫ້ ລົ ດ ຊາດ
ຂອງນ້ຳປ່ຽນ. ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳມີລົດຊາດດີ
ຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ຕົ້ມນ້ຳຟົດ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້
ມັນເຢັນລົງແລ້ວ ໃຫ້ເອົານ້ຳນັ້ນໃສ່ໃນແກ້ວ
ແລ້ວສັ່ນມັນແຮງໆ. ການສັ່ນແຮງໆນັ້ນຈະເພີ່ມ
ອາກາດເຂົ້າໄປໃນນ້ຳ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລົດ ຊາດຂອງນ້ຳດີຂຶ້ນ.
ຢູ່ບ່ອນທີ່ຂາດແຄນຟືນດັງໄຟ ການຕົ້ມນ້ຳກິນແມ່ນເປັນເລື່ອງຍາກ. ການກຽມເອົາ
ນ້ຳມາໄວ້ຕົ້ມຫຼັງຈາກການແຕ່ງກິນແລ້ວ (ແຕ່ຕ້ອງກ່ອນທີ່ໄຟໃນເຕົາຈະມອດ) ກໍ່ເປັນວິທີທີ່
ດີໃນການປະຢັດຟືນ.

ວິທີກbcnbxncb
ານຂ້າເຊື້ອໂລກໃນນ້ຳໂດຍໃຊ້ແສງຕາເວັນ
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ການຂ້າເຊື້ອໂລກໃນນ້ຳໂດຍໃຊ້ແສງຕາເວັນເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຂ້າເຊື້ອ
ທີ່ໃຊ້ພຽງແຕ່ແສງຕາເວັນ ແລະ ຂວດແກ້ວ. ການຕອງ ຫຼື ການປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳນອນລົງພື້ນກ່ອນ
ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃສດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ການຂ້າເຊື້ອໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ການຂ້າເຊື້ອໂລກໃນນ້ຳ
ໂດຍໃຊ້ແສງຕາເວັນແມ່ນໃຊ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດໃນບັນດາປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໄກ້ກັບເສັ້ນສູນສູດ ເພາະ
ວ່າເປັນເຂດທີ່ມີແສງແດດທີ່ກ້າທີ່ສຸດ. ຫາກປະເທດທີ່ທ່ານຢູ່ນັ້ນຫ່າງຈາກເສັ້ນສູນສູດຂຶ້ນໄປ
ທາງເໜືອ ຫຼື ລົງໄປທາງໃຕ້ເທົ່າໃດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນເພື່ອຂ້າເຊື້ອໃນ
ນ້ຳໄດ້. ຂັ້ນຕອນໃນການຂ້າເຊື້ອດ້ວຍແສງອາທິດມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້: (ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ການຂ້າເຊື້ອດ້ວຍແສງຕາເວັນ ເບິ່ງພາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ໜ້າ 721.)
ອະນາໄມຂວດແກ້ວ ຫຼື ຂວດຢາງ ຫຼື ຖົງຢາງໃຫ້ສະອາດ. ຂວດຢາງທີ່ເຮັດດ້ວຍ
ປຼາສ໌ຕິກໃສນັ້ນແມ່ນໄດ້ຜົນດີກວ່າໝູ່ໝົດໃນການຂ້າເຊື້ອດ້ວຍແສງຕາເວັນ.
ເອົານ້ຳໃສ່ໃນຂວດ ຫຼື ຖົງຢາງເຄິ່ງໜຶ່ງແລ້ວໃຫ້ສັ່ນປະມານ 20 ວິນາທີ. ການ
ສັ່ນນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມຟອງອາກາດເຂົ້າໄປໃນນ້ຳ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ຕື່ມນ້ຳເຂົ້າໄປອີກໃຫ້
ເຕັມ. ຟອງອາກາດທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳນັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຂ້າເຊື້ອໄວຂຶ້ນ.
ເອົາຂວດ ຫຼື ຖົງຢາງທີ່ບັນຈຸນ້ຳນັ້ນວາງໄວ້ຢູ່ບ່ອນທີ່ຖືກແສງແດດ
ຕະຫຼອດ ແລະເປັນບ່ອນທີ່ຄົນ ຫຼື ສັດບໍ່ສາມາດກວນໄດ້ ເຊັ່ນ:
ຢູ່ເທິງຫຼັງຄາເຮືອນ. ປ່ອຍໃຫ້ຂວດນ້ຳ ຫຼື ຖົງນ້ຳນັ້ນຕາກແດດ
ໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຊົ່ວໂມງ ຖ້າມີແສງແດດຕະຫຼອດ ຫຼື ໃຫ້ປະພວກ
ມັນໄວ້ 2 ມື້ ຖ້າຫາກມີເມກ.
ໃຫ້ດື່ມຈາກຂວດໂດຍກົງໂລດ ເພື່ອປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນຈາກ
ມືຄົນ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆ.

ການຂ້າເຊື້ອດ້ວຍແສງແດດແມ່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບກວ່າ ໂດຍ
ການເອົາຂວດນ້ຳໃສ່ເຂົ້າໃນເຕົາແສງອາທິດ (ເບິ່ງໜ້າ 445).
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ໃຊ້ນ້ຳໝາກນາວ
ເອົານ້ຳໝາກນາວ 1 ໜ່ວຍໃສ່ໃນນ້ຳດື່ມ 1 ລິດ ແລະ ປະ
ໄວ້ 30 ນາທີ. ນ້ຳໝາກນາວຈະຂ້າເຊື້ອອະຫິວາ ແລະ
ເຊື້ອໂລກອື່ນໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ. ການໃຊ້ນ້ຳໝາກນາວ
ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນ້ຳດື່ມປອດໄພ 100 ເປີເຊັນ, ແຕ່ໃນບ່ອນ
ທີ່ມີໂລກອະຫິວານັ້ນ ມັນກໍ່ຍັງດີກວ່າບໍ່ໄດ້ມີການບຳບັດ
ໃດໆເລີຍ. ການເອົານ້ຳໝາກນາວໃສ່ລົງໄປໃນນ້ຳກ່ອນ
ທີ່ຈະນຳໄປຂ້າເຊື້ອດ້ວຍແສງແດດ ຫຼື ໃຊ້ກັບວິທີຕອງນ້ຳ
3 ໄຫ ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳປອດໄພຫຼາຍກວ່າ.

ໃຊ້ຄຼໍຣີນ
ການໃຊ້ສານຄຼໍຣີນເປັນວິທີທີ່ງ່າຍ ແລະ ມີລາຄາຖືກ ທີ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອໂລກໄດ້ເກືອບທຸກຊະ
ນິດ. ແຕ່ຖ້າໃຊ້ຄຼໍຣີນໃນປະລິມານທີ່ໜ້ອຍຫຼາຍໂພດກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດຫຍັງ
ເລີຍ. ຖ້າໃຊ້ໃນປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປ ນ້ຳກໍ່ຈະມີລົດຊາດບໍ່ດີ. ຄຼໍຣີນແມ່ນເໝາະສົມກັບລະ
ບົບນ້ຳສຳລັບຊຸມຊົນ ເພາະວ່າມັນເປັນການຍາກທີ່ຄອບຄົວໜຶ່ງໆ ຈະສາມາດນຳໃຊ້ຄຼໍຣີນ
ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຕະຫຼອດເວລາ. ເພື່ອຈະໃຊ້ຄຼໍຣີນຂ້າເຊື້ອໃນນ້ຳສຳລັບຄົວເຮືອນໃດໜຶ່ງ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳໃນໜ້າຕໍ່ໄປ.
ການໃຊ້ຄຼໍຣີນໃນປະລິມານຫຼາຍກໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ,
ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ປະລິມານຄຼໍຣີນທີ່ໃຊ້ໃນການຂ້າເຊື້ອໃນນ້ຳສຳລັບຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມ
ຊົນນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ. ການໃຊ້ຄຼໍຣີນຂ້າເຊື້ອເປັນສິ່ງທີ່ປອດໄພກວ່າ ຄວາມ
ສ່ຽງທີ່ຈະເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຈາກເຊື້ອໂລກຕ່າງໆ.

ຈະໃຊ້ຄຼໍຣີນໃນປະລິມານຫຼາຍປານໃດ?
ປະລິມານຄຼໍຣີນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ໃນການຂ້າເຊື້ອ ແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່ານ້ຳປົນເປື້ອນແບບໃດ ( ມີ
ເຊື້ອພະຍາດປົນເປື້ອນຢູ່ຈັກຊະນິດ ແລະ ຫຼາຍປານໃດ). ຍິ່ງມີເຊື້ອໂລກຫຼາຍ, ກໍ່ຍິ່ງຕ້ອງໃຊ້
ປະລິມານຄຼໍຣີນໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. ການໃສ່ປະລິມານຄຼໍຣີນໃນນ້ຳໃນປະລິມານທີ່ພຽງ
ພໍນັ້ນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອໃຫ້ຄຼໍຣີນສ່ວນໜຶ່ງເຫຼືອຢູ່ໃນນ້ຳຫຼັງຈາກທີ່ເຊື້ອໂລກຖືກຂ້າ
ໝົດແລ້ວ. ຄຼໍຣີນທີ່ເຫຼືອໃນນ້ຳນັ້ນເອີ້ນວ່າ: “ຄຼໍຣີນອິດສະຫຼະ” ຊຶ່ງມັນຈະເຮັດໜ້າທີ່ຄອຍກຳ
ຈັດເຊື້ອໂລກໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຂົ້າມາໃນນ້ຳ. ຖ້າຫາກນ້ຳມີຄຼໍຣີນອິດສະຫຼະປົນຢູ່ນ້ຳນັ້ນກໍ່ຈະມີ
ກິ່ນ ແລະ ລົດຊາດຂອງຄຼໍຣີນໜ້ອຍໜຶ່ງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກວ່ານ້ຳນັ້ນສະອາດປອດໄພ
ສຳລັບດື່ມ. ແຕ່ຖ້າຫາກໃນນ້ຳມີຄຼໍຣີນອິດສະຫຼະໃນປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປ ນ້ຳກໍ່ຈະມີກິ່ນ
ແຮງ ແລະ ລົດຊາດກໍ່ບໍ່ເພິ່ງປາດຖະໜາປານໃດ.
ການທີ່ຈະໃຊ້ຄຼໍຣີນໃນປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ ທ່ານຕ້ອງຮູ້ວ່າ ຄຼໍຣີນທີ່ຈະໃຊ້ນັ້ນມີ
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນເທົ່າໃດ. ຄຼໍຣີນແມ່ນມີຫຼາຍແບບ ເຊັ່ນ: ເປັນອາຍ, ແບບເປັນຝຸ່ນຜົງ, ເປັນ
ຂອງແຫຼວ ແລະ ເປັນແບບນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ. ແຕ່ວ່ານ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອໃນຄົວເຮືອນ
ແມ່ນສາມາດຫາໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ.
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ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອທີ່ໃຊ້ຕາມບ້ານເຮືອນແຕ່ລະຊະນິດແມ່ນຈະມີຄຼໍຣີນໃນປະລິມານ
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ. ໃນຜະລິດຕະພັນນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອທົ່ວໄປແມ່ນຈະມີຄຼໍຣີນປົນຢູ່ ປະ
ມານ 3,5% ແລະ 5%. ປຶ້ມຫົວນີ້ແມ່ນຈະໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງການຂ້າເຊື້ອໂລກໃນນໍ້າດ້ວຍ
ຄຼໍຣີນ 5% ຂອງນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອໃນຄົວເຮືອນ. ໃຫ້ທ່ານອ່ານຄໍາແນະນໍາລຸ່ມເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່າ
ນຕ້ອງການ ຄຼໍຣີນເທົ່າໃດ. ຖ້າວ່າມັນມີໜ້ອຍກວ່າ 5%, ຈະຕ້ອງເຕີ່ມນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອໃສ່ນໍ້າ
ຫຼາຍປານໃດ.
ຖ້າໃນນ້ຳມີຝຸ່ນຕະກອນຫຼາຍ ສານຄຼໍຣີນກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອໄດ້ດີປານໃດ. ສະ
ນັ້ນ ໃຫ້ຕອງນ້ຳ ຫຼື ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳນອນເສຍກ່ອນ ຈາກນັ້ນຈິ່ງຖອກເອົາແຕ່ນ້ຳສະອາດໃສ່ໃນ
ພາຊະນະບັນຈຸອັນໃໝ່ທີ່ສະອາດ ແລ້ວ ເອົາຄຼໍຣີນໃສ່. ຖ້າວ່າທ່ານເຫັນວ່ານໍ້າຍັງມີຝຸ່ນຕະ   
ກອນຫຼາຍຢູ່ທ່ານສາມາດເອົານໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອຕື່ມໃສ່ຕາມປະມານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນດັ່ງຂໍ້
ມູນ ລຸ່ມນີ້:

ນ້ຳ

5% ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ “

1 ລິດ

3 ຢອດ

4 ລິດ

12 ຢອດ

20 ລິດ

200 ລິດ

1/2 ບ່ວງກາເຟ

1 ບ່ວງກາເຟ

ເອົານ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອໃສ່ໃນເຄື່ອງກອງ ແລະ ປະໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ນາທີ ຈິ່ງດື່ມໄດ້.
ຖ້າວ່ານໍ້າຍັງມີກິ່ນ ແລະມີລົດຄືກັບມີຄໍຼລິນພຽງແຕ່ເລັກໜ້ອຍມັນແມ່ນປອດໄພທີ່
ຈະດື່ມນໍ້ານັ້ນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີອັນຢອດທ່ານສາມາດໃຊ້ບ່ວງກາເຟແຫນໄດ້.

ນ້ຳເສຍ (ນ້ຳເປື້ອນ): ມັນເປັນບັນຫາ ຫຼື ເປັນແຫຼ່ງນ້ຳ?
ເນື່ອງຈາກວ່າປະລິມານນ້ຳຢູ່ໃນໂລກນີ້ແມ່ນຮັກສາປະລິມານເທົ່າເດີມ, ດັ່ງນັ້ນ ນ້ຳທັງໝົດ
ຈິ່ງຖືກນຳມາໃຊ້ ແລ້ວໃຊ້ອີກໄດ້ບໍ່ໝົດຈັກເທື່ອ. ແຕ່ນ້ຳທີ່ໄຫຼໄປຕາມໜ້າດິນເວລາຝົນຕົກ
ແລະ ອືນ
່ ໆ ແລະ ນ້ຳທີໃ່ ຊ້ໃນການຊຳລະລ້າງ, ໃນການກະສິກຳ, ສຸຂະອະນາໄມ (ນ້ຳລ້າງວິດ,.)
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ນ້ຳທີບ
່ ໄ
ໍ່ ດ້ປນ
ົ ເປືອ
້ ນສານເຄມີ ຫຼື ສິງ່ ເສດເຫຼອ
ື ຈາກຮ່າງກາຍຄົນ (ຂີ,້ ຍ່ຽວ ແລະ ອືນ
່ ໆ)
ແມ່ ນ ສາມາດທີ່ ຈ ະນຳເອົ າ ມາໃຊ້ ໃ ໝ່ ໄ ດ້ ຫຼັ ງ ຈາກທີ່ ໄ ດ້ ຜ່ າ ນການບຳບັ ດ ແບບທຳມະດາ.
ວິທີການທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການບຳບັດນ້ຳໃນຄົວເຮືອນ ຫຼື ຊຸມຊົນຂອງທ່ານນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນ
ກັບປະລິມານນ້ຳເປື້ອນ, ສິ່ງທີ່ປົນເປື້ອນໃນນ້ຳ, ຈຸດປະສົງໃນການໃຊ້ນ້ຳທີ່ບຳບັດແລ້ວ ແລະ
ມັນກໍ່ຍັງຂຶ້ນກັບເວລາ, ເນື້ອທີ່ຫວ່າງ ແລະ ແຮງງານທີ່ຈະໃຊ້ໃນການບຳບັດນ້ຳວ່າມີຫຼາຍ
ສຳໃດ.

ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ (ຫຼື ນ້ຳທີ່ໃຊ້ແລ້ວ) ຈາກຄົວເຮືອນ
ນ້ຳໃຊ້ແລ້ວຈາກຄົວເຮືອນເປັນນ້ຳເປື້ອນຈາກການລ້າງ ແລະ ນ້ຳທີ່ໃຊ້ໃນວຽກປະຈຳວັນ
ຕ່າງໆ ພາຍໃນເຮືອນໃນມືໜ
້ ງຶ່ ໆ, ແຕ່ມນ
ັ ບໍໄ
່ ດ້ປນ
ົ ເປືອ
້ ນຂອງເປືອ
້ ນ (ຂີ້ ຫຼື ຍ່ຽວ) ຂອງຄົນ. ຫາກ
ທ່ານບໍ່ໃຊ້ສະບູ ຫຼື ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດທີ່ມີທາດພິດເຄມີ (ສຳລັບວິທີເຮັດຜະລິດຕະພັນ
ທຳຄວາມສະອາດທີ່ປອດໄພ ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າ 457), ນ້ຳທີ່ໃຊ້ແລ້ວຈາກຄົວເຮືອນນັ້ນແມ່ນ
ຕ້ອງການພຽງວິທີບຳບັດນ້ຳແບບທຳມະດາ ກໍ່ສາມາດນຳນ້ຳມາໃຊ້ຫົດສວນໄດ້ ຫຼື ບໍ່ຈຳເປັນ
ຕ້ອງໃຊ້ການບຳບັດໃດໆ ກໍ່ສາມາດປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນນັ້ນໃຫ້ຊຶມລົງດິນໄດ້.
ສິ່ງສຳຄັນ: ນ້ຳທີ່ໃຊ້ແລ້ວຈາກຄົວເຮືອນແມ່ນບໍ່ປອດໄພໃນການດື່ມ.
ມີລະບົບການບຳບັດນ້ຳໃຊ້ຈາກຄົວເຮືອນຫຼາຍແບບແຕກຕ່າງກັນ (ເບິ່ງພາກແຫຼ່ງ
ຂໍ້ມູນ, ໜ້າ 721.) ລະບົບການບຳບັດນ້ຳໃຊ້ຈາກຄົວເຮືອນຈະມີປະສິດທິພາບສູງສຸດເມື່ອ:

ເຮັດໜອງ (ມີພືດນ້ຳ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນອໍ້) ເພື່ອຕອງນ້ຳເປື້ອນຈາກຄົວເຮືອນ
ວິທີການທີ່ຈະບຳບັດນ້ຳເປື້ອນຈາກຄົວເຮືອນກໍ່ຄືການຮຽນແບບການບຳບັດນ້ຳແບບທຳມະ
ຊາດ ນັ້ນກໍ່ຄືການບຳບັດນ້ຳໃນໜອງນ້ຳ ຫຼື ພື້ນທີ່ປຽກຊຸ່ມ. ການສ້າງໜອງນ້ຳທີ່ມີພືດນ້ຳ (ຫຼື
ທີ່ເອີ້ນວ່າ: ໜານພືດນ້ຳ) ເພື່ອບຳບັດນ້ຳເປື້ອນຈາກຄົວເຮືອນ ຊຶ່ງແມ່ນການຕອງນ້ຳໂດຍ
ໃຫ້ນ້ຳໄຫຼຜ່ານພືດນ້ຳ, ຊັ້ນດິນ ແລະ ຫີນ. ທາດອາຫານທີ່ມີໃນນ້ຳເປື້ອນຈະກາຍເປັນອາຫານ
ໃຫ້ແກ່ພືດ ແລະ ພືດນ້ຳ ກໍ່ຈະເພີ່ມອົກຊີແຊນເຂົ້າໄປໃນນ້ຳ ຊຶ່ງມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳສະອາດ.
ໜານພືດນ້ຳຍັງ:
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ສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ການປູກພືດທັນຍາຫານຕ່າງໆ.
● ສາມາດປູກພືດທີ່ທ່ານສາມາດນຳໄປໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໄມ້ໄຜ່ ຫຼື ຕົ້ນອໍ້.
● ເປັນສວນທີ່ສວຍງາມແທນໜອງນ້ຳເປື້ອນ.
●

ສິ່ງສຳຄັນ: ໜອງພືດນ້ຳບໍ່ສາມາດບຳບັດຂອງເປື້ອນ (ຂີ້) ຂອງຄົນໄດ້.

ວິທີເຮັດໜອງບຳບັດນ້ຳ
ໃນການວາງແຜນໜອງບຳບັດນ້ຳ ໃຫ້ພິຈາລະນາສິ່ງຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:
● ທ່ານຕ້ອງການເນື້ອທີ່ໆກວ້າງສຳ່ໃດ ແລະ ໜອງຈະມີຄວາມເລິກເທົ່າໃດ? ຍິ່ງ
ມີນ້ຳໄຫຼຜ່ານຫຼາຍເທົ່າໃດ, ໜອງກໍ່ຍິ່ງກວ້າງ ແລະ ເລິກເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຕອງນ້ຳເປື້ອນຈາກ
ຄົວເຮືອນໃຫ້ສະອາດປອດໄພ. ຖ້ານ້ຳໄຫຼໄວຫຼາຍໂພດ, ໜານພືດນ້ຳກໍ່ບໍ່ສາມາດຈະບຳບັດ
ນ້ຳນັ້ນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.
● ແຫຼ່ງນ້ຳຢູ່ສູງກວ່າໜອງພືດນ້ຳບໍ? ນ້ຳຕ້ອງໄຫຼຜ່ານໜອງນັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈິ່ງຈຳ
ເປັນຕ້ອງລົງມາແຕ່ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ຢູ່ເບື້ອງເທິງ, ຫຼືບໍ່ ກໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຈັກດູດນ້ຳຂຶ້ນເອົາ.
● ນ້ຳທີ່ບຳບັດແລ້ວຈະໃຫ້ໄຫຼໄປໃສ? ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອ່າງເກັບນ້ຳໄດ້ບໍ ຫຼື ປ່ອຍ
ໃຫ້ມັນໄຫຼລົງໄປຫາສວນຄົວເລີຍ?
ໜອງນ້ຳນີ້ສາມາດສ້າງໃສ່ໄດ້ທຸກບ່ອນທີ່ມີເນື້ອທີ່ພຽງພໍ.
ຖ້າຫາກມີເນື້ອທີ່ຫວ່າງ
ໜອ້ຍ, ກໍ່ສາມາດເຮັດເປັນອ່າງໄວ້ເທິງໜ້າດິນກໍ່ໄດ້, ເຊັ່ນວ່າ ໃຊ້ກະຟຸຍ 200 ລິດ. ໃນພື້ນ
ທີ່ໆດິນລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ຫຼື ບ່ອນທີ່ນ້ຳໃຕ້ດິນຢູ່ຕື້ນ, ໃຫ້ຂຸດຫຼຸມ ແລະ ເຮັດຂອບມັນດ້ວຍ
ຢາງໜາ ຫຼື ຊີເມັນ. ສຳລັບໃນພື້ນທີ່ໆເປັນດິນໜຽວ (ດິນດາກ) ບໍ່ຈຳເປັນເຮັດຂອບກໍ່ໄດ້.
ການດູແລຮັກສາໜອງບຳບັດນ້ຳ

ໜອງບຳບັດນ້ຳເປື້ອນຈາກຄົວເຮືອນທີ່ຂຸດລົງໃນດິນແມ່ນສາມາດບຳບັດນ້ຳຈາກຄົວເຮືອນໄດ້ຫຼາຍ.
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ການປົກປັກຮັກສາແຫຼງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ໜອງບຳບັດນ້ຳທີ່ເຮັດຂຶ້ນມານັ້ນ ແມ່ນອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການເຮັດ
ໜອງບຳບັດນີ້ຂຶ້ນກັບປະລິມານນ້ຳ, ປະເພດຂອງດິນ ແລະ ພືດ ແລະ ເງື່ອນໄຂອື່ນໆອີກ.
ການທົດລອງຊອກຫາວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອເຮັດໃຫ້ໜອງບຳບັດນ້ຳນັ້ນມີປະສິດທິພາບ
ເຊັ່ນວ່າ:
● ຖ້າຫາກພືດໃນໜອງຫ່ຽວ ຫຼື ຕາຍ, ສະແດງວ່ານ້ຳທີ່ໄຫຼຜ່ານໜອງນັ້ນບໍ່ພຽງ
ພໍ. ທ່ານສາມາດເພີ່ມປະລິມານນ້ຳເປື້ອນຈາກແຫຼ່ງອື່ນເຂົ້າມາໃນໜອງນັ້ນໄດ້, ຖ້າບໍ່ຊັ້ນກໍ່
ໃຫ້ເຮັດຫຼຸມນ້ອຍລົງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ມັນຕື້ນຂຶ້ນ, ຫຼື ປູກພືດໃໝ່ໃສ່ອີກ.
● ຖ້າຫາກນ້ຳບໍ່ໄຫຼຜ່ານ, ໃຫ້ລອງເອົາຫີນກ້ອນໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າໃສ່ ແລະ ເອົາຊາຍ
ອອກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ທໍ່ນ້ຳອອກຕ່ຳລົງກວ່າເກົ່າ.

