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ການສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມຂອງຊຸມຊົນ

ເປນັທີ່ຮູ້ແຈງ້ແລ້ວວາ່ການສົງ່ເສມີສຸຂະພາບຂອງເດກັແລະຄອບຄວົແມນ່ມີຄວາມສາໍຄນັ.
ແຕ່ວ່າຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມຂອງຊຸມຊົນ?
 ເມື່ອເຮົາເວົ້າເຖິງສຸຂະອະນາໄມຂອງຊຸມຊົນ,ພວກເຮົາຈະໝາຍເຖິງສຸຂະພາບຂອງ
ເຮາົທີ່ຮບັຜນົກະທບົຈາກສ່ິງແວດລອ້ມທີຢູ່່ອອ້ມຂາ້ງເຮາົເອງແລະຍງັໝາຍເຖງິການກະທາໍ
ຂອງເຮົາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນກັນ.ຖ້າວ່າອາຫານ,ອາກາດແລະນໍ້າຖືກເຈືອ
ປົນ, ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປ່ວຍໄດ້. ຖ້າວ່າພວກເຮົາບໍ່ລະມັດລະວັງໃນການໃຊ້
ອາກາດ,ນໍ້າ ແລະດິນ, ຕົວເຮົາເອງແລະສະພາບແວດລ້ອມອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນ
ກັນ.ພວກເຮົາສາມາດຮັກສາສຸຂະພາບຕົວເຮົາເອງໄດ້ດ້ວຍການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
 ການສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກການທີ່ຄົນເຮົາຮູ້ສັງເກດ
ເຫັນວາ່ບນັຫາສຸຂະພາບມີຜນົກະທົບບໍພ່ຽງແຕ່ບກຸຄນົໜຶງ່ຫຼືກຸມ່ຄນົໜຶງ່ເທົາ່ນັນ້,ແຕມ່ນັຍງັ
ເປັນບັນຫາໂດຍລວມຂອງຊມຸຊນົອກີດວ້ຍ.ເມືອ່ບັນຫາຕາ່ງໆໄດ້ຮບັຮູ້ນາໍກນັ,ຜູ້ຄນົສາມາດ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອນໍາມາເຊິ່ງການປ່ຽນແປງ.
 ຢູ່ໃນພາກນີ້ພວກເຮົາຈະເວົ້າເຖິງເລື່ອງລາວຂອງການຈັດຕັ້ງສຸຂະອະນາໄມຂອງຊຸມ
ຊົມຢູ່ໃນເມອືງມງົກາຼລາໂຕ,ປະເທດເອຄວົດໍບອ່ນທີ່ຄນົງານສາມາດຍຢດຸຢັ້ງການລະບາດ
ຂອງອະຫິວາ.ຫຼັງຈາກນ້ັນຜູ້ຄົນໃນຊຸມຊົນນັ້ນເອງສາມາດຄົ້ນພົບວິທີທີ່ສາມາດຮ່ວມມືກັນ
ແກ້ໄຂບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆເຊັ່ນກັນ.

ເພື່ອສຸຂະພາບໝົດທຸກຄົນ
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ຜູ້ສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາ ໄມເພື່ອ  ຍຢຸດ ຢັ້ງໂລກອະຫິວາ
ຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລຂອງປະເທດເອຄົວດໍ,ຫົກເດືອນແມ່ນແຫ້ງແລ້ງ ແລະອີກຫົກເດືອນແມ່ນ
ປຽກຊຸມ່.ສິງ່ນີ້ແມນ່ເຮດັໃຫ້ຫຍຸງ້ຍາກໃນການປກູຝັງ.ຢູ່ທີນ້ີ່ມີຕະຫາຼດບ່ໍພເໍທົາ່ໃດແຫງ່ແລະ
ລັດຖະບານຕອບສະໜອງໂຮງຮຽນ,ສາທາລະນະສຸກແລະການບໍລິການຕ່າງໆເຊັ່ນ:ນໍ້າ
ສະອາດ ແລະນໍ້າເປື້ອນພຽງແຕ່ຈໍານວນໜ້ອຍໜຶ່ງ. ເມື່ອໂລກອະຫິວາປາກົດຂ້ຶນຢູ່ທ່ີນີ້
ໃນປີ1991,ຜູ້ຄນົທງັຫາຼຍຍງັບໍ່ທນັໄດ້ກຽມຕວົຮບັມກືບັມນັເທືອ່ສະນ້ັນມຫີາຼຍຄນົເຈບັປວ່ຍ
ຈາກໂລກນີ້.
 ຫາຼຍມື້ຜາ່ນໄປ,ຄົນເຈບັໄດ້ຖກືພາໄປສຸກສາລາໃນເມອືງມງົກາຼລາໂຕ.ຄນົເຈບັແມນ່ມີ
ອາການອ່ອນເພຍ,ໂຕສັ່ນ,ໄຂ້ແລະກະວົນກະວາຍຈາກອາການຮ່າງກາຍຂາດນໍ້າເພາະ
ການຖາ່ຍຫາຼຍ.ຜູສ້ົງ່ເສມີເພືອ່ສຸຂະພາບເຂົາ້ໃຈວາ່ນີ້ແມນ່ການລະບາດຂອງໂລກອະຫວິາ
ແລະຫຼາຍຄົນອາດເສຍຊີວິດຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງໄວວາເພື່ອຢຸດຢັ້ງໂລກນີ້.
 ເພາະວ່າເຊື້ອໂລກອະຫິວາເຈືອປົນຢູ່ນໍານໍ້າດຶ່ມ ແລະສາມາດຕິດຕ່ໍຈາກຄົນໜຶ່ງຫາ
ອກີຄນົໜຶງ່,ເຊິງ່ຜູ້ສົງ່ເສມີສຂຸະພາບຮູ້ວາ່ການຮກັສາອະຫວິາແກ່ຄົນເຈບັມນັຍງັບ່ໍທນັພຽງພ.ໍ
ເພື່ອປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂລກອະຫິວາ, ພວກເຂົາເຈົ້າຈໍາຕ້ອງຫາວິທີເພື່ອ
ທຸກໆຄົນຢູ່ມົງກຼາລາໂຕແລະຊາວບ້ານຕ່າງໆຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນພ້ອມເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີນໍ້າດື່ມ
ສະອາດແລະຫ້ອງນໍ້າທີ່ມີສຸຂະອະນາໄມ.
 ຜູ້ສ່ົງເສີມສຂຸະພາບໄດ້ເລີ່ມຕົນ້ຈດັຕັງ້ຊາວບາ້ນຜູ້ທີ່ຍງັສຂຸະພາບດີແລະພວກເຂາົຍງັ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອງົກອນຈາກທອ້ງຖິນ່ອກີ.ພວກເຂາົຍັງໄດ້ຊັກຈູງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີ
ສາຍພວົພນັກບັປະເທດຕາ່ງໆບລໍຈິາກທນືເພືອ່ດາໍເນີນໂຄງການນ້ີຢາ່ງໄວວານີ້ກ່ໍເພືອ່ຕອບ
ສະໜອງນໍ້າດື່ມສະອາດແລະຫ້ອງນໍ້າທີ່ມີສຸຂະອານາໄມ.
 ຊື່ຂອງໂຄງການແມ່ນSalud para el Pueble ( ສຸຂະພາບ ເພື່ອ ຜູ້ ຄົນໃນ ພາສາສະ 
ເປັນ). ຜູ້ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະກໍາມະການສຸຂະພາບເພື່ອສາທາລະນະລັດໃນ
ແຕ່ລະບ້ານ.ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການຜູ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງ
ບ້ານ ທ່ີບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການເຝິກຫັດການສອນຄົນກ່ຽວກັບນ້ໍາ ແລະຄວາມສະອາດ
(ອາຄານແລະການບລູະນະຫອ້ງນໍາ້ແລະການລ້າງມືເພືອ່ປອ້ງກນັການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງ
ເຊືອ້ພະຍາດ).ໃນວທິີນີ,້ຜູ້ສົງ່ເສມີສຂຸະອະນາໄມໄດມ້ອບອາໍນາດໃຫ້ຊາວບາ້ນຮບັຜດິຊອບ
ດາ້ນສາໍຄັນຕາ່ງໆດວ້ຍຕນົເອງເພືອ່ຕໍສູ່້ກບັໂລກອະຫວິາແລະເພືອ່ສຂຸະອະນາໄມໃນຊມຸຊນົ
ຂອງພວກເຂົາເອງ.

ມີເງິນເພຶ່ອເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງແມ່ນ
ດ,ີແຕ່ວາ່ມນັຍງັບ່ໍພ.ໍພວກເຮົາຍງັຕ້ອງ
ການຄົນທີ່ຈິງຈັງເຮັດວຽກນີ້ ເພື່ອເປັນ
ການປ້ອງກັນການແຜ່ຂະຫຍາຍໂລກ
ອະຫິວາ.
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ເຮັດ ວຽກຮ່ວມ ກັນ ເພື່ອ  ໃຫ້ ມີການ ປ່ຽນ ແປງ
 ທໍາອິດຜູ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງບ້ານ ໄດ້ສອນຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບໂລກ
ອະຫວິາແລະຫາພະຍາດອືນ່ໆທ່ີເປນັສາເຫດເຮດັໃຫກ້ານແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງໂລກຖອກທອ້ງ
(ອ່ານເພີ່ມໃນໜ້າ57ຫາ66).ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ລະຄົວເຮືອນແລະ
ແຕ່ລະບ້ານສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ກັບລະບົບນໍ້າສະອາດ(ອ່ານເພີ່ມໃນໜ້າ112ຫາ120).
ພວກເຂົາໄດ້ສອນວິທກິານຢດຸຢ້ັງການຂາດນໍາ້ເພາະຖອກທອ້ງໂດຍການເຮດັນໍາ້ເກອືທ່ີເຮດັ
ດ້ວຍການຕົ້ມນໍ້າຕານ ແລະ ເກືອແລ້ວເອົາໃຫ້ເດັກຫຼືຜູ້ທີ່ຖອກທ້ອງກິນ. (ເບິ່ງໜ້າ64).
ພວກເຂົາໄດ້ສອນຜູ້ຄົນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ,ໂບດ,ສູນກາງຊຸມຊົນແລະສະຖານທີ່ສາທາລະນະ
ຕ່າງໆເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນໂລກອະຫິວາໂດຍການລ້າງມືແລະສ້າງແລະໃຊ້ຫ້ອງນໍ້າທີ່
ຖືກສຸຂະອະນາໄມ.ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ທໍ່ໃດອາທິດໂລກອະຫິວາເກືອບໝົດໄປ.

ແຕ່ວາ່ຜູ້ສ່ົງເສີມດາ້ນສຂຸະພາບຮູ້ດີວາ່ພວກເຂາົຍງັມຫີາຼຍວຽກທີ່ຈະເຮດັເພືອ່ສາ້ງຄວາມໝັນ້
ໃຈວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂລກອະຫິວາອີກ.
  ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກວິສະວະກອນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ຄົນມາຮວມກັນເພື່ອ
ເຮັດລະບົບທໍ່ນໍ້າ ເພື່ອປັບປຸງຫ້ອງນໍ້າໃນທຸກໆບ້ານ ແລະ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ
ທຸກໆຄອບຄົວມີນໍ້າອາບພຽງພໍ.ຊາວບ້ານແມ່ນເປັນຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງແລະສຶກສາວິທິການ
ອະນາໄມແລະຮັກສາລະບົບນໍ້າແລະຫ້ອງນໍ້າ.ພວກເຂົາຍັງເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າສັດຕ້ອງຖືກຂັງ
ໄວ້(ເພືອ່ບໍ່ໃຫ້ສດັທາໍລາຍລະບບົນໍາ້)ແລະພາຊະນະທີ່ໃຊ້ເກບັນ້ໍາຄວນຖກືປກົປດິໄວ້ເພືອ່
ປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ສາມາດນໍາມາໂດຍການແຜ່ພັນຂອງຍຸງ.
  ໃນຂະນະທີ່ວຽກນີ້ໄດ້ດໍາເນີນໄປ,ຜູ້ຄົນໃນແຕ່ລະບ້ານໄດ້ຕື່ນຕົວເຂົ້າຮ່ວມ. ເລີ່ມ
ຈາກ22ບ້ານ,ຫຼັງຈາກນັ້ນອີກ100ບ້ານຢູ່ສາລູນປາລາເອວປູເອບໂບໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ.
ບໍ່ດົນກໍບໍ່ມີໂລກອະຫິວາຢູ່ຂົງເຂດນີ້ ແລະການເຈັບປ່ວຍດ້ວຍສາເຫດຕ່າງໆແມ່ນຫຼຸດລົງ
ເຊັ່ນກັນ.
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ແມ່ນ ຫຍ ັງທີ່ ພາ ໃຫ້ ມີ ຜົນ ສໍາ ເລັດ ໃນ ການຈັດ ຕັ້ງ ສົ່ງ ເສີມ ສຸຂະພາບ
ສາລດູປາລາເອວປູເອບໂບປະສົບຜນົສາໍເລດັໃນການຢຸດຢັງ້ໂລກອະຫິວາແລະຍັງສບືຕໍ່
ໄປເຖິງການແກ້ໄຂບັນຫາອື່ນໆອີກ.ມັນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍ້ອນຜູ້ສົ່ງເສີມດ້ານສຸຂະພາບ:

 •ລົງ ເຮັດ ວຽກຕົວ ຈິງ ກັບ ຜູ້ ຄົນ ເຖິງ ເຮືອນຊານ ຂອງ ພວກ ເຂົາ:ພະນັກງານຂອງສາລູດ
ປາລາເອວປູເອບໂບໄດ້ທໍາການເຝິກສອນຄົນຢູ່ແຕ່ລະເຮືອນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານີ້ຮູ້ຈັກ
ການຮັກສາລະບົບນ້ໍາສະອາດ. ສ່ິງນ້ີໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອສຸຂະພາບໄດ້ຮຽນ
ຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆແລະໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຊຸມຊົນ.

 •ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ມີ ການ ເຮັດ ວຽກຮ່ວມ ກັນ ຂອງ 
ຫຼາຍກຸ່ມ: ອງົການຈັດຕັງ້ທ້ອງຖີ່ນ,ລດັຖະບານທອ້ງ
ຖີ່ນ, ອົງການຈັດຕ້ັງພາຍໃນ ແລະ ອົງການສາກົນ
ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs) ແລະ ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ນີ້ກໍ່ເພື່ອ
ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີວິທິການ ແລະ
ປະສົບການທີ່ສາມາດຢຸດຢັ້ງການແຜ່ລະບາດ.ນີ້ກໍ່
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ,ພວກເຂົາ
ສາມາດຫຼີກເວັ້ນບັນຫາການເຮັດວຽກແບບຊໍ້າຊ້ອນ
ເຊັນ່ວາ່ແຕ່ລະອງົການເຮັດວຽກອນັດຽວກນັຫຼືເຮດັ
ວຽກສວານທາງກັນ.

 •ປະ ເມີນ ຄ່າ ຂອງ ປະຊາກອນ ເປັນ ຊັບພະ ຍາກອນ ທີ່ ສໍາຄັນ ທີ່ ສຸດ: ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ກ່າວ
ໂທດຊາວບ້ານກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ກຸ່ມ
ຄົນຈາກພາຍນອກ.ພວກເຂົາໄດ້ໝູນ
ໃຊ້ປະສົບການຕົວຈິງ ເພື່ອໄປເຖິງຈຸດ
ໝາຍທີ່ມີຮ່ວມກັນແທນທີ່. ພວກເຂົາ
ໄດ້ໃຊ້ການລະຫຼີ້ນ, ການສະແດງຫຸ່ນ,
ເພັງ,ການປຶກສາຫາລືກັນແລະການ
ນໍາເອົາກິດຈະກໍາການສຶກສາທີ່ນໍາພາ
ໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້
ແລະກິດຈະກໍາ.ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້
ສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈແລະຊກຸຍູ້ໃຫ້ຊາວ
ບ້ານເຫັນໄດ້ວ່າຄວາມຮູ້ ແລະ ການ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງພວກເຂົາເອງສາມາດແກ້
ໄຂບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ.
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ດ້ວຍ ເຫດ ໃດ ຈິດ ສໍານຶກກ່ຽວກັບສຸຂະອະນາ ໄມຈິ່ງ ໄດ້ ເລີ່ ມຕົ້ນ ເຕີບ ໃຫຍ່
ເວລາຜ່ານໄປ,ຜູ້ສ່ົງເສມີສຂຸະອະນາໄມໄດ້ຮບັຮູ້ວາ່ພະຍາດທີ່ນຳເຊືອ້ໂດຍແມງໄມ້ທີ່ຢູ່ຕາມ
ຂີ້ເຫຍ້ືອ ແລະ ກອງຂີ້ເຫຍື້ອ.ພວກເຂົາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອຢາກໃຫ້ມີການ
ອະນາໄມຖະໜນົຫນົທາງແລະປບັປງຸກອງຂີ້ເຫຍືອ້.ແຕ່ລະບາ້ນໄດ້ສາ້ງກຸມ່“ຜູ້ສົງ່ເສມີສຂຸະ
ອະນາໄມ”,ຈດັມື້ເຮດັວຽກສາໍລບັການເກບັຂີ້ເຫຍືອ້.ໂດຍໄດ້ຮບັການຊວ່ຍເຫຼອືຈາກວິສາວະ
ກອນ,ຜູ້ສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມຫັນປ່ຽນກອງຂື້ເຫຍື້ອເປັນດິນທີ່ສະອາດSanity landfills
(ເບ່ິງໜ້າ506).ຫຼາຍປີໃນຕໍໜ່້າຜູ້ສົງ່ເສມີໄດປ້ກຶສາຫາລືກ່ຽວກບັການເລ່ີມຕົນ້ໂຄງການນາໍ
ເອົາວັດຖຸເກົ່າທີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໃໝ່(ເບິ່ງໜ້າ497)ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່
ຈະຖ້ິມໃສ່ກອງຂີ້ເຫຍ້ືອ. ເມື່ອອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນບໍລິຈາກລົດຂົນຂີ້ເຫຍ້ືອ, ພວກເຂົາ
ສາມາດປະຕບິດັວຽກນີ້ໄດ.້ເງນິທ່ີຫາມາໄດ້ຈາກການຂາຍວດັຖເຸກົາ່ທີ່ສາມາດນາໍມາໃຊ້ຄນື
ໃໝ່ແລະສາມາດໃຊ້ເປັນຄ່ານໍ້າມັນແລະຄ່າບໍາລຸງຮັກສາລົດບັນທຸກໄດ້.

 ໃນປີ1996,ສາລູດປາລາ ເອວປູເອບໂບສ້າງຫ້ອງນໍ້າໄດ້ສໍາເລັດເປັນຫຼາຍຮ້ອຍ
ຫ້ອງ, ຕິດຕັ້ງລະບົບທໍ່ນ້ໍາ, ຂຸດຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ສອງແຫ່ງ, ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດ
ໂຄງການວດັຖຸເກົາ່ທີ່ສາມາດນາໍມາໃຊ້ອກີແລະເລີ່ມຕົນ້ຊວ່ຍ
ເຫຼືອຜູ້ຄົນໃຫ້ເຮັດສວນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.

ຕໍ່ມາໃນປີ1997,ໄພພິບັດຈາກພາຍຸຝົນແອວນີໂນ້ໂຈມຕີທາງແຄມຝັ່ງຂອງເອວຄົວດໍ.
ພາຍໃນ6 ເດືອນມັນໄດ້ມີລົມແຮງ ແລະ ຝົກຕົກເກືອບທຸກໆມື້. ລົມພັດຕົ້ນໄມ້ລົ້ມ,ຝົນ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ດິນເຈື່ອນແລະໄຫຼຫລັ່ງລົງມາ.ແມ່ນໍ້າລົ້ນຕາຝັ່ງແລະປ່ຽນທິດທາງໄຫຼເຂົ້າທໍາ
ລາຍໝູ່ບ້ານ.ຫ້ອງນໍ້າ,ທໍ່ນໍ້າແລະສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ຖືກນໍ້າພັດໄປ.
 ເມື່ອໜ່ວຍພູໄດ້ຖືກຖະຫຼົ່ມ,ວຽກທີ່ສາລູດປາລາເອວປູເອບໂບທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ
ໄປແລ້ວນັ້ນກໍຖືກທໍາລາຍລົງເຊັ່ນກັນ.ເພື່ອທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າຍ້ອນຫຍັງມັນຈິ່ງເກີດຂຶ້ນ,
ພວກເຮົາຈໍາຕ້ອງທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງຂົງເຂດນີ້ເຊັ່ນກັນ.



6 ການສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມຂອງຊຸມຊົນ

ກ່ອນ

ຫຼັງ

ພູທີ່ ບໍ່ ມີ ຕົ້ນ  ໄມ້ປຽບ ເໝືອນ ເຮືອນ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຫຼັງຄາ
ເນີນພູແລະພູເຂົາຂອງແຄມຝັ່ງປະເທດເອວຄົວດໍໄດ້ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍປ່າດົງທີ່ຕຶບໜາຂອງ
ຄົງເຂດນີ້.ຕົ້ນໄມ້ແຄມຝັ່ງໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຈາກນໍ້າຈືດທີ່ມາຈາກແມ່ນໍ້າກັບນໍ້າທະເລ. ຕົ້ນໄມ້
ຕາມແຄມຝັ່ງໄດ້ປ້ອງກັນລົມພາຍຸ ແລະ ເປັນທີ່ອາໄສຂອງປາ ແລະຫອຍຫຼາຍຊະນິດ.
ຕົ້ນໝາກພ້າວໄດ້ຖືກປູກຢູ່ຕາມແຄມຝັງເພື່ອເປັນການຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຕາຝັ່ງເຈື່ອນ.ປ່າໄດ້ຖືກ
ທົດແທນດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ທີ່ໃຫ້ຮົ່ມເງົາ.ຮາກຂອງມັນສາມາດເກັບນໍ້າແລະຍຶດດິນໄວ້.ປູກຕົ້ນ
ຖົ່ວໄວ້ນໍາພູທີ່ສູງ ເພື່ອເປັນການຍຶດດິນໄວ້ບໍ່ໃຫ້ດິນເຈື່ອນ. ໃບໄມ້ເມື່ອຕົກລົງພື້ນກໍຈະກາຍ
ເປັນຝຸ່ນ.
 ປາ່ແມນ່ບ້ານຂອງຄນົແລະສັດສາວາ
ສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ:ກວາງ,ນົກ,ແມງໄມ້,ຈີ່ໂກະ
ແລະສັດຊະນິດອື່ນໆທີ່ບໍ່ສາມາດນັບໄດ້.ຜູ້
ຄນົໄດ້ກໍສ້່າງບາ້ນເຮອືນດວ້ຍຕົນ້ກ້ວຍແລະ
ໃບປາມ.ມີສັດໃຫ້ລ່າເນື້ອ,ມີໝາກເບີຣີສົດ
ໃຫ້ກິນ, ມີນໍ້າ ແລະ ດິນທີ່ສາມາດປູກຝັງ
ແລະລຽ້ງສັດ.
 ແຕ່ວ່າໄລຍະ 100 ປີຜ່ານມາ, ປ່າ
ໄດ້ຖືກຕັດລົງເພື່ອການເຮັດຖະໜົນຫົນທາງ
ແລະ ປຸກເຮືອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍລິສັດຈາກ
ຢີ່ປຸ່ນໄດ້ເຂົ້າມາ ແລ້ວຕັດໄມ້ເພື່ອສ້າງທາງ
ແລະສົ່ງໄມ້ໄປຢີ່ປຸ່ນ.ເພາະວ່າປ່າຢູ່ແຖບນີ້
ແມ່ນປ່າທີ່ຕືບໜາຈິ່ງສາມາດຂາຍໄດ້ລາຄາ
ດ.ີເມືອ່ປ່າໝດົໄປບໍລສິດັຂອງຢ່ີປຸນ່ກໍກບັປະ
ເທດຂອງພວກເຂົາ.ແລ້ວຖິ້ມໄວ້ແຕ່ຫົນທາງ
ທີ່ເປເພເປັນເວລາດົນນານ.
 ດຽວນີພ້ຢູູ່ຝ່ັງທະເລຂອງປະເທດເອຄວົ
ດໍຄືກັນກັບທະເລຊາຍ. ພູເຂົາກາຍເປັນສີ
ນໍາ້ຕານແລະບ່ໍມີຮົ່ມເງາົເລຍີ.ໃນລະດູແລງ້
ດນິໄດ້ຖືກພດັກະຈາຍໄປທົວ່ເຮດັໃຫ້ອາກາດ
ເຕມັໄປດວ້ຍຂີຝຸ່້ນ.ໃນລະດຝູນົດິນກາຍເປນັ
ຕົມແລະມີດິນເຈື່ອນລົງມາ.ເມື່ອພາຍຸເອວ
ນີໂນ້ ເຂົ້າມາໃນປີ 1997,ມັນບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ທີ່
ສາມາດປົກປ້ອງຊາວບ້ານຈາກຄວາມເສຍ
ຫາຍ.
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ຊອກ ຫາຕົ້ນ ປາຍ ສາ ເຫດ ຂອງ ບັນຫາ
ເມືອ່ພວກເຂາົເຫນັໄດ້ວາ່ດວ້ຍເຫດໃດຝນົຈຶງ່ພດັພາໝູບ່າ້ນທງັໝດົ-ມີທັງລະບບົທ່ໍນ້ໍາແລະ
ຫ້ອງນໍ້າ-ພະນັກງານອະນາໄມຂອງສາລູດປາລາເອວປູເອບໂບເຂົ້າໃຈແຈ້ງວ່າເຂົາຈະ
ຕອ້ງຫາວທິອີືນ່ເພືອ່ປອ້ງກນັໄພພບິດັເຊັນ່ນີ້ໃນອະນາຄດົ.ສາ້ງລະບບົນ້ໍາແລະສົງ່ເສມີສຂຸະ
ອະນາໄມມັນສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາພຽງແຕ່ສ່ວນດຽວເທົ່ານັ້ນ.
 ດັງ່ຄາໍເວົາ້ໃນໝູບ່າ້ນທີ່ວາ່:ພູບໍ່ມີຕົນ້ໄມປ້ຽບເໝອືນເຮອືນທ່ີບໍ່ມີຫຼງັຄາ.ນີໝ້າຍຄວາມ
ວາ່ຕົນ້ໄມ້ສາມາດປກົປ້ອງພູຈາກຜນົກະທບົຈາກລມົແລະຝນົ,ຄກືບັຫຼງັຄາທີ່ປກົປອ້ງຄນົຢູ່
ໃນເຮອືນ.ພະນັກງານອະນາໄມເລີ່ມເຫນັວາ່ການປກູຕ້ົນໄມ້ແລະປກົປອ້ງຊບັພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດມີຄວາມສໍາຄັນເຊັ່ນດຽວກັບການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ເພາະວ່າມັນເປັນສິ່ງດຽວ
ກັນ!
 ເມື່ອມີຄວາມຄິດນີ້ຢູ່ໃນໃຈ, ຜູ້ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບເລ່ີມຕ້ົນໂຄງການປູກຕ້ົນໄມ້. ແຕ່
ບາງບ້ານຍັງບໍ່ຢາກປູກຕົ້ນໄມ້. ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າ ອີດູອາໂດປະຕິເສດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ
ໂຄງການປູກຕົ້ນໄມ້.
 ລາວເວົາ້ວາ່“ວຽກຫາຼຍເກນີໄປ”,“ພວກເຂາົໃຫ້ພວກເຮາົເຮດັວຽກທີ່ບໍ່ມສີິງ່ຕອບແທນ”.
ລາວຍັງໄດ້ຊັກຈູງໃຫ້ຊາວບ້ານບາງຄົນຕໍ່ຕ້ານຜູ້ສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ.
 ພະນັກງານສຸຂະອະນາໄມທີ່ມີຊື່ວ່າ ກຼໍເລຍຢູ່ບ້ານຂອງອີດູອາໂດໄດ້ເຕ້ົາໂຮມຜູ້ຄົນ
ແລະຈັດກິດຈະກໍາທີ່ເອີ້ນວ່າ“ແຕ່ວ່າດ້ວຍເຫດໃດ?”ນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍໝົດທຸກຄົນທີ່
ເບິ່ງເລິກລົງໄປວ່າດ້ວຍເຫດໃດເຂົາຈິ່ງສູນເສຍຫ້ອງນໍ້າແລະລະບົບນໍ້າ.

ດ້ວຍເຫດໃດຫ້ອງນໍ້າແລະ
ລະບົບນໍ້າຂອງພວກເຮົາຈິ່ງ
ຖືກທໍາລາຍ?

ເພາະວ່າມັນຖືກ
ພາຍຸຝົນພັດໄປ

ແຕ່ວ່າດ້ວຍ
ເຫດໃດມັນ
ຖືກພາຍຸຝົນ
ພັດໄປ?

ເພາະວ່າຝົນເຮັດໃຫ້ເນີນພູກາຍເປັນຕົມແລະ
ບ້ານເຈື່ອນລົງນໍ້າ,ນີ້ເຮັດໃຫ້ທໍ່ນໍ້າຖືກທໍາລາຍ.

ດ້ວຍເຫດໃດພູ
ເຈື່ອນ?

ເພາະຕົ້ນໄມ້
ຖືກຕັດແລະ
ເອົາໄມ້ໄປ
ຂາຍຈົນໝົດ.

ດ້ວຍເຫດ
ໃດຕົ້ນຈິ່ງຖືກຕັດ?

ເພາະວ່າຄົນ
ຕ້ອງການເງິນ
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ໂດຍການສອບຖາມດ້ວຍຄໍາຖາມທີ່ວ່າ “ແຕ່
ວ່າດ້ວຍເຫດໃດ?”.ກຼໍເລຍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້
ຊາວບາ້ນຫາບນັຫາຂອງສຸຂະພາບທີ່ກຽ່ວຂອ້ງ
ກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ. ຕອນ
ສຸດທ້າຍຂອງການປຶກສາຫາລຶກັນ,ຊາວບ້ານ
ເກອືບໝດົທກຸຄົນເຫນັດີເຖິງຄວາມສາໍຄນັຂອງ
ການປູກຕ້ົນໄມ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການກັດເຊາະ
ແລະ  ປ້ອງກັນດິນ.  ແຕ່ວ່າຍັງຊັກຈູງໃຫ້ອີດູ
ອາໂດເຊື່ອບໍ່ໄດ້.

ການປູກຕົ້ນໄມ້ແມ່ນວຽກ
ຫຼາຍເກີນໄປເມື່ອພວກເຮົາ
ບໍ່ໄດ້ປູກພດືຢາ່ງອືນ່ເຮາົກໍບໍ່
ມີເງິນ.ດຽວນີ້ເຮົາຕ້ອງການ
ສິ່ງທີ່ຈະມາລ້ຽງຊີບບໍ່ແມ່ນ
ລໍຖ້າອີກ10ປີ!

ຮຽນຮູ້ ເພື່ອກາຍ ເປັນຜູ້ສົ່ງ  ເສີມສຸຂະອະນາ ໄມທີ່ ມີ ປະສິດທິພາບ 
  ກຼໍເລຍກັບໄປສູນສຸຂະອະນາໄມແບບໝົດກໍາລັງໃຈ. ລາວຄິດວ່າ “ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າການປູກຕົ້ນໄມ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງບໍ່ຕ້ອງການປູກ
ຕົ້ນໄມ້”,“ເພາະຫຍັງຂ້ອຍຈິ່ງບໍ່ສາມາດຊັກຈູງພວກເຂົາໄດ້?”ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວເຫັນເຜີ້ງບີນ
ເຂົ້າມາໃນຫ້ອງ ແລະລົບກວນລາວ,ລາວເລີຍໄລ່ມັນອອກໄປ,ລາວເຫັນມັນບີນອອກໄປ
ທາງປ່ອງຢ້ຽມແລະບິນລົງໄປຫາດອກໝາກຖົ່ວ,ມັນເຮັດໃຫ້ລາວມີແນວຄິດໃໝ່.
  ມື້ຕໍ່ມາ, ກຼໍເລຍເຕົ້າໂຮມຊາວບ້ານອີກຄັ້ງໜຶ່ງ. ລາວໄດ້ສອບຖາມຄໍາຖາມອີກຄໍາ
ຖາມໜຶ່ງແລະອີດູອາໂດເປັນຄົນຕອບຄໍາຖາມຄົນທໍາອິດ.

ເຈົາ້ຕອ້ງການຫາເງນິເພືອ່ປບັປງຸຊວິດິ
ຂອງເຈົ້າດຽວນີ້ແມ່ນບໍ, ບ່ໍແມ່ນອີກ
10ປ.ີເຈົາ້ຍງັເຊືອ່ວາ່ມນັສໍາຄນັທີ່ຈະ
ປູກຕົ້ນໄມ້. ເຈ້ົາຄິດວ່າມັນມີວິທີທາງ
ອື່ນອີກບໍທີ່ຈະຫາເງິນຈາກຕົ້ນໄມ້?

ແມ່ນແລ້ວ! ແນ່ນອນພວກ
ເຮົາສາມາດຕັດຕົ້ນໄມ້ ແລະ
ເອົາໄມ້ໄປຂາຍ. ແຕ່ວ່າມັນ
ຈະໃຊເ້ວລາເຖງິ10ປີ,ເພາະ
ວ່າຕ້ົນໄມ້ກວ່າຈະໃຫຍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ເວລາດົນ.
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ຊາວບ້ານຜູ້ອື່ນໆໄດ້ຄົ້ນຄິດຢ່າງໜັກແລະຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບົດສົນທະນາຂອງພວກເຂົາ:

ພວກເຮົາສາມາດ
ເຮັດໝອນຈາກຕົ້ນ
ຝ້າຍແລະຂາຍມັນ.

ເຮົາສາມາດລ້ຽງ
ສັດທີ່ກິນຝັກຖົ່ວ.

ພວກເຮົາສາມາດເຮັດ
ເຄື່ອງຈັກສານຈາກ
ກ້ານຂອງໝາກປາມ.

ແນວຄິດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນດີເລີດ
ຫຼາຍ!ແລະນີ້ແມ່ນເຫດຜົນ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງປູກຕົ້ນ
ໄມ້.ຂ້ອຍມີແນວຄິດທີ່ຢາກ
ແລກປ່ຽນກັບພວກເຈົ້າເຊັ່ນ
ກັນ.ມີໃຜທີ່ຢູ່ທີ່ນີ້ທີ່ມັກ

ນໍ້າເຜີ້ງແດ່?

ກຼໍເລຍເວົ້າວ່າ, ຖ້າວ່າພວກເຮົາປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີດອກທີ່ເຜີ້ງມັກ,ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໂຄງ
ການລ້ຽງເຜີ້ງແລະຂາຍນໍ້າເຜີ້ງ.ມັນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ໜຶ່ງເດືອນໃນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ດອກ
ໄມ້ບານ.ຊາວບ້ານມັກຄວາມຄິດນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າເອດູອາໂດຈະໄດ້ເຫັນດີຈະພະຍາຍາມ
ປູກຕົ້ນໄມ້ຖ້າວ່າລາວສາມາດຮຽນຮູ້ການຜະລິດນໍ້າເຜີ້ງ.
 ເອດູອາໂດໄດ້ບອກກຼໍເລຍໃຫ້ຢຸດໃນຂະນະທີ່ລາວກໍາລັງຈະອອກໄປ. ລາວບອກ
ກຼໍເລຍວ່າເມື່ອຫຼານຂອງຂ້ອຍຖອກທ້ອງຂ້ອຍໄດ້ເອົານໍ້າຂອງຝັກໝາກຖ່ົວໃຫ້ກິນ.ມັນສາ
ມາດໃຊ້ປົວລາວໃຫ້ດີຂື້ນ ດີກວ່າຢາຂອງທ່ານໝໍອີກ.ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເປັນແນວຄິດທີ່ດີທີ່
ຈະປກູຕົນ້ໝາກຖົວ່.ຫຼງັຈາກນັນ້ເຮາົສາມາດເຮດັເປນັຢາປົວແລະໃຊນ້ໍາ້ເຜີງ້ທີເ່ຮາົສາມາດ
ຜະລິດໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນຫວານ.
 ກຼໍເລຍໄດ້ກັບສະຖານີອະນາໄມດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກັບໂຄງການໃໝ່ໆ.ຫຼັງຈາກ
ຄດິຄນືກຽ່ວກບັການປະຊມຸແລວ້ເຮດັໃຫ້ລາວຮູ້ວາ່ມນັເປນັການຍາກທີ່ຈະອອກຄາໍສັງ່ໃຫ້ເຂາົ
ເຮດັຫຍງັກໍຕາມ.ຖາ້ວາ່ລາວຢາກເປນັນກັສົງ່ເສມີສຂຸະອະນາໄມທີມ່ີປະສດິທພິາບ,ລາວຈະ
ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຫັນ,ໄດ້ຍິນກັບຫູຂອງພວກເຂົາເອງແລະເຂົ້າໃຈຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ.


