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ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນຂອງແຂງແມ່ນບໍ່ເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາສຸຂະພາບ.	 ເຖິງແມ່ນວ່າມັນກາຍ 
ເປັນແຫຼ່ງຂອງລາຍໄດ້	 ແລະ	 ເປັນແຫຼ່ງຂອງຊັບພະຍາກອນສຳລັບການສ້າງຜະລິດຕະພັນ 
ໃໝ່ໆ.	ແຕ່ວ່າເມື່ອຂີ້ເຫຍື້ອເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກເກັບໄວ້ທີ່ປອດໄພ,		ການແຍກທີ່ປອດໄພ,	ການ 
ນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ທີ່ປອດໄພ,	 ການປ່ຽນຮູບໃຫ້ສາມາດກັບມາໃຊ້ໃໝ່	 ຫຼື	 ການທຳລາຍທີ່ບໍ່ໄດ້	
ດີເທົ່າທີ່ຄວນ,	ມັນອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ເປື້ອນ,	ມີກິ່ນເໝັນ	ແລະ	ເປັນສາເຫດທາງດ້ານບັນຫາ 
ທາງສຸຂະພາບຕ່າງໆ.
	 ຫຼາຍໆຄົນຖີ້ມສິ່ງຕ່າງໆ	ສົມມຸດວ່າມີຄົນຈຳນວນໜ້ອຍດູແລຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖີ້ມໄປນັ້ນ.	
ມີຫຼາຍເທື່ອ,	ມັນແມ່ນຜູ້ຄົນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດຖືກບັງຄັບໃຫ້ອາໄສຢູ່ກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ
ໂດຍຂອງເຫຼືອຈາກສັງຄົມ.	ແລະ	ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ	ມັນກໍ່ແມ່ນຄົນທຸກຍາກທີ່ສຸດນັ້ນເປັນ
ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກເກັບມ້ຽນ,	ແຍກ,	ເຮັດຄວາມສະອາດ	ແລະ	ນຳຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນກັບມາໃຊ້ເປັນຊັບ
ພະຍາກອນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້	 (ການຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນ).	 ໃນຂະນະທີ່ທຸກຄົນເຫັນດີເຫັນ 
ພ້ອມກັນແລ້ວ	 ນ້ີມັນກໍ່ແມ່ນເປັນວຽກທີ່ສຳຄັນ	 ແລະ	 ຈຳເປັນຫຼາຍທີ່ຈະປ້ອງກັນສຸຂະພາບ 
ຂອງພວກເຮົາ	 ແລະ	 ສະພາບແວດລ້ອມ,	ໜ້ອຍຄັ້ງທີ່ຈະແມ່ນຄົນຜູ້ທີ່ຮັບຄ່າຈ້າງໃນລາຄາ 
ສູງ	ຫຼື	ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ.
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ລ້ອມ,	 ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຫຼຸດຈຳນວນຂອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ພວກເຮົາສ້າງຂຶ້ນ	 ແລະ	 ປ່ຽນໃນ 
ສິ່ງທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ກັບມາເປັນວັດຖຸ	 ແລະ	 ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະໂຫຍດ.	 ທຸກໆຄົນ	
ໂດຍສະເພາະອຸດສະຫະກຳ	ແລະ	ລັດຖະບານຕ້ອງຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ພວກເຂົາ 
ສ້າງຂຶ້ນ	ແລະ	ເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາຂີ້ເຫຍື້ອໃນສະຖານທີ່ເບື້ອງຕົ້ນ	ໂດຍການ	ປະດິດ	
ແລະຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ອີກ,	ຫຼື	ການເອົາໄປຍ່ອຍສະຫຼາຍ..

ວິທີຂອງທ້າວອີເຊັງທີ່ເຮັດໃຫມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ ແລະ 
ຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖືລາວອີກດ້ວຍ

	 ທຸກໆມື້,	ທ້າວ	ອີເຊັງ	ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າຕົວເມືອງບັນດຸງ,	ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ,	ເພື່ອເກັບ	
ຂີ້ເຫຍື້ອ.	 ເພາະວ່າເຮືອນຂອງລາວຢູ່ຫ່າງຈາກເພື່ອນບ້ານ	 ຢູ່ກັບຂີ້ເຫຍ້ືອທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງລາວ.	 ລາວ	
ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລາວທັງໝົດ	ຍ່າງແບກກະເປົາໜັກໄປໆມາໆ.
	 ທຸກໆຄືນ,	 ທ້າວ	 ອີເຊັງ	 ໄດ້ແບ່ງແຍກຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອຂາຍໃຫ້ແກ່ພໍ່ຄ້າໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ຕໍ ່
ມາ.	ພໍ່ຄ້າບາງຄົນໄດ້ຊື້ແກ້ວ,	ບາງຄົນຊື້ເສດໂລຫະ	ແລະ	ບາງຄົນຊື້ເຈັ້ຍ.	ແຕ່ວ່າສິ່ງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ມີພໍ່ຄ້າ 
ຄົນໃດຈະຊື້ແມ່ນກອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຢູ່ອ້ອມເຮືອນຂອງ	 ທ້າວ	 ອີເຊັງ.	 ເດີນບ້ານຂອງລາວແມ່ນຮົກເຮື້ອ,	
ເປັນກອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ	 ແຕ່ວ່າບໍ່ມີບ່ອນໃດທີ່ທ້າວ	 ອີເຊັງຈະກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຂອງລາວ 
ໄດ້.	 ບາງຄັ້ງລາວຕິດເຊື້ອເປັນເດືອນໆ	 ແລະ	 ເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກໃນການເຮັດວຽກ.	 ປັດຈຸບັນນີ້	 ແລະ	 ກໍ່ເປັນອີກເທື່ອໜຶ່ງທີ່ລາວ 
ເປັນໄຂ້ຫວັດທີ່ຮ້າຍແຮງ	 ແລະ	 ເປັນໄຂ້ສັ່ນຈາກໂລກມາ 
ລາເລຍທີ່ເກີດຈາກລູກຍຸງໃນໂກນຕີນລົດເກົ່າຕາມ 
ເດີ່ນບ້ານຂອງລາວ.	 ເຖິງແມ່ນວ່າວຽກຂອງລາວຈະ 
ໜັກໜາສາຫັດພຽງໃດກໍ່ຕາມ,	 ຕຳຫຼວດກໍ່ຍັງມາລົບ 
ກວນລາວເລື້ອຍໆເມື່ອພວກເຂົາພົບລາວກຳລັງ 
ແຍກຂີ້ເຫຍ້ືອຕາມຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ໜ້າຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງ	
ແລະ	ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆ.
	 ທ້າວ	 ອີເຊັງ	 ແລະ	 ຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຜູ້ອື່ນໆ
ໄດ້ພາກັນຕັດສິນໃຈເພື່ອຈັດຕັ້ງສູນໜຶ່ງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍ 
ພວກເຂົາຂາຍໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາສາມາດເກັບມາໄດ້	ແລະ	
ເພື່ອສະໜອງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆໂດຍການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້,	 ເຄື່ອງມື	 ແລະ	ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ	
ນຳກັນ.	 ພວກເຂົາໄດ້ເດີນທາງໄປຫາອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນໜຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ	
ແລະ	 ສິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ	 ແລະ	 ໂດຍການຮ່ວມກັນນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ເກີດແນວຄວາມຄິດເພື່ອ 
ພັດທະນາໂຄງການຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນກ່ວາເກົ່າ.
	 ພະນັກງານຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າເມືອງສະໜັບສະ
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ໜູນໂຄງການຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນນີ້	 ແລະ	 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດ	 ແລະ	 ບັນດາເຈົ້າຂອງຮ້ານຕ່າງໆ 
ປະຕິບັດຕໍ່ຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ດີກ່ວາເກົ່າ	ແລະ	ເຈົ້າເມືອງກໍ່ໄດ້ເຫັນດີນຳ	ແລະ	ສູນດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍ່ໄດ ້
ກຳເນີດຂຶ້ນໃນບ່ອນທີ່ທ້າວ	 ອີເຊັງ	 ແລະ	 ຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຜູ້ອື່ນໆສາມາດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ພວກເຂົາ 
ເກັບມາໄດ້.	 ຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບລໍ້ອັນໜຶ່ງ	 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອເປັນໄປ	
ສະດວກຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ	ແລະ	ກໍ່ສາມາດນຳເອົາຂີ້ເຫຍື້ອເຫຼົ່ານັ້ນໄປແຍກຢູ່ສູນ	ຫຼື	ນຳຂີ້ເຫຍື້ອໄປຂາຍ
ໃຫ້ຜູ້ຮັບຊື້ຂີ້ເຫຍື້ອໂດຍກົງໄດ້ເລີຍ.
	 ສູນຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນນີ້ໄດ້ສະໜອງຖົງມື	ແລະ	ເກີບໂບກເພື່ອປ້ອງກັນຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ 
ຈາກສິ່ງຂອງທີ່ແຂງ	 ແລະ	 ສິ່ງຂອງທີ່ມີຄົມ	 ແລະ	 ຊ່ວຍປ້ອງກັນຈາກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີເຊື້ອໂລກພະຍາດ 
ໄດ້.	 ເມື່ອພະນັກງານຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສິ່ງແວດລ້ອມຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອໄ
ຂ້ມາລາເລຍຂອງທ້າວ	ອີເຊັງ,	ພວກເຂົາໄດ້ຊ່ວຍລາວໃຫ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ສູນປິນປົວສຸຂະພາບ.
	 ທ້າວ	ອີເຊັງຍັງຄົງເຮັດວຽກໜັກກັບການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ,	ແຕ່ວ່າສຸຂະພາບຂອງລາວແມ່ນໄດ້
ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ	ແລະ	ເຮືອນຂອງລາວກໍ່ເບິ່ງບໍ່ເປັນກອງຂີ້ເຫຍື້ອຄືແຕ່ເກົ່າອີກແລ້ວ.	ຕຳຫຼວດ	
ແລະ	ບັນດາເຈົ້າຂອງຮ້ານຕ່າງໆໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືລາວ	ແລະ	ນັບຖືຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຜູ້ອື່ນໆ
ນຳໃນຖານະທີ່ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນສະອາດ.	 	 ແລະ	 ຕົວເມືອງກໍ່ມີຄວາມພູມໃຈຕໍ່ກັບການມີສູນຟື້ນຟູຊັບ 
ພະຍາກອນ	ແລະ	ໄດ້ມີຕົວເມືອງທີ່ສະອາດຂຶ້ນ.

ຂີ້ເຫຍື້ອບາງຊະນິດທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍບໍ່ໄດ້
ຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນເປັນບັນຫາອັນໜຶ່ງທີ່ມີເກືອບທຸກແຫ່ງຫົນ	 ເພາະວ່າພວກເຮົາຜະລິດມັນອອກ
ມາຫຼາຍ.	ແລະ	ດ່ັງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຂອງພວກເຮົາ,	ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເຮັດຈາກຢາງ,	
ແກ້ວ,	ແລະ	ວັດຖຸອື່ນໆບໍ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້
	 ອາຫານ	 ແລະ	 ສິນຄ້າອື່ນໆຄັ້ງໜຶ່ງມັນໄດ້ຖືກຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍວັດຖຸທາງທຳມະຊາດ	 ຫຼື	
ເປັນວັດຖຸທີ່ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້	 ໃໝ່ໄດ້ອີກ	 ເຊັ່ນ	 ໃບຕອງກ້ວຍ	ຫຼື	ໜັງສືພິມ.	ພາຊະນະ	
ແລະ	ສິ່ງຂອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດອື່ນໆແມ່ນຖືກຜະລິດຂື້ນມາຈາກດິນໜຽວ,	ໄມ້	ແລະ	ວັດຖຸ
ອື່ນໆແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍກົງຈາກໂລກຂອງພວກເຮົາ.	 ເມື່ອຂີ້ເຫຍື້ອເຫຼົ່ານັ້ນຖືກທຳລາຍ 
ຖິ້ມ.	 ວັດຖຸອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ກາຍເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ	 ເພາະວ່າ	 ພວກມັນຖືກເນົ່າເປື່ອຍຢ່າງ	
ໄວວາ	ແລະ	ຈະກັບກາຍມາເປັນໂລກຂອງພວກເຮົາ.
	 ປັດຈຸບັນນີ້,	 ຕໍ່ກັບອຸດສະຫະກຳທີ່ພວມໃຊ້ວັດຖຸຕ່າງໆເຊັ່ນ:	 ຢາງ,	 ໂລຫະ	 ແລະ	
ສານເຄມີຕ່າງໆ,	 ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານໄດ້ກາຍເປັນຂີ້ເຫຍື້ອເມື່ອພວກເຮົາ 
ໃຊ້ພວກມັນແລ້ວ.	ທຸກໆສິ່ງຈາກກວດແກ້ວ,	ຈາກຄຸ	ແລະ	ກະເປົາ,	ກັບ,	ລົດ	ແລະ	ຄອມພີວ
ເຕີຊຶ່ງຜະລິດຈາກວັດຖຸທີ່ແຂງ	ແລະ	ເບົາ,	ແຕ່ວ່າມັນຈະໃຊ້ເວລາດົນໃນການຍ່ອຍສະຫຼາຍ.	
ການຫໍ່ສິ່ງຕ່າງໆ	ເປັນແກັດກະປ໋ອງ,	ແກັດແກ້ວ	ແລະ	ຖົງຢາງຕ່າງໆແມ່ນຂົນສົ່ງງ່າຍ	ແລະ	
ຂາຍງ່າຍນຳອີກ	ແຕ່ວາມັນກໍ່ຍັງສ້າງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.
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ເນື່ອງຈາກວ່ານ້ຳມັນລາຄາຖືກ
	ແລະ	ຢາງແມ່ນສະດວກສະ
ບາຍກວ່າ,	ຖົງຢາງແມ່ນໄດ້
ຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ທົ່ວໂລກ.	ພວກ
ເຂົາໃຊ້ມັນພຽງແຕ່ໄລຍະ
ເວລາສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນກ່ອນທີ່
ພວກເຂົາຈະໂຍນມັນຖິ້ມໄປ.

ນ້ຳມັນດິບໄດ້ຖືກຂຸດເຈາະລົງພື້ນ
ດິນ	ຫຼື	ພື້ນມະຫາສະມຸດ.

ນ້ຳມັນດິບໄດ້ຜ່ານຂະບວນການທຳ	
ຄວາມສະອາດ	 ແລະ	 ຖືກປະສົມ 
ດ້ວຍສານເຄມີອ່ືນໆເພ່ືອສ້າງເປັນ 
ຢາງ.	 ຢາງດິບສາມາດສ້າງເປັນຜະ 
ລິດຕະພັນອື່ນໆໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ	 ແລະ	 
ໃນນັ້ນ	 ແມ່ນລວມໄປເຖິງການຜະ 
ລິດຖົງຢາງນຳ.

ວົງຈອນຂອງຖົງຢາງ
ຄົນເຮົາເຄີຍໃຊ້ກະຕ່າ	ແລະ	ຖົງຜ້າເພື່ອໃສ່ເຄື່ອງຕ່າງໆ.	
ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາໃຊ້ຖົງຢາງ,	 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນ 
ໜຶ່ງໃນຜະລິດຕະພັນຢາງທ່ີຖືກນຳໃຊ້ກັນແຜ່ຫຼາຍ
ທ່ີສຸດ.		ຖົງຢາງເປັນລ້ານໆໄດ້ຖືກຜະລິດຂຶ້ນມາ	ແລະ	ກໍ່
ໂຍນຖິ້ມເມື່ອໃຊ້ແລ້ວໃນແຕ່ລະປີ.

ສະຖານທີ່ສຸດທ້າຍຂອງຖົງຢາງແມ່ນຢູ່ຕາມຖະໜົນ 
ຫົນທາງ,	 ໃນໄຮ່ນາຮົ້ວສ່ວນ	 ແລະ	 ຢູ່ສະຖານທີ່ຖິ້ມ 
ຂິ້ເຫຍື້ອ.	ຖົງຢາງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ກີດຂວາງທາງນ້ຳໄຫຼ	ແລະ	 
ທໍລ່ະບາຍນຳ້		ແລະ		ມນັໄດເ້ຂົາ້ໄປກດີຂວາງລະບົບຫາຍ 
ໃຈຂອງສັດ	 ແລະ	 ເຮັດໃຫ້ສັດຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງ 
ຫຼາຍ.	 ການຈູດເຜົາທຳລາຍມັນຈະປ່ອຍແກັດພິດອອກ
ມາ.	 ການຖົມມັນແມ່ນບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າດົນປານໃດມັນຈິ່ງ	
ຈະຍ່ອຍສະຫຼາຍ.

ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ 
ການປະປົນກັນຂອງ ຂີ້ເຫຍື້ອ
ເມື່ອຂີ້ເຫຍື້ອກອງຂຶ້ນສູງ	ຫຼື	 ມັນກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ,	ມັນເປັນສິ່ງ	
ທີ່ເປິເປື້ອນ	ແລະ	ສົ່ງກິ່ນເໝັນ,	ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເພີ່ງປະສົງ	ແລະ	ກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ
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ອີກດ້ວຍ.	ເມື່ອຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ຖືກແຍກໄປທາງອື່ນຈຳນວນຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ	ແລະ	ບັນຫາທີ່ຕາມມາ
ກໍ່ຍິ່ງເປັນສາເຫດອັນໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າສິ່ງທີ່ມັນເປັນຢູ່ອີກ.	 ເມື່ອ
ຂ້ີເຫຍ້ືອທ່ີເປັນອັນຕະລາຍເຊ່ັນໝ້ໍໄຟເກ່ົາ	ແລະ	ຂ້ີເຫຍ້ືອທາງ	
ການແພດມັນໄດ້ລວມກັນກັບຂີ້ເຫຍື້ອເຊັ່ນ	 ເຈັ້ຍ	 ແລະ	
ເສດອາຫານ	ການປະສົມກັນແບບນີ້ແມ່ນໄດ້ກາຍ
ເປັນສິ່ງທີ່ຍາກ	ແລະ	ອັນຕະລາຍໄປຕື່ມອີກທີ່
ຈະຈັດການກັບມັນ.
	 ເມື່ອຂີ້ເຫຍ້ືອຖືກທຳລາຍໂດຍບໍ່ຖືກ 
ວິທີ	 ຂີ້ເຫຍື້ອຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດບັນຫາ 
ທາງສຸຂະພາບ.

●  ເປັນການເປີດກອງຂ້ີເຫຍ້ືອໃຫ້ມີການເພາະ
ພັນໜູ,	ແມງວັນ,	ຍຸງ,	ແມງສາບ	ແລະ	ແມງ 
ໄມ້ອື່ນໆທີ່ເປັນພາຫະນະນຳເຊື້ອໂລກ	 ເຊັ່ນ:	 
ໂລກໄຂ້ມາລາເລຍ,	ໂລກໄຂ້ເລືອກອອກ,	ໂລກຕັບອັກເສບ,	ໄຂ້ໄທພັດ	ແລະ	ໂລກພະ	
ຍາດອື່ນໆ.
● ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ	 ແລະ	 ກອງຂີ້ເຫຍື້ອກໍ່ໃຫ້ເກີດເຊື້ອໂລກຕ່າງໆ.	 ເຊື້ອໂລກຕ່າງໆ	
ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕິດຕໍ່ໃສ່ເດັກຜູ້ທີ່ຫຼີ້ນຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນ	 ແລະ	 ຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນຜູ້ຄົ້ນເອົາ 
ສິ່ງທີ່ໃຊ້ໄດ້	 ຫຼື	 ສິ່ງທີ່ຂາຍໄດ້ໃນກອງຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນ.	 ເຊື້ອພະຍາດໃນຂີ້ເຫຍື້ອເປັນສາ 
ເຫດໃຫ້ເກີດບັນຫາທາງສຸຂະພາບເຊັ່ນ:	 ໂລກຖອກທ້ອງ,	 ໂລກອະຫິວາ,	 ໂລກຂີ້ຫິດ, 
ໂລກບາດທະຍັກ,	ໂລກເຊື້ອລາ	ແລະ	ໂລກຜິວໜັງ	ແລະ	ໂລກຕາຕິດເຊື້ອອື່ນໆ.
● ຂີ້ເຫຍ້ືອໄດ້ຕັນທາງນ້ຳ	 ແລະ	 ຕັນຄອງລະບາຍນຳຊຶ່ງມັນເຮັດໃຫ້ນ້ຳຍຶ່ງຂຶ້ນ.	 ນີ້ສາ
ມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໜອງນ້ຳອັ່ງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ແມງໄມ້ມາເພາະ 
ພັນ	ແລະ	ເປັນສາເຫດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມເມື່ອຝົນຕົກ.	ຄອງລະບາຍນ້ຳຖ້ວມໄດ້ນຳເອົາຂີ້ຄົນ,	
ຂີ້ສັດມານຳນ້ຳ	ແລະ	ເຮັດໃຫ້ລະບົບນ້ຳປະປາ	ແລະ	ພື້ນດິນຕິດເຊື້ອ.
● ເມື່ອກອງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫຍ່ມັນລົ້ມສະຊາຍ	ພວກມັນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກ
ກ່ຽວກັບມັນ	ແລະ	ຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ.
● ສານພິດເຄມີໃນຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ໄຫ່ຼຊືມລົງໃນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ	 ແລະ	 ດິນ	 ແລະ	
ເປັນພິດຕໍ່ກັບຄົນເຮົາໃນໄລຍະເວລາດົນຫຼາຍປີ.	 ບາງຄັ້ງກອງຂີ້ເຫຍື້ອປະກອບມີວັດ
ຖຸທີ່ເປັນພິດໄດ້ລະເບີດ	ແລະ	ຕິດເປັນໄຟ.
● ເມື່ອຢາງ	 ແລະ	 ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດອື່ນໆ	 ຖືກເຜົາໄໝ້ໃນສະຖານທີ່ມີລົມລ່ວງ	 ຫຼື	
ເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈະຖືກປ່ອຍອອກມາສູ່ອາກາດ	ແລະ	ເຖົ່າ 
ຖ່ານທີ່ເປັນພິດຈະເປັນມົນລະພິດຕໍ່ກັບພື້ນດິນ	ແລະ	ນ້ຳ.	ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ,	ສານ 
ພິດເຄມີນີ້ຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອໃນຊ່ວງເອິກ,	 ເປັນໄອ,	 ປຸ້ນທ້ອງ,	

ຂີ້ເຫຍື້ອບາງຊະນິດສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໄດ້ 
ອີກ. ບາງຊະນິດໃຊ້ເວລາດົນທີ່ຈະຍ່ອຍສະ 
ຫຼາຍໄດ້. ແຕ່ບາງຊະນິດພັດບໍ່ສາມາດຍ້ອຍ 
ສະຫຼາຍໄດ້.
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ປວດຮາກ	 ແລະ	 ໂລກກ່ຽວກັບຕາເກີດຂຶ້ນ.	 ໃນໄລຍະຍາວມັນໄດ້ເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫ ້
ເກີດພະຍາດຊໍາເຮື້ອ	ເຊັ່ນໂລກມະເຮັງ	ແລະ	ໂລກເກີດລູກຍາກ.	(	ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 
ກ່ຽວກັບການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອດ້ວຍເຕົ້າເຜົາ,	ເບິ່ງໜ້າ	519.)

ເພື່ອປິ່ນປົວບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆທີ່ເປັນສາເຫດມາຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ,	ໃຫ້ເບິ່ງປຶ້ມ	ທີ່ຊື່ວ່າ	ຢູ່ໄກ	 
ແພດ	ຫຼື	ປຶ້ມການປິ່ນປົວສຸຂະພາບທົ່ວໆໄປ.	ການສວມໃສ່ຖົງມື,	ໜ້າກາກ	ແລະ	ເກີບໂບກ	
ຫຼື	 ເກີບທີ່ປົກປິດສາມາດປ້ອງກັນຫຼາຍໆບັນຫາທາງສຸຂະພາບທີ່ເປັນສາເຫດມາຈາກການ
ເຮັດວຽກກັບຂີ້ເຫຍື້ອ.	 (ສຳລັບການປ້ອງກັນໃນຂະນະເຮັດວຽກກັບຂີ້ເຫຍື້ອ,	 ເບິ່ງໜ້າ	 450	
ແລະ	ສ່ວນເພີ່ມຕື່ມ	ກ	.)

ອານະໄມຊຸມຊົນແລະ ການຟື້ນຟູ ຊັບພະຍາກອນ
ການປ້ອງກັນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາຈາກໄພອັນຕະລາຍຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ	 ແລະ	 ການປ່ຽນຂີ ້
ເຫຍື້ອເປັນຊັບພະຍາກອນໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບຊຸມຊົນ,	 ສະພາບແວດລ້ອມ	 ແລະ	 ກໍ່	
ຍັງຊ່ວຍຮັກສາເງິນໄວ້ໄດ້.	ຕົວຢ່າງ	ກຸ່ມຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃນປະເທດອາເຈັນຕິນາໄດ້ຄົ້ນພົບ 
ວ່າເຈັ້ຍເສດທີ່ເປັນຂີ້ເຫຍື້ອໃນເມືອງບູໂນດແອທີ່ເກັບມາໄວ້	 ແລະ	 ນຳມາປ່ຽນຮູບໃຫ້ກັບ 
ມາໃຊ້ໃໝ່ແມ່ນປະຢັດເງິນໄດ້ປີລະ	ສິບລ້ານໂດລາອາເມລິກາ.	ຖ້າວ່າເງິນຈຳນວນນີ້ຖືກໃຊ້	
ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃນເມືອງ,	 ແຕ່ລະຄົນຈະສາມາດຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ	 150	
ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ເດືອນ.
	 ທຸກໆຄົນ	ແລະ	ທຸກໆຊຸມຊົນສາມາດສ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຫຼຸດປະລິມານ 
ຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ	 ແລະ	 ການກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ.	 ແຕ່ວ່າໃນຂະນະທີ່ຊຸມຊົນສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ
ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ,	 ຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນບັນຫາທາງການເມືອງໜຶ່ງທີ່ພຽງ 
ແຕ່ຖືກແກ້ໄຂເມື່ອລັດຖະບານ,	 ອຸດສາຫະກຳ	 ແລະ	 ຊຸມຊົນຕ່າງໆເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຕໍ່ກັບ 
ການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຄົນໃຫ້ເປັນເປົ້າໝາຍໜຶ່ງ.	 ລັດຖະບານຕ້ອງລົງມືປະຕິບັດເພື່ອ
ຫຼຸດພາລະທາງດ້ານຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ	 ແລະ	 ສະພາບແວດລ້ອມໂດຍການຮຽກຮ້ອງໃຫ ້
ອຸດສາຫະກຳຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຜົນເສຍໜ້ອຍເທົ່າທີ່ຈະໜ້ອຍໄດ້	 (ເບິ່ງໜ້າ	 502).	
ລັດຖະບານໄດ້ສະໜັບສະໜູນໂຄງການຕ່າງໆເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນເພື່ອນຳເອົາ
ຂີ້ເຫຍື້ອກັບມາໃຊ້ໃໝ່,	 ປ່ຽນຮູບຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໃໝ່	 ແລະ	 ເປັນການຮັກສາບໍ ່
ໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອແຜ່ຂະຫຍາຍ	ແລະ	ເປັນການປະຢັດເງິນ	ແລະ	ກໍ່ເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ	
ແລະ	ເປັນການຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຊຸມຊົນ	(ເບິ່ງໜ້າ	485,	492,	502	ແລະ	511).

ກິດຈະກຳຍ່າງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃນຊຸມຊົນ
ກິດຈະກຳຍ່າງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃນຊຸມຊົນສະໜອງໂອກາດໃຫ້ແກ້ຜູ້ຄົນຫຼຽວມາເບິ່ງ	 ແລະ	 ປຶກ	
ສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ.	 ຜູ້ຄົນສາມາດສະແດງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບຂີ້ເຫຍື້ອ	 ແລະ	
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bcnbxncbຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຍ່າງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ

➊

ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຂົາທີ່ຢາກໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມສະອາດ	 ແລະ	 ມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ.	
ໃນໄລຍະການຍ່າງ	 ແລະ	 ຫຼັງຈາກການຍ່າງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແລ້ວ,	 ກຸ່ມຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ 
ເຖິງຂັ້ນຕອນທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດຄວາມສະອາດໃນຊຸມຊົນ	 ແລະ	 ວາງແຜນການສຳລັບ 
ການຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນ.

ເຊື້ອເຊີນຜູ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳຍ່າງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃນຊຸມຊົນ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳນີ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ,	 ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເປັນບຸກຄົນທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ 
ກັນເທົ່ານັ້ນແຕ່ມັນຍັງລວມໄປເຖິງບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຂີ້ເຫຍື້ອ	 ແລະ	 ຕະຫຼອດຮອດຜູ້ທີ່	
ມີອຳນາດໃນການປ່ຽນແປງໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອຖືກເກັບ,	ຂົນສົ່ງ	ແລະ	ຈັດການກັບຂີ້ເຫຍື້ອ.	ຊຶ່ງມັນຈະ	
ລວມເອົາ:

●	ຄົນງານໃນອຸດສະຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍຕ່າງໆ.
● ພໍ່ຄ້າຊື້-ຂາຍເຄື່ອງມືສອງ	ແລະ	ຄົນຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ.
● ຜູ້ຊ້ືຜູ້ທ່ີເກັບ	ແລະ	ສ່ັງຊ້ືຂ້ີເຫຍ້ືອໂດຍກົງຕາມເຮືອນຊານ	ຫືຼ	ຕາມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ
● ຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຜູ້ທີ່ນຳເອົາວັດຖຸທີ່ເຂົາຖີ້ມຕາມທ້ອງຖະໜົນ	ຫຼື	ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຖີ້ມຂີ້
ເຫຍື້ອຕ່າງໆ.
● ພະນັກງານລັດ	ຜູ້ທີ່ສະມາດສະໜັບສະໜູນໃນການເຮັດຄວາມສະອາດໃນຊຸມຊົນ.

 ຈັດກອງປະຊຸມກ່ອນຈະເຮັດກິດຈະກຳຍ່າງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃນຊຸມຊົນ
ການຈັດກອງປະຊຸມຈະເປັນປະໂຫຍດ	 ເພື່ອເວົ້າກ່ຽວກັບເຫດຜົນຂອງການຍ່າງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ,	 
ເບິ່ງໃນສິ່ງທີ່ຊອກຫາ	 ແລະ	 ເບິ່ງວ່າແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໂດຍການ 
ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຍ່າງເກັບຂື້ເຫຍື້ອນີ້.	 ມັນມີປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າສິ່ງໃດເປັນສິ່ງກະ 
ຕຸນ້ພວກເຂາົ.	ບາງຄນົອາດຈະຫາລຽ້ງຊບີຈາກຊບັພະຍາກອນທີເ່ຂາົທອ້ນ			ໂຮມມາໄດ	້ຈາກການ 
ຖີ້ມຂອງຄົນອື່ນ.	ບຸກຄົນຜູ້ອື່ນໆອາດຈະຕ້ອງການທີ່ຈະປັບປຸງສຸຂະພາບ	ແລະ	ຄວາມງາມຂອງ 
ຊຸມຊົນ.

➋

(ຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ)
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➌

ປັດຈຸບັນນີ້ມີຂີ້
ເຫຍື້ອຢູ່ທົ່ວທຸກ

ບ່ອນ.

30	ປີກ່ອນພວກເຮົາໄດ້ປູກ 
ຝັງລ້ຽງສັດ	ເພື່ອໃຊ້ເປັນອາຫານ 
ແຕ່ປັດຈຸບັນນ້ີ	ພວກເຮົາໄດ້ຊື້ອາ 

ຫານຈາກຕະຫຼາດ.

ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຊື້
ມາລ້ວນແລ້ວຕ້ອງ
ຫໍ່ດ້ວຍຖົງຢາງ
ທີ່ພວກເຮົາໄດ້
ໂຍນຖິ້ມຕາມຖະ
ໜົນຫົນທາງ.

ວາງແຜນໃນກິດຈະກຳຍ່າງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃນຊຸມຊົນ
ຕັດສິນໃຈວ່າສະຖານທີ່ໃດທີ່ຈະຍ່າງໄປ	 ແລະ	 ຮ່ວມກັນສ້າງລາຍການສ່ິງຕ່າງໆທີ່ຈະໄດ້ເຫັນ	
ເຊັ່ນ:	

●	ຂີ້ເຫຍື້ອຕັນທໍ່ລະບາຍນ້ຳ,	ທາງນ້ຳໄຫຼ	ແລະ	ຕາມຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆ.
● ຂີ້ຄົນ	ແລະ	ສັດທີ່ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ	ແລະ	ທາງນ້ຳໄຫຼ.
● ຂີ້ເຫຍື້ອສານພິດ.
● ສັດກິນເສດອາຫານໃນກອງຂີ້ເຫຍື້ອ.

	 ຂໍໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນຜູ້ອາວຸໂສອະທິບາຍເຖິງວິທີທາງເປັນໄປໃນ	 20	 ຫຼື	 30	 ປີກ່ອນ.	 
ວ່າມັນມີປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອແຕກຕ່າງກັນໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ?	ແລະໃນເວລານັ້ນຜູ້ຄົນເຮັດແນວ
ໃດກັບຂີ້ເຫຍື້ອເຫຼົ່ານັ້ນ?	ໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ໃນຂະນະທີ່ຍ່າງ.

(ຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ)

ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຍ່າງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ
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➍

➎

ການຍ່າງ
ແບ່ງແຍກການຍ່າງອອກເປັນກຸ່ມເພື່ອໃຫ້ໄປໄດ້ທົ່ວເຖິງທຸກບ່ອນຂອງຊຸມຊົນ	 ເພາະວ່າທຸກໆ 
ກຸ່ມຈະສາມາດສັງເກດເຫັນບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.	ພວກເຮົາອາດຈະສ້າງເປັນທີມ	 ເຊັ່ນ:	ທີມ 
ຜູ້ຊາຍ	 ຫຼື	 ທີມຜູ້ຍິງ,	 ທີມຄົນໜຸ່ມນ້ອຍ	 ຍ່າງແຍກຈາກຜູ້ໃຫຍ່	 ຫຼື	 ພວກເຮົາອາດເຮັດເປັນກຸ່ມ	
ປະສົມ.
	 ສັງເກດເບິ່ງບ່ອນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອມາໄວ້	ແລະ	ສັງເກດເບິ່ງວິທີກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເຄີຍເຮັດ 
ມາເປັນປົກກະຕິ.	 ມີກະຖັງຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ຕາມສາຖານທີ່ສາທາລະນະບໍ່?	 ຜູ້ຄົນຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ	
ຫຼື	 ຖ້ີມຂີ້ເຫຍື້ອຕາມສະຖານທີທົ່ວໄປບໍ່?	 	 ໄດ້ນຳເອົາຂີ້ເຫຍື້ອໃສ່ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ	 ຫຼື	 ໃສ່ໃນ 
ເຕົາຈູດຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່?	 ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກັບມານັ້ນບາງອັນສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໄດ້ໃໝ່ບາງອັນກໍ່ສາ 
ມາດປ່ຽນເປັນເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນເຊັນ	 ກວດແກ້ວ	 ຫຼື	 ໜັງສືພີມແມ່ນບໍ່?	 ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກທຸລະກິດເດ	
ເປັນແນວໃດ?
	 ຈະມີຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໃນແຕ່ລະທີມເກັບລາຍການ	 ຫຼື	 ຂຽນບັນຫາທ່ີໄດ້ພົບເຫັນໃນເວລາ 
ຍ່າງຊຶ່ງລວມໄປເຖິງປະເພດຂອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ພວກເຮົາເຫັນ.

ເບິ່ງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ຕາມເຮືອນຄົນ. ວ່າມັນມີຫຼາຍບໍ່ ແລະ ມີຈັກປະເພດ?
	 ໃນລາຍການໜຶ່ງຂອງກິດຈະກຳການຍ່າງ	
ແມ່ນຍ່າງໄປເບິ່ງເຮືອນຂອງອາສາສະໝັກເພື່ອ 
ໄປເບິ່ງປະເພດຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ	 ແລະ	 ປະເພດ	
ຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ທີ່ນັ້ນ.	 ນຳກະຖັງ 
ຂີ້ເຫຍືອທີ່ເຕັມຈາກການຍ່າງເກັບຂ້ີເຫຍື້ອ 
ນັ້ນ	 ແລະ	 ຖອກຂີ້ເຫຍື້ອລົງພື້ນ.	 ແບ່ງຂີ້	
ເຫຍື້ອອອກເປັນ	5	ກອງເຊັ່ນ:

● ກອງເສດອາຫານ	 ແລະ	 ຂີ້ເຫຍື້ອ
ປຽກ,	ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກທຳມະຊາດ
● ກອງຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດຢາງ
● ກອງຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດເຈັ້ຍ
● ກອງຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດໂລຫະ
● ກອງຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດອື່ນໆ

ແລ້ວສັງເກດເບິ່ງວ່າກອງຂີ້ເຫຍ້ືອປະເພດ 
ໃດໃຫຍ່ກວ່າໝູ່	ແລະ	ກອງຂ້ີເຫຍ້ືອປະເພດໃດນ້ອຍກວ່າໝູ່?	ສ່ິງໃດທ່ີຖືກແຍກເປັນແຕ່ລະ
ປະເພດຂອງຂ້ີເຫຍ້ືອ	 ແລະ	 ສິ່ງໃດທີ່ຈະສາມາດຖືກແຍກປະເພດຫຼາຍກວ່າການໂຍນມັນຖິ້ມ
ໃສ່ກະຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ?	 ນຳເອົາຂີ້ເຫຍ້ືອຈຳນວນໜຶ່ງຈາກຄົວເຮືອນມາປຶກສາຫາລືກັນເປັນກຸ່ມທີ ່
ໄດ້ດຳເນີນຕາມບາດກ້າວຂ້າງເທິງ.		ໃຫ້ຈື່ໄວ້ສະເໝີວ່າຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເຫຼືອແມ່ນໃຫ້ນຳກັບເຂົ້າກະ
ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຄືເກົ່າ.

(ຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ)

ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຍ່າງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ
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➐

ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຍ່າງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ

ລວມກຸ່ມເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ
ພາຍຫຼັງຈາກການຍ່າງໃນມື້ດຽວກັນ	(ຫຼື	ໃນມື້ຕໍ່ມາ)	ແມ່ນໃຫ້ນຳເອົາທຸກກຸ່ມມາລວມກັນເພື່ອປຶກ 
ສາຫາລືໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກກິດຈະກຳຍ່າງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ.	ບອກໃຫ້ທຸກໆຄົນເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາ 
ເຈົ້າສະແດງໃຫ້ໝູ່ຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຫັນໃນຂະນະທີ່ຍ່າງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນ.	 ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນສະ 
ແດງຂີ້ເຫຍື້ອຕາມບ້ານເຮືອນເປັນອັນ	 ແລະ	 ບອກພວກເຂົາເຈົ້າຖ້າພວກເຂົາສັງເກດເຫັນຂີ ້
ເຫຍື້ອປະເພດດຽວກັນຢູ່ສະຖານທີ່ອື່ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ສ້າງບັນຫາ	ຫຼື	ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໄດ້ອີກ	
ຫຼື	 ສາມາດແປຮູບເປັນອັນໃໝ່ທີ່ສາມາດໃຊ້ສອຍໄດ້.	 ຜູ້ຄົນສາມາດເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້	 ຫຼື	 
ບັນຫາທາງສຸຂະພາບໃນປັດຈຸບັນທີ່ນຳໄປສູ່ການທຳລາຍຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ໄດ້ຜົນດີບໍ່?	 ແນວຄວາມ
ຄິດທີ່ດີກວ່າໃດທີ່ກ່ຽວກັບການທຳລາຍຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບາງຄອບຄົວໄດ້ປະຕິບັດຢູ່.

➏

ລາຍການຂອງສາເຫດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງບັນຫາຕ່າງໆ

ກິດຈະກຳຍ່າງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ
ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ:

●  ເປັນໄອ
● ເດັກນ້ອຍເປັນຫືດ
● ເກີດມົນລະພິດທາງນ້ຳ

ສາເຫດ: 

●	ບໍ່ມີການຮວບຮວມຂີ້ເຫຍື້ອ
●	ການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ
 ● ການມີກວດແກ້ວ	ແລະ	
ກະປ໋ອງຫຼາຍ

ບັນຫາ:

●  ມີຄວັນ	ແລະ	
ມີກິ່ນເໝັນ
●  ມີກອງຂີ້ເຫຍື້ອ

ນັບຕັ້ງແຕ່ມີຮ້ານສັບພະ
ສິນຄ້າມາເປີດໃໝ່ທຸກຢ່າງ
ທີ່ພວກເຂົາຂາຍແມ່ນມາ
ພ້ອມກັບຖົງຢາງສິ່ງນີ້ຄວນ
ຈະຢູ່ໃນລາຍການຂອງສາ
ເຫດຂອງບັນຫານໍາ.

ສໍາມະນາກອນອາດຈະຂຽນບັນຫາທີ່ຜູ້ຄົນມັກໃສ່ກະດານ	 ຫຼື	 ໃສ່ແຜ່ນເຈັ້ຍໃຫຍ່ໆ.	 ໃຫ້	
ທຸກຄົນຄິດກ່ຽວກັບສາເຫດ	ແລະບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຊຸມຊົນ	ແລະ	ຂຽນບັນຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ ້
ເປັນຖັນທີ່ຖັດຈາກລາຍການບັນຫາ.	 ຈາກນັ້ນໃຫ້ຖາມເບິ່ງວິທີທາງທີ່ບັນຫານັ້ນມີຜົນສະ 
ທ້ອນຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ	 ແລະ	 ຊຸມຊົນ.	 ຂຽນ	 ແລະ	 ແຕ້ມຜົນກະທົບທາງສຸຂະພາບທີ່ແຕກ 
ຕ່າງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະບັນຫາໃນຖັນອື່ນໆ.

(ຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ)
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➑

ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຍ່າງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ

ການວາງແຜນໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ
ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມທວນຄືນເຖິງບັນຫາ	ແລະ	ຄິດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ພວກເຂົາ 
ສາມາດຈະແກ້ໄຂພວກມັນໄດ້.	 ບາດກ້າວຕໍ່ໄປແມ່ນສາມາດເລີ່ມດ້ວຍວິທີທາງທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນ 
ຜົນກະທົບທາງສຸຂະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ	 ຫຼື	 ພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳລາຍຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ໝົດ 
ໄປ.	ໃຫ້ຖາມຄຳຖາມເຊັ່ນ:

●	ແຕ່ລະຄົວເຮືອນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ພວກເຂົາສ້າງຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
● ພວກເຂົາຈະສາມາດສົ່ງເສີມໃນການຮວບຮວມ	 ແລະ	 ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຕ່ືມອີກໄດ້ແນວ	
ໃດ?
●  ກຸ່ມຊຸມຊົນ	ຫຼື	ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສາມາດສ້າງຮູບແບບໃນການເກັບ	ແລະ	ການນຳເອົາ
ຂີ້ເຫຍື້ອກັບມາໃຊ້ໄດ້ອີກແນວໃດ?
●  ມີພື້ນທີ່ສ້າງບ່ອນເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ	ຫຼື	ສູນຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນບໍ?
●  ໂຮງງານປ່ຽນຮູບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຢູ່ໃສ?
●  ຜູ້ປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ,	ຜູ້ນຳຊຸມຊົນ,	ໂຮງງານ	ແລະ	ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆຈະສາມາດ
ສ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອແນວໃດ?

ຊຸມຊົນສາມາດເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອກາຍເປັນເງີນ

ເມືອງແຊນຕີທາວຂອງເຄີລີຕິບາ,	 ປະເທດບຣາຊີວ	 ມີຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ	 ຊຶ່ງພວກ 
ມນັໄດເ້ປນັບອ່ນເພາະພນັຂອງໜທູີນ່ຳເຊືອ້ໂລກ.	ເພືອ່ຈດັການກບັບນັຫານີ,້	ຄະນະສະພາຂອງເມອືງ 
ໄດ້ດຳເນີນໂຄງການທີ່ຮຽກວ່າ	 “ໂຄງການຢ່າຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຂອງທ່ານ-ພວກເຮົາຈະຊື້ມັນ.”	 ຄະນະສະ 
ພາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນສະຖິຕິວ່າຈະໃຊ້ຈ່າຍມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນການເຮັດຄວາມສະອາດກອງຂີ້ 
ເຫຍື້ອ.	ຈາກນັ້ນ,	ແທນທີ່ຈະຈ້າງງານບໍລິສັດຂ້າງນອກມາເຮັດວຽກນີ້,		ພວກເຂົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ຕົວເລກສະຖິຕິວ່າມູນຄ່າຂອງກະເປົາຂີ້ເຫຍື້ອວ່າລາຄາເທົ່າໃດ	 ແລະ	 ສະໜອງຈຳນວນເງິນຕໍ່ຄົນທີ ່
ອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
	 ນອກຈາກການຫາເງິນຈາກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ພວກເຂົາເກັບມາໄດ້,	 ທຸກໆຄົນຈະໄດ້ຮັບບັດສົ່ງຂີ ້
ເຫຍ້ືອສາທາລະນະສຳລັບແຕ່ລະກະເປົາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສົ່ງໄປຫາລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອເທດສະບານ.	 
ເພາະວ່າເພື່ອນບ້ານແມ່ນອາໄສຢູ່ຫ່າງໄກຈາກໃຈກາງເມືອງ	 ແລະ	 ບັດສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອສາທາລະນະນີ ້
ແມ່ນເປັນການໃຫ້ລາງວັນທີ່ສູງສົ່ງ.	 ເຈົ້າເມືອງກໍ່ຍັງໄດ້ບໍລິຈາກເງິນສຳລັບກະເປົາຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກັບມາ
ແຕ່ລະກະເປົາເພື່ອເປັນການພັດທະນາສວນສາທາລະນະຊຸມຊົນ	ແລະ	ໂຄງການອື່ນໆ.	ເນື້ອທີ່ທີ່ຄັ້ງ
ໜຶ່ງເຄີຍເປັນກອງຂີ້ເຫຍື້ອສູງແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ຽນຮູບມາເປັນສວນອຸດທະຍານ	ແລະ	ສວນສາທາລະນະ
ໃນຕົວເມືອງພ້ອມທັງຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆນຳ.	ສຸຂະພາບຊຸມຊົນກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໄປນຳ.
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	 ການອົບພະຍົບໃນຫວ່າງບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້,	 ຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ພິການ	 ຫຼື	 ຜູ້ອື່ນໆຜູ້ທີ່ຕ້ອງການວຽກ 
ເຮັດງານທຳແມ່ນໄດ້ຮັບອາຊີບທີ່ປອດໄພຄືວຽກງານແຍກປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ທີ່ສູນຟື້ນຟູຊັບພະ	
ຍາກອນ.	ເສດອາຫານ	ແລະ	ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກສວນອຸດທະຍານແມ່ນຖືກຮວບຮວມມາເພື່ອໃຊ້ໃນສວນ 
ສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງ	 ແລະ	 ໃນສວນທ້ອງຖິ່ນ	 ແລະ	 ສວນອຸດທະຍານຕ່າງໆ.	 ຢາງ	 ແລະ	 ໂລ 
ຫະແມ່ນຖືກຂາຍໃຫ້ອຸດສະຫະກຳທ້ອງຖິ່ນ.	 ຢາງ,	 ຟອງນ້ຳແມ່ນຈະຖືກຖິ້ມໄປ	 ແລະ	 ຖືກໃຊ້ໄວ້ຍັດ 
ເປັນນວມຜ້າຫົມ.
	 ສອງສາມປີພາຍຫຼັງທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ,	 ເຈົ້າເມືອງໄດ້ສ້າງໂຄງການທີ່ດີຍິ່ງຂຶ້ນ	 (EVEN	 
BETTER).	 ພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຊື້ອາຫານໂດຍກົງຈາກຊາວນາຊາວສ່ວນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບ 
ຕົວເມືອງໃຫຍ່ໃນລາຄາທີ່ຍຸຕິທຳ	ແລະ	ພວກເຂົາໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ຄົນເປັນກະເປົາອາຫານສົດແລກ 
ກັບກະເປົາຂີ້ເຫຍື້ອໜຶ່ງກະເປົາ.	ນີ້ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວນາຊາວສວນຂາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ພວກເຂົາ 
ຜະລິດ,	 ປັບປຸງການກິນຢູ່ຂອງຄອບຄົວຕ່າງໆ	 ໃນເມືອງແຊນຕິ	 ແລະ	 ເປັນການອະນາໄມຕົວເມືອງ	
ໄປພ້ອມ.

ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ

ໂຄງການຊຸມຊົນທຳລາຍຂີ້ເຫຍື້ອ
ຄັ້ງໜຶ່ງຊຸມຊົນໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈບັນຫາອັນເນື່ອງມາຈາກຂີ້ເຫຍື້ອຮ່ວມກັນ,	ມັນສາມາດ 
ສ້າງເປັນບາດກ້າວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້.	 ການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໂຄງການທີ່ມີການຕົກ 
ລົງເຫັນດີທາງດ້ານຄວາມຕ້ອງການ	ແລະ	ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນ.
	 ໂຄງການຊຸມຊົນທຳລາຍຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສົມບູນແບບໂຄງການໜຶ່ງແມ່ນມັນຈະລວມ 
ໄປເຖິງທັງໝົດຂອງບາດກ້າວຕ່າງໆ(ເບ່ິງລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະບາດກ້າວຕ່າງໆໃນອີກ	
ສອງສາມໜ້າຕໍ່ໄປ):
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● ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຂອງຂີ້ເຫຍື້ອທ່ີໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ,	 ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່
ເປັນພິດ	ແລະ	ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນຮູບນຳເອົາກັບມາ
ໃຊ້ໄດ້ອີກ.
● ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ	ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຂີ້ເຫຍື້ອຈະຖືກຄວບຄຸມງ່າຍຂຶ້ນ	
ແລະ	ປອດໄພ.
● ຮວບຮວມເສດອາຫານ	ແລະ	ຂີ້ເຫຍື້ອທຳມະຊາດ.
● ນໍາວັດຖຸຕ່າງໆກັບມາໃຊ້ໃໝ່ເມື່ອໃດທີ່ເປັນໄປໄດ້.
● ການປ່ຽນຮູບວັດຖຸໃຫ້ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໄດ້ອີກ		ແລະ	ຈັດ
ຕັ້ງໃຫ້ລັດຖະບານ	ແລະ	ອຸດສາຫະກຳເພື່ອພັດທະນາໂຄງການ
ການປ່ຽນຮູບວັດຖຸຊຸມຊົນໃຫ້ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໄດ້ອີກ.
● ການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ,	ການຂົນສົ່ງ	ແລະ	ການເກັບມ້ຽນຂີ້
ເຫຍື້ອໃຫ້ປອດໄພ.	ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຈ່າຍ
ຄ່າຈ້າງຢ່າງຍຸຕິທຳ	ຕໍ່ກັບຄົນທີ່ເຮັດກ່ຽວກັບວຽກນີ້.
● ການທໍາລາຍຂີ້ເຫຍື້ອທັງໝົດໃຫ້ປອດ
ໄພນັ້ນແມ່ນບໍ່ສາມາດນຳເອົາກັບມາໃຊ້
ໃໝ່	ຫຼື	ປ່ຽນຮູບໃຫ້ສາມາດກັບມາ
ໃຊ້ໃໝ່ໄດ້.			

ຈົ່ງພິຈາລະນາເຖິງ
ຄວາມຕ້ອງການ	ແລະ	
ຄວາມສາມາດຂອງຄົນ
ເຮົາ	ແລະ	ເລີ່ມຕົ້ນໃນ
ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
ຮ່ວມກັນໃນໄລຍະສັ້ນ.

ບໍ່ແມ່ນທຸກຊຸມຊົນດອກ
ທີ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກ
ບາດກ້າວ,	ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນບາດກ້າວການ

ເລີ່ມຕົ້ນ.

ການຫຼຸດຈຳນວນຂີ້ເຫຍື້ອ
ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສິ້ນສຸດຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ,	 ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ	 ແລະ	 ຕາມເດີ່ນຕ່າງໆໄດ້
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຜະລິດອຸດສະຫະກຳຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໄດ້ໃໝ່	 ຫຼື	
ປ່ຽນຮູບໃໝ່ໄດ້.	 ເປົ້າໝາຍໜຶ່ງຂອງໂຄງການຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ	 ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອ 
ໃນໄລຍະຍາວລົງໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຜູ້ຄົນໃຊ້ວັດຖຸທີ່ເປັນຂ້ີເຫຍ້ືອພາຍຫຼັງໃຊ້ໄດ້ຄັ້ງ 
ດຽວໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.	ບາງວິທີທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນ:

● ບໍ່ຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສິ່ງຫຸ້ມຫໍ້ຫຼາຍຊັ້ນ.
● ເລືອກໃຊ້ແກ້ວ	ແລະ	ເຈັ້ຍແຂງ	ແທນຢາງ	ແລະ	ວັດຖຸ.
● ການໃຊ້ກະເປົາໃສ້ເຄື່ອງ	ຫຼື	ກະຕ່າ	ແລະ	ການປະຕິເສດຖົງຢາງໃນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ.
● ການຊື້ອາຫານເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ	 ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຂອງສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ທີ່
ພວກເຮົານຳກັບມາເຮືອນ.
●	 ການແປງ	ຫຼື	ການນໍາເອົາເຄື່ອງຂອງທີ່ທ່ານໃຊ້ແລ້ວນໍາມາໃຊ້ຄືນໃໝ່	ແລະ	ການຊື້
ເຄື່ອງມືສອງຖ້າເປັນໄປໄດ້.
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ຊຸມຊົນສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບເຈົ້າຂອງຮ້ານ	
ແລະ	 ກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອປ້ອງ 
ກັນວັດຖຸຕ່າງໆທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດບັນຫາໃນ 
ການທຳລາຍຂີ້ເຫຍື້ອ	 ແລະ	 ບັນຫາທາງສຸຂະພາບ	
ຈາກການເຂົ້າສູ່ຊຸມຊົນທີ່ເປັນສະຖານທີ່ທຳອິດ.	 
ການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນສາມາດກົດດັນໃຫ້ລັດຖະບານ 
ສ້າງກົດໝາຍທ່ີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະ 
ກິດຕ່າງໆ	ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອຂອງພວກເຂົາ	ແລະ	 
ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຂີ້ເຫຍື້ອ	 ທີ່ພວກເຂົາ 
ສ້າງຂຶ້ນ.

ການປະກາດຫ້າມການນຳໃຊ້ຖົງຢາງ

ຢູ່ນອກບ້ານເອມໂມນັກ	 ໃນອາລັດສະກາ,	 ຖົງຢາງໃສ່ເຄື່ອງໄດ້ກະແຈກກະຈາຍຈາກຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອ 
ຂອງຕົວເມືອງ	 ແລະ	 ຖືກລົມພັດໄປ.	 ໃນຕົວເມືອງໃກ້ຄຽງຂອງເມືອງໂກເລນາ,	 ມັນໄດ້ຄ້າງຢູ່ຕາມ 
ຕົ້ນໄມ້	ຫຼື	ໄຫຼໄປຕາມແມ່ນ້ຳ	ຢູກອນທີ່ໃກ້ຄຽງ.	ໂດຍຈຸດຄອດລິກ,	ເປັນບ່ອນທີ່ແມ່ນ້ຳໄຫລລົງສູ່ທະເລ,	
ຖົງຢາງໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າມັນໄດ້ກ້ຽວພັນແມວນ້ຳ	ແລະ	ປາຊາຍມອນຕາຍ.
	 ຕັ້ງແຕ່ສາມບ້ານໄດ້ປະກາດຫ້າມການໃຊ້ຖົງຢາງໃນປີ	1998	ແລະ	ເຂດນີ້ກໍ່ບໍ່ເຄີຍເກີດບັນ 
ຫາດັ່ງກ່າວອີກເລີຍ.	ຕາມບ້ານເຫຼົ່ານີ້,	30	ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງລັດອາລາດສະກາ	ກໍ່ໄດ້ປະກາດຫ້າມ 
ໃຊ້ຖົງຢາງ	 ແລະ	 ການປະກາດຫ້າມແມ່ນໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍ.	 ໃນຕົວເມືອງ	 ແລະ	 ຢູ່ຕາມບ້ານຕ່າງໆ	 
ຜູ້ຄົນແມ່ນໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ໃຊ້ຖົງເຈັ້ຍ	ຫຼື	ຖືຖົງຜ້າທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດປີ.
	 ດັ່ງພາກສ່ວນຂອງການລົນນາລົງຕ້ານຂີ້ເຫຍື້ອຢາງໃນອາລາດສະກາ,	 ພະແນກອານຸລັກ 
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງລັດ	 ແລະ	 ສະພາລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າລຸ່ມແມ່ນ້ຳຢູກອນ	 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ 
ເພື່ອສອນຜູູ້ຄົນ	 ເຖິງວິທີການນຳຖົງຢາງກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່	 ໂດຍການເຮັດໃຫ້ຖົງຢາງເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ເປັນ 
ສິ່ງອື່ນໆ.	ປັດຈຸບັນນີ້	ຜູ້ຄົນໄດ້ຕັດຖົງຢາງເປັນແຖບ	ແລ້ວສານມັນໃຫ້ເປັນກະເປົາເປ້,	 
ເປັນກະເປົາຫີ້ວ,	ເຮັດແນວເຊັດຕີນ,	ເຮັດກະຕ່າ	ແລະ	 
ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ມີປະໂຫຍດຕ່າງໆ.	 ພວກເຂົາກໍ່ຍັງ 
ສາມາດຂາຍສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ	 ເພື່ອເປັນການສ້າງເງິນ 
ຈາກສິ່ງຕ່າງໆທ່ີຄັ້ງໜຶ່ງມັນໄດ້ກີດຂວາງທ່ໍລະ 
ບາຍນ້ຳເປື້ອນ	ແລະ	ເປັນຂີ້ເຫຍື້ອຕາມຫົນທາງ.
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ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອອອກເປັນສອງປະເພດ

ຂີ້ເຫຍື້ອປຽກ
ກາຍເປັນຝຸ່ນ
ທຳມະຊາດ

ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາ
ການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອອາຫານຈາກການປະປົນກັບເຈັ້ຍ	 ຫຼື	 ແກ້ວ	 ແລະ	 ອື່ນໆ,	 ສ້າງຄວາມສະ 
ດວກໃນການນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່,	ການປ່ຽນຮູບ	ແລະ	ການທຳລາຍໂລຫະ	ແລະ	ຊ່ວຍປົກ 
ປ້ອງບັນຫາທາງສຸຂະພາບທີ່ເປັນສາເຫດຈາກການປະສົມກັນຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ	(ເບິ່ງໜ້າ	478).	 
ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດໃນການຈັດການກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ດີກວ່າ,	 ເຖິງແມ່ນ 
ວ່າມັນເປັນພຽງການແກ້ໄຂບັນຫາ	 ຖ້າວ່າມັນແມ່ນຫົນທາງທີ່ດີອີກທາງໜຶ່ງທີ່ຈະຈັດການ 
ກັບຂີ້ເຫຍື້ອພາຍຫຼັງມັນໄດ້ຖືກແຍກແລ້ວກໍ່ຕາມ.	 ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນເປັນພາກສ່ວນ 
ໜຶ່ງຂອງລະບົບທີ່ລວມໄປເຖິງການນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່,	 ການເກັບຮວບຮວມ,	 ການເກັບ 
ຕາມປົກກະຕິ,	 ການປ່ຽນຮູບຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່	 ແລະ	 ການທຳລາຍ	
ຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງປອດໄພ.
 
ວິທີໃນການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຕ່າງໆ
ພາກສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຂີ້ເຫຍື້ອຜະລິດທັງໃນເຂດຕົວເມືອງ	ແລະ	ຊົນນະບົດ 
ແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອທຳມະຊາດ	 ຫຼື	 ຂີ້ເຫຍື້ອປຽກ	 (ເສດອາຫານ	 ແລະ	 ຂີ້ເຫຍື້ອສວນເຊັ່ນ:	 ພືດ 
ຕາຍ	ແລະ	ໃບໄມ້ຕາຍ).	ຂີ້ເຫຍື້ອທຳມະຊາດມັນສາມາດເປື່ອຍໄດ້ໂດຍແສງຕາເວັນ	ແລະ	 
ນ້ຳ	ຫຼື	ຖືກກິນໂດຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ	(ຂີ້ກະເດືອນ,	ແມງໄມ້	ແລະ	ແບກທີເລຍ)	ແລະ	ມັນຈະກາຍ 
ເປັນຝຸ່ນທຳມະຊາດ	(ເບິ່ງໜ້າ	491).
	 ໂດຍປົກກະຕິມັນຈະມີຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນເຈັ້ຍ,	ໂລຫະ,	ແກ້ວ	ແລະ	ຢາງ	ເປັນຈຳນວນ	
ຫວຼງຫາຼຍ.	ຂີເ້ຫຍືອ້ພາກສວ່ນໃຫຍ່ໆ ເຫຼົາ່ນີແ້ມນ່ຖືກໂຍນຖີມ້ເປັນຫໍ່ໆ .		ຂ້ີເຫຍືອ້ໃນຄວົເຮືອນ 
ອາດຈະຍັງລວມໄປເຖິງວັດຖຸທີ່ເປັນພິດເຊັ່ນ	 ນ້ຳສີ,	 ໝໍ້ໄຟ,	 ຜ້າອ້ອມຢາງຂອງເດັກນ້ອຍ,	
ນ້ຳມັນລົດ	 ແລະ	 ຢາຂ້າສັດຕູພືດເກົ່າ	 ແລະ	 ພາຊະນະຜະລິດຕະພັນເຮັດຄວາມສະອາດ 
ຕ່າງໆ.

ຂີ້ເຫຍື້ອແຫ້ງແມ່ນຖືກຈັດ
ເປັນປະເພດ	ແລະ	ນຳກັບ
ມາໃຊ້ຄືນອີກ,	ການປ່ຽນ
ຮູບ	ຫຼື	ໄດ້ສົ່ງໄປຖິ້ມຢູ່ຂຸມ
ຂີ້ເຫຍື້ອ.

ຂີ້ເຫຍື້ອປຽກ ຂີ້ເຫຍື້ອແຫ້ງ
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ການແຍກຂ້ີເຫຍ້ືອເປັນສາມ ຫືຼ ຫຼາຍກ່ວາສາມປະເພດ.

ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດແມ່ນ
ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຈັດ
ການ	ແລະ	ທຳລາຍຢ່າງ
ເປັນພິເສດ		

ຂີ້ເຫຍື້ອປຽກໄດ້ກາຍ
ເປັນຝຸ່ນທຳມະຊາດ

ວັດຖຸທີ່ແຫ້ງ,	ວັດຖຸທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ຄືນອີກ,	ວັດຖຸທີ່ສາ 
ມາດປ່ຽນຮູບໄດ້	ແມ່ນຈະຖືກຈັດເປັນກຸ່ມ	ແລະ	ໄດ້ຖືກ 
ນຳກັບມາໃຊ້ຄືນອີກ	ແລະ	ປ່ຽນຮູບ	ຫຼື	ສົ່ງໄປຖິ້ມຢູ່ຂຸມ 
ຂີ້ເຫຍື້ອ

ໃຜເປັນຜູ້ຮັບພິດຊອບໃນການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ?
ຂີ້ເຫຍືອສາມາດແຍກໂດຍຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນຊານຕ່າງໆ	 ແລະ	 ທຸລະກິດທີ່ຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອ	
ຫຼື	 ໂດຍຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນເອງ.	 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມລະບົບທີ່ຊຸມ 
ຊົນຂອງທ່ານໄດ້ເຄີຍໃຊ້ເພື່ອແຍກ	ແລະ	ທ້ອນໂຮມຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອນຳກັບມາໃຊ້ຄືນອີກ,	ປ່ຽນ 
ຮູບໃໝ່	 ຫຼື	 ທຳລາຍມັນ,	 ມັນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນັບ 
ຖື	ແລະ	ຄ່າຈ້າງສຳຫຼັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາ.
	 ຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອອາດຈະຫາເງິນໄດ້ໂດຍການແຍກຂີ້ເຫຍ້ືອແລ້ວຂາຍມັນເປັນວັດ
ຖຸທີ່ມີຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ	 ແລະ	 ໂດຍການນຳເອົາຂີ້ເຫຍື້ອສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈາກການແຍກໄປຂາຍ 
ໃຫ້ສູນປ່ຽນຮູບຂີ້ເຫຍື້ອ.	 ຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ຈ້າງໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນແຍກ
ຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ພວກເຂົາໃນຈຳນວນເງິນທີ່ໜ້ອຍ	ຫຼື	ຄິດໄລ່ຄ່າໃນຈຳນວນໜ້ອຍຕໍ່ກັບການເກັບ
ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ແຍກ.
	 ຖ້າຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ທັນໄດ້ແຍກຢູ່ທີ່ບ້ານເຮືອນ,	ວັດຖຸແຫ້ງອາດຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນພາຊະ	
ນະໃນບ້ານເຮືອນຈົນກະທັ້ງຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອມາເອົາມັນ.	 ພາຊະນະຕ່າງໆສຳລັບຂີ້ເຫຍື້ອ 
ປຽກອາດຈະສາມາດເກັບໄວ້ນອກເຮືອນ	ແລະ	ເອົາໄປທຳລາຍໃນສວນຢູ່ທີ່ບ້ານເຮືອນໄດ້,	
ຫຼື	 ຂ້ີເຫຍ້ືອສາມາດຖືກເກັບມາໂດຍໂຄງການທຳລາຍຂີ້ເຫຍື້ອເພ່ືອນບ້ານ.	 (ເບິ່ງໜ້າ	 491 
ຫາ	495).
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ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ: ການປ່ຽນຂີ້ເຫຍື້ອຊີວະພາບໃຫ້ເປັນຝຸ່ນ
ເພາະວ່າວັດຖຸຊີວະພາບໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງທ່ີໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ 
ທັງໝົດ,	ການແຍກ	ແລະ	ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຂີ້ເຫຍື້ອລົງເປັນ
ຈຳນວນຫຼາຍ.
	 ການເພີ່ມເສດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍລົງສູ່ດິນ	ແມ່ນເປັນວິທີທາງໜຶ່ງ 
ຂອງການເພີ່ມທາດບຳລຸງລ້ຽງຂອງພືດລົງສູ່ພື້ນດິນ.
	 ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມແມ່ນຈະຂຶ້ນກັບຈຳ 
ນວນຂອງເນື້ອທີ່ທີ່ພ້ອມຈະເຮັດ.	 ຂະໜາດຂອງຝຸ່ນ 
ບົມ່ທີໜ່ອ້ຍແມນ່ຈະໃຊພ້ະຊະ	ນະ 
ພາຍໃນບ້ານເຮືອນ	 ຫຼື	 ໃນທຸລະ 
ກິດ.	ສະຖານທີ່ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ 
ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າສາມາດຈັດຕັ້ງຂ້ຶນໃນ	
ຫຼາຍໆຕົວເມືອງ	 ແລະ	 ຕົວເມືອງ	
ໃຫຍ່ຕ່າງໆ	ແລະ	ຢູ່ໃນໄຮ່ນາຮົ້ວສວນ 
ຕ່າງໆບ່ອນທີ່ມີບ່ອນຫວ່າງສຳລັບ	
ກອງຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນຫຼາຍ.	 (ເພື່ອໃຊ້	
ປຸຍທຳມະຊາດ,	ເບິ່ງໜ້າ	345.)

ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອພາຍຫຼັງທີ່ມັນຈະຖືກນຳໄປກອງຂີ້ເຫຍື້ອ ແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ມີປະ 
ສິດທິຜົນໜ້ອຍກວ່າ ການແຍກພວກມັນຢູ່ທີ່ບ້ານເຮືອນ ຫຼື ຢູ່ຕາມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ.

ຝຸ່ນບົ່ມທີ່ດີເມື່ອເຮັດສຳເລັດແລ້ວ ຈະມີກິ່ນບໍ່ເໝັນ ແລະ 
ເມື່ອສຳຜັດມັນຈະນຸ້ມ ມີສີດຳ, ເປັນດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນ 
ໄປດ້ວຍທາດບຳລຸງລ້ຽງຕ່າງໆ.
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ຂີ້ກະເດືອນແມ່ນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ເຮັດຝຸ່ນບົ່ມທີ່ດີທີ່ສຸດ,	ໃນກັບນ້ອຍໆທີ່ມີຂີ້ກະເດືອນທີ່ສົມບູນຈະ
ກິນເສດອາຫານແລ້ວປ່ຽນເສດອາຫານນັ້ນເປັນດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍທາດບຳລຸງລ້ຽງສຳ 
ລັບສວນຂອງທ່ານ.	 ກັບຂີ້ກະເດືອນໜຶ່ງກັບ	 ແມ່ນສະໜອງວິທີເຮັດຝຸ່ນບົ່ມຈາກເສດອາຫານ 
ເມື່ອທ່ານບໍ່ມີເນື້ອທີ່ສຳລັບກອງຝຸ່ນບົ່ມ.

ເຮັດເປັນຮູຫຼາຍຮູຢູ່ກ້ອງຂອງກັບທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້	 ຫຼື	 ຢາງເພື່ອເຮັດໃຫ້	
ອາກາດເຂົ້າ	ແລະ	ນ້ຳກັບດິນອອກ.

ວາງກັບທີສອງຫຼືຖາດຮອງໄວ້ກ້ອງກັບບ່ອນທີ່ມີຮູ	 ຊຶ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້
ຈະຮອງຮັບເອົາດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍທາດບຳລຸງລ້ຽງທ່ີຂີ້
ກະເດືອນເຮັດ.

ເອົາເຈັ້ຍຕ່ອນນ້ອຍໆ,	ເຟືອງ	ແລະ	ເສດອາຫານໃສ່ໃນກັບຂ້າງ	
ເທິງ.	 ໃຊ້ຊວ້ານໄປຕັກເອົາຂີ້ກະເດືອນທີ່ສົມບູນຈັກຊວ້ານໜຶ່ງ 
ຈາກສູນສວນປູກ	ຫຼື	ຈາກຊາວສວນມາໃສ່ໃນກັບນີ້.

ຕື່ມເສດອາຫານເລື້ອຍໆ	ແລະ	ເຮັດໃຫ້ກັບນັ້ນຊຸ່ມແຕ່ບໍ່ໃຫ້ປຽກ 
ໂພດ.	 ປົກປິດກັບເບື້ອງເທິງດ້ວຍວັດຖຸຕ່າງໆເພື່ອກັນຈາກ 
ແສງຕາເວັນ.
	 ຂີ້ກະເດືອນກິນສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເຮົາເອົາລົງໄປຢູ່ໃນ 
ກັບ,	 ພວກມັນຈະເຮັດໃຫ້ຂີ້ດິນມີຄວາມສົມບູນໄປດ້ວຍ 
ທາດບຳລຸງລ້ຽງຕ່າງໆ	 ແລະ	 ຈຳນວນຂອງຂີ້ກະເດືອນກໍ່ຈະ 
ເລີນໂຕຂຶ້ນ.	ຂີ້ກະເດືອນບາງໂຕອາດຈະຕົກລົງພື້ນຖາດຮອງ	ຫຼື	 
ກັບຮອງຢູທາງພື້ນ	ແມ່ນໃຫ້ນຳມັນກັບຂຶ້ນໄປກັບເທິງຄືເກົ່າ	ຫຼື	ເອົາ 
ມັນໄປປ່ອຍໄວ້ໃນດິນສວນບ່ອນທີ່ມີດິນໃໝ່ໆ.

➊

➋

➌

➍

ວິທີເຮັດຝຸ່ນບົ່ມດ້ວຍໂຕຂີ້ກະເດືອນ

ກັບໃສ່ຂີ້ກະເດືອນອາດຈະ
ເຮັດແບບງ່າຍໆກໍ່ໄດ້

... ຫຼື ເຮັດແບບ 
ຊັບສົນກໍ່ໄດ້

ຊຸມຊົນເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະ ການປ່ຽນຮູບຂີ້ເຫຍື້ອກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່

ນະຄອນຫຼວງປໍໂຕໂນໂວ,	 ເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງເບີນິນ,	ຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ມີກອງຂີ້ເຫຍື້ອສູງເທົ່າໆກັນກັບ 
ຕຶກສີ່ຊັ້ນທີ່ເນົ່າເປື່ອຍຢູູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆ.	 ດັ່ງທີ່ທ່ານສາມາດຈິດຕະນາການ,	 ນີ້ໄດ້ເປັນ 
ສາເຫດຕໍ່ບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆ	 ແລະ	 ກິ່ນເໝັນທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນບໍ່ເປັນຕາ
ໜ້າຢູ່.	 ບາງຄົນໄດ້ຕັດສິນໃຈເລີ່ມຕົ້ນເຮັດສູນຝຸ່ນບົ່ມທຳມະຊາດ	 ເພື່ອປ່ຽນຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ເປັນຝຸ່ນທີ່ມ ີ
ປະໂຫຍດ.
	 ດ້ວຍກອງທຶນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງບໍລິການສັງຄົມ,	ພວກເຂົາໃດ້ພົບສະຖານທີ່ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່
ທີຈ່ະຈດັຕັງ້ໂຮງງານເຮດັຝຸນ່ບົມ່	ແລະ	ໂຮງງານ.	ອົງການຈດັຕັງ້ຂອງປະເທດຝະລັງ່ໄດສ້ະໜບັສະໜນູ 
ໃຫ້ລົດເທັກເຕີ	ໜຶ່ງຄັນ	ແລະ	ລົດພວງອີກສອງຄັນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມພອດໂຕໂນໂວ.	ພວກເຂົາໄດ້ຈອດລົດ 
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➊

➋

➌

➍

ວທິເີຮດັຝຸນ່ບົມ່ວທິນີີແ້ມນ່ຈະໃຊພ້ືນ້ທີໜ່ອ້ຍ,	ວຽກໜອ້ຍ	ແລະ	ໄລຍະເວລາໃນການຜະລດິແມນ່	
6	ເດືອນ.

ຂຸດຂຸມກ້ວາງ	60	ຊັງຕີແມັດ,	ຍາວ	60	ຊັງຕີແມັດ,	ເລິກ	1	ແມັດ

ເອົາຂີ້ເຫຍື້ອທຳມະຊາດທັງແຫ້ງ	ແລະ	ປຽກປົນກັນລົງໃສ່ຂຸມ	

ເອົາດິນປົກຂີ້ເຫຍື້ອທຸກ	 20	ຊັງຕີແມັດ	 ແລະ	ຄວາມໜາຂອງດິນທີ່ປົກແມ່ນ	 3	 ຊັງຕີແມັດ	
ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເອົານ້ຳຫົດໃຫ້ຊຸ່ມ	ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ປຽກໂພດ.	

ປົກປາກຂຸມໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຝົນໄຫຼເຂົ້າພາຍຫຼັງ	 1	 ອາທິດຂະບວນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມກໍ່	
ເລີ່ມເຮັດໃຫ້ຂ້ີເຫຍື້ອເປື່ອຍ.	 ກອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຢູ່ທາງໃນຂຸມຈະເກີດຄວາມຮ້ອນຂ້ຶນ	 ແລະ	
ຈະເຮັດໃຫ້ມັນຫົດໂຕເຂົ້າ	ແລະ	ແຕກສະຫຼາຍອອກ.

ວິທີການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມແບບຊ້າ

ພວງໄວ້ໃກ້ກັບສະຖານີລົດໄຟ	 ແລະ	 ສະໜາມກິລາ	 ແລະ	 ພວກເຂົາໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນເອົາຂີ້ເຫຍື້ອ 
ຂອງພວກເຂົາມາຖິ້ມໃສ່ລົດພວງນີ້.	 ໃນປັດຈຸບັນນີ້	 ທຸກໆຕອນແລງລົດແທກເຕີຈະມາລາກແກ່ເອົາ 
ພວງຂອງລົດທີ່ໃສ່ຂີ້ເຫຍ້ືອເຕັມແລ້ວໄປຫາສູນປ່ຽນຮູບຂ້ີເຫຍື້ອໃຫ້ກັບມາໃຊ້ໄດ້ອີກຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ 
ຄົນໜຸ່ມນ້ອຍແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ.
	 ຂີ້ເຫຍື້ອທຳມະຊາດໄດ້ຖືກໂຍນຖິ້ມລົງໃນຂຸມ	ແລະ	ປົກໄວ້ດ້ວຍໃບປາມເພື່ອເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ.	 
ຝຸ່ນບົ່ມທີ່ບົ່ມໄວ້ນັ້ນແມ່ນໄດ້ກວດເບິ່ງຄວາມຊຸ່ມ,	 ອາກາດເຂົ້າອອກ	 ແລະ	 ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນປົກ 
ກະຕິ	 ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນເປື່ອຍໄວ.	 ພາຍຫຼັງ	 2	 ເດືອນຝຸ່ນບົ່ມນັ້ນກໍ່ຖືວ່າສຳເລັດສົມບູນ 
ພ້ອມທີ່ຈະເອົາໄປໃຊ້ໄດ້.	ຄົນໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂາຍຝຸ່ນບົ່ມໃຫ້ຊາວສວນ.	ດ້ວຍ 
ກອງທຶນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ,	ທາງສູນໄດ້ຊື້ແນວພັນ	ແລະ	ເນື້ອທີ່ດິນ	
ເພື່ອປູກພືດ.	 ໃນເຂດຂອງເບນິນນີ້ແມ່ນເປັນດິນທີ່ບໍ່ມີທາດບຳລຸງລ້ຽງ	 ແລະ	 ນັບມື້ນັບເປັນດິນບໍ່ດ ີ
ເພາະວ່າໃຊ້ປູກພືດມາຫຼາຍປີແລ້ວ.
	 ແຕ່ພໍເມື່ອໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມແລ້ວ	 ດິນບ່ອນນັ້ນກໍ່ກັບມາດີຄືເກົ່າຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວສວນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ 
ສາມາດປູກຜັກສົດປອດສານພິດໄວ້ເປັນອາຫານໄດ້	 ແລະ	 ຊາວບ້ານກໍ່ມາຊື້ເອົາຝຸ່ນບົ່ມນີ້ໄປໃສ່ໄຮ ່
ນາຮົ້ວສວນຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນກັນ.
	 ເງິນທີ່ສູນເຮັດຝຸ່ນບົ່ມຫາໄດ້ຈາກການຂາຍຜັກ	 ແລະ	 ຂາຍຝຸ່ນບົ່ມນັ້ນແມ່ນໄດ້ນຳໄປຊື້ວັດ 
ຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ	 ຈາກຄົນໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ຫວ່າງງານມາເຮັດວຽກແບ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ	 ແລະ	 ມາເຮັດການຕະ	
ຫຼາດຊາວສວນ.	ວິທີນີ້,	ໂຄງການແມ່ນກຸ້ມຕົນເອງ	ແລະ	ສາມາດດຳເນີນການປູກຝັງຕໍ່ໄປ.
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ໃຫ້ເລືອກເອົາດິນທີ່ຮາບພຽງດີ	ແລະ	ມີ	
ຄວາມກວ້າງ	1				ແລະ	ຍາວ	4	ແມັດໃຫ້	 
ໝາຍສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນດ້ວຍການປັກຫຼັກ 
ໝາຍ.	ພວນດິນໃຫ້ເລິກປະມານ	30	ຊັງຕີແມັດ.	
ຊຶ່ງວ່າການເຮັດແບບນີ້ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂີ້ກະ	
ເດືອນເຂົ້າໄປຫາຝຸ່ນບົ່ມ	ແລະ	ເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອ
ໃນນັ້ນມຸ່ນເປື່ອຍ.	ຖ້າວ່າດິນແຫ້ງຫຼາຍແມ່ນໃຫ້	
ເອົານໍ້າຫົດມັນ.

➊

➋

ວິທີບົ່ມຝຸ່ນແບບໄວ

➌

➍

➎

ນີ້ແມ່ນວິທີ່ເຮັດຝຸ່ນແບບຈຳນວນຫຼາຍໂດຍໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່	1-4	ເດືອນ	
ຖ້າວ່າທ່ານມີເນື້ອທີ່ດິນຫວ່າງກວ້າງ.

ຊອກຫາຫັຼກໄມ້ໃຫຍ່ສອງອັນທ່ີຍາວເທ່ົາກັບລວງສູງຂອງຄົນ,	 ຫັຼງຈາກນ້ັນປັກໄມ້ໃຫຍ່ນ້ັນປັກ
ລົງໃສ່ດິນທີ່ພວນໄວ້ແລ້ວໃຫ້ຊື່	ແຕ່ຢ່າປັກລົງເລິກຫຼາຍເກີນໄປ	ເພາະວ່າເຮົາຍັງຈະຖອດຢູ່.

ໃຫ້ໝາຍເສັ້ນໃສ່ເສົາໄມ້ທັງສອງນັ້ນຢູ່ທີ່ລະດັບ 
ສູງກວ່າໜ້າດິນ	 20	 ຊັງຕີແມັດ	 ຈາກນັ້ນ	 ໃຫ້	
ໝາຍເໜືອຂຶ້ນໄປຈາກບ່ອນ		ໜາຍທຳອິດອີກ	5	 
ຊັງຕີແມັດ	ແລະ		2	ຊັງຕີແມັດ	ຈາກ	5	ຊັງຕີແມັດ,	
ແລ້ວໃຫ້ເລີ່ມໝາຍຕາມຮອບວຽນຄືເກົ່າໃຫ້ໄດ້	
7	ຫຼື		8	ຮອບຈົນສຸດຫຼັກນັ້ນໃຫ້ເຕັມໄປດ້ວຍຂີດ 
ໝາຍວັດ.

ເຮັດກອງຂ້ີເຫຍ້ືອອາຫານ	ແລະ	ຂ້ີເຫຍ້ືອພືດ	(ປະສົມກັນເຂ້ົາລະຫວ່າງຂ້ີເຫຍ້ືອ 
ປຽກ	ແລະ	ຂີ້ເຫຍ້ືແຫ້ງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ)ໃຫ້ສູງເທົ່າກັບຂີດໝາຍວັດຢູ່ຫຼັກ	 20	 ຊັງຕ ີ
ແມັດ	ກອງຂີ້ເຫຍື້ອຄວນຈະປົກໄວ້ໂດຍດິນບາງໆ	ແລະ	ມີຄວາມສູງພໍປະມານ	
ຖ້າວ່າມັນແຫ້ງຫຼາຍແມ່ນໃຫ້ເອົານ້ຳຫົດໃຫ້ຊຸ່ມແຕ່ບໍ່ໃຫ້ປຽກໂພດ.

ເອົາຝຸ່ນສັດປົກຂື້ນມາຕື່ມອີກ	 5	 ຊັງຕີແມັດ.	 ຝຸ່ນສັດສົດໃໝ່ແມ່ນດີທີ່ສຸດ 
ເພາະວ່າມັນຈະຮ້ອນ	ແລະ	ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມນັ້ນເປັນໄປໂດຍ 
ໄວ.	 ທາງເທິງຂອງຊັ້ນຝຸ່ນສັດນັ້ນແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ດິນປົກອີກຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ເຖິງ 
ຂີດຕໍ່ໄປ	(2	ຊັງຕີແມັດ).	ດຳເນີນການສ້າງຊັ້ນປົກຄຸມຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ	ຊຶ່ງ 
ການຈັດລຽງຂອງຊັ້ນຂອງວັດຖຸທຳມະຊາດແບບນີ້ຈະສະໜອງໃຫ້ໄດ້	
ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.	 ໃຊ້ນ້ຳຫົດແຕ່ລະຊັ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງໃຫ້ມັນຊຸ່ມ.	 ນອກ 
ເວລາທ່ານສາມາດກອງຂອງຊັ້ນເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ສູງຮອດ	 2	 ແມັດ	 ຫຼື	 ຫຼາຍ	
ກ່ວານັ້ນ.	 ຈາກນັ້ນກໍ່ປົກຄຸມກອງຂີ້ເຫຍື້ອທັງໝົດດ້ວຍຊັ້ນຂອງດິນ	 ແລະ	
ເຮັດໃຫ້ມັນຊຸ່ມເພີ່ມຕື່ມອີກ.
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ວິທີເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າຝຸ່ນບົ່ມນັ້ນເປັນໄປຕາມກະບວນການ
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໃຊ້ວິທີໃດ,	 ມັນກໍ່ມີຫຼາຍທາງທີ່ທ່ານຈະຮູ້ວ່າຂີ້ເຫຍື້ອຂອງທ່ານມັນຈະກາຍ	
ເປັນຝຸ່ນບົ່ມທີ່ດີ	ແລະ	ມັນຈະບໍ່ເປັນກອງເສດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໃຫຍ່ອີກຕໍ່ໄປ.

●	 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂ້ີເຫຍື້ອເປື່ອຍສະຫຼາຍ,	 ການບົ່ມຝຸ່ນນັ້ນແມ່ນຈຳເປັນທັງຂີ້ເຫຍື້ອປຽກ
ເຊັ່ນເສດອາຫານ	ແລະ	ຂີ້ເຫຍື້ອແຫ້ງເຊັ່ນເຟືອງ,	ໃບໄມ້ແຫ້ງ,	ຂ້ີແກບ,	ຫຼື	ເຈັ້ຍ	ຕ່ອນ 
ນ້ອຍໆ.	 ຖ້າກອງຝຸ່ນບົ່ມຍັງຄົງເປັນກອງອາຫານ 
ເນົ່າເປື່ອຍແທນທີ່ຈະຮ້ອນຂຶ້ນ	 ແລະ	 ກາຍເປັນ	
ດິນ,	ມັນອາດຈະຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ແຫ້ງກວ່າ,	 
ເປັນພືດແຫ້ງ.
● ຖ້າວ່າກອງຝຸ່ນມີກິ່ນເໝັນ	 ຫຼື	 ມັນບໍ່ເປື່ອຍ,	 ມັນ
ຕ້ອງການອາກາດເພີ່ມ,	 ໃຊ້ຊວ້ານຊວ້ານກອງຝຸ່ນ	
ຫຼື	ໃຊ້ໄມ້ສຽບລົງກອງດິນນັ້ນໃຫ້ເປັນຮູ.
● ຖ້າກອງຝຸ່ນນັ້ນບໍ່ມີຄວາມຮ້ອນເກີດຂຶ້ນ,	 ມັນ
ອາດຈະມາຈາກຫົດນ້ຳຫຼາຍໂພດ	ຫຼື	ໜ້ອຍ	ໂພດ.	 
ໃຊ້ຊວ້ານຊວ້ານປິ້ນກອງຝຸ່ນນັ້ນ.	ຖ້າວ່າມັນແຫ້ງ	
ຫຼາຍ,	 ແມ່ນໃຫ້ຫົດນ້ຳຕື່ມ.	 ຖ້າວ່າມັນປຽກໂພດ	 ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ນ້ຳ	ໜ້ອຍລົງ.	 ປົກກອງ 
ຝຸນນັ້ນດ້ວຍຖົງຢາງດຳຊຶ່ງມັນຍັງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມັນຮັກສາຄວາມອຸ່ນໄວ້ໄດ້.
● ຖ້າວ່າກອງຝຸ່ນນັ້ນມີມົດ,	ແມ່ນໃຫ້ຫົດນ້ຳມັນ.
● ຖ້າວ່າມັນດຶງດູດແມງໄມ້ຕ່າງໆ,	ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ດິນປົກໃຫ້ດີ.

ພາຍຫຼັງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ	ກອງຝຸ່ນຈະມີກິ່ນຫອມ,	ເປັນດິນທີ່ສົມບູນ.
(ເພື່ອສຶກສາວິທີໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມກັບພືດພັນ,	ເບິ່ງໜ້າ	345)

 

➏ ພາຍຫຼັງ	 2	 ວັນ,	 ແມ່ນໃຫ້ນຳເສົາໄມ້ທີ່ປັກໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນອອກ.	 ຊຶ່ງມັນຈະເຮັດ 
ໃຫ້ເປັນຮູທີ່ໃຫຍ່ສຳລັບໃຫ້ອາກາດເຂົ້າໃນກອງຝຸ່ນບົ່ມນັ້ນ	 ແລະ	 ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ ້
ຂີ້ເຫຍື້ອໃນກອງນັ້ນຍ່ອຍງ່າຍນຳອີກ.	 ພາຍຫຼັງ	 3	 ອາທິດ,	 ໃຫ້ໃຊ ້
ຊວ້ານຊວ້ານປີ້ນຊັ້ນຕ່າງໆໃນກອງໃຫ້ປົນກັນດີ.	 ແລະ	 ເຮັດແນວ 
ນີ້ໄປເລື້ອຍໆທຸກໆອາທິດ	ຫຼື	ຫຼາຍກ່ວານັ້ນ.	ຍິ່ງເຮົາຄົນມັນເຂົ້າ 
ກັນຫຼາຍສຳ່ໃດການເກີດເປັນຝຸ່ນນັ້ນກ່ໍ່ໍຍິ່ງເປັນໄປໂດຍໄວຂຶ້ນ 
ກວ່າເກົ່າ	 ກອງຝຸ່ນນັ້ນຈະເກີດຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນ	 ແລະ	 ແລ້ວເສດ 
ຂີ້ເຫຍື້ອຈະຫົດໂຕເຂົ້າແລ້ວແຕກຫັກ.	ພາຍຫຼັງ	1	ຫາ	4	ເດືອນ,	ກອງ 
ຝຸ່ນບົ່ມນັ້ນຈະປ່ຽນມີກິ່ນຫອມ,	ມີສີດຳ	ແລະ	ເປັນດິນທີ່ສົມບູນ.

ກອງຝຸ່ນບົມທີ່ສາມາດບົ່ມເປັນຝຸ່ນແມ່ນມັນ 
ຈະຮ້ອນຂຶ້ນຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອຕ່າງໆເປື່ອຍ.
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ນຳກັບມາໃຊ້ອີກຖ້າເຮັດໄດ້
ຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຄົນໜຶ່ງແມ່ນມີປະໂຫຍດຕໍ່ຄົນອື່ນ.	 ຢູ່ທົ່ວທັງໝົດຂອງໂລກນີ້,	 ຜູ້ຄົນແມ່ນປະ	
ຢັດເງິນ	 ແລະ	 ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍການປະດິດຮູບແບບຂອງວິທີທີ່ນຳເອົາວັດຖຸທີ່ຖິ້ມ	
ແລ້ວມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ຢາງປອດໄພ.
	 ຈາກຢາງຕີນລົດເອົາມາ 
ເຮດັ	ເປນັເກບີ,	ເປັນກະຕາ່	ແລະ	ເປັນ 
ກະຖັງປູກພືດ.	ຈາກກະ	ປ໋ອງເອົາມາ 
ເຮັດເປັນໂຄມໄຟ,	 ກະຖັງປູກພືດ	
ແລະ	 ເຮັດບ່ອນວາງທຽນ.	 ຈາກພາ 
ຊະນະໃສ່ອາຫານເຄືອບເງົາເອົາມາ
ເຮັດກະເປົາໃສ່ເຄື່ອງອອກຕະຫຼາດ.	 
ຈາກກະໂປະໝາກພ້າວ	ເອົາມາເຮັດ	 
ຈອກ,	ສ້ອມ,	ແລະ	ບ່ວງ.

ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ
ຫຼາຍຄົນໄດ້ມີຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮັດຝຸ່ນນບົ່ມທີ່ດີ	 ແລະ	 ສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ດີ.	
ຕົວຢ່າງ	 ບາງຄົນ	 ແມ່ນບໍ່ເອົາເສດຊີ້ນ	 ຫຼື	 ເຈັ້ຍເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ.	 ຫຼາຍໆຄົນແມ່ນເຫັນດີນຳກັນ
ວ່າຝຸ່ນສັດຈາກມ້າ	 ແລະ	 ງົວຄວາຍແມ່ນດີຫຼາຍໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ,	 ແຕ່ວ່າຂີ້ໝາ	 ແລະ	
ແມວແມ່ນບໍ່ດີ.
	 ງ່າໄມ້ໃຫຍ່	 ຫຼື	 ໃບໄມ້ໜາຈະເປື່ອຍໄດ້ຊ້າຫຼາຍ.	
ຖ້າວ່າຕື່ມເຈັ້ຍ	 ຫຼື	 ກະດາດແຂງເຂົ້າໄປມັນເປັນການ 
ດີຖ້າວ່າເຮັດໃຫ້ເຈັ້ຍເຫຼົ່ານັ້ນເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ	
ແລະ	 ເຮັດໃຫ້ມັນຊຸ່ມໄວ້ຈະເຮັດໃຫ້ພວກມັນ 
ເປື່ອຍງ່າຍກວ່າ.	ຊີ້ນ,	ກະດູກ	ແລະ	ຂີ້ເຫຍື້ອ 
ຈາກໄຂມັນໄກ່ມັນດຶງດູດສັດຕູພືດ	 ແລະ	 ກໍ ່
ນານເປື່ອຍນຳອີກ.
	 ບາງສິ່ງແມ່ນບ່ໍດີເລີຍສຳລັບການເຮັດ 
ຝຸ່ນບົ່ມ.	 ຢາງ,	 ໂລຫະ,	ແກ້ວ	ແລະ	ສິ່ງອື່ນໆທີ່ບໍ ່
ໄດ້ມາຈາກທຳມະຊາດໂດຍກົງມັນຈະບໍ່ເປື່ອຍ.	 
ເຄື່ອງປູກທີ່ເປັນພິດຕໍ່ຄົນ	 ຫຼື	 ພືດຜົນອື່ນໆເຊັ່ນ:	
ແກ່ນໝາກແຄດສະເຕີ,	 ຕົ້ນວິກແມ່ນເຮັດຝຸ່ນ 
ບົ່ມບໍ່ໄດ້ດີ.

ຫ້າມໃສ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລົງໄປໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ

ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຫຼາຍ
ຊະນິດສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃໝ່

ໂດຍການນໍາເອົາຂີ້ເຫຍື້ອມາໃຊ້ຄືນ
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ການປ່ຽນຮູບຂີ້ເຫຍື້ອມາເປັນຊັບພະຍາກອນ
ການປ່ຽນຮູບຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນເປັນການສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່
ມີປະໂຫຍດ	 ແລະ	 ປ່ຽນສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາ 
ຂອງວັດຖຸເພື່ອສ້າງສິ່ງໃໝ່	 ແລະ	 ເປັນຜະລິດຕະພັນ	
ທີ່ມີປະໂຫຍດ.	ການນຳວັດຖຸບາງຢ່າງ	(ເຊັ່ນ:	ໂລຫະ	
ແລະ	ຢາງ	ຕ້ອງຜະລິດໃຫ້ສຳເລັດຮູບໃນໂຮງງານ.)	
ວັດຖຸຕ່າງໆເຊັ່ນ:	 ເຈັ້ຍ	ແລະ	ແກ້ວ,	ແມ່ນຮຽກຮ້ອງ 
ເຖິງວັດຖຸອຸປະກອນ	ແລະ	ສະຖານທີ່ທີ່ໜ້ອຍ	ແລະ	 
ສາມາດປ່ຽນຮູບສິ່ງຂອງໃຫ້ນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໃນ 
ຫ້ອງເຮັດວຽກ	 ແລະ	 ຕາມເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງທີ່ມີ	
ຂະໜາດນ້ອຍໄດ້.
	 ການປ່ຽນຮູບສິ່ງຂອງໃຫ້ກັບມາໃຊ້ໃໝ່	 ແມ່ນ 
ເປັນວິທີທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການຫຼຸດຈຳນວນຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ 
ລົງ.	 ແຕ່ວ່າການນຳເອົາສິ່ງຂອງກັບມາໃຊ້ໃໝ່ນັ້ນແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນ 
ຈາກລັດຖະບານ	ແລະ	ອຸດສະຫະກຳເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ຜູກມັດໂດຍຊຸມຊົນ	ແລະ	ຜູ້ຄົນ.	ຖ້າ 
ບໍ່ມີຕະຫຼາດ	 ສຳລັບຊື້ຂາຍຜະລິຕະພັນທີ່ປ່ຽນຮູບໃຫ້ນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່,	 ຫຼື	 ຖ້າມັນບໍ່ໄດ້ຖືກ 
ປ່ຽນຮູບຢ່າງປອດໄພ,	 ການປ່ຽນຮູບສິ່ງຂອງກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ນັ້ນ	 ກໍ່ບໍ່ມີການແກ້ໄຂຈັກ 
ໜ້ອຍເລີຍ.
	 ການປ່ຽນຮູບສິ່ງຂອງກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ເປັນການຫຼຸດຂ້ີເຫຍື້ອໂດຍການປ່ຽນມັນ 
ເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່	 ແລະ	 ກໍ່ຍັງເປັນການປະຢັດພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນໃນການຜະລິດ.	 
ຕົວຢ່າງເຊັນ:	ການນຳເອົາເຈັ້ຍກັບມາໃຊ້ໃໝ່ມັນຈະເປັນການໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍກ່ວາ	2/3	 
ຂອງການຜະລິດເຈັ້ຍໃໝ່	 ຫຼື	 ຜະລິດເຫຼັກຈາກເສດໂລຫະ	 ຫຼາຍກ່ວາຜະລິດຈາກວັດຖຸດິບ 
ໂດຍກົງ.	 ການສ້າງອາລູຍມີນຽມຈາກເສດອາໂລມີນຽມແມ່ນຈະໃຊ້ຈຳນວນພະລັງງານ 
ໜ້ອຍກ່ວາການຜະລິດອາລູຍມີນຽມດ້ວຍແຮອາລູຍມີນຽມໂດຍກົງ.

ການປ່ຽນຮູບກະປ໋ອງອາລູຍມີນຽມ 6 ກະ 
ປ໋ອງສາມາດປະຢັດພະລັງງານພຽງພໍທີ່
ຈະໃຊ້ເປີດໂທລະພາບໄດ້ເປັນເວລາ 18 

ຊົວໂມງ!

ຈາກໃບໝາກກ້ວຍເອົາມາເຮັດຈານ	ແລະ	ຖ້ວຍ.	ຈາກເສດໂລຫະເອົາມາເຮັດເຕົາອົບ,	ໂຄມ 
ໄຟ,	ແລະ	ເຄື່ອງສິລະປະອື່ນໆ.	ເຈັ້ຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ	ແລະ	ສາມາດບີບອັດ 
ເພື່ອເຮັດວັດຖຸກັນຄວາມຮ້ອນໃນເຮືອນ	ຫຼື		ເຮັດເປັນທ່ອນໄວ້ສຳລັບດັງໄຟ.
	 ຂີ້ເລື່ອຍສາມາດນຳເອົາມາເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ,	ເຮັດສ້ວມຖ່າຍແຫ້ງ,	ຫຼື	ບີບອັດເປັນກ້ອນ	
ໃສ່ກັບຝຸ່ນສັດ	ແລະ	ຂີ້ເຫຍື້ອທຳມະຊາດຕ່າງໆ	ແລະ	ເອົາມາໃຊ້ເປັນເຊື້ອໄຟ.
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ວັດຖຸທີ່ສາມາດປ່ຽນຮູບໃຫ້ນຳເອົາກັບມາໃຊ້ໃໝ່
ວັດຖຸທ່ີຈະສາມາດປ່ຽນຮູບເອົາກັບມາໃຊ້ໃໝ່ນ້ັນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸດສາຫະກຳການປ່ຽນຮູບ
ວັດຖຸກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.
 ແກ້ວ	ແມ່ນເຮັດມາຈາກຊາຍ,	ຝຸ່ນໂສດາ	ແລະ	ປູນຂາວ.	ດັ່ງນັ້ນເມື່ອທຳລາຍ	ມັນ	
ມັນຈະເປັນເສດແກ້ວມັນບໍ່ກັບກາຍເປັນວັດຖຸທີ່ເອົາມາເຮັດມັນອີກ.	 ເພື່ອປ່ຽນຮູບແກ້ວ 
ໃຫ້ນຳກັບມາໃຊ້ໄດ້ອີກນັ້ນແມ່ນມັນຕ້ອງຖືກແຍກເປັນສີໃຜສີລາວ,	 ເຮັດໃຫ້ມັນເປື່ອຍເປັນ	
ທາດແຫຼວ	 ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເປັນຮູບຮ່າງໃໝ່.	 ແກ້ວບາງຈຳນວນແມ່ນຍັງສາມາດປ່ຽນຮູບເປັນ
ວັດຖຸທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເຮັດຖະໜົນ	 ຫຼື	 ເຮັດສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ.	 ແກ້ວຫຼາຍຊະນິດສາມາດຜະລິດ	
ເປັນຂວດແກ້ວທີ່ສາມາດລ້າງ	 ແລະ	 ນໍາເອົາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນຜະລິດ
ຫຍັງເລີຍ.
 ອາລຸຍມີນຽມ	ແມ່ນເຮັດມາຈາກໂລຫະທີ່ເຮົາຮຽກວ່າ	ແຮ່ອາລຸຍມີນຽມທີ່ຢູ່ໃນດິນ.	
ຊຶ່ງມັນຈະບໍ່ມີການແຕກຍ່ອຍສະຫຼາຍກັບຄືນໄປເປັນແຮ່ດັ້ງເດີມຂອງມັນໄດ້.	 ແຕ່ມັນຈະ 
ເປັນເສດອາລຸຍມີນຽມຢັງຢາຍຄືກັນກັບແກ້ວ.	 ອາລຸຍມີນຽມໄດ້ຖືກປ່ຽນຮູບດ້ວຍການລະ 
ລາຍ	ແລະ	ປ່ຽນຮູບມັນເປັນກະປ໋ອງໃໝ່	ແລະ	ສິ່ງໃໝ່ອື່ນໆ.
	 ທາດດີບຸກໄດ້ເຄືອບກະປ໋ອງເຫຼັກທີ່ໃຊ້ໄວ້ໃສ່ອາຫານເຊັ່ນ	ໃສ່ແກງ	ແລະ	ໝາກໄມ ້
ກະປ໋ອງ,	 ແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ຽນຮູບໂດຍການແຍກສານດີບຸກອອກຈາກເຫຼັກ.	 ເຫຼັກ	 ແລະ	 ດີບຸກ 
ໄດ້ຖືກລ້າງ	 ແລະ	 ໄດ້ຖືກຂາຍເພື່ອເອົາໄປຜະລິດກະປ໋ອງຕື່ມ	 ແລະ	 ຜະລິດຜະລິດຕະພັນ	
ອື່ນອີກ.
 ຢາງໜຽວ	ແມ່ນເຮັດມາຈາກຢາງຂອງຕົ້ນໄມ້ທຳມະຊາດ	ແລະ	ນ້ຳມັນ.	ຢາງໜຽວ
ບາງຄັ້ງກໍ່ຖືກປ່ຽນຮູບໂດຍການເຮັດໃຫ້ລະລາຍ	 ຫຼື	 ເຮັດໃຫ້ເປັນກ້ອນຫິນນ້ອຍໆ	 ແລະ	
ປ່ຽນຮູບ	ເປັນສິ່ງໃໝ່ໆ.
	 ເຈັ້ຍແມ່ນເຮັດມາຈາກໄມ້,	 ຝ້າຍ,	 ແລະ	 ເຮັດມາຈາກພືດຕ່າງໆທີ່ມີໄຍສັງເຄາະທີ ່
ແຂງແຮງ.	ເຈັ້ຍແມ່ນໜຶ່ງໃນວັດຖຸທີ່ສາມາດນຳເອົາໄປປ່ຽນຮູບເປັນອັນໃໝ່ໄດ້ອີກ.	ເຈັ້ຍການ 
ຄ້ານີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ຽນຮູບຢູ່ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ.	ເຈັ້ຍກໍ່ຍັງສາມາດປ່ຽນຮູບໃຫ້ສາມາດ 

ການປ່ຽນຮູບສິ່ງຂອງກັບມາໃຊ້ໃໝ່:
●	 ຫຼຸດຈໍານວນຂີ້ເຫຍື້ອແຂງທີ່ເປັນມົນລະພິດຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ.
● ຫຼຸດຈໍານວນຂ້ີເຫຍື້ອແຂງທີ່ຈະທຳລາຍ	 ແລະ	
ກໍ່ເປັນການປະຢັດເນີ້ອທີ່	ແລະ	ເງິນໄດ້.
● ຫຼຸດຊັບພະຍາກອນທີ່ໃຊ້ໂດຍການໃຊ້ຊັບພະ
ຍາກອນຫຼາຍໆຄັ້ງ.
● ຊ່ວຍໃຫ້ເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ	 ແລະ	 ແຫ່ງຊາດເພາະວ່າໃຊ້ວັດຖຸດິບ
ທີ່ຈຳເປັນນຳເຂົ້າໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.
● ສະໜອງວຽກເຮັດງານທຳ.

ການປຽ່ນຮບູສິງ່ຂອງທີ່
ໃຊ້ກັບຄືນມາໃຊ້ອີກ 
ເປັນການປົກປັກຮັກ 
ສາຊັບພະຍາກອນທີ່
ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ເພື່ອດຳລົງຊີວິດ!
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ນຳກັບມາໃຊ້ໄດ້ໃໝ່ດ້ວຍແຮງງານຄົນຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ງາມສຳລັບໃຊ້ໃນບ້ານ 
ເຮືອນ	ຫຼື	ຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ.
	 ຜະລິດຕະພັນທີ່ປະກອບມີວັດຖຸມີພິດ,	 ເຊັ່ນ	 ເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ,	ໝໍ້ໄຟ,	 ເຄື່ອງໃຊ ້
ໄຟຟ້າຕ່າງໆ,	 ສີ,	 ນ້ຳຢາລະລາຍ,	 ຢາຂ້າສັດຕູພືດ	 ແລະ	 ລວມໄປເຖິງພາຊະນະທີ່ໃສ່ມັນ 
ນຳ.	ນີ້ແມ່ນຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕໍ່ສິ່ງດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນດ້ວຍຄວາມ 
ລະມັດລະວັງ	 ຄົນງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປ່ຽນຮູບວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້	 ຈິ່ງຈະບໍ່ເກີດໄພອັນຕະ 
ລາຍຈາກສານພິດເຄມີເຫຼົ່ານີ້	(ເບິ່ງໜ້າ	504	ຫາ	ໜ້າ	505	ແລະ		ໜ້າ	564	ຫາ	ໜ້າ	567).	 
ບາງຜະລິດຕະພັນຈາກສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ	 ແມ່ນບໍ່ສາມາດນຳມາປ່ຽນຮູບເປັນຫຍັງ 
ໄດ້ເລີຍ,	ຊຶ່ງມັນຈະເປັນສາເຫດວ່າ	ເປັນຫຍັງມັນຈິ່ງມີຜົນດີກວ່າທີ່ຈະຜະລິດວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້
ໜ້ອຍລົງໃນການຜະລິດວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ເທື່ອທຳອິດ.

	 ບັນຫາໃນການປ່ຽນຮູບຢາງ	 ເມື່ອຢາງຖືກປ່ຽນຮູບເປັນວັດຖຸໃໝ່ນັ້ນ,	 ຄຸນນະພາບ 
ຂອງມັນຈະມີການຫຼຸດລົງ,	ກະຕຸກຢາງ	ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນກະຕຸກຢາງໃໝ່ໄດ້,	 
ແຕ່ມັນສາມາດເຮັດເປັນບາງສິ່ງທີ່ມີຄຸນນະພາບໜ້ອຍກວ່າເກົ່າ.	 ດ້ວຍສາເຫດນີ້ເອງ,	 ຢາງ 
ແມ່ນພຽງແຕ່ແປຮູບເປັນວັດຖຸໃໝ່ໄດ້ພາຍໃນເວລາໜ້ອຍດຽວກ່ອນທ່ີມັນຈະບໍ່ສາມາດນຳ
ໃຊ້ໄດ້ອີກເລີຍ.
	 ການປ່ຽນຮູບຢາງບາງປະເພດມັນໄດ້ປ່ອຍແກັດພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນງານ 

ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວຽກນີ້	ແລະ	ຕໍ່ກັບຊຸມຊົນຕ່າງໆນຳອີກ.	ແລະ	ກໍ່ມີຫຼາຍໆ 
ຢາງ	 ທີ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການ	 ການປ່ຽນຮູບໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການຖືກ
ຖິ້ມໃນກອງຂີ້ເຫຍື້ອຕ່າງໆ.	ນີ້ແມ່ນເປັນສາເຫດວ່າເປັນຫຍັງມັນຈິ່ງເປັນ
ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຊ້ຢາງ	ໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.

ການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ, ການນຳສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການຈັດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ
ຖ້າວ່າຊຸມຊົນຂອງທ່ານບໍ່ມີໜ່ວຍງານໃຫ້ບໍລິການໃນການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້,	 
ທ່ານສາມາດຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານນັ້ນໆໄດ້	ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງ 
ຖິ່ນ	 ແລະ	ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆໄດ້.	 ພຽງແຕ່ທ່ານເຮັດແຜນການ,	 ເກັບໄວ້ໃນໃຈວ່າສິ່ງ 
ໃດທີ່ຈະເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ	 ແລະ	 ຈະຂາຍມັນໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ກະທຳການປ່ຽນຮູບວັດຖຸໃຫ້ກັບມາ 
ໃຊ້ໄດ້ໃໝ່	ຫຼື	ຂາຍໃຫ້ໂຄງການປ່ຽນຮູບວັດຖຸໃຫ້ກັບມາໃຊ້ໃໝ່ຂອງຊຸມຊົນ.
	 ໄລຍະທາງສັ້ນຂີ້ເຫຍື້ອຂອງທ່ານກໍ່ຍິ່ງດີກວ່າ.	ແຕ່ຫຼາຍຊຸມຊົນແມ່ນບໍ່ສາມາດປ່ຽນ 
ຮູບວັດຖຸໃຫ້ກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງໃນທ້ອງຖິ່ນ.	 ດັ່ງນັ້ນຄວນຈະຊອກຫາທາງອອກ 
ອື່ນໆອີກ.
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ລໍ້ໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອ

ຖົງມ ື

ແວ່ນຕາກັນໄຟ

ໜ້າກາກ

ເກີບຊະນິດຫຸ້ມຕີນ

ວິທີທາງໃນການກະກຽມຂີ້ເຫຍື້ອ
ວິທີທີ່ຂີ້ເຫຍື້ອຖືກກະກຽມໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຄົນມາເອົາ,	 ຂົ່ນສົ່ງ	 ແລະ	 ຈັດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນແມ່ນ 
ຂຶ້ນກັບສະຖານທີ່ຫວ່າງວ່າທ່ານມີເທົ່າໃດ,	 ໃຜຈະເປັນຄົນເຮັດວຽກນີ້,	 ຜູ້ໃດຈະຊື້ຂີ້ເຫຍື້ອ 
ທີ່ຖີ້ມນີ້	 ແລະ	 ພວກເຂົາຈະໃຊ້ມັນເຮັດຫຍັງ.	 ເພື່ອປ້ອງກັນກິ່ນເໝັນ	 ແລະ	 ການແຜ່ຂະ	
ຫຍາຍຂອງເຊື້ອໂລກຕ່າງໆ,	 ວັດຖຸເຫຼົ່ານັ້ນຄວນຈະເຮັດໃຫ້ສະອາດ,	 ແຫ້ງ	 ແລະ	 ເຮັດໃຫ ້
ມັນແປລົງເພື່ອທີ່ຈະກອງມັນຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ເນື້ອທີ່ໃຫ້ໜ້ອຍເທົ່າທີ່ຈະໜ້ອຍໄດ້.	 ແລະ	 ກໍ່ເພື່ອ 
ຫຼຸດອຸບັດຕິເຫດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້.
	 ເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ,	 ວິທະຍຸ	 ແລະ	 ໂທລະພາບແມ່ນປະກອບດ້ວຍຫຼາຍສ່ວນທີ່ສາ 
ມາດຂາຍໄດ້	ແລະ	ສາມາດນຳໄປປ່ຽນຮູບໃໝ່ໄດ້,	ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວສິ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານັ້ນ 
ແມ່ນຈະມີສານພິດ.	 ໃນການມ້າງວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້,	 ຈະເປັນການດີທີ່ສຸດແມ່ນພາຍຫຼັງການໄດ ້
ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້	ແລະ	ການໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ປອດໄພ	ແລະ	ເປັນ 
ການປ້ອງກັນ	(ເບິ່ງໜ້າສ່ວນເພີ່ມເຕີມ	ກ)	ແລະ	ການລະບາຍອາກາດທີ່ດີ.	ທຸກພາຊະນະທີ ່
ໃສ່ວັດຖຸທີ່ມີສານພິດ	ແມ່ນຕ້ອງການການຈັດການແບບພິເສດ	(ເບິ່ງ	ໜ້າ	504	ຫາ	505).

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ສຳລັບຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ.
ຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ມາກັບຂີ້ເຫຍື້ອ.	 ເພື່ອປ້ອງກັນໄພ	
ອັນຕະລາຍນັ້ນ,	ຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ	ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເຖິງວິທີປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ມີຕໍ່
ສຸຂະພາບ	ແລະ	ສະຖານທີ່ສຳລັບການປິ່ນປົວເມື່ອມີບັນຫາຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນ.
	 ຖ້າວ່າຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຈັດຕັ້ງເປັນສະມາຄົມສະຫະກອນ	 ຫຼື	 ທຸລະກິດຂະໜາດ	
ນ້ອຍ,	ມັນອາດຈະເປັນການງ່າຍ			ກວ່າ	ທີ່ຈະຮວບຮວມ	ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ,		ສະໜອງ	ການ 
ຝຶກອົບຮົມ	ແລະ	ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ	ຫຼື	ຊຸມຊົນອື່ນໃນການສັ່ງ
ຊື້ອຸປະກອນທີ່ປອດໄພ	ແລະ	ເວລາເຮັດວຽກກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ປອດໄພເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
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ການເລີ່ມຕົ້ນສູນພື້ນຟູຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນ
ສູນພື້ນຟູຊັບພະຍາກອນ	 ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດນຳວັດຖຸກັບມາ 
ໃຊ້ໃໝ່	ຫຼື	ປ່ຽນຮູບວັດຖຸ	ແມ່ນຖືກທ້ອນໂຮມໄວ້ຂາຍ	ຫຼື	ໃຊ້ຄືນໃໝ່.	
ມັນກ່ໍຍັງແມ່ນສະຖານທີ່ເລ່ີມຕົ້ນໂຄງການການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ 
ຊຸມຊົນ	 ແລະ	 ຕະຫຼາດພືດຜົນ	 ແລະ	 ກໍ່ຍັງເປັນສະຖານທີ ່
ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຈາກວັດຖຸເກົ່າ	ແລະ	ກໍ່ເປັນສະຖານ 
ທີ່ແລກປ່ຽນສິນຄ້າເຊັ່ນ:	 ເຄື່ອງນຸ່ງ,	 ຜ້າກັ້ງ,	 ເຄື່ອງ 
ໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ,	 ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງເຮືອນ,	 ເກີບ,	 ກວດ	
ແກ້ວ,	 ໝໍ້,	 ເຄື່ອງໃຊ້ໃນບ້ານເຮືອນ,	 ວັດຖຸກໍ່ສ້າງ	
ແລະ	ອື່ນໆ.

ຂີ້ເຫຍື້ອພວກນີ້ບາງອັນແມ່ນມີ
ປະໂຫຍດ....	ແຕ່ວ່າຂ້ອຍບໍ່ຮູ ້
ວ່າໃຜຈະສາມາດໃຊ້ມັນໄດ້!		

ຜູ້ຄົນສາມັກຄີກັນເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງສະຖານທີ່ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສວຍງາມ.

ເຈ້ຍ

ແກ້ວ	ແລະ	
ໂລຫະ

ສິ່ງສໍາລັບແລກປ່ຽນ ເຄື່ອງທີ່ທ່ານສາມາດ
ເອົາໂດຍບໍ່ຈ່າຍເງິນ
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ສູນພື້ນຟູຊັບພະຍາກອນ

ຫຼາຍໆຊຸມຊົນໃນປະເທດຟີລິບປິນໄດ້ມີສູນພື້ນຟູຊັບພະຍາກອນທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນໂດຍອຳນາດ 
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ	ແລະ	ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮຽກວ່າກອງທຶນມາເຕີເອີດ	(Mother	Earth).
	 ສູນພື້ນຟູຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດໂຄງການຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຂີ້ເຫຍື້ອແຂງຢູ
ທົ່ວທັງປະເທດ,	ແລະ	ໄດ້ຊ່ວຍປ່ຽນແປງລະບົບຂອງການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອທັງໝົດ.
	 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຂອງພວກເຂົາ	 ແລະ	 ເພື່ອເຮັດຄວາມສະ 
ອາດວັດຖຸທີ່ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໄດ້ອີກ	ແລະ	ປ່ຽນຮູບວັດຖຸນັ້ນ.	ບາງຊຸມຊົນແມ່ນໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍ
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນກິ່ນເໝັນຂອງຂີ້ເຫຍື້ອໂດຍການປ້ອງກັນຄົນຈາກການກອງຂີ້ເຫຍື້ອໄວ້ພາຍນອກ.
	 ຜູ້ຄົນເກັບຮັກສາຂີ້ເຫຍື້ອທຳມະຊາດໄວ້ໃນພາຊະນະທີ່ປິດແຈບໄວ້ພາຍໃນບ້ານເຮືອນ
ຂອງພວກເຂົາ	 ຫຼື	 ວ່າເອົາຂີ້ເຫຍື້ອເຫຼົ່ານັ້ນໄປເຮັດຝຸ່ນບົ່ມໄວ້ໃນກະຖັງທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວທັງຊຸມຊົນ.	
ທຸກໆວັນ,	 ກຳມະກອນຈາກສູນພື້ນຟູຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດ້ເດີນທາງໄປຕາມຊຸມຊົນຕ່າງໆດ້ວຍ
ລົດ	3	ລໍ້	ເພື່ອເກັບເອົາຂີ້ເຫຍື້ອທຳມະຊາດ,	ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສາມາດປ່ຽນຮູບໄດ້	ແລະ	ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຈະຖີ້ມ.	
ບາງຄັ້ງຜູ້ຄົນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຈາກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສາມາດປ່ຽນຮູບໄດ້ຂອງພວກເຂົາ.	ທຸກສິ່ງ	
ແມ່ນຖືກຊື້ໄປສູນພື້ນຟູຊັບພະຍາກອນ,	ຊຶ່ງຈະມີ	2	ພາກສ່ວນເຊັ່ນ:

●	ສ່ວນນິເວດວິທະຍາ,	 ເປັນບ່ອນທີ່ວັດຖຸທຳມະຊາດໄດ້ຖືກເຮັດເປັນຝຸ່ນບົ່ມ	ແລະ	ໄດ້ຖືກໃຊ້
ເພື່ອປູກຜັກເພື່ອຂາຍໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ.
● ຄອກສັດ	ແລະ	ສາງເກັບເຄື່ອງ	ເປັນບ່ອນສະອາດໃຊ້ໄວ້ເກັບວັດຖຸທີ່ສາມາດແປຮູບໄດ້ກ່ອນ
ທີ່ຈະຂາຍໃຫ້ຮ້ານຮັບຊື້ຂອງເກົ່າ,	ບໍລິສັດແປຮູບ	ຫຼື	ໂຮງງານຕ່າງໆ.

ບາງສູນໄດ້ສະໜອງເນື້ອທີ່ເຮັດວຽກຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆຈາກວັດຖຸ 
ເກົ່າ.	 ກັບນ້ຳມາກໄມ້	 ແມ່ນໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ແປ	 ແລະ	 ຫຍິບເຂົ້າດ້ວຍກັນເພື່ອເຮັດເປັນກະເປົາຫິ້ວ.	 
ກວດແກ້ວ	 ແມ່ນຖືກອອກແບບເປັນແກ້ວນ້ຳດື່ມ.	 ໜັງສືພິມເກົ່າແມ່ນໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນເສັ້ນ 
ນ້ອຍໆ	 ແລະ	 ສານເຂົ້າດ້ວຍກັນເພ່ືອເຮັດເປັນກະຕ່າ	 ແລະ	 ກະເປົາທີ່ເອືອບດ້ວຍກາວໃສ	
ແລະ	ຢາງໄມ້	ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນແຂງ	ແລະ	ທົນທານ.	ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກ 
ຂາຍເພື່ອເປັນລາຍໄດ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ	 ແລະ	 ເພື່ອຈ່າຍຄ່າຕ່າງໆໃນ 
ການດຳເນີນວຽກງານຂອງສູນພື້ນຟູຊັບພະຍາກອນ.
	 ສູນຕ່າງໆເຫຼົ່ານ້ັນສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຈຳນວນ 
ຂອງຂີ້ເຫຍື້ອໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງ 
ໄວວາ.	 ຫຼາຍກ່ວາທີ່ຈະອາໄສຢູ່ກັບກອງຂີ ້
ເຫຍື້ອທີ່ເນົ່າເໝັນ,	 ຜູ້ຄົນໃນປັດຈຸບັນນີ ້
ແມ່ນໄດ້ສ້າງລາຍໄດ້ພິເສດຈາກການນຳ
ເອົາວັດຖຸເກົ່າ	 ຫຼື	 ປ່ຽນວັດຖຸເກົ່າໃຫ້ກັບ
ມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້	ແລະ	ຜະລິດຜືດຜົນ 
ໄດ້ຫຼາຍຂ້ືນຈາກການໃຊ້ຝຸ່ນບ່ົມຈາກ
ເສດອາຫານ.
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ຂ້ອຍຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຂ້ອຍ	ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮືອນ
	ຂອງຂ້ອຍສະອາດ	ແລະ	ປອດໄພຈາກໜູ.

ໜູ	ຫຼື	ຄວັນ	ທັງສອງ
ຢ່າງແມ່ນບໍ່ດີທັງນັ້ນ	
ສິ່ງທີ່ດີກວ່າຄືພວກ
ເຮົາບໍ່ຄວນຈະສ້າງຂີ້
ເຫຍື້ອຫຼາຍໃນເວລາ
ການຜະລິດຄັ້ງທຳອິດ.

ຂ້ອຍຄິດວ່າຄວັນຈາກ
	ຢາງແມ່ນ	ຮ້າຍແຮງ
ກວ່າໜູ່!

ການກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງປອດໄພ
ສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໄດ້	ຫຼື	ປ່ຽນຮູບໄດ້	ຫຼື	 ເຫຼືອຈາກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມແລ້ວຄວນ	
ຈະທຳລາຍໃຫ້ປອດໄພ.	ບາງຄົນເວົ້າວ່າການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ	ແມ່ນເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ.	ບາງຄົນ	
ຜັດມັກຝັງຫຼາຍກວ່າ,	ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄັວນຈາກການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ.	ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນທັງສອງ 
ວິທີແມ່ນມີບັນຫາທັງນັ້ນ.
	 ໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຈັ້ຍ	ແລະ	ເຈັ້ຍແຂງບໍ່ສາມາດເອົານຳກັບມາໃຊ້ໄດ້,	ບໍ່ສາມາດປ່ຽນ 
ຮູບໄດ້	ຫຼື	ບໍ່ສາມາດເຮັດເປັນຝຸ່ນບ່ົມໄດ້,	ພວກມັນຈະຖືກເຮັດເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ	ແລະ	ໄດ້ຈູດ 
ເປັນເຊື້ອໄຟເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງ	ແລະ	ສ້າງຄວາມຮ້ອນ.	ແຕ່ວ່າການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ 
ໃນປະລິມານໜ້ອຍຂອງຢາງປາສຕິກ	 ແລະ	 ຢາງໜຽວມັນຈະປົດປ່ອຍທາດເຄມີທີ່ເປັນພິດ 
ເຊັ່ນສານໄດອົກຊາຍ	(dioxins)	,	ສານ	ຟູແຣນ	(furans),	ແລະ	ສານ	ພິຊີບີເອດ(PCBs)	
ທີ່ເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາທາງສຸຂະພາບຕ່າງໆ	(ເບິ່ງພາກທີ່	16		ແລະ	ໜ້າ	289).

ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດການບໍ່ວ່າວິທີໃດກໍ່ຕາມແມ່ນສາມາດຝັງໄດ້ໃນຂຸມນ້ອຍ	 ຫຼື	 ໄວ້ໃນ	
ກອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່	(ເບິ່ງໜ້າຖືກສຸຂະອະນາໄມ	(ເບິ່ງໜ້າ	506.)		ສຳລັບຂຸມຝັງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ນ້ອຍ,	
ຂຸດງ່າຍໆຢູ່ບ່ອນທີ່ຫ່່າງໄກຈາກແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ,	 ເອົາຂີ້ເຫຍື້ອຖີ້ມລົງໃສ່ຂຸມ	 ແລະ	
ເອົາດິນຖົມ.
	 ເມື່ອຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບັນຈຸດ້ວຍສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແມ່ນໃຫ້ຝັງ,	 ສານເຄມີເຫຼົ່າ
ນີ້ສາມາດຮົ່ວຊືມລົງໄປໃນດິນເຮັດໃຫ້ນຳດື່ມທີ່ຢູ່ໃນດິນເປື້ອນເປີ.	 ຖ້າບໍ່ມີວິທີທາງໃດທີ່ຈະ
ທຳລາຍຂີ້ເຫຍື້ອສານເຄມີ	(ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ	ໂດຍການນຳມັນກັບໄປຫາຜູ້ຜະລິດ	ຫຼື	ຮັກສາມັນ	
ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງບໍ່ມີທາດພິດອີກຕໍ່ໄປ),	ມັນຈະເປັນການດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເອົາຂີ້ເຫຍື້ອເຫຼົ່ານີ້ໄປໄວ້
ໃນກອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສະອາດທີ່ຖີກສຸຂະອະນາໄມ.
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ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດ
ຂີ້ເຫຍື້ອທ່ີເປັນພິດແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອທ່ີມີສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ	
ແລະ	ສະພາບແວດລ້ອມ.	(ເບິ່ງພາກທີ	16	ສຳລັບໄພອັນຕະລາຍທີ່ີມີຕໍ່ຄົນເຮົາ.)
	 ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນໄພອັນຕະລາຍຈາກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດນີ້ແມ່ນ 
ຕ້ອງຢຸດຜະລິດມັນ.	 ລັດຖະບານຄວນປະກາດຫ້າມຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນພິດ	 ແລະ	 ຫ້າມ	
ຂະບວນການຜະລິດນຳອີກ.	ຊຸມຊົນຕ່າງໆຄວນສົ່ງເສີມການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃນຄົວເຮືອນ 
ອື່ນທີ່ບໍ່ເປັນພິດ	ສະຫະພັນແຮງງານ	ຍັງສາມາດສົ່ງເສີມອຸດສະຫະກຳທາງເລືອກໃໝ່.	ການ	
ເກັບກຳ	 ຫຼື	 ຈັດສູນສຳລັບຄວບຄຸມສານພິດທີ່ເໝາະສົມແມ່ນຈະສາມາດປ້ອງກັນສານພິດ 
ເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໃຫ້ເປັນມົນລະພິດຕໍ່ດິນ	ແລະ	ລະບົບນ້ຳໃນຊຸມຊົນອີກດ້ວຍ.
	 (ສຳລັບສິ່ງທີ່ທົດແທນທີ່ປອດໄພຕ່ໍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນທ່ີເປັນພິດ 
ທົ່ວໆໄປ,	ເບິ່ງໜ້າ	457.	ເພື່ອສຶກສາເພີ່ມຕື່ມເບິ່ງພາກທີ	14,	16	ແລະ	20.)

ທຳລາຍພາຊະນະທີ່ໃສ່ວັດຖຸມີພິດ 
ເພື່ອວ່າພວກມັນຈະບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ 
ໃສ່ສິ່ງອື່ນອີກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ໃສ່ນ້ຳ ແລະ ອາຫານ.

ການຈັດການ ແລະ ການທຳລາຍຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດຢ່າງ 
ປອດໄພ
ເພາະວ່າການທຳລາຍຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດທີ່ປອດໄພນັ້ນ	 ແມ່ນ 
ເປັນສິ່ງທີ່ສັບສົນ	 ແລະ	 ຕ້ອງໃຊ້ເງິນຈຳນວນຫຼາຍ,	 ມັນຈະເປັນ 
ການດີຖ້າວ່າລັດຖະບານອອກຂໍ້ບັງຄັບໃຊ້ທີ່ເປັນທິດຊີ້ທາງສຳ 
ລັບການນຳໃຊ້,	ເກັບຮັກສາ	ແລະ	ການທຳລາຍ	ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນ 
ພິດ.	ຊຶ່ງວຽກງານນີ້ແມ່ນຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ	ແລະ	ການ 
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນໃຫ້ຈັດການ		ແລະ		ການທຳ 
ລາຍຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.	ຄຳເວົ້າຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນ 
ບາງແນວຄິດຊີ້ທາງໃນການຈັດການກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດ:

●	ຈັດເກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນພິດແຍກອອກຈາກອາຫານ	
ແລະ	ນ້ຳ	ແລະ	ໃຫ້ຫ່າງຈາກມືເດັກນ້ອຍ.
● ເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນພິດໄວ້ໃນພາຊະນະສະ
ເພາະຂອງມັນ	ແລະ	ຫ້າມຈີກແຜ່ນສະຫຼາກທີ່ຕິດໄວ້ໃນພາ 
ຊະນະອອກ.	ເພາະນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຊະນະຈາກການ 
ຈະນຳເອົາພາຊະນະນັ້ນມາໃຊ້ເພື່ອໃສ່ນ້ຳ	 ຫຼື	 ເກັບອາ	
ຫານອີກ.
●  ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດແຍກຈາກຂີ້ເຫຍື້ອອື່ນໆ
●  ຢ່າຈູດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດເດັດຂາດ!	ເພາະວ່າມັນຈະເປັນ
ການກະຈາຍສານເຄມີຜ່ານທາງຂີ້ເຖົ່າ	 ແລະ	 ຄວັນ	 ແລະ		
ບາງຄັ້ງມັນຈະສ້າງສານເຄມີທີ່ອັນຕະລາຍຍິ່ງກວ່າເກົ່າອີກ
ກໍ່ເປັນໄດ້.
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ການທຳລາຍສານພິດເຄມີທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໆໄປ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ຕາມບ້ານເຮືອນທົ່ວໆໄປສາມາດເປັນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້	ຖ້າ
ວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດການ	ແລະ	ທຳລາຍຢາງຖືກວິທີ.
 ນ້ຳສີ ແລະ ພາຊະນະໃສ່ນ້ຳສີ.	 ເກັບກະປ໋ອງສີປິດແຈບດີໄວ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີອາ
ກາດເຢັນ.	 ສີທີ່ໃຊ້ແລ້ວ,	 ເຮັດພາຊະນະໃສ່ສີນັ້ນໃຫ້ແປ,	 ເອົາເຈັ້ຍໜັງສີພິມຫໍ່	 ແລ້ວນຳໄປ 
ໃສ່ຖົງຢາງຈາກນັ້ນນຳເອົາໄປຝັງໄວ້ບ່ອນໄວ້ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖືກສຸກຂະອະນາໄມ.	 ສີລາເຕັກມ ີ
ສານພິດໜ້ອຍກວ່າສີປະເພດອື່ນໆ	 ແຕ່ວ່າມັນກໍ່ຕ້ອງການທຳລາຍໂດຍວິທີດຽວກັນກັບສ ີ
ປະເພດອື່ນໆ.
 ສານລະລາຍ ດີກຼີເສີນ	(degreasers)	,	ນໍ້າມັນສົນ,	ນໍ້າຢາລືບສີ.	ເກັບມ້ຽນສານ
ລະລາຍໄວ້ໃນພາຊະນະທີ່ປິດແໜ້ນໄວ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີອາກາດເຢັນເພື່ອວ່າມັນຈະບໍ່	
ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້.	 ເມື່ອໄດ້ໃຊ້ສານລະລາຍແລ້ວໃຫ້ເຈາະຮູເພື່ອວ່າຈະບໍ່ໄດ	
້ເອົາໄປນຳໃຊ້ອີກ.	 ເຮັດໃຫ້ພາຊະນະໃສ່ສານລະລາຍແປ	 ແລ້ວຫໍ່ມັນດ້ວຍເຈັ້ຍໜັງສືພີມ	
ຈາກນັ້ນນຳມັນໄປໃສ່ຖົງຢາງ	 ແລ້ວເອົາໄປຖິ້ມໃສ່ບ່ອນໄວ້ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສະອາດ	 ຫຼື	
ປິດພາສະນະນັ້ນໄວ້.
 ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດທີ່ໃຊ້ແລ້ວ.	ຢ່າຖອກນ້ຳມັນເຄື່ອງລົງໃສ່ດິນ	ຫຼື	ລົງໃສ່ສາຍນ້ຳ.	ເກັບ
ມ້ຽນໄວ້ໃນພາຊະນະທີ່ອັດແຈບ.	ນ້ຳມັນເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ແລ້ວ	ສາມາດປ່ຽນຮູບໂດຍສະຖານີໃຫ້
ບໍລິການລົດຍົນ.	 ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດທີ່ໃຊ້ແລ້ວ	 ສາ
ມາດເອົາໄປນຳໃຊ້ເພື່ອທາເຄືອບຫຼັກເສົາໄມ້ໃນ
ການກໍ່ສ້າງເພື່ອປ້ອງກັນໄມ້ສ່ວນທີ່ຢູ່ໃນດິນບໍ່ໃຫ້
ມີການເນົ່າເປື່ອຍ	 ແລະ	 ສາມາດນຳເອົາໄປເປັນ 
ເຊື້ອໄພໃຫ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳມັນ	
ບາງປະເພດໄດ້.
 ໝໍ້ໄຟເກົ່າ.	ບາງບ່ອນ	ໜໍ້ໄຟເກົ່າສາມາດ
ປ່ຽນຮູບໃໝ່ໄດ້.	 ແຕ່ວ່າການປ່ຽນຮູບໝໍ້ໄຟດ້ວຍ 
ມື	ແມ່ນອັນຕະລາຍ	ແລະ	ບໍ່ຄວນເຮັດ	ຖ້າວ່າບໍ່ໄດ ້
ຮັບການຝຶກອົບຮົມ	 ແລະ	 ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນ	
ເສຍກ່ອນ.

ຜະລດິຕະພນັທີໃ່ຊທ້ົວ່ໄປເຫຼົາ່ນີແ້ມນ່ເປນັອນັຕະ
ລາຍ, ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ໄດ້ຖ້າບໍ່ມີການຈັດການທີ່ດີ.

● ຢ່າເອົາຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດຖິ້ມລົງໃນສ້ວມຖ່າຍ,	 ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ,	 ຄອງນ້ຳຕ່າງໆ,	
ທາງນ້ຳ	ຫຼື	ຖິ້ມລົງດິນ	ເດັດຂາດ.

ກວດກາກັບເຈົ້າໜ້າສຸຂະພາບທ້ອງຖິ່ນ	ແລະ	ສູນພື້ນຟູຊັບພະຍາກອນ	ເພື່ອສຶກສາເຖິງວິທີ
ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການທຳລາຍຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ.
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	 ຢາຂ້າສັດຕູພືດ.	ເຮັດໃຫ້ເປັນຮູ	ຫຼື	ທຳລາຍພາຊະນະທີ່ໃສ່ເກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດ	ເພື່ອ 
ວ່າຈະບໍ່ໄດ້ເອົາມານຳໃຊ້ອີກ.	ຖົມພາຊະນະເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ບ່ອນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ປອດໄພ.	ເພື່ອ 
ສຶກສາວິທີການນຳໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດໃນບ່ອນປູກຝັງ	 ຫຼື	 ໃນເຮືອນໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ,	 ເບິ່ງ	
ພາກທີ	15	ແລະ	ໜ້າ	449.
 ຂ້ີເຫຍ້ືອຈາກກິດຈະກຳປ່ິນປົວສຸຂະພາບ.	ເຊ່ັນຜ້າພັນບາດທ່ີຕິດເລືອດ,	ເຂັມຊັກຢາ
ທີ່ເປື້ອນ	ແລະ	ເຄື່ອງມືທີ່ມີຄົມອື່ນໆ,	ຢາທີ່ຖິ້ມ	ແລະ	ອື່ນໆ.	ເພື່ອສຶກສາເຖິງວິທີຫຼຸດຜ່ອນ,	ວິທີ 
ເກັບຮັກສາ	ແລະ	ການຈັດການກັບຂ້ີເຫຍ້ືອຈາກການຮັກສາສຸຂະພາບທ່ີດີສຸດ	ເບ່ິງພາກ	19.

ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສະອາດ
ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍ້ືອທີ່ສະອາດຖືກສຸຂະອະ 
ນາໄມແມ່ນຈະກອງໄວ້ເທິງພື້ນທີ່ມີການ 
ປ້ອງກັນຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທີ່ຝັງຂີ້ເຫຍື້ອເປັນ 
ຊັ້ນໆ,	 ມີການບິບອັດຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ມັນແຂງ 
ຂຶ້ນ	 ແລະ	 ກໍ່ຖົມມັນ.	 ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ ່
ສະອາດຖືກສຸຂະອະນາໄມນີ້ແມ່ນສາມາດ
ຫຼຸດຜ່ອນໄພອັນຕະລາຍຈາກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໄດ້ຮວບຮວມມານັ້ນ	 ແລະ	 ມັນກໍ່ປອດໄພກວ່າສະ
ຖານທີ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອແບບເປີດທົ່ວໆໄປ.	 ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນບ່ອນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສະ
ອາດກໍ່ຕາມ	ແຕ່ວ່າເມື່ອມັນຫຼາຍຂຶ້ນ	ແລະ	ພາຍຫຼັງເວລາດົນນານ	ຂີ້ເຫຍື້ອເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະ 
ມີການຮົ່ວຊືມອອກມາກໍ່ເປັນໄດ້.
	 ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນນັ້ນ	ພວກເຮົາກໍ່ຍັງຕ້ອງການທີ່ຈະປ້ອງກັນຂີ້ເຫຍື້ອ 
ໃນການຜະລິດໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນຢູ່.	ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກອງຂີ້ເຫຍື້ອເປີດການ
ເປັນບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສະອາດຖືກສຸຂະອະນາໄມໄດ້.	 ແທນທີ່ຊຸມຊົນສາມາດສ້າງບ່ອນ 
ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສະອາດໃໝ່	 ແລະ	 ເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອເກົ່ານັ້ນສະອາດໂດຍການ 
ຍ້າຍຂີ້ເຫຍື້ອໄປບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃໝ່.	ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ປອດໄພນີ້ຈະປ້ອງກັນສຸຂະພາບ
ຂອງຊຸມຊົນເມື່ອ:

●	ມັນຖືກສ້າງໃຫ້ຫ່າງຈາກບ່ອນທີ່ິຄົນອາໄສ.
● ມັນຖືກຖົມເພ່ືອປ້ອງກັນແມງໄມ້	 ແລະ	 ສັດທີ່ເປັນພາຫະນຳເຊື້ອໂລກການແຜ່ພັນ
ຂອງມັນ.
● ມັນມີເສັ້ນທ່ອນດິນດາກທີ່ແຂງ	ຫຼື	ທ່ອນຢາງເພື່ອປ້ອງກັນສານເຄມີທີ່ເປັນພິດ	ແລະ	
ເຊື້ອໂລກຈາກການປົນເປື້ອນລົງໃສ່ນຳພື້ນດິນ.

ເພາະວ່າການສ້າງສາ	 ແລະ	 ບູລະນາບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສະອາດນີ້ແມ່ນມີວຽກຫຼາຍຢ່າງ,	 
ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງມີຄູ່ຮ່ວມວຽກນຳກັນລະຫວ່າງຊຸມຊົນ,	 ອຳນາດການປົກ 

ບ່ອນຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຕົວເມືອງ
ຖ້າວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດນຳຂີ້ເຫຍື້ອໄປ
ປ່ຽນຮູບໃຫ້ກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້	ຫຼື		ບໍ່
ສາມາດນຳມັນ	ໄປເຮັດຝຸ່ນ	ບົ່ມ	ໄດ້,	
ຢ່າເອົາມັນອອກຈາກບ່ອນນີ້.
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ຄອງທ້ອງຖິ່ນ	ແລະ	ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆເຊັ່ນ:	ອົງການຈັດຕັ້ງໂບດ	ຫຼື	 ອົງການຈັດຕັ້ງທຸລະ	
ກິດຕ່າງໆ.
	 ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສະອາດຈະປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນໄດ້ນັ້ນກ່ໍຕໍ່ເມື່ອມັນ
ມີການຈັດການທີ່ດີ.	ການຈັດການທີ່ດີນັ້ນຈະລວມໄປເຖິງການຝຶກອົບຮົມ	ແລະ	ສະໜັບສະ 
ໜູນຄົນງານທີ່ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສະອາດແຫ່ງນັ້ນ	 ແລະ	 ການເຮັດວຽກ 
ຮ່ວມກັນກັບສູນພື້ນຟູຊັບພາຍາກອນ,	ກັບຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນພິດ	ຕະຫຼອດຮອດອຳນາ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນນຳອີກ.

ການເລືອກສະຖານທີ່
ຂັ້ນຕອນທຳອິດແມ່ນການວາງແຜນການຄືການເລືອກສະຖານທີ່ເຮັດບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍ້ືອທີ່ 
ສະອາດ.	 ສະຖານທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງການໃຫ້ມີການປະເມີນສະຖານທີ່	 (ການ 
ລົງຕິດແທດກັບສະຖານທີ່ນັ້ນ)	 ກ່ອນຈະມີການສ້າງ.	 ນີ້ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ສຶກສາເບິ່ງ	
ປະເພດຂອງດິນ	ແລະ	ກ້ອນຫິນ,	ຊະນິດຂອງພືດທີ່ເກີດຢູ່ແຖວນັ້ນ	ແລະ	ຕ້ອງໃຫ້ຫ່າງຈາກ	
ແຫຼ່ງນ້ຳ,	 ບ່ອນຢູ່ອາໄສ	ແລະ	ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ວ່າເຂດຂອງບ່ອນສະໜອງອາຫານການ
ກິນ.	ເພື່ອສຸຂະພາບ	ແລະ	ຄວາມປອດໄພ;	ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສະອາດນັ້ນຢ່າງໜ້ອຍຄວນ	
ຈະ:

●	ຫ່າງຈາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳ	150	ແມັດ.
● ຫ່າງຈາກແຫຼ່ງນ້ຳສະອາດ	250	ແມັດ	ເຊັ່ນ:	ສາຍນ້ຳ,	ໜອງ,	ບຶງ.
● ຫ່າງຈາກປ່າສະຫງວນ	250	ແມັດ.
● ຫ່າງຈາກບ້ານເຮືອນ	ແລະ	ຈາກນ້ຳສ້າງ	ແລະ	ແຫຼ່ງນ້ຳດື່ມອື່ນໆ	500	ແມັດ.
● ຫ່າງຈາກເສັ້ນຮອຍແຕກຂອງແຜນດິນໄຫວ	500	ແມັດ.

ພື້ນຂອງກອງຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນຕ້ອງໃຫ້ສູງກ່ວາລະດັບທາງນ້ຳໄຫຼພື້ນດິນ	2	ແມັດ.

ການເຮັດບ່ອນຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ
ຂະໜາດຂອງບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອມັນຈະຂຶ້ນກັບຈຳນວນຂອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຈະໃສ່.	 ກອງຂີ້ເຫຍື້ອ
ທັງໝົດຄວນຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນຂອງຂຸມກວ້າງກວ່າສ່ວນເທິງ	 ເພາະວ່າຈະປ້ອງກັນການເຈື່ອນ 
ຂອງດິນ.		ຮູບຮ່າງຂອງຂຸມແບບນີ້ຍັງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອແໜ້ນ	ເພາະວ່າມັນຈະມີນ້ຳໜັກ
ທາງເທິງຫຼາຍກ່ວາທາງລຸ່ມ.
	 ເຄື່ອງໝາຍທ່ີຕິດໄວ້ຢູ່ທາງເຂົ້າຂອງກອງຂີ້ເຫຍ້ືອພ້ອມກັບມີຊົ່ວໂມງທີ່ບອກເວລາ 
ເປີດຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນງານຢູູ່ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍ້ືອຄວບຄຸມໄດ້ດີກວ່າວ່າມີຫຍັງຖິ້ມລົງໄປແດ່,	
ຖິ້ມແນວໃດ	ແລະ	ຖິ້ມເມື່ອໃດ.



508 ຂີ້ເຫຍື້ອ: ການປ່ຽນແປງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສຸຂະພາບເປັນຊັບພະຍາກອນ

	 ຖ້າມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນສະໜອງການປ້ອງກັນເສັ້ນດິນ,	 ຊັ້ນຂອງຢາງໜາ	 ແລະ	 
ແຜ່ນຜ້າຈະປ້ອງກັນໄດ້ດີກວ່າ	ແລະ	ລະບົບຂອງທໍ່ລະບາຍອາຍແກັດ	ແລະ	ຈັກດູດນໍ້າເພື່ອ	
ມາດູດນ້ຳເປື້ອນອອກ.

Sad

ສ້າງຂຸມຖ້ິມຂ້ີເຫຍ້ືອໄດ້ດີ ແລະ ມີອຸປະກອນດີ

-	ຊັ້ນເທິງສຸດ	1	ແມັດ	
ເປັນຊັ້ນດິນແໜ້ນ

-	ຊັ້ນກາງ		½	ແມັດເປັນຊັ້ນຫີນແຮ່

-	ຊັ້ນລຸ່ມສຸດ	ຢ່າງໜ້ອຍ	1	ແມັດ	
ເປັນຊັ້ນດິນດາກ	

ເສັ້ັ້ນທາງເພື່ອເອົາ
ເຊື້ອໄຟອອກເຊັ່ນ:	
ຊາຍ,	ດິນ	ແລະ	
ແຫລ່ງນ້ຳ

ກອງຝຸ່ນບົ່ມ
ທີ່ປົກຄຸມໄວ້

ສິ່ງປ້ອງກັນມີເຄື່ອງມື	
ແລະ	ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງ
ກັນ	ສຳລັບກຳມະ
ກອນທັງໝົດໃນນີ້

ຫ້ອງນ້ຳ	ແລະ	ແຫຼ່ງ
ນ້ຳເພື່ອສະລ້າງພາຍ
ຫຼັງການຈັດການ
ກັບຂີ້ເຫຍື້ອ

ທໍ່ສົ່ງອາຍ
ແກັດອອກ

ຮົ້ວອ້ອມໝົດ
ທຸກດ້ານ	ຊຶ່ງ
ມີປະຕູເຂົ້າ

ຖັງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອ
ທີ່ສາມາດນຳ

ໄປປ່ຽນຮູບ	ແລະ	
ນຳກັບມາໃຊ້

ໃໝ່ໄດ້

ການເຮັດກຳແພງ
ເນີນຂອງຂຸມເພື່ອ
ກັນເຈື່ອນ

ແຖວຊັ້ນຂອງຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອມີ 3 ຊັ້ນ:ແຖວຂອງຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອ
ເພື່ອປ້ອງກັນທາງນ້ຳໃນພື້ນດິນ,	 ຂຸມ 
ຂີ້ເຫຍື້ອຕ້ອງການແຖວຊັ້ນປ້ອງກັນຢູ່
ພື້ນ.	ການເຮັດແຖວທີ່ດີ	ສາມາດເຮັດ 
ໄດ້ໂດຍການເຮັດຊັ້ນດິນດາກ,	 ຊັ້ນ 
ຫິນແຮ່	 ແລະ	 ຊັ້ນດິນໃຫ້ມັນແໜ້ນ.	 
ການເຮັດຂຸ່ມຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ມີ
ດິນດາກທີ່ໜຽວ	 ຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດ
ຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
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ພາຍຫຼັງທີ່ປິດຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອສຳເລັດສົມບູນແລ້ວ, ຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຈັດການມາດີນັ້ນ 
ອາດຈະກາຍເປັນພື້ນທີ່ທີ່ຂຽວງາມ ແລະ ອາກາດສົດໃສ.

ການເຮັດ ຂຸມຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຕື່ມ
ວິທີທີ່ທ່ານຈະເຮັດຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອເພີ່ມຕື່ມແມ່ນຈະຂຶ້ນກັບປະລິມານຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ,	 ເວລາໃນ	
ການປະຕິບັດວຽກ	ແລະ	ກໍ່ຂຶ້ນກັບສະພາບອາກາດຂອງທ້ອງຖິ່ນນຳ.
	 ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຝົນຕົກຫຼາຍ	 ແລະ	 ມີຂີ້ເຫຍື້ອໜ້ອຍເຊ່ັນ	 ຕົວເມືອງທີ່ມີການປະ	
ຕິບັດກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນສູນ	(ເບິ່ງໜ້າ	512),	ທຸກໆອາທິດ	ຫຼື	ທຸກໆເດືອນທ່ານສາມາດຂຸດ 
ແຖວຊັ້ນຂຸມທີ່ເປັນດິນດາກ	ແລະ	ຫີນແຮ່	(ເຮັດເປັນຊັ້ນບາງໆກວ່າຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງ 
ການ).	ບາງຄົນ	ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການນຳຂີ້ເຫຍື້ອມາໃສ່,	ເພີ່ມຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອ,	ບາງຄົນເຮັດ 
ໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອແໜ້ນ	ແລະ	ປົກຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອດ້ວຍດິນ.		ການຝັງຂີ້ເຫຍື້ອເທື່ອລະໜ້ອຍແມ່ນຈະ 
ເປັນການປ້ອງກັນນ້ຳຈາກການເກັບນໍ້າໃນຂຸມໄດ້.
	 ສຳລັບຊຸມຊົນທີ່ມີຈຳນວນຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍທີ່ຈະຖິ້ມ,	 ມັນຈະເປັນການງ່າຍທີ່ສຸດໃນ 
ການຂຸດຂຸມທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່.	 ກຳມະກອນເອົາຂີ້ເຫຍື້ອລົງໃສ່ຂຸມຕາມຂະໜາດທີ່ໄດ້ນຳ	
ມາ.	ທຸກໆເທື່ອຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໄດ້ຖິ້ມລົງໄປໃນຂຸມແມ່ນຖືກບີບອັດບໍ່ວ່າໃນຊັ້ນໃດໆ	ຈາກນັ້ນ	ເອົາ 
ໃບໄມ້ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍມາປົກ	(ເຊັ່ນໃບປາມ,	ໃບຕອງກ້ວຍ	ຫຼື	ໃບ	ປາມເມໂຕ)	ແລະ	ເອົາ	
ດິນປົກ	ຫຼື	ເອົາ	ດິນ,	ຫີນແຮ່	ແລະ	ຊາຍປົກ.	ຊຶ່ງການເຮັດແບບນີ້	ຈະເປັນການປ້ອງກັນກິ່ນ 
ເໝັນ	 ແລະ	 ແມງໄມ້ຕ່າງໆມາໄຂ່ເພາະພັນໃສ່.	 ການສ້າງຫຼັງຄາທີ່ໃຫຍ່ເທິງປາກຂຸມແມ່ນ 
ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນນ້ຳຝົນໄດ້.

ການປິດຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອ
ເມື່ອຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອເຕັມແລ້ວ	 ຄວນຈະປິດຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນດ້ວຍຊັ້ນດິນຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ເລິກ	 90	
ຊັງຕີແມັດ.	 ດອກໄມ້ທຳມະຊາດ	 ຫຼື	 ຫຍ້າສາມາດປູກເທິງຂຸມນັ້ນໄດ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນໜ້າ 
ດິນປົກກະຕິ.	ແຕ່ວ່າຫ້າມປູກພືດປະເພດທີ່ກິນໄດ້ເຊັ່ນວ່າ	ຜັກ	ຫຼື	ໝາກໄມ້.	ໃນໄລຍະພືດ 
ທີ່ປູກກຳລັງຟື້ນໂຕນັ້ນມັນຈະເປັນການດີທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັດມາກິນຫຍ້ານັ້ນ.
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ບັນຫາກັບບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສະອາດຖືກສຸຂະອະນາໄມ
ຂຸມທີ່ເປັນບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ	ແລະ	ປິດມັນດ້ວຍດິນອາດຈະບຳລຸງຮັກສາໃຫ້ປອດໄພຈາກບັນ 
ຫາຈຳນວນໜຶ່ງ.	 ແຕ່ວ່າມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນຫາເພີ່ມຂຶ້ນຖ້າວ່າຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນທາດແຫຼວ	
ແລະ	ແກັດມີເທນ	(Methane)	ຍັງຢູ່ໃນຂຸມ.

ຂອງເປື້ອນທີ່ເປັນທາດແຫຼວ (Leachate)
ຖ້າວ່ານ້ຳຝົນແຊ່ໃນຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອ	 ມັນຈະເພີ່ມກິ່ນເໝັນໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນທາດແຫຼວຊຶ່ງມັນ 
ຈະນຳເອົາສານພິດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນໄປກັບແຫຼ່ງນ້ຳໃນພື້ນດິນ.	 ນີ້ແມ່ນເປັນສາເຫດວ່າເປັນ
ຫຍັງມັນຈິ່ງສຳຄັນຕໍ່ສາຍແຖວຊັ້ນໃນຂຸມທີ່ດີ	 ແລະ	 ບໍ່ເຮັດຂຸມຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັບແມ ່
ນ້ຳ,	ສາຍນ້ຳ,	ຫຼື	ໜອງ.
	 ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປ້ອງກັນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນທາດແຫຼວນ້ີແມ່ນຄວນເຮັດຫຼັງຄາປົກ 
ຂຸມຂ້ີເຫຍ້ືອນ້ີ,	ຫືຼ	ເອົາຜ້າໃບ,	ຫືຼ	ແຜ່ນຢາງປົກຄຸມໄວ້,	ຈົນກ່ວາມັນຈະປິດຂຸມນ້ັນ.

ອາຍແກັດອັນຕະລາຍ
	 ໃນບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ປົນກັນ,	 ເຊື້ອແບັກທີເລຍສາມາດຈະເລີນເຕີບ 
ໂຕ	 ແລະ	 ສາມາດສ້າງອາຍແກັດມີເທນ.	 ແກັດມີເທນນີ້ສາມາດລະເບີດອອກ	 ຫຼື	 ຕິດໄຟ 
ໄດ້ຖ້າວ່າບໍ່ມີການຈັດການທີ່ດີທີ່ປອດໄພ	ແລະ	ມັນຈະເຮັດໃຫ້ພາວະໂລກຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນອີກ	 
(ເບິ່ງໜ້າ	 39	 ).	 ໃນຫຼາຍໆບ່ອນ,	 ແກັດມີເທນຈາກບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນຖືກກັກເກັບໄວ້	 
ແລະ	 ນຳມາໃຊ້ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ.	 ຖ້າວ່າທ່ານບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນທີ່ຈະເຮັດວິທນີ້	 
ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຈັດການກັບແກັດມີເທນແມ່ນເຮັດທໍ່ລະບາຍໃຫ້ອາຍແກັດມີເທນອອກ.	
	 ປ່ອງລະບາຍແກັດມີເທນປະກອບດ້ວຍປ່ອງລະບາຍທີ່ເຮັດດ້ວຍຫີນນ້ອຍເຮັດ 
ເປັນຮູບຊົງກົມ	 ແລະ	 ສີ່ລ່ຽມໂດຍເຮັດເປັນຕາໜາງ,	 ຫຼື	 ທ່ານສາມາດໃຊ້ກະຖັງຂະໜາດ	 
200	 ລິດ	 ໂດຍເຈາະກົ້ນກະຖັງເປັນຮູເປັນທໍ່ລະບາຍກໍ່ໄດ້.	 
ຄວາມສູງຂອງທໍ່ລະບາຍແມ່ນເຮັດໃຫ້ສູ່ງເທົ່າໆກັບ 
ຄວາມສູງຂອງກອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.	 ຈຳນວນ 
ຂອງທໍ່ລະບາຍທີ່ຈຳເປັນແມ່ນຈະ 
ຂຶນ້ກັບຂະໜາດຂອງຂມຸ		ແລະ		 
ປະເພດຂອງຂີ້ເຫຍື້ອໃນບ່ອນ
ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນ.	
 ບ່ອນຖ້ິມຂ້ີເຫຍ້ືອທ່ີປິດ
ແລ້ວ	ແລະ	 ມີຫຍ້າເກີດຂຶ້ນແລ້ວ	 ອາດຍັງຄົງມີ
ແກັດມີເທນປ່ອຍອອກມາຢູ່.	 	 ຖ້າວ່າມີບ່ອນທີ ່
ຫຍ້າຕາຍ,	ນີ້ແມ່ນເປັນເຄື່ອງໝາຍວ່າ	ແກັດມີເທນ 
ແມ່ນກຳລັງຮົ່ວໄຫຼອອກມາຈາກບ່ອນຝັງຂີ້ເຫຍື້ອ 

ທໍ່ສົ່ງແກັດໃນບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ.



511ຂີ້ເຫຍື້ອ: ການປ່ຽນແປງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສຸຂະພາບເປັນຊັບພະຍາກອນ

ນັ້ນ.		ເຮັດປ້າຍ	ແລະ	ເຕືອນໃຫ້ຜູ້ຄົນຢູ່ຫ່າງໆຈາກສະຖານທີ່ນັ້ນຢ່າງໜ້ອຍ	10	ແມັດ	ເພາະວ່າ 
ການລະເບີດ	 ຂອງແກັດມີເທນອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້.	 ນັກວິຊາການມືອາຊີບທີ່ມີປະສົບການ	 
ຄວນຈະກວດສອບເບິ່ງບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອຕັດສິນໃຈຫາວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປ້ອງກັນການ
ລະເບີດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ການເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອໝົດໄປ
ຊຸມຊົນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກແມ່ນກຳລັງຊອກຫາວິທີໃນການຫຼຸດຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອໃຫ້ໝົດໄປ,	
ຕໍ່ກັບເປົ້າໝາຍຂອງການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ໝົດໄປ.	 ການເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອໝົດໄປໝາຍ 
ເຖິງການຫຼຸດຈໍານວນຂີ້ເຫຍື້ອ		ຫຼື	ການນຳເອົາຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເຫຼືອໄປປ່ຽນຮູບໃໝ່	ເພື່ອໃຫ້ກັບຄືນ 
ສູ່ທຳມະຊາດ	ຫືຼ	ກັບສູ່ຕະຫຼາດ	ໃນທາງທ່ີປົກປັກຮັກສາສຸຂະພາບ	ແລະ	ສະພາບແວດລ້ອມ.
	 ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ະຈະເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອໝົດໄປ,	 ບັນດາອຸດສະຫະ	
ກຳຕ່າງໆຕ້ອງສ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ໄດ້ພຽງຄັ້ງດຽວໃຫ້ 
ໜ້ອຍລົງ	ຫຼື	ໝົດໄປເຊັ່ນຢາງ.	ຕົວເມືອງທັງນ້ອຍ	ແລະ	ໃຫຍ່ຕ່າງໆສາມາດພັດທະນາໂຄງ 
ການຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນທາດແຂງທີ່ເອົາມາເຮັດຝຸ່ນບົ່ມໄດ້,	ທີ່ປ່ຽນຮູບໃໝ່ໄດ້	ແລະ	ຫຼຸດຈໍານວນ 
ຂີ້ເຫຍື້ອລົງໄດ້.	 ເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດນັ້ນ,	 ການວາງແຜນຕ້ອງປະກອບດ້ວຍບຸກຄົນ 
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນເຂົ້າຮ່ວມນຳ.	 (	 ເພື່ອສຶກສາເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການເຮັດ	
ໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອໝົດໄປ	ເບິ່ງໜ້າຊັບພະຍາກອນ.)

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເມືອງໃນການກໍາຈັດ
ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການເອົາຊະນະມັນ

	 ໂກວາລຳ,	 ແມ່ນໜຶ່ງໃນຫາດຊາຍທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດອິນເດຍ,	 ມັນ 
ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.	 ແຕ່ວ່າການທ່ອງທ່ຽວໃນຫາດຊາຍໂກວາ 
ລຳ	ໃກ້ຈະສິ້ນສຸດລົງ	ເພາະວ່າມີຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍໂພດ.
	 ໃນໄລຍະ	 30	 ປີຂອງການທ່ອງທ່ຽວ,	 ຫາດຊາຍໂກວາລຳແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີວິທີ່ທີ່ປອດໄພໃນ 
ການທຳລາຍຂີ້ເຫຍື້ອເລີຍ.	 ບໍ່ມີກະຖັງຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ,	 ບໍ່ມີໂຄງການປ່ຽນຮູບຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ກັບມາໃຊ້ໄດ ້
ໃໝ່,	 ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມກໍ່ມີໜ້ອຍ	 ແລະ	 ຈຳນວນຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະປີແມ່ນຫຼຸດລົງ.	 ຜູ້ຮັບຜິດ 
ຊອບຫາດຊາຍໂກວາລຳໄດ້ຝັງຂີ້ເຫຍື້ອຂອງພວກເຂົາ.	 ຖົງຢາງກໍ່ໄດ້ກີດຂວາງທໍ່ລະບາຍນ້ຳເປື້ອນ 
ໃນຕົວເມືອງ,	ຍຸງເກີດແຜ່ພັນໃນກອງຂີ້ເຫຍື້ອ	ແລະ	ຕົວເມືອງກໍ່ເປິເປື້ອນ	ແລະ	ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຄົນ 
ກໍ່ບໍ່ດີ.
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ຕັ້ງເຕົາຈູດຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ	 ແຕ່ວ່າມີຫຼາຍຄົນໄດ້ມີການໂຕ້ຖຽງກັນວ່າ	 ການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຈະ 
ເປັນພຽງແຕ່ປ່ຽນຂີ້ເຫຍື້ອເປັນຄັວນພິດ	 ແລະ	 ຂີ້ເຖົ່າຂອງມັນຈະປິວໄປກັບອາກາດ.	 ພາຍຫຼັງການ	
ໂຕ້ຖຽງກັນຫຼາຍຢ່າງ,	 ເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ	 ແລະ	 ລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ຂໍໃຫ້ບັນ 
ດາກຸ່ມທີ່ຄັດຄ້ານໃຫ້ຄຳແນະນຳຂອງຕົວເລືອກ.
	 ນຳໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮຽກວ່າກຸ່ມອານຸລັກແທນໂນ.	 ຊຸມຊົນທີ່ສະເໜີລະບົບເຮັດໃຫ້ຂີ ້
ເຫຍື້ອເປັນສູນ.	 ຜູ້ຄົນຈາກຊຸມຊົນອື່ນໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມຊຸມຊົນແຫ່ງນີ້ເພື່ອແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ 
ກ່ຽວກັບລະບົບການເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອເປັນສູນ.	 ຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງຊື່	 ໝູລາລິ	 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນສິ່ງທີ ່
ລາວໄດ້ເຮັດ	ແລະ	ໄດ້ຂາຍຊາມ,	ຈອກ,	ບ່ວງ,	ກະເປົາ	ແລະ	ສິນຄ້າທີ່ເປັນປະໂຫຍດອື່ນໆຈາກກະ 
ໂປະໝາກພ້າວ,	ໃບປາມ	ແລະ	ເສດເຈັ້ຍທີ່ຖິ້ມແລ້ວ.	ຈາກການສົ່ງເສີມການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ	ແລະ	ວິທີ
ໃໝ່ຂອງການນຳເອົາສິ່ງຂອງທີ່ຖິ້ມແລ້ວກັບມາໃຊ້ໃໝ່	ແລະ	ລະບົບເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອເປັນສູນໃນຫາດ
ຊາຍໂກວາລຳ	ກໍ່ໄດ້ກຳເນີດຂຶ້ນ.
	 ບໍ່ພໍທໍ່ໄດປີ,	ຫາດຊາຍໂກວາລຳກໍ່ກັບມາສະອາດ	ແລະ	ສວຍງາມ	ແລະ	ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ 
ກ່ວາທີ່ເຄີຍເປັນມາ.	 ໃນປັດຈຸບັນນີ້	 ແມ່ນໄດ້ມີສິ່ງດຶງດູດໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ເຊັ່ນ:	 ສູນຂີ້ເຫຍື້ອ	
ເປັນສູນ.	ຫຼາຍຮ້ານອາຫານແມ່ນໄດ້ໃຊ້ກະໂປະ	ໝາກພ້າວເຮັດຈອກ	ແລະ	ໃຊ້ໃບໄມ້ເຮັດຈານ.	ຜູ້ຍິງ 
ຈາກສູນຂີ້ເຫຍື້ອເປັນສູນໄດ້ປູກຜັກ	ແລະ	ໝາກກ້ວຍໃສ່ດິນທີ່ໄດ້ປັບໃຫ້ເປັນດິນທີ່ມີທາດບຳລຸງລ້ຽງ	
ແລະ	ຕົວເມືອງໄດ້ສ້າງໂຮງງານທີ່ໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງມະນຸດ	ແລະ	ສັດເພື່ອສ້າງພະລັງງານໄຟຟ້າ.
	 ຫາດຊາຍໂກວາລຳ	 ແມ່ນກາຍເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຕ່າງໆໃນປະເທດອິນເດຍ	 ແລະ	 
ໃນໂລກໂດຍການສະແດງເຖິງການເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອເປັນສູນສາມາດພື້ນຟູ	 ແລະ	 ປັບປຸງສຸຂະພາບ 
ຂອງຊຸມຊົນ	ແລະ	ທຳມະຊາດອັນສວຍງາມ	ແລະ	ເປັນການປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມ	ໃຫ້ແກ່ຄົນ	
ຮຸ່ນຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ.

ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ກົດໝາຍ
ລັດຖະບານສ່ວນໃຫຍ່ມີນະໂຍບາຍ	ແລະ	ມີທິດຊີ້ນຳສຳລັບການຈັດການກັບຂີ້ເຫຍື້ອ.	ໜຶ່ງ 
ໃນເປ້ົາໝາຍຂອງການປະຕິບັດຂອງຊຸມຊົນແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່ານະໂຍບາຍຕ່າງໆ
ເຫຼົ່ານັ້ນຈະປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຄົນ	ແລະ	ສະພາບແວດລ້ອມ.		ແລະ	ອັນອື່ນໆແມ່ນເພື່ອ 
ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຖ້າວ່າມັນບໍ່ຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ.
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ປະເທດຟີລິບປິນໄດ້ອອກກົດໝາຍຫ້າມຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບຂີ້ເຫຍື້ອເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນ

ເປັນເວລາຫຼາຍປີມາແລ້ວ,	ຂີ້ເຫຍື້ອໃນປະເທດຟີລິບປິນໄດ້ກອງສູງຂຶ້ນໃນບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໆໄປ	
ຫຼື	 ໄດ້ຈູດຖິ້ມ.	 ແຕ່ວ່າມົນລະພິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍ,	 ຫຼາຍໆຊຸມຊົນໄດ ້
ເລີ່ມຕົ້ນກົດດັນໃຫ້ລັດຖະບານປະກາດຫ້າມຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ,	 ເພື່ອສ້າງໂຄງການການປ່ຽນຮູບຂີ້ເຫຍື້ອ	
ໃຫ້ກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້	ແລະ	ເພື່ອປ້ອງກັນການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອແບບບໍ່ມີການຄວບຄຸມ.
	 ການລົນນະລົງແມ່ນໄດ້ເລີ່ມໃນປີ	1985	ພ້ອມທັງໂຄງການໃຫ້ການສຶກສາ.	ນັກລົນນາລົງ 
ໄດ້ເດີນທາງຂ້າມປະເທດເພື່ອໄປໃຫ້ການສຶກສາແກ່ຊຸມຊົນຕ່າງໆ	 ກ່ຽວກັບວິທີທາງທີ່ດີກວ່າ	 ເພື່ອ 
ປ້ອງກັນຂີ້ເຫຍື້ອຈາກການສ້າງຂຶ້ນ.	 ພວກເຂົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ເຫັນວິທີຂອງການຫຼຸດຂີ້ເຫຍື້ອ	 
ແລະ	 ວິທີແຍກຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ,	 ເພື່ອນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່	 ຫຼື	 ປ່ຽນຮູບຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ສາມາດນຳ 
ກັບມາໃຊ້ໄດ້ໃໝ່.	 ພວກເຂົາໄດ້ເຊື້ອເຊີນຜູ້ຄົນຈາກຄົນເດີນດິນໝົດທຸກຄົນ,	 ຈາກຊາວນາຮອດນັກ	
ການເມືອງ	ຮອດພະສົງ,	ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຫຼຸດຂີ້ເຫຍື້ອໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.
	 ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ,	ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ການສຶກສາແກ່ຊຸມຊົນ	ແລະ	ພະນັກງານລັດກ່ຽວກັບ 
ສິ່ງທີ່ເປິເປື້ອນທີ່ເປັນພິດທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ.	ນັກລົນນະລົງໄດ້ສະແດງເຖິງວິທີ
ຂອງສິ່ງທີ່ເປັນພິດຈາກການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ປ່ຽນແປງສິ່ງຕ່າງໆໃນໄຂ່	ແລະ	ໃນອາຫານອື່ນໆ.
	 ຄວາມກົດດັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ຜົນຕອບແທນຂອງລັດຖະບານເມື່ອການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ
ໄດ້ຖືກປະກາດຫ້າມໃນປີ	 1999	 ໂດຍກົດໝາຍໃໝ່ທີ່ຮຽກວ່າ	 ການປະຕິບັດການອາກາດສະອາດ.	
ໃນປີ	 2000,	 ລັດຖະບານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການການປ່ຽນຮູບຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ກັບມາໃຊ້ໃໝ່	 ແລະ	 ຍັງໄດ ້
ຜ່ານກົດໝາຍ	 ເພື່ອປ່ຽນກອງຂີ້ເຫຍື້ອເປີດຕ່າງໆ	 ມາເປັນບ່ອນຖີມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖືກສຸຂະອະນາໄມ.	
ໃນປີ	2001,	ລັດຖະບານໄດ້ຜ່ານໂຄງການການຈັດການລະບົບນິເວດວິທະຍາຂອງຂີ້ເຫຍື້ອຂຶ້ນ	ເພື່ອ 
ສ້າງສູນຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນໃນຫຼາຍໆຕົວເມືອງ.	ນັກລົນນະລົງຍັງດຳເນີນເຮັດວຽກ	ເພື່ອສ້າງຄວາມ	
ໝັ້ນໃຈວ່າກົດໝາຍສ້າງປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສ່ວນໃຫຍ່ເຊັ່ນ:	ຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ,	ຄົນແຍກ 
ຂີ້ເຫຍື້ອ,	ຄົນທີ່ປ່ຽນຮູບຂີ້ເຫຍື້ອ.
	 ກົດໝາຍແບບນີ້ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍໃນການສ້າງມາດຕະຖານສຳລັບວິທີການຈັດການກັບ 
ຂີ້ເຫຍື້ອ.	 ເມື່ອຜູ້ຄົນສ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂີ້ເຫຍື້ອຂອງພວກເຂົາເອງ	ແລະ	ກົດດັນໃຫ້ຜູ້ສ້າງກົດ	
ໝາຍສ້າງ	ແລະ	ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງຍຸຕິທຳ,	ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ວຍກັນໝົດ.


