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ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃນຊົນນະບົດ	ຫຼື	ໃນເມືອງໃຫຍ່,	ທ່ານກໍ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນອ່າງໂຕ່ງເຊັ່ນກັນ.	
ອ່າງໂຕ່ງແມ່ນບໍລິເວນທີ່ດິນທີ່ນໍ້າຝົນ	 ແລະ	 ນໍ້າທີ່ຫິມະລະລາຍລວມກັນເຂົ້າເປັນອັນດຽວ	
ເຊັ່ນ:	 ຫ້ວຍຮ່ອງ,	 ແມ່ນໍ້າ,	 ທະເລສາບ	ຫຼື	 ດິນທີ່ປຽກຊຸ່ມ.	 ອ່າງໂຕ່ງຍັງຖືກເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງ	
ວ່າອ່າງເກັບນໍ້າ	 ເພາະວ່າເນື້ອທີ່ດິນຢູ່ເທີງພູ	 ແລະ	 ຕົ້ນນໍ້າໄດ້ຮັບເອົານໍ້າທັງໝົດ	 ແລະ	 ຫຼັງ	
ຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄຫຼລົງພູລົງສູ່ຕົ້ນນໍ້າ.
	 ອ່າງໂຕ່ງອາດຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່	 ຊຶ່ງສາມາດກວມເນື້ອທີ່ເຖິງຫຼາຍພັນກິໂລເມັດ;	
ຫຼື	 ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັບເປີ້ນພູ.	 ຢູ່ໃນອ່າງໂຕ່ງແຕ່ລະແຫຼ່ງນໍ້າຈະໄຫຼຈາກ	
ທີ່ສູງລົງສູ່ທີ່ຕໍ່າ	 ເຊັ່ນ:	 ລົງຈາກພູສູງລົງສູ່ເປີ້ນພູບ່ອນທີ່ມີອ່າງໂຕ່ງຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍແຫ່ງ	
(ຫ້ວຍຮ່ອງຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະ	ທາງນໍ້າອື່ນໆທີ່ໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນໍ້າ	ແລະ	ທະເລ).	ສາມາດເບິ່ງ
ການແຕ້ມແຜນວາດຂອງອ່າງໂຕ່ງຂະໜາດຕ່າງໆໃນໜ້າຕໍ່ໄປ.
	 ອ່າງໂຕ່ງທີ່ອຸດົມສົມບູນສາມາດປົກປ້ອງການສະໜອງນໍ້າ,	 ການບໍາລູງຮັກສາປ່າ,		
ພືດພັນ,	 ສັດປ່າ,	 ຮັກສາດິນໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ	 ແລະ	 ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນໃຫ້ສາມາດຢູ່	
ດ້ວຍໂຕເອງ.	ຖ້າອ່າງໂຕ່ງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງເຊັ່ນວ່າ	ປ່າໄມ້ຖືກທໍາລາຍໂດຍການຕັດໄມ	້
ທໍາລາຍປ່າ,	 ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃສ່	 ຫຼື	 ການສ້າງຖະນົນຫົນທາງ,	 ເຮືອນ	 ແລະ	 ເຂື່ອນ	 ສາມາດ	
ທໍາລາຍອ່າງໂຕ່ງ	 ແລະ	 ແຫ່ງນໍ້າຂອງມັນເອງ.	 ນີ້ມັນສາມາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດ	
ຂອງດິນເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊຸມຊົນຢູ່ຢ່າງອຸດົມສົມບູນ	 ແລະ	 ມັນນໍາໄປເຖິງບັນຫາສຸຂະພາບ,	
ຄວາມອຶດຫີວ	 ແລະ	 ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ.	 ການວາງແຜນເພື່ອດໍາເນີນການປ່ຽນແປງວິທ	ີ
ຂອງກະແສນໍ້າໄປເຖິງອ່າງໂຕ່ງ	ແລະ	ນໍ້າ	ແລະ	ດິນສາມາດມີການປັບປຸງ	ແລະໃຊ້	ແລະ	ສາ	
ມາດປ້ອງກັນບັນຫາໃນອະນາຄົດຄືແນວໃດ.
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ໜ້າທີ່ຂອງອ່າງໂຕ່ງ
ສຸຂະພາບຂອງທຸກໆຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະ	
ທົບຈາກການທີ່ອ່າງໂຕ່ງຖືກທໍາລາຍ.	 ເພື່ອ	
ຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງຄວາມສໍາຄັນຂອງອ່າງ	
ໂຕ່ງຕໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ວມ,	 ມັນຊ່ວຍໃຫ	້
ເຮົາຄິດເຖິງແມ່ນໍ້າ	 ແລະ	 ຫ້ວຍຮ່ອງປຽບສະ	
ເໝືອສາຍເລືອດຂອງໜ່ວຍໂລກ.	ພວກມັນໄດ	້
ນໍາເອົາແມ່ນໍ້າໄຫຼຜ່ານແຜ່ນດິນຄືກັນກັບ	
ເລືອດທີ່ລໍ່ລ້ຽງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ.	 ພວກ	
ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ຍ້ອນມີເລືອດລໍ່ລ້ຽງຮ່າງ	
ກາຍ,	ສະພາບແວດລ້ວມກໍ່ຕ້ອງການນໍ້າ
ເພື່ອການຄົງຢູ່ເຊັ່ນກັນ.

ນີ້ແມ່ນບໍລິເວນ
ອ່າງໂຕ່ງນ້ອຍ.

…ແມ່ນພາກສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງອ່າງໂຕ່ງ.

ຂອບເຂດຂອງອ່າງໂຕ່ງຈາກຈອມພູ
ໄປຈົນຮອດເປີ້ນພູ.

ຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ 
ນໍ້າຢູ່ຕາມລະເລສາບ, ແມ່ນໍ້າ ແລະ ມະຫາ  

ສະໝຸດຕ່າງໆລະເຫີຍອາຍຂຶ້ນສູ່ 
ທ້ອງຟ້າ. ນໍ້າຍັງຖືກປ່ອຍຈາກພືດ 

ພັນ ແລະ ຈາກດິນອີກດ້ວຍ.

ນໍ້າຊືມລົງສູ້ພື້ນດິນບ່ອນທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ອຸດົມສົມບູນ. ມັນຍັງຊຶມເຂົ້າພື້ນດິນ 
ແລະ ຖືກເກັບໄວ້ໃນນໍ້າໃຕ້ດິນ ຊຶ່ງມັນແມ່ນແຫຼ່ງຂອງນໍ້າສ້າງ ແລະ ນໍ້າພຸ.

ເມກໄດ້ທ້ອນໂຮມນໍ້າ ແລະ ປ່ອຍລົງສູ່ໜ່ວຍ 
ໂລກດ້ວຍຮູບແບບຂອງຝົນ ແລະ ຫິມະ.

ວົງຈອນຂອງນໍ້າ
ນໍ້າແມ່ນມີການເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.	
ບາງຄັ້ງກໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍດ້ວຍການໄຫຼຄືກັນກັບກະແສນໍ້າໄຫຼ.	ບາງຄັ້ງມັນເຄື່ອນຍ້າຍດ້ວຍການ	
ປ່ຽນຮູບຈາກທາດແຫຼວເປັນອາຍ	ຫຼື	 ເປັນທາດແຂງ	 ເຊັ່ນ:	ນໍ້າກອນ	ຫຼື	ຫິມະ.	ແຕ່ວ່າປະລ	ິ
ມານຂອງນໍ້າຢູ່ໃນໂລກນີ້ແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີການປ່ຽນແປງ.	 ນໍ້າທັງໝົດມັນມີການເຄື່ອນຍ້າຍ	
ຈາກທ້ອງຟ້າລົງສູ່ໜ່ວຍໂລກ,	 ຊືມລົງສູ່ພື້ນດິນ,	 ໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນໍ້າ,	 ບຶງ	 ແລະ	ມະຫາສະໝຸດ	
ຕ່າງໆ	 ແລະ	 ກ່ໍລະເຫີຍອາຍຂຶ້ນເທິງຟ້າຄືເກົ່າ.	 ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງນໍ້າແມ່ນເອີ້ນວ່າວົງ	
ຈອນຂອງນໍ້າ.	

ນໍ້າໄຫຼຜ່ານໜ້າດິນລົງສູ່
ຫ້ວຍຮ່ອງ, ທະເລສາບ, 
ແລະ ແມ່ນໍ້າຕ່າງໆ.
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ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຢູ່ສ່ວນລຸ່ມຂອງ 
ອ່າງໂຕ່ງມັນຈະເປັນໜອງບຶງ, 
ດິນຢູ່ບ່ອນນີ້ເປັນບ່ອນກັ່ນຕອງ ແລະ 
ທໍາຄວາມສະອາດນໍ້າໃນຂະນະທີ່
ນໍ້າໄຫຼລົງມາ. ໜອງບຶງຍັງສາມາດ
ກັ່ນຕອງສານເຄມີທີ່ປົນເປື້ອນຢູ່ນໍາ 
ນໍ້າອອກອີກດ້ວຍ.

ເມື່ອມີນໍ້າໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນໍ້າຊ້າໆຜ່ານດິນ, ມັນເຮັດ 
ໃຫ້ປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ຕາມແມ່ນໍ້າໃນລະດູຝົນ  
ແລະ ມັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ໄພນໍ້າຖ້ວມຫຼຸດລົງ 
ເວລາມີພາຍຸມາ. 

ຄົນ, ປາ ແລະ ສັດຕ່າງໆສາມາດດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໄດ ້
ຍ້ອນມີນໍ້າໄຫຼຢູ່ຕາມແມ່ນໍ້າ  ແລະ ຮ່ອງນໍ້າຕ່າງໆ.

ພຶດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ໄວຂອງນໍ້າຝົນທີ່ຕົກລົງມາ ເພາະວ່າ 
ມັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນໍ້າຝົນຊືມລົງສູ່ 
ພື້ນດິນ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນໍ້າພັດ 
ເອົາດິນໄຫຼໄປບ່ອນອື່ນໆອີກດ້ວຍ. 

ອ່າງໂຕ່ງສາມາດປົກປັກຮັກສານໍ້າ ແລະ ດິນຄືແນວໃດ
ແຫຼ່ງນໍ້າຂອງອ່າງໂຕ່ງແມ່ນບໍ່ໄດ້ມາຈາກແມ່ນໍ້າ	 ແລະ	 ທະເລສາບ,	 ແຕ່ມັນມາຈາກດິນນັ້ນ	
ເອງ.	 ອ່າງໂຕ່ງທີ່ອຸດົມສົມບູນແມ່ນບ່ອນຕອບສະໜອງນໍ້າສະອາດ	 ແລະ	 ດິນທີ່ອຸດົມສົມ	
ບນູ.	ຕົນ້ໄມ	້ແລະ	ພດືພນັ	ໂດຍສະເພາະແມນ່ຫຍ້າທີເ່ກດີຢູສ່ວ່ນເທງິຂອງອາ່ງໂຕງ່	ແລະ	ຕາມ	
ແຄມຝັ່ງແມ່ນໍ້າ	 ແລະ	 ຫ້ອຍຮ່ອງຕ່າງໆສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບ	 ແລະ	 ປະລິມານນໍ້າ	
ໃຕ້ດິນ.	
	 ໂດຍການປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ອະນຸລັກນໍ້າ,	ພືດພັນ	ແລະ	ດິນ,	ພວກເຮົາສາມາດ
ປົກປັກຮັກສາອ່າງໂຕ່ງເຊັ່ນກັນ.	
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ຄໍາຖາມສໍາລັບການປຶກສາຫາລືກັນ:
	
•	ບັນຫາສຸຂະພາບຊະນິດໃດທີ່ເກີດມາຈາກການທີ່ມີນໍ້າເປື້ອນ	(ສີແດງ)	ແລະ	ຢາ	
ຂ້າແມງໄມ້	(ສີດໍາ)	ເປັນສາເຫດຕ່າງໆໃຫ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ທ້າຍນໍ້າ.
•	ທ່ານຄິດແນວໃດຖ້າອ່າງໂຕ່ງຖືກທໍາລາຍ?
•	ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອປົກປັກຮັກສາ	ຫຼື	ທົດແທນອ່າງໂຕ່ງ.

bcnbxncbເຮັດອ່າງໂຕ່ງ
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➏

ກິດຈະກໍານີ້ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຂ້ົາໃຈວ່າອ່າງໂຕ່ງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນກັບຊີວິດການເປັນຢູ່	
ຂອງຄົນຢູ່ບ່ອນນັ້ນຄືແນວໃດ.	
ເວລາ:		30	ຫາ	45	ນາທີ
ອຸປະກອນ:	ແຕ່ລະກຸ່ມກະກຽມເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ໜຶ່ງແຜ່ນ,	ອ່າງນໍ້າ,	ສໍສີ,	ສີນໍ້າ	ແລະ	ນໍ້າ.

ຫຼັງຈາກນ້ັນແມ່ນເອົາທຸກກຸ່ມມາຮວມກັນເພື່ອປຶກສາຫາລືວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນອ່າງໂຕ່ງ.		
ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນໄລຍະທາງທີ່ສິ່ງຕ່າງໆມີການເຄື່ອນຍ້າຍ	 ແລະ	 ວິທີທີ່ສາມາດສະ		
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ	ມັນມີສ່ວນປະສົມຕ່າງໆໃນອ່າງໂຕ່ງ.	

ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມລະ	3	ຫາ	5	ຄົນ.

ແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້ເອົາເຈັ້ຍຂະໜາດໃຫຍ່ໜຶ່ງແຜ່ນ,	 ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍສ່ວນ	 ແລະ	 ວາງເຈັ້ຍລົງ,		
ໃຫ້ຈົ່ງສ່ວນປາຍໄວ້ເພື່ອເວລາຈັບຂຶ້ນ.

ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມທາສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃສ່ເຈັ້ຍທີ່ມີຮູບອ່າງນໍ້າ,	 ໃຫ້ໃສ່ສີບ່ອນທີ່ສູງເປັນສີນໍ້າຕານ,		
ຮ່ອມພູເປັນສີຂຽວ,	ແມ່ນໍ້າ	ແລະ	ທາງນໍ້າເປັນສີຟ້າ.	ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາສາມາດໃສ່ສີອື່ນໆສໍາລັບ	
ສິ່ງຕ່າງໆ	ໃນຮູບຂອງອ່າງໂຕ່ງ	ເຊັ່ນ:	ສີແດງສໍາລັບບ່ອນນໍ້າເປື້ອນ,	ສີດໍາສໍາລັບຢາຂ້າແມງໄມ້,	
ນໍ້າມັນ	ແລະ	ສານເຄມີຕ່າງໆ	ແລະ	ອື່ນໆອີກ.	

ຕິດເຈັ້ຍໃສ່ຊາມ	 ຫຼື	 ອ່າງລ້າງຖ້ວຍ	 ແລະ	 ແປງໃຫ້ເປັນຮູບເປັນຮ່າງບ່ອນໃດຄວນຈະແມ່ນພູ	
ແລະ	ອື່ນໆ	ຊຶ່ງສາມາດປະກອບເປັນອ່າງໂຕ່ງ.

ສະມາຊິກໃນແຕ່ລະກຸ່ມເອົານໍ້າໃສ່ມືເພື່ອເຮັດໃຫ້ມືປຽກ	 ແລະ	 ໃຫ້ຊີດນໍ້າທີ່ມີຢູ່ໃນມືໃສ່ຮູບທີ	່
ວາງໄວ້ໃນອ່າງຈົນກວ່າຈະເຫັນນໍ້າສີໄຫຼ.ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມປຶກສາຫາລືກັນເປັນ
ຫຍັງສີຈຶ່ງໄຫຼລົງສູ່ສ່ວນຕໍ່າສຸດຂອງອ່າງໂຕ່ງ.	
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ຫຼັງຈາກປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້	“ບັນຫາສຸຂະພາບແມ່ນຜົນກະທົບຈາກການທໍາລາຍອ່າງໂຕ່ງ,”	
ເລື່ອງຕົວຢ່າງທີ່ກ່ຽວກັບແມ່ນໍ້າຢູ່ພູອໍແກນແມ່ນຈະສືບຕໍ່ໃນໜ້າ	196.	

ອ່າງໂຕ່ງໃນແມ່ນໍ້າອໍແກນໄດ້ຖືກທໍາລາຍ
ເມື່ອ	 40	 ປີທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້	 ຢູ່ຕາມພູຢູ່ເທິງແມ່ນໍ້າອໍແກນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍປ່າໄມ້.	 ພູຂົງເຂດນີ	້
ແມ່ນອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຄວາມອຸດົມສົມບູນແຫ່ງໜຶ່ງຂອງຮອນດູລັດ	 ແລະ	 ມັນຍັງຕອບສະໜອງ	
ໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊາວບ້ານຢູ່ໃນຫຼາຍບ້ານ	 ແລະ	 ໄຮ່ນາຕ່າງໆ.	 ມັນມີນໍ້າຫ້ວຍນ້ອຍໆຫຼາຍ	
ສາຍໄຫຼລົງຕາມຮ່ອມພູສູ່ແມ່ນໍ້າອໍແກນ.	ແມ່ນໍ້າໄຫຼຜ່ານໃຈກາງພູລົງສູ່ທະເລຄາລີບຽນ.	
	 ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ຄົນໄດ້ຕັດໄມ້ຖາງປ່າເພື່ອເຮັດໄຮ່,	 ສວນ	 ແລະ	 ປູກຫຍ້າເພື່ອລ້ຽງສັດ.	 ບໍລ	ິ
ສັດໝາກໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ເຂົ້າມານີ້	 ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ຕັດໄມ້ລົງເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ	
ເພື່ອປູກໝາກກ້ວຍ.	 ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຄົນທີ່ທຸກຍາກຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນການທໍາມາ	
ຫາກິນໄປຢູ່ເທິງພູເພາະວ່າດິນພູທີ່ດີແມ່ນຖືກຄອບຄອງໂດຍຜູ້ທີ່ຮັ່ງມີ.	 ສຸດທ້າຍຕົ້ນໄມ້ແມ່ນຖືກຕັດ
ລົງຈົນໝົດ	ແລະ	ມີຜູ້ຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍອາໄສຢ່າງມາຮ່ວມພູຕ່າງໆ.	ນີ້ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ນໍ້າຢູ່
ໃນແມ່ນໍ້າ	ແລະ	ຫ້ວຍຮ່ອງຕ່າງໆໜ້ອຍລົງ	ແລະ	ນໍ້າເຫຼົ່ານັ້ນຍັງບໍ່ສະອາດຄືເກົ່າອີກ.	
	 ຊາວບ້ານຢູ່ພູເຂົາອໍແກນຮູ້ວ່າສິ່ງຕ່າງໆມີການປ່ຽນແປງ,	 ແຕ່ວ່າມັນເຮັດໃຫ້ມີພາຍຸເຮຣ	ິ
ເຄນພັດເຂົ້າມາຈິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ	 ວ່າອ່າງໂຕ່ງຂອງພວກເຂົາຖືກທໍາລາຍຫຼາຍ	
ປານໃດ.	ຝົນຕົກໜັກແມ່ນເປັນສາເຫດໃຫ້ດິນເຈື່ອນ,	ເຮືອນຊານ	ແລະ	ຫຼາຍບ້ານໄດ້ຖືກນໍ້າພັດໄປ.	
ຜູ້ຄົນຈໍານວນຫຼາຍຕ້ອງລົ້ມຕາຍ	ແລະ	ເຈັບເປັນ.
	 ດັ່ງທີ່ຄວາມເຂົາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຟື້ນຟູຈາກການຖືກຖະລົ່ມຈາກພາຍຸ,	 ຜູ້ຄົນໄດ	້
ເລີ່ມຕົ້ນເຫັນໄດ້ເຖິງການສູນເສຍຕົ້ນໄມ້ຢູ່ຕາມຮ່ອມພູ,	 ດິນເຈືອນ,	 ແລະ	 ບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆ	
ລ້ວນແຕ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັນ.	 ສັດລ້ຽງເຮັດໃຫ້ນໍ້າດື່ມຖືກປົນເປື້ອນນີ້ແມ່ນສາເຫດຂອງໂລກຖອກ	
ທ້ອງ	 ແລະ	 ການເຈັບເປັນຕ່າງໆໃນເດັກ.	 ການເກັບກ່ຽວໄດ້ປະລິມານໜ້ອຍລົງ	 ເພາະວ່າດິນ	

ບໍ່ສາມາດຮັກສານໍ້າຝົນໃນລະດູຝົນໄວ້ໃນດິນຄືກັບເມື່ອກ່ອນ	 ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ດິນ	
ແຫ້ງແລ້ງ.	 ຫຼັງຈາກນັ້ນ	 ເມື່ອລະດູຝົນມາເຖິງ	 ນໍ້າຝົນກໍ່ພັດເອົາ	

ດິນໄປ.	 ການເກັບກ່ຽວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີນີ້ເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກ	
ຍາກແມ່ນເພີ່ມທະວີຄວາມອຶດຫີວ	 ແລະ	 ໄພອຶດຫີວເຮັດ	
ໃຫ້ບັນຫາສຸ	ຂະພາບຍິ່ງຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.	

ຊາວບ້ານເລີ່ມເຂົ້າໃຈວ່າຖ້າພວກເຂົາຢາກແກ້ໄຂ
ບັນຫາສຸຂະພາບພວກເຂົາຕ້ອງປົກປັກຮັກສ

າອ່າງໂຕ່ງຂອງ	ພວກເຂົາ.	
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ການທໍາລາຍພື້ນດິນປຽກຊຸ່ມເພາະວ່າມີການ 
ກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະ ການປູພື້ນທີ່ກິນເນື້ອທີ່ 
ເປັນຈໍານວນຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເປັນສາ 
ເຫດໃຫ້ນໍ້າບໍ່ສາມາດຊຶມດິນ ແລະ ນໍ້າໂຮມກັນ 
ເຂົ້າຫຼາຍເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ນໍ້າກໍ່ຍັງມີສິ່ງປົນ 
ເປື້ອນອີກດ້ວຍ. 

ສິ່ງປົນເປື້ອນທີ່ມານໍາການເຮັດອຸດສະຫະກໍານໍ້າມັນ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການ
ເຮັດອຸດສາຫະກໍາກະເສດແມ່ນເຮັດໃຫ້ນໍ້າເປື້ອນເຊັ່ນກັນ

ເມື່ອບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້	 ແລະ	 ພຶດພັນປົກຫຸ້ມໜ້າດິນສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເກັບນໍ້າໄວ້ໃນດິນໄດ້,		
ນໍ້າສ້າງ	 ແລະ	 ນໍ້າໃຕ້ດິນກໍ່ແຫ້ງເຊັ່ນກັນ.	 ຍາມແລ້ງແມ່ນກິນເວລາດົນ	 ແລະ	 ມັກເກີດຂຶ້ນ	
ຢູ່ເລື້ອຍໆ	 ຊຶ່ງສາເຫດຂອງບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆເພາະບໍ່ມີນໍ້າພຽງພໍ	 (ອ່ານເພີ່ມພາກທີ	
5).	ການຕັດໄມ້ເຮັດໃຫ້ດິນເຈື່ອນ	(ເບິ່ງ	ໜ້າ	237)	ທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງພືດພັນຊ້າລົ
ງນີ້ແມ່ນນໍາໄປສູ່ໄພອຶດຫີວ	ແລະ	ການອົບພະຍົບຍ້າຍຖິ່ນຖານ.	
	 ເມືອ່ດນິຊຸມ່ຖກືທາໍລາຍ,	ມນັບໍສ່າມາດກັນ່ຕອງສານພດິທີມ່ານໍານ້ໍາໄດ້		ຊຶງ່ນາໍໄປສູ	່
ການທີ່ມີສານເຄມີປົນເປື້ອນໃນນໍ້າຫຼາຍ.	ການທໍາລາຍດິນຊຸ່ມ	ແລະ	ການຕັດຕົ້ນໄມ້	ທັງ	2		
ຢາ່ງນີແ້ມນ່ເປນັສາເຫດໃນການເຮດັໃຫນ້ໍາ້ຖວ້ມທີເ່ຮດັໃຫຄ້ນົລົມ້ຕາຍ		ແລະ		ບາດເຈບັ		ແລະ		
ເລີ່ມປະລິມານຂອງໂລກຖອກທ້ອງອີກ.	

ການຕັດໄມ້ເຮັດໃຫ້ດິນເຈື່ອນ ແລະ 
ນໍ້າຖ້ວມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
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ການປ່ຽນແປງຂອງອ່າງໂຕ່ງແມ່ນເປັນສາເຫດໃຫ້ການເຈັບເປັນຈາກຍຸງຕ່າງໆ

ຍຸງສາມາດແຜ່ພັນໃນນໍ້າທີ່ໄຫຼຊ້າ	ແລະ	ນໍ້າບໍ່ໄຫຼ.	ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ໂຕໃນການ	
ນໍ້າໃຊ້ທີ່ດິນ	 ແລະ	 ການໄຫຼຂອງນໍ້າຜ່ານອ່າງໂຕ່ງ,	 ມັນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ສ້າງເງື່ອນໄຂ	
ອັນດີໃຫ້ແກ່ການແຜ່ພັນຂອງຍຸງ.	ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆປ່ຽນຈາກ:
	 ●	ຂຸດທາງນໍ້າໄຫຼເພື່ອເອົາຫີນ,	ຊາຍ	ແລະ	ສິ່ງທີ່ມີຄ່າ	ເຊັ່ນ:	ທອງຄໍາ	ນີ້ແມ່ນຈະເຮັດ
ໃຫ້ທີ່ດິນບ່ອນນັ້ນເປັນໜອງໃຫຍ່ທີ່ມີນໍ້າຂັງ.
	 ●   ການກັ້ນນໍ້າເພື່ອເຮັດເຂື່ອນ	ແມ່ນເຮັດໃຫ້ມີນໍ້າຂັງ	ແລະ	ເຮັດໃຫ້ນໍ້າປ່ຽນວິຖີຂອງການ	
ໄຫຼ	(ເບິ່ງໜ້າ	203).
	 ●  ສ້າງຫົນທາງກີດກັ້ນທາງໄຫຼຂອງນໍ້າ	ແລະ	ເຮັດໃຫ້ມີໜອງທີ່ມີນໍ້າຂັງ.	

ຖ້າວ່າພວກທ່ານສາມາດຮັກສາວິຖີຂອງນ້ໍາໄຫຼໃຫ້	
ເປັນເຊັ່ນເດີມ,	 ເພາະມັນຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການ
ແຜ່ພັນຂອງຍຸງຊຶ່ງເປັນສາເຫດຂອງການເຈັບເປັນ	
ຕ່າງໆເຊັ່ນ:	ໄຂ້ເລືອດອອກ,	ໄຂ້ມາເລເລຍ	(ໄຂ້ຍຸງ),	
ແລະ	 ໄຂ້ໝາກເຫຼືອງ.	 ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການ	
ປ້ອງກັນບັນຫາຈາກຍຸງໃນພາກທີ	8.

ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຟື້ນຟູອ່າງໂຕ່ງ
ທີ່ດິນໃນບໍລິເວນທີ່ເປັນອ່າງໂຕ່ງແມ່ນເປັນຂອງຫຼາຍໆຄົນ.	ສະນັ້ນມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຂ	ໍ
ຄວາມຊ່ວຍຫຼາຍຈາກໝົດທຸກຄົນໃນການຟື້ນຟູ	 ແລະ	 ປັບປຸງອ່າງໂຕ່ງ.	 ແຕ່ວ່າອ່າງໂຕ່ງ	
ແມ່ນຂອງໜົດທຸກຄົນ	 ສະນັ້ນສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນສໍາລັບທຸກຄົນແມ່ນໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນເພື່ອ
ສະໜັບສະໜູນ	ແລະ	ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາອ່າງໂຕ່ງ.

	
ໂຄງການປົກປັກຮັກສາອ່າງໂຕ່ງແບບຢືນຢົງ
ການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງ	ເຊັ່ນ:	ການສ້າງທາງ,	ການກັ້ນນໍ້າເພື່ອເຮັດຊົນລະປະທານ	ຫຼື	ຜະລິດ	
ໄຟຟ້າ	ຫຼື	 ການລະລາຍນໍ້າໃນດິນຊຸ່ມ	 ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ພັນຍຸງ,	 ແມງໄມ້	 ນີ້	
ແມ່ນຄວາມຫວັງຂອງການປັບປຸງການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນ.	 ແຕ່ວ່າຖ້າການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້
ບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງວິຖີຂອງນໍ້າໄຫຼຕາມທໍາມະຊາດຜ່ານອ່າງໂຕ່ງຄືແນວໃດ	 ແມ່ນມັນອາດຈະ
ນໍາອັນຕະລາຍຫຼາຍກວ່ານໍາສິ່ງທີ່ດີມາ.	
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ໜອງບຶງສາມາດ
ກັ່ນຕອງນໍ້າທີ່ມີສິ່ງປົນເປື້ອນ 
ແລະ ດູດຊືມນໍ້າຖ້ວມໄດ້. 

ປຸກເຮືອນຊານ ແລະ ທຸລະກິດຫ່າງ 
ຈາກແຄມນໍ້າ

ປ່າສາມາດເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຫຼຊ້າລົງ 
ແລະ ແຜ່ລາມໄປ ສູ່ບ່ອນທີ່ມີນໍ້າ 
ນອງ.

ທໍາມະຊາດແມ່ນໍ້າ ສາມາດ 
ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນນໍ້າຖ້ວມ.

ມີຫຼາຍວິທີທາງເພື່ອປັບປຸງເງື່ອນໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງທໍາລາຍອ່າງ
ໂຕ່ງຕາມທໍາມະຊາດ,	 ນີ້ກໍ່ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງທໍາມະຊາດເພື່ອຄົນຮຸ່ນນີ້	 ແລະ	
ຮຸ່ນຕໍ່ໆໄປໃນອະນາຄົດ.
	 ●	ເຮັດໃຫ້ໂຄງການນໍ້າປະປາ	ແລະ	ການບໍາບັດນໍ້າໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງຄັກແນ່	ນີ້ກໍ່ເພື່ອ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊົມຊຸມທ້ອງຖິ່ນ	ແລະ	ສະພາບແວດລ້ວມ	(ເບິ່ງພາກທີ	6	ແລະ	7).	
	 ● ດໍາເນີນການຮັກສາປ່າໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ	(ເບິ່ງພາກທີ	10).
	 ● ໃຊ້ວິທີການປູກຕ້ົນໄມ້ແບບຍືນຍົງເພື່ອຮັກສາດິນໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ	ແລະ	ຜົນລະປູກ
ທີ່ດີ	(ເບິ່ງພາກທີ	15).
	 ● ຫຼີກເວັ້ນຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຢ່າງປອດໄພ	ແລະ	ຫລຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃຫ້ໜ້ອຍລົງ	
(ເບິ່ງພາກທີ	18	ແລະ	19).
	 ● ສ້າງເຮືອນຊານ,	ຖະໜົນຫົນທາງ	ແລະ	ທີ່ຢູ່ອາໄສຕ່າງໆໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ
ທາງທໍາມະຊາດຂອງນໍ້າໄຫຼຜ່ານອ່າງໂຕ່ງ	ຫຼື	 ເປັນສາເຫດໃຫ້ນໍ້າກັດເຊາະ	ແລະ	ພວກມັນ	
ສາມາດປົກປັກຮັກສາຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ.	



194 ການປົກປັກຮັກສາອ່າງໂຕ່ງ (ແຫຼ່ງນໍ້າ)

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການປົກປັກຮັກສາອ່າງໂຕ່ງ
ການປກົປກັຮັກສາອາ່ງໂຕງ່ສວ່ນຫາຼຍຮວມທງັການຈັດການເລືອ່ງທ່ີດນິ,		ການຂີດເສັນ້ແດນ	
ໃຫ້ຈະແຈ້ງ,	 ສ້າງແຜນການສໍາລັບການໄຫຼຂອງນໍ້າ,	 ສະນັ້ນການສ້າງຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ	
ເພື່ອນບ້ານກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ	ແລະ	ການແບ່ງປັນຊັບພະຍາກອນແມ່ນວຽກທີ່ຈໍາເປັນ	
ທີ່ຕ້ອງດໍາເນີນງານ.
	 ຢູ່ໃນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະດໍາເນີນງານ.		ລັດຖະບານທ້ອງ	
ຖິ່ນ	 ແລະ	 ລັດຖະບານຂົງເຂດອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດການຂໍ້ຖົກຖຽງເລື່ອງທີ່ດິນ	
ເພ່ືອສ່ິງທ່ີດີກວ່າ,	ບາງເທ່ືອ	
ແມ່ນອາດຈະບໍ່ດີຄືທ່ີຄິດ	
ໄວ້.		
	 ແຕ່ຖ້າວ່າພວກ	
ເຂົາສາມາດດໍາເນີນໂຄງ	
ການນີ້ຮ່ວມກັນ,	 ມັນ	
ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາ	
ສາມາດເຮັ ດໃຫ້ມີ ນໍ້ າ	
ຫຼາຍພຽງພໍສໍາລັບການ
ດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກ	
ເຂົາ.	 ເພາະວ່າການຂາດ
ແຄນນໍ້າແມ່ນສາເຫດທີ່	
ເຮັດໃຫ້ຄວາມຂັດແຍ່ງ	
ຍິ່ງຮຸນແຮງຂຶ້ນ,	 ການທີ	່
ເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍພຽງພໍແມ່ນສາມາດປັບ	
ປຸງສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງຄົນເຊັ່ນດຽວກັບໂຄງການຊຸມຊົນເພື່ອສຸຂະພາບ.	 ຜົນປະໂຫຍດ	
ບາງຢ່າງຂອງໂຄງການປົກປັກຮັກສາອ່າງໂຕ່ງມີດັ່ງນີ້:
	 ●	ມີນໍ້າສ້າງ	ແລະ	ນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ຫຼາຍ	ແລະ	ສະອາດ.
	 ●	ຜົນຜະລິດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງແມ່ນວ່າໃນຍາມແລ້ງ.
	 ●	ສັດລ້ຽງມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ.
	 ເມື່ອມີນໍ້າຫຼາຍພຽງພໍ,	 ຜົນລະປູກຈະໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.	 ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ຜູ້ຄົນເພື່ອໃຫ	້
ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາບໍ່ຍ້າຍໄປຫາວຽກຢູ່ບ່ອນອື່ນ.

ເມື່ອຊຸມຊົນດໍາເນີນໂຄງການປົກປັກຮັກສາອ່າງໂຕ່ງ, 
ມັນຈະມີນໍ້າຫຼາຍສໍາລັບທຸກໆຄົນ.
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ບົດເລື່ຶອງຕົວຢ່າງຕໍ່ຈາກໜ້າ	159

ການປັບປຸງສຸຂະພາບໃນແມ່ນ້ຳອໍແກນ
ພາຍຸເຮີລິເຄນໄດ້ພັດເຂົ້າສູ່ຮອນດູລັດ	 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກໆຄົນໃນແມ່ນ້ຳອໍແກນ.	 ສະນັ້ນ		
ທຸກໆຄົນແມ່ນໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໜ້າທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກບັນຫານີ້.	 ຜູ້ຄົນຈາກ	
ຫຼາຍໆເມື່ອງ	 ແລະ	 ຫຼາຍໆບ້ານ	 ເລີ່ມເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອພົບປະກັນ,	 ເພາະພວກເຂົາພົບກັບບັນຫາ	
ດຽວກັນ	 ເຊັ່ນ:	 ດິນເຈື່ອນແມ່ນເກີດຢູ່ທຸກໆບ່ອນ	 ແລະ	 ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ມີເຮືອນອາໄສ.	 ໂດຍ	
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂບດຊາວກາໂຕລິກ,	 ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃນ
ວິທີທາງສຸດທ້າຍ.	
	 ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາກໍ່ສ້າງຊຸມຊົນຄືນໃໝ່,	 ພວກເຂົາສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ວ່າ	 ວິທີການເຮັດ	
ນາເປັນການທັງທຳລາຍ	ຫຼື	ຮັກສາດິນເຊັ່ນດຽວກັນ.	ຊາວນາສາມາດປົກປັກຮັກສາ,	ປັບປຸງດິນ	ແລະ		
ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນໂດຍການປູກຕົ້ນໄມ້ເປັນແຖວອ້ອມເປີ້ນພູແທນທ່ີຈະປູກແຕ່	
ເທິງຈອມພູລົງມາຮອດຕີນພູ.	 ສ້າງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ,	 ກຳແພງຫີນ	 ແລະ	 ສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ.	 ພວກ	
ມັນສາມາດປົກປັກຮັກສາເປີ້ນພູ.	 ຊາວນາດີໃຈທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການເພື່ອຮັກສາດິນຂອງພວກເຂົາ.		
ພວກເຂົາຍັງຮູ້ອີກວ່າ	ເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ	ແລະ	ປູກຝັງແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ.
	 ຊາວບ້ານ	 ແລະ	 ຊາວນາເລີ່ມໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວທີ່ມີຟາມປູກໝາກກ້ຽງໃຫຍ່	 ຫຼື	 ມີສະ	
ຖານທີ່ລ້ຽງສັດທີ່ມີງົວ	ຄວາຍຫຼາຍ.	ຊາວບ້ານໄດ້ປຶກສາກັບເຈົ້າຂອງທີ່ດິນກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ	
ນ້ຳເພື່ອທຸກໆຄົນ.	 ພວກເຂົາເວົ້າວ່າ	 ນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄົນທຸກຍາກເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ	
ດິນຖືກທຳລາຍ	ແລະ	ນ້ຳປົນເປື້ອນ.	ມັນແມ່ນໝົດທຸກຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນ.
	 ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ,	 ຈົນກະທັ້ງເຈົ້າຂອງທີ່ດິນໃນແຖວພູເຂົາເລີ່ມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນ		
ຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ.	ບາງຄົນເຫັນດີທີ່ຈະເຮັດຮົ້ວອ້ອມຫ້ວຍ	ແລະ	ບໍ່ນ້ຳພຸ,	ນ້ຳຕົກ	
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສັດຕ່າງໆເຂົ້າໃກ້.	 ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນທີ່ຢູ່ເທິງພູກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີດິນຢູ່ລຸ່ມສາມາດປູກ	
ຕົ້ນໄມ້ໃສ່ທີ່ເປັນທີ່ດິນຂອງເຂົາໄດ້,	 ຊາວນາທີ່ມີທີ່ດິນຢູ່ລຸ່ມກໍ່ສາມາດໃຊ້ກົນລະຍຸດໃນການເຂົ້າເຖິງ	
ເຈົ້າຂອງທີ່ມີທີ່ດິນເທິງພູ	ໂດຍການຍ່ືນຂໍ້ສະເໜີຂາຍທີ່ດິນຂອງພວກເຂົາໃຫ້	ເພື່ອແລກກັບການເຮັດ	
ຮົ້ວ	ແລະ	ປົກປັກຮັກສາດິນຢູ່ເທິງພູ.	ມັນເປັນການດີທີ່ເຈົ້າຂອງຟາມສັດລ້ຽງ	ທີ່ມີດິນຢູ່ເທິງພູເພື່ອລ້ຽງ	
ສັດ	ແລະ	ມັນຍັງເປັນການທີ່ດີສຳລັບຊຸມຊົນທັງ
ໝົດ	ເພື່ອເອົາສັດ	ອອກຈາກເທິງພູ.	ສະນັ້ນແຜນ
ການນີ້ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍທຸກຄົນໄດ້.	
	 ຫຼັງຈາກພາຍຸເຮີລິເຄນ,	 ຊາວບ້ານ	
ອໍແກນເລີ່ມມີຄວາມສຳພັນກັນດີລະຫວ່າງຜູ້	
ຄົນຕ່າງໆ.	ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າດ້ວຍການປົກ	
ປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ,	ພວກເຂົາ	ແລະ	
ລູກຫຼານພວກເຂົາຈະມີແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ສະອາດ	ແລະ	
ມີເຮືອນທີ່ປອດໄພ.	 ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີຂອງອ່າງນ້ຳ
ທຳມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງທີ່ດີສຳລັບຊຸມຊົນເຊັ່ນກັນ.
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ການວາງແຜນໂຄງການອ່າງໂຕ່ງຂອງຊຸມຊົນ
ໜ່ວຍງານຂອງໂຄງການອ່າງໂຕ່ງຢູ່ແມ່ນ້ໍາອໍແກນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນໃນການເລີ່ມ	
ຕົນ້ປົກປກັຮັກສາອາ່ງໂຕ່ງຂອງພວກເຂາົດັງ່ລຸມ່ນີ:້

1. ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບຂອງອ່າງໂຕ່ງ
ຢູ່ໃນກຸ່ມປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າກຸ່ມ,	 ອາຈານສອນ,	
ແລະ	 ຜູ້ອື່ນໆ	 ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ສໍາຄັນເພື່ອ	
ກວດເບິ່ງສະພາບຂອງອ່າງໂຕ່ງ.	
ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາທີ່ແຕກຕ່າງ	
ກັນນ້ີແມ່ນຂ້ຶນກັບຂະໜາດຂອງ	
ອ່າງໂຕ່ງ,	 ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາ	
ພຽງແຕ່	1	ມື້,	ຫຼື	ເປັນຫຼາຍອາທິດ.	
	 ໄປກວດສອບເບິ່ງທາງນໍ້າ	
ທີ່ສໍາຄັນ	 ແລະ	 ຈົດບັນທຶກລາຍລະ	
ອຽດວ່າມັນມີການຕິດພັນກັບແມ່ນໍ້າ	
ສາຍໃດ.	ຈົດບັນທຶກວ່າຜູ້ໃດອາໄສຢູ່	
ສ່ວນໃດຂອງອ່າງໂຕ່ງ	 ແລະ	 ດິນ	
ແລະ	 ຊັບພະຍາກອນໄດ້ຖືກໃຊ້ຄື
ແນວໃດໃນບໍລິເວນທີ່ຕ່າງກັນ.	 ໄປ
ຢ້ຽມຢາມບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນໄປເອົານໍ້າ,		
ສະຖານທີ່ນັ້ນນໍ້າອາດຈະມີການ	
ປົນເປື້ອນ	 (ເຊັ່ນວ່າໃກ້ໂຮງງານ,	 ລ້ຽງສັດ,	 ບ່ອນ	
ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ)	ແລະ	ບໍລິເວນອື່ນໆທີ່ເຫັນວ່າສໍາຄັນ.
	 ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ອື່ນໆກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ພວກເຂົາສາມາດສັງເກດເຫັນ	
ໃນໄລະຍະຜ່ານມາ.	 ນາຍພານ	 ແລະ	 ຄົນຫາປາເຂົາຮູ້ຈັກວ່າສັດຢູ່ບ່ອນໃດ	 ແລະ	 ຮູ້ອີກ	
ວ່າມັນເຄີຍຢູ່ບ່ອນໃດ.	ພວກມັນອາໄສຢູ່ບ່ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເວລາທີ່ຕ່າງກັນ.	ຢູ່ໃນຊຸມ
ຊົນຂອງພວກທ່ານມີຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັນອ່າງໂຕ່ງເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.

2. ສ້າງແຜນວາດ ຫຼື ແຕ້ມຮູບອ່າງໂຕ່ງ 
ຫຼັງຈາກການໄປກວດສອບເບິ່ງອ່າງໂຕ່ງ,	 ໃຫ້ປຶກສາຫາລືກັນກັບສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້	 ແລະ	
ຈະເຮັດແນວໃດດີທີ່ຈະສາມາດແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບຊຸມຊົນ.	 ປຶກສາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນສາ	
ເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍກັບດິນ	 ແລະ	 ນໍ້າ.	 ຂໍ້ມູນລຸ່ມນັ້ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກທ່ານ	
ສາມາດສ້າງແຜນທີ່ຂອງອ່າງໂຕ່ງ	 ແລະ	 ໝາຍໃສ່ສະຖານສໍາຄັນຕ່າງໆ.	 ຜູ້ອາວຸໂສສາ	
ມາດຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍເຊັ່ນກັນ	 ເພາະວ່າພວກທ່ານສາມາດແຕ້ມແຜນວາດກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆ	
ແລະ	ພວກມັນມີການປ່ຽນແປງຄືແນວໃດ.	(	ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການແຕ້ມແຜນ
ທີໃນໜ້າ	15).	

ເຈົ້າຄິດວ່າຍ້ອນຫຍັງ
ນ້ຳຈຶ່ງຖືກປົນເປື້ອນ?

ນໍ້າຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງສາຍ
ນໍ້າຂອງໂຮງງານແມ່ນ
ອຸ່ນຂຶ້ນກວ່າເມື່ອກ່ອນ 
ແລະ ຫີນບ່ອນທີ່ສາມີ
ຂອງຂ້ອຍເຄີຍຕຶກປາກໍ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ຕົມ.
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3. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂອງຊຸມຊົນ
ຈັດກອງປະຊຸມຄົນທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນທັງໝົດທີ່
ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນອ່າງໂຕ່ງ.	 ມັນສໍາຄັນເປັນ	
ພິເສດທ່ີຈະເຊື້ອເຊີນອາສາສະມັກເພື່ອ	
ສຸຂະພາບ,	ຜູ້ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບນໍ້າ,	ສຸຂາ	
ພິບານ,	 ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ,	 ແລະ	 ຜູ້ຄົນທີ່ຊົມ	
ໃຊ້ນໍ້າ.	
	 ໃຫ້ໃຊ້ແຜນວາດ	ແລະ	ຮູບແຕ້ມເພື່ອ	
ອະທິບາຍບັນຫາທີ່ທ່ານພົບ.	ປຸກລະດົມຄົນ	
ໃຫ້ແລກປ່ຽນຄວາມກັງວົນທ່ີມີຕໍ່ບັນຫາສຸ
ຂະພາບ	 ແລະ	 ປຶກສາຫາລຶກັນວ່າບັນຫາ	
ເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະມີສາເຫດມາຈາກຫຍັງ	

ກັນແທ້	ເຊັ່ນວ່າ:	ນໍ້າຖືກປົນເປື້ອນ,	ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ,	ການກັດເຊາະຂອງດິນ	ຫຼື	ບັນ	
ຫາຕ່າງໆຂອງອ່າງໂຕ່ງ.	 ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າພວກເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບສອງບັນ	
ຫາຄືບັນຫານໍ້າເທິງໜ້າດິນ	ແລະນໍ້າຢູ່ພື້ນດິນ.
	 ເປ້ົາໝາຍຂອງການປຶກສາຫາລືກັນແມ່ນເລ່ີມຈາກການໄຈ້ແຍກບັນຫາໄປຈົນເຖິງ	
ຂັນຕອນການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ.	 ເມື່ອແຕ່ລະບັນຫາຖືກຍົກຂຶ້ນມາຖາມວ່າ:	 ພວກເຮົາ	
ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຄືແນວໃດ?	 ເມື່ອໃດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນທາງ
ດ້ານເຕັກນິກ,	ເງິນຄໍາ	ຫຼື	ອຸປະກອນຕ່າງໆ?	ແມ່ນໃຜຕ້ອງການມີສ່ວນຮ່ວມ?	
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4. ສ້າງຫຸ້ນສ່ວນເພື່ອປົກປັກຮັກສາອ່າງໂຕ່ງ 
ກອງປະຊຸມ	 ແລະ	 ການໄປຢ້ຽມຢາມບ່ອນຕ່າງໆຂອງອ່າງໂຕ່ງແມ່ນວິທີທາງທີ່ດີໃນການ	
ສ້າງຫຸ້ນສ່ວນລະຫວ່າງຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນອ່າງໂຕ່ງ.	 ຈັດກອງປະຊຸມກັບຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່
ທັງແມ່ນໍ້າຕອນຕົ້ນ	 ແລະ	 ແມ່ນໍ້າຕອນລຸ່ມເພາະພວກເຂົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອ່າງໂຕ່ງ.	 ຫຼັງ	
ຈາກນັ້ນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຈາກກຸ່ມຕ່າງໆ.	ຊີ້ແຈງຈຸດໝາຍທີ່ມີຮ່ວມກັນ	ແລະ	ຫາວິທີທາງ	
ເພື່ອດໍາເນີນການເພື່ອບັນລຸຈຸດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນນີ້ກໍ່ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງໝົດທຸກຄົນ.
	 ຫຸ້ນສ່ວນບາງເທື່ອແມ່ນຍາກສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງໂດຍສະເພາະແມ່ນບ່ອນທີ່ມີອ່າງ	
ໂຕ່ງຂະໜາດໃຫຍ່.	ເຈົ້າອາດຈະປະສານງານໃນແຕ່ລະກຸ່ມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ	ແລະ	ເມືອງ		
ຫຼື	ສະມາຄົມຕ່າງໆ	ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.
	 ກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ	ຫຼື	ຊຸມຊົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກໍ່ມີຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນສິ່ງທີ	່
ເກີດຂຶ້ນໃນອ່າງໂຕ່ງ	ແລະ	ອາດຈະເປັນການຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ	ຫຼື	ຍອມຮັບຄວາມຄິດເຫັນ	
ຂອງກຸ່ມອື່ນ		ຫຼື	ຊຸມຊົນອື່ນ	.		ຄວາມແຕກຕ່າງເລື່ອງອໍານາດ,	ຊັບພະຍາກອນ,	ອໍານາດຊັກຈູງ,		
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງຂໍ້ຄັດແຍ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້.	 ແຕ່ວ່າເມື່ອທຸກໆຄວາມຕ້ອງການ	 ແລະ		
ການປະກອບສ່ວນຕ່າງໆໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກທຸກໆຄົນ.	 ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າເຂົາຮັ່ງມີ	 ຫຼື	
ມີຖານະຫຸ້ນສ່ວນໃນການດໍາເນີນງານປົກປັກຮັກສາອ່າງໂຕ່ງກ່ໍຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຢ່າງເຂັ້ມ	
ແຂງ.	 ການເຮັດວຽກຢ່າງເປີດເຜີຍ	 ແລະ	 ຊື່ສັດຈະຊ່ວຍໃຫ້ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ	 ແລະ	 ຖ້າ	
ວ່າຫຸ້ນສ່ວນຖືກຄາດຫວັງໃນການປະກອບສ່ວນພວກເຂົາຄວນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ	
ຈາກມັນເຊັ່ນກັນ.	
	 ເມື່ອຄິດຮອດການແກ້ໄຂ້ບັນຫາທີ່ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໃນພູເຂົາແມ່ນ້ຳອໍແກນ.	 ກຸ່ມໜຶ່ງ	
ປູກຕົ້ນໄມ້ຢູ່ເທິງທີ່ດິນຜູ້ອື່ນ.	 ເຈົ້າຂອງຟາມລ້ຽງສັດທີ່ຮັ່ງມີເຫັນດີທີ່ຈະເຮັດຮົ້ວອ້ອມຮ່ອງນ້ຳ		
ແລະ	 ນ້ຳພຸຕາມທຳມະຊາດ.	 ບາງຄົນແມ່ນຍອມຂາຍດິນ.	 ຄວາມຕັ້ງໃຈ,	 ຄວາມອົດທົນ		
ແລະ	ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ມີນ້ຳທີ່ສະອາດຫຼາຍຂຶ້ນແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້	2	ຫຸ້ນສ່ວນມີການເຕີບໃຫຍ	່
ຂະຫຍາຍຕົວ	ແລະ	ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

5.ສ້າງແຜນດຳເນີນງານ
	 ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງ	 ແລະ	 ສ້າງແຜນດຳເນີນງານ.	 ເປົ້າໝາຍອັນໜຶ່ງແມ່ນໃຫ້
ປູກຕົ້ນໄມ້ໃກ້ໆກັບແຫຼ່ງນ້ຳໃຫຍ່ໃນ	5	ປີ.	ອີກເປົ້າໝາຍໜຶ່ງແມ່ນເພື່ອປົກປັກຮັກສາແມ່ນ້ຳ.	
ເພື່ອວ່າໃນ	50	ປີມັນອາດມີນ້ຳສະອາດດື່ມ.
	 ແຜນການດຳເນີນງານແມ່ນການປົກປັກຮັກສາພື້ນດິນບາງບ່ອນໂດຍບໍ່ນຳໃຊ້ດິນ	
ເລີຍ.	ໂດຍແມ່ນດິນທີ່ໃກ້ກັບຮ່ອງນ້ຳ	ຫຼື	ຈອມພູ	ແລະ	ຂຽນປະກາດຕິດໃສ່ຕົ້ນໄມ້ວ່າ:	ອະນ	ຸ
ລັກແຫຼ່ງນ້ຳບໍ່ໃຫ້ໃຊ້.	
	 ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳຕາມທຳມະຊາດແລ້ວຜູ້ມີໄດ້	
ຮັບຜົນປະໂຫຍດແມ່ນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ກ້ອງຂອງອ່າງໂຕ່ງ	(ໂດຍການທີ່ມີນ້ຳຫຼາຍຂຶ້ນ	ແລະ	ສາ	
ມາດປັບປຸງດິນ)	 ເຮັດແຜນດຳເນີນງານແມ່ນຍັງລວມເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຄົນທີ່ອາ	
ໄສຢູ່ເທິງອ່າງໂຕ່ງ	 ຊຶ່ງແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພາຍຫຼັງ.	 ເມື່ອທຸກໆຄົນໃນຊຸມຊົນ	
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແຜນການອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ.	



199ການປົກປັກຮັກສາອ່າງໂຕ່ງ (ແຫຼ່ງນໍ້າ)

ການສະແດງແຜນການ

ທຳຄວາມສະອາດຮ່ອງລະບາຍນ້ຳປົກກະຕິ 
ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ການເຈັບປ່ວຍ

ແຜນດຳເນີນງານຂອງອ່າງໂຕ່ງຂອງພູເຂົາອາແກນ
	
1.	ບໍ່ໃຫ້ມີພືດພັນຢູ່ໃກ້ໆກັບແຫຼ່ງນ້ຳ.
2.	 ຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍເຕີບໃຫຍ່	 ແລະ	 ປູກປ່າຄືນບ່ອນທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍ	
ໂດຍສະເພາະໃກ້ໆແຫຼ່ງນ້ຳ.
3.	ເລີ່ມເຮັດເປັນບ່ອນອະນຸບານເພື່ອສຸມໃສ່ການປູກຕົ້ນໄມ້ສຳລັບປູກປ່າຄືນໃໝ່.
4.	 ຈັດຕັ້ງກຸ່ມປ້ອງກັນ	 ແລະ	 ຕໍ່ສູ້ກັບໄຟປ່າ.	 ສຶກສາອົບຮົມຊາວນາບໍ່ໃຫ້ຈູດໄຮ່ນາຂອງເຂົາເຈົ້າ	 ຫຼື		
ເຮັດແນວໃດເພື່ອຮັກສາຄວບຄຸມໄຟປ່າບໍ່ໃຫ້ລາມ.
5.	ເຮັດຮົ້ວອ້ອມແຫຼ່ງນ້ຳ	ແລະ	ໃສ່ປ້າຍວ່າ:	ບໍລິເວນສະຫງວນ.
6.	 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວນາຮັກສາດິນໂດຍໃຫ້ໃຊ້ຝຸ່ນທຳມະຊາດ	 (ຝຸ່ນຄອກ)	 ເສດພືດຕ່າງໆ,	 ສ້າງຮົ້ວປົກ	
ປັກຮັກສາ	ແລະ	ປູກຕົ້ນໄມ້ຕາມໂຄງການວາງອອກ.
7.	ບໍ່ສົ່ງເສີມໃຊ້ຢາເຄມີຂ້າແມງໄມ້	ແລະ	ຝຸ່ນເຄມີ.
8.	 ເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ	 ແລະ	 ຄະນະກຳມະການນ້ຳເພື່ອດຳເນີນການຍ້າຍວິດຖ່າຍ,	
ລະບົບນ້ຳເປື້ອນ	ແລະ	ບໍລິເວນສະນ້ຳອອກຈາກແຫຼ່ງນ້ຳຕ່າງໆ.
9.	ຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ	ແລະ	ປ້ອງກັນຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ໃຫ້ຕົກລົງແຫຼ່ງນ້ຳຕ່າງໆ.
10.	ເຄື່ອນຍ້າຍສັດລ້ຽງ	(ງົວ,	ຄວາຍ)	ອອກໄກແຫຼ່ງນ້ຳຕ່າງໆ	ແລະ	ເຮັດໝາຍ	ໄວ້ວ່າບໍ່ໃຫ້ລ້ຽງສັດ.
11.	 ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຍ້າຍມາຢູ່ໃໝ່ໃນຊຸມຊົນ	 ແລະ	 ທຸລະກິດໃໝ່,	 ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອ່າງໂຕ່ງ	 ແລະ	 ພວກ	
ເຂົາສາມາດຊ່ວຍຮັກສາອ່າງໂຕ່ງຄືແນວໃດ.

ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ໂຄງການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳຢູ່ໃນແຕ່ລະ
ຊຸມຊົນ.	 ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອຮ່ວມຫຼາຍໆຄົນທີ່ເປັນໄປໄດ້ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກ
ລົງ	ຊຶ່ງຈະມີປະໂຫຍດແກ່ທຸກໆຄົນໃນໄລຍະຍາວ.

ການຈັດການທາງນ້ຳໄຫລ
ເມື່ອນ້ຳໄຫລລົງສູ່ດິນ	ແລະ	ທາງນ້ຳທີ່ເອີ້ນວ່າ:	ການ	
ລະບາຍນ້ຳ.	 ການລະບາຍນ້ຳທີ່ດີແມ່ນສາ
ມາດຫຼຸດຜ່ອນໄພອັນຕະລາຍຈາກໄພ	
ນ້ຳຖ້ວມ	 ແລະ	 ການເຊາະເຈື່ອນຂອງ	
ດິນ	 ແລະ	 ຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳຊຶມເຂົ້າໃນດິນ.	
ການລະບາຍນ້ຳບໍ່ທີ່ດີກໍ່ເປັນສາເຫດ
ໃຫ້ມີການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ	 ແລະ	
ນ້ຳຂັງ.
	 ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການລະບາຍນ້ຳແມ່ນ	
ການລະບາຍນ້ຳເທິງໜ້າດິນອອກຫຼັງຈາກມີຝົນ
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ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຝົນກາຍເປັນນໍ້າທີ່ສາມາດໃຊ້ໃນເຮືອນຊານໄດ້.

ຕົກ	 ເພາະວ່າເມື່ອກະຈາຍອອກມັນກໍ່ຈະຊຶມລົງພື້ນດິນ.	 ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຮັດ	
ສິ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:
	 ●	ຫຼີກເວັ້ນການຕັດຕົ້ນໄມ້ໂດຍສະເພາະຕາມເປີ້ນພູ,	ຮ່ອງນ້ຳ	ແລະ	ແມ່ນ້ຳຕ່າງໆ.
	 ● ຈັດການໃຫ້ຝົນທີ່ຕົກລົງມາເທິງໜ້າດິນເປັນນ້ຳເພື່ອການປູກຝັງ,	 ຮ່ອງຊົນລະປະ	
ທານ	ແລະ	ບໍລິເວນທີ່ຕໍ່າ.	ອີກຢ່າງໜຶ່ງເຮົາກໍ່ສາມາດເຮັດທົ່ງນາ	ແລະ	ເຮັດສວນໃສ່ບ່ອນທີ່
ສາມາດເກັບນ້ຳໄວ້.	(ເບິ່ງໜ້າ	376).
	 ● ສ້າງສິ່ງກີດຂວາງທີ່ມີຊີວິດ,	 ກຳແພງຕໍ່າ,	 ໂຄງສ້າງເພື່ອຄວບຄຸມການເຊາະເຈື່ອນ
ຂອງດິນ	ແລະ	ຈັດການນ້ຳເທິງໜ້າດິນ.(	ເບິ່ງໜ້າ	352).
	 ● ປັບປຸງການໃຊ້ດິນໂດຍໃຊ້ຫຼັກການທາງການກະເສດແບບຍືນຍົງ,		ສະນັ້ນນ້ຳຈຶ່ງຊຶມ	
ລົງພື້ນດິນ	(ເບິ່ງໜ້າ	282	ຫາ	289).

	 ● ຈັດການນ້ຳເສຍທີ່ອອກມາຈາກກ໋ອກນ້ຳ	 ແລະ	 ນ້ຳສ້າງລົງສູ່	
ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ	 ຫຼື	 ເຮັດເປັນຮູຊຶມລົງພື້ນດິນ	

(ເບິ່ງໜ້າ	100).
	 ● ເກັບນ້ຳຝົນເພື່ອເຮັດເປັນ
ນ້ຳດື່ມ	 (ເບິ່ງໜ້າ	 105)	 ຫຼື	 ເຮັດ	
ໃຫມ້ນັລະບາຍລງົສູໜ້ອງ,	ໄຮນ່າ		
ຫຼື	ສວນ.
	 ●  ຮັກສາຕົ້ນໄມ້ຢູ່ແຄມທາງ	
ຫຼື	ເຮັດຮ່ອງລະບາຍນ້ຳແຄມທາງ	
ແລະ	ຄວນຈະກວດກາບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງ
ກີດຂວາງການໄຫລຂອງນ້ຳ.

ອ່າງໂຕ່ງໃນຕົວເມື່ອງນ້ອຍ ແລະ ເມື່ອງໃຫຍ່ຕ່າງໆ.
ຕົວເມື່ອງນ້ອຍ	ແລະ	ເມື່ອງໃຫຍ່ຕ່າງໆໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ.	ມັນກໍ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ	
ຂອງກະແສນ້ຳໄຫຼ່ຜ່ານອ່າງໂຕ່ງ.	 ການພັດທະນາຕົວເມືອງຍັງເຮັດໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງສິ່ງກີດ	
ຂວາງກະແສນ້ຳໄຫຼ່ສູ່ອ່າງໂຕ່ງ	ເພາະວ່າມັນມີທັງຖະໜົນ,	ພື້ນທີ່ປູດ້ວຍຊີມັງ	ແລະ	ຫຼັງຄາ.	ສິ່ງ	
ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ນ້ຳບໍ່ສາມາດຊຶມລົງພື້ນດິນ.	ເຮັດໃຫ້ນຳໂຮມເຂົ້າກັນ	ແລະ	ນ້ຳບໍ່ໄຫລ	ຊຶ່ງເປັນ	
ບ່ອນອາໄສຂອງຍຸງໃນການແຜ່ພັນ.	ອີກຢ່າງໜຶ່ງມັນອາດນຳໄປເຖິງນ້ຳຖ້ວມໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
	 ເມື່ອມີຜູ້ຄົນລວມກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່	ແລະ	ມີການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳແມ່ນເຮັດ	
ໃຫ້ມີມົນລະພິດທາງນ້ຳຫຼາຍ.	 ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຮັກສາໜອງບຶງ,ແຄມແມ່ນ້ຳ,	 ຢູ່ໃນ	
ຕົວເມືອງ	 ແລະ	 ເມືອງໃຫຍ່ໆ.	 ແຕ່ວ່າມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ	 ເພາະວ່າໜອງບຶງສາມາດ	
ປ້ອງກັນມົນລະພິດໃນນ້ຳຈາກນ້ຳຂັງ.	ການປົນເປື້ອນຈາກພືດ,	ສັດ	ແລະ	ເປັນອັນຕະລາຍ
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ອາ່ງໂຕງ່ຢູໃ່ນຕວົເມືອ່ງໃຫຍ ່ແລະ ຕວົເມອືງນອ້ຍຕາ່ງໆງາ່ຍທີຈ່ະຖກືປນົເປືອ້ນ, ແຕວ່າ່ພວກ
ມັນກໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ.

ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ.	
	 ເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາອ່າງໂຕ່ງໃນຕົວເມືອງນ້ອຍ	 ແລະ	 ເມືອງໃຫຍ່ໆທີ່ມີຄົນ
ອາໄສຢູ່ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຄືດັ່ງນີ້:	
	 ●	ກຳຈັດສິ່ງເສດເຫືຼອຂອງມະນຸດ	ແລະ	ສານເຄມີເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດ
ໃຫ້ເປັນມົນລະພິດໃນແຫຼ່ງນ້ຳ	ແລະ	ຕັນທາງນໍ້າໄຫຼ	(ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມໃນພາກທີ		7,16	ແລະ	
20).
	 ● ຟື້ນຟູແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳ,	 ຮ່ອງນ້ຳ	 ແລະ	ໜອງບຶງໃຫ້ກາຍເປັນສວນສາທາລະນະໃນ
ຕົວເມືອງ.	 ບາງຊຸມຊົນປູກເຂົ້າເຮັດສວນຕາມແຄມທາງ	 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳຊຶມລົງພື້ນດິນໄດ້
ດີກວ່າໄຫລລົງສູ່ທໍ່ນ້ຳເສຍ.
	 ● ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆ,	 ສ້າງບ້ານທີ່ປອດໄພໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່
ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະຖືກນ້ຳຖ້ວມ.	
	 ● ສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ທຸລະກິດ	 ແລະ	 ອຸດສະຫາກຳໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບ
ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເຂົາຖິ້ມອອກມາ.
	 ● ໃຫ້ມີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງແຕ່ລະຕົວເມືອງ	ແລະ	ອົງການຕ່າງໆ
ໃນຕົວເມືອງນັ້ນໃນການວາງແຜນການໃນຂົງເຂດ	ແລະ	ພັດທະນາແບບຢືນຢົງ.
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ເຂື່ອນໃຫຍ່ຕ່າງໆທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ
ເຂື່ອນແມ່ນກຳແພງທີ່ສ້າງຂ້າມແມ່ນ້ຳ,	 ເຂື່ອນຖືກສ້າງເພື່ອປິດກັ້ນການໄຫລຂອງນ້ຳ	 ແລະ		
ສາ້ງເປນັອາ່ງເກບັນຳ້.		ນຳ້ທີເ່ກບັໄວອ້າ່ງເກບັນຳ້	ສາມາດໃຊເ້ພືອ່ຄວບຄມຸນຳ້ຖ້ວມ,	ສະໜອງ	
ນ້ຳໃຫ້ຊົນລະປະທານເພື່ອຜະລິດນ້ຳດື່ມ	ແລະ	ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ	ຫຼື	ສຳລັບເປັນບ່ອນ	
ພັກຜ່ອນ.
	 ເຂື່ອນໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງເມືອງໃຫຍ່ທີ່ທັນສະໄໝ	 ແລະ	 ປັບປຸງຫຼາຍໆ	
ຊິວິດ.	ແຕ່ວ່າເຂື່ອນທີ່ໃຫຍ່ມີຄວາມສູງປະມານ	15	ເເມັດ	ແລະ	ບາງເທື່ອ	250	ເເມັດ	ແມ່ນ	
ມັນມີອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນ	ແລະ	ດິນຕ່າງໆເຊັ່ນກັນ.

ດ້ວຍສາເຫດໃດເຂື່ອນໃຫຍ່ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວເມືອງຢາກິເກີດເຈັບເປັນ
ຫຼາຍໆປີຜ່ານມາແລ້ວ	 ຊາວເມືອງຢາກິແມ່ນ	
ອາໄສເຮັດນາເປັນການລ້ຽງຊີບ	 ທາມກາງ	
ອາກາດທີ່ຮ້ອນອົບເອົ້າ,	ແຫ້ງແລ້ງຢູ່ພາກ	
ເໜືອຂອງແມັກຊິໂກ.	 ພວກເຂົາຢູ່ໄດ	້
ຍ້ອນແມ່ນ້ຳລິໂອຢາກິ,	 ພວກເຂົາໃຊ້	
ແມ່ນ້ຳນີ້ເພື່ອເຮັດນາ,	ດື່ມກິນ	ແລະ	ເພື່ອ	
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ	
ຕະຫຼອດປີ.
	 ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼັງ
ການເຮັດເຂື່ອນ.	 ລັດຖະບານໄດ້ຕົກລົງ	
ເຫັນດີໃຫ້ນ້ຳເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເຂ່ືອນແມ່ນ	
ເປັນຂອງເມື່ອງຢາກິ.	ແຕ່ບໍ່ດົນຊາວບ້ານຢາກິຮູ້ວ່ານ້ຳບໍ່ໄຫລມາຮອດພວກເຂົາ.	ນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳທັງໝົດ	
ໄດ້ຖືກເຂົ້າຮ່ວມຊົນລະປະທານໃຊ້ໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກຳປູກເຂົ້າເບຼ	 ແລະ	 ຝ້າຍ.	 ຫຼັງຈາກນັ້ນບ້ານ	
ຢາກິ	ກໍ່ຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍຟາມຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ	ແລະ	ກໍ່ບໍ່ມີນ້ຳເຫຼືອໃຫ້ຊາວບ້ານເຮັດການປູກຝັງອີກ
ເລີຍ.
	 ເພາະວ່າເພື່ອປູກເຂົ້າເບຼ	ແລະ	ຝ້າຍໃນທະເລຊາຍທີ່ແຫ້ງແລ້ງ	ແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳຫຼາຍ,	ປຸ໋ຍ	
ສານເຄມີ	 ແລະ	 ຢາຂ້າແມງໄມ້.	 ຢາຂ້າແມງໄມ້ໄດ້ຖືກສີດຫຼາຍປະມານ	 45	 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ	 ທີ່ໄດ້ມ	ີ
ການປູກຝັງ	ແລະ	ເກັບກ່ຽວຜົນລະປູກ.	ສຸດທ້າຍສານພິດກໍ່ໄຫລລົງສູ່ຮ່ອງຊົນລະປະທານ.	ເມື່ອແມ່	
ນ້ຳມີການປ່ຽນແປງ	ແລະ	ບໍ່ມີນ້ຳຈາກແຫຼ່ງອື່ນໄດ້.	ປະຊາຊົນໄດ້ອາໄສນ້ຳຈາກຊົນລະປະທານເປັນ
ນ້ຳດື່ມນ້ຳກິນ.	 ຜ່ານໄປຫຼາຍປີນ້ຳທີ່ມີມົນລະພິດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຈັບປ່ວຍຍ້ອນການດື່ມນ້ຳເປັນເວລາ
ດົນ.	ເດັກນ້ອຍເມືອງຢາກິ	ມີບັນຫາໃນການຮຽນ,	ຄວາມຄິດ,	ການເຕີບໂຕ	ແລະ	ການຫຼິ້ນ.	ເດັກນ້ອຍ	
ຫຼາຍຄົນແມ່ນທໍລະມານຈາກສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງ	 ເຊັ່ນ:	 ມະເຮັງເມັດເລືອດ	 (ລູຄີເນຍ),	 ເດັກທີ່ເກີດ	
ມາຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິ,	 ແຂນຂາອ່ອນແອ	ແລະ	ກະດູກພ່ອຍ.	 ບັນຫາສຸຂະພາບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີສາ	
ເຫດເກືອບທັງໝົດແມ່ນຈາກການດື່ມນ້ຳ	ແລະ	ຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ປົນເປື້ອນສານພິດ.
	 ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງຊາວເມືອງຢາກິເລີ່ມເກີດຂຶ້ນຕອນທີ່ແມ່ນ້ຳຂອງພວກເຂົາຖືກທຳລາຍ.
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ເຂື່ອນທຳລາຍຊຸມຊົນຄອບຄົວທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນ 
ອ່າງເກັບນ້ຳແມ່ນສູນເສຍເຮືອນ, ທີ່ດິນ ແລະ ວິທີການ 
ດຳລົງຊິວິດຕ່າງໆ. ການຂົນຍ້າຍຄົນໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່ 
ແມ່ນບໍ່ສາມາດຈັດການໃຫ້ຢູ່ນຳກັນໄດ້. ເຮັດໃຫ້ມ ີ
ຄວາມທຸກຈົນກວ່າເກົ່າຫຼັງຈາກການຍົກຍ້າຍ. 

ກຳມະກອນສ້າງເຂື່ອນຢູ່ຢ່າງທຸກທໍລະມານ. ພວກເຂົາ 
ເຮດັວຽກຢູກ່ບັສະພາບທີບ່ໍປ່ອດໄພ, ທີພ່ກັອາໄສ  ແລະ  ອາ 
ຫານທີ່ບໍ່ດີ. ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າເຖິງສຸກສາລາໜ້ອຍ 
ຫຼາຍຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ວັນນະໂລກ ແລະ 
ໂລກເອດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເມື່ອສ້າງເຂື່ອນເລື້ອຍໆພວກ 
ເຂົາຈະຕ້ອງຍ້າຍໄປອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນອື່ນ. 

ມນົລະພດິ, ຢາຂາ້ແມງໄມ,້ ປຸຍ໋ເຄມ ີແລະ ສິງ່ເສດເຫຼອືຈາກອດຸສະຫະກຳ 
ຈະຖືກສະສົມໄວ້ໃນນ້ຳ ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳແລ້ວກາຍເປັນທາດເຄມີ. 

ອ່າງເກັບນ້ຳສ້າງບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ: ພະ 
ຍາດໄຂ້ຍຸງ, ພະຍາດພາຍໃນເລືອດ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດ 
ນີ້ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອຍຸງສາມາດແຜ່ພັນໃນອ່າງ 
ເກັບນ້ຳ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆທີ່ມີແມງໄມ້ເປັນພາຫະ.

ເຂື່ອນເຮັດໃຫ້ປາຕາຍ ແລະ ທຳລາຍການປະມົງ ຍ້ອນນ້ຳປ່ຽນກະແສການ 
ໄຫລ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳສາມາດທຳລາຍປາ. ຄົນທີ່ອາໄສປາເປັນ 
ອາຫານ ແລະ ຫາລາຍໄດ້ແມ່ນຮັບຜົນກະທົບ.

ເຂື່ອນເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາຕົ້ນນ້ຳ ແລະ ແມ່ນໍ້າຕອນລຸ່ມ
ທຳອິດເຂື່ອນສ້າງບັນຫາໃຫ້ຄົນຢູ່ຕົ້ນນ້ຳບ່ອນທີ່ແມ່ນ້ຳຖືກຕັນໄວ້.	
ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ
ຜູ້ຄົນໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍເພາະມີການສ້າງເຂື່ອນ.	ຫຼາຍຄົນຕ້ອງໄດ້ຢູ່ອາໄສໃນບ່ອນດິນທີ່ບໍ່ດີ	ຫຼື		
ຢູ່ໃນເມື່ອງທີ່ແອອັດ	ແລະ	 ເປື້ອນ.	ການຍົກຍ້າຍແມ່ນຈະຖືກຕອບແທນດ້ວຍເງິນ	ແລະ	ທີ	່
ດິນ.	 ແຕ່ວ່າເງິນ	 ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະບໍ່ຖືກໃຫ້ໂດຍພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ.	 ຫຼາຍຄັ້ງຄົນທີ	່
ໄດຮັບເງິນແມ່ນຜູ້ທີ່ມີໃບອະນຸຍາດຄອບຄອງທີ່ດິນທີ່ຈະເກີດນ້ຳຖ້ວມຈາກເຂື່ອນ	ຫຼື	ບາງຄັ້ງ	
ການທົດແທນດ້ວຍທີ່ດິນແມ່ນດິນທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດການປູກຝັງໄດ້.
	 ເມື່ອງຕ່າງໆທ່ີມີໂອກາດຖືກນ້ຳຖ້ວມແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານເພື່ອຈະ	
ດຳເນີນການບຳລຸງຮັກສາ	 ແລະ	 ພັດທະນາ.	 ສະນັ້ນໂຮງຮຽນ,	 ທະໜົນຫົນທາງ	 ແລະ	 ບໍລິ	
ການສາທະລະນະສຸກ	 ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່.	 ບາງເມືອງຍັງຄົງເປັນເຊັ່ນນີ້ຫຼາຍໆປີ
ກ່ອນມັນຈະມີນ້ຳຖ້ວມ.
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ເຂື່ອນແມ່ນເອົານ້ຳຈາກທຳມະຊາດຂອງຊຸມຊົນ. 
ນ້ຳຂັງທີ່ເຄີຍຖືກໃຊ້ໂດຍຊາວບ້ານ ແລະ ຄົນຫາປາ
ແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນໂດຍການເຮັດເປັນບ່ອນຜະ
ລິດໄຟຟ້າໃຫ້ຕົວເມືອງ ແລະ ອຸດສະຫາກຳຊົມໃຊ້.

ຜົນຜະລິດຕໍ່າ, ເຂື່ອນເຮັດ ໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມໄຮ່ 
ນາຕ່າງໆ ແລະ ດິນກໍ່ບໍ່ໃຫ້ມີຕົມໄຫຼລົງ.

	 ເຂື່ອນທຳລາຍທຳມະຊາດ	ແລະ	ກະແສນ້ຳໄຫຼຂອງແມ່ນ້ຳຕ່າງໆພວກມັນເຮັດໃຫ	້
ກະແສນ້ຳມີການສັ້ນລົງ.	 ນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບເຂື່ອນ,	 ວົງຈອນທຳມະຊາດຂອງນ້ຳຖ້ວມ	 ແລະ		
ຄວາມແຫ້ງແລ້ງຈະຖືກລົບກວນມັນມີຜົນກະທົບທັງແມ່ນ້ຳທັງໝົດ	ແລະ	ມັນອັນຕະລາຍຕໍ່
ເນື້ອທີ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
ພື້ນທີ່ໃຫຍ່ໃນການແຜ່ພັນຂອງຕົ້ນໄມ້
ຍຸງແຜ່ພັນຢູ່ໃນອ່າງຊົນລະປະທານ,	 ອ່າງເກັບນ້ຳ.	 ຕາມທຳມະຊາດແລ້ວຕົວອ່ອນຂອງຍຸງ	
ຈະຖືກກຳຈັດໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ນ້ຳຂຶ້ນ	ແລະ	ລົງ.	ແຕ່ຜູ້ດູແລເຂື່ອນເຫັນສິ່ງສຳ	
ຄັນຂອງສິ່ງນີ້.
	 ແມງວັນດຳທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ຳເປັນສີມືດໄດ້ໄຂ່ໃສ່ນ້ຳທີ່ໄຫຼໄວຄືກັນກັບນ້ຳທີ່ຖືກປ່ອ
ຍອອກຈາກເຂື່ອນ.	ນ້ຳທີ່ຖືກຂັງໄວ້ໃນເຂື່ອນ	ແລະ	ຮ່ອງຊົນລະປະທານເປັນບ່ອນແຜ່ພັນທີ່
ມັກແພ່ພັນຂອງໂລກກາຝາກ	(ເບິ່ງໜ້າ	68).	 	
ຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມ
ເມື່ອເຂື່ອນໄດ້ຕັນແມ່ນ້ຳ,	 ດິນ	 ແລະ	 ຫີນທີ່ນຳມາໂດຍນ້ຳ.	 ຕ້ອງອາໄສຢູ່ລຸ່ມແມ່ນ້ຳ	 ແລະ	
ອ່າງນ້ຳຖືກແທນທີ່ແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳ.	 ເມື່ອນ້ຳໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກຈາກອ່າງເກັບນ້ຳ,	 ນ້ຳຈະບໍ່ມ	ີ
ຕົມເພາະວ່າຕົມໃນເມື່ອກ່ອນນ້ຳຈະນຳເອົາທາດບຳລຸງຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ດິນເໝາະສົມແກ່	
ການປູກຝັງ.	 ແຕ່ດິນທາງລຸ່ມຈະເປັນດິນບໍ່ດີເພາະວ່ານ້ຳໄດ້ປ່ອຍອອກຈາກເຂື່ອນມັນຈະ	
ສະສົມຂີ້ຕົມໃນນ້ຳທີ່ໄຫຼໄວ.	 ຈາກນັ້ນມັນຈະເຊາະດິນເຊັ່ນດັ່ງກັບການຂຸດດິນລົງໄປເລີກໆ
ນຳທາງນ້ຳໄຫຼ່ຜ່ານ.

ເຂື່ອນປ່ອຍມົນລະພິດທາງນ້ຳ, ຄຸນນະພາບ
ດິນຕໍ່າແມ່ນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່
ທ້າຍນ້ຳ ແລະ ສັດມີບັນຫາທາງສຸຂະພາບ.
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ທາງເລືອກເພື່ອເຮັດເຂື່ອນຂະ
ໜາດໃຫຍ່
ເມື່ອມີແຜນການທີ່ຈະສ້າງເຂື່ອນ,	 ຄຳ	
ຖາມທຳອິດແມ່ນ:	 ມັນຈຳເປັນທີ່ຈະສ້າງ	
ເຂື່ອນບໍ?,	ເຂື່ອນຖືກສ້າງຂຶ້ນເພຶ່ອການ	
ຄຸ້ມຄອງໄພນໍ້າຖ້ວມ,	 ໄຟຟ້າ,	 ຊົນລະປະທານ	 ແລະ	
ເພື່ອຕອບສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ຕົວເມື່ອງໃຫຍ່ຕ່າງໆ.	 ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕອບສະ	
ໜອງໃນວິທີການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍນ້ອຍກວ່ານີ້.
	 ຄຳຖາມທີ່ສອງແມ່ນໃຜຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສ້າງເຂື່ອນ,	 ຊຸມຊົນຈາກທົ່ວ	
ໂລກຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຕໍ່ຕ້ານການສ້າງເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່	ແລະ	ຢື່ນຂໍ້ສະເໜີເພື່ອເປັນ	
ທາງອອກຫຼາຍທາງ.	ໃນກໍລະນີນີ້ພວກເຂົາໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.
	 ຄວບຄຸມໄພນ້ຳຖ້ວມ.	ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນຫຼີກເວັ້ນການສ້າງເຂື່ອນຕັນພື້ນດິນຕາມ
ທາງທີ່ມີນ້ຳຖ້ວມໄຫຼຜ່ານ	ແລະ	ດິນປຽກຊຸ່ມ.	ປັບປຸງລະບົບເຕືອນໄພ	ແລະ	ຊ່ວຍເຕືອນຄົນ
ໃຫ້ກຽມພ້ອມເວລາມີນ້ຳຖ້ວມ.	ອານຸລັກກະແສນ້ຳໄຫຼຕາມທຳມະຊາດຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນໄພ
ນ້ຳຖ້ວມໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍກວ່າເຮັດເຂື່ອນ.
	 ພະລັງງານໄຟຟ້າ:	ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະບານ	ແລະ	ຜູ້ພັດທະນາສົ່ງເສີມການໃຊ້ພະລັງ	
ງານຈາກລມົ,	ແສງຕາເວນັ	ຫຼ	ືໃຊໄ້ຟຟາ້	ແລະ	ພະລງັງານໄຟຟາ້ຈາກໃນອດັຕາສວ່ນໜອ້ຍໜຶງ່	
ຕິດຕັ້ງໃສ່ໄດ້ກັບບ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້.	 ການຈັດການ	 ແລະ	 ຄຸ້ມຄອງທ້ອງຖິ່ນພະລັງງານແມ່ນ	
ເຮັດໃຫ້ເປັນແບບຍືນຍາວ.	ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄົນໃນເມື່ອງໃຫຍ່	ແລະ	ຄົນຕົວເມືອງ
ຕ່າງໆເຊັ່ນດຽວກັບຢູ່ເຂດນອກເມືອງ.(ອ່ານເພີ່ມໃນພາກທີ	23).
	 ການຊົນລະປະທານ.	 ການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຕອບສະໜອງນ້ຳທີ່ມີຄວາມ
ປອດໄພຫຼາຍກວ່າເຂື່ອນຕ່າງໆ.	 ຢູ່ໃນລັດກູຈາແລັດໃນອິນເດຍ,	 ເຂື່ອນນ້ອຍໆເປັນພັນໆ	
ແຫ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ	(ເບິ່ງໜ້າ	352)	ເພື່ອກັກເກັບນ້ຳຝົນໄວ້ໃຊ້ໃນລະດູແລ້ງ	ແລະ	ເຮັດໃຫ້
ນ້ຳຢູ່ພື້ນດິນອຸດົມສົມບູນ.	 ລັດຖະບານ	 ແລະ	 ປະຊາຊົນມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈ່າຍຄ່າກໍ	່
ສ້າງເຂື່ອນທີ່ໃຊ້ເກັບນ້ຳ.	 ເມື່ອກ່ອນຫຼາຍບ້ານສາມາດປ່ອຍນ້ຳຊົນລະປະທານເພື່ອເຮັດນາ
ໄດ້ພຽງຄັ້ງດຽວ.	ໃນປະຈຸບັນແມ່ນສາມາດໃຊ້ນ້ຳໄດ້ຕະຫຼອດປີ.

 ຖ້າວ່າເຂື່ອນໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ສ້າງໃນເຂດອ່າງໂຕງນ້ຳຂອງພວກເຈົ້າ
	 ຊຸມຊົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຕໍ່ຕ້ານການສ້າງເຂື່ອນໃຫຍ່,	 ດຳເນີນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຳລາຍ	
ເຂື່ອນເກົ່າທີ່ມີຢູ່	 ແລະ	 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ	 ພ້ອມທັງເງິນ	 ແລະ	 ທີ່ດິນທີ	່
ພວກເຂົາສູນເສຍໄປຈາກການເຮັດເຂື່ອນ.	 ບາງຊຸມຊົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງວິທ	ີ
ການຄຸ້ມຄອງເຂື່ອນ,	 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກະແສນ້ຳໄຫຼເປັນທຳມະຊາດ	 ແລະ	 ຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະ	
ລາຍຈາກເຂື່ອນທີ່ເປັນສາເຫດ.	(ຂໍ້ມູນເພີ່ມເບິ່ງພາກທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນ).



206 ການປົກປັກຮັກສາອ່າງໂຕ່ງ (ແຫຼ່ງນໍ້າ)

ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າໃນການປົກປັກຮັກສາແມ່ນໍ້າຢູກ໋ອນ
ໃນອາລາສະກາ	 ແລະ	 ໃນຂົງເຂດຢູກ໋ອນໃນຊາຍແດນຂອງປະເທດອາເມລິກາ	 ແລະ	 ແຄນນາດາ,	
ແມ່ນໍ້າຢູກ໋ອນ	ມີຄວາມຍາວ	2300	ໄມ	(	3700	ກມ)	ມັນໄດ້ໄຫຼຜ່ານຫຼາຍເມືອງ	ແລະ	ຫຼາຍບ້ານ.		
ຍ້ອນວ່າແມ່ນໍ້ານີ້ໄດ້ຖືກທໍາລາຍໂດຍການປ່ອຍສິ່ງປົນເປື້ອນລົງໃສ່,	ດັ່ງນັ້ນ	60	ຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜົ່າ	
ພື້ນເມືອງໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາເຫັນດີຮ່ວມກັນເປັນຫຸ້ນສ່ວນໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດໃຫ້ກັບ	
ແມ່ນໍ້ານີ້ເພື່ອຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໆໄປ.	 ພວກເຂົາໄດສ້າງກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ:	 ສະພາອ່າງໂຕ່ງຂອງຊົນເຜົ່າເພື່ອປົກ	
ປັກຮັກສາແມ່ນໍ້າຢູກ໋ອນ.
	 ສະພາອ່າງໂຕ່ງແມ່ນບໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການເຮັດຄວາມສະອາດແມ່ນໍ້າທັງໝົດ.	 ແຕ່ພວກ	
ເຂົາເລີ່ມຈາກການສ້າງໂຄງການນ້ອຍໆ	 ແລະ	 ມີເປົ້າໝາຍທີ່ແນ່ນອນ.	 ໂຄງການອັນໜຶ່ງແມ່ນການ	
ຫ້າມໃຊ້ຖົງຢາງປາດສະຕິກຢູ່ຕາມຕົວເມືອງຕ່າງໆເລາະຕາມແຄມນໍ້າ.	 ໂດຍການຫ້າມໃຊ້ຖົງຢາງ	
ປາດສະຕິກເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ຕາມຕົວເມືອງຕ່າງໆເລາະຕາມແຄມນໍ້າຮູ້ເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີ	
ພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດເພື່ອເປັນການປົກປົກຮັກສາອ່າງໂຕ່ງ.
	 ຫຼັງຈາກໂຄງການຫ້າມໃຊ້ຖົງຢາງໄດ້ຮັບຄວາມສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ,	ຊຸມຊົນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດ	

ໂຄງການຕໍ່ມາແມ່ນການຖ້ິມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນຖ່ານໄຟ	
ສາຍ	 ແລະ	 ລົດເປ່ເພຕ່າງໆ.	 ທຸກໆຊຸມຊົນໃນອ່າງໂຕ່ງ	
ໄດ້ສ້າງບ່ອນຖິ້ມລົດ	 ແລະ	 ວາງຖັງໄວ້ຖິ້ມຖ່ານ,	 ນີ້ເຮັດ	
ໃຫ້ສານພິດບໍ່ຕົກລົງສູ່ດິນ	 ແລະ	 ນໍ້າອີກ.	 ຫຼັງຈາກນັ້ນ	
ແມ່ນພວກເຂົາສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ສາຍການບິນ,		
ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ,	 ຄ້າຍທະຫານວ່າພວກເຂົາມີບໍລິເວນທີ	່
ຈະສາມາດຖິ້ມຖ່ານໄຟສາຍເກົ່າ,	ລົດ	ແລະ	ນໍ້າມັນຢ່າງ	
ປອດໄພ.	
ປະຈຸບັນນີ້,	 ລັດຖະບານຂອງຊົນເຜົ່າຢູກ໋ອນກໍາລັງປັບ	

ປຸງລະບົບນໍ້າເປື້ອນ	ແລະ	ການຖີ້ມຂ້ີເຫຍື້ອ,	ແລະ	ສ້າງແຜນການໃນການນໍາເອົາຂີ້ເຫຍື້ອກັບມາໃຊ້
ໄດ້ອີກ.	 ພວກເຂົາໄດ້ສອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູ້ຈັກທົດສອບເບິ່ງນໍ້າວ່າມັນມີມົນລະພິດບໍ່	 ແລະ	 ເພື່ອເບິ່ງ	
ສັນຍານການປົນເປື້ອນຕ່າງໆເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ.	
	 ສະພາອ່າງໂຕ່ງຂອງຊົນເຜົ່າເພື່ອປົກປັກຮັກສາກໍ່ຄືແມ່ນ້ໍາຢູກ໋ອນສ້າງສາຍສໍາພັນເພ່ືອ	
ຮ່ວມມືກັບຊົນເຜົ່າ,	 ລັດຕ່າງໆ,	 ທ້ອງຖິ່ນ	 ແລະ	 ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນຂອງແຄນນາດາ	 ແລະ	 ອາເມ	
ລິກາ	ແລະ	ກຸ່ມສະພາບແວດລ້ວມ	ແລະ	ອ່າງໂຕ່ງ,	ຕົວແທນໃຫ້ທຶນຮອນຕ່າງໆ,	ຜູ້ແນະນໍາທີ່ມາຈາກ	
ພາຍນອກ.	ໂດຍການເຕົ້າໂຮມຫຼາຍໆກຸ່ມເຂົ້າກັນ,	ເຮັດໃຫ້ສະພາອ່າງໂຕ່ງສາມາດສ້າງແຜນການທີ່
ຮວມເອົາທຸກໆຄົນທີ່ອາໄສໃນບໍລິເວນອ່າງໂຕ່ງ	 ແລະ	 ຮວບຮວມເອົາຊັບພະຍາກອນໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອ	
ໃຫ້ເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດ.
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