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ບົດນຳ
 ປັດຈຸບັນຈຳນວນໂຮງຈັກໂຮງງານນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງກາຍເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນລະບົບເສດຖະ
ກິດໃນການຂະຫຍາຍຕົວ, ແຕ່ຖ້າເບິ່ງອີກດ້ານໜຶ່ງກໍຄືມີໂຮງຈັກໂຮງງານຈຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ເຂັ້ມງວດໃນການ
ຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫລືອທີ່ຖ່າຍເທອອກຈາກໂຮງງານ. ໃນນັ້ນ, ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນກໍເປັນໂຮງງານ
ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານໃຫ້ມາຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານນາທາມ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນເພື່ອຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນສົ່ງອອກ.ແຕ່ບັນຫາມີຢູ່ວ່າເມື່ອໂຮງງານນີ້ໄດ້ດຳເນີນໄປໄລຍະໜຶ່ງກໍໄດ້ສ້າງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

 ບໍ່ວ່າໂຮງຈັກໂຮງງານໃດກໍຕາມ,ຖ້າວ່າບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງລະບົບນໍ້າເສຍກໍຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມແລະຄົນຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້.ກໍລະນີໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນອິນໂດຈີນປ່ອຍນໍ້າເສຍລົງໃສ່ໜອງ
ຫານຊຶ່ງເປັນບ່ອນທຳມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນຊາວບ້ານນາທາມຫລາຍຮ້ອຍຄອບຄົວທີ່ດຳລົງຊີວິດດ້ວຍກ
ານຫາປານັ້ນ,ເປັນຍ້ອນລະບົບການເກັບຮັກສານໍ້າເສຍບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.

 ບັນຫານີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງການອະນຸມັດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຍັງບໍ່ທັນຮັດກຸມກ່ອນທີ່ຈະ
ອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການຜະລິດ,ບົ່ງບອກເຖິງການປະຕິບັດກວດກາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດບໍ່
ທັນເວລາແລະຂາດການປະສານງານກັບສື່ມວນຊົນ.ໜ່ວຍງານກົມອາຫານແລະຢາຍັງຂາດຄວາມເປັນເອກະ
ພາບກັນໃນການຕິິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າຫລັງຈາກທີ່ຮູ້ວ່າປາໃນໜອງຫານຕາຍຍ້ອນສານພິດ
ທີ່ປະປົນກັບນໍ້າເສຍທີ່ໂຮງງານປ່ອຍລົງມາ.ປະຊາຊົນເອງບໍ່ມີທີ່ເພິ່ງໄດ້ຫັລງຈາກເກີດບັນຫານດັ່ງກ່າວ,ສ່ວນ
ໃຫ່ຍແມ່ນຊ່ວຍເຫືລອຕົນເອງ.

 ກໍລະນີສຶກສານີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບບັນຫາປາຕາຍຢູ່ໜອງຫານເຂດບ້ານນາທາມ,ເມືອງປາກ
ງື່ມ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການທຳມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນແລະບັນຫາກ່ຽວກັບຂອດ
ການປະສານງານຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຕິດຕາມກວດກາບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
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1.ຄວາມເປັນມາ:
 ໃນວັນທີ 18ພຶດສະພາ2010,ຊາວບ້ານນາທາມທີ່ຫາປາກິນຢູ່ໜອງຫານພາກັນຕົກຕະລຶງ ເມື່ອ
ເຫັນປາຢູ່ໃນໜອງຫານຕາຍເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ.

 ໜອງຫານເປັນໜອງຂະໜາດໃຫ່ຍມີເນື້ອທີ່ 210 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນມີເຂດອະນຸລັກສັດນໍ້າ 6 ເຮັກຕາ.
ຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານນາທາມແລະບ້ານນາຊອນ,ເມືອງປາກງື່ມ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.ປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍທຳ
ມາຫາກິນດ້ວຍການເຮັດນາແລະຫາປາຈາກໜອງດັ່ງກ່າວນີ້.

 ໃນເບື້ອງຕົ້ນຊາວບ້ານຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກສາເຫດຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ເປັນຫັຍງປາໃນໜອງຈຶ່ງຕາຍ. ຕໍ່ມາຈຶ່ງຮູ້
ວ່າມີໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນອິນໂດຊາຍນາຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໜອງຫານຂຶ້ນໄປປະມານ4ກິໂລແມັດໄດ້ປ່ອຍນໍ້າເສຍ
ລົງໃສ່ໜອງນີ້.ເນື່ອງຈາກວ່າໂຮງງານມີແຕ່ບໍ່ຂັງນໍ້າເສຍ,ແຕ່ບໍ່ມີລະບົບບຳບັດນໍ້າເສຍເມື່ອຮອດລະດູຝົນມີນໍ້າອັ່ງ
ຫລາຍຂຶ້ນ.ບໍ່ຂັງນໍ້າເສຍບໍ່ສາມາດຮອງຮັບປະລິມານນໍ້າເສຍທັງໝົດໄດ້ຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ໄຫລລົງມາໃສ່ໜອງຫານ.

 ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນອິນໂດຊາຍນາໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ2008ແລະເລີ່ມຜະລິດໃນຕົ້ນປີ2009.
ໃນເດືອນພຶດສະພາເຊິ່ງເປັນຕົ້ນລະດູຝົນ,ໄລຍະນັ້ນຝົນຕົກໜັກເຮັດໃຫ້ນໍ້າໃນໜອງມີຫລາຍຂຶ້ນແລະໂຮງງານ
ດັ່ງກ່າວກໍເລີ່ມປ່ອຍນໍ້າເສຍອອກມາສູ່ໜອງ. ນໍ້າຢູ່ໃນໜອງນີ້ຈະໄຫລລົງສູ່ນຳ້ງື່ມ ແລະແມ່ນໍ້າຂອງອີກຕໍ່ໜຶ່ງເຊິ່ງ
ເປັນແມ່ນໍ້າສາຍໃຫ່ຍເປັນບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນໃນເຂດດັ່ງກ່າວລົງຫາປາ ແລະ ເອົານໍ້າຂຶ້ນມາອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິ
ໂພກ.

 ຕໍ່ມາທາງເຈົ້າຂອງໂຮງງານກໍອອກມາຍອມຮັບວ່າ ໂຮງງານໄດ້ປ່ອຍນໍ້າເສຍລົງໜອງຫານແທ້ ຈົນ
ເຮັດໃຫ້ປາຕາຍເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍພາຍມາກ.

2.ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດໜອງຫານ.
 ຫລັງຈາກທີ່ໂຮງງານປ່ອຍນໍ້າເສຍລົງໃສ່ໜອງຫານເປັນເຫດໃຫ້ປາຕາຍເປັນຈຳນວນຫລາຍຮ້ອຍ
ໂຕນ.ທາງອຳນາດການປົກຄອງຈຶ່ງຕິດຕໍ່ຫານັກຂ່າວ, ເພື່ອມາເກັບກຳຂ່າວເລື່ອງປາຕາຍຈົນໃນທີ່ສຸດທາງ
ໂຮງງານຕ້ອງອອກມາຍອມຮັບເອງ.

 ຊາວບ້ານບໍ່ມີໃຜກ້າລົງໄປຫາປາຢູ່ໜອງຫານມາກິນ. ເພາະຢ້ານຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງ
ຕົນເອງ,ປາຈຳນວນຫລາຍຕາຍເດຍລະດາດຟູຢູ່ເທິງໜ້ານໍ້າມີຄວາມຍາວປະມານ2ກິໂລແມັດໄຫລລົງສູ່ນໍ້າງື່ມ.

 ແຕ່ໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຊໍ້າພັດເຮັດວຽກຊັກຊ້າ, ກິນເວລາຫລາຍມື້. ນັບ
ແຕ່ມື້ປາຕາຍໃນວັນທີ18ພຶດສະພາຈົນມາເຖິງວັນທີ16ມິຖຸນາ ເຊິ່ງລວມແລ້ວເປັນເວລາປະມານ28ມື້
ຜົນກວດຕົວຢ່າງນໍ້າຈຶ່ງອອກມາ.ຜົນປະກົດວ່າຢູ່ໃນຕົວຢ່າງຂອງນໍ້າພົບທາດTSSເຊິ່ງເປັນທາດແຂງທີ່ບໍ່
ສາມາດລະລາຍໃນນໍ້າສູງກວ່າມາດຕະຖານ,ພົບທາດOilແລະGreaseເຊິ່ງເປັນທາດນໍ້າມັນໃນນໍ້າແລະ
ສານໄຊຍາໄນ(Cyanide)NCເຊິ່ງເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ປາຕາຍ.ນັກວິໄຈຈາກສູນວິໄຈນໍ້າປະປາ
ຈີ່ນາຍໂມ້ໄດ້ອອກມາຢັ້ງຢືນກັບໜັງສືພິມລາວພັດທະນາໃນວັນ 12/6/2009 ວ່າໄດ້ພົບທາດ BOD ໃນ
ນໍ້າໜອງຫານສູງເກີນມາດຕະຖານ 10 ເທົ່າໂຕ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ສານດັ່ງກ່າວຈະມີຢູ່ໃນນໍ້າປະມານ
30ມິນລີກຼາມຕໍ່ນໍ້າໜຶ່ງລິດ.ແຕ່ວ່າຈາກຕົວຢ່າງນໍ້າຢູ່ໜອງຫານພົບວ່າມີສານBODເຖິງ300ມິນລີກຼາມ.
ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງພົບທາດຊັນຟາຍແລະທາດອາໂມເນຍເກີນມາດຕະຖານເຊັ່ນດຽວກັນ.
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ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

 ທ່ານນາງທອງພູນເທິງພະຈັນນັກວິຊາການກວດກາພະຍາດສັດນໍ້າກົມລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ
ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນໜັງສືພິມລາວພັດທະນາໃນວັນດຽວກັນວ່າ “ຫລັງຈາກທີ່ວິໄຈເບິ່ງປາແລ້ວພົບວ່າສະພາບເນື້ອ
ປາຍັງມີຄວາມສົມບູນແລະຍັງສົດຢູ່ ແຕ່ວ່າຕັບຂອງປາມີສີດຳເຄືອບໄປທົ່ວແລະໝາກໄຂ່ຫລັງຂອງປາຈະ
ໄຄ່ບວມ”.

 ສຳລັບຜົນວິໄຈສານເຄມີທີ່ເຈືອປົນຢູ່ໃນນໍ້າເຫັນວ່າມີການປົນເປື້ອນຂອງສານໄຊຍາໄນເຊິ່ງມີຢູ່ໃນ
ເປືອກມັນຕົ້ນໂດຍທຳມະຊາດ. ຕາມການປະເມີນທາງດ້ານວິຊາການຂອງອົງການຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມເຫັນວ່າສານໄຊຍາໄນອາດຈະລື່ນເກີນຂະໜາດໃນເວລາທີ່ປ່ອຍນໍ້າເສຍລົງໃນໜອງນໍ້າ.

 ແນວໃດກໍຕາມ, ເຖິງຈະເອົາຕົວຢ່າງຂອງນໍ້າໄປກວດ. ແຕ່ຜົນດັ່ງກ່າວກໍຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມໝັ້ນ
ໃຈໃຫ້ກັບປະຊາຊົນບ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີຍ, ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່ ຍາມໃດເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດລົງຫາປາໃນໜອງນັ້ນ
ໄດ້ແລະກໍຍັງບໍ່ມີໃຜສາມາດໃຫ້ຄຳຕອບແກ່ຊາວບ້ານໄດ້.

3.ກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
 ບໍລິສັດບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.ໃນມາດຕາ23ວ່າດ້ວຍມາດຕະການ
ປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມມົນລະພິດວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເຊິ່ງ:

 ໃນວັກທີ 2 ລະບຸໄວ້ວ່າ: “ບຸກຄົນຫລືການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ  ຕ້ອງຮັບປະກັນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບ
ຄຸມມົນລະພິດທາງນໍ້າ,ດິນ,ອາກາດ,ສິ່ງເສດເຫລືອ,ສານເຄມີທີ່ເປັນພິິດ,ທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີ,ຄວາມ
ສັ່ນສະເທືອນ,ສຽງ,ແສງ,ສີ,ແລະກິ່ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ”

 ໃນວັກທີ3ລະບຸໄວ້ວ່າ:“ການຖອກເທ,ລະບາຍນໍ້າເປື້ອນ,ນໍ້າເສຍຄຸນນະພາບທີ່ເກີນມາດຕະຖານ
ຄຸນນະພາບນໍ້າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ແບບຊະຊາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການບຳບັດກ່ອນລົງໃສ່ຕະຄອງຮ່ອງນໍ້າ, ແຫລ ່ງນໍ້າ
ທຳມະຊາດຫລືບ່ອນອື່ນໆ”

 ມາດຕາ25:ພັນທະການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ

 ວັກທີ1ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: “ບຸກຄົນ  ແລະ ການຈັດ ຕ້ັງຕ້ອງ ເປັນ ເຈ້ົາ ການ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ໃນ ການ ແກ້ ໄຂບັນຫາ 
ສິ່ງແວດ ລ້ອມ”.

 ວັກທີ2ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: “ພົນລະ ເມືອງ ທຸກ ຄົນ ຫລື ການຈັດ ຕ້ັງ ມີ ສິດສະ ເໜີ ຫລື ຮຽກຮ້ອງຟ້ອງຕ່ໍການ 
ກະທຳ  ໃດໜ່ຶງ ທ່ີ ກ່ໍ ໃຫ້ ເກີດຜົນສະທ້ອນ ອັນ ບ່ໍ ດີຕ່ໍ ສ່ິງ ແວດ ລ້ອມ, ສ້າງ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຕ່ໍ ສຸຂະພາບ, ຊີວິດຂອງ ຄົນ, 
ສັດ ພືດ ແລະສ່ິງ ແວດ ລ້ອມ”.

4.ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງໜ່ວຍງານສິ່ງແວດລ້ອມ:
 ອົງການຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ນຳເອົາຕົວຢ່າງນໍ້າຢູ່ໃນໜອງໄປກວດເພື່ອວິໄຈ
ວ່າມີສິ່ງປົນເປື້ອນຫຍັງຢູ່ໃນນໍ້າແຕ່ວ່າຜົນກວດໃຊ້ເວລາປະມານ2ອາທິດຈຶ່ງຮູ້ຜົນ.

 ໃນໄລຍະເວລາທີ່ມີການກວດກາຕົວຢ່າງນໍ້າແລະປາ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະກາດຫ້າມປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້
ລົງຫາປາຢູ່ໃນໜອງມາກິນເພາະຢ້ານວ່າຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບແລະຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.
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ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

 ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຢູ່ໃນນໍ້າເສຍຕ້ອງມີສານປົນເປື້ອນບໍ່ເກີນ0.1ມິນລີກຼາມ(mg)ຕໍ່ໜຶ່ງລິດແຕ່ອີງ
ຕາມຜົນກວດຕົວຢ່າງນໍ້າຢູ່ໜອງຫານ ຊໍ້າພັດພົບວ່າມີສານໄຊຍາໄນ0.25ມິນລີກຼາມຕໍ່ນໍ້າໜຶ່ງລິດ.ໄຊຍາ
ໄນ ເປັນສານພິດທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດສາມາດຂ້າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໄດ້ໄວທີ່ສຸດ.ແຕ່ທາງການແກ້ໄຂພຽງແຕ່ເອົາ
ຕົວຢ່າງນໍ້າໄປກວດ ແລ້ວຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນລົງຫາປາເທົ່ານັ້ນ. ເອົາຕົວຢ່າງນໍ້າໄປກວດພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວເທົ່າ
ນັ້ນໂດຍບໍ່ມີການກວດກາຫລາຍຄັ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

5.ການຊົດເຊີຍແລະມາດຕະການແກ້ໄຂຂອງໂຮງງານ.
 ໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2009, ຄະນະຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂສະພາບການດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມດ່ວນຂຶ້ນທີ່ໂຮງງານດັ່ງກ່າວໂດຍມີຄະນະຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນນໍ້າແລະສິ່ງແວດລ້ອມ,ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫລວງ,ພະແນກອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ,ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫລວງ,
ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເມືອງປາກງື່ມແລະເຈົ້າຂອງໂຮງງານດັ່ງກ່າວ,ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ຄິດເຫັນແລະ
ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂສະພາບເປັນພິດຂອງນໍ້າໃຫ້ຫຸລດລົງ.

 ບໍລິສັດໄດ້ອອກມາຍອມຮັບຄວາມບົກຜ່ອງຂອງຕົນແລ້ວດູດເອົານໍ້າເປື້ອນຢູ່ຫ້ວຍກອຍອອກເຊິ່ງ
ເປັນຈຸດເສື່ອມຕໍ່ຈາກໂຮງງານລົງໄປໃສ່ໜອງຫານ. ນອກຈາກນັ້ນໂຮງງານກໍໄດ້ລະບາຍນໍ້າອອກຈາກໜອງ
ໃຫ້ນໍ້າໄຫລສະດວກແລະຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ.

 ສຳລັບປາຕາຍຈຳນວນ2ໂຕນນັ້ນ,ເຈົ້າຂອງໂຮງງານໄດ້ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍກິໂລລະ10.000ກີບ
ຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດປະມານ20ລ້ານກີບ.

 ໂຮງງານໄດ້ສ້າງບໍ່ບຳບັດນໍ້າເສຍ11ບໍ່,ເພື່ອຮອງຮັບນໍ້າເສຍທີ່ໂຮງງານຈະປ່ອຍອອກມາ.ນອກຈາກນີ້
ໂຮງງານຈະຊື້ປາມາປ່ອຍໃສ່ໜອງເປັນເວລາ3ປີຕິດຕໍ່ກັນ,ເພື່ອທົດແທນປາທີ່ຕາຍໄປເນື່ອງຈາກການປ່ອຍນໍ້າ
ປົນເປື້ອນສານພິດລົງໜອງ.
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ພື້ນທີ່ກໍລະນີສຶກສາ

ເມືອງປາກງື່ມ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
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ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

6.ການວິເຄາະບັນຫາແລະສິ່ງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
 ປາຕາຍເປັນພຽງຜົນຂອງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.ແຕ່ເມື່ອຖ້າເບິ່ງໄປໃນແງ່ເລິກໆແລ້ວ,ຕ້ອງມາເບິ່ງ
ກັນທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫາ.

• ໂຮງງານບໍ່ມີບໍ່ບຳບັດນໍ້າເສຍພຽງພໍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນໍ້າເສຍລົ້ນອອກມາ.ຄຳຖາມກໍຄືວ່າຖ້າອີງຕາມກົດໝາຍ
ສິ່ງແວດລ້ອມເປນັຫັຍງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຶ່ງອະນຸມັດໃຫ້ໂຮງງານນີ້ເປີດດຳເນີນການຜະລິດ. ອັນນີ້
ສະແດງວ່າປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງໜ່ວຍງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຫລາຍໃນການ
ຕິດຕາມກວດກາ.

• ໜ່ວຍງານສິ່ງແວດລ້ອມບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ໃນການກວດວິເຄາະນໍ້າເພາະ
ວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ປາຕາຍມີການເອົາຕົວຢ່າງນໍ້າໄປກວດພຽງແຕ່ໜຶ່ງຄັ້ງເທົ່ານັ້ນແລະບໍ່ມີການເອົາຕົວຢ່າງນໍ້າ
ໄປກວດຄັ້ງທີສອງຫືລຫລາຍກວ່ານັ້ນ,ເພື່ອປຽບທຽບຄວາມເຂັ້ມຂອງສານໄຊຍາໄນວ່າມັນເພີ່ມຂຶ້ນຫືລ
ຫຸລດລົງ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຊີ້ແຈງໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ວ່າ ເມື່ອໃດເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດລົງຫາປາໃນໜອງ
ໄດ້.ຫັລງຈາກທາງການສັ່ງຫ້າມແລ້ວຈະເກີດຫັຍງຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ,ເພາະວ່າ
ໜ່ວຍງານສິ່ງແວດລ້ອມບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ນໍ້າໃນໜອງນັ້ນຍັງມີສານໄຊຍາໄນຕົກຄ້າງຢູ່ໃນອັດຕາ
ສ່ວນເທົ່າໃດເຊິ່ງໃນຈຸດນີ້ທາງການບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້.

• ການທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດລົງຫາປາໄດ້ຍ່ອມສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າເພາະວ່າປະຊາ
ຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວອາໄສການຫາປາມາກິນ ແລະ ຂາຍອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງປະຊາ
ຊົນເວົ້າວ່າຄອບຄົວໜຶ່ງຫາໄດ້ປະມານ3 ກິໂລກຼາມຕໍ່ມື້. ແຕ່ຖ້າບໍ່ໄດ້ຫາປາ10ມື້ ໃນໄລຍະທີ່ນໍ້າເປັນ
ພິດແລະທາງການສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຫານັ້ນ,ສະແດງວ່າຄອບຄົວນັ້ນຕ້ອງຂາດປາກິນໄປ30ກິໂລກຼາມ.
ເມື່ອຄິດເປັນເງິນປາທຳມະຊາດ1ກິໂລກຼາມມີລາຄາປະມານ40.000ກີບ.ໝາຍຄວາມວ່າພາຍໃນ
10ວັນຄອບຄົວໜຶ່ງຈະເສຍລາຍຮັບໄປ400.000ກີບ.

• ການໃຊ້ມາດຕະການກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຍັງມີການປະນີປະນອມກັນຄືການທີ່ໂຮງງານປ່ອຍນໍ້າເສຍລົງ
ໃສ່ແລ້ວບໍ່ມີການປັບໄໝໃສ່ໂທດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ຍ່ອມຈະເປັນຕົວຢ່າງອັນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ ໂຮງ
ງານອື່ນໃນການກະທຳຄວາມຜິດ,ເພາະວ່າໂຮງງານອື່ນຈະມີຂໍ້ອ້າງວ່າໂຮງງານນີ້ປ່ອຍນໍ້າເສຍລົງ
ແມ່ນໍ້າຍັງບໍ່ຖືກດຳເນີນຄະດີມັນກໍຈະເປັນມາດຖານໃຫ້ໂຮງງານອື່ນລະເມີດຕໍ່ໄປ.ເພາະວ່າເຖິງຈະ
ລະເມີດທາງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍບໍ່ດຳເນີນຄະດີ.ແລ້ວໃນຕໍ່ໜ້າກໍຈະມີອີກຫລາຍໂຮງງານແລະຫລາຍ
ບຸກຄົນພະຍາຍາມລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.
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7.ສະຫລຸບ.
• ບັນຫາປາຕາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໜອງຫານເກີດຈາກການລະເມີດລະບຽບການຂອງໂຮງງານ,ສ້າງຄວາມ

ເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນແງ່ເສດຖະກິດແລະໃນແງ່ສຸຂະພາບ.

• ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະໜ່ວຍງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຍັງບໍ່ມີການດຳເນີນການຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ.

• ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ລົງຫາປາເອງໂດຍບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນຈາກໜ່ວຍງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.ລະບຽບກົດໝາຍຕໍ່
ຜູ້ລະເມີດ.

• ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ລົງຫາປາເອງໂດຍບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນຈາກໜ່ວຍງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

8.ຂໍ້ສະເໜີ:
• ຄວນໃຫ້ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄປເອົາຕົວຢ່າງນໍ້າມາກວດໃຫ້ທັນເວລາ.ການເຮັດ

ວຽກບໍ່ຄວນອີງໃສ່ທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກໂຮງງານ, ແຕ່ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມເປັນນັກວິຊາການ
ແລະອິດສະຫລະ.

• ອີງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ, ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສາມາດຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍໃນທາງແພ່ງໄດ້
ແຕ່ວ່າບໍ່ມີໃຜຟ້ອງຮ້ອງເນື່ອງຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍແລະຂາດທີ່ປຶກສາທາງ
ດ້ານກົດໝາຍສະນັ້ນ,ຄວນມີການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງເປີດກວ້າງ.

• ໜ່ວຍງານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມຄວນຈະເຂ້ັມງວດໃນການກວດກາລະບົບບຳບັດນ້ໍາເສຍຂອງໂຮງງານ
ຕ່າງໆ. ໂຮງງານໃດບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈະຕ້ອງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດດຳເນີນການ ແລະ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ
ລະບຽບກົດໝາຍຕໍ່ໂຮງງານທີ່ກະທຳຜິດກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
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ບັນຫາປາຕາຍຢູ່ໜອງຫານ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

9.ແຫລ່ງຂໍ້ມູນອ້າງອີງ.
• ໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ສະບັບວັນທີ22/5/2009.

• ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມສ໌ລົງພິມໃນເດືອນພຶດສະພາແລະມິຖຸນາ.

• ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາສະບັບວັນທີ1ເດືອນ6ປີ2009,ສະບັບວັນທີ3ເດືອນ6ປີ2009,ສະບັບ
ວັນທີ16ເດືອນ6ປີ2009,ສະບັບວັນທີ30ເດືອນ6ປີ2009,ສະບັບວັນທີ3ເດືອນ7ປີ2009.

• ທ່ານພິມມະສອນນາຍບ້ານນາທາມເມືອງປາກງື່ມ.



ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ

ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ແລະຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢູ່ໃນສປປລາວໃຫ້ຍືນຍົງໂດຍ

ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມແລະຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ່

ຮ່ວມງານ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້,ຄວາມສາມາດແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປືກສາຫາລື

ກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນຂ່າວສານທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນສາມາດເຂ້ົາ

ໃຈໄດ້ກ່ຽວກັບສິດໃນການນຳໃຊ້ແລະຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ໂຄງການດຳເນີນງານໂດຍອີງຕາມຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້
•	 ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຄົນລາວ
•	 ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບົດບາດຍິງ-ຊາຍກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ
•	 ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນຊົນຊາດຊົນເຜົ່າແລະປະເພນີວັດທະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ
•	 ຄວາມເປັນກາງ
•	 ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປີດກວ້າງ
•	 ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
•	 ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ໂຄ
ງກ

ານ  ເຄືອຂ່າຍຂ້ໍມູນ  ທີ່ດິນ

ອີ່ແມວ: info@rightslinklao.org
www.rightslinklao.org

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນແລະ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ
ຕູ້ປ.ນ.4697
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ສປປລາວ
+856(0)21312519


