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ບັນຫາປາຕາຍຢູ່ໜອງຫານ

ໜອງຫານຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານນາທາມ ເມືອ
 ງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ເຫດການນີ້ເກີດຂ
 ຶ້ນໃ
 ນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2009

ຂຽນໂດຍ: ທ່ານ ອຸ່ນແກ້ວ ສຸກສະຫວັນ
ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຍືນຍົງໂດຍການສົ່ງ

ເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ
ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານ.

http://www.rightslinklao.org
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ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໃຕ້, ໜ່ວຍ 14, ເຮືອນເລກທີ 207
ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: +856 (0)21 312519
ແຟກ: +856 (0)21 315841
ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ (VFI)
ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ (NLMA)
ສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍ: ອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື
ແຫ່ງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC)
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D

ບົດນ
ຳ
ປັດຈຸບັນຈຳນວນໂຮງຈັກໂຮງງານນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງກາຍເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນລະບົບເສດຖະ
ກິດໃນການຂະຫຍາຍຕົວ, ແຕ່ຖ
 ້າເ ບິ່ງອ
 ີກດ
 ້ານໜຶ່ງກ
 ໍຄືມີໂຮງຈັກໂຮງງານຈຳນວນໜຶ່ງຍ
 ັງບ
 ໍ່ເຂັ້ມງວດໃນການ
ຄຸ້ມຄອງສິ່ງເ ສດເຫລືອທີ່ຖ່າຍເທອອກຈາກໂຮງງານ. ໃນນັ້ນ, ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມ
 ັນຕ
 ົ້ນກໍເ ປັນໂ
 ຮງງານ
ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານໃຫ້ມ
 າຕັ້ງຢູເ່ ຂດບ້ານນາທາມ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ ເພື່ອຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນສົ່ງອອກ. ແຕ່ບັນຫາມີຢູ່ວ່າ ເມື່ອໂຮງງານນີ້ໄດ້ດໍາເນີນໄປໄລຍະໜຶ່ງກໍໄດ້ສ້າງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ບໍ່ວ
 ່າໂຮງຈັກໂຮງງານໃດກຕ
ໍ າມ, ຖ້າວ່າ ບໍ່ມີການຄຸ້ມຄ
 ອງລະບົບນ
 ໍ້າເສຍກໍຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່
ສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ ແລະ ຄົນຢ
 ່າງຫລີກລ້ຽງບໄໍ່ ດ້. ກໍລະນີໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນອິນໂດຈີນປ່ອຍນໍ້າເສຍລົງໃສ່ໜອງ
ຫານຊຶ່ງເປັນບ່ອນທຳມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນຊາວບ້ານນາທາມຫລາຍຮ້ອຍຄອບຄົວທີ່ດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍກ
ານຫາປານັ້ນ, ເປັນຍ້ອນລະບົບກ
 ານເກັບຮ
 ັກສານໍ້າເສຍບໍ່ໄ ດ້ມາດຕະຖານ.
ບັນຫານີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງການອະນຸມັດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຍັງບໍ່ທັນຮັດກຸມກ່ອນທີ່ຈະ
ອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການຜະລິດ, ບົ່ງບອກເຖິງການປະຕິບດ
ັ ກວດກາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຍັງມີ ຂໍ້ຈຳກັດບໍ່
ທັນເວລາແລະຂາດການປະສານງານກບ
ັ ສມ
ື່ ວນຊນ
ົ .ໜ່ວຍງານກົມອາຫານ ແລະຢາຍງັ ຂາດ ຄວາມເປັນເອກະ
ພາບກັນໃ
 ນການຕິິດຕາມກວດກາຄຸນນ
 ະພາບຂອງນໍ້າຫລັງຈາກທີ່ຮູ້ວ່າ ປາໃນໜອງຫານຕາຍຍ້ອນສານພິດ
ທີ່ປະປົນກັບນໍ້າເສຍທີ່ໂຮງງານປ່ອຍລົງມາ. ປະຊາຊົນເອງບໍ່ມທ
ີ ເີ່ ພິ່ງໄດ້ຫລງັ ຈາກເກີດບນ
ັ ຫານດງັ່ ກ່າວ, ສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນຊວ
່ ຍເຫລືອຕົນເອງ.
ກໍລະນີສຶກສານີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບບັນຫາປາຕາຍຢູ່ ໜອງຫານ ເຂດບ້ານນາທາມ, ເມືອງປາກ
ງື່ມ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການທຳມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບັນຫາກ່ຽວກັບຂອດ
ການປະສານງານຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມກວດ ກາບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
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ສາລະບານ
ບົດນຳ.

I

ສາລະບານ.

III

ຄວາມເປັນມາ.

1

ບັນຫາທເີ່ ກີດຂຶ້ນຢູເ່ ຂດໜອງຫານ.

1

ກ່ຽວກັບລ
 ະບຽບກົດໝາຍທາງດ້ານສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ.

3

ການແກ້ໄ ຂບັນຫາຂອງໜ່ວຍງານສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ.

3

ການຊົດເຊີຍ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຂອງໂຮງງານ.

5

ການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ
 ອ
ີ່ າດຈະເກີດຂ
 ຶ້ນ.

7

ສະຫລຸບ.

8

ຂໍ້ສ
 ະເໜີ.

8

ແຫລ່ງຂໍ້ມ
 ູນອ
 ້າງອີງ.
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1. ຄວາມເປັນມ
 າ:
ໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2010, ຊາວບ້ານນາທາມທີ່ຫາປາກິນຢ
ໜ
ູ່ ອງຫານພາກັນຕ
 ົກຕະລຶງ ເມື່ອ
ເຫັນປ
 າຢໃ
ູ່ ນໜອງຫານຕາຍເປັນຈ
 ຳນວນຫລວງຫລາຍ.
ໜອງຫານເປັນໜອງຂະໜາດໃຫຍ່ມເີ ນື້ອທີ່ 210 ເຮັກຕາ ໃນນນ
ັ້ ມເີ ຂດອະນຸລກ
ັ ສັດນໍ້າ 6 ເຮັກຕາ.
ຕັ້ງຢເູ່ ຂດບາ້ ນນາທາມ ແລະ ບ້ານນາຊອນ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນ
ັ .ປະຊາຊົນສວ
່ ນຫລາຍທຳ
ມາຫາກນ
ິ ດ້ວຍການເຮັດນາ ແລະ ຫາປາຈາກໜອງດງັ່ ກ່າວນີ້.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນຊາວບ້ານຍງັ ບທ
ໍ່ ນ
ັ ຮຈ
ູ້ ກ
ັ ສາເຫດຢາ່ ງຊດ
ັ ເຈນວ່າ ເປັນຫຍງັ ປາໃນໜອງຈງຶ່ ຕາຍ. ຕໍ່ມາຈຶ່ງຮູ້
ວ່າມີໂຮງງານແປ້ງມນ
ັ ຕນ
ົ້ ອິນໂດຊາຍນາ ຕັ້ງຢຫ
ູ່ າ່ ງຈາກໜອງຫານຂນ
ຶ້ ໄປປະມານ 4 ກິໂລແມັດ ໄດ້ປອ
່ ຍນໍ້າເສຍ
ລົງໃສ່ໜອງນີ້. ເນື່ອງຈາກວາ່ ໂຮງງານມີແຕ່ບຂ
ໍ່ ງັ ນໍ້າເສຍ, ແຕ່ບມ
ໍ່ ລ
ີ ະບົບບຳບດ
ັ ນໍ້າເສຍ ເມື່ອຮອດລະດູຝນ
ົ ມີນໍ້າອັ່ງ
ຫລາຍຂຶ້ນ. ບໍ່ຂງັ ນໍ້າເສຍບໍ່ສາມາດຮອງຮັບປະລິມານນໍ້າເສຍທັງໝົດໄດ້ ຈຶ່ງປ່ອຍ ໃຫ້ໄຫລລົງມາໃສ່ໜອງຫານ.
ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມນ
ັ ຕນ
ົ້ ອິນໂດຊາຍນາ ໄດ້ສາ້ ງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2008 ແລະ ເລີ່ມຜະລິດໃນຕນ
ົ້ ປີ 2009.
ໃນເດືອນພຶດສະພາ ເຊິ່ງເປັນຕນ
ົ້ ລະດູຝນ
ົ , ໄລຍະນນ
ັ້ ຝົນຕົກໜັກເຮັດໃຫ້ນໍ້າໃນໜອງມີຫລາຍຂນ
ຶ້ ແລະ ໂຮງງານ
ດັ່ງກ່າວກໍເລີ່ມປ່ອຍນໍ້າເສຍອອກມາສູໜ
່ ອງ. ນໍ້າຢູໃ່ ນໜອງນີ້ຈະໄຫລລງົ ສນ
ູ່ ຳ້ງມ
ື່ ແລະແມ່ນໍ້າຂອງອີກຕໍ່ໜງຶ່ ເຊິ່ງ
ເປັນແມ່ນໍ້າສາຍໃຫຍ່ເປັນບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນໃນເຂດດັ່ງກ່າວລົງຫາປາ ແລະ ເອົານໍ້າຂຶ້ນມາອປ
ຸ ະໂພກ ແລະ ບໍລິ
ໂພກ.
ຕໍ່ມ
 າທາງເຈົ້າຂອງໂຮງງານກອ
ໍ ອກມາຍອມຮັບວ
 ່າ ໂຮງງານໄດ້ປ່ອຍນໍ້າເສຍລົງໜ
 ອງຫານແທ້ ຈົນ
ເຮັດໃຫ້ປ
 າຕາຍເປັນຈ
 ຳນວນຫລວງຫລາຍພາຍມາກ.

2. ບັນຫາທເີ່ ກີດຂຶ້ນຢູເ່ ຂດໜອງຫານ.
ຫລັງຈາກທໂ
ີ່ ຮງງານປ່ອຍນໍ້າເສຍລົງໃສ່ໜອງຫານ ເປັນເຫດໃຫ້ປ
 າຕາຍເປັນຈ
 ຳນວນຫລາຍຮ້ອຍ
ໂຕນ. ທາງອຳນາດການປົກຄອງຈຶ່ງຕິດຕໍ່ຫ
 ານັກຂ
 ່າວ, ເພື່ອມ
 າເກັບກ
 ຳຂ່າວເລື່ອງປາຕາຍ ຈົນໃນທີ່ສຸດທາງ
ໂຮງງານຕ້ອງອອກມາຍອມຮັບເ ອງ.
ຊາວບ້ານບໍ່ມໃີ ຜກາ້ ລງົ ໄປຫາປາຢໜ
ູ່ ອງຫານມາກນ
ິ . ເພາະຢາ້ ນຈະເປັນອນ
ັ ຕະລາຍຕສ
ໍ່ ຂ
ຸ ະພາບຂອງ
ຕົນເອງ, ປາຈຳນວນຫລາຍຕາຍເດຍລະດາດຟຢ
ູ ເູ່ ທິງໜາ້ ນໍ້າມີຄວາມຍາວປະມານ 2 ກິໂລແມັດໄຫລລງົ ສູນ
່ ໍ້າງື່ມ.

ແຕ່ໜ່ວຍງານທເີ່ ຮັດວຽກກ່ຽວກັບສ
 ິ່ງແ
 ວດລ້ອມຊໍ້າພັດເ ຮັດວຽກຊັກຊ
 ້າ, ກິນເ ວລາຫລາຍມື້. ນັບ
ແຕ່ມື້ປາຕາຍໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ ຈົນມາເຖິງວັນທ
 ີ 16 ມິຖຸນາ ເຊິ່ງລວມແລ້ວເປັນເ ວລາປະມານ 28 ມື້
ຜົນກ
 ວດຕົວຢ່າງນໍ້າຈຶ່ງອອກມາ. ຜົນປ
 ະກົດວ
 ່າ ຢູໃ
່ ນຕົວຢ່າງຂອງນໍ້າພົບທາດ TSS ເຊິ່ງເປັນທ
 າດແຂງທີ່ບໍ່
ສາມາດລະລາຍໃນນໍ້າສູງກ
 ວ່າມາດຕະຖານ, ພົບທ
 າດ Oil ແລະ Grease ເຊິ່ງເປັນທ
 າດນໍ້າມັນໃ
 ນນໍ້າ ແລະ
ສານໄຊຍາໄນ (Cyanide) NC ເຊິ່ງເປັນສາເຫດສຳຄັນທ
 ເີ່ ຮັດໃຫ້ປ
 າຕາຍ. ນັກວິໄ ຈຈາກສູນວ
 ິໄຈນໍ້າປະປາ
ຈີ່ນາຍໂມ້ໄດ້ອອກມາຢັ້ງຢືນກັບໜ
 ັງສືພິມລ
 າວພັດທະນາໃນວັນ 12/6/2009 ວ່າໄດ້ພົບທ
 າດ BOD ໃນ
ນໍ້າໜອງຫານສູງເ ກີນມ
 າດຕະຖານ 10 ເທົ່າໂຕ. ຕາມປົກກະຕິແ
 ລ້ວ, ສານດັ່ງກ່າວຈະມີຢໃ
ູ່ ນນໍ້າປະມານ
30 ມິນລ
 ີກຼາມຕໍ່ນ
 ໍ້າໜຶ່ງລ
 ິດ. ແຕ່ວ
 ່າ ຈາກຕົວຢ່າງນໍ້າຢູ່ໜອງຫານພົບວ
 ່າ ມີສານ BOD ເຖິງ 300 ມິນລ
 ີກຼາມ.
ນອກຈາກນີ້ກຍ
ໍ ັງພ
 ົບທ
 າດຊັນຟ
 າຍ ແ
 ລະ ທາດອາໂມເນຍເກີນມ
 າດຕະຖານເຊັ່ນດ
 ຽວກັນ.
ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ທ່ານ ນາງ ທອງພູນ ເທິງພະຈັນ ນັກວິຊາການກວດກາພະຍາດສັດນໍ້າ ກົມລ
 ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນໜັງສືພິມລ
 າວພັດທະນາໃນວັນດຽວກັນວ
 ່າ “ຫລັງຈາກທວ
ີ່ ິໄຈເບິ່ງປ
 າແລ້ວພົບວ
 ່າສະພາບເນື້ອ
ປາຍັງມ
ຄ
ີ ວາມສົມບ
 ູນແລະຍັງສົດຢ
 ູ່ ແຕ່ວ
 ່າຕັບຂອງປາມີສີດຳເຄືອບ ໄປທົ່ວ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫລັງຂ
 ອງປາຈະ
ໄຄ່ບວມ”.
ສຳລັບຜ
 ົນວ
 ໄິ ຈສານເຄມີທເີ່ ຈືອປົນຢ
ໃ
ູ່ ນນໍ້າເຫັນວ
 ່າ ມີການປົນເ ປື້ອນຂອງສານໄຊຍາໄນເຊິ່ງມີຢ
ໃ
ູ່ ນ
ເປືອກ
 ມັນຕ
 ົ້ນໂ
 ດຍທຳມະຊາດ. ຕາມການປະເມີນທ
 າງດ້ານວິຊາການຂອງອົງການຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ
ສິ່ງແ
 ວດລ້ອມເຫັນວ
 ່າ ສານໄຊຍາໄນອາດຈະລື່ນເ ກີນຂ
 ະໜາດໃນເວລາທປ
ີ່ ່ອຍນໍ້າເສຍລົງໃ
 ນໜອງນໍ້າ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ເຖິງຈະເອົາຕົວຢ່າງຂອງນໍ້າໄປກວດ. ແຕ່ຜົນດັ່ງກ່າວກໍຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມໝັ້ນ
ໃຈໃຫ້ກັບປະຊາຊົນບ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີຍ, ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່ ຍາມໃດເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດລົງຫາປາໃນໜອງນັ້ນ
ໄດ້ ແລະ ກໍຍັງບໍ່ມີໃຜສາມາດໃຫ້ຄຳຕອບແກ່ຊາວບ້ານໄດ້.

3. ກ່ຽວກັບລ
 ະບຽບກົດໝາຍທາງດ້ານສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ.
ບໍລິສັດບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ໃນມາດຕາ 23 ວ່າດ້ວຍມາດຕະການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເຊິ່ງ:
ໃນວັກທ
 ີ 2 ລະບຸໄ ວ້ວ່າ: “ບຸກຄົນຫລືການຈັດຕ
 ັ້ງຕ່າງໆ ຕ້ອງຮັບປະກັນກ
 ານປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບ
ຄຸມມົນລ
 ະພິດທ
 າງນໍ້າ, ດິນ, ອາກາດ, ສິ່ງເ ສດເຫລືອ, ສານເຄມີທ
 ີ່ເປັນພ
 ິດ, ທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີ, ຄວາມ
ສັ່ນສ
 ະເທືອນ
 , ສຽງ, ແສງ, ສີ, ແລະ ກິ່ນຢ
 ່າງເຂັ້ມງ ວດ”
ໃນວັກທ
 ີ 3 ລະບຸໄ ວ້ວ່າ: “ການຖອກເທ, ລະບາຍນໍ້າເປື້ອນ, ນໍ້າເສຍຄຸນນ
 ະພາບທີ່ເ ກີນມາດຕະຖານ
ຄຸນນ
 ະພາບນໍ້າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄ ວ້ແບບຊະຊາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ມກ
ີ ານບຳບັດກ່ອນລົງໃສ່ຕ
 ະຄອງຮ່ອງນໍ້າ, ແຫລ ່ງນໍ້າ
ທຳມະຊາດຫລືບ່ອນອື່ນໆ”
ມາດຕາ 25: ພັນທະການໃນການແກໄ້ ຂບັນຫາສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ
ວັກທີ 1 ໄດ້ລະບຸໄວ້ວາ່ : “ບຸກຄົນແລະການຈັດຕງ
້ັ ຕ້ອງເປັນເຈົາ້ ການເຂົາ້ ຮວ
່ ມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ”.
ວັກທີ 2 ໄດ້ລະບຸໄວ້ວາ່ : “ພົນລະເມືອງທກ
ຸ ຄນ
ົ ຫລື ການຈັດຕງ
້ັ ມສ
ີ ດ
ິ ສະເໜີ ຫລື ຮຽກຮ້ອງຟ້ອງຕໍກ
່ ານ
ກະທຳໃດໜຶງ
່ ທ
 ກ
່ີ ໃ່ໍ ຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນອນ
ັ ບ
 ດ
່ໍ ຕ
ີ ສ
່ໍ ງ
່ິ ແວດ
ລອ
້ ມ, ສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍ
ຕສ
່ໍ ຂ
ຸ ະພາບ, ຊີວດ
ິ ຂອງຄນ
ົ ,
ສັດພດ
ື ແລະສິງ
່ ແ
 ວດລອ
້ ມ”.

4. ການແກ້ໄ ຂບັນຫາຂອງໜ່ວຍງານສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ:
ອົງການຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ນຳເອົາຕົວຢ່າງນໍ້າຢູ່ໃນໜອງໄປກວດເພື່ອວິໄຈ
ວ່າມີສິ່ງປົນເປື້ອນຫຍັງຢູໃ
່ ນນໍ້າ ແ
 ຕ່ວ
 ່າຜົນກ
 ວດໃຊ້ເ ວລາປະມານ 2 ອາທິດ ຈຶ່ງຮ
 ູ້ຜົນ.
ໃນໄລຍະເວລາທີ່ມກ
ີ ານກວດກາຕົວຢ່າງນໍ້າແລະປາ ທາງເຈົ້າໜາ້ ທໄີ່ ດ້ປະກາດຫາ້ ມປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້
ລົງຫາປາຢູໃ
່ ນໜອງມາກນ
ິ ເພາະຢາ້ ນວາ່ ຈະເປັນອນ
ັ ຕະລາຍຕສ
ໍ່ ຂ
ຸ ະພາບ ແລະ ຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.
ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ຕາມປົກກະຕິແ
 ລ້ວຢູໃ
່ ນນໍ້າເສຍຕ້ອງມີສານປົນເປື້ອນບໍ່ເ ກີນ 0.1 ມິນລ
 ີກຼາມ (mg) ຕໍ່ໜຶ່ງລິດ ແຕ່ອີງ
ຕາມຜົນກ
 ວດຕົວຢ່າງນໍ້າຢໜ
ູ່ ອງຫານ ຊໍ້າພັດພ
 ົບວ
 ່າມີສານໄຊຍາໄນ 0.25 ມິນລ
 ີກຼາມ ຕໍ່ນ
 ໍ້າໜຶ່ງລິດ. ໄຊຍາ
ໄນ ເປັນສານພິດທອ
ີ່ ັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ສາມາດຂ້າສ
 ິ່ງທ
 ມ
ີ່ ີຊີວິດໄ ດ້ໄວທສ
ີ່ ຸດ. ແຕ່ທ
 າງການ ແກ້ໄ ຂພຽງແຕ່ເ ອົາ
ຕົວຢ່າງນໍ້າໄປກວດ ແລ້ວຫ້າມບໃ
ໍ່ ຫ້ປະຊາຊົນລງົ ຫາປາເທົ່ານນ
ັ້ . ເອົາຕວ
ົ ຢ່າງນໍ້າໄປກວດພຽງແຕ່ຄງັ້ ດຽວເທົ່າ
ນັ້ນ ໂດຍບໍ່ມກ
ີ ານກວດກາຫລາຍຄງັ້ ຢ່າງຕເໍ່ ນື່ອງ.

5. ການຊົດເຊີຍ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຂອງໂຮງງານ.
ໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2009, ຄະນະຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂສະພາບການດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມດ່ວນຂຶ້ນທີ່ໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີຄະນະຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ, ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ພ
 ະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫລວງ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ, ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫລວງ,
ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເມືອງປາກງື່ມ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຮງງານດງັ່ ກ່າວ, ເພື່ອແລກປ່ຽນຂຄ
ໍ້ ດ
ິ ເຫັນ ແລະ
ຊອກຫາວທ
ິ ກ
ີ ານແກ້ໄຂສະພາບເປັນພດ
ິ ຂອງນໍ້າໃຫ້ຫລດ
ຸ ລງົ .
ບໍລິສັດໄດ້ອອກມາຍອມຮັບຄວາມບົກຜ່ອງຂອງຕົນ ແລ້ວດູດເອົານໍ້າເປື້ອນຢູ່ຫ້ວຍກອຍ ອອກ ເຊິ່ງ
ເປັນຈຸດເສື່ອມຕໍ່ຈາກໂຮງງານລົງໄປໃສ່ໜອງຫານ. ນອກຈາກນັ້ນໂຮງງານກໍໄ ດ້ລະບາຍນໍ້າອອກຈາກໜອງ
ໃຫ້ນ
 ໍ້າໄຫລສະດວກ ແ
 ລະ ຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ສຳລັບປາຕາຍຈຳນວນ 2 ໂຕນນັ້ນ, ເຈົ້າຂອງໂຮງງານໄດ້ຈ່າຍຄ່າເ ສຍຫາຍ ກິໂ
 ລລະ10.000 ກີບ
ຄິດເ ປັນມ
 ູນຄ່າທ
 ັງໝ
 ົດປະມານ 20 ລ້ານກີບ.

ໂຮງງານໄດ້ສາ້ ງບໍ່ບຳບັດນໍ້າເສຍ 11 ບໍ່, ເພື່ອຮອງຮບ
ັ ນໍ້າເສຍທີ່ໂຮງງານຈະປອ
່ ຍອອກມາ. ນອກຈາກນີ້
ໂຮງງານຈະຊປ
ື້ າມາປ່ອຍໃສ່ໜອງເປັນເວລາ 3 ປີຕດ
ິ ຕໍ່ກນ
ັ , ເພື່ອທດ
ົ ແທນປາທຕ
ີ່ າຍໄປເນື່ອງຈາກການປ່ອຍນໍ້າ
ປົນເປື້ອນສານພິດລົງໜອງ.

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

5

ບັນຫາປາຕາຍຢູ່ໜອງຫານ

ພື້ນທີ່ກໍລະນີສຶກສາ
ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
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6. ການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ
 ອ
ີ່ າດຈະເກີດຂ
 ຶ້ນ.
ປາຕາຍເປັນພ
 ຽງຜົນຂ
 ອງສິ່ງທ
 ີ່ເກີດຂ
 ຶ້ນເ ທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ເ ມື່ອຖ້າເ ບິ່ງໄ ປໃນແງ່ເລິກໆແລ້ວ, ຕ້ອງມາເບິ່ງ
ກັນທ
 ີ່ຕົ້ນຕ
 ໍຂອງບັນຫາ.
• ໂຮງງານບໍ່ມບ
ີ ບ
ໍ່ ຳບັດນໍ້າເສຍພຽງພໍຈງຶ່ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າເສຍລົ້ນອອກມາ. ຄຳຖາມກໍຄວ
ື າ່ ຖ້າອີງຕາມກົດໝາຍ
ສິ່ງແວດລ້ອມເປນ
ັ ຫຍັງໜວ
່ ຍງານທກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງຈງຶ່ ອະນຸມດ
ັ ໃຫ້ໂຮງງານນີ້ເປີດດຳເນີນການຜະລິດ. ອັນນີ້
ສະແດງວ່າ ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງໜວ
່ ຍງານດາ້ ນສງິ່ ແວດລ້ອມຍັງມຂ
ີ ຈ
ໍ້ ຳກັດຫລາຍໃນການ
ຕິດຕາມກວດກາ.
• ໜ່ວຍງານສິ່ງແວດລ້ອມບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແ
້ ກ່ປະຊາຊົນໄດ້ໃນການກວດວິເຄາະນໍ້າເພາະ
ວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ປາຕາຍມີການເອົາຕົວຢ່າງນໍ້າໄປກວດພຽງແຕ່ໜງຶ່ ຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ມກ
ີ ານເອົາຕົວຢ່າງນໍ້າ
ໄປກວດຄັ້ງທີສອງ ຫລື ຫລາຍກວ່ານັ້ນ, ເພື່ອປຽບທຽບຄວາມເຂັ້ມຂອງສານໄຊຍາໄນວ່າ ມັນເພີ່ມຂຶ້ນ ຫລື
ຫລຸດລົງ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຊີ້ແຈງໃຫ້ປະຊາຊົນຮູວ
້ າ່ ເມື່ອໃດເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດລົງຫາປາໃນໜອງ
ໄດ້. ຫລັງຈາກທາງການສັ່ງຫ້າມແລ້ວ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ສຂ
ຸ ະ ພາບຂອງຊຸມຊົນ, ເພາະວ່າ
ໜ່ວຍງານສິ່ງແວດລ້ອມບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວາ່ ນໍ້າໃນໜອງນັ້ນຍັງມີສານໄຊຍາໄນຕົກຄ້າງຢູໃ
່ ນອັດຕາ
ສ່ວນເທົ່າໃດເຊິ່ງໃນຈຸດນີ້ທາງການບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້.
• ການທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດລົງຫາປາໄດ້ຍ່ອມສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າເພາະວ່າປະຊາ
ຊົນສ່ວນ
 ໃຫຍ່ຢເູ່ ຂດດັ່ງກ
 ່າວອາໄສການຫາປາມາກິນ ແລະ ຂາຍອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງປະຊາ
ຊົນເວົ້າວາ່ ຄອບຄົວໜງຶ່ ຫາໄດ້ປະມານ 3 ກິໂລກຼາມຕໍ່ມ.ື້ ແຕ່ຖາ້ ບໍ່ໄດ້ຫາປາ 10 ມື້ ໃນໄລຍະທີ່ນໍ້າເປັນ
ພິດ ແລະ ທາງການສັ່ງຫ
 ້າມບໍ່ໃ
 ຫ້ຫານັ້ນ, ສະແດງວ່າ ຄອບຄົວນ
 ັ້ນຕ້ອງຂາດປາກິນໄ ປ 30 ກິໂ
 ລກຼາມ.
ເມື່ອຄ
 ິດເ ປັນເ ງິນປາທຳມະຊາດ 1 ກິໂລກຼາມ ມີລາຄາ ປະມານ 40.000 ກີບ. ໝາຍຄວາມວ່າ ພາຍໃນ
10 ວັນ ຄອບຄົວໜຶ່ງຈະເສຍລາຍຮັບໄປ 400.000 ກີບ.
• ການໃຊ້ມາດຕະການກົດໝາຍຕໍ່ຜລ
ູ້ ະເມີດຍັງມີການປະນີປະນອມກັນຄືການທີ່ໂຮງງານປ່ອຍນໍ້າເສຍລົງ
ໃສ່ແລ້ວບໍ່ມີການປັບໄໝໃສ່ໂທດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ຍ່ອມຈະເປັນຕົວຢ່າງອັນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ ໂຮງ
ງານອື່ນໃນການກະທຳຄວາມຜິດ, ເພາະວ່າ ໂຮງງານອື່ນຈະມີຂໍ້ອ້າງວ່າໂຮງງານນີ້ປ່ອຍນໍ້າເສຍລົງ
ແມ່ນໍ້າຍັງບໍ່ຖືກດຳເນີນຄະດີມັນກໍຈະເປັນມາດຖານໃຫ້ໂຮງງານອື່ນລະເມີດຕໍ່ໄປ. ເພາະວ່າ ເຖິງ ຈະ
ລະເມີດທາງໜ່ວຍງານທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງກໍບດ
ໍ່ ຳເນີນຄະດີ. ແລ້ວໃນຕໍ່ໜາ້ ກໍຈະມີອກ
ີ ຫລາຍໂຮງງານ ແລະ ຫລາຍ
ບຸກຄົນພະຍາຍາມລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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7. ສະຫລຸບ.
• ບັນຫາປາຕາຍທີ່ເກີດຂ
 ຶ້ນຢູ່ໜອງຫານ ເກີດຈ
 າກການລະເມີດລ
 ະບຽບການຂອງໂຮງງານ, ສ້າງຄວາມ
ເສຍຫາຍໃຫ້ແ
 ກ່ປ
 ະຊາຊົນບໍ່ວ
 ່າ ຈະເປັນໃ
 ນແງ່ເສດຖະກິດ ແລະ ໃນແງ່ສ
 ຸຂະພາບ.
• ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະໜ່ວຍງານດາ້ ນສງິ່ ແວດລອ
້ ມຍງັ ບມ
ໍ່ ກ
ີ ານດຳເນີນການຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍຕໍ່ຜລ
ູ້ ະເມີດ.
• ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ລງົ ຫາປາເອງ ໂດຍບມ
ໍ່ ກ
ີ ານຢງັ້ ຢືນຈາກໜວ
່ ຍງານດາ້ ນສງິ່ ແວດລອ
້ ມ. ລະບຽບກດ
ົ ໝາຍຕໍ່
ຜູລ
້ ະເມີດ.
• ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ລົງຫ
 າປາເອງ ໂ
 ດຍບມ
ໍ່ ີການຢັ້ງຢືນຈ
 າກໜ່ວຍງານດ້ານສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ.

8. ຂໍ້ສ
 ະເໜີ:
• ຄວນໃຫ້ພ
 ະນັກງານທເີ່ ຮັດວຽກດ້ານສິ່ງແ
 ວດລ້ອມໄປເອົາຕົວຢ່າງນໍ້າມາກວດໃຫ້ທ
 ັນເ ວລາ. ການເຮັດ
ວຽກບໍ່ຄ
 ວນອີງໃ
 ສ່ທ
 ຶນສ
 ະໜັບສະໜູນຈ
 າກໂຮງງານ, ແຕ່ຈະຕອ
້ ງເຮັດວຽກດວ
້ ຍຄວາມເປັນນກ
ັ ວິຊາການ
ແລະ ອິດສະຫລະ.
• ອີງຕ
 າມກົດໝາຍແລ້ວ, ປະຊາຊົນທີ່ໄ ດ້ຮັບຜົນກ
 ະທົບສາມາດຟ້ອງຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍໃນທາງແພ່ງໄດ້
ແຕ່ວ່າ ບໍ່ມີໃຜຟ້ອງຮ້ອງ ເນື່ອງຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າບມ
ໍ່ ຄ
ີ ວາມຮູທ
້ າງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂາດທີ່ປກ
ຶ ສາທາງ
ດ້ານກດ
ົ ໝາຍ ສະນັ້ນ, ຄວນມກ
ີ ານເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູທ
້ າງດາ້ ນກດ
ົ ໝາຍໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງເປີດກວ້າງ.
• ໜ່ວຍງານດ້ານສ່ງິ ແວດລ້ອມຄວນຈະເຂັ້ມງວດໃນການກວດກາລະບົບບຳບັດນໍ້າເສຍຂອງໂຮງງານ
ຕ່າງໆ. ໂຮງງານໃດບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈະຕອ
້ ງບອ
ໍ່ ະນຸຍາດໃຫ້ເປີດດຳເນີນການ ແລະ ຈະຕອ
້ ງປະຕິບດ
ັ 
ລະບຽບກດ
ົ ໝາຍຕໍ່ໂຮງງານທກ
ີ່ ະທຳຜດ
ິ ກດ
ົ ໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
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9. ແຫລ່ງຂໍ້ມ
 ູນອ
 ້າງອີງ.
• ໜັງສືພິມວ
 ຽງຈັນໃໝ່ ສະບັບວ
 ັນທີ 22/5/2009.
• ໜັງສືພິມວ
 ຽງຈັນທາມສ໌ ລົງພ
 ິມໃ
 ນເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ.
• ໜັງສືພິມລ
 າວພັດທະນາສະບັບວັນທ
 ີ 1 ເດືອນ 6 ປີ 2009, ສະບັບວ
 ັນທີ 3 ເດືອນ 6 ປີ 2009, ສະບັບ
ວັນທີ 16 ເດືອນ 6 ປີ 2009, ສະບັບວັນທ
 ີ 30 ເດືອນ 6 ປີ 2009, ສະບັບວ
 ັນທີ 3 ເດືອນ 7 ປີ 2009.
• ທ່ານ ພິມມ
 ະສອນ ນາຍບ້ານ ນາທາມ ເ ມືອງປາກງື່ມ.

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ື ຂາ່ ຍຂມ
ເຄອ
ໍ້ ນ
ູ

ິ
ີ່ ນ
ທດ

ໂຄງ
ກ

ານ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ
ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຍືນຍົງ ໂດຍ
ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ່
ຮ່ວມງານ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ
ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປືກສາ ຫາລື
ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດເຂົ້າ
ໃຈໄດ້ ກ່ຽວກັບສິດໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ໂຄງການດຳເນີນງານໂດຍອີງຕາມຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້
•
•
•
•
•
•
•

ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຄົນລາວ
ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ
ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ແລະ ປະເພນີ ວັດທ
 ະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ
ຄວາມເປັນກາງ
ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປີດກວ້າງ
ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ
ຕູ້ ປ.ນ. 4697
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 (0)21 312519

ອີ່ແ
 ມວ: info@rightslinklao.org
www.rightslinklao.org

