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ຄໍາສັບ  

ຮ່າງເອກະສານສະບັບນ້ີໄດ້ກະກຽມໂດຍພະນັກງານ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ.ີ ມັນບ່ໍແມ່ນການແກ້ໄຂປະເດັນຕ່າງໆໂດຍລະອຽດ ຫືຼ 
ຢ່າງຂາດຕົວ. ການຕີຄວາມໝາຍແລະເນ້ືອໃນຕ່າງໆໃນເອກະສານນ້ີ ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຈໍາເປັນສະເໝີໄປວ່າ ມັນເປັນທັດສະນະຂອງສະພາອໍາ
ນວຍການທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີຫືຼ ທັດສະນະຂອງບັນດາລັດຖະບານ ທ່ີພວກເຂົາຕາງໜາ້ໃຫ້. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ບ່ໍ
ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂ້ໍມູນທ່ີຢູ່ໃນເອກະສານນ້ີ ແລະ ບ່ໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນສະທ້ອນຈາກການນໍາໃຊຂ້ໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ການນໍາໃຊຄໍ້າ
ສັບ "ປະເທດ" ບ່ໍໄດ້ ໝາຍເຖິງການຕັດສິນ  ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ວ່າມັນເປັນສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍ ຫືຼ ສະຖານະພາບ
ອ່ືນໆ ຂອງອານາເຂດໃດໜຶ່ງ. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຄຳເຕອືນສຳລັບການແປເອກະສານ 
 
“ເອກະສານສະບັບນ້ີໄດ້ແປມາຈາກພາສາອັງກີດເພ່ືອທີ່ຈະເຂ້ົາເຖີງຜູ້ອ່ານໄດ້ຫລາຍຂ້ືນ. ຂະນະທີທ່ະນາ
ຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການແປ, ພາສາອັງກິດ
ເປັນພາສາທາງການຂອງ ເອດີບີ ແລະ ຕ້ົນສະບັບທີ່ເປັນພາສາອັງກິດຂອງເອກະສານນ້ີຄືຂ້ໍຄວາມທີ່ໜ້າເຊ ື ອ່
ຖື ຫລື ແທຈີ້ງເທົ່ານ້ັນ (ໜາຍຄວາມວ່າ ເປັນທາງການ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໜາຍ).  ສຳລັບເອກະສານນ້ີ 
ການອ້າງອີງໃດໆຕ້ອງອີງໃສ່ຕ້ົນສະບັບພາສາອັງກິດ.”



 
 

 

 
ອະທິບາຍຄໍາສັບ 

 
ອາຍແກດເຮອືນແກ້ວແອນໂທ ຼໂປເຈນິກ (GHGs). ໝາຍເຖິງອາຍແກດເຮອືນແກ້ວທ່ີຖືກປ່ອຍອອກສູ່ຊ້ັນບັນຍາກາດ 
ຊ່ຶງເປັນຜົນຈາກກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດດ່ັງທ່ີລະບຸໄວ້ໃນ ອານຸສັນຍາກຽວໂຕຂອງສົນທິສັນຍາແມບົ່ດຂອງອົງການສະ-
ຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ອາຍແກດເຮອືນແກ້ວລວມມ ີອາຍແກດກາບອນໄດອອກ
ໄຊ້ (CO2), ອາຍແກດເມເທນ (CH4), ອາຍແກດນິໂທ ດຼອອກໄຊ້ (N2O), ອາຍແກດຮໂີດຼ ຟຼູໂອກາບອນ (HFCs), 
ອາຍແກັດ ເປີຟຼູໂອກາບອນ (PFCs), ແລະ ອາດແກດຊູເຟເີຮຊາຟຼູໂອໄລ (SF6).  
 
ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແລະພວົພັນກັນ. ໝາຍເຖິງສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບທຶນສະ-
ໜັບສະໜູນໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງໂຄງການແຕ່ວາ່ການຄົງຕົວຢູ່ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການມຊິີວິດຂອງ
ພວກມັນແມ່ນຂ້ຶນກັບໂຄງການໂດຍກົງ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜ່ຶງວ່າສິນຄ້າແລະການບໍລິການຂອງພວກມັນມຄີວາມຈໍາເປັນ
ຕ່ໍຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ.  
 
ຊິວະນາໆພັນ (ຄວາມຫາຼກຫາຼຍດ້ານຊິວະວທິະຍາ). ໝາຍເຖິງ ຄວາມຫາຼກຫາຼຍຂອງບັນດາສ່ິງທ່ີມຊິີວິດຈາກທຸກແຫຼ່ງ 
ທ່ີມີຊິວິດຢູ່ໃນລະບົບນິເວດເທິງບົກ, ໃນທະເລ, ໃນນ້ໍາ ແລະ ລະບົບນິເວດດ້ານອ່ືນໆ ທ່ີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນທາງ
ດ້ານນິເວດວທິະຍາ ຊ່ຶງປະກອບເອົາພວກມັນເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງລະບົບເປັນຕ້ົນແມ່ນ ຄວາມຫາຼກຫາຼຍພາຍໃນຊະນິດ
ພັນພືດ ແລະ ສັດໃດໜ່ຶງ, ຄວາມຫຼັກຫາຼຍຂອງແຕ່ລະຊະນິດພັນພືດ ແລະ ສັດທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ພາຍໃນ
ລະບົບນິເວດເອງກ່ໍມຄີວາມຫາຼກຫາຼຍໃນຕົວມັນເອງ.  
 
ອາຍກາບອນໄດອອກໄຊດ໌ທຽບເທ່ົາ (CO2e) ໝາຍເຖິງ ມາດຖານທ່ົວໄປໃນການວັດແທກຜົນກະທົບຈາກການປ່ອຍ 
(ຫຼ ື ການຫຼີກລ້ຽງການປ່ອຍ) ອາຍແກດເຮືອນແກ້ວທ່ີສາມາດປະເມີນຜົນກະທົບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວ 
ການວັດແທກຈະກໍານົດເປັນຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດຈໍານວນ ເປັນໂຕນແມັດກ້ອນ.  
 
ຂ້ັນຕອນການກໍານົດໂອກາດທ່ີຈະພົບເຫັນ. ໝາຍເຖິງການຂ້ັນຕອນສະເພາະສໍາລັບໂຄງການໃດໜ່ຶງທ່ີກໍານົດວຽກງານ
ທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນກໍລະນີຊັບພະຍາກອນທາງວັດຖຸທ່ີບ່ໍຮູມ້າກ່ອນ ຖືກຄ້ົນພົບໃນໄລຍະການກ່ໍສ້າງຫຼືດໍາເນີນໂຄງການ. 
ຂ້ັນຕອນສະເພາະຂອງໂຄງການປະກອບມກີານຈົດບັນທຶກຄຸນລັກສະະນະຂອງວັດຖຸທ່ີຄ້ົນພົບ ແລະ ຢ້ັງຢືນໂດຍວິຊາ
ການທ່ີມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ, ຄໍາສ່ັງຈາກສານກ່ຽວກັບການຂົນຍ້າຍ, ແລະ ມາດຕະການຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການຢຸດ
ການດໍາເນີນງານຊ່ົວຄາວເພືອ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫກ້ານດໍາເນີນວຽກງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດຖຸທ່ີຄ້ົນພົບ.  
 
ຂະບວນການຜະລິດທ່ີສະອາດກວາ່.  ໝາຍເຖິງແນວຄວາມຄິດໃນການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພດິໂດຍຜ່ານທາງການເຊ່ືອມ
ສານມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນເຂ້ົາໃນທຸກໆຂ້ັນຕອນການຜະລິດ ແລະ ອອກແບບຜະລິດຕະພັນ. ແນວຄວາມຄິດນ້ີປະ-
ກອບມກີານບໍລິການ, ຜະລິດຕະພັນ, ຂ້ັນຕ້ອນການຜະລິດ ແລະ ຍຸດທະສາດປ້ອງກັນສ່ິງແວດລ້ອມແບບ



 
 

ຮອບດ້ານເພືອ່ຍົກລະດັບປະສິດທິຜົນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທ່ີມີຕ່ໍມະນຸດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມໂດຍຜ່ານທາງການ
ປົກປັກຮັກສາວັດຖຸດິບ, ແຫຼ່ງນ້ໍາແລະພະລັງງານຄ່ຽງຄູ່ກັບຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ກໍາຈັດການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິດທ່ີເປັນພິດ ແລະ
ອັນຕະລາຍ. ນອກນ້ັນ ແນວຄວາມຄິດນ້ີຍັງເປັນການສ່ົງເສີມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນຕ່າງໆເຊ່ັນ ພະລັງງານ
ແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານຄວາມຮອ້ນຈາກພື້ນດິນ (geothermal).  
 
ພື້ນທ່ີພັກອາໄສທ່ີມຄີວາມຫຼໍ່ເເຫຼມ. ໝາຍເຖິງພື້ນທ່ີພັກອາໄສທ່ີຄວນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ເປັນພເິສດ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ
ພື້ນທ່ີພັກອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ຖືກດັດແປງ. ພື້ນທ່ີພັກອາໄສທ່ີມຄີວາມຫຼໍແ່ຫຼມ ລວມເຖິງພື້ນທ່ີທ່ີມີຄຸນຄ່າສູງ 
ດ້ານຊິວະນາໆພັນ ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍພື້ນທ່ີພັກອາໄສທ່ີມີຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການໃນການຢູ່ລອດຂອງບັນດາພັນພືດ
ແລະສັດ ທ່ີຕົກຢູ່ໃນລະດັບອັນຕະລາຍ. ພື້ນທ່ີທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຖືກຈໍາກັດຂອບເຂດເປັນພເິສດ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ
ບັນດາຊະນິດພັນພດືແລະສັດທ່ີເປັນພະຍາດສະເພາະຂອງພື້ນເມອືງ; ພື້ນທ່ີທ່ີມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມສໍາລັບການເຄ່ືອນຍ້າຍ
ພັນພືດແລະສັດ; ບັນດາພື້ນທ່ີທ່ີເໝາະສົມແກ່ການຢູ່ລວມກັນສະເພາະໃນລະດັບໂລກ ຫຼື ສະເພາະປະເພດໃດໜ່ຶງ
ຂອງບັນດາຊະນິດພັນພືດແລະສັດທ່ີຢູ່ຮວ່ມກັນ; ພື້ນທ່ີທ່ີມີເອກະລັກຊະນິດພິເສດ ຂອງບັນດາຊະນິດພັນພືດແລະສັດ 
ຫຼື ການພົວພັນໃນຂະບວນວວິັດທະນາການທ່ີສໍາຄັນ ຫຼື ການທໍາໜ້າທ່ີເປັນຕ່ອງໂສ້ອັນຕ້ົນຕ່ໍ ທາງລະບົບນິເວດວທິະ-
ຍາ; ແລະ ບັນດາພື້ນທ່ີຊິວະນາໆພັນ ທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ຫຼື ວັດທະນະທໍາ ທ່ີມຄີວາມສໍາ-
ຄັນແລະມຄຸີນຄ່າ ສໍາລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ.    
 
ຜົນກະທົບສະສົມ. ໝາຍເຖິງ ຜົນກະທົບຫາຼຍດ້ານລວບລວມເຂ້ົາກັນ ທ່ີເກີດຈາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທ່ີກໍາ-
ລັງດໍາເນີນຢູ່, ໂຄງການທ່ີຖືກນໍາສະເໜີ, ແລະໂຄງການທ່ີຄາດໝາຍໄວໃ້ນອະນາຄົດ. ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານ້ີ ລວມທັງຜົນ
ກະທົບທາງລົບ ແລະ/ຫຼ ືຜົນກະທົບທາງບວກທ່ີສໍາຄັນ ທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນໄວ້ໃນໂຄງການໃດໜ່ຶ່ງ.    
 
ແຜນການຕອບຮັບສຸນເສີນ.  ໝາຍເຖິງ ແຜນການຕອບຮັບໃນພາວະສຸກເສີນທ່ີຕິດພັນເຫດການສັບສົນ ແລະເກີດຂ້ຶນ
ໂດຍບັງເອີນ. ແຜນການເຫຼົາ່ນ້ີປະກອບມກີານມອບໝາຍໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຢ່າງລະອຽດ ໃນການປະເມີນລະດັບ
ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍຊິວດິແລະຊັບສິນ ຄຽງຄູ່ກັບຂ້ັນຕອນແລະວທີິການການສ່ືສານແລະລາຍງານກ່ຽວກັບຮູບແບບຕ່າງໆຂອງ
ເຫດການສຸກເສີນ.  
 
ການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ. ແມ່ນຄໍາສັບທ່ົວໄປ ທ່ີໃຊ້ບັນລະຍາຍຂ້ັນຕອນການວາງແຜນ ແລະ ວເິຄາະດ້ານສ່ິງ-
ແວດລ້ອມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີຕິດພັນໂຄງການໃດໜ່ຶງ. ການປະເມີນ ອາດເປັນ
ຮູບການດໍາເນີນ EIA, IEE, ດໍາເນີນການກວດສອບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ຫຼື ເຮັດຕາຕະລາງສັງລວມຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງ
ແວດລ້ອມ.  
 
ການກວດສອບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ. ເປັນເຄ່ືອງມືຊະນິດໜ່ຶງ ໃຊ້ໃນການກໍານົດຊະນິດແລະສະພາບສ່ິງແວດລ້ອມ ຢູ່ໃນ
ສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງໃດໜ່ຶງ. ການກວດສອບນ້ີ ຊ່ວຍກໍານົດ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ ໃນການກໍານົດມາດຕະ-
ການແກ້ໄຂ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນ, ຄາດຄະເນງົບປະມານສໍາລັບມາດຕະການແກ້ໄຂ, ແລະສະເໜີຕາຕະລາງ
ເວລາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂ. ໃນບາງກໍລະນີ, ບົດລາຍງານການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມແມນ່
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ວຽກງານອັນດຽງກັນກັບ ການກວດສອບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ. ແຕ່ວ່າສ່ວນຫາຼຍແລ້ວ ວຽກງານການກວດສອບ ເປັນພຽງ
ໜ່ຶງໃນຫາຼຍໆວຽກງານ ຂອງການລາຍງານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ.  
 
ແຜນຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ (EMP). ໝາຍເຖິງແຜນການທ່ີໃຊ້ເປັນທິດເຍືອງທາງໃນການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ. ແຜນການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມປະກອບມີອົງປະກອບສໍາຄັນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: ມາດ
ຕະການຫຼຸດຜ່ອນ, ແຜນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມ, ຄາດຄະເນງົບປະມານ, ຄວາມຕ້ອງດ້ານຊັບພະຍາ ກອນ, 
ງົບປະມານ ແລະ ການກະກຽມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.  
 
ແຜນຕິດຕາມວຽກງານສ່ິງແວດລ້ອມ. ໝາຍເຖິງ ແຜນການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມຮຽກຮອ້ງ
ຕ້ອງການດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມລວມມີ ຂອບເຂດຂອງມາດຕະການ, ວທີິການປະຕິບັດ, ບ່ອນເກັບຕົວຢ່າງ, ຄວາມຖ່ີໃນ
ການວັດແທກ, ຂອບເຂດການຄ້ົນຫາ ແລະ ຄໍານິຍາມມາດຖານຕ່ໍາສຸດ ທ່ີຈະໃຊ້ເປັນສັນຍານບອກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ
ໃນການດໍາເນີນການກວດແກ້; ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງ EMP.  
 
ສ່ິງເສດເຫຼືອທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ. ໝາຍເຖິງ ວັດສະດຸທ່ີຈັດເຂ້ົາໃນກຸ່ມສ່ິງເສດເຫຼືອທ່ີເປັນອັນຕະລາຍທ່ີມີລັກສະນະ ໜ່ຶງ
ໃນສ່ີລັກສະນະຕ່ໍໄປນ້ີ: ມີຄວາມໄວໄຟ, ສາມາດແຕກລະເບີດໄດ້ງາ່ຍ, ມີສານກໍາມັນຕະພາບລັງສີ, ຫຼື ມສີານ ພິດ; 
ແລະ ວັດສະດຸ ທ່ີລະບຸໄວໃ້ນບັນຊີລາຍການພິເສດກ່ຽວກັບວັດສະດຸທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ.  
 
ຜົນກະທົບທາງອ້ອມ. ໝາຍເຖິງຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ທາງບວກຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີບ່ໍສາມາດລະບຸໄວ້ໃນເອກກະ
ສານກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແຕ່ວ່າເປັນຜົນກະທົບທ່ີພົວພນັກັບການຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ. ຕົວຢ່າງ: ມົນລະພິດຂອງ
ໂຄງການອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ່ໍຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາໃນແມນ້ໍ່າ. ຜົນກະທົບທາງກົງນ້ີອາດສ່ົງຜົນກະທົບທາງ
ອ້ອມຕ່ໍການດໍາລົງຊິວິດຂອງປາໃນແມນ້ໍ່າ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນ, ຜົນກະທົບຕ່ໍຈໍານວນປະຊາກອນຂອງປາອາດສ່ົງ
ຜົນສະທ້ອນຕ່ໍການຫາປາແລະມີຜົນກະທົບຕ່ໍລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນທ່ີໄດ້ຈາກການຫາປາ.  
 
ຜົນກະທົບທ່ີຖືກກ່ໍໃຫ້ເກີດ. ໝາຍເຖິງຜົນກະທົບທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ແລະ/ຫຼ ື ທ່ີບ່ໍເປັນປະໂຫຍດ ທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນເຂດໂຄງ 
ການແລະຊຸມຊົນ ໂດຍບ່ໍເຈດຕະນາແຕ່ວ່າ ມີສາຍເຫດມາຈາກໂຄງການຊ່ຶງວ່າອາດພົບເຫນັໃນໄລຍະຕ່ໍມາ ຫຼື ຢູ່ສະ-
ຖານທ່ີອ່ືນ.  
 
ການຄຸ້ມຄອງຢາຂ້າແມງໄມ້ແບບປະສົມປະສານ. ແມນ່ວທີິການຄວບຄຸມແມງໄມທ່ີ້ມີຄວາມເໝາະສົມທາງຊິວະວ ິ
ທະຍາ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະນູນຈາກຊາວກະສິກອນ ຊ່ຶງເປັນແນວຄວາມຄິດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເອ່ືອຍອີງການ
ນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມປ້ະເພດສານເຄມີສັງເຄາະ. ວທີິການນ້ີປະກອບມີ: (i) ການຄຸ້ມຄອງຈໍານວນແມງໄມ້ (ເຊ່ັນ: 
ຄວບຄຸມຈໍານວນແມງໄມ້ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ໍາທ່ີບ່ໍມີຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ) ແທນທ່ີຈະກໍາຈັດພວກມັນ; (ii) 
ເອ່ືອຍອີງການນໍາໃຊ້ມາດຕະການປອດສານເຄມີໃຫ້ຫາຼຍທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄດ້ ເພື່ອຮັກສາຈໍານວນແມງໄມໃ້ຫ້ຢູ່ໃນ
ລະດັບຕ່ໍາ; (iii) ໃນກໍລະນີ ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ;້ ຄວນເລືອກແລະນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ ທ່ີມີຜົນກະທົບໜ້ອຍ
ທ່ີສຸດ ຕ່ໍກັບພັນພືດທ່ີເປັນປະໂຫຍດ, ມະນຸດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ.  



 
 

 
ຊະນິດພັນພືດແປກໃໝ່ທ່ີບຸກລຸກ. ໝາຍເຖີງ ພັນພືດແລະສັດ ທ່ີບ່ໍໄດ້ກໍາເນີດແລະບ່ໍມີໃນທ້ອງຖ່ິນ ທ່ີເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ຮາ້ຍ
ແຮງຕ່ໍຊິວະນາໆພັນ ຍ້ອນວ່າພັນພືດແລະສັດຕ່າງຖ່ິນມຄີວາມສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄວແລະບຸກລຸກສາຍພັນພືດແລະ
ສັດພື້ນເມອືງ.  
 
ພື້ນທ່ີປ້ອງກັນທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ໝາຍເຖິງ ພື້ນທ່ີອະນຸລັກ ຫຼືປົກປ້ອງຊິວະນາໆພັນ ທ່ີລະບຸໄວຕ້າມລະບຽບກົດ 
ໝາຍ ໃນນ້ັນລວມທັງພື້ນທ່ີ ທ່ີນໍາສະເໜີໂດຍລັດຖະບານ ເພື່ອຂໍຈັດເຂ້ົາເປັນພື້ນທ່ີອະນຸລັກ.  
 
ການປ່ຽນແປງຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ. ໝາຍເຖິງ ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດທ່ີຖືກປ່ຽນແປງຍ້ອນກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດ 
ເຊ່ັນ: ການຜະລິດກະສິກໍາ, ການພັດທະນາຕົວເມອືງ ແລະປ່າໄມ້ ຫຼື ການນໍາເອົາ ພັນພືດແລະສັດຕ່າງຖ່ິນເຂ້ົາມາ.  
 
ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ. ໝາຍເຖິງ ບັນດາຜືນແຜ່ນດີນ ແລະ ແມນ້ໍ່າລໍາເຊ ທ່ີເປັນບ່ອນທ່ີມີຄວາມສົມບູນດ້ານ
ຊິວະວິທະຍາ ທ່ີກ່ໍຕົວຂ້ຶນຢ່າງຫຼວງຫາຼຍ ໂດຍສັດແລະພັນພດືພື້ນເມອືງ ແລະ ເປັນບ່ອນທ່ີກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດ ບ່ໍໄດ້
ແປງໜ້າທ່ີທາງດ້ານນິເວດຕົນຕ່ໍຂອງພື້ນທ່ີ.  
 
ສານພິດຕົກຄ້າງທ່ີບ່ໍຍ່ອຍສະຫາຼຍ (POPs). ໝາຍເຖິງ ທາດປະກອບເຄມີ ທ່ີມີສານພິດໃນຕົວເອງ, ທົນທານຕ່ໍການ
ເຈືອຈາງ, ສະສົມທາງຊິວະພາບ, ແລະເຄ່ືອນຍ້າຍໄດ້ ຜ່ານທາງອາກາດ, ທາງນ້ໍາ ແລະຜ່ານສັດ ຫຼື ພືດທ່ີເຄ່ືອນຍ້າຍ
ຕາມລະດູການຂ້າມຜ່ານເຂດຊາຍແດນສາກົນແລະຕົກຄ້າງຢູ່ຕາມສະຖານທ່ີ ທ່ີຕ້ັງຢູ່ຫາ່ງໄກຈາກບ່ອນທ່ີມັນຖືກປ່ອຍ
ອອກມາ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີມກີານສະສົມຂອງສານປະກອບທາງເຄມີ ໃນລະບົບນິເວດ ເທິງບົກ, ໃນທະເລ ແລະໃນນ້ໍາ. 
ທາດປະກອບເຄມ ີ ຈໍານວນ 12 ຊະນິດ ດ່ັງທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ສົນທິສັນຍາສະຕັອກໂຄນ ວ່າດ້ວຍສານພິດຕົກຄ້າງທ່ີບ່ໍ
ຍ່ອຍສະຫລາຍ ມີຄື: ທາດອານດິຼນ (Aldrin), ທາດໂຄ ນຼ ດານ (Chlordane), ທາດແດວດິຼນ (Dieldrin), ທາດເອັນ
ດິຼນ (Endrin), ທາດແຮັບແຕກເລີ (Heptachlor), ທາດເຣຊາໂຄໂລເບັນເຊັນ (Hexachlorobenzene), ທາດ ມີ
ເຣັກ (Mirex), ທາດໂຕຊາເຟັນ (Toxaphene), ທາດໂລລີໂລຣິນເນດເຕັດ ບີເຟນັນິນ (Polychlorinated 
Biphenyls), ທາດດີດີທີ (DDT), ທາດ ພີຊີດີດີ ໄດອອກຊິນ (PCDD (dioxin)) ແລະທາດ ພິຊີດີເອັບ ຟຣັູນ 
(PCDF (furans)). 
 
ຢາຂ້າແມງໄມ້. ໝາຍເຖິງວັດສະດຸ ຫຼ ື ສ່ວນປະສົມຂອງວັດສະດຸໃດໜ່ຶງທ່ີໃຊ້ ປ້ອງກັນ, ທໍາລາຍ, ຂັບໄລ່ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ
ຈໍານວນແມງໄມຊ້ະນິດໃດໜ່ຶງ. ສັດຕູພືດ ປະກອບມີແມງໄມ,້ ໜູ, ແລະສັດຊະນິດອ່ືນໆ, ພືດ (ໄຄນ້້ໍາ) ທ່ີບ່ໍຕ້ອງການ, 
ເຫັດ, ຫຼ ື ເຊຶ້ືອຈຸລະຊີບຕ່າງໆ ເຊ່ັນ ເຊ້ືອແບັກເຕເຣັຍ ແລະໄວຣັດ. ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວ ຄົນມັກຈະ ເຂ້ົາໃຈວ່າແມ່ນຢາຂ້າ
ສະເພາະແຕ່ແມງໄມ ້ ສະນ້ັນຄໍາວ່າ ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ຈ່ຶງຖືກໃຊ້ທົດແທນຄໍາວ່າຢາຂ້າແມງໄມ ້ ແລະຖືກນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນ 
ການຂ້າເຊ້ືອເຫັດ, ເຊ້ືອຈຸລະຊີບ, ແລະ ວັດສະດຸອ່ືນໆ ທ່ີໃຊ້ຄວບຄຸມແມງໄມທ່ີ້ທໍາລາຍພືດພັນ.  
 
ຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທໍາທາງວັດຖຸ. ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸທ່ີສາມາດເຄ່ືອນຍ້າຍໄດ້ ຫຼື ບ່ໍສາມາດເຄ່ືອນຍ້າຍໄດ້, ສະ-
ຖານທ່ີ, ໂຄງສ້າງ, ສ່ິງປຸກສ້າງ ແລະບັນດາວັດຖຸທ່ີມລັີກສະນະເດ່ັນທາງທໍາມະຊາດແລະທິວທັດ ທ່ີມຄີວາມສໍາຄັນ



 v 

ທາງດ້ານບູຮານຄະດີ, ວັດຖຸເກ່ົາແກ່ດຶກດໍາບັນ, ຂ້ໍມູນດ້ານປະຫວັດສາດ, ສະຖາປັດຕິຍະກໍາ, ສາດສະໜາ, ຄວາມ
ງາມແລະວັດຖຸທ່ີຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທໍາອ່ືນໆ. ຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທໍາທາງວັດຖຸ ອາດຈະຕ້ັງຢູ່ໃນບໍລິເວນ
ເທດສະບານເມອືງ ຫຼ ື ຊົນນະບົດ ແລະອາດຈະຢູ່ເທີງພື້ນດີນຫຼືຢູ່ໃນພື້ນດີນຫຼືໃນນ້ໍາ. ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ
ຂອງມັນ ອາດຈະຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ, ແຂວງ, ລະດັບຊາດ ຫຼື ສາກົນ.  
 
ຫຼັກການຜູ້ປ່ອຍມົນລະພິດເປັນຜູ້ຈ່າຍ.  ໝາຍເຖິງ ຫຼັກການນະໂຍບາຍດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີຮຽກຮອ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທ່ີ
ເປັນສາເຫດໃນການປ່ອຍມົນລະພິດ ຫຼື ທໍາລາຍສ່ິງແວດລ້ອມ ເປັນພາກສ່ວນທ່ີຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼືຕ້ົນທຶນໃນ
ການປົວແປງ.  
 
ມົນລະຜິດ.  ການປະກົດຕົວຂ້ຶນໃນສ່ິງແວດລ້ອມ ຂອງມົນລະພິດທ່ີເປັນອັນຕະລາຍແລະບ່ໍມີຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ 
ໃນຮູບແບບທາດແຫຼວ, ທາດແຂງ, ຫຼ ືອາຍແກດ ແລະຮູບແບບອ່ືນໆ ເຊ່ັນ ກ່ິນລົບກວນ, ລະດັບສຽງ, ຄວາມສ່ັນສະ-
ເທືອນ, ລັງສີ, ຄ້ືນພະລັງງານແມເ່ຫຼັກ, ແລະການເກີດຂ້ຶນໃນຮູບແບບອ່ືນໆ ທ່ີອາດສ່ົງຜົນກະທົບທາງດ້ານປະຈັກຕາ 
ລວມມີ ແສງ.  
  
ແນວທາງທ່ີມຄີວາມລະມັດລະວັງກ່ອນການນໍາໃຊ້. ໝາຍເຖິງ ແນວທາງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂ
ໃດໜ່ຶງເພື່ອໂຕ້ຕອບໄພຂ່ົມຂູ່ທ່ີຕິດພັນກັບການທໍາລາຍສ່ິງແວດລ້ອມຢ່າງຮາ້ຍແຮງແລະມຜົີນກະທົບຍາວນານ. ສ່ິງ
ສໍາຄັນ, ພວກເຮົາບ່ໍຄວນນໍາໃຊ້ຄວາມບ່ໍແນ່ໃຈດ້ານວທິະຍາສາດເປັນເຫດຜົນເພື່ອເລ່ືອນມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມ
ຊຸດໂຊມຂອງສ່ິງແວດລ້ອມອອກໄປ.  
 
ຜົນກະທົບພາຍຫຼັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂ້. ໝາຍເຖິງ ຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີຍັງຫຼົງເຫຼືອ 
ພາຍຫຼັງທ່ີມີການຈັດຕ້ັງປະປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂທັງໝົດແລ້ວນ້ັນ.  
 
ການປ່ຽນແປງຫຼືການຊຸດໂຊມທ່ີສໍາຄັນ. ໝາຍເຖິງ (i) ການກໍາຈັດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງທ່ີຢູ່ອາໄສ ມລັີກສະ-
ນະໜ້ອຍລົງ ຍ້ອນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງແລະໃນໄລຍະຍາວ ກ່ຽວກັບຮູບແບບການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ຫຼືນ້ໍາ; ຫຼື (ii) 
ການດັດແປງ ຢ່າງຫວຼງຫາຼຍ ກ່ຽວກັບສະຖານທ່ີຢູ່ອາໄສ ຊ່ຶງບ່ໍອາດສາມາດຮັກສາໄວ້ໄດ້ ຈໍານວນປະຊາກອນພັນພືດ
ແລະສັດຂອງທ້ອງຖ່ິນ.  
 
ການປະເມີນຍຸດທະສາດດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ(SEA). ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີຕິດພັນ
ກັບແຜນການ, ແຜນງານແລະນະໂຍບາຍ. ໃນຂະບວນການການປະເມີນຍຸດທະສາດດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມໃດໜ່ຶງອາດ
ຈະລວມມີການປະເມນີແຜນການ, ແຜນງານແລະນະໂຍບາຍຫາຼຍສະບັບເຊ່ັນ: ການປະເມນີຜົນກະທົບຕ່ໍລຸ່ມແມນ້ໍ່າ
ໃດໜ່ຶງ.  
 
ຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນ. ໝາຍເຖິງຜົນກະທົບທ່ີຂະຫຍາຍໄປປະເທດອ່ືນໆ ທ່ີຕ້ັງຢູ່ອ້ອມຂ້າງ  ນອກເໜືອຈາກ
ປະເທດທ່ີເປັນເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ແຕ່ວ່າ ບ່ໍໝາຍເຖິງແລະລວມເອົາຜົນກະທົບໃນລະດັບສາກົນ.  



 
 

ຄໍາສັບຫຍໍ້  
 

ADB  – ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  
BAP  – ແຜນປະຕິບັດງານທາງດ້ານຊິວະນາໆພັນ  
CO2e  – ອາຍກາບອນໄດອອກໄຊດ໌ທຽບເທ່ົາ  
DMCs   – ປະເທດສະມາຊິກທ່ີກໍາລັງພັດທະນາ  
EARF   – ການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ຂອບເຂດການທົບທວນຄືນ   
EHS   – ສ່ິງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ຫຼັກການ)  
EIA   – ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສັງແວດລ້ອມ  
EMP   – ແຜນຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ  
ESMS   – ລະບົບຄຸ້ມຄອງສ່ິງແລ້ວລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ  
FAO   – ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ  
FI   – ສ່ືກາງທາງການເງິນ  
GHG   – ອາຍແກັດເຮືອນແກ້ວ   
GIIP   – ແນວທາງວິທີການປະຕິບັດທ່ີດີດ້ານອຸດສະຫະກໍາໃນລະດັບສາກົນ  
GRM   – ກົນໄກແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈ  
GWP   – ທ່າອ່ຽງທ່ີອາດພາໃຫ້ເກີດພາວະໂລກຮອ້ນ  
IEE   – ການສຶກສາທາງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມໃນເບ້ືອງຕ້ົນ  
IFC   – ການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນສາກົນ  
IPM   – ການຄຸ້ມຄອງຢາຂ້າແມງໄມແ້ບບຮອບດ້ານ  
IUCN   – ອົງການສາກົນ ເພື່ອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ   
IVM   – ການຄຸ້ມຄອງພາຫະນໍາເຊ້ືອແບບຮອບດ້ານ  
MFF   – ຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນແບບຫາຼຍອົງປະກອບ  
NGO   – ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານ  
OECD   – ອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮວ່ມມືດ້ານເສດຖະກິດ  
POPs   – ສານພິດຕົກຄ້າງທ່ີບ່ໍຍ່ອຍສະຫລາຍ 
SEA   – ການປະເມີນຍຸດທະສາດດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ  
SPS   – ບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ  
UNEP   – ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ  
UNIDO   – ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ານການພັດທະນາອຸດສະຫະກໍາ  
UNESCO   – ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ານວັດທະນະທໍາ, ວທິະຍາສາດ ແລະ ການສຶກສາ  
WHO   – ອົງການອະນາໄມໂລກ  

   
  



 vii 

ສາລະບານ  

I. ຄໍານໍາ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

A. ບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ .............................................................. 1 

B.  ບົດສະຫຸຼບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບປືມ້ສງັລວມ ............................................................................ 2 

II. ຂັ້ນຕອນການປະເມີນດາ້ນສິ່ງແວດລ້ອມ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

A. ການປະເມີນດາ້ນສິ່ງແວດລອ້ມ ໃນແຕລ່ະໄລຍະຮອບວຽນຂອງໂຄງການ ....................... 5 

B. ການຄັດເລອືກ ແລະ ຈັດກຸ່ມໂຄງການ ....................................................................... 7 

C. ການກໍານົດຂອບເຂດຂອງການປະເມີນດາ້ນສິ່ງແວດລອ້ມ............................................ 9 

D. ການວໄິຈຫາທາງເລອືກ ......................................................................................... 12 

E. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການ .......................................................................................... 15 

F. ມາດຕະຖານ ແລະ ໂຄງປະກອບດ້ານນະໂຍບາຍ, ດາ້ນນິຕກິໍາ ແລະ ການປກົຄອງ ....... 16 

G. ຂໍ້ມູນພ້ືນຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ............................................................................. 17 

H. ການວິເຄາະຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜນົກະທບົ .................................................................. 20 

1. ປະເພດແລະຂອບເຂດຂອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທບົ ................................. 20 

2. ວິທກີານປະເມີນຜົນກະທບົ ......................................................................... 23 

3. ຄໍາອະທິບາຍ ກ່ຽວກບັ ຜົນກະທບົ ................................................................ 26 

4. ຜົນກະທບົທີ່ຖືກກໍ່ໃຫ້ເກີດ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ ................................... 27 

I. ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ (EMP) ......................................................................... 28 

1. ໜ້າວຽກ ເພ່ືອຈັດຕັ້ງປະຕິບດັ ແຕລ່ະມາດຕະການແກໄ້ຂ ................................ 29 

2. ການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ...................................................................... 29 

3. ການກະກຽມຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງ ......................... 31 

4. ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ຄາດຄະເນງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັ EMP ...... 32 

J. ການເຜີຍແຜຂ່ໍມູ້ນຂາ່ວສານ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສວ່ນຮ່ວມ ........................ 32 

1. ການເຜີຍແຜຂ່ໍມູ້ນຂາ່ວສານ ....................................................................... 33 

2. ການມີສວ່ນຮ່ວມ ແລະ ການປຶກສາຫາລືຢາ່ງມີຄວາມໝາຍ ............................ 34 

K. ການແກໄ້ຂຂໍ້ຂອ້ງໃຈ ............................................................................................. 36 

1. ຫັຼກການການແກໄ້ຂຂໍ້ຂອ້ງໃຈ ..................................................................... 37 

III. ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດາ້ນການປະເມີນສິ່ງແວດລອ້ມ ສໍາລັບ ແຕລ່ະຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ
ທາງການເງນິ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 

A. ຂອບເຂດການທົບທວນຄນື ແລະການປະເມີນສິ່ງແວດລອ້ມ ....................................... 42 



 
 

B. ການປະເມີນຍຸດທະສາດດາ້ນສິ່ງແວດລອ້ມ .............................................................. 44 

C. ລະບບົຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMS) .................................................. 46 

D. ການກວດສອບດາ້ນສິ່ງແວດລ້ອມ ........................................................................... 47 

E. ຕາຕະລາງຜົນກະທບົດາ້ນສິ່ງແວດລ້ອມ .................................................................. 48 

IV. ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຂອງຊຸມຊົນ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 

A.  ການນໍາໃຊ້ ........................................................................................................... 53 

B. ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບໃນການເຮັດວຽກ ........................................................ 53 

C. ລະບຽບຫັຼກການຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ ........................................ 54 

V. ການະນລຸັກຊິວະນາໆພັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຢືນຍົງ . . . . . . . . . . . . . . . .59 

A. ການປ້ອງກັນ ແລະ ອະນຸລກັຊິວະນາໆພັນ ............................................................... 59 

B. ການປະເມີນກ່ຽວກັບຊິວະນາໆພັນ .......................................................................... 65 

C.  ສາຍພັນພືດແລະສັດແປກໃໝ່ທີບຸ່ກລກຸ .................................................................... 72 

D. ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຢືນຍົງ ................................................. 73 

VI. ການກາໍຈັດ ແລະ ປ້ອງກັນມົນລະພິດ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 

A. ການປ້ອງກັນມົນລະພິດ, ການອະນຸລກັ ແລະ ປະສິທິດຜົນໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ 79 

1. ການປ້ອງກັນມົນລະພິດ ............................................................................. 79 

2. ການອະນລຸັກ ແລະ ປະສດິທິຜົນໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ........................ 80 

1. ສິ່ງເສດເຫືຼອ .............................................................................................. 81 

2. ວັດສະດຸອັນຕະລາຍ .................................................................................. 84 

C. ການຄຸ້ມຄອງແລະນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ ................................................................... 85 

D. ການປ່ອຍອາຍແກດເຮືອນແກ້ວ .............................................................................. 87 

VII. ຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທາໍທາງວດັຖ ຸ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 

A. ຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທາໍທາງວດັຖ ຸ(PCR) ແມ່ນຫຍັງ? ........................................ 97 

B. ກິດຈະກໍາໂຄງການ ແລະ ທາ່ອ່ຽງທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທບົຕໍ ່PCR .................................... 99 

C. ການປ້ອງກັນ PCR ຜາ່ນທາງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະເມີນດາ້ນສິ່ງແວດລ້ອມ ....... 101 

1. ການຄັດເລອືກ, ການປະເມີນ ແລະ ການສໍາຫຼວດ ........................................ 102 

2. ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເຜຍີແຜຂ່ໍ້ມູນຂ່າວສານ ..................................... 104 

3. ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ .............................................................................. 104 

4. ຫັຼກການກຽ່ວກັບຂັ້ນຕອນໂອກາດທີຈ່ະຄົ້ນພົບ ............................................ 105 

5. ການຍົກຍ້າຍ .......................................................................................... 106 



 ix 

ແຜນວາດ  
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I. ຄໍານໍາ  

A. ບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ 

1. ສະພາຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ໄດ້ອະນຸມັດຮັບຮອງເອົາບົດຖະແຫງຼນະໂຍບາຍ 
ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ (SPS)1

 

 ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2009 ຊ່ຶງເປັນເອກະສານນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຄຸ້ມຄອງທຸກວຽກ
ງານຂອງເອດີບີ ທ່ີຕິດພັນກັບການປົກປ້ອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ໂດຍແນ່ໃສ່ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ເໝາະສົມ 
ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຂ້ຶືນກວາ່ເກ່ົາ, ບົດຖະແຫງຼນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ (SPS) ນ້ີຖືກສ້າງຂ້ຶນບົນພື້ນ-
ຖານ ແລະ ປັບປຸງຈາກນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ1

2 ສາມສະບັບຂອງເອດີບີຄືນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍສ່ິງແວດລ້ອມ, 
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄົນພື້ນເມອືງ ແລະ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແບບບ່ໍສະໝັກໃຈ. ເອດີບີ ໄດ້ຮີບໂຮມ
ເອົາທັງສາມເອກກະສານນ້ີເຂ້ົາກັນ ໃຫ້ເປັນຂອບເຂດນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງແບບຮອບດ້ານສະບັບດຽວ ແລະ ມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ເດືອນ ມງັກອນ ປີ 2010 ເປັນຕ້ົນມາ.  

2. ເປ້ົາໝາຍຂອງບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ (SPS) ແມ່ນເພື່ອສ່ົງເສີມໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ທ່ີ
ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກເອດີບີມຄີວາມຍືນຍົງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍການແນ່ໃສ່ປົກປ້ອງຄົນ 
ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມຈາກຜົນກະທົບບ່ໍດີທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ືນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫເ້ກີດມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຫາຼຍທ່ີສຸດ. ເປ້ົາ
ໝາຍນ້ີ ແມ່ນເຈດຈໍານົງ ແລະ ພາລະກິດຂອງ ເອດີບີ ໃນການບັນລຸຜົນສໍາເລັດກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕຢ່າງຍືນຍົງດ້ານ
ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຄຽງຄູ່ກັບຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ. ວຽກງານນ້ີແມ່ນອົງປະກອບ
ໜ່ຶງທ່ີສໍາຄັນ ທ່ີກໍານົດໄວໃ້ນແຜນປະຕິບັດງານໄລຍະຍາວ ກ່ໍຄືແຜນຍຸດທະສາດ 2020 ຂອງເອດີບີ.3 ບົດຖະແຫງຼນະ-
ໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເປັນນະໂຍບາຍຕ້ົນຕ່ໍສະບັບໜ່ຶງຂອງ ເອດີບີ ທ່ີໃຊ້ເປັນເຄ່ືອງມຈັືດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 
ເພື່ອແນ່ໃສ່ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດດ້ານພາລະກິດທ່ີກໍານົດໄວ້ ກ່ໍຄືວໄິສທັດຂອງອົງການ.4

 
  

3. ບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ (SPS) ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບ ຈຸດປະສົງລະດັບ
ນະໂຍບາຍ, ຂອບເຂດວຽກງານ, ການກະຕຸ້ນດ້ານນະໂຍບາຍ, ຫຼັກການປະຕິບັດ, ສ່ິງທ່ີຕ້ອງປະຕິບັດ ຊ່ຶງປະກອບມີ 3 
ຂົງເຂດວຽກງານຄື:  

 
• ການປົກປ້ອງສ່ິງແວດລ້ອມ  
• ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບ່ໍສະໝັກໃຈ  
• ການປົກປ້ອງຄົນພື້ນເມອືງ 

                                                 
1  ເອດີບີ. 2009. ບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ. ມານິລາ. 
2  ເອດີບີ.  ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍສ່ິງແວດລ້ອມ (2002), ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄົນພ້ືນເມືອງ (1998), ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍຈັດ

ສັນແບບບ່ໍສະໝັກໃຈ (1995).  
3  ເອດີບີ. 2008. ແຜນຍຸດທະສາດ 2020: ປະຕິບັດວຽກງານເພ່ືອໃຫ້ພາກພ້ືນອາຊປີາຊຟິກິຫຸຼດຜ້ົນຈາກຄວາມທຸກຍາກ.  ມານິລາ.  
4  ເຂ້ົາເບ່ິງຂ້ໍມູນເພ່ີມຕືມໄດ້ທ່ີນ້ີ  http://www.adb.org/sites/default/files/Strategy2020-print.pdf. 

http://www.adb.org/sites/default/files/Strategy2020-print.pdf�


 
 

 
4. ເພື່ອໃຫ້ຂອດການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ (SPS) ປະສົບຜົນສໍາເລັດ
ໃນຕົວຈິງ, ເອດີບີ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຂອງເອດີບີ ແມ່ນມີສ່ວນຮວ່ມນໍາກັນທັງໝດົແຕ່ວາ່ ແຕ່ລະພາກສ່ວນນ້ັນ ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພາລະກິດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ເອດີບີ ມຄີວາມຮັບຜິດຊອບໃນການອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກ
ຄ້າເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການທ່ີຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທ່ີຕິດພັນກັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະ ຊ່ວຍ
ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ບັນລຸຜົນໃນການປະຕິບັດຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການເຫຼົາ່ນ້ັນ ໃນໄລຍະກໍານົດໂຄງ-
ການ ແລະ ໄລຍະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການໂດຍຜ່ານການກວດກາລະອຽດ, ການທົບທວນຄືນ, ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້, 
ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການດໍາເນີນການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດ-
ລ້ອມແລະສັງຄົມ, ການພົວພັນກັບປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານແລະ 
ປຶກສາຫາລື, ກະກຽມແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການປ້ອງກັນ, ຕິດຕາມຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການປົກປ້ອງ, 
ຂຽນ ແລະ ສ່ົງບົດລາຍງານຜົນຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະຕິບັດແຜນປົກປ້ອງ.  
 
5. ບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ (SPS) ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນທຸກໆ ຂ້ັນຕອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກເອດີບີ ແລະ ໃນທຸກໆ ຂ້ັນຕອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດອົງການປະກອບໃດໜ່ຶງ
ຂອງໂຄງການອ່ືນໆທ່ີມີ່ສ່ວນພວົພນັກັບໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກເອດີບີ ເຖິງແມ່ນວ່າອົງປະກອບ
ໂຄງການເຫຼົ່ານ້ັນຈະ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມປະກອບທຶນອ່ືນໆ ຫຼື ເອດີບີ ກ່ໍຕາມ.5

 

 
ເອດີບີ ຈະບ່ໍໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ໂຄງການ ທ່ີບ່ໍຍິນຍອມປະຕິບັດຕາມຄວມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການທ່ີລະບຸໄວໃ້ນບົດ
ຖະແຫງຼນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ (SPS). ໃນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນນ້ີ, ເອດີບີ ກ່ໍຈະບ່ໍໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ
ໂຄງການທ່ີບ່ໍຍິນຍອມປະຕິບັດຕາມຄວມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ ທ່ີລະບຸໄວໃ້ນລະບຽບກົດໝາຍຂອງປະເທດເຈ້ົາພາບ 
ໂດຍຢູ່ບົນພື້ນຖານທ່ີວ່າ ປະເທດເຈ້ົາພາບມລີະບຽບກົດໝາຍທ່ີສອດຄ່ອງ ແລະມພີັນທະ ຕ່ໍກົດໝາຍສາກົນ.  

B.  ບົດສະຫຼຸບຫຍ້ໍກ່ຽວກັບປ້ືມສັງລວມ 

1. ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຂອບເຂດ  

6. ປ້ຶມສັງລວມສະບັບນ້ີບັນລະຍາຍສະເພາະເຈາະຈົງກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີຕ້ອງປະຕິບັດ ທ່ີຕິດພັນກັບການປົກປ້ອງສ່ິງ-
ແວດລ້ອມບົນພື້ນຖານຂອງບົດຖະແຫງຼນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ (SPS). ເອກະສານສະບັບນ້ີ ບ່ໍໄດ້ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ເປັນການປ່ຽນແປງ ຫຼື ການສ້າງນະໂຍບາຍໃໝ່ ແຕ່ມັນມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ ໃຫແ້ຕ່ລະໂຄງການທ່ີເອດ ີບີໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນ ຈະບັນລຸໄດ້ເປ້ົາໜາຍການປົກປ້ອງສ່ິງແວດລ້ອມ ຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນບົດຖະແຫງຼນະໂຍບາຍ
ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ (SPS) ໂດຍການເພີ່ມຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ, ສະໜອງຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມດ້ານວຊິາການ, ສະ-

                                                 
5  ຄໍາສັບ “ອົງການປະກອບຂອງໂຄງການ” ບ່ໍລວມເອົາ ອົງປະກອບໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນ ໜຶງ່ຂອງ 

ໂຄງການ. ສະນ້ັນ ໂຄງການທ່ີຕກົໃນກໍລະນີນ້ີ ຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຢູ່ພາຍໄຕ້ການຄວບຄຸມ ຫືຼ ແຊກແຊງຈາກຜູ້ກູຢ້ມື/ລູກຄ້າ ແລະ ເອດີບີ. ເພ່ືອໃຫ້ມີ 
ຄວາມຊດັເຈນ, ເອດີບີ ຈະດໍາເນີນການກວດກາລະອຽດ ບົນພ້ືນຖານລະບຽບຫັຼກການຂອງຕົນ ເພ່ືອກໍານົດລະດັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສ່ິງ ແວດ 
ລ້ອມແລະບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.  
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ເໜີແນວທາງວທີີການປະຕິບັດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນດີ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍປົກປ້ອງ.  ປ້ືມສັງລວມ
ສະບັບນ້ີ ໄດ້ຂຽນຂ້ຶນໂດຍອີງຕາມບົດຮຽນແລະປະສົບການຈາກການຄຸ້ມຄອງແລະການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ 
ພອ້ມທັງ ຈາກຜົນການດໍາເນີນງານທ່ີໄດ້ຮັບໜາກຜົນເປັນທ່ີຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນຂອງເອດີບີ, ຊ່ຶງໄດ້ຖືກຮັບຮອງ
ຈາກບັນດາທະນາຄານພັດທະນາຫລາຍຝ່າຍອ່ືນໆ. ນອກນ້ັນ ປ້ຶມສັງລວມສະບັບນ້ີຖືວ່າເປັນສະບັບປັບປຸງໃໜ່ຂອງ 
ປ້ຶມຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ.6

 
ສະບັບເກ່ົາຂອງ ເອດີບ ີ  

7. ການນໍາໃຊ້ປ້ືມສັງລວມສະບັບນ້ີ ບ່ໍໝາຍຄວາມວາ່ຈະນໍາໃຊ້ເປັນເປັນເອກກະສານອ້າງອີງທ່ີຄົບຖ້ວນສົມບູນ 
ພຽງສະບັບດຽວ. ເອກກະສານອ້າງອີງອ່ືນໆຂອງທະນາຄານພັດທະນາຫາຼຍຝ່າຍ ທ່ີມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ກ່ໍສາມາດ
ອ້າງອີງໄດ້ເຊ່ັນ ປ້ຶມຄູ່ແນະນໍາກ່ຽວກັບສ່ິງແວດລ້ອມດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງທະນາຄານໂລກ6

7 ແລະ 
ເອກກະສານອ່ືນໆກ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນອ້າງອີງແລະສະໜອງຂ້ໍມູນເພີ່ມຕ່ືມໄດ້ເຊ່ັນກັນ.8

 

 ປ້ຶມສັງລວມສະບັບນ້ີ  
ສ້າງຂ້ຶນເພື່ອໃຊ້ເປັນເອກກະສານອ້າງອີງແລະນໍາໃຊ້ໂດຍພະນັກງານເອດີບີ, ຜູ້ກູ້ຍືມ/ລູກຄ້າ, ທ່ີປຶກສາ, ອົງການຄຸ້ມ
ຄອງໂຄງການແລະຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ຊ່ຶງລວມມີອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານ 
ແລະອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ.  ປ້ຶມສັງລວມສະບັບນ້ີເປັນເອກກະສານທ່ີນໍາໃຊ້ໃນວຽກເທ່ົານ້ັນ ຊ່ຶງຈະໄດ້ຮັບການປັບ-
ປຸງເປັນແຕ່ລະໄລຍະອີງຕາມບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ້ຈາກການນໍາໃຊ້ບົດຖະແຫງຼນະໂຍບາຍປົກປ້ອງໃນຕົວຈິງ.  

2. ຈຸດຢືນ: ການປົກປ້ອງສ່ິງແວດລ້ອມເຊ່ືອມສານເຂ້ົາໃນການອອກແບບແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງ 

ການ  

8. ບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ (SPS) ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີການສ່ົງເສີມການເຊ່ືອມສານວຽກງານ
ການປົກປ້ອງສ່ິງແວດລ້ອມເຂ້ົາໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ໃນແຕ່ລະວຽກງານຂອງໂຄງການ. ບັນຫານ້ີ ແມ່ນໜ່ຶງໃນ
ການກະຕຸ້ນດ້ານນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການທ່ີນໍາສະເໜີນ້ັນ ເປັນໂຄງການທ່ີອາດຈະພາໃຫ້ມຜົີນ
ກະທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມແລະຄວາມສ່ຽງຕ່ໍຊັບພະຍາກອນວດັທະນະທໍາທາງວັດຖຸ ຫຼື ປັດໄຈດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ 
ຫຼື ຊິວະນາໆພັນ ແລະ ວັດຖຸອ່ືນໆ ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດການດໍາເນີນໂຄງການ. ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການຂອງ ບົດຖະ
ແຫຼງນະໂຍບາຍປົກປ້ອງ ທ່ີຕັດພັນກັບປັດໄຈດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມລວມມີ ການກໍານົດທ່າອ່ຽງທ່ີອາດຈະສ່ົງຜົນກະ-
ທົບຕ່ໍການທໍາມາຫາກິນທ່ີຕິດພັນກັບສ່ິງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ບັນດາກຸ່ມຄົນທ່ີດ້ອຍໂອກາດ 
ແລະ ບັນຫາເລ່ືອງບົດບາດຍິງຊາຍ. 
 
9. ເພື່ອໃຫ້ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການທ່ີລະບຸໄວໃ້ນບົດຖະແຫງຼນະໂຍບາຍປົກປ້ອງ, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ 
ລູກຄ້າຄວນເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາສໍາຄັນຕ່ໍໄປນ້ີ: (i) ໂຄງການທ່ີປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີຄວາມຢືນຍົງທາງດ້ານສ່ິງ-
ແວດລ້ອມແມນ່ໂຄງການທ່ີມີພື້ນຖານການອອກແບບເປັນຢ່າງດີໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງ

                                                 
6  ເອດີບີ, 2003. ປ້ືມຄຸ່ມື ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ. ມານິລາ.  
7  ເຂ້ົາເບ່ິງຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມໄດ້ທ່ີ http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines 
8  ກະລຸນາເບ່ິງ ເອກກະສານອ້າງອີງ ຢູ່ຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະບົດ ເພ່ືອໃຊເ້ປັນຂ້ໍມູນອ້າງອີງ ເພ່ືມຕ່ືມ.  



 
 

ສ່ິງແວດລ້ອມຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ; (ii) ການເຊ່ືອມສານວຽກງານສ່ິງແວດລ້ອມເຂ້ົາ
ໃນບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ການອອກແບບຂອງໂຄງການຮຽກຮອ້ງໃຫ້ເອົາວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະເມີນ
ສ່ິງແວດລ້ອມເຂ້ົາໃນການວໄິຈດ້ານວິຊາການ, ດ້ານສັງຄົມ, ດ້ານອົງຈັດຕ້ັງ, ດ້ານການເງນິ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ
ຂອງໂຄງການ; ແລະ (iii) ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີດີມີຄຸນນະພາບນ້ັນ ຈະສາມາດສ່ົງເສີມໃຫ້
ບົດບາດການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມມີຄວາມຕ່ໍເນ່ືອງຕະຫອຼດໄລຍະຂອງໂຄງການ ແລະ ອາດສາມາດພາໃຫ້ເກີດ
ມີຜົນໄດ້ຮັບທ່ີດີດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະການເງິນ. ໂດຍແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຂອງເອດີບີ ໄດ້ຮັບຄວາມ
ສະດວກ, ເຂ້ົາໃຈງາ່ຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການຂອງ ບົດຖະ
ແຫຼງນະໂຍບາຍປົກປ້ອງ,  ເອດີບີ ຫວັງຢ່າງຍ່ິງວາ່ປ້ຶມສັງລວມແນວທາງວທີິການປະຕິບັດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນດີໃນການ
ປົກປ້ອງສ່ິງແວດລ້ອມສະບັບນ້ີ ຈະເປັນເອກກະສານໜ່ຶງທ່ີປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເອດີບີ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນໃຫໂ້ຄງການທ່ີໄດ້ຮບັທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກເອດີບີມີຄວາມຢືນຍົງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍ
ຜ່ານການເຊ່ືອມສານການປະເມນີແລະການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມເຂ້ົາໃນທຸກຂ້ັນຕອນການອອກແບບ ແລະ ດໍາເນີນ
ໂຄງການ  ຊ່ຶງອາດຈະເລ່ີມຕ້ົນຈາກການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຈົນເຖິງຂ້ັນຕອນການກ່ໍສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງການກ່ໍ-
ສ້າງ, ການສໍາເລັດວຽກງານກ່ໍສ້າງ ແລະ ສ່ົງມອບວຽກທ່ີສໍາເລັດໃຫ້ເຈ້ົາຂອງໂຄງການ.  
 

3. ໂຄງປະກອບ   

10. ປ້ຶມສັງລວມແນວທາງວິທີການປະຕິບັດທ່ີດີໃນການປົກປ້ອງສ່ິງແວດລ້ອມສະບັບນ້ີປະກອບມີ 7 ບົດ. ຕ່ໍຈາກ
ຄໍານໍາແມນ່ບົດທີ 2 ຊ່ຶງຈະບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບມາດຖານຂອງຂ້ັນຕອນການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສະ ເໜີຄໍາ
ແນະນໍາທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນແຕ່ລະບາດກ້າວ ຊ່ຶງປະກອບມບີາດກ້າວການກໍານົດເອົາໂຄງການ, ກໍານົດຂອບເຂດ, 
ການວິໄຈຫາທາງເລືອກຕ່າງໆ, ປະເມີນຫາຜົນກະທົບ ແລະ ສະເໜີມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ, ການພົວ ພັນ
ກັບຊຸມຊົນໂດຍຜ່ານການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນຢ່າງມີຄວາມໝາຍ, ແລະການ
ກະກຽມແຜນຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ. ບົດທີ 3 ຈະສະຫຼຸບສັງລວມເຄ່ືອງມືຕ່າງໆທີສາມາດນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປະເມີນ
ສ່ິງແວດລ້ອມຊ່ຶງເປັນສ່ິງຈໍາເປັນ ແລະ ເປັນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການຂອງເອດີບີສໍາລັບ ໃຊ້ເຂ້ົາໃນການກໍານົດຮູບ
ແບບການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ. ບົດທີ 4 ເຖິງ ບົດທີ 7 ຈະສະໜອງຂ້ໍມູນຄໍາແນະນໍາ ດ້ານວຊິາການກ່ຽວກັບ 4 ບັນ-
ຫາຕ້ົນຕ່ໍດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ຄື: ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ບົດທີ 4); ການຄຸ້ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາຊິວະນາໆພັນ (ບົດທີ 5); ການກໍາຈັດ ແລະ ປ້ອງກັນມົນລະ
ພິດ (ບົດທີ 6); ຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທໍາທາງວັດຖຸ (ບົດທີ 7).  
 



 5 

II. ຂ້ັນຕອນການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ  

A. ການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນຂອງໂຄງການ  

11. ການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມແມນ່ຄໍາສັບທ່ົວໄປທ່ີໃຊ້ບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນການວາງແຜນ ແລະ
ການວິໄຈດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມເພື່ອກໍານົດຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທ່ີກ່ຽວພັນກັບໂຄງການ. ສໍາລັບໂຄງການທ່ີນໍາ
ສະເໜີທ່ີອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ, ເອດີບີ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງມກີານ
ດໍາເນີນການປະເມນີດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຊ້ເປັນເຄ່ືອງມືກໍານົດແລະປະເມີນທ່າອ່ຽງທ່ີອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບດ້ານ
ສ່ິງແວດລ້ອມຄຽງຄູ່ກັບການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ, ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ມາດຕະການຕິດຕາມ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານ້ັນ.  
 
12. ຂ້ັນຕອນການວາງແຜນ ແລະ ການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມຈະມປີະສິດທິພາບສູງສຸດ ຖ້າໄດ້ຮັບການລ່ິ
ເລ່ີມໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ ຍ້ອນວ່າ ໄລຍະນ້ີ ເປີດໂອກາດໃຫຜູ້້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ສາມາດເຮັດວຽກງານຕ່ໍໄປນ້ີ:  
 

• ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ທ່າອ່ຽງທ່ີອາດສ່ົງຜົນກະທົບທ່ີກ່ຽວພັນໂຄງການທ່ີນໍາສະເໜີ.  
• ປະເມີນວ່າ ໂຄງການທ່ີນໍາສະເໜີນ້ັນຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການຂອງເອດີບີ ແລະ 

ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບ ສ່ິງແວດລ້ອມຂອງປະເທດທ່ີໂຄງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່.  
• ລວມເອົາມາດຕະການເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ເຂ້ົາໃນໄລຍະລ່ິເລ່ີມອອກແບບໂຄງ-

ການ ເພື່ອວ່າ ຜົນກະທົບຕ່າງນ້ັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ.  
 
13. ຄວາມຫລ້າຊ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການໃດໜ່ຶງ ອາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ຈາກຂ້ໍຜິດພາດທ່ີບ່ໍໄດ້ເອົາວຽກງານ
ສ່ິງ ແວດລ້ອມ ເຂ້ົາໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງການ ຊ່ຶງບັນຫານ້ີອາດມີຜົນເສຍຫາຍທ່ີມີລາແພງກວາ່ການເຮັດ
ການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມໃນໄລຍະລ່ິເລ່ີມໂຄງການ. ໃນບາງກໍລະນີ, ການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ອາດເຮັດ
ໃຫ້ເຮົາເຫັນບັນຫາທ່ີມີລັກສະນະຮາ້ຍແຮງຫາຼຍຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາຕັດສິນໃຈບ່ໍສືບຕ່ໍດໍາເນີນການໃນຂ້ັນຕອນຕ່ໍໄປ.  
 
14. ໃນການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ຄວນວໄິຈ ແລະ ບັນທຶກຄວາມສ່ຽງ ແລະ ທ່າອ່ຽງທ່ີອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນຕ້ົນຕ່ໍຂອງໂຄງການ ຊ່ຶງລວມເອົາ ໄລຍະການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ, ໄລຍະ
ການກ່ໍສ້າງ, ໄລຍະການດໍາເນີນໂຄງການ, ແລະ ໄລຍະຫຼັງການມອບວຽກຄືນໃຫ້ເຈ້ົາຂອງໂຄງການ. ສະນ້ັນ ການປະ
ເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ການຂຽນ ແລະ ສ່ົງບົດລາຍງານສະບັບດຽວໃນໄລຍະສຶກສາຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ວ່າຂ້ັນຕອນຕ່າງໆຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບແນວທາງວທີິການປະຕິບັດທ່ີດີຂອງສາກົນແຕ່ຕ້ົນຈົນສໍາເລັດໂຄງ
ການ. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມປະກອບມີອົງປະກອບຕ່າງໆ ທ່ີເຫນັວ່າມຄີວາມເໝາະສົມແລະ 
ຈໍາເປັນໃນ “ການວາງແຜນ, ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ກວດກາ, ແລະ ມີມາດຕະການ” ແລະ ດໍາເນີນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບທ່ີ
ເກີດຂ້ຶນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນຂອງໂຄງການ.  



 
 

15. ກິດຈະກໍາ ແລະ ຜົນອອກ ຂອງແຕ່ລະຂ້ັນຕອນການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂ້ຶນກັບ
ລັກສະນະຂອງໂຄງການ ແລະ ສະພາບຂອງປະເທດເຈ້ົາພາບ. ລະດັບຄວາມລະອຽດ ແລະ ການລົງເລິກເຈາະຈ້ິມບັນ 
ຫາຕ່າງໆຢູ່ໃນບົດລາຍງານການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ນ້ັນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງ
ໂຄງການ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມສໍາລັບໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະ-
ໜູນຈາກ ເອດີບີ ປະກອບມ ີຂ້ັນຕອນຂອບເຂດວຽກງານດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  
 

• ການຄັດເລືອກແລະກໍານົດກຸ່ມ: ແມ່ນການກໍານົດຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ ແລະ ຊະນິດຂອງການ
ປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ.  

• ການກໍານົດຂອບເຂດ: ແມ່ນການກໍານົດທ່າອ່ຽງຕ້ົນຕ່ໍທ່ີອາດສ່ົງຜົນກະທົບ (ດ້ານສັງຄົມແລະສ່ິງ-
ແວດລ້ອມ) ໂດຍການສະເໜີບັນຫາທ່ີຈະປະເມີນ ແລະ ກໍານົດໂຄງຮາ່ງບົດລາຍງານການປະເມີນ. 
ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວ ການສຶກສາຄ້ົນ ທ່ີດີນ້ັນຄວນປະກອບມີ ເອກກະສານຂອບເຂດໜ້າວຽກ (ToR) ຢ່ງ
ລະອຽດຊັດເຈນ.  

• ການວເິຄາະຫາທາງເລືອກ: ແມນ່ການພິຈາລະນາທາງເລືອກທັງໝົດທ່ີມີເພື່ອປັບປຸງການຈັດຕ້ັງປະ-
ຕິບັດແລະຍົກລະດັບຜົນໄດ້ຮບັຂອງໂຄງການໃຫດີ້ຂ້ຶນກວາ່ເກ່ົາ ໂດຍຜ່ານທາງການຄ້ົນຄວາ້ປັດໄຈ 
ດ້ານເສດຖະກິດ, ການເງິນ, ວຊິາການ, ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ.  

• ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບໂຄງການ: ແມນ່ການສະຫຼຸບສັງລວມຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບສະຖານທ່ີໂຄງການ, ການອອກ
ແບບ, ວທີິການດໍາເນີນງານເພືອ່ໃຫ້ພາກສ່ວນອ່ືນມີຄວາມເຂ້ົາໃຈໂຄງການ, ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງ 
ການ, ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທ່ີມີຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ.  

• ໂຄງປະກອບດ້ານນະໂຍບາຍ, ດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ການປົກຄອງ: ແມ່ນບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບລະ 
ບຽບກົດໝາຍແລະນະໂຍບາຍໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ ທ່ີໂຄງການປະຕິບັດຢູ່ເຊ່ັນດຽວ
ກັນກັບມາດຖານ ແລະ ຄໍາແນະນໍາອ່ືນໆ ທ່ີສາມາດນໍາມາເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຊ່ຶງ
ໃນນ້ັນ ລວມມີ ປ້ືມຄູ່ມືແນະນໍາຂອງ ເອດີບີ.  

• ສ່ິງແວດລ້ອມພື້ນຖານ: ແມ່ນບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບສະພາບສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມໃນປະຈຸບັນ 
ໂດຍການສະເພາະເຈາະຈົງໃສ່ລັກສະນະທ່ີພົວພັນເຖິງຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ. 
ການບັນລະຍາຍບັນຫານ້ີ ຄວນສະເໜີດ້ານປະລິມານຕາມຄວາມເໝາະສົມຄ່ຽງຄູ່ກັບການສະເໜີຂ້ໍ
ມນູກ່ຽວກັບຜົນການວິໄຈຜົນກະທົບໃນແຕ່ລະດ້ານ.  

• ການປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ: ແມ່ນການວໄິຈແບບຮອບດ້ານກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງທ່ີອາດສ່ົງ
ຜົນກະທົບຕ່ໍຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທໍາທາງວັດຖຸ, ເສດຖະກິດສັງຄົມ, ຊິວະວທິະຍາ, ວດັຖຸຕ່າງໆ 
ຄ່ຽງຄູ່ກັບການກໍານົດວິທີການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງທ່ີຕິດພັນກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະຄວາມມຸ້ງ
ໝັ້ນ ຂອງແຕ່ລະພາກທ່ີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ.  

• ແຜນຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ (EMP): ແມ່ນການກໍານົດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃຫເ້ຫຼືອ
ໜ້ອຍທ່ີສຸດ, ກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບຄະນະບໍລິຫານ, ການກະກຽມດ້ານສະຖາບັນ, ກໍາ 
ນົດກ່ຽວກັບລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ, ຂ້ັນຕອນການໂຕະຕອບແບບກະທັນຫັນ, ມາດ
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ຕະການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ, ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ຄາດຄະ 
ເນງົບປະມານ, ແລະ ຕົວຊ້ີວັດຜົນໄດ້ຮັບ.  

• ການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ: ແມ່ນການສ່ົງຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂຄງການເຖິງສາທາລະນະຊົນ
ທ່ົວໄປ, ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລະພາກສ່ວນອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຄວນເລ່ີມຕ້ົນເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວ 
ສານໃນໄລຍະການລ່ິເລ່ີມໂຄງການ ແລະສືບຕ່ໍຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນຂອງໂຄງ 
ການ.  

• ການມສ່ີວນຮວ່ມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື: ລວມມກີານດໍາເນີນການປຶກສາຫາລືຢ່າງມຄີວາມໝາຍ 
ກັບບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຊ່ັນ ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ, ຄຽງ
ຄູ່ກັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫເ້ກີດມີ ການມີສ່ວນຮວ່ມບົນພື້ນຖານຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະສະ-
ໝັກໃຈ.  

• ການພັດທະນາກົນໄກແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈ: ແມ່ນການສ້າງ ແລະ ກໍານົດ ຂ້ັນຕອນຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ອ
ບ່ອນຮອງຮັບ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມບ່ໍພໍໃຈ, ຄວາມຈ່ົມວ່າ ແລະ ການກັງວນົຂອງບຸກຄົນ
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການດໍາເນີນໂຄງການ.  

• ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ EMP: ປະກອບມີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆໃນລະດັບຄະນະບໍ-
ລິຫານທ່ີກໍານົດໄວ້ໃນ EMP.  

• ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ: ການຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງ 
EMP, ຄຽງຄູ່ກັບການບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານ ຜົນຂອງຕິດຕາມລວມມີ ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ.  

 
16. ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວແຕ່ລະໜ້າວຽກການກະກຽມການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ (ນອກເໜືອຈາກ ໜ້າວຽກ ການ
ຄັດເລືອກ ແລະ ການກໍານົດກຸ່ມ) ແມ່ນສາມາດຈັດຕ້ັງປະບັດຄຽງຄູ່ກັນໄປກ່ໍໄດ້ເພື່ອເປັນການສະໜອງຂ້ໍມູນໃໝ ່ ໃຫ້
ກັນແລະກັນໃນແຕ່ລະຂ້ັນຕອນ. ພາກຕ່ໍໄປນ້ີຈະແນະນໍາ ແລະ ສະເໜີແນວທາງວທີິການປະຕິບັດທ່ີດີຢູ່ໃນແຕ່ລະຂ້ັນ
ຕອນທ່ີກ່າວໄດ້ຂ້າງເທີງນ້ັນ.  
 
B. ການຄັດເລືອກ ແລະ ຈັດກຸ່ມໂຄງການ 

17. ການຄັດເລືອກ ແລະ ຈັດກຸ່ມໂຄງການ ແມ່ນອີງຕາມລະບຽບຫຼັກການຂອງ ເອດີບີ ທ່ີສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໄດ້ ຕາມສະພາບຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຊ່ຶງປະກອບຂ້ໍມູນທ່ີສໍາຄັນລຸ່ມນ້ີ:  
 

• ສະເໜີ ຂ້ໍມູນໃນໄລຍະຕ້ົນກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີອາດຈະ
ເກີດຂ້ຶນຈາກການດໍາເນີນໂຄງການ.  



 
 

• ກໍານົດ ປະເພດ ແລະ ຮູບແບບ ຂອງການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ8

9 ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ່ີຕ້ອງ-
ການຈາກແຕ່ລະສະຖານບັນ ທ່ີຈະໃຊ້ເຂ້ົາໃນການວາງແຜນ ແລະ ປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ຊ່ຶງ
ວ່າ ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານ້ັນ ຄວນຈະຢູ່ໃນລະດັບ ທຽບເທ່ົາ ແລະ ສອດຄ່ອງ ກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ
ຜົນກະທົບ ຂອງໂຄງການທ່ີຈະໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ.  

 
18. ເອດີບີ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ກູ້ຢືມ/ລຸກຄ້າ ໃນໄລຍະຂ້ັນຕອນລິເລ່ີມໂຄງການ (ຖ້າເປັນໄປໄດ້ 
ຄວນຢູ່ໃນໄລຍະການກໍານົດໂຄງການ) ຈະຄັດເລືອກ ແລະ ຈັດກຸ່ມໂຄງການ ອີງຕາມລະດັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະ-
ທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ. ລະດັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ແມ່ນຂ້ຶນກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມ
ອ່ອນໄຫວ ຂອງຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ຈາກຮູບແບບຂອງໂຄງການ, ຂະໜາດແລະສະຖານທ່ີ ຂອງໂຄງການ 
(ໃນໄລຍະການກ່ໍສ້າງ ແລະ ການດໍາເນີນງານ). ການຈັດກຸ່ມດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມໃຫ້ໂຄງການທ່ີນໍາສະເໜີ ແມ່ນຖືກນໍາ
ນົດບົນພື້ນຖານຂອງອົງປະກອບໂຄງການທ່ີມລີະດັບຄວາມອ່ອນໄຫວສູງສຸດ.  
 
19. ບັນຊີລາຍການ ການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມຢູ່ແຕ່ລະຂະແໜງການຂອງ ເອດີບີ (REA) ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນ
ເຄ່ືອງມືອັນໜ່ຶງໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ຈັດກຸ່ມໂຄງການ. ບັນຊີລາຍການເຫຼົ່ານ້ີ ລະບຸກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ້ົນຕ່ໍ ທ່ີອາດ
ຈະເກີດຂ້ຶນ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງໂຄງການແຕ່ລະຊະນິດ. ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ, ຕ້ອງມີຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບ ການອອກ
ແບບ ແລະ ການດໍາເນີນໂຄງການ, ສະຖານທ່ີໂຄງການທ່ີນໍາສະເໜີ, ແລະ ລັກສະນະລວມຂອງສະຖານທ່ີໂຄງການ 
ເພື່ອໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຈັດກຸ່ມໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.   
 
20. ເອດີບີ ຈັດກຸ່ມດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແຕ່ລະໂຄງການທ່ີນໍາສະເໜີ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  
 

• ໂຄງການກຸ່ມ A: ແມ່ນໂຄງການ ທ່ີອາດຈະມຜົີນກະທົບຢ່າງຮາ້ຍແຮງ ຕ່ໍກັບສ່ິງແວດລ້ອມ ຊ່ຶງວ່າ
ເປັນຜົນກະທົບບ່ໍດີ, ມຜົີນກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງຍາວນານ ແລະບ່ໍເຄີຍເກີດຂ້ຶນມາກ່ອນ. ຜົນກະທົບຂອງ
ໂຄງການກຸ່ມນ້ີອາດຈະມຂີະໜາດກວາ້ງຂວາງບ່ໍຈໍາກັດ ຢູ່ແຕ່ພາຍໃນເຂດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງ
ຂອງໂຄງການ. ສໍາລັບໂຄງການກຸ່ມນ້ີ ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດ 
ລ້ອມແບບຮອບດ້ານ (EIA) ແລະ ກໍານົດແຜນຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ (EMP) ໄປພອ້ມກັນ.  

• ໂຄງການກຸ່ມ B: ແມ່ນໂຄງການທ່ີອາດມີຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ໃນລະດັບທ່ີໜ້ອຍກວາ່ ແລະບ່ໍ
ຮາ້ຍແຮງ ເທ່ົາກັບໂຄງການກຸ່ມ A. ຜົນກະທົບຂອງໂຄງກຸ່ມນ້ີ ແມ່ນລັກສະນະຈໍາກັດຢູ່ພາຍໃນສະ-
ຖານຈັດຕ້ັງປະບັດໂຄງການ, ຜົນກະທົບບ່ໍມີລັກສະນະຍາວນານ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂ້ໄດ້ ໂດຍນໍາ
ໃຊ້ມາດຕະການທ່ີມີຢູ່ແລ້ວນ້ັນ. ສໍາລັບ ໂຄງການກຸ່ມນ້ີ ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງເຮັດການກວດກາດ້ານ
ສ່ິງແວດລ້ອມຂ້ັນພື້ນຖານ (IEE) ແລະ ກໍານົດແຜນຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ (EMP) ໄປພອ້ມກັນ.  

                                                 
9 “ຊະນິດ” ໝາຍເຖິງ ການປະເມີນຍຸດທະສາດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ (SEA), ການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ, ຫືຼ ການກວດສອບ 

ກ່ຽວກັບການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ. “ຮູບແບບ” ໝາຍເຖິງ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ 
ສໍາລັບໂຄງການກຸ່ມ A. ແລະ ໝາຍໂຄງການກວດກາດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມຂ້ັນພ້ືນຖານສໍາລັບໂຄງການກຸ່ມ B.  
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• ໂຄງການກຸ່ມ C: ແມ່ນໂຄງການທ່ີອາດຈະມີຜົນກະທົບທ່ີບ່ໍດີ ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ໜ້ອຍທ່ີສຸດ ຫຼື ບ່ໍມີ
ເລີຍ. ໂຄງການທ່ີຕົກໃນກຸ່ມນ້ີ ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດ EIA ຫຼື IEE ແຕ່ວ່າ ເອດີບີ ຈະດໍາເນີນການສຶກ-
ສາເອກກະສານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.  

• ໂຄງການກຸ່ມ FI: ແມ່ນໂຄງການລົງທຶນຂອງ ເອດີບີ ໂດຍກົງ ຫຼ ື ຜ່ານອົງການສ່ືກາງດ້ານການເງິນ 
ໃດໜ່ຶງ.  

 
21. ໃນຕົວຈິງແລ້ວ ການຈັດກຸ່ມໂຄງການບ່ໍແມ່ນເລ່ືອງງາ່ຍດາຍທ່ີເຮົາສາມາດຄິດໄລ່ໂດຍກົງ ຈາກຊະນິດ ແລະ
ຂະໜາດຂອງໂຄງການ. ເຖິງແມນ່ວ່າ ຊະນິດ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການເປັນຕົວກໍານົດຕ້ົນຕ່ໍ ໃນການຈັດກຸ່ມໂຄງ-
ການກ່ໍຕາມ, ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງ ສະຖານທ່ີ, ການອອກ ແລະ ວທີິການການດໍາເນີນໂຄງການ ເຂ້ົາໃນການ
ກໍານົດຜົນກະທົບທ່ີບ່ໍດີ. ສະນ້ັນ ມັນຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມກີານຄົນຄວາ້ ແລະ ຕັດສີນບັນຫາຢ່າງມເີຫດຜົນ ແລະ ຊໍານິຊໍາ-
ນານ ໂດຍຜ່ານທາງການຊັງຊານ້ໍາໜັກຂອງຕົວແປຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ: ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວໂຄງການກ່ໍສ້າງພັດລົມປັນໄພ ຈະ
ຖືວ່າເປັນໂຄງການກຸ່ມ B. ແຕ່ຖ້າວ່າ ໂຄງການນ້ີ ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນເຂດທ່ີມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ດ້ານຊິວະວທິະຍາ 
ຫຼື ເຂດທ່ີກວມເອົາສະຖານສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດ, ໂຄງການນ້ີ ອາດຈະຖືກຈັດເຂ້ົາໃນກຸ່ມ A ທັນທີ.  
 
22. ເອດີບີ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ປະເທດທ່ີເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນ ດໍາເນີນການຈັດກຸ່ມໂຄງການ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມ
ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການດ້ານການວາງແຜນໂຄງການ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບຫຼັກການຂອງປະເທດເຈ້ົາພາບ ຊ່ຶງວ່າ 
ໃນບາງກໍລະນີ ອາດຈະສອດຄ່ອງ ຫຼື ບ່ໍສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງ ເອດີບີ. ໃນກໍລະນີ ທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງ, ເອດີບີ ຈະບັງ-
ຄັບໃຊ້ລະບຽບຫຼັກການຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການກໍານົດ ກຸ່ມໂຄງການນ້ັນ ເປັນໄປໃນຮູບແບບເດີມ ແລະ ຢູ່
ບົນພື້ນຖານອັນດຽວກັນ.  
 
C. ການກໍານົດຂອບເຂດຂອງການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ   

23. ພາລະກິດຕ້ົນຕ່ໍຂອງການກໍານົດຂອບເຂດການປະເມີນ ແມນ່ການກໍານົດ ແລະລົງເລິກ ບັນຫາທ່ີສໍາຄັນດ້ານ
ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະຫຼັງຈາກນ້ັນ ກ່ໍສ້າງແຜນລະອຽດ ສໍາລັບແຕ່ລະຂ້ັນຕອນ ຂອງການປະເມີນ ໂດຍຜ່ານທາງການ
ກໍານົດ ບັນຫາຕ້ົນຕ່ໍດ້ານສັງຄົມແລະສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີອາດຈະເກີດຈາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ, ຜົນກະທົບທ່ີ
ອາດຈະຖືກເບ່ິງຂ້າມ ຫຼ ືປະເມນີຢ່າງບ່ໍຄົບຖ້ວນພຽງພ,ໍ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ດ້ານການຊໍາຊ້ອນດ້ານງົບປະມານ
ແລະໄລຍະເວລາ ແລະຮັບປະກັນບ່ໍໃຫ້ເສຍຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖືຕ່ໍຜົນຂອງການປະເມີນ. ຂ້ັນຕອນເລ່ີມຕ້ົນໃນການກໍານົດ
ຂອບເຂດການປະເມີນແມ່ນ ການສ້າງຄວາມເຊ່ືອໜ້ັນໃຫແ້ຕ່ລະພາກສ່ວນ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະເມີນດ້ານ
ສ່ິງແວດລ້ອມ.   
 
24. ວທີີການ: ການກໍານົດຂອບເຂດການປະເມີນ ຄວນຖືກດໍາເນີນ ໃນໄລຍະລິເລ່ີມຂອງການປະເມີນດ້ານສ່ິງ-
ແວດລ້ອມ ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວແມນ່ເຮັດທັນທີ ທ່ີມີຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງໂຄງການ ແລະຂ້ໍມູນຂ້ັນພື້ນຖານດ້ານສ່ິງ-
ແວດລ້ອມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການປະເມີນຂ້ັນຕ້ົນ ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. ຂ້ັນຕອນການກໍານົດຂອບເຂດການປະເມີນ ມີ



 
 

ຫາຼຍຕອນແລະຂ້ຶນກັບແຕ່ລະກຸ່ມໂຄງການ ເຊ່ັນ ໂຄງການກຸ່ມ A ຕ້ອງເລ່ີມຕ້ົນຈາກການວໄິຈດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມແບບ
ຮອບດ້ານ, ໂຄງການກຸ່ມ B ມີລັກສະນະງາ່ຍດາຍກວາ່ແລະບ່ໍສັບສົນຫາຼຍເທ່ົາກັບ ໂຄງການກຸ່ມ A.  
 
25. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ການກໍານົດຂອບເຂດການປະເມີນ ແມນ່ເລ່ີມຕ້ົນຈາກການລວບລວມ ບັນຊີລາຍການ
ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ ຕາມລະບຽບຫຼັກການໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ ຖ້າມີ. ຈາກນ້ັນ ນໍາໃຊ້ລະບຽບ
ຫຼັກການຂອງເອດີບີ ເພີ່ມຕ່ືມຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ສໍາລັບ ໂຄງການທ່ີມີຄວາມສັບສົນ, ການກໍານົດຂອບເຂດການ
ປະເມນີອາດຈະດໍາເນີນຕາມໜ້າວຽກດ່ັງລຸ່ມນ້ີ ຊ່ຶງວ່າໜ້າວຽກຈໍານວນໜ່ຶງນ້ັນ ອາດຈະບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງລົງເລິກຫາຼຍ ອີງ
ຕາມຮູບແບບຂອງ ແຕ່ລະໂຄງການ.  
 

• ເກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມຂ້ໍມູນໂດຍພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ສັງຄົມ, ສ່ິງແວດລ້ອມ,  ສະຖານທ່ີແລະຮູບ
ແບບຂອງໂຄງການ (ພວກເຮາົສາມາດເກັບຂ້ໍມູນເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ຈາກ ແຫຼ່ງຂ້ໍມູນຕ້ົນຕ່ໍຄື ບົດລາຍງານ
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ບົດບັນທຶກຜົນການກວດກາສະຖານທ່ີໂຄງການ, ບົດລາຍງານຜົນ
ການສໍາຫຼວດ, ແຜນທ່ີ, ຮູບຖ່າຍຜ່ານດາວທຽມ, ແລະເອກກະສານອ່ືນໆ) 

• ກໍານົດແລະທົບທວນຄືນ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ ດ້ານການວາງແຜນໂຄງການໃນລະດັບຊາດ
ແລະລະດັບທ້ອງຖ່ິນ ຊ່ຶງລວມມີການຂໍທິດຊ້ີນໍາຈາກອົງການຈັດຕ້ັງ ທ່ີມໜ້ີາທ່ີອະນຸມັດຂ້ັນຕອນການ
ປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ໃນລະດັບຊາດແລະທ້ອງຖ່ິນ. 

• ກໍານົດເອົາໂດຍພື້ນຖານ ຜົນກະທົບຕ້ົນຕ່ໍ ດ້ານສັງຄົມແລະສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ.  
• ເຜີຍແຜ່ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບບົດສະຫຼຸບໂຄງການ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທ່ີມີຄວາມສົນໃຈຮັບຮູ.້   
• ສົນທະນາແບບບ່ໍເປັນທາງການກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນແລະຕົວແທນຈາກຊຸມຊົນແລະອົງການຈັດຕ້ັງ

ທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດເພື່ອສຶກສາເບ່ິງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະທັດສະນະ ວ່າບັນຫາໃດສໍາຄັນ ສໍາລັບພວກກ່ຽວ.  
• ຈັດປະຊຸມກໍານົດຂອບເຂດການປະເມີນ ກັບພາກສ່ວນທ່ີມີຄວາມສົນໃຈ ເພື່ອສະເໜີບົດສະເໜີ

ໂຄງການ ຢ່າງລະອຽດ ຫຼັງຈາກນ້ັນ ກໍານົດເອົາບັນຫາຕ່າງໆ ແລະຈັດການສົນທະນາສະເພາະກຸ່ມ. 
• ຮາ່ງ ເອກກະສານຂອບເຂດໜ້າວຽກ (ToR) ໃນການດໍາເນີນການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ.  

 
26. ການກໍານົດບັນຫາທ່ີຈະລົງເລິກ. ການກໍານົດບັນຫາໃນຂ້ັນເລ່ີມຕ້ົນນ້ັນ ປະກອບມີການພິຈາລະນະເບ່ິງ ລະ-
ບົບການດໍາເນີນການແລະການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມແລະສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີອາດຈະເກີດ
ຂ້ຶນ ຈາກໂຄງການທ່ີນໍາສະເໜີ. ຂ້ັນຕອນນ້ີ ຄວນເຮັດໃຫ້ເຮາົເຫັນພາບລວມ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ໄດ້ດີ
ສົມຄວນ. ປ້ຶມຄູ່ມແືນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ສ່ິງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (EHS) ຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ໍ
ເປັນເອກກະສານໜ່ຶງໃຫ້ສະເໜີຂ້ໍມູນທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ ຢູ່
ພາຍໃນໂຄງການທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ຕາມຂະແໜງການຕ່າງໆ.  
 
27. ການປະເມີນລະດັບຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງແຕ່ລະບັນຫານ້ັນ ແມ່ນອີງຕາມທັດສະນະຂອງສາທາລະນະຊົນ 
ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນ ຈາກຊ່ຽວຊານ ທ່ີມປີະສົບການມາກ່ອນ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ທ່ີມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ. ໂຄງການ
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ແຕ່ລະຊະນິດ ແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນດ້ານຜົນກະທົບເຊ່ັນ ຮູບແບບການປ່ອຍອາຍແກດ ຫຼື ສ່ິງເສດເຫຼືອ. 
ສະນ້ັນ ຈ່ຶງຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີການເອົາໃຈໃສ່ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນນ້ັນ ແມ່ນຂ້ຶນກັບສະເພາະແຕ່ລະໂຄງ-
ການ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງກໍານົດຢ່າງຄັກແນ່ວ່າ ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທ່ີສະເໜີນ້ັນ ແມ່ນຫຍັງ.  
 
28. ການປຶກສາຫາລື ໃນໄລຍະເວລາການກໍານົດຂອບເຂດຂອງການປະເມີນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບ ຄວາມຫາຼກ
ຫາຼຍດ້ານຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ທ່ີຕິດພັນກັບສັງຄົມແລະສ່ິງແວດລ້ອມ ຍ້ອນວ່າ ທັງໝົດນ້ີແມ່ນຄວາມສົນໃຈ
ແລະກັງວົນຂອງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ສະນ້ັນ ຜູ້ເຮັດການປະເມີນ ຕ້ອງສາມາດໄຈ້ແຍກເອົາບັນຫາ ຫຼື ຜົນກະທົບທ່ີ
ສໍາຄັນຕ້ົນຕ່ໍ ໃນການສຶກສາຄ້ົນຄວາ້ໃນຂ້ັນຕອນຕ່ໍໄປ. ການໄຈ້ແຍກເອົາບັນຫາທ່ີສໍາຄັນຕ້ົນຕ່ໍນ້ັນ ຄວນເຮັດໃນຂ້ັນ
ຕອນທ່ີຈັດກອງປະຊຸມກໍານົດຂອບເຂດການປະເມີນ ກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທີມງານທ່ີເຮັດການ
ປະເມີນນ້ັນ ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຕ່ໍກັບແຕ່ລະບັນຫາ ແລະ ສາມາດບັນລຸຢ່າງເປັນເອກກະສັນ ຕ່ໍກັບບັນຫາສໍາຄັນຕ້ົນຕ່ໍທ່ີ
ຈະເຮັດການປະເມີນ. ໃນບາງກໍລະນີ ອາດຈະມກີານປ່ຽນລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງບັນຫາຕ້ົນຕ່ໍ ຢູ່ໃນຂ້ັນຕອບກະກຽມ
ການປະເມີນ ຍ້ອນວ່າມີຂ້ໍມູນເພື່ອຕ່ືມ. ແຕ່ວ່າ ຖ້າຫາກມີການກໍານົດຂອບເຂດການປະເມີນໄວເ້ປັນຢ່າງດີ ຈະບ່ໍມີ
ການປ່ຽນແປງຫຍັງຫາຼຍ ໃນເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.  
 
29. ລະດັບຄວາມລະອຽດແລະການລົງເລິກບັນຫາ.  ລະດັບຄວາມລະອຽດແລະການລົງເລິກບັນຫາດ້ານສ່ິງແວດ 
ລ້ອມຄວນໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບລະດັບຄວາມສັບສົນຂອງໂຄງການ ແລະ ລະດັບຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຄວາມສ່ຽງແລະ 
ຜົນກະທົບ ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ. ສໍາລັບ ໂຄງການທ່ີມີຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງບ່ໍຫາຼຍ ສາມາດຄ້ົນຄວາ້ລົງເລິກບັນ-
ຫາທ່ີກໍານົດໄວແ້ລ້ວນ້ັນ ໃນຂ້ັນຕອນກໍານົດເຂດການປະເມນີ. ສໍາລັບໂຄງການທ່ີມີລະດັບຄວາມສັບສົນສູງ ແລະ ມີ
ຜົນກະທົບຮາ້ຍແຮງ ຄວນດໍາເນີນການປະເມີນແບບກວາ້ງຂວາງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບສະສົມ, ທາງກົງແລະທາງອ້ອມ.  
 
30. ເອກກະສານຂອບເຂດໜ້າວຽກ (T0R). ຜົນອອກອັນໜ່ຶງຈາກຂ້ັນຕອນກໍານົດຂອບເຂດການປະເມີນ ແມ່ນ 
ToR ສໍາລັບ ການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ຊ່ຶງຖືເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງໂຄງການ. ໃນບາງປະເທດ, ToR ອາດ
ເປັນເອກກະສານ ທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງມ ີອີງຕາມຂ້ັນຕອນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງປະເທດເຈ້ົາພາບ. ໃນນ້ັນ ມັກຮຽກ-
ຮອ້ງໃຫ້ກໍານົດ ໜ້າວຽກຂອງຊ່ຽວຊານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແຕ່ລະທ່ານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ToR ຂອງການປະເມີນດ້ານ
ສ່ິງແວດລ້ອມ ໃນໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການກະກຽມໂຄງການ (PPTA). ToR ຖືວ່າເປັນແຜນການອັນໜ່ຶງທ່ີສໍາ-
ຄັນ ໂດຍສະເພາະໂຄງການກຸ່ມ A ຍ້ອນວ່າ ມັນເປັນເຄ່ືອງມືໃນການສ້າງແຜນປະຕິບັດ ການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດ-
ລ້ອມ ແລະ ເຄ່ືອງມືໃນການກໍານົດ ຂອບເຂດການປະເມີນ.  
 
31. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ToR ຄວນສະເໜີຂ້ໍມູນຂ້າງລຸ່ມນ້ີ:  
 

• ສະຫຼຸບສັງລວມ ຮູບແບບຕ້ົນຕ່ໍຂອງໂຄງການ (ລວມມ ີແຜນທ່ີ ທ່ີຕ້ັງຂອງໂຄງການ ແລະ ແຜນວາດ
ໂຄງສ້າງຂອງໂຄງການ)  



 
 

• ບັນຊີລາຍການ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ ທ່ີຕິດພັນກັບການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ຂອງເອດີ
ບີ, ປະເທດເຈ້ົາພາບແລະທ້ອງຖ່ິນ ທ່ີຕ້ອງປະປະຕິບັດຕາມ.   

• ບົດສະຫຼຸບຜົນການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຜົນກະທົບທ່ີສໍາຄັນຕົນຕ່ໍ (ທາງດ້ານສັງຄົມແລະສ່ິງ-
ແວດລ້ອມ)  

• ບັນຊີລາຍການ ທາງເລືອກຕ່າງໆ ທ່ີເປັນໄປໄດ້ ໃນການຄັດເລືອກເອົາ  
• ໂຄງສ້າງຂອງບົດສຶກສາຜົນກະທົບສໍາຄັນຕ້ົນຕ່ໍ ຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ  
• ການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ແຜນງານ ສໍາລັບ ການປະເມນີດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ  
 

32. ToR ຄວນປະກອບມໜ້ີາວຽກລະອຽດ ຂອງແຕ່ລະການສຶກສາຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີ
ຈະປະຕິບັດພາຍໃຕ້ໂຄງການທ່ີນໍາສະເໜີ. ຖ້າວ່າ ຍັງບ່ໍທັນມີຂ້ໍມູນພຽງພໍ ຫຼ ືບ່ໍມີຂ້ໍມູນເລີຍ ເພື່ອໃຊ້ກໍານົດໜ້າວຽກລະ-
ອຽດ, ToR ຄວນມີລັກສະນະເປີດກວາ້ງຮັບເອົາຂ້ໍມູນໃໝເ່ພີ່ມຕ່ືມໃນອະນາຄົດ ແລະຄວນມີຄວາມພອ້ມ ຮັບເອົາບັນ-
ຫາໃໝທ່ີ່ອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ໃນໄລຍະການກະກຽມການປະເມນີ.  
 
D. ການວິໄຈຫາທາງເລືອກ  

33. ບົດຖະແຫຼ່ງ SPS ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມກີານວໄິຈຫາທາງເລືອກ ສໍາລັບ ໂຄງການທັງໝົດທ່ີຕົກຢູ່ໃນກຸ່ມ A ເພື່ອ
ກໍານົດເອົາວິທີການທ່ີເໝາະສົມທ່ີສຸດ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການບັນລຸເປ້ົາໝາຍ ຄຽງຄູ່ກັບການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງ-
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍທ່ີສຸດ. ການວໄິຈ ກ່ຽວກັບ ບັນຫານ້ີ ແມ່ນອົງປະກອບທ່ີສໍາຄັນອັນໜ່ຶງ ໃນແຕ່
ລະຂ້ັນຕອນການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ຍ້ອນວ່າເປັນການນໍາເອົາທັດສະນະດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຂ້ົາ
ໃນຂ້ັນຕອນການຕັດສິນໃຈ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂ້ັນຕອນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້), ເປີດໂອກາດຄ້ົນຄວາ້ ເພື່ອ
ຫຼີ້ກລ້ຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທ່ີບ່ໍດີ ຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ. ການວໄິຈຫາທາງເລຶອກ ຢ່າງຈິງຈັງແລ້ວ
ນ້ັນ ຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຕ້ົນທຶນຂອງໂຄງການ, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຊຸມຊົນຫາຼຍຂ້ຶນ, ແລະຂະ
ຊ່ວຍຍົກລະດັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການອະນຸມັດໂຄງການ. ຖ້າຫາກບ່ໍມີການວໄິຈຫາທາງເລືອກແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້
ພົບບັນຫາໃນໄລຍະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ມຄີວາມສ້ິນເປືອງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ
ຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ.   
 
34. ການວິໄຈຫາທາງເລືອກຕ້ອງດໍາເນີນການໃນໄລຍະຕ້ົນຂອງການອອກແບບໂຄງການ ຊ່ຶງເປັນໄລຍະທ່ີຜູ້
ອອກແບບ ແລະ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ສາມາດປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນແປງຮູບແບບໂຄງການ ໄດ້ໂດຍບ່ໍມີການຂັດສົນ ແລະ
ເປັນຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກໃນການວາງແຜນອອກແບບ.  
 
35. ການວິໄຈຫາທາງເລືອກ ດ້ວຍຄວາມຍຸຕິທໍາ ນ້ັນເປັນສ່ິງຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການໄດ້ຮັບການອອກແບບທ່ີ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມັນຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມຄີວາມດຸນດ່ຽງຢ່າງເໝາະສົມຕ່ໍກັບ ປັດໄຈດ້ານເສດຖະກິດ, ດ້ານວຊິາການ, ດ້ານ
ສັງຄົມ, ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ, ແລະ ຕ້ອງມຊ່ັີງຊາ ລະຫວາ່ງ ຈຸດດີແລະຈຸຸດອ່ອນຂອງແຕລະປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາກ່ຽວ
ກັບ ທາງເລ່ືອກທ່ີເໝາະສົມທ່ີສຸດ. ສະນ້ັນແລ້ວ ໃນແຕ່ລະຂ້ັນຕອນການວໄິຈຫາທາງເລຶອກ ຕ້ອງມີການປະສານສົມ 



 13 

ທົບກັບທີມງານອອກແບບໂຄງການ ເພື່ອສາມາດກໍານົດເອົາທາງເລືອກທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້
ໃນຕົວຈິງ. ຄຽງຄູ່ກັນນ້ີ, ການວໄິຈຕ້ອງຢູ່ບົນພື້ນຖານ ຄວາມແທດເໝາະດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຕ່ໍກັບສະພາບຂອງທ້ອງ 
ຖ່ິນ, ກ້ອນທຶນແລະງົບປະມານບໍລິຫານ, ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທ່ີບ່ໍສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້.  
 
36. ການວິໄຈຫາທາງເລືອກສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນ 2 ວທີິການຄື:  
 

(i) ວທີິການໃຫກ້ານບໍລິການຕ່າງໆ ທ່ີຈໍາເປັນ (ຕົວຢ່າງ: ການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງ
ຈັກປ່ັນໄຟ, ການຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອ ໂດຍການຈູດ ຫຼື ເອົາໄປຖ້ິມຢູ່ສະຖານທ່ີຖ້ິມຂ້ີເຫຍ້ືອ)  

(ii) ວທີິການອອກແບບໂຄງການ ເຊ່ັນ ກໍານົດສະຖານທ່ີ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຮູບແບບ, ຂ້ັນຕອນດໍາເນີນການ  
 

37. ວທີິການໃຫ້ການບໍລິການ. ແມນ່ວິທີສະໜອງການບໍລິການທ່ີຈໍາເປັນ ຊ່ຶງເປັນວທີິໜ່ຶງ ທ່ີບ່ໍມັກຈະໄດ້ຮັບການພ ິ
ຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ຫຼັງຈາກໂຄງການໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີ (ເຊ່ັນ ກໍລະນີ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍາໃຊ້ແຮງລົມ ໄດ້
ຮັບການສະເໜີໃຫ້ສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າເພີ່ມຕ່ືມ, ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະບ່ໍພຈິາລະນາຮັບຮອງ
ເອົາການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃນຮູບແບບອ່ືນ). ໃນກໍລະນີ ທ່ີມີການພຈິາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ, ຕ້ອງບັນທຶກເຫດ-
ຜົນ ຫຼື ຊະນິດໂຄງການ ໄວ້ໃນບົດລາຍງານການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ. ຕາມປົກກະຕິດແລ້ວ ເຫດຜົນໃນການ
ຄັດເລືອກເອົາໂຄງການຄວນລະບຸໄວ ້ ໃນບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ເອກກະສານວາງແຜນໂຄງ-
ການສະບັບອ່ືນໆ ອີງຕາມລະບຽບຫຼັກການ, ແຜນການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.  

 

38. ສະຖານທ່ີ. ການກໍານົດສະຖານທ່ີຕ້ັງໂຄງການ ເປັນວທີິການໜ່ຶງ ທ່ີມປີະສິດທິພາບທ່ີສິດໃນການຫຼີກລ້ຽງ ຫຼື 
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ. ການກໍານົດສະຖານທ່ີມຄີວາມສໍາຄັນທ່ີສຸດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ໂຄງການພັດທະນາໂຄງ
ລ່າງພື້ນຖານ, ເຊ່ັນ ໂຄງການສ້າງຖະໜົນຫົນທາງ, ສ້າງສາຍນໍາສ່ົງໄຟຟ້າ, ຕິດຕ້ັງທ່ໍນ້ໍາປະປາ, ຄວນຖືກດັດປັບ ເພື່ອ
ຫຼັກລ້ຽງຜົນກະທົບຕ່າງໆ (ເຊ່ັນ ຜົນກະທົບຕ່ໍພື້ນທ່ີພັກອາໄສ ທ່ີມຄີວາມຫຼໍແ່ຫຼມ, ຫຼຸດຜ່ອນການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ໃຫ້
ໜ້ອຍທ່ີສຸດ). ການກໍານົດສະຖານທ່ີໂຄງການຮູບແບບອ່ືນໆ ກ່ໍມີຄວາມສໍາຄັນເຊ່ັນກັນ ເຊ່ັນ ການກໍານົດສະຖານທ່ີ 
ສໍາລັບໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ ໃຫ້ເປັນມິດຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ສ່ວນຫາຼຍແມ່ນກໍານົດເອົາ ເຂດຕອນ
ເທິງຂອງແມນ້ໍ່າ ຊ່ຶງວ່າພາກສ່ວນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນຕ້ັງຢູ່ຕອນລຸ່ມຂອງແມນ້ໍ່າ. ການກໍານົດສະຖານທ່ີໂຄງການ 
ສາມາດກໍານົດເອົາພື້ນທ່ີທັງໝົດຂອງໂຄງການ (ເຊ່ັນ ໂຄງການກ່ໍສ້າງທ່າເຮືອ) ຫຼື ກໍານົດສະຖານທ່ີ ຕາມແຕ່ລະອົງປະ 
ກອບຂອງໂຄງການກ່ໍໄດ້ (ເຊ່ັນ ສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງຂົວ ຊ່ຶງເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງໂຄງການກ່ໍສ້າງທາງ).   
 
39. ເຕັກໂນໂລຊີ. ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ສາມາດສ້າງໃຫມ້ີຄວາມແຕກຕ່າງ ດ້ານຜົນກະທົບຕ່ໍ
ສິງແວດລ້ອມ (ເຊ່ັນ ເຕັກໂນໂລຊີໝໍຕ້ົ້ມນ້ໍາແບບ ຊັບຄິຼຕິກໂຄ ກັບ ແບບຊຸບເປີຄິຼຕິກໂຄ ທ່ີນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນລະບົບໂຮງງານ
ປ້ັນໄຟຟ້າ).  
 



 
 

40. ການອອກແບບໂຄງການ. ວິທີການຕ່າງໆ ທ່ີນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການກໍານົດຮູບແບບໂຄງການວ່າ ໂຄງການໃດໜ່ຶງ
ຄວນໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນຮັບແບບໃດ (ຕົວຢ່າງ ການອອກແບບຄວາມສູງຂອງເສົາທຽບກັບ ໄລຍະຫາ່ງຂອງ
ເສົາສາຍນໍາສ່ົງໄຟຟ້າ, ການຂຸດເຈາະອຸໂມງ ທຽບກັບ ການສ້າງທາງອ້ອມໜ່ວຍພູ, ການສ້າງຂົວຂ້າມທຽບກັບການ
ປ້ອງຕາຝ່ັງເຈ່ືອນ ຢູ່ໃນເຂດດິນຊຸມຊ່ືນ).   
 
41. ຂ້ັນຕອນ. ວິທີການຫຼຂ້ັືນຕອນຕ່າງໆ ໃນການດໍາເນີນໂຄງການ ແມ່ນມີຜົນໂດຍກົງ ຕ່ໍກັບຜົນກະທົບຂອງໂຄງ 
ການ (ເຊ່ັນ ວທີິການກໍານົດເວລາ ແລະ ຈໍານວນບໍລິມາດນ້ໍາ ທ່ີໃຫ້ໂຮງງານຈັກໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ ປ່ອຍນ້ໍາອອກນ້ັນ ມີຜົນ
ກະທົບໂດຍກົງ ກັບຕອນລຸ່ມຂອງແມນ້ໍ່າ ວ່າແມນ້ໍ່າຈະມີນ້ໍາຫຼືບໍ).  
 
42. ຄຽງຄູ່ກັບການວໄິຈຫາທາງເລືອກຕ່າງໆ ເຮົາຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງ “ສະຖານະການທ່ີບ່ໍມີທາງເລືອກອ່ືນ”. ສ່ວນ
ຫາຼຍແລ້ວ ສະຖານະການໃນລັກສະນະນ້ີ ເປັນຕົວຊ້ີບອກໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ 2 ປະເດັນສໍາຄັນຄື: (i) ຖ້າບ່ໍມກີານໂຄງ-
ການ, ຈະບ່ໍມີຜົນໄດ້ຮັບທ່ີດີ ແລະ ການປະກອບເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ແລະ (ii) ຖ້າບ່ໍມໂີຄງການ, 
ເຮົາສາມາດຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບທາງລົບຕ່າງໆໄດ້.  
 
43. ຕົວຈິງແລ້ວ ຈະເປັນການດີທ່ີສຸດ ຖ້າວ່າການວໄິຈຫາທາງເລືອກ ໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂດຍທີມງານທ່ີ
ມີຄວາມຮູ້ຫຼາກຫາຼຍວິຊາ ເຊ່ັນ ຊ່ຽວຊານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ, ດ້ານວຊິາການສະເພາະ, ການເສດຕະສາດ/ການເງິນ 
ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການກໍານົດລະດັບ ແລະ ຊ່ັງຊາ ຈຸດດີ-ຈຸດອ່ອນຂອງ ແຕ່ລະປັດໄຈ ຢ່າງພຽງພ ໍ ແລະ ເໝາະສົມ 
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທາງເລືອກທ່ີດີທ່ີສຸດ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ.  
 
44. ວທີິການວໄິຈຫາທາງເລືອກແບບ ເປັນຂ້ັນຕອນ ອາດຈະເປັນວທີິການໜ່ຶງທ່ີເໝາະສົມ. ວທີິການນ້ີ ເລ່ີມຕ້ົນ 
ໂດຍການກໍານົດທາງເລືອກ ອີງຕາມປັດໄຈດ້ານເສດຖະກິດ, ດ້ານວຊິາການ, ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ, ດ້ານສັງຄົມ ຈາກ
ນ້ັນ ກໍານົດມາດຖານໃນການຄັດເລືອກ, ແລະ ຕ່ໍຈາກນ້ັນ ດໍາເນີນການສົມທຽບ ແລະ ວໄິຈຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ທາງ
ເລືອກຕ່າງໆ. ມາດຖານໃນການຄັດເລືອກ ຄວນປະກອບມ ີ ຫາຼຍມາດຖານດ້ານປະລິມານ ທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອໃຊ້
ເຂ້ົາໃນການສົມທຽບ ຈຸດປະສົງທາງກົງ. ມາດຖານດຽວ (ເຊ່ັນ: ຕ້ົນທຶນ) ຫຼື ມາດຖານຫາຼຍດ້ານ (ເຊ່ັນ: ຕ້ົນທຶນ ກັບ 
ງົບປະມານທ່ີປະຫຍັດໄດ້) ອາດສາມາດນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການວໄິຈ ປັດໄຈສໍາຄັນຕ້ົນຕ່ໍ.  
 
45. ການວິໄຈຫາທາງເລືອກ ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້ ກ່ອນໄລຍະການປຶກສາຫາລື. ສ່ິງສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງພິຈາ-
ລະນາເອົາ ທັດສະນະຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເຂ້ົາໃນການເລືອກ ມາດຖານຄັດເລືອກ ແລະ ທາງເລືອກ ທ່ີຈະໃຊ້ເຂ້ົາ
ໃນການປະເມນີຄຽງຄູ່ກັບການ ສະໜັບສະໜູນພາກສ່ວນທ່ີບ່ໍເປັນເອກກະພາບກັບສຽງສ່ວນໃຫຍ່ ອາດຈະເປັນຕົວຊ້ີ
ບອກອັນໜ່ຶງ ວ່າໂຄງການທາງເລືອກນ້ັນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼືບໍ. ນອກຈາກນ້ີ, ພູມປັນຍາທ້ອງຖ່ິນ ສາມາດສ່ອງແສງ
ໃຫ້ເຮົາຮັບຮູເ້ຖິງ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ ທ່ີຊ່ວຍໃຫເ້ຮົາສາມາດກໍານົດສະຖານໂຄງ-
ການຢ່າງເໝາະສົມ (ຕົວຢ່າງ: ການບັນທຶກລະດັບນ້ໍາຖ້ວມໃນແຕ່ລະທ້ອງຖ່ິນ). ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າຫາກວ່າໂຄງ-
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ການໃດ ບ່ໍຄໍານຶງເຖິງ ແລະ ພິຈາລະນາພູມບັນຫາທ້ອງຖ່ິນ ເຂ້ົາໃນຂ້ັນຕອນການກໍານົດມາດຖານ ແລະ ທາງເລືອກ  
ອາດຈະພາໃຫ້ມກີານຕ່ໍຕ້ານຈາກຊຸມຊົນ.  
 
46. ສ່ິງກີດຂວາງທ່ີມີເຄ່ືອງໝາຍ “ຫາ້ມເຂ້ົາ” ກ່ໍເປັນປະເດັນໜ່ຶງ ທ່ີສາມາດລວບລວມເຂ້ົາໃນຂ້ັນຕອນຄັດເລືອກ
ສະຖານທ່ີ.  ຖ້າວ່າຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ຫຼ ືຕ່ໍສັງຄົມ ທ່ີສໍາຄັນ ແລະ ບ່ໍຖືກຍອມຮບັຖືກກໍານົດຂ້ຶນ, ພວກເຮົາຕອງ
ຮັບປະກັນໃຫມ້ີການຄ້ົນຄວາ້ບັນຫາດ່ັງກ່າວນ້ັນ ໃນໄລຍະຕ່ໍໄປ ເຊ່ັນ: ກໍລະນີທ່ີມີການປ່ຽນແປງຫຼຊຸືດໂຊມຢ່າງຊັດ
ເຈນຂອງພື້ນທ່ີພັກພາອາໄສພາຍໃນເຂດໂຄງການ. ຫາກມີການຄ້ົນຄວາ້, ບັນຫານ້ີ ອາດຈະຫຼີກລ້ຽງ ບ່ໍໃຫ້ມກໍີລະນີ 
ການບ່ໍຍອມຮັບທາງເລືອກຂອງໂຄງການ ອີງຕາມການເຫັນດີເຫັນພອ້ມຈາກສຽງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊຸມຊົນ.  

 

E. ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບໂຄງການ  

47. ການສະໜອງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບໂຄງການຢ່າງຊັດເຈັນນ້ັນແມ່ນມຄີວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ໄດ້ເຂ້ົາໃຈຂ້ັນຕອນ, ກິດຈະກໍາ, ສະຖານທ່ີແລະສ່ິງອໍານວນຄວາມສະດວກຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. ຂ້ໍມູນໂຄງການ ຊ່ຶງ
ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງບົດລາຍງານການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ຄວນສະໜອງຂ້ໍມູນພາບລວມຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບ 
ສ່ິງອໍານວນຄວາມສະດວກແລະບັນດາກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. ຊະນິດແລະລະດັບຄວາມລະອຽດຂອງຂ້ໍມນູຄວນ
ສອດຄ່ອງແລະຂ້ຶນໂດຍກົງກັບຜົນປະໂຫຍດແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ. 
ຂ້ໍມູນດ້ານອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນໄດ້ຮັບການຄັດເລຶອກສະຫຼຸບສັງລວມເອົາຈາກບົດລາຍງານການອອກແບບ/ສຶກສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອບ່ໍມກີານຊ້ໍາຊ້ອນແລະສັບສົນເກີນໄປ ຊ່ຶງອາດຈະເຮັດໃຫຜູ້້ອ່ານມີຄວາມເຂ້ົາບ່ໍເລີກເຊິງ ກ່ຽວ
ກັບຂ້ໍມູນຜົນກະທົບຕ່ໍສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ. ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບໂຄງການຄວນປະກອບມຂ້ໍີມນູຂ້າງລຸ່ມນ້ີ:  
 

(i) ປະເພດ ແລະ ຂະໜາດ/ຄວາມສໍາຄັນ - ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ, ຄວາມອາດສາມາດ/ 
ດ້ານນະໂຍບາຍ, ສ່ິງອໍານວຍສະດວກທ່ີເກີດຂ້ຶນໃໝ່/ທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ, ບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ ສ່ິງອໍາ 
ນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທ່ີພົວພັນນໍາກັນ 10

• ພາກສ່ວນ ທ່ີສະໜັບສະໜູນໂຄງການ  
 

• ຄວາມຈໍາເປັນໃນການດໍາເນີນໂຄງການ ອີງຕາມແຜນງານ ແລະ ແຜນການພັດທະນາແຫ່ງ
ຊາດ ຫຼື ທ້ອງຖ່ິນ 

(ii) ສະຖານທ່ີ -  ເວົ້າກ່ຽວກັບ ແຂວງ/ເມອືງ, ຕົວເມອືງຕ່າງໆ ທ່ີຕ້ັງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ຂ້ໍມູນອ່ືນໆ ທ່ີເຫັນ
ວ່າສໍາຄັນ  

                                                 
10  ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີພວົພັນນໍາກັນ ໝາຍເຖິງສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທ່ີບໍໄ່ດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜນູໃຫ້ເປັນ ພາກສ່ວນໜຶງ່ 

ຂອງໂຄງການ ແຕ່ວ່າ ການຄົງຕົວຢູ່ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການມີຊວິດິຂອງພວກມັນ ແມ່ນຂ້ຶນກັບໂຄງການໂດຍກົງ ຫືຼ ເວ້ົາອີກຢ່າງ 
ໜຶ່ງວ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກມັນແມ່ນສ່ິງຈໍາເປັນ ເພ່ືອໃຫ້ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການປະສົບຜົນສໍາເລັດ (SPS, ເອກກະ 
ສານຊອ້ນທ້າຍ 1, ວັກ 6).  



 
 

• ແຜນໂຄງສ້າງຂອງສະຖານທ່ີ ແລະ ຂ້ໍມູນບັນລະຍາຍ ກ່ຽວກັບ ສະຖານທ່ີເຫຼົ່ານ້ັນ: ຂອບ
ເຂດເນ້ືອທ່ີ, ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ, ສ່ິງປູກສ້າງ ແລະອ່ືນໆ  

(iii) ໂຄງສ້າງ/ຮູບແບບສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຄງການ ແລະ ຕ້ົນທຶນທັງໝົດ - ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ 
ຄວາມອາດສາມາດ, ຄວາມຍາວ, ຄວາມສູງ ແລະ ອ່ືນໆ  
• ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ  

(iv) ແຜນງານພັດທະນາ, ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ກິດຈະກໍາກ່ໍສ້າງທ່ີສໍາຄັນ - ເວົ້າເຖິງ ການອະນຸມັດ, 
ການດໍາເນີນການ ແລະ ການກ່ໍສ້າງ 
 

48. ຕາຕະລາງຕົວເລກ, ແຜນວາດ, ແຜນທ່ີ, ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ/ຫຼື ພາບຖ່າຍຜ່ານດາວທຽມ ຄວນຖືກ
ປະກອບໃສ່ໃນພາກຂ້ໍມູນໂຄງການ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຖານທ່ີຕ້ັງຂອງໂຄງການ, ໂຄງສ້າງຂອງໂຄງການ, ຮູບ
ແບບຂອງໂຄງການ ແລະ ສະຖານທ່ີຕ່າງໆ ທ່ີຕ້ັງຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຂດໂຄງການ. ແຜນທ່ີຕ່ໍາແໜ່ງທ່ີຕ້ັງຂອງແຕ່ລະສະຖານ
ທ່ີ ແລະຮູບຖ່າຍຜ່ານດາວທຽມ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຫາຼຍໃນການສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຈຸດທ່ີຕ້ັງແລະທິດທາງ ຂອງສ່ິງອໍາ-
ນວຍຄວາມສະດວກ. ຮູບພາບ ແລະ ແຜນທ່ີເຫຼົ່ານ້ີ ອາດຈະເກັບກໍາໄດ້ ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຈາກເວັບໄຊ ເຊ່ັນ 
ເວັບໄຊ ກູໂກ ເອີດ (Google Earth).  
 
F. ມາດຕະຖານ ແລະ ໂຄງປະກອບ ດ້ານນະໂຍບາຍ, ດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ການປົກຄອງ  

49. ໝວດນ້ີ ຄວນສະເໜີໂດຍຫຍ້ໍ ກ່ຽວກັບ ລະບຽບກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະຖານ, ຫຼັກການ ແລະ ບົດ
ແນະນໍາຕ່າງໆ ໃນລະດັບຊາດແລະທ້ອງຖ່ີນ ທ່ີຖືກບັງຄັບໃຊ້ ໃນຂົງເຂດວຽກງານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການຂອງ ເອດີບີ. ບົດນ້ີ ເປັນບ່ອນອະທິບາຍຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງໂຄງ-
ການທ່ີຕິດພັນກັບປັດໄຈຕ່າງໆ ເຊ່ັນ ຮູບແບບ ແລະ ສະຖານທ່ີຕ້ັງຂອງໂຄງການ, ຂ້ັນຕອນການອະນຸມັດ, ມາດຕະ-
ການຫຼຸດຜ່ອນແລະແກ້ໄຂ, ມາດຖານປ່ອຍອາຍແກດທ່ີເປັນມົນລະພິດ, ການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, 
ຂອດການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ. ນອກນ້ັນ ບົດນ້ີຍັງຊ່ວຍໃຫມ້ີການຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການໄດ້ຮັບການດໍາເນີນ 
ຕາມຂ້ັນຕອນອະນຸມັດໃນລະດັບຕ່າງໆ.   
 
50. ໝວດນ້ີ ເປັນພາກທ່ີສະເໜີບຽບລະຫຼັກການ ກ່ຽວກັບ ມາດຖານ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການກໍານົດຄວາມຄືບ
ໜ້າ ທ່ີໂຄງການຈະນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ. ເອດີບີ ຄາດຄະເນວ່າການວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ແມ່ນ
ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານທ່ີໃຊ້ໃນລະດັບຊາດແລະທ້ອງຖ່ິນ ກ່ໍຄືຫຼັກການແນະນໍາຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບ ສ່ິງ 
ແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ (EHS). ຫຼັກການແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ EHS ເປັນເອກກະສານທ່ີລວບລວມ 
ເອົາຕົວຢ່າງດີໄດ້ມາດຖານສາກົນ ຈາກການຈັດຕ້ັງປະບັດໂຄງການສະເພາະ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການແລະໂຄງການ
ທ່ົວໄປ. ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວ ມາດຖານ ແລະ ມາດຕະການໃນການກໍານົດຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ຖືກຮັບຮອງຈາກ 
ເອດີບີ ແລະ ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້ ບົນພື້ນຖານສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກແບບໃໝທ່ີ່ສົມເຫດສົມຜົນ
ດ້ານງົບປະມານ ໂດຍຜ່ານທາງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ທ່ີມຢູ່ີແລ້ວນ້ັນ. ຫຼັກການແນະນໍາ EHS ປະກອບມີ 2 ພາກ
ຄື: 
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• ຄໍາແນະນໍາທ່ົວໄປ ກ່ຽວກັບ EHS: ສະເໜີຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຄວາມປອດໄພ ແລະ

ການປ້ອງກັນສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີສາມາດນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນທຸກໆ ຂະແໜງການ. ຂ້ໍມູນເຫຼົ່ານ້ີ ເປັນຂ້ໍມູນຖືກ
ເກັບກໍາ ແລະ ອອກແບບມາໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບລະບຽບຫຼັກການອ່ືນໆ ທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງ   

• ຄໍາແນະນໍາສະເພະຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ: ປະກອບມຫີຼັກການແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຜົນກະທົບສະເພາະດ້ານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ຕົວຊ້ີວັດຄວາມຄືບໜ້າ ທ່ີໄດ້ຮັບການເກັບກໍາ
ຈາກໂຄງການຕ່າງໆ ຈໍານວນ 60 ໂຄງການ ທ່ີຈັດຕ້ັງປະບັດຢູ່ແຕ່ລະຂະແໜງການ.  
 

51. ສໍາລັບ ໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກເອດີບີ; ການນໍາໃຊ້ຫຼັກການແນະນໍາ EHS ໃນໂຄງການທ່ີກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່
ນ້ັນ ອາດຈະຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີການກໍານົດຂ້ຶນໃໝ ່ເປ້ົາໝາຍສະເພາະ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເພື່ອ
ໃຫ້ບັນລຸເປ້ົາໝາຍເຫຼົ່ານ້ັນ. ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນການປະເມນີສ່ິງແວດລ້ອມ ອາດຈະສະເໜີທາງເລືອກ ຫຼມືາດຕະ-
ການອ່ືນໆ (ໃນລະດັບສູງກວາ່ ຫຼື ຕ່ໍາກວາ່) ທ່ີຜ່ານການຮບັຮອງຈາກເອດີບີ ແລະ ຈະກາຍເປັນຂ້ໍຜູກມັດສະເພາະ 
ຂອງໂຄງການ.  
 
52. ໃນກໍລະນີ ທ່ີລະບຽບຫຼັກການຂອງປະເທດ ແຕກຕ່າງກັບມາດຕະການແລະມາດຖານວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າ
ຂອງໂຄງການ ທ່ີລະບຸໄວໃ້ນ EHS; ໂຄງການສາມາດ ຈັດຕ້ັງປະບັດລະບຽບຫຼັກການທ່ີເຫັນວ່າມີຄວາມຮັດກຸມທ່ີສຸດ. 
ໃນບາງກໍລະນີ ໂຄງການທ່ີໂຄງການຕ້ອງການນໍາໃຊ້ມາດຕະການທ່ີມີຄວາມຮັດກຸມໜ້ອຍກວາ່, ໂຄງການຕ້ອງສະເໜີ 
ເຫດຜົນຢ່າງລະອຽດຄົບຖ້ວນ ໃນການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ. ເຫດຜົນທ່ີສະເໜີນ້ັນ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນແລະເຂ້ົາໃຈ
ວ່າ  ມາດຕະການທ່ີເລືອກນ້ັນ ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງມະນຸດແລະສ່ິງແວດລ້ອມຢ່າງແທ້ຈິງ.  
 
53. ສ່ິງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່ ໃນໝວດນ້ີ ຊ່ຶງເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງບົດລາຍງານການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ 
ເປັນໝວດທ່ີເວົ້າໂດຍກົງ ກ່ຽວກັບ ເອກກະສານທ່ີຄວນອ້າງອີງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນການປະເມີນ ແຕ່ບ່ໍໄດ້: (i) ລົງເລິກອ້າງ
ອີງ ມາດຕາຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທ່ີລະບຸໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ, ຄໍາແນະນໍາ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຖານ; ຫຼື (ii) ສະເໜີ
ບັນຊີລາຍການ ເອກກະສານອ້າງອີງທັງໝົດ.  
 
G. ຂ້ໍມູນພື້ນຖານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ    

54. ໝວດນ້ີ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີການບັນຍາຍ ສະພາບພື້ນຖານດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ (ສະພາບໃນປະຈຸບັນ 
ທ່ີບ່ໍມີໂຄງການ) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ຂ້ໍມູນພື້ນຖານທ່ີຈະໃຊ້ຄາດຄະເນຜົນກະທົບ ໃນໄລຍະວາງແຜນ
ໂຄງການ ແລະ ໃຊ້ວັດແທກຜົນກະທົບ ໃນໄລຍະທ່ີມີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ.   
 



 
 

55. ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້. ລະດັບຄວາມລະອຽດ ແລະ ປະເພດຂ້ໍມູນພື້ນຖານດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີ
ຈະຂຽນໃນບົດລາຍງານການປະເມີນນ້ັນ ຕ້ອງມຄີວາມພວົພັນກັບຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ. 
ການບັນທຶກແລະສະເໜີຂ້ໍມູນ ຕ້ອງຊ່ວຍໃຫຜູ້້ອ່ານເຂ້ົາໃຈເຖິງຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ໃນນ້ັນລວມມ ີ ຂ້ໍມູນດ້ານ
ວັດທະນະທໍາດ້ານກາຍະພາບ, ດ້ານເສດກຖະກິດສັງຄົມ, ດ້ານຊິວະວທິະຍາ, ດ້ານວັດຖຸ ທ່ີອາດຈະຖືກຜົນກະທົບ 
ພາຍໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ພາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານໂຄງການດໍາເນີນການ. ໝວດນ້ີ ຕ້ອງສະເໜີຢ່າງລະອຽດຄົບ
ຖ້ວນ ກ່ຽວກັບ ສະພາບທ່ີອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຫຼື ວຽກງານຂອງໂຄງການ. ຕົວຢ່າງ: ຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບ
ການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຂ້ໍມູນພື້ນຖານສະພາບນ້ໍາໃນປະຈຸບັນ ທ່ີອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນ້ໍາ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນ ຖ້າມີໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ແຮງລົມ, ພວກເຮົາກ່ໍເກັບ ແລະ ບັນທຶກຂ້ໍ
ມູນ ກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຂ້ໍມູນພື້ນຖານ.  
 
56. ຂ້ໍມູນຕ້ອງຖືກສະເໜີ ຈາກຫາຼຍມຸມມອງ ແລະ ຫາຼຍລະດັບ ອີງຕາມຂົງເຂດວຽກງານຂອງໂຄງການ ທ່ີພົວພັນ
ກັບແຕ່ລະຜົນກະທົບ [ຕົວຢ່າງ: ສະຖານທ່ີໂຄງການ, ເຂດເນ້ືອທ່ີເຊ່ືອມຕ່ໍທາງກົງ (ເຊ່ັນ ພາຍໃນວົງລັດສະໝີ 1 ກມ), 
ພື່ນທ່ີທ່ີຖືກຜົນກະທົບທາງກວາ້ງ (ເຊ່ັນ:  ອ່າງໂຕ່ງ, ຄຸນນະພາບອາກາດ), ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຊິວະວທິະຍາ (ເຊ່ັນ: 
ປ່າໄມ້, ປ່າສະຫງວນ, ທາດຫີນ), ເຂດການປົກຄອງ (ເຂດພາກພື້ນ, ເຂດປະເທດ ແລະລະຫວາ່ງປະເທດ)]. ຂ້ໍມູນ
ກ່ຽວກັບ ສະຖານທ່ີ, ເຂດເນ້ືອທ່ີເຊ່ືອມຕ່ໍ ແລະເນ້ືອທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເປັນຂ້ໍມູນທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ, ຊ່ຶງວ່າຂ້ໍມູນໃນວົງ
ກວາ້ງອາດຈະບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງແລະເໝາະສົມ ໃນກໍລະນີນ້ີ.  

 

57. ຂ້ໍມູນພື້ນຖານ ຄວນເປັນຂ້ໍມູນດ້ານປະລິມານ ໃຫຫ້າຼຍທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ມາດຖານຫຼືຕົວ
ວັດແທກ ດ້ານປະລິມານ ໃນລະດັບຊາດ ແລະລະດັບສາກົນ (ເຊ່ັນ: ຕົວເລກມາດຖານດ້ານຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາແລະ
ອາກາດ, ລະດັບສຽງ, ລະດັບຄວາມສ້ັນສະເທືອນ). ຂ້ໍມູນດ້ານປະລິມານ ທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫນັຂ້ໍມູນພື້ນຖານດ້ານສ່ິງ-
ແວດລ້ອມ ຄວນໄດ້ຮັບການເກັບກໍາ ແລະສົມທຽບກັບມາດຖານ/ມາດຕະຖານ ເພື່ອບັນທຶກໄວເ້ປັນຂ້ໍມູນ. ຕົວຢ່າງອີກ
ອັນໜ່ຶງແມ່ນ ສະແດງເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການກໍານົດຕົວເລກໃຫ້ສະພາບຊິວະວທິະຍາທ່ີມີໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອໃຊ້ເປັນ
ຂ້ໍມູນພື້ນຖານໃນການ ປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຊິວະວທິະຍາທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ແລະອອກແບບມາດຕະການແກ້
ໃຫ້ເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການທ່ີອາດສ່ົງຜົນກະທົບ ທ່ີບ່ໍຄາດຄະເນໄວ.້  
 
58. ແຫຼ່ງຂ້ໍມູນ. ຂ້ໍມູນພື້ນຖານ ສາມາດເປັນຂ້ໍມູນທີໜ່ຶງຫຼືທີສອງກ່ໍໄດ້. ແຕ່ວ່າ ໃນບາງກໍລະນີ  ພວກເຮົາຈໍາເປັນ
ຕ້ອງມີຂ້ໍມູນທີໜ່ຶງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສະເພາະດ້ານໃດໜ່ຶງ. ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບ ການຍົກຍ້າຍ
ພືດຜັກ ຈໍາເປັນຕ້ອງມຂ້ໍີມູນທີໜ່ຶງ ກ່ຽວກັບ ປະເພດ ແລະ ສາຍພນັຂອງມັນ ເພື່ອໃຊ້ເຂ້ົາໃນການວເິຄາະຜົນກະທົບ 
ໃຫ້ມຄີວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ. ຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບ ປະເພດຂອງພືດຜັກໃນລະດັບແຂວງ ຫຼເືມອືງ ອາດຈະບ່ໍສໍາຄັນ ສໍາລັບ
ການປະເມີນຫາຜົນກະທົບ ໃນກໍລະນີນ້ີ. ຂ້ໍມູນທີໜ່ຶງ ທ່ີຖືກເກັບກໍາ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາສໍາຫຼວດ, ຕິດຕາມກວດກາ
ພາກສະໜາມ, ແລະ ສໍາພາດ ຕ້ອງສາມາດບັນຍາຍໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບ ສະພາບສະຖານທ່ີໂຄງການ ແລະ
ເຂດເນ້ືອທ່ີເຊ່ືອມຕ່ໍ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ການເກັບຂ້ໍມູນທີໜ່ຶງ ຖືກດໍາເນີນການໂດຍຊ່ຽວຊານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມີ
ການນໍາໃຊ້ວທີິການເກັບຂ້ໍມູນທ່ີຖືກຕ້ອງ ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ໄດ້ຂ້ໍມູນທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງ. ໃນປະເທດທ່ີມີວທີີການ
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ສໍາຫຼວດ ແລະ ວິເຄາະຂ້ໍມູນ ທ່ີໄດ້ມາດຕະຖານລະດັບພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ພວກເຮາົຄວນນໍາໃຊ້ວທີິການເຫຼົ່ານ້ີ 
(ເຊ່ັນ: ວິທີການກໍານົດກຸ່ມຕົວຢ່າງ ສໍາລັບ ວັດແທກຄຸນນະພາບນ້ໍາ, ວທີິການທົດສອບຄວາມເຂ້ັມຂຸນຂອງຄຸນນະພາບ
ນ້ໍາ, ແລະ ວທີິການວິໄຈຢູ່ຫອ້ງທົດລອງ).  
 
59. ຂ້ໍມູນຈໍານວນໜ່ຶງ ສາມາດເກັບກໍາໄດ້ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶງເທ່ົານ້ັນໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂ້ໍມູນຕາມລະ 
ດູການ (ເຊ່ັນ ຂ້ໍມູນການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາ) ຫຼື ຂ້ໍມູນກໍານົດສະພາບການ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຂອງປີ (ເຊ່ັນ: ປະເພດຂອງ
ຜັກ ທ່ີມີການປ່ຽນໃບ). ຖ້າມກໍີລະນີທ່ີວ່າ ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ ກາຍໄລຍະການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ, ຄວນສືບຕ່ໍ
ເກັບກໍາຂ້ໍມູນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງຈົນເຖິງໄລຍະໃດໜ່ຶງ ຈົນກວາ່ຈະໄດ້ຂ້ໍມູນທ່ີໜ້າເຊ່ືອຖື. ຂ້ໍມູນເຫຼົ່ານ້ີ ຈະເປັນການສົມທຽບ
ສະພາບການ ກ່ອນໜ້າ ແລະໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ຄຽງຄູ່ກັບການກໍານົດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ. ໜ່ຶງ
ໃນຂ້ໍມູນທ່ີສໍາຄັນ ແມ່ນຂ້ໍມູນທ່ີສະແດງທ່າອ່ຽງໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງສະພາບການຕ່າງໆ ທ່ີກໍາລັງປ່ຽນແປງ (ເຊ່ັນ: 
ການເພີ່ມຂ້ຶນຂອງຈໍານວນພົນລະເມອືງ, ການຫຼຸດລົງຂອງເຂດປາໄມ້ໃນຕົວເມອືງ).  
 
60. ຂ້ໍມູນທີສອງ (ເຊ່ັນ: ສະຖິຕິ, ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ, ສ່ິງພິມຂອງອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ, ເອກ
ກະສານແລະບົດສຶກສາຄ້ົນຄວາ້ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ) ເປັນຈຸດເລ່ີມຕ້ົນທ່ີດີ ໃນການສ້າງຂ້ໍມູນພື້ນຖານ ຍ້ອນ
ວ່າເປັນ ຂ້ໍມູນທ່ີມຢູ່ີແລ້ວ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ທັນທີ, ມປີະສິດພາບດ້ານເວລາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການເກັບກໍາ. ຂ້ໍມູນທີ
ສອງ ເປັນຂ້ໍມູນທ່ີມປີະໂຫຍດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການບັນຍາຍສະພາບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ຢູ່ໃນເຂດ
ໂຄງການທ່ີນໍາສະເໜີ (ເຊ່ັນ: ສະພາບໃນລະດັບພາກພື້ນແລະຕົວເມອືງ, ສະພາບໃນລະດັບປະເທດ) ແລະ ຍັງສະ-
ແດງໃຫ້ເຫັນທ່າອ່ຽງການປ່ຽນແປງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ແຕ່ວ່າ ຂ້ໍມູນທີສອງ ມີຄວາມຈໍາກັດ ກ່ຽວກັບ ລະດັບຄວາມລະ-
ອຽດ ທ່ີຕິດພັນກັບຜົນກະທົບຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ. ສະນ້ັນ ພວກເຮົາບ່ໍຄວນອ້າງອີງແຕ່ຂ້ໍມູນທີສອງພຽງຢ່າງດຽວ. ໃນ
ໄລຍະເກັບກໍາຂ້ໍມູນທີສອງ ພວກເຮົາສາມາດກໍານົດ ຊ່ອງຫວາ່ງຂອງຂ້ໍມູນ ໂດຍສະເພາະຄວນເອົາໃຈ ຂ້ໍມູນທ່ີປັບປຸງ
ໃໝ ່ຫຼ ືອອກໃໝ ່ແລະຂ້ໍມູນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ຂ້ໍມູນທີສອງ ສາມາດຊອກ
ຫາໄດ້ ພາຍໃນປະເທດສະມາຊິກທ່ີກໍາລັງພັດທະນາ (DMCs) ຊ່ຶງລວມມຂ້ໍີມູນກ່ຽວກັບ ແຜນທ່ີຕໍາແໜ່ງທ່ີຕ້ັງ, ພາບ
ຖ່າຍຜ່ານດາວທຽມ, ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ, ສະຖິຕິດ້ານພມູອາກາດ, ສະຖິຕິດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາ, ຂ້ໍມູນສໍາ-
ຫຼວດພົນລະເມອືງ ແລະສະຖິຕິຕົວເລກຂອງແຕ່ລະເມອືງ. ພາບຖ່າຍຜ່ານດາວທຽມ ສາມາດຊອກຫາໄດ້ ຜ່ານທາງ
ການຄ້າ ແລະແຫຼ່ງຂ້ໍມູນເປີດ. ແຕ່ວ່າ ຂ້ໍມູນທີສອງສ່ວນຫາຼຍ ບ່ໍມຂ້ໍີມູນກ່ຽວກັບ ພືດຜັກ, ລະບົບນິເວດທາງນ້ໍາ ແລະ
ຄຸນນະພາບອາກາດ (ຍົກເວັ້ນ ສູນອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ຂອງເຂດເທດສະບານເມອືງໃຫຍ່), ລະດັບຄວາມດັງຂອງສຽງ, 
ຄຸນນະພາບນ້ໍາ (ຍົກເວັ້ນ ແມນ້ໍ່າຂະໜາດໃຫຍ່) ແລະການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖ່ິນ ຢູ່ເຂດໂຄງການ. ຖ້າຕ້ອງ-
ການຂ້ໍມູນເຫຼົ່ານ້ີ ຄວນເຮັດການເກັບກໍາຂ້ໍມູນທີໜ່ຶງ ເພື່ອຕ່ືມໃສ່ ຊ່ອງຫວາ່ງດ້ານຂ້ໍມູນ.  
 
61. ແນວທາງວິທີປະຕິບັດທ່ີດີ ໃນການສະຫຼຸບສັງລວມ ຂ້ໍມູນພື້ນຖານ ແລະການວເິຄາະຜົນກະທົບ ຈາກເອກກະ
ສານການສຶກສາທາງສັງຄົມສາດ ທ່ີຂຽນຂ້ຶນເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການວເິຄາະດ້ານສັງຄົມ ແລະຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງ-
ການດ້ານການປ້ອງກັນກ່ຽວກັບການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄືນໃໝແ່ບບບ່ໍສະໝັກໃຈ (SR2) ແລະ ກ່ຽວກັບຄົນພື້ນເມອືງ (SR3) 
ຂອງ ເອດີບີ. ເອກກະສານເຫຼົາ່ນ້ີ ໄດ້ຖືກສັງລວມເຂ້ົາໃນແຕ່ລະພາກທ່ີກ່ຽວຂອງ ຂອງການປະເມີນ ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ 



 
 

ຊ່ຶງຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທ່ົວໄປແລະທັງເປັນການຫຼີກລ້ຽງການສຶກສາແລະເກັບຂ້ໍມູນຊ້ໍາຊ້ອນ ຄຽງຄູ່ກັບ ການຮັບປະກັນ
ວ່າ ແຕ່ລະໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບໜູນນ້ັນ ນໍາໃຊ້ເອກກະສານແລະຫຼັກການອັນດຽວກັນ.  

 

62. ສໍາລັບ EIA, ການບັນລະຍາຍຂ້ໍມູນພື້ນຖານຕ້ອງມ ີ ລັກສະນະກະທັດລັດ ແລະອາດຈະຈັດເປັນຫົວຂ້ໍຍ່ອຍ
ແຕ່ລະດ້ານຄື ດ້ານວັດຖຸ, ດ້ານຊິວະວິທະຍາ, ດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ, ແລະດ້ານແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທໍາ
ທາງວັດຖຸ. ຂ້ໍມູນທ່ີມຈໍີານວນຫາຼຍ ຈະເຮັດໃຫຜູ້້ອ່ານ ບ່ໍເຂ້ົາໃຈດີ ກ່ຽວກັບປະເດັນສໍາຄັນຕ້ົນຕ່ໍ ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມແລະ
ສັງຄົມ. ໃນກໍລະນີທ່ີມີການສໍາຫຼວດລະອຽດ ກ່ຽວກັບປະເດັນຂອງພັນພືດໃດໜ່ຶງ, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ສະຫຼຸບສັງລວມ
ເອົາ ຂ້ໍມູນພື້ນຖານແລະການວເິຄາະຜົນກະທົບ ເທ່ົານ້ັນ ສ່ວນບົດລາຍການສໍາຫຼວດທັງໝົດນ້ັນ ຄວນສະເໜີເປັນເອກ
ກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຫຼື ເອກກະສານຄັດຕິດ ໃສ່ບົດລາຍງານການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ.  
 
63. ຂ້ໍຈໍາກັດກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນພື້ນຖານ ເປັນຕ້ົນວ່າ ການປົກຄຸ່ມ (ຕາມໄລຍະເວລາ ແລະ ເນ້ືອທ່ີ) ແລະຄຸນນະພາບ
ຂອງຂ້ໍມູນທ່ີມ,ີ ຄໍາສົມມຸດຖານ ແລະຊ່ອງຫວາ່ງຂອງຂ້ໍມູນຕ້ົນຕ່ໍ, ແລະຄວາມບ່ໍແນ່ນອນກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນ ຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການລະບຸໄວຢ່້າງຄົບຖ້ວນຊັດເຈນ ໃນບົດລາຍງານການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ. ຕົວຢ່າງ: ການສໍາຫຼວດທາງ
ດ້ານຊິວະວທິະຍາທາງນ້ໍາ ທ່ີເກັບກໍາຂ້ໍມູນພາຍໃນລະດູການດຽວ ໃນຂະນະທ່ີມີສະພາບການຕ່າງໆເກີດຂ້ຶນ ໃນໄລ-
ຍະລະດູການຕ່ໍມາ ຂອງປີນ້ັນ.  
 
H. ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ  

64. ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ແມນ່ເນຶ້ືອໃນຈິດໃຈຂອງຂ້ັນຕອນການປະເມີນດ້ານ
ສ່ິງແວດລ້ອມ, ສະໜອງບົດລາຍງານແບບກະທັດລັດແຕ່ຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມແລະເສດຖະກິດ
ສັງຄົມ. ທ່າອ່ຽງຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ຕ້ອງຖືກປະເມີນຜົນ ບົນພື້ນຖານທາງດ້ານລະບຽບກົດ-
ໝາຍ ຂອງປະເທດເຈ້ົາພາບ ແລະ ເອດີບີ ດ່ັງທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ SPS.11

 
 

1. ປະເພດແລະຂອບເຂດຂອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ  

65. ການວິເຄາະຜົນກະທົບ ຈໍາເປັນຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທັງໝົດ ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ແຕ່ວ່າ
ຄວນສະເພາະເຈາະຈົງເອົາແຕ່ ບັນຫາທ່ີສໍາຄັນຕ້ົນຕ່ໍ ໂດຍຜ່ານທາງກໍານົດຂອບເຂດນໍາໃຊ້ ຫຼື ປັບປຸງໃຫ້ດີຂ້ຶນ ເວລາ
ທ່ີມີຂ້ໍມູນເພີ່ມຕ່ືມ. ການວເິຄາະຄວນລວບລວມເອົາຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຂອງໂຄງ-
ການ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາສາມາດບັນຍາຍຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນຊັດເຈນ. ຜົນກະທົບທ່ີບ່ໍດີ ຕ່ໍສ່ິງແວດ-
ລ້ອມ ແມ່ນຜົນກະທົບທາງລົບ ທາງດ້ານຊິວະວິທະຍາ, ເສດຖະກິດສັງຄົມ (ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ຜົນກະທົບຕ່ໍການທໍາມາຫາ
ກິນ ຜ່ານທາງສ່ິງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ, ບຸກຄົນທ່ີດ້ອຍໂອກາດ ແລະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ), ແລະ 

                                                 
11 ບົດຊອ້ນທ້າຍທີ 1 ໃນ SPS ກໍານົດ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານການປ້ອງກັນສ່ິງແວດລ້ອມ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ການປ້ອງການຊວິະນາໆພັນ 

ແລະການຄຸ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຢືນຍົງ, ການກໍາຈັດແລະປ້ອງກັນການປ່ອຍມົນລະພິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກັນປະຕິບັດວຽກງານແລະຂອງຊມຸຊນົ, ແລະ ການປົກປັກຮັກສາຊບັພະຍາກອນວັດທະນະທໍາທາງວັດຖຸ.  
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ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທໍາທາງວັດຖຸ). ຜົນກະທົບທາງບວກ ຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ (ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການພະລັງງານ
ໄຟຟ້າຈາກແຮງລົມ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດ ແລະອາຍແກດເຮືອນແກ້ວ; ອ່າງເກັບນ້ໍາທ່ີສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ 
ກາຍເປັນສະຖານພັກອາໄສຂອງນົກ), ຕ່ໍສັງຄົມ (ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະປັບປຸງສຸກສາລາແລະ
ສະຖານທ່ີອໍານວຍຄວາມສະດວກອ່ືນໆ), ຫຼື ຕ່ໍເສດຖະກິດ (ຕົວຢ່າງ: ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຄ່າພາກຫຼວງແລະພາສາອາ-
ກອນຢ່າງຫຼວງຫາຼຍ ຈາກໂຄງການ).  
 
66. ໃນການວິເຄາະຜົນກະທົບ ຄວນຄໍານຶງເຖິງ ບັນຫາດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ ຊ່ຶງວ່າເປັນບັນຫາທ່ີມີທ່າອ່ຽງທ່ີຈະສ່ົງຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ.  
 

• ດ້ານວັດຖຸ – ນ້ໍາເທິງໜ້າດິນ ແລະ ໃຕ້ພື້ນດິນ, ອາກາດ, ດິນ, ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ, ໂຄງສ້າງ/ຊະນິດ
ຂອງດິນ, ສຽງ, ຄວາມສ້ັນສະເທືອນ, ລະບົບທໍລະນີສາດ, ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ໄພທໍາມະຊາດຊະ-
ນິດອ່ືນໆ, ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ, ສ່ິງເສດເຫຼືອ, ອາຍແກດເຮືອນແກ້ວ, ແລະອ່ືນໆ.   

• ດ້ານຊິວະວທິະຍາ – ພັນພືດ ແລະ ສັດທາງບົກ ແລະ ທາງນ້ໍາ, ສະຖານທ່ີພັກອາໄສ ແລະ ລະບົບ
ນິເວດ, ພັນພືດ ແລະ ສັດທ່ີສ່ຽງຖືກສູນພັນ, ເຂດສະຫງວນ, ແລະອ່ືນໆ  

• ດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ – ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບໃນເວລາເຮັດວຽກ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ
ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ, ຜົນກະທົບຕ່ໍກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຜົນກະທົບຕ່ໍການທໍາ
ມາຫາກິນ ຜ່ານທາງສ່ິງແວດລ້ອມ (ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ມົນລະພິດຕາມແມນ້ໍ່າລໍາເຊ ຫຼື ຄວາມໄຫວຼຽນ
ຂອງແມນ້ໍ່າຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ພາໃຫ້ມຜົີນກະທົບຕ່ໍການຫາປາ ຢູ່ຕອນລຸ່ມແມນ້ໍ່າ),12

• ດ້ານແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທໍາທາງວັດຖຸ – ວັດຖຸທ່ີສາມາດເຄ່ືອນຍ້າຍໄດ້ ຫຼື ບ່ໍສາມາດ
ເຄ່ືອນຍ້າຍໄດ້, ສະຖານທ່ີ, ໂຄງສ້າງ, ສ່ິງປຸກສ້າງແລະບັນດາວັດຖຸທ່ີມລັີກສະນະເດ່ັນທາງທໍາມະ
ຊາດແລະທິວທັດທ່ີມຄີວາມສໍາຄັນທາງດ້ານບູຮານຄະດີ, ວັດຖຸເກ່ົາແກ່ດຶກດໍາບັນ, ຂ້ໍມູນດ້ານປະ-
ຫວັດສາດ, ສະຖາປັດຕິຍະກໍາ, ສາດສະໜາ, ຄວາມງາມແລະວດັຖຸທ່ີຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນະທໍາ
ອ່ືນໆ. 

 ຜົນກະທົບປະຈັດ
ຕາ, ແລະອ່ືນໆ.  
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67. ໃນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ຄວນຄໍານຶງເຖິງ ຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີເກີດຈາກການດໍາເນີນໂຄງການ, ເຊ່ັນດຽວກັນກັບ ບັນຫາອ່ືນໆ ທ່ີອາດເກີດ
ຂ້ຶນ ຈາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ.  
 
68. ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການວເິຄາະ ອີງຕາມສະພາບຂອບເຂດວຽກງານຂອງ
ໂຄງການ ຊ່ຶງອາດມີລັກສະກວາ້ງຂວາງ ຄື:  

                                                 
12 ເບ່ິງຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມ ໃນບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ຂອງເອດີບີ, ເອກກະສານຄັດຕິດ 2, ວັກ 6.  
13  ເບ່ິງຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມ ໃນບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ຂອງເອດີບີ, footnote 13. 



 
 

 
• ຂອບເຂດສະຖານທ່ີຕ້ົນຕ່ໍ ແລະ ສະຖານສໍາຮອງ 

• 

ເປັນບ່ອນທ່ີໂຄງການຈະເຂ້ົາເປັນເຈ້ົາຂອງ, ຖືກ
ພັດທະນາ, ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ຫຼ ືຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາກ່ໍສ້າງ. ຕົວ-
ຢ່າງສະຖານທ່ີສໍາຮອງ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ຫົນທາງເຂ້ົາຫາສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງ, ສະຖານທ່ີຖິມສ່ິງເສດເຫຼືອ, 
ທ່ໍນ້ໍາ, ຄ່ອງລະບາຍນ້ໍາ, ອຸໂມງ, ບ່ອນຈອດລົດ, ແລະ ຫໍພັກພະນັກງານ.  
ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີກ່ຽວພັນນໍາກັນ 

• 

ທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ແຕ່ວ່າ-
ການເກີດຂ້ຶນແລະຄົງຕົວ ຂອງພວກມັນ ແມ່ນຂ້ຶນກັບໂຄງການໂດຍກົງ ແລະການບໍລິການຂອງ
ພວກມັນ ຈໍາເປັນຕ່ໍການດໍາເນີນໂຄງການ. ຕົວຢ່າງອັນໜ່ຶງ ກ່ຽວກັບສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີ
ກ່ຽວພັນນໍາກັນ ແມ່ນ ກໍລະນີສາຍນໍາສ່ົງໄຟຟ້າ ທ່ີສ້າງຂ້ຶນໂດຍລັດຖະບານ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕ່ໍ
ກັບໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນ້ໍາຂອງ ເອດີບີ ເພື່ອຂະຫຍາຍຕະນ່າງເຄ່ືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະອີກຕົວຢ່າງ
ໜ່ຶງແມ່ນ ທ່ໍນໍາສ່ົງອາຍແກດທ່ີຕິດຕ້ັງໂດຍຜູ້ສະໜອງແກດ ເພື່ອສ່ົງຂາຍໃຫ້ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ
ພະລັງງານຄວາມຮອ້ນຂອງ ເອດີບີ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດການວເິຄາະຜົນກະ-
ທົບແລະມາດຕະການແກ້ໄຂ້ ຂອງພາກສ່ວນທ່ີພັດທະນາສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຫຼົ່ານ້ັນ ຜ່ານ
ທາງ EIA/IEE ຂອງພວກເຮາົກ່ໍຕາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງເກັບກໍາຂ້ໍມູນໂດຍພື້ນຖານ ແລະລະບຸໄວໃ້ນ 
EIA/IEE ກ່ຽວກັບ ຂ້ໍມູນ ການອອກແບບ, ສະຖານທ່ີຕ້ັງ, ລະດັບຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜົນກະທົບ, 
ຂ້ັນຕອນການອະນຸມັດ, ແລະຄວາມອາດສາດຂອງສະຖາບັນກ່ຽວຂ້ອງ  ເອດີບີ ຈະທົບທວນຄືນ ສ່ິງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກເຫຼົ່ານ້ີ ຊ່ຶງຖືວ່າເປັນພາກສ່ວນຂອງວຽກການກວດກາຢ່າງລະອຽດ ໂດຍມີ
ຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດລະດັບຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງທ່ີມີຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ 
ແລະມະນຸດ ວ່າສາມາດຮັບຮອງເອົາໄດ້ຫຼືບໍ ຄຽງຄູ່ກັບການສ່ົງເສີມໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ມີມາດຕະ-
ການແກ້ໄຂ ບົນພື້ນຖານ ພາລະບົດບາດ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມແຊກແຊງ ວຽກງານ
ສ່ິງອໍານວນຄວາມສະດວກເຫຼົ່ານ້ັນ.  
ສະຖານທ່ີ ແລະ ຊຸມຊົນ ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສະສົມ ຈາກການພັດທະນາໂຄງການພາກຂະຫຍາຍ, 
ຈາກແຫຼ່ງອ່ືນໆ ທ່ີມີຜົນກະທົບລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ໃນຂອບເສດພູມສັນຖານໄກ້ຄຽງ, ສະພາບການ
ຖອນຕົວອອກຂອງໂຄງການ, ແລະການພັດທະນາດ້ານອ່ືນໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຊ່ຶງຖືກກໍາ-
ນົດຕາມຄວາມເປັນຈິງ ໃນໄລຍະທ່ີເຮັດການປະເມີນ. ການລວບລວມເອົາຜົນກະທົບຫາຼຍໆດ້ານ
ເຂ້ົາກັນ ຊ່ຶງເປັນຜົນກະທົບທ່ີເກີດຈາກໂຄງການທ່ີກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່, ໂຄງການທ່ີນໍາສະເໜີ, ແລະ
ໂຄງການໃນອະນາຄົດ ອາດສ່ົງຜົນກະທົບສະສົມທ່ີຮາ້ຍແຮງ (ທັງທາງບວກແລະທາງລົບ). ສ່ວນ
ຫາຼຍຜົນກະທົບສະສົມ ບ່ໍຖືກພົບເຫັນ ກັບໂຄງການທ່ີບໍຕິດແປະກັບໂຄງການອ່ືນ. ຕົວຢ່າງຜົນກະ-
ທົບສະສົມ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ການສົມທົບເຂ້ົາໃນການປ່ອຍທາດມົນລະພິດ ໂດຍຜ່ານທາງໂຮງງານ
ໄຟຟ້າພະລັງຄວາມຮອ້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນລົງຂອງການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາໃນອ່າງໂຕ່ງ ຍ້ອນວາ່ມີການ
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ນໍາໃຊ້ນ້ໍາໃນຈໍານວນຫຼວງຫາຼຍ, ແລະ ການເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕ່ໍກັບຄວາມຢູ່ລອດຂອງສັດປ່າ ໃນ
ລະບົບສິເວດໃດໜ່ຶງ. 14

• 

  
ສະຖານທ່ີແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮບັຜົນກະທົບ 

 

ທ່ີເປັນສາເຫດມາຈາກກິດຈະກໍາຫຼກືານພັດທະນາໂຄງ-
ການທ່ີບ່ໍໄດ້ວາງແຜນແລະຄາດຄະເນໄວລ່້ວງໜ້າ ຊ່ຶງອາດເກີດຂ້ຶນໃນໄລຍະຕ່ໍມາຫຼືຢູ່ສະຖານທ່ີອ່ືນ. 
ຕົວຢ່າງ: ກໍລະນີ ການສ້າງທາງເຂ້ົາຫາສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງໂຮງງານແກັດ ໂດຍຜ່ານປ່າດົງດິບ. ຫົນທາງ
ທ່ີສ້າງນ້ັນ ຊ່ວຍປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ທ່ີໃນອະດີດເຄີຍເປັນບ່ອນທ່ີເຂ້ົາ
ເຖິງຍາກ, ພາໃຫ້ມີການຕັດໄມ້ເຖ່ືອນ, ມກີານຜະລິດກະສິກໍາ ແລະການຕ້ັງຖ່ິນຖານຂອງປະຊາຊົນ.  

69.  ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ອາດປະກອບມີ ຜົນກະທົບລະດັບໂລກ ແລະ ຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນ. ຜົນກະ-
ທົບຂ້າມຊາຍແດນແມ່ນ ຜົນກະທົບທ່ີເກີດຢູ່ນອກເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີໂຄງການຕ້ັງຢູ່ ແຕ່ວ່າບ່ໍ
ມີບະດັບຄວາມຮາ້ຍແຮງ ໃນລະດັບໂລກ (ຕົວຢ່າງ:  ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາໃນຈໍານວນຫຼວງຫາຼຍ ຈາກເສ້ັນທາງນ້ໍາສາກົນ, 
ການປ່ອຍມົນລະພດິຂ້າມຊາຍແດນສໍາກົນ). ໃນກໍລະນີນ້ີ, ລະດັບຄວາມຮາຍແຮງຂອງຜົນກະທົບ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ປະເມນີບົນພື້ນຖານຄວາມຮວ່ມມ ື ດ່ັງທ່ີລະບຸໄວ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງໃນລະດັບສາກົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ອາດຈະ
ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປະເທດອ່ືນໆ ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການຂອງຕົນ ທ່ີນໍາສະເໜີ.  
 
70. ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຄົນທ່ີດ້ອຍໂອກາດ. ລະດັບຄວາມຮາ້ຍແຮງ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງຜົນກະທົບທ່ີອາດ
ເກີດຂ້ຶນຕ່ໍກັບ ແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະແຕ່ລະກຸ່ມນ້ັນ ຈະມີລັກສະນະແຕກຕ່າງໄປ ອີງຕາມຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍສ່ິງແວດ-
ລ້ອມ ສະນ້ັນແລ້ວ ຕ້ອງມກີານວິເຄາະສະຖານະພາບຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຄວາມດ້ອຍໂອກາດຂອງບຸກຄົນເຫຼົ່າ
ນ້ັນ. ບຸກຄົນເຫຼົ່ານ້ັນ ປະກອບມີຄົນທຸກຍາກ, ແມຍິ່ງ, ແລະຄົນພື້ນເມອືງ. ຕົວຢ່າງ, ໂຄງການໃດໜ່ຶງ ອາດມີຜົນກະທົບ
ທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ຕ່ໍກັບແມຍິ່ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ດ້ານບົດບາດທາງເສດຖະກິດສັງ-
ຄົມ ແລະ ແຫຼ່ງການຜະລິດ, ມີລະດັບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຂ້ົາເຖິງແລະຄວບຄຸມຊັບສິນ ທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, 
ແລະ ມີໂອກາດໃນການເຮັດວຽກທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ສະນ້ັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງກ່ຽວກັບ ບັນຫານ້ີ, ຕ້ອງກໍານົດຢ່າງຄັດ
ແນ່ ແລະ ຂ້ໍມູນທ່ີຖືກໄຈ້ແຍກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເກັບກໍາຢ່າງເໝາະສົມ. ຈາກນ້ັນ ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ ໃຫ້
ສະເພາະບຸກຄົນ ຫຼກຸ່ືມຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະເໜີແນະຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.  
 

2. ວທີິການປະເມີນຜົນກະທົບ  

71. ການວິເຄາະຜົນກະທົບໂຄງການ ສາມາດໄດ້ເຮັດໄດ້ ໂດຍນໍາໃຊ້ຫາຼຍໆວທີິການ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ວທີິການວ ິ
ເຄາະດ້ານຄຸນນະພາບຂ້ັນພື້ນຖານ ຈົນເຖິງວທີິການຫຼຮືູບແບບວເິຄາະດ້ານປະລິມານແບບລະອຽດຮອບດ້ານ. ຄວາມ
ກວາ້ງ ແລະ ຄວາມເລິກເຊິງ ຂອງເຄ່ືອງມືແລະປະເພດ ການວເິຄາະຜົນກະທົບ ທ່ີໄດ້ຮບັການນໍາໃຊ້ນ້ັນ ຕ້ອງສອດ 
ຄ່ອງເໝາະສົມກັບຊະນິດ, ຂະໜາດ, ສະຖານທ່ີ ແລະ ລະດັບຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງແຕ່ລະຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ 
ແລະ ຄວນຢູ່ບົນພື້ນຖານຮູບແບບວິທີການປະຕິບັດທ່ີດີຂອງສາກົນ.  

                                                 
14 ເບ່ິງພາກ ຄ ຂອງບົດທີ 3 ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພ່ີມຕ່ືມ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມ. 



 
 

 
72. ການວິເຄາະແບບລະອຽດຮອບດ້ານ ຕ້ອງດໍາເນີນໂດຍຊ່ຽວຊານ ທ່ີມຄີວາມຊໍານິຊໍານານໃນສາຂາວຊິາການ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ພອ້ມທັງມີຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດ, ສຽງ, ຄຸນນະພາບອາກາດ, ແລະ ມລໍະດົກທ່ີມີຄຸນຄ່າ
ທາງວັດທະນະທໍາ ຂອງທ້ອງຖ່ິນ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ການວເິຄາະຜົນກະທົບ ແລະ ການປະເມີນຂ້ໍມູນພື້ນຖານ ຂອງ
ບັນຫາໃດໜ່ຶງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການດໍາເນີນໂດຍຊ່ຽວຊານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຂາວິຊານ້ັນໂດຍກົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ວທີິ
ການວິເຄາະຜົນກະທົບແບບລະອຽດຮອບດ້ານ ອາດສາມາດດໍາເນີນແບບແຍກເປັນແຕ່ລະການວເິຄາະຂ້ໍມູນ ໂດຍ
ຊ່ຽວຊານແຕ່ລະຄົນ (ເຊ່ັນ: ການວິເຄາະແບບສາມມິຕິ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ່ໍຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາໃນອ່າງເກັບນ້ໍາ ທ່ີອີງ
ຕາມຂ້ໍມູນທ່ີເກັບຈາກນັກອຸທະກະສາດຂອງໂຄງການ).   
 
73. ໃນຂ້ັນຕອນການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ວິທີການວເິຄາະແບບແຕ່ລະໄລຍະ ຈົນເຖິງ ວທີິການວເິຄາະແບບຄາດຄະ-
ເນຜົນກະທົບ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ ໃນໄລຍະກະກຽມການປະເມີນ. ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນໃໝ ່ເພີ່ມຕ່ືມ ຈາກແຕ່ລະໄລຍະ
ຂອງໂຄງການ, ສ່ິງນ້ີແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາ ສາມາດເຂ້ົາໃຈຜົນກະທົບດີຂ້ຶນກວາ່ເກ່ົາ ແລະ ຈະຮັບຮູກ່້ຽວກັບຂ້ໍມູນທ່ີຍັງ
ບ່ໍທັນຄົບຖ້ວນ. ການວເິຄາະຜົນກະທົບໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ຈະເລ່ີມຕ້ົນໃນໄລຍະກໍານົດຂອບເຂດ ແລະ ເກັບກໍາຂ້ໍມູນພື້ນ-
ຖານທ່ີສໍາຄັນຕ້ົນຕ່ໍ. ການວິເຄາະລັກສະນະນ້ີ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ການວເິຄາະດ້ານປະລິມານ ເຊ່ັນ ການວເິຄາະຂ້ໍມູນທີສອງ 
ລະດັບເມອືງ ແລະ ແຂວງ, ຂ້ໍມູນຈາກພາກສະໝາມ, ແລະ ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ຈາກການສົນທະນາກັບບຸກຄົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີ ທ່ີຜູ້ຊ່ຽວຊານເຮັດການສໍາຫວຼດ ແລະ ຕ້ອງການໃຊ້ກຸ່ມຕົວຢ່າງ, ກໍລະນີນ້ີ ຕ້ອງນໍາໃຊ້
ວທີິການແບບຄາດຄະເນຜົນກະທົບ ທ່ີມຄີວາມສັບສົນ ເຊ່ັນ ວທີິການທົດລອງ, ວທີິສໍາຫວຼດລະອຽດ ຫຼ ື ວທີິຮູບແບບ
ຄະນິດສາດ. ຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ເປັນຕົວຢ່າງທ່ີນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ວທີິການວເິຄາະຜົນກະທົບ ທ່ີເໝາະສົມກັບແຕ່ລະ-
ສະຖານະການ:    
 

• ຕົວຢ່າງ A: ໂຄງການກ່ໍສ້າງທາງເຊ່ືອມຕ່ໍ ເສ້ັນໃໝ່ ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີ ເພື່ອເຊ່ືອມຕ່ໍທາງທ່ີສ້າງໃໝນ້ັ່ນ 
ກັບທາງດ່ວນລະດັບພາກພື້ນ. ໂຄງການທ່ີຖືກນໍາສະເໜີນ້ີ ຈະຜ່ານເຂດການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ
ສ່ວນໜ່ຶງຂອງເຂດດິນປ່າໄມ້. ລະບົບນິເວດທໍາມະຊາດ ໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ ຖືກລົບກວນຢ່າງຮຸນ
ແຮງ ຈາກກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດ ແລະການອະນຸລັກໃນເຂດນ້ີ ຍັງມີໜ້ອຍ ໃນຂະນະທ່ີເຂດດິນປ່າ-
ໄມ້ມລັີກສະນະກະແຈກກະຈາຍ. ສະນ້ັນ ນັກຊິວະວທິະຍາ ໄດ້ນໍາໃຊ້ທີການປະເມີນແບບຍ່າງສໍາ-
ຫຼວດ ເພື່ອຢ້ັງຢືນວ່າ ພື້ນທ່ີພັກອາໄສ ຫຼ ືພັດພືດແລະສັດ ທ່ີສໍາຄັນຢູ່ພາຍໃນເຂດດ່ັງກ່າວນ້ັນມຈໍີາ-
ນວນພຽງພໍ.  

• ຕົວຢ່າງ B: ໂຄງການກ່ໍສ້າງເຕົາຈູດຂ້ີເຫຍ່ືອ ຢູ່ເຂດນອກເມອືງ ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີ. ໃນໄລຍະການ
ປຶກສາຫາລືໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ຜູ້ຮບັຜິດຊອບ ໄດ້ຮັບຮູແ້ລ້ວວ່າ ຊຸມຊົນມີຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ
ມົນລະພິດທາງອາກາດ. ໃນກໍລະນີຂອງໂຄງການນ້ີ ຕ້ອງອີງໃສ່ມາດຖານ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບອາ-
ກາດ ທ່ີລະບຸໄວໃ້ນ ເອກກະສານ EHS ຂອງທະນາຄານໂລກ ສະນ້ັນ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ວທີິການປະເມີນ
ຜົນກະທົບແບບສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບ ທ່ໍປ່ອຍຄັວນອອກຈາກເຕ່ົາຈູດຂ້ີເຫຍ່ືອ ໂດຍອີງຕາມລະດັບ
ຄຸນນະພາບອາກາດໃນປະຈຸບັນ ທ່ີຢູ່ໄກ້ຄຽງສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງ, ຂ້ໍມູນຫອ້ງການອຸຕຸນິຍົມທ້ອງຖ່ິນ 
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(ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ຄວາມໄວແລະທິດທາງລົມ, ຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງບັນຍາກາດແລະອຸນຫະ-
ພູມ), ແລະລະບົບການທໍາງານຂອງເຕ່ົາຈູດຂ້ີເຫຍ່ືອ (ລວມມີ ອັດຕາສ່ວນມົນລະພິດ ຕ່ໍການປ່ອຍຄັ
ວນແຕ່ລະຄ້ັງ, ອຸນຫະພູມ, ອັດຕາສ່ວນທ່ີເປັນນ້ໍາ, ຄວາມສູງຂອງທ່ໍປ່ອຍຄັວນ). ໃນກໍລະນ້ີ ຕ້ອງນໍາ
ໃຊ້ ວທີິການປະເມີນແບບນໍາໃຊ້ໂປ ຼແກ ມຼ ຄອມພິດເຕີສເພາະດ້ານ ເພື່ອຄິດໄລ່ຮູບແບບລັກສະນະ
ຂອງການ ປ່ອຍຄັວນ ແລະ ລະດັບຄວາມໝາແໜ້ນຂອງມົນລະພິດຢູ່ພາກພື້ນດິນ.   

 
74. ການວິເຄາະຜົນກະທົບ ຕ້ອງອີງໃສ່ຂ້ໍມູນພື້ນຖານໃໝຫ່ຼ້າສຸດ ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີສາມາດ
ຊອກຫາໄດ້ ໂດຍມີລະດັບຄວາມລະອຽດທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ມີວທີິການນໍາສະເໜີທ່ີຊັດເຈນ. ຜົນກະທົບຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການວິເຄາະ ແລະຄາດຄະເນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນດ້ານປະລິມານໃຫ້ຫາຼຍເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄດ້. ຜົນການປະເມີນ ຄວນສະ-
ແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປ່ຽນແປງສຸດທິຂອງຂ້ໍມູນພື້ນຖານ ແລະ ລະດັບຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜົນ
ກະທົບ ສົມທຽບກັບມາດຖານໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ແລະ ສະເໜີຄວາມຮາ້ຍແຮງຜົນກະທົບໂດຍລວມ.  
 
75. ໃນບາງກໍລະນີ, ມພີຽງແຕ່ວິທີການດຽວເທ່ົານ້ັນ ທ່ີເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ໃນການວເິຄາະ ນ້ັນກ່ໍຄື ວທີິການວ-ິ
ເຄາະດ້ານຄຸນນະພາບ (ແບບນາມມະທໍາ) ເຊ່ັນວ່າ ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບປະຈັກຕາ. ໃນກໍລະນີນ້ີ ສ່ິງສໍາຄັນທ່ີ
ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງການປະເມີນ ແມ່ນການປຶກສາຫາລືກັບ ຊຸມຊົນແລະບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຕົວຢ່າງ: 
ການປະເມີນການປ່ຽນແປງພາບປະຈັກຕາ ຂອງທິວທັດທໍາມະຊາດ ຕ້ອງເປັນລັກສະນະນາມມະທໍາ, ແຕ່ວ່າການປະ
ເມີນແບບນ້ີ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານການກໍານົດ ດັດສະນີຕົວເລກ ແລະຕົວຊ້ີວັດ ຈາກແຜນທ່ີ, ແຜນການ ແລະ 
ພາບຖ່າຍຕ່າງໆ.  
 
76. ວທີິການປະເມີນແບບຄາດຄະເນ14

15 ແມ່ນວທີິການປະເມີນປະເພດໜ່ຶງ ສໍາລັບ ຜົນກະທົບທ່ີສາມາດວັດແທກ
ໄດ້ທາງດ້ານປະລິມານ, ແລະ ມມີາດຖານທ່ີຮັບຮູ້ໃນລະດັບປະເທດແລະສາກົນ ແລະ ວທີິການຕົວແບບ. ຄໍາແນະນໍາ
ສະເພາະດ້ານ ຫຼ ື ສະເພາະຂະແໜງການ15

16 ຈະຊ່ວຍກໍານົດມາດຖານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີແນ່ໃສ່ປົກປ້ອງສຸຂະພາບ
ຂອງມະນຸດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມຊຸດໂຊມຂອງສ່ິງແວດລ້ອມ.  

                                                 
15 ວິທີການປະເມີນແບບຄາດຄະເນຖືກນໍາໃຊແ້ລະປະກອບມີພາກສ່ວນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ ຊຶ່ງວ່າຄວາມເໝາະສົມໃນການນໍາໃຊ້ນ້ັນຕ້ອງມີສະແດງເຫດ 

ຜົນເສັຍກ່ອນ: (i) ຫັຼກການຕ້ົນຕ່ໍແລະຄໍາສົມມຸດຖານ, ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ, ສະຖານະການທ່ີເອົາເປັນຕົວແບບ, ແລະ ຄາດໝາຍຜົນ
ໄດ້ຮັບ; (ii) ເຫດຜົນໃນການຄັດເລືອກຕົວແບບ ຊຶ່ງປະກອບມີ ຂ້ໍອ້າງອີງເອກກະສານບົດຮຽນທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ກ່ອນໜາ້ນ້ີ ທ່ີມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບ
ການປະເມີນທ່ີເຮົາຈະດໍາເນີນ, (iii) ຕົວເລກ, ຕົວປ່ຽນ, ຈໍານວນຄົງທ່ີ ແລະ ຄໍາສົມມຸດຖານ ທ່ີໃຊ້; (iv) ຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາວິທີ
ການປະເມີນ ແລະ ການຫັນປ່ຽນວີທີການມາເປັນໂປ ຼແກ ມຼ ຄອມພິວເຕີ ແລະຂ້ໍຈໍາກັດ ຖ້າມີ; (v) ຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບ ປະສົບການລະອຽດ ແລະ
ການຝຶກອົບຮົມ ຈາກທ່ີປຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊວີ້ທີການປະເມີນ; (vi) ຂ້ໍມູນການດັດແກ້ ວິທີການປະເມີນ; (vii) ການຢ້ັງຢືນ ວິທີການ 
ປະເມີນ; (viii) ຂ້ໍສະຫຸຼບ ກ່ຽວກັບ ຜົນອອກທາງດ້ານຕົວເລກ; (ix) ອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມຄາດເຄ່ືອນ, ແລະ ການພົວພັນ ຈຸດປະສົງຂອງ 
ການສຶກສາ; ແລະ (x) ພາກສະຫຸຼບ.  

16 ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຄວນໜນູໃຊ້ ຫັຼກການແນະນໍາທ່ີຖືກຮັບຮູ້ຈາກ ສາກົນ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ປ້ຶມຄູ່ມືແນະນໍາ ກ່ຽວ
ກັບສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ (EHS) ຂອງທະນາຄານໂລກ, ຊຶ່ງວ່າເປັນເອກກະສານທ່ີສະເໜີຄໍາແນະນໍາ ທ່ີມີຫຼາຍ
ກວ່າ 60 ຫົວຂ້ໍ ແລະກິດຈະກໍາໂຄງການ ສັງລວມມາຈາກ 8 ຂະແໜງການ.  
ເບ່ິງຂ້ໍມູນເພ່ືມຕ່ືມໄດ້ທ່ີ http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines.  

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines�


 
 

 
3. ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ  

77. ລະດັບຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜົນກະທົບແຕ່ລະດ້ານ ທ່ີຕິດພັນກັບ ສ່ິງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ອະທິບາຍທາງດ້ານປະລິມານ ໃຫ້ຫາູຍເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້, ແລະ ຄວນປະກອບມຂ້ໍີມູນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: ປະເພດຂອງຜົນ
ກະທົບ, ພາລະບົດບາດ (ຂອບເຂດວຽກງານ), ໄລຍະໂຄງການ (ໄລຍະສ້ັນ, ກາງ, ຍາວ), ລັກສະນະຂອງຜົນກະທົບ 
(ໄລຍະຍາວ ຫຼື ຖາວອນ), ຂ້ໍມູນຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ທຽບໃສ່ມາດຖານທ່ີຖືກຮັບຮອງ, ແລະ ມູນຄ່າຂອງຊັບ-
ພະຍາກອນທ່ີຖືກກະທົບ/ເສຍຫາຍ. ຜົນກະທົບແຕ່ລະອັນ ຕ້ອງຖືກຊ້ີແຈງ ໂດຍການສົມທຽບໃສ່ ຄວາມຄ້ືບໜ້າຂອງ
ແຕ່ລະຂະແໜງການ ຫຼ ືຫຼັກການແນະນໍາ ຖ້າມີ.  
  
78. ຄໍາຖະແຫຼງດ້ານຄຸນນະພາບ ທ່ີບ່ໍມີບ່ອນອີງຈາກການວເິຄາະຂ້ໍມູນ ແມ່ນເປັນຄໍາຖະແຫຼ່ງ ທ່ີບ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້
ໄດ້ ໃນການກໍານົດລະດັບຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜົນກະທົບ. ຕົວຢ່າງ ລະບຸໄວໃ້ນຕາຕະລາງທີ 1 ຕ່ໍໄປນ້ີ ແມ່ນຕົວຢ່າງ
ຄໍາຖະແຫຼ່ງທ່ີໃຊ້ບ່ໍໄດ້ ແລະຄໍາຖະແຫຼ່ງທ່ີສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.  
 

ຕາຕາລາງ 1:  ຕົວຢ່າງການອະທິບາຍຜົນກະທົບດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ  

ດ້ານປະລິມານ (ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້) 

 

ດ້ານຄຸນນະພາບ (ທ່ີໃຊ້ບ່ໍໄດ້) 

ລະດັບສຽງການຈໍລະຈອນໃນເວລາກາງເວັນ ຈະ ເພີ່ມຂ້ຶນ
ໂດຍອັດຕາ 4dB(A) ຢູ່ຕາມທອ້ງຖະໜົນ X ອີງຕາມລະ-

ດັບສຽງສູງສຸດທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ໃນອັດຕາ 58dB LAeq15hr 

ຢູ່ຂາ້ງໜ້າຂອງອາຄານ.  

ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ຈໍານວນຈໍລະຈອນທີ່ເພື່ມຂ້ຶນ, ລະດັບ
ສຽງຕາມທອ້ງຖະໜົນ X ຈະສູງຂ້ຶນ ເຊັ່ນກັນ.  

ປ່າໄມ້ລະດັບສອງ, ຊຸດໂຊມປານກາງ ຈໍານວນ 12.7 
ເຮັກຕາ ຈະຖືກຂົນຍ້າຍອອກຈາກ ເສ້ັນທາງການກ່ໍສ້າງ
ສາຍນໍາສ່ົງໄຟຟ້າ.  

ຕ້ົນໄມ້ຈໍານວນໜ່ຶງຈະຖືກຂົນຍ້າຍອອກຈາກເສ້ັນທາງກ່ໍ-
ສ້າງ ແຕ່ວ່າຈໍານວນຕ້ົນໄມ້ຖືກຂົນຍ້າຍນ້ັນ ມີຈໍານວນ
ໜ້ອຍ ແລະໃນລະດັບທອ້ງຖ່ິນ.  

ໂຄງການຕົວແບບນ້ໍາຖ້ວມ ຊີໃ້ຫ້ເຫັນວ່າ ບົດສະເໜີ ຈະມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ໍາຖ້ວມສູງຂ້ຶນ ໃນລະດັບທີ່ໜ້ອຍກວ່າ 
5 ມມ ໃນໄລບະເວລາສະເລ່ັຍ 20 ປີ ແລະ 100 ປີ ຂອງ
ໄລຍະຫ່າງຈາກແຕ່ລະ ເຫດການໄພນ້ໍາຖ້ວມ.  

ລະດັບນ້ໍາຖ້ວມສູງສຸດຈະປ່ຽແປງໜ້ອຍໜ່ຶງ ໃນໄລຍະທີ່
ເກີດໄພນ້ໍາຖ້ວມຄ້ັງໃຫ່ຍ.  

ນ້ໍາມັນເບນຊິນຕົກຄ້າງຢູ່ໃນອ້າງເກັບນ້ໍາ ແບບ ກ ແລະ 
ແບບ ຂ ຄາດຄະເນວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບ 10.000+ຕ່ໍຄ້ັງ ຊຶ່ງ
ມີລະດັບໜ້ອຍກວ່າ ຂ້ໍກໍານົດສໍາລັບນ້ໍາດ່ືມຄື 1µg/l. 

ນ້ໍາມັນເບນຊິນ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະຕົກຄ້າງຢູ່ໃນອ່າງເກັບນ້ໍາ, 
ແຕ່ວ່າ ມັນຈະບ່ໍມີລັກສະນະເຂ້ັມຂຸ້ນສູງ.  

 
79. ການປະເມີນລະດັບຄວາມຮາ້ຍແຮງ. ຫຼັງຈາກຜົນກະທົບໄດ້ຮັບການວເິຄາະແລ້ວ, ຂະໜາດແລະລະດັບຂອງ
ຜົນກະທົບ ຈະຖືກຄາດຄະເນ, ແລະ ລະດັບຄວາມຮາ້ຍແຮງຈະຖືກກໍານົດ.  ການຄາດຄະເນຜົນກະທົບທ່ີຫຼວງຫາຼຍ
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ນ້ັນ ບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າເປັນຜົນກະທົບທ່ີຮາ້ຍແຮງສະເໝໄີປ ຍ້ອນວ່າ ຖ້າບ່ໍມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼືການປ່ຽນແປງໃດ ມີ
ລະດັບສູງກວາ່ ຂ້ໍກໍານົດດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ກ່ໍຖືວ່າເລ່ືອງທ່ີສາມາດ ຮັບຮອງໄດ້. ໃນລັກສະນະເຊ່ັນດຽວກັນ, ກໍລະນີ 
ຜົນກະທົບໜ້ອຍ ອາດຈະຖືວ່າມີລະດັບຮາ້ຍແຮງ ຖ້າວ່າມີການປ່ຽນແປງ ສູງເກີນລະດັບມາດຖານ ທ່ີກໍານົດໄວ.້ ສ່ິງ
ສໍາຄັນ ແມ່ນຕ້ອງມກີານສົມທຽບຄວາມປ່ຽນແປງ ກັບ ເງື່ອນໄຂ ຫຼື ລະດັບມາດຕະຖານ ໃດໜ່ຶງ.  
 

4. ຜົນກະທົບທ່ີຖືກກ່ໍໃຫ້ເກີດ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ  

80. ຖ້າໂຄງການໃດໜ່ຶງຈະສ່ົງຜົນກະທົບແລະມຄິວາມສ່ຽງ, ຕ້ອງມກີານພັດທະນາມາດຕະບັນເທົາ ຕ່ໍກັບແຕ່ລະ 
ຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງ, ແລະບັນທຶກລົງໃນບົດລາຍງານ EIA/IEE. ຕາມຫຼັກການທ່ົວໄປ, ຕ້ອງມກີານກໍານົດ ໂຄງ
ສ້າງມາດຕະການບັນເທົາ ຊ່ຶງເລ່ີມຕ້ົນໂດຍ ການຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບທາງລົບ, ຕ່ໍຈາກນ້ັນ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃຫ້ເຫຼືອ
ໜ້ອຍທ່ີສຸດ, ຫຼັງຈາກນ້ັນ ບັນເທົາ ແລະສຸດທ້າຍ ໃຊ້ມາດຕະການຄ່າຊົດເຊີຍ ເພື່ອໃຊ້ແທນຄືນຜົນກະທົບຕ້ົນຕ່ໍທ່ີຖືກກ່ໍ
ໃຫ້ເກີດ. ມາດຕະການການຫຼັກລ້ຽງຜົນກະທົບທາງລົບ ເປັນມາດຕະການທ່ີມສິີດປະສິທິພາບແລະໃຊ້ງົບປະມານ
ໜ້ອຍທ່ີສຸດ ໃນຂະນະດຽວກັນກ່ໍມີການພິຈາລະນາຜົນກະທົບຕ່ໍສັງຄົມ, ຄວາມອາດສາມາດດ້ານວຊິາການທ່ີກ່ຽວ-
ຂ້ອງ, ແລະ ຄວາມເປັນໄດ້ດ້ານງົບປະມານ ເພື່ອໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນກໍານົດມາດຕະການແກ້ໄຂ.  
 
81. ການບັນເທົາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍທີສຸດນ້ັນ ຄວນສະຫຼຸບໄວໃ້ນພາກການປະເມີນຜົນກະ-
ທົບ ຂອງບົດລາຍການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ຄຽງຄູ່ກັບຄໍາອທິບາຍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທ່ີຖືກ່ໍໃຫ້ເກີດ ພາຍຫຼັງທ່ີໄດ້ຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂແລ້ວ. ພາກນ້ີຂອງບົດລາຍງານ ຈະເປັນບ່ອນສະເໜີໃຫເ້ຫັນພາບລວມຂອງ ແຕ່ລະ
ຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງ ປະກອບມີ ຜົນກະທົບທ່ີບ່ໍມາດຕະການການແກ້ໄຂ, ມາດຕະການທ່ີຈະຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິ-
ບັດ, ຜົນກະທົບພາບຫຼັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂ. ລາຍລະອຽດທັງໝດົກ່ຽວກັບມາດຕະການແກ້ໄຂທ່ີໄດ້
ສະຫຼຸບສັງລວມໄວໃ້ນບົດລາຍງານການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະກອບເຂ້ົາໃວ້ໃນເອກກະສານ 
EMP. ມາດຕະການແກ້ໄຂ້ແຕ່ລະອັນນ້ັນ ຕ້ອງຖືກອອກແບບສະເພາະເຈາະຈົງຕ່ໍກັບແຕ່ລະຜົນກະທົບທາງລົບດ້ານ
ສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີເຮົາສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້. ມາດຕະການແກ້ໄຂ ຕ້ອງສອດຄ່ອງ (ຫຼືດີທ່ີສຸດຖ້າສູງກວາ່ລະດັບມາດຕະ-
ຖານ) ກັບມາດຕະການທ່ີກໍານົດໄວ້ໃນ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງປະເທດ, ລະບຽບຫຼັກການແລະມາດຕະຖານ, ຄວາມ
ຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການແລະຄໍາແນະນໍາຂອງເອດີບີ ດ່ັງທ່ີໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນ SPS ແລະແນວທາງວທີິປະຕິບັດທ່ີໄດ້ມາດຖານ
ສາກົນ.17

                                                 
17 ແນວທາງວິທີປະຕິບັດທ່ີດີ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ສາມາດຊອກເບ່ິງໄດ້ຕາມແຫ່ຼງຂ້ໍມນູຕ່າງໆໃນລະດັບສາກົນ ໃນນ້ັນລວມມີ ປ້ືມຄູ່ມແີນະນໍາ 

EHS ຂອງທະນາຄານໂລກ, ແລະເອກກະສານອ້າງອີງດ້ານວິຊາການອ່ືນໆ ທ່ີສະເໜກ່ີຽວກັບມາດຕະການແກ້ໄຂໃນລະດັບໂຄງການ 
ທ່ີຖືກຮັບຮອງຈາກ ເອດີບີ.  

 ສ່ິງສໍາຄັນ ມາດຕະການແກ້ທັງໝົດນ້ັນ ຕ້ອງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ບົນພື້ນຖານດ້ານງົບປະມານແລະວຊິາ
ການ. ວທີິການອອກແບບອ່ືນໆ ຄວນຄໍານຶງເຖິງບັນຫາຕ່ໍໄປນ້ີ: ຫຼຸດຜ່ອນໃຫເ້ຫຼືອຢູ່ໃນລະດັບທ່ີ “ບ່ໍມຜົີນຮາ້ຍຕ່ໍພາກ-
ສ່ວນທ່ີສາມ”; ນໍາໃຊ້ຫຼັກການຜູ້ປ່ອຍຜົນລະພິດເປັນຜູ້ຈ່າຍ (ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ປ່ອຍມົນລະພິດ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂ); ວທີິທ່ີມີຄວາມລະມັດລະວັງ ກ່ອນມກີານນໍາໃຊ້ (ເປັນວທີິການ
ໜ່ຶງທ່ີໃຊ້ງົບປະມານຢ່າງມີປະສິດພາບ ໃນການປ້ອງກັນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊຸດໂຊມຂອງສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີອາດຈະເກີດ



 
 

ຂ້ຶນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຮົາບ່ໍມ ີຂ້ໍມູນຫຼັກຖານດ້ານວທິະຍະສາດຢ່າງເຕັນສ່ວນ ກ່ໍຕາມ);  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແບບດັດແປງ 
(ແມນ່ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ້ຈາກການປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການໃນອະນາຄົດ ໃນຂະນະທ່ີໂຄງການມີຄວາມຄືບໜ້າ).  
 
I. ແຜນຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ (EMP)  

82. ແຜນຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ (EMP) ແມ່ນແຜນການໜ່ຶງທ່ີສໍາຄັນ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການແກ້ໄຂ 
ລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. EMP ເປັນເອກກະສານແຜນການ ທ່ີລະບຸ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ ແລະໜ້າວຽກ ເພື່ອແກ້ໄຂ
ຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງ, ແລະເພື່ອຕ້ອງສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການດ້ານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຄຽງຄູ່ກັບການ
ວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າ. ນອກນ້ັນ EMPຍັງເປັນເອກກະສານ ທ່ີລະບຸມາດຕະການໃນການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, 
ກົນໄກແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈ, ແລະຂ້ັນຕອນການປຶກສາຫາລືກັບບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການດໍາເນີນໂຄງການ.  
 
83. ການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມຢ່າງມສິີດທິພາບ ເລ່ີມຕ້ົນຈາກການອອກແບບມາດຕະການແກ້ໄຂ ທ່ີແທດເໝາະ
ສົມແລະສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ, ການສ້າງແຜນງານຕິດຕາມ ທ່ີສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້ໃນຕົວຈິງ, ແລະ
ຄວາມມຸ້ງໜ້ັນຂອງຄະນະບໍລິຫານ. ອີງຕາມບົດຮຽນທ່ີຜ່ານມາ ມັນສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ການຈັດຕ້ັງປະບັດຕາມ
ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆນ້ັນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂ້ຶນເທ່ືອລະກ້າວ ແຕ່ວ່າຍັງມບີາງວຽກງານຈໍານວນໜ່ຶງ ທ່ີຍັງບ່ໍທັນເຮັດໄດ້
ດີແລະຍັງເປັນສ່ິງທ້າທາຍ (ເຊ່ັນ ວຽກງານການເຊ່ືອມສານເອົາວຽກງານສ່ິງແວດລ້ອມ ເຂ້ົາໃນການອອກແບບໂຄງ-
ການ, ຄວາມເປັນເຈ້ົາການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ່ໍກັບວຽກງານ EMP, ແລະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ EMP ໃຫ້ມປີະສິດ-
ທິພາບ). EMP ທ່ີຄໍານືງເຖິງສ່ິງທ້າທ້າຍທ່ີກ່າວມານ້ັນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນການຕອບສະໜອງຕາມຈຸດປະສົງ
ຂອງ EMP.  
 
84. EMP ປະກອບດ້ວຍ: (i) ໜ້າວຽກເພື່ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂ; (ii) ແຜນງານຕິດຕາມແລະລາຍ
ງານ; (iii) ຂ້ັນຕອນຕອບຮັບສຸກເສີນ; (iv) ການກະກຽມຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕ້ັງກ່ຽວຂ້ອງ; (v) ການ
ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະຝຶກອົບຮົມ; (vi) ຕາຕະລາງເວລາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດງານ; ແລະ (vii) ຄາດຄະເນ
ງົບປະມານ. EMP ແມ່ນແຜນການ ທ່ີຜ່ານການຕົກລົງເປັນເອກກະພາບກັນ ລະຫວາ່ງຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ແລະ ເອດີບີ ມີ
ຜົນບັງຄັບໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ມຄີວາມມຸ້ງໜ້ັນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການທ່ີບະລຸໄວ.້ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
EMP ແມ່ນ: (i) ເງື່ອນໄຂໃນການອະນຸມັດໂຄງການ ຂອງພາກກ່ຽວຂ້ອງ; (ii) ເງື່ອນໄຂ ໃນເອກກະສານປະມູນ, ເອກ
ກະສານສັນຍາກ່ໍສ້າງ, ສັນຍາບໍາລຸງບູລະນະ; ແລະ (iii) ເປັນຂ້ໍຜູກມັດ ໃນສັນຍາກູ້ຢືມຂອງ ເອດີບີ.  
 
85. ລະດັບຄວາມລະອຽດຂອງ EMP ຕ້ອງໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບ ລະດັບຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ. 
ເນ້ືອໃນຂອງ EMP ສາມາດຈັດລຽງເປັນຫາຼຍລັກສະນະ ແຕ່ວ່າ ຕ້ອງປະກອບມີຂ້ໍມູນ ຫຼື ໂຄງສ້າງ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  
 

• ພາກສະເໜີ  
• ພາກສະຫຼຸບ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໂຄງການ, ການອະນຸຍາດ, ເງື່ອນໄຂ, ຂ້ໍຜູກມັດ ແລະອ່ືນໆ  
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• ພາກສະຫຼຸບ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບທາງລົບ ດ້ານສັງຄົມແລະສ່ິງແວດລ້ອມ, ແລະມາດ
ຕະການແກ້ໄຂ  

• ໜ້າວຽກ ເພື່ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຕ່ລະມາດຕະການແກ້ໄຂ  
• ແຜນຕິດຕາມ - ການຕິດຕາມ, ກວດສອບ, ການລາຍງານ  
• ຂ້ັນຕອນຕອບຮັບສຸກເສີນ (ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ)  
• ການພົວພັນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງກັບຊຸມຊົນ 
• ການກະກຽມຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ EMP 
• ການຝຶກອົບຮົມແລະເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ  
• ຕາຕະລາງເວລາ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ  
• ຄາດຄະເນງົບປະມານແລະ ແຫຼ່ງທຶນ  

 
1. ໜ້າວຽກ ເພື່ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຕ່ລະມາດຕະການແກ້ໄຂ   

86. ເພື່ອປະກັນ ໃຫ້ມຈັີດຕ້ັງປະຕິບັດ ມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ, EMP ຕ້ອງປະກອບມີຂ້ໍມູນຢ່າງພຽງພໍ 
ກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ, ພາກສ່ວນເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຊັບພະຍາກອນ, ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ. ໜ້າວຽກຕ່າງໆ ຄວນສອດຄ່ອງກັບແຕ່ລະຜົນກະທົບ, ເງອືນໄຂ (ເຊ່ັນ ຕ້ອງດໍາເນີນການແກ້ໄຂຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ
ໃນໄລຍະການກ່ໍສ້າງ ຫຼື  ພາຍຫຼັງເຫດການໃດໜ່ຶງ), ການອອກແບບ, ອຸປະກອນ, ແລະຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນງານ 
ຢ່າງເໝະສົມ. ແຜນສ່ິງແວດລ້ອມ ເພີ່ມຕ່ືມອ່ືນໆຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຂ້ຶນ (ເຊ່ັນ: ແຜນສະເພາະເຂດ ຫຼື ສະເພາະ
ດ້ານວິຊາການ) ຄຽງຄູ່ກັບແຜນການອ່ືນໆ ທ່ີມີຢູ່ແລ້ວນ້ັນ (ເຊ່ັນ: ແຜນປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ, ແຜນ-
ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄືນໃໝແ່ບບບ່ໍສະໝັກໃຈ, ຫຼື ແຜນຕັບຮັບສຸກເສີນ) ຕ້ອງລະບຸໄວໃ້ນໝວດນ້ີ.  
 

2. ການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ  

87. ແຜນຕິດຕາມດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແມ່ນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງແຜນ EMP. ການຕິດຕາມດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ໃນ
ໄລຍະດໍາເນີນໂຄງການ ຕ້ອງປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ຕ່ໍກັບເງື່ອນໄຂແລະມາດຕະຖານ, ກໍານົດຜົນຮາ້ຍດ້ານສ່ິງແຜນ
ລ້ອມ ແລະໜ້າວຽກທ່ີບ່ໍເໝາະສົມ, ສະເໜີຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບໜ້າວຽກທ່ີເໝາະສົມ, ແລະຂ້ໍມູນການຕອບສະໜອງຕາມ
ເງື່ອນໄຂແລະຂ້ັນຕອນອະນຸມດັ ຂອງລັດຖະບານ ແລະເອດີບີ.  
 
88. ເພື່ອໃຫ້ເເທດເໝາະກັບແຕ່ລະໂຄງການ, ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບການອອກແບບແຜນຕິດຕາມຕ້ອງໃຫສ້ອດ-
ຄ່ອງກັບຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບຂອງໂຄງການແລະຕົວຊ້ີວັດຕ້ົນຕ່ໍ. ການອອກແບບແຜນຕິດຕາມອາດຈະເລ່ີມຕ້ົນ
ຈາກການບັນຍາຍຂ້ໍຜູກມັດຕ່າງໆຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນເງື່ອນໄຂການອອກໃບອນຸຍາດແລະອະນຸມັດ ແຕ່ວ່າຄວນຢູ່
ໃນລະດັບລະອຽດຄົບຖ້ວນ. ແຜນຕິດຕາມກໍານົດຂອບເຂດສໍາລັບການວັກແທກ, ວທີີການການວັດແທກ, ສະຖານທ່ີ 
ສໍາລັບກຸ່ມຕົວຢ່າງ, ຄວາມຖ່ີໃນການວັດແທກ, ຕົວຊ້ີວັດຫຼືເປ້ົາໝາຍ, ຂ້ໍຈໍາກັດທ່ີພົບເຫັນ, ແລະສັນຍານທ່ີບອກໃຫ້ເຮົາ
ຮູ້ວ່າ ໜ້າວຽກໃດ ຄວນໄດ້ຮັບການດັດແກ້.  ໃນກໍລະນີ ທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ມຜົີນທົດລອງຈາກຫອ້ງທົດລອງ ຫຼ ືການບໍລິ-



 
 

ການວິເຄາະຈາກພາຍນອກ, ຕ້ອງມີການສັນຍາຈ້າງກັບພາກສ່ວນທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ພາຍໃນປະເທດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການ
ວັດແທກແລະຂ້ໍມູນທ່ີພາກສ່ວນພາຍນອກສະໜອງໃຫ້ນ້ັນທີຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ເຊ່ືອຖືໄດ້, ແລະສົມເຫດສົມຜົນ. 
 
89. ການຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຕິດຕາມ. ໃນກໍລະນີທ່ີໂຄງການອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບຮາ້ຍແຮງ
ຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ (ໂຄງການກຸ່ມ A), ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຄວນເກັບຮັກສາ ຊ່ຽວຊານທ່ີມປີະສົບການ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍ
ສັງກັດລັດ ທ່ີເໝາະສົມ ເອົາໄວກັ້ບໂຄງການ ເພື່ອເປັນຜູ້ຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຈາກການລົງຕິດຕາມ. ຕາມປົກກະຕິ
ແລ້ວ ຊ່ຽວຊານຈາກພາຍນອກ ຫຼື ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ ຈະມບົີດຮຽນແລະປະສົບການ ໃນການອອກແບບ, 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລະມີເຕັກນິກຮັບປະກັນຜົນການຕິດຕາມ ອີງຕາມແຜນຕິດຕາມຂອງໂຄງການ. ຊ່ຽວຊານຈາກພາຍ
ນອກ ຫຼື ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງເຮດັການກວດສອບ ເພື່ອທົບທວນຄືນແລະຢ້ັງຢືນ ຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງບົດລາຍງານ ທ່ີຂຽນໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ.  
 
90. ໜ້າວຽກທ່ີຄວນຖືກດັດແກ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າວ່າ ໃນໄລຍະທ່ີລົງຕິດຕາມ ໄດ້ມກີານພົບເຫັນບັນຫາທ່ີບ່ໍສອດ-
ຄ່ອງກັບ ການອະນຸມັດ, ການອອກໃບອະນຸຍາດ ຫຼ ື ເງື່ອນໄຂ EMP, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝາົກ່ໍສ້າງ ຕ້ອງສ້າງ
ແຜນປະຕິບັດເພື່ອດັດແກ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫໂ້ຄງການສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂແລະຂ້ໍຜູກມັດຕ່າງໆ. ໜ້າວຽກທ່ີ
ຄວນຖືກດັດແກ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ປະກອບມີຫາຼຍບັນຫາ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ການດັດແກ້ດ້ານວຊິາການທ່ີຕິດພັນການມາດຕະ-
ການແກ້ໄຂຜົນກະທົບ (ເຊ່ັນ ການເພີ່ມສະມັດຕະພາບຂອງຖັງເກັບນ້ໍາມັນ ເກີນເຂດຈໍາກັດຂອງມັນ) ເພື່ອປັບປຸງ 
ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ແຜນປະຕິ-
ບັດເພື່ອດັດແກ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນມຈຸີດປະສົງເພື່ອ:  
 

• ອະທິບາຍ ແລະຈັດບຸລິມະສິດ ໃຫ້ແຕ່ລະໜ້າວຽກທ່ີຄວນຖືກດັດແກ້ໃຫຖື້ກຕ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ
ໜ້າວຽກທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງນ້ັນ ຖືກຄ້ົນຄວາ້  

• ກໍານົດໜ້າທ່ີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຕ່ລະໜ້າວຽກທ່ີຄວນຖືກດັດແກ້ໃຫ້ຖືກ-
ຕ້ອງ  

• ກໍານົດຂອບເຂດກໍານົດເວລາ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຕ່ລະໜ້າວຽກ 
• ສະເໜີຕາຕະລາງເວລາ ໃນການເຜີຍແຜ່ ຜົນຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການ ໃຫ້ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້

ຮັບຜົນກະທົບ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ/ຫຼ ືເອດີບີ ຮັບຮູ້.  
 
91. ແຜນປະຕິບັດເພື່ອດັດແກ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ລະສະບັບນ້ັນ ຄວນຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດພາຍໃນຂອບເຂດເວລາ ທ່ີ
ກໍານົດໄວ້. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຄວນຕິດຕາມຢ່າງເປັນລະບົບ ຈົນກວາ່ໜ້າວຽກດັດແກ້ ໄດ້ຮບັການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ.  
 
92. ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການດ້ານການລາຍງານ.  ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕອ້ງມີການລາຍງານຜົນຈາກການຕິດ-
ຕາມ ເຖິງພາກສ່ວນພາຍໃນໂຄງການ (ຄະນະບໍລິຫານໂຄງການ) ແລະ ພາກສ່ວນພາຍນອກໂຄງການ (ອໍານາດການ
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ປົກຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ເອດີບີ) ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ ທ່ີກໍານົດໄວ.້ ເອ
ດີບີ ຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຂຽນບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ ແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນຂອງໂຄງການ ບົນພື້ນ-
ຖານລະດັບຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽວຂອງໂຄງການ. ສໍາລັບ ໂຄງການທ່ີອາດສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບຢ່າງຮາ້ຍແຮງຕ່ໍ
ສ່ິງແວດລ້ອມ (ໂຄງການກຸ່ມ A), ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງສ່ົງບົດລາຍງການກາງປີ ໃຫເ້ອດີບີ ໃນໄລຍະກ່ໍສ້າງ ແລະ
ສ່ົງບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ໃນໄລຍະດໍາເນີນງານ. ສໍາລັບໂຄງການກຸ່ມ B, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງສ່ົງບົດລາຍງານ ແຕ່
ໄລຍະຮອບວຽນຂອງໂຄງການໃຫ້ ເອດີບີ (ຕາມປົກກະຕິ ແມ່ນບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ຫຼກືາງປີ ຂ້ຶນກັບແຕ່ລະໂຄງ-
ການ). ສໍາລັບ ໂຄງການທ່ີມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ສັບສົນຫາຼຍ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງສ່ົງບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕ
ມາດ ໃຫ້ເອດີບີ.  
 

3. ການກະກຽມຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕ້ັງກ່ຽວຂ້ອງ    

93. ພາລະບົດແລະໜ້າທ່ີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຕ້ົນຕ່ໍທັງໝົດ ທ່ີມີສ່ວນພົວພັນກັບການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ EMPແລະ ການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ຕ້ອງຖືກລະໄວຢ່້າງຊັດເຈນ. ພາກສ່ວນຕ້ົນຕ່ໍແມ່ນຜູ້ກູ້ຢືມ/ 
ລູກຄ້າ (ລວມມີ ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຫຼື ເຈ່້ົາຂອງໂຄງການ), ຜູ້ຮັບເໝົາກ່ໍສ້າງ, ທ່ີປຶກສາ, ແລະ ອໍານາດການປົກ 
ຄອງທ່ີຊ້ີນໍາໂຄງການ.  
 
94. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ EMP ໃຫ້ສໍາເລັດຜົນນ້ັນ ຂ້ຶນກັບຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັນ້ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ/ 
ລູກຄ້າ. ສະນ້ັນ ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຄວນມີຊ່ຽວຊານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີມີປະສົບການ, ແລະ ຄວນແບ່ງໜ້າຄວາມຮບັ 
ຜິດຊອບ ແລະ ອໍານາດຕັດສິນທ່ີຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ 
ສາມາດນໍາໃຊ້ພະນັກງານຂອງຕົນເອງ ແລະ/ຫຼື ທ່ີຊ່ຽວຊານຫຼືປຶກສາພາຍນອກ ເພື່ອໃຫເ້ປັນຜູ້ຊ້ີນໍາການຈັດຕ້ັງປະຕິ 
ບັດ EMP ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕິດຕາມຊຸກຍູ້. ແຜນຈັດຈ້າງພະນັກງານ/ທ່ີປຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຄວນສ້າງຂ້ຶນ
ບົນພື້ນຖານຄວາມຈໍາເປັນຂອງແຕ່ລະໂຄງການ.  
 
95. ການກວດກາລະອຽດຂອງເອດີບີ ປະກອບມ ີ ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ໃນການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ. ເອດີບີ ມາດຈະສະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວຊິາການ ເພື່ອຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ
ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ໃນຂົງເຂດວຽກງານສ່ິງແວດລ້ອມ. ໃນ
ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ, ພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:   

 

• ໂຄງການກໍານົດ ແລະ ຈັດສັນ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ງບົປະມານ ແລະ ວຊິາການ ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງສ່ິງແວດລ້ອມແນວໃດ ລວມທັງການນໍາໃຊ້ຊ່ຽວຊານພາຍນອກ?  

• ການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບການເຊ່ືອມສານເຂ້ົາໃນແຕ່ລະຂ້ັນຕອນ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 
ແນວໃດ? 

• ມີຂ້ັນຕອນແລະວີທີການຫຍັງບໍ ໃນການແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງ ແລະ ດຸ່ນດຽງຄວາມສໍາຄັນ ລະຫວາ່ງ ບັນ 



 
 

ຫາດ້ານສັງຄົມ, ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ບຸລິມະສິດຂອງໂຄງການອືນໆ?  
• ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະນັກງານຜູ້ທ່ີຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ດ້ານສັງຄົມ ແລະ

ສ່ິງແວດລ້ອມ ມີຫຍັງແນ່? ແລະ ມີຄວາມຈະແຈ້ງຊັດເຈນ ແລະ ໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວບໍ້?  
• ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງສ່ີງແວດລ້ອມ ມີຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ພຽງພບໍໍ ກ່ຽວກັບ

ລະບຽບຫຼັກການຂອງປະເທດ ແລະ ເອດີບີ? ແລະມີປະສົບກັບໂຄງການອ່ືນໆ ທ່ີມີລັກສະນະຄ້າຍຄື
ກັນບໍ? ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ທັງການຄຸ້ມຄອງທ່ີປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝາົກ່ໍສ້າງ, ການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ 
ແລະການແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈ 

• ມີລະບົບຕິດຕາມ, ທົບທວນຄືນ, ແລະລາຍງານ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ສ່ິງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ
ຄວາມປອດໄພ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະການດໍາເນີນໂຄງການບໍ?  

 

4. ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ຄາດຄະເນງົບປະມານໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ EMP 

96. ໝວດນ້ີ ຕ້ອງສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຕາຕະລາງເວລາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ກໍານົດໄລຍະຕ່າງໆ ຂອງໂຄງ 
ການ, ແລະ ກິດຈະກໍາຫຼືໜ້າວຽກຕົນຕ່ໍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ຕາຕະລາງເວລາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ສາມາດຖືກປັບປຸງ 
ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຂອງໂຄງການ ອີງຕາມການອອກແບບແລະຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນງານ.  
 
97. ການຄາດຄະເນງົບປະມານ ຄວນຖືກບັນທຶກໄວໃ້ນ EMP ເພື່ອສະແດງໃຫເ້ຫັນບົດສະເໜີລາຍການໃຊ້ຈ່າຍ 
ທ່ີຕິດພັນການມາດຕະການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ, ແລະເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມີການຈັດສັນງບົປະມານໄວ ້ຢ່າງພຽງພໍ.  
 
J. ການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມສ່ີວນຮວ່ມ  

98. ການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮວ່ມ ແມ່ນອົງປະກອບໜ່ຶງສໍາຄັນຕ້ົນຕ່ໍ ໃນ
ການພົວພັນພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມຄີວາມຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບຕ່ໍສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງ 
ແວດລ້ອມສໍາເລັດຜົນ. ຂ້ຶນກັບຂົງເຂດວຽກງານຂອງແຕ່ລະໂຄງການ, ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງໂຄງ 
ການ ແລະ ຮູບແບບການພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; ຄວາມຖ່ີ ແລະ ລະດັບການພົວພນັຈະມລັີກສະນະແຕກຕ່າງ
ກັນໄປ.  
 
99. ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການຂອງ ເອດີບີ ກ່ຽວກັບ ການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ ແມ່ນເນ້ັນໜັກໃສ່ການພົວພັນກັບບຸກ 
ຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ການພົວພັນກັບພາກສ່ວນນ້ີ ຄວນເຮັດໃນໄລຍະເລ່ີມຕ້ົນ, ແລະ ສືບຕ່ໍຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ອີງຕາມ
ການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ເໝາະສົມ ແລະໂດຍຜ່ານທາງການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮວ່ມ.  
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1. ການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ  

100. ການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທ່ີນໍາສະເໜີ ແລະ ຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ຂະ
ຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ເຖິງຜົນກະທົບ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກາລະໂອກາດຈາກໂຄງການ. ຂ້ໍມູນ
ຂ່າວສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ຂ້ໍມູນຈາກບົດລາຍງານການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ, ຄວນຈະຖືກສະເໜີເປັນພາ 
ສາ, ໃນຮູບແບບ ແລະ ສະຖານທ່ີ ທ່ີບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດຊອກຫາໄດ້
ງາ່ຍ ແລະເຂ້ົາໃຈໄດ້. ຂ້ັນຕອນການພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນເລ່ີມໃນໄລຍະເລ່ີມລ່ິເລ່ີມໂຄງການ ແລະ
ສືບຕ່ໍຕະຫອຼດໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ.   
 
101. ໂດຍແນ່ໃສ່ເຜີຍແຜ່ ເອກກະສານສໍາຄັນ ໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ຮັບຮູຢ່້າງກວາ້ງຂວາງ, ເອດີບີ ຮຽກຮອ້ງໃຫ ້ ຜູ້
ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ສ່ົງບົດລາຍງານ ແລະ ເອກກະສານ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜ່ານເວັບໄຊ ຂອງເອດີບີ:  
 

• ຮາ່ງເອກກະສານ EIA - ຕ້ອງສ່ົງ ພາຍໃນໄລຍະເວລາຕ່ໍາສຸດ 20 ວັນ ກ່ອນຄະນະກໍາມະການບໍລິ-
ຫານ ເອດີບີ ຈະອະນຸດມັດໂຄງການ, ແລະ/ຫຼື ຕ້ອງສ່ົງ ຂອບເຂດການທົບທວນຄືນ ແລະ ການປະ
ເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ກ່ອນມີການຕີລາຄາໂຄງການ17

18 

ສໍາລັບ ໂຄງການກຸ່ມ A:  

• ບົດລາຍງານ EIA ຄ້ັງສຸດທ້າຍ ທ່ີໄດ້ຮັບ  
• ບົດລາຍງານ ເພີ່ມຕ່ືມ, ຖ້າຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ ໃນໄລຍະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ  
• ແຜນປະຕິບັດເພື່ອດັດແກ້ວຽກງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ (ສໍາລັບ ກໍລະນີ ທ່ີໂຄງການບ່ໍຕອບສະໜອງຕາມຂ້ໍ

ກໍານົດ ຢ່າງຮຸນແຮງ) ທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນໃນໄລຍະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ  
• ບົດລາຍງານຕິດຕາມດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ  

 

• ເອກກະສານ IEE ຄ້ັງສຸດທ້າຍ (ທ່ີໄດ້ຮັບ ຫຼ ືທ່ີຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ຮັບຮອງເອົາ, ໂຕໃດເກີດ
ກ່ອນແມ່ນເອົາໂຕນ້ັນ)  

ສໍາລັບ ໂຄງການກຸ່ມ B: 

• ເອກກະສານ IEE ສະບັບໃໝ ່ ຫຼື ສະບັບປັບປຸງ, ຖ້າຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ ໃນໄລຍະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂຄງການ  

• ແຜນປະຕິບັດເພື່ອດັດແກ້ວຽກງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ (ສໍາລັບ ກໍລະນີ ທ່ີໂຄງການບ່ໍຕອບສະໜອງຕາມຂ້ໍ
ກໍານົດ ຢ່າງຮຸນແຮງ) ທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນໃນໄລຍະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 

• ບົດລາຍງານຕິດຕາມດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ  
 

                                                 
18 ຂອບເຂດການທົບທວນຄືນ ແລະ ການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ນໍາໃຊໄ້ດ້ກັບ ປະເພດການກູ້ຢືມໃຫ້ສະເພາະຂະແໜງການ ແລະ ປະເພດ 

ການໃຫ້ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອດ້ານການເງິນແບບຫຼາຍອົງປະກອບ.  



 
 

102. ບົດລາຍງານ EIA ຫຼ ຶ IEE ທ່ີຄວາມຍາວຫາຼຍ ແລະ ມຂ້ໍີມູນວຊິາການໃນລະດັບສູງ ອາດຈະບ່ໍແມ່ນບົດລາຍ
ງານທ່ີທ່ີດີ ໃນການຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຂ້ໍມູນ ຂອງບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຂ້ໍມູນສໍາຄັນຕ້ົນຕ່ໍ ກ່ຽວ
ກັບ ການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ (ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ກິດຈະກໍາ ແລະ ສ່ິງອໍານວນຄວາມສະດວກຂອງໂຄງການ ແລະ ສະ 
ຖານທ່ີ ແລະ ໄຍະເວລາ, ຄວາມສ່ຽງຫຼືຜົນກະທົບຕ່ໍບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ, ຂ້ັນຕອນ
ການປຶກສາຫາລື, ແລະ ກົນໄກແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈ) ຕ້ອງໄດ້ຮບັການສະຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ສ່ືສານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນຮູບແບບສ່ິງພິມເຊ່ັນ ແຜ່ນພັບ, ໃບຂ່າວ, ຫຼື ປ້ຶມນ້ອຍ, ທ່ີມີລັກສະນະອ່ານເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ຜ່ານທາງພາສາທ່ີງາ່ຍດາຍ. 
ໃນກໍລະນີ ທ່ີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບ່ໍຮູ້ໜັງສຶ, ຕ້ອງນໍາໃຊ້ວທີິການເຜີຍແຜ່ແບບບ່ໍໃຊ້ຕົວໜັງສື 
ເຊ່ັນ ບົດສະເໜີປາກເປ່ົາຢ່ ູໃນກອງປະຊຸມບ້ານ, ໂຄສະນາທາງວທິະຍຸ, ແລະ ແຜ່ນພັບ ແລະ ເຄ່ືອງໝາຍທ່ີສະແດງຮູບ
ພາບ. ໃນບາງສະຖານທ່ີ ທ່ີເໝາະສົມ, ເອກກະສານບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນເປັນພາສາທ້ອງຖ່ິນຄວນຖືກແຈກຢາຍ
ໃຫ້ພາກສ່ວນທ່ີສົນໃຈ.  
 

2. ການມສ່ີວນຮວ່ມ ແລະ ການປຶກສາຫາລືຢ່າງມີຄວາມໝາຍ  

103. ການປຶກສາຫາລືຢ່າງມີຄວາມໝາຍ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຫາຼຍກວາ່ການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ. ມັນ
ແມ່ນການສ່ືສານແບບສອງທາງ ລະຫວາ່ງ ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແລະ
ການມີສ່ວນຮວ່ມແບບຕ້ັງໜ້າ ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນແຕ່ລະຂ້ັນການອອກແບບ ແລະ
ປະຕິບັດໂຄງການ. ການປຶກສາຫາລືຢ່າງມຄີວາມໝາຍນ້ັນ ເປີດກາລະໂອກາດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຖອດຖອນບົດຮຽນ 
ຈາກປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ ແລະ ຮັບຮູ້ຄວາມກັນວົງຂອງຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.  
 
104. ການປຶກສາຫາລືຢ່າງມີຄວາມໝາຍ: 
 

• ເລ່ີມດໍາເນີນຕ້ັງແຕ່ຂ້ັນລິເລ່ີມໂຄງການ ແລະ ສືບຕ່ໍຢ່າງເນ່ືອງນິດລຽນຕິດຕະຫອຼດຮອບວຽນໂຄງ
ການ. ວິທີການສໍາລັບການປຶກສາຫາລື ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມ, ແລະ ຕອບຮັບຄໍາຄິດເຫັນ ໃນໄລຍະ
ກະກຽມໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້ໃນ EIA/IEE. ແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ, ຜູ້ກູ້
ຢືມ/ລູກຄ້າ ຄວນສ້າງຊ່ອງທາງການສ່ືສານ ແລະ ການພົວພັນກັບຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພື່ອ
ເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫນັກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງມາດຕະການແກ້ໄຂ, 
ແລະ ຄວາມກັງວົນແລະຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄງການຂອງຊຸມຊົນ.  

• ດໍາເນີນການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານໃຫ້ທັນເວລາ. ບຸກຄົນແລະພາກສ່ວນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄວນ
ໄດ້ຮັບຂ້ໍມນູກ່ຽວກັບໂຄງການກ່ອນທ່ີຈະມີການຕັດສິນໃຈບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຂົາ. ຂ້ໍມູນ
ໂຄງການລວມມີຂ້ໍມູນການປະເມີນທ່ີສໍາຄັນເຊ່ັນ ສະຖານທ່ີແລະກິດຈະກໍາໂຄງການ, ຜົນກະທົບ, 
ມາດຕະການແກ້ໄຂ, ຈໍານວນແລະຮູບການຈ່າຍທົດແທນ, ແລະ ການປຶກສາຫາລືແລະກົນໄກແກ້
ໄຂ້ຂ້ໍຂ້ອງໃຈ. ຂ້ໍມູນຂ່າວສານຕ້ອງຢູ່ໃນຮູບແບບໃດໜ່ຶງທ່ີຊອກຫາໄດ້ງາ່ຍ ແລະ ຕ້ອງມີລັກສະນະ
ອ່ານເຂ້ົາໃຈງາ່ຍຜ່ານທາງພາສາທ່ີງາ່ຍດາຍ. 
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• ຕ້ອງປາສະຈາກການຂູ່ເຂັນ ຫຼື ເຮັດໃຫຢ້້ານກົວ. ການປຶກສາຫາລື ຕ້ອງເກີດຂ້ຶນແບບສະໝັກໃຈ
ແລະຢ່າງເປັນອິດສະລະ, ປາສະຈາກການບັງຄັບ, ການແຊກແຊງ, ຫຼ ື ຂ່ົມຄູ່ວ່າຈະແກ້ແຄ້ນຕາມ
ພາຍຫຼັງ, ແລະຕ້ອງດໍາເນີນໃນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີ ມຄີວາມໂປງໄສ.  

• ຕ້ອງປະກອບສ່ວນໃຫມ້ີຄວາມສົມດຸນແລະເອົາໃຈໃສ່ດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ, ແລະຕ້ອງຕິດພັນກັບ
ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານຂອງກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ. ການປຶກສາຫາລື ຄວນຈະປະກອບດ້ວຍແຕ່ະ
ລະກຸ່ມຍ່ອຍຂອງຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ລວມມທັີງຜູ້ຊາຍ, ແມຍິ່ງ, ແລະກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ
ອ່ືນໆໃນຊຸມຊົນ. ສໍາລັບສັງຄົມຫຼຊຸືມຊົນທ່ີມີການແບ່ງຊົນຊ້ັນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ກຸ່ມຄົນທ່ີດອຍໂອກາດ
ແມ່ນ ກຸ່ມທ່ີມີຖານະດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມຕ່ໍາ, ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ, ຫຼື ຊົນຊ້ັນທ່ີມີບົດບາດໜ້ອຍ (ອອກ-
ສຽງໜ້ອຍ)ໃນກອງປະຊຸມລະດັບຊຸມຊົນ, ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ແລະໃນກອງປະຊຸມທາງ
ການອ່ືນໆກັບໂຄງການ, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ. ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຈໍານວນໜ່ຶງ, ແມຍິ່ງຖືກບ່ໍໃຫ້ອອກສຽງ ຫຼ ື
ອາຍຈົນບ່ໍກ້າສະແດງຄວາມຄິດເຫນັໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ແລະ ຜົວຫຼືຍາດພີ່ນ້ອງທ່ີເປັນເພດຊາຍ 
ຈະເວົ້າແທນພວກສ່ິງກີດຂວາງການມີສ່ວນຮ່ວມເຫຼົ່ານ້ີ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂບົນພືນ້ຖານ
ຮີດຄອງປະເພນີແລະວັດທະນະທໍາ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແມຍິ່ງໄດ້ມສ່ີວນຮ່ວມແລະອອກຄໍາຄິດ
ເຫັນ, ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຂ້ັນຕອນສະເພາະສໍາລັບປຶກສາຫາລືກັບແມຍິ່ງ, ແລະ ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ
ທ່ີເປັນເພດຍິງໃນການພົວພັນພາກສ່ວນກ່ຽວຂອງທ່ີເປັນແມຍິ່ງ. ສໍາລັບກຸ່ມຄົນທ່ີຖານະດ້ານສັງຄົມ
ຕ່ໍາ, ຕ້ອງເຮດັການປຶກສາຫາລືແບບແຍກກຸ່ມອອກຈາກຜູ້ບຸກຄົນທ່ີມີຖານະສູງໃນສັງຄົມເພື່ອໃຫໄ້ດ້
ພາບລວມຄົບຖ້ວນ. 

• ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີການສັງລວມເອົາຄໍາຄິດເຫັນທັງໝົດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ທ່ີໄດ້ຮັບຈາກບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະ 
ທົບ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆເຂ້ົາໃນການອອກແບບ ແລະ ຕັດສິນໃຈລວມມີ ການກໍານົດມາດຕະ 
ການແກ້ໄຂແລະມາດຕະການຈ່າຍຄ່າທົດແທນຄືນ. ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນ, ຕ້ອງມກີານເຜີຍແຜ່ຄືນໃຫບຸ້ກ 
ຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລະພາກສ່ວນອ່ືນ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຂອງພວກ
ເຂົາ. ນອກນ້ັນ ມັນຍັງຖືວ່າເປັນການແລກປ່ຽນຂ້ໍມນູກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທ່ີ
ຈະໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ.  

 
105. ປະເພດແລະດັບຂອງການປຶກສາຫາລື ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມເໝາະສົມກັບຜົນກະທົບທ່ີມີຕ່ໍຊຸມຊົນ. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ 
ລູກຄ້າ ສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ເອດີບີ ໃນການກໍານົດຂະໜາດຂ້ັນຕອນການປຶກສາຫາລືທ່ີເໝາະສົມ. ນອກ
ນ້ັນ ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ ປ້ຶມຄູ່ມື ສໍາລັບ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມ 
ເພື່ອຊອກຫາຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມ.19

 
 

4. ການລາຍງານຜົນການປຶກສາຫາລື  

 
106. ຂ້ັນຕອນການປຶກສາຫາລືແລະຜົນໄດ້ຮບັຄວນຈະໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ ້ ໃນບົດລາຍງານການປະເມີນສ່ິງ
                                                 
19 ເບ່ິງຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມໄດ້ທ່ີ: http://www.adb.org/participation/toolkit-staff-guide.asp.  
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ແວດລ້ອມ. ຂ້ໍມູນສໍາຄັນຕ້ົນຕ່ໍ ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ຄວນລວມຢູ່ໃນບົດລາຍງານ:  
 

• ລະບຽບກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງປະເທດເຈ້ົາພາບ 
• ວທີິການ/ຮູບແບບ ທ່ີນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ໃນພົວພັນກັບບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນ ເຂ້ົາໃນຂ້ັນຕອນການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ 
• ການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທ່ີຖືກຍົກຂ້ຶນໂດຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  
• ຄໍາຕອບ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການແກ້ໄຂ ຄວາມກັງວົນ ທ່ີໄດ້ຮບັໃນໄລຍະການປຶກສາຫາລື  
• ມາດຕະການປຶກສາຫາລືແບບຕ່ໍເນ່ືອງ ກ່ຽວກັບ ແຜນຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີຈະສ້າງຂ້ຶນໃໝ ່ຫຼື ທ່ີ

ມີຢູ່ແລ້ວນ້ັນ  
• ບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມແລະການສໍາພາດ, ລວມມ ີ ວັນທີ, ຊ່ື, ຫົວຂ້ໍ, ບົດສະຫຼຸບລາຍລະອຽດຂອງ

ການສົນທະນາ, ແລະຜົນໄດ້ຮັບທ່ີສໍາຄັນ  
 
K. ການແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈ  

107. ກົນໄກແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈ (GRM) ແມ່ນເຄ່ືອງໜ່ຶງສໍາລັບການຕອບຮັບ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນ, ຄໍາຈ່ົມວ່າ, ແລະ ຂ້ໍຂ້ອງໃຈຂອງບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກ່ຽວກັບວທີິການແກ້
ໄຂຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ. GRM ມຄີວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາໂຄງ-
ການທ່ີກໍາລັງມີ ຫຼ ືຄາດວ່າຈະສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ. ບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຕ້ອງການວທີິການ
ໜ້າເຊ່ືອຖືໄດໃນການອອກສຽງ ແລະ ແກ້ໄຂຂ້ໍກັງວົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ, ແລະ ໂຄງການກ່ໍຕ້ອງມີວທີິການທ່ີມີ
ປະສິດທິພາບໃນການຕອບສະໜອງ ແລະ ແກ້ໄຂ ຂ້ໍກົງວົນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.   
 
108. GRM ທ່ີມີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້ດີ:  
 

• ສະເໜີຂ້ັນຕອນທ່ີໂປງໃສ, ເຊ່ືອຖືໄດ້ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້ ໂດຍທຸກໆພາກສ່ວນຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ມຜົີນ
ໄດ້ຮັບ ຍຸດຕິທໍາ, ມີປະສິດທິພາບແລະຢືນຍົງ  

• ສ້າງຄວາມເຊ່ືອໜ້ັນ ໃຫ້ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງກິດຈະກໍາທ່ົວໄປ ກ່ຽວກັບການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ  
• ປັບປຸງລະບົບໃຫ້ດີຂ້ຶນກວາ່ເກ່ົາໃນການກໍານົດທ່າອ່ຽງແລະບັນຫາທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ, ຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງ

ກິດຈະກໍາແກ້ໄຂໃຫຖື້ກຕ້ອງ ແລະບົນພື້ນຖານມາດຕະການປ້ອງກັນ  
 

109. ເອດີບີ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ສ້າງແລະຮັກສາ GRM ສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການ ທ່ີມີຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງ-
ແວດລ້ອມ, ມີການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄືນໃໝໂ່ດຍບ່ໍສະໝັກໃຈ ແລະ/ຫຼື ມຜົີນກະທົບຕ່ໍຄົນພື້ນເມອືງ. ກົນໄກ GRM ອັນດຽວ 
ສາມາດນໍາໃຊ້ກັບທັງສາມນະໂຍບາຍປົກປ້ອງທ່ີກ່າວມາແລ້ວນ້ັນ. GRM ຕ້ອງມຂີະໜາດແທດເໝາະກັບຂະໜາດ
ຂອງຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ. ມັນບ່ໍແມ່ນເຄ່ືອງມືທົດແທນວຽກງານເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານແລະຂ້ັນ
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ຕອນການປຶກສາຫາລືຂອງໂຄງການ. ທັງສອງເຄ່ືອງມືນ້ີແມ່ນມີປະກອບສ່ວນໃຫ້ກັນແລະກັນແລະຄວນຈະໄດ້ຮັບການ
ປະຕິບັດຄຽງຄູ່ກັນໄປ.  

 

1. ຫຼັກການການແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈ  

110. GRM ທ່ີດີນ້ັນ ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງແມ່ນລະບົບໃໝທັ່ງໝົດ ແຕ່ວ່າ ສາມາດສ້າງຂ້ຶນບົນພື້ນຖານວິທີການເກ່ົາ ຫຼ ື
ວທີິການຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນທ່ີມີຢູ່ແລ້ວທ່ີຍັງນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຫຼັກການຕ່ໍໄປນ້ີ ມີຄວາມສໍາຄັນເພື່ອສະເໜີແນະ
ກ່ຽວກັບການສ້າງແລະຮັກສາ GRM ຂອງໂຄງການ:  

 
• ຂະໜາດແລະສ່ວນສັດ. ຂອບເຂດ, ໄລຍະເວລາ, ແລະຮູບແບບ ຂອງ GRM ຄວນສອດຄ່ອງກັບ

ສະພາບການ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ. ສໍາລັບໂຄງການໃຫ່ຍທ່ີມຄີວາມສັບສົນ, GRM 
ຕ້ອງຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ ໃນໄລຍະການວາງແຜນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕະຫອຼດ
ໄລຍະຮອບວຽນຂອງໂຄງການ, ແລະເພື່ອໃຫສ້າມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມເປັນຕົວຈິງ ໃຫໄ້ດ້
ຫາຼຍທ່ີສຸດ, ບົດບາດໜ້າທ່ີກ່ຽວກັບການກວດກາແລະຕອບຮັບຄໍາຮອ້ງຄວນຕັດແຍກອອກຈາກຄະ-
ນະບໍລິຫານໂຄງການ.  ສໍາລັບໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍແລະມີລັກສະນະກົງໄປກົງມາບ່ໍສັບສົນ, 
ໂຄງການອາດຈະກໍານົດຈຸດຮບັຄໍາຮອ້ງ, ເຊ່ັນ ແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານປະສານງານ, ຈາກຜົນໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ.  

• ການພົວພັນ. ກົນໄກແກ້ໄຂ້ຂ້ໍຂ້ອງໃຈທ່ີປະສົບຜົນສໍາເລັດທ່ີສຸດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມນ່ປະກອບ
ເອົາຕົວແທນຈາກຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົກກະທົບໃນການອອກແບບ GRM. ສະນ້ັນ ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າແລະ
ຜູ້ຮັບເໝາົກ່ໍສ້າງຄວນພິຈາລະນາຮັບເອົາຕົວແທນຈາກຊຸມຊົນເຂ້ົາໃນການກໍານົດປັດໄຈຕ້ົນຕ່ໍ ເພື່ອ
ໃຫ້ GRM ປະສົບຜົນສໍາເລັດ (ເຊ່ັນ: ປັດໄຈກ່ຽວກັບປະເພດຂ້ໍຂັດແຍ່ງທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ, ບຸກຄົນທ່ີ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະສະແດງຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາໄດ້ແນວໃດ, ປະສິດທິພາບຂອງຂ້ັນຕອນ
ໃນປະຈຸບັນໃນການແກ້ໄຂຄໍາຮອ້ງ, ແລະຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖ່ິນ ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການແກ້ໄຂຂ້ໍ
ຂັດແຍ່ງ), ຄຽງຄູ່ກັບການອອກແບບ ແລະປັງປຸງ GRM ບົນພື້ນຖານຄໍາຕິດເຫັນຂອງຊຸມຊົນ. ນອກ-
ຈາກນ້ັນ, ຄວນມກ່ີອງຮັບຄໍາຄິດເຫັນ, ກອງປະຊຸມກັບຊຸມຊົນເປັນປົກກະຕິແລະວທີິການອ່ືນໆໃນ
ການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ ເພື່ອຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນຈາກຊຸມຊົນ ທ່ີອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ ຕ່ໍໂຄງການ.  

• ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນ. GRM ຄວນປະກອບມ ີ ຂ້ັນຕອນ ການຮັບຄໍາຮອ້ງ, ການບັນທຶກ, ແລະຕອບຂ້ໍ
ຂ້ອງໃຈ ໃຫທັ້ນເວລາແລະສົມເຫດສົມຜົນ. ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆນ້ັນ ຕ້ອງເຂ້ົາເຖິງ ຢ່າງງາ່ຍດາຍແລະມີ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ, ແລະຄວນແຈ້ງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຮັບຮູ້ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເຊ່ັນ
ຄົນທຸກຍາກແລະແມຍິ່ງ.  

• ຄວາມເໝາະສົມກັບວັດທະນະທໍາ.  GRM ທ່ີດີນ້ັນຕ້ອງຖືກອອກແບບ ບົນພື້ນຖານ ຄຸນທາດດ້ານ
ວັດທະນະທໍາສະເພາະ ແລະການປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີກ່ຽວກັບສະແດງອອກທາງດ້ານ
ຄວາມຄິດເປັນແລະແກ້ໄຂບັນຫາ. ໃນກໍລະນີ ໂຄງການສ່ົງຜົນກະທົບຕໍ່ໍຊຸມຊົນ ທ່ີມຄີວາມແຕກຕ່າງ



 
 

ຢ່າງຫຼວງຫາຼຍດ້ານວັດທະນະທໍາ, ວທີິການສະເພາະ ອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ
ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແຕ່ລະກຸ່ມນ້ັນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແມຍິ່ງແລະຊົນເຜ່ົາ) ສາມາດສະແດງ
ຄວາມກັງວົນຂອງຕົນ. ຕົວຢ່າງ: ຊຸມຊົນຄົນພື້ນເມອືງ ຈໍານວນໜ່ຶງ ບ່ໍນໍາໃຊ້ກົນໄກແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈ
ທ່ີເປັນທາງການ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາຮັບຮູກ່້ຽວກັບກົນໄຂແກ້ໄຂ ຂອງໂຄງການກ່ໍຕາມ. ສະນ້ັນ 
ໂຄງການຄວນຄ້ົນຄວາ້ຊອກຫາວທີິການທຸກຮູບແບບທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອລວມເອົາຊຸມຊົນນ້ີ ເຂ້ົາ
ໃນຂະບວນການໂຄງການເປັນຕ້ົນແມ່ນຕ້ັງຫອ້ງການລາຍງານປາກເປ່ົາ (ເປັນບ່ອນທ່ີ ຜູ້ປະສານ
ງານກັບຊຸມຊົນ ສາມາດສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມູນຂ່າວສານຫຼຕືອບແບບປາກເປ່ົາ ໃຫ້ບຸກຄົນທ່ີມຂ້ໍີຂ້ອງໃຈທ່ີຢືນຄໍາ
ຮອ້ງແບບເປັນລາຍລັກອັກສອນ) ແລະຮູບແບບວທີິການອ່ືນໆ ທ່ີເໝາະສົມ ເຊ່ັນ ການສ່ົງຂ້ໍຄວາມ
ຜ່ານທາງໂທລະສັບມືຖື.  

• ການຕອບຮັບ. ຄໍາຮອ້ງ/ຂ້ໍຂ້ອງໃຈທ່ີໄດ້ຮັບ ແລະວທີິການແກ້ໄຂ ທ່ີຖືກນໍາສະເໜີ ຄວນຈະໄດ້ຮັບຈົດ
ບັນທຶກໄວ ້ ແລະລາຍງານກັບຄືນ ຫາຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ກົນໄກແລະໄລຍະເວລາໃຊ້ໃນ
ການແກ້ໄຂ ຂ້ໍຂ້ອງໃຈ ທ່ີຖືກນໍາສະເໜີຂໍທິດຊ້ີນນໍາຈາກຂ້ັນເທິງ ທ່ີບ່ໍເປັນທ່ີເພິ່ງພໍໃຈ ຄວນຖືກບັນ-
ທຶກໄວໃ້ນ GRM. GRM ທ່ີດີນ້ັນ ຄວນຈະ ສະໜອງຂ້ໍມູນຄໍາຕັດໃຈ ໃຫ້ຊຸມຊົນຮັບຮູ ້ ຢ່າງເປັນສະ
ໜ່ໍາສະເໜີແລະປົກກະຕິ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຄາດຫັວງຂອງຊຸມຊົນ ວ່າໂຄງການແກ້ໄຂ 
ແລະບ່ໍໄດ້ແກ້ບັນຫາໃດ, ແຕ່ລະຂ້ໍຂ້ອງໃຈ ຖືກແກ້ໄຂແບບໃດ, ແລະທັງເປັນການເກັບຂ້ໍມູນ ຄໍາຄິດ
ເຫັນຈາກຊຸມຊົນ ເພື່ອປັບປຸງກົນໄກ ໃຫ້ດີຂ້ຶນກວາ່ເກ່ົາ.  

• ການຮັບຜິດຊອບຮວ່ມກັນ. GRM ທ່ີດີຕ້ອງມີໂຄງຮາ່ງການຈັດຕ້ັງ ຄຽງຄູ່ກັບພາລະບົດບາດໜ້າທ່ີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທ່ີຈະແຈ້ງຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບການປະສານງານແລະແກ້ໄຂ ຂ້ໍຂ້ອງໃຈ. ພະນັກ-
ງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານປະສານງານກັບຊຸມຊົນຈະມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ຖ້າວ່າໄດ້ຮັບຄວາມ
ເຊ່ືອໜ້ັນ, ຖືກຝຶກອົບຮົມ, ມີຄວາມຮູ້ ແລະເຂ້ົາຫາໄດ້ງາ່ຍ, ບ່ໍວ່າຈະເປັນເພດໃດ, ຊົນເຜ່ົາໃດ, ຫຼືຖື
ສາດສະໜາໃດກ່ໍຕາມ. 

• ການປ້ອງກັນທ່ີເໝາະສົມ. ສ່ິງສໍາຄັນ ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຄວນມຮີັບຮູ ້ກ່ຽວກັບກົນໄກການປົກຄອງແລະ
ຄວາມຍຸຕິທໍາ ຂອງປະເທດ ທ່ີສາມາດໃຊ້ເຂ້ົາໃນການແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບ GRM ຂອງ
ໂຄງການ ກາຍເປັນສ່ິງກີດຂວາງ ໂດຍບ່ໍເຈດຕະນາ ໃນການເຂ້ົາຫາຫຼໃືຊ້ບໍລິການ ກົນໄກການປົກ-
ຄອງທ່ີມຢູ່ີແລ້ວນ້ັນ. ມາດຕະການແກ້ໄຂ ຂອງໂຄງການ ຄວນເປັນລະບົບທ່ີປົກປ້ອງຜູ້ມາຢືນຂ້ໍຂ້ອງ
ໃຈ ຈາກການຖືກຂ່ົມຂູ່ແລະແກ້ແຄ້ນ ຕາມພາຍຫຼັງ.  
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ແຜນວາດທີ 1 ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໜ່ຶງຕົວຢ່າງຂອງກົນໄກແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈ ຂ້ັນພື້ນຖານ.   
 

ແຜນວາດທີ 1.  ໂຄງສ້າງແລະຂ້ັນຕອນ ຂອງກົນໄກແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈ ຂ້ັນພື້ນຖານ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ປ້ຶມຄູ່ມີແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ກົນໄກແກ້ໄຂ້ຂ້ໍຂ້ອງໃຈ ສໍາລັບໂຄງການພັດທະນາ, ທະນາຄານ
ໂລກ 2008.   

ຮັບ ແລະຂ້ຶນທະບຽນ ຄໍາຮອ້ງ/ຂ້ໍຂອ້ງໃຈ 

ຄັດແລືອກຄໍາຮອ້ງ ແລະປະເມີນ 

ມມີາດຕະການແກ້ໄຂ 

  

ປະຕິເສດຄໍາຮອ້ງ ສ່ົງຕ່ໍຄໍາຮ້ອງ 
ຕາມຄວາມເໝາະ

ສົມ  

ເຜີຍແຜ່ 
ຄໍາຕັດສິນໃຈ  

ກໍານົດມາດຕະກາ
ນ ແກ້ໄຂ  

ຈັດຕ້ັງປະຕິບດັ 
ມາດຕະການແກ້ໄ

ຂ 

ຕີດຕາມແລະບັນທຶ
ກ  

ທບົທວນຄືນ ແລະ 
ຖອດຖອນບົດຮຽນ 

ບໍ
່

 

ມີ 

ແກ້ໄຂໄດ້ບໍ? 
ຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ
ບໍ? ທບົທວນຄືນ 
ມີມາດຕະການ  
ຫຼວືີທີການ 

 



 
 

ເອກະສານອ້າງອີງ  
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ສະຫະບໍລິສັດການເງິນສາກົນ (IFC). 2012. ບັນທຶກແນະນໍາທ່ີ1: ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງ ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບ
.http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/b29a4600498009cfa7fcf7336b93d75f/Updated_GN1-
2012.pdf?MOD=AJPERES 
 

Judith Petts. 1999. ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບ ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນສ່ິງແວດລ້ອມ. Blackwell. 
 

ສໍານັກງານບັນນາທິການ ຂອງ Peter Morris & RikiTherivel.  2009. ວທິກີານໃນການຕີລາຄາປະເມີນຜົນສ່ິງ
ແວດລ້ອມ(ຊຸດເອກະສານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີໄດ້ຮັບການສ້າງຂ້ຶນ)  
 

Peter WathernUnwin Hyman. 1988. ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ-ທິດສະດີ ແລະ 
ພດຶຕິກໍາ 
 

ທະນາຄານໂລກ. 1991. ແຫຼງ່ປ້ືມ ແລະ ເອກະສານປັບປຸງໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ການຕີລາຄາປະເມນີຜົນສ່ິງແວດ
ລ້ອມ.http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTENVASS/0,,
contentMDK:20282864~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:407988,00.html 
Y. Anjaneyulu, ValliManickam. 2011.ວທິວີທິະຍາດ້ານການຕີລາຄາປະເມີນຜົນດ້ານຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ 
 

ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ຜົນກະທົບທ່ີສະສົມໄວ້: 
 

ຄໍາແນະນໍາ ຂອງ Caltrans ສໍາລັບ ຜູ້ກະກຽມການວເິຄາະ - ວທິກີານ ຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ດ້ານຜົນກະທົບ ທ່ີສະສົມ
ໄວ ້ ແລະ ບົດແນະນໍາ 
 

http://www.dot.ca.gov/ser/cumulative_guidance/approach.htm  
 
ອົງການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ຂອງປະເທດ ການາດາ. 1999. ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບ ຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ 
ກ່ຽວກັບ ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ດ້ານຜົນກະທົບທ່ີສະສົມໄວ້.ອົງການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ຂອງ
ປະເທດ ການາດາ. 
 
 L.J. WALKER), J. JOHNSTON. 1999. ແນວທາງ ສໍາລັບ ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ດ້ານຜົນກະທົບ ທາງອ້ອມ 
ແລະ ຜົນກະທົບ ສະສົມ ກ່ໍຄື ການກະທົບຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງບັນດາຜົນກະທົບ. ທິດທາງລວມ ສະຫະພາບຍູລົບ 
(EC DG) ທ່ີ XI ສ່ິງແວດລ້ອມ, ຄວາມປອດໄພ ດ້ານພລັງງານນີວເຄລຍ ແລະ ການປ້ອງກັນດ້ານພນົລະເຮືອນ 
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http://www.dot.ca.gov/ser/cumulative_guidance/approach.htm�
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ອົງການປົກປັກຮກັສາ ສ່ິງແວດລ້ອມ ຂອງສະຫະລັດ ອາເມລິກາ. 1999. ການພຈິາລະນາ ດ້ານຜົນກະທົບທ່ີສະສົມ
ໄວ້ ໃນການທົບທວນຄືນ ດ້ານການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ດ້ານຜົນກະທົບ ຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ຂອງ ບັນດາເອກະສານ ກ່ຽວ
ກັບ ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນດ້ານຜົນກະທົບ ຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ. ອົງການປົກປັກຮກັສາສ່ິງແວດລ້ອມ ຂອງ 
ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ, ສໍານັກງານ ກິດຈະການຂອງລັດຖະບານກາງ (2252A). EPA 315-R-99-002  
 
ການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ: 
 
ຄວາມຮບັຜິດຊອບ (ທ່ີສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ (Account Ability)). 2005. ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບ ພນັທະ ຂອງຜູ້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເຫຼັ້ມ 
2: ຄູ່ມ ືຂອງຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບ ພນັທະຂອງຜູ້ທ່ີມສ່ີວນກ່ຽວຂ້ອງ. AccountAbility, ອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດເພື່ອສ່ິງແວດລ້ອມ. 
 
 Elliot J.ແລະ ຜູ້ອ່ືນໆ. 2005. ຫີບເຄ່ືອງມ ືກ່ຽວກັບ ວທິກີານ ຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມ. ມູນນິທິ ເຈ້ົາຊີວດິ ໂບດູອິນ 
(Baudouin)ແລະ ສະຖາບັນ ຟະເລມິສ (Flemish) ເພື່ອການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເທກໂນໂລຊີ. 
 
ອົງການເພື່ອການຮວ່ມມື ແລະ ການພດັທະນາ ເສດຖະກິດ  (OECD). 2001. ພນົລະເມອືງ ແມ່ນຄູ່ຮວ່ມມື: ຄູ່ມ ື
ຂອງອົງການໂອອີຊີດີ ກ່ຽວກັບ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮວ່ມ ຂອງມວນຊົນ. ປາຣີ: ໂອອີ
ຊີດີ. [ລະຫັດ: 422001141P1] 
 
OECD. 2005. ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ການມສ່ີວນຮວ່ມ ຂອງມະຫາຊົນ ໃນການວາງນະໂຍບາຍ. ປາຣີ.  OECD 
[ລະຫັດ: 422005101P1] 
 
Susskind L.ແລະ Field, P. 1996. ເຮັດວຽກ ກັບ ມະຫາຊົນ ທ່ີກໍາລັງຄຽດແຄ້ນ: ວທີີການ ທ່ີປະສົບຄວາມສໍາ
ເລັດນໍາກັນ ທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງ. ນີວຍອກ:  The Free Press. 
Thomas J.C. 1995. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມະຫາຊົນ ໃນການຕັດສິນບັນຫາ ຂອງສາທາລະນະຊົນ: ທັກສະ ແລະ 
ຍຸດທະສາດ ແນວໃໝ ່ສໍາລັບ ຜູ້ບໍລິຫານວຽກງານສາທາລະນະຊົນ. ຊານ - ຟຣານຊິສໂກ:  Jossey-Bass. 
 
ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ (ອັງກິດ): ກົມສ່ິງແວດລ້ອມ, ຂົນສ່ົງ ແລະ ພາກພື້ນ. 2000. ການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງມະຫາຊົນ 
ໃນການຕັດສິນບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ສ່ິງແວດລ້ອມ ຂອງທ້ອງຖ່ິນ: ກອງປະຊຸມວຊິາການທ່ີ ນີວຄັນເຊີນ ກ່ຽວກັບ ອະນຸ
ສັນຍາທ່ີ ອາຣຮູກ (Aarhus), ປ້ືມຄູ່ມື ທ່ີດີ ສໍາລັບ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ລອນດອນ: ກົມສ່ິງແວດລ້ອມ, ຂົນສ່ົງ ແລະ 
ພາກພື້ນ. 
 

 



 
 

III. ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການດ້ານການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ສໍາລັບ ແຕ່ລະຮູບແບບ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນ   

 
111. ເປັນເວລາຫາຼຍປີແລ້ວທ່ີ ເອດີບີ ນໍາໃຊ້ຫາຼຍຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ, ແທນທ່ີຈະເປັນເງິນກູ້
ຢືມໃຫ້ໂຄງການໃດໜ່ຶງ ພຽງແຕ່ຮູບແບບດຽວ,  ເພື່ອສ່ົງເສີມການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດແລະການພັດທະນາແບບ
ຢືນຍົງ ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກທ່ີກໍາລັງພັດທະນາ. ຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນເຫຼົ່ານ້ີ ປະກອບມີຄື:  

• ການໃຫ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອພັດທະນານະໂຍບາຍ  
• ການໃຫ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອປັບປຸງຂະແໜງການ  
• ຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນແບບຫາຼຍອົງປະກອບ (MFFs)  
• ເງິນກູ້ຊ່ວຍເຫຼືອແບບສຸກເສີນ  
• ເງິນກູ້ສໍາລັບໂຄງການໃນເຂດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ  
• ໂຄງການທ່ີມສ່ຶີກາງການເງິນຫາຼຍຝ່າຍ (FIs) 
• ແລະການເງິນວສິະຫະກິດທ່ົວໄປ  

 
112. ບົດນ້ີ ຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄ່ືອງມືໃນການວາງແຜນ ຈໍານວນໜ່ຶງ ທ່ີນໍາໃຊ້ 
ຢູ່ໃນແຕ່ລະຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ. 

 

A. ຂອບເຂດການທົບທວນຄືນ ແລະການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ  

113. ຂອບເຂດການທົບທວນຄືນ ແລະການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ (EARF) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກະກຽມ ກ່ອນຄະນະ
ກໍາມະການບໍລິຫານ ຈະອະນຸມັດໂຄງການ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງນິ ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:  
 

• ການໃຫ້ກູ້ຢືມເພື່ອປັບປຸງຂະແໜງການ  

• ຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນແບບຫຼາຍອົງປະກອບ  

• ເງິນກູ້ຊ່ວຍເຫຼືອແບບສຸກເສີນ  
• ເງິນກູ້ສໍາລັບໂຄງການໃນເຂດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ 
 

114. ນອກຈາກທ່ີກ່າວໄວ້ເທີງນ້ັນ, ຮູບແບບອ່ືນໆຂອງຄວາມຊ່ວຍທາງການເງິນ ກ່ໍຖືກຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ີການດໍາເນີນ 

EARFs ເຊ່ັນກັນ. ໃນກໍລະນີ ຮູບແບບທາງການເງິນ ທ່ີມີໂຄງການຍ່ອຍ ຫຼື ອົງປະກອບໂຄງການ ຈະມີການກໍານົດ 

ພາຍຫຼັງຈາກທ່ີໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂຄງການ ຈາກຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ.  
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115.    ຂອບເຂດການທົບທວນຄືນ ແລະການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການຄັດເລືອກ 
ແລະ ຈັດກຸ່ມ, ລະດັບການປະເມີນຜົນກະທົບ, ການກະ ກຽມຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕ້ັງກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ 
ຂ້ັນຕອນໃນການກໍານົດອົງປະກອບ ຫຼ ືໂຄງການຍ່ອຍ ທ່ີຈະຖືກຄັດເລືອກໃນໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ.20

 
   

116. ການທົບທວນຄືນ ຄວາມສາມາດດ້ານວຊິາການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ໃນດ້ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຄວາມ
ຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການດ້ານການປ້ອງກັນຂອງ ເອດີບີ, ບວກໃສ່ການກວດກາລະອຽດຂອງ ເອດີບີ, ມີຄວາມສໍາຄັນຫາຼຍ 
ໂດຍສະເພາະ ຂົງເຂດວຽກງານທ່ີມີການດໍາເນີນ ຂອບເຂດການທົບທວນຄືນ ແລະການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ຍ້ອນ
ວ່າ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການປ້ອງກັນສ່ິງແວດລ້ອມໃຫ້ສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີນ້ັນ ອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດ, ຄວາມມຸ້ງ
ໜ້ັນ, ຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີດີ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການປ້ອງກັນຂອງເອດີບີ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ; ເອດີບີ ຈະປະເມີນຄວາມອາ-
ສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແລະ ຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະໃນການປະຕິບັດລະ-
ບຽບກົດຂອງປະເທດ. ຂອບເຂດການທົບທວນຄືນ ແລະການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ຄວນມີ  ລາຍລະອຽດຄວາມຕ້ອງ
ດ້ານກາເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມາດຕະການປ້ອງກັນສ່ິງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.  
 
117. ສໍາລັບ ໂຄງການກູ້ຢືມເພື່ອພດັທະນາຂະແໜງການ, ນອກຈາກການດໍາເນີນ ຂອບເຂດການທົບທວນຄືນ 
ແລະການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ແລ້ວ, ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ (EIA) ແລະ ການກວດກາສ່ິງ-
ແວດລ້ອມໃນບ້ືອງຕ້ົນ (IEE) ຈະໄດ້ຮັບການກະກຽມ ໃຫໂ້ຄງ ການຍ່ອຍ ຈໍານວນໜ່ຶງໂຄງການຫຼືຫາຼຍກວາ່ນ້ັນ ເພື່ອ
ສ້າງເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີ ໃນການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ສໍາລັບ ໃຊ້ໃນໂຄງການໃນໄລຍະຕ່ໍໄປ. EIAs ແລະ IEEs ສໍາລັບ 
ກຸ່ມຕົວຢ່າງໂຄງການຍ່ອຍ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກະກຽມ ກ່ອນຈະມີການອະນຸມັດເງິນກູ້ ເພື່ອພັດທະນາຂະແໜງການ 
ຈາກຄະນະກໍາມະການບໍລິການ.  ສໍາລັບ ໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ທ່ີຈັດເຂ້ົາໃນໂຄງການກຸ່ມ A ຫຼື ກຸ່ມ B; ເອກກະສານ
ການປະເມີນ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການກະກຽມ ອີງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ ຕາມທ່ີເຫນັດີເປັນເອກກະພາບກັບຜູ້ກູ້
ຢືມ/ລູກຄ້າ ດ່ັງທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ ຂອບເຂດການທົບທວນຄືນ ແລະການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ.  
 

118. ສໍາລັບ ຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນແບບຫຼາຍອົງປະກອບ, ຕ້ອງມ ີ ຂອບເຂດການທົບ

ທວນຄືນ ແລະການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ສໍາລັບໝົດທຸກອົງປະກອບຂອງຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນ
ແບບຫຼາຍອົງປະກອບກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. ນອກ ຈາກນ້ັນ, ເງິນແຕ່ລະພູດຂອງ ຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍ-
ເຫືຼອດ້ານການເງິນແບບຫຼາຍອົງປະກອບ ຈະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ແລະ ຈັດກຸ່ມໂຄງການ ອີງຕາມຜົນກະທົບຕ່ໍ

ສ່ິງແວດ ລ້ອມ, ສ່ວນການຈັດປະເພດຂອງແຕ່ລະພູດແມນ່ ອີງຕາມລະດັບຄວາມອ່ອນໄຫວສູງສຸດ ຂອງອົງການ

ປະກອບໂຄງການ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າວ່າ ໜ່ຶງໃນສາມໂຄງການຍ່ອຍ ທ່ີນໍາໃຊ້ເງິນພູດດຽວກັນຂອງ ຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍ-
ເຫືຼອດ້ານການເງິນແບບຫຼາຍອົງປະກອບ ຖືກຈັດເຂ້ົາໃນກຸ່ມ A, ໝາຍຄວາມໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ທ່ີເຫຼືອນ້ັນ ກ່ໍ

                                                 
20 ສໍາລັບລາຍລະອຽດໂຄງຮ່າງຂອງ  EARF, ເບ່ິງບົດຊ້ອນທ້າຍ ຂອງເອກກະສານຄັດຕິດທີ 1 ຂອງບົດຖະແຫຼງການນະໂຍບາຍປ້ອງກັນ 2009 

ຂອງ ເອດີບີ.  



 
 

ຈະເປັນໂຄງການກຸ່ມ A. ຕາມຫຼັກການແລ້ວ ຈະບ່ໍມກີານຈັດກຸ່ມ ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຮູບແບບ ຮູບແບບຄວາມ
ຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນແບບຫຼາຍອົງປະກອບ.  

 

119. ສໍາລັບເງິນກູ້ຊ່ວຍເຫຼືອແບບສຸກເສີນ; ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຫາຍຍະນະ ແລະ ສຸກເສີນ ປີ 2004 ອະນຸ-
ຍາດໃຫ້ພິຈາລະນາຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ວ່າຈະນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຫຼືບໍ. ໃນກໍລະນີນ້ີ, 
ຂອບເຂດການທົບທວນຄືນ ແລະການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີກໍານົດປະເພດໂຄງການ ສໍາລັບຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ຈະຖືກ
ນໍາໃຊ້, ແລະ EIA ຫຼ ື IEE ຕ້ອງໄດ້ຮັບການດໍາເນີນ ພາຍຫຼັງທ່ີຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ອະນຸມັດໂຄງການ ແຕ່ວ່າ
ຕ້ອງເຮັດກ່ອນ ມີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຢູ່ພາກສະໜາມ. ນີກ່ໍເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີການເບີກຈ່າຍທຶນຈາກໄວວາ 
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຮີບດ່ວນ. ບົດລາຍງານແລະຂ້ໍສະ ເໜີຂອງທ່ານປະທານ (RRP) ຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍເຫດຜົນວ່າ 
ເປັນຫຍັງຈ່ິງຂໍອະນຸຍາດ ທ່ີຈະບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນນະໂຍບາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.  
 
120. ສໍາລັບ ເງິນກູ້ໃຫ້ໂຄງການໃນເຂດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ; ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວ ແມນ່ເປັນໄປບ່ໍ
ໄດ້ທ່ີຈະດໍາເນີນການ EIA ຫຼື IEE ກ່ອນມກີານອະນຸມັດຈາກຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ. ໃນກໍລະນີນ້ີຂອບເຂດການ
ທົບທວນຄືນ ແລະການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມຕ້ອງໄດ້ຮັບດໍາເນີນ ແລະ ສ່ົງເພື່ອເຫັນບ່ອນອີງ ໃນການອະນຸມັດ, ແທນ
ເອກກະສານ EIA ຫຼ ືIEE. RRP ຕ້ອງໄດ້ອະທິ ບາຍເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງຈ່ິງຂໍອະນຸຍາດ ທ່ີຈະບ່ໍປະຕິບັດຕາມມາດ-
ຕະຖານຂ້ັນຕອນນະໂຍບາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ EIA ຫຼ ືIEE ຄວນຈະຖືກດໍາເນີນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ກ່ອນວຽກກ່ໍສ້າງ
ຈະເລ່ີມຕ້ົນ.  
 
121. ໃນກໍລະນີທ່ີ ໂຄງການຍ່ອຍ ຫຼ ືອົງປະກອບໂຄງການ ເກີດຂ້ຶນ ພາຍຫຼັງ ການອະນຸມັດຂອງຄະນະກໍາມະການ
ບໍລິຫານ ແລະ ມຄີວາມຈໍາກັດດ້ານຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອງສາມາດສ່ົງຂອບເຂດການທົບ
ທວນຄືນ ແລະການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມແທນທ່ີແຜນ ການປ້ອງກັນຂອງໂຄງການຍ່ອຍຫຼືອົງປະກອບ ຂອງໂຄງການ
ດ່ັງກ່າວນ້ັນ. RRP ຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງຈ່ິງຂໍອະນຸຍາດ ທ່ີຈະບ່ໍປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂ້ັນ
ຕອນນະໂຍບາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ການປະເມີນດ້ານສັງຄົມແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ຕ້ອງໄດ້ຖືກກະກຽມ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ 
ກ່ອນຈະມີການເລ່ີມກິດຈະກໍາຕົວຈິງ ຢູ່ສະໜາມ.  
 
B. ການປະເມີນຍຸດທະສາດດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ  

122. ຕ້ອງມີການປະເມີນຍຸດທະສາດສ່ິງແວດລ້ອມ (SEA) ຖ້າຫາວ່າ ໂຄງການໃດໜ່ຶງຫາກພົວພັນກ່ຽວກັບການ
ພັດທະນາ ຫຼ ືການປ່ຽນແປງ ດ້ານນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ຫຼ ືແຜນງານ ທ່ີມີຜົນກະທົບທ່ີສໍາຄັນ ໃນລະດັບພາກພື້ນ ຫຼື 
ຂະແໜງການ (ເຊ່ັນ: ໂຄງການກຸ່ມ A ທ່ີໃຊ້ເງິນກູ້ຮູບແບບພັດທະນານະໂຍບາຍ). SEA ແມ່ນເຄ່ືອງມື ໃນການປະ
ເມີນຜົນ ຂອງການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ ຂອງຂະແໜງການໃດໜ່ຶງ ທ່ີພົວພັນກັບສ່ິງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ສະພາບ
ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາແລະສັງຄົມ. ເປ້ົາໝາຍຕ້ົນຕ່ໍຂອງ SEA ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍສ່ົງເສີມການພັດທະນາ ໃຫມ້ີ
ຄວາມເໝາະສົມ. SEA ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີມຸມມອງດ້ານຄຸນນະພາບ ຫາຼຍກວາ່ EIA, ແລະ ເບ່ິງບັນຫາຄວາມຢືນຍົງໃນ
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ລັກສະນະທ່ີກວາ້ງຂວາງກວາ່ ການປະເມີນອ່ືນໆທ່ີເຮັດໃນລະດັບໂຄງການ. ສໍາຄັນທ່ີສຸດ ແມ່ນຂ້ໍມູນແລະທິດທາງ
ຍຸດທະສາດ ທ່ີກໍານົດຜ່ານທາງ SEA ຈະຖືກຫຜັນຂະຫຍາຍລົງຫາລະດັບຕັດສິນໃຈ, ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການ
ປະເມີນຢູ່ພາຍໃນໂຄງການໃດໜ່ຶງ. SEA ແມ່ນວຽກໜ່ຶງທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ຫາຼຍຂະແໜງການ. ສະນ້ັນ ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ຊ່ັງຊາ ຈຸດດີ-ຈຸດອ່ອນ ແລະວທີິການນໍາໃຊ້ ເພື່ອໃຫປ້ະສົບຜົນສໍາເລັດ ແຕ່ລະຈຸດປະສົງ. ສ່ິງສໍາຄັນອີກສ່ິງໜ່ຶງແມ່ນ 
SEA ເປັນກາລະໂອກາດທ່ີດີ ໃນການຕ່ືມມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫຂ້ະບວນການຕັດສິນໃຈ.  
 

123. ມີຫາຼຍໆ ວິທີການແລະເຕັກນິກ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ SEA. ສ່ິງສໍາຄັນ ຕ້ອງເລືອກເອົາວທີິການແລະເຕັກ-
ນິກ ທ່ີເໝາະສົມທີສຸດ ສໍາລັບປະເພດຂອງການປະເມີນຂອງພວກເຮົາ.21

 
  

124. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີວິທີການ SEA ຢ່າງຫຼວງຫາຼຍ; ແຕ່ມພີຽງເງື່ອນໄຂຈໍານວນໜ່ຶງເທ່ົານ້ັນ ທ່ີຈໍາເປັນໃນການ-
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ SEA. ບັນຊີລາຍການລຸ່ມນ້ີ ໄດ້ຮັບການສັງລວມມາຈາກ ເງື່ອນໄຂຂ້ັນພື້ນຖານທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ແລະ
ຍອມຮັບຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍອົງການສາກົນເພື່ອການປະເມນີຜົນກະທົບ.22

 
 

• SEA ເປັນວິທີການໜ່ຶງທ່ີເໝາະສົມ ໃນລະດັບເປ້ົາໝາຍ. ວທີິການການນໍາໃຊ້ຂອງມັນແມນ່ຂ້ຶນກັບ
ແຕ່ລະສະພາບການການກໍານົດເປ້ົາໝາຍ ເຊ່ັນກັນ ແຕ່ວ່າ ບ່ໍເໝາະສໍາລັບ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັນ 
(ເຊ່ັນ: ບ່ໍຄວນພະຍາຍາມ ເຮດັໃຫ້ສະພາບການຂອງ SEA ແທດເໝາະດັບວທີິການນໍາໃຊ້)  

• SEA ແມ່ນວທີິການທ່ີໃສ່ຈຸດປະສົງ. ການປ່ຽນດ້ານແຜນງານ, ແຜນການແລະນະໂນບາຍ ລວມມີ
ຈຸດປະສົງຕ່າງໆ ຊ່ຶງຈະເປັນສ່ິງທ່ີຕ້ອງການໃຫສໍ້າເລັດ, ແລະSEA ແມ່ນເຄ່ືອງມຊ່ືວຍໃຫ້ພວກເຮົາ 
ບັນລຸຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານ້ີ.  

• SEA ແມ່ນວີທີການແນ່ຄວາມຢືນຍົງ. ມັນເປັນວທີີກາທ່ີມຜົີນໃນໄລຍະຍາວ. ບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນການ
ແຊກແຊງໃຫ້ມຜົີນໄດ້ຮັບໃນປະຈຸບັນເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ມັນຍັງເປັນຕົວສະໜອງຂ້ໍມູນ ເພື່ອແນະນໍາຂ້ັນ
ຕອນລວມ ໃດໜຶ່ງ ໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ ໃນໄລຍະຍາວ.  

• SEA ແມ່ນ ວທີິການທ່ີມີຄວາມລະອຽດຄົບຖ້ວນໃນດ້ານຂອບເຂດໜ້າທ່ີ. ມັນເປັນເຄ່ືອງມີ ທ່ີລວບ
ລວມເອົາ ແຕ່ລະປັດໄຈສໍາຄັນທັງໝົດ. ແຕ່ວ່າ ຄວາມລະອຽດຄົບຖ້ວນນ້ັນ ບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າ ມີພຽງ
ແຕ່ຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ.  

• SEA ແມ່ນແນ່ໃສ່ລະດັບຕັດສິນໃຈ. ມັນບ່ໍແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ການວເິຄາະຂ້ໍມູນໃດໜ່ຶງເທ່ົານ້ັນ ແຕ່
ມັນເປັນເຄ່ືອງມືທ່ີຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ການຕັດສິນໃຈໃດ ທ່ີSEA ພະຍາຍາມໃຫ້ເກີດຂ້ຶນ, ຫຼ ື
ນະໄຍບາຍໃດ ຫຼື ແຜນການໃດ ທ່ີສາມາດປັບປຸງໃຫ້ດີຂ້ຶນກວາ່ເກ່ົາ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ວທີິການຕ່າງໆ
ຂອງ SEA.  

                                                 
21 ບັນຊີລາຍການເອກກະສານອ້າງອີງ ຢູ່ທ້າຍບົດ ຈະສະເໜີຄໍາແນນໍາ ກ່ຽວກັບ ບ່ອນຊອກຫາຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບ ວິທີການ, ເຕັກນິກການນໍາໃຊ ້
ແລະ ຕົວຢ່າງຕ່າງໆໆ ຂອງ SEA.  
22 http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/sp1.pdf 



 
 

• SEA ແມ່ນວທີິການແບບຮອບດ້ານ. ມັນເປັນຂ້ັນຕອນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມີການປະເມນີດ້ານສ່ິງ-
ແວດລ້ອມໃນລະດັບຍຸດທະສາດ ຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍແນ່ໃສ່ການພັດທະນາທ່ີຢືນຍົງ, ແລະຄໍານຶງ
ຢ່າງເລິກເຊິງ ກ່ຽວກັບການພົວພັນພາຍໃນລະຫວາ່ງ ສັງຄົມ, ລະບົບຊິວະວທິະຍາແລະປັດໄຈດ້ານ
ເສດຖະກິດ.  

• SEA ແມ່ນວິທີການແບບມີສ່ວນຮວ່ມ. ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບ EIA ທ່ົວໄປ ຍ້ອນວ່າມັນລວມ
ເອົາຄໍາຄິດເຫັນແລະທັດສະນະຕ່າງໆຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະເປີດໃຫ້ມກີານສົນທະນາພາຍ
ໃນກຸ່ມບຸກຄົນທ່ີກ່ຽວຂອງກັບບັນຫາໃດໜ່ຶງ. ວທີິການນ້ີ ບ່ໍແມນ່ວທີິການທ່ີນໍາພາໂດຍຊ່ຽວຊານແລະ
ໄປຊອກຫາຄໍາຕອບຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ວ່າມັນເປັນວທີິການທ່ີ ເປີດໂອກາດໃຫ້ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜູ້ຊອກຫາຄໍາຕອບ ກ່ຽວກັບ ຂ້ໍຂ້ອງໃຈຂອງພວກເຂົາ. 

 
C. ລະບົບຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMS) 

125. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ໂຄງການເງິນກູ້ຢືມທ່ົວໄປ ແມ່ນໂຄງການລົງທຶນໂດຍກົງ, ສ່ວນເງິນກູ້ຢືມ ໃຫ້ອົງກອນສ່ື
ກາງທາງການເງິນ (FI) ແມນ່ການລົງທຶນທາງອ້ອມ. ເອດີບີ ສະໜອງທຶນໃຫ້ອົງກອນສ່ືກາງທາງການເງິນ (FI) ທ່ີ
ເໝາະສົມ ເພື່ອປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມຂ້ັນສຸດທ້າຍ ສໍາລັບ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆ ບົນພື້ນຖານຄວາມ
ສ່ຽງທາງສິນເຊ່ືອຂອງ FI ເອງ.23 ເອດີບີ ບ່ໍມພີາລະບົດບາດ ໃນການຕິດຕາມຊ້ີນໍາໂຄງການຍ່ອຍ ທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກ 
FI,24

 

 ພາລະບົດບາດນ້ີ ຂ້ຶນກັບ FI ໂດຍກົງ ຊ່ຶງຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີເກີດ
ຈາກໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆ.  

126. FI ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມລີະບົບຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ (ESMS) ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ແທດ-
ເໝາະ ກັບປະເພດແລະລະດັບຄວາມສ່ຽງ ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນຈາກແຜນດໍາເນີນທຸກລະກິດຂອງພວກເຂົາ ໃນອະນາ-
ຄົດ, ແລະຄວນຮັກສາລະບົບນ້ີໄວ ້ໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງລະບົບຄຸ້ມຄອງລວມ ຂອງຕົນ. ເອດີບີ ແລະ FI ຈະເຫັນ
ດີເປັນເອກກະພາບນໍາກັນເສຍກ່ອນ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມ ESMS ແລະຂ້ັນຕອນໃນການທົບທວນຄືນໂຄງການ
ຍ່ອຍ ຂອງ ເອດີບີ ກ່ອນຈະມກີານອະນຸມັດການລົງທຶນ ຈາກຄະນະກໍາມະກອນບໍລິຫານ. ESMS ທ່ີນໍາໃຊ້ໂດຍ FI 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ເອດີບີ ກ່ອນຈະມເີບີກຈ່າຍເງິນພູດທໍາອິດ.  
 
127. ຖ້າວ່າ FI ສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍກຸ່ມ A, EIA ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກະກຽມ. ສ່ວນໂຄງການຍ່ອຍກຸ່ມ B, 
ຕ້ອງສ່ົງບົດລາຍງານການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ອີງຕາມລະບຽບຫຼັກການຂອງລັດຖະບານ. ສ່ິງສໍາຄັນ ຕ້ອງມີເອກກະ
ສານ EIA ແລະ/ຫຼ ືບົດລາຍງານການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ກ່ອນຈະມີການອະນຸມັດໂຄງການຍ່ອຍ.  

 

                                                 
23 ປ້ືມຄູ່ມກີານປະບັດງານ (OM) ພາກທີ D6/BP ວ່າດ້ວຍ ສ່ືກາງທາງດ້ານການເງີນ  
24 ສໍາລັບນໍາໃຊໃ້ນກໍລະນີຂອງອົງກອນສ່ືກາງທາງການເງິນ, “ໂຄງການຍ່ອຍ” ໝາຍເຖິງ ກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດ ທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກ 

ອົງການສຶ່ືກາງທາງການເງິນ (ອີງຕາມ OM ພາກທີ F1/BP).  
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128. ການເງິນວສິະຫະກິດທ່ົວໄປ, ອີງຕາມຊ່ືຂອງມັນແລ້ວ, ແມນ່ການລົງທຶນທາງວສິະຫະກິດ.25

 

 ອີງຕາມຫຼັກ-
ການການເງິນວສິະຫະກິດທ່ົວໄປ, ມັນຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ີການກວດສອບ ESMS ຂອງບໍລິສັດວສິະຫະກິດ. ຖ້າວ່າການ
ກວດສອບ ພົບເຫັນບັນຫາໃດໜ່ຶງ, ຕ້ອງສ້າງແຜນປະຕິບັດງານ ເພື່ອແກ້ໄຂ ໂດຍມກໍີານົດເວລາໃນການປະຕິບັດ ຢ່າງ
ຈະແຈ້ງ ແລະຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການ ຕອບສະໜອງຢ່າງຖືກ ຕ່ໍກັບຂ້ໍຜູ້ກມັດ, ຈຸດປະສົງແລະຫຼັກການຕ່າງໆຂອງ 
SPS ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ທ່ີເໝາະສົມ. ແຜນປະຕິບັດງານນ້ີ ຕ້ອງເຊ່ືອມສານເຂ້ົາໄວ້ ໃນ ESMS ຂອງວສິະຫະກິດ 
ຂອງລູກຄ້າ. ຖ້າເຫັນວ່າຈໍາເປັນ, ຈະມກີານກວດສອບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ ກ່ອນ
ຈະມີການອະນຸມັດການລົງທຶນ ຈາກຄະນະກໍາມະກອນບໍລິຫານ. 

D. ການກວດສອບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ  

129. ໃນບາງຄ້ັງ ເອດີບີ ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລ້ວ ຫຼື ກໍາລັງຢູ່ໃນໄລຍະກ່ໍສ້າງ. 
ໂຄງການເຫຼົ່າດ່ັງກ່າວນ້ີ ອາດຈະກ່ໍສ້າງແລ້ວສ່ວນໃດໜ່ຶງ ຫຼື ກໍາລັງຈະລິເລ່ີມການກ່ໍສ້າງ ໂດຍບ່ໍມີມາດຕະການປ້ອງ
ກັນສ່ິງແວດລ້ອມຢ່າງພຽງພໍ. ໃນກໍລະນີນ້ີ ໂຄງການຈະຕ້ອງນໍາໃຊ້ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ໃນກໍລະນີ 
ທ່ີໄດ້ລ່ິເລ່ີມວຽກກ່ໍສ້າງແລ້ວ ຕ້ອງເຮັດການກວບສອບຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ເພື່ອກໍານົດວ່າ 
ໂຄງການເຫຼົ່ານ້ັນ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ປ້ອງກັນສ່ິງແວດລ້ອມຂອງ ເອດີບີ ແລະລະບຽບກົດໝາຍຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກ
ຄ້າ ຫຼບໍື. ຖ້າຫາກພົບວ່າ ໂຄງການຍັງບ່ໍທັນມີມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງສ້າງແຜນປະຕິບັດງານດັດ-
ແກ້ ແລະສ່ົງໃຫ້ ເອດີບີ ຮັບຮອງ. ແຜນປະຕິບັດງານ ຕ້ອງກໍານົດ ມາດຕະການແກ້ໄຂ, ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ສໍາລັບ
ແຕ່ລະກິດຈະກໍາ, ແລະກໍານົດເວລາໃນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫສໍ້າເລັດ. ເອດີບີ ເຂ້ົາໃຈວ່າ ໂຄງການຈໍານວນໜ່ຶງ ມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນດັດແກ້ວຽກງານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ. ຖ້າຕົກໃນກໍລະນີນ້ີ, ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງເຮັດ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງປະເທດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບ່ໍເຄັ່ງຄັດເທ່ົາກັບລະບຽບຂອງເອດີ
ບີວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນສ່ິງແວດລ້ອມ ກ່ໍຕາມ. ຂ້ໍມູນດັດແກ້ແລະການປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ ຕ້ອງຖືກ
ບັນທຶກໄດ້ແຜນປະຕິບັດ. ການກວດສອບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະແຜນປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບມາດຕະການດັດແກ້ໃຫ້
ຖືກຕ້ອງ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີ ກ່ອນຈະມີການອະນຸມັດໂຄງການ ຈາກຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ.  

 
130. ຖ້າໂຄງການໃດໜ່ຶງ ມກິີດຈະກໍາຍົກລະດັບ ຫຼືຂະຫຍາຍ ວຽກກ່ໍສ້າງໃດໜ່ຶງຂອງໂຄງການ ທ່ີອາດຈະສ່ົງຜົນ
ກະທົບສ່ິງແວດລ້ອມ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງນໍາໃຊ້ແລະຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການດ້ານການ
ວາງແຜນ ແລະການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ຂອງ ເອດີບີ ຄຽງຄູ່ກັບກັບ ການກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງອ່ືນໆ.  
  

                                                 
25 ພາຍໄຕ້ຫັຼກການການເງິນວິສະຫະກິດ, “ແຫ່ຼງທຶນຕ້ົນຕ່ໍ ສໍາລັບຈ່າຍຄືນໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ ແລະເຈ້ົາໜີ້ ແມ່ນມາຈາກບໍລິສັດສະໜບັສະໜນູ, ໂດຍ

ຜານທາງການສະໜອງໃບດຸນດ່ຽງບັນຊີທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ, ບ່ໍແມ່ນເປັນພາລະຂອງໂຄງການ ແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ” (ອີງຕາມ “ການໃຫ້ທຶນ
ຊວ່ຍເຫືຼອໂຄງການ ຢູ່ໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ,” ການຮ່ວມມືທາງການເງິນສາກົນ, 1999) 



 
 

E. ຕາຕະລາງຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ  

131. ເອດີບີ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ສ້າງຕາຕະລາງຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ສໍາລັບໂຄງການກູ້ຢືມເພື່ອສ້າງນະໂຍບາຍ. 
ຕາຕະລາງຕ້ອງ ສະເໜີຂ້ໍມູນຜົນກະທົບຕ້ົນຕ່ໍຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີຕິດພັນນະໂຍບາຍທ່ີຖືກສະເໜີ, ແລະມາດຕະການ
ບັນເທົາຕ່າງໆ ທ່ີຈະໄດ້ຮັບການດໍາເນີນ. ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີແມ່ນຜະລິດຕະພັນສັງລວມ ການປະເມນີຜົນກະທົບ ທ່ີເກີດຈາກ
ແຕ່ລະນະໂຍບາຍແລະບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂ ຊ່ຶງແມ່ນໜ່ຶງໃນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການຂອງ SPS. ບັນຫານ້ີ ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກໂຄງການກູ້ຢືມທ່ົວໄປ, ໂຄງການກູ້ຢືມເພື່ອສ້າງນະໂຍບາຍ ຈະບ່ໍປະກອບມີກິດຈະກໍາໂດຍກົງ 
ແຕ່ວ່າມັນເນ້ັນໜັກໃສ່ ການປະຕິຮູບດ້ານນະໂຍບາຍ. ສໍາລັບໂຄງການຮູບແບບນ້ີ ກ້ອນທຶນຈະຖືກເບີດຈ່າຍຢ່າງໄວ-
ວາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ ທ່ີມຜົີນກະທົບທາງກວາ້ງ ຕ່ໍຂະແໜງການແລະເສດຖະກິດ.  

 
132. ຕາຕະລາງຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ຄວນມີ ຕົວຊ້ີວັດດ້ານຄຸນນະພາບ ຂອງບັນຫາຜົນກະທົບ ທ່ີອາດຈະ
ເກີດຂ້ຶນ, ແລະເຫດຜົນໂດຍຫຍ້ໍ ກ່ຽວກັບຄາດຄະເນ. ມາດຕະການແກ້ໄຂ ທ່ີເຫັນດີເປັນເອກກະພາບນໍາກັນ ລະຫວາ່ງ
ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເອດີບີ ຈະຖືກສັງລວມເຂ້ົາເປັນ ເງື່ອນໄຂຂອງການກູ້ຢືມ. ຕາຕະລາງສັງລວມນະໂຍບາຍ ແມ່ນມີຄວາມ
ຈໍາເປັນ ກ່ອນຈະມກີານອະນຸມັດເງິນກູ້ ໂດຍຄະນະກໍາມະການບໍລິການ.  

 
ຕາຕະລາງ 2.  ຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ ດ້ານການປ້ອງກັນ

ສ່ິງແວດລ້ອມ  

 

ຮູບແບບ ຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອ
ດ້ານການເງນິ 

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການດ້ານ
ການປ້ອງກັນ 

ການກະຕຸ້ນດ້ານນະໂຍບາຍ  ກໍານົດເວລາ 

ການໃຫກູ້້ຢືມ ເພື່ອພັດທະ 
ນານະໂຍບາຍ  
 

ຕາຕະລາງຜົນກະທົບດ້ານ
ສ່ິງແວດລ້ອມ  
 
SEA (ຖ້າເໝາະສົມ)  

ໂຄງການກູ້ຢືມເພື່ອພັດທະນານໂຍ
ບາຍທັງໝົດ ທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການກຸ່ມ A 
ຫຼື B 
 
ການພັດທະນາ ຫຼື ປ່ຽນແປງ ນະໂຍ-
ບາຍ, ແຜນງານ, ຫຼື ແຜນການ ທີ່
ອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ 
ຕ່ໍສິງ່ແວດລ້ອມ ໃນລະພາກພື້ນ ຫຼື 
ຂະແໜງການ (ໂຄງການກຸ່ມ A)  

ກ່ອນການອະນຸມັດ 
ໂຄງການ  
 
ກ່ອນການອະນຸມັດ 
ໂຄງການ  

ການໃຫກູ້້ຢືມ ເພື່ອປັບປຸງ
ຂະແໜງການ  
 

EARF ສໍາລັບ ໂຄງການ  
 
 
EIA/IEE ສໍາລັບ ຊຸມຕົວຂອງ 
ໂຄງການຍ່ອຍ  

ຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ທີ່
ອາດຈະເກີດຂ້ຶນ  
 
ໂຄງການຍ່ອຍກຸ່ມ A/B  
 

ກ່ອນການອະນຸມັດ 
ໂຄງການ  
 
ກ່ອນການອະນຸມັດ 
ໂຄງການ  
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EIA/IEE ສໍາລັບ 
ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນໄລຍະຕ່ໍໄປ   

 
ໂຄງການຍ່ອຍກຸ່ມ A/B 

 
ກ່ອນການອະນຸມັດ 
ໂຄງການ  

ຮູບແບບຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອ
ດ້ານການເງນິແບບຫຼາຍອົງ
ປະກອບ (MFFs) 

EARF ສໍາລັບແຕ່ລະ MFF 
 
 
SEA  ສໍາລັບໂຄງການ 
(ຖ້າເໝາະສົມ)  
 
EIA/IEE ສໍາລັບເງນິພຸດທາໍອິດ  
 
 
 
EIA/IEE ສໍາລັບເງນິພູດຕ່ໍມາ  

ກະກຽມພູດເງນິ ພາຍຫຼັງຈາກ ຄະ-
ນະກໍາມະການບໍລິຫານ ອະນຸມັດ  
 
MFF ທີ່ອາດສ່ົງຜົນກະທົບ ໃນລະ 
ດັບພາກພື້ນແລະຂະແໜງການ  
 
ຮ່ວງເງິນ ທີ່ອາດສ່ົງຜົນກະທົບ 
ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ (ໂຄງການກຸ່ມ A 
ຫຼື B) 
 
ຮ່ວງເງນິໃນໄລຍະຕ່ໍມາ ທີ່ອາດສ່ົງ
ຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ 
(ໂຄງການກຸ່ມ A ຫຼື B) 
 

ກ່ອນການອະນຸມັດ 
MFF  
 
ກ່ອນການອະນຸມັດ 
MFF  
 
ກ່ອນການອະນຸມັດ 
MFF  
 
 ພາຍຫຼັງການອະນຸມັດ 
MFF ແຕ່ວ່າ 
ກ່ອນມີການອະນຸມດັ 
ແຕລະເງີນແຕ່ລະຮ່ວງ 
 

ເງນິກູ້ຊວ່ຍເຫຼືອແບບສຸກ
ເສີນ ແລະ ເງນິກູ້ສໍາລັບໂຄງ 
ການໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກຄວາມ ຂັດແຍ່ງ  
 

EARF 
 
 
EIA/IEE ສໍາລັບ ໂຄງການ
ຍ່ອຍ  

ໂຄງການກຸ່ມ A ຫຼື B 
 
 
ໂຄງການຍ່ອຍຫຼືອົງປະກອບ 
ໂຄງການ ກຸ່ມ A ຫຼື B. 

ກ່ອນການອະນຸມັດ 
ໂຄງການ  
 
ກ່ອນການອະນຸມັດ 
ຈາກຄະນະກໍາມະການ 
ບໍລຫິານ  

ການລົງທຶນ ທີ່ມສ່ຶີກາງການ
ເງນິຫຼາຍຝ່າຍ (FIs) 

 

ESMS 
 
 
 
 
 
EIA 
 
 
 
 
 
ບົດລາຍງານການປະເມນີສ່ິງ-

ຜົນກະທົບທາງລົບ ທີ່ອາດຈະເກີດ
ຂ້ຶນ  
 
 
 
 
 
ຜົນກະທົບທາງລົບ ທີ່ອາດຈະເກີດ
ຂ້ຶນ ຈາກໂຄງການຍ່ອຍ (ກຸ່ມ A)  
 
  
 
 

ກະກຽມ ESMS ແລະ
ເປັນເອກພະພາບນໍາ
ກັນ ກ່ອນອະນຸມັດ
ໂຄງການ, ແລະມີການ
ນໍາໃຊ ້ກ່ອນການເບີກ
ຈ່າຍຄ້ັງທີ່ອິດ  
 
ພາຍຫຼັງ ເອດີບີ 
ອະນຸມັດໂຄງການ 
FIF, ແຕ່ວ່າ 
ກ່ອນມີການຮັບຮອງ 
ໂຄງການຍ່ອຍ   
 



 
 

ແວດລ້ອມ ອີງຕາມລະບຽບຫຼັກ
ຂອງລັດຖະບານ  

ໂຄງການຍ່ອຍກຸ່ມ B  ພາຍຫຼັງ ເອດີບີ 
ອະນຸມັດໂຄງການ 
FIF, ແຕ່ວ່າ 
ກ່ອນມີການຮັບຮອງ 
ໂຄງການຍ່ອຍ  

ການວິສະຫະກິດທົ່ວໄປ  ການກວດສອບ ESMS ຂອງ 
ວິສະຫະກິດ  
 
 
ແຜນປະຕິບັດ ເພື່ອດັດສ່ິງທີ່ບ່ໍ
ສອດຄ່ອງ  

ການສະໜອງທຶນວິສະຫະກິດທົ່ວ
ໄປ, ເງນິລົງທຶນ ຫຼື ຮຸ້ນສ່ວນ ໃຫ້
ໂຄງການກຸ່ມ AຫຼືB,  
 
ການກວດ ພົບເຫນັ ຈຸດທີ່ສ່ອດຄ່ອງ
ກັບ ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຂອງ ເອດີບີ  

ກ່ອນການອະນຸມັດ 
ໂຄງການ  
 
 
ກ່ອນການອະນຸມັດ 
ໂຄງການ 

ໂຄງການໃນຮູບແບອ່ືນໆ  
 

ການກວດສອບດ້ານສ່ິງແວດ-
ລ້ອມ  
 
 
 
ແຜນປະຕິບັດ ເພື່ອດັດສ່ິງທີ່ບ່ໍ
ສອດຄ່ອງ 
 
 

ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ/ຫຼື ໂຄງການ 
ກຸ່ມ A ຫຼື B ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນວຽກກ່ໍ-
ສ້າງ ຫຼື ວຽກກ່ໍສ້າງ ສໍາເລັດແລ້ວ  
 
ການກວດ ພົບເຫນັ ຈຸດທີ່ສ່ອດຄ່ອງ
ກັບ ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຂອງ ເອດີ
ບີ.  
 

ກ່ອນການອະນຸມັດ 
ໂຄງການ 
 
 
ກ່ອນການອະນຸ-
ມັດຈາກຄະນະກໍາມະ 
ການບໍລິຫານ  
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IV. ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຂອງຊຸມຊົນ  

133. ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກໝາຍເຖິງການປ້ອງກັນພະນັກງານກໍາມະກອນ; ເປັນຕ້ົນ
ແມ່ນ ພະນັກງານກໍາມະກອນສັນຍາຈ້າງ ແລະພະນັກງານອ່ືນໆ ທ່ີເຮັດໜ້າວຽກງານຢູ່ພາຍໃນເຂດໂຄງການ ຫຼື ທ່ີເຮັດ
ການບໍລິການຕ່າງໃຫໂ້ຄງການ (ເຊ່ັນ  ຄົວກິນ, ເຮັດຄວາມສະອາດ); ຈາກອຸບັດຕິເຫດ, ການໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼື ການ
ເຈັບປ່ວຍ ທ່ີຕິດພັນກັບສ່ິງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ.26

   

 ສ່ິງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ຈາກ
ອຸປະກອນໃດໜ່ຶງ (ເປັນຕ້ົນແມນ່ ວັດສະດຸຫຼທືາດເຄມີ, ຊິວະພາບ, ກາຍະພາບ), ສະພາບການເຮັດວຽກຫຼສ່ິືງແວດ-
ລ້ອມ (ເຊ່ັນ ສະພາບແວດລ້ອມທ່ີບ່ໍອົກຊີເຈນພຽງພ,ໍ ອຸ່ນຫະພູມສູງເກີນໄປ, ລະບົບລະບາຍອາກາດບ່ໍເໝະສົມ, ແສງ
ສະຫວາ່ງບ່ໍພຽງພ,ໍ ລະບົບໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ຂຸມອຸໂມງທ່ີບ່ໍມີໄມຄ້ໍ້າ) ຫຼື ຂ້ັນຕອນໃນການເຮັດວຽກ (ເຊ່ັນ ເຄ່ືອງມື, 
ເຄ່ືອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ).  

134. ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ ໝາຍເຖິງການປ້ອງກັນຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນຈາກສ່ິງທ່ີເປັນ
ອັນຕະລາຍທ່ີຕິດພັນກັບໂຄງການ (ເຊ່ັນ ນ້ໍາຖ້ວມ, ດິນເຈ່ືອນ ຫຼື ໄພທໍາມະຊາດອ່ືນໆ) ຊ່ຶງວ່າອາດຈະຖືກກະຕຸກຊຸກຍູ້
ໃຫ້ມລີະດັບຄວາມຮຸນແຮງ ເພີ່ມຂ້ຶນ ຈາກກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ, ພະຍາດ, ແລະອຸບັດຕິເຫດການເປ້ເພ ຫຼ ືຫຼັກລ້ົມ 
ຂອງໂຄງສ້າງໂຄງການ ເຊ່ັນ ເງື່ອນໄຟຟ້າ. ກິດຈະກໍາໂຄງການອາດຈະເປັນສ່ວນປະກອບທາງກົງ, ທາງອ້ອມ ຫຼ ືສະ
ສົມໃນການປ່ຽນແປງເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີອັນຕະລາຍ. ບັນຫາສໍາຄັນທ່ີມັກມາກັບໂຄງການພັດທະນາຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕ່ໍຈາກກໍາລັງແຮງງານໄປຫາຊຸມຊົນທ່ີອາໄສຢູ່ອ້ອມຂ້າງ. ການແຜ່ລະບາດຂອງພະ-
ຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນເຊ່ັນ ພະຍາດເອດ/ເຊ້ືອເອຈໄອວ ີ ກ່ໍເປັນໜ່ຶງໃນບັນຫາສໍາຄັນ, ແລະພະຍາດລະບາດທາງ-
ນ້ໍາ ທ່ີເກີດຈາກການບໍລິໂພກທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ແລະຕົວນໍາເຊ້ືອພະຍາດອ່ືນໆເຊ່ັນ ພະຍາດມາເລເລັຍ ກ່ໍອາດຈະເປັນໜ່ຶງ
ໃນຜົນກະທົບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ. ຕົວຢ່າງ: ຂຸມຈາກການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮທ່ີ່ມີນ້ໍາອ່ັງອາດສ່ົງເສີມໃຫ້ມີການເພີ່ມຈໍາ-
ນວນຍຸງນໍາເຊ້ືອມາເລເລັຍ. ການຍົກຍ້າຍເຂ້ົາມາຂອງກໍາມະກອນໃນໄລຍະການກ່ໍສ້າງອາດຈະຜົນກະທົບຕ່ໍການບໍລິ-
ໂພກແລະການຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອ ຂອງທ້ອງຖ່ິນ,ແລະອາດຈະເປັນຜົນກະທົບຕ່ໍເນ່ືອງໃສ່ການຈໍລະຈອນເຮັດໃຫມ້ີ
ການສັນຈອນໜາແໜ້ນ ແລະມີຈໍານວນ ອຸບັດຕິເຫດຮາ້ຍແຮງ ເພີ່ມຂ້ຶນ. ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານ້ີ ອາດເປັນສາເຫດໃຫ້ໂຄງ-
ການໄດ້ຮັບຄວາມຫຼ້າຊາ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະທໍາລາຍສາຍພົວພັນທ່ີດີ ກັບຊຸມຊົນ. ສະນ້ັນ ຄວນມີລະບົບ
ການຄຸ້ມຄອງສະຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຢ່າງເໝາະສົມ ຊ່ຶງມັນສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີບ່ໍຈໍາເປັນ, 
ແລະຊ່ວຍໂຄງການມພີາບພົດທ່ີດີ ໃນສາຍຕາຂອງຊຸມຊົນ.  
 

                                                 
26  ປອດໄພແລະສຸຂະພາບໃນການເຮັດວຽກ ບ່ໍຄືກັນກັບ ສິດທິຂ້ັນພ້ືນຖານຂອງແຮງງານ. ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານການປ້ອງກັນ 1 

(SR1) ຂອງ SPS ບ່ໍໄດ້ລວມເອົາ ສິດທິຂ້ັນພ້ືນຖານຂອງແຮງງານ ເຊັ່ນ: (i) ສິດພ້ືນຖານໃນຕ້ັງສະມາຄົມ ແລະຖືກຮັບຮູ້ສິດໃນການເຈລະຈາ
ຕ່ໍລອງໃນນາມສະມາຄົມ, (ii) ການລົບລ້າງທຸກຮູບແບບການບັງຄັບຫືຼກົດຂ່ີແຮງງານ, (iii) ການກໍາຈັດ ທຸກຮູບແບບຂອງການຈໍາແນກ ທ່ີກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບການຈ້າງງານແລະເຮັດວຽກ, ແລະ (iv) ການກໍາຈັດ ທຸກຮູບແບບຂອງການໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍ. ສິດທິຂ້ັນພ້ືນຖານຂອງແຮງງານ 
ໄດ້ຮັບການລວບລວມໄວ້ໃນເອກກະສານ ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນສັງຄົມຂອງ ເອດີບີ ແລະໂດຍຜ່ານທາງຂ້ໍຜູກມັດໃນສັນຍາກູ້ຢືມ, ແລະ
ເອກກະສານການປະມູນຕ່າງໆ. ນອກນ້ັນ, ແຕ່ລະປະເທດສະມາຊີກທ່ີກໍາລັງພັດທະນາ (DMC) ໃນພາກພ້ືນອາຊປີາຊິຟິກ,  ຊຶ່ງເປັນສະມາ
ຊິກໜຶງ່ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ, ມີພາລະບົດບາດໃນການເຄົາລົບ, ສ່ົງເສີມແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ສິດທິຂ້ັນພ້ືນຖານຂອງແຮງງານ.  
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A.  ການນໍາໃຊ້  

135. ຖ້າເໝາະສົມ, ການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມຄວນມກີານວເິຄາະຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບກ່ຽວກັບຄວາມປອດ
ໄພແລະສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແລະໃນການເຮັດວຽກ, ແລະສ້າງມາດຕະການປ້ອງກັນແລະປົກປ້ອງ. ການປະເມີນ
ຄວນຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະເກີດໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນຂອງໂຄງການ (ອອກແບບ, ກ່ໍສ້າງ, ດໍາເນີນການ, 
ແລະມອບຄືນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ). ຄວາມເລິກແລະກວາ້ງຂອງການວເິຄາະແລະມາດຕະການປ້ອງກັນ ຄວນ
ສອດຄ່ອງກັບຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງທ່ີຖືກກໍານົດໄວ.້  
 
B. ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບໃນການເຮັດວຽກ  

136. ຂ້ໍມູນຕ້ົນຕ່ໍໃນການສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ມຄີວາມປອດໄພແລະດີຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງ
ພະນັກງານກໍາມະກອນມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  
 

• ກໍານົດແລະກໍາຈັດ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນສາເຫດຂອງວັດສະດຸອັນຕະລາຍໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍທ່ີສຸດ ບົນພື້ນຖານ
ຄວາມເໝາະສົມຕົວຈິງແລະຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. ດີທ່ີສຸດຄວນກໍາຈັດທຸກໆບັນຫາທ່ີເປັນສາເຫດ
ຂອງສ່ິງອັນຕະລາຍຕ່ໍສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານກໍາມະກອນ ແທນທ່ີຈະປະ-
ປ່ອຍໃຫ້ ສ່ິງອັນຕະລາຍນ້ັນເກີດຂ້ຶນແລ້ວສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ.  

• ສ້າງມາດຕະການປ້ອງກັນແລະປົກປ້ອງ. ໃນກໍລະນີທ່ີສ່ິງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຕິດພັນຢູ່ໃນກິດຈະກໍາ
ຂອງໂຄງການ ຫຼ ື ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ທ່ີຈະກໍາຈັດໃຫ້ໜົດໄປ ຫຼື ບ່ໍສາມາດຫູຸດຜ່ອນໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍທ່ີສຸດ, 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງມີມາດຕະການປ້ອງກັນຢ່າງເໝາະສົມ (ເຊ່ັນ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ຫຼ ື ເຄ່ືອງ
ກີດຂວາງເຄ່ືອງຈັກ), ສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວພະນັກງານ (PPE) ຢ່າງພຽງພໍແລະໂດຍບ່ໍ
ເກັບຄາໃຊ້ຈ່າຍນໍາພະນັກງານ, PPE ມຄີວາມຈໍາເປັນສໍາລັບພະນັກງານຫອ້ງທົດລອງ, ຝ່າຍສ້ອມ
ບໍາລຸງ, ຝ່າຍກ່ໍສ້າງ, ຝ່າຍການນໍາໃຊ້ຢ່າຂ້າແມງໄມ,້ ຝ່າຍທາສີ, ດັບເພງີແລະພະນັກງານດ້ານ
ອ່ືນໆທ່ີອາດຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍທາງກາຍະພາບ, ຈາກທາດເຄມີ, ແສງລັງສີ, ຊິວະພາບ ໃນໄລ-
ຍະປະຕິບັດວຽກ.  PPE ປະກອບມີໜ້າກາກ, ແວ່ນປ້ອງສາຍຕາ, ຖົງມ,ື ເຄືອງນຸ່ງ, ອຸປະກອນປ້ອງ
ການສຽງດ່ັງ, ແລະເກີບ. ມາດຕະການປ້ອງກັນແລະປົກປ້ອງຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ດ່ັງທ່ີໄດ້
ລະບຸໄວ້ເອກກະສານມາດຕະຖານສາກົນເຊ່ັນ ປ້ືມຄູ່ມແືນະນໍາ EHS ຂອງທະນາຄານໂລກ.  

• ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານກໍາມະກອນ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບທ່ີພົວພັນກັບວຽກງານ
ຂອງພວກເຂົາເປັນຕ້້ົນແມນ່ການປະຕິບັດຕົນໃນພາວະສຸກເສີນ, ແລະສະໜອງສ່ິງກະຕຸກຊຸກຍູ້ 
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົານໍາໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນແລະສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫຼັກ-
ການກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ.  

• ບັນທຶກແລະລາຍງານ ການເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນເວລາເຮັດວຽກ, ພະຍາດລະບາດ, ເຫດການອ່ືນໆ 
ໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແລະເອດີບີຮັບຮູ.້ ໜ່ຶງໃນການປະຕິບັດທ່ີດີແມ່ນການເກັບບັນ-
ທຶກຂ້ໍມູນຕິດຕາມກວດກາເຊັ່ນ ລະດັບຄວາມອັນຕະລາຍແລະບົດທົດລອງດ້ານສຸຂະພາບ. ພະນັກ-



 
 

ງານກໍາມະກອນຕ້ອງບ່ໍມກີານຮັບໂທດທາງວໄິນ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບອ່ືນໆ ຖ້າວ່າພວກເຂົາ
ສະເໜີບັນຫາກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບໃນການເຮັດວຽກ.  

• ມີແຜນປ້ອງກັນ, ກຽມພອ້ມແລະຕອບຮັບໃນພາວະສຸກເສີນ. ແຜນຕອບຮັບແລະກຽມພອ້ມໃນພາ-
ວະສຸກເສີນ ທ່ີມີປະສິດທິພາບນ້ັນ ຕ້ອງຕິດພັນກັບຄວາມສ່ຽງ ທ່ີໂຄງການປະເຊີນໜ້າ, ແລະຕ້ອງມີ
ວທີິການຮອບດ້ານເພືອ່ຕອບຮັບແຕ່ລະພາວະສຸກເສີນ ແລະ ປົກປ້ອງສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດ
ໄພຂອງພະນັກງານ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະສ່ິງແວດລ້ອມ ຢູ່ພາຍໃນແລະພາຍນອກຂອບເຂດໂຄງ
ການ. ແຜນກຽມພອ້ມແລະຕອບຮັບສຸກເສີນ ຕ້ອງແນ່ໃສ່ໝົດທຸກຄົນທ່ີເຮັດວຽກ ແລະ ແຂກຄົນທ່ີມາ
ຢ້ຽມຢາມພາຍໃນຂອບເຂດໂຄງການ, ແລະຕ້ອງກຽມພອ້ມ ໂດຍສົມທົບໜ່ວຍງານພາຍນອກທ່ີ
ຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາວະສຸກເສີນເຊ່ັນ ພະແນກດັບເພີງທ້ອງຖ່ິນ, ທີມງານຕອບຮັບພາວະສຸກເສີນ, ຄຽງຄູ່
ກັການສ້າງລະບົບຂ້ັນຕອບການສ່ືສານກັບພະນັກງານ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນແລະອໍານາດການປົກຄອງ
ກ່ຽວຂ້ອງໃນກໍລະນີທ່ີມີເຫດການສຸກເສີນ. ສະຖານທ່ີເຮັດບ່ອນໃດທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄຟໃໝ ້ ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງມີແຜນໜີໄພທ່ີພະນັກງານທຸກຄົນເຂ້ົາໃຈດີແລະໄດ້ຮັບການຝຶກແອບຕົວຈິງໃນການໜີໄພ.  

• ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງປະເທດເຈ້ົາພາບ. ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວແຕ່ລະປະເທດມີລະບຽບ
ກົດໝາຍປົກຄອງວຽກງານຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ ແລະຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກ
ຄ້າຕ້ອງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍເຫຼົ່ານ້ັນຢ່າງເຄ່ັງຄັດ.  

 
C. ລະບຽບຫຼັກການຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ  

137. ຂ້ໍມູນສໍາຄັນຕ້ົນຕ່ໍ ໃນການປ້ອງກັນຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ຈາກສ່ິງອັນຕະລາຍທ່ີຕິດພັນກັບໂຄງການມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  
 

• ກໍານົດແລະປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະຜົນກະທົບດ້ານຄວາມປອດໄພທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນຕ່ໍຊຸມຊົນທ່ີ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຕະຫອຼດໄລຍະຮອບວຽນຂອງໂຄງການ.  

• ສ້າງມາດຕະການປ້ອງກັນແລະປົກປ້ອງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະດັບຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜົນກະທົບ
ແລະຄວາມສ່ຽງ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານ້ີ ຕ້ອງເນ້ັນໜັກໃສ່ການປ້ອງກັນ ຫຼື ຫຼັກລ້ຽງ ຄວາມສ່ຽງແລະຜົນ
ກະທົບ, ແທນການບັນເທົາ ຫຼື ຫຼຸດໃຫເ້ຫຼືອໜ້ອຍທ່ີສຸດ. ຕົວຢ່າງເຊ່ັນການຄຸ້ມຄອງຂຸມຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່
ໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອບ່ໍໃຫກ້າຍເປັນແຫຼ່ງສະສົມຕົວນໍາເຊ້ືອພະຍາດ. ເຖິິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ ຖ້າຫາກວ່າ 
ຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບເຫຼົາ່ຕິດພັນຢູ່ໃນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະບ່ໍສາມາດຕັດແຍກອອກຫຼື
ກໍາຈັດໄດ້, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຄວນຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ມາດຕະການບັນເທົາແລະຫຼຸດຜ່ອນ ຢ່າງເໝາະ
ສົມ. ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນຈໍານວນໜ່ຶງສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ
ງານຮັກສາສຸຂະພາບຂ້ັນພື້ນຖານ ທ່ີໃຊ້ຕ້ົນທຶນຕ່ໍາແລະບ່ໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນເຊ່ັນ ການສຶກສາ
ອົບຮົມແລະເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານໃຫ້ຊຸມຊົນ. ກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພສາມາດແກ້ໄຂ
ໄດ້ໂດຍຜ່ານທາງປ້າຍໂຄສະນາໂພດສະເຕີ, ປ້າຍຫາ້ມ, ເຮດັຮົ້ວປ້ອງກັນເພື່ອບ່ໍຊຸມຊົນຫຼົງເຂ້ົາໃນ
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ເຂດອັນຕະລາຍ; ຫຼື ສ້າງຈຸດວົງວຽນ ຢູ່ທາງສ່ີແຍກແລະ/ຫຼື ສ້າງມາດຕະການປ້ອງກັນຄົນທາງຍ່າງ
ຕາມທ້ອງຖະໜົນເຊ່ັນ ທາງມ້າລາຍ, ອຸໂມງ ຫຼ ືຂົວ ສໍາລັບໃຫ້ຄົນຍ່າງຂ້າມທາງ.27

• ດໍາເນີນການກວດສອບລະອຽດກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາແລະຜູ້ຮັບເໝົາຕ່ໍຊ່ວງ. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກ
ຄ້າຄວນດໍາເນີນການຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ກ່ຽວກັບການກວດສອບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮັບເໝາົ 
ໃນການຕອບຮັບບັນຫາຄວາມປອດໄພ ຄຽງຄູ່ກັບການເຜີຍແຜ່ລະດັບຄາດໝາຍຂອງວຽກງານ
ຄວາມປອດໄພໃຫຜູ້້ຮັບເໝາົຮັບຮູ້ ແລະແຊກແຊງໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝາະມີການປ່ຽນພຶດຕິກໍາ ທ່ີບ່ໍເໝາະ
ສົມ ໂດຍສະເພາະແມນ່ພາກສ່ວນທ່ີພົວພັນກ່ຽວກັບການຂົນສ່ົງອຸປະກອນອັນຕະລາຍເຂ້ົາ-ອອກ 
ຈາກເຂດໂຄງການ.   

  

• ຄຸ້ມຄອງເຫດການອັນຕະລາຍຈາກໄພທໍາມະຊາດ. ຕ້ອງມມີາດຕະການຫຼີກລ້ຽງຫຼືບັນເທົາບ່ໍໃຫກິ້ດ-
ຈະກໍາໂຄງການປະກອບສ່ວນເພີ່ມຕ່ືມເຂ້ົາໃນເຫດການໄພທໍາມະຊາດເຊ່ັນ ດິນເຈ່ືອນ ຫຼື ນ້ໍາຖ້ວມ 
ຊ່ຶງອາດຈະມີຜົນກະທົບພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງລະບົບການປູກຝ່ັງ, ພູມສັນຖານ, ແລະພູມອາກາດ. 
ຕົວຢ່າງ: ການປັບໜ້າດິນເທິງເນີນພູ ອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບພາໃຫ້ມເີຊາະເຈືອນຫາຼຍຂ້ຶນ ແລະມີ
ຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບດິນເຈ່ືອນແລະ/ຫຼືນ້ໍາຖ້ວມໂດຍສະເພາະໃນຍາມຝົນ ເຊ່ັນດຽວກັນ ອາດຈະເຮັດ
ຄຸນນະພາບນ້ໍາໃນລໍາແມນ້ໍ່າທ້ອງຖ່ິນຫຼຸດລົງ. ການປ່ຽນແປງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມທາງກາຍະພາບເຫຼົ່າ
ນ້ີ ອາດຈະຂ້ຶນໄດ້ໃນໂຄງການກ່ຽວກັບ (ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດພຽງເທ່ົານ້ີ) ການຂຸດຄ້ົນແລະຂະຫຍາຍບໍແຮ,່ 
ສ້າງເຂດອຸດສະຫະກໍາ, ສ້າງທາງ, ສ້າງເດ່ີນບິນ, ຕິດຕ້ັງທ່ໍນ້ໍາ, ແລະເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາ. ສະ-
ນ້ັນ ຕ້ອງການມາດຕະການກຽມພອ້ມ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມບ່ໍສະຖຽນລະພາບຂອງພູມສິາດ, ຄຸ້ມ
ຄອງການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາຢ່າງປອດໄພ, ປ້ອງກັນການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ໍາເທິງໜ້າດິນແລະໄຕ້ພື້ນ
ດິນ ສໍາລັບໃຊ້ເຂ້ົາໃນການກະສິກໍາແລະການນໍາໃຊ້ຂອງມະນຸດ (ຂ້ຶນກັບແຫຼ່ງນ້ໍາທ່ີຊຸມຊົນນໍາໃຊ້ໃນ
ຊິວິດປະຈໍາວັນ), ແລະປ້ອງຄວາມຊຸດໂຊມຂອງຊັບພະຍາກອນ ທ່ີກ່າວໄວ້ນ້ັນ.  

• ມີກົນໄກປ້ອງກັນ, ກຽມພອ້ມ, ແລະຕອບຮັບໃນລະດັບຊຸມຊົນ ຖ້າວ່າມີຄວາມເປັນໄປທ່ີຜົນສະທ້ອນ
ຂອງພາວະສຸກເສີນ ຈະສ່ົງຜົນກະທົບ ນອກຂອບເຂດໂຄງການ ຫຼື ເກີດຂ້ຶນຢູ່ນອກເຂດໂຄງການ 
(ເຊ່ັນ ເກີດມເີຫດການ ອຸປະກອນອັນຕະລາຍຕົກເຮ່ຍໃສ່ຖະໜົນ ໃນໄລຍະຂົນສ່ົງ). ແຜນຕອບຮັບ
ພາວະສຸກເສີນ ຕ້ອງອອກແບບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະດັບຄວາມສ່ຽງຕ່ໍສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ
ຂອງຊຸມຊົນ ທ່ີຖືກໍານົດໄວໃ້ນໄລຍະການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ, ແລະຕ້ອງສ້າງຂ້ຶນໂດຍການສົມ-
ທົບແລະປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນທ່ີຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລະອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ. ແຜນ-
ການທ່ີສ້າງນ້ັນ ຕ້ອງປະກອບມີປະເດ່ັນສໍາຄັນກ່ຽວກັບການຕອບຮັບແລະກຽມພອ້ມ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  
 
o ຂ້ັນຕອນຕອບຮັບໃນພາວະສຸກເສີນ  
o ທີມງານຕອບຮັບພາວະສຸກເສີນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ  
o ລະບົບ/ຫຼັກການ ໃນການສ່ຶສານແລະຕິດຕ່ໍໃນພາວະສຸກເສີນ  

                                                 
27 ການສຶກສາວິໄຈ ຊີໃ້ຫ້ເຫັນວ່າ 75%ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບອຸບັດຕິເຫດຮ້າຍແຮງ ຕາມທ້ອງຖະໜນົທັງໝົດ ທ່ີເກີດຢູ່ໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ  

ແມ່ນຄົນຍ່າງຕາມຖະໜນົ.  



 
 

o ຂ້ັນຕອນໃນການພົວພັນປະສານງານ ກັບອໍານາດການປົກຄອງດ້ານສາທາລະນສຸກແລະ
ເຫດການສຸກເສີນ ໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນແລະລະດັບພາກພື້ນ  

o ຫອ້ງການປະຈໍາແລະອຸປະກອນສ່ືສານ ຖືກຕິດຕ້ັງຢ່າງໜ້ັນຄົງຖາວອນ (ເຊ່ັນ ຫອ້ງການ
ປ່ິນປົວຂ້ັນພື້ນຖານ, ບ້ັງດັບເພງີ, ລະບົບຊີດນ້ໍາເວລາມີໄຟໃໝ)້  

o ຫຼັກການນໍາໃຊ້ລົດດັບເພີງ, ລົດນໍາສ່ົງຄົນເຈັບ ແລະພາຫານະສຸນເສີນອ່ືນໆ  
o ທາງໜີໄພ ແລະຈຸດເຕ້ົາໂຮມ  
o ຝຶກຫັດຕົວຈິງ (ປະຈໍາແຕ່ລະປີ ຫຼື ຕາມແຕ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມແລະຈໍາເປັນ)  
 
ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມຕ່ືມ ກ່ຽວກັບການຕອບຮັບພາວະສຸກເສີນ ຕ່ໍໄປນ້ີ ແມ່ນສໍາລັບເຫດການທ່ົວໄປ 
ແລະສະເພາະຂະແໜງການ ອີງຕາມປ້ຶມແນະນໍາກ່ຽວກັບ EHS:  
 

• ແຈ້ງການເຖິງຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ, ແລະພາກສ່ວນບໍລິການ
ໃນພາວະສຸກເສີນ ໃຫ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງແລະສະພາບທ່ີສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງ
ມະນຸດແລະສ່ິງແວດລ້ອມ ຊ່ຶງອາດເປັນຜົນສະທ້ອນຈາກການເນີນໂຄງການ ຫຼື ເຫດການສຸນເສີນທ່ີ
ບ່ໍໄດ້ແຜນວາງໄວກ່້ອນ. ການໂຄສະນາຂ້ໍມູນຂ່າວສານຄວນລະບຸມາດຕະການຄວາມປອດໄພ 
ແລະພຶດຕິກໍາທ່ີຄວນເຮັດໃນເວລາມອຸີບັດຕິເຫດ; ແລະຄວນຂໍຄໍາຄິດເຫັນຢ່າງຕ້ັງໜ້າ ຈາກຊຸມຊົນ
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທ່ີຕິດພັນກັບຄວາມກຽມພອ້ມຂອງພວກເຂົາ. ຕົວຢ່າງ ໂຄງການ
ປັບປຸງປັບປຸງຖະໜົນເທດສະບານ ອາດຈະເຮັດມີການຈໍລະຈອນໜາແໜ້ນ, ມີສຽງດັງ, ຂ່ີຝຸ່ນ, ແລະ
ການເຄ່ືອນຍ້າຍກົນຈັກໜັກໃນໄລຍະການກ່ໍສ້າງ. ເພື່ອສະແດງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຫນັພາບຜົນ
ກະທົບແລະມາດຕະການຕອບຮັບ, ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄວນຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ 
ກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາຂອງວຽກກ່ໍສ້າງ, ທາງເວັ້ນ, ແລະມາດຕະການທ່ີພວກເຂົາສາມາດໃຊ້ປ້ອງກັນ
ສະມາຊິກຄອບຄົວທ່ີດໍາລົງຊິວດິຢູ່ໄກ້ສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງ (ເຊ່ັນ ປະຕິບັດຕາມປ້າຍຊ້ີບອກ, ມີຄວາມ
ລະມັດລະວັງຫາຼຍກວາ່ເກ່ົາ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາກາງຄືນ/ຝົນຕົກ). ເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການກ່ໍ-
ສ້າງຜ່ານທາງໜັງສືພິມ, ປ້າຍໂຄສະນາ, ກອງປະຊຸມກັບຊຸມຊົນ ແລະໃນຮູບການອ່ືນໆ. ການເຜີຍ-
ແຜ່ຂ້ໍມນູຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບວັດທະນະທໍາ ໃນພາສາທ່ີບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮັບຮູ້. ຂ້ັນຕອນ
ການເຜີຍຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະດັບຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງດ້ານສຸ-
ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ. ຕົວຢ່າງ: ໃນລະດັບຄອບຄົວ, ແມຍິ່ງຈະເປັນຜູ້ມີບົດບາດຕັດສິນໃຈ
ກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ, ສະນ້ັນ ຄວນພິຈາລະນາເອົາພວກກ່ຽວເປັນຜູ້ເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນກ່ຽວ
ກັບການເບ່ິງສຸຂະພາບໃນອະນາຄົດ.  

• ດໍາເນີນການທົບທວນຄືນແບບເອກກະລາດກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະໂຄງສ້າງທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງ. 
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ອົງປະກອບໂຄງສ້າງທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງຈະພົບເຫັນໃນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ 
ແລະໂຄງການທ່ີສາມາດເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍຊິວິດຂອງມະນຸດໃນກໍລະນີທ່ີມຄີວາມຜິດພາດເຊ່ັນ ເງື່ອນທ່ີ
ຕ້ັງຢູ່ເທີງຍອດແມນ້ໍ່າເໜືອເຂດພັກອາໄຂຂອງຊຸມຊົນ. ໃນກໍລະນີນ້ີມັນຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມໃີບຢ້ັງຢືນຈາກ
ວຊິາວະກອນທ້ອງຖ່ິນ, ແລະການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕ້ອງຮບັການດໍາເນີນໂດຍຊ່ຽວຊານພາຍນອກ 
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ທ່ີມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ. ໃນກໍາລະນີຝາຍກ້ັນນ້ໍາແລະການເກັບກັກທາດແຫວຼຕ່າງໆ,28

 

 ຊ່ຽວຊານ
ສາມາດເຮັດການປະເມີນຄວາມປອດໄພອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຄວາມສ່ຽງສະເພາະດ້ານ. ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ 
ຊ່ຽງຊາວສາມາດອ້າງອີງໃສ່ເຄ່ືອງມແືລະລະບຽບຫຼັກການທ່ີນໍາໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ. ຖ້າວາ່ບ່ໍມີເຄ່ືອງ 
ມືແລະລະບຽບຫຼັກການພາຍໃນປະເທດ, ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມແືລະຫຼັກການ ທ່ີມຢູ່ີແລ້ວແລະຖືກ
ນໍາໃຊ້ໂດຍອໍານາດການປົກຄອງຂອງປະເທດອ່ືນໆ ທ່ີມແີຜນງານການປອດໄພກ່ຽວກັບການເກັບ
ກັກນ້ໍາຂະໜາດໃຫຍ່ ແຕ່ຕ້ອງນໍາມາປັບໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບທ້ອງຖ່ິນຂອງຕົນເອງ.  

138. ມາດຕະການຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນຄວນສັງລວມເຂ້ົາໄວໃ້ນແຜນຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ 
(EMP) ຂອງໂຄງການ. ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມຕ່ືມສາມາດເບ່ິງໄດ້ຢູ່ໃນ ປ້ຶມແນະນໍາ EHS ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແລະສຸ-
ຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ ຊ່ຶງມີຂ້ໍມູນຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບເຫດການທ່ົວໄປ ແລະເຫດສະເພາະຂະແໜງການ, ແລະຢູ່ໃນເອກ
ກະສານຂອງ IFC ປ້ືມພາກສະເໜີກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສຸຂະພາບ ຊ່ຶງຈະສະເໜີຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບແນວທາງ
ວທີິການທ່ີດີ ໃນການດໍາເນີນ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງໂຄງການ.    

                                                 
28 ເປັນຕ້ົນແມ່ນຝາຍກ້ັນນ້ໍາຂອງເງ່ືອນໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ, ຝາຍກ້ັນນ້ໍາຈາກການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່, ຝາຍກ້ັນນ້ໍາຈາກໜອງນ້ໍາທີ່ປົນເປ້ືອນຂ້ີເຖ່ົາ, ການຕົກ

ເຮ່ຍຂອງທາດແຫຼວແລະນໍາໃຊເ້ກີນຂະໜາດ, ບ່ອນເກັບຮັກສານ້ໍາແລະທາດແຫຼວອ່ືນໆ, ບ່ອນເກັບນ້ໍາເສຍ, ແລະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຈາກພະຍຸ.  



 
 

ເອກກະສານອ້າງອີງ  
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V. ການະນຸລັກຊິວະນາໆພັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຢືນຍົງ  

139. ຊິວະນາໆພັນແມ່ນ “ຄວາມຫຼັກຫາຼຍຂອງບັນດາສ່ິງທ່ີມີຊິວິດຈາກທຸກແຫຼ່ງທ່ີມີຊິວິດຢູ່ໃນລະບົບນິເວດເທິງ
ບົກ, ໃນທະເລ, ໃນນ້ໍາແລະລະບົບນິເວດດ້ານອ່ືນໆທ່ີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນທາງດ້ານນິເວດວທິະຍາຊ່ຶງປະກອບເອົາ
ພວກມັນເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງລະບົບເປັນຕ້ົນແມນ່ຄວາມຫາຼກຫາຼຍພາຍໃນຊະນິດພັນພືດແລະສັດໃດໜ່ຶງ, ຄວາມຫຼາກ
ຫາຼຍຂອງແຕ່ລະຊະນິດພັນພດືແລະສັດທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະພາຍໃນລະບົບນິເວດເອງກ່ໍມີຄວາມຫາຼກຫາຼຍ
ໃນຕົວມັນເອງ.”29

 

 ຊິວະນາໆພນັຖືກໍາເກີດຂ້ຶນໃນພັນຕຸກໍາ, ສາຍພັນແລະລະບົບນິເວດ, ພາຍໃນໜ້າທ່ີໃດໜ່ຶງຂອງລະ 
ບົບນິເວດທີເ່ຮັດໃຫ້ມີຊິວດິແລະສະໜອງອາຫານ, ຢາ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ບໍລິການລະບົບນິເວດວທິະຍາ, 
ຜົນປະໂຫຍດດ້ານຈິດວິນຍານແລະຄວາມງາມໃຫ້ສັງຄົມ. ການອະນຸລັກຊິວະວທິະຍາແລະການນໍາໃຊ້ອົງປະກອນ
ຂອງມນັແບບຢືນຍົງແມ່ນເນ້ືອໃນຈິດໃຈຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຄວາມຫາຼກຫາຼຍຂອງຊິວະນາໆພັນ ຊ່ຶງເປັນເອກກະ
ສານທ່ີປະເທດສະມາຊິກກໍາລັງພັດທະນາ (DMC) ຂອງເອດີບິຈໍານວນຫາຼຍກວາ່ 30 ປະເທດເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກ.  

140. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງເຮັດການປະເມີນລະດັບຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ ທ່ີຈະສ່ົງກະທົບແລະ
ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ ຊິວະນາໆພັນແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຊ່ຶງເປັນຈິດໃຈຂອງການປະເມນີສ່ິງແວດລ້ອມ. ການປະ
ເມນີຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍຊິວະນາໆພັນ ເປັນຕ້ົນແມນ່ການທໍາລາຍຖ່ິນພັກອາໄສ ແລະນໍາໃຊ້ ພັນພືດແປກໃໝທ່ີ່
ບຸກລຸກ, ແລະການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບບ່ໍຢືນຍົງ. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຈໍາເປັນຕ້ອງກໍານົດມາດຕະການ 
ຫຼີກລ້ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນແລະບັນເທົາ ຜົນກະທົບທາງລົບແລະຄວາມສ່ຽງທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ແລະ, ຖືວ່າເປັນວທີິການສຸດ
ທ້າຍ, ສະເໜີມາດຕະການຊົດເຊີຍ ເປັນຕ້ົນ ການຊົດເຊີຍຊິວະນາໆພັນ ເພື່ອບັນລຸໃຫ້ມກີານສູນເສຍໜ້ອຍທ່ີສຸດ ຫຼ ືມີ
ຊິວະນາໆພັນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນະທົບ ເພີ່ມຂ້ຶນໜ້ອຍທ່ີສຸດ.  
 
141. ການຄຸ້ມຄອງແລະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນ, ນ້ໍາ,ດິນ, 
ພືດຜັກ ແລະສັດ ເພື່ອໃຊ້ໃນການຜະລິດ ແລະຈຸດປະສົງອ່ືນໆບົນພື້ນຖານການຮັກສາສຸຂະພາບແລະໜ້າທ່ີ ຂອງຊັບ-
ພະຍາກອນເຫຼົ່ານ້ັນໃຫ້ໄດ້ເວລາຍາວນານ (ຢືນຍົງ). ການຄຸ້ມຄອງແບບນ້ີຍັງເປັນການປ້ອງກັນ, ອະນຸລັກ ແລະຮັກ-
ສາຄວາມອາດສາມາດຂອງລະບົບນິເວດແລະຊັບພະຍາກອນເພືອ່ໃຫ້ພວກມັນຍືດຊິວິດແລະມກີານວວິັດພັດທະນາ. 
 
A. ການປ້ອງກັນ ແລະ ອະນຸລັກຊິວະນາໆພັນ  

142. ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນສ່ິງແວດລ້ອມຂອງ ເອດີບີ ປະກອບມີຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການສະເພາະແຕ່ລະປະເພດ
ທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ຂອງຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ຊ່ຶງກ່ຽວພັນກັບຄຸນຄ່າຂອງມັນທ່ີມີຕ່ໍການອະນຸລັກ. ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ສາມາດຈັດແບ່ງ
ເປັນ 2 ໝວດຄື ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ທ່ີຖືກດັດແປງ; ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສບໍລິສຸດ, ບ່ໍທັນຖືກລົບ
ກວນ, ທໍາມະຊາດຕາມລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຈົນເຖິງຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີຖືກດັດແປງ, ຖືກລົບກວນ, ທ່ີຖືກດັດແປງຢ່າງ

                                                 
29  ຄໍານິຍາມທາງການ ທ່ີລະບຸໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊວິະນາໆພັນ (CBD), 1992. CBD ແມ່ນຂ້ໍຕກົລົງສະບັນໜຶງ່ 

ທ່ີມຜົີນບັງຄັບໃຊທ້າງດ້ານກົດໝາຍສາກົນ ຊຶງ່ປະກອບມີ 3 ເປ້ົາໝາຍຄື: (i) ອະນຸລັກຊວິະນາໆພັນ, (ii) ນໍາໃຊຊ້ວິະນາໆພັນແບບຢືນຍົງ, 
ແລະ (iii) ແລກປ່ຽນຢ່າງຍຸຕິທໍາແລະໂດຍບ່ໍມກີານຈໍາແນກ ຜົນໂຫຍດທ່ີໄດ້ຮັບຈາກການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນສັງເຄາະ.  



 
 

ຫຼວງຫາຼຍ ຫຼື ພື້ນທ່ີຊຸດໂຊມ ທ່ີໃຊ້ເປັນສະຖານທ່ີສະໜັບສະໜູນ ການລວມສູນຂອງພືດພັນແລະສັດທ່ີຖືກປະດິດຂ້ຶນ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສກໍາລັງຖືກດັດແປງ, ມັນອາດຈະສະໜັບໜູນ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊິວະນາໆພນັເປັນຕ້ົນພັນພືດ
ແລະສັດປະເພດທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການສູນພັນຫຼືປະເພດທ່ົວໄປ. ກຸ່ມຍ່ອຍຂອງປະເພດຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສເຫຼົ່ານ້ີມີຫຼໍ່ແຫຼມ
ແລະເປັນສະຖານທ່ີ ທ່ີຖືກປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍຊ່ຶງວ່າ ທັງສອງປະເພດນ້ັນ ມີສ່ິງໜ່ຶງທ່ີຄືກັນ ນ້ັນແມ່ນຄວາມຫຼໍແ່ຫຼມ
ຂອງຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ ຫຼືຖືກດັດແປງ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕ່ໍາ.  
 
143. ສະຖານທ່ີຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສສ່ວນໜ້ອຍທ່ີມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊິວະນາໆພັນທ່ີຄ້າຍຄືກັນ ຍ້ອນຄວາມຫາຼກຫຼາຍ
ທາງທໍາມະຊາດ (ເຊ່ັນ ຖ່ິນທ່ີພັກອາໄສທາງບົກ ມີຄວາມຫາຼກຫາຼຍ ຂ້ຶນກັນດິນ, ຄອງນ້ໍາ, ເນີນພູ, ແລະອ່ືນໆ) ເຊ່ັນ
ດຽວກັນກັບ ລະດັບການດັດແປງຈາກມະນຸດ (ເຊ່ັນ ການເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ, ການເຂ້້ົາເຖິງ) ທ່ີເກີດຂ້ຶນແລະແຕກຕ່າງ
ກັນໄປ ຕາມແຕ່ລະສະຖານທ່ີ. ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ສ່ວນຫາຼຍ ປະກອບມີຫາຼຍພື້ນທ່ີ ມລີະດັບດັດແປງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ຊ່ຶງ
ວ່າ ເຮົາສາມາດກໍານົດປະເພດຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສໄດ້ ອີງຕາມດ້ານໃດໜ່ຶງຂອງຄວາມສັບສົນດ້ານໜ້າທ່ີທາງທໍາມະຊາດ ຫຼ ື
ໜ້າທ່ີທ່ີຖືກດັດແປງ. ການກໍານົດປະເພດຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສນ້ັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການດໍາເນີນການໂດຍພາກສ່ວນທ່ີມີຄວາມຊໍາ-
ນິຊໍານານແລະເໝະສົມ ສາມາດຈັດປະເພດຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ຕາມຕົວຊ້ີວັດຈໍານວນໜ່ຶງ.  
 
144. ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ. ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ ແມ່ນຂອບເຂດທ່ີດິນ ແລະ/ຫຼື ນ້ໍາ ຊ່ຶງເປັນ
ບ່ອນທ່ີເຕ່້ົາໂຮມທາງດ້ານຊິວະນາໆພັນ ທ່ີປະກອບດ້ວຍ ພັນພືດແລະສັດພື້ນເມອືງ ເປັນສ່ວນຫາຼຍ, ແລະເປັນບ່ອນທ່ີ
ບ່ໍຖືກດັດແປງດ້ານໜ້າທ່ີພື້ນຖານຂອງລະບົບນິເວດໂດຍກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດ. ຕົວຢ່າງໜ່ຶງຂອງ ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມ
ທໍາມະຊາດແມນ່ພືນທ່ີຫາ່ງໄກແລະເຂ້ົາເຖິງຍາກ ເຊ່ັນພເູຂົາ, ຫຼ ື ພື້ນທ່ີປົກປ້ອງ ເປັນໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶງ ເປັນຕ້ົນ 
ສວນສາທາລະນະແຫ່ງຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ບ່ໍແມ່ນແຕ່ ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ຕາມທໍາມະຊາດ ເທ່ົານ້ັນ ທ່ີເປັນເປັນພື້ນ
ທ່ີບໍລິສຸດ ຫຼື ບ່ໍທັນຖືກລົບກວນ. ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີຖືກດັດແປງ ທັງສອງປະເພດນ້ີ 
ອາດຈະມີສະຖານທ່ີທ່ີມຄຸີນຄ່າທາງດ້ານຊິວະວິທະຍາ, ແລະສາມາດເປັນຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີມີຄຸນຄ່າສູງທາງຊິວະວທິະ
ຍາ. ສະນ້ັນ ລະດັບການຖືກລົບກວນຈາກມະນຸດ ຈ່ິງບ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້ຕົວຊ້ີວັດ ທາງດ້ານຄຸນຄ່າທາງຊິວະວທິະຍາ ຫຼ ື
ຕົວຊ້ີວັດລະດັບຄຸນຄ່າສູງທາງຊິວະວິທະຍາ.   
 
145. ໂຄງການຈະບ່ໍປ່ຽນ ຫຼ ື ເຮັດໃຫ້ທ່ີຢູ່ທາງທໍາມະຊາດ ຊຸດໂຊມລົງຫາຼຍ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ (i) ບ່ໍມີທາງເລືອກ
ອ່ືນໆທ່ີເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານການເງິນແລະວຊິາການ, (ii) ການວເິຄາະຮອບດ້ານສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈັນວາ່ໂຄງ 
ການຈະພາໃຫ້ມຜົີນປະໂຫຍດໂດຍລວມທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນເກີນກວາ່ຕ້ົນທຶນຂອງໂຄງການ ລວມທັງຕ້ົນທຶນທາງດ້ານ
ສ່ິງແວດລ້ອມ, ແລະ (iii) ທຸກໆ ການປ່ຽນແປງຫຼືຊຸດໂຊມນ້ັນ ໄດ້ຮັບບັນເທົາແລະປົວແປງ ຢ່າງເໝາະສົມ.  
 
146.   ໂຄງການຕ້ອງຊອກຫາທຸກວທີິທາງ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ບ່ໍໃຫ້ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ຖືກຊຸດໂຊມຫຼືດັດແປງຢ່າງຮາ້ຍແຮງ, 
ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ຍົກຍ້າຍວຽກ ຫຼື ປ່ຽນທ່ີຕ້ັງໂຄງການ. ຄວາມຊຸດໂຊມຫຼດັືດແປງຢ່າງຮາ້ຍແຮງນ້ັນ ສາມາດເກີດຈາກ (i) 
ການກໍາຈັດ ຫຼື ຫຼຸດລົງຢ່າງຫວຼງຫາຼຍ ຂອງຈຸດສູນກາງຂອງຖິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ຊ່ຶງເກີດຈາກການປ່ຽນຮູບແບບ ການນໍາໃຊ້
ນ້ໍາແລະທ່ີດິນ ຢ່າງຫຼວງຫາຼຍ ໃນໄລຍະຍາວ, ຫຼື (ii) ການດັດແປງຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ຊ່ຶງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສນ້ັນ 
ບ່ໍສາມາດຮັກສາຈໍານວນປະຊາກອນຂອງພັນພືດແລະສັດພື້ນເມອືງ ໄວໃ້ນລະດັບທ່ີເໝາະສົມ. ຄວາມຊຸດໂຊມຫຼືດັດ-
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ແປງຢ່າງຮາ້ຍແຮງ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໃນໄລຍະການກ່ໍສ້າງ, ອາດຈະເກີດຈາກປັບໜ້າດິນ ແລະຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ,່ ປ່ຽນ
ແທນ ພັນພືດທ້ອງຖ່ີນ (ເຊ່ັນ ດ້ວຍເມັດພັນພືດ ຫຼື ປູກຕ້ົນໄມ້), ນ້ໍາຖ້ວມແບບຖາວອນ (ເຊ່ັນ ສ້າງອ່າງໂຕ່ງ), ຫຼ ືຮອ່ງ
ລະບາຍນ້ໍາ/ການຂຸດລອກ/ການຖ່ົມ/ການເຮັດຄອງນ້ໍາຢູ່ໃນທ່ີດິນຊຸມຊ່ືນ.  
 
147. ມາດຕະການບັນເທົາ ຄວນຖືກອອກແບບໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ ໃຫ້ມກີານສູນເສຍດ້ານຊິວະນາໆ
ພັນໃຫ້ໜ້ອຍທ່ີສຸດ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານ້ັນ ມີໜ້າວຽກສໍາຄັນຈໍານວນໜ່ຶງດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  
 

• ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຢູ່ພາກສະໜາມເຊ່ັນວ່າ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍທາງຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສໃຫມ້ີ
ໜ້ອຍທ່ີສຸດ  

• ກໍານົດ “ເຂດອະນຸລັກ”30

• ປັບປຸງບູລະນະພື້ນທ່ີຖືກຜົນກະທົບພາຍໃນສ້ິນສຸດໂຄງການ ໂດຍຜ່ານທາງນໍາໃຊ້ພືດພັນແລະສັດ
ທ້ອງຖ່ິນ  

 ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບຕ່ໍຊິວະນາໆພັນ ເຊ່ັນການອະນຸລັກພາກສ່ວນໜ່ຶງ
ຂອງ ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ພາຍໃນພື້ນທ່ີໂຄງການ ຫຼື ພື້ນທ່ີໄກ້ຄຽງ  

• ສົມດຸນຄວາມເສຍຫາຍທາງຊິວະນາໆພັນ ດ້ວຍການສ້າງເຂດພື້ນທ່ີອະນຸລັກໄລຍະຍາວທ່ີຢ່າງມີ
ສິດທິພາຍ ທຽບເທ່ົາກັບເຂດຊິວະນາໆພັນບ່ອນອ່ືນ (ທຽບເທ່ົາທາງດ້ານຂະໜາດ, ຄຸນນະພາບແລະ
ຄວາມຫາຼກຫາຼຍ), ຄຽງຄູ່ກັບການເຄົາລົບທຸກສິດທິນໍາໃຊ້ຂອງຄົນທ້ອງຖ່ິນແລະຊຸມຊົນພື້ນເມອືງ.  

• ຊົດເຊີຍ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໂດຍກົງ ທ່ີຊົມໃຊ້ຊິວະນາໆພັນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບລະດັບ
ຄວາມເສຍທ່ີໂຄງການສ້າງເປັນສາເຫດ (ເຊ່ັນ ບຸກຄົນທ່ີໄດ້ເສຍຜົນປະໂຫຍດທາງການຜະລິດ
ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ ທ່ີຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍເປັນເງິນ ຫຼື ໃຫ້ພວກເຂົາສາ-
ມາດເຂ້ົາປ່າເຂດອ່ືນ ເພື່ອເຮັດການຜະລິດເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ.   

 
148. ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສຖືກດັດແປງ. ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສຖືກດັດແປງແມ່ນຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະຊາດທ່ີຖືກດັດແປງ, ສ່ວນ
ຫາຼຍແລ້ວ ໃນຮູບການຍົກຍ້າຍພືດພັນແລະສັດທ້ອງຖ່ິນອອກ ໃນໄລຍະການເກັບກູ້ຊັບພະຍາກອນ, ການປ່ຽນແປງ
ຮູບແບບການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ/ຫຼື ນໍາເອົາພັນພືດແລະສັດແປກໃໝ່ເຂ້ົາມາ. ພື້ນທ່ີປູກຝ່ັງແລະຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ
ເຂດພັດທະນາຕົວເມອືງ ເປັນຕົວຢ່າງປົກກະຕິຂອງ ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສຖືກດັດແປງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສຖືກ
ດັດແປງ ຈະມຄຸີນຄ່າທາງຊິວະນາໆພັນ ຕ່ໍາກວາ່ເຂດ ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະຊາດ, ແຕ່ວ່າສາມາດເປັນທ່ີພັກອາໄສ
ຂອງພືດພັນແລະສັດທ່ີໄກ້ສູນພັນ, ເປັນເຂດທ່ີມີພັນພືດທ່ີຊອກຫາຍາກທ່ີມີຈໍານວນໜ້ອຍ ຫຼ ື ເປັນເຂດທ່ີສະໜອງເອກ
ກະລັກທາງລະບົບນິເວດວທິະຍາ. ຍ່ິງໄປກວາ່ນ້ັນ ຄຸນຄ່າທາງຊິວະນາໆພັນຢູ່ພາຍໃນເຂດຂ້າມຜ່ານ ລະຫວາ່ງ ເຂດ
ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສຖືກດັດແປງ ແລະ ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະຊາດທ່ີຍັງບ່ໍຖືກພັດທະນາອາດຈະຢູ່ໃນລະດັບສູງ ຍ້ອນວ່າ 
ພັດພືດແລະສັດສາມາດຊອກຫາພາກສ່ວນໃດໜ່ຶງທ່ີເໝາະສົມພາຍໃນລະບົບນິເວດແລະໃຊ້ເປັນພື້ນທ່ີໃນການຂະ-
ຫຍາຍພັນໃຫມ້ີຄວາມຫາຼກຫາຼຍ. ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການລະບຸໄວໃ້ນ SPS ກ່ຽວກັບຊິວະນາໆພັນ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 

                                                 
30 ເຂດອະນຸລັກ ແມ່ນທ່ີດນິຕອນໃດໜຶ່ງ ທ່ີຢູພ່າຍໃນເຂດພາກສະໜາມຂອງໂຄງການ, ຫືຼ ພ້ືນທ່ີອ່ືນໆ ທ່ີໂຄງການເຂ້ົາຄວບຄຸມ, ຊຶ່ງເປັນພ້ືນທ່ີ

ຍົກເວ້ັນຈາກການພັດທະນາ ແລະຖືກຄຸ້ມຄອງເພ່ືອແນ່ການອະນຸລັກ. ເຂດອະນຸລັກ ເປນເຂດພ້ືນທ່ີທ່ີມີຄຸນຄ່າສູງທາງດ້ານຊິວະນາໆພັນ 
ແລະ/ຫືຼ ເປັນບ່ອນສະໜອງບໍລິການດ້ານຊິວະນາໆພັນ ໃນະລດັບທ້ອງຖ່ິນ, ປະເທດ ແລະ/ຫືຼ ລະດັບພາກພ້ືນ.  



 
 

ສໍາລັບເຂດຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສຖືກດັດແປງທ່ີມີຄຸນຄ່າສູງທາງຊະວນິາໆພັນ ດ່ັງທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກກະສານການປະເມີນ
ຜົນສ່ິງແວດລ້ອມ.  
 
149. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຄວນຫຼຸດຜ່ອນໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍທ່ີສຸດ ກ່ຽວກັບການດັດແປງຫຼືຄວາມຊຸດໂຊມຂອງ ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ
ຖືກດັດແປງ ທ່ີມຄຸີນຄ່າສູງທາງຊິວະວິນາໆພັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນກໍລະນີ ທ່ີມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານວິຊາ
ການແລະງົບປະມານ, ຄວາມມປີະສິດຜົນ, ແລະຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂະໜາດແລະຮູບແບບຂອງໂຄງການ, ແລະ
ຄວນເຮັດທຸກຄວາມສາມາດໃນການກໍານົດກາລະໂອກາດເພືອ່ປັບປຸງຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ແລະ ປ້ອງກັນແລະອະນຸລັກຊິວະ
ນາໆພັນ ໂດຍຖືວ່າວຽກງານນ້ີເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງກິດຈະກໍາໂຄງການ.  
 
150. ຕົວຢ່າງຂອງກາລະໂອກາດໃນການປ້ອງກັນແລະປັບປຸງ ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສຖືກດັດແປງມຄືີ:  
 

• ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຊົມໃຊ້ປ່າໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ ເພື່ອປ້ອງກັນແລະປັບປຸງເຂດປ່າໄກ້ຄຽງກັບເຂດ
ໂຄງການ ໂດຍຜ່ານການສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ການລາດຕະເວນກວດກາປ່າໄມ ້ ເພື່ອປ້ອງກັນ
ການເຮັດການຜະລິດທ່ີບ່ໍຖືກກົດໝາຍ ຫຼື ເຮັດຮົ້ວປ້ອງກັນສັດລ້ຽງ.  

• ສະໜອງທຶນຊ່ວຍ ການປູກປ່າຄືນໃໝ ່ຢູ່ພື້ນທ່ີຫຼປ່ືາ ຊຸດໂຊມ ພາຍໃນເຂດອະນຸລັກຫຼປ່ືາຊຸມຊົນ  
• ສະໜອງທຶນຊ່ວຍ ການຍົກຍ້າຍພັນພືດແລະສັດປ່າ ທ່ີມີຄວາມສ່ຽງໄກ້ສູນພັນ ໄປຢູ່ເຂດອະນຸລັກ

ບ່ອນພວກມັນຖືກກໍາເນີດຂ້ຶນ ໃນອະດີດ.  
 

151. ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ທ່ີມີຄວາມຫຼໍ່ແຫມຼ. ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ທ່ີມີຄວາມຫຼໍ່ແຫມຼ ແມ່ນພື້ນທ່ີ ທ່ີມຄຸີນຄ່າສູງທາງຊິວະນາໆ
ພັນ ແລະເປັນເຂດອະນຸລັກຕາມກົດໝາຍ ຫຼ ື ເຂດທ່ີຖືກສະເໜີໃຫ້ເປັນເຂດອະນຸລັກ (ເຊ່ັນ ເຂດຖືກຕ້ອງກັບບັນທັດ-
ຖານຂອງອົງການ IUCN, ເຂດທ່ີຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການ ຣໍາຊາ (Ramsar) ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນສາກົນຂອງເຂດທ່ີດິນ
ຊຸມຊ່ືນ, ແລະ ເຂດມໍລະດົກທໍາມະຊາດ ຂອງອົງການ UNESCO.  ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ທ່ີມຄີວາມຫຼໍແ່ຫຼມ ລວມມ:ີ  
 

• ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສຈໍາເປັນຕ່ໍຄວາມຢູ່ລອດຂອງພັນພືດແລະສັດທ່ີໄກ້ສູນພັນແລະມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການສູນ 
ພັນ  

• ພື້ນທ່ີ ທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນພິເສດ ສໍາລັບພັນທ່ີມີໂລກຊໍາເຮື້ອປະຈໍາທ້ອງຖ່ິນ ຫຼ ືທ່ີມຂີອບເຂດຈໍາກັດ  
• ສະຖານທ່ີ ທ່ີຄວາມຫຼໍແ່ຫຼມ ສໍາລັບການຢູ່ລອດຂອງສາຍພັນສັນຈອນ  
• ບັນດາພື້ນທ່ີ ທ່ີສະໜັບສະໜູນການຢູ່ຮ່ວມກັນທັງໝົດທ່ີສໍາຄັນ ຫຼື ຈໍານວນສະເພາະສາຍພັນທ່ີຢູ່

ຮ່ວມກັນ  
• ບັນດາພື້ນທ່ີ ທ່ີມກີານເຕ້ົາໂຮມກັນເປັນພເິສດຂອງພັນ ຫຼື ທ່ີພົວພັນກັບຂະບວນວທັິດທະນາການຕ້ົນ

ຕ່ໍ ຫຼໃືຫ້ບໍລິການທາງລະບົບນິເວດ 
• ບັນດາພື້ນທ່ີ ທ່ີມີຊິວະນາໆພັນທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດແລະວດັະທະນະທໍາ 

ຕ່ໍຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ.  
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152. ອີງຕາມຫຼັກການນະໂຍບາຍ SPS, ບ່ໍໃຫ້ມກິີດຈະກໍາຂອງໂຄງການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫຈັ້ດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 
ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີມີຄວາມຫຼໍ່ແຫມຼ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ (i) ຈະບ່ໍສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບທ່ີສາມາດວັດແທກໄດ້, ຫຼື ຜົນສະ-
ທ້ອນອ່ືນໆຄ້າຍຄືກັນ, ຕ່ໍຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ທ່ີມີຄວາມຫຼໍ່ແຫມຼ  ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າສູງທາງດ້ານຊິວະນາໆພັນ ຖືກທໍາ-
ລາຍ ຫຼ ືຄວາມອາດສາມາດໃນການໃຊ້ງານ, (ii) ໂຄງການບ່ໍຖືກຄາດຄະເນວາ່ຈະນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນປະ-
ຊາກອນຂອງສາຍພັນທ່ີຮັບຮູວ້່າໄກ້ສູນພັນຫຼືມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍການສູນພັນ, ຫຼ ືການສູນເສຍທາງດ້ານຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ດ້ານ
ອ່ືນໆເຊ່ັນ ຄວາມມຸ້ງໜ້າຢ່າງບ່ໍລົດລະຂອງລະບົບນິເວດເຈ້ົາພາບທ່ີສາມາດຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ແລະເປັນຕົວແທນຕົກຢູ່ໃນ
ອັນຕະລາຍ, ແລະ (iii) ທຸກຜົນກະທົບທ່ີມລີະດັບຕ່ໍາ ໄດ້ຮັບການບັນເທົາເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດ ຫຼັກການຜົນກະທົບ
ສຸດທິຕ່ໍຊິວະນາໆພັນ ໃນຈໍານວນໜ້ອຍທ່ີສຸດ.   
 
153. ເມື່ອກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຖືກນໍາສະເໜີ ພາຍໃນຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ທ່ີມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມ, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງມີ
ແລະຮັກສາຊ່ຽວຊານພາຍນອກທ່ີມີປະສົບກັນແລະຄວາມຊໍານິຊໍານານ ເພື່ອຊ່ວຍດໍາເນີນການປະເມີນ. ນອກນ້ັນ 
ບັນຫານ້ີຍັງຖືກແນະນໍາ ໃນກໍລະນີທ່ີວຽກງານຂອງໂຄງການ ຈະຂະຫຍາຍໄປສູ່ ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສອ່ືນ ທ່ີມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມ.  
 
154. ສາຍພັນທ່ີຕົກຢູໃນອັນຕະລາຍແລະວກິິດການອັນຕະລາຍ ແມ່ນພັນພືດແລະສັດ ທ່ີຖືກຈັດເຂ້ົາໃນກຸ່ມຖືກໄພ
ຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍກັນສູນພັນ. ລາຍການບັນຊີແດງຂອງອົງການ IUCN ກ່ຽວກັບສາຍພັນທ່ີຖືກຂ່ົມຂູ່ (ລາຍການບັນຊີແດງ)31

 

 ຖືກ
ພິຈາລະນາວ່າເປັນເອກະສານອ້າງອີງໃນລະດັບສາກົນ ທ່ີມີຄວາມລະອຽດຄົບຖ້ວນທ່ີສຸດ ກ່ຽວກັບສະຖານະການການ
ອະນູລັກພັນພືດແລະສັດ. ນອກນ້ັນ ອົງການ IUCN ຍັງສະໜອງຂ້ໍມູນທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບສະຖານທ່ີທ່ີຖືກອະ-
ນຸລັກແລະຂ້ໍມູນອ່ືນໆດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະຊິວະນາໆພັນ, ແລະມີຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບເຂດອະນຸລັກ 
ເປັນຕ້ົນ ການຈັດກຸ່ມຂອງເຂດອະນຸລັກ. ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນປະເທດເຈ້ົາພາບກ່ໍມີຂ້ໍມູນບັນຊີລາຍການຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບ
ພັນພືດແລະສັດ ທ່ີຖືກຂ່ົມຂູ່.  

155. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງຜົນກະທົບທາງທົບທ່ີສາມາດວັດແທກໄດ້ກ່ຽວກັບຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີມີຄວາມຫຼໍ່ແຫມຼ, 
ຈໍານວນປະຊາກອນພັນພືດແລະສັດທ່ີຕົກຢູ່ໃນກຸ່ມອັນຕະລາຍຫຼືວກິິດການອັນຕະລາຍ, ລະບົບນິເວດແລະລະດັບ
ຄວາມຫາຼກຫາຼຍຂອງຊິວະນາໆພນັສາມາດຖືກກໍານົດໄດ້ ໂດຍຜ່ານການດໍາເນີນການປະເມີນດ້ານຊິວະນາໆພັນ
ແບບລະອຽດ. ການປະເມີນດ້ານຊິວະນາໆພນັລວມມກີານສໍາຫຼວດຫຼືວັດແທກວ່າມຫີຍັງແນ່ຖືກກໍາເນີດຢູ່ພາຍໃນເຂດ
ນ້ັນແລະຮູ້ຫຍັງແນ່ກ່ຽວກັບພວກມັນ, ກໍານົດຄຸນຄ່າຂອງພວກມນັແລະກໍານົດຄຸນລັກສະນະທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດຂອງພວກ
ມັນ, ແລະປະເມີນຈໍານວນປະກອນທ່ີຄາດຄະເນວ່າຈະມີຈໍານວນຫຼຸດລົງ, ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີເຮັດໜ້າສ່ົງຕ່ໍຄວາມອາດ
ສາມາດຫຼື ຄຸນລັກສະນະອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກນ້ັນການປະເມນີຍັງລວມມີການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມທ່ີສະໜັບສະ-
ໜູນໂດຍການທົບທວນຄືນເອກກະສານທາງວທິະຍາສາດທ່ີກຽວຂ້ອງແລະແຜນຄຸ້ມຄອງເຂດອະນຸລັກ, ແລະປຶກສາ
ຫາລືກັບອໍານາດການປົກຄອງຂອງປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງການການອະນຸລັກ ແລະ ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນເປັນຕ້ົນແມນ່ຄົນ
ພື້ນເມອືງ. ໃນການປະເມີນພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ ຫຼ ືການຕີລາຄາຮູບຖ່າຍຜ່ານດາວທຽມ.  
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156. ພື້ນທ່ີອະນຸລັກທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ໃນກໍລະນີ ກິດຈະກໍາໂຄງການຈໍານວນໜ່ຶງຖືກສະເໜີພາຍໃນເຂດ
ອະນຸລັກທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,32

  

 ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການກ່ຽວກັບຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາ-
ໄສທ່ີຫຼໍແ່ຫຼມ ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: (i) ເຄ່ືອນໄຫວໃນລັກສະນະທ່ີສອດຄ່ອງກັບ ແຜນຄຸ້ມຄອງພື້ນທ່ີອະນຸລັກ ທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ,້ (ii) 
ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ຜູ້ຄຸ້ມຄອງພື້ນທ່ີອະນຸລັກ, ຊຸມຊົນພື້ນເມອືງ, ຜູ້ມສ່ີວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ົນຕ່ໍກ່ຽວກັບ
ໂຄງການທ່ີຖືກນໍາສະເໜີ, ແລະ (iii) ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານເພີ່ມຕ່ືມ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເພື່ອສ່ົງເສີມແລະ
ເພີ່ມທະວີເປ້ົາໝາຍການອະນຸລັກພື້ນທ່ີພາຍໃນເຂດອະນຸລັກ. ຄຽງຄູ່ກັນນ້ີ  ໂຄງການຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ກິດຈະ-
ກໍາໂຄງການທ່ີຖືກສະເໜີ ພາຍໃນເຂດອະນຸລັກນ້ັນ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.  

157. ກ່ອນອ່ືນໝົດ ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າຕ້ອງເບ່ິງຄືນວາ່ກິດຈະກໍາແລະຂອບເຂດວຽກງານຂອງໂຄງການທ່ີຖືກສະເໜີຢູ່
ພາຍໃນເຂດອະນຸລັກນ້ັນ ຖືກອະນຸຍາດຕາມລະບຽບກົດໝາຍແລະສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດຕ່າງໆ ທ່ີລະບຸໄວ້ໃນແຜນ
ຄຸ້ມຄອງເຂດດ່ັງກ່າວ ນ້ັນຫຼບໍື. ແຜນນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແລະທ່ີດິນແຫງ່ຊາດ ເຊ່ັນແຜນປະຕິບັດງານດ້ານຊິວະນາໆ
ພັນແຫງ່ຊາດ ຄວນຖືກສຶກສາທົບທວນໂດຍໂຄງການ. ຢູ່ພາຍໃນຫາຼຍປະເທດ, ການປະເມນີສ່ິງແວດລ້ອມແລະການ
ກວດສອບເຂດໂຄງການ ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ໃນເຂດອະນຸລັກໄດ້ກ່ໍຕ່ໍເມືອຖືກເຫັນດີເຫັນພອ້ມກັບອໍານາດການ
ປົກຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.  
 
158. ການທ່ີຈະໄດ້ຮັບອະນຸມັດກິດຈະກໍາໂຄງການທ່ີຖືກນໍາສະເໜີພາຍໃນເຂດອະນຸລັກ ຈະຂ້ຶນກັບຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ຂອງອໍານາດການປົກຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແລະຮູບແບບຂອງໂຄງການ, ແລະຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ
ຕ່ໍຄຸນຄ່າຕ່າງໆຂອງເຂດອະນຸລັກ. ສະນ້ັນ ການປຶກສາຫາລືທ່ີຈະແຈ້ງແລະໃນເບ່ືອງຕ້ົນກັບອໍານາດການປົກຄອງກ່ຽວ-
ຂ້ອງ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຄວນເລ່ີມການປຶກສາຫາລື ໃນໄລຍະການພັດທະນາແນວຄວາມຄິດ
ຂອງໂຄງການ. ໃນສະຖານະການທ່ີໂຄງການຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍເຂດອະນຸລັກ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະສ້າງຜົນກະ-
ທົບທາງບວກສຸດທິ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ແຜນງານແລະກິດຈະກໍາເພີ່ມທະວ ີ ທ່ີຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດອະນຸລັກກໍາ-
ນົດຂ້ຶນ (ເຊ່ັນວ່າ ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາຍົກຍ້າຍແລະລ້ຽງສັດ, ສະໜອງທຶນຈ້າງພະນັກງານເພີ່ມຕ່ືມ, ສະໜອງອຸ-
ປະກອນໃຫ້ພະນັກງານລາດຕະເວນ, ຫຼ ືສະໜັບສະໜູນການເຮັດວໄິຈກ່ຽວກັບບັນຫາທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບການອະນຸລັກ).   
 
159. ເຂດຊາຍແດນຂອງເຂດອະນຸລັກ ຈໍານວນໜ່ຶງ ອາດຈະບ່ໍຖືກກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ໄວໃ້ນແຜນທ່ີ ຫຼື ສະໜາມ. 
ໃນກໍລະນີນ້ີ ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຄວນປຶກສາຫາລືກັບອໍານາດການປົກຄອງເຂດອະນຸລັກເພື່ອກໍານົດເຂດຊາຍແດນໃຫ້
ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ສອດຄ່ອງກັບກິດຈະກໍາໂຄງການທ່ີຖືກນໍາສະເໜີ. ຂອບເຂດສໍາຮອງອາດຈະຖືກກໍານົດໄວ້ອອ້ມຂ້າງ
ເຂດອະນຸລັກ ຫຼ ື ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍບ່ໍເປັນທາງການ. ຖ້າວາ່ກິດຈະກໍາໂຄງການຖືກສະເໜີພາຍໃນເຂດສໍາຮອງ, ຂໍແນະນໍາ
ໃຫ້ກໍານົດຂອບເຂດພື້ນທ່ີ ແລະເຮັດການປຶກສາຫາລື ແລະປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ຕາມທ່ີກ່າວໄວຂ້້າງເທີງນ້ັນ.  
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ເຂດອະນຸລັກ ຕາມກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງ ເຂດທ່ີຖືກກໍານົດ ເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການປ້ອງແລະອະນຸລັກຊິວະນາໆພັນ, ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ເຂດທ່ີສະ
ເໜີໂດຍລັດຖະບານໃຫ້ເປັນເຂດກໍານົດ ດ່ັງທ່ີກ່າວໄວ້ນ້ັນ.  



 65 

160. ຄຽງຄູ່ກັນນ້ີ, ເຂດທ່ີມີຄຸນຄ່າສູງທາງຊິວະນາໆພັນທ່ີຖືກຮັບຮູ້ແຕ່ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບການປ້ອງການຕາມກົດໝາຍ 
ຄວນໄດ້ຮັບການກໍານົດຂ້ຶນ, ບົນພື້ນຖານຫຼັກການທ່ີວ່າ ຄຸນຄ່າທາງຊິວະນາໆພັນຢູ່ພາຍໃນເຂດດ່ັງກ່າວນ້ັນ ເປັນປັດ
ໄຈສໍາຄັນ ເທ່ົາທຽມກັນກັບສະຖານະພາບການອະນຸລັກຕາມກົດໝາຍໃນປະຈຸບັນ. ເຂດພື້ນທ່ີເຫຼົ່ານ້ັນລວມມີ ລະ-
ບົບນິເວດຖືກດັດແປງ ແລະ ທາງທໍາມະຊາດ ຊ່ຶງຖືກອະນຸລັກດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄົນພື້ນເມອືງ ແລະຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖ່ິນໂດຍຜ່ານທາງກົດໝາຍຕາມຮີດຄອງ ຫຼື ຮູບການອ່ືນໆທ່ີມປີະສິດທິພາບ.33

 

 ໃນກໍລະນີ ທ່ີໂຄງການຖືກສະເໜີ 
ຈະມີທ່ີຕ້ັງໂຄງການພາຍໃນໃຈກາງຫຼືໄກ້ຄຽງກັບໃຈກາງເຂດອະນຸລັກຂອງຊຸມຊົນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ 
ມີການປຶກສາຫາລືຢ່າງເໝາະສົມ ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນແລະຄົນພື້ນເມອືງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຖືວ່າເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂ້ັນ
ຕອນການປະເມີນ.   

B. ການປະເມີນກ່ຽວກັບຊິວະນາໆພັນ  

161. ໃນກໍລະນີ ທ່ີໂຄງການອາດສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ, ການປະເມນີຊິວະນາໆພນັຕ້ອງເປັນອົງປະກອບ
ໜ່ຶງຂອງການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ. ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການທ່ີອາດມີຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍຊິວະນາໆພນັລວມມີ: 
ການດັດແປງຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ, ການແບ່ງແຍກພື້ນທ່ີ, ແລະເຮັດໃຫໂ້ດດດ່ຽວໂດຍຜ່ານການປ່ຽນຮູບແບບການນໍາໃຊ້ທ່ີ
ດິນ ຫຼື ໜ້າດິນ, ການລົບກວນພື້ນດິນ; ການເຮັດການຜະລິດພັນພືດແລະສັດແບບບ່ໍຢືນຍົງ (ເຮັດໃຫເ້ສຍຄຸນທາດຫາຼຍ
ເກີນໄປ), ຫຼ ື ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບບ່ໍຢືນຍົງ ເຊ່ັນ ແຫຼ່ງນ້ໍາແລະຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້; ການ
ປ່ອຍມົນລະພິດຢ່າງຮຸນແຮງ; ແລະການນໍາເອົາພັນພືດແລະສັດແປກໃໝທ່ີ່ບຸກລຸກ ເຂ້ົາມາ.  
 
162. ຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນດ້ານຊິວະນາໆພັນມີຄື: (i) ເພື່ອກໍານົດແລະຈັດລະດັບຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ; 
(ii) ເພື່ອອອກແບບມາດຕະການ ແນ່ໃສ່ຫຼີກລ້ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍທ່ີສຸດ, ຫຼ ື ບັນເທົາຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ, 
ຖືເປັນທາງເລືອກສຸດທ້າຍ, ສະເໜີມາດຕະການຊົດເຊີຍ ເພື່ອບັນລຸຜົນກະທົບສຸດທິໃນລະດັບໜ້ອຍທ່ີສຸດ, ຫຼື ດີທີສຸດ
ແມ່ນບ່ໍໃຫ້ມີຜົນກະທົບເພີ່ມຕ່ືມ ຕ່ໍຊິວະນາໆພັນ, ແລະ (iii) ກໍານົດຜົນກະທົບພາຍຫຼັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການ
ບັນເທົາຕ່າງໆທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ. ຫຼັກການກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບສຸດທິຕ່ໍຊິວະນາໆພັນ ໃນລະດັບໜ້ອຍທ່ີສຸດລວມມກີານ
ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການອະນຸລັກທ່ີສາມາດວັດແທກໄດ້ ຊ່ຶງສາມາດຖືກຄາດຄະເນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອໃຫ້ມຜົີນ
ໄດ້ຮັບ ທາງດ້ານຜົນກະທົບສຸດທິຕ່ໍຊິວະນາໆພັນ ໃນຈໍານວນໜ້ອຍທ່ີສຸດ.  
 

                                                 
33 ປະເພດຂອງເຂດອະນຸລັກຊຸມຊົນ ລວມມີ: 

(i) ຊຸມຊົນຈໍານວນໜຶ່ງແຫ່ງ ຫືຼຫຼາຍກວ່ານ້ັນທ່ີພົວພັນຢ່າງໄກ້ຊິດກັບລະບົບນິເວດ ແລະ/ຫືຼ ພືດພັນແລະສັດ ຍ້ອນຄວາມຜູ້ກພັນດ້ານ
ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ, ການດໍາລົງຊິວິດ ແລະອ່ືນໆ  

(ii) ຄວາມພະຍາຍາມແລະການຕັດສິນດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊຸມຊົນ  ພາໃຫ້ມີການອະນຸລັກ ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ, ພັນພືດແລະສັດ, ຜົນປະໂຫຍດ
ທາງວິເທດວິທະຍາ ແລະຕິດພັນກັບຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈຸດປະສົງຢ່າງມີສະຕິ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງອາດຈະຍັງ
ບ່ໍທັນຖືວ່າເປັນການອະນຸລັກ ກ່ໍຕາມ  

(iii) ຊຸມຊົນແມ່ນພາກສ່ວນຕ້ົນຕ່ໍໃນການຕັດສິນບັນຫາແລະກາຍເປັນກິດຈະກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດ, ໂດຍຄໍາສົມມຸດ
ຖານວ່າມີລະບຽບຫັຼກການພາຍໃນອໍານາດການປົກຄອງຊຸມຊນົແລະມີຄວາມອາດສາມາດໃນການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບຫັຼກການ
ເຫ່ົຼານ້ັນ   



 
 

163. ການຄັດເລືອກ ຈະຊ້ີບອກວ່າຊິວະນາໆພັນຈະເປັນບັນຫາສໍາຄັນຂອງໂຄງການຫຼືບໍ, ແລະກໍານົດບັນຫາທ່ີຈໍາ-
ເປັນສໍາລັບການສຶກສາຄ້ົນຄວາ້. ການປະເມີນຜົນໃນຮູບແບບນ້ີອາດຈະມີຄວາມສັບສົນແລະສະນ້ັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ຕັດສິນບັນຫາຈາກຊ່ຽວຊານທ່ີມີຄວາມຊໍານິຊໍານານແລະມີປະສົບການ. ປັດໄຈຕ້ົນຕ່ໍທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່ ມີຄື: (i) ສະ-
ຖານທ່ີແລະຂະໜາດຂອງກິດຈະກໍາແລະຮູບແບບໂຄງການ, ແລະຂົງເຂດວຽກງານຂອງໂຄງການ ລວມທັງຂົງເຂດ
ວຽກງານທ່ີພົວພັນກັບໂຄງການ; (ii) ປະເພດຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ທ່ີຈະນໍາໃຊ້; ແລະ (iii) ເຂດທ່ີຕ້ັງຈຸດໃຈກາງຂອງໂຄງ-
ການ ທ່ີເປັນເຂດຊິວະນາໆພັນທ່ີສໍາຄັນ. ຕົວຢ່າງ: ເຄ່ືອງໝາຍທຸງແດງທ່ີຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າມບັີນຫາດ້ານຊິວະນາໆພັນທ່ີ
ສໍາຄັນມີຄື: ເຂດໂຄງການຕ້ັງຢູ່ພາຍໃນ, ກວມເອົາສ່ວນໜ່ຶງ, ບ່ອນເສ່ືອມຕ່ໍ ຫຼື ເທີງຍອດເຂດອະນຸລັກ; ການດັດແປງ
ຮູບແບບການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນຂະໜາດກາງເຖິງຂະໜາດໃຫຍ່; ການດັດແປງຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ, ແລະກິດ-
ຈະກໍາອ່ືນໆທ່ີມີການນໍາເອົາພນັພືດແລະສັດແປກໃໝເ່ຂ້ົາມາໃນເຂດໂຄງການ.  
 
164. ແຜນວາດທີ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫນັ ຕົວຢ່າງໜ່ຶງ ຂອງໂຄງສ້າງຂ້ັນຕອນການຕັດສິນບັນຫາກ່ຽວກັບສະຖານທ່ີຕ້ັງ
ຂອງໂຄງການ, ທ່ີຊ້ີບອກໃຫ້ເຫນັສະຖານະການຕ່າງໆໃນກໍລະນີ “ຫາ້ມດໍາເນີນການຕ່ໍ” (ເຊ່ັນ ໃນກໍລະນີ ທ່ີຍັງບ່ໍທັນ
ປະຕິບັດຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ ດ່ັງທ່ີລະບຸໄວໃ້ນ SPS, ໂຄງການມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທ່ີຈະບ່ໍໄດ້ທຶນສະ-
ໜັບສະໜູນຈາກ ເອດີບີ) ສໍາລັບໂຄງການທ່ີດໍາເນີນງານ ພາຍໃນເຂດຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສປະເພດຕ່າງໆແລະເຂດອະນຸລັກ
ຕາມກົດໝາຍ.  
 
165. ການກໍານົດຂອບເຂດວຽກງານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ຜົນກະທົບດ້ານຊິວະນາໆພັນທັງທາງກົງແລະທາງອອ້ມ 
ໂຕໃດຈະມີຄວາມຮາ້ຍແຮງ, ແລະກໍານົດຈຸດທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບ. ການກໍານົດຂອບ
ເຂດວຽກງານ ຍັງຊ່ວຍກໍານົດ ຂອບເຂດການປະເມີນແຕ່ລະດ້ານ ແລະຕາມລໍາດັບເວລາ ໃຫ້ມຄີວາມເໝາະສົມ, ກໍາ-
ນົດຊ່ອງຫວາ່ງດ້ານຂ້ໍມູນ, ແລະຊ້ີໃຫ້ເຫັນວທີິການສໍາຫຼວດແລະວໄິຈທ່ີເໝາະສົມ. ການປຶກສາຫາລືກັບເຈ້ົາໜ້າທ່ີຝ່າຍ
ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕ້ັງອະນຸລັກ ແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນຂ້ັນຕອນນ້ີ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການກໍາ-
ນົດຜົນກະທົບຕ້ົນຕ່ໍທາງຊິວະນາໆພັນ, ລວມທັງດ້ານອ່ືນໆທ່ີຕິດພັນກັບບັນຫາທາງສັງຄົມແລະການດໍາລົງຊິວິດໃນ
ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ.  
 
166. ການສຶກສາຂ້ໍມູນພື້ນຖານ ກໍານົດມູນຄ່າເປັນຕົວເລກໃຫກັ້ບຖ່ິນທີພັກອາໄສແຕ່ລະປະເພດທີຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ (ຢູ່ພາຍໃນເຂດໂຄງການແລະພາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງໂຄງການ), ອະທິບາຍວທີິການກໍານົດຕົວແລກ, 
ຈັດລໍາດັບແລະຖານະ ຂອງແຕ່ລະພັນພືດແລະສັດແລະກຸ່ມຊິວະນາໆພັນທ່ີຄົງຕົວຢູ່, ແລະສະຖານທ່ີຕ້ັງ, ຖານະ ແລະ
ຄຸນຄ່າຕ້ົນຕ່ໍດ້ານຊິວະນາໆພັນ ຂອງເຂດອະນຸລັກໄກ້ຄຽງແລະເຂດອ່ືນໆທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນທາງຊິວະນາໆພັນ. ການ
ສໍາຫຼວດຂ້ໍມູນພື້ນຖານດ້ານຊິວະວິທະຍາແມນ່ກິດຈະກໍາໜ່ຶງທ່ີໃຊ້ເວລາຫາຼຍ ຍ້ອນມກີານກໍານົດກຸ່ມຕົວຢ່າງ ຢ່າງລະ-
ອຽດແລະການສໍາຫຼວດຕ້ອງເຮດັຕາມລະດູການຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ມຄີວາມຫາຼກຫາຼຍດ້ານຂ້ໍມນູ. ວທີິການສໍາຫຼວດທ່ີຖືກ
ຮັບຮອງແລະນໍາໃຊ້ພາຍໃນຂະແໜງການຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການສໍາຫຼວດເພື່ອຮັບປະກັນວາ່ຂ້ໍມູນທ່ີກັບນ້ັນຄວາມ
ຄວາມສອດຄ່ອງກັນ, ແລະຫຼີກລ້ຽງບ່ໍໃຫ້ໂຄງການພົບຄວາມຊັກຊ້າ ຍ້ອນບັນຫາ/ຄວາມບ່ໍຄົບຖ້ວນດ້ານການເກັບກໍາຂ້ໍ
ມູນ. ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີຕິດແປະກັບເຂດໂຄງການ ກ່ໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການສໍາຫຼວດເຊ່ັນກັນເພື່ອກໍານົດຄວາມເຊ່ືອມໂຍງກັບ
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ຖ່ິນທ່ີຢຸ່ອາໄສພາຍໃນເຂດໂຄງການແລະເພື່ອປະເມີນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບອອ້ມຂ້າງຂອງໂຄງການ ຕ່ໍ
ກັບເຂດຕິດແປະ.  
 
167. ການວິເຄາະຜົນກະທົບ  ປະເມີນຜົນກະທົບທ່ີຖືກໍານົດໄວໃ້ນໄລຍະກໍານົດຂອບເຂດວຽກງານແລະການສໍາ-
ຫຼວດຂ້ໍມູນພື້ນຖານເພືອ່ກໍານົດຂະໜາດ, ຄຸນລັກສະນະ, ລະດັບຄວາມຮາ້ຍແຮງ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້, ແລະຜົນສະ
ທ້ອນ. ການຈັດລະດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຜົນກະທົບຄວນຄວນເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາຕ່ໍໄປນ້ີ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັບພະຍາ-
ກອນໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ, ພາກພື້ນ, ລະດັບຊາດ ຫຼ ືລະດັບສາກົນ; ວ່າເຂດນ້ັນເປັນເຂດອະນຸລັກຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື
ບ່ໍເປັນທາງການ; ຄຸນຄ່າທາງຊິວະວິທະຍາຂອງພັນພືດແລະສັດແລະຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ຖືກຜົນກະທົບ; ແລະຄຸນຄ່າຂອງ
ລະບົບນິເວດ ທ່ີເປັນແຫຼ່ງສະບຽງອາຫານ ຫຼ ືບ່ອນທໍາມາຫາກິນ ສໍາລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ.  
 



 
 

ແຜນວາດ 2.  ໂຄງສ້າງການຕັດສິນບັນຫາດ້ານຊິວະວທິະຍາ ສໍາລັບ ກໍານົດທ່ີຕ້ັງໂຄງການ 

 
 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ:  ການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນສາກົນ, ທະນາຄານໂລກ.

ບ່ໍ

 

 

 

ບໍ່
  

ມີ 

ບໍ

 

 

ບ່ໍ 

 

 

ສອດຄ່ອງ 

ຢຸດ 

ຢຸດ 

 
ຢຸດ 

ຢຸດ 

 
No 

ຈະມີການສູນເສຍທາງດ້ານ ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ທ່ີເຮັດໃຫ້ 
ຄວາມມຸ້ງໜ້າຢ່າງບ່ໍລົດລະຂອງລະບົບນິເວດຂອງ

ເຈ້ົາພາບ ທ່ີສາມາດຄົງຕົງຢູ່ໄດ້ແລະເປັນຕົວແທນ ຕົກ
ຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ບໍ? 

ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນແລະຜູ້
ຈັດການ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ
ນຳເອົາຄຳຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາໃນໃນການ

 

ມີກິດຈະກໍາເພ່ືມຕ່ືມບໍ ເພ່ືອສ່ົງເສີມແລະເພີມທະວີເປ້ົາ 

ນໍາໃຈໃນການອະນຸລັກ ເຂດປ້ອງກັນ? 

ໂຄງການຈະເຮັດໃຫ້ຈໍານວນປະຊາກອນຂອງພັນ
ພືດແລະສັດທ່ີມີຄວາມຕ່ໍການສູນພັນ ຫຸຼດລົງບໍ? 

ມີຜົນກະທົບທາງລົບທ່ີສາມາດວັດແທກໄດ້ບໍ, 
ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການວັດແທກ, ກ່ຽວກັບຄວາມ
ອາດສາມາດຂອງຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ
ຄຸນຄ່າແລະໜາ້ທ່ີການທໍາງານຂອງພັນພືດແລະສັດ? 

ບ່ໍ 

ຢຸດ 

ບ່ໍ
 

ບ່ໍ
ມ

  

 

 

ທຳມະຊາດ 

No 

 

 

ບັນເທົາຜົນກະທົບທ່ີຍັງເຫືຼອ, ກໍານົດມາດຕະການໄວ້ໃນ 
BAP/EMP ແລະ ຕິດຕາມ 

ກິດຈະກໍາໂຄງການສອດຄ່ອງ
ກັນ ແຜນແຜນຄຸ້ມຄອງ

ເຂດອະນຸລັກ? 
ແມ່ນ 

• ເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອຫຼດຸຜ່ອນ

ການດັດແປງທີ່ດິນຊຸດໂຊມ 

  

• ກໍານົດກາລະໂອກາດ 

ປັບປຸງຖ່ິນທີ່ພັກອາໄສ 

ຂ້ັນຕອນກນປະເມີນສິງ
ແວດລ້ອມ  

ດັດແປງ  

ບ່ໍ

 

ຢຸດ 

ແມ່ນ 

No 

ສະຖານທ່ີ ເປັນເຂດອະນຸລັກ 
ຫືຼ ຖືກສະເໜີໃຫ້ເປັນເຂດ

ອະນຸລັກບໍ? 

ຜົນປະໂຫຍດໂດຍລວມ 
ຫາຍກວ່າຕ້ົນທຶນບໍ? 

ຜົນກະທົບສາມາດບັນເທົາ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 
ທ່ີຍອມຮັບໄດ້ບໍ? 

ຢຸດ 
ບ່ໍ

 

ນໍາໃຊວິ້ທີ
ການອ່ືນ   

ມີ 

 

ຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສທາງທໍາ
ມະຊາດ ຫືຼ ດັດແປງ? 

ສະຖານທ່ີເປັນຖ່ິນທ່ີຢູ່
ອາໄສທ່ີຫ່ໍຼແຫຼມບໍ? 

 

ຈະມີການດັດແປງດິນຊຸມໂຊມ 
ຫຼາຍບໍ? 

ມີວິທີການທ່ີເປັນໄປໄດ້ ທາງວິຊາ

ການແລະງົບປະມານບໍ? 

ຢຸດ 

ບໍ
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 168. ມາດຕະການບົນເທົາ ແນ່ໃສ່ເພື່ອຫຼິກລ້ຽງ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍຊິວະນາໆພັນ. ບຸລິມະສຸດຕ້ົນຕໍ 
ແມ່ນເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບຕ່ໍຄຸນລັກສະນະຂອງຄຸນຄ່າສໍາຄັນຂອງຊິວະນາໆພັນ ໂດຍນໍາໃຊ້: ທາງເລືອກສໍາລັບສະ-
ຖານທ່ີຕ້ັງໂຄງການ (ທ່ີຕ້ັງ, ສອດຄ່ອງກັບໂຄງການອ່ືນ); ທາງເລືອກສໍາລັບການອອກແບບໂຄງສ້າງ, ຂ້ັນຕອນ ແລະ
ວທິກີານກ່ໍສ້າງ; ຄວາມຫາຼກຫາຼຍແບບໂຄງການ; ແລະຮູບແບບການດໍາເນີນໂຄງການທ່ີແຕກຕ່າງ (ເຊ່ັນ ກໍານົດເວລາ
ແລະບໍລິມາດຂອງການປ່ອຍນ້ໍາຈາກເງື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ໍາ). ສໍາລັບຜົນກະທົບທາລົບທ່ີບ່ໍສາມາດຫຼີກລ້ຽງ, ມາດຕະ-
ການບັນເທົາແລະມາດຕະການຊົດເຊີຍຕ້ອງນໍາສະເໜີເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການສູນເສຍສຸດທິຕ່ໍາສຸດ ຕ່ໍກັບຊິວະນາໆພັນ. ລະ 
ບຽບຫຼັກການແຫງ່ຊາດທ່ີລະບຸກ່ຽວກັບມາດຕະການບັນເທົາພາກບັງຄັບຕ້ອງຖືກສັງລວມເຂ້ົາໄວ້ເປັນໜ່ຶງໃນມາດຕະ-
ການຂອງໂຄງການຕົວຢ່າງເຊ່ັນ ປູກຕ້ົນໄມຊົ້ດເຊີຍ ເພື່ອໃຫ້ສົມດຸນກັບການສູນພັນພືດ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານ້ີ ຕ້ອງລະ-
ບຸໄວໃ້ນ EMP ຂອງໂຄງການ ຄ່ຽງຄູ່ກັບກໍານົດແຜນເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊ່ັນ 
ກໍານົດບົດບາດແລະພາລະໜ້າທ່ີ) ແລະຈັດສັນງົບປະມານໃນການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບຕ່ໍຊິວະນາໆພັນ, ພອ້ມທັງຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດແລະຕິດຕາມ. EMP ຕ້ອງມແີຜນສ່ືສານ ທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຜົນ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃນຮູບການໃດ.  
 
169. ສໍາລັບໂຄງການທ່ີອາດສ່ົງຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງຢ່າງຮາ້ຍແຮງ ຕ່ໍຊິວະນາໆພັນ (ເຊ່ັນ ທ່ີພົວພັນກັບຖ່ິນ
ທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມ), ຕ້ອງສ້າງແຜນປະຕິບັດງານດ້ານຊິວະນາໆພັນ (BAP) ຫຼື ແຜນການອ່ືນໆ ທ່ີທຽບເທ່ົາກັບ
ແຜນດ່ັງກ່າວນ້ີ. ເຖິງແມນ່ວ່າ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຊິວະນາໆພັນທ່ີຖືກສະເໜີນ້ັນ ເປັນແຜນການໜ່ຶງແຍກອອກຕ່າງ-
ຫາກກ່ໍຕາມ, ມາດຕະການບັນເທົາແລະກໍານົດເວລາທ່ີກ່ຽວພັນກັບມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບດ້ານຊິວະນາໆພັນ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັງລວມເຂ້ົາໄວໃ້ນການປະເມີນຜົນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ, ແລະຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານທາງ EMP 
ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ.  
 
170. ການທົດແທນດ້ານຊິວະນາໆພັນແມ່ນມາດຕະການປົກປ້ອງທ່ີແນ່ໃສ່ຊົດເຊີຍສໍາລັບຜົນເສຍຫາຍທ່ີບ່ໍສາມາດ
ຫຼີກລ້ຽງໄດ້ທ່ີເກີດກັບຊິວະນາໆພັນ ຊ່ຶງເປັນຜົນສະທ້ອນຈາກກິດຈະກໍາໂຄງການ (ເຊ່ັນ ພາຍຫຼັງການມາດຕະການຫຼີກ
ລ້ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນແລະບັນເທົາຜົນກະທົບຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສໍາເລັດ). ການທົດແທນຊິວະນາໆພັນ ແນ່ໃສ່ເພື່ອສ້າງເຂດ
ທ່ີມີຄວາມທຽບເທ່ົາທາງດ້ານລະບົບນິເວດ (ທຽບເທ່ົາໃນດ້ານຂະໜາດ, ຄຸນນະພາບແລະໜ້າທ່ີການທໍາງານ), ຖ້າເປັນ
ໄປໄດ້ຄວນຕ້ັງຢູ່ໄກ້ເຂດໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ໃນບ່ອນທ່ີຊິວະນາໆພັນຖືກຄຸ້ມຄອງແລະປ້ອງກັນ.  
 
171. ຫຼັກການກ່ຽວກັບ “ບ່ໍມີຄວາມສູນເສຍສຸດທິ” ຫຼ ື “ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິ” ຂອງຊິວະນາໆພັນ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ດໍາເນີນ
ການຮັກສາຄຸນນະພາບແລະພື້ນທ່ີສຸດທິຂອງຊິວະນາໆພນັກ່ອນໜ້າໂຄງການ, ຫຼື ດີທ່ີສຸດຕ້ອງຍົກລະດັບອົງປະກອບຊິ
ວະນາໆພັນເຊ່ັນ ຄວາມຫາຼກຫາຼຍຂອງພັນພືດ ແລະ ສັດ (ທາງດ້ານຈໍານວນ ແລະ ສ່ວນປະກອບ), ການຄົງຕົວຢູ່
ແລະ/ຫຼໂືຄງສ້າງຢູ່ຂອງຖ່ິນທ່ີພັກອາໄສ, ແລະໜ້າທ່ີການທໍາງານຂອງລະບົບນິເວດ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຊິວະນາໆພັນ 
ຄວນ, ໃນລະດັບຕ່ໍາສຸດ, ຢູ່ໃນລະດັບເກ່ົາ ແຕ່ວ່າດີທ່ີສຸດແມນ່ໃຫຢູ່້ໃນລະດັບທ່ີດີກວ່າເກ່ົາ ຊຶງເປັນຜົນສະທ້ອນໜ່ຶງ
ຈາກໂຄງການ.  

 



 
 

172. ການອອກແບບມາດຕະການທົດແທນດ້ານຊິວະນາໆພັນ ຕ້ອງເຮັດເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂ້ັນຕອຍການປະ
ເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ, ແລະສັງລວມເຂ້ົາໄວໃ້ນເອກກະສານການປະເມີນໂຄງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ການອອກແບບມາດຕະ-
ການທົດແທນດ້ານຊິວະນາໆພັນ ຕ້ອງອອກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍປະເທດ ແລະສາກົນ, ແລະວາງແຜນ
ແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ດ່ັງທ່ີລະບຸໄວໃ້ນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຄວາມຫາຼກຫາຼຍຂອງຊິວະນາໆພັນ ແລະສອດຄ່ອງກັບລະ-
ບົບນິເວດຂອງພວກມັນ ຕາມທ່ີໄດ້ບ່ົງບອກໄວ້ໃນ ແຜນປະຕີບັດງານແລະຍຸດທະສາດດ້ານຊິວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ. 
ການນໍາໃຊ້ ຊ່ຽວຊານທ່ີມີຄຸນນະວຸດທິການສຶກສາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ໃນສາຂາຊິວະວທິະຍາ, ນິເວດວທິະຍາ ຫຼື ການຟື້ນຟູ
ລະບົບນິເວດ, ແລະ ທ່ີມປີະສົບການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕີບັດມາດຕະການທົດແທນດ້ານຊິວະນາໆພັນ ຢູ່ພາຍໃນປະ-
ເທດເຈ້ົາພາບ ຫຼ ືປະເທດທ່ີກໍາລັງພັດທະນາອ່ືນໆທ່ີຄ້າຍຄືກັນ ແມ່ນເປັນຂ້ໍແນະນໍາ ທ່ີຄວນປະຕິບັດ.  

 

173. ທົດແທນດ້ານຊິວະນາໆພັນ ລວມມີມາດຕະການຈາກຄະນະບໍລິຫານເຊ່ັນ ເພີ່ມທະວລີະດັບການອະນຸລັກ
ພາຍໃນເຂດໃດໜ່ຶງ ໂດຍການນໍາເອົາພັນພືດທ້ອງຖ່ິນທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍເຂ້ົາມາປູກຄືນ, ການຕິດຕ້ັງລະບົບຄວບຄຸມດິນ
ເຈ່ືອນ ເພື່ອໃຫ້ພື້ນດິນມຄີວາມສະຖຽນ ແລະສ່ົງເສີມໃຫ້ປູກພັນພືດຄືນໃໝ,່ ຫຼື ສ້າງລະບົບນິເວດໃນບ່ອນພວກມັນບ່ໍ
ເຄີຍຖືກໍາເນີດມາກ່ອນ ເຊ່ັນເຂດດິນຊຸ່ມຊ່ືນ. ອີກທາງເລືອກໜ່ຶງແມ່ນ ການກະຕຸກຊູກຍູ້ ໃຫ້ມກີານປ້ອງກັນຢ່າງຕ້ັງໜ້າ
ແລະຫາ້ວຫັນ ກ່ຽວກັບເຂດປ້ອງກັນຄວາມຊຸດໂຊມແລະປ່ອຍໃຫ້ພັນພືດຖືກໍາເນີດໃໝ່, ຫຼື ຫຼຸດຫຼຍົືກຍ້າຍສ່ິງກົດດັນຫຼື
ໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍຊິວະນາໆພັນ. ຕົວຢ່າງ: ສ່ິງກົດດັນ ຕ້ອງຖືກຍົກຍ້າຍອອກໄປ ມາດຕະການນ້ີເປັນຂ້ໍຜູກມັດທາງສັນຍາ ຫຼື 
ມາດຕາໜ່ຶງໃນຂ້ໍຕົກລົງກັບບຸກຄົນຫຼືຊຸມຊົນ ໃນກໍລະນີທ່ີພວກເຂົາໂອນມອບສິດໃຫພ້າກສ່ວນອ່ືນໃນການດັດແປງຖ່ິນ
ທ່ີຢູ່ອາໄສໃນອະນາຄົດ ໂດຍມີຜົນຕອບແທນທາງການເງິນຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃນຮູບການອ່ືນ. ອີກທາງເລືອກໜ່ຶງແມ່ນ 
ການລາດຕະເວນພາຍໃນເຂດໃດໜ່ຶງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຜະລິດຫຼື ເຮັດຮົ້ວອອ້ມໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການຖືກລົບກວນ.  
 
174. ປະສົບການໃນລະດັບສາກົນກ່ຽວກັບການທົດແທນທາງຊິວະນາໆພັນຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີອົງປະ-
ກອບລຸ່ມນ້ີ ໃນການອອກແບບມາດຕະການທົດແທນ:  
 

• ຜົນອອກດ້ານການອະນຸລັກທ່ີສາມາດວັດແທກໄດ້: ວທີິການໜ່ຶງທ່ີມຄີວາມຢືດຢຸ່ນ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ີ
ການອອກແບບແລະປະຕິບັດການທົດແທດທາງຊິວະນາໆພັນ ເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນອອກດ້ານການອະນຸ-
ລັກ ຢ່າງຊັດເຈັນ, ໃນໄລຍະຍາວ ແລະມີຄວາມກຄຸ້ມຄ່າ.  

• ດຸນດ່ຽງບຸລິມະສິດໃນການອະນຸລັກກັບຄວາມທຽບເທ່ົາດ້ານຊິວະວທິະຍາ: ການທົດແທນທາງຊິວະ
ນາໆພັນ ຕ້ອງແທດເໝາະກັບລະດັບຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາແລະດີທ່ີ
ສຸດຕ້ອງມີຜົນອອກທ່ີ “ຄືກັນສໍາລັບສ່ິງທ່ີຄ້າຍຄືກັນ”. ໃນສະພາບທ່ີພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການວັດ-
ແທກ ລະດັບຊິວະນາໆພັນ, ການສ້າງລະບົບທຽບເທ່ົາລະຫວາ່ງ ສະຖານທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ
ສະຖານທ່ີທ່ີມກີານທົດແທນດ້ານຊິວະນາໆພັນ ເປັນພື້ນຖານທ່ີດີ ເພື່ອບັນລຸຫຼັກການສູນເສຍຍສຸດທິ
ໃນລະລັບໜ້ອຍທ່ີສຸດ. ແຕ່ວາ່, ບັນຫາຄວາມລໍາອຽງໃນດ້ານຄວາມທຽບເທ່ົາບ່ໍຄວນຈະເປັນການ
ປ້ອງກັນການທົດແທນທາງຊີວະນາໆພນັຈາກຈຸດລວມສູນກ່ຽວກັບບຸດລິມະສິດໃນການອະນຸລັກ ທ່ີ
ຖືກຕົກລົງໄວແ້ລ້ວນ້ັນ.  
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• ສະຖານທ່ີ: ການທົດແທນທາງຊິວະນາໆພັນ ຄວນຕ້ັງຢູ່ພາຍໃນເຂດດຽວກັນກັບ ກິດຈະກໍາຂອງ
ໂຄງການພັດທະນາ, ແລະມີຄວາມເຊ່ືອມຕ່ໍກັບເຂດອ່ືນໆ ທ່ີມີພັນພືດ/ຖ່ິນທ່ີພັກອາໄສ.  

• ການເພີ່ມຕ່ືມ: ຜົນປະໂຫຍດທາງຊິວະນາໆພັນ ຈາກການທັດແທນດ້ານຊິວະນາໆພັນ ຕ້ອງເປັນຜົນ
ໄດ້ຮັບໂດຍກົງຈາກມາດຕະການເພີ່ມຕ່ືມ, ແລະຍັງບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ໃນສະຖານທ່ີອ່ືນ. ມາດຕະການທ່ີ
ປ້ອງກັນຫຼືອະນຸລັກ ສະຖານທ່ີໃດໜ່ືງທ່ີບ່ໍມຄີວາມຊຸດໂຊມບ່ໍຖືວ່າເປັນການທົດແທນທາງຊິວະນາໆ
ພັນ.  

• ໄລຍະແລະເວລາ: ການທົດແທນດ້ານຊິວະນາໆພັນ ຕ້ອງຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຢ່າງທັນເວລາແລະ
ເປັນໄລຍະຍາວນານ. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄວນເລ່ີມຕ້ົນໃຫ້ໄວເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້, ດີທ່ີສຸດ ຄວນ
ເລ່ີມກ່ອນ ຫຼື ໃນໄລຍະໂຄງການເລ່ີມຕ້ົນ.  

• ການພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ: ການສົນທະນາແລະການປຶກສາຫາລື ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ທັງໝົດແລະການນໍາໃຊ້ຊ່ຽວຊານ ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄັນສໍາລັບການອອກແບບມາດຕະການທົດ
ແທນທາງຊິວະນາໆພັນ. ໃນຂອດການຈັດຕ້ັງປະຕີບັດ, ແນວທາງທ່ີດີອັນໜ່ຶງແມ່ນນໍາໃຊ້ອົງການຈັດ
ຕ້ັງທ່ີມປີະສົບການແລະຄຸນນະວຸດທິທີເ່ໝາະສົມເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງໄກ້ສິດ ກັບອົງການບໍລິຫານໂຄງ 
ການ/ພາກສ່ວນສະໜັບສະໜູນໂຄງການ ແລະ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ພະນັກງານຈາກເຂດອະນຸ-
ລັກ, ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ ແລະຄູ່ຮ່ວມມອ່ືືນໆທ່ີຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.  

• ການຕິດຕາມແລະບັງຄັບໃຊ້: ການທົດແທນທາງຊິວະນາໆພນັຕ້ອງສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ແລະຖືກ
ຕິດຕາມແລະກວດສອບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ມັນຮຽກຮອ້ງໃຫ້ເຂດທ່ີມີການທົດແທນທາງຊິວະນາໆ
ພັນມຄີວາມປອດໄພສໍາລັບວຽກງານອະນຸລັກໂດຍບ່ໍມີກໍານົດເພື່ອປ້ອງກັນການແບ່ງແຍກ ຫຼືການ
ພັດທະນາໃນໄລຍະຂ້າງໜ້າ.  

 
175. ວທີິການທ່ີມີຄວາມລະມັດລະວັງຖືກສະເໜີແນະສໍາລັບການອອກແບບການທົດແທນທາງຊິວະນາໆພັນ ເພື່ອ
ເພີ່ມທະວລີະດັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການບັນລຸຜົນອອກຂອງໂຄງການຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ຕົວຢ່າງ: ນໍາໃຊ້ອັດຕາສ່ວນ 
1:1 ໃນການທົດແທນຄືນພື້ນທ່ີຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສອາດຈະບ່ໍະພຽງພໍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸຄວາມສູນເສຍສຸດທິໃນລະດັບ
ໜ້ອຍທ່ີສຸດຍ້ອນຜົນທະທ້ອນອອ້ມຂ້າງ (ເຊ່ັນ ແຫ້ງແລ້ງ, ໄຟໃໝ,້ ມາ້ງເພ, ແລະອ່ືນໆ) ແລະຄວາມຫຼົ່ມເລວຂອງບາງ
ພາກສ່ວນໃນປ້ອງກັນແລະປົວແປງ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ຍັງບ່ໍທັນມີມາດຕະຖານຮັບຮອງໃນລະດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບການ
ກໍານົດອັດຕາສ່ວນທົດແທນທາງຊິວະນາໆພັນ, ແຕ່ວາ່ອັດຕາສ່ວນ 3:1, 10:1, ແລະ ອັດຕາສ່ວນສູງກວາ່ນ້ີ ແມ່ນຖື
ວ່າເປັນສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດ ທ່ີຄວນປະຕິບັດ. ການປຶກສາຫາລືກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນແລະແຫງ່ຊາດ, ກັບຊຸມຊົນທ່ີ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຊ່ຽວຊານດ້ານຊິວະວທິະຍາແມນ່ວທີິການທ່ີດີຈໍານວນໜ່ຶງທ່ີສາມາດນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະການສ້າງ
ມາດຕະການຊົດເຊີຍແລະບັນເທົາ. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງສະໜອງຫຼັກຖານຢ້ັງຢືນຄວາມມີປະສິດທິພາບຂອງການວທີິ
ການທົດແທນທ່ີຖືກສະເໜີ, ລວມມີຜົນໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການອ່ືນທ່ີຄ້າຍຄືກັນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບຜົນອອກທ່ີຈະ
ໄດ້ຮັບ.  



 
 

C.  ສາຍພັນພືດແລະສັດແປກໃໝທ່ີ່ບຸກລຸກ  

176. ພັນພືດ ຫຼ ື ພັນສັດແປກໃໝແ່ມ່ນສາຍພັນໃດໜ່ຶງທ່ີຖືກນໍາເຂ້ົາມານອກເຂດຕ້ົນກໍາເນີດຂອງພວກມັນ (ເປັນ
ສາຍພັນທ່ີບ່ໍກໍາເນີດໂດຍທໍາມະຊາດຢູ່ພາຍໃນເຂດໂຄງການ, ປະເທດແລະພາກພື້ນ). ສາຍພັນແປກໃໝ່ທ່ີບຸກລຸກຈະ
ແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼືຄຸກຄາມພນັພດືແລະສັດພື້ນເມອືງ ຢ່າງວອ່ງໄວ ດຍຜ່ານທາງການຂະຫຍາຍຈໍານວນຫາຼຍກວາ່ສາຍ
ພັນພື້ນເມອືງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວລາທ່ີພວກມັນຖືກນໍາເຂ້ົາມາປູກຫຼືລ້ຽງໃນຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສບ່ອນໃໝ່ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີ
ບ່ໍມີປັດໄຈຄວບຄຸມການຂະຫຍາຍຕົວຕາມທໍາມະຊາດ. ການນໍາເອົາສາຍພັນແປກໃໝທ່ີ່ບຸກລຸກເຂ້ົາມາສາມາດເກີດ
ຂ້ຶນໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ໂດຍບັງເອີນ (ເຊ່ັນ ໂດຍການຍົກຍ້າຍ ເມັດພັນພືດ ຫຼສັືດ ຕາມສາຍທາງ, ຫຼື ຈາກການປ່ອຍ
ນ້ໍາເປັນຈໍານວນຫຼວງຫາຼຍ ອອກຈາກເຮືອກໍາປ່ັນ). ສາຍພນັແປກໃໝທ່ີ່ບຸກລຸກ ຖືວ່າເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ທ່ີຮາ້ຍແຮງ ຊິວະ
ນາໆພັນໃນທ່ົວໂລກ.34

 

 ອີງຕາມສະພາວະໃນປະຈຸບັນທ່ີການຜະລິດກະສິກໍາທ່ີທັນສະໃໝ,່ ສາຍພັນປ່າໄມ້ແລະສາຍ
ພັນທາງດ້ານກະສິກໍາອ່ືນໆແມນ່ເປັນສາຍພັນແປກໃໝ່, ທ່ີຖືກດັດແປງໃຫ້ສາມາດອອກຜົນຜະລິດເປັນຈໍານວນຫາຼຍ
ແລະທົນທານ ແຕ່ວ່າ ສາຍພັນເຫຼົ່ານ້ີ ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວເປັນສາຍພັນທ່ີບ່ໍບຸກລຸກ.  

177. ສາຍພັນແປກໃໝທ່ີ່ບຸກລຸກຖືວ່າສາເຫດຕ້ົນຕ່ໍຂອງການສູນເສຍດ້ານຊິວະນາໆພັນ, ແທນທ່ີສາຍພັນພື້ນ-
ເມອືງໂດຍການຂະຫຍາຍຈໍານວນຢ່າງຫວຼງຫາຼຍກວາ່ຈໍານວນສາຍພັນພື້ນເມອືງ. ພວກມັນຍັງ ເພີ່ມຕ່ືມໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ທາງດ້ານກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້, ການປະມົງ, ແລະກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດໃນດ້ານອ່ືນໆ, ແຂ່ງຂັນກັບສາຍພັນທ່ີສະໜອງ
ການຜະລິດສໍາລັບບໍລິໂພກ, ຊ່ຶງເປັນຜົນສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດໜ້ອຍລົງແລະມີຕ້ົນທຶນສູງຂ້ຶນ. ພວກມັນ
ສາມາດກາຍເປັນຕົວນໍາເຊ້ືອພະຍາດ, ແລະສາມາດເປັນສ່ິງກີດຂວາງທາງກາຍະພາບ ຂອງການດໍາເນີນໂຄງການ 
(ເຊ່ັນ ກີດຂວາງຄອງຊົນລະປະທານແລະອ່າງເກັບນ້ໍາໜ້າເຂ່ືອນ) ພາໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານສ້ັນລົງ. ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານ້ີ ມີ
ຜົນສະທ້ອນທາງລົບຕ່ໍການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະການອະນຸລັກຊິວະ
ນາໆພັນ. ຕົວຢ່າງສາຍພັນພືດແລະສັດທ່ີບຸກລຸກຢູ່ພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟກິລວມມີ:  ຜັກນ້ໍາເຮອາຊິນhyacinth 
(Eichhornia crassipes) ເປັນຜັກທ່ີມີຖ່ິນກນໍາເນີດຕ້ົນຕ່ໍຢູ່ແມນ້ໍ່າອາເມຊອນ ແຕ່ວ່າໃນປະຈຸບັນ ມີຄົງຕົວຢູ່ຕາມແມ່
ນ້ໍາຈໍານວນໜ່ຶງ ໃນທະວີບອາຊີ; ແລະຫອຍຍັກອາຟຼິກາ(Achatina fulica), ຊ່ຶງມຕົີນກໍາເນີດ ຢູ່ອາຟຼກາພາກຕາວັນ
ອອກ ແຕ່ວ່າໃນປະຈຸບັນຂະຫຍາຍຕົງຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນທະວີບອາຊີຕາເວັນອອກແລະອາຊີໄຕ້ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີພວກ
ມັນທໍາລາຍຜົນລະປູກແລະເປັນພາຫະນໍາເຊ້ືອພະຍາດ.  
 

178. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າບ່ໍຄວນຈະນໍາສາຍພັນພືດສັດແປກໃໝ່ທຸກຊະນິດໂດຍເຈດຕະນາ ເຂ້ົາມາພາຍໃນເຂດໂຄງ-
ການ, ປະເທດແລະພາກພື້ນ ໂດຍບ່ໍມີການດໍາເນີນການຢ່າງສອດຄ່ອງກັບ ລະບຽບຫຼັກທ່ີມໃີນປະຈຸບັນ ຫຼ ື ໂດຍບ່ໍມີ
ການດໍາເນີນການປະເມີນຜົນຄວາມສ່ຽງ (ຖືວ່າເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ) ເພື່ອກໍານົດທ່າອ່ຽງ
ພຶດຕິກໍາທ່ີບຸກລຸກ. ບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດກ່ໍຕາມ, ຫາ້ມນໍາສາຍພັນພືດແລະສັດທ່ີຮັບຮູ້ວ່າເປັນສາຍພັນທ່ີບຸກລຸກເຂ້ົາມາ

                                                 
34 ອີງຕາມ IUCN (2009), ສາຍພັນພືດແລະສັດທ່ີບຸກລຸກ ແມ່ນໄພຂ່ົມຂູ່ຮ້າຍແຮງທ່ີສດຸອັນດັບຫ້າ ຕ່ໍສ່ິງທ່ີມີຊິວິດຢູ່ເທີງບົກແລະນ້ໍາ, ທັດມາ

ຈາກ ຄວາມສູນເສຍດ້ານຖ່ິນທ່ີຢູອາໄສ, ມົນລະພິດ, ພະຍາດແລະໄຟໃໝ້; ແມ່ນໄພຂ່ົມຂູ່ທ່ີຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດອັນດັບສາມ ຕ່ໍສາຍພັນນົກ ຮອງ
ລົງມາຈາກການກະສິກໍາແລະຕັດໄມ້; ແມ່ນໄພຂ່ົມຂູ່ທ່ີຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດອັນດັບສາມ ຕ່ໍສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ຮອງລົງມາຈາກຄວາມສູນເສບຍ
ແລະການນໍາໃຊ້ດ້ານຖ່ິນທ່ີຢູ່ອາໄສ (ສ່ວນໃຫ່ຍ ສໍາລັບເປັນອາຫານແລະຢາປົວພະຍາດ); ແລະ ແມ່ນໄພຂ່ົມຂູ່ທ່ີຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດອັນດັບສ່ີ ຕ່ໍ
ສັດເລືອຄານ ຮອງລົງມາຈາກມົນລະພິດ, ການກັກຂັງແລະໄພທໍາມະຊາດ.  
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ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃໝ.່ ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງເຮັດການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີອາດຈະເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຫຼ ື
ຄວາມບັງເອີນໃນການນໍາສາຍພັນແປກທ່ີບຸກລຸກເຂ້ົາມາ, ແລະກໍານົດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທ່າອ່ຽງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃຫ້
ເຫຼືອໜ້ອຍທ່ີສຸດ. 
 

179. ກິດຈະກໍາໂຄງການທ່ີອາດຈະເປັນສ່ິງທ່ີນໍາເອົາສາຍພັນແປກໃໝທ່ີ່ບຸກລຸກ ເຂ້ົາມາ ລວມມ ີ ການຂົນສ່ົງທາງ
ເຮືອກໍາປ່ັນ ແລະການຂົນສ່ົງໃນຮູບແບບອ່ືນໆ, ແລະການກ່ໍສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜ່ານອຸປະກອນ
ຂົນຍ້າຍດີນ ແລະອຸປະກອນອ່ືນໆທ່ີນໍາເຂ້ົາຈາກສະຖານທ່ີຫາ່ງໄກ). ຕົວຢ່າງ, ເມັດພັນພືດໃດໜ່ຶງ ສາມາດຖືກນໍາເຂ້ົາ
ມາໃນຕູ້ຄອນເທນເນ້ີຂົນສ່ົງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼ ື ສ່ິງທ່ີເຫນັບ່ໍເປັນອັນຕະລາຍ ຄື ເຊ້ືອເຫັດດິນ Phytophthora 
cinnamomi ແຕ່ວ່າສາມາດເຮັດໃຫ້ຮາກຕ້ົນໄມເ້ນ່ົາ, ແລະສາມາດຖືກນໍາພາໄປເຂດອ່ືນໆ ໂດຍພາຫະນະແລະອຸ-
ປະກອນ, ສ່ົງຜົນສະທ້ອນຮາ້ຍແຮງ ເຖີງກັບເຮັດໃຫປ່້າໄມຕ້ົ້ນໄມ້ລ້ົມຕາຍ. ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວ, ການນໍາ ສາຍພັນແປກ
ໃໝທ່ີ່ບຸກລຸກ ເຂ້ົາມາເປັນເຫດບັງເອີນແລະບ່ໍຮູ້ຈົນກະທ້ັງສາຍພັນເຫຼົ່ານ້ັນກ່ໍຮາ່ງສ້າງຕົວຂ້ຶນ. ບາງກໍລະນີການເກີດ 
ສາຍພັນແປກໃໝທ່ີ່ບຸກລຸກ ນໄລຍະຕ້ົນສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຖ້າສາມາດພົບເຫັນໃນໄລຍະລ່ິເລ່ີມ, ແຕ່ວ່າມີໂອກາດທ່ີ
ຈະພົບ ໜ້ອຍທ່ີສຸດ ຖ້າການຕິດຕາມບ່ໍຖືກດໍາເນີນໂດຍຊ່ຽວຊານຫຼືຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາກ່ອນ.  
 

180. ການປ້ອງກັນການນໍາສາຍພັນແປກໃໝ່ທ່ີບຸກລຸກເຂ້ົາມາແມນ່ເປ້ົາການຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ຍ້ອນວ່າເປັນການຫຼີກ
ລ້ຽງການນໍາໃຊ້ຕ້ົນທຶນທ່ີສູງເພື່ອກໍາຈັດແລະຫຼຸດຈໍານວນ. ຖ້າມາດຕະການປ້ອງຫຼົ່ມເຫຼວ, ຈໍາເປັນຕ້ອງການການກໍາ
ຈັດ. ກໍລະນີ ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ສະເໜີເອົາ ສາຍພັນແປກໃໝ່ທ່ີບຸກລຸກ ເຂ້ົາມາໃຊ້ໃນອົງປະກອບໃດໜ່ຶງຂອງໂຄງການ, 
ຕ້ອງມີການປະເມີນ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົກໝາຍຂອງປະເທດເສຍກ່ອນ. ຖ້າບ່ໍມີລະບຽບກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວ-
ຂ້ອງ, ຄວນເຮັດການປະເມີນເບ່ິງພຶດຕິກໍາຂອງສາຍພັນ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີຄ້າຍຄືກັນ (ເຊ່ັນ ພາວາອາກາດ, 
ດິນ). ນອກນ້ັນ, ຖ້າມີທ່າອ່ຽງທ່ີອາດຈະເກີດອຸບັດຕິເຫດບັງເອີນ ທ່ີຕິດພັນກັບການນໍາເອົາ ສາຍພັນແປກໃໝທ່ີ່ບຸກລຸກ
ເຂ້ົາມາ, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງກະກຽມແຜນຄຸ້ມຄອງເພືອ່ຕິດຕາມເບ່ິງເຫດການແລະຖ້າມີອຸບັດຕິເຫດຕ້ອງຄຸ້ມຄອງ
ເຫດການຮີບດ່ວນ.  
 

181. ຕົວຊ້ີວັດທ່ີດີ ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງສາຍພັນທ່ີບຸກລຸກ ລວມມີ: ມີພດຶຕີກໍາຂະຫຍາຍອອກນອກຂອບເຂດຕ້ົນ
ກໍາເນີດ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ໃນປະເທດທ່ີໂຄງການຕ້ັງຢູ່ ແລະໃນສະພາບດິນແລະອາກາດທ່ີຄ້າຍຄືກັນ; ແລະພາຍ
ໃນສະພາບທ່ີເປັນນິໄສສະເພາະຂອງມັນ. ຕາມຫຼັກການທ່ົວໄປແລ້ວ, ຕ້ອງມຄີວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງສູງ ເວລານໍາເອົາ 
ສາຍພັນແປກໃໝທ່ີ່ບຸກລຸກເຂ້ົາມາໃນສະຖານທ່ີໃດໜ່ຶງ. ກໍລະນີທ່ີມກີານສະເໜີນໍາເອົາສາຍພັນແປກໃໝ່ທ່ີບຸກລຸກ 
ເຂ້ົາມາ (ໃນເຂດກະສິກໍາ ຫຼື ປ່າໄມ້), ຕ້ອງມີບົດບັນທຶກຢ່້ັງຢືນຄັກແນ່ວ່າ ພັນພືດນ້ັນບ່ໍມລັີກສະນະບຸກບຸກ ໃນສະພາບ
ແວດລ້ອມການເຕີບໂຕ ທ່ີຄ້າຍຄືກັນ.  
 

D. ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຢືນຍົງ  

182. ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຢືນຍົງ ແມ່ນ ການນໍາໃຊ້, ການປ້ອງກັນແລະພັດທະນາຊັບ-
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນວທິຖີທາງຫຼໃືນອັດຕາ ທ່ີໃຫບຸ້ກຄົນແລະຊຸມຊົນ ມີຄວາມສາມາດສະໜອງ ຄວາມຢູ່ດີກິນດີ
ທາງວັດທະນະທໍາ, ເສດຖະກິດແລະສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ ຂອງພວກເຂົາ ຄຽງຄູ່ກັບການຄ່ໍາຈູນທ່າແຮງດ້ານຊັບພະຍາ-
ກອນເພືອ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານທ່ີສາມາດເຫັນລ່ວງໜ້າຂອງຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປ ຢ່າງມເີຫດຜົນ. ສ່ິງນ້ີລວມ 



 
 

ເຖິິງການປ້ອງກັນຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຄ້ໍາຈູນຮອບວຽນຊິວິດຂອງລະບົບສິເວດທາງອາກາດ, ນ້ໍາ ແລະດິນ.  
 

183. ປະສົບການທ່ີຜ່ານມາສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຢືນຍົງ ສາມາດເຮັດໃຫ້
ສໍາເລັດໄດ້ ດ້ວຍການດຸນດ່ຽງການອະນຸລັກທໍາມະຊາດກັບບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ໂດຍປາສະຈາກການທໍາ-
ລາຍລະບົບບໍລິການນິເວດວທິະຍາໃນໄລຍະຍາວ, ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຈິງທ່ີວ່າການພັດທະນາຕ້ອງດຸນດ່ຽງ
ຄວາມສູນເສຍແລະຜົນປະໂຫຍດ. ກໍລະນີທ່ີໂຄງການທ່ີຖືກສະເໜີຈະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີສາມາດນໍາ
ມາຮັບໃຊ້ຄືນໃໝ່ເຊ່ັນ ປ່າໄມ,້ ນ້ໍາເທີງໜ້າດິນ ຫຼ ື ດິນ, ການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມຄວນຄໍານຶງວ່າຊັບພະຍາກອນ
ຈະຖືກຄຸ້ມຢ່າງຢືນຍົງຕະຫອຼດຮອບວຽນຂອງໂຄງການແລະກໍານົດຜົນກະທົບພາຍຫຼັງທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິດບັດມາດຕະການ
ບັນເທົາ. ສ່ິງນ້ີຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ີຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນໃນການດູດຊຶມ ແລະ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງມັນໃນການເຮັດໜ້າທ່ີຢ່າງມປີະໂຫຍດຖ້າຫາກວາ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະດັບແລະວຖີິທາງທ່ີເໝາະ
ສົມ.  
 

184. ຕົວຢ່າງ ປະເພດໂຄງການທ່ີຕ້ອງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາແບບຢືນຍົງລວມມີ: (i) ການຜະລິດຂ້ັນ
ພື້ນຖານ ທ່ີນໍາໃຊ້ຊັບພະນາກອນທໍາມະຊາດທ່ີມຊິີວິດ (ເຊ່ັນ ນໍາໃຊ້ປ່າທໍາມະຊາດ ແລະປ່າໄມປູ້ກ, ການກະສິກໍາ, 
ລ້ຽງສັ້ດ, ການລ້ຽງປາ ແລະການປະມົງ); ແລະ (ii)ໂຄງການຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ (ເຊ່ັນ ສ້າງລະບົບນ້ໍາຊົນລະປະທານ, 
ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ຊົມໃຊ້ພາຍໃນ, ແລະໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ).  
 

185. ທາງເລືອກສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງແບບຢືນຍົງ ລວມມີ ການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ໂດຍຜ່ານແນ່ໃສ່ຄວາມມີປະສິດທິຜົນ, ແລະຜະລີດຊັບພະຍາກອນເພື່ອໃຊ້ເປັນວັດຖຸດິບ. ເຕັກນິກການວາງແຜນ 
ເຊ່ັນການຈັດສັນງົບປະມານຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ນ້ໍາແລະໄຟຟາ້ ເປັນເຄ່ືອງມືທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ໃນການກໍານົດທາງເລືອກ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະເລືອກເອົາຂະບວນການທ່ີເໝາະສົມທ່ີສຸດ.  
 
186. ໃນກໍລະນີທ່ີມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ຕົນເອງມີການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ-
ກອນທໍາມະຊາດຢ່າງຢືນຍົງໂດຍມີລະບັບຢ້ັງຢືນເອກກະລາດທ່ີເໝາະສົມ. ລະບົບອອກໃບຢ້ັງຢືນແມນ່ໜ່ຶງວຽກງານທ່ີ
ມີຄວາມເປັນເອກກະລາດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ອີງຕາມຈຸດປະສົງແລະມາດຖານ ທ່ີສາມາດວັດແທກໄດ້, ແລະຖືກສ້າງ
ຂ້ືນໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຊ່ັນຊຸມຊົນ, ບຸກຄົນທ້ອງຖ່ິນ, ຄົນພື້ນເມອືງ, ແລະ ສະມາຄົມຕ່າງໆ 
ທ່ີເປັນຕົວແທນຜູ້ຊົມໃຊ້, ຜູ້ຜະລີດ, ແລະນັກອະນຸລັກ. ລະບົບດ່ັງກ່າວນ້ີ ຕ້ອງມຄີວາມຍຸຕິທໍາ, ໂປງໃສ, ແລະມີຂ້ັນ
ຕອນການຕັດສິນບັນຫາຢ່າງເປັນເອກກະລາດ ທ່ີບ່ໍຂັດກັບລະບຽບຫຼັການ.  ສໍາລັບ ຊັບພະຍາກອນຈໍານວນໜ່ຶງ ເຊ່ັນ
ປາໄມ້, ມີຄວາມເປັນໄດ້ໃນການສະແດງໃຫ້ເຫັນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຢືນຍົງໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບອອກໃບຢ້ັງຢືນທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ
ນ້ັນ. ຖ້າບ່ໍມີລະບົບຢ້ັງຢືນທ່ີເໝາະສົມ, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງເລືອກທ່ີຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດຢ່າງຢືນຍົງໂດຍການດໍາເນີນການປະເມີນຢ່າງເອກກະລາດກ່ຽວກັບວທີິການຂ້ັນຕອນໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ/ຫຼື ສະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນ.  
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ອະນຸສັນຍາ ທ່ີ ຣາມຊາກ ກ່ຽວກັບ ດິນທາມ (Wetlands). 2008. ມະຕິເລກທີ X.17- ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ດ້ານ
ຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດ້ອມ ແລະ ການຕີລາຄາປະເມນີຜົນ ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ: ຄໍາແນະນໍາ ດ້ານເທັ
ກນິກ ແລະ ວທິະຍາສາດສະບັບປັບປຸງໃໝ.່ www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_17_e.pdf 
 
ກອງເລຂາທິການ ອະນຸສັນຍາ ທ່ີ ຣາມຊາກ. 2007. ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບ ອະນຸສັນຍາ ທ່ີຣາມຊາມ ສໍາລັບ ການ ນໍາໃຊ້ທ່ີ
ສະຫາຼດ ກ່ຽວກັນ ດິນທາມ (Wetlands), ເຫຼັ້ມ13 ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ດ້ານຜົນກະທົບ. ພມີ ຄ້ັງທ່ີສາມ, ກອງ
ເລຂາທິການ ອະນຸສັນຍາ ຣາມຊາກ, ເກລນດ໌, ປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ. 
www.ramsar.org/pdf/lib/lib_handbooks2006_e13.pdf 
 
ສະມາຄົມ ປົກປັກຮກັສາ ທໍາມະຊາດ ໃນ ເລບານອນ. 2005. ຄູ່ມືຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຊີວະພາບ (ຫຼື ຊີວະນານາ
ພັນ) :ເຄ່ືອງມ ືສໍາລັບ ການບູລະນະການ ດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຊີວະພາບ (ຫຼ ືຊີວະນານາພັນ) ໃນການຕີລາຄາ
ປະເມີນຜົນ ດ້ານຜົນກະທົບ ຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການຕີລ່າຄາປະເມີນຜົນ ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ 
 
ກົມສ່ິງແວດລ້ອມທະນາຄານໂລກ. 2000. ຫີບເຄ່ືອງມ ືການຕີລາຄາປະເມນີຜົນ ດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານ ຊີວະ
ພາບ (ຫຼ ືຊີວະນານາພັນ) ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ. ວຊິໍງຕັນ ດີ. ຊີ.  
ອົງການ ຜະລິດຕະພາບ  ຂອງ ອາຊີ  (APO).  
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VI. ການກໍາຈດັແລະປ້ອງກັນມົນລະພິດ  

187. ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຂອງ ເອດີບີ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການການປ້ອງກັນມົນລະພິດ 
ແລະເຕັກໂນໂລຊີຄວບຄຸມ ແລະປະຕິບັດຕາມແນວທາງວທີິການທ່ີດີໃນລະດັບສາກົນ. ສ່ິງນ້ິ ຄວນເກີດຂ້ືນໃນໄລບະ
ອອກແບບໂຄງການ, ກ່ໍສ້າງ, ແລະດໍາເນີນການ ເພື່ຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການ ຕອບສະໜອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກັບມາດຖານ, 
ຫຼັກການແລະຄໍາແນະນໍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ການກໍາຈັດແລະປ້ອງກັນມົນລະພດິຕ້ອງຖືກປະຕິບັດຖ້າວ່າໂຄງການມທ່ີາອ່ຽງ
ທ່ີຈະກ່ໍໃຫ້ເກີດຜົນລະພິດ ຫຼ ື ປ່ອຍອາຍແກດເຮືອນແກ້ວ, ຫຼື ຖ້າວ່າໂຄງການມກິີດຈະກໍາຄວບຄຸມຄຸ້ມຄອງພາຫະນໍາ
ເຊ້ືອ ແລະ/ຫຼື ຢ່າງຂ້າແມງໄມ.້ ການກໍາຈັດແລະປ້ອງກັນມົນລະພິດ ຍັງຖືກຂະຫຍາຍຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ທີກວມເອົາ 
ການຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອ ທ່ີເກີດຈາກໂຄງການ, ທ່ີຖືວ່າພາຍໃນຕົວມັນເອງ ເປັນທ່າອ່ຽງຂອງມົນລະພິດ.   
 
188. ພາກສ່ວນນ້ີຈະເວົ້າກ່ຽວກັບບັນຫາການກໍາຈັດແລະປ້ອງກັນມົນລະພິດທ່ີຕິດພັນກັບ 4 ວຽກງານທ່ີພົວພັນຄື:  
 

• ການປ້ອງກັນມົນລະພິດ, ປະສິດທິຜົນໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະການອະນຸລັກ  
• ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນອັນຕະລາຍແລະສ່ິງເສດເຫຼືອ  
• ການຄຸ້ມຄອງແລະນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ ້ 
• ການປ່ອຍອາຍແກດເຮືອນແກ້ວ  

 
189. ມາດຖານ, ຫຼັກການ ແລະ ແນວທາງວິທີປະຕິບັດທ່ີດີ. ການກໍາຈັດແລະປ້ອງກັນມົນລະພິດ ຕ້ອງຖືວ່າເປັນຜົນ
ກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ ອີງຕາມແນວທາງວທີິປະຕິບັດທ່ີດີ ໃນລະດັບສາກົນ ດ່ັງທ່ີລະບຸໄວໃ້ນລະບຽບ
ຫຼັກຂອງປະເທດ ແລະໃນຫຼັກການ EHS ຂອງທະນາຄານໂລກ. ລະບຽບຫຼັກການພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງຖືກຈັດປະຕີ
ບັດແລະມີຜົນສັກສິດ ກວາ່ຫຼັກການອ່ືນໆທັງໝົດ ແຕ່ວ່າ ກໍລະນີທ່ີມຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກຫຼັກການ EHS, ໃຫປ້ະຕິບັດ
ມາດຕະການຫຼືຫຼກັານ ທ່ີເຄ່ັງຂັດກວາ່. ໃນບາງກໍລະນີ, ມາດຕະການຫຼືຫຼັກການທ່ີເຄ່ັງຂັດ ໜ້ອຍກວາ່ ອາດຈະມີ
ຄວາມເໝາະສົມກວາ່ ຍ້ອນເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງໂຄງການ (ເຊ່ັນສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ). ໃນກໍລະ-
ນີຕ່າງໆເຫຼົ່ານ້ີ, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງກະກຽມ ແຜນສໍາຮອງ ທ່ີສອດຄ່ອງກັບຫຼັການ SPS ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນສຸຂະ-
ພາບຂອງມະນຸດແລະສ່ິງແວດລ້ອມ. ຄຽງຄູ່ກັບການສະເໜີ ເຫດຜົນລະອຽດຄົບຖ້ວນເພື່ອສະໜັບສະໜູນແຜນສໍາຮອງ 
ດ່ັງກ່າວນ້ັນ.  
 
190. ຫຼັກການຂອງທະນາຄານໂລກ ປະກອບມີ: (i) ຫຼັກການ EHS ພາກທ່ົວໄປ, ລວມມີ ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ, 
ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບໃນການເຮັດວຽກ, ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ, ການກ່ໍສ້າງ ແລະມອບ
ຄືນວຽກງານ; ແລະ (ii) ຫຼັກການ EHS ພາກອຸດສະຫະກໍາ, ທ່ີສະໜອງຄໍາແນະນໍາສໍາລັບ ຫາຼຍກວາ່ 60 ປະເທດແລະ
ຂ້ໍມູນກິດຈະກໍາໂຄງການຕ່າງໆ.35

                                                 
35  www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines 

 ຫຼັກການເຫຼົ່ານ້ີ ເປັນເອກກະສານອ້າງອີງທາງດ້ານວຊິການທ່ີດີ ທ່ີມີຕົວຢ່າງທ່ົວໄປ
ແລະ ສະເພາະຂະແໜງການ ທ່ີຮັບຮູ້ໃນລະດັບສາກົນ (GIIP). ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານ້ີ ຍັງສະໜອງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບມາດຕະການ



 
 

ແລະຕົວຊ້ີວັດຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ ທ່ີຜ່ານການພຈິາລະນາແລ້ວວ່າສາມາດຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫປ້ະສົບຜົນສໍາ-
ເລັດໃນໂຄງການໃໝ ່ໂດຍນໍາໃຊ້ຕ້ົນທຶນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນແລະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລທ່ີມຢູ່ີແລ້ວນ້ັນ.  
 
191. ການນໍາໃຊ້ຫຼັກການ EHS ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະດັບຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ, 
ໂດຍຄໍານຶງເຖີງ ປັດໄຈສະເພາະດ້ານ ເຊ່ັນ ສະພາບຂອງປະເທດ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງສ່ິງແວດລ້ອມ ທາງດານ
ການດູດຊຶມ, ແລະປັດໄຈອ່ືນໆທີກ່ຽວຂອງກັບໂຄງການ. ການນໍາໃຊ້ຄໍາແນະນໍາ ສະເພາະດ້ານວຊິາການ ຄວນອີງໃສ່
ຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ມີປະສົບການແລະມຄຸີນນະວຸດ.  
 
192. ຂະບວນການຜະລິດທ່ີສະອາດກວາ່. ນ້ີແມ່ນແນວຄວາມຄິດນ້ີ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ ໂດຍຜ່ານທາງ
ການເຊ່ືອມສານມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ເຂ້ົາໃນທຸກໆຂ້ັນຕອນຂະບວນການຜະລິດ ແລະອອກແບບຜະລິດຕະພັນ 
ເພື່ອແນ່ກໍາຈັດສາເຫດທ່ີກ່ໍໃຫເ້ກີດມີຄວາມອັນຕະລາຍຢູ່ແຫຼ່ງຕ້ົນຕ່ໍການຜະລິດ ດ່ັງທ່ີລະບຸໄວໃ້ນຫຼັກການປະຕິບັດທ່ົວ
ໄປຂອງ ເອດີບີ ກ່ຽວກັບ ການກໍາຈັດແລະປ້ອງກັນມົນລະພິດ. ແຕ່ວ່າ ນອກເໜືອຈາກບັນຫາມົນລະພິດ, ແນວຄວາມ
ຄິດນ້ີ ຍັງໝາຍເຖິງ ການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ເຂ້ົາໃນຂະບວນການຜະລິດ, ຜະລິດຕະພັນ, ແລະ
ການບໍລິການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່ໍມະນຸດສ່ິງແວດລ້ອມ ຊ່ຶງເປັນຜົນສະທ້ອນຈາກກິດຈະກໍາການຜະລິດ, ເປັນ-
ຕ້ົນແມ່ນ ຜົນສະທ້ອນຈາກການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງບ່ໍຢືນຍົງ. ສະນ້ັນ ຈ່ິງຈໍາເປັນຕ້ອງມກີານອະນຸ-
ລັກສ່ິງແວດລ້ອມແລະເພີ່ມປະສິດທິຜົນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ, ຄຽງຄູ່ກັບການຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອ, ສ້າງລະບຽບ
ກົດໝາຍຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ທາດພິດແລະສານອັນຕະລາຍ, ແລະຫຼຸດການປ່ອຍອາຍແກດເຮືອນແກ້ວ.  
 
193. ອົງປະກອບ ຫຼ ືບາດກ້ວາ 7 ຈຸດຕ່ໍໄປນ້ີ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍທ່ົວໄປ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການປະສົບຜົນສໍາເລັດ
ວຽກງານຂະບວນການຜະລິດທ່ີສະອາດກວາ່ເກ່ົາ35

36: 
 

• ຫຼຸດລະດັບຄວາມເຂ້ັມດ້ານອຸປະກອນ  
• ຫຼຸດລະດັບຄວາມເຂ້ັມດ້ານພະລັງງານ  
• ຫຼຸດການດັດແປງທາດທ່ີເປັນພິດ  
• ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການນໍາກັບຄືນມາໃຊ້ໃໝ ່ 
• ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ່ີສາມາດນໍາກັບຄືນມາໃຊ້ໃໝ ່ໃຫ້ຫາຼຍທ່ີສຸດ  
• ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາໃນການຜະລິດ  
• ເພີ່ມຄວາມເຂ້ັມດ້ານການບໍລິການ  

 
194. ຂະບວນການຜະລີດທ່ີສະອາດກວາ່ເກ່ົາ ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການປັບປຸງຂະບວນການ ແລະ/ຫຼື ນໍາໃຊ້ວຖີິ
ທາງອ່ືນ. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ວິທີການແລະເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດທ່ີສະອາດ ໃນການອອກແບບແລະດໍາເນີນ

                                                 
36 ເອີດີບີ. 2005. ສ້າງກໍາໄລ, ປ້ອງກັນດາວພະເຄາະຂອງພວກເຮົາ - ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິສະຫະກິດ ຕ່ໍກັບບົດບາດທາງດ້ານສ່ິງແວດ

ລ້ອມ ຢູ່ພາກພ້ືນອາຊີປາຊຟິີກ. ມຸມມອງດ້ານສິງແວດລ້ອມຂອງອາຊີ. ມານິລາ.  
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ງານ ສໍາລັບໂຄງການໃໝ ່ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານວຊິາການແລະການເງິນ (ເຊ່ັນ ພິຈາລະນາເອົາ ຂະ-
ບວນການຜະລິດທ່ີສະອາດກວາ່ ໃນໄລຍະອອກແບບໂຄງການ ຊ່ຶງຈະສາມາດຈັດສັນພື້ນທ່ີໄວ ້ສໍາລັບຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງຈັກ 
ປັບປຸງສ່ິງແວດລ້ອມ ໃນໄລຍະຕ່ໍມາ, ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ, ຈັດສັນພື້ນທ່ີໄວສໍ້າລັບ່ໍຄັວນນ້ໍາມັນ). ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າຕ້ອງປະຕິບັດ
ຢ່າງເຂ່ັງຄັດ ກ່ຽວກັບການຮັກສາແລະຊອກຫາຂ້ໍມູນໃໝໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຂອງຕົນມີຄວາມສະອາດ ຄຽງຄູ່
ກັບການປັບປຸງແລະຫຼຸດຕ້ົນທຶນ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ ຍ້ອນວ່າ ຕີດຕ້ັງເຕັກໂນໂລຊີໃໝ ່ແມ່ນມີຄວາມສະດວກງາ່ຍດາຍ
ກວາ່ ການກັບຄືນໄປໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເກ່ົາ. ຄຽງຄູ່ກັບຜົນໄດ້ຮັບທ່ີເພີ່ມຂ້ຶນ, ຂະບວນການຜະລິດທ່ີສະອາດກວາ່ ສາ-
ມາດຍົກລະດັບພາບພົດ ຂອງໂຄງການແລະວສິະຫະກໍາ, ແລະເພີ່ມມູນລະຄ່າດ້ານການຕະຫາຼດ ໂດຍການສ້າງ
ຄວາມແຕກຕ່າງ ດ້ານຜະລິດຕະພັນ.  
 
A. ການປ້ອງກັນມົນລະພິດ, ການອະນຸລັກ ແລະ ປະສິທິດຜົນໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ  

1. ການປ້ອງກັນມົນລະພິດ  

195. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ຫຼັກການກ່ຽວກັບການບົນເທົາແລະປ້ອງກັນມົນລະພິດ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ ຢູ່ພາຍໃນໂຄງ-
ການຂອງຕົນ: 
 

• ຫຼີກລ້ຽງ, ຫຼືໃນບ່ອນທ່ີມາດຕະການຫຼີກລ້ຽງບ່ໍມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ຫຼຸດຜ່ອນໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍທ່ີສຸດ ຫຼ ື
ຄວບຄຸມຄວາມເຂ້ັມ ຫຼ ືການບັນທຸກການຂະຫຍາຍແລະການປ່ອຍສ່ິງທ່ີເປັນມົນລະພິດ  

• ເວລາໂຄງການມີທ່າອ່ຽງທ່ີຈະກາຍເປັນແຫຼ່ງມົນລະພິດ ໃນພື້ນທ່ີທ່ີມີຄວາມຊຸດໂຊມ, ແນະນໍາຍຸດ-
ທະສາດເພື່ອປັງປຸງສະພາບສະພາບແວດລ້ອມພານໃນເຂດດ່ັງກ່າວນ້ັນ (ເຊ່ັນ ການທົດແທນທາງ
ດ້ານມົນລະພິດ)  

 
196. ການປ້ອງກັນມົນລະພິດຈາກໂຄງການຄວນແນ່ໃສ່ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນທ່ີມີປະສິດທິຜົນ ແລະ
ໜ້ອຍທ່ີສຸດ, ບົນພື້ນຖານທາງຊັບພະຍາກອນແລະທັກສະທ່ີມີທ່ົວໄປໃນຂົງເຂດການຄ້າ. ວຖີິທາງນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ຜົນປະໂຫຍດທ່ີຫຼຸດໜ້ອຍລົງນ້ັນຈາກການປະຕິບັດມາດຕະການເຫຼົ່ານ້ັນຖືວ່າ ບ່ໍສົມເຫດສົມຜົນສໍາລັບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. 
ການປ້ອງກັນມົນລະພິດຄວນປະຕິບັດ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຈໍາກັດທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບສ້ົນສຸດຂອງທ່ໍ 
(ການຂະຫຍາຍ) ທ່ີໃຊ້ບັນຈຸສ່ິງທ່ີເປັນມົນລະພິດ, ການພຈິາລະນາເງື່ອນໄຂການຮັບຮູບແບບໂຄງການແລະສ່ິງແວດ-
ລ້ອມເຊ່ັນ ທ່ີຕ້ັງໂຄງການ, ອົງປະກອບໂຄງການ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ແລະຂ້ັນຕອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ນອກນ້ັນ ຄວນ
ຄໍານຶງເຖິງຄວາມອາດສາມາດຂອງສ່ິງແວດລ້ອມໃນການດູດຊືມແລະຜົນກະທົບສະສົມທາງດ້ານມົນລະພິດ ເວລາພັດ 
ທະນາມາດຕະການຄວບຄຸມໃຫ້ມຄີວາມເໝາະສົມ.  
 
197. ສໍາລັບໂຄງການທ່ີອາດສ່ົງຜົນກະທົບດ້ານມົນລະພດິຢ່າງຮຸນແຮງ, ຕ້ອງມເີກັບບັນທຶກຂ້ໍມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບ
ສະພາບແວດລ້ອມແລະມີການຕິດຕາມຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃນໄລຍະການດໍາເນີນງານ, ແລະຕ້ອງນໍາໃຊ້ຮູບແບບທ່ີຮັບຮູຈ້າກ
ຂະແໜງ ເພື່ອຄາດຄະເນຜົນກະທົບຕ່ໍສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເກີດຈາກໂຄງການ. ສໍາລັບໂຄງການທ່ີມລີະດັບມົນລະພິດ



 
 

ຈໍາກັດ, ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຫຼືປ້ອງກັນມົນລະພດິຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍນໍາໃຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມແບບ
ທໍາມະດາເພືອ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຈໍາກັດການປ່ອຍມົນລະພດິແລະມາດຕະຖານດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ.  
 
198. ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີເປັນບ່ອນທ່ີມີຄວາມຊຸດໂຊມດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມແລ້ວນ້ັນ, ຕ້ອງນໍາໃຊ້ແນວທາງວທີິການປະ-
ຕິບັດທ່ີດີສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການສາກົນໃນການປະເມີນລະດັບສະພາບແວດລ້ອມຂ້ັນພື້ນຖານເພືອ່ສຶກສາວ່າ ລະບຽບ
ຫຼັກມຄີວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນຫຼບໍື, ແລະເພື່ອກໍານົດມາດຖານແລະເງື່ອນໄຂໃຫ້ໂຄງການຈັດຕ້ັງປະຕິ
ບັດ. ຕົວຢ່າງ: ຫຼັກການກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດລະບຸໄວວ້່າ “ຈະຕ້ອງບ່ໍເຮັດໃຫລ້ະດັບສະພາບແວດ
ລ້ອມສຸດທິມີລະດັບສູງຂ້ຶນ”, ໃນຂະນະດຽວກັນລະດັບສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ເຂດທ່ີມຄຸີນນະພາບອາກາດຊຸດໂຊມເພີ່ມ
ສູງຂ້ຶນໜ້ອຍໜ່ຶງ. ໃນກໍລະນີນ້ີ ໂຄງການອາດຈະຖືກອະນຸຍາດ ຍ້ອນຜົນກະທົບ ມີຄວາມເປັນອັນຕະລາຍໃນລະດັບ
ຕ່ໍາ. ຫຼັກການ EHS ຈະບອກໄວຢ່້າງຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບຂ້ໍຈໍາກັດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການປ່ອຍມົນລະພິດ ແລະລະດັບຄຸນ
ນະພາບທາງອາດກາດ, ນ້ໍາ ແລະສະພາບແວດລ້ອມ.  
 
199. ໃນກໍລະນີທ່ີໂຄງການມທ່ີາອ່ຽງທ່ີຈະປະກອບສ່ວນໃນການປ່ອຍມົນລະພິດ ໃນເຂດສະພາບແວດລ້ອມຊຸດ-
ໂຊມ, ແລະມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການຂະຫຍາຍຄວາມເຂ້ັມ ແລະ/ຫຼ ື ບັນທຸກ ທ່ີມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານການ
ງົບປະມານແລະວິຊາການ ຖືກເຊ່ືອມສານເຂ້ົາໃນການອອກແບບໂຄງການແລ້ວ; ໃນກໍລະນີນ້ີ ໂຄງການຕ້ອງເພີ່ມຕ່ືມ
ທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບໃນໄລຍະຕ່ໍໄປ. ຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານ້ີ ຕ້ອງສະເໜີ ວທີິທາງໃນການວເິຄາະ
ທາງເລືອກກ່ຽວກັບສະຖານທ່ີຕ້ັງຂອງໃຫໂ້ຄງການ ອາດຈະຍ້າຍໄປປະຕິບັດໃນບ່ອນທ່ີສະພາບແວດລ້ອມມີຄວາມ
ຊຸດໂຊມໜ້ອຍກວາ່  ແລະ/ຫຼື ປະຕິບັດ ວຽກງານທົດແທນດ້ານມົນລະພິດ. ວຽກງານທົດແທນດ້ານມົນລະພິດ ລວມມີ
ການຊົດເຊີຍຜົນການປ່ອຍມົນລະພິດຂອງໂຄງການ ໂດຍຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດ ຢູ່ສະຖານທ່ີອ່ືນ. ຕົວ
ຢາງເຊ່ັນ ການສ້າງໂຮງງານຕ້ົມນ້ໍາແບບລວມສູນ ຢູ່ທະວີບອາຊີຕາເວັນອອກ ອາດຈະເຮດັມີການປິດໂຮງງານຕ້ົມນ້ໍາ
ຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຂົງເຂດອ່ືນ ທ່ີມີປະສິດທິຜົນໜ້ອຍແລະປ່ອຍມົນລະພິດໃນລະດັບສູງ; ສ່ິງນ້ີຈະສ່ົງຜົນສະທ້ອນ ເຮັດ
ໃຫ້ມລີະດັບການຫຼຸດຜ່ອນສຸດທິໃນການປ່ອຍມົນລະພິດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານຄຸນນະພາບອາກາດໄດ້
ຮັບການປັບປຸງດີຂ້ຶນ.  
 

2. ການອະນຸລັກ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ   

200. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງເຮັດການກວດສອບແລະລວບລວມເອົາມາດຕະການປະສິດທິຜົນໃນການນໍາໃຊ້ຊັບ-
ພະຍາກອນແລະການອະນຸລັກເຂ້ົາໃນການດໍາເນີນໂຄງການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂະບວນການຜະລິດທ່ີສະອາດ. 
ກ່ຽວກັບອະນຸລັກວັດຖຸດິບ, ມາດຕະການເຫຼົ່ານ້ີ, ຕາມປົກກະຕີແລ້ວ, ຈະມີຜົນເຮັດໃນການຫຼຸດຕ້ົນທຶນ ແລະຫຼຸດຈໍາ-
ນວນສ່ິງເສດເຫຼືອ.   
 
201. ສິດທິຜົນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແລະການອະນຸລັກຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ່າງສໍາເລັດຜົນສູງ ຖ້າ-
ວ່າມເີຕັກໂນໂລຊີທ່ີເໝາະສົມແລະລິເລ່ີມໃນຂ້ັນຕອນການອອກແບບໂຄງການ. ການຕັດສິນໃຈທ່ີຈະນໍາໃຊ້ມາດຕະ-
ການເຫຼົ່ານ້ີ ສ່ວນໜ່ຶງແມ່ນຂ້ຶນກັບຕ້ົນທຶນແລະຜົນໄດ້ຮບັສົມທຽບຈາກຫາຼຍໆວທີິທາງເລືອກ. ສ່ິງນ້ີ ແມ່ນຖືກຕ້ອງທ່ີສຸດ 
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ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງພະລັງງານ ຊ່ຶງເປັນຂະແໜງການທ່ີແນ່ໃສ່ສ່ົງເສີມການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີມຄີວາມສະ-
ອາດ ແລະກນສະໜອງພະລັງງານທ່ີມີຄວາມສະອາດນ້ັນ ອາດໝາຍເຖິງການລົງທຶນຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງ ໃນໄລຍະຕ້ົນ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ການນໍາໃຊ້ພະລັງທ່ີສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໄດ້ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຜົນສະທ້ອນທ່ີອາຈະເກີດຂ້ຶນກັບ
ຂະແໜງການອ່ືນ (ເຊ່ັນ ເພີ່ມຄວາມກົດດັນ ດ້ານແຫຼ່ງນ້ໍາທ່ີຄວາມຈໍານວນຈໍາກັດ ໃນກໍລະນີໂຄງການໄຟຟ້າຈາກພະ
ລັງນ້ໍາ, ຜົນສະທ້ອນກັບການຜະບິດສະບຽງອາຫານແລະຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນກໍລະນີໂຄງການພະ-
ລັງງານຈາກອາຍແກດຊິວະພາບ). ຄຽງຄູ່ກັນນ້ີ ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ສາມາດໜູນໃຊ້ ກາລະໂອກາດ ດ້ານຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຜູ້ຊ້ື ພະລັງງານທົດແທນ ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນ ຊ່ຶງວ່າເຮົາສາມາດພົບເຫນັໄດ້ໂດຍທ່ົວໄປ ຢູ່ຕາມ
ແຕ່ລະຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ.  
 
202. ໃນກໍລະນີທ່ີມີຂ້ໍມູນມາດຖານແລ້ວນ້ັນ, ຜ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຄວນນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນເຫຼົ່ານ້ີ ເພື່ອເພີ່ມທະວປີະສິດທິຜົນ
ດ້ານພະລັງງານຂອງໂຄງການ ແລະປັບປຸງແຜນການຂອງຕົນ. ຕົວຢ່າງ: ກາລະໂອກາດກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນດ້ານພະ-
ລັງງານ ຢູ່ແຕ່ລະຂະແໜງ:37

• ຂະແໜງການຄ້າແລະການບໍລິການ - ປັບປຸງລະບົບຄວາມຮອ້ນແລະແສງສະວາ່ງ, ລະບົບໜູນວຽນ
ອາກາດ ແລະແອເຢັນ  

  

• ຂະແໜງການຜະລິດໂລຫະແລະແຮທ່າດ - ປັບປຸງອຸປະກອນ, ການຄວບຄຸມລະບົບການຜະລິດ, 
ການຕິດຕ້ັງລະບົບເພີ່ມຄວາມໄວໃນການຜະລິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຂອດການຜະລິດ, ແລະການທົດແທນ
ຄືນຄວາມຮອ້ນທ່ີເປັນສ່ິງເສດເຫຼືອ   

• ຂະແໜງອາດແກດແລະນ້ໍາມັນ - ຫຼຸດແລະຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທ່ີບ່ໍຈໍາເປັນ, ແລະປັບປຸງ
ປະສິດທິຜົນ ຂອງກົນຈັກໄຟຟ້າ ທ່ີໃຊ້ຂັບເຄ່ືອນອຸປະກອນ ເຊ່ັນ ປ້ໍານ້ໍາຫຼືເຄ່ືອງກົດໜີບ  

• ຂະແໜງນ້ໍາແລະສ່ິງເສດເຫຼືອ - ເພີ່ມປະສິດທິພາບປ້ໍານ້ໍາ, ຄວບບຄຸມລະບົບປ່ັນແຫ້ງໃຫ້ດີກວ່າ
ເກ່ົາ, ແລະເຄ່ືອງເຄ່ືອງອໍານວຍຄວາມສະດວກອ່ືນໆ  

• ຂະແໜງຂົນສ່ົງ - ເພິ່ມທະວກີານນໍາໃຊ້ນ້ໍາມັນໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ, ການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າແລະນ້ໍາມັນເຄ່ືອງຢູ່
ບ່ອນສ້ອມແປງພາຫະນະ   

 

ນອກນ້ັນ ຂະແໜງການການຜະລິດໄຟຟ້າ ທ່ີມຈໍີານວນຫາຼຍຂ້ຶນ (ເຊ່ັນ ຜົນອອກຕ່ໍຫົວໜ່ວຍການໃຊ້ນ້ໍມັນ ມີຈໍານວນ
ສູງຂ້ຶນ) ກ່ໍເປັນຂະແໜງການໜ່ຶງມີ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫາຼຍເຊ່ັນກັນ.  

 B. ວັດສະດຸອັນຕະລາຍ ແລະ ສ່ິງເສດເຫຼືອ  

1. ສ່ິງເສດເຫຼືອ  

203. ສ່ິງເສດເຫຼືອ (ທາງແຂງ, ທາງແຫວຼ, ອາຍແກດ ຫຼື ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ) ແມ່ນ ວັດສະດຸທ່ີບ່ໍຕ້ອງການແລະບ່ໍ
ຖືກນໍາໃຊ້ ທ່ີສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງມະນຸດແລະສ່ິງແວດລ້ອມ. ສ່ິງເສດເຫຼືອ ເກີດຂ້ຶນໄດ້ຈາກແຕ່ລະ
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ໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ, ຊ່ຶງອາດຈະເລ່ີມຕ້ົນຈາກໄລຍະການກ່ໍສ້າງ ຈົນເຖິງໄລຍະມອບຄືນໂຄງການທ່ີສໍາເລັດ
ແລ້ວກ ແຕ່ວ່າ ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວແຫຼ່ງຕ້ົນຕ່ໍຂອງສ່ິງເສດເຫຼືອແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການດໍາເນີນງານໂຄງການ. ຍ້ອນວາ່ການ
ຄຸ້ມຄອງແລະຖ້ິມສ່ິງເສດເຫຼືອແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານອ່ືນໆມຄ່ີາໃຊ້ຈ່າຍທ່ີຖີບຕົວສູງຂ້ຶນເຊ່ັນດຽວກັນກັບຜົນປະ-
ໂຫຍດທາງການຄ້າທ່ີຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການລົງທຶນໃນການຄຸ້ມຄອງແລະຫຼີກລ້ຽງສ່ິງເສດເຫຼືອ ກ່ໍມີລັກສະນະສູງເຊ່ັນກັນ.  
 
204. ຜ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງ, ຫຼືໃນບ່ອນທ່ີມາດຕະການຫຼີກລ້ຽງບ່ໍມຄີວາມເປັນໄປໄດ້, ຫຼຸດຜ່ອນໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍ
ທ່ີສຸດ ຫຼື ຄວບຄຸມ ການກໍາເນີດເກີດຂ້ຶນຂອງສ່ິງເສດເຫຼືອ ທ່ີເປັນຜົນມາຈາກບັນດາກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. ໃນກໍລະ-
ນີທ່ີບ່ໍມີຄວາມສາມາດເກັບກູ້ຄືນ ຫຼ ືນໍາໃຊ້ຄືນໄດ້, ຕ້ອງເຮັດການບໍາບັດ, ທໍາລາຍ ແລະກໍາຈັດໃນລັກສະນະທ່ີມີຄວາມ
ເໝາະສົມທາງດ້ານສ່ິງລ້ອມ. ຖ້າວ່າ ສ່ິງເສດເຫຼືອທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນ ມຄີວາມເປັນອັນຕະລາຍ, ລູກຄ້າຄວນຊອກຫາວທີິ
ທາງເລືອກຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອກໍາຈັດໃນລັກສະນະທ່ີມຄີວາມເໝາະສົມທາງດ້ານສ່ິງລ້ອມ, ໂດຍມີການຄໍານຶງ
ເຖິງຂ້ໍຈໍາກັດຕ່າງໆກ່ຽວກັບຂົນຍ້າຍຂ້າມແດນ. ໃນກໍລະນີທ່ີ ການກໍາຈັດສ່ິງເສດເຫຼືອຖືກດໍາເນີນການໂດຍບຸກຄົນທ່ີ
ສາມ, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຄວນຮັບປະກັນວາ່ມກີານນໍາໃຊ້ຜູ້ຮບັເໝົາທ່ີມໃີບທະບຽນອະນຸຍາດຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດ-
ໝາຍ ຈາກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.  
 
205. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຄວນນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອທ່ີຮັບຮອງຈາກສາກົນເຂ້ົາໃນການກໍານົດບຸລິ-
ມະສິດ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອຂອງໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດດ້ານການຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອ. 
ເລ່ີມຈາກວທີິການທ່ີເໝາະສົມທ່ີສຸດຈົນເຖິງວທີິການທ່ີມີຄວາມເໝາະສົມໜ້ອຍທ່ີສຸດ, ລະດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງວິທີ
ການຄຸ້ມຄອງສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີ ມຕີາມລໍາດັບດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: ຫຼີກລ້ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນ, ນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນ, ນໍາມາຜະລິດຄືນໃໝ,່ ເກັບກູ້
ຄືນ, ບໍາບັດ ແລະກໍາຈັດ. ແນວທາງປະຕິບັດນ້ີ ຄວນນໍາໃຊ້ກັບສ່ິງເສດເຫຼືອທັງສອງປະເພດຄື ສ່ິງເສດເຫຼືອທ່ີເປັນອັນ-
ຕະລາຍແລະບ່ໍເປັນອັນຕະລາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນຂງອໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫຼັກການແຫ່ງ
ຊາດດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະຂະແໜງການອຸດສະຫະກໍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ສ່ິງເສດເຫຼືອຈາກຂະແໜງການຄ້າແລະອຸດສະ-
ຫະກໍາ ທ່ີມີທ່າອ່ຽງອັນຕະລາຍຕ່ໍມະນຸດຫຼສ່ິືງແວດລ້ອມຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໃນລະດັບສູງ.   
 
206. ຫຼີກລ້ຽງ. ການຫຼີກລ້ຽງຂ້ັນຕອນທ່ີກ່ໍໃຫ້ເກີດມສ່ິີງເສດເຫຼືອແມ່ນວທີິທາງເລືອກທ່ີດີສຸດໃນການປ້ອງກັນການກ່ໍ-
ໃຫ້ເກີດວັດສະດຸທ່ີຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ. ວທີິທາງເລືອກນ້ີ ຍັງເປັນມາດຕະການທ່ີຄຸ້ມຄ່າທ່ີສຸດ ຍ້ອນວ່າວທີີການນ້ີ 
ຊ່ວຍຫຼີກລ້ຽງ ການນໍາໃຊຕ້ົນທຶນງົບປະມານທ່ີຕິດພັນກັບການານຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອ. ສ່ິງເສດເຫຼືອສາມາດຖືກກໍາ-
ຈັດໃນຂະບວນການຜະລິດ ໂດຍດັດແປງຫຼືປ່ຽນ ຂ້ັນຕອນການຜະລິດ, ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ ່ຫຼື ສັບປ່ຽນວັດສະ
ດຸເພື່ອປ້ອງກັນການກ່ໍໃຫ້ເກີດສ່ິງເສດເຫຼືອ.  
 
207. ຫຼຸດຜ່ອນ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດສ່ິງເສດເຫຼືອໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍທ່ີສຸດລວມມ ີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ັນ
ຕອນການຜະລິດແບບໃໝແ່ລະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີທັນສະໃໝ, ຊອກຫາວທີິທາງນໍາໃຊ້ວດັສະດຸໃຫ້ມປີະສິດທິຜົນສຸງ
ກວາ່ເກົາ (ເຊ່ັນ ໂດຍການອອກແບບເຄ່ືອງຫຸ້ມຫໍ່ ຄືນໃໝ ່ຫຼື ຕັດເຄ່ືອງຫຸ້ມຫໍທ່ີ່ບ່ໍຈໍາເປັນອອກ), ແລະປ່ຽນແທນສິນຄ້າ
ທ່ີສ່ວນປະກອບສ່ິງເສດເຫຼືອ ກັບສິນຄ້າທ່ີສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່) 
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208. ນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນ. ການນໍາເອົາສິນຄ້າທ່ີມີຮູບແບບເກ່ົາ ກັບມາໃຊ້ຄືນຫາຼຍກວາ່ໜ່ຶງຄ້ັງ ຫຼເືອົາມາໃຊ້ເພື່ອຈຸດ-
ປະສົງແມ່ນການຫຼີກລ້ຽງການບໍລິໂພກຊັບພະຍາກອນໃນຈໍານວນທ່ີເພີ່ມຕ່ືມ ແລະທັງເປັນຫຼຸດການກ່ໍໃຫ້ເກິດສ່ິງເສດ
ເຫຼືອ. ການນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນແລະນໍາກັບມາຜະລິດໃໝລ່ວມມ ີ ການເອົາມາຜ່ານຂະບວນການຜະລິດຄືນໃໝ່, ການ
ທ້ອນໂຮມ, ແລະ ການໄຈ້ແຍກ. ຕົວຢ່າງ ການນໍາເອົາຖາດວາ່ງເຄ່ືອງສໍາລັບຂົນສ່ົງ ກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ.່   
  
209. ນໍາມາຜະລິດຄືນໃໝ່. ໃນສະພາບການທ່ີວາ່ການນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່ເຮັດບ່ໍໄດ້ແລ້ວ, ວັດສະດຸຄວນໄດ້ຮັບການ
ຜະລິດຄືນໃໝ ່ໃຫ້ກາຍເປັນຜະລິຕະພັນທ່ີມີລັກສະນະຄ້າຍຄືເກ່ົາ ຫຼື ນໍາມາໃຊ້ເປັນວັດຖຸດິບສໍາຮອງ ສໍາລັບການຜະ-
ລິດຜະລິດຕະພັນໃໝຖ້່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຈາກວັດສະດຸທ່ີຖືກນໍາມາຜະລິດໃໝນໍ່າໃຊ້
ພະລັງງານໜ້ອຍກວາ່ແລະທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບໃໝຈ່າກທໍາມະຊາດ. ການນໍາໃຊ້ສ່ິງເສດເຫຼືອ
ຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ ເປັນພື້ນຄອກສັດລ້ຽງ ກ່ໍເປັນຕົວຢ່າງໜ່ຶງໃນການນໍາມາຜະລິດຄືນໃໝ.່  
 
210. ເກັບກູ້ຄືນ. ການເກັບກູ້ຄືນ ພະລັງງານຈາກສ່ິງເສດເຫຼືອ ສາມາດເປັນວທີິທາງເລືອກອັນໜ່ຶງທ່ີສໍາຄັນ ພາຍຫຼັງ
ການນໍາໃຊ້ວທີິທາງເລືອກທ່ີຖືກສະເໜີກ່ອນໜ້ານ້ີ. ມັນເປັນບາດກ້າວສຸດທ້າຍໃນການເກັບກູ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກສ່ິງ
ເສດເຫຼືອ, ລວມມກີານລອມລະລາຍ, ການເກັບກູ້ຄືນພະລັງງານຄວາມຮອ້ນຈາກວັດສະດຸ, ແລະການດັດແປງໃຫເ້ປັນ
ສິນຄ້າສໍາລັບຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ. ຄຽງຄູ່ກັນນ້ີຕອ້ງຄໍານຶງເຖິງບັນຫາ ຕິດພັນກັບຂ້ັນຕອນການເກັບກູ້ຄືນເຊ່ັນການ
ປ່ອຍມົນລະພິດທ່ີມີຄວາມອັນຕະລາຍ ອອກສູ່ອາກາດ. ອີກວທີິທາງເລືອກໜ່ຶງ ສໍາລັບການເກັບກູ້ຄືນ ພະລັງງານຈາກ
ສ່ິງເສດເຫຼືອ ແມ່ນການເກັບກັກ ອາຍແກດເມເທນ (methane) ທ່ີຖືກປ່ອຍອອກສະໜາມໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ.  
 
211. ບໍາບັດແລະກໍາຈັດ. ໃນກໍລະນີທ່ີບ່ໍສາມາດນໍາສ່ິງເສດເຫຼືອ ກັບມາໃຊ້ຄືນ ຫຼື ເກັບກູ້ຄືນ, ສ່ິງເສດເຫຼືອເຫຼົ່ານ້ັນ 
ຕ້ອງຖືກບໍາບັດ, ທໍາລາຍ ແລະ/ຫຼື ກໍາຈັດໃນລັກສະນະເໝາະສົມທາງດ້ານສິງແວດລ້ອມ ທ່ີສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດ-
ໝາຍຂອງປະເທດ ແລະແນວທາງປະຕິບັດໃນລະດັບສາກົນ.   ສ່ິງນ້ີລວມມກີານກໍາຈັດສິງເສດເຫຼືອ ໃນສະຖານທ່ີຖ້ິມ
ຂ້ີເຫຍ່ືອທ່ີຖືກສຸຂະອະນາໄມແລະຕາມແບບວິສະວະກອນ ທ່ີຢ່າງເໝາະສົມ.  
 
212. ການມອບໝາຍໃຫບຸ້ກຄົນທ່ີສາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານກໍາຈັດສ່ິງເສດເຫຼືອ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃຫ້ຖືກ-
ຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ໂດຍວສິະຫະກິດທ່ີມີໃບອະນຸຍາດ ແລະ/ຫຼື ເອກກະສານອະນຸມັດຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍ. ຕ້ອງມຄີວາມລະມັດລະວັງແລະຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ສະຖານທ່ີປາຍທາງທ່ີບຸກຄົນທ່ີສາມ ເອົາສ່ິງເສດເຫຼືອໄປກໍາ-
ຈັດຫຼືຖ້ິມ, ແລະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ສະຖານທ່ີຖ້ິມສ່ິງເສດເຫຼືອນ້ັນໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຖ້າບ່ໍມີ
ວທີິການກໍາຈັດສ່ິງເສດເຫຼືອຢ່າງຖືກຕ້ອງເໝາະສົມຜ່ານທາງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼ ື ໜ່ວຍງານອ່ືນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ 
ຕ້ອງຄ້ົນຄວາ້ກ່ໍສ້າງສະຖານທ່ີກໍາຈັດຫຼເືກັບກູ້ສ່ິງເສດເຫຼອືດ້ວຍຕົນເອງ. ອີກວທີິທາງເລືອກໜ່ຶງແມນ່ສົມທົບກັບສະມາ-
ຄົມຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອ ຫຼື ໜ່ວຍງານອ່ືນໆທ່ີມີພາລະບົດບາດທ່ີຄ້າຍຄືກັນ ເພື່ອຮ່ວມກັນກໍານົດວທີິທາງກໍາຈັດສ່ິງ
ເສດເຫຼືອ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແນວທາງວິທີປະຕິບັດໃນລະດັບສາກົນ.  
 



 
 

213. ຖ້າວ່າສ່ິງເສດເຫຼືອເປັນວັດສະດຸທ່ີມີຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງຊອກຫາວທີິທາງເລືອກໃນ
ການກໍາຈັດທ່ີສົມເຫດສົມຜົນແລະມລັີກສະນະເໝາະສົມກັບສ່ິງແວດລ້ອມ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາບາເຊວ 
ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມ ການຂົນຍ້າຍຂ້າມແດນແລະການຄກໍາຈັດສ່ິງເສດເຫຼືອທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ. ສັນທິສັນຍາບາເຊວ 
ແມ່ນເອກກະສານໜ່ຶງທ່ີມຂ້ໍີຕົກລົງລະດັບໂລກກ່ຽວກັບສ່ິງເສດເຫຼືອທ່ີເປັນອັນຕະລາຍທ່ີລະອຽດຄົບຖ້ວນທ່ີສຸດ. ຂ້ໍຕົກ-
ລົງດ່ັງກ່າວນ້ີມີ 170 ປະເທດສະມາຊິກ, ໃນນ້ັນລວມມີຫຼາຍກວ່າ 30 ປະເທດຢູ່ພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ. ສົນທິສັນຍາ
ດ່ັງກ່າວນ້ີແນ່ໃສ່ປ້ອງກັນ ຂະພາບມະນຸດແລະສ່ິງແວດລ້ອມຈາກຜົນສະທ້ອນທາງລົບຂອງການກໍາຈັດ, ເຄ່ືອນຍ້າຍ
ຂ້າມແດນ, ກ່ໍໃຫ້ເກີດ, ຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອທ່ີເປັນອັນຕະລາຍແລະສ່ິງເສດເຫຼືອປະເພດອ່ືນໆ. ແນວທາງວທີິການປະ-
ຕິບັດທ່ີດີແມ່ນຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການທັງໝົດທ່ີລະບຸໄວໃ້ນສົນທີສັນຍາບາເຊວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການຂົນຍ້າຍຂ້າມແດນ ສ່ິງເສດເຫຼືອທ່ີເປັນອັນຕະລາຍແລະສ່ິງເສດເຫຼືອປະເພດອ່ືນ, ລວມທັງການນໍາໃຊ້ແລະປະຕິ-
ບັດຕາມຫຼັກການ “ການເຫັນດີເຫັນພອ້ມດ້ວຍຄວາມສະໝກັໃຈ ກ່ອນ”  (ການຂົນສ່ົງ ທ່ີບ່ໍມີການເຫັນດີເຫັນພອ້ມ
ກ່ອນຖືວ່າເປັນສ່ິງຜິດກົດໝາຍ).  

2. ວັດສະດຸອັນຕະລາຍ  

214. ວັດສະດຸອັນຕະລາຍສາມາດນໍາໃຊ້ບາງຄ້ັງເປັນວັດຖຸດິບ ຫຼ ືວັດສະດຸທ່ີຖືກຜະລິດໂດຍໂຄງການ. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກ
ຄ້າຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງການຜະລິດ, ຄ້າຂາຍ, ແລະນໍາໃຊ້ວັດສະດຸຫຼືທາດທ່ີເປັນອັນຕະລາຍອີງຕາມຂ້ໍຫາ້ມສາກົນ ຫຼື ຢຸດນໍາ
ໃຊ້ ຍ້ອນມຄີວາມເຂ້ັມສູງທາງດ້ານທາດພດິຕ່ໍສ່ິງທ່ີມີຊິດ, ສ່ິງຄົງຕົວໃນສ່ິງແວດລ້ອມ, ທ່າອ່ຽງສະສົມທາງຊິວະພາບ, 
ຫຼື ທ່າອ່ຽງເຮັດໃຫ້ຊ້ັນບັນຍາກາດຫຼຸດບາງລົງ. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງພິຈາລະນານໍາໃຊ້ສ່ິງທົດແທນວັດສະດຸອັນຕະລາຍ
ທາງດ້ານເຄມແີລະທາດທ່ີເປັນພິດ. ສົນທີສັນຍາໃນລະດັບສາກົນຈໍານວນໜ່ຶງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງລວມມ ີສົນທິສັນຍາສະຕັອກ
ໂຮມ ວ່າດ້ວຍສານພິດຕົກຄ້າງທ່ີບ່ໍຍ່ອຍສະຫລາຍ; ສົນທິສັນຍາ ຣົດເຕດໍາ ວ່າດ້ວຍການເຫັນດີເຫັນພອ້ມດ້ວຍຄວາມ
ສະໜັກກ່ອນ ກ່ຽວກັບຢາຂ້າແມງໄມ້ແລະທາດເຄມທ່ີີເປັນອັນຕະລາຍໃນການຄ້າສາກົນ;  ແລະ ອະນຸສັນຍາ ມອນ
ທຼຽວ ວ່າດ້ວຍສານພິດທໍາລາຍຊ້ັນໂອໂຊນ.  
 
215. ວັດສະດຸທ່ີເປັນອັນຕະລາຍສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍປະຕິບັດມາດຕະການຫຼີກລ້ຽງ ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸເຫຼົ່າ-
ນ້ັນໃນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການບົນພື້ນຖານແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຂະບວນການຜະລິດທ່ີສະອາດ. ຍາມໃດຜູ້ກູ້
ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເຄ່ັງຂັດ ການຊອກຫາກາລະໂອກາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນຂອງໂຄງການ ເພື່ອ
ນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທ່ີບ່ໍເປັນອັນຕະລາຍແທນທ່ີວັດສະດຸທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນບ່ອນທ່ີວັດສະດຸອັນຕະລາຍ
ບ່ໍສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງງາ່ຍດ່າຍພາຍໄຕ້ສະພາບການນໍາໃຊ້ແລະກໍາຈັດຕາມປົກກະຕິ ໃນໄລຍະໝົດອາຍຸການນໍາ
ໃຊ້ຂອງວັດສະດຸເຫຼົ່ານ້ັນ.  ບາງກໍລະນີ ສາມາດທົດແທນໄດ້ທາງດ້ານວັດຖຸດິບ ເປັນຕ້ົນແມ່ນການນໍາໃຊ້ແຮທົ່ນໄຟ 
ໃນວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ,  ການນໍາໃຊ້ສານ polychlorinated biphenyls  (PCBs) ໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ການນໍາໃຊ້ 
ສານພິດຕົກຄ້າງທ່ີບ່ໍຍ່ອຍສະຫລາຍເປັນສ່ວນປະກອບຢາຂ້າແມງໄມ,້ ແລະການນໍາໃຊ້ທາດທ່ີເຮັດໃຫຊ້ັ້ນບັນຍາຫຼຸດ
ລົງທ່ີຢູ່ໃນລະບົບເຄ່ືອງເຮັດຄວາມເຢັນ.  
 
216. ໃນບ່ອນທ່ີໂຄງການມີທ່າອ່ຽງທ່ີຈະປ່ອຍມົນລະພິດ ຫຼ ື ກ່ໍໃຫ້ເກີດມີວັດສະດຸອັນຕະລາຍ, ຫຼື ກິດຈະກໍາໂຄງ-
ການຈະເປັນສາເຫດໃຫພ້ະນັກງານຕົນເອງ ຫຼ ື ຄົນອ່ືນໆໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ  ຄວນເຮັດການວເິຄາະ
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ຄວາມອັນຕະລາຍທ່ີຕິດພັນກັບການດໍາເນີນງານຂອງຕົນ. ທາດຕ່າງໆທີຈັດໃນກຸ່ມບັນຊີລາຍການສ່ິງເສດເຫຼືອອັນຕະ-
ລາຍຈະມີລັກສະນະໜ່ຶງໃນສ່ີລັກສະນະຕ່ໍໄປນ້ີ - ມຄີວາມສາມາດຕິດໄຟ, ສາມາດແຕກລະເບີດ, ມີກໍາມະຕະພາບ
ລັງສີ,  ຫຼື ເປັນພິດ - ຫຼື ເປັນໜ່ຶງຢູ່ໃນລາຍການບັນຊີພິເສດເຊ່ັນ ເອກກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ຂອງ ສົນທິສັນຍາບາເຊວ 
ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມ ການຂົນຍ້າຍຂ້າມແດນແລະການກໍາຈັດສ່ິງເສດເຫຼືອທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ. ຫຼ ື ບັນຊີລາຍການ
ອ່ືນໆ ທ່ີທຽມເທ່ົາ ພາຍໄຕ້ລະບຽບກົດໝາຍຂອງປະເທດ. ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບແນວທາງວທີິປະຕິບັດ ທ່ີເໝາະສົມກັບຕ່ໍສ່ິງ-
ແວດລ້ອມ ແລະວທີິການກໍາຈັດສ່ິງເສດເຫຼືອ ສາມາດຊອກເບ່ິງໄດ້ຢູ່ໃນຫຼັກການ EHS ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະໃນ
ເອກກະສານອ່ືນໆຫາຼຍສະບັບທ່ີຕີພິມສະໜັບສະໜູນ ສົນທິສັນຍາບາເຊວ, ແລະ ສົນທິສັນຍາສະຕັອກໂຮມ ວ່າດ້ວຍ
ສານພິດຕົກຄ້າງທ່ີບ່ໍຍ່ອຍສະຫລາຍ.  
 
C. ການຄຸ້ມຄອງແລະນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ ້ 

217. ການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ ້ທ່ີບ່ໍມີການຈໍາແນກ ຫຼື ຜິດຈຸດປະສົງ ສາມາດເປັນສາເຫດໃຫເ້ກີດຄວາມເຈັບປ່ວຍ
ຢ່າງຮຸນແຮງ ຫຼື ເສຍຊິວິດ, ເຮັດໃຫດິ້ນແລະນ້ໍາປົນເປ້ືອນ, ເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຜົນຜະລິດ, ສັດລ້ຽງແລະສັດປ່າ, ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນຫຼືກໍາຈັດ ສັດຕູຕາມທໍາມະຊາດຂອງແມງໄມ້ທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍ. ຍ້ອນເຫດຜົນເຫຼົ່ານ້ີແລ້ວ, ການເລືອກແລະນໍາ
ໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະສ່ິງແວດລ້ອມ.  
 
218. ກິດຈະກໍາຄຸ້ມຄອງແມງໄມແ້ລະພາຫະນໍາເຊ້ືອ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງແມງໄມ້ແບບຮອບດ້ານ 
(IPM) ຫຼ ື ວທີິການຄຸ້ມຄອງພາຫະນໍາເຊ້ືອແບບຮອບດ້ານ (IVM) ທ່ີແນ່ໃສ່ການກໍາຈັດແມງໄມທ່ີ້ສໍາຄັນຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະກໍາຈັດພາຫະນໍາເຊ້ືອພະຍາດທ່ີເໝາະສົມທາງດ້ານສາທາລະສຸກ. IPM ແລະ IVM ແມ່ນ
ວທີິການທ່ີເໝາະທາງດ້ານສິງແວດລ້ອມ ທ່ີນໍາໃຊ້ ຂ້ໍມູນລະອຽດແລະທັນສະໄໝ ກ່ຽວກັບວົງຈອນຊິວິດຂອງແມງໄມ ້
ແລະການພົວພັນຂອງພວກມັນກັບສ່ິວແວດລ້ອມ, ໂດຍຜ່ານການລວບລວມວທີິການຄວບຄຸມແມງໄມ້ ທ່ີມີຢູ່ປະຈຸບັນ, 
ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການທໍາລາຍແມງໄມ ້ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທ່ີຍອມຮັບ ຜ່ານທາງການນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມືທ່ີຄຸ້ມຄ່າ ແລະມຄີວາມ
ເປັນຕະລາຍໜ້ອຍທ່ີສຸດຕ່ໍຄົນ, ຊັບສິນ, ແລະສ່ິງແວດລ້ອມ. ແຜນງານ IPM ແລະ IVM ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງ
ປະກອບມີ ການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມແ້ບບມກີານປະສານງານນໍາກັນ ແລະມີຂ້ໍມູນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ຄຽງຄູ່ກັບຂ້ໍມູນ
ວທີິການຄວບຄຸມແມງໄມແ້ລະພາຫະນໍາເຊ້ືອທ່ີມີຢູ່ແລ້ວນ້ັນ, ເປັນຕ້ົນແມນ່ວທີິການຕາມວັດທະນະທໍາ, ວທີີການຊິວະ
ພາບ ແລະ, ຖືເອົາເປັນວິທີສຸດທ້າຍ, ນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ເພື່ອປ້ອງກັນລະດັບການທໍາລາຍແມງໄມ ້ ທ່ີຍອມຮັບບ່ໍໄດ້. 
ການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມທ່ີ້ເປັນເຄມສັີງເຄາະໃນໂຄງການກະສິກໍາແລະສາທະລະນະສຸກຄວນຫຼຸດຜ່ອນໃຫເ້ຫຼືອໜ້ອຍ
ທ່ີສຸດ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນກໍລະນີນ້ີເທ່ົານ້ັນຄືໃນບ່ອນທ່ີວິທີການຄຸ້ມຄອງແມງໄມ້ທ່ີເໝາະສົມທາງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ຖືກ
ຫຼົ່ມເຫຼວ ຫຼື ຖືກຢ້ັງຢືນວ່າບ່ໍມີປະສິດທິພາບ.   ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ເພື່ອເພີ່ມທະວກີານນໍາໃຊ້ IPM 
ແລະມາດຕະການອ່ືນໆ ເພື່ອຊ່ວຍອອກລະບຽບກົດໝາຍແລະຕິດຕາມການຈໍາໜ່າຍແລະນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ຄວນ
ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງແຜນງານ IPM ແລະ IVM ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ.  
 
219. ເອກກະສານຂ້ໍສະເໜີຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່ຽວກັບການຈັດປະເພດຢາຂ້າແມງໄມຕ້າມລະດັບຄວາມ
ຮາ້ຍແຮງ (2005) ກໍານົດ ລະບົບການແຍກປະເພດເພື່ອໃຫ້ມຄີວາມສາມາດໄຈ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງປະ-



 
 

ເພດຄວາມຮາ້ຍແຮງທ່ີຫາຼຍແລະໜ້ອຍກວາ່ຂອງຢາຂ້າແມງໄມ້ ອີງຕາມລະດັບຄວາມສ່ຽງທ່ີຮຸນແຮງ ຕ່ໍສຸຂະພາບມະ-
ນຸດ (ເຊ່ັນ, ຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ ໜ່ຶງຄ້ັງ ຫຼື ຫາຼຍຄ້ັງ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ
ສ້ັນ). ການຈັດປະເພດແບບນ້ີຄໍານຶງເຖິງຄວາມເປັນພິດຂອງອົງປະກອບວຊິາການ ແລະສ່ວນປະກອບຕາມປົກກະຕິ
ຂອງພວກມັນ. ເອກກະສານນ້ີອະທິບາຍບັນຊີລາຍການ ລະດັບຂ້ັນຂອງອົງປະກອບວຊິາການຂອງຢາຂ້າແມງໄມ້ 
ແລະການຈັດປະເພດທ່ີຖືກສະເໜີ, ຄຽງຄູ່ກັບບັນຊີລາຍການ ສ່ວນປະກອບກໍາມັນ ທ່ີເຊ່ືອວ່າເປັນສ່ິງທ່ີຫຼ້າສະໄໝ ຫຼື 
ຢຸດນໍາໃຊ້ແລ້ວ ສໍາລັບນໍາໃຊ້ເປັນຢາຂ້າແມງໄມ້. ການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ ຕ້ອງອີງຕາມຫຼັກການການຍິນຍອມດ້ວຍ
ຄວາມສະໜັກໃຈກ່ອນ ແລະ ຂ້ໍຈໍາກັດດ້ານການຄ້າ ຍ້ອນວ່າສົນທິສັນຍາກົນຈໍານວນໜ່ຶງ, ແລະທາດທ່ີເປັນອາຍ ຫຼື 
ການລະເຫີຍອາຍຂອງສ່ິງທ່ີຕິດເຊ້ືອ ບ່ໍໄດ້ຖືກຈັດປະເພດໄວໃ້ນເອກະສານຂ້ໍສະເໜີສະບັບນ້ີ.  
 
220. ລະດັບອັນຕະລາຍຂອງຜະລິດຕະພັນທ່ີອົງການອະນາໄມໂລກຈັດປະເພດໄວ້ດັ່ງຕ່ໍໄປນ້ີ ປະເພດອັນຕະລາຍ 
1a (ອັນຕະລາຍສູງສຸດ), ປະເພດອັນຕະລາຍ 1b (ອັນຕະລາຍສູງ) ແລະປະເພດ 1c (ອັນຕະລາຍປານກາງ) ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ໄດ້ຖ້າວ່າ ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ມໂີຄງສ້າງລະບຽບກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດກ່ຽວກັບຢາຂ້າແມງ-
ໄມ້ທ່ີມີຂ້ໍຈໍາກັດດ້ານການຈໍານ່າຍແລະນໍາໃຊ້ສານເຄມເີຫຼົ່ານ້ີ, ແລະຈະບ່ໍໃຫ້ພະນັກງານນໍາໃຊ້ ໂດຍບ່ໍມກີານຝຶກອົບ-
ຮົມຢ່າງເໝາະສົມ, ແລະໂດຍບ່ໍມີອຸປະກອນເຄ່ືອງມໃືນການຖື, ເກັບມ້ຽນ, ນໍາໃຊ້ ແລະກໍາຈັດສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີຢ່າງເໝາະສົມ.  
 
221. ໃນສະພາບການທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້, ຄວນປະຕິບັດຕາມແນວທາງວທີິການທ່ີດີໃນລະດັບສາກົນ 
ຊ່ຶງລວມມີການດໍາເນີນການທົບທວນຄືນຢ່າງລະອຽດ ແລະຄັດເລືອກເອົາຢາຂ້າແມງໄມ ້ທ່ີມີລັກສະນະລຸ່ມນ້ີ:  

 
• ມີລະດັບຕ່ໍາ ດ້ານຄວາມເປັນພິດຕ່ໍມະນຸດ  
• ຮັບຮູວ້່າມປີະສິດທິຜົນຕ່ໍສາຍພັນເປ້ົາໝາຍ  
• ມີຜົນສະທອນຕ່ໍາສຸດ ຕ່ໍສາຍພັນທ່ີບ່ໍເປັນເປ້ົາໝາຍ ແລະສ່ິງແວດລ້ອມ  
• ຖືກຫຸ້ມຫໍ່ໃນເຄ່ືອງຫຸ້ມຫໍ່ທ່ີມລັີກສະນະປອດໄພ ແລະມີເຄ່ືອງໝາຍບອກການນໍາໃຊ້ແລະຄໍາເຕືອນ

ດ້ານຄວາມປອດໄພ ຢ່າງຈະແຈ້ງ 
• ໄດ້ຮັບການຜະລິດຈາກພາກສ່ວນທ່ີໄດ້ຮັບໃບທະບຽນໃນປະຈຸບັນ ຈາກອົງການຈັດຕ້ັງທາງກົດໝາຍ 

ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.  
 
222. ແນວທາງວິທີການປະຕິບັດທ່ີດີໃນການຖື, ເກັບມ້ຽນ, ນໍາໃຊ້ແລະກໍາຈັດຢາຂ້າແມງໄມ ້ລະບຸໄວໃ້ນ ຫຼັກການ
ປະພຶດ ກ່ຽວກັບການຈໍານ່າຍແລະນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ ້ ຂອງອົງການອາຫານແລະກະສິກໍາ (FAO). ຫຼັກການນ້ີ ສ້າງ
ມາດຕະຖານໃນການປະພດຶແບບສະໝັກໃຈ ສໍາລັບພາກລັດແລະເອກກະຊົນ ທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼືພົວພັນກັບການຈໍາ
ນ່າຍແລະນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້, ແລະຖືວ່າເປັນຫຼັກການທ່ີຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຢາ
ຂ້າແມງໄມ.້ ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຈະຕ້ອງຖື, ເກັບມ້ຽນ, ນໍາໃຊ້ ແລະກໍາຈັດ ຢາຂ້າແມງໄມ້ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການປະ-
ພຶດຂອງ FAO. ຖ້າມີຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ, ອາດຈະມີແຜນງານສໍາລັບເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການກໍານົດ
ລະບຽບກົດໝາຍແລະຕິດຕາມການຈໍານ່າຍແລະນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ,້ ແລະໃນດ້ານການພັດທະນາແລະນໍາໃຊ້ວິທີ
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ການ IPM ແລະ IVM. 
 
D. ການປ່ອຍອາຍແກດເຮອືນແກ້ວ  

223. ຫຼັກການ SPS ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ເພີ່ມທະວໃີຫມ້ີການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍແກດເຮືອນແກ້ວ 
(GHG) ຈາກກິດະຈະກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການຢ່າງຄວາມເໝາະສົມກັບສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະຂະໜາດຜົນກະທົບແລະ
ການດໍາເນີນໂຄງການ. ໃນໄລຍະການພັດທະນາຫຼດໍືາເນີນໂຄງການ ທ່ີຄາດຄະເນໃນອະນາຄົດຫຼືໃນປະຈຸບັນ ວ່າຈະ
ປ່ອຍອາຍແກດເຮືອນແກ້ວເປັນຈໍານວນຫຼວງຫາຼຍ, ດ່ັງທ່ີໄດ້ກໍານົດຄື 100.000 tCO2e ຕ່ໍປີ ຫຼ ືຫາຼຍກວາ່ນ້ັນ ອີງຕາມ
ຈໍານວນລວມຍອດທາງກົງແລະທາງອ້ອມ,38

 

 ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຄວນກໍານົດປະລິມານ (i) ຈໍານວນທ່ີຖືກປ່ອຍທາງກົງ 
ຈາກໂຄງການ ທ່ີຕ້ັງພາຍໃນຊາຍແດນທາງກາຍະພາບຂອງໂຄງການ, ແລະ (ii) ຈໍານວນທ່ີຖືກປ່ອຍທາງອອ້ມ ທ່ີຕິດ
ພັນກັບການຜະລີດປ່ິນອ້ອມຂົງເຂດວຽກງານຂອງໂຄງການ. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຄວນຈະເຮັດການປະເມີນຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ດ້ານງົບປະມານແລະວຊິາການ ແລະຄວາມຄຸ້ມຄ່າ ໃນການຫຼຸດ ຫຼ ື ທົດແທນການປ່ອຍ GHG ໃນໄລຍະອອກ
ແບບແລະດໍາເນີນງານ.  

224. GHGs ຢູ່ໃນຊ້ັນບັນຍາກາດດູດຊຶມແລະປ່ອຍກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ອິນຟຼາເຣັດ ທ່ີເຮັດໃຫ້ມຜົີນສະທ້ອນ 
ເປັນຄວາມອົບອຸ່ນຢູ່ໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ ໂດຍຜ່ານ “ຜົນສະທ້ອນເຮືອນແກ້ວ". ອາຍແກດ GHG ຕ້ົນຕ່ໍຈໍານວນ 6 ຊະ-
ນິດຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ຖືກປ່ອຍສູ່ຊ້ັນບັນຍາກາດແລະລະບຸໄວ້ໃນອະນຸສັນຍາໂຕກຽວ ຫຼັກການສົນທິສັນຍາແມບົ່ດຂອງສະຫະ
ປະຊາຊາດວ່ດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ:  

 
• ອາຍແກດຄາບອນໄດອອກໄຊ້ (CO2)  
• ອາຍແກດເມເທນ (CH4) 
• ທາດນີທິຼໂອດ ອອກໄຊ້ (N2O) 
• ອາຍແກດຮໂີດຼ ຟຼູໂອກາບອນ (HFCs) 
• ອາຍແກດເປີຟູໂຣການບອນ (PFCs) 
• ອາດແກດຊູເຟ ີເຮຊາຟຼູໂອໄລ (SF6) 

 
225. ທາດອາຍແກດແຕ່ລະອັນຂ້າງທິງນ້ັນມຜົີນສະທ້ອນດ້ານພາວະໂລກຮອ້ນ (GWP) ທ່ີແຕກຕ່າງກັນຍ້ອນວ່າ
ພວກມັນມີຄຸນທາດທາງກໍາມນັຕະພາບ ແລະໄລຍະຂອງອາຍຸການທໍາງານທ່ີແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ. ຕົວ
ຢ່າງ: ຕາຕະລາງ 4 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ: ທາດອາຍແກດເມເທນມີໄລຍະການທໍາງານຍາວຫາຼຍກວາ່ 100 ເທ່ືອປີ, ຊ່ຶງ
ເປັນທາດອາຍແກດທ່ີຖືກຜະລິດໂດຍທ່ົວໄປໃນການການຜະລິດກະສິກໍາ, ມີຜົນສະທ້ອນດ້ານພະວະໂລກຮອ້ນ 25 
ເທ່ົາຂອງທາດອາຍແກດກາບອນໄດອອກໄຊ້; ທາດອາຍແກດຊຸເຟ ີເຮຊາຟຼູໂອໄລ, ຊ່ຶງເປັນທາດອາຍແກດໂດຍທ່ົວໄປ

                                                 
38 ສ່ິງນ້ີ ອີງຕາມແນວທາງວິທີການປະຕິບັດທ່ີດີໃນລະດັບສາກົນ ທ່ີສະເໜີໄວ້ໃນມາດຕະຖານ 3 ຂອງ IFC: ການກໍາຈັດແລະການປ້ອງກັນມົນ

ລະພິດ, ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕະຖານດ້ານຄວາມຢືນຍົງທາງສ່ິງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ. 2006.  



 
 

ທ່ີໃຊ້ໃນການລະບົບຕັດການນໍາສ່ົງໄຟຟ້າ ແລະບ່ອນເປີດປິດໄຟຟ້າ, ມີຜົນສະທ້ອນດ້ານພາວະໂລກຮອ້ນ 22,800 
ເທ່ົາຂອງທາດອາຍແກດຄາບອນໄດອອກໄຊ້. GWP ຂອງ GHG ແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມລະດັບທຽມເທ່ົາຂອງອາຍແກດ
ຄາບອນໄດອອກໄຊ້ (CO2e),  ໂດຍການກໍານົດຄ່າຫົວໜ່ວຍເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫນັຄ່າຂອງ GWP ເປັນຈໍານວນບໍລິ
ມາດຂອງອາຍແກດ (ເຊ່ັນ ອາຍແກດເມເທນຈໍານວນ 1 ໂຕນ ເທ່ົາກັບຄາບອນໄກອອກໄຊ້ CO2e ຈໍານວນ 25 
ໂຕນ).  
 

ຕາຕະລາງ 4.  ໄລຍະອາຍຸການທໍາງານ ແລະ ຈໍານວນທ່ີສ່ົງຜົນສະທ້ອນດ້ານພາວະໂລກຮອ້ນ   

ສວ່ນປະກອບ  
GWP 

(100 ເທື່ອປີ) 
ອາຍນຸໍາໃຊ້  

(ປີ) 

ອາຍແກດເມເທນ methane (CH4) 25 12 

ທາດນີທຼິໂອດ ອອກໄຊ ້(N2O) 298 114 

HFC-23 (ອາຍແກດຮີໂດຼ ຟຼູໂອກາບອນ) 14,800 270 

HFC-134a (ອາຍແກດຮີໂດຼ ຟຼູໂອກາບອນ) 1,430 14 

ອາດແກດຊູເຟ ີເຮຊາຟຼູໂອໄລ (SF6) 22,800 3,200 
 
ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ ຄ້ັງທີ 4, ຄະນະກໍາມະທິການລະຫວ່າງຊາດ ດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (IPCC). 2007. 
 

226. ຂ້ັນຕອນການຄັດເລືອກການປະເມີນຜົນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ຄວນກໍານົດໂຄງຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການ ທ່ີ
ອາດຈະກ່ໍໃຫ້ມີການປ່ອຍ ໜ່ຶງໃນຫົກ GHG ຕາມທ່ີລະບຸໄວອ້ະນຸສັນຍາໂຕກຽວ ໃນລະດັບອັດຕາ 100,000 tCO2e 
ຕ່ໍປີ. ຂະແໜງການທ່ີກ່ໍໃຫ້ເກີດການປ່ອນ GHG ໃນຈໍານວນຫວຼງຫາຼຍ ລວມມ ີ ຂະແໜງພະລັງງານ, ອັດສະຫະກໍາ
ໜັກ, ກະສິກໍາປ່າໄມ,້ ແລະຂະແໜງຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອ. ຕາຕະລາວ 5 ແລະ 6 ສະແດງໃຫເ້ຫັນຕົວຢ່າງໂຄງການທ່ີ
ປ່ອຍ GHG ເກີນລະດັບມາດຖານ ທ່ີວ່າ 100.000 tCO2e ຕ່ໍປີ. ໂຄງການທ່ີມກີານປ່ອຍໃນແຕ່ລະປີ ທຽບເທ່ົາກັບ
ລະດັບມາດຖານ ຄວນຄາດຄະເນ: (i) ລະດັບການປ່ອຍ GHG ສຸດທິ ໂດຍທາງກົງ ພາຍໃນເຂດຊາຍແດນໂຄງການ
ຂອງຕົນ (ເຊ່ັນ ການປ່ອຍພາຍທ່ີມີການປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທັງໝົດ); ແລະ (ii) ລະດັບການປ່ອຍໂດຍທາງ
ອອ້ມ ທ່ີຕິດພັນກັບຂະບວການການຜະລິດທ່ີປ່ິນອອ້ມໂຄງການ ຄືນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງໂຄງການ. 
 

ຕາຕະລາງ 5.  ຕົວຢ່າງໂຄງການທ່ີປ່ອຍ CO2e ຈໍານວນ 100.000  ໂຕນຕ່ໍປີ 

ຂະແໜງການ/ໂຄງການ  
ໂຄງການທີ່ປ່ອຍ CO2e ຈໍານວນ 

100.000  ໂຕນຕໍ່ປ ີ 
ຄ່າສົມມຸດຖານ  

ກ: ການປ່ອຍທາງກົງ   

(i) ຂະແໜງພະລົງງານ (ເຕົາປະຕິດກອນເຜົາໄໝ້ ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວ)  

ໂຮງງານປະຕິກອນເຜົາໄໝ້
ຖ່ານເຊື້ອໄຟ  

ການບໍລິໂພກຖ່ານເຊື້ອໄຟ  - 
45.000 ໂຕນ/ປີ (or 1.100 TJ/ປີ)  
 

ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍ – 25,8 tC/TJ, ສ່ວນປະ-
ກອບຂອງ oxidized – 0,98, ຄ່າມາດຖານການ
ເຜົາໄໝ້ສະເລ່ັນ – 24,05 TJ/1,000ton  
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ຂະແໜງການ/ໂຄງການ  
ໂຄງການທີ່ປ່ອຍ CO2e ຈໍານວນ 

100.000  ໂຕນຕໍ່ປ ີ 
ຄ່າສົມມຸດຖານ  

ໂຮງງານປະຕິກອນເຜົາໄໝ້
ນ້ໍາມັນ  

ການບໍລິໂພກນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ - 
32.000 ໂຕນ/ປີ (or 1.300 TJ/ປີ)  

ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍ – 21,1 tC/TJ, ສ່ວນປະ 
ກອບຂອງ carbon oxidized – 0,99, ຄ່າມາດ-
ຖານການເຜົາໄໝ້ສະເລ່ັຍ– 40,19 TJ/1.000 
ໂຕນ 

ໂຮງງານປະຕິກອນເຜົາໄໝ້
ອາດແກດ  

ການບໍລິໂພກອາຍແກດ - 36.000 
ໂຕນ/ປີ (or 1.800 TJ/ປີ)  

ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍ – 15,3 tC/TJ, ສ່ວນປະ-
ກອບຂອງ oxidized – 0,995, ຄ່າມາດຖານການ
ເຜົາໄໝ້ສະເລ່ັນ –  50,03 TJ/1,000 ໂຕນ  

(ii) ຂະແໜງພະລັງງານ (ການຜະລິດໄຟຟ້າ) 

ການຜະລິດ ຜ່ົງຖ່ານເຊື້ອ
ໄຟ  

ສະມັດທະພາບການຜະລີດ  – 18 
MW  

ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍສະເລ່ັຍໃນປີ 2001-2003 – 
893 gCO2/kWh, ປັດໄຈດ້ານສະມັດທະພາບປໍາ
ຈະປີ – 70%  

ການຜະລິດນ້ໍາມັນຕິດໄຟ
ນ້ໍາມັນເຊື່ອໄຟ  

ສະມັດທະພາບການຜະລີດ – 25 
MW  

ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍສະເລ່ັຍໃນປີ 2001-2003 – 
659 gCO2/kWh, ປັດໄຈດ້ານສະມັດທະພາບປໍາ
ຈະປີ – 70%  

ການຜະລິດ ອາຍແກດເຊື້ອ
ໄຟ  

ສະມັດທະພາບການຜະລີດ – 41 
MW  

ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍສະເລ່ັຍໃນປີ 2001-2003 – 
395 gCO2/kWh, ປັດໄຈດ້ານສະມັດທະພາບປໍາ
ຈະປີ – 70%  

(iii) ຂະແໜງພະລັງງານ (ການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່)  

ການຂຸດຄ້ົນບ່ໍໄຕ້ພື້ນດິນ  ການຜະລິດແຮ່ທາດ - 370.000 
ໂຕນ ແຮ່ທາດ/ປີ  

ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍ – 17,5m3 CH4/ໂຕນຂອງ
ແຮ່ທາດ, 0,67 GgCH4/ລ້ານ m3   

ການຂຸດຄ້ົນບໍແຮ່ທິງໜ້າດິນ  ການຜະລິດແຮ່ທາດ - 2.600.000 
ໂຕນ ແຮ່ທາດ/ປີ 

ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍ – 2,45m3 CH4/ ໂຕນຂອງ
ແຮ່ທາດ, 0,67 GgCH4/ລ້ານ m3  

(iv) ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາໜັກ  

ການຜະລິດຊີມັງ  ການຜະລິດຊີມັງ  - 201.000 ໂຕນ
ຊີມັງ/ປີ   

ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍ – 0,4985 tCO2/t ຂອງຊີມັງ   

ການຜະລີດເຫຼັກ ແລະເຫຼັກ
ເສ້ັນ  

ເຫຼັກ / ເຫຼັກເສ້ັນ - 63.000 ໂຕນ
ເຫຼັກ ຫຼື ເຫຼັກເສ້ັນ/ປີ   

ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍ – 1,6 tCO2/t ຂອງເຫຼັກ ຫຼື 
ເຫຼັກເສ້ັນ   

(v) ຂະແໜງກະສິກໍາ  

ການລ້ຽງສັດພາຍໃນປະ-
ເທດ (ງົວຄວຍ, ອາເມລິ
ການລາຕິນ)  

ສັດລ້ຽງ - 74.000 ໂຕ  ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍ – 59 kgCH4/ຫົວໜ່ວຍ/ປີ   

ການລ້ຽງສັດພາຍໃນ (ງົວ
ຄວາຍ, ອາຟຼິກາ)  

ສັດລ້ຽງ- 118.000 ໂຕ ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍ – 37 kgCH4/ຫົວໜ່ວຍ/ປີ   



 
 

ຂະແໜງການ/ໂຄງການ  
ໂຄງການທີ່ປ່ອຍ CO2e ຈໍານວນ 

100.000  ໂຕນຕໍ່ປ ີ 
ຄ່າສົມມຸດຖານ  

(vi) Forestry / Land Use Change ຂະແໜງປ່າໄມ້ / ການດັດແປງຮູບແບບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ  

ການດັດແປງການປູກປ່າໄມ້
ເນ້ືອແຂງ ທີ່ໃຫຍ່ໄວ ໃນ
ເຂດຮ້ອນ  

ເນ້ືອທີ່ຖືກດັດແປງ: 4.400 ເຮັກຕາ  ຄ່າສະສົມສະເລ່ັຍປະຈໍາປີ ຂອງທາດແຫ້ງທີ່ເປັນ
ທາດຊິວະພາບ – 12,5 ໂຕນ dm/ເຮັກຕາ/ປີ, 
ສ່ວນປະກອບຂອງຄາ ບອນຢູ່ໃນທາດແຫ້ງ – 0,5  

ການດັດແປງການປູກຕ້ົນ-
ສົນ ດູກຼາດ ຕາມອຸ່ນຫະພູມ  

ເນ້ືອທີ່ຖືກດັດແປງ: 9.100 ເຮັກຕາ  ຄ່າສະສົມສະເລ່ັຍປະຈໍາປີ ຂອງທາດແຫ້ງທີ່ເປັນ
ທາດຊິວະພາບ – 6,0 ໂຕນ dm/ເຮັກຕາ/ປີ, ສ່ວນ
ປະກອບຂອງຄາ ບອນຢູ່ໃນທາດແຫ້ງ – 0,5  

(vii) ຂະແໜງການຜະລິດນ້ໍາມັນແລະອາຍແກດ (ການເຜົາໄໝ້ເທົ່ານ້ັນ)  

ການຜະລິດອາຍແກດທໍາ
ມະຊາດ  

83.000 ລ້ານ m3/ປີ ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍ CO2 1.2E-03 Gg ຕ່ໍລ້ານ 
m3 ຂອງການຜະລິດອາຍແກດ. ແຫຼງຂ້ໍມູນ: ຫຼັກ-
ການ IPCC ສໍາລັບ ການເກັບກໍາອາຍແກດເຮືອນ
ແກ້ວແຫ່ງຊາດ, ຕາຕະລາງທີ 4.2.5 (2006)  

ການຜະລິດນ້ໍາມັນ  2,4 ລ້ານ m3/ປີ  ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍ CO2 ຂອງ 4,1E-02 Gg ຕ່ໍ 
ໜ່ຶງພັນ m3 ຂອງການຜະລິດນ້ໍາມັນ. ຫຼັກການ 
IPCC ສໍາລັບ ການເກັບກໍາອາຍແກດເຮືອນແກ້ວ
ແຫ່ງຊາດ, ຕາຕະລາງທີ 4.2.5 (2006)  

ການເຜົາໄໝ້ອາຍແກດ
ອ່ືນໆ ທີ່ພົວພັນກັບຂະ-
ແໜງການ  

1.400 ລ້ານ ມາດຕະຖານ cubic 
feet (SCF)ຂອງການເຜົາໄໝ້ອາຍ
ແກດ/ປີ  

ວິທີການຄາດຄະເນຄ່າປ່ອຍອາຍແກດຈາກການ
ເຜົາໄໝ້ ຂອງສະຖາບັນເປັນໂຕ ຼຫຽຼມແຫ່ງປະເທດ
ອາເມລິກາ (API), ແມ່ນ 4,8(2004)  

ຂ: ການປ່ອຍທາງອອ້ມ (ຈາກການຊື້ໄຟຟ້າ)  

ສ່ວນປະກອບສະເລ່ັຍ ໃນ
ການຜະລິດ  

ການບໍລີໂພກໄຟຟ້າ - 200 
GWh/ປີ   

ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍສະເລ່ັຍໃນລະດັບໂລກ ໃນປີ 
2001-2003 – 494 gCO2/kWh  

ການຜະລິດຖ່ານເຊື້ອໄຟ  ການບໍລີໂພກໄຟຟ້າ - 110 
GWh/ປີ   

ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍສະເລ່ັຍໃນລະດັບໂລກ ໃນປີ 
2001-2003 – 893 gCO2/kWh  

ການປະລິດນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ  ການບໍລີໂພກໄຟຟ້າ -  150 
GWh/ປີ   

ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍສະເລ່ັຍໃນລະດັບໂລກ ໃນປີ 
2001-2003 – 659 gCO2/kWh  

ການລິດອາດແກດເຊື້ອໄຟ  ການບໍລີໂພກໄຟຟ້າ - 250 
GWh/ປີ   

ຄ່າປັດໄຈການປ່ອຍສະເລ່ັຍໃນລະດັບໂລກ ໃນປີ 
2001-2003 – 395 gCO2/kWh ຄ່າປັດໄຈການ
ປ່ອຍສະເລ່ັຍໃນລະດັບໂລກ ໃນປີ  

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ໝາຍເຫດທີ 3 ໃນເອກກະສານຂ້ໍແນະນໍາຂອງອົງການ IFC: ການກໍາຈັດແລະປ້ອງກັນມົນລະພິດ, 2007.  
ໝາຍເຫດ: ຂ້ໍມູນການບໍລິໂພກ ມາຈາກ (i) ຫັຼກການ IPCC ສະບັບດັດແກ້ 1996 ແລະ 2006 ກ່ຽວກັບການເກັບກໍາອາຍແກດເຮືອນແກ້ວແຫ່ງ
ຊາດ, (ii) ສະຖິຕິ IEA - ການປ່ອຍ CO2 ຈາກການເຜົາໄໝ້ນ້ໍາມັນ 1971-2003, ແລະ (iii) ປ້ຶມຄູ່ມືສະຖິຕິດ້ານພະລັງງານຂອງ IEA, 2004. 
ລະດັບຄ່າມາດຕະຖານເຫ່ົຼານ້ີ ໃຊເ້ປັນເປ້ົາໝາຍສໍາລັບການປຽບທຽບເທ່ົານ້ັນ ແລະບ່ໍຄວນນໍາໃຊເ້ປັນມາດຕະຖານໃນການກໍານົດວ່າໂຄງການ
ອ່ືນໆ ທ່ີປ່ອຍອາຍແກດສູງກວ່າກໍານົດໄວ້ຕາມຈໍານວນ 100,000 metric ton CO2 ທຽບເທ່ົາ ຕ່ໍປີ.   
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227. ໂຄງການກ່ໍສ້າງຫົນທາງໃດໜ່ຶງຕ້ອງຖືກປະເມີນວ່າ ໂຄງການນ້ັນຈະສ່ົງຜົນສະທ້ອນການປ່ອຍອາຍແກດສູງ
ກວາ່ 100.000 CO2e ໃນໄລຍະການດໍາເນີນງານຫຼືບໍ. ໃນກໍລະນີການປະເມີນຜົນພົບວ່າ, ສໍາລັບໂຄງການດ່ັງກ່າວ
ນ້ັນ ທ່ີມີ “ຄວາມຍາວຂອງຖະໜົນ” ທ່ີວັດແທກເປັນຫຼັກກິໂລເມັດ (km), ລະດັບການສັນຈອນຂອງຈໍານວນລົດຂະ-
ໜາດຄອບຄົວ ຕ່ໍມື້ (PCU/ມື)້ ມລີະດັບຕ່ໍກວາ່ ຕົວເລກທ່ີສະແດງໄວໃ້ນຕາຕະລາງ 6 ໃນປີຕົວແທນ, ໝາຍວ່າ ການ
ປ່ອຍອາຍແກດໃນປີນ້ັນ ແມ່ນຈະບ່ໍມີລັກນະນະທ່ີທ່ີສູງກວາ່ 100.000 ໂຕນ.  
 
228. ໃນກໍລະນີ ທ່ີໂຄງການປະກອບມີຫາຼຍພາກສ່ວນທ່ີມີເສ້ັນທາງສັນຈອນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ຕ້ອງຄິດໄລ່ແລະສົມ
ທຽບລະດັບການຈໍລະຈອນສະເລ່ັຍຂອງເສ້ັນທາງທັງໝົດ ກັບຕາຕະລາງ 6. ຕົວຢ່າງ, ໂຄງການທ່ີມີຫົນທາງ ຄວາມ
ຍາວ 25ກມ, 30ກມ, ແລະ 40ກມ, ມີລະດັບການສັນຈອນ 8.000, 12.000, 5.000 PCU ສໍາລັບທາງຄວາມຍາວ 
95ກມ, ໝາຍຄວາມວາ່ລະດັບການສັນຈອນຈະຢູ່ໃນລະດັບ 8.000 PCU (ໂດຍຄິດໄລ່ຕາມສູດ 
25*8000+30*12000+40*5000)/(25+30+40)= 8000). ຕາຕະລາງ 6 ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ສໍາລັບທາງທ່ີມີຄວາມຍາວ 
95ກມ, ການສັນຈອນຕ່ໍາກວາ່ 12.000 PCU/ມື້ (ຕົວເລກສົມມຸດ), ຈະມອັີດຕາການປ່ອຍອາຍແກດໃນລະດັບທ່ີຕ່ໍ
ກວາ່ 100.000 ໂຕນ/ປີ.  
 

ຕາຕະລາງ 6.  ຈໍານວນສູງສຸດຂອງຈໍານວນລົດຂະໜາດຄອບຄົວ ຕ່ໍຫຼັກກິໂລເມັດ 
ເພື່ອກະຕຸ້ນການປ່ອຍອາຍແກດຈໍານວນ 100.000 ໂຕນCO2e ຕ່ໍປີ 

 

ຄວາມຍາວຂອງຖະໜົນ  ຫົວໜ່ວຍລົດຂະໜາດຄອບຄົວ (‘000) 

20 57 

30 38 

40 28 

50 23 

60 19 

70 16 

80 14 

90 13 

100 11 

 
229. ໃນກໍລະນີທ່ີໂຄງການມລີະດັບການປ່ອຍອາຍແກດສູງເກີນກໍານົດ, ທີມງານໂຄງການສາມາດນໍາໃຊ້ຫຼັກການ
ທ່ີລະບຸໄວໃ້ນແບບຢ່າງການປະເມີນຜົນການປ່ອຍອາຍແກດໃນຂະແໜງຂົນສ່ົງ (TEEMP).39

                                                 
39 TEEMP ສາມາດຊອກຫາໄດ້ຈາກ www.cleanairinitiative.org/portal/projects/TEEMP 

 ຕົວແບບຕ່າງໆທ່ີລະບຸ



 
 

ໃນ TEEMP ໄດ້ຮັບກນພັດທະນາໂດຍ ເອດີບີ, ແລະ ນໍາໃຊ້ເປັນຄູ່ມືໃນການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການຢູ່ໃນ
ຂະແໜງຂົນສ່ົງຂອງອົງການກອງທຶນສ່ິງແວດລ້ອມໂລກ.   
 
230. ນອກນ້ັນ ຍັງມວີິທີການອີກຈໍານວນໜ່ຶງທ່ີຜ່ານການຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ ຊ່ຶງສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການຄາດ
ຄະເນແລະຕິດຕາມລະດັບການປ່ອຍ GHG ໂດຍທາງກົງ.  ວທີິການທ່ີມີຜົນສັກສິດທ່ີສຸດ ແມ່ນຢູ່ໃນເອກກະສານ 
IPCC 2006 ຫຼັກການກ່ຽວກັບການເກັບກໍາລະດັບອາຍແກດເຮືອນແກ້ວແຫ່ງຊາດ.40

 

 ຫຼັການນ້ີ ສະເໜີວທີິການຕ່າງໆ
ໃນການຄາດຄະເນສໍາລັບໃຊ້ໃນຂະແໜງການແລະກິດຈະກໍາຕ່າງໆຈໍານວນໜ່ຶງ, ຊ່ຶງປະກອບມີຊຸດທີ 1 (ຫຼັກການ
ແລະການລາຍງານທ່ົວໄປ), ຊຸດທີ 2 (ຂະແໜງພະລັງງານ), ຊຸດທີ 3 (ຂະບວນການຜະລິດອຸດສະຫະກໍາແລະການນໍາ
ໃຊ້ຜະລິຕະພັນ), ຊຸດທີ 4 (ຂະແໜງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ແລະການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນອ່ືນໆ), ແລະ ຊຸດທີ 5 (ສ່ິງເສດເຫຼືອ).   

231. ການປ່ອຍອາຍແກດທາງອ້ອມຈາກການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຢູ່ນອກເຂດໂຄງການ ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ໂດຍ
ການນໍາໃຊ້ອັດຕາສະເລ່ັຍຂອງການປ່ອຍGHGແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບຂະແໜງການຜະລິດພະລັງງານ (ເຊ່ັນ ອັດຕາສະ
ເລ່ັຍຂອງການປ່ອຍອາຍຄາບອນໄດອອກໄຊ້ ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍໄຟຟ້າທ່ີຖືກຜະລິດ ພາຍໃນປະເທດໃດໜ່ຶງ). ແຕ່ວ່າດີທ່ີສຸດ
ແມ່ນ ອັດຕາສະເລ່ັຍ ໃນການປ່ອຍ GHG ສະເພາະແຕ່ລະໂຄງການກ່ຽວກັບການຜະລິດໄຟຟ້າ ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ ຖ້າມີ
ຂ້ໍມູນ (ເຊ່ັນ ອັດຕາສະເລ່ັຍໃນການປ່ອຍ ຄາບອນໄດອອກໄຊ້ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍໄຟຟ້າທ່ີຖືກຜະລິດໂດຍການນໍາໃຊ້ ຂ້ໍມູນ
ຈາກໂຄງການທ່ີຊ້ືໄຟຟ້າເຫຼົ່ານ້ັນ), ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທ່ີສາມາດນໍາກັບຄືນມາໃຊ້ໃໝ່.  
 
232. ການປ່ອຍອາຍແກດທາງອ້ອມຈາກການນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງໃໝຫ່ຼືເຄ່ືອງທ່ີຖືກປັບປຸງໃໝຂ່ອງໂຄງການ ໂດຍບຸກຄົນ
ຫຼືພາກສ່ວນອ່ືນໆ, ເຊ່ັນ ພາຫະນະສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ທ່ີໄດ້ຮັບການສ້າງໃໝ,່ ຈະເປັນການປ່ອຍອາຍແກດ ທ່ີ
ບ່ໍສາມາດລາຍງານໄດ້ຍ້ອນວ່າ ພວກມັນຢູ່ນອກເໜືອການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຂອງໂຄງການ. ສະນ້ັນ ແນະນໍາໃຫ້ເຮັດ
ການຄາດຄະເນອັດຕາການປ່ອຍທາງອ້ອມ ທ່ີອາດເກີດຈາກໂຄງການ ເພື່ອຊ້ີໃຫ້ເຫັນຜົນສະທ້ອນສຸດທິຈາກໂຄງການ 
ໃນດ້ານການປ່ອຍ GHG (ເຊ່ັນ ຈາກການຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກນ້ໍາມນັຍ້ອນວ່າ ຄວາມໄວສະເລ່ັຍທ່ີໃຊ້ໃນການ
ເດີນທາງມີລະດັບສູງຂ້ຶນ, ໜ້າຖະໜົນຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີກວ່າເກ່ົາ ແລະໄລຍະການເດີນທາງສ້ັນລົງ, ຊ່ຶງເປັນສາເຫດປະ-
ກອບສ່ວນໃຫ້ມກີານເດີນທາງ ທ່ີມີປະສິດທິພາບ ສູງຂ້ຶນກວາ່ເກ່ົາ).  
 
233. ວທີິທາງເລືອກຕ້ົນຕ່ໍໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ GHG ຈາກກິດຈະກໍາໂຄງການ ທ່ີຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ໄດ້ ລວມມີ:  
 

• ເພີ່ມທະວມີາດຕະການນໍາໃຊ້ພະລັງງານໃຫ້ມປີະສິດທິພາບ ສໍາລັບອຸປະກອນ, ສ່ິງປຸກສ້າງ, ພາ-
ຫະນະ, ແລະ ການຜະລິດໄຟຟ້າ  

• ພັດທະນາແລະເພີ່ມການນໍາໃຊ້ ພະລັງງານທ່ີສາມາດນໍາກັບຄືນມາໃຊ້ໃໝ່   
• ເກັບກູ້ຄືນ ພະລັງງານຈາກສ່ິງເສດເຫຼືອ  

                                                 
40 ເບ່ິງຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມ http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 
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234. ການທົດແທນທາງດ້ານການປ່ອຍອາຍແກດຄາບອນ, ລວມມີ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ GHG ຢູ່ສະຖານທ່ີ
ອ່ືນໆ ເພື່ອທົດແທນ ຫຼ ືຊົດເຊີຍ ຈໍານວນທ່ີຖືກປ່ອຍຈາກໂຄງການ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: (i) ສ້າງ, ເພີ່ມທະ-
ວ ີຫຼື ປົກປ້ອງສະຖານທ່ີບ່ອນທ່ີປ່ອຍອາຍແກດຄາຍອນ (ເຊ່ັນ ປ່າໄມ້); (ii) ສ່ົງເສີມການນໍາໃຊ້ແລະການຜະລິດ ທ່ີມີ
ຄວາມຢືນຍົງໃນຂົງເຂດກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້; ຫຼື (iii) ກິດຈະກໍາອ່ືນໆທ່ີສ່ົງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ມອີາຍແກດຄາບອນ. ທຶນ
ສະໜັບສະໜູນວຽກງານສ່ົງເສີມອາຍແກດຄາບອນ ສາມາດຊອກຫາໄດ້ ຜ່ານທາງການຄ້າອາຍແກດທ່ີຖືກປ່ອຍ ພາຍ
ໄຕ້ກົນໄກພັດທະນາທ່ີມີຄວາມສະອາດ ຫຼື ກົນໄກຕະຫາຼດອ່ືນໆທ່ີຄ້າຂາຍອາຍແກດຄາບອນ ຊ່ຶງອາດຈະສາມາດສະ-
ໜອງແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມຕ່ືມ ສໍາລັບວຽກງານຄວບຄຸມແລະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ GHG.  
 
235.  ການຕິດຕາມປະຈໍາປີແລະການກໍານົດຈໍານວນການປ່ອຍ GHG ທ່ີນໍາໃຊ້ວທີິການທ່ີຍອມຮັບໃນລະດັບສາ-
ກົນສາມາດ: (i) ຊ່ວຍສ້າງທ່າອ່ຽງແລະບໍລິມາດການປ່ອຍອາຍແກດ CO2 ຢູ່ໃນໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກ ເອດີບີ; (ii) ທົດລອງແລະປັບປຸງ ວິທີການກໍານົດຕິດຕາມແລະຈໍານວນອາຍແກດ CO2 ; ແລະ (iii) ຍົກລະດັບ
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູ້ກຄ້າ ແລະສ່ົງເສີມມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍແກດ. ໂດຍຜ່ານທາງ
ການສົມທຽບລະດັບການປ່ອຍ GHG ຂອງໂຄງການຕ່າງກັບແນວທາງວທີິການປະຕິບັດທ່ີດີໃນລະດັບສາກົນ ຢູ່ໃນ
ຂະແໜງການຫຼືກິດຈະກໍາໃດໜ່ຶງ ແລະ ໂດຍຜ່ານທາງການວເິຄາະທ່າອ່ຽງປະຈໍາປີກ່ຽວກັບລະດັບການປ່ອຍ GHG 
ໃນໄລຍະໃດໜ່ຶງຂອງໂຄງການ, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ສາມາດປັບປຸງໂຄງການແລະກໍານົດວທີິການປັບປຸງ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.  
  



 
 

ເອກກະສານອ້າງອີງ  
 

ຂະບວນການຜະລິດທ່ີສະອາດກວາ່ເກ່ົາ:  
 
ກົມສ່ິງແວດລ້ອມທະນາຄານໂລກ. 2000. ຫີບເຄ່ືອງມ ືການຕີລາຄາປະເມນີຜົນ ດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານ ຊີວະ
ພາບ (ຫຼ ືຊີວະນານາພັນ) ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ. ວຊິໍງຕັນ ດີ. ຊີ.  
ອົງການ ຜະລິດຕະພາບ  ຂອງ ອາຊີ  (APO).  
 
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືອ່ສ່ິງແວດລ້ອມ. ການບໍລິໂພກທ່ີຍືນຍົງ ແລະ ສາຂາ ການຜະລິດ. 
www.unep.fr/scp/cp/ 
 
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືອ່ ການພດັທະນາ ອຸດສາຫະກໍາ (ອົງການຍູນິໂດ).  
http://www.unido.org/index.php?id=o4460 
 
ມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼັກການ ກ່ຽວກັບ ສະພາບແວດລ້ອມ 
 
 Berglund, Birgitta,  Thomas Lindvall ແລະDietrich H. Schwela, ຄະນະບັນນາທິການ, 1999.ແນວທາງ 
ສໍາລັບ ສຽງໃນຊຸມຊົນ. 
ເຈເນວາ: ອົງການອະນາໄມໂລກ.  
http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html 
 
ອົງການອະນາໄມໂລກ. 2006. ແນວທາງ ກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ –ສະບັບປັບປຸງໃໝໃ່ນທ່ົວໂລກ 
2005.http://www.euro.who.int/Document/E90038.pdf 
 
ອົງການອະນາໄມໂລກ. 2004. ແນວທາງ ສໍາລັບ ຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາດ່ືມ, ເຫຼັ້ມ 1:  ລວບລວມເອົາທັງເລ້ືອງ ລາວ
ເພີ່ມເຕີມ ທ່ີໜ່ຶງ ແລະ ທ່ີສອງ ໃນການຈັດພີມເທ່ືອທ່ີ ສາມ.ເຈເນວາ: ອົງການອະນາໄມໂລກ.  
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3/en/ 
 
ອົງການອະນາໄມໂລກ. WHO. 2004. ແນວທາງ ສໍາລັບ ຄຸນນະພາບນ້ໍາດ່ືມ-ພີມຄ້ັງທ່ີ 
ສາມ.http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3/en/ 
ອົງການອະນາໄມໂລກ. WHO. 2003. ແນວທາງ ສໍາລັບ ສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີປອດໄພ ດ້ານນ້ໍາ ໃຊ້ເພື່ອການພກັຜ່ອນ - 
ເຫຼັ້ມ1. ນ້ໍາ ໃນຊາຍຝ່ັງທະເລ ແລະ ນ້ໍ້າ
ຈືດ.http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/srwe1/en/ 
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ອົງການອະນາໄມໂລກ. 1999. ແນວທາງ ສໍາລັບ ສຽງໃນຊຸມຊົນ. 
http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html 
 
ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ 
 
ກະຊວງພະລັງງານ ຂອງ ສະຫະລັດ ອະເມລິກາ. 2011. ໂຄງການເທກໂນໂລຍີ ອຸດສາຫະກໍາ.  
ກະຊວງພະລັງງານ ຂອງສະຫະລັດອະເມລິກາ, ວຊິໍງຕັນ, ດີ. ຊີ. 
http://www1.eere.energy.gov/industry/index.html. 
 
ການຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອ: 
 
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືອ່ ສ່ິງແວດລ້ອມ. 2009. ການພດັທະນາ ແຜນງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແບບບູລະນະ
ການ ດ້ານສ່ິງເສດເຫຼືອທ່ີເປັນຂອງແຂງ, ຄູ່ມືຝຶກອົບຮມົ ເຫຼັມ້ທ່ີ 4  
ອົງການປົກປັກຮກັສາສ່ິງແວດລ້ອມ ຂອງສະຫະລັດອະເມລິກາ (EPA). 2011. ໂຄງການພະລັງງານໝູດ່າວ.ອົງການ
ປົກປັກຮກັສາສ່ິງແວດລ້ອມ ຂອງສະຫະລັດອະເມລິກາ, ວຊິໍງຕັນ ດີ. 
ຊີ.http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home.index 
 
ວັດສະດຸອັນຕະລາຍ:   
 
ອົງການ UNEP. 2005.  ສົນທິສັນຍາໂຣດເຕດໍາ ວ່າດ້ວຍການຮັບດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈກ່ອນ ສໍາລັບການຄ້າສາກົນ 
ກ່ຽວກັບ ຢາຂ້າແມງໄມແ້ລະສານເຄມີທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ. ຂ້ັນຕອນທາງການຄ້າ ສໍາລັບຢາຂ້າແມງໄມແ້ລະສານເຄມີ
ທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ (ເອກກະຊ້ອນທ້າຍ III). http://www.pic.int/home.php?type=t&id=49  
 
ອົງການ UNEP. 2001. ສັນທີສັນຍາສະຕອກໂຄມວ່າດ້ວຍສານພິດຄົງຄ້າຍທ່ີບ່ໍຍ່ອຍສະຫຼ່າຍ. 
http://www.pops.int/ 
 
ອົງການ UNEP, 2000. ອານຸສັນຍາ ມອນເທຼວ ວ່າດ້ວຍສານພດິທໍາລາບຍຊ້ັນໂອໂຊນ.  
http://hq.unep.org/ozone/Montreal-Protocol/Montreal-Protocol2000.shtml  
 
ອົງການ UNEP. 1989. Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and their Disposal. http://www.basel.int/index.html  
 
ການຄຸ້ມຄອງແລະນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ:້  
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ອົງການອາຫານແລະການກະສິກໍາ (FAO). 1999. ຫຼັກການສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຢາຂ້າແມງໄມ້ທ່ີບ່ໍຕ້ອງການ ໃນຈໍາ
ນວນໜ້ອຍ. ການກໍາຈັດຢາຂ້າແມງໄມ ້ພາກທີ 7 ຂອງອົງການ FAO, ອົງການFAO, ໂຣມ. 
http://www.fao.org/docrep/X1531E/X1531E00.htm 
 
ອົງການ FAO. 1998. ຫຼັກການສໍາລັບການຈໍານ່າຍຢາຂ້າແມງໄມ້ ທ່ີຕິດພັນກັບການເກັບມ້ຽນແລະສໍາພັດ ໃນະສະ
ຖານທ່ີສະໜອງ ຢູ່ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ. ອົົງການ FAO, ໂຣມ. 
http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/retail.
doc. 
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VII. ຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທໍາທາງວັດຖຸ  

236. ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການດ້ານການປ້ອງກັນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທໍາທາງວັດຖຸ (PCR) ຂອງ 
ເອດີບີ ມີຜົນນໍາໃຊ້ໃນເວລາທ່ີໂຄງການມທ່ີາອ່ຽງທ່ີຈະສ່ົງກະທົບທາງກົງແລະທາງອ້ອມ ຕ່ໍ PCR,  ເຖິງແມ່ນວ່າຊັບ-
ພະຍາກອນເຫຼົ່ານ້ີຖືກປ້ອງກັນຕາມກົດໝາຍຫຼືວ່າ ຖືກຫຼບ່ໍືຖືກລົບກວນມາກ່ອນກ່ໍຕາມ. ຈຸດປະສົງຕ້ົນຕ່ໍ ຂອງການຄຸ້ມ
ຄອງ PCR ແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ ຈາກຜົນກະທົບທາງລົບຂອງໂຄງການ ແລະສະໜັບສະໜູນ
ໃຫ້ມກີານສະຫງວນວັດຖຸຫຼົ່ານ້ີ. ພັນທະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບບັນຫານ້ີ ເລ່ີມຕ້ັງແຕ່ ການກໍານົດສະຖານທ່ີແລະ
ອອກແບບໂຄງການໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍ PCR. ໃນກໍລະນີ ໂຄງການຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍ PCR, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກ
ຄ້າ ຄວນນໍາໃຊ້ຊ່ຽວຊານທ່ີມີປະສົບການ ເພື່ອເຮັດການສໍາຫວຼດພາກສະໜາມ ແລະການວໄິຈອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຄຽງຄູ່
ກັບການປຶກສາຫາລື ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ. ການປຶກສາຫາລື ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການລະບຽບ
ກົດໝາຍໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນແລະລະດັບຊາດ ແລະກັບຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີນໍາໃຊ້ ຫຼື ເຄີຍນໍາໃຊ້ 
ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານ້ັນ. ຖ້າໂຄງການຈະສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍ PCR, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງກໍານົດມາດຕະການຢ່າງ
ເໝາະສົມ ເພື່ອບັນເທົາຜົນກະທົບທາງລົບເຫຼົ່ານ້ັນ. ນອກນ້ັນ ໃນກໍລະນີສະຖານທ່ີໂຄງການເປັນບ່ອນທ່ີຄາດຄະເນວ່າ
ຈະພົບ PCR, ຕ້ອງກໍານົດຂ້ັນຕອນໂອກາດທ່ີຈະພົບ ແລະລວບລວມເຂ້ົາໄວໃ້ນ EMP ຂອງໂຄງການ.  
 
A. ຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທໍາທາງວັດຖຸ (PCR) ແມ່ນຫຍັງ?  

237. PCR ມີຄໍານິຍາມຢ່າງກວາ້ງຂວາງກວມເອົາທຸກໆປະເພດຂອງມລໍະດົກວັດທະນະທໍາທາງວັດຖຸທັງໝົດ, 
ລວມມີສ່ິງທ່ີສາມາດເຄ່ືອນຍ້າຍໄດ້ແລະສ່ິງທ່ີບ່ໍສາມາດເຄ່ືອນຍ້າຍໄດ້, ສະຖານທ່ີ, ສ່ິງປຸກສ້າງໃດໜ່ຶງ, ສ່ິງປຸກສ້າງທ່ີ
ເປັນກຸ່ມ, ແລະວັດຖຸແລະທິງທັດທາງທໍາມະຊາດອ່ືນໆ ທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານບູຮານຄະດີ, ວັດຖຸເກ່ົາແກ່ດຶກດໍາ
ບັນ, ຂ້ໍມູນດ້ານປະຫວັດສາດ, ສະຖາປັດຕິຍະກໍາ, ສາດສະໜາ, ຄວາມງາມ ແລະວັດຖຸທ່ີຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະ-
ທໍາອ່ືນໆ. PCR ແມ່ນວັດຖຸທ່ີສ້າງໂດຍມະນຸດ, ວັດຖຸທ່ີເກີດເອງຕາມທໍາມະຊາດ, ຫຼື ປະສົມກັນທັງສອງແບບ. ພວກ
ມັນສາມາດຕ້ັງຢູ່ເຂດເທດສະບານ ຫຼື ຊົນນະບົດ ແລະອາດຈະຢູ່ຕ້ັງຢູ່ເທິງ ຫຼື ຢູ່ໄຕ້ພື້ນດິນຫຼືພື້ນນ້ໍາ. ພວກມັນອາດຈະ
ຖືກຮັບຮູແ້ລະບັນທຶກ ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການຊັບສິນທາງການ, ແຕ່ວ່າ ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວ ແມ່ນບ່ໍທັນຖືກຄ້ົນພົບ.  
 
238. PCRແມ່ນແຫຼ່ງຂ້ໍມູນທາງວທິະຍາສາດແລະປະຫວັດສາດທ່ີສໍາຄັນ, ເປັນຊັບສິນສໍາລັບການພັດທະນາເສດ-
ຖະກິດແລະສັງຄົມ, ແລະເປັນສູນກາງຂອງຮີດຄອງແລະເອກກະລັກທາງວັດທະນະທໍາຂອງຄົນ. ຄວາມສໍາຄັນດ້ານ
ວັດທະນະທໍາຂອງພວກມັນ ອາດຈະຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ, ແຂວງ, ປະເທດ ຫຼ ື ລະດັບສາກົນ. ອີກດ້ານໜ່ຶງ, ຄຸນຄ່າ
ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງ PCR ແມ່ນຈະບ່ໍສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າມັນຖືກສູນເສຍໄປ. 
 
239. ຕົວຢ່າງຂອງ PCR ມີຄື: (i) ວັດຖຸທ່ີຖືກສ້າງໂດຍມະນຸດ ຊ່ັນສ່ິງປຸກສ້າງດ້ານສະຖາປັດຕິຍາກໍາ ຫຼື ດ້ານປະ-
ຫວັດສາດ, ສ່ິງປຸກສ້າງທາງສາດສະໜາ, ແລະຖະໜົນ, ຂົວ, ກໍາແພງທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດ; (ii) ສະ-
ຖານທ່ີແລະທິວທັດທໍາມະຊາດ ເຊ່ັນ ສະຖານທ່ີບຸຮານນະຄະດີ, ທິວທັດທໍາມະຊາດ ທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນ ດ້ານສິລະປະທ່ີ
ໂດດເດ່ັນ, ແລະນ້ໍາພຸແລະບ່ໍນ້ໍາທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານຈິດວິນຍານ; (iii) ວັດຖຸປະສົມລະຫວາ່ງມະນຸດສ້າງແລະ



 
 

ທໍາມະຊາດສ້າງເຊ່ັນ ຮູບແຕ້ມຢູ່ໃນຖ້ໍາ, ສະຖານທ່ີໃຊ້ສໍາລັບພິທີກໍາທາງສັງຄົມຫຼືທາງສາດສະໜາ, ແລະສະຖານທ່ີ
ສໍາລັບທ່ອງທ່ຽວ; ແລະ (iv) ວດັຖຸທ່ີສາມາດເຄ່ືອນຍ້າຍໄດ້ເຊ່ັນ ຮູບແຕ້ມ, ວັດສະດຸທາງສາດສະໜາແລະບູຮານຄະດີ 
ເຊ່ັນຫຼຽນ ແລະກາຈ້ໍາ. ຕົວຢ່າງ ເພີ່ມຕ່ືມ ກ່ຽວກັບ PCR ມີຢູ່ຕາຕະລາງ 6 ລຸ່ມນ້ີ:  
 

ຕາຕະລາງ 6.  ຕົວຢ່າງຂອງຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທໍາທາງວັດຖຸ 

ສ້າງໂດຍມະນຸດ  
• ສ່ິງປຸກສ້າງທາງສາດສະໜາ ເຊັ່ນວັດ, ໂຮງທໍາ,  ໂບດ 
• ສະຖາປັດຕິຍະກໍາທາງພື້ນເມືອງ ຫຼື ທາງພາສາປາກເວ້ົາ  
• ສ່ິງປຸກສ້າງ, ຫຼື ສ້ິນສ່ວນຂອງສ່ິງປຸກສ້າງ, ທາງດ້ານປະຖາ

ປັດຕິຍະກໍາ ຫຼື ປະຫວັດສາດ  
• ເຂດຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານສະຖາປັດຕິຍະກໍາ 

ຫຼືປະຫວັດສາດ  
• ຝາ, ຂົວ, ຖະໜົນ, ກໍາແພງ, ຝານກ້ັນນໍາ, ທໍ່/ຮູໄຕ້ດິນແລະ

ໄຕ້ນ້ໍາ ທີ່ມຄີວາມສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດ  
• ສະຖານທີ່ບຸຮານ 
• ຫໍພິພິດຕະພນັ ສະແດງຄວາມຊົງຈໍາ  
• ເຮືອຫຼົ້ມ ທີ່ເປັນປະຫວັດສາດ  

 

ທໍາມະຊາດ  
• ນ້ໍາພຸແລະນ້ໍາສາງ  
• ນ້ໍາຕົກ ສັກສິດ  
• ຕ້ົນໄມ້ສັກສິດ ແລະຕ້ົນໄມ້ສັກສິດ ຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງ

ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ  
• ຕ້ົນໄມ້ປະຫວັດສາດ  
• ພູເຂົາໄຟແລະພູເຂົາສັກສີດ  
• ຖ້ໍາທີ່ເປັນສະຖານທີ່ພັກອາໄສຂອງຄົນໃນອະດີດ ຫຼືໃນ

ປະຈໍາບັນ  
• ສະຖານທີ່ບູຮານ (ເຊັ່ນ ບ່ອນທີ່ມສ້ິີນສ່ວນ ຂອງສັດ ຫຼື ຄົນ

ໃນສະໄໝດຶກດໍາບັນ ທີ່ກາຍເປັນຫນີຟອດຊວິ)  
• ທິວທັດທໍາມະຊາດທີ່ມຄີວາມສໍາຄັນ  

 

ປະສົມກັນລະຫວ່າງມະນຸດສ້າງແລະທໍາມະຊາດສ້າງ   
• ສະຖານທີ່ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນພິທີກໍາທາງສາດສະໜາແລະສັງຄົມ 

ເຊັ່ນ ແຕ່ງງານ, ປົງສົບ ຫຼື ກິດຈະກໍາຊຸມຊົນຕາມຮີດຄອງ
ປະເພນີ  

• ສະຖານທີ່ທ່ອງທຽ່ວ 
• ສະຖານທີ່ຝ່ັງສົບ  
• ຂຸມຝ່ັງສົບ ຢູ່ໃນສວນກະສິກໍາ  
• ສະຖານທີ່ທາງປະຫວັດສາດ  
• ພູມມີສາດທາງວັດທະນະທໍາ  
• ຫີນທໍາມະຊາດທີ່ມລີາຍລັກອັກສອນທາງປະຫວັດສາດ   
• ສະໜາມຮົມຄ້ັງປະຫວັດສາດ  
• ພູມມີສາດທີ່ຖືກສ້າງໂດຍມະນຸດແລະທໍາມະຊາດ ທີ່ມີ

ຄວາມສໍາຄັນທາງບຸຮານຄະດີ  
• ຮູບແຕ້ມຢູ່ຝາພາຍໃນຖ້ໍາ  

 

ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້  
• ອັກສອນແລະປ້ຶມທີ່ຊອກຫາຍາກ ຫຼື ມີຄວາມສໍາຄັນທາງ

ປະຫວັດສາດ  
• ຮູບແຕ້ມ, ເຄ່ືງໝາຍ, ເຄືອງເພດັພອຍ  
• ວັດສະດຸທາງສາດສະໜາ  
• ເສ້ືອຜ້າແລະເຄ່ືອງແຕ່ງໂຕ ທີ່ມຄີວາມສໍາຄັນທາງ

ປະຫວັດສາດ  
• ວັດຖຸທີ່ມຄຸີນຄ່າທາງຄວາມຊົງຈໍາ 
• ຮູບປ້ັນ, ຮູບແກະສະລັກ  
• ສ້ີນສ່ວນຂອງສ່ິງປຸກສ້າງ ຫຼື ຫໍພິພິດຕະພນັ ທີ່ແຕກຫັກ  
• ວັດສະດຸບູຮານ ທີ່ບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນທະບຽນ 
• ວັດຖຸເກ່ົາແກ່ ເຊັ່ນຫຽຼນ ແລະກາຈ້ໍາ  
• ຮູບແກະສະລັກ ແລະສ່ິງພິມ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງ

ປະຫວັດສາດ  
• ວັດຖຸທີ່ຖືກເກັບສະສົມ ເຊັ່ນ ຫອຍ, ດອກໄມ້, ແຮ່ທາດ  

 
ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ທະນາຄານໂລກ, 2009. 
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240. ການປ້ອງກັນ PCR ຈາກຄວາມຊຸດໂຊມ ຫຼ ືສູນເສຍ ລະບຸໄວໃ້ນ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນມໍລະດົກ
ທາງທໍາມະຊາດແລະທາງວັດທະນະທໍາຂອງໂລກ (ສ່ວນຫາຼຍຮັບຮູໃ້ນນາມ ສົນທິສັນຍາມໍລະດົກໂລກ), ທ່ີໄດ້ຮັບສັກ-
ກະຍາບັນຈາກປະເທດຕ່າງໆ ຫາຼຍກວາ່ 40 ປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ.  
 
B. ກິດຈະກໍາໂຄງການ ແລະ ທ່າອ່ຽງທ່ີອາດສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍ PCR  

241. ລັກສະນະຂອງໂຄງການທ່ີອາດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການດ້ານ PCR ຂອງ ເອດີບີ ມີ
ຄື: (i)  ທ່ີຕ້ັງໂຄງການ ຢູ່ພາຍໃນ, ຫຼື ຢູ່ອ້ອມຂ້າງໄກຄຽງ, ສະຖານທ່ີມລໍະດົກທາງວັດທະນະທໍາ; (ii) ການອອກແບບ
ໂຄງການ ແນ່ໃສ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານກຄຸ້ມຄອງ ຫຼ ື ອະນຸລັກ PCR; ແລະ (iii) ໂຄງການມີສ່ວນພົວພັນໃນການ
ຂຸດລອກໜ້າດິນ ແລະຂຸດຄ້ົນ, ການທຸບມາ້ງ, ນ້ໍາຖ້ວມ, ຫຼ ືການປ່ຽນແປງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມອ່ືນໆ ຢູ່ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີ
ອາດຈະຄ້ົນພົບ PCR. ປະເພດຂອງຜົນກະທົບທາງກົງຈາກໂຄງການ ຕ່ໍ PCRມີຄື: ການລົບກວນທາງກົງ ດ້ານກາຍະ
ພາບໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາກ່ໍສ້າງເຊ່ັນ ຍົກຍ້າຍພືດພັນ ແລະຂຸດລອກໜ້າດິນ, ຫຼ ື ບູລະນະສ່ິງປຸກສ້າງ; ເຮັດໃຫນ້ໍ້າຖ້ວມ 
(ຈາກອ່າງເກັບນ້ໍາແລະອ່ືນໆ); ການລົບກວນທາງອ້ອມຈາກກິດຈະກໍາກ່ໍສ້າງໂດຍຜ່ານການສ້ັນສະເທືອນ ແລະລະ-
ເບີດ; ເຮັດໃຫ້ຄົນເຂົາຮອດເຂົາເຖິງຫາຼຍຂ້ຶນ; ກີດຂວາງການເຂ້ົານໍາໃຊ້ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ; ແລະຜົນກະທົບຈາກ
ການດໍາເນີນງານ ຊ່ຶງລວມມກີານດັດແປງຄວາມງາມຂອງສະຖານທ່ີ ຫຼື ພາຍໃນເນ້ືອທ່ີ ໂດຍຜ່ານປັດໄຈຕ່ໍໄປນ້ີ ເປັນ-
ຕ້ົນແມ່ນລະດັບສຽງ, ຄວາມສ້ັນສະເທືອນ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄຸນນະພາບຂອງທິດທັດ. ຕາຕາລາງ 7 ສະແດງບັນຊີ
ລາຍການກ່ຽວກັບລັກສະນະແລະກິດຈະກໍາໂຄງການ ທ່ີສາມາດສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍ PCR.  
 

ຕາຕະລາງ 7.  ລັກສະນະ ແລະ ກິດຈະກໍາໂຄງການ ທ່ີສາມາດສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍ PCR   

ກິດຈະກໍາ 
 

ຜົນກະທົບ  

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ   

ວຽກກ່ໍສ້າງຫພໍັກພະນັກງານ  • ສ່ົງອອກແບບຜິດກົດໝາຍ, ທໍາລາຍ, ລັກຂະໂມຍ ຊັບພະຍາກອນ PCR ທີ່ເຄືອນ
ຍ້າຍໄດ້, ແລະສ້ິນສ່ວນຂອງພິພິດຕະພັນ ທີ່ສາມາດເຮັດໂດຍທາງກົງແລະທາງອອ້ມ 
ໂດຍກໍາມະກອນສັນຈອນ 

• ລະເມດີ ສະຖານທີ່ສັກສິດ  

ວຽກຂຸດຄ້ົນ, ກ່ໍສ້າງ ແລະ
ອັດແໜ້ນດິນ  
 

• ທໍາລາຍໂດຍກົງ ທາງດ້ານກາຍະພາບ, ຫຼື ທໍາລາຍທົ່ວໄປ, PCRຕາມທໍາມະຊາດ
ແລະທີ່ຄົນສ້າງຂ້ືນ ແລະ PCRທີ່ຝ່ັງຢູ່ໄດ້ດິນ ໃນສະຖານທີ່ກ່ໍສ້າງ  

ວຽກຈໍລະຈອນພາຍໃນເຂດ
ກ່ໍສ້າງ  

• ແຮງສ້ັນສະເທືອນ, ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ດິນ ແລະນ້ໍາ, ນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍ 
PCRທາງທໍາມະຊາດແລະທີ່ຄົນສ້າງຂ້ຶນ ໃນສະຖານໄກ້ຄຽງ  

ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນກ່ໍສ້າງ  • ແຮງສ້ັນສະເທືອນ, ທໍາລາຍ PCR ໃນສະຖານທີ່ໄກ້ຄຽງ  
• ການອັດແໜ້ນດິນ, ທໍາລາຍ PCRທີ່ຝ່ັງຢູ່ໄຕ້ດິນ (ດ້ານບູຮານຄະດີແລະເຄ່ືອງເກ່ົາ

ແກ່) ພາຍໃນສະຖານທີ່ກ່ໍສ້າງ, ແລະທໍາລາຍທໍ່ນ້ໍາແລະຄ່ອງລະບາຍນ້ໍາ ຖືວ່າເປັນ
ການທາໍລາຍ PCRໃນເຂດໄກ້ຄຽງ  



 
 

ການນໍາໃຊ້ລະເບີດ  • ແຮງສ້ັນສະເທືອນແລະມົນລະພິດທາງອາກາດ, ນໍາໄປສູ່ການກ່ໍເກີດດິນເຈ່ືອນ ແລະ
ທໍາລາຍສ່ີງປຸກສ້າງແລະ PCRທາງທໍາມະຊາດໃນເຂດໄກ້ຄຽງ  

ວຽກກ່ໍສ້າງຂະໜາດໃຫ່ຍ
ແລະກວ້າງຂວາງ  

• ຜົນສະທ້ອນກີດຂວາງ ເປັນສາເຫດໃຫ້ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ກີດຂວາງບ່ໍໃຫປ້ະຊາ-
ຊົນນໍາໃຊ້ PCRທາງວັດທະນະທໍາແລະທາງດ້ານການຊອກຢູ່ຫາກິນ.  

ເຮັດໃຫນ້ໍ້າຖ້ວມ   • ທໍາລາຍ PCRທີ່ຄົນສ້າງຂ້ຶນ, PCRທາງທໍາມະຊາດ ຫຼື PCRຢູ່ໄຕ້ດິນ. ເປັນສ່ິງກີດ-
ຂວາງບ່ໍໃຫເ້ຂ້ົາເຖິງ PCR ທີ່ມທີັງໝົດ  

ວຽກຕ້ັງຖ່ິນຖານຄືນໃໝ່  • ປະຕິເສດບ່ໍໃຫ້ເຂ້ົາໄປນໍາໃຊ້ PCR ທັງໝົດ ຊຶ່ງເປັນ PCRທີ່ຊຸມຊົນເຄີຍນໍາໃຊ້ມາ
ກ່ອນແລ້ວ  

• ປ່ອຍປະລະຖ້ິມ PCRທັງໝົດ, ນໍາໄປສູ່ການກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມຊຸດໂຊມ  
• ທໍາລາຍ/ມ້າງເພ PCRທີ່ຄົນສ້າງຂ້ຶນ, PCRທາງທໍາມະຊາດ ຫຼື PCRຢູ່ໄຕ້ດິນ ທີ່ຢູ່ໃນ

ເຂດຕ້ັງຖ່ິນຖານຄືນໃໝ່  

ວຽກກໍາຈັດແລະຖ້ິມສ່ິງເສດ
ເຫຼືອ  

• PCRທາງທໍາມະຊາດ, ທີ່ຢູ່ໄຕ້ດິນຫຼືໄດ້ນ້ໍາ  ຖືກຝັງດິນ ຫຼື ຖືກທໍາລາຍ 

ວຽກຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ • ທໍາລາຍ ຕົວເມອືງບຸຮານແລະພູມມິສານທາງບູຮານນະຄະດີ  
• ທໍາລາຍ ຫຼື ມ້າງເພ PCR ທີ່ຢູ່ໄຕ້ດິນ ຂອງເຂດໂຄງການ  

ການດໍາເນນີງານ ໂຄງການ  

ຍົກລະດັບຫຼືສ້າງທາງໃໝ່  • ພາໃຫ້ມີການຄ້າມະນຸດຫຼາຍຂ້ຶນ, ພາໃຫຄົ້ນທົ່ວໄປເຂ້ົາຫາ PCRໄດ້ງ່າຍຂ້ຶນ, ຊຶ່ງຈະ
ນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍ, ລຸ້ຍຫຼ້ຽນ, ລະເມດີສະຖານທີ່ສັກສິດ, ລັກຂະໂມຍ PCR ທີ່ສາ-
ມາດເຄ່ືອນຍ້າຍໄດ້  

• ທາງດ່ວນເສ້ັນໃໝ່ ກີດຂວາງບ່ໍໃຫ້ຜູ້ຕ້ັງຖ່ິນຖານໃໝ່ ເຂ້ົານໍາໃຊ ້ສະຖານທີ່ PCRທາງ
ດ້ານວັດທະນະທໍາແລະຊິວິດການເປັນຢູ່ ທີ່ຕ້ັງຢູ່ອີກຝາກໜ່ຶງຂອງທາງດ່ວນ  

• ພາໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງອາກາດແລະແຮງສ້ັນສະເທອືນຈກາການຈໍລະຈອນ ຊຶ່ງ
ເປັນສາເຫດໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍ PCRທີ່ຄົນສ້າງຂ້ຶນໂດຍສະເພາະແມ່ນຫໍພິພິດ
ຕະພນັແລະສ່ິງປຸກສ້າງ  

• ພາໃຫ້ມີມົນລະພິດທາງສຽງ ທີ່ແຊກແຊງການມວ່ນຊື່ນໃນການທ່ຽວຊົມ PCR ເຊັ່ນ ຢູ່
ໃນເຂດທອ່ງທຽ່ວ, ສ່ິງປຸກສ້າງທາງວັດທະນະທາໍ, ສະຖານທາງສາດສະໜາແລະ
ປ່າຊ້າ  

• ໃນເຂດຊົມທິວທັດ, ທາງດ່ວນທີ່ເປັນສ່ິງກີດຂວາງ ສາມາດມີຜົນກະທົບທາງລົບທາງ
ດ້ານພາບປະຈັກຕາ ໃນການທຽ່ວຊົມພູມມີປະເທດ  

• ຖະໜົນແລະຂົວ ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເຂ້ົາເບ່ີງ PCR ຖືກທໍາລາຍຍ້ອນມີການສັນຈອນຫຼາຍ 
ຂ້ຶນ  

ຊົນລະປະທານແລະການ
ເກັບກັກນ້ໍາ  

• ກ່ໍໃຫ້ເກີດ ຕະຝ່ັງເຈ່ືອນ ພາໃຫມ້ີຄົນພົບເຫນັ PCR, ນໍາໄປສູ່ການຂຸດຄ້ົນແລະຊີຂ້າຍ 
PCR ທີ່ຖືກລັກຂະໂມຍມາ  

• ພາໄຫ້ມີການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາທີຖ່ືກປົນເປ້ືອນ ມີຄວາມໄວຂ້ຶນ, 
ພາໃຫ້ເຊາະເຈ່ືອນຕາຝ່ັງ, ແລະມຜົີນສະທ້ອນຕ່ໍ PCR ເຊັ່ນໍາພິພິດຕະພັນ  

ການພັດທະນາທີ່ປະກອບ- • ການພັດທະນາທີ່ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນຜົນກະທົບທາງລົບ ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມຫຼຸ້ນ
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ສ່ວນເຂ້ົາໃນຜົນກະທົບທາງ
ລົບ  

ຫຼ້ຽນແລະທໍາລາຍ PCR, ລະເມີດສະຖານທີ່ສັກສິດ, ແລະທໍາລາຍທິວທັດຂອງພູມມິ
ສາດແລະຕົວເມອືງ ທີ່ສໍາຄັນທາງບູຮານສະຖານ  

ຄ່ອງລະບາຍທີ່ທໍາງານບ່ໍໄດ້
ດີ   

• ຜົນສະທ້ອນຈາກດິນເຈ່ືອນ ນໍາໄປສູ້ການພົບເຫັນ, ທໍາທາຍ ແລະຊີ້ຂາຍ PCR ທີ່ຖືກ
ລັກຂະໂມຍມາ  

ການຕັດໜ້າດິນສໍາລັບສ້າງ
ກັນເຈ່ືອນ ທີ່ມລັີກສະນະ
ຊັນແລະບ່ໍໜ້ັນຄົງ  

• ການມ້າງເພ ນໍາໄປສູ່ການພົບເຫັນ PCR, ທໍາລາຍແລະລັກຂະໂມຍ PCRທາງທໍາ
ມະຊາດ, ແລະທີ່ຖືກສ້າງຂ້ຶນ  

ໂຮງງານແລະ ສ່ິງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກອ່ືນໆທີ່ນໍາ
ໃຊ້ອຸປະກອນອັດສະຫະກໍາ
ໜັກ  

• ພາໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງອາກາດແລະແຮງສ້ັນສະເທອືນຈກາການຈໍລະຈອນ ຊຶ່ງ
ເປັນສາເຫດໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍ PCRທີ່ຄົນສ້າງຂ້ຶນໂດຍສະເພາະແມ່ນຫໍພພິິດ
ຕະພັນແລະສ່ິງປຸກສ້າງ  

• ທາໍລາຍທວິທັດຂອງພມູມິສາດແລະຕົວເມືອງ ທີສ່າໍຄັນທາງບູຮານສະຖານ 

ການພັດທະນາຕົວເມອືງ  • ມີການດັດແປງທາງດ້ານພູມມີສາດຫຼືການຕ້ັງຖ່ິນຖານໃໝ່ ນໍາໄປສູ່ ຄວາມເຊື່ມໂຊມ
ເຂດພາຍໃນຕົວເມອືງ ແລະ ປ່ອຍປະໃຊ້ຊຸດໂຊມ ເຂດຖ່ິນທີ່ຢູ່ອາໄສເກ່ົາແກ່ ທີ່ມ ີ
PCR ເຊັ່ນລາຍລັກອັກສອນທີ່ເປັນສະຖາປັດນິຍາກໍາ  

• ການພັດທະນາທີ່ບ່ໍສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ 
ພາໃຫ້ມີການທໍາລາຍຄຸນຄ່າທາງດານບູຮານຄະດີ ຂອງຕົວເມອືງ, 
ພາໃຫ້ມູນຄ່າຊັບສິນຫຼຸດລົງ, ແລະສູງສຸດ ປ່ອຍປະ PCRທີ່ຖືກສ້າງຂ້ຶນໃນເຂດນ້ັນ 
ໃຫ້ຊຸດໂຊມ.  

• ທາໍລາຍທວິທັດຂອງພມູມິສາດແລະຕົວເມືອງ ທີສ່າໍຄັນທາງບູຮານສະຖານ 

ການຂ້ຶນທະບຽນມໍລະດົດ
ທາງວັດທະນະທໍາ  

• ການຂ້ຶນທະບຽນ, ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນທີ່ ແລະພິມເຜີຍແຜ່ ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ PCR ກະຕຸ້ນ
ໃຫ້ມີການລັກຂະໂມຍແລະຄ້າຂາຍ PCR ແບບຜິດກົດໝາຍ  

• ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງສ່ິງປຸກສ້າງທາງດ້ານປະຫວັດສາດຢ່າງເຂ່ັງຂັດສູງສຸດ ພາ
ໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການພດັທະນາໃຫ້ທັນສະໄໝ, ຊຶ່ງມີຜົນສະທອ້ນ ເຮັດໃຫ້
ປ່ອຍປະລະຖ້ິມແລະຊຸດໂຊມ ຂອງສະຖານທີ່ດ່ັງກ່າວ  

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ
ເຂດອະນຸລັກ  

• ປ່ຽນແປງທາງດ້ານສະຖານະພາບ, ຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ມີຜົນ
ສະທອ້ນ ທາງອ້ອມພາໃຫມ້ີຄວາມຊຸດໂຊມ, ທໍາລາຍ, ມ້າງເພ ຫຼື ດັດແປງ ການນໍາ
ໃຊ້ PCR ແຕ່ລະປະເພດ  

ວຽກອັດແໜ້ນ ໃນລະດັບສູງ
ຂ້ຶນ  

• ມີຜົນສະທ້ອນກ່ໍໃຫ້ເກີດມີການປັບໜ້າດິນແລະການຕັດໄມ້,  ຊຶ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ 
PCR ປະເພດຕ່າງໆ ຖືກທໍາລາຍ  

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ທະນາຄານໂລກ, 2009 
 
C. ການປ້ອງກັນ PCR ຜ່ານທາງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະເມນີດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ  

242. ເວລາໂຄງການຖືກພົບວ່າຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍ PCR, ການວເິຄາະທ່າອ່ຽງທ່ີອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍ PCR 
ຕ້ອງລວບລວມເຂ້ົາໃນວຽກງານກາປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ, ຄ່ຽງຄູ່ກັນນ້ັນ ຕ້ອງລະບຸວທີິການອະນຸລັກແລະມາດ
ຕະການຫຼີກລ້ຽງໃນເອກກະສານ EMP ຂອງໂຄງການ. ການປະເມີນ PCRແມ່ນເນ້ືອໃນຈິດໃຈຂອງການປະເມີນຜົນ



 
 

ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມຍ້ອນວ່າ: (i) PCRມີເອກກະລັກ ຫຼື ຄຸນຄ່າພິເສດທ່ີບ່ໍສາມາດເກັບກູ້ຄືນມາໄດ້ ຖ້າຫາກຖືກສູນເສຍ; 
(ii) ຜົນກະທົບທັງໝົດທັງທາງກົງແລະທາງອ້ອມທ່ີອາດຈະມີຕ່ໍ PCR ຈະໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຫາຼຍຂ້ຶນກວາ່ເກ່ົາ ຜ່ານ
ທາງການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີສະເໜີໃຫ້ເຫັນສະພາບລວມຢ່າງລະອຽດເພືອ່ໃຊ້ເຂ້ົາໃນການວເິຄາະຜົນກະທົບ
ເຫຼົ່ານ້ີ (ເຊ່ັນ ດ້ານທ່ີຕ້ັງໂຄງການ, ກິດຈະກໍາ, ຂ້ັນຕອນ, ເງື່ອນໄຂພື້ນຖານ, ແລະຜົນກະທົບທາງຊິວະພາບແລະກາຍະ
ພາບ ແລະທາງເສດຖະກິດສັງຄົມ); ແລະ (iii) ການວໄິຈ ກ່ຽວກັບ PCRທາງວັດທະນະທໍາການດໍາລົງຊິວິດ ດີທ່ີສຸດ 
ຕ້ອງມີການດໍາເນີນການ ເໜືອນດ່ັງເປັນອົງປະກອບໜ່ຶງຂອງການສໍາຫຼວດດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມຫຼືດ້ານພູມມສີາດ, 
ທັງເປັນການປະຫຍັດເວລາແລະຫູຸດຜ່ອນ ຄວາມບ່ໍສະດວກຕ່ໍໍບຸກຄົນທ້ອງຖ່ິນເວລາເຮັດການສໍາຫຼວດເພີ່ມຕ່ືມ. ນອກ
ນ້ັນ, ໂດຍເຊ່ືອມສານວຽກງານທ່ີຕິດພນັກັບ PCR ເຂ້ົາໃນການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ, ຈະເຮັດໃຫວ້ຽກງານກ່ຽວ
ກັບ PCR ຖືກປະຕິບັດຢ່າງທັນເວລາໃນແຕ່ລະໄຍະຮອບວຽນຂອງໂຄງການ ແລະມກີານລາຍງານທ່ີມີລັກສະນະບ່ໍ
ສັບສົນ ໂດຍຖືກວ່າເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງໃນບົດລາຍງານການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມແລະເອກກະສານອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວ-
ຂ້ອງກັບEMPຂອງໂຄງການ.  
 

1. ການຄັດເລືອກ, ການປະເມີນ ແລະ ການສໍາຫຼວດ  

243. ການປະເມີນກ່ຽວກັບ PCR ມີຂ້ັນຕອນປະຕິບັດທ່ີຄ້າຍຄືກັນກັບການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ຄື: ຂ້ັນຕອນ
ການຄັດເລືອກເພືອ່ກໍານົດຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ; ຂ້ັນຕອນສໍາຫຼວດຂ້ໍມູນພື້ນຖານ, ຂ້ັນຕອນການວເິຄາະຜົນ
ກະທົບ, ແລະຂ້ັນຕອນການກໍານົດມາດຕະການບັນເທົາ. ການປະເມີນກ່ຽວກັບPCRຄວນໄດ້ຮັບການດໍາເນີນໃນໄລ-
ຍະລ່ິເລ່ີມຂອງຂະບວນການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ PCR ຖືກພິຈາລະນາຢ່າງເໝາະສົມແລະ
ສາມາດບັນລຸຂ້ໍຕົກລົງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງPCRເຫຼົ່ານ້ັນ ຄຽງຄູ່ກັບກາລະໂອກາດໃນການດັດແກ້ຮູບແບບໂຄງການ. 
ສ່ິງນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫຫ້ຼີກລ້ງງຫຼຫືຼຸດຜ່ອນຂ້ໍຂັດແຍ່ງທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນແລະມີຜົນສະທ້ອນພາໃຫໂ້ຄງການມຄີວາມຊັກຊ້າ.  
 
244. ໂຄງການຕ້ອງຜ່ານຂ້ັນຕອນການຄັດເລືອກເພືອ່ກໍານົດວ່າ PCR ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼບໍື, ໂດຍຜ່ານລັກ-
ສະນະດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  
 

• ປະເພດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ (ເຊ່ັນວ່າ ມກີານຂຸດຄ້ົນ, ມີການທໍາລາຍສ່ິງປຸກສ້າງ, ແລະມກີານ
ຍົກຍ້າຍດິນ; ຫຼື ສາມາດນໍາໄປສູ່ການກ່ໍໃຫ້ເກີດມີນ້ໍາຖ້ວມ ແລະການປ່ຽນແປງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ
ອ່ືນໆ),  

• ສະຖານທ່ີຕ້ັງຂອງໂຄງການ (ເຊ່ັນວ່າ ຕ້ັງຢູ່ພາຍໃນ ຫຼ ື ໄກ້ຄຽງກັບ ທ່ີຕ້ັງຂອງPCRທ່ີຖືກຮັບຮູ້ກ່ອນ
ແລ້ວ, ຊ່ຶງກໍານົດຈາກການທົບທວນຄືນ ບັນຊີລາຍການມໍລະດົກໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ, ລະດັບປະເທດ
ແລະລະດັບໂລກເຊ່ັນບັນຊີລາຍການມໍລະດົກໂລກ, ບັນຊີລາຍການສະບັບທາບທາມກ່ຽວກັບມໍລະ-
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ດົກໂລກທ່ີຖືກສະເໜີຈາກປະເທດເຈ້ົາພາບ,41

 

 ແລະບັນຊີລາຍການມໍລະດົກຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນແລະລະ-
ດັບຊາດອ່ືນໆ ຄຽງຄູ່ກັບການປຶກສາຫາລືກັບອໍານາດການປົກຄອງແລະຊຸມຊົນທ້ອງທ່ີກຽວຂ້ອງ).  

245. ກໍລະນີຂ້ັນຕອນການຄັດເລືອກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການມີທ່າອ່ຽງທ່ີອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍ PCR, ຕ້ອງ
ດໍາເນີນການວເິຄາະຢ່າງລະອຽດກວາ່ເກ່ົາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ 
ດໍາເນີນການວເິຄາະໂດຍຜ່ານທາງການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ. ລະດັບຄວາມລະອຽດແລະຄົບຖ້ວນຂອງການສໍາ-
ຫຼວດ ຄວນໃຫ້ແທດເໝາະກັບລະດັບຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງ ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ. ການສໍາຫຼວດຈະກໍານົດ  ແລະ
ເກັບກໍາຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບ, ແລະຄວາມສ່ຽງບ່ົມຊ້ອນກ່ຽວກັບ, PCR ທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນເຂດການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ, 
ແລະສ່ວນຫາຼຍແມ່ນປະກອບມີຂ້ໍມູນ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  
 

• ການທົບທວນຄືນເອກກະສານ, ແຜນທ່ີ, ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດແລະຮູບຖ່າຍທາງດາວທຽມ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ  

• ການກວດສອບພາກສະໜາມ ເພື່ອກໍານົດທ່ີຕ້ັງດ ຖ່າຍພາບ, ແຕ້ມແຜນທ່ີ ແລະປະເມນີ
ສະພາບຂອງ PCR (ກໍລະນີທ່ີມີ PCR ແລະສາມາດເບ່ິງເຫນັໄດ້)  

• ປຶກສາຫາລືກັບຊ່ຽວຊານທ້ອງຖ່ິນແລະສາກັນ, ອໍານາດການປົກຄອງ, ແລະສະມາຊິກຊຸມ
ຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະຄົນພື້ນເມອືງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ພູມບັນຍາທ້ອງຖ່ິນ (ຄວາມຮູ້ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງ-
ຖ່ິນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດ ໃນການກໍານົດແລະຊອກຫາ PCR ທ່ີມີຢູ່ໃນສະພາບ
ແວດລ້ອມທາງທໍາມະຊາດທ່ີຄົນພາຍນອກສ່ວນຫາຼຍບ່ໍເຫັນ) 

 
246. ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບ PCR ຕ້ອງໄດ້ຮັບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຈາກຊ່ຽວຊານທ່ີມີປະສົບການກ່ຽວຂ້ອງ. ການສໍາ-
ຫຼວດບ່ໍຄວນອີງໃສ່ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ PCRທ່ີມີຢູ່ຕາມສ່ິງພິມຕ່າງໆໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ ພຽງຢ່າງດຽວ ຍ້ອນວ່າ ສ່ວນຫາຼຍ
ແລ້ວ ຂ້ໍມູນສະຖານທ່ີຕ້ັງແລະວັດຖຸບ່ໍໄດ້ຮັບການຈັດບັນທຶກໄວຢ່້າງເປັນທາງການ. ສະນ້ັນ ການກວດສອບພາກສະ-
ໜາມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫາຼຍ ເຊ່ັນດຽວກັນກັບການປຶກສາຫາລື ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທ່ີຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະ-
ນະທໍາຂອງພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ການປະເມີນຄວນລະບຸແລະບັນຍາຍກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າແລະຄວາມໝາຍ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງ PCRທ່ີຖືກຄ້ົນພົບ ຊ່ຶງຈະເປັນ PCRທ່ີຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.  ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ
ສໍາຫຼວດ ຄວນເຊ່ືອມສານເຂ້ົາໃນວຽກງານການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ.  
 

                                                 
41 ບັນຊລີາຍການສະບັບທາບທາມແມ່ນບັນຊລີາຍການຊັບສິນ ທ່ີໄດ້ຮັບການຄ້ົນຄວ້າຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງ ເພ່ືອສ່ົງເຖິງ 

ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບມໍລະດົກໂລກ ເພ່ືອຂໍໃຫ້ກາຍເປັນມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ/ຫືຼ ທາງທໍາມະຊາດ ທ່ີມີຄຸນຄ່າພ້ົນເດ່ັນໃນລະ
ດັບສາກົນ ເໝາະສົມສໍາລັບ ບັນຈຸໄວ້ໃນບັນຊີລາຍການມໍລະດົກໂລກ, ແລະເພ່ືອຂໍສະເໜີບັນຈຸລາຍຊື່ ເຂ້ົາໃນລາຍການບັນຊີດ່ັງກ່າວນ້ັນ 
ໃນສົກປີຕ່ໍໄປ.  



 
 

2. ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ  

247. ກໍລະນີ ໂຄງການອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍ PCR, ການປຶກສາຫາລືຄວນໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ້ສອດ-
ຄ່ອງກັບລະບຽບຫຼັກການຂອງອົງການຈັດຕ້ັງໃນລະດັບທ້ອງຖິນ ແລະ ລະດັບຊາດຊ່ຶງຄວນເປັນອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີມີ
ຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖື ໃນຂົງເຂດວຽກງານການປົກປ້ອງ PCR. ການປຶກສາຫາລືດ່ັງກ່າວນ້ັນ ຈະຊ່ວຍໃນການກໍານົດປະ-
ເພດຂອງ PCR ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮູຄ້ວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງຈາກອົງການຈັດຕ້ັງປົກຄອງ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເຊ່ັນກະຊວງສະຖາປັດ
ຕິຍະກໍາ, ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ຫຼື ສະຖານບັນດ້ານມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະຖານອ່ືນໆ, ຫພໍິພິດຕະພັນລະດັບທ້ອງ-
ຖ່ິນແລະລະດັບຊາດ, ແລະສະຖາບັນດ້ານວັດທະນະທໍາຕ່າງໆ. ການປຶກສາຫາລືຢ່າງມຄີວາມໝາຍຄວນໄດ້ຮັບການ-
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກັບຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເພື່ອກໍານົດປະຮູບແບບແລະປະເພດ PCR ທ່ີສໍາຄັນ ແລະ, ຖ້າມີຄວາມ
ເໝາະສົມ, ຂໍຄໍາຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທ່ີຄວນຈະໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ໃນໄລຍະການອອກ
ແບບໂຄງການ. ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮບັຜົນກະທົບ ລວມມີ ຊຸມຊົນທ່ີນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາງວັດຖຸໃນປະຈຸບັນ ເຂ້ົາໃນຮີດ-
ຄອງປະເພນີທ່ີຍຶດຖືກັນມາເປັນເວລາດົນນານ ແລະ/ຫຼື ຊຸມຊົນທ່ີເຄີຍນໍາໃຊ້ວັດຖຸ ອີງຕາມຄວາມຊົງຈໍາໃນການດໍາລົງ
ຊິວິດ.42

 

 ຂ້ັນຕອນການປຶກສາຫາລື ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈົດບັນທຶກໄວໃ້ນການປະເມີນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ, ຄຽງຄູ່ກັບຂ້ໍ
ຕົກລົງເຫັນດີຈາກຄະນະບໍລິຫານ ກ່ໍຄວນລວບລວມເຂ້ົາໄວໃ້ນ ເອກກະສານ EMP. 

248. ສ່ິງທ່ີຄ້ົນພົບຈາກການປະເມີນກ່ຽວກັບ PCR ຕ້ອງຖືກເຜີແຜ່ ໃນບົດລາຍງານການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ. 
ການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນທັງໝົດ ອາດຈະຖືກພິຈາລະນາຂໍຍົກເວັນ້ ຖ້າວ່າຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ, ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບ 
ຊ່ຽວຊານ PCR, ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ວາ່ການເຜີຍແຜ່ນ້ັນ ຈະກ່ໍໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທົບທາງລົບ ຕ່ໍຄວາມປອດໄພ 
ຫຼື ຄວາມໜ້ັນຄົງຂອງ PCR (ເຊ່ັນວ່າ ການລັກຂະໂມຍ, ການທໍາລາຍ ຫຼື ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີບ່ໍສາດຄວບຄຸມໄດ້). ໃນກໍ-
ລະນີ ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານ້ີ ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫມຼ ອາດມີຄວາມເໝາະສົມ ທ່ີຈະຕັດອອກຈາກບົດລາຍງານ
ການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ. 
 

3. ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ  

 
249. ໃນກໍລະນີຜົນການສໍາຫຼວດຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍ PCR, ເອກກະສານ 
EMP ຂອງໂຄງການຄວນຈະສະເໜີ ມາດຕະການທ່ີເໝາະສົມ ເພືອຫຼັກລ້ຽງ ຫຼ ືບັນເທົາ ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານ້ັນ. ມາດຕະ-
ການທ່ີຖືກຈັດລຽງຕາມລະດັບຄວາມສໍາຄັນ ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້:   

 
• ມາດຕະການຫຼີກລ້ຽງ: ປ່ຽນສະຖານທ່ີຕ້ັງໂຄງການ, ຮູບແບບໂຄງການ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ແລະ ອົງປະ-

ກອບໂຄງການ ເພື່ອກໍາຈັດຜົນກະທົບທ່ີຄາດຄະເນໄວ້.  

                                                 
42 ຍັງບ່ໍທັນມີຄໍານິຍາມຢ່າງເປັນທາງກາງ ສໍາລັບຄໍາວ່າ “ຄວາມຊົງຈໍາໃນການດໍາລົງຊິວິດ”. ສໍາລັບເປ້ົາໝາຍການນໍາໃຊໃ້ນເອກກະສານນ້ີ, ຄໍານ້ີ 

ໝາຍຄວາມເຖິງໄລຍະເວລາທ່ີຄົນເກ່ົາຄົນແກ່ສາມາດຈ່ືໄດ້ແລະມີປະສົບການ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທ່ີຍັງມີຊິວິດຢູ່, ຫືຼ ມີອາຍຸປະມານ 100ປີ.  



 105 
 

• ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍທ່ີສຸດ: ປ່ຽນສະຖານທ່ີຕ້ັງໂຄງການ, ຮູບແບບໂຄງການ, ເຕັກ
ໂນໂລຊີ, ແລະອົງປະກອບໂຄງການເພືອ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທ່ີຄາດຄະເນໄວ້ໃຫຢູ່້ໃນລະດັບທ່ີ
ຍອມຮັບໄດ້.  

• ມາດຕະການບັນເທົາ: ມາດຕະການຕ່າງໆຂອງໂຄງການເປັນຕ້ົນແມນ່ການປ້ອງກັນສະຖານທ່ີ,  
ມາດຕະການອ່ືນໆ, ຂ້ັນຕອນແລະເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຕອບໂຕ້ຜົນກະທົບທາງລົບ.  ຮູບການທ່ີດີທ່ີສຸດ
ໃນການປ້ອງກັນ PCR ແມນ່ການເກັບສະຫງວນໄວໃ້ນສະຖານທ່ີເດີມ ໂດຍຜ່ານກົນໄກຕ່າງໆໃນ
ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ, ລະດັບຊາດແລະສາກົນ ຍ້ອນວ່າ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ ອາດຈະທໍາລາຍ ຫຼືມາ້ງເພ 
ຊັບພະຍາກອນມໍລະດົກໂດຍບ່ໍສາມາດເກັບກູ້ຄືນໄດ້. ມາດຕະການເຫຼົ່ານ້ີຄວນລວມເຂ້ົາໄວໃ້ນ 
ບັນດາມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ, ເປັນຕ້ົນແມ່ນມາດຕະການເກັບກູ້ຄືນແລະຕ້ອງຈົດບັນທຶກທຸກໆກໍ-
ລະນີທ່ີສ້ິນສ່ວນໃດໜ່ຶງ ຫຼື PCR ຖືກສູນເສຍ. 

 
4. ຫຼັກການ ກ່ຽວກັບ ຂ້ັນຕອນໂອກາດທ່ີຈະຄ້ົນພົບ  

250. ກໍລະນີ ທ່ີຕ້ັງໂຄງການທ່ີຖືກນໍາສະເໜີເປັນສະຖານທ່ີ ທ່ີຄາດຄະເນວ່າຈະຄ້ົນພົບ PCR, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ັນຕອນໂອກາດທ່ີຈະຄ້ົນພົບແລະບັນທຶກໄວ້ໃນ EMP ຂອງໂຄງການ. ຂ້ັນຕອນກ່ຽວກັບໂອກາດທ່ີຈະຄ້ົນພົບນ້ີ ແມ່ນ
ແຜນການສະເພາະໂຄງການທ່ີກໍານົດມາດຕະການທ່ີຈະປະຕິບັດຖ້າກໍລະນີຄ້ົນພົບPCRທ່ີບ່ໍຮັບຮູມ້າກ່ອນ ໃນໄລຍະ
ກ່ໍສ້າງກ່ໍຄືໄລຍະດໍາເນີນງານ. ຂ້ັນຕອນເຫຼົ່ານ້ີຮຽກຮອ້ງໃຫ້ຖືວ່າເປັນການຄ້ົນພົບ ແລະຫາ້ມລົບກວນວັດຖຸທ່ີຖືກຄ້ົນພົບ 
ຈົນກວາ່ຈະມີເຮັດການປະເມນີໂດຍຊ່ຽວຊານທ່ີມີຄວາມຊໍານິຊໍານານຈຸດປະສົງຕ້ົນແມ່ນ ເພື່ອສ້າງມາດຕະການຫຼີກ
ລ້ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນແລະບັນເທົາ. ລະດັບຄວາມລະອຽດແລະປະເພດຂອງການປະເມີນ ຄວນເໝາະສົມກັບລັກສະນະແລະ
ຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບທາງລົບທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ຊ່ືງຖືກກໍານົດໄວ້ໃນຂ້ັນຕອນກ່ຽວກັບໂອກາດທ່ີຈະຄ້ົນພົບ. ນອກ
ນ້ັນຄວນພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ, ຖ້າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການປ່ຽນທ່ີຕ້ັງໂຄງການ ຫຼື ປ່ຽນຮູບແບບໂຄງການເພອືຫຼີກລ້ຽງ
ຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະເກີດຕ່ໍວັດຖຸທ່ີຄ້ົນພົບ. 
 
251. ຂ້ັນຕອນກ່ຽວກັບໂອກາດທ່ີຈະການຄ້ົນພບົຕ້ອງກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະກໍານົດເວລາໃນການຕອບຮັບ 
ສໍາລັບພະນັກງານໂຄງການແລະອໍານາດການປົກຄອງທ່ີຮັບຜິດຊອບວຽກງານກໍລະດົກ; ກໍານົດຂ້ັນຕອນການປຶກສາ
ຫາລື; ການຈົດບັນທຶກແລະຂ້ັນຕ້ອນການຢ້ັງຢືນຈາກຊ່ຽວຊານ; ມາດຕະການໃສ່ໂທດຜູ້ທ່ີເຄ່ືອນຍ້າຍ; ແລະ ກໍານົດ 
ເງື່ອນໄຂຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນການຢຸດຊ່ົວຄາວ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການ. ຂ້ັນຕອນດ່ັງກ່າວນ້ີ ປະກອບມຂ້ໍີ
ມູນ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 
 

• ຄໍານິຍາມຂອງ PCR ທ່ີໂຄງການນໍາໃຊ້  
• ກໍາມະສິດຄອບຄອງວັດຖຸທ່ີຖືກຄ້ົນພົບ  
• ນໍາໃຊ້ຂ້ັນຕອນກ່ຽວກັບໂອກາດທ່ີຈະຄ້ົນພົບ ໃນໄລຍະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ  
• ຂ້ັນຕອນ ເວລາຄ້ົນພົບ ແມ່ນຂ້ັນຕອນຕອບຮັບຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອປ້ອງກັນວັດຖຸທ່ີຖືກຄ້ົນພົບ ຄ່ຽງຄູ່

ກັບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ເພື່ອບ່ໍເປັນການລົບກວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດະຈະກໍາໂຄງການ (ເຊ່ັນ  



 
 

ນໍາໃຊ້ມາດຕະການປຶກສາຫາລືກັບອໍານາດການປົກຄອງທ່ີຮບັຜິດຊອບທາງການກ່ຽວກັບ PCR, 
ເຮັດປ້າຍບອກສະຖານທ່ີຕ້ັງຂອງວັດຖຸທ່ີຄ້ົນພົບ, ເຮັດບົດລາຍງານກ່ຽວກັບວັດຖຸທ່ີຄ້ົນພົບ, ອໍານາດ
ການປົກຄອງດ້ານວັດທະນະທໍາລົງມາເຮັດການກວດສອບ, ແລະສືບຕ່ໍຫຼືເລ່ືອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ກິດຈະກໍາໂຄງການ ຖ້າເຫັນວ່າເໝາະສົມ)    

 
252. ການນໍາໃຊ້ຂ້ັນຕອນກ່ຽວກັບໂອກາດທ່ີຈະຄ້ົນພບົອາດຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີນັກບູຮານ
ຄະດີ ປະຈໍາຢູ່ພາກສະໜາມ ໃນໄລຍະປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການ ທ່ີມີທ່າອ່ຽງທ່ີຈະຄ້ົນພົບ ແລະທໍາລາຍPCR. 
 

5. ການຍົກຍ້າຍ  

253. ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວວທີິການປົກປ້ອງ PCR ທ່ີດີທ່ີສຸດແມ່ນ ການສະຫງວນໄວໃ້ນສະຖານທ່ີເດີມ, ຍ້ອນວ່າ ການ
ຍົກຍ້າຍ ອາດຈະມຜົີນສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍແລະທໍາລາຍ ໂດຍບ່ໍສາມາດສ້ອມແປງຄືນໄດ້. ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກ
ຄ້າ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການຈະບ່ໍຍົກຍ້າຍຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທໍາທາງວັດຖຸ ເປັນເດັດຂາດ ຖ້າບ່ໍມີການປະ-
ຕິບັດຢ່າງສອດຄ່ອງ ກັບເງື່ອນໄຂລຸ່ມນ້ີ:  
 

• ບ່ໍມີວທີິທາງເລືອກອ່ືນໆ ຍົກເວັນ້ວທີິທາງດຽວຄືການຍົກຍ້າຍ  
• ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງໂຄງການ ມີຫາຼຍກວາ່ ຜົນເສຍຫາຍທ່ີຄາດຄະເນວ່າຈະເກີດຂ້ຶນຈາກການ

ຍົກຍ້າຍຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທໍາທາງວັດຖຸ  
• ການຍົກຍ້າຍໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດລະບຽບກົດໝາຍຂອງທ້ອງຖ່ິນແລະ/ຫຼປືະເທດ, 

ແຜນການຄຸ້ມຄອງເຂດອະນຸລັກ ແລະພັນທະແຫ່ງຊາດ ພາຍໄຕ້ກົດໝາຍສາກົນ, ແລະນໍາໃຊ້ວີທີ
ການທ່ີເໝາະສົມທ່ີສຸດທ່ີສາມາດປະຕິບັດໄດ້  

 
254. ກ່ອນມີການຍົກຍ້າຍ PCR, ຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຕ້ອງປຶກສາຫາລືກັບ ເຈ້ົາຂອງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ຫຼ ື ປະ-
ຫວັດສາດ ແລະຜູ້ນໍາໃຊ້ PCR ເຫຼົ່ານ້ັນ ແລະພິຈາລະນາຄໍາຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາ. ນອກນ້ັນ ວທີິການຍົກຍ້າຍທ່ີຖືກ
ສະເໜີ ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ/ລູກຄ້າ ຫຼື ຊ່ຽວຊານຂອງພວກກ່ຽວ ຕ້ອງຖືກກວດສອບຄືນ ໂດຍຄູ່ຮ່ວມງານຄົນອ່ືນໆທ່ີມີຄຸນນະ
ວຸດທຽບເທ່ົາກັນ.  
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