
ຄູມືຝຶກອ�ບຮ�ມເ�ອສະໜ�ບສະໜູນ ການສ�ງເ�ີມບ�ດບາດຍິງ- ຊາຍ ແ�ະ ການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ
ນະໂ�ບາຍ, ຍຸດທະສາດ,  ແ�ະ ການ ພ�ດ ທ ະ ນາ ການ ສາງ ແ�ນ

ປມຫ�ວນ ຈ�ດພິມຂນມາເ�ອເ�ັນບອນອີງໃ�ແ� ນ�ກຝຶກອ�ບຮ�ມ, ຜູຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດ ແ�ະ ນ�ກວາງແ�ນດານ
ສງແ�ດລອມ ແ�ະ ອ�ງກອນສ�ງເ�ີມບ�ດບາດຍິງ- ຊາຍ ໃ�ເ�າໃ�ກຽວກ�ບ ແ�ວຄວາມຄິດ ແ�ະ ວິທີການນ�ໃ� 
ບ�ດບາດຍິງ- ຊາຍເ�າມາມີສວນຮວມ ໃ�ການສາງມາດຕະການດຜອນຜ�ນກະທ�ບດານສງແ�ດລອມ, ຍຸດທະສາດ 
ແ�ະ ນະໂ�ບາຍ. ປມຫ�ວນ ໄ�ບ�ນຈຸເ�ົາແ�ວຄວາມຄິດ ກຽວກ�ບ ບ�ດບາດຍິງ- ຊາຍ ແ�ະ ການປຽນແ�ງ
ດິນຟາອາກາດ, ຊງໄ�ລວບລວມເ�ັນຂແ�ະນ�ແ�ລະບາດກາວ ສ�ລ�ບ ນ�ກວາງແ�ນ ແ�ະ ຜູຕ�ດສິນບ�ນຫາ 
ເ�ອບ�ນຈຸເ�ົາການສ�ງເ�ີມບ�ດບາດຍິງ- ຊາຍ ເ�າບ�ນຈຸຢູໃ�ນະໂ�ບາຍ ແ�ະ ໂ�ງການດານສງແ�ດລອມ, 
ພອມດຽວກ�ນນ�ນ ປມຫ�ວນຍ�ງໄ�ປະກອບບ�ນດາເ�ອງມື ແ�ະ ບ�ດຝຶກຫ�ດ ເ�ອສະໜ�ບສະໜູນການຝືກອ�ບຮ�ມ. 
ປມຫ�ວນ ແ�ນອີງໃ�ຜ�ນກອງປະຊ�ມາຍໆຄ�ງຜານມາ ຢູ ກ�ປູເ�ຍ, ສປປລາວ ແ�ະ ສສ �ຽດນາມ, ຕາມຮູບແ�ບ
ແ�ນດ�ເ�ີນງານຂອງທະນາຄານພ�ດທະນາອາຊີ (ADB) ໃ�ການສ�ງເ�ີມບ�ດບາດຍິງ- ຊາຍ ເ�າມາມີສວນຮວມ
ໃ�ການຮ�ບມືກ�ບຜ�ນກະທ�ບຈາກສງແ�ດລອມ. ຊງປມຫ�ວນຈະຊວຍໃ�ນ�ກອານ ແ�ະ ຜູເ�າຮວມຝຶກອ�ບຮ�ມ 
ທຍ�ງບທ�ນມີປະສ�ບການດານບ�ນຫາການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ ື ບ�ດບາດຍິງ- ຊາຍ ແ�ະ ກໍລະນີທໄ�ຍ�ກຕ�ວຢາງ
ໃ�ປມຫ�ວນ ສາມາດດ�ດປ�ບໃ�ແ�ດເ�າະກ�ບ ສະພາບເ�ອນໄ� ຂອງແ�ລະປະເ�ດ. 

ກຽວກ�ບທະນາຄານພ�ດທະນາອາຊີ (ADB)

ວິໄ�ທ�ດ ຂອງ ADB ແ�ນລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກຢູອາຊີ ແ�ະ ປາຊີຟິກ. ພາລະກິດ�ກຂອງອ�ງກອນ ເ�ອຊວຍເ�ືອ
ປະເ�ດສະມາຊິກ ດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແ�ະ ປ�ບປຸງຊີວິດການເ�ັນຢູ ຂອງປະຊາຊ�ນ. ເ�ິງແ�ນວາ ໃ�ພາກພນນ 
ໄ�ຮ�ບຜ�ນສ�ເ�ັດາຍຢາງ, ແ�ຂ�ງເ�ດນກຍ�ງເ�ັນເ�ດທມີປະຊາກອນທທຸກຍາກາຍແ�ງໜງຂອງໂ�ກ. ທະນາຄານ 
 ພ�ດ ທະ ນາ ອາ ຊີ ຍືດໝ�ນທຈະດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ໂ�ຍຜານການພ�ດທະນາເ�ດຖະກິດ ຕິດພ�ນກ�ບການອະນຸລ�ກ
ສງແ�ດລອມແ�ບຍືນຍ�ງ ແ�ະ ການເ�ອມໂ�ງຂອງພາກພນ. 

ທະນາຄານພ�ດທະນາອາຊີ ມີສ�ນ�ກງານຕ�ງຢູ ມານິລາ, ມີປະເ�ດທ ເ�ັນສະມາຊິກ 67 ປະເ�ດ, ຊງມາຈາກ
ພາກພນ 48 ປະເ�ດ. ເ�ອງມື�ກໃ�ການຊວຍເ�ືອປະເ�ດສະມາຊິກຄືການຈ�ດກອງປະຊ�ມດານນະໂ�ບາຍ, 
ປອຍເ�ິນກູ, ການລ�ງທຶນແ�ບເ�າທຽມ, ການຄ�ປະກ�ນ, ການໃ�ທຶນຊວຍເ�ືອ ແ�ະ ການຊວຍເ�ືອດານວິຊາການ.
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ດານບ�ດບາດຍິງ-ຊາຍໃ�ສະພາບ 
ການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ
ດວຍການລິເ�ີມຢູພາຍໃ�ປະເ�ດ 

ນະໂ�ບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແ�ະ ການພ�ດທະນາການສາງແ�ນ
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ອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ
ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ການພັດທະນາການສ້າງແຜນ
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 ຄູ່ມື ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ເພື່ອ ສະ ໜັກ ສະ ໜູນ ດ້ານ ບົ ດ ບາດ ຍິງ-ຊາຍ ໃນ ສະ ພາບ ການ ປ່ຽນ ແປ ງ ດິນ ຟ້າ ອາ ກາດ ດ້ອຍ ການ ລິ ເລີມຢູ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ ນະ ໂຍ ບາຍ,  
ຍຸດ ທະ ສາດ ແລະ ການ ພັດ ທະ ນາ ການ ສ້າງ ແຜນ.
ເມືອງມັນດາລູຍອງ, ປະເທດຟີລິບປິ່ນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, 2015.
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ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ ຂອງໂຮງງານຜະລິດ ທີ່ກ່າວເຖິງໃນປື້ມຫົວນີ້ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຫຼື ແນະນຳ ໂດຍທະນາຄານ 
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ລິດຂະສິດ ຫຼື ຜູ້ຈັດພິມ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ ການນຳໃຊ້. ທະນາຄານ ADB ບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ກັບກໍລະນີການຮ້ອງຟ້ອງໃດໆທີ່ເກີດຂື້ນ ຈາກການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນເອກະສານ 
ດັ່ງກ່າວ.

ການອ້າງອີງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ—ກໍລະນີອ້າງອີງເຖິງ ທະນາຄານ ADB ເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ, ຕ້ອງອ້າງອີງເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
ຊື່ຜູ້ຂຽນ. ປີຈັດພິມ. ຊື່ເອກະສານ. © Asian Development Bank [ຫຼື ຜູ້ຈັດພິມ]. https://openaccess.adb.org. ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອະນຸຍາດ 

CC BY 3.0 IGO license.

ການແປພາສາ—ການແປເປັນພາສາຕ່າງໆຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ເອກະສານສະບັບຕົ້ນທີ່ຈັດພິມໂດຍ ທະນາຄານ ADB ເປັນພາສາອັງກິດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ [ຊື່ເອກະສານ] © [ປີຈັດພິມ] ທະນາຄານ ADB. ເອກະສານທັງໝົດສະຫງວນ 

ລິດຂະສິດ. ຄຸນນະພາບຂອງການແປ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານເນື້ອໃນ ຕາມເອກະສານສະບັບຕົ້ນ ແມ່ນຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ແປພາສາ. ສະບັບພາສາອັງກິດ 
ເທົ່ານັ້ນ ຈິ່ງຖືວ່າ ເປັນສະບັບທາງການຂອງເອກະສານສະບັບນີ້.

ການດັດປັບ—ການດັດປັບຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ດັດປັບມາຈາກເອກະສານສະບັບຕົ້ນ © Asian Development Bank [ປີ]. ແນວຄວາມຄິດທີ່ສະແດງອອກໃນປື້ມຫົວນີ້ ແມ່ນແນວຄວາມຄິດ 

ຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານ ADB ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງອົງກອນ ຫຼື ຕົວແທນຂອງລັດຖະບານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ. 
ທະນາຄານ ADB ບໍ່ຮັບຮອງ ຫຼື ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ ທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນປືມຫົວນີ້ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນທີ່ຈະເກີດຂື້ນຈາກການນຳໃຊ້ປື້ມຫົວນີ້.

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມ ຫຼື ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ ຂອງປື້ມຫົວນີ້ ຫລື ທ່ານຕ້ອງການຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ລິດຂະສິດ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີໃນກອບເງື່ອນໄຂ  
ເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ ຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ ກາໝາຍ ຂອງ ADBຈົ່ງຕິດຕໍ່ຫາ  OARsupport@adb.org ຫຼື publications@adb.org

ໝາຍເຫດ: ເຄື່ອງໝາຍ “$” ທີ່ໝາຍຢູ່ໃນປື້ມຫົວນີ້ ໝາຍເຖິງໂດລາອາເມລິກາ.



iii

“ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ແປມາຈາກພາສາອັງກີດເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າເຖີງຜູ້ອ່ານໄດ້ຫລາຍຂື້ນ. ຂະນະທີ່ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ)  
ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການແປ, ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທາງການຂອງ ເອດີບີ ແລະ ຕົ້ນສະບັບທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ 

ຂອງເອກະສານນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ຫລື ແທ້ຈີງເທົ່ານັ້ນ (ໜາຍຄວາມວ່າ ເປັນທາງການ ແລະ ມີຜົນທາງກົດໜາຍ). 
ສຳລັບເອກະສານນີ້ ການອ້າງອີງໃດໆຕ້ອງອີງໃສ່ຕົ້ນສະບັບພາສາອັງກິດ.”



iv

ສາລະບານ

ລາຍການຮູບສະແດງ, ຕາຕະລາງ, ກ່ອງຂໍ້ຄວາມ, ແລະ ກໍລະນີສຶກສາ v

ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ vi

ການສະເໜີ 1

ພື້ນຖານແນວຄວາມຄິດ 1
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ: ບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 3
ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ 4
ວິທີການນຳໃຊ້ຄູ່ມືສະບັບນີ້ 4
ວາລະການຝຶກອົບຮົມ 6

ບົດຮຽນທີ 1: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ 8

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້ 8
ພາກ ກ: ສະພາບລວມຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ 9
ບົດຝຶກຫັດ: ພະລັງການຍ່າງ 14
ພາກ ຂ: ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສະ ພາບດິນຟ້າອາກາດ 15
ບົດຝຶກຫັດ: ໂຄງການເຕົາໄຟສະອາດ 21
ເອກະສານອ້າງອີງ 21

ບົດທີ 2: ໂຄງປະກອບພື້ນຖານຂອງນະໂຍບາຍການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ 23

ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້ 23
ພາກ ກ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ 24
ບົດຝຶກຫັດ: ຄຳຖາມປິດສະໜາ 32
ພາກ ຂ: ການພັດທະນາທີ່ສຳຄັນຂອງນະໂຍບາຍດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນລະດັບສາກົນ 33
ບົດຝຶກຫັດ: ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ແລະ ກິດຈະກຳ 40
ເອກະສານອ້າງອີງ 41

ບົດທີ 3: ວຽກງານການເງີນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໃນການບັນເທົາໄພພິບັດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ 42

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນບົດນີ້ 42
ການຄັດເລືອກເຄື່ອງມື ແລະ ກາລະໂອກາດການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ 42
ບົດຝຶກຫັດ: NAMA ທີ່ເອົາໃຈໃສ່ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 57
ເອກະສານອ້າງອີງ 58

ບົດທີ 4: ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ-ຈາກລະດັບນະໂຍບາຍ ຮອດລະດັບໂຄງການ 59

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ 59
ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມເປັນທຳ ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ 59
ເອກະສານອ້າງອີງ 68

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: ເກມການສ້າງບັນຍາກາດ ແລະຝືກສະໝອງ 69



v

ລາຍການຮູບສະແດງ, ຕາຕະລາງ, ກ່ອງຂໍ້ມູນ, ແລະ ກໍລະນີສຶກສາ

ຮູບສະແດງ

1 ກິດຈະກຳດ້ານສະພາບອາກາດ 19
2 ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ ແລະ ຜົນກະທົບ (1986–2005 ຫາ 2081–2100) 25
3 ຜົນກະທົບທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ 25
4 ວົງຈອນທາດກາກບອນ 27
5 ຄ່າສະເລ່ຍການເພີ່ມຂື້ນລະດັບນໍ້າທະເລຂອງໂລກ 2081–2100 28
6 ສາຍພົວພັນການມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຂອງໂຄງການແກັດຊີວະພາບ 31
B1 ຄາດໝາຍການປ່ອຍທາດອາຍພິດໃນບາງປະເທດ 36
7 ກະແສໝູນວຽນແຫຼ່ງທືນເພື່ອວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 45
8 ແມ່ຍິງມີບົດບາດແນວໃດໃນກອງທຶນວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 52
9 ຂອບເຂດການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນກອງທຶນເພື່ອວຽກງານ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 53
10 ສາຍເຊື່ອມໂຍງ NAMA 54
11 ຄາດໝາຍການເຊື່ອມສານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 61
12 ຈຸດລິເລີ່ມການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 62
13 ເຈັດບາດກ້າວສຳລັບການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 63
14 ຕົວຢ່າງຕົ້ນໄມ້ບັນຫາ ຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ ໃນຕົວເມືອງ 65

ຕາຕະລາງ

1 ປະເພດ ກອງທຶນເພື່ອວຽກງານປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຊ່ອງທາງດ້ານການເງິນ 46

ຮູບກັບ

1 ອະນຸສັນຍາ ກຽວໂຕ (Kyoto Protocol) 35
2 ແຜນປະຕິບັດງານ (Bali) 37
3 ຂີດໝາຍໃນການເຈລະຈາດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ 38

ກໍລະນີສຶກສາ

1 ໂຄງການພະລັງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ອາລຽນ ດູຮັນແກນ (Allain Duhangan) 48
2 ແຜນງານແກັດຊີວະພາບທີ່ ບາເກປາລີ (Bagepalli) ປະເທດອິນເດຍ 49
3 ແຜນງານເຕົາຊີວະພາບ ປະເທດກຳປູເຈຍ 49
4 ກອງທຶນສຳລັບເຕົາໄຟສະອາດ 51
5 ລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນແບບຮີບດ່ວນເມືອງໂຮຈີມິນ  53
6 ແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການປ່ອຍທາດອາຍພິດໃນລະດັບຕໍ່າຢູ່ປະເທດພູຖານ (Bhutan) 55



vi

ADB – ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (Asian Development Bank)

CDM – ກົນໄກພັດທະນາສະອາດ (Clean Developmen Mechanism)

CFC – ກາກບອນຟຼູອໍໂລກລໍໂຣ (Chlorofluorocarbon)

CIF – ກອງທຶນລົງທຶນດ້ານອາກາດ (Climate Investment Funds)

COP – ກອງປະຊຸມຫຼາຍພາກສ່ວນ (Conference of the Parties)

CTF – ກອງທຶນເຕັກໂນໂລຊີສະອາດ (Clean Technology Fund)

FIP – ແຜນການລົງທຶນປ່າໄມ້ (Forest Investment Program)

GCF – ກອງທຶນອາກາດສີຂຽວ (Green Climate Fund)

GGCA – ພັນທະມິດອາກາດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໂລກ  
(Global Gender and Climate Alliance)

GHG – ທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ (greenhouse gas)

IPCC – ຄະນະກຳມະການສາກົນວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  
(Intergovernmental Panel on Climate Change)

Lao PDR – ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
(Lao People’s Democratic Republic)

MRV – ການຕິດຕາມ, ການລາຍງານ ແລະ ການພິສູດ  
(monitoring, reporting, and verification)

NAMA – ກິດຈະກຳຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເໝາະສົມລະດັບຊາດ  
(nationally appropriate mitigation action)

PPCR – ໂຄງການຕົວແບບ ການຮັບມືກັບດິນຟ້າອາກາດ  
(Pilot Project on Climate Resilience)

Q&A – ຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບ (questions and answers)

RETA – ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການລະດັບພາກພື້ນ 
(regional technical assistance)

SREP – ແຜນງານຍົກລະດັບພະລັງງານທົດແທນ  
(Scaling Up Renewable Energy Program)

UN – ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (United Nations)

UNCED – ກອງປະຊຸມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ  
(UN Conference on Environment and Development)

UNCHE – ກອງປະຊຸມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມມະນຸດ  
(UN Conference on the Human Environment)

UNFCCC – ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  
(UN Framework Convention on Climate Change)

WCC – ກອງປະຊຸມໂລກ ກ່ຽວກັບ ສະພາບອາກາດ (World Climate Conference) 

ຕົວອັກສອນຫຍໍ້

ຄຳຂອບໃຈ 

ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ກອງທຶນພັດທະນາ Nordic ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໂຄງການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຂອງພາກພື້ນ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການທີ່ສ້າງຄູ່ມືສະບັບນີ້ຂື້ນມາ.
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ພາກສະເໜີ

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມນີ້ ໄດ້ສ້າງຂື້ນໂດຍອີງໃສ່ຜົນກອງປະຊຸມສຳມະນາຫຼາຍຄັ້ງ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່  
ກຳປູເຈຍ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ), ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ພາຍໃຕ້ແຜນງານການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ 
ລະດັບພາກພື້ນ (RETA) ຂອງທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໃນໂຄງການລິເລີ່ມການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ຫຼື ໂຄງການ (RETA 7914).1 ຄູ່ມືສະບັບນີ້ ເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອສະໜອງ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ ຄູຝຶກ, ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການສ້າງມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມື ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ບັນດາບົດຮຽນທີ່ນຳສະເໜີ ຢູ່ໃນປື້ມຫົວນີ້ແມ່ນ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ຕໍ່ກັບ ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ, ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ, ຂໍ້ແນະນຳ ວິທີການນຳໃຊ້ ແລະ ວາລະຝຶກອົບຮົມ.

ແນວຄວາມຄິດຫຼັກ

ການປັບໂຕ ໝາຍເຖິງ “ຂະບວນການປັບໂຕໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອບັນ ເທົາ ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຫຼື ຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ຫຼື ຊອກຫາທ່າແຮງທາງດ້ານໂອກາດໃນການ ປ້ອງກັນໂຕ.”2

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໝາຍເຖິງ “ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ທີ່ເກີດມາຈາກການກະທຳຂອງມະນຸດໃນທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ທີ່ເຮັດໃຫ ້
ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ ມີການປ່ຽນແປງ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ສະພາບອາກາດທຳມະຊາດມີການຜັນແປຈາກ ການປຽບທຽບໃນຊ່ວງ ເວລາໃດໜຶ່ງ.”3

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໝາຍເຖິງ “ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສັງຄົມລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໂດຍຜ່ານການຮຽນຮູ້, ການປ່ຽນແປງ ຜ່ານການເວລາ ໂດຍມີ 
ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຫຼາຍລະດັບ ໃນວັດທະນະທຳດຽວກັນ ແລະ ວັດທະນາທຳທີ່ຕ່າງກັນ.”4 ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ກຳນົດ ພາລະບົດບາດ, ສິດທິ, 
ການພົວພັນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ແກ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ຢູ່ໃນສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທຳໃດໜຶ່ງ. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໝາຍເຖິງທັງ ແມ່ຍິງ  
ແລະ ຜູ້ຊາຍ.

ການວິເຄາະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ “ໝາຍເຖິງການສຶກສາບັນດາເງື່ອນໄຂຄວາມແຕກຕ່າງ ທາງດ້ານເງື່ອນໄຂ, ຄວາມຈຳເປັນ, ຄວາມຕ້ອງການ ອັດຕາການ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ, ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ, ການຄວບຄຸມຊັບສົມບັດ, ອຳນາດການຕັດສິນໃຈ, ແລະ ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ລະຫວ່າງ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ຕາມການຈັດແບ່ງບົດບາດລະຫວ່າງເພດ”4 (ຂໍ້ແນະນຳ 4).

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໝາຍເຖິງ ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານສິດໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໂອກາດ ຂອງ ແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ, ເດັກຍິງ  
ແລະ ເດັກຊາຍ. ໂດຍພື້ນຖານແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ “ມະນຸດທຸກຄົນມີສິດເລືອກທີ່ຈະພັດທະນາຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນເອງ ແລະ ເລືອກໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງ 
ມັກໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ ທີ່ສ້າງຂື້ນມາຍ້ອນ ຄວາມແຕກຕ່າງ ທາງເພດ. ພຶດຕິກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ຜູ້ຊາຍ ແມ່ນ ຖຶກພິຈາລະນາ, ໃຫ້ຄຸນຄ່າ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນີ່ເທົ່າທຽມກັນ” (ຂໍ້ແນະນຳ 4). “ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-
ຊາຍ ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຕ້ອງເປັນຄືກັນ, ແຕ່ໝາຍເຖິງ ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສິດທິ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ໂອກາດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ.”5

1 ທະນາຄານ ADB. 2011. ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ສຳລັບໂຄງການ ການລິເລີ່ມໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຟ້າອາກາດ ເພື່ອຜົນນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ.  
ມະນິລາ (TA 7914-REG). ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ເວບໄຊ:  http://www.adb.org/projects/45039-001/main  

2 J.M. Allwood, V. Bosetti, N.K. Dubash, L. Gómez-Echeverri, and C. von Stechow. 2014. Glossary. In O. Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga,  
Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von  
Stechow, T. Zwickel, and J.C. Minx, eds. ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 2014: ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດິນຟ້າອາກາດ. ການປະກອບສວ່ນຈາກຄະນະເຮັດວຽກ III  
ໃຫ້ແກ່ ບົດລາຍງານ ຄັ້ງທີ 5 ການປະເມີນຜົນ ຂອງອົງກອນລັດຖະບານລະຫວ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. Cambridge, United Kingdom and  
New York: Cambridge University Press.

3 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC). 1992. ມະຕິກອງປະຊຸມ, Art. 1.2. ນີວຍອກ: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
4 ຄະນະກຳມະການສະຫະພາບເອີຣົບ. 1998. ໜຶ່ງຮ້ອຍຄຳເວົ້າສຳລັບຄວາມສະເໝີພາບ: ນິຍາມຄຳສັບ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງຊາຍ. ລຸກຊຳບວກ:  

ຫ້ອງການຈັດພິມເພີຍແຜ່ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.
5 ເຄືອຂ່າຍເອກະພາບ ສຳລັບ ນັກສ້າງສັນຕິພາບໜຸ່ມ (UNOY). 2011. ຖົງສັນຕິພາບ ສຳລັບ ຊາວໜຸ່ມເອຣົບ. ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ເວບໄຊ:  http://peacebag.org/files/ 
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ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ2

ຄວາມເປັນທຳ “ແມ່ນຂະບວນການປະຕິບັດຢ່າງເປັນທຳໃຫ້ແກ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ. ໝາຍເຖິງການປະຕິບັດທີ່ແຕກຕ່າງ 
ທີ່ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມອັກຄະຕິ ຫຼື ການເສຍໂອກາດ ທີ່ເກິດຈາກ ບົດບາດທາງເພດ ຫຼື ກົດລະບຽບ ຫຼື ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເພດ.”6 
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນທຳ, ນະໂຍບາຍ ຕ້ອງສົດເຊີຍ ຜົນກະທົບ ທີ່ເກີດຂື້ນ ຈາກການແບ່ງ ແຍກທາງສັງຄົມ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ເສຍໂອກາດ 
ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງລາຍຮັບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ. ຄວາມເປັນທຳລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ລວມເຖິງ “ຄວາມຍຸດຕິທຳໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ 
ທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.”7 ຄວາມເປັນທຳ ນຳໄປ ສູ່ຄວາມສະເໝີພາບ.8

ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ “ແມ່ນຂະບວນການປະເມິນຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃນການວາງ ແຜນກິດ ຈະກຳ, ລວມທັງນິຕິກຳ, 
ນະໂຍບາຍ ຫຼື ແຜນງານຕ່າງໆໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ທຸກລະດັບ. ແມ່ນຍຸດທະສາດ ການນຳເອົາ ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະສົບການຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ຜູ້ຊາຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນທຸກການອອກແບບ, ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ 
ຢູ່ໃນລະບົບທຸກການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ແມ່ຍິງ ໄດ້ຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດ ຢ່າງເທົ່າທຽມ ກັບຜູ້ຊາຍ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ 
ກໍ່ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ ເທົ່າທຽມກັນ. ເປົ້າໝາຍຫຼັກກໍ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.”9

ທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ (GHGs) ໝາຍເຖິງ “ບັນດາທາດອາຍທີ່ປະກອບຕົວຢູ່ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ຢູ່ຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ, 
ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ດຶງດູດ ແລະ ປົດປ່ອຍທາດລັງສີ” (ຂໍ້ແນະນຳ 3). ບັນດາທາດອາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ປະກອບມີ ທາດອາຍກາກໂບນິກ (CO2), ທາດອາຍເມເທນ 
(CH4), ແລະ ທາດໄນໂຕຼເຈນອ໋ອກໄຊ (N2O).

ການຫຼຸດຜ່ອນ ໝາຍເຖິງ “ການກະທຳຂອງມະນຸດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຫຼ່ງກຳເນີດ ຫຼື ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການອູ້ມໂຕຂອງທາດ [GHGs]” (ຂໍ້ແນະນຳ 2). 
ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ນະໂຍບາຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອ (ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດ) ຫຼຸດຜ່ອນ ການລະເຫີຍອາຍຂອງທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.

ຂໍ້ມູນແຍກເພດ ແມ່ນການເກັບກຳ ແລະ ໄຈ້ແຍກ ຂໍ້ມູນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງດີຂື້ນ.

ເພດ ມີຄວາມໝາຍກົງກັນຂ້າມກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໝາຍເຖິງ “ຄຸນລັກສະນະທາງຊີວະສາດ ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງມະນຸດລະຫວ່າງ ເພດຍິງ ຫຼື 
ເພດຊາຍ.” (ຂໍ້ແນະນຳ 4).

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແມ່ນ “ການພັດທະນາທີ່ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນສະພາບປະຈຸບັນ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງ ທ່າແຮງຄວາມອາດສາມາດ 
ໃນການຕອບສະໜອງໃນອານາຄົດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດໃນການ ສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນຫຼຸ້ນຫຼັງ.”10 “ການພັດ 
ທະນາແບບຍືນຍົງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ຂອງ ປະຊາກອນໂລກ ໂດຍປາສະຈາກການເພີ່ມການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 
ເກີນຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງຊັບພະຍາກອນ ໂລກທີ່ມີຢູ່, ການພັດທະນາຊິວີດໄປ ຕາມທິດຍືນຍົງທີ່ແທ້ຈິງ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ 3 ອົງປະກອບຫຼັກ.”11  
ຄື ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ, ການອະນຸລັກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ 
ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ.

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ແມ່ຍິງ ແມ່ນກົນໄກທີ່ສຳຄັນ ໃນການສ້າງຄວາມສະເໝີພາບ. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໝາຍເຖິງ ລົບລ້າງຄວາມບໍ່ 
ດຸ່ນດ່ຽງ ທາງດ້ານ ອຳນາດ ແລະ ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຫຼາຍຂື້ນ ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການດຳເນີນຊີວິດ ໂດຍບໍ່ມ ີ
ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານເພດ/ຫຼື ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. “ການທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງແມ່ຍິງ-ຊາຍ ຕ້ອງມີການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ 
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການຕັດສິນໃຈທັງໃນລະດັບສ່ວນຕົວ ແລະ ສ່ວນລວມ  ແລະ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນບໍ່ໃຫ້ນໍ້າໜັກໄປຕາມຄວາມປະສົງ 

6 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ (UNIDO). 2014. ຄູ່ມືການເຊື່ອມສານບົດບາດແມ່ຍິງ: ໂຄງການພະລັງງານ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 
ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ເວບໄຊ: https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/What_we_do/Topics/Women_and_Youth/Guide_on_Gender_Mainstreaming_ 
ECC.pdf 

7 ຄະນະກຳມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບ. 2004. ຄູ່ມືການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງບົດບາດຍິງຊາຍ ຂອງການພັດທະນາດ້ານຮ່ວມມືສະຫະພາບເອີຣົບ. ລຸກຊຳບວກ:  
ຫ້ອງການຈັດພິມເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ພາກທີ 3. ນິຍາມຄຳສັບ ສຳລັບ ບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ການພັດທະນາ. 

8 ສຳລັບລາຍລະອຽດ ການປຽບທຽບ ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມທ່ຽງທຳ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ, ໃຫ້ເບິ່ງໃນເອກະສານ ກອງທຶນພັດທະນາ ປະຊາກອນ ຂອງອົງການ ສະຫະປະ 
ຊາຊາດ (UNFPA). ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເມີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ. ຄຳຖາມີທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງຊາຍ. ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ເວບໄຊ:  https://www.unfpa.org/
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10 ຄະນະກຳມະທິການໂລກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ (WCED). 1987. ອານາຄົດຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ. Oxford: ມະຫາວິທະຍາໄລອ໋ອກຟອດ.
11 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. 2002. ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງໂລກ ດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໂນແຮນເນສເບີກ, ອະຟາລິກາໃຕ້, 26 ສິງຫາ–4 ກັນຍາ 2002. 

ນີວຢອກ.



3ພາກສະເໜີ

ຂອງຜູ້ຊາຍ, ຈິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທັງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍສາມາດເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນຖານະຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເທົ່າທຽມທັງໃນວຽກງານການຜະລິດ 
ແລະ ວຽກໃນຄອບຄົວ”12

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕໍ່ກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນປະກົດການໜຶ່ງຂອງໂລກ ທີ່ິ່ສົ່ງຜົນກະທົບກັບທຸກປະເທດ ແລະ ກຸ່ມຄົນໃນທົ່ວໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບ ສັງຄົມ  
ແລະ ວັດທະນາທຳ ໄດ້ມີອິດທິພົນໃນການຊອກຫາວິທີການປ້ອງກັນ ຜົນກະທົບຈາກຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ກັບຊັ້ນຄົນ ຂອງຕົນເອງ  
ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ຜູ້ຊາຍໃນສັງຄົມ ຈິ່ງມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນ ຊຶ່ງຂື້ນຢູ່ກັບລັກສະນະສະພາບແວດລ້ອມຂອງ ຕົນເອງ, ກຳນົດຂີດຄວາມສາມາດ 
ຂອງຕົນເອງໃນ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ແລະ ນຳໄປສູູ່ຄວາມຮູ້ສະເພາະ ທີ່ມີອິດທິພົນກັບສະພາບແວດລ້ອມ.  
ເມື່ອຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຖືກກຳຈັດປັດເປົ່າອອກໄປ ແລະ ໄດ້ເສີ່ມຂະຫຍາຍອົງຄວາມຮູ້ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດ, ເຮັດໃຫ ້
ພວກ ເຂົາມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ ການຕໍ່ສູ່ກັບກັບການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປີດເຂົ້າສູ່ສັກກະລາດໃໝ່. ໃນອະດີດ 
ໂອກາດຂອງແມ່ຍິງກ່ຽວກັບມາດຕະການການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໄດ້ຖຶກປ່ອຍປະລະເລີຍ. ໃນສັງຄົມ ມີການຮັບຮູ້ຫລາຍຂື້ນໃນການສ້າງ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງ ໜ້າໃນຂະບວນການ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, ຊຶ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ບັນດາໂຄງການທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ, ມີຄວາມຍືນຍົງ  
ແລະ ຄວາມເປັນທຳຫຼາຍຂື້ນ.

ແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊ່ວຍເຫືຼອຊຸມຊົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຕົນເອງໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເກີດຂື້ນທຸກໆມື້ໃນທົ່ວໂລກ, 
ແຕ່ບົດບາດ ຂອງພວກເຂົາໃນການປະກອບສ່ວນຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໄດ້ຖືກເບິ່ງຂ້າມມາຕະຫຼອດ. ໃນອະດີດ, ວຽກງານ 
ການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມມື ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ສະເພາະບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ໃນການປັບຕົວ ແລະ ວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ກໍ່ໄດ້ຫັນປ່ຽນບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ  
ເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບການປ່ຽນດິນຟ້າອາກາດ. ຄູ່ມືສະບັບນີ້ ໄດ້ຮວບຮວມເອົາບັນດາຕົວຢ່າງ ຈາກການປັບຕົວເຂົ້າ ກັບສະພາບ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແຕ່ຈຸດເລັ່ງແມ່ນເນັ້ນໃສ່ເພື່ອຊ່ວຍໃນດ້ານການອອກແບບໃນການຫຸຼດຜ່ອນຜົນ ກະທົບການປ່ຽນດິນຟ້າອາກາດ.

ຕົວຢ່າງ, ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເລັ່ງໃສ່ເປົ້າໝາຍແມ່ຍິງໃນລະດັບຄອບຄົວ ແລະ ລະດັບຊຸມຊົນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງ ແຫຼ່ງເຕັກໂນໂລຊີການປະຢັດພະລັງງານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຕົາປະຫຍັດພະລັງງານ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ  
ກາຍເປັນໝາກຜົນການພັດທະນາທີ່ສຳຄັນ ໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ປະຫຍັດເວລາ ໃນການເກັບຟືນ ສຳລັບເປັນພະລັງງານເຊື້ອໄຟ. ມາດຕະການ 
ເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໄດ້ ຖ້າແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສາມາດຜະລິດ ແລະ ຂາຍເຕົາປະຫຍັດ 
ດ້ວຍຕົວເຂົາເອງ ແລະ ເຮັດພວກເຂົາສາມາດສືບຕໍ່ການສຶກສາ ຫຼື ຝຶກອົບຮົມ ກິດຈະກຳສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າ ກັບການປ່ຽນແປງສະພາບ 
ແວດລ້ອມ. ສະຫລຸບແລ້ວ, ການຕອບໂຕ້ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນປັດໄຈທາງສັງຄົມ ສາມາດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຍຶນຍົງ 
ຫຼາຍກວ່າ.

ການປະຕິບັດງານເພື່ອຮັບມືກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນວິທີການລວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງການ ເພື່ອໄດ້ຮັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ 
ຍິງ-ຊາຍ, ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງປະເທດ 
ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງການ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໂຄງການມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມເປັນທຳ, 
ບັນດາຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດການ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ຊ່ອງຫວ່າງ 
ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນສະພາບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ມີການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ມາດຕະການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ ແມ່ຍິງ, ການຫຼຸດຜ່ອນ 
ການປ່ອຍທາດອາຍພິດ, ແລະ ການສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແມ່ນຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນທີ່ເໝາະສົມ.

ໂຄງການລິເລີ່ມຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງ ADB ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວິທິການສະໜັບສະໜູນ ແມ່ຍິງ ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມ 
ໃນການຕອບໂຕ້ກັບສະພາບການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູ່ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ  
ຫວຽດນາມ. ໂຄງການນີ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຫຼາຍລະດັບ, ມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເອົາໃຈໃສ ່
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໂດຍ:

1) ສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ ລະຫວ່າງ ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງແມ່ຍິງທີ່ 
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,

12 ຫ້ອງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາພິເສດດ້ານບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ. ການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ - ແນວຄວາມຄິດ  
ແລະ ການອະທິບາຍຄຳສັບ. ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ເວບໄຊ: http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm 



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ4

2) ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ ່ບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼັກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
ນະໂຍບາຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທືນເພື່ອວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແລະ 

3) ສ້າງໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ລະດັບປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຍົກລະດັບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ໂຄງການສະໜັບສະໜູນຈາກແຫຼ່ງທຶນເພື່ອວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີການຕອບສະໜອງຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມພ້ອມຂອງບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວດິນຟ້າ 
ອາກາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມທ່ຽງທຳ.

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ

ຫົວຂໍ້ທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມສະບັບນີ້ ໄດ້ນຳສະເໜີ ສະພາບລວມຂອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີການພົວພັນລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານນະໂຍບາຍສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອົງປະກອບດ້ານແຫຼ່ງທຶນ, 
ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃນການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 
ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການເຊີນເອົາກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນຕົວແທນມາຈາກ 
ຫຼາຍຂະແໜງການ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ ່
ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມາຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ ຊຶ່ງຈະເປັນການເສີມ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ທີ່ມີສິດອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ ໃນການກຳນົດ ແລະ 
ກະກຽມໂຄງການທີ່ມີຄວາມທ່ຽງທຳຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນກ່ຽວກັບວຽກງານການປ່ຽນແປງບດິນຟ້າອາກດໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ. ຄູ່ມືສະບັບນີ້ 
ເປັນເຄື່ອງມືໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກການຝຶກອົບຮົມ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງເປັນຮູບແບບໜຶ່ງເພື່ອສຶບຕໍ່ ການຝຶກອົບຮົມ ຢູ່ບັນດາປະເທດອື່ນໆ.

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ມີເປົ້າໝາຍດັ່ງ ຕໍ່ໄປນີ້: 

 » ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງການດຳເນີນງານດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

 » ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບ ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

 » ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ລະຫວ່າງ ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ, ທີ່ມາຈາກຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ  
ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກຸ່ມແມ່ຍິງ.

 » ສ້າງຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ແກ່ປະເທດ ໃນການເຂົ້າເຖິງກົນໄກແຫຼ່ງທຶນສຳລັບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ

 » ສ້າງພື້ນຖານໃນການສ້າງນະໂຍບາຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອສ້າງຄວາມ ສະເໝີພາບໃນ 
ການເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການແບ່ງປັນຈາກແຫຼ່ງທຶນວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

 » ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບ ແນວຄວາມຄິດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ, 
ການພົວພັນລະຫວ່າງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອົງປະກອບແຫຼ່ງທຶນເພື່ອວຽກງານການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ.

 » ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນບັນຫາ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ  
ໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມາຈາກຂະແໜງການທີ່ເຮັດວຽກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ວິທີການນຳໃຊ້ຄູ່ມືສະບັບນີ້

ຄູ່ມືສະບັບນີ້ ເປັນບ່ອນອີງທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ ນັກຝຶກອົບຮົມ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຫຼ່ງທືນເພື່ອ 
ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໂດຍສະເພາະ ບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຄູ່ມືສະບັບນີ້ 
ເປັນຂໍ້ແນະນຳໃນການ ສ້າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນັກວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ມາດຕະການຮັບມືກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄູ່ມືສະບັບນີ້ ຍັງນຳໃຊ້ເປັນຄູ່ມືໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອຕິດຕາມ 
ການນຳສະເໜີ ແລະ ເປັນເອກະສານສຳລັບອ່ານເພີ່ມເຕີມ.ໃນແຕ່ລະພາກ ປະກອບດ້ວຍຄຳແນະນຳ ສຳລັບດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ. ຕົວຢ່າງ ແລະ 



5ພາກສະເໜີ

ກໍລະນີສຶກສາທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນ ຫຼັກສູດ ແມ່ນໄດ້ດັດປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບເງື່ອນໄຂ ຂອງປະເທດ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ 
ໂດຍຮູບພາບສະແດງ. ຂໍ້ມູນທີ່ສະເໜີຢູ່ໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ ໄດ້ນຳສະເໜີໃນຮູບແບບທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບບັນຫາ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການແນວຄິດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ເຮັດໃຫ້ຄູຝຶກ ສາມາດອະທິບາຍ ຄຳສັບ ໄດ້ທັງສອງ ດ້ານຄື ຄຳສັບ 
ດ້ານວິຊາການ ແລະ ຄຳສັບສະເພາະທິ່ນຳໃຊ້ ໃນຂົງເຂດນະໂຍບາຍ.

ຄູ່ມືສະບັບນີ້ ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍບົດຮຽນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມີພື້ນຖານແຕກຕ່າງກັນ ສາມາດເຂົ້າໃຈໃນທິດທາງດຽວກັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 » ແນວຄວາມຄິດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ

 » ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

 » ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ

 » ການພັດທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

 » ອົງປະກອບຂອງແຫຼ່ງທືນເພື່ອວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

 » ວິທີການອອກແບບນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ແຕ່ລະບົດຮຽນ ສາມາດເລືອກເປັນຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ຂື້ນກັບລະດັບພື້ນຖານຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຫົວຂໍ້ຢູ່ໃນແຕ່ລະບົດຮຽນສາມາດ ນຳໃຊ້ 
ເພື່ອສ້າງເປັນບົດສະເໜີ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ. ຕົວຢ່າງບົດສະເໜີທີ່ເປັນພາວເວີພອຍ ສາມາດດັດປັບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ 
ຜູູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມ ແລະ ສະພາບຂອງປະເທດ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງອອນລາຍ ຈາກເວັບໃຊ້ທີ່ລະບຸໃນປື້ມຫົວນີ້.

ຄູຝຶກ ຕ້ອງຄຳນຶງສະເໝີວ່າ ບໍ່ມີຫຼັກສູດໃດສຳເລັດຮູບທີ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດ້ທັງໝົດ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ມີຢູ່ໃນປື້ມຫົວນີ້ 
ຈຳເປັນຕ້ອງດັດປັບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງຂອງປະເທດນັ້ນໆ. ຄູຝຶກຄວນຄຳນຶງເຖິງຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ກົດລະບຽບທາງດ້ານ 
ສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ເຊັ່ນ ບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ລວມທັງສາດສະໜາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ. ພາສາ 
ທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນປື້ມຫົວນີ້ ອາດຈຳເປັນຕ້ອງດັດປັບໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລຳດັບ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງຄູ່ມືສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງໃຫ້ມີການສົນທະນາ, 
ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນປື້ມຄູ່ມືນີ້ ໄດ້ຮັບຕາມຄວາມປະສົງ, ຄູຝຶກ ອາດຕ້ອງການ ຜູ້ແປ 
ພາສາທີ່ເໝາະສົມ ທີ່ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບ ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຫົວຂໍ້ອາດ ມີການດັດປັບ 
ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບລະດັບປະສົບການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ຂໍ້ມູນທີ່ຈະນຳໄປສະເໜ ີ
ຈະຕ້ອງຜ່ານການດັດປັບກ່ອນ ຈະໄປນຳໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາໃຫ້ທັນສະໄໝ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການເຈລະຈາດ້ານ 
ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ.

ຄູ່ມືສະບັບນີ້ ຍັງລວມເອົາບັນດາເກມເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດ ແລະ ຝືກສະໝອງທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງການຝຶກ ອົບຮົມ.  
ຄູຝຶກ ຍັງສາມາດເລືອກເກມອື່ນທີ່ເໝາະສົມ ກັບສະພາບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງຂອງການສຳມະນາ.

ຮູບພາບສະແດງດັ່ງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນນຳໃຊ້ຕະຫຼອດຢູ່ໃນປື້ມຄູ່ມື ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນສະເພາະ:

ກອບເວລາ ສຳລັບການສະເໜີ ຫຼື ການເຮັດບົດຝຶກຫັດ

ຕົວຢ່າງທີ່ຖືກນຳສະເໜີໂດຍຄູຝຶກ ການສົນທະນາກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ຄຳຖາມ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ສຳລັບການສົນທະນາ ເປັນກຸ່ມ

ປະໂຫຍດຫຼັກ ຄູຝຶກຕ້ອງໄດ້ເນັ້ນໜັກ

ການເຮັດບົດຝຶກຫັດ ຫຼື ກິດຈະກຳພາຍໃນກຸ່ມ



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ6

ວາລະການຝຶກອົບຮົມ

ການຝຶກອົບຮົມອາດແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍຕອນ ໃນແຕ່ລະ  ບົດຮຽນ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 4 ບົດຮຽນ ແລະ ສາມາດຈັດໃນໄລຍະເວລາເປັນ 2-3 ມື້ຕໍ່ເນື່ອງກັນ. 
ການຝຶກອົບຮົມ ຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການແນະນຳ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນໂດຍລວມກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ, ສະພາບຄວາມເປັນມາ, ຈຸດປະສົງ ຕາມທີ່ໄດ້ ກຳນົດ 
ໄວ້ໃນປື້ມຫົວນີ້. ການຝຶກອົບຮົມສາມາດລວມເອົາການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ເພື່ອລົງເບິ່ງພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ. ມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ 
ຕ້ອງມີພາກທົບທວນຄືນ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ການປະເມີນຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມ.

ແຕ່ລະຕອນຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຮູບແບບການນຳສະເໜີ ໂດຍຄູຝຶກ ນຳໃຊ້ເວລາສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 60 ນາທີ, ຕິດຕາມດ້ວຍ ການຖາມ ແລະ 
ຄຳຕອບ. ແຕ່ລະຕອນອາດມີການເຮັດບົດຝຶກຫັດ ເຊັ່ນ ການຫຼີ້ນເກມສະແດງບົດບາດ, ກໍລະນີສືກສາ ຫືຼ ການຕັ້ງຄຳຖາມ ເພີ່ມເຕີມເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ 
ໃນປະເດັນທີ່ສົນທະນາກັນ. ຄູຝຶກ ອາດອະນຸຍາດໃຫ້ມີການພັກຜ່ອນ ແລະ ຫີຼນເກມສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ ກິດຈະກຳເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດ ແລະ 
ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຫົວຂໍ້/ກິດຈະກຳ ໄລຍະເວລາ

ມື້ທີ່ 1 ການແນະນຳ ແລະ ສະເໜີສະພາບລວມຂອງການຝຶກອົບຮົມ

ສ້າງແຜນຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

30 ນາທີ

15 ນາທີ

ບົດຮຽນທີີ 1: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ມື້ທີ່ 1 ພາກ ກ: ສະພາບລວມບັນຫາ ແລະ ແນວຄິດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

ຫຼີ້ນເກມສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ

ສະເໜີບົດຮຽນ

ຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບ

ການເຮັດບົດຝຶກຫັດ

15 ນາທີ

60 ນາທີ

30 ນາທີ

30 ນາທີ

ມື້ທີ່ 1 ພາກ ຂ: ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ສະເໜີບົດຮຽນ

ຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບ

ກໍລະນີສຶກສາ

60 ນາທີ

30 ນາທີ

60 ນາທີ

ໝວດທີ 2: ອົງປະກອບດ້ານນະໂຍບາຍສິ່ງແວດລ້ອມ

ມື້ທີ່ 1 ວາລະ ກ: ການອະທິບາຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ

ກິດຈະກຳສ້າງບັນຍາກາດ

ນຳສະເໜີບົດຮຽນ

ຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບ

ເກມຄຳຖາມ

15 ນາທີ

60 ນາທີ

30 ນາທີ

20 ນາທີ

ມື້ທີ່ 2 ພາກ ຂ: ໝາກຜົນການພັດທະນາ ແລະ ນະໂຍບາຍສາກົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ນຳສະເໜີບົດຮຽນ

ຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບ

ເຮັດບົດຝຶກຫັດ: ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກິດຈະກຳ

60 ນາທີ

30 ນາທີ

30 ນາທີ
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ບົດຮຽນທີ 3: ຂື້ນແຜນງົບປະມານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ສຳລັບຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ

ມື້ທີ່ 2 ເລືອກເຄື່ອງມືດ້ານແຫຼ່ງທືນເພື່ອວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ

ນຳສະເໜີບົດຮຽນ

ຖາມ-ຕອບ

ກໍລະນີສຶກສາ

60 ນາທີ

30 ນາທີ

30 ນາທີ

ບົດຮຽນທີີ 4: ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງການພັດທະນາ– ຈາກນະໂຍບາຍ ລົງມາເປັນໂຄງການ

ມື້ທີ່ 2 ເຮັດແນວໃດຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມເປັນທຳຫຼາຍຂື້ນ

ນຳສະເໜີບົດຮຽນ

ຖາມ-ຕອບ

ການເຮັດບົດຝຶກຫັດ: ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ

60 ນາທີ

30 ນາທີ

60 ນາທີ

ມື້ທີ 2 ພິທີປິດ

ການປະເມີນຜົນ

30 ນາທີ

15 ນາທີ
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ບົດຮຽນທີ 1: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ 

ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຫຼີ້ນເກມສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ. ລະດັບລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ຄວນຈະດັດປັບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຄູຝຶກ ຄວນເຂົ້າໃຈວ່າ ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາມ ີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເຊ່ນວ່າຜູ້ມາຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ ທີ່ເຂົ້າໃຈດີ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ແຕ່ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍທີ່ 
ເປັນຕົວແທນທີ່ມາຈາກ ຂະແໜງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ ອາດ ຈະຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ 
ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້

ໃນບາດກ້າວທຳອິດ, ບົດຮຽນນີ້ ຈະໄດ້ເວົ້າເຖິງ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຫຼັງຈາກນັ້ນ  
ຈິ່ງຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ບົດຮຽນນີ້ ຍັງໄດ້ວາງພື້ນຖານຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນ 
ເອກະພາບ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນໃນການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າເປັນອົງປະກອບ ຫຼັກໃນນະໂຍບາຍ  
ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການກຳນົດ ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ການເຫັນຄວາມສຳຄັນຜົນປະໂຫຍດ ໃນການກຳນົດເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການອອກແບບ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ 
ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະມີເທົ່າທຽມກັນ.

ຈຸດປະສົງຂອງພາກ ກ:
 » ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຕົວແທນມາຈາກບັນດາກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບບັນຫາ ແລະ 

ແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

 » ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳຄັນດ້ານສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນສ້າງ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ.

 » ເພື່ອວາງພື້ນຖານວິທີການເຮັດວຽກແບບຄູ່ຮ່ວມມງານໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ 
ສາມາດແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຄວາມສາດ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງພວກເຂົາ.

 » ເພື່ອສາທິດໃຫ້ເຫັນຄວາມລຳອຽງ ແລະ ແນວຄິດທີ່ຜິດພາດ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ຈຸດປະສົງຂອງພາກ ຂ:
 » ເພື່ອແນະນຳສາຍສຳພັນລະຫວ່າງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

 » ເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການນຳເອົາວຽກງານບົດບາດ-ຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າມາເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງຂອງການອອກແບບ ແລະ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ.

 » ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິ ທີ່ເຫັນແມ່ຍິງເປັນພຽງຜູ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ມາເປັນການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການນຳໃຊ ້
ທ່າແຮງຂອງແມ່ຍິງປະກອບສ່ວນ ແລະ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກວຽກງານ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

 » ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນ.

 » ເພື່ອວາງໂຄງສ້າງ ວິທີການເຮັດວຽກແບບເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ  
ແລະ ໂຄງການ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.



9ບົດຮຽນທີ 1: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ພາກ ກ: ສະພາບລວມຂອງບັນຫາ ແລະ ແນວຄິດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງພາກນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດ ດ້ານ ບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ການວິເຄະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແລະ ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ທັງໝົດທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ລະດັບການ ສຶກສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ 
ການພິຈາລະນາເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ການນຳສະເໜີ ຕ້ອງສະເໜີສະພາບລວມຂອງ ຈຸດປະສົງ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງພາກນີ້ ກ່ອນຈະນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ແນວຄວາມຄິດຫຼັກກ່ຽວກັບ  
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ເນື້ອໃນ
ການນຳສະເໜີ ຕ້ອງກວມເອົາແນວຄວາມຄິດຫຼັກ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຕ້ອງຕອບຄຳຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 » ບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນຫຍັງ?

 » ແມ່ນຫຍັງຄືສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ?

 » ເປັນຫຍັງຈິ່ງພິຈາລະນາເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ?

 » ຄວາມເປັນທຳ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍແມ່ນຫຍັງ?

 » ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນຫຍັງ? 

 » ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນຫຍັງ?

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນຫຍັງ?
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຊີວະສາດ (ທີ່ໝາຍເຖິງ “ເພດ”), ແຕ່ໝາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ທາງດ້ານສັງຄົມ ລະຫວ່າງ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໝາຍເຖິງ ພາລະບົດບາດ, ສິດທິ, ສາຍພົວພັນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ແມ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ຖືກມອບໝາຍ 
ຢູ່ໃນສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທຳໃດໜຶ່ງ. ຄວາມໝາຍ ລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ ແລະ ຮຽນຮູ້ ຜ່ານການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ຢູ່ໃນ 
ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ. ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ບໍ່ແນ່ນອນສະເໝີໄປ, ແຕ່ມັນຈະປ່ຽນໄປຕາມການເວລາ.

ການປຶກສາຫາລື: ຄວາມໝາຍຄຳວ່າ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ຢູ່ໃນສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທຳຂອງປະເທດເຈົ້າ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 
ມີການເບິ່ງພາລະບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍແນວໃດ? ໃຫ້ຍົກຕົວຢ່າງ ແມ່ນຫຍັງເຈົ້າຄິດວ່າ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ໜ້າວຽກຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ.

ການປຶກສາຫາລືຄວາມຮັບຮູ້ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: ຍົກໃຫ້ເຫັນພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ິ່ເຮັດໃຫ້ ມີຄວາມແຕກຕ່າງ 
ລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານອາລົມ, ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຖືກກຳນົດ ຂື້ນມາໂດຍສັງຄົມ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງ 
ສະເໝີ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄວາມເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການແຕ່ງກິນ ມີຄວາມສຳພັນ ກັບການເກີດລູກ? ຖ້າແມ່ຍິງ 
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ແຕ່ງກິນ ແລະ ແຕ່ງກິນໄດ້ດີກວ່າ, ເປັນຫຍັງລາຍການປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ສະເໜີ ຢູ່ທາງໂທລະພາບສ່ວນຫຼາຍ 
ຈິ່ງເປັນຜູ້ຊາຍ?

ການນຳສະເໜ ີ
ສູງສຸດ 60 ນາທີ
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ການພົວພັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍແມ່ນຫຍັງ?
ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນກຳນົດຕາມທິດທາງ ຂອງພາລະບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄວບຄຸມ ຊັບພະຍາກອນ 
ທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ຕົວຢ່າງ, ບົດບາດລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຖືກກຳນົດໃຫ້ ຜູ້ຊາຍ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວ ແລະ 
ສ້າງລາຍຮັບ, ໃນຂະນະດຽວກັນແມ່ຍິງຖືກກຳນົດໃຫ້ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານເບິ່ງແຍງຄອບຄົວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການລ້ຽງດູລູກ. ການຈັດແບ່ງ 
ພາລະບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນ ໃນລັກສະນະນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ຍິງແມ່ນອາໄສ ແຕ່ລາຍຮັບ 
ຈາກສາມີ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຕັດສິນໃຈ ໃນລະດັບຊຸມຊົນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການພົວພັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຈິ່ງໝາຍເຖິງ ການຈັດແບ່ງອຳນາດລະຫວ່າງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ການຈັດແບ່ງ ໃນລັກສະນະນີ້ ອາດເຮັດໃຫ ້
ອຳນາດບໍ່ເທົ່າກັນ, ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການພົວພັນລະຫວ່າງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍບໍ່ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ.

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການພົວພັນ ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ, ເພາະວ່າ ການພົວພັນບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງ ຍ້ອນຕົ້ນກຳເນີດ ທາງດ້ານ ຊີວະສາດ, 
ແຕ່ພວກມັນຖືກກຳນົດໂດຍສັງຄົມ.

ຕົວຢ່າງ ການປຶກສາຫາລື: ໃນຫຼາຍສັງຄົມ, ແມ່ຍິງແມ່ນຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທາງສະບຽງອາຫານ ແລະ ການລ້ຽງດູລູກ. 
ພວກເຂົາ ອາດໃຊ້ເວລາເປັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງເພື່ອໄປເອົານຳ້ ຫຼື ຫາຟືນ ເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ ຊຶ່ງພວກເຂົາ 

 ແມ່ນອາໄສ ຢູ່ກັບ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຫຼົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຫຼົ່ານັ້ນກຳລັງຖືກຄຸກຄາມ ຈາກການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ. ແມ່ຍິງ ຍັງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວັນຈາກການແຕ່ງກິນ, ເຮັດວຽກໜັກທຸກມື້, ແລະ ມີເວລາຈຳກັດ ໃນການພັກຜ່ອນ, 
ຮຽນໜັງສື ຫຼື ຫາວຽກເຮັດງານທຳ. ພາລະບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນການເບິ່ງແຍງຄອບຄົວ ອາດເປັນສິ່ງກີດຂວງ ພວກເຂົາຈາກ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວຽກສ່ວນລວມ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ກອງປະຊຸມບ້ານ ອາດຈັດຂື້ນ 
ໃນຕອນແລງ ໃນເວລາທີ່ແມ່ຍິງຕ້ອງແຕ່ງກິນ ແລະ ເອົາລູກເຂົ້ານອນ. ພວກເຂົາອາໄສແຕ່ລາຍຮັບຈາກສາມີ ແລະ ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນ 
ການປະກອບສ່ວນຕັດສິນໃຈ ຢູ່ໃນວຽກງານສ່ວນລວມ. ນີ້ຈິ່ງເປັນສາຍເຫດ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ການພົວພັນທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນດ້ານອຳນາດ 
ເກີດຂື້ນ ພາຍໃນຄອບຄົວ.

ເປັນຫຍັງຈິ່ງພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ?
ໃນທາງປະຕິບັດ: ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງບົດບາດ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ  
ແລະໂຄງການທີ່ມີວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຄວາມສະຫຼາດດ້ານເສດຖະກິດ: ແມ່ຍິງຍັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມໃນການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ, ໂອກາດ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ການຕັດສິນໃຈ ຈິ່ງເປັນການກີດຂວາງພວກເຂົາ ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ທ່າແຮງຂອງຕົນເອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ຖ້າຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ,  
ສັງຄົມກໍ່ສູນເສຍທ່າແຮງເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະຊາກອນ ທີ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ ການພັດທະນາສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຄວາມຍືນຍົງ: ການພັດທະນາໄລຍະຍາວ ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ຖ້າທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການ ປັບປຸງ 
ຊີວິດການເປັນຢູ່. ແມ່ຍິງຄືຈຸດສູນກາງຂອງສັງຄົມ, ໃນການເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສິດສອນຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ຄວາມສຳຄັນ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ພວກເຂົາຍັງມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການໃຫ້ການສຶກສາອົບຮົມ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ. ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງບຍິງ-ຊາຍ ເປັນໃຈກາງໃນ 
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ຕາມທີ່ຮັບຮູ້ ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍພັດທະນາສະຫະສະຫວັດ13).

ສາຍເຫດຄວາມຍຸດຕິທຳ: ຄວາມສະເໝີພາບ ສຳລັບທຸກກຸ່ມຄົນສັງຄົມ ຄືຄວາມເປັນເອກະລາດຈາກບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ອາຍຸ ຫຼື ຄວາມຮັ່ງມີ 
ເປັນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ຢູ່ໃນໂຕຂອງມັນເອງ ແລະ ເປັນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.

13 ເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດເພື່ອການພັດທະນາ (MDGs) ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍລວມໄວ້ 8 ເປົ້ໝາຍ ແລະ ແຕ່ລະເປົ້າໝາຍໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ຊຶ່ງຖືກກຳນົດເປັນຫັຼກ ຖານທີ່ສຳຄັນ 
ຂອງຜົນກອງປະຊຸມສຸດຍອດດ້ານສະຫະສະຫວັດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 2000. ບັນດາເປົ້າໝາຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງ ແຕ່ລະ ປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ນຳໃຊ້ເປັນບຸລິມະສິດ ໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານ ຈາກປີ 2000 ຮອດປີ 2015. ເປົ້າໝາຍສະ ຫະສະວັດ ເພື່ອການພັດທະນາ MDGs ໄດ້ຜົນສຳເລັດໃນວາລະ 
ການພັດທະນາຫຼັງປີ 2015 ແລະ ໄດ້ສ້າງເປົ້າ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໄວ້ 17 ເປົ້າໝາຍ (SDGs).



11ບົດຮຽນທີ 1: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ

ການປຶກສາຫາລື: ເປັນຫຍັງບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນ? ປັດໄໄຈອຶ່ນໆທາງສັງຄົມມີຫຍັງແດ່ ທີ່ເທົ່າທຽມກັນ?

ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມເປັນທຳ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ?
ຄວາມເປັນທຳລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນຂະບວນການສ້າງລະດັບຂອບເຂດການປະຕິບັດ ສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ຊຶ່ງໝາຍເຖິງຄວາມຍຸດຕິທຳ 
ຂອງການປະຕິບັດ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ອາດຈະລວມເອົາການປະຕິບັດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ຫຼື ການປະຕິບັດ 
ທີ່ແຕກຕ່າງ ແຕ່ຕ້ອງ ຄຳນຶງເຖິງ ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ໃນດ້ານສິດທິ, ຜົນປະໂຫຍດ, ພັນທະ ແລະ ໂອກາດ (ຄຳແນະນຳ 5). ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເກີດມີ 
ຄວາມເປັນທຳ, ນະໂຍບາຍຈະຕ້ອງມີການຊົດເຊີຍ ຕໍ່ການແບ່ງແຍກໃນສັງຄົມ ແລະ ປະຫວັດສາດຜ່ານມາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງເສຍໂອກາດ ໃນການ 
ເຂົ້າເຖິງລາຍຮັບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເປັນທຳລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈິ່ງລວມເຖິງຄວາມຍຸດຕິທຳ ລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ 
ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ (ຄຳແນະນຳ 7). ຄວາມເທົ່າທຽມລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຈິ່ງນຳໄປສູ່ ຄວມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍີງ-ຊາຍ 
(ຄຳແນະນຳ 6).

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໝາຍເຖິງ ຄວາມມີສິດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ ລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ແລະ 
ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ. ແນວຄວາມຄິດນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ມະນຸດທັງໝົດມີສິດເສລີພາບທີ່ຈະພັດທະນາ ແລະ ຊອກຫາທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ ຕົນເອງ; 
ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານບົດບາດທາງເພດ, ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານການປະພຶດ, ຄວາມປາຖະນາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ 
ກໍ່ຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາ, ຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າ ແລະ ການປະຕິບັດ ທີ່ເທົ່າທຽມກັນ (ຄຳແນະນຳ 4). ຄວາມເທົ່າທຽມກັນບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ 
ຕ້ອງເປັນຄືກັນ, ແຕ່ວ່າ ສິດທິ, ຄວາມຮັບຜິຊອບ ແລະ ໂອກາດ ບໍ່ຄວນຂື້ນກັບວ່າພວກເຂົາເກີດມາເປັນແມ່ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍ (ຄຳແນະນຳ 5).

ການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ນະໂຍບາຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຍົກລະດັບ 
ດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ.ໃນສັງຄົມສ່ວນຫຼາຍ, ໃນອະດີດຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ແມ່ຍິງ 
ຈະຖືກແຍກອອກ ຫຼື ດ້ອຍໂອກາດ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. 
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເທົ່າທຽມກັນ ຈາກການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ, ບັນດານະໂຍບາຍ ຕ້ອງເລັ່ງໃສ່ 
ການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ຊຶ່ງປົກກະຕິແມ່ຍິງຈະເປັນຜູ້ເສຍໂອກາດ.14 ວິທີໜຶ່ງໃນການຍົກບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນການ ອອກແບບມາດຕະການ 
ທີ່ເນັ້ນໃສ່ແມ່ຍິງ ແລະ ສະໜັບ ສະໜູນພວກເຂົາ ໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງກີດຂວາງທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ 
ໃຫ້ດີຂື້ນ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ຈິ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນທຳ ແລະ 
ຄວາມສະເໝີພາບ. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໝາຍເຖິງການທ່ວງດຶງຄວາມບໍ່ດຸນດ່ຽງ ທາງດ້ານ ສິດອຳນາດ ແລະ ສ້າງສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ 
ໃນການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຈັດການຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງພວກເຂົາ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານເພດ.

ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ຕາມທຳມະຊາດແລ້ວ ແມ່ຍິງຕ້ອງເປັນເພດອ່ອນແອ ຫຼື ມີຄວາມສາມາດດ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. ແຕ່ພວກເຂົາຈະຖືກຈຳກັດ  
ໂດຍສິ່ງກີດຂວາງຈາກດ້ານບົດບາດທາງເພດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງພວກເຂົາ ທີ່ກີດຂວາງພວກເຂົາ ໃນການ ຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ 
ການສ້າງລາຍຮັບ ເທົ່າທຽມກັບຜູ້ຊາຍ, ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ. ປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ຍິງເປັນພວກທີ່ມັກຮຽນຮູ້, ຍອມຮັບ  
ແລະ ສ້າງບົດບາດຕໍ່ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ທີ່ພວກເຂົາຄິດວ່າຈະມີສິ່ງກີດຂວາງ ພວກເຂົາ. 

14 L. Aguilar Revelo. 2009. ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. San José, Costa Rica: ສະຫະພາບລະຫວ່າງປະເທດ ສຳລັບ ການອະນຸລັກທຳມະຊາດ, 
ແຜນງານພັດທະນາ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍໂລກ ແລະ ພັນທະມິດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ12

ການສົນທະນາ: ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນບັນຫາຂອງແມ່ຍິງບໍ່? ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
 ໝາຍເຖິງ ຄວາມເປັນທຳສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ຜູ້ຊາຍ ກໍ່ມັກຖຶກຈຳກັດ ດ້ວຍພາລະບົດບາດຂອງພວກເຂົາເອງເຊັ່ນກັນ, ຕົວຢ່າງ, 

ພວກເຂົາມັກຈະຖືກເຍາະເຍີ້ຍຈາກໝູ່ເພື່ອນ ຖ້າພວກເຂົາ ລາພັກວຽກເພື່ອມາເບິ່ງແຍງລູກ, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ແມ່ຍິງສາມາດ
ລາພັກວຽກມາເບິ່ງແຍງລູກໄດ.້ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມແຕກຕ່າງ ດ້ານພາລະບົດບາດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ພ້ອມທັງ ຂໍ້ກີດກັ້ນ 
ທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ ແມ່ຍິງ ເປັນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຫຼາຍກວ່າ ຕົວຢ່າງ ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ 
ດ້ານສິດໃນການຄອບຄອງຊັບສົມບັດ ແລະ ຄ່າແຮງງານ. ເພື່ອສ້າງຍົກລະດັບບົດບາດໃຫ້ແມ່ຍິງ, ພວກເຂົາຕ້ອງ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ 
ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອລົບລ້າງບັນຫາຂໍ້ກີດກວາງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ  
ຈິ່ງບໍ່ແມ່ນບັນຫາຂອງແມ່ຍິງຢ່າງດຽວ; ແຕ່ວ່າ ການສ້າງຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະເພາະ 
ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຫຼາຍກວ່າ ເພື່ອຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ ການຈຳແນກລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.

ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນຫຍັງ?
ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນການສົ່ງເສີມ ໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຂະບວນການວາງແຜນກິດຈະກຳແຕ່ລະອັນ ລວມທັງ 
ການສ້າງ ນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ຢູ່ທຸກຂົງເຂດ ແລະ ທຸກລະດັບ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ. 
ຊຶ່ງເປັນຍຸດທະສາດ ທີ່ເອົາໃຈໃສ່ ປະສົບການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ 
ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ ໃນຂົງເຂດວຽກການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະໂຫຍດເທົ່າທຽມກັນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ເປັນການກຳຈັດປັດເປົ່າຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ. ເປົ້າໝາຍຫຼັກກໍ່ເພື່ອໃຫ້ັບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ 
ຍິງ-ຊາຍ (ຄຳແນະນຳ 8).

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ເປັນເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍ—ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນຍຸດທະສາດ ຫຼື ເຄື່ອງມື ເພື່ອໃຫ້ບັນລ ຸ
ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ. ເນື່ອງຈາກການແບ່ງແຍກທາງສັງຄົມເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຖືກກີດກັ້ນການມີສ່ວນຮ່ວມຕັດສິນໃຈ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຕັກໂນໂລຊີ 
ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ດັ່ງນັ້ນ ການສ້າງມາດຕະການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ 
ຍິງ-ຊາຍ. ການພິຈາລະນາເຖິງບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊັ່ນ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ຈິ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າໃນ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ.

ການພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງໂຄງການ  ແລະ/ຫຼື ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນມີຄວາມຈຳເປັນ 
ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການວິເຄາະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊິ່ງເປັນບາດກ້າວທຳອິດ ໃນການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ 
ຈະຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໃຈບົດບາດ ແລະ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ວ່າຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ແມ່ຍິງ 
 ແລະ ຜູ້ຊາຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ບາດກ້າວທຳອິດ ຂອງການເຊື່ອສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈິ່ງແມ່ນການວິເຄາະ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອກຳນົດໃຫ້ເຫັນ ບົດບາດ ແລະ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຍິິງ-ຊາຍ ໂດຍພື້ນຖານ. ຫາກປາສະຈາກການວິເຄາະທີ່ມີເປົ້າໝາຍ,  
ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຫັນຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ຫຼືຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນນັ້ນຫຼາຍຂື້ນຍ້ອນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ. ການເຊື່ອມສານບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າບັນຈຸຢູ່ໃນນະໂຍບາຍສາມາດແກ້ໄຂຄວາມມືດບອດທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍງານ ແມ່ນການປະຕິບັດ 
ຕົວຈິງ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອບັນລຸ ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈະໄດ້ສົນທະນາລະອຽດຕື່ມ 
ໃນບົດຮຽນທີ 4.

ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນຫຍັງ?
ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນການສຶກສາ ແບບແຍກເພດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫັນ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການ, 
ຄວາມສົນໃຈ, ອັດຕາການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາ, ການຄວບຄຸມຊັບສິນ, ອຳນາດ 
ການຕັດສິນໃຈ, ແລະ ອື່ນໆ. ຈຸດປະສົງເບື້ອງຕົ້ນຂອງການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນເພື່ອ ກຳນົດ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ແກ້ໄຂ ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ 
ທີ່ເກິດຈາກ ສະຖານະພາບຍິງ-ຊາຍ, ບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການພົວພັນ.

ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອກຳນົດບົດບາດຂອງຍິງ-ຊາຍ, 
ຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈິ່ງນຳເອົາ ໄປອອກແບບມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ທັງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ມາດຕະການນັ້ນ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະມີປະສິດທິພາບ. 



13ບົດຮຽນທີ 1: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ

ຕົວຢ່າງການສົນທະນາ: ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍທີ່ຕ່າງກັນໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ ມີຫຍັງແດ່ 
ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນຫຍັງແດ່ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເທົ່າທຽມກັນຈາກລະບົບ
ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ? ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລະບົບການຂົນສົ່ງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ ລະບົບ ດັ່ງກ່າວ ຕອບສະໜອງໄດ ້
ຄວາມຈຳເປັນຂອງແຕ່ລະຄົນ ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ?

ສຳລັບ ໂຄງການທີ່ຈະພັດທະນາລະບົບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະແບບຍືນຍົງ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 
ຄວາມສົນໃຈຂອງກຸ່ມປະຊາກອນ ໂດຍມີການແຍກເພດ. ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາດຈະເດີນທາງໂດຍນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງແຕກຕ່າງກັນ ແລະ 
ເວລາຕ່າງກັນ; ແມ່ຍິງ ອາດຈະຕ້ອງການລະບົບການຂົນສົ່ງ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ, ໄປຊື້້ເຄື່ອງ 
ແລະ ໄປຮັບ-ສົ່ງລູກຈາກໂຮງຮຽນ ໃນເສັ້ນທາງດຽວກັນ. ຢູ່ໃນສັງຄົມຫຼາຍປະເທດ ແມ່ຍິງ ຮູ້ສຶກບໍ່ປອດໄພໃນການເດີນທາງຕອນ 
ກາງຄືນ ຖ້າວ່າ ສະຖານນີການຂົນສົ່ງ ບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ມີພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ. ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການ  
ແລະ ຄວາມສົນໃຈ ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນການອອກແບບໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ກຸ່ມຄົນສູງອາຍຸ ແລະ  
ເດັກນ້ອຍ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຍດ ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ຈາກການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ.

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງສາມາດເພີ່ມ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບສ້າງຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບເນື້ອໃນຂອງປະເທດນັ້ນ. 
ສຳລັບ ຂໍ້ມູນສະເພາະແຕ່ລະປະເທດ ສາມາດສຶກສາໄດ້ຈາກບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ15 ແລະ 
ຈາກຖານຂໍ້ມູນອື່ນໆຕື່ມອີກ.

ຖາມ ແລະ ຕອບ
ສົນທະນາກັບນັກສຳມະນາກອນ ເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ເນື້ອໃນຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, 

 ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງສາມາດ 
ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນປະເທດຂອງຕົນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ
ທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດໃນການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນລະບັບນະໂຍບາຍ ແມ່ນຫຍັງ? ຂາດຄວາມຮູ ້

ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ມີພຽງພໍ ຫຼືບໍ່? ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນພາລະ 
ບົດບາດຂອງກະຊວງ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ ຫຼືບໍ່? ແມ່ຍິງໄດ້ຖຶກກີດກັ້ນຈາກການຕັດສິນແກ້ໄຂບັນຫາຫຼືບໍ່?

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍມີຄວາມສຳຄັນຫຍັງແດ່ສຳລັບສັງຄົມ? ທ່ານຄິດວ່າ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ມີບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບແນວໃດ?  
ທ່ານ ເຫັນວ່າ ໃນປະເທດຂອງທ່ານ ມີບ່ອນໃດທີ່ເກີດມີຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ? ອັນໃດເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບການເຊື່ອມສານ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນປະເທດຂອງທ່ານ? ອັນໃດເປັນ ອັກ ຄະ ຕິິ ທີ່ທ່ານ ພົບພໍ້ ຕົວຢ່າງ ໃນເວລາການຕັດສິນແກ້ໄຂບັນຫາ ຖ້າວ່າມີການຍົກເລື່ອງ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂື້ນມາ?

15 ທະນາຄານໂລກ. ສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານຄວາມເທົ່າທຽມກັນ. ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ເວບໄຊ: http://datatopics.worldbank.org/gender/

ນຳໃຊ້ເວລາ. 30 ນາທີ 
ຖາມ & ຕອບ



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ14

ບົດຝຶກຫັດ: ພະລັງການຍ່າງ

ເກມນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດຂອງ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການແບ່ງແຍກທາງດ້ານສັງຄົມ. ໃຫ້ຍ້າຍໂຕະ ແລະ ຕັ່ງ ອອກຈາກທາງຍ່າງ. 
ບໍ່ໃຫ້ອະທິບາຍຍາວ, ແຈກຢາຍເຈັ້ຍທີ່ມີບົດບາດຕ່າງໆສົມມຸດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ສະແດງໄວ້ໃຫ້ນັກສຳມະນາ ກອນຄົນລະໃບ (ສັງເກດ 
ດ້ານລຸ່ມນີ້)-ບົດບາດຕ່າງໆ ດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້. ນັກສຳມະນາກອນທັງໝົດ ຈະຢືນເປັນແຖວດຽວກັນ ຢູ່ກາງຫ້ອງຮຽນ (ພວກເຂົາທັງໝົດ 
ເລີ່ມຈາກເທົ່າທຽມກັນ). ໃນຊ່ວງເຮັດບົດຝຶກຫັດ, ຕ້ອງອ່ານຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທຳ ຫຼື ທາງເລືອກ (ສັງເກດເບິ່ງດ້ານລຸ່ມນີ້) 
ດ້ວຍນໍ້າສຽງອັນຈະແຈ້ງແລະ ຖາມນັກສຳມະນາກອນວ່າ ພວກເຂົາ ເຫັນດີນຳເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຄວາມນັ້ນຫຼືບໍ່ ໂດຍການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ 
(ຖ້າເຫັນດີ) ຫຼື ຖອຍຫຼັງ (ຖ້າບໍ່ເຫັນດີ). ຖ້າເຫັນດີແດ່ ແລະ ບໍ່ເຫັນດີແດ່ ໃຫ້ຢູ່ບ່ອນເກົ່າ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສົນທະນາກັນໃນການເຮັດບົດຝຶກຫັດນີ້.

ຫຼັງຈາກທີ່ອ່ານຂໍ້ຄວາມທັງໝົດແລ້ວ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນ ກໍ່ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປທົ່ວຫ້ອງແລ້ວ, ຈົ່ງໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນລໍຖ້າຢູ່ຈຸດທີ່ແຕ່ລະ 
ຄົນຢູ່. ກ່ອນອື່ນ ຄູຝຶກ ຖາມນັກສຳມະນາກອນທີ່ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ວ່າ ຮູ້ສຶກແນວໃດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ນັກສຳມະນາກອນ ຫັນໜ້າໄປຫາກຸ່ມຄົນໃນຫ້ອງ 
ແລ້ວບອກເຖິງບົດບາດຂອງຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າ ເປັນຫຍັງ ຕົນເອງ ຈິ່ງໄປຢູ່ຂ້າງໜ້າ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ກໍ່ຖາມກຸ່ມນັກສຳມະນາກອນ 
ທີ່ຢູ່ບ່ອນກາງວ່າ ພວກເຂົາ ຮູ້ສຶກແນວໃດ ພ້ອມທັງໃຫ້ລາຍລະອຽດເຖິງບົດບາດສົມມຸດຂອງພວກເຂົາ (ທ່ານ ຮູ້ສຶກແນວໃດ ເມື່ອເຫັນຄົນອື່ນ 
ເດີນອອກໜ້າທ່ານ?).

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຝຶກຫັດນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ໃນສັງຄົມ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຍິງ-ຊາຍ 
ກຳນົດໂອກາດ ແລະ ທາງເລືອກ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນ ກໍ່ເປັນສາຍເຫດຂອງການແບ່ງແຍກ. ບົດຝຶກຫັດນີ້ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ມີຜົນຕອບຮັບກັບທຸກບັນຫາຂອງສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ຫຼື ຄວາມທຸກຍາກ. 

ຕົວຢ່າງຫຼີ້ນເກມບົດບາດພະລັງການຢ່າງ: (ປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງປະເທດ)

• ຊາວນາເພດຍິງ, ອາຍຸ 17 ປີ, ມາຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ

• ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ເປັນເພດຊາຍ, ອາຍຸ 32 ປີ, ຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານ 

• ແມ່ຍິງແຕ່ງງານແລ້ວ, ອາຍຸ 35 ປີ, ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດ

• ເດັກຍິງ, ອາຍຸ 16 ປີ ທີ່ເບິ່ງແຍງແມ່ຂອງຕົນ ເຊິ່ງກຳລັງປ່ວຍ

• ສະມາຊິກສະພາເພດຍິງ, ອາຍຸ 45 ປີ, ຢູ່ ໃນເມືອງ

• ຜູ້ພິພາກສາເພດຊາຍທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອາຍຸ 45 ປີ ຢູ່ ໃນເມືອງ

• ພະນັກງານເພດຊາຍທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສານຕັດສິນ, ອາຍຸ 55 ປີ, ຢູ່ ໃນເມືອງ 

• ແມ່ຄ້າ, ອາຍຸ 35 ປີ, ບໍ່ທັນແຕ່ງງານເທື່ອ

• ຄົນຂັບລົດແຕັກຊີ້ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 40 ປີ, ມີລູກ 3 ຄົນ

ຂໍ້ຄວາມຂອງເກມພະລັງການຍ່າງ: (ປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບເນື້ອຫາຂອງປະເທດ)

• ຂ້ອຍ ສາມາດມີອຳນາດໃນການຕັດສິນແກ້ໄຂບັນຫາ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.

• ຂ້ອຍ ສາມາດລົງຄະແນນສຽງໃຫ້/ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແລ້ວ. 

• ຂ້ອຍ ມີເວລາ ແລະ ໂອກາດທີ່ຈະເບິ່ງໂທລະພາບ, ຟັງວິທະຍຸ ຫຼື ອ່ານໜັງສືພິມ.

• ຂ້ອຍ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການເງິນຈຸນລະພາກ ຫຼື ເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍ. 

• ຂ້ອຍ ສາມາດຊື້ອາຫານທີ່ຂ້ອຍມັກ. 

• ຂ້ອຍ ສາມາດຊື້ອຸປະກອນຄຸມກຳເນີດໄດ້.

ນຳໃຊ້ເວລາ ປະມານ 30 ນາທີ



15ບົດຮຽນທີ 1: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ

• ຂ້ອຍ ສາມາດຕັດສິນວາງແຜນຄອບຄົວ/ເລືອກທີ່ຈະນຳໃຊ້ວິທີການຄຸມກຳເນີດ.

• ຂ້ອຍ ເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຫຼື ຈະເຂົ້າ ໂຮງຮຽນອື່ນໆ.

• ຂ້ອຍ ສາມາດຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວໃຫ້ແກ່ຂ້ອຍເອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍໄດ້ໃນໂຮງໝໍເອກະຊົນ.

• ນັກສ້າງນະໂຍບາຍ/ຜູ້ນຳຊຸມຊົນ/ກຸ່ມຄົນສູງອາຍຸໃນບ້ານ ຮັບຟັງແນວຄວາມຄິດຂອງຂ້ອຍ.

• ຂ້ອຍ ບໍ່ເຄີຍຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື ທາງເພດ.

• ຂ້ອຍ ສາມາດກິນອາຫານໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄາບ ຕໍ່ ມື້.

• ຂ້ອຍ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກໄພທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ: ພະຍຸ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ.

• ຂ້ອຍ ມີດິນ/ເຮືອນ/ທຸລະກິດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດຝຶກຫັດ Powerwalk ປັບມາຈາກປຶ້ມຄູ່ມືສຳລັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງ GIZ.

ພາກ ຂ: ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ຫຼັງຈາກສຳເລັດພາກນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈະສາມາດອະທິບາຍໄດ້ເຖິງສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
 ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ບົດຮຽນນີ້ ຄວນເນັ້ນໃສ່ບົດບາດຂອງຍິງ-ຊາຍ ມີຜົນອິດທິພົນແນວໃດ 

ຕໍ່ເພດຍິງ ໃນການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແມ່ຍິງ ມີທ່າແຮງສະເພາະແນວໃດ 
ຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ແລະ ມາດຕະ 
ການດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ມີຄວາມຈຳເປັນແນວໃດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງບົດບາດ

ຍິງ-ຊາຍ. ພາກນີ້ ໄດ້ວາງກອບເນື້ອຫາໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມາຈາກກະຊວງສິ່ແວດລ້ອມ, ບັນຫາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງແມ່ຍິງ  
ເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ເພື່ອໃຫ້ກຳນົດເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ  
ໂຄງການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ບົດຮຽນນີ້ ຍັງມີບັນດາກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ຕົວຢ່າງ ທີ່ສາມາດນຳມາດັດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຂອງປະເທດ 
ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຫົວຂໍ້
 » ຄວາມຈຳເປັນຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນສະພາບ  ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຫຍັງແດ່?

 » ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນສະພາບ  ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຫຍັງແດ່?

• ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ມີຜົນກະທົບແນວໃດແດ່ຕໍ່ແມຍ່ິງ?

• ແມ່ຍິງ ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ແນວໃດແດ່?

• ມາດຕະການຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຜົນກະທົບແນວໃດແດ່ຕໍ່ແມ່ຍິງ? 

 » ເປັນຫຍັງ ຈິ່ງຕ້ອງກຳນົດເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

 » ພວກເຮົາ ຈະກຳນົດເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ແນວໃດ?

ໃຊ້ເວລາປະມານ  
60 ນາທີ ນຳສະເໜີ



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ16

ເປັນຫຍັງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?
ເປັນຫຍັງຈິ່ງຕ້ອງເອົາເນື້ອໃນຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

 » ບົດບາດຍິງ-ຊາຍເປັນປັດໄຈໜຶ່ງ ທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ເຊັ່ນ: ອາຍຸ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີທາງເສດຖະກິດ. ໂດຍຄືກັນກັບປັດໄຈ 
ທີ່ພົວພັນເຖິງຫຼາຍຂະແໜງການອື່ນໆ, ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕ້ອງໄດ້ນຳເຂົ້າມາພິຈາລະນາ ເມື່ອມີການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ. ບັນດາມາດຕະການ ດັ່ງກ່າວ ສາມາດມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ມາດຕະການ ເຫລົ່ານັ້ນ ໄດ້ກຳນົດ 
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງກຸ່ມຄົນ ດັ່ງກ່າວ. 

 » ຄວາມເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເປັນທັງເປົ້າໝາຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດເປົ້າໝາຍດ້ານການພັດທະນາ 
ແບບຍືນຍົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຍັງເປັນປະເດັນທີ່ມີການພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ 
ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຈະຖືກກຳນົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາປະເທດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງການ.  

 » ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ຄວາມມີປະສິດທິຜົນຂອງມາດຕະການ 
ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຫຍັງແດ່?
ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການດຳເນີນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດສັງລວມໂດຍຫຍໍ້ ໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1) ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ແຕກຕ່າງກັນ.

2) ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ມີວິທີການແຕກຕ່າງກັນໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

3) ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຜົນກະທົບແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ.

ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ແຕກຕ່າງກັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນລະດັບໂລກ, ແຕ່ມັນສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ກຸ່ມຄົນຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ແລະ ບັນດາກຸ່ມຄົນ ດັ່ງກ່າວ 
ທີ່ມີຄວາມສາມາດແຕກຕ່າງກັນໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ທີ່ກຳນົດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ຢູ່ໃນສັງຄົມໃດໜຶ່ງ ໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນໃນການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ທີ່ມີຜົນມາຈາກການປ່ຽນແປງທາງ 
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຮັດໃຫ້ເປັນອຸປະສັກໃນການມີສ່ວນຮ່ວມສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ນຳໄປສູ່ຄວາມອາດສາມາດທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ຫຼືເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນ ໂດຍທຳມະຊາດແລ້ວ ແມ່ຍິງ ບໍ່ໄດ້ອ່ອນແອ ກວ່າຜູ້ຊາຍ. ແຕ່ວ່າແມ່ຍິງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແມ່ຍິງທີ່ທຸກຍາກປະເຊີນໜ້າກັບ 
ການແບ່ງແຍກທາງສັງຄົມ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ ກາຍເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມບອບບາງຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ປົກປິດຄວາມ
ອາດສາມາດຂອງແມ່ຍິງທີ່ຈະປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ແມ່ຍິງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຫຼາຍດ້ານຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ເນື່ອງມາຈາກພາລະບົດບາດ ແລະ ສະຖານະພາບໃນສັງຄົມ. ສຳລັບ ແມ່ຍິງທີ່ທຸກຍາກ ສ່ວນຫຼາຍຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການສຶກສາ 
ແລະ ການສົ່ງເສີມດ້ານອື່ນໆ ພ້ອມທັງ ລາຍໄດ້ຕ່າງໆ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ມີຄວາມບອບບາງຫຼາຍຂື້ນຕໍ່ໄພພິດບັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ນໍ້າຖ້ວມ, 
ຜົນຜະລິດເສຍຫາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມຈຳກັດໃນການຕອບສະໜອງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ. ແມ່ຍິງ ມີຄວາມຈຳກັດໃນ 
ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ ແຕ່ ແມ່ຍິງມີໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ພະລັງງານໃນຄອບຄົວ ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາ ມີຂີດຄວາມສາມາດຈຳກັດ ທີ່ຈະປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການຟື້ນຟູຈາກໄພພິບັດ 
ຫຼື ການປັບຕົວແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມ. 

 » ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ບໍ່ມີຄວາມບອບບາງຕໍ່ຜົນກະທົບດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດກວ່າຝ່າຍໃດຝ່າຍນຶ່ງ 
ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຊີວະສາດ ຫຼື ຄວາມອ່ອນແອ “ໂດຍທໍມະຊາດ”.

 » ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍສັງຄົມເປັນຕົວກຳນົດ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເໜືອນ ຕົວຜັນແປໃຫ້ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແຕກຕ່າງກັນຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.



17ບົດທີ 1: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

 »  ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ແຕ່ຄວາມບອບບາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຮັດໃຫ້ເກິດຄວາມສ່ຽງວ່າຈະເຮັດໃຫ້
ແມ່ຍິງ ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ.

 » ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍຫຼາຍຂື້ນ.

 » ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຫຼາຍຂື້ນຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ.

ຕົວຢ່າງສົນທະນາ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ກະສິກຳ: ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ຍິງ ເປັນຜູ້ ຮັບຜິດຊອບວຽກຄອບຄົວ 
ແລະ ການຊອກຫາອາຫານໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍ ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະໄປຊອກວຽກເຮັດງານທຳ ປະກອບອາຊີບ. ແມ່ຍິງ  
ເປັນຜູ້ ຮັບຜິດຊອບຊອກຫາໄມ້ຟືນ ແລະ ພືດພັນທັນຍາຫານ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ກັບຄອບຄົວ 
ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນທຳມາຫາກິນ ໂດຍອາໃສ ທຳມະຊາດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ປ່າໄມ້, ແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ເມື່ອຊັບພະຍາກອນ 
ທຳມະຊາດມີການປ່ຽນແປງ ເນື່ອງຈາກມີການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແມ່ຍິງ ຈະຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄກ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂື້ນໃນ 
ການຊອກຫາແຫຼ່ງສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ. ການໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂື້ນ ໃນການຊອກຢູ່ຫາກິນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ ແມ່ຍິງ 

 ມີເວລາໜ້ອຍລົງໃນການປະກອບອາຊີບຮັບຈ້າງ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ແບບທົ່ວໄປ, ສະນັ້ນ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ມີຄວາມອາດສາມາດຕອບໂຕ ້
ໜ້ອຍລົງ ແລະ ເພິ່ງພາຜູ້ຊາຍຫຼາຍຂື້ນ ຈິ່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ກໍ ຖືກ ກີດກັ້ນແມ່ຍິງ 
ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ຢູ່ໃນລະດັບບຄອບຄົວ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ, ເຮັດໃຫ້ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງ ຍາ ກ 
ໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ດ້ານມາດຕະການຕອບໂຕ້ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ຕົວຢ່າງສົນທະນາ-ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຈັດການຄວາມສ່ຽງດ້ານໄພພິບັດ: ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ໄດ້ທຳລາຍ 
ຜົນລະປູກ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ມີພາລະແບກຫາບຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍສະເພາະການ ຊອກຫາ ສະບຽງອາຫານ 
ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ, ການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂານາໄມ, ແລະ ບາງຄັ້ງອາດເຖິງສູນເສຍຊີວິດຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ.  
ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ແມ່ຍິງ ສູນເສຍເວລາ ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ເພີ້ມພາລະໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ 
ເນື່ອງຈາກແມ່ຍິງ ເປັນຜູ້ທີ່ ໄປຕັກນໍ້າ, ຫາຟືນ ແລະ ເກັບຜັກ ຫັກໜໍ່. ໃນຂະນະດຽວກັນ ການຈຳກັດ ໃນການເຂົ້າເຖິງ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ 
ຫຼື ແຫຼ່ງລາຍຮັບ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ຫຼັງ 
ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ. ບາງຄັ້ງຂໍ້ຈຳກັດດ້ານວັດທະນາທຳຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມ 
ບອບບາງຂອງແມ່ຍິງຫຼາຍຂື້ນ. ຕົວຢ່າງ: ຢູ່ປະເທດ ບາງກາລາເດສ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ເປັນໄພຂົ່ມຄູ່ທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂື້ນ ແຕ່ວ່າ ບາງຄັ້ງ 
ແມ່ຍິງ ມີຄວາມຢ້ານກົວ ຫຼື ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໜີອອກຈາກບ້ານເຮືອນ ພຽງລຳພັງ ເພື່ອຊອກຫາສະຖານທີ່ຫຼົບໄພຈາກລົມພະຍຸ 
ຖ້າບໍ່ມີສາມີຂອງຕົນໄປນຳ.

ເພດຍິງ ສາມາດປະກອບສ່ວນແນວໃດແດ່ໃສ່ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?
ສຳລັບ ສາຍພົວພັນທີສອງ ນອກຈາກຜົນກະທົບ, ການປ່ຽນແປງ 

ດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ມີຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ແລ້ວຍັງ ແມ່ນ 
ຜົນກະທົບໄລຍະຍາວ ທີ່ມີແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ເນື່ອງຈາກການ 
ປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

ເແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ສະແດງວິທີການແຕກຕ່າງກັນສຳລັບ 
ການຕອບໂຕ້ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງ 
ຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນ ມີວິທີການສະເພາະ 
ສຳລັບການຈັດການກັບຊັບພະຍາກອນ ທີ່ພວກເຂົາອາໃສ 
ເພື່ອເປັນແຫ່ຼງສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນແຫ່ຼງພະລັງງານຂອງ 
ຄອບຄົວ. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງແມ່ຍິງໃນການປັບຕົວ 
ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ການຈັດ ການຊັບພະຍາກອນ ຍັງບໍ່ທັນຖືກ ຮັບຮູ້ ແລະ 
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ມາດຕະການ ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນ ຕົ້ນຕໍ່ ແມ່ນແນໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ 
ອາຍພິດ ເຊິ່ງເກີດມາຈາກການເຜົາໃໝ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອເປັນພະລັງງານ  
ຫຼື ການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເກີດຈາກການຜະລິດກະສິກຳ.

ການປັບຕົວ ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການໃນການປັບປ່ຽນການປ່ຽນແປງຕົວຈິງ  
ຫຼື ການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບ 
ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດໃນການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ແລະ ສາຍເຫດ ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງ ບົດທີ 2.



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ18

ໜ້າເສຍດາຍທີ່ທ່າແຮງຂອງແມ່ຍິງ ເຊິ່ງຖືເປັນ “ຕົວຜັນແປທີ່ສຳຄັນ” ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງພວກເຂົາ ເຊິ່ງເປັນຄືຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ 
ໄດ້ຖືກປ່ອຍປະ, ບໍ່ໄດ້ນຳມາພິຈາລະນາເຂົ້າໃນວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ແຕ່ວ່າ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງແມ່ຍິງ ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເນື່ອງຈາກ ຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນສະເພາະຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ 
ລວມທັງໂຄງປະກອບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແລະ ຍັງຈະເປັນການປະເມີນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ 
ແລະ ກຳນົດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນທຸກລະດັບ. ສຳລັບ ປັດໃຈຕ່າງໆສະເພາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດໃຫ້ກວມທັງໝົດ ເມື່ອເຮັດການຈຳແນກຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ 
ອາກາດ ແລະ ເມື່ອມີການນຳນົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ.

 »  ແມ່ຍິງ ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນສະເພາະ ທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

 »  ເແມ່ຍິງ ສາມາດເປັນຕົວປ່ຽນທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປ້ອງກັນ 
ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ.

 »  ເນື່ອງຈາກແມ່ຍິງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ການເພິ່ງພາອາໃສຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ດັ່ງນັ້ນ ແມ່ຍິງ 
ຈິ່ງມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດຂອງພວກເຂົາ.

 »  ແມ່ຍິງ ຢູ່ແຖວໜ້າໃນການຕໍ່ສູ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ໃຫ້ສາມາດ 
ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

 »  ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ ເຊິ່ງບໍ່ຮັບຮູ້ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ 
ມີຊ່ອງຫວ່າງກ້ວາງອອກ.

 »  ວຽກງານດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ບໍ່ຈຳກັດໃສ່ມາດຕະການດ້ານປັບຕົວ ແລະ 
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານໄພພິບັດ.

ຕົວຢ່າງສົນທະນາ - ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ: ການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການນຳໃຊ້ພະລັງງານໃນຄົວເຮືອນ  
(ເຕົາໄຟ, ການເຜົາໃໝ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ເສດພືດຕ່າງໆ) ແລະ ການກະສິກຳຂະໜາດນ້ອຍ (ອາຍແກັດທີ່ເກີດຈາກການລ້ຽງສັດ  
ຫືຼ ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ) ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນລົງໄດ້ ຖ້າວ່າ ແມ່ຍິງ ທີ່ຈັດການນຳໃຊ້ພະລັງງານໃນຄົວເຮືອນ, ການລ້ຽງສັດ ແລະ ພືດ ມີເທັກໂນ 
ໂລຊີ ທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃນການເຮັດການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ມີການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອນຳພາຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ໄປສູ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ຕົວຢ່າງ: ເຄື່ອງຍ່ອຍສະຫຼາຍ16 
ເປັນເທັກໂນໂລຊີີ ແບບງ່າຍໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ອາຍພິດ ທີ່ເກີດຈາກສິ່ງເສດເຫືຼອຂອງການລ້ຽງສັດໃນການປຸງແຕ່ງ 
ອາຫານ ຫືຼ ເປັນພະລັງງານ. ເຄື່ອງຍ່ອຍສະຫຼາຍ ດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍຖັງ ທີ່ເຮັດມາຈາກ ແກ້ວເສັ້ນໄຍ ຫືຼ ເປັນອຸມົງດິນຈີ່ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 
ຈະເອົາສິ່ງເສດເຫືຼອຈາກການລ້ຽງສັດ ແລະ ເສດພືດຕ່າງໆ ໃສ່ໄວ້ໃນນັ້ນ. ໂດຍປະສົມກັບນໍ້າ ສິ່ງເສດເຫືຼອ ດັ່ງກ່າວ ຍ່ອຍສະຫຼາຍ 
ຕາມຂະບວນການທຳມະຊາດ ເຊິ່ງຈະປ່ອຍອາຍອອກ. ອາຍດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກກັກໄວ້ໃນຖັງ ແລະ ປ່ອຍໄປຕາມທໍ່ແກັດ ເຊິ່ງເປັນພະລັງງານ 
ໃຫ້ແກ່ເຕົາໄພແຕ່ງກິນ. ແມ່ຍິງ ທີ່ໄດ້ຮັບລະບົບເຄື່ອງຍ່ອຍສະຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃນການນຳໃຊ້ ຫືຼ ຜະລິດລະບົບເຄື່ອງຍ່ອຍ 
ສະຫຼາຍ ດັ່ງກ່າວ ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ດ້ວຍ 2 ວິທີ: ຈາກເຕົາໄພແຕ່ງກິນທີ່ສະອາດ ເຊິ່ງບໍ່ມີ ການປ່ອຍຄວນອອກ ແລະ 
ຫຸຼດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານ ຫືຼ ຫຸຼດຜ່ອນເວລາຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນການເກັບໄມ້ຟືນ ແລະ ຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂອງລາຍໄດ້ 
ໃນການຜະລິດເຄື່ອງຍ່ອຍສະຫຼາຍດ້ວຍຕົວເອງ (ຕົວຢ່າງ: ຄົນຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ອື່ນໆ) ຫືຼ ເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະກຳ 
ທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດເພີ່ມ ເນື່ອງຈາກມີເວລາເຫືຼອໄວ້ໃຊ້.

ມາດຕະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເພດຍິງແນວໃດ?
ໂດຍອີງໃສ່ສອງທັດສະນະທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ພາລະບົດບາດຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ສົ່ງຜົນເຖິງວິທີການ ທີ່ມາດຕະການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ແລະ ການປະຕິບັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ການກະທຳຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ຮັບຮູ້ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະກຳນົດກຸ່ມແມ່ຍິງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອການນຳໃຊ້ມາດຕະການສະເພາະ ອາດເຮັດໃຫ້ການແບ່ງປັນ 
ຊັບພະຍາກອນບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ຫຼື ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຂື້ນ. ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ກ່າວມາ 
ຂ້າງເທິງນັ້ນ ຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງ 

16 ອົງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ. ແຜນງານເຕົາແກ້ດຊີວະພາບແຫ່ງຊາດ. ກໍລະນີສຶກສາ 3 ໃນບົດຮຽນທີ 3. ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ເວບໄຊ:  http://www.snvworld.org/en/cambodia/our-work/
energy/NBP



19ບົດຮຽນທີ 1: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ

ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. ສຳລັບບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ 
ໂຄງການ ທີ່ບໍ່ມີວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ອາດຈະບໍ່ໄປແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຈຳເປັນຂອງກຸ່ມຄົນຈຳນວນໜຶ່ງຂອງປະຊາກອນ ແລະ ອາດຈະເພີ່ມ 
ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ລະຫວ່າງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ເປັນການກີດກັນຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ຈາກການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ 
ອາກາດ17 ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດສະເພາະຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈຳແນກ ແລະ ພິຈາລະນາ ໃນເວລາ 
ວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງໄດ ້
ພິຈາລະນາຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດ (ຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຢາກໃຫ້ເກີດ) ມາຈາກນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ດັ່ງກ່າວ.

ຕົວຢ່າງການສົນທະນາ - ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຈັດການຊັບພະຍາກອນ: ແຜນງານອະນຸລັກ ເຊິ່ງແນໃສ່ເພື່ອປ້ອງກັນເຂດພື້ນທີ່ 
ປ່າໄມ້ຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ອາດຈະເປັນອຸປະສັກສຳລັບແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ ທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນເຂດອະນຸລັກ ເພື່ອເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ 
ມາເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າບໍ່ມີການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ການເພິ່ງພາອາໃສເຄື່ອງປ່າຂອງ
ດົງຂອງແມ່ຍິງ ແຜນງານ ດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເພີ່ມເວລາໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄກອອກ ເພື່ອໄປຫາເຂດພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນເຂດອະນຸລັກ. 

ເປັນຫຍັງຈິ່ງຕ້ອງເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ?
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຮູ້ຂອງແມ່ຍິງ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທ່າແຮງ 
ບົ່ມຊ້ອນຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະຍາວ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ມີຄວາມເປັນທຳເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວ່າ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຳເລັດ ແລະ 
ຄວາມຍືນຍົງເພີ່ມຂື້ນ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ຕິດພັນກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເປັນມາດຕະການໜຶ່ງ ທີ່ມີການຮັບຮູ້ແພ່ຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກ ມາດຕະການ 
ດັ່ງກ່າວ ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ແມ່ຍິງ ເປັນກຸ່ມທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມສຳຄັນ, ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງພວກເຂົາ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ພວກເຂົາ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢ່າງມ ີ
ປະສິດທິຜົນ (ຮູບ 1).

ມາດຕະການທີ່ກວມລວມ ແມ່ນ:
• ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍກວ່າ.

 » ເນື່ອງຈາກ ກຳນົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍ  
ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ທັງໝົດ. 

• ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ.

 » ເນື່ອງຈາກ ຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ 
ກວ້າງຂວາງ ດ້ວຍການແບ່ງປັນ 
ຊັບພະຍາກອນຢ່າງເໝາະສົມ. 

• ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນຫຼາຍກວ່າ

 » ເນື່ອງຈາກ ກຳນົດ ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ.

• ມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍກວ່າ

 » ເນື່ອງຈາກ ນຳໄປສູ່ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ  
ແລະ ສັງຄົມ ໃນໄລຍະຍາວ. 

17 E. Skinner. 2011. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ: ບົດລາຍງານສະພາບລວມ. Brighton: BRIDGE ຊຸດເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງດີນຟ້າອາກາດ, ສະຖາບັນພັດທະນາການສຶກສາ. 

ຮູບ 1: ມາດຕະການດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າ 
ອາກາດແບບກວມລວມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຜູ້ແຕ່ງ.

ຄວາມມີປະສິດທິຜົນ

ຄວາມສະເໝີພາບ

ຄວາມມີປະສິດທິພາບ 

ຄວາມຍືນຍົງ



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ20

ຕົວຢ່າງການສົນທະນາ-ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ: ໃນເຂດພື້ນທີ່ຕົວເມືອງຫຼາຍແຫ່ງ ຂອງ ອາຊີຕາເວັນອອກ 
ສ່ຽງໃຕ້ ເຫັນວ່າ ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍພໍສົມຄວນ. ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ດ້ວຍການຖິ້ມໃນພື້ນທີ່ເປີດ ຫຼື 
ການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອລົງສູ່ແມ່ນໍ້າ ເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ, ເຮັດໃຫ້ດິນ ແລະ ນໍ້າດື່ມ ມີການປົນເປື້ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດ 
ອາຍພິດ ປ່ອຍຂື້ນສູ່ບັນຍາອາກາດຂອງໂລກ. ພວກເຮົາ ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມພະຍາຍາມສູງເທົ່າທີ່ຄວນ ທີ່ຈະເກັບລວບລວມ, ນຳມາໃຊ້ຄືນ 
ແລະ ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເນື່ອງຈາກ ຍັງມີການນຳໃຊ້ລະບົບການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງອາດມີອິດທິພົນມາ
ຈາກບົດບາດຂອງຍິງ-ຊາຍ. ສຳລັບ ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ ເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງ ເປັນຜູ້ເລືອກຊື້ອາຫານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ 
ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອຈາກບ້ານເຮືອນ. ວົງຈອນການຈັດການ ດັ່ງກ່າວ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນໄດ້ ຖ້າພໍ່, ແມ່ ແລະ ລູກ 
ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການແຍກປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຖັງຂີ້ເຫຍື້ອແຕ່ລະປະເພດໃນຄອບຄົວ ເຊິ່ງຄວາມຮູ້ 
ດັ່ງກ່າວ ສາມາດຖ່າຍທອດຜ່ານໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເຊັ່ນ: (ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ວາລະສານ ທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, 
ໂຮງຮຽນ, ...). ທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຊຸມຊົນ ສາມາດຖືເປັນອີກແຫຼ່ງລາຍໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
ພ້ອມທັງ ເປັນບ່ອນຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການແຍກປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການນຳສິ່ງເສດເຫຼືອມາໃຊ້ຄືນອີກ. ກົງກັນຂ້າມ, ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ 
ໃນລະດັບຄອບຄົວຈາກແມ່ຍິງ ຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ ຖ້າວ່າ ການປະຕິບັດ ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ນຳມາໃຊ້ໃນລະດັບເມືອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ 
ທີ່ຈັດການເໝາະສົມໃນລະດັບຄອບຄົວ ອາດຈະປົນກັນອີກໃນເວລາຂົນສົ່ງໄປສະຖານທີ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ, ເຮັດໃຫ້ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ 
ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ໃນບັນດາຕົວເມືອງ ຂອງ ທະວີບ ອາຊີ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ ທີ່ທຸກຍາກ ເຊິ່ງການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຂອງພວກເຂົາ ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ການເຮັດວຽກ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການເຮັດວຽກໂດຍກົງ 
ກັບສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ປອດໄພ.

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ສາມາດເຊື່ອມສານໄດ້ແນວໃດແດ່?
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມາດຕະການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສ້າງຂື້ນມາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນ 
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ, 
ລະບຽບການ ແລະ ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນບົດຜ່ານມານັ້ນ, ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕ້ອງໄດ້ຈຳແນກພາລະບົດບາດ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສົນໃຈ ພ້ອມທັງ ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາ. 
ການວິເຄາະ ດັ່ງກ່າວ ຄວນຈະຊອກໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ, ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງແມ່ຍິງໃນການປະກອບສ່ວນ ແລະ 
ການກຳນົດມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພວກເຂົາໃຫ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ.

ໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ການວິເຄາະ ດັ່ງກ່າວ ຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ການເອົາວຽກງານບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນທຸກຊ່ວງໄລຍະຂອງໂຄງການ ເຊັ່ນ: ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ 
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສຳເລັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມ.
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ບົດຝຶກຫັດ: ໂຄງການເຕົາໄຟສະອາດ ເວລາກະກຽມ 60 ນາທີ  
ເວລານຳສະເໜີ 30 ນາທີ

ແບ່ງນັກສຳມະນາກອນ ອອກເປັນກຸ່ມ ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້ກະກຽມການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນໂຄງການເຕົາໄຟສະອາດ ໃນຊຸມຊົນ 
ທ້ອງຖິ່ນ ໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາ.

ໃຫ້ເວລານັກສຳມະນາກອນ 60 ນາທີ ເພື່ອກະກຽມ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 » ຕ້ອງເກັບຂໍ້ມູນຫຍັງແດ່ (ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ຢູ່ໃສແດ່)?

 » ທ່າອ່ຽງແນວໂນ້ມຂອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ມີຫຍັງແດ່?

 » ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ມີຫຍັງແດ່?

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນຳສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ສະເໜີຂໍ້ແນະນຳ.

ຕົວຢ່າງຜົນໄດ້ຮັບ:

ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບມາ ( ມີ ການ ແຍກ ເພດ) ຄາດຄະເນຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

ການແບ່ງວຽກໃນຄອບຄົວ ອາຍພິດຫຼຸດລົງ

ລາຍໄດ້ຂອງຄອບຄົວ ສຸຂະພາບດີຂື້ນ ( ຄັວນ ໄຟ ໜ້ອຍ ລົງ)

ລະດັບການສຶກສາ ຫຼຸດຜ່ອນເວລາໜ້ອຍລົງ

ເວລາທີໃຊ້ໃນການເກັບໄມ້ຟືນ ມີລາຍຮັບຈາການຜະລິດເຕົາໄພ

… …
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ບົດທີ 2: ສະພາບລວມຂອງນະໂຍບາຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ບົດນີ້ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ແລະ ອາດຈະຫຼີ້ນເກມກ່ອນກໍ່ໄດ້ ກ່ອນຈະເຂົ້າບົດຮຽນລະອຽດ. ຄືກັນກັບບົດຮຽນກ່ອນໜ້ານີ້, ລາຍລະອຽດທີ່ຈະສອນ 
ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄວນຈະປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຄວາມຮູ້ທີ່ຜ່ານມາຂອງນັກສຳມະນາກອນ. ຄູຝຶກຄວນຮັບຮູ້ວ່າ ນັກສຳມະນາກອນ  
ມີບົດຮຽນໃນການເຮັດວຽກແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບ ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ: ຈາກກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ ເຊິ່ງຍັງຂາດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ

ບົດນີ້ ເລັ່ງໃສ່ເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ, ຈາກນັ້ນ ແມ່ນການພັດທະນາທີ່ສຳຄັນຂອງນະໂຍບາຍດ້ານ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການເຈລະຈາຕ່າງໆ. ມັນໄດ້ສ້າງພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍ ທີ່ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນລະດັບສາກົນ. ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຈວຽກງານ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງນະໂຍບາຍດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພ້ອມທັງ ຄວາມຮູ້ດ້ານການພັດທະນາວຽກງານ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນລະດັບສາກົນທີ່ ເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ສຳຄັນສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເອົາຈິງເອົາຈັງ ໃນການສົນທະນາປຶກສາຫາລືໃນລະດັບ 
ນະໂຍບາຍ. ໂດຍສະເພາະ ກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈປັດໄຈພື້ນຖານຂອງວຽກງານ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມນຳຂະບວນການສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນລະດັບກະຊວງ 
ເພື່ອອອກແບບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນໃຫ້ມີຄວາມເປັນ ທຳຫຼາຍຂື້ນ.

ພາກ ກ ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່:
 » ເຮັດໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນ ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ສາຍເຫດ ແລະ ຜົນທີ່ຕາມມາຂອງການປ່ຽນແປງບດິນຟ້າອາກາດ.

 » ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ເນື້ອໃນດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

 » ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຈາກການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. 

 » ວາງພື້ນຖານວິທີການຮ່ວມມືກັນໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງນະໂຍບາຍນຳໄດ້.

ພາກ ຂ ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່:
 » ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ໂຄງສ້າງຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ສຳຄັນ ໃນການເຈລະຈາດ້ານການປ່ຽນແປງ 

ດິນຟ້າອາກາດ ໃນເວທີສາກົນ.

 » ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາອັນພົ້ນເດັ່ນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮັບຮູ້ເພີ່ມຂື້ນດ້ານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ໃນເວທີສາກົນ.

 » ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາອັນພົ້ນເດັ່ນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮັບຮູ້ເພີ່ມຂື້ນດ້ານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ໃນເວທີສາກົນ.

 » ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ມີບົດບາດນຳໜ້າ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງໃນການວາງມາດຕະການດ້ານ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ
ດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ມີລັກສະນະກວມລວມ. 



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ24

ພາກ ກ: ການປ່ຽນແປງຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ

ຫຼັງຈາກສຳເລັດບົດຮຽນນີ້, ນັກສຳມະນາກອນ ຈະສາມາດເຂົ້າໃຈສາຍເຫດ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕາມມາຂອງ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ເນື້ອໃນຂອງການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ  
ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ການນຳສະເໜີ ຄວນເນັ້ນໃສ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  
ທີ່ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນຢູ່ໃນທຸກວັນນີ້ ແມ່ນເກີດມາຈາກການກະທຳຂອງມະນຸດ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ 

ແມ່ນໃຈກາງສຳລັບການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຄູຝຶກ ຄວນຍົກໃຫ້ເຫັນມາດຕະການທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເຊິ່ງໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດລວບທີ່ເພີ່ມຂື້ນ 
ທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນບົດນີ້ ໄດ້ວາງພື້ນຖານເນື້ອຫາໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສິ່ງແວດລ້ອມ, ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ ແລະ 
ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມຂະບວນການສ້າງນະໂຍບາຍຮ່ວມກັນ ໃນການສ້າງມາດຕະການດ້ານການປ່ຽນແປງບດິນຟ້າອາກາດທີ່ເອົາ 
ໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ການນຳສະເໜີບົດ ຄວນຈະປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດ ແລະ ກຸ່ມຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຄວນຈະເຮັດເປັນ 
ຂັ້ນຕອນລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ແຫຼ່ງທີ່ມາຕົ້ນຕໍຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຂອງປະເທດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ມີຢູ່. 

ຫົວຂໍ້
 » ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນຫຍັງ?

 » ແມ່ນຫຍັງເປັນສາຍເຫດຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

 » ວົງຈອນຂອງ ກາກບອນ ມີຫຍັງແດ່?

 » ແຫຼ່ງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ (GHG) ມີຫຍັງແດ່? 

 » ສິ່ງທີ່ເກີດຕາມມາຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຫຍັງແດ່?

 » ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຫຍັງແດ່?

 » ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຫຍັງແດ່?

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຫຍັງແດ່?
ຕະຫຼອດໄລຍະປະຫວັດສາດໂລກ ເຫັນວ່າ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດມາ. ແຕ່ວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ 
ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ເນັ້ນໃສ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ເກີດມາຈາກການກະທຳຂອງມະນຸດ ທັງໃນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ເຊິ່ງຈະແຕກຕ່າງ 
ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງທາງທຳມະຊາດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນໃນຫຼາຍໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ (ຄຳແນະນຳ 3).

ໃນຂະນະທີ່ສະພາບອາກາດຂອງໂລກ ມີການປ່ຽນແປງຕາມທຳມະຊາດຕະຫຼອດມາ ເຊັ່ນ: ລະດູໜາວ, ລະດູຮ້ອນ, ແຕ່ຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດ  
ຢັ້ງຢືນວ່າ ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກ ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງມີສາຍເຫດມາຈາກການກະທຳຂອງມະນຸດ.

ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງຄະນະກຳມະການສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (IPCC), ຄະນະກຳມະການ 
ນັກວິທະຍາສາດຂອງໂລກ ເຊິ່ງໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ ກ່ຽກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນທຸກໆ 5-7 ປີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ “ແຕ່ລະ
ທົດສະຫວັດໃນສາມທົດສະວັດຫຼ້າສຸດ ສະພາບອາກາດຂອງໜ້າໂລກ ໄດ້ອຸ່ນຂື້ນເລື້ອຍມາ ເມື່ອທຽບໃສ່ທົດສະຫວັດກ່ອນໜ້າ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1850. 
ຢູ່ພາກເໜືອຂອງໂລກ (Northern Hemisphere) ໃນລະຫວ່າງປີ 1983-2012 ອຸນຫະພູມຮ້ອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຮອບໄລຍະ 30 ປີ ຂອງໄລຍະ  
1400 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ.”18 ທັງອຸນຫະພູມຂອງອາກາດຢູ່ໜ້າໂລກ ແລະ ມະຫາສະມຸດຂອງໂລກ ໄດ້ເພີ່ມສູງຂື້ນຢ່າງໄວວາ (ຮູບ 2). 

18 IPCC. 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the 
IntergovernmentalPanel on Climate Change (T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, and P.M. 
Midgley, eds.)Cambridge, United Kingdom and New York: Cambridge University Press. pp. 3–29, Summary for Policymakers.

ໃຊ້ເວລາ: 60 ນາທີ 
ໃນການນຳສະເໜີ
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ຮູບ 2: ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມສະເລັ່ຍ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ ຂອງໜ້າໂລກ  
(1986–2005 ຫາ 2081–2100)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Qin, D., Plattner, G. K., Tignor, M., Allen, S. K., Boschung, J., Nauels, A., & Midgley, P. M. (2014). Climate change 2013: The physical 
science basis. T. Stocker (Ed.). Cambridge, UK, and New York: Cambridge University Press.

ຮູບ 3: ຜົນກະທົບເຮືອນແກ້ວ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Hong Kong Observatory. 2014. Greenhouse Effect and Global Warming. ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວບໄຊ: http://www.hko.gov.hk/climate_
change/human_activities_e.htma

a ADB recognizes “Hong Kong” as Hong Kong, China.



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ26

ສາຍເຫດຂອງການປ່ຽນດິນຟ້າອາກາດ ມີຫຍັງແດ່?
ສາຍເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນເກີດຈາກການເຜົາໄໝ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການທຳລາຍປ່າໄມ້ຂະໜາດໃຫ່ຍ. ການປ່ອຍອາຍພິດ 
ຂື້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຈາກການກະທຳຂອງມະນຸດ ເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ຜົນກະທົບເຮືອນແກ້ວ (ຮູບ 3). ຜົນກະທົບ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂະບວນ 
ການທີ່ໜ່ວຍໂລກດູດເອົາ ແລະ ປ່ອຍແສງລັງສີຂື້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ຖືກເກັບໄວ້ ໂດຍປະກົດການອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອາຍພິດ 
ເຮືອນແກ້ວ ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ສະທ້ອນກັບຫາພື້ນຜິວໜ້າໂລກ, ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມພື້ນຜີວໜ້າໂລກເພີ່ມສູງຂື້ນ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັນ 
ກັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກເຮືອນແກ້ວ. ປະກົດການອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່  ດູດຊັບເອົາ ແລະ ສົ່ງອອກຄືນລັງສີອິນຟາເຣດ ລວມມີ 
ກາກບອນໄດອັອກຊາຍ (CO2), ເມຕານ (CH4) ແລະ ໄນເຕຼດອັອກໄຊ (N2O).

ເຖິງແມ່ນການອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ເກີດຂື້ນໂດຍທຳມະຊາດໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ, ແຕ່ວ່າ ລະດັບຂອງ CO2 ແລະ CH4 ໄດ້ເພີ່ມສູງຂື້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ
ໃນທົດສະຫວັດທີ່ຫາການຜ່ານມາ. ສະນັ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍ ການເພີ່ມຂື້ນ ດັ່ງກ່າວ ມີສ່ວນພົວພັນກັບການກະທຳຂອງມະນຸດ ເຊັ່ນ: ການເຜົາໄໝ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ 
ແລະ ການທຳລາຍປ່າໄມ້ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້. 

ວົງຈອນຂອງກາກບອນ ມີຫຍັງແດ່?
ກາກບອນ ແມ່ນຫຍັງ?

 » ກາກບອນ ແມ່ນສານເຄມີປະເພດໜຶ່ງ, ມີສັນຍາລັກດ້ວຍຕົວອັກສອນ C.

 » ກາກບອນ ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສີ່ ຂອງມວນສານ ໃນຈັກກະວານ (ຮອງຈາກ ໄຮໂດຼເຈັນ, ເຮລຽມ ແລະ ອັອກຊີເຈັນ).

 » ກາກບອນ ແມ່ນພື້ນຖານທາງເຄມີສຳລັບທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ເທິງໜ້າໂລກ.

 » ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ປະກອບມີຄາບອນ 18%.

 » ກາກບອນສົດ ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນວັດຖຸຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເພັດ ແລະ graphite.

ໃນຮູບ 4 ສັງເກດເຫັນວ່າ ໜ່ວຍໂລກ ມີວົງຈອນໝູນວຽນຂອງກາກບອນໂດຍທຳມະຊາດ ເຊິ່ງເກັບຮັກສາກາກບອນພຽງພໍໃນຊັ້ນບັນ ຍາກາດ ເພື່ອເຮັດ 
ໃຫ້ຊີວິດຂອງມະນຸດ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ແຕ່ເລີ່ມແຕ່ມີການປະຕິວັດດ້ານອຸດສາຫະກຳ ເປັນຕົ້ນມາ ການກະທຳຂອງມະນຸດ ໄດ້ເລີ່ມເພີ່ມປະລິມານກາກບອນ
ຫຼາຍຂື້ນໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນວົງຈອນໝູນວຽນຂອງກາກບອນຕາມທຳມະຊາດ. 

ແຫຼ່ງຂອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ມີຫຍັງແດ່?
ແຫຼ່ງຂອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ມີ 2 ແຫຼ່ງ:

1) ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໂດຍກົງ:

 » ການຜະລິດກະສິກຳ: ການລ້ຽງສັດ ປ່ອຍອາຍມີແທນ (CH4) ອອກເປັນຈຳນວນຫຼາຍໂຕນ.

 » ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ: ການຕັດໄມ້ຈາກການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ຫຼື ຈາກການຜະລິດກະສິກຳ ປ່ອຍອາຍກາກບອນອອກ ເຊິ່ງອາຍກາກບອນ ດັ່ງກ່າວ 
ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນເສດພືດ ແລະ ການປູກເຂົ້ານາ.

 » ສິ່ງເສດເຫຼືອ: ກອງຂີ້ເຫຍື້ອ ປ່ອຍອາຍມີແທນອອກເປັນຈຳນວນມະຫາສານ.

2) ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກການເຜົາໄໝ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ:

 » ການເຜົາໄໝ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ (ຖ່ານ, ອາຍແກັສທຳມະຊາດ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ) ຈາກໂຮງານທີ່ຜະລິດພະລັງງານ, ອຸດສາຫະກຳ, 
ສະຖານທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ຍານພາຫະນະ.
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ຮູບ 4: ວົງຈອນໝູນວຽນຂອງກາກບອນ

ໝາຍເຫດ: ຮູບ ດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະລິມານກາກບອນທີ່ເກັບສະສົມໄວ້ໃນຫົວໜ່ວຍ ກິກກາໂຕນ (gigatons) ເປັນຮູບສີດຳ ແລະ ການໄຫຼຂອງກາກບອນ ໃນຫົວໜ່ວຍ 
ກິກກາໂຕນ ແຕ່ລະປີ ໃນຮູບສີມ້ວງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA Earth Observatory as cited in NASA Researcher News. 2007. Humans and Global Carbon Cycle:  
A Faustian Bargain? ຄັ້ງວັນທີ 12 ເມສາ. ກະລຸນາເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວບໄຊ: http://www.nasa.gov/centers/langley/news/researchernews/rn_carboncycle.html12 
ເມສາ. ກະລຸນາເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວບໄຊ: http://www.nasa.gov/centers/langley/news/researchernews/rn_carboncycle.html

ຜົນທີ່ຕາມມາຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຫຍັງແດ່?
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເກີດທີ່ຂື້ນ ແລະ ມີຄວາມຮຸນແຮງຂື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍຸເຂດຮ້ອນ, ສະພາບແຫ້ງແລ້ງ, ສະພາບຝົນຕົກ ແລະ 
ສະພາບອາກາດແປປວນທີ່ໜັກໜ່ວງ (ເຊັ່ນ: ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ).

ຮອດປີ 2050 ອຸນຫະພູມສະເລັ່ຍ ຈະເພີ່ມຂື້ນ ປະມານ 2°C ເຊິ່ງຈະບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງສ້າງຂອງສະພາບອາກາດ, ແຕ່ຍັງຈະເຮັດນໍ້າກ້ອນ 
ໃນຂົ້ວໂລກລະລາຍໄວຂື້ນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າທະເລສູງຂື້ນ. ການເພີ່ມຂື້ນຂອງລະດັບນໍ້າທະເລ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມີການຍ້າຍຖິ່ນຖານອອກຈາກເຂດ 
ແຄມຝັ່ງທະເລ ແລະ ເກີດນໍ້າຖ້ວມບັນດາຕົວເມືອງທີ່ມີປະຊາກອນຢ່າງໜາແໜ້ນຂອງໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນ ເຮັດໃຫ ້
ມະຫາສະມຸດເກີດເປັນກົດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສູນເສຍລະບົບນິເວດໃຕ້ມະຫາສະມຸດ ທີ່ເປັນບ່ອນທຳມາຫາກິນຂອງປະຊາກອນ ຈຳນວນ ປະມານ 500 ລ້ານຄົນ 
ໃນທົ່ວໂລກ. ມະຫາສະມຸດທີ່ມີອຸນຫະພູນເພີ່ມໄວຂື້ນ ແລະ ສະພາບພູເຂົານໍ້າກ້ອນທີ່ລະລາຍໄວຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າທະເລສູງຂື້ນໄວກວ່າເກົ່າ.



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ28

ຮູບ 5 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະດັບນໍ້າທະເລສະເລັ່ຍຂອງໂລກ 
ອາດຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂື້ນໄວກວ່າໃນໄລຍະສະຕະວັດທີ 21  
ເຊິ່ງຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຊຸມຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ຕາມແຄມຝັ່ງທະເລ.

ຖ້າພວກເຮົາ ສືບຕໍ່ປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກການ 
ປະກອບທຸ ລະກິດຄືປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າ ຈະນຳໄປສູ່ການເພີ່ມຂື້ນ 
ຂອງອຸນຫະພູມເກີນກວ່າ 4°C ຕາມແບບຈຳລອງ ເຊິ່ງສູງ 
ກວ່າລະດັບກ່ອນໜ້າການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ ໃນປີ 2100. 
ໃນແບບຈຳລອງ ດັ່ງ ກ່າວ ພວກເຮົາ ຈະບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມອຸນ
ຫະພູມໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າກວ່າ 2°C” ເຊິ່ງເປັນລະດັບທີ່ໄດ້ເຫັນ
ດີຕົກລົງຮ່ວມກັນໃນເວທີສາກົນ (ຈະເວົ້າລະອຽດໃນພາກຕໍ່ໄປ) 
ເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຈາກການປ່ຽນແປງ 
ຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ກັບມວນມະນຸດ. ມາດຕະການ 
ທີ່ຮີບດ່ວນ ແມ່ນຕ້ອງບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງນີ້ີ: ການປ່ອຍອາຍພິດ 
ເຮືອນແກ້ວຂອງໂລກ ໂດຍສະເລັ່ຍ ຕ້ອງຕໍ່າກວ່າ 50%  
ຂອງລະດັບຊຸມປີ 1990 ໃນປີ 2050.

ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວ ເຂົ້າກັບ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນຫຍັງ?
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສະພາບດິນຟ້າອາກາດມີຄວາມປອດໄພ, 
ພວກເຮົາຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍ ພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ  
ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ ໝາຍເຖິງ 
 ຂະບວນການປັບ ຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ 
ຕົວຈິງ ຫຼື ຕາມທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ແລະ ຜົນກະທົບ ທີ່ຕາມມາ 
ຂອງພວກມັນ; ການປັບຕົວເຂົ້າ ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ 
ອາກາດ ແມ່ນການຊອກຫາວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ການຊອກຫາເງື່ອນໄຂ ກາລະໂອກາດ 
ທີ່ເອື້ອອຳນວຍປະໂຫຍດຈາກ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; 
(ຄຳແນະນຳ 2). ສຳລັບ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ ມີຫຼາຍມາດຕະການ. ມາດຕະການໜຶ່ງ 

ແມ່ນການ ປ້ອງກັນຊຸມຊົນ ທີ່ອາໃສຢູ່ຕາມ ແຄມຝັ່ງທະເລຈາກລົມພະຍຸ ໂດຍການອະນຸລັກພືດພັນທີ່ຢູ່ຕາມແຄມຝັ່ງທະເລ ຫຼື ການກໍ່ສ້າງຄູກັນຕະຝັ່ງ. 
ອີກວິທີໜຶ່ງ ແມ່ນການ ປ້ອງກັນດິນເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ໂດຍການປູກພືດທີ່ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ເລືອກປູກພືດທີ່ເໝາະສົມ. ມາດຕະການ 
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອຈັດການກັບເຫດການທີ່ພວກ ເຮົາຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້.

ການຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໝາຍເຖິງ ວິທີການຂອງມະນຸດ ຫຼຸດຜ່ອນແຫຼ່ງປ່ອຍ ຫຼື ສົ່ງເສີມການເກັບ ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ (footnote 2). 
ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍ ແມ່ນແນ່ໃສ່ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຢູ່ພຽງເທົ່ານີ້. 

ມາດຕະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສາມາດຈັດເປັນ 2 ກຸ່ມ:

 » ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.

 » ການເກັບສະສົມກາກບອນ, ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການແຍກສະສົມກາກບອນ.

ການເກັບສະສົມກາກບອນ ແລະ ການແຍກສະສົມກາກບອນ ໝາຍເຖິງ ການເກັບສະສົມອາຍກາກບອນ ຫຼື ກາກບອນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ 
ສະພາບໂລກຮ້ອນ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຮຸນແຮງ. ມາດຕະການ ດັ່ງກ່າວ ເປັນວິທີການທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການເກີດສະພາວະອາຍພິດ 
ເຮືອນແກ້ວໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ໃຕ້ພື້ນທະເລໃຫ້ຊ້າລົງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່ເກີດຈາກການເຜົາໄໝ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

ຮູບ 5: ການເພີ່ມຂື້ນຂອງລະດັບນ້ຳທະເລສະເລ່ຍຂອງໂລກ  
ແຕ່ປີ 2081–2100

Source: Intergovernmental Panel on Climate Change. 2013. Climate 
Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group 
I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. 
Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, and P.M. Midgley, eds.) Cambridge, 
United Kingdom and New York: Cambridge University Press. pp. 3–29, 
Summary for Policymakers.



29ບົດທີ 2: ສະພາບລວມນະໂຍບາຍດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ພວກເຮົາ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກຸ່ມທີໜຶ່ງ ຄື: ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.

ຕົວຢ່າງມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້: ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ແມ່ນຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນເຂດປ່າເລົ່າ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ປູກພືດແຕ່ບໍ່ງາມ ເພື່ອດູດຊັບເອົາ 
ອາຍກາກບອນໃນຊັ້ນບັນຍາກອນເຂົ້າໃນມວນສານຂອງພືດ. ສິ່ງສຳຄັນ ແມ່ນກາກບອນ ຕ້ອງບໍ່ກັບມາຍັງຊັ້ນບັນຍາກາດຄືນ 
ຖ້າມີການຈູດເຜົາ ຫຼື ການທຳລາຍປ່າໄມ້. ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ແມ່ນຕົ້ນໄມ້ ຕ້ອງເຕີບໃຫຍ່ແຂງແຮງຢູ່ຕະຫຼອດ ຫຼື ໄມ້ຈາກປ່າ ຈະຕ້ອງ 
ຖືກຄຸ້ມຄອງນຳມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ (ຕົວຢ່າງ: ເຮັດຖ່ານ, ພະລັງງານຊີວະພາບສຳລັບເກັບສະສົມກາກບອນ ຫຼື ຖົມໜ້າດິນ).

ການປັບປຸງການຜະລິດກະສິກຳ: ດິນ ເປັນແຫຼ່ງເກັບຮັກສາກາກບອນໄວ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຕົວຢ່າງການຜະລິດກະສິກຳທີ່ມີການ
ປັບປຸງດີຂື້ນ ແມ່ນການປູກພືດທີ່ບໍ່ຄາດໄຖພົນໜ້າດິນ, ເພີ່ມສະມັດຕະພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຝຸ່ນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ, 
ຫຼຸດຜ່ອນການທຳລາຍດິນ, ປັບປຸງລະບົບຊົນລະປະທານ, ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງປະສົມພັນພືດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແນວພັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ 
ເໝາະສົມກັບທ້ອງຖິ່ນ. ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ຈາກ:

 »  ການປູກພືດປົກຄຸມດິນ,

 »  ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ໃນທົ່ງ ແລະ ທົ່ງລ້ຽງສັດໃຫຍ່ທີ່ມີຫຍ້າ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງເປັນອາຫານ (ການປູກຫຍ້າໃນທົ່ງລ້ຽງສັດ ຊ່ວຍປ້ອງ 
ກັນດິນຈາກແສງຕາເວັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດິນຊຸ່ມ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມສຳລັບການເກັບຮັກສາກາກບອນດ້ວຍໄມໂຄຼເບສ) ຫຼື

 »  ການຟື້ນຟູດິນເຊື່ອມໂຊມ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍກາກບອນຊ້າລົງ ພ້ອມດຽວກັນ ກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນການ 
ຜະລິດກະສິກຳ ຫຼື ການອະນຸລັກທຳມະຊາດ.

ເຕັກໂນໂລຊີີໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານແບບມີປະສິດທິພາບ: ການລົງທຶນໃສ່ແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານທົດແທນ ເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ  
(ເຊັ່ນ: ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານລົມ ຫຼື ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ) ແລະ ການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີີທີ່ມີກາກບອນ 
ຕໍ່າໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ (ການຜະລິດສີມັງທີ່ມີປະສິດທິພາບ), ຂະແໜງການຄ້າ (ຂະບວນການຜະລິດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດ 
ທິພາບ), ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ (ລະບົບການຂົນສົ່ງມວນຊົນ ແລະ ການນຳໃຊ້ພາຫະນະທີ່ມີປະສິດທິພາບ) ແລະ ທີ່ພັກພາອາໃສ່  
(ການອອກແບບທີ່ຢູ່ອາໃສຢ່າງມີປະສິດທິພາບ) ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ປ້ອງກັນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນວຽກງານພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ.

ການຟື້ນຟູດິນທາມ: ດິນທາມ ເປັນແຫຼ່ງເກັບສະສົມກາກບອນທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງກາກບອນ ປະມານ 14.5% ຂອງໂລກ ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດ 
ດິນທາມ ແລະ ມີພຽງ 6% ຂອງເນື້ອທີ່ເດີນຂອງໂລກ ເປັນດິນທາມ.

ຂະບວນການແຍກສະສົມກາກບອນ: ບຶງ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະວ່າ ມັນສາມາດເກັບສະສົມກາກບອນ. ການສ້າງ ຫຼື ຂະຫຍາຍບຶງ 
ຈະສາມາດຊ່ວຍເກັບສະສົມກາກບອນໄດ້.

ແມ່ຍິງ ແລະ ການຫຼຸຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
 »  ສຳລັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ແຫຼ່ງພະລັງງານສະອາດ ເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງ ມີບົດບາດສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ຍິງ 

ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນ ແລະ ສະໜອງພະລັງງານມາໃຫ້ຄອບຄົວ.

 »  ສຳລັບ ການເກັບສະສົມກາກບອນ, ການບຳລຸງຮັກສາກາກບອນ ຫຼື ການແຍກເກັບສະສົມກາກບອນ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກບົດບາດ
ຂອງແມ່ຍິງໃນວຽກງານການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.

 »  ການຊົມໃຊ້ແບບຍືນຍົງ ຕົ້ນຕໍ ມີສ່ວນພົວພັນກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເນື່ອງຈາກ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ຍິງ ເປັນຜູ້ຕັດສິນ ກ່ຽວກັບ 
ການບໍລິໂພກໃນດັບຄົວເຮືອນ ແລະ ໃຫ້ການສຶກສາແກ່ລູກ ກ່ຽວກັບ ການນຳພະລັງານມາໃຊ້ຄືນໃໝ່, ການປະຢັດພະລັງງານ 
ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ເທັກໂນໂລຊີພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ.



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ30

ພວກເຮົາ ສັງເກດເຫັນວ່າ ພວກເຮົາ ມີຄວາມຮູ້ໜ້ອຍ ກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ 
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປັບຕົວ 
ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຄວາມແຕກຕ່າງ ດັ່ງກ່າວ ມີຫຼາຍເຫດຜົນ:

 »  ໂດຍທົ່ວໄປ ພວກເຮົາ ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຖິງລັກສະນະ “ດ້ານວິທະຍາສາດ” ແລະ “ດ້ານວິຊາການ” ຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນຫັນໄປທາງພາລະບົດບາດຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນຫັນໄປ
ທາງພາລະບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ.

 »  ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ເທັກໂນໂລຊີຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ 
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາລະອຽດເປັນລາຍບຸກຄົນ (ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແມ່ຍິງ). ບັນດາໂຄງການ ໄດ້ເລັ່ງໃສ ່
ເທັກໂນໂລຊີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີອັດຕາການປ່ອຍອາຍກາກບອນຕໍ່າ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້ ແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ 
ເຫັນວ່າ ມີຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງ ເຊິ່ງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ດີ.

 »  ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາສຳລັບການສ້າງນະໂຍບາຍດ້ານການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ ຢູ່ໃນທຸກລະດັບ, ເຮັດໃຫ້ຈຳກັດຄວາມອາດສາມາດຂອງແມ່ຍິງ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຕັດສິນ 
ບັນຫາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽງແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຕົວຢ່າງ: ເຖິງແມ່ນວ່າ ເປີເຊັນຂອງແມ່ຍິງໃນຄະນະຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ 
ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ (COP) ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ 
ໃນລະຫວ່າງ 1996 ແລະ 2006 (ຈາກ 20.5% ເປັນ 28.0%), ແຕ່ວ່າ ເປີເຊັນຂອງແມ່ຍິງທີ່ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ຫຼຸດ 
ລົງຈາກ 13.5% ເປັນ 12.0% ໃນໄລຍະດຽວກັນ.19

ການມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຈາກການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນຫຍັງ?
ໂດຍທົ່ວໄປ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ດັ່ງກ່າວ 
ເປັນຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ. ໃນຫຼາຍຊຸມຊົນ ເຫັນວ່າ ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ 3 ດ້ານ ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການ 
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ: 

 » ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມມີການປົກປັກຮັກສາທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງສັດປ່າ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຊີວະນາໆພັນ 
ນັບທັງຈາກການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ຫຼື ປັບປຸງອາກາດ ຫຼື ຄຸນນະພາບນໍ້າໃຫ້ດີຂື້ນ.

 » ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນດ້ານເສດຖະກິດ ລວມມີການສ້າງອາຊີບ, ການສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ແລະ 
ການຄ້າ.

 » ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນດ້ານສັງຄົມ ລວມມີການເພີ່ມໂອກາດທາງການສຶກສາ, ການປັບປຸງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ການຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.

ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊິ່ງເປັນຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນດ້ານສັງຄົມອີກປະເພດໜຶ່ງ ໝາຍເຖິງ ບັນດາຜົນ ປະໂຫຍດຕ່າງໆ  
ທີ່ປະກອບສ່ວນປັບປຸງເຮັດໃຫ້ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຕຳແໜ່ງທາງສັງຄົມຂອງແມ່ຍິງ ມີສະພາບດີຂື້ນ. ຮູບ 6 ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ 
ດ້ານຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນພົວພັນນຳກັນ ແລະ ທຶນດ້ານການເງິນເພື່ອວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ ສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນ ດັ່ງກ່າວ 
ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂື້ນ.

ຖາມ ແລະ ຕອບ
ສຳລັບ ການສົນທະນາຖາມ ແລະ ຕອບ ໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ນາທີ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນການຕອບຄຳຖາມປິດສະໜາ.

19 M. Hemmati. 2008. Gender Perspectives on Climate Change. Interactive Expert Panel on the Theme. UN Commission on the Status of Women,  
52nd Session. New York. 25 February–7 March..
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ຮູບ 6: ສາຍພົວພັນຂອງຜົນປະໂຍດຮ່ວມກັນ ໃນໂຄງການແກັດຊີວະພາບ

ການປ້ອງກັນສະພາບ 
ດິນຟ້າອາກາດ

ຄວາມອາດສາມາດ/ຄວາມຮູ້*

ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ (ຫ້ອງນໍ້າແກັດຊີວະພາບ)

ສຸຂາອານາໄມ/
ສາທາລະນະສຸກ

ຄວາມສະເໝີພາບ 
ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ

ການປະຫຍັດເວລາ

ການເງີນດ້ານສະພາບ 
ດິນຟ້າອາກາດ

* ປັບປຸງຄວາມຮູ້ດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ການເງິນສຳລັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ, 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ພາສາອັງກິດ. 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຜູ້ແຕ່ງ.



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ32

ບົດຝຶກຫັດ: ເກມຖາມ-ຕອບ ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ ນຳສະເໜ ີ
ໃຊ້ເວລາ 20–30 ນາທີ ສົນທະນາ

ແບ່ງນັກສຳມະນາກອນອອກເປັນກຸ່ມ ແລະ ເອົາປະໂຫຍກ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ນັກສຳມະນາກອນ ມີເວລາ 15 ນາທີ 
ເພື່ອຕອບວ່າປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ ຖືກ ຫຼື ຜິດ. ໃຫ້ຄຳຕອບໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຝຶກຫັດ ແລະ ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ຄຳຕອບ. 

ປະໂຫຍກ:

1) ຖືກ ຫຼື ຜິດ: ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ (GHG) ທັງໝົດໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ ແມ່ນກາກບອນໄດອັອກຊາຍ (CO2).

2) ຖືກ ຫຼື ຜິດ: ມິແທນ (CH4) ແມ່ນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ (GHG).

3) ຖືກ ຫຼື ຜິດ: ການຫຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ 
ຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

4) ຖືກ ຫຼື ຜິດ: ການເພີ່ມຂື້ນຂອງລະດັບໜ້ານໍ້າ ແມ່ນຜົນກະທົບໜຶ່ງຂອງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

5) ຖືກ ຫຼື ຜິດ: ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງກາກບອນ (CO2) ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດທີ່ສູງກວ່າແຕ່ລະໄລຍະຕະຫຼອດໄລຍະ  
650,000 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ. 

6) ຖືກ ຫຼື ຜິດ: ມີແຕ່ການເຜົາໄໝ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເປັນແຫຼ່ງຂອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.

7) ຖືກ ຫຼື ຜິດ: ຂະແໜງພະລັງງານ ເປັນແຫຼ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ທີ່ເກີດຈາກມະນຸດ.

8) ຖືກ ຫຼື ຜິດ: ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແມ່ນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງການປ່ອຍລັງສີ.

9) ຖືກ ຫຼື ຜິດ: ມະນຸດ ຈະມີຊີວິດທີ່ດີຂື້ນ ແລະ ຮັ່ງມີຂື້ນ ຖ້າວ່າ ບໍ່ມີກາກບອນ (CO2) ຢູ່ ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ.

10) ຖືກ ຫຼື ຜິດ: ນອກຈາກການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ໂຄງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຈຳນວນໜຶ່ງ 
ມີຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ ເອີ້ນວ່າ ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ.

ຄຳຕອບ:

1) ຜິດ, ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນມາຈາກການລະເຫີຍອາຍຂອງນໍ້າ. 

2) ຖືກ

3) ຖືກ, ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ໝາຍເຖິງ ມາດຕະການ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ 
ເຮືອນແກ້ວ ກ່ອນທີ່ຈະເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າ 
ອາກາດ ໝາຍເຖິງ ມາດຕະການ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຫຼີ້ກລ່ຽງຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ເມື່ອລະບົບອາກາດ 
ດັ່ງກ່າວ ເລີ່ມທີ່ຈະປ່ຽນແປງ. 

4) ຖືກ

5) ຖືກ

6) ຜິດ, ມີ 2 ແຫຼ່ງ ຄື: ຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ຈາກການກະທຳຂອງມະນຸດ ຄື: ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການທຳລາຍປ່າໄມ້. 

7) ຖືກ

8) ຖືກ

9) ຜິດ, ໜ່ວຍໂລກ ຈະເຢັນລົງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຢູ່ອາໃສໄດ້.

10) ຖືກ
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ພາກ ຂ: ການພັດທະນານະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນລະດັບສາກົນ

ຫຼັງຈາກຮຽນບົດນີ້ ນັກສຳມະນາກອນ ຈະມີຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາດ້ານການເຈລະຈາໃນວຽກງານ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນລະດັບສາກົນ. ບົດສະເໜີ ຄວນເນັ້ນໃສ່ການຍົກສູງຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການ 
ເຈລະຈາດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂື້ນ. ການຍົກ 
ລະດັບ ດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍຫຼາຍຂື້ນ ໃນລະດັບເວທີສາກົນ. ຄູຝຶກ ຄວນຍົກໃຫ ້

ເຫັນເຖິງກາລະໂອກາດສຳລັບນັກສ້າງນະໂຍບາຍຂອງປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ເພື່ອຫັນເອົາກາລະໂອກາດ ດັ່ງກ່າວ ມາເປັນທຶນ ແລະ ສ້າງບົດບາດ 
ນຳໜ້າໃນການສາທິດມາດຕະການລວມດ້ານຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນລະດັບພື້ນຖານ. ໃນບົດນີ້ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ 
ໂຄງການປະກອບນະໂຍບາຍສາກົນ ທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃນການກຳນົດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ການມີຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ  
ຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນຂອງເວທີສາກົນດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງ 
ແມ່ຍິງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ. ຄູຝຶກ ຄວນປັບປຸງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ ແລະ ກະກຽມບົດສະເໜີ ກ່ອນຈະນຳສະເໜີ 
ໃນກອງປະຊຸມ ໂດຍຖືເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການເຈລະຈາດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າ 
ອາກາດ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ. ໃນກ່ອງຂໍ້ຄວາມ 1-3 ມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະອຽດ ທີ່ສາມາດນຳມາເຮັດເປັນບົດສະເໜີ ໂດຍຂື້ນກັບພື້ນຖານ  
ແລະ ຄວາມສົນໃຈ ຂອງນັກສຳມະນາກອນ.

ຫົວຂໍ້
 » ການວາງໂຄງປະກອບພື້ນຖານ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

 » ຄະນະກຳມະການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNFCCC) ແລະ ອະນຸສັນຍາກຽວໂຕ: ວິທີການແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ.

 » ຈາກ ບາລີ ຫາ ປາຣີ: ວິທີການແຕ່ລຸ່ມຫາເທິງ.

 » ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນແປງ: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນກອງປະຊຸມການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (COP).

 » ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ.

ການວາງໂຄງປະກອບພື້ນຖານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ມີປະຫວັດທີ່ຍາວນານ, ແຕ່ວ່າ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບສາກົນ ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 
ດັ່ງກ່າວ. ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສາກົນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍ ແມ່ນຈາກກອງປະຊຸມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ຂອງມະນຸດ (UNCHE) ເຊິ່ງຈັດຂື້ນໃນປີ 1972 ທີ່ ເມືອງ ສະຕັອກໂຮມ (Stockholm) ປະເທດ ສະວິເດັນ. ຖະແຫຼ່ງການຂອງກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວ  
ໄດ້ນຳໄປສູ່ຂໍ້ຕົກລົງຂອງສາກົນເປັນແຕ່ລະລຳດັບ ກ່ຽວກັບ ມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ທາດທີເປັນກົດຢູ່ໃນນໍ້າຝົນ.

ປະມານໜຶ່ງທົດສະຫວັດຕໍ່ມາ ບັນດານັກເຈລະຈາ ໄດ້ເລີ່ມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນຈຳນວນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສາກົນ. 
ມີສອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສຳຄັນ ແມ່ນສົນທິສັນຍາວຽນນາ ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນຊັ້ນໂອໂຊນ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ມອນທຣຽວ ວ່າດ້ວຍ ສານພິດ ທີ່ທຳລາຍຊັ້ນ 
ໂອໂຊນ. ສົນທິສັນຍາວຽນນາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ມອນທຣຽວແມ່ນແນໃສ່ປ້ອງກັນຊັ້ນໂອໂຊນ ໂດຍການກຳນົດການຜະລິດສານ ທີ່ເປັນການທຳລາຍ 
ຊັ້ນໂອໂຊນ ເຊັ່ນ: ສານ ໂຄຟູໂລກາກບອນ (CFCs) ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປຖືກນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດຄວາມເຢັນ. ໃນຊຸມປີ 1980, ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ ດັ່ງກ່າວ 
ເປັນຜົນສຳເລັດ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດ ແລະ ການຊົມໃຊ້ສານ CFCs. ພວກເຮົາ ເຫັນວ່າ ມີ 4 ປັດໃຈ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ 
ດັ່ງກ່າວ ຄື:

1) ເປັນເງື່ອນໄຂເພື່ອເຈລະຈາສົນທິສັນຍາ ວຽນນາ ໃນກອບລວມ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ບັນຍັດຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມລະອຽດເລິກລົງໄວ້ໃນ 
ອະນຸສັນຍາ ມອນທຣຽວ ພາຍໃນກອບລວມຂອງສົນທິສັນຍາວຽກນາ.

ໃຊ້ເວລານຳສະເໜີ 
60 ນາທີ



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ34

2) ເປັນຄາດໝາຍສູ້ຊົນເພື່ອແຍກໃຫ້ເຫັນເຈດຈຳນົງຂອງປະເທດພັດທະນາ ແລະ ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. 

3) ເພື່ອນຳໃຊ້ຂະບວນການເຈລະຈາ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກສົນທິສັນຍາ ວຽນນາ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງບັນດາເປົ້າໝາຍລະດັບຊາດ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນ 
ການຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ສານ CFCs ຈາກປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ.

4) ເພື່ອສ້າງກົນໄກດ້ານການເງິນ ເພື່ອຊ່ວຍປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ໃນການຊື້ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດ ເພື່ອປ່ຽນແທນ 
ການນຳໃຊ້ສານ CFCs.

ໂດຍລວມແລ້ວ ເຫັນວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ໂອໂຊນ ທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ໄລຍະເວລາ ຕາມທີ່ໄດ້ເຈລະຈາກັນໃນລະດັບ 
ສາກົນສຳລັບການຄັດເລືອກເອົາຈຳນວນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ພ້ອມທັງ ມີກົນໄກດ້ານການໃຫ້ທຶນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອປ້ອງກັນການເພີ່ມຂື້ນຂອງ
ການຜະລິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ສານ CFC ຈາກບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ກຽວໂຕ: ວິທີການແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ
ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ໄດ້ຖືກນຳມາເປັນຫົວຂໍ້ນະໂຍບາຍໃນລະດັບສາກົນ ເລີ່ມແຕ່ຊຸມປີ 1970 ເປັນຕົ້ນມາ. ຕົວຢ່າງ: 
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດ ກ່ຽວກັບ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ (WCC) ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນປີ 1979 ແລະ ຄະນະກຳມະການສາກົນ ວ່າດ້ວຍ 
ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (IPCC) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1988 ເພື່ອທົບທວນຄືນ ແລະ ປະເມີນຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, 
ດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມພາກສາຍເຫດຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ).

ໃນຊຸມປີ 1980 ໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ຢ່າງແຂງແຮງໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ສາກົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. ໃນປີ 1990 
ການຊຸກຍູ້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດເຈດຈຳນົງຮ່ວມກັນ, ເຮັດໃຫ້ຄະນະກຳມະການສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (IPCC) ແລະ ກອງປະຊຸມ 
ຄັ້ງທີ II ກ່ຽວກັບ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສົນທິສັນຍາຂອງໂລກ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຂອງ 
ສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (UNCED) ຫຼື ການປະຊຸມໂລກ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ ຣີໂອເດິ ເຈັນນິໂຣ ຂອງປະເທດ 
ເບຼຊິນ ໃນປີ 1992 ເຊິ່ງຈັດຂື້ນ 20 ປີ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ ຈັດຂື້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງ 
ສະຕັອກໂຮມ-ສາກົນ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC).

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັບສົນທິສັນຍາ ວຽນນາ ວ່າດ້ວຍ ໂອໂຊນ ໄດ້ສ້າງໂຄງປະກອບລວມໆ  
ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດເກີດການເຈລະຈາຮ່ວມກັນຕໍ່ກັບບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. ການເຈລະຈາ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງ 
ເປັນທາງການໃນທຸກໆປີ ທີ່ ກອງປະຊຸມ COP. ກອງປະຊຸມ COP  ເປັນອຳນາດສູງສຸດໃນການຕັດສິນບັນຫາຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບເຮັດໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມພະຍາຍາມຂອງສາກົນ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ໄປຕາມ 
ທິດທາງ. ກອງປະຊຸມ (COP) ຄັ້ງທີ I ຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນປີ 1995. 

ໂດຍເນື້ອໃນແລ້ວ ເຫັນວ່າ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ມີຫຼາຍເນື້ອໃນທີ່ແຕກຕ່າງໆ ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ສະມາຊິກ  
ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງມະນຸດໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍຢຶດຖືເອົາຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດເປັນບ່ອນອິງ. ເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍ່ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ 
ຂອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຢູ່ໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ “ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ (ໃຫ້ແກ່ມະນຸດ) ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະບົບດິນຟ້າອາກາດ.  
ພາຍໃນກອບເວລາ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດສາມາດປັບຕົວໂດຍທຳມະຊາດໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບໍ່ມີຜົນກະທົບ 
ຕໍ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດມີຄວາມຍືນຍົງ” (ຄຳແນະນຳ 3). ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງຂອງ 
ຟ້າອາກາດ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມບອບບາງສະເພາະຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ 
ແລະ ຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເຖິງສິດທິຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດໃຫ້ສູງຂື້ນ  
(ຂໍ້ແນະນຳ 3).

ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ການປະກອບສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ແມ່ນການສ້າງເວທີເພື່ອການ 
ເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາອະນຸສັນຍາ ກຽວໂຕ (ຮູບ 1) ໃນປີ 1997 ໃນກອງປະຊຸມ (COP) ຄັ້ງທີ III ຢູ່ ກຽວໂຕ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ ້
ໃນປີ 2005 ໂດຍມີການຂະບວນການຮັບຮອງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ເວົ້າລວມແລ້ວ ອະນຸສັນຍາ ກຽວໂຕ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC).

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ແລະ ອະນຸສັນຍາ ກຽວໂຕ ມີ 4 ຮູບແບບ ທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບສົນທິສັນຍາ ວຽນນາ 
ແລະ ອະນຸສັນຍາ ມອນທຣຽວ:

1) ເປັນເງື່ອນໄຂໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ເຮັດໃຫ ້
ເນື້ອໃນຂອງອະນຸສັນຍາ ກຽວໂຕ ມີຄວາມກະທັດຮັດຂື້ນ ພາຍໃຕ້ກອບເນື້ອໃນໃຫຍ່. 
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2) ຈຳແນກລະຫວ່າງ ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ (ເອກະສານຄັດຕິດ I) ແລະ ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ (ເອກະສານຄັດຕິດ II) ໂດຍອີງໃສ່ 
ຫຼັກການລວມ ແຕ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (CBDR).

3) ສົ່ງເສີມບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ຕ້ອງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ ມີໄລຍະເວລາ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນ 
ແກ້ວຂອງໂລກ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 5% ຂອງລະດັບໃນປີ 1990 ໂດຍເລີ່ມແຕ່ປີ 2008–2012.

4) ກຳນົດກົນໄກດ້ານການເງິນຂື້ນ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ (CDM) ເພື່ອໃຫ້ທຶນແກ່ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ 
ເຮືອນແກ້ວ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ທີ່ເປັນຜູ້ປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ດັ່ງກ່າວ (ສັງເກດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໃນກ່ອງຂໍ້ຄວາມ 1). 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໂອໂຊນ ມີການອອກແບບໃຫ້ໄປຄຽງຄູ່ກັນ, ແຕ່ວ່າຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງ 
ຢູ່ພື້ນຖານ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ມີແຫຼ່ງກຳເນີດມາຈາກຫຼາຍບ່ອນ ເຊິ່ງເກືອບໝົດທຸກບ່ອນ ແມ່ນຍ້ອນການພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດແບບທັນສະໃໝ. ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາ ສັງເກດເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງເມື່ອເວົ້າເຖິງການຜະລິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ສານຜະລິດຄວາມເຢັນ (CFC)  
ລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ໃນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ 
ເຊິ່ງບັນດານັກເຈລະນາຕໍ່ລອງ ກຳລັງປະເຊີນຢູ່ ໃນໄລຍະທຳອິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮອດປີ 2012 ນີ້ ແມ່ນການຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຢຸດຕິການ 
ອອກແບບເນື້ອຫາຂອງບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆຂອງສາກົນ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ສົ່ງເສີມບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ, ແຕ່ບໍ່ໃຫ ້
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາຂອງພວກເຂົາ ທີ່ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ໄລຍະເວລາແບບບັງຄັບ. 

ກ່ອງຂໍ້ຄວາມ 1: ອະນຸສັນຍາ ກຽວໂຕ
ສັນຍາ ກຽວໂຕ ໄດ້ກຳນົດເອົາອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ (GHGs) ໂດຍສະເພາະແມ່ນກາກບອນໄດອັອກຊາຍ ໃຫ້ເປັນສິນຄ້າທີ່ສາມາດຄ້າຂາຍໄດ້. 
ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນຂອງຕົນ ໂດຍນຳໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະປະເທດນັ້ນ 
ອະນຸສັນຍາ ກຽວໂຕ ໄດ້ນຳໃຊ້ກົນໄກການຕະຫຼາດທີ່ສາມາດເຈລະຈາຕໍ່ລອງໄດ້ ຢູ່ 3 ວິທີ ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຊ່ອງທາງບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ຈະບັນລ ຸ
ເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນຂອງຕົນເອງ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໃນບ່ອນທີ່ສາມາດ  
ປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ສຸດທາງດ້ານຕົ້ນທຶນ ຕົວຢ່າງ ແມ່ນຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. ເປົ້າໝາຍ ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ 
ການປ່ອຍອາຍພິດ ເຮືອນແກ້ວລົງໂດຍລວມຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ ພ້ອມທັງ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ  
ການຖ່າຍທອດເຕັກໂຕໂລຊີໃນບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

ອະນຸສັນຍາ ກຽວໂຕ ມີ 3 ກົນໄກ ດັ່ງນີ້:

 » ການຊື້ຂາຍດ້ານການປ່ອຍອາຍພິດ

 » ກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ (CDM)

 » ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ (JI)

ບັນດາກົນໄກ ດັ່ງກ່າວ ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ ຕະຫຼາດກາກບອນ. ການຄ້າຂາຍດ້ານການປ່ອຍອາພິດເຮືອນແກ້ວ 
ເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ນັ້ນ ໃຫ້ສາມາດຄ້າຂາຍສ່ວນເກີນນັ້ນໄດ້  
ເຊິ່ງເປັນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈາກເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງ. ສຳລັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ (JI) ແລະ ກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ (CDM) ເປັນ 
ກົນໄກທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນໂຄງການ ທີ່ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດກາກບອນ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ (JI) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດ 
ອຸດສາຫະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດໂຄງການກັບບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລະອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ 
(CDM) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນໃນບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຫົວໜ່ວຍການຄ້າຂາຍກາກບອນຫຼາຍຮູບ 
ແບບເຊິ່ງເທົ່າກັບອາຍກາກບອນໄດອັອກໄຊຈຳນວນ 1 ໂຕນ ເຊິ່ງມີດັ່ງນີ້:

 » ຫົວໜ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ (RMU) ໂດຍອີງໃສ່ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ (LULUCF) ເຊັ່ນ: 
ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້. 

 » ຫົວໜ່ວຍການຫຼຸດຜ່ອນ (ERU)  ທີ່ເກີດຈາກການຈັດຕັ້ປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມກັນ; ແລະ

 » ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ທີ່ເກີດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການກົນໄກ 
ການພັດທະນາສະອາດ (CDM).

ມີຕໍໜ້າຕໍ່ໄປ  
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ຮູບສະແດງ B1: ເປົ້າໝາຍການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຂອງບາງປະເທດ

ເ�າໝາຍການດຜອນອາຍພິດ
ເ�ືອນແ�ວຂອງບາງປະເ�ດ (ສ�ນທິສ�ນຍາ ກຽວໂ�)

ເ�ຍລະມ�ນ  - 21%

ລາດສະອານາຈ�ກອ�ງກິດ - 12.5%

ບ�ນດາປະເ�ດອີຢູ* - 8%

ສະຫະລ�ດ ອາເ�ລິກາ** - 7%

ການາດາ - 6%

ໂ�ໂ�ຍ  - 6%

ຢປຸນ - 6%

ສະຫະພ�ນ ລ�ດເ�ຍ - 0%

ນີວຊີແ�ນ - 0%

ເ�ຼຊິນ +/−

ອິນເ�ຍ +/−

ສປ ຈີນ +/−

ແ�ບຝຼິກາໃ� +/−

+ 1% ນ�ອກແ�

+ 8% ອ�ດສະຕາລີ**

+ 10% ໄ�ແ�ນ

ແ�ະ ປະເ�ດ ຮ�ງກາລີ, ໂ�ນາໂ�, ໂ�ມາເ�ຍ, ສະວິດເ�ີແ�ນ

ບຈ�ກ�ດໃ�ອານຸສ�ນຍາ ກຽວໂ�.
* ບ�ນດາປະເ�ດ ອີຢູ ໄ�ຈ�ກ�ດການດຜອນຂອງຕ�ນເ�ງ ໂ�ນຖືເ�ົການແ�ງປ�ນຄວາມຮ�ບຜິດຊອບນ�ກ�ນ.

** ສະຫະລ�ດອາເ�ລິກາ ແ�ະ ອ�ດສະຕາລີ ບໄ�ລ�ງນາມໃ�ສ�ນທິສ�ນຍາ ກຽວໂ�.

ຸ

CO2 = ກາກບອນໄດອອກໄຊ, ອີຢູ = ສະຫະພາບຢູໂລບ, ສປ ຈີນ= ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Allianz. 2014. Open Knowledge. Emission Targets for Selected Countries (Kyoto Protocol). ກະລຸນາເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວບໄຊ:  
http://www.knowledge.allianz.com/en/media/graphics

ຈາກ ບາຫຼີ ຫາ ປາຣີ: ເດີນໜ້າສູ່ວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຄຳຕອບໃຫ້ແກ່ບັນຫານີ້ ແມ່ນອອກມາຈາກການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ໃນກອງປະຊຸມ (COP) ຄັ້ງທີ 13 ຢູ່ ບາຫຼີ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ. ແຜນດຳເນິນງານ 
ບາຫຼີ (ກ່ອງຂໍ້ຄວາມ 2) ແລະ ການຕົກລົງທີ່ສຳຄັນໃນກອງປະຊຸມ (COP) ຄັ້ງທີ 13 ປະກອບມີເນື້ອໃນຕ່າງໆ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມປະເທດທີ່ກຳລັງພັດ 
ທະນາ ປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMAs) ໃນກອບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອແລກປ່ຽນ 
ກັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້, ສາມາດລາຍງານ ແລະ ສາມາດ 
ຈຳແນກຢັ້ງຢືນໄດ້. ເນື່ອງຈາກເນື້ອໃນຂອງແຜນດຳເນິນງານ ບາຫຼີ ມີຫຼາຍຄວາມໝາຍ, ດັ່ງນັ້ນ ຄຳວ່າ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມ 
ຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ ຈິ່ງຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມ ໝາຍຈະແຈ້ງ, ແຕ່ວ່າ ມີຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຫັນດີວ່າ ມັນມີເນື້ອໃນບົ່ມຊ້ອນໄວ້ວ່າ ປະເທດທີ່ກຳລັງ 
ພັດທະນາ ສາມາດນຳສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈຳນວນໜື່ງຂອງຕົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພາຍໃຕ້ກອບສົນທິສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ 
ດ້ານການເງິນ. ນອກຈາກນັ້ນ ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ NAMAs ຍັງສາມາດນຳມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  
“ໃນກອບເນື້ອໃນຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” ເຊິ່ງບັນດາມາດຕະການ (NAMAs) ດັ່ງກ່າວ ຈະສາມາດນຳຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນດ້ານສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຕາມທີ່ໄດ້ຮຽນໃນບົດທີ່ຜ່ານມາ.

ກ່ອງຂໍ້ຄວາມ 1: ຕໍ່ໍ່



37ບົດທີ 2: ສະພາບລວມນະໂຍບາຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ກ່ອງຂໍ້ຄວາມ 2: ແຜນດຳເນິນງານ ບາຫຼີີ

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 (COP13) ທີ່ ບາຫຼີ ໃນປີ 2007 ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການຕໍ່ໜ້າ (Bali Road Map) ເພື່ອວາງແຜນ 
ວຽກທີ່ໄດ້ເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນຜ່ານມາ ເພື່ອຈະຮັບປະກັນໃຫ້ເກີດຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນອະນາຄົດ. ແຜນດຳເນີນງານ 
ບາຫຼີ ປະກອບມີ 5 ເສົາຄໍ້າ: 

 » ການມີວິໄສທັດຮ່ວມກັນໃນການຮ່ວມມືໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນ: ເປົ້າໝາຍຂອງມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ 
ຂອງໂລກ.

 » ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນ ເຊັ່ນ ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMAs) 
ຈາກບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

 » ສົ່ງເສີມມາດຕະການປັບຕົວ.

 » ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຊີ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີຊີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວ. 

 » ສົ່ງເສີມມາດຕະການດ້ານການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວ ພ້ອມທັງການຮ່ວມມ ື
ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ.

ເນື້ອໃນໃໝ່ທີ່ກຳນົດແບບລວມໆສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMAs) ແມ່ນແນໃສ່ສະໜັບ 
ສະໜູນມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ໃນເນື້ອຫາຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍໄດ້ຖືກຂັບເຄື່ອນຈກາການ
ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີີ, ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ. 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຜູ້ແຕ່ງ.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 (COP13) ໃນໄລຍະ 3 ປີຕໍ່ມາ, ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງໃນລະດັບສາກົນ ໄດ້ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທ ີ
ການແຕ່ລຸ່ມຫາເທິງ ຫຼື ວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ທົບທວນຄືນລະບົບ. ຂະບວນການ ດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ມີການເຊື່ອມໂຍງກັນມີໜ້ອຍຫຼາຍ. 
ສິ່ງທ້າທາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານແນວຄິດການເມືອງ. ໃນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 15 (COP15) ໃນປີ 2009 ທີ່ ປະເທດ 
ເດັ່ນມາກ, ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດບົດບັນທຶກ ໂກເປຮາເກັນ (Copenhagen Accord). ບົດບັນທຶກໂກເປຮາເກັນ ໄດ້ຖືກວິພາກວິຈານ 
ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເນື່ອງຈາກຂາດຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ສິ່ງກະຕຸ້ນໃນການປະຕິບັດ, ແຕ່ມັນກາຍເປັນຂໍ້ອ້າງອີງທຳອິດແກ່ກອງທຶນອາກາດສີຂຽວ 
(GCF) ເຊິ່ງມີງົບປະມານ 100 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ຈົນຮອດປີ 2020 ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ 
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMAs) (ກອງທຶນອາກາດສີຂຽວ ຈະໄດ້ຮໍ່າຮຽນລະອຽດໃນບົດທີ 3). ບັນດາພາກສ່ວນ 
ຕ່າງໆ ຍັງຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການຈຳກັດການເພີ່ມຂື້ນຂອງອຸນຫະພູມສະເລັ່ຍຂອງໂລກ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 2°C ເໜືອລະດັບກ່ອນໄລຍະການປະຕິວັດ 
ອຸດສາຫະກຳ, ໃນຄະນະດຽວກັນ ບາງປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈຳກັດໄວ້ທີ່ 1.5°C.

ໜຶ່ງປີຕໍ່ມາ ໃນປີ 2010 ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 (COP16) ຂໍ້ຕົກລົງ ຈັນຈຸນ (Cancun Agreements) ໄດ້ກຳນົດສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ຫຼັກການ ແລະ  
ລະບຽບການດ້ານການເງິນ ແລະ ທົບທວນລະບົບ ແລະ ກອງທຶນອາກາດສີຂຽວ (GCF). ທີ່ສຳຄັນ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ ບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ 
ແລະ ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ໄດ້ນຳສະເໜີມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC)  
ທີ່ມີການພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດ, ແຕ່ວ່າ ສາຍພົວພັນ ດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນມີນໍ້າໜັກພຽງພໍໃນລະດັບທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  
ເນື່ອງຈາກຍັງມີຫຼາຍແຜນການຫຼຸດຜ່ອນ ເປັນການຄາດຄະເນໄດ້ຍາກຕໍ່ກັບ ແຜນການເຈດຈຳນົງ ດັ່ງກ່າວ ຈາກບັນດາປະເທດອື່ນໆ. ເຖິງແມ່ນ 
ມີການສະເໜີແຜນການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເຫັນວ່າດີທີ່ສຸດແລ້ວ ແຕ່ລະດັບການ ປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່ວາງແຜນໄວ້ນັ້ນ ແມ່ນຍັງສູງກວ່າເປົ້າໝາຍ 2°C 
ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ ມີຄວາມຮຸນແຮງເພີ່ມຂື້ນ.20

20 Ecofys, Climate Analytics, and Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). 2014. Current Pledges Far from Agreed Goal. Climate Action Tracker. 
http://climateactiontracker.org/



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ38

ໃນຫຼາຍປີຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ ພວກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສົນທິສັນຍາ ດັ່ງກ່າວ ຈິ່ງໄດ້ຕົກລົງກັນຕໍ່ກັບ ໄລຍະທີສອງ ຂອງອະນຸິສັນຍາ ກຽວໂຕ ພ້ອມທັງ 
ໄດ້ສ້າງຂະບວນການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງ ດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ ດິນຟ້າອາກາດ ໃນທົ່ວໂລກ ໃນປີ 2020. ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສືບຕໍ່ 
ພັດທະນາວິທີການມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMAs) ແລະ ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນອາກາດສີຂຽວ (GCF). ມີຫຼາຍພາກສ່ວນ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສະເໜີວ່າການແກ້ໄຂບັນ ຫາການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນ ຟ້າອາກາດ ໃນປັດຈຸບັນ ຕ້ອງກ້າວໄປສູ່ການນຳໃຊ້ໂຄງປະກອບທີ່ລວມກັນ 
ລະຫວ່າງ ວິທີການ ແບບແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ ແລະ ແຕ່ລຸ່ມຫາເທິງ.21 ດັ່ງນັ້ນ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຕ່າງໆທີ່ຜ່ານມາ (COPs) ກໍ່ໄດ້ສະເໜີວິທີການ ດັ່ງກ່າວ 
ຕື່ມອີກ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 21 (COP21) ເຊິ່ງມີວາລະຈະຈັດຂື້ນ 
ໃນປີ 2015 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ປະເທດ ຝຼັ່ງ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວ ຈະນຳສະເໜີຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ ຫຼັງປີ 2020.

21 D. Bodansky and E. Diringer. 2014. Building Flexibility and Ambition into a 2015 Climate Agreement. Arlington: Center for Climate and Energy Solutions 
(C2ES).

ກ່ອງຂໍ້ຄວາມ 3: ຂໍ້ຕົກລົງຜ່ານມາໃນການເຈລະຈາດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 17 (COP17): ເດີແບງ

 » ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຕົກລົງຈະສືບຕໍ່ອະນຸສັນຍາ ກຽວໂຕ ໃນໄລຍະທີ 2 ຈາກປີ 2013. 

 » ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການ ເດີແບງ (Durban Platform) ເພື່ອຊ່ວຍ 
ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ ໂດຍລວມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ (GHG) ໃຫ້ເປັນນິຕິກຳບັງຄັບໃຊ້ໃນປີ 2015 
(ໃນກອງປະຊຸມທີ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ) ເພື່ອນຳໃຊ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັງປີ 2020. ຂໍ້ຕົກລົງ ດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະຍົກລະດັບຄວາມຕັ້ງໜ້າ 
ຂອງໝົດທຸກປະເທດ ເພື່ອຈະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. 

 » ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະສືບຕໍ່ກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ (CDM) ແລະ ປ້ອງກັນປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່  
ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ ເຊື່ອມໂຊມ (REDD+). 

 » ກອງປະຊຸມ ໄດ້ເລັ່ງໃສ່ປັບປຸງກອບວຽກດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນ (MRV) ທັງໃນບັນດາປະເທດ 
ທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ: ເອກະສານຄັດຕິດ I. ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອໃນການ 
ສ້າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າສະບັບທຳອິດ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ(BURs) ຫຸຼດຜ່ອນພາຍໃນປະເທດຂອງຕົນ 
ຮອດປີ 2014. 

 » ໄດ້ມີການເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂື້ນທະບຽນ ເພື່ອບັນທຶກການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບປະເທດ 
(NAMAs) ເພື່ອຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນ. ການຂື້ນທະບຽນການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມ 
ໃນລະດັບປະເທດ ຈະອຳນວນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ, ເທັກໂນໂລຊີຊີ ແລະ ການສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ເປັນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ  
ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຂອງປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 18 (COP18): ໂດຮາ

 » ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງໂລກ ດ້ານການ 
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍໃຫ້ມີທຸກປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼັງປີ 2020 ເຊິ່ງຈະຕ້ອງ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2015 ແລະ ຕ້ອງໄດ ້
ຂະຫຍາຍສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ. 

 » ກອງປະຊຸມ ໄດ້ກຳນົດໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃໝ່ຂອງອະນຸສັນຍາ ກຽວໂຕ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດ ການຂື້ນ ທະບຽນການຫຼຸດຜ່ອນ 
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວມເໝາະສົມໃນລະດັບປະເທດ (NAMAs) ເພື່ອບັນທຶກເກັບກຳ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຂອງບັນດາປະເທດ 
ທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ເພື່ອຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ. 

 » ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ເຫັນດີຕົກລົງກຳນົດລະອຽດກົນໄກດ້ານຕະຫຼາດໃໝ່ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ສິບຕໍ່ໜ້າຕໍ່ໄປ
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ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນແປງ: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນກອງປະຊຸມ (COP)
ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນ ເລີ່ມແຕ່ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 13 (COP) ເຊິ່ງໄປຄຽງຄູ່ກັບການເພີ່ມຂື້ນຂອງ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກສັງຄົມ. ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງໃນສັງຄົມ ໄດ້ພະຍາຍາມຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນ 
ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ອົງການ 
ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນກວ່າໝູ່ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນອົງການບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ 
ອາກາດຂອງໂລກ (GGCA) ເຊິ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 13 ອົງການ ແລະ ມີອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຫຼາຍກວ່າ 25 ອົງການ ເຊິ່ງນຳ 
ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ (IUCN), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP), ອົງການສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNEP) ແລະ ອົງການພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (WEDO). ອົງການບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ 
ອາກາດຂອງໂລກ (GGCA) ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານະໂຍບາຍ, ການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ການລິເລີ່ມ ຕ່າງໆ ໃນລະດັບປະເທດ, ພາກພື້ນ 
ແລະ ລະດັບໂລກ ມີການຕອບສະໜອງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.22 ອົງການ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ເຄື່ອງມື ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເປັນອົງການທີ່ມີບົດເອົາໃຈໃສ່ດ້ານນະໂຍບາຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍສົ່ງເສີມໃຫ ້
ມີການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາ.

ອົງການບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ (GGCA) ມີສ່ວນຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຮັບການ 
ພິຈາລະນາ ເຂົ້າໃນຂະບວນການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ການດຳເນິນງານ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆຕະຫຼອດມາ 
(COPs). ໃນໄລຍະຕົ້ນ ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 16 (COP16) ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສະ   ເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ 
ຂອງແມ່ຍິງ ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບສຳຄັນຂອງການມີວິໄສທັດຮ່ວມກັນ ແລະ ມາດຕະການຮ່ວມມືກັນໃນໄລຍະຍາວ. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ ້
ໃນການປັບຕົວ, ການຫຼຸດຜ່ອນ, ວຽກງານສັງຄົມຕ່າງໆ, ການເງິນ ແລະ ການປະສົມປະສານຂອງຄະນະບໍລິຫານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ. ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 18 
(COP18) ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງໃນສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ແລະ 
ການເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຝ່າຍຕ່າງໆ ໃນ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ແລະ ອະນຸສັນຍາ ກຽວໂຕ. ເລີ່ມແຕ ່
ກອງປະຊຸມ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງໂດຮາ ເປັນຕົ້ນມາ, ອົງກອນຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ໄດ້ຖືເອົາຄວາມ 
ດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ  ແລະ ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ຂອງອົງການ.

ກອງປະຊຸມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊໍ (COP19) ເປັນກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດ ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນວາລະການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ. ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 19 (COP19) ໄດ້ຈັດຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວັນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຄັ້ງທີ 1 ເຊິ່ງມີເທດສະການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆໃນຫົວຂໍ້ 
ສະເພາະກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

22 ຖ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມ ກ່ຽວກັບ ອົງການບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ GGCA’s work, ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ເວບໄຊ:  
http://www.gender-climate.org/ 

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 19 (COP19): ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊໍ  

 » ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຕົກລົງຜັນປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຕື່ມອີກຈາກແຕ່ລະກອງປະຊຸມ (COP). ເຊິ່ງເຫັນວ່າ  
ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການສະໜັບສະໜູນການປັບຕົວຂອງປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້.

 » ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ກົນໄກສາກົນເພື່ອການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຜົນເສຍຫາຍຮຸນແຮງ ທີ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບ 
ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

 » ກອງປະຊຸມ ໄດ້ປະກາດວ່າ ກອງທຶນສະພາບອາກາດສີຂຽວ ເຊິ່ງລິເລີ່ມໂດຍສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ ຈະໄດ້ນຳມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໃນທ້າຍປີ 2014. 

 » ກອງປະຊຸມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍທົດສະຫວັດນີ້ ແລະ ຄວນມີມາດຕະການ 
ທີ່ມີການກະຕຸ້ນ ແລະ ມີຄວາມໄວຂື້ນໃນທຸກລະດັບໃນທຸກປະເທດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຜູ້ແຕ່ງ.

ກ່ອງ 3: ຕໍ່



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ40

ອົງການບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ (GGCA) ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມການສ້າງ 
ນະໂຍບາຍການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊັ່ນ: ກອງທຶນສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
(GCF) (ເບິ່ງໃນບົດຕໍ່ໄປ). ການຮັບຮູ້ເຖິງສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ສະແດງອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ  
ເມື່ອຫົວໜ້າອົງການສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ທ່ານ Christiana Figueres ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມການພິຈາລະ 
ນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນຂະບວນການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານເຈລະຈາຕໍ່ລອງ 
ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກຳນົດ ພື້ນຖານ “ເງື່ອນໄຂເພື່ອການປ່ຽນແປງ”23 ພາຍໃຕ້ກອບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການລິເລີ່ມປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ດີສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການດ້ານການ  
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີການຕອບສະໜອງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ
ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ແລະ ອະນຸສັນຍາ ກຽວໂຕ ໄດ້ໃຫ້ກອບນະໂຍບາຍສາກົນສຳລັບການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ. ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ທີ່ຜ່ານມາ (COP) ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ພະຍາຍາມຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ຕະຫຼອດໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຂື້ນ ໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປ 
ບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ຄາດວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ຂອງໂລກ ຫຼັງປີ 2020 ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ອາດຈະຫັນປ່ຽນຈາກຫຼັກການ “ທີ່ຖືເອົາການເຫັນດີຮ່ວມກັນ ແລະ ມີຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຕ່າງກັນ” ໄປສູ່ “ການເຂົ້າເຖິງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ່ສະເໜີພາບກັນ.” ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຍັງມີການໂຕ້ຖຽງກັນເຖິງມາດຕະການ 
ຫຼຸດຜ່ອນໂດຍລວມ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຊິ່ງມາດຕະການ ດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ ເໝາະສົມສຳລັບບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ເພື່ອເປັນຜູ້ນຳ ແລະ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງມາດຕະການ ດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນ.   

ຄຳຖາມ ແລະ ຕອບ
ໃຊ້ເວລາ ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ນາທີໃນການຖາມ ແລະ ຕອບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈິ່ງເຮັດບົດຝຶກຫັດ.

ບົດຝຶກຫັດ: ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ແລະ ກິດຈະກຳ

23 ຖ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມ ກ່ຽວກັບ ສັນຍາການລິເລີ່ມການປ່ຽນແປງ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງໃນເວບໄຊ: http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/6214.php

ແບ່ງນັກສຳມະນາກອນເປັນກຸ່ມ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນກະກຽມກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບບັນດາຫົວໜ້າກົມ ແລະ ພະນັກງານຈາກກະຊວງ 
ສິ່ງແວ້ດລ້ອມ (ຫຼື ພະນັກງານຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຜິດຊອບການສ້າງນະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງແວ້ດລ້ອມ). ແຕ່ລະກຸ່ມມີເວລາ 45 ນາທີ ໃນການ 
ປຶກສາຫາລືກະກຽມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຈາກກະຊວງ ມີຄວາມເຫັນດີນຳຕໍ່ກັບການວາງແຜນມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ມີການຕອບສະໜອງ 
ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແຕ່ລະກຸ່ມຂື້ນມານຳສະເໜີຜົນການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມ ໃຊ້ເວລາ 5-10 ນາທີ. ນັກສຳມະນາກອນ 
ສະແດງບົດບາດເປັນພະນັກງານຈາກກະຊວງ ແລະ ນັກສ້າງນະໂຍບາຍ. ວິທະຍາກອນ ສາມາດຂໍໃຫ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ ເພື່ອສ້າງເປັນຄະນະປະສົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມວິທີການແບບຄູ່ຮ່ວມງານ. ຫຼັງຈາກແຕ່ລະກຸ່ມ 
ໄດ້ສະແດງສຳເລັດ, ເປີດສົນທະນາປຶກສາຫາລືແບບກວ້າງ ແລະ ສັງເກດເບິ່ງວ່າ ໄດ້ເຫັນຫຍັງ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່.

ກະກຽມ 45 ນາທ ີ
ນຳສະເໜີ 30 ນາທີ 
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ບົດນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນ ເຂົ້າໃຈເຖິງກົນໄກການເງິນດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ປຶກສາຫາລືເຖິງກາລະໂອກາດມາດຕະການ 
ກວມລວມ. ກ່ອນເຂົ້າບົດນີ້ ອາດຈະຫຼີ້ນເກມກ່ອນ. ໂດຍອີງໃສ່ບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາ ຄວາມລະອຽດຂອງການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ຄວນດັດປັບໃຫ ້
ເຂົ້າກັບຄວາມຮູ້ທີ່ຜ່ານມາຂອງນັກສຳມະນາກອນ. ວິທະຍາກອນ ຄວນຈັດກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ມີຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊິ່ງມີນັກສ້າງນະໂຍບາຍຈາກກະຊວງ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງມີບົດຮຽນໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດມາຫຼາຍປີ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ 
ເຊິ່ງຂາດບົດຮຽນຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບ ການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນບົດນີ້

ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ໂຄງປະກອບສ້າງ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ມີສຳລັບການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນໜຶ່ງສຳລັບການ 
ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນມາດຕະການກວມລວມ. ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ກຸ່ມນັກຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃຈບັນດາອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ມີຈຸດຢືນດີຂື້ນ ແລະ 
ເຂົ້າຮ່ວມນຳ ນັກສ້າງນະໂຍບາຍ ທີ່ມາຈາກບັນດາກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງ ເຂົ້າຮ່ວມການອອກແບບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ມີຄວາມສະເໝີ
ພາບກັນ. ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນມມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຈຳແນກເຄື່ອງມືດ້ານການເງິນ 
ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບໃຫ້ທຶນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ທີ່ຕອບສະໜອງດ້ານກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດນີ້ ແມ່ນ:
 » ນຳສະເໜີສະພາບລວມຂອງການເງິນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

 » ນຳສະເໜີການຄັດເລືອກເຄື່ອງມືການເງິນທີ່ນຳໃຊ້.

 » ກຳນົດທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ການເງິນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

 » ນຳສະເໜີຄວາມສຳຄັນຂອງສ້າງເຄື່ອງການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຕອບສະໜອງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

 » ພັດທະນາຄວາມພ້ອມຂອງນັກສຳມະນາກອນ ເພື່ອຈຳແນກ ແລະ ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ການຄັດເລືອກເຄື່ອງມື ແລະ ກາລະໂອກາດການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ຫຼັງຈາກຮຽນບົດນີ້ ນັກສຳມະນາກອນ ຈະມີຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສະພາບລວມຂອງການເງິນການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການເງິນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 
ການນຳສະເໜີບົດຮຽນ ຄວນເນັ້ນໃສ່ຄວາມຈຳເປັນທີ່ກອງທຶນການເງິນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ຕ້ອງມີການເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບາດຍິງ-ຊາຍຂື້ນຕື່ມ. ວິທະຍາກອນ ຄວນຍົກໃຫ້ເຫັນການເງິນການປ່ຽນແປງ 

ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໂຄງການ ທີ່ມີການຕອບສະໜອງດ້ານບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ 
ໂຄງການ ແລະ ການເງິນ ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງບໍ່ພຽງແຕ່ການເວົ້າເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງ ຮັບຮູ້ວ່າແມ່ຍິງ ເປັນກຸ່ມທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ກຸ່ມທີ່ຈະ 
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ. ບັນດາຜູ ້
ຕ່າງໜ້າຈາກຂະແໜງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ ຄວນມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍໃນການສົນທະນາ 
ປຶກສາຫາລື ເພື່ອປະເມີນຜົນເຄື່ອງມືດ້ານການເງິນໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສາກົນ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ ສຳລັບເປັນມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນແບບ 
ກວມລວມ. ການນຳສະເໜີບົດຮຽນ ຄວນປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຂອງປະເທດ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນ. ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມນີ້ ໃຫ້ຂໍ້ມູນພຽງສະພາບລວມ 
ຂອງບັນດາກົນໄກການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. ວິທະຍາກອນ ຄວນໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ນັກສຳມະນາກອນ ກ່ຽວກັບ 
ການສົ່ງເສີມການປຶກສາຫາລືໃຫ້ລະອຽດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການພັດທະນາການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມລະດັບຊາດ 
(NAMAs).

ນຳສະເໜີ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 
ປະມານ 60 ນາທີ
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ຫົວຂໍ້
 » ການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນຫຍັງ?

 » ເປັນຫຍັງຈິ່ງເວົ້າເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

 » ສິ່ງທ້າທາຍ ມີຫຍັງແດ່?

 » ລັກສະນະຂອງການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

 » ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ 

 » ການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນຫຍັງ?
ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະພາບອາກາດແປປວນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍກັບມະນຸດຫຼາຍຂື້ນໃນທົ່ວໂລກ 
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ໃນ ອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ເຊິ່ງກຳລັງປະເຊີນກັບລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລສູງຂື້ນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ 
ຝົນຕົກບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະດູການ, ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ລົມພະຍຸ. ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອຄວບຄຸມການເພີ່ມຂື້ນຂອງອຸນຫະພູມສະເລັ່ຍຂອງໂລກ ແລະ  
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເງິນທືນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງມີທຶນຮອນພຽງພໍ. ບັນດາ 
ປະເທດກຳລັງພັດທະນາມັກມີຄວາມບອບບາງຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຂາດຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ 
ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຫຼື ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນກຳນົດຈະແຈ້ງວ່າ ການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ປະກອບມີຫຍັງແດ່, ສ່ວນຫຼາຍ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແມ່ນການໄຫຼ 
ຂອງເງິນຈາກບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳ ໄປຍັງບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ເພື່ອເປັນການສະໜອງທືນໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວ 
ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຈະພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມ ໃນກອບການພັດທະນາແບບກາກບອນຕໍ່າ 
ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ຄວນຈະເປັນການເພີ່ມໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຫຼັກ 
ການເຫັນດີຮ່ວມກັນ ແຕ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງກັນ. 

ເປັນຫຍັງຈິ່ງເວົ້າເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ? 
ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນໃນບົດທີ 1 ແລ້ວວ່າ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີສາຍກ່ຽວພັນກັນ ເຊິ່ງຮັບປະກັນການຕອບໂຕ້ທີ່ເໝາະສົມ. 
ໂດຍຮີດຄອງປະເພນີແລ້ວ ແມ່ຍິງປະເຊີນກັບການແບ່ງແຍກທາງສັງຄົມ ແລະ ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ. 
ນອກຈາກນັ້ນ ແມ່ຍິງ ສ່ວນຫຼາຍ ຍັງເພິ່ງພາອາໃສຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ. ຄວາມບໍ່ 
ເທົ່າທຽມກັນທາງສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ (ທີ່ທຸກຍາກ) ມີຄວາມບອບບາງຫຼາຍຂື້ນຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຈຳກັດຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງພວກເຂົາໃນການປັບຕົວ. ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ສ້າງຂໍ້ຈຳກັດໃຫ້ແກ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຄົນເຮົາ ເພິ່ງພາອາໃສໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເກີດອັນຕະລາຍ ໃນເວລາເກີດມີສະພາບອາກາດແປປວນຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ສະນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຍິ່ງເພີ່ມຄວາມບໍ່ 
ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ດ້ານສັງຄົມ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະພາບຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍຂື້ນ. ມາດຕະການ ແລະ ການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ ຄວນຈະອອກແບບມາແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຄວາມບອບບາງ ດັ່ງກ່າວ.

ປະສົບການຕົວຈິງ ແລະ ທັກສະຂອງແມ່ຍິງ (ຕົວຢ່າງ: ການຈັດການຊັບພະຍາກອນ) ສາມາດປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວ 
ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງໄດ້ ແລະ ບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ ຄວນຈະນຳມາພິຈາລະນາໃນການວາງແຜນອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ການເງິນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ. ມາດຕະການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ 
ຖ້າວ່າ ມັນສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ແມ່ຍິງ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່ໄດ້. ການເງິນ ຕ້ອງເລັ່ງເປົ້າໝາຍໃສ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ ້
ພວກເຂົາເຈົ້າ ສາມາດເຂົ້າເຖິງເງິນກູ້ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ 
ການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ.

ການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຕອບສະໜອງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ ແລະ  
ຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນທາງສັງຄົມແລະ ເສດຖະກິດ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ນຳໄປສູ່ຜົນປະໂຫຍດໃຫຍ່ຫຼວງ ເກີນກ່າວການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ 
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ລວມທັງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ44 ບົດທີ 3: ວຽກງານການເງິນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໃນການບັນເທົາໄພພິບັດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບກວ້າງຂວາງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເປັນ ເຈົ້າຂອງ ຫຼາຍຂື້ນ 
ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຕ້ອງການກົນໄກດ້ານການເງິນທີ່ພຽງພໍ. ການເງີນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ຄວນຈະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ມາດຕະການດ້ານກອງທຶນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ. ສະນັ້ນ 
ຄວນພິຈາລະນາການເຊື່ອມສານເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນການ ວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງມາດຕະການ 
ແລະ ການເງິນດ້ານດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ຕົວຢ່າງການສົນທະນາປຶກສາຫາລື-ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີຂະໜາດນ້ອຍ: (ເບິ່ງລາຍລະອຽດຕົວຢ່າງ ໃນບົດທີ 1  
ພາກທີ ຂ): ພວກເຮົາ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກການນຳໃຊ້ພະລັງງານໃນຄອບຄົວ ແລະ ການກະສິກຳ 
ຂະໜາດນ້ອຍ ຖ້າວ່າ ແມ່ຍິງ ໄດ້ຮັບເທັກໂນ ໂລຊີ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເນື່ອງຈາກແມ່ຍິງ ເປັນກຸ່ມຄົນ ທີ່ຈັດການນຳໃຊ້ພະລັງງານໃນ 
ຄອບຄົວ ແລະ ຊັບພະຍາກອນດ້ານອາຫານ. ບັນດາໂຄງການ ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອເຕັກໂນໂລຊີສະອາດຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ເຊັ່ນ: 
ເຕົາປະຢັດ ແລະ ເຕົາແກັດຊີວະພາບ  ຈະມີຜົນກະທົບໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການຫຼຸດ ຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ເຮັດໃຫ ້
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຕື່ມອີກ. ບັນດາມາດຕະການ ດັ່ງກ່າວ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບກິດຈະກຳການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ ່
ແມ່ຍິງກ່ຽວກັບ ການບູລະນະ ແລະ ການຜະລິດເທັກໂນໂລຊີ ດັ່ງກ່າວ ຫຼື ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມ ການດຳເນີນທຸລະກິດ. ເຖິງແນວໃດ 
ກໍ່ຕາມ ເຄື່ອງມືທາງການ ເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຄວາມລຳອຽງໄປສູ່ ເທັກໂນໂລຊີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເປັນສູນກາງ ເຊັ່ນ: 
ເຄື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. 

ສິ່ງທ້າທາຍ ມີຫຍັງແດ່?
ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຕົ້ນທຶນສູງ ແລະ ມີຜົນກະທົບໜັກຕໍ່ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມບອບບາງຫຼາຍ (ເຊັ່ນ: ແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ 
ທຸກຍາກ) ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ, ຕ້ອງ ມີ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ແຫຼ່ງເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການ ປະ ຕິ ບັດ ເທົ່າ ທຽມ ກັນ ແລະ 
ໂປ່ງໃສ່. ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍ ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການແຈກຢາຍເງິນທືນທີ່ ສະເໝີພາບກັນ  
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.ໂຄງປະກອບການເງິນໃນດ້ານ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນສີ້ນເປືອງ ແລະ ສະຫຼັບ ຊັບຊ້ອນ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍ ບັນດາ 
ປະເທດ ທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ຍັງຂາດທາງດ້ານການເງິນ, ຄວາມ ຮູ້ວິຊາການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອກຳນົດ ແລະ ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ. 
ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ຄວນສຸມໃສ່ການ ສ້າງຄວາມພ້ອມທາງດ້ານເງິນທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຄວາມ 
ອາດສາມາດ “ໃນການວາງແຜນ, ການເຂົ້າເຖິງ, ການໃຫ້ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ 
ອາກາດ ທັງໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສາກົນ ໃນຮູບລັກສະນະທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບບູລິມະສິດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງ 
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະສະຫວັດ (MDGs).”24

ການພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຄວນຖືກເຊື່ອມສານກັບທຸກຂັ້ນຕອນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ-ໂດຍເລີ່ມແຕ່ການກະກຽມຈົນເຖິງ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮອດການຕິດຕາມກວດກາ.

ຂໍ້ແນະນຳ
 »  ການສະໜັບສະໜູນຄວາມພ້ອມສຳລັບການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ: 

ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນການກຳນົດຊ່ອງທາງການໃຫ້ທຶນທີ່ເໝາະສົມ, ຂຽນບົດສະເໜີຂໍທຶນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ 
ຂັ້ນຕອນຂອງການຂໍທຶນ. 

 »  ສົ່ງເສີມການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບ: ແນວຄິດ ແລະ ຂໍ້ຄວນ 
ພິຈາລະນາ ແລະ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຄວນຈະຖືກນຳມາເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ເພື່ອຮັບ 
ປະກັນໃຫ້ບັນດາມາດຕະການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ຊອກຫາແຫຼ່ງເງິນທຶນ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 
ຄວາມອາດສາມາດຂອງແມ່ຍິງ.

 »  ສະໜັບສະໜູນສົ່ງເສີມບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ເພື່ອສ້າງກອບການຕິດຕາມກວດການປະເມີນຜົນ, ການລາຍງານ  
ແລະ ການກຳນົດເຫດຜົນ (MRV) ທີ່ມີຕົວຊີ້ວັດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນການໄຫຼວຽນຂອງເງິນທຶນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ 
ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ 
ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເພີ່ມຂື້ນ.

24 V. Vandeweerd, Y. Glemarec, and S. Billett. 2012. Readiness for Climate Finance: A Framework for Understanding What It Means to Be Ready to 
UseClimate Finance. New York: United Nations Development Programme. http://www.mitigationpartnership.net/undp-2012-readiness-climate-finance
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ລັກສະນະຂອງການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ການລິເລີ່ມດ້ານນະໂຍບາຍສະອາດ (CPI) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການໄຫຼວຽນຂອງເງິນທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ມີປະມານ  
359 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງຍັງຕໍ່າກວ່າຄວາມຈຳເປັນດ້ານເງິນທຶນທີ່ຄາດຄະເນໄວ້.25 ໃນປີ 2012 ມີເງິນລົງທຶນໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນ ຈຳນວນ 337 ຕື້ໂດລາ 
ສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນ ປະມານ 22 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບຕົວ (footnote 23). ມີປະມານ 76% (273 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ)  
ຂອງຈຳນວນເງິນທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຖືກນຳໃຊ້ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ 24% (86 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ) ຂອງການໄຫຼວຽນຂອງ 
ເງິນທຶນ ແມ່ນລະຫວ່າງປະເທດ. ມີປະມານ 29% ຂອງເງິນທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄຫຼເຂົ້າສູ່ເຂດອາຊີຕາເວັນອອກ,ສປ ຈີນ ແລະ 
ເຂດປະຊີຟິກ. ສຳລັບການໄຫຼວຽນຂອງເງິນທຶນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແມ່ນຈາກພາກເອກະຊົນຫາພາກເອກະຊົນ  
ແລະ ສຳລັບ ການໄຫຼວຽນຂອງເງິນທຶນສ່ວນຫຼາຍ ຈາກບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ຫາ ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ແມ່ນຈາກພາກລັດ.26

25 B. Buchner, M. Herve-Mignucci, C. Trabacchi, J. Wilkinson, M. Stadelmann, R. Boyd, F. Mazza, A. Falconer, and V. Micale. 2013. The GlobalLandscape of 
Climate Finance 2013: A CPI Report. Venice: Climate Policy Initiative (CPI). p.1

26 ການລິເລີ່ມນະໂຍບາຍດ້ານສະພາບອາກາດ. ການເງິນສະພາບອາກາດໄປໃສ່ແນ່? ໂຄງການປະກອບຂອງການເງິນດ້ານສະພາບອາກາດ. ເບິ່ງທີເວບໄຊ:  
http://www.climatefinancelandscape.org/#where-is-climate-finance-going

ຮູບ 7: ການໄຫຼວຽນຂອງເງິນທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ງົບປະມານຂອງລັດ

ອົງການຮ່ວມມ ື
ເພື່ອການພັດທະນາ

 ການຊ່ວຍເຫລືອ 
ເພື່ອການພັດທະນາ

ເງິນທຶນ ດິນຟ້າອາກາດ 
“ໃໝ່ ແລະ ເພີ່ມ”

ລວມເງິນທຶນທັງໝົດສຳລັບການລິເລີ່ມການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ຕະຫລາດ  
ກາກບອນ

ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 
ຈາກປະເທດ 
ອຸດສາຫະກຳ

ປະເທດ 
ອຸດສາຫະກຳ 

ສະເໜີໃຫ ້
ທຶນໃໝ່ ແລະ  
ໃຫ້ທຶນເພີ່ມ

ພັນທະຂອງປະເທດ  
ອຸດສາຫະກຳໃນ 
ການຫລຸດຜ່ອນ 

ການປ່ອຍອາຍພິດ 
ເຮືອນແກ້ວ.

ການລົງທຶນ 
ໂດຍກົງ 
ຈາກຕ່າງ 
ປະເທດ

ການໃຫ້ທຶນຜ່ານ 
ກົນໄກພັດທະນາ 
ສະອາດ (CDM)

ສະຖານບັນ 
ການເງິນ 
ສອງຝ່າຍ

ສະຖາບັນການ 
ເງິນຫລາຍຝ່າຍ ພາກເອກະຊົນ

ງົບປະມານ 
ພາຍໃນ

ສົນທິສັນຍາ 
UNFCCC

ຕະຫຼາດລົງທຶນ

CDM = Clean Development Mechanism, ODA = official development assistance, UNFCCC = United Nations Framework Convention on Climate 
Change. 

Source: A. Atteridge, C. Kehler Siebert, R.J.T. Klein, C. Butler, and P. Tella. 2009. Bilateral Finance Institutions and ClimateChange: A Mapping 
of Climate Portfolios. Stockholm: Stockholm Environment Institute.
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ໂຄງປະກອບເງິນທືນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ. ເງິນທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ກະຈາຍຜ່ານຫຼາຍ 
ຊ່ອງທາງ ເປັນຕົ້ນ ພາຍໃນປະເທດ, ສອງຝ່າຍ ແລະ ສາກົນ ລວມທັງແຫຼ່ງທຶນຈາກພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ; ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງສະໜັບສະໜູນ 
ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວ ໂດຍຜ່ານຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ຫຼາຍລະດັບຕ່າງກັນ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນຮູບ 7 ແລະ ຕາຕະລາງ 1). 

ຕາຕະລາງ 1: ປະເພດເງິນທືນ ແລະ ຊ່ອງທາງການໄຫຼວຽນ

ຊ່ອງທາງ/ວິທີການດ້ານການເງິນ ເນື້ອໃນ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຄື່ອງມື

ເງິນທຶນຂອງພາກລັດ ທຶນພາກລັດ ຜ່ານຂະບວນການສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ 
ແລະ ຜ່ານກົນໄກຕະຫຼາດສະເພາະ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ເປັນອີກແຫຼ່ງ 
ທຶນໜຶ່ງສະໜັບສະໜູນມາດຕະການດ້ານການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນສອງຝ່າຍ, ອົງການພັດທະນາຕ່າງໆ, 
ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຫຼາຍຝ່າຍ, ບັນດາອົງກອນ 
ຂອງສະຫະປະຊາຊົນ, ທະນາຄານໂລກ, ກອງທຶນພາກພື້ນ/
ສອງຝ່າຍ/ຫຼາຍຝ່າຍ (ຕົວຢ່າງ: ກອງທຶນການລົງທຶນດ້ານ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກອງທຶນອາກາດສີຂຽວ). 

ເງິນທືນຂອງພາກເອກະຊົນ ກອງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນ ເຊິ່ງປະຕິບັດຄ້າຍຄືກັນກັບ  
ເຄື່ອງມືດ້ານຕະຫຼາດການເງິນແບບເກົ່າ. ເງິນທຶນຈາກພາກ 
ເອກະຊົນ ອາດຈະເປັນແຫຼ່ງສຳຄັນຫຼາຍຂື້ນສຳລັບເປັນ  
ເງິນທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນອະນາຄົດ.

ບັນດາບໍລິສັດ, ສະຖາບັນເງິນກູ້, ມູນນິທິ, ກອງທຶນຮ່ວມ, 
ກອງທຶນກາກບອນຈາກພາກເອກະຊົນ, ທະນາບັດສີຂຽວ, 
ການລົງທຶນໂດຍຕົງຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ. 

ເງິນທືນພາຍໃນ ເຄື່ອງມືດ້ານການເງິນ ແລະ ກອງທຶນລະດັບຊາດ  
ເພື່ອ ເກັບເງິນ ລວມທັງບັນດາແຜນເກັບພາສີຕ່າງໆ

ລັດຖະບານ (ໂດຍການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ຈາກສອງຝ່າຍ ຫຼື ສາກົນ) ກົນໄກທີ່ສາມາດປັບໄປຕາມ 
ສະພາບຂອງສົນທິອະນຸສັນຍາ.

ເງິນທຶນດ້ານການຕະຫຼາດ ກົນໄກການຕະຫຼາດ ລວມມີບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ  
ຂ້ອງຕ່າງໆໃນການລົງທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ.

ການເງິນທີ່ອີງໃສ່ຕະຫຼາດເປັນຫຼັກ ເປັນການປະສົມ 
ປະສານກັນລະຫວ່າງທຶນຈາກພາກລັດ ແລະ ພາກ 
ເອກະຊົນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເລີ່ມຈາກພາກລັດ ແລະ 
ມີການຮ່ວມມືນຳພາກເອກະຊົນ.

ພາກລັດ ຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂື້ນຕໍ່ກັບການ  
ເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍອີງໃສ ່
ຕະຫຼາດເປັນຫັຼກ.

ກຽວໂຕ: ກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ (CDM),  
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ (JI) ແລະ ການຄ້າຂາຍ 
ກາກບອນ.

ກອງທຶນກາກບອນປ່າໄມ້ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທຶນ 
ກາກບອນ.

ໂກນສະແຕນດາດ (The Gold Standard) ແລະ ບັນດາ 
ແຜນງານຄ້າຂາຍກາກບອນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຜູ້ແຕ່ງ.

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ບັນດາກົນໄກ ແລະ ກອງທຶນການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີຢູ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຫຼາຍລະດັບ 
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່ວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີວິທີການທີ່ເປັນລະບົບສຳລັບການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແບບສະເໝີພາບກັນ, ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ  
ຢູ່ໃນກົນໄກການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຊື່ອມໂຍງກັນ ລະຫວ່າງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ. ພາກຕໍ່ໄປ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງມືດ້ານການເງິນການປ່ຽນແປງຂອງຟ້າອາກາດ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນລະດັບການ 
ຕອບສະໜອງຕໍ່ການພິຈາລະນາດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພ້ອມທັງມີຕົວຢ່າງຈາກກໍລະນິສຶກສາໃນຫຼາຍປະເທດ.   

ຂໍ້ສະເໜີແນະ
 »  ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຫັນເອົາແມ່ຍິງເປັນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນກົນໄກການເງິນ 

ດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ກຸ່ມ “ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ” ທີ່ມີຄວາມບອບບາງຈາກການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດເທົ່ານັ້ນ. 



47ບົດທີ 3: ວຽກງານການເງິນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໃນການບັນເທົາໄພພິບັດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

 »  ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຄວນມີການລົງທຶນໃສ່ການວິເຄາະຜົນກະທົບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລວມເອົາວຽກງານການປົກປ້ອງ 
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍເຂົ້ານຳ.

 »  ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຕ້ອງມີໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ທຶນແກ່ໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍໃນລະດັບຊຸມຊົນ 
ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງສາມາດເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ປະຫຍັດພະລັງງານ, ສົ່ງເສີມການແຈກຢາຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ສະເໝີພາບກັນ, 
 ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ໃຫ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ສ້າງຄວາມ 
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.  

 »  ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈັດສັນໃຫ້ສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດແບ່ງ
ໃຫ້ເໝາະສົມລົງເປັນແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ໃຫ້ແມ່ຍິງ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນ ເລີ່ມແຕ່ການວາງແຜນຈົນເຖິງ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ.   

 »  ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາກົນໄກການເງິນພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຕ້ອງເຊື່ອມໂຍງກົນໄກການເງິນ ດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າຫາກັນ 
ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ່ທີ່ສະເໝີພາບກັນ.

ກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ (CDM)
ກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ (CDM) ແມ່ນກົນໄກໜຶ່ງທີ່ມີການດັດປັບໄດ້ ພາຍໃຕ້ອະນຸສັນຍາ ກຽວໂຕ ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການ 
ໃນບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ທີ່ມີການຮັບຮອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສາມາດຂາຍ 
ການຫຼຸດຜ່ອນ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດ ກຳລັງພັດທະນາ ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນຂອງຕົນ 
(ການສ້າງເປັນໂຄງການສະເພາະ). ໂດຍຄາດຄະເນວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແມ່ນຖືກກວ່າໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີຕະຫຼາດໃໝ່, 
ກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ ຈະເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນໃນບັນດາປະເທດ 
ທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. 

ກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ (CDM) ມີ 2 ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນ 
ປະເທດເຈົ້າພາບ. ບັນດາໂຄງການ ທີ່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມທາງ 
ດ້ານ ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ບັນດາໂຄງການຂອງກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ (CDM)  
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມລຳອຽງໃນການລົງທຶນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງເລັ່ງໃສ່ປະເທດ ອິນເດຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ  
ໂດຍເປັນປະເທດທີ່ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຖືກທີ່ສຸດ. ແຕ່ວ່າ ມີບາງໂຄງການ ໄດ້ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມມາສູ ່
ແມ່ຍິງ (ເບິ່ງຕົວຢ່າງກໍລະນີສຶກສາ 1 ແລະ 2), ດັ່ງນັ້ນ ໂຄງການຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ  ທີ່ ເປັນຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການ ມີພຽງເລັກນ້ອຍ 
ເທົ່ານັ້ນ. ຕະຫຼອດເດືອນ ມີຖຸນາ ປີ 2012 ມີພຽງ 5 ໂຄງການ ໃນຈຳນວນ 3,864 ໂຄງການ ທີ່ເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນເອກະສານໂຄງການ.27 
ກິດຈະກຳທົ່ວໄປຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ຖືເປັນການປັບຕົວ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ (ເຊັ່ນ: ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້) ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ນຳມາພິຈາລະນາ.

ສຳລັບ ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການໃໝ່ ແມ່ນເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ສາມາດທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ພ້ອມທັງ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ 
ຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການ ທີ່ເລັ່ງໃສ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດດ້ານສັງຄົມ.

27 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 2012. Benefits of the Clean Development Mechanism.  
http://cdm.unfccc. int/about/dev_ben/index.html
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ກໍລະນີສຶກສາ 1: ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ Allain Duhangan 

ການສົ່ງເສີມແມ່ຍິງເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນໂຄງການ
ການອອກແບບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນແບບກວມລວມ ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງໂຄງການ-ເລີ່ມຈາກການ 
ກະກຽມອອກແບບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ. ການກຳນົດເອົາເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ເຂົ້າໃນການວາງແຜນໂຄງການ 
ມີຄວາມສຳຄັນຕົ້ນຕໍ ເພື່ອຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມຕ້ອງການຈຳເປັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ (CDM) ກຳນົດພາລະບົດບາດການປຶກສາຫາລືນຳຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ອນທີ່ຈະຂື້ນທະບຽນໂຄງການ, 
ແຕ່ວ່າ ຍັງຂາດຄູ່ມືວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ຈິ່ງບໍ່ໄດ້ມີການກວມລວມເອົາແຕ່ລະຄົນ ຫຼື ແຕ່ລະກຸ່ມ ເຊັ່ນ: ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ 
ເຂົ້າມາປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ບັນດາເອກະສານໂຄງການໃໝ່ຂອງກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການ 
ສົ່ງເສີມແມ່ຍິງເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນໂຄງການຫຼາຍຂື້ນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນດາໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ເປັນໂຄງການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.a 

ສຳລັບ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ Allain Duhangan (ADHP) ຢູ່ ປະເທດ ອິນເດຍ ແມ່ນຕົວຢ່າງໜຶ່ງທີ່ດີໃໃຫ້ກຸ່ມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍມີການເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ. ໂຮງງານໄຟຟ້າ ດັ່ງກ່າວ 
ນຳໃຊ້ນໍ້າທີ່ລະລາຍຈາກຫິມະ ແລະ ນໍ້າຝົນໃນແມ່ນໍ້າ 2 ສາຍ ໃນເມືອງ ກູລູ ແຂວງ ຮິມາຈານ ປຣາເດສ (Kullu District in Himachal 
Pradesh State) ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນຜະລິດໄຟຟ້າໃນປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ. ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກການສ້າງ 
ພະລັງງານ ໂດຍການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ. ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ ແມ່ນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ 
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການພັດທະນາໂຄງລ່າງໃນເຂດ ດັ່ງກ່າວ.

ໃນໄລຍະການວາງແຜນໂຄງການ, ໄດ້ມີການຈ້າງນັກຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການ ມາເຮັດການສຳຫຼວດຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມໃນບັນດາບ້ານທີ່ໄດ ້
ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍການຈັດກອງປະຊຸມກັບກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸຂອງບ້ານ, ສຳຫຼວດຄອບຄົວ, ສຳພາດ ແລະ ປະຊຸມເປັນກຸ່ມສະເພາະ ກັບແມ່ຍິງ  
ແລະ “ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຕໍ່າກວ່າເກນຄວາມທຸກຍາກ.” ນອກຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມແມ່ຍິງ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,  
ສຸຂະພາບ, ສາດສະໜາ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ໂດຍສະເພາະ ການສຳຫຼວດ ໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ ແລະ ສະຖານະພາບ 
ຂອງແມ່ຍິງ ໃນຊຸມຊົນ, ການແບ່ງວຽກໃນຄອບຄົວ ແລະ ຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການທີ່ມີຕໍ່ເພດຍິງ.

ການປຶກສາຫາລືກັບກຸ່ມເພດຍິງ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ເພດຍິງຈຳນວນໜຶ່ງ ມີຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ການເຂົ້າມາຂອງຄົນແປກໜ້າ ເຊິ່ງອາດເຮັດ 
ໃຫ້ພວກເຂົາ ຕ້ອງສູນເສຍອິດສະລະພາບໄປ ແລະ ຕ້ອງຈຳກັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວເອງໃນໝູ່ບ້ານ. ແມ່ຍິງ ມີຄວາມກັງວົນຕໍ່ກັບຜົນກະທົບ 
ຈາກວັດທະນາທຳສັງຄົມ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງພວກເຂົາ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ເຊັ່ນ: ຄວາມປອດໄພຂອງແມ່ຍິງ, 
ບັນດານັກພັດທະນາໂຄງການ ໄດ້ຕັດສິນໃຈໃຫ້ທຶນໃນການສ້າງຕັ້ງສະຖານີຕຳຫຼວດບ້ານ ແລະ ປະກອບເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ຕື່ມ 
ແລະ ຂໍຮ້ອງລັດຖະບານ ສົ່ງ ຕຳ ຫຼວດ ເພດ ຍິງມາ ຢູ່ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ເພື່ອ ຮັບ ລົງ ທະ ບຽນ ການ ຮ້ອ ງ ຮຽນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ເພດ ຍິງຂັ້ນຊຸມຊົນ.b

ຈາກແນວຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງ ເຫັນວ່າ ວິທີ ການສຸມໃສ່ຄວາມປອດໄພຂອງເພດຍິງ ຍັງມີໜ້ອຍ, ສະນັ້ນ ການປຶກສາຫາລື ກັບບັນດາຜູ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ ຈະສາມາດປ້ອງກັນຜົນກະທົບດ້ານລົບທາງສັງຄົມ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ທັງຄວາມຈຳເປັນ ແລະ 
ບັນຫາຂອງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນຂະບວນການວາງແຜນໂຄງການ.

a  S. Alboher. 2010. Clean Development Mechanism: Exploring the Gender Dimensions of Climate Finance Mechanisms.  
New York: United Nations Development Programme.

b  United Nations Framework Convention on Climate Change. CDM Executive Board. Allain Duhangan Hydroelectric Project. http://cdm.unfccc.
int/Projects/DB/DNV-CUK1169040011.34
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ກໍລະນີສຶກສາ 2: ໂຄງການແກັດຊີວະພາບ India’s Bagepalli

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຊຸ່ມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການແກັດຊີວະພາບຂອງກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ ຂອງປະເທດ ອິນເດຍ (The Indian Bagepalli Clean Development 
Mechanism Biogas Program) (ຈົດທະບຽນໃນປີ 2005) ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕົາສະອາດ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນແກັດຊີວະພາບ 
ຈຳນວນ 5,500 ອັນ ເຊິ່ງສາມາດປ່ຽນມູນສັດໃຫ້ເປັນເຊື້ອເພິງແຕ່ງກິນໃນຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ. ແມ່ຍິງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຈາກລາຍໄດ້ ທີ່ເກີດຈາກການຂາຍສ່ວນເກີນຂອງການປ່ອຍອາຍພິດ. ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ແນ່ໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນ ການເກັບໄມ້ມາເຮັດຟືນ ແລະ 
ການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການເຜົາໃໝ້ຟືນ. ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ແມ່ນການສົ່ງເສີມຄອບຄົວ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ  
ໂດຍຜ່ານການຫຼຸດຜ່ອນຄວນຈາກການປຸງແຕ່ງອາຫານ. ການນຳໃຊ້ເຕົາແກັດຊີວະພາບ ຍັງຫຼຸດຜ່ອນເວລາ ທີ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃຊ້ເກັບຟືນ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ສາມາດມີເວລາເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳທີ່ພາໃຫ້ເກີດລາຍຮັບ.a

a  United Nations Framework Convention on Climate Change. CDM Executive Board. Bagepalli CDM Biogas Programme. https://cdm.unfccc.int/
Projects/DB/DNV-CUK1131002343.1/view

ເຕັກໂນໂລຊີີພະລັງການທົດແທນ ທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ແມ່ຍິງa

ເນື່ອງຈາກມີປະຊາກອນຂອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ ຈຳນວນ ປະມານ 94% ຍັງອາໃສຟືນ ແລະ ຖ່ານເປັນພະລັງງານເຊື້ອເພີງໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ 
ຍັງອາໃສນໍ້າມັນກະຊວນ ເປັນພະລັງງານເຊື້ອເພີງໃນການໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ, ດັ່ງນັນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຢ່າໜັກໜ່ວງຕໍ່ລາຍໄດ້ໃນຄອບຄົວ ແລະ  
ຍັງມີຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໂຄງການແກັດຊີວະພາບແຫ່ງຊາດ (NBP) ເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານເປັນເຈົ້າຂອງ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກກະຊວງກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ 
ການປະມົງ ແລະ ອົງການພັດທະນາ ແຫ່ງ ປະເທດ ເນເທິແລນ (SNV). ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ແນ່ໃສ່ການສ້າງຂະແໜງການແກັດຊີວະພາບພາຍໃນ 
ປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນຈາກຕະຫຼາດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງດ້ວຍຕົນເອງ ຢູ່ ປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໂດຍສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດແກັດຊີວະພາບທີ່ 
ຜະລິດພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ. ປະມານ 25% ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວຊາວກຳປູເຈຍໃນເຂດຊົນນະບົດເຊິ່ງມີ 
ປະມານ 2 ລ້ານຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແກັດຊີວະພາບໃນຕະຫຼອດໄລຍະຫຼາຍທົດສະຫວັດ. ໂຮງງານແກັດຊີວະພາບ ທີ່ສ້າງຂື້ນຈາກ 
ຫົວຄິດປະດິສ້າງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຫັນປ່ຽນມູນສັດ ແລະ ຄົນ ມາເປັນອາຍແທນ ເຊິ່ງສາມາດນຳມາໃຊ້ໃນເຕົາແກັດແບບງ່າຍໆໃນການປຸງແຕ່ງ 
ອາຫານ, ໝໍ້ຫຸງເຂົ້າ ແລະ ດອກໄຟ. 

ວິທີການດ້ານຕະຫຼາດອື່ນໆ
ແຜນງານຢັ້ງຢືນໂກນສະແຕນດາດ (“Gold Standard”) ເຮັດໃຫ້ບັນດາໂຄງການ ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະບັນລຸມາດຖານຄວາມຍືນຍົງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ ້
ການຢັ້ງຢືນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາດີຂື້ນ. ມາດຖານຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບມີຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆສະເພາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊັ່ນ: ການປັບປຸງຊີວິດ 
ການເປັນຢູ່ ແລະ ການສຶກສາຂອງແມ່ຍິງ (ສັງເກດເບິ່ງຕົວຢ່າງກໍລະນີສຶກສາ 3). ແຜນງານຄ້າຂາຍກາກບອນ ແລະ ວິທີການຕະຫຼາດ ມີທ່າແຮງ 
ສະໜັບສະໜູນກາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ, ແຕ່ວ່າ ຍັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ຄື: 

 » ຂະບວນການທີ່ມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ເປັນທາງການພາໃຫ້ເກີດຕົ້ນທຶນການໃຊ້ຈ່າຍສູງ.

 » ຕົ້ນທຶນການໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງໜ້າສູງ ສຳລັບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີປະສິດຖິພາບສູງ ເຊິ່ງຕ້ອງການການສະໜັບ ສະໜູນຈາກພາກລັດ.

 » ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ມີລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດກາກບອນ.

 » ຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ມີຄວາມສາມດຊ່ວຍເຫຼືອກອງທຶນພາກລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນພາກເອກະຊົນ  
ໃຫ້ມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດດ້ານການພັດທະນາຫຼາຍຂື້ນ.

ກໍລະນີສຶກສາ 3: ໂຄງການແກັດຊີວະພາບລະດັບຊາດຂອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ  
(Cambodia’s National Biodigester Programme)

 » ສືບຕໍ່ໜ້າຕໍ່ໄປ



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ50 ບົດທີ 3: ວຽກງານການເງິນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໃນການບັນເທົາໄພພິບັດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ກໍລະນິສຶກສາ 3: ສືບຕໍ່

ໂຄງການແກັດຊີວະພາບ (NBP) ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຊື້ຂາຍກາກບອນເປັນຄັ້ງທີ 3 ຕິດຕໍ່ກັນຈາກ ໂກນ ສະແຕນດາດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດ 
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວລົງ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ດີຂື້ນ ໂດຍຜ່ານການກໍ່ສ້າງເຕົາແກັດຊີວະພາບໃນລະດັບ 
ຄອບຄົວ ປະມານ 20,000 ອັນ. ສຳລັບ ກາກບອນ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືກຂາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດກາກບອນສາກົນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະຫຼຸດ 
ຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຕົນ. ຂະບວນການຢັ້ງຢືນຂອງໂກນສະແຕນດາດ ຖືກອອກແບບຂື້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ກາກບອນ 
ບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ມີຈິງ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້, ແຕ່ວ່າ ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ ໃນການພັດພະທາແບບຍືນຍົງໃນທົ່ວໂລກ. ໂຄງການ 
ແກັດຊີວະພາບ (NBP) ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຄ້າຂາຍກາກບອນ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຂະແໜງການແກັດຊີວະພາບມີຄວາມຍຶນຍົງ ແລະ ສາມາດ
ສະໜັບສະໜູນການເຜີຍແຜ່ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສະອາດ, ຍືນຍົງ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂື້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຂດຊົນນະບົດ.b

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດເບື້ອງຕົ້ນຂອງເຕົາແກັດຊີວະພາບ ຈະສູງ, ແຕ່ວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການລົງທຶນ ດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງ 
ກວ່າຫັຼງຈາກສອງປີ. ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຈາກເຕົາແກັດຊີວະພາບ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້: ການໃຫ້ແສງສະຫ່ວາງທີ່ບໍ່ມີລາຄາແພງ ແລະ ພະລັງງານ 
ໄຟຟ້າ ດັ່ງກ່າວ ຈະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ມີລາຍຮັບເພີ່ມຈາກການປະກອບອາຊີບ 
ອື່ນຕື່ມ ນອກຈາກເຮັດການຜະລິດກະສິກຳ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ເສດເຫືຼອຈາກຂະບວນການຜະລິດແກັດຊີວະພາບ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ສິ່ງເສດເຫືຼອທີ່ເປັນ 
ຊີວະພາບ ສາມາດເກັບຮວບຮວມໄວ້ ແລະ ນຳໃຊ້ເປັນຝຸ່ນອິນຊີ. ຊາວກະສິກອນ ທີ່ນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫືຼອ ດັ່ງກ່າວ ໃນຂະບວນການປູກເຂົ້າ ສາມາດ 
ເກັບຜົນຜະລິດເຂົ້າ ໄດ້ສູງເຖິງ 30% ແລະ ປັບປຸງສະພາບດິນໃຫ້ດີຂື້ນ. ເຕົາແກັດຊີວະພາບ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການຕອບສະໜອງດ້ານ 
ພະລັງງານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງ ປັບປຸງ ສຸ ຂະ ອະ ນາ ໄມຂັ້ນບ້ານໄດ້ອີກ ໂດຍເປັນວິທີການໜຶ່ງສຳລັບການຈັດການສິ່ງເສດເຫືຼອຈາກຄົນ ແລະ ສັດ ແລະ  
ຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍຄວນທີ່ເປັນພິດຈາກບ້ານເຮືອນລົງ.c ການໄດ້ຮັບແກັດຊີວະພາບຈາກເຕົາແກັດຊີວະພາບ ໝາຍຄວາມວ່າ ຊາວກະສິກອນ 
(ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແມ່ຍິງ) ຈະປະຫັຍດເວລາ ແລະ ເງິນຄຳ ຫຼາຍຂື້ນ ຈາກການໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄປຊອກຫາເກັບຟືນ ຫືຼ ຊື້ຟືນ ເພື່ອມາເປັນ 
ພະລັງງານເຊື້ອເພີງປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ຕົ້ມນໍ້າ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. ການຢຸດເຊົານຳໃຊ້ຟືນເປັນແຫ່ຼງພະລັງງານເຊື້ອເພີງ ຫັນມານຳໃຊ້ເຕົາໄຟທີ່ 
ນຳໃຊ້ພະລັງງານຈາກອາຍມີເທນ ຍັງຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຄວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໃສ ທຳມະຊາດ ຂອງແມ່ຍິງ 
ເຊັ່ນ: ໄມ້ຟືນ. 

ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ເລັ່ງໃສ່ສະເພາະກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ຍິງ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແມ່ຍິງນຳອີກ ເຊັ່ນ:  
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊອກຫາສະບຽງອາຫານ, ການບໍລິຫານຄອບຄົວ ແລະ ການລຽງສັດ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ຍິງ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກການເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີແກັດຊີວະພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືກອອກແບບມາໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊິ່ງກວມເອົາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທັງໝົດຂອງເຕົາແກັດຊີວະພາບ ໂດຍຈາກຜູ້ປະກອບການພາກເອກະຊົນໄປເຖິງສະຖາ 
ບັນການຝຶກອົບຮົມຂອງພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ບັນດາຜູ້ນຳໃຊ້ແກັດຊີວະພາບ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ 
ແລະ ການສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຜະລິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕົາແກັດຊີວະພາບ ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ  
ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຜີຍແຜ່ເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານທົດແທນ ດັ່ງກ່າວ.

a  SNV World. ແຜນງານພັດທະນາບໍ່ແກ໊ວຊີວະພາບແຫ່ງຊາດ. http://www.snvworld.org/en/cambodia/our-work/energy/NBP

b  SNV World. ເບິ່ງຄືບໍ່ມີຫຍັງ ແຕ່ເປັນມາດຕະຖານທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບແຜນງານບໍ່ແກ້ສຊີວະພາບ ຂອງກຳປູເຈຍ. http://www.snvworld.org/en/sectors/renewable-
energy/news/nothing-but-the-gold-standard-for-cambodias-national-biodigester 

c  SNV World. ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍ່ແກ້ສຊີວະພາບ. http://www.snvworld.org/en/cambodia/ourwork/energy/NBP2



51ບົດທີ 3: ວຽກງານການເງິນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໃນການບັນເທົາໄພພິບັດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ກໍລະນີສຶກສາ 4: ກອງທຶນຜະລິດເຕົາໄຟສະອາດສຳລັບການປຸງແຕ່ງອາຫານ

ກອງທຶນການລົງທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ການໃຫ້ທຶນໂຄງການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍບັນດາທະນາຄານພັດທະນາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເປັນແຫຼ່ງທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ, 
ອົງການພັດທະນາສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ຫຼື ຈາກກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF). ກອງທຶນການລົງທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  
(CIF) ເປັນກອງທຶນດຽວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນດ້ານການເງິນມາຮອດປັດຈຸບັນ. ກອງທຶນ ດັ່ງກ່າວ ສ້າງຂື້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ 
ການເງິນໄລຍະກາງ, ເພື່ອສ້າງສະຖາບັນການລົງທຶນໃນໂຄງການຕົວແບບຂະໜາດໃຫຍ່, ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ 
ໃຫ້ເດີນຕາມການພັດທະນາສະອາດ ໂດຍຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ກອງທຶນການລົງທຶນ ດັ່ກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ 2 ກອງທຶນໃຫຍ່ ຄື:

1) ກອງທຶນເຕັກໂນໂລຊີສະອາດ (CTF) ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍແນ່ໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີຂະໜາດໃຫຍ່.

2) ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນເຊິງຍຸດທະສາດ (SCF) ເຊິ່ງແນ່ໃສ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ດັ່ງນີ້:

 » ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານພະລັງງານຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍຜ່ານແຜນງານໂຄງການຂະໜາຍພະລັງງານທົດແທນ (SREP),

 » ຂະແໜງການປ່າໄມ້ ໂດຍຜ່ານແຜນງານໂຄງການລົງທຶນດ້ານປ່າໄມ້ (FIP), ແລະ

 » ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຕົວແບບດ້ານການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ 
ຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (PPCR).

ກອງທຶນເຕັກໂນໂລຊີສະອາດ (CTF) ແລະ ກອງທຶນຍຸດທະສາດດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (SCF) ແມ່ນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກ
ຄະນະກຳມະການຂອງແຕ່ລະກອງທຶນ ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ ເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນ.28

ໃນປີ 2012 ຄະນະກວດສອບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງກອງທຶນເຕັກໂນໂລຊີສະອາດ (CTF) ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການເຊື່ອມສານເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ເຂົ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງກອງທຶນ ມີລະດັບທີ່ກວ້າງຂວາງ.29 70% ຂອງເອກະສານໂຄງການ ມີກ່າວເຖິງ ການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແຕ່ມີພຽງ 
27% ຂອງເອກະສານໂຄງການ ໄດ້ກຳນົດແມ່ຍິງ ເປັນຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເປັນຕົວແປໃນການປ່ຽນແປງ.30

ສຳລັບ ກອງທຶນເຕັກໂນໂລຊີສະອາດ (CTF) ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ພຽງແຕ່ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ພະລັງງານຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ອາດຈະເບິ່ງ 
ບໍ່ເຫັນເຖິງການປະກອບສ່ວນຂອງແມ່ຍິງ. ຄະນະກວດສອບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງກອງທຶນ ດັ່ງກ່າວ ສັງເກດເຫັນວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການທົບທວນ 
ເອກະສານໂຄງການໃນເວລານັ້ນ ເຫັນວ່າ ມີພຽງ 25% ຂອງໂຄງການກອງທຶນ ດັ່ງກ່າວ ທີ່ ມີການກ່າວເຖິງການເຊື່ອມສານກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ  
(ຮູບ 8), ແຕ່ວ່າ ຈາກການທົບທວນເອກະສານໂຄງການຂອງກອງທຶນອື່ນໆ ທັງໝົດ ແມ່ນ ມີການກ່າວເຖິງການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແຕ່ເຖິງແນວໃດ 
ກໍ່ຕາມ ບັນດາເອກະສານໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ມີພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ເຫັນໄດ້ເຖິງທ່າແຮງຂອງແມ່ຍິງ ໃນຖານະ ເປັນຕົວຜັນແປໃນການປ່ຽນແປງ ແລະ 
ສະນັ້ນ ຈິ່ງເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ທັນນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຢ່າງແທ້ຈິງ.

28 ກອງທຶນການລົງທຶນດ້ານສະພາບອາກາດ. ຄະນະກຳມະການກອງທຶນ. ເບິ່ງໄດ້ທີເວບໄຊ: https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/150  
29 ສະຫະພາບສາກົນ ສຳລັບອະນຸລັກທຳມະຊາດ (IUCN). 2012. ການທົບທວນບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງ CIF. ນີວຢອກ.
30 UNFCCC. CDM Executive Board. Allain Duhangan Hydroelectric Project. http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1169040011.34

ເລັ່ງໃສ່ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນສຳລັບໂຄງການທີ່ມີລັກສະນະກວມລວມ
ໃນປີ 2014 ອົງການສົ່ງເສີມເຕົາໄຟສະອາດ (the Global Alliance for Clean Cookstoves), ມູນລະນິທິ ໂກນສະແຕນດາດ (the Gold 
Standard Foundation) ແລະ ອົງການກາກບອນເພື່ອການພັດທະນາ (the Nexus Carbon for Development) ໄດ້ຮ່ວມມືກັນສ້າງກອງທຶນ 
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການເງິນທາງການຄ້າໃນການຜະລິດເຕົາໄຟ ແລະ ເຊື້ອໄຟສະອາດ ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະກອບການ ແລະ ນັກລົງທຶນພາກ 
ເອກະຊົນ ຈາກການພັດທະນາຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ບັນດາເຕັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້. ສຳລັບ ລາຍລະອຽດຂອງວິທີການ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ແມ່ນຍັງ 
ຕ້ອງໄດ້ຖ້າເບິ່ງຕໍ່ໄປ. 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຜູ້ແຕ່ງ.



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ52 ບົດທີ 3: ວຽກງານການເງິນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໃນການບັນເທົາໄພພິບັດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ສຳລັບ ບັນດາກອງທຶນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການຫຼຸດຜ່ອນ ໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (CTF) ແລະ ໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ 
(SREP) ບໍ່ຄ່ອຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງໃນການເປັນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໃນຂະບວນການພັດທະນາໂຄງການ, ໃນການຈັດສັນ 
ງົບປະມານໃຫ້ແກ່ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຫຼື ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນທາງນະໂຍບາຍດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (ຮູບ 9). ແຕ່ວ່າ ສຳລັບ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນ
ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ສະເໜີມາ ຈາກບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ ເຫັນວ່າ ມີການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການຄຳນຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍຫຼາຍຂື້ນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈາກໂຄງການກອງທຶນເຕັກໂນໂລຊີສະອາດ 
(CTF) ແຕ່ວ່າ ຜ່ານການທົບທວນຄືນໃນແຜນການລົງທຶນ ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ລະບຸແຈ້ງເຖິງຜົນປະໂຫຍດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ເພື່ອສົ່ງເສີມເຮັດໃຫ້ຜົນ 
ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນດ້ານການພັດທະນາສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຢ່າງສູງສຸດ ມາດຕະການຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງກອງທຶນເຕັກໂນໂລຢີສະອາດ (CTF) 
ເຊັ່ນ: ໂຄງການຂົນສົ່ງ ແລະ ໂຄງການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງ.31 ຄ້າຍຄືກັນກັບບັນດາໂຄງການພະລັງງານ 
ທົດແທນ ພາຍໃຕ້ແຜນງານໂຄງການຂະຫຍ າຍພະລັງງານທົດແທນ (SREP) ຕ້ອງໄດ້ມີການອອກແບບໃສ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ທຸກຍາກ ເພື່ອສ້າງ 
ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.32 

ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມບົດລາຍງານ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະໃນການທົບທວນເລື່ອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈິ່ງໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປະສານງານບົດບາດຍິງ-
ຊາຍໃນໜ່ວຍງານບໍລິຫານຂອງກອງທຶນ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ອະນຸມັດເອົາແຜນປະຕິບັດງານດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍຂອງກອງທຶນ 
ການລົງທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. ແຜນປະຕິບັດງານ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ເຂົ້າໃນນະໂບຍາຍຂອງກອງທຶນ ແລະ ການສ້າງເປັນແຜນງານ ໃນການສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໂດຍຜ່ານ 
(I) ນະໂຍບາຍ, (II) ການສະໜັບສະໜູນແຜນງານ, (III) ວຽກງານດ້ານການວິເຄາະຫາເສຍເຫດ, (IV) ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ, ແລະ (V) 
ຄວາມຮູ້ ແລະ ການຮຽນຮູ້. ອັນນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາໂຄງການທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ສະເໜີມາຂໍທຶນ ມີການເນັ້ນໜັກໃສ່ການພິຈາລະນາບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍຫຼາຍຂື້ນ.

31 ກອງທຶນພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີສີຂຽວ (CTF) ຄະນະກຳມະການກອງທຶນ. 2010. ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ສົງຄົມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງກອງທຶນລົງທຶນ 
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການກອງທຶນ CTF, CTF/TFC.6/Inf.3. Washington DC.

32 UNFCCC. ຄະນະບໍລິຫານ CDM. ແຜນງານແກ້ວຊີວະພາບ Bagepalli CDM https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1131002343.1/view

ຮູບ 8: ການກຳນົດຄຸນລັກສະນະຂອງແມ່ຍິງໃນກອງທຶນການລົງທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
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CTF = ກອງທຶນເຕັກໂນໂລຊີສະອາດ, FIP = ແຜນງານລົງທຶນດ້ານປ່າໄມ້, IP = ແຜນການລົງທຶນ, PPCR = ໂຄງການຕົວແບບດ້ານການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ, SREP = ແຜນງານຂະໜາຍພະລັງງານທົດແທນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: International Union for Conservation of Nature. 2012. Gender Review of the CIF. New York.
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ເນື່ອງຈາກການໃຫ້ທຶນພາຍໃຕ້ກອງທຶນການລົງທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນຕໍ່ໜ້າ ຄາດວ່າຈະມີຈຳນວນຈຳກັດ, ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງອາດຈະເປີດ 
ໂອກາດໃຫ້ພັດທະນາໂຄງການຈາກພາກເອກະຊົນ ທີ່ມີອົງປະກອບທີ່ດີດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນໄປພ້ອມ  
ພາຍໃຕ້ກອງທຶນຍຸດທະສາດດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (SCF). ກອງທຶນຍຸດທະສາດດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (SCF) 
ແມ່ນແນ່ໃສ່ສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງແຜນການຍຸດທະສາດຂອງຕົນ ໃນແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ເຂດພາກພື້ນບູລິມະສິດ. 
ແຕ່ລະແຜນງານ ມີຊັບພະຍາກອນທີ່ຈັດສັນໃຫ້ ໂດຍຜ່ານການເພີ່ມໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານການລົງທຶນ ໃນແຜນງານ 
ການລົງທຶນດ້ານປ່າໄມ້ (FIP) ແລະ ແຜນງານຂະໜາຍພະລັງງານທົດແທນ (SREP) ແລະ ໂຄງການຕົວແບບດ້ານການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ (PPCR). ສຳລັບ ການໃຫ້ທຶນຂອງກອງທຶນການລົງທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (CIF) ອາດຈະເຂົ້າເຖິງໄດ້ ໂດຍຜ່ານບັນດາ 
ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍເທົ່ານັ້ນ.

ກໍລະນີສຶກສາ 5: ລະບົບການຂົນສົ່ງມວນຊົນເລັ່ງດ່ວນຂອງຕົວເມືອງ ໂຮຈິມິນ

ຮູບ 9: ການຂະຫຍາຍການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນບັນດາກອງທຶນການລົງທຶນດ້ານ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
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CTF = ກອງທຶນເຕັກໂນໂລຊີສະອາດ, FIP = ແຜນງານລົງທຶນດ້ານປ່າໄມ້, IP = ແຜນການລົງທຶນ, PPCR = ໂຄງການຕົວແບບດ້ານການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ, SREP = ແຜນງານຂະໜາຍພະລັງງານທົດແທນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: International Union for Conservation of Nature. 2012. Gender Review of the CIF. New York.

ເລັ່ງໃສ່ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນເປັນໂຄງການແບບກວມລວມ
ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນເຕັກໂນໂລຊີສະອາດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ເປັນໂຄງການລົງທຶນໃນລະບົບການຂົນສົ່ງມວນຊົນ 
ຂອງເມືອງ ໂຮຈິມິນ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ລວມມີການກະກຽມແຜນປະຕິບັດງານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອຈ້າງງານແມ່ຍິງ ແລະ ມີການ 
ພິຈາລະນາເຊື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນການອອກແບບໂຄງການດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ເນັ້ນໃສ່ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ.

a  ເອກະສານໂຄງການ ແລະ ມາດຕະການປະຕິບັດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວບໄຊ: http://www.adb.org/projects/documents/sustainable-urban-
transport-ho-chi-minh-city-mrt-line-2-project-rrp



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ54 ບົດທີ 3: ວຽກງານການເງິນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໃນການບັນເທົາໄພພິບັດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ບັນດາມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMAs)
ແຜນດຳເນິນງານ ບາລີ (The Bali Action Plan) (ເບິ່ງໃນບົດຮຽນທີ 2 ພາກ ກ) ໄດ້ກຳນົດບັນດາການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມ 
ເໝາະສົມລະດັບຊາດ (NAMA) ໃຫ້ເປັນ “ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ໂດຍບັນດາກຸ່ມປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ” ຕາມຮູບແບບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເສີມຄວາມສາມາດຈາກການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ 
ໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດວັດແທກ, ລາຍງານ ແລະ ຢັ້ງຢືນດ້ວຍເຫດຜົນໄດ້.33 ບັນດາມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ ແມ່ນມາດຕະການ 
ຫຼຸດຜ່ອນແບບສະໝັກໃຈ ໂດຍບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ອີງໃສ່ແຜນພັດທະນາຂອງປະເທດເຈົ້າພາບເປັນຕົ້ນຕໍ. ການສະໜັບສະໜູນຂອງ
ສາກົນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມມາດຕະການໃດໜຶ່ງຂອງບັນດາການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມລະດັບຊາດ (NAMA) ເລີ່ມແຕ່ການໃຫ້ທຶນ 
ໃນການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີຈົນເຖິງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ. ບັນດາການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ 
(NAMA) ແມ່ນສາມາດໄດ້ຮັບທຶນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສອງຝ່າຍ ຫຼື ສາກົນໄດ້. ໃນອະນາຄົດ ເຫັນວ່າ 
ຍັງຈະມີຮູບແບບການໃຫ້ທຶນຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນສຳລັບບັນດາການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບ 
ຊາດ (NAMA)ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແລ້ວ. ສຳລັບ ແຫຼ່ງທຶນສະໜັບສະໜູນພາກລັດຈາກສົນກົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ ດັ່ງກ່າວ ມີກອງທຶນ 
ຮ່ວມສະເພາະສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMA) ລະຫວ່າງ ປະເທດ ອັງກິດ ແລະ ປະເທດ 
ເຢຍລະມັນ,34 ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ກອງທຶນດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF). ການຈົດທະບຽນຂອງບັນດາການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດ
ເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMA) ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້ອາກາດ ຖືເປັນນິມິດໝາຍອັນໜຶ່ງໃນການ 
ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບົດສະເໜີໂຄງການ ເພື່ອຂໍທຶນໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ມີຄວາມສອດຄ່ອງເໝາະສົມກັບການໃຫ້ທຶນ. ສຳລັບ ໃນໄລຍະສັ້ນ 
ແລະ ໄລຍະກາງ ເຫັນວ່າ ບັນດາການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMA) ຄວນຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກການໃຫ້ທຶນ
ສອງຝ່າຍ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ (ຮູບ 10).

ບັນດາການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMA) ສາມາດທີ່ຈະມີກິດຈະກຳປະສົມປະສານກັນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ 
ຫຼາຍຂະແໜງການ ໂດຍເລີ່ມຈາກໂຄງການ, ມາດຕະການ ຫຼື ນະໂຍບາຍຂະໜາດນ້ອຍ ຫາ ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ແນໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ 
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນທາງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ອົງກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ຮູບ 10).

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມ 
ເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMA)  ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ 
ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ໃນການເປັນມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ຕິດ 
ພັນກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນເນື້ອໃນ, ການທີ່ສາມາດດັດປັບ 
ໃຫ້ເຂົ້າກັບນະໂຍບາຍ (ການພັດທະນາ) ທີ່ມີຢູ່, ການສົ່ງເສີມ 
ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ລະບຽບຫຼັກ 
ການໃນການໃຫ້ທຶນຂອງມັດຕະການ ດັ່ງກ່າວ. ການກຳນົດ 
ເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ຕາຍຕົວ ດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງ 
ພັດທະນາ ສາມາດອອກແບບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຂອງຕົນ 

 ໃນຮູບແບບເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດ ໃຫ້ໄປຕາມທິດທາງການພັດ
ທະນາແບບຍືນຍົງ, ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນ 
ແກ້ວລົງ ໂດຍທີ່ສາມາດວັດແທກ, ລາຍງານ ແລະ ຢັ້ງຢືນຕາມ 
ຫຼັກການເຫດຜົນ.

ບັນດາມການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະ 
ສົມໃນລະດັບຊາດ ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການອອກແບບ 
ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນ ໂດຍເນັ້ນໃສ ່
ສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ຮ່ວມກັນທາງດ້ານສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການສ້າງ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ. ກຳນົດເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ຕາຍຕົວ 
ຂອງມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ ແລະ 
ວິທີການເຊື່ອມໂຍງຫາກັນ ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນດາປະເທດ 
ທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ຈະຂໍການສະໜັບສະໜູນການອອກແບບ 

33 UNFCCC. 2008 Report of the Conference of the Parties on Its Thirteenth Session, Held in Bali from 3 to 15 December 2007, Addendum, Part Two,Bali 
Action Plan, Decision 1/CP.13, FCCC/CP/2007/6/A. Bonn. Article 1(b)(ii).

34 ໃນກອງປະຊຸມເຈລະຈາດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນປີ 2012, ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສ້າງ, ການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານນິວເຄຼຍ (BMUB)  
ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (DECC) ຂອງປະເທດ ອັງກິດ ໄດ້ຮ່ວມການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມ 
ເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ. ກອງທຶນ ດັ່ງກ່າວ ມີງົບປະມານ 70 ລ້ານ ຢູໂຣ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ. 
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບທຶນ, ມາດຕະການ ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຖານ ທີ່ປະກອບມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນ: ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງບາດຍິງ-ຊາຍ. 
ກະລຸນາເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມ ໄດ້ທີ່ເວບໄຊ: http:// www.nama-facility.org/ 

ຮູບ 10: ຕົວຢ່າງ ບັນດາການຫຸຼດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ 
ເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ

NAMA = ການຫຼຸຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. 2013. 
Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA). Eschborn. p.2. 
http://mitigationpartnership.net/sites/default/files/giz2013-en-climate-nama.pdf 
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ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMA) ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບລັກສະນະທີ່ສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ 
ດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ພັດທະນາບົດສະເໜີໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMA) ເພື່ອໃຫ້ໄດ ້
ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ. ໃນເວລາດຽວກັນ ປະເທດເຈົ້າພາບ ສາມາດທີ່ຈະອອກແບບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ທີ່ຕົນເອງເຫັນວ່າ ມີຄວາມເໝາະສົມ. 
ມັນອາດຈະງ່າຍເກີນໄປ ທີ່ຈະບອກວ່າການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການແນວໃດ ຈິ່ງຈະມີຄວາມເໝາະສົມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ. ເມື່ອຈັດລຽງບູລ ິ
ມະສິດໃຫ້ມາດຕະການໃດໜຶ່ງຂອງມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ, ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ບໍ່ສາມາດ ພຽງແຕ່ເລັ່ງໃສ ່
ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານຊີມັງ, ແຕ່ວ່າ ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນໃຫ້ແກ່ມາດຕະການ 
ອື່ນໆຂອງການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMA) ທີ່ປະກອບສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ 
ຈາກການນຳໃຊ້ພະລັງງການໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳ. ພະນັກງານທີ່ສ້າງນະໂຍບາຍ ສາມາດນຳສະເໜີບັນດາການ 
ຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMA) ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ແມ່ຍິງ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ 
ເຮືອນແກ້ວ ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ. ບັນດາປະເທດ ທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ຄວນຖືເອົາໂອກາດນີ້ ເພື່ອເຮັດບົດບາດ 
ນຳພາ ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການກຳນົດຕົ້ນທຶນທີ່ສູງເກີນໄປ, ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMA) ຄວນຈະອອກແບບໃຫ ້
ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມເທົ່າທຽມກັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີ່ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ 
ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂື້ນ ໃນກໍລະນີທີ່ຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແຫຼ່ງທຶນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫຼື ສາກົນເຊັ່ນ: ກອງທຶນສະໜັບ 
ສະໜູນການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMA) ແລະ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ. ພວກເຮົາ ເຫັນວ່າ 
ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາຄວາມອາດສາດມາດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມພ້ອມຂອງປະເທດ ທີ່ຈະຍົກລະດັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMA) ຢ່າງແທ້ຈິງ; ໂດຍສະເພາະ ບັນດາເງື່ອນໄຂຕິດຕາມ, 
ລາຍງານ ແລະ ຢັ້ງຢືນດ້ວຍເຫດຜົນ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະກຳການຫຼຸດຜ່ອນ ຈະຕ້ອງໄປປັບປຸງປ່ຽນແປງດ້ານອົງກອນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທີ່ເໝາະສົມ. 
ໃນເວລາ ດຽວກັນ ແມ່ນບໍ່ມີແຫຼ່ງເງິນທຶນສະໜັບສະໜູນໃນໄລຍະຍາວສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມ 
ເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMA) ນອກຈາກຈະມີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ອາດຈະເຂົ້າມາມີບົດບາດ 
ສຳຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMA) 
ໃນອະນາຄົດ ອັນໃກ້ນີ້. 

ກໍລະນີສຶກສາ 6: ແຜນງານສ້າງຄວາມສາມາດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນລະດັບຕໍ່າ 
ຂອງປະເທດ ບູຖານ

ການເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ 
ໃນລະດັບຕໍ່າ (LEDS) ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMAs)
ຢູ່ປະເທດ ບູຖານ, ແຜນງານການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນລະດັບຕໍ່າ (LECB) ຂອງອົງການສະຫະ 
ປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ເຮັດການປະເມີນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອຈຳແນກໃຫ້ເຫັນແຕ່ລະຈຸດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ທີ່ແມ່ຍິງ 
ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນອອກແບບແຜນງານ ແລະການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMA). ໃນປີ 2012 ປະເທດ 
ບູຖານ ໄດ້ວາງຍຸດທະສາດບໍ່ປ່ອຍອາຍກາກບອນ (Carbon Neutral Strategy) ແລະ ເລີ່ມພັດທະນາ ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMAs), ແຜນງານການສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດໃນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນລະດັບຕໍ່າ (LECB) 
ແລະ ການຕິດຕາມ, ການລາຍງານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນດ້ວຍເຫດຜົນ (MRV) ໃນທົ່ວທຸກຂະແໜງການ ເຊັ່ນ: ການຂົນສົ່ງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ແຜນຝັງເມືອງ, 
ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນລະດັບຕໍ່າ 
(LECB). ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການເຊື່ອມສານບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ໃນຂະບວນການອອກແບບວຽກງານ 
ດັ່ງກ່າວ, ຈິ່ງໄດ້ເຮັດການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມອາດສາມາດຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກການປະເມີນ ດັ່ງກ່າວ 
ຈະເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂື້ນ ໃນຍຸດທະສາດຂອງປະເທດ ບູຖານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫຼຸດ 
ຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMAs), ແລະ ແຜນງານການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການປ່ອຍອາຍພິດ 
ເຮືອນແກ້ວໃນລະດັບຕໍ່າ (LEDS). 

ການປະເມີນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ສ້າງຂື້ນເພື່ອກຳນົດ ແລະ ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດດ້ານຕ່າງໆ ໃນການຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ, ເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າການພັດທະນານະໂຍບາຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນແຍກເພດ 
ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ເພື່ອປັບປຸງການສ້າງນະໂຍບາຍ.

ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ການປະເມີນ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ລະດັບປະເທດ ແຕ່ວ່າ ກໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມສົ່ງເສີມເອົາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກອຳນາດ 
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ເຂົ້າມາມີສ່ວນນຮ່ວມ. ການປະເມີນ ດັ່ງກ່າວ ຍັງປັບປຸງ 
ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຸດທີ່ສາມາດເຊື່ອມສານໂຍງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນບັນດາຍຸດທະສາດ 
ແຫ່ງຊາດ. ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະໄດ້ນຳໄປພິຈາລະນາເປັນຈຸດປະສົງໄລຍະຍາວຂອງການພັດທະນາການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດ 
ເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMAs), ແລະ ແຜນງານການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ 
ໃນລະດັບຕໍ່າ (LEDS) ພາຍໃນປະເທດ.

ສືບຕໍ່ໜ້າຕໍ່ໄປ



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ56 ບົດທີ 3: ວຽກງານການເງິນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໃນການບັນເທົາໄພພິບັດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ
ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ ແມ່ນກົນໄກການເງິນດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ທີ່ບັນຈຸເອົາການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ 
ຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນພາລະບົດບາດໜ້າທີ່, ມີເຈດຈຳນົງ “ໃຫ້ທຶນຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າ 
ອາກາດ, […] ໃນຂະນະທີ່ມີການສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນທາງດ້ານການພັດທະນາ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍນຳໃຊ້ວິທ ີ
ການທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.”35 ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) ໄດ້ກຳນົດເອົາມາດຕະການດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າ 
ອາກາດ ໄວ້ໃນກອບເນື້ອໃນຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ປ່ອຍກາກບອນຕໍ່າ, ແລະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກບົດບາດໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ສົ່ງເສີມ 
ວິທີການປັກດັນໃນລະດັບປະເທດ, ສົ່ງເສີມ “ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມ ບອບບາງແລະ ການປັບປຸງ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ” (ຄຳແນະນຳ 35).

ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈັດການໂດຍຄະນະກຳມະການ ເຊິ່ງປະກອບມີສະມາຊິກ 24 ຄົນ ທີ່ມີຈຳນວນສະມາຊິກເທົ່າ
ກັນຈາກຝ່າຍປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. ຄະນະກຳມະການ ດັ່ງກ່າວ ກຳລັງຢູ່ໃນຂະບວນການຈັດການບໍລິຫານກອງທຶນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພາກສ່ວນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໃນການພັດທະນາທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ວິທີການປະຕິບັດທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຮັບຮອງເອົາແຜນປະຕິບັດງານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ອີກລັກສະນະໜຶ່ງທີ່ຮັບປະກັນວ່າ ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ ຈະຍົກພາລະບົດບາດຂອງຕົນຂື້ນ ແມ່ນການສ້າງຕົວຊີ້ວັດ ດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ຮ່ວມກັນ 
ແລະ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ໃນກອບການຈັດການຜົນໄດ້ຮັບ ເຊິ່ງຈະວັດແທກ ຮູບແບບ ການນຳໃຊ້ທຶນ ໂດຍອີງຕາມຈຸດປະສົງຂອງກອງທຶນ ດັ່ງກ່າວ 
ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ ຕ້ອງການຕົວຊີ້ວັດດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ວັດແທກການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ 

35 Green Climate Fund. 2011. Governing Instrument for the GCF. Bonn: Interim Secretariat of the Green Climate Fund. para. 3 ກະລຸນາເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ເວບໄຊ:  
http://gcfund.net/ fileadmin/00_customer/documents/pdf/GCF-governing_instrument-120521-block-LY.pdf

ແຜນງານ ດັ່ງກ່າວ ແນ່ໃສ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄວາມອາດສາມາດ, ອົງກອນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວັດທະນະທຳສັງຄົມ 
ໂດຍໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈຸດປະສານງານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນແຕ່ລະກະຊວງ ແລະ ອົງກອນ, 
ສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ພ້ອມທັງ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການຕັດສິນບັນຫາ. 

ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນການອອກແບບການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMAs)  
ມີຄື ດັ່ງນີ້:

 » ກຳນົດເອົາຂະແໜງການບູລິມະສິດເຂົ້າໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMAs) ແລະ  
ແຜນງານການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນລະດັບຕໍ່າ (LEDS) ເຊິ່ງຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ການມີສ່ວນ 
ຮ່ວມຂອງເພດຍິງ ແລະ ເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ.

 » ເຮັດການປະເມີນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງແຜນງານ ເພື່ອຈຳແນກຊ່ອງຫວ່າງ, ຈຸດທີ່ຈະເຂົ້າແກ້ໄຂ ແລະ ກາລະໂອກາດ 
ສະເພາະ. ຕົວຢ່າງ: ໃນຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ ສະຖານີປ່ຽນຖ່າຍຂີ້ເຫຍື້ອ ຖືເປັນອົງປະກອບສຳຄັນ ທີ່ຄວນຈະສົ່ງເສີມການມ ີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດຍິງໄດ້. ອັນນີ້ ຄວນຈະຖືກບັນຈຸໃນການອອກແບບການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນ 
ລະດັບຊາດ (NAMAs) ຫຼັງຈາກທີ່ການເຮັດການປະເມີນ. 

 » ການນຳໃຊ້ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ທີ່ມີການປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງກອນ.

 » ສ້າງຕັ້ງຜູ້ປະສານງານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ, ອົງການ, ກົມກອງ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ ແບະ ພັດທະນາຄວາມ 
ອາດສາມາດ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນແຜນການ 
ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ.

ແຜນງານນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການພິຈາລະນາດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ສາມາດເຊື່ອມສານເຂົ້າກັບບັນດາຍຸດທະສາດພັດທະນາ ແລະ ການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການຂອງການຫຸຼດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມທີ່ເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMAs). 
ເນື່ອງຈາກການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດ ຕັ້ງປະ ຕິບັດມາດການຫຸຼດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMAs) 
ຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນດ້ານຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບເທື່ອ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: S. Agarwal and M.K. Shrivastava. 2013. Bhutan: Integrating Gender Targets into LEDS and NAMAs. Global Good Practice Analysis  
on LEDS, NAMAs and MRV. ກະລຸນາເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ເວບໄຊ: http://www.mitigationpartnership.net/gpa/ integrating-gender-targets-leds-and-namas

ກໍ່ລະນິສຶກສາ 6: ສືບຕໍ່
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ການລົງທຶນ ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງເງິນ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຕິດຕາມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. ກອງທຶນ 
ດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ ຈະຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການຈັດສັນງົບປະມານຂອງຕົນ ເພື່ອກະຕຸ້ນມາດຕະການ 
ປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນ. ຕົວຊີ້ວັດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຈະແຈ້ງ ຄວນມີຂໍ້ກຳນົດເບື້ອງຕົ້ນໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການດ້ານ 
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການວັດແທກຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ຕ້ອງເປັນຈຸດສູນກາງຂອງກອບວຽກຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບ. ກອງທຶນ ດັ່ງກ່າວ ອາດຈະ 
ກາຍເປັນແຫຼ່ງທຶນຂອງເງິນທຶນສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ. 

ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ກອງທຶນສະພາບດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ ກາຍເປັນກົນໄກດ້ານການໃຫ້ເງິນທຶນແບບຫຼາຍຝ່າຍ ຊຶ່ງເປັນລາຍໃຫຍ່ ເພື່ອສະໜັບ 
ສະໜູນມາດຕະການດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ຈະເປັນເຄື່ອງມືອັນທຳອິດທາງການເງິນດ້ານສະພາບ 
ອາກາດ ເພື່ອນຳໃຊ້ວິທີການປະຕິບັດທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

ການເຊື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ການເຊື່ອມໂຍງເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຈະເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງການເງິນຂະຫຍາຍອອກໄປເຖິງແມ່ຍິງ 
ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອານຜົນກະທົບ ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ 
ຕ້ອງປັບປຸງຄວາມກຽມພ້ອມຂອງຕົນສຳລັບການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ເພື່ອແຈກຢາຍເງິນທຶນ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສະເໝີພາບກັນຫຼາຍຂື້ນ 
ຈິ່ງຄວນປະຕິບັດ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 » ເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນບັນດາອົງກອນ, ນະໂຍບາຍ, ໂຄງການ ແລະ ຂະບວນການຕິດຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 » ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ວຽກງານເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການປະຕິບັດບັນດາວຽກງານກິດຈະກຳຕ່າງໆ.

 » ກຳນົດເອົາແມ່ຍິງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງເຂົ້າໃນຂະບວນການສ້າງນະໂຍບາຍ. 

 » ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂັ້ນກະຊວງກ່ຽວກັບ ຫຼັກການດ້ານຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ພັດທະນາຄວາມອາດ 
ສາມາດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈຳແນກ ແລະ ຄັດເລືອກວິທີການຊ່ອງທາງໃຫ້ເງິນທີ່ເໝາະສົມ.

 » ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ແລະ ການປ້ອງກັນໂດຍອີງໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການຈັດສັນທຶນ ແລະ ອອກແບບ 
ໂຄງການ.

 » ກຳນົດເອົາການວິເຄາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ສາມາດສະແດງບົດບາດການເປັນຜູ້ນຳໃນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມາດຕະການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ມີລັກສະນະກວມລວມຄົບຖ້ວນ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ຖາມ ແລະ ຕອບ
ໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 30 ນາທີ ໃນການຖາມ ແລະ ຕອບ.

ບົດຝຶກຫັດ: ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມ 
ໃນລະດັບຊາດທີ່ຕິດພັນກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ຈັດແບ່ງນັກສຳມະນາກອນອອກເປັນກຸ່ມ (ຕົວຢ່າງ: ອີງຕາມຂະແໜງການ ຫຼື ຄວາມຮູ້ວິຊາສະເພາະ) ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ຄວນຈະໃຫ ້
ບູລະມະສິດແກ່ມາດຕະການໃດ ໃນບົດສະເໜີມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ.

ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ນັກສຳມະນາກອນ ຄວນປຶກສາຫາລືເຖິງຕົ້ນທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຈາກການປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ,  
ແລະ ການໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ມາດຕະການ, ໂຄງການ ຫຼື ນະໂຍບາຍ ທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ 
ລວມທັງຄວາມເທົ່າທຽມກັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ ສາມາດເປັນກິດຈະກຳທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຈາກບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ, ພະລັງງານ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ກະສິກຳ ແລະ ອື່ນໆ. 

ກະກຽມ 60 ນາທີ 
ນຳສະເໜີ 30 ນາທີ
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ບົດທີ 4: ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ-ຈາກນະໂຍບາຍສູ່ໂຄງການ

ໃນບົດນີ້ ເປັນການສະຫຼຸບການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍການໃຫ້ເຄື່ອງມືແກ່ນັກສຳມະນາກອນ ໃນເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ 
ໂຄງການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ກ່ອນເຂົ້າສູ່ບົດນີ້ ອາດຈະຫຼີ້ນເກມຝຶກສະໜອງກ່ອນ. ລາຍລະອຽດໃນການນຳສະເໜີບົດຮຽນ ຄວນຈະດັດ 
ປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຮູ້ທີ່ຜ່ານມາຂອງນັກສຳມະນາກອນ. ວິທະຍາກອນ ຄວນຮັບຮູ້ວ່າ ນັກສຳມະນາກອນມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວນສົ່ງເສີມ 
ໃຫ້ມີການອອກຄຳເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການຕົວຈິງນຳກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ: ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ 
ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ມີປະບົດຮຽນປະສົບການຕົວຈິງໃນການກຳນົດບາດກ້າວ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດນີ້

ບົດຮຽນນີ້ ຈະສືບຕໍ່ບົນພື້ນຖານຂອງບົດຮຽນທີ່ຮຽນຜ່ານມາ ແລະ ຫັນເອົາຄວາມຮູ້ດ້ານເນື້ອໃນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ເຄື່ອງມືດ້ານການເງິນ ມາເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ. ບົດຮຽນນີ້ ຖືເປັນຄູ່ມືສຳລັບນັກວາງນະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃສ່ຂະບວນການຕັດສິນໃນການອອກແບບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມບັນດານະໂຍບາຍ 
ແລະ ໂຄງການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ການເຮັດບົດຝຶກຫັດໃນການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເປັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສຳຄັນຂອງການ 
ຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້. ບົດຮຽນນີ້ ແນໃສ່ເອົາບັນດານັກວາງນະໂຍບາຍຈາກບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ 
ມາຮ່ວມເວທີຕັດສິນບັນຫາ ເພື່ອອອກແບບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ສະເໝີພາບກັນຫຼາຍຂື້ນ. ວິທະຍາກອນ ຄວນນຳໃຊ້ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງ 
ແທ້ຈິງ. ວິທະຍາກອນ ຄວນເນັ້ນໜັກວ່າ ບົດຮຽນນີ້ ໃຫ້ແນວທາງຕໍ່ການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແຕ່ວ່າ ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ປຶກສາ 
ຫາລືນຳຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (ແລະ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ) ເພື່ອເຮັດການວິເຄາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເຊື່ອມສານ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃສ່ໃນບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ.

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ ແມ່ນ:
 » ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງຫຼາຍຂື້ນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ໄດ້ຮຽນໃນບົດຜ່ານມາ.

 » ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົ້າໃນການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

 » ໃຫ້ທິດທາງເປັນແຕ່ລະບາດກ້າວໃນການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

 » ສ້າງໃຫ້ວິທີການແບບເປັນຄູ່ຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຂະແໜງການການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂື້ນ.

ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນ ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສະເໝີພາບກັນຫຼາຍຂື້ນ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດນີ້ ນັກສຳມະນາກອນ ຈະມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ບາດກ້າວໃນການເຊື່ອມສານ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຈະສາມາດຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ການສ້າງນະໂຍບາຍແບບມີການຮ່ວມມືກັນ. ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ຈາກຂະແໜງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ພ້ອມທັງອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ ຄວນຈະປະກອບ 
ຄຳຄິດຄຳເຫັນໃຫ້ຫຼາຍ ເພື່ອກຳນົດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ໃນ 

ລະດັບໂຄງການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ອົງກອນ. ນັກສຳມະນາກອນ ຄວນຈະມີຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການເຮັດການວິເຄາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ  
ແລະ ຈະສາມາດປະຕິບັດການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດ້.

ການນຳສະເໜີບົດຮຽນ ຄວນປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ວິທະຍາກອນ ຄວນເຮັດການຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນ
ທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບ ການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການພັດທະນາ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນປະເທດເຈົ້າພາບ; 
ຈຳແນກບັນດາຂະແໜງການ ທີ່ຕິດພັນກັບການຕັດສິນບັນຫາດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນ ເຊື່ອມສານ 

ສະເໜີໂດຍໃຊ້ເວລາ 
ປະມານ 60 ນາທີ



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ60

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນນະໂຍບາຍ ແລະ ວຽກງານໜຶ່ງຂອງອົງກອນ. ວິທະຍາກອນ ຄວນມີການສື່ສານໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີອັນໃດຖືກໝົດທຸກຢ່າງ
ໃນການເຊື່ອມໂຍງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ແຕ່ວ່າ 
ໃນບົດຮຽນນີ້ ແມ່ນການນຳສະເໜີວິທີທາງ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນລະດັບປະເທດ.

ຫົວຂໍ້
• ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

• ເປົ້າໝາຍຂອງການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

• ຈຸດທີ່ສາມາດເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

• ບາດກ້າວປະຕິບັດ

• ເນື້ອໃນສຳຄັນ

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ມີ:
 » ພາລະບົດບາດ ແລະ ສາຍພົວພັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນກອບວັດທະນາທຳ ແລະ ສັງຄົມ.

 »  ພາລະບົດບາດຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໃນການແບ່ງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ໃນວຽກງານ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນ.

 »  ເຖິງແມ່ນວ່າ ມາດຕະການດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຈະແນ່ໃສ່ປັບປຸງຊີວິດການ 
ເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໃຫ້ດີຂື້ນ, ແຕ່ວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ຍິງ ຈະປະເຊີນກັບບັນຫາການແບ່ງແຍກດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ສັງຄົມ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາໃນລະດັບຂັ້ນພື້ນຖານ.

 »  ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມບອບບາງ
ຂອງແມ່ຍິງຕໍ່ກັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

 » ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ສາມາດເພີ່ມຊອ່ງວ່າງຕໍ່ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

 »  ທັງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ມີຄວາມຮູ້ສະເພາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ມີທ່າແຮງປະກອບສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ  
ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

 »  ມາດຕະການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອໃຫ້ເອົາຊະນະສິ່ງກີດຂວາງທາງ 
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.

 »  ມາດຕະການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ຕ້ອງອອກແບບໃນລັກສະນະເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນ
ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຕົນ.

 »  ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການແບບກວມລວມ ແມ່ນມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນຜົນ, ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ 
ມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍກວ່າ ໃນໄລຍະຍາວຫຼາຍກວ່າ.

ເປົ້າໝາຍຂອງການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ຄືດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນໃນບົດທີ 1 ທີ່ຜ່ານມາ, ການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນຂະບວນການຮັບຮອງເອົາ ການພິຈາລະນາດ້ານ ບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍເຂົ້າ ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການ ເຊັ່ນ: ນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ໃນທຸກໂຂງເຂດວຽກງານ ແລະ ໃນທຸກລະດັບ 
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນທີ່ມີຢູ່. ເປົ້າໝາຍ ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ແມ່ນຂະບວນການຂອງມັນ, ແຕ່ ແມ່ນເພື່ອມີຄວາມປະສົບຜົນສຳເລັດ
ດ້ານຄວາມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ພ້ອມທັງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຫຼື ການປັບຕົວ.



61ບົດທີ 4: ການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ-ຈາກນະໂຍບາຍສູ່ໂຄງການ

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນເປົ້າໝາຍ-ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນຍຸດທະສາດ ຫຼື ວິທີການ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ 
ດັ່ງກ່າວ.  ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ  
ແລະ ໃຫ້ໂອກາດແມ່ຍິງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງຮັບປະກັນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ ້
ດີຂື້ນ. ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ລວມມີບັນດາໂຄງການດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍສະເພາະ ທີ່ເລັ່ງໃສ່ສົ່ງເສີມແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍໂດຍສະເພາະ. 
ເນື່ອງຈາກ ມີການແບ່ງແຍກທາງສັງຄົມ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ບໍ່ໄດ້ມີໂອກາດໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນບັນຫາ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ 
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ດັ່ງນັ້ນ ມາດຕະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດດ້ານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ 
ຍິງ-ຊາຍໄດ້. ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊັ່ນ: ຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ຕ້ອງໄດ້ຖືກເຊື່ອມສານ 
ເຂົ້າກັບບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ.

ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

 » ເປັນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເປັນສູນກາງສຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ,

 » ເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາ,

 » ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງປະເທດຢ່າງເຕັມທີ ແລະ ກຳໄດ້ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຕົ້ນຕໍ (ຂອງແມ່ຍິງ) ແລະ

 » ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມກັນຫຼາຍຂື້ນ.

ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຄວນສົ່ງເສີມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ສາມາດປະກອບຄຳເຫັນໄດ້ໃນທຸກຂັ້ນ, 
ກາຍເປັນຕົວຜັນແປໃນການປ່ຽນແປງ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂື້ນ (ຮູບ 11).

ຮູບ 11: ເປົ້າໝາຍການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ຊີວິດການເປັນຢູ່

ໂອກາດທາງເສດຖະກິດ

 ເງື່ອນ ໄຂ ເອື້ອ ອຳ ນວຍ

ຄຳຄິດເຫັນ

ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: 
ການເຂົ້າເຖິງລາຍໄດ້, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ.

ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງມີຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີກາກບອນຕໍ່າ  
ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍ 
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ເຊັ່ນ: ການສ້າງລາຍໄດ້ເພີ່ມ.

ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອຳນາດແກ່ແມ່ຍິງ ໃນການຕັດສິນ 
ບັນຫາ ແລະ ຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນ ເພື່ອຄວາມຈຳເປັນ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາ. 

ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ 
ປຶກສາຫາລືຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍໃນທຸກຂັ້ນຕອນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຜູ້ແຕ່ງ.
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ບັນດາຈຸດທີ່ສາມາດເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເປັນຂະບວນການ ທີ່ຄວນຈະພິຈາລະນາໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ຄື: ໃນລະດັບອົງກອນ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ. 
ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕ້ອງປະຕິບັດໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການຈັດບູລິມະສິດ ແລະ ການອອກແບບບັນດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ. 
ບັນດາແຜນງານ ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາ ທີ່ລວມເອົາການພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ໄວ້ເທົ່າທຽມກັນ. ບັນດາກົນໄກ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຂະບວນການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕ້ອງສ້າງເປັນນິຕິກຳ ເຊັ່ນ: ການປຶກສາເປັນກຸ່ມທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ. ແຕ່ລະຈຸດ ຕ້ອງການຍຸດທະສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ມີການປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ (ຮູບ 12).

ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື: ກ່ຽວກັບກອບນະໂຍບາຍ ແລະ ອົງກອນ ໃນປະເທດ ຫຼື ກະຊວງຂອງທ່ານ ເປັນແນວໃດ? ມີນະໂຍບາຍ  
ຫຼື ຍຸດທະສາດດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ມີການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈະແຈ້ງລະອຽດບໍ່? ມີອົງກອນ ຫຼື ກະຊວງໃດ 
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (ຕົວຢ່າງ: ກະຊວງແມ່ຍິງ) ບໍ່ ແລະ ຖ້າມີ ຂະແໜງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ 
ມີການປະສານງານກັນຫຼາຍປານໃດ? ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ມີແຜນປະຕິບັດງານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍບໍ່? ທ່ານຮູ້ກົນໄກ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍໃດບໍ່ ທີ່ສົ່ງເສີມແມ່ຍິງໃນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ? ແລະ ໄດ້ມີອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ, ກະຊວງ  
ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມນຳບໍ່?

7 ບາດກ້າວສຳລັບການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ບັນດາບາດກ້າວຕໍ່ໄປນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກະກຽມບັນດາໂຄງການ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ  
(ຮູບ 13). ບັນດາບາດກ້າວ ດັ່ງກ່າວ ເປັນທິດທາງລວມ ທີ່ສາມາດເປັນຂະບວນການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ແຕ່ວ່າ ບັນດາບາດກ້າວແຕ່ລະ 
ອັນໃນການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນຂະບວນການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ການພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງຕິດພັນກັນສະໜິດແໜ້ນ 
ຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດ, ນະໂຍບາຍການພັດທະນາທີ່ມີຢູ່ ແລະ ເປົ້າໝາຍດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກອບນິຕິກຳ, ຂະແໜງການ 
ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ມາດຕະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ຄູມືການຝຶກອົບຮົມສະບັບນີ້ ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ລວມ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນ 
ການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວນມີການຈັດປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ຝຶກອົບຮົມລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາບັນດານະໂຍບາຍ 
ແລະ ໂຄງການ ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການສະເພາະ. ການເຫັນບັນຫາ ແລະ ກາລະໂອກາດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ. 

ຮູບ 12: ບັນດາຈຸດສຳລັບການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ໃນລະດັບ 
ອົງກອນ

ແຕ່ລະຈຸດຕ້ອງການຍຸດທະສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ໃນລະດັບ 
ນະໂຍບາຍ

ໃນລະດັບແຜນງານ  
ແລະ ໂຄງການ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຜູ້ແຕ່ງ.



63ບົດທີ 4: ການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ-ຈາກນະໂຍບາຍສູ່ໂຄງການ

ສຳລັບການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ຖ້າປາສະຈາກກົນໄກທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ບັນດາ 
ມາດຕະການຕ່າງໆແລ້ວ ເຫັນວ່າ ການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈະບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ.36

ບາດກ້າວ 1: ການກະກຽມ
• ສຶກສາລະອຽດເຖິງພື້ນຖານດ້ານການເມືອງ, ອົງກອນ ແລະ ນິຕິກຳ ເພື່ອເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນບັນດານະໂຍບາຍ, ແຜນງານ 

ແລະ ໂຄງການ. 

36 E. Cecelski and S. Dutta. 2011. ໂຄງການສົ່ງເສີມບົດບາດແມ່ຍິງ ເຂົ້າໃນຂະແໜງພະລັງງານ: ຄູ່ມືປະຕິບັດ. Kathmandu: Practical Action (Sri Lanka, India, Pakistan 
Programme) for ENERGIA.

ຮູບ 13: 7 ບາດກ້າວສຳລັບການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ບາດກ້າວ 1
ກະກຽມ

ບາດກ້າວ 5
ການອອກແບບ

ບາດກ້າວ 6
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ບາດກ້າວ 2 
ການວິ ເຄາະ 

ບົດບາດຍິງຊາຍ

ບາດກ້າວ 7
ການຕິດຕາມ ແລະ 

ປະເມີນຜົນ

ບາດກ້າວ 3
ການວິເຄາະບັນຫາ

ບາດກ້າວ 4 
ການວິເຄາະວິທ ີ

ການແກ້ໄຂ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Adapted from regional technical assistance delivery of training on climate change.
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• ກະກຽມ ແລະ ຊອກຫາການອະນຸມັດເນື້ອໃນເອກະສານ ທີ່ກຳນົດບັນດາເຫດຜົນ, ເປົ້່າໝາຍ, ຂອບເຂດເນື້ອໃນ, ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ, ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນອອກມາ, ການວິເຄາະສາເຫດ ແລະ ຜົນຕາມມາ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ງົບປະມານ ທີ່ສະເໜີມາ. 

• ຈັດຫາອົງກອນ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຄະນະທິມງານໂຄງການ ທີ່ເໝາະສົມ-ເພື່ອຈຳແນກບັນດາຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ.

• ຈຳແນກປະເພດຂໍ້ມູນ ທີ່ຕ້ອງການ-ດ້ານສັງຄົມ ແລະ/ຫຼື ດ້ານວິຊາການ?

• ຈຳແນກລະດັບການເຊື່ອມສານທີ່ຕ້ອງການ ເຊັ່ນ: ໃນລະດັບນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຕະຫຼອດຮອດ ມາດຕະການ, 
ຂະແໜງງານ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ທີ່ວາງແຜນໄວ້-ເມື່ອໃດ, ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຢູ່ໃສ? 

• ສ້າງຂະບວນການຕັດສິນບັນຫາ.

• ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ. 

ບາດກ້າວ 2: ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ການວິເຄາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນການສຶກສາທີ່ແບບແຍກເພດ, ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ຄວາມຕ້ອງການ, ຜົນປະໂຫຍດ, ອັດຕາການ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ, ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານການພັດທະນາ, ການຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ເປົ້າໝາຍ ແມ່ນເພື່ອຈຳແນກ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປັບປຸງຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ໃຫ້ດີຂື້ນ ໂດຍອີງໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ພາລະບົດບາດ, 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສາຍພົວພັນ.

ການວິເຄາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕ້ອງເຮັດແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ເນື່ອງຈາກ ຖືເປັນໜຶ່ງໃນບາດກ້າວທຳອິດໃນການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອຈຳແນກ 
ພາລະບົດບາດ, ຄວາມຕ້ອງການ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນດ້ານບົດບາດ. ການວິເຄາະ ດັ່ງກ່າວ ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການ 
ອອກແບບມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ ້
ມາດຕະການ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ການວິເຄາະ ກ່ຽວກັບ ສາຍກ່ຽວພັນ ແລະ ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ 
ຄວນປະຕິບັດໃນຂັ້ນຕອນນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການ ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ.  

ການວິເຄາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ປະກອບມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນແຍກເພດຢ່າງລະອຽດ ເຊິ່ງຈຳແນກໃຫ້ເຫັນບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງຕິດ 
ພັນກັບພາລະບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງພວກເຂົາ, ຄວາມອາດສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນຂອງພວກເຂົາ. 
ບັນດາຄວາມຕ້ອງການດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງນຳມາເຊື່ອມສານກັບການວາງແຜນ, ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ 
ມາດຕະການທີ່ສະເໜີ ເຂົ້າໃນບັນດານະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ. 

ການວິເຄາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕ້ອງເກັບຂໍ້ມູນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 » ໃຜເຮັດຫຍັງ? ພາລະບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບູລິມະສິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໃນວຽກງານສ່ວນລວມ ແລະ ສ່ວນຕົວ ແຕກຕ່າງ 
ກັນບໍ່? ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຕ້ອງການ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ມີຫຍັງແດ່  
(ໃນກອບຂອງໂຄງການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ພະລັງງານໃນຄົວເຮືອນ)? 

 » ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງຫຍັງ? ໃຜຄວບຄຸມຫຍັງ? ໃຜເຂົ້າເຖິງຫຍັງແດ່? ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນບໍ່ ລະຫວ່າງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ?

 » ຖ້າວ່າ ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ປັດໄຈທາງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ອົງກອນໃດ ທີ່ເປັນສາຍເຫດ, ສະໜັບສະໜູນ  
ຫຼື ຄວບຄຸມຄວາມແຕກຕ່າງ ດັ່ງກ່າວ?

 » ຖ້າວ່າ ບໍ່ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ດັ່ງກ່າວ ໃນການສ້າງບັນດານະໂຍບາຍພັດທະນາ ຫຼື ອອກແບບບັນດາມາດຕະການ ແລະ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຈະມີຜົນກະທົບດ້ານລົບ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດຜົນທີ່ຕາມມາ 
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄາດໄວ້ລ່ວງໜ້າຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ບໍ່? ຖ້າມີ, ເປັນແນວໃດ? ແລະ ການຕອບໂຕ້ທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນຫຍັງ?

ການວິເຄາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕ້ອງເຮັດສະເພາະກັບມາດຕະການທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຄວນຖືກປະຕິບັດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເພື່ອຮັບປະກັນ 
ໃຫ້ມີຫຼັກຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີມາດຕະຖານສູງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການວິເຄາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກ ຄື:



65ບົດທີ 4: ການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ-ຈາກນະໂຍບາຍສູ່ໂຄງການ

 » ການສຶກສາເອກະສານດ້ານໜ້າວຽກນິຕິກຳ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມ.

 » ການສຶກສາຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ເພື່ອກຳນົດພາລະບົດບາດ, ສາຍພົວພັນ ແລະ ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບ 
ນະໂຍບາຍຫຼືໂຄງການເປົ້າໝາຍ. ການສຶກສາຂໍ້ມູນພາກສະໜາມອາດຈະປະກອບດ້ວຍການສຳຫຼວດ (ໃນຄົວເຮືອນ, ກະຊວງຕ່າງໆ  
ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ການປຶກສາຫາລືເປັນກຸ່ມ (ແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ປະສົມກັນໃນຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍ, ແລະ ອື່ນໆ).

ບາດກ້າວ 3: ການວິເຄາະບັນຫາ
ເພື່ອຊອກຫາສາຍເຫດຂອງຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແຕ້ມຕົ້ນໄມ້ບັນຫາ ເພື່ອສະແດງເຖິງສາຍເຫດພື້ນຖານ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຄວນປະຕິບັດຕາມການວິເຄາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ຕົ້ນໄມ້ບັນຫາ ຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນປະຈັກຕາເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເກັບກຳມາ 
ເພື່ອຈຳແນກໃຫ້ເຫັນສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງຕິດພັນກັບຜົນສຳເລັດຂອງເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ການປັບຕົວ 
(ຮູບ 14): 

 » ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ເປັນສາຍເຫດພື້ນຖານເຮັດໃຫ້ທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ຂາດການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດ້ານ ເສດຖະກິດ ແລະ 
ສັງຄົມບໍ່?

 » ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ເປັນສາຍເຫດພື້ນຖານເຮັດໃຫ້ເກີດການແບ່ງແຍກ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມຕັດສິນບັນຫາ 
ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ ແລະ/ຫຼື ໃນລະດັບຊຸມຊົນ ບໍ່?

 » ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ ເພິ່ງພາອາໃສຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ບໍ່?  
ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ດັ່ງກ່າວ ຖືກຈັດການແນວໃດ?

 » ບົດບາດຂອງຍິງ-ຊາຍ ກິດຂວາງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຈາກການປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ ໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບບັນຫາການ 
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສະເພາະ, ປະກອບສ່ວນໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມ,  
ຫຼື ປັບປຸງລາຍຮັບຂອງພວກເຂົາ ບໍ່?

ຮູບ 14: ຕົວຢ່າງຕົ້ນໄມ້ບັນຫາຈາກໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃນຕົວເມືອງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຜົນກະທົບ
ສ່ວນປະກອບໃຫຍ່ຂອງ 
ລາຍໄດ້ ທີ່ຈ່າຍຊື້ນໍ້າມັນ 

ຈາກຕ່າງປະເທດ

ກິດຈະກຳດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບຈາກການນຳເຂົ້ານໍ້າມັນ

ໄລຍະທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ

ເຄື່ອງຈັກນໍ້າມັນກະຊວນ  
ເກີນຂະໜາດ ເພື່ອໃຫ ້

ບັນຈຸໄດ້ເຕັມທີ

ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດທ້ອງ 
ຖິ່ນປ່ຽນແປງເປັນສາຍ ເຫດ 

ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງ ການຫລຸດ 
ລົງໃນຕົ້ນຊຸມປີ 2000

ເຮັດໃຫ້ໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດ 
ໜ້ອຍສຳລັບການລົງທຶນ ແລະ 
ການຂະຫຍາຍຕົວໜ້ອຍລົງ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຂອງລາຍໄດ້ສຳ 
ລັບຊື້ສິນຄ້າຕ່າງໆ  

(ຕົວຢ່າງ: ອາຫານ, ການຂົນສົ່ງ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໃນລະບົບ 
ພະລັງງານ ຜູ້ບໍລິການ

ການຈຳກັດຕໍ່າກວ່າ  
ຕົ້ນທຶນ ຕົວຈິງ

ການຈຳກັດຕໍ່າກວ່າ ຕົ້ນທຶນ ຕົວຈິງ

ມີຄວາມຍອມຮັບດ້ານສັງ ຄົມ ແລະ 
ການເມືອງຕໍ່າສຳ ລັບຕົ້ນທຶນເຄື່ອງຈັກ 

ທີ່ໃຊ້ ນຳ້ມັນກະຊວນສູງ

ລະບົບເຄື່ອງພະລັງງານທັງໝົດ 
Yap Proper (ນຳເຂົ້ານໍ້າມັນ 
100% ມາຜະລິດພະລັງງານ

ການເງິນທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິ 
ພາບສຳລັບໃຊ້ລົງທຶນ 

ສ້າງຄວາມຫລາກຫລາຍ.

ບັນຫາພື້ນຖານ

ສາຍເຫດ
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ບາດກ້າວ 4: ການວິເຄາະວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ
ສຳລັບ ການປະຕິບັດການວິເຄາະວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍສັງເກດເບິ່ງບັນດາທາງເລືອກຕ່າງໆ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບຕາມທີ່ 
ຄາດຄະເນໄວ້:

 » ນຳໃຊ້ຕົ້ນໄມ້ບັນຫາ.

 » ກຳນົດຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບ ຕາມການຄາດຄະເນ.

 » ຫັນປ່ຽນຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ໄປເປັນຈຸດປະສົງ.

 » ຈຳແນກໃຫ້ເຫັນຍຸດທະສາດ ແລະ ກິດຈະກຳ (ມາດຕະການອອກແບບ ແລະ ກຳນົດເປົ້າໝາຍດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ) ທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອບັນລ ຸ
ຈຸດປະສົງ.

 » ຈຳແນກໃຫ້ເຫັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນ ຫຼື ອົງກອນ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ກິດຈະກຳ ດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຂ້າງເທິງ.

 » ປະເມີນວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ເຊິ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ.

 » ກຳນົດແຈ້ງເປົ້າໝາຍດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ສຳລັບບັນດາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນກອບ 
ເວລາຈຳກັດ.

 » ຄວາມສ່ຽງ ມີຫຍັງແດ່ (ທາງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ)?

 » ຊັບພະຍາກອນທີ່ຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳ ດັ່ງກ່າວ ມີຫຍັງແດ່?

ຕົວຢ່າງຕົ້ນໄມ້ແກ້ບັນຫາ:

ຜົນໄດ້ຮັບ

ຈຸດປະສົງ

ວິທີການແກ້ໄຂ

ການຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້ານໍ້າມັນ ເພື່ອການພັະລິດໄຟຟ້າ

ການເພີ່ມຊັບພະຍາກອນເສດຖະກິດ 
ທີ່ສູງຂື້ນ ເພື່ອການລົງທຶນຂອງລັດ 

ໃນການສ້າງອາຊີບ ແລະ 
ການຂະຫຍາຍຕົວ

ການເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍເປເພື່ອ
ປະກອບສ່ວນໃຫ້ການກຸ້ມຕົນເອງ

ດ້ານເສດຖະກິດຂອງລັດ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບຊາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດຈາກການຂື້ນລົງ 

ຂອງນໍ້າມັນ

ປັບປຸງປະສິດທິຜົນດ້ານເຊືອໄຟຂື້ນ 
ແລະ ເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການສ້າງ

ພະລັງງານທົດແທນໃຫ້ຍືນຍົງ

ພິຈາລະນາຈາກສັງຄົມ  
ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນ 

ການປັບປຸງ 

ຕົ້ນທຶນນໍ້າມັນກະຊວນ 
ຟືນຄືນແບບຍືນຍົງ

ນຳໃຊ້ນຳມັນກະຊວນທີ່ 
ມີປະສິດທິຜົນສູງສຳລັບ 
ການສ້າງພະລັງງານໃນ 

ເວລານໍ້າມັນແພງ

ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ

ນຳໃຊ້ພະລັງງານ 
ແສງອາທິດ ເພື່ອສ້າງ 

ພະລັງງານເພີ່ມ ນຳໃຊ້ພະລັງງານລົມເພີ່ມ

ການປັບປຸງດີຂື້ນເຕັມທື

ສົ່ງເສີມຊຸມຊົນໃຫ້ມ ີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນ 

ການສ້າງ, ມີປະສິທິຜົນ,  
ມູນຄ່າການລົງທຶນ ແລະ 

ພະລັງງານທົດແທນ



67ບົດທີ 4: ການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ-ຈາກນະໂຍບາຍສູ່ໂຄງການ

ບາດກ້າວ 5: ການອອກແບບ
ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເອກະສານອອກແບບລະອຽດ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ:

 » ຮູບແບບທີ່ນຳໃຊ້ ແມ່ນຂື້ນກັບເງື່ອນເຂື່ອນຂອງອົງການອະນຸມັດ ເຊັ່ນ: ບົດສະເໜີສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມຄວາມ 
ເໝາະສົມໃນລະດັບຊາດ (NAMAs), ການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ.

 » ເອກະສານມາດຕະຖານອອກແບບໂຄງການ ຄວນປະກອບມີຈຸດປະສົງ, ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ເນື້ອໃນລະອຽດ, ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນກະທົບ 
ແລະ ຜົນອອກມາ, ແຜນການລົງທຶນ ແລະ ການໃຫ້ເງິນທຶນ, ການຈັດກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຄວາມກຽມພ້ອມ (ດ້ານວິຊາການ, 
ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ) ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ.

 » ການອອກແບບໂຄງການ ຄວນປະກອບດ້ວຍການຈຳແນກໃຫ້ເຫັນ ກ່ຽວກັບ ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ 
ທີ່ຕອບສະໜອງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

 » ຈຸດປະສົງ, ຜົນໄດ້ຮັບ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຕອບສະໜອງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນທຸກຂັ້ນຕອນ ຄວນກຳນົດໄວ້ໃນແຜນການຕິດຕາມ  
ແລະ ປະເມີນຜົນ. 

 » ກິດຈະກຳສະເພາະ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຜົນສຳເລັດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ ຄວນກຳນົດໄວ້ກ່ອນ.

 » ແຜນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຄວນກະກຽມໄວ້.

ບາດກ້າວ 6: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃນບາດກ້າວນີ້ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ, ການອອກແບບ, ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ, ການຈັດກຽມ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ:

 » ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ເຊັ່ນ: ຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ/ຫຼື 
ຈຸດປະສານງານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

 » ສະໜັບສະໜູນຊັບພະຍາກອນໃຫ້ແຕ່ລະມາດຕະການສະເພາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ກຳນົດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ລາຍງານ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງຖືເປັນກິດຈະກຳປົກກະຕິຂອງໂຄງການ.

 » ຮັກສາຄວາມເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີກັບບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອຮັບປະກັບ “ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ”. 

 » ສົ່ງເສີມທັງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ບາດກ້າວ 7: ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ກະກຽມແຜນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ:

 » ຈຳແນກໃຫ້ເຫັນໃຜເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບການຕິດຕາມ ແລະ ການນຳນົດເວລາ.

 » ຈຳແນກໃຫ້ເຫັນອັນໃດທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມ: ກິດຈະກຳຂອງແຕ່ລະຄົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ, ຜົນໄດ້ຮັບຕໍ່ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, 
ຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມມີປະສິດທິຜົນຂອງຂະບວນການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແລະ ອື່ນໆ.

 » ເລືອກເອົາເຕັກນິກ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳລັບການຕິດຕາມ, ພັດທະນາຕົວຊີ້ວັດ ເຊັ່ນ: ເປົ້າໝາຍຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

 » ເກັບກຳ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນແຍກເພດ ເພື່ອຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນອອກມາດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

 » ຕິດຕາມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຜົນທີ່ໄດ້ຈາກບົດລາຍງານການຕິດຕາມ.

 » ການປະເມີນຜົນ ຈະມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຖ້າໃຫ້ອົງກອນເອກະລາດ ເປັນຜູ້ປະຕິບັດ.

 » ຮັບປະກັນ ມີພະນັກງານບົດບາດແມ່ຍິງ-ຜູ້ຊາຍໃນຈຳນວນທີ່ດຸ່ນດ່ຽວກັນໃນທີມງານປະເມີນຜົນ.



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ68

 » ຮັບປະກັນການປະເມີນຜົນ ກ່ຽວກັບ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ລວມຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຂໍ້ກຳນົດ.

 » ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແມ່ນເພື່ອສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຮ່ວມກັນ.

ການຖອດຖອນບົດຮຽນ
 »  ການນສ້າງວຽກງານການເງິນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ບໍ່ຕ້ອງການພຽງແຕ່ການເຊື່ອມ 

ສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂັ້ນນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງ 
ຈຳເປັນຕ້ອງປະກອບເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ແຈ້ງລາຍລະອຽດເຖິງຈຸດ 
ທີ່ຈະຕ້ອງມີການຕິດພັນນຳກັນ.

 »  ການເຊື່ອມສານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເປັນຍຸດທະສາດໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີປະສົບຜົນສຳເລັດດ້ານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.

 »  ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນກິດຈະກຳສະເພາະ, ແຕ່ຍັງເປັນສ່ວນປະກອບສຳລັບການເຊື່ອມໂຍງ 
ຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ.

 »  ເຈດຈຳນົງທີ່ໜັກແໜ້ນໃນລະດັບຂັ້ນສູງ ເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນເຮັດໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

L. Aguilar Revelo. 2009. Training Manual on Gender and Climate Change. San José, Costa Rica: International Union for 
Conservation of Nature, United Nations Development Programme, and Global Gender and Climate Alliance.

ສຳລັບບົດລາຍງານ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ, ກະລຸນາເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວບໄຊ: http://www.gender-climate.org/Publications/

Annex: Icebreakers and Energizers
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: ສ້າງບັນຍາກາດ ແລະ ຝຶກສະໝອງ

ກ່ອນ ແລະ ໃນຊ່ວງ ວິທະຍາກອນຖ່າຍທອດບົດຮຽນ ຄວນມີການຫຼີ້ເກມ ເພື່ອແນະນຳຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກຸ່ມ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ. ວິທະຍາກອນ 
ຄວນເລືອກເກມ ທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບເງື່ອນໄຂດ້ານການເມືອງ, ວັດຖະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມຂອງວຽກ.

ຫຼີ້ນເກມ ປິງໂກ
ປະເພດເກມ: ການແນະນຳຕົວເອງ

ໃຊ້ເວລາປະມານ: 15–20 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງກຽມພ້ອມ: ບິກ ແລະ ໃບປິງໂກ

ການຫຼີ້ນເກມປິງໂກ ເປັນການຫຼີ້ນເກມປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຮຽນຮູ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງຂອງແຕ່ລະຄົນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ຍ່າງອ້ອມຫ້ອງ ແລະ ຊອກຫາຄູ່ຈົນກວ່າຈະພົບຄົນທີ່ມີເນື້ອໃນໃບປິງໂກຄືກັນ.

ຈຸດປະສົງຂອງເກມນີ້ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຍ່າງເລາະທົ່ວຫ້ອງ ເພື່ອຊອກຫາ ລາຍເຊັນຂອງ ຄົນລັກສະນະສະເພາະຖືກຕ້ອງຕາມໃບປິງໂກ. 
ເມື່ອໄດ້ຄົບຖ້ວນຕາມແຖວແລ້ວ (5 ແຖວຕິດຕໍ່ກັນຕາມລຳດັບ), ໃຫ້ລາວ ຮ້ອງຂື້ນວ່າ “ປິງໂກ” ແລະ ຊະນະ ເຊິ່ງສາມາດຊະນະໄດ້ທາງຂວາງ, 
ທາງຕັ້ງ ແລະ ທາງສະຫຼຽງ.

ກະກຽມຕາຕະລາງ 5x5 ໂດຍບັນຈຸເນື້ອໃນ ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນບັນດາຫ້ອງ. ບັນດາເນື້ອໃນ ດັ່ງກ່າວ ມີສິ່ງຕາຫຼົກ ທີ່ຕິດພັນກັບຫົວຂໍ້ການປຶກສາຫາລື. 
ພີມອອກ ແລະ ຢາຍໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

ຕົວຢ່າງ:

ມັກກິນແອນໂຊວີ ຍື່ນມືຊ້າຍ ໄດ້ເຄີຍໄປຮາວາຍ ເວົ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າສອງພາສາ ໄດ້ເຄີຍຂີ່ຍົນ

ມີອ້າຍນ້ອງຫຼາຍກວ່າ 4 ຄົນ ແຕ່ງງານແລ້ວ ມີຕາສີນໍ້າຕານ
ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງ 
ການສິ່ງແວດລ້ອມ …

ເອົາຕາຕະລາງ ແລະ ບິກ ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ. ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງເກມ ແລະ ລະບຽບ ດັ່ງນີ້:

1) ແຕ່ລະຄົນທີ່ເຈົ້າເວົ້ານຳ ອາດຈະເຊັນໃຫ້ຕາຕະລາງຂອງເຈົ້າຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.

2) ເພື່ອໃຫ້ຊະນະເກມ, ທ່ານ ຕ້ອງໄດ້ລາຍເຊັນ 5 ອັນ ລຽນຕາມລຳດັບ ເຊັ່ນ: ດ້ານນອນ, ດ້ານຂວາງ ຫຼື ດ້ານສະຫຼຽງ.

ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເລີ່ມຕົ້ນ. ເມື່ອມີໃຜຮ້ອງວ່າ “ປິງໂກ!” ທຸກຄົນພາກັນກັບຄືນ ແລະ ຄົນ ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງແນະນຳຄົນທີ່ເຊັນໃສ່ໃບຕາຕະລາງ
ຂອງລາວ. ຖ້າພໍໃຈ, ທ່ານ ສາມາດຖາມແຕ່ລະຄົນ ອະທິບາຍຄວາມເປັນຈິງຂອງລາວ.



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ70

ການແລກປ່ຽນຄວາມຄາດຫວັງ
ປະເພດເກມ: ການແນະນຳຕົວເອງ

ໃຊ້ເວລາປະມານ: 15–20 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ກະກຽມ: ເຈັ້ຍຂຽນ/ກະດານຂາວ ແລະ/ຫຼື ເຈັ້ຍບັດແຂງ, ບິກເຝີດ.

ເກມນີ້ ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອແນະນຳຄົນເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ແກ່ກຸ່ມ ຫຼື ຄະນະ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ແຕ່ລະຄົນ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮຽນຮູ ້
ຈາກການຝຶກອົບຮົມຊຸດນີ້.

ຂຽນສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ເທິງເຈັ້ຍແຂງ ຫຼື ກະດານຂາວ ແລະ ໃຫ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ປະຕິບັດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ແນະນຳຕົວເອງ,

2) ແລກປ່ຽນສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ (ຫຼື ຄວາມຢ້ານກົວ) ຕໍ່ກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ

3) ເພີ່ມການຄາດຄະເນຜົນອອກມາທີ່ດີສຸດ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດບໍ່? ຂໍຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເວົ້າລົງເລິກສະເພາະ 
ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຕອບຄຳຕອບ.

ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ ແມ່ນແຈກຢາຍບັດ ຫຼື ເຈັ້ຍ ໃຫ້ໃຫ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມຂຽນຊື່ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງ (ຫຼື ຄວາມຢ້ານກົວ) 
ຂອງຕົນ. ເກັບເອົາເຈັ້ຍບັດ ດັ່ງກ່າວ ຄືນ ແລະ ຕິດໃສ່ກະດານ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກະດານ, ອ່ານເຈັ້ຍບັດ ດັ່ງກ່າວ ແຕ່ລະອັນຕາມລຳດັບ ແລະ 
ໃຫ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ ແນະນຳໂຕເອງ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຂົາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນແລ້ວ ໃຫ້ເລົ່າຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ, ທົບທວນຄືນລາຍການທີ່ຄາດຫວັງຈາກກຸ່ມ ແລະ ອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງ ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ 
ຂອງພວກເຂົາ ຈະ ຫຼື ຈະບໍ່ລວມໃນຫຼັກສູດ ດັ່ງກ່າວ.

ຂຽນຈົດໝາຍຫາລູກສາວ/ລູກຊາຍຂອງເຈົ້າ*

ປະເພດເກມ: ການອອກກຳລັງກາຍ (energizer) (ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ)

ໃຊ້ເວລາປະມານ: 30 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ກະກຽມ: ເຈັ້ຍ ແລະ ບິກ

ເກມນີ້ ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອອຸ່ນເຄື່ອງຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ສະພາບແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການລຳອຽງດ້ານບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ. ເປັນບົດຝຶກຫັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ກ່ອນການປຶກສາຫາລືດ້ານເນື້ອໃນລະອຽດ.

1) ໃຫ້ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ຈິນຕະນາການວ່າ ພວກເຂົາ ມີລູກຊາຍ ຫຼື ລູກສາວ.

2) ເອົາເຈັ້ຍ ແລະ ບິກໃຫ້.

3) ໃຫ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ຂຽນຈົດໝາຍຫາລູກຊາຍ ຫືຼ ລູກສາວຂອງພວກເຂົາ (ໃນອະນາຄົດ). ໃນຈົດໝາຍ ຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍໜ້ອຍໜຶ່ງໃຫ້ລູກສາວ 
ຫືຼ ລູກຊາຍ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມລຳອຽງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ພວກເຂົາ ອາດພົບເຫັນ. ໃຫ້ພວກເຂົາ ຄິດໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ການລຳອຽງ ດັ່ງກ່າວ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຂົານຳ. 

4) ໃຫ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ແລກປ່ຽນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາ ຮູ້ສຶກທີ່ຈະຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນໃນຂະບວນການ ດັ່ງກ່າວ. 

*  Partners for Youth Empowerment. Gender Workshop Ideas: Write a Letter to Your Daughter. ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວບໄຊ: http://www.pyeglobal.
org/2013/09/20/gender-workshop-ideas-letter-to-your-daughter/ 
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ແນມເບິ່ງເທິງ, ແນມເບິ່ງລຸ່ມ
ປະເພດເກມ: ການອອກກຳລັງກາຍ

ໃຊ້ເວລາປະມານ: 10 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ກະກຽມ: ບໍ່ມີ

ເກມນີ້ ໃຫ້ໂອກາດຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ປະຕິບັດກິດຈະກຳກາຍະພາບ ຫຼັງຈາກນັ່ງຮຽນມາເປັນເວລາດົນ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງພະລັງງານໃຫ້ກັບກຸ່ມ.

1) ໃຫ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ຢືນເປັນແຖວມົນ, ບ່າຈຸບ່າ ແລະ ປິ່ນໜ້າຫາກັນ.

2) ອະທິບາຍວ່າ ເມື່ອເຈົ້າບອກວ່າ “ແນມລົງລຸ່ມ” ທຸກໆຄົນ ຕ້ອງແນມເບິ່ງພື້ນ ແລະ ເມື່ອເຈົ້າບອກວ່າ “ແນມເບິ່ງເທິງ” ທຸກໆຄົນຕ້ອງ 
ແນມເບິ່ງເທິງ ແລະ ເບິ່ງໜ້າຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ໃນວົງໂດຍກົງ. ຖ້າວ່າ ສອງຄົນ ແນມເບິ່ງເທິງ ແລະ ຈ້ອງເບິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພວກເຂົາ 
ຕ້ອງຮ້ອງອອກມາ ແລະ ກ້າວອອກຈາກວົງ. ຄົນເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງຕາກັນ ຈະສືບຕໍ່ເບິ່ງຕາກັນ ຈົນກວ່າວິທະຍາກອນ 
ບອກວ່າ “ແນມລົງລຸ່ມ” ອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

3) ສືບຕໍ່ຫີຼນຈົນໃຫ້ຍັງເຫືຼອພຽງ 2-3 ຄົນ. 

ການຕໍ່ຄຳເວົ້າ
ປະເພດເກມ: ການອອກກຳລັງກາຍ (energizer)

ໃຊ້ເວລາປະມານ: 10 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ກະກຽມ: ບໍ່ມີ

ເກມນີ້ ໃຫ້ໂອກາດຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ປະຕິບັດກິດຈະກຳກາຍະພາບ ຫຼັງຈາກນັ່ງຮຽນມາເປັນເວລາດົນ ແລະ ຊ່ວຍກຸ່ມສ້າງພະລັງງານ.

1) ໃຫ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ຢືນຂື້ນເປັນວົງມົນ, ປິ່ນໜ້າຫາກັນ.

2) ອະທິບາຍວ່າ ຄົນໜຶ່ງ (ຕົວຢ່າງ: ວິທະຍາກອນ) ເລີ່ມຫຼີ້ນເກມການຕໍ່ຄຳເວົ້າ ໂດຍການເວົ້າຄຳໃດກໍ່ໄດ້ (ຕົວຢ່າງ: ໝາກແອບເປິນ) 
ພ້ອມດຽວກັນ ກໍ່ຊີ້ໃສ່ຄົນໜຶ່ງຕື່ມໃນວົງມົນ.

3) ຄົນ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຟ້າວເວົ້າຄຳອື່ນອີກຄຳໜຶ່ງທີ່ຕົນເອງຄິດໄດ້ໃນຕອນນັ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຄິດຫຼາຍ (ຕົວຢ່າງ: ໝາກກ້ຽງ) ພ້ອມດຽວກັນ 
ກໍ່ສົ່ງສັນຍານໃຫ້ກັບ ຫືຼ ຊີ້ໃສ່ຄົນອື່ນອີກໃນວົງ.

4) ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ເວົ້າຄຳຕໍ່ຄຳ ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ໂດຍໃຫ້ມີການຕໍ່ຄຳແປກໆ.

5) ຫັຼງຈາກ 10 ນາທີແລ້ວ, ໃຫ້ເຊົາຫີຼເກມ. 



ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານບົດບາດ-ຊາຍໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການລິເລີມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ72

ຂໍ້ມູນເພີ່ມ: ເກມ icebreakers ແລະ energizer. ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວບໄຊ: http://www.icebreakers.ws/

ແຕ່ຊ້າຍຫາຂວາ
ປະເພດເກມ: ການອອກກຳລັງກາຍ

ໃຊ້ເວລາປະມານ: 10 ນາທີ

ອຸປະກອນທີ່ກະກຽມ: ບໍ່ມີ

ເກມນີ້ ໃຫ້ໂອກາດຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ປະຕິບັດກິດຈະກຳກາຍະພາບ ຫຼັງຈາກນັ່ງຮຽນມາເປັນເວລາດົນ ແລະ ຊ່ວຍກຸ່ມສ້າງພະລັງງານ.

1) ໃຫ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ຢືນຂື້ນເປັນວົງມົນ, ປິ່ນໜ້າຫາກັນ.

2) ເລືອກເອົາ 2 ຄຳເວົ້າ ທີ່ເວົ້າໄດ້ຍາກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕອນເວົ້າໄວ ເຊັ່ນ: “Mustard” ແລະ “squirrel”.

3) ອະທິບາຍວ່າ “Mustard” ໝາຍຄວາມວ່າ ກໍ້າຊ້າຍ ແລະ “ຂົນ” ໝາຍຄວາມວ່າ ກ້ໍ້າຂວາ.

4) ຄົນໜຶ່ງ (ຕົວຢ່າງ: ວິທະຍາກອນ) ເລີ່ມຕົ້ນເກັມ ໂດຍຫັນໜ້າຂອງຕົນໄປຫາຄົນທີ່ຢູ່ກໍ້າຊາຍຂອງຕົນ ແລະ ເວົ້າວ່າ “Mustard”  
(ຫືຼ ຫັນໜ້າໄປທາງຂວາ ແລະ ເວົ້າວ່າ “Squirrel.”)

5) ມາບັດນີ້ ຄົນທີ່ຢູ່ກໍ້າຊ້າຍ ຕ້ອງຫັນໄປກໍ້າຊ້າຍ ຫຼື ຂວາກໍ່ໄດ້ ແລະ ເວົ້າວ່າ “Mustard” ຫຼື ຫັນໄປກໍ້າຊ້າຍ ແລະ ເວົ້າວ່າ “Squirrel”, 
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ເລີ່ມຫຼີ້ເກມ ໂດຍໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ທາງຂວາກໍ່ໄດ້.

6) ຄົນເຂົ້າຮ່ວມສາມາດປ່ຽນທິດທາງໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຄວນຫຼີ້ນເກມໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

7) ຖ້າວ່າ ໃຜເວົ້າບໍ່ຖືກ “Mustard” ໃນຄະນະທີ່ຫັນໜ້າໄປທາງຂວາ ຫຼື ເວົ້າວ່າ “Squirrel” ໃນຄະນະທີ່ຫັນໜ້າໄປທາງຊ້າຍ, ພວກເຂົາ 
ຕ້ອງອອກຈາກວົງ.

8) ສືບຕໍ່ຫີຼນຈົນໃຫ້ຍັງເຫືຼອພຽງ 2-3 ຄົນ. 



ຄູມືຝຶກອ�ບຮ�ມເ�ອສະໜ�ບສະໜູນ ການສ�ງເ�ີມບ�ດບາດຍິງ- ຊາຍ ແ�ະ ການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ
ນະໂ�ບາຍ, ຍຸດທະສາດ,  ແ�ະ ການ ພ�ດ ທ ະ ນາ ການ ສາງ ແ�ນ

ປມຫ�ວນ ຈ�ດພິມຂນມາເ�ອເ�ັນບອນອີງໃ�ແ� ນ�ກຝຶກອ�ບຮ�ມ, ຜູຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດ ແ�ະ ນ�ກວາງແ�ນດານ
ສງແ�ດລອມ ແ�ະ ອ�ງກອນສ�ງເ�ີມບ�ດບາດຍິງ- ຊາຍ ໃ�ເ�າໃ�ກຽວກ�ບ ແ�ວຄວາມຄິດ ແ�ະ ວິທີການນ�ໃ� 
ບ�ດບາດຍິງ- ຊາຍເ�າມາມີສວນຮວມ ໃ�ການສາງມາດຕະການດຜອນຜ�ນກະທ�ບດານສງແ�ດລອມ, ຍຸດທະສາດ 
ແ�ະ ນະໂ�ບາຍ. ປມຫ�ວນ ໄ�ບ�ນຈຸເ�ົາແ�ວຄວາມຄິດ ກຽວກ�ບ ບ�ດບາດຍິງ- ຊາຍ ແ�ະ ການປຽນແ�ງ
ດິນຟາອາກາດ, ຊງໄ�ລວບລວມເ�ັນຂແ�ະນ�ແ�ລະບາດກາວ ສ�ລ�ບ ນ�ກວາງແ�ນ ແ�ະ ຜູຕ�ດສິນບ�ນຫາ 
ເ�ອບ�ນຈຸເ�ົາການສ�ງເ�ີມບ�ດບາດຍິງ- ຊາຍ ເ�າບ�ນຈຸຢູໃ�ນະໂ�ບາຍ ແ�ະ ໂ�ງການດານສງແ�ດລອມ, 
ພອມດຽວກ�ນນ�ນ ປມຫ�ວນຍ�ງໄ�ປະກອບບ�ນດາເ�ອງມື ແ�ະ ບ�ດຝຶກຫ�ດ ເ�ອສະໜ�ບສະໜູນການຝືກອ�ບຮ�ມ. 
ປມຫ�ວນ ແ�ນອີງໃ�ຜ�ນກອງປະຊ�ມາຍໆຄ�ງຜານມາ ຢູ ກ�ປູເ�ຍ, ສປປລາວ ແ�ະ ສສ �ຽດນາມ, ຕາມຮູບແ�ບ
ແ�ນດ�ເ�ີນງານຂອງທະນາຄານພ�ດທະນາອາຊີ (ADB) ໃ�ການສ�ງເ�ີມບ�ດບາດຍິງ- ຊາຍ ເ�າມາມີສວນຮວມ
ໃ�ການຮ�ບມືກ�ບຜ�ນກະທ�ບຈາກສງແ�ດລອມ. ຊງປມຫ�ວນຈະຊວຍໃ�ນ�ກອານ ແ�ະ ຜູເ�າຮວມຝຶກອ�ບຮ�ມ 
ທຍ�ງບທ�ນມີປະສ�ບການດານບ�ນຫາການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ ື ບ�ດບາດຍິງ- ຊາຍ ແ�ະ ກໍລະນີທໄ�ຍ�ກຕ�ວຢາງ
ໃ�ປມຫ�ວນ ສາມາດດ�ດປ�ບໃ�ແ�ດເ�າະກ�ບ ສະພາບເ�ອນໄ� ຂອງແ�ລະປະເ�ດ. 

ກຽວກ�ບທະນາຄານພ�ດທະນາອາຊີ (ADB)

ວິໄ�ທ�ດ ຂອງ ADB ແ�ນລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກຢູອາຊີ ແ�ະ ປາຊີຟິກ. ພາລະກິດ�ກຂອງອ�ງກອນ ເ�ອຊວຍເ�ືອ
ປະເ�ດສະມາຊິກ ດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແ�ະ ປ�ບປຸງຊີວິດການເ�ັນຢູ ຂອງປະຊາຊ�ນ. ເ�ິງແ�ນວາ ໃ�ພາກພນນ 
ໄ�ຮ�ບຜ�ນສ�ເ�ັດາຍຢາງ, ແ�ຂ�ງເ�ດນກຍ�ງເ�ັນເ�ດທມີປະຊາກອນທທຸກຍາກາຍແ�ງໜງຂອງໂ�ກ. ທະນາຄານ 
 ພ�ດ ທະ ນາ ອາ ຊີ ຍືດໝ�ນທຈະດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ໂ�ຍຜານການພ�ດທະນາເ�ດຖະກິດ ຕິດພ�ນກ�ບການອະນຸລ�ກ
ສງແ�ດລອມແ�ບຍືນຍ�ງ ແ�ະ ການເ�ອມໂ�ງຂອງພາກພນ. 

ທະນາຄານພ�ດທະນາອາຊີ ມີສ�ນ�ກງານຕ�ງຢູ ມານິລາ, ມີປະເ�ດທ ເ�ັນສະມາຊິກ 67 ປະເ�ດ, ຊງມາຈາກ
ພາກພນ 48 ປະເ�ດ. ເ�ອງມື�ກໃ�ການຊວຍເ�ືອປະເ�ດສະມາຊິກຄືການຈ�ດກອງປະຊ�ມດານນະໂ�ບາຍ, 
ປອຍເ�ິນກູ, ການລ�ງທຶນແ�ບເ�າທຽມ, ການຄ�ປະກ�ນ, ການໃ�ທຶນຊວຍເ�ືອ ແ�ະ ການຊວຍເ�ືອດານວິຊາການ.

ASIAN DEVELOPMENT BANK
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila. Philippines
www.adb.org

ASIAN DEVELOPMENT BANK

ຄູມືການຝຶກອ�ບຮ�ມເ�ອສະໜ�ບສະໜູນ

ດານບ�ດບາດຍິງ-ຊາຍໃ�ສະພາບ 
ການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ
ດວຍການລິເ�ີມຢູພາຍໃ�ປະເ�ດ 

ນະໂ�ບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແ�ະ ການພ�ດທະນາການສາງແ�ນ
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