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ค ำยอ่ 

ADB  ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย 

BBA  กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBA) 

CLLC  ศูนยอ์นุรักษภ์ูมิประเทศขนำดใหญ ่

CNP  อุทยำนแห่งชำติ Chitwan (เนปำล) 

CWS  เขตรักษำพนัธุ์สัตวป่์ำ Chunati (บงักลำเทศ) 

DNPWC  กรมอุทยำนแห่งชำติและอนุรักษสั์ตวป่์ำ (เนปำล) 

DoRW   กรมกำรรถไฟ (เนปำล) 

EDC  กำรไฟฟ้ำของประเทศกมัพูชำ(กมัพูชำ) 

EIA  กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

FWS  เขตรักษำพนัธุ์สัตวป่์ำ Fasiakhali (บงักลำเทศ) 

IUCN  องคก์ำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติ 

LI  โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 

MNP  อุทยำนแห่งชำติ Medhkachhapia (บงักลำเทศ) 

NB  เส้นทำงรถไฟสำย Narayanghat - Butwal (เนปำล) 

PA  พื้นท่ีคุม้ครอง 

PLN  บริษทักำรไฟฟ้ำของรัฐ Perushaan Listrik Negarat (PLN) 

PNP  อุทยำนแห่งชำติ Parsa (เนปำล) 

PWS  เขตรักษำพนัธุ์สัตวป่์ำ Phipsoo (ภูฏำน) 

QTR  เส้นทำงรถไฟสำย Qinghai – Tibet (จีน) 

RNP  โครงกำรโครงข่ำยถนน (RNP) 

SASEC  โครงกำรควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอนุภูมภิำคเอเชียใต ้(SASEC) 

USD  ดอลลำร์สหรัฐฯ 
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WCS  สมำคมอนุรักษสั์ตวป่์ำ (WCS)  

WFLI  โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 

WHC  คณะกรรมกำรมรดกโลก (WHC) 

WTI  สถำบนักำรขนส่งทำงตะวนัตก (WTI) 

WWF  กองทุนโลกเพื่อธรรมชำติ (เดิมช่ือกองทุนสัตวป่์ำโลกสำกล) - WWF 
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บทน ำ 

กรณีศึกษำจะมีประโยชน์ไดน้ั้น จ ำเป็นตอ้งแสดงหลกักำร และวิธีกำรปฏิบตัิท่ีใชไ้ดจ้ริง ซ่ึงจะช่วยเร่งกระบวนกำรในกำรรับมือกบัผลกระทบ (Crowe et al., 
2011) ภำคผนวกน้ี น ำเสนอกำรรวบรวมของแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) หรือโครงกำรส ำหรับโครงสร้ำง 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ถนน, ทำงรถไฟ, สำยไฟฟ้ำ 
ท่ีจะด ำเนินกำรสร้ำงเพื่อกำรปกป้องสัตวป่์ำ เรำไดต้รวจสอบกระบวนกำร นโยบำย 
และมีกำรตดัสินใจท่ีจะสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กบัโครงกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรปรับใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
จำกโครงกำรท่ีลม้เหลวเป็นโครงกำรท่ีลดผลกระทบไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เรำพยำยำมท่ีจะรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีเพิ่งสร้ำงขึ้น 
หรือวำงแผนไวใ้นเอเชีย ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีเป็นโครงกำรตวัอยำ่งของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 

กำรด ำเนินกำรป้องกนัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพนั้นเป็นเร่ืองค่อนขำ้งใหม่ในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นของเอเชีย 
แต่ไดรั้บควำมสนใจและกำรยอมรับจำกสถำบนัอยำ่งชดัเจนในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่ำนมำ (Clements et al., 2014; Donggul et al., 2018; Menon et al., 2015) 
กำรเติบโตของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นในเอเชียท่ีคำดกำรณ์ไวใ้นปีต่อ ๆ ไป (ดูภำคผนวก 1) เนน้ย  ้ำถึงควำมจ ำเป็นท่ีส ำคญัเพื่อให้แน่ใจว่ำ 
โครงกำรไดรั้บกำรประเมินอยำ่งเหมำะสม โดยใชข้อ้มูลภำคสนำมที่เช่ือถือได ้และอยูบ่นพื้นฐำนดำ้นวิทยำศำสตร์ท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู ่
ในกำรแนะน ำแนวทำงปฏบิตัิของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) และมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ  

ในอดีต กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) มกัจะเนน้ท่ีผลกระทบของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นแบบทัว่ไปแบบกวำ้ง ๆ 
ท่ีส่งผลกระทบต่อองคป์ระกอบทำงนิเวศวทิยำ และองคป์ระกอบทำงกำยภำพของกำรคุม้ครองดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
มีเพียงไม่ก่ีโครงกำรท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีควำมตอ้งกำรเฉพำะของสำยพนัธุ์ หรือควำมตอ้งกำรกำรเช่ือมต่อภูมิประเทศท่ีส ำคญัของสัตวป่์ำ 
กำรเดินเทำ้และกำรยำ้ยถ่ินฐำนของสัตวเ์หล่ำนั้น กรณีศึกษำท่ีตำมมำไดรั้บกำรคดัเลือกให้เป็นตวัอยำ่งของวธีิกำรใช ้แนวทำงปฏิบตัิ 
และผลลพัธ์ท่ีของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ โดยรวมแลว้ จะมีกำรแจง้ให้ผูป้ฏิบตัิงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นในเอเชียทรำบ 
ตำมที่มีกำรเดินหนำ้ไปสู่แนวทำงปฏิบตัิในกำรปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีสมบูรณ์  

กำรเปรียบเทียบตน้ทุน และประโยชน์ของกำรด ำเนินกำรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำนั้น 
พบไดย้ำกส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นในเอเชียส่วนใหญ่ ผลท่ีตำมมำคือ บำงหน่วยงำนและผูเ้สนอโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นอ่ืน ๆ 
ถือว่ำกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มเป็นเพียงตน้ทุนของโครงกำรเท่ำนั้น ในปัจจุบนั จ ำนวนท่ีเพิ่มขึ้นของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
รวมถึงไม่เพียงแคค่่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัเหล่ำน้ีเท่ำนั้น แต่ยงัรวมถึงผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจของกำรลงทุนดงักล่ำวดว้ย 
ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะเป็นกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปไดท้ำงกำรเงิน เน่ืองจำกกำรวิเครำะห์ตน้ทุน 
และผลประโยชน์ส ำหรับกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) กลำยเป็นเร่ืองปกติมำกขึ้น กรณีศึกษำทั้ง 2 
กรณีท่ีเลือกจึงมุ่งเนน้ไปท่ีโครงกำรท่ีด ำเนินกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ และอธิบำยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรวิเครำะห์เหล่ำน้ี 

  



USAID.GOV กรณีศึกษำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรกบัสัตวป่์ำ (WFLI)   4 

วิธีกำร 

กรณีศึกษำท่ีมีศกัยภำพ ไดรั้บกำรระบุและรวบรวมจำกทัว่เอเชียผ่ำนกำรทบทวนวรรณกรรม (ภำคผนวก 4) 
โดยมีกำรเขำ้ร่วมกำรประชุมนำนำชำติตำมควำมจริงเก่ียวกบันิเวศวิทยำทำงถนนโดยส่งค ำขอผ่ำนทำงอีเมลไปยงักลุ่มผูเ้ช่ียวชำญในสมำชิกขององคก์ำรระหว่ำงปร
ะเทศเพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติ (IUCN) ซ่ึงผ่ำนกำรติดต่อโดยตรงกบัผูป้ฏิบตัิงำนดำ้นกำรขนส่งในเอเชีย เรำคดักรอง รวบรวม ทบทวน 
และประเมินกรณีศึกษำท่ีเป็นไปได ้23 กรณี เพื่อรวมไวใ้นภำคผนวกน้ี ทำ้ยที่สุดเรำ เลือกกรณีศึกษำ 8 กรณี ไดแ้ก่ กรณีศึกษำเก่ียวกบันิเวศวิทยำ 6 กรณี และ 
กรณีศึกษำเก่ียวกบัเศรษฐศำสตร์ 2 กรณี เพื่อรวมไวใ้นภำคผนวกน้ี (ภำพที่ 1)  

ในกำรเลือกกรณีศึกษำ เรำมุ่งมัน่ท่ีจะแสดงถึงภูมิศำสตร์ในวงกวำ้งของเอเชีย โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นทั้ง 3 รูปแบบ และสัตวส์ ำคญัสำยพนัธ์ต่ำง ๆ 
ท่ีอยูใ่นรำยกำรขององคก์ำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติ (IUCN) ท่ีไดรั้บผลกระทบจำกโครงกำรท่ีเป็นอนุกรมวิธำนท่ีหลำกหลำยของทวีป 
เรำรวมโครงกำรท่ีอธิบำยนโยบำยใหม่ หรือนโยบำยแห่งนวตักรรม กำรประเมินทำงเศรษฐกิจ กำรวำงแผน 
หรือกำรประเมินประสิทธิภำพของกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ในเอเชีย 

 

ภำพที่ 1 แสดงแผนที่ของประเภท และต ำแหน่งที่ตั้งของกรณีศึกษำ 
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กรณีศึกษำ 

ในบรรดำกรณีศึกษำทำงนิเวศวิทยำทั้ง 6 กรณี พบว่ำมีโครงกำรถนน 2 โครงกำร โครงกำรรถไฟ 3 โครงกำรและโครงกำรสำยไฟฟ้ำ 1 โครงกำร กรณีศึกษำ 6 
กรณี ครอบคลุม 5 ประเทศ ไดแ้ก่ บงักลำเทศ ภูฏำน กมัพูชำ จีน และเนปำล กรณีศึกษำทำงเศรษฐกิจ ประกอบไปดว้ยสำยไฟฟ้ำในประเทศอินโดนีเซีย 
และโครงกำรถนนในประเทศมำเลเซีย กรณีศึกษำทำงนิเวศวิทยำครอบคลุมแงมุ่มต่ำง ๆ ของกำรวำงแผนโครงกำร 
(กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ [BBA]) กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม [EIA] และกำรด ำเนินกำรป้องกนัหลงักำรก่อสร้ำง 
และผลกำรปฏิบตัิงำน 

กรณีศึกษำท่ี 1 เส้นทำงรถไฟสำย CHITTAGONG – COX’S BAZAR (บงักลำเทศ) 

ขอ้มูลพื้นฐำน 

รูปแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น: เส้นทำงรถไฟ 

ประเทศ: บงักลำเทศ 

ช่ือโครงกำร/ท่ีตั้ง: เส้นทำงรถไฟสำย Chittagong – Cox’s Bazar , สำย Dohazari - Cox’s Bazar (Chittagong, Bandarban, Cox’s Bazar) 

ผูเ้สนอ: รัฐบำลแห่งสำธำรณรัฐประชำชนบงักลำเทศ, ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) 

กำรวำงแผนและนโยบำยกำรป้องกนัภยั 

กำรประเมินผลกระทบ 

เส้นทำงรถไฟสำย Chittagong – Cox’s Bazar เป็นเส้นทำงรถไฟรำงคู่ที่ไดม้ีกำรวำงแผนไว ้ซ่ึงจะวิ่งเป็นระยะทำง 102 กิโลเมตร จำกเมือง Dohazari ไปยงั 
Cox’s Bazar ทำงตะวนัออกเฉียงใตข้องบงักลำเทศ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบรถไฟทรำนส์เอเชีย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรองรับทั้งผูโ้ดยสำรและสินคำ้ 
กำรรถไฟดงักล่ำวจะเป็นแรงผลกัดนัเป้ำหมำยของโครงกำรควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอนุภูมิภำคเอเชียใต้ (SASEC) 
ในกำรเสริมสร้ำงควำมแขง็แกร่งดำ้นกำรขนส่ง และกำรคำ้ในภูมิภำค อยำ่งไรก็ตำม กำรจดัแนวรำงรถไฟท่ีเสนอผ่ำนพื้นท่ีคุม้ครอง (PAs) ของบงักลำเทศทั้ง 3 
แห่ง จำกทั้งหมด 24 แห่ง ไดแ้ก่ เขตรักษำพนัธุ์สัตวป่์ำ Chunati (CWS) เขตรักษำพนัธุ์สัตวป่์ำ Fasiakhali (FWS) และอุทยำนแห่งชำติ Medhkachhapia (MNP) 
(ภำพที่ 2) เป็นท่ีทรำบกนัว่ำพื้นท่ีคุม้ครองทั้ง 3 มีกำรส่งเสริมชำ้งเอเชีย ซ่ึงสหภำพนำนำชำติเพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติและทรัพยำกรธรรมชำติ (IUCN) 
ระบุว่ำใกลสู้ญพนัธุ์แลว้ เน่ืองจำกกำรจดัแนวรำงรถไฟผ่ำนพื้นท่ีคุม้ครองท่ีมีสัตวใ์กลสู้ญพนัธุ์อยำ่งนอ้ยหน่ึงชนิด เส้นทำงรถไฟสำย Chittagong – Cox’s Bazar 
จึงไดรั้บกำรจดัประเภทให้เป็นโครงกำรประเภท ก (A) ตำมค ำช้ีแจงของนโยบำยกำรป้องกนัของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) โครงกำรประเภท ก (A) 
ทั้งหมดตอ้งมีกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) 
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ภำพที่ 2 แสดงแผนที่กำรวำงแนวเส้นทำงรถไฟสำย Chittagong – Cox’s Bazar เทียบกบัต ำแหน่งของพื้นที่คุม้ครอง 3 แห่ง ไดแ้ก่ เขตรักษำพนัธ์ุสัตวป่์ำ Chunati เขตรักษำพนัธ์ุสัตวป่์ำ Fasiakhali 

และอุทยำนแห่งชำติ Medhkachhapia 

นโยบำยส่ิงแวดลอ้มแห่งชำตขิองบงักลำเทศ (MoEF, 1994)ก ำหนดกรอบกำรท ำงำนพื้นฐำน ส ำหรับกำรด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
และระบุว่ำตอ้งท ำกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มก่อนท่ีจะด ำเนินโครงกำร ภำยใตพ้ระรำชบญัญตัิกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของบงักลำเทศ (1995) และกฎเกณฑ ์
(1997) โครงกำรน้ีจดัเป็นหมวดหมู่สีแดงโดยกระทรวงส่ิงแวดลอ้มซ่ึงท ำให้เกิดกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) เต็มรูปแบบเช่นกนั 
ในฐำนะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) องคก์ำรระหวำ่งประเทศ เพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติหรือ IUCN 
ไดด้ ำเนินกำรประเมินอยำ่งรวดเร็วในปี 2014 โดยมีกำรส ำรวจสถำนภำพของชำ้งเอเชียภำยในพื้นท่ีโครงกำร โดยระบุทำงเดินของชำ้ง 
และจุดขำ้มที่ตดักบักำรวำงแนวท่ีไดว้ำงแผนไว ้และมีกำรสัมภำษณ์ชำวบำ้นเก่ียวกบัปัญหำท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมนุษยก์บัชำ้ง (IUCN, 2014) ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
เส้นทำงรถไฟท่ีไดว้ำงแผนไวจ้ะตดักบัจุดท่ีชำ้งขำ้มผ่ำนท่ีมีกำรใชง้ำนอยู่ 5 จุด และจุดทำงขำ้มตำมฤดูกำล 6 จดุ 
และมีกำรวำงแผนทำงเลือกของกำรจดักำรท่ีตำมมำเพื่อส่งเสริมกำรเดินทำงของชำ้ง และลดกำรชนกบัโขลงชำ้งให้นอ้ยที่สุด (IUCN, 2014) 
จำกกำรศึกษำน้ีพบว่ำไดด้ ำเนินกำรกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแลว้ โดยเนน้เฉพำะชำ้งในพื้นท่ีคุม้ครอง 
เพื่อให้ค  ำแนะน ำส ำหรับมำตรกำรในกำรบรรเทำผลกระทบ (Dodd & Imran, 2018) กำรใชป้้ำยเตือนเก่ียวกบัชำ้ง (เช่น มูลสัตว ์ทำงเดิน และควำมเสียหำยของพืช) 
กำรส ำรวจ และกลอ้งดกัจบั กรมกำรขนส่งทำงบก 
กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพไดร้ะบุพื้นท่ีทำงผ่ำนของชำ้งตำมเส้นทำงรถไฟท่ีไดว้ำงแผนไวภ้ำยในพื้นท่ีคุม้ครองทั้ง 3 แห่ง 

รำยช่ือสตัวท่ี์ถูกคุกคำมของ IUCN หรือ สตัวส์ำยพนัธุ์ท่ีมีควำมส ำคญัต่อระบบนิเวศ 

ชำ้งเอเชีย (Elephas maximus), หมูป่ำอินเดีย (Sus scrofa cristatus), เกง้ (Muntiacus muntjac), เสือปลำ (Prionailurus viverrinus) 
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ค ำแนะน ำส ำหรับกำรประเมินผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 

จำกกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพพบว่ำประมำณ 27 กิโลเมตรของเส้นทำงรถไฟจำกทั้งหมด 102 กิโลเมตรท่ีไดว้ำงแผนไวน้ั้น 
จะผ่ำนโดยตรงกบัพื้นท่ีคุม้ครองทั้ง 3 แห่ง ซ่ึงบำงพื้นท่ีเป็นท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัส ำหรับชำ้งเอเชีย กำรจดัต ำแหน่งจะส่งผลกระทบต่ออุทยำนแต่ละแห่งท่ีแตกต่ำงกนั 
โดยผ่ำนกำรผสมผสำนของเขตพื้นท่ีหลกั (ป่ำไมท่ี้ค่อนขำ้งสมบูรณ์) เขตบฟัเฟอร์หรือเขตกนัชน (พื้นท่ีเส่ือมโทรมแต่ไม่มีกำรตั้งถ่ินฐำน 
หรือกำรเพำะปลูกใหม่ของมนุษย)์ และเขตผลกระทบ (เขตเส่ือมโทรมท่ีอนุญำตให้มีกำรตั้งถ่ินฐำน และกำรเพำะปลูกได ้) 
กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พบว่ำ พื้นท่ีหลกัมกัจะเช่ือมโยงกบัท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัของชำ้ง ในขณะท่ีกำรวำงแนวเส้นทำงรถไฟส่วนใหญ่ 
อยูน่อกเขตพื้นท่ีหลกั กรมกำรขนส่งทำงบก 
กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพพบว่ำกำรวำงแนวเส้นทำงรถไฟจะยงัคงขวำงทำงขำ้มในเขตพื้นท่ีหลกัท่ีส ำคญั 2 - 3 แห่ง 
ในระบบฐำนขอ้มูลกลำงในเขตรักษำพนัธุ์สัตวป่์ำ Chunati (CWS) และมแีนวโนม้ท่ีจะกีดขวำงทำงเทำ้ของชำ้งในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ดว้ย 

กลยทุธ์กำรอนุรักษแ์ละกำรบรรเทำผลกระทบ ไดรั้บกำรพฒันำโดยผูเ้ขียนกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
โดยอำ้งอิงจำกวิทยำศำสตร์ท่ีดีท่ีสุดส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) กำรใชแ้นวทำงท่ีเรียกว่ำ "กล่องเคร่ืองมือ" 
ผูเ้ขียนไดใ้ชแ้นวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดร่วมกนัเพือ่จดักำรกบัผลกระทบทำงตรง (เช่น กำรชนกนั) และทำงออ้ม (เช่น กำรกระจำยตวัของแหล่งท่ีอยูอ่ำศยั) 
ของโครงกำรท่ีมีต่อสัตวป่์ำ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กลยทุธ์น้ีรวมถึงมำตรกำรบรรเทำผลกระทบหลำยประกำร ไดแ้ก่ สะพำนลอย 
และทำงลอดส ำหรับสัตวป่์ำ เทคโนโลยีส ำหรับกำรตรวจจบัชำ้งภำยในระยะทำงท่ีแน่นอนของเส้นทำงรถไฟ และกำรรักษำช่องทำง เช่น 
กำรกั้นร้ัวเพื่อเล่ียงทำงให้ชำ้งไปยงัจุดขำ้มทำงรถไฟท่ีปลอดภยักว่ำ 

ในเขตรักษำพนัธุ์สัตวป่์ำ Chunati (CWS) กลยทุธ์บรรเทำผลกระทบมุ่งเนน้ไปท่ีกำรป้องกนัทำงเดินของชำ้ง โดยกำรส่งเสริมกำรเช่ือมต่อภูมิประเทศ 
และป้องกนักำรชนกนัของโขลงชำ้งท่ีจุดทำงขำ้ม กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBA) ไดน้ ำเสนอให้มีสะพำนลอยส ำหรับสัตวป่์ำ 2 แห่ง 
(กวำ้ง 50 เมตร) แมว้่ำภำยหลงัพบว่ำมจีุดหน่ึงไม่เหมำะสมในทำงเทคนิคก็ตำม กล่ำวคือ ทำงลอดหน่ึงทำง (10 ม. x 4.5 ม.) และสะพำนแบบเปิดได ้(30 ม. x 4.5 
ม.) โครงกำรเหล่ำน้ีจะเป็นส่ิงก่อสร้ำงทำงขำ้มของสัตวป่์ำแห่งแรกท่ีสร้ำงขึ้นในบงักลำเทศ และบำงส่วนเป็นแห่งแรกในเอเชีย 
ส ำหรับชำ้งท่ีไดรั้บผลกระทบจำกเส้นทำงรถไฟ เพื่อให้แน่ใจว่ำชำ้งและสัตวป่์ำอ่ืน ๆ ใชโ้ครงสร้ำงเหล่ำน้ี กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBA) 
ไดว้ำงแผนให้มีร้ัวกั้นท่ีมีช่องทำงส ำหรับสัตวร์ะยะยำว 6.8 กิโลเมตรตลอด 2 ขำ้งทำงของเส้นทำงรถไฟ โดยมีทำงแยกระดบัพื้นรำบท่ีจุดร้ัว 4 
จุดและมีระบบตรวจจบัชำ้ง 2 จุด เพื่อเตือนรถไฟท่ีก ำลงัจะเขำ้ใกล ้หรือสัตวท่ี์ก ำลงัจะขำ้ม 

ในเขตรักษำพนัธุ์สัตวป่์ำ Fasiakhali (FWS) ไดมุ้่งเนน้ไปท่ีกำรแกปั้ญหำขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมนุษยก์บัชำ้ง กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
(BBA) พบว่ำกำรเดินเทำ้ของชำ้งออกจำกพื้นท่ีหลกั (และไดข้ำ้มทำงแนวเส้นทำงรถไฟท่ีไดว้ำงแผนไว)้ ถูกจ ำกดัเฉพำะเมื่อมีกำรหำพืชผลเป็นอำหำรตำมฤดูกำล 
เมื่อเห็นว่ำกำรติดตั้งส่ิงก่อสร้ำงทำงขำ้มเส้นทำงรถไฟน้ีจะท ำให้ผลกระทบน้ีคงอยูต่่อไป 
ทำงกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพไดแ้นะน ำให้มขีอ้ยกเวน้ส ำหรับชำ้งประมำณ 5 กิโลเมตร ซ่ึงจะช่วยป้องกนัรถไฟชนกบัโขลงชำ้ง 
อยำ่งไรก็ตำม ตำมท่ีไดด้ ำเนินกำรไป กรมป่ำไมบ้งักลำเทศไม่สนบัสนุนกำรสร้ำงร้ัวในพื้นท่ีของตน 
จึงมีกำรแกไ้ขเป้ำหมำยเพื่อป้องกนักำรชนกนัระหว่ำงรถไฟกบัชำ้ง ดว้ยกำรสร้ำงร้ัว 3 แนว ตำมทำงท่ีชำ้งขำ้มไปหำพืชผล (รวม 1.8 กม.) 
ติดตั้งทำงแยกระดบัพื้นรำบ 6 ระดบัและตดิตั้งระบบตรวจจบัสัตวท่ี์ปลำยร้ัว นอกจำกกำรสร้ำงร้ัวแลว้ 
กลยทุธ์น้ียงัรวมถึงกำรเพิ่มขดีควำมสำมำรถของกำรหำอำหำรชำ้ง รวมถึงกำรเพิ่มประสิทธิภำพของดินโป่งและแหล่งน ้ำดว้ย 

ในอุทยำนแห่งชำติ Medhkachhapia กำรปรับปรุงรักษำช่องทำง 2.8 กิโลเมตร และระบบตรวจจบัชำ้ง 2 ระบบ 
ไดม้ีกำรสร้ำงระดบัทำงเดินให้ปลอดภยัท่ีบริเวณปลำยร้ัว นอกเหนือจำกกำรปลูกตน้ไมแ้ลว้ ยงัมีกำรระดมทุนเพื่อกำรปรับปรุงพื้นท่ีอำหำรของชำ้งกว่ำ 300 
เฮกตำร์ และพื้นท่ีเพำะปลูกนบัถึงปัจจุบนักว่ำ 60 เฮกตำร์ ดว้ยเงินทุนส ำหรับเพิ่มประสิทธิภำพของดินโป่ง 
และเงินทุนส ำหรับกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ำท่ีไดเ้ตรียมไว ้(ภำพที ่3) 

ภำยในพื้นท่ีคุม้ครอง 3 แห่ง ยงัมีท่อระบำยน ้ำคอนกรีต 28 แห่งท่ีไดว้ำงแผนไว ้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินเทำ้ของสัตวเ์ล็ก ๆ ใตเ้ส้นทำงรถไฟ 

ท่อระบำยน ้ำจะสูง 3 เมตรหรือสูงกว่ำนั้น และเวน้ระยะตลอดพื้นท่ีคุม้ครองประมำณ 1 ท่อระบำยน ้ำ/กิโลเมตร นอกจำกน้ียงัมสีะพำน 9 แห่งท่ีไดว้ำงแผนไว ้
(นอกเหนือจำกทำงลอดของชำ้งขนำดใหญ่) เพื่อเป็นทำงผ่ำนส ำหรับสัตวส์ำยพนัธุ์อื่น เช่น กวำง แมว ชะมด และเม่น 



USAID.GOV กรณีศึกษำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรกบัสัตวป่์ำ (WFLI)   8 

โดยรวมแลว้ส่ิงก่อสร้ำงเหล่ำน้ีจะช่วยรักษำกำรเช่ือมโยงกนัระหว่ำงประชำกรสัตว ์ลดโอกำสในกำรชนสัตวป่์ำ 
และรักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และควำมอดุมสมบูรณ์ของภมูิภำคในเขต Cox’s Bazar 

 

ภำพที่ 3 แสดงภำพผูเ้ช่ียวชำญดำ้นส่ิงแวดลอ้มจำกธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) ร่วมปลูกตน้ไมใ้นโครงกำรปลกูตน้ไมใ้นอุทยำนแห่งชำติ Medhkachapia เครดิตแก่ Asif Imran 

กำรป้องกนัท่ีพอเพียง  

หำกกล่ำวถึงโครงกำรของกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) และ กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBA) ในพื้นท่ีคุม้ครองทั้ง 3 
แห่งน้ีมแีหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัซ่ึงส่งเสริมจ ำนวนประชำกรชำ้งเอเชียท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ แมจ้ะไดรั้บผลกระทบจำกกิจกรรมของมนุษยใ์นอดีต (Dodd & Imran, 2018; 
Ministry of Railways, 2016) พื้นท่ีคุม้ครองยงัคงมีคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง ซ่ึงเป็นประโยชน์กบัระบบนิเวศท่ีส ำคญัแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน อยำ่งไรก็ตำม 
กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBA) ไดช้ี้แจงอยำ่งชดัเจนว่ำ พื้นท่ีบำงส่วนท่ีไม่ใช่เขตพื้นท่ีหลกัท่ีอยูร่อบแนวท่ีไดว้ำงแผนไว ้เช่น 
เขตรักษำพนัธุ์สัตวป่์ำ Fasiakhali (FWS) ไม่มคีวำมจ ำเป็นต่อกำรอยูร่อดของชำ้ง กำรสร้ำงสมดุลของกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินเทำ้ของชำ้ง 
และกำรบรรเทำควำมขดัแยง้ระหว่ำงมนุษยก์บัชำ้ง น ำมำซ่ึงกำรพิจำรณำในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนัส ำหรับบำงพื้นท่ี 

กลยทุธ์กำรป้องกนั ไดรั้บกำรออกแบบมำเพื่อสร้ำงสมดุลระหว่ำงวิศวกรรม และกำรก่อสร้ำงท่ีคุม้ตน้ทุนกบักำรอนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ในขณะเดียวกนัก็ปฏิบตัิตำมค ำช้ีแจงนโยบำยกำรปกป้องของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) กำรใชว้ิธีกำรท่ีขบัเคล่ือนดว้ยขอ้มูล 
และดึงขอ้มูลจำกทั้งกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBA) และขอ้มูลกำรออกแบบทำงวิศวกรรม 
กลยทุธ์ใหม่น้ีกล่ำวถึงกำรบรรเทำผลกระทบของเส้นทำงรถไฟจำกหลำยมุมมอง รวมถึงกำรรักษำทำงเดินของชำ้งเอเชีย กำรป้องกนักำรชนกนัของรถไฟกบัชำ้ง 
และกำรแกไ้ขสำเหตุของควำมขดัแยง้กนัระหว่ำงชำ้งกบัมนุษย ์นอกจำกน้ียงัมีกำรพจิำรณำบริบททำงสังคม และนิเวศวิทยำท่ีมำกขึ้นของแต่ละพื้นท่ี 
ซ่ึงน ำไปสู่เป้ำหมำยหลกัและเป้ำหมำยรองท่ีแตกต่ำงกนั ในแต่ละสถำนกำรณ์ กำรเขียนแผนผงัจำก “กล่องเคร่ืองมือ” ของเทคนิคกำรป้องกนั 
ผูเ้ขียนกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBA) รับรองว่ำค  ำแนะน ำในกำรบรรเทำผลกระทบตรงกบัปัญหำท่ีอำจเกิดขึ้นในแต่ละสถำนท่ี 
ไมว่่ำจะเป็นโครงสร้ำงทำงเดิน ระบบตรวจจบั หรือกำรรักษำช่องทำง 
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กำรด ำเนินกำรปกป้อง และผลท่ีได ้

กำรตรวจสอบ และกำรวิจยั 

ณ เวลำท่ีเผยแพร่ โครงกำรยงัไม่ไดเ้ขำ้สู่ระยะหลงักำรก่อสร้ำง ในระหว่ำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนได ้

ค ำแนะน ำจำกกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพส ำหรับกำรคุม้ครอง สะพำนลอยสัตวป่์ำ 1 ใน 2 แห่งในเขตรักษำพนัธุ์สัตวป่์ำ Chunati (CWS) 
ไม่ไดม้ีกำรสร้ำงขึ้น เน่ืองจำกไดรั้บกำรวิเครำะห์ว่ำไม่สำมำรถท ำไดห้ลงัจำกท่ีไดรั้บกำรออกแบบแลว้ เพรำะอยูห่่ำงจำกสะพำนลอยอื่นไม่ถึง 1 กม. 
ท่ีปรึกษำดำ้นนิเวศวิทยำทำงถนนระหว่ำงประเทศซ่ึงด ำเนินกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBA) 
ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบอิสระในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟ 
และไดรั้บกำรว่ำจำ้งให้ด ำเนินกำรตรวจสอบหลงักำรก่อสร้ำงส ำหรับธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) 
กำรตรวจสอบหลงักำรก่อสร้ำงของโครงสร้ำงทำงผ่ำนทั้ง 3 จะเร่ิมในปี 2023 และไดรั้บกำรตั้งโปรแกรมให้ใชง้ำนไดอ้ยำ่งนอ้ย 2 ปี 

กำรตรวจสอบจำกกลอ้ง ยงัคงประเมินผลกระทบของกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟท่ีมีต่อชำ้ง และสัตวป่์ำชนิดอื่น ๆ ดว้ย ขณะน้ีทำงลอดอยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
ซ่ึงกำรก่อสร้ำงสะพำนท่ีไดว้ำงแผนไวใ้กลจ้ะเสร็จแลว้ (ภำพที่ 4) กำรออกแบบสะพำนลอยไดรั้บกำรบูรณะใหม่ และคำดว่ำจะเร่ิมก่อสร้ำงในปี 2021 กำรก่อสร้ำง 
"เขตเงียบสงบ" ระยะทำง 0.7 กม. ไดม้ีกำรสร้ำงขึ้นรอบ ๆ บริเวณสะพำนลอย เพื่อจ ำกดัผลกระทบต่อกำรใชท้ำงเดินของชำ้งในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
จนกว่ำทำงลอดในบริเวณใกลเ้คียงจะเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นทำงเลือกส ำหรับทำงเดินชำ้ง (ภำพที่ 5) 

 

ภำพที่ 4 แสดงกำรรอสร้ำงคำนส ำหรับทำงลอดของสัตวป่์ำ และจำกนั้นจึงจะเจำะอโุมงคใ์นโครงกำรเสน้ทำงรถไฟสำย Chittagong – Cox’s Bazar ขนำดสุดทำ้ย: สูง 4.5 ม. ยำว 30 ม. เครดิตแก่ 
Asif Imran 
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ภำพที่ 5 แสดงกำรตรวจพบรอยเทำ้ชำ้ง ใกลก้บัพื้นที่ก่อสร้ำงอุโมงคส์ัตวป่์ำ เครดิตแก่ Asif Imran 

ส ำเร็จ หรือ ลม้เหลว? 

ในขณะท่ีเส้นทำงรถไฟสำย Chittagong - Cox's Bazar และกำรคุม้ครองสัตวป่์ำท่ีไดว้ำงแผนไวย้งัอยูใ่นระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBA) ควรไดรั้บกำรพิจำรณำถึงควำมส ำเร็จ กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ตอ้งใชเ้วลำหน่ึงปีเต็ม เพื่อรวบรวมรูปแบบต่ำง ๆ ตำมฤดูกำลภำยใตเ้ง่ือนไขของกำรอำ้งอิง กำรขยำยเวลำตั้งแต่เดือนเมษำยน 2017 - มีนำคม 2018 
ผูเ้ขียนสำมำรถเขำ้ใจขอบเขต ท่ีอยูอ่ำศยัของชำ้ง และสัตวส์ำยพนัธุ์อื่น ๆไดดี้ขึ้น และดว้ยเหตุน้ีท ำให้มีค  ำแนะน ำในกำรป้องกนัมำกขึ้น นอกจำกน้ี 
ผูเ้ขียนยงัสำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือท่ีส ำคญักบัผูเ้ช่ียวชำญในทอ้งถ่ิน รวมทั้งผูเ้ช่ียวชำญจำกกรมป่ำไมบ้งักลำเทศ ชำวบำ้นในทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ เช่น 
กลุ่มลำดตระเวนชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรน้ี โดยให้ควำมรู้เก่ียวกบัพืชและสัตวใ์นทอ้งถ่ิน เมื่อด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 
โครงกำรน้ีจะตั้งขึ้นเป็นโครงกำรของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ขั้นสูงท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม 
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมำกท่ีสุดโครงกำรหน่ึงในเอเชียและทัว่โลก 

บทเรียนท่ีไดรั้บ 

มีบทเรียนส ำคญัหลำยประกำรท่ีสำมำรถรวบรวมไดจ้ำกกรณีศึกษำของเส้นทำงรถไฟสำย Chittagong - Cox’s Bazar 
โครงกำรน้ีเป็นตวัอยำ่งท่ีดีเยี่ยมส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นอ่ืน ๆ ในเอเชียและทัว่โลก 
มีกำรให้ตวัอยำ่งท่ีส ำคญัและเก่ียวขอ้งโดยเฉพำะว่ำจะท ำอยำ่งไร เมื่อระบบนิเวศท่ีส ำคญั สัตวใ์กลสู้ญพนัธุ์ 
และสินทรัพยท่ี์มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีไม่ซ ้ำกนั อำจไดรั้บอนัตรำยจำกโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) แบบใหม่ บทเรียนส ำคญัทั้ง 3 
บทไดอ้ธิบำยไวด้ำ้นล่ำงน้ี 

1) ควำมเขำ้ใจในควำมซบัซอ้นของโครงกำร เรำนึกถึงควำมซบัซอ้นของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
และผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้ท่ีดิน ไม่เพยีงแต่ท่ีมีต่อสัตวป่์ำเท่ำนั้นแต่ยงัรวมถึงชุมชนทอ้งถ่ิน และเศรษฐกิจของพวกเขำดว้ย 
ในบำงกรณีมำตรกำรป้องกนัท่ีอำจเป็นประโยชน์ต่อสัตวป่์ำจริง ๆ นั้น อำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ระหว่ำงมนุษยก์บัชำ้งเพิ่มขึ้น 
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เพื่อพิจำรณำควำมแตกต่ำงประเภทน้ี พื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รวมถึงกำรกระจำยตวัของชำ้ง 
และควำมอุดมสมบูรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบตำมแนวทำงรถไฟภำยในแต่ละพื้นท่ี เพื่อพฒันำกลยทุธ์กำรบรรเทำผลกระทบตำมเป้ำหมำย 
แนวทำงน้ีแปลกใหม่ และไดรั้บกำรบูรณำกำรสูง นอกจำกผลกระทบทำงนิเวศวิทยำของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI )เช่น กำรเสียชีวิตของสัตวป่์ำ 
และกำรขำ้มทำงท่ีลดลง วตัถุประสงคข์องกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ยงัคงตอ้งพจิำรณำผลกระทบทำงสังคมมำกมำย รวมถึง (1) 
ควำมขดัแยง้ระหว่ำงมนุษยก์บัชำ้ง และกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อโครงกำรใหม่ (2) 
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงกำรใชท่ี้ดินต่อกิจกรรมของชำ้งในกำรบุกรุกพื้นท่ีเพำะปลูก และ (3) สิทธิในทรัพยสิ์นของชำวบำ้นในทอ้งถ่ิน 

2) กำรออกแบบ และกำรส ำรวจกำรศึกษำของกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBA) อยำ่งเคร่งครัด 
กำรศึกษำน้ีเนน้ว่ำกำรด ำเนินกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ก่อนกำรก่อสร้ำงท่ีเขม้งวด และไดรั้บกำรออกแบบมำเป็นอยำ่งดี 
มีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งเพยีงใด เพื่อแจง้กบัหน่วยงำนกำรออกแบบกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม (ภำพที่ 5) ส่วนส ำคญัของกรณีศึกษำเส้นทำงรถไฟสำย 
Chittagong - Cox’s Bazar คือ (1) กำรใชข้อ้มูลท่ีรวบรวมใหม่ หรือขอ้มูลภำคสนำมที่เป็นปัจจุบนั 
แทนท่ีจะเป็นขอ้มูลท่ีมีควำมครอบคลุมไมแ่น่นอนหรือไม่มีเลย (2) 
กำรสุ่มตวัอยำ่งและกำรส ำรวจท่ีมีกรอบเวลำเพียงพอเพื่อสุ่มตวัอยำ่งกำรเปล่ียนแปลงตำมฤดูกำลตลอดรอบปี และ (3) 
กำรใชข้อ้มูลผูเ้ช่ียวชำญในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัภูมิภำคท่ีไดร้วบรวมไวแ้ลว้ดีกว่ำกำรประมำณกำรทัว่ไปของสัตวส์ำยพนัธุ์ตำ่ง ๆ 
ท่ีไดรั้บผลกระทบและกำรตอบสนองต่อโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเส้น (LI) ตำมกำรศึกษำและแผนท่ีกำรเกิดสำยพนัธุ์ 

3) กำรควบคุมภำยนอกและเฉพำะทำง ปัจจยัส ำคญัในควำมส ำเร็จของเส้นทำงรถไฟสำย Chittagong – Cox's Bazar คือ 
กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBA) และ ค ำแนะน ำในกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มท่ีตำมมำ 
ซ่ึงอยูใ่นกำรว่ำจำ้งของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) ของท่ีปรึกษำดำ้นนิเวศวิทยำทำงถนนจำกภำยนอก (ระหว่ำงประเทศ) 
เพื่อร่วมเป็นผูน้ ำในกำรประเมิน เพื่อให้เขำ้ใจถึงผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และมำตรกำรป้องกนัท่ีจ ำเป็น 
จะตอ้งมีที่ปรึกษำ (นกัชีววิทยำ) ท่ีมีประสบกำรณ์ และภูมิหลงัมำเพื่อเตรียมกำรประเมินผลกระทบ 
และควำมรู้เก่ียวกบักำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจุบนั และมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดโดยเฉพำะส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
ควำมร่วมมือระหว่ำงผูเ้ช่ียวชำญทั้งในทอ้งถ่ิน และจำกภำยนอก เพื่อแกไ้ขปัญหำท่ีซบัซอ้นเฉพำะในโครงกำรเส้นทำงรถไฟสำย Chittagong – Cox's 
Bazar ไดส้ร้ำงมำตรฐำนระดบัสูงส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในอนำคต 

ขอ้มูลกำรติดต่อ 

Karma Yangzom, ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB): kyangzom@adb.org 

Norris Dodd, ท่ีปรึกษำดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB): doddnbenda@cableone.net 

Sourav Das, ผูช่้วยผูจ้ดักำรโครงกำรกำรรถไฟบงักลำเทศ: souravce04@gmail.com 
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กรณีศึกษำท่ี 2 ถนน: ทำงหลวงแผ่นดินสำยใต-้ตะวนัออก-ตะวนัตก (ภูฏำน) 

ขอ้มูลพื้นฐำน 

รูปแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น: ถนน 

ประเทศ: ภูฏำน 

ท่ีตั้ง: เขตรักษำพนัธุ์สัตวป่์ำ Raidak-Lhamoizingkha และ Phipsoo 

ช่ือโครงกำร: ทำงหลวงแผ่นดินสำยใต-้ตะวนัออก-ตะวนัตก (เขต Dagana) 

ผูเ้สนอ: รัฐบำลภูฏำน, ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) 

กำรวำงแผนและนโยบำยกำรป้องกนัภยั 

กำรประเมินผลกระทบ 

ตั้งอยูใ่นเทือกเขำหิมำลยัตะวนัออก ภมูิประเทศท่ีเป็นภูเขำของภูฏำนช่วยส่งเสริมดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอยำ่งมหำศำล พื้นท่ีคุม้ครอง 10 แห่ง, 
เส้นทำงเดินทำงชีวภำพ 7 แห่ง และสวนพฤกษศำสตร์ 1 แห่งครอบคลุมพื้นท่ี 51.44% ของพื้นท่ีภูฏำน(Wildlife Conservation Division, 2016) 
ซ่ึงถือเป็นส่ิงตอกย  ้ำควำมมุ่งมัน่ของประเทศในกำรอนุรักษธ์รรมชำติ ก่อนปี 1960 ภฏูำนไม่มีทำงหลวงลำดยำง และในปี 2016 มีเพียง 30% 
เท่ำนั้นท่ีมีกำรลำดยำง(Royal Government of Bhutan, 2017b) ในขณะท่ีเศรษฐกิจของภูฏำนขยำยตวั และจ ำนวนประชำกรเพิ่มขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง 
ควำมตอ้งกำรทำงเลือกในกำรคมนำคมขนส่งท่ีน่ำเช่ือถือ และยัง่ยืนก็เช่นกนั แผนแมบ่ทภำคถนนของภูฏำนปี 2007−20270 รวมถึงโครงกำรโครงข่ำยถนนท่ี 2 
(RNP) ซ่ึงจดัล ำดบัควำมส ำคญัของกำรก่อสร้ำงทำงหลวงสำยใต-้ตะวนัออก-ตะวนัตก เพื่อเช่ือมโยงชุมชน 
และสนบัสนุนกำรพฒันำเศรษฐกิจในภำคใตข้องประเทศ(Chogyel et al., 2017) 

จนถึงปัจจุบนั โครงกำรโครงข่ำยถนนท่ี 2 (RNP) 5 แบบ ท่ีมีทั้งหมด 183 กม. ไดเ้สร็จส้ินแลว้ ส่วนถนนท่ีมีล ำดบัควำมส ำคญั 2 ส่วนไดแ้ก่โครงกำรถนน 
Raidak-Lhamoizingkha ระยะทำง 25 กม. (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ NH2) และโครงกำรถนน Samdrupcholing – Samrang  ท่ียำว 24 กม. (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ NH5) 
ผ่ำนแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัของชำ้งเอเชียท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ (Elaphus maximus) และสัตวส์ำยพนัธุ์ท่ีส ำคญัอื่น ๆ ไดแ้ก่ กระทิง (Bos gaurus) เสือดำวลำยเมฆ 
(Panthera pardus) และเสือโคร่ง (Panthera tigris)(Department of Roads, Royal Government of Bhutan, 2009) 
เพื่อลดและบรรเทำผลกระทบจำกโครงกำรโครงข่ำยถนนท่ี 2 (RNP) 
โครงสร้ำงกำรขำ้มทำงของสัตวป่์ำไดร้วมเขำ้กบักำรออกแบบกำรก่อสร้ำงท่ีรักษำกำรเช่ือมต่อไว ้และลดอุปสรรคในกำรยำ้ยถ่ินของชำ้งเอเชียและสัตวป่์ำอ่ืน ๆ 

กรมกำรถนนของภูฏำนยงัเสนอแนวถนนท่ีเป็นไปได ้3 แนวผ่ำนเขตรักษำพนัธุ์สัตวป่์ำ Phibsoo (PWS) เขตรักษำพนัธุ์สัตวป่์ำ Phibsoo (PWS) 
เป็นพื้นท่ีคุม้ครองท่ีเล็กท่ีสุดในภูฏำน (269 กม.2) และเป็นแหล่งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง เป็นแหล่งจ ำนวนประชำกรท่ีส ำคญัของเสือโคร่งเบงกอล 
ชำ้งเอเชีย เสือดำว (Panthera pardus), เกง้ (Muntiacus muntjac), ค่ำงกระหม่อมทอง (Trachypithecus geei) และยงัเป็นแหล่งอนุรักษส์ำยพนัธุ์อื่น ๆ ดว้ย 
มนัตั้งอยูต่ำมแนวชำยแดนอินโด-ภูฏำน และเป็นพื้นท่ีท่ีมีควำมขดัแยง้รุนแรงในอดีต (กำรรุกล ้ำ กำรลกัลอบน ำเขำ้ และควำมขดัแยง้ทำงอำวุธ) 
ในส่วนน้ีของโครงกำร จดัอยูใ่นประเภทโครงกำร ก (A) ตำมค ำช้ีแจงนโยบำยกำรปกป้องของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) 
และจ ำเป็นตอ้งมีองคก์ำรกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) 
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รำยช่ือสตัวท่ี์ถูกคุกคำมของ IUCN หรือ สตัวส์ำยพนัธุ์ท่ีมีควำมส ำคญัต่อระบบนิเวศ 

ชำ้งเอเชีย (Elephas maximus), หมำใน (Cuon alpinus), กระทิง (Bos gaurus), เลียงผำหิมำลยั (Capricornis sumatraensis thar), กวำงป่ำ (Rusa unicolor) 

ค ำแนะน ำส ำหรับกำรประเมินผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 

กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ยืนยนัว่ำ NH2 และ NH5 อำจส่งผลกระทบต่อกำรเดินเทำ้ของสัตวป่์ำในแต่ละวนั(Department of Roads, Royal 
Government of Bhutan, 2009) เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรปฏิบตัิตำมสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
นกัวำงแผนไดค้ิดคน้แนวทำงเลือกท่ีหลีกเล่ียงแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญั และส่งผลใหไ้ม่สูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสุทธิ 
โดยแสดงให้เห็นถึงทำงเลือกท่ีเป็นไปไดส้ ำหรับกำรอนุรักษแ์ละกำรพฒันำ (Asian Development Bank, 2019a) 

กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) มีกำรใชช้ำ้งเอเชียซ่ึงเป็นสัตวส์ำยพนัธุ์ท่ีมีควำมส ำคญัต่อระบบนิเวศ ส ำหรับทั้งส่วนของ NH2 และ NH5 
เน่ืองจำกสถำนะกำรอนุรักษท่ี์ใกลสู้ญพนัธุ์ และบทบำทของชำ้งในฐำนะ "ส่ิงมีชีวิตท่ีให้ร่มเงำกบัชนิดพนัธุ์อ่ืน" ซ่ึงกำรปกป้องพวกมนัมีประโยชน์ต่อสำยพนัธุ์อื่น 
ๆ มำกมำย กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ระบุส่วนถนนท่ีมีแนวโนม้ว่ำจะเป็นกำรจ ำกดักำรยำ้ยถ่ินฐำนของชำ้ง และสัตวป่์ำอพยพอื่น ๆ 
และถนนเหล่ำน้ี ซ่ึงถือว่ำมีควำมส ำคญัสูงส ำหรับกำรบรรเทำผลกระทบ ผลรำยงำนกำรคน้พบล่ำสุดน้ีระบุว่ำ ชำ้งมกัใชช่้องทำงล ำธำร 
และกน้แม่น ้ำเป็นเส้นทำงหำอำหำรตำมปกติและส ำหรับกำรเดินทำงระยะไกล (Department of Roads, Royal Government of Bhutan, 2017) 
จึงมีกำรสร้ำงทำงขำ้มของสัตวป่์ำเพื่อให้สำมำรถใชก้ำรระบำยน ้ำเหล่ำน้ีไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ภำยใตโ้ครงสร้ำงสะพำน และผ่ำนท่อระบำยน ้ำเหล็กท่ีขยำยใหญ่ขึ้น 
ทำงลอดส ำหรับชำ้ง สร้ำงขึ้นบนจุดท่ีทรำบกนัดีว่ำเป็นทำงขำ้มของชำ้ง 

นอกจำก กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ส ำหรับ NH2 และ NH5 แลว้ 
ยงัมคีวำมจ ำเป็นส ำหรับกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของโครงกำรเขตรักษำพนัธุ์สัตวป่์ำ Phibsoo (PWS) เน่ืองจำกสถำนะอยูใ่นประเภท ก (A) 
ในปี 2014 ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) ไดว้่ำจำ้งท่ีปรึกษำระดบัชำติ และระดบันำนำชำติใหด้ ำเนินกำรประเมิน (Asian Development Bank, 2018) 
เพื่อให้เป็นพื้นฐำนทำงชีววิทยำส ำหรับสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และโครงกำรถนนท่ีไดว้ำงแผนไว ้กำรส ำรวจเกิดขึ้นใน 4 พื้นท่ีตำมควำมแตกต่ำงของภูมิประเทศ 
ระดบัควำมสูง และพืชพรรณ ท่ีปรึกษำระบุว่ำ 2 ใน 3 ของแนวร่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญั 
ดงันั้นจึงไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) แนวรำบทำงตอนเหนือไดผ้่ำนพื้นท่ีท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงสุด ดว้ยเหตุน้ี 
เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐจึงเลือกแนวพื้นท่ีทำงใตสุ้ดตำมแนวชำยแดน เพื่อหลีกเล่ียงแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัท่ีสุดในเขตพนัธุ์สัตวป่์ำ Phibsoo (PWS) 
รัฐบำลภูฏำนไดย้กเลิกโครงกำรถนนทั้งหมดในฤดูใบไมผ้ลิ ปี 2015 โดยระงบักำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ อยำ่งไรก็ตำม 
ขอ้มูลและขอ้มูลเชิงลึกจ ำนวนมำกไดรั้บในระหว่ำงกำรศึกษำภำคสนำม 

กำรป้องกนัท่ีพอเพียง 

กำรพิจำรณำควำมเช่ือมโยงระหว่ำงสัตวป่์ำอินโด-ภูฏำนท่ีขำ้มพรมแดนรวมอยูใ่นกำรวำงแผน และกำรออกแบบส่วนถนนทั้ง 2 ส่วน และทำงลอดของสัตวป่์ำ 4 
ช่อง (3 ช่องส ำหรับ NH2 และอีกหน่ึงช่องส ำหรับ NH5) รวมอยูใ่นแผนกถนนของภูฏำนดว้ยขอ้ตกลงจำกสถำบนัเงินทุนพหุภำคี 

ในส่วนของ NH2 ทำงขำ้มล ำธำร 3 แห่งท่ีไดรั้บกำรยืนยนักำรใชป้ระโยชน์จำกชำ้ง ไดส้ร้ำงควำมสูง และควำมกวำ้งเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกำรเดินเทำ้ของชำ้ง 
ท ำให้เป็นโครงสร้ำงขำ้มสัตวป่์ำแห่งแรกในภูฏำน ไม่มีกำรสร้ำงร้ัวป้องกนัสัตวป่์ำ เน่ืองจำกภูมิประเทศเป็นก ำแพงสูงชนัท่ีน ำไปสู่ทำงลอด 
ซ่ึงธรรมชำติจะน ำสัตวป่์ำไปยงัจุดผ่ำนแดนตำมธรรมชำติอยูแ่ลว้ ขนำดของอุโมงคใ์ตดิ้นกวำ้ง 6.4-10.0 ม. และสูง 5.6-7.6 ม. 
อุโมงคใ์ตดิ้นมีควำมยำวรวมทั้งหมด 9.9 ม. ในส่วนของ NH5 มีกำรสร้ำงทำงลอดหน่ึงท่ีแม่น ้ำ Neuli ทำงตะวนัตกของกำรตั้งถ่ินฐำนของชำว Saathpokhare และ 
Samrang อุโมงคใ์ตดิ้นกวำ้ง 10 ม. สูง 7.6 ม. ยำว 9.9 ม. 

แมจ้ะมีกำรท ำงำนภำคสนำม และกำรส ำรวจท่ีด ำเนินกำรในเขตรักษำพนัธุ์สัตวป่์ำ Phibsoo (PWS) ส ำหรับกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
รัฐบำลก็ตดัสินใจที่จะไม่สร้ำงถนน ดงันั้นจึงไม่มีกฎหมำยคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 
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กำรด ำเนินกำรปกป้องและผลท่ีได้ 

กำรตรวจสอบและกำรวจิยั 

ตำมค ำแนะน ำของกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) และ ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) อุโมงคสั์ตวป่์ำทั้ง 4 

แห่งไดรั้บกำรตรวจสอบโดยใชก้ลอ้งดกัจบั (ภำพที่ 6) หลงัจำกกำรก่อสร้ำงท่ีเร่ิมในปี 2015 อุโมงคใ์ตดิ้น NH2 ไดรั้บกำรตรวจสอบเป็นเวลำ 2 ปี ตั้งแต่ปี 2015 - 
2017 (Asian Development Bank, 2018; ภำพที่ 7) มีกำรตรวจพบกำรใชอุ้โมงคใ์ตดิ้นของสัตว ์7 สำยพนัธุ์ดว้ยกนั อยำ่งไรก็ตำม 
ชำ้งเป็นชนิดเดียวท่ีพบจำกกำรใชอุ้โมงคท์ั้งสำม(ภำพที่ 8) กลอ้งตรวจจบักลุ่มชำ้งทั้งหมด 70 ตวัรอบ ๆ ทำงแยก โดยมีกำรเดินผ่ำนอุโมงค ์76% 

 

ภำพที่ 6 แสดงทีมภำคสนำมตั้งค่ำกลอ้งดกัถ่ำย เพื่อรวบรวมขอ้มูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพพื้นฐำนก่อนกำรก่อสร้ำงในเขตรักษำพนัธ์ุสัตวป่์ำ Phipsoo ประเทศภูฏำน เครดิตแก่ Norris Dodd 
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ภำพที่ 7 แสดงทำงลอดของสัตวป่์ำที่ออกแบบมำส ำหรับทำงเดินของชำ้ง โดยเฉพำะบนถนน NH2 (Raidak-Lhamoizingkha) เครดิตแก่ Karma Chogyel 

 

 

ภำพที่ 8 แสดงชำ้งเดินลอดอโุมงคส์ัตวป่์ำบนถนน NH2 ในภูฏำน เครดิตแก่ Norris Dodd 
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ท่ีอุโมงคใ์ตดิ้น NH5 ตรวจพบเฉพำะชำ้ง และกวำงป่ำ โดยมีกำรเร่ิมใชอุ้โมงคต์ำมปกติในเดือนมกรำคม 2015 อยำ่งไรก็ตำม ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2016 
ไม่มีกำรตรวจพบกำรเดินลอดของชำ้ง มีหลำยทฤษฎีท่ีอธิบำยว่ำ เหตุใดชำ้งจึงหยดุใชอุ้โมงคใ์ตดิ้น กล่ำวคือ 

• กำรบุกรุกของมนุษย ์มนุษยม์ีกำรใชพ้ื้นท่ีเพิ่มขึ้นอยำ่งมำก ระหว่ำงปี 2015 - 2016 กิจกรรมของมนุษยท่ี์อยูต่ิดกบัอุโมงคท์ำงลอด 
อำจเป็นอุปสรรคทำงกำยภำพในกำรเดินเทำ้ของชำ้งตำมริมแม่น ้ำ 

• กำรเล้ียงสัตว ์ชำ้งหลีกเล่ียงกิจกรรมโคและกำรกวำดตอ้นโค ซ่ึงมีเพิ่มขึ้นในพื้นท่ีเน่ืองจำกมีกำรสร้ำงทุ่งหญำ้ขึ้น 300 เมตรจำกทำงลอดอุโมงคด์ำ้นล่ำง 
กำรเปล่ียนแปลงกำรใชท่ี้ดินเหล่ำน้ี เป็นผลมำจำกถนนสำยใหม่และกำรเขำ้ถึงท่ีเพิ่มขึ้น 

• กำรใชท้ำงเดินของกำรเดินเทำ้ท่ีเป็นทำงเลือก โดยสังเกตว่ำ ชำ้งเร่ิมใชเ้ส้นทำงอ่ืนใกลก้บัทำงลอดใตอุ้โมงคเ์พื่อขำ้มทำงหลวง 
กลอ้งท่ีวำงอยูบ่นเส้นทำงอ่ืนไดบ้นัทึกกำรยำ้ยถ่ินของพวกมนั 

กำรรวบรวมขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้มีปัญหำทั้งสองพื้นท่ีโครงกำร ท่ีอุโมงคใ์ตดิ้น NH2 ทั้ง 2 แห่ง มีกำรติดตั้งกลอ้งเพียงตวัเดียว 
ซ่ึงไม่เพียงพอส ำหรับกำรตรวจจบักำรเดินขำ้มของสัตวป่์ำท่ีผ่ำนอุโมงคใ์ตดิ้น มีกำรขโมยกลอ้ง และจ ำนวนกลอ้งไม่เพยีงพอ ท ำให้กำรตรวจสอบยำก 
และมีกำรแนะน ำให้ตรวจสอบกลอ้งรำยสัปดำห์ หรือทุกสองสัปดำห์เป็นประจ ำ ส ำหรับควำมพยำยำมในกำรตรวจสอบในอนำคต 

ส ำเร็จ หรือ ลม้เหลว? 

โครงกำรโครงข่ำยถนนท่ี 2 (RNP) รักษำควำมมุง่มัน่ของภูฏำนในกำรปกป้องกำรเช่ือมโยงทำงนิเวศวิทยำ 
โดยใชข้อ้มูลก่อนกำรก่อสร้ำงเพื่อปรับโครงสร้ำงพื้นฐำนตำมแผนท่ีวำงไว ้ซ่ึงส่งผลให้ไม่สูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสุทธิ นอกจำกน้ี โครงกำร NH2 และ 
NH5 ยงัส่งผลให้มีกำรน ำโครงสร้ำงกำรขำ้มพนัธุ์สัตวป่์ำแห่งแรกของประเทศไปใช ้ซ่ึงเป็นขั้นตอนส ำหรับกำรพฒันำต่อไป โครงกำรน้ียงัด ำเนินขั้นตอนท่ีส ำคญั 
เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรตรวจสอบหลงักำรก่อสร้ำงของสัตวป่์ำยงัคงด ำเนินต่อไป ในขณะท่ีมีควำมทำ้ทำยในกำรติดตำมเพิ่มมำกขึ้น 
ไดม้ีกำรเสนอแนะเพื่อเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ของโปรแกรมกำรเฝ้ำติดตำมในปัจจุบนั 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมจำกโปรแกรมติดตำมหลงักำรก่อสร้ำงจะน ำไปใชเ้พื่อระบุกำรวำงแผน และกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงกำรขำ้มพนัธุ์สัตวป่์ำในอนำคต 
ทั้งในภูฏำนและในรัฐอ่ืน ๆ ของสำยพนัธุช์ำ้งในเอเชีย 

แมว้่ำกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ จะไม่ไดด้ ำเนินกำรในโครงกำร NH2 และ NH5 
แต่ก็ไดด้ ำเนินกำรเป็นคร้ังแรกในภูฏำนส ำหรับโครงกำรถนนในเขตรักษำพนัธุ์สัตวป่์ำ Phibsoo (PWS) กำรประเมินควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแบบใหม่น้ี 
จะใชเ้ป็นแบบอยำ่งส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นในอนำคตของภูฏำนและภูมิภำค 

บทเรียนท่ีไดรั้บ 

บทเรียนบำงส่วนท่ีไดเ้รียนรู้จำกโครงกำรโครงกำรโครงข่ำยถนนท่ี 2 (RNP) ของภูฏำนมีดงัต่อไปน้ี: 

ขอ้มูลก่อนกำรก่อสร้ำงมีควำมส ำคญัอยำ่งมำก ส ำหรับกำรตดัสินใจอยำ่งชำญฉลำดในกำรเลือกเส้นทำง กำรเลือกมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ และต ำแหน่งท่ีตั้ง 
และควำมตอ้งกำรในกำรตรวจสอบหลงักำรก่อสร้ำง ควำมสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีรวบรวมไดใ้นระหว่ำงขั้นตอนควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรน้ี 
ท ำให้นกัวำงแผนสำมำรถเลือกเส้นทำง และแผนส ำหรับมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ ซ่ึงส่งผลให้ไม่มีกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสุทธิ 
กำรรวบรวมขอ้มูลหลงักำรก่อสร้ำงอยำ่งเขม้งวดนั้น มีคุณค่ำมำกส ำหรับกำรประเมินประสิทธิภำพของกำรป้องกนั 
ขอ้มูลน้ีสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงส ำหรับโครงกำรในอนำคตภำยในประเทศได ้และใชส้ ำหรับกำรออกแบบกำรขำ้มของชำ้งท่ีขำ้มสำยพนัธุ์นอกภูฏำน  

โครงกำรน้ีส่งผลให้เกิดกำรกำรขำ้มของสัตวป่์ำแห่งแรกในภูฏำน และกำรเฝ้ำติดตำมหลงักำรก่อสร้ำงเผยให้เห็นว่ำ 
อตัรำกำรผ่ำนทำงของสัตวป่์ำในระดบัสูงไดบ้รรลุผลส ำเร็จส ำหรับสัตวห์ลำยชนิดภำยในสองปีแรก โดยชำ้งจะปรับตวัไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 
โครงกำรน้ียงัแสดงให้เห็นว่ำ กำรขำ้มท่ีประสบควำมส ำเร็จเป็นไปไดโ้ดยไม่ตอ้งลอ้มร้ัวสัตวป่์ำซ่ึงมีรำคำแพงและตอ้งกำรกำรบ ำรุงรักษำมำกมำย 
ซุม้โคง้ท่ีเป็นแผ่นโลหะส ำเร็จรูปท่ีใชใ้นส่ิงก่อสร้ำงทำงขำ้มถือว่ำคุม้ค่ำ และเหมำะส ำหรับกำรใชง้ำนระยะไกล และพื้นท่ีท่ีเขำ้ถึงไดย้ำก 

ขอ้มูลกำรติดต่อ 

Karma Yangzom, ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB): kyangzom@adb.org 

Norris Dodd, ท่ีปรึกษำดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB): doddnbenda@cableone.net 
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กรณีศึกษำท่ี 3 สำยไฟฟ้ำ: ภูมิประเทศท่ีไดรั้บอนุรักษโ์ตนเลสำบ (กมัพูชำ) 

ขอ้มูลพื้นฐำน 

รูปแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น: สำยไฟฟ้ำ 

ประเทศ: กมัพูชำ 

ท่ีตั้ง: แนวป้องกนัโตนเลสำบตอนเหนือ, ท่ีรำบลุ่มโตนเลสำบ 

ช่ือโครงกำร: สำยส่งกระแสไฟฟ้ำจำกก ำปงจำมถึงพระตะบอง 

ผูเ้สนอ: รัฐบำลกมัพูชำ, กำรไฟฟ้ำของประเทศกมัพูชำ (EDC)  

กำรวำงแผนและนโยบำยกำรป้องกนัภยั 

ในปี 2015 รัฐบำลกมัพูชำประกำศว่ำจะสร้ำงสำยไฟฟ้ำใหม่ ซ่ึงจะตดัผ่ำนแนวป้องกนัโตนเลสำบตอนเหนือ 
ท่ีรำบลุ่มท่ีโตนเลสำบเป็นท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัของนกฟลอริแคนเบงกอลท่ีใกลสู้ญพนัธุ์อยำ่งยิ่งในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Houbaropsis bengalensis 
blandini)(Mahood et al., 2018) ซ่ึงมีประชำกรลดลงประมำณ 10% ต่อปีตั้งแต่ปี 2005(Packman et al., 2014) นกฟลอริแคนเบงกอลขยำยพนัธุ์เป็นไปอยำ่งชำ้ 
ๆ โดยวำงไข ่1 หรือ 2 ฟองในแต่ละปี ดงันั้น แมว้่ำจะมีอตัรำกำรเสียชีวิตในระดบัต ่ำ จ ำนวนประชำกรท่ีเหลือก็ยงัไมย่ ัง่ยืนนกั 
ต ำแหน่งของสำยไฟฟ้ำท่ีไดว้ำงแผนไว ้อำจขดัขวำงกำรอพยพของนกฟลอริแคนเบงกอลไปยงัแหล่งเพำะพนัธุ์ 
ซ่ึงเป็นกำรคุกคำมกำรอยูร่อดของสำยพนัธุต์่อไป(Mahood et al., 2018) 

สำยไฟฟ้ำท่ีไดว้ำงแผนไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของควำมพยำยำมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำของเศรษฐกิจท่ีเติบโตอยำ่งรวดเร็ว 
ไฟฟ้ำพลงังำนน ้ำ ถูกมองว่ำเป็นวิธีแกปั้ญหำส ำคญั โดยเขื่อนริมแม่น ้ำโขงใหพ้ลงังำนคำร์บอนต ่ำ นอกเหนือจำกประโยชน์อื่น ๆ เช่น กำรใชน้ ้ ำเพื่อกำรบริโภค 
กำรชลประทำน และกำรควบคุมน ้ำท่วม(Chandran, 2018) แมว้่ำเขื่อนดงักล่ำว จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกำรปิดกั้นทำงผ่ำนของปลำ 
และกำรดกัตะกอนจำกตน้น ้ำ(Xia, 2020) สำยไฟฟ้ำแรงสูงท่ีสร้ำงขึ้นเพื่อขนส่งกระแสไฟฟ้ำจำกเขื่อน 
เพื่อจ ำหน่ำยทัว่ประเทศก็มีผลกระทบส ำคญัต่อกำรอพยพของนกเช่นกนั (Mahood et al., 2018) 

ในขณะท่ีเศรษฐกิจของกมัพูชำเติบโตขึ้น และโครงสร้ำงพื้นฐำนไปถึงพื้นท่ีท่ีไม่ไดม้ีกำรใส่ใจก่อนหนำ้น้ี 
ประเทศก็ก ำลงัค ำนึงถึงว่ำกำรพฒันำส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยำ่งไร ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่ำนมำ 
รัฐบำลกมัพูชำไดท้ ำงำนเพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงกฎหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงรวมถึงประมวลกฎหมำยส่ิงแวดลอ้มท่ีควบคมุกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
(Xia, 2020) โครงกำรขนำดใหญ ่เช่น กำรพฒันำไฟฟ้ำพลงัน ้ำ และสำยส่งไฟฟ้ำ 
เป็นตวัอยำ่งท่ีส ำคญัของกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงควำมตอ้งกำรในกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้ม และกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 

รำยช่ือสตัวท่ี์ถูกคุกคำมของ IUCN หรือ สตัวส์ำยพนัธุ์ท่ีมีควำมส ำคญัต่อระบบนิเวศ 

นกฟลอริแคนเบงกอล (Houbaropsis bengalensis), นกจำบปีกอ่อนอกเหลือง (Emberiza aureola), นกกระสำสี (Mycteria leucocephala), นกกระทุงลำยจุด 
(Pelecanus philippensis), นกอินทรีปีกลำย (Clanga clanga) 
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ค ำแนะน ำส ำหรับกำรประเมินผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 

มีกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) ล่วงหนำ้ กรณีสำยไฟฟ้ำท่ีโตนเลสำบอยำ่งเต็มรูปแบบ กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
ล่วงหนำ้ ครอบคลุมและรวมมำตรกำรท่ีเป็นไปไดส้ ำหรับบรรเทำผลกระทบของสำยไฟฟ้ำ เช่น กำรใชเ้คร่ืองหมำยติดท่ีสำยไฟฟ้ำในส่วนส ำคญั 
เพื่อเพิ่มกำรมองเห็นแก่นก อยำ่งไรก็ตำม รัฐบำลไดอ้อกข่ำวประชำสัมพนัธ์ก่อนท่ีจะมีกำรท ำกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
ซ่ึงระบุว่ำนำยกรัฐมนตรีไดอ้นุมตัิกำรสร้ำงสำยไฟฟ้ำแลว้ (Electricite du Cambodge, 2015a, 2015b) 

มำตรกำรบรรเทำผลกระทบท่ีมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดส ำหรับสำยไฟฟ้ำ คือ กำรหลีกเล่ียงแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัและเส้นทำงกำรอพยพ 
โดยกำรปรับแนวสำยไฟฟ้ำไปยงันอกพื้นท่ีท่ีนกฟลอริแคนเบงกอลผสมพนัธุ์ กำรฝังสำยไฟก็เป็นทำงเลือกท่ีมีประสิทธิภำพเช่นกนั (Mahood et al., 2018) 
อุปกรณ์เบ่ียงเบนกำรบินของนก (แผ่นกลม หรือเกลียวท่ีท ำให้นกมองเห็นสำยไฟฟ้ำไดง้่ำยขึ้น) สำมำรถติดตั้งไดง้่ำยตำมสำยไฟฟ้ำก่อนท่ีจะสร้ำงสำยไฟฟ้ำ 
เพื่อลดอตัรำกำรเสียชีวิต(Eng, 2016) โดยถือเป็นมำตรกำรท่ีมีตน้ทุนต ่ำ ง่ำยทำงเทคนิค และมีประสิทธิภำพในกำรลดกำรชนของนกกบัสำยไฟฟ้ำ 
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบเหล่ำน้ี ในทำงทฤษฎีสำมำรถติดกบัสำยไฟฟ้ำไดห้ลงัจำกกำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จ แต่จะมคี่ำใชจ้่ำยสูง และยำกต่อกำรขนส่ง(Mahood, 
2021) มำตรกำรบรรเทำผลกระทบประเภทน้ี เป็นมำตรฐำนในหลำยประเทศท่ีวำงแนวสำยไฟฟ้ำไปตำมพื้นท่ีท่ีใช ้
โดยสำยพนัธุ์ท่ีถูกคุกคำมทัว่โลกซ่ึงเส่ียงต่อกำรเสียชีวิตจำกสำยไฟฟ้ำ(Dixon et al., 2013) 

กำรป้องกนัท่ีพอเพียง 

เป็นท่ีน่ำเสียดำยท่ี กำรไฟฟ้ำของประเทศกมัพูชำ  (EDC) ซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนโครงกำร 
ไม่ปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำกำรบรรเทำผลกระทบท่ีชดัเจนของกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) ล่วงหนำ้ 
ในกำรออกแบบท่ีไดว้ำงแผนไวส้ ำหรับสำยไฟฟ้ำ เมื่อไดม้ีกำรสร้ำงสำยไฟฟ้ำขึ้นในปี 2019 
ไม่มีกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดผลกระทบของสำยไฟฟ้ำต่อกำรยำ้ยถ่ินฐำนของนกฟลอริแคนเบงกอล หรือเพื่อลดอตัรำกำรชน กำรไฟฟ้ำของประเทศกมัพูชำ 
(EDC) อำ้งว่ำไดต้ดิตั้งเคร่ืองหมำยท่ีเป็นเส้นแลว้ อยำ่งไรก็ตำม จำกกำรตรวจสอบโดยบุคคลท่ีสำม พบว่ำมำตรกำรเหล่ำน้ีไม่รวมอยูใ่นโครงกำร 

กำรด ำเนินกำรปกป้องและผลท่ีได้ 

กำรตรวจสอบและกำรวจิยั 

แมว้่ำรัฐบำลกมัพูชำจะไม่ไดบ้รรจุกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้มใดในโครงกำรสำยส่งกระแสไฟฟ้ำโตนเลสำบ แต่สมำคมอนุรักษสั์ตวป่์ำ (WCS) ประเทศกมัพูชำ 
ก็ยงัคงรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบของสำยไฟฟ้ำตำมแนวยำว 5 กม. โดยใชว้ิธีกำรท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่โลก 

สมำคมอนุรักษสั์ตวป่์ำ (WCS) ด ำเนินกำรส ำรวจซำกสัตวสั์ปดำห์ละคร้ังตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2019 - มกรำคม 2021โดยกำรศึกษำลดลง 
เน่ืองจำกกำรระบำดใหญ่ของ COVID-19 แต่จะมีกำรด ำเนินต่อในอนำคต(Mahood, 2021) 
กำรส ำรวจไดด้ ำเนินกำรโดยทีมงำนของสมำชิกในชุมชนท่ีท ำงำนให้กบัสมำคมอนุรักษสั์ตวป่์ำ (WCS) ต่อนกฟลอริแคนเบงกอลเป็นเวลำหลำยปี 
และมีประสบกำรณ์กบัสำยพนัธุ์ของนกในพื้นท่ี วิธีกำรส ำรวจเป็นไปตำมมำตรกำรมำตรฐำน ส ำหรับกำรประเมินกำรเสียชีวิตของนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัสำยไฟฟ้ำ 
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มีกำรส ำรวจสำยไฟฟ้ำทั้งหมด 62 คร้ัง นกัส ำรวจพบซำกสัตว ์108 ตวั ประกอบไปดว้ย 36 สำยพนัธุ ์รวมทั้งนกฟลอริแคนเบงกอล 4 ตวั (

ภาพที ่9และภำพที่ 10) นอกจำกน้ี ยงัพบนกจำบปีกอ่อนอกเหลืองหน่ึงตวั 
นกอีกชนิดท่ีใกลสู้ญพนัธุ์อยำ่งยิ่ง เช่นเดียวกบันกกระทุงปำกใบ 1 ตวั และนกกระสำสี 3 ตวั (ทั้งคู่ใกลสู้ญพนัธุ์แลว้) ซำกสัตว ์108 ตวัท่ีพบในพื้นท่ีศึกษำ 5 กม. 
ในช่วงระยะเวลำกำรศึกษำ 18 เดือน ควรไดรั้บกำรปฏิบตัิเป็นค่ำประมำณขั้นต ่ำของจ ำนวนนกท่ีเสียชีวิตจำกสำยไฟฟ้ำในช่วงเวลำดงักล่ำว ในบริบทน้ี 
กำรเสียชีวิตของนกฟลอริแคนเบงกอล 4 ตวั จำกสำยไฟฟ้ำนั้นไม่ใช่เร่ืองเล็กนอ้ย ส่งผลให้สูญเสียประชำกรท่ีพื้นท่ีโตนเลสำบถึง 9% ในเวลำเพียง 18 เดือน 
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ภำพที่ 9 (ซ้ำย): นกฟลอริแคนเบงกอล ( Houbaropsis bengalensis blandini) เสียชีวิตจำกกำรชนกนักบัสำยไฟฟ้ำบนที่รำบลุ่มโตนเลสำบ ประเทศกมัพชูำ เครดิตแก่ Simon Mahood 

ภำพที่ 10 (ขวำ): นกกระสำสี (Mycteria leucocephala) และนกสำยพนัธ์ุอื่น ๆ ไดป้ะทะกบัสำยไฟฟ้ำใหม่บนที่รำบลุ่มโตนเลสำบ เครดิตแก ่Simon Mahood 

นกฟลอริแคนเบงกอล เป็นนกท่ีมีมำกเป็นอนัดบัท่ี 6 ในชุดขอ้มูลกำรเสียชีวิตจำกสำยไฟฟ้ำ กำรคน้พบน้ีสอดคลอ้งกบักำรศึกษำระดบัโลกอ่ืน ๆ ท่ีพบว่ำ 
สมำชิกของนกตระกูล bustard มคีวำมเส่ียงสูงท่ีจะชนกบัสำยไฟฟ้ำ (เช่น Martin & Shaw, 2010; Shaw et al., 2018) นอกจำกน้ี 
กำรเสียชีวิตของนกฟลอริแคนเบงกอลทั้งหมดท่ีบนัทึกไวร้ะหว่ำงกำรส ำรวจ เกิดขึ้นระหว่ำงกำรยำ้ยถ่ิน 
ต ำแหน่งและควำมสูงของกำรบินในระหว่ำงกำรอพยพของนกฟลอริแคนเบงกอล ท ำให้นกเส่ียงต่อกำรชนกบัสำยไฟฟ้ำ 

สมำคมอนุรักษสั์ตวป่์ำแห่งประเทศกมัพูชำ น ำเสนอผลเหล่ำน้ีต่อกำรไฟฟ้ำของประเทศกมัพูชำ (EDC) แต ่EDC 
อำ้งว่ำไมม่ีหลกัฐำนว่ำสำยไฟฟ้ำท ำให้เกิดกำรเสียชีวิตของนก โดยนกอำจเสียชีวิตดว้ยสำเหตุอื่น (S. Mahood, Mekong Drivers Partnership, pers. comm.) 
ควำมคิดเห็นท่ีว่ำ สำยไฟฟ้ำไม่ส่งผลกระทบให้นกฟลอริแคนเบงกอล และนกชนิดอื่น ๆ ไดรั้บบำดเจ็บเป็นท่ีแพร่หลำย 
และเป็นท่ียอมรับภำยในกำรไฟฟ้ำของประเทศกมัพูชำ (EDC) 

ส ำเร็จ หรือ ลม้เหลว? 

กำรไฟฟ้ำของประเทศกมัพูชำ (EDC) ลม้เหลวในเชิงปฏิบตัิตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดไว ้ในประมวลกฎหมำยส่ิงแวดลอ้มของกมัพูชำ 
เพื่อจดักำรกบัผลกระทบของสำยไฟฟ้ำก ำปงจำมไปถึงสำยไฟฟ้ำพระตะบองในแนวป้องกนัโตนเลสำบ ไม่เคยมีกำรติดตั้งเคร่ืองป้องกนักำรบินของนก 
แมว้่ำจะมีค  ำแนะน ำก่อนกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ส ำหรับมำตรกำรดงักล่ำว 

สมำคมอนุรักษสั์ตวป่์ำ ประเทศกมัพูชำ ไดน้ ำเสนอหลกัฐำนต่อกำรไฟฟ้ำของประเทศกมัพูชำ (EDC) 
ว่ำสำยไฟฟ้ำส่งผลให้นกอพยพตำมฤดูกำลไดรั้บบำดเจ็บจ ำนวนมำก รวมถึงนกฟลอริแคนเบงกอล 4 ตวันั้นดว้ย อยำ่งไรก็ตำม กำรไฟฟ้ำของประเทศกมัพูชำ 
(EDC) ไม่เช่ือว่ำสำยไฟฟ้ำมผีลกระทบต่อนกในพื้นท่ี รวมถึงสำยพนัธุ์ท่ีถูกระบุว่ำไดรั้บภยัคุกคำมที่ระบุโดยสหภำพนำนำชำติเพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติ (IUCN) 
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กำรไฟฟ้ำของประเทศกมัพูชำ (EDC) มคีวำมลงัเลท่ีจะยอมรับว่ำสำเหตุกำรเสียชีวิตของนกมำจำกสำยไฟฟ้ำ 
ดงันั้นจึงไม่เต็มใจท่ีจะติดตั้งสัญลกัษณ์เเบบเส้นบนสำยไฟฟ้ำใหม ่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเพิ่มเจตจ ำนงทำงกำรเมือง และควำมมุ่งมัน่ในกำรบริหำร 
เพื่อด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดดำ้นส่ิงแวดลอ้มในกมัพูชำในอนำคต (Xia, 2020) 
ดงัท่ีแสดงให้เห็นโดยกำรขำดกำรป้องกนัส ำหรับสำยส่งไฟฟ้ำก ำปงจำมถึงพระตะบอง สถำบนัของรัฐบำลไดบ้งัคบัให้ใชก้ฎระเบียบดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เพยีงพอ 
และไม่สำมำรถรับรองกำรตรวจสอบผลกระทบจำกสำยไฟฟ้ำไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

บทเรียนท่ีไดรั้บ 

กำรก่อสร้ำงสำยไฟฟ้ำผ่ำนพื้นท่ีอนุรักษโ์ตนเลสำบตอนเหนือ ส่งผลให้มีอตัรำกำรเสียชีวิตของนกฟลอริแคนเบงกอล 
ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะส่งผลกระทบระดบัจ ำนวนประชำกร อุปกรณ์เบ่ียงเบนกำรบินของนก เป็นอุปกรณ์ท่ีแนะน ำในกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
(EIA) ล่วงหนำ้ สำมำรถช่วยลดอตัรำกำรเสียชีวิตของนกฟลอริแคนเบงกอล และนกสำยพนัธุ์อื่น ๆ ได ้แต่ก็ไม่เคยตดิตั้ง 
กำรเพิ่มส่ิงเหล่ำน้ีหลงักำรก่อสร้ำงไม่น่ำจะเป็นไปไดเ้น่ืองจำกมีรำคำแพง และมีควำมยำกทำงเทคนิคในกำรติดตั้งเพิ่มเตมิ 
หรือกำรเพิ่มตวัเบ่ียงเบนกำรบินของนกกบัสำยไฟท่ีมีอยู ่

ขอแนะน ำว่ำ เมื่อมีกำรสร้ำงสำยไฟฟ้ำใหม่ในพื้นท่ีท่ีมีนกฟลอริแคนเบงกอล หรือนกสำยพนัธุ์อื่น ๆ ท่ีถูกคุกคำมจำกทัว่โลก 
ให้ติดอุปกรณ์เบ่ียงเบนกำรบินของนกระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีง่ำยและรำคำประหยดั รัฐบำลแนะน ำให้ปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบั 
และกำรตรวจสอบกฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรติดตั้งมำตรกำรป้องกนั ท่ีจะมีกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงกำรในอนำคต นอกจำกน้ี 
ยงัแนะน ำให้ตดิตำมกำรตรวจสอบเพื่อก ำหนดประสิทธิผลของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบดว้ย 

ขอ้มูลกำรติดต่อ 

Simon Mahood, ผูอ้  ำนวยกำร Mekong Drivers Partnership: smahood@wcs.org 

  

mailto:smahood@wcs.org
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กรณีศึกษำท่ี 4 เส้นทำงรถไฟ: เมือง QINGHAI ระหวำ่ง HOH-XIL และ SANJIANGYUAN (จีน) 

ขอ้มูลพื้นฐำน 

รูปแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น:รถไฟ 

ประเทศ:จีน 

ท่ีตั้ง: เมือง Qinghai ระหว่ำง Hoh-Xil และ Sanjiangyuan  

ช่ือโครงกำร: เส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-Tibet (QTR) 

ผูเ้สนอ: รัฐบำลจีน 

กำรวำงแผนและนโยบำยกำรป้องกนัภยั 

กำรประเมินผลกระทบ 

ในชนบททำงตะวนัตกของจีน รถไฟท่ีสูงท่ีสุดในโลกขนส่งผูค้นถึง 1,956 กม. จำก Qinghai ไปยงั Tibet ท่ีระดบัควำมสูงเฉล่ีย 4,000 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล 
ทำงรถไฟถูกสร้ำงขึ้นผ่ำนภูมิประเทศท่ีรุนแรงของท่ีรำบสูงทิเบต เพื่อปรับปรุงกำรเขำ้ถึงทิเบต และเพื่อลดช่องว่ำงกำรพฒันำระหว่ำงตะวนัตก 
และตะวนัออกของจีน (Railway Technology, 2006) โดยไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนเป็นโครงกำรรถไฟแห่งชำติท่ีส ำคญัในปี 2001 และเร่ิมก่อสร้ำงในปีเดียวกนั 
กำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-Tibet (QTR) ตอ้งใชเ้งินลงทุนกว่ำ 33 พนัลำ้นหยวน (4.2 พนัลำ้นเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ) จำกรัฐบำลกลำงของจีน 
โดยแลว้เสร็จในเดือนตุลำคม 2005 (He et al., 2009) ทำงรถไฟไดเ้ปิดด ำเนินกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ปี 2006 

ดว้ยภมูิประเทศท่ีกวำ้งใหญ่ไพศำล และมคีวำมหลำกหลำยทำงภูมิศำสตร์ ท่ีรำบสูงทิเบตจึงเป็นแหล่งชีวนิเวศท่ีโดดเด่น มีสำยพนัธุ์เฉพำะมำกมำย 
และท่ีมีควำมส ำคญัเป็นพิเศษคือละมัง่ทิเบต จ ำนวนของละมัง่ทิเบตใน Hoh-Xil เป็น 1 ใน 4 ของประชำกรสัตวอ์พยพท่ีโดดเดน่ 
ดว้ยกำรอพยพยำ้ยถ่ินท่ียำวไกลระหว่ำง Hoh-Xil (หรือ Kekexili) และเขตอนุรักษธ์รรมชำติ Sanjiangyuan (Schaller, 1998; ภำพที่ 11) 
กำรยำ้ยถ่ินของละมัง่ทิเบตสอดคลอ้งกบัวฏัจกัรกำรสืบพนัธุ์ของผูอ้พยพทำงไกล โดยเกือบทั้งหมดเป็นตวัเมีย (Leslie & Schaller, 2008) 
ซ่ึงยำ้ยจำกสถำนท่ีรับลมหนำวไปยงัพื้นท่ีในกำรตกลูกในเดือนพฤษภำคม (ภำพที่ 12) ดงันั้น 
กำรรบกวนเส้นทำงกำรอพยพกำรยำ้ยถ่ินมีแนวโนม้ท่ีจะส่งผลกระทบต่อจ ำนวนประชำกรสัตวอ์ยำ่งไม่สมส่วน 
และมีผลกระทบร้ำยแรงต่อควำมยัง่ยืนของประชำกรสัตว ์กำรอพยพระยะไกลของละมัง่ทิเบตไดรั้บผลกระทบโดยตรงจำกกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-
Tibet เน่ืองจำกจะแบ่งเส้นทำงกำรอพยพออกจำกพื้นท่ีตกลูกในฤดูร้อนประมำณ 40 กม. 
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ภำพที่ 11 แสดงที่ตั้งของแนวเส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-Tibet และอุโมงคใ์ตดิ้น Wubei พื้นที่ตกลูกในฤดูร้อนส ำหรับละมัง่ทิเบตตั้งอยูใ่นเขตอนุรักษธ์รรมชำติ Hoh-Xil (สีฟ้ำ) 
และสถำนที่รับลมหนำวอยูใ่นเขตอนุรักษธ์รรมชำติ Sanjiangyuan (สีเหลือง) ในอีกดำ้นหน่ึงของเส้นทำงรถไฟ เครดิตแก ่Wenjing X 

 

ภำพที่ 12 แสดงละมัง่ทิเบตบริเวณเส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-Tibet ละมัง่ทิเบตอพยพไปมำระหว่ำงพื้นที่ในกำรตกลูก และสถำนที่รับลมหนำว 
กำรยำ้ยถิ่นของพวกมนัมีควำมสัมพนัธ์อยำ่งใกลชิ้ดกบักำรสืบพนัธ์ุ และกำรหยดุชะงกัของกำรยำ้ยถิ่นส่งผลเสียโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในกำรเดินทำงกลบัเม่ือตวัเมียที่ให้นมตอ้งอพยพ 
เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรพลงังำนและเลี้ยงดูลกูของพวกมนั เครดิตแก่ Wenjing X 
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รำยช่ือจำก IUCN ของสตัวท่ี์ถูกคุกคำม หรือ สตัวส์ำยพนัธุ์ท่ีมีควำมส ำคญัต่อระบบนิเวศ 

ละมัง่ทิเบต (Pantholops hodgsonii), กำเซลลทิ์เบต (Procapra picticaudata), จำมรีป่ำ (Bos mutus), ลำป่ำ (Equus kiang), แบดเจอร์เอเชีย (Meles 
leucurus), พงัพอนภูเขำ (Mustela altaica) 

ค ำแนะน ำส ำหรับกำรประเมินผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 

กำรลงทุนเพื่อบรรเทำส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดส ำหรับโครงกำรกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-Tibet (QTR) อำ้งว่ำมมีูลคำ่กว่ำ 220 
ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ ซ่ึงรวมถึงทำงขำ้มทำงรถไฟทั้งหมด 15 ทำง (สะพำน และสะพำนลอย) ท่ีสร้ำงขึ้นภำยในพื้นท่ี Hoh-Xil–Sanjiangyuan 
โดยบริษทัรถไฟจีน เพื่อรักษำกำรเช่ือมต่อภูมิประเทศส ำหรับสัตวกี์บเทำ้และสัตวป่์ำอ่ืน ๆ 

เฉพำะละมัง่ทิเบต โครงสร้ำงทำงแยกหลกั 4 แห่งไดรั้บกำรวำงแผนส ำหรับพื้นท่ี Hoh-Xil (อุโมงคใ์ตดิ้น Wubei, สะพำน Chumaer 1 และ 2 และสะพำน 
Wudaoliang) ซ่ึงทั้งหมดน้ีไดรั้บกำรออกแบบมำเพื่อให้สะดวกต่อกำรเช่ือมต่อระหว่ำงพื้นท่ีหลกัของละมัง่ เช่น สถำนท่ีรับลมหนำว และพื้นท่ีในกำรตกลูก 
ยกเวน้บริเวณทำงขำ้ม ทำงรถไฟในพื้นท่ี Hoh-Xil มีร้ัวกั้นทั้งหมด ท ำให้ส่ิงก่อสร้ำงทำงขำ้มมีทำงเดียวส ำหรับละมัง่ท่ีจะขำ้มทำงรถไฟ 

กำรป้องกนัท่ีพอเพียง  

ไม่มีกำรศึกษำอยำ่งเป็นระบบ โดยใชข้อ้มลูก่อนกำรก่อสร้ำงเพื่อประเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นของกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-Tibet (QTR) 
อยำ่งเต็มท่ีต่อกำรอพยพของละมัง่ทิเบต หรือเพื่อระบุตวัเลือกกำรบรรเทำผลกระทบท่ีดีท่ีสุด 
กำรประเมินผลกระทบส่วนใหญ่เก่ียวกบัละมัง่ทิเบตนั้นอิงจำกกำรสังเกตกำรณ์ภำคสนำมว่ำ เส้นทำงอพยพของพวกมนัจะตดักบัทำงรถไฟ 
และทำงหลวงใกลเ้คียงท่ีใด (Wenjing Xu, กำรส่ือสำรส่วนบุคคล) 

กำรด ำเนินกำรปกป้องและผลท่ีได้ 

กำรตรวจสอบและกำรวจิยั 

แมว้่ำจะไม่มีบนัทึกกำรติดตำมอยำ่งเป็นทำงกำรส ำหรับกำรอพยพของละมัง่ก่อนกำรก่อสร้ำงในพื้นท่ี Hoh-Xil ในปี 2001 
แต่รำยงำนบำงฉบบัระบุว่ำละมัง่หลำยพนัตวัไดใ้ชอุ้โมงคห์ลงักำรก่อสร้ำง และอตัรำกำรใชก็้เพิ่มขึ้นเมื่อเวลำผ่ำนไป (Li et al., 2008; Xia et al., 2007) 

อยำ่งไรก็ตำม กำรติดตำมหลงักำรก่อสร้ำงเปิดเผย 2 ประเด็นดว้ยกนั ประเด็นท่ี 1 ในบรรดำละมัง่ท่ีใชส่ิ้งก่อสร้ำงทำงขำ้มนั้น 100% 
ของสัตวท่ี์อพยพไปทำงทิศตะวนัตก และ 97% ของสัตวท่ี์อพยพไปทำงทิศตะวนัออกใชท้ำงขำ้มเพียงทำงเดียว นัน่ก็คือ อุโมงคใ์ตดิ้น Wubei (Xia et al., 2007) 
ประเด็นท่ี 2 กำรสังเกตตำมกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-Tibet (QTR) พบว่ำละมัง่เดินทำงไปตำมทำงรถไฟท่ีมีร้ัวรอบขอบชิดก่อนขำ้ม 
ซ่ึงแสดงว่ำยงัมีกำรหยดุชะงกัต่อพฤติกรรมกำรอพยพตำมธรรมชำติของสัตวแ์ละเส้นทำง (Buho et al., 2011; Manayeva, 2014) จนถึงปัจจุบนั 
ทำงขำ้มกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-Tibet (QTR) ไดรั้บกำรประเมิน โดยกำรนบัจ ำนวนสัตวท่ี์ใชแ้ต่ละโครงสร้ำงเท่ำนั้น แมว้่ำ 
กำรขำ้มเขตจะประสบควำมส ำเร็จทั้งหมด แต่จ ำนวนทำงเดินท่ีประสบควำมส ำเร็จไมจ่ ำเป็นตอ้งวดัหรือหมำยถึงกำรสะทอ้นประสิทธิภำพของทำงเดิน 
และไมไ่ดห้มำยถึงส่ิงก่อสร้ำงทำงขำ้มนั้นท ำงำนไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ เพื่อรักษำควำมเช่ือมโยงของแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัหรือไม่ 

เน่ืองจำกมีกำรเน้นหนกัไปในเร่ืองอุโมงคใ์ตดิ้น Wubei จึงไดท้ ำกำรศึกษำเพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรมของละมัง่รอบโครงสร้ำงน้ี ( ภำพที่ 13และ ภำพที่ 14) 
กำรศึกษำไดต้รวจสอบผลกระทบของอุโมงค ์Wubei ต่อรูปแบบกำรอพยพ และกำรเช่ือมโยงกำรยำ้ยถ่ินโดยใชแ้บบจ ำลองกำรเดินทำง (Xu et al., 2019) 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ กำรท่ีอุโมงคใ์ตดิ้นไดรั้บกำรประเมิน เพื่อพิจำรณำว่ำต ำแหน่งของมนัส่งผลต่อเส้นทำงกำรยำ้ยถ่ิน และประสิทธิภำพกำรเดินทำงอยำ่งไร 
กำรศึกษำกำรติดตำมละมัง่ทิเบต ไดใ้ชชุ้ดขอ้มูลจำกระบบท่ีใชร้ะบุต ำแหน่งทัว่โลกท่ีแม่นย  ำ [GPS] เพื่อเปรียบเทียบกำรยำ้ยถ่ินจริงกบักำรยำ้ยถ่ินท่ี 
"เหมำะสมท่ีสุด" หรือเส้นทำงท่ีมีกำรใชพ้ลงังำนนอ้ยที่สุดตำมภูมิประเทศ ผลกำรศึกษำพบว่ำ แมอุ้โมงคใ์ตดิ้นจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรอพยพของละมัง่ 
แต่สัตวก็์ยงัคงเบ่ียงเบนไปจำกเส้นทำงกำรอพยพท่ีเหมำะสมท่ีสุด ซ่ึงกำรเบ่ียงเบนน้ีน ำไปสู่ระยะทำงท่ีเพิ่มขึ้น และใชพ้ลงังำนมำกขึ้น กำรยำ้ยถ่ินของสัตว ์
มีควำมสัมพนัธ์อยำ่งใกลชิ้ดกบักำรสืบพนัธุ์ และกำรหยดุชะงกัของกำรยำ้ยถ่ิน มีผลเสียอยำ่งยิ่งในกำรเดินทำงกลบั 
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เมื่อตวัเมียท่ีอยูใ่นช่วงให้นมตอ้งอพยพเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรดำ้นพลงังำน และให้อำหำรแก่ลูกของพวกมนั แมจ้ะมีทำงลอดอีก 2 
ทำงท่ีอยูใ่กลก้บัเส้นทำงกำรอพยพท่ีเหมำะสมท่ีสุด แต่มีละมัง่เพยีงไม่ก่ีตวัท่ีใชท้ำงลอดนั้น เช่ือกนัว่ำกำรไม่ใชง้ำนนั้นเกิดจำกกำรท่ีอุโมงคใ์ตดิ้นอ่ืน ๆ 
มีขนำดเล็กกว่ำ (ควำมกวำ้ง) และใกลก้บัทำงหลวงมำก และกำรรบกวนจำกกำรจรำจรอำจท ำให้เกิดกำรใชง้ำนไม่ไดม้ำก (Wenjing Xu, กำรส่ือสำรส่วนบุคคล) 

 

ภำพที่ 13 แสดงเส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-Tibet ในภำคกลำงของจีน กำรอพยพทำงไกลของละมัง่ทเิบต ไดร้ับผลกระทบโดยตรงจำกกำรสร้ำงเส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-Tibet 

โครงสร้ำงทำงแยกหลกั 4 แห่งถูกสร้ำงขึ้นส ำหรับพื้นที ่Hoh-Xil รวมถึงอุโมงค ์Wubei เครดิตแก่ Wenjing X 

 

ภำพที่ 14 แสดงอุโมงคใ์ตดิ้น Wubei ช่วยให้ละมัง่ทิเบตเดินลอดใตร้ำงรถไฟได ้อุโมงคท์ำงลอด 4 ช่องเป็นวิธีเดียวที่ละมัง่ทิเบตทีจ่ะขำ้มทำงรถไฟ เน่ืองจำกทำงรถไฟทั้งหมดมีรั้ วกั้นอยู ่
จำกอุโมงคใ์ตดิ้น 4 แห่งนั้น ละมัง่ทิเบตมีกำรใชอุ้โมงค ์Wubei มำกที่สุด เครดิตแก ่Wenjing X 
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ส ำเร็จ หรือ ลม้เหลว? 

กำรก่อสร้ำงทำงเส้นรถไฟสำย Qinghai-Tibet (QTR) เป็นโครงกำรรถไฟแห่งแรกในจีน ท่ีรวมมำตรกำรบรรเทำสัตวป่์ำดว้ยกำรออกแบบ และก่อสร้ำง 
จำกควำมเห็นดำ้นนโยบำย และกำรด ำเนินกำร โครงกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรยกระดบัแนวปฏิบตัิในกำรบรรเทำผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ต่อประชำกรสัตวป่์ำ โดยใชว้ิธีกำรท่ีพิสูจน์แลว้ว่ำมีประสิทธิภำพในท่ีอื่น ๆ ในโลก กำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-Tibet (QTR) 
ไดรั้บกำรเผยแพร่อยำ่งมำกทั้งใน และนอกประเทศจีน ท ำให้เกิดกำรตระหนกัรู้เก่ียวกบัเทคนิคกำรเดินทำงของสัตวป่์ำส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(LI) ส่ิงแวดลอ้มมีควำมส ำคญัเช่นเดียวกบัควำมตอ้งกำรเฉพำะของสัตวป่์ำท่ีไดรั้บผลกระทบจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อยำ่งไรก็ตำม ส่ิงท่ีส ำคญักว่ำ คือ 
กำรใชข้อ้มูลก่อนกำรก่อสร้ำงท่ีเช่ือถือได ้เพื่อแจง้ต ำแหน่งและประเภทของกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บกำรแนะน ำ 
ในขณะท่ีกำรรวมส่ิงก่อสร้ำงทำงขำ้มเป็นส่ิงส ำคญั โครงกำรกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-Tibet (QTR) ลม้เหลว 
โดยท่ีไมไ่ดท้ ำกำรวิเครำะห์ก่อนกำรก่อสร้ำงท่ีเหมำะสมของรูปแบบกำรยำ้ยถ่ินของละมัง่ทิเบต และเส้นทำงกำรเดินทำงเฉพำะระหว่ำงสถำนท่ีรับลมหนำว 
และพื้นท่ีในกำรตกลูก 

ในขณะท่ีอุโมงคใ์ตดิ้น Wubei ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรอพยพของละมัง่ทิเบต โดยอนุญำตให้สัตวข์ำ้มเขตกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-Tibet 
(QTR) กำรวิจยัช้ีให้เห็นว่ำอุโมงค ์Wubei ไม่ไดอ้ยูใ่นต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง ท ำให้สัตวเ์บ่ียงเบนไปจำกเส้นทำงกำรอพยพท่ีเหมำะสมท่ีสุดท่ีจะใชส่ิ้งก่อสร้ำงทำงขำ้ม 
(Xu et al., 2019) ควำมเบ่ียงเบนน้ีเด่นชดัท่ีสุดในบริเวณใกลก้บัอุโมงคใ์ตดิ้นมำกท่ีสุด ซ่ึงบ่งช้ีว่ำ ละมัง่ขยำยเส้นทำงกำรเดินทำง 
และกำรยำ้ยถ่ินของพวกมนัโดยไมจ่ ำเป็น เพื่อขำ้มทำงรถไฟผ่ำนอุโมงคใ์ตดิ้น Wubei และท ำให้ส้ินเปลืองพลงังำนมำกขึ้น  

บทเรียนท่ีไดรั้บ 

จำกกรณีศึกษำเก่ียวกบักำรอพยพของสัตวท่ี์มีกีบเทำ้น้ี เรำเรียนรู้ว่ำ ควรมีกำรศึกษำกำรเดินทำงของสัตว ์และพฤติกรรมก่อน และหลงักำรสร้ำงทำงลอด 
เพื่อดูผลกระทบท่ีแทจ้ริง และประสิทธิภำพของโครงสร้ำงในกำรบรรเทำผลกระทบท่ีมีจุดประสงคเ์พื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง น่ีเป็นส่ิงส ำคญัอยำ่งยิ่ง 
ส ำหรับสำยพนัธุ์ของสัตวท่ี์มีกีบเทำ้ท่ีอพยพยำ้ยถ่ิน ซ่ึงเช่ือมโยงกบัพื้นท่ีในกำรตกลูก และสถำนท่ีรับลมหนำว 

กำรวำงแผนเพื่อลดผลกระทบจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไดรั้บประโยชน์จำกกำรมีนกัวิทยำศำสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวิจยัในช่วงเร่ิมตน้ของกำรออกแบบ 
จ ำเป็นตอ้งมีกำรวิจยัทำงวิทยำศำสตร์อยำ่งครอบคลุมก่อนกำรก่อสร้ำง เพื่อให้ทรำบแนวทำงแกไ้ขท่ีสมดุลกบัควำมตอ้งกำรของประชำกรสัตว ์
โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และประชำกรสัตวป่์ำไดดี้ท่ีสุด กำรตรวจสอบหลงักำรก่อสร้ำงมีควำมส ำคญัเท่ำเทียมกนั 
เพื่อให้สำมำรถประเมินประสิทธิภำพกำรป้องกนั และพิจำรณำว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกำรออกแบบ และตำมวตัถุประสงคห์รือไม ่

เกณฑก์ำรประเมินควำมส ำเร็จก็มีควำมส ำคญัเช่นกนั และจ ำเป็นตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของกำรวำงแผนก่อนกำรก่อสร้ำง ในกรณีศึกษำกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟสำย 
Qinghai-Tibet (QTR) ไมไ่ดก้ ำหนดเกณฑอ์ื่นใดนอกจำกกำรพิจำรณำว่ำ ละมัง่ใชท้ำงลอดหรือไม่ 
ไม่ใช่เพียงว่ำต ำแหน่งของทำงลอดส่งผลตอ่กำรยำ้ยถ่ินทำงไกลตำมฤดูกำลอยำ่งไร แต่ยงัเป็นควำมจ ำเป็นส ำหรับละมัง่อีกดว้ย กำรศึกษำอยำ่งละเอียดถ่ีถว้น 
และเฉพำะเจำะจงดงักล่ำว มคีวำมจ ำเป็น ไม่เพียงแต่เพื่อให้แน่ใจว่ำมีทำงขำ้มอยูใ่นสถำนท่ีท่ีส ำคญัเท่ำนั้น แต่เพื่อให้มีกำรออกแบบท่ีมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรขำ้มผ่ำนของสัตว ์บทเรียนเหล่ำน้ีไดรั้บกำรเรียนรู้ทั้งดำ้นบวก และดำ้นลบ จ ำเป็นตอ้งระบุกำรวำงแผน 
และออกแบบโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในอนำคต 

กำรศึกษำแบบจ ำลองทำงลอดของอุโมงค ์Wubei ใชชุ้ดขอ้มูลกำรติดตำมละมัง่ทิเบตชุดแรก และชุดเดียวท่ีมีอยู ่
เพื่อเปรียบเทียบกบัแบบจ ำลองกำรท ำนำยทำงเดินท่ีดีท่ีสุด 2 แบบ วธีิกำรท่ีซบัซ้อนอื่น ๆ เช่น กำรเลือกทรัพยำกรหรือขั้นตอนกำรเลือกวิธี 
ร่วมกบัเทคโนโลยีกำรติดตำมท่ีแม่นย  ำยิง่ขึ้น เช่น กำรใส่ปลอกคอ GPS 
อำจเป็นกำรเสนอควำมตำ้นทำนของกำรขบัเคล่ือนดว้ยขอ้มูลท่ีดีขึ้นต่อแบบจ ำลองกำรยำ้ยถ่ินของสำยพนัธุ์ท่ีมคีวำมตอ้งกำรท่ีอยูอ่ำศยัเฉพำะในระหว่ำงกำรอพยพ 

ขอ้มูลกำรติดต่อ 
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กรณีศึกษำท่ี 5 ถนน: ทำงหลวงตะวนัออก-ตะวนัตก, NARAYANGHAT-BUTWAL (เนปำล) 

ขอ้มูลพื้นฐำน 

รูปแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น: ถนน 

ประเทศ: เนปำล 

ช่ือ/ท่ีตั้งโครงกำร: ทำงหลวงมเฮนดรำ, Narayanghat-Butwal (NB) 

ผูเ้สนอ: รัฐบำลเนปำล, ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB)  

กำรวำงแผนและนโยบำยกำรป้องกนัภยั 

กำรประเมินผลกระทบ 

ส่วนเส้นทำงถนนสำย Narayanghat - Butwal (NB) ของทำงหลวงมเฮนดรำของเนปำล เป็นถนนลำดยำง 2 เลน ท่ีวิ่งเป็นระยะทำง 115 กม. 
ผ่ำนตอนกลำงทำงใตข้องเนปำล และมีแผนท่ีจะขยำยเป็น 4 เลนในอีก 3 ปีขำ้งหนำ้ มีระยะทำง 64 กม. ท่ีตดัผ่ำนภูมิประเทศท่ีเป็นป่ำในเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค 
(TAL) ซ่ึงรวมถึงถนนยำว 24 กม. ท่ีเป็นแนวพรมแดนดำ้นเหนือของเขตกนัชนของอุทยำนแห่ง Chitwan (CNP) (ภำพที่ 15) 
พื้นท่ีโครงกำรมีสัตวป่์ำหลำยสำยพนัธุ์มำกท่ีสุดในเนปำล รวมทั้งชำ้งเอเชีย แรดนอเดียว และเสือดำว พื้นท่ีดงักล่ำว ยงัเป็นท่ีอยูข่องเสือโคร่งเบงกอล ซ่ึง IUCN 
จดัให้เป็นสัตวใ์กลสู้ญพนัธุ์ โดยระบุให้เป็นอุทยำนแห่งชำติของเนปำล และพระรำชบญัญตัิกำรอนุรักษสั์ตวป่์ำคุม้ครอง ขณะท่ีเสือโคร่ง และสำยพนัธุ์อื่น ๆ 
เดินทำงระหว่ำง อุทยำนแห่งชำติ Chitwan (CNP) และพื้นท่ีป่ำอ่ืน ๆ ทำงตอนเหนือ พวกมนัถูกบงัคบัให้ขำ้มถนนสำย Narayanghat - Butwal 
กำรขยำยถนนในส่วนท่ีเสนอน้ี จดัอยูใ่นประเภท ก (A) ตำมค ำช้ีแจงนโยบำยกำรปกป้องของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) ซ่ึงหมำยควำมว่ำโครงกำร 
"มีแนวโนม้ท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในทำงลบอยำ่งมีนยัส ำคญั ซ่ึงไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได ้มคีวำมหลำกหลำย หรือไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน" (Asian 
Development Bank, 2009) 

ถนน 4 เลนท่ีไดว้ำงแผนไวจ้ะขยำยเป็นทำงขวำ 50 ม. และจะตดัผ่ำนผืนป่ำ 6 แห่ง ในเขตป้องกนัของอุทยำนแห่งชำติ Chitwan (CNP) เป็นระยะทำงรวม 47 กม. 
(ภำพที่ 16) ควำมเส่ียงเฉพำะในระยะยำวของกำรขยำยตวัท่ีรวมอยูใ่นกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงกำรคือ (1) 
จ ำนวนสัตวป่์ำท่ีเสียชีวิตเพิ่มขึ้น (2) กำรรุกล ้ำพื้นท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองจำกกำรเขำ้ถึงของมนุษยท่ี์ดีขึ้น และ (3) ควำมเส่ือมโทรมของป่ำไม ้
และท่ีอยูอ่ำศยัตำมธรรมชำติบริเวณริมถนนเพิ่มมำกขึ้น เน่ืองจำกกำรสัญจรของยำนพำหนะ และกิจกรรมของมนุษยท่ี์เพิ่มขึ้น 
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ภำพที่ 15 แสดงควำมยำวของทำงหลวง Narayanghat-Butwal (NB) และที่ตั้งของผืนป่ำที่มีกำรเฝ้ำระวงัก่อนกำรกอ่สร้ำง เขตป้องกนัของอุทยำนแห่งชำติ Chitwan (CNP) 

บนพรมแดนดำ้นเหนือของอุทยำน และผืนป่ำที่อยูต่ดิกนัเช่ือมโยงอุทยำนแห่งชำติ Chitwan (CNP) กบัเทือกเขำ Mahabharat อำ้งอิงจำก Karki ปี 2020 

 

 

ภำพที่ 16 : ถนนสองเลนที่มีอยูร่ะหว่ำง Narayanghat และ Butwal (NB) เครดิตแก่ Anthony P. Clevenger. 
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มีกำรรวบรวมขอ้มูลก่อนกำรก่อสร้ำงนอ้ยมำกท่ีสำมำรถวิเครำะห์เพื่อแจง้กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ไมม่ีกำรเก็บรวบรวม 
หรือหำขอ้มูลจำกหน่วยงำนระดบัชประเทศ เก่ียวกบักำรชนของสัตวป่์ำกบัยำนพำหนะในพื้นท่ี Narayanghat และ Butwal (NB) รูปแบบกำรยำ้ยถ่ินของเสือโคร่ง 
สำยพนัธุ์อื่น ๆ ท่ีระบุไวใ้นสมำชิกของสหภำพนำนำชำติเพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติ (IUCN) และสำยพนัธุ์เฉพำะท่ีอิงตำมขอ้มูลประวตัิ 
และควำมคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชำญจำกกำรพบปะกบัผูถื้อประโยชน์ร่วม 

รำยช่ือสตัวท่ี์ถูกคุกคำมของ IUCN หรือ สตัวส์ำยพนัธุ์ท่ีมีควำมส ำคญัต่อระบบนิเวศ 

เสือเบงกอล (Panthera tigris tigris), แรดนอเดียว (Rhinoceros unicornis), เสือดำว (Panthera pardus), หมีสลอธ (Melursus ursinus), กวำงดำว (Cervus 
axis), กวำงป่ำ (Rusa unicolor), เกง้ (Muntiacus muntjac), กระทิง (Bos gaurus), หมำใน (Canis aureus) 

ขอ้เสนอแนะส ำหรับกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) จำกโครงกำรถนนสำย Narayanghat - Butwal (NB) 

ภำยในกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ค ำแนะน ำในกำรปกป้องสัตวป่์ำส ำหรับโครงกำรไดม้ำจำกหลำยแหล่ง ไดแ้ก่ (1) 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตพีิมพใ์นวำรสำรทำงวิทยำศำสตร์ และรำยงำนกำรอนุรักษเ์สือในเนปำล และอุทยำนแห่งชำติ Chitwan (2) 
ค ำแนะน ำจำกหน่วยงำนทรัพยำกรธรรมชำติของเนปำล และองคก์รพฒันำเอกชน และ (3) แนวทำงจำกรำยงำน 
“โครงสร้ำงพื้นฐำนสีเขียวอจัฉริยะในกลุ่มประเทศท่ีมีเสือโคร่ง” (Quintero et al., 2010) 

กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงกำร แนะน ำมำตรกำรบรรเทำผลกระทบหลำยประกำร 
เพื่อให้แน่ใจว่ำจะไม่สูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และจดักำรกบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นกบัสัตวป่์ำได ้ซ่ึงรวมถึง (1) กำรก่อสร้ำงอุโมงคสั์ตวป่์ำ 5 แห่ง 
ควบคูไ่ปกบักำรปลูกป่ำ เพื่อน ำสัตวป่์ำไปยงัโครงสร้ำงเพื่อกำรขำ้มถนนท่ีปลอดภยัยิ่งขึ้น (2) กำรด ำเนินกำรตำมแผนอนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และ (3) 
กำรด ำเนินโครงกำรปลูกป่ำทดแทน (DoR, 2016) ตำมมำตรกำรท่ีไดว้ำงแผนไว ้สรุปไดว้่ำโครงกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไข 3 ประกำรของกำรบรรเทำผลกระทบ 
ค่ำตอบแทน 
และกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพส ำหรับโครงกำรท่ีอยูใ่นแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัภำยใตค้  ำช้ีแจงนโยบำยกำรปกป้องของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย 
(ADB)  

หลงัจำกมีกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ในระหว่ำงขั้นตอนก่อนกำรก่อสร้ำง ไดม้ีกำรศึกษำสัตวป่์ำเพื่อตรวจสอบ 
และยืนยนัควำมเหมำะสมของท่ีตั้ง กำรออกแบบ และจ ำนวนทำงลอดของสัตวป่์ำ ในท่ีสุด ก็ไดม้ีกำรน ำผลกำรศึกษำมำใชเ้พื่อปรับแต่งขอ้เสนอแนะ 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกำรประเมินควำมเพยีงพอในกำรป้องกนั 

กำรป้องกนัท่ีพอเพียง 

มีกำรศึกษำภำคสนำมหลงักำรอนุมตัิขององคก์ำรเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศสหรัฐฯ (USAID) 
ส ำหรับโครงกำรท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจำกธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (โครงกำรหมำยเลข 48337-002) องคก์ำรเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศสหรัฐฯ 
(USAID) เลือกโครงกำรน้ีเพื่อศึกษำขอ้กงัวลท่ีรัฐบำลสหรัฐฯ แสดงต่อธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย ก่อนอนุมตัิโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวิเครำะห์ 
กำรบรรเทำผลกระทบ และกำรติดตำมผลกระทบท่ีอำจเกิดกบัแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัของสัตวป่์ำในพื้นท่ีโครงกำร 

องคก์ำรเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศสหรัฐฯ (USAID) ระบุโครงกำรส ำหรับกำรตรวจสอบหลงักำรอนุมตัิท่ีมีแนวโนม้ว่ำจะส่งผลเสียต่อทรัพยำกรธรรมชำติ 
ส่ิงแวดลอ้ม ประชำกรสัตว ์หรือสุขภำพ(USAID, 2013) จำกกำรศึกษำเหล่ำน้ี องคก์ำรเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศสหรัฐฯ (USAID) 
ตั้งเป้ำท่ีจะประเมินประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรป้องกนั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตท่ีค ำแนะน ำของรัฐบำลสหรัฐฯ และควำมเพยีงพอ ท่ีรวมเขำ้ดว้ยกนัไวก่้อนหนำ้น้ี 
กำรทบทวนหลงักำรอนุมตัิ ยงัเปิดโอกำสให้ องคก์ำรเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศสหรัฐฯ (USAID) ไดเ้สริมสร้ำงประสิทธิภำพดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
และสังคมของโครงกำร ดว้ยกำรให้ค  ำแนะน ำในกำรป้องกนัเพิ่มเติม 

กำรศึกษำไดรั้บกำรระบุจำกกำรวิจยัภำคทฤษฎีและภำคสนำม รวมถึงกำรศึกษำวำรสำร กำรสัมภำษณ์มำกกว่ำ 40 คร้ัง กบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
และผูเ้ช่ียวชำญของโครงกำร และกำรสังเกตดำ้นใน และรอบ ๆ พื้นท่ีโครงกำร (ภำพที่ 17) 
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ภำพที่ 17 แสดงตวัแทนจำกองคก์ำรเพือ่กำรพฒันำระหว่ำงประเทศสหรัฐฯ (USAID), กระทรวงกำรคลงัสหรัฐฯ, กองทุนโลกเพือ่ธรรมชำติ ประเทศเนปำล และ 
หรือกองทุนอนุรักษส์ัตวป่์ำแห่งอินเดีย ระหว่ำงกำรตรวจสอบภำคสนำมของกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ไดแ้นะน ำพื้นที่ทำงผ่ำนของสัตวป่์ำบนถนน Narayanghat-Butwal 

ในเดือนมิถุนำยน 2019 เครดิตแก่ กองทุนโลกเพื่อธรรมชำติ ประเทศเนปำล 

ผลกำรศึกษำขององคก์ำรเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศสหรัฐฯ (USAID) (Dear et al., 2019) ท่ีเก่ียวกบัขอ้บกพร่องของโครงกำรคือ 

• แนวทำงโครงกำรส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ไม่เพียงพอ และไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

• กำรส ำรวจสัตวป่์ำก่อนกำรก่อสร้ำง ไม่ไดอ้อกแบบมำเพื่อระบุพื้นท่ีท่ีเหมำะสม ตวัเลข และกำรออกแบบมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ 
เพื่อปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีเหมำะสมท่ีสุด 

• กำรระบำยน ้ำบริเวณทำงขำ้มออกแบบมำส ำหรับอุทกวิทยำ แต่อำจกลำยเป็นทำงผ่ำนของสัตวป่์ำ 
ซ่ึงไม่ไดรั้บกำรตรวจสอบว่ำโครงสร้ำงเหล่ำน้ีท ำหนำ้ท่ีเป็นทำงผ่ำนส ำหรับสัตวป่์ำหรือไม ่

• ขอ้เสนอแนะท่ีไดว้ำงแผนไว ้ไม่เป็นไปตำมแนวทำงกำรออกแบบในระดบัสำกล หรือระดบัภูมิภำคส ำหรับประเภทโครงสร้ำง ควำมถี ่ระยะห่ำง ขนำด 
กำรป้องกนั และกำรลดทอนเสียง 

• เงินทุนส ำหรับกำรติดตำม และประเมินผลก่อน และหลงักำรก่อสร้ำงไม่เพียงพอส ำหรับงบประมำณโครงกำร 

• กำรสูญเสียถ่ินท่ีอยูอ่ำศยัไมไ่ดรั้บกำรพิจำรณำในขอ้เสนอแนะส ำหรับกำรป้องกนั 

• ไม่มผีูเ้ช่ียวชำญดำ้นนิเวศวิทยำทำงถนนให้ขอ้มูล หรือก ำกบัดูแลโดยตรง 

• งบประมำณโครงกำรน่ำจะไม่เพียงพอ ท่ีจะสร้ำงกำรป้องกนัท่ีเหมำะสม 
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กำรด ำเนินกำรปกป้องและผลท่ีได้ 

กำรตรวจสอบและกำรวจิยั 

โครงกำรเร่ิมก่อสร้ำงในส่วนแรกช่วงตน้ปี 2020 (ภำพที่ 18) ไม่มีกำรตรวจสอบ หรือกำรวิจยัในขณะท่ีเขยีนน้ี อยำ่งไรก็ตำม กำรตรวจสอบกำรยำ้ยถ่ินของสัตวป่์ำ 
(กบัดกักลอ้ง) และกำรส ำรวจกำรเสียชีวิตบนทอ้งถนน มีกำรวำงแผนส ำหรับส่วนท่ียงัไม่ไดส้ร้ำง (ก่อนกำรก่อสร้ำง) และส่วนท่ีอยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
(ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง) 

หลงัจำกรำยงำนของหน่วยงำนเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศสหรัฐฯ (USAID) ถูกเผยแพร่ 
ขอ้มูลจำกกำรศึกษำเก่ียวกบัสัตวป่์ำไดรั้บกำรวิเครำะห์ใหม่ในกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBA) 
เพื่อตรวจสอบและยืนยนัควำมเหมำะสมของต ำแหน่ง กำรออกแบบ และจ ำนวนทำงลอดของสัตวป่์ำ (Karki, 2020) 
งำนน้ีส่งผลให้เกิดขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักลยทุธ์กำรบรรเทำผลกระทบใหม่ โดยมีทำงลอดของสัตวป่์ำ 112 ทำง 
(มีขนำดแตกต่ำงกนัไปตั้งแต่ขนำดเล็กไปจนถึงใหญ่มำก) และสะพำนลอยส ำหรับสัตวป่์ำ 2 แห่ง (กวำ้ง 50 ม.) ตำมมำตรำ 115 กม. ของทำงขำ้มสำย 
Narayanghat - Butwal กลยทุธ์กำรบรรเทำผลกระทบท่ีแนะน ำรวมกบัโครงสร้ำงกำรระบำยน ้ำท่ีมีอยูจ่  ำนวนมำก 
ซ่ึงอยูใ่นแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัของพื้นท่ีป่ำท่ีมีควำมส ำคญั ซ่ึงสำมำรถปรับปรุงเพื่อรองรับกำรเดินเทำ้ของสัตวป่์ำ (ภำพที่ 19) 

 

ภำพที่ 18 แสดงกำรก่อสร้ำงเร่ิมขึ้นจำกกำรก ำจดัพืชพรรณบนทำงขวำของทำงบนถนน 2 เลนระหว่ำง Narayanghat และ Butwal (NB) เครดิตแก ่Anthony P. Clevenger. 
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ภำพที่ 19 แสดงสะพำนที่มีทำงลอดคู่ขนำนที่มีอยูใ่นปัจจุบนัมีศกัยภำพเป็นทำงผ่ำนของสัตวป่์ำอยำ่งจ ำกดั โครงสร้ำงน้ีมีกำรวำงแผน เพื่อแทนที่ดว้ยสะพำนรองช่วงเดียวสูง 6 ม. และกวำ้ง 16 ม. 

เครดิตแก ่Anthony P Clevenger 

ส ำเร็จ หรือ ลม้เหลว? 

เร่ิมแรก โครงกำรลม้เหลวในกำรประเมินผลกระทบดำ้นลบต่อสัตวป่์ำอยำ่งเพียงพอ และพฒันำกลยทุธ์กำรบรรเทำผลกระทบอยำ่งเขม้งวดอยำ่งเหมำะสม 
โดยอิงจำกกำรวิจยัภำคสนำมก่อนกำรก่อสร้ำง และแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุด ค ำขอระงบักำรก่อสร้ำงของหน่วยงำนเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศสหรัฐฯ (USAID) 
ส่งผลให้โครงกำรล่ำช้ำ และอนุญำตให้กรมถนนของเนปำล (DoR) และ ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) ประเมินผลกระทบของโครงกำรใหม่ 
และพฒันำกลยทุธ์บรรเทำผลกระทบท่ีครอบคลุมมำกขึ้น โดยผสมผสำนทั้งขอ้มูลภำคสนำม และแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดระดบัสำกล ในทำ้ยที่สุด 
กำรปฏิบตัิดงักล่ำวไดป้รับปรุงขีดควำมสำมำรถในเนปำล เพื่อจดักำรกบัผลกระทบของทำงหลวง 4 เลนอยำ่งเพียงพอต่อสัตวป่์ำ 
และควำมจ ำเป็นในกำรเช่ือมต่อแหล่งท่ีอยูอ่ำศยั ควำมสำมำรถท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีกำรพฒันำ กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBA) 
กำรออกแบบกำรศึกษำสัตวป่์ำท่ีดีขึ้น วิธีกำรรวบรวมขอ้มูลสัตวป่์ำท่ีไดรั้บกำรปรับปรุง กำรวิเครำะห์คุณภำพสูงขึ้น 
และกำรใชข้อ้มูลน้ีในกำรปกป้องสัตวป่์ำท่ีมีควำมหมำยมำกขึ้น 

บทเรียนท่ีไดรั้บ 

ในขั้นตน้ กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงกำรถนนสำย Narayanghat - Butwal (DoR, 2016) ไดร้วมกำรระบุโครงสร้ำงกำรท ำงำน 5 
แบบ (กำรระบำยน ้ำ และทำงเดินของสัตวป่์ำ) ในโครงสร้ำงเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรผ่ำนท่ีปลอดภยั โดยมีกลุ่มสัตวป่์ำหลำกหลำยสำยพนัธุข์ำ้มทำงหลวง 
โดยประกอบดว้ยท่อระบำยน ้ำ 2 จุด และสะพำนยอ่ย/สะพำนเล็ก 3 แห่ง ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณทำงเดินของสัตวป่์ำท่ีระบุได ้6 แห่ง ในระยะทำง 53 กม. 
ของแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัของเสือโคร่ง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยโครงกำรถนนส่วนทำงรถไฟ Narayanghat - Butwal (NB) 
ซ่ึงโดยเฉล่ียจะมีโครงสร้ำงทำงเดินของสัตวป่์ำเพียง 1 แห่งต่อท่ีอยูอ่ำศยัท่ีเป็นป่ำ 10.6 กม. 

กลยทุธ์เพื่อบรรเทำปัญหำถนนส่วนทำงรถไฟ Narayanghat - Butwal (NB) ฉบบัแกไ้ข สะทอ้นให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ร่วมกนัของกรมถนนของเนปำล (DoR) และ 
ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) ในกำรพฒันำแนวทำงท่ีครอบคลุมมำกขึ้นในกำรรักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
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กำรประเมินโครงสร้ำงกำรระบำยน ้ำตำมแผน ขึ้นอยูก่บัเกณฑก์ำรออกแบบ 4 ขอ้ท่ีพจิำรณำถึงโครงสร้ำงทำงผ่ำนของสัตวป่์ำท่ีมีประสิทธิภำพ กล่ำวคือ (Asian 
Development Bank, 2019b) (1) กำรเปิดโครงสร้ำง (2) ขนำดโครงสร้ำง (3) ประเภทโครงสร้ำง และ (4) ระยะห่ำงของโครงสร้ำง 

กลยทุธ์กำรลดผลกระทบท่ีแกไ้ขแลว้น้ี สะทอ้นให้เห็นถึงวิวฒันำกำรอยำ่งรวดเร็วของกำรใชง้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสีเขียวท่ีมีประสิทธิภำพในเอเชีย 
เพื่อปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในช่วง 5 ปีท่ีผ่ำนมำ รำยงำนกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ไดรั้บกำรตีพิมพใ์นปี 2016 
เมื่อไม่มแีนวทำงหรือประสบกำรณ์ในประเทศเนปำล หรือภูมิประเทศในเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) ท่ีจะจดักำรกบัผลกระทบบนทำงหลวง 4 
เลนต่อกำรเสียชีวิตของสัตวป่์ำ และกำรเช่ือมต่อท่ีอยูอ่ำศยัอยำ่งเพียงพอ นบัตั้งแต่นั้นมำธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB), สถำบนัสัตวป่์ำแห่งอินเดีย (WII) 
และ กองทุนโลกเพื่อธรรมชำติ - เนปำล (WWF) ไดพ้ฒันำแนวทำงปฏิบตัิดงักล่ำวขึ้น ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นแนวทำงพื้นฐำน และจะไดรั้บกำรปรับปรุงดว้ยกำรวิจยัเพิ่มเตมิ 
และกำรติดตำมโครงกำรขนส่งในอนำคต 

กรณีศึกษำน้ี แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคญัของควำมมุ่งมัน่ และควำมสำมำรถในทอ้งถ่ินของผูถื้อประโยชน์ร่วม ในโครงกำรในกำรวำงแผน ออกแบบ 
และด ำเนินมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ อีกบทเรียนหน่ึง คือควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลภำยนอก 
และคุณค่ำของแนวทำงเฉพำะระดบัประเทศหรือระดบัภูมิภำคในกำรระบุโครงกำรต่ำง ๆ ในขั้นตอนกำรวำงแผน และออกแบบ 

ขอ้มูลกำรติดต่อ 

Karma Yangzom, ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB): kyangzom@adb.org 

Dr. Jhamak Karki ท่ีปรึกษำดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB): jbkarki@gmail.com 

Norris Dodd, ท่ีปรึกษำดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB): doddnbenda@cableone.net 

Pramod Neupane, กองทุนโลกเพื่อธรรมชำติ-เนปำล: pramode.neupane@wwfnepal.org 
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กรณีศึกษำท่ี 6 เส้นทำงรถไฟ: เส้นทำงรถไฟสำยตะวนัออก-ตะวนัตก (เนปำล) 

ขอ้มูลพื้นฐำน 

รูปแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น: เส้นทำงรถไฟ 

ประเทศ: เนปำล 

ช่ือโครงกำร/ท่ีตั้ง: เส้นทำงรถไฟสำยตะวนัออก-ตะวนัตก สำย Chitwan-Parsa  

ผูเ้สนอ: รัฐบำลเนปำล 

กำรวำงแผนและนโยบำยกำรป้องกนัภยั 

กำรประเมินผลกระทบ 

เส้นทำงรถไฟสำยตะวนัออก - ตะวนัตกเป็นเส้นทำงรถไฟรำงเดียวท่ีวำงแผนไว ้ซ่ึงจะวิ่งเป็นระยะทำง 945 กม. ขำ้มประเทศเนปำล ผ่ำนเขตอนุรักษเ์ทไร 
อำร์ค (TAL) 24 เขต รถไฟสำยน้ีเป็นหน่ึงในล ำดบัควำมส ำคญัระดบัชำตขิองเนปำล และจะเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ำยรถไฟทรำนส์เอเชีย 
ซ่ึงรัฐบำลเนปำลลงนำมในฐำนะผูถื้อประโยชน์ร่วมในปี 2006 และอนุมตัิในปี 2012 โครงกำรน้ีบริหำรจดักำรโดยกรมรถไฟ (DoRW) 
ภำยใตก้ระทรวงโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำยภำพ และกำรขนส่ง รัฐบำลเนปำลไดด้ ำเนินกำรศึกษำควำมเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้ส ำหรับทำงรถไฟในปี 2010 
เพื่อก ำหนดต ำแหน่งท่ีเหมำะสมท่ีสุด นอกจำกน้ี ยงัมีกำรตรวจสอบเส้นทำงทำงเลือกโดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรก่อสร้ำง เศรษฐกิจ ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
และกำรเขำ้ถึงของประชำกรในทอ้งถ่ินไปยงัสถำนีรถไฟ 

ส่วนหน่ึงของกำรจดัแนวทำงรถไฟ (Simara to Tamsariya) ท่ีตดัโดยตรงผ่ำนอุทยำนแห่งชำติ Chitwan (CNP) องคก์ำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
และวฒันธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) และอุทยำนแห่งชำต ิParsa ท่ีอยูใ่กลเ้คียง (PNP; ภำพที่ 20) ภูมิประเทศเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) และ 
พื้นท่ีคุม้ครอง ของอุทยำนแห่งชำติ Chitwan (CNP) และ อุทยำนแห่งชำติ Parsa (PNP) มีสัตวป่์ำมำกมำยหลำยชนิด ซ่ึงมีควำมหลำกหลำยมำกท่ีสุดในเนปำล เขต 
Chitwan-Parsa ยงัเป็นภูมิประเทศท่ีมีเสือโคร่งหนำแน่น และปัจจุบนัยงัไม่มีกำรตดัแยกโดยโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) คณะกรรมกำรมรดกโลก (WHC) 
มีควำมกงัวลว่ำ กำรก่อสร้ำงและกำรด ำเนินงำนของทำงรถไฟสำยตะวนัออก-ตะวนัตก 
จะส่งผลกระทบต่อกำรเช่ือมต่อแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัส ำหรับประชำกรสัตวป่์ำท่ีมีควำมส ำคญัระดบัภูมิภำค และส่งผลกระทบต่อ “คณุค่ำสำกลท่ีโดดเด่น” 
ของพื้นท่ีในเชิงลบ องคก์ำรอนำมยัโลกจึงขอให้ระงบักำรก่อสร้ำงทั้งหมดจนกว่ำ กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) จะแลว้เสร็จ (World Heritage 
Convention, 2014) เป็นท่ีทรำบว่ำ กรมอุทยำนแห่งชำติ และกำรอนุรักษสั์ตวป่์ำของเนปำล (DNPWC) 
ไดค้ดัคำ้นกำรจดัแนวทำงดงักล่ำวผ่ำนคณะกรรมกำรมรดกโลก (WHC) ขอเพิม่เติมวำ่ควรพจิำรณำทำงเลือกอ่ืนเพิ่มเติม 
เน่ืองจำกกำรจดัแนวทำงเลือกทั้งหมดผ่ำนอุทยำนดว้ย (Van Merm & Talukdar, 2016; World Heritage Convention, 2014) 
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ภำพที่ 20 แสดงแนวเส้นทำงรถไฟสำยตะวนัออก-ตะวนัตกที่เสนอในพื้นที่อุทยำน Chitwan-Parsa  ก่อนหนำ้น้ีส่วนทำงรถไฟน้ีมีกำรวำงแผนผ่ำนอุทยำนแห่งชำติ Chitwan (สำยสีม่วง) 
แต่ต่อมำไดป้รับแนว (สำยสีแดง) ห่ำงจำกอุทยำนตำมกำรจดัแนวทำงหลวงมเฮนดรำ ทีอ่ยูต่ิดกนัจำกเมือง Hetauda ไปยงั Chitwan 

ส่วนที่ปรับเปลี่ยนใหม่น้ีอยูภ่ำยใตข้ั้นตอนกำรเตรียมรำยงำนโครงกำรอยำ่งละเอียด เครดิตแก ่กองทุนโลกเพือ่ธรรมชำติ ประเทศเนปำล 

รำยช่ือสตัวท่ี์ถูกคุกคำมของ IUCN หรือ สตัวส์ำยพนัธุ์ท่ีมีควำมส ำคญัต่อระบบนิเวศ 

เสือโคร่งเบงกอล (Panthera tigris tigris), ชำ้งเอเชีย (Elephas maximus), แรดนอเดียว (Rhinoceros unicornis), เสือดำว (Panthera pardus) 

ค ำแนะน ำส ำหรับกำรประเมินผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 

ในปี 2016 กำรอภิปรำยควำมเป็นไปไดใ้นกำรจดัต ำแหน่งเพิ่มเตมิเกิดขึ้นในอุทยำนแห่งชำติ Chitwan (CNP) และมีผูถื้อประโยชน์ร่วมดงัต่อไปน้ีเขำ้ร่วม 

• กรมกำรรถไฟ กระทรวงโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำยภำพและกำรขนส่ง 

• กระทรวงอนุรักษป่์ำ และดิน 

• กระทรวงกิจกำรสหพนัธรัฐ และกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 

• คณะกรรมกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรวำงแผนกำรคลงั 
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• คณะกรรมกำรกำรวำงแผนแห่งชำติ 

• คณะกรรมกำรตุลำกำร 

• DNPWC 

• ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นสัตวป่์ำจำกองคก์ำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติ (IUCN) 

• กองทุนโลกเพื่อธรรมชำติ (WWF) - เนปำล 

หลงัจำกกำรอภิปรำยเหล่ำน้ี มีกำรเสนอแนวโครงสร้ำง 2 แบบ ไดแ้ก่ แนวท่ีตดัผ่ำนอุทยำนแห่งชำติ และอีกแนวท่ีหลีกเล่ียงอุทยำนโดยส้ินเชิง (ภำพที่ 20) 
เจำ้หนำ้ท่ีจำก กรมอุทยำนแห่งชำติ และอนุรักษสั์ตวป่์ำ (DNPWC) แสดงให้เห็นว่ำกำรจดัแนวร่วมผ่ำนอุทยำนแห่งชำติ จะสร้ำงควำมเสียหำยอยำ่งยำวนำน 
และไม่สำมำรถแกไ้ขไดต้่อประชำกรสัตวป่์ำท่ีส ำคญัท่ีสุดของอุทยำน (DNPWC, 2016) จำกมมุมองทำงสังคม 
พบว่ำกำรจดัแนวโครงสร้ำงท่ีหลีกเล่ียงพื้นท่ีอุทยำนจะให้บริกำรชุมชนทอ้งถ่ินในภูมิภำคไดดี้ขึ้น ดว้ยกำรผ่ำนศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกิจท่ีส ำคญักว่ำ ดงันั้น 
แมจ้ะมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เติม ส ำหรับเส้นทำงท่ียำวกว่ำรอบ ๆ อุทยำน แต่ก็มีกำรก ำหนดวำ่กำรจดัแนวทำงเลือกจะให้ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในระยะยำว 
นอกเหนือจำกผลประโยชน์ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (Van Merm & Talukdar, 2016) 

เมื่อพิจำรณำถึงผลประโยชน์ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ ผูถื้อประโยชน์ร่วมเห็นพอ้งกนัว่ำจะมีกำรปรับเปล่ียนทำงรถไฟภำยนอกอุทยำนแห่งชำต ิ
ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงต่อหน่วยต่อกิโลเมตรต ่ำกว่ำส ำหรับกำรตั้งศูนยน์อกพื้นท่ีคุม้ครอง (6.7 ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ) 
เมื่อเทียบกบักำรจดัต ำแหน่งผ่ำนพื้นท่ีคุม้ครอง ตำมกำรประมำณกำรเบ้ืองตน้ของกรมอุทยำนแห่งชำติ และอนุรักษสั์ตวป่์ำ (7.5 ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ) 
มีกำรแนะน ำกำรบรรเทำผลกระทบเพิ่มเติมหลำยประกำรส ำหรับส่วนต่ำง ๆ ของรำงรถไฟในเขตกนัชนของพื้นท่ีคุม้ครอง รวมถึงโครงสร้ำงกำรขำ้มของสัตวป่์ำ 
อุโมงค ์ก ำแพงเสียง และกำรลดควำมเร็วของกำรออกแบบ 

ในปี 2018 กรมอุทยำนแห่งชำติ และอนุรักษสั์ตวป่์ำ (DNPWC) ไดแ้สดงควำมสนใจ เพื่อบริกำรให้ค  ำปรึกษำ น ำกำรส ำรวจ กำรออกแบบ 
และกำรจดัท ำรำยงำนโครงกำรโดยละเอียดเพื่อกำรจดัต ำแหน่งทำงเลือก ขณะน้ีเรียกว่ำรูปแบบ Nijgadh-Hetauda-Bharatpur (DoRW, 2018) ในปี 2021 
ยงัคงมีกำรจดัเตรียมกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส ำหรับส่วนน้ี 

ตั้งแต่ปี 2018 กรมอุทยำนแห่งชำต ิและอนุรักษสั์ตวป่์ำ (DNPWC) ไดม้ีส่วนร่วมกบัโครงกำรน้ีบริหำรจดักำรโดยกรมรถไฟ (DoRW) อยำ่งต่อเน่ือง 
เก่ียวกบักำรจดัแนวโครงสร้ำงใหม่ เพื่อใหแ้น่ใจว่ำกระบวนกำรทำงนิเวศวิทยำภำยนอกอุทยำนจะไดรั้บกำรอนุรักษไ์วเ้ช่นกนั ในกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำน 
และองคก์รระหว่ำงประเทศ เช่น องคก์ำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติ (IUCN) และ โครงกำรกองทุนโลกเพื่อธรรมชำติ (WWF), กรมอุทยำนแห่งชำติ 
และอนุรักษสั์ตวป่์ำ (DNPWC) ไดจ้ดัโครงกำร “โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น และกำรอนุรักษสั์ตวป่์ำ” ท่ีเมืองกำฐมำณฑุในปี 2018 (DNPWC, 2018) 
งำนน้ีเป็นกำรรวมตวักนัของหน่วยงำนต่ำง ๆ ของรัฐบำล รวมทั้งกรมกำรรถไฟ และถนน ให้โอกำสในกำรแบ่งปันควำมเช่ียวชำญดำ้นเทคนิค 
และแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดในกำรบรรเทำผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีมีต่อสัตวป่์ำ กรมอุทยำนแห่งชำติ และกำรอนุรักษสั์ตวป่์ำ (DNPWC) 
ไดผ้ลกัดนัให้มมีำตรกำรบรรเทำผลกระทบ เช่น ทำงลอด และสะพำนลอย เพื่อรักษำควำมเช่ือมโยงระหว่ำงอุทยำนกบัแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัอื่น ๆ(DNPWC, 
2021) 

กำรป้องกนัท่ีพอเพียง  

เน่ืองจำกโครงกำรน้ียงัอยูใ่นช่วงกำรวำงแผนขั้นตน้ จึงไมม่ีกำรเสนอมำตรกำรป้องกนัอยำ่งเป็นทำงกำร (ภำพที่ 21) 
แมว้่ำกำรจดัแนวโครงสร้ำงจะไม่ผ่ำนอุทยำนอีกต่อไป กรมอุทยำนแห่งชำติ และกำรอนุรักษสั์ตวป่์ำ (DNPWC) 
ยงัคงปรึกษำกบัผูเ้ช่ียวชำญเพื่อลดกำรชนกนัของสัตวป่์ำ และเพื่อลดกำรหยดุชะงกัของกำรขำ้มเขตของประชำกรสัตวป่์ำท่ีกระจำยเขำ้ และออกจำกอุทยำนแห่งชำต ิ
Chitwan และ Parsa ไปยงั แหล่งท่ีอยูอ่ำศยัของ Churiya และ Mid-Hill ควำมกงัวลนั้นสูงมำก โดยเฉพำะบริเวณใกลก้บัเมือง Bharatpur 
โดยเส้นทำงรถไฟจะแบ่งทำงเดินสัตวป่์ำใน Barandabhar ท่ีส ำคญัอยำ่งยิง่ และจะผ่ำนบริเวณทะเลสำบ Beeshazari 
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ำท่ีส ำคญัซ่ึงถูกก ำหนดให้เป็นพื้นท่ี Ramsar 
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ภำพที่ 21 แสดง ก (A) เขือ่นที่สร้ำงจำกรำงรถไฟตำมที่เห็นในส่วน Bardibas ของรถไฟไฟฟ้ำ Mechi Mahakali ข (B) ท่อระบำยน ้ำที่ออกแบบ และติดตั้งเพื่อวตัถุประสงคท์ำงอุทกวิทยำ เครดิตแก่ 
Pramod Neupane, กองทุนโลกเพือ่ธรรมชำติ ประเทศเนปำล 

กำรด ำเนินกำรปกป้องและผลท่ีได้ 

กำรตรวจสอบและกำรวจิยั 

ไม่มีกำรตรวจสอบ หรือกำรวิจยัหลงักำรก่อสร้ำงเกิดขึ้นเน่ืองจำกโครงกำรยงัอยูใ่นช่วงกำรวำงแผนขั้นตน้ อยำ่งไรก็ตำม กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
(EIA) และ กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBA) มีขอ้เสนอแนะให้ติดตำม และวิจยัเก่ียวกบัประสิทธิภำพของมำตรกำรป้องกนัท่ีจะน ำไปใช้ 

ส ำเร็จ หรือ ลม้เหลว? 

กำรพิจำรณำกำรจดัแนวโครงสร้ำงเดิม และกำรตดัสินใจขั้นสุดทำ้ยในกำรเปล่ียนเส้นทำงรถไฟรอบอุทยำนแห่งชำติ Chitwan และอุทยำนแห่งชำติ Parsa 
เพื่อหลีกเล่ียงท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญั ควรถือว่ำประสบควำมส ำเร็จในกำรอนุรักษ์ ควำมร่วมมือของผูถื้อประโยชน์ร่วม 
และกำรทบทวนแนวทำงทำงเลือกมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งต่อควำมสอดคลอ้งกนั 
ซ่ึงกำรจดัแนวโครงสร้ำงร่วมดงักล่ำวจะส่งผลเสียนอ้ยท่ีสุดต่อพื้นท่ีท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง รวมทั้งประชำกรเสือโคร่งดว้ย 

กล่ำวถึงกำรจดัแนวท่ีปรับปรุงแลว้ โครงกำรยงัอยูใ่นขั้นตอนกำรวำงแผน ดงันั้นจึงยงัไมม่ีกำรสร้ำงระบบป้องกนั กำรติดตำมและกำรวิจยัหลงักำรก่อสร้ำง 
จะตอ้งด ำเนินกำรเพื่อประเมินควำมส ำเร็จ หรือควำมลม้เหลวของโครงกำร 

บทเรียนท่ีไดรั้บ 

กรณีศึกษำน้ีเป็นหน่ึงในตวัอยำ่งไมก่ี่ตวัอยำ่งในเอเชีย ท่ีมีกำรน ำส่วนพื้นท่ี "หลีกเล่ียง" ของล ำดบัชั้นกำรบรรเทำผลกระทบมำใช้ (หลีกเล่ียง ท ำให้เกิดนอ้ยที่สุด 
คืนค่ำควำมเสียหำย ชดเชย)  โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) สำมำรถมีผลกระทบถำวรต่อสำยพนัธุ์ และระบบนิเวศ 
และบำงโครงกำรหลีกเล่ียงพื้นท่ีท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง และประชำกรสัตวป่์ำใกลสู้ญพนัธุ์อยำ่งมำก 

อุทยำนแห่งชำติ Chitwan-Parsa ของกำรรถไฟสำยตะวนัออก-ตะวนัตก แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรวำงแผนเชิงรุก และควำมร่วมมือกนั 
กำรประสำนงำนระหว่ำงผูพ้ฒันำโครงกำรหรือผูส้นบัสนุน และผูถื้อประโยชน์ร่วม ดำ้นกำรอนุรักษ ์มีควำมส ำคญัต่อโครงกำรรถไฟท่ีย ัง่ยืนทำงนิเวศวิทยำ 
ตวัอยำ่งน้ีแสดงให้เห็น 2 ประเด็นท่ีส ำคญั ในกำรเขำ้ถึงควำมส ำเร็จ กล่ำวคือ 

• จ ำเป็นตอ้งมีกำรเตรียมตวัอยำ่งดี เพื่อรวบรวมขอ้มูลภำคสนำมท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงแรกของขั้นตอนกำรวำงแผน เพื่อให้สำมำรถระบุกำรวำงแผน 
และออกแบบโครงกำรให้ผ่ำนต่อกำรมีผลกระทบต่อพื้นท่ีท่ีมีขอ้กงัวลในกำรอนุรักษสู์ง และแหล่งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
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• กำรปรึกษำผูถื้อประโยชน์ร่วมท่ีหลำกหลำย จะตอ้งเกิดขึ้นก่อนกำรตดัสินใจใด ๆ เก่ียวกบัควำมสอดคลอ้งเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้น 
ต่อพื้นท่ีท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง และควำมกงัวลในกำรอนุรักษส์ำยพนัธุ์ 

กำรรถไฟสำยตะวนัออก-ตะวนัตกในเนปำล จะเป็นตวัอยำ่งให้กบัโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อื่น ๆ ในเอเชีย 
และให้กำรสนบัสนุนทำงเลือกในกำรหลีกเล่ียงโครงกำรท่ีมีควำมเส่ียงสูง ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลกระทบระยะยำวต่อสำยพนัธุข์องกำรอนุรักษแ์ละระบบนิเวศ 
รวมถึงพื้นท่ีคุม้ครองท่ีมคีวำมส ำคญัอยำ่งยิง่ยวด 

ขอ้มูลกำรติดต่อ 

Pramod Neupane, กองทุนโลกเพื่อธรรมชำติ ประเทศเนปำล: pramod.neupane@wwfnepal.org 

Gokarna Jung Thapa, กองทุนโลกเพื่อธรรมชำติ ประเทศเนปำล:  gokarna.thapa@wwfnepal.org 

Hari Bhadra Acharya นกันิเวศวิทยำจำกกรมอุทยำนแห่งชำติ และกำรอนุรักษสั์ตวป่์ำ (DNPWC): hbacharya07@gmail.com 
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กรณีศึกษำท่ี 7 เศรษฐศำสตร์: สำยไฟฟ้ำ: โครงกำรสำยส่งไฟฟ้ำขำ้มฟำก เกำะชวำ - เกำะบำหลี แรงดนั 500 กิโลโวลต ์(อินโดนีเซีย) 

ขอ้มูลพื้นฐำน 

รูปแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น: สำยไฟฟ้ำ 

ประเทศ: อินโดนีเซีย 

ท่ีตั้ง (จงัหวดั/รัฐ): เกำะชวำ - เกำะบำหลี  

ช่ือโครงกำร: โครงกำรสำยส่งไฟฟ้ำขำ้มฟำกเกำะชวำ - เกำะบำหลี แรงดนั 500 กิโลโวลต ์(อินโดนีเซีย) 

ผูเ้สนอ: Perusahaan Listrik Negarat (PLN) (บริษทัไฟฟ้ำแห่งรัฐ ประเทศอินโดนีเซีย) และ ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย; ADB (สถำบนัสินเช่ือ) 

บทน ำสู่โครงกำรและเคร่ืองมือทำงเศรษฐกิจ 

เกำะบำหลีเป็นหน่ึงในจุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเท่ียวท่ีส ำคญัท่ีสุดในอินโดนีเซีย และดว้ยเหตุน้ี 
เศรษฐกิจของบำหลีมีส่วนส ำคญัต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศอยำ่งมำก (Asian Development Bank, 2021) ปัจจุบนั บำหลีประสบปัญหำไฟฟ้ำตก 
และไฟฟ้ำดบับ่อยคร้ัง เน่ืองจำกอตัรำไฟฟ้ำส ำรองอยูใ่นระดบัต ่ำ และปัญหำขอ้จ ำกดัในกำรส่งผ่ำนไฟฟ้ำ ระบบไฟฟ้ำของบำหลีเช่ือมโยงกบัรูปแบบ Java Grid 
ดว้ยสำยเคเบิล 150-กิโลโวลต ์ใตท้ะเล 4 เส้น โดยมีก ำลงักำรผลิตติดตั้งเพื่อถ่ำยโอน 400 เมกะวตัต ์(MW) แต่ควำมสำมำรถของสำยส่งไฟฟ้ำเหล่ำน้ีไม่ดีนกั 
ท่ีผ่ำนมำ นอกเหนือจำกระบบน้ีแลว้ บำหลียงัผลิตกระแสไฟฟ้ำผ่ำนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำดว้ยน ้ำมนัดีเซล (โรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อน) อยำ่งไรก็ตำม 
กำรใชน้ ้ ำมนัดีเซลถูกจ ำกดัในปี 2013 เน่ืองจำกทำงรำชกำรไดป้ระกำศให้บำหลีเป็นพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม เพื่อปรับปรุงระบบจ่ำยไฟฟ้ำในบำหลี 
ทำงเลือกท่ีดีท่ีสุด ตำมที ่Perusahaan Listrik Negarat (PLN)(Perusahaan Listrik Negarat, 2013) กล่ำว 
คือกำรเสริมควำมแขง็แกร่งให้กบัระบบส่งไฟฟ้ำระหว่ำงเกำะชวำ - เกำะบำหลี 

โครงกำรส่งก ำลงัไฟฟ้ำเกำะชวำ - เกำะบำหลี 500 กิโลโวลต ์มีกำรเสนอขึ้นในปี 2009 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้ำงสำยไฟฟ้ำแรงสูงพิเศษระยะทำง 220 กม. 
ระหว่ำงเกำะชวำ - เกำะบำหลี โดยมีก ำลงัส่ง 1,500 เมกะวตัต ์โครงกำรน้ียงัมีเป้ำหมำยท่ีจะขยำยสถำนียอ่ย 500/150 กิโลโวลตใ์นเกำะชวำตะวนัออก 
สร้ำงสถำนียอ่ย 500/150 กิโลโวลตใ์หม่ในเกำะบำหลี และปรับปรุงสถำนียอ่ย 150/20 กิโลโวลต ์11 แห่ง (ภำพที่ 22และ ภำพที ่23) 
โครงกำรน้ียงัรวมถึงกำรให้ค  ำปรึกษำเพื่อสนบัสนุนกำรบริหำรโครงกำรในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง กำรป้องกนั และกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
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ภำพที่ 22 แสดงต ำแหน่ง และค ำอธิบำยของส่วนประกอบ 1 ถึง 6 ของโครงกำรเกำะชวำ - เกำะบำหล ี500 กิโลโวลต ์แหลง่ที่มำ: ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) อินโดนีเซีย: 

โครงกำรสำยส่งไฟฟ้ำขำ้มฟำกแรงดนั 500 กิโลโวลต ์เกำะชวำ - เกำะบำหล ีรำยงำนสมบูรณ์ กุมภำพนัธ์ 2021 
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ภำพที่ 23 แสดงต ำแหน่ง และค ำอธิบำยของส่วนประกอบ 7 โครงกำรเกำะชวำ - เกำะบำหล ี500 กิโลโวลต ์แหลง่ที่มำ: ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) อินโดนีเซีย: 

โครงกำรสำยส่งไฟฟ้ำขำ้มฟำกแรงดนั 500 กิโลโวลต ์เกำะชวำ - เกำะบำหล ีรำยงำนสมบูรณ์ กุมภำพนัธ์ 2021 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำเกำะชวำ - เกำะบำหลี 500 กิโลโวลต ์ไดรั้บเลือกให้เป็นกรณีศึกษำดว้ยเหตผุล 3 ประกำร ประกำรท่ี 1 
กำรจดัแนวสำยไฟฟ้ำอยูใ่กลก้บัอุทยำนแห่งชำติ 2 แห่ง ไดแ้ก่ อุทยำนแห่งชำต ิBaluran และอุทยำนแห่งชำติ Bali Barat 
ซ่ึงหมำยควำมว่ำอำจมีผลกระทบต่อสัตวป่์ำและจ ำเป็นตอ้งมีกำรป้องกนั (ภำพที่ 24) ประกำรท่ี 2 คือควำมพร้อมใชง้ำนของขอ้มูล ในปี 2016 
ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (หน่ึงในผูใ้ห้ทุนของโครงกำรน้ี) ไดด้ ำเนินกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
เพื่อประเมินนโยบำยกำรป้องกนัของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) ประจ ำปี 2009 
กำรวิเครำะห์แสดงให้เห็นควำมส ำคญัของรำยงำนส ำหรับตน้ทุนทำงออ้ม กบัฝ่ำยที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงกำร 
และประโยชน์ของกำรใชม้ำตรกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้มในกำรประเมินโครงกำรแบบดั้งเดิม เหตุผลประกำรท่ี 3 
เน่ืองจำกกำรวิเครำะห์ของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) โครงกำรเกำะชวำ - เกำะบำหลี 
เป็นตวัอยำ่งท่ีดีในกำรแสดงผลประโยชน์ทำงกำรเงินอยำ่งชดัเจน ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม 
ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) ประมำณกำรว่ำผลประโยชน์จำกกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มท่ีด ำเนินกำรในโครงกำรน้ีเท่ำกบั 3.9 ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ 
ในระยะเวลำ 10 ปี (Asian Development Bank, 2016)  
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กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ท่ีด ำเนินกำรโดยธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) ไม่เป็นไปตำมกำรประเมินโครงกำรเชิงธุรกิจแบบดั้งเดิม 
ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) ค ำนวณมูลค่ำ1สุทธิปัจจุบนัของโครงกำรเกำะชวำ - เกำะบำหลี รวมถึงตน้ทุน 
และผลประโยชน์ของผลกระทบทำงออ้มต่อบุคคลท่ี 3 ท่ีเกิดจำกโครงกำรและประโยชน์ของกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มท่ีด ำเนินกำรโดยโครงกำร (Asian 
Development Bank, 2016) โดยทัว่ไป ตวัแปรเหล่ำน้ีจะไม่รวมอยูใ่นกำรค ำนวณมลูค่ำสุทธิปัจจุบนัของโครงกำร จริง ๆ แลว้ 
เมื่อประเมินควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรเกำะชวำ - เกำะบำหลี 500 กิโลโวลต ์ในปี 2009 PLN ไมไ่ดค้  ำนึงถึงตวัแปรเหล่ำน้ีในกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได ้

กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ 

กำรวิเครำะห์ท่ีด ำเนินกำรโดยธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) เป็นกำรวิเครำะห์ตน้ทุน และผลประโยชน์ของโครงกำรเกำะชวำ - เกำะบำหลี ก ำลงั 500 
กิโลโวลต ์(Asian Development Bank, 2016) มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ 4 ขั้นตอนตำมดำ้นล่ำง (กำรค ำนวณทั้งหมดถือเป็นช่วงเวลำ 10 ปี) กล่ำวคือ 

1. กำรค ำนวณมูลค่ำสุทธิปัจจุบนั โดยค ำนึงถึงตน้ทุนทำงกำรเงิน และผลประโยชน์ของโครงกำร  

2. กำรหำปริมำณส่ิงภำยนอกเชิงลบท่ีเกิดจำกโครงกำรในแง่ของกำรเงิน  

3. กำรค ำนวณผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 2 ประกำร และ 

4. กำรรวมค่ำทั้งหมด และค ำนวณมูลค่ำสุทธิปัจจุบนัของโครงกำรท่ีปรับปรุง  

ในขั้นตอนแรก ตน้ทุนประกอบดว้ยกำรลงทุนเร่ิมแรกและตน้ทุนกำรด ำเนินงำน และกำรบ ำรุงรักษำ ในกรณีของโครงกำรน้ี 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มจะน ำมำพิจำรณำในขั้นตอนน้ีดว้ย ค่ำใชจ้่ำยทั้งหมดประมำณ 2,282 ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ 
โดยวดัผลประโยชน์ในรูปของรำยได ้จำกกำรใชไ้ฟฟ้ำเป็นจ ำนวนเงิน 2,470 ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ โดยกำรหกัค่ำใชจ้่ำยออกจำกผลประโยชน์ 
ผูเ้ขียนค ำนวณว่ำมูลค่ำสุทธิปัจจุบนัเป็นบวก และมีค่ำเท่ำกบั 188 ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ  

ในขั้นตอนท่ี 2 พจิำรณำปัจจยัภำยนอกเชิงลบ 2 ประกำร ประกำรท่ี 1 คือควำมจ ำเป็นในกำรเปล่ียนเส้นทำงกำรบินของสำยกำรบินเพื่อหลีกเล่ียงสำยส่งไฟฟ้ำ 
ผูเ้ขียนคำดว่ำกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวจะเพิ่มระยะทำงบินโดยเฉล่ีย 5% ซ่ึงกำรเพิ่มขึ้นน้ีจะแสดงถึงตน้ทุนท่ีเพิ่มเติมส ำหรับสำยกำรบินในประเทศจ ำนวน 
822,900 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ ต่อปีหรือ 15 ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ ในระยะเวลำ 10 ปี ปัจจยัภำยนอกเชิงลบประกำรท่ี 2 
คือกำรสูญเสียรำยไดอ้นัเน่ืองมำจำกกิจกรรมกำรท่องเท่ียวท่ีลดลงในอุทยำนแห่งชำติ Bali Barat ระหว่ำงขั้นตอนกำรก่อสร้ำงโครงกำร ในกรณีน้ี 
ผูเ้ขียนสันนิษฐำนว่ำรำยไดข้องอุทยำนจะลดลง 5.4% ตำมขนำดของพื้นท่ีท่ีจะไดรั้บผลกระทบ ค่ำใชจ้่ำยภำยนอกน้ีอยูท่ี่ประมำณ 11 ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ 
ในช่วงเวลำของกำรวิเครำะห์ 

 

1  มูลค่ำสุทธิในปัจจุบนั เป็นตวับ่งช้ีท่ีใชใ้นกำรประเมินควำมเป็นไปไดท้ำงกำรเงินของโครงกำร ตวับ่งช้ีน้ี ค ำนวณโดยกำรลบตน้ทนุที่คำดออกจำกผลประโยชน์ที่คำดในแต่ละช่วงเวลำของกำรวิเครำะห์ 
ส่วนต่ำงระหว่ำงตน้ทุน และผลประโยชนจ์ะถูกลดรำคำในแต่ละช่วงเวลำ ดงันั้นค่ำทั้งหมดจะถูกเปรียบเทียบและแปลงเป็นสกุลเงินของปัจจุบนั หำกมูลค่ำสุทธิปัจจุบนัเป็นบวก 
แสดงว่ำโครงกำรมีควำมเป็นไปไดท้ำงกำรเงิน กล่ำวคือมีผลประโยชน์มำกกว่ำตน้ทุน  
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ภำพที่ 24 แสดงสำยไฟฟ้ำตำมแนวอุทยำนแห่งชำติ Baluran ในเกำะชวำตะวนัออก และอุทยำนแห่งชำติ Bali Barat ในเกำะบำหลี แหลง่ที่มำ: ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) อินโดนีเซีย: 

โครงกำรสำยส่งไฟฟ้ำขำ้มฟำกเกำะชวำ - เกำะบำหลี แรงดนั 500 กิโลโวลต ์รำยงำนสมบูรณ์ กุมภำพนัธ์ 2021 

ในขั้นตอนท่ี 3 มีกำรประมำณประโยชน์ของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ 2 มำตรกำร ประกำรท่ี 1 
ผูเ้ขียนหำปริมำณประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดมลพิษทำงอำกำศ ประโยชน์ของกำรมีอำกำศบริสุทธ์ิอยูท่ี่ประมำณ 50,000 
เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ ในระยะเวลำ 10 ปี กำรประมำณค่ำท ำไดโ้ดยใชข้อ้มูลทุตยิภูมิจำกกำรศึกษำท่ีด ำเนินกำรในพื้นท่ีมหำนครจำกำร์ตำ (Asian Development 
Bank, 2016) ประกำรท่ี 2 ผูเ้ขยีนประเมินผลประโยชน์ท่ีมำจำกเงินทุนของ PLN ในโครงกำรอนุรักษท่ี์เรียกว่ำโครงกำรนกขนุทองบำหลี นกขนุทองบำหลี หรือ 
Leucopsar rothschildเป็นนกท่ีหำยำก แต่เป็นท่ีนิยมซ่ึงเป็นตวัน ำโชคของอุทยำนแห่งชำติ Bali Barat องคก์ำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติ (IUCN) 
จดัสำยพนัธุ์น้ีให้อยูใ่นประเภทสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธุ์อยำ่งยิ่ง และอยูภ่ำยใตส้ถำนะกำรคุม้ครองระดบัชำติ และระดบันำนำชำติมำตั้งแต่ปี 1970 
คำดว่ำนกขนุทองบำหลีประมำณ 200 ตวัอำศยัอยูใ่นอุทยำนแห่งชำต ิBali Barat (Asian Development Bank, 2016) จำกยอดรวมน้ีคำดว่ำนก 100 ตวั 
จะไดรั้บผลกระทบจำกเสียง และกำรยำ้ยถ่ินท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรนำนกว่ำ 10 ปี (Asian Development Bank, 2016) ในกรณีน้ี 
เป็นไปไม่ไดท่ี้จะหลีกเล่ียง ดงันั้น PLN จึงโอนทรัพยำกรไปยงัโครงกำรอนุรักษ ์เพื่อเป็นกำรชดเชยและเพื่อเป็นทุนในกำรฟ้ืนฟู 

โครงกำรนกขนุทองบำหลีเร่ิมตน้ในปี 1983 และไดส้นบัสนุนจ ำนวนประชำกรนกป่ำดว้ยกำรปล่อยนกท่ีเล้ียงในกรงขงั 
โครงกำรน้ีเป็นรำกฐำนส ำหรับกำรพฒันำแผนฟ้ืนฟูนกขนุทองบำหลี (Perusahaan Listrik Negarat, 2013) ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (2016) 
ประเมินประโยชน์ของกำรอนุรักษส์ำยพนัธุ์น้ีโดยใชว้ิธีประเมินรำคำในตลำด ผูเ้ขยีนประมำณมูลค่ำ 500 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ /นก 1 ตวั อยำ่งไรก็ตำม 
เป็นมูลค่ำกำรคำดกำรณ์ว่ำรำคำในตลำดของนกขนุทองบำหลีนั้นแตกต่ำงกนัไปตำมจ ำนวนนกท่ีมีอยูใ่นธรรมชำติ จริง ๆ แลว้ 
หน่ึงในเป้ำหมำยหลกัของโครงกำรนกขนุทองบำหลี คือกำรเพิ่มจ ำนวนนกเพื่อลดควำมตอ้งกำรในประเทศ และต่ำงประเทศ เน่ืองจำกมีผูซ้ื้อนกหำยำก 
ยอมจ่ำยมำกขึ้น ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจของโครงกำรน้ีอยูท่ี่ประมำณ 3.8 ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ ในระยะเวลำ 10 ปี  
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ในขั้นตอนท่ี 4 และขั้นตอนสุดทำ้ย ผูเ้ขียนแสดงให้เห็นว่ำมูลค่ำสุทธิปัจจุบนัลดลง 12% จำก 188 ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ เป็น 166 
ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ เมื่อค ำนึงถึงปัจจยัภำยนอกเชิงลบ และกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้ม แมจ้ะมีกำรลดลงน้ี 
มูลค่ำสุทธิปัจจุบนัท่ีปรับแลว้แสดงให้เห็นว่ำโครงกำรยงัคงมีประโยชน์มำกมำยต่อสังคม 
แมว้่ำผลประโยชน์เหล่ำน้ีจะนอ้ยกว่ำกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์เพียงอยำ่งเดียวท่ีจะคำดกำรณ์ไดก็้ตำม  

กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์อยำ่งละเอียด เช่น กำรวิเครำะห์ท่ีด ำเนินกำรโดยธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) 
ควรมีบทบำทส ำคญัในกระบวนกำรตดัสินใจของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีย ัง่ยืน กำรแยก 
และรวมปริมำณภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำรไม่ใช่เร่ืองง่ำยเสมอไป ไม่ว่ำจะบวกหรือลบก็ตำม อยำ่งไรก็ตำม 
กำรค ำนวณมูลค่ำส ำหรับพวกเขำเป็นส่ิงส ำคญัในกำรพิจำรณำว่ำ โครงกำรใดควรไดรั้บกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญั นอกจำกน้ี 
ยงัอำจช้ีให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ และให้ค  ำแนะน ำว่ำมำตรกำรเฉพำะใดมีควำมคุม้ค่ำมำกท่ีสุด 

บทเรียนท่ีไดรั้บ 

กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ท่ีด ำเนินกำรโดยธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) แสดงให้เห็นว่ำกำรป้องกนัท่ีเลือก และน ำไปใชใ้นโครงกำรเกำะชวำ - 
เกำะบำหลี 500 กิโลโวลตไ์ดส้ร้ำงมูลค่ำเชิงบวก กำรวิเครำะห์ตน้ทุน และผลประโยชน์อยำ่งเขม้งวด ซ่ึงรวมอยูใ่นกำรประเมินของโครงกำร 
สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มไม่เพยีงแต่ปกป้องคุณค่ำดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และสัตวป่์ำเท่ำนั้น 
แต่ยงัสำมำรถเพิ่มมูลค่ำสุทธิโดยรวมของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนไดอี้กดว้ย หำกโครงกำรยงัคงเพิกเฉยต่อประโยชน์ของกำรป้องกนัแต่รวมตน้ทุนดว้ย 
ผูถื้อประโยชน์ร่วมจะมองว่ำกำรป้องกนัเป็นตน้ทุนเท่ำนั้น ส่ิงท่ีส ำคญัเท่ำเทียมกนัคือ ประเภทของกำรวิเครำะห์ตน้ทุน 
และผลประโยชน์ท่ีด ำเนินกำรส ำหรับโครงกำรน้ีจ ำเป็นตอ้งจ ำลองแบบได ้เพื่อให้สำมำรถใชก้บัโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อื่น ๆ ทั้งในอินโดนีเซีย 
และทัว่เอเชีย  

ควรสังเกตว่ำมคีวำมทำ้ทำยหลกั 2 ประกำรในกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ประเภทน้ี ประกำรท่ี 1 คือกำรขำดขอ้มูล ประกำรท่ี 2 คอืกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีมีอยู ่
บ่อยคร้ังท่ีผูเ้สนอโครงกำรด ำเนินกำรศึกษำกำรประเมินผล แต่รำยงำนไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ ควำมโปร่งใสในกระบวนกำรตดัสินใจเป็นส่ิงส ำคญั 
เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรประเมินอยำ่งอิสระได ้นอกจำกน้ี กำรตรวจสอบเอกสำรท่ีท ำขึ้นส ำหรับโครงกำรเกำะชวำ - เกำะบำหลี 500 กิโลโวลต ์
แสดงให้เห็นว่ำแมเ้อกสำรท่ีเป็นทำงกำรจะเผยแพร่ต่อสำธำรณะ แต่ก็มกัขำดขอ้มูลรำยละเอียด และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  

ขอ้มูลกำรติดต่อ 

Marian Delos Angeles ท่ีปรึกษำดำ้นกำรวิเครำะห์ตน้ทุน และผลประโยชน์ของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB): msdangeles@gmail.com 

  

mailto:msdangeles@gmail.com
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กรณีศึกษำท่ี 8 เศรษฐศำสตร์: ถนน: ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 ทำงหลวงตะวนัออก-ตะวนัตก (มำเลเซีย) 

ขอ้มูลพื้นฐำน 

รูปแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น: ถนน 

ประเทศ: มำเลเซีย 

ท่ีตั้ง (เขต/รัฐ): Gerik/Perak and Jeli/Kelantan Peninsular Malaysia 

ผูเ้สนอ: รัฐบำลแห่งชำติ (กรมโยธำธิกำรมำเลเซีย) 

บทน ำสู่โครงกำรและเคร่ืองมือทำงเศรษฐกิจ 

ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 เป็นทำงหลวงระยะทำง 307 กม. ทำงตอนเหนือของคำบสมุทรมำเลเซีย และเป็นส่วนหน่ึงของทำงหลวงตะวนัออก-ตะวนัตก 
ซ่ึงเป็นถนนท่ีเช่ือมต่อชำยฝ่ังตะวนัออกกบัชำยฝ่ังตะวนัตกของคำบสมุทรมำเลเซีย (ภำพที่ 25) กรมโยธำธิกำรของมำเลเซียเร่ิมก่อสร้ำงทำงหลวง ตะวนัออก-
ตะวนัตกในปี 1970 รวมถึงเส้นทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 

ซ่ึงเป็นทำงหลวงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรป้องกนัประเทศในช่วงกำรก่อควำมไม่สงบของคอมมวินิสตใ์นมำเลเซียตั้งแต่ปี 1968 - 1989 และแลว้เสร็จในปี 2005 
ถนนเช่ือมเมือง Gerik ทำงตะวนัตกกบั Jeli ทำงตะวนัออกก่อนจะขยำยไปถึงเมือง Lunas 

 

ภำพที่ 25 แสดงแหล่งที่อยูอ่ำศยัของสัตวป่์ำ และที่ตั้งของทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 ที่มำ: กรมผงัเมือง CFS I: แผนแม่บทส ำหรับกำรเช่ือมโยงทำงนิเวศวิทยำ รำยงำนครั้ งสุดทำ้ย ปี 2009 
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โครงกำรน้ีไดรั้บเลือกให้เป็นกรณีศึกษำ เน่ืองจำกกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ 2 คร้ังท่ีด ำเนินกำรในปี 2009 โดยกรมผงัเมือง 
และชนบทซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนแม่บท เพื่อสร้ำงทำงเดินระบบนิเวศหลำยแห่งในคำบสมุทรมำเลเซีย วตัถุประสงคข์องกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์คร้ังแรก 
คือ เพื่อก ำหนดควำมเป็นไปไดท้ำงเศรษฐกิจของกำรด ำเนินกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุไวใ้นแผนแม่แบบ กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์คร้ังท่ี 2 
คือกำรแสดงให้เห็นถึงตน้ทุน และผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม กำรวิเครำะห์ทั้ง 2 ประเภทน้ีช่วยส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 
และมีควำมส ำคญัในกำรแสดงให้เห็นว่ำ กำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มไม่เพยีงแสดงถึงตน้ทุนเท่ำนั้น แต่ยงัสร้ำงประโยชน์ในแง่ของค่ำใชจ้่ำยที่หลีกเล่ียง 
ซ่ึงควรระบุรวมอยูใ่นกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  

ในปัจจุบนั จ ำนวนท่ีเพิ่มขึ้นของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีไดว้ำงแผนไว ้จะรวมถึงกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้มท่ีคำดหวงั 
และค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรในกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปไดท้ำงกำรเงิน กำรเติบโตน้ีอำจอธิบำยไดจ้ำกกฎขอ้บงัคบัดำ้นส่ิงแวดลอ้มใหม่ในบำงกรณี 
และนโยบำยกำรป้องกนัของสถำบนัท่ีให้ทุนในดำ้นอื่น ๆ (Losos et al., 2019; Narain et al., 2020) อยำ่งไรก็ตำม กำรเปรียบเทียบระหว่ำงตน้ทุน 
และผลประโยชน์ของกำรด ำเนินกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มยงัคงพบไดย้ำกส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในเอเชียส่วนใหญ่ ผลจำกกำรก ำกบัดูแลน้ี 
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียบำงรำยยงัคงมองว่ำกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มเป็นค่ำใชจ้่ำยเพียงอยำ่งเดียว สถำนกำรณ์น้ีมีนยัส ำคญัในดำ้นนโยบำย 
เน่ืองจำกไม่สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำ มูลค่ำทำงเศรษฐกิจของกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มสำมำรถเพิ่มมูลค่ำกำรอนุรักษไ์ดอ้ยำ่งไร 

กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ 

แผนแมแ่บบท่ีจดัท ำโดยกรมผงัเมืองและประเทศของมำเลเซีย ประกอบดว้ยกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ 2 รำยกำร 
เพื่อแสดงค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้มตำมแผน และค่ำใชจ้่ำยเหล่ำน้ีจะเปรียบเทียบกบัประโยชน์ของกำรใชม้ำตรกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้มอยำ่งไร 
(Department of Town and Country Planning, 2009) ผลท่ีตั้งใจไวข้องกำรวิเครำะห์ทั้ง 2 น้ี 
แสดงให้เห็นว่ำประโยชน์ของกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มนั้นมมีำกกว่ำตน้ทุน และกำรลงทุนในกำรป้องกนัเป็นกำรตดัสินใจที่ชำญฉลำด 
เน่ืองจำกก่อให้เกิดประโยชน์เชิงบวกต่อสังคม  

กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจด ำเนินกำรในขั้นตน้โดยระบุมำตรกำรป้องกนัท่ีจะตอ้งด ำเนินกำร เพื่อลดผลกระทบดำ้นลบท่ีเกิดจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 
กำรวิเครำะห์เสร็จส้ินหลงัจำกกำรก่อสร้ำงถนน และดว้ยเหตุน้ี นกัวิเครำะห์จึงทรำบถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นไดเ้ป็นอยำ่งดี 
ผลกระทบหลกัท่ีเกิดจำกถนนเป็นอุปสรรคต่อกำรยำ้ยถ่ินฐำนของสัตวป่์ำ สัตวข์นำดใหญ่จ ำนวนมำก (เช่น ชำ้งและเสือ) ใชท้ำงหลวงตะวนัออก-ตะวนัตก 
ท่ีทอดยำวน้ี เพื่อยำ้ยถ่ินฐำนไปมำระหว่ำงเขตป่ำสงวน Temenggor และ เขต Royal Belum State Park (ภำพที่ 26) ถนนเป็นตวัแยกท่ีอยูอ่ำศยั 
และสร้ำงส่ิงกีดขวำง แผนแม่บทไดเ้สนอมำตรกำร 3 ประกำร เพื่อลดปัญหำน้ี  

1. กำรไดม้ำซ่ึงท่ีดินรอบ ๆ อุทยำนทั้ง 2 แห่ง ขยำยกำรเช่ือมต่อระหว่ำงกนั และลดจ ำนวนผูค้นท่ีอำศยัอยูใ่กลอุ้ทยำนเหล่ำน้ี 
เพื่อลดควำมขดัแยง้ระหว่ำงมนุษยก์บัสัตวป่์ำ  

2. กำรจดัตั้งทำงขำ้มส ำหรับสัตวป่์ำ, ป้ำยเตือนสัตวป่์ำ และกำรจ ำกดัควำมเร็วในทำงเดินป่ำท่ีสัตวป่์ำใช้  

3. ก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรกำรเกษตรแบบยัง่ยืนในพื้นท่ีใกลอุ้ทยำนทั้ง 2 แห่ง  
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ภำพที่ 26 แสดงที่ตั้ง และค ำอธิบำยกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มที่ด ำเนินกำรในเขตป่ำสงวน Temenggor – ทำงเดินในอุทยำน Royal Belum ที่มำ: กรมผงัเมือง CFS I: 

แผนแม่บทส ำหรับกำรเช่ือมโยงทำงนิเวศวิทยำ รำยงำนครั้ งสุดทำ้ย ปี 2009 

ค่ำใชจ้่ำยโดยประมำณของมำตรกำรเหล่ำน้ีอยูท่ี่ 465,127,865 ริงกิต (131,280,797 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ) ในปี 2009 จำกยอดรวมน้ี ประมำณ 71% 
(328,477,865 ริงกิตหรือ 92,711,788 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ) ของตน้ทุนโดยประมำณเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือท่ีดิน (25,227 เฮกตำร์)  

ประโยชน์ของกำรด ำเนินกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มทั้ง 3 นั้น ค ำนวณไดโ้ดยใชว้ิธีกำรท่ีแตกต่ำงกนัไป ในกรณีของกำรซ้ือท่ีดินโดยใชร้ำคำตลำด 
สมมติว่ำรำคำตลำดอยูท่ี่ 30 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ /คำร์บอนหน่ึงตนั ผูเ้ขียนค ำนวณว่ำ พื้นท่ีดงักล่ำวสำมำรถสร้ำงรำยไดถึ้ง 308 ลำ้นริงกิต (หรือ 87 
ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ)/ปี หำกเป็นกรณีน้ี กำรคืนทุนส ำหรับมำตรกำรท่ีเสนอจะใชเ้วลำ 2 ปี  

ในกรณีของกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มท่ี 2 และ 3 ผูเ้ขยีนใชว้ิธีตน้ทุนท่ีหลีกเล่ียง ค่ำใชจ้่ำยจะเป็นอยำ่งไร ภำยใตส้ถำนกำรณ์สมมติท่ีไม่ไดด้ ำเนินกำรป้องกนั  
เพื่อท ำกำรวิเครำะห์น้ี ผูเ้ขียนไดเ้นน้ไปท่ีขอ้ขดัแยง้ระหว่ำงมนุษยก์บัชำ้ง หำกไมม่ีกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม 
ขอ้ขดัแยง้ระหว่ำงมนุษยก์บัสัตวป่์ำก็จะเพิม่ขึ้นในภูมิภำคน้ี เน่ืองจำกสัตวป่์ำ (ส่วนใหญ่เป็นชำ้ง) จะรุกล ้ำเขำ้ไปในฟำร์มเกษตรกรรม และหมู่บำ้นใกลเ้คียง 
ซ่ึงจะสร้ำงควำมเสียหำยให้กบัร้ัว อีกทั้งยงักินตน้ยำงอ่อน และตน้ไมช้นิดอื่น ๆ ควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจและควำมกลวัทำงจิตใจจะเกิดขึ้นกบัชำวบำ้น 
แผนแม่บทไดป้ระมำณกำรกำรสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจำกควำมขดัแยง้ระหว่ำงคนกบัชำ้ง เช่น กำรสูญเสียจำกพืชผลท่ีไดรั้บควำมเสียหำย 
และกำรสูญเสียจำกควำมเสียหำยอื่น ๆ เช่น ควำมเสียหำยที่มตี่อทรัพยสิ์น และควำมกลวัทำงจิตใจในกำรเผชิญกบัเหตุกำรณ์ท่ีชำ้งบุกเขำ้มำในหมู่บำ้น  

จำกกำรใชข้อ้มูลเก่ียวกบัปริมำณ และรำคำ ผูเ้ขียนประเมินกำรสูญเสียจำกพืชผลท่ีเสียหำยเป็นจ ำนวน 2,578 ริงกิต (728 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ) ต่อคนต่อปี 
เพื่อประเมินค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัควำมเสียหำยของทรัพยสิ์น และควำมกลวัทำงจิตใจ ผูเ้ขยีนไดท้ ำกำรส ำรวจสมำชิกในหมูบ่ำ้น 
ผูเ้ขียนประเมินค่ำใชจ้่ำยเหล่ำน้ีไวท่ี้ 399 ริงกิต/คน/ปี โดยกำรเพิ่มทั้งสองค่ำ ผูเ้ขียนประเมินมูลค่ำรวมของควำมขดัแยง้ระหว่ำงคนกบัชำ้งเป็น 2,977 ริงกิต (840 
เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ)/คน มูลค่ำรวมของกำรสูญเสียเหล่ำน้ี 



USAID.GOV กรณีศึกษำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรกบัสัตวป่์ำ (WFLI)   48 

ประเมินโดยกำรคูณค่ำเหล่ำน้ีดว้ยจ ำนวนชำวบำ้นท่ีอำจไดรั้บผลกระทบจำกกำรขำดกำรปกป้องทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ผูเ้ขยีนใชจ้ ำนวนประมำณ 150 ครัวเรือน 
ค ำนวณว่ำมูลค่ำรวมอยูท่ี่ประมำณ 450,000 ริงกิต/ปี ผลลพัธ์น้ีเหมือนกบักำรบอกว่ำ ค่ำใชจ้่ำยในกำรไมม่ีกำรคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มเท่ำกบั 450,000 ริงกิต/ปี 
(หรือประมำณ 127,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ /ปี)  

กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ในแผนแมบ่ท แสดงให้เห็นว่ำประโยชน์จำกมำตรกำรป้องกนัทั้ง 3 นั้น มีมำกกว่ำตน้ทุน อยำ่งไรก็ตำม แมจ้ะมผีลกระทบเหล่ำน้ี 
แต่กำรป้องกนัก็ยงัไม่ไดม้ีกำรด ำเนินกำรอยำ่งสมบูรณ ์เหตุผลหลกัคือ (1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรปรับใชม้ำตรกำรสูงเกินไป โดยไมค่  ำนึงถึงผลประโยชน์สุทธิท่ีจะไดรั้บ 
และ (2) บทบำทของรัฐบำลระดบัชำติและระดบัภูมิภำค/รัฐไม่สอดคลอ้งกนั แผนแมบ่ทถูกสร้ำงขึ้นโดยหน่วยงำนของรัฐบำลกลำงแห่งหน่ึง 
ท่ีไม่มแีหล่งทรัพยำกรทำงกำรเงินท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรป้องกนั ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลกลำง ระดบัภูมิภำค และระดบัรัฐ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
จะมคีวำมจ ำเป็นเพื่อให้บรรลุกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทอยำ่งสมบูรณ์  

เพื่อปรับปรุงแผน และควำมเป็นไปไดใ้นกำรด ำเนินกำรป้องกนัสัตวป่์ำ กรมผงัเมืองและประเทศของมำเลเซียก ำลงัพฒันำแผนแม่บทฉบบัปรับปรุง 
ซ่ึงคำดว่ำจะเผยแพร่ในปลำยปี 2021 

บทเรียนท่ีไดรั้บ 

กรณีศึกษำน้ี แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ตน้ทุน และผลประโยชน์ของกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บเลือก 
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรในแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ระดบัภูมิภำค โดยกำรเปรียบเทียบค่ำใชจ้่ำย กบัประโยชน์ของกำรใชม้ำตรกำรป้องกนั 
ผูเ้ขียนสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำมำตรกำรต่ำง ๆ ท่ีเสนอในแผนแม่บท ส่งผลท ำให้สังคมไดรั้บผลประโยชน์ในทำงบวก อยำ่งไรก็ตำม 
กำรแสดงผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในเชิงบวกท่ีจะเกิดขึ้น ส ำหรับมำตรกำรบรรเทำผลกระทบตำมแผน 
ไม่เพยีงพอท่ีจะรับประกนัไดว้่ำมีกำรใชม้ำตรกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่ในกรณีศึกษำน้ี มำตรกำรป้องกนัท่ีเสนอจะตอ้งด ำเนินกำรโดยรัฐ 
และรัฐบำลระดบัภูมิภำค แต่ค่ำใชจ้่ำยโดยประมำณสูงเกินไป โดยท่ีอยูเ่หนือจ ำนวนเงินท่ีรัฐบำลยินดีจ่ำย ดงันั้น 
ในแง่ของกำรแสดงให้เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรป้องกนั กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจทั้ง 2 ท่ีท ำในแผนแม่บทอำจถือว่ำประสบควำมส ำเร็จ อยำ่งไรก็ตำม 
ในทำงปฏิบตัิ กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัท่ีเสนอมำนั้นชำ้ และไม่สมบูรณ์  

โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อืน่ ๆ 
ในเอเชียจะไดรั้บประโยชน์จำกประเภทของกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจท่ีด ำเนินกำรส ำหรับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 ของมำเลเซีย ซ่ึงมีกำรอธิบำยทั้งตน้ทุน 
และประโยชน์ของกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้ม และมำตรกำรบรรเทำผลกระทบอื่น ๆ ในกำรศึกษำควำมเป็นไปได ้
แมว้่ำกำรรวมตน้ทุนของกำรบรรเทำผลกระทบจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) จะกลำยเป็นเร่ืองธรรมดำมำกขึ้นในแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
และกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร ส่ิงส ำคญัคือตอ้งรวมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในกำรประเมินเหล่ำน้ีดว้ย กำรวิเครำะห์ดงักล่ำว 
สร้ำงมุมมองทำงเศรษฐกิจท่ีสมดุลมำกขึ้น และสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำ ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจจำกกำรลงทุนในมำตรกำรป้องกนัมกัจะเกินรำยจ่ำย 

ขอ้มูลกำรติดต่อ 

Dr. Eh Phin Wong, มหำวิทยำลยันอตตงิแฮม มำเลเซีย: EePhin.Wong@nottingham.edu.my 

Dr. G. Balamurugan ERE Consulting Group: gbm@ere.com.my 
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กำรวเิครำะห์เปรียบเทียบ 

พบว่ำค ำหลกั 5 ค ำ เป็นกำรให้ขอ้มูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรประเมินกรณีศึกษำทั้งหมด ค ำหลกัแต่ละค ำ สะทอ้นถึงแง่มมุต่ำง ๆ 
ของกรณีศึกษำท่ีมีเหมือนกนัเกือบทั้งหมด แต่ส่งผลให้เกิดผลลพัธ์ท่ีแปรผนั แงมุ่มของกำรพฒันำโครงกำรเหล่ำน้ี ถูกใช้เพื่อประเมิน เปรียบเทียบ 
และเปรียบเทียบควำมส ำเร็จท่ีเก่ียวขอ้งของโครงกำร (ตำรำงที่ 1) 

ตำรำงที่ 1 แสดงรำยช่ือกรณีศึกษำและรูปแบบโครงกำรของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในเอเชีย รวมถึงค ำส ำคญั และผลหลกัทีเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงกำร  

ตำรำงท่ี 1 แสดงรำยช่ือกรณีศึกษำและรูปแบบโครงกำรของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชิงเส้น (LI) ในเอเชีย รวมถึงค ำส ำคญั และผลหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำร กรณีศึกษำท่ีเป็นแบบอยำ่ง 
หรือแบบอยำ่งท่ีแสดงโดย * 

จ ำนวน รูปแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) - ช่ือโครงกำร ประเทศ ค ำส ำคญั ผลที่เกิดขึ้นหลกั 

นิเวศวิทยำ 

1 *เส้นทำงรถไฟสำย – Chittagong – Cox’s Bazar บงักลำเทศ BBA ขอ้มูลที่ไดร้บัแจง้; ขอ้มูลกอ่นกำรก่อสร้ำง, 

กำรประเมินกำรป้อนขอ้มูลโดยผูเ้ช่ียวชำญหลงักำรก่อสร้ำง, 

กำรจดักำรแบบดดัแปลง 

2 *ถนน – ทำงหลวงแผ่นดิน ใต-้ตะวนัออก-ตะวนัตก ภูฎำน BBA ขอ้มูลที่ไดร้บัแจง้ ไดแ้ก่ 

กำรรวบรวมขอ้มูลกอ่นกำรก่อสร้ำง, 

กำรประเมินกำรป้อนขอ้มูลโดยผูเ้ช่ียวชำญหลงักำรก่อสร้ำง, 

กำรจดักำรแบบดดัแปลง 

3 สำยไฟฟ้ำ - โตนเลสำบ กมัพูชำ กำรเมือง ขอ้มูลที่ไดร้บัแจง้ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจำกผูเ้ช่ียวชำญ -

ขอ้มูลทำงกำรเมือง, กำรขำดควำมสำมำรถ 

4 เส้นทำงรถไฟ – เส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-Tibet จีน EIA กำรขำดกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

ไดแ้ก่ กำรประเมินหลงักำรกอ่สร้ำง, อุปสรรคทำงกำรเมือง 

5 ถนน – ทำงหลวงตะวนัออก-ตะวนัตก เนปำล EIA ขอ้มูลไม่เพียงพอ, ขำดควำมสำมำรถ 

6 *เส้นทำงรถไฟ – เส้นทำงรถไฟสำยตะวนัออก-

ตะวนัตก 

เนปำล กำรหลีกเลี่ยง ขอ้มูลที่ไดร้บัแจง้; กำรป้อนขอ้มูลผูถ้ือประโยชน์ร่วม 

เศรษฐกิจ 

7 *สำยส่งไฟฟ้ำ – เกำะชวำ - เกำะบำหล ี อินโดนีเซีย ค่ำบวก ขอ้มูลที่ระบ;ุ กระบวนกำรที่โปร่งใส ตน้ทุน-ผลประโยชน์ 

8 ถนน - ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 มำเลเซีย กำรร่วมมือกนั ตน้ทุน-ผลประโยชน์; กำรขำดกำรน ำไปปฏบิตัิ ขำดเงินทุน 

คุณภำพของขอ้มูล (หรือขำดขอ้มูล)  
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ขอ้มูลก่อนกำรก่อสร้ำง จำกกำรวิจยัอยำ่งเขม้งวด และกำรเฝ้ำติดตำม เพื่อประเมินผลกระทบมีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรออกแบบ 
และแนะน ำกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ท่ีเพยีงพอ 
ขอ้มูลก่อนกำรก่อสร้ำงไดม้ำจำกกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBAs) หรืองำนวิจยัอื่น ๆ เพื่อแจง้กำรวำงแผนกำรป้องกนัใน 4 โครงกำร 
(ทำงหลวงแผ่นดินสำยใต-้ตะวนัออก-ตะวนัตก/ภูฏำน; เส้นทำงรถไฟสำย Chittagong-Cox's Bazar/Bangladesh; สำยไฟฟ้ำในพื้นท่ีโตนเลสำบ/กมัพูชำ; 
รถไฟสำยตะวนัออก-ตะวนัตก/เนปำล) ในขณะท่ีมีโครงกำรเดียวท่ีขอ้มูลไม่เพียงพอส ำหรับกำรป้องกนัท่ีเหมำะสมใน (ทำงหลวงตะวนัออก-ตะวนัตก/เนปำล)  

ขอ้มูลหลงักำรก่อสร้ำงและกำรประเมิน ช่วยพิจำรณำว่ำกำรป้องกนันั้นใชง้ำนไดจ้ริง และมีประสิทธิภำพในกำรบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ มี 1 โครงกำร 
ท่ีด ำเนินกำรประเมินหลงักำรก่อสร้ำงของประสิทธิภำพกำรบรรเทำผลกระทบท่ีมีต่อละมัง่ทิเบต และพบว่ำมีกำรก ำหนดมำตรกำรอยำ่งไม่ถูกตอ้ง 
ดงันั้นจึงมีประสิทธิภำพนอ้ยกว่ำในกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรเช่ือมต่อจ ำนวนประชำกรของละมัง่ (เส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-Tibet/จีน)  

ขอ้มูลจำกผูเ้ช่ียวชำญ: โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีเพิ่มมำกขึ้นไดร้วบรวมผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น (เช่น นกันิเวศวิทยำทำงถนน) 
ในกำรออกแบบกำรประเมินควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรปกป้องส่ิงแวดลอ้ม และกำรประเมินประสิทธิภำพหลงักำรก่อสร้ำง 
ตวัอยำ่งเชิงบวกของกำรมีส่วนร่วมของผูเ้ช่ียวชำญพบไดใ้น 4 โครงกำร (ทำงหลวงแผ่นดินตะวนัออกเฉียงใต-้ตะวนัตก/ภูฏำน; รถไฟสำย Chittagong-Cox’s 
Bazar/บงักลำเทศ; สำยไฟฟ้ำในพื้นท่ีโตนเลสำบ/กมัพูชำ; เส้นทำงรถไฟสำยตะวนัออก-ตะวนัตก/เนปำล) ในขณะท่ีมี 2 โครงกำรท่ีขำดขอ้มูล และโครงกำรต่ำง ๆ 
ส่งผลให้กำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มอ่อนแอ และไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล (ทำงหลวงสำยตะวนัออก-ตะวนัตก/เนปำล; เส้นทำงรถไฟสำย Qinghai-Tibet/จีน)  

ขีดควำมสำมำรถ: โครงกำร 2 โครงกำรท่ีโดดเด่นเป็นตวัอยำ่งท่ีกำรขำดควำมสำมำรถ 
และกำรฝึกอบรมท่ีเหมำะสมของบุคลำกรในโครงกำรในกำรออกแบบกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
มีผลกระทบในทำงลบต่อกำรออกแบบโครงกำร ก ำหนดกำร และผลลพัธ์ในแง่ของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ (ทำงหลวงตะวนัออก-
ตะวนัตก/เนปำล; สำยไฟฟ้ำในพื้นท่ีโตนเลสำบ/กมัพูชำ)  

กำรเมือง: โครงกำรหน่ึง (สำยไฟฟ้ำในพื้นท่ีโตนเลสำบ/กมัพูชำ) ไดรั้บแจง้ขอ้มูลอยำ่งเขม้ขน้ เพื่อออกแบบกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้มตำมขอ้มูลจำกผูเ้ช่ียวชำญ 
อยำ่งไรก็ตำม รัฐบำลก็ยงัเพิกเฉยต่อค ำแนะน ำ และหลกัฐำนของผลกระทบท่ีส ำคญัต่อสำยพนัธุ์ท่ีจดทะเบียนในสหภำพนำนำชำติเพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติ 
(IUCN) น่ีเป็นตวัอยำ่งหน่ึงของกำรขำดควำมสำมำรถ และกำรฝึกอบรมภำยในรัฐบำล 
แต่ยงัแสดงให้เห็นว่ำกำรเมืองสำมำรถส่งผลให้ขอ้เสนอแนะดำ้นกำรป้องกนัตำมหลกัวิทยำศำสตร์ไม่บงัเกิดไดอ้ยำ่งไร 

กำรปรับกำรบริหำรจดักำร: กำรตรวจสอบหลงักำรก่อสร้ำงสำมำรถระบุขอ้บกพร่องของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ 
และช่วยออกแบบมำตรกำรท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึ้นของโครงกำรในอนำคตได ้ไม่ใช่ทุกกรณีศึกษำ ท่ีรวมขอ้มูลกำรตรวจสอบหลงักำรก่อสร้ำง 
แต่เรำไดน้ ำเสนอตวัอยำ่งท่ีดี 2 ตวัอยำ่ง เก่ียวกบัวิธีกำรใชก้ำรตรวจสอบในเอเชีย เพื่อให้ขอ้มูลกำรออกแบบโครงสร้ำงกำรขำ้มสัตวป่์ำในอนำคตดีขึ้น 
(ทำงหลวงแผ่นดินสำยใต-้ตะวนัออก-ตะวนัตก/ภูฏำน; เส้นทำงรถไฟสำย Chittagong-Cox's Bazar/บงักลำเทศ)  

กรณีศึกษำทำงเศรษฐกิจแบ่งปันรูปแบบและประเด็นทัว่ไป (เชิงบวกและเชิงลบ) โดยท่ีส่งผลให้โครงกำรเหล่ำนั้นประสบควำมส ำเร็จหรือลม้เหลว 
โครงกำรทั้งสองไดรั้บประโยชน์อยำ่งมำกจำกขอ้มูลเพื่อช่วยในกำรประเมินตน้ทุน 
และผลประโยชน์ของกำรน ำกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ไปใชใ้นโครงกำรต่ำง ๆ เมื่อเทียบกบักำรละเวน้โครงกำร 
โครงกำรเกำะชวำ - เกำะบำหลี เป็นตวัอยำ่งท่ีดีเยี่ยมของกระบวนกำรท่ีโปร่งใส 
และให้ขอ้มูลในกำรประเมินดำ้นเศรษฐศำสตร์ของกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมำะสมในโครงกำรสำยไฟฟ้ำ โครงกำรถนนทำงหลวงหมำยเลข 4 
ของรัฐบำลกลำงในมำเลเซียไดรั้บแจง้ดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอในเอกสำรกำรวำงแผน อยำ่งไรก็ตำม ขอ้ผดิพลำดในกำรจดัท ำงบประมำณตน้ทุนของโครงกำร 
และขอบเขตอ ำนำจศำลใดเป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงิน ส ำหรับตน้ทุนกำรป้องกนั ส่งผลให้โครงกำรไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรป้องกนัตำมที่ระบุไว ้

กำรคน้พบท่ีส ำคญั 

กรณีศึกษำแสดงถึงกำรคน้พบท่ีส ำคญัจำกโครงกำรน้ีดงัต่อไปน้ี 
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ขอ้มูลท่ีมีคณุภำพสูงจำกกำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBA) ท่ีออกแบบอยำ่งเหมำะสมก่อนกำรก่อสร้ำง 
มีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งต่อกำรท ำให้แน่ใจว่ำแผนกำรป้องกนัโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) จะไดแ้นวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุด  

1. โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ตอ้งกำรผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้นท่ีมีคุณสมบตัิเหมำะสม อยำ่งนอ้ยที่สุดในกำรก ำกบัดูแลโครงกำร 
และควรเป็นผูน้ ำทุกดำ้นของกำรออกแบบกำรศึกษำ กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และกำรวิเครำะห์เพื่อระบุค ำแนะน ำในกำรปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

2. ขอ้ก ำหนดของโครงกำรส ำหรับกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) จ ำเป็นตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
และแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบนั 

3. กำรติดตำมและประเมินผลหลงักำรก่อสร้ำง มีควำมส ำคญัต่อกำรพิจำรณำประสิทธิภำพของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ และกำรออกแบบ 
กำรตรวจสอบ จ ำเป็นตอ้งมีงบประมำณอยำ่งเหมำะสม กำรออกแบบอยำ่งเหมำะสม 
และด ำเนินกำรโดยผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้นท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรประเมินกำรป้องกนัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เช่น ส่ิงก่อสร้ำงทำงขำ้มของสัตวป่์ำ  

4. กำรประเมินประสิทธิภำพส ำหรับกำรบรรเทำผลกระทบ สำมำรถช่วยกำรออกแบบ และวำงแผนโครงกำรในอนำคต 
โดยใชแ้นวทำงกำรจดักำรท่ีปรับเปล่ียนได ้ซ่ึงบทเรียนท่ีไดจ้ำกกำรติดตำมโครงกำรในอดีต ซ่ึงจะแสดงขอ้มูลให้ทรำบ 
และสำมำรถน ำไปปรับปรุงโครงกำรในอนำคตได ้

5. กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ไม่ไดเ้ป็นเพียงตน้ทุนเท่ำนั้น แต่ยงัก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของสำยพนัธุ์ และถ่ินท่ีอยูท่ี่ไดรั้บกำรอนุรักษ ์ตลอดจนตน้ทุนท่ีตอ้งหลีกเล่ียง 
กำรวิเครำะห์ตน้ทุน และผลประโยชน์ ควรรวมอยูใ่นกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น  

6. กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ สำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรค ำนวณตน้ทุน ส ำหรับตน้ทุนทำงออ้มต่อฝ่ำยที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงกำร 
และประโยชน์ของกำรใชม้ำตรกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้มในกำรประเมินโครงกำรแบบดั้งเดิม 

7. กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์อยำ่งเขม้งวด ซ่ึงรวมอยูใ่นกำรประเมินของโครงกำร 
สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ไม่เพยีงแต่ปกป้องคุณค่ำดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสัตวป่์ำเท่ำนั้น แต่ยงัสำมำรถเพิ่มมูลค่ำสุทธิปัจจุบนัโดยรวมของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนไดอี้กดว้ย 

8. กำรขำดกำรฝึกอบรมและขำดควำมสำมำรถ ท ำให้กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (BBA) และ 
กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) แบบผิวเผินนั้นมีไม่เพยีงพอ ดว้ยเหตุน้ี ค ำแนะน ำในกำรบรรเทำผลกระทบโดยขำดควำมรู้ 
ส่งผลให้มีกำรระงบัเงินทุนของโครงกำร ผลกระทบท่ีเป็นอนัตรำยต่อกำรเดินเทำ้ของสัตว ์
และกำรใชโ้ครงสร้ำงกำรขำ้มของสัตวป่์ำอยำ่งไมม่ีประสิทธิภำพ (กำรออกแบบกำรป้องกนั)  

9. กำรเมืองสำมำรถละเลยขอ้มูลท่ีดีและไม่พจิำรณำน ำขอ้มูลเชิงวิทยำศำสตร์ มำใชเ้พื่อกำรป้องกนัโครงกำร 
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ค ำแนะน ำ 

ผลกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ มีกำรแนะน ำขอ้เสนอแนะต่อไปน้ีส ำหรับโครงกำรในอนำคต 

1. โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ควรใชว้ิทยำศำสตร์ท่ีดีท่ีสุดในแง่ของกำรออกแบบและวิธีกำรศึกษำ 
เพื่อประเมินผลกระทบต่อคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีส ำคญั และจ ำนวนประชำกรสัตวป่์ำ 

2. ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นนิเวศวิทยำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมีประสบกำรณ์อยำ่งกวำ้งขวำงในกำรประเมินผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
และกำรออกแบบกำรป้องกนัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมคีวำมส ำคญัอยำ่งยิ่งต่อกำรรับประกนัว่ำโครงกำรต่ำง ๆ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
และมีกำรใชแ้นวทำงปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุด 

3. จ ำเป็นตอ้งมีกำรตรวจสอบหลงักำรก่อสร้ำงของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบดว้ยเงินทุนท่ีเพียงพอ 
เพื่อประเมินประสิทธิภำพกำรป้องกนัไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

4. บทเรียนท่ีไดรั้บจำกกำรติดตำมกำรตรวจสอบกำรป้องกนัหลงักำรก่อสร้ำง ควรใชเ้พื่อระบุกำรออกแบบในอนำคตส ำหรับโครงกำรในเอเชีย 

5. กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรป้องกนั โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ควรท ำในกำรศึกษำควำมเป็นไปได ้
เพื่อพิจำรณำว่ำค่ำบวกสุทธิมีผลหรือไม่ กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ จ ำเป็นตอ้งมีกำรจ ำลองเพื่อใชใ้นโครงกำรอื่น 

6. กำรฝึกอบรมท่ีเพิ่มขึ้นและกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพเป็นส่ิงจ ำเป็นอยำ่งเร่งด่วนและเป็นรำกฐำน หำกเอเชียจะตอ้งมีโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(LI) ท่ีย ัง่ยืนทำงนิเวศวิทยำในอนำคต กำรศึกษำแนวทำงปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบนัในกำรวำงแผน กำรออกแบบ 
และกำรประเมินมำตรกำรบรรเทำผลกระทบเป็นส่ิงจ ำเป็น เพื่อเร่ิมตน้กำรสร้ำงสถำบนักำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 
(WFLI) ในเอเชีย 
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