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ค ำยอ่ 

ADB      ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย 

ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนแห่งเอเชีย (AIIB)  ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนแห่งเอเชีย  

สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN)  สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

BRI      โครงกำรเส้นทำงสำยไหม 

BRIGC      กลุ่มพนัธมิตรเพื่อกำรพฒันำสีเขียว 

CBA      กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ 

CBD      อนุสัญญำว่ำดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

CIDCA      ส ำนกังำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศ แห่งประเทศจีน 
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CMS      อนุสัญญำว่ำดว้ยชนิดพนัธุ์ท่ีมีกำรเคล่ือนยำ้ยถ่ิน 

ธนำคำรเพื่อกำรบูรณะและพฒันำยโุรป (EBRD)   ธนำคำรเพื่อกำรบูรณะและพฒันำยโุรป 

EHS      ควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม 

EIA      กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนยโุรป (EIB)    ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนยโุรป 

ESF       กรอบกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

ESIA      กำรประเมินผลกระทบทำงส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

IFC      บรรษทัเงินทุนระหว่ำงประเทศ 

IFI      สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ 

IPPC      อนุสัญญำว่ำดว้ยกำรอำรักขำพืชระหว่ำงประเทศ 

ITPGRFA      สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยทรัพยำกรพนัธุ์พืชเพื่ออำหำรและกำรเกษตร 

IUCN      องคก์ำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติ 

องคก์รควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)  องคก์รควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศแห่งญี่ปุ่น 

KBA      พื้นท่ีส ำคญัท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

LI      โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
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LISA      มำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นส ำหรับเอเชีย 

MDB      ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแบบพหุภำค ี

MEA      ควำมตกลงพหุภำคดีำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

MEE      กระทรวงนิเวศวิทยำและส่ิงแวดลอ้ม 

ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำใหม่ (NDB)    ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำใหม่ 

NGO      องคก์รพฒันำเอกชน 

OECD      องคก์ำรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจ 

PS      มำตรฐำนกำรปฎิบตัิงำน 

Ramsar      อนุสัญญำว่ำดว้ยพื้นท่ีชุ่มน ้ำท่ีมีควำมส ำคญัระหว่ำงประเทศ 

SDG      เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน 

SEA       กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระดบัยทุธศำสตร์ 

TAL      เขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค 

UIC      องคก์รควำมร่วมมือดำ้นระบบรำงระดบันำนำชำติ 

UN      องคก์รสหประชำชำติ 

โครงกำรพฒันำแห่งสหประชำชำติ (UNDP)   โครงกำรพฒันำแห่งสหประชำชำติ 

โครงกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชำชำติ (UNEP)   โครงกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชำชำติ 

UNESCAP      คณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก 

USAID      หน่วยงำนเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศสหรัฐ 

WARPA      พระรำชบญัญตัิกำรอนุรักษแ์ละคุม้ครองสัตวป่์ำ 

WB      ธนำคำรโลก 

WFLI      โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 

WHC      อนุสัญญำคุม้ครองมรดกโลก  
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บทน ำ 

ในช่วงไตรมำสแรกของศตวรรษท่ี 21 เอเชียไดพ้ยำยำมอยำ่งมำกในกำรด ำเนินกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคม และเช่ือมโยงเมือง ประเทศ และภูมิภำคต่ำง ๆ 
เขำ้ดว้ยกนั ผ่ำนชุดควำมคดิริเร่ิมดำ้นโครงสร้ำงระหว่ำงประเทศและโครงกำรระดบัชำติท่ีตอ้งใชค้วำมพยำยำมสูง ภำยในปี 2030 
กำรเติบโตเศรษฐกิจโลกเกือบ 60% คำดวำ่จะมำจำกเอเชีย โดยมีสมำชิกใหม่ "ชนชั้นกลำง" จ ำนวน 2.4 พนัลำ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90 
ของประชำกรโลกทั้งหมด ท่ีเขำ้สู่เศรษฐกิจโลก(Yendamuri & Ingilizian, 2019) 
ในขณะท่ีเอเชียไดม้คีวำมกำ้วหนำ้อยำ่งมำกในช่วงสองสำมทศวรรษท่ีผ่ำนมำ เอเชียก็ยงัคงตอ้งต่อสู้กบัควำมทำ้ทำยในกำรพฒันำ 
ถึงแมว้่ำผลิตภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ (GDP) ของเอเชียมมีำกกว่ำส่วนอื่น ๆ ของโลก ประชำกรเกือบคร่ึงพนัลำ้นคนยงัตอ้งอำศยัอยูอ่ยำ่งยำกจนขน้แคน้ 
เมื่อควำมไม่เท่ำเทียมกนัของรำยไดเ้พิม่ขึ้น(Yendamuri & Ingilizian, 2019) 

รำยงำนของธนำคำรพฒันำเอเชีย (ADB) ประมำณกำรว่ำมีกำรลงทุนมำกกว่ำ 880 พนัลำ้นเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ 
ต่อปีในกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนทัว่ทั้งทวีป(Asian Development Bank, 2017) ธนำคำรพฒันำเอเชีย (ADB) ยงัประมำณกำรอีกว่ำ 
ภูมิภำคตอ้งลงทุนจ ำนวน 22.6 ลำ้นลำ้นเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ ในกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนระหว่ำงปี 2016-2030 
เพื่อรักษำอตัรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพื่อบรรเทำผลกระทบกำรเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศ จ ำเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนเพิ่มอีก 4 
ลำ้นลำ้นเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อปี จำกยอดรวมน้ี ภำคไฟฟ้ำ (52 เปอร์เซ็น) และ กำรขนส่ง (32 เปอร์เซ็น) 
จะไดรั้บกำรลงทุนดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนส่วนใหญ่เพื่อรองรับกำรขยำยทำงถนน ทำงรถไฟ และสำยไฟฟ้ำทัว่เอเชีย  

ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีถูกพฒันำหรือโครงสร้ำงใหม่นั้น จะสำมำรถช่วยสนบัสนุนกำรพฒันำชุมชนและเพิ่มกำรคำ้ 
ลดควำมยำกจนและปรับปรุงคุณภำพชีวติมนุษยไ์ด ้อยำ่งไรก็ตำม หำกไมไ่ดรั้บกำรจดักำรอยำ่งเพียงพอ 
กำรขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำนอำจส่งผลกระทบต่อเน่ืองแก่สัตวป่์ำเอเชีย แหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญั ระบบนิเวศ และทุนทำงธรรมชำติอ่ืน ๆ 
กำรอนุรักษสั์ตวป่์ำในยคุท่ีมีกำรพฒันำอยำ่งรวดเร็วน้ี 
ประเทศในเอเชียตอ้งมีควำมสำมำรถในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำจำกผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เช่น ทำงถนน ทำงรถไฟ และสำยไฟฟ้ำ  

เห็นไดช้ดัเจนขึ้นเร่ือย ๆ 
กำรบ ำรุงรักษำระบบนิเวศท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและยืดหยุน่ไดน้ั้นมีประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมส ำหรับควำมเป็นอยูท่ี่ดีของมนุษย ์
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่จำกกำรยบัย ั้งกำรระบำดของโรคติดเช้ือจำกสัตวสู่์คน(Cunningham et al., 2017) และปรับปรุงคุณภำพชีวิต(Srinivasu, 2013) 
เพื่อบรรเทำผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อชีวติสัตวป่์ำและระบบนิเวศ สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ผูซ่ึ้งให้ทุนในกำรพฒันำ 
โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และรัฐบำลต่ำงให้ควำมส ำคญักบักำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำมำกขึ้น 
ในขณะท่ียงัคงลงทุนในกำรพฒันำในประเทศท่ีอ่อนแอต่อระบบนิเวศและสังคม 
อยำ่งไรตำมประเทศในเอเชียยงัมองเห็นกำรทุจริตในวงกวำ้งซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนเพื่อกำรพฒันำอยำ่งเท่ำเทียมและมีประสิทธิภำพ 
ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิผลกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ(Coca, 2020) ในบริบทน้ี กำรระบุควำมส ำเร็จและควำมทำ้ทำยในกำรจดัสรรเงินทุน กำรวำงแผน 
และกำรด ำเนินกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 
เป็นขั้นตอนแรกท่ีส ำคญัในกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ในเอเชีย  

ภำคผนวกน้ี ส ำรวจควำมขีดสำมำรถของสมำชิกหลกั 4 กลุ่ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไดแ้ก่ สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs), 
หน่วยงำนรัฐบำล, ภำคอตุสำหกรรม (นกัวำงแผน วศิวกรและท่ีปรึกษำท่ีเก่ียวขอ้ง) และองคก์รพฒันำเอกชนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (NGOs) 
ซ่ึงมุ่งเนน้ไปยงัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 3 รูปแบบ คือ ถนน ทำงรถไฟ และสำยไฟฟ้ำ กำรประเมินน้ี ตระหนกัดีว่ำ 
เอเชียเป็นทวีปขนำดใหญ่และมีควำมหลำกหลำย ในขณะท่ีพนัธกรณีระหว่ำงประเทศและขอ้บงัคบักำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มระดบัโลกนั้น 
มีผลบงัคบัใชใ้นระดบัทวีปและแสดงให้เห็นถึงระดบัควำมตระหนกั ในเร่ืองกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI), 
กำรด ำเนินกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำจะเกิดขึ้นต่อเมื่อโครงกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไดม้ีกำรวำงแผนและพฒันำเท่ำนั้น 
เพื่อจดักำรกบัขอบเขตโครงสร้ำงท่ีมีขนำดใหญ่และควำมหลำกหลำยในเอเชีย ขดีควำมสำมำรถถูกประเมินใน 2 ระดบั คือ มมุมองคร่ำว ๆ ทัว่ทั้งเอเชียจำก 
28 ประเทศ และกำรประเมินในระดบัประเทศเชิงลึกจำก 5 ตวัแทนประเทศ ไดแ้ก่ บงักลำเทศ อินเดีย มองโกเลีย เนปำล และไทย  

ส่วนท่ี 1 ของภำคผนวกน้ี 
แสดงบำงตวัอยำ่งโดยยอ่ของควำมพยำยำมในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถท่ีมีอยูส่ ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
เพื่อแสดงบริบทในกำรท ำงำนท่ีก ำลงัเกิดขึ้นในกำรพฒันำเอเชีย  
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ส่วนท่ี 2 ช้ีแจงถึงกำรคดัเลือกตวัแทนประเทศต่ำง ๆ และอธิบำยให้เห็นถึงวิธีกำรประเมินขีดควำมสำมำรถทั้งในระดบัทัว่เอเชียและระดบันำนำชำติ  

ส่วนท่ี 3 
แสดงให้เห็นผลของกำรวิเครำะห์ในระดบัทัว่เชียและอธิบำยถึงนโยบำยส่ิงแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนหรือขดัขวำงกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่
อสัตวป่์ำ (WFLI) มีอภิปรำยเก่ียวกบัแบบแผนในวงกวำ้งขององคค์วำมรู้ ผลประโยชน์ 
และแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดส ำหรับกำรจดัวำงระบบป้องกนัสัตวป่์ำในขณะท่ีจดัแนวหรือเปล่ียนแปลงไปตำมกลุ่มสมำชิก 4 กลุ่มและภูมิศำสตร์ในเอเชีย 
นอกจำกน้ี ยงัระบุถึงปัญหำคอขวดและควำมทำ้ทำยที่ตอ้งเผชิญต่อไป เพื่อกำรใชม้ำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำท่ีมีประสิทธิภำพอยำ่งเหมำะสม  

ส่วนท่ี 4 ภำคผนวกน้ี น ำเสนอผลกำรประเมินควำมสำมำรถระดบัชำติ ครอบคลุมกลุ่มสมำชิก 4 กลุ่มในประเทศเหล่ำน้ี บงักลำเทศ อินเดีย มองโกเลีย เนปำล 
และไทย ประเทศเหล่ำน้ีเป็นตวัแทนทำงควำมหลำกหลำยทำงภูมิทศัน์นิเวศวิทยำสังคม ในแง่มมุต่ำง ๆ ของเอเชีย 
และมีกำรใชแ้บบทดสอบเพื่อส ำรวจอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปกป้องของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
และควำมตอ้งกำรในอนำคตส ำหรับกลุ่มสมำชิกทั้งภำยในและทัว่ทั้ง 5 ประเทศ  

ส่วนท่ี 5 ตรวจสอบประเทศทั้ง 5 ประเทศอยำ่งอิสระ โดยกำรจดัท ำขอ้มูลของประเทศเพื่อประเมินสภำพทำงสังคมและเศรษฐกิจต่ำง ๆ ท่ีอำจช่วยเอ้ืออ ำนวย 
หรือในทำงตรงกนัขำ้มมีกำรสร้ำงควำมทำ้ทำยในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
รวมถึงกำรประเมินควำมสำมำรถทำงกฎหมำยและขอ้บงัอยำ่งละเอียดของแต่ละประเทศ เพื่อก ำหนดทิศทำงหรือขอ้ก ำหนดส ำหรับมำตรกำรป้องกนั 

ส่วนสุดทำ้ย ส่วนท่ี 6 และ 7 น ำเสนอหวัขอ้หลกัจำกกำรประเมินขีดควำมสำมำรถของเอเชียและขอ้แนะน ำเก่ียวกบักำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในอนำคต  

วตัถุประสงคห์ลกัของกำรประเมินขีดควำมสำมำรถส ำหรับมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ส ำหรับเอเชีย มีดงัน้ี 

1. ประเมินควำมสำมำรถในปัจจุบนัของประเทศในเอเชียเพื่อปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำในขณะท่ีมีกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
(ทำงถนน ทำงรถไฟและสำยไฟฟ้ำ) 

2. ระบุถึงปัญหำคอขวดในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำในขณะท่ีพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
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บริบทโดยยอ่ กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถก่อนหนำ้น้ีในเอเชีย 

พิจำรณำจำกกำรยอมรับทัว่โลกท่ีผ่ำนมำน้ีพบว่ำ สภำพแวดลอ้มท่ีถูกสร้ำงขึ้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบักำรอนุรักษ(์Group of Seven, 2021; United Nations 
General Assembly, 2021) ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ในเอเชียไดรั้บแรงผลกัดนั สมำชิกประกอบไปดว้ยหลำยกลุ่ม เช่น รัฐบำล นกักำรเงิน ภำคอุตสำหกรรม และองคก์รพฒันำเอกชน (NGO) 
ไดเ้ร่ิมจดัท ำเอกสำรค ำแนะน ำ ประชุมเชิงปฎิบตัิกำร (Workshops) และกำรประชุมเพื่อปรับปรุงขีดควำมสำมำรถท่ีมีอยูใ่นอำเซียน 
เพื่อน ำมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ไปใช ้ 

จนถึงปัจจุบนั ขดีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้น 
จะเป็นในรูปแบบของกำรสัมนำเชิงปฎิบตัิกำร (Workshops) กำรทศันศึกษำ กำรฝึกอบรมดำ้นแรงงำน กำรสัมมนำผ่ำนเวบ็เก่ียวกบักำรถ่ำยทอดทำงเทคนิค 
และกำรทศันศึกษำระหว่ำงประเทศในเอเชียและอเมริกำเหนือหรือยโุรป ซ่ึงยงัคงไมม่เีก็บบนัทึกไวเ้ป็นเอกสำร สมำชิกของทีม Perez 
ไดเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมเหล่ำน้ีกบับุคลำกรดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) จำกจีน, อนิเดีย, ญี่ปุ่น, มำเลเซีย, มองโกเลีย, พม่ำ, เนปำล, เกำหลีใต,้ ไทย, 
เติร์กเมนิสถำน และประเทศอื่น ๆ ท่ีมิไดเ้ปิดเผย ธนำคำรพฒันำเอเชีย (ADB), สถำบนัวิทยำศำสตร์กำรขนส่งแห่งจีน (CATS), สภำเสือโคร่งโลก (GTF), 
สถำบนัสัตวป่์ำแห่งอินเดีย (WII), องคก์ำรบริหำรปลำและสัตวป่์ำแห่งสหรัฐ (USFWS) และหน่วยงำนอื่น ๆ 
อีกมำกมำยไดใ้ห้กำรสนบัสนุนหรือร่วมสนบัสนุน อำทิ ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถดงักล่ำวควบคู่ไปกบักำรกุศลส่วนตวั 
จุดเร่ิมตน้ท่ีเป็นผลดีเหล่ำน้ี จ ำเป็นจะตอ้งถูกสร้ำงขึ้นเมื่อกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) กระจำยไปทัว่ทวีป 

เพื่อให้เขำ้ใจถึงขีดควำมสำมำรถท่ีมีอยูไ่ดดี้ขึ้น เรำจึงเนน้บทสรุปเชิงบริบทน้ีในตวัอยำ่ง 5 ตวัอยำ่งควำมพยำยำมในกำรสร้ำงขีดจ ำกนัท่ีบนัทึกไว ้
ท่ีสนบัสนุนกำรก่อตั้งมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ในระหว่ำงกำรวำงแผนและก่อสร้ำง  

1. Government of India. (2016, February 23-25). Green Roads: Infrastructure in Natural Habitats. Capacity Building Workshop. 
2. The World Bank et al. (2010). Smart Green Infrastructure in Tiger Range Countries: A Multi-Level Approach.  
3. Olson, K. (2013). Saiga Crossing Options: Guidelines and Recommendations to Mitigate Barrier Effects of Border Fencing and 

Railroad Corridors on Saiga Antelope in Kazakhstan. 
4. UNEP/CMS. (2015). Guidelines on Mitigating the Impact of Linear Infrastructure and Related Disturbance on Mammals in Central 

Asia. 
5. Wildlife Institute of India. (2016). Eco-friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife. 

แนวทำง ค ำแนะน ำ และกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรท่ีคดัเลือกมำโดยยอ่น้ี เป็นเพียงตวัอยำ่งเพิ่มเติมล่ำสุด 
เพื่อปกป้องคุม้ครองกิจกรรมกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในภูมิภำค หลำกหลำยควำมพยำมในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถขำดเอกสำรท่ีเป็นทำงกำร เช่น 
รำยงำนกำรประประชุมเชิงปฏิบตัิกำร (Workshop) และกำรทบทวนอยำ่งเป็นระบบของกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพคร้ังก่อน ๆ 
มกัจะลม้เหลวในกำรรวมรวมองคค์วำมรู้อยำ่งเหมำะสม เอกสำรท่ีเรำเสนอทั้ง 5 เอกสำรน้ี 
เป็นเพียงตวัอยำ่งหน่ึงของควำมพยำยำมในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรป้องกนั และให้ตระหนกัว่ำ 
เอกสำรเหล่ำน้ีไม่ใช่บทสรุปท่ีละเอียดถ่ีถว้นของควำมพยำยำมในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพื้นญำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ของเอเชียในปัจจุบนั 

ควำมคลำ้ยคลึงกนัในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ  

ในเอกสำรเหล่ำน้ี ระบุอยำ่งชดัเจนถึงควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ในเอเชีย 
ท่ีมีควำมคลำ้ยคลึงกนัหลำยอยำ่งเกิดขึ้น โดยไม่เจำะจงถึงขนำดหรือสำยพนัธุ ์หลกัส ำคญัท่ีเด่นชดัในทั้งหมดน้ีคือ 
ควำมส ำคญัของกำรน ำวิธีกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัควำมส ำคญัมำใช้ กำรลดผลกระทบตำมล ำดบัควำมส ำคญัตั้งแต่แรกเร่ิม 
ตั้งแต่ในขั้นตอนกำรวำงแผนภูมิทศัน์ ปรำกฎผลว่ำ ปัจจยัส ำคญัในกำรลดผลกระทบ เช่นเดียวกบัเช่นเดียวกบักำรน ำไปใชใ้นกำรวำงแผนโครงกำร 
กำรด ำเนินกำรออกแบบ และกำรด ำเนินงำนในทุกขั้นตอน ภำยใตแ้นวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุด 
กำรประเมินควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเป็นส่ิงจ ำเป็นในระดบัภูมิภำคก่อนกำรวำงแผนโครงกำร อยำ่งไรก็ตำม 
เน่ืองจำกกำรประเมินควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแบบละเอียด มกัจะใชง้ำนไม่ได ้
จึงมีกำรแนะน ำให้ศึกษำเก่ียวกบัควำมเช่ือมโยงทำงนิเวศวิทยำในพื้นท่ีท่ีคำดกำรณ์โครงกำรไวน้ั้น เป็นขึ้นตอนส ำคญัอนัดบัแรก กำรหลีกเล่ียง 
ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกของกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัควำมส ำคญั เป็นเป็นวิธีท่ีคุม้ค่ำท่ีสุดในกำรอนุรักษท์ำงเดินของสัตวป่์ำ 
เน่ืองจำกกำรปรับปรุงทำงเลือกเพื่อรักษำควำมเช่ือมโยงทำงนิเวศวิทยำในสภำพแวดลอ้มท่ีสร้ำงขึ้นนั้นมกัมีค่ำใชจ้่ำยสูงเสมอ ยกตวัอยำ่งเช่น 
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ในประเทศอินเดียท่ีตน้ทุนในกำรพฒันำขอ้มูลทำงเดินของสัตวป่์ำ และกำรพิจำรณำทำงเดินของสัตวป่์ำส ำหรับสำยพนัธุ์ท่ีส ำคญั เช่น ลำป่ำ (Equs 
hemionus khur) เพิม่ขึ้นเพยีงแค ่1-2% จำกตน้ทุนงำนทั้งหมดของกำรด ำเนินงำนสร้ำงทำงหลวงรัฐ Gujarat ซ่ึงเป็นจ ำนวนเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกบั 
ค่ำใชจ้่ำยที่คำดว่ำจะรวมในภำยหลงั(Government of India, 2016) ในท ำนองเดียวกนั ท่ีประมำณ 2% ของตน้ทุนกำรก่อสร้ำงทั้งหมด 
กำรศึกษำควำมเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้และกำรวำงแผนเพื่อหลีกเล่ียงเส้นทำงกำรอพยพของละมัง่ไซกำท่ีใกลสู้ญพนัธุ์อยำ่งยิ่ง (Saiga tatarica) 
ระหว่ำงกำรขยำยระบบทำงรถไฟในคำซคัสถำนจะเป็น “ตน้ทุนท่ีคุม้ค่ำเพื่อให้แน่ใจว่ำมีผลกระทบนอ้ยที่สุดต่อทรัพยำกรหมุนเวียนอนัมีค่ำอ่ืน”(Marsh, 
n.d.) 

คุณลกัษณะร่วมอีกประกำรหน่ึง คือ ควำมจ ำเป็นในกำรรวมกำรพิจำรณำเร่ืองสัตวป่์ำในทุกขั้นตอนของกำรวำงแผนโครงกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(LI) และโดยแต่ละกลุ่มสมำชิกท่ีเก่ียวขอ้ง รำยงำนเนน้ว่ำ นโยบำยของรัฐบำลและกำรวำงแผนกำรใชท่ี้ดิน 
เป็นกำรเตรียมพร้อมส ำหรับกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
พนัธกิจอยำ่งเป็นทำงกำรส ำหรับกำรรักษำแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีไม่เสียหำยและกำรระบบทำงเดินท่ีส ำคญันั้นเป็นส่วนหน่ึงของควำมพยำยำมในกำรวำงแผนกำรใ
ชท่ี้ดินในภูมิภำคท ำให้เกิดสภำพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ ำนวย ภำยใตส้ถำนกำรณ์ท่ีเหมำะสม มพีนัธกิจท่ีจะ “ไม่ก่อให้เกิดควำมสูญเสีย” 
หรือแมก้ระทัง่ด ำเนินกำรในลกัษณะ “ธรรมชำติเชิงบวก” 
พร้อมกบักำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อตรวจสอบวิธีกำรในกำรก ำจดัหรือลดผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้น ภำยในกรอบน้ี 
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนแต่ละแห่งท่ีรับผิดชอบกำรวำงแผนโครงกำร, กำรเงิน, กำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง 
และกำรด ำเนินงำนมีบทบำทในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำในระดบัท่ีละเอียดมำกขึ้นของกำรด ำเนินโครงกำร นอกจำกน้ี 
กำรปรึกษำหำรือสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วมของผูถื้อผลประโยชน์ร่วม/ระดบัชุมชนจะถูกบนัทึกไวอ้ยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อปรับปรุงผลลพัธ์ 

สุดทำ้ย เอกสำร 3 ฉบบัอธิบำยสำเหตุทัว่ไปท่ีกระบวนกำรวำงแผนและกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
มกัจะลม้เหลวในกำรรำยงำนเก่ียวกบัปัญหำสัตวป่์ำและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอยำ่งเหมำะสม 
ส่ิงเหล่ำน้ีเร่ิมตน้ดว้ยกำรขำดควำมตระหนกัในมำตรกำรบรรเทำผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้น 
และควำมเขำ้ใจท่ีดีขึ้นเก่ียวกบักำรชดเชยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพื่อถ่วงดุลผลกระทบ 
อยำ่งหลงัอำจเป็นประโยชน์ในระดบัหน่ึงเช่นเดียวกบัควำมพยำยำมในกำรบรรเทำผลกระทบ แต่กำรไม่แกปั้ญหำท่ีตน้เหตุ 
อำจมีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ต่อกำรช่วยปกป้องท่ีหลบภยัของสัตวป่์ำในพื้นท่ีท่ีมีประชำกรหนำแน่นของเอเชีย 
แมแ้ต่พนัธะสัญญำสำธำรณะต่อโครงสร้ำงพื้นฐำนสีเขียว ก็มกัจะมองขำ้มควำมเช่ือมโยงทำงนิเวศวิทยำท่ีเป็นขอ้พิจำรณำหลกัไป 
เน่ืองจำกบำงประเทศหรือภูมิภำคมีกำรวำงแผนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพหรือกำรประเมินส่ิงแวดลอ้มเชิงกลยทุธ์ (SEAs) 
ซ่ึงรวมถึงทำงเดินหรือขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรระบุสำยพนัธุ์ของสัตวป่์ำ ทำงเลือกในกำรบรรเทำผลกระทบจึงมกัรวมไวเ้ฉพำะท่ีระดบัโครงกำรเท่ำนั้น 
ในกรณีดงักล่ำว อำจมีกำรเพิ่มมำตรกำรหลงัจำกระบุเส้นทำงหรืออนุมตัิแผนกำรก่อสร้ำงแลว้ ส่งผลให้มำตรกำรต่ำง ๆ 
มกัไม่เพยีงพอท่ีจะบรรลุเป้ำหมำยไม่ก่อใหเ้กิดควำมสูญเสียหรือเป้ำหมำยที่เชิงบวกต่อธรรมชำติ  

เน้นแนวทำงระดบัภูมิทศัน์ แนวทำงกำรขำ้มพรมแดน  

เอกสำรแสดงกำรสร้ำงขึดควำมสำมำรถทั้ง 3 ฉบบั 
มีไวส้ ำหรับสำยพนัธุ์ท่ีปรำกฎตวัชดัหรืออยูร่วมกนัของสำยพนัธุ์ท่ีอยูใ่นสถำนภำพท่ีน่ำเป็นห่วงในภูมิภำคท่ีส ำคญั เช่น เสือโคร่ง (Panthera tigris) 
และและสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมในเอเชียกลำง และชดัเจนว่ำเกิดขึ้นจำกควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำวิสัยทศัน์ในระดบัภูมิทศัน์ 
เพื่อควำมอยูร่อดของสำยพนัธุ์ท่ีถูกคุกคำม(Olson, 2013; Quintero et al., 2010; UNEP/CMS, 2015) แนวทำงภูมิทศัน์ของเอกสำรเหล่ำน้ี 
เป็นมุมมองส ำคญัในกำรพิจำรณำโครงสร้ำงพื้นฐำนจำกมุมมองของควำมตอ้งกำรของสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวติควบคู่ไปกบัแผนกำรพฒันำส ำหรับภูมิภำค 
แทนท่ีจะปรับกำรอนุรักษใ์ห้เป็นขอ้ก ำหนดในกำรพฒันำ ในส่วนสุดทำ้ยน้ี 
กำรประเมินทั้งสองไดน้ ำไปสู่กระบวนกำรผลิตแผนท่ีกำรอพยพของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมในเอเชียกลำงและโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น ซ่ึงมีไวส้ ำหรับ 
"ผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจ ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำ และผูถื้อผลประโยชน์ร่วมอื่น ๆ" เป็นภำพรวมท่ีแสดง 
"ภำพควำมขดัแยง้ในปัจจุบนัและท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคตระหว่ำงสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมในเอเชียกลำงกบักำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น”(UNEP/CMS, 
2019) เน่ืองดว้ยสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมในเอเชียกลำงจ ำเป็นตอ้งอพยพขำ้มภูมิประเทศท่ีกวำ้งขวำง ซ่ึงบำงคร้ังจ ำเป็นตอ้งขำ้มพรมแดน ซ่ึงในแผนท่ีไดเ้นน้ย  ้ำว่ำ 
มุมมองระดบัต ่ำกว่ำภูมิทศัน์น่ำจะไม่เพยีงพอ ในกรณีของเสือโคร่ง พื้นท่ีคุม้ครองท่ีอยูใ่นอำณำเขตกำรครอบครองของมนุษย ์
ท่ีซ่ึงสูญเสียพื้นท่ีป่ำและมีกำรเร่งกระตุน้พฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคญัในกำรตรวจสอบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
และเป้ำหมำยกำรอนุรักษค์วบคู่ไปดว้ยกนั  
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จำกเอกสำรแสดงกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถจ ำนวน 5 ฉบบัท่ีไดค้ดัสรรมำ จ ำนวน 3 ฉบบั มุ่งเนน้ไปท่ีประเทศอินเดีย โดยท่ี 1 ใน 3 
ฉบบันั้นกล่ำวรวมถึงกลุ่มประเทศอ่ืนท่ีมีเสือโคร่งดว้ย นอกเหนือจำกกำรเป็นท่ีอยูอ่ำศยัของประชำกรเสือโคร่งเบงกอลและชำ้งเอเชีย (Elephas maximus) 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดแลว้ ประเทศอินเดียยงัมีถนนท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองและเครือข่ำยทำงถนนท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสำมของโลก จำกกำรวิเครำะห์เชิงลึก 
เก่ียวกบัสถำนะปัจจุบนัของนโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
และค ำแนะน ำเฉพำะกลุ่มส ำหรับสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม นก สัตวเ์ล้ือยคลำน สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ำ และสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั 
มำตรกำรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อบรรเทำผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นต่อสัตวป่์ำ 
เนน้ว่ำกำรพิจำรณำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพจะตอ้งน ำไปเป็นหลกัในกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยทำงสังคมและส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะท่ีประหยดัตน้ทุน ซ่ึงสำมำรถบรรลุผลไดจ้ำกกำรปฏิบตัิงำนสำมประกำร (ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และกำรเงิน)(Wildlife Institute of India, 2016) ในหลำยกรณี 
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบส ำหรับสัตวป่์ำช่วยเพิ่มควำมปลอดภยัของมนุษยโ์ดยลดกำรปะทะกนัของสัตวป่์ำและยำนพำหนะ 
นอกจำกน้ียงัสำมำรถปรับปรุงควำมยืดหยุน่ของโครงสร้ำงพื้นฐำนให้สอดคลอ้งกบัควำมถ่ีของสภำพอำกำศสุดขั้วท่ีเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจำกมีกำรรักษำควำมเช่ือมโยงของระบบนิเวศวิทยำ โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
น้ีสำมำรถช่วยรักษำบริกำรของระบบนิเวศไดอ้ีกดว้ย 

นอกเหนือจำกกำรช้ีแจงรำยละเอียดผลกระทบของทำงถนนและทำงรถไฟท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก 
และกำรก ำหนดกรอบกำรท ำงำนในกำรพิจำรณำตวัเลือกกำรบรรเทำผลกระทบโดยเฉพำะ 
มำตรกำรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อบรรเทำผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นต่อสัตวป่์ำ(2016) อธิบำยถึงวิธีกำรส่งเสริมสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ำ 
และเส้นทำงเดินของสัตวเ์ล้ือยคลำน เช่นเดียวกบัมำตรกำรบรรเทำผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตสำยพนัธุ์ขนำดใหญ่, สำยพนัธุ์เฉพำะ 
เพื่อให้ประสบผลส ำเร็จตำมมำตรกำร จะตอ้งมีกำรปรับเปล่ียนทำงเดินท่อระบำยน ้ำหรือโครงสร้ำงอ่ืน ๆ รวมไปถึงพื้นท่ีให้เหมำะสม 
เอกสำรฉบบัน้ีเป็นแนวทำงเดียวส ำหรับเอเชียท่ีเรำให้ควำมส ำคญัต่อสำยไฟฟ้ำเป็นอยำ่งมำก เช่นเดียวกบัทำงถนนและทำงรถไฟ 
กำรหลีกเล่ียงทำงบินและถ่ินอยูอ่ำศยัของนกซ่ึงเป็นแผนกลยทุธ์ท่ีถูกให้ควำมส ำคญัเป็นอนัดบัแรกโดยแนะน ำให้ฝังสำยไฟฟ้ำในกรณีท่ีไม่สำมำรถหลีกเล่ียงไ
ด ้แมว้่ำจะมมีำตรกำรบรรเทำผลกระทบเพื่อลดควำมเส่ียงจำกไฟฟ้ำดูดและควำมเส่ียงต่อกำรเสียชีวิตของสัตวปี์กท่ีเกิดจำกสำยไฟฟ้ำโดยตรง 
มำตรกำรดงักล่ำวยำกต่อกำรด ำเนินกำรและประสบควำมส ำเร็จนอ้ยกว่ำกำรหลีกเล่ียงผ่ำนกำรวำงแผนท่ีดี  

โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนอจัฉริยะสีเขียว (Smart Green Infrastructure) 
ท่ีพฒันำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อควำมเปรำะบำงของกำรอยูร่อดของสัตวใ์กลสู้ญพนัธุ์ภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำในปัจจุบนั โครงกำร Smart Green 
Infrastructure ในกลุ่มประเทศท่ีมีเสือโคร่ง: ควำมร่วมมือแบบหลำยภำคส่วน รวมถึงกำรทบทวนทำงเลือกนโยบำยอยำ่งละเอียด ค ำแนะน ำระดบัโครงกำร 
และกรณีศึกษำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นกำรขนส่ง (โดยเฉพำะทำงถนน) พร้อมดว้ยเขื่อนไฟฟ้ำพลงัน ้ำและเหมืองแร่(The World Bank et al., 2010) 
เอกสำรฉบบัน้ีเนน้ย  ้ำถึงควำมจ ำเป็นของกำรประเมินส่ิงแวดลอ้มเชิงกลยทุธ์ (SEAs) 
ซ่ึงสำมำรถตรวจสอบทำงเลือกเพื่อหลีกเล่ียงกำรกระจำยตวัของแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัในระดบัภูมิภำค 
และหรือระบุผลกระทบสะสมของทำงถนนท่ีครอบคลุมหรือกลยทุธ์กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนอ่ืน ๆ เก่ียวกบัสัตวป่์ำ กำรประเมินส่ิงแวดลอ้มเชิงกลยทุธ์ 
(SEAs) ถูกรวบรวมเขำ้ดว้ยกนัก่อนกำรตดัสินใจระดบักำรวำงแผนควบคูไ่ปกบันโยบำย ในกำรตดัสินใจก ำหนดเวทีส ำหรับ "ธรรมชำติเชิงบวก" และ 
"ไม่ก่อให้เกิดควำมสูญเสีย"  ในท ำนองเดียวกนั รำยงำนกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถประจ ำปี 2016โครงกำรถนนสีเขียว Green 
Roads) : ท่ีมีโครงสร้ำงพื้นฐำนในท่ีอยูอ่ำศยัตำมธรรมชำติ ซ่ึงจดัขึ้นท่ีรัฐอสัสัม ประเทศอินเดีย โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีจำกประเทศบงักลำเทศ เนปำล 
และอินเดียเขำ้ร่วมดว้ย ยืนยนัว่ำ “ตำมโครงกำรปัจจุบนัโดยแนวทำงโครงกำรในกำรจดักำรกบัผลกระทบนั้นส้ันลง แตกต่ำงกนัท่ี...แนวทำงหลำยระดบั' 
ซ่ึงผลกระทบตำมหลกักำรของกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัควำมส ำคญัท่ีไดรั้บกำรกล่ำวถึงในระดบัชำติ ภำคส่วน และระดบัโครงกำร 
[เป็นส่ิงท่ีจ ำเป็น]”(Government of India, 2016)  

ส่วนท่ีเหลือจำกแนวทำงปฏิบตัิท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบแลว้ใหค้วำมส ำคญัไปท่ีเอเชียกลำงและเป็นผลจำกอนุสัญญำว่ำดว้ยพนัธุ์กำรยำ้ยถ่ิน (CMS) 
และหน่วยงำนท่ีสนบัสนุน 
สำรำนุกรมครอบคลุมเน้ือหำเกือบจะทั้งหมดในหวัขอ้ของแนวทำงกำรบรรเทำผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นและผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรบก
วนสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมในเอเชียกลำง ระบุไวด้งัน้ี 
ส่ิงจ ำเป็นต่อสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิตและกรอบกฎหมำยและกำรเสนอแนวทำงและหลกักำรส ำหรับกำรวำงแผนและออกแบบ, กำรประเมิน, 
กำรก่อสร้ำงและกำรติดตำมประเมินผลเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกทำงถนน ทำงรถไฟ และท่อส่งน ้ำมนัและก๊ำซ(UNEP/CMS, 2015) 
กำรพฒันำต่อยอดของเอกสำรน้ีใชพ้ื้นฐำนจำกงำนท่ีถูกสรุปไวใ้นโครงกำรทำงเลือกในกำรขำ้มฝ่ังของละมัง่ไซกำ 
แนวทำงและขอ้แนะน ำเพื่อกำรลดผลกระทบจำกส่ิงกีดขวำงในขำ้มเขตร้ัวชำยแดนและทำงรถไฟของละมัง่ไซกำ ในประเทศคำซคัสถำน(Olson, 2013) 
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นอกเหนือจำกกำรเน้นย  ้ำถึงควำมส ำคญัของกำรใชม้ำตรำส่วนท่ีเหมำะสมส ำหรับสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิตและภูมิทศัน์ท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรพิจำรณำ 
แนวทำงปฎิบตัิของเอเชียกลำง ยงัเนน้ถึงควำมจ ำเป็นส ำหรับทศันียภำพขำ้มพรมแดนท่ีอำจมีกำรผสมผสำนกบัพรมแดนขำ้มชำติ ในบรรดำประเทศท่ีพิจำรณำ 
คำซคัสถำนเป็นเพียงประเทศเดียวท่ีมีกรอบกฎหมำยระดบัชำติท่ีตอ้งกำรกำรประเมินผลกระทบต่อสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิตท่ีอพยพยำ้ยถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกแ
บบและก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) นอกจำกน้ี ถึงแมจ้ะมีกำรอธิบำยไวเ้ป็นอยำ่งดีเก่ียวกบัผลกระทบต่อเคล่ือนยำ้ยถ่ินฐำนของสัตว ์กำรลอ้มร้ัว 
ยงัคงไมต่อ้งกำรกำรประเมินในประเทศใด ๆ ในภูมิภำค  

บทสรุป 

โดยรวมแลว้ นโยบำยและโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีอธิบำยไวใ้นเอกสำรกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพ 5 ฉบบัก่อนหนำ้น้ี 
ระบุเส้นทำงท่ีจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) เอกสำร 4 ใน 5 
ฉบบัให้ควำมส ำคญัเร่ืองทำงถนน และเนน้ย  ้ำเร่ืองทำงรถไฟเป็นอนัดบัท่ีสอง (ตำรำงท่ี 1) มีเอกสำรเพียงฉบบัเดียวท่ีครอบคลุมสำยไฟฟ้ำ 
ซ่ึงเป็นจุดสนใจหลกัของโครงกำรน้ี โครงสร้ำงพื้นฐำนประเภทอ่ืน ๆ เช่น ท่อส่งน ้ำมนัและก๊ำซ และเหมืองแร่ ไดรั้บกำรพิจำรณำรวมเป็นเอกสำรฉบบัเดียว 
โดยมีรำยงำน 2 ฉบบัท่ีให้ขอ้มูลบำงส่วนเก่ียวกบัไฟฟ้ำพลงัน ้ำและร้ัวกั้น   

ตำรำงที่ 1 สรุปเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำตรวจสอบแลว้ 

ตำรำงท่ี 1 สรุปเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตรวจสอบแลว้ 

ช่ือเอกสำร ปี สำยพนัธ์ุ/กลุ่ม 

ประเภทของโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ทำงถนน ทำงรถไฟ รั้ ว พลงัน ้ำ/สำยไฟฟ้ำ 
น ้ำมนัและ

ก๊ำซ 
เหมือง 

อินเดียและกลุ่มประเทศที่มีเสือโคร่ง  

มำตรกำรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อบรร
เทำผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้
นต่อสัตวป่์ำ  

2016 

สัตวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม, นก, 
สัตวเ์ลื้อยคลำน, 

สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ำ, 
สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั 

X X  X   

ถนนสีเขียว: 

โครงสร้ำงพื้นฐำนในที่อยูอ่ำศยัตำมธรรมช
ำต ิ

2016 หลำกหลำยสำยพนัธ์ X      

โครงสร้ำงพื้นฐำนอจัฉริยะสีเขียวในกลุ่มป
ระเทศที่มีเสือโคร่ง: 
ควำมร่วมมือแบบหลำยภำคส่วน 

2010 
เสือโคร่งและสัตวเ์ลี้ยงลกูด้
วยนมอื่น ๆ ที่มีขนำดใหญ่ 

X X  X  X 

เอเชียกลำง  

แนวทำงกำรบรรเทำผลกระทบของโครงส
ร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
และผลกระทบที่เก่ียวขอ้งกบักำรรบกวนสั
ตวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมในเอเชียกลำง  

2014 
สัตวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมในเอเชี
ยกลำง 

X X X X X  

โครงกำรทำงเลือกในกำรขำ้มฝ่ังของละมัง่
ไซกำ: 
แนวทำงและขอ้แนะน ำเพื่อกำรลดผลกระท
บจำกส่ิงกีดขวำงในขำ้มเขตรั้ วชำยแดนและ
ทำงรถไฟของละมัง่ไซกำ 
ในประเทศคำซคัสถำน  

2013 ละมัง่ไซกำ 

 

 

 

X X    

 

เมื่อมองดูภูมิทศัน์ทัว่ไปก็มีกำรระบุระบบกลยทุธ์ต่ำง ๆ ขึ้นจำกกำรก ำหนดควำมตอ้งกำรเฉพำะของสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิต เช่น “พื้นท่ีห้ำมเดินทำง” 
ในแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัหลกัของเสือโคร่งท่ีเหลืออยู่ หรือมำตรกำรบรรเทำผลกระทบอยำ่งชดัเจนส ำหรับสัตวอ์ำศยัอยูใ่ตร่้มไมอ้ยำ่ง ชะนี (Hoolock spp.) 
ไปจนถึงขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำยท่ีส่งผลกระทบถึงทุกขั้นตอนของกำรพฒันำโครงกำรตั้งแต่กำรวำงแผนล่วงหนำ้จนถึงกำรสังเกตุกำรณ์หลงักำรก่อสร้ำง 
กำรประเมินส่ิงแวดลอ้มเชิงกลยทุธ์ (SEAs) และควำมคิดริเร่ิมธรรมชำติเชิงบวกระดบัชำติกลำยเป็นรำกฐำนสู่ควำมส ำเร็จระดบัโครงกำร เอกสำรทั้ง 5 
ฉบบัใชต้วัอยำ่งกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) จำกทัว่โลกและอธิบำยโครงกำรต่ำง ๆ 
ท่ีมองหำแนวทำงท่ีท ำให้โครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นมิตรกบัสัตวป่์ำมำกขึ้นในเนปำล, อินโดนีเซีย, มำเลเซีย, เวียดนำม, อินเดีย และภูมิภำคเอเชียกลำง  
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วิธีกำร 

เพื่อประเมินควำมสำมำรถท่ีมีอยูส่ ำหรับกำรด ำเนินกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับทำงถนน ทำงรถไฟ และสำยไฟฟ้ำ 
เรำไดต้รวจสอบขีดควำมสำมำรถในสองระดบัพื้นท่ี 1) ทัว่ทั้งเอเชียส ำหรับทั้ง 28 ประเทศ และ 2) ในระดบัชำติถึงระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัโครงกำรใน 5 
ประเทศตวัแทน 
แนวทำงสองประกำรน้ีช่วยให้กำรประเมินน้ีสำมำรถจบัภำพดำ้นควำมสำมำรถท่ีแตกต่ำงกนัจำกขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศท่ีมุ่งมัน่ให้ประเทศต่ำง ๆ 
อนุรักษสั์ตวป่์ำ ไปจนถึงนโยบำยระดบัชำติท่ีช้ีน ำหน่วยงำนขนส่ง พลงังำน และกำรอนุรักษข์องรัฐบำลกลำงในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 
สู่แผนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และกำรด ำเนินกำรระดบัโครงกำร เน่ืองจำกผูด้  ำเนินกำรท่ีแตกต่ำงกนัมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในดำ้นต่ำง ๆ 
ของกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ตั้งแตแ่นวคิดไปจนถึงกำรคดัเลือก, กำรจดัหำเงินทุน, กำรวำงแผน, กำรออกแบบ และกำรด ำเนินกำร 
เรำจึงรวบรวมขอ้มูลส ำหรับ สมำชิกหลกั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) หน่วยงำนรัฐบำล, อุตสำหกรรม และ องคก์รพฒันำเอกชน 
(NGOs) 

ส ำหรับกำรประเมินทัว่ทั้งเอเชีย เรำใชก้ำรคน้หำทำงเวบ็เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมำย, ขอ้บงัคบั, แนวทำงปฏิบตัิ และมำตรฐำนอุตสำหกรรมท่ีมีอยู ่
ในระดบัทัว่เอเชีย เรำยงัไดท้ ำกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำโครงกำรเอเชียขององคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ดำ้นกำรอนุรักษร์ะหว่ำงประเทศ 
และส่งแบบส ำรวจทำงอิเล็กทรอนิกส์ไปยงักลุ่มอนุรักษร์ะดบัชำติ เพื่อประเมินกำรมีส่วนร่วมของสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศในระดบัทวีป 
เรำไดต้รวจสอบเวบ็ไซตแ์ละด ำเนินกำรและกำรส ำรวจทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ในระดบัชำติเรำไดอ้อกแบบกำรส ำรวจทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแจกจ่ำยให้กบัเจำ้หนำ้ท่ีหน่วยงำนของรัฐ สมำชิกสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
ผูแ้ทนอุตสำหกรรมโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และเจำ้หนำ้ท่ีองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ใน 5 ประเทศท่ีเป็นตวัแทน (ประเทศบงักลำเทศ อินเดีย 
มองโกเลีย เนปำล และไทย) นอกจำกน้ีเรำยงัท ำกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศในส ำนกังำนใหญ่หรือส ำนกังำนภูมิภำค 
ในกำรประเมินกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัของประเทศ 
เรำไดต้รวจสอบฐำนขอ้มูลอินเทอร์เน็ตทำงกฎหมำยและร้องขอให้ผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบขอ้คน้พบจำกผูเ้ช่ียวชำญทำงกฎหมำยหรือผูเ้ช่ียวชำญท่ีเก่ียวขอ้งใน 
5 ประเทศท่ีเป็นตวัแทน 

ส ำหรับกำรประเมินน้ี เรำเลือกวิธีกำรท่ีสอดคลอ้งกบักรอบเวลำท่ีค่อนขำ้งส้ัน (ระยะเวลำ 13 เดือน) และขอบเขตของโครงกำรน้ีมำกท่ีสุด 
และวิธีกำรท่ีสำมำรถรวบรวมขอ้มูลส ำหรับกำรวิเครำะห์ในช่วงกำรระบำดใหญ่ของ COVID-19 กำรระบำดใหญ่ของ COVID-19 
ไดจ้ ำกดัควำมสำมำรถในกำรเดินทำง กำรประชุมกลุ่มผูถื้อผลประโยชน์ร่วม และพบปะกบัผูน้ ำและผูแ้สดงควำมคิดเห็น ดงันั้น 
เรำจึงอำศยักำรคน้หำทำงอินเทอร์เน็ตเพื่อรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองหลงัและพิสูจน์ยืนยนัส่ิงท่ีคน้พบกบัผูเ้ช่ียวชำญเพื่อประเมินนโยบำยและควำมสำมำรถทัว่ทั้งภูมิ
ภำคอยำ่งรวดเร็ว กำรส ำรวจทำงอิเล็กทรอนิกส์ไดรั้บเลือกให้เป็นเคร่ืองมือหลกัในกำรรวบรวมขอ้มูลใน 5 ประเทศตวัแทน 
เพื่อเขำ้ถึงผูช้มเป้ำหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ และเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำกำรตอบกลบัท่ีสมเหตุสมผลจำกกลุ่มสมำชิก 4 กลุ่มท่ีแตกต่ำงกนั 
เพื่อให้กำรเปรียบเทียบผลส ำรวจมีประสิทธิภำพ จึงมีกำรใชค้  ำถำมแบบปรนยั หรือค ำถำมใช่/ไม่ใช่ มำกกว่ำค ำถำมแบบปลำยเปิด  

กำรประเมินควำมสำมำรถทัว่ทั้งเอเชีย 

ในระดบัทัว่ทั้งเอเชีย เรำรับผิดชอบทบทวนเพื่อประเมินควำมสำมำรถของ 28 ประเทศในกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 
เรำอำศยักำรเขำ้ถึงแบบเปิด ขอ้มูลท่ีตรวจสอบได ้ท่ีไดม้ำทำงออนไลน์เก่ียวกบักฎหมำยและแนวทำงปฏิบตัิท่ีมีอยู ่ในกรณีเกิดปัญหำท่ีเก่ียวขอ้ง 
เรำขอควำมเห็นจำกผูเ้ช่ียวชำญเพื่อส ำรวจบรรทดัฐำนภำยในกลุ่มสมำชิกแต่ละกลุ่มเพิ่มเติม 
วิธีกำรเพิ่มเติมแตกต่ำงกนัไปตำมกลุ่มสมำชิกอิงตำมขอ้มูลออนไลน์ซ่ึงอธิบำยไวด้ำ้นล่ำง  

รัฐบำลและหน่วยงำนอื่น ๆ 

ขอ้ตกลงระหวำ่งประเทศ เรำระบุขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 7 ฉบบั (MEAs) ซ่ึงรวมถึง 
ระเบียบกำรและขอ้ตกลงเสริมท่ีมองหำทำงอนุรักษส์ภำพแวดลอ้มบนบกและน ้ำจืด 
เรำไดต้รวจสอบเวบ็ไซตข์อ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAs) ของแต่ละประเทศ เพื่อติดตำม 28 ประเทศในเอเชียท่ีมีกำรลงนำม  

หน่วยงำนระดบัชำติ เรำท ำกำรคน้หำทำงอินเทอร์เน็ต เพื่อระบุกระทรวงและหน่วยงำนดำ้นกำรขนส่ง, พลงังำน และกำรอนุรักษข์องแต่ละ 28 ประเทศ 
ท่ีรับผิดชอบในกำรสนับสนุนขอ้ก ำหนดดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในกฎหมำยของตนและหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำระหว่
ำงกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
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จำกนั้นเรำคน้หำเวบ็ไซตข์องกระทรวงและหน่วยงำนระดบัประเทศท่ีระบุกฎหมำยควบคุมกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ในแต่ละประเทศในเอเชีย เรำใชฐ้ำนขอ้มูล ECOLEX ซ่ึงเป็นฐำนขอ้มูลกฎหมำยส่ิงแวดลอ้มเพื่อจดักำรกบัช่องว่ำงของขอ้มูล 
โดยเฉพำะขอ้มูลท่ีไม่มีอยูใ่นเวบ็ไซตข์องกระทรวงและหน่วยงำนระดบัประเทศ (ภำคผนวก ก แนวทำงในฐำนขอ้มูล ECOLEX 
เพื่อคน้หำและระบุกฎระเบียบระดบัชำติว่ำดว้ยกำรอนุรักษพ์นัธุ์พืช ระบบนิเวศ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 
(WFLI)) เรำพิจำรณำแลว้ว่ำ ไมจ่ ำเป็นตอ้งมีกระบวนกำรตรวจสอบแยกต่ำงหำกส ำหรับขอ้มูลทำงกฎหมำยน้ี เน่ืองจำกมีกำรรวบรวมท่ีเวบ็ไซตข์องรัฐบำล 
ซ่ึงจดัตั้งขึ้นเป็นแหล่งขอ้มูลโดยตรงส ำหรับกฎหมำยและแนวทำงปฏิบตัิส ำหรับหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัมำตรกำรกำรปกป้องของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(LI) 

สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIS)  

เรำไดร้ะบุช่ือสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) หลกั 10 แห่ง ท่ีมีกำรลงทุนอยำ่งแขง็ขนัในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ภำยในเอเชียและไดม้ีกำรตรวจสอบมำตรกำรกำรป้องกนัปัจจุบนัท่ีเกียวขอ้งกบัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (ตำรำงท่ี 2) 
โดยแทนท่ีจะเลือกลงทุนกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนทัว่ ๆ ไปในเอเชียทุกโครงกำร สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
ดงักล่ำวไดช่้วยใหม้องเห็นภำพรวมตำมบริบทและทัว่ทั้งเอเชีย 

ตำรำงที่ 2 สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) และผูส้นบัสนุนดำ้นเงินทุนอื่น ๆ ของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ตำรำงท่ี 2 สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIS) และผูส้นบัสนุนดำ้นเงินทนุอ่ืน ๆ ของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชิงเสน้ (LI) 

ธนำคำรพฒันำเอเชีย (ADB) 

ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนแห่งเอเชีย (AIIB) 

สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) 

ส ำนกังำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศ แห่งประเทศจีน (CIDCA) 

ธนำคำรเพื่อกำรบรูณะและพฒันำยโุรป (EBRD) 

ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนยโุรป (EIB) 

บรรษทัเงินทุนระหว่ำงประเทศ (IFC) 

องคก์รควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศแห่งญี่ปุ่ น (JICA) 

ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำใหม่ (NDB) 

ธนำคำรโลก (WB) 

เรำจดัหำขอ้มูลเก่ียวกบัมำตรกำรป้องกนัส่วนใหญ่จำกเวบ็ไซตข์องสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) และเอกสำรท่ีมีอยูท่ำงออนไลน์ นอกจำกน้ี 
ผ่ำนกำรคน้หำทำงอินเทอร์เน็ตจะช่วยเตมิเต็มช่องว่ำงขอ้มูลเหล่ำนั้น 
ส ำหรับบทควำมที่เก่ียวขอ้งและรำยงำนท่ีเขียนโดยผูเ้ช่ียวชำญท่ีตรวจสอบนโยบำยและประสิทธิภำพของสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
เพื่อช้ีแจงและยืนยนันโยบำยกำรป้องกนัของสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) เรำไดต้ิดต่อผูเ้ช่ียวชำญจำกสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ทั้ง 10 
แห่ง รวมถึงกลุ่มนกัคิดที่เก่ียวขอ้งและบุคคลอื่น ๆ และท ำกำรสัมภำษณ์เพื่อเป็นส่วนเสริมรวมทั้งรับรองขอ้มูลท่ีคน้หำบนอินเทอร์เน็ต 

สมำคมอุตสำหกรรม 

ดว้ยควำมช่วยเหลือของผูเ้ช่ียวชำญในภำคกำรขนส่งและพลงังำนและเครือข่ำยมืออำชีพ เรำไดร้ะบุช่ือสมำคมวิชำชีพมำกกว่ำ 30 
แห่งท่ีเป็นตวัแทนของทำงถนน ทำงรถไฟ, กำรส่งพลงังำน และกำรวิศวกรรมโยธำในเอเชีย เรำไดร้วบรวมพนัธมิตรระดบัภมูภิำค 
สหกรณ์พฒันำเศรษฐกิจพหุภำค ีและแนวคิดกำรริเร่ิมอ่ืน ๆ ทัว่เอเชีย โดยให้ควำมส ำคญัท่ีโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 3 รูปแบบ ส ำหรับโครงกำรน้ี 
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จำกขอ้มูลท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องสมำคมเหล่ำน้ี 
เรำไดป้ระเมินควำมสำมำรถของแต่ละสมำคมในกำรให้ขอ้มูลอยำ่งมืออำชีพและกำรฝึกอบรมแก่ภำคเอกชนในเร่ืองกำรคุม้ครองสัตวป่์ำตลอดจนกำรคุม้ครอง
ส่ิงแวดลอ้มโดยทัว่ไป กำรประเมินครอบคลุมกลไกกำรส่งมอบ 4 ประกำรของกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรป้องกนั ไดแ้ก่ กำรฝึกอบรมบุคลำกร 
(กำรอบรมเสมือนจริงและกำรอบรมตวัต่อตวั) กำรสัมมนำผ่ำนเวบ็ ส่ิงพมิพ ์และทรัพยำกรทำงเทคนิคอื่น ๆ  

องคก์รพฒันำเอกชน (NGOS) 

องคก์รพฒันำเอกชนระหวำ่งประเทศ (International NGOs) เรำไดร้ะบุช่ือองคก์รพฒันำเอกชนดำ้นส่ิงแวดลอ้มระหว่ำงประเทศขนำดใหญ่ (International 
Environmental NGOs) 13 แห่ง ท่ีท ำงำนดำ้นกำรอนุรักษสั์ตวป่์ำในหลำยประเทศทัว่เอเชีย (ตำรำงท่ี 3) 
เรำไดต้ิดต่อหวัหนำ้โครงกำรเอเชียหรือผูน้ ำในระดบัเดียวกนัส ำหรับองคก์รพฒันำเอกชน (NGO) แต่ละแห่ง และท ำกำรสัมภำษณ์เป็นเวลำ 30 
นำทีเพื่อก ำหนดควำมสำมำรถท่ีตอ้งกำรในปัจจุบนัและอนำคตในกำรปกป้องคุุม้ครองสัตวป่์ำจำกกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
เรำจดักำรสัมภำษณ์ 11 คร้ัง ค ำถำมทั้งหมด 7 ขอ้ โดยค ำถำม 6 ขอ้ เป็นแบบปรนยัพร้อมค ำอธิบำยเพิ่มเตมิ ค ำถำมสุดทำ้ยเป็นค ำถำมปลำยเปิด (ภำคผนวก ข 
แบบสอบถำมเก่ียวกบักำรอนุรักษแ์ละเอกสำรฉบบัเขียน)  

ตำรำงที่ 3 องคก์รพฒันำเอกชนดำ้นส่ิงแวดลอ้มระหว่ำงประเทศ ขนำดใหญ่ทั้ง 11 แห่งที่ไดร้ับกำรสัมภำษณ์ โดยพิจำรณำจำกงำนอนุรักษใ์นหลำยพื้นที่ทัว่เอเชีย 

ตำรำงท่ี 3 องคก์รพฒันำเอกชนดำ้นส่ิงแวดลอ้มระหว่ำงประเทศ ขนำดใหญ่ทั้ง 11 แห่งท่ีไดรั้บกำรสมัภำษณ์ โดยพิจำรณำจำกงำนอนุรักษใ์นหลำยพ้ืนท่ีทัว่เอเชีย 

องคก์รอนุรักษน์กสำกล (BLI) 

สมำคมอนุรักษพ์นัธ์ุไมแ้ละสัตวป่์ำนำนำชำติ (FFI) 

สมำคมสัตววิทยำแฟรงคเ์ฟิร์ต (FZS) 

องคก์รอนุรักษส์ัตวป่์ำโลก (GWC) 

มูลนิธินกกระเรียนนำนำชำติ (ICF) 

กองทุนเพือ่สวสัดิกำรสัตวร์ะหว่ำงประเทศ(IFAW) 

องคก์รแพนเทอรำ (PENTHERA) 

องคก์รอนุรักษธ์รรมชำติ (TNC) 

สมำคมสัตววิทยำแห่งลอนดอน (ZSL) 

สมำคมอนุรักษส์ัตวป่์ำ (WCS) 

องคก์ำรกองทุนสัตวป่์ำโลกสำกล (WWF) 

องคก์รพฒันำเอกชนแห่งชำติ (National NGOs) เรำใชร้ำยช่ือสมำชิกของสหภำพนำนำชำติเพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติ (IUCN) 
ในกำรระบุช่ือองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) หลำยแห่งท่ีท ำงำนดำ้นกำรอนุรักษใ์นเอเชีย เรำพบว่ำองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 239 แห่งท ำงำนใน 24 
ประเทศจำก 28 ประเทศท่ีเป็นเป้ำหมำยของโครงกำร 
จำกนั้นเรำไดร้วบรวมท่ีอยูอี่เมลข์องผูต้ิดตอ่หลกัของแต่ละองคก์รจำกเวบ็พอร์ทลัของสหภำพนำนำชำติ เพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติ (IUCN) 
ควบคูไ่ปกบักำรเยี่ยมชมเวบ็ไซตข์ององคก์รพฒันำเอกชน (NGO) เรำไดส่้งอีเมลต์ิดตอ่องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ท่ีระบุช่ือไว ้
พร้อมค ำขอให้กรอกแบบส ำรวจอิเล็กทรอนิกส์ 16 ค ำถำม (ภำคผนวก ค กำรส ำรวจทำงอิเล็กทรอนิกส์ขององคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
ท่ีท ำงำนเพื่อจดักำรกบัผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในเอเชีย) เรำไดต้ิดต่อองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
(ท่ีมิใช่สมำชิกของสหภำพนำนำชำติเพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติ (IUCN) ตำมค ำแนะน ำของผูร่้วมสำยงำน 
เพื่อขอเขำ้ร่วมกำรส ำรวจทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกส่งไปทำงอีเมล เรำใช้โปรแกรม R 



USAID.GOV  ขีดควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแบบเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำในเอเชีย     12 

ซ่ึงเป็นโปรแกรมค ำนวนทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ค  ำตอบแบบส ำรวจทำงอิเล็กทรอนิกส์ จำกแบบส ำรวจทั้งหมดท่ีส่งไป 
ไดรั้บกำรตอบกลบัจำกองคก์รพฒันำเอกชนแห่งชำติ (National NGOs) จ ำนวน 54 แห่ง 

กำรประเมินควำมสำมำรถระดบัประเทศ  

กำรคดัเลือกประเทศตวัแทน 

หลงัจำกหลงัจำกด ำเนินกำรประเมินขีดควำมสำมำรถทัว่ทั้งเอเชีย เรำไดท้ ำกำรประเมินเชิงลึกเก่ียวกบัขีดควำมสำมำรถของมำตรกำรป้องกนัใน 5 
ประเทศตวัแทน ในกำรคดัเลือกประเทศเหล่ำน้ี เรำไดร้วบรวมรำยช่ือประเทศในเอเชีย 19 ประเทศท่ีอยูบ่นลิสตข์องหน่วยงำน USAID หรือ 
ประเทศท่ีหน่วยงำน USAID ก ำลงัลงทุนดำ้นทรัพยำกรอยู ่เรำจดัอนัดบัประเทศเหล่ำน้ีตำมควำมสัมพนัธ์กนัในจ ำนวน 15 หมวดหมู่ 
ซ่ึงแสดงถึงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ, กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และกำรลงทุนตำมรำยกำรดำ้นล่ำงต่อไปน้ี 

1. คุณค่ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เมื่อน ำมำรวมกนัแลว้พบว่ำ 
กำรจดัหมวดหมู่โดยคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพไดใ้ห้ภำพรวมอยำ่งละเอียดของแต่ละประเทศ 

a. ควำมอดุมสมบูรณ์ของสำยพนัธุ ์
b. ขอบเขตของท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญั 

c. สัดส่วนของประเทศในแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญั 

d. ควำมสมบูรณ์ของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

e. สัดส่วนของประเทศท่ีอยูใ่นสถำนะพื้นท่ีคุม้ครองและ 
f. สัดส่วนของประเทศท่ีอยูใ่นพื้นท่ีป่ำ 

2.  มำตรกำรในกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีมีควำมเป็นไปได ้
a. คำดกำรณ์ควำมยำวของทำงรถไฟท่ีถูกสร้ำงในโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) 
b. คำดกำรณ์เพิ่มควำมหนำแน่นของทำงรถไฟจำกส่วนเพิ่มเติมในโครงกำรโครงกำรเส้นทำงสำยไหม 
c. คำดกำรณ์ควำมยำวทำงถนนท่ีจะสร้ำงในโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) 
d. คำดกำรณ์ควำมหนำแน่นของทำงถนนจำกขอ้เพิ่มเติมในโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) 
e. สัดส่วนของประชำกรท่ีเขำ้ถึงกำรใชไ้ฟฟ้ำได ้(โดย % ท่ีต ่ำกว่ำ = ควำมตอ้งกำรใชส้ำยไฟฟ้ำในอนำคตท่ีสูงขึ้น) และ 
f. ฟ้ืนฟูป่ำไมจ้ำกท่ีสูญเสียไป  

3. ระดบักำรลงทุนโดยนกัลงทุนทัว่เอเชีย 3 สถำบนั 

a. ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนแห่งเอเชีย (AIIB) 
b. ธนำคำรพฒันำเอเชีย (ADB) และ 
c. หน่วยงำน USAID พนัธกรณีทั้งหมด 

หลงัจำกตรวจสอบกำรจดัอนัดบัท่ีสัมพนัธก์นัระหว่ำง 19 ประเทศ พบว่ำไม่มีประเทศหรือกลุ่มประเทศใดอยูใ่นอนัดบัตน้ ๆ ของกำรจดัอนัดบัในทั้ง 3 
หมวดหมู ่แต่ทว่ำมีหลำยประเทศปรำกฏขึ้นในหลำย ๆ หมวดหมู่แทน โดยทัว่ไปแลว้ 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมมีำกท่ีสุดในภูมิภำคเส้นศูนยสู์ตรของเอเชียและลดลงในแถบทำงเหนือ ดงันั้น 
หำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเป็นค่ำเดียวท่ีใชก้บักำรคดัเลือกประเทศท่ีเป็นตวัแทน ก็จะเลือกเฉพำะประเทศเขตร้อนเท่ำนั้น 
แต่เรำไดท้ ำกำรเลือกประเทศตำมกำรจดัอนัดบัใน 3 ภูมิภำคของเอเชีย ไดแ้ก่ เอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียกลำง-ตะวนัออก 
จำกผลกำรประเมินน้ีหน่วยงำน USAID ไดเ้ลือกท่ีจะด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถเชิงลึกใน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ บงักลำเทศ, อินเดีย มองโกเลีย, เนปำล 
และไทย  

กำรพฒันำกำรส ำรวจ 

เรำไดใ้ชก้ำรส ำรวจออนไลน์ท่ีมีกำรจดัส่งผ่ำน โปรแกรมส ำรวจ SurveyMonkeyTM เพื่อด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถ 
เรำอำศยักรอบงำนโครงกำรพฒันำแห่งสหประชำชำติ (UNDP) ส ำหรับกำรประเมินควำมสำมำรถเป็นจุดเร่ิมตน้ในกำรพฒันำแบบสอบถำม 
เพื่อท ำควำมเขำ้ใจแนวปฏิบตัมิำตรฐำนส ำหรับกำรประเมินควำมสำมำรถ(UNDP, 2008) แบบสอบถำมน้ีจดัท ำขึ้นเพื่อรวบรวมขอ้มูลใน 5 ประเด็นหลกั 
ไดแ้ก่ 

1. แนวคดิของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ท่ีมีอยูแ่ละควำมส ำคญั 



13     |     ขีดควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแบบเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำในเอเชีย USAID.GOV 

2. ควำมสำมำรถในปัจจุบนัในกำรน ำมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ไปใช ้
3. อุปสรรคในกำรน ำมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ไปใช ้
4. กำรมีส่วนร่วมของกลุ่มสมำชิกในขั้นตอนต่ำง ๆ ของกระบวนกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และ 
5. ควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรในกำรสร้ำงควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสร้ำงควำมสำมำรถในอนำคตเป็นท่ีสนใจอยำ่งมำกส ำหรับหน่วยงำน USAID 
ทั้งในแง่ของลกัษณะควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นและวิธีกำรขนส่งและขอ้มูลน้ีอำจแตกต่ำงกนัไปตำมกลุ่มสมำชิกหรือกลุ่มประเทศท่ีก ำหนดไว ้ 

แบบส ำรวจส่วนสุดทำ้ยประกอบไปดว้ยค ำถำม 88 ค ำถำม อยำ่งไรก็ตำมผูต้อบจะมองเห็นและถูกถำมเพียงส่วนยอ่ยของค ำถำมเหล่ำน้ี (ภำคผนวก ง 
แบบส ำรวจขีดควำมสำมำรถมำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นส ำหรับเอเชีย (LISA)  ส่วนแรกของแบบส ำรวจประกอบดว้ยค ำถำมสูงสุด 25 ค ำถำม 
ซ่ึงก ำหนดเป้ำหมำยไปท่ีผูต้อบแบบสอบถำมจำกทั้ง 4 กลุ่มสมำชิก และค ำถำมบำงขอ้ขึ้นอยูก่บัค  ำตอบของค ำถำมก่อนหนำ้ 
ดงันั้นผูต้อบบำงคนจึงมคี  ำถำมท่ีตอ้งตอบนอ้ยลง ส่วนท่ี 2 ของแบบทดสอบจะแตกต่ำงกนัไปขึ้นอยูก่บักลุ่มสมำชิกท่ีผูต้อบระบุไว ้เช่น 
กลุ่มสมำชิกหน่วยงำนรัฐบำลมีค  ำถำมเพิม่เติมสูงสุดถึง 10 ค ำถำม เช่นเดียวกบัภำคอตุสำหกรรม ท่ีสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
มีค  ำถำมเพิม่เติมสูงสุดถึง 16 ค ำถำม และองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ท่ีมีสูงสุดถึง 7 ค ำถำม 

กำรระบุผูเ้ขำ้ร่วมกำรส ำรวจ 

เช่นเดียวกบักำรประเมินทัว่ทั้งเอเชีย แบบส ำรวจก ำหนดเป้ำหมำยบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มสมำชิก 1 ใน 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ 
(IFIs), อุตสำหกรรม, รัฐบำล และองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) เพื่อใหแ้น่ใจว่ำ 
แบบทดสอบเขำ้ถึงผูต้อบแบบส ำรวจท่ีตั้งเป้ำไวจึ้งมีกำรสร้ำงกรอบกำรท ำงำนเพื่อระบุผูถื้อผลประโยชน์ร่วมท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนกำรพฒันำโครงกำรโครง
สร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในแต่ละประเทศตวัแทน (  
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ภำคผนวก จ กำรส ำรวจขอบข่ำยกำรติดต่อส่ือสำร) เรำจำ้งผูเ้ช่ียวชำญ (ผูป้ระสำนงำนระดบัประเทศของเรำ) ในแต่ละประเทศตวัแทนทั้ง 5 
ประเทศเพื่อช่วยในกำรประเมิน ดว้ยควำมช่วยเหลือจำกผูป้ระสำนงำนระดบัชำติและพนัธกิจช่วยเหลือของหน่วยงำน USAID 
เรำไดร้วบรวมขอ้มูลกำรติดต่อส ำหรับผูถื้อผลประโยชน์ร่วม ประเภทต่อไปน้ีภำยในแต่ละกลุ่มสมำชิก ไดแ้ก่  

1. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) เจำ้หนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESIAs) 
หรือรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
เจำ้หนำ้ท่ีเหล่ำน้ีประจ ำกำรอยูท่ี่ประเทศตวัแทนหรือในส ำนกังำนใหญ่ในภูมิภำคเอเชียของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำพหุภำคี (MDB) 

2. รัฐบำล: หน่วยงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม, โครงสร้ำงพื้นฐำน 
หรือหน่วยงำนดำ้นพลงังำน/บุคลำกรกระทรวงและผูท่ี้เก่ียวขอ้งและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกำรอนุญำตดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เจำ้หนำ้ท่ีส่วนอื่น 
มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่โลกของรัฐบำลซ่ึงรวมถึงขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรอนุรักษสั์ตวป่์ำภ
ำยในวำระกำรพฒันำระดบัชำติ 

3. ภำคอุตสำหกรรม: นกัวำงแผนโครงสร้ำงพื้นฐำน, วิศวกร และตวัแทนบริษทัก่อสร้ำง 
ตลอดจนท่ีปรึกษำกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESIA) 

4. องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs): องคก์รท่ีเน้นงำนเชิงโปรแกรม โดยให้ควำมส ำคญัไปท่ีกำรจดักำรกบัผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(LI) ต่อสัตวป่์ำ และ/หรือ กำรตรวจสอบโดยบุคคลท่ีสำมของกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) ระดบัชำติ 
และผูท่ี้มีควำมตั้งใจท่ีจะให้เจำ้หนำ้ท่ีโครงกำรอนุรักษม์ีส่วนร่วมในหวัขอ้เหล่ำน้ี 
หมวดหมู่น้ียงัรวมถึงนกัวิชำกำรจำกศูนยว์จิยัและมหำวิทยำลยันอกภำครัฐ 
ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำสังคมในชุมชนทอ้งถ่ินและหรืองำนนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตวป่์ำและโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

จำกทั้ง 5 ประเทศ มีกำรระบุผูเ้ขำ้ร่วมเป้ำหมำย จ ำนวน 840 คน (ตำรำงท่ี 4) นอกจำกน้ี เรำยงัเพิ่มรำยช่ือผูต้ิดต่อจำกสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
จำกส ำนกังำนใหญ่ระดบัภูมิภำคนอกประเทศตวัแทน 5 ประเทศ กลุ่มผูเ้ขำ้ร่วมเป้ำหมำยทั้งหมด ไดรั้บเชิญให้ท ำแบบส ำรวจร่วมกนักบัคนอื่น ๆ 
ในหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบงำนเก่ียวกบักำรป้องกนัหรือเป็นผูเ้ช่ียวชำญท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นจึงเป็นกำรยำกท่ีจะทรำบจ ำนวนท่ีแน่นอนของผูท่ี้ไดรั้บกำรส ำรวจ 
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ตำรำงที่ 4 จ ำนวนทั้งหมดของผูเ้ขำ้ร่วมเป้ำหมำยส ำหรับแบบส ำรวจทำงอเิล็กทรอนิกส์ทีร่ะบโุดยกลุ่มสมำชิกและประเทศ 

ตำรำงท่ี 4 จ ำนวนทั้งหมดของผูเ้ขำ้ร่วมเป้ำหมำยส ำหรับแบบส ำรวจทำงอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีระบุโดยกลุ่มสมำชิกและประเทศ 

ประเทศตวัแทน  

กลุ่มสมำชิก 

อินเดีย เนปำล บงักลำเทศ ไทย มองโกเลีย รวมทั้งหมด 

สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ 
(IFIs) และผูใ้ห้ทุนในประเทศ 
(Domestic Funders) 

27 18 -* -* 6 51 

สมำคมอุตสำหกรรม 40 59 21 32 30 182 

รัฐบำลและหน่วยงำนอื่น ๆ 71 173 58 91 59 452 

องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 15 59 21 41 19 155 

รวมทั้งหมด 153 309 100 164 114 840 

*ไม่มีตวัแทนที่เกี่ยวขอ้งสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ในบงักลำเทศหรือไทย 

กำรกระจำยกำรส ำรวจ 

เพื่อให้ไดอ้ตัรำกำรตอบกลบัแบบส ำรวจท่ีดีท่ีสุด 
เรำจึงวำงแพลนท่ีจะแจกจ่ำยแบบสอบถำมไปยงัรำยช่ือท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดตำมรำยละเอียดจำกระบบกำรจดัอนัดบัดำ้นล่ำงน้ี  

1. ไดต้ิดต่อพนัธกิจช่วยเหลือของหน่วยงำน USAID และผูป้ระสำนงำนระดบัชำติ 
หรือเจำ้หนำ้ท่ีโครงกำรคุน้เคยจะไดรั้บค ำขออีเมลอยำ่งเป็นทำงกำรเพื่อท ำแบบส ำรวจ 

2. ติดต่อผูท่ี้ค่อนขำ้งมีควำมคุน้เคยกบัพนัธกิจช่วยเหลือระหว่ำงประเทศของหน่วยงำน USAID, ผูป้ระสำนงำนระดบัชำติ หรือเจำ้หนำ้ท่ีโครงกำร 
จะไดรั้บแบบส ำรวจทำงอีเมลอยำ่งเป็นทำงกำรและโทรศพัทแ์นะน ำเบ้ืองตน้โดยผูป้ระสำนงำนระดบัชำติ 

3. ติดต่อบุคคลในต ำแหน่งผูน้ ำในภำครัฐและอุตสำหกรรม โดยจะไดรั้บแบบส ำรวจผ่ำนค ำขออีเมลอยำ่งเป็นทำงกำร 
เพื่อท ำแบบส ำรวจและโทรศพัทแ์นะน ำเบ้ืองตน้จำกผูป้ระสำนงำนระดบัชำติ เพื่อเสนอให้สัมภำษณ์ทำงโทรศพัทเ์พื่อท ำแบบส ำรวจ 

4. ผูต้ิดต่อในต ำแหน่งผูน้ ำท่ีตอ้งเขำ้ถึงพนัธกิจช่วยเหลือของหน่วยงำน USAID  ในประเทศนั้น ๆ 
จะไดรั้บค ำขอให้กรอกแบบส ำรวจผ่ำนกำรแนะน ำเบ้ืองตน้อยำ่งเป็นทำงกำรจำกหน่วยงำน USAID 
พร้อมดว้ยอีเมลติดตำมผลหรือกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ ตำมควำมจ ำเป็น โดยผูป้ระสำนงำนระดบัชำติ  

แผนก ำหนดวนักระจำยแบบส ำรวจนั้นเกิดขึ้นในเวลำเดียวกนักบักำรระบำดของไวรัส COVID-19 ระลอกท่ี 2 ในหลำยประเทศในเอเชีย รวมถึง 5 
ประเทศท่ีเป็นตวัแทน ดงันั้น แผนดงักล่ำวจึงไดรั้บกำรประเมินใหม่ 
เพื่อให้มีกำรกระจำยแบบส ำรวจอยำ่งกวำ้งขวำงโดยท ำงำนอยำ่งใกลชิ้ดกบัผูป้ระสำนงำนระดบัชำติและพนัธกิจช่วยเหลือของหน่วยงำน USAID 
ในแต่ละประเทศ เรำจึงปรับกำรกระจำยแบบส ำรวจให้เขำ้กบัสภำพแวดลอ้มของสถำนกำรณ์ท่ีเกิดจำก COVID-19 
ดว้ยควำมเขำ้ใจว่ำสถำนกำรณ์ในทอ้งถ่ินอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรตอบแบบส ำรวจหรือควำมสำมำรถในกำรติดต่อผูต้อบแบบส ำรวจท่ีเป็นเป้ำหมำย 
นอกเหนือจำกกำรอปัเดตรำยวนัเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ในแต่ละประเทศทั้ง 5 ประเทศแลว้ ผูป้ระสำนงำนระดบัชำติยงัไดร้ะบุรำยช่ือผูต้ิดต่อ 30 อนัดบัแรก 
ท่ีจะท ำกำรส ำรวจในแต่ละประเทศ รำยช่ือน้ีใชเ้พื่อก ำหนดว่ำ กำรติดตำมผลท่ีใดมคีวำมจ ำเป็นมำกท่ีสุด 
เน่ืองจำกขีดควำมสำมำรถท่ีลดลงในประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบและกำรล็อกดำวน์ท่ีแพร่หลำยไปทัว่ประเทศ  

ต่อไปน้ีเป็นรำยละเอียดเก่ียวกบักำรกระจำยแบบส ำรวจกำรประเมินควำมสำมำรถคร้ังสุดทำ้ยในแต่ละประเทศตวัแทน  

1. ประเทศอินเดีย: กำรกระจำยแบบส ำรวจล่ำชำ้อยำ่งมำกและมีกำรแสวงหำกำรเขำ้ถึงรัฐบำล แต่เน่ืองจำกกำรระบำดใหญ่ท่ีเกิดขึ้น 
กำรตอบสนองจำกรัฐบำลจึงเป็นไปดว้ยควำมล่ำชำ้มำก ระดบักำรตอบสนองในกลุ่มสมำชิกทุกกลุุ่มยงัต ่ำอยูเ่มื่อเทียบกบับำงประเทศ 
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2. ประเทศบงักลำเทศ: กำรกระจำยแบบส ำรวจเสร็จส้ินตำมแผนท่ีวำงไว ้แตต่อ้งมีกำรติดตำมผลทำงโทรศพัทอ์ยำ่งครอบคลุมเพือ่รวบรวมค ำตอบ 
กำรตอบสนองจำกภำคอุตสำหกรรมอยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่ำเป็นพิเศษ 

3. ประเทศมองโกเลีย: กำรกระจำยแบบส ำรวจล่ำชำ้เน่ืองจำกกำรล็อกดำวน์ แต่ยงัแลว้เสร็จตำมแผนท่ีวำงไว ้
ค ำถำมแบบส ำรวจยงัไดรั้บกำรแปลเป็นภำษำมองโกเลียและถูกส่งไปพร้อมกบัแบบส ำรวจออนไลน์เพื่อให้เก็บรวบรวมขอ้มูลไดง้่ำยขึ้น    

4. ประเทศเนปำล: แบบส ำรวจถูกเผยแพร่ไปยงักลุ่มเป้ำหมำยส่วนใหญ่ก่อนเกิดกำรระบำดใหญ่ในเนปำล ส่งผลให้มีผูต้อบจ ำนวนมำกขึ้น 

5. ประเทศไทย: กำรเผยแพร่แบบส ำรวจล่ำชำ้ แต่ยงัแลว้เสร็จตำมแผนท่ีวำงไว ้
ค ำถำมแบบส ำรวจยงัไดรั้บกำรแปลเป็นภำษำไทยและถูกส่งไปพร้อมกบัแบบส ำรวจออนไลน์เพื่อให้เก็บรวบรวมขอ้มูลไดง้่ำยขึ้น  

ผูต้อบแบบสอบส ำรวจทั้งหมด ไดรั้บแจง้วำ่ค ำตอบของแบบส ำรวจจะไมม่ีกำรระบุช่ือ 
ผูต้อบแบบส ำรวจไดรั้บอนุญำตให้ส่งต่อแบบส ำรวจไปยงัเพื่อนร่วมงำนได ้โดยพึงระลึกว่ำ 
รำยช่ือผูต้อบแบบสอบถำมอำจขำดช่ือของผูท้รงคุณวุฒิบำงรำยช่ือไป เปิดให้ท ำกำรส ำรวจเป็นเวลำประมำณ 3 สัปดำห์ ผูต้ดิต่อแต่ละคนจะไดรั้บอีเมล 2 
ฉบบัในช่วงระยะเวลำสำมสัปดำห์เพื่อเตือนให้ผูรั้บท ำแบบส ำรวจ ปิดกำรส ำรวจในวนัท่ี 26 มิถุนำยน 2021 เรำใชโ้ปรแกรม R 
ซ่ึงเป็นโปรแกรมค ำนวนทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ค  ำตอบแบบส ำรวจทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAS) และกฎหมำยแห่งชำติท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อให้เขำ้ใจมำกขึ้นว่ำประเทศท่ีลงนำมในแต่ละขอ้ตกลงเฉพำะของ MEA ด ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงน้ีอยำ่งไร เรำไดท้ ำกำรวิจยัเพิ่มเติมเก่ียวกบักฎหมำย, 
นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัระดบัประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรอนุรักษช์นิดพนัธุ์ ระบบนิเวศ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
และโครงกำรครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ใน 5 ประเทศท่ีเป็นตวัแทน เมื่อใชฐ้ำนขอ้มูล ECOLEX 
เรำระบุกลไกทำงกฎหมำยระดบัชำติท่ีไดรั้บกำรจดัท ำเป็นเอกสำรและบงัคบัใชล่้ำสุด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรอนุรักษส์ำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิต, ระบบนิเวศ, 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ผลลพัธ์ถูกส่งไปยงัผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกฎหมำยในแต่ละประเทศตวัแทนเพื่อตรวจสอบ, ยืนยนั และเสริมขอ้มูลท่ีระบุท่ีไดร้วบรวมไวส้ ำหรับกำรประเมิน 
เพื่อให้แน่ใจว่ำมีควำมถูกตอ้งแม่นย  ำในระดบัสูง (ภำคผนวก ก แนวทำงในฐำนขอ้มลู ECOLEX 
เพื่อคน้หำและระบุกฎระเบียบระดบัชำติว่ำดว้ยกำรอนุรักษพ์นัธุ์พืช ระบบนิเวศ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
และโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI)) 

  

https://www.ecolex.org/result/?q=&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/result/?q=&xdate_min=&xdate_max=
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ผลลพัธ์และกำรอภิปรำยทัว่เอเชีย 

รัฐบำลและหน่วยงำนอ่ืน 

ขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศ 

ขอ้ตกลงหลกัดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAS) 7 ประกำร กล่ำวถึงประเด็นต่ำง ๆ 
ของกำรอนุรักษอ์นุรักษสั์ตวป่์ำท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบส ำหรับโครงกำร ซ่ึงรวมถึงอนุสัญญำว่ำดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (CBD), อนุสัญญำมรดกโลก 
(WHC), อนุสัญญำว่ำดว้ยกำรคำ้สัตวใ์กลสู้ญพนัธุ์ (CITES), อนุสัญญำว่ำดว้ยพนัธุ์พืชอพยพ (CMS), อนุสัญญำคุม้ครองพืชระหว่ำงประเทศ (IPPC), 
สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยทรัพยำกรพนัธุกรรมพืช เพื่ออำหำรและกำรเกษตร (ITPGRFA) 
และอนุสัญญำแรมซำร์ว่ำดว้ยพื้นท่ีชุ่มน ้ำท่ีมีควำมส ำคญัระดบันำนำชำติ ส่วนหน่ึง กำรลงนำมในขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAS) 
เหล่ำน้ีบ่งช้ีถึงควำมมุ่งมัน่ของประเทศท่ีมีต่อประชำคมระหว่ำงประเทศว่ำจะปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 
แมว้่ำจะตอ้งด ำเนินกำรเพิ่มเติมในแต่ละประเทศเพื่อแปลงพนัธกรณีระหว่ำงประเทศเหล่ำน้ีเป็นกฎหมำย, ขอ้บงัคบั และนโยบำยท่ีแม่นย  ำยิ่งขึ้น เช่น 
ยทุธศำสตร์ระดบัชำติ, แผนปฏิบตัิกำรและโครงกำรท่ีมีศกัยภำพในกำรบงัคบัใชแ้ละติดตำมในระดบันำนำชำติมำกขึ้น(Mitchell, 2003) ประเทศอำเซียนทั้ง 
28 ประเทศท่ีถูกระบุรำยช่ือในกำรศึกษำน้ีเป็นภำคีของอนุสัญญำว่ำดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (CBD) และอนุสัญญำมรดกโลก (WHC) (ตำรำงท่ี 5) 
ยกเวน้อนุสัญญำว่ำดว้ยพนัธุพ์ืชอพยพ (CMS) ท่ีมีเพียง 12 ประเทศเท่ำนั้น ขอ้ตกลง MEAS อีก 4 หลกัก็ยงัแสดงให้เห็นภำพทัว่ทั้งเอเชียไดเ้ป็นอยำ่งดี 

7 ประเทศดงักล่ำว (ไดแ้ก่ บงักลำเทศ, อินเดีย, คำซคัสถำน, มองโกเลีย, ปำกีสถำน, ฟิลิปปินส์และศรีลงักำ) 
เป็นภำคีของทั้งเจ็ดขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAS) รวมถึงอนุสัญญำว่ำดว้ยพนัธุ์พืชอพยพ (CMS) และขอ้ตกลงเสริมบำงส่วน 
มีเพียงแค ่2 ประเทศ (ไดแ้ก่ บรูในและติมอร์-เลสเต) ท่ีถูกน ำเสนอในขอ้ตกลง 3 ฉบบัหรือนอ้ยกว่ำนั้น 

ตำรำงที่ 5 ตวัแทนทัว่ประเทศใน 7 หลกัขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAS) 

 ตำรำงท่ี 5 ตวัแทนทัว่ประเทศใน 7 หลกัขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAS) 

ขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำ
คีระหว่ำงประเทศ 

CBD WHC CITES CMS IPPC ITPGRFA Ramsar 

อฟักำนิสถำน X X X X X X  

บงักลำเทศ X X X X X X X 

ภูฎำน X X X  X X X 

บรูไน X X X     

กมัพูชำ X X X  X X X 

จีน X X X  X  X 

อินเดีย X X X X X X X 

อินโดนีเซีย X X X  X X X 

ญี่ปุ่ น X X X  X X X 

คำซคัสถำน  X X X X X  X 

คีร์กีซสถำน X X X X X X X 

สปป.ลำว X X X  X X X 

มำเลเซีย X X X  X X X 

มองโกเลีย X X X X X X X 

พม่ำ X X X  X X X 

เนปำล X X X  X X X 

เกำหลีเหนือ X X   X X X 

ปำกีสถำน X X X X X X X 
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 ตำรำงท่ี 5 ตวัแทนทัว่ประเทศใน 7 หลกัขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAS) 

ขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำ
คีระหว่ำงประเทศ 

CBD WHC CITES CMS IPPC ITPGRFA Ramsar 

ฟิลิปปินส ์ X X X X X X X 

เกำหลีใต ้ X X X  X X X 

สิงคโปร์ X X X  X   

ศรีลงักำ X X X X X X X 

ทำจิกิสถำน X X X X X  X 

ไทย X X X  X X X 

ติมอร์-เลสเต X X      

เติร์กเมนิสถำน X X  X   X 

อุซเบกิสถำน X X X X X  X 

เวียดนำม X X X  X  X 

ช่องท่ีม ี"X" แสดงถึงกำรเป็นตวัแทนของประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAs)  

 

ส่ิงส ำคญัท่ีควรทรำบ คือ มำตรกำรของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ในบำงประเทศและทัว่ทั้งภูมิภำค 
สำมำรถประสำนงำนไดดี้ขึ้นและประสบควำมส ำเร็จมำกขึ้น หำกมีประเทศเขำ้ร่วมอนุสัญญำว่ำดว้ยพนัธุ์พืชอพยพ (CMS) มำกกว่ำ 12 ภำคีท่ีระบุไวปั้จจุบนั 
อนุสัญญำว่ำดว้ยพนัธุ์พืชอพยพ (CMS) เป็นกำรประชุมระดบัโลกเพียงงำนเดียวท่ีเช่ียวชำญดำ้นกำรอนุรักษช์นิดพนัธุ์อพยพ ท่ีอยูอ่ำศยั 
และเส้นทำงกำรอพยพ ประเทศท่ีลงนำมในอนุสัญญำว่ำดว้ยพนัธุ์พืชอพยพ 
สำมำรถปรับปรุงกลไกทำงกฎหมำยระดบัชำติของตนในกำรคุม้ครองสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิตท่ีหลำกหลำย 
รวมถึงพื้นท่ีส่ิงมีชีวติเหล่ำนั้นเคล่ือนยำ้ยและหยดุตลอดวงจรชีวิต ในขณะท่ีจดักำรกบัอุปสรรคและภยัคุกคำมอื่น ๆ ต่อกำรเคล่ือนยำ้ยของส่ิงมีชีวิตดงักล่ำว 
เช่น โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 

หน่วยงำนระดบัชำติ 

แต่ละประเทศจำก 28 
ประเทศในเอเชียไดรั้บกำรประเมินเพื่อตรวจสอบกฎหมำยและหรือแนวทำงปฏิบตัิของประเทศขำ้งตน้ในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำจำก 3 รูปแบบ 
ของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) (ทำงถนน ทำงรถไฟ และสำยไฟฟ้ำ) และส ำหรับกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIAs) 
ซ่ึงเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) หลกั แผนหรือกระบวนกำรโครงกำรท่ีสำมำรถระบุควำมตอ้งกำรและเตรียมกำรมำตรกำรป้องกนัคุม้ครองสัตวป่์ำ 
ส ำหรับทำงถนน ทำงรถไฟ และกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIAs) 
จ ำนวนประเทศท่ีกฎหมำยที่มีบทบญัญตัิว่ำดว้ยกำรคุม้ครองสัตวป่์ำมจี ำนวนมำกกว่ำประเทศท่ีมีแนวปฏิบตัิท่ีแพร่หลำยเพียงเล็กนอ้ย 
ในขณะท่ีจ ำนวนประเทศท่ีมีทั้งกฎหมำยและแนวทำงปฎิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งส ำหรับสำยไฟฟ้ำ (  
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ตารางท่ี 6)  
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ตำรำงที่ 6 กำรบนัทึกสถิติทัว่ประเทศอิงตำมควำมแพร่หลำยของกฎหมำยระดบัประเทศและแนวทำงทีเ่ก่ียวขอ้งกบัรูปแบบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

และกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

ตำรำงท่ี 6 กำรบนัทึกสถิติทัว่ประเทศอิงตำมควำมแพร่หลำยของกฎหมำยระดบัประเทศและแนวทำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชิงเส้น (LI) และ 

กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 + 1 รวมอยู่ดว้ย +0.5 น่ำจะรวมอยูด่ว้ย 0 ไม่รวมอยู่ดว้ย 0 ขอ้มูลไม่พร้อมใชง้ำน 

 

ประเทศ↓ 

EIA  ถนน ทำงรถไฟ สำยไฟฟ้ำ คะแนนผลปร
ะเมิน กฎหมำย แนวทำงปฎิบติั  กฎหมำย แนวทำงปฎิบติั กฎหมำย  แนวทำงปฎิบติั กฎหมำย  แนวทำงปฎิบติั 

อินเดีย         8 

ญี่ปุ่ น         8 

มองโกเลีย         8 

เกำหลีใต ้         8 

ทำจิกิสถำน         8 

บงักลำเทศ         8 

มำเลเซีย         8 

ติมอร์-เลสเต         8 

เติร์กเมนิสถำน         7 

เนปำล         7 

จีน         6 

อุซเบกิสถำน         6 

ภูฎำน         5 

อฟักำนิสถำน         5 

คำซคัสถำน          5 

บรูไน         4 

ศรีลงักำ         4 

ปำกีสถำน         4 

ไทย         4 

กมัพูชำ         2 

อินโดนีเซีย         2 

เวียดนำม         1 

สิงคโปร์         1 

พม่ำ         0 

ลำว         0 

คีร์กีซสถำน         0 

เกำหลีเหนือ         0 

ฟิลิปปินส ์         0 

รวมทั้งหมด 19 18 18 17 15 14 12 12  

 

จำกทำงถนนและทำงรถไฟ 28 ประเทศ โดย 8 ประเทศเหล่ำน้ี (บงักลำเทศ, อินเดีย, ญี่ปุ่น, มำเลเซีย, มองโกเลีย, เกำหลีใต,้ ทำจิกิสถำน และติมอร์-เลสเต) 
มีทั้งกฎหมำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรคุม้ครองควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพส ำหรับทำงถนน ทำงรถไฟ สำยไฟฟ้ำ 
และในกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ผลกำรประเมินของเรำช้ีให้เห็นว่ำ หลำยประเทศ 
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จะมีอยำ่งนอ้ยกฎหมำยควบคุมกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESIAs) 
ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส ำคญัส ำหรับบทบญัญตัิในอนำคตท่ีมุ่งเนน้เฉพำะในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำจำกผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  

ในบรรดำรูปแบบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ทั้ง 3 รูปแบบ ภำคถนนมีตวัแทนสูงสุดในแง่ของมำตรกำรป้องกนัในเอเชียในแง่ของกฎหมำยทั้งสอง 
(18 ประเทศ) และแนวปฏิบตัิ (17 ประเทศ) ในขณะท่ีภำคสำยไฟฟ้ำฟ้ำมจี ำนวนนอ้ยท่ีสุด (12 ประเทศส ำหรับทั้งกฎหมำยและแนวทำงปฏิบตัิ) 
กฎหมำยและแนวทำงปฎิบตัิเพื่อปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพภำยในขอบเขตกระบวนกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESIAs) นั้น 
แสดงให้เห็นภำพชดัเจนท่ีสุดส ำหรับกฎหมำยทั้ง 19 ประเทศและแนวทำงปฏิบตัิของ 18 ประเทศ อยำ่งไรก็ตำม 
ยงัจ ำเป็นตอ้งมีกำรวิจยัเพิ่มเตมิเก่ียวกบักรอบกฎหมำยของบำงประเทศ เพื่อรองรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
เน่ืองจำกขอ้มูลบำงอยำ่งไม่สำมำรถหำไดอ้ยำ่งง่ำยดำยบนอินเทอร์เน็ต ในกรณีท่ีเรำไม่พบขอ้มูล 
ก็ไม่ควรตีควำมว่ำประเทศเหล่ำนั้นไม่มีบทบญัญตัิทำงกฎหมำย 

สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศ (IFIS) และผูส้นับสนุนดำ้นเงินทุนอ่ืน ๆ ของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ในกำรตรวจสอบ เรำไดต้รวจสอบทั้งสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs)  
และหน่วยงำนดำ้นเศรษฐกิจระดบัภูมภิำคซ่ึงให้เงินสนบัสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) โดยเฉพำะในเอเชีย (ตำรำงท่ี 2) 
โดยตำมล ำดบัมำตรกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มและสังคมของแต่ละหน่วยงำนนั้นโดยทัว่ไปจะสอดคลอ้งกบัระบบของหน่วยงำนอ่ืน ๆ 
และกบัมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนของ กลุ่มธนำคำรโลก (WB), บรรษทัเงินทุนระหว่ำงประเทศ (IFC), มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน (PS)  

กำรประสำนงำนของมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนท ำไดโ้ดยหลกัผ่ำนบทบำทขององคก์ำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพฒันำ (OECD) 
และคณะกรรมกำรช่วยเหลือดำ้นกำรพฒันำ มำตรกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มและสังคมเกือบทั้งหมดของสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
รวมถึงมำตรฐำนในกำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติอยำ่งย ัง่ยืน( 

ตารางท่ี 7), ซ่ึงมกัใช ้6 มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนของบรรษทัเงินทุนระหว่ำงประเทศ (IFC PS 6) (ช่องท่ี 1) อยำ่งไรก็ตำม ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย 
(ADB) และธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนแห่งเอเชีย (AIIB) ไดค้วบรวม 8 มำตรำฐำนกำรปฎิบตัิงำน (PS) ของบรรษทัเงินทุนระหว่ำงประเทศ 
(IFC) เขำ้ดว้ยกนัจนเหลือเพียง 3 หรือ 4 มำตรำฐำนกำรปฎิบตัิงำนของตนเอง 
ซ่ึงบีบอดัมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดให้เป็นมำตรฐำนเดียวท่ีครอบคลุม โดยมีส่วนยอ่ยท่ีคลำ้ยคลึงกนัหลำยส่วน  
กำรวิเครำะห์ของเรำไม่ไดพ้ยำยำมที่จะจบัควำมแตกต่ำงท่ีมีนยัส ำคญัใด ๆ ของค ำศพัทบ์ญัญตัิในมำตรกำรปกป้องในบรรดำเอกสำรมำตรำฐำนกำรปฎิบตัิงำน 
(PS) ของสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) แต่เรำจดัท ำเอกสำรขอ้ก ำหนด หรือขอ้ก ำหนดที่เป็นไปไดส้ ำหรับมำตรกำรป้องกนัประเภทต่ำง ๆ 
ส ำหรับสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFI) หรือสถำบนัเงินทุนแต่ละแห่ง นอกจำกน้ี 
เรำยงัหมำยเหตุบทบญัญตัิไม่เก่ียวขอ้งกบัภำรกิจของธนำคำรหรือหน่วยงำนเพื่อกำรพฒันำ หรือมีแนวโนม้ว่ำจะไม่รวมขอ้ก ำหนด ซ่ึงจดัอยูใ่นประเภท 

"ขอ้ก ำหนดที่ไม่เก่ียวขอ้ง/รวม" (ดูตำรำงท่ี 7)  

ไม่มหีลกัฐำนจำกกำรประเมินน้ีว่ำสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ 
(IFIs)ไดพ้ฒันำมำตรฐำนกำรป้องกนัสัตวป่์ำอยำ่งเป็นทำงกำรเฉพำะส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ทำงถนน ทำงรถไฟ หรือสำยไฟฟ้ำ 
ถึงแมจ้ะทำงสถำบนัไดอ้ำสำพฒันำเอกสำรแนะแนวส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำน แทนท่ีจะมีมำตรกำรป้องกนัแบบสมยันิยม สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ 
(IFIs) มกัจะอำ้งถึง แนวปฏิบตัิดำ้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภำพ และควำมปลอดภยั (EHS) ของธนำคำรโลก (WB) ซ่ึงเป็นชุดแนวทำงเฉพำะส ำหรับอำสำสมคัร 
ภำคอุตสำหกรรม และโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีกล่ำวถึงทำงถนนท่ีเก็บค่ำผ่ำนทำง ระบบทำงรถไฟ และสำยไฟฟ้ำ ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) 
ยงัไดท้ ำกำรพฒันำคูม่ือแนะน ำ(Asian Development Bank, 2019)โครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นสัตวป่์ำและกำรขนส่ง 

ช่องท่ี 1: 6 มำตรฐำนกำรปฏิบติังำนของบรรษทัเงินทุนระหวำ่งประเทศ (IFC PS 6) 

ในกำรอนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีชีวติอยำ่งย ัง่ยนื 

6 มำตรฐำนกำรปฏิบติังำน (6 PS) ตระหนกัถึงควำมเก่ียวขอ้งของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ, บริกำรระบบนิเวศ 

และทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีชีวิตในกำรพฒันำท่ียัง่ยืน มีผลบงัคบัใชใ้นกระบวนกำรระบุควำมเส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมและผลกระทบ 
ขอ้ก ำหนดน้ีน ำไปใชก้บัโครงกำรในแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีมีกำรปรับเปลี่ยนตำมธรรมชำติและแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัวิกฤต หรือผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน 
หรือกำรพึ่งพำบริกำรของระบบนิเวศภำยใตก้ำรจดักำรหรืออิทธิพลของลูกคำ้ หรือรวมไปถึงกำรสร้ำงผลผลิตทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีชีวิต (กำรเกษตร กำรเลี้ยงสัตว ์
กำรประมงและกำรป่ำไม)้ 
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ดงัท่ีไดร้ำยงำนไปก่อนหนำ้น้ีว่ำธนำคำรโลก 
(WB)ไดส้นบัสนุนสถำบนัสัตวป่์ำแห่งอินเดียในกำรพฒันำคู่มือแนะน ำโครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นสัตวป่์ำและกำรขนส่ง(Wildlife Institute of India, 2016) 
แนวปฏิบตัิควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม (EHS) มุ่งเนน้ไปท่ีประเด็นดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น กำรปล่อยมลพิษและกำรควบคุมท่ีแนะน ำ 
ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติส ำหรับกิจกรรมกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเกือบทั้งหมดในแต่ละหมวดหมู ่อยำ่งไรก็ตำม 
แนวปฏิบตัิควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม (EHS) ไมไ่ดก้ล่ำวถึงถึงปัจจยัทำงนิเวศวิทยำของพื้นท่ีและบริเวณใกลเ้คียงท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัสัตวป่์ำ  

ตำรำงที่ 7 บทบญัญตัิของสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ทัว่ทั้งเอเชียในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำที่แพร่หลำยในกำรทบทวนวรรณกรรม 

ตำรำงท่ี 7 บทบญัญติัของสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ทัว่ทั้งเอเชียในกำรปกป้องคุม้ครองสตัวป่์ำท่ีแพร่หลำยใน  

กำรทบทวนวรรณกรรม 
 

 

 

 

 

 

บทบญัญติัของ
สถำบนักำรเงิน
ระหว่ำงประเท

ศ (IFIs) 
ทัว่ทั้งเอเชีย↓ 

มำตรกำรป้องกนั 

มำตรกำรป้องกนัดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

สิ่งแวดลอ้มและ 
กำรประเมินผลกระทบทำงสังคม 

แผนภูมิภำค 

กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

โครงกำรประสำนกำรป้องกนัประเทศ 

แผนกลยทุธ์  

ภำคแผนงำนและโครงก
ำร 

กรณีศึกษำและขอ้เสนอแนะโครงกำรน ำร่อง 

กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

โดยทัว่ไป 

กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำ
กำศ  

สัตวป์่ำและควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ 

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชิงเส้น 

โดยทัว่ไป 

ทำงถนน 

ทำงรถไฟ 

สำยไฟฟ้ำ 

พลงังำน 

กำรขนส่ง 

ADB                 

ธนำคำรเพื่อกำ
รลงทุนโครงส
ร้ำงพื้นฐำนแห่
งเอเชีย (AIIB) 

                

สมำคมประชำ
ชำติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียง
ใต ้(ASEAN) 

                

CIDCA*                 

ธนำคำรเพื่อกำ
รบูรณะและพั
ฒนำยโุรป 
(EBRD) 

                

ธนำคำรเพื่อกำ
รลงทุนยโุรป 
(EIB) 

                

IFC                 

JICA*                 

ธนำคำรเพื่อกำ
รพฒันำใหม่ 
(NDB) 

                

WB                 

หลกัส ำคญั: สีเขียว-รวมบทบญัญตัิ, สีเหลือง-มีแนวโนม้ว่ำจะรวม, สีเทำ-บทบญัญตัิไม่เก่ียวขอ้ง/รวมอยูด่ว้ย 
 
*CIDCA และ JICA ไดล้งทุนเป็นจ ำนวนมำกในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรวิจยัยงัไม่ไดร้ับขอ้มูลมำกนัก 

 

กำรประเมินน้ีพบว่ำ สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
เกือบจะทั้งหมดก ำหนดให้ผูกู้ต้อ้งปฏิบตัิตำมนโยบำยมำตรกำรป้องกนัประเทศของตนเองหรือประเทศผูรั้บอยำ่งชดัเจน 
อยำ่งไรก็ตำมสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ท่ีใหญ่กว่ำและเป็นท่ียอมรับ (เช่น ธนำคำรโลก หรือ ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย) 
มกัจะส่งเสริมกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดในกำรป้องกนัผ่ำนกำรให้สิทธ์ิ ควำมช่วยเหลือดำ้นเทคนิค, กำรฝึกอบรม และเคร่ืองมือกำรจดักำรควำมรู้ 
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ทำงสถำบนัพยำยำมปรับนโยบำยมำตรกำรปกป้องประเทศผูรั้บให้สอดคลอ้งกบันโยบำยของตนเอง สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ใหม่ ๆ 
บำงสถำบนัพึ่งเร่ิมท่ีจะให้บริกำรและมีเคร่ืองมือเสริม โดยในอดีตตอ้งพึ่งพำผูกู้ม้ำกกว่ำ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรป้องกนัท่ีเก่ียวขอ้งได ้  

ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำพหุภำคีส่วนใหญ่ให้ทุนสนบัสนุนกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESIAs) ในวงกวำ้งท่ีเหมำะสม 
ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินผลกระทบเชิงยทุธศำสตร์, เชิงโปรแกรม ระดบัภูมิภำค, ภำคส่วน และผลกระทบสะสม 
วิธีกำรดงักล่ำวมีควำมเป็นองคร์วมมำกขึ้นและกำรจดักำรดำ้น ควำมยัง่ยืน, ควำมยืดหยุน่, 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมกงัวลทำงนิเวศวิทยำในระดบัท่ีเหมำะสม เพื่อเตรียมเน้ือหำส ำหรับแต่ละโครงกำร  

ในท่ีน้ี เรำจะรวมภำพรวมโดยยอ่ของกำรก ำกบัดูแลส่ิงแวดลอ้มของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจำกประเทศจีน ในเอเชีย 
รวบรวมขอ้มูลจำกกำรวิจยัออนไลน์และสัมภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญ (ช่องท่ี 2) 

ช่องท่ี 2 กำรก ำกบัดูแลส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ควำมช่วยเหลือในกำรพฒันำประเทศจีน กล่ำวคือ ควำมสำมำรถส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นตรงท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI)  
 

บทน ำ 
กองทุนรำยใหญ่ในโครงสร้ำงพื้นฐำน, ประเทศจีนก ำลงัขยำยอิทธิพลทำงเศรษฐกิจไปทัว่โลกและมีผลกระทบอยำ่งลึกซ้ึงต่อส่ิงต่ำง ๆ , 

สถำนท่ีและวิธีท่ีสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในหลำยประเทศ โครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) ของประเทศจีน เปิดตวัในปี 2013 
และเป็นหน่ึงในโครงกำรริเร่ิมดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนระดบัโลกท่ีใหญ่กว่ำ 
โดยพยำยำมสร้ำงเครือข่ำยทำงเดินกำรเดินทำงทำงบกและทำงทะเลท่ีกวำ้งขวำงทัว่เอเชียและเช่ือมโยงทวีปกบัแอฟริกำ ยโุรป และละตินอเมริกำ โครงกำรเส้นทำงสำยไหม 
(BRI) รวมไปถึง ทำงรถไฟ, ท่อส่งพลงังำน, ทำงหลวง, จุดผ่ำนแดน และท่ำเรือ จำกกำรเปิดตวัของโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) ในปี 2013 จนถึงเดือนมิถุนำยน ปี 2020 
ประเทศจีนไดล้งทุนไปแลว้กว่ำ 755 พนัลำ้นเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯฯ ในรูปแบบของเงินกู,้ ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรพฒันำ 
และกำรก่อสร้ำงโครงกำรในประเทศผูรั้บโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) โดยมีกำรลงทุนในเอเชียนอ้ยกว่ำ 50%(C. WANG, 2020) โครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) 

เหล่ำน้ี ทั้งปัจจุบนัและโครงกำรในอนำคตเป็นไปไดท่ี้จะส่งผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทำงลบในหลำยประเทศในเอเชีย 
เรำไดป้ระเมินควำมสำมำรถของสถำบนักำรเงินหลกัหลำยแห่งของจีนในกำรจดัหำกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ควบคู่ไปกบักำรลงทุนในกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนทัว่เอเชีย เรำไดส้ ำรวจนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัในกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศ สัตวป่์ำ 
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยหน่วยงำนช่วยเหลือต่ำงประเทศของจีน ส ำนกังำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศของจีน (CIDCA) 

ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำพหุภำคี 2 แห่งท่ีน ำโดยจีน ไดแ้ก่ ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนแห่งเอเชีย (AIIB) และธนำคำรเพื่อกำรพฒันำใหม่ 
รวมถึงโครงกำรริเร่ิมดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนระหว่ำงประเทศท่ีส ำคญัท่ีสุด คือ BRI ซ่ึงเป็นตวัแทนของกระทรวงนิเวศวิทยำและส่ิงแวดลอ้มของจีน 
และกลุ่มพนัธมิตรเพื่อกำรพฒันำสีเขียว(BRIGC) ของโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) ในขณะท่ีจีนยงัเป็นเจำ้ภำพของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำทวิภำคีจ ำนวนหน่ึง (เช่น 
ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำประเทศจีน (CDB), ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศจีน (Chexim), ฯลฯ [Liu et al., 2020]), แต่ละแห่งมีนโยบำยป้องกนัของตนเอง 
(หรือไม่มี) ส่ิงเหล่ำน้ีอยูน่อกเหนือขอบเขตของกำรประเมินน้ี  
 
เรำใชวิ้ธีกำรต่อไปน้ี ในกำรวิจยัเพื่อประเมินควำมสำมำรถของจีนในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ ไดแ้ก่ (1) กำรวิจยัเวบ็ไซตข์องโครงกำรและสถำบนัเป้ำหมำย 

รวมทั้งนโยบำย แนวทำงปฏิบติั และข่ำวประชำสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง (2) รวบรวมและทบทวนบทควำมและรำยงำนทำงวิชำกำรท่ีเก่ียวขอ้งจ ำนวน 6 ฉบบั และ (3) 

ด ำเนินกำรติดตำมผลส่วนบุคคลดว้ยกำรโทรศพัทแ์ละติดต่ออีเมลกบัผูเ้ช่ียวชำญ 13 คนซ่ึงเป็นตวัแทนของสถำบนักำรเงินและพนัธมิตรของจีน กลุ่มนกัคิด 3 
กลุ่มและท่ีปรึกษำส่วนตวัอีกสำมคน  
 

นโยบำยและธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้มของจีน 
 ในกำรประเมินธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมช่วยเหลือและกำรลงทุนจำกรัฐบำลจีน ส่ิงส ำคญั คือ 
ตอ้งเขำ้ใจกรอบงำนของหน่วยงำนและขั้นตอนของโครงกำรพฒันำต่ำงประเทศของจีน มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัอยู่ 4 
ประกำรท่ีควบคุมช่วยเหลือทวิภำคีของจีนท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งมำกที่สุดและเฉพำะเจำะจงส ำหรับโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) แผนแรกคือ 

“แผนควำมร่วมมือทำงนิเวศวิทยำและส่ิงแวดลอ้มหน่ึงแถบหน่ึงเส้นทำง” ซ่ึงเป็นเอกสำรเชิงกลยทุธ์ระดบัสูงท่ีสรุปนโยบำย แผนงำน โปรแกรม 

และโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยำ่งยัง่ยืน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
แมว่้ำจะเน้นกำรพฒันำเชิงธรรมชำติเป็นประเด็นส ำคญั แต่ก็ไม่ไดก้ล่ำวเฉพำะถึงมำตรกำรป้องกนั(MEE, 2017b)  
 
แผนท่ี 2 คือ “หลกักำรกำรลงทุนสีเขียว (GIP) ส ำหรับกำรพฒันำแถบและเส้นทำง” 

ซ่ึงเป็นชุดของหลกักำรส ำหรับกำรลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) โดยมีผูล้งนำม 39 รำยและผูส้นบัสนุน 11 รำยจำก 14 

ประเทศและภูมิภำค ณ เดือนมิถุนำยน 2021 มีกำรตั้งเป้ำหมำยท่ีจะ "สร้ำงมำตรฐำนร่วมกนัส ำหรับส่ิงท่ีก่อให้เกิดโครงกำรสีเขียว 

ฝังหลกักำรพฒันำท่ียัง่ยืนในทุกขั้นตอนของโครงกำร และตอ้งกำรให้สถำบนักำรเงินด ำเนินกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส ำหรับกำรลงทุนโครงกำรเส้นทำงสำยไหม 
(BRI) ของตน"(Hillman & Sacks, 2021) โดยท่ีรู้กนัหมดว่ำ โครงกำรแบบเฉพำะเส้นทำงสำยไหม (BRI) และโครงกำร BRI 
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมำยส่ิงแวดลอ้มไม่มีผลผูกพนัทำงกฎหมำย 
มำตรฐำนดงักล่ำวอำจเป็นขั้นตอนแรกท่ีส ำคญัในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัท่ีนอกเหนือไปจำกกำรพึ่งพำกำรบงัคบัใช้ในประเทศเจำ้บำ้น  
 

กระทรวงนิเวศวิทยำและส่ิงแวดลอ้มของจีน (MEE) มีนโยบำยของโครงกำรสำยไหม (BRI) ในหัวขอ้ท่ี 3 คือ "ค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรส่งเสริมโครงกำรเส้นทำงสำยไหมสีเขียว 
(Green BRI)" ซ่ึงมีบทบญัญติัส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) บทบญัญติัหน่ึงเรียกร้องให้มีกำรระบุพื้นท่ีท่ีมีควำมอ่อนไหวต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ตำมดว้ยกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESIA) 

และอีกขอ้หน่ึงก ำหนดให้หน่วยงำนท่ีเขำ้ร่วมตอ้งน ำกำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้มโดยสมคัรใจมำใช ้นอกจำกน้ีค ำแนะน ำดงักล่ำวยงัระบุว่ำ ประเทศจีนจะ 
"อ ำนวยควำมสะดวกอยำ่งแขง็ขนัในกำรด ำเนินกำรพฒันำอุตสำหกรรมสีเขียวและโครงกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและพฒันำแพลตฟอร์มควำมร่วมมือดำ้นกำรปกป้องส่ิงแวดล้
อมเพื่อให้กำรสนบัสนุนและบริกำรอยำ่งรอบดำ้น”(MEE, 2017a) อยำ่งไรก็ตำม 

กำรประสำนงำนท่ีจ ำเป็นและกำรปฏิบติัตำมและกำรป้องกนัส่วนใหญ่จะตอ้งไดรั้บกำรพฒันำ ไดรั้บค ำสั่ง และด ำเนินกำรโดยประเทศผูรั้บ  
 

ในเดือนกรกฎำคมปี 2021 กระทรวงนิเวศวิทยำและส่ิงแวดลอ้มของจีน (MEE) และกระทรวงพำณิชยข์องจีน ไดอ้อกนโยบำยเพิ่มเติมในหัวขอ้ 

"แนวทำงพฒันำสีเขียวส ำหรับกำรลงทุนและควำมร่วมมือจำกประเทศ" ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทั้งกำรพฒันำโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) และกำรลงทุนอื่น ๆ 

ทั้งหมดในต่ำงประเทศ เช่นเดียวกบันโยบำยขำ้งตน้ แนวทำงปฏิบติัเหล่ำน้ีเป็นไปโดยสมคัรใจและน ำไปใช ้
"เฉพำะกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำธุรกิจสีเขียวของธุรกิจจีนในกำรลงทุนและควำมร่วมมือจำกต่ำงประเทศ"(Wang & Tang, 2021) 

แนวปฏิบติัเรียกร้องให้ปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัดำ้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศผูยื้ม แต่ยงัเนน้เฉพำะในกำรปฏิบติัตำม 
"กฎและมำตรฐำนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มสำกล" ในกรณีท่ีเขม้งวดกว่ำของประเทศท่ีกูยื้ม หมำยควำมว่ำ ขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศ เช่น 
อนุสัญญำว่ำดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (CBD) และเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ียัง่ยืน (SDG) อำจถูกน ำมำใชม้ำกข้ึน 
 
หน่วยงำนหลกัอีกแห่งหน่ึงคือ ส ำนกังำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศ แห่งประเทศจีน (CIDCA) ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี 2018 
ส่งเสริมให้กระบวนกำรช่วยเหลือต่ำงประเทศของจีน มีควำมโปร่งใสมำกข้ึนและเพื่อควบคุมตรวจสอบกลยทุธ์, นโยบำย และกำรอนุมติัโครงกำร(Lynch, 2020) 
ส่ิงน้ีท ำให้ส ำนกังำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศ แห่งประเทศจีน (CIDCA) กลำยเป็นหน่วยงำนก ำกบัดูแลที่ส ำคญั 

ในแง่ของกำรก ำหนดทิศทำงนโยบำยและมำตรกำรขั้นตอนกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มของจีนอย่ำงเป็นทำงกำร 
เน่ืองจำกทำงส ำนกังำนมีกำรเล็งเห็นและอนุมติัแนวคิดโครงกำรและกำรศึกษำควำมเป็นไปไดท้ั้งหมด ในเอกสำรรำยงำนปกขำว 
ส ำนกังำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศ แห่งประเทศจีน (CIDCA) มีขอ้ก ำหนดเฉพำะเก่ียวกบักำรปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ(PRC State Council 
Information Office, 2021) 
อยำ่งไรก็ตำมในปัจจุบนัมีเฉพำะแนวทำงระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มโดยไม่อำ้งอิงถึงมำตรฐำนเฉพำะของจีนหรือมำตรฐำนสำกล(CIDCA, 2020) 

โดยดูเหมือนจะเนน้ไปท่ีกำรเอื้ออ ำนวยควำมยืดหยุน่สูงสูดให้กบัผูเ้สนอโครงกำรระดบัทอ้งถิ่นและหน่วยงำนก ำกบัดูแลในมำตรฐำนกำรป้องกนัท่ีจะน ำไปใช ้นอกจำกน้ี 
เน่ืองจำกหน่วยงำนของจีนมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรส่งมอบโครงกำรจริง ยงัไม่แน่ชดัว่ำส ำนกังำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศ แห่งประเทศจีน (CIDCA) 
จะไม่ปฎิบติัตำมนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงำนเหล่ำน้ีหรือไม่(Tjønneland, 2020) 
 
ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแบบพหุภำคีแห่งประเทศจีน (CSIS) 

เรำประเมินบทบำทของธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนแห่งเอเชีย (AIIB) และธนำคำรเพื่อกำรพฒันำใหม่ (NDB) ให้เป็นผูจ้ดัตั้งมำตรกำรป้องกนั 
ทั้งน้ีเพรำะทำงธนำคำรไดใ้ห้เงินกูเ้พื่อกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ทัว่เอเชีย แมว่้ำท่ีธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแบบพหุภำคี (MDBs) ทั้ง 2 แห่งน้ี 

จีนไม่ไดเ้ป็นเจำ้ของและไม่ไดรั้บทุนสนบัสนุนจำกจีนทั้งหมด แต่ก็มีส ำนกังำนใหญ่อยูใ่นประเทศจีน ไดรั้บกำรลงทุนจำกจีนจ ำนวนมำก และไดรั้บอิทธิพลของนโยบำยจีน 
จำกธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนแห่งเอเชีย ในปักก่ิง และธนำคำรเพื่อกำรพฒันำใหม่ (NDB) ในมณฑลเซ่ียงไฮ ้นโยบำยของธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแบบพหุภำคี 
(MDBs) ทั้ง 2 แห่งนั้นมีกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESIA) 
และมีกำรระบุควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในเอกสำรกรอบงำนส่ิงแวดลอ้มและสังคมอีกดว้ย(AIIB, 2016b; NDB, 2016)  

ธนำคำรทั้ง 2 แห่งระบุว่ำ 
ธนำคำรมีกำรให้กำรสนับสนุนเป็นพิเศษส ำหรับประเทศผูรั้บในกำรด ำเนินกำรประเมินดำ้นส่ิงแวดลอ้มของตนเองและกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถหำกขีดควำมสำมำรถมีไม่เ
พียงพอ แมว่้ำธนำคำรทั้งสองแห่งน้ีจะอนุญำตให้โครงกำรต่ำง ๆ รวมองคป์ระกอบในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถท่ีจดักำรกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอำจเกิดข้ึน 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรประเมินผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและถิ่นท่ีอยู ่
และเพื่อพฒันำและด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) นั้นจะจ่ำยโดยประเทศผูรั้บ 

เมื่อธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนแห่งเอเชีย (AIIB) รวมทุนกบัธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแบบพหุภำคี (MDB) รำยใหญ่อีกรำยหน่ึง ซ่ึง 60-70% 

ของโครงกำรดงักล่ำว จะยึดตำมระบบมำตรกำรป้องกนัของธนำคำรอื่น ๆ (อำ้งอิง Stephen Lintner, personal communication) ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแบบพหุภำคี 
(MDB) รำยใหญ่ท่ีส ำคญั เช่น ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) และธนำคำรโลก (WB) มีนโยบำยท่ีคลำ้ยคลึงกนักล่ำวคือ 

สนบัสนุนให้ผูกู้ยื้มมีควำมรับผิดชอบอยำ่งเต็มท่ีต่อกำรตรวจสอบสถำนะดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และธนำคำรเหล่ำน้ีมกัจะใชเ้งินเป็นจ ำนวนมำก 
เพื่อให้แน่ใจว่ำมำตรกำรป้องกนันั้นเป็นไปตำมกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถและเงินช่วยเหลือดำ้นเทคนิคส ำหรับผูกู้ ้
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กองทุนพิเศษเพื่อกำรจดัเตรียมโครงสร้ำงของธนำคำรโครงสร้ำงพื้นฐำนแห่งเอเชีย (AIIB) 
ให้กำรสนบัสนุนบำงส่วนส ำหรับกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถส ำหรับกำรพฒันำโครงกำร รวมถึงกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESIAs)(AIIB, 

2016a) ไดม้ีกำรสนบัสนุนกำรจดัเตรียมโครงกำรแลว้กว่ำ 10 โครงกำรตั้งแต่ก่อตั้งข้ึน ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนแห่งเอเชีย (AIIB) 
ยงัใชเ้คร่ืองมือประเมินควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแบบบูรณำกำร (IBAT) ในกำรคดักรองโครงกำรท่ีอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

โครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) ของประเทศจีน  

โครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) ก่อตั้งข้ึนในปี 2013 และไดรั้บกำรสนับสนุนจำกหลำยหน่วยงำนของรัฐบำลจีน, 
ธนำคำรเฉพำะกิจและธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนแห่งเอเชีย (AIIB) กำรลงทุนและกำรก่อสร้ำงนอกประเทศของจีนส่วนใหญ่ 

ถูกจดักรอบว่ำเก่ียวขอ้งกบัโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI)(Coenen et al., 2021) ผูรั้บกำรสนบัสนุนดำ้นกำรเงินของโครงกำรเส้นทำงสำยไห (BRI) 

ส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศท่ีพฒันำแลว้ และโครงกำร BRI ท ำหนำ้ท่ีเพื่อกำรคำ้และกำรลงทุนมำกกว่ำเมื่อเทียบกบัควำมช่วยเหลือดำ้นกำรพฒันำ (Lynch, 2020) 
ควำมจ ำเป็นทำงเศรษฐกิจของโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) คือ กำรจดัเตรียมกำรเช่ือมต่อดำ้นกำรขนส่งเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่งออก กำรคำ้ 
และควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศของจีน ตลอดจนเจรจำต่อรองกบัประเทศอื่น ๆ โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงประเทศก ำลงัพฒันำหลำยแห่งในเอเชีย 
จีนก ำลงักำ้วหนำ้อยำ่งมำกในกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มภำยในประเทศ แต่กำรวิพำกษวิ์จำรณ์นโยบำยของจีนในต่ำงประเทศระบุว่ำ ผลกระทบจำกโครงเส้นทำงสำยไหม (BRI) 

อำจรวมถึง (1) กำรส่งออกของเก่ำ เทคโนโลยีท่ีก่อให้เกิดมลพิษ เช่น เตำปูนซีเมนต ์โรงกลัน่และโรงงำนเคมี และโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน (สังเกตว่ำ ในภำคพลงังำน 
กำรลงทุนส่วนใหญ่ในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงฟอสซิล) และ (2) ควำมลม้เหลวในกำรด ำเนินกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 
อนัเน่ืองมำจำกนโยบำยไม่แทรกแซงของจีนและปล่อยให้กำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นเขตอ ำนำจของประเทศท่ีไดรั้บโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI)(Coenen et al., 
2021) อยำ่งไรก็ตำม 

กำรวิพำกษวิ์จำรณ์เหล่ำน้ีตอ้งไดรั้บกำรประเมินควบคู่ไปกบัควำมคืบหนำ้ในกำรวำงแผนและด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพฒันำโครงกำรเส้นทำงสำยไหมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแว
ดลอ้ม (BRI Green) ผ่ำนควำมคิดริเร่ิมของกลุ่มพนัธมิตรเพื่อกำรพฒันำสีเขียว (BRIGC) ท่ีพึ่งจดัตั้งข้ึน 

โครงกำรเส้นทำงสำยไหมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (BRIGC) 

กลุ่มพนัธมิตรเพื่อกำรพฒันำสีเขียว (BRIGC) เป็นเครือข่ำยขององคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ทั้งจีนและต่ำงประเทศ 
และผูก้  ำหนดนโยบำยท่ีน ำโดยกระทรวงนิเวศวิทยำและส่ิงแวดลอ้ม (MEE) ของประเทศจีน กำรร่วมมือดงักล่ำวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเวทีในกำรเจรจำนโยบำย, 

ควำมรู้ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม, เทคโนโลยีสีเขียว โดยมีเป้ำหมำยในกำรบูรณำกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนให้กบัโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) นโยบำยท่ีค่อนขำ้งใหม่น้ี 

เพิ่งจะไดรั้บกำรจดัท ำเป็นระบบ ถึงแมว่้ำกำรระบำดของ COVID-19 จะชะลอตวัลง กลุ่มพนัธมิตรเพื่อกำรพฒันำสีเขียว(BRIGC) ประกอบไปดว้ย กระทรวงส่ิงแวดลอ้มใน 
26 ประเทศท่ีมีโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) และ 120 องคก์ร รวมถึงองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ดว้ย 

กลุ่มพนัธมิตรเพื่อกำรพฒันำสีเขียว (BRIGC) ไดจ้ดัตั้งสถำบนัวิจยันำนำชำติแห่งกำรพฒันำโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRIGC) 
ข้ึนเพื่อสนบัสนุนกลุ่มพนัธมิตรกบัทีมงำนระดบันำนำชำติในฐำนะ "กลุ่มนกัคิด (Think Tank)" 
และส่ือน ำส ำหรับกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศแบบครอบคลุมเพื่อส่งเสริมกำรพฒันำสีเขียวของโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) ในปี 2020 
ทำงธนำคำรไดม้ีเผยแพร่งำนวิจยัหลำยฉบบั รวมถึงรำยงำนกรณีศึกษำกำรพฒันำโครงกำรสำยไหมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (BRI Green) (BRIGC, 
2020a)แนวทำงกำรพฒันำท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มส ำหรับวิจยัพื้นฐำนของโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) (BRIGC, 

2020b)ซ่ึงก ำหนดวิสัยทศัน์ของสถำบนัเพื่อกำรพฒันำท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและเสนอแนวทำงท่ีส ำคญั แต่ไม่ไดก้ล่ำวถึงกำรปฏิบติัตำม นอกจำกน้ีในปี 2020 
กลุ่มพนัธมิตรเพื่อกำรพฒันำสีเขียว (BRIGC) ยงัไดเ้ปิดตวัระบบจดัประเภทส่ิงแวดลอ้มของโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) 

เป็นกระบวนกำรอนุมติัของจีนส ำหรับโครงกำรในต่ำงประเทศ ในปัจจุบนัโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) ยงัขำดระเบียบกำรควบคุมควำมเส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม(You, 

2020) ในรำยงำน กลุ่มพนัธมิตรเพื่อกำรพฒันำสีเขียว (BRIGC) แนะน ำให้มีกำรจดัอนัดบักำรลงทุนโดยใชสี้เขียว เหลือง หรือแดง 
โดยพิจำรณำจำกผลกระทบทำงส่ิงแวดลอ้มท่ีอำจเกิดข้ึนและกระตุน้ให้ทำงกำรจีนให้รำงวลัแก่โครงกำรท่ีเป็น "สีเขียว" 
ดว้ยกำรสนบัสนุนดำ้นกำรเงินท่ีดีข้ึนและเสริมกำรก ำกบัดูแลโครงกำรท่ีมี "สีแดง"  

งำนของกลุ่มพนัธมิตรเพื่อกำรพฒันำสีเขียว (BRIGC) แบ่งออกเป็น 10 แผนงำนกลุ่มเฉพำะตำมหัวขอ้ท่ีน ำโดยพนัธมิตรทั้งจีนและต่ำงประเทศ มีรำยงำนว่ำ 
คณะท ำงำนแต่ละกลุ่มก ำลงัเตรียมแผนงำน พฒันำร่ำงแนวทำงส ำหรับโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) ทั้งหมด และวำงแผนกำรเปิดตวัโครงกำรน ำร่อง เรำไดติ้ดต่อ 

ตวัแทนขององคก์รพฒันำเอกชนระหว่ำงประเทศ (International NGOs) 5 แห่ง ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มเฉพำะของกลุ่มพนัธมิตรเพื่อกำรพฒันำสีเขียว (BRIGC) 

เพื่อขอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะและสถำนะของงำนของกลุ่มพนัธมิตรเพื่อกำรพฒันำสีเขียว (BRIGC) โดยท่ีไดรั้บกำรตอบกลบัจำกตวัแทน 2 แห่ง 
กำรสนทนำของเรำเผยให้เห็นควำมกำ้วหนำ้ท่ีแตกต่ำงกนัระหว่ำงกลุ่มท ำงำนต่ำง ๆ หน่ึงตวัแทนจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ไดเ้ขำ้ร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น 1) 
ด ำเนินกำรวิจยัร่วมกบัพนัธมิตรในทอ้งถิ่น 2) กำรประชุมเชิงปฏิบติักำรร่วมกนั และ 3) มีส่วนร่วมในรำยงำนแนวทำงกำรพฒันำท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

คณะท ำงำนอยำ่งนอ้ยหน่ึงกลุ่ม คือ กลุ่มกำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและระบบนิเวศ 
ท่ีดูเหมือนจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพนัธมิตรกำรแบ่งปันขอ้มูลและบทบำทกำรให้ค ำปรึกษำ แต่เป็นเครือข่ำยมำกกว่ำองคก์รจริง 
แผนงำนกลุ่มเฉพำะเร่ืองก ำลงัด ำเนินกำรอยู่แต่ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ 
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ตวัแทนรำยหน่ึงไดร้ะบุให้เห็นว่ำ งำนของกลุ่มพนัธมิตรเพื่อกำรพฒันำสีเขียว (BRIGC) ดูเหมือนว่ำจะมีหยุดชะงกับำ้ง เน่ืองจำกกำรระบำดของ COVID-19 และบทบำท 
หรือสถำนะของกำรพฒันำ หรือกำรใชม้ำตรกำรป้องกนั หรือบรรเทำผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 

ของกลุ่มพนัธมิตรเพื่อกำรพฒันำสีเขียว (BRIGC) นั้นไม่ชดัเจนส ำหรับพนัธมิตร แมว่้ำจะมีควำมลม้เหลวในกำรร่วมมือกนั แต่ดูเหมือนว่ำ 
กลุ่มพนัธมิตรเพื่อกำรพฒันำสีเขียว (BRIGC) ในฐำนะองคก์รอิสระ อำจไดรั้บมอบหมำยให้เพิ่มขีดควำมสำมำรถส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 
(WFLI) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) ในท่ีสุด 

สรุป  

ประเทศจีนมีนโยบำยปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในประเทศท่ีใช้ในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำง ๆ อยำ่งไรก็ตำม 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ในกำรลงทุนเพื่อกำรพฒันำของประเทศจีนในต่ำงประเทศจะเป็นหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของประเทศผูรั้บ ส่ิงน้ีเห็นไดช้ดัในกำรด ำเนินกำรของโครงกำรเส้นทำงสำยไหม 
(BRI) เช่นกนัในแง่ของกำรปฎิบติัตำมขอ้ก ำหนด เงินทุนส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ของโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) 
สนบัสนุนกำรพฒันำท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยสมคัรใจ จดัหำทรัพยำกรท่ีจ ำกดัและมีค ำแนะน ำให้ส ำหรับกำรด ำเนินงำนมำตรกำรป้องกนั แต่ภำระค่ำใช้จ่ำยกำรฝึกอบรม 
กำรติดตำมผล และกำรตรวจสอบ เป็นหนำ้ท่ีของประเทศเจำ้บำ้น 

โครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) เป็นควำมคิดริเร่ิมท่ีครอบคลุมขอบข่ำยขนำดใหญ่ท่ีของกำรลงทุนและควำมคิดริเร่ิมท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งคร่ำว ๆ 

หรือท่ีจดัหรือก ำกบัโดยรัฐวิสำหกิจระดบักลำงและระดบัจงัหวดั ขอ้มูลเก่ียวกบัมำตรกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม, กำรตรวจสอบ หรือผลกระทบจะไม่ถูกเผยต่อสำธำรณะ 
ดงันั้นจึงเป็นกำรยำกท่ีจะประเมินขีดควำมสำมำรถในปัจจุบนัในกำรป้องกนัคุม้ครองสัตวป่์ำจำกผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ในปัจจุบนัขอบเขตงำนของกระทรวงนิเวศวิทยำและส่ิงแวดลอ้มของจีน (MEE) เสนอให้พิจำรณำชุดหลกัประกนัและนโยบำยท่ีมีควำมมุ่งมัน่ระดบัสูง 
จนถึงขณะน้ียงัไม่ไดรั้บกำรสนบัสนุนในเร่ืองของกระบวนกำรโดยละเอียด, ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน, หรือเกณฑท่ี์เฉพำะเจำะจง 

ซ่ึงยงัคงตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบโดยกลุ่มพนัธมิตรเพื่อกำรพฒันำสีเขียว (BRIGC) อยำ่งเต็มรูปแบบ 

ขอบเขตแนวทำงกำรปฏิบติังำนดูเหมือนจะมุ่งเป้ำไปท่ีกำรสนับสนุนผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) มำกข้ึน 
ซ่ึงรวมถึงทั้งหน่วยงำนรำชกำรของจีนและประเทศเจำ้บำ้นและบริษทัเอกชน ให้พฒันำและปฎิบติัตำมนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม, ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน, 

มำตรกำรป้องกนัอยำ่งสมคัรใจ และระบบกำรจดักำรในกำรวำงแผนและด ำเนินงำนโครงกำรลงทุนท่ีเก่ียวพนักบัโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) 
ผลของกำรตรวจสอบและขอ้สรุปเหล่ำน้ีมีควำมสอดคลอ้งอยำ่งดีกบัผูเ้ขียนคนอื่น ๆ ท่ีกล่ำวถึงประเด็นกำรก ำกบัดูแลส่ิงแวดลอ้มของโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) 
(Coenen et al., 2021; Foggin et al., 2021; Hillman & Sacks, 2021) 

ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรปกป้องสัตวป่์ำจะเกิดข้ึนในขณะท่ีประเทศต่ำงๆ พยำยำมบรรลุเป้ำหมำยขกำรพฒันำท่ียัง่ยืนขององคก์รสหประชำชำติ (UN SDG) 
และเป้ำหมำยของขอ้ตกลงปำรีส (Paris Agreement targets) 

แต่จีนจะตอ้งสนบัสนุนประเทศท่ีกูยื้มเงินโดยให้เงินทุนและควำมเช่ียวชำญในกำรฝึกอบรมและส่งเสริมขีดควำมสำมำรถของโครงกำรพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตว์ำ่ 
(WFLI) โอกำสในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถอีกประกำรหน่ึง คือกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยกำรสนบัสนุนและองคก์รพฒันำเอกชน 
(NGOs)/ภำคประชำสังคมในประเทศท่ีเป็นเจำ้ภำพของโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BR)I เพื่อให้บริษทัต่ำง ๆ รับผิดชอบต่อภำระผูกพนัโดยสมคัรใจ(Coenen et al., 2021) 
สุดทำ้ย จำกผลกำรตรวจสอบขำ้งตน้ในหน่วยงำน สถำบนั และ กำรพฒันำแบบพหุภำคี (MDBs) หลำยแห่งของจีน เห็นไดช้ดัเจนว่ำ 
ขีดควำมสำมำรถในรูปแบบของธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภำพ เช่น ตอ้งมีกำรเตรียมกำรจดัท ำกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีครอบคลุม 
จะตอ้งสร้ำงข้ึนในประเทศก ำลงัพฒันำท่ีไดรั้บโครงกำรเส้นทำงสำยไหมในระดบัสูงดว้ย เงินทุนส ำหรับโครงกำพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

สมำคมอุตสำหกรรม 

เพื่อให้เขำ้ใจถึงควำมสำมำรถของอุตสำหกรรมในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ เรำไดป้ระเมินสมำคมอุตสำหกรรม 23 องคก์ร ซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบ 
ทำงถนน (5) ทำงรถไฟ (4) และสำยไฟฟ้ำ (14) พร้อมกบัสมำคมดำ้นกำรวิศวกรรม (8) เพื่อรวบรวมผูเ้ช่ียวชำญในอุตสำหกรรมท่ีท ำงำนขำ้มรูปแบบ 
(ตำรำงท่ี 8)  

ตำรำงที่ 8 สมำคมอุตสำหกรรมตำมรูปแบบ 

ตำรำงท่ี 8 สมำคมอุตสำหกรรมตำมรูปแบบ  

ถนน ทำงรถไฟ สำยไฟฟ้ำ กำรวิศวกรรม (ขำ้มรูปแบบ) 

สมำพนัธ์ทำงหลวงโลก 

สหภำพกำรขนส่งทำงถนนระหว่ำงประเทศ 

วิศวกรสถำบนักำรขนส่ง 

งำนสัมมนำเก่ียวกบัรถไฟเอเชียแ
ปซิฟิก 

ศูนยพ์ลงังำนอำเซียน 

โครงกำรส่งไฟฟ้ำและกำรคำ้ 1,000 

แห่งส ำหรับเอเชียกลำงและเอเชียใต ้

สภำประสำนงำนวิศวกรรมโยธำแห่งเอเ
ชีย 
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สมำคมวิศวกรรมทำงถนนแห่งเอเชียและออสเตร
เลีย 

คณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและ
แปซิฟิกว่ำดว้ยกำรขนส่ง 

สมำคมผูป้ระกอบกำรรถไฟแห่งเ
อเชีย 

องคก์รควำมร่วมมือดำ้นระบบรำ
งระดบันำนำชำติ 

องคก์ำรควำมร่วมมือระหว่ำงรถ
ไฟ 

สมำคมศูนยพ์ลงังำนควำมร่วมมือระดบัภูมิภำคแห่
งเอเชียใต ้

โครงกำรพฒันำควำมร่วมมือ 
ทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคเอเชียใตด้ำ้นพลงังำน 

สมำคมพลงังำนเขตเมืองแห่งเอเชียแปซิฟิก 

สมำพนัธ์อุตสำหกรรมผลิตไฟฟ้ำแห่งเอเชียตะวนั
ออกและแปซิฟิกตะวนัตก 

พนัธมิตรดำ้นสำธำรณูปโภคพลงังำนแห่งเอเชียกล
ำง 

เวทีประชุมก ำกบัดูแลโครงสร้ำงพื้นฐำนเอเชียตะวั
นออกและแปซิฟิก 

สมำคมจดัหำพลงังำน 

สมำคมผูค้วบคุมพลงังำนระดบัภูมิภำค 

กำรส่งเสริมหุ้นส่วนพลงังำนลุ่มน ้ำโขง ญี่ปุ่ น-

สหรัฐฯ 

เวทีประชุมหน่วยงำนก ำกบัดูแลโครงสร้ำงพื้นฐำ
นเอเชียใต ้

โครงกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยไฟฟ้ำ TUTAP 

คณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแ
ปซิฟิก ว่ำดว้ยกำรพลงังำน 

สหพนัธ์สถำบนัวิศวกรรมแห่งเอเชียและ
แปซิฟิก 

สหพนัธ์สถำบนัวิศวกรรมแห่งเอเชียและ
แปซิฟิก 

สถำบนัวิศวกร 

สมำคมระหว่ำงประเทศเพือ่สะพำนและ
วิศวกรรมโครงสร้ำง 

สมำคมของสหพนัธ์วิศวกรที่ปรึกษำนำ
นำชำติ 

สมำคมวิศวกรรมโครงสร้ำงและกำรกอ่
สร้ำงระหว่ำงประเทศ 

สหพนัธ์องคก์ำรวิศวกรรมโลก 

 

กำรเขำ้ถึงของสมำคมวิชำชีพเหล่ำน้ีมีตั้งแต่ระดบัโลก โดยมีตวัแทนท่ีส ำคญัในเอเชีย ไปจนถึงทัว่ทั้งเอเชีย ไปจนถึงประเทศในเอเชียท่ีเลือก (ภำพท่ี) 
ควรจะตั้งขอ้สังเกตุว่ำกำรส่งสำยไฟฟ้ำเป็นเพียงจดุส ำคญัจดุหน่ึงของสมำคมภำคพลงังำนท่ีเรำประเมินคร่ึงหน่ึงของสมำคมภำคพลงังำนเป็นตวัแทนของควำ
มร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลระดบัภูมิภำคท่ีตั้งขึ้นในโครงกำรพฒันำเศรษฐกิจแบบร่วมมอื เพื่อเพิ่มกำรผลิตและกำรถ่ำยทอดพลงังำนขำ้มประเทศในเอเชีย  

ตำมเวบ็ไซตข์องสมำคมเหล่ำน้ี 
เรำไดป้ระเมินกิจกรรมกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ เช่น กำรฝึกอบรมบุคลำกร 
(เสมือนจริงหรือตวัต่อตวั) กำรสัมมนำผ่ำนเวบ็, ส่ิงพิมพ ์
และแหล่งขอ้มูลทำงเทคนิคอื่น ๆ 
ส ำหรับขอ้มูลเก่ียวกบัมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 
นอกจำกน้ีเรำยงัตั้งขอ้สังเกตค ำแถลงนโยบำยและจดักำรประชุมเมื่อเป็นไปได ้

กำรประชุมเป็นแหล่งก ำเนิดโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรแบ่งปันขอ้มูลเก่ียวมำตรกำรป้องกนัท่ีมีศกัยภำพ 
ในขณะท่ีบำงสมำคมนั้นมีเวบ็ไซตท่ี์ให้ขอ้มูลท่ีซ่ึงเป็นประโยชน์อยำ่งมำก 
แต่บำงสมำคมยงัไมม่ีกำรพฒันำท่ีดีนกั อยำ่งไรก็ตำม 
เรำก็สำมำรถเขำ้ใจไดแ้นวทำงทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำและขอ้กงัวลดำ้นกำรอนุรักษใ์นวงกวำ้งมำกขึ้น 

• มำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ เรำไม่สำมำรถระบุส่ิงตีพิมพใ์ด ๆ ท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบักำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำท่ีขำ้มรูปแบบได ้
แต่องคก์รควำมร่วมมือดำ้นระบบรำงระดบันำนำชำติ (UIC) เป็นเจำ้ภำพเพียงโครงกำรเดียวท่ีเรำเห็นว่ำมีโครงกำงกำรเฉพำะส ำหรับสัตวป่์ำ 
ตั้งแต่ปี 2020-2023 เป้ำหมำยของ โครงกำรผลกระทบเชิงนิเวศน์ของกำรรถไฟต่อสัตวป่์ำ คือ 
"พฒันำแผนปฏิบตัิกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและแนวทำงระหว่ำงประเทศส ำหรับผูป้ระกอบกำรรถไฟและผูจ้ดักำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อ
สนบัสนุน ปกป้อง และปรับปรุงมรดกทำงธรรมชำติของเรำ"(UIC, 2021) 

แผนภูมิที่ 1 กำรเขำ้ถึงทำงภูมิศำสตร์ของสมำคมอุตสำหกรรม 
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• ส่ิงตีพิมพ ์สมำคมระบบรำงแห่งหน่ึงพร้อมดว้ยสมำคมวิศกรรมศำสตร์ (ขำ้มรูปแบบ) มีส่ิงตีพมิพท่ี์เก่ียวขอ้งโดยเฉพำะกบั กำรอนุรักษน์ ้ ำ 
กำรปรับตวัของสภำพอำกำศ และควำมยืดหยุน่ เรำไม่สำมำรถคน้หำส่ิงพมิพท่ี์คลำ้ยกนับนเวบ็ไซตข์องสมำคมอ่ืน ๆ ได ้อยำ่งไรก็ตำม 
ส่ิงพิมพท์ำงเทคนิคทัว่ไป วำรสำร กระดำนข่ำว และเอกสำรรำยงำนปกขำว สำมำรถคน้หำไดบ้นเวบ็ไซตข์องสมำคมวิศกรรมศำสตร์ 
(ขำ้มรูปแบบ) 7 เวบ็ไซต ์และเวบ็ไซตข์องสมำคมทำงถนน 3 เวบ็ไซต ์ร่วมกบัสมำคมกำรรถไฟ 1 แห่ง ซ่ึงเป็นช่องทำงท่ีเป็นไปได ้
อีกช่องทำงหน่ึงในกำรเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักำรคุม้ครองสัตวป่์ำ แมว้่ำจะยงัไม่ครอบคลุมหวัขอ้น้ีก็ตำม 
เรำไม่พบส่ิงพิมพท์ำงเทคนิคบนเวบ็ไซตข์องสมำคมระบบไฟฟ้ำ 

• กำรฝึกอบรมบุคลำกร กำรฝึกอบรมบุคลำกรในรูปแบบของหลกัสูตร กำรสัมนำเชิงปฏบตัิกำร (Workshops) กำรฝึกอบรมแบบมีหนงัสือรับรอง 
และกำรสัมมนำผ่ำนเวบ็ ซ่ึงจดัให้บำงคร้ังในลกัษณะตวัต่อต่อตวั และบำงคร้ังจดัแบบออนไลน์ โดยสมำคมกำรรถไฟ 1 แห่ง 
และสมำคมทำงถนน 4 แห่ง นอกจำกน้ี หวัขอ้ดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีกวำ้งขึ้นยงัเป็นหน่ึงในหวัขอ้กำรฝึกอบรมท่ีน ำเสนอโดยสมำคมกำรรถไฟ 1 
แห่ง สมำคมถนน 1 แห่ง และสมำคมวิศวกรรมศำสตร์อีก 2 แห่ง กำรฝึกอบรมบุคลำกำรยงัถูกจดัขึ้นโดยสมำคมระบบไฟฟ้ำ 4 แห่ง 
และสมำคมวิศวกรรมศำตร์ 2 แห่ง 

• กำรประชุม กำรประชุมเป็นอีกช่องทำงหน่ึงส ำหรับกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ  ในทุก ๆ รูปแบบ เรำพบว่ำ 
สมำคมอุตสำหกรรมเป็นเจำ้ภำพกำรประชุมระดบัภูมิภำคจ ำนวนมำก (ภำพท่ี 2) อนัท่ีจริงแลว้ เรำพบว่ำ มีกำรประชุมเฉพำะส ำหรับทวีปเอเชีย 
18 คร้ัง โดยแบ่งเป็น สมำคมวิศวกรรมศำสตร์ (7) สมำคมทำงถนน (4) สมำคมระบบไฟฟ้ำ (4) และสมำคมกำรรถไฟ (3) 
สภำดงักล่ำวท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบแลว้ยงัเป็นเจำ้ภำพจดักำรประชุมเพิ่มเติมอีก 11 คร้ัง ดว้ยกำรเขำ้ถึงไดท้ัว่โลก 

สุดทำ้ยน้ี เพื่อให้เขำ้ใจถึงภำรกิจและกิจกรรมกำรอนุรักษข์องแต่ละสมำคม 
เรำไดต้รวจสอบค ำช้ีแจงนโยบำยของของตนเอง หำกมี 
จำกกลุ่มตวัอยำ่งสมำคม 16 แห่งของเรำ [ไดแ้ก่ รถไฟ (2) ถนน (5) 
วิศวกรรมศำสตร์ (2) พลงังำน (7)] 
พร้อมกบัค ำแถลงนโยบำยที่สำมำรถเขำ้ถึงไดจ้ำกเวบ็ไซตข์องแต่ละสมำคม 
พบว่ำไม่มีนโยบำยไหนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตวป่์ำเลย อยำ่งไรก็ตำม 
สมำคมรถไฟและสมำคมระบบไฟฟ้ำ 
มีค  ำแถลงนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหำส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ 
รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และกำรลดมลพิษให้นอ้ยที่สุด 

สมำคมอุตสำหกรรม 
มีศกัยภำพมำกท่ีจะท ำหนำ้ท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลและกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับมืออำชีพท่ีท ำงำนในรูปแบบ ทำงถนน 
ทำงรถไฟและสำยไฟฟ้ำ ทัว่ทั้งเอเชีย มีทั้งส่วนงำนปฏิบตัิกำรและส่วนงำนของหน่วยงำนระดบัโลก 
พร้อมดว้ยสมำคมเฉพำะของเอเชียท่ีมุ่งใหบ้ริกำรผูป้ระกอบวิชำชีพในอุตสำหกรรมตำมภูมิภำค สมำคมเหล่ำน้ี 
เสนอเวทีประชุมท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลให้กบัสมำคมวิชำชีพท่ีสมำคมให้ควำมช่วยเหลือ อยำ่งไรก็ตำม ในปัจจุบนัน้ีมีเพยีงแค่เวบ็ไซตเ์ดียวจำกหลำย ๆ 
เวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บกำรตรวจสอบแลว้ท่ีบรรยำยถึงสัตวป่์ำว่ำเป็นพื้นท่ีท่ีน่ำเป็นห่วง สมำคมอุตสำหกรรมจ ำเป็นตอ้งเขำ้ถึงตั้งแต่ กำรประชุม ส่ิงพิมพ ์
และแผนงำนกำรฝึกอบรม เพื่อแจง้ให้สมำชิกทรำบเก่ียวกบัแนวทำงปฏิบตัิเพื่อให้ประสบผลส ำเร็จในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 
(WFLI) 

องคก์รพฒันำเอกชน (NGOS) 

องคก์รพฒันำเอกชนระหว่ำงประเทศ (INTERNATIONAL NGOS) 

จำกกำรสัมภำษณ์องคก์รพฒันำเอกชนระหว่ำงประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย แสดงให้เห็นว่ำ ระบบแผนงำนกำรอนุรักษข์ององคก์ร มีกำรใชท้ัว่ทั้งทวีป 
และไดผ้ลดีกบัทั้งหมดยกเวน้ประเทศในพื้นท่ีศึกษำของเรำ (บรูไน ดูภำพที ่3) กำรมีส่วนร่วมกบัโครงกำรและแผนงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
นั้นมีมำก ซ่ึงปรำกฎขึ้นใน 22 จำก 28 ประเทศ จำกกำรสัมภำษณ์องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ขนำดใหญ ่11 แห่ง โดยท่ี 9 
แห่งไดรั้บกำรพิจำรณำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในอนัดบัตน้จำก 10 ประเด็นส ำคญัอนัดบัตน้ ๆ ส ำหรับกำรอนุรักษ ์
และองคก์รพฒันำเอกชนขนำดใหญ่ทั้งหมดมีควำมสำมำรถในกำรจดักำรกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อยำ่งไรก็ตำม 
กำรจดักำรกบัแผนหรือโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิง (LI) นั้นไมไ่ดเ้ป็นทำงกำรเสมอไป เน่ืองจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) เพียง 2 
แห่งท่ีสัมภำษณ์เท่ำนั้น ท่ีมีโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิง (LI) 

แผนภูมิที่ 2กำรกระจำยกำรประชุมตำมรูปแบบ 
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ภำพแสดงที่ 3 กำรกระจำยทำงภูมิศำสตร์ของกำรอนุรักษธ์รรมชำติและโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) โดยผูต้อบค ำถำมส ำรวจขององคก์รพฒันำเอกชน (NGO) 

เมื่อตอ้งเผชิญกบัปัญหำเก่ียวกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) องคก์รเหล่ำน้ีจะอำศยัควำมสำมำรถทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อสร้ำงแนวทำงกำรอนุรักษ ์
(แผนภูมิที่ 4ตวัเลือกในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถส ำหรับปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ที่ด ำเนินกำรโดยองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ก) ขีดควำมสำมำรถภำยใน ข) 
ขีดควำมสำมำรถภำยนอก ) ส่วนภำยใน องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) เหล่ำน้ีมกัจะอำศยัควำมเช่ียวชำญท่ีมีอยูท่ั้งภำยในและภำยนอกโครงกำรในเอเชียของตน 
องคก์รยงัสนบัสนุนพนกังำนท่ีมีอยูใ่ห้พฒันำควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ แทนท่ีจะจำ้งผูเ้ช่ียวชำญใหม่ หรือพฒันำแผนงำนอื่น ๆ (แผนภูมิที ่4 (ก)) ส่วนภำยนอก 
องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) อำศยัควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอก โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) อื่น ๆ 
แทนท่ีจะจำ้งผูใ้หค้  ำปรึกษำชัว่ครำวท่ีมคีวำมเช่ียวชำญเร่ืองโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) (แผนภูมิที ่4 (ข)) 

(ก) (ข) 

 
 

แผนภูมิที่ 4ตวัเลือกในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถส ำหรับปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ที่ด ำเนินกำรโดยองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ก) ขีดควำมสำมำรถภำยใน ข) 

ขีดควำมสำมำรถภำยนอก  (แถบสีฟ้ำแสดงค ำตอบวำ่ "ใช่" แถบสีเทำแสดงค ำตอบว่ำ "ไม่ใช่" 

องคก์ำรพฒันำเอกชนระหว่ำงประเทศ (NGOs) ระบุ 3 ส่ิงท่ีจ ำเป็นต่อกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถภำยใน ดงัน้ี 

● เพิ่มกำรรับรู้ขององคก์รเก่ียวกบังำนท่ีมีอยูแ่ลว้ของมำตรกำรป้องกนัส ำหรับสัตวป่์ำในโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

● ใชต้วักรองขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยำ่งรวดเร็วเมื่อโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เกิดขึ้น และ 
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● ขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนตำมบริบท หรือค ำแนะน ำเก่ียวกบัวิธีกำรน ำขอ้มูลทัว่ไปไปใชใ้นบริบททอ้งถ่ินท่ีมีเง่ือนไขทำงสังคม กำรเมือง 
และระบบนิเวศท่ีซบัซอ้น 

ในปัจจุบนั ขั้นตอนของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ทัว่ไป ท่ีองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) เขำ้ร่วม คือ กำรรวบรวมขอ้มูลก่อนกำรก่อสร้ำง 
ซ่ึงอำจมีควำมส ำคญัในกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ใหม่น้ี 
ขอ้มูลน้ีสำมำรถระบุพื้นท่ีและหรือสำยพนัธุ์และพื้นท่ีท่ีอยูอ่ำศยัของสัตว ์ท่ีมีควำมเส่ียงสูงสุด และอำจน ำไปใชก้บัควำมตอ้งกำรกำรอนุรักษ์ 
กำรเช่ือมโยงหรืองำนฟ้ืนฟ ูองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ทรำบดีว่ำ กำรลดโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีมีประสิทธิภำพนั้น 
ตอ้งกำรกำรมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น ผูใ้ห้ทุน และชุมชน ตลอดจนวงจรชีวิตของโครงกำร 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรมีส่วนร่วมในระยะยำวกบัผูส้นบัสนุนและนกัพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
ระบุควำมจ ำเป็นในกำรระดมทุนตำมเป้ำหมำย 
ซ่ึงจะท ำให้องคก์รมีเวลำในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในฐำนะผูถื้อผลประโยชน์ร่วมท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถเพิ่มเติม องคก์รพฒันำเอกชนระหว่ำงประเทศ (International NGOs) มคีวำมสนใจเป็นพิเศษในกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร (73%) 
ศูนยข์อ้มูลกลำง (64%) และคูม่ือหรือแนวทำงปฏิบตัิ (64%) กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรเปิดโอกำสให้พนัธมิตรต่ำง ๆ มำรวมตวักนัในภูมิทศัน์ท่ีเฉพำะเจำะจง 
โดยมคีู่มือหรือแนวทำงปฏิบตัิเพื่อใหแ้น่ใจว่ำทุกคนใชข้อ้มูลเดียวกนั ส ำนกัหกับญัชีกลำง 
สร้ำงพื้นท่ีท่ีผูถื้อผลประโยชน์ร่วมทั้งหมดสำมำรถกรองและคน้หำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมำกท่ีสุดกบับริบทภูมิทศัน์ของตนไดอ้ยำ่งง่ำยดำยและรวดเร็ว 

แมว้่ำองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) เหล่ำน้ีมีขอ้กงัวลเก่ียวกบัผลกระทบโดยตรงของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เช่น 
กำรปะทะกนัของสัตวป่์ำและยำนพำหนะ และกำรกระจำยตวัของท่ีอยูอ่ำศยั ยงัมีอีกหลำยขอ้กงัวลเก่ียวกบักำรเขำ้ถึงท่ีท่ีเกิดขึ้นจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(LI) ใหม่ กำรบุกรุกคร้ังใหม่อำจน ำไปสู่กำรคุกคำมท่ีเพิ่มขึ้นต่อสัตวป่์ำ อ ำนวยควำมสะดวกให้มนุษยเ์ขำ้ถึงกำรรุกล ้ำหรือกำรตดัไมท้ ำลำยป่ำอยำ่งผดิกฎหมำย 
ซ่ึงเป็นประเด็นส ำคญัอนัดบัตน้ ๆ ส ำหรับองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) หลำยแห่ง องคก์รพฒันำเอกชน (NGO) รำยหน่ึงยงักล่ำวดว้ยว่ำ 
ทำงองคก์ำรหลีกเล่ียงท่ีจะพูดถึงโครงสร้ำงเชิงเส้นพื้นฐำน (LI) ว่ำเป็นภยัคุกคำมเพยีงอยำ่งเดียว 
โดยตระหนกัถึงคุณค่ำของทำงถนนหรือทำงรถไฟท่ีส่งไปยงัชุมชนบำงแห่ง อำจมคี่ำมำกกว่ำกำรคุกคำมต่อสัตวป่์ำ องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ทรำบดีว่ำ 
มุมมองท่ีแตกต่ำงกนัของกำรขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เป็นส ำคญัต่อพนัธมิตรท่ีมีประสิทธิภำพ 

องคก์รพฒันำเอกชนแห่งชำติ (NATIONAL NGOS) 

องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 54 แห่งไดต้อบแบบส ำรวจทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นตวัแทนของ 15 จำก 28 ประเทศในพื้นท่ีศึกษำ 
ค ำตอบส่วนใหญ่มำจำกเอเชียใต ้โดยเฉพำะประเทศอินเดีย, ปำกีสถำน และเนปำล (ภำพแสดงที่ 5) 
ค่อนขำ้งสะทอ้นอคติทำงภูมิศำสตร์ท่ีเผยแพร่โดยรำยช่ือสมำชิกของสหภำพนำนำชำติเพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติ (IUCN) องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) กว่ำ 
90% เช่ือว่ำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เป็นภยัคุกคำมต่อสัตวป่์ำในประเทศของตน และองคก์ร 38 แห่งจำก 54 
แห่งมีกำรพิจำรณำเก่ียวกบักำรปฏิบตัิงำนเพื่อลดผลกระทบของโุ่ครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสัตวป่์ำให้เป็นส่ิงส ำคญัอนัดบัแรกต่อองคก์ร 
อยำ่งไรก็ตำม บำงประเทศมีองคก์รจ ำนวนมำกขึ้นท่ีมีกำรให้ควำมส ำคญักบังำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นและสัตวป่์ำ 
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ภำพแสดงที่ 5 กำรกระจำยทำงภูมิศำสตร์ของผูต้อบแบบส ำรวจจำกองคก์รพฒันำแห่งชำติ (NGO) 

กว่ำสองในสำมขององคก์รพิจำรณำว่ำ โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) มคีวำมส ำคญัและตอ้งทุ่มเทให้กบังำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
โดยมีทั้งพนกังำนประจ ำหรือชัว่ครำว 
ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงทั้งควำมรับผิดชอบต่อปัญหำและควำมสำมำรถในกำรจดักำรกบัแผนและโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) (ภำพท่ี 6) 
ขีดควำมสำมำรถส่วนใหญมุ่่งเนน้ไปท่ีทำงถนน (องคก์รพฒันำเอกชน 25 แห่ง) แมว้ำ่ทำงรถไฟ (องคก์รพฒันำเอกชน 12 แห่ง) และสำยส่งก ำลงัไฟฟ้ำ 
(องคก์รพฒันำเอกชน 11 แห่ง) ก็ไดรั้บควำมสนใจเช่นกนั พร้อมดว้ยองคก์รจ ำนวนมำกท่ีท ำงำนในหลำกหลำยรูปแบบ  

 

แผนภูมิที่ 6ล ำดบัควำมส ำคญัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ขององคก์รตำมประเทศ 
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องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) กว่ำสำมในส่ี มองว่ำกำรขำดเงินทุน เป็นอุปสรรคในกำรจดักำรกบัผลกระทบของโครงสร้ำงพน้ฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสัตวป่์ำ 
ซ่ึงเป็นทศันคติท่ีองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ระหว่ำงประเทศท่ีมีขนำดใหญ่ก็ท ำเช่นเดียวกนั องคก์รพฒันำเอกชนแห่งชำติ (National NGOs) 
จึงตอ้งกำรควำมช่วยเหลือในกำรหำแหล่งเงินทุนเฉพำะของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งเมื่อทำงองคก์รพยำยำมสร้ำงขดีควำมสำมำรถ 
ในเร่ืองของกำรระดมทุน องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) หลำยแห่งตระหนกัว่ำ กำรมีพนกังำนไม่เพยีงพอเป็นอุปสรรคส ำคญั ทั้งน้ีเพรำะองคก์รพฒันำเอกชน 
(NGOs) ขนำดเล็กมกัจะมีทรัพยำกรจ ำกดัและหำกไมม่ีเงินทุนเพิ่มเติม พนกังำนอำจไม่มคีวำมสำมำรถในกำรแกไ้ขปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ท่ีเกิดขึ้น องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) หลำยแห่งยงัรู้สึกถูกขดัขวำงดว้ยสภำพแวดลอ้มทำงกำรเมืองระดบัชำติ โดยอำ้งว่ำ "ขำดเจตจ ำนงของรัฐบำล" 
"ขำดกำรรับรองจำกสถำบนัและหลกันิติศำสตร์" และ "ขำดแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรสร้ำงควำมตระหนกัในหมู่ผูก้  ำหนดนโยบำย" ว่ำเป็นอุปสรรค 
ท่ำมกลำงกำรตอบสนองอ่ืน กำรตอบสนองเหล่ำน้ี 
ช้ีให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นท่ีชดัเจนส ำหรับกำรฝึกอบรมเก่ียวกบัวิธีกำรมีส่วนร่วมและโนม้นำ้วเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ ตลอดจนกำรเคล่ือนไหวโดยรวมรอบ ๆ 
โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ท่ีมำกขึ้น สุดทำ้ยน้ี เช่นเดียวกบัองคก์รพฒันำเอกชนระหว่ำงประเทศ (International NGOs) 
องคก์รพฒันำเอกชนระดบัชำติ (National NGOs) ตระหนกัถึงกำรขำดควำมรู้เก่ียวกบักำรป้องกนัท่ีมีประสิทธิภำพ 
และกำรออกแบบและกำรด ำเนินกำรเป็นอุปสรรค แสดงถึงควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมเพิ่มเติม  

องคก์รพฒันำเอกชนแห่งชำติ (National NGOs) ต่ำงกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติม เก่ียวกบักำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ โดยมีจ ำนวน 53 จำก 54 
องคก์ร ระบุว่ำสนใจกำรฝึกอบรมเก่ียวกบัโครงสร้ำงเชิงพื้นฐำน (LI) กำรฝึกอบรมดำ้นนโยบำยและกำรวำงแผนไดรั้บควำมสนใจมำกท่ีสุด 
ซ่ึงช้ีให้เห็นว่ำองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) เหล่ำน้ีอำจเป็นมีส่วนร่วมมำกท่ีสุดก่อนท่ีจะมีกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ทั้งในดำ้นกำรพฒันำนโยบำยทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และกำรวำงแผนส ำหรับต ำแหน่งใหม่ของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ในขณะท่ีองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) บำงแห่งตอบสนองดว้ย กำรออกแบบแผนงำนท่ีน่ำสนใจ กำรบรรเทำผลกระทบ และกำรติดตำมประเมินผล 
โดยหวัขอ้เหล่ำน้ีอำจมีควำมเก่ียวขอ้งนอ้ยกว่ำกบัองคก์รพฒันำเอกชนทั้งหมด ในขณะท่ีองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
บำงแห่งมคีวำมสนใจเป็นพิเศษในดำ้นเศรษฐศำสตร์ของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ดว้ยเช่นกนั 
แต่ส่วนใหญ่ก็กระตือรือร้นท่ีจะส่งเสริมควำมรับผิดชอบท่ีโปร่งใสในกำรวำงแผนและกำรพฒันำในกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) เรียกร้องให้เพิ่มควำมรับผิดชอบจำกผูบ้ริจำคให้กบัรัฐบำล 
เพื่อกำรวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำงในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกนัส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  
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ผลลพัธ์และกำรอภิปรำยระดบัชำติ 

สรุปผลกำรส ำรวจของมำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นส ำหรับเอเชีย (LISA) 

จำกผูต้อบแบบส ำรวจเป้ำหมำย 840 คน (รวมทั้งผูท่ี้ส่งต่อแบบส ำรวจไปสู่เพื่อนร่วมงำน) แบบส ำรวจอิเล็กทรอนิกส์รวบรวมได ้321 
ผูร่้วมตอบแบบสอบถำม ในจ ำนวนผูต้อบแบบส ำรวจ 89 รำย ระบุว่ำตนเองบุคลำกรของหน่วยงำนรัฐบำล, 27 
รำยเป็นสมำชิกของสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs), 46 รำยเป็นส่วนหน่ึงของภำคอุตสำหกรรม และ 120 รำยจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
(รวมถึงสถำบนักำรศึกษำเอกชน) ผูต้อบแบบส ำรวจท่ีระบุว่ำ "อื่น ๆ" รวม 39 รำย มแีนวโนม้ว่ำจะเป็นขำ้รำชกำรเกษียณอำยหุรือผูเ้ช่ียวชำญภำคประชำสังคม 
ในกำรวิเครำะห์ของเรำ เรำรวมผูต้อบแบบส ำรวจเหล่ำน้ีไวใ้นกลุ่มท่ีประกอบดว้ยผูต้อบท่ีมีควำมเช่ียวชำญและอำชีพในอดีตคลำ้ยคลึงกนักนัมำกท่ีสุด 
แบบส ำรวจควำมสำมำรถของเรำในระดบัประเทศทัว่ทั้ง 5 ประเทศท่ีเป็นตวัแทน ประเทศดงักล่ำวมีกำรระบำดระลอกท่ี 2 ของ COVID-19 
เกิดขึ้นในเวลำใกลเ้คียงกนั ส่งผลให้อตัรำกำรตอบกลบัโดยรวมลดลง ดงันั้น ในส่วนต่อไปน้ี เรำอนุมำนผลลพัธ์โดยอิงจำกขอ้มูลท่ีมีอยู่ 
แต่จะไมข่ยำยควำมมำกเกินไปในส่วนส ำคญัของกำรอนุมำนท่ีเก่ียวกบักำรตอบสนองท่ีขำดหำยไปหรือจ ำนวนกำรตอบสนองท่ีต ่ำมำก 

เน่ืองจำกช่วงเวลำท่ีมีกำรระบำดของ COVID-19 หลำยคร้ังและรัฐบำลประกำศปิดประเทศทัว่เอเชีย 
เรำไดรั้บอตัรำกำรตอบกลบัท่ีแตกต่ำงกนัในระดบัประเทศ โดยไดรั้บกำรตอบกลบัดงัน้ี 56 รำยจำกบงักลำเทศ, 46 รำยจำกอินเดีย, 45 รำยจำกมองโกเลีย, 
100 รำยจำกเนปำลและ 54 รำยจำกไทย นอกจำกน้ียงัมีผูต้อบแบบส ำรวจท่ีท ำงำนในประเทศอ่ืน ๆ หลำยประเทศ (n = 16) หรือไม่ไดท้ ำงำนใน 5 
ประเทศท่ีเลือก แต่ท ำงำนเก่ียวกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในเอเชีย (n = 4) ผูต้อบแบบส ำรวจของเรำ ท ำงำนเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ 
โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่ำง ๆ ดงัน้ี งำนเก่ียวกบัทำงถนน 146 รำย, งำนทำงรถไฟ 76 รำย, งำนเก่ียวกบัสำยไฟฟ้ำ 91 รำย นอกจำกน้ี 
ผูต้อบแบบส ำรวจ 61 รำย ระบุว่ำ พวกเขำไม่ไดท้ ำงำนในรูปแบบ โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ใดโดยเฉพำะ ในขณะท่ีผูต้อบ 102 รำย ระบุว่ำ 
กำรท ำงำนในรูปแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เฉพำะนัน่ไม่เก่ียวขอ้งกบัพวกเขำ ผูท่ี้ตอบว่ำ “ไม่เก่ียวขอ้ง” 
ส่วนใหญ่มำจำกรัฐบำลและกลุ่มท่ีเป็นสมำชิกในองคก์รพฒันำเอกชน (NGO) ซ่ึงเป็นไปไดว้่ำ 
แมว้่ำทำงขององคก์รอำจไดท้ ำงำนในกำรพิจำรณำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในเชิงทัว่ไป (เช่น ถนนแยกส่วนท่ีอยูอ่ำศยัของสัตวป่์ำอยำ่งไร) 
แต่อำจไม่ไดท้ ำงำนโดยตรงในแผนหรือโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ในกำรแสดงภำพกรำฟิกของผลกำรส ำรวจ เรำใชป้ระโยชน์จำกลำยเส้น ในกำรเช่ือมต่อควำมถ่ีของกำรตอบสนอง 
โดยกลุ่มสมำชิกหรือประเทศท่ีเฉพำะเจำะจง เพื่อแยกแยะแบบของควำมเห็นส่วนใหญ่และควำมหลำกหลำยไดง้่ำยขึ้น อยำ่งไรก็ตำม 
ค ำตอบท่ีไดม้ำนั้นเป็นตวัแปรอิสระ  

ล ำดบัควำมส ำคญัและแนวควำมคิด ส ำหรับควำมจ ำเป็นในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำจำกผลกระทบของรูปแบบ โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

โดยรวมแลว้ กำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำเป็นส่ิงส ำคญัอนัดบัแรก โดย 67% 
ของผูต้อบแบบส ำรวจทั้งหมดเห็นดว้ยว่ำกำรลดผลกระทบจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นเป็นส่ิงส ำคญัส ำหรับองคก์รของผูต้อบแบบส ำรวจ (เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ 
= 119, ~ 38%, เห็นดว้ย = 93, ~ 29%, คอ่นขำ้งเห็นดว้ย = 50, ~ 16%) ผูต้อบแบบส ำรวจ ยงัแนะน ำว่ำ 
กำรด ำเนินงำนมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) นั้นเป็นส่ิงท่ีทำ้ทำย 
แต่ไม่ไดม้ีกำรนบัจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมที่เลือก "ไม่เก่ียวขอ้ง" ในประเด็นกำรน ำมำตรกำรปกป้องของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไปใช ้
มีผูต้อบแบบสอบถำม 48% ระบุว่ำยำก และมีผูต้อบอีก 12% ระบุว่ำเป็นเร่ืองยำกมำก มีผูต้อบเพียง 13% เท่ำนั้นท่ีระบุว่ำง่ำย (10.6%) หรือง่ำยมำก (2.4%) 
ในบรรดำผูต้อบแบบส ำรวจทั้งหมด เป็นท่ีชดัเจนว่ำกำรมีมำตรกำรปกป้องของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
มีควำมส ำคญัเป็นล ำดบัแรกแต่ยำกท่ีจะท ำให้ส ำเร็จลุล่วงได ้

ผูต้อบแบบส ำรวจระบุว่ำ องคก์รของผูต้อบเลือกท่ีจะจดักำรกบัผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสัตวป่์ำดว้ยเหตุผลหลำยประกำร (แผนภูมิที่ 
7) ในบรรดำองคป์ระกอบต่ำง ๆ 
ควำมปรำรถนำท่ีจะปฏิบตัิตำมแนวทำงปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดและเพิ่มควำมปลอดภยัของมนุษยก็์ไดม้ีกำรรำยงำนในควำมถ่ีท่ีใกลเ้คียงกนั อยำ่งไรก็ตำม 
องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ส่วนใหญ่ลงทุนเพื่อจดักำรกบัผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
เพื่อส่งเสริมภูมิทศัน์ท่ีย ัง่ยืนและกำรคุม้ครองสัตวป่์ำ ตำมดว้ยหน่วยงำนของรัฐ ไม่น่ำแปลกใจเลย ท่ีค  ำส่ังทำงกฎหมำยในกำรลดผลกระทบ 
โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสัตวป่์ำ มีควำมส ำคญัต่อผูต้อบแบบส ำรวจจำกหน่วยงำนภำครัฐและอุตสำหกรรมมำกท่ีสุด 
บ่อยคร้ังท่ีช่ือเสียงขององคก์รมกัถูกอำ้งถึง ว่ำเป็นเหตุผล เช่นเดียวกบัเหตุผลท่ีสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
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มีกำรจดักำรกบัผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสัตวป่์ำ กำรวิจยัขั้นตน้เหล่ำน้ี ช้ีให้เห็นว่ำ กลุ่มสมำชิกต่ำง ๆ 
นั้นมีเหตุผลพื้นฐำนท่ีแตกต่ำงกนัไป 
ส ำหรับกลุ่มท่ีเป็นสมำชิกในกำรมีส่วนร่วมในกำรปรับใชม้ำตรกำรปกป้องของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI)  

กำรวิจยัท่ีน่ำสนใจจำกกำรส ำรวจ คือ ผูต้อบแบบส ำรวจ มกัไม่อำ้งถึง "กำรลดควำมล่ำชำ้ของโครงกำร" 
เป็นเหตุผลในกำรแกไ้ขปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสัตวป่์ำ (ภำพท่ี 7) โดยเรำเสนอเหตุผลหลำยประกำรส ำหรับกำรวิจยัน้ี เช่น 
องคก์รของผูต้อบแบบส ำรวจอำจไม่ไดรั้บผลกระทบจำกควำมล่ำชำ้ของโครงกำร (เช่น องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ) ใน 5 ประเทศตวัแทน 
และกลุ่มสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFI) ระดบัภูมิภำค 
อำจมีหลกัฐำนหรือกำรตอบรับเพียงเล็กน้อยท่ีไมค่  ำนึงถึงผลกระทบของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสัตวป่์ำว่ำล่ำชำ้ และสุดทำ้ย ในบำงกรณี 
กำรขำดกำรปรับใชม้ำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อำจไม่ส่งผลกระทบกบัก ำหนดกำรของโครงกำรเลย 
เรำเจำะลึกควำมแตกต่ำงเหล่ำน้ีบำงส่วน ในหวัขอ้ต่อไปน้ี กำรประเมินควำมสำมำรถและกำรด ำเนินกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ใน 5 
ประเทศท่ีเรำศึกษำ 

 

แผนภูมิที่ 7เหตุผลที่ไดจ้ำกผูต้อบแบบส ำรวจจำกทั้ง 4 กลุ่มสมำชิก ในกำรแกไ้ข ปัญหำผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสัตวป่์ำ 

ขีดควำมสำมำรถท่ีมีอยูแ่ละแนวคิดร่วมกนั 

ประมำณ 48% ของผูต้อบแบบส ำรวจทั้งหมด 
ระบุว่ำองคก์รของผูต้อบไมม่ีเจำ้หนำ้ท่ีเฉพำะในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำจำกผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI), 41% ระบุว่ำ 
องคก์รของตนมีเจำ้หนำ้ท่ีมีรับผิดชอบดูแล และอีก 11% ไม่แน่ใจ ภำยในกลุ่มสมำชิกยงัมีกำรแบ่งยอ่ยทีม่ีลกัษณะคลำ้ยกนัคร่ึงต่อคร่ึง เรำอนุมำนว่ำ 
โครงสร้ำงกำรจดับุคลำกรโดยเฉพำะท่ีจดัให้กบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
อำจมีควำมชดัเจนในระดบัท่ีละเอียดกว่ำท่ีจะสำมำรถบนัทึกไดใ้นกำรส ำรวจ และอำจมีควำมแตกต่ำงกนัระหว่ำงแผนกต่ำง ๆ 
ภำยในสถำบนัหรือกลุ่มสมำชิกท่ีก ำหนด  

โดยจ ำนวนมำกกว่ำคร่ึง (>50%) ของผูต้อบแบบส ำรวจเสนอแนะว่ำ ยงัคงมีช่องว่ำงดำ้นขีดควำมสำมำรถขององคก์รตนเอง 
ในกำรตระหนกัถึงกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) โดยท่ี 31% ของผูต้อบแบบสอบถำมระบุว่ำ 
องคก์รของพวกเขำมีควำมสำมำรถเพียงบำงส่วน และ 17% ระบุว่ำ องคก์รของตนขำดควำมสำมำรถ มีเพยีง 38% ของผูต้อบแบบสอบถำมเท่ำนั้น 
ท่ีเห็นดว้ยว่ำองคก์รของตนมคีวำมสำมำรถ โดยเสนอแนะว่ำ 
มีควำมสำมำรถระดบัพื้นฐำนภำยในบำงองคก์รในกำรจดักำรกบัผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสัตวป่์ำ 
หรือผูต้อบแบบส ำรวจจำกองคก์รหลกัท่ีไดรั้บค ำส่ังให้ปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำมคีวำมรู้สึกว่ำ ถูกบงัคบัให้ตอบว่ำทำงองคก์รนั้นมีควำมสำมำรถ 
แมใ้นบำงกรณีอำจไม่เป็นควำมจริงก็ตำม  
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เรำยงัสนใจที่จะท ำควำมเขำ้ใจระดบัของกำรประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มสมำชิก 
เมื่อพิจำรณำถึงมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำในระหว่ำงกระบวนกำรโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เรำพบว่ำ กลุ่มสมำชิกทั้งหมดท ำงำนร่วมกนั 
แมว้่ำบำงกลุ่มท ำงำนร่วมกนับ่อยกว่ำกลุ่มอื่น ๆ (แผนภูมิที ่8) ค ำตอบดงักล่ำวช้ีให้เห็นว่ำ ผูใ้ห้ทุน (ในประเทศและต่ำงประเทศ) 
เป็นท่ีตอ้งกำรในระดบัควำมถี่ท่ีต ่ำท่ีสุด ในฐำนะพนัธมิตรกำรท ำงำนในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เก่ียวกบักำรป้องกนั 
อำจเป็นเพรำะควำมเขำ้ใจท่ีจ ำกดัเก่ียวกบับทบำทของผูใ้ห้ทุน ในฐำนะหุ้นส่วนตลอดกระบวนกำรของโครงกำร 
กลุ่มสมำชิกอำจตอ้งกำรควำมชดัเจนมำกขึ้นของบทบำทในกำรฝึกควำมสำมำรถ เพื่อระบุช่ือพนัธมิตรท่ีเป็นท่ีตอ้งกำรนอ้ยลง 
เน่ืองจำกควำมเขำ้ใจผดิเก่ียวกบับทบำทท่ีครอบคลุมในกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 
บ่อยคร้ังหน่วยงำนรัฐบำลมกัจะแสวงหำพนัธมิตรภำยในรัฐบำลและองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ในขณะท่ี สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
ท ำงำนร่วมกบัภำคอุตสำหกรรมและพนัธมิตรองคก์รพฒันำเอกชน (NGO) มำกท่ีสุด 
อุตสำหกรรมท ำงำนร่วมกบัพนัธมิตรในภำคอุตสำหกรรมและองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) เป็นท่ีน่ำสนใจว่ำ กำรตอบแบบส ำรวจของเรำนั้น 
กลุ่มท่ีเป็นสมำชิกทั้ง 4 กลุ่ม ไดร้ำยงำนว่ำ ท ำงำนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นขอ้บ่งช้ี 
ถึงกระแสหลกัของควำมกงัวลของชุมชนท่ีเปรำะบำงในระหว่ำงกระบวนกำรโครงกำร ในส่วนทำ้ย เรำพบว่ำองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
ร่วมมือกบัองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) อื่น ๆ มำกท่ีสุด ซ่ึงเป็นขอ้จ ำกดัท่ีช้ีให้เห็นถึงกำรท ำงำนแบบแยกส่วนเน่ืองจำก 

1) โอกำสท่ีจ ำกดัในกำรมีส่วนร่วมกบัพนัธมติรรำยอื่น 

2) เงินทุนต ่ำเพื่อเขำ้ร่วมในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เมื่อเปรียบเทียบกบังำนขององคพ์ฒันำเอกชน (NGO) ในรูปแบบอื่นและ 
3) เป็นเร่ืองยำกท่ีจะกำ้วออกจำกพื้นท่ีปลอดภยั (Comfort zones)  

อยำ่งไรก็ตำม ในขณะท่ีองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ระบุว่ำ โดยส่วนใหญ่แลว้จะท ำงำนร่วมกนักบัองคก์ำรพฒันำเอกชนอื่น ๆ หรือกลุ่มสมำชิกอื่น ๆ 
ระบุไวว้่ำกลุ่มสมำชิกมีกำรท ำงำนร่วมกบัองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) มำกกว่ำกบักลุ่มสมำชิกอื่น ๆ (นอกเหนือจำก 
สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม) ส่ิงน้ีบ่งช้ีว่ำ องคก์รพฒันำเอกชนมีบทบำทส ำคญัในกำรสร้ำงสะพำนเช่ือมระหว่ำงกลุ่มสมำชิกทั้งหมด 

 

แผนภูมิที่ 8 จ ำนวนผูต้อบแบบส ำรวจจำกแต่ละกลุ่มสมำชิก (ซ้ำย) ที่รำยงำนกำรท ำงำนกบัหุ้นส่วนแต่ละประเภท (ขวำ) 

อีกเหตุผลหน่ึงส ำหรับองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ท่ีร่วมมือกบัองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) อื่น ๆ 
อำจเป็นเพรำะกำรแนวคิดโดยรวมขององคก์รท่ีเก่ียวกบัควำมสำมำรถท่ีต ่ำของกลุ่มสมำชิกอื่น ๆ (รวมถึงตวัเองดว้ย) 
ในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำในระหว่ำงกระบวนกำรโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในค ำถำมส ำรวจของเรำท่ี 
ตอ้งกำรท ำควำมเขำ้ใจว่ำกลุ่มสมำชิกกลุ่มหน่ึงนั้นมีควำมเห็นอยำ่งไรเก่ียวกบัระดบัควำมสำมำรถในกำรบรรลุเป้ำหมำยโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเ



USAID.GOV  ขีดควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแบบเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำในเอเชีย     36 

ป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ในกลุ่มสมำชิกอื่น ๆ เรำพบว่ำกลุ่มท่ีเป็นสมำชิกทั้งหมดจดัล ำดบัท่ีปรึกษำกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) 
และองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ว่ำมคีวำมสำมำรถท่ีสูงกว่ำกลุ่มอื่น ๆ ซ่ึงมกัจะรวมถึงตนเองดว้ย (แผนภมูิท่ี 9) อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มอื่น ๆ ทั้งหมดมองว่ำ 
องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) มคีวำมสำมำรถสูงกว่ำท่ีองคก์รเองมองเห็น โดยรวมภำคอุตสำหกรรม (ยกเวน้ท่ีปรึกษำ 
กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม) และผูว้ำงแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ถูกมองว่ำ มีควำมสำมำรถต ่ำท่ีสุดในกำรประเมิน 
หรือจดัให้มมีำตรกำรป้องกนัของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) โดยมีรัฐบำลและสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
อยูใ่นอนัดบักลำง 

อยำ่งไรก็ตำม องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ไดจ้ดัอนัดบัพนัธมิตรทั้งหมดท่ีมีขดีควำมสำมำรถต ่ำในขณะน้ี 
รวมทั้งตนเองและท่ีปรึกษำกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมดว้ย โดยช้ีให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงกนัภำยในกลุ่มสมำชิก 
ว่ำใครมคีวำมเช่ียวชำญในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำจำกผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

 

แผนภูมิที่ 9 ควำมสำมำรถโดยเฉลีย่ของพนัธมิตรในกำรด ำเนินกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำตำมกำรประเมินโดยกลุ่มสมำชิกส 4 กลุ่ม รัฐบำล = สีแดง, สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFI) = 
สีเหลือง, ภำคอุตสำหกรรม = สีน ้ำเงิน, องคก์รพฒันำเอกชน (NGO) = สีเขียว ขีดควำมสำมำรถถูกจดัอนัดบัในระดบัตั้งแต่ 0 (ไม่มีควำมสำมำรถ) ถึง 5 (ควำมสำมำรถสูงสุด) 

จุดแสดงถึงขีดควำมสำมำรถเฉลี่ย และเส้นแสดงถึงค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนหน่ึงค่ำ 

ในกลุ่มสมำชิกส่วนใหญ่ มีแนวคิดว่ำ องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) มีควำมสำมำรถอยูบ่ำ้ง 
ในกำรท ำให้โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) บรรลุผล อยำ่งไรก็ตำม 
กำรรับรู้ท่ีต ่ำลงเก่ียวกบัขีดควำมสำมำรถของตนส ำหรับองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) นั้น 
บ่งช้ีว่ำยงัมีท่ีว่ำงส ำหรับกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถเพิ่มเติมและท ำกำรปรับปรุงไดต้ลอดกระบวนกำรโครงกำร 
อนัดบัเฉล่ียท่ีต ่ำส ำหรับควำมสำมำรถในกำรรับรู้ของภำคอุตสำหกรรม และผูว้ำงแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท ำให้เกิดควำมกงัวล 
และกลุ่มยอ่ยที่ส ำคญัส ำหรับกำรฝึกอบรมควำมสำมำรถ หรือเสริมสร้ำงกำรประสำนงำนกบัผูท่ี้มีควำมสำมำรถเพียงพอในกำรประเมิน 
และ/หรือด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกนัของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 

ควำมสำมำรถและกำรประสำนงำนระหวำ่งกระบวนกำรพฒันำโครงกำร  

เพื่อให้เขำ้ใจมำกขึ้น ถึงควำมสำมำรถท่ีมีอยู ่แบบส ำรวจไดส้อบถำมกลุ่มสมำชิกเก่ียวกบักำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 
กระบวนกำรพฒันำโครงกำรครอบคลุมช่วงวงจรชีวติของโครงกำร ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงเสร็จส้ิน 
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และกำรตรวจสอบประสิทธิภำพกำรป้องกนัหลงักำรก่อสร้ำงหลงักำรก่อสร้ำง ในท่ีน้ี กระบวนกำรพฒันำโครงกำรถูกก ำหนดดว้ยขั้นตอนต่ำงๆ ไดแ้ก่ 
กำรคดัเลือก, กำรจดัหำเงินทุน, กำรวำงแผน กำรออกแบบ, กำรอนุญำต, กำรก่อสร้ำง และหลงักำรก่อสร้ำง 
ควำมรับผิดชอบถือเป็นทั้งระยะท่ีครอบคลุมและระยะยำว 

ใน 7 ขั้นตอนนั้น ผูต้อบแบบส ำรวจระบุวำ่ ระดบักำรมีส่วนร่วมสูงสุดของตนเอง อยูใ่นขั้นตอนกำรวำงแผน (แผนภูมิที่ 10) ท่ีน่ำสนใจคือ มีรำยงำนว่ำ 
สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) มีควำมถี่สูงสุดของกำรมีส่วนร่วมในกลุ่มองคส์มำชิก 4 กลุ่มในทั้ง 7 ขั้นตอนของกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 
ในทำงกลบักนั องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) มคีวำมถ่ีต ่ำท่ีสุด ในกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มสมำชิกทั้ง 4 กลุ่มในทั้ง 7 ขั้นตอน โดยมำกกว่ำ 40% 
ของผูต้อบแบบส ำรวจ องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ระบุอยำ่งชดัเจนว่ำ ไมไ่ดม้ีส่วนร่วมในกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 

ตำมที่คำดไว ้มีกำรระบุว่ำ สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) มีส่วนเก่ียวขอ้งอยำ่งมำกในกำรระดมทุน แต่ก็ยงัมีส่วนร่วมในขั้นตอนอ่ืน ๆ ส่วนใหญ ่
ถึงจะมีกำรเฝ้ำติดตำมกำรอนุญำตและหลงักำรก่อสร้ำงนอ้ยกว่ำก็ตำม ทั้ง 2 ขั้นตอนมคีวำมส ำคญัอยำ่งมำก เพื่อรับรองว่ำมีกำรป้องกนัท่ีเพียงพอ เช่น 
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ จดัท ำโดยโครงกำรและประเมินประสิทธิภำพในภำยหลงั ผูต้อบแบบส ำรวจจำกภำครัฐ ระบุว่ำ 
มีส่วนร่วมมำกท่ีสุดในช่วงกลำงของกระบวนกำรพฒันำโครงกำร, ตั้งแต่กำรวำงแผนไปจนถึงกำรขออนุญำต 
ในขณะท่ีผูต้อบแบบส ำรวจในภำคอุตสำหกรรมระบุว่ำ มีส่วนร่วมอยำ่งมำกในกำรวำงแผน จำกนั้นจึงลดนอ้ยลงในดำ้นกำรออกแบบ, กำรอนุญำต 
และกำรก่อสร้ำง รูปแบบท่ีน่ำแปลใจจำกภำคอุตสำหกรรมน้ี จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบอยำ่งละเอียด 
แมว้่ำโดยทัว่ไปแลว้ภำคอุตสำหกรรมจะถูกคำดหวงัใหม้ีส่วนร่วมอยำ่งมำกกบัทั้งกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำง แต่ก็เป็นไปไดว้่ำ 
กำรส ำรวจไมไ่ดเ้ขำ้ถึงบริษทัท่ีให้บริกำรเฉพำะเหล่ำนั้น 
และไมไ่ดเ้ป็นท่ีสนใจในวงกวำ้งดำ้นกำรมส่ีวนร่วมของผูใ้ห้ค  ำปรึกษำดำ้นกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) 
ท่ีมีส่วนร่วมมำกท่ีสุดในกำรวำงแผนโครงกำร  

ตำมท่ีไดร้ำยงำนไปก่อนหนำ้น้ี ผูต้อบแบบสอบถำมจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGO) มีควำมถ่ีต ่ำสุดของกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มสมำชิกทั้ง 4 กลุ่มในทั้ง 7 
ขั้นตอนของกระบวนกำรพฒันำโครงกำร เมื่อกำรมีส่วนร่วมปรำกฎขึ้น ควำมถ่ีจะสูงสุดระหว่ำงขั้นตอนกำรวำงแผน 
เรำอธิบำยรูปแบบกำรมีส่วนร่วมขององคก์รพฒันำเอกชน (NGO) น้ี เน่ืองจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) หลำย ๆ แห่ง 
มกัจะไม่ใช่พนัธมิตรท่ีเป็นทำงกำรในขั้นตอนกำรวำงแผนหรือกำรอนุญำตส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
แต่ถูกขอให้ประเมินจำกผูเ้ช่ียวชำญทั้งในขั้นตอนกำรวำงแผนหรือขั้นตอนกำรอนุญำต เมื่อกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) 
อำจเกิดขึ้น กำรตดัสินใจกำรวำงแผนและกำรขออนุญำตตำมควำมเป็นจริงนั้น สำมำรถเลือกท่ีจะรวมหรือไม่รวมขอ้มูลขององคก์รพฒันำเอกชน (NGO) ก็ได ้
ทำ้ยที่สุด เป็นท่ีน่ำสนใจว่ำ ไม่มีกลุ่มสมำชิกใดท่ีถือว่ำขั้นตอนกำรคดัเลือกเป็นขั้นตอนหลกัส ำหรับกำรมีส่วนร่วม น ำไปสู่ค ำถำมว่ำ 
ใครเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรตดัสินใจว่ำควรจดัโครงกำรท่ีใดพร้อมดว้ยกำรเคำรพในควำมตอ้งกำรของสัตวป่์ำ 
หรือพิจำรณำควำมตอ้งกำรของสัตวป่์ำควบคู่ไปกบัคุณลกัษณะท่ีหลำกหลำยของภูมทิศัน์  

 

แผนภูมิที่ 10 เปอร์เซ็นตค์วำมถี่ที่ผูต้อบแบบส ำรวจโดยแยกตำมกลุ่มสมำชิก มีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนทั้ง 7 ของกระบวนกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

มีขอ้ตกลงทัว่ไประหว่ำงผูต้อบแบบส ำรวจจำกทั้ง 4 กลุ่มสมำชิก ซ่ึงระบุว่ำกำรตดัสินใจในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำเกิดมกัเกิดขึ้นบ่อยท่ีสุด 
ในระหว่ำงขั้นตอนกำรวำงแผน (แผนภูมิที ่11) ซ่ึงก็คือ เมื่อจ ำนวนผูต้อบแบบส ำรวจโดยรวมแสดงควำมถีข่องกำรมีส่วนร่วมในเปอร์เซ็นตสู์งท่ีสุด 
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(แผนภูมิที ่10) ขั้นตอนกำรออกแบบยงัถูกมองว่ำเป็นโอกำสในกำรให้ค  ำมัน่สัญญำในกำรด ำเนินกำรของมำตรกำรป้องกนั (แผนภูมิที ่11) อยำ่งไรก็ตำม 
มีผูต้อบแบบส ำรวจในจ ำนวนท่ีนอ้ยลงจำกทุกกลุ่มสมำชิก แนะน ำว่ำ กำรมำตรกำรป้องกนัสัตวป่์ำไดรั้บกำรพฒันำในระหว่ำงขั้นตอนกำรคดัเลือก 
ซ่ึงช้ีให้เห็นว่ำ อำจมีควำมยำกล ำบำกในกำรพิจำรณำและมุ่งมัน่ท่ีจะจดัหำกำรคุม้ครองสัตวป่์ำท่ีเพียงพอตั้งแต่เน่ิน ๆ ในกำรพฒันำโครงกำร 
หำกขั้นตอนแรกของกำรพฒันำโครงกำรไม่ค  ำนึงถึงกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ อำจเป็นเร่ืองยำกท่ีจะตระหนกัว่ำ 
กำรหลีกเล่ียงเป็นกลยทุธ์กำรบรรเทำผลกระทบขั้นแรกในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ ในระหว่ำงขั้นตอนกำรให้ทุน 
ผูต้อบแบบส ำรวจจำกสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFI) ไม่ถึง 50% กล่ำวถึงมำตรกำรป้องกนั โดยระบุจุดแทรกท่ีเป็นไปไดจ้ำกมุมมองดำ้นกฎระเบียบ 
หรือจุดตีควำมค ำถำมในกำรส ำรวจของเรำ เพื่อหำรือในระหว่ำงกำรฝึกอบรมหรืองำนเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในอนำคต สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ 
(IFI) ระบุดว้ยว่ำ ทำงสถำบนัมีกำรด ำเนินกำรป้องกนัในระหว่ำงขั้นตอนกำรก่อสร้ำง 
แมว้่ำจะไม่มีกลุ่มสมำชิกใดท่ีมองว่ำน่ีเป็นจุดแทรกแซงท่ีส ำคญัส ำหรับสถำบนัต่ำง ๆ เป็นท่ีน่ำสนใจที ่ผูต้อบแบบส ำรวจจำกสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ 
(IFIs) หลำย ๆ แห่ง และในบำงขอบเขตของภำคอุตสำหกรรม รู้สึกว่ำควำมรับผิดชอบทัว่ไปตลอดกระบวนกำรโครงกำรน ำไปสู่กำรใชม้ำตรกำรป้องกนั 
แต่องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) มกัไม่ถูกมองว่ำมคีวำมส ำคญัต่อกำรรักษำควำมรับผิดชอบ 

 

แผนภูมิที่ 11 เปอร์เซ็นตค์วำมถี่ ที่ผูต้อบแบบส ำรวจโดยแยกตำมกลุ่มสมำชิก ระบุว่ำ ขณะน้ีมีกำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกนัสัตวป่์ำ ในระหว่ำงขั้นตอนทั้ง 7 
ของกระบวนกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  รวมทั้งเน่ืองจำกภำระควำมรับผิดชอบตลอดทั้งกระบวนกำรทั้งหมด “ไม่กล่ำวถึง” บ่งบอกว่ำ 
ผูต้อบแบบส ำรวจไม่ไดก้ล่ำวถงึกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำเลยในงำนของตน ในขณะที ่“ไม่มีส่วนร่วม” ระบวุ่ำ ผูต้อบแบบส ำรวจไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 

ผูต้อบแบบส ำรวจเห็นพอ้งตรงกนัว่ำ อุปสรรคในกำรด ำเนินกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
มกัเกิดขึ้นบ่อยท่ีสุดในขั้นตอนกำรวำงแผน, กำรก่อสร้ำง และกำรออกแบบ โดยระบุพื้นท่ีท่ีเป็นไปได ้3 ประกำรส ำหรับกำรมุ่งเนน้กำรฝึกอบรมในอนำคต 
(แผนภูมิที ่12) ผูต้อบแบบส ำรวจในภำคอตุสำหกรรมยงัรู้สึกว่ำ กำรอนุญำตเป็นอุปสรรคมำกกว่ำกลุ่มสมำชิกอื่น ๆ 
และผูต้อบแบบส ำรวจจำกสถำบนักำรเงินระหว่ำประเทศ (IFI) เกือบทุกคนรู้สึกว่ำ กำรออกแบบเป็นอุปสรรคส ำคญั 
กำรอนุญำตเป็นอุปสรรคท่ีอำจบ่งบอกถึงกำรขำดควำมชดัเจนในส่ิงท่ีถือเป็นมำตรกำรป้องกนัท่ีเพียงพอซ่ึงน ำไปสู่กระบวนกำรอนุญำตท่ียำวนำนและซบัซอ้
น ซ่ึงภำคอุตสำหกรรมสำมำรถให้บริกำรไดดี้ขึ้นดว้ยแนวทำงท่ีชดัเจนและขอ้ก ำหนดท่ีไดรั้บค ำส่ังให้ปฏิบตัิตำม 
ผูต้อบแบบสอบถำมจำกทั้งองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) และภำคอุตสำหกรรมยงัตั้งขอ้สังเกตดว้ยว่ำ ควำมรับผิดชอบเป็นอุปสรรคต่อกำรน ำไปปฏิบตัิ 
ซ่ึงอำจบ่งช้ีว่ำอีกสองกลุ่มท่ีเหลือขำดควำมรับผิดชอบในกำรรับรู้ 



39     |     ขีดควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแบบเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำในเอเชีย USAID.GOV 

 

แผนภูมิที่ 12เปอร์เซ็นตค์วำมถี่ ที่ผูต้อบแบบส ำรวจโดยแยกตำมกลุ่มสมำชิก ช้ีแนะว่ำขั้นตอนใดของกระบวนกำรโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ที่มีอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัคุม้ครองสัตวป่์ำ 

อุปสรรคของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 

นอกเหนือจำกกำรระบุท่ีซ่ึงมกัเกิดอุปสรรคขึ้นในระหว่ำงกระบวนกำรพฒันำโครงกำร ผูต้อบแบบส ำรวจยงัไดใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึกว่ำ 
อุปสรรคส ำคญัเหล่ำน้ีคืออะไร อุปสรรคท่ีมกักล่ำวถึงในกำรด ำเนินกำรโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
คือกำรขำดเงินทุนส ำหรับกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ ตำมที่รำยงำนโดยผูต้อบแบบสอบถำมจำกหน่วยงำนรัฐบำลและองคก์รพฒันำเอกชน 
รวมถึงอตัรำควำมถ่ีท่ีต ่ำกว่ำของผูต้อบท่ีอยูใ่นภำคอุตสำหกรรม (ภำพท่ี 13) สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ไม่เห็นดว้ยกบัประเด็นน้ี โดยเสนอแนะว่ำ 
อำจเป็นกำรตดักำรเช่ือมต่อระหว่ำงผูใ้ห้กูแ้ละผูย้มื เก่ียวกบักำรใชเ้งินทุนส ำหรับกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) หลำยแห่ง 
ยงัอำ้งถึงกำรขำดโอกำสในกำรมีส่วนร่วมกบักระบวนกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) นั้นเป็นอุปสรรคส ำคญัท่ีมีควำมถ่ีสูงสุดมำกกว่ำอุปสรรคอ่ืนใด 
ท่ีกลุ่มสมำชิกอื่น ๆ ไดร้ะบุ  

กลุ่มสมำชิกหลำยกลุ่มไดแ้สดงพูดคุยเก่ียวกบัประเด็นขอ้กงัวลหลกัอื่น ๆ ดงัน้ี 
กำรขำดเจตจ ำนงทำงกำรเมืองท่ีเป็นอุปสรรคต่อโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ในควำมถี่ท่ีใกลเ้คียงกนัระหว่ำงกลุ่มอื่น ๆ (ภำพท่ี 
13) หน่วยงำนภำครัฐ ภำคอุตสำหกรรม และองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ระบุถึง กำรขำดควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้นสัตวป่์ำ 
ท่ีไดจ้ำกกำรติดตำมและประเมินผลหลงักำรสร้ำงมำตรกำรบรรเทำผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
หน่วยงำนภำครัฐและภำคอุตสำหกรรมยงัเนน้ย  ้ำ 
ถึงกำรขำดกำรสนับสนุนจำกสถำบนัเพื่อให้ตระหนกัถึงมำตรกำรป้องกนัของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรขำดเจตจ ำนงทำงกำรเมือง ควำมเช่ียวชำญ และกำรติดตำมหรือประเมินผลหลงักำรก่อสร้ำง องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
และสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ไมไ่ดรั้บผลกระทบในเร่ืองกำรสนบัสนุนทำงของสถำบนัมำกนกั สุดทำ้ยน้ี สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
อำ้งถึงกำรขำดกำรสนบัสนุนจำกสำธำรณะส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) และกำรขำดแรงกดดนัจำกสำธำรณะ 
ในกำรด ำเนินกำรป้องกนัมำกขึ้นว่ำเป็นอุปสรรคมำกกว่ำกลุ่มสมำชิกอ่ืน ๆ ในขณะท่ีโดยทัว่ไปอำ้งถึงอุปสรรคอ่ืน ๆ ในควำมถ่ีท่ีนอ้ยกว่ำกลุ่มสมำชิกอื่น ๆ 
กำรขำดเจตจ ำนงทำงกำรเมือง ส ำหรับเป้ำหมำยที่ไม่เก่ียวกบัเศรษฐกิจ 
หรือกำรสนบัสนุนสถำบนัส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) เป็นเร่ืองปกติในประเทศก ำลงัพฒันำ 
และมีแนวโนม้ท่ีจะยงัคงเป็นอุปสรรคต่อไป 
เวน้แต่รัฐบำลและวำระระดบัชำติจะกระตุน้ให้โครงสร้ำงพื้นฐำนสีเขียวเป็นบรรทดัฐำนในกำรบรรลุพนัธกรณีดำ้นกำรพฒันำและสัตวป่์ำ 
โดยส่ิงน้ีในทำงกลบักนัสำมำรถช่วยปรับปรุงกำรสนบัสนุนสำธำรณะส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำได ้
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ภำพที่ 13 แผนภูมิเรดำร์แสดงเปอร์เซ็นของผูต้อบแบบส ำรวจโดยแยกตำมกลุ่มสมำชิก 4 กลุ่ม 
ที่เห็นดว้ยกบัอุปสรรคที่ขดัขวำงกำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกนัคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น ส ำหรับประเด็นกำรขำดกำรสนบัสนุนจำกสำธำรณะ กำรขำดเงินทุน 
และกำรขำดควำมประสงคท์ำงกำรเมือง โดยที่เปอร์เซ็นตข์องกำรตอบสนองของรัฐบำลและขององคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) นั้นตรงกนัอยำ่งชดัเจน ดงันั้นเส้นบนกรำฟ (สีส้ม) 

บำงส่วนจึงไม่ปรำกฏใหเ้ห็น 

กลุ่มสมำชิกระบุไวว้่ำ กำรระดมทุน เจตจ ำนงทำงกำรเมือง 
กำรสนับสนุนจำกสถำบนัและกำรขำดควำมเช่ียวชำญเป็นอุปสรรคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกำรด ำเนินกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ กำรส ำรวจยงัพบว่ำ 
องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ในปัจจุบนัขำดโอกำสในกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ  

แบบส ำรวจดงักล่ำว ไดม้ีตรวจสอบเคร่ืองมือและทกัษะควำมรู้เพิม่เติมในบำงส่วนท่ีกลุ่มสมำชิกตอ้งกำร เพื่อให้กลุ่มสมำชิกนั้น ๆ 
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพฒันำโครงกำรเพื่อด ำเนินกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 
มีผูต้อบแบบส ำรวจจ ำนวนมำกระบุว่ำ ขำดขอ้มูลเก่ียวกบักำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBA) 
ตำมดว้ยแนวทำงปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดส ำหรับกำรออกแบบมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ แนวทำงปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดส ำหรับกำรรวบรวมขอ้มูลสัตวป่์ำ 
และสุดทำ้ยคือรำยละเอียดของโครงกำรท่ีเสนอและเส้นทำงอ่ืน (กำรหลีกเล่ียง) เรำส ำรวจชุดรูปแบบขอ้มูลเหล่ำน้ีทีละรำยกำร ดงัขอ้มูลดำ้นล่ำงน้ี 

กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBA) 

ระดบักำรตอบสนองจำกผูต้อบแบบส ำรวจสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) (>60%) และภำคอุตสำหกรรม (>50%) ระบุวำ่ กลุ่มสมำชิกทั้งสองน้ีเช่ือว่ำ 
กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBAs) มีกำรจดัท ำอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
กำรตอบสนองของรัฐบำลและองคก์รพฒันำเอกชน (NGO) มีอตัรำต ่ำกว่ำมำก กล่ำวคือในช่วงกลำงถึง 30% (แผนภูมิที ่14) ค ำตอบเหล่ำน้ี แสดงให้เห็นว่ำ 
กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBAs) ของกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำยงัไม่เป็นแนวทำงปฏิบตัิมำตรฐำนในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
กำรท่ีระดบักำรตอบสนองขอสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFI) และภำคอุตสำหกรรมมีอตัรำท่ีสูงขึ้น 
อำจเป็นผลมำจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรระดมทุนและกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBAs) ในขณะท่ีรัฐบำลและองคก์รพฒันำเอกชน 
(NGOs) เพียงแค่ใชป้ระโยชน์หรือตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีไดเ้ท่ำนั้น  
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ส่ิงน้ีช้ีให้เห็นถึง ช่องว่ำงท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นในดำ้นควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน ซ่ึงหน่วยงำนของรัฐและองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
มกัจะสร้ำงแผนระดบัภูมิทศัน์ส ำหรับกำรพฒันำมนุษยแ์ละกำรอนุรักษสั์ตวป่์ำ 
แต่บทบำทในกำรท ำควำมเขำ้ใจกำรแลกเปล่ียนระหว่ำงกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
และกำรอนุรักษสั์ตวป่์ำนั้นส่วนใหญ่อยูใ่นกำปฎิบตัิงำนของภำคอุตสำหกรรมและสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) กำรสร้ำงกลไกท่ีเป็นทำงกำร 
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBAs) ท่ีรวบรวมกลุ่มสมำชิกหลำยกลุ่มเขำ้ดว้ยกนั 
ในระหว่ำงกำรอนุมตัิโครงกำรและกระบวนกำรวำงแผนท่ีอำจน ำไปสู่โครงกำรท่ีประหยดัตน้ทุนมำกขึ้นและกำรปกป้องสัตวป่์ำท่ีดีขึ้น 

 

แผนภูมิที่ 14 เปอร์เซ็นควำมถี่ของกำรตอบสนองโดยแยกเป็นกลุ่มสมำชิก 4 กลุ่ม เพือ่ส ำรวจว่ำ 
จะมีกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ส ำหรับกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำในระหว่ำงกระบวนกำรพฒันำโครงกำรหรือไม่ 

แพลตฟอร์มขอ้มูลและควำมรู้เก่ียวกบัสัตวป่์ำก่อนกำรก่อสร้ำง 

ผูต้อบแบบส ำรวจจำกทุกกลุ่มสมำชิกประมำณ 56% รำยงำนว่ำ องคก์รของตน 
ใชแ้พลตฟอร์มขอ้มูลและควำมรู้เก่ียวกบัสัตวป่์ำก่อนกำรก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นใหม่ อยำ่งไรก็ตำม มีผูต้อบเพียง 13% 
เท่ำนั้นท่ีรำยงำนว่ำขอ้มูลสัตวป่์ำดงักล่ำวมพีร้อมใชง้ำน เป็นท่ีน่ำสังเกตุว่ำ ไมม่ีผูต้อบแบบส ำรวจจำกสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ท่ีรู้สึกว่ำ 
ทำงสถำบนัมีขอ้มูลสัตวป่์ำก่อนกำรก่อสร้ำงท่ีพร้อมใชง้ำน ผลกำรส ำรวจท่ีเก่ียวขอ้งควำมพร้อมของขอ้มูลสัตวป่์ำก่อนกำรก่อสร้ำงเหล่ำน้ี 
ช้ีให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นอนัชดัแจง้ในกำรท ำให้ขอ้มูลสัตวป่์ำและถ่ินท่ีอยูอ่ำศยัท่ีมีอยูเ่ป็นส่วนกลำงและสำธำรชนสำมำรถเขำ้ถึงได ้
และควำมจ ำเป็นส ำหรับนกัพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในกำรจดัหำเงินทุนส ำหรับกำรส ำรวจสัตวป่์ำก่อนกำรก่อสร้ำงท่ีมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
กำรรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ และกำรประเมินชีววิทยำ 

เมื่อมีกำรถกถำมเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำในปัจจุบนั 
กลุ่มผูส้มำชิกมีกำรรำยงำนโดยใชแ้หล่งขอ้มูลทั้งหมดท่ีเสนอในกำรส ำรวจในระดบัต่ำง ๆ (แผนภมูิท่ี 15) โดยรวมแลว้ แหล่งขอ้มูลท่ีกลุ่มสมำชิกทั้ง 4 
กลุ่มเช่ือถือนั้น มีควำมแตกต่ำงกนัเพียงเล็กนอ้ย แนวโนม้บำงประกำรท่ีเห็นไดช้ดัจำกกำรตอบสนองนั้นสอดคลอ้งกบัขอ้บญัญตัิของกลุ่มสมำชิกเหล่ำน้ี 
ไดแ้ก่ หน่วยงำนของรัฐและสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ท่ีมกัจดักำรฝึกอบรมภำยในและกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรภำยนอกบ่อยคร้ัง 
เพื่อจดัหำแหล่งขอ้มูลกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ ในขณะท่ีสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) และภำคอุตสำหกรรมใชท่ี้ปรึกษำบ่อยคร้ังกว่ำ 
กำรคน้หำบนเวบ็ไซต ์คู่มือ กำรศึกษำเชิงวชิำกำร และกำรท ำงำนร่วมกบัพนัธมิตร 
เพื่อจดัหำขอ้มูลกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำนั้นพบไดท้ัว่ไปในกลุ่มสมำชิกทั้ง 4 กลุ่ม แพลตฟอร์มขอ้มูลส ำหรับขอ้มูลกำรปกป้องสัตวป่์ำท่ีเป็นส่วนกลำง 
อำจเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสมำชิกทั้งหมด โดยกำรให้ศูนยก์ลำงในกำรเขำ้ถึงขอ้มูล ขอ้มูลล่ำสุดเก่ียวกบักำรใชง้ำนมำตรกำรป้องกนั และเน้ือหำท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 
ๆ เก่ียวกบัแนวทำงปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุด มำตรฐำน และแนวทำงส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
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แผนภูมิที่ 15 เปอร์เซ็นตค์วำมถี่กำรตอบสนองโดยแยกตำมกลุ่มสมำชิก 4 กลุ่ม เก่ียวกบักำรใชแ้หล่งขอ้มูลประเภทต่ำง ๆ และแหลง่ที่มำของขอ้มูลกำรอนุรกัษส์ัตวป่์ำ 

ส่ิงจ ำเป็นส ำหรับกำรฝึกอบรมและหัวขอ้ท่ีระบุ 

ไมว่่ำจะอยูใ่นกลุ่มสมำชิกใด ผูต้อบแบบส ำรวจต่ำงก็มคีวำมสนใจอยำ่งมำกส ำหรับโอกำสกำรท่ีจะไดฝึ้กอบรม 
เพื่อปกป้องสัตวป่์ำจำกผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (86%) จำกกำรประเมินขำ้งตน้ 
บำงหวัขอ้นั้นมีกำรพิจำรณำซ ้ำเน่ืองมำจำกควำมตอ้งกำรดำ้นขีดควำมสำมำรถของกลุ่มสมำชิก 
มีกำรถำมโดยเฉพำะเก่ียวกบัขอ้มูลและประเภทของกำรฝึกอบรมท่ีกลุ่มสมำชิกตอ้งกำรในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถเพื่อให้เขำ้ใจถึงกำรปกป้องคุ ้มครองสัตว์
ป่ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (ภำพท่ี 16 (ก)) สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) และองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
มีกำรสัมมนำผ่ำนเวบ็ส ำหรับท่ีเป็นท่ียอมรับอยำ่งมำก โดยมีกิจกรรมกำรฝึกอบรม (กำรฝึกอบรมออนไลน์ระยะส้ัน 1 ชัว่โมง) และกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร 
(กำรฝึกอบรมแบบหลำยวนั) อยำ่งไรก็ตำม หน่วยงำนของรัฐและองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) มกันิยมจดักำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรมำกกว่ำ 
เมื่อมีกำรจดัร่วมกบักำรทศันศึกษำ นอกจำกน้ี สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) และองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
ยงัมองเห็นขอ้ดีส่วนใหญ่ของกำรมีศูนยข์อ้มูลกลำง (เช่น ห้องสมุดออนไลน์, กรณีศึกษำ, แนวทำงกำรออกแบบ ฯลฯ ท่ีระบุเป็น “แพลตฟอร์มควำมรู้” 
ในภำพดำ้นล่ำง) และแนวทำงส ำหรับกำรออกแบบและขอ้มูลจ ำเพำะของกำรปกครองคุม้ครองสัตวป่์ำ (เช่น กำรขำ้มทำงของสัตวป่์ำในมิติอื่น) 
กลุ่มสมำชิกทั้ง 4 กลุ่ม ไดจ้ดัอนัดบัหลกัสูตรออนไลน์ระดบัมหำวิทยำลยั (พร้อมหน่วยกิตกำรศึกษำต่อเน่ือง หรือใบรับรอง) 
ตำมควำมตอ้งกำรท่ีปรำกฏขึ้นไม่บ่อยนกั  

ในหวัขอ้กำรฝึกอบรม ผูต้อบแบบส ำรวจจำกทุกกลุ่มสมำชิกมีควำมสนใจอยำ่งมำกในทำงเลือกท่ีมีให้ทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงนโยบำย, กำรวำงแผน, 
กำรออกแบบ, กำรบรรเทำผลกระทบ และกำรเฝ้ำติดตำมผล (ภำพท่ี 16(ข)) องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
และภำคอุตสำหกรรมถูกจดัให้อยูใ่นแนวเดียวกนัในดำ้นควำมตอ้งกำรและกำรแสวงหำกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรวำงแผนและกำรออกแบบส ำหรับโครงสร้ำง
พื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
ยงัมคีวำมสอดคลอ้งกบัหน่วยงำนของรัฐในดำ้นควำมตอ้งกำรและกำรแสวงหำกำรฝึกอบรมเก่ียวกบันโยบำย, กำรเฝ้ำติดตำมผล และกำรบรรเทำผลกระทบ 
ผูต้อบแบบส ำรวจจำกสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ตอ้งกำรกำรฝึกอบรมท่ีมีควำมถ่ีสูงสุดจำกกลุ่มสมำชิกทั้งหมด โดยเสนอแนะว่ำ 
ภำยในสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) กำรฝึกอบรมมีควำมส ำคญัอนัดบัตน้ ๆ 
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) โดยรวม ผลกำรส ำรวจบอกเป็นนยัว่ำ 
กำรฝึกควำมสำมำรถอยำ่งมีประสิทธิผลอำจรวมหวัขอ้ท่ีคลำ้ยกนัในกลุ่มสมำชิกหลำยกลุ่ม ซ่ึงบำงคร้ังมีกำรน ำเสนอท่ีปรับให้เหมำะกบักลุ่มสมำชิกบำงกลุ่ม 
เน่ืองจำกผลลพัธ์ก่อนหนำ้น้ีบ่งช้ีว่ำ ยงัมีช่องว่ำงในกำรปรับปรุงวิธีท่ีกลุ่มสมำชิกท่ีท ำงำนร่วมกนัในระหว่ำงกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 
กำรฝึกอบรมอำจเป็นโอกำสส ำคญัในกำรน ำผูถื้อประโยชน์ร่วมต่ำง ๆ เขำ้มำในพื้นท่ีเดียวกนั นอกจำกน้ี 
กำรให้ฐำนควำมรู้ทัว่ไปท่ีเหมือนกนักบัทุกกลุ่มสมำชิก โดยผ่ำนกำรฝึกอบรมท่ีไดม้ำตรฐำน กำรท ำงำนร่วมกนัในอนำคตอำจด ำเนินไปอยำ่งรำบร่ืนมำกขึ้น  
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(ก)       (ข) 

 

ภำพที่ 16 แผนภูมิเรดำร์แสดงเปอร์เซ็นของผูต้อบแบบส ำรวจโดยแยกตำมกลุ่มสมำชิก 4 กลุ่ม (ก) กลไกที่ตอ้งกำรส ำหรับกำรฝึกอบรมกำรปกป้องสัตวป่์ำ  และ (ข) 

หัวขอ้ที่ตอ้งกำรหรือหัวขอ้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 

ขอ้มูลอำ้งอิงขีดควำมสำมำรถส ำหรับกลุ่มสมำชิกเฉพำะ 

ส่วนก่อนหนำ้น้ีพิจำรณำค ำตอบแบบส ำรวจโดยรวมหรือเปรียบเทียบค ำตอบในกลุ่มองคส์มำชิก 4 กลุ่ม 
ส่วนถดัไปน้ีจะใหข้อ้มูลเชิงลึกเฉพำะกลุ่มสมำชิกเฉพำะ ซ่ึงอำจช่วยปรับแต่งกำรประเมินควำมตอ้งกำรควำมสำมำรถเชิงลึก 
และก ำหนดทิศทำงกิจกรรมกำรฝึกอบรมให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นในกำรปกป้องสัตวป่์ำท่ีเป็นจุดประสงคห์ลกั 

รัฐบำล 

รัฐบำลตอ้งสร้ำงสมดุลระหว่ำงพนัธกรณีระหว่ำงประเทศกบัเป้ำหมำยระดบัชำติหลำยประกำรในกำรอนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ดว้ยเหตุน้ี 
รัฐบำลจึงมกัสร้ำงนโยบำยและแผนงำนระดบัชำติเพื่อให้สอดคลอ้งกบัและช่วยให้บรรลุพนัธกรณีระหว่ำงประเทศของตน 
กำรส ำรวจพยำยำมที่จะก ำหนดควำมสำมำรถของบุคลำกรหน่วยงำนท่ีจะไดรั้บแจง้และด ำเนินกำรตำมควำมรับผิดชอบและหนำ้ท่ี 
ท่ีเนน้กำรอนุรักษข์องแต่ละประเทศ 

ผูต้อบแบบส ำรวจจำกรัฐบำลมีควำมตระหนกัอยำ่งมำกเก่ียวกบั ขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 7 ฉบบั (MEAs) 
ท่ีระบุในกำรส ำรวจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรอนุรักษสั์ตวป่์ำ และโดยทัว่ไปมำกขึ้นเก่ียวกบัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ, กำรอพยพ, 
มรดกทำงธรรมชำติและพื้นท่ีชุ่มน ้ำ ผูต้อบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ยืนยนัว่ำสถำบนัของตนมีระบบท่ีเป็นทำงกำร (n = 44 จำกทั้งหมด 91 ค ำตอบ) 
และหรือระบบท่ีไม่เป็นทำงกำร (n = 17 จำกทั้งหมด 91 ค ำตอบ) ส ำหรับกำรแบ่งปันขอ้มูลภำยในกบัพนกังำนเก่ียวกบั 
พนัธกรณีระหว่ำงประเทศเก่ียวกบักำรอนุรักษสั์ตวป่์ำ 
เจำ้หนำ้ท่ีรัฐท่ีรับผิดชอบในกำรเฝ้ำติดตำมพนัธกรณีระหว่ำงประเทศเก่ียวกบัสัตวป่์ำและแจง้กำรจดัตั้งกิจกรรมระดบัชำติ 
เพื่อยืนยนัขอ้ตกลงท่ีดูเหมือนจะมีอยูใ่นหน่วยงำนของรัฐบำงแห่งและหน่วยงำนอื่นยงัขำดอยู่ (ปัจจุบนั = 46, ไม่อยู ่= 37, ไมแ่น่ใจ = 10)  

ผูต้อบแบบส ำรวจบำงคนยืนยนัว่ำ 
หน่วยงำนของพวกเขำไดใ้ห้เจำ้หนำ้ท่ีเขำ้ถึงทรัพยำกรเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรสนบัสนุนขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ 
(MEAs) แมว้่ำจะไม่ใช่กรณีน้ีเสมอไป (โดยให้สิทธ์ิเขำ้ถึง = 48, ไม่ให้สิทธ์ิเขำ้ถึง = 20, ไม่แน่ใจ = 24) 
กำรส ำรวจไมไ่ดพ้ยำยำมที่จะรวบรวมควำมหลำกหลำยของหน่วยงำนของรัฐที่กล่ำวถึงกำรคุม้ครองสัตวป่์ำอยำ่งละเอียดถ่ีถว้น ดงันั้น 
จ ำเป็นตอ้งมีกำรศึกษำเพิ่มเติม 
เพื่อประเมินว่ำหน่วยงำนของรัฐที่ท ำงำนเก่ียวกบัพนัธกรณีดำ้นสัตวป่์ำระหว่ำงประเทศมีควำมสอดคลอ้งและบูรณำกำรเขำ้กบัหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิ
งเส้น (LI) ในประเทศและโครงกำรท่ีทำงรัฐพฒันำ ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรคุม้ครองสัตวป่์ำหรือไม่ อยำ่งไรก็ตำม กำรส ำรวจพบว่ำในระดบัชำติ 
หน่วยงำนของรัฐไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรเรียนและกำรเขำ้ถึงท่ีเป็นทำงกำรของสถำบนับำงประเภท 
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนัธกรณีระหว่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตวป่์ำ เมื่อท ำเช่นนั้น 
ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถโดยทัว่ไป จะอยูใ่นรูปแบบของกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรและหลกัสูตรกำรฝึกอบรม 
ซ่ึงมีจ ำนวนมำกกว่ำแนวทำงและ เอกสำรรับรองท่ีอยูใ่นรูปแบบส่ิงพิมพ ์(ภำพท่ี 17) 
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แผนภูมิที่ 17จ ำนวนผูต้อบแบบส ำรวจจำกกลุ่มสมำชิกที่ไดร้ะบวุิธีกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถประเภทต่ำง ๆ ที่บคุลำกรหน่วยงำนของตนมี 

เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัพนัธกรณีของรัฐบำลที่มีต่อขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAs) 

ผูต้อบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ (58 คนจำก 93 คน) ระบุว่ำ 
เจำ้หนำ้ท่ีในหน่วยงำนของรัฐไดรั้บกำรฝึกอบรมเฉพำะดำ้นกำรจดัหำกำรคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น ในบรรดำผูท่ี้ไดรั้บกำรฝึกอบรม 
เกือบคร่ึงหน่ึงไดรั้บค ำแนะน ำจำกหน่วยงำนของตนเอง (n = 18) และอีกคร่ึงหน่ึงไดรั้บค ำส่ังจำกองคก์รอ่ืน (n = 20) ผูต้อบแบบส ำรวจจำกภำครัฐบำล 
ระบุว่ำเหตุผลหลกัส ำหรับกำรฝึกอบรมนั้น มีสำเหตุมำจำกขอ้บงัคบัของผูบ้ริจำคหรือผูใ้ห้ทุน (n = 35) ในระดบัท่ีนอ้ยกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด (n = 25) 
หรือเป็นขอ้ก ำหนดเบ้ืองตน้ส ำหรับ ขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAs) (n = 28) 
กำรฝึกอบรมกำรปกป้องสัตวป่์ำครอบคลุมทั้งสำมรูปแบบ โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีประเมินโดยโครงกำรของเรำ (ทำงถนน = 46, ทำงรถไฟ = 25, 

สำยไฟฟ้ำ = 28) และกำรวำงแผน (n = 33)  

ผูต้อบยงัเนน้ย  ้ำถึงกำรขำดควำมสำมำรถภำยในหน่วยงำนของตน ในกำรจดักำรผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสัตวป่์ำ โดยจ ำนวน 50 จำก 
88 ระบุว่ำ ไม่มขีีดควำมสำมำรถ (n = 26) หรือผลกระทบต่อสัตวป่์ำไดรั้บกำรแกไ้ขภำยในโครงกำรอื่น แต่ไมม่ีผูเ้ช่ียวชำญทำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(LI) ท่ีไดรั้บมอบหมำยให้ท ำหนำ้ท่ีน้ี (n = 24) (แผนภูมิที ่18(ก)) อยำ่งไรก็ตำม ผูต้อบแบบส ำรวจจ ำนวน 19 คน 
ระบุว่ำมีเจำ้หนำ้ท่ีแต่ละคนท่ีมคีวำมเช่ียวชำญในกำรปกป้องสัตวป่์ำ และผูต้อบจ ำนวน 9 คนระบุว่ำ 
หน่วยงำนของตนไดเ้สียสละน ำแผนงำนเตม็รูปแบบมำใช้ เพื่อจดักำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
หน่ึงเหตุผลท่ีดรั้บค ำตอบท่ีหลำกหลำยจำกกลุ่มผูต้อบแบบส ำรวจจำกรัฐบำล อำจเป็นควำมหลำกหลำยของขอ้บญัญตัิภำยในหน่วยงำนของรัฐ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตวป่์ำ ทำงถนน ทำงรถไฟ สำยไฟฟ้ำ และกำรวำงแผน  

ผูต้อบแบบส ำรวจจำกรัฐบำล ยงัตั้งขอ้สังเกตอีกว่ำ เมื่อมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเก่ียวกบัโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ในแง่ของพนกังำน โดยทัว่ไปจะเกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นส ำหรับแต่ละโครงกำร ซ่ึงตรงขำ้มกบัค ำส่ังภำยในหรือภำยนอกองค ์อยำ่งไรก็ตำม 
ผูต้อบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ตั้งขอ้สังเกตว่ำไม่เคยมีเจำ้หนำ้ท่ีใดรับผิดชอบดูแลงำนน้ี (แผนภูมิที ่18(ข)) 
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(ก) 

 
(ข) 

 

แผนภูมิที่ 18จ ำนวนผูต้อบแบบส ำรวจของกลุ่มสมำชิกของรัฐบำลทีไ่ดร้ะบุ (ก) 
ควำมสำมำรถในกำรจดัหำบุคลำกรในปัจจุบนัของหน่วยงำนเพื่อจดักำรกบัมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และ (ข)  

เหตุผลที่จ  ำเป็นตอ้งมีมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  

กำรส ำรวจกลุ่มผูต้อบแบบส ำรวจเป้ำหมำย ในหน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบดำ้นสัตวป่์ำ ทำงถนน ทำงรถไฟ สำยไฟฟ้ำ และกำรวำงแผน 
ค ำตอบส ำหรับค ำถำมเก่ียวกบัควำมสำมำรถของหน่วยงำนรัฐบำลต่ำง ๆ เก่ียวกบัขอ้ก ำหนด/ขอ้บญัญตั ิควำมเช่ียวชำญ 
และระดบับุคลำกรในกำรจดักำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
บ่งช้ีถึงควำมตอ้งกำรท่ีเพิ่มขึ้นส ำหรับควำมสำมำรถรูปแบบต่ำง ๆ และหน่วยงำนในทั้ง 5 ประเทศท่ีท ำกำรส ำรวจ 
ต่อไปเรำจะเนน้ท่ีกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) ซ่ึงเป็นขั้นตอนส ำคญัในกระบวนกำรท่ีจะรวมพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(LI) เขำ้กบัมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ เรำพยำยำมประเมินกำรรับรู้ของผูท่ี้อยูใ่นรัฐบำลเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบของกลุ่มสมำชิกหลำย ๆ กลุ่ม 
ในกำรพฒันำกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) 



USAID.GOV  ขีดควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแบบเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำในเอเชีย     46 

ในระหว่ำงกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 
หน่วยงำนของรัฐยงัคงเป็นผูด้  ำเนินกำรหลกัท่ีรับผิดชอบในกำรประสำนงำนกำรพฒันำกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) 
ซ่ึงเป็นขอ้ก ำหนดส ำคญัท่ีพยำยำมท ำควำมเขำ้ใจผลกระทบของกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสัตวป่์ำอยำ่งเตม็ท่ีมำกขึ้น 
และแนะน ำกำรป้องกนัท่ีจ ำเป็น ผูต้อบแบบส ำรวจจำกหน่วยงำนรัฐบำลระบุว่ำ ทุนสนบัสนุนโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ทั้งสนบัสนุนจำกรัฐบำลและเอกชนนั้นจ ำเป็นตอ้งมีกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) จำกกลุ่มสมำชิกต่ำง ๆ รวมถึงรัฐบำล ผูใ้ห้ทุน 
รวมถึงผูใ้ห้ทุนในประเทศ และนกัพฒันำอุตสำหกรรมเอกชน ลว้นมีบทบำทท่ีแตกต่ำงกนัในกระบวนกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
(EIA) (แผนภมูิท่ี 19) กำรตอบสนองแสดงให้เห็นว่ำหน่วยงำนของรัฐมีบทบำทท่ีชดัเจน 
ในกำรก ำหนดให้ตอ้งท ำกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) และอนุมตัิกำรประเมินผลในทำ้ยที่สุด 
ในระหว่ำงกระบวนกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) หน่วยงำนของรัฐจะท ำงำนร่วมกบัภำคอุตสำหกรรมและผูใ้ห้ทุน 
หน่วยงำนภำครัฐมองว่ำ นกัพฒันำอุตสำหกรรมและผูใ้ห้ทุน เป็นกลุ่มสมำชิก ท่ีมกัจะช ำระเงินให้กบักำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) 
และมองว่ำ เป็นบทบำทของนกัพฒันำอุตสำหกรรมในกำรเตรียมกำรประเมินดงักล่ำว ควำมเขำ้ใจถึงบทบำทหนำ้ท่ีมกัแสดงถึงจุดตดิขดัควำมสำมำรถ 
ตวัอยำ่งเช่น ในกรณีของกำรพฒันำกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) โดยปรำศจำกควำมโปร่งใส กำรประสำนงำน 
และควำมรับผิดชอบในระดบัสูง อำจส่งผลเสียต่อสัตวป่์ำ เช่น กำรขำดกำรป้องกนัท่ีเพียงพอ 
ซ่ึงมกัจะเป็นผลจำกกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) ท่ีไม่ชดัเจนซ่ึงไม่ไดรั้บกำรตรวจสอบจำกสำธำรณะหรือจำกบุคคลท่ีสำม 

 

แผนภูมิที่ 19 เปอร์เซ็นตข์องผูต้อบแบบส ำรวจจำกรฐับำลที่ระบุบทบำทของกลุ่มสมำชิกหลำกหลำยบทบำท ในกำรพฒันำกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) 

สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIS)  

ผูต้อบแบบส ำรวจจำกกลุ่มสมำชิกของสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ถูกกระจำยไปทัว่ส ำนกังำนใหญ่ (n=17 หน่วยส่ิงแวดลอ้มส่วนกลำง 10 
หน่วยหรือเทียบเท่ำ และแผนกระดบัภูมิภำคหรือระดบัประเทศ 7 แผนก) และภำรกิจประจ ำประเทศ (n = 12) โดยส่วนใหญแ่ลว้ 
สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) รำยงำนว่ำ สถำบนัของตนปฏิบตัิตำม 6 มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนของบรรษทัเงินทุนระหว่ำงประเทศ (IFC PS 6) (n = 
4) หรือมมีำตรฐำนประสิทธิภำพเทียบเท่ำ (n = 20) ผูต้อบแบบส ำรวจจ ำนวน 6 รำยระบุว่ำ นโยบำยสถำบนัของพวกเขำเขม้งวดกว่ำนโยบำย 6 
มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน (PS) ของบรรษทัเงินทุนระหว่ำงประเทศ (IFC) และผูต้อบมเีพียง 2 คนเท่ำนั้น ท่ีระบุว่ำมีกำรพึ่งพำนโยบำยของประเทศผูกู้ย้ืม  

นอกเหนือจำกมำตรฐำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (E&S) ท่ีครอบคลุมแลว้ ผูต้อบแบบส ำรวจจำกสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 

รำยงำนว่ำมีหวัขอ้ท่ีส ำคญัหลำยหวัขอ้ในนโยบำยสถำบนัของตน ส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
โอกำสในกำรก ำหนดรูปแบบมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) มกัระบุไวใ้นมำตรฐำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
(E&S) (n = 26) เช่นเดียวกบักลไกกำรร้องทุกขท่ี์เป็นทำงกำร (n = 24) ขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBA) (n = 15) 
และกำรเตรียมแนวทำงของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) (n = 14) มกัถูกรำยงำนนอ้ยกว่ำหวัขอ้ส่วนใหญ่อ่ืน ๆ 
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ท่ีน่ำสังเกตมำกท่ีสุดคือ เงินทุนส ำหรับกำรมีส่วนร่วมระยะยำวของกลุ่มท่ีปรึกษำผูถื้อผลประโยชน์ร่วมท่ีให้ควำมส ำคญักบัสัตวป่์ำ (n = 4) 
และเงินทุนฉุกเฉิน (n = 11) ส ำหรับควำมตอ้งกำรบรรเทำผลกระทบท่ีไม่คำดฝันส ำหรับสัตวป่์ำ/ท่ีอยูอ่ำศยัเป็นตวัเลือกท่ีผูต้อบแบบส ำรวจอำ้งถึงนอ้ยที่สุด  

ผูต้อบแบบส ำรวจจำกสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) เนน้ว่ำ วิธีกำรลดผลกระทบตำมล ำดบันั้นเป็นท่ีรู้จกักนัดี (ค ำตอบ 22 จำก 25 ค ำตอบ 
เป็นไปในเชิงบวก) และตวัเลือกกำรบรรเทำปัญหำท่ีเป็นไปได ้เช่น กำรหลีกเล่ียง จะระบุไวใ้นนโยบำยของสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
ผูต้อบแบบส ำรวจ ยงัระบุดว้ยว่ำ สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
ส่งเสริมกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเฉพำะส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ดว้ยมำตรกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำ กำรน ำไปใช ้
และกำรบงัคบัใชก้ำรคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ผ่ำนควำมช่วยเหลือดำ้นเทคนิค (n = 24) กำรฝึกอบรม (n = 23) 
และกำรจดักำรควำมรู้ (n = 19) 

จำกผลส ำรวจ สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) มองว่ำสถำบนัของตน มีกำรใชต้วัเลือก "กำรบรรเทำ" และ "กำรลด" 
บ่อยที่สุดภำยในวิธีกำรลดผลกระทบตำมล ำดบั และปฏิบตัิอยำ่งตั้งใจใน "กำรหลีกเล่ียง" (แผนภูมิท่ี 20) ส่ิงชดเชยและค่ำชดเชย มกัไมค่่อยถูกอำ้งถึง 
ว่ำเป็นหน่ึงในตวัเลือกวิธีกำรลดผลกระทบตำมล ำดบั สำมอนัดบัแรกท่ีมีกำรด ำเนินกำร ซ่ึงอำจบ่งช้ีว่ำ สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
ก ำลงัด ำเนินงำนเพื่อให้กำรป้องกนัคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) นั้นบรรลุผล 
แต่อำจมคีวำมเช่ือมัน่ดำ้นกำรบรรเทำผลกระทบหลงักำรก่อสร้ำงมำกเกินไป 
เมื่อเทียบกบักำรหลีกเล่ียงพื้นท่ีสัตวป่์ำท่ีส ำคญัผ่ำนกำรเลือกเส้นทำงในช่วงตน้ของกระบวนกำรพฒันำโครงกำร เรำช้ีแนะผลกำรส ำรวจในภำพท่ี 20 ว่ำ 
สำมำรถตรวจสอบไดผ้่ำนกำรประเมินชุดขอ้มูลของโครงกำรของสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ของประเทศใดนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบว่ำ 
ตวัเลือกกำรหลีกเล่ียงถูกใชบ่้อยกว่ำ ตวัเลือกส่ิงชดชยและค่ำชดเชยในวธีิกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัหรือไม่  

 

แผนภูมิที่ 20 จ ำนวนผูต้อบแบบส ำรวจจำกกลุ่มสมำชิกของสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 

ที่ไดร้ะบุตวัเลอืกที่ใชบ้อ่ยที่สุดในวิธีกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัในกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในเอเชีย 

ผูต้อบแบบส ำรวจจำกสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
รำยงำนว่ำกำรหลีกเล่ียงผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมไดรั้บกำรพิจำรณำตลอดกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 
ยกเวน้ในระหว่ำงกำรเบิกจ่ำยเงินกูจ้ริงท่ีเป็นไปตำมมำตรำฐำนของกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESIA) ในท่ีน้ี 
เป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะตอ้งทรำบว่ำ ผูต้อบแบบส ำรวจอำจมองว่ำกำรเบิกจ่ำยเงินกูเ้ป็นขั้นตอนกำรบริหำรเท่ำนั้น 
โดยปัญหำส่ิงแวดลอ้มไดรั้บกำรแกไ้ขแลว้ในขั้นตอนก่อนหนำ้ ผูต้อบแบบส ำรวจจำกสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
เกือบท่ีจะมีควำมเห็นเป็นเอกฉนัทใ์นกำรรำยงำนว่ำ สถำบนัมีเจำ้หนำ้ท่ีเพียงพอ ท่ีเสียสละรับผิดชอบดูแลมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ (จ ำนวน 26 จำก 
28) และพจิำรณำค่ำใชจ้่ำยในกำรปกป้องสัตวป่์ำท่ีจะรวมอยูใ่นงบประมำณส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ส่วนใหญ ่(จ ำนวน 23 จำก 27 
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ตอบรับเป็นไปในเชิงบวก) นอกจำกน้ียงัมีกลไกกำรประสำนงำนภำยในและภำยนอกท่ีเขม้งวดระหว่ำงสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
และผูด้  ำเนินกำรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในโครงกำร เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 

สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ใชชุ้ดมำตรกำรท่ีหลำกหลำยเพื่อสร้ำงควำมสำมำรถภำยใน โดยส่วนใหญจ่ะเนน้ไปท่ีกำรฝึกอบรมพนกังำน 
กำรสัมมนำผ่ำนเวบ็ และคู่มือกำรฝึกอบรม (แผนภูมิที ่21 (ก)) 
เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถภำยนอกในกำรด ำเนินกำรปกป้องสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) กบัพนัธมิตร เช่น ผูย้มืและผูไ้ดรั้บทุน 
สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) มกัจะจำ้งท่ีปรึกษำชัว่ครำวท่ีมีควำมเช่ียวชำญท่ีเก่ียวขอ้ง ใหจ้ดัหำเงินทุนส ำหรับกิจกรรมกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
และมีส่วนร่วมกบัพนัธมิตรหลกั (แผนภูมท่ีิ 21(ข)) 

(ก) n=25 

 
(ข) n=25 

 

แผนภูมิที่ 21จ ำนวนผูต้อบแบบส ำรวจจำกกลุ่มสมำชิกของสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ที่ไดร้ะบุ (ก) มำตรกำรต่ำง ๆ ที่สถำบนัสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
น ำมำใชเ้พื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถภำยใน (P= In-person และ PR= In-person and Recurring) และ (ข) มำตรกำรที่น ำมำใชโ้ดยสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 

เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้พนัธมิตรภำยนอก 
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สุดทำ้ยน้ี ผูต้อบแบบส ำรวจจำกสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ไดใ้ห้ควำมเห็นท่ีช้ีแจงว่ำพวกเขำมีส่วนร่วมในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ท่ีมีกำรป้องกนัสัตวป่์ำในทั้ง 5 ประเทศท่ีมีกำรส ำรวจ 
และบำงแห่งมีระบบกำรประสำนกนัท่ีซ่ึงรวมมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำกบัประเทศเหล่ำน้ีไวด้ว้ย 

สมำคมอุตสำหกรรม  

ผูต้อบแบบส ำรวจจำกภำคอุตสำหกรรม 
ให้สัญญำณว่ำโดยทัว่ไปบริษทัเอกชนยินดีท่ีจะร่วมมือกบัมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำท่ีบรรเทำผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) (21 = 
เต็มใจมำก 21 = ค่อนขำ้งเต็มใจ จำก 46 ค ำตอบ) ผูต้อบแบบส ำรวจ 
ระบุว่ำบริษทัอุตสำหกรรมใชว้ิธีบรรเทำผลกระทบท่ีหลำกหลำยส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
แมว้่ำหน่ึงในสำมของผูต้อบไม่ไดต้ระหนกัถึงกำรด ำเนินกำรบรรเทำผลกระทบใด ๆ ท่ีไดท้ ำไปแลว้ (แผนภมูิท่ี 22(ก)) ผูต้อบแบบส ำรวจจ ำนวน 12 
คนระบุว่ำเส้นทำงส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) มีกำรเปล่ียนแปลงเพื่อหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบต่อสัตวป่์ำ 
โดยท่ีตวัเลือกหลกัท่ีมกัไม่ค่อยไดใ้ชส้ ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในวิธีกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัควำมส ำคญั อยำ่งไรก็ตำม 
ผูต้อบแบบส ำรวจในภำคอุตสำหกรรมท่ีระบุว่ำตนใชม้ำตรกำรป้องกนั โดยส่วนใหญ่มกัติดตั้งป้ำยบอกทำงขำ้มสัตวป่์ำ (แผนภูมิที่ 22 (ข)) 
แมว้่ำจะมีรำคำไมแ่พง, แต่ป้ำยเป็นหน่ึงในมำตรกำรบรรเทำผลกระทบท่ีมีประสิทธิผลนอ้ยที่สุดในกำรปกป้องสัตวป่์ำจำกกำรปะทะกบัยำนพำหนะ 
ในทำงกลบักนั ถึงแมว้่ำโครงสร้ำงทำงผ่ำนท่ีมีรำคำค่อนขำ้งสูง (เช่น สะพำนลอยหรืออุโมงคใ์ตดิ้น) แต่ก็มีประสิทธิภำพในกำรป้องกนัสูงดว้ย(Huijser et 
al., 2009) อำจจ ำเป็นตอ้งมีกำรฝึกอบรมเพิ่มเติมส ำหรับภำคอุตสำหกรรม 
เพื่อเพิ่มควำมเขำ้ใจของผูป้ฏิบตัิงำนเก่ียวกบัประสิทธิผลของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบต่ำง ๆ ท่ีมีอยู ่
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบเหล่ำน้ีมกัไดรั้บกำรพิจำรณำคร้ังแรกในช่วงกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) ของโครงกำร 
ตำมดว้ยขั้นตอนกำรศึกษำควำมเป็นไปได ้และแทบไม่เกิดขึ้นในขั้นตอนกำรออกแบบ ช้ีให้เห็นว่ำ 
บำงคร้ังมำตรกำรบรรเทำผลกระทบจะถูกรวบรวมเขำ้ดว้ยกนัตั้งแต่เร่ิมตน้ หรือในช่วงตน้ของกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 

(ก) 

 
(ข) 
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แผนภูมิที่ 22 จ ำนวนผูต้อบแบบส ำรวจจำกกลุ่มสมำชิกของสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ที่ไดร้ะบุ (ก) กำรปฎิบตัิกำรทีท่รำบและมีกำรด ำเนินกำรในช่วง 5 
ปีที่ผ่ำนมำเพื่อลดผลกระทบ จำกโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในเอเชีย และ (ข) มำตรกำรที่ทรำบว่ำไดด้ ำเนินกำรเพื่อปกป้องสัตวป่์ำ จำกโครงกำรครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ในเอเชีย 

ภำคอุตสำหกรรมใชก้ำรด ำเนินกำรหลำยอยำ่งเพื่อปกป้องสัตวป่์ำจำกกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) รวมถึงกำรเปล่ียนเส้นทำง (แผนภูมิที ่22 (ข)) 
ซ่ึงเป็นตวัเลือกหลกัในวิธีกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัควำมส ำคญั มำตรกำรป้องปกป้องคุม้ครองส ำหรับสัตวป่์ำท่ีมีกำรด ำเนินกำรบ่อยที่สุดคือ สัญญำณเตือน 
ตำมดว้ยส่ิงก่อสร้ำงทำงขำ้มของสัตวป่์ำ, ส่ิงก่อสร้ำงอเนกประสงคท่ี์ให้บริกำรมนุษยแ์ละสัตวป่์ำ (เช่น สะพำนหรือท่อระบำยน ้ำ) 
และลกัษณะกำรออกแบบอื่น ๆ เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดกำรปะทะกนั (เช่น กำรกระแทกควำมเร็ว กำรชะลอตวัของกำรจรำจร) 
มำตรกำรเปล่ียนทิศทำงนกบนสำยไฟฟ้ำ) 

นอกจำกน้ี ผูต้อบแบบส ำรวจไดร้ำยงำนตำมควำมคดิเห็นของตนว่ำ 
บำงคร้ังค่ำใชจ้่ำยของมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำจะรวมอยูใ่นงบประมำณเดิมของโครงกำร แต่ไม่เสมอไป 
และกำรติดตำมประสิทธิภำพของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบมกัเกิดขึ้นในกรณีท่ีมีกำรด ำเนินกำร 

กำรฝึกอบรมเก่ียวกบัผลกระทบต่อระบบนิเวศและถ่ินท่ีอยู ่ผลกระทบต่อกำรเคล่ือนยำ้ยและกำรยำ้ยถ่ินของสัตว ์และกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ 
(CBA) ถือเป็นล ำดบัควำมส ำคญัสูงสุด 3 อนัดบัแรกส ำหรับผูต้อบแบบส ำรวจในภำคอุตสำหกรรมจำกทั้ง 5 ประเทศ (แผนภูมท่ีิ 23) เป็นสัญญำณท่ีดีว่ำ 
กำรพิจำรณำดำ้นนิเวศวิทยำและระบบนิเวศนั้นเทียบเท่ำกบักำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBA) โดยผูเ้ช่ียวชำญในภำคอุตสำหกรรม 
ค ำตอบจำกกำรส ำรวจจำกภำคอุตสำหกรรมยงัช้ีให้เห็นถึง ควำมตระหนกัในระดบัสูงเก่ียวกบัควำมส ำคญัของกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 
กิจกรรมกำรฝึกอบรมและเสริมสร้ำงศกัยภำพในอนำคต ควรเนน้ท่ีกำรท ำให้ภำคอุตสำหกรรมเขำ้ใจมำตรกำรท่ีมีประสิทธิภำพสูงสุดในกำรปกป้องสัตวป่์ำ 
ท่ีอยูอ่ำศยั และกำรเช่ือมโยงทำงนิเวศวิทยำ 
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แผนภูมิที่ 23 เปอร์เซ็นตค์วำมถี่ของกำรตอบสนองโดยสมำชิกของกลุ่มสมำชิกในภำคอุตสำหกรรมในแต่ละประเทศตวัแทนของโครงกำรทั้ง 5 ประเทศ เก่ียวกบัหัวขอ้ส ำคญัที่จะรวมไวใ้น 

กำรประชุมเชิงปฏิบติักำรฝึกอบรมเพือ่ปกป้องสัตวป่์ำจำกกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) (n=45) 

กำรตอบสนองของกลุ่มสมำชิกในภำคอุตสำหกรรมช้ีให้เห็นถึง 
กำรมีควำมตระหนกัโดยทัว่ไปท่ีค่อนขำ้งสูงเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรประเมินผลกระทบสะสมจำกโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนหลำยโครงกำร 
เช่นเดียวกบัควำมส ำคญัของกำรตรวจสอบติดตำมประสิทธภำพของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบหลงักำรก่อสร้ำง 
โดยผูต้อบแบบส ำรวจและบริษทัของตนมกัจะมีส่วนร่วมในแง่มมุเหล่ำน้ีของโครงกำรกำรพฒันำ นอกจำกน้ี 
ผูต้อบแบบส ำรวจในภำคอุตสำหกรรมจ ำนวนมำกกว่ำคร่ึงเล็กนอ้ย ทรำบถึงกฎระเบียบทำงกฎหมำยที่ควบคุมแนวปฏิบตัิในอุตสำหกรรมของตน 
เพื่อให้มีกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำในระหว่ำงกำรพฒันำ ออกแบบ และก่อสร้ำงโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) (25 = ใช่ และ 20 = ไม่ใช่ 
จำกทั้งหมด 45 ค ำตอบ) ในส่วนท่ีเก่ียวกบักำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ ผูต้อบแบบส ำรวจระบุว่ำ 
โดยพื้นฐำนแลว้พวกเขำตระหนกัถึงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตวป่์ำหรือกฎหมำยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในประเทศของตนเป็นหลกั 

ผูต้อบแบบส ำรวจในภำคอุตสำหกรรมรำยงำนว่ำบำงคร้ังบริษทัปฏิบตัิตำมมำตรฐำนโดยควำมสมคัรใจ (กล่ำวคือ ท่ีไม่บงัคบั) 
หรือแนวทำงปฏิบตัิในกำรจดักำรท่ีดีท่ีสุดส ำหรับกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำในโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) (ใช่ = 23 ไม่ใช่=19) 
ผูต้อบแบบส ำรวจบำงส่วนกล่ำวถึงกำรด ำเนินกำรตำมควำมสมคัรใจของทอ้งถ่ินท่ีขบัเคล่ือนดว้ยคุณค่ำ 
เพื่อรวมเขำ้กบัมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำเน่ืองมำจำกแรงกดดนัจำกกลุ่มชุมชนทอ้งถ่ิน น่ีแสดงให้เห็นว่ำ 
แนวทำงปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดและคูม่ือท่ีมีอยูส่ ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ยงัไม่ไดเ้ป็นกระแสหลกัในภำคอุตสำหกรรม 
นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดบงัคบัท่ีเช่ือมโยงกบัเงินทุนหรือกำรอนุญำต กำรตีควำมอีกประกำรหน่ึง 
คือกำรตอบสนองเหล่ำน้ีอำจแสดงถึงว่ำกฎระเบียบท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจตำมกฎหมำยนั้นส ำหรับภำคอุตสำหกรรมแลว้เป็นส่ิงท่ีง่ำยกว่ำท่ีจะน ำมำใชเ้มื่อเปรียบเ
ทียบควำมพยำยำมโดยสมคัรใจ ผูต้อบแบบส ำรวจ ทรำบถึงโครงกำรตน้แบบบำงโครงกำรในประเทศของตนหรือท่ีอื่น ๆ 
ในเอเชียท่ีใชม้ำตรกำรหลีกเล่ียงหรือมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำท่ีเป็นแบบอยำ่งอ่ืน ๆ รวมทั้งในทำงกลบักนั 
โครงกำรท่ีไม่ปฏิบตัิตำมแนวทำงปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุด 

ผูต้อบแบบส ำรวจในภำคอุตสำหกรรมไม่ไดท้รำบถึงรำงวลัหรือยทุธวิธีในกำรเป็นท่ียอมรับของสำธำรณชน (เช่น ประกำศสำธำรณะทำงหนงัสือพิมพ)์ 
ท่ีจะไดรั้บจำกบริษทั จำกด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจดักำรท่ีดีท่ีสุดเพื่อปกป้องสัตวป่์ำหรือกำรคุม้ครองสัตวป่์ำท่ีเป็นแบบอยำ่งนอกเหนือจำกค ำตอบ 4 
ขอ้ต่อไปน้ี 

1. ไม่มีรำงวลัเฉพำะ อยำ่งไรก็ตำม มีกำรประกำศรำงวลั EIA Monitoring 

ส ำหรับโครงกำรท่ีปฏิบตัิตำมมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและติดตำมผลกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) อยำ่งเคร่งครัด 

มำตรกำรบำงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสัตวป่์ำ (ค ำตอบโดยผูเ้ช่ียวชำญในภำคอุตสำหกรรมจำกประเทศไทยท่ีท ำงำนเก่ียวกบัโครงกำรทำงรถไฟ) 

2. รำงวลัส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ (ตอบโดยเจำ้หนำ้ท่ีรัฐที่เกษียณอำยใุนบงักลำเทศ) 
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3. ผูต้อบแบบส ำรวจจ ำนวน 2 คน ตอบว่ำพวกเขำทรำบเก่ียวกบัรำงวลั หน่ึงรำงวลัจำกอินเดีย และอีกรำงวลัจำกเนปำล 

โดยรวม ค ำตอบของภำคอุตสำหกรรมจำกกำรส ำรวจของเรำแสดงให้เห็นว่ำ ในปัจจบุนักำรปกป้องสัตวป่์ำในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
เป็นผลมำจำกขอ้บงัคบัดำ้นกำรปฏิบตัิตำมท่ีก ำหนดโดยนกักำรเงิน 
หรือในกำรตอบสนองต่อขอ้ก ำหนดเฉพำะท่ีอธิบำยไวใ้นขั้นตอนกำรอนุญำตของกระบวนกำรพฒันำโครงกำร  
ระดบัควำมตระหนกัโดยรวมในภำคอุตสำหกรรมเก่ียวกบัวิธีกำรลดผลกระทบตำมล ำดบั ควำมส ำคญัของกำรท ำควำมเขำ้ใจขอ้มูลทำงนิเวศวิทยำ 
และกำรท ำงำนของระบบนิเวศก ำลงัเป็นท่ีน่ำพอใจ แนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดส ำหรับกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำนั้นส่วนใหญ่เป็นไปโดยสมคัรใจ 
แต่ควำมพยำยำมดงักล่ำวไม่ก่อให้เกิดกำรยกยอ่งจำกสำธำรณชนหรือรำงวลัท่ีไม่เป็นตวัเงินแก่บริษทัหรือบริษทัในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 
อำจเป็นไปไดส้ ำหรับรัฐบำลและสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
ท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลประโยชน์ของอุตสำหกรรมในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนสำกล 
ส ำหรับกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำโดยกำรสร้ำงพิธีมอบรำงวลัอยำ่งเป็นทำงกำร หรือกำรยกยอ่งในรูปแบบอื่น ๆ 
ต่อสำธำรณชนเร่ืองควำมเป็นเลิศในกำรออกแบบและกำรด ำเนินกำร 

องคก์รพฒันำเอกชน (NGOS) 

ผูต้อบแบบส ำรวจจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ส่วนใหญ่เป็นตวัแทนขององคก์รระดบัชำติ (n = 46) ตำมดว้ยองคก์รระดบันำนำชำติ (n = 26) 
ผูต้อบแบบส ำรวจท่ีเหลือท ำงำนในระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัภูมิภำค (หลำยประเทศ) หรือถูกระบุอยำ่งใกลเ้คียงกบังำนสถำบนักำรศึกษำหรือกลุ่มนกัคิด 
มีกำรน ำเสนอองคก์รขนำดต่ำง ๆ ตั้งแต่พนกังำนนอ้ยกว่ำ 5 คนไปจนถึงมำกกว่ำ 500 คน ผูต้อบแบบส ำรวจจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
ส่วนใหญ่ทรำบดีว่ำ องคก์รของตนไดด้ ำเนินกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถบำงประเภท 
เพื่อสร้ำงควำมเช่ียวชำญในกำรท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัมำตรกำรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LIุ่) 
วิธีท่ีพบบ่อยที่สุดในกำรสร้ำงควำมสำมำรถ คือ กำรฝึกอบรมพนกังำนท่ีมีอยู ่ตำมดว้ยร่วมมือกบัองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) อื่น ๆ 
ท่ีมีควำมเช่ียวชำญในกำรป้องกนั (แผนภูมท่ีิ 24) ผูต้อบแบบส ำรวจจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) กล่ำวว่ำบำงคร้ังองคก์รของตน 
มีกำรจำ้งท่ีปรึกษำชัว่ครำวหรือท ำงำนร่วมกบัพนัธมิตรท่ีไม่ใช่ NGO เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงควำมเช่ียวชำญท่ีจ ำเป็น 
แต่มกัไม่ค่อยจำ้งพนกังำนใหม่โดยเฉพำะเพื่อท ำงำนเก่ียวกบัมำตรกำรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LIุ่) 
ประมำณหน่ึงในสำมของผูต้อบแบบส ำรวจจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ระบุวำ่ องคก์รของตนไม่ไดส้ร้ำงขดีควำมสำมำรถใด ๆ 
ท่ีบ่งช้ีถึงควำมตอ้งกำรท่ีชดัเจน 

 

แผนภูมิที่ 24 จ ำนวนผูต้อบแบบส ำรวกลุ่มสมำชิกขององคก์รพฒันำเอกชน (NGO) ที่ไดร้ะบรูุปแบบของเทคนิคกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถที่ตนใชใ้นปัจจุบนั 
เพื่อพฒันำควำมเช่ียวชำญในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำเพื่อจดักำรกบัแผนและโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) (n=105) ไม่ไดส้ร้ำง = 

ไม่ไดใ้ชเ้ทคนิคกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในผูต้อบแบบส ำรวจจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
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ผูต้อบแบบส ำรวจจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ระบุว่ำองคก์รของตนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ในหลำกหลำยวิธี วิธีกำรมีส่วนร่วมท่ีพบบ่อยที่สุดคือ กำรด ำเนินกำรสนบัสนุนทัว่ไปในกำรปกป้องสัตวป่์ำและรวบรวมขอ้มูลสัตวป่์ำก่อนกำรก่อสร้ำง 
(แผนภูมิที ่25 (ก)) มำตรกำรทั้งสองน้ีสอดคลอ้งกบังำนท่ีองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) มกัด ำเนินกำรเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น ซ่ึงอำจบ่งช้ีว่ำ 
องคก์รพฒันำเอกชน(NGOs) พยำยำมหำวธีิท่ีจะมีส่วนร่วม 
และวำงแนวทำงโครงกำรเพื่อปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำท่ีเหมำะสมกบัภำรกิจขององคก์รในปัจจุบนัหรือกลไกกำรระดมทุน 
ผูต้อบแบบส ำรวจจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) มีส่วนร่วมนอ้ยที่สุดในกำรท ำงำนเก่ียวกบักำรศึกษำควำมเป็นไปไดท้ำงเศรษฐกิจ เช่น 
กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBAs) หรือกำรสนับสนุนควำมรับผิดชอบของโครงกำรในกำรปฏิบตัิตำมพนัธกรณีในมำตรกำรปกป้อง 
ส่ิงน้ีอำจบ่งช้ีได ้ว่ำอำจจ ำเป็นตอ้งมีกำรฝึกอบรมเพิ่มเติมส ำหรับชุมชนองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) เพื่อท ำควำมเขำ้ใจเศรษฐศำสตร์กำรปกป้องสัตวป่์ำ 
ค ำส่ังทำงกฎหมำย และมำตรฐำนตำมสัญญำสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) อยำ่งเต็มท่ีมำกขึ้น 

ผูต้อบแบบส ำรวจจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGO) ส่วนใหญ ่(n=105) ระบุว่ำกำรมีส่วนร่วมในโครงกำรบำงคร้ัง (n = 40) 
น ำไปสู่กำรออกแบบโครงกำรท่ีดีขึ้นส ำหรับสัตวป่์ำ แต่ค  ำตอบมีหลำกหลำย (นอ้ยคร้ัง n = 29; โดยปกติ n = 25) ระบุว่ำ ว่ำองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
ประสบควำมส ำเร็จหลำยอยำ่งในกำรสนบัสนุนกำรคุม้ครองสัตวป่์ำในกระบวนกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ผูต้อบแบบส ำรวจจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGO) ระบุเหตุผลหลำยประกำรว่ำท ำไมงำนของตนไมไ่ดส่้งผลใหม้ีกำรออกแบบโครงกำรท่ีดีขึ้นเสมอไป 
(แผนภูมิที ่25(ข)) สำเหตุที่พบบ่อยที่สุด คอื กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัท่ีแข่งขนักนักบัรัฐบำลและแรงกดดนัทำงกำรเมืองโดยรอบโครงกำร ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำ 
องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) รู้สึกว่ำรัฐบำลมีอ ำนำจควบคมุกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไดม้ำกไม่ว่ำจะมีกำรออกมำตรกำรป้องกนัหรือไม่ 
อยำ่งไรก็ตำม องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ไมไ่ดร้ะบุว่ำกำรทุจริตเป็นอุปสรรคส ำคญั ตำมที่คำดไว ้องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
ระบุว่ำขอ้จ ำกดัดำ้นงบประมำณก็เป็นอุปสรรคเช่นกนั 

(ก)
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(ข)

 

แผนภูมิที่ 25 จ ำนวนผูต้อบแบบส ำรวกลุ่มสมำชิกขององคก์รพฒันำเอกชน (NGO)ที่ไดร้ะบุ (ก) บทบำทของสถำบนัของตนในกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และ (ข) 
ประเภทของควำมทำ้ทำยที่จ  ำกดัประสิทธิภำพขององคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรป้องกนัสัตวป่์ำที่มีประสิทธิภำพจะถกูน ำไปใชใ้นช่วง 

กระบวนกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  

ในส่วนของกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในอนำคตผูต้อบแบบส ำรวจจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGO) ระบุว่ำกำรไดรั้บกำรฝึกอบรมร่วม 
หรือควำมพยำยำมในกำรสร้ำงควำมสำมำรถประเภทอื่น ๆ ร่วมกบัผูถื้อผลประโยชน์ร่วมภำยนอกจะเป็นประโยชน์มำกท่ีสุด โดยเฉพำะชุมชน (65%) 
และหน่วยงำนภำครัฐ (58%) รองลงมำคือผูใ้ห้ทุน (44%) 
ผูต้อบแบบส ำรวจมีควำมสนใจนอ้ยหำกสถำบนัของตนจะมีกำรจำ้งท่ีปรึกษำหรือพนกังำนใหม่ท่ีมีควำมเช่ียวชำญในมำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเ
ส้น (LI) แต่มีกำรแสดงควำมสนใจมำกขึ้นในกำรเพิ่มควำมเช่ียวชำญของพนกังำนท่ีมอียู ่ซ่ึงช้ีให้เห็นว่ำ 
แพลตฟอร์มกำรฝึกอบรมและกำรแบ่งปันขอ้มูลเป็นกุญแจส ำคญัในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถขององคก์รพฒันำเอกชน (NGO) ในอนำคต 

โดยรวมแลว้องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) มีควำมสนใจอยำ่งมำกท่ีจะเพิม่ควำมรู้เก่ียวกบักำรปกป้องสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
แต่ถูกจ ำกดัดว้ยเงินทุนและควำมเช่ียวชำญ และปัจจุบนัสำมำรถมีส่วนร่วมมำกท่ีสุดผำ่นงำนท่ีองคก์รของตนด ำเนินกำรไปแลว้เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น (เช่น 
กำรรวบรวมขอ้มูลสัตวป่์ำ) ผูต้อบแบบส ำรวจจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGO) มคีวำมกระตือรือร้นท่ีจะพฒันำควำมร่วมมือกบักลุ่มอื่น ๆ 
โดยเฉพำะหน่วยงำนรัฐบำล ผูต้อบแบบส ำรวจตอ้งกำรกำรฝึกอบรมท่ีจะช่วยใหต้นส่วนร่วมและเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 
โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไดดี้ขึ้น 

ขอ้มูลเชิงลึกระดบัประเทศ  

ส ำหรับกำรประเมินควำมสำมำรถของประเทศตวัแทนทั้ง 5 ประเทศ เรำไดร้วบรวมกำรตอบสนองของกลุ่มท่ีเป็นส่วนประกอบทั้งหมดส ำหรับแต่ละประเทศ 

เพื่อให้เขำ้ใจไดดี้ขึ้นว่ำประเด็นใดเก่ียวกบัมำตรกำรป้องกนัของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 

ท่ีอำจมีควำมเฉพำะเจำะจงในบริบทของนโยบำยภำยในประเทศของตนเอง 

เรำยงัพยำยำมคน้หำว่ำโอกำสในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรปกป้องสัตวป่์ำใดบำ้ง ท่ีอำจน ำไปใชก้บัประเทศตวัแทนทั้ง 5 ประเทศ 

และดว้ยเหตุน้ีจึงแจง้ให้ทรำบถึงกลยทุธ์ทัว่ทั้งเอเชีย  

จำกตวัแทนทั้ง 5 ประเทศ ผูต้อบแบบส ำรวจส่วนใหญ่รำยงำนว่ำมีผูเ้ช่ียวชำญท่ีมีอยูภ่ำยในท่ีปรึกษำกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) 

และองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) มำกกวำ่ในอุตสำหกรรม (แผนภูมิที ่26 (ก)) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรส ำรวจของเรำจำกผูต้อบแบบสอบส ำรวจทัว่เอเชีย 

และอำจใชเ้พื่อโนม้นำ้วกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของกำรฝึกอบรมในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัภูมิภำค ผูต้อบแบบส ำรวจจำกประเทศอินเดีย เนปำล และไทย 

รำยงำนว่ำหน่วยงำนของรัฐมคีวำมสำมำรถเพียงพอท่ีจะจดัใหม้ีมำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ส ำหรับสัตวป่์ำ 

ในขณะท่ีผูต้อบแบบส ำรวจส่วนใหญ่จำก 5 ประเทศ รำยงำนว่ำมขีีดควำมสำมำรถในกำรเป็นผูใ้ห้ทุนมำกกว่ำผูว้ำงแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

โดยประเทศไทยรำยงำนว่ำผูว้ำงแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) มคีวำมสำมำรถมำกกว่ำผูใ้ห้ทุน ผลกำรส ำรวจน้ีเนน้ย  ้ำว่ำ 
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ในประเทศไทยมีโอกำสท่ีจะเขำ้ใจวิธีกำรยกระดบัควำมสำมำรถของนกัวำงแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ซ่ึงจะส่งผลให้มำตรำกรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ผูต้อบแบบส ำรวจจำกทั้ง 5 ประเทศระบุวำ่ อุปสรรคเกิดขึ้นบ่อยท่ีสุดในขั้นตอนกำรวำงแผน กำรออกแบบ และกำรก่อสร้ำงของกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรรับรู้ท่ีต ่ำของภำคอุตสำหกรรม (แผนภูมิที ่26 (ข)) ในประเทศอินเดีย 

ผูต้อบแบบส ำรวจรับรู้ถึงอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นบ่อยกว่ำในขั้นตอนอนุญำตมำกกว่ำในระหว่ำงขั้นตอนกำรก่อสร้ำง ในขณะท่ีในประเทศเนปำล 

ผูต้อบแบบส ำรวจรำยงำนว่ำอุปสรรคมกัเกิดบ่อยกว่ำในขั้นตอนกำรจดัหำเงินทุน สุดทำ้ย ในประเทศไทย 

ผูต้อบแบบส ำรวจรำยงำนว่ำอุปสรรคเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในขั้นตอนกำรคดัเลือก  

ในประเทศอินเดีย เนปำล และไทย เป็นเร่ืองท่ีน่ำสนใจว่ำในขณะท่ีผูต้อบแบบส ำรวจมองว่ำรัฐบำล, ผูใ้ห้ทุน 

และผูว้ำงแผนมขีีดควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) มำกขึ้น โดยเฉล่ียแลว้ 

ประเทศเหล่ำน้ีมีอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนของกำรอนุญำต, เงินทุน และกำรคดัเลือกของกระบวนกำรโครงกำร ซ่ึงมกัจะน ำโดยกลุ่มสมำชิกเหล่ำนั้น 

ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นว่ำ กำรมีขีดควำมสำมำรถท่ีไม่เพียงพอนั้นพบไดท้ัว่ไป เหล่ำผูด้  ำเนินกำรในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 

หรืออุปสรรคในกำรด ำเนินกำรของมำตรกำรป้องป้องกนันั้นยงัคงมีอยูแ่มจ้ะมีขีดควำมสำมำรถท่ีสูงขึ้นก็ตำม 

ขอ้บกพร่องน้ีอำจเป็นผลมำจำกกำรประสำนงำนท่ีไม่ดีระหว่ำงผูป้ฏิบตัิงำนหรือกำรด ำเนินนโยบำยท่ีอ่อนแอ 

(ก) 
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(ข) 

  

แผนภูมิที่ 26 เปอร์เซ็นตค์วำมถี่ของกำรตอบสนองโดยกลุ่มสมำชิกผูต้อบแบบส ำรวจในแต่ละประเทศดงัน้ี ประเทศบงักลำเทศ อินเดีย มองโกเลีย เนปำล ไทย เก่ียวกบั (ก) 
กลุ่มสมำชิกกลุ่มใดที่มีควำมสำมำรถเพียงพอที่มีอยูแ่ลว้ในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำในระหว่ำงกำรพฒันำโครงกำร และ (ข) 

ระยะโครงกำรที่มีแนวโนม้มำกที่สุดที่จะน ำเสนออปุสรรคในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 

เมื่อถูกถำมถึงควำมทำ้ทำยใหญ่ท่ีสุดในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำในประเทศของตน ผูต้อบแบบส ำรวจของแต่ละประเทศแสดงควำมคลำ้ยคลึงกนั 
เน่ืองมำจำกอุปสรรคต่อกำรขำดเจตจ ำนงทำงกำรเมืองและกำรขำดขอ้มูลข่ำวสำร (ภำพท่ี 27 (ก)) ในหวัขอ้ของขอ้มูลไม่เพยีงพอ 
เกือบทุกประเทศเห็นพอ้งกนัว่ำกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBAs) 
ควบคูไ่ปกบัแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดในกำรออกแบบบรรเทำผลกระทบและกำรรวบรวมขอ้มูลสัตวป่์ำ (ภำพท่ี 27 (ก)) ขอ้ยกเวน้ คอืประเทศไทย 
ซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดส ำหรับกำรปกป้องสัตวป่์ำอำจเขำ้ถึงไดง้่ำยกว่ำ  

รำยละเอียดของโครงกำรท่ีเสนอและกำรพฒันำเส้นทำงส ำรองส ำหรับต ำแหน่งโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ยงัคงเป็นช่องว่ำงของขอ้มูลในทุกประเทศ 
โดยประเทศบงักลำเทศ อินเดีย และเนปำลสนใจในกำรเขำ้ถึงรำยละเอียดโครงกำรมำกขึ้น และประเทศบงักลำเทศ ไทย 
และเนปำลสนใจเก่ียวกบัขอ้มูลเส้นทำงส ำรองท่ีเป็นไปไดม้ำกขึ้น ผูต้อบแบบส ำรวจจำกประเทศมองโกเลียไดรั้บกำรระบุว่ำ มีขอ้มูลไม่เพียงพอ 
แต่มคีวำมถ่ีกำรตอบสนองต ่ำท่ีสุดในช่องว่ำงขอ้มูลทั้งหมด ผูต้อบแบบส ำรวจในทั้ง 5 
ประเทศระบุว่ำมีขอ้มูลไม่เพยีงพอในกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBAs) ระดบัสูง ,แนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดในกำรออกแบบบรรเทำผลกระทบ (M) 
และแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลสัตวป่์ำ (W) 

(ก)        (ข) 

ภำพที่ 27 แผนภูมิเรดำร์แสดงเปอร์เซ็นควำมถี่กำรตอบสนองทีโ่ดยกลุ่มสมำชิกทั้ง 4 กลุ่มที่รวบรวมไวส้ ำหรับแต่ละประเทศ เพือ่ก ำหนด (ก) 

อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ และ (ข) ขอ้มูลไม่เพียงพอ 
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สุดทำ้ย 
มีกำรขอให้ผูต้อบแบบส ำรวจระบุประเด็นท่ีส ำคญัท่ีสุดในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ในประเทศของตน ผูต้อบมีควำมสนใจมำกท่ีสุดเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดท่ีดีขึ้นส ำหรับกำรด ำเนินกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ, 
ขอ้ก ำหนดท่ีดีขึ้นส ำหรับกำรสรุปกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBA) ของกำรป้องกนัในขั้นตอนควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร, 
เงินทุนเพิ่มเติมส ำหรับกำรด ำเนินกำรปกป้องสัตวป่์ำ และกำรประสำนงำนท่ีมำกขึ้นระหว่ำงผูถื้อผลประโยชน์ร่วมหลำยรำย (รัฐบำล ผูใ้ห้ทุน วิศวกร ฯลฯ ) 
(ภำพท่ี28)  

ผูต้อบแบบส ำรวจจำกประเทศบงักลำเทศและเนปำลเนน้ย  ้ำถึงควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม มำกกว่ำประเทศอินเดีย มองโกเลีย และไทย 
ผูต้อบแบบส ำรวจในประเทศอินเดียและมองโกเลียยงัรำยงำนถึงควำมตอ้งกำรขอ้ก ำหนดที่ดีกว่ำส ำหรับกำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกนัท่ีมีนอ้ยกว่ำประเทศอื่
น ๆ ชำวมองโกเลียมีกำรรำยงำนนอ้ยกว่ำประเทศอื่น ๆ ว่ำตอ้งปรับปรุงควำมรับผิดชอบเพื่อให้ด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกนัสัตวป่์ำไดดี้ขึ้น ท่ีน่ำสนใจคือ 
ทุกประเทศไม่รู้สึกว่ำกำรเพิ่มองคก์รพฒันำเอกชน (NGO) 
และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนกำรพฒันำโครงกำรจะช่วยปรับปรุงกำรด ำเนินกำรปกป้องสัตวป่์ำ 
จ ำเป็นตอ้งมีกำรศึกษำเพิ่มเติมเพื่อท ำควำมเขำ้ใจพื้นฐำนส ำหรับกำรคน้พบท่ีน่ำประหลำดใจน้ี เน่ืองจำกโดยทัว่ไปแลว้องคก์รพฒันำเอกชน (NGO) 
มกัจะไดรั้บกำรพิจำรณำว่ำเป็นผูเ้ล่นหลกัในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ  

 

ภำพที่28 แผนภูมิเรดำร์แสดงเปอร์เซ็นตค์วำมถี่ของกำรตอบสนองโดยกลุ่มสมำชิกทั้ง 4 กลุ่มที่รวบรวมไวส้ ำหรับแต่ละประเทศ 

เพื่อก ำหนดปัจจยัที่ส ำคญัที่สุดที่จ  ำเป็นในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำในระหว่ำงกระบวนกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเสน้ (LI) 
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บทสรุปของขอ้ตกลงและกฎหมำยระหวำ่งประเทศท่ีส ำคญัท่ีอำจเป็นไปไดใ้นกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 

บงักลำเทศ 

มีควำมชดัเจนมำกขึ้นว่ำประเทศบงักลำเทศก ำลงัมุ่งเนน้ไปท่ีประเด็นกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ ตวัอยำ่งน้ีเป็นตวัอยำ่ง 
โดยกำรรวมเส้นทำงกำรขำ้มทำงของสัตวป่์ำ ท่ีก ำลงัอยูใ่นระหว่ำงกำรก่อสร้ำงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ กำรสร้ำงทำงรถไฟคู่ควำมยำว 120 กม. จำก Chittagong 
- Cox’s Bazar (ดูกรณีศึกษำในภำคผนวก 2) 
ควำมพยำยำมน้ีอำจเป็นประโยชน์อยำ่งมำกต่อกำรอนุรักษช์ำ้งเอเชียท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ซ่ึงมีกำรเคล่ือนยำ้ยท่ีไปทัว่พื้นท่ี 

มรดกทำงธรรมชำติของประเทศบงักลำเทศก ำลงัเผชิญกบัแรงกดดนัมหำศำลจำกกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อยำ่งรวดเร็ว 
หำกไม่มมีำตรกำรป้องกนัท่ีดีขึ้น อำจมีผลกระทบต่อสัตวป่์ำและแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัตำมธรรมชำติมำกกว่ำท่ีคำดกำรณ์ไว ้ 

บงักลำเทศเป็นผูล้งนำมในขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 7 ฉบบั (MEAs) ท่ีพิจำรณำโดยโครงกำรน้ี 
ไดม้ีกำรวิเครำะหม์ำตรกำรป้องกนัซ่ึงรวมถึงกฎหมำยและแนวทำงปฏิบตัิ 
เพื่อรวมกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) และรูปแบบ โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 3 
รูปแบบ ไดแ้ก่ ทำงถนน ทำงรถไฟและสำยไฟฟ้ำ ในบงักลำเทศ มีทั้งกฎหมำยและแนวทำงปฏิบตัิส ำหรับกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
(EIA) และรูปแบบ โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ทั้ง 3 รูปแบบ 

ในบงักลำเทศ ผูต้อบแบบส ำรวจส่วนใหญ่จำกกลุ่มผูส้มำชิกของรัฐบำลทรำบถึงอนุสัญญำว่ำดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ CBD) 
และอนุสัญญำว่ำดว้ยกำรคำ้สัตวใ์กลสู้ญพนัธุ์ (CITES) (25) อนุสัญญำแรมซำร์ (23), อนุสัญญำว่ำดว้ยพนัธุพ์ืชอพยพ (22) และอนุสัญญำมรดกโลก (20) 
เป็นท่ีรู้จกักนัน้ีรองลงจำกสนธิสัญญำขำ้งตน้ (Error! Reference source not found.) 

ตำรำงที่ 10 กำรมีส่วนร่วมของบงักลำเทศในขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAs) และจ ำนวนกำรตอบสนองที่เก่ียวขอ้งจำกกำรตระหนกัรู้ของแต่ละขอ้ตกลง MEA 

สัญญำสนธิ ภำคี/มิใช่ภำคี จ ำนวนผูต้อบรับทรำบขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคี (MEAs) (56) 

CBD ภำคี 25 

CITES ภำคี 25 

Ramsar ภำคี 23 

CMS ภำคี 22 

WHC ภำคี 20 

IPCC ภำคี 17 

ITPGRFA ภำคี 13 

 

กำรเป็นภำคีของขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประ (MEAs) 
เหล่ำน้ีบ่งบอกถึงควำมมุ่งมัน่ของบงักลำเทศในกำรอนุรักษแ์ละโอกำสส ำหรับผูน้ ำในกำรจดัหำแนวทำงเพิ่มเตมิในกำรปกป้องสัตวป่์ำจำกกำรพฒันำโครงสร้ำ
งพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
แนวทำงทัว่ไปส ำหรับประเทศในกำรด ำเนินกำรตำมพนัธกรณีของขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประ (MEA) สำมำรถก ำหนดขึ้นไดใ้นกฎหมำย, 
นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัระดบัประเทศ 
ขอบเขตของกำรศึกษำน้ีจ ำกดัเฉพำะเอกสำรและรำยช่ือกลไกทำงกฎหมำยระดบัชำตท่ีิสำมำรถระบุตวัตนและเขำ้ถึงไดข้องบงักลำเทศ (ตำรำงท่ี 11) ในกรณีน้ี 
เป็นไปไม่ไดท่ี้จะตรวจสอบรำยกำรผลส ำรวจและส่วนเสริมต่ำง ๆ โดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกฎหมำยระดบัประเทศท่ีมีกำรติดต่อส่ือสำรได ้อยำ่งไรก็ตำม 
เอกสำรส ำคญัท่ีระบุได ้ไดแ้ก่ พระรำชบญัญตัิกำรพฒันำ, พระรำชบญัญตัิกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม, พระรำชบญัญตัิควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
และพระรำชบญัญตัิควำมน่ำเช่ือถือดำ้นกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรวิจยัในอนำคตสำมำรถทบทวนและประเมินกฎหมำยเหล่ำน้ี 
ท ำขึ้นเพื่อระบุกลไก บทบญัญตัิ วตัถุประสงคแ์ละหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบท่ีมีอยู่ 
เพื่อเอ้ืออ ำนวนมำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 

ตำรำงท่ี 9 กำรมีส่วนร่วมของบงักลำเทศในขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAS) และจ ำนวนกำรตอบสนองท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรตระหนกัรู้ของแต่ละขอ้ตกลง MEA 
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ตลอดจนพฒันำและแนะน ำกำรปรับปรุงท่ีเป็นไปไดซ่ึ้งจะสนบัสนุนควำมส ำเร็จของโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำมำกขึ้น 
ขอ้มูลเฉพำะเก่ียวกบักฎหมำย นโยบำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งในบงักลำเทศ มีอยูใ่นภำคผนวก ฉ 

ตำรำงที่ 11 จ ำนวนขอ้กฎหมำย, นโยบำย และระเบยีบขอ้บงัคบัทั้งหมด ในประเทศบงักลำเทศที่ระบุภำยใตห้มวดหมู่กำรคน้หำแต่ละหมวด  

ตำรำงท่ี 10: จ ำนวนขอ้กฎหมำย, นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัทั้งหมด ในประเทศบงักลำเทศท่ีระบุภำยใตห้มวดหมู่กำรคน้หำแต่ละหมวด 

หมวดหมู่ จ ำนวน ของกฎหมำย นโยบำย และขอ้บงัคบัที่ระบุ (22) 

“เกษตรกบักำรพฒันำชนบท” 1 

"กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ" 1 

"พลงังำน" 1 

“ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป” 1 

“ป่ำไม”้ 1 

"ผืนที่ดินและดิน" 7 

"น ้ำ" 5 

“สัตวป่์ำและระบบนิเวศน์” 5 

อินเดีย 

ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ อินเดียไดใ้ชม้ำตรกำรมำกมำยในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 
ซ่ึงรวมถึงใบอนุญำตดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใชก่้อนกำรอนุมตัิกำรพฒันำโครงกำรขนำดใหญ่ 
และกำรยกเลิกกำรเคลียร์พื้นท่ีป่ำโดยกรมป่ำไมแ้ละหน่วยงำนผูถื้อผลประโยชน์ร่วมอ่ืน ๆ เช่น ส ำนกังำนอนุรักษเ์สือโคร่งแห่งชำติ (NTCA) 
นอกจำกน้ียงัมีกรอบและนโยบำยของสถำบนัส ำหรับมำตรกำรกำรป้องกนัเพิ่มเติมของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
รวมถึงกำรอนุญำตท่ีจ ำเป็นจำกคณะกรรมกำรสัตวป่์ำของรัฐและส่วนกลำงท่ีด ำเนินโครงกำร ภำคประชำสังคมท่ีกระตือรือร้น 
และนิติบุคคลดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีพยำยำมรับประกนัควำมรับผิดชอบท่ีดีขึ้น 
ระบบตุลำกำรในอินเดียมีกำรเสริมสร้ำงกำรคุม้ครองให้เขม้แขง็ยิ่งขึ้นผ่ำนพระรำชบญัญตัิศำลเขียวแห่งชำต ิ(National Green Tribunal Atc) 
และค ำพพิำกษำศำลฎีกำ  

อินเดียเป็นผูล้งนำมในขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 7 ฉบบั (MEAs) ท่ีมีกำรพิจำรณำส ำหรับกำรศึกษำน้ี 
ไดม้ีกำรวิเครำะหม์ำตรกำรป้องกนัซ่ึงรวมถึงกฎหมำยและแนวทำงปฏิบตัิ เพื่อรวมกำรป้องกนัสัตวป่์ำท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) และทั้ง 3 รูปแบบ ของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไดแ้ก่ ทำงถนน ทำงรถไฟ และสำยไฟฟ้ำ 
ในอินเดีย ทั้งกฎหมำยและแนวปฏิบตัิไดรั้บกำรพฒันำขึ้นเพื่อให้มีมำตรกำรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 

ในกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) และทั้ง 3 รูปแบบ ของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ในอินเดีย มีกำรตอบรับท่ีเกียวขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEA) เพียง 3 รำย (จำกทั้งหมด 46 รำยกำร) 
ในแง่ของกำรรับรู้ของผูต้อบแบบส ำรวจจำกหน่วยงำนรัฐบำล (ตำรำงท่ี 12) น่ีเป็นผลลพัธ์ท่ีต ่ำอยำ่งน่ำประหลำดใจ ส ำหรับบุคลำกรของหน่วยของรัฐ 
น่ำเสียดำยท่ีกำรออกแบบแบบส ำรวจไม่มคี  ำถำมติดตำมผลท่ีเช่ือมโยงกนั เพื่อประเมินสำเหตุของกำรขำดควำมเขำ้ใจของผูต้อบ 
จ ำเป็นตอ้งมีกำรศึกษำเพิ่มเติม 
เพื่อยืนยนัระดบักำรรับรู้ท่ีแทจ้ริงของผูรั้บผิดชอบนโยบำยและแนวปฏิบตัิในมำตรกำรปกป้องของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ของรัฐบำล 
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ตำรำงที่ 12 กำรมีส่วนร่วมของอินเดียใน ขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEA) 

ระหว่ำงประเทศและจ ำนวนกำรตอบสนองที่สอดคลอ้งกนัจำกกลุ่มผูมี้สิทธิเลือกตั้งของรัฐบำลเก่ียวกบักำรรับรู้ขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEA) 

ตำรำงท่ี 11 กำรมีส่วนร่วมในและกำรรับรู้ขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEA) ของอินเดีย 

สัญญำสนธิ ภำคี/มิใช่ภำคี จ ำนวน ของผูต้อบแบบส ำรวจทีร่ับรู้ขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEA) (46) 

CBD ภำคี 3 

CITES ภำคี 3 

CMS ภำคี 3 

Ramsar ภำคี 3 

WHC ภำคี 3 

ITPGRFA ภำคี 2 

IPCC ภำคี 1 

ไม่มีขอ้มูล ไม่ปรำกฏ 1 

กำรมีส่วนร่วมของอินเดียในขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAs) 
เหล่ำน้ีเป็นสัญญำณบ่งบอกถึงควำมมุง่มัน่ในกำรอนุรักษแ์ละเป็นโอกำสในกำรปกป้องคุ้ ุ มครองสัตวป่์ำจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไดดี้ยิ่งขึ้น 
เพื่อด ำเนินกำรตำมพนัธกรณีระหว่ำงประเทศเหล่ำน้ี อินเดียควรให้ควำมส ำคญักบัควำมเหมำะสมและประสิทธิผลของกฎหมำย, นโยบำย 
และขอ้บงัคบัระดบัชำติท่ีมีอยู ่ขอบเขตของกำรศึกษำน้ีจ ำกดัเฉพำะกำรจดัท ำเอกสำรและแสดงรำยกำรกลไกทำงกฎหมำยระดบัชำติท่ีส ำคญัในประเทศ 
(ตำรำงท่ี 12) เอกสำรระบุท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ พระรำชบญัญตัิศำลเขียวแห่งชำติ, พระรำชบญัญตัิส่ิงแวดลอ้ม (กำรคุม้ครอง), กฎควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
และพระรำชบญัญตัิคุม้ครองสัตวป่์ำ กำรวจิยัในอนำคตควรทบทวนและวิเครำะห์กลไกแต่ละอยำ่ง 
เก่ียวกบัขอ้ก ำหนดเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมสำมำรถของพวกเขำในกำรจดัหำมำตรกำรปกป้องของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 
(WFLI) ขอ้มูลเฉพำะเก่ียวกบักฎหมำย, นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของอินเดีย มีอยูใ่นภำคผนวก ช 

ตำรำงที่ 13 จ ำนวนขอ้กฎหมำย, นโยบำย และระเบยีบขอ้บงัคบัทั้งหมดในประเทศอินเดียที่ไดร้ะบุไวแ้ละมีกำรตรวจสอบภำยใตห้มวดหมู่กำรคน้หำแต่ละหมวด  

ตำรำงท่ี 12 จ ำนวนขอ้กฎหมำย, นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัทั้งหมดในประเทศอินเดียท่ีไดร้ะบุไวแ้ละมีกำรตรวจสอบภำยใตห้มวดหมู่กำรคน้หำแต่ละหมวด 

หมวดหมู่ จ ำนวน ของกฎหมำย นโยบำย และขอ้บงัคบัที่ระบุ (22) 

“เกษตรกบักำรพฒันำชนบท” 1 

"พลงังำน" 2 

“ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป” 3 

“กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม” 1 

“ป่ำไม”้ 6 

"ผืนที่ดินและดิน" 1 

"น ้ำ" 4 

“สัตวป่์ำและระบบนิเวศน์” 4 

มองโกเลีย 

มองโกเลียก ำลงัด ำเนินกำรพฒันำมำตรกำรปกป้องของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) อยำ่งมีประสิทธิภำพผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
รัฐธรรมนูญแห่งมองโกเลียมีหนำ้ท่ีหลำยประกำรในกำรท ำเช่นนั้น รวมถึงกำรวำงท่ีดิน, ดินชั้นกลำง, ป่ำ, น ้ำ, สัตวป่์ำ, พืชพนัธุ ์และทรัพยำกรของชำติอ่ืน ๆ 
ภำยใต ้"กำรคุม้ครองของรัฐ" และท ำให้เป็น "หนำ้ท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิส ำหรับพลเมืองทุกคน […] ปกป้องธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม” 
รัฐธรรมนูญของประเทศยงัระบุดว้ยว่ำ “มองโกเลียปฏิบตัิตำมพนัธกรณีโดยสุจริต ภำยใตส้นธิสัญญำระหว่ำงประเทศท่ีเป็นภำคี 
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สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศท่ีมองโกเลียเป็นภำคี จะมผีลบงัคบัใชใ้นฐำนะกฎหมำยภำยในประเทศ 
เมื่อกฎหมำยว่ำดว้ยกำรให้สัตยำบนัหรือภำคยำนุวตัิมีผลบงัคบัใช้” มองโกเลียมีส่วนร่วมในขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 7 
ฉบบั (MEAs) ท่ีไดพ้จิำรณำส ำหรับกำรศึกษำน้ี (ตำรำงท่ี 14)  

ไดม้ีกำรวิเครำะหม์ำตรกำรป้องกนัซ่ึงรวมถึงกฎหมำยและแนวทำงปฏิบตัิเพื่อรวมกำรป้องกนัสัตวป่์ำท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIAs) และ โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ทำงถนนทำงรถไฟ และสำยไฟฟ้ำ 
ในมองโกเลีย มีทั้งกฎหมำยและแนวทำงปฏิบตัิส ำหรับกำรคุม้ครองสัตวป่์ำในกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIAs) 
และโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ทั้ง 3 รูปแบบ 

ในมองโกเลียขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEA) ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมำกท่ีสุดในหมู่ผูต้อบแบบส ำรวจก็คือ 
อนุสัญญำว่ำดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (CBD) (12) ผูต้อบแบบส ำรวจทรำบเก่ียวกบั อนุสัญญำว่ำดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (CBD) เหล่ำน้ี 
อนุสัญญำคุม้ครองมรดกโลก (WHC) (9), อนุสัญญำว่ำดว้ยกำรคำ้สัตวใ์กลสู้ญพนัธุ์ (CITES) (8) และอนุสัญญำแรมซำร์ (Ramsar) (8) (ตำรำงท่ี 15) 

ตำรำงที่ 14 กำรมีส่วนร่วมของมองโกเลียในขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAs) 

และจ ำนวนค ำตอบที่สอดคลอ้งกนัจำกกลุ่มสมำชิกของรัฐบำลเก่ียวกบักำรตระหนกัรู้ของแต่ละขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEA) 

ตำรำงท่ี 13 กำรมีส่วนร่วมของมองโกเลียและกำรตระหนกัรู้ของขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหวำ่งประเทศ (MEAs) 

สัญญำสนธิ ภำคี/มิใช่ภำคี จ ำนวน กำรตระหนกัรู้ของขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAs) (45) 

CBD ภำคี 12 

WHC ภำคี 9 

CITES ภำคี 8 

CMS ภำคี 8 

Ramsar ภำคี 8 

IPCC ภำคี 6 

ITPGRFA ภำคี 4 

ไม่มีขอ้มูล ไม่ปรำกฏ 2 

กำรปรับปรุงกฎหมำย นโยบำย 
และระเบียบขอ้บงัคบัของประเทศมองโกเลียอยำ่งต่อเน่ืองมีส่วนช่วยเพิ่มควำมสอดคลอ้งของกำรด ำเนินกำรระดบัชำติกบัพนัธกรณีระหว่ำงประเทศ 
ขอบเขตของกำรศึกษำน้ีจ ำกดัเฉพำะกำรจดัท ำเอกสำรและรำยกำรกลไกทำงกฎหมำยระดบัชำติท่ีเขำ้ถึงไดแ้ละระบุไดใ้นประเทศมองโกเลีย (ตำรำงท่ี 14) 
เอกสำรจ ำนวนหน่ึงมีเฉพำะในภำษำมองโกเลียเท่ำนั้น และทำงมองโกเลยไดร้วบรวมกฎหมำยคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและกำรแกไ้ขเพิม่เติมในภำยหลงั กล่ำวคือ 
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรตรวจสอบน ้ำ, สภำพภมูิอำกำศ และส่ิงแวดลอ้ม กฎหมำยว่ำดว้ยสัตว ์ท่ีเป็นโครงกำรระดบัชำติว่ำดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ท่ีเป็นโครงกำรระยะกลำงเพื่อเสริมศกัยภำพภำคถนน และเขตอนัตรำยทำงรถไฟ เฉพำะดำ้นกำรคุม้ครองสัตวป่์ำ 
คณะท ำงำนระดบัรัฐมนตรีร่วมระหว่ำงกระทรวงธรรมชำติ ส่ิงแวดลอ้ม และกำรท่องเท่ียว (MNET) และกระทรวงคมนำคมทำงถนนและกำรพฒันำ (MRTD) 
ไดรั้บกำรจดัตั้งขึ้นใหม่ในเดือนพฤศจิกำยน 2016 กำรประเมินสภำพแวดลอ้มดำ้นกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรร้ือถอนร้ัวทำงรถไฟ 
ไดด้ ำเนินกำรในเดือนมกรำคม 2017 นอกจำกน้ี มำตรฐำนส ำหรับกำรขำ้มทำงของสัตวแ์ละโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไดรั้บกำรพฒันำในปี 2018 
เรียกว่ำ "มำตรำฐำนสถำนีรถไฟถนนสเตเปิลตนั (Steppe Road and Railway Standard)" 
ควำมพยำยำมเพิม่เติมนั้นสำมำรถช่วยปรับปรุงมำตรกำรป้องกนัท่ีช่วยปกป้องทุนธรรมชำติของมองโกเลียจำกกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
อยำ่งรวดเร็ว ขอ้มูลเฉพำะเก่ียวกบักฎหมำย, นโยบำย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งในมองโกเลีย มีอยูใ่นภำคผนวก ซ 

ตำรำงที่ 15 จ ำนวนขอ้กฎหมำย, นโยบำย และระเบยีบขอ้บงัคบัทั้งหมดในประเทศมองโกเลียที่ไดร้ะบุไวแ้ละมีกำรตรวจสอบภำยใตห้มวดหมู่กำรคน้หำแต่ละหมวด  

ตำรำงท่ี 14 จ ำนวนขอ้กฎหมำย, นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัทั้งหมดในประเทศมองโกเลียท่ีไดร้ะบุไวแ้ละมีกำรตรวจสอบภำยใตห้มวดหมู่กำรคน้หำแต่ละหมวด  

หมวดหมู่ จ ำนวน ของกฎหมำย นโยบำย และขอ้บงัคบัที่ระบุ (42) 

“เกษตรกบักำรพฒันำชนบท” 1 
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ตำรำงท่ี 14 จ ำนวนขอ้กฎหมำย, นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัทั้งหมดในประเทศมองโกเลียท่ีไดร้ะบุไวแ้ละมีกำรตรวจสอบภำยใตห้มวดหมู่กำรคน้หำแต่ละหมวด  

หมวดหมู่ จ ำนวน ของกฎหมำย นโยบำย และขอ้บงัคบัที่ระบุ (42) 

“ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ” 1 

“ธุรกิจ, ภำคอุตสำหกรรม, บริษทั” 3 

"กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ" 1 

"พลงังำน" 6 

“ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป” 5 

“ป่ำไม”้ 3 

“กำรจดักำรแบบบรูณำกำร” 1 

"ผืนที่ดินและดิน" 4 

“กำรวำงแผนกำรใชท้ี่ดิน” 1 

"น ้ำ" 6 

“สัตวป่์ำและระบบนิเวศน์” 5 

“กำรแบ่งเขต” 2 

ทำงรถไฟ [ให้บริกำรระหว่ำงกำรตรวจสอบ] 2 

กำรปรับปรุงใหม่ [ให้บริกำรระหว่ำงกำรตรวจสอบ] 1 

เนปำล 

มีกำรริเร่ิมมำกมำยในเนปำลเพื่อปรับปรุงมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ รวมถึงกำรจดัสรรงบประมำณขององคก์รวิทยสุำธำรณะแห่งชำติ (NPR) 
ล่ำสุดจ ำนวน 15.34 พนัลำ้น ส ำหรับปีงบประมำณ 2021-22 เพื่อพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนของทำงถนน 
รวมถึงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงกำรขำ้มสัตวป่์ำตำมทำงหลวงท่ีเรียกว่ำ East-West Highway 
เนปำลยงัมุ่งมัน่ท่ีจะเพิ่มจ ำนวนประชำกรเสือโคร่งเป็นสองเท่ำภำยในปี 2022 ซ่ึงตอ้งลดกำรกระจำยตวัของระบบนิเวศตำมเส้นทำงแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัหลกั 
นอกจำกน้ียงัมีกำรระบุควำมจ ำเป็นในกำรออกแบบ และติดตั้งส่ิงก่อสร้ำงทำงผ่ำนของสัตวป่์ำส ำหรับทำงหลวงสำยหลกั เพื่อลดส่ิงกีดขวำงในกำรเคล่ือนไหว 
กำรปะทะกนัของยำนพำหนะกบัสัตวป่์ำ และควำมขดัแยง้อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยำ่งไรก็ตำม 
มรดกทำงธรรมชำติของเนปำลยงัคงมคีวำมเส่ียงสูงเมื่อเผชิญกบักำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ประเทศน้ีเป็นประเทศท่ีลงนำมในขอ้ตกลง 6 ฉบบัจำก 7 ฉบบัของขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAs) 
ท่ีไดพ้ิจำรณำส ำหรับกำรศึกษำน้ี เนปำลไม่ใช่ภำคีของอนุสัญญำว่ำดว้ยพนัธุ์พืชอพยพ (CMS) (ตำรำงท่ี 16) 

ไดม้ีกำรวิเครำะหม์ำตรกำรป้องกนัซ่ึงรวมถึงกฎหมำยและแนวทำงปฏิบตัิ เพื่อรวมกำรป้องกนัสัตวป่์ำท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) และทั้ง 3 รูปแบบ ของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไดแ้ก่ ทำงถนน ทำงรถไฟ และสำยไฟฟ้ำ 
ในเนปำล ทั้งกฎหมำยและแนวทำงปฏิบตัสิ ำหรับกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) ดำ้นทำงถนน และสำยไฟฟ้ำ 
แนวทำงมำตรกำรป้องกนัไดรั้บกำรพฒันำส ำหรับทำงรถไฟ แตไ่มม่ีขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมำย 

ในเนปำล ผูต้อบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ทรำบเก่ียวกบัอนุสัญญำ ว่ำดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (CBD) (30) 
ตำมมำดว้ยอนุสัญญำว่ำดว้ยกำรคำ้สัตวใ์กลสู้ญพนัธุ์ (CITES) (29) และอนุสัญญำแรมซำร์ (Ramsar) (28)  
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ตำรำงที่ 16 กำรมีส่วนร่วมของเนปำลในขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAs) และจ ำนวนกำรตอบสนองที่เก่ียวขอ้งกบักำรตระหนกัรู้ของแต่ละขอ้ตกลง MEA 

ตำรำงท่ี 15 กำรมีส่วนร่วมในและกำรรับรู้ขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEA) ของเนปำล 

สัญญำสนธิ ภำคี/มิใช่ภำคี จ ำนวน กำรตระหนกัรู้ของขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAs) (100) 

CBD ภำคี 30 

CITES ภำคี 29 

Ramsar ภำคี 28 

WHC ภำคี 25 

CMS ไม่ใช่ภำคี 24 

IPCC ภำคี 15 

ITPGRFA ภำคี 14 

 

แมว้่ำจะไม่ใช่ภำคขีองอนุสัญญำว่ำดว้ยพนัธุ์พืชอพยพ (CMS) 
แต่กำรมีส่วนร่วมของเนปำลในขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศนั้นเป็นกรอบกำรท ำงำนท่ีครอบคลุมส ำหรับควำมพยำยำมในกำรอนุรักษแ์ละเป็นโอกำสในกำรปกป้
องสัตวป่์ำจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไดดี้ยิ่งขึ้น กำรเขำ้ร่วมเป็นภำคีของอนุสัญญำว่ำดว้ยพนัธุพ์ืชอพยพ (CMS) 
เป็นโอกำสในอนำคตในกำรปรับปรุงขีดควำมสำมำรถของมำตรกำรป้องกนัของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ของเนปำลต่อไป  

ขอบเขตของกำรศึกษำน้ีจ ำกดัเฉพำะกำรจดัท ำเอกสำรและแสดงรำยกำรกลไกทำงกฎหมำยระดบัประเทศท่ีเขำ้ถึงไดส้ ำหรับเนปำล 
และกำรตรวจสอบควำมแม่นย  ำของขอ้มูล ผลกำรส ำรวจท่ีไดส้รุปไวใ้นตำรำงท่ี 16 กฎหมำย นโยบำย 
และระเบียบขอ้บงัคบัทั้งหมดของเนปำลท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบส ำหรับโครงกำรน้ีเป็นภำษำองักฤษ และรวมถึงกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง เช่น 
พระรำชบญัญตัิไฟฟ้ำ, พระรำชบญัญตัิคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม, พระรำชบญัญตัิป่ำไม,้ พระรำชบญัญตัิท่ีดิน, พระรำชบญัญตัิทรัพยำกรน ้ำ 
และพระรำชบญัญตัิอุทยำนแห่งชำติและกำรอนุรักษสั์ตวป่์ำ 
กำรวิจยัท่ีตำมมำสำมำรถทบทวนและวิเครำะห์บทบญัญตัิเฉพำะในกฎหมำยแต่ละฉบบัท่ีเป็นขีดควำมสำมำรถโดยเฉพำะของมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำง
พื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมำย, นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศเนปำล มีอยูใ่นภำคผนวก ฌ 

ตำรำงที่ 17 จ ำนวนขอ้กฎหมำย, นโยบำย และระเบยีบขอ้บงัคบัทั้งหมดในประเทศเนปำลทีไ่ดร้ะบไุวแ้ละมีกำรตรวจสอบภำยใตห้มวดหมู่กำรคน้หำแต่ละหมวด  

ตำรำงท่ี 16 จ ำนวนขอ้กฎหมำย, นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัทั้งหมดในประเทศเนปำลท่ีไดร้ะบุไวแ้ละมีกำรตรวจสอบภำยใตห้มวดหมู่กำรคน้หำแต่ละหมวด 

หมวดหมู่ จ ำนวน ของกฎหมำย นโยบำย และขอ้บงัคบัที่ระบุ (22) 

“เกษตรกบักำรพฒันำชนบท” 4 

"พลงังำน" 3 

“ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป” 2 

“กำรวำงแผนส่ิงแวดลอ้ม” 1 

“กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม” 1 

“ป่ำไม”้ 3 

"ผืนที่ดินและดิน" 3 

"น ้ำ" 3 

“สัตวป่์ำและระบบนิเวศน์” 2 
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ไทย 

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่ำนมำ ประเทศไทยไดด้ ำเนินขั้นตอนท่ีส ำคญัหลำยอยำ่งในกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและสัตวป่์ำ เช่น กำรแกไ้ข 
พระรำชบญัญตัิกำรอนุรักษแ์ละคุม้ครองสัตวป่์ำ (WARPA) ฉบบัล่ำสุดเมื่อปี 2019 ซ่ึงแทนท่ีพระรำชบญัญตัิกำรอนุรักษแ์ละคุม้ครองสัตวป่์ำ (WARPA) 

เดิมและกำรเปล่ียนแปลงท่ีตำมมำ พ.ศ. 2535 (1992), พ.ศ. 2546 (2003) และ พ.ศ. 2557 (2014) 
บทบญัญตัิรวมถึงกำรเสริมสร้ำงกำรคุม้ครองสัตวใ์กลสู้ญพนัธุ์และสัตวอ์ื่น ๆ ท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นรำยกำรของอนุสัญญำว่ำดว้ยกำรคำ้สัตวใ์กลสู้ญพนัธุ์ (CITES) 
และเพิ่มบทลงโทษในกรณีส่วนใหญ่ ปัจจบุนั ประเทศน้ีมบีทลงโทษท่ีรุนแรงท่ีสุดส ำหรับควำมผิดเก่ียวกบักำรคำ้สัตวป่์ำท่ีผิดกฎหมำยในภูมิภำค 
ซ่ึงมีจุดมุ่งหมำยเพื่อใชเ้ป็นตวัยบัย ั้งกำรก่ออำชญำกรรมต่อสัตวป่์ำอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
มำตรกำรป้องกนัของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) อื่น ๆ ก ำลงัมีกำรด ำเนินกำรอยูท่ัว่ประเทศ 
รวมถึงกำรก่อสร้ำงสะพำนลอยสัตวป่์ำบนทำงหลวงหมำยเลข 304 ซ่ึงผ่ำนดงพญำเยน็-เขำใหญ่ แหล่งมรดกโลกขององคก์ำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
และวฒันธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) อยำ่งไรก็ตำม หำกปรำศจำกกำรป้องกนัท่ีดีขึ้น กำรขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
อยำ่งต่อเน่ืองท่ีคำดกำรณ์ไว ้อำจส่งผลกระทบต่อสัตวป่์ำและถ่ินท่ีอยูอ่ำศญัของสัตวป่์ำต่อไป  

ประเทศไทยมีส่วนร่วมกบัขอ้ตกลง 6 ฉบบัจำก 7 ฉบบัของขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAs) ท่ีพจิำรณำส ำหรับกำรศึกษำน้ี 
เช่นเดียวกบัเนปำล ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEAs) ทั้งหมด ยกเวน้ อนุสัญญำว่ำดว้ยพนัธุ์พืชอพยพ (CMS) 
(ตำรำงท่ี 18) 

ไดม้ีกำรวิเครำะหม์ำตรกำรป้องกนัซ่ึงรวมถึงกฎหมำยและแนวทำงปฏิบตัิ เพื่อรวมกำรป้องกนัสัตวป่์ำท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) และทั้ง 3 รูปแบบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไดแ้ก่ ทำงถนน ทำงรถไฟ และสำยไฟฟ้ำ 
ในประเทศไทย ไดม้ีกำรประกำศใชก้ฎหมำยส ำหรับกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) และ ทั้ง 3 
รูปแบบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อยำ่งไรก็ตำม ไมม่ีขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทำงกำรป้องกนั กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) 
หรือรูปแบบกำรขนส่งใด ๆ จำก 3 รูปแบบ 

ในประเทศไทย ผูต้อบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ทรำบเก่ียวกบัอนุสัญญำว่ำดว้ยกำรคำ้สัตวใ์กลสู้ญพนัธุ์ (CITES) (ตำรำงท่ี 17) 
ตำมมำดว้ยอนุสัญญำว่ำดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (CBD) และอนุสัญญำคุม้ครองมรดกโลก (WHC) (ผูต้อบแบบส ำรวจ 16 รำย) ผูต้อบ 14 รำย 
ทรำบเก่ียวกบัอนุสัญญำแรมซำร์ (Ramsar) ขณะท่ีค ำตอบเก่ียวกบัขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศอื่น ๆ นั้นนอ้ยกว่ำ 4 รำย 

ตำรำงที่ 18 กำรมีส่วนร่วมของประเทศไทยในขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงปรเทศ (MEAs ) และจ ำนวนกำรตอบสนองทีเ่ก่ียวขอ้งจำกกำรตระหนกัรู้ของแต่ละของแต่ละขอ้ตกลง 
MEA 

ตำรำงท่ี 17 กำรมีส่วนร่วมในและกำรรับรู้ขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ (MEA) ของประเทศไทย 

สัญญำสนธิ ภำคี/ไม่ใช่ภำคี จ ำนวน ของกำรตอบสนอง (53) 

CITES ภำคี 17 

CBD ภำคี 16 

WHC ภำคี 16 

Ramsar ภำคี 14 

CMS ไม่ใช่ภำคี 4 

IPCC ภำคี 3 

ITPGRFA ภำคี 2 

ไม่มีขอ้มูล ไม่ปรำกฏ 1 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำน้ีจ ำกดัเฉพำะกำรจดัท ำเอกสำรและรำยกำรกลไกทำงกฎหมำยระดบัชำติท่ีเขำ้ถึงไดแ้ละระบุไดส้ ำหรับประเทศไทย 
ซ่ึงอำจแสดงถึงแนวทำงในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) (ตำรำงท่ี 18) 
ซ่ึงรวมถึงพระรำชบญัญตัิกำรอนุรักษแ์ละคุม้ครองสัตวป่์ำ, พระรำชบญัญตัิอุตสำหกรรมพลงังำน, 
พระรำชบญัญตัิส่งเสริมและอนุรักษค์ุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ และพระรำชบญัญตัิอุทยำนแห่งชำติ จำกตำรำงท่ี 18 
ดูเหมือนว่ำจะมีโอกำสค่อนขำ้งจ ำกดัส ำหรับควำมสำมำรถของมำตรกำรป้องกนัของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI)  
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อยำ่งไรก็ตำม กำรวิจยัให้ประสบควำมส ำเร็จควรมีกำรทบทวนและวิเครำะหข์อ้ก ำหนดเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 
ขอ้มูลเฉพำะเก่ียวกบักฎหมำย, นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทย มีอยูใ่นภำคผนวก ญ 

ตำรำงที่ 19: จ ำนวนขอ้กฎหมำย, นโยบำย และระเบยีบขอ้บงัคบัทั้งหมดในประเทศไทยที่ไดร้ะบุไวแ้ละมีกำรตรวจสอบภำยใตห้มวดหมู่กำรคน้หำแต่ละหมวด  

ตำรำงท่ี 18: จ ำนวนขอ้กฎหมำย, นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัทั้งหมดในประเทศไทยท่ีไดร้ะบไุวแ้ละมีกำรตรวจสอบภำยใตห้มวดหมู่กำรคน้หำแต่ละหมวด  

หมวดหมู่ จ ำนวน ของกฎหมำย นโยบำย และขอ้บงัคบัที่ระบุ (11) 

“เกษตรกบักำรพฒันำชนบท” 1 

"พลงังำน" 3 

“ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป” 1 

“ป่ำไม”้ 2 

"ผืนที่ดินและดิน" 1 

"น ้ำ" 1 

“สัตวป่์ำและระบบนิเวศน์” 2 

 

ช่องท่ี 3: มำตรกำรปกป้องคุม้ครองกำรขำ้มพรมแดนของสัตวป่์ำส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) กล่ำวคือควำมทำ้ทำยต่ำง ๆ ในเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค 
(TAL) 

ประวติัควำมเป็นมำ 

เขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) อยู่ท่ีบริเวณเชิงเขำหิมำลยัท่ีทอดยำวกว่ำ 810 กิโลเมตร ซ่ึงมีกำรใชพ้ื้นท่ีร่วมกนัระหว่ำงเนปำลและอินเดียท่ีบริเวณแม่น ้ำ Yamuna และแม่น ้ำ 
Bhagmati พื้นท่ีเขตกระจำยไปทัว่ 3 รัฐของอินเดีย (Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar) และ 14 เขตของเนปำล เขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) 
มีพื้นท่ีคุม้ครองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก (PAs) หลำยแห่ง โดย 4 แห่งอยู่ในเนปำล เช่น อุทยำนแห่งชำติ Chitwan และเขตสงวนพนัธุ์สัตวป่์ำ Bardia และอีก 9 
แห่งตั้งอยูใ่นอินเดีย เช่น ศูนยอ์นุรักษเ์สือ Corbett และ อุทยำนแห่งชำติ Rajaji รวมกนัแลว้ พื้นท่ีคุม้ครองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก (PAs) ดงักล่ำวจะครอบคลุมพื้นท่ีเกือบ 
50,000 ตำรำงกิโลเมตร(WWF India, 2021) 

ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ขนำดใหญ่ต่ำง ๆ รวมถึงทำงหลวง, สำยไฟฟ้ำ เส้นทำงรถไฟท่ีวำงแผนไวใ้นอนำคต แลครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อื่น ๆ 
จะตดัผ่ำนเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีส ำคญั (KBA) 

และทำงเดินของสัตวป่์ำท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ีดงักล่ำวเขำ้กบัเครือข่ำยระบบนิเวศท่ีอุดมไปดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
เส้นทำงกำรขำ้มพรมแดนของสัตวป่์ำในเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) ไดถู้กระบุไวจ้ ำนวน 7 เส้นทำง สัตวป่์ำท่ีโดดเด่น เช่น ชำ้ง, เสือ, แรด และสำยพนัธุ์อื่น ๆ 

มกัจะขำ้มไปมำระหว่ำงสองประเทศและมีกำรใชท้รัพยำกรร่วมกนั  

กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนทั้ง 2 ดำ้นของชำยแดนอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของรัฐบำลระดบัชำติของตน 
ตลอดจนกลยทุธ์ระดบัภูมิภำคเพื่อกำรพฒันำและควำมมัน่คงของชำติ(Pulipaka et al., 2018; Sinha, 2020) นอกจำกน้ีโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ดงักล่ำว 

ก็จะเช่ือมโยงและปรับปรุงกำรเขำ้ถึงสถำนท่ีท่ีมีควำมส ำคญัทำงวฒันธรรมมำกมำย กำรศึกษำต่ำง ๆ 
แสดงให้เห็นว่ำกำรขยำยถนนในอนำคตและทำงรถไฟท่ีเสนอเป็นโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ท่ีมีโอกำศสูงสุดในกำรส่งผลกระทบในทำงลบต่อสัตวป่์ำและถิ่นท่ีอยูอ่ำศยัของสัตวใ์นเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) ในอนำคต  

ควำมทำ้ทำยต่ำง ๆ ส ำหรับมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ในเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) 

ทั้งอินเดียและเนปำลก ำลงัเผชิญกบักำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในอนำคตกบักำรอนุรักษภู์มิทศัน์สัตวป่์ำท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชีย 

(Aggarwal, 2019 ดูภำคผนวก 1) กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวตอ้งกำรควำมสนใจอยำ่งต่อเน่ืองจำกรัฐบำลเจำ้บำ้นและหน่วยงำนนอกภำครัฐเ 
พื่อรวบรวมกำรสนับสนุนท่ีจ ำเป็นในกำรสร้ำงนโยบำย แนวทำง, กำรตดัสินใจ และผลลพัธ์ท่ีเอื้ออ ำนวย น่ำเสียดำยท่ีรัฐบำลกลำงและรัฐในทั้ง 2 ประเทศ เช่น 

ผูก้  ำหนดนโยบำย และผูเ้สนอโครงกำรมกัไม่ให้ควำมส ำคญักบัปัญหำทำงนิเวศวิทยำในระหว่ำงกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อย่ำงไรก็ตำม 
มีบุคลำกรของกระทรวงและหน่วยงำนท่ีท ำงำนเพื่อลดผลกระทบจำกโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีมีต่อค่ำนิยมทำงนิเวศวิทยำของเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL)  



USAID.GOV  ขีดควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแบบเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำในเอเชีย     66 

เขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) เป็นตวัอยำ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นในกำรประสำนงำน, ขอ้ก ำหนดท่ีชดัเจน 
และควำมมุ่งมัน่ท่ีบงัคบัใชม้ำตรกำรปกป้องคุม้ครองกำรขำ้มพรมแดนของสัตวป่์ำส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) รำยกำรควำมทำ้ทำยต่ำง ๆ 

ซ่ึงตอ้งไดรั้บกำรแกไ้ขมีดงัน้ี  
 

1) ยติุกำรปฎิบติักำรเพื่อตรวจสอบกำรบุกรุกของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในพื้นท่ีคุม้ครองก่อน โดยพฒันำส่วนต่ำง ๆ ของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(LI)ให้อยูน่อกขอบเขต กำรปฏิบติัน้ีส่งผลให้เกิดกำรพฒันำเหตุผลในกำรเขำ้สู่ พื้นท่ีคุม้ครอง ดว้ยโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

แบบใหม่โดยพิจำรณำจำกค่ำใชจ่้ำยและภำระผูกพนัท่ีเกิดข้ึนก่อนหนำ้น้ีกบัส่วนภำยนอกของระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  
2) พฒันำนโยบำยระดบัชำติเก่ียวกบักำรบุกรุกของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในพื้นท่ีคุม้ครอง หรือทำงเดินของสัตวป่์ำใน เขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) 

ส ำหรับทั้งอินเดียและเนปำล ปัจจุบนั ทั้งสองประเทศและรัฐ/เขตของแต่ละประเทศ 

มีแนวทำงแต่ไม่มีนโยบำยระดบัชำติท่ีจ ำเป็นตอ้งหลีกเลี่ยงเป็นมำตรกำรบรรเทำทุกขเ์บ้ืองตน้ บ่อยคร้ัง 
ภำยใตแ้รงกดดนัมหำศำลในกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น(LI) บำงโครงกำรมีแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดคือโดยสมคัรใจ 

ส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) นั้นไม่ไดถู้กรวมเขำ้ไวด้ว้ยกนั 

กำรมีขอ้ก ำหนดในกำรหลีกเลี่ยงตำมกฎหมำยหรือระเบียบขอ้บงัคบัอำจเป็นกำรท่ีดีท่ีสุด  
3) กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBAs) ท่ีมีเสถียรภำพหลกัในกำรประเมินผลก ำไร (หรือขำดทุน) 

ทำงเศรษฐกิจในระยะยำวจำกกำรลงทุนส ำหรับมำตรกำรป้องกนัของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 

ส่ิงน้ีจะช่วยให้กำรปฏิบติัในปัจจุบนัน้ีดีข้ึน ในพื้นท่ีซ่ึงกำรใชม้ำตรกำรบรรเทำผลกระทบท่ีมีบทบำทในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำถือเป็นเพียงค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ 
ของโครงกำรพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) นอกจำกน้ี องคป์ระกอบเฉพำะอยำ่งหน่ึงของกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBA) 
ท่ีไดรั้บควำมทำ้ทำยคือกำรประเมินมูลค่ำบริกำรของระบบนิเวศ (เช่น Ghosh et al., 2016) ซ่ึงยงัคงเป็นแนวปฏิบติัท่ีจ ำกดัเก่ียวกบัแผนโครงกำรพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

หรือโครงกำรในเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL)  

 

เขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) ให้โอกำสในกำรเปลี่ยนอุปสรรคของมำตรกำรปกป้องของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ให้เป็นโอกำสในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 

แต่ยงัคงมีช่องว่ำงท่ีส ำคญัในระหว่ำงกำรพฒันำและด ำเนินกำรโครงกำร 

ช่องว่ำงมกัเกิดข้ึนจำกกำรมอบหมำยหนำ้ท่ี โดยทัว่ไป วงจรชีวิตของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) จะเก่ียวขอ้งกบัหลำยขั้นตอน รวมถึงกำรเร่ิมโครงกำร, 
กำรศึกษำควำมเป็นไปได,้ กำรจดัแนวเส้นทำงเบ้ืองตน้, กำรประเมินส่ิงแวดลอ้มและกำรอนุมติัดำ้นส่ิงแวดลอ้ม, กำรท ำสัญญำ, กำรออกแบบ, กำรก่อสร้ำง 
และกำรตรวจสอบติดตำมผล แต่ละขั้นตอน น ำโดยผูด้ ำเนินกำรท่ีแตกต่ำงกนั กล่ำวคือ ผูเ้ช่ียวชำญของรัฐบำลที่แตกต่ำงกนั, นกักำรเงิน 

หรือบริษทัวิศวกรรมภำคเอกชนหรือท่ีปรึกษำดำ้นกำรวำงแผนท่ีแตกต่ำงกนั ขั้นตอนเหล่ำน้ี 
ยงัคงเก่ียวเน่ืองกนัและมกัจะมีกำรขำดเช่ือมโยงจำกขั้นตอนหน่ึงไปยงัขั้นตอนถดัไป 
ข้ึนอยูก่บักำรตดัสินใจในกำรออกแบบและผูด้ ำเนินกำรท่ีรับผิดชอบในกำรจดัหำกำรป้องกนัท่ีเพียงพอ บ่อยคร้ังท่ี 
ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นสัตวป่์ำเขำ้ร่วมในช่วงทำ้ยกระบวนกำรออกแบบ แทนท่ีจะเขำ้ร่วมในช่วงเร่ิมโครงกำร กำรพฒันำกำรประสำนงำนหลำยภำคส่วนขำ้มเขตอ ำนำจศำล 
รวมถึงพรมแดนของประเทศ ตลอดแต่ละขั้นตอนของโครงกำรเป็นส่ิงส ำคญั ส่ิงน้ีควรเกิดข้ึน โดยไม่มีกำรค ำนึงกบัผูม้ีส่วนรับผิดชอบหลกัในแต่ละขั้นตอน 
และจะช่วยให้มำตรกำรปกป้องของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ไดรั้บกำรพฒันำและด ำเนินกำรอยำ่งรำบร่ืนย่ิงข้ึน 

 

ในอินเดีย กำรลงทุนภำคเอกชนในโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มข้ึนและลดลงในช่วง 15 ปีท่ีผ่ำนมำ เมื่อไม่นำนมำน้ี 

รัฐบำลอินเดียไดเ้ร่ิมเพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนในกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน และปัจจุบนัไดก้ลำยเป็นผูใ้ห้ทุนสนับสนุนรำยใหญ่ท่ีสุดส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน 

กำรลงทุนภำคเอกชนเพื่อกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนจ ำกดัเฉพำะโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำในประเทศเนปำล โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ขนำดใหญ่ทั้งหมด 

รวมทั้งทำงถนน (ทำงหลวงเชิงยทุธศำสตร์ เขต และทอ้งถิ่น) และทำงรถไฟไดรั้บทุนจำกรัฐบำลเนปำล 

ขณะท่ีถนนระดบัตติยภูมิและถนนระดบักลำงขนำดกลำงไดรั้บทุนจำกรัฐบำลระดบัจงัหวดัหรือระดบัทอ้งถิ่น(Gurung, 2005) สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 

ก ำลงัเพิ่มกำรสนบัสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนในเนปำล 
 

แหล่งเงินทุนทั้ง 3 แห่งของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในเนปำลและอินเดีย (ไดแ้ก ่รัฐบำลระดบัชำติ รัฐบำลทอ้งถิ่น และสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 

ควรประสำนงำนและปรับมำตรฐำนส ำหรับมำตรกำรปกป้องของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 

เพื่อให้น ำไปใชอ้ยำ่งต่อเน่ืองในเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL)  
 

คณะกรรมกำร Kelkar ไดแ้นะน ำให้จดัตั้งสถำบนัท่ีอุทิศให้กบักำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในระดบักลำง 
สถำบนัดงักล่ำวจะให้ขอ้มูที่เขำ้ถึงไดง้่ำยและขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยำกรธรรมชำติ, ทรัพยำกรธรรมชำติ, ปัญหำทำงระบบนิเวศ, ท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญั และสัตวป่์ำ 
เน่ืองจำกขอ้มูลน้ีไม่ค่อยจะมีในโดเมนสำธำรณะ เพื่อใชใ้นกำรวำงแผนและโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) นอกจำกน้ี 

คณะกรรมกำรยงัจดัท ำขอ้สนบัสนุนส ำหรับส ำนกัหักบญัชีส่วนกลำงและแพลตฟอร์มควำมรู้ ท่ีให้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีและทำงวิทยำศำสตร์เก่ียวกบัสัตวป่์ำ, ระบบนิเวศ, กำรออกแบบ 

และแนวทำงกำรวำงแผน นอกเหนือจำกแหล่งขอ้มูลท่ีมีประโยชน์อื่น ๆ 
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ส ำหรับกำรด ำเนินกำรมำตรฐำนส ำหรับมำตรกำรปกป้องของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI)(Department of Economics Affairs Ministry of Finance, 
2015) เขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) เนน้ย  ้ำถึงควำมจ ำเป็นส ำหรับแพลตฟอร์มขอ้มูลแบบรวมศูนยแ์ละส ำนกัหักบญัชีส ำหรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อให้มำตรกำรปกป้องของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ท่ีมีขอ้มูลครบถว้นและไดรั้บกำรออกแบบอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 

แนวทำงปฏิบติัในปัจจุบนัส ำหรับกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ทั้ง 2 ดำ้นของพรมแดนระหว่ำงประเทศในเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) 

บ่งช้ีถึงควำมจ ำเป็นในกำรปรับปรุง กำรอนุญำตดำ้นส่ิงแวดลอ้ม/สัตวป่์ำส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และปรับปรุงคุณภำพของกำรประเมินส่ิงแวดลอ้ม 
กำรวำงแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในระดบัภูมิทศัน์ มำกกว่ำส ำหรับแต่ละโครงกำร จะปรับปรุงกำรประเมินสัตวป่์ำและขอ้ก ำหนดในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 

กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัและกำรประสำนงำนท่ีดีข้ึนของกำรล ำดบัควำมส ำคญัของรัฐบำลระดบัชำติและระดบัทอ้งถิ่น ส ำหรับกำรปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(LI) ก็เป็นส่ิงจ ำเป็นเช่นกนั  

อินเดียและเนปำลมีกระบวนกำรตดัสินใจขององคก์รหลำยชั้น โดยมีกรอบกำรท ำงำนบำงส่วนในระดบัชำติและส่วนอื่น ๆ ในระดบัส่วนรำชกำรจงัหวดั 
กำรไม่จดัล ำดบัควำมส ำคญัและกลไกในระดบักลำงและระดบัทอ้งถิ่นอำจท ำให้ไม่สำมำรถจดักำรกบัผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ต่อสัตวป่์ำไดอ้ยำ่งเพียงพอ ผลกระทบของเครือข่ำยทำงหลวงของรัฐและถนนสำยอื่น ๆ 
ในระดบัหมู่บำ้นท่ีมีขนำดใหญ่นั้นเป็นส่วนเสริมของระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) หลกัของเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) 

ดงันั้นจึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งวำงแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนในระดบัภูมิทศัน์, ทัว่ทั้งระบบนิเวศ เพื่อรวมและจดักำรกบัผลกระทบสะสม  
 

กำรฝึกอบรมส ำหรับบุคลำกรดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนและหน่วยงำนอนุรักษใ์นระดบัรัฐและรัฐบำลทอ้งถิ่น ผูท่ี้รับผิดชอบกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
และกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) มีควำมส ำคญัอยำ่งย่ิง นอกจำกน้ี 

ยงัตอ้งพฒันำกระบวนกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพื่อให้เจำ้หนำ้ท่ีท ำงำนร่วมกนัอยำ่งใกลชิ้ดกบัผูเ้ช่ียวชำญทำงเทคนิคและท่ีปรึกษำท่ีมีประสบกำรณ์ 
ขีดควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และหน่วยงำนอนุรักษ,์ ผูใ้ห้ทุน, วิศวกร 

และผูว้ำงแผนกำรขนส่งจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรปรับปรุงส ำหรับทั้งกำรวำงแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
และกำรน ำมำตรกำรปกป้องของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ไปปฏิบติั สำมำรถเพิม่ขีดสำมำรถสำมำรถเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) 
ให้ประสิทธิภำพมำกข้ึนได ้ดว้ยกำรฝึกอบรมและกำรประสำนงำนดำ้นก ำลงัคน โดยเฉพำะในระดบัพื้นท่ี ทัว่ทั้ง 2 ประเทศและในทุกระดบัของรัฐบำล  
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กำรคน้พบท่ีส ำคญั 

1. กำรคน้พบท่ีส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถท่ีมีอยูแ่ละควำมตอ้งกำรในอนำคตของกลุ่มสมำชิกทั้งส่ี 

รัฐบำล 

• รัฐบำลเอเชียมีโอกำสท่ีจะปรับองคก์รและหน่วยงำนระดบัชำติของตนใหม่ 
เพื่อให้มีกำรประสำนควำมพยำยำมท่ีดีขึ้นและสำมำรถบรรลุพนัธกรณีของตนต่อป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน (SDGs) 
หลำยฉบบัและขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีอ่ืน ๆ ควำมพยำยำมเหล่ำน้ี เปิดโอกำศให้น ำเอำค ำช้ีแจงของ 
โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
รวมเขำ้ไวด้ว้ยกนัในระหว่ำงกำรร่วมมือกนัในอนำคตระหว่ำงผูม้ีบทบำทของรัฐบำลท่ีแตกต่ำงกนั  

• ผูต้อบแบบส ำรวจระบุว่ำ รัฐบำลเป็นผูม้ีบทบำทส ำคญัในระยะแรกของกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ผูต้อบแบบส ำรวจ 
ยงัช้ีให้เห็นถึงควำมยำกล ำบำกในกำรไดรั้บกำรพิจำรณำและควำมมุ่งมัน่ในกำรจดัหำกำรคุม้ครองสัตวป่์ำท่ีเพียงพอ 
ในช่วงตน้ของกำรพฒันำโครงกำร, ในระหว่ำงขั้นตอนกำรวำงแผน 

สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIS)   

• พบว่ำ สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) หลำยแห่ง มคีวำมสำมำรถภำยใน ในกำรจดักำรกบักำรปกป้องสัตวป่์ำดว้ยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น 
มำตรฐำนและแนวทำงปฏิบตัิ โดยไดม้ีกำรสนบัสนุนบำงควำมพยำยำมในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกลุ่มสมำชิกอื่น ๆ เช่น 
กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรท่ีเขำ้ร่วมโดยรัฐบำลและภำคอุตสำหกรรม แต่ส่ิงเหล่ำน้ีมกัจะเป็นแบบโครงกำรต่อโครงกำร 
พบว่ำสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) มีควำมกลมกลืนกบักำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
เพื่อรวมกำรอนุรักษแ์ละคุณค่ำของชุมชนไดดี้ขึ้น เช่น โดยกำรพฒันำกำรประเมินภูมิทศัน์ท่ีใหญ่ขึ้น (เช่น กำรประเมินส่ิงแวดลอ้มเชิงกลยทุธ์) 

• ธนำคำรพหุภำคขีองจีน (MDBs) และโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) ของจีน 
เพิ่งเร่ิมเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรจดักำรกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ซ่ึงในปัจจุบนั 
ส่วนใหญ่มกัพึ่งพำประเทศผูรั้บในกำรจ่ำยเงิน 
และด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำของตนเองและควำมพยำยำมในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้
นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI)  

ภำคอุตสำหรรม 

• กลุ่มสมำชิกในภำคอุตสำหกรรมตระหนกัดีถึงควำมส ำคญัของกำรปกป้องสัตวป่์ำและน ำวิธีกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัควำมส ำคญัมำใช้ 
อยำ่งไรก็ตำม 
บริษทัก่อสร้ำงและท่ีปรึกษำของบริษทัเหล่ำน้ีไดรั้บกำรฝึกอบรมไม่เพียงพอในกำรเลือกและออกแบบมำตรกำรบรรเทำผลกระทบท่ีมีประสิทธิผ
ลในกำรปกป้องสัตวป่์ำจำกโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  

• กำรปกป้องสัตวป่์ำจะด ำเนินกำรเป็นหลกัเมื่อกฎหมำยและขอ้บงัคบัก ำหนดให้ตอ้งมีมำตรกำรดงักล่ำว เน่ืองจำกในปัจจุบนัยงัไม่มีส่ิงจูงใจ 
ดงันั้นกำรน ำแนวทำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ไปปฏิบตัิโดยสมคัรใจและมำตรกำรป้องกนัอื่น ๆ 
โดยภำคอุตสำหกรรมจึงมีนอ้ยหรือขำดหำยไป  

• กำรตรวจสอบทัว่ทั้งเอเชียของเวบ็ไซตส์มำคมอุตสำหกรรม 23 แห่ง ท่ีเป็นตวัแทนของวิชำชีพดำ้นถนน กำรรถไฟ, พลงังำน 
และวิศวกรรมพบว่ำมขีอ้มูลเพยีงเล็กนอ้ยหรือเป็นศูนยเ์ก่ียวกบัโอกำสในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถของมำตรกำรป้องกนัของโครงกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) เช่น กำรฝึกอบรมพนกังำน (เสมือนหรือตวัต่อตวั), กำรสัมมนำผ่ำนเวบ็, ส่ิงพิมพ,์ 
แหล่งขอ้มูลทำงเทคนิคอื่น ๆ ค ำแถลงนโยบำย 
และกำรประชุมหรือกำรประชุมเก่ียวกบัมำตรกำรป้องกนัของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI)  
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องคก์รพฒันำเอกชน (NGOS) 

• องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) มคีวำมถ่ีต ่ำท่ีสุดของกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มองคส์มำชิก 4 กลุ่ม ในทั้ง 7 ขั้นตอนของกำรพฒันำโครงกำร 
ในกำรส ำรวจ องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
ระบุว่ำขณะน้ีองคก์รขำดโอกำสท่ีจะมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ส่วนใหญ่ 

• ในกำรส ำรวจ กลุ่มสมำชิกทั้งหมดยกเวน้องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ระบุว่ำองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
มีขีดควำมสำมำรถมำตรกำรป้องกนัของครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ระดบัสูง 
ควำมแตกต่ำงน้ีอำจเป็นผลมำจำกกำรรับรู้ ท่ีแมว้่ำองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) จะเป็นผูเ้ช่ียวชำญดำ้นสัตวป่์ำ 
แต่ยงัคงมีควำมจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรฝึกอบรมเฉพำะส ำหรับมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ท่ีเป็นสำขำใหม่ส ำหรับกำรสอบสวนโดยเฉพำะส ำหรับนกัชีววิทยำของทำงองคก์ร 

• กว่ำ 90 % ของผูต้อบแบบส ำรวจจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) จำกทัว่เอเชียพบว่ำกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
เป็นภยัคุกคำมต่อกำรอนุรักษสั์ตวป่์ำ และ 98% (จ ำนวน 53 จำก 54) 
ระบุว่ำตอ้งกำรกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มควำมเช่ียวชำญเก่ียวกยัมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  

2. กำรคน้พบเส้นทำงลดัท่ีตอ้งกำรกำรมีร่วมมือในวงกวำ้งจำกกลุ่มองคส์มำชิกหลำยกลุุ่ม 

• กลุ่มสมำชิกหลำยกลุ่มเสนอแนะว่ำสำมำรถปรับปรุงมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำได ้
หำกมีกำรมีส่วนร่วมมำกขึ้นระหว่ำงสมำชิกของกลุ่มต่ำง ๆ ในระหว่ำงกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) องคก์รพฒันำเอกชน 
(NGOs) แนะน ำว่ำ ควรสร้ำงขีดควำมสำมำรถพร้อม ๆ กนักบัสมำชิกจำกหลำย ๆ กลุ่ม  

• ผูต้อบแบบส ำรวจจ ำนวนมำกจำกกลุ่มสมำชิกไดร้ะบุถึง ควำมจ ำเป็นของแพลตฟอร์ม 
หรือท่ีเก็บขอ้มูลส่วนกลำงเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มสมำชิกทั้งหมด ส ำหรับกำรเขำ้ถึงขอ้มูลสัตวป่์ำท่ีมีคุณภำพสูง 
ขอ้มูลกำรวำงแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อื่น ๆ 
และขอ้มูลเก่ียวกบัมำตรกำรบรรเทำผลกระทบท่ีมีประสิทธิภำพและคุณลกัษณะกำรออกแบบอื่น ๆ 

3. กำรประเมินอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรป้องกนัสัตวป่์ำในกำรวำงแผนและโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

• กำรวำงแผนโครงกำรมกัมีขอ้บกพร่องหรือด ำเนินกำรไดไ้ม่ดีนกั 
ซ่ึงท ำให้ไม่สำมำรถรวมควำมตอ้งกำรของสัตวป่์ำและกำรคุม้ครองสัตวเ์หล่ำน้ีเขำ้กบักำรออกแบบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
และงบประมำณกำรบรรเทำผลกระทบไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

• กำรรวบรวม, กำรจดัเก็บ, กำรใช ้และกำรวิเครำะห์ขอ้มูลสัตวป่์ำส ำหรับกำรประเมินก่อนและหลงักำรก่อสร้ำงมกัขำดหำยไป 
หรือกำรรวบรวมขอ้มูลกำรตรวจสอบก่อนและหลงักำรก่อสร้ำงไดรั้บกำรออกแบบมำไม่ดี  

• กลุ่มสมำชิกระบุว่ำ เงินทุน, เจตจ ำนงทำงกำรเมือง, กำรสนบัสนุนจำกสถำบนั 
และกำรขำดควำมเช่ียวชำญเป็นอุปสรรคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกำรน ำมำตรกำรป้องกนัของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 
(WFLI) ไปปฏิบตัิ  

4. มีกำรอธิบำยสรุปขอ้ตกลงระหวำ่งประเทศท่ีบงัคบัใชแ้ละกฎหมำยระดบัประเทศท่ีมีศกัยภำพในกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำต่อไป 

• บทสรุปภำคผนวกดำ้นควำมสำมำรถและรำยงำนของขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีและกฎหมำยระดบัประเทศ (MEAs) 
ไดรั้บกำรระบุว่ำเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรปกป้องสัตวป่์ำส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ใน 5 ประเทศตวัแทน 
กำรวิจยัในอนำคตควรมุ่งเนน้ไปท่ีกำรประเมินว่ำกฎหมำยเหล่ำน้ีถูกน ำไปใชอ้ยำ่งไร, 
ประสิทธิผลของกฎหมำยและวิธีท่ีดีท่ีสุดในกำรปรับปรุงกฎหมำยเหล่ำน้ี 
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5. ภูมิทศัน์เขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) ของอินเดียและเนปำลเป็นโครงสร้ำงมหภำคของกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ขำ้มพรมแดน 

• กำรทบทวนภูมิประเทศของเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) พบว่ำมจีุดทำงแคบระดบัภูมิทศัน์ท่ีส ำคญั 2 ประกำร 
ในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ ไดแ้ก่ กำรประสำนงำนระหว่ำงแผนกท่ีไม่ดี และกำรขำดแพลตฟอร์มขอ้มูลส่วนกลำง 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคระดบัชำติเหมือนกบัของอินเดียและเนปำล  
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ค ำแนะน ำ 

• รัฐบำลเอเชียบำงแห่งไดริ้เร่ิมหน่วยงำนประสำนงำน, คณะท ำงำนระดบัมนัสมองระหว่ำงแผนก และรูปแบบอื่น ๆ 
ของกำรบูรณำกำรหลำยหน่วยงำนในขอ้ก ำหนดดำ้นส่ิงแวดลอ้มระดบันำนำชำติและระดบัชำติ แนวทำงน้ีควรขยำยไปสู่ประเทศอ่ืน ๆ 
ทัว่เอเชียเพื่อรวมค ำช้ีแจงของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
จำกทัว่โครงสร้ำงพื้นฐำนของรัฐบำลกลำงและระดบัจงัหวดัและหน่วยงำนอนุรักษ ์

• แต่ละประเทศในเอเชียควรประกำศใชก้ฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัเฉพำะส ำหรับกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
เพื่อให้ค  ำส่ังส ำหรับมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำไดรั้บอนุญำตและก ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน 

• ผูเ้สนอโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
จ ำเป็นตอ้งรวมกำรพิจำรณำและขอ้ก ำหนดส ำหรับมำตรกำรป้องกนัของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ไวใ้นขั้นตอนแรกสุดของกระบวนกำรพฒันำโครงกำร  

• สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) จ ำเป็นตอ้งจดัหำเงินทุนระยะยำวส ำหรับกลุ่มท่ีปรึกษำ/ผูถื้อประโยชน์ร่วมระดบัภูมิภำค 
เพื่อท ำงำนร่วมกบัทำงสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) และกลุ่มสมำชิกอื่น ๆ ท่ีรับผิดชอบกำรพฒันำโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ในเอเชียควบคู่ไปกบักำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้กลมกลืนกบักำรอนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

• ในปัจจุบนั มีช่องว่ำงมำกมำยในส่ิงท่ีทรำบกนัดีอยูแ่ลว้เก่ียวกบัผลกระทบของโครงกำรโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ต่อควำมหลำกหลำยของสำยพนัธุ์และระบบนิเวศในเอเชีย ตลอดจนประสิทธิภำพของกำรแกปั้ญหำท่ีอำจเกิดขึ้น เช่น 
มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ ดงันั้น สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
จึงจ ำเป็นตอ้งสร้ำงบทบญัญตัิดำ้นเงินทุนฉุกเฉินส ำหรับกำรด ำเนินกำรป้องกนัสัตวป่์ำและติดตำมประสิทธิภำพในงบประมำณโครงกำรโครงกำร
สร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)   

• ในอนำคต โครงกำรเส้นทำงสำยไหม (และโครงกำรริเร่ิมโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นระหว่ำงประเทศอ่ืน ๆ) 
และสถำบนัท่ีด ำเนินกำรควรจดัหำเงินทุนท่ีเพียงพอเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 
(WFLI) ทั้งภำยในและส ำหรับสมำชิกของกลุ่มสมำชิกต่ำง ๆ ในประเทศผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) 

• กำรฝึกอบรมบุคลำกร, คู่มือ และมำตรกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถอื่น ๆ 
เป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับภำคอุตสำหกรรมเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงควำมเช่ียวชำญท่ีจ ำเป็น ในกำรเลือกมำตรกำรบรรเทำโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมีประสิทธิภำพ 
และวิธีรวมเขำ้กบัแผน, กำรออกแบบ และงบประมำณของโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไดดี้ท่ีสุด   

• ส ำหรับมืออำชีพในภำคอุตสำหกรรมท่ีวำงแผนและสร้ำง โครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ในกำรเต็มใจและสมคัรใจเอ้ืออ ำนวนส่ิงเหล่ำน้ีไดแ้ก่ กำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ, 
เป็นท่ียอมรับของสำธำรณชนหรือรำงวลัส ำหรับควำมพยำยำมดงักล่ำว ควรไดรั้บกำรจดัตั้งขึ้นโดยสมำคมวิชำชีพและรัฐบำล  

• สมำคมภำคอุตสำหกรรมไดม้ีกำรพิจำรณำ ให้โอกำสท่ีเป็นไปไดใ้นกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 
(WFLI) แก่สมำชิกของทัว่ทั้งเอเชีย และเพือ่ใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลและกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรปกป้องสัตวป่์ำส ำหรับมืออำชีพท่ีวำงแผน, ออกแบบ 
และสร้ำงทำงถนน ทำงรถไฟ และสำยไฟฟ้ำ 

• ผูเ้สนอโครงกำรโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ควรร่วมมือบ่อยขึ้นกบัทั้งองคก์รอนุรักษแ์ละองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ในชุมชน 
เพื่อใชป้ระโยชน์จำกควำมเช่ียวชำญดำ้นสัตวป่์ำของพวกเขำ 
และรับรองว่ำพวกเขำจะไดรั้บเชิญให้เขำ้ร่วมงำนกิจกรรมสร้ำงขีดควำมสำมำรถมำตรกำรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่
อสัตวป่์ำ (WFLI) 
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• องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) จ ำเป็นตอ้งร่วมมือกบัผูเ้สนอโครงกำรโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และผูใ้ห้ทุน 
เพื่อปรับปรุงกำรใชแ้ละกำรรวมเอำขอ้มูลสัตวป่์ำและควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรวิเครำะห์ของพวกเขำในกำรพฒันำโครงกำรโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเ
ชิงเส้น (LI) ทั้ง 7 ขั้นตอน  

• ควรเสนอโอกำสในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถท่ีเพิ่มขึ้นให้กบัสมำชิกของชุมชนองคก์รพฒันำเอกชน (NGO) 
เพื่อช่วยให้สมำชิกเขำ้ใจมำตรกำรกำรป้องกนัของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ท่ีมีประสิทธิผลไดดี้ขึ้น 

• กำรฝึกอบรมร่วมของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) และควำมพยำยำมในกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถอื่น ๆ 
ควรจดัขึ้นระหว่ำงกลุ่มสมำชิกต่ำง ๆ เพื่อให้โอกำสในกำรน ำผูถื้อประโยชน์ร่วมมำรวมกนั 
เพื่อช้ีแจงบทบำทของตนในกำรพฒันำโครงกำรโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ให้ดียิ่งขึ้น 
และปรับปรุงกำรประสำนงำนและกำรท ำงำนร่วมกนั  

• กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร (Workshops), กำรทศันศึกษำ, กำรสัมมนำทำงเวบ็ และควำมพยำยำมในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถอื่น ๆ 
ของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ควรไดรั้บกำรพฒันำส ำหรับกลุ่มสมำชิกหลำยกลุ่มและมีกำรเขำ้ร่วมของผูถื้อผลประโยชน์ร่วมท่ีหลำกหลำย  

• รัฐบำลและผูพ้ฒันำโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และผูเ้สนอโครงกำร 
ควรสนบัสนุนกำรจดัตั้งและกำรบ ำรุงรักษำขอ้มูลโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ระดบัชำติและหรือระดบัภูมิภำคและแพลตฟอร์มกำรแบ่งปันขอ้มูลท่ีสำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยสำธำรณะ 

• ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถจ ำเป็นตอ้งฝึกอบรมผูว้ำงแผนและท่ีปรึกษำดำ้นโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ให้ดีขึ้นเพื่อระบุและตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของสำยพนัธุ์ท่ีหลำกหลำยท่ีมีอยูใ่นภูมิทศัน์ของโครงกำรโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้
น (LI) ในเอเชีย  

• ควำมพยำยำมในกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพจ ำเป็นตอ้งจดัให้มีกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรพฒันำผูป้ฏิบตัิงำนโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ในเอเชีย ซ่ึงอธิบำยถึงแนวทำงปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดระดบัสำกล ส ำหรับกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ขอ้มูลสัตวป่์ำ 

• จ ำเป็นตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงทัว่ไปในภำคโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับมำตรกำรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 
(WFLI) อยำ่งเต็มท่ีมำกขึ้น และเพื่อจดัระเบียบควำมตอ้งกำรของสัตวป่์ำในแผนโครงกำร, กำรออกแบบ และกำรด ำเนินงำน 

• จ ำเป็นตอ้งมีกำรทบทวนและวิเครำะห์ในอนำคตส ำหรับแต่ละประเทศในเอเชีย 
เพื่อก ำหนดบทบญัญตัิท่ีมีอยูใ่นกฎหมำยระดบัชำติท่ีให้แนวทำงในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรกำรป้องกนัของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเ
ป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
และเพื่อให้ค  ำแนะน ำส ำหรับวิธีกำรส่ือสำรท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำเพิ่มเติมท่ีอำจรวมอยูใ่นควำมพยำยำมทำงกฎหมำยในอนำคต 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำน 

• กำรจดัหำแนวทำงแกไ้ขท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรป้องกนัของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสั
ตวป่์ำ (WFLI) ท่ีง่ำยขึ้นในระดบัประเทศจะช่วยบรรเทำทุกขใ์ห้กบัโครงกำรภูมิทศัน์ในทอ้งถ่ิน 
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และโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 

กำรคน้หำฐำนขอ้มูลนั้นจะแคบลง โดยกำรใชค้  ำศพัทท์ัว่ไปและขอบเขตกำรใชง้ำน ในขณะท่ีตอบรับเป็นไปไดข้องผลลพัธ์ท่ีเหมือนกนั (โดยเฉพำะทำงถนน 
ทำงรถไฟ และกำรส่งผ่ำน) ตำมล ำดบัของ "ตวักรอง" ท่ีก ำหนดไวล่้วงหนำ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ตวักรองท่ีก ำหนดไวล่้วงหนำ้ถูกเลือกทีละรำยกำร 
a. กำรพฒันำกำรเกษตรและชนบท 

b. พลงังำน 

c. สภำวะแวดลอ้มโดยทัว่ไป 
d. ป่ำไม ้
e. ผืนดินและดิน 

f. น ้ำ 
g. สัตวป่์ำและระบบนิเวศน์ 

2. ตวักรองคียเ์วิร์ดเลือกทีละรำยกำร ท่ีมีกำรก ำหนดไวล่้วงหนำ้ 
a. ธุรกิจ, ภำคอุตสำหกรรม, บริษทั 
b. ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
c. กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
d. กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
e. กำรวำงแผนส่ิงแวดลอ้ม 
f. กำรจดักำรแบบบูรณำกำร 
g. กำรวำงแผนกำรใชท่ี้ดิน 

h. นโยบำย/กำรวำงแผน 

i. กำรแบ่งเขต 
3. ตวักรองท่ีก ำหนดล่วงหนำ้ท่ีเลือกพร้อมกนัได ้

a. กฎหมำย 
b. เบ็ดเตล็ด 
c. กฎขอ้บงัคบั 

ผลลพัธ์ไดรั้บกำรประเมินตำมควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์  

• ไม่รวม: ผลลพัธ์ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักำรอนุรักษช์นิดพนัธุ์ ระบบนิเวศ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

และโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) (โดยเฉพำะทำงถนน ทำงรถไฟ และกำรส่งพลงังำน) 

• ละเวน้: ผลลพัธ์ท่ีซ ้ ำกนั  

• หมำยเหตุ: พบกฎหมำย ขอ้บงัคบั นโยบำยและอื่น ๆ เพิ่มเตมิ 
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ภำคผนวก ข แบบสอบถำมเก่ียวกบักำรอนุรักษแ์ละเอกสำรฉบบัเขียน 

(บทน ำ) เรำตอ้งกำรขอบคุณส ำหรับกำรประชุมกบัเรำผ่ำนทำงโปรแกรม Zoom 
เพื่อท่ีเรำจะไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัองคก์รของคุณและควำมสำมำรถในกำรจดักำรกบัขอ้กงัวลดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเมื่อเผชิญกบัโครงสร้ำงพื้นฐ
ำนเชิงเส้น (LI) ท่ีก ำลงัขยำยตวัอยำ่งรวดเร็วของเอเชีย เรำรู้ว่ำมีโครงสร้ำงพื้นฐำนหลำยประเภท แต่โครงกำรน้ีเนน้เฉพำะถนน ทำงรถไฟ และสำยไฟฟ้ำ 

เรำหวงัว่ำคุณจะมีเวลำทบทวนเอกสำรบรรยำยสรุปของหน่วยงำน USAID ท่ีเรำส่งให้คุณทำงอีเมล ์ เอกสำรอธิบำยฉบบัยอ่เก่ียวกบัโครงกำร 
กำรสัมภำษณ์องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ระหว่ำงประเทศเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหน่ึงของงำนกำรประเมินขีดควำมสำมำรถส ำหรับโครงกำรน้ี 
เรำก ำลงัประเมินคณะรัฐมนตรี, หน่วยงำนโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และหน่วยงำนทรัพยำกรธรรมชำติ ระดบัชำติ 
ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนและผูบ้ริจำคท่ีให้ทุนแก่โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และนกัพฒันำภำคเอกชน ไดแ้ก่ 
กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม, บริษทัวิศวกรรม, บริษทัท่ีปรึกษำ, กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) 
และนกัวำงแผนกำรขนส่ง และสมำคมวิชำชีพของกลุ่มเหล่ำน้ีทั้งหมด 

วตัถุประสงคข์องแบบสอบถำมคือ เพื่อก ำหนดควำมสำมำรถท่ีองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
ในปัจจุบนัตอ้งจดักำรกบัขอ้กงัวลของแผนงำนและโครงกำรของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
และเพื่อท ำควำมเขำ้ใจว่ำองคก์รดงักล่ำวไดรั้บกำรฝึกอบรมหรือไม่ และไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัมำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อยำ่งไร  

เรำมีค  ำถำม 7 ขอ้ ซ่ึงหลำยค ำถำมเป็นแบบปรนยั ในขณะท่ีค ำถำมอื่น ๆ เป็นแบบปลำยเปิดมำกกว่ำ โดยค ำถำมแบบปรนยั เรำจะอ่ำนตวัเลือกต่ำง ๆ ให้คุณ 
จำกนั้นเรำยินดีให้ค  ำอธิบำยเพิ่มเติมเก่ียวกบัค ำตอบของคุณ  เรำหวงัว่ำจะใชเ้วลำประมำณ 30 นำทีเท่ำนั้น 

ก่อนท่ีเรำจะด ำเนินกำรต่อ คุณมีค  ำถำมใดเก่ียวกบัโครงกำร, องคก์รของเรำ หรือวตัถุประสงคข์องกำรสัมภำษณ์น้ี ใช่หรือไม่? 

เยี่ยม งั้นมำเร่ิมกนัท่ีค  ำถำมท่ี 1 

ค ำถำมที ่1 คุณรู้สึกว่ำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เป็นภยัคุกคำมต่อกำรอนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพใช่หรือไม่? และถำ้เป็นเช่นนั้น 
กำรจดักำรกบัภยัคุกคำมน้ีจดัอยูใ่นอนัดบัใดในประเด็นกำรอนุรักษส์ ำหรับองคก์รของคุณ? 

A. โครงกำรอนุรักษ ์3 อนัดบัแรกของเรำ ท่ีมีล ำดบัควำมส ำคญัสูงสุด   

B. 10 อนัดบัประเด็นส ำคญัส ำหรับโครงกำรอนุรักษข์องเรำ  

C. เรำจดักำรกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เป็นรำยกรณีเท่ำนั้น 

D. หำกไม่ใช่ควำมเส่ียงท่ีเร่งด่วน ให้น ำทรัพยำกรท่ีจ ำกดัขององคก์รเรำไปไวท่ี้อื่นดีท่ีสุด 

ค ำถำมที ่2 จ ำนวน 28 ประเทศในเอเชียท่ีเป็นจุดสนใจของโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นส ำหรับเอเชีย (LISA ) ของเรำ 
มีประเทศใดบำ้งท่ีอยูใ่นโครงกำรอนุรักษข์องคุณ?  

ค ำถำมที ่2.1 ประเทศใดบำ้งในช่วง 5 ปีท่ีผ่ำนมำท่ีโครงกำรอนุรักษข์องคุณมีส่วนร่วมในโครงกำรหรือแผนของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น? 

ค ำถำมที ่3 ปัจจุบนัองคก์รของคุณตอ้งมคีวำมสำมำรถมำกเพียงใด ในกำรจดักำรผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ?  

A. ไดม้ีกำรเสียสละน ำแผนงำนเต็มรูปแบบมำใชก้บัประเด็นน้ี 

B. มีพนกังำนส่วนบุคคลหรือพนกังำนท่ีท ำงำนเก่ียวกบัประเด็นน้ี 

C. จดักำรดว้ยแผนงำนอื่น ๆ แต่ไม่มีผูเ้ช่ียวชำญดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

D. อื่น ๆ  

ค ำถำมที ่4 เมื่อโครงกำรอนุรักษห์รือเจำ้หนำ้ท่ีโครงกำรของคุณตอ้งเผชิญกบัปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) คุณมีทำงเลือกอะไรบำ้ง?  
ค ำถำมใช่หรือไม่ใช่ ส ำหรับตวัเลือกต่อไปน้ี 

ขีดควำมสำมำรถภำยใน 
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A. เรำมีผูเ้ช่ียวชำญดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในแผนงำนเอเชียอยู่แลว้  

B. เรำพำผูเ้ช่ียวชำญจำกองคก์รของ หรือจำกนอกแผนงำนเอเชีย 
C. เรำสนบัสนุนให้พนกังำนของเรำเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบักำรออกแบบ/กำรน ำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ไปใช ้
D. เรำจำ้งพนกังำนใหม่ท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  

ขีดควำมสำมำรถภำยนอก 
A. เรำจำ้งท่ีปรึกษำชัว่ครำวท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
B. เรำว่ำจำ้งพนัธมิตรองคก์รพฒันำเอกชน(NGOs) ท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

C. เรำว่ำจำ้งพนัธมิตรท่ีไม่ใช่องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ค ำถำมที ่5 ในอนำคต 
คุณคิดว่ำแผนงำนในเอเชียของคณุสำมำรถสร้ำงควำมสำมำรถในกำรจดักำรกบัขอ้กงัวลดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพส ำหรับแผนงำนและโครงกำรโครง
สร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไดดี้ท่ีสุดอยำ่งไร? ค ำถำมใช่หรือไม่ใช่ ส ำหรับตวัเลือกต่อไปน้ี 

A. พฒันำแผนงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) หรือขยำยแผนงำนท่ีมีอยู่ 

B. จำ้งผูเ้ช่ียวชำญดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในต ำแหน่งพนกังำนในอนำคต 

C. เพิ่มควำมเช่ียวชำญดำ้นเทคนิคของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ส ำหรับพนกังำนปัจจุบนั แต่ไม่มีต ำแหน่ง โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) โดยเฉพำะ 

D. พยำยำมพฒันำขีดควำมสำมำรถมำกข้ึน เพื่อให้มีส่วนร่วมและมีอิทธิพลต่อหน่วยงำนดำ้นกำรขนส่งและพลงังำน และผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจ 

E. พยำยำมพฒันำขีดควำมสำมำรถมำกข้ึน เพื่อให้มีส่วนร่วมและโนม้นำ้วธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแบบพหุภำคี (MDBs) และผูใ้ห้ทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

รำยอื่น ๆ  

F. พยำยำมพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วมกบัชุมชน/ผูถ้ือผลประโยชน์ร่วม ท่ีเผชิญกบัโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ค ำถำมที ่6 องคก์รของคุณสนใจท่ีจะเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรจดักำรผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพใช่หรือไม?่ ถำ้ใช่  ตวัเลือกใดต่อไปน้ีท่ีคุณคดิว่ำน่ำสนใจท่ีสุดส ำหรับแผนงำนของคุณ (3 อนัดบัแรก)  

A. กำรสัมมนำผ่ำนเว็บ เป็นกำรฝึกอบรมระยะสั้น 1 ชัว่โมง (ออนไลน์) 

B. กำรประชุมเชิงปฎิบติักำร(Workshops) เป็นกำรอบรมหลำยวนัพร้อมทศันศึกษำ 

C. หลกัสูตรระดบัมหำวิทยำลยัออนไลน์ (พร้อมหน่วยกิตกำรศึกษำต่อเน่ือง หรือระดบัประกำศนียบตัร) 

D. คลงัขอ้มูลส่วนกลำงท่ีมีห้องสมุดออนไลน์ กรณีศึกษำท่ีหลำกหลำย, หลกักำรออกแบบ ฯลฯ 

E. คู่มือ แนวทำง หรือเอกสำรอื่น ๆ เก่ียวกบักำรออกแบบ ขอ้มูลจ ำเพำะ 

และแนวทำงกำรก่อสร้ำงในกำรปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) (เช่น กำรขำ้มทำงของสัตวป่์ำในมิติต่ำง ๆ, 

ขนำดของทำงขำ้มส ำหรับชนิดพนัธุ์เฉพำะ, ชนิด และควำมถี่ของโครงสร้ำงส ำหรับอนุกรมวิธำนท่ีแตกต่ำงกนั เป็นตน้) 

F. อื่น ๆ  

ค ำถำมที ่7 คุณมีแนวคิดอ่ืนใดอีกบำ้งส ำหรับแนวทำงท่ีดีท่ีสุดในกำรสร้ำงควำมสำมำรถของมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ส ำหรับชุมชนองคก์รพฒันำเอกชน (NGO) ในเอเชีย? 

ขอขอบคุณท่ีสละเวลำและแบ่งปันควำมคดิของคุณกบัเรำ 
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ภำคผนวก ค กำรส ำรวจทำงอิเล็กทรอนิกส์ขององคก์รพฒันำเอกชน (NGOS) 

ท่ีท ำงำนเพื่อจดักำรกบัผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในเอเชีย 

(บทน ำ)ศูนยอ์นุรักษภ์ูมิทศัน์ขนำดใหญ่ก ำลงัด ำเนินงำนเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจกำรปฎิบตัิงำนขององคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ในเอเชีย 
ในกำรด ำเนินกำรป้องกนัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีกล่ำวถึงกำรพฒันำและกำรขยำยตวัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) โดยเฉพำะทำงถนน ทำงรถไฟ 
และสำยไฟฟ้ำ  

กำรตอบกลบัแบบส ำรวจน้ีจะไม่มีกำรระบุช่ือ กำรเขำ้ร่วมตอบแบบส ำรวจน้ีเป็นไปโดยสมคัรใจและไมม่ีกำรเสนอค่ำตอบแทนส ำหรับกำรเขำ้ร่วม 
ขอบคุณส ำหรับควำมช่วยเหลือของคุณ 

1. องคก์รของคุณมีช่ือว่ำอะไร? 

__________________________________ 
2. องคก์รของคุณอยูใ่นหมวดหมู่ใด? (เลือกมำ 1 หมวดโดยพิมพ ์X ท่ีบรรทดั) 

องคก์รพฒันำเอกชนแห่งชำติ (National NGOs) 

__องคก์รพฒันำเอกชนระหว่ำงประเทศ (International NGOs) 

__หน่วยงำนของรัฐ 
__ภำคเอกชน 

__อื่น ๆ (โปรดระบุ): ______________ 

3. องคก์รของคุณตั้งอยูท่ี่ประเทศใด 
_________________________________________ 
4. องคก์รของคุณใหญแ่คไ่หน? (จ ำนวนพนกังำน) (เลือกหน่ึงหมวดโดยพิมพ ์X ท่ีบรรทดั) 

__ นอ้ยกว่ำ 5 คน 

__ 6-10 คน 

__ 11-25 คน 

__ 26-50 คน 

__ 50-100 คน 

__ 101-500 คน 

__ มำกกว่ำ 500 คน 

5. คุณคิดว่ำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) (ทำงถนน ทำงรถไฟ และสำยไฟฟ้ำ) 

เป็นภยัคุกคำมต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในประเทศของคุณใช่หรือไม่? (เลือกหน่ึงตวัเลือกโดยพิมพ ์X บนบรรทดั) 

__ใช่ 
__ไม่ใช่ 

6. กำรท ำงำนเพื่อลดผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเป็นล ำดบัควำมส ำคญัส ำหรับองคก์รของคุณใช่หรือไม่? 

(เลือกหน่ึงตวัเลือกโดยพิมพ ์X บนบรรทดั) 

__ใช่ 
__ไม่ใช่ 

7. องคก์รของคุณมีกำรจดัสรรพนกังำน (นอกเวลำหรือเต็มเวลำ) เพื่อจดักำรกบัผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสัตวป่์ำใช่หรือไม่? 

(เลือกหน่ึงตวัเลือกโดยพิมพ ์X บนบรรทดั) 

__ใช่ 
__ไม่ใช่ 

A. ถำ้ใช่ มีพนกังำนก่ีคนท่ีท ำงำนเก่ียวกบัประเด็นน้ี? (เลือกหน่ึงตวัเลือกโดยพิมพ ์X บนบรรทดั) 

__ 1 คน 

__ 2-5 คน 

__ 6-10 คน 

__ 11-50 คน 

__ 51-100 คน 

__ มำกกว่ำ 100 คน 
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B. ถำ้ใช่ รูปแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนใดท่ีพวกเขำท ำงำน (สำมำรถตอบไดม้ำกกว่ำหน่ึงตวัเลือกขึ้นไป โดยพมิพ ์X บนบรรทดั) 

__ทำงถนน 

__ทำงรถไฟ 

__สำยไฟฟ้ำ 

8. องคก์รของคุณเผชิญกบัอุปสรรคในกำรท ำงำนเก่ียวกบั โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) หรือประเด็นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอยำ่งไร? 

(สำมำรถตอบไดม้ำกกว่ำหน่ึงตวัเลือกขึ้นไป โดยพมิพ ์X บนบรรทดั) 

__ไม่ใช่ส่ิงส ำคญัส ำหรับองคก์รของเรำ 
__บุคลำกรไม่เพียงพอ 
__ขำดควำมรู้ 
__ ขำดเงินทุน 

__อื่น ๆ (โปรดระบุ): ______________ 

9. องคก์รของคุณสนใจเขำ้ร่วมกำรฝึกอบรม/กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรเก่ียวกบันโยบำย/กำรวำงแผน/กำรออกแบบ/กำรลดผลกระทบ/กำรตรวจสอบส ำหรั

บโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ใช่หรือไม่? (เลือกหน่ึงตวัเลือกโดยพิมพ ์X บนบรรทดั 

น่ีไม่ใช่ขอ้ผูกมดัที่จะเขำ้ร่วมกำรฝึกอบรมแต่อยำ่งใด) 

__ใช่ 
__ไม่ใช่ 

A. ถำ้ใช่ คุณอยำกเรียนรู้อะไรมำกท่ีสุดระหว่ำงกำรฝึกอบรมหรือกำรประชุมเชิงปฎิบตัิกำร (Workshop) 

(สำมำรถตอบไดม้ำกกว่ำหน่ึงตวัเลือกขึ้นไป โดยพมิพ ์X บนบรรทดั) 

__ นโยบำล 
__ วำงแผนงำน 

__ กำรออกแบบ 

__ กำรบรรเทำ 
__ กำรติดตำมสังเกตุกำรณ์ 

__อื่น ๆ (โปรดระบุ): ______________ 

10. องคก์รของคุณเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ำย พนัธมิตร หรือคณะท ำงำนประเภทอื่น ๆ ท่ีพูดคยุเก่ียวกบัผลกระทบของ โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ต่อสัตวป่์ำใช่หรือไม่? (เลือกตวัเลือกโดยพมิพ ์X บนบรรทดั) 

__ใช่ 
__ไม่ใช่ 

A. ถำ้ใช่ โปรดอธิบำยเครือข่ำย/แนวร่วม/คณะท ำงำนและขอบเขต (เช่น ภูมิประเทศท่ีมุ่งเนน้ จ ำนวนกลุ่ม ฯลฯ) 

_______________________________________ 
11. คุณรู้จกัองคก์รอื่นใดในประเทศของคุณ ท่ีก ำลงัด ำเนินกำรแกไ้ขผลกระทบของทำงถนน ทำงรถไฟ 

หรือสำยไฟฟ้ำต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพใช่หรือไม่? กรุณำระบุรำยกำรดำ้นล่ำง 

_________________________________________________________________ 
12. คุณยินดีท่ีจะไดรั้บกำรติดต่อเก่ียวกบัค ำตอบของคุณใช่หรือไม่? 
__ใช่ 
__ไม่ใช่ 

A. ถำ้ใช่ โปรดระบุช่ือและอีเมลของคุณ 

_________________________________________________________________ 
13. ควำมคิดเห็นเพิม่เตมิ 
_________________________________________________________________ 
ขอขอบคุณท่ีสละเวลำกรอกแบบส ำรวจของเรำ 
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ภำคผนวก ง แบบส ำรวจขีดควำมสำมำรถมำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นส ำหรับเอเชีย (LISA)  

LISA คืออะไร? “Linear Infrastructure Safeguards in Asia (LISA)” เป็นโครงกำรท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจำกหน่วยงำน USAID 

ท่ีท ำงำนเพื่อแจง้โครงกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรปกป้องสัตวป่์ำเมื่อสร้ำงหรือขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในโครงกำรน้ี ศูนยอ์นุรักษภู์มิทศัน์ขนำดใหญ่ 
ก ำลงัประเมินประเด็นดำ้นขีดควำมสำมำรถในกำรปกป้องสัตวป่์ำในระหว่ำงกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

เหตุใดจึงท ำแบบส ำรวจน้ี? เรำขอเชิญคุณเขำ้ร่วมในกำรส ำรวจน้ี 
เพื่อช่วยให้เรำเขำ้ใจถึงขีดควำมสำมำรถของคุณในกำรด ำเนินกำรป้องกนัสัตวป่์ำบนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) โดยเฉพำะทำงถนน ทำงรถไฟ และสำยส่งก ำลงัไฟฟ้ำ 
แบบสอบถำมน้ีจะส ำรวจควำมสำมำรถหลำยประเภท เช่น บุคคล (ควำมรู้และทกัษะ) สถำบนั(โครงสร้ำง, ระบบ และกำรจดักำร) กำรเมือง (กระบวนกำร, ขอ้บงัคบั 
และกฎหมำย) และกำรเงิน 

แบบสอบถำมน้ีมีควำมจ ำเป็นส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นส ำหรับเอเชีย (LISA) เพื่อให้เขำ้ใจถึงควำมสำมำรถท่ีมีอยูอ่ยำ่งเต็มท่ีมำกข้ึน 

และเพื่อระบุว่ำสำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยกำรสนบัสนุนไดท่ี้ใด นอกจำกน้ี 
เรำยงัพยำยำมระบุอุปสรรคในกำรปกป้องสัตวป่์ำในระหว่ำงกระบวนกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในท่ีสุด 

โครงกำรโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นส ำหรับเอเชีย (LISA) พยำยำมที่จะพฒันำแผนงำนสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
เพื่อให้มัน่ใจว่ำประชำกรสัตวป่์ำท่ีเฟ่ืองฟูในเอเชียสำมำรถอยูร่่วมกนัไดอ้ยำ่งปลอดภยักบัเครือข่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีก ำลงัขยำยตวั  

ใครเป็นผูก้  ำลงัถูกส ำรวจ? แบบสอบถำมน้ีมีจุดมุ่งหมำยเพื่อรวบรวมค ำตอบจำกผูแ้ทนกระทรวงของรัฐบำล, หน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและทรัพยำกรธรรมชำติแห่งชำติ, 
สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) และผูบ้ริจำคอื่น ๆ องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) และบริษทัวำงแผนออกแบบและก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ของภำคเอกชน เรำขอให้คุณส่งค ำตอบในนำมของสถำนท่ีท ำงำนของคุณ (สถำบนั) แมว่้ำค ำถำมบำงขอ้จะเนน้ไปท่ีประเด็นทัว่ไป แต่ค ำถำมอื่น ๆ 
จะเจำะจงเฉพำะประเทศท่ีคุณท ำงำนและ/หรืออำศยัอยู ่5 ประเทศท่ี หน่วยงำน USAID สนใจเป็นพิเศษส ำหรับโครงกำรน้ี ไดแ้ก่ บงักลำเทศ, อินเดีย, มองโกเลีย, เนปำล 

และไทย 

แบบส ำรวจน้ีไดผ้ลอยำ่งไร? จะมีค ำถำม 30-40 ขอ้ให้ตอบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถำนท่ีท ำงำนของคุณ ค ำถำมส่วนใหญ่จะเป็นแบบปรนยั ใช่/ไม่ใช่ หรือมีกำรให้ล ำดบัคะแนน 

กำรตอบกลบัแบบส ำรวจน้ี จะไม่มีกำรระบุช่ือและมีเพียงนกัวิเครำะห์แบบส ำรวจเท่ำนั้นท่ีสำมำรถเขำ้ถึงค ำตอบแบบแยกส่วนได ้
กำรเขำ้ร่วมตอบแบบส ำรวจน้ีเป็นไปโดยสมคัรใจและไม่มีกำรเสนอค่ำตอบแทนส ำหรับกำรเขำ้ร่วม หำกตอ้งกำรรับส ำเนำรำยงำนฉบบัสมบูรณ์ 
โปรดกรอกขอ้มูลติดต่อของคุณท่ีส่วนทำ้ยของแบบส ำรวจ 

กำรติดต่อ หำกคุณมีค ำถำมเก่ียวกบักำรส ำรวจน้ีหรือโครงกำรโดยทัว่ไป โปรดติดต่อเรำท่ี LISAsurvey@largelandscapes.org 

-- 

ค ำศพัทเ์ฉพำะทำงท่ีใชใ้นแบบส ำรวจน้ี 

โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ทำงถนน ทำงรถไฟ และสำยส่งก ำลงัไฟฟ้ำท่ำนั้น ซ่ึงเป็นจุดหลกัของโครงกำรน้ี 

โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 

โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีวำงแผนและออกแบบตำมควำมตอ้งกำรของสัตวป่์ำและทำงผ่ำนท่ีปลอดภยัภำยในพื้นท่ีโครงกำรและบริเวณโดยรอบ 

มำตรกำรป้องกนัสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น มำตรกำรท่ีบรรเทำผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นตรงต่อสัตวป่์ำและท่ีอยูอ่ำศยัของสัตวป่์ำ 
อำจมีกำรใชม้ำตรกำรกำรป้องกนัในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง โครงสร้ำงพื้นฐำนใหม่ หรือระหว่ำงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมีอยู่ 

สัตวป่์ำ สัตวป่์ำทุกชนิดทั้งในและนอกพื้นท่ีคุม้ครอง 

สถำบนั สถำนท่ีท ำงำนของคุณ ไดแ้ก่ องคก์ร หน่วยงำน บริษทั ฯลฯ 

วธีิกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัควำมส ำคญัชุดของขั้นตอนตำมล ำดบัในกำรด ำเนินกำรจ ำกดัผลกระทบ ดำ้นลบของโครงกำร เก่ียวกบัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ: หลีกเลี่ยง, 

ลดขนำด, บรรเทำ/ฟ้ืนฟู ชดเชย/จ่ำยเงินชดเชย 

-- 

ค ำถำมแบบตดัขวำง  
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1) จำกตวัเลือกต่อไปน้ี ขอ้ใดอธิบำยสถำนท่ีท ำงำนของคุณไดใ้กลเ้คียงท่ีสุด? (เลือกหน่ึงขอ้) 
__รัฐบำล  

__ภำคเอกชน (บริษทัวิศวกรรม กำรก่อสร้ำง และท่ีปรึกษำ และสมำคมวิชำชีพ) 
__ สถำบนักำรเงิน/สถำบนัช่วยเหลือระหว่ำงประเทศ (ธนำคำรพหุภำคี ระดบัภูมิภำค และระดบัประเทศ) 

__องคก์รพฒันำเอกชน (NGO)/องคก์รภำคประชำสังคม (CSO) 
__สถำบนักำรศึกษำนอกภำครัฐหรือนกัคิด 
__อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

2) คุณท ำงำนในประเทศใดเป็นหลกั? (เลือกหน่ึงขอ้) 

__ บงักลำเทศ 
__ อินเดีย 
__ มองโกเลีย 
__ เนปำล 
__ ประเทศไทย 
__ หลำยประเทศ 
__ ไม่มีค ำตอบดำ้นบน 

3) คุณท ำงำนเก่ียวกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นประเภทใด? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ทำงถนน 

__ทำงรถไฟ 

__ สำยส่งก ำลงัไฟฟ้ำ 
__ไม่ใช่รูปแบบเฉพำะ 
__ ไม่เก่ียวขอ้ง 

4) โปรดระบุวำ่คุณเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย กบัขอ้ควำมต่อไปน้ีมำกนอ้ยเพียงใด กำรท ำงำนเพื่อลดผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเสน้ (LI) 
ต่อสัตวป่์ำเป็นส่ิงส ำคญัส ำหรับสถำบนัของฉัน (เลือกหน่ึงขอ้) 
__ ไม่เห็นดว้ยอยำ่งมำก 
__ ไม่เห็นดว้ย 
__ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 
__ เฉย ๆ 
__ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 
__ เห็นดว้ย 
__ เห็นดว้ยอยำ่งมำก 

5) ในควำมเห็นของคุณ เหตุใดสถำบนัของคุณจึงกล่ำวถึงผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีมีต่อสัตวป่์ำ? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย  
__ ขอ้ก ำหนดดำ้นเงินทุนหรือกำรจดัหำเงินทุน 

__ มีกำรปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 
__ ลดควำมล่ำชำ้ของโครงกำร  

__ รักษำภูมิทศัน์และสัตวป่์ำท่ีให้สมบูรณ์ดี 
__ ปรับปรุงควำมปลอดภยัของมนุษย์ 
__ ช่ือเสียงของสถำบนั 

__ เป็นจุดประสงคห์ลกัส ำหรับสถำบนัของฉัน 

__เรำไม่พูดถึงผลกระทบต่อสัตวป่์ำ 
__อื่น ๆ (โปรดระบุ): ______________ 

6) สถำบนัของคุณพิจำรณำถึงตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ (ทำงลอด สะพำนลอย ฯลฯ) 
เม่ือประเมินโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนใช่หรือไม่? (เลือกหน่ึงขอ้) 

__ใช่ 
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__ บำงคร้ัง 
__ไม่ใช่ 
__ไม่แน่ใจ 
__ ไม่เก่ียวขอ้ง 

7) สถำบนัของคุณใชข้อ้มูลสัตวป่์ำ ก่อนกำรก่อสร้ำงเม่ือเร่ิมโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นใหม่ใช่หรือไม่? (เลือกหน่ึงขอ้) 
__ใช่ 
__ บำงคร้ัง 
__ไม่ใช่ 
__ไม่แน่ใจ 
__ ไม่เก่ียวขอ้ง 

8) ในควำมเห็นของคุณ มนัมีขอ้มูลสัตวป่์ำท่ีเพยีงพอก่อนกำรก่อสร้ำง 
เพื่อท่ีจะท ำควำมเขำ้ใจผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนกบัสัตวป่์ำในระหวำ่งกำรวำงแผนและกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ใช่หรือไม่? (เลือกหน่ึงขอ้) 
__ใช่ 
__ บำงคร้ัง 
__ค่อนขำ้งนอ้ย ส่วนใหญ่ส ำหรับโครงกำรท่ีไดรั้บกำรยกระดบัจำกสำธำรณะชน 

__ไม่ใช่ 
__ไม่แน่ใจ 

9) เท่ำท่ีคุณทรำบ สถำบนัของคุณมีเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเสียสละรับผิดชอบดูแล (ประจ ำหรือชัว่ครำว) เพื่อปกป้องสัตวป่์ำจำกผลกระทบต่อโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นใช่หรือไม่? 
(เลือกหน่ึงขอ้) 
__ใช่ 
__ไม่ใช่ 
__ไม่แน่ใจ 

10) เจำ้หนำ้ท่ีของสถำบนัของคุณไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำอยำ่งไร? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ กำรคน้หำเวบ็ทัว่ไป 

__ คู่มือหรือเอกสำรแนวทำงปฏิบติั 
 __ กำรสัมมนำผ่ำนเว็บ 

__ วิชำกำรศึกษำ 
__ กำรฝึกอบรมภำยใน 

__ กำรฝึกอบรมภำยนอก 
__ พนัธมิตรมืออำชีพ 

__ท่ีปรึกษำ 
__เรำไดไ้ม่หำขอ้มูล 
__อื่น ๆ (โปรดระบุ): ______________ 

11) เม่ือท ำงำนในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) สถำบนัของคุณมีส่วนร่วมกบัมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำประเภทใดบำ้ง? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__หน่วยงำนของรัฐ 
__ ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นอุตสำหกรรม (เช่น วิศวกร ท่ีปรึกษำ ผูส้ร้ำง ฯลฯ) 

__ ผูใ้ห้ทุน (เช่น ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำพหุภำคี) 
__ องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ดำ้นกำรอนุรักษ/์องคก์รภำคประชำสังคม (CSOs) 
__ สถำบนักำรศึกษำ/นกัคิด 
__ ชุมชนทอ้งถิ่น 

__ ท่ีปรึกษำรำยบุคคล 
__ สถำบนัของฉันไม่ไดท้ ำงำนในโครงกำรประเภทน้ี 

__ สถำบนัของฉันไม่ไดม้ีส่วนร่วมกบัพนัธมิตรภำยนอกในโครงกำรประเภทน้ี 

__อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________ 
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12) ในระดบั 1 (ไม่มีขีดควำมสำมำรถ) ไปถึง ระดบั 5 (ขีดควำมสำมำรถสูง) คุณคิดวำ่แต่ละสถำบนัในประเทศของคุณ 
มีขีดควำมสำมำรถเท่ำใดในกำรด ำเนินกำรป้องกนัสัตวป่์ำส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)? 

ระดบั 1 (ไม่มีขีดควำมสำมำรถ), 2, 3 (มีขีดควำมสำมำรถบำ้ง), 4, 5 (มีขีดควำมสำมำรถสูง) 
__รัฐบำล 
__ ภำคอุตสำหกรรม บริษทัก่อสร้ำงและวิศวกรรม 
__ ผูใ้ห้ค ำปรึกษำดำ้นกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) 

__ นกัวำงแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  
__ผูใ้ห้ทุน 

__ องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ดำ้นกำรอนุรักษ/์องคก์รชุมชน 

  

 

 

13) สถำบนัของคุณมกัเก่ียวขอ้งกบัส่วนใดของกระบวนกำรพฒันำโครงกำร? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ กำรคดัเลือก 
__ เงินทุน 

__ วำงแผนงำน 

__ กำรออกแบบ 

__ กำรอนุญำต (กระบวนกำรอนุมติั) 

__กำรก่อสร้ำง 
__ก่อนกำรก่อสร้ำง 
__ เรำไม่มีส่วนร่วมในกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 

14) ขั้นตอนใดท่ีอยูใ่นกระบวนกำรพฒันำโครงกำร โดยปกติสถำบนัของคุณจดักำรกบัผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีมีต่อสัตวป่์ำ? 

โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ กำรคดัเลือก 
__ เงินทุน 

__ วำงแผนงำน 

__ กำรออกแบบ 

__ กำรอนุญำต (กระบวนกำรอนุมติั) 

__กำรก่อสร้ำง 
__ก่อนกำรก่อสร้ำง 
__ ควำมรับผิดชอบตลอดโครงกำร 
__ โดยปกติเรำไม่ไดก้ล่ำวถึงผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นตรงต่อสัตวป่์ำ 
__ เรำไม่มีส่วนร่วมในกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 

  

15) ในควำมเห็นของคุณ ขั้นตอนใดในกระบวนกำรพฒันำโครงกำร อุปสรรคในกำรด ำเนินกำรปกป้องสัตวป่์ำมกัเกิดข้ึนบ่อยท่ีสุดเม่ือใด? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ กำรคดัเลือก 
__ เงินทุน 

__ วำงแผนงำน 

__ กำรออกแบบ 

__ กำรอนุญำต (กระบวนกำรอนุมติั) 
__กำรก่อสร้ำง 
__ก่อนกำรก่อสร้ำง 
__ ควำมรับผิดชอบตลอดโครงกำร 
__ ไม่มีขอ้กงัวลใด ๆ ขำ้งตน้ 
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16) โปรดระบุวำ่คุณเห็นดว้ยหรือไม่ หรือเห็นดว้ยมำกนอ้ยเพยีงใดกบัขอ้ควำมต่อไปน้ี 
สถำบนัของฉันมีควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญท่ีจ ำเป็นในกำรช่วยปกป้องสัตวป่์ำในระหวำ่งโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

__ ไม่เห็นดว้ยอยำ่งมำก 
__ ไม่เห็นดว้ย 
__ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 
__ เฉย ๆ 
__ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 
__ เห็นดว้ย 
__ เห็นดว้ยอยำ่งมำก 

17) ในควำมเห็นของคุณ สถำบนัของคุณสนใจท่ีจะรับกำรฝึกอบรมเพื่อสร้ำงควำมเช่ียวชำญในกำรด ำเนินกำรป้องกนัสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ใช่หรือไม่? 

__ใช่ 
__ ไม่ เรำมีควำมเช่ียวชำญอยูแ่ลว้ 
__ ไม่ ยงัไม่ใช่ควำมส ำคญัในขณะน้ี 

[ถำ้ใช่] 17ก) ประเภทกำรฝึกอบรมใดต่อไปน้ีท่ีสถำบนัของคุณสนใจมำกท่ีสุด? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กำรสัมมนำผ่ำนเว็บ กำรฝึกอบรมระยะสั้น 1 ชัว่โมง (ออนไลน์) 
__ กำรประชุมเชิงปฏิบติักำร (Workshops) กำรฝึกอบรมแบบหลำยวนั  
__ กำรประชุมเชิงปฎิบติักำร (Workshops) อบรมหลำยวนัพร้อมทศันศึกษำ 
__หลกัสูตรระดบัมหำวิทยำลยัออนไลน์ (พร้อมหน่วยกิตกำรศึกษำต่อเน่ืองหรือระดบัประกำศนียบตัร) 
__คลงัขอ้มูลส่วนกลำงท่ีมีห้องสมุดออนไลน์ กรณีศึกษำท่ีหลำกหลำย, หลกักำรออกแบบ ฯลฯ 
__แนวทำงส ำหรับกำรออกแบบและขอ้ก ำหนดดำ้นกำรคุม้ครองสัตวป่์ำ (เช่น กำรขำ้มทำงของสัตวป่์ำในมิติต่ำง ๆ) 

[ถำ้ใช่] 17ข) ในควำมเห็นของคุณ สถำบนัของคุณจะสนใจหัวขอ้ใดเก่ียวกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ นโยบำล 
__ วำงแผนงำน 

__ กำรออกแบบ 

__ กำรบรรเทำ 
__ กำรติดตำมสังเกตุกำรณ์ 

__อื่น ๆ (โปรดระบุ): ______________ 

18) ในควำมเห็นของคุณ กำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำท่ีมีประสิทธิภำพในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ท่ีคุณด ำเนินกำรมีควำมยำกง่ำยเพยีงใด? 

__ ยำกมำก 
__ ยำก 
__ ปำนกลำง 
__ ง่ำย 
__ ง่ำยมำก 
__ ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

19) ส ำหรับสถำบนัของคุณ ขอ้ใดอธิบำยอุปสรรคท่ีใหญ่ท่ีสุด ในกำรใชม้ำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไดดี้ท่ีสุด? 

โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ ขำดโอกำสในกำรมีส่วนร่วม 

__ ขำดควำมเช่ียวชำญ 

__ ขำดกำรสนับสนุนจำกสถำบนั   

__ ขำดเจตจ ำนงทำงกำรเมือง 
__ ขำดเงินทุน 
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__ ขำดกำรสนับสนุนจำกสำธำรณชนและควำมกดดนั 

__ขำดกำรติดตำมและประเมินผล 
__อื่น ๆ (โปรดระบุ)______________ 

 

20) ส ำหรับประเทศของคุณ ขอ้ใดอธิบำยอุปสรรคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกำรใชม้ำตรกำรปกป้องคุม้สัตวป่์ำส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ไดดี้ท่ีสุด?  โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ ขำดขอ้มูล 
__ ขำดขีดควำมสำมำรถ 
__ ขำดเจตจ ำนงทำงกำรเมือง 
__ ขำดเงินทุน 

__ ขำดกำรสนับสนุนจำกสำธำรณชนและควำมกดดนั 

__ขำดกำรติดตำมและประเมินผล 
__ ขำดกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเหมำะสมหรือขอ้ก ำหนดอื่น ๆ 
__ คอรัปชัน่ 

__ เรำไม่ไดท้ ำงำนในประเทศใดประเทศหน่ึงในน้ี 

__อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________ 

  

[ถำ้ใช่ เพรำะขำดขอ้มูล] 20ก) ขอ้มูลประเภทใดท่ีคุณรู้สึกวำ่ขำดไป? 
  __ รำยละเอียดของโครงกำรท่ีเสนอ 

__ ตน้ทุนทำงเศรษฐกิจของผลกระทบต่อสัตวป่์ำและประโยชน์ของมำตรกำรป้องกนั 

__ ตวัเลือกส ำหรับเส้นทำงอื่น 

__ แนวทำงปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดส ำหรับกำรรวบรวมขอ้มูลสัตวป่์ำ 
__ แนวทำงปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดส ำหรับกำรออกแบบมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ 

__อื่น ๆ (โปรดระบุ)______________ 

  

21) จำกตวัเลือกต่อไปน้ี ขอ้ใดส ำคญัท่ีสุดในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรป้องกนัสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในประเทศของคุณ? 

โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ ขอ้ก ำหนดท่ีดีท่ีสุดเพื่อรวมกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ของกำรป้องกนัในกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร 
__ ขอ้ก ำหนดท่ีดีข้ึนส ำหรับกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 
__ เงินทุนเพิ่มเติมส ำหรับกำรด ำเนินกำรป้องกนัสัตวป่์ำ 
__ กำรฝึกอบรมและกำรรับรอง 
__ กำรประสำนงำนเพิ่มเติมกบัผูถ้ือประโยชน์ร่วมท่ีหลำกหลำย (รัฐบำล, ผูใ้ห้ทุน, วิศวกร ฯลฯ) 
__ เพิ่มควำมรับผิดชอบ กำรก ำกบัดูแล และควำมโปร่งใส 

__ ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัมำตรกำรบรรเทำผลกระทบและกำรออกแบบ 

__ องคก์รพฒันำเอกชน (NGOS) และกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงกลุ่มเหล่ำน้ีตอ้งกำรโอกำสมำกข้ึนในกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพฒันำโครงกำร ในระยะแรกสุด 
__อื่น ๆ (โปรดระบุ)______________ 

  

22) ต่อไปน้ี เรำจะถำมค ำถำมเฉพำะส ำหรับสถำบนัของคุณ โปรดยนืยนัวำ่ขอ้ใดอธิบำยสถำนท่ีท ำงำนของคุณไดดี้ท่ีสุด 
__รัฐบำล 
__ ภำคเอกชน (บริษทัวิศวกรรม ก่อสร้ำง และท่ีปรึกษำ) 
__ สถำบนักำรเงิน (IFIs)/สถำบนัช่วยเหลือระหว่ำงประเทศ  

__องคก์รพฒันำเอกชน (NGO)/องคก์รภำคประชำสังคม (CSO) 

__สถำบนักำรศึกษำนอกภำครัฐหรือนกัคิด 

 

รัฐบำล 

ส่วนท่ี 1 ค ำถำมต่อไปน้ีจะถำมเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำมพนัธกรณีระหว่ำงประเทศท่ีประเทศของคุณลงนำม 
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1) คุณเคยไดย้นิพนัธกรณีระหวำ่งประเทศเก่ียวกบัสัตวป่์ำใดบำ้งดงัรำยกำรดงัต่อไปน้ี? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
____ อนุสัญญำว่ำดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (CBD) 

____ อนุสัญญำคุม้ครองมรดกโลก (WHC) 
____อนุสัญญำว่ำดว้ยกำรคำ้สัตวใ์กลสู้ญพนัธุ์ (CITES) 

____ อนุสัญญำว่ำดว้ยชนิดพนัธุ์ท่ีมีกำรเคลื่อนยำ้ยถิ่น (CMS) 
____อนุสัญญำว่ำดว้ยกำรอำรักขำพืชระหว่ำงประเทศ (IPPC) 

____สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยทรัพยำกรพนัธุ์พืชเพื่ออำหำรและกำรเกษตร (ITPGRFA) 
____อนุสัญญำว่ำดว้ยพื้นท่ีชุ่มน ้ำท่ีมีควำมส ำคญัระหว่ำงประเทศ (Ramsar) 

__ ไม่ใช่ขอ้ขำ้งตน้ใด ๆ เลย 

  

2) สถำบนัของคุณมีระบบประเภทใดในกำรแบ่งปันขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธกรณีระหวำ่งประเทศเก่ียวกบัสัตวป่์ำ? (เลือก 1 ขอ้) 

__ มีระบบกำรวำงแผนและด ำเนินกำรอยำ่งเป็นทำงกำร 
__ มีระบบท่ีไม่เป็นทำงกำรและจดัท ำอยำ่งเฉพำะกิจ  

__ ไม่มีระบบใด  
__ไม่แน่ใจ 

  

3) สถำบนัของคุณมีเจำ้หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยให้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบพนัธสัญญำระหวำ่งประเทศเก่ียวกบัสัตวป่์ำและแจง้กำรด ำเนินกำรระดบัชำติท่ีเป็นไปได ้

ใช่หรือไม่? 
__ใช่ 
__ไม่ใช่ 
__ไม่แน่ใจ 

  

4) สถำบนัของคุณให้กำรเขำ้ถึงแหล่งขอ้มูลส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีเก่ียวกบัพนัธกรณีระหวำ่งประเทศและกำรด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นเก่ียวกบัสัตวป่์ำ ใช่หรือไม่? 
__ใช่ 
__ไม่ใช่ 
__ไม่แน่ใจ 

5) สถำบนัของคุณให้กำรเขำ้ถึงกำรฝึกอบรมส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีเก่ียวกบัพนัธกรณีระหวำ่งประเทศและกำรด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นเก่ียวกบัสัตวป่์ำ ใช่หรือไม่? 

 

__ใช่ 
__ไม่ใช่ 
__ไม่แน่ใจ 

[ถำ้ใช่] 5ก) สถำบนัของคุณเสนอกำรฝึกอบรมประเภทใดเก่ียวกบัพนัธกรณีระหวำ่งประเทศและกำรด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นเก่ียวกบัสัตวป่์ำ? 

โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
____ ส่ิงพิมพค์ ำแนะน ำและส่ืออื่น ๆ 
____กำรประชุมเชิงปฏิบติักำร(Workshops) 

____ หลกัสูตรกำรฝึกอบรม 

____เอกสำรกำรรับรอง 
__อื่น ๆ (โปรดระบุ)______________ 

ส่วนท่ี 2 ค ำถำมต่อไปน้ีจะถำมเก่ียวกบัควำมสำมำรถเก่ียวกบัหน่วยงำนระดบัชำติภำยในประเทศของคุณ 

6) เท่ำท่ีคุณทรำบ พนกังำนในหน่วยงำนของคุณไดรั้บกำรฝึกอบรมโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นตรงท่ีเป็นมิตรกบัสัตวป่์ำ (ทำงถนน ทำงรถไฟ ส่งก ำลงัไฟฟ้ำ) ใช่หรือไม่? 

โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ใช่ ภำยในองคก์รของเรำเอง 
__ใช่ ผ่ำนองคก์รอื่น 

__ไม่ใช่ 
[ถำ้ใช่] 6ก) เท่ำท่ีคุณทรำบ เหตุใดจึงมีกำรฝึกอบรมเหล่ำน้ี? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ไดรั้บค ำสั่งทำงกฎหมำย 
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__ไดรั้บค ำสั่งจำกผูบ้ริจำค/ให้ทุน 

__เป็นขอ้ก ำหนดเบ้ืองตน้ส ำหรับขอ้ตกลงท่ีลงนำม (ขอ้ตกลงพหุภำคี)  
__อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________ 

 

[ถำ้ใช่] 6ก) หัวขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีครอบคลุมระหวำ่งกำรฝึกอบรมเหล่ำน้ี? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ทำงถนน 

__ ทำงรถไฟ 

__ สำยส่งก ำลงัไฟฟ้ำ 
__ วำงแผนงำน 

__อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________ 

 

7) ในควำมเห็นของคุณ ส่ิงใดท่ีอธิบำยขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำนของคุณ ในกำรจดักำรผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นตรงท่ีมีต่อสัตวป่์ำไดใ้กลเ้คียงท่ีสุด? 
(เลือกหน่ึงขอ้) 

__โครงกำรแบบเต็มรูปแบบใชเ้ฉพำะในประเด็นน้ี 

__มีพนกังำนส่วนบุคคลหรือพนกังำนท่ีท ำงำนเก่ียวกบัประเด็นน้ี 

__จดักำรดว้ยแผนงำนอื่น ๆ แต่ไม่มีผูเ้ช่ียวชำญดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
__เรำไม่มีควำมสำมำรถในกำรจดักำรผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นต่อสัตวป่์ำ (LI) 

__ ไม่มีค ำตอบดำ้นบน 

__อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________ 

   

8) ในควำมเห็นของคุณ ตวัเลือกใดต่อไปน้ีตรงกบัเหตุผลท่ีสถำบนัของคุณมีเจำ้หนำ้ท่ีท่ีท ำงำนเก่ียวกบักำรป้องกนัสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) มำกที่สุด? 

(เลือกหน่ึงขอ้) 
__ไดรั้บค ำสั่งจำกหน่วยงำนของตนเอง 
__ไดรั้บค ำสั่งจำกหน่วยงำนภำยนอก 
__เป็นควำมตอ้งกำรหรือตำมโครงกำร 
__ เรำไม่มีพนกังำนท่ีท ำงำนเก่ียวกบักำรป้องกนัสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
__อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________ 

 

9) ประเทศ รัฐ หรือจงัหวดัของคุณ มีกฎหมำยหรือขอ้บงัคบั ส ำหรับกำรศึกษำควำมเป็นไปไดห้รือกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ใช่หรือไม่? 

__ใช่ 
__ไม่ใช่ 
__ไม่แน่ใจ 

 

[ถำ้ใช่] 9ก) โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเสน้ (LI) ประเภทใด 

ท่ีอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดส ำหรับกำรศึกษำควำมเป็นไปไดห้รือกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__โครงกำรของรัฐบำล 
__โครงกำรส่วนตวั 
__ไม่แน่ใจ 
__อื่น ๆ 

 

10) โปรดเลือกผูถื้อประโยชน์ร่วมท่ีมีบทบำทต่อไปน้ีส ำหรับกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

หรือกำรศึกษำควำมเป็นไปไดส้ ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) แบบใหม่ 
บุคคลผูท่ี้... 
ตดัสินใจว่ำจ ำเป็นตอ้งมีกำรศึกษำ กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม(EIA) /ควำมเป็นไปได ้
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__รัฐบำล 
__นกัพฒันำ 
__ผูใ้ห้ทุน 

__อื่น ๆ 
เตรียมกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) /กำรศึกษำควำมเป็นไปได ้
__รัฐบำล 
__นกัพฒันำ 
__ผูใ้ห้ทุน 

__อื่น ๆ 
ช ำระค่ำกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) /กำรศึกษำควำมเป็นไปได ้
__รัฐบำล 
__นกัพฒันำ 
__ผูใ้ห้ทุน 

__อื่น ๆ 
อนุมติักำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) /กำรศึกษำควำมเป็นไปได ้
__รัฐบำล 
__นกัพฒันำ 
__ผูใ้ห้ทุน 

__อื่น ๆ 

 

ภำคอุตสำหรรม 

1) ในควำมเห็นของคุณ บริษทัในอุตสำหกรรมของคุณเตม็ใจท่ีจะรวมมำตรกำรป้องกนัสัตวป่์ำเพื่อลดผลกระทบต่อโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อยำ่งไร? (เลือกหน่ึงขอ้) 
__ ไม่เต็มใจเลย 
__ ไม่เต็มใจ 
__ ค่อนขำ้งเต็มใจ 
__ เต็มใจมำก 
__ เต็มใจท่ีสุด 

  

2) เท่ำท่ีคุณทรำบมำกท่ีสุด บริษทัของคุณไดด้ ำเนินกำรใด ๆ ต่อไปน้ีในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในช่วง 5 ปีท่ีผ่ำนมำใช่หรือไม่? 

โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ ด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกนัหรือบรรเทำผลกระทบจำกสัตวป่์ำ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบโดยตรง (เช่น กำรพุ่งชนสัตวป่์ำหรือเสียงรบกวน) หรือผลกระทบทำงออ้ม (เช่น 
กำรกีดขวำงกำรเคลื่อนไหวของสัตว)์ 

__เปลี่ยนเส้นทำงหรือขอบเขตของคุณลกัษณะโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นท่ีท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง 
__ด ำเนินกำรฟ้ืนฟูท่ีอยูอ่ำศยัของสัตวป่์ำ ท่ีไดรั้บผลกระทบระหว่ำงกำรก่อสร้ำงหรือกำรด ำเนินงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
__ด ำเนินกำรอนุรักษ์ในพื้นท่ีอื่นเพื่อชดเชยโครงกำรท่ีอยูอ่ำศยัของสัตวป่์ำ 
__ ไม่ ฉันไม่ทรำบว่ำบริษทัของฉันด ำเนินกำรใด ๆ เหล่ำน้ี 

[หำกเลือกตอบตวัเลือกที่ 1 (กำรบรรเทำทุกข/์กำรป้องกนั) ดำ้นบน ให้ตอบค ำถำม 4 ขอ้ถดัไป] 

2ข) มีกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำประเภทใดบำ้ง? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ โครงสร้ำงทำงวิศวกรรมท่ีออกแบบมำโดยเฉพำะส ำหรับสัตวป่์ำ เพื่อให้สำมำรถขำ้มโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไดอ้ยำ่งปลอดภยั 
__ โครงสร้ำงทำงวิศวกรรมท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำร 2 ประกำรของสัตวป่์ำและขอ้ก ำหนดอื่น ๆ (เช่น ท่อระบำยน ้ำหรือสะพำน) 
__ ออกแบบคุณสมบติัเพื่อหลีกเลี่ยงกำรปะทะกนั (เช่น กำรกระแทกจำกควำมเร็วหรือวิธีกำรชะลอควำมเร็วของกำรจรำจร, ตวัเปลี่ยนทิศทำงนก) 

__ ค ำเตือนและป้ำยเตือนประชำชน 

__อื่น ๆ 

  

2ข) ในขั้นตอนใดของโครงกำร ท่ีไดรั้บกำรพิจำรณำถึงกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำก่อน? 
__ขั้นตอนกำรศึกษำควำมเป็นไปได ้
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__ขั้นตอนกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) 
__ขั้นตอนกำรออกแบบ 

__ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
__ขั้นตอนหลงักำรด ำเนินงำน (เช่น กำรติดตั้งเพิ่มเติม) 

__ไม่แน่ใจ 

  

2ค) ค่ำใชจ่้ำยของมำตรกำรปกป้องสัตวป่์ำรวมอยูใ่นงบประมำณเดิมของโครงกำรบ่อยแค่ไหน? 
__ไม่มีเลย 
__ นำน ๆ คร้ัง 
__ บำงคร้ัง 
__ บ่อยคร้ัง 
__ สม ่ำเสมอ 

  

2ง) มีกำรจดัท ำแผนเพื่อติดตำมผลของมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ ใช่หรือไม่? 

__ใช่ 
__ บำงคร้ัง 
__ไม่ใช่ 
__ไม่แน่ใจ 

  

3) เท่ำท่ีคุณทรำบ มีบริษทัอ่ืนใดในอุตสำหกรรมของคุณท่ีใชม้ำตรกำรปกป้องสัตวป่์ำ ดงัตวัเลือกต่อไปน้ีในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในช่วง 5 
ปีท่ีผ่ำนมำหรือไม่? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__เปลี่ยนเส้นทำงหรือขอบเขตของคุณลกัษณะโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นท่ีท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง 
__ ด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกนัหรือบรรเทำผลกระทบจำกสัตวป่์ำ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบโดยตรง (เช่น กำรพุ่งชนสัตวป่์ำหรือเสียงรบกวน) หรือผลกระทบทำงออ้ม (เช่น 
กำรกีดขวำงกำรเคลื่อนไหวของสัตว)์ 
__ด ำเนินกำรฟ้ืนฟูท่ีอยูอ่ำศยัของสัตวป่์ำ ท่ีไดรั้บผลกระทบระหว่ำงกำรก่อสร้ำงหรือกำรด ำเนินงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
__ด ำเนินกำรอนุรักษ์ในพื้นท่ีอื่นเพื่อชดเชยโครงกำรท่ีอยูอ่ำศยัของสัตวป่์ำ 
__ ไม่ ฉันไม่ทรำบว่ำบริษทัอื่นก ำลงัด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเหล่ำน้ี 

 

4) มีหัวขอ้กำรฝึกอบรมเฉพำะเก่ียวกบัมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ ท่ีจะเป็นประโยชน์อยำ่งยิง่ต่อสถำนท่ีท ำงำนของคุณหรือไม่? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง  
__ พฤติกรรมสัตว ์
__ กำรเคลื่อนไหว/กำรยำ้ยถิ่นของสัตว ์
__ กำรป้องปรำมสัตว ์(ร้ัว ไฟ เสียง ฯลฯ) 
__ ผลกระทบต่อระบบนิเวศและแหล่งท่ีอยูอ่ำศยั 
__ ค่ำใช้จ่ำยและประโยชน์ของมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 
__อื่น ๆ (โปรดระบุ)______________ 

  

5) บริษทัของคุณพิจำรณำผลกระทบสะสม (เช่น ผลกระทบท่ีเกิดจำกโครงกำรร่วมกบัโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูก่่อนแลว้ในพื้นท่ี) 

ต่อสัตวป่์ำในกำรวำงแผนโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นบ่อยเพียงใด?  

__ไม่มีเลย 
__ นำน ๆ คร้ัง 
__ บำงคร้ัง 
__ บ่อยคร้ัง 
__ สม ่ำเสมอ 

  

6) คุณคิดวำ่อุตสำหกรรมของคุณติดตำมและประเมินประสิทธิภำพของมำตรกำรปกป้องสัตวป่์ำท่ีน ำมำใชส้ ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) บ่อยแค่ไหน? 

__ไม่มีเลย 
__ นำน ๆ คร้ัง 
__ บำงคร้ัง 
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__ บ่อยคร้ัง 
__ สม ่ำเสมอ 

  

7) คุณทรำบถึงขอ้บงัคบัทำงกฎหมำยท่ีควบคุมแนวปฏิบติัในอุตสำหกรรมของคุณ ส ำหรับมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำในระหวำ่งกำรพฒันำ 
กำรออกแบบและกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ใช่หรือไม่?  
__ ใช่ 
__ ไม่ใช่ 

[ถำ้ใช่] 7ก) โปรดระบุระเบียบขอ้กฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั 

ค ำตอบสั้น ๆ ________________________________ 

  

8) เท่ำท่ีคุณทรำบ บริษทัของคุณปฏิบติัตำมมำตรฐำนเหล่ำน้ี โดยสมคัรใจ (กล่ำวคือ ท่ีไม่บงัคบั) ไดแ้ก่ แนวทำงปฏิบติั 

,แนวทำงหรือกำรจดักำรท่ีดีท่ีสุดดำ้นกำรจปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำในโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ใช่หรือไม่? 
__ ใช่ 
__ ไม่ใช่ 

[ถำ้ใช่] 8ก) โปรดระบุมำตรฐำนควำมสมคัรใจ แนวทำง หรือแนวทำงปฏิบติัในกำรจดักำรท่ีดีท่ีสุด ค ำตอบอยำ่งสั้น _______________________ 

  

9) คุณทรำบเก่ียวกบั โครงกำรตน้แบบในประเทศของคุณหรือท่ีอ่ืน ๆ ในเอเชียท่ีใชม้ำตรกำรหลีกเล่ียง หรือมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำท่ีเป็นแบบอยำ่งอ่ืน ๆ 

ใช่หรือไม่? กรุณำอธิบำยโครงกำรและท่ีตั้ง 
ค ำตอบอยำ่งสั้น___________________________ 

 

10) คุณทรำบเก่ียวกบัรำงวลัหรือกำรยกยอ่งอ่ืน ๆ (เช่น ประกำศสำธำรณะทำงหนงัสือพิมพ)์ ท่ีไดรั้บจำกบริษทัในอุตสำหกรรมของคุณ 
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจดักำรท่ีดีท่ีสุด เพื่อปกป้องสัตวป่์ำหรือกำรป้องกนัสัตวป่์ำท่ีเป็นแบบอยำ่งในโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ใช่หรือไม่? 

โปรดระบุช่ือรำงวลัหรืออธิบำยประเภทกำรยกยอ่ง  
ค ำตอบอยำ่งสั้น___________________________ 

 

 

สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศ (IFIs)  

1) ขอ้ใดอธิบำยสถำนท่ีท ำงำนของคุณไดใ้กลเ้คียงท่ีสุด (เลือกหน่ึงขอ้)? 
__ ส ำนกังำนใหญ่ หน่วยส่ิงแวดลอ้มส่วนกลำงหรือเทียบเท่ำ 
__ ส ำนกังำนใหญ่ แผนกระดบัภูมิภำคหรือระดบัประเทศ 
__ กรรมำธิกำรประจ ำประเทศ 
__ ส ำนกังำนโครงกำร 
__ ท่ีปรึกษำ สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFI) 

__อื่น ๆ 

2) สถำบนัของคุณมีนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำ กำรด ำเนินกำร หรือกำรบงัคบัใชม้ำตรกำรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ (สะพำนลอย ทำงลอด ฯลฯ) 
ส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ใช่หรือไม่? ตวัอยำ่งของนโยบำย คือ 6 มำตรฐำนกำรปฏิบติังำนของบรรษทัเงินทุนระหวำ่งประเทศ (IFC PS6) 

ท่ีเก่ียวกบักำรอนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีชีวติอยำ่งย ัง่ยนื  

__ ใช่ เรำใช ้IFC PS6 
__ ใช่ เรำมีนโยบำยท่ีเทียบเท่ำกบั IFC PS6 

__ ใช่ เรำมีนโยบำยท่ีนอกเหนือไปจำก IFC PS6 
__ ไม่ เรำอำศยันโยบำยของประเทศผูยื้มเงินทุน 

__ไม่ใช่ 
[ถำ้ใช่] 2ก) สถำบนัของคุณมีนโยบำยหรือมำตรกำรอ่ืน ๆ เก่ียวกบัหัวขอ้ต่อไปน้ีใช่หรือไม่? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ นโยบำยและแนวทำงกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้ม/สังคม 
__โครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI)  

__ ขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6
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__ บทบญัญติัสัญญำเงินกู ้
__ ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขตำมสัญญำส ำหรับกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำง  
__ ปกป้องควำมสอดคลอ้งของระบบระหว่ำงสถำบนัของคุณและประเทศเจำ้บำ้นของโครงกำร 
__ กำรตรวจสอบและกำรอนุมติักำรป้องกนัระดบัโครงกำรและกำรด ำเนินกำรบรรเทำผลกระทบ 

__ กำรตรวจสอบหลงักำรก่อสร้ำงและกำรประเมินประสิทธิภำพของกำรป้องกนั 

__ เงินทุนส ำหรับกำรมีส่วนร่วมระยะยำวของกลุ่มที่ปรึกษำผูถ้ือประโยชน์ร่วมท่ีให้ควำมส ำคญักบัสัตวป่์ำเป็นหลกั   

__ เงินทุนฉุกเฉินส ำหรับส่ิงจ ำเป็นในกำรบรรเทำผลกระทบท่ีขำดไม่ถึงส ำหรับสัตวป่์ำ/แหล่งท่ีอยูอ่ำศยัของสัตวป่์ำ 
__กลไกกำรร้องทุกข์ 
__อื่น ๆ (โปรดระบุ)______________ 

 

 

วิธีกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัควำมส ำคญั 

 
[ถำ้ใช่] 2ข) ภำยในนโยบำยกำรปกป้องสัตวป่์ำของสถำบนัของคุณ คุณ 
ระบุประเภทของมำตรกำรกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัควำมส ำคญัท่ีควรพิจำรณำใช่หรือไม่? 

__ใช่ 
__ไม่ใช่ 

[ถำ้ใช่] 2ค) มำตรกำรมำตรกำรกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัประเภทใดบำ้ง ท่ีมีกำรระบุไวโ้ดยเฉพำะ? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ กำรหลีกเลี่ยง 
__กำรลดขนำดผลกระทบ 

__ กำรบรรเทำ 
__ ส่ิงชดเชย (เช่น กำรบรรเทำผลกระทบนอกพื้นท่ีโครงกำร) 
__ จ่ำยค่ำชดเชย (เช่น กำรจ่ำยเงินทดแทนกำรลดหยอ่นภำษี) 

3) สถำบนัของคุณส่งเสริมกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเฉพำะโครงกำรดว้ยมำตรกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำ, 
กำรด ำเนินกำรและกำรบงัคบัใชม้ำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อยำ่งไร? 

__ ควำมช่วยเหลือดำ้นเทคนิค 
__ กำรฝึกอบรม 
__ เคร่ืองมือกำรจดักำรควำมรู้ 
__ เรำอำศยันโยบำยมำตรกำรป้องกนัของประเทศตนเอง 
__อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________ 

4) ในควำมเห็นของคุณ สถำบนัของคุณใชม้ำตรกำรบรรเทำผลกระทบอะไรบำ้ง (เลือกไม่เกิน 3ขอ้)? 

__ กำรหลีกเลี่ยง 
__กำรลดขนำดผลกระทบ 

__ กำรบรรเทำ 
__ ส่ิงชดเชย (เช่น กำรบรรเทำผลกระทบนอกพื้นท่ีโครงกำร) 

__ จ่ำยค่ำชดเชย (เช่น กำรจ่ำยเงินทดแทนกำรลดหยอ่นภำษี) 
__ ไม่มีค ำตอบดำ้นบน 

5) เท่ำท่ีคุณทรำบนั้น ในขั้นตอนใดของวงจรกำรพฒันำโครงกำรท่ีมีกำรหลีกเล่ียงผลกระทบทำงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ กลยุทธ์หรือแผนของประเทศ 
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__ แนวคิดโครงกำร 
__ กำรเตรียมโครงกำรและกำรศึกษำควำมเป็นไปได ้
__กำรประเมินผลกระทบทำงส่ิงแวดลอ้มและสังคม  
__ อนุมติัเงินกูยื้ม 
__ กำรเลือกเส้นทำง 
__ กำรออกแบบทำงวิศวกรรม 

__กำรก่อสร้ำง 
__ ไม่มีกำรพิจำรณำกำรหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

  

6) สถำบนัของคุณมีเจำ้หนำ้ท่ีดูแลปัญหำส่ิงแวดลอ้ม เช่น ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ, สัตวป่์ำ, แหล่งท่ีอยูอ่ำศยัของสัตวป่์ำ และกำรปกป้องระบบนิเวศใช่หรือไม่? 

__ใช่ 
__ไม่ใช่ 

[ถำ้ใช่] 6ก) จ ำนวนพนกังำนโดยประมำณท่ีทุ่มเทดูแลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ, สัตวป่์ำ, แหล่งท่ีอยูอ่ำศยัของสัตวป่์ำ 
หรือกำรปกป้องระบบนิเวศในแต่ละระดบัขององคก์รของคุณคือเท่ำใด? 

ส ำนกังำนใหญ่ หน่วยส่ิงแวดลอ้มส่วนกลำงหรือเทียบเท่ำ จ ำนวน__คน 

ส ำนกังำนใหญ่ แผนกระดบัภูมิภำคหรือระดบัประเทศ จ ำนวน__คน 

ภำรกิจประจ ำประเทศ จ ำนวน__คน 

ส ำนกังำนโครงกำร จ ำนวน__คน 

7) ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินของมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำรวมอยูใ่นงบประมำณส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ใช่หรือไม่? 
__ ใช่ 
__ ไม่ใช่ 
__ ไม่แน่ใจ 

8) เท่ำท่ีคุณทรำบนั้น มีกำรประสำนงำนภำยในสถำบนัของคุณ ประเภทใดบำ้ง เพื่อให้มัน่ใจวำ่มีกำรใชม้ำตรกำรป้องกนัสัตวป่์ำ? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ กำรประชุมร่วมกนัเพื่อบรรลุฉันทำมติ ณ จุดวิกฤตในกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 
__ กำรลงนำมอยำ่งเป็นทำงกำรโดยฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง ณ จุดวิกฤตในกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 
__ ไม่มีกำรประสำนงำนภำยใน  
__อื่น ๆ (โปรดระบุ)______________ 

9) เท่ำท่ีคุณทรำบ กำรประสำนงำนภำยนอกประเภทใดท่ีมีอยูร่ะหวำ่งสถำบนัของคุณกบัผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งในโครงกำร เพื่อให้มัน่ใจวำ่มีกำรด ำเนินกำรปกป้องสัตวป่์ำ? 

โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ สัญญำเงินกูห้รือให้สิทธ์ิกบัประเทศผูกู้ยื้ม  

__ สัญญำเงินกูห้รือให้สิทธ์ิกบัผูกู้ภ้ำคเอกชน 

__ ขอ้ตกลงกบัสถำบนักำรเงินร่วมทุน 

__ ไม่มีกำรประสำนงำนภำยนอก 
__อื่น ๆ (โปรดระบุ) ________________________________________________________ 

10) เท่ำท่ีคุณทรำบ สถำบนัของคุณสร้ำงขีดควำมสำมำรถภำยในส ำหรับกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นในเอเชีย 

(LISA) อยำ่งไร? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ จำ้งพนกังำนใหม่ท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นตรงท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
__ กำรฝึกอบรมภำระงำนและให้ค ำปรึกษำหน้ำงำน 

__ กำรฝึกอบรมแบบตวัต่อตวัแบบคร้ังเดียว 
__ กำรฝึกอบรมแบบตวัต่อตวัเป็นอยำ่งต่อเน่ือง 
__ ทศันศึกษำและเย่ียมชมสถำนท่ี 

__ กำรสัมมนำผ่ำนเวบ็ 

__ เอกสำรค ำแนะน ำและคู่มือกำรฝึกอบรม 

__ หลกัสูตรท่ีมอบประกำศนียบตัร 
__ ส่ิงจูงใจในกำรศึกษำต่อเน่ือง 
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__อื่น ๆ 
__ เรำไม่สร้ำงขีดควำมสำมำรถภำยในส ำหรับกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 

11) เท่ำท่ีคุณทรำบ สถำบนัของคุณสร้ำงขีดควำมสำมำรถภำยนอกอยำ่งไร (เช่น ควำมสำมำรถของผูกู้แ้ละผูรั้บทุนของคุณ) 
ส ำหรับด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ ส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นในเอเชีย (LISA)? 

__ ร่วมมือกบัพนัธมิตรท่ีมีควำมเช่ียวชำญในกำรปกป้องสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
__ ร่วมมือกบัพนัธมิตรท่ีมีควำมเช่ียวชำญในกำรปกป้องสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

__ จดัหำเงินทุนส ำหรับกำรฝึกอบรม กำรประชุมเชิงปฏิบติักำร (Workshops) หรือกิจกรรมเสริมสร้ำงศกัยภำพอื่น ๆ ส ำหรับพนัธมิตรโครงกำร 
__อื่น ๆ 
__ เรำไม่สร้ำงขีดควำมสำมำรถภำยในส ำหรับกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 

12) สถำบนัของคุณด ำเนินโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) พร้อมมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำในประเทศใดประเทศหน่ึงต่อไปน้ีใช่หรือไม่? 

โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ บงักลำเทศ 
__ อินเดีย 
__ มองโกเลีย 
__ เนปำล 
__ ประเทศไทย 
__ ไม่มีค ำตอบดำ้นบน 

13) สถำบนัของคุณมีระบบกำรประสำนกนัท่ีมีกำรรวมมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ กบัประเทศใดประเทศหน่ึงต่อไปน้ีหรือไม่ (ควำมกลมกลืน 
หมำยถึงควำมสอดคลอ้งระหวำ่งระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มของประเทศท่ียมืกบัระบบของผูใ้ห้ทุน/ผูใ้ห้กู)้? 

__ บงักลำเทศ 
__ อินเดีย 
__ มองโกเลีย 
__ เนปำล 
__ ประเทศไทย 
__ ไม่มีค ำตอบดำ้นบน 

[ถำ้ใช่] 13ก) ในควำมเห็นของคุณ ระบบเหล่ำน้ีท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพใช่หรือไม่? 
__ใช่ 
__ไม่ใช่ 

14) ในควำมเห็นของคุณ ประเทศใดต่อไปน้ีท่ีมีอุปสรรคใหญ่ท่ีสุดในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกนัสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) [เลือกเพียงหน่ึง]? 
__ บงักลำเทศ 
__ อินเดีย 
__ มองโกเลีย 
__ เนปำล 
__ ประเทศไทย 
__ ไม่มีค ำตอบดำ้นบน 

15) ในควำมเห็นของคุณ ประเทศใดต่อไปน้ีเสนอโอกำสท่ีใหญ่ท่ีสุดส ำหรับกำรกำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกนัสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)?  
__ บงักลำเทศ 
__ อินเดีย 
__ มองโกเลีย 
__ เนปำล 
__ ประเทศไทย 
__ ไม่มีค ำตอบดำ้นบน 
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16) คุณทรำบตวัอยำ่งใดบำ้งของมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีรับกำรแกไ้ข 
โดยกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESIAs) ระดบักวำ้ง/ตน้น ้ ำ (เช่น ESIA เชิงกลยทุธ์, สะสม, โปรแกรม, ภูมิภำค หรือรำยสำขำ), 
แผนยุทธศำสตร์ประเทศ หรือโครงกำรอ่ืนใด? โปรดอธิบำยตวัอยำ่งเพิ่มเติมท่ีคุณทรำบ หำกเป็นไปได ้โปรดระบุขอ้มูล เช่น ช่ือโครงกำร, ประเทศ, 
กำรเช่ือมต่อหรือจุดติดต่อ  

ค ำตอบสั้น ๆ _______________________________________________ 

 

องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs)  

1) จำกตวัเลือกต่อไปน้ี ขอ้ใดอธิบำยสถำนท่ีท ำงำนของคุณไดใ้กลเ้คียงท่ีสุด (เลือกหน่ึงขอ้)? 

__องคก์รพฒันำเอกชนระหว่ำงประเทศ (International NGOs) 

__องคก์รพฒันำเอกชนแห่งชำติ (National NGOs) 
__องคก์รพฒันำเอกชนระดบัทอ้งถิ่นหรือภูมิภำค (Local or Reginal NGOs) 

__สถำบนักำรศึกษำ 
__กลุ่มนกัคิด 
__อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________ 

  

2) องคก์รของคุณจำ้งพนกังำนก่ีคน (ใส่จ ำนวนพนกังำน)? 
__ นอ้ยกว่ำ 5 คน 

__ 6-10 คน 

__ 11-25 คน 

__ 26-50 คน 

__ 51-100 คน 

__ 101-500 คน 

__ มำกกว่ำ 500 คน 

  

3) เท่ำท่ีคุณทรำบ องคก์รของคุณไดส้ร้ำงควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเก่ียวกบักำรป้องกนัสัตวป่์ำ (สะพำนลอย ทำงลอด ฯลฯ) ส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (ถนน, 
ทำงรถไฟ, สำยส่งไฟฟ้ำ) อยำ่งไรบำ้ง? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ จำ้งพนกังำนใหม่ท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

__ สนบัสนุนพนกังำนให้เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
__จำ้งท่ีปรึกษำชัว่ครำวท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
__ประสำนงำนกบัองคก์รพฒันำเอกชน (NGO)/องคก์รภำคประชำสังคม (CSO) ท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

__เรำประสำนงำนกบัองคก์ร ท่ีไม่ใช่ องคก์รพฒันำเอกชน (NGO)/องคก์รภำคประชำสังคม (CSO) ท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  

__ เรำไม่ไดส้ร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________ 

__ไม่แน่ใจ 

 

4) ขอ้ใดต่อไปน้ีอธิบำยไดช้ดัเจนท่ีสุดเก่ียวกบังำนท่ีองคก์รของคุณด ำเนินกำร ในระหวำ่งกระบวนกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)? 

โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ เขำ้ร่วม ESIA (กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม) 

__ เขำ้ร่วมในกำรศึกษำควำมเป็นไปไดท้ำงเศรษฐกิจ เช่น กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ 
__ ส่งเสริมกำรหลีกเลี่ยง (ไม่มีในบำงพื้นท่ี) เป็นกลยทุธ์กำรบรรเทำผลกระทบท่ีส ำคญั 

__ ให้ขอ้มูลสัตวป่์ำก่อนกำรก่อสร้ำง 
__ สนบัสนุนกำรออกแบบเพื่อบรรเทำผลกระทบ  

__ ให้ขอ้มูลกำรอนุญำต (เก่ียวกบัผลกระทบของสัตวป่์ำ) 
__ ด ำเนินกำรสนบัสนุนทัว่ไปส ำหรับกำรคุม้ครองสัตวป่์ำ 
__ ส่งเสริมควำมรับผิดชอบของผูเ้สนอโครงกำรและผูรั้บจำ้งของพวกเขำ 
__ อ ำนวยควำมสะดวกควำมร่วมมือระหว่ำงผูถ้ือประโยชน์ร่วมต่ำง ๆ 
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__ เรำไม่ไดม้ีส่วนร่วมในกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 

__อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________ 

 

5) บ่อยแค่ไหนท่ีคุณรู้สึกวำ่งำนของคุณส่งผลให้กำรออกแบบโครงกำรดีข้ึน จำกมุมมองเร่ืองของสัตวป่์ำ? 
__ไม่มีเลย 
__ นำน ๆ คร้ัง 
__ บำงคร้ัง 
__ โดยปกติ 
__ สม ่ำเสมอ 

 

6) ในควำมเห็นของคุณ เม่ืองำนของคุณไม่ไดส่้งผลให้กำรออกแบบโครงกำรสัตวป่์ำดีข้ึน เหตุใดส่ิงน้ีถึงเกิดข้ึน? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ คุณภำพ/ควำมพร้อมของขอ้มูล 
__ ระยะเวลำของกำรป้อนขอ้มูล 
__ ขอ้จ ำกดัดำ้นงบประมำณ 

__ กำรแยง่ล ำดบัควำมส ำคญัของผูใ้ห้ทุน 

__ กำรแยง่ล ำดบัควำมส ำคญัของนกัวำงแผน/วิศวกร/ผูส้ร้ำง 
__ กำรแยง่ล ำดบัควำมส ำคญัของรัฐบำล 
__ แรงกดดนัทำงกำรเมืองรอบโครงกำร 
__ คอรัปชัน่ 

__อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________ 

  

7) จำกตวัเลือกต่อไปน้ี 

ขอ้ใดจะเป็นประโยชน์มำกท่ีสุดในกำรปรับปรุงควำมสำมำรถขององคก์รในกำรแกไ้ขปัญหำมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับกำรวำงแผนและโครงกำรโครงสร้ำงพื้
นฐำนเชิงเส้น (LI)? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__จำ้งผูเ้ช่ียวชำญดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในต ำแหน่งพนกังำนในอนำคต 
__ เพิ่มควำมเช่ียวชำญดำ้นเทคนิคโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ส ำหรับพนกังำนปัจจุบนั 

__จำ้งท่ีปรึกษำชัว่ครำวท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
__ มีส่วนร่วมกบัและโนม้นำ้วหน่วยงำนดำ้นกำรขนส่งและพลงังำนและผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจ 
__ มีส่วนร่วมกบัและโนม้นำ้ว MDB (ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำพหุภำคี) และผูใ้ห้ทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อื่น ๆ 
__ มีส่วนร่วมกบัและโนม้นำ้วชุมชน/ผูถ้ือประโยชน์ร่วมท่ีเผชิญกบัโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
__อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________ 

ขอขอบพระคุณ 

เรำขอขอบคุณส ำหรับกำรเขำ้ร่วมกำรส ำรวจคร้ังน้ี ค ำตอบของคุณจะเป็นตวัสนับสนุนในควำมพยำยำมของหน่วยงำน USAID 

ในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในเอเชียในกำรด ำเนินกำรป้องกนัสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นตรง 
หำกคุณตอ้งกำรไดรั้บแจง้เก่ียวกบักำรประชุมเชิงปฏิบติักำรของโครงกำรหรือกำรเผยแพร่รำยงำนโครงกำร โปรดท้ิงขอ้มูลติดต่อของคุณไวด้ำ้นล่ำง 
อีเมลของคุณจะไม่เช่ือมโยงกบัค ำตอบของคุณแต่อยำ่งใด 

1) (ตอบหรือไม่ก็ได)้ ท่ีอยูอี่เมลของคุณคืออะไร? 
________________________________ 

2) คุณตอ้งกำรไดรั้บกำรติดต่อเก่ียวกบัอะไร? โปรดเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
__ กำรฝึกอบรม 
__รำยงำนฉบบัสุดทำ้ย 

3) มีอะไรบำ้งท่ีคุณอยำกให้เรำรับรู้? 
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ภำคผนวก จ กำรส ำรวจขอบข่ำยกำรติดต่อส่ือสำร 

ขอบข่ำยกำรติดต่อส่ือสำรของรัฐบำล 

หมวดหมู่ทัว่ไป หมวดหมู่เฉพำะ 

ภำยใน   

กระทรวงส่ิงแวดลอ้มและป่ำไม,้ กำรทอ่งเที่ยว, กำรพฒันำสีเขียว ฯลฯ   

  เจำ้หนำ้ที่ EIA/ESIA 

  เจำ้หนำ้ที่สำรสนเทศส่ิงแวดลอ้ม 

  กฎหมำย/เจำ้หนำ้ที่นโยบำย/ที่ปรึกษำ 

  
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ/ระบบนิเวศ/เขตสงวนชีวมณฑล/พื้นที่คุม้ครอง/เจำ้หนำ้ที่
สัตวใ์กลสู้ญพนัธ์ุ 

  

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - อนุสัญญำดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคี - 
หน่วยงำน/โครงกำรของสหประชำชำติ/กองทุนส่ิงแวดลอ้มโลก(GEF) 

เจำ้หนำ้ที่ควำมร่วมมือระดบัภูมิภำค 

  เจำ้หนำ้ที่ส ำรวจสัตววทิยำ/พฤกษศำสตร์/ป่ำไม ้

  กองสวสัดิภำพสัตว ์เจำ้หนำ้ที่จดักำรสัตวท์ี่ถกูยำนยนตช์นและเสียชีวิตบนทอ้งถนน 

  
กองป่ำไมแ้ละสัตวป่์ำ (ดูตวัอยำ่ง อินเดีย: กำรอนุรักษส์ัตวป่์ำ : โครงกำรกองชำ้ง 
กองสัตวป่์ำ) (ดูตวัอยำ่ง กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป่์ำ และพนัธ์ุพืช ของประเทศไทย) 

  เป้ำหมำยกำรพฒันำที่ย ัง่ยืน (SDG) 

  เจำ้หนำ้ที่พฒันำ ติดตำม และประเมินผล 

  เจำ้หนำ้ที่วิจยัและฝึกอบรม 

  เจำ้หนำ้ที่โครงสร้ำงพื้นฐำนสีเขียว/ควำมยัง่ยืน 

กำรบริกำรสัตวป่์ำ/ป่ำไม ้/ กำรคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม / หน่วยงำน   

กระทรวงชนเผ่ำ/กิจกำรพื้นเมือง ฯลฯ   

หน่วยงำนพื้นที่คุม้ครอง / หน่วยงำนส ำหรับสัตวใ์กลสู้ญพนัธ์ุ หรือ สัตวส์ำยพนัธ์ุเรือธง   

กระทรวงคมนำคม> อำคำรถนนแห่งชำติ (เช่น กรมทำงหลวง NHAI ของอินเดีย) / ทำงรถไฟ / 
ฯลฯ 

  

กระทรวงพลงังำน ไดแ้ก่ กำรส่งพลงังำน, หัวหนำ้แนวทำงและนโยบำย, หวัหนำ้ฝ่ำยฝึกอบรม 
(ถำ้มี)   

กระทรวงกำรก่อสร้ำง   

กระทรวงกำรวำงแผน   

กระทรวงกำรพฒันำ   

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ ฝ่ำยกฎหมำย ,เจำ้หนำ้ที่ส่ิงแวดลอ้มองคก์รระหว่ำงประเทศ 
(ดูตวัอยำ่งกำรเจรจำสนธิสัญญำ)   

หน่วยงำนวำงแผน/คณะกรรมกำร 
(ควำมสำมำรถส ำหรับระหว่ำงกระทรวง/หน่วยงำน/กำรประสำนงำนของแผนก)   

ภำยใน/ภำยนอก   

ปกครองตนเอง/ก่ึงรัฐบำล ศูนยก์ลำงกำรวิจยัและกำรด ำเนินกำร คณะกรรมำธิกำร คณะกรรมกำร 
หน่วยงำน ศำล ฯลฯ แต่เป็นส่วนหน่ึงของกระทรวง/หน่วยงำน (ดูตวัอยำ่ง 
คณะกรรมกำรสัตวป่์ำแห่งชำติของอินเดีย, Niti Aayog, สถำบนัสัตวป่์ำแห่งอินเดีย, 
หน่วยงำนสวนสัตวก์ลำง, หน่วยงำนอนุรักษเ์สือแห่งชำติ, ศำลเขียวแห่งชำติ เป็นตน้ 

หรือกองทุนอนุรักษส์ัตวป่์ำแห่งประเทศไทย) 
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ขอบข่ำยกำรติดต่อส่ือสำรของรัฐบำล 

หมวดหมู่ทัว่ไป หมวดหมู่เฉพำะ 

นกัคิดและศูนยก์ฎหมำย/นโยบำยเก่ียวกบัโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรพฒันำ ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ   

กลไกกำรประสำนงำนของแผนก 
คณะกรรมกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ/กำรก ำกบัดูแล/แนวทำง/กลไกกำรประสำนงำน 
เป้ำหมำยกำรพฒันำที่ย ัง่ยืน (SDGs), 
ส ำนกังำนเฉพำะ/หน่วยงำนเพื่อควำมสมดุลของกำรพฒันำกบัเป้ำหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม/ควำมหล
ำกหลำยทำงชีวภำพ 

  

ภำรกิจระดบัชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมเป็นอยูท่ี่ดี กำรเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
/กำรพฒันำ / ฯลฯ   

ภำยนอก   

ส ำนกังำนสหภำพนำนำชำติ (IUCN) เพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติ ในประเทศและภูมิภำค   

กำรวิจยัมหำวิทยำลยั /ศูนยน์โยบำย   

กำรตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มอิสร/กฎหมำย/ศูนยน์โยบำย   

...แต่ส่วนใหญ่องคก์รพฒันำเอกชน   

ศูนยป์ระสำนงำนระดบัชำติ (National Focal Points)   

จุดรวมของอนุสัญญำว่ำดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (CDB)   

จุดรวมของอนุสัญญำว่ำดว้ยพนัธ์ุพืชอพยพ (CMS)   

ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกฎหมำยส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติอิสระ   

 

ขอบข่ำยกำรติดต่อส่ือสำรของสถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศ (IFIs): องคก์ร/หน่วยงำน/บริษทัท่ีมีส ำนกังำนระดบัประเทศ/ ส ำนกังำนใหญ่ระดบัภูมิภำค: 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลไกของกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม (ESIAs)/แผนงำนควำมสำมคัคี/มำตรกำรป้องกนั 

ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย 

ธนำคำรโลก 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยสัมพนัธ์ (RM) บรรษทัเงินทุนระหว่ำงประเทศ (IFC) 

หลกักำรอเีควเตอร์ของสถำบนักำรเงิน (EPFI)  

สหภำพยโุรป 

ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนยโุรป (EIB) 

ธนำคำรเพื่อกำรบรูณะและพฒันำยโุรป (EBRD) 

โครงกำรพฒันำแห่งสหประชำชำติ (UNDP) 

โครงกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชำชำติ (UNEP) 

ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำใหม่ (NDB) 

ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนแห่งเอเชีย (AIIB) 

สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) 

ส ำนกังำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศ แห่งประเทศจีน (CIDCA) และโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) 

องคก์รควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศแห่งญี่ปุ่ น (JICA) 

 

ขอบข่ำยกำรติดต่อส่ือสำรของสมำคมอุตสำหกรรม 
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หมวดหมู่ทัว่ไป 

สมำคมทำงถนนแห่งชำติหลกั: เจำ้หนำ้ที่ควำมยัง่ยืน 

สมำคมทำงรถไฟแห่งชำติหลกั: เจำ้หนำ้ที่ควำมยัง่ยนื 

สมำคมกำรส่งก ำลงัแห่งชำติหลกั: เจำ้หนำ้ที่ควำมยัง่ยืน 

สมำคมวิศกรรมแห่งชำติหลกั: เจำ้หนำ้ที่ควำมยัง่ยืน 

สมำคมกำรวำงแผนแห่งชำติหลกั: เจำ้หนำ้ที่ควำมยัง่ยืน 

บริษทัวิศวกรรมรำยใหญ่ (ทัว่โลก กบัส ำนกังำนแห่งชำติ) ที่ท ำงำนเก่ียวกบัโครงกำรถนน, ทำงรถไฟ และหรือระบบส่งก ำลงัที่ส ำคญั 

บริษทัวิศวกรรมรำยใหญ่ (ระดบัประเทศ) ที่ท ำงำนเก่ียวกบัโครงกำร ทำงถนน ทำงรถไฟ และหรือระบบส่งก ำลงัที่ส ำคญั 

บริษทัวำงแผนรำยใหญ่ ให้ค ำปรึกษำ หรือบริษทั EIA รำยใหญ ่(ทัว่โลกพร้อมส ำนกังำนแห่งชำติ) ท ำงำนเก่ียวกบัโครงกำรทำงถนน ทำงรถไฟ และหรือระบบส่งก ำลงัที่ส ำคญั 

บริษทัวำงแผน ให้ค ำปรึกษำ หรือ EIA รำยใหญ ่(ระดบัประเทศ) ที่ท ำงำนเก่ียวกบัโครงกำรทำงถนน ทำงรถไฟ และหรือระบบส่งก ำลงัที่ส ำคญั 

บริษทักอ่สร้ำงรำยใหญ่ (ทัว่โลก) ที่ท ำงำนเก่ียวกบัโครงกำรทำงถนน ทำงรถไฟ และหรือระบบส่งก ำลงัที่ส ำคญั  

บริษทักอ่สร้ำงรำยใหญ่ (ระดบัประเทศ) ที่ท ำงำนเก่ียวกบัโครงกำรทำงถนน ทำงรถไฟ และ/หรือระบบส่งก ำลงัที่ส ำคญั  

บริษทักอ่สร้ำงรำยใหญ่ของจีนที่ท  ำงำนเก่ียวกบัถนน, ทำงรถไฟ และ/หรือโครงกำรระบบส่งก ำลงัที่ส ำคญั  

กำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (ERM) (ส ำนกังำนแห่งชำติ) 

องคก์ร ICF (ส ำนกังำนแห่งชำติ) 

สมำคมขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ (IAIA) (ส ำนกังำนแห่งชำติ) 

 โครงกำรจดักำรน ้ำสะอำด (WSP) (ส ำนกังำนแห่งชำติ) 

บริษทัดำ้นกำรออกแบบและกำรจดักำรระดบัโลก (AECOM) (ส ำนกังำนแห่งชำติ) 

มีบริษทัอื่นที่เก่ียวขอ้งใช่หรือไม่? 

 

ขอบข่ำยกำรติดต่อส่ือสำร ขององคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 

หมวดหมู่ทัว่ไป 

องคก์รพฒันำเอกชนแห่งชำติ (National NGOs) ที่ท ำงำนเก่ียวกบัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ/กำรอนุรักษภ์ูมิทศัน์ (คดัลอกไปหลำยแถวตำมตอ้งกำร) 

องคก์รพฒันำเอกชนแห่งชำติ (National NGOs) ที่ท ำงำนเก่ียวกบัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ/กำรอนุรักษภ์ูมิทศัน์ (คดัลอกไปหลำยแถวตำมตอ้งกำร) 

องคก์รพฒันำเอกชนแห่งชำติ (National NGOs) ที่ท ำงำนเก่ียวกบัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ/กำรอนุรักษภ์ูมิทศัน์ (คดัลอกไปหลำยแถวตำมตอ้งกำร) 

กลุ่มชุมชนที่ท  ำงำนระดบัโครงกำรอนุรักษส์ัตวป่์ำ (คดัลอกไปหลำยแถวตำมตอ้งกำร) 

กลุ่มชุมชนที่ท  ำงำนระดบัโครงกำรอนุรักษส์ัตวป่์ำ (คดัลอกไปหลำยแถวตำมตอ้งกำร) 
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กลุ่มชุมชนที่ท  ำงำนระดบัโครงกำรอนุรักษส์ัตวป่์ำ (คดัลอกไปหลำยแถวตำมตอ้งกำร) 

ภำคผนวก ฉ กฎหมำยส่ิงแวดลอ้มของบงักลำเทศ 

กฎหมำยส่ิงแวดลอ้มของบงักลำเทศ 

เร่ือง หัวขอ้ ปี ค.ศ. ที่น ำมำใช้ ลิงก์เอกสำร 

"กำรพฒันำกำรเกษตรและชนบท" 

 พระรำชบญัญตัิควำมร่
วมมือระหว่ำงภำครัฐแ
ละเอกชนของบงักลำเท
ศ 

2015 
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-public-private-partnership-act-2015-act-
no-18-of-2015-lex-faoc179711/?q=Bangladesh+Public-Private+Partnership+Act%2C+2015  

"พลงังำน" 

 พระรำชบญัญตัิกำรไฟ
ฟ้ำ 

1910 (2016) 
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-1910-act-no-ix-of-1910-lex-
faoc095365/?q=Electricity+Act%2C+1910&xdate_min=&xdate_max=  

“ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป”  

 
พระรำชบญัญตัิกำรอนุ
รักษส่ิ์งแวดลอ้มบงักลำ
เทศ 

1995 (2002) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-
no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-
faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&x
date_max=&leg_type_of_document=Regulation  

“ป่ำไม”้ 

 

พระรำชบญัญตัิป่ำไม ้ 1927 (2000) 
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-act-1927-lex-
faoc006895/?q=Bangladesh+Forest+Act&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Ban
gladesh&xdate_min=&xdate_max=  

"ผืนที่ดินและดิน" 

 
พระรำชบญัญตัิคณะกร
รมกำรพฒันำทำงเดิน 
Chittagong 

2014 

https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-development-board-act-2014-
law-no-8-of-2014-lex-
faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_
min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

 
พระรำชบญัญตัิกำรจดั
หำและกำรครอบครอง
ของรัฐ 

2006 

https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-
act-no-xxviii-of-1951-lex-
faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_
min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

 
พระรำชบญัญตัิกำรโอ
นทรัพยสิ์น 

1882 (2006) 
https://www.ecolex.org/details/legislation/transfer-of-property-act-1882-act-no-iv-of-1882-lex-
faoc035572/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_
min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

 พระรำชบญัญตัิคณะกร
รมกำรระงบัขอ้พิพำทที่
ดินทำงเดิน 
Chittagong 

2001 

https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-dispute-settlement-
commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-
faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_
min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

 พระรำชบญัญตัิสภำภูมิ
ภำคเส้นทำงทำงเดิน 
Chittagong 

1998 
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-regional-council-act-1998-lex-
faoc165438/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_
min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

 
พระรำชบญัญตัิคณะกร
รมกำรปฏิรูปที่ดิน 

1989 
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-reform-board-act1989-lex-
faoc032974/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_
min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

 

พระรำชบญัญตัิกำรพฒั
นำ 

1935 (1987) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/development-act-1935-bengal-act-no-xvi-of-1935-
lex-
faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_
min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

"น ้ำ" 

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-public-private-partnership-act-2015-act-no-18-of-2015-lex-faoc179711/?q=Bangladesh+Public-Private+Partnership+Act%2C+2015
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-public-private-partnership-act-2015-act-no-18-of-2015-lex-faoc179711/?q=Bangladesh+Public-Private+Partnership+Act%2C+2015
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-1910-act-no-ix-of-1910-lex-faoc095365/?q=Electricity+Act%2C+1910&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-1910-act-no-ix-of-1910-lex-faoc095365/?q=Electricity+Act%2C+1910&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-environment-conservation-act-1995-act-no-1-of-1995as-amended-by-act-nos-12-of-2000-and-9-of-2002-lex-faoc042272/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-act-1927-lex-faoc006895/?q=Bangladesh+Forest+Act&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-act-1927-lex-faoc006895/?q=Bangladesh+Forest+Act&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-act-1927-lex-faoc006895/?q=Bangladesh+Forest+Act&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-development-board-act-2014-law-no-8-of-2014-lex-faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-development-board-act-2014-law-no-8-of-2014-lex-faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-development-board-act-2014-law-no-8-of-2014-lex-faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-development-board-act-2014-law-no-8-of-2014-lex-faoc172379/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-xxviii-of-1951-lex-faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-xxviii-of-1951-lex-faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-xxviii-of-1951-lex-faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/state-acquisition-and-tenancy-act-1950-east-bangal-act-no-xxviii-of-1951-lex-faoc035574/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/transfer-of-property-act-1882-act-no-iv-of-1882-lex-faoc035572/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/transfer-of-property-act-1882-act-no-iv-of-1882-lex-faoc035572/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/transfer-of-property-act-1882-act-no-iv-of-1882-lex-faoc035572/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-dispute-settlement-commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-dispute-settlement-commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-dispute-settlement-commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-land-dispute-settlement-commission-act-2001-act-53-of-2001-lex-faoc165300/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-regional-council-act-1998-lex-faoc165438/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-regional-council-act-1998-lex-faoc165438/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/chittagong-hill-tracts-regional-council-act-1998-lex-faoc165438/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-reform-board-act1989-lex-faoc032974/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-reform-board-act1989-lex-faoc032974/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-reform-board-act1989-lex-faoc032974/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/development-act-1935-bengal-act-no-xvi-of-1935-lex-faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/development-act-1935-bengal-act-no-xvi-of-1935-lex-faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/development-act-1935-bengal-act-no-xvi-of-1935-lex-faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/development-act-1935-bengal-act-no-xvi-of-1935-lex-faoc035595/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
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กฎหมำยส่ิงแวดลอ้มของบงักลำเทศ 

เร่ือง หัวขอ้ ปี ค.ศ. ที่น ำมำใช้ ลิงก์เอกสำร 

 
พระรำชบญัญติัน ้ำของ
บงักลำเทศ 

 2013 
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-water-act-2013-act-no-14-of-2013-lex-
faoc154320/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xda
te_max=&leg_type_of_document=Regulation  

 

พระรำชบญัญตัิป้องกนั
แม่น ้ ำแห่งชำติ 

 2013 

https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-protection-commission-act-2013-act-
no-9-of-2013-lex-
faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xda
te_max=&leg_type_of_document=Regulation  

 
พระรำชบญัญตัิคณะกร
รมกำรพฒันำน ้ ำ 

2000 
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-development-board-act-2000-act-no-xxvi-lex-
faoc065118/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xda
te_max=&leg_type_of_document=Regulation  

 

พระรำชบญัญตัิกำรวำง
แผนทรัพยำกรน ้ำ 

1992 

https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-planning-act-1992-no-12-of-1992-
lex-
faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xda
te_max=&leg_type_of_document=Regulation  

 

พระรำชบญัญตัิคลอง 1864 (1973) 
https://www.ecolex.org/details/legislation/canals-act-1864-act-no-v-of-1864-lex-
faoc035598/?type=legislation&xcountry=Bangladesh&xsubjects=Water&leg_type_of_docume
nt=Regulation&page=2  

“สัตวป่์ำและระบบนิเวศน์” 

 พระรำชบญัญตัิควำมห
ลำกหลำยทำงชีวภำพข
องบงักลำเทศ 

2017 
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-biodiversity-act-2017-act-no-ii-lex-
faoc165299/?q=&type=legislation&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type
_of_document=Regulation  

 พระรำชบญัญตัิสัตวป่์ำ 
(กำรอนุรักษแ์ละรักษำ
ควำมปลอดภยั) 

2012 
https://www.ecolex.org/result/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosyste
ms&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation&le
g_type_of_document=Miscellaneous&leg_type_of_document=Regulation  

 พระรำชบญัญตัิเขตสง
วนกำรท่องเที่ยวบงักลำ
เทศและเขตทอ่งเที่ยวพิ
เศษ 

2010 

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-
tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-
faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Ba
ngladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

 
กฎกำรอนุรักษส่ิ์งแวดล้
อม 

1997 
https://www.ecolex.org/details/legislation/rule-for-the-conservation-of-the-environment-lex-
faoc019918/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&x
date_max=&leg_type_of_document=Regulation  

 พระรำชบญัญตัิคุม้ครอ
งควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพและควำมรู้ของ
ชุมชน 

1998 

https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-and-community-knowledge-protection-
act-lex-
faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Ba
ngladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

"กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ" 

 พระรำชบญัญตัิควำมน่
ำเช่ือถือกำรเปลี่ยนแปล
งสภำพภูมิอำกำศ 

2010 
https://www.ecolex.org/details/legislation/climate-change-trust-act-2010-act-no-57-of-2010-lex-
faoc179684/?q=&type=legislation&xkeywords=capacity+building&xcountry=Bangladesh&xda
te_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

 

  

https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-water-act-2013-act-no-14-of-2013-lex-faoc154320/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-water-act-2013-act-no-14-of-2013-lex-faoc154320/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-water-act-2013-act-no-14-of-2013-lex-faoc154320/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-protection-commission-act-2013-act-no-9-of-2013-lex-faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-protection-commission-act-2013-act-no-9-of-2013-lex-faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-protection-commission-act-2013-act-no-9-of-2013-lex-faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-river-protection-commission-act-2013-act-no-9-of-2013-lex-faoc154355/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-development-board-act-2000-act-no-xxvi-lex-faoc065118/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-development-board-act-2000-act-no-xxvi-lex-faoc065118/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-development-board-act-2000-act-no-xxvi-lex-faoc065118/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-planning-act-1992-no-12-of-1992-lex-faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-planning-act-1992-no-12-of-1992-lex-faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-planning-act-1992-no-12-of-1992-lex-faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-planning-act-1992-no-12-of-1992-lex-faoc050638/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/canals-act-1864-act-no-v-of-1864-lex-faoc035598/?type=legislation&xcountry=Bangladesh&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Regulation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/canals-act-1864-act-no-v-of-1864-lex-faoc035598/?type=legislation&xcountry=Bangladesh&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Regulation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/canals-act-1864-act-no-v-of-1864-lex-faoc035598/?type=legislation&xcountry=Bangladesh&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Regulation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-biodiversity-act-2017-act-no-ii-lex-faoc165299/?q=&type=legislation&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-biodiversity-act-2017-act-no-ii-lex-faoc165299/?q=&type=legislation&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-biodiversity-act-2017-act-no-ii-lex-faoc165299/?q=&type=legislation&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/result/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation&leg_type_of_document=Miscellaneous&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/result/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation&leg_type_of_document=Miscellaneous&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/result/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation&leg_type_of_document=Miscellaneous&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/bangladesh-tourism-reserved-area-and-special-tourism-zone-act-2010-act-no-31-of-2010-lex-faoc179687/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/rule-for-the-conservation-of-the-environment-lex-faoc019918/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/rule-for-the-conservation-of-the-environment-lex-faoc019918/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/rule-for-the-conservation-of-the-environment-lex-faoc019918/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-and-community-knowledge-protection-act-lex-faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-and-community-knowledge-protection-act-lex-faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-and-community-knowledge-protection-act-lex-faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biodiversity-and-community-knowledge-protection-act-lex-faoc028749/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/climate-change-trust-act-2010-act-no-57-of-2010-lex-faoc179684/?q=&type=legislation&xkeywords=capacity+building&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/climate-change-trust-act-2010-act-no-57-of-2010-lex-faoc179684/?q=&type=legislation&xkeywords=capacity+building&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/climate-change-trust-act-2010-act-no-57-of-2010-lex-faoc179684/?q=&type=legislation&xkeywords=capacity+building&xcountry=Bangladesh&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
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"กำรพฒันำกำรเกษตรและชนบท" 

  

สิทธิที่จะไดร้ับค่ำตอบแทนที่เป็นธรร
มและควำมโปร่งใสในกำรจดัหำที่ดิน
, กำรฟ้ืนฟ ูและกำรตั้งถิ่นฐำนใหม่ 
(ฉบบัแกไ้ข) 

2015 

https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-
transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-
ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-
faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&
xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation  

"พลงังำน"       

  
พระรำชบญัญตัิกำรไฟฟ้ำ 
(ฉบบัแกไ้ข) 

2007 https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/Electricity_Act_2007.pdf  

  พระรำชบญัญตัิกำรไฟฟ้ำ 2003 
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2003-act-no-36-of-2003-lex-
faoc082256/?q=&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=India&xdate_min=&x
date_max=&leg_type_of_document=Legislation  

“ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป” 

  พระรำชบญัญตัิศำลเขียวแห่งชำติ 2010 

https://www.ecolex.org/details/legislation/national-green-tribunal-act-2010-act-no-19-
of-2010-lex-
faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xd
ate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation  

  
พระรำชบญัญติัส่ิงแวดลอ้ม 
(กำรป้องกนั) 

1997 
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-rules-1986-lex-
faoc008236/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xd
ate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation  

  
พระรำชบญัญติัส่ิงแวดลอ้ม 
(กำรป้องกนั) 

1986 

https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-act-1986-no-29-of-
1986-lex-
faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xd
ate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation  

“ป่ำไม”้ 

  
ขอ้บงัคบัป่ำไม ้(กำรอนุรักษ)์ 

ฉบบัแกไ้ข  
2017 

http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Rules/FC%20Amedment%20Rule%20201
7.pdf  

  
พระรำชบญัญตัิกองทุนชดเชยกำรปลู
กป่ำ   

2016 http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/ACT/CA_Fund_Act2016.pdf  

  

พระรำชบญัญตัิชนเผ่ำตำมก ำหนดกำ
รและชำวป่ำดั้งเดิมอื่น ๆ 
(กำรรับรู้สิทธิป่ำไม)้ 

2007 

https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-
forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-
faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&
xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation  

  ขอ้บงัคบัป่ำไม ้(กำรอนุรักษ)์ 2003 
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-rules-2003-lex-
faoc050637/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&
xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation  

  พระรำชบญัญตัิป่ำ (กำรอนุรักษ)์  1980 (1998) 
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-act-1980-6-of-1980-lex-
faoc003172/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&
xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation  

  พระรำชบญัญตัิป่ำไมข้องอินเดีย 1927 
https://www.ecolex.org/details/legislation/indian-forest-act-1927-lex-
faoc003171/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Forestry&leg_type_of_docu
ment=Legislation&page=3  

"ผืนที่ดินและดิน" 

  
พระรำชบญัญตัิโบรำณสถำน 
โบรำณสถำน และซำกปรัก 

1958 (1972) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/ancient-monuments-and-archaeological-
sites-and-remains-act-1958-act-no-24-of-1958-lex-
faoc094090/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=India&xdate
_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation  

"น ้ำ"       

https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-resettlement-amendment-ordinance-2015-no-4-of-2015-lex-faoc168448/?q=&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/Electricity_Act_2007.pdf
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2003-act-no-36-of-2003-lex-faoc082256/?q=&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2003-act-no-36-of-2003-lex-faoc082256/?q=&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2003-act-no-36-of-2003-lex-faoc082256/?q=&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-green-tribunal-act-2010-act-no-19-of-2010-lex-faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-green-tribunal-act-2010-act-no-19-of-2010-lex-faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-green-tribunal-act-2010-act-no-19-of-2010-lex-faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-green-tribunal-act-2010-act-no-19-of-2010-lex-faoc098219/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-rules-1986-lex-faoc008236/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-rules-1986-lex-faoc008236/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-rules-1986-lex-faoc008236/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-act-1986-no-29-of-1986-lex-faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-act-1986-no-29-of-1986-lex-faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-act-1986-no-29-of-1986-lex-faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environment-protection-act-1986-no-29-of-1986-lex-faoc021695/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Rules/FC%20Amedment%20Rule%202017.pdf
http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Rules/FC%20Amedment%20Rule%202017.pdf
http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/ACT/CA_Fund_Act2016.pdf
https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/scheduled-tribes-and-other-traditional-forest-dwellers-recognition-of-forest-rights-act-2006-act-no-2-of-2007-lex-faoc077867/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-rules-2003-lex-faoc050637/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-rules-2003-lex-faoc050637/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-rules-2003-lex-faoc050637/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-act-1980-6-of-1980-lex-faoc003172/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-act-1980-6-of-1980-lex-faoc003172/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-conservation-act-1980-6-of-1980-lex-faoc003172/?q=&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/indian-forest-act-1927-lex-faoc003171/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Forestry&leg_type_of_document=Legislation&page=3
https://www.ecolex.org/details/legislation/indian-forest-act-1927-lex-faoc003171/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Forestry&leg_type_of_document=Legislation&page=3
https://www.ecolex.org/details/legislation/indian-forest-act-1927-lex-faoc003171/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Forestry&leg_type_of_document=Legislation&page=3
https://www.ecolex.org/details/legislation/ancient-monuments-and-archaeological-sites-and-remains-act-1958-act-no-24-of-1958-lex-faoc094090/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ancient-monuments-and-archaeological-sites-and-remains-act-1958-act-no-24-of-1958-lex-faoc094090/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ancient-monuments-and-archaeological-sites-and-remains-act-1958-act-no-24-of-1958-lex-faoc094090/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ancient-monuments-and-archaeological-sites-and-remains-act-1958-act-no-24-of-1958-lex-faoc094090/?q=&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
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กฎพื้นที่ชุ่มน ้ำ 
(กำรอนุรักษแ์ละกำรจดักำร) 

2017 

https://www.ecolex.org/details/legislation/wetlands-conservation-and-management-
rules-2017-lex-
faoc179416/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xd
ate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation  

  พระรำชบญัญติัทำงน ้ำแห่งชำติ 2016 
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-waterways-act-2016-lex-
faoc169653/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=India&xdate_min=&xd
ate_max=&leg_type_of_document=Legislation  

  
พระรำชบญัญติัว่ำดว้ยขอ้พิพำทน ้ำระ
หว่ำงรัฐ 

1956 (2002) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/inter-state-river-water-disputes-act-1956-act-
no-33-of-1956-lex-
faoc082376/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Water&leg_type_of_docum
ent=Legislation&page=2  

  
พระรำชบญัญติักำรระบำยน ้ำและกำร
ระบำยน ้ำ 

1953 

https://www.ecolex.org/details/legislation/embankment-and-drainage-act-1952-act-no-
i-of-1953-lex-
faoc019915/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Land+%26+soil&leg_type_
of_document=Legislation&page=2  

“สัตวป่์ำและระบบนิเวศน์” 

  
พระรำชบญัญตัิชีวิตสัตวป่์ำ 
(คุม้ครอง) ฉบบัแกไ้ข 

2006 https://parivesh.nic.in/writereaddata/WildLifeAmedmentAct2006.pdf  

  
ขอ้บงัคบัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำ
พ 

2004 
https://www.ecolex.org/details/legislation/biological-diversity-rules-2004-lex-
faoc053983/?q=&type=legislation&xkeywords=biodiversity&xcountry=India&xdate_mi
n=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

  
พระรำชบญัญตัิชีวิตสัตวป่์ำ 
(คุม้ครอง) ฉบบัแกไ้ข  

2003 
https://parivesh.nic.in/writereaddata/MINISTRY%20OF%20LAW%20AND%20JUSTICE
.pdf 

  
พระรำชบญัญตัิชีวิตสัตวป่์ำ 
(คุม้ครอง) ฉบบัแกไ้ข 

1972 (1991) 
https://www.ecolex.org/details/legislation/wild-life-protection-act-1972-53-of-1972-lex-
faoc021932/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcou
ntry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation  

“กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม” 

  
ประกำศกำรประเมินผลกระทบส่ิงแว
ดลอ้ม 

1994 
https://parivesh.nic.in/writereaddata/ENV/EnvironmentalImpactAssessmentNotification
-2006/so1533.pdf  

 

  

https://www.ecolex.org/details/legislation/wetlands-conservation-and-management-rules-2017-lex-faoc179416/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/wetlands-conservation-and-management-rules-2017-lex-faoc179416/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/wetlands-conservation-and-management-rules-2017-lex-faoc179416/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/wetlands-conservation-and-management-rules-2017-lex-faoc179416/?q=&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-waterways-act-2016-lex-faoc169653/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-waterways-act-2016-lex-faoc169653/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/national-waterways-act-2016-lex-faoc169653/?q=&type=legislation&xsubjects=Water&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/inter-state-river-water-disputes-act-1956-act-no-33-of-1956-lex-faoc082376/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/inter-state-river-water-disputes-act-1956-act-no-33-of-1956-lex-faoc082376/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/inter-state-river-water-disputes-act-1956-act-no-33-of-1956-lex-faoc082376/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/inter-state-river-water-disputes-act-1956-act-no-33-of-1956-lex-faoc082376/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Water&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/embankment-and-drainage-act-1952-act-no-i-of-1953-lex-faoc019915/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Land+%26+soil&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/embankment-and-drainage-act-1952-act-no-i-of-1953-lex-faoc019915/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Land+%26+soil&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/embankment-and-drainage-act-1952-act-no-i-of-1953-lex-faoc019915/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Land+%26+soil&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://www.ecolex.org/details/legislation/embankment-and-drainage-act-1952-act-no-i-of-1953-lex-faoc019915/?type=legislation&xcountry=India&xsubjects=Land+%26+soil&leg_type_of_document=Legislation&page=2
https://parivesh.nic.in/writereaddata/WildLifeAmedmentAct2006.pdf
https://www.ecolex.org/details/legislation/biological-diversity-rules-2004-lex-faoc053983/?q=&type=legislation&xkeywords=biodiversity&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biological-diversity-rules-2004-lex-faoc053983/?q=&type=legislation&xkeywords=biodiversity&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/biological-diversity-rules-2004-lex-faoc053983/?q=&type=legislation&xkeywords=biodiversity&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://parivesh.nic.in/writereaddata/MINISTRY%20OF%20LAW%20AND%20JUSTICE.pdf
https://parivesh.nic.in/writereaddata/MINISTRY%20OF%20LAW%20AND%20JUSTICE.pdf
https://www.ecolex.org/details/legislation/wild-life-protection-act-1972-53-of-1972-lex-faoc021932/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/wild-life-protection-act-1972-53-of-1972-lex-faoc021932/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/wild-life-protection-act-1972-53-of-1972-lex-faoc021932/?q=&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=India&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://parivesh.nic.in/writereaddata/ENV/EnvironmentalImpactAssessmentNotification-2006/so1533.pdf
https://parivesh.nic.in/writereaddata/ENV/EnvironmentalImpactAssessmentNotification-2006/so1533.pdf
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กฎหมำยส่ิงแวดลอ้มของมองโกเลีย 

เร่ือง หัวขอ้ ปี ค.ศ. ที่น ำมำใช้ ลิงก์เอกสำร 

"กำรพฒันำกำรเกษตรและชนบท" 

  
พระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ย 
"กำรอนุมตัิโครงกำรระดบัชำติ" 

2018 https://www.legalinfo.mn/law/details/13932  

"พลงังำน" 

  

“ขั้นตอนกำรเช่ือมต่อ” 

ส ำหรับเครือข่ำยส่งและจ ำหน่ำยไฟฟ้
ำ 

2018 https://www.legalinfo.mn/annex/details/8736?lawid=13720  

  ขอ้บงัคบักำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 2011 https://www.legalinfo.mn/annex/details/6232?lawid=9809  

  
ขอ้บงัคบัเครือข่ำยพลงังำนแบบบูรณ
ำกำร 

2010 https://www.legalinfo.mn/annex/details/5477?lawid=7721  

  กฎหมำยพลงังำน 2001 https://www.legalinfo.mn/law/details/60 

  
ขอ้บงัคบักำรป้องกนัเครือข่ำยพลงังำ
น 

1996 https://www.legalinfo.mn/annex/details/959?lawid=2277  

  

กฎหมำยว่ำดว้ยไฟฟ้ำ, 
พลงังำนควำมร้อน 
และกำรจ่ำยถ่ำนหิน 

1995 https://www.legalinfo.mn/law/details/573?lawid=573  

“ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป”  

  
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรประเมินผลกระท
บส่ิงแวดลอ้ม 

2012 https://www.legalinfo.mn/law/details/8665  

  

กฎหมำยว่ำดว้ยหน่วยปกครองและดิ
นแดนของมองโกเลยีและกำรปกครอ
ง 

2006 

https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-administrative-and-territorial-units-of-
mongolia-and-their-governance-lex-
faoc149651/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=
&leg_type_of_document=Regulation  

  
กฎหมำยแกไ้ขกฎหมำยคุม้ครองส่ิงแ
วดลอ้ม 

2005 

https://www.ecolex.org/details/legislation/law-amending-the-environmental-protection-
law-lex-
faoc061514/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongoli
a&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

  กฎหมำยคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 1995 

https://www.ecolex.org/details/legislation/environmental-protection-law-no-of-1995-
lex-
faoc032709/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongoli
a&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

  กฎหมำยว่ำดว้ยพื้นที่คุม้ครองพิเศษ 1997 https://www.legalinfo.mn/law/details/478  

“ป่ำไม”้ 

  กฎหมำยว่ำดว้ยป่ำไม ้ 2012 
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-forestry-lex-
faoc073111/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_
min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

  
มติรัฐมนตรีฉบบัที่ 114 
ว่ำดว้ยหน่วยงำนนอกภำครัฐ 

2007 

https://www.ecolex.org/details/legislation/ministerial-resolution-no-114-on-non-
governmental-entities-lex-
faoc073112/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=
&leg_type_of_document=Regulation  

  กฎหมำยป่ำไม ้ 1995 
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-law-1995-lex-
faoc009285/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_
min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

"ผืนที่ดินและดิน" 

  

กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองที่ดิน/ดิน
และกำรต่อตำ้นกำรแปรสภำพเป็นทะ
เลทรำยและควำมแห้งแลง้ 

2012 https://www.legalinfo.mn/law/details/8664  

  กฎหมำยที่ดิน 2002 https://www.legalinfo.mn/law/details/216  
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https://www.ecolex.org/details/legislation/law-amending-the-environmental-protection-law-lex-faoc061514/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-amending-the-environmental-protection-law-lex-faoc061514/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-amending-the-environmental-protection-law-lex-faoc061514/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-amending-the-environmental-protection-law-lex-faoc061514/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/environmental-protection-law-no-of-1995-lex-faoc032709/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
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https://www.ecolex.org/details/legislation/environmental-protection-law-no-of-1995-lex-faoc032709/?q=N&type=legislation&xsubjects=Environment+gen.&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.legalinfo.mn/law/details/478
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-forestry-lex-faoc073111/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-forestry-lex-faoc073111/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-forestry-lex-faoc073111/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ministerial-resolution-no-114-on-non-governmental-entities-lex-faoc073112/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ministerial-resolution-no-114-on-non-governmental-entities-lex-faoc073112/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ministerial-resolution-no-114-on-non-governmental-entities-lex-faoc073112/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/ministerial-resolution-no-114-on-non-governmental-entities-lex-faoc073112/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-law-1995-lex-faoc009285/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-law-1995-lex-faoc009285/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-law-1995-lex-faoc009285/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.legalinfo.mn/law/details/8664
https://www.legalinfo.mn/law/details/216
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กฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดทะเบียนอสังห
ำริมทรัพย ์(1997) 

1997 

https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-registration-of-immovable-property-
1997-lex-
faoc049841/?type=legislation&xcountry=Mongolia&leg_type_of_document=Regulatio
n&q=NoN&page=2  

  
กฎหมำยว่ำดว้ยทรัพยสิ์นของรัฐและ
ทอ้งถิ่น 

1996 
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-state-and-local-property-lex-
faoc049842/?q=N&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Mongolia&xdate_
min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

"น ้ำ" 

  
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรช ำระค่ำธรรมเนีย
มมลพิษทำงน ้ำ 

2012 https://www.legalinfo.mn/law/details/8684  

  

กฎหมำยว่ำดว้ยกำรตั้งถิ่นฐำนในเมือ
งและกำรใชน้ ้ำประปำและกำรใชน้ ้ำ
ทิ้ง 

2011 https://www.legalinfo.mn/law/details/531  

  
ภำคผนวกโครงกำรน ้ำแห่งชำติของพ
ระรำชกฤษฎีกำของรัฐมหำฮูรัล 

2010 https://www.legalinfo.mn/annex/details/3341?lawid=7038  

  

กฎหมำยมองโกเลียว่ำดว้ยกำรห้ำมกำ
รส ำรวจแร่และกำรท ำเหมืองที่ตน้น ้ำ
ของแม่น ้ำ เขตอนุรักษข์องอ่ำงเก็บน ้ำ 
และพื้นที่ป่ำ 

2009 

https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-prohibit-mineral-
exploration-and-mining-operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-
reservoirs-and-forested-areas-lex-
faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=
&leg_type_of_document=Regulation  

  
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรตรวจสอบน ้ำ 
สภำพอำกำศ และส่ิงแวดลอ้ม 

1997 https://www.legalinfo.mn/law/details/518 

  กฎหมำยน ้ ำ 1995 
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-law-lex-
faoc019482/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=
&leg_type_of_document=Regulation  

“สัตวป่์ำและระบบนิเวศน์” 

  

โครงกำรระดบัชำติว่ำดว้ยกำรคุม้ครอ
งสัตวใ์กลสู้ญพนัธ์ุและใกลสู้ญพนัธ์ุอ
ยำ่งยิ่ง  

2011 https://www.legalinfo.mn/annex/details/2927?lawid=5500  

  

กฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมกำรคำ้ต่ำ
งประเทศของสัตวใ์กลสู้ญพนัธ์ุ พืช 
และผลิตภณัฑท์ี่ท  ำจำกสัตวเ์หล่ำน้ี 

2002 https://www.legalinfo.mn/law/details/527  

  
กำรประเมินทำงนิเวศวิทยำและเศรษ
ฐกิจเก่ียวกบัสัตว ์ 

2001 https://www.legalinfo.mn/annex/details/1546?lawid=2450  

  กฎหมำยว่ำดว้ยป่ำไม ้ 2000 
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-fauna-lex-
faoc077263/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&
xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation  

  
กฎหมำยมองโกเลียว่ำดว้ยพื้นที่กนัช
น 

1997 
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-on-buffer-zones-lex-
faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&
xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation  

“ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ” 

  

โครงกำรระดบัชำติว่ำดว้ยควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพ 
ภำคผนวกของพระรำชกฤษฎีกำฉบบั
ที่ 325 

2015 https://www.legalinfo.mn/annex/details/6909?lawid=11359  

“ธุรกิจ, ภำคอุตสำหกรรม, บริษทั” 

  

ขั้นตอนกำรก ำหนดบุคคลที่เหมำะสม
ที่จะประกอบธุรกิจทำงกำรเงินหรือที่
ไม่ใช่ทำงกำรเงิน 
และกิจกรรมทำงวิชำชีพอื่นนอกเหนื
อจำกคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลทำงกำ
รเงินธนำคำร 

2020 https://www.legalinfo.mn/annex/details/10960?lawid=15268  
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https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-prohibit-mineral-exploration-and-mining-operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-reservoirs-and-forested-areas-lex-faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-to-prohibit-mineral-exploration-and-mining-operations-at-headwaters-of-rivers-protected-zones-of-water-reservoirs-and-forested-areas-lex-faoc169787/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.legalinfo.mn/law/details/518
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-law-lex-faoc019482/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-law-lex-faoc019482/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-law-lex-faoc019482/?q=NoN&type=legislation&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.legalinfo.mn/annex/details/2927?lawid=5500
https://www.legalinfo.mn/law/details/527
https://www.legalinfo.mn/annex/details/1546?lawid=2450
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-fauna-lex-faoc077263/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-fauna-lex-faoc077263/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-on-fauna-lex-faoc077263/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-on-buffer-zones-lex-faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-on-buffer-zones-lex-faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.ecolex.org/details/legislation/mongolian-law-on-buffer-zones-lex-faoc078977/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Wild+species+%26+ecosystems&xcountry=Mongolia&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation
https://www.legalinfo.mn/annex/details/6909?lawid=11359
https://www.legalinfo.mn/annex/details/10960?lawid=15268
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กฎหมำยส่ิงแวดลอ้มของมองโกเลีย 

เร่ือง หัวขอ้ ปี ค.ศ. ที่น ำมำใช้ ลิงก์เอกสำร 

  

กฎหมำยว่ำดว้ยกำรสนบัสนุนวิสำหกิ
จขนำดกลำงและขนำดยอ่มและบริกำ
ร 

2019 https://www.legalinfo.mn/law/details/14525  

  กฎหมำยว่ำดว้ยเร่ืองขององคก์ร 2011 https://www.legalinfo.mn/law/details/310  

"กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ" 

  

โครงกำรระยะกลำง 
เพื่อเสริมสร้ำงศกัยภำพภำคถนน 
ภำคผนวก มติรัฐบำล ฉบบัที่ 258  

2011 https://www.legalinfo.mn/annex/showPrint/2934  

“กำรจดักำรแบบบรูณำกำร” 

  

แผนปฏิบตัิกำรกำรจดักำรทรัพยำกร
น ้ำแบบบูรณำกำรของประเทศมองโก
เลีย 
ภำคผนวกของพระรำชกฤษฎีกำฉบบั
ที่ 389 

 2013 https://www.legalinfo.mn/annex/details/6140?lawid=9687  

“กำรวำงแผนกำรใชท้ี่ดิน” 

  

แผนกำรจดักำรที่ดินของรัฐ 
ภำคผนวกของพระรำชกฤษฎีกำฉบบั
ที่ 264 

2003 https://www.legalinfo.mn/annex/details/1498?lawid=2389  

“กำรแบ่งเขต”  

  
พระรำชกฤษฎีกำจดัตั้งพื้นที่/เขตเกษ
ตรกรรมบำงส่วน 

2018 https://www.legalinfo.mn/law/details/13357  

  กฎหมำยว่ำดว้ยเขตปลอดอำกร  2015 https://www.legalinfo.mn/law/details/10930  

ทำงรถไฟ 

  กฎหมำยกำรขนส่งทำงรถไฟ 2007 https://www.legalinfo.mn/law/details/467  

  กฎเกณฑเ์ขตอนัตรำยทำงรถไฟ 2009 https://www.legalinfo.mn/annex/details/369?lawid=1378  

นวตักรรม 

  กฎหมำยว่ำดว้ยนวตักรรม 2012 https://www.legalinfo.mn/law/details/8668  

 

  

https://www.legalinfo.mn/law/details/14525
https://www.legalinfo.mn/law/details/310
https://www.legalinfo.mn/annex/showPrint/2934
https://www.legalinfo.mn/annex/details/6140?lawid=9687
https://www.legalinfo.mn/annex/details/1498?lawid=2389
https://www.legalinfo.mn/law/details/13357
https://www.legalinfo.mn/law/details/10930
https://www.legalinfo.mn/law/details/467
https://www.legalinfo.mn/annex/details/369?lawid=1378
https://www.legalinfo.mn/law/details/8668
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ภำคผนวก ฌ กฎหมำยส่ิงแวดลอ้มของเนปำล 

กฎหมำยส่ิงแวดลอ้มของเนปำล 

เร่ือง หัวขอ้ ปี ค.ศ. ที่น ำมำใช้ ลิงก์เอกสำร 

"กำรพฒันำกำรเกษตรและชนบท" 

  พระรำชบญัญตัิกำรไกลเ่กลีย่ 1999 https://www.lawcommission.gov.np 

  
พระรำชบญัญตัิธรรมำภิบำล 
(กำรจดักำรและกำรปฏบิตัิกำร) 

2008 

https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-
operation-act-2064-2008-lex-
faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+developm
ent&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

  
พระรำชบญัญตัิคณะกรรมกำรกฎหม
ำยเนปำล 

2007 
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-commission-act-2063-2007-lex-
faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+developm
ent&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

  
พระรำชบญัญตัิกำรด ำเนินงำนของรัฐ
บำลทอ้งถิ่น 

2017 https://www.lawcommission.gov.np 

"พลงังำน" 

  ขอ้บงัคบัไฟฟ้ำ 1993 (2009) 
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-rules-2050-1993-lex-
faoc100342/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_mi
n=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

  พระรำชบญัญตัิกำรไฟฟ้ำ 1992 
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2049-lex-
faoc040799/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_mi
n=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

  พระรำชบญัญตัิกำรไฟฟ้ำแห่งเนปำล 1984 (1991) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-electricity-authority-act-2041-1984-
lex-
faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_mi
n=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

“ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป” 

  พระรำชบญัญติัคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 2019 
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/03/The-Environment-
Protection-Act-2019-2076.pdf  

  พระรำชบญัญติัคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 2020 https://www.lawcommission.gov.np 

“ป่ำไม”้ 

  พระรำชบญัญตัิป่ำไม ้ 2019 
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/06/The-Forests-Act-
2019-2076.pdf  

  ระเบียบป่ำไม ้ 1995 
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-regulation-1995-no-2051-of-1995-lex-
faoc006233/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_
min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

  ค ำสั่งป่ำไมแ้ห่งชุมชน 1995 

https://www.ecolex.org/details/legislation/community-forestry-directives-1995-no-
2052-of-1995-lex-
faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_
min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

"ผืนที่ดินและดิน" 

  พระรำชบญัญตัิรำยไดจ้ำกที่ดิน 1978 (2010) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/land-revenue-act-2034-act-no-25-of-1978-
lex-
faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&
xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

  พระรำชบญัญตัิที่ดิน 1962 (2010) 
https://www.ecolex.org/details/legislation/lands-act-2021-1964-lex-
faoc006239/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&
xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

  ขอ้บงัคบัที่ดิน 1964 (2010) 
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-rules-1964-lex-
faoc006228/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&
xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

"น ้ำ" 

https://www.lawcommission.gov.np/
https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-operation-act-2064-2008-lex-faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-operation-act-2064-2008-lex-faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-operation-act-2064-2008-lex-faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/good-governance-management-and-operation-act-2064-2008-lex-faoc137755/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-commission-act-2063-2007-lex-faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-commission-act-2063-2007-lex-faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-law-commission-act-2063-2007-lex-faoc137759/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Agricultural+%26+rural+development&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.lawcommission.gov.np/
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-rules-2050-1993-lex-faoc100342/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-rules-2050-1993-lex-faoc100342/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-rules-2050-1993-lex-faoc100342/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2049-lex-faoc040799/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2049-lex-faoc040799/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/electricity-act-2049-lex-faoc040799/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-electricity-authority-act-2041-1984-lex-faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-electricity-authority-act-2041-1984-lex-faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-electricity-authority-act-2041-1984-lex-faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/nepal-electricity-authority-act-2041-1984-lex-faoc100291/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/03/The-Environment-Protection-Act-2019-2076.pdf
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/03/The-Environment-Protection-Act-2019-2076.pdf
https://www.lawcommission.gov.np/
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/06/The-Forests-Act-2019-2076.pdf
https://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/06/The-Forests-Act-2019-2076.pdf
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-regulation-1995-no-2051-of-1995-lex-faoc006233/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-regulation-1995-no-2051-of-1995-lex-faoc006233/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/forest-regulation-1995-no-2051-of-1995-lex-faoc006233/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/community-forestry-directives-1995-no-2052-of-1995-lex-faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/community-forestry-directives-1995-no-2052-of-1995-lex-faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/community-forestry-directives-1995-no-2052-of-1995-lex-faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/community-forestry-directives-1995-no-2052-of-1995-lex-faoc014067/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-revenue-act-2034-act-no-25-of-1978-lex-faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-revenue-act-2034-act-no-25-of-1978-lex-faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-revenue-act-2034-act-no-25-of-1978-lex-faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-revenue-act-2034-act-no-25-of-1978-lex-faoc107986/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/lands-act-2021-1964-lex-faoc006239/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/lands-act-2021-1964-lex-faoc006239/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/lands-act-2021-1964-lex-faoc006239/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-rules-1964-lex-faoc006228/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-rules-1964-lex-faoc006228/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
https://www.ecolex.org/details/legislation/land-rules-1964-lex-faoc006228/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Nepal&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation
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  ขอ้บงัคบักำรชลประทำน 2000 https://moewri.gov.np/storage/listies/May2020/irrigation-rules-2056-2000.pdf  

  ขอ้บงัคบัแหล่งน ้ำ 1993 
https://www.moewri.gov.np/storage/listies/May2020/water-resources-rules-2050-
1993.pdf  

  
พระรำชบญัญตัิกำรวำงแผนทรัพยำก
รน ้ำ  

1992 
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-act-1992-no-2049-of-1992-
lex-faoc001367/  

“สัตวป่์ำและระบบนิเวศน์” 

  
อุทยำนแห่งชำติและกฎกำรอนุรักษส์ั
ตวป่์ำ 

1974 (2019) http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/nep6220.pdf  

  
พระรำชบญัญตัิทรัสตเ์พือ่กำรอนุรกัษ์
ธรรมชำติแห่งชำติ 

1982 (2006) 
https://www.ecolex.org/details/legislation/water-resources-act-1992-no-2049-of-1992-
lex-faoc001367/  

“กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม” 

  
แนวทำงกำรประเมินผลกระทบส่ิงแว
ดลอ้มแห่งชำติ 

1993 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/1994-009.pdf  

“กำรวำงแผนส่ิงแวดลอ้ม” 

  แนวทำงกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 1997 
http://nepalpolicynet.com/images/documents/transportation/regulations/DoR_Environ
mental_Management_Guidelines_1997.pdf  
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เร่ือง หัวขอ้ ปี ค.ศ. ที่น ำมำใช้ ลิงก์เอกสำร 

"กำรพฒันำกำรเกษตรและชนบท" 

  
พระรำชบญัญตัิกำรรวมที่ดินเพือ่เก
ษตรกรรม 

2015 http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC159712/  

"พลงังำน" 

  
พระรำชบญัญตัิกำรอนุรักษแ์ละส่งเ
สริมพลงังำน  

2007 http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC089590/  

  
พระรำชบญัญตัิอุตสำหกรรมพลงัง
ำน  

2007 
https://www.ecolex.org/details/legislation/energy-industry-act-be-2550-lex-
faoc155100/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Thailand&xdate_
min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation  

  
พระรำชบญัญตัิพฒันำและส่งเสริม
พลงังำน 

1992 

https://www.ecolex.org/details/legislation/energy-development-and-promotion-act-be-
2535-lex-
faoc155099/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Energy&xcountry=Thailand&xdate_
min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Legislation  

“ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป” 

  

พระรำชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษำคุ
ณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ (กพพ.) 

(ฉบบัที่ 2) 
2018 http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2019/04/ACT2561-2.pdf.  

“ป่ำไม”้  

  พระรำชบญัญตัิป่ำไม ้ 2019 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tha201963.pdf  

  พระรำชบญัญตัิป่ำสงวนแห่งชำติ   2016 

https://www.ecolex.org/details/legislation/national-reserved-forests-act-no-4-be-2559-
2016-lex-
faoc181041/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Forestry&xcountry=Thailand&xdate
_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

"ผืนที่ดินและดิน" 

  
พระรำชบญัญตัิประกำศใชป้ระมว
ลกฎหมำยที่ดิน 

1954 (2008) 

https://www.ecolex.org/details/legislation/act-promulgating-the-land-code-be-2497-
lex-
faoc033176/?q=NoN&type=legislation&xsubjects=Land+%26+soil&xcountry=Thailan
d&xdate_min=&xdate_max=&leg_type_of_document=Regulation  

"น ้ำ"  

  
พระรำชบญัญตัิกำรวำงแผนทรัพยำ
กรน ้ำ 

2018 http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC201938/  

“สัตวป่์ำและระบบนิเวศน์” 

  
พระรำชบญัญตัิกำรอนุรักษแ์ละคุม้
ครองสัตวป่์ำ 

2019 
https://data.opendevelopmentmekong.net/laws_record/wildlife-conservation-and-
protection-act-b-e-2562-2019  

  พระรำชบญัญตัิอุทยำนแห่งชำติ 2019 
https://data.opendevelopmentmekong.net/laws_record/national-park-act-b-e-2562-
2019  
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