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บทสรุปผูบ้ริหำร 

ทวีปเอเชียเป็นทวีปท่ีมีควำมหลำยหลำยและซบัซอ้นทำงระบบนิเวศมำกท่ีสุดในโลก ซ่ึงถือเป็นทุนทำงธรรมชำติ เพื่อหนุนกำรขบัเคล่ือนทำงเศรษฐกิจ 
และเพิ่มควำมยืดหยุน่ต่อกำรเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม แต่ถึงอยำ่งนั้น มรดกทำงธรรมชำติอนัอุดมสมบูรณ์ของเอเชียส่วนใหญก็่ยงัถูกคุกคำมจำกกำรพฒันำ 
หำกไม่มีกำรป้องกนัท่ีเหมำะสม กำรขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ืองและท่ีคำดกำรณ์ไวข้องโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) จะท ำให้แหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัแตกแยกออกไป, 
ส่งผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ, เพิม่กำรเสียชีวิตของสัตวป่์ำ, ลดกำรปล่อยคำร์บอน และมีกำรปล่อยมลพิษเพิ่มมำกขึ้น 

วตัถุประสงคข์องโครงกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นในเอเชีย (LISA) 
คือกำรสร้ำงรำกฐำนของขอ้มูลและควำมรู้เพื่อพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
โครงกำรมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเพิม่กำรยอมรับและกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรบรรเทำผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและกำรตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวำงแผน, 
กำรออกแบบ และกำรก่อสร้ำงของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เช่นทำงถนน ทำงรถไฟ สำยไฟ ในเอเชีย 
รวมถึงกำรหลีกเล่ียงและป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นในเอเชีย (LISA)  ด ำเนินกำรประเมินเชิงพื้นท่ีเพื่อระบุพื้นท่ีท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงสุดในเอเชีย 
และแปลงโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีวำงแผนมำหลำยร้อยโครงกำรให้เป็นแบบดิจิทลั เพื่อคน้หำพื้นท่ีท่ีอำจเกิดควำมขดัแยง้ 
นอกจำกน้ียงัท ำกำรวิเครำะห์เชิงพื้นท่ีเพื่อแสดงให้เห็นว่ำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในอนำคตอำจส่งผลกระทบต่อสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิต เช่น 
เสือโคร่งหรือละมัง่ไซกำ หรือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท่ีส ำคญั เช่น เขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) ท่ีอินเดียและเนปำลมีพรมแดนร่วมกนั  

โครงกำรน้ียงัตรวจสอบควำมพร้อมของขอ้มูลทำงวิทยำศำสตร์ท่ีนกัพฒันำใชเ้พื่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) โดยกำรทบทวน, 
รวมรวม, และสรุปวรรณกรรมท่ีตีพิมพ ์เก่ียวกบัผลกระทบโดยตรงและโดยออ้มของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศในเอเชีย 
โดยตรวจสอบส่ิงตีพมิพท่ี์ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชำญท่ีประเมินวิธีแกปั้ญหำท่ีเป็นไปได ้เช่น 
ประสิทธิผลของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  

จำกนั้นโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นในเอเชีย (LISA) มุ่งมัน่ท่ีจะท ำควำมเขำ้ใจขีดควำมสำมำรถในปัจจุบนัของกลุ่มสมำชิก 4 
กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  ไดแ้ก่ หน่วยงำนรัฐบำล ภำคอุตสำหกรรม กำรเงิน และองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
มีกำรด ำเนินกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ทัว่เอเชีย 
เพื่อรวบรวมมมุมองเก่ียวกบัควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ท่ีมีอยูแ่ละท่ีจ ำเป็นในอนำคต 
โครงกำรไดจ้ดักำรส ำรวจทำงอิเล็กทรอนิกส์ใน 5 ประเทศตวัแทน (บงักลำเทศ อินเดีย มองโกเลีย เนปำล และไทย) 
เก่ียวกบัขีดควำมสำมำรถในกำรจดัหำกำรคุม้ครองสัตวป่์ำและอุปสรรคส ำคญัในกำรด ำเนินกำร 

ทำ้ยสุดน้ี โครงกำรดงักล่ำวไดท้ ำกำรประเมินและรำยงำนกรณีศึกษำ 8 กรณีของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีเป็นแบบอยำ่ง โดยเลือก 
เพื่อประสิทธิภำพหรือบทเรียนท่ีเรียนรู้จำกขอ้บกพร่อง โดยในกรณีศึกษำ 2 กรณี 
มีกำรรวมกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ท่ีแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกำรจดัหำกำรมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
เขำ้ไวด้ว้ย ส่ือส ำหรับกำรฝึกอบรม ในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในอนำคตยงัถูกสร้ำงขึ้นตำมผลกำรส ำรวจของโครงกำร 

โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นในเอเชีย (LISA) พบว่ำ 
มีควำมจ ำเป็นตอ้งเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรจดักำรกบัมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ในภูมิภำคเอเชียท่ีก ำลงัมีกำรพฒันำ ในขณะท่ีเอเชียมีตวัอยำ่งมำกมำยของแผนงำนและโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีประสบควำมส ำเร็จ 
แต่มกัจะขำดกำรปฏิบตัิท่ีเป็นระบบและมำตรฐำน ผูป้ฏิบตัิงำนในโครงกำรโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ในทุกภำคส่วนสนบัสนุนกำรฝึกอบรมพนักงำนในอนำคต เพื่อเพิ่มควำมเช่ียวชำญ เพื่อจดักำรกบัผลกระทบท่ีไม่พึงประสงคข์องโครงกำรไดดี้ยิ่งขึ้น 
และยงัแสดงควำมสนใจในโอกำสท่ีจะสร้ำงแพลตฟอร์มบนอินเทอร์เน็ต เพื่อแบ่งปันขอ้มูลและขอ้มูล 
ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อแบ่งปันนโยบำยและแนวปฏิบตัิท่ีเป็นมิตรกบัสัตวป่์ำ ดว้ยควำมสำมำรถท่ีเพิ่มขึ้น 
ภูมิภำคเอเชียท่ีก ำลงัพฒันำในเอเชียก็จะเป็นท ำเลท่ีดี ในกำรจดักำรกบักำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ผ่ำนกำรใชก้ำรป้องกนัท่ีมีประสิทธิภำพ 
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ผลลพัธ์ท่ีน ำเสนอใน รำยงำนฉบบัสุดทำ้ยน้ีดึงมำจำกภำคผนวก 4  ภำคผนวกต่อไปน้ี ภำคผนวกแต่ละภำคผนวกประกอบดว้ยบทน ำ, วิธีกำร, 
ผลลพัธ์และกำรอภิปรำย, กำรคน้พบท่ีส ำคญั และขอ้เสนอแนะ  

ภำคผนวก 1 กำรวิเครำะห์เชิงพื้นท่ีของภยัคุกคำมโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีมีต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในเอเชีย 

ภำคผนวกน้ี มีกำรระบุและท ำแผนท่ีภูมิทศัน์ท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมำกท่ีสุดของเอเชียใน 28 ประเทศในพื้นท่ีศึกษำ 
นอกจำกน้ียงัตรวจสอบดว้ยว่ำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีวำงแผนหลำยร้อยโครงกำรจำกโครงกำรริเร่ิมกำรพฒันำระหว่ำงประเทศ 
ท่ีอำจตดัผ่ำนภูมิประเทศท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงเหล่ำน้ี จำกนั้นจึงใชแ้นวทำงท่ีละเอียดกว่ำ ในกำรประเมินภูมิทศัน ์6 แห่งในเอเชีย 
ซ่ึงโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในอนำคตอำจส่งผลกระทบต่อสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิตเฉพำะ (เช่น เสือโคร่ง, เสือดำวหิมะ, ละมัง่) 
หรือภูมิทศัน์เฉพำะท่ีมีหลำยสำยพนัธุ ์(เช่น ผลกระทบของสำยไฟของไทยต่อนก ) ในทำงลบ สุดทำ้ย ภำคผนวกสรุปผลกำรศึกษำ 11 ช้ินท่ีตีพมิพ ์
จำกทัว่เอเชียซ่ึงด ำเนินกำรประเมินท่ีเป็นแบบอยำ่งของผลกระทบจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในอนำคตต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
และก ำหนดมำตรฐำนระดบัสูงส ำหรับกำรประเมินเชิงพื้นท่ีส ำหรับทวีป 

ภำคผนวก 2 กรณีศึกษำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีเป็นมิตรกบัสัตวป่์ำ และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ 

ภำคผนวกน้ี ทบทวนชุดกรณีศึกษำ 8 กรณี จำก 7 ประเทศในเอเชียท่ีแตกต่ำงกนั และแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำร, หลกักำร, 
และแนวทำงปฏิบตัิท่ีท ำให้โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรใชม้ำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 
(WFLI) แตกต่ำงจำกโครงกำรท่ีไม่ประสบควำมส ำเร็จ กรณีศึกษำเป็นตวัแทนของโครงกำรพฒันำทำงถนน ทำงรถไฟ และสำยไฟ รวมถึงอีก 2 
โครงกำรท่ีรวมกำรประเมินทำงเศรษฐกิจ 

ภำคผนวก 3 ขีดควำมสำมำรถท่ีมีอยูแ่ละขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำในเอเชีย 

ภำคผนวกน้ี สรุปขีดควำมสำมำรถท่ีมีอยูข่องเอเชียท่ีก ำลงัพฒันำในกำรจดัหำมำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ซ่ึงรวมถึงกฎหมำย, ขอ้บงัคบั, แนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีสุด, กำรฝึกอบรมพนกังำน, แนวทำงกำรปฎิบตัิ และรูปแบบอื่น ๆ ของควำมเช่ียวชำญและขอ้มูล ภำคผนวก 
มีกำรประเมินควำมสำมำรถผ่ำนกำรรวบรวมและทบทวนกำรสัมภำษณ์ส่วนตวั, กำรส ำรวจ, เวบ็ไซต,์ วรรณกรรมท่ีตีพิมพ ์และแหล่งขอ้มูลอื่น ๆ ใน 28 
ประเทศในเอเชียและกลุ่มสมำชิก 4 กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หน่วยงำนรัฐบำล ภำคอุตสำหกรรม กำรเงิน และองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
เพื่อช่วยระบุอุปสรรคและปัญหำแบบคอขวด ในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ไดม้ีกำรส ำรวจทำงอิเล็กทรอนิกส์ใน 5 ประเทศตวัแทน (บงักลำเทศ อินเดีย มองโกเลีย เนปำล และไทย) และไดรั้บค ำตอบมำกกว่ำ 300 รำยกำร 
ภำคผนวกยงัมีขอ้เสนอแนะส ำหรับกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในอนำคตส ำหรับแต่ละกลุ่มสมำชิก 

ภำคผนวก 4 ผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและท่ีอยูอ่ำศยัในเอเชีย 

ภำคผนวกน้ี ทบทวนวรรณกรรมท่ีตีพิมพ ์เพื่อพิจำรณำถึงส่ิงท่ีทรำบในปัจจุบนัเก่ียวกบัผลกระทบโดยตรงและโดยออ้มของทำงถนน ทำงรถไฟ 
และสำยไฟต่อสัตวป่์ำและถ่ินท่ีอยูข่องสัตวป่์ำในเอเชีย ตลอดจนประสิทธิภำพของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบท่ีพยำยำมบรรเทำผลกระทบต่อสัตวป่์ำ  
ผลลพัธ์ท่ีไดค้ือ ผลรวบรวมและกำรสรุปขอ้มุลท่ีเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัส ำหรับแต่ละรูปแบบกำรขนส่ง 
โดยอำ้งอิงจำกเอกสำรท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดยเพื่อนเป็นหลกัซ่ึงตีพิมพต์ั้งแต่ปี 2000 บนถนน (162 ฉบบั) ทำงรถไฟ (49 ฉบบั) และสำยไฟ (78 ฉบบั) 
ภำคผนวกยงัมีค  ำแนะน ำเก่ียวกบัวิธีกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีมีในขอ้มูลท่ีมีอยู่ 
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อภิธำนศพัท ์

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ควำมผนัแปรของทุกชีวิตในรูปแบบท่ีไม่ส้ินสุด 
และเชิงซอ้นทำงนิเวศวิทยำซ่ึงเป็นผลมำจำกปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงโลกท่ีมีชีวิตและไมม่ชีีวิต  

กลุ่มสมำชิก ประเภทหลกัของผูถื้อประโยชน์ร่วมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 
ซ่ึงไดแ้ก่ หน่วยงำนของรัฐ, สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ภำคอุตสำหกรรม และองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs)  

กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน ์กระบวนกำรเปรียบเทียบตน้ทุนและผลประโยชน์โดยประมำณของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ท่ีวำงแผนไวเ้พื่อก ำหนดว่ำจะด ำเนินกำรต่อ, แกไ้ข หรือหลีกเล่ียง  

กำรเช่ือมโยงทำงนิเวศวิทยำ กำรเคล่ือนไหวแบบไมม่ีขอ้จ ำกดัของสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิตและกำรไหลเวียนของกระบวนกำรทำงธรรมชำติท่ีด ำรงรักษำส่ิงมีชีวิตบนโลก  

บริกำรระบบนิเวศ ประโยชน์ท่ีผูค้นไดรั้บจำกระบบนิเวศ เช่น ปัจจยัยงัชีพ (เช่น อำหำร ไม ้น ้ำ) บริกำรดำ้นกฎระเบียบ (เช่น กำรผสมเกสร กำรควบคุมโรค) 
บริกำรดำ้นสนบัสนุน (เช่น กำรหมุนเวียนสำรอำหำร) และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทำงวฒันธรรม (เช่น นนัทนำกำร, สุขภำวะท่ีสมบูรณ์ทำงจิตวิญญำณ)  

วิธีกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัควำมส ำคญั กรอบงำนท่ีไม่ซบัซอ้น ส ำหรับผูเ้สนอโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ในควำมพยำยำมท่ีจะบรรลุเป้ำหมำยโดยไม่สูญเสียมูลค่ำส่ิงแวดลอ้ม เช่น หลีกเล่ียง, ลดขนำด, บรรเทำ, และส่ิงชดเชย/จ่ำยค่ำชดเชย  

มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ ตวับ่งช้ีท่ีใชใ้นกำรประเมินควำมเป็นไปไดท้ำงกำรเงินของโครงกำร ตวับ่งช้ีน้ี 
ค ำนวณโดยกำรลบตน้ทุนท่ีคำดออกจำกผลประโยชน์ท่ีคำดในแต่ละช่วงเวลำของกำรวิเครำะห์ ส่วนต่ำงระหว่ำงตน้ทุน 
และผลประโยชน์จะถูกลดรำคำในแต่ละช่วงเวลำ ดงันั้นค่ำทั้งหมดจะถูกเปรียบเทียบและแปลงเป็นสกุลเงินของปัจจุบนั หำกมลูค่ำปัจจุบนัสุทธิเป็นบวก 
แสดงว่ำโครงกำรมีควำมเป็นไปไดท้ำงกำรเงิน (กล่ำวคือ ผลประโยชน์มีมำกกว่ำตน้ทุน)  

กระบวนกำรพฒันำโครงกำร กรอบงำนทีละขั้นตอน ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ใชส้ ำหรับส ำรวจผูต้อบแบบส ำรวจ 
เพื่อระบุขั้นตอนในกำรพฒันำโครงกำรในระหว่ำงท่ีอุปสรรคท่ีอำจเกิดขึ้นในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 
(WFLI) เกิดขึ้น  

มำตรกำรป้องกนั ผลรวมของกำรด ำเนินกำรทั้งหมดท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได ้เพื่อให้มัน่ใจว่ำค่ำนิยมดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมไดรั้บกำรคุม้ครอง 
ในระหว่ำงกำรวำงแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และกำรพฒันำโครงกำร โดยมกีำรจดัหำขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีจ ำเป็นส ำหรับผูก้ ำหนดนโยบำย 
หน่วยงำนของรัฐ, นกักำรเงิน, วิศวกร และนกัวำงแผน เพื่อน ำกำรคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน  

กำรวิเครำะห์เชิงพื้นท่ี กำรวิเครำะหข์อ้มูลเชิงสถิติ เพื่อคน้หำรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์  

สัตวป่์ำ สัตวพ์ื้นเมืองของภูมิภำคนั้น ๆ โครงงำนน้ีมุ่งเนน้ไปท่ี สำยพนัธุ์บนบกและบนตน้ไม ้เช่น สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม, นก, สัตวเ์ล้ือยคลำน 
และสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ำ เน่ืองจำกส่ิงเหล่ำน้ีเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีกำรศึกษำมำกท่ีสุดในดำ้นนิเวศวิทยำกำรขนส่งท่ีเกิดขึ้นใหม่ในเอเชีย เมื่อเวลำผ่ำนไป 
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นกบัสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั, สัตวน์ ้ ำ และกลุ่มอนุกรมวิธำนอื่น ๆ มีแต่จะเพิม่ขึ้นเท่ำนั้น  

โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ ผลของนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิท่ีค  ำนึงถึง, ประเมิน และด ำเนินกำรตำมมำตรกำรท่ีลดผลกระทบโดยตรง, 
ทำงออ้ม และผลกระทบสะสมของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิต, แหล่งท่ีอยูอ่ำศยั 
และควำมสำมำรถในกำรเคล่ือนท่ีและกำรยำ้ยถ่ินของสัตวป่์ำ  
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อีแร้งอินเดีย เครดิตแก ่Kesavamurthy N / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 

ค ำยอ่ 

ADB   ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย 

BRI   โครงกำรเส้นทำงสำยไหม 

CAREC   กลุ่มควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคเอเชียกลำง 

CBA  กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ 

CMS   อนุสัญญำว่ำดว้ยชนิดพนัธุ์ท่ีมีกำรเคล่ือนยำ้ยถ่ิน 

EIA   กำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

IFI   สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ 

IUCN  องคก์ำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรอนุรักษธ์รรมชำติ 

LI   โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 

LISA   โครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นส ำหรับเอเชีย 

MEA   ควำมตกลงพหุภำคดีำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

NGO   องคก์รพฒันำเอกชน 

SASEC  โครงกำรควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอนุภูมภิำคเอเชียใต ้

SDG   เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน 

TAL   เขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค 

USD   เงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 

WFLI   โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 
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บ่อยครั้ง ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

แบบขนำนหลำยระบบจะตดัผ่ำนภูมิประเทศที่ค่อนขำ้ง

สมบูรณ์ 

โดยไม่มีขอ้ก ำหนดมำตรกำรกำรป้องกนัที่เหมำะสม 

เพื่อทเุลำผลกระทบสะสม 
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บทน ำ 

ศูนยก์ลำงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

เอเชียเป็นทวีปท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีสมบูรณ์มำกสุดในโลกและระบบนิเวศท่ีซบัซอ้นท่ีสุด ตั้งแต่ชำ้งเอเชียและเน้ือทรำยมองโกเลีย 
ไปจนถึงเสือโคร่งเบงกอลและอุรังอุตงัสุมำตรำ สัตวป่์ำท่ีเป็นสัญลกัษณ์แห่งเอเชีย พร้อมดว้ยนกมำกมำย, สัตวเ์ล้ือยคลำน, สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ำ และสำยพนัธุ์อื่น ๆ 
อีกมำกมำย ลว้นมีบทบำทส ำคญัในกำรรักษำเครือข่ำยทำงชีววิทยำท่ีสมดุลในกำรด ำรงชีวิต  

มนุษยก็์เป็นส่วนหน่ึงของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเช่นกนั ระบบนิเวศของเอเชียเอ้ือต่อควำมเป็นอยูท่ี่ดีของมนุษยใ์นหลำย ๆ ดำ้น เช่น 
กำรสนับสนุนควำมมีชีวิตชีวำทำงเศรษฐกิจ, กำรเพิ่มควำมยืดหยุน่ของชุมชนต่อกำรเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม และกำรมีทรัพยำกรธรรมชำติจดัเตรียมไวใ้ห้ 
ผูค้นหลำยลำ้นในภูมิภำค น้ีมีกำรพึ่งพำธรรมชำติโดยตรง ทั้งส ำหรับยำ, อำหำร, เช้ือเพลิง และควำมตอ้งกำรในกำรยงัชีพอื่น ๆ  

อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกเอเชียประสบกบักำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอยำ่งไม่เคยปรำกฏมำก่อน 
มรดกทำงธรรมชำติส่วนใหญ่ในภูมิภำคน้ีจึงถูกคุกคำมจำกกำรขยำยตวัอยำ่งรวดเร็วของทำงถนน ทำงรถไฟ และกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อื่น ๆ 
หำกไม่มีกำรป้องกนัท่ีเหมำะสม กำรขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ืองและท่ีคำดกำรณ์ไวข้องโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) จะท ำให้แหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัแตกแยก 
ส่งผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และเพิม่กำรเสียชีวิตของสัตวป่์ำ 
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กำรสร้ำงรำกฐำน ส ำหรับกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นในเอเชีย (LISA) 

เพื่อจดักำรกบัผลกระทบของกำรเติบโตของโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมีต่อโลกธรรมชำติและชุมชนเอเชีย หน่วยงำน USAID ไดเ้ปิดตวัโครงกำร 
มำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นส ำหรับเอเชีย (LISA)  โครงกำรดงักล่ำวประเมินว่ำ ภูมิภำคเอเชียท่ีก ำลงัพฒันำท่ีมีควำมพร้อมเพยีงใด 
ในกำรปกป้องระบบนิเวศและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอนัอุดมสมบูรณ์ เมื่อเผชิญกบักำรขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ืองของโครงสร้ำงพื้นฐำน  

ระบบโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เนน้ไปท่ี 3 ระบบ ทำงถนน, ทำงรถไฟ, และสำยไฟ 
โครงกำรไดป้ระเมินกำรด ำเนินกำรท่ีอำจเกิดขึ้นในขณะท่ีพฒันำระบบ โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ทั้ง 3 น้ีเพื่อปกป้องสัตวป่์ำ แหล่งท่ีอยูอ่ำศยัของสัตวป่์ำ 
กล่ำวคือ สำมำรถในกำรยำ้ยถ่ิน, อพยพ และปรับตวัให้เขำ้กบักำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศไดอ้ยำ่งส ำเร็จ 

สำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวติ 

โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นส ำหรับเอเชีย (LISA) มุ่งเนน้ไปท่ีสำยพนัธุ์บนบก, ตน้ไม ้และในอำกำศเป็นส่วนใหญ่ 
เน่ืองจำกกลุ่มอนุกรมวิธำนเหล่ำน้ีมีกำรน ำเสนออยำ่งดี ในวรรณกรรมทำงวิทยำศำสตร์ และส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ 
ท่ีประเมินผลกระทบและแนวทำงแกไ้ขของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) สำยพนัธุสั์ตวน์ ้ ำและสัตวไ์มม่ีกระดูกสันหลงั มกัจะไดรั้บผลกระทบในทำงลบเช่นกนั 
แต่กลบัไม่ไดเ้ป็นตวัแทนในกำรศึกษำและรำยงำนของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ภูมิศำสตร์ 

โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นส ำหรับเอเชีย (LISA) ประเมินควำมสำมำรถของ 28 
ประเทศในเอเชียในกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรกบัสัตวป่์ำ (WFLI) และเลือกประเทศตวัแทน 5 
ประเทศเพื่อประเมินควำมสำมำรถในระดบัปลีกยอ่ย (ภำพท่ี 1)  

 
ภำพแสดงที่ 1 28 ประเทศในเขตกำรศึกษำโครงกำร  
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ทำงถนน 

 

กำรคำดกำรณ์ระบุว่ำ 
จะมีกำรสร้ำงถนนสำยใหม่ 25 

ลำ้นกิโลเมตรทัว่โลกภำยในปี 2050 
โดย 90% 

เป็นถนนในประเทศก ำลงัพฒันำ 1 

 

สำยน ำส่ง 
กระแส 
สำยไฟ 

 

 
โครงข่ำยกำรส่งก ำลงัไฟฟ้ำ 

ของโลกก ำลงัเติบโต 
 ในอตัรำประมำณ 5%  

ต่อปี 2 

 

 

 

ทำงรถไฟ 

 

I มีกำรประมำณกำรว่ำ 
จะมีกำรสร้ำงทำงรถไฟใหม่ที่มีควำมยำวมำกกว่ำ 

 300,000 
 กิโลเมตร  

ภำยในปี 2050 3 
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อุโมงคบ์นทำงด่วน Sixiao มณฑลยนูนำน ประเทศจีน เครดิตแก่ Rob Ament 

โครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 

โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) แมจ้ะให้ประโยชน์ท่ีส ำคญัมำกมำยแก่สังคมมนุษย ์แต่ก็มีศกัยภำพอยำ่งมำกท่ีจะท ำร้ำยสัตวป่์ำได ้ภยัคุกคำมต่อสัตวป่์ำ 
รวมถึงกำรท ำให้เสียชีวิตเน่ืองจำกกำรชนกบัยำนพำหนะ รถไฟ หรือสำยไฟ พร้อมกบัสร้ำงอุปสรรคต่อกำรเคล่ือนยำ้ยที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเอำชีวิตรอด นอกจำกน้ี 
กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนใหม่หรือแบบขยำยยงัช่วย ผลกัดนัให้เกิดกำรสูญเสียแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
โดยกำรเปิดพื้นท่ีห่ำงไกลก่อนหนำ้น้ีให้เป็นพื้นท่ีพฒันำมนุษยใ์นกำรแสวงประโยชน์ 
นอกจำกน้ียงัสำมำรถท ำให้เกิดกำรตดัไมท้ ำลำยป่ำและกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น  

โครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI)  สำมำรถลดโอกำสท่ีจะเกิดอนัตรำยต่อสัตวป่์ำโดยกำรหลีกเล่ียง, ลด หรือบรรเทำควำมเส่ียง 
แมว้่ำจะเป็นกำรดีท่ีสุดท่ีจะหลีกเล่ียงกำรสร้ำงหรือขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำน ในพื้นท่ีท่ีมีควำมส ำคญัต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
แต่ก็สำมำรถเพิ่มมำตรกำรบรรเทำผลกระทบเพื่อลดผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไดเ้ช่นกนั ตวัอยำ่ง ไดแ้ก่ 
ทำงลอดหรือสะพำนลอยที่อนุญำตให้สัตวข์ำ้มไดอ้ยำ่งปลอดภยั บนหรือใตท้ำงหลวง หรือระบบเตือนภยัล่วงหนำ้ท่ีเตือนผูป้ฏิบตัิงำนรถไฟ 
เมื่อสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนำดใหญ่อยูใ่กลห้รืออยูบ่นรำงท่ีรถไฟก ำลงัจะมำถึง 

วิธีกำร 

โครงกำรใชว้ิธีกำรหลกัส่ีวิธีเพื่อให้เขำ้ใจถึงควำมทำ้ทำย, อุปสรรค ทรัพยำกร และโอกำสท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชม้ำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
เพื่อปกป้องสัตวป่์ำไดดี้ขึ้น ดงัน้ี  

กำรวิเครำะห์เชิงพื้นท่ี กำรวิเครำะห์เชิงพื้นท่ีไดด้ ำเนินกำร เพื่อบ่งช้ีเก่ียวกบัโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ท่ีมีแนวโนม้ว่ำจะส่งผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัในพื้นท่ีศึกษำมำกท่ีสุด  

กรณีศึกษำมีกำรรวบรวมกรณีศึกษำของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ท่ีเป็นแบบอยำ่งและตวัอยำ่งค ำแนะน ำ 
เพื่อช่วยสร้ำงแรงบนัดำลใจและช้ีน ำโครงกำรในอนำคต  

กำรประเมินนโยบำย ควำมสำมำรถเก่ียวกบันโยบำย ระเบียบขอ้บงัคบั และทรัพยำกรส ำหรับกำรน ำมำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ไปใชน้ั้นไดรั้บกำรตรวจสอบในบริบทของประเทศตวัแทนและกลุ่มสมำชิกต่ำง ๆ  

กำรทบทวนวรรณกรรมกำรวิจยัไดรั้บกำรสังเครำะห์ขึ้นเพื่อท ำควำมเขำ้ใจผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ต่อสัตวป่์ำและแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัทัว่เอเชียตลอดจนแนวทำงแกไ้ขท่ีเป็นไปได ้ 
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ควำมทำ้ทำยของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชิงเส้นของเอเชีย 

ระดบัของกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นในเอเชีย( LISA) 

ประโยชน์ของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อมนุษยแ์ละกำรพฒันำ 

โครงสร้ำงพื้นฐำน เป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัส ำหรับกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนของสหประชำชำติ (SDGs) ชำวชนบทประมำณ 300 
ลำ้นคนทัว่โลกขำดกำรเขำ้ถึงถนนท่ีเพียงพอ 4 และประมำณ 13% ของโลกไม่สำมำรถเขำ้ถึงไฟฟ้ำได ้5 

ควำมทำ้ทำยเหล่ำน้ีจะไดรั้บกำรแกไ้ขผ่ำนกำรติดตั้งโครงสร้ำงพื้นฐำนใหม่และกำรขยำยระบบท่ีมีอยูเ่ดิม 
โครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นกำรขนส่งท่ีเช่ือถือไดช่้วยให้สำมำรถเขำ้ถึงตลำด กำรคำ้ บริกำรดำ้นสุขภำพ งำน และผลประโยชน์อื่น ๆ อีกนบัไม่ถว้น 
ควำมตอ้งกำรพื้นฐำนทำงสังคมเหล่ำน้ีจะเพิ่มขึ้นอยำ่งต่อเน่ืองในขณะท่ีโลกมีประชำกรเพิ่มมำกขึ้นควบคู่ไปกบัควำมตอ้งกำรมำตรฐำนกำรครองชีพท่ีสูงขึ้น 
ในขณะท่ีเอเชียยงัคงพฒันำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนต่อไป 
จึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรด ำเนินกำรของมำตรกำรป้องเพื่อให้แน่ใจว่ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพไดรั้บกำรปกป้องเพื่อประโยชน์ของทุกคน 
เง่ือนไขของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นในเอเชีย (LISA) ส ำหรับกำรพิจำรณำน้ีคือโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นตรงท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ  (WFLI) 
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โครงกำรริเร่ิมโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ระหว่ำงประเทศในเอเชีย 

โครงกำรริเร่ิมกำรพฒันำเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศจ ำนวนมำกในเอเชีย 
ส่งเสริมกำรประสำนงำนและบูรณำกำรกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนขำ้มพรมแดนของประเทศ (ภำพท่ี 2) 
โครงกำรริเร่ิมเหล่ำน้ีบำงส่วน เช่น ระบบทำงหลวงเอเชีย เครือข่ำยรถไฟขำ้มเอเชีย, 
และโครงกำรเส้นทำงสำยไหมท่ีมีทัว่ทั้งเอเชีย ในขณะท่ีโครงกำรอื่น ๆ มุ่งเนน้ในระดบัภูมิภำคมำกกว่ำ 
ควำมคิดริเร่ิมส่วนใหญ่รวมถึงทั้งสำมรูปแบบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีศกึษำโดยโครงกำรน้ี 
(ทำงถนน, รำงรถไฟ และสำยไฟ) นอกเหนือจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนอ่ืน ๆ เช่น ไฟฟ้ำพลงัน ้ำและท่ำเรือ 
ส่วนใหญย่งัไดว้ำงกลยทุธ์ในอนำคตท่ีใหข้อ้มูลเชิงลึกท่ีส ำคญัเก่ียวกบัสถำนท่ีท่ีโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(LI)  จะไดรั้บกำรพฒันำในทศวรรษหนำ้ 
แมว้่ำควำมคดิริเร่ิมเหล่ำน้ีจะไม่ครอบคลุมทุกโครงกำรของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่โครงกำรท่ีวำงแผนไวแ้ละให้ทุนในระดบัชำติหรือระดบัภูมิภำค 

แต่ก็เป็นจุดแทรกแซงท่ีส ำคญัเพื่อพิจำรณำมำตรกำรปกป้องของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ก่อนท่ีแต่ละโครงกำรจะไดรั้บกำรพฒันำ  

 

ภำพแสดงที่ 2กำรริเร่ิมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชิง (LI) ระหว่ำงประเทศในเอเชีย 

 

ลิงแสมหำงยำว 
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กำรพฒันำแยกตำมจ ำนวนมูลค่ำลงทุน 

• 26 ลำ้นลำ้นดอลลำร์สหรัฐจ ำนวนเงินท่ีเอเชียจะตอ้งลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2030 เพื่อรักษำโมเมนตมัทำงเศรษฐกิจ 
ซ่ึงรวมถึงพลงังำน14.7 ลำ้นลำ้นดอลลำร์สหรัฐ และ 8.4 ลำ้นลำ้นดอลลำร์สหรัฐส ำหรับกำรขนส่ง6 

• $3.4 ลำ้นลำ้น USDคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดักำรกบักำรบรรเทำกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศในกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนจำก 2016 เป็น 20307 

• 770 พนัลำ้นดอลลำร์สหรัฐจ ำนวนเงินท่ีจีนลงทุนในกลุ่มประเทศริเร่ิมโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) ระหว่ำงปี 2013 ถึง 2020 โดย 27% 
จะใชท่ี้เอเชียตะวนัออก และ 22% ท่ีเอเชียตะวนัตก8 

• 120 พนัลำ้นดอลลำร์สหรัฐ จ ำนวนเงินลงทุนท่ีจ ำเป็นส ำหรับโครงกำรส ำคญัมำกกว่ำ 200 โครงกำร ในโครงกำรควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกิจอนุภูมิภำคเอเชียใต ้
(SASEC) ในปี 2016-20259 

• 39.34 พนัลำ้นดอลลำร์สหรัฐจ ำนวนเงินท่ีโครงกำรควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระดบัภูมิภำคเอเชียกลำง (CAREC) ลงทุนเพื่อกำรพฒันำตั้งแต่ปี 2001 ถึง 202010 

• 145,000 กม.ควำมยำวของถนนท่ีปัจจุบนัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ำยทำงหลวงเอเชีย ผ่ำน 32 ประเทศ11 

• 117,500 กมควำมยำวของทำงรถไฟท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ำยรถไฟทรำนส์เอเชีย12 

• $44.1 พนัลำ้นดอลลำร์สหรัฐจ ำนวนเงินทุนท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกำรภำคกำรขนส่งของกรอบกำรลงทุนระดบัภูมิภำคอนุภูมิภำคลุ่มแม่น ้ำโขงระหว่ำงปี 
2013 ถึง 2022 13 

 

ค่ำงแว่นถิ่นใตบ้นสำยไฟฟ้ำ 

ตวัเลือกกำรพฒันำในอนำคต โครงสร้ำงพื้นฐำนใหม่หรือท่ีปรับปรุงแลว้ 

กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เกิดขึ้นใน 2 วิธีหลกั คือ กำรก่อสร้ำงทำงถนนใหม,่ ทำงรถไฟ และสำยไฟฟ้ำ 
หรือกำรปรับปรุงและขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีมีอยู ่โครงสร้ำงพื้นฐำนใหม่สร้ำงร่องรอยใหม่โดยส้ินเชิง 
และอำจเก่ียวขอ้งกบักำรกวำดลำ้งป่ำหรือก ำจดัแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัของสัตวป่์ำอ่ืน ๆ กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนมกัเก่ียวขอ้งกบักำรปูหรือขยำยถนน 
เพื่อสร้ำงช่องทำงเพิ่มเติมหรือเพิ่มขีดจ ำกดัควำมเร็ว เช่น ปรับปรุงทำงรถไฟเพื่อรองรับกำรขนส่งสินคำ้และควำมเร็วรถไฟท่ีสูงขึ้น 
หรือเพิ่มแรงดนัไฟฟ้ำของสำยไฟ ควำมคิดริเร่ิมในกำรพฒันำเศรษฐกิจมีแนวโนม้ท่ีจะลงทุนทั้งในกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ใหม ่
และยกระดบัโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมีอยู ่ซ่ึงทั้งสองอยำ่งน้ีสำมำรถส่งผลกระทบต่อสัตวป่์ำและถ่ินท่ีอยูข่องสัตวป่์ำ  
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ละมัง่ไซกำเพศผูต้วัโตเต็มวยั เครดิตแก ่Andrey Giljov/CC BY-SA 4.0 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในเอเชีย 

จำกป่ำฝนท่ีหนำแน่นของเกำะบอร์เนียวไปจนถึงทุ่งหญำ้บนภูเขำของท่ีรำบสูงทิเบต 
เอเชียเป็นแหล่งรวมระบบนิเวศท่ีหลำกหลำยอยำ่งมหำศำลท่ีค ้ำจุนพืชและสัตวป์ระจ ำถ่ินหลำยพนัชนิด (ภำพท่ี 3) อยำ่งไรก็ตำม 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีอุดมสมบูรณ์น้ีมีขอ้เสีย คือ ยงัมีอะไรให้สูญเสียอีกมำก ตวัอยำ่งเช่น 
บริเวณท่ีรำบสูงทิเบตของจีนก่อตวัขึ้นประมำณคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีท่ีรู้จกัของเสือดำวหิมะท่ีหำยำกและเปรำะบำง14ป่ำพรุของเกำะบอร์เนียวเป็นแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัของ
ลิงอุรังอุตงัท่ีมีควำมส ำคญัระดบัโลกและอำจเป็นกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดที่ไม่มีกำรป้องกนั15ระบบนิเวศ Leuser ซ่ึงเป็นป่ำฝนเขตร้อนในเกำะสุมำตรำ 
คำดว่ำจะเป็นบำ้นของประชำกรแรดสุมำตรำท่ีด ำรงชีวิตอยูก่ลุ่มสุดทำ้ย16 

พื้นท่ีท่ีมีควำมส ำคญัเป็นพิเศษดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีไดรั้บกำรยอมรับจ ำนวน 36 แห่งของโลก คือ 
ภูมิภำคท่ีอุดมสมบูรณ์ทำงชีววิทยำมำกท่ีสุดในโลกแต่ถูกคุกคำมบนบก อยูใ่นเอเชีย ตวัอยำ่งเช่น 
พื้นท่ีเทือกเขำหิมำลยัซ่ึงมีภูเขำท่ีสูงท่ีสุดในโลกและเป็นท่ีอยูอ่ำศยัของนกและสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีส ำคญั เช่น ควำยป่ำท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ 
ก ำลงัประสบกบักำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีเกิดจำกมนุษยแ์มจ้ะอยูห่่ำงไกล จุดเช่ือมต่ออินโด-
พม่ำครอบคลุมพื้นท่ีกว่ำสองลำ้นตำรำงกิโลเมตรของเอเชียเขตร้อน เป็นหน่ึงในภูมิภำคท่ีมีควำมส ำคญัทำงชีววิทยำมำกท่ีสุดในโลก 
แต่ยงัเป็นพื้นท่ีท่ีถูกคุกคำมมำกท่ีสุดจำกกำรสูญเสียแหล่งท่ีอยูอ่ำศยั17 สังคมเลือกท่ีจะท ำหรือไม่ท ำ 
ในกำรปกป้องภูมิภำคเหล่ำน้ีจะมีผลกระทบอยำ่งใหญ่หลวงต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทัว่โลก  
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ภำพแสดงที่ 3 พื้นที่ที่มีควำมส ำคญัเป็นพิเศษดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

มีสัตวใ์กลสู้ญพนัธุ์และมีควำมเส่ียงมำกมำยในเอเชีย ตวัอยำ่ง ไดแ้ก่ เสือโคร่งเบงกอล, เสือดำวหิมะ, ชำ้งเอเชีย, แรดนอเดียวขนำดใหญ่ 
และนกหวัขวำนของอินเดีย ซ่ึงทั้งหมดน้ีปรำกฏอยูใ่นบญัชีแดงของไอยซีูเอน็ (IUCN Red List) ของสัตวท่ี์ถูกคุกคำม 
โดยมีสถำนะตั้งแตม่ีควำมเส่ียงจนถึงใกลสู้ญพนัธุ์อยำ่งยิ่ง (รูปภำพท่ี 4)  

สำยพนัธุ์ทั้งหมดในรูปท่ี 4 ก ำลงัประสบกบักำรลดลงของประชำกร ยกเวน้แรดที่มีเขำเดียวขนำดใหญ่ 
เน่ืองจำกควำมพยำยำมในกำรอนุรักษท่ี์ยอดเยี่ยมของอินเดียและเนปำล18 แมจ้ะมคีวำมพยำยำมอยำ่งกลำ้หำญ ประชำกรแรดเหล่ำน้ียงัคงมีควำมเส่ียง ภยัคุกคำม 
กำรกระจำยตวัของท่ีอยูอ่ำศยัอยำ่งรุนแรง และกำรกระตุน้กำรเปล่ียนแปลงกำรใชท่ี้ดิน น ำโดยกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอยำ่งรวดเร็ว 
กำรเติบโตน้ีมกัไดรั้บกำรอ ำนวยควำมสะดวกโดยกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ซ่ึงสร้ำงแรงกดดนัอยำ่งมำกต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของภูมิภำค 
และอำจส่งผลร้ำยแรงต่อสัตวห์ลำยชนิด19 
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    อุรังอุตงับอร์เนียว 

 

 
ภำพแสดงที่ 4 สำยพนัธ์ุส่ิงมีชีวิตในเอเชียลดลง 

 

 

ประชำกรอุรังอุตงับอร์เนียวลดลง 
มำกกว่ำ 60% ระหว่ำงปี 1950 ถึง 2010 
และตอนน้ีในทศวรรษต่อมำก็ลดลงเร่ือย ๆ 20 อีแร้งอินเดียตวัใหญ่ 
ซ่ึงเป็นนกขำยำวขนำดใหญ่ มีจ ำนวนนอ้ยกว่ำ 250 ตวั21 ชำ้งเอเชีย 
และอำจรวมไปถึงเสือเบงกอลเป็นสำยพนัธุ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเอเชียได้
หำยไปประมำณ 95% ของช่วงประวตัิศำสตร์ของมนั22 
น่ีเป็นเพียงตวัอยำ่งบำงส่วนของสำยพนัธุ์เอเชียท่ีเส่ียงต่อกำรสูญหำยไป
ตลอดกำล 
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ชะนีฮูล็อกเพศผู ้เครดิตแก่ Gregoire Dubois 

ท ำไมโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ถึงเป็นปัญหำส ำหรับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

สัตวป่์ำจ ำเป็นตอ้งยำ้ยถ่ินฐำนเพื่อควำมอยูร่อด ตั้งแต่กำรหำอำหำรและน ้ำจืด, กำรหำคู่ ไปจนถึงกำรยำ้ยถ่ินตำมฤดูกำล, 
อุปสรรคต่อกำรเคล่ือนไหวตำมธรรมชำตสิำมำรถคุกคำมควำมอยูร่อดของประชำกรสัตวไ์ดห้ลำยแบบ ตวัอยำ่งเช่น 
ทำงถนนและทำงรถไฟส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตวป่์ำในรูปแบบของกำรปะทะกนัของยำนพำหนะกบัสัตว ์และอนัตรำยจำกรถไฟพุ่งขน 
ส่งผลให้เกิดกำรบำดเจ็บหรือเสียชีวิต แมว้ำ่สำยไฟจะไม่มยีำนพำหนะ แต่ก็ท ำให้สัตวป่์ำเสียชีวิตหรือไดรั้บบำดเจ็บโดยตรงดว้ยไฟฟ้ำช็อต และเมื่อนกและสัตวอ์ื่น 
ๆ พุ่งชนกบัสำยไฟ  

นอกจำกผลกระทบโดยตรงแลว้โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) สำมำรถมีผลกระทบทำงออ้มต่อสัตวป่์ำ เช่น กำรสูญเสียหรือควำมเส่ือมโทรมของแหล่งท่ีอยูอ่ำศยั 
นอกจำกน้ีโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ยงักระตุน้ให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในกำรใชท่ี้อยูอ่ำศยั เช่น 
สัตวท่ี์หลีกเล่ียงบริเวณริมถนนซ่ึงแตกต่ำงจำกพืชพนัธ์ไมใ้นบริเวณสภำพแวด้ลอ้มดงักล่ำว ผลกระทบทำงนิเวศวิทยำของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
อำจไดม้ีกำรขยำยออกไปไกลเกินกว่ำบริเวณแบบพื้นท่ีท่ีวำงไว ้ เน่ืองจำกเสียงเทียม, มลภำวะทำงแสง, และคณุภำพอำกำศท่ีแยล่งซ่ึงเกิดจำกกำรจรำจร 
หรือท่ีเรียกว่ำ “เขตผลกระทบ” กำรใช้สัตวป่์ำหรือกำรเคล่ือนไหวตำมธรรมชำติผ่ำน พื้นท่ีน้ีอำจลดลง โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ยงัน ำไปสู่กิจกรรมของมนุษยท่ี์เพิ่มขึ้น เช่น กำรรุกล ้ำหรือกำรท ำไมอ้ยำ่งผิดกฎหมำย ซ่ึงอำจเป็นอนัตรำยต่อสัตวป่์ำและถ่ินท่ีอยูข่องสัตวป่์ำ  
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กำรตดัไมท้ ำลำยป่ำในมำเลเซียระหว่ำงกำรก่อสร้ำงถนนสำยใหม่ 

ปัจจยัมนุษย:์ ผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

เมื่อทำงถนน, รำงรถไฟ และสำยไฟ ท ำใหพ้ื้นท่ีธรรมชำติเขำ้ถึงไดง้่ำยขึ้นส ำหรับ 

กำรท่องเท่ียว, ท่ีอยูอ่ำศยั และนนัทนำกำร สัตวป่์ำจะกลำยเป็นกลุ่มเส่ียงต่อ  
ภำวะหยดุชะงกัท่ีเกิดจำกมนุษย ์
 
• กำรสูญเสียท่ีอยูอ่ำศยั, กำรกระจดักระจำยตวั และควำมเส่ือมโทรม 

• กำรท ำไมห้รือกิจกรรมกำรสกดั ท่ีผิดกฎหมำย เช่น กำรท ำเหมือง 
• มีกำรล่ำหรือรุกล ้ำเพิ่มขึ้น 

• กำรเร่ิมตน้ของสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิตท่ีแปลกใหม่ 
• มลภำวะทำงแสง, เสียง, อำกำศ หรือของเหลวท่ีไหลมำจำกยำนพำหนะและรถไฟ 

• เพิ่มกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอนัเน่ืองมำจำกกำรตดัไมท้ ำลำยป่ำ 
• กำรเปล่ียนแปลงกำรใชท่ี้ดินอื่น ๆ เช่น กำรตั้งถ่ินฐำนตำมกฎหมำยหรือผิดกฎหมำย 
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ภำพแสดงที่ 5 กำรเช่ือมต่อทำงนิเวศวิทยำและโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

กำรเช่ือมต่อทำงนิเวศวิทยำคืออะไรและเหตุใดจึงส ำคญั? 

ภูมิทศัน์และทอ้งทะเลของโลกมีกำรแยกส่วนมำกขึ้น ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อกำรรักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและระบบนิเวศ (ภำพท่ี 
5)29สัตวป่์ำมีอิสระนอ้ยลงในกำรเดินเตร่ แม่น ้ำท่ีไหลอยำ่งอิสระกลำยเป็นส่ิงท่ีหำยำกขึ้น พื้นท่ีคุม้ครองและอนุรักษก์ลำยเป็นเกำะท่ีแยกตวัออกไป 
และกระบวนกำรทำงนิเวศวิทยำท่ีจ ำเป็นตอ่ควำมเป็นอยูท่ี่ดีของมนุษย ์เช่น กำรผสมเกสร ก ำลงัตกอยูใ่นอนัตรำย30 

กำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพรวมกบัวิกฤตกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศก ำลงัคุกคำมสุขภำพทำงนิเวศวิทยำของโลกอยำ่งท่ีไม่เคยเป็นมำก่อน 
มีกำรบนัทึกไวเ้ป็นอยำ่งดีว่ำ ผืนดินและผนืน ้ำท่ีเช่ือมโยงกนัเสริมสร้ำงควำมยืดหยุน่ต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
และให้บริกำรระบบนิเวศท่ีส ำคญัซ่ึงสนบัสนุนสุขภำพของมนุษยแ์ละควำมเป็นอยูท่ี่ดี  

อนุสัญญำว่ำดว้ยพนัธุ์พืชอพยพ (CMS) ก ำหนดควำมเช่ือมโยงทำงนิเวศวิทยำว่ำ 
“…กำรเคล่ือนไหวของสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวติโดยปรำศจำกส่ิงกีดขวำงและกำรปรับตวัของกระบวนกำรทำงธรรมชำติท่ีค  ้ำจุนชีวิตบนโลก” 

กำรปรับตวัและกำรบรรเทำควำมเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศ 

หลกัฐำนท่ีมำกขึ้นแสดงให้เห็นว่ำ ภมูิทศัน์, ทะเล และระบบน ้ำจืดท่ีเช่ือมโยงกนัมีควำมส ำคญัต่อกำรรักษำพื้นท่ีคุม้ครอง รักษำหนำ้ท่ีทำงนิเวศวิทยำ, 
สงวนรักษำสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวติ และช่วยใหป้รับตวัเขำ้กบักำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ปัจจุบนัไดรั้บกำรยอมรับอยำ่งกวำ้งขวำงว่ำ 
แหล่งท่ีอยูอ่ำศยัและสำยพนัธุ์ส่ิงมีอยูร่อดไดดี้ท่ีสุดหำกเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ำยขนำดใหญ่ท่ีเช่ือมต่อถึงกนั ท่ีไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำและป้องกนั31 
และควำมคงอยูข่องธรรมชำติขึ้นอยูก่บัควำมสำมำรถของพืชและสัตวใ์นกำรเคล่ือนยำ้ยและปรับตวัเมื่อสภำวะต่ำง ๆ เปล่ียนไป32นอกจำกน้ี 
วิทยำศำสตร์กำรอนุรักษย์งัระบุชดัเจนว่ำ พื้นท่ีคุม้ครอง พื้นท่ีอนุรักษ,์ และพื้นท่ีธรรมชำติอ่ืน ๆ ท่ีสมบูรณ จะไม่สำมำรถเติบโตไดห้ำกเป็นเกำะท่ีแยกตวั 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เมื่อผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศเพิ่มขึ้น ถึงอยำ่งนั้น 
อตัรำกำรสูญพนัธุ์ของสำยพนัธุ์และควำมเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มก็ก ำลงัเพิ่มขึ้น 
น่ำตกใจที่แพลตฟอร์มนโยบำยวิทยำศำสตร์ระหว่ำงรัฐบำลว่ำดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รำยงำนในปี 2019 
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ว่ำขณะน้ีมีสัตวม์ำกถึงหน่ึงลำ้นชนิดท่ีเส่ียงต่อกำรสูญพนัธุ์33 เมื่อเผชิญกบักำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ สัตวป่์ำมีทำงเลือกท่ีจ ำกดั คือ กำรยำ้ยถ่ิน, อพยพ, 
ปรับตวั หรือเสียชีวิต ทำงถนน, ทำงรถไฟ และสำยไฟ เป็นอุปสรรคต่อกำรเคล่ือนยำ้ยของสัตว ์ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีผูส้นับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(LI) จะตอ้งตระหนกัถึงผลกระทบดำ้นลบท่ีอำจเกิดขึ้น 
และเพิ่มควำมพยำยำมในกำรรักษำหรือปรับปรุงกำรเช่ือมต่อภูมิทศัน์ในระหว่ำงกำรพฒันำแผนและโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนในอนำคต 

ผลกระทบต่อสัตวป่์ำจำกถนน, รำงรถไฟ และสำยไฟในเอเชีย คืออะไรบำ้ง? 

กำรทบทวนวรรณกรรมโดยโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นส ำหรับเอเชีย (LISA) 
เผยให้เห็นเอกสำรภำษำองักฤษท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชำญจ ำนวน 289 ฉบบั เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้น (LI) และสัตวป่์ำในเอเชีย 
โดย 56% เนน้ไปท่ีทำงถนน 17% เเก่ียวกบัทำงรถไฟ และ 27% เก่ียวกบัสำยไฟ สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมเป็นกลุ่มอนุกรมวิธำน ท่ีมีกำรศึกษำมำกท่ีสุด 
รองลงมำคือนก, สัตวเ์ล้ือยคลำน, สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ำ และสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั (ภำพท่ี 6)  

 
แผนภูมิที่ 6 จ ำนวนเอกสำรที่ครอบคลุมกลุ่มอนุกรมวิธำนแต่ละกลุ่มต่อรูปแบบ 

เอกสำรส่วนใหญ่เนน้ท่ีผลกระทบโดยตรงของโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้น (LI) ตอ่สัตวป่์ำ เช่น กรณีท่ีสัตวถู์กฆ่ำหรือไดรั้บบำดเจ็บ 
เอกสำรเก่ียวกบักำรเสียชีวิตท่ีเกิดจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้น (LI) ส ำหรับสัตวป่์ำ 
เป็นขั้นตอนแรกท่ีส ำคญัในกระบวนกำรท ำควำมเขำ้ใจผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้น (LI) ต่อประชำกรสัตวป่์ำในเอเชีย สถิติสรุป 
จำกกำรศึกษำดงักล่ำวง่ำยต่อกำรรวบรวมและรำยงำน โดยมีกำรเสนอกำรประเมินอยำ่เร่งรัด ของขอบเขตและขอบเขตของชนิดพนัธุ์ท่ีไดรั้บผลกระทบ  

โครงกำรน้ีพบว่ำกำรศึกษำอตัรำกำรเสียชีวิตบนทอ้งถนน (เช่น "กำรเสียชีวิตของสัตวบ์นถนน") เป็นกำรศึกษำท่ีครอบคลุมมำกท่ีสุดใน 3 รูปแบบในเอเชีย 
ในขณะท่ีกำรศึกษำทำงวิทยำศำสตร์เก่ียวกบัผลกระทบโดยตรงของรำงและสำยไฟท่ีมีต่อสัตวป่์ำนั้นไม่เขม้งวดเท่ำ ยงัไม่เป็นท่ีทรำบแน่ชดัว่ำ 
ส่ิงมีชีวิตท่ีมีกำรระบุว่ำไดรั้บผลกระทบโดยตรงจำกรำงรถไฟ ซ่ึงมีอตัรำเป็นไปไดต้ ่ำสุดใน 3 รูปแบบในรำยงำนน้ี มีควำมถูกตอ้งหรือไม่ 
หรือตวัเลขน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงอคติในกำรศึกษำของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนำดใหญ่ท่ีเป็นท่ีน่ำสนใจ เช่น ชำ้ง ในท ำนองเดียวกนั 
มีบทควำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชำญเพียงฉบบัเดียวท่ีตีพมิพใ์น 20 ปี เก่ียวกบักำรเสียชีวิตของสัตวไ์มม่ีกระดูกสันหลงัว ์
ท่ีเกิดโดยตรงจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนทั้ง 3 แบบ  

ดงันั้น จ ำเป็นตอ้งมีเอกสำรและกำรประเมินกำรเสียชีวิตของสัตวป่์ำเพิ่มขึ้น เพื่อก ำหนดขอบเขตและขอบเขตของผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้น (LI) 
ต่อกลุ่มอนุกรมวิธำนท่ีหลำกหลำย และแตล่ะสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวติทัว่เอเชีย ส ำหรับทำงรถไฟโดยเฉพำะ และส ำหรับรูปแบบอื่น ๆ ดว้ย 

ทำงถนน 

ดว้ยควำมถ่ีและสำมำรถเห็นกนัไดช้ดัในทัว่ไปของกำรปะทะกนัของสัตวป่์ำกบัรถยนตบ์นทอ้งถนนท่ีเห็นไดช้ดั 
ขอ้มูลท่ีครอบคลุมเก่ียวกบัผลกระทบโดยตรงของถนนท่ีมีต่อสัตวป่์ำในเอเชียจึงขำดหำยไปอยำ่งน่ำประหลำดใจ โครงกำรน้ีพบว่ำ 
ผลกระทบโดยตรงมกัจะไดรั้บกำรศึกษำในลกัษณะแยกส่วนและเฉพำะสถำนท่ีในขนำดเล็ก กำรศึกษำผลกระทบโดยตรงมุ่งเนน้ไปท่ีกำรบนัทึกกำรสูญเสียสัตวป่์ำ 
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(เช่น กำรท ำรำยกำรสำยพนัธ์ส่ิงมีชีวิตท่ีเสียชีวิตบนทอ้งถนน) มำกกว่ำกำรระบุสำเหตุของกำรเสียชีวิตเหล่ำน้ี นอกจำกน้ี 
วรรณกรรมดงักล่ำวยงัขำดกำรศึกษำท่ีประเมินวิธีแกปั้ญหำกำรบรรเทำผลกระทบตำมหลกัฐำน 
เป็นผลให้มีกำรผลิตขอ้มูลเชิงลึกท่ีค่อนขำ้งนอ้ยส ำหรับกำรอนุรักษข์นำดประชำกรส ำหรับเอเชีย  

ในทำงตรงกนัขำ้มกบัผลกระทบโดยตรงของโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้น (LI) ต่อประชำกรและวิธีแกปั้ญหำท่ีเป็นไปได,้ 
ผลกระทบของส่ิงกีดขวำงของถนนไดรั้บกำรศึกษำค่อนขำ้งดี โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งผ่ำนแบบจ ำลองท่ีช่วยท ำนำยท่ีอยูอ่ำศยัหรือกำรเช่ือมต่อภูมิทศัน์ 
ผลสืบเน่ืองมำตั้งแต่ตน้ของผลกระทบของอุปสรรคเหล่ำน้ีไดรั้บกำรกล่ำวถึงมำกขึ้นโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งส ำหรับสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม  

ทั้งผลกระทบทำงตรงและทำงออ้มของถนนท่ีมีต่อประชำกรสัตวป่์ำและตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมสมบูรณ์ของชนิดพนัธุ์ในระดบัประชำกร (เช่น 
กำรสืบพนัธุ์และอตัรำกำรเสียชีวิต) ไมค่่อยไดรั้บกำรศึกษำ แสดงถึงช่องว่ำงกำรวิจยัท่ีส ำคญัในวรรณกรรมดงักล่ำว  

มำตรกำรบรรเทำผลกระทบมำกกว่ำ 30 รำยกำรในส่วนอื่น ๆ ของโลก34 พบว่ำมีเพียง 10 รำยกำรท่ีไดรั้บกำรแกไ้ขแลว้ แมจ้ะอยูใ่นระดบัเล็กนอ้ยก็ตำมในเอเชีย 
อยำ่งไรก็ตำม มำตรกำรบรรเทำผลกระทบอื่น ๆ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งมำตรกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษยห์รือสัตว ์
ไดถู้กน ำมำใชจ้ริงในหลำยประเทศในเอเชีย 
กำรขำดเอกสำรและกำรประเมินมำตรกำรดงักล่ำวท ำให้ยำกต่อกำรท ำควำมเขำ้ใจถึงประสิทธิภำพในกำรลดผลกระทบทำงตรงและทำงออ้มของทำงถนน 
นอกจำกน้ี ยงัเป็นกำรขดัขวำงกำรพฒันำคูม่ือแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดส ำหรับมำตรกำรกำรป้องกนัในเอเชียอีกดว้ย  

ส่ิงก่อสร้ำงทำงขำ้มที่แยกสัตวป่์ำจำกทำงถนน แต่อ ำนวยพวกมนัให้เดินผ่ำนได ้เช่น สะพำนลอยและทำงลอด มจี ำนวนเพิ่มขึ้นในหลำยประเทศในเอเชีย 
มีจดบนัทึกสำยพนัธุ์อยำ่งนอ้ย 39 สำยพนัธุ์ในเอเชีย โดยใชก้ำรขำ้มผ่ำนของสัตวป่์ำเหล่ำน้ี 
ไมว่่ำส่ิงก่อสร้ำงจะไดรั้บกำรออกแบบมำส ำหรับกำรใชง้ำนหรือเพื่อจุดประสงคน์ั้นหรือไม่ "โดยพฤตินยั" 
แมว้่ำประสิทธิภำพของมำตรกำรแยกโครงสร้ำงจะไดรั้บกำรบนัทึกไวดี้กว่ำมำตรกำรบรรเทำผลกระทบอื่น ๆ ดูเหมือนว่ำจะมีควำมไม่ตรงกนั 
ระหว่ำงโครงสร้ำงทำงขำ้มสัตวป่์ำดงักล่ำวหลำยร้อยแห่งท่ีสร้ำงขึ้น และจ ำนวนกรณีศึกษำท่ีมำกพอจะประเมินประสิทธิภำพของโครงสร้ำงดงักล่ำวได ้
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ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนจำกทำงถนนและทำงรถไฟท่ีวำงแผน ต่อสัตวท่ี์มีกีบเทำ้ในประเทศมองโกเลีย 

 

 
ภำพแสดงที่ 7 วงกลมระบุต ำแหน่งที่ลำป่ำมองโกเลยีที่ติดปลอกคอติดตำมตวัจ ำนวน 20 ตวั ขำ้มทำงรำงรถไฟและถนน 

ในระบบนิเวศ Gobi Steppe ของมองโกเลีย สัตวท่ี์มีกีบเทำ้เช่นลำป่ำมองโกเลียและละมัง่หำงด ำจะเคล่ือนท่ีไปทัว่ภูมิประเทศเพื่อคน้หำอำหำรท่ีมีคุณภำพดี 
กำรก่อสร้ำงถนนและทำงรถไฟสำยใหม่ก ำลงัตดัแบ่งภูมิทศัน์ แหล่งท่ีอยูอ่ำศยัของสัตวท่ี์กีบเทำ้แตกเป็นเส่ียง ๆ และสร้ำงอุปสรรคต่อกำรยำ้ยถ่ินของสัตว ์
จำกกำรศึกษำขอ้มูลกำรเคล่ือนท่ีจำกลำป่ำมองโกเลีย 20 ตวั พบว่ำสัตวเ์หล่ำน้ีขำ้มต ำแหน่งทำงถนนและทำงรถไฟท่ีวำงแผนหลำยคร้ังต่อปี (ภำพท่ี 7) 
กำรศึกษำก่อนหนำ้น้ีแสดงให้เห็นว่ำสัตวท่ี์มีกีบเทำ้ในบริเวณน้ี แทบจะไม่เคยขำ้มทำงรถไฟหรือร้ัวท่ีมีอยูเ่ลย หมำยควำมว่ำกำรก่อสร้ำง โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(LI) ในมองโกเลียตะวนัออกเฉียงใตน่้ำจะส่งผลกระทบต่อกำรยำ้ยถ่ินของสัตว ์เพื่อให้แน่ใจว่ำสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิตเหล่ำน้ีสำมำรถคงอยูต่่อไปได ้
จ ำเป็นตอ้งมีมำตรกำรบรรเทำผลกระทบส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เช่น กำรสร้ำงส่ิงก่อสร้ำงทำงขำ้มสัตวป่์ำและกำรร้ือร้ัว โปรดดูท่ี ภำคผนวก 1, ส่วน 
2.6 

ทำงรถไฟ 

กำรศึกษำผลกระทบทำงออ้มต่อสัตวป่์ำ มุง่เนน้ไปท่ีผลกระทบของกำรกั้นทำงรถไฟ 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เมื่อทำงรถไฟมีร้ัวกั้นหรือเก่ียวขอ้งกบักำรตั้งถ่ินฐำนของมนุษย ์ยงัคงมีกำรส ำรวจผลของอุปสรรคท่ีเกิดจำกทำงรถไฟ ต่อกำรถ่ำยเทของยีน 
(Gene Flow) ทำงเดินรถไฟอำจมีร้ัวกั้นอยำ่งต่อเน่ืองส ำหรับระยะทำงท่ีขยำยออกไป โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในเส้นทำงควำมเร็วสูง 
ซ่ึงท ำให้สัตวป่์ำไม่สำมำรถเขำ้ไปได ้น่ีเป็นขอ้บกพร่องของกำรออกแบบทัว่ไป ซ่ึงสำมำรถแกไ้ขไดโ้ดยกำรปรับปรุงทำงขำ้มสัตวป่์ำใหม่ 
มีกำรศึกษำค่อนขำ้งนอ้ยจำกเอเชีย เก่ียวกบักำรใช้ส่ิงก่อสร้ำงทำงขำ้มสัตวป่์ำ ท่ีสร้ำงขึ้นโดยเฉพำะเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินขำ้มทำงรถไฟอยำ่งปลอดภยั 
อยำ่งไรก็ตำม มีกำรบนัทึกสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิตอยำ่งนอ้ย 14 สำยพนัธุ์ในเอเชีย ท่ีใชโ้ครงสร้ำงดงักล่ำวเพื่อขำ้มหรือลอดผ่ำนใตท้ำงรถไฟ กำรออกแบบและต ำแหน่ง 
เป็นปัจจยัหลกัในกำรก ำหนดประสิทธิภำพ 
และโครงสร้ำงท่ีวำงในต ำแหน่งท่ีไม่ถูกตอ้งอำจท ำให้สัตวม์ีกำรใชพ้ลงังำนเพิ่มขึ้นและไม่จ ำเป็นในกำรเขำ้ถึงและขำ้มผ่ำน 
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ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรพฒันำถนนและทำงรถไฟต่อเสือในภูมิประเทศเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL) ของเนปำล 

 

 
ภำพแสดงที่ 8 จุดตดัระหว่ำงเส้นทำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ที่วำงแผนกบัพื้นที่ล  ำดบัควำมส ำคญัในกำรอนุรักษเ์สือโคร่ง 

ภูมิทศัน์ของเขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL)  เป็นพื้นท่ีประมำณ 50,000 กม.2 ของป่ำ ทุ่งหญำ้ และพื้นท่ีชุ่มน ้ำตำมแนวชำยแดนอินเดีย-เนปำล 
ซ่ึงเป็นล ำดบัควำมส ำคญัในกำรอนุรักษร์ะดบัโลก เน่ืองจำกมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง มีเสน่ห์ดึงดูด และมีสัตวข์นำดใหญ่ท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ เช่น ชำ้ง แรด 
และเสือ เขตอนุรักษเ์ทไร อำร์ค (TAL)  ก ำลงัอยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำอยำ่งรวดเร็ว ซ่ึงรวมถึงโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  3 
รูปแบท่ีด ำเนินกำรทำงตะวนัออก-ตะวนัตกทัว่เนปำลส่วนใหญ่ เส้นทำงโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีวำงแผนไวม้ำกกว่ำ 800 กม. 
ตดักนัพื้นท่ีล ำดบัควำมส ำคญัส ำหรับกำรอนุรักษเ์สือ ซ่ึงรวมถึงพื้นท่ีคุม้ครอง, เขตกนัชน, ทำงเดินในป่ำ และพื้นท่ีเสือโคร่งท่ีมีควำมหนำแน่นสูง (รูปภำพท่ี 8) 
แมว้่ำผลกระทบภำยในพื้นท่ีคุม้ครองจะคอ่นขำ้งนอ้ย แตพ่ื้นท่ีท่ีไดรั้บกำรคุม้ครองนอ้ยกว่ำก็เป็นแหล่งอำศยัเช่ือมโยงท่ีส ำคญัระหว่ำงประชำกรยอ่ยของเสือโคร่ง 
ดงันั้น ประชำกรเสือโคร่งอำจไดรั้บผลกระทบ หำกกำรเช่ือมต่อถูกตดัขำดโดยกำรสร้ำงเส้นทำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ใหม่หรือโดยกำรปรับปรุงเป็นเส้นทำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีมีอยูซ่ึ่งน ำไปสู่พื้นท่ีโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีกวำ้งขึ้น ปริมำณกำรจรำจรท่ีเพิ่มขึ้น 
และผลกระทบจำกอุปสรรคท่ีแขง็แกร่งขึ้นส ำหรับเสือโคร่ง กำรท ำควำมเขำ้ใจกำรเคล่ือนไหวของเสือในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัภูมิภำค 
จะตอ้งวำงแผนป้องกนัอยำ่งเหมำะสมส ำหรับกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อยำ่งต่อเน่ืองและในอนำคต โปรดดูท่ี ภำคผนวก 1, ส่วน 2.2 

 

สำยไฟฟ้ำ 

นกและสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมมีอิทธิพลมำกต่อกำรเขียนวรรณกรรมท่ีมีอยู ่เก่ียวกบัผลกระทบของสำยไฟ โดยคิดเป็นนกเพียงอยำ่งเดียว 53% ของวรรณกรรม 
ในขณะท่ี 40% ของวรรณกรรมน้ีเนน้ท่ีสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 
วรรณกรรมทำงวิทยำศำสตร์ท่ีมีรำยละเอียดเก่ียวกบัผลกระทบทำงออ้มและจ ำนวนประชำกรสัตวท่ี์ไดรั้บผลกรทบ ของสำยไฟนั้นแทบไม่มีอยูเ่ลย 
เช่นเดียวกบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบั ทำงถนนและรำงรถไฟ กำรศึกษำส่วนใหญ ่
ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีกำรบนัทึกเร่ืองสำยไฟท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองมำกกว่ำกำรประเมินประสิทธิผลของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ 
กำรติดตั้งและกำรประเมินมำตรกำรบรรเทำผลกระทบมุ่งเนน้ไปท่ีกำรลดกำรเสียชีวิตจำกไฟฟ้ำช็อตในสำยไฟฟ้ำเป็นส่วนใหญ่ อยำ่งไรก็ตำม 
ยงัไม่มขีอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิผลของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบของสำยไฟประเภทต่ำง ๆ ท่ีพยำยำมลดกำรเสียชีวิตจำกกำรชนกนัของสัตว ์
ในเอกสำรท่ีมีกำรทบทวนโดยผูเ้ช่ียวชำญ 

ส ำหรับขอ้มูลเชิงลึกเพิ่มเติมเก่ียวกบัทั้งสำมโหมด โปรดดูภำคผนวก 4 
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แรดนอเดียวขนำดใหญ่ 

เศรษฐศำสตร์ 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ, บริกำรของระบบนิเวศ และคุณค่ำแทจ้ริงของธรรมชำติ ลว้นเป็นพื้นฐำนของควำมเป็นอยูท่ี่ดีและชีวิตของมนุษยบ์นโลก 
ไม่ตอ้งสงสัยเลยว่ำธรรมชำติเป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับมนุษยชำติ 
แต่บ่อยคร้ังงำนในประเมินค่ำของส่ิงและบริกำรเหล่ำน้ีถูกละเวน้ในระหว่ำงกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
บริกำรเหล่ำน้ีมกัถูกมองขำ้มในกำรตดัสินใจหรือมกัถูกประเมินค่ำต ่ำเกินไป ท่ีมกัเกิดจำกกำรขำดฉนัทำมติ 
เก่ียวกบัวิธีกำรก ำหนดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กบับริกำรจ ำนวนมำกและทุนธรรมชำติอนัเน่ืองมำจำกควำมซบัซอ้น ดว้ยเหตุน้ี 
แรงจูงใจทำงเศรษฐกิจในกำรอนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติอยำ่งย ัง่ยืนจึงเกิดขึ้นไดไ้ม่บ่อยและแปรผนัในแผนและโครงกำรพั
ฒนำำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  

กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBA) 
เป็นเคร่ืองมือส ำคญัท่ีช่วยให้นกัพฒันำและผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสำมำรถวดัมูลค่ำของธรรมชำติและรวมไวอ้ยำ่งชดัเจนในกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 
โดยกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นของโครงกำรต่อคุณภำพและปริมำณของค่ำนิยมธรรมชำติอ่ืน ๆ  
นกัพฒันำโครงกำรสำมำรถพิจำรณำตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของโครงกำรไดดี้ยิง่ขึ้นในแงข่องมูลค่ำส่ิงแวดลอ้มท่ีสูญเสียหรือไดรั้บ  

บ่อยคร้ังท่ี  ตน้ทุนและผลประโยชน์ถูกใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีควำมเป็นไปไดท้ำงกำรเงินของโครงกำร 
กรณีศึกษำของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นส ำหรับเอเชีย (LISA) ไดแ้สดงให้เห็นว่ำ ในบำงกรณี 
ตน้ทุนดำ้นส่ิงแวดลอ้มของโครงกำรอำจมีค่ำมำกกว่ำผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ (มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิท่ีเป็นลบ) และเส้นทำง โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(LI) ท่ีทำงเลือกอำจให้คุณค่ำต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมไดดี้กว่ำ กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBA) 
ยงัเสนอวิธีกำรระบุกลยทุธ์กำรบรรเทำผลกระทบท่ีคุม้ค่ำมำกท่ีสุดละจะลดผลกระทบท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ไดดี้ท่ีสุด 

เมือง Constanza35 

มูลค่ำทำงเศรษฐกิจของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและบริ
กำรระบบนิเวศมีมูลค่ำประมำณ 125-140 

ลำ้นลำ้นเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ 

เมือง Constanza35 
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บนทอ้งถนน กำรปะทะกนัระหว่ำงสัตวป่์ำกบัยำนพำหนะ อำจมคี่ำใชจ้่ำยสูง เน่ืองจำกผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเกิดอุบตัิเหตุรถกบัสัตวป่์ำอำจรวมถึง 

• กำรซ่อมหรือเปล่ียนรถยนต ์
• ค่ำรักษำพยำบำล (ระยะส้ันและระยะยำว) 
 • กำรเสียชีวิตของมนุษย ์
• กำรจ่ำยเงินประกนั 

• กำรลำกจูง, กำรเกิดอุบตัิเหตุ และกำรสอบสวน 

• กำรก ำจดัซำก 
• มูลค่ำดำ้นตวัเงินของสัตว์

เมื่อค่ำใชจ้่ำยของกำรปะทะของสัตวป่์ำและยำนพำหนะมีควำมเขำ้ใจมำกขึ้นในเอเชีย ค่ำเหล่ำน้ีสำมำรถรวมเขำ้กบักำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBA) 
และกำรประเมินทำงเศรษฐกิจอื่น ๆ 

 

โครงกำรขำ้มฟำกส่งกระแสไฟฟ้ำชวำ-บำหลี 500 กิโลโวลท ์(JAVA-BALI 500 KV) (อินโดนีเซียA) 

โครงกำรขำ้มฟำกส่งกระแสไฟฟ้ำชวำ-บำหลี 500 กิโลโวลท ์ไดถู้กวำงแผนในปี 2009 
และมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้ำงสำยไฟฟ้ำแรงสูง 220 กม. ระหว่ำงเกำะชวำและบำหลี 
36ส่วนหน่ึงของกำรจดัแนววำงอยูต่ดิกบัอุทยำนแห่งชำติสองแห่งท่ีอำจมีผลกระทบต่อสัตวป่์ำ 
และจ ำเป็นตอ้งติดตั้งระบบป้องกนั มีกำรพิจำรณำกำรป้องกนัเบ้ืองตน้ 2 ประกำร คือ ลดมลพษิทำงอำกำศ 
และให้ทุนสนบัสนุนโครงกำรอนุรักษน์กก้ิงโครงบำหลี ท่ีใกลสู้ญพนัธุ์อยำ่งยิ่ง 
มีกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์เพื่อประเมินตน้ทุนทำงกำรเงิน 
และผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม กำรวิเครำะห์ด ำเนินกำรใน 4 
ขั้นตอนดำ้นล่ำง (กำรค ำนวณทั้งหมดเสร็จส้ินโดยพิจำรณำจำกกรอบเวลำ 10 ปี) 

1. กำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ โดยค ำนึงถึงตน้ทุนทำงกำรเงินและผลประโยชน์ของโครงกำร 
2. กำรหำปริมำณผลกระทบภำยนอกเชิงลบท่ีเกิดจำกโครงกำรในรูปเงิน 

3. กำรค ำนวณผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมำตรกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 2 ประกำร 
4. กำรรวมค่ำทั้งหมดเพื่อค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิท่ีไดรั้บกำรปรับปรุงของโครงกำร 

กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์แสดงให้เห็นว่ำ 
มำตรกำรป้องกนัท่ีเลือกไวใ้นโครงกำรโครงกำรขำ้มฟำกส่งไฟฟ้ำชวำ-บำหลี 500 กิโลโวลท ์(Java-Bali 500 kV)  ไดส้ร้ำงมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิท่ีในเชิงบวก 
ซ่ึงหมำยควำมว่ำโครงกำรมีควำมเป็นไปไดท้ำงกำรเงินเมื่อมีกำรใชม้ำตรกำรป้องกนั กรณีศึกษำน้ี ชำวอินโดนีเซียใชก้ำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ 
(CBA) ท่ีเขม้งวด ซ่ึงรวมอยูใ่นกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร 
โดยก ำหนดว่ำมำตรกำรกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มไม่เพยีงแต่ปกป้องคุณค่ำดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสัตวป่์ำเท่ำนั้น 
แต่ยงัเพิม่มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิโดยรวมของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนอีกดว้ย 

 

โครงกำรน้ีแสดงให้เห็นว่ำ กำรบญัชีท่ีสมดุลมำกขึ้นโดยกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBA)  ท่ีรวมเอำผลประโยชน์ของมำตรกำรป้องกนัไว ้
จะตอ้งใชใ้นกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจของโครงกำร เพื่อให้มำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำไม่เป็นเพียงตน้ทุนโครงกำรเท่ำนั้น 
เพื่อให้มีควำมส ำคญัเท่ำเทียมกนั ประเภทของกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBA)  ท่ีน ำมำใชส้ ำหรับโครงกำรน้ีสำมำรถท ำส ำเนำได ้
และสำมำรถใชก้บัโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ทั้งในอินโดนีเซียและทัว่เอเชีย  โปรดดู ภำคผนวก 2, กรณีศึกษำท่ี 7 

 

 

 

นกขุนทองบำหลี (Bali starling) 
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ทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 4 ทำงหลวงตะวนัออก-ตะวนัตก (มำเลเซีย) 

เส้นทำงสหพนัธรัฐ  4 ระยะทำงควำมยำว307 กม. เช่ือมต่อชำยฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกของคำบสมุทรมำเลเซีย 
ลดัเลำะไปตำมแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัของชำ้งและเสือ37 โครงกำรทำงหลวงน้ีแลว้เสร็จในปี 2005 เป็นหวัขอ้ของกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ 2 
คร้ังซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนแม่บทระดบัชำติเพื่อสร้ำงทำงเดินในระบบนิเวศหลำยแห่ง ชำ้งและเสือจ ำนวนมำก แบ่งกำรใชป้ระโยชน์จำกท่ีอยูอ่ำศยัเป็น 2 
ส่วน ขำ้งทำงหลวงท่ีทอดยำวน้ีเพื่อยำ้ยไปมำระหว่ำงเขตป่ำสงวนและอุทยำนของรัฐ 
แต่ทำงถนนท ำให้ท่ีอยูอ่ำศยัของพวกสัตวก์ระจดักระจำยและสร้ำงอุปสรรคในกำรเคล่ือนยำ้ย เพื่อแกไ้ขปัญหำน้ี 
แผนแม่บทไดร้ะบุมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ 3 ประกำร 

1. กำรซ้ือท่ีท่ีดินรอบ ๆ อุทยำนทั้งสองแห่ง เพื่อขยำยกำรเช่ือมต่อระหว่ำงกนั และลดควำมขดัแยง้ระหว่ำงมนุษยก์บัสัตวป่์ำ 
2. กำรสร้ำงทำงขำ้มสัตวป่์ำ, ป้ำยเตือนสัตวป่์ำ และกำรจ ำกดัควำมเร็ว 
3. ก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรกำรเกษตรแบบยัง่ยืนในพื้นท่ี 

 

กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์พบว่ำประโยชน์จำกมำตรกำรป้องกนัทั้ง 3 คุม้ค่ำกว่ำตน้ทุน 
น่ีเป็นสัญญำณทำงเศรษฐกิจท่ีชดัเจนว่ำกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดงักล่ำวมีควำมคุม้ค่ำ ไม่เพยีงแต่เป็นผลดีต่อกำรอนุรักษเ์ท่ำนั้น 

 

น่ำเสียดำยท่ีมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำไม่ไดด้ ำเนินกำรอยำ่งสมบูรณ์ เน่ืองจำกรัฐบำลทอ้งถ่ินเป็นผูจ้่ำยค่ำใชจ้่ำยในกำรปรับใช ้
ไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐบำลกลำงท่ีสร้ำงแผนแม่บทและกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBA) ดว้ยเหตุน้ี 
แผนฉบบัท่ีปรับปรุงแลว้จึงอยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำและควรเผยแพร่ในปลำยปี 2021 

 

กรณีศึกษำน้ีแสดงให้เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์อยำ่งถ่ีถว้นเก่ียวกบักำรปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 
โดยกำรเปรียบเทียบค่ำใชจ้่ำยกบัประโยชน์ของกำรใชม้ำตรกำรป้องกนัและกำรแยกตวัประกอบในค่ำใชจ้่ำยที่หลีกเล่ียง เช่น 
ค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัควำมขดัแยง้ระหว่ำงมนุษยก์บัสัตวป่์ำ 
ผูเ้ขียนสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำมำตรกำรบรรเทำผลกระทบท่ีวำงแผนจะส่งผลให้เกิดผลประโยชน์เชิงบวกต่อสังคม โปรดดู ภำคผนวก 2, กรณีศึกษำท่ี 8 

นกกระสำสีเทำ อุทยำนแห่งชำติ Tadoba ประเทศอินเดีย เครดิตแก่ Gregoire Dubois 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ตวัอยำ่งกำรบริกำรระบบนิเวศ 

กำรจดัเตรียม: อำหำร, น ้ำ,  ป่ำไม,้ เช้ือเพลิง และทรัพยำกรอื่น ๆ 

กำรควบคุม: สภำพภูมิอำกำศ, โรคภยัไขเ้จ็บ และกำรผสมเกสร 

กำรสนบัสนุน: กำรหมุนเวียนสำรอำหำรและกำรก่อตวัของดิน 

วฒันธรรม: นนัทนำกำร, กำรท่องเท่ียว และมรดกทำงวฒันธรรม 
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ถนนผ่ำนเขตสงวนเสือในเขตขตอนุรกัษเ์ทไร อำร์ค (TAL) ประเทศอินเดีย เครดิตแก่ Shiv Marwaha 

 

ควำมสำมำรถของเอเชียในกำรจดักำรผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสัตวป่์ำ 

ทัว่ทั้งเอเชีย กำรขยำยตวัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ประกอบกบัปริมำณกำรจรำจรท่ีเพิ่มขึ้น เป็นอุปสรรคต่อกำรเคล่ือนยำ้ยของสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิต, 
เพิ่มอตัรำกำรเสียชีวิตของสัตวป่์ำโดยตรง เน่ืองจำกกำรปะทะกบัยำนพำหนะและรถไฟ และท ำให้แหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีส ำคญัเส่ือมโทรมดว้ยกำรแยกส่วนระบบนิเวศ 
ในท ำนองเดียวกนั กำรเพิ่มเครือข่ำยสำยไฟจะเพิม่ควำมเส่ียงต่อนกและชนิดพนัธุ์ท่ีอำศยัในป่ำและบนหลงัคำ และแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัของนก 

ในขณะท่ีกำรก่อสร้ำงของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ยงัคงด ำเนินต่อไป เอเชียก ำลงัพฒันำจะตอ้งเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรปกป้องสัตวป่์ำ 
จำกผลกระทบของกำรขยำยตวัของโครงสร้ำงพื้นฐำนใหม่ ผูเ้สนอ, ผูส้ร้ำง และผูถื้อประโยชน์ร่วมอื่น ๆ ของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) จะไม่สำมำรถเลือก, 
ออกแบบ และใชเ้ป็นมำตรกำรป้องกนัสัตวป่์ำท่ีมีประสิทธิภำพอยำ่งเหมำะสม หำกไม่มีกฎหมำย นโยบำย ขอ้มูลทำงเทคนิค และกำรฝึกอบรมดำ้นแรงงำนของ 
โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ท่ีเหมำะสม ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยควำมพยำยำมในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในจุดที่จ ำเป็นท่ีสุด 
ส่ิงส ำคญัคือตอ้งเขำ้ใจทั้งควำมสำมำรถท่ีมอียูแ่ละควำมทำ้ทำยในปัจจุบนัส ำหรับกำรให้ทุน, กำรวำงแผน, และกำรด ำเนินกำรมำตรกำรกำรป้องกนั 
โดยกำรระบุโอกำสในกำรมีส่วนร่วมเพิ่มเติมในกระบวนกำรพฒันำโครงกำร และควำมตอ้งกำรกำรฝึกอบรมเฉพำะทั้งภำยในและขำ้มกลุ่มองคส์มำชิก 
จะสำมำรถพฒันำโปรแกรมสร้ำงขีดควำมสำมำรถท่ีแขง็แกร่งยิ่งขึ้นได ้
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ชำ้งบอร์เนียวบนฝ่ังแม่น ้ ำ Kinabatangan เกำะ Borneo มำเลเซีย เครดิตแก ่Gregoire Dubois 

กลุ่มสมำชิกท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

หน่วยงำนของรัฐหน่วยงำนของรัฐโดยเฉพำะดำ้นกำรขนส่ง พลงังำน และหน่วยงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มหรือกำรอนุรักษ ์
ลว้นมีบทบำทในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
รัฐบำลก ำหนดนโยบำยที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้ก ำหนดในกำรป้องกนั 
และโดยทัว่ไปแลว้จะท ำกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรอนุญำตและกำรติดตั้งโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

 
สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศ สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ไดจ้ดัหำเงินทุนส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
โดยทัว่ไปจะอยูใ่นรูปของเงินกู ้สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
มกัมีมำตรกำรกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีประเทศผูย้ืมตอ้งปฏิบตัิตำม 
แมว้่ำจะมีผูใ้ห้ทุนหลำยประเภทท่ีให้ควำมช่วยเหลือหรือให้กูย้ืมแก่โครงสร้ำงพื้นฐำน 
แต่โครงกำรน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มผูใ้ห้กูท่ี้ด ำเนินกำรในหลำยประเทศและภูมิภำคในเอเชีย 

 

อุตสำหกรรมอุตสำหกรรมประกอบดว้ยนกัวำงแผนโครงสร้ำงพื้นฐำน, วศิวกร, และผูส้ร้ำง 
หรือบุคคลท่ีท ำงนภำคพื้นและรับผิดชอบในกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและด ำเนินกำรมำตรกำรกำรป้องกนั 
อุตสำหกรรมอำจรวมถึงท่ีปรึกษำดำ้นกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
ซ่ึงมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นและแนะน ำมำตรกำรบรรเทำผลกระทบท่ีเหมำะสม 
 
องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
ท่ีมุ่งเนน้กำรอนุรักษสั์ตวป่์ำอำจมีขอ้มูลเก่ียวกบัสัตวป่์ำหรือถ่ินท่ีอยูท่ี่สำมำรถให้ควำมกระจ่ำงถึงผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นจำกโครงกำรโคร
งสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในพื้นท่ีท่ีก ำหนด องคก์รพฒันำเอกชน(NGOs) ท่ีมุ่งเนน้ชุมชน กล่ำวคือ 
จะจดักำรกบัปัญหำท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ปัญหำในทอ้งถ่ินมำกกว่ำ เช่น 
ผลกระทบต่อป่ำชุมชนหรือพื้นท่ีท่ีมีคุณค่ำทำงวฒันธรรมสูง องคก์รพฒันำเอกชน(NGOs) 
อำจปฏิบตัิตำมกำรพฒันำและกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เพื่อให้มัน่ใจในควำมรับผิดชอบว่ำมีกำรใชก้ำรป้องกนัหรือไม่ 
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กระบวนกำรกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

กระบวนกำรกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอนหลกั (รูปภำพท่ี 9) โอกำสในกำรรวมมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 
อยูใ่นทั้ง 7 ขั้นตอนน้ี (ตำรำงท่ี 1) 

 
ภำพแสดงที่ 9 กระบวนกำรพฒันำโครงกำรโครงสรำ้งพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ตำรำงที่ 1 โอกำสในใชม้ำตรกำรปกป้องคุม้ครองสตัวป่์ำในกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 

ระยะโครงกำร โอกำสในใชม้ำตรกำรปกป้องคุม้ครองสตัวป่์ำ 

1. กำรคดัเลือก หลีกเล่ียงกำรเลือกโครงกำรท่ีผ่ำนพื้นท่ีสัตวป่์ำท่ีส ำคญั 

2. เงินทุน รวมเงินทุนส ำหรับมำตรกำรป้องกนัสัตวป่์ำในงบประมำณโครงกำรและตอ้งปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรป้องกนั 

3. กำรวำงแผน จดัท ำกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม (EIA) 
และรวบรวมหรือทบทวนขอ้มูลสัตวป่์ำเพื่อท ำควำมเขำ้ใจผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นกบัสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวต ิ

4. กำรออกแบบ ประเมินตวัเลือกกำรบรรเทำผลกระทบและเลือกกำรออกแบบท่ีมีประสิทธิภำพส ำหรับชนิดพนัธุ์ท่ีไดรั้บผลกระทบ 

5. กำรอนุญำต ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีกำรให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอ เพื่อรับใบอนุญำตท่ีเหมำะสมส ำหรับผลกระทบต่อสัตวป่์ำ 

6. กำรก่อสร้ำง ใชแ้นวทำงปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดเพื่อลดผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงต่อสัตวป่์ำ เช่น เสียง, มลภำวะ และกำรรุกล ้ำ 

7. หลงักำรก่อสร้ำง ตรวจสอบหลงักำรก่อสร้ำงสัตวป่์ำเพื่อประเมินประสิทธิภำพกำรบรรเทำผลกระทบ 

 
กลุ่มสมำชิก 4 กลุ่มนั้น มคีวำมแตกต่ำงกนัไปตำมระดบักำรมีส่วนร่วมตลอดกระบวนกำรพฒันำโครงกำร (ภำพท่ี 10) 
กำรส ำรวจผูต้อบแบบส ำรวจของโครงกำรมำกกว่ำ 300 คน จำก 5 ประเทศในเอเชียท่ีเป็นตวัแทนพบว่ำสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
มีส่วนร่วมมำกท่ีสุดในทุกขั้นตอน ในขณะท่ีองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) มีส่วนร่วมนอ้ยที่สุด 
หน่วยงำนของรัฐมีส่วนร่วมมำกขึ้นในระหว่ำงขั้นตอนกำรวำงแผนและกำรอนุญำต ในขณะท่ีภำคอุตสำหกรรมเก่ียวขอ้งกบักำรวำงแผนมำกท่ีสุด 
เน่ืองจำกภำคอุตสำหกรรมควรเป็นผูเ้ล่นส ำคญัในกำรออกแบบและก่อสร้ำงดว้ย กำรส ำรวจน้ีจึงไม่น่ำจะเขำ้ถึงผูต้อบแบบสอบถำมจำกบริษทัท่ีให้บริกำรเหล่ำนั้น 

 
แผนภูมิที่ 10 กำรมีส่วนร่วมของกลุ่มสมำชิกในกระบวนกำรพฒันำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
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อุปสรรคในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับ โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ผลลพัธ์จำกกำรส ำรวจของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นส ำหรับเอเชีย (LISA)  พบว่ำทั้ง 4 
กลุ่มท่ีเห็นพอ้งกนัว่ำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรป้องกนัสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เกิดขึ้นบ่อยท่ีสุดในขั้นตอนกำรวำงแผน, กำรก่อสร้ำง 
และกำรออกแบบของกระบวนกำรพฒันำโครงกำร โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง 
กำรขำดควำมรู้เก่ียวกบักำรออกแบบท่ีเหมำะสมและเทคนิคทำงวิศวกรรมส ำหรับตวัเลือกกำรบรรเทำผลกระทบถูกเลือกเป็นอุปสรรคส ำคญั (ภำพท่ี 11) 
อุปสรรคเพิ่มเติม 2 ประกำร ไดแ้ก่ กำรขำดเงินทุนส ำหรับกำรปกป้องสัตวป่์ำ เช่นเดียวกบักำรขำดเจตจ ำนงทำงกำรเมืองและกำรสนบัสนุนจำกสถำบนั 
กำรขำดเจตจ ำนงทำงกำรเมืองส ำหรับเป้ำหมำยที่ไม่ใช่ทำงเศรษฐกิจหรือกำรสนบัสนุนจำกสถำบนัส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI)  
ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นเร่ืองปกติในประเทศก ำลงัพฒันำ และมีแนวโนม้ท่ีจะยงัคงเป็นอุปสรรคต่อไป เวน้แต่ประเทศต่ำง ๆ 
จะสนบัสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนสีเขียวให้เป็นบรรทดัฐำนในกำรบรรลุควำมมุ่งมัน่ทั้งดำ้นกำรพฒันำและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

 

แผนภูมิที่ 11 อุปสรรคในกำรด ำเนินมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำน เชิงเส้น (LI) 

นโยบำยคุม้ครองสัตวป่์ำ 

นโยบำยระดบัชำติให้โอกำสท่ีส ำคญัส ำหรับประเทศต่ำง ๆ ในกำรจดัตั้งแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกบักำรปกป้องสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
กำรใชน้โยบำยระดบัชำติอยำ่งหน่ึงคือกำรท ำให้ค  ำมัน่สัญญำของประเทศเป็นแบบแผนในฐำนะผูล้งนำมในขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ 
(MEAs) ท่ีควบคุมกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มบนบกและน ้ำจืด โดยทัว่ไป ประเทศต่ำงๆ ในเอเชียมีส่วนร่วมในขอ้ตกลงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพหุภำคีระหว่ำงประเทศ 
(MEAs) ระหว่ำงประเทศท่ีส ำคญั เช่น อนุสัญญำว่ำดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (CBD) และอนุสัญญำมรดกโลก (WHC) อยำ่งไรก็ตำม มีเพียง 12 จำก 28 
ประเทศเท่ำนั้นท่ีเป็นภำคีของอนุสัญญำว่ำดว้ยพนัธุ์พืชอพยพ (CMS) 

ซ่ึงเป็นอนุสัญญำระดบัโลกเพียงงำนเดียวท่ีเช่ียวชำญดำ้นกำรอนุรักษส์ำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิตท่ีอพยพยำ้ยถ่ิน, แหล่งท่ีอยูอ่ำศยั และเส้นทำงกำรอพยพ 
เน่ืองจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อำจส่งผลกระทบเป็นพิเศษต่อสำยพนัธุ์เหล่ำน้ี กำรลงนำมในอนุสัญญำว่ำดว้ยพนัธุพ์ืชอพยพ (CMS) 
อำจสร้ำงโอกำสในกำรปรับปรุงนโยบำยระดบัชำติเก่ียวกบักำรเช่ือมโยงภูมิทศัน์ส ำหรับสัตวป่์ำ  

กำรคุม้ครองสัตวป่์ำสำมำรถจดัตั้งไดโ้ดยกำรรวมไวใ้นกฎหมำยระดบัประเทศหรือแนวทำงเก่ียวกบัทำงถนน, ทำงรถไฟ, สำยไฟ 
และกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIAs) (ตำรำงท่ี 2) ในปัจจุบนั 
กฎหมำยหรือแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบักำรคุม้ครองสัตวป่์ำเก่ียวกบัถนนเป็นท่ีแพร่หลำยในประเทศส่วนใหญ่ (21) ตำมดว้ยทำงรถไฟ (17) และสำยไฟ (14) 
กฎหมำยหรือแนวทำงท่ีรวมถึงบทบญัญตัท่ีิก ำหนดให้มีกำรคุม้ครองสัตวป่์ำก็แพร่หลำยในประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย (22) 
ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส ำคญัส ำหรับบทบญัญตัิในอนำคตท่ีมุ่งเนน้เฉพำะในกำรปกป้องสัตวป่์ำจำกผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
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ตำรำงที่ 2กฎหมำยและแนวทำงแห่งชำติเก่ียวกบักำรคุม้ครองควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและรูปแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) หรือ กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ประเทศ↓ 
EIA  ถนน ทำงรถไฟ สำยไฟฟ้ำ คะแนนผลประเ

มิน 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  
         

ค ำอธิบำย รวมอยูด่ว้ย  น่ำจะรวมอยูด่ว้ย   ไม่รวมอยูด่ว้ย  ไม่มีขอ้มูล*  

* ขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมำยของทุกประเทศไม่สำมำรถหำไดท้ำงออนไลน์ในภำษำองักฤษ ส่ีเหลี่ยมสีเทำ ไม่ได ้หมำยควำมว่ำ  
ประเทศทีไ่ม่มีบทบญัญตัิทำงกฎหมำย 
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6 มำตรฐำนกำรปฏิบติังำน ของบริษทัเงินทุนระหวำ่งประเทศ (IFC PS6) คือ 
กำรอนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีชีวิตอยำ่งย ัง่ยืน 

6 มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน (6 PS) ตระหนกัถึงควำมเก่ียวขอ้งของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ, บริกำรระบบนิเวศ 
และทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีชีวิตในกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน มีผลบงัคบัใชใ้นกระบวนกำรระบุควำมเส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมและผลกระทบ 
ขอ้ก ำหนดน้ีน ำไปใชก้บัโครงกำรในแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัท่ีมีกำรปรับเปล่ียนตำมธรรมชำติและแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัวิกฤต หรือผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้น 
หรือกำรพึ่งพำบริกำรของระบบนิเวศภำยใตก้ำรจดักำรหรืออิทธิพลของลูกคำ้ หรือรวมไปถึงกำรสร้ำงผลผลิตทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีชีวิต (กำรเกษตร 
กำรเล้ียงสัตว ์กำรประมงและกำรป่ำไม)้ 

บทบำทของนกักำรเงินและนโยบำยควำมปลอดภยัของพวกเขำ 

โครงสร้ำงพื้นฐำนของเอเชียท่ีก ำลงัพฒันำส่วนใหญ่ไดรั้บทุนจำกกำรกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFI) หรือหน่วยงำนทำงเศรษฐกิจระดบัภูมิภำคอื่น ๆ 
สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
มีแนวโนม้ท่ีจะมีระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ียึดตำมและสอดคลอ้งกบั 6 
มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนของกลุ่มธนำคำรโลก (WB) ในปัจจุบนัสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
ยงัไม่ไดพ้ฒันำมำตรฐำนกำรป้องกนัสัตวป่์ำอยำ่งเป็นทำงกำรท่ีเจำะจงส ำหรับทำงถนน, ทำงรถไฟ หรือสำยไฟ 
แมว้่ำบำงแห่งไดพ้ฒันำเอกสำรค ำแนะน ำโดยสมคัรใจเก่ียวกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนแลว้ก็ตำม ตวัอยำ่งเช่น 
ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำแห่งเอเชีย (ADB) ไดเ้ผยแพร่ Green Infrastructure Design for Transport Projects: A 
Road Map to Protecting Asia's Wildlife Biodiversity ในปี 2019,38 และธนำคำรโลก (WB) 
ไดส้นบัสนุนสถำบนัสัตวป่์ำแห่งอินเดีย(WII) ในกำรพฒันำคู่มือแนะน ำ 
มำตรกำรเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดผลกระทบ ของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น(LI) ตรงเก่ียวกบัสัตวป่์ำในปี 
201639 สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ส่วนใหญ่ยงัอำ้งถึงแนวทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภำพ 
และควำมปลอดภยัของธนำคำรโลก 
ซ่ึงเป็นชุดของแนวทำงโดยสมคัรใจที่ให้ตวัอยำ่งเฉพำะอุตสำหกรรมของแนวทำงปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดในภำคส่วนต่ำง 
ๆ ของกำรพฒันำ  

เมื่อให้เงินกู ้โดยทัว่ไปสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ตอ้งปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรป้องกนัของตนเอง หรือปฏิบตัิตำนโยบำยของประเทศท่ียืม 
สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ขนำดใหญ่บำงแห่ง 
ยงัส่งเสริมกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรป้องกนัผ่ำนกำรสนับสนุนเพิ่มเติมในรูปแบบของควำมช่วยเหลือดำ้นเทคนิคหรือกำรฝึกอบรม 
และพยำยำมท ำให้แน่ใจว่ำนโยบำยกำรป้องกนัของผูย้ืมนั้นสอดคลอ้งกบันโยบำยของตนเอง อยำ่งไรก็ตำม สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
แห่งใหม่บำงแห่งท่ีเพิ่งจะเร่ิมจดัหำเคร่ืองมอืเพิ่มเติมเหล่ำน้ี เน่ืองจำกในอดีตเป็นแบบอำศยัประเทศท่ีกูย้ืมเพื่อจดัหำควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรป้องกนั 
ตวัอยำ่งเช่น กำรจดัหำเงินทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเส้นทำงสำยไหม (BRI)  ของจีนสนบัสนุนกำรพฒันำท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยสมคัรใจ 
และให้ทรัพยำกรและค ำแนะน ำท่ีจ ำกดัส ำหรับกำรด ำเนินมำตรกำรป้องกนั แต่ภำระค่ำใชจ้่ำย, กำรฝึกอบรม, กำรติดตำมผล และกำรตรวจสอบ 
จะเป็นหนำ้ท่ีของประเทศผูกู้ย้ืม  
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กำรวำงแผนและกำรออกแบบมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 

เอเชียมีสมำคมวิชำชีพมำกกว่ำ 30 แห่งท่ีเป็นตวัแทนของภำคส่วนทำงถนน, ทำงรถไฟ และกำรส่งพลงังำน ตลอดจนวศิวกรโยธำ 
สมำคมวิชำชีพเหล่ำน้ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้ำงศกัยภำพท่ีแตกต่ำงกนัมำกมำย รวมถึงกำรฝึกอบรมพนกังำน กำรสัมมนำผ่ำนเวบ็, ส่ิงพิมพ,์ กำรประชุม 
และทรัพยำกรทำงเทคนิคอื่น ๆ ในปัจจุบนั กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรป้องกนั โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
โดยเฉพำะนั้น หำยำกมำกในหมู่สถำบนัเหล่ำน้ี อยำ่งไรก็ตำม 
ผูต้อบแบบส ำรวจของโครงกำรในภำคอุตสำหกรรมระบุว่ำมีควำมตั้งใจสูงท่ีจะรวมกำรป้องกนัสัตวป่์ำเขำ้กบักำรออกแบบและกำรก่อสร้ำงโครงกำรโครงสร้ำงพื้น
ฐำนเชิงเส้น (LI) และผูต้อบยงัทรำบถึงวิธีกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัควำมส ำคญัเป็นส่วนใหญ่ (ภำพท่ี 12) ผูต้อบแบบส ำรวจจำกภำคอุตสำหกรรมยงัระบุถึง 
ควำมสนใจในระดบัสูงในกำรรับกำรฝึกอบรมเก่ียวกบัทั้งผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ต่อระบบนิเวศและหลกักำรออกแบบท่ีมีประสิทธิภำพส ำหรับมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ นอกจำกน้ี ยงัขำดส่ิงจูงใจ เช่น 
รำงวลัหรือระบบกำรยอมรับจำกสำธำรณชนอื่น ๆ ส ำหรับบริษทัท่ีปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรจดักำรท่ีดีท่ีสุดเก่ียวของมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 
เน่ืองจำกกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัดงักล่ำวอยูภ่ำยใตแ้นวทำงปฏิบตัิ และโดยส่วนใหญ่เป็นไปโดยสมคัรใจ 
แรงจูงใจเพิม่เติมอำจจ ำเป็นส ำหรับภำคอุตสำหกรรมท่ีจะเต็มใจท่ีจะเสียค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรน ำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 
(WFLI) ไปใช ้

วิธีกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัควำมส ำคญัเป็นกรอบกำรท ำงำนท่ีเรียบง่ำยส ำหรับผูเ้สนอโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในกำรปฏิบตัิตำม 
เพื่อไม่ให้สูญเสียมูลค่ำสุทธิดำ้นส่ิงแวดลอ้มในระหว่ำงและหลงักำรก่อสร้ำง 

 

 

*บำงรูปแบบของวิธีกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัควำมส ำคญั ยงัรวมถึงกำรพกัฟ้ืนหรือฟ้ืนฟูเป็นขั้นตอนท่ีชดัเจนระหว่ำงกำรบรรเทำผลกระทบและกำรชดเชย 

ภำพแสดงที่ 12 วิธีกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัควำมส ำคญั 

มีแหล่งขอ้มูลมำกมำยเก่ียวกบัหลกักำรออกแบบเฉพำะส ำหรับ โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ทัว่โลก ประเทศในทวีปอื่น ๆ 
มีคูม่ือทำงเทคนิคส ำหรับกำรออกแบบทำงขำ้มสัตวป่์ำ, แนวทำงกำรออกแบบทำงเทคนิคประเภทอื่น ๆ 
ขอ้ก ำหนดทำงวิศวกรรมส ำหรับมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ เช่น โครงสร้ำงสะพำนลอยหรือสะพำนลอย หน่วยงำนขนส่งแห่งชำติสนบัสนุนกำรฝึกอบรมก ำลงัคน 
และแพลตฟอร์มส ำหรับกำรรวบรวมและแบ่งปันขอ้มูล เช่น กำรปะทะกนัของสัตวป่์ำและยำนพำหนะ ขณะท่ีก ำลงัพฒันำในเอเชียเพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
ก็จะตอ้งพฒันำกำรสนบัสนุนและขอ้มูลทำงเทคนิคดงักล่ำว ส ำหรับสำยพนัธุ์เฉพำะของส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ 
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องคก์รพฒันำเอกชน (NGOS) ดำ้นกำรอนุรักษแ์ละโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ดำ้นกำรอนุรักษห์รือสัตวป่์ำท่ีท ำงำนทั้งในระดบัชำติและระดบันำนำชำติในเอเชีย 
มีกำรพิจำรณำผลกระทบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสัตวป่์ำเป็นระดบัควำมส ำคญัตน้ ๆส ำหรับองคก์ร และหลำย ๆ 
องคก์รพฒันำเอกชนไดม้ีกำรกล่ำงถึงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อยำ่งไรก็ตำม กำรจดักำรกบัผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
นั้นไม่ไดท้ำงกำรเสมอไป กล่ำวคือ จำก 11 
องคก์รพฒันำเอกชนระหว่ำงประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีท ำงำนในเอเชียซ่ึงถูกสัมภำษณ์ส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบเชิงเส้นส ำหรับเอเชีย (LISA) มีเพยีง 2 
โครงกำรเท่ำนั้นท่ีมีโครงกำรท่ีเสียสละให้กบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) แต่องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) มกัจะจดักำรกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ภำยในแผนงำนอื่น ๆ, สนบัสนุนพนกังำนท่ีมีอยูปั่จจุบนัในกำรเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI)  ตำมควำมจ ำเป็น 
หรือท ำงำนร่วมกบัพนัธมิตรภำยนอก ในบรรดำกลุ่มสมำชิก  4 กลุ่มนั้น ผูต้อบแบบส ำรวจจำกองคก์รพฒันำเอกชน (NGO) 
รำยงำนว่ำมีส่วนเก่ียวขอ้งนอ้ยที่สุดในกระบวนกำรพฒันำโครงกำร เมื่อพวกเขำมีส่วนร่วม องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
ก็มกัจะมีส่วนร่วมมำกท่ีสุดโดยกำรด ำเนินกำรสนับสนุนทัว่ไปในกำรปกป้องสัตวป่์ำและรวบรวมขอ้มูลก่อนกำรก่อสร้ำง ซ่ึงเป็นงำนท่ี องคก์รพฒันำเอกชน 
(NGOs) หลำย ๆ แห่ง มกัจะท ำอยูแ่ลว้ องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
รู้สึกว่ำอุปสรรคหลกัในกำรเขำ้ร่วมในกระบวนกำรพฒันำโครงกำรคือเงินทุนและควำมเช่ียวชำญ 
ดงันั้นจึงระบุว่ำมคีวำมสนใจในกำรฝึกอบรมและโอกำสในกำรเป็นหุ้นส่วนกบักลุ่มสมำชิกอ่ืน ๆ ในระดบัสูง 

กำรท ำงำนร่วมกนัระหว่ำงกลุ่มสมำชิก 

กลุ่มทั้ง 4 กลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงกนัตลอดกระบวนกำรพฒันำโครงกำร (ภำพท่ี 13) ในขณะท่ีผูต้อบแบบส ำรวจจำกทั้ง 4 กลุ่ม ระบุว่ำ  
พวกเขำร่วมมือกบักลุ่มของตนเองมำกท่ีสุด แต่กำรเป็นพนัธมิตรกบักลุ่มสมำชิกอื่น ๆ ก็เป็นเร่ืองปกติเช่นกนั 
ผูต้อบแบบส ำรวจระบุว่ำรัฐบำลมกัจะเป็นพนัธมิตรกบัองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) และบำงคร้ังภำคอุตสำหกรรมสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
ท ำงำนอยำ่งหนกัร่วมกบัทั้งอุตสำหกรรมและ องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) และอุตสำหกรรมท ำงำนอยำ่งเท่ำเทียมกนักบัรัฐบำลและองคก์รพฒันำเอกชน 
(NGOs) องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) เป็นพนัธมิตรกบัองคก์รพฒันำเอกชนอื่น ๆ มำกมำย แตย่งัท ำงำนร่วมกบัภำคอุตสำหกรรมและรัฐบำลดว้ย 
สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ไดรั้บควำมร่วมมืออยำ่งนอ้ยท่ีสุด แมจ้ะรำยงำนระดบักำรมีส่วนร่วมสูงสุดตลอดกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 
ซ่ึงช้ีให้เห็นว่ำว่ำกลุ่มสมำชิกอ่ืน ๆ อำจไม่เขำ้ใจบทบำทของ สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) อยำ่งถ่องแท ้
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แผนภูมิที่ 13จ ำนวนผูต้อบแบบสอบส ำรวจจำกแต่ละกลุ่มสมำชิก (ซ้ำย) ที่รำยงำนกำรท ำงำนกบัพนัธมิตรแต่ละประเภท (ขวำ) 

แมว้่ำกลุ่มสมำชิกแต่ละกลุ่ม จะมีบทบำทและควำมรับผิดชอบท่ีแตกต่ำงกนั ในระหวำ่งกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 
แต่ควำมเขำ้ใจร่วมกนัเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดในกำรป้องกนัเป็นส่ิงส ำคญั ส ำหรับกำรด ำเนินกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จ 
และกำรเฝ้ำติดตำมมำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
กลุ่มสมำชิกทั้งหมดสนใจท่ีจะท ำงำนร่วมกบัพนัธมิตรภำยนอกและมีส่วนร่วมในโอกำสกำรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม 
ควำมสนใจอยำ่งมำกนั้นไดม้ีกำรบอกกล่ำวไปทัว่กลุ่มสมำชิก ในเร่ืองของกำรฝึกอบรมในอนำคตในทุกกลุ่มในหวัขอ้ต่ำง ๆ เช่น นโยบำย, กำรวำงแผน, 
กำรออกแบบ, กำรบรรเทำผลกระทบ และกำรเฝ้ำติดตำม (ภำพท่ี 14) กำรฝึกอบรมจะน ำกลุ่มท่ีสมำชิกทั้งหมดมำไวใ้นห้องเดียวกนั 
ไม่เพยีงแต่ให้โอกำสในกำรแยกส่วนระหวำ่งกลุ่ม แตย่งัช่วยให้มัน่ใจว่ำกลุ่มสมำชิกทั้งหมดก ำลงัสร้ำงจำกฐำนควำมรู้ทัว่ไปเดียวกนั 
ปูทำงส ำหรับกำรท ำงำนร่วมกนัท่ีง่ำยขึ้นในอนำคต 

 
แผนภูมิที่ 14 ควำมสนใจในหัวขอ้กำรอบรมตำมกลุ่มสมำชิก 
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นกกระสำสีเทำ อทุยำนแห่งชำติ Tadoba ประเทศอนิเดีย เครดิตแก ่Gregoire Dubois 

เส้นทำงมุ่งไปขำ้งหนำ้ 

ในขณะท่ีประเทศในเอเชียพฒันำระบบ โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ของตน 
ก็ยงัคงจ ำเป็นตอ้งส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรปกป้องภูมิทศัน์ท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอยำ่งอุดมสมบูรณ์ กำรป้องกนัเหล่ำน้ีจะมีหลำยรูปแบบ เช่น 
กฎหมำยและนโยบำยดำ้นกำรคุม้ครองท่ีมำกขึ้น กำรประสำนงำนท่ีดีขึ้นระหว่ำงหน่วยงำนดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนและสัตวป่์ำระดบัชำติและระดบัภูมิภำค 
กำรออกแบบท่ีไดรั้บกำรปรับปรุงจำกท่ีปรึกษำดำ้นกำรวำงแผนและบริษทัก่อสร้ำง 
และกำรรวบรวมและกำรใชข้อ้มูลสัตวป่์ำก่อนกำรก่อสร้ำงและหลงักำรก่อสร้ำงท่ีเพิ่มขึ้น  ภูมิภำคน้ีมีโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ  
(WFLI) ท่ีเป็นแบบอยำ่งมำกมำยท่ีใชแ้นวทำงปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดในระดบัโลก 
น่ำเสียดำยท่ีส่ิงเหล่ำน้ีไม่ไดรั้บกำรจดัตั้งเป็นสถำบนัในหลำยประเทศหรือกลำยเป็นแนวปฏิบตัิมำตรฐำนทัว่ทั้งภูมิภำค รำยงำนน้ีพบว่ำมีผูเ้ขำ้ร่วมท่ีเต็มใจ 
ผูส้นบัสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI), นกัพฒันำ และผูถื้อประโยชน์ร่วม 
ในภูมิภำคเอเชียจ ำนวนมำกท่ีตอ้งกำรเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรปกป้องสัตวป่์ำ ในขณะเดียวกนัก็จดัใหม้ีกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ พลงังำน 
และผูค้นอยำ่งปลอดภยัและมีประสิทธิภำพ  หน่วยงำน, ผูใ้ห้ทุน, บริษทัเอกชน, ท่ีปรึกษำ, นกัอนุรักษ ์และกลุ่มชุมชน 
ต่ำงกระตือรือร้นท่ีจะเขำ้ถึงกำรฝึกอบรมพนกังำน ขอ้มูลทำงเทคนิค, กรณีศึกษำ 
และนโยบำยอนัชำญฉลำดท่ีจะช่วยเพิม่ประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้บรรลุมำตรฐำนและแนวปฏิบตัิระดบัสำกลไดส้ ำเร็จ ต่อไปน้ีเป็นขอ้คน้พบท่ีส ำคญัจำกรำยงำนน้ี 
ควบคูไ่ปกบัค ำแนะน ำท่ีน ำไปปฏิบตัิไดเ้พือ่สร้ำงขีดควำมสำมำรถของเอเชียในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(LI) 
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โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) จะมีกำรตดัผำ่นภูมิทศันบ์ำงส่วนของเอเชียท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมำกท่ีสุด 

เอเชียมีภูมิประเทศท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมำกท่ีสุดในโลก  แต่ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพน้ี 
เผชิญกบัภยัคุกคำมท่ีเพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยตวัอยำ่งรวดเร็วของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) กำรวิเครำะห์เชิงพื้นท่ีหรือกำรส ำรวจปัญหำผ่ำนเลนส์ทำงภูมิศำสตร์  
สำมำรถก ำหนดลกัษณะต ำแหน่ง และควำมรุนแรงของผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
องคป์ระกอบหน่ึงของกำรวิเครำะห์น้ี ไดใ้ชข้อ้มูลจำกชุดขอ้มูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพจ ำนวน 9 ชุด 
เพื่อท ำแผนท่ีพื้นท่ีท่ีเป็นเอกฉันทซ่ึ์งมีมูลค่ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง ("แกน") ในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภำค และระดบัทวีป 
องคป์ระกอบอ่ืนของกำรวิเครำะห์รวบรวมขอ้มูลเชิงพื้นท่ีเก่ียวกบัโครงกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ท่ีวำงแผนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรริเร่ิมกำรพฒันำระหว่ำงประเทศในเอเชีย (แต่ไม่รวมโครงกำร โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ระดบัประเทศ) รวมถึงโครงกำรถนน 
ทำงรถไฟ และสำยไฟฟ้ำในอนำคตกว่ำ 81,000 กม. กำรวิเครำะห์พบว่ำมีกำรทบัซอ้นกนัอยำ่งมำกระหว่ำงเส้นทำง โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ท่ีวำงแผนและแกนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (ภำพท่ี 15) พื้นท่ีแกนกลำงของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงสุด 20% และพื้นท่ีคุม้ครอง 363 แห่ง 
อยูภ่ำยในระยะทำง 25 กม. ของเส้นทำง โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีมีกำรวำงแผน โปรดดูภำคผนวก 1 

ค ำแนะน ำ 

กำรวิเครำะห์เชิงพื้นท่ีมกัจะด ำเนินกำรหลงัจำกกำรก่อสร้ำง โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เสร็จส้ิน 
ท ำให้มีประโยชน์นอ้ยลงส ำหรับกำรออกแบบมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำท่ีเหมำะสม 
กำรรวบรวมขอ้มูลเชิงพื้นท่ีคุณภำพสูงเก่ียวกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีวำงแผน 
และกำรวิเครำะห์ทบัซอ้นกบัพื้นท่ีท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีส ำคญัล่วงหนำ้ 
ก่อนกำรก่อสร้ำงมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งต่อกำรท ำควำมเขำ้ใจภยัคุกคำมท่ีอำจเกิดขึ้น นอกจำกน้ี 
กำรท ำแผนท่ีภูมิประเทศท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมำกท่ีสุดในเอเชียในระดบัชำติ, ระดบัภูมิภำค หรือระดบัทวีป ท ำให้ผูส้นบัสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(LI) ,นกักำรเงิน และนกัวำงแผนมีขอ้มูลท่ีจ ำเป็นในกำรใชต้วัเลือกแรกของวิธีกำรลดผลกระทบตำมล ำดบัควำมส ำคญั 
คือหลีกเล่ียงพื้นท่ีท่ีมีควำมขดัแยง้ดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด

 
ภำพแสดงที่ 15 พื้นที่ทบัซ้อนระหว่ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ใหม่ที่วำงแผนและพื้นที่ที่มีควำมส ำคญัเป็นพิเศษดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

หมำยเหตุ 
โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้
น (LI) ในประเทศท่ีวำงแผน เช่น 

ส ำหรับจีนและอินเดีย 
ไม่ไดอ้ยูใ่นแผนท่ีน้ี  
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อุโมงคส์ัตวป่์ำทีก่  ำลงักอ่สร้ำงบนทำงหลวงแห่งชำติ (NH) 44 ในเมือง Maharashtra ประเทศอินเดีย เครดิตแก ่Rob Ament 

ทำงถนน, ทำงรถไฟ และสำยไฟ เป็นเหตุใหส้ำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิตท่ีถูกคุกคำมทัว่เอเชียเสียชีวิต 

ผลกระทบโดยตรงท่ีพบบ่อยท่ีสุดของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสัตวป่์ำท่ีศึกษำในเอเชียคือกำรเสียชีวิตของสัตวท่ี์เกิดจำกกำรปะทะกนั (ภำพท่ี 16) 
ผลกระทบโดยตรงประเภทน้ีไม่เพียงแตส่่งผลร้ำยแรงต่อสัตวแ์ต่ละชนิดเท่ำนั้น แต่ยงัส่งผลกบัประชำกรทั้งหมดดว้ย 
ซ่ึงเป็นอนัตรำยต่อกำรอยูร่อดของสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิต หลำยชนิดในเอเชียไดรั้บผลกระทบ รวมทั้งสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ,นก สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ำ, สัตวเ์ล้ือยคลำน 
และสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั  

จนถึงปัจจุบนั ทำงถนนเป็นรูปแบบท่ีไดรั้บกำรศึกษำมำกท่ีสุดจำกรูปแบบกำรขนส่งทั้ง 3 แบบท่ีประเมินไวใ้นโครงกำรน้ี และกำรศึกษำไดบ้นัทึกมำกกว่ำ 100 
สำยพนัธุ์จำกบญัชีแดงไอยซีูเอน็ (IUCN Red List of Threatened Species) ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรปะทะกนัของสัตวแ์ละพำหนะบนถนน 
รำยงำนกำรปะทะกนักบัสำยไฟในเอเชียท่ีก่อให้เกิดกำรเสียชีวิตระบุว่ำ 36 สำยพนัธุท่ี์แตกต่ำงกนั ไท่ีดรั้บผลกระทบส่วนใหญ่เป็นนก 
และกำรศึกษำกำรพุ่งชนของรถไฟกบัสัตวป่์ำระบุ 12 สำยพนัธุ์จำกบญัชีแดงไอยซีูเอน็ (IUCN Red List of Threatened Species) 
จ ำนวนกำรปะทะกนักบัรถไฟท่ีมีกำรบนัทึกต ่ำนั้น น่ำจะเกิดจำกกำรขำดเอกสำรท่ีตีพิมพใ์นหวัขอ้น้ี ดงันั้น เมื่อมีกำรศึกษำเพิ่มเติมในทั้ง 3 รูปแบบ 
จึงเป็นไปไดว้่ำจ ำนวนสำยพนัธ์ส่ิงมีชีวิตท่ีไดผ้ลกระทบจะเพิ่มมำกขึ้น 

 
แผนภูมิที่ 16 จ ำนวนชนิดสำยพนัธ์ุส่ิงมีชีวิตบนบญัชีแดงไอยซีูเอ็น (IUCN Red List) ที่บนัทึกว่ำเสียชีวติจำกกำรชนบนถนนและทำงรถไฟ หรือสำยไฟในเอเชีย 
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เทคโนโลยีเกิดใหม ่

ไดม้ีกำรด ำเนินกำรใชม้ำตรกำรท่ีมีเทคโนโลยีเป็นพื้นฐำน กำรลดกำรปะทะกนัของยำนพำหนะกบัสัตว ์ (เช่น ระบบตรวจจบัสัตวโ์ดยใชไ้ลดำร์, เรดำร์ 
หรือไมโครเวฟ) ในส่วนอื่น ๆ ของโลกแลว้ และไดรั้บกำรแนะน ำส ำหรับกำรตรวจสอบในเอเชียมำกขึ้น (ภำพท่ี 17) อยำ่งไรก็ตำม 
มีรำยงำนนอ้ยมำกท่ีจะประเมินเทคนิคเหล่ำน้ีในทวีปเอเชีย กำรทดสอบโซลูชนัทำงเทคโนโลยีท่ีเป็นไปไดเ้พิ่มเติมภำยใตเ้ง่ือนไขภำคสนำมท่ีสมจริง 
จะช่วยประเมินประสิทธิภำพ, ตน้ทุน และผลประโยชน์ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีพบในเอเชีย 
 
 
กำรปรับเปลี่ยน                    
พฤติกรรมสัตว ์
 
 
 
กำรปรับเปลี่ยน  
พฤติกรรมมนุษย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพแสดงที่ 17 กลไกเชิงแนวคิดที่อยูเ่บื้องหลงักำรบรรเทำกำรปะทะของรถไฟกบัสัตวป่์ำโดยองิจำกกำรบรรเทำผลกระทบที่มีเทคโนโลยเีป็นพื้นฐำน (technology-based )  

 
อุโมงคล์อดส ำหรับชำ้ง เสือ และสัตวป่์ำอื่น ๆ บนทำงหลวง Jeli-Gerik ประเทศมำเลเซีย เครดิตแก ่Rob Ament 

ค ำแนะน ำ 

มีมำตรกำรท่ีเป็นท่ีรู้จกัและมีประสิทธิภำพซ่ึงปกป้องสัตวป่์ำจำกกำรปะทะกบัยำนพำหนะและรถไฟ ในขณะเดียวกนัก็ให้กำรเช่ือมต่อท่ีอยูอ่ำศยั 
ส่ิงก่อสร้ำงทำงขำ้มสัตวป่์ำ เป็นมำตรกำรท่ีมีกำรศึกษำมำกท่ีสุดในเอเชีย และรวมถึงโครงสร้ำงทำงกำยภำพ เช่น อุโมงคห์รืออุโมงค ์และสะพำนลอย 
หรือสะพำนท่ีอนุญำตให้สัตวข์ำ้มไดอ้ยำ่งปลอดภยัดำ้นล่ำง หรือเหนือถนน หรือทำงรถไฟ นอกจำกน้ี เอเชียยงัเป็นท่ีตั้งของสะพำนลอยหลำยแห่ง 
ซ่ึงทำงหลวงหรือทำงรถไฟทั้งหมดยกระดบัเหนือพื้นดินในระยะทำงตั้งแต่ 1 กม. ถึง 10 หรือมำกกว่ำ ซ่ึงช่วยให้สำยพนัธุต์่ำง ๆ ผ่ำนไปไดอ้ยำ่งปลอดภยั 
จ ำเป็นตอ้งมีกำรวิจยัเพิม่เติม เพื่อท ำควำมเขำ้ใจว่ำโครงสร้ำงประเภทใด ท่ีมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดส ำหรับสัตวท่ี์ถูกคุกคำมทัว่เอเชีย 
และเพื่อพิจำรณำบทบำทของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในกำรบรรเทำผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถไฟมำถึงพื้นท่ี กำรตรวจสอบรถไฟ 

เซนเซอร์และเคร่ืองมือจ ำแนก 

สัตวท่ี์ถูกขดัขวำงอยำ่งต่อเน่ืองจำ
กรำงรถไฟ 

สัตวท่ี์เตรียมพร้อมเมื่อมีกำรปรำก
ฎตวัของรถไฟ 

เซนเซอร์และเคร่ืองมือจ ำแนก 

ส่งกำรแจง้เตือนไปรถไฟเพื่อเลี่ยง
กำรปะทะ สัตวม์ำถึงพื้นท่ี กำรตรวจหำสัตว ์
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กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชนโ์ดยทัว่ไปจะพจิำรณำ เฉพำะค่ำใชจ่้ำยในกำรบรรเทำผลกระทบ ไม่ใช่ผลประโยชน ์

กำรบรรเทำผลกระทบมกัถูกมองว่ำเป็นตน้ทุนในกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ในขณะท่ีกำรประเมินมูลค่ำสัตวป่์ำและถ่ินท่ีอยูข่องสัตวป่์ำ และดว้ยเหตุน้ีจึงไมค่่อยไดรั้บกำรพิจำรณำถึงประโยชน์ของกำรปกป้องสัตว ์
เพื่อให้เขำ้ใจภำพรวมทำงเศรษฐกิจของโครงกำรท่ีมีศกัยภำพทั้งหมด กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBA) 
ของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบท่ีใชส้ ำหรับทำงถนน ทำงรถไฟ และสำยไฟฟ้ำจ ำเป็นตอ้งเป็นแนวทำงปฏิบตัิมำตรฐำน กำรวิเครำะห์ประเภทน้ี 
มีกำรระบุถึงควำมพร้อมใชง้ำนของกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใชแ้บบ Passive หรือกำรวดัมูลค่ำท่ีแทจ้ริงหรือโดยออ้มของสัตวป่์ำในเอเชีย 
ซ่ึงมีช่องว่ำงและขอ้บกพร่องมำกมำย อยำ่งไรก็ตำม มกัเป็นส่ิงส ำคญัท่ีผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
จะตอ้งเขำ้ใจและอธิบำยประโยชน์ทำงเศรษฐกิจของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบอยำ่งเต็มท่ีมำกขึ้น ตวัอยำ่งเช่น กำรสร้ำงสะพำนลอยสัตวป่์ำ 
ไม่ใช่แค่ค่ำใชจ้่ำยในกำรติดตั้งและบ ำรุงรักษำเท่ำนั้น 

ค ำแนะน ำ 

กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำ กำรปกป้องสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไม่ไดเ้ป็นเพียงค่ำใชจ้่ำย 
แต่ยงัสร้ำงประโยชน์ต่อสังคมในแงข่องสำยพนัธุ์ส่ิงมีชีวิตและท่ีอยูอ่ำศยั ตลอดจนคำ่ใชจ้่ำยที่หลีกเล่ียง ควรมีกำรรวมกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBA) 
ไวใ้นกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจดงักล่ำว 
สำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรบญัชีส ำหรับตน้ทุนทำงออ้มของกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกบัฝ่ำย 
แต่ไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงกำร เช่น ชุมชนทอ้งถ่ิน กำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (CBA) ท่ีเขม้งวด ซ่ึงรวมอยูใ่นกำรประเมินของโครงกำร 
สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ไม่เพียงแต่ปกป้องคุณค่ำดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสัตวป่์ำเท่ำนั้น 
แต่ยงัสำมำรถเพิ่มมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิโดยรวมของโครงกำรหรือควำมส ำเร็จของกำรลงทุนไดอี้กดว้ย 

 
อุโมงค ์Wubei อนุญำตให้ละมัง่ทิเบตลอดใตท้ำงรถไฟบนที่รำบสูงทเิบตประเทศจีน เครดิตแก่ Wenjing Xu 
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แผนภูมิที่ 18 จ ำนวนผูต้อบแบบส ำรวจของกลุ่มสมำชิกสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ที่ระบุมำตรกำรต่ำง ๆ ที่สถำบนัน ำมำใชเ้พื่อสร้ำงควำมสำมำรถภำยใน 

สถำบนัทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ (IFIS ) สำมำรถมีบทบำทส ำคญัในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 

สถำบนัทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs ) ส่วนใหญ่มคีวำมสำมำรถภำยในอยูแ่ลว้ ในกำรจดักำรกบัมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำดว้ยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น 
กำรฝึกอบรมในสถำนท่ีท ำงำน, กำรสัมมนำผ่ำนเวบ็ และคู่มือ (ภำพท่ี 18) 
สถำบนัไดส้นบัสนุนควำมพยำยำมบำงอยำ่งในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกลุ่มสมำชิกอื่น ๆ เช่น โดยกำรจดัหำเงินทุนกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร 
ท่ีเขำ้ร่วมโดยภำครัฐและบุคลำกรในอุตสำหกรรม อยำ่งไรก็ตำม 
กำรสนับสนุนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถภำยนอกดงักล่ำวจะด ำเนินกำรตำมโครงกำรต่อโครงกำรเป็นหลกั พบว่ำสถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) 
มีควำมกลมกลืนกบักำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เพื่อรวมกำรอนุรักษแ์ละคุณค่ำของชุมชนไดดี้ขึ้น เช่น โดยกำรพฒันำกำรประเมินภูมิทศัน์ท่ีใหญ่ขึ้น 
(เช่น กำรประเมินส่ิงแวดลอ้มเชิงกลยทุธ)์ ธนำคำรพหุภำคขีองจีน (MDBs) และโครงกำรเส้นทำงสำยไหม (BRI) ของจีน 
เพิ่งเร่ิมเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรจดักำรกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI)  ในปัจจุบนั 
ควำมพยำยำมในกำรพฒันำของจีนมีแนวโนม้ท่ีจะผิดต่อกฎหมำยคุม้ครองของประเทศผูรั้บ 
และส่วนใหญ่มกัพึ่งพำประเทศเหล่ำน้ีในกำรจ่ำยเงินและด ำเนินกำรปกป้องสัตวป่์ำของตนเองและควำมพยำยำมในกำรเพิ่มขดีควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพื้นฐำนเ
ชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 

ค ำแนะน ำ 

สถำบนัทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs ) สำมำรถมีบทบำทส ำคญัในสร้ำงขีดควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
ในอนำคต ในเอเชีย พร้อมกบักำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีกลมกลืนกบักำรอนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สถำบนัทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs ) 
สำมำรถให้เงินทุนระยะยำวส ำหรับกลุ่มท่ีปรึกษำระดบัภูมิภำคและผูถื้อประโยชน์ร่วม ไดเ้มีส่วนร่วมกบัสถำบนัทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs ) 
ละกลุ่มองคส์มำชิกอื่น ๆ ท่ีรับผิดชอบกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในเอเชีย 

ในปัจจุบนั มีช่องว่ำงมำกมำยในควำมรู้เก่ียวกบัผลกระทบของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อควำมหลำกหลำยของสำยพนัธุ์และระบบนิเวศในเอเชีย 
ตลอดจนประสิทธิภำพของกำรแกปั้ญหำท่ีอำจเกิดขึ้น เช่น มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ ดงันั้น ส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ในอนำคตสถำบนัทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) ควรพฒันำงบประมำณโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ซ่ึงรวมถึงกำรจดัหำเงินทุนฉุกเฉินท่ีเพียงพอเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรปกป้องสัตวป่์ำท่ีไม่คำดฝันและตดิตำมประสิทธิภำพ 

ในอนำคตเส้นทำงสำยไหม (BRI) ของจีนและกำรริเร่ิมโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ระหว่ำงประเทศอื่น ๆ 
ร่วมกบักำรด ำเนินงำนของสถำบนัทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFI) 
ท่ีควรจดัหำเงินทุนท่ีเพียงพอเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ภำยใน และส ำหรับสมำชิกของกลุ่มสมำชิกต่ำง 
ๆ ในประเทศผูรั้บของโครงกำรริเร่ิม 
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อุปสรรคในกำรด ำเนินกำรป้องกนัสัตวป่์ำเกิดข้ึนตลอดกระบวนกำรพฒันำโครงกำร 

กระบวนกำรพฒันำโครงกำรส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ กำรคดัเลือก, กำรจดัหำเงินทุน, 
กำรวำงแผน, กำรออกแบบ, กำรอนุญำต, กำรก่อสร้ำง และหลงักำรก่อสร้ำง ในระยะเหล่ำน้ี ผูต้อบแบบส ำรวจจำก 5 ประเทศตวัแทน ท่ีไดร้ะบุประเด็นหลกั 3 
ประกำรท่ีเป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) มกัเกิดขึ้น ไดแ้ก่ กำรวำงแผน กำรออกแบบ และกำรก่อสร้ำง 
(ภำพท่ี 19) กลุ่มท่ีเป็นสมำชิก 4 กลุ่ม ระบุว่ำกำรระดมทุน เจตจ ำนงทำงกำรเมือง กำรสนบัสนุนจำกสถำบนั 
และกำรขำดควำมเช่ียวชำญเป็นอุปสรรคส ำคญัส่ีประกำรในกำรด ำเนินกำรปกป้องสัตวป่์ำ 

ค ำแนะน ำ 

จำกกำรส ำรวจรวมโดยไม่ค  ำนึงถึงกลุุ่มของผูต้อบ 86% ของผูต้อบ 
มีควำมสนใจอยำ่งมำกในโอกำสกำรฝึกอบรมเพื่อปกป้องสัตวป่์ำจำกผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มสมำชิกต่ำง ๆ 
ตอ้งกำรกำรฝึกอบรมประเภทต่ำงๆ เพื่อเพิ่มควำมเช่ียวชำญในกำรจดัหำกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI)  

• สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) และองคก์พฒันเอกชน (NGOs) มคีวำมพึงพอใจสูงสุดส ำหรับกำรสัมมนำผ่ำนเวบ็ (กำรฝึกอบรมออนไลน์ส้ัน ๆ 
หน่ึงชัว่โมง) และกำรประชุมเชิงปฎิบตัิกำร (Workshops) (กำรฝึกอบรมแบบหลำยวนั) 

• กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรร่วมกบักำรทศันศึกษำ เป็นท่ีตอ้งกำรของหน่วยงำนภำครัฐและองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) บ่อยขึ้น 

• สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) และองคก์พฒันเอกชน (NGOs) มองเห็นขอ้ดีอยำ่งมำกท่ีสุดในท่ีมีส ำนกัหกับญัชีกลำงของขอ้มูล (เช่น 
ห้องสมุดออนไลน์, กรณีศึกษำ, แนวทำงกำรออกแบบ ฯลฯ) 

• กลุ่มสมำชิก 4 กลุ่ม ไดม้ีกำรจดัอนัดบัหลกัสูตรออนไลน์ระดบัมหำวิทยำลยัดว้ยหน่วยกิต หรือประกำศนียบตัรกำรศึกษำต่อเน่ือง 
เน่ืองจำกเป็นตวัเลือกท่ีมีควำมตอ้งกำรนอ้ยที่สุด 

 

 
แผนภูมิที่ 19 เปอร์เซ็นตข์องผูต้อบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมกลุ่มสมำชิก โดยระบุขั้นตอนเฉพำะของกระบวนกำรโครงกำรที่มีอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำ 
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สมำชิกของคณะท ำงำนดำ้นกำรขนส่งช้ำงแห่งเอเชีย IUCN เยี่ยมชมอุโมงคบ์นทำงหลวง Jeli-Gerik ประเทศมำเลเซีย เครดิตแก ่Aaron Laur 

ขอ้มูลท่ีดีมีควำมส ำคญัต่อกำรท ำควำมเขำ้ใจผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ต่อสตัวป่์ำ 

กำรวิเครำะห์เชิงพื้นท่ีของภยัคุกคำมต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีวำงแผนในปัจจุบนั 
ถูกระงบัไวเ้น่ืองจำกคุณภำพของขอ้มูลท่ีมอียูจ่  ำกดั ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีบนเส้นทำงของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
โดยทัว่ไปไม่ไดม้ีกำรรวบรวมอยำ่งเป็นระบบในฐำนขอ้มูลเชิงพื้นท่ี และขอ้มูลน้ีมกัจะถูกน ำมำรวมกนัโดยกำรหำโอกำสโดยนกัวิจยั และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอื่น ๆ 
โดยใชเ้อกสำรกำรวำงแผน และรำยงำนของส่ือ 
แมว้่ำขอ้มูลทำงชีววิทยำหลำยประเภทสำมำรถช่วยประเมินควำมเส่ียงต่อชนิดพนัธุ์และถ่ินท่ีอยูจ่ำกกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ได ้
แต่ขอ้มูลเหล่ำน้ีมกัจะไม่ถูกเก็บรวบรวมจนกว่ำจะมีกำรตดัสินใจเก่ียวกบัต ำแหน่งเส้นทำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และกำรก่อสร้ำงแลว้ 
ดงันั้นจึงสละโอกำสในกำรหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

โครงกำรน้ีพบว่ำกำรวิเครำะห์เชิงพื้นท่ีท่ีมีอยูข่องผลกระทบของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในอนำคตต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
โดยไดมุ้่งเนน้ไปท่ีเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจำกกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
อยำ่งรวดเร็วของภูมิภำคเหล่ำน้ีและคณุค่ำของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง 
แต่กำรมุ่งเนน้ทำงภูมิศำสตร์ท่ีแคบน้ีจ ำกดัควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัผลกระทบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ท่ีอำจเกิดขึ้นต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในภูมิภำคอื่น 
ๆ แห่งเอเชีย นอกจำกน้ี 
ยงัพบว่ำแมว้่ำกำรวิเครำะห์ท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัโลกหรือระดบัทวีปจะเนน้ไปท่ีโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเส้นทำงสำยไหม (BRI) ของจีนเป็นส่วนใหญ่ แต่โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ท่ีวำงแผนซ่ึงไดรั้บทุนสนบัสนุนจำกโครงกำรพฒันำเศรษฐกิจระดบัภูมิภำคอื่น ๆ ก็ครอบคลุมทัว่เอเชียเช่นกนั 
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ภำพแสดงกำรตรวจพบรอยเทำ้ชำ้ง ใกลก้บัพื้นทีก่่อสร้ำงอุโมงคส์ัตวป่์ำ เครดิตแก่ Asif Imran. 

ค ำแนะน ำ 

ขอ้จ ำกดัในกำรวิเครำะห์เชิงพื้นท่ีท่ีมีอยูค่วรไดรั้บกำรแกไ้ขและปรับปรุงผ่ำนกำรด ำเนินกำรต่อไปน้ี (1) สถำบนักำรเงิน, 
หุ้นส่วนดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนระดบัภูมิภำค และรัฐบำลจ ำเป็นตอ้งอุทิศทรัพยำกร เพื่อสร้ำงและรักษำฐำนขอ้มูลเชิงพื้นท่ีของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น 
(2) 
กำรประเมินพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรวิเครำะห์เชิงพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควรด ำเนินกำรโดยเร็วท่ีสุดในขั้นตอนกำรวำงแผนและออกแบบของโครงกำ
รครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) เพื่อให้แน่ใจว่ำมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ไดรั้บแจง้จำกแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุด (3) 
นกัวำงแผน, ผูส้นบัสนุน และนกัพฒันำ ของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ควรร่วมมือกบันกันิเวศวิทยำกำรขนส่งและผูเ้ช่ียวชำญเร่ืองอ่ืน ๆ 
จำกสถำบนักำรศึกษำ, องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) และหน่วยงำนดำ้นสัตวป่์ำใหบ่้อยขึ้น เพื่อออกแบบกำรศึกษำ, รวบรวมขอ้มูล 
และด ำเนินกำรวิเครำะห์เพื่อแจง้ค ำแนะน ำในกำรปกป้องมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) (4) 
ขอบเขตทำงภูมิศำสตร์และอนุกรมวิธำนของกำรวิเครำะห์เชิงพื้นท่ีสำมำรถขยำยให้ครอบคลุมภูมิภำคเอเชียอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจำกเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียใต ้และอนุกรมวิธำนอื่น ๆ นอกเหนือจำกสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนำดใหญ่ (5) 
แหล่งท่ีมำของโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ทั้งหมด ไดแ้ก่ เส้นทำงสำยไหม (BRI), โครงกำรพฒันำเศรษฐกิจระหวำ่งประเทศอื่น, 
โครงกำรท่ีไดรั้บทุนระดบัชำติและระดบัภูมิภำค ท่ีควรน ำมำรวมกนัในกำรวิเครำะห์เชิงพื้นท่ีขนำดใหญ่ เพื่อประเมินผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (6) 
กำรประเมินหลงักำรก่อสร้ำงของกำรป้องกนัมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 
สำมำรถช่วยให้กำรออกแบบโครงกำรในอนำคตโดยใชแ้นวทำงกำรจดักำรแบบปรับตวัได ้
โดยบทเรียนท่ีไดจ้ำกกำรติดตำมโครงกำรในอดีตสนบัสนุนและปรับปรุงโครงกำรในอนำคต 
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ส่วนส ำคญั ทำงลอดของสัตวป่์ำที่ออกแบบมำส ำหรับทำงชำ้งเผือกเป็นหลกับนถนน NH2 (Raidak- Lhamoizingkha)ในภูฏำน เครดิตแก่ Karma Chogyel 

ภำพขวำบน ชำ้งใชอุ้โมงคส์ัตวป่์ำบนถนน NH2 ในภูฏำน เครดิตแก่ Norris Dodd 

เอเชียมีตวัอยำ่งท่ียอดเยี่ยมมำกมำย เก่ียวกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรกบัสัตวป่์ำ (WFLI) 

โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในเอเชียเพิ่มมำกขึ้นรวมถึงผูเ้ช่ียวชำญดำ้นนิเวศวิทยำกำรขนส่ง 
ในกำรออกแบบกำรประเมินควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพก่อนกำรก่อสร้ำง, กำรคดัเลือกและออกแบบกำรปกป้องสัตวป่์ำ 
และกำรประเมินประสิทธิภำพหลงักำรก่อสร้ำง ตวัอยำ่งท่ีดีของกำรมีส่วนร่วมของผูเ้ช่ียวชำญ ไดแ้ก่ ส่วนทำงใตข้องทำงหลวงแห่งชำติตะวนัออก-
ตะวนัตกในภูฏำน, ทำงรถไฟ Bazar ของ Chittagong-Cox ในบงักลำเทศ, สำยไฟฟ้ำโตนเลสำบในกมัพูชำ และทำงรถไฟสำยตะวนัออก-ตะวนัตกของเนปำล 
โปรดดูภำคผนวก 2 

ค ำแนะน ำ 

มำตรกำรบรรเทำผลกระทบประเภทต่ำง ๆ แพร่หลำยในประเทศต่ำง ๆ ในเอเชีย ซ่ึงเปิดโอกำสให้มีกำรถ่ำยทอดทำงเทคนิคและกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น 
แพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีมีกำรแบ่งปันโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ท่ีประสบควำมส ำเร็จจำกทัว่เอเชีย 
รวมถึงเทคนิคกำรรวบรวมขอ้มูลและกำรออกแบบมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ อำจท ำหนำ้ท่ีเป็นเคร่ืองมือในกำรวำงแผนท่ีมีประโยชน์ส ำหรับผูป้ฏิบตัิงำน 
แนวทำงท่ีประสบควำมส ำเร็จควรไดรั้บกำรจดัตั้งเป็นสถำบนัภำยในบริษทัวำงแผนและน ำไปใชอ้ยำ่งกวำ้งขวำงทัว่ทั้งทวีป 
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ชำ้งอินเดียขำ้มแม่น ้ำในอุทยำนแห่งชำติ Kaziranga รัฐ Assam ประเทศอินเดีย เครดิตแก่ Gregoire Dubois 

สรุป 

ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถก่อนหนำ้น้ีในเอเชีย 

เอเชียไดเ้ร่ิมกระบวนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรปรับใช้กบั โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) แลว้ 
กำรเสริมสร้ำงศกัยภำพมีหลำยรูปแบบ เช่น กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร (Workshops) , กำรทศันศึกษำ, กำรฝึกอบรมดำ้นแรงงำน, 
กำรสัมมนำผ่ำนเวบ็เก่ียวกบักำรโอนยำ้ยทำงเทคนิค, กำรทศันศึกษำระหว่ำงชำติในเอเชียและอเมริกำเหนือหรือยโุรป 
และกำรสร้ำงแนวทำงเฉพำะของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI)  กิจกรรมเหล่ำน้ีเกิดขึ้นทัว่เอเชีย และน ำโดยกลุ่มต่ำง ๆ มำกมำย 
ตั้งแต่สถำบนักำรเงิน องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) ไปจนถึงรัฐบำล ควำมพยำยำมท่ีส ำคญัเหล่ำน้ีเป็นรำกฐำนท่ีดี เมื่อกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ขยำยไปทัว่ทั้งทวีป 

กำรด ำเนินกำรในอนำคต เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถเพิ่มเติมภำยในกลุ่มสมำชิก 

ค ำแนะน ำต่อไปน้ีส ำหรับกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ ขึ้นอยูก่บัผลกำรส ำรวจทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ีกรอกโดยผูป้ฏิบตัิงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ในเอเชียหลำยร้อยคน โดยไดม้ีกำรสัมภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI), ผูน้ ำรัฐบำล ,ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรเงิน และสมำชิกของกลุ่มนกัคิด (Think 
Thank) และกำรมีส่วนร่วมและกำรหำรือกบัหน่วยงำนอื่น ๆ จำกภำคเอกชน, ภำครัฐ, ภำคส่วนไมแ่สวงหำผลก ำไร และภำควชิำกำร 
บำ้งก็ก ำลงัท ำงำนหรือให้ทุนสนบัสนุนโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และบำ้งก็ 
ก ำลงัด ำเนินกำรศึกษำสัตวป่์ำเก่ียวกบัผลกระทบของรูปแบบเฉพำะกำรขนส่งหรือโครงกำรเฉพำะ บำงคนไดท้ ำกำรประเมินโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
ในระดบัภูมิภำค ในขณะท่ีบำงส่วนไดท้ ำในส่วนมุมมองของทวีป เมื่อรวมกนัแลว้ 
ไดม้ีกำรเสนอควำมคดิเห็นมำกมำยเก่ียวกบัควำมตอ้งกำรดำ้นขดีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 
(WFLI)  ในเอเชีย รำยกำรส้ัน ๆ น้ีพยำยำมรวบรวม และสรุปตวัเลือกเหล่ำนั้นซ่ึงแสดงบ่อยท่ีสุดส ำหรับแต่ละกลุ่มสมำชิก 4 กลุ่ม 
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รัฐบำล 

• กำรสนบัสนุนร่วมกบันกัพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และผูเ้สนออื่น ๆ กำรจดัตั้งและกำรบ ำรุงรักษำขอ้มูลโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 

ระดบัชำติและ/หรือระดบัภูมิภำคท่ีสำธำรณชนเขำ้ถึงได ้และแพลตฟอร์มกำรแบ่งปันขอ้มูล 

• ระบุบทบญัญติัท่ีมีอยูใ่นกฎหมำยระดบัประเทศท่ีให้แนวทำงในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกนัโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) 

และแนะน ำวิธีกำรส่ือสำรท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำเพิ่มเติม ส ำหรับควำมพยำยำมทำงกฎหมำยในอนำคต โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงส ำหรับร่ำงกฎหมำยโครงสร้ำงพื้นฐำน 

• ปฏิบติัตำมกำรน ำของรัฐบำลเอเชียท่ี ริเร่ิมหน่วยงำนประสำนงำนและรูปแบบอื่น ๆ 
ของกำรบูรณำกำรหลำยหน่วยงำนของขอ้ก ำหนดดำ้นส่ิงแวดลอ้มระดบันำนำชำติและระดบัชำติ เพื่อรวมบทบญัญติัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ 
(WFLI) ทัว่ทั้งหน่วยงำนดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรอนุรักษ์ให้ดีย่ิงข้ึน 

• เผยแพร่กฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัทัว่ประเทศเฉพำะส ำหรับกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

เพื่อให้บทบญัญติัส ำหรับขอ้ก ำหนดในกำรปกป้องสัตวป่์ำไดรั้บอนุญำตและก ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน 

สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศ (IFIS)  

• สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFIs) จ ำเป็นตอ้งจดัหำเงินทุนระยะยำวส ำหรับกลุ่มที่ปรึกษำ/ผูถ้ือประโยชน์ร่วมระดบัภูมิภำค เพื่อท ำงำนร่วมกบัทำงสถำบนั (IFIs) 
และกลุ่มสมำชิกอื่น ๆ ท่ีรับผิดชอบกำรพฒันำโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ในเอเชียควบคู่ไปกบักำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้กลมกลืนกบักำรอนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

• พิจำรณำช่องว่ำงในควำมรู้เก่ียวกบัผลกระทบของโครงกำรโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

และประสิทธิผลของกำรแกปั้ญหำท่ีเป็นไปไดส้ ำหรับสำยพนัธุ์และระบบนิเวศในเอเชียท่ีหลำกหลำย 
จดัท ำบทบญัญติัเงินทุนฉุกเฉินส ำหรับกำรด ำเนินกำรปกป้องสัตวป่์ำและติดตำมประสิทธิภำพในงบประมำณโครงกำรโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

• จดัหำเงินทุนท่ีเพียงพอเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ทั้งภำยในและส ำหรับสมำชิกของกลุ่มสมำชิกต่ำง ๆ 

ส ำหรับประเทศผูรั้บโครงกำร เส้นทำงสำยไหม (BRI) และโครงกำรริเร่ิมโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ระหว่ำงประเทศอื่น ๆ  

 ภำคอุตสำหรรม 

• จดัให้มีกำรฝึกอบรมบุคลำกรส ำหรับผูว้ำงแผนและท่ีปรึกษำโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

เพื่อระบุและตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของสัตวป่์ำหลำกหลำยชนิดและถิ่นท่ีอยูข่องสัตวป่์ำในภูมิประเทศเอเชียไดดี้ย่ิงข้ึน 

• เสนอกำรฝึกอบรมกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถส ำหรับกำรพฒันำผูป้ฏิบติังำนโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

ในเอเชียท่ีอธิบำยแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดระดบัสำกลส ำหรับกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ขอ้มูลสัตวป่์ำ 

• รวบรวมควำมตอ้งกำรของสัตวป่์ำไวใ้นแผนโครงกำร กำรออกแบบ และกำรด ำเนินงำนทั้งหมดภำยในภำคส่วนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

• สร้ำงกำรยอมรับและจูงใจสำธำรณะมำกข้ึนภำยในสมำคมวิชำชีพและรัฐบำล ส ำหรับมืออำชีพในอุตสำหกรรมท่ีวำงแผนและสร้ำงโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 

และเต็มใจเตรียมกำรมำตรกำรปกป้องคุม้ครองสัตวป่์ำโดยสมคัรใจ 

• ใชป้ระโยชน์จำกศกัยภำพของสมำคมอุตสำหกรรมในกำรจดัหำโอกำสในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ, กำรศึกษำ และกำรฝึกอบรมของ 

โครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) แก่สมำชิกทัว่ทั้งเอเชียท่ีวำงแผน, ออกแบบ และสร้ำงทำงถนน ทำงรถไฟ และสำยไฟ 

 

องคก์รพฒันำเอกชน (NGOS) 

• เสนอโอกำสในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถท่ีเพิ่มข้ึนแก่สมำชิกของชุมชนองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 
เพื่อช่วยให้พวกเขำเขำ้ใจมำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) อยำ่งมีประสิทธิภำพไดดี้ข้ึน 

• อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเป็นหุ้นส่วนระหว่ำงองคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) และผูเ้สนอโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) 
และผูใ้ห้ทุนในกำรปรับปรุงกำรใชแ้ละกำรรวมเอำควำมเช่ียวชำญในกำรรวบรวมขอ้มูลและกำรวิเครำะห์สัตวป่์ำขององคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) 

ตลอดกระบวนกำรพฒันำโครงกำรเต็มรูปแบบ 
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บทสรุป 

ทุกภูมิภำคของเอเชียก ำลงัเผชิญกบักำรเติบโตอยำ่งรวดเร็วในระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) และบ่อยคร้ังท่ีกำรพฒันำน้ี 
อำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้กบัหนำ้ท่ีของประเทศในกำรปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ, บริกำรทำงนิเวศวิทยำ, และคุณค่ำของชุมชน 
ควำมจ ำเป็นในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแกไ้ขปัญหำเหล่ำน้ีมกัเห็นไดจ้ำกผูป้ฏิบตัิงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ทัว่ทั้งทวีป โชดคท่ีกลุ่มสมำชิกต่ำง ๆ 
แสดงควำมสนใจอยำ่งลน้หลำม ในกำรรับกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มควำมเช่ียวชำญ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทำงปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดระดบัสำกล คนอื่น ๆ 
สนบัสนุนกำรสร้ำงโอกำสเพิ่มเติมส ำหรับกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ เช่น กำรจดัตั้งแพลตฟอร์มบนอินเทอร์เน็ตส ำหรับกำรแบ่งปันขอ้มูล, 
กำรเขียนคู่มือหรือคู่มือทำงเทคนิค และกำรพฒันำนโยบำยใหม่หรือท่ีไดรั้บกำรปรับปรุง เมื่อรวมกนัแลว้ 
ควำมพยำยำมเหล่ำน้ีในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของเอเชียในกำรจดักำรกบักำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้น (LI) ในอนำคต 
จะช่วยปรับปรุงกำรวำงแผนและกำรประยุกตใ์ชม้ำตรกำรป้องกนัของโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงเส้นท่ีเป็นมิตรต่อสัตวป่์ำ (WFLI) ไดอ้ยำ่งมำก 
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