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CIA ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມ
DAI ການມີອິດທິພົນທາງກົງຕໍ່ຂົງເຂດນັນ້
ESIA ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ESMS ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
GN1 ບົດແນະນຳທີ 1 ຂອງ IFC
GPH ຄູ່ມືກ່ຽວກັບບົດຮຽນທ່ີດີຂອງ IFC
IBRD ທະນາຄານສາກນົເພ່ືອການກໍສ່າ້ງຄນືໃໝ ່ແລະ ການພັດທະນາ (ທະນາຄານໂລກ) 
IFC ອົງການການເງນິສາກົນ
MDB ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ
RCIA ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມ ແບບວອ່ງໄວ
SEA ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ
VEC ອົງປະກອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີມີຄນຸຄ່າ



4  |  ຄູ່ມືກ່ຽວກັບບົດຮຽນທ່ີດີໃນການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບແບບສະສົມ

ຄຳຂອບໃຈ

ຄູມ່ບົືດຮຽນທ່ີດກີຽ່ວກບັ “ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົ: ທິດທາງສຳລບັພາກເອກະ 
ຊົນໃນບັນດາປະເທດທ່ີກຳລງັພັດທະນາ” (2013) ສະບັບນີ ້ໄດຂ້ຽນຂ້ຶນຮ່ວມກນັໂດຍພະແນກສິງ່ແວດລອ້ມ, 
ສງັຄມົ ແລະ ການປົກຄອງຂອງອງົການການເງນິສາກນົ (IFC) ແລະ ESSA ເທັກໂນໂລຢຈີຳກດັ, ແວນຄເູວ,ີ 
ບີຊີ, ແຄນາດາ ນຳໂດຍ ທ່ານ ປາໂບຣ ຄາດແີນວ, ຊ່ຽວຊານອາວໂຸສດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມຂອງ IFC ແລະ ທ່ານ 
ລອນ ເກລກ ທ່ີປຶກສາອາວໂຸສຈາກ ESSA ເທັກໂນໂລຢ ີພາຍໄຕ້ການຊ້ີນຳຂອງທ່ານ ນາງ ພະທິເຊຍ ມເີລ,ີ 
ຫົວໜາ້ທ່ີປຶກສາທາງດາ້ນຄວາມຍືນຍົງຂອງ IFC. 

ທີມງານທ່ີຮ່າງ ຄູມ່ສືະບັບນີປ້ະກອບມ ີມລໍຊີີໂອ ອາຕີ,້ ລກັດບີ ບາ-ບລາ, ຊູຊານ ໂບທ້າ, ພາໂບຣ ຄາດແີນວ, 
ພະທິເຊຍ ມເີລີ, ຈສັຕນີ ພູລ້ີ, ເອຣິກ ເຊເຢ ີຈາກ IFC, ລອນ ເກລກ ແລະ ສະແມນທາ ບອດລີ ້ຈາກ ESSA 
ເທັກໂນໂລຢ ີແລະ ບັນດາທ່ີປຶກສາຄ ືປໂີຕ ດນຸເກ,ີ ໂຣເບີດ ອາ ອບີຣິດ ແລະ ເອມ ໂຈນ ຟຣີແມນ. ນອກຈາກນັນ້ 
ຄູມ່ນືີຍັ້ງໄດຮັ້ບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງມະຫາສານຈາກການປະກອບຄຳຄດິຄຳເຫັນຜ່ານຂະບວນການກວດແກ້ຢູ່
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເຊ່ິງລວມເອາົບຸກຄນົທ່ີມຄີວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນແຕກຕາ່ງ
ກນັ - ຫຼາຍຈນົ ບ່ໍສາມາດກາ່ວຂອບໃຈຕໍແ່ຕລ່ະທ່ານໄດໝ້ດົ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, ທີມງານຮ່າງຄູມ່ສືະບັບນີ ້
ຂໍກາ່ວຄຳຂອບໃຈ ມາຍັງທກຸໆທ່ານສຳລບັການໃຫ້ຄຳຄດິເຫັນທ່ີມຄີນຸຄາ່ ແລະ ເລກິເຊ່ິງ ເຊ່ິງຫວງັວາ່ທ່ານຈະ 
ເຫັນວາ່ຄຳເຫັນຂອງທ່ານໄດປ້ະກອບເຂ້ົາຢູ່ໃນຮ່າງສະບັບສດຸທ້າຍຂອງຄູມ່ນືີ.້

ສດຸທ້າຍນີ,້ ພວກຂ້າພະເຈົາ້ຂໍຂອບໃຈມາຍັງທີມງານຄຸມ້ຄອງຄວາມຮູຂ້ອງພະແນກສິງ່ແວດລອ້ມ, ສງັຄມົ ແລະ 
ການປົກຄອງ ນຳໂດຍ ເຣດາ້ ຄວມ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ ຊູຊານ ໂບທ້າ,  ອະມເີລຍ ຮຍຸ ຊິນ ໂກ, ດກິຊັນ ຕງັ, 
ຟີໂອເຣລຣາ ຟາເຊໂລ ແລະ ລະຊານກີາ້ ເຮເລ ້ໂຟເລ ີເຊ່ິງເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ແລະ ຕດິຕາມຢ່າງໃກຊິ້ດ ແລະ ຕດິພັນກບັ 
ການຂຽນຄູມ່ກືຽ່ວກບັບົດຮຽນທ່ີດສີະບັບນີດ້ວ້ຍ.
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ຄຳນຳ

IFC ມຄີວາມພາກພູມໃຈ ທ່ີໄດປ້ະກອບສວ່ນໃນວວິດັທະນາການຢ່າງຕໍເ່ນືອ່ງກຽ່ວກບັການປະຕບັິດຕວົຈງິເພ່ືອ 
ຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສຽ່ງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ເຊ່ິງສາມາດເຫັນໄດຈ້າກມາດຕະຖານການ 
ດາໍເນນີງານເພ່ືອຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ຄູມ່ກືຽ່ວກບັບົດຮຽນທ່ີດຕີາ່ງໆ.

ໜຶງ່ໃນສິງ່ທ້າທາຍທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສດຸຂອງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງທ່ີຜູ້ພັດທະນາໂຄງການພົບເຫັນຫຼາຍຢູ່ບັນດາ
ປະເທດທ່ີກໍາລງັພັດທະນາໃນປັດຈບັຸນນີແ້ມ່ນການປະເມນີຜົນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງແບບ 
ສະສມົທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກບັກດິຈະກາໍທລຸະກດິຂອງພວກເຂົາເຈົາ້. ບັນດາປັດໄຈຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ການ 
ປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດນິຟ້າອາກາດ ແລະ ຮບູແບບຂອງດນິຟ້າອາກາດທ່ີບ່ໍສາມາດຈະຄາດການໄດລ້ວ່ງ
ໜາ້, ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການແຂ່ງຂັນໃນການນາໍໃຊ້ນໍາ້ທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ, ການຫຸຼດລງົຂອງຊີວະນາໆພັນ, ການ 
ເຊ່ືອມໂຊມລງົຂອງການບໍລິການດ້ານລະບົບນເິວດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ທັງ ໝດົລວ້ນແລ້ວແຕເ່ຮັດໃຫ້ການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງມຄີວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂ້ຶນ. 
ຜົນກະທົບຕໍລ່ະບົບແບບວງົກວາ້ງທ່ີອາດຈະຕາມມາຈາກການລວບລວມຜົນກະທົບແຕລ່ະຢ່າງ ແລະ ແຕລ່ະ
ການກະທໍາເຂ້ົາກນັຜ່ານຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ແມນ່ມ ີຄວາມສາໍຄນັເປັນຢ່າງຍ່ິງເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈໄດ້ດຍ່ິີງຂ້ຶນ.

ເພາະສະນັນ້, ຂ້າພະເຈົາ້ຈຶງ່ມຄີວາມພາກພູມໃຈໃນການສະເໜຄີູມ່ກືຽ່ວກບັບົດຮຽນທ່ີດ ີໃນການປະເມນີ ແລະ 
ຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົ: ບົດຊ້ີນາໍສາໍລບັພາກສວ່ນທລຸະກດິໃນບັນດາປະເທດທ່ີກາໍລງັພັດທະນາ. 
ຄູມ່ບົືດຮຽນທ່ີດສີະບັບນີ ້ຍັງເຫັນໄດເ້ຖິງຄວາມສາໍຄນັຂອງພາລະບົດບາດຂອງພາກລັດໃນການກະກຽມກອບ
ດາ້ນການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົເພ່ືອຊ່ວຍພາກສວ່ນເອກະຊົນ ເຊ່ັນ ບໍລສິດັຕາ່ງໆໃນການກາໍນດົ ແລະ 
ຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົ. ແຕ່ວາ່, ໃນຄວາມເປັນຈງິແລ້ວບັນດາປະເທດທ່ີກໍາລັງພັດທະນາແມ່ນຍັງບ່ໍທັນ 
ມກີອບດັງ່ກາ່ວ ແລະ ສວ່ນໃຫຍ່ແລ້ວຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງໄດພ້ະຍາຍາມ ແລະ ບ່ໍພຽງແຕ່ພິຈາລະນາການ
ປະກອບສ່ວນຂອງໂຄງການຂອງເຂົາເຈົາ້ຕໍກ່ານເກດີຄວາມສ່ຽງສະສມົ, ແຕ່ຕອ້ງໄດພິ້ຈາລະນາໂຄງການອື່ນໆ 
ແລະ ປັດໄຈພາຍນອກຕ່າງໆ ທ່ີສາມາດເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາໂຄງການຂອງເຂົາເຈົາ້ເກດີມຄີວາມສຽ່ງ.

IFC ຫວງັວາ່ 6 ບາດກ້າວທ່ີໄດນ້າໍສະເໜໃີນຄູມ່ສືະບັບນີຈ້ະຊ່ວຍຮວບຮວມບົດຮຽນທ່ີດຢູ່ີທ່ົວໂລກ ແລະ ຊ່ວຍ
ພາກສວ່ນເອກະຊົນທ່ີເປັນບໍລສິດັຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທ່ີກາໍລງັພັດທະນາໃນການກາໍນດົການປະກອບສວ່ນຂອງ
ເຂົາເຈົາ້ໃນການສ້າງຜົນກະທົບແບບສະສມົ ແລະ ຊ້ີນາໍເຂົາເຈົາ້ໃນການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດບັນດາມາດ 
ຕະການເພ່ືອຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົຢ່າງມປີະສດິທິພາບ.

ຂ້າພະເຈົາ້ຫວງັວາ່ ຜູ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຕວົຈງິ ແລະ ທ່ານອື່ນໆທ່ີຕ້ອງໄດແ້ກໄ້ຂບັນຫາຜົນກະທົບແບບສະສມົ
ຈະເຫັນວາ່ ຄູມ່ສືະບັບນີມ້ປີະໂຫຍດ ແລະ ຍັງປະກອບສວ່ນໃນການສົງ່ເສມີໜາ້ທ່ີຂອງ IFC ໃນການພັດທະນາ 
ພາກສວ່ນເອກະຊົນໃຫ້ມຄີວາມຍືນຍົງ.

 

ວນິລຽມ ບລເູມີ
ຫົວໜາ້
ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ການປົກຄອງ
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ບົດສະຫຸຼບຫຍ້ໍ

ອງົການການເງນິສາກນົ (IFC) ເຊ່ິງເປັນໜຶງ່ໃນສະມາຊິກຂອງກຸມ່ທະນາຄານໂລກ, ເຮັດວຽກກບັພາກສວ່ນ 
ເອກະຊົນ, ມີຄວາມມຸ່ງຫວງັໃນການຮັບປະກັນວາ່ຜົນເສຍຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດຈະບ່ໍກະທົບຕໍ່ 
ຄນົທກຸຍາກ ຫືຼ ມຄີວາມອ່ອນແອຢ່າງບ່ໍເປັນທໍາ. ຄວາມມຸງ່ຫວງັດັງ່ກາ່ວນີ້ໄດຖື້ກຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂດຍອງິ 
ໃສ່ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັ ຄວາມ ຍືນຍົງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ IFC ທ່ີໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອາົໃນວນັທີ 
1 ມງັກອນ 2012 ແລະ ເອກະສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງນັນ້ກໍຄ່ມືາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທັງແປດຂ້ໍ ທ່ີໄດ້ກາໍນດົ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລກູຄາ້ຂອງ IFC ໃນການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສຽ່ງຕໍສ່ິງ່ແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ.

ໂດຍສະເພາະມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານຂ້ໍທີ 1: ການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ໄດຮັ້ບຮູວ້າ່ຍ້ອນການເພ່ີມທະວຄີວາມຮນຸແຮງຂອງປັດໄຈຄວາມ 
ສຽ່ງທ່ີເປັນລະບົບກວາ້ງເຊ່ັນ: ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ, ນໍາ້ທ່ີຍັງມຢູ່ີ, ການຫຸຼດລົງຂອງຊີວະນາໆພັນ, 
ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງການບໍລິການດ້ານລະບົບນເິວດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 
ຈາໍນວນຂອງປະຊາກອນຢູ່ຕະຫຼອດ. ຍ້ອນເຫດນີ້, ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມ (CIA) ຈຶງ່ເປັນ
ກອບທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ.

ຍັງມີການຖົກຖຽງ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນທ່ີຍັງບ່ໍສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງນັກວິຊາການ, ຜູ້ພັດທະນາ, 
ຜູ້ປະຕບັິດງານຕວົຈງິ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ວາ່ CIA ຄວນຈະເປັນອງົປະກອບໜຶງ່ຂອງການປະເມນີ 
ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ (ESIA) ທ່ີດ ີຫືຼວາ່ ຄວນຈະຂະບວນການດ່ຽວທ່ີບ່ໍຂ້ຶນກບັ ESIA ເລີຍ.

CIA ຍັງຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນວວິດັທະນາການ ແລະ ຍັງບ່ໍມີການຮັບຮອງເອົາບົດຮຽນທ່ີດີໃດໆໃນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕບັິດເລຍີ. ແຕວ່າ່, ສິງ່ທ່ີສາໍຄນັກໍຄ່ຢູ່ືໃນຂະບວນການ ກາໍນດົຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສຽ່ງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ-
ສງັຄມົ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜູ້ສະໜບັສະໜນູຄວນ: ກ). ຮັບຮູກ້ຽ່ວກບັການກະທໍາ, ກດິຈະກາໍ ແລະ 
ໂຄງການການພັດທະນາ1 ອາດຈະປະກອບສວ່ນເຮັດໃຫ້ເກດີຜົນກະທົບ ແບບສະສມົຕໍອ່ງົປະກອບດາ້ນສິງ່ 
ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ທ່ີມຄີນຸຄາ່ (VECs), ຊ່ຶງອາດຈະສົງ່ຜົນກະທົບຕໍໂ່ຄງການອືນ່ໆທ່ີມຢູ່ີແລວ້ ຫືຼ ໂຄງການ
ທ່ີກາໍລງັຈະເກດີຂ້ຶນໃນອະນາຄດົ ແລະ ຂ). ພະຍາຍາມຫີຼກລຽ່ງ ແລະ/ຫືຼ ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບເຫ່ົຼານັນ້ໃຫ້ 
ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດໄດ.້ ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົາ້ອາດຈະມຄີວາມສຽ່ງຍ້ອນການ
ເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຜົນກະທົບສະສມົຕໍກ່ານບໍລກິານດາ້ນລະບົບນເິວດທ່ີພວກເຂົາມກີານເພ່ິງພາອາໄສ.

ໃນລະຫວາ່ງຂ້ັນຕອນການດໍາເນນີການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ບົດຮຽນທ່ີດີ 
ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະໜັບສະໜູນໂຄງການຢ່າງໜ້ອຍສຸດຕ້ອງມີການປະເມີນວ່າໂຄງການການພັດ 
ທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າອາດມີສ່ວນທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບສະສົມຕໍ່ອົງປະກອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມທ່ີມີຄນຸຄ່າ (VECs)2 ແລະ/ຫືຼ ໂຄງການຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຈາກຜົນກະທົບທ່ີ
ສະສົມຈາກ VECs ທ່ີພວກເຂົາມີການເພ່ິງພາອາໄສ 

ຄູມ່ບົືດຮຽນທ່ີດສີະບັບນີ ້ສະເໜໃີຫ້ເປັນວທີິການເບ້ືອງຕົນ້ທ່ີມປີະໂຫຍດໃຫ້ແກ ່ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ໃນບັນດາ 
ປະເທດທ່ີກໍາລງັພັດທະນາເພ່ືອດາໍເນນີການປະເມນີຜົນກະທົບສະສມົແບບຮີບດ່ວນ (RCIA). RCIA ສາ
ມາດທ່ີຈະເປັນອົງປະກອບໜຶງ່ທ່ີສາໍຄນັໃນຂະບວນການປະເມນີຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ 
ຫືຼ ເປັນຂະບວນການໜຶງ່ຕາ່ງຫາກ ເຊ່ິງປະກອບດວ້ຍການສກຶສາບັນດາເອກະສານໂດຍມກີານປຶກສາຫາລື
ກບັຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜູ້ທ່ີມສີວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍອື່ນໆ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການສາມາດ
ກາໍນດົໄດວ້າ່ກດິຈະກາໍຂອງເຂົາເຈົາ້ຈະມຜົີນກະທົບຕໍກ່ານຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງ VECs 
ທ່ີໄດ້ຄດັເລອືກນັນ້ຫືຼບ່ໍ? ວທີິການທ່ີນາໍສະເໜ ີດັງ່ກາ່ວເຫັນວາ່, ໂດຍສະເພາະແມນ່ໃນປະເທດທ່ີກາໍລງັພັດ
ທະນາ, ສິງ່ທ້າທາຍຫຼາຍໆອນັແມນ່ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງຂະບວນການການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົ
ທ່ີດ ີເຊ່ິງປະກອບດວ້ຍຖານຂ້ໍມນູພ້ືນຖານ, ຄວາມບ່ໍແນນ່ອນທ່ີກຽ່ວກບັການພັດທະນາທ່ີຄາດວາ່ຈະເກດີຂ້ຶນ, 

1 ຄໍາສັບ “ການພັດທະນາ” ທ່ີນາໍໃຊ້ໃນປື້ ມສະບັບນີ້ໝາຍເຖິງໂຄງການ, ການກະທໍາ ຫືຼ ກິດຈະກໍາດ້ານທລຸະກິດ ທ່ີອາດຈາໍເປັນທ່ີຈະຕ້ອງມີການ
 ເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມ (CIA). 
2 ກະລນຸາເບ່ິງກ່ອງທີ 3 ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງອົງປະກອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທ່ີມີຄນຸຄ່າ (VECs). 
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ຄວາມອາດສາມາດຂອງລດັທ່ີຍັງມຂີີດຈາໍກດັ ແລະ ຂາດການວາງແຜນການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແບບປະສມົ
ປະສານທ່ີມລີກັສະນະຍດຸທະສາດໃນລະດບັພາກພ້ືນ ຫືຼ ຂະແໜງການ. ຍ້ອນສິງ່ທ້າທາຍທັງຫຼາຍເຫ່ົຼານີ້, 
ຄູມ່ສືະບັບນີ້ສະເໜໃີຫ້ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ:

• ປະຕບັິດຕາມ 6 ບາດກ້າວ ຂອງຂະບວນການການປະເມນີຜົນກະທົບສະສມົແບບຮີບດ່ວນ (RCIA), 
• ມກີານເຂ້ົາຮ່ວມຂອງຜູ້ມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ້ທໍາອດິເທ່ົາທ່ີມຄີວາມເປັນໄປໄດ ້ແລະ ຕະຫຼອດ 

ຂະບວນການການຕດັສນິໃຈ3 , ແລະ
• ມກີານບັນທຶກເຫດຜົນຫັຼກທ່ີຢູ່ເບ້ືອງຫັຼງ ການຕດັສນິໃຈສໍາຄນັແຕ່ລະອນັຢ່າງຈະແຈງ້ ແລະ ພະຍາຍາມ 

ສະໜບັສະໜນູການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວດ້ວຍຫັຼກຖານດ້ານວຊິາການໃຫ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍໄດ້. 

ຮູບພາບທີ 1 ຂ້າງລຸ່ມສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງກອບຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມແບບຮີບດ່ວນ
ເຊ່ິງປະກອບດ້ວຍທັງໝົດຫົກຂ້ັນຕອນ ເຊ່ັນ: ການກໍານົດຂອບເຂດ (ບາດກ້າວທີ 1 ແລະ ທີ 2), 
ການກໍານດົຖານຂ້ໍມູນຂອງ VEC (ບາດກ້າວທີ 3), ການປະເມີນລະດັບຂອງການປະກອບສ່ວນຂອງ 
ການພັດທະນາພາຍໄຕກ້ານປະເມນີຜົນ ກະທົບແບບສະສມົ (ບາດກາ້ວທີ 4), ການປະເມນີຄວາມສາໍຄນັຂອງ 
ຜົນກະທົບສະສົມທ່ີຄາດວາ່ຈະເກີດຂ້ຶນຕໍ່ຄວາມຄົງຕົວ ແລະ ຍືນຍົງຂອງອົງປະກອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົ (VECs)(ບາດກາ້ວທີ 5), ແລະ ການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດມາດຕະການຫຸຼດ
ຜ່ອນຜົນກະທົບເພ່ືອຄຸມ້ຄອງການປະກອບສ່ວນຂອງການພັດທະນາຕ່າງໆ ຕໍກ່ານເກດີຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຜົນກະທົບສະສມົ (ບາດກາ້ວທີ 6). 

3 ສາໍລບັບົດຮຽນທ່ີດ,ີ ໃຫ້ທ່ານອາ້ງອງີເອກະສານ ຂອງ IFC ຄ ືການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງຜູ້ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ: ຄູມ່ກືຽ່ວກບັບົດຮຽນທ່ີດສີາໍລບັບໍລິສດັທ່ີ 
ເຮັດທລຸະກິດໃນບັນດາປະເທດທ່ີກໍາລັງພັດທະນາ, ເຊ່ິງສາມາດຫາໄດ້ຢູ່ນີ້:  www.ifc.org/HB-StakeholderEngagement

ຮູບພາບ 1. ຫົກຂ້ັນຕອນຂອງ ການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມແບບຮີບດ່ວນ 
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ນ 
1

ຂັ້ນ
 ຕອ

ນ 
2

ຂັ້ນ
 ຕອ

ນ 
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ຂັ້ນ
 ຕອ

ນ 
4

ຂັ້ນ
 ຕອ

ນ 
5

ຂັ້ນ
 ຕອ

ນ 
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ການກໍານດົຂອບເຂດ

ການກໍານດົ VEC ໂດຍມີການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນທ່ີ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ

ກໍານດົທກຸການພັດທະນາ ແລະ ປັດໃຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມທ່ີສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ VECs

ກໍານດົສະພາບປະຈບັຸນຂອງ VECs

ປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມ ແລະ ວເິຄາະເບ່ິງຄວາມສໍາຄັນຂອງພວກມັນຕໍ່ສະພາບຂອງ VECs ທ່ີຄາດການໄວໃ້ນອະນາຄົດ

ອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ: (ກ) ຍຸດທະສາດ, ແຜນ, ແລະ ຂ້ັນຕອນການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງພຽງພໍ ເພ່ືອ 
ຄຸ້ມຄອງ ຜົນກະທົບສະສົມ, (ຂ) ຕົວຊ້ີວດັຕິດຕາມທ່ີເໝາະສົມ ແລະ (ຄ) ກົນໄກການກວດກາທ່ີມີປະສິດທິພາບ

ປະເມີນກອບນຕິິກໍາ, ສະຖາບັນການຈດັຕັ້ງ ແລະ 
ການປົກຄອງທີ່

ມີແລ້ ວ
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ຂ້ຶນກບັສະພາບຕວົຈງິ, ການປະເມນີຜົນກະທົບສະສມົແບບຮີບດ່ວນ (RCIA) ອາດຈະພັດທະນາໄປເປັນ 
ການປະເມນີຜົນກະທົບສະສົມທ່ີລະອຽດ ແລະ ດກີວາ່ເກົາ່, ທ່ີຈາໍເປັນຈະຕ້ອງມກີານເຂ້ົາຮ່ວມຂອງຫຼາຍໆ
ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈະເປັນການດີທ່ີສຸດຖ້າຫາກມີການນາໍພາໂດຍລັດຖະບານຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ 
ນກັວາງແຜນຂອງພາກພ້ືນ.

ຂະບວນການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົເປັນຂະບວນການທ່ີມກີານເຂ້ົາຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທ່ີຖືກຜົນກະທົບ
ຢ່າງຕໍເ່ນືອ່ງ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ມສີວ່ນຮ່ວມອື່ນໆ. ໃນພາກປະຕບັິດຕວົຈງິ, ການອອກແບບທ່ີມປີະສດິທິຜົນ 
ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂະບວນການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົທ່ີສມົບູນແບບໂດຍທ່ົວໄປແລວ້ ແມນ່
ເກີນຄວາມອາດສາມາດທັງດ້ານວຊິາການ ແລະ ການເງນິຂອງຜູ້ພັດທະນາໃດໜຶງ່ຈະປະຕິບັດໄດ້. ການ
ປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົແມ່ນນອກເໜອືການຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ພັດທະນາທ່ີຈະປະຕບັິດໄດແ້ຕພ່ຽງ
ຜູ້ດຽວ. ໃນບາງໂອກາດ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການອາດຈະຕອ້ງເປັນຜູ້ນາໍພາໃນການເຮັດການປະເມນີຜົນກະ
ທົບແບບສະສມົ (CIA) ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງ. ແຕວ່າ່, ມາດຕະການໃນການຄຸມ້ຄອງທ່ີຖືກນາໍ 
ສະເໜຈີາກຜົນຂອງການປະເມນີຜົນນັນ້ອາດຈະໄດຮັ້ບປະສດິທິຜົນດຖ້ີາຫາກພາກສວ່ນລດັຖະບານຄວນ 
ເຂ້ົາມາມສ່ີວນຮ່ວມ. ຂະບວນການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົ (CIA) ແມ່ນຂະບວນການເຂ້ົາຮ່ວມຈາກ 
ຫຼາຍໆພາກສ່ວນ ແລະ ປະຕບັິດຊ້ໍາໄປຊ້ໍາມາຄ:ື (ກ). ຈະຕ້ອງມທີີມງານທ່ີມວີຊິາສະເພາະແຕກຕ່າງກນັ ແລະ 
ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງທ່ີມປີະສດິທິພາບ, (ຂ). ເປັນຂະບວນການທ່ີໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ແລະ 
ຂ້ໍມນູຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົາ້ຄວນທ່ີຈະເຮັດຕາມບົດຮຽນທ່ີດ ີທ່ີຖືກຍອມຮັບໂດຍສາກນົເຊ່ັນ: ຄູມ່ກືານ
ປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົສໍາລບັຜູ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຕວົຈງິ4 ທ່ີຖືກນາໍໃຊ້ໂດຍອງົກອນປະເມນີຜົນກະທົບ 
ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມຂອງປະເທດການາດາ ຫືຼ ຄູມ່ອືື່ນໆ ທ່ີໄດ້ຮ່າງໂດຍ ຄະນະກາໍມະການກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບ 
ສິງ່ແວດລອ້ມຂອງປະເທດອາເມລກິາໃນບົດລາຍງານກຽ່ວກບັການພິຈາລະນາຜົນກະທົບແບບສະສມົທ່ີຢູ່
ພາຍໄຕບົ້ດບັນຍັດກຽ່ວກບັການປົກປ້ອງສິງ່ແວດລອ້ມຂອງຊາດປະເທດອາເມລິກາ (NEPA)(CEQ 1997).

ແນວຄວາມຄດິຕົນ້ຕລໍະຫວາ່ງ RCIA ແລະ CIA ແມນ່ບ່ໍມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ; ແຕ່ RCIA ຈະມຮີບູແບບທ່ີ 
ກະທັດຮັດກວ່າ CIA ແລະ ການກວດກາເບ້ືອງຕົ້ນທ່ີເປັນຜົນມາຈາກ RCIA ອາດຈະຜັນຂະຫຍາຍ 
ມາເປັນ CIA. ໃນພາກປະຕບັິດຕວົຈງິ, ສິງ່ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ລະຫວາ່ງ RCIA ແລະ CIA ແມນ່ເປັນພຽງ 
ແຕ່ວ່າ RCIA ແມ່ນນໍາໃຊ້ວິທີການປະເມີນຈາກບັນດາເອກະສານ ແລະ ຂ້ໍມູນທ່ີມີຢູ່ແລ້ວລວມທັງບົດ 
ປະເມນີຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA); ເອກະສານກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ ແລະ/
ຫືຼ ການວາງແຜນການນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ, ບົດລາຍງານຂອງອງົການທ່ີບ່ໍຂ້ຶນກບັລັດຖະບານ (NGO), 
ປະຊາຄມົນກັວທິະຍາສາດ ແລະ ຜູ້ທ່ີມຄີວາມສນົໃຈອື່ນໆ. ການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົ (CIA) ໂດຍທ່ົ
ວໄປແລ້ວຈະມໂີຄງສ້າງການປົກຄອງທ່ີສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ ແລະ ມກີານປຶກສາຫາລກືບັຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ 
ຜູ້ທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມເພ່ືອກໍານດົຄນຸຄ່າຂອງອົງປະກອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (VECs) ທ່ີຈະໃຊ້ 
ເຂ້ົາໃນການປະເມນີ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ໍມນູພ້ືນຖານ ແລະ ວທີິການເກບັຕວົຢ່າງ, ສະພາບຂອງ VECs 
ໃນອະນາຄດົທ່ີສາມາດ ຮັບຮອງໄດ,້ ຕວົຊ້ີວດັ ແລະ ບັນທັດຖານ, ມາດຕະການໃນການຫຸຼດ ຜ່ອນຜົນກະທົບ, 
ລະບຽບການໃນການຕດິຕາມ ແລະ ກົນໄກຂອງການຄວບຄມຸຮັກສາ.

ຖ້າວາ່ລດັຖະບານຫາກເປັນເຈົາ້ການໃນການນາໍພາເຮັດ CIA ຫືຼ ເມື່ອເວລາທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການທ່ີຈະແຈງ້ 
ກຽ່ວກບັ ຫົວໜວ່ຍການຄຸມ້ຄອງສະເພາະໃດໜຶງ່ (ຕວົຢ່າງ: ເຂດອາ່ງໂຕ່ງ, ຊ້ັນບັນຍາກາດ, ເສັນ້ທາງການບິນ 
ແລະ ພູມິທັດ) ທ່ີເປັນຜົນມາຈາກຄວາມພະຍາຍາມໃນການວາງແຜນທ່ີມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ ແລະ 
ເຊ່ືອມສານການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນ, ພາກສວ່ນເອກະຊົນພຽງແຕຕ່ອ້ງປະຕບັິດຕາມເງືອ່ນໄຂໂດຍລວມ
ຂອງ CIA ທ່ີມຢູ່ີແລວ້.
 
ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍມກີານຂ້ຶນທະບຽນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ, ຄູມ່ຫົືວນີ້ສະເໜໃີຫ້ຜູ້ສະໜອງທຶນ 
ໃຫ້ພາກສວ່ນເອກະຊົນຢ່າງໜອ້ຍສດຸຕອ້ງໄດ້ເຮັດ RCIA ແລະ ຜົນໄດຮັ້ບຈາກ RCIA ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນ 
ຫຼາຍໆຮບູແບບທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນໄດ້ ດັງ່ລຸມ່ນີ້ (ກອ່ງທີ 1):

4 ມີຢູ່ທ່ີ http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=43952694-1&toc=show.
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• ມຄີວາມສ່ຽງຂ້ອນຂ້າງສງູ ສ�າລບັຜົນກະທົບແບບສະສມົ/ມຜົີນໄດ້ຮັບສງູ: ການພັດທະນາທ່ີກໍາລງັຢູ່ໃນ 
ໄລຍະພິຈາລະນາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອງົປະກອບທ່ີສໍາຄນັອນັໜຶງ່ ຕໍຜົ່ນກະທົບແບບສະສມົທ່ີອາດຈະ 
ເກດີຂ້ຶນ ຫືຼ ອາດຈະເປັນໜຶງ່ໃນຫຼາຍໆໂຄງການພັດທະນາທ່ີກາໍລງັຈະເກດີຂ້ຶນໃນອະນາຄດົ ເຊ່ິງຈະມກີານ 
ນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອນັດຽວກນັ ແລະ/ຫືຼ ອາດຈະມຜົີນກະທົບຕໍຄ່ນຸຄ່າຂອງອົງປະກອບດ້ານສິງ່ແວດ
ລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (VECs). ກລໍະນດີັງ່ກ່າວ, ໂດຍມກີານປຶກສາຫາລກືບັພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, RCIA 
ສາມາດຊ່ວຍໃນການປະເມນີຜົນກະທົບສະສມົທ່ີອາດຈະເກດີຂ້ຶນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ ແລະ ຍັງສາມາດ 
ແນະນາໍໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາໃນການກາໍນດົມາດຕະການທ່ີຈາໍເປັນເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ. ຜູ້ພັດທະນາໂຄງ 
ການຂອງເອກະຊົນສາມາດນາໍໃຊ້ບາດກ້າວທີ 6 ໃນການອອກແບບຍດຸທະສາດໃນການຄຸມ້ຄອງຜົນກະ
ທົບທ່ີສະສມົ ແລະ ໃຫ້ຄາໍແນະນາໍແກລ່ດັຖະບານກຽ່ວກບັໂຄງສາ້ງການປົກຄອງທ່ີເໝາະສມົເພ່ືອຮັບ
ປະກນັວາ່ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການອື່ນໆຈະປະຕບັິດຕາມ. ກລໍະນດີັງ່ກ່າວເປັນກລໍະນທ່ີີດທ່ີີສດຸ, ຖ້າຫາກ 
ຜູ້ສະໜບັສະໜນູພາກເອກະຊົນສາມາດລງົທຶນສມຸໃສຂ່ະບວນການ ການປະເມນີຜົນກະທົບຕໍສ່ິງ່ແວດ 
ລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESIA), ລວມທັງການສາ້ງຖານຂ້ໍມນູພ້ືນຖານ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສວ່ນ 
ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ຂະບວນການ RCIA ອາດຈະສາມາດຖືກຜັນຂະຫຍາຍກາຍເປັນ CIA ທ່ີມປີະສດິທິ 
ພາບຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ປະກອບສວ່ນໃຫ້ລດັຖະບານໃນການຮ່າງຍດຸທະສາດເພ່ືອການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບ
ແບບສະສມົ.

• ຄວາມສຽ່ງທ່ີຮນຸແຮງສ�າລັບຜົນກະທົບແບບສະສມົ/ມຜົີນໄດ້ຮັບທ່ີຈ�າກດັ ເຊ່ັນ: ໂຄງການພັດທະນາທ່ີ
ກາໍລງັໄດຮັ້ບການພິຈາລະນາຢູ່ໃນສະພາບແວດລອ້ມທ່ີມຫັຼີກຖານຂອງຜົນກະທົບສະສມົ ແຕບັ່ນຫາແມນ່ 
ມລີກັສະນະສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ, ມຫຼີາຍພາກສວ່ນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການແກໄ້ຂບັນຫາດັງ່ກ່າວກໍມ່ຄີວາມ
ຊັດເຈນວາ່ ກາຍຂອບເຂດຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນສະໜບັສະໜນູຜູ້ໃດຜູ້ໜຶງ່. ກລໍະນນີີ້, ການປະເມນີຜົນກະທົບ 
ແບບສະສມົ ແບບຮີບດ່ວນ (RCIA) ສາມາດທ່ີຈະຊ່ວຍຜູ້ພັດທະນາໄດເ້ຊ່ັນ: (ກ). ກາໍນດົຄວາມສາໍຄນັ 
ຂອງຜົນກະທົບແບບສະສມົໂດຍລວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນຜົນກະທົບສະສມົດັງ່ກາ່ວ, (ຂ). 
ອອກແບບແຜນການ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບຕໍສ່ິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ເພ່ືອຊອກຫາ 
ແນວທາງທ່ີເໝາະສມົໃນການຫຸຼດຜ່ອນການປະກອບສ່ວນດັງ່ກ່າວ. ໃນກລໍະນນີີ,້ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ 
ຄວນຮັບຜິດຊອບ ພຽງແຕ່ການອອກແບບ ແລະ ການປະຕບັິດມາດຕະການ ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບສະສມົ 
ທ່ີຢູ່ໃນຂອບເຂດ ແລະ ລະດບັຄວາມສາໍຄນັທ່ີກໍໃ່ຫ້ເກດີຜົນກະທົບແບບສະສມົ. ແຕວ່າ່, ຜູ້ສະໜບັສະໜນູ 
ໂຄງການໃດໜຶງ່ຄວນທ່ີຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕວົເອງເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດໄດ້ໃນການຊັກຊວນເອາົຜູ້ພັດ 
ທະນາ, ລດັຖະບານ ແລະ ຜູ້ມສີວ່ນຮ່ວມອື່ນໆເພ່ືອໃຫ້ຮັບຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບຕາ່ງໆ 
ແລະ ອອກແບບຍດຸທະສາດໃນການຄຸມ້ຄອງທ່ີມຄີວາມສອດຄອ່ງເພ່ືອການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດັງ່ກ່າວ.

• ຜົນກະທົບແບບສະສມົແມ່ນຈ�າກດັ ຫືຼ ເກອືບວາ່ບ�ມ່:ີ RCIA ໄດ້ກາໍນດົວາ່ເຖິງແມ່ນວາ່ຈະມຜົີນກະທົບ
ສະສມົ ແຕຜົ່ນຈາກການພັດທະນາທ່ີກໍໃ່ຫ້ເກດີຜົນກະທົບສະສມົຕໍຄ່ນຸຄາ່ຂອງອົງປະກອບດາ້ນສິງ່ແວດ
ລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແມນ່ມໜີອ້ຍ ແລະ ເກອືບວາ່ບ່ໍມເີລຍີ. ໃນກລໍະນີີ,້ ບ່ໍຈາໍເປັນທ່ີຈະຕ້ອງມມີາດຕະການ
ເພ່ີມເຕມີນອກເໜອືຈາກທ່ີໄດ້ລະບຸໄວແ້ລ້ວໃນບົດປະເມນີຜົນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ (ESIA). 
ຫາກແຕ່ວາ່ໃນກລໍະນດີັງ່ກ່າວ, ຖ້າເຫັນວາ່ມຜົີນກະທົບສະສມົຈາກປັດໄຈອ່ືນໆທ່ີຍັງບ່ໍທັນໄດ້ມກີານແກ້ໄຂ. 
ໃນກລໍະນນີີຜູ້້ພັດທະນາໂຄງການອາດຈະມກີານນາໍສະເໜໃີຫ້ພາກສວ່ນລດັຖະບານ ຫືຼ ຜູ້ມສ່ີວນຮ່ວມອືນ່ໆ 
ໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ອາດຈະມກີານປະເມນີເບ່ິງວາ່ໂຄງການຂອງເຂົາເຈົາ້ຈະມຄີວາມສ່ຽງຈາກຜົນກະທົບ 
ແບບສະສມົທ່ີບ່ໍທັນໄດມ້ກີານຄຸມ້ຄອງ ຫືຼ ບ່ໍ.

ຄູມ່ສືະບັບນີ້ໄດເ້ນັນ້ວາ່ທ້າຍທ່ີສດຸແລວ້ພາກສວ່ນລດັຖະບານແມນ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຮ່າງກອບການ
ປະເມນີຜົນກະທົບສະສມົເພ່ືອຊ່ວຍພາກສວ່ນເອກະຊົນໃນການກໍານດົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົ. 
ແຕເ່ນືອ່ງຈາກວາ່ກອບຂອງການເຮັດ CIA ເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ເກອືບວາ່ບ່ໍມເີລຍີຢູ່ໃນປະເທດທ່ີກາໍລງັພັດທະນາ, ຄູມ່ສືະບັບ 
ນີ້ຍອມຮັບຢ່າງແນນ່ອນວາ່ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ພັດທະນາຈາກພາກເອກະຊົນເອງ, ເຂົາເຈົາ້ບ່ໍພຽງແຕໃ່ຫ້ 
ຄວາມສນົໃຈການປະກອບສ່ວນຂອງໂຄງການເຂົາເຈົາ້ຕໍຜົ່ນກະທົບແບບສະສມົແຕ່ລວມເອາົໂຄງການ ແລະ ປັດໄຈ
ອື່ນໆທ່ີອາດຈະສົງ່ຜົນກະທົບຕໍຄ່ນຸຄ່າຂອງອງົປະກອບດ້ານສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (VECs) ທ່ີຄ້າຍຄກືນັ. 
ການທ່ີບ່ໍປະຕບັິດຕາມອາດຈະພາໃຫ້ມຄີວາມສຽ່ງຕໍກ່ານລງົທຶນ ແລະ ເສຍຊ່ືສຽງຂອງຜູ້ພັດທະນາ. ແຕວ່າ່, 
ການປະຕບັິດຂະບວນການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົອາດຈະມຄີວາມທ້າທາຍ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກີານ
ຮ່ວມມລືະຫວາ່ງພາກສວ່ນລດັຖະບານ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ມສີວ່ນຮ່ວມອື່ນໆ.
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ກ່ອງທີ 1. ວທີິການທ່ີແຕກຕ່າງກັນ: ຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ 

IFC ກຳລັງພິຈາລະນາທ່ີຈະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກໂ່ຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົສອງໂຄງການຢູ່ ປະເທດເນປານ.

ຜົນກະທົບທ່ີຮນຸແຮງ/ຜົນໄດຮັ້ບສງູ: ໂຄງການທໍາອິດທ່ີີ IFC ກາໍລງັພິຈາລະນາແມນ່ໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍາ້ ຢູ່ແມນ່ໍາ້ຄາແບວລີ້ ເຊ່ິງ
ຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນທ່ີມີການສະເໜຮ່ີວມລົງທຶນຈາກ International Finance Association (IDA) ແລະ IFC ເຊ່ິງເປັນໂຄງການ 
ທ່ີມີສອງເປ້ົາໝາຍຄື: ເປັນເຂ່ືອນໄຟຟ້າຝາຍນໍາ້ລົ້ນ (Run-of-River) ທ່ີມີກໍາລັງການຜະລິດ 37.6 MW, ຕັ້ງຫ່າງຈາກເມືອງກັດມັນດ ູ
ໄປທາງທິດຕາເວນັອອກປະມານ 620 km. ແມນ່ໍາ້ຄາແບວລີ້ເປັນແມ່ນໍາ້ທ່ີສາໍຄນັຢູ່ໃນອາ່ງໂຕງ່ແມນ່ໍາ້ທາມ.ໍ ໂຄງການນີຄ້າດວາ່ຈະເປັນໂຄງການທໍາອດິ
ທ່ີຈະຖືກສາ້ງຂ້ຶນໃນເຂດທ່ີຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫີຼກທ່ີສດຸຂອງປະເທດ. ນອກນັນ້, ຍັງມອີກີ 24 ໂຄງການທ່ີຢູ່ໃນຫຼາຍໄລຍະຂອງການພິຈາລະນາເພ່ືອ 
ພັດທະນາໃນແມ່ນໍາ້ສາຍດຽວກັນ. ອີກຫົກໂຄງການຈະຖືກສ້າງຂ້ຶນຢູ່ສາຍນໍາ້ເຄແບວລີ້ ແລະ ແມ່ນໍາ້ສາຂາ; ສ່ວນໂຄງການທ່ີຍັງເຫືຼອຈະຖືກ 
ສ້າງຂ້ຶນທ່ີແມ່ນໍາ້ທາມໍ ຫືຼ ແມ່ນໍາ້ສາຂາ. ໂຄງການທັງໝດົທ່ີມີແຜນຈະສ້າງຢູ່ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງແມ່ນໍາ້ຄາແບວລີ້ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ສ່ວນເບ້ືອງເທິງຂອງ 
ນໍາ້ຂອງໂຄງການທ່ີ IFC ກາໍລງັພິຈາລະນາ. ອງີຕາມແຜນປະຈບັຸນ, ການພັດທະນາເຂ່ືອນໄຟຟ້າຢູ່ແມນ່ໍາ້ທາມອໍາດຈະພາໃຫ້ເກດີມກີານປ່ຽນແປງຂອງ 
ແມນ່ໍາ້ທໍາມະຊາດສາຍນີອ້ອກເປັນຫຼາຍສວ່ນທ່ີມກີານຄວບຄມຸການໄຫຼ. ເນືອ່ງຈາກວາ່ໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ້າດັງ່ກາ່ວແມນ່ໂຄງການທໍາອດິທ່ີຈະຖືກສາ້ງ
ຂ້ຶນຢູ່ໃນອາ່ງໂຕງ່ແມ່ນ່ໍາ້ທາມ ໍແລະ ເປັນໂຄງການທ່ີຕັງ້ຢູ່ລຸມ່ສດຸຂອງຂອງແມ່ນ່ໍາ້ຄາແບວລ ີກອ່ນຈະໄຫຼລງົສູປ່າກແມ່ນ່ໍາ້ທາມ,ໍ ດວ້ຍເຫດນີກ້ານພິຈາລະ
ນາຜົນກະທົບແບບສະສມົໃນອ່າງໂຕງ່ແມ່ນ່ໍາ້ທາມຈໍຶງ່ມຄີວາມຈາໍເປັນ. ເພ່ືອການສບືຕໍສ່ະໜອງທຶນ, IDA ແລະ IFC ຈຶງ່ມກີານຮ່ວມມກືນັໃນນາມຂອງ
ກຸມ່ທະນາຄານໂລກ (WBG) ເພ່ືອຮັບປະກນັວາ່ໄດມ້ກີານປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົ (CIA) ຢູ່ໃນລະດບັເຂດອ່າງໂຕງ່ແມນ່ໍາ້ທາມ.ໍ ຂະບວນ
ການນີ້ເປັນພຽງແຕບ່າດກາ້ວທໍາອິດ, ແຕ່ຄາດວາ່ຈະຢູ່ໄຕກ້ານນາໍພາຂອງລດັຖະບານ ແລະ ມກີານເຂ້ົາ ຮ່ວມຂອງຜູ້ມສີວ່ນຮ່ວມທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ໃນ
ການຄດັເລືອກຄນຸຄາ່ຂອງອົງປະກອບທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍ, ກາໍນດົຍດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງ, ຕວົຊ້ີວດັ ແລະ ບັນທັດຖານ ແລະ 
ກນົໄກການຕດິຕາມຕວົຊ້ີວດັ ແລະ ການຄວບຄມຸ. ວທີິການໃນການແກໄ້ຂບັນຫາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງທ່ີມຄີວາມເປັນໄປໄດກ້ໍໍຄ່ ື“ບ່ໍແຕະຕ້ອງແມ່ນ່ໍາ້ສາຂາ 
ໃຫຍ່ສາຂາອ່ືນ” ຢູ່ໃນອາ່ງແມ່ນ່ໍາ້ທາມ.ໍ ນອກຈາກນັນ້, ທກຸໆໂຄງການທ່ີຢູ່ໃນອາ່ງໂຕງ່ດຽວກນັຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບັິດຕາມມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນ 
ກະທົບຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂ້ັນຕອນການອອກແບບ ແລະ ເງືອ່ນໄຂຂອງການດາໍເນນີງານ ແລະ ມາດຕະການແກໄ້ຂທ່ີຖືກພັດທະນາຂ້ຶນໂດຍໂຄງ
ການທ່ີກໍາລງັຢູ່ໃນລະຫວາ່ງການພິຈາລະນາເພ່ືອຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົຕໍຄ່ນຸຄ່າຂອງອງົປະກອບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົທ່ີເລືອກໄວ.້

ຜົນກະທົບທ່ີຮນຸແຮງ/ຜົນໄດຮັ້ບທ່ີມຂີີດຈາໍກດັ: ກລໍະນໜີຶງ່ທ່ີແຕກຕາ່ງອອກໄປອີກກຄໍກືລໍະນທ່ີີ IFC ກາໍລງັພິຈາລະນາທ່ີຈະລົງທຶນໃສໂ່ຄງການເຂ່ືອນ 
ໄຟຟ້າຢູ່ບໍລເິວນດາ້ນເໜອືຂອງສາຍນໍາ້ທຣີສລີຸ. ໂຄງການດັງ່ກ່າວມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ 216 MW ຢູ່ຫ່າງຈາກທາງພາກເໜອືຂອງເມອືງກດັມນັດປູະມານ 
50 ກມ ເຊ່ິງມສີອງໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ້າທ່ີດາໍເນນີການຜະລດິແລວ້ຢູ່ທາງຕອນລຸມ່ຂອງເຂ່ືອນທ່ີກາໍລງັພິຈາລະນາ. ນອກຈາກນັນ້, ຍັງມອີກີ 2 ໂຄງເຂ່ືອນ
ໄຟຟ້າທ່ີກາໍລັງຢູ່ໃນໄລຍະການກໍສ່າ້ງ, ໂຄງການທ່ີໜຶງ່ແມ່ນຢູ່ດາ້ນເທິງຂອງໂຄງການທ່ີ IFC ກາໍລງັພິຈາລະນາ ແລະ ອກີໂຄງການໜຶງ່ແມນ່ຢູ່ລະ 
ຫວາ່ງກາງຂອງໂຄງການທ່ີ IFC ກາໍລງັພິຈາລະນາ ແລະ ໂຄງການທ່ີມຢູ່ີແລວ້ຢູ່ທາງດາ້ນລຸມ່ຂອງສາຍນໍາ້ນັນ້. ຜົນກະທົບສະສມົແມນ່ເຫັນໄດ້ 
ຢ່າງຊັດເຈນ. ບ່ໍພຽງແຕ່ແຫ່ຼງທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງສດັນໍາ້ທ່ີແຍກອອກເປັນສວ່ນໆ ແຕ່ລວມທັງການເຊ່ືອມໂຊມໂດຍລວມຂອງເຂດອາ່ງໂຕ່ງ (ຕວົຢ່າງ ເຊ່ັນ: 
ການທໍາລາຍປ່າ, ການເຊາະເຈື່ອນຂອງໜ້າດິນ, ການສ້າງເສັ້ນທາງຫຼາຍໆເສັ້ນ ແລະ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ). ໃນກໍລະນີນີ້ , ເພ່ືອໃຫ້ IFC 
ສບືຕໍລົ່ງທຶນໃນໂຄງການດັງ່ກາ່ວ, IFC ໄດຮ້ຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລສິດັມກີານປັບປຸງເອກະສານການປະເມນີຜົນດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ (ESIA) 
ໂດຍເຮັດໃຫ້ຖານຂ້ໍມນູກຽ່ວກບັລະບົບນເິວດ ແລະ ສງັຄມົດຂ້ຶີນ, ປັບປຸງຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ມກີານປະເມນີ 
ຜົນກະທົບແບບສະສມົ ແບບກະທັດຮັດ (RCIA) ເພ່ືອປະເມນີຜົນກະທົບທ່ີສະສມົ ແລະ ຊອກຫາຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຕໍຜົ່ນກະທົບສະສມົ 
ທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ ເຊ່ັນ: ການຍົກຍ້າຍຂອງຝູງປາ, ການສນູເສຍສດັນໍາ້ຢູ່ໃນສາຍນໍາ້ ແລະ ເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສຢູ່ແຄມນໍາ້, ການເຊາະເຈື່ອນຂອງອ່າງໂຕງ່ 
ແລະ ການແຍກອອກເປັນສວ່ນຂອງທັດສະນຍີະພາບທ່ີສວຍງາມ. ບໍລິສດັຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານກະກຽມ ແຜນງານ ແລະ ລະບຽບການເພ່ີມເຕມີເພ່ືອ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບສະສມົທ່ີກາໍນດົໄດໃ້ຫ້ເປັນເປັນສວ່ນໜຶງ່ຂອງແຜນງານການຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ, ໂດຍມກີານຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຈາກທະນາຄານໂລກ (IBRD), ບໍລສິດັກໍຕ້່ອງພະຍາຍາມທ່ີຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກບັລດັຖະບານ, ຜູ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ ແກ່ໂຄງການ ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບ ແລະ ຜູ້ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງອ່ືນໆເພ່ືອປະສານງານການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບສະສມົຢູ່ໃນລະດບັອ່າງໂຕງ່/ອາ່ງແມນ່ໍາ້.
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ບົດແນະນຳ

ສິ່ງທ້າທ້າຍທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດຂອງການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີພວກເຮົາພົບພ້ໍໃນ 
ປະຈບັຸນແມ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດນິຟ້າອາກາດ, ການສນູເສຍຊີວະນາໆພັນ, ການຫຸຼດລງົ 
ຂອງປາໃນມະຫາສະໝດຸ, ຄວາມຈາໍກດັຂອງການຄໍາ້ປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ການຂາດແຄນນໍາ້ 
ຈດືທ່ີສາມາດນາໍໃຊ້ໄດ,້ ການຍົກຍ້າຍຂອງຊຸມຊົນທ່ີເປັນຜົນຈາກການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຄວາມທກຸຍາກ 
ແລະ ການສນູເສຍວຖີິຊີວດິແບບດັງ້ເດມີຂອງທ້ອງຖ່ິນ- ທັງໝດົທ່ີກ່າວມານີ້ລວ້ນແລວ້ແຕເ່ປັນຜົນ
ມາຈາກຜົນກະທົບແບບສະສມົ5 ທ່ີເກດີຈາກຫຼາຍໆກດິຈະກາໍທ່ີສວ່ນໃຫຍ່ແລວ້ແມນ່ມຜົີນກະທົບທ່ີ
ບ່ໍໃຫຍ່ຫຼາຍແຕຖ້່າຫາກວາ່ລວມທກຸໆກດິຈະກາໍເຂ້ົາກນັແລວ້ອາດຈະມກີານກະທົບທ່ີກວາ້ງຂວາງເຖິງ 
ລະດບັພາກພ້ືນ ແລະ ລະດບັໂລກກໍໄ່ດ້. ສິງ່ທ່ີສໍາຄນັຕໍຄ່ວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັຜົນກະທົບແບບສະສມົຕໍ່
ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຈາກຫຼາກຫຼາຍໂຄງການ, ການກະທໍາ ຫືຼ ກດິຈະກາໍ - ຫືຼ ອັນດຽວກນັ 
ທ່ີເກດີຂ້ຶນເປັນໄລຍະຍາວນານ ຫືຼ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດຽວກນັ ຫືຼ ກະທົບຊັບພະຍາກອນອນັດຽວກນັ (ຕວົຢ່າງ: 
ອາ່ງໂຕງ່/ອາ່ງແມນ່ໍາ້ ຫືຼ ພູມອາກາດ ແມນ່ມມີາເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍສບິປແີລວ້. ໃນບາງກລໍະນ,ີ ການ 
ສູນເສຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຂອງລະບົບນເິວດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກຜົນ 
ກະທົບໂດຍກງົຂອງການກະທໍາ, ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ແຕຈ່າກຄວາມກດົດນັທ່ີມຢູ່ີແລວ້ 
ຮວມເຂ້ົາກນັ ແລະ ຜົນກະທົບນອ້ຍໆ ຈາກຫຼາຍໆການກະທໍາເປັນເວລາຍາວນານ (Clarke 1994). 

ເຖິງແມ່ນວາ່, ຂະບວນການໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) 
ຈະມຄີວາມຈາໍເປັນເພ່ືອປະເມນີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບຕໍສ່ິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງໂຄງການ 
ໃດໜຶງ່, ໂດຍທ່ົວໄປ ແລວ້ຂະບວນການດັງ່ກາ່ວແມນ່ຍັງບ່ໍພຽງພໍສາໍລບັລະບຸ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບທ່ີ
ເພ່ີມຂ້ຶນເທ່ືອລະໜອ້ຍຕໍ່ຂົງເຂດ ຫືຼ ຊັບພະຍາກອນທ່ີນາໍໃຊ້ ຫືຼ ຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກໂຄງການ 
ພັດທະນາໃດໜຶງ່ທ່ີມຢູ່ີແລວ້ ຫືຼ ຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການວາງແຜນ ຫືຼ ມກີານລະບຸການພັດທະນາໃນເວລາ
ດຽວກັນກັບມີການກໍານດົຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆ.

5 ຄໍາວາ່ຜົນກະທົບທ່ີເປັນພາສາອັງກິດ “IMPACT” ແລະ “EFFECT” ແມ່ນສາມາດໃຊ້ທົດແທນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍດຽວກັນ ແລະ ທັງສອງຄໍາ
ສັບໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຈາກການພັດທະນາທ່ີອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ VEC.

ຄະນະກຳມະການກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບ
ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມຂອງປະເທດ
ອາເມລກິາ (1997, ຄດັມາຈາກ
ໜາ້ທີ v ຂອງບົດສະຫຸຼບຫຍ້ໍ)
ໄດ້ໃຫ້ນຍິາມການປະເມນີຜົນກະທົບ
ແບບສະສມົ (CEA) ວາ່: ແມ່ນ
ຜົນກະທົບຕໍສ່ິງ່ແວດລ້ອມທ່ີເປັນຜົນ
ມາຈາກການກໍຕ່ວົທ່່ີເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ
ການກະທຳ ໃນອະດດີ, ປະຈບັຸນ 
ແລະ ອະນາຄດົ ຢ່າງບ່ໍກຽ່ວກບັວາ່ຈະ 
ເປັນການກະທຳຈາກອງົການຂອງລດັ 
ຫືຼ ເອກະຊົນ ຫືຼ ບຸກຄນົໃດໜຶງ່. 

HEGMANN et al. (1999, 
ວກັທີ 2, ໜາ້ທີ 3) ໄດໃ້ຫ້ນຍິາມ
ຜົນກະທົບແບບສະສມົຄ້າຍຄກືນັ
ວາ່ ເປັນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານ
ສິງ່ແວດລ້ອມ ທ່ີມສີາຍເຫດມາ
ຈາກການກະທຳໃດໜຶງ່ຮວມເຂ້ົາກນັ
ຈາກທັງໃນອະດດີ, ປະຈບັຸນ ແລະ 
ອະນາຄດົ”.
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ຜົນກະທົບສະສມົປະກອບດວ້ຍຜົນກະທົບທ່ີຂ້ອນຂ້າງກວາ້ງຢູ່ໃນຫຼາຍໄລຍະເວລາ6 , ໃນບາງກລໍະນຜົີນກະ
ທົບສະສມົເກດີຂ້ຶນຍ້ອນການພັດທະນາຫຼາຍໂຄງການປະເພດດຽວກນັເຊ່ັນວ່າ: ການກໍສ້່າງ ຫືຼ ວາງແຜນສ້າງ
ເຂ່ືອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍາ້ໃນສາຍນໍາ້ ຫືຼ ອ່າງໂຕງ່ດຽວກນັ, ມກີານພັດທະນາຫຼາຍໆໂຄງການກໍສ່າ້ງ ແລະ 
ຂດຸຄົນ້ນໍາ້ມນັເຊ້ືອໄຟ ແລະ ແກສ໊ ຫືຼ ບ່ໍແຮ່ຢູ່ໃນໄລຍະໃກ້ໆ ກນັ, ຫືຼ ເມື່ອມກີານພັດທະນາໂຄງການພະລງັງານ 
ລົມຫຼາຍໂຄງການຢູ່ໃນຂົງເຂດດຽວກັນ. ໃນກໍລະນອີື່ນໆ, ຜົນກະທົບສະສົມກໍ່ອາດຈະເກີດຂ້ຶນຍ້ອນຜົນ
ກະທົບຈາກການປະສົມກັນຂອງຫຼາຍປະເພດໂຄງການຕໍ່ຊັບພະຍາກອນ ເຊ່ັນ: ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່, 
ການສາ້ງຖະໜນົຫົນທາງ, ການກໍສ່າ້ງສາຍສົງ່ໄຟຟ້າ ແລະ ການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຢູ່ໃກຄ້ຽງກນັ.

ຄູ່ມືສະບັບນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ບົດຮຽນຂອງ IFC ໃນການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານຂອງ IFC 
(Performance Standards) ແລະ ກໍບ່ໍ່ມວີທີິການນາໍໃຊ້ທ່ີຕາຍຕວົໂດຍ. ຄູມ່ສືະບັບນີ້ຄວນຖືກນາໍໃຊ້
ຮ່ວມກບັມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານຂອງ IFC, ເອກະສານແນະນາໍຂອງມນັຕາ່ງໆ ແລະ ຄູມ່ແືນະນາໍກຽ່ວ 
ກບັສິງ່ແວດລ້ອມ, ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ ກຸມ່ທະນາຄານໂລກ (WBG OHS Guideline) 
ເຊ່ິງ ໄດລ້ະບຸເງືອ່ນໄຂທ່ີຈາໍເປັນ ແລະ ບົດຮຽນທ່ີດຂີອງສາກນົທ່ີຄວນປະຕບັິດຕາມເມື່ອເວລາອອກແບບ, 
ພັດທະນາ ແລະ/ຫືຼ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການຕ່າງໆ. ຄູມ່ສືະບັບນີ້ບ່ໍໄດ້ມຈີດຸປະສງົເພ່ືອທ່ີຈະນາໍມາໃຊ້ທົດ
ແທນກອບຄວາມຍືນຍົງຂອງ IFC. ເປ້ົາໝາຍທ່ີແທ້ຈງິຂອງຄູມ່ສືະບັບນີ້ກໍສ່ະໜອງແນວທາງຈາກບົດຮຽນ
ຕວົຈງິໃຫ້ແກບັ່ນດາບໍລສິດັຕາ່ງໆທ່ີລງົທຶນຢູ່ໃນປະເທດທ່ີກາໍລງັພັດທະນາ ໃຫ້ສາມາດປັບປຸງຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ໃນການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ (CIAM) ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັ
ການພັດທະນາຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ເອງ.

6 ຜົນກະທົບທ່ີໄດຮັ້ບໃດໜຶງ່ອາດຈະເກດີມາຈາກສະຖານທ່ີສະເພາະ ຫືຼ ຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່, ແຕຜົ່ນຂອງມນັອາດຈະຮູສ້ກຶໄດຈ້າກຫຼາກຫຼາຍພ້ືນທ່ີ 
ແຕກຕາ່ງກນັ (ເຊ່ັນ: ເບ້ືອງລຸມ່ຂອງແລວລົມພັດ ຫືຼ ຕອນລຸມ່ຂອງສາຍນໍາ້) ຫືຼ ອາດຈະເກດີເຫັນເປັນຮບູຮ່າງໃນອະນາຄດົ (ເຊ່ັນ: ການສະສມົຂອງຊີວະ, 
ໄດຮັ້ບຕາມລະດບັທ່ີໄດຕ້ັງ້ໄວ)້. ສິງ່ເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ການປ່ຽນແປງແນວຄວາມຄດິແບບເດມີທ່ີວາ່ “ພ້ືນທ່ີ ທ່ີໄດຮັ້ບອດິທິພົນໂດຍກງົ (DAI)” ແລະ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມສາໍຄນັຂອງການປະເມນີຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ແລະ ຜົນກະທົບແບບສະສມົ, ພ້ອມກນັນັນ້ກໍຍັ່ງຕອ້ງມກີານຂະຫຍາຍພ້ືນທ່ີ ແລະ ເວລາໃນການ

 ປະເມນີຜົນກະທົບອອກໄປອກີ.
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ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານຂອງ IFC ມາດຕະຖານທີ 1, ການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ 
ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ, ເຂ້ົາໃຈວາ່ໃນບາງກລໍະນ,ີ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການຈາກພາກເອກະຊົນ
ຄວນຈະຕ້ອງມກີານພິຈາລະນາກຽ່ວກບັຜົນກະທົບສະສມົໃນຂະບວນການການກາໍນດົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຄວາມ 
ສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍສ່ິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ. ດວ້ຍເຫດນີ,້ IFC ມຄີວາມເຊ່ືອວາ່ໃນເວລາທ່ີຜູ້ສະໜອງ
ທຶນໃຫ້ແກໂ່ຄງການຂອງພາກເອກກະຊົນຕອ້ງຜະເຊີນໜາ້ກບັຜົນກະທົບສະສມົດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄມົ, ເຂົາເຈົາ້ຕ້ອງມວີທີິການສາໍລບັກາໍນດົລະດບັ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ, 
ແລະ ຄວນລວມທັງວທີິການທ່ີເໝາະສມົໃນການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບເພ່ືອໃຫ້ເປັນອງົປະກອບໜຶງ່ຂອງລະບົບ
ຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການ (ESMS).  

ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບແບບສະສົມຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ, IFC ເຫັນວ່າບົດຮຽນທ່ີດີມີ 2 
ປະເດັນດ້ວຍກັນເຊ່ັນວາ່:

• ການນາໍໃຊ້ທ່ີມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຢຶດຖືຕາມມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍ ຕາມລໍາດັບ 
(Mitigation Hierachy7 ) ໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງການປະກອບສ່ວນ 
ທ່ີສະເພາະໃດໜຶງ່ໂດຍໂຄງການຕໍ່ຄາດຄະເນຜົນກະທົບສະສົມ.

• ຄວນໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີດທ່ີີສດຸເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມ, ປັບປຸງ ແລະ/ຫືຼ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນຂະບວນການ 
ຮ່ວມມທ່ີືມຫຼີາຍພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ເພ່ືອການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດການຄຸມ້ຄອງທ່ີນອກເໜອືຈາກຄວາມ
ອາດສາມາດຂອງຜູ້ພັດທະນາໂຄງການໃດໜຶງ່. 

ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານ 1, ວກັທີ 8, ໄດ້ໃຫ້ຄາໍນຍິາມກຽ່ວກບັເຂດທ່ີສາມາດມອິີດທິພົນເພ່ືອກວມ
ເອົາ “ຜົນກະທົບສະສົມທ່ີເກີດຈາກຜົນກະທົບທ່ີກໍ່ຕົວຂ້ຶນເທ່ືອລະນ້ອຍຈາກໂຄງການຕໍ່ສະຖານທ່ີ ຫືຼ 
ຊັບພະຍາກອນທ່ີນາໍໃຊ້ ຫືຼ ມຜົີນກະທົບໂດຍກງົຕໍໂ່ຄງການ ຈາກໂຄງການທ່ີມຢູ່ີແລວ້, ກາໍລງັມກີານວາງແຜນ 
ຫືຼ ໄດລ້ະບຸເປັນການພັດທະນາໃນໄລຍະເວລາທ່ີມຂີະບວນການກາໍນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ”. ມາດ 
ຕະຖານການດໍາເນນີງານ 1, ຢູ່ໃນຄາໍອະທິບາຍເພ່ີມຕື່ມທ່ີ 16, ແມ່ນໄດຈ້າໍກດັຄວາມໝາຍຂອງຜົນກະທົບ
ແບບສະສມົເພ່ືອການແກ້ໄຂ “ບັນຫາທ່ີເຫັນໄດ້ວາ່ມຄີວາມສາໍຄນັ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມວຕິກົກງັວນົທ່ີເປັນລກັ
ສະນະວທິະຍາສາດ ແລະ/ຫືຼ ມາຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ”. ຕວົຢ່າງເຊ່ັນ: “ການປະກອບ
ສວ່ນເທ່ືອລະໜອ້ຍຈາກການປ່ອຍທາດອາຍແກສ໊ອອກສູຊ້ັ່ນບັນຍາກາດ, ການຫຸຼດລງົຂອງການໄຫຼຂອງ 
ນໍ້າຢູ່ໃນອ່າງໂຕ່ງຍ້ອນມີການດູດ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ, ລົບກວນເສັ້ນທາງອົບພະຍົບ ຫືຼ 
ເຄືອ່ນຍ້າຍຂອງສດັປ່າ; ບັນຫາລດົຕດິ ແລະ ອບັຸດຕເິຫດທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ ຍ້ອນການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງເສັນ້ທາງຈລໍະຈອນ 
ຢູ່ ຖະໜນົຂອງເຂດຊຸມຊົນ”.

ເຖິງແມນ່ວາ່ມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານຂອງ IFC ທີ 1 ບ່ໍໄດ້ບັງຄບັໃຫ້ລກູຄາ້ຈາກພາກເອກະຊົນຕ້ອງເຮັດ 
ການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົ, ຢູ່ໃນວກັທີ 11 ໄດກ້າ່ວເຖິງຂ້ັນຕອນການລະບຸຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ 
“ຈະມກີານພິຈາລະນາຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຂ້ໍສະຫຸຼບຂອງແຜນງານທ່ີນາໍໃຊ້ໄດ,້ ການສກຶສາ ຫືຼ ການປະເມນີຜົນ 
ທ່ີກະກຽມໂດຍພາກສວ່ນລດັຖະບານ ຫືຼ ພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັໂຄງການໂດຍກງົ ແລະ ຢູ່ໃນເຂດທ່ີ 
ສາມາດມຜົີນກະທົບ” ເຊ່ິງປະກອບມແີຜນແມ່ບົດພັດທະນາເສດຖະກດິ, ແຜນງານລະດບັຊາດ ຫືຼ ລະດບັ 
ພາກພ້ືນ, ບົດສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ,້ ການວເິຄາະທາງເລອືກ ແລະ ການປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລ້ອມ 

7 ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານຂອງ IFC ທີ 1 , ວກັທີ 3 ໄດກ້າໍນດົໄວວ້າ່ ເປັນຍດຸທະສາດເພ່ືອການຄາດການລວ່ງໜາ້ ແລະ ຫີຼກລ່ຽງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມ 
ສຽ່ງຕໍຄ່ນົງານ, ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຖ້າຫາກວາ່ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍສາມາດຫີຼກລ່ຽງໄດ້ກໍຕ້່ອງມກີານຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ 
ຄວາມສຽ່ງ. ທາງເລືອກທ່ີເໝາະສມົໃນການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງມຫຼີາກຫຼາຍວທີິເຊ່ັນ: ການເຮັດໃຫ້ຫຸຼດຜ່ອນລົງ, ການແກ້ໄຂ, ການປັບປຸງ 
ແລະ/ຫືຼ ການຟ້ືນຟູຄນືໃໝ.່ ສດຸທ້າຍນີ,້ ຖ້າຫາກວາ່ຍັງມຜົີນກະທົບຄງົຄາ້ງຢູ່ກໍຄ່ວນມກີານຫາວທີິທົດແທນ. ສິງ່ທ່ີສາໍຄນັທ່ີທ່ານຄວນຄາໍນງຶເຖິງກໍຄ່ກືານ
ທົດແທນແມນ່ອກີວທີິທາງໜຶງ່ທ່ີນາໍສະເໜເີພ່ືອຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບຄງົຄາ້ງ, ບ່ໍແມນ່ຜົນກະທົບແບບສະສມົ. ນີແ້ມນ່ການຊ້ີແຈງ ທ່ີສາໍຄນັເພາະວາ່ ມນັເປັນ
ໄປບ່ໍໄດເ້ລີຍທ່ີຜູ້ພັດທະນາຜູ້ໃດຜູ້ໜຶງ່ທ່ີຈະທົດແທນຜົນກະທົບທ່ີສະສມົ. ແຕ່ວາ່, ການທົດແທນ (Offset) ໃນລະດບັພາກພ້ືນຕໍຜົ່ນກະທົບສະສມົແມນ່ 
ສາມາດທ່ີຈະເຮັດໄດ້, ຖ້າຫາກເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງການຮ່ວມໃນການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບແບບສະສມົທ່ີນາໍພາໂດຍພາກສ່ວນລັດຖະບານ ຫືຼ ກຸມ່ຜູ້ພັດທະນາ 
ທັງໝດົ.
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ແບບສະສມົໃນລະດບັພາກພ້ືນ, ລະດບັຂະແໜງການ ຫືຼ ການປະເມນີສິງ່ແວດລອ້ມຍດຸທະສາດ ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ”. 
ນອກຈາກນີ້, ຄໍາອະທິບາຍເພ່ີມ ຕື່ມທີ 17 ໄດ້ລະບຸໄວວ້າ່: “ລກູຄ້າສາມາດທ່ີຈະນາໍເອົາປະເດນັດັງ່ກ່າວມາ
ພິຈາລະນາໂດຍການເລັ່ງໃສ່ຜົນກະທົບ ນອ້ຍທ່ີສຸດຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ຜົນກະທົບທ່ີສໍາຄັນບົນພ້ືນ
ຖານຄວາມວິຕົກກັງວົນທ່ີເປັນລັກສະນະວິທະຍາສາດ ຫືຼ ມາຈາກຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່ໃນເຂດ 
ທ່ີມກີານສກຶສາໃນລະດບັພາກພ້ືນ ຫືຼ ປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົທ່ີມກີອບໃຫຍ່ກວ່າ.

ພ້ອມດຽວກນັນັນ້, ບົດແນະນາໍມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານຂອງ IFC ບົດທີ 1 (GN1), ວກັທີ 38 ກ່າວໄວວ້າ່: 
“ໃນກລໍະນທ່ີີມຫຼີາຍໂຄງການເກດີຂ້ຶນ, ຫືຼ ກາໍລງັວາງແຜນຢູ່ໃນເຂດດຽວກນັ, ມນັອາດຈະເປັນການເໝາະສມົຖ້າ 
ຫາກວາ່ລກູຄາ້ຂອງ IFC ຈະເປັນຜູ້ເຮັດການປະເມນີ ຜົນກະທົບ ແບບສະສມົໂດຍໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງ 
ຂະບວນການກາໍນດົຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບ.” ແຕວ່າ່ໃນວກັທີ 41 (GN41) ສະເໜໃີຫ້ການປະເມນີ 
ຜົນຕອ້ງມກີານ: (ກ). “ ຄໍານງຶເຖິງການປະກອບສວ່ນເທ່ືອລະເລກັລະນອ້ຍ, ແຫ່ຼງກາໍເນດີ, ຂອບເຂດ ແລະ 
ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຜົນກະທົບນັນ້ໆ” ແລະ (ຂ). “ກໍານດົເບ່ິງວາ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວຄວນທ່ີຈະມີສ່ວນຮັບ
ຜິດຊອບໃນການສາ້ງຜົນກະທົບທາງລບົຕໍລ່ະບົບນເິວດ ຫືຼ ອງົປະກອບສະເພາະໃດໜຶງ່ທ່ີເກນີຂີດຈາໍກດັ 
(ຄວາມສາມາດທ່ີຈະຮັບໄດ້) ໂດຍພາກສ່ວນລດັຖະບານ, ໂດຍມກີານປຶກສາຫາລກືບັຜູ້ທ່ີມສີວ່ນຮ່ວມທ່ີກ່ຽວ
ຂ້ອງອື່ນໆ”.

ສະນັນ້, ເຖິງແມ່ນວາ່ຜົນກະທົບແບບສະສມົທັງໝດົທ່ີເກດີຂ້ຶນຍ້ອນມຫຼີາຍໂຄງການໂດຍປົກກະຕແິລວ້ຄວນທ່ີ
ຈະຕ້ອງມກີານກໍານດົຢູ່ໃນການປະເມນີຜົນທ່ີພາກສ່ວນລດັຖະບານເປັນຜູ້ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ເປັນຄວາມ
ພະຍາຍາມເພ່ືອການວາງແຜນໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ. ອງີຕາມມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1, IFC ຄາດຫວງັວາ່
ລກູຄາ້ຈະຮັບປະກນັວາ່ການປະເມນີໂຄງການຂອງພວກເຂົາມກີານກໍານດົເຖິງລະດບັຂອງແຕ່ລະໂຄງການທ່ີສກຶ
ສາຢູ່ໄດ້ປະກອບເຂ້ົາໃສ່ຜົນກະທົບແບບສະສມົ. ຄູມ່ສືະບັບນີ ້ຮັບຮູເ້ຖິງຄວາມສາໍຄນັຂອງການຈາໍແນກລະຫວາ່ງ
ການກະທໍາທ່ີຜູ້ສະໜອງທຶນພັດທະນາໂຄງການຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນມຄີວາມສາມາດໃນການຄວບຄມຸໂດຍ
ກງົ ແລະ ຜູ້ທ່ີມຄີວາມສາມາດໃນການເຈລະຈາ ແລະ ສາມາດສ້າງຜົນກະທົບຕໍຜູ້່ອືນ່ ເພ່ືອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສງູສດຸ 
ໃນການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບທ່ີສະສມົເຊ່ິງເປັນສວ່ນໜຶງ່ຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງຫຼາຍພາກສວ່ນ ເຊ່ິງຈະເປັນ 
ການດທ່ີີສດຸຖ້າຫາກຄວາມພະຍາຍາມດັງ່ກາ່ວ ຈະຖືກນາໍພາໂດຍພາກສວ່ນລດັຖະບານ, ແຕຢ່່າງໜອ້ຍທ່ີສດຸກໍ່
ຄວນມກີານເຂ້ົາຮ່ວມຂອງຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງລດັຖະບານ8 ແຜນວາດທ່ີ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂະບວນ 
ການລວມທັງໝດົ ແລະ ສະເໜວີທີິການປະຕບັິດຕາມມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1 ຂອງ IFC.

8 ຂ້ໍມູນເພ່ີມຕື່ມໃຫ້ເບ່ິງ Franks, Everingham, and Brereton 2012.
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ແຜນວາດທ່ີ 2: ມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານທີ 1, ແນະນາໍວທີິການເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມ 

ພະຍາຍາມໃຫ້ດີທ່ີສຸດ ຈາໍເປັນ

ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ວາງແຜນຢູ່ລະດັບພາກພ້ືນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຸດທ້າຍຕໍ່ຂະບວນການ CIA

ເນື່ອງຈາກວາ່ຍັງບ່ໍທັນມີແຜນຍຸດທະສາດ CIA ທ່ີ ລັດຖະບານເປັນຜູ້ສະໜບັສະໜນູ, ໃຫ້ນາໍໃຊ້ຄູ່ມືຂອງ IFC 
ສໍາລັບພາກເອກະຊົນໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ 

ກ�ຳນດົ VECs ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ

ຜົນກະທົບສະສົມຈະເກີດຂ້ຶນບ່ໍວາ່
ຈະມີໂຄງການ ຫືຼ ບ່ໍກໍ່ຕາມ?

ການປະກອບສ່ວນຂອງ
ໂຄງການຕໍ່ຜົນກະທົບ
ສະສົມນັນ້ມີຫຼາຍ?

ປະຕິບັດຕາມລ�າດັບຂອງມາດຕະການ

ອອກແບບຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ ທ່ີມີຄວາມກະທັດຮັດກັບ
ຄາດຄະເນຜົນກະທົບທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນຕໍ່ VECs ແລະ 
ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ ທຽບໃສ່ກັບສ່ວນປະກອບ

ໃສ່ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ

RCIA

ຜົນໄດ້ຮັບ ຄວບຄມຸ

ໃຫ້ນາໍໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ດທ່ີີສດຸເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວ
ຂ້ອງເຫັນດກີບັ VECs ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງແຕລ່ະພາກສວ່ນໃນ 
ການ:
ກ. ຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນຕໍ່ VECs, ແລະ
ຂ. ຕິດຕາມ ແລະ/ຫືຼ ກວດກາກ່ຽວກັບ: 

(ຂ.1) ສະພາບທ່ົວໄປຂອງ VECs ແລະ 
(ຂ.2) ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະ

ທົບທ່ີໄດ້ຕົກລົງກັນໄວຢ່້າງເໝາະສົມ
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ພາກທີ 1
ການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົ
ແມນ່ຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງຈິງ່ມຄີວາມຈຳເປັນ?

ແນວຄວາມຄິດ
ພື້ນຖານກ່ ຽວກັບ C

IA
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ຖາ
ນກ

່ຽວ
ກັບ

 C
IA
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1. ການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບແບບສະສົມແມ່ນຫຍັງ 
ແລະ ເປັນຫຍັງຈິງ່ມີຄວາມຈຳເປັນ?

1.1 ຜົນກະທົບແບບສະສົມແມ່ນຫຍັງ?

ຜົນກະທົບແບບສະສມົ ແມນ່ຜົນກະທົບທ່ີເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກຜົນກະທົບຂອງການກະທໍາ, ໂຄງການ ຫືຼ 
ກດິຈະກາໍທ່ີມຫຼີາຍເກນີໄປ, ເພ່ີມຂ້ຶນເທ່ືອລະນອ້ຍ ແລະ/ຫືຼ ລວມເຂ້ົາກນັ (ເຊ່ິງໃນເອກະສານນີ ້ຈະກ່າວເຖິງແບບ
ຮວມກັນວາ່“ບັນດາການພັດທະນາ”) ເມື່ອເພ່ີມໃສ່ບັນດາການກະທໍາ, ໂຄງການ ຫືຼ ກິດຈະກໍາທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ, 
ໃນແຜນ ແລະ/ຫືຼ ຖືກຄາດຄະເນຢ່າງສມົເຫດສມົຜົນໃນອະນາຄດົ. ເຫດຜົນຕວົຈງິແລ້ວ, ການກໍານດົ ແລະ 
ຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົແມ່ນຈາໍກດັ ຢູ່ສະເພາະຜົນກະທົບທ່ີຖືກຮັບຮູທ່ົ້ວໄປວາ່ສາໍຄນັບົນພ້ືນຖານ
ຂອງຄວາມວຕິົກກັງວນົທ່ີມີລັກສະນະວທິະຍາສາດ ແລະ ແລະ/ຫືຼ ຂອງຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ9.

ຕົວຢ່າງຂອງຜົນກະທົບແບບສະສົມປະກອບມີສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

• ຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາວະອ້ອມຮອບ ເຊ່ັນ ການປະກອບສ່ວນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນຂອງການປ່ອຍມົນລະພິດຂ້ຶນສູ່ 
ເຂດອາກາດໃດໜຶງ່. 

• ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຄວາມເຂ້ັມຂຸນ້ຂອງມນົລະພິດໃນສາຍນໍາ້, ໃນດນິ ຫືຼ ຕະກອນ, ຫືຼ ການສະສມົທາງດາ້ນ 
ຊີວະຂອງສິ່ງເຫ່ົຼານັນ້.

• ການຫຸຼດລົງຂອງກະແສນໍາ້ໃນອ່າງໂຕ່ງນໍາ້ຍ້ອນການດດູນໍາ້ອອກຫຼາຍແຫ່ງ. 
• ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງປະລິມານຕະກອນໃນອ່າງໂຕ່ງນໍາ້ ຫືຼ ການເຊາະເຈື່ອນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ.
• ການລົບກວນເສັ້ນທາງອົບພະຍົບ ຫືຼ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງສັດປ່າ.
• ຄວາມກົດດັນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດໃນຮັບມື ຫືຼ ການຢູ່ລອດຂອງສາຍພັນທ່ີເປັນຕົວຊ້ີບອກ 

ໃນລະບົບນເິວດວທິະຍາໃດໜຶງ່.
• ພົນລະເມືອງຂອງສັດປ່າທ່ີຫຸຼດລົງອັນເປັນສາຍເຫດມາຈາກການລ່າເນື້ອທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ, ການຕາຍເທິງ 

ຖະໜນົ ແລະ ການດໍາເນນີງານຕ່າງໆກ່ຽວກັບປ່າໄມ້.
• ການຫຸຼດລົງຂອງປ່າໄມ້ອັນເນື່ອງມາຈາກການສໍາປະທານຕັດໄມ້ຫຼາຍ.
• ຜົນກະທົບທາງດາ້ນສງັຄມົທ່ີຮອງລງົມາ ເຊ່ັນ ການອົບພະຍົບເຂ້ົາມາ, ຫືຼ ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງການສນັຈອນ

ທ່ີແອອັດ ແລະ ອຸປະຕິເຫດຕາມເສັ້ນທາງຂອງຊຸມຊົນເນື່ອງຈາກການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງ ກິດຈະກໍາຂົນສົ່ງ
ໃນເຂດໂຄງການທ່ີມີຜົນກະທົບ.

ຜົນກະທົບທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ທາງດາ້ນສງັຄມົທ່ີມຫຼີາຍຢ່າງ ແລະ ຕໍເ່ນືອ່ງຈາກບັນດາການພັດທະນາ
ທ່ີມຢູ່ີ, ປະສມົປະສານກບັຜົນກະທົບທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນໄດທ່ີ້ ອນັເນືອ່ງມາຈາກບັນດາການພັດທະນາທ່ີ
ຖືກນາໍສະເໜ ີແລະ/ຫືຼ ຖືກຄາດຄະເນໃນອະນາຄດົ, ເຊ່ິງອາດຈະພາໃຫ້ເກດີມຜົີນກະທົບແບບສະສມົທ່ີສາໍຄນັ
ທ່ີອາດຈະບ່ໍໄດຄ້າດຄະເນມາກອ່ນໃນກລໍະນຂີອງການພັດທະນາດຽວ10. ກະລນຸາເບ່ິງຕວົຢ່າງຢູ່ໃນກອ່ງທີ 2.

 

 

9 ນຍິາມຂອງຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບແມ່ນຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນທ່ີຖືກກະທົບໂດຍກົງຈາກໂຄງການ (ມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານທີ 1, ວກັທີ 1).
10 ເບ່ິງ GN1, ວກັທີ GN37.
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ກ່ອງທີ 2. ການບົກແຫ້ງຂອງທະເລສາບອາຣັລ

ອາ່ງທະເລອາ ຣັ ລ, ທ່ີອ້ອມຮອບດ້ວຍທະເລຊາຍ, ຕດິກບັພາກຕາເວນັອອກຂອງປະເທດ
ກາຊັກສະຖານ ແລະ ພາກຕາເວນັອອກຂອງປະເທດອສູເບກດິສະຖານ. ແມນ່ໍາ້ທ່ີໄຫຼລງົ
ສູອ່າ່ງນໍາ້ທະເລອາ ຣັ ລຕົນ້ຕແໍມ່ນແມນ່ໍາ້ອາມດູາຢາ (Amu Darya) ແລະ ເຊຍດາຢາ
(Syr Darya). ທະເລອາຣັລເຄຍີເປັນທະເລສາບທ່ີໃຫຍ່ອນັດບັ 4 ຂອງໂລກ, ກວມເອາົ 
ເນື້ອທ່ີ 68,300 ກມ2 ແລະ ມບໍີລມິາດ 1,006 ກມ3. ໃນຕອນທ້າຍຂອງຊຸມປ ີ1950, 
ທະເລສາບດັ່ງກ່າວ ເຄີ ຍເປັນທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງສິ່ງທ່ີມີຊີວິດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. 
ໃນຕອນຕົນ້ຂອງຊຸມປ ີ1960, ມນັເຄຍີເປັນທ່ີຕັງ້ຂອງທ່າເຮືອຫາປາ ແລະ ການປະມງົ 
ເພ່ືອການຄາ້ທ່ີມຄີວາມຈະເລນີເຕບີໂຕໄວ ເຊ່ິງສາມາດຈບັປາໄດປ້ະມານ 46,000 
ໂຕນ ຕໍປີ່. ໃນໄລຍະທົດສະວດັດັງ່ກາ່ວ, ນໍາ້ຈາກສອງແມນ່ໍາ້ທ່ີໄຫຼລງົສູທ່ະເລສາບໄດ້
ເລີມ່ຖືກຫັນປ່ຽນໄປນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຜະລິດພະລັງງານນໍາ້ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານ 
ສາໍລັບການປູກຝ້າຍ. ລະບົບຊົນລະປະທານໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ປະຈບັຸນ 
ເນື້ອທ່ີກະສກິາໍປະມານ 7 ລາ້ນເຮັກຕາ ແມນ່ຂ້ຶນກບັລະບົບຊົນລະປະທານດັງ່ກ່າວ. 
ເຖິງຊຸມປີ 1980, ນໍາ້ຈາກສອງແມນ່ໍາ້ດັງ່ກາ່ວແມນ່ຖືກນາໍໃຊ້ເກອືບທັງໝດົກອ່ນທ່ີ
ຈະໄຫຼລົງສູອ່າ່ງນໍາ້ທະເລອາຣັລ (ADB 2010, 82–84).

ຜົນກະທົບແບບສະສມົໄດຖື້ກກໍຕ່ວົຂ້ຶນໃນໄລຍະ 30 ປທ່ີີຜ່ານມາ. ເຖິງປ ີ 1986, 
ທະເລອາຣັລ ໄດ້ຖືກແຍກອອກເປັນ ສອງສ່ວນຄື: “ທະເລອາຣັລໃຕ້” ແລະ 
“ທະເລອາຣັລເໜອື.” ເຖິງປ ີ2002, ລະດບັທະເລອາຣັລໄຕ້ໄດຫຸຼ້ດລງົເຖິງ 22 ແມດັ. 
ເຖິງປີ 2005, ທະເລອາຣັລໄດຍ້ບຸຕວົລງົເຫືຼອເຄິງ່ໜຶງ່ຂອງຂະໜາດດັງ້ເດມີ ແລະ 
ບໍລມິາດຂອງມນັໄດຫຸຼ້ດລົງ 75 ເປີເຊັນ. ປະເທດກາຊັກສະຖານໄດສ້າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້າລະຫວາ່ງສວ່ນເໜອື ແລະ ສ່ວນໄຕ ້ຂອງທະເລອາຣັລ. ເຂ່ືອນດັ່
ງກາ່ວໄດ້ຖືກສາ້ງສໍາເລັດໃນປ ີ2005 ເຊ່ິງໝາຍເຖິງໂທດປະຫານຊີວດິຂອງທະເລ ອາຣັລໄຕ ້ແລະ ຖືກຕດັສນິວາ່ບ່ໍມຄີວາມສາມາດທ່ີຈະຮັກສາໄວໄ້
ດ.້ ນໍາ້ທ່ີໄຫຼເຂ້ົາມາຈາກແມ່ນໍາ້ເຊຍດາຢາ ປະຈບັຸນນີ້ແມ່ນໄຫຼລົງ ສູທ່ະເລອາຣັລເໜອື. ສ່ວນທະເລອາຣັລໄຕ້ສບືຕໍຍ່ບຸຕວົລງົເລື້ອຍໆ. ອ່າງນໍາ້ທ່ີຕື້ນຢູ່
ທາງດ້ານທິດຕາເວນັອອກໄດສ້ນູຫາຍໄປທັງໝດົໃນປ ີ2009 ຫັຼງຈາກໄພແຫ້ງແລງ້ເປັນເວລາ 4 ປໄີດ້ເຮັດໃຫ້ປະລມິານການໄຫຼເຂ້ົາຂອງນໍາ້ຈາກແມ່
ນໍາ້ອາມດູາຢາລງົສູທ່ະເລອາຣັລທັງໝດົຫຸຼດລົງຈນົສດຸທ້າຍກຢຸໍດເຊົາ. ໃນປີ 2010, ໄພແຫ້ງແລງ້ໄດຜ່້ານໄປ ແລະ ໄດ້ເລ່ີມມນີໍາ້ໄຫຼເຂ້ົາສູອ່າ່ງນໍາ້ທາງ
ດາ້ນຕາເວນັອອກອີກຄັງ້. ແຕໃ່ນປ ີ2011, ມນີໍາ້ໄຫຼລົງສູອ່າ່ງນໍາ້ດັງ່ກາ່ວໜອ້ຍລງົ. ລະດບັນໍາ້ໃນປ ີ2011 ແມນ່ຕໍາ່ກວາ່ທກຸໆປທ່ີີຜ່ານມາ ຍົກເວັນ້ປີ 
2009.

ຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບແບບສະສົມທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແມ່ນເກືອບວ່າບ່ໍເຄີຍມີມາກ່ອນ. ການສູນເສຍເຂດຊາຍຝ່ັງຂອງທະເລ 
ອາຣັລໄດ້ທໍາລາຍທ່າເຮືອ ແລະ ຊຸມຊົນຫາປາທ່ີເຄີຍມີມາກ່ອນ. ການປະມົງທ່ີຄັ້ງໜຶງ່ເຄີຍອຸດົມສົມບູນໄດ້ສູນຫາຍໄປ. ນໍາ້ເກືອທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນໃນແມ່
ນໍາ້ໄດ້ຖືກປົນເປ້ຶອນດ້ວຍຝຸ່ນເຄມີ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້. ຂ້ີຝຸ່ນທ່ີພັດປິວມາຈາກພ້ືນທະເລທ່ີແຫ້ງ ເຊ່ິງຖືກປົນເປື້ ອນດ້ວຍສານເຄມີຈາກວຽກງານ 
ກະສກິາໍ, ແມ່ນກາຍເປັນຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນສາທາລະນະສກຸ ເນືອ່ງຈາກວາ່ມນັໄດປິ້ວໄປຕກົໃສທ່ົ່ງໄຮ່ທ່ົງນາເຮັດໃຫ້ດນິເສື່ອມຄນຸນະພາບ. ເນືອ້ທ່ີສ່ວນ
ໃຫຍ່ຂອງອ່າງເກັບນໍາ້ຂອງທະເລອາຣັລໃນເມ່ືອກ່ອນແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນທະເລຊາຍ. ຊາກເຮືອ ແລະ ກໍ່າປ່ັນລໍາເກົ່າທ່ີເຂ້ົາໝຽ້ງຖືກປະໄວຊ້ະຊາຍ
ໃນທະເລຊາຍ ເຊ່ິງກາຍເປັນສິ່ງເຕືອນຄວາມຈາໍທ່ີສະເທືອນໃຈວາ່ຄັ້ງໜຶງ່ທ່ີນີ້ເຄີຍເປັນລະບົບນເິວດທາງນໍາ້ທ່ີອຸດົມສົມບູນ.

ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶງ່ອາດຈະຍົກປະເດນັວາ່ການຕາຍຂອງທະເລອາຣັລແມນ່ເປັນການແລກປ່ຽນກບັຜົນປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງການ 
ເຮັດກະສິກໍາດ້ວຍລະບົບຊົນລະປະທານ. ແຕ່ເປັນໜາ້ເສຍດາຍ, ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນ ແລະ ນໍາ້ ແບບບ່ໍຍືນຍົງປະສົມປະສານກັບການບໍາລງຸຮັກ
ສາໂຄງສ້າງພ້ືນຖານຂອງລະບົບຊົນລະປະທານທ່ີບ່ໍໄດ້ດີ ໄດ້ນາໍໄປສູ່ການເສື່ອມຄນຸນະພາບຂອງດິນຢ່າງຮຸນແຮງ. ເນື້ອທ່ີຊົນລະປະທານທ່ີຖືກ 
ຂະຫຍາຍອອກກວາ້ງໃນເຂດອາ່ງນໍາ້ຂອງແມນ່ໍາ້ ອາມດູາຢາ ແລະ ເຊຍດາຢາ ປະຈບັຸນມນີໍາ້ເກອືປົນຢູ່ ຫືຼ ຫ້ົງດວ້ຍນໍາ້, ເຊ່ິງຄກືນັກບັຫຼາຍໆພ້ືນທ່ີ
ໃນເຂດພາກກາງຂອງອາຊີ. ມກີານປະເມນີວາ່ຫຼາຍກວາ່ເຄິງ່ໜຶງ່ ຂອງເນື້ອທ່ີຊົນລະປະທານໃນເຂດພາກກາງ ຂອງອາຊີແມນ່ ມນີໍາ້ເກອື ປົນຢູ່ ຫືຼ 
ຫ້ົງດ້ວຍນໍາ້ (ADB 2010, 154–56).

a ກະລນຸາເບ່ິງ  “Our Amazing Planet,” http://www.ouramazingplanet.com/1805-aral-sea-continues-to-shrink.html.
b ກະລນຸາເບ່ິງ  NASA Earth Observatory, http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/aral_sea.php.

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: NASA Earth Observatory, http://
earthobservatory.nasa.gov/Features/
WorldOfChange/aral_sea.php.
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1.2 ການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົແມນ່ຫຍັງ?
 
ການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົ (CIA) ແມນ່ຂະບວນການຂອງ (a) ການວເິຄາະຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ 
ທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນໄດຂ້ອງບັນດາການພັດທະນາທ່ີຖືກນາໍສະເໜ ີ ໃນສະ ພາບຂອງຜົນກະທົບທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນໄດ້ 
ຂອງກດິຈະກາໍອື່ນໆຈາກມະນດຸ ແລະ ຕວົຂັບເ ຄື່ອນຈາກສິງ່ແວດລອ້ມທໍາມະຊາດ ແລະ ຈາກພາຍນອກທາງ 
ດາ້ນສງັຄມົ ຕໍ ່VECs ທ່ີຖືກເລອືກ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່, ແລະ (b) ນາໍສະເໜມີາດຕະການທ່ີເປັນຮບູປະທໍາ
ເພ່ືອຫີຼກລຽ່ງ, ຫຸຼດຜ່ອນ, ຫືຼ ແກ ້ໄຂຜົນກະທົບແບບສະສມົ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ ທ່ີກາ່ວມາ ເທ່ົາທ່ີສາມາດເປັນໄປໄດ.້ 

ວຽກວເິຄາະທ່ີສໍາຄນັ ແມນ່ການວນິດິວເິຄາະໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນໄດຂ້ອງການພັດທະນາທ່ີຖືກນາໍສະ 
ເໜ ີທ່ີອາດຈະປະສມົປະສານ, ສະສມົ, ກບັຜົນກະທົບທ່ີອາດ ເກດີຂ້ຶນໄດຈ້າກກດິຈະກາໍຕາ່ງໆຂອງມະນດຸ ແລະ 
ສິງ່ທ່ີກະຕຸນ້ໃຫ້ເກດີຄວາມຕງຶຄຽດທາງທໍາມະຊາດ ເຊ່ັນ ໄພແຫ້ງແລງ້ ຫືຼ ເຫດການຂອງພູມອາກາດທ່ີຮ້າຍແຮງ. 
VECs ແມ່ນຕດິພັນກບັສິງ່ແວດລ້ອມທໍາມະຊາດທ່ີ ປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາທ່ີ ມີ ຜົນກະທົບຕໍສ່ະພາວະ 
ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງສິງ່ເຫ່ົຼານັນ້. VECs ແມນ່ຕວົລວບລວມຂອງບັນດາສິ່ງ ທ່ີກະຕຸນ້ໃຫ້ເກດີຄວາມຕງຶ
ຄຽດທ່ີມຜົີນກະທົບຕໍສ່ິງ່ເຫ່ົຼານັນ້. ຕວົຢ່າງ, ສະພາບອາກາດທ່ີຮ້າຍແຮງເປັນບາງຄັງ້ຄາວ (ໄພແຫ້ງແລງ້ ຫືຼ 
ນໍາ້ຖ້ວມ), ອນຸຫະພູມ (ໜາວຈດັ ຫືຼ ຮ້ອນຈດັ), ຫືຼ ການປ່ຽນແປງຂ້ຶນລົງຂອງສດັລ່າເນືອ້ ລ້ວນແຕມ່ຜົີນກະ 
ທົບຕໍສ່ະພາວະຂອງ VECs ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ. ໃນປະຈບັຸນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ, ສະພາວະໂລກຮ້ອນ 
(ການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ້າອາກາດ) ສາມາດຄາດຄະເນໄດວ້າ່ຈະມຜົີນກະທົບທ່ີ ໃຫຍ່ ຫຼວງຕໍສ່ະພາວະຂອງ 
VECs. ກະລນຸາເບ່ິງ ກອ່ງທີ 3 ເພ່ືອການອະທິບາຍເພ່ີມເຕມີກ່ຽວກບັ VECs.

ກ່ອງທີ 3. ຄນຸຄ່າຂອງອົງປະກອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (VECs)

CIAs ແມ່ນມຄີວາມສບັຊ້ອນ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ເງນິ. ເພ່ືອໃຫ້ CIA ມປີະສດິທິຜົນໃນການສະໜບັສະໜນູການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງທາງ 
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທ່ີດີໂດຍລວມ, ຂອບເຂດຂອງ CIA ຕ້ອງໄດ້ມີການກໍານດົຢ່າງເໝາະສົມ. ເນື່ອງຈາກວາ່ມັນບ່ໍແທດເໝາະກັບ
ຄວາມຈງິທ່ີຈະຄິດວາ່ທກຸໆປັດໄຈທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີເປັນປະເດັນສໍາລັບຜົນກະທົບແບບສະສົມຈະສາມາດລວມເຂ້ົາ
ໃນ CIA ຢ່າງເໝາະສົມໄດ້, ມັນເປັນການປະຕິບັດທ່ີດີທ່ີຈະສຸມໃສ່ຍຸດທະສາດການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບ VECsa.

VECs ແມ່ນຫຍັງ?
VECs ແມນ່ຄນຸລັກສະນະທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ທ່ີຖືວາ່ມຄີວາມສາໍຄນັໃນການປະເມນີຄວາມສຽ່ງ; ສິງ່ເຫ່ົຼານັນ້ອາດແມນ່:  
• ສິ່ງທ່ີມີຊີວດິ, ແຫ່ຼງທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງສັດ, ປະຊາກອນສັດປ່າ (ຕົວຢ່າງ: ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ), 
• ການບໍລິການທາງດ້ານລະບົບນເິວດວທິະຍາ,
• ຂະບວນການທາງທໍາມະຊາດ (ຕົວຢ່າງ: ວງົຈອນນໍາ້ ແລະ ສານອາຫານ, ພູມອາກາດໃນສະຖານທ່ີສະເພາະໃດໜຶງ່), 
• ສະພາວະທາງດ້ານສັງຄົມ (ຕົວຢ່າງ: ສຸຂະພາບ, ເສດຖະກິດ), ຫືຼ
• ອົງປະກອບທາງດ້ານວດັທະນະທໍາ (ຕົວຢ່າງ: ພິທີການທາງດ້ານປະເພນທີາງສາດສະໜາ). 

ໃນຂະນະທ່ີ VECs ອາດຈະຖືກກະທົບທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ໂດຍການພັດທະນາສະເພາະໃດໜຶງ່, ພວກມັນຍັງມັກຖືກກະທົບໂດຍ ຜົນ
ກະທົບແບບສະສົມຂອງຫຼາຍໆການພັດທະນາ. VECs ແມ່ນຜົນກະທົບທ່ີໄດ້ຮັບໃນຂ້ັນສຸດທ້າຍ ເນື່ອງຈາກວາ່ພວກມັນມັກຈະແມ່ນສິ່ງທ່ີຢູ່ 
ສຸດທ້າຍຂອງເສັ້ນທາງລະບົບນເິວດ. ໃນຄູ່ມືເຫ້ັຼມນີ້, ຕົວອັກສອນຫຍ້ໍ VECs ແມ່ນໝາຍເຖິງສິ່ງທ່ີຮອງຮັບຜົນກະທົບທ່ີອ່ອນໄຫວງາ່ຍ ຫືຼ ມີຄ່າ 
ເຊ່ິງສະພາວະໃນອະນາຄົດທ່ີຕ້ອງການຂອງມັນ ເປັນຕົວກໍານດົຂ້ັນສຸດທ້າຍຂອງການປະເມີນ ເພ່ືອນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນຂະບວນການ CIA.

ການກໍານດົຂ້ັນສຸດທ້າຍຂອງການປະເມີນແມ່ນຂ້ັນຕອນທ່ີສໍາຄັນໃນທກຸໆການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ. ເພ່ືອເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ການວເິຄາະຕາມ 
ພາຍຫັຼງ, ການກໍານດົຂ້ັນສດຸທ້າຍຂອງການປະເມນີຈາໍເປັນຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມຕົນ້ນບັຕັງ້ແຕ່ຂ້ັນຕອນການວາງຂອບເຂດຂອງການປະເມນີ (ພາກທີ 2, 
ຂ້ັນທີ 1 ແລະ 2) ໂດຍຜ່ານການເກັບກໍາຂ້ໍມູນເບ້ືອງຕົ້ນທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ທາງດ້ານລະບົບນເິວດ. ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນທາງດ້ານສັງຄົມ ໂດຍ
ຜ່ານການປຶກສາຫາລືແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ໂປ່ງໃສ ແລະ ຈງິໃຈ ກັບຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ ແລະ/ຫືຼ ຜູ້ທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນ
ຖືກນາໍໃຊ້ເພ່ືອສາ້ງບັນດາຄໍາສບັທ່ີຜົນກະທົບແບບສະສມົຄວນຖືກນາໍໃຊ້ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄນຸລກັສະນະ ຫືຼ ອົງປະກອບທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ 

a ຄໍາຫຍ້ໍທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນໃນເບ້ືອງຕົ້ນໂດຍ Beanlands ແລະ Duinker (1983) ເພ່ືອອ້າງເຖິງ “ອົງປະກອບລະບົບນເິວດວທິະຍາທ່ີມີຄນຸຄ່າ.”
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ກ່ອງທີ 3. ຄນຸຄ່າຂອງອົງປະກອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (VECs) ຕໍ່

ໃດ ຈະເປັນກະທູ້ສາໍຄນັຂອງ CIA). ການຊອກຫາຂ້ໍມນູເບ້ືອງຕົນ້ທາງດາ້ນລະບົບນເິວດແມ່ນຖືກນາໍໃຊ້ເພ່ືອກາໍນດົວາ່ຜົນກະທົບສາມາດຖືກສກຶສາ 
ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້ແນວໃດ. VECs ຄວນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງສາທາລະນະຊົນກ່ຽວກບັຄນຸຄ່າທາງດາ້ນສງັຄມົ, ວດັທະນະທໍາ, 
ເສດຖະກິດ ຫືຼ ຄວາມງາມ, ນອກນັນ້ຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານວທິະຍາສາດຂອງຊຸມຊົນຊ່ຽວຊານ (Beanlands ແລະ Duinker 1983). 
ມນັມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີ VECs ຖືກສາ້ງໂດຍໃຊ້ຄາໍນຍິາມທ່ີມຢູ່ີກຽ່ວກບັອງົປະກອບທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົທ່ີມຄີນຸຄ່າ ດັງ່ທ່ີໄດ້ບັນຍາຍຢູ່
ໃນມາດຕະຖານການປະຕບັິດງານ (ຕວົຢ່າງ: ແຫ່ຼງທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງສດັທ່ີສາໍຄນັໃນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 6 ແລະ ມລໍະດກົທາງດາ້ນວດັ 
ທະນະທໍາທ່ີສໍາຄັນໃນມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານ ທີ 7). ສໍາລັບ VECs ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, GN6 ສະ
ໜອງຄໍາແນະນາໍທ່ີຈະແຈງ້ກ່ຽວກັບຄນຸຄ່າຂອງແຫ່ຼງທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງສັດທາງດ້ານທໍາມະຊາດ ແລະ ທ່ີສໍາຄັນ.
 
VECs ມີອິດທິພົນຕໍ່ຂະບວນການ CIA ແນວໃດ?
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, CIA ແມ່ນເບ່ິງໄປໃນອະນາຄົດ. ຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມແມ່ນຖືກກະຕຸ້ນໂດຍຄວາມຈາໍເປັນ 
ທ່ີຕ້ອງເຂ້ົາໃຈສະພາວະຂອງ VECs ເຊ່ິງຄາດວາ່ ຈະເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການປະສົມປະສານລະຫວາ່ງຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາ ແລະ 
ແຮງກດົດນັຈາກທໍາມະຊາດ. ຕວົຢ່າງ, ບັນດາການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທ່ີລຽນເປັນແຖວຈະມຜົີນກະທົບແບບສະສມົຫຼາຍພຽງໃດຕໍກ່ານ 
ແບ່ງແຍກແຫ່ຼງທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງສັດອອກເປັນສ່ວນໆຈນົເກີນກວາ່ລະດັບທ່ີລະບົບນເິວດສາມາດຄົງຕົວໄດ້?

CIA ທ່ີດີເນັນ້ໃສ່ການທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈວາ່ຜົນກະທົບແບບສະສົມຈະກະທົບຄວາມຍືນຍົງ ຫືຼ ຄວາມສາມາດໃນການມີຊີວດິ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕ 
ຂອງ VEC ຫືຼ ບ່ໍ, ດັ່ງທ່ີຊ້ີໃຫ້ເຫັນໂດຍສະພາວະທ່ີຄາດຄະເນຂອງ VEC. ດັ່ງນັນ້, ຄວາມສໍາຄັນຂອງຜົນກະທົບແບບສະສົມແມ່ນຖືກຕັດສິນ 
ໃນເນື້ອໃນຂອງສະພາບຂອງຈດຸທຽບຖານ ຫືຼ ຄວາມຈາໍກດັຂອງການປ່ຽນແປງທ່ີສາມາດຮັບໄດ້, ເຊ່ິງພາຍໃນສະພາວະຂອງ VEC ຖືກພິຈາລະນາ 
ວາ່ສາມາດຮັບໄດ້ ແຕຖ້່າຫາກ ເກນີກວາ່ນັນ້ແມນ່ບ່ໍສາມາດຮັບໄດ.້ ຖ້າຫາກຂອບເຂດດັງ່ກາ່ວບ່ໍໄດຖື້ກກາໍນດົ, ຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງຜົນ 
ກະທົບແບບສະສມົແມ່ນບ່ໍສາມາດກາໍນດົໄດ.້ ຂ້ັນຕອນທີ 5 ໃນພາກທີ 2 ໃຫ້ຄາໍອະທິບາຍທ່ີດກີວາ່ກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍສາໍຄນັຂອງການນຍິາມ 
ຂອບເຂດການປະເມີນຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງຜົນກະທົບແບບສະສົມ ແລະ ການອອກແບບຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງທ່ີມີປະສິດທິຜົນ.

ການນຍິາມຈດຸທຽບຖານສໍາລັບ VECs
ຄວາມສາມາດໃນການຈະເລນີເຕບີໂຕ ຫືຼ ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງ VECs, ບ່ໍວາ່ຈະເປັນທາງດ້ານນເິວດ, ຊີວະນາໆພັນ ຫືຼ ທ່ີກ່ຽວພັນກບັຊຸມຊົນມະນດຸ, 
ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮອງເອົາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສໍາລັບລະບົບນເິວດ, ຊຸມຊົນ ຫືຼ ປະຊາກອນ ທ່ີຈະສືບຕໍ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ 
ອຸດມົສມົບູນ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່. ສິງ່ດັງ່ກ່າວຖືກສະທ້ອນຢູ່ໃນຄາໍນຍິາມຂອງ ການນາໍໃຊ້ຢ່າງຍືນຍົງ ໃນສນົທິສນັຍາວາ່ ດວ້ຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ທາງດາ້ນຊີວະນາໆພັນ: ການນາໍໃຊ້ “ອົງປະກອບ ຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຊີວະນາໆພັນ ໃນວທີິທາງ ແລະ ໃນອດັຕາຄວາມໄວທ່ີບ່ໍນາໍໄປສູກ່ານ 
ຫຸຼດລົງໃນໄລຍະຍາວຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຊີວະນາໆພັນ, ເພາະສະນັນ້ ກໍຍັ່ງຮັກສາຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ 
ອັນຈາໍເປັນ ແລະ ຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.”

ຄວາມສາມາດໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫືຼ ຄວາມຍືນຍົງຂອງ VECs ຂ້ຶນກັບ ທັງແຮງຊຸກດັນທ່ີກະທົບພວກມັນ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ 
ພວກມັນທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ນເິວດ, ຕົວຢ່າງ, ລະດັບທ່ີພວກມັນສາມາດຮັບໄດ້ ແລະ ບ່ໍສາມາດຈດັການກັບການຖືກບາດເຈບັ, ການທໍາຮ້າຍ 
ຫືຼ ເສຍຫາຍ.
 
ການກາໍນດົຈດຸທຽບຖານຂອງສະພາວະ VEC ທ່ີສາມາດຮັບໄດ ້ກຽ່ວຂ້ອງກບັການເກບັຂ້ໍມນູເບ້ືອງຕົນ້ທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ນເິວດ ເຊ່ິງຮັບຮູ້ໄດ້ 
ຈາກ ຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີເປັນວທິະຍາສາດ. ໃນການກາໍນດົດັງ່ກາ່ວ, ຄວນພິຈາລະນາຈດຸຕາ່ງໆທ່ີມກີານປ່ຽນແປງກະທັນຫັນໃນສະພາວະຂອງ VEC, 
ເຊ່ິງການປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆ ໃນຕົວຂັບເຄື່ອນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຫືຼ ສັງຄົມໃດໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອບສະໜອງທ່ີກວ້າງຂວາງ 
ໃນສະພາວະຂອງ VEC (ອີງຕາມ Groffman et al. 2006). ຈດຸບັນທັດຖານດ້ານລະບົບນເິວດສໍາລັບ VECs ທ່ີມີຕົວຕົນ ເຊ່ັນ: ອາກາດ, 
ນໍາ້ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງດນິ ສ່ວນຫຼາຍແມນ່ມຢູ່ີໃນມາດຕະຖານຄນຸນະພາບຂອງລດັຖະບານ ຫືຼ ຢູ່ໃນສິງ່ພິມທາງດາ້ນວທິະຍາສາດຂອງສາກນົ. 
ໃນບາງກລໍະນ,ີ ຈດຸທຽບຖານຖືກກໍານດົຈາກເອກະສານມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານ ແລະ ບົດແນະນາໍ (ຕວົຢ່າງເຊ່ັນ: ຈດຸທຽບຖານກ່ຽວກບັແຫ່ຼງ 
ທ່ີຢູ່ອາໄສ ທ່ີສໍາຄັນກ່ຽວພັນກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນໃນ GN6). ກະລນຸາເບ່ິງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 1 ສໍາລັບຕົວຢ່າງຂອງ
ຕົວຊ້ີບອກຂອງຜົນກະທົບແບບສະສົມທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານຂອງ IFC.
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“ກດິຈະກໍາອື່ນ່ໆຂອງມະນດຸ” ທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນ CIA ແມນ່ບັນດາກດິຈະກາໍທ່ີ (a) ຈະເກດີຂ້ຶນໃນ 
ອະນາຄດົ, ຫືຼ, ເກດີຂ້ຶນຢູ່ແລວ້, ມອິີດທິພົນຢ່າງຕໍເ່ນື່ອງຕໍສ່ິງ່ແວດລອ້ມໃນອະນາຄດົ, ແລະ (b) ຄາດຄະເນວາ່ 
ຈະມປີະຕກິລິິຍາກບັ VECs ທ່ີຄກືນັໃນອະນາຄດົ ຄ ື ກນັກບັການພັດທະນາພາຍໄຕ້ການປະເມນີ. CIA 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນການລວບລວມການວິເຄາະໃນ ESIA ເນື່ອງຈາກວ່າຂອບເຂດຂອງການປະເມີນຜົນ 
ກະທົບສວ່ນຫຼາຍແມນ່ກວາ້ງກວາ່ຢູ່ໃນ ESIA ຂອງໂຄງການ “ໂດຍທ່ົວໄປ”, ແລະ ການມປີະຕກິລິິຍາລະຫວາ່ງ
ກດິຈະກາໍຂອງມະນດຸ ແລະ VECs ເພ່ີມຂ້ຶນໃນຈາໍນວນ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນ.

CIA ຫືຼ RCIA11 ທ່ີເລີ່ມຈາກໂຄງການ ມີ 6 ຈດຸປະສົງ:

1. ປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ ຂອງການພັດທະນາທ່ີຖືກນໍາສະເໜີໃນ 
ຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່, ໃນເນື້ອໃນຂອງຜົນກະທົບທ່ີອາດເປັນໄປໄດ້ຈາກການພັດທະນາອື່ນໆ ແລະ 
ຕົວຂັບເຄື່ອນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ຕົວຂັບເຄື່ອນພາຍນອກທາງສັງຄົມ ຂອງ 
VEC ທ່ີຖືກເລືອກ.

2. ຢ້ັງຢນືວາ່ຜົນກະທົບແບບສະສມົ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມຂອງການພັດ 
ທະນາທ່ີຖືກສະເໜຈີະບ່ໍເກີນຂອບເຂດທ່ີຈະເປັນການປານປີານອມຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງ ຫືຼ ຄວາມສາມາດ 
ໃນການມີຊີວດິ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ VECs ທ່ີຖືກເລືອກ.

3. ຢ້ັງຢືນວ່າຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການພັດທະນາທ່ີຖືກສະເໜີ ບ່ໍໄດ້ຖືກຈໍາກັດໂດຍ 
ຜົນກະທົບແບບສະສົມທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.  

4. ສະໜບັສະໜນູການພັດທະນາການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ ສາໍລັບການຕດັສນິໃຈ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບ 
ແບບສະສມົໃນລະດບັພູມພີາກທ່ີເໝາະສມົ (ຕວົຢ່າງເຊ່ັນ: ເຂດອາກາດ, ການເກບັກກັນໍາ້ຈາກແມນ່ໍາ້, 
ຕົວເມືອງ, ພູມສັນຖານພາກພ້ືນ).

5. ຮັບປະກັນວາ່ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຜົນກະທົບແບບສະສົມຂອງການ 
ພັດທະນາທ່ີຖືກສະເໜໄີດ້ຮັບການກໍານດົ, ບັນທຶກ ແລະ ແກ້ໄຂ.

6. ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຊ່ືສຽງທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນໄດ້.

ການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົຄວນນາໍໃຊ້ຂ້ໍມນູຈາກຫຼາຍແຫ່ຼງ ລວມທັງບົດສກຶສາ, ແຜນງານ ແລະ/ ຫືຼ 
ເອກະສານວາງແຜນກຽ່ວກບັສິງ່ແວດລອ້ມ, ສງັຄມົ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທັງຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ຂອງປະເທດ; 
ການປະເມີນທາງດ້ານຍຸດທະສາດ, ຂະແໜງການ ແລະ ພາກພ້ືນ; ການປະເມີນຜົນກະທົບໂຄງການ, 
ການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົ ແລະ ບົດສກຶສາໃນເປ້ົາໝາຍກ່ຽວກບັບັນຫາສະເພາະໃດໜຶງ່. 

1.3 CIA ຄວນໄດ້ຮັບການດຳເນນີພາຍໄຕ້ສະພາວະໃດ?

ການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົແມນ່ມຄີວາມເໝາະສມົ ເມືອ່ໃດກໍຕ່າມທ່ີມຄີວາມເປັນ 
ຫ່ວງວາ່ໂຄງການ ຫືຼ ກດິຈະກາໍໃດໜຶງ່ທ່ີກາໍລັງຖືກພິຈາລະນາອາດຈະປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກຜົ່ນກະທົບແບບ 
ສະສມົຕໍໜ່ຶງ່ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ VECs.

ຄວາມເປັນຫ່ວງນີ້ອາດຈະເກດີຂ້ຶນມາກອ່ນ ຫືຼ ເປັນຜົນມາຈາກຜົນກະທົບແບບສະສມົທ່ີອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງ
ການພັດທະນາ ແລະ ໂຄງການ ຫືຼ ກດິຈະກາໍອື່ນໆ, ກດິຈະກໍາຂອງມະນດຸ, ຫືຼ ປັດໄຈທ່ີເກດີຈາກພາຍນອກ 
(ຕວົຢ່າງ ຕວົຂັບເຄື່ອນທາງທໍາມະຊາດ). ນອກນັນ້, CIA ຍັງມຄີວາມເໝາະສມົເມື່ອໃດກໍຕ່າມທ່ີການພັດ
ທະນາ ຖືກຄາດຄະເນວາ່ຈະມຜົີນກະທົບທ່ີມຄີວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັ ຫືຼ ຜົນກະທົບທ່ີບ່ໍສາມາດແກ້ຄນືໄດ້ 
ຕໍ່ສະພາວະໃນອະນາຄົດຂອງໜຶງ່ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າ VECs, ເຊ່ິງສິ່ງນັ້ນກໍຖືກກະທົບ ຫືຼ ຈະຖືກກະທົບ 

11 CIAs ທ່ີລັດຖະບານນາໍພາການປະຕິບັດອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກຈດຸປະສົງ ແລະ ການສຸມໃສ່ ຂອງສິ່ງເຫ່ົຼານີ້ ໃນການຮັບປະກັນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ
ໃນອະນາຄົດຂອງ VECs.
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ໂດຍການພັດທະນາອື່ນໆ. ການພັດທະນາອື່ນໆອາດຈະມມີາກ່ອນແລ້ວຄາດເດາົໄດ້ຢ່າງສມົເຫດສມົຜົນ, ຫືຼ 
ເປັນການປະສມົປະສານຂອງການພັດທະນາທ່ີມມີາກ່ອນແລ້ວ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງສມົເຫດສມົຜົນ. ໃນ
ສະຖານະການທ່ີມກີານພັດທະນາປະເພດດຽວກນັເປັນຊຸດເກດີຂ້ຶນ, ຫືຼ ມຢູ່ີໃນແຜນ, ຄວາມຕ້ອງການສາໍລັບ 
CIA ອາດຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈງ້.12 ຕົວຢ່າງ:

• ເມື່ອມຫຼີາຍການພັດທະນາກຽ່ວກບັການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ທ່ີເກດີຂ້ຶນເປັນຊຸດໃນຂອບເຂດເນື້ອທ່ີໃດໜຶງ່ ເຊ່ິງ
ການພັດທະນາເຫ່ົຼານັນ້ຈະມຜົີນກະທົບຕໍ ່VECs ອນັດຽວກນັ (ບາງເທ່ືອອາດຈະແມນ່ແຫ່ຼງນໍາ້ປົກກະຕ,ິ 
ພົນລະເມອືງສດັປ່າ, ສຂຸະພາບຊຸມຊົນ, ການສນູເສຍການເຂ້ົາເຖິງຊັບສນິຂອງຊຸມຊົນ, ຫືຼ ການຄອບ 
ຄອງການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຫຼາຍຕອນ);

• ເມື່ອມຫຼີາຍການພັດທະນາທາງດ້ານພະລງັງານໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົເກດີຂ້ຶນຕດິຕໍກ່ນັເປັນກຸມ່ພາຍໃນແມ່ນໍາ້ 
ຫືຼ ອ່າງໂຕງ່ນໍາ້ດຽວກນັ ເຊ່ິງມຜົີນກະທົບແບບສະສມົຄກືນັຕໍພື່ດ ແລະ ສດັ, ຕໍກ່ານມນີໍາ້ ແລະ ຄນຸນະພາບ 
ຂອງສາຍນໍາ້ຢູ່ເບ້ືອງລຸມ່, ຕໍກ່ານເຄື່ອນທ່ີຂອງຕະກອນໃນອາ່ງໂຕງ່, ຕໍກ່ານເດນີເຮືອ, ຕໍຊີ່ວດິການເປັນຢູ່
ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ຫືຼ ຕໍ່ການນາໍໃຊ້ທ່ີດິນໃກ້ຄຽງ ຍ້ອນການເຂ້ົາເຖິງພ້ືນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນຈາກຖະໜນົທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງ; ຫືຼ  

• ເມື່ອມີຫຼາຍການພັດທະນາທາງດ້ານກະສິກໍາເກີດຂ້ຶນຕິດຕໍ່ກັນເປັນກຸ່ມ ຈະມີຜົນກະທົບແບບສະສົມ 
ຕໍຮ່ບູແບບການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ, ມຜົີນກະທົບແບບສະສມົຕໍກ່ານມນີໍາ້ໃນສາຍນໍາ້ຢູ່ຕອນລຸມ່ (ຈາກການທ່ີຖືກ
ດດູອອກໄປນາໍໃຊ້ສາໍລບັຮັບໃຊ້ວຽກງານຊົນລະປະທານ), ຕໍຄ່ນຸນະພາບຂອງນໍາ້ໃນສາຍນໍາ້ຕອນລຸມ່, ຫືຼ 
ຕໍຊີ່ວດິການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ. 

CIA ທ່ີດີແມ່ນບ່ໍຈາໍກັດພຽງແຕ່ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາປະເພດດຽວກັນ. ຕົວຢ່າງ, 
ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ມີ CIA ເມື່ອມີການພັດທະນາ ການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ ທ່ີກ່ຽວພັນກັບການເຂ້ົາ ເຖິງທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ 
ຈາກການກໍສ່າ້ງຖະໜນົທ່ີຈະນາໍມາເຊ່ິງຫຼາຍໆການພັດທະນາເພ່ີມຂ້ຶນ (ບາງເທ່ືອອາດຈະກຽ່ວພັນກບັບັນ 
ດາການພັດທະນາໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າ, ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍາ້ຕົກ, ກະສິກໍາ ຫືຼ ກິດຈະກໍາ 
ອື່ນໆທ່ີມີເນື້ອທ່ີຕິດກັນ, ສິ່ງທັງໝດົເຫ່ົຼານີ້ອາດຈະກະທົບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ສັດປ່າ ຫືຼ ການມີນໍາ້ ແລະ 
ຄນຸນະພາບຂອງນໍາ້).

ໃນບາງກລໍະນ,ີ ອາດຈະຕ້ອງການ CIA ເພ່ືອປະເມນີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບຂອງຫຼາຍໂຄງການໃໝ,່ 
ກດິຈະກາໍໃໝ ່ຫືຼ ການກະທໍາໃໝ ່ທ່ີພວມຖືກພັດທະນາ ຫືຼ ມຢູ່ີໃນແຜນ. ໃນສະຖານະການອື່ນ, CIA ຂອງການ
ພັດທະນາໃໝອ່ນັດຽວໃດໜຶງ່ອາດຈະເໝາະສມົ ເມື່ອມນັເກດີຂ້ຶນໃນພ້ືນທ່ີ ທ່ີມຄີວາມເປັນຫ່ວງກຽ່ວກບັຜົນກະ
ທົບແບບສະສມົ — ຄວາມເປັນຫ່ວງທ່ີອາດຈະຖືກບັນທຶກຢ່າງລະອຽດ ຫືຼ ຖືກກາໍນດົໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລື 
ກບັຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງອືນ່ໆທ່ີຖືກກະທົບ. ໃນບາງສະຖານະການ, ອງົປະກອບແຕກຕາ່ງຫຼາຍຢ່າງ
ຂອງການພັດທະນາດຽວກນັ13 ແມນ່ຖືກປະເມນີແຍກ ໃນ ESIAs, ແລະ ຜົນກະທົບແບບສະສມົຈາກບັນດາອງົປະ
ກອບເຫ່ົຼານີ ້ຄວນຕ້ອງໄດ້ມ ີCIA. ຈດຸສາໍຄນັໃນການຕດັສນິຄວາມຕ້ອງການ CIA ແມ່ນໜຶງ່ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ VECs 
ຈະຖືກຜົນກະທົບແບບສະສມົໂດຍຫຼາຍການພັດທະນາແຕກຕາ່ງກນັ, ຈະແມ່ນການພັດທະນາໃດກແໍລວ້ແຕ.່

ນອກນັນ້, ຜົນກະທົບແບບສະສົມຍັງອາດຈະຖືກກໍານດົ ແລະ ຮັບຮູ້ ໃນຂະບວນການຂອງ ESIA, ແລະ 
ມາດຕະການທ່ີຖືກສະເໜເີພ່ືອການຄຸ້ມຄອງການປະກອບສ່ວນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນຂອງໂຄງການໃດໜຶງ່ສາມາດ 
ຖືກຄອບຄມຸໄດດ້ວ້ຍ ESMS ຂອງໂຄງການ. ສວ່ນຫຼາຍແລວ້ມກັຈະເປັນເຊ່ັນນີ້ເມື່ອເຮັດວຽກກຽ່ວກບັບົດ

12 ຜົນກະທົບແບບສະສມົອາດເກດີຂ້ຶນ (a) ເມືອ່ມ ີ“ຄວາມແອອດັທາງດ້ານເນືອ້ທ່ີ” ອນັເປັນຜົນເນືອ່ງມາຈາກຜົນກະທົບທ່ີຊ້ໍາຊ້ອນກນັຈາກຫຼາຍໆການ ກະທໍາຕໍ່ 
VEC ທ່ີຄກືນັໃນເນື້ອທ່ີໃດໜຶງ່ທ່ີຈາໍກດັ, (ຕວົຢ່າງ, ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງລະດບັສຽງບົນແຊວໃນຊຸມຊົນຈາກການພັດທະນາທາງດ້ານອດຸສາຫະກໍາ, 
ຖະໜນົທ່ີມຢູ່ີ, ແລະ ທາງຫຼວງໃໝ;່ ຫືຼ ການກະແຈກກະຈາຍຂອງພູມສນັຖານ ທ່ີເປັນຍ້ອນການຕດິຕັງ້ສາຍສົງ່ຫຼາຍສາຍຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີດຽວກນັ) ຫືຼ (b) ເມື່ອມີ 
“ຄວາມແອອດັດາ້ນເວລາ  (temporal crowding)” ເຊ່ິງເປັນຜົນກະທົບຕໍ ່VEC ຈາກຫຼາຍໆການກະທໍາ ທ່ີເກດີຂ້ຶນໃນໄລຍະເວລາທ່ີສັນ້ກວາ່ ທ່ີ 
VEC ຕອ້ງການ ເພ່ືອ ຟ້ືນຄນືສະພາບ (ຕວົຢ່າງ, ສຂຸະພາບທ່ີບົກພ່ອງຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາໃນແມນ່ໍາ້ຕອນລຸມ່ ເມື່ອຕອ້ງພົບກບັໂຮງງານ 
ພະລງັງານນໍາ້ ຫຼາຍໆແຫ່ງ).

13 ລວມທັງສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງອື່ນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ເຊ່ັນ ຖະໜນົຫົນທາງ, ທ່າເຮືອ, ທາງລົດໄຟ, ຂົວ ຫືຼ ສະຖານ ີ
ເດີນທາງຕ່າງໆ.



ການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບແບບສະສົມແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງຈິງ່ມີຄວາມຈາໍເປັນ?  |  25   

ສກຶສາທ່ີດກີຽ່ວກບັເຂດອາກາດ, ສນັນໍາ້, ພູມສນັຖານທາງທະເລ ແລະ ພູມສນັຖານອື່ນ, ຫືຼ ກບັບັນຫາຕາ່ງໆ 
ຂອງໂລກທ່ີຖືກຮັບຮູຢ່້າງກວາ້ງຂວາງ ເຊ່ັນ ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ. ຕວົຢ່າງ, ວທີິການໃນການປະເມນີ 
ການປະກອບສ່ວນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນຕໍ່ການເສື່ອມລົງຂອງເຂດອາກາດຈາກການປ່ອຍອອກຂອງໂຮງງານສ້າງ
ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງເປັນຢ່າງດີໃນຊຸມຊົນວທິະຍາສາດ ແລະ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ 
ອງົປະກອບເຊ່ືອມສານຂອງຂະບວນການ ESIA ທ່ີດ.ີ ຄາ້ຍຄກືນັນັນ້, ການຕດັສນິການປ່ອຍອາຍແກດສ 
ຈາກເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເຫ່ົຼານັນ້ ພາຍໃຕ້ສະພາບການຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ແມ່ນການປະຕບັິດຂອງໂລກທ່ີຖືກຮັບຮູເ້ປັນຢ່າງດ.ີ ໃນສອງກລໍະນນີີ້ບ່ໍມກີລໍະນໃີດທ່ີຕອ້ງການຂະບວນການ 
CIA ແຍກຕ່າງຫາກ; ການຮວມເອາົມາດຕະການການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄມຸ ມນົລະພິດທ່ີມມີາດຕະຖານ 
ເຊ່ິງເປັນອົງປະກອບເຊ່ືອມສານຂອງ ESMS ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນພຽງພໍ.

1.4 ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຂອງ CIA ມີຫຍັງແດ່?

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງ CIA ທ່ີດີ ສາມາດສະຫຸຼບໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້ (ພາກທີ 2 ມີລາຍລະອຽດ ເພ່ີມເຕີມ)

• ການກໍານດົ VECs ທັງໝົດົ ທ່ີອາດຈະຖືກກະທົບຈາກການພັດທະນາພາຍໃຕ້ການປະເມີນ.
• ໂດຍມີການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ມີການຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບ VECs ທ່ີຖືກ 

ເລືອກກ່ຽວກັບຈດຸສຸມຂອງການປະເມີນ.
• ການກໍານດົບັນດາການພັດທະນາອື່ນໆທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ທ່ີຄາດຄະເນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ/ ຫືຼ 

ມີຢູ່ໃນແຜນ ແລະ ທ່ີອາດເປັນໄປໄດ້14, ດັ່ງດຽວກັນກັບຕົວຂັບເຄື່ອນທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມທໍາ 
ມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມພາຍນອກທ່ີອາດຈະກະທົບ VECs ທ່ີຖືກເລືອກ. 

• ການປະເມນີ ແລະ/ ຫືຼ ການປະມານສະພາວະໃນອະນາຄດົຂອງ VECs ທ່ີຖືກເລອືກ, ອນັເປັນຜົນເນືອ່ງມາຈາກ 
ຜົນກະທົບແບບສະສມົ ທ່ີຄາດຄະເນວາ່ຈະເກດີຈາກການພັດທະນາ, ເມື່ອມກີານປະສມົປະສານກບັຜົນກະ
ທົບອ່ືນໆ ຈາກບັນດາການພັດທະນາທ່ີຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ພ້ອມທັງຜົນກະທົບຈາກ
ຕົວຂັບເຄື່ອນທາງດ້ານ ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມພາຍນອກ.

• ການປະເມນີຜົນຂອງສະພາວະໃນອະນາຄດົຂອງ VECs ທຽບກບັຂອບເຂດຂອງສະພາວະ VEC 
ທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ຖືກປະມານ ຫືຼ ທຽບກັບເກນມາດຖານທ່ີໃກ້ຄຽງກັນ. 

• ການຫີຼກລຽ່ງ ຫືຼ ການຈາໍກດັໃຫ້ເກດີຂ້ຶນໜອ້ຍທ່ີສດຸ, ໂດຍສອດຄອ່ງກບັການຈດັລະບົບຕາມລາໍດບັ ເພ່ືອ 
ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາຕໍ ່VECs ສາໍລບັໄລຍະຂອງການພັດທະນາ ຫືຼ ດນົເທ່ົາທ່ີ 
ຜົນກະທົບຍັງມຢູ່ີ. 

• ການຕດິຕາມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍຄ່ວາມສາມາດໃນການມຊີີວດິ ແລະ ຈະເລນີເຕບີໂຕ ຫືຼ ຄວາມຍືນຍົງ 
ຂອງ VEC ໃນໄລຍະເວລາຂອງການພັດທະນາ ຫືຼ ຜົນກະທົບຂອງມນັ ຂ້ຶນກບັວາ່ສິງ່ໃດຄງົຕວົຢູ່ດນົກວາ່.15 

• ການສະໜອງຂ້ໍມນູການຕດິຕາມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັໂຄງການໃຫ້ແກລ່ດັຖະບານ ແລະ ຜູ້ທ່ີມສີວ່ນຮ່ວມອື່ນໆ 
ສາໍລບັໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ, ແລະ ການສະໜບັສະໜນູທາງດ້ານອປຸະກອນສາໍລບັການພັດທະນາ 
ຂອງການຕດິຕາມແບບຮ່ວມມກືບັລະດບັພາກພ້ືນ ແລະ ການລິເລີ່ມການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນ. 

• ການມສີວ່ນຮ່ວມຢ່າງຕໍເ່ນືອ່ງຂອງຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບໃນຂະບວນການຂອງການຕດັສນິໃຈ, ການຄດັເລອືກ 
VEC, ການກາໍນດົຜົນກະທົບ ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນ, ແລະ ການຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ. 

ເນື່ອງຈາກວາ່ຜົນກະທົບແບບສະສມົ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກຜົນກະທົບທ່ີເປັນລໍາດບັ, 
ເພ່ີມຂ້ຶນ ແລະ/ຫືຼ ປະສມົປະສານ16 ຂອງຫຼາຍໆການພັດທະນາ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປ້ອງກນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ 

14 ດັງ່ທ່ີໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນຫຼາຍໆແຫ່ຼງຂ້ໍມນູ ເຊ່ັນ ລາຍການໂຄງການຂອງຂະແໜງການ, ແຜນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ແຜນຄຸມ້ຄອງ 
ອ່າງໂຕ່ງນໍາ້ ແລະ ອື່ນໆ.

15 ການພົວພັນກັບລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ 3 ຄວນຖືກລວມເຂ້ົາໃນການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
16 ຜົນກະທົບແບບປະສມົປະສານສາມາດເປັນສິງ່ເພ່ີມເຕມີ (ຕວົຢ່າງ, ເທ່ົາກບັຜົນລວມຂອງຜົນກະທົບແຕ່ລະຢ່າງລວມເຂ້ົາກນັ), ການລວມກນັ (ຕວົຢ່າງ, 

ຜົນກະທົບທັງໝດົແມນ່ຫຼາຍກວາ່ຜົນລວມຂອງຜົນກະທົບແຕລ່ະຢ່າງລວມເຂ້ົາກນັ), ຫືຼ ຂັດກນັ (ຕວົຢ່າງ, ຜົນກະທົບແຕລ່ະຢ່າງລດົຜົນກະທົບເຊ່ິງກນັ 
ແລະກນັ).



26  |  ຄູ່ມືກ່ຽວກັບບົດຮຽນທ່ີດີໃນການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບແບບສະສົມ

ແມນ່ມຮ່ີວມກນັລະຫວາ່ງຫຼາຍໆການພັດທະນາ. ເນືອ່ງຈາກວາ່ສວ່ນຫຼາຍແລວ້ ສິງ່ດັງ່ກາ່ວແມນ່ນອກເໜອືຈາກ 
ຄວາມສາມາດຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶງ່ພຽງຝ່າຍດຽວ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດມາດຕະການທັງໝດົທ່ີຈາໍເປັນ 
ເພ່ືອລຶບລ້າງຜົນກະທົບແບບສະສົມ, ສິ່ງທ່ີຄວນຕ້ອງການແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ. ລັດຖະບານ 
ສາມາດມີບົດບາດທ່ີສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ໂດຍການສະໜອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອບວຽກງານທ່ີເອື້ອອໍານວຍລະບຽບການທ່ີເປັນແນວທາງ 
ແລະ ສະໜບັສະໜນູການກໍານດົ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຜົນກະທົບແບບສະສົມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຢ່າງເໝາະສົມ 
(ກະລນຸາເບ່ິງກ່ອງທີ 4).

ກ່ອງທີ 4. ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍາ້ຕົກ ໂດຍບ່ໍມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຈາກລັດຖະບານສໍາລັບ CIA

ໃນກໍລະນໜີຶງ່, ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍາ້ຕົກ ຈາໍນວນ 37 ໂຄງການ (2 ໂຄງການແມ່ນມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ, 9 ໂຄງການກໍາລັງຖືກກໍ່ສ້າງ ແລະ 
26 ໂຄງການກາໍລັງຖືກສະເໜ)ີ ຈະເກດີຂ້ຶນໃນອ່າງໂຕງ່ຂອງແມນ່ໍາ້ສາຍດຽວ ເຊ່ິງຢູ່ໃນປະເທດເຈົາ້ພາບ ບ່ໍມລີະບຽບການທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ມ ີCIA. 
IFC ສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຈາກສອງສະຖາບັນ ເຊ່ິງແມ່ນຜູ້ທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫຼາຍໆໂຄງການ: ບາງໂຄງການມີທ່ີຕັ້ງໃກ້ກັນ ແລະ 
ບາງໂຄງການແມ່ນຕັ້ງ ຢູ່ໃນພາກສ່ວນອື່ນຂອງອ່າງໂຕ່ງ. ເຖິງແມ່ນວາ່ຈະບ່ໍມີລະບຽບການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບCIA, IFC ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຜູ້ພັດທະ
ນາໂຄງການເພ່ືອສ້າງ CIA ແບບມີການຮ່ວມມື ແລະ ແຜນງານຕິດຕາມຜົນກະທົບ ແບບມີການປະສານງານ, ເຊ່ິງໄດ້ຖືກຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ
ຜ່ານຄະນະຊ້ີນາໍ ເຊ່ິງປະກອບດ້ວຍບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ອົງກອນຂອງລັດຖະບານ. CIA ບ່ໍໄດ້ຈາໍກັດພຽງແຕ່ໂຄງການສະເພາະຂອງສອງຜູ້ພັດ
ທະນາໂຄງການ ແຕ່ມັນໄດ້ວາງແນວທາງໃຫ້ແກ່ໂຄງການອື່ນໆຢູ່ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງນໍາ້ອັນດຽວກັນ. CIA ໄດ້ພົບວາ່ຖ້າປາສະຈາກການຄຸ້ມຄອງມີ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທ່ີຈະມີຜົນກະທົບແບບສະສົມທ່ີຫຼາຍ ຕໍ່ລະບົບການໄຫຼຂອງນໍາ້, ຄນຸນະພາບຂອງນໍາ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທາງນໍາ້.

ນອກຈາກນັ້ນ, IFC ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ IBRD ເພ່ືອສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ປະເທດເຈົ້າພາບກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງ ຜົນກະທົບແບບສະສົມ. 
ກອງປະຊຸມໄດ້ຈດັຂ້ຶນ ເຊ່ິງໄດ້ມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຂຸ້ນຂ້ຽວຂອງການພັດທະນາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ CIA ກັບບັນດາຜູ້ຕາງໜາ້
ຈາກພາກສ່ວນລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ມີການຕົກລົງເປັນເອກະພາບວາ່ຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ CIA ຢ່າງເປັນທາງການ; 
ມີຄວາມຕ້ອງການອັນຈາໍເປັນຢ່າງຈະແຈງ້ສໍາລັບການວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງອ່າງເກັບນໍາ້; ແລະ ຍັງມີເວລາໃນການປະຕິບັດ CIA ໃຫ້ມີປະສິດ 
ທິຜົນ. ນອກຈາກນັນ້, ໄດ້ມີການນາໍສະເໜວີາ່ເມື່ອມີການວາງແຜນໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ້າຂະໜາດນອ້ຍຫຼາຍໂຄງການ (ເຊ່ິງແຕ່ລະໂຄງການບ່ໍ
ຕອ້ງການໃຫ້ມ ີESIA), CIA ສໍາລບັໂຄງການເປັນກຸມ່ທັງໝດົ ໂດຍລວມແມ່ນທາງເລອືກໜຶງ່ທ່ີເໝາະສມົ ເມື່ອທຽບກບັການປະເມນີຜົນກະທົບ 
ໂຄງການສະເພາະໃດໜຶງ່.
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ໃນໄລຍະຫຼາຍປຜ່ີານມາ, ທະນາຄານໂລກໄດພັ້ດທະນາເອກະສານ ແລະ ເຄື່ອງມເືພ່ືອເປັນແນວທາງສາໍລບັ 
ລດັຖະບານໃນການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດວທີິການທາງຍດຸທະສາດໃນທ່ົວປະເທດ ຫືຼ ທ່ົວຂະແໜງການ 
ຕໍກ່ານຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ສິງ່ເຫ່ົຼານີຖື້ກອະທິບາຍ ແລະ ນຍິາມ ໃນນະໂຍບາຍການດາໍເນນີງານ 
4.01 17 (ກະລນຸາເບ່ິງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A ຂອງນະໂຍບາຍການດາໍເນນີງານ 4.01 ສໍາລບັຄາໍນຍິາມຕາ່ງໆ) 
18 ແລະ ໃນເອກະສານສິງ່ພິມຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດລອ້ມແບບເປັນຍດຸທະສາດ19 ແລະ ການ 
ວເິຄາະຜົນກະທົບທາງດ້ານຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ສງັຄມົ.20 ສິງ່ເຫ່ົຼານີແ້ມ່ນແຫ່ຼງຂ້ໍມນູທ່ີມຄ່ີາຫາອນັປຽບບ່ໍໄດ້ 
ແລະ ເປັນການປະຕບັິດທ່ີດສີາໍລບັການສາ້ງສິງ່ແວດລອ້ມທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ເອືອ້ອາໍນວຍຕໍກ່ານສາ້ງລະບຽບການ.

1.5 CIA ຄ້າຍຄື ຫືຼ ແຕກຕ່າງຈາກເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມແນວໃດ?

CIA ແມ່ນໜຶງ່ໃນຫຼາຍໆເຄື່ອງມືເພ່ືອພິຈາລະນາ ເຊ່ິງເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງຂະບວນການໂດຍລວມຂອງ 
ການປະເມນີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ດັງ່ທ່ີສະເໜໃີນຕາຕະລາງທີ 
1, ເຄື່ອງມເືຫ່ົຼານີ້ໄດ້ຖືກພັດທະນາເພ່ືອປ້ອນຂ້ໍມນູໃຫ້ແກຂ່ະບວນການຕດັສນິໃຈໃນການພັດທະນາໂຄງການ 
ຕ່າງໆ ແລະ/ ຫືຼ ສະພາບການຂອງການວາງແຜນຂະແໜງການໃດໜຶງ່.

17 ກະລນຸາເບ່ິງ http://siteresources.worldbank.org/INTFORESTS/Resources/OP401.pdf ແລະ http://web.
worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,contentMDK:20064724~pagePK:220503~ 
piPK:220476~theSitePK:228717~isCURL:Y~isCURL:Y~isCURL:Y~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html.

18 ກະລນຸາເບ່ິງ  http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,contentMDK:20066691~page 
PK:220503~piPK:220476~theSitePK:228717~isCURL:Y~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html. 

19 ກະລນຸາເບ່ິງ: ທະນາຄານໂລກ, 2011, “ການປະເມນີສິງ່ແວດລ້ອມແບບຍດຸທະສາດໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕຮິບູຂະແໜງການ,”  http://
siteresources.worldbank.org/ENVIRONMENT/Resources/244380-1236266590146/Policy_SEA_WB.pdf, : 
ທະນາຄານໂລກ, 2011, “ການປະເມນີສິງ່ແວດລ້ອມແບບຍດຸທະສາດໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕຮິບູຂະແໜງການ,”http://siteresources.
worldbank.org/INTRANETENVIRONMENT/1705772-1210788188539/21819527/SEA_FOR_POLICIES.pdf. 

20 ກະລນຸາເບ່ິງ http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPSIA/0,,contentMDK:21717714~menu 
PK:6145452~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:490130~isCURL:Y~isCURL:Y~ 
isCURL:Y~isCURL:Y,00.html.

21 ກະລນຸາເບ່ິງ ເອກະສານທະນາຄານໂລກ, OP 4.01, footnotes 11 ແລະ 12

ຕາຕະລາງທີ  1. ເຄ່ືອງມືສຳລັບການປະເມີນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ການປະເມີນ
ຜົນກະທົບ
ທາງດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ
(ESIA)

• ນຳໃຊ້ໃນຜົນກະທົບທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ຂອງບົດສະເໜກີານພັດທະນາສະ ເພາະໃດໜຶງ່
• ປະຕິບັດຢູ່ໃນກອບຂອງບົດສະເໜກີານພັດທະນາທ່ີຖືກກຳນດົເປັນຢ່າງດີ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຂອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ 

ການປະຕິບັດ ຂອງທາງເລືອກຕ່າງໆ ຂອງການພັດທະນາທ່ີເປັນທ່ີຮັບຮູ້
• ອາດຈະລວມທັງການປະເມີນການປະກອບສ່ວນຂອງໂຄງການຕໍ່ຜົນກະທົບແບບສະສົມທ່ີເປັນທ່ີຮັບຮູ້ກັນດີ ແລະ 

ນຳສະເໜມີາດຕະການການຫຸຼດ ຜ່ອນຜົນກະທົບທ່ີມີມາດຕະຖານ (ຕົວຢ່າງ: ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, 
ມົນລະພິດໃນເຂດອາກາດ, ການຫຸຼດລົງຂອງຄັງປາທຳມະຊາດ)

ການປະເມີນ
ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແບບຍຸດທະສາດ 
(SEA) 

• ກ່ຽວພັນກັບຜົນກະທົບທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນຈາກນະໂຍບາຍ, ແຜນ ຫືຼ ແຜນງານຂອງລັດຖະບານ ຫືຼ ທ່ົວຂະແໜງການ  
• ຄາດຄະເນວາ່ເຄື່ອງມືຕ່າງໆເຊ່ັນ ນະໂຍບາຍ ທ່ີບ່ໍໄດ້ຕິດພັນ ກັບການພັດທະນາທາງກາຍະພາກ 

ສະເພາະໃດໜຶງ່ອາດຈະສົ່ງ  ຜົນກະທົບຫຼາຍຢ່າງໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີ ທ່ີແຕກຕ່າງກັນ

ການປະເມີນຜົນກະທົບ
ລະດັບພາກພ້ືນ ຫືຼ ລະດັບ
ຂະແໜງການ

• ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງ ການພັດທະນາທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນໃນ ອະນາຄົດຢູ່ພູມສັນຖານໃນລະດັບພາກພ້ືນ ຫືຼ ຂະແໜງການ 
ຫືຼ ອຸດສາຫະກຳ ໂດຍລວມ (ບາງຄັ້ງ ກໍເອີ້ນວາ່ SEA ຂອງລະດັບພາກພ້ືນ ຫືຼ ລະດັບຂະແໜງການ)

ການປະເມີນ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງ
ຜົນກະທົບແບບ
ສະສົມ (CIA)

• ປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານລະບົບນເິວດ ແລະ ສັງຄົມທ່ີກຳນດົສະຖາ ນະພາບຂອງອົງປະກອບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ (VECs)

• ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກີານພິຈາລະນາໂຄງການ ໃນອະດດີ, ປະຈບັຸນ ແລະ ອະນາຄດົ ແລະ ຕວົຂັບເຄືອ່ນທາງທຳມະຊາດທ່ີກະທົບ
ໂຄງການເຫ່ົຼານັນ້ 

• ການປະເມີນທ່ີສະທ້ອນເຖິງສະພາບການທາງດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ເວລາ ເຊ່ິງຜົນກະທົບຕ່າງໆມີການຮວມຕົວ ແລະ 
ມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ກັນ (ຕົວຢ່າງ ເຂດອາກາດ, ການເກັບກັກນຳ້, ເມືອງ, ພູມສັນຖານ) 
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ຕາ່ງຈາກອງົກອນຂອງລດັຖະບານ, ຜູ້ພັດທະນາຈາກຂະແໜງເອກະຊົນ ແລະ ຜູ້ທ່ີສະໜບັສະໜນູໂຄງການ 
ບ່ໍສາມາດຄວບຄມຸການກະທໍາຕ່າງໆຂອງຜູ້ພັດທະນາອື່ນໆ ທ່ີມີຜົນກະທົບຕໍ່ VECs ທ່ີຄ້າຍຄືກັນ, ແລະ 
ດັ່ງນັ້ນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜອ້ຍທ່ີຈະມີແຮງຊຸກດັນໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງຕໍ່ການກະທໍາທ່ີເປັນການ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບໃດໆໂດຍພາກສ່ວນທີ 3. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອປະເຊີນໜາ້ກັບຜົນກະທົບແບບ 
ສະສົມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ, ຜູ້ພັດທະນາຈາກຂະແໜງເອກະຊົນ ແລະ ຜູ້ທ່ີສະໜບັສະໜູນໂຄງການ 
ອາດຈະມສີວ່ນຮ່ວມໃນຂະບວນການ RCIA ທ່ີມຄີວາມງາ່ຍດາຍກວາ່ (ກະລນຸາເບ່ິງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
ທີ 3 ສໍາລັບບົດໝາຍເຫດຂອງເອກະສານອ້າງອີງຂອງ RCIA) ແທນການປະເມີນທ່ີຄົບຊຸດຂອງ CIA. 
RCIA ໜຶງ່ໆແມ່ນປະຕິບັດຕາມກອບຂອງ ເຫດຜົນ ແລະ ການວເິຄາະ ຄືກັນກັບ CIA, ແຕ່ການວເິຄາະ 
ແມ່ນອີງໃສ່ການທົບທວນເອກະສານຈາກຂ້ໍມູນ ແລະ ການປະເມີນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ທ່ີມີພ້ອມຢູ່ແລ້ວ. ອາດມີຄວາມຕ້ອງການຂ້ໍມູນທຽບຖານໃໝທ່ີ່ມີຈດຸສຸມສໍາລັບ VECs, ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຈາກຜູ້ທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃໝ ່ ກໍ່ອາດຈະມີຄວາມຈາໍເປັນເຊ່ັນກັນ (ກະລນຸາເບ່ິງຂ້ັນຕອນທີ 3 
ໃນ ພາກທີ 2).

1.5.1 ການປຽບທຽບ ESIAs ແລະ CIAs

ESIAs22 ແລະ CIAs ນໍາໃຊ້ກອບວຽກງານທ່ີມີຫັຼກການເຫດຜົນ ແລະ ຂະບວນການ ແລະ 
ເຄື່ອງມວືເິຄາະພ້ືນຖານອນັດຽວກນັ (ກະລນຸາເບ່ິງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 2 ສາໍລບັກອບວຽກງານທ່ີມຫັຼີກ 
ການເຫດຜົນພ້ືນຖານສໍາລບັ CIA); ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ສອງຢ່າງນີ້ມທັີດສະນະທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. ທັດສະນະ 
ເຫ່ົຼານີ້ສາມາດຈັດຕາມລັກສະນະຄື: ໂຄງການເປັນໃຈກາງ (ESIA) ຫືຼ VEC ເປັນໃຈກາງ (CIA). 
ດັງ່ພາບສະແດງໃນພາບປະກອບທີ 3, ໃນ ESIA, ຈດຸສມຸຂອງການວເິຄາະແມ່ນ ເລີ່ມຕົນ້ຈາກໂຄງການ. 
ໃນພ້ືນທ່ີ ທ່ີໂຄງການຈະມຜົີນກະທົບທາງດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແມນ່ຖືກກາໍນດົ ເປັນ VECs 
ທ່ີຈະຖືກກະທົບ.23 ຜົນກະທົບຕໍ ່VECs ໄດຖື້ກກາໍນດົ ແລະ ມກີານນາໍໃຊ້ການຈດັລະບົບຕາມລາໍດບັເພ່ືອການ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ  ເພ່ືອຫີຼກລ່ຽງສິງ່ເຫ່ົຼານັນ້ເມື່ອເປັນໄປໄດ້ ແລະ ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນສິງ່ເຫ່ົຼານັນ້ຖ້າຫາກການຫີຼກ 
ລຽ່ງເປັນໄປບ່ໍໄດ້. ເມືອ່ຜົນກະທົບຄງົຄ້າງຍັງມຢູ່ີ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍກໍ່າມະກອນ ຫືຼ ຜູ້ເຮັດວຽກອືນ່ໆ, 
ຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ, ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມຈະຖືກທົດແທນຄນື ຫືຼ ຊົດເຊີຍ. 

22 ສາໍລບັລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັ ESIA ແລະ ການປະຕບັິດທ່ີດ ີທ່ີກຽ່ວພັນກບັຜົນໄດຮັ້ບຂອງESMS, ກະລນຸາເບ່ິງເອກະສານມາດຕະຖານ 
ການດໍາເນນີງານ ທີ 1 ແລະ GN1 ພ້ອມທັງ ເອກະສານມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານ ທີ 2–8 ແລະ GNs ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

23 ກະລນຸາເບ່ິງ footnote 7.

ພາບສະແດງທີ 3. ESIA: ທັດສະນະທ່ີມີໂຄງການເປັນໃຈກາງ

ໂຄງການ

ຜົນກະທົບ
ທີ 2

ຜົນກະທົບ
ທີ 3

ຜົນກະທົບ
ທາງອ້ອມ

ຜົນກະທົບ
ທີ 1
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ເພ່່ືອກໍານດົອົງປະກອບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີອາດຈະຖືກກະທົບໂດຍໂຄງການ, CIA 
ຍັງເລີ່ມຕົ້ນຈາກທັດສະນະທ່ີເບ່ິງໂຄງການເປັນໃຈກາງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດັ່ງພາບສະແດງທີ 4, 
ຈດຸສມຸໄດຍ້້າຍມາຢູ່ທ່ີ VECs. ເຂດທ່ີພິຈາລະນາແມ່ນເຂດທ່ີ VECs ເກດີຂ້ຶນ, ເຊ່ິງແມ່ນບ່ອນທ່ີສິງ່ກດົດນັອືນ່ໆ 
(ການພັດທະນາຕາ່ງໆ, ກດິຈະກໍາຂອງມະນດຸ ທ່ີບ່ໍຕອ້ງການໃຫ້ມຂີະບວນການ ESIA, ແລະ ຕວົຂັບເຄື່ອນ 
ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມພາຍນອກ) ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ VECs ເຊ່ັນກັນ. 
ເມື່ອຜົນກະທົບອື່ນໆຖືກກາໍນດົ, ຜົນກະທົບແບບສະສມົຈະຖືກປະເມນີ ເຊ່ິງແມ່ນຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປ່ຽນ 
ແປງໃນສະພາວະຂອງ VECs.

ຜົນກະທົບແບບສະສົມລວມມີສອງອົງປະກອບຄື:

• ສະພາວະໃນອະນາຄດົທ່ີຄາດຄະເນ, ເຊ່ິງແມນ່ຜົນກະທົບທັງໝດົຂອງບັນດາການພັດທະນາທ່ີມຢູ່ີແລວ້ 
ແລະ ຄາດຄະເນໃນອະນາຄດົ ແລະ ຕວົຂັບເຄື່ອນທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົ 
ພາຍນອກ, ແລະ 

• ການປະກອບສວ່ນຂອງການພັດທະນາພາຍໄຕກ້ານປະເມນີຜົນຂອງຜົນກະທົບແບບສະສມົ. 

ໃນເນື້ອໃນຂອງ CIA, ຜົນກະທົບທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນຂອງການພັດທະນາທ່ີກໍາລັງຖືກທົບທວນແມ່ນຄວາມແຕກ 
ຕາ່ງລະຫວາ່ງສະພາວະຂອງ VEC ເມື່ອຖືກກະທົບຈາກການພັດທະນາອື່ນໆຕໍຂ້ໍ່ມນູທຽບຖານໃນອະນາຄດົ 
ພຽງຢ່າງດຽວ ແລະ ສະພາວະຂອງ VEC ເມື່ອຖືກກະທົບຈາກທັງການພັດທະນາທ່ີກາໍລັງຖືກທົບທວນ ແລະ 
ຜົນກະທົບຕໍຂ້ໍ່ມນູທຽບຖານໃນອະນາຄດົ (ພາບສະແດງ ທີ 5). ໃນສະພາບຂອງ ESIA ແລະ CIA, ຜົນ
ກະທົບທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນຂອງໂຄງການແມນ່ຄກືນັ ແຕມ່ທັີດສະນະທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ແລະ ທັດສະນະທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ
ເຮັດໃຫ້ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການໃນການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ (ກະລນຸາເບ່ິງ ຫ້ອງທີ 5).

VEC

ກິດຈະກໍາອື່ນໆຂອງມະນດຸທ່ີບ່ໍ
ຕ້ອງມີຂະບວນການ ESIA

ຜົນກະທົບຕໍ ່ VEC 
ຈາກການ ກະທໍາທ່ີຖືກສະເໜີ

ຜົນກະທົບອື່ນໆໃນອະດດີ, ປະຈບັຸນ
ແລະ ອະນາຄດົ ຕໍ່ 
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ທັດສະນະທ່ີແຕກຕ່າງກັນສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກວິທີການນໍາໃຊ້ຕົວຊ້ີບອກເພ່ືອການບອກລັກສະນະຂອງ
ຜົນກະທົບ. ໃນ ESIA, ຕວົຊ້ີບອກອາດຈະຖືກເລອືກເພ່ືອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນໃນ 
VEC, ໃນຂະນະທ່ີໃນຕວົຊ້ີບອກຂອງ CIA ຖືກເລອືກເພ່ືອສະທ້ອນຜົນໄດ້ຮັບທາງສະພາວະຂອງ VEC. 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທີ 1 ສະໜອງລາຍການການປຽບທຽບຂອງບັນດາຕວົຊ້ີບອກທ່ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຜົນ 
ກະທົບຂອງໂຄງການທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ (ການປ່ຽນແປງໃນ VEC), ໂດຍມຕີວົຊ້ີບອກທ່ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສະພາວະ
ຂອງ VEC. ໃນໄລຍະຂ້ັນຕອນການກາໍນດົຂອບເຂດຂອງ CIA (ພາກທີ 2 – ຂ້ັນຕອນທີ 1 ແລະ 2), ການເລອືກ 
VECs ແລະ ບັນດາຕວົຊ້ີບອກແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັຕໍຜົ່ນສາໍເລດັຂອງການປະເມນີ (ກະລນຸາເບ່ິງ ກອ່ງທີ 6).

ສອງທັດສະນະທ່ີແຕກຕ່າງກັນບ່ໍໄດ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຂາດຂ້ັນຕະຫຼອດເວລາ, ແລະ ດັ່ງທ່ີໄດ້ກ່າວໄວ ້
ກ່ອນໜາ້ນີ້, CIA ສາມາດຖືກເຊ່ືອມສານເຂ້ົາຢ່າງເຕັມຕົວໃນທກຸໆຂ້ັນຕອນການປະຕິບັດ ESIA ທ່ີດີ. 
ວທີິການນີ້ໄດ້ຖືກສົ່່ງເສີມໃຫ້ປະຕິບັດໂດຍບັນດາຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈງິ (ກະລນຸາເບ່ິງ Duinker 1994 ຫືຼ 
Duinker ແລະ Greig 2006). ESIAs ຄວນຖືກປະຕິບັດໃນທາງທ່ີເປັນການສະໜບັສະໜນູ CIA 
ຢ່າງເປັນລະບົບ.

ກ່ອງທີ 5. ທັດສະນະທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງກັນກ່ຽວກັບຄວາມຈາໍເປັນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບ

ESIA ສາໍລັບການປະຕບັິດງານກຽ່ວກບັການກັນ່ຕອງໂລຫະ ໃນປະເທດທ່ີກາໍລງັພັດທະນາສາມາດສະຫຸຼບໄດຢ່້າງງາ່ຍດາຍວາ່ ເນື່ອງຈາກວາ່ມຄີວາມ 
ເຂ້ັມຂຸນ້ຂອງໂລຫະໜກັທ່ີຖືກປ່ອຍລົງສູແ່ມນ່ໍາ້ຕໍາ່ກວາ່ມາດຕະຖານທ່ີປະເທດກາໍນດົລະດບັການປ່ອຍໄວ ້ ດັງ່ນັນ້ ໂຄງການຄວນດາໍເນນີຕໍໄ່ປດັງ່ທ່ີ 
ໄດອ້ອກແບບ. ບ່ໍໄດ້ມກີານກາໍນດົມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນໃດໆເພ່ີມເຕມີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, ແມນ່ໍາ້ໄດມ້ຄີວາມເສື່ອມໂຊມຫຼາຍແລວ້; ຄວາມເຂ້ັມຂຸນ້ 
ຂອງໂລຫະໜກັໃນທໍາມະຊາດ ແມນ່ກາຍມາດຕະຖານຄນຸນະພາບນໍາ້ໃນທໍາມະຊາດ, ສຂຸະພາບຂອງມະນດຸໄດຖື້ກກະທົບ ແລະ ພະນກັງານລດັໃນ 
ເມອືງຢູ່ຕອນລຸມ່ຂອງແມນ່ໍາ້ໄດພ້ະຍາຍາມຢ່າງໜກັໃນການຊອກຫາຫົນທາງເພ່ືອປັບປຸງຄນຸນະພາບນໍາ້. ໃນສະພາບການດັງ່ກ່າວ, ອາດຈະຕ້ອງ 
ມກີານປ່ຽນທ່ີຕັງ້ຂອງໂຄງການ ຫືຼ ມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນເພ່ີມເຕມີ ເພ່ືອຫຸຼດການປ່ອຍໂລຫະໜກັ ສງູສດຸເທ່ົາທ່ີສາມາດເຮັດໄດ,້ ປະສມົປະສານ 
ກບັວທີິການຫຸຼດຜ່ອນອ່ືນໆເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນການຮັບໂລຫະໜກັຈາກແຫ່ຼງທ່ີມຢູ່ີແລວ້. ກລໍະນດີັງ່ກາ່ວສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາໍຄນັຂອງການວາງແຜນ
ຊັບພະຍາກອນໃນລະດບັຍດຸທະສາດໂດຍມຂ້ໍີມນູຢ່າງພຽງພໍ, ເຊ່ັນ ແຜນຊັບພະຍາກອນແບບເຊ່ືອມສານ, ເຊ່ິງໂດຍປົກກະຕແິລ້ວແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຕໍ່
ຜົນສາໍເລດັຂອງ CIAs.
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ກ່ອງທີ 6. CIA ອົງປະກອບຂອງໂຄງການຕ່າງກັນ ອາດຈະມີຂະບວນການເຮັດ ESIAs ແຍກກັນ

ສາໍລບັໂຄງການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່, ພາຍໄຕ້ກອບນຕິກໍິາຂອງປະເທດເຈົາ້ພາບຜູ້ສະເໜໂີຄງການຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະກອບເອກະສານ ESIAs 
ແຍກກນັ ສາໍລບັຫຼາຍອົງປະກອບຂອງໂຄງການເຊ່ັນ: ທ່ີຕັງ້ຂອງເຂດບ່ໍ, ສາຍສົງ່ໄຟຟ້າທ່ີຈະສະໜອງພະລງັງານໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ເຂດດັງ່ກາ່ວ, ແລະ 
ຖະໜນົຫົນທາງທ່ີຖືກປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍອອກໄປສູເ່ຂດດັງ່ກາ່ວ. ເອກະສານ ESIAs ບ່ໍພຽງແຕ່ຖືກປະກອບ ແຍກກນັ, ແຕ່ຍັງຖືກສະເໜໃີນປທ່ີີຕ່າງກນັ 
ແລະ ບ່ໍໄດແ້ກໄ້ຂຜົນກະທົບແບບສະສມົ.

ໃນເວລາຕໍມ່າ, ເພ່ືອໃຫ້ໄດຕ້າມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕອ້ງການຂອງ ຫັຼກການເສັນ້ສນູສດູ (Equator Principles) ແລະ ມາດຕະຖານການດໍາເນນີງານຂອງ 
IFC, ຜູ້ສະເໜໂີຄງການໄດຖື້ກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດາໍເນນີຂ້ັນຕອນ CIA ຂອງບັນດາອງົປະກອບຂອງໂຄງການພ້ອມກບັໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍອື່ນໆ 
ໃນພ້ືນທ່ີດຽວກນັ. ສິງ່ດັງ່ກາ່ວລວມເອົາທັງການປັບປຸງເອກະສານ ແລະ ຕື່ມຂ້ໍມນູທຽບຖານທ່ີຂາດໄປ.

ຂອບເຂດຂອງ CIA ໄດຖື້ກນຍິາມໂດຍມນູຄາ່ ແລະ/ ຫືຼ ຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງຜົນກະທົບແບບສະສມົທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນ ຕໍຜູ້່ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງຕາ່ງໆ 
(ອງີຕາມການປະເມນີມນູຄາ່ຂອງອົງປະກອບ ທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັຜູ້ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງຕາ່ງໆ); ຄວາມໝາຍຄວາມ 
ສາໍຄນັທ່ີເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບແບບສະສມົຕໍຊີ່ວະນາໆພັນທ່ີຮັບເອົາ ແລະ/ ຫືຼ ທ່ີຢູ່ອາໄສຕາ່ງໆ, ດາ້ນຂອບເຂດພູມສນັຖານ ແລະ ເວລາສໍາລບັ
ຜົນກະທົບແບບສະສມົທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນໄດສ້າໍລັບບັນດາອົງປະກອບດັງ່ກາ່ວ.

ຜົນກະທົບແບບສະສົມຈະເກີດຂ້ຶນເມື່ອຜົນກະທົບຂອງອົງປະກອບຂອງໂຄງການ, ໂຄງການອື່ນໆ, ແລະ/ ຫືຼ ກິດຈະກໍາການນາໍໃຊ້ທ່ີດິນອື່ນໆ 
(ໂດຍສະເພາະແມນ່ ບ່ໍພຽງແຕໂ່ຄງການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ອື່ນໆ) ທ່ີທັບຊ້ອນກນັໂດຍການມຜົີນກະທົບຕໍ ່VECs ອນັດຽວກນັ. ຕວົຢ່າງ, ບັນດາອງົປະກອບ 
ຂອງໂຄງການຈະທໍາລາຍທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າທ່ີສໍາຄັນ, ເຊ່ິງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາພັນສັດທ່ີສໍາຄັນ 
ຂອງຂົງເຂດພ້ືນທ່ີຫຸຼດລົງ. ໂດຍປະສມົປະສານກນັ, ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການເຫ່ົຼານີ້ຈະມຜົີນກະທົບແບບສະສມົຕໍສ່ະຖານະພາບຂອງພັນສດັ, ເຖິງ 
ແມນ່ວາ່ຜົນກະທົບຈະມຫຼີາຍປະເພດ ແລະ ເປັນຜົນມາຈາກຫຼາຍກດິຈະກໍາຕາ່ງກນັ.
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2. ຂະບວນການໃນການປະຕິບັດ CIA ມີຄືແນວໃດ?

ການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົອາດຈະນາໍໃຊ້ຂ້ໍມນູຈາກຫຼາຍແຫ່ຼງຂ້ໍມນູລວມທັງບົດສກຶສາ ແລະ ແຜນ 
ງານລະດບັພາກພ້ືນກຽ່ວກບັສິງ່ແວດລ້ອມ, ສງັຄມົ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ; ການປະເມນີສິງ່ແວດລອ້ມແບບ 
ຍດຸທະສາດ, ຂະແໜງການ, ແລະ ລະດບັພາກພ້ືນ; ການປະເມນີສິງ່ແວດລ້ອມໂຄງການ; CIAs ຈາກສະພາບ 
ການທ່ີຄາ້ຍຄກືນັ; ແລະ ບົດສກຶສາຕາມເປ້ົາໝາຍກຽ່ວກບັບັນຫາສະເພາະໃດໜຶງ່.

ຂະບວນການ 6 ຂ້ັນຕອນລຸມ່ນີ້ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຈະນາໍພາຜູ້ທ່ີໃຊ້ຄູມ່ເືຫ້ັຼມນີ້ ຈາກຂ້ັນຕອນການ 
ກໍານດົຂອບເຂດເບ້ືອງຕົ້ນຈນົເຖິງຂ້ັນຕອນການຄຸ້ມຄອງ, ສະໜອງຄໍາຖາມຫັຼກເພ່ືອພິຈາລະນາຕະຫຼອດ 
ຕາມຂ້ັນຕອນ. ຄາໍແນະນາໍທ່ີກຽ່ວຂ້ອງເພ່ີມເຕມີອາດຈະມຢູ່ີໃນບົດແນະນາໍມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານ.

ຂໍໃຫ້ຈື່ໄວວ້າ່ ຂະບວນການຂອງ CIA ຕ້ອງມຄີວາມຢດືຢນໄດ້; ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆອາດຈະບ່ໍດໍາເນນີໄປຕາມ
ລາໍດບັ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ປະຕບັິດຊ້ໍາໄປຊ້ໍາມາ, ໂດຍທ່ີບາງຂ້ັນຕອນອາດຈະຕອ້ງການໃຫ້ກບັມາ
ປະຕບັິດຄນືເພ່ືອຕອບຮັບກບັຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂ້ັນຕອນອື່ນ. ຕວົຢ່າງ, ໃນຂ້ັນຕອນການກໍານດົບັນຫາຕ່າງໆ 
(ການກໍານດົຂອບເຂດເບ້ືອງຕົ້ນ), ການພິຈາລະນາຜົນກະທົບທ່ີອາດເປັນໄປໄດ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຂ້ຶນ 
ຊ້ໍາໄປຊ້ໍາມາ, ໂດຍສິງ່ທ່ີຄົນ້ພົບ ແລະ ການວເິຄາະໄດຮັ້ບການກັນ່ຕອງໃຫ້ດຂ້ຶີນໃນແຕລ່ະຄັງ້, ຈນົກວາ່ຈະໄດ້ 
ລາຍການສດຸທ້າຍຂອງບັນຫາ.24 

ຂ້ັນຕອນ ທີ 1: ຂ້ັນຕອນການກຳນດົຂອບເຂດເບ້ືອງຕົ້ນ I – VECs, ຂອບເຂດດ້ານ 
ພູມສັນຖານ ແລະ ເວລາ

ຈດຸປະສົງ:
• ກຳນດົ ແລະ ຕກົລງົເຫັນດກີຽ່ວກບັ VECs ໂດຍມກີານປຶກສາຫາລືກບັຜູ້ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງອ່ືນໆ. 
• ກຳນດົກອບຂອງເວລາສຳລັບການວເິຄາະ.
• ສາ້ງຂອບເຂດທາງດາ້ນພູມສນັຖານ ສຳລບັການວເິຄາະ.

ຄຳຖາມເພ່ືອ ຕອບ:
• ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງໃຜແມ່ນກະແຈທ່ີສຳຄນັ?
• VEC ທ່ີເປັນ ຊັບພະຍາກອນ, ລະບົບນເິວດ ຫືຼ ຄນຸຄ່າມະນດຸ ຂອງ ທ່ີຖືກກະທົບ? 
• ມຄີວາມເປັນຫ່ວງຈາກຜົນກະທົບແບບສະສມົທ່ີມຢູ່ີແລວ້ ຫືຼ ບ່ໍ?

ຂ້ັນຕອນນີ້ແມ່ນມຄີວາມສາໍຄນັຕໍຜົ່ນສໍາເລດັຂອງ CIA ເນື່ອງຈາກວາ່ມນັສ້າງຂອບເຂດສໍາລບັການວເິຄາະ 
ຜົນກະທົບແບບສະສົມ. ຈດຸສໍາຄັນຕໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງການວາງຂອບເຂດແມ່ນການວາງລັກສະນະຂອງ
ສະພາບການທ່ີເໝາະສມົສາໍລບັການວເິຄາະ (ຕວົຢ່າງ, ການວາງຂອບເຂດເນື້ອໃນ, ດັງ່ທ່ີໄດ້ກາໍນດົໄວໂ້ດຍ 
Baxter et al. 2001). ຖ້າຫາກຍັງບ່ໍທັນໄດເ້ຮັດ, ຄວນມກີານກາໍນດົຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຫັຼກໃນຕອນຕົນ້ຂອງ 
ຂ້ັນຕອນນີ້ ແລະ ປັບປຸງຕາມຕອ້ງການ ດັງ່ທ່ີຂະບວນການໂດຍລວມດາໍເນນີໄປ. ການປະຕບັິດທ່ີດລີວມມີ 
ກບັການປຶກສາຫາລທ່ີືເປດີເຜີຍ, ມສ່ີວນຮ່ວມ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມຄີວາມໝາຍຮ່ວມກບັຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ 
ແລະ ພາກສວ່ນກ່ຽວ ຂ້ອງທ່ີມຄີວາມສນົໃຈອື່ນໆ ໃນຕອນຕົນ້ຂອງຂ້ັນຕອນການວາງຂອບເຂດໄວເທ່ົາທ່ີຈະ
ໄວໄດ.້ ດັງ່ທ່ີໄດອ້ະທິບາຍໃນພາກທີ 3, ນີ້ແມນ່ໜຶງ່ໃນບັນດາບັນຫາທ້າທາຍໃຫຍ່ທ່ີກຽ່ວພັນກບັຂ້ັນຕອນການ
ປະຕບັິດ CIA. ສາໍລບັຄາໍບັນຍາຍຂອງການຈດັແຈງທ່ີດທ່ີີສດຸກຽ່ວກບັບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ 
ຜູ້ທ່ີມສີວ່ນຮ່ວມຕາ່ງໆ, ກະລນຸາເບ່ິງຕາຕະລາງທີ 3 ຂອງພາກນັນ້.

24 CIA (ຫືຼ RCIA) ຄວນລວມເອົາລາຍການທັງໝດົຂອງຜົນກະທົບທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ ທ່ີໄດ້ກໍານດົຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການກໍານດົຂອບເຂດ ເບ້ືອງຕົ້ນ, 
ລະບຸຜົນກະທົບທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ ທ່ີ CIA ຈະບ່ໍໄດ້ພິຈາລະນາລະອຽດ, ແລະ ບັນຍາຍເຫດຜົນສໍາລັບການກໍາຈັດສິ່ງເ ຫ່ົຼານັ້ນ 
ຈາກການປະເມີນຜົນເພ່ີມເຕີມ. ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ຜົນກະທົບທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ທັງໝດົໄດ້ຖືກກໍານດົ ແຕ່ຮອດຕອນທ້າຍ ລາຍການບັນຫາຈະຖືກ 
ຄັດຈອ້ນລົງເຫືຼອແຕ່ບັນຫາຫັຼກທ່ີຈະຖືກພິຈາລະນາລະອຽດໃນ CIA.
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ໝາກຜົນທ່ີໄດຮັ້ບຈາກການກໍານດົຂອບເຂດເບ້ືືອງຕົນ້ລວມມກີານກໍານດົ VECs ເຊ່ິງຜົນກະທົບແບບສະສມົ 
ຈະຖືກປະເມນີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ, ແລະ ຂອບເຂດດາ້ນພູມສນັຖານ ແລະ ເວລາ ສາໍລບັການປະເມນີ. ຂ້ໍມນູເພ່ືອ 
ພິຈາລະນາໃນການສາ້ງຂອບເຂດຂອງ CIA ລວມມສີິງ່ຕາ່ງໆດັງ່ລຸມ່ນີ້:

• VECs ທ່ີຮັບຮູ້ ຫືຼ ຄາດຄະເນວາ່ຖືກກະທົບໂດຍການພັດທະນາ (ອງີຕາມການປະເມນີຂອງຂະແໜງ 
ການທ່ີຜ່ານມາ ຫືຼ ESIA ຂອງໂຄງການ).

• ບັນຫາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບແບບສະສົມທ່ີເປັນທ່ີຮັບຮູ້ພາຍໃນພາກພ້ືນ.
• ຄວາມເປັນຫ່ວງກຽ່ວກບັຜົນກະທົບແບບສະສມົ ທ່ີກາໍນດົໃນການປຶກສາຫາລກືບັຜູ້ທ່ີມສີວ່ນຮ່ວມຕາ່ງໆ, 

ລວມທັງຊຸມຊົນທ່ີອາດຖືກກະທົບ (ເຊ່ິງອາດຈະມຢູ່ີໃນໄລຍະໄກຈາກການພັດທະນາ ທ່ີໄດຮັ້ບການວາງແຜນ).
• ການປະເມີນລະດັບພາກພ້ືນທ່ີຖືກກະກຽມໂດຍລັດຖະບານ, ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍພາກສ່ວນ 

(MDBs), ແລະ ຜູ້ທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ.
• CIAs ທ່ີກະກຽມໂດຍຜູ້ສະໜບັສະໜນູຂອງການພັດທະນາອື່ນໆໃນພາກພ້ືນ 
• ຂ້ໍມູນຈາກອົງການທ່ີບ່ໍຂ້ຶນກັບລັດຖະບານ. 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທີ 1 ມລີາຍການຕວົຢ່າງຂອງ VECs ທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນທ່ີໄດຖື້ກກາໍນດົສາໍລບັແຕລ່ະ 
ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານດາ້ນຄວາມຍືນຍົງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງ IFC.

ເຂດແດນສາໍລບັການວເິຄາະຕ້ອງກວມເອາົຂອບເຂດດ້ານພູມສນັຖານ ແລະ ເວລາຂອງຜົນກະທົບ (ຈາກບັນດາ 
ການພັດທະນາໃນອະດດີ, ປະຈບັຸນ ແລະ ອະນາຄດົທ່ີຄາດຄະເນໄດ)້ ທ່ີມອີດິທິພົນຕໍສ່ະພາວະຂອງ VEC 
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທ່ີຜົນກະທົບຂອງໂຄງການເກດີຂ້ຶນ. ຂອບເຂດດັງ່ກ່າວມທ່ີາອຽ່ງສງູທ່ີຈະຖືກຂະຫຍາຍ
ອອກກາຍຂອບເຂດກະທົບໂດຍກງົຂອງໂຄງການ (DAI) ດັງ່ທ່ີຖືກນຍິາມໃນ ESIA ໂດຍປົກກະຕ ິ(ກະລນຸາ 
ເບ່ິງກອ່ງທີ 7).

ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ ນີ້ແມນ່ຂ້ັນຕອນທ່ີເກດີຂ້ຶນຊ້ໍາໄປຊ້ໍາມາ ເຊ່ິງສ່ວນຫຼາຍແລ້ວເຂດແດນທໍາອິດຈະຖືກກາໍ
ນດົໂດຍການຄາດເດາົຢ່າງມວີທີິການ ແຕຈ່ະຖືກປັບປຸງໃຫ້ດຂ້ຶີນເລື້ອຍໆ ເມື່ອມຂ້ໍີມນູໃໝສ່ະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວາ່ມຄີວາມຕອ້ງການຢູ່ເຂດແດນອື່ນສາໍລບັການວເິຄາະ. ເຂດແດນຖືກຂະຫຍາຍອອກໄປເຖິງຈດຸທ່ີ VEC 
ບ່ໍມຜົີນກະທົບຫຼາຍ ຫືຼ ຜົນກະທົບນັນ້ບ່ໍແມນ່ບັນຫາຫ່ວງໄຍທາງດາ້ນວທິະຍາສາດອີກຕໍໄ່ປ. ຕວົຢ່າງ, ໃນກລໍະນີ
ຂອງຄນຸຄ່າຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຊີວະນາໆພັນ, ລະດບັເຂດທ່ີຢູ່ອາໄສ ຫືຼ ທາງເດນີການອບົພະຍົກ 
ມັກຖືກນາໍໃຊ້ເປັນຕົວແປໃນການນຍິາມເຂດແດນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າການແບ່ງແຍກຂອງພູມສັນ
ຖານແມ່ນປະເດັນຫັຼກຂອງໂຄງການກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງ, ທ່າອ່ຽງສູງໃນການຂະຫຍາຍຖະໜນົລໍາດັບ
ທີ 2 ແລະ ລໍາດບັທີ 3, ພ້ອມໆກບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງປະຊາກອນ, ແມນ່ປັດໄຈຄວາມສຽ່ງທ່ີຄວນ
ພິຈາລະນາ. ໃນກໍລະນໃີດໆກໍຕາມ, CIA ຄວນອະທິບາຍພ້ືນຖານສໍາລັບການອະທິບາຍສຸດທ້າຍຂອງ 
ການຂີດເຂດແດນທາງດາ້ນພູມສນັຖານ. VECs ຂອງໂຄງການຈະບ່ໍມຜົີນກະທົບທາງກງົ ຫືຼ ທາງອອ້ມ 
ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານປະຕບັິດ CIA. ຄວນໃຫ້ບຸລມິະສດິແກ ່VECs ທ່ີມທ່ີາອຽ່ງມຄີວາມສຽ່ງສງູສດຸຈາກ
ການປະກອບສວ່ນຂອງການພັດທະນາຕໍຜົ່ນກະທົບແບບສະສມົ (ເບ່ິງກອ່ງທີ 8).



ຂະບວນການໃນການປະຕິບັດ CIA ມີຄືແນວໃດ?  |  35   

ກ່ອງທີ 7. ຫັຼກການລວມ-ວທີິການວາງຂອບເຂດດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ເວລາa

ຫັຼກການລວມ ທ່ີແນະນາໍເພ່ືອການກໍານດົ ຂອບເຂດທາງດ້ານພູມສັນຖານ ສໍາລັບການວເິຄາະ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

a. ລວມເອົາເຂດທ່ີຈະຖືກກະທົບໂດຍກົງຈາກໂຄງການ ຫືຼ ກິດຈະກໍາ (DAI -ໃນແງແ່ບບວທີິການດັ້ງເດີມຂອງ ESIA). 
b. ກໍານດົອົງປະກອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທ່ີມີຄນຸຄ່າ (VECs) ພາຍໃນຂອບເຂດ DAIb. 
c. ກໍານດົນຍິາມຖ້າຫາກ VECs ເຫ່ົຼານີ້ກວມເອົາເຂດທ່ີກວາ້ງກວາ່ DAI.
d. ພິຈາລະນາໄລຍະທາງທ່ີຜົນກະທົບສາມາດໄປເຖິງ, ແລະ ຜົນກະທົບອື່ນໆທ່ີ VEC ອາດຈະຖືກເປດີເຜີຍຕໍພ່າຍໃນໄລຍະພ້ືນທ່ີທ່ີກວມເອາົ.

ຫັຼກການລວມ ພ້ືນຖານທ່ີຖືກສະເໜເີພ່ືອກໍານດົເຂດແດນທາງໂລກສໍາລັບການປະເມີນ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

I. ນາໍໃຊ້ໄລຍະເວລາທ່ີຄາດຄະເນສໍາລັບວງົຈອນຊີວດິທ່ີຄົບຖ້ວນຂອງການພັດທະນາທ່ີຖືກສະເໜ.ີ 
II. ກາໍນດົວາ່ໄລຍະເວລາທ່ີຄາດຄະເນກ່ຽວກບັຜົນກະທົບທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນໄດ້ຂອງການພັດທະນາທ່ີຖືກສະເໜນີັນ້ສາມາດຂະຫຍາຍອອກໄປໄດ້ 
ຫືຼ ບ່ໍ (I).
III. ນາໍໃຊ້ໄລຍະເວລາທ່ີໜອ້ຍທ່ີສຸດລະຫວາ່ງ ຂ້ໍ (I) ແລະ (III).
IV. ນາໍໃຊ້ການຕດັສນິຢ່າງເປັນມອືາຊີບເພ່ືອຮັກສາຄວາມດຸນ່ດຽ່ງລະຫວາ່ງການປະເມນີສງູ ຫືຼ ຕ່ໍາເກນີໄປ, ແລະ ຮັບປະກນັວາ່ມກີານບັນທຶກ 
ຈດົກາ່ຍເຫດຜົນຂອງມນັ.
V. ບ່ໍລວມເອົາການກະທໍາໃນອະນາຄດົ ຖ້າຫາກວາ່ (i) ການກະທໍາເຫ່ົຼານັນ້ຢູ່ນອກຂອບເຂດທາງດາ້ນພູມສນັຖານ, (ii) ພວກມນັບ່ໍໄດ້ມຜົີນກະທົບຕໍ່ 
VECs, ຫືຼ (iii) ການລວມເອາົພວກມນັເຂ້ົານາໍບ່ໍສາມາດໄດຮັ້ບການສະໜບັສະໜນູຈາກຫັຼກຖານທາງດາ້ນວຊິາການ ຫືຼ ວທິະຍາສາດ.

a ຫັຼງຈາກ CEQ 1997.
b ເພ່ືອເປັນຕົວຢ່າງ,   ສໍາລັບອົງປະກອບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ກະລນຸາເບ່ິງຄໍານຍິາມຂອງບົດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແບບແບ່ງແຍກໃນມາດຕະຖານການດໍາເນນີ

ງານດ້ານຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ  6   ແລະ ຄໍາແນະນາໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນ GN6, ເຊ່ິງເນັນ້ໜກັເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການກໍານດົເຂດແດນທາງດ້ານ 
ລະບົບນເິວດທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ. ເຂດແດນຂອງ CIA ຄວນຖືກນຍິາມໂດຍພ້ືນທ່ີທ່ີຖືກກວມເອາົໂດຍ VEC. ເນື້ອໃນຄວາມໝາຍທາງດາ້ນພ້ືນທ່ີສາໍລັບ CIA ສາມາດຫຼາກຫຼາຍລວດລາຍ 
ຫຼາຍກວາ່ຈະແມ່ນເປັນພ້ືນທ່ີດຽວ.

ໂດຍຜ່ານການປະເມນີຜົນຂອງຜົນກະທົບແບບສະສມົລະດບັພາກພ້ືນ, ຂ້ັນຕອນການກາໍນດົຂອບເຂດຂອງ 
CIA ຄວນຈະບ່ໍພຽງແຕສ່າ້ງ ແງມ່ມຸຕາ່ງໆຂອງການສກຶສາຜົນກະທົບແບບສະສມົ (VECs ທ່ີສນົໃຈ, 
ຂະໜາດການປະເມີນຂອງຂອບເຂດດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ເວລາ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ) ແຕ່ຍັງປະເມີນວ່າ 
ຜົນກະທົບແບບສະສມົໄດຖື້ກກາໍນດົ ແລະ ວເິຄາະໄດດ້ພີຽງໃດ.

ຖ້າຫາກສະພາວະ ແລະ ທ່າອຽ່ງຂອງ VECs ໄດຖື້ກຮັບຮູແ້ລວ້ ແລະ ການປະກອບສວ່ນ ທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນຂອງ
ການພັດທະນາຕໍຜົ່ນກະທົບແບບສະສມົສາມາດຖືກສາ້ງຂ້ຶນຢ່າງໄວວາ, ຈາກນັນ້ ຈດຸເນັນ້ໜກັຂອງ CIA 
ຄວນແມ່ນການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົ ຫຼາຍກວາ່ການປະເມນີຜົນກະທົບ.
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ກ່ອງທີ 8. ການກໍານດົຂອບເຂດທາງດ້ານພ້ືນທ່ີສໍາລັບ CIA

ເພ່ືອປະເມນີຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາທ່ໍສົງ່ນໍາ້ມນັລະດບັພາກພ້ືນໃນສິງ່ແວດລ້ອມຂອງເຂດຂ້ົວໂລກເໜອື, ຂອບເຂດຂອງການສກຶສາສໍາລບັ 
ESIA ໄດ້ຖືກກໍານດົເປັນຫຼາຍໆກິໂລແມັດຂອງທັງສອງຟາກຕາມແລວທ່ໍສົ່ງ. CIA ສໍາລັບໂຄງການກໍ່ໄດ້ນາໍໃຊ້ຂອບເຂດຂອງສຶກສາດຽວກັນ. 
ໃນຂະນະທ່ີຮັບຮູ້ນາໍກັນດີວາ່ທ່ໍສົ່ງດັ່ງກ່າວມີທ່າອ່ຽງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການພັດທະນາແຫ່ຼງນໍາ້ມັນເພ່ີມຕະຫຼອດແລວທາງຂອງທ່ໍສົ່ງນໍາ້ມັນໃນ 
ອະນາຄົດ, ການພັດທະນາເຫ່ົຼານີ້ອາດຈະເກີດຂ້ຶນນອກຈາກຂອບເຂດສຶກສາທ່ີກໍານດົ, ເພາະສະນັນ້ຈະບ່ໍໄດ້ຖືກລວມເຂ້ົາໃນບັນດາໂຄງການທ່ີ 
ຄາດຄະເນໃນອະນາຄົດເພ່ືອລວມເຂ້ົາໃນການວເິຄາະ CIA. ນອກນັນ້, ຍັງມີອີກ 2-3 ໂຄງການອື່ນທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ຫືຼ ມີທ່າອ່ຽງ ວາ່ຈະເກີດຂ້ຶນໃນ 
ອະນາຄົດໄດ້ຖືກກໍານດົໃນເຂດທ່ີສຶກສາ. ຜົນກະທົບຕໍ່ກຸ່ມກວາງ ແລະ ໝໃີຫຍ່ ໃນແຖບຂ້ົວໂລກເໜອື, ເຊ່ິງມີພົນລະເມືອງອາໄສຢູ່ໃນເຂດສຶກ 
ສາຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ, ເບ່ິງຄືວາ່ຈະມີໜອ້ຍຈາກການວເິຄາະຂອງ ESIA ແລະ CIA.

ໃນການເຂ້ົາໃຈວາ່ການວເິຄາະ CIA ຄວນຖືກດາໍເນນີໃນສະພາບການຂອງຂອບເຂດ VECs, ພະນກັງານລດັທ່ີທົບທວນ ESIA ແລະ CIA ຈາກຜູ້
ສະເໜຮີຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະເໜໂີຄງການຕອ້ງເຮັດການວເິຄາະ CIA ຄນືໃໝ ່ເພ່ືອລວມເອາົຜົນກະທົບທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນໄດ້ຈາກການພັດທະນາແຫ່ຼງນໍາ້ມນັ
ທ່ີມີທ່າອ່ຽງຈະເກີດຂ້ຶນໃນອະນາຄົດຕະຫຼອດແລວທ່ໍສົ່ງ. ບັນດາການພັດທະນາທ່ີຖືກສະເໜເີຫ່ົຼານີ້ ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງ VECs ແລະ 
ຈະມຜົີນກະທົບທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນໄດ ້ທັງພາຍໃນເຂດບ່ໍນໍາ້ມນັເອງ ແລະ ຕະຫຼອດຕາມແລວທ່ໍສົງ່ ທ່ີເຊ່ືອມຕໍກ່ບັທ່ໍສົງ່ອື່ນຢູ່ລະດບັພາກພ້ືນ. ການວເິຄາະ
ທ່ີຖືກດາໍເນນີຢ່າງເໝາະສມົໃນສະພາບການຂອງການວເິຄາະຜົນກະທົບແບບສະສມົ ກຽ່ວກບັ VECs, ໄດສ້ະຫຸຼບວາ່ ຜົນກະທົບແບບສະສມົຂອງ 
ການພັດທະນາທ່ີມທ່ີາອຽ່ງຈະເກດີຂ້ຶນໃນອະນາຄດົ ແລະ ບັນດາການພັດທະນາທ່ີ ເອືອ້ອໍານວຍຕໍທ່ໍ່ສົງ່ລະດບັພາກພ້ືນ ໄດ້ສົງ່ຜົນຕໍຜົ່ນກະທົບແບບສະສມົ 
ທ່ີຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມຍີດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົໃນລະດບັພາກພ້ືນ. ໃນຂະນະທ່ີສິງ່ດັງ່ກ່າວນີ້ຈະບ່ໍເປັນອຸປະສກັ ຕໍກ່ານອະນມຸດັ
ກຽ່ວກບັທ່ໍສົງ່ລະດບັພາກພ້ືນ, ມນັກໍເ່ປັນທ່ີຈະແຈງ້ທ່ີມນັໄດ້ສາ້ງໂອກາດ ສາໍລບັການພັດທະນາແຜນງານການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົຫຼາຍ 
ຝ່າຍເພ່ືອປ້ອງກນັຜົນກະທົບທ່ີສາໍຄນັຈາກບັນດາການພັດທະນາໃນອະນາຄດົກອນທ່ີພວກມນັຈະເກດີຂ້ຶນ.

ຂ້ັນຕອນທີ 2: ຂ້ັນຕອນການກຳນດົຂອບເຂດ ໄລຍະທີ II – ກດິຈະກຳອ່ືນໆ ແລະ 
ຕວົຂັບເຄື່ອນທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ

ຈດຸປະສົງ:
• ກຳນົດົກດິຈະກຳອືນ່ໆໃນອະດດີ, ປະຈບັຸນ ຫືຼ ທ່ີໄດວ້າງແຜນໃນອະນາຄດົ ພາຍໃນເຂດແດນຂອງ 

ການວເິຄາະ.
• ປະເມນີອດິທິພົນ ແລະ ສິງ່ກດົດນັທາງດ້ານທຳມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນໄດ ້(ຕວົຢ່າງ ເຊ່ັນ: 

ໄພແຫ້ງແລງ້, ເຫດການຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງອາກາດອືນ່ໆ).

ຄຳຖາມເພ່ືອ ຕອບ:
• ມກີດິຈະກຳອ່ືນໆທ່ີມຢູ່ີ ຫືຼ ມແີຜນທ່ີຈະເກດີຂ້ຶນໃນອະນາຄດົ ທ່ີພວມມຜົີນກະທົບຕໍ ່VEC ດຽວກນັ ຫືຼບ່ໍ? 
• ມແີຮງກດົດນັຈາກທຳມະຊາດ ແລະ/ ຫືຼ ປະກດົການທຳມະຊາດ ທ່ີພວມກະທົບໃສ ່VEC ຫືຼ ບ່ໍ?

ຈດຸປະສົງຂອງຂ້ັນຕອນນີ້ແມ່ນເພ່ືອກໍານົດຄວາມກົດດັນທັງໝົດທ່ີກໍານົດສະພາວະຂອງ VECs ທ່ີ 
ຖືກເລືອກສາໍລບັ CIA. ການຄາດຄະເນລະດບັຂອງຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະເກດີຂ້ຶນໃນຂ້ັນຕອນທີ 4. ສິງ່ທ່ີສາໍຄນັ 
ໃນຂ້ັນຕອນທີ 2 ແມ່ນການກໍານດົແຫ່ຼງຂອງຄວາມກດົດນັ — ການພັດທະນາໃນອະດດີ ທ່ີຍັງຄງົມຜົີນກະທົບຢູ່, 
ການພັດທະນາໃນປະຈບັຸນ, ແລະ ການພັດທະນາໃນອະນາຄດົທ່ີສາມາດຄາດເດາົໄດ້ພ້ອມທັງຕວົຂັບເຄື່ອນ
ທາງດ້ານສງັຄມົພາຍນອກ ແລະ/ ຫືຼ ສະພາບແວດລອ້ມທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ (ຕວົຢ່າງເຊ່ັນ: ໄຟປ່າ, ໄພແຫ້ງແລງ້, 
ນໍາ້ຖ້ວມ, ການຕໍສູ່ກ້ນັເພ່ືອຍາດອາຫານຂອງສດັລາ່ເນືອ້, ການຍົກຍ້າຍທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງມະນດຸ, ແລະ ການຕັງ້ຖ່ິນ 
ຖານຢູ່ບ່ອນໃໝ)່. ເບ່ິງຕວົຢ່າງຢູ່ກອ່ງທີ 9. ໃນການກໍານດົສິງ່ດັງ່ກາ່ວ, ຄາໍຖາມຫັຼກແມນ່ງາ່ຍໆພຽງວາ່ປັດໄຈ 
ທາງສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົໃດ ທ່ີອາດມອີດິທິພົນຕໍສ່ະພາວະຂອງ VEC. ໂດຍທ່ົວໄປແລວ້ ປັດໄຈເຫ່ົຼານີ້
ຄວນຈະຖືກຮັບຮູມ້າກອ່ນແລວ້.
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ກ່ອງທີ 9. ຜົນກະທົບແບບສະສົມ ຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ 

ຂະບວນການ ESIA ສາໍລບັການພັດທະນາທາງດາ້ນພະລັງງານໄຟຟ້າ ທ່ີຈະສະໜອງພະລງັງານສງູສດຸ ໄດຄ້າດຄະເນວາ່ຈະບ່ໍມຜົີນກະທົບທ່ີຫຼວງ
ຫຼາຍຕໍທ່ະເລສາບທ່ີຢູ່ເບ້ືອງລຸມ່ສາຍນໍາ້ຂອງໂຄງການພັດທະນາ. ການວເິຄາະ ESIA ໄດອ້ງີໃສກ່ະແສນໍາ້ທ່ີໄຫຼຢູ່ທາງກາງຂອງລະບົບສາຍນໍາ້.
 
ມ ີCIA ທ່ີຕາ່ງກນັທ່ີພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດຕໍກ່ບັການປະກອບສວ່ນຂອງແຮງຂັບເຄື່ອນທາງທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການປ່ຽນແປງຂອງ 
ສະພາບດນິຟ້າອາກາດໃນໄລຍະຍາວ ທ່ີກະທົບຕໍກ່ານມນີໍາ້ ດັງ່ທ່ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນບັນທຶກໄລຍະຍາວ. ການວເິຄາະຮບູແບບຈາໍລອງຂອງລະດບັ 
ນໍາ້ໃນທະເລສາບໃນພາກພ້ືນ, ໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະຂອງປະລິມານນໍາ້ຝົນ ເປັນໄລຍະຍາວໃດໜຶງ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ໄພແຫ້ງແລ້ງເປັນເວລາ
ດນົນານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະດບັນໍາ້ຢູ່ໃນທະເລສາບຫຸຼດລົງຢ່າງໄວວາ ເຊ່ິງໃນປະຫວດັສາດເຄຍີເກດີຂ້ຶນເປັນບາງຄັງ້ຄາວ ແລະ ຍາວນານເປັນໄລຍະເວລາ 
10 ຫາ 20 ປີ. ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທ່ີເກດີຂ້ຶນໃນໄລຍະນັນ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານະການທ່ີຮ້າຍແຮງຢູ່ແລວ້ຍ່ິງຮ້າຍແຮງຂ້ຶນກວາ່ເກົາ່ສໍາລບັ
ຫຼາຍຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ, ເນື່ອງຈາກວາ່ໃນໄລຍະທ່ີໄພແຫ້ງແລງ້ເກດີຂ້ຶນເປັນເວລາດນົນານຄແືນວນີ້, ຕາຝ່ັງຂອງທະເລສາບທ່ີຢູ່ຕອນລຸມ່ 
ຂອງແມ່ນໍາ້ຍ່ິງຖອຍຫ່າງອອກໄປຫຼາຍ. ໃນຂະນະທ່ີການຫຸຼດລົງຂອງລະດັບນໍາ້ທະເລສາບພຽງແຕ່ ສ່ວນໜຶງ່ແມ່ນເກີດຂ້ຶນຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງ
ໂຄງການ, ຜົນກະທົບທ່ີເພ່ີມເຕີມດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກພິຈາລະນາວາ່ເປັນຜົນກະທົບທ່ີບ່ໍສາມາດຍອມຮັບໄດ້.

ການວເິຄາະໄດເ້ນັນ້ໜກັໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈາໍເປັນໃນການນາໍໃຊ້ມາດຕະການເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ທ່ີສາມາດຄຸມ້ຄອງລະດບັນໍາ້ທະເລສາບ
ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ, ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດສຸດທິຕໍ່ຊຸມຊົນໃນຕອນ ລຸ່ມຂອງແມ່ນໍາ້ ແລະ ການຫາປາຂອງເຂົາເຈົາ້ໃນໄລຍະໄພແຫ້ງແລ້ງທ່ີຍາວ 
ນານດັ່ງກ່າວ. ຖ້າຫາກ CIA ບ່ໍໄດ້ພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງຕົວຂັບເຄື່ອນທາງທໍາມະຊາດຂອງວງົຈອນດິນຟ້າອາກາດຢ່າງເໝາະສົມເຂ້ົາໃນ 
ລະບົບການໝນູວຽນຂອງນໍາ້, ບໍລິສັດອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກະທົບທ່ີບ່ໍສາມາດຍອມຮັບໄດ້ດັ່ງກ່າວ.

ພາກສວ່ນທ່ີສາໍຄນັຂອງຂ້ັນຕອນນີ້ແມນ່ການກາໍນດົຍດຸທະສາດທ່ີເໝາະສມົສາໍລັບການກາໍນດົຄວາມກດົດນັ
ທ່ີເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກບັນດາກດິຈະກາໍທ່ີບ່ໍໄດນ້ອນຢູ່ໃນການພັດທະນາທ່ີຖືກສະເໜ.ີ ມນັມຄີວາມເໝາະ
ສມົທ່ີຈະກໍານດົລະອຽດບັນດາໂຄງການ, ກດິຈະກໍາ ຫືຼ ການກະທໍາທ່ີມທ່ີາອຽ່ງທ່ີຈະມກີະທົບຫຼາຍ ແລະ 
ສາມາດມບົີດບາດທ່ີສາໍຄນັໃນການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ໃນສິງ່ແວດລອ້ມທ່ີ
ຖືກກະທົບໂດຍຫຼາຍໆໂຄງການພັດທະນາຂະໜາດນອ້ຍ, ການສາ້ງລາຍການຂອງບັນດາແຫ່ຼງທ່ີມາທັງໝດົ
ອາດຈະບ່ໍແມນ່ວທີິການທ່ີດທ່ີີສດຸ; ການກະຕວງສະຖິຕທ່ີິຄ້າຍຄກືນັຂອງປະເພດການພັດທະນາທັງໝດົທ່ີ
ກຽ່ວຂ້ອງອາດຈະເໝາະສມົກວາ່. ນອກນັນ້, ການຈດັແບ່ງປະເພດການພັດທະນາໂດຍອງີຕາມລັກສະນະ
ຂອງຜົນກະທົບທ່ີຄາ້ຍຄກືນັຂອງພວກມນັອາດຈະຊ່ວຍໄດ.້ ລາຍລະອຽດທ່ີຕອ້ງການແມນ່ຖືກກາໍນດົໂດຍ
ສິງ່ທ່ີຈາໍເປັນໃນການກະຕວງຢ່າງໜາ້ເຊ່ືອຖືເຖິງປະເພດ ແລະ ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງຜົນກະທົບທ່ີມອີດິທິພົນ 
ຕໍສ່ະພາວະຂອງ VECs ທ່ີຖືກເລືອກ.

ນອກຈາກກດິຈະກາໍຕາ່ງໆຂອງມະນດຸ, ຕວົຂັບເຄື່ອນທາງທໍາມະຊາດທ່ີມອີດິທິພົນຕໍສ່ະພາວະຂອງ VEC 
ຄວນໄດ້ຮັບການກໍານດົ ແລະ ຈດັປະເພດລກັສະນະ. ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆທາງສິງ່ແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ຕວົຢ່າງ 
ເຊ່ັນ ໄພແຫ້ງແລງ້ ຫືຼ ນໍາ້ຖ້ວມ, ມຜົີນກະທົບທ່ີສາໍຄນັຕໍຫຼ່າຍໆອງົປະກອບທາງສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. 
ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທ່ີປ່ອຍມົນລະພິດລົງສູ່ທະເລສາບ ຫືຼ ແມ່ນໍ້າ, ຫືຼ ດດູເອົານໍ້າເພ່ືອຈດຸປະສົງ 
ດາ້ນອຸດສາຫະກາໍ ຫືຼ ກະສກິາໍ ແມນ່ມທ່ີາອຽ່ງວາ່ມຜົີນກະທົບຫຼາຍກວາ່ໃນໄລຍະທ່ີມໄີພແຫ້ງແລງ້. ລະບົບປ້ອງ 
ກນັໄຟປ່າຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ີປ່າແມນ່ຕວົຂັບເຄື່ອນທ່ີສາໍຄນັ ທ່ີສາ້ງຮບູຮ່າງໃຫ້ແກລ່ະບົບສງັຄມົ, ລະບົບນເິວດ 
ແລະ ເສດຖະກດິ. ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງ CIA, ການກາໍນດົບັນດາຂ້ັນຕອນຕາ່ງໆເຫ່ົຼານີ້ ບ່ໍແມ່ນຄາໍຖາມ 
ກຽ່ວກບັການຄົນ້ຄວາ້ໃໝ,່ ແຕມ່ນັອງີໃສຄ່ວາມຮູທ່ີ້ມມີາກອ່ນແລ້ວກຽ່ວກບັລະບົບນເິວດ ແລະ/ ຫືຼ ການຜັນ 
ປ່ຽນທາງທໍາມະຊາດຂອງ VECs ທ່ີຖືກເລືອກ.
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ຄູ່ມືແນະນາໍສໍາລັບການກໍານດົໂຄງການທ່ີຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນແນະນາໍໃຫ້ອ້າງອີງເຖິງແຜນ 
ພັດທະນາຂອງທ້ອງຖ່ິນ, ພາກພ້ືນ ຫືຼ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແນະນາໍໂດຍລວມວາ່ຄວນພິຈາລະນາໄລຍະເວລາ
ທ່ີສັ້ນ (ຕົວຢ່າງ: ສາມ ຫາ ສີ່ ປີ ໃນສະຫະພາບເອີຣົບ) ເຊ່ິງອີງຕາມຄວາມບ່ໍແນນ່ອນໃນການພັດທະນາ
ໄລຍະຍາວ.25 ຖ້າຫາກບ່ໍມແີຜນພັດທະນາ, ຄູມ່ແືນະນາໍວາ່ຄວນເນັນ້ໃສ່ການກາໍນດົໂຄງການອື່ນໆໃນຂ້ັນຕອນ 
ການວາງແຜນ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນການຂໍອະນມຸດັຢ່າງເປັນທາງການ (ຕວົຢ່າງ: ໂດຍຜ່ານການກະກຽມເອກະສານ 
ຫືຼ ການຍ່ືນສະເໜຂໍີອະນຍຸາດສາໍລບັ ESIA). ທັດສະນະໄລຍະສັນ້ ຄແືນວນີ້ບ່ໍສາມາດສະໜອງຄວາມແນ່
ນອນກ່ຽວກບັວາ່ການພັດທະນາໃດຈະເກດີຂ້ຶນຢ່າງແນນ່ອນ. ບາງການພັດທະນາທ່ີກໍານດົໃນຂ້ັນຕອນການ
ວາງແຜນຈະບ່ໍໄດຮັ້ບການດາໍເນນີໃນຂະນະທ່ີການພັດທະນາອື່ນທ່ີອາດຈະເບ່ິງບ່ໍຈະແຈງ້ວາ່ຈະເກດີຂ້ຶນພັດ 
ໄດຮັ້ບການພັດທະນາ ແລະ ດໍາເນນີການ. ເປັນທ່ີຈະແຈງ້ວາ່ຜູ້ສະເໜບ່ໍີສາມາດຮູໄ້ດຢ່້າງແນນ່ອນ ວາ່ການ
ພັດທະນາສະເພາະໃດທ່ີຈະເກດີຂ້ຶນ ແຕ່ໃນບາງສະຖານະການທ່ີມກີານພັດທະນາຢ່າງໄວວາເກດີຂ້ຶນ, ຮບູແບບ 
ໂດຍລວມຂອງການພັດທະນາອາດຈະສາມາດຄາດເດາົໄດ.້ CIA ຄວນໃຫ້ເຫດຜົນຢ່າງຈະແຈງ້ກຽ່ວກບັ 
ຂອບເຂດ ທ່ີນາໍໃຊ້ໃນການປະເມນີ, ພ້ອມທັງບັນດາການພັດທະນາຕາ່ງໆ ແລະ ສິງ່ກດົດນັພາຍນອກທ່ີຖືກ
ລວມເຂ້ົາໃນການວເິຄາະ (ກະລນຸາເບ່ິງ ກອ່ງທີ 10).

25 ສາໍລບັຂອບວຽກທ່ີອງີຕາມຫັຼກການເຫດຜົນທ່ີດກີຽ່ວກບັວທີິການນຍິາມບັນດາການພັດທະນາອື່ນໆ, ລວມທັງບັນດາການພັດທະນາທ່ີສາມາດຄາດ 
ຄະເນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ແລະ/ ຫືຼ ການພັດທະນາສົມມຸດຖານ, ກະລນຸາເບ່ິງຫ້ອງທີ 10 ຂອງເອກະສານທະນາຄານໂລກ 2012. 

ກອ່ງທີ 10. ວທີິການ ຍດຸທະສາດເພ່ືອປະເມນີບັນດາການພັດທະນາຂະໜາດນອ້ຍ (ການກາໍນດົຂອບເຂດ)

CIA ອາດຈະກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາວາ່ເໝາະສມົ ຖ້າຄາດວາ່ໂຄງການໃດໜຶງ່ຈະສາ້ງຜົນກະທົບພຽງເລັກນອ້ຍ, ເມື່ອໃດກຕໍາມທ່ີໂຄງ 
ການຈະປະກອບສວ່ນໃສຜົ່ນກະທົບແບບສະສມົ ຫືຼ ມຄີວາມສຽ່ງຈາກຜົນກະທົບແບບສະສມົຈາກໂຄງການທ່ີມຢູ່ີ, ຫືຼ ຈາກຫຼາຍໆໂຄງການທ່ີຄາດ
ຄະເນໄດຢ່້າງສມົເຫດສມົຜົນ. 

ວທີິການເຮັດ CIA ໃນລະດບັພາກພ້ືນໄດຖື້ກນາໍໃຊ້ເພ່ືອປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົສໍາລບັພາກພ້ືນໃດໜຶງ່ທ່ີໂດຍ ດັງ້ເດມີແລວ້ເປັນອານາເຂດ
ຂອງກຸ່ມຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງຫຼາຍກຸ່ມ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນດິນຊາຍທ່ີບ່ໍຈັບກັນເປັນກ້ອນໂດຍມີໂນນຊາຍທ່ີຊັບຊ້ອນ, ທ່ົງຫຍ້າທ່ີເປີດແປນ, 
ດນິທ່ີມຕີົນ້ໄມ້ ແລະ ພຸ່ມຫຍ້າ ພ້ອມດວ້ຍສາຍພັນສດັສາໍລັບຫ້ິຼນເກມຫຼາຍສາຍພັນ ລວມທັງສາຍພັນທ່ີຫາຍາກ, ຖືກຂ່ົມຂູ ່ຫືຼ ໃກສ້ນູພັນ; ແລະ ຫຼາຍ 
ພ້ືນທ່ີທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັທາງດ້ານປະຫວດັສາດ ແລະ ຄວາມເຊ່ືອຖືກດິຈະກໍາທ່ີຄອບຄມຸໃນພາກພ້ືນລວມມບ່ໍີອາຍແກສັທ່ີມຄີວາມໜາແໜນ້ສງູ 
(ປະມານ 70 ເປເີຊັນຂອງເນືອ້ທ່ີທ່ີຖືກ ເຊ່ົາເພ່ືອດໍາເນນີການຂດຸຄົນ້) ແລະ ທ່ົງຫຍ້າສາໍລບັການລ້ຽງສດັທ່ີກວາ້ງຂວາງ. ມຄີວາມເປັນໄປໄດ້ສງູທ່ີຈະມກີານ 
ພັດທະນາບ່ໍນໍາ້ມນັເພ່ີມເຕມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ສະນັນ້ CIA ລະດບັພາກພ້ືນໄດຖື້ກນາໍໃຊ້ແທນວທີິການຈດັການກບັເທ່ືອລະແຫ່ຼງ.

CIA ໄດຖື້ກດາໍເນນີໃນ 3 ຂ້ັນຕອນ ຄ:ື ການປະເມນີທຽບຖານ; ການກໍານດົຜົນກະທົບ ແລະ ທ່າອຽ່ງ; ການວເິຄາະເຫດການສມົມດຸຖານ ແລະ 
ຂ້ໍແນະນາໍ. ການຮວມກນັຂອງຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາທ່ົງຫຍ້າ ສາໍລບັການລຽ້ງສດັແລະ ບ່ໍນໍາ້ມນັ ໄດຖື້ກດາໍເນນີໂດຍການກາໍນດົເອາົທັງ 
ສອງຢ່າງນັນ້ເປັນສິງ່ລບົກວນທ່ີປະກດົໃຫ້ເຫັນປະຈກັຕາ. ຈດຸປະສງົເຊ່ືອງຊ້ອນທ່ີສາໍຄນັຂອງການປະເມນີທຽບຖານ (ຂ້ັນຕອນທີ 3 ໃນຄູມ່ເືຫ້ັຼມນີ້) 
ແມ່ນການກໍານົດບັນດາກິດຈະກໍາທ່ີມີທ່າອ່ຽງສູງສຸດທ່ີຈະມີຜົນກະທົບການລົບກວນທ່ີປະກົດໃຫ້ເຫັນຕໍ່ຄວາມສົມບູນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ 
ທາງດາ້ນລະບົບນເິວດ, ແລະ ເພ່ືອກໍານດົບັນຫາ ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງຕົນ້ຕ ໍກຽ່ວກບັ VECs ທາງດາ້ນຊີວະນາໆພັນ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ.

ເມື່ອໃດກໍຕາມທ່ີມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການພັດທະນາຫຼາຍໆອັນທ່ີຄ້າຍຄືກັນ ການວິເຄາະ ລະດັບພາກພ້ືນ ຄວນຖືກພິຈາລະນາ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, ສິງ່ດັງ່ກາ່ວບ່ໍແມນ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ສະເໜໂີຄງການແຕລ່ະຄນົ. ຖ້າຫາກດາໍເນນີຕາມຍດຸທະສາດນີ້ ມນັຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມສີວ່ນຮ່ວມຂອງຜູ້ສະເໜ ີແລະ ອົງກອນລດັຖະບານອ່ືນໆ ເພ່ືອພັດທະນາການວເິຄາະທ່ີມກີານປະສານງານ ແລະ/ ຫືຼ ແບບຮວມກນັ.

* ສຳລບັຜົນໄດຮັ້ບຈາກການວເິຄາະ ກະລນຸາເບ່ິງ ກອ່ງທີ 11
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ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍມຂ້ໍີມນູຈາກພາກສວ່ນທີສາມ ກ່ຽວກບັບັນດາການພັດທະນາທ່ີມຢູ່ີກອ່ນແລວ້ ຫືຼ ຢູ່ໃນແຜນ, 
ນກັພັດທະນາອາດຈະສົງ່ເສມີຜົນປະໂຫຍດຂອງ CIA ຕໍພ່າກສວ່ນທີສາມ ແລະ ຊຸກຍູເ້ຂົາເຈົາ້ໃຫ້ສະໜອງ 
ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການພັດທະນາທ່ີມີຢູ່ ແລະ ແຜນໃນອະນາຄົດ; ເກັບເອົາຂ້ໍມູນໃດໆກໍ່ຕາມທ່ີເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງ
ລັດມີໃຫ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາທ່ີມີຢູ່ ແລະ ຢູ່ໃນແຜນ; ແລະ, ເມື່ອຂາດຂ້ໍມູນສະເພາະກ່ຽວກັບບັນດາ
ໂຄງການ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງພວກມນັ, ໃຫ້ນາໍໃຊ້ຂ້ໍມນູທ່ົວໄປກ່ຽວກບັໂຄງການອື່ນໆ, ປັດໄຈນາໍເຂ້ົາ, ແລະ 
ຜົນກະທົບຂອງພວກມັນສໍາລັບບັນດາການພັດທະນາປົກກະຕິທ່ີມີຂະໜາດໃກ້ຄຽງກັນ.

ນອກຈາກໂຄງການອື່ນໆ, ການກະທໍາ ຫືຼ ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆທ່ີຖືກຮັບຮູ້ວາ່ກາໍລງັມກີານພັດທະນາ ຫືຼ ຖືກກາໍ
ນດົຢູ່ໃນເອກະສານການວາງແຜນຕ່າງໆ, ການປະຕບັິດທ່ີດຍັີງພິຈາລະນາການພັດທະນາໃນອະນາຄດົ ທ່ີ
ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ້າ່ຈະເກດີຂ້ຶນໂດຍໂຄງການທ່ີຢູ່ພາຍໄຕກ້ານພິຈາລະນາ. ຖ້າຫາກປະສບົການສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວາ່ໂຄງການຕາ່ງໆທ່ີເປັນປະເພດດຽວກນັກບັໂຄງການທ່ີຖືກປະເມນີ ເຮັດໃຫ້ເກດີມກີານພັດທະນາ 
ອື່ນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງເພ່ີມຂ້ຶນ, ບັນດາການພັດທະນາເຫ່ົຼານີ້ກຖືໍວາ່ສາມາດຄາດເດາົໄດຢ່້າງສມົເຫດສມົຜົນ. ແຕ່
ເນື່ອງຈາກວາ່ການພັດທະນາທ່ີຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຂ້ຶນບ່ໍໄດ້ຖືກກໍານດົບົນພ້ືນຖານຂອງແຜນພັດທະນາສະ 
ເພາະ, ການວເິຄາະສມົມດຸຖານອາດແມ່ນວທີິການທ່ີເໝາະສມົສໍາລບັການກວດກາຜົນກະທົບແບບສະສມົ 
ທ່ີອາດຈະກຽ່ວພັນກບັການພັດທະນາດັງ່ກາ່ວ. ແຕລ່ະສມົມດຸຖານຕອ້ງມຄີວາມເປັນໄປໄດ.້ ຈດຸປະສງົຂອງ 
ການວເິຄາະສມົມດຸຖານບ່ໍແມນ່ເພ່ືອຄາດເດາົອະນາຄດົທ່ີອາດເປັນໄປໄດ້ທ່ີສດຸ ແຕ່ຫາກແມນ່ເພ່ືອຊ່ວຍປະ
ເມນີຜົນຕາ່ງໆຂອງຄວາມບ່ໍແນນ່ອນ, ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງ ການອນັຈາໍເປັນສໍາລັບການ
ຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບແບບສະສົມພາຍໄຕ້ສະພາວະທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນອະນາຄົດ. 

ຂ້ັນຕອນທີ 3: ການສ້າງຂ້ໍມູນຂອງສະຖານະທຽບຖານ ຂອງ VECs

ຈດຸປະສົງ:
• ນຍິາມສະພາວະທ່ີເປັນຢູ່ຂອງ VEC.
• ເຂ້ົາໃຈຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຕອບໂຕຕ້ໍຄ່ວາມກດົດນັ, ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕວົ ແລະ ເວລາໃນ 

ການຟ້ືນຄນືຂອງມນັ.
• ປະເມນີທ່າອຽ່ງ.

ຄຳຖາມເພ່ືອຕອບ:
• ສະພາວະທ່ີເປັນຢູ່ປະຈບັຸນຂອງ VEC ແມນ່ແນວໃດ?
• ຕວົຊ້ີບອກໃດແດທ່ີ່ຖືກນຳໃຊ້ເພ່ືອປະເມນີສະພາວະດັງ່ກ່າວ?
• ຕອ້ງການຂ້ໍມນູເພ່ີມເຕມີຫຍັງແດ່? 
• ແມນ່ໃຜທ່ີອາດມຂ້ໍີມນູດັງ່ກາ່ວແລວ້?

ຄວາມເປັນຫ່ວງທ່ີເປັນອັນດຽວກັນຂອງບັນດານກັພັດທະນາແມ່ນລະດັບຄວາມພະຍາຍາມ, ເວລາ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທ່ີຕອ້ງການເພ່ືອການເກບັກໍາຂ້ໍມນູທ່ີພຽງພໍສໍາລບັການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົຢ່າງ 
ເໝາະສົມ. ການມີຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຜົນສໍາເລັດຂອງ CIA, ແລະ ວທີິທ່ີນາໍໃຊ້ໃນການ
ກໍານດົສະພາວະທຽບຖານຂອງ VEC ຄວນໄດ້ຮັບການນຍິາມໃຫ້ໄວເທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດ້. 

ເວົາ້ແບບທ່ົວໄປ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕໍຂ້ໍ່ມນູຄວນຖືກກໍານດົແຕ່ຕອນຕົນ້ຂອງຂ້ັນຕອນການກໍານດົຂອບ 
ເຂດຂອງຂະບວນການ CIA. ຜູ້ພັດທະນາອາດຈະນາໍໃຊ້ຂ້ໍມນູທ່ີມຢູ່ີແລ້ວ ເມື່ອຂ້ໍມນູດັງ່ກ່າວສະໜອງພ້ືນຖານ 
ພຽງພໍສໍາລບັການປະເມນີທ່ີຄບົຖ້ວນຂອງຜົນກະທົບແບບສະສມົ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, ຖ້າຫາກໃນໄລຍະຂ້ັນ 
ຕອນຂອງການກາໍນດົຂອບເຂດ ຜູ້ພັດທະນາຫາກເຫັນວາ່ຂ້ໍມນູທ່ີມຢູ່ີແລວ້ນັນ້ມຊ່ີອງຫວາ່ງທ່ີສາໍຄນັທ່ີເຮັດ 
ໃຫ້ບ່ໍສາມາດປະຕບັິດການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົຢ່າງພຽງພໍ, ຄວນມກີານຊອກຂ້ໍມນູທ່ີຈາໍເປັນໂດຍ
ການນາໍໃຊ້ວທີິການທ່ີຖືກຮັບຮູູ້້ຈາກສາກົນ. 
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ໂດຍປົກກະຕແິລວ້, ຂ້ໍມນູທຽບຖານໃໝທ່ີ່ຈະເກບັກໍາສາໍລບັຂະບວນການ CIA ຈະບ່ໍມລີາຍລະອຽດຄກືນັກບັຂ້ໍມນູ 
ທ່ີຖືກຜະລດິໃນໄລຍະຂອງ ESIA, ຍ້ອນການຄອບຄມຸພ້ືນທ່ີ ທ່ີກວາ້ງກວາ່ ແລະ/ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງປະເພດຂອງ 
ຂ້ໍມນູທ່ີຕ້ອງການສໍາລບັຫຼາຍລະດບັການປະເມນີຕ່າງກນັ. ຂ້ໍມນູທ່ີຕ້ອງການແມ່ນເນັນ້ໃສ່ VECs ທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ. 
ການເກບັກາໍຂ້ໍມນູທຽບຖານໃໝຂ້່ອນຂ້າງຈະຈາໍກດັ ແລະ ມເີປ້ົາໝາຍໃສຕ່ວົຊ້ີບອກທ່ີຈະອະນຍຸາດໃຫ້ການ 
ກາໍນດົການປ່ຽນແປງໃນສະພາວະຂອງ VEC. ບັນດານກັປະຕບັິດຕອ້ງມຄີວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີຈະແຈງ້ກຽ່ວກບັການນໍ
າໃຊ້ສດຸທ້າຍຂອງຂ້ໍມນູ, ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດປ້ອງກນັການວເິຄາະໄດ້ຢ່າງມວີຊິາການ. ມນັບ່ໍແມ່ນການປະຕບັິດທ່ີດທ່ີີ
ຈະເລີມ່ຕົນ້ການເກບັກໍາຂ້ໍມນູທຽບຖານໃໝທ່ີ່ມຄີາ່ໃຊ້ຈາ່ຍສງູ ໂດຍປາສະຈາກການພິຈາລະນາຄາດຄະເນຜົນກະ
ທົບແບບສະສມົຢ່າງຖ່ີຖ້ວນ ທ່ີຈະຖືກປະເມນີສໍາລບັ VECs ສະເພາະ ແລະ ມກີານກາໍນດົທ່ີດໃີດໜຶງ່. ຕວົຢ່າງ, 
ໃນໄລຍະຂອງ ESIA, ອາດມຄີວາມຮຽກຮ້ອງຕອ້ງການໃຫ້ມກີານສໍາຫຼວດຢ່າງເຂ້ັມຂຸນ້ ແລະ ລະອຽດຂອງດນິ, 
ພືດ ແລະ ສດັ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດປະເມນີຜົນກະທົບທາງກງົຂອງການພັດທະນາໃດໜຶງ່ກຽ່ວກບັຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ທາງດາ້ນຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ. ໃນທາງກງົກນັຂ້າມ, ເນືອ່ງຈາກວາ່ CIA ອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ການຂະຫຍາຍເຂດແດນທາງດາ້ນພູມສນັຖານອອກເປັນຫຼາຍໆພັນເຮັກຕາ, ການວເິຄາະອາດຕອ້ງອງີໃສຮ່ບູຖ່າຍ 
ຈາກດາວທຽມ ຫືຼ ການສກຶສາກຽ່ວກບັພືດ ແລະ ສດັ ທ່ີມຢູ່ີແລວ້ ໃນຂະໜາດທ່ີກວາ້ງຂ້ຶນ. 

ໃນບາງກລໍະນ,ີ ການເກບັກໍາຂ້ໍມນູສາໍລບັ VECs ບາງຈາໍນວນ, ເຊ່ັນ ຄນຸນະພາບນໍາ້, ຄນຸນະພາບອາກາດ, 
ແລະ ລະດບັສຽງລົບກວນ, ສາມາດສະໜອງສະພາວະທຽບຖານທ່ີລວບລວມເອາົຜົນກະທົບແບບລວມກນັ
ຂອງບັນດາການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມກດົດນັຈາກພາຍນອກທ່ີມຢູ່ີທັງໝດົ. ຕວົຢ່າງ, ເພ່ືອປະເມນີຜົນ 
ກະທົບແບບສະສົມຕໍ່ຄນຸນະພາບຂອງອາກາດທໍາມະຊາດຂອງບົດສະເໜ ີ ຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າທ່ີ
ນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນໃນເຂດໃດໜຶ່ງ, ຜູ້ພັດທະນາອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບກໍາຂ້ໍມູນເບ້ືອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ 
ຂອງອາກາດທໍາມະຊາດກ່ອນຈະມໂີຮງງານ ແລະ ມກີານຄດິໄລ່ຜົນກະທົບທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນໃນອະນາຄດົ ເຊ່ິງ 
ຄາດຄະເນວາ່ຈະມກີານເພ່ີມກາໍລງັການຜະລດິຂອງໂຮງງານໃນເຂດດຽວກນັຂ້ຶນອີກ. 

ຕວົຢ່າງອື່ນໆທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນມຄີ:ື (a) ການກໍສ້່າງໂຄງການລະບົບຊົນລະປະທານທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ມກີານປ່ຽນ
ແປງຂອງປະລິມານ ແລະ ການໄຫຼຂອງນໍາ້ຢູ່ເຂດອາ່ງໂຕງ່ລງົສູປ່າກແມນ່ໍາ້, ເຊ່ິງອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກີານ 
ເກບັກາໍຂ້ໍມນູເພ່ີມເຕມີເພ່ືອປະເມນີການປ່ຽນແປງແບບສະສມົໃນລະບົບການໄຫຼຢູ່ປາກແມ່ນໍາ້ເອງ ແລະ ຜົນ 
ກະທົບທ່ີບົດສະເໜໂີຄງການກໍາອື່ນໆຈະມີຜົນກະທົບຄ້າຍຄືກັນ, ຫືຼ (b) ການຂະຫຍາຍຂອງຂະໜາດ 
ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນດ້ານພູມສັນຖານ, ເພ່ືອປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມຂອງກິດຈະກໍາໃດໜຶງ່ທ່ີຖືກນາໍ 
ສະເໜ ີບົນພ້ືນຖານແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີຄນົຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມອືງ, ຄນົລ້ຽງສດັ, ຜູ້ທ່ີອາໄສຢູ່ໃນປ່າ, 
ຫືຼ ຊຸມຊົນອື່ນໆເພ່ິງພາອາໄສເພ່ືອການດາໍລງົຊີວດິຂອງເຂົາເຈົາ້. 

ຂ້ໍມນູທຽບຖານ (ທາງປະຫວດັສາດ) ກຽ່ວກບັສະພາວະຂອງ VECs ໄດສ້າ້ງ “ພາບລວມ” ສາໍລບັການຄົນ້
ຄດິກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງໃນສະພາວະຂອງ VEC, ເຊ່ິງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາຫີຼກລ່ຽງຂ້ໍຜິດພາດທ່ີ
ກຽ່ວພັນກບັການປ່ຽນແປງຂອງຂ້ໍມນູທຽບຖານ (Pauly 1995), ແລະ ສາມາດນາໍໃຊ້ໄດໃ້ນຫຼາຍໆທາງ. 

ການກໍານົດທ່າອ່ຽງຂອງການປ່ຽນແປງໃນສະພາວະຂອງຂ້ໍມູນທຽບຖານຂອງ VEC ໃດໜຶ່ງ 
ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ ອາດຈະຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດບັຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງຜົນກະທົບແບບສະສມົ. ຖ້າຫາກ
ມປີະຫວດັກຽ່ວກບັການຫຸຼດລງົທ່ີຍາວ ແລະ ເລກິ ຂອງສະພາວະ VEC, ອາດຈະສາມາດອາ້ງອງີໄດວ້າ່ມີ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນທ່ີມນັກໍາລງັຈະຮອດລະດບັຂອງທຽບຖານແລ້ວ. ດັງ່ທ່ີຈະມລີາຍລະອຽດເພ່ີມເຕມີ
ໃນຂ້ັນຕອນທ່ີ 5, ລະດບັຂອບເຂດ  (ຈດຸປາຍສງູສດຸ) ບ່ອນເຊ່ິງການຕອບສະໜອງຂອງ VEC ຕໍຜົ່ນກະທົບ 
ເພ່ີມເຕມີອາດຈະປ່ຽນກະທັນຫັນ, ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ບ່ໍສາມາດຮູໄ້ດໃ້ນລະດບັທ່ີແນນ່ອນ. ການວເິຄາະແບບງາ່ຍ 
ດາຍຂອງການປ່ຽນແປງໂດຍລວມ ໃນສະພາວະທຽບໃສຂ້ໍ່ມນູທຽບຖານ ຢ່າງໜອ້ຍກສໍາມາດຊ້ີບອກກຽ່ວກບັ 
ການປ່ຽນແປງທ່ີໄດເ້ກດີຂ້ຶນແລວ້; ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ການວເິຄາະດັງ່ກາ່ວນີ້ຕອ້ງໄດປ້ະຕບັິດຢ່າງລະມດັ 
ລະວງັ ຖ້າຫາກສະພາວະຂ້ໍມນູທຽບຖານຫາກຍັງໃໝ ່ແລະ ດັງ່ນັນ້ອາດເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະເປັນຕວົແທນຂອງ
ຂ້ໍມນູທຽບຖານທ່ີມກີານປ່ຽນແປງແລ້ວ. 
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ຖ້າຫາກຂ້ໍມນູມພີຽງພໍເພ່ືອສາ້ງຂອບເຂດທາງທໍາມະຊາດຂອງການປ່ຽນແປງໃນສະພາວະຂອງ VEC ໃດໜຶງ່, 
ມນັສາມາດຖືກນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປຽບທຽບກບັສະຖານະໃນອະນາຄດົທ່ີຄາດຄະເນ ທ່ີພັດທະນາໃນຂ້ັນຕອນ 
ທີ 4 ແລະ ເມື່ອມກີານປະເມນີຄວາມສາໍຄນັ ໃນຂ້ັນຕອນທີ 5. ເມື່ອປຽບທຽບກບັຂ້ໍມນູກຽ່ວກບັ ທ່າອຽ່ງໃນ 
ອະດດີຂອງຄວາມກດົດນັຂອງການພັດທະນາ (ສວ່ນໜຶງ່ຂອງການວເິຄາະໃນຂ້ັນຕອນ ທີ 4), ມນັກອໍາດຈະ 
ສະໜອງຄວາມຮູທ່ີ້ດກີຽ່ວກບັຄວາມລະອຽດອອ່ນຂອງ VEC ຕໍຄ່ວາມກດົດນັ. ຕວົຊ້ີບອກທ່ີດສີາໍລັບສະພາວະ 
ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ. ການວິເຄາະທ່າອ່ຽງທ່ີຜ່ານມາຄວນຖືກດໍາເນີນຢ່າງລະມັດລະວັງ ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ຕວົຊ້ີບອກບາງຈາໍນວນອາດຈະຄງົທ່ີ, ເຊ່ິງເຊ່ືອງຊ້ອນການຕອບສະໜອງຂອງຜົນກະທົບ. ການນາໍໃຊ້ຕວົ
ຊ້ີບອກທ່ີສະໝໍາ່ສະເໝແີມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ (Bérubé 2007).

ການປະມານສະພາວະໃນອະດດີຂອງ VEC ສວ່ນຫຼາຍແລວ້ແມນ່ວຽກທ່ີທ້າທາຍ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກີານ 
ເກບັກໍາຂ້ໍມນູໃນອະດດີກຽ່ວກບັ VEC ເຊ່ິງອາດຈະມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຫາຂ້ໍມນູ. ຂ້ໍມນູຈາກຫຼາຍແຫ່ຼງ 
ສາມາດຄົນ້ຫາ ເຊ່ັນ ບົດລາຍງານຈາກລັດຖະບານ, ອງົການທ່ີບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ແລະ MDBs; ESIAs 
ທ່ີຜ່ານມາ; ຄວາມຮູຈ້າກຊຸມຊົນທ່ີອາໄສຢູ່; ຖານຂ້ໍມນູຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຊີວະນາໆພັນ ເຊ່ັນ GBIF 
26 ຫືຼ IBAT;27 ຂ້ໍມນູຈາກ “ການຄວບຄມຸຕາ່ງໆ,” ຫືຼ ພ້ືນທ່ີທ່ີມ ີVECs ດຽວກນັທ່ີຖືກເປດີເຜີຍຕໍຜົ່ນກະທົບ 
ໃນລະດັບທ່ີຕ່າງກັນ (ປະເມີນໂດຍປຽບທຽບກັບປະຫວດັຜົນກະທົບທ່ີພັດທະນາໃນຂ້ັນຕອນທີ 2), ຫືຼ 
ເອກະສານວທິະຍາສາດຕາ່ງໆ. Hydro-Québec ໄດພົ້ບວາ່ໃນເກອືບທກຸກລໍະນ ີ“ສະຖານະການອ້າງອງີ” 
ທ່ີດທ່ີີສດຸແມນ່ໃນເວລາທ່ີມຂ້ໍີມນູ ແລະ ເມື່ອສະພາວະຂອງ VEC ສາມາດຖືກພິຈາລະນາວາ່ຄງົທ່ີ, ເຊ່ິງໃນ 12 
ຄັງ້ທໍາອດິຂອງການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົຂອງມນັແມນ່ຢູ່ໃນລະດບັ 10 ຫາ 20 ປ ີ(Bérubé 2007). 

26 ກະລນຸາເບ່ິງ  http://www.gbif.org.
27 ກະລນຸາເບ່ິງ  https://www.ibatforbusiness.org.
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ຂ້ັນຕອນທີ 4: ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມ ຂອງ VECs

ຈດຸປະສົງ:
• ກຳນດົຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນໄດ.້
• ປະເມນີຜົນກະທົບທ່ີຄາດຄະເນຈະເກດີຂ້ຶນດັງ່ທ່ີມຄີວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການປ່ຽນແປງໃນສະພາວະ 

ຂອງ VEC (ຕວົຢ່າງ, ຄວາມສາມາດໃນການມຊີີວດິ ແລະ ຈະເລນີເຕບີໂຕ, ຄວາມຍືນຍົງ).
• ກຳນດົທ່ີເປັນໄປໄດສ້ິງ່ທ່ີເພ່ີມເຕມີ, ຊົດເຊີຍ, ສາກບັງໜາ້ ແລະ/ ຫືຼ ຮ່ວມກນັຫຼາຍອນັ.

ຄຳຖາມເພ່ືອຕອບ: 
• ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສຽ່ງທ່ີເປັນໄປໄດ້ຕົນ້ຕມໍຫີຍັງແດ່ທ່ີສາມາດກະທົບຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ 

ແລະ/ ຫືຼ ຄວາມສາມາດມຊີີວດິ ແລະ ຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງ VEC?
• ມສີາຍພົວພັນສາຍເຫດ-ຜົນກະທົບທ່ີຮູ ້ຫືຼ ສາມາດຄາດເດາົໄດບ່ໍ້?  
• ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສຽ່ງເຫ່ົຼານີສ້າມາດມປີະຕກິລິຍິາຕໍກ່ນັ ຫືຼ ບ່ໍ?

ການວເິຄາະຜົນກະທົບແບບສະສມົ ຂອງ VECs ມສີວ່ນກ່ຽວຂ້ອງກບັການປະມານສະຖານະໃນອະນາຄດົ ຂອງ 
VECs ທ່ີອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກຜົນກະທົບທ່ີໄດ້ມາຈາກບັນດາການພັດທະນາຕ່າງໆໃນອະດດີ, ປະຈບັຸນ 
ແລະ ອະນາຄດົທ່ີຄາດຄະເນໄດ້ (ກະລນຸາເບ່ິງກ່ອງທີ 11). ຈດຸປະສງົແມ່ນເພ່ືອປະມານສະຖານະຂອງ VECs 
ດັງ່ທ່ີເປັນຜົນມາຈາກການລວມກນັຂອງຄວາມກດົດນັທ່ີມຜົີນກະທົບຕໍພ່ວກມນັ. ໃນສະພາບການດັງ່ກາ່ວນີ້, 
ນອກຈາກຄວາມກດົດນັທ່ີເກດີຈາກບັນດາການພັດທະນາຕາ່ງໆແລ້ວ, ການປະເມນີຄວນກວມເອາົຂອບເຂດທ່ີ 
ເປັນໄປໄດ້ຂອງການປ່ຽນແປງສິງ່ແວດລ້ອມທ່ີອາດຈະມອີດິທິພົນຕໍສ່ະພາວະຂອງ VEC ແລະ ບ່ໍອງີໃສ່ສະ
ພາວະສະເລ່ຍທ່ີຄາດຄະເນພຽງຢ່າງດຽວ (ຕວົຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງໃນຮບູແບບດນິຟ້າອາກາດ ແລະ/ ຫືຼ 
ການຄາດຄະເນ).

ໃນ CIA, ຜົນກະທົບບ່ໍໄດ້ວດັແທກໃນແງມຸ່ມຂອງຄວາມໜກັໜວ່ງຂອງຄວາມກົດດັນທ່ີຖືກຕື່ມໃສ່ໂດຍ 
ການພັດທະນາໃດໜຶງ່ ແຕ່ມັນຖືກວດັແທກໃນແງມຸ່ມຂອງການຕອບສະໜອງຂອງ VEC ແລະ, ທ້າຍທ່ີ 
ສຸດແລ້ວ, ຕາມການປ່ຽນແປງທ່ີສໍາຄັນຕໍ່ສະພາວະຂອງມັນ. ວິທີການທ່ີນໍາໃຊ້ສໍາລັບການວິເຄາະແມ່ນ 
ມີຄວາມສະເພາະເຈາະຈງົຕໍ່ລັກສະນະຂອງ VEC (ຕົວຢ່າງ, ວທີິການທ່ີແຕກຕ່າງກັນແມ່ນເໝາະສົມ 
ສໍາລັບການວເິຄາະຜົນກະທົບ VECs ທາງດ້ານກາຍະພາບ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະ ແລະ ສັງຄົມ, ແລະ 
ຄວາມທົນທານນຂອງພວກມນັ). ວທີິການທ່ີຫຼາກຫຼາຍໄດຖື້ກນາໍໃຊ້ສາໍລບັ CIA (ກະລນຸາເບ່ິງ ກ່ອງທີ 12 
ສາໍລບັກລໍະນຕີວົຢ່າງ); ວທີິການເຫ່ົຼານີໂ້ດຍລວມແລ້ວແມ່ນສາມາດຈດັຕາມລກັສະນະ ຂອງຕວົແບບຜົນກະທົບ, 
ຕວົແບບຕວົເລກ, ການວເິຄາະທາງອາວະກາດ ໂດຍການນາໍໃຊ້ລະບົບຂ້ໍມນູທາງດ້ານພູມສນັຖານ (GIS), ແລະ 

ກອ່ງທີ 11. ວທີິການທາງຍດຸທະສາດໃນການປະເມນີບັນໂຄງການພັດທະນາຂະໜາດນອ້ຍ (ການວເິຄາະ)

ການວເິຄາະສໍາລັບ CIA ໃນລະດບັພາກພ້ືນທ່ີໄດ້ຖືກດໍາເນນີສາໍລບັການພັດທະນາກຽ່ວກບັອາຍແກດັສຂະໜາດນອ້ຍຫຼາຍແຫ່ງ ເຊ່ິງໄດ້ກາ່ວເຖິງໃນ 
ກອ່ງທີ 10 ໄດສ້າ້ງ 3 ສມົມດຸຖານຂອງທາງເລອືກການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິທ່ີອີງໃສ ່GIS ຄ:ື ການເຮັດວຽກແບບເດມີໆ; ການພັດທະນາທ່ີກາ້ວໜາ້; ແລະ 
ການອະນລັຸກຮັກສາ. ແທນທ່ີຈະເນັນ້ໃສກ່ານຄາດເດາົທ່ີຕາຍຕວົກຽ່ວກບັຜົນກະທົບໃນອະນາຄດົທ່ີອາດເປັນໄປໄດຫຼ້າຍທ່ີສດຸ, ໄດມ້ກີານເນັນ້ໜກັໃສກ່ານ 
ພັດທະນາບັນຊີ ຂອງການປ່ຽນແປງແບບສະສມົພາຍໃຕ້ແຕລ່ະສມົມດຸຖານທ່ີສາມາດເປັນໄປໄດ.້ ວທີິການນີເ້ຮັດໃຫ້ມກີານຕດັສນິໃຈ ທ່ີບ່ໍພຽງແຕ່ອງີໃສ່
ທ່າອຽ່ງໃນອະດດີ, ແຕ່ຍັງອງີໃສທ່່າອຽ່ງໃນອະນາຄດົທ່ີເປັນໄປໄດ້, ເຊ່ິງອາດຈະລວມມຄີວາມແປກໃຈຫຼາຍໆຢ່າງ.

ໄດມ້ກີານກາໍນດົຈດຸສມຸຊີວະນາໆພັນທ່ີສາໍຄນັທ່ີມບຸີລິມະສດິສງູສາໍລບັການອະນລັຸກ. ພາຍໄຕສ້ມົມດຸຖານການອະນລຸກັ, ຈດຸສມຸຊີວະນາໆພັນລະດບັພາກ 
ພ້ືນຈະຖືກຮັກສາໄວເ້ປັນເຂດປ່າສະຫງວນ. ສິງ່ດັງ່ກາ່ວນີ້ຈະຖືກດາໍເນນີໂດຍການຈາໍກດັຈາໍນວນບ່ໍແກດັສໃນເຂດພ້ືນທ່ີດັງ່ກາ່ວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, 
ການຜະລິດຈະຖືກຮັກສາໄວໂ້ດຍນາໍໃຊ້ການເຈາະຢ່າງມທິີດທາງເພ່ີມຂ້ຶນໃນເຂດທ່ີໃກກ້ບັຈດຸສມຸຊີວະນາໆພັນ.
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ວທີິການທ່ີນາໍໃຊ້ຕວົຊ້ີບອກເປັນຫັຼກ.28  ຕວົຢ່າງສະເພາະ ແລະ ເອກະສານອາ້ງອງີຈາໍນວນໜຶງ່ ມດີັງ່ລຸມ່ນີ້: 
 
• ການວເິຄາະຕວົແບບແນວຄວາມຄດິ, ທາງຜ່ານ, ເຄອືຂ່າຍ29 (Bernard et al. 1993; Brismar 

2004; Canter 2008; Cooper 2008; Perdicoúlis ແລະ Piper 2008; Tricker 2007).
• ການວເິຄາະຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍ-ຜົນປະໂຫຍດ (Crookes ແລະ de Wit 2009).
• ລະບົບການສະໜບັສະໜນູການຕັດສິນໃຈ (King ແລະ Pushchak 2008).
• ການວເິຄາະ GIS (Atkinson, Canter, ແລະ Mangham 2008; Atkinson ແລະ Canter 

2011; Blaser et al. 2004; Dutta, Mahatha, ແລະ De 2004; ຄະນະກໍາມະການແນະນາໍ
ທາງດ້ານວທິະຍາສາດ Great Sand Hills Scientific Advisory Committee 2007; 
Houle et al. 2010; Johnson et al. 2005; MacDonald 2000; MacDonald, Coe, 
ແລະ Litschert 2004; Quinn et al. 2004; Scrimgeour, Hvenegaard, ແລະ Tchir 
2008; Seitz, Westbrook, ແລະ Noble 2011; Squires, Westbrook, ແລະ Dubé 
2010; Sorensen et al. 2008; Strimbu ແລະ Innes 2011; Tiner 2005).

• ຕວົແບບທ່ີຢູ່ອາໄສ (Cantor ແລະ Atkinson 2008; Canter ແລະ Atkinson 2011; Blaser 
et al. 2004; Houle et al. 2010; Johnson et al. 2005; Strimbu ແລະ Innes 2011).

• ການລວບລວມຂ້ໍມູນໂດຍການນາໍໃຊ້ລາຍການກວດກາແບບງາ່ຍດາຍ, ຫືຼ ຮູບແບບ ຫືຼ ຕາຕະລາງ 
ທ່ີຊັບຊ້ອນກວາ່ (Canter ແລະ Kamath 1995; Canter ແລະ Torney 2008; Cooper 2011; 
MacDonald 2000).

• ຕົວຊ້ີບອກ ແລະ ດັດສະນຂີອງສະພາວະຂອງ VEC (Cantor ແລະ Atkinson 2008; Dubé 
2003; Gonzales-Sanson ແລະ Aguilar 2010; King ແລະ Pushchak 2008; 
Mitchell ແລະ Parkins 2011; Seitz, Westbrook, ແລະ Noble 2011; Squires, 
Westbrook, ແລະ Dubé 2010).

• ຕົວແບບພູມສັນຖານ 30 (Great Sand Hills Scientific Advisory Committee 
2007; MacDonald, Coe, ແລະ Litschert 2004; Quinn et al. 2004).

• ການວເິຄາະຄວາມສາມາດໃນການມຊີີວດິ ແລະ ຈະເລີນເຕບີໂຕຂອງພົນລະເມອືງ (Jeffrey ແລະ 
Duinker 2002; Johnson ແລະ Boyce 2001).

• ຕົວແບບຂ້ໍມູນປະລິມານ ແລະ/ ຫືຼ ການລອກລຽນແບບ, ລວມທັງຕົວແບບທາງອາວະກາດຢ່າງຈະ 
ແຈງ້ໂດຍອງີໃສ່ GIS ເປັນຫັຼກ (CEQ 1997; Dutta, Mahatha, ແລະ De 2004; Hegmann 
et al. 1999; Krzyzanowksi 2011; MacDonald 2000; Van Damme et al., 
2003, 2008; Weclaw ແລະ Hudson 2004; Walters 1986; Yang et al. 2010).

• ການວເິຄາະສມົມດຸຖານ (Blaser et al. 2004; CCME 2009; Cavalcanti ແລະ la Rovere 
2011; Crookes ແລະ de Wit 2009; Duinker ແລະ Greig 2007; Ehrlich 2010; Great 
Sand Hills Scientific Advisory Committee 2007; Greig et al. 2004; Harri-
man ແລະ Noble 2008; Hegmann ແລະ Yarranton 2011; Jeffrey ແລະ Duinker 
2002; Johnson et al. 2011; Lindsay, Svrcek, ແລະ Smith 2002; Mitchell ແລະ 
Parkins 2011; Noble 2008; Quinn et al. 2004; Seitz, Westbrook, ແລະ Noble 
2011; Strimbu ແລະ Innes 2011; Weclaw ແລະ Hudson 2004)

• ການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງ (Cooper 2010; Gibson 2011). 
• ມາດຕະຖານ (Bérubé 2007; Bonnell ແລະ Storey 2000; Canter ແລະ Atkinson 

28 ສໍາລັບພາບລວມ, ກະລນຸາເບ່ິງ ຫ້ອງທີ 18 ແລະ ຕາຕະລາງທີ 4.1 ຂອງ “ຄູ່ມືແນະນາໍຕົວຢ່າງ: ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມທາງດ້ານສະ
ພາບແວດລ້ອມ ສໍາລັບໂຄງການພະລັງງານນໍາ້ ໃນປະເທດຕຣຸະກີ”, ທະນາຄານໂລກ, 2012. https://www.esmap.org/node/2964. 

29 ກະລນຸາເບ່ິງ  http://www.wcslivinglandscapes.org/WhatWeDo/ConservationStrategy.aspx ແລະ https://
miradi.org.

30 ກະລນຸາເບ່ິງ  http://www.wcslivinglandscapes.org/WhatWeDo/LandscapeSpeciesAnalysis.aspx.
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ກ່ອງທີ 12. RCIA ຂອງຜົນກະທົບຂອງນໍາ້ຕໍ່ອ່ຽນອາເມລິກາ

ອຽ່ນອາເມລິກາແມນ່ສາຍພັນສດັທ່ີວາງໄຂ່ຢູ່ໃນທະເລຊາກາດໂຊ (Sargasso Sea) ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາແມນ່ໍາ້ ແລະ ທະເລສາບນໍາ້ຈດື 
ເພ່ືອຈະເລີນເຕບີໂຕ. ເມື່ອໃຫຍ່ເຕມັຕວົພວກມນັຈະເຄື່ອນຍ້າຍລງົໄປສູແ່ມນ່ໍາ້ຕອນລຸມ່ ແລະ ກບັໄປສູທ່ະເລຊາກາດໂຊ. ໃນພາກສວ່ນຕອນເໜອື 
ຂອງຂອບເຂດຂອງພວກມນັ, ສດັສາຍພັນທ່ີໃຫຍ່ ແລະ ອາຍຍືຸນນີ້ມຈີາໍນວນຫຸຼດລງົຫຼາຍຫັຼງຈາກມກີານກໍສ້່າງເຂ່ືອນພະລັງງານໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ ແລະ 
ປະຈບັຸນນີ້ມນັຖືກຈດັຢູ່ໃນປະເພດຊະນດິພັນສດັໃກສ້ນູພັນ.

ກດິຈະກາໍຂອງມະນດຸທ່ີມຜົີນກະທົບຕໍອ່ຽ່ນລວມມກີານຫາປາ, ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ (ສິງ່ກດີຂວາງຕໍກ່ານເຄື່ອນຍ້າຍຂ້ຶນແມນ່ໍາ້ 
ຕອນເທິງ, ການຕາຍໃນໄລຍະການເຄື່ອນຍ້າຍລົງແມນ່ໍາ້ຕອນລຸມ່), ອປຸະສກັຕໍກ່ານເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍເຂ່ືອນໄຟຟ້າທ່ີຄວບຄມຸນໍາ້ອື່ນໆ, ການປ່ຽນແປງ 
ຂອງທ່ີຢູ່ອາໄສ, ການປ່ຽນແປງໃນຄນຸນະພາບນໍາ້ ແລະ ສິງ່ປົນເປື້ອນ. ຕວົຂັບເຄື່ອນທາງທໍາມະຊາດທ່ີມຜົີນກະທົບຕໍອ່່ຽນ ລວມມ:ີ ການປ່ຽນແປງ 
ຂອງວງົຈອນສະໜອງອາຫານ, ແມ່ກາຝາກ, ແລະ ການປ່ຽນແປງທ່ີອາດເກດີຂ້ືນໄດຂ້ອງກະແສນໍາ້ໃນມະຫາສະໝດຸ ອນັເນື່ອງມາຈາກການປ່ຽນ
ແປງຂອງສະພາບດນິຟ້າອາກາດ. ມບົີດສກຶສາທ່ີໄດຕ້ພິີມໄດຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນວາ່ ໃນບັນດາຜົນກະທົບທ່ີຫຼາກຫຼາຍ, ການຫາປາ ແລະ ການພັດທະນາ 
ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ ແມນ່ມທ່ີາອ່ຽງຈະມຜົີນກະທົບຫຼາຍທ່ີສດຸ. ຍ້ອນແນວນັນ້ການຫາປາໃນພາກພ້ືນຈຶງ່ໄດຖື້ກປິດລົງ.

ເພ່ືອສ້າງການປະເມນີຜົນກະທົບທ່ີວອ່ງໄວຂອງການຕາຍອນັເປັນສາຍເຫດມາຈາກການພັດທະນາພະລງັງານນໍາ້ໃນໄລຍະການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ 
ອຽ່ນລົງສູແ່ມນ່ໍາ້ຕອນລຸມ່, ຂະບວນການRCIA ໄດ້ມກີານພັດທະນາຂ້ຶນ ໃນຮບູແບບຂອງຕວົແບບຂອງເອກະສານ ສໍາລບັອ່າງຮັບນໍາ້ໃດໜຶງ່ໃນພາກພ້ືນ 
ເຊ່ິງມກີານພັດທະນາພະລັງນໍາ້ ຈາໍນວນ 11 ແຫ່ງ ຕັງ້ຢູ່ ແມ່ນໍາ້ສາຍຫັຼກ, ສ່ວນການພັດທະນາອື່ນໆແມ່ນຕັງ້ຢູ່ໃນແມ່ນໍາ້ສາຍຍ່ອຍ. ໂດຍປາສະຈາກ 
ຂ້ໍມນູບັນທຶກລະອຽດກຽ່ວກບັການແຈກຢາຍຂອງທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງອຽ່ນໃນອາ່ງຮັບນໍາ້ ຫືຼ ບົດສກຶສາສະເພາະກຽ່ວກບັການຕາຍຂອງອຽ່ນໃນແຕລ່ະ
ສະຖານ,ີ ຕວົແບບໄດ້ຖືກອອກແບບເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດວເິຄາະສມົມດຸຖານ ເພ່ືອຄົນ້ຫາສມົມດຸຖານຂອງ ການແຈກຢາຍທ່ີຢູ່ອາໄສ (ອັດຕາສວ່ນ
ຂອງທ່ີຢູ່ອາໄສໃນອາ່ງຮັບນໍາ້ທ່ີຕັງ້ຢູ່ລະຫວາ່ງບັນດາການພັດທະນາຕາ່ງໆ) ແລະ ການປະເມນີອັດຕາການຕາຍຂອງອຽ່ນທ່ີເດນີທາງຜ່ານບັນດາ 
ສະຖານທ່ີີມຂີະໜາດ ແລະ ການອອກແບບຄ້າຍໆກນັ ທ່ີຖອດຖອນມາຈາກເອກະສານທາງດ້ານວທິະຍາສາດ. ຕວົແບບພຽງແຕ່ປະເມນີອດັຕາການ 
ລອດຊີວດິຂອງປະຊາກອນອ່ຽນທ່ີໃຫຍ່ເຕັມຕົວ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍລົງສູ່ແມ່ນໍາ້ຕອນລຸ່ມເພ່ືອວາງໄຂ່ ອັນເນື່ອງມາຈາກການຕາຍທ່ີສະສົມຈາກ 
ການພັດທະນາຈາໍນວນ 11 ແຫ່ງໃນລໍາແມ່ນໍາ້ສາຍຫັຼກ. ເຖິງແມ່ນວາ່ການປະເມນີຜົນກະທົບທ່ີດກີວາ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການເຮັດການສໍາຫຼວດທ່ີ
ຢູ່ອາໄສລະອຽດໃນອາ່ງຮັບນໍາ້, ການວເິຄາະການພັດທະນາທັງໝດົ, ບ່ໍພຽງແຕບັ່ນດາການພັດທະນາທ່ີຢູ່ໃນແມນ່ໍາ້ສາຍຫັຼກ, ໄດເ້ຜີຍໃຫ້ເຫັນວາ່
ພາຍໃຕ້ການສມົມດຸຖານທ່ີສມົເຫດສມົຜົນຂອງການແຈກຢາຍທ່ີຢູ່ອາໄສ, ອດັຕາການລອດຊີວດິຈະມໜີອ້ຍກວາ່ 10 ເປເີຊັນ, ເຊ່ິງແມ່ນຜົນກະທົບທ່ີບ່ໍ 
ຍືນຍົງ.
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2010; Damman 2002; Deverman 2003; Dubé 2003; Duinker ແລະ Greig 2006; 
Groffman et al. 2006; Gunn ແລະ Noble 2009; Hegmann ແລະ Yarranton 2011; 
Kilgour et al. 2007; Krzyzanowksi 2011; Mitchell and Parkins 2011; Noble 
2010a; Piper 2001, 2002; Quinn et al. 2004; Schultz 2010; Seitz, Westbrook, 
ແລະ Noble 2011; Spaling et al. 2000; Squires, Westbrook, ແລະ Dubé 2010; 
Therivel ແລະ Ross 2007; Tricker 2007; Weclaw ແລະ Hudson 2004).

• ການວເິຄາະຄວາມງາມຢ່າງປະຈກັຕາ (Brereton et al. 2008).

ດັງ່ທ່ີໄດສ້ນົທະນາຂ້າງເທິງ, ການວເິຄາະ CIA ແມ່ນເບ່ິງໄປໃນອະນາຄດົ. ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການບ່ໍໄດຖື້ກ 
ປະເມນີເຖິງຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງສະພາວະໃນອະນາຄດົທ່ີຄາດຄະເນ ຂອງ VECs ແລະ ສະພາວະໃນ 
ອະດີດທຽບຖານ. ແຕ່ມັນຖືກປະເມີນໃນດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງສະພາວະໃນອະນາຄົດທ່ີຄາດຄະເນຂອງ 
VECs ໃນສະພາບການຂອງຄວາມກດົດນັທ່ີເກດີຈາກແຫ່ຼງອື່ນໆທັງໝດົ (ຕວົຂັບເຄື່ອນທາງດາ້ນໂຄງການ 
ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມທາງທໍາມະຊາດ) ແລະ ສະພາວະຂອງ VEC ທ່ີຄາດຄະເນໃນສະພາບການຂອງຂ້ໍມນູ 
ທຽບຖານໃນອະນາຄດົບວກໃສກ່ານພັດທະນາທ່ີກາໍລງັມກີານປະເມນີຜົນ.31 ຄວາມເປັນຫ່ວງບ່ໍພຽງແຕມ່ີ 
ຕໍກ່ານປະເມນີຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາ, ແຕແ່ມນ່ການປະເມນີສະພາວະໃນອະນາຄດົຂອງ VECs 
ໃນສະພາບການຂອງຄວາມກດົດນັທັງໝດົ, ເຊ່ິງແມນ່ຜົນກະທົບແບບສະສມົ, ແລະ ສາມາດຖືກປະເມນີຜົນໂດຍ 
ທຽບໃສ່ລະດບັຂອບເຂດທ່ີໄດຖື້ກສາ້ງຂ້ຶນຂອງສະພາວະທ່ີສາມາດຮັບໄດ,້ ຖ້າຫາກຮູ,້ ຫືຼ ທຽບໃສ່ຂ້ໍມນູທຽບ 
ຖານໃນ.

ການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົຂອງໂຄງການ, ບວກກບັຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESIA, ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການ 
ສາໍລບັມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບສາໍລບັໂຄງການໂດຍສະເພາະ. ໃນທາງກງົກນັຂ້າມ, ຜົນກະທົບ 
ແບບສະສມົໂດຍລວມທ່ີຄາດຄະເນ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການສາໍລບັການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບເພ່ືອຈດັຕັງ້
ປະຕບັິດໂດຍເຈົາ້ຂອງໂຄງການຫຼາກຫຼາຍໂຄງການ ຫືຼ ພາກສ່ວນຜູ້ສະເໜ ີເພ່ືອຮັບປະກນັວາ່ການປະກອບ
ສວ່ນຂອງໂຄງການເຫ່ົຼານັນ້ຕໍສ່ະພາວະຂອງ VECs ໂດຍລວມສອດຄ່ອງ ແລະ/ ຫືຼ ເຂ້ົາກບັສິງ່ທ່ີຖືກມອບໝາຍ 
ຫືຼ ຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍມກີານລເິລີ່ມການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົໃນລະດບັພາກພ້ືນທ່ີຖືກນາໍພາ ຫືຼ 
ເຫັນດໂີດຍລດັຖະບານ, ຫືຼ ເປັນການປະຕບັິດຕາມມາດຕະຖານຄນຸນະພາບທໍາມະຊາດຢ່າງຕໍາ່ສດຸສາໍຫັຼບ
ການນາໍໃຊ້ທ່ີຕອ້ງການ. 

ພາກສວ່ນສາໍຄນັຂອງຂ້ັນຕອນການປະເມນີແມນ່ການປະເມນີປະສດິທິຜົນຂອງການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບໂຄງການ 
ແລະ ມາດຕະການການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົອື່ນໆ ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ, ແລະ ສິງ່ດັງ່ກາ່ວ 
ຖືກດາໍເນນີຊ້ໍາໄປຊ້ໍາມາ ໃນລະຫວາ່ງຂ້ັນຕອນ 4, 5 ແລະ 6.

31 ໃນ CIA, ມັນສໍາຄັນທ່ີຕ້ອງບ່ໍສັບສົນຂ້ໍມູນທຽບຖານໃນອະດີດ ແລະ ໃນອະນາຄົດ (Bérubé 2007).



46  |  ຄູ່ມືກ່ຽວກັບບົດຮຽນທ່ີດີໃນການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບແບບສະສົມ

ຂ້ັນຕອນທີ 5: ການປະເມີນຄວາມສຳຄັນຂອງຜົນກະທົບແບບສະສົມທ່ີຄາດຄະເນ

ຈດຸປະສົງ:
• ນຍິາມ “ມາດຖານ” ແລະ ຕວົຊ້ີບອກ ທ່ີເໝາະສມົ.
• ກຳນດົລະດບັຂອງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຄວາມສຳຄນັ ສຳລບັເງືອ່ນໄຂຂອງການກະທຳ 

ໃນອະດດີ, ປະຈບັຸນ ແລະ ອະນາຄດົ.
• ກຳນດົຜົນໄດ ້ຜົນເສຍຕາ່ງໆ.

ຄຳຖາມເພ່ືອຕອບ: 
• ຜົນກະທົບເຫ່ົຼານີມ້ຜົີນຕໍຄ່ວາມຍືນຍົງ ແລະ/ ຫືຼ ຄວາມສາມາດໃນການມຊີີວດິ ແລະ ຈະເລນີເຕບີໂຕ 

ຂອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ/ ຫືຼ VEC ແນວໃດ? 
• ຜົນໄດຮັ້ບ ຫືຼ ຜົນໄດ້ຜົນເສຍຂອງການກະທຳໃດໜຶງ່  ແມນ່ຫຍັງ ແລະ/ ຫືຼ ມກີານແລກປ່ຽນຫຍັງ?

ການກາໍນດົຄວາມສາໍຄນັແມນ່ອງົປະກອບປົກກະຕຂິອງ ESIA ແລະ CIA ແລະ ເກດີຂ້ຶນໃກຕ້ອນສິນ້ສດຸຂອງ 
ຂະບວນການປະເມນີ. ໂດຍປົກກະຕແິລ້ວ ຄວາມສໍາຄນັແມ່ນຖືກປະເມນີຜົນຫັຼງຈາກມາດຕະການ ການຫຸຼດ 
ຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຖືກກໍານດົເຂ້ົາແລ້ວ.

ການກາໍນດົຄວາມສາໍຄນັສາມາດເປັນເລື່ອງທ່ີຍາກ ແລະ ສວ່ນຫຼາຍມກັເປັນປະເດນັທ່ີຍັງມກີານຖົກຖຽງ.32  
ຜົນກະທົບແບບສະສມົທ່ີອາດເປັນໄປໄດ້ໃດໆ ທ່ີຮັບປະກນັການຫຸຼດຜ່ອນເພ່ີມເຕມີ ແລະ/ ຫືຼ ການຕດິຕາມ 
ນອກເໜອືທ່ີໄດຖື້ກກາໍນດົໃນ ESIA ຄວນຖືກພິຈາລະນາວາ່ສາໍຄນັ. ການປະຕບັິດທ່ີດ ີສາໍລບັການກາໍນດົ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງຜົນກະທົບທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ການຕົກລົງເຫັນດີໂດຍລວມພາຍໃນຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ 
ແລະ ຜູ້ທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ ແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ 
ແຜນງານການຕິດຕາມ, ໂດຍເນັນ້ໃສ່ຜົນກະທົບແບບສະສົມທ່ີຄາດຄະເນວາ່ອາດເກີດຂ້ຶນໄດ້.

ໃນຂ້ັນຕອນຂອງ ESIA, ອງົປະກອບຂອງຄວາມສາໍຄນັຂອງຜົນກະທົບ (ລະດບັຄວາມສາໍຄນັ, ລະດບັທາງຊ້ັນ 
ບັນຍາກາດ, ໄລຍະເວລາ, ຄວາມຖ່ີ) ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ປັດໄຈໃນການຕດັສນິວາ່ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບມຄີວາມ
ສາໍຄນັ ຫືຼ ບ່ໍ. ດັງ່ນັນ້, ການປະເມນີຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ການອອກແບບການຄຸມ້ຄອງ ແລະ/ ຫືຼ ການ ຫຸຼດຜ່ອນ 
ຜົນກະທົບໃນຄວາມຈງິແລ້ວແມ່ນຊ້ໍາໄປຊ້ໍາມາ. ຄວາມສໍາຄນັຂອງຜົນກະທົບແບບສະສມົແມ່ນຖືກປະເມນີບ່ໍ
ແມ່ນໃນແງຂ່ອງປະລິມານການປ່ຽນແປງ, ແຕແ່ມນ່ໃນແງຂ່ອງຜົນກະທົບທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນໄດຕ້ໍຄ່ວາມອອ່ນແອ 
ແລະ/ ຫືຼ ຄວາມສ່ຽງຕໍຄ່ວາມຍືນຍົງຂອງ VECs ທ່ີຖືກປະເມນີ. ສິງ່ດັງ່ກາ່ວນີໝ້າຍຄວາມວາ່ການປະເມນີຜົນ
ກະທົບແບບສະສມົແມ່ນຢູ່ໃນເນືອ້ໃນຂອງຂອບເຂດທາງດ້ານນເິວດວທິະຍາ.33 ການກໍານດົຂອບເຂດທາງດາ້ນ
ນເິວດວທິະຍາສາໍລບັ VECs ທາງດ້ານຊີວະວທິະຍາ ແລະ ສງັຄມົ ໄດ້ພິສດູແລ້ວວາ່ເປັນເລື່ອງທ່ີຫຍຸງ້ຍາກ. 
ໃນຫຼາຍໆກລໍະນ,ີ ຂອບເຂດດັງ່ກາ່ວອາດຈະບ່ໍ ໄດ້ຖືກກາໍນດົຢ່າງຈະແຈງ້ຈນົກວາ່ຂອບເຂດດັງ່ກາ່ວຖືກກາ້ວຂ້າມ, 
ເຊ່ິງການຟ້ືນຄນືຈະໃຊ້ເວລາດນົນານ ແລະ ມຄ່ີາໃຊ້ຈາ່ຍສງູ ຫືຼ ອາດຈະເປັນໄປບ່ໍໄດ້ເລີຍ. ດັງ່ນັນ້, ວທີິການທ່ີ 
ລະມດັລະວງັໄວກ້ອ່ນທ່ີພິຈາລະນາຢ່າງຈະແຈງ້ຄວາມບ່ໍແນນ່ອນໃນສາຍພົວພັນທາງດາ້ນນເິວດວທິະຍາ ແລະ 
ສງັຄມົວທິະຍາແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັເມື່ອຂອບເຂດຂອງສະພາວະ VEC ທ່ີຍອມຮັບໄດພ້ວມຖືກສາ້ງຂ້ຶນ.34 

32 ການກາໍນດົຄວາມສາໍຄນັແມ່ນເປັນບັນຫາທ່ີທ້າທາຍໃນຂະບວນການຂອງ ESIA ມາເປັນເວລາດນົນານ ແລະ ໄດ້ມກີານພັດທະນາບົດສກຶສາທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ 
ເປັນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ (Lawrence Environmental 2002). ຄູມ່ແືນະນາໍສາໍລບັການກາໍນດົຄວາມສາໍຄນັສະເພາະສາໍລບັ CIA ແມນ່ມໜີອ້ຍ ຫືຼ 
ເກອືບບ່ໍມເີລຍີ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, ການທົບທວນການກໍານດົຄວາມສໍາຄນັ ESIA ໃນເນືອ້ໃນຂອງຄວາມຍືນຍົງໄດ້ ຖືກກະກຽມສໍາລບັຄະນະກໍາມະການການ 
ທົບທວນຮ່ວມຂອງການາດາ ສາໍລບັໂຄງການແກດັສ ແມກັເຄນຊີ ( Canadian Joint Review panel for the Mackenzie Gas Project 
(Lawrence 2005). ວຽກງານນີໄ້ດຖື້ກຂະຫຍາຍອອກນບັແຕນ່ັນ້ມາ ແລະ ໄດຖື້ກນາໍສະເໜໃີນສິງ່ພິມຕົນ້ຕຕໍາ່ງໆ (ກະລນຸາເບ່ິງ Lawrence 2007a, 
2007b, 2007c). ປະສບົການກ່ຽວກບັການກາໍນດົຄວາມສາໍຄນັໃນ 12 CIAs ທ່ີຖືກກະກຽມໂດຍ Hydro-Québec (Bérubé 2007) ແມນ່ວາ່ 
ການນາໍໃຊ້ວທີິການກໍານດົຄວາມສໍາຄັນຖືກນາໍໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍໃນ ESIA ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ໃນເງືອ່ນໄຂຂອງທ່າອ່ຽງລະດັບພາກພ້ືນ 
ໃນສະພາວະຂອງ VEC ທ່ີຖືກຊຸກດນັໂດຍບັນດາການພັດທະນາຫຼາຍຢ່າງ, ຕາຕະລາງມາດຕະຖານທ່ີນາໍໃຊ້ໃນ ESIA ແມນ່ເຫັນວາ່ບ່ໍມປີະໂຫຍດ, ແລະ 
ລະດບັຄວາມສາໍຄນັບ່ໍໄດຖື້ກກາໍນດົໃນ CIA ສະເໝໄີປ. 

33 ມາດຕະຖານການປະຕບັິດ ແລະ ເອກະສານແນະນາໍບາງຈາໍນວນ ສະເໜພ້ືີນຖານທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ສໍາລບັຂອບເຂດທ່ີໄດກ້າ່ວມາ, ຕວົຢ່າງ, ຂອບເຂດ
ທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີສາໍຄນັທ່ີກຽ່ວພັນກບັຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຊີວະນາໆພັນ (ກະລນຸາເບ່ິງ GN6).

34 ຖານຂ້ໍມູນຂອງຂອບເຂດທາງດ້ານນເິວດວທິະຍາ ສາມາດເບ່ິງໄດ້ທ່ີ http://www.resalliance.org. 
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ການປະຕິບັດປະຈບັຸນຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ການກໍານດົຈດຸທຽບຖານແມ່ນອົງປະກອບທ່ີຈາໍເປັນບ່ໍພຽງແຕ່ຕໍ່ການ 
ປະເມນີຄວາມສາໍຄນັຂອງຜົນກະທົບແບບສະສມົແຕຍັ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕໍກ່ານອອກແບບຍດຸທະສາດການ
ຄຸມ້ຄອງ. ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດກາໍນດົຄວາມສໍາຄນັຂອງຜົນກະທົບແບບສະສມົ, ການຈາໍກດັການປ່ຽນແປງທ່ີ
ຍອມຮັບໄດໃ້ນສະພາວະຂອງ VEC ແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນເຊ່ິງຜົນກະທົບທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນສາມາດປຽບທຽບໄດ.້ 
ໃນການປະຕບັິດຕວົຈງິ, ຖ້າຫາກຜົນກະທົບແບບສະສມົຂອງການພັດທະນາທັງໝດົປະສມົປະສານເຂ້ົາກນັ 
ຕໍ ່VEC ໃດໜຶງ່ ບ່ໍກາຍຈດຸທຽບຖານ ຫືຼ ຂອບເຂດ, ການພັດທະນາຈະຖືກວາ່ຍອມຮັບໄດ.້ ຈດຸທຽບຖານແມ່ນ
ເຂດຈາໍກດັນອກເໜອືຈາກການປ່ຽນແປງ ທ່ີມຜົີນມາຈາກຜົນກະທົບແບບສະສມົທ່ີກາຍເປັນບັນຫາໜາ້ເປັນ
ຫ່ວງ; ຂອບເຂດເຫ່ົຼານີ້ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ຖືກ ສື່ສານໃນແງຂ່ອງຄວາມອາດສາມາດໃນການຮັກສາ, ເປ້ົາໝາຍ, 
ຄາດໝາຍ, ແລະ/ ຫືຼ ເຂດຈາໍກດັຂອງການປ່ຽນແປງທ່ີຍອມຮັບໄດ.້ ຂອບເຂດເຫ່ົຼານີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ແລະ 
ລວບລວມຂ້ໍມນູທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ, ຄນຸຄາ່ທາງສງັຄມົ, ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງຈາກຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ.
ຈດຸທຽບຖານ (threshold) ສາມາດກໍານດົມາຈາກຄວາມເຂ້ັມຂຸ້ນສງູສດຸຂອງປະລມິານຂອງທາດອງົ 
ຄະທາດສະເພາະໃດໜຶງ່ໃນສາຍນໍາ້ ເຊ່ິງຖ້າຫຼາຍໄປກວາ່ນັນ້ແມນ່ຈະເກດີມກີານແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 
ຂອງແໜ/ໄຄ/ເທົາ, ຄວາມເຂ້ັມຂຸນ້ຂອງມນົລະພິດໃນເຂດອາກາດໃດໜຶງ່ ເຊ່ິງເໜອືໄປກວາ່ນັນ້ຈະເປັນອນັຕະລາຍ 
ຕໍສ່ຂຸະພາບຂອງຊຸມຊົນໃກຄ້ຽງ, ຫືຼ ຈາໍນວນສງູສດຸຂອງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທ່ີຢາຍເປັນແຖວຊ່ືໃນພູມສນັຖານ 
ດຽວກນັກອ່ນທ່ີຜົນກະທົບທ່ີເຫັນປະຈກັຕາຈະເກນີກວາ່ລະດບັທ່ີຍອມຮັບໄດ.້ 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, ໃນຄວາມເປັນຈງິແລວ້, ເນືອ່ງຈາກວາ່ຈດຸທຽບຖານເຫ່ົຼານີບ່ໍ້ໄດ້ຖືກນຍິາມ ຫືຼ ມຢູ່ີຢ່າງກວາ້ງ 
ຂວາງ, ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ CIA ມກັຈະມອີປຸະສກັ. ດັງ່ທ່ີໄດ້ບັນຍາຍໃນຄູມ່ແືນະນາໍຂອງທະນາຄານໂລກໃນຫົວ
ຂ້ໍ “ຄູມ່ແືນະນາໍຕວົຢ່າງສາໍລບັການປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລອ້ມແບບສະສມົສາໍລບັໂຄງການພະລງັງານນໍາ້ 
ໃນປະເທດຕຣຸະກ”ີ (World Bank 2012) ແລະ ໃນ Hegmann et al. (1999), ບ່ໍມວີທີິການທ່ີຕາຍຕວົ 
ສາໍລັບການກໍານດົຂອບເຂດ ແລະ ຕອ້ງໄດອ້າໄສການຕດັສນິແບບມອືາຊີບ. ການປະຕບັິດທ່ີດມີຂ້ໍີຄວາມເປັນ 
ໃນໆວາ່ໃຫ້ນາໍໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະເມນີຈດຸທຽບຖານສາໍລບັ VECs ທ່ີຖືກສກຶສາ, ແລະ ນາໍໃຊ້ລາໍດບັ  
ການຫຸຼດຜ່ອນເພ່ືອຄຸມ້ຄອງບັນດາຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະສົງ່ຜົນໃຫ້ມກີານເກນີຈດຸທຽບຖານທ່ີຄາດເດາົໄວ.້

ທາງເລອືກອກີທາງໜຶງ່ແມ່ນການກາໍນດົເຂດຈາໍກດັຂອງການປ່ຽນແປງທ່ີສາມາດຍອມຮັບໄດ້, ໂດຍມກີານປຶກ 
ສາຫາລືກບັຊຸມຊົນວທິະຍາສາດ ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ. ວທີິການນີ້ເນັນ້ໃສກ່ານກາໍນດົສະພາວະຂອງ 
VEC ທ່ີບັນດາຜູ້ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງຄດິວາ່ສາມາດຍອບຮັບໄດ.້ ຂ້ໍດຂີອງວທີິການນີ້ແມນ່ຫັຼງຈາກທ່ີມກີານ 
ຕກົລງົເຫັນດກີຽ່ວກບັສະພາວະຂອງ VEC ທ່ີສາມາດຍອມຮັບໄດ,້ ກສໍາມາດກາໍນດົການປະສມົປະສານທ່ີ 
ເໝາະສມົຂອງລະດບັການນາໍໃຊ້ ແລະ ຍດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງທ່ີຕອ້ງການເພ່ືອຄວາມຍືນຍົງສະພາວະດັງ່ 
ກາ່ວ. ຄ້າຍຄກືນັນັນ້, ເມື່ອລະດບັຄວາມສາມາດໃນການບັນຈ ຸຫືຼ ຂອບເຂດສະເພາະໃດໜຶງ່ ບ່ໍສາມາດກາໍນດົໄດ,້ 
ການວເິຄາະທ່າອຽ່ງອາດຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການກາໍນດົວາ່ສະພາວະຂອງ VEC ທ່ີຕອ້ງການ ຫືຼ ເຂດ 
ຈາໍກດັຂອງການປ່ຽນແປງທ່ີຍອມຮັບໄດສ້າໍລບັ VEC ມຄີວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການບັນລ ຸຫືຼ ການປ່ຽນແປງຂອງ 
VEC ທ່ີບ່ໍສາມາດຍອມຮັບໄດ ້ແລະ/ ຫືຼ ການເສື່ອມໂຊມ ມຄີວາມເປັນໄປໄດທ່ີ້ຈະເກດີຂ້ຶນ. 

ສຸດທ້າຍ, ເມື່ອຂາດການກໍານົດຈດຸທຽບຖານ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດກໍານົດເຂດຈໍາກັດຂອງການປ່ຽນແປງ
ທ່ີຍອມຮັບໄດ້, ກ່ອນອື່ນໝົດຜູ້ປະຕິບັດຄວນຍອມຮັບ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າມີການຂາດເຂີນສິ່ງດ່ັງກ່າວ 
ເຊ່ິງເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງຂ້ັນຕອນຂອງ CIA, ແລະ ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສງູສດຸໃນການສະເໜຈີດຸທຽບຖານ ຫືຼ 
ເຂດຈາໍກດັທ່ີເໝາະສມົ, ບົນພ້ືນຖານຫັຼກຖານທາງວທິະຍາສາດທ່ີມ ີແລະ ໂດຍມກີານປຶກສາຫາລກືບັບັນດາຜູ້
ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ, ອງົການລດັຖະບານ, ແລະ ຊ່ຽວຊານວຊິາການຕາ່ງໆ.
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ຂ້ັນຕອນທີ 6: ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບແບບສະສົມ – ການອອກແບບ ແລະ 
ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ

ຈດຸປະສົງ:
• ນຳໃຊ້ລຳດບັຂອງການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ.
• ອອກແບບຍດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງເພ່ືອແກ້ໄຂຜົນກະທົບແບບສະສມົທ່ີສຳຄນັຕໍ ່VECs ທ່ີຖືກເລືອກ.
• ດງຶພາກສວ່ນອືນ່ທ່ີຈຳເປັນໃຫ້ມສີວ່ນຮ່ວມ ສຳລບັການຮ່ວມມ ືແລະ ປະສານງານທ່ີມປີະສດິທິຜົນ.
• ນຳສະເໜແີຜນງານການຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ການຕດິຕາມ.
• ຄຸມ້ຄອງຄວາມບ່ໍແນນ່ອນ ໂດຍມກີານຄຸມ້ຄອງແບບດດັປັບຢ່າງມຂ້ໍີມນູ.

ຄຳຖາມເພ່ືອຕອບ: 
• ຈະຫີຼກລຽ່ງ, ເຮັດໃຫ້ໜອ້ຍລງົ ແລະ/ ຫືຼ ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບແບບສະສມົໄດ້ແນວໃດ? 
• ປະສດິທິຜົນຂອງມາດຕະການຄຸມ້ຄອງທ່ີຖືກນຳສະເໜສີາມາດປະເມນີໄດຄ້ແືນວໃດ?
• ຕວົຈດຸຊະນວນຂອງການຕດັສນິໃຈກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງແບບດດັປັບສະເພາະມສີິງ່ໃດແດ?່

ມາດຕະການໃນການຄຸມ້ຄອງທ່ີຈາໍເປັນສໍາລບັການປ້ອງກນັຜົນກະທົບແບບສະສມົຈະຂ້ຶນກບັທັງສະພາບການ
ທ່ີຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາເກດີຂ້ຶນ (ເຊ່ັນ, ຜົນກະທົບຈາກບັນດາໂຄງການອື່ນໆ ແລະ ຕວົຂັບເຄື່ອນ 
ທາງທໍາມະຊາດທ່ີມຜົີນກະທົບຕໍ ່VECs) ແລະ ຄນຸລັກສະນະຂອງຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາ. ເນື່ອງ 
ຈາກວາ່ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ຜົນກະທົບແບບສະສມົແມນ່ມາຈາກການກະທໍາຈາກຫຼາຍຜູ້ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ, 
ດັງ່ນັນ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແມ່ນແບບລວມໝູ,່ ເຊ່ິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກີານກະທໍາ 
ຈາກແຕ່ລະພາກສ່ວນເພ່ືອລຶບລ້າງ ຫືຼ ຫຸຼດການປະກອບສ່ວນຕໍ່ການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ. 
ໃນບາງຄັງ້, ຜົນກະທົບແບບສະສມົສາມາດຢູ່ເໜອືຂອບເຂດໃນລະດບັພາກພ້ືນ ແລະ ດັງ່ນັນ້ ອາດມຄີວາມ 
ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານຮ່ວມມໃືນຍດຸທະສາດລະດບັພາກພ້ືນເພ່ືອປ້ອງກນັ ຫືຼ ຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບເຫ່ົຼານີ້ຢ່າງມີ
ປະສດິທິຜົນ. ຖ້າຫາກຜົນກະທົບແບບສະສມົມຢູ່ີແລວ້, ດັງ່ຢູ່ໃນຕວົຢ່າງໃນຫ້ອງທີ 13, ການກະທໍາທ່ີເປັນ
ການຄຸມ້ຄອງໂດຍໂຄງການອື່ນໆ ອາດຈະມຄີວາມຈາໍເປັນ 

ກອ່ງທີ 13. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກນັສາໍລັບການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົ

ຜົນກະທົບແບບສະສມົທ່ີສາໍຄນັຕໍສ່າຍພັນສດັປ່າທ່ີກນິສດັອື່ນເປັນອາຫານເປັນຜົນມາຈາກການຂດຸຄົນ້ໄມ,້ ການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່, ການດາໍເນນີງານ 
ກຽ່ວກບັບ່ໍນໍາ້ມນັ ແລະ ອາຍແກດັສ, ແລະ ກດິຈະກາໍພັກຜ່ອນ (ຄຸມ້ຄອງໂດຍລດັຖະບານ) ໄດຖື້ກເປີດເຜີຍເມື່ອ CIA ສາໍລບັບົດສະເໜຂີອງການຂດຸ 
ຄົນ້ບ່ໍແຮ່ໃໝໄ່ດເ້ຮັດສໍາເລັດລົງ. ການຕອບໂຕ້ຈາກຄະນະຄຸມ້ຄອງທ່ີໄດຖື້ກສະເໜແີມ່ນການສ້າງ “ແຜນງານການຊົດເຊີຍແກ່ສດັກນິຊ້ີນ” ທ່ີຈະສະໜບັ 
ສະໜນູຮ່ວມໂດຍການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ໃໝ,່ ບໍລິສດັທ່ີມອໍີານາດຄອບຄອງປ່າໄມໃ້ນເຂດດັງ່ກາ່ວ, ຜູ້ທ່ີມຄີວາມສນົໃຈໃນບ່ໍນໍາ້ມນັ ແລະ ອາຍແກດັສ, ແລະ 
ລດັຖະບານ. 

ໃນກລໍະນອີື່ນ, ຄວາມເປັນຫ່ວງກຽ່ວກບັຜົນກະທົບແບບສະສມົຂອງທາດບີໂອດ ີ(Biochemical Oxygen Demand) ຈາກການປ່ອຍມນົລະ
ພິດຈາກໂຮງງານຜະລິດເນື້ອເຍ່ືອໄມ້ທ່ີຈະຖືກສະເໜ ີກບັຈາກໂຮງງານທ່ີມຢູ່ີແລວ້ ໄດສ້ົງ່ຜົນໃຫ້ມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຕອ້ງໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບັິດແຜນ
ງານການຕດິຕາມຮ່ວມ ໂດຍຜູ້ດາໍເນນີການຂອງໂຮງງານທ່ີມຢູ່ີແລວ້ຮ່ວມກບັຂອງໂຮງງານທ່ີຖືກສະເໜໃີໝ.່ ນອກນັນ້, ຖ້າຫາກປະລມິານຂອງອກົຊີ
ທ່ີລະລາຍໃນນໍາ້ຫາກຫຸຼດລົງຕໍາ່ກວາ່ລະດບັຈາໍກດັທ່ີກາໍນດົໄວ,້ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ວີທີິການແກໄ້ຂໂດຍທັນທີທັນໃດຮ່ວມກນັລະຫວາ່ງພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວ
ຂ້ອງ (Therivel and Ross 2007).
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ດັງ່ນັນ້, ການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົບ່ໍແມນ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາການພັດທະນາທ່ີເກດີຂ້ຶນ
ຕາມຫັຼງໃນຂະບວນການທັງໝດົ. ການບ່ໍໃສໃ່ຈຕໍຜົ່ນກະທົບແບບສະສມົທ່ີເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະການພັດທະນາ
ໂຄງການມຄີວາມສຽ່ງຕໍກ່ານມອີປຸະສກັທ່ີບ່ໍຄາດຄດິທ່ີຈະເກດີຂ້ຶນໃນເວລາຕໍມ່າ.

ຂ້ັນຕອນການວເິຄາະຂອງໂຄງການ CIA ອາດຈະຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມຈາໍເປັນ ແລະ/ ຫືຼ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສາໍລບັ 
ມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນເພ່ີມເຕມີ ນອກເໜອືຈາກບັນດາສິງ່ທ່ີກາໍນດົໃນ ESIA ຂອງໂຄງການ. ຖ້າຈາໍເປັນ, 
ການອອກແບບມາດຕະການ ການຫຸຼດຜ່ອນເພ່ີມເຕມີດັງ່ກາ່ວສາໍລບັການພັດທະນາແມ່ນພາກສວ່ນຂອງວຽກທ່ີ
ຕອ້ງເຮັດໃນເບ້ືອງຕົນ້ຂອງຂ້ັນຕອນການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົນີ.້ ການວເິຄາະຊ້ໍາໄປຊ້ໍາມາ (ຂ້ັນຕອນ 
ທີ 4), ການປະເມນີຜົນຄວາມສາໍຄນັ (ຂ້ັນຕອນທີ 5), ແລະ ການອອກແບບການຄຸມ້ຄອງ (ການຫຸຼດຜ່ອນ) 
(ຂ້ັນຕອນນີ້) ອາດຈະມຄີວາມຈາໍເປັນ. 

ຖ້າຫາກສາມາດກາໍນດົ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບສະເພາະໃດໜຶງ່ທ່ີຈະປ້ອງກນັຜົນ 
ກະທົບແບບສະສມົທ່ີບ່ໍສາມາດຍອມຮັບໄດ້, ເວລານັນ້ຜູ້ພັດທະນາອາດຈະບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງໄດ້ມກີານລິເລີ່ມການມີ
ສວ່ນຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມຂືອງຜູ້ອື່ນໆໃນການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບ. ເມື່ອການປ້ອງກນັຜົນກະທົບແບບສະສມົ 
ທ່ີບ່ໍສາມາດຍອມຮັບໄດ ້ ໂດຍນາໍໃຊ້ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການພຽງຢ່າງດຽວຫາກເປັນໄປບ່ໍໄດ,້ 
ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມໃືນຍດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງຢູ່ລະດບັພາກພ້ືນແມ່ນຈະມຄີວາມຈາໍເປັນ. 
ໃນທກຸກລໍະນ,ີ ການມສີວ່ນຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມ ື ໂດຍໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢູ່ລະດບັພາກພ້ືນໃນການຄຸມ້ 
ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົ (ຕວົຢ່າງ, ການອອກແບບການຕດິຕາມໂຄງການເພ່ືອໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັແຜນງານ 
ການຕດິຕາມລະດບັພາກພ້ືນທ່ີມ)ີ ອາດຈະຊ່ວຍຫຸຼດຄວາມສຽ່ງຂອງພັນທະໃນການຄຸມ້ຄອງເພ່ີມເຕມີທ່ີບ່ໍໄດ້ 
ຄາດຄດິມາກອ່ນໃນເວລາຕໍມ່າ ເມື່ອການພັດທະນາໃນລະດບັພາກພ້ືນມກີານດາໍເນນີໄປ. ການກະທໍາສະເພາະ 
ທ່ີອາດມຄີວາມຈາໍເປັນໃນການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົຢ່າງມປີະສດິທິຜົນລວມມສີິງ່ຕາ່ງໆຄດືັງ່ລຸມ່ນີ້:

• ການປ່ຽນແປງໃນການອອກແບບໂຄງການເພ່ືອຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບແບບສະສມົ (ທ່ີຕັງ້, ເວລາ, ເຕກັໂນໂລຊີ). 
• ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບໂຄງການເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມຜົີນກະທົບແບບສະສມົໜອ້ຍທ່ີສດຸ, ລວມທັງວທີິການ 

ຄຸມ້ຄອງແບບດດັປັບຕໍກ່ານຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ.35

• ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການໂດຍໂຄງການອື່ນໆ (ທ່ີບ່ໍໄດ້ຢູ່ພາຍໄຕ້ການຄວບຄມຸຂອງຜູ້ 
ສະເໜເີພ່ືອເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບຕໍ ່VECs ຍ່ິງຫຸຼດໜອ້ຍລງົ).36

• ການປົກປ້ອງ ແລະ ການສົງ່ເສມີແບບມກີານຮ່ວມມ ືຕໍພ້ື່ນທ່ີໃນລະດບັພາກພ້ືຶນເພ່ືອຮັກສາຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ (Kiesecker et al. 2009a, 2009b; McKenney ແລະ 
Kiesecker 2010). 

• ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມໃືນຍດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບແບບສະສມົໃນພາກພ້ືນອື່ນ.
• ການມສີວ່ນຮ່ວມໃນແຜນງານການຕດິຕາມໃນລະດບັພາກພ້ືນເພ່ືອປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົທ່ີເກດີ

ຂ້ຶນ ແລະ ປະສດິທິພາບຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄຸມ້ຄອງ.

ສອງຂ້ໍທໍາອດິແມນ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຄງການຢ່າງຈະແຈງ້, ຂ້ໍທີ 3 ແມນ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ສະ 
ເໜໂີຄງການອ່ືນໆ ເພ່ືອແກ້ໄຂການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົາ້ຕໍຜົ່ນກະທົບແບບສະສມົ (ເຊ່ິງບາງຈາໍນວນອາດ 
ຈະຖືກຄົນ້ພົບໃນໄລຍະຂະບວນການ CIA ຂອງໂຄງການ), ແລະ 3 ຂ້ໍສດຸທ້າຍຕອ້ງການການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ 
ການຮ່ວມມກືບັຜູ້ທ່ີມສ່ີວນຮ່ວມອື່ນໆ, ລວມທັງຜູ້ສະເໜໂີຄງການ, ອງົກອນລດັຖະບານ, ຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ, 
ກຸມ່ອະນລຸກັ ແລະ ກຸມ່ຊ່ຽວຊານ. 

35 ຍດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງແບບດດັປັບບ່ໍແມນ່ຢາຮັກສາສາລະພັດໂລກ. ຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດທ່ີມກັມໃີນການປະຕບັິດ ESIA ແມນ່ການຄຸມ້ຄອງແບບດດັ 
ປັບໂດຍຕົນ້ຕແໍລ້ວແມ່ນການຕອບໂຕ້ຕໍກ່ານຄຸມ້ຄອງການພັດທະນາຫັຼງຈາກເກດີບັນຫາຂ້ຶນແລ້ວ. ໃນຕວົຈງິແລ້ວ, ມນັແມ່ນຂ້ໍບັງຄບັທ່ີໄດ້ຮັບການພັດ 
ທະນາມາເປັນຢ່າງດ ີແລະ ເຂ້ັມງວດ ສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງແບບທົດສອບ ທ່ີນາໍໃຊ້ສາໍລບັການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມບ່ໍແນນ່ອນກຽ່ວກບັວທີິການຄຸມ້ຄອງຢ່າ
ງມີປະສິດທິຜົນ. ສະນັນ້, ການຄຸ້ມຄອງແບບດັດປັບແມ່ນບ່ໍເໝາະສົມ ຖ້າຫາກຜົນກະທົບບ່ໍສາມາດຖືກແກ້ຄືນໄດ້. ນອກຈາກນັນ້, ທ່ີ VECs 
ຕອບສະໜອງໃນໄລຍະສັນ້. 

36 Hydro-Québec ເຫັນວາ່ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສະເພາະ ໃນການປະຕິບັດ CIA (Bérubé 2007). 
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ສຸດທ້າຍແລ້ວ, ລັດຖະບານຄວນສ້າງກອບການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມທ່ີສະໜອງກົນໄກເພ່ືອ 
ກໍານດົພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຕໍ່ຂ້ັນຕອນ CIA, ລວມທັງການຄັດເລືອກ VECs ແລະ 
ຂ້ັນຕອນການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບ (ກະລນຸາເບ່ິງກ່ອງ ທີ 14).

ກ່ອງທີ 14. ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍາ້ຕົກ ໃນປານາມາ

IFC ຮ່ວມກບັຜູ້ສະໜອງທຶນໃນລະດບັສາກນົ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ MDBs ອື່ນໆ ຈດັຫາທຶນໃຫ້ແກກ່ານພັດທະນາໂຄງການພະລງັານນໍາ້ຕກົ 2 
ໂຄງການໃນ ແມ່ນໍ້າຈີຣີກວີ ເວໂຈ (Chiriqui Viejo River) ໃນແຂວງຈີຣີກວີ ໃນປະເທດປານາມາຕາເວັນຕົກ. ໂຄງການເຫ່ົຼານີ້ຕັ້ງຢູ່ 
ຕອນເທິງຂອງອ່າງຮັບນໍາ້ ເຊ່ິງຢູ່ເໜອືປະມານ 12 ໂຄງການນໍາ້ຕົກອື່ນໆທ່ີກໍາລັງຖືກກໍ່ສ້າງ ຫືຼ ຢູ່ໃນແຜນກໍ່ສ້າງໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜບັສະໜນູ 
ຈາກຂະແໜງເອກະຊົນອື່ນໆ. RCIA ໄດ້ຖືກດໍາເນນີ ໂດຍມີການສະໜບັສະໜນູຈາກກຸ່ມຜູ້ສະໜອງທຶນ. ຜົນທ່ີໄດ້ຈາກ RCIA ຊ້ີໃຫ້ ເຫັນວາ່
ນອກຈາກຜົນກະທົບທ່ີເປັນອຸປະສັກທ່ີເກີດຈາກເຂ່ືອນ, ຄັນຄກູັ້ນນໍາ້ ແລະ ຄັນຄປູ້ອງກັນນໍາ້ຖ້ວມ, ການໄຫຼຂອງນໍາ້ໃນເຂດແມ່ນໍາ້ຕອນລຸ່ມທ່ີຫຸຼດ
ລົງທ່ີຢູ່ລະຫວ່າງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ການເຊ່ືອມຕໍ່ຂອງທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງສັດນໍ້າຢູ່ໃນເຂດ 
ທ່ີຂາດນໍາ້ (de-watered segments) ແລະ ທໍາລາຍຄວາມສາມາດໃນການມຊີີວດິ ແລະ ຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງປາພູເຂົາມນູເລດັ (mullet), 
ປາ catadromous ທ່ີດໍາລົງຊີວດິຢູ່ໃນແມ່ນໍາ້.

ເນື່ອງຈາກວ່າທັງສອງໂຄງການນີ້ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ສູງສຸດໃນເຂດອ່າງຮັບນໍ້າ, ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍທໍາມະຊາດຂອງປາເພ່ືອວາງໄຂ່ຢູ່ໃນເຂດແມ່ນໍ້າ 
ຕອນລຸມ່ ແລະ ປານອ້ຍຢູ່ເຂດແມນ່ໍາ້ຕອນເທິງທໍາອດິຈະຖືກກະທົບໂດຍຫຼາຍໆໂຄງການທ່ີກໍາລງັຖືກກໍສ້່າງຢູ່ຕອນລຸມ່ຂອງແມ່ນໍາ້. ການຂາດການ 
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງອຸປະສັກດັ່ງກ່າວນີ້ ໂດຍບັນດາໂຄງການຢູ່ຕອນລຸ່ມຂອງແມ່ນໍາ້ຈາກໂຄງການທ່ີໄດ້ເງນິສະໜບັສະໜນູຈາກ IFC ອາດ
ຈະສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການມີຊີວດິ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນປານອ້ຍ ແລະ ປາທ່ີໃຫຍ່ເຕັມຕົວຢູ່ແມ່ນໍາ້ຕອນເທິງ.

ເພ່ືອແກ້ໄຂສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ໂຄງການທັງສອງໂຄງການນີ້ ໄດ້ນາໍໃຊ້ວທີິການທ່ີມີສອງລະດັບຄື:

ທໍາອິດ, ພວກເຂົາໄດ້ພັດທະນາແຜນການຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບການໄຫຼຂອງລະບົບນເິວດ ຢູ່ເຂດແມ່ນໍາ້ຕອນລຸ່ມຢ່າງລະອຽດເພ່ືອຈະຮັບປະກັນວາ່
ໂຄງການທັງສອງນີ້ປ່ອຍນໍາ້ພຽງພໍໃຫ້ແກແ່ມນ່ໍາ້ຕອນລຸມ່ໃນເຂດທ່ີບ່ໍມນີໍາ້, ບ່ໍພຽງແຕ່ເພ່ືອຮັກສາການເຊ່ືອມຕໍຂ່ອງທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງສດັນໍາ້, ແຕຍັ່ງ 
ເພ່ືອຮັກສາທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍສໍາລັບປາທ່ີເປັນຕົວຊ້ີບອກຫັຼກ ແລະ ສາຍພັນສັດທ່ີບ່ໍມີກະດກູສັນຫັຼງ.

ພວກເຂົາເຮັດວຽກກບັກຸມ່ຜູ້ສະໜອງທຶນ, ຜູ້ໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູໂຄງການອື່ນໆ, ແລະ ອງົກອນຂອງລດັຖະບານທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນປານາມາ 
ເພ່ືອແກໄ້ຂບ່ໍພຽງແຕກ່ານເຊ່ືອມຕໍ ່ແຕ່ຍັງແກ້ໄຂບັນຫາສະສມົອື່ນໆ (ຕວົຢ່າງ, ປະລມິານຕະກອນ) ໃນລະດບັອາ່ງຮັບນໍາ້. ວທີິທາງແກໄ້ຂບັນຫາ 
ເຫ່ົຼານີ້ຍັງພວມຖືກດໍາເນນີການເຈລະຈາແຕ່ກໍ່ລວມເອົາສູນເພາະພັນປາ, ພ້ອມທັງການຈບັ-ແລະ-ປ່ອຍ ປານອ້ຍ ແລະ ປາທ່ີໃຫຍ່ເຕັມຕົວ ເພ່ືອ
ໃຫ້ກັບໄປມີຊີວດິໃນແມ່ນໍາ້ໃນເຂດທ່ີຂາດນໍາ້ຕອນເທິງ ຈາກບັນດາເຂ່ືອນຕ່າງໆ.
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3. ສິງ່ທ້າທາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດການປະເມນີຜົນກະທົບແບບ 
ສະສມົ (CIA) ມຫີຍັງແດ?່ ຕອ້ງເຮັດແນວໃດຈຶງ່ຈະສາມາດຂ້າມຜ່ານ
ສິງ່ທ້າທາຍເຫ່ົຼານີໄ້ດ?້

ພາກສດຸທ້າຍນີ້ເຫັນໄດວ້າ່ການນາໍໃຊ້ຂະບວນການທັງຫົກຂ້ັນຕອນຍັງມສີິງ່ທ້າທາຍຫຼາຍ ເຊ່ັນດຽວກບັການ 
ຈດັຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດໃນການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງສະສົມສໍາລັບບັນດາໂຄງການ, 
ການປະຕິບັດງານ, ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ພາກນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງຄໍາແນະນໍາ 
ທ່ີສໍາຄັນຈາໍນວນໜຶງ່ ເພ່ືອພິຈາລະນາໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວ.

ທິດສະດທ່ີີມຊ່ືີສຽງຂອງນກັເສດຖະສາດທ່ີວາ່ “ຄວາມຫາຍານະຂອງການເປັນຂອງລວມໝູ ່(Tragedy of 
the Commons)” ໄດ້ຖືກຄົນ້ຄວາ້ໂດຍນກັເສດຖະສາດ ທ່ານ ຮາດນິ (1968) ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼາຍສິງ່ທ້າທາຍ 
ທ່ີການປະເມນີຜົນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບສະສມົອາດຈະພົບພ້ໍ. ບາງຕວົຢ່າງແມນ່ຄດືັງ່ລຸມ່ນີ້:

• ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາທ່ີສະເໜອີາດຖືກຈາໍກັດ ໂດຍຈດຸປະສົງທາງທລຸະກິດ.
• ການກໍານດົ ແລະ ອະທິບາຍໃນລາຍລະອຽດທ່ີພຽງພໍກ່ຽວກັບ “ການພັດທະນາທ່ີຄາດຄະເນໄດ້ໃນ 

ອະນາຄົດ” ແລະ “ສິ່ງກົດດັນພາຍນອກຕໍ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ” ເພ່ືອສາມາດປະເມີນ 
ຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ອາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

• ຜູ້ມສີວ່ນຮ່ວມ ອາດຈະໃຫ້ບູລມິະສດິທ່ີແຕກຕາ່ງໃຫ້ບັນດາຄນຸຄາ່ຂອງອງົປະກອບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ (VECs).

• ເງືອ່ນໄຂຂ້ໍມູນພ້ືນຖານກ່ຽວກັບ VEC ແລະ ລະດັບຈດຸທຽບຖານທ່ີຍອມຮັບໄດ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍັງບ່ໍ
ທັນມີເນື່ອງຈາກຍັງບ່ໍມີຂ້ໍມູນ ຫືຼ ວທີິການທາງວທິະຍາສາດທ່ີຕົກລົງກັນໄດ້.

• ການເກີດຜົນກະທົບແມ່ນຂະບວນການທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບ່ໍແນນ່ອນ. ການໃຫ້ຜູ້ສະໜບັສະໜນູ 
ໂຄງການຜູ້ໃດຜູ້ໜຶງ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັບການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບຈຶ່ງບ່ໍແມ່ນວຽກທ່ີກົງໄປກົງມາ 
ສະເໝໄີປ.

• ການໃຫ້ເງນິກູ້ແກ່ລັດ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາອື່ນໆເປັນພາລະອັນໜກັໜວ່ງສໍາລັບພາກເອກະຊົນ, ແລະ 
ຜົນໄດ້ຮັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໜອ້ຍຫຼາຍ.

• ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງໃນການສນົທະນາຍດຸທະສາດກ່ຽວກບັຜົນກະທົບສະສມົ 
ເຊ່ິງຖ້າການສົນທະນາແມ່ນສົ່ງເສີມໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນພັດທະນາສະເພາະໃດໜຶ່ງມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີ 
ຄວາມສັບສົນ ແລະ ອາດມີຜົນໃນດ້ານລົບ.

• ຜູ້ສະໜບັສະໜນູໂຄງການອາດຈະບ່ໍຮ່ວມມືໃນການແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນ ຫືຼ ກໍານດົຍຸດທະສາດການຫຸຼດ 
ຜ່ອນຮ່ວມກັນ. 

ການປະເມນີຜົນກະທົບສະສມົ (CIA) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກີານພົວພັນກບັອງົການຈດັຕັງ້ຕາ່ງໆ ແລະ ຕວົແທນ 
ຈາກລັດຖະບານ, ພາກສວ່ນທີສາມ, ຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ, ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ. ຫຼາຍ 
ກຸ່ມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມເພາະວ່າ ມັນກວມເອົາຂອບເຂດພູມິພາກທ່ີກວ້າງ 
ແລະ ເນັ້ນໃສ່ຜົນກະທົບຈາກຫຼາຍການພັດທະນາ. ແຕ່ພາລະບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າເຫ່ົຼານັ້ນຄວນເປັນ 
ແນວໃດໃນການເຮັດ CIA ຂ້ັນໂຄງການ? ປະເພດຂອງການຕິດຕໍ່ພົວພັນທ່ີຜູ້ສະເໜໂີຄງການຄວນຈະ
ມີກັບພາກສ່ວນທ່ີສົນໃຈອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຂ້ຶນກັບການພັດທະນາ ແລະ ສະຖານທ່ີຂອງໂຄງການ. 
ໃນເຂດທ່ີພາກສ່ວນທີສາມມີການຈດັຕັ້ງ (ຕົວຢ່າງ ຊາວກະສິກອນ ຫືຼ ສະມາຄົມອຸດສາຫະກໍາ) ແລະ 
ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວອາດມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍໃນ 
ບາງສວ່ນຂອງການປະເມນີຜົນ (ເຊ່ັນ ການກາໍນດົຂອບເຂດການປະເມນີເບ້ືອງຕົນ້, ການສະໜອງຂ້ໍມນູ, 
ການພັດທະນາມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ) ຫືຼ ໃນການດາໍເນນີການຄຸມ້ຄອງຢ່າງຕໍເ່ນື່ອງ. ນອກຈາກນັນ້, ໃນເຂດ
ທ່ີລດັຖະບານມຂີະບວນການວາງແຜນ ແລະ ວທີິການໃນການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນລະດບັ 
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ຂົງເຂດ, ພວກເຂົາອາດມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜາ້ໃນບາງສ່ວນຂອງການປະເມີນ (ການກໍານດົຂອບເຂດ, 
ການສະໜອງຂ້ໍມູນ, ການກໍານດົຄວາມສໍາຄັນຂອງຜົນກະທົບ) ຫືຼ ໃນການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ 
(ຕົວຢ່າງ ການຕິດຕາມກວດກາໃນລະດັບພາກພ້ືນ). 

ການຕັດສິນໃຈວາ່ເປັນຫຍັງ, ໃນເວລາໃດ ແລະ ຈະພົວພັນດ້ວຍວທີິໃດກັບລັດຖະບານ, ພາກສ່ວນທີສາມ 
ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບບ່ໍສາມາດເຮັດໄດຢ່້າງກງົໄປກງົມາ. ມນັຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກີານພິຈາລະນາຢ່າງຖ່ີຖ້ວນ 
ແລະ ທັກສະ37 ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດກາໍນດົປະເພດ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການຕດິຕໍພົ່ວພັນທ່ີເໝາະສມົຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກບັຂ້ໍຈາໍກດັທັງທາງດ້ານການປົກຄອງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ.

3.1 ຂ້ໍແນະນຳ ທີ 1: ລະບຸ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຈະແຈງ້

ມຄີວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະມ ີພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ຫຼາຍລະດບັ. ຫລກັການ ແລະ ຈດຸປະສງົ 
ໃນການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງໃນຂະບວນການຂອງ CIA ຫືຼ RCIA ບ່ໍ ຄວນມກີານປ່ຽນແປງ 
ບ່ໍວາ່ສະຖານະການຂອງລດັຖະບານ, ພາກສວ່ນທີສາມ, ຫືຼ ຊຸມຊົນທ່ີ ໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈະເປັນແນວໃດກໍຕ່າມ. 
ຫັຼກການພ້ືນຖານແມ່ນການມສີວ່ນຮ່ວມທ່ີມຄີວາມ ໝາຍຂອງບັນດາຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ, ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ 
ການຮ່ວມມກືບັລດັຖະບານ, ແລະ ການພົວພັນກບັພາກສວ່ນທີສາມ. ຢ່າງໜອ້ຍທ່ີສດຸການພົວພັນກບັລດັ 
ຖະບານ, ພາກສວ່ນທີສາມ ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບຄວນບັນລໄຸດຈ້ດຸປະສງົທ່ີຕດິພັນກບັຂະບວນການ CIA 
ຫືຼ RCIA ຂອງໂຄງການສະເພາະໃດໜຶງ່ຂອງລກູຄາ້. ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທ່ີເໝາະສມົ 
ຂອງພາກສວ່ນທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ລວມທັງຈດຸປະສງົສາໍລບັພາລະບົດບາດ/ ຄວາມຮັບຜິດຊອບເຫ່ົຼານີ ້ແມນ່ລະບຸ 
ໄວໃ້ນຕາຕະລາງ 3. ໃຫ້ເບ່ິງກອ່ງທີ 15 ຕື່ມ.

ດັ່ງທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງທີ 2, ຊ່ອງຫວາ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຂ້ຶນລະຫວາ່ງສະພາບການປົກ 
ຄອງຕວົຈງິສາໍລບັການພັດທະນາໃດໜຶງ່ ແລະ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີເໝາະສມົທ່ີສດຸ 
ເຊ່ິງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງ 3. ຊ່ອງຫວາ່ງດາ້ນພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ້ອງມກີາໍນດົ 
ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ມກີານນາໍໃຊ້ຍດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງທ່ີແຕກຕາ່ງກນັໃນ CIA ຫືຼ RCIA.

37 ສາໍລບັຄາໍແນະນາໍ, ກະລນຸາເບ່ິງເອກະສານເຫ່ົຼານີ້ຂອງອົງການ IFC ກ່ຽວກບັການປະຕບັິດທ່ີດ ີແລະ ຄໍາແນະນາໍ ກ່ຽວກບັການພົວພັນກບັຄູຮ່່ວມງານ, 
ການຕິດຕາມກວດກາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະກົນໄກການຮ້ອງທກຸ: 

 • www.ifc.org/HB-StakeholderEngagement
 • www.ifc.org/GPN-Grievance 
 • http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/

ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
 • www.ifc.org/HB-WaterFootprint 
 • http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/

ifc+sustainabil ity/publications/publications_handbook_doingbetterbusiness__
wci__1319576642349
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ຊ່ອງຫວາ່ງແມນ່ສາມາດກາໍນດົຈາກການປຽບທຽບສິງ່ທ່ີເໝາະສມົໃນຕາຕະລາງທີ 3 ກບັສະພາບການຕວົ
ຈງິສາໍລບັການພັດທະນາທ່ີສະເໜ.ີ ໂດຍທ່ົວໄປແລວ້, ມສີອງວທີິການສາໍລັບ ຄຸມ້ຄອງຊ່ອງຫວາ່ງດາ້ນພາລະບົດ 
ບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ວທີິທໍາອິດ, ອະທິບາຍ ແລະ ໃຫ້ໄດກ້ານຍອມຮັບສາໍລບັທກຸພາລະບົດບາດ
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ກາໍນດົຢ່າງຈະແຈງ້ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລກູຄ້າ ໂດຍທຽບ
ໃສ່ຂອງລດັຖະບານ, ພາກສວ່ນທີສາມ, ຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບກະທົບ, ແລະ ສາທາລະນະຊົນ, ແລະ ຮັບປະກນັ
ໃຫ້ທກຸພາກສວ່ນເຂ້ົາໃຈໃນພາລະບົດບາດຂອງຕນົ. ວທີິທີສອງ, ໃນສ່ວນໜຶງ່ຂອງຂະບວນການ CIA ຫືຼ RCIA, 
ຮັບປະກນັໃຫ້ມກີານຕດິຕໍສ່ື່ສານຢ່າງກວາ້ງຂວາງກຽ່ວກບັພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີສາ້ງ 
ຂ້ຶນ— ແຈງ້ໃຫ້ພາກສວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ, ອງົການ NGO, ແລະ ກຸມ່ທ່ີອາດມຄີວາມ ສນົໃຈອື່ນໆຈາກພາຍໃນ 
ແລະ ພາຍນອກ ກຽ່ວກບັ DAI ແລະ ພາກພ້ືນ.

ກ່ອງທີ 15. ການຮ່ວມມືຂ້ັນພາກພ້ືນໃນການເຮັດ CIA

ຫຼາຍໆກຸ່ມໄດ້ເຮັດວຽກໃນຫຼາຍສະພາບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ເພ່ືອສ້າງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາການພັດທະນາສໍາລັບຂະບວນການ CIA 
ຢູ່ຂ້ັນພາກພ້ືນ. ຕົວຢ່າງ ການລິເລີ່ມການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ຖ່ານຫີນ ທ່ີໄດ້ພັດທະນາຂ້ຶນຢູ່ປະເທດ 
ອດົສະຕາລ,ີ ລວມທັງການວາງແຜນຍດຸທະສາດ ແລະ ພາກພ້ືນທ່ີນາໍພາໂດຍລດັຖະບານ; ການແລກປ່ຽນຂ້ໍມນູຂ່າວສານ- ເຄອືຂ່າຍ ແລະ ກອງ 
ປະຊຸມ; ການຮວບຮວມເອາົຊັບພະຍາກອນເພ່ືອສະໜບັສະໜນູຂະບວນການລເິລີ່ມເຮັດ CIA ແລະ ບັນດາແຜນງານ; ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາ 
ທ່ີມີຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ໃນຂ້ັນພາກພ້ືນ (Franks, Brereton, ແລະ Moran ປີ 2010. Franks ແລະ ອື່ນໆ ປີ 2010). ວທີິການ 
ເຫ່ົຼານີ້ ມີຄວາມສັບສົນທ່ີແຕກຕ່າງກັນໄປ, ເຊ່ິງແຕ່ລະວິທີລ້ວນແລ້ວແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະດັບຂອງວຸດທິຂອງຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນການພົວ 
ພັນການຮ່ວມມືທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ເນື່ອງຈາກສິ່ງທ້າທາຍທ່ີຄາດວາ່ຈະເກີດຈາກການເຮັດ CIA ຢູ່ໃນປະເທດທ່ີກໍາລັງພັດທະນາ, ການຮ່ວມມືລະ
ຫວາ່ງບັນດາຜູ້ສະເໜໂີຄງການ ໃຫ້ຄວາມຫວງັໃນການບັນລຄຸາດໝາຍດາ້ນປະສດິທິພາບໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນຂ້ໍມນູຂ່າວສານ ແລະ ວທີິການ 
ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນ ເຊ່ິງຄາດວາ່ຈະປັບປຸງຄນຸນະພາບຂອງ CIA ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທ່ີຕິດພັນກັບຜົນກະທົບສະສົມທ່ີບ່ໍສາມາດຄຸ້ມຄອງ
ໄດ້ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂ້ຶນ . ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໜຶງ່ແຮງຜັກດັນ
ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການພັດທະນາກອບຂອງຂະບວນການ CIA.

ຕາຕະລາງ 2. ຊ່ອງຫວາ່ງດ້ານການປົກຄອງສຳລັບການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມ

ສະພາບ ປົກກະຕຂິອງ 
ການປົກຄອງ

ຈະເຮັດແນວໃດ?

ບ່ໍມີນະໂຍບາຍ  ຫືຼ ກອບ
ນຕິິກຳສໍາລັບ CIA

ກໍານດົ ແລະ ນາໍໃຊ້ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນຂ່າວສານບາງສ່ວນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ຫືຼ ຂ້ໍຈາໍກັດດ້ານລະບຽບການສຳລັບ 
ການພັດທະນາ (ຕົວຢ່າງ ເຊ່ັນ ຖະແຫຼງການດ້ານນະໂຍບາຍ, ການປະເມີນຍຸດທະສາດ ຫືຼຂອງຂະແໜງການ, 
ແຜນຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ/ຫືຼ ຄາດໝາຍການພັດທະນາລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພ້ືນ, ລວມທັງ ທ່ີຢູ່ພາຍໃຕ້ 
ສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ); ນາໍໃຊ້ຄວາມຍືນຍົງ, ບ່ໍສາມາດປ່ຽນແທນ, ແລະ ຄວາມອ່ອນແອ/ດ້ອຍໂອກາດ 
ເປັນຕົວແທນໃນການກໍານດົຂອບເຂດທ່ີຍອມຮັບໄດ້ ສໍາລັບຊ່ອງຫວາ່ງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທັງໝດົ. 
ຈຳເປັນໃຫ້ມີຄວາມຊຳນານດ້ານວຊິາການ ເພ່ືອທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈ ແລະ ນາໍໃຊ້ແນວຄວາມຄິດໃນເຮັດ CIA ແບບຍືນຍົງ 
ແລະ ເບ່ິງດ້ານຄວາມສ່ຽງ.

ບ່ໍມີກົນໄກການວາງແຜນ ຫືຼ 
ການຮ່ວມມືໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ຊັບພະຍາກອນໃນລະດັບ 
ພາກພ້ືນ

ໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ພາກສວ່ນທີສາມຮັບຮູຈ້ດຸປະສງົ, ຂະບວນການ, ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນການເຮັດ CIA/RCIA 
ຕັງ້ແຕ່ເລ່ີມຕົນ້ ແລະ ປຶກສາຫາລື ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົາ້ໃນຂະບວນການ (ລວມທັງຜົນສະທ້ອນ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງການເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂະບວນການນີ)້; ປຶກສາຫາລຄືວາມຕອ້ງການຂອງອາໍນາດການປົກຄອງລັດຖະບານ 
ໃນການອອກໃບອະນຍຸາດສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ຮັບປະກນັວາ່ການເຮັດ ESIA ແລະ CIA/RCIA 
ຈະສະໜອງຂ້ໍມນູຂ່າວສານທ່ີຈຳເປັນໃຫ້ແກລ່ດັຖະບານໃນການຕດັສນິໃຈ; ປະເມນີລະດບັຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມທ່ີ
ເປັນໄປໄດສ້າໍລັບລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີສາມ ແລະ ຕກົລງົ ກບັເຂົາເຈົາ້ກ່ຽວກບັການມສີວ່ນຮ່ວມ ລວມທັງ 
ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ; ຊຸກຍູກ້ານເຂ້ົາຮ່ວມຂອງລັດຖະບານ, ພາກສວ່ນທີສາມ, ແລະ ຜູ້ຕາງໜ າ້ 
ຂອງຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ໃນການກຳນດົຂອບເຂດ, ການທົບທວນຄນືສິງ່ທ່ີຄົນ້ພົບຈາກການ ເຮັດ CIA / RCIA, 
ຍດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງທ່ີສະເໜ,ີ ແລະ ການ ຕດິຕາມກວດກາຜົນກະທົບ.
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ເອ

ກະ
ຊົນ

ບົນ
ພື້ນ

ຖາ
ນຂ

ອງ
ຂໍ້ມ

ູນນ
ີ້.

• 
ນາໍ

ພາ
ກາ

ນພັ
ດທ

ະນ
າ 

ແລ
ະ 

ຈດັ
ຕັງ້

ປະ
ຕບິັ

ດກ
ານ

ຕດິ
ຕາ

ມຜົ
ນກ

ະທົ
ບສ

ະສ
ມົ

ລະ
ດັບ

ພາ
ກພື້

ນ 
ທີ່ມ

ີກາ
ນວ

ເິຄ
າະ

ຄວ
າມ

ກົດ
ດັນ

 ແ
ລະ

 ຜົ
ນກ

ະທົ
ບຕ

ໍ່ກາ
ນ 

ພັດ
ທ

ະນ
າໃ

ນລ
ະດ

ັບພ
າກ

ພື້ນ
 ແ

ລະ
 ປ

ຽບ
ທ

ຽບ
ຜົ

ນໄ
ດ ້ຮັ

ບກ
ັບຄ

ນຸຄ
່າ 

ແລ
ະ/

 ຫຼື
 ຂໍ້

ຈາໍ
ກັດ

ທີ່
ຍອ

ມຮັ
ບໄ

ດ ້ໃ
ນກ

ານ
ພັ

ດທ
ະນ

າຊັ
ບພ

ະຍ
າກ

ອນ
. 

ລະ
ດັບ

ຊາ
ດ,

 
ຂັ້ນ

ແຂ
ວງ

, 
ພາ

ກພື້
ນ,

 
ແລ

ະ/
 ຫຼື

 
ທ້ອ

ງຖິ່
ນ

• 
ກໍາ

ນດົ
ມູນ

ຄ ່າ
 ແ

ລະ
 ຂໍ້

ຈາໍ
ກັດ

ທີ່
ຍອ

ມຮັ
ບໄ

ດ ້ສ
ໍາລ

ັບກ
ານ

ພັດ
ທະ

ນາ
ຊັບ

ພະ
ຍາ

ກອ
ນ.

• 
ກໍາ

ນດົ
ທີ່

ຕັ້ງ
ສໍາ

ລັບ
ປະ

ເພ
ດ 

ແລ
ະ 

ຂໍ້ຈ
າໍກ

ັດໃ
ນກ

ານ
ພັ

ດທ
ະນ

າທີ່
ຍອ

ມຮັ
ບໄ

ດ ້.
 

• 
ກຳ

ນດົ
ກາ

ນປ
ະກ

ອບ
ສ ່ວ

ນຈ
າກ

ແຕ
່ລະ

ກາ
ນພັ

ດທ
ະນ

າໃ
ຫ້

ຜົ
ນກ

ະທົ
ບສ

ະສ
ົມ 

ໃນ
ພາ

ກພື້
ນ,

 ໃຫ້
ກາ

ນຮັ
ບປ

ະກ
ັນຕ

ໍ່ສາ
ທາ

ລະ
ນະ

 ແ
ລະ

 ຜູ້
ສະ

ເໜ
ໂີຄ

ງກ
ານ

ວາ່
 ກ

ານ
ພັດ

ທະ
ນາ

ທີ່
ສະ

ເໜ
ແີມ່

ນຢູ່
ພາ

ຍໃ
ນຂ

ອບ
ເຂ

ດກ
ໍານ

ດົທີ່
ຍອ

ມຮັ
ບໄ

ດ້ຕ
າມ

ຂອ
ບນ

ຕິິກ
ໍາ 

ລວ
ມທັ

ງແ
ຜ

ນ 
ແລ

ະ 
ຂະ

ບວ
ນກ

ານ
ລະ

ດັບ
ພາ

ກພື້
ນ.

• 
ໃຫ້

ຂໍ້ມ
ູນກ

່ຽວ
ກັບ

ສະ
ພາ

ບຂ
ອງ

 V
EC

s 
ໃນ

ພາ
ກພື້

ນ 
ແລ

ະ 
ຮັບ

ປະ
ກັນ

ວາ່
ຄນຸ

ຄ ່າ
 

ຂອ
ງຜົ

ນກ
ະທົ

ບສ
ະສ

ົມ 
ແລ

ະ 
ຈດຸ

ປະ
ສົງ

ຂອ
ງກ

ານ
ພັ

ດທ
ະນ

າແ
ມ ່ນ

ສາ
ມາ

ດບັ
ນລ

ໄຸດ
້; 

ໃຫ້
ຖາ

ນຂໍ້
ມູນ

ສໍາ
ລັບ

 C
IA

 ໃນ
ຂັ້ນ

ໂຄ
ງກ

ານ
, ແ

ລະ
 ໃ

ຫ້
ແນ

ໃ່ຈ
ວາ່

ຂໍ້ມ
ູນນ

ີ້ແມ
່ນສ

າມ
າດ

 
ເອ

ົາໄ
ດ ້ໂ

ດຍ
ບໍ່ເ

ສຍ
ຄ ່າ

.

ຜູ້
ສະ

ເໜ
ໂີຄ

ງກ
ານ

ຂະ
ແໜ

ງເ
ອກ

ະຊົ
ນ

• 
ອອ

ກແ
ບບ

 ແ
ລະ

 ດໍ
າເ

ນນີ
ກາ

ນສ
ຶກສ

າຜົ
ນກ

ະທົ
ບ 

C
IA

 ຫຼື
 R

C
IA

 ທີ່
ເພີ່

ມຂຶ້
ນຈ

າກ
 

ໂຄ
ງກ

ານ
ໂດ

ຍຕ
ໍ່ຍອ

ດຈ
າກ

ກາ
ນສ

ຶກສ
າ 

C
IA

 ທີ່
ດໍາ

ເນ
ນີກ

ານ
ໂດ

ຍລ
ັດຖ

ະບ
ານ

.
• 

ຕິດ
ຕາ

ມກ
ວດ

ກາ
 ແ

ລະ
 ຄ

ຸ ້ມຄ
ອງ

ຄວ
າມ

ສ ່ຽ
ງ 

ແລ
ະ 

ຜົ
ນກ

ະທົ
ບສ

ະສ
ົມທີ່

ຕິດ
ພັ

ນກ
ັບ 

ກາ
ນພັ

ດທ
ະນ

າຕ
ະຫຼ

ອດ
ໄລ

ຍະ
ຂອ

ງໂ
ຄງ

ກາ
ນ.

• 
ສະ

ໜ
ອງ

ຂໍ້ມ
ນູຈ

າກ
ຕດິ

ຕາ
ມກ

ວດ
ກາ

ຜົນ
ກະ

ທົບ
ສະ

ສມົ
ຂັ້ນ

ໂຄ
ງກ

ານ
ໃຫ້

ແກ
ໂ່ຄ

ງກ
ານ

ຕິດ
ຕາ

ມກ
ວດ

ກາ
ຜົ

ນກ
ະທົ

ບສ
ະສ

ົມລ
ະດ

ັບພ
າກ

ພື້ນ
. 

• 
ສະ

ໜ
ບັສ

ະໜ
ນູໂ

ຄງ
ຮ່ າ

ງກ
ານ

ວາ
ງແ

ຜນ
ລະ

ດບັ
ພາ

ກ 
ພື້ນ

 ແ
ລະ

 ກ
ນົໄ

ກກ
ານ

ຮ່ວ
ມມ

 ື 
ສາໍ

ລບັ
ກາ

ນຄ
ຸມ້ຄ

ອງ
ຜົນ

ກະ
ທົບ

ສະ
ສມົ

ເພື່
ອປ້

ອງ
ກນັ

ບໍ່ໃ
ຫ້

ເກ
ນີຂໍ້

ຈາໍ
ກດັ

; ເ
ຂົ້າ

ຮ່ວ
ມຢ່

າງ
ຕັງ້

ໜ
າ້ຕ

າມ
ຈຳ

ເປັ
ນໃ

ນລ
ະບົ

ບກ
ານ

ຮ່ວ
ມມ

 ືກ
ບັລັ

ດຖ
ະບ

ານ
, ຂ

ະແ
ໜ

ງກ
ານ

ເອ
ກະ

ຊົນ
, 

ແລ
ະ 

ສາ
ທາ

ລະ
ນະ

. 

ພາ
ກພື້

ນ,
ທ້ອ

ງຖິ່
ນ

ແລ
ະ/

ຫຼື
 

ເຂ
ດໂ

ຄງ
ກາ

ນ
 

• 
ໃຫ້

ຂໍ້ມ
ນູກ

ຽ່ວ
ກບັ

ຜົນ
ກະ

ທົບ
ສະ

ສມົ
ສາໍ

ລັບ
ກາ

ນປ
ະເ

ມນີ
ໂຄ

ງກ
ານ

ແກ
ສ່ະ

ຖາ
ບັນ

ກາ
ນເ

ງນິ
 

ແລ
ະ 

ຜູ້ມ
ຄີວ

າມ
ສາ

ມາ
ດຕ

ດັສ
ນິໃ

ຈ.
  

• 
ໃຫ້

ມີຄ
ວາ

ມສ
ອດ

ຄ ່ອ
ງກ

ັບຄ
ໍາໝ

ັນ້ 
ສັນ

ຍາ
 ກ

່ຽວ
ກັບ

 C
IA

 ແ
ລະ

/ຫຼື
 ເງ

ືອ່ນ
ໄຂ

ອະ
ນ ຸ

ຍາ
ດ;

 ຄ
ຸ ້ມຄ

ອງ
ກາ

ນພັ
ດທ

ະນ
າເ

ພື່ອ
ປ້ອ

ງກ
ັນບໍ່

ໃຫ້
 V

EC
s 

ເກ
ີນຂໍ້

ຈາໍ
ກັດ

. 
• 

ສະ
ໜ

ອງ
ຂໍ້ມ

ູນທີ່
ຈຳ

ເປັ
ນກ

່ຽວ
ກັບ

ຜົ
ນກ

ະທົ
ບສ

ະສ
ົມຂັ້

ນໂ
ຄງ

ກາ
ນຕ

ໍ່ລັດ
ຖະ

ບາ
ນ 

ເພື່
ອຄ

ຸ ້ມຄ
ອງ

ຄວ
າມ

ບໍ່ແ
ນ ່

ນອ
ນໃ

ນກ
ານ

ຄາ
ດຄ

ະເ
ນຜົ

ນກ
ະທົ

ບ 
ແລ

ະ 
ປ້ອ

ງກ
ັນ 

ບໍ່ໃ
ຫ້

 
V

EC
s 

ເຖິ
ງຂ

ອບ
ເຂ

ດຈ
າໍກ

ັດ.
• 

ຊ່ວ
ຍໃ

ຫ້
ກາ

ນຕ
ິດຕ

າມ
ກວ

ດກ
າ 

ແລ
ະ 

ກາ
ນຄ

ຸ ້ມຄ
ອງ

 ຜົ
ນກ

ະທົ
ບສ

ະສ
ົມມ

ີປະ
ສິດ

ທິ
ຜົ

ນ 
ແລ

ະ 
ຢູ່ໃ

ນຂ
ະໜ

າດ
ທີ່

ເໝ
າະ

ສົມ
; ສ

ະໜ
ບັສ

ະໜ
ນູກ

ານ
ຮ່ວ

ມມ
ືກັບ

ຫຼ
າຍ

ພາ
ກສ

່ວນ
ໃນ

ກາ
ນແ

ກ ້ໄ
ຂບັ

ນຫ
າກ

່ຽວ
ກັບ

 C
IA

. 
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ຕາ
ຕະ

ລາ
ງ 

3.
 ພ

າລ
ະບົ

ດບ
າດ

 ແ
ລະ

 ຄ
ວາ

ມຮັ
ບຜິ

ດຊ
ອບ

ຂອ
ງຜູ້

ເຂົ້
າຮ່

ວມ
ໃນ

ກາ
ນເ

ຮັດ
 C

IA
 ພ

າຍ
ໃຕ

 ້ສ
ະພ

າບ
ຂອ

ງກ
ານ

ປົກ
ຄອ

ງທີ່
ເໝ

າະ
ສມົ

 ຕ
�່

ພາ
ລະ

ບົດ
ບາ

ດ 
ແລ

ະ 
ຄວ

າມ
ຮັບ

ຜິ
ດຊ

ອບ
ລະ

ດັບ
ຈດຸ

ປະ
ສົງ

 

ພາ
ກສ

່ວນ
ທີສ

າມ
 (ກ

ານ
ພັ

ດທ
ະນ

າທີ່
ມີຢູ່

ແລ້
ວ 

ແລ
ະ 

ໃນ
ອະ

ນາ
ຄົດ

 ແ
ລະ

/ 
ຫຼື

 ຜູ້
ຊົມ

ໃຊ້
 

ຊັບ
ພະ

ຍາ
ກອ

ນ)
 

• 
ຄ ້າ

ຍຄ
ືກັບ

ຜູ້
ສະ

ເໜ
,ີ ແ

ຕ່ກ
ວມ

ເອ
ົາກ

ານ
ພັ

ດທ
ະນ

າທີ່
ມີ 

ຢູ່ແ
ລ້ວ

 ຫຼື
 ໃນ

ອະ
ນາ

ຄົດ
 

• 
ປະ

ເມ
ີນ 

ແລ
ະ 

ຄຸ ້ມ
ຄອ

ງຜົ
ນກ

ະທົ
ບສ

ະສ
ົມຂ

ອງ
ກາ

ນ 
ພັ

ດທ
ະນ

າທີ່
ມີຢູ່

ແລ
້ວ.

 
• 

ປະ
ເມ

ີນ 
ແລ

ະ 
ຄຸ ້ມ

ຄອ
ງຜົ

ນກ
ະທົ

ບສ
ະສ

ົມຂ
ອງ

 ກ
ານ

ພັ
ດທ

ະນ
າໃ

ນອ
ະນ

າຄ
ົດ;

 
ກະ

ກຽ
ມ 

ES
IA

 ແ
ລະ

 C
IA

 ເພື່
ອໃ

ຫ້
ຜູ້

ມີສ
ິດຕ

ັດສ
ິນໃ

ຈອ
ະນ

ຍຸາ
ດຕ

າມ
ຈາໍ

ເປັ
ນ.

 
• 

ເກ
ັບກ

ໍາ 
ແລ

ະ 
ສະ

ໜ
ອງ

ຂໍ້ມ
ູນກ

່ຽວ
ກັບ

ກາ
ນຕ

ິດຕ
າມ

ກວ
ດກ

າຜົ
ນກ

ະທົ
ບສ

ະສ
ົມໃ

ນ
ລະ

ດັບ
ພ

າກ
ພື້ນ

.
• 

ເຂົ້
າຮ່

ວມ
ໃນ

ໂຄ
ງຮ່

າງ
ກາ

ນວ
າງ

ແຜ
ນ 

ແລ
ະ 

ກົນ
ໄກ

ກາ
ນ 

ຮ່ວ
ມມ

ືລະ
ດັບ

ພາ
ກພື້

ນ 
ສໍາ

ລັບ
ກາ

ນຄ
ຸ ້ມຄ

ອງ
 C

IA
 ລ

ະດ
ັບພ

າກ
ພື້ນ

 ຫຼື
 ໃນ

ລະ
ດັບ

ທີ່ໃ
ຫ

ຍ່ຂຶ້
ນ.

ພາ
ກພື້

ນ,
 

ທ້ອ
ງຖິ່

ນ
ແລ

ະ 
/ 

ຫຼື
 ເຂ

ດ.
 

• 
ໃຫ້

ລາ
ຍລ

ະອ
ຽດ

ກຽ່
ວກ

ບັຜົ
ນກ

ະທົ
ບຂ

ອງ
ກາ

ນພັ
ດທ

ະນ
າທີ່

ມຢີູ່
ແລ

ວ້ຕ
ໍຜູ່້ສ

ະເ
ໜ

ໂີຄ
ງກ

ານ
 

ແລ
ະ 

ຜູ້
ພັດ

ທະ
ນາ

ອື່ນ
ໆ,

 ຜູ້
ມີຄ

ວາ
ມສ

າມ
າດ

ໃນ
ກາ

ນຕ
ັດສ

ິນໃ
ຈ,

 ແ
ລະ

 ໂ
ຄງ

ກາ
ນຕ

ິດ 
ຕາ

ມກ
ວດ

ກາ
ຂັ້ນ

ພາ
ກພື້

ນ.
• 

ໃຫ້
ລາ

ຍລ
ະອ

ຽດ
ກ ່ຽ

ວກ
ັບກ

ານ
ພັດ

ທະ
ນາ

ທີ່
ສະ

ເໜ
ຕີໍ່ຜູ້

ສະ
ເໜ

ໂີຄ
ງກ

ານ
 

ແລ
ະ 

ຜູ້
ພັດ

ທະ
ນາ

ອື່ນ
ໆ,

 ລ
ັດຖ

ະບ
ານ

, ແ
ລະ

 ພ
າກ

ສ່ວ
ນກ

່ຽວ
ຂ້ອ

ງ 
(ເຊັ່

ນ:
 

ລາ
ຍລ

ະອ
ຽດ

ຂອ
ງໂ

ຄງ
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3.2 ຂ້ໍແນະນຳ ທີ 2: ສ້າງ ແລະ ຮັກສາສາຍພົວພັນທ່ີມລີກັສະນະສາ້ງສນັກບັລດັຖະບານ 
ແລະ ຜູ້ມສີວ່ນຮ່ວມອືນ່ໆ

ການສາ້ງ ແລະ ຮັກສາສາຍພົວພັນທ່ີສ້າງສນັກບັລດັຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງ ອື່ນໆ ຕະຫຼອດ 
ໄລຍະຂອງໂຄງການແມ່ນສວ່ນໜຶງ່ຂອງການເຮັດ CIA ຫືຼ RCIA. ຕາຕະລາງ ທີ 4 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບສະຖານທ່ີ ແລະ ຈດຸປະສົງຂອງການຕິດຕໍ່ພົວພັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ຂ້ໍຈາໍກດັດາ້ນຄວາມອາດສາມາດສາມາດ ອາດເຮັດໃຫ້ລດັຖະບານ ແລະ ພາກສວ່ນອື່ນໆບ່ໍສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມ
ໃນຂະບວນການ CIA ຫືຼ RCIA ໄດຕ້າມຕອ້ງການ. ໃນກລໍະນທ່ີີຄວາມອາດສາມາດຂອງລດັຖະບານຍັງຕໍາ່, 
ການຕດິຕໍພົ່ວພັນຄວນຈະເກດີໜອ້ຍທ່ີສດຸໃນເຂດທ່ີໄດກ້າໍນດົໃນຕາຕະລາງ ທີ 4; ແຕໃ່ນກລໍະນທ່ີີຄວາມອາດ
ສາມາດມຫຼີາຍກວາ່ ມນັອາດເປັນທ່ີເປັນປະໂຫຍດທ່ີຈະເພ່ີມຈາໍນວນ ແລະ/ ຫືຼ ຂອບເຂດໃນການຕດິຕໍພົ່ວພັນ.

ຕາຕະລາງ ທີ 4. ການພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຮັດ CIA

ພາກສ່ວນ ສະຖານທ່ີໃນຂະບວນການປາບປາມການກາໍນດົການພົວພັນກບັພາກສວ່ນ ຈດຸປະສົງຂອງການພົວພັນ

ຕໍ່າສຸດ ເໝາະສົມ

ລັດຖະບານ ການປະເມີນຜົນ- ການກຳນດົ 
ຂອບເຂດເບ້ືອງຕົ້ນ, ຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ, 
ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ, ການທົບທວນຄືນ 
ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທ່ີໄດ້ຄົ້ນພົບ 

ການຄຸ້ມຄອງ- ເກັບກໍາຂ້ໍມູນ ແລະ ທົບ 
ທວນຄືນຂ້ໍມູນຈາກການຕິດຕາມກວດກາ
ຜົນກະທົບສະສົມ

ລັດຖະບານນາໍພາການເຮັດ CIA ແບບ
ມີສ່ວນຮ່ວມບ່ໍວາ່ຈະເປັນການວາງແຜນ, 
ການອອກໃບອະນຍຸາດ, ຕິດຕາມກວດກາ, 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບສະສົມ 

ໃຫ້ຜູ້ສະເໜໂີຄງການຮັບຮູ ້
ມາດຕະຖານ ຂອງລດັຖະບານ, ຂ້ໍມນູ, 
ແນວຄວາມຄດິ, ຄວາມ ຊໍານານ, 
ຂ້ໍກງັວນົ ແລະ ການກວດສອບ 
ຄວາມຖືກຕອ້ງຂອງການປະເມນີຜົນ; 
ໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນດາ້ນພາລະບົດບາດ 
ຂອງ ລດັຖະບານ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ 
ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ການຮ່ວມມື

ພາກສ່ວນທີສາມ ການປະເມີນຜົນ- ຮັບຮູ້ ຂ້ໍມູນ 
ກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ

ການຄຸ້ມຄອງ- ການແຈງ້ໃຫ້ຊາບ 
ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາຜົນ 
ກະທົບສະສົມ ແລະ ໂຄງການ 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງ

ສະໜອງຂ້ໍມນູຂ່າວສານກຽ່ວກບັໂຄງການ 
ທ່ີມຢູ່ີແລວ້ ແລະ ຖືກສະເໜ;ີ ມສີວ່ນຮ່ວມ 
ໃນການແກໄ້ຂທ່ີມກີານຮ່ວມມ,ື ການຕດິຕາມ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ໃຫ້ຜູ້ສະເໜໂີຄງການທ່ີມີຂ້ໍມູນ 
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບພາກສ່ວນ 
ທີສາມທ່ີຈາໍເປັນສໍາລັບການເຮັດ 
CIA; ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ພາກສ່ວນທີສາມໃນການຮ່ວມມືເພ່ືອ 
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ຊຸມຊົນ ແລະ 
ສາທາລະນະຊົນ
ທ່ີໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ

ການປະເມີນຜົນ- 
ກຳນດົຂອບເຂດເບ້ືອງຕົ້ນ 

ການປະເມີນຄວາມສໍາຄັນ

ການຄຸ້ມຄອງ - ເກັບກໍາຂ້ໍມູນ ແລະ 
ທົບທວນຄືນຂ້ໍມູນການຕິດຕາມກວດກາ 
ຜົນກະທົບສະສົມ

ໃຫ້ມີຫຼາຍຂ້ັນຕອນ ໃນຂະບວນການ CIA 
ເທ່ົາທ່ີເປັນໄປໄດ,້ຕວົຢ່າງ, ການເກບັກໍາຂ້ໍມູນ
,ການສ້າງມາດຕະການແກ້ໄຂ ຫືຼຫຸຼດຜ່ອນ, 
ຕິດຕາມ ກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ໃຫ້ຄຳນງຶເຖິງຄນຸຄ່າ ແລະ 
ຄວາມກງັວນົ ຂອງປະຊາຊົນ 
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຂະບວນການ 
ເຮັດ CIA; ຍາດແຍ່ງເອົາການສະໜບັ 
ສະໜນູຈາກ ສາທາລະນະຊົນ ແລະ 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ໃນລະຫວາ່ງການວາງແຜນ 
ແລະ ການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການ
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ໃນຂະນະທ່ີການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງ CIA ດ້ານທ່ີຕັ້ງພູມສາດ ແລະ ເວລາ(ຖ້າທຽບກັບ ESIA) 
ມກັຈະເປັນສິງ່ທ້າທາຍ, ສິງ່ທ້າທາຍທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນການປະຕບັິດ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂະ ບວນການ CIA ທ່ີດີ
ແມ່ນນອນຢູ່ໃນລກັສະນະຂອງການປະເມນີທ່ີມຫຼີາຍພາກສວ່ນ. ເພ່ືອ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການປະເມນີ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບສະສົມ, ຜູ້ຈດັຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈງິໄດ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້, ແລະ ລັດຖະບານຂອງ
ປະເທດພັດທະນາຈາໍນວນໜຶງ່ກໍາລັງພັດທະນາກອບຂອງຂະບວນການເຮັດ CIA ທ່ີເໝາະສົມສໍາລັບ 
ພາກພ້ືນ. ກອບດັ່ງກ່າວຈະສະໜບັສະໜນູ CIA ໂດຍ:

• ການສ້າງກົນໄກທ່ີໂປ່ງໃສເພ່ືອເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການພັດທະນາທ່ີສະເໜ;ີ; 
• ການສ້າງຈດຸທຽບຖານສໍາລັບສະພາບ VEC ໃນລະດັບພາກພ້ືນ;
• ໃຫ້ມີຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ສະພາບປະຈບັຸນ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງ VEC;
• ໃຫ້ມີຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ;
• ສະໜອງເຄື່ອງມືແບບຈາໍລອງສໍາລັບພາກພ້ືນທ່ີເປັນໄປໄດ້; ແລະ
• ການພັດທະນາກອບຂອງມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບສະສົມສໍາລັບ 

ພາກພ້ືນ. 

ຢ່າງໃດກໍ່ໍຕາມ, ກອບເຫ່ົຼານີໂ້ດຍທ່ົວໄປແມນ່ບ່ໍຍັງບ່ໍທັນສມົບູນ ຫືຼ ມຢ່ີາງກວາ້ງຂວາງເທ່ືອ. 

ການສາ້ງໂຄງຮ່າງສະໜບັສະໜນູນການເຮັດ CIA ລະດບັພາກພ້ືນ ແມນ່ເກນີຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ສະເໜ ີ
ໂຄງການໃດໜຶງ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປະຕິບັດທ່ີດີໃນການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບສະສົມ
ປະກອບມກີານສະໜບັສະໜນູການພັດທະນາກອບ ດັງ່ກ່າວ. ເຊ່ິງອາດເຫັນໄດ້ວາ່ມຫຼີາຍຮບູແບບເຊ່ັນ: ການ 
ເຮັດວຽກເພ່ືອດງຶເອົາພາກສ່ວນຕາ່ງໆເຂ້ົາມາຮ່ວມໃນຂະບວນການ CIA ຫືຼ RCIA; ແລກປ່ຽນຂ້ໍມນູກ່ຽວກບັ 
ຜົນໄດຮັ້ບຂອງໂຄງການໃນການເຮັດ CIA ຫືຼ RCIA ລວມທັງບັນດາຂ້ໍສະເໜແີນະທ່ີມລີກັສະນະສະເພາະ 
ສາໍລບັໂຄງການ ແລະ ການປະຕບັິດ ການຄຸມ້ຄອງລະດບັພາກພ້ືນທ່ີຈາໍເປັນໂດຍຜູ້ອື່ນເພ່ືອຄຸມ້ຄອງຜົນກະ
ທົບສະສມົຢ່າງມປີະສດິທິຜົນ, ແລະ ສະໜບັສະໜນູການປະຕບັິດການ ວທີິການຮ່ວມກນັໃນການຄຸມ້ຄອງ 
ຜົນກະທົບສະສມົໂດຍຜ່ານເຄອືຂ່າຍ ແລກປ່ຽນຂ້ໍມນູຂ່າວສານ, ການດງຶເອາົຊັບພະຍາກອນເພ່ືອຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ
ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມກນັ, ແລະການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຕດິຕາມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ/ຫືຼ ລະດບັພາກພ້ືນ.38

38 ເຖິງແມ່ນບ່ໍມກີານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ີCIA ສະເພາະຂອງໂຄງການ, ການປະຕບັິດການຄຸມ້ຄອ ງສິງ່ແວດລອ້ມທ່ີດຈີະສະໜບັສະໜນູຄວາມພະຍາຍາມຂອງ 
ພາກພ້ືນໃນການປະເມນີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບສະສມົ. ເຊ່ິງລວມມກີານເຮັດບົດລາຍງານ ESIA ຂອງໂຄງການ ແລະ ການຕດິຕາມຜົນໄດຮັ້ບ ກ່
ຽວກບັຜົນກະທົບໂຄງການໃຫ້ກບັຜູ້ທ່ີເຮັດວຽກໃນການຄຸມ້ຄອງ ຜົນກະທົບສະສມົໃນສະພາບການຂອງພາກພ້ືນ. 
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ນອກຈາກນີ້, ເນື່ອງຈາກວາ່ກອບເຫດຜົນພ້ືນຖານສໍາລັບ ESIA ແລະ CIA ແມ່ນຄືກັນ ແລະ ທັງສອງ 
ມີຫຼາຍເຄື່ອງມືທ່ີເປັນມາດຕະຖານ39 ແລະ ວິທີການວິເຄາະອັນດຽວກັນ, ຍຸດທະສາດ ສໍາຄັນທ່ີຈໍາ 
ເປັນໃນການແກ້ໄຂກອບຂອງ CIA ທ່ີຂະຫຍາຍເພ່ີມຂ້ຶນແມ່ນຄວນຮັບປະກັນສີ່ເງ ືອ່ນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ທີມງານ CIA ມີຄນຸວດຸທິ ແລະ ຄວາມສາມາດພຽງພໍ.
• ງບົປະມານສໍາລັບການເຮັດ CIA ແມ່ນຖືກກໍານົດ ແລະ ມີໃນງບົປະມານຂອງໂຄງການຕາມ 

ຈາໍນວນທ່ີໄດຈ້ດັສນັໄວ ້ຢ່າງເໝາະສມົຕາມຂອບເຂດ ແລະ ລະດບັລາຍລະອຽດຂອງ CIA ທ່ີຄາດໄວ.້ 
• ກາໍນດົເວລາໃນການປະເມນີຜົນທ່ີເໝາະສມົ, ໂດຍຄາໍນງຶເຖິງຂອບເຂດທ່ີໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະ ສະພາບການທ່ີ 

ສບັຊ້ອນຈາກການມຫຼີາຍພາກສວ່ນ.
• ນາໍໃຊ້ຂ້ໍມນູຂ່າວສານທ່ີດທ່ີີສດຸ ແລະ ໃໝທ່ີ່ສດຸ ແລະ ພິຈາລະນາຄວາມເຫັນຂອງຊ່ຽວຊານ.

ຄວນມີການຄິດໄລ່ຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍເບ້ືອງຕົ້ນໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນໃນໄລຍະຕົ້ນ 
ຂອງການພັດທະນາໂຄງການ, ແຕ່ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝດົອາດຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະເມີນຄືນ 
ໃນເວລາທ່ີ CIA ຫືຼ RCIA ສໍາເລັດສົມບູນ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຕໍ່ກັບຄວາມສໍາເລັດຂອງ CIA ຫືຼ RCIA, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ໃນການຫຸຼດ 
ຜ່ອນສາໍລບັໂຄງການໃດໜຶງ່ ແລະ, ຕາມຈາໍເປັນ, ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຍດຸທະສາດ ການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບ 
ສະສມົລະດບັພາກພ້ືນ ຕາມທ່ີໄດ້ອອກແບບໄວ.້ ໃນເວລາດຽວກນັ, ການຄາດ ຄະເນຜົນກະທົບສະສມົແມ່ນມກັ 
ຈະບ່ໍແນນ່ອນ. ດັງ່ນັນ້, ວທີິການຄຸມ້ຄອງເພ່ືອຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຕ້ອງສາມາດປັບໂຕ, ຕດິຕາມກວດກາທັງຜົນກະທົບ 
ແລະ ປະສດິທິຜົນຂອງວທີິການຄຸມ້ຄອງ, ແລະ ມກີານດດັປັບ ເພ່ືອປ້ອງກນັຜົນກະທົບສະສມົທ່ີບ່ໍສາມາດຍອມ
ຮັບໄດ້. ເຊ່ັນ ດຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບທ່ີກາໍນດົໃນ ESIA, ຈະທ່ີດທ່ີີສດຸຖ້າການຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບ 
ສະສມົປະສມົປະສານເຂ້ົາໃນແຜນທລຸະກດິ ແລະ ຍດຸທະສາດຂອງບໍລສິດັ.

39 ເບ່ິງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທີ 2, ກອບການລາຍງານພ້ືນຖານສໍາລັບ CIA.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1. ຕົວຢ່າງຕົວຊ້ີວດັສໍາລັບການປະເມີນຜົນກະທົບທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ 
ຂອງໂຄງການ ແລະ ຜົນກະທົບສະສົມ

ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງຂອງຈດຸສຸດທ້າຍ ຫືຼ ຕົວຊ້ີວດັທ່ີນາໍໃຊ້ກັບ ESIAs ໂດຍມາດຕະຖານຖ້າທຽບໃສ່ຕົວຊ້ີວດັທ່ີຖືກແນະ
ນາໍ ຫືຼ ນາໍໃຊ້ໃນການເຮັດ CIA. ຖັນທີສອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວຊ້ີວດັຂອງການປ່ຽນແປງທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ ໃນຂະນະທ່ີຖັນທີສາມສະແດງ
ເຖິງຕວົຊ້ີວດັທ່ີຈະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບສະສມົຕາມ VECs ທ່ີຄດັເລອືກ. ຖັນສດຸທ້າຍໃຫ້ການອາ້ງອງີການນາໍໃຊ້ມາດຕະຖານ 
ການປະຕິບັດງານຂອງ ອົງການການເງນິສາກົນ (IFC) ສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດຜົນກະທົບ.

ລັກສະນະຂອງໂຄງການ ຕົວຊ້ີວດັຂອງຜົນກະທົບເພ່ີມຂ້ຶນ (ESIA) ຕົວຊ້ີວດັຂອງຜົນກະທົບສະສົມ (CIA) ມາດຕະຖານ 
ການດາໍເນນີງານ

ໂອກາດຄ່າແຮງງານເພ່ີມ • ຈໍານວນຂອງຜູ້ທ່ີມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ 
ຜູ້ຫວາ່ງງານທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ, ອັດຕາການເຂ້ົາຮ່ວມ 
ຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

• ມູນຄ່າຂອງລາຍຮັບທ່ີພໍກຸ້ມຕົນເອງ, ຄ່າແຮງ 
ງານ, ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນສໍາລັບ 
ປະຊາກອນ

• ຈາໍນວນ, ຂະໜາດ, ລະດບັສມີຂືອງກາໍລງັ 
ແຮງງານໃນພາກພ້ືນ

• ມາດຕະການສໍາລັບການຫັນປ່ຽນ ແລະ 
ຄວາມຍືນຍົງໃນການດໍາລົງຊີວດິ 

1, 2

ມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ 
(ອາກາດ, ນໍາ້)

• ຄວາມເຂ້ັມຂຸ້ນຂອງສານພິດຢູ່ໃນມົນລະພິດ 
ແລະ/ຫືຼ ນຳ້ເປື້ ອນທ່ີປ່ອຍອອກ

• ຄວາມເຂ້ັມຂຸ້ນໃກ້ຄຽງກັບມາດ 
ຕະຖານການປ່ອຍ

• ປະລິມານທ່ີປ່ອຍຈາກໂຄງການ 
• ລັກສະນະຂອງມົນລະພິດໃນອາກາດ ແລະ   

/ຫືຼ ຄວນັທ່ີປ່ອຍຈາກໂຄງການ

• ຄວາມເຂ້ັມຂຸນ້ຂອງສານພິດຢູ່ໃນ ສິງ່ແວດ 
ລອ້ມທ່ີຮັບເອາົ

• ຄວາມເຂ້ັມຂຸນ້ທຽບກບັມາດຕະຖານທ່ີເປັນ 
ທໍາມະຊາດ

• ປະລມິານທັງໝດົຂອງສານພິດ (ຈາກທກຸ 
ແຫ່ຼງ) 

• ລັກສະນະຂອງຮູບແບບຂອງພ້ືນທ່ີຂອງ 
ຄວາມເຂ້ັມຂຸ້ນຂອງສານພິດໃນສິ່ງແວດ 
ລອ້ມທ່ີຢູ່ຕອນລຸມ່ຂອງນໍາ້

3

ເຫດການກ່ຽວກັບ
ພະຍາດ, ທາດເຫ້ົຼາ ແລະ 
ບັນຫາຢາເສບຕິດ; ແລະ 
ອາຊະຍາກໍາ ທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ

• ຈາໍນວນຂອງເຫດການກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ 
ທາງເພດສາໍພັນ, ເຫ້ົຼາ ແລະ ບັນຫາຢາເສບຕດິ; 
ອັດຕາຂອງອາຊະຍາກໍາ ທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ

• ການປ່ຽນແປງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນສຂຸະພາບ, 
ສງັຄມົ, ແລະ ການບໍລິການການກວດກາທ່ີເພ່ີມ 
ຂ້ຶນ

• ຈໍານວນເຫດການທັງໝດົ, ອັດຕາສ່ວນ 
ຂອງປະຊາກອນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

• ມາດຕະການສາໍລບັການຮັກສາ ສຂຸະພາບ; 
ຄວາມຢູ່ດກີນິດ,ີ ປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາ 
ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ພາກພ້ືນ

4

ການສູນເສຍທ່ີດິນ 
(ການຫັນປ່ຽນທ່ີດິນເປັນ
ອັນອື່ນ)

• ພ້ືນທ່ີ ແລະ/ ຫືຼ ສັດສ່ວນຂອງເນື້ອທ່ີດິນທ່ີ 
ສນູເສຍ, ຄວາມເສຍຫາຍ, ຫືຼ ເຂ້ົາເຖິງບ່ໍໄດຍ້້ອນ 
ໂຄງການ

• ການປ່ຽນແປງທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນດ້ານຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນທ່ີໄດ້ຮັບກະທົບ (ຕົວຢ່າງ 
ການສູນເສຍການຜະລິດ ກະສິກໍາ, ການນໍາ 
ໃຊ້ແບບກຸ້ມຕົນເອງ)

• ເນື້ອທ່ີດິນທັງໝົດທ່ີມີ, ມູນຄ່າຂອງດິນ 
ທ່ີໄດ້ໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດ

• ປະຊາກອນທັງໝດົທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
• ມາດຕະການສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ 

ແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມທກຸຍາກ 
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ລັກສະນະຂອງໂຄງການ ຕົວຊ້ີວດັຂອງຜົນກະທົບເພ່ີມຂ້ຶນ (ESIA) ຕົວຊ້ີວດັຂອງຜົນກະທົບສະສົມ (CIA) ມາດຕະຖານ 
ການດາໍເນນີງານ

ການປັບປ່ຽນ ຫືຼ 
ການເຊ່ືອມ 
ໂຊມຂອງແຫ່ຼງທ່ີຢູ່ອາໄສ
ທ່ີເປັນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສາໍຄນັ

• ພ້ືນທ່ີ ແລະ ຫືຼ ອັດຕາສ່ວນ ຂອງທ່ີຢູ່ອາໄສ 
ທໍາມະຊາດ ແລະ ສາໍຄນັ ໄດ້ຖືກປັບປ່ຽນ ແລະ/ 
ຫືຼ ຊຸດໂຊມຍ້ອນ ການປ່ຽນແປງ ຈາກໂຄງການ

• ການປ່ຽນແປງ ກ່ຽວກັບຄນຸນະພາບ ແລະ/ ຫືຼ 
ສະພາບທ່ີຢູ່ອາໄສຢ່າງໄວວາ

• ພ້ືນທ່ີຂອງທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີສູນເສຍທັງໝດົ
• ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາການສູນເສຍ 

ທ່ີຢູ່ອາໄສ
• ມາດຕະການກຽ່ວກບັການກະແຈກກະຈາຍ 

ຂອງສິ່ງມີຊີວດິ
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ລະບຽບການ
ກຽ່ວກບັ ການໄຫລຂອງນໍາ້
ຢູ່ຕອນລຸມ່

ການຫຸຼດຜ່ອນ, 
ການ ດັດແປງ, 
ແລະ/ ຫືຼ ການກະແຈກ
ກະຈາຍຂອງສິ່ງ
ມີຊີວດິໃນນໍາ້

• ເປເີຊັນການຫຸຼດລງົຂອງນໍາ້ ທ່ີໄຫຼຢູ່ ເຂດລຸມ່ນໍາ້ 
ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ກັບປະລິມານການໄຫລສະ 
ເລຍ່ປະຈາໍປີ

• ເປເີຊັນການຫຸຼດລົງຂອງຂອບເຂດທ່ີເປັນນໍາ້ ຫືຼ 
ແຫ່ຼງທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນເຂດທ່ີມີ 
ຜົນກະທົບຈາກແມ່ນໍາ້

• ການເຊ່ືອມຕໍ່ຂອງສາຍນໍາ້ທ່ີຢູ່ຕອນເທິງ ແລະ 
ຕອນລຸ່ມຂອງເຂ່ືອນ ຫືຼ ຝາຍ 

• ການເຊ່ືອມໂຍງຂອງລະບົບນິເວດນໍ້າ, 
ລວມທັງລະບອບການໄຫຼທໍາມະຊາດ 
(ຕວົຢ່າງ ປະລິມານ, ຄນຸນະພາບ, ການປ່ຽນ 
ແປງ ແລະ ການຄາດຄະເນ ຕາມລະດກູານ)

• ຄວາມສາມາດຢູ່ລອດຂອງປະຊາກອນ 
ປາທ່ີເຄື່ອນຍ້າຍຂ້ຶນລົງຕາມສາຍນໍາ້

1,6

ການຕາຍທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ 
ຂອງປະຊາກອນສັດປ່າ

• ການຕາຍໂດຍທາງກງົທ່ີເກດີຈາກການດາໍເນນີ 
ງານຂອງໂຄງການຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ

• ອດັຕາສວ່ນຂອງການສນູເສຍປະຊາກອນທ້ອງ
ຖ່ິນ (ຫືຼ ລະດບັ) ທຽບກບັຈາໍນວນ (ຫືຼ ລະດບັ) 
ປະຊາກອນໂລກ ແລະ/ ຫືຼ ລະດັບພາກພ້ືນ

• ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາປະຊາກອນ 
ໃນພາກພ້ືນ ແລະ/ຫືຼ ທ່ົວໂລກ ຫຸຼດລົງ

• ມາດຕະການຕໍ່ກັບການກະແຈກກະຈາຍ 
ຂອງປະຊາກອນ (ຫືຼ ລະດັບ) 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2. ກອບຂອງການລາຍງານ (Logic 
Framework) ພ້ືນຖານ - ບົດຮຽນຈາກການປະຕິບັດ CIA

ການເຮັດ CIA ແມນ່ມຂີະບວນການວເິຄາະພ້ືນຖານອນັດຽວກບັການເຮັດ ESIA, ແລະ ລວມມ ີຂ້ັນຕອນ 
ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ເລືອກ ບັນດາທາງເລືອກໃນການພັດທະນາ ແລະ ຕົວປ່ຽນໃນການປະເມີນ 
• ເລືອກ ຈດຸສຸດທ້າຍ endpoints (VECs) ໃນການວເິຄາະແບບສົມທຽບສໍາລັບຫຼາຍທາງເລືອກ 

ໃນການພັດທະນາ, ໂດຍທ່ີຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບຂອງແຕ່ລະທາງເລືອກ (ຕົວຊ້ີວດັ).
• ປະເມນີຜົນກະທົບທ່ີຄາດໄວ ້ຈາກແຕລ່ະທາງເລອືກໃນການພັດທະນາ ຕາມຕວົຊ້ີວດັຂອງແຕ່ລະ VEC.
• ຖ້າຫາກວາ່ບ່ໍມທີາງເລອືກໃດທ່ີມປີະສດິທິພາບພຽງພໍ, ໃຫ້ອອກແບບໜຶງ່ ຫືຼ ຫຼາຍທາງເລືອກຄນືໃໝ ່

(ຕົວຢ່າງ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ) ໂດຍແຈງ້ຈດຸປະສົງເພ່ືອການປັບປຸງປະສິດທິພາບ.
• ກວດເບ່ິງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການວເິຄາະ, ຊ່ັງຊາຜົນກະທົບຂອງ VECs, ແລະ ສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບຂອງ

ການວເິຄາະເຂ້ົາເປັນຂ້ໍມູນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈ.

ປະສົບການຂອງຜູ້ປະຕິບັດ CIA ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ການປະຕິບັດທ່ີດີໃນການເຮັດ CIA ມີລັກສະນະ 
ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.40

ການຄຸ້ມຄອງຂະບວນການ:

• ຖ້າໃຫ້ເໝາະສມົແລ້ວ, CIA ຢູ່ລະດບັພາກພ້ືນແມ່ນປະຕບັິດໂດຍລັດຖະບານກອ່ນທ່ີຈະອອກອະນມຸດັ 
(ສນັຍາສາໍປະທານ, ອອກ ໃບອະນຍຸາດ ແລະອ່ືນໆ) ສາໍລບັການພັດທະນາຂະແໜງເອກະຊົນ, ຫືຼ 
ລດັຖະບານຈະສາ້ງກອບການເຮັດ CIA ເພ່ືອ ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ເຮັດມໃີຫ້ການປະຕບັິດ CIA ທ່ີ
ດໂີດຍຜູ້ພັດທະນາຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນ; 

• ຖ້າຫາກວາ່ລັດຖະບານ ຫືຼ ອໍານາດການປົກຄອງອື່ນໆ ທ່ີກໍານດົໂດຍລັດຖະບານຍັງບ່ໍທັນໄດ້ດໍາເນນີ
ການເຮັດ CIA ໃນພາກພ້ືນ ຜູ້ສະເໜໂີຄງການຄວນຈະພິຈາລະນາສິງ່ທ່ີຄົນ້ພົບ ແລະ ບົດສະຫຸຼບຈາກ 
ແຜນ, ການສຶກສາ, ຫືຼ ການປະເມີນຜົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຂະບວນການເຮັດ CIA; 
ແລະ

• ການເຮັດ CIA ອາດຈະເຊ່ືອມໂຍງກບັການເຮັດ ESIA ແລະ ຄວນເລີ່ມເຮັດໄວສມົຄວນໃນເວລາພັດ 
ທະນາໂຄງການ ໂດຍທ່ີການພິຈາລະນາຜົນກະທົບສະສມົສາມາດຊ່ອຍໃນການຕດັສນິໃຈກຽ່ວກບັການ
ອອກແບບໂຄງການທ່ີອງີໃສຄ່ວາມສຽ່ງ.

40 Burris and Canter 1997; McCold and Holman 1995; Baxter, Ross, and Spaling 2001; Cooper and Sheate 
2002; Antoniuk 2002; Kennett 2002; Duinker and Greig 2006, 2007; Bérubé 2007; Therivel and Ross 
2007; Canter and Ross 2010; Franks, Brereton, and Moran 2010; Franks et al. 2010; Cooper 2011; Gunn 
and Noble 2011; IFC Performance Standard 1.
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ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການຮ່ວມມື:

• ການປຶກສາຫາລກືບັພາກສ່ວນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນໃຫ້ໂປ່ງໃສ, ມຄີວາມໝາຍ, ແລະ ເປັນໄປຢ່າງ 
ຕໍເ່ນື່ອງ. ສະໜອງຂ້ໍມນູຂ່າວສານກຽ່ວກບັການພັດທະນາ ໃຫ້ແກພ່າກສວ່ນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ, ລວມທັງ 
ຜົນໄດຮັ້ບ ຂອງການເຮັດ CIA. ຖ້າເປັນໄປໄດ,້ ໃຫ້ມກີານຮ່ວມມກືບັຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ກວດກາກດົ 
ລະບຽບຂອງພາກສ່ວນລັດຖະບານເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບສະສົມ; ແລະ

• ຜົນຂອງການເຮັດ CIA, ລວມທັງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະຖານະການໃນອະນາຄົດທ່ີຈະນາໍໃຊ້ ເພ່ືອ
ຄົນ້ຫາຜົນກະທົບຈາກຄວາມບ່ໍແນນ່ອນ, ແມນ່ໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະແໜງດັງ່ກາ່ວສາມາດເບ່ິງໄດ້ 
ເພ່ືອຊ່ວຍສະໜບັສະໜນູການເຮັດ CIAs ໃນອະນາຄດົ ຫືຼ ການສ້າງກອບ CIA ຂອງລະດບັພາກພ້ືນ.

ການກໍານດົຂອບເຂດເບ້ືອງຕົ້ນ:

• ເຖິງແມ່ນວາ່ ໃນເບ້ືອງຕົ້ນ VECs ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທັງໝດົຕ້ອງໄດ້ຖືກປະເມີນເພ່ືອໃຫ້ການເຮັດ CIA 
ອດຸມົສມົບູນ, ມພີຽງແຕບ່າງ VECs ຖືກເລອືກສາໍລບັການວເິຄາະໂດຍເບ່ິງຕາມຄວາມສາໍຄນັ, ຄວາມ 
ກັງວນົທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ, ແລະ/ຫຶືຼ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບສະສົມທ່ີສໍາຄັນ.

• ການກໍານດົຂອບເຂດສ້າງສະພາບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບ CIA, ລວມທັງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 − ຄາໍນຍິາມກຽ່ວກບັ ຂອບເຂດເວລາ ແລະ ພ້ືນທ່ີຈະແຈງ້ ແລະ ບັນທຶກກຽ່ວກບັເຫດຜົນການນຍິາມ 

ດັງ່ກາ່ວ.
 − ການກໍານດົການພັດທະນາອື່ນໆທ່ີມີຜົນກະທົບຕໍ່ VECs ທ່ີຖືກເລືອກ, ລວມທັງ ປະເພດຕ່າງໆ 

ຂອງການພັດທະນາທ່ີມີຜົນກະທົບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ສໍາຄັນຕໍ່ VECs ທ່ີຖືກເລືອກ.
 − ການກໍານດົຕົວຂັບເຄື່ອນຕາມທໍາມະຊາດທ່ີມີຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບຂອງ VECs.
 − ການກາໍນດົຕວົປ່ຽນໃນຂະບວນການສິງ່ແວດລອ້ມທໍາມະຊາດ ທ່ີອາດເຮັດໃຫ້ມຜົີນກະທົບສະສມົ.
 − ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບບັນຫາສິດອໍານາດ ແລະ ກົດໝາຍທ່ີຊ້ໍາຊ້ອນ.

ການວເິຄາະ:

• ຂ້ໍສົມມຸດ ແລະ ຄວາມບ່ໍແນນ່ອນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບສະສົມໄດ້ຖືກລະບຸໄວຢ່້າງຊັດເຈນ.
• ລະດັບເພດານ, ຂ້ໍຈາໍກັດ, ແລະ/ຫືຼ ຄາດໝາຍສໍາລັບສະພາບ ແລະ/ ຫືຼ ສະຖານະພາບຂອງ VEC  

ແມ່ນຖືກກໍານດົ ແລະ ມີການບັນທຶກຈະແຈງ້ກ່ຽວກັບເຫດຜົນສໍາລັບການກໍານດົດັ່ງກ່າວ.
• ການກໍານດົຄວາມສໍາຄັນ ແມ່ນປັບເຂ້ົາກັບແຕ່ລະ VEC.
• ການວິເຄາະຜົນກະທົບສະສົມແມ່ນເຮັດໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ, ການພັດທະນາອື່ນໆ 

ທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ, ການພັດທະນາໃນອະນາຄົດທ່ີຄາດການໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ (ເຊ່ິງລວມມີໃນຂ້ັນຕອນ
ຂອງການວາງແຜນ ແລະ ອື່ນໆທ່ີຄາດການໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ລວມທັງການພັດທະນາທ່ີອາດ
ມີສ່ວນໄດ້ເສຍຈາກໂຄງການ), ແລະ ຕົວຂັບເຄື່ອນສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ. ການວເິຄາະແມ່ນບ່ໍໄດ້ 
ຈາໍກດັແຕຜົ່ນກະທົບຈາກໂຄງການໃນປະເພດດຽວກນັ ແຕ່ກວມເອາົຜົນກະທົບທ່ີສາມາດຄາດເດາົໄດ້
ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່ VECs ທ່ີຖືກເລືອກທັງໝດົ.

• ການວິເຄາະອາດຖືກຈໍາກັດໂດຍການຄາດຄະເນການພັດທະນາໃນອະນາຄົດທ່ີຄາດໝາຍໄວ້ຕາມ 
ຄວາມສມົເຫດສມົຜົນພຽງອນັດຽວ; ຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, ໃນກລໍະນນີີ້, ການວເິຄາະປະກອບມກີານປະເມນີ 
ຜົນກະທົບສະສມົຕາມລະດບັການປ່ຽນແປງຂອງສິງ່ແວດລອ້ມທ່ີເປັນໄປໄດ ້(ເຊ່ິງມນັບ່ໍໄດສ້ມຸໃສພ່ຽງ 
ແຕສ່ະພາບການທ່ີຄາດຄະເນໄວໂ້ດຍສະເລ່ຍ). ຕວົຢ່າງ: ຄວາມເປັນຫ່ວງທ່ີສາໍຄນັກ່ຽວກບັການປ່ອຍ 
ມນົລະພິດອາດຈະແມນ່ອດັຕາການເຈອືຈາງ ແລະ ຜົນກະທົບທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ຄາດວາ່ຈະສງູສດຸໃນເວລາ 
ການໄຫຼຂອງນໍາ້ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າສຸດ, ແທນທ່ີຈະແມ່ນລະດັບສະເລ່ຍ ຫືຼ ສູງສຸດ.

• ທາງເລືອກຂອງຮູບແບບການພັດທະນາຕ່າງໆຈະຖືກນໍາໃຊ້ຕາມເຫັນວ່າເໝາະສົມເພ່ືອປະເມີນ 
ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ໃນໄລຍະຂອງໂຄງການ.
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• ການວເິຄາະຜົນກະທົບສະສມົທ່ີແຕກຕາ່ງກນັແມນ່ເຮັດໃນຂອບເຂດເວລາ ແລະ ພ້ືນທ່ີ ທ່ີເໝາະສມົ 
ສະເພາະ VEC ແລະ/ຫືຼ ຜົນກະທົບສະສມົ (ຕວົຢ່າງ ສດັປ່າບາງຊະນດິທ່ີອາໄສຢູ່ເຂດທ່ີກວ້າງຂວາງ 
ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໃນທ່ົວເຂດພ້ືນທ່ີດັງ່ກ່າວ; ການແບ່ງແຍກ ແລະ ການດດູນໍາ້ອອກ 
ຈາກສາຍນໍາ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກດີມຜົີນກະທົບສະສມົຢູ່ໃນໄລຍະພ້ືນທ່ີໄກຈາກໂຄງການທ່ີສະເໜ,ີ ບ່ອນທ່ີ
ສາຍນໍາ້ຕດັກບັແມນ່ໍາ້ອື່ນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊ່ັນດຽວກນັ).

• ການວເິຄາະ ແລະ ຂ້ໍສະຫຸຼບ ແມ່ນອີງໃສ່ຂະໜາດຂອງມາດຕະການທ່ີເໝາະສົມສໍາລັບຜົນກະທົບ 
ທ່ີຖືກປະເມີນ. ດັ່ງນັນ້, ຕົວຢ່າງຜົນກະທົບຈາກກົນໄກດ້ານຊີວະ(Bio physical impacts ) 
ແມນ່ຈະຖືກວເິຄາະ ແລະ ລາຍງານຕາມປະລມິານເຖິງແມ່ນວາ່ບົດສະຫຸຼບອາດຈະສະຫຸຼບຕາມຄນຸນະພາບ.

• ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງຂ້ໍມນູພ້ືນຖານໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ສະພາບທ່ີສງັເກດເຫັນ, ຖ້າຮູ້, 
ລວມທັງຂ້ໍມູນພ້ືນຖານການວເິຄາະໃນອະນາຄົດ (ທ່ີຄາດຄະເນໄດ້ໂດຍບ່ໍມີໂຄງການ).

• ການກໍານົດການປະກອບສ່ວນຂອງໂຄງການຕໍ່ຜົນກະທົບສະສົມແມ່ນອີງໃສ່ການສົມທຽບສະພາບ 
ແວດລ້ອມທ່ີຄາດຄະເນໄດ້ ເຊ່ິງເປັນຜົນຈາກການພັດທະນາທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ໃນອະນາຄົດ (ຂ້ໍມູນພ້ືນ 
ຖານໃນອະນາຄດົ) ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມເຊ່ິງເປັນຜົນຈາກເວລາທ່ີຜົນກະທົບຂອງໂຄງການເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ
ຂ້ໍມູນພ້ືນຖານໃນອະນາຄົດ.

• ຄວາມສາໍຄນັຂອງຜົນກະທົບສະສມົ ແມນ່ພິຈາລະນາໄດໂ້ດຍອີງໃສ ່(ກ) ການປ່ຽນແປງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ 
ຂອງ VEC ທຽບກບັຂ້ໍມນູພ້ືນຖານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຫືຼ ປະຈບັຸນ, ຫືຼ (ຂ) ທຽບກບັຈດຸ ທຽບຖານທ່ີສາ້ງຂ້ຶນ 
ແລະ/ຫືຼ ຈດຸປະສົງ ສໍາລັບສະພາບ VEC. 

ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບ:

• ການຕດິຕາມກວດກາຜົນກະທົບຄວນມກີານປະເມນີເພ່ືອໃຫ້ແນໃ່ຈວາ່ຜົນກະທົບແບບສະສມົໄດ້ມກີານ
ກາໍນດົຢ່າງຈະແຈງ້ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ. ຂ້ໍແນະນາໍໃນການຕດິຕາມກວດກາອາດຈະຂະຫຍາຍເກນີສິງ່ 
ທ່ີຈະໄດ້ເຮັດໂດຍຜູ້ສະເໜເີພ່ືອກາໍນດົການ ຕດິ ຕາມກວດກາທ່ີມກີານປະສານສມົທົບກນັລະຫວ່າງຜູ້
ພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.

• ນອກຈາກມາດຕະການ ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທ່ີສະເໜ,ີ ອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມມີາດຕະການ 
ຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ/ຫືຼ ການຄຸມ້ຄອງລະດບັພາກພ້ືນທ່ີມຫຼີາຍພາກສ່ວນ (ຕວົຢ່າງ ການເພ່ີມມາດຕະການ 
ການຫຸຼດຜ່ອນຂອງການພັດທະນາອື່ນໆ, ການຊົດເຊີຍ, ແຜນງານການຄຸ້ມຄອງ) ທ່ີອາດຈະຈາໍເປັນ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບສະສົມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນເພ່ືອກໍານດົ ແລະ ຈດັຕັ້ງປະຕິບັດການສະໜບັ 
ສະໜູນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ (ລັດຖະບານ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຊຸມຊົນ) (ຕົວຢ່າງ 
ຈາກອໍານາດການປົກຄອງທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ເຊ່ັນ ອົງກອນປະສານງານຂອງອ່າງໂຕ່ງ, ຖ້າຫາກມີ, ຫືຼ 
ຖ້າຫາກວາ່ບ່ໍມີ, ອາດຈະເປັນການລິເລີ່ມໃດໜຶງ່ທ່ີໄດ້ສ້າງຂ້ຶນຮ່ວມກັນໂດຍ ຫຼາຍຜູ້ສະເໜໂີຄງການ. 
ອ່ານຕື່ມຢູ່ Franks, Brereton , ແລະ Moran ປີ 2010; Franks ແລະ ອື່ນໆ ປີ 2010)

• ການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບສະສົມຂອງໂຄງການ ໄດ້ຖືກນາໍໃຊ້ເພ່ືອປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຂັບເຄື່ອນການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບໃນອະນາຄົດ.

• ໂດຍຫລັກການແລ້ວ ລັດຖະບານຈະປັບປຸງບົດລາຍງານ CIA ເພ່ືອເຊ່ືອມສານເອົາຜົນໄດ້ຮັບຈາກ 
ການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງໂຄງການ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຕັດສິນໃຈໃນ ອະນາຄົດ.



64  |  ຄູ່ມືກ່ຽວກັບບົດຮຽນທ່ີດີໃນການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບແບບສະສົມ



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2  |  65   

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທີ 3. ມາດຕະຖານລາຍລະອຽດໜາ້ວຽກ (ToR) 
ສາໍລບັ RCIA41

ລາຍລະອຽດຂອງໜາ້ວຽກສໍາລັບ  < ໂຄງການ >

1. ພາກສະເໜີ

ລາຍລະອຽດຂອງໜາ້ວຽກ (ToR) ເຫ່ົຼານີ້ ອະທິບາຍສິ່ງທ່ີຕ້ອງການສໍາລັບການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມ
ຄອງຜົນກະທົບສະສົມຢ່າງຮີບດ່ວນສໍາລັບ < ໂຄງການ > 

<ໃຫ້ລາຍລະອຽດຄວາມເປັນມາກ່ຽວກັບຈດຸປະສົງ ແລະ ສະຖານທ່ີຕັ້ງຂອງໂຄງການ >

2. ຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການ IFC ກ່ຽວກັບ CIA

ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1 ກາໍນດົຂອບເຂດຂອງໂຄງການທ່ີກວມເອົາ “ຜົນກະທົບສະສມົທ່ີເປັນຜົນ
ມາຈາກຜົນກະທົບເພ່ີມໃສເ່ຂດ ຫືຼ ຊັບພະຍາກອນທ່ີຖືກນາໍໃຊ້ ຫືຼ ໄດຮັ້ບ ຜົນກະທົບໂດຍກງົຈາກໂຄງການ, 
ຈາກການພັດທະນາທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ, ຢູ່ໃນແຜນ, ຫືຼ ໃນຂະບວນ ການສະຫຸຼບການກໍານດົຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຜົນກະທົບ.” ການປະຕບັິດມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1 ໃຫ້ແນວຄວາມຄດິສາໍລບັຈາໍກດັຜົນກະທົບ 
ສະສົມໃຫ້ແກ້ໄຂ “ ຜົນກະທົບທ່ີໂດຍທ່ົວໄປມີຄວາມສໍາຄັນບົນພ້ືນຖານຄວາມວຕິົກກັງວນົທ່ີມີລັກສະນະ
ວທິະຍາສາດ ແລະ/ຫືຼ ຈາກຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ” ຕົວຢ່າງ “ການປ່ອຍອາຍພິດທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ; ການ
ຫຸຼດລົງຂອງກະແສນໍ້າໄຫຼໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງອັນເນື່ອງມາຈາກການດດູນໍ້າອອກຈາກຫຼາຍບ່ອນ; ການເພ່ີມ
ຂ້ຶນຂອງຕະກອນຢູ່ໃນອ່າງໂຕ່ງ; ການແຊກແຊງເສ້ັນທາງເຄື່ອນຍ້າຍ ຫືຼ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງສັດປ່າ; ຫືຼ 
ເພ່ີມຄວາມໜາແໜນ້ຂອງການຈະລາຈອນ ແລະ ອປຸະຕເິຫດອນັເນື່ອງມາຈາກການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງການສນັ 
ຈອນຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງຂອງເຂດຊຸມຊົນ .”

ເຖິງແມນ່ວາ່ ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1 ບ່ໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ,ີ ຫືຼ ໃຫ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບພຽງຜູ້ດຽວແກ່
ລກູຄ້າຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນໃຫ້ສໍາເລັດການເຮັດ CIA, ແຕ່ ຂະບວນການ ການກໍານດົຜົນກະທົບ 
ແລະ ຄວາມສຽ່ງ “ຈະໃຊ້ສິງ່ທ່ີຄົນ້ພົບ ແລະ ຂ້ໍສະຫຸຼບຈາກແຜນ, ການສກຶສາ, ຫືຼ ການປະເມນີຜົນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ 
ແລະ ເໝາະສົມເຊ່ິງກະກຽມໂດຍລັດຖະບານ ຫືຼ ພາກສ່ວນອື່ນໆທ່ີກ່ຽວ ຂ້ອງໂດຍກົງກັບໂຄງການ ແລະ 
ຂອບເຂດທ່ີສາມາດກະຕຸນ້ໃຫ້ມກີານປ່ຽນແປງໄດ້” ລວມທັງ “ແຜນແມ່ບົດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກດິ, 
ແຜນລະດັບປະເທດ ຫືຼ ພາກພ້ືນ, ການສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການວິເຄາະທາງເລືອກອ່ືນ ແລະ 
ການວິເຄາະສະສົມໃນພາກພ້ືນ, ຂະແໜງການ, ຫືຼ ການປະເມີນຜົນຍຸດທະສາດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທ່ີ 
ກຽ່ວຂ້ອງ.” ພ້ອມນີ້, ມນັຍັງກາ່ວເຖິງວາ່ໃຫ້ “ລກູຄາ້ສາມາດພິຈາລະນາສິງ່ເຫ່ົຼານີ້ ໂດຍສມຸໃສກ່ານປະກອບ 
ສວ່ນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນໂຄງການ ຕໍຜົ່ນກະທົບທ່ີຖືກເລອືກ ເຊ່ິງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວຖືກຮັບຮູວ້າ່ສາໍຄນັບົນພ້ືນຖານຂອງ
ຄວາມກັງວນົທ່ີມີລັກສະນະວທິະຍາສາດ ຫືຼ ຈາກຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບພາຍໃນເຂດພ້ືນທ່ີທ່ີ ໄດ້ຮັບການແກ້
ໄຂໂດຍບົດສຶກສາເພ່ືອກໍານດົຂອບເຂດໃນລະດັບພາກພ້ືນ ຫືຼ ການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມ.”

41 ຂ້ໍຄວາມສສີົມ້ທ່ີເປັນຕວົໜງັສເືນີ້ງແມນ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃສຂ້ໍ່ຄວາມກຽ່ວກບັໂຄງການຕາມຕອ້ງການ.
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ເຊ່ັນດຽວກນັ, ມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1 ບົດແນະນາໍທີ 1 (GN1) ໄດລ້ະບຸວາ່ “ ໃນສະຖານະການ 
ທ່ີມີຫຼາຍໂຄງການເກີດຂ້ຶນຢູ່ໃນ, ຫືຼ ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນເຂດພ້ືນທ່ີດຽວກັນ... ມັນຍັງອາດຈະເໝາະສົມ 
ຖ້າຫາກລູກຄ້າດໍາເນີນການເຮັດ CIA ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການກໍານົດຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຜົນກະທົບ.” ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, ມຂ້ໍີແນະນາໍຢ່າງຈະແຈງ້ວາ່ການປະເມນີນີ້ຄວນ (ກ) “ທຽບເທ່ົາກບັການ 
ປະກອບສ່ວນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ, ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ, ຂອບເຂດ, ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຜົນກະທົບສະສົມ 
ທ່ີຄາດວາ່ຈະເພ່ີມຂ້ຶນ,” ແລະ (ຂ) “ກໍານດົຖ້າຫາກວາ່ໂຄງການຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກະທົບທາງລົບ 
ທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບອົງປະກອບລະບົບນເິວດໃດໜຶງ່ ຫືຼ ລັກສະນະສະເພາະທ່ີສູງກ່ວາຈດຸທຽບຖານທ່ີໄດ້ຕັ້ງຂ້ຶນ 
ກ່ອນ ແລະ ຍອມຮັບໄດ້(ຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮອງ) ໂດຍໜວ່ຍງານລັດຖະບານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນ 
ການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.”

ດັງ່ນັນ້, ເຖິງແມ່ນວາ່ຜົນກະທົບສະສມົທັງໝດົທ່ີເກດີຈາກຫຼາຍໂຄງການ ໂດຍປົກກະຕ ິຄວນໄດຮັ້ບການກາໍ 
ນດົໃນການປະເມນີຜົນທ່ີສະໜບັສະໜນູໂດຍລດັຖະບານ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມການວາງແຜນລະດບັພາກ 
ພ້ືນ, ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1, ລກູຄ້າຂອງອງົການການເງນິສາກນົ (IFC) 
ຄວນຮັບປະກນັໄດວ້າ່ການປະເມນີຜົນຂອງເຂົາເຈົາ້ ສາມາດກາໍນດົໄດວ້າ່ໂຄງການທ່ີກາໍລງັມກີານທົບທວນ
ໃດທ່ີປະກອບສວ່ນໃສຜົ່ນກະທົບສະສມົ.  

3. ຈດຸປະສົງ

ການວເິຄາະ RCIA ແມ່ນ ມີສອງຈດຸປະສົງຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ເພ່ືອກາໍນດົຖ້າຫາກວາ່ຜົນກະທົບລວມກນັຂອງ: ໂຄງການ, ບັນດາໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍອື່ນໆ, ແລະ 
ຕວົຂັບເຄື່ອນດ້ານສິງ່ແວດລອ້ມທໍາມະຊາດຈະມຜົີນຕໍສ່ະພາບ VEC ທ່ີອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຍືນຍົງຂອງ 
VEC ຢູ່ໃນຄວາມສຽ່ງ (ເຊ່ັນ ເກນີຈດຸທຽບຖານທ່ີໄດ້ຕັງ້ໄວສ້າໍລບັສະພາບຂອງ VEC ເຊ່ິງເປັນຜົນໄດ້ 
ຮັບທ່ີຍອມຮັບບ່ໍໄດ)້, ແລະ

• ເພ່ືອກາໍນດົສິງ່ທ່ີມາດຕະການການຄຸມ້ຄອງທ່ີສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໄດ້ ເພ່ືອປ້ອງກນັບ່ໍໃຫ້ມສີະພາບການ 
VEC ທ່ີບ່ໍເປັນທ່ີຍອມຮັບ, ນີ້ອາດຈະປະກອບມມີາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນເພ່ີມເຕມີຂອງໂຄງການທ່ີຖືກປະ 
ເມນີ, ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນເພ່ີມເຕມີຂອງໂຄງການທ່ີມຢູ່ີແລວ້ ຫືຼ ຄາດໄວໃ້ນອະນາຄດົ, ຫືຼ ໃນຍດຸທະສາດ 
ການຄຸມ້ຄອງໃນພາກພ້ືນອືນ່ໆທ່ີ ສາມາດຮັກສາສະພາບຂອງ VEC ພາຍໃນຂອບເຂດກາໍນດົທ່ີຍອມຮັບໄດ.້ 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2  |  67   

4. ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ RCIA

<ໃຫ້ຕື່ມຂ�້ຄວາມເພ່ີມເຕີມໃນພາກຕ�່ໄປນີ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ືອອະທິບາຍລັກສະນະສະເພາະ 
ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງໜາ້ວຽກສ�າລັບ RCIA ທ່ີຮູ້ໃນເວລາທ່ີວາງກອບຂອງໜາ້ວຽກ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າ 
ຮູ້ຈກັແລ້ວວາ່ມີຄວາມກັງວນົໃນລະດັບພາກພ້ືນສ�າລັບເງືອ່ນໄຂຂອງໜຶງ່ ຫືຼ ຫຼາຍ VECs, ຄວາມກັງວນົ
ເຫ່ົຼານີ້ຄວນຈະຖືກກ�ານດົ.>

ຄູ່ມືການປະຕິບັດທ່ີດີຂອງ IFC, “ຄູ່ມືການປະເມີນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບສະສົມສໍາລັບພາກເອກະຊົນ 
ໃນປະເທດທ່ີກໍາລັງພັດທະນາ/ຂະຫຍາຍໂຕ” ອະທິບາຍຂະບວນການຫົກຂ້ັນຕອນທ່ີຄວນຈະໄດ້ຮັບການ
ນາໍໃຊ້ໃນການດໍາເນນີ CIA ສໍາລັບ <ໂຄງການ>.

• ກໍານດົຂອບເຂດ ເບ້ືອງຕົ້ນ ໄລຍະI - VECs, ຂອບເຂດຂອງເວລາ ແລະ ພ້ືນທ່ີ
• ກໍານດົ ຂອບເຂດເບ້ືອງຕົ້ນໄລຍະ II - ກິດຈະກໍາອື່ນໆ ແລະ ສິ່ງຂັບເຄື່ອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
• ສ້າງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບພ້ືນຖານຂອງ VECs
• ການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມຕໍ່ VECs
• ປະເມີນຄວາມສໍາຄັນຂອງຜົນກະທົບສະສົມທ່ີຄາດຄະເນໄວ້
• ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບສະສົມ - ການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ

ພາກລາຍລະອຽດຂອງໜາ້ວຽກ ToR ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍ້ໍກ່ຽວກັບວຽກທ່ີຈະຕ້ອງ 
ປະຕິບັດ ໃນການເຮັດ RCIA ສໍາລັບ  <ໂຄງການ>. ອາດເບ່ິງການເຮັດ CIA GPH ເພ່ືອຊ້ີນາໍເພ່ີມເຕີມ
ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂ້ັນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ ເພ່ີມເຕີມ.

4.1 ກຳນດົຂອບເຂດເບ້ືອງຕົ້ນ ໄລຍະ I – VECs, ຂອບເຂດເວລາ ແລະ ພ້ືນທ່ີ 

ໜາ້ວຽກ:
• ກໍານດົ VECs ທ່ີຈະປະກອບໃນ RCIA.
• ກໍານດົ ຂອບເຂດເວລາ ແລະ ພ້ືນທ່ີສໍາລັບ RCIA. 
• ກໍານດົຂອບເຂດຊ່ົວຄາວຂອງ RCIA.

ໝາຍເຫດ:
• ໃຫ້ VECs ປະກອບມຜູ້ີທ່ີຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ດັງ່ນັນ້ VECs ສາໍລບັຜົນກະທົບຖືວາ່ 

ບ່ໍສໍາຄັນໃນ ESIA ແມ່ນບ່ໍຕ້ອງລວມໃນການເຮັດ CIA.
• ຖ້າຈາໍນວນຂອງ VECs ໃຫຍ່ເກີນທ່ີຈະດໍາເນນີການວເິຄາະທັງໝດົ, ຄວນຈະໃຫ້ບູລິມະສິດສໍາລັບ 

ການວິເຄາະສໍາລັບຜູ້ທ່ີມີຄວາມກັງວົນໃນລະດັບພາກພ້ືນຢູ່ແລ້ວ, ດັ່ງທ່ີເຫັນໃນຂ້ໍມູນພ້ືນຖານຂອງ 
ພາກພ້ືນ (ເບ່ິງພາກ 4.3).
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4.2 ການກຳນດົຂອບເຂດ ໄລຍະII - ກິດຈະກ�າອື່ນໆ ແລະ ສິ່ງຂັບເຄື່ອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ໜາ້ວຽກ:
• ກາໍນດົໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍມະນດຸທ່ີມຢູ່ີແລ້ວ ແລະ ຄາດການໄດວ້າ່ມ/ີຈະມຜົີນກະທົບຕໍ ່VECs 

ທ່ີຈະເອົາລວມເຂ້ົາໃນ RCIA.
• ກໍານົດສິ່ງຂັບເຄື່ອນສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດທ່ີສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບ VECs ຕາມທ່ີໄດ້ກໍານົດ 

ໃນພາກ 4.1. 

ໝາຍເຫດ:
• ການພັດທະນາທ່ີສາມາດຄາດການວາ່ຈະໄດ້ຮັບໂດຍໂຄງການ ແມ່ນຖືວາ່ ສາມາດຄາດການໄດ້ຢ່າງ 

ສົມເຫດສົມຜົນ.
• ບ່ອນໃດທ່ີມີທ່າແຮງທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາຕື່ມ, ແຕ່ຍັງບ່ໍທັນມີບົດສະເໜກີານພັດທະນາ, 

ຮູບການຂອງການພັດທະນາທ່ີເປັນໄປໄດ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.

4.3 ສ້າງຂ�້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບພ້ືນຖານຂອງ VECs 

ໜາ້ວຽກ:
• ເກັບກໍາຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີມີກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງກິດຈະກໍາອື່ນໆ ແລະ ຕົວຂັບເຄື່ອນທໍາມະຊາດ 

ຕໍ່ກັບສະພາບຂອງ VECs.
• ເກັບກໍາຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີມີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສະພາບຂອງ VEC.
• ເກັບກໍາຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີມີກ່ຽວກັບລະດັບຈດຸທຽບຖານຢູ່ລະດັບພາກພ້ືນສໍາລັບສະພາບ VEC.

ໝາຍເຫດ:
• ຖ້າວາ່ຈດຸທຽບຖານຂອງລະດັບພາກພ້ືນສໍາລັບສະພາບ VEC ຍັງບ່ໍໄດ້ທັນໄດ້ສ້າງ, ອາດຈະຕ້ອງມີ

ການສາ້ງໂດຍອີງໃສກ່ານຄາດຄະເນຂອງພາກພ້ືນອື່ນໆ. ຖ້າເປັນໄປໄດ,້ ການຄາດຄະເນຄວນໄດຮັ້ບການ 
ທົບທວນຄືນຈາກຜູ້ທ່ີຊໍານານໃນຂະແໜງດຽວກັນ.

4.4 ການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມຕ�່ VECs

ໜາ້ວຽກ:
• ສ້າງຕົວຊ້ີວັດສໍາລັບສະພາບຂອງ VEC ເຊ່ິງອາດຈະມີແລ້ວໃນຂ້ໍມູນທ່ີເກັບກໍາກ່ຽວກັບສະຖານະ 

ພາບພ້ືນຖານຂອງ VEC (ພາກ 4.3). ຖ້າບ່ໍ, ຕົວຊ້ີວດັຈາໍເປັນຕ້ອງໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນ ແລະ ໃຫ້ສາມາດ 
ຄາດຄະເນໄດ້ຈາກຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ.

• ຄາດຄະເນ “ຂ້ໍມນູພ້ືນຖານສາໍລບັອະນາຄດົ” ຕໍສ່ະພາບຂອງ VECs ເຊ່ິງແມນ່ສະພາບຂອງ VECs 
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການອື່ນໆ, ຈາກກິດຈະກໍາຂອງມະນດຸ, ແລະ ຕົວຂັບເຄື່ອນທໍາມະຊາດ.

• ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕໍ່ກັບສະພາບຂອງ VEC ເຊ່ິງລວມທັງຜົນກະທົບ ຈາກການຫຸຼດ
ຜ່ອນໂຄງການທ່ີວາງແຜນໄວ.້

• ຄາດຄະເນຜົນກະທົບສະສົມຂອງ VECs — ຜົນກະທົບທັງໝດົຕໍ່ VECs ໃນເວລາທ່ີຜົນກະທົບ 
ຂອງການພັດທະນາໄດ້ຖືກບວກກັບຂ້ໍມູນພ້ືນຖານສໍາລັບອະນາຄົດ. 
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ໝາຍເຫດ:
• ຫຼາຍວິທີການໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການວິເຄາະ CIA, ວິທີການທ່ີຖືກເລືອກສໍາລັບການວິເຄາະຄວນ 

ໃຫ້ເໝາະສມົກບັຂ້ໍມນູທ່ີມ ີແລະ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ການຄາດຄະເນ ເປັນຕວົເລກຂອງຜົນກະທົບສະສມົ 
ເມື່ອເປັນໄປໄດ້.

• ຖ້າຫາກວ່າຈະມີການການຄາດຄະເນດ້ານຄນຸນະພາບຂອງຜົນກະທົບສະສົມ, ຄວນຈະອີງໃສ່ການ
ຄາດຄະເນທ່ີຕກົລງົຮ່ວມກນັຂອງຫຼາຍຊ່ຽວຊານ ຫຼາຍກວາ່ ຄວາມຄດິເຫັນ ຂອງຊ່ຽວຊານຜູ້ໃດຜູ້ໜຶງ່.

4.5 ປະເມີນຄວາມສ�າຄັນຂອງຜົນກະທົບສະສົມທ່ີຄາດຄະເນໄວ ້

ໜາ້ວຽກ:
• ປະເມີນ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຜົນກະທົບສະສົມຂອງ VEC ທ່ີຄາດການໄດ້.

ໝາຍເຫດ:
• ໃນເວລາທ່ີຜົນກະທົບສະສມົ ກຽ່ວກບັສະພາບ VEC ກາໍລັງໃກຈ້ະຮອດ, ເກອືບຮອດ, ຫືຼ ເກນີຈດຸທຽບຖານ, 

ຜົນກະທົບຈະໃຫຍ່.
• ການວເິຄາະອາດຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວາ່ ຜົນກະທົບສະສົມທ່ີໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຂ້ຶນໄດ້ໂດຍບ່ໍມີໂຄງການ. 

4.6 ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບສະສົມ - ການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ

ໜາ້ວຽກ:
• ກໍານດົ, ຕາມຄວາມຈາໍເປັນ, ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນເພ່ີມເຕີມຂອງໂຄງການ (ເກີນກວາ່ທ່ີກໍານດົໄວໃ້ນ 

ESIA) ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບສະສມົຕໍ ່VEC ທ່ີ ຄາດຄະເນວາ່ບ່ໍສາມາດຍອມຮັບໄດ ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດບັ 
ທ່ີຍອມຮັບໄດ້ (ຄືກັບໜາ້ວຽກທ່ີອະທິບາຍໃນພາກ 4.4 ແລະ 4.5 ແມ່ນ ຈາໍເປັນ ໃນການປະເມີນມູນ 
ຄາ່ຂອງການຫຸຼດຜ່ອນເພ່ີມເຕມີ). ມນັຄວນຈະເປັນຕວົແທນການນາໍໃຊ້ ທ່ີມປີະສດິທິພາບຕາມລາໍດບັ
ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ42 ໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ສະເພາະທ່ີຄາດ
ວາ່ຈະມີຜົນກະທົບສະສົມ.

• ຖ້າຈາໍເປັນ, ກໍານດົທ່າແຮງ, ຫືຼ ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຫຸຼດຜ່ອນເພ່ີມເຕີມຂອງບັນດາໂຄງການ
ທ່ີມີ ຢູ່ແລ້ວ ຫືຼ ໃນອະນາຄົດຕາມການຄາດຄະເນທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ. 

• ກໍານດົທ່າແຮງສໍາລັບຍຸດທະສາດໃນພາກພ້ືນ ທ່ີສາມາດຮັກສາ VECs ໃນສະພາບທ່ີຍອມຮັບໄດ້. 
• ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີດທ່ີີສດຸ ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ, ເສມີຂະຫຍາຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນວທີິການຮ່ວມ

ມກືບັຫຼາຍພາກສ່ວນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດການຄຸມ້ຄອງທ່ີເກນີ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ສະເໜໂີຄງການ.

42 ກາໍນດົໃນມາດຕະຖານການດາໍເນນີງານທີ 1 ແມນ່ເປັນຍດຸທະສາດເພ່ືອຄາດຄະເນກອ່ນ ແລະ ຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສຽ່ງຕໍຄ່ນົງານ, ສິງ່ແວດລອ້ມ 
ແລະ/ຫືຼ ຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ, ຫືຼ ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສຽ່ງໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍສາມາດຫີຼກລຽ່ງໄດ.້ ທາງເລອືກທ່ີສາມາດຮັບໄດ ້ສາໍລບັຫຸຼ
ດຜ່ອນຜົນກະທົບອາດຈະມຄີວາມແຕກຕາ່ງ ເຊ່ັນ: ການຊົດເຊີຍ, ການແກໄ້ຂ, ປົວແປງ, ແລະ/ຫືຼ ຟ້ືນຟູຄນື. ຜົນກະທົບທ່ີຄງົຄາ້ງຈະຕອ້ງໄດຮັ້ບ 
ການຊົດເຊີຍ ຫືຼ ທົດແທນ. ມນັມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຈະເນັນ້ວາ່ການທົດແທນແມນ່ເປັນທາງເລອືກສດຸທ້າຍທ່ີຄວນຈະຖືກນາໍໃຊ້ ເພ່ືອຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຄງົ 
ຄາ້ງຂອງການກະທໍາໃດໜຶງ່ ຫືຼ ໂຄງການໃດໜຶງ່. ມນັບ່ໍຄວນຖືກນາໍໃຊ້ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງຜົນກະທົບສະສມົຂອງ VEC ທ່ີໄດຖື້ກເລອືກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, ກາ
ນທົດແທນຜົນກະທົບສະສມົໃນລະດບັພາກພ້ືນຍັງສາມາດເປັນໄປໄດ ້ເພ່ືອເປັນສວ່ນໜຶງ່ຂອງຂະບວນການຮ່ວມມກືນັດາ້ນ CIA ນາໍໂດຍລດັຖະບານ ຫືຼ 
ກຸມ່ຂອງຜູ້ພັດທະນາ.
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4.7 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ

ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງພາກສວ່ນຕາ່ງໆ43 ແມ່ນສິງ່ສາໍຄນັສາໍລບັຄວາມສາໍເລດັຂອງ RCIA. ການມສີວ່ນຮ່ວມ
ຄວນຈະເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນໃນຂະບວນການ ເຊ່ັນໃນການກໍານດົຂອບເຂດເບ້ືອງຕົ້ນ (ພາກ4.1, 4.2) ແລະ 
ສືບຕໍ່ຕະຫຼອດຂະບວນການ RCIA. ມັນຈະມີຄວາມຈາໍເປັນທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ ເກັບກໍາຂ້ໍມູນທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບ 
ການວເິຄາະ RCIA ແລະ ເພ່ືອຮັບປະກັນການຮ່ວມມື ໃນການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຂອງ ບັນດາໂຄງການອື່ນໆ, ແລະ/ຫືຼ ກໍານດົ ແລະ ອອກແບບແຜນຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບ
ສະສົມຕໍ່ພາກພ້ືນ ທ່ີອາດຈະຈາໍເປັນ ເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ຜົນກະທົບສະສົມທ່ີຍອມຮັບບ່ໍໄດ້.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆຄວນໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ ເພ່ືອ:
• ອະທິບາຍພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນຂະບວນການ RCIA, 

ແລະ
• ສ້າງ ແລະ ຮັກສາສາຍພົວພັນທ່ີດີກັບລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ.

ຈດຸທີສອງແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັໃນເວລາທ່ີການຫຸຼດຜ່ອນເພ່ີມເຕມີຈາໍເປັນສາໍລບັໂຄງການອື່ນ. ການມສີວ່ນ
ຮ່ວມເພ່ືອຕາໍໜກ່ິຽວກບັຜົນກະທົບສະສມົ ແມ່ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ມຜົີນໃນທາງລບົ. ຜົນກະທົບສະສມົແມ່ນ, 
ໂດຍທໍາມະຊາດທ່ີມີຫຼາຍພາກສ່ວນ, ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຮ່ວມກັນ ແລະ ການຮັກສາສາຍພົວພັນທ່ີ
ສ້າງສັນຈຶງ່ມີຄວາມສໍາຄັນ.

43 ສໍາລັບຄໍາແນະນາໍເພ່ີມເຕີມ, ກະລນຸາເບ່ິງເອກະສານຂອງອົງການ IFC ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດທ່ີດີ ແລະ ຄແນະນາໍກ່ຽວກັບການພົວພັນກັບຄູ່ຮ່ວມ
ງານ, ການຕິດຕາມກວດກາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ກົນໄກການຮ້ອງທກຸ:

 • www.ifc.org/HB-StakeholderEngagement
 • www.ifc.org/GPN-Grievance
 • http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/

ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
 • www.ifc.org/HB-WaterFootprint 
 • http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/

ifc+sustainabil ity/publications/publications_handbook_doingbetterbusiness__
wci__1319576642349
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