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รูปแบบการกลัน่กรองด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

รูปแบบการกลัน่กรองท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยรายงานการกลัน่กรองดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มนั้น จะตอ้งแนบมาในภาคผนวกของเอกสารโครงการ 

 

โปรดดู ขั้นตอนการกลัน่กรองดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มและคู่มือ (Social and Environmental Screening Procedure และ Toolkit) เพื่อเป็นแนวทางในการตอบ

ค าถาม   ทั้ง 6 ขอ้ 

ข้อมูลโครงการ 

ข้อมูลโครงการ  

1. ช่ือโครงการ โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน ้าของประเทศ
ไทย ดว้ยการบริหารจดัการน ้ าท่ีมีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยัง่ยนื 

2. เลขท่ีโครงการ 5923 
3. สถานท่ี/ท่ีตั้งโครงการ 

(ทัว่โลก/ภูมิภาค/ประเทศ) 
ประเทศไทย 

 
  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-screening-procedure.html
https://intranet.undp.org/unit/bpps/DI/SES_Toolkit/
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ส่วน ก.  การบูรณาการหลักการท่ีมีอยู่ท้ังหมดเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ค าถามข้อ 1. โครงการจะบูรณาการหลักการท่ีมีอยู่ท้ังหมดเพ่ือเสริมสร้างความย่ังยืนของสังคมและส่ิงแวดล้อมได้อย่างไร 

บรรยายสรุปในช่องว่างด้านล่างว่าโครงการนีจ้ะสร้างกระแสของการใช้วิธีการท่ียึดหลักมนุษยธรรมได้อย่างไร 
โครงการจะให้ความช่วยเหลือชุมชนและเกษตกรรายย่อยท่ีกระจายอยู่ในลุ่มน ้ ายมและน่านในจงัหวดัพิษณุโลก สุโขทยัและอุตรดิตถ์ ซ่ึงเป็นส่วนของลุ่มน ้ า
ตอนกลาง-บน ของลุ่มน ้าเจา้พระยา  การปฏิบติัการตามแผนการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน ้ ายมและน่าน ถือเป็นส่ิงส าคญัยิง่ท่ีส่งผลต่อพื้นท่ี
ในบริเวณกวา้งใหญ่ของประเทศไทยและต่อประชากรประมาณ 25 ลา้นคน ลุ่มน ้ายมและน่านจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบริหารจดัการน ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทา
อุทกภยัและป้องกนัภยัแลง้อนัจะเกิดผลกระทบกบัวิถีชีวิตภาคเกษตร โดยแผนการปฏิบติัจะส่งผลดีในการลดผลกระทบของอุทกภยัท่ีจะเกิดในแม่น ้ าเจา้พระยาและ
ในพื้นท่ีเมืองใหญ่รวมถึงกรุงเทพมหานครซ่ึงประสบความเดือดร้อนอย่างสาหัสเม่ือคร้ังเกิดอุทกภยัในปี 2011 (พ.ศ. 2554) การให้ความรู้เก่ียวกับขอ้มูลการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีไดพ้ฒันาขึ้นน้ี รวมถึงการเผยแพร่, การบริหารจดัการและการเขา้ถึงขอ้มูลจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งส่ือสารออกไปเพื่อบรรเทาการ
สูญเสียและความเสียหายอนัเน่ืองมาจากอุทกภยัและภยัแลง้ และการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือในระยะยาวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของครัวเรือนท่ีด ารงชีวิตโดยพึ่งพาการเกษตรกรรมนั้นมีความส าคญัอยา่งยิง่ 
โครงการเสนอให้ปรับปรุงศกัยภาพในการตดัสินใจอย่างจริงจังและลดอุปสรรคในการเขา้ถึงของชุมชนชนบทและเกษตรกรท่ีกระจายกนัอยู่ในพื้นท่ีดงักล่าวโดย
แผนปฏิบติัการซ่ึงตั้งเป้าท่ีจะเสริมสร้างความมัน่คงทางอาหารและน ้ า ความสามารถในการเช่ือมโยงและการขยายการบริการในชนบทท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยจะส่งผลให้
พวกเขากลายมาเป็น ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีส่วนร่วมมากขึ้น ในการน้ี ประชาชนจะไดพ้ฒันาศกัยภาพโดยการเขา้รับการฝึกอบรมและเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการใน
การใหบ้ริการและส าหรับภาคเอกชนก็จะเกิดการปรับปรุงดา้นแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและการเขา้ถึงตลาด 
นอกจากน้ี  โครงการยงัจะส่งเสริมความสามคัคีในชุมชนจากการจดัการน ้ าประปา  จากการส่งเสริมใหมี้การตดัสินใจโดยกลุ่มคน (collective decision making) และ
การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการปรับสภาพเพื่อฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุมน ้ าและการใช้ประโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในระดบัภูมิทศัน์ (landscape level) 
และระดบัเขตแดน (territorial level) โครงการก็จะพฒันาความกลมกลืนทางสังคมและระหวา่งชุมชนไดก้า้วหนา้ยิง่ขึ้น 
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โครงการยงัไดส่้งเสริมความปลอดภยั ความผาสุก และการตดัสินใจในหมู่เกษตรกร จากขอ้ดีของเทคโนโลยใีหม่ๆ ดา้นชลประทาน ระบบการเตือนภยัล่วงหน้าและ
ขอ้มูลสภาพภูมิอากาศ  โดยชุมชนจะไดรั้บประโยชน์จากการเตือนภยัล่วงหนา้ในเวลาอนัควรและการลดกิจกรรมการปฏิรูปดา้นการศึกษา  (reduced disruption to 
educational activities) (การเขา้ถึงและการเดินทางไปโรงเรียน), ประเด็นเก่ียวกบัสุขภาพ โครงสร้างของครอบครัวและชุมชนรวมถึงการเขา้ถึงและการส่ือสาร  อน่ึง 
ความสามารถในการปรับวิธีการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวพืชผลให้สอดคลอ้งตามฤดูกาลตามผลกระทบท่ีไดค้าดการณ์ไวส้ าหรับแต่ละฤดู และการใช้เมล็ดพนัธุ์/  
พืชพนัธุ์ท่ีปรับเปล่ียนตามฤดูกาลมาปลูกในเรือนเพาะช าท้องถ่ินก็จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อศักยภาพของผูผ้ลิตในการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตได้อย่าง
สมเหตุสมผลตลอดจนประเมินทางเลือกในการเพาะปลูกส าหรับเดือนท่ีก าลงัจะมาถึง  ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัการสูญเสียพืชผลและปัจจยัการผลิตท่ีไม่สมควรจะเกิดขึ้น 
บรรยายสรุปในช่องว่างด้านล่างว่า โครงการนี้จะสามารถพฒันาความเสมอภาคทางเพศและการเสริมพลังสตรีได้อย่างไร 
โครงการจะพุ่งเป้าไปยงัเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (62,000 คน โดยในจ านวนน้ีเป็นสตรี 32,104 คน) และผูไ้ดรั้บ
ประโยชน์โดยออ้มอีกนับลา้น ๆ ท่ีอาศยัอยู่ในลุ่มน ้ าเจา้พระยาตอนล่าง  โดยโครงการจะเน้นเพศสภาวะ สนับสนุนให้สตรีไดมี้โอกาสในการจา้งงานมากขึ้นใน
โครงสร้างของสังคมท่ีสตรีเป็นเพียงคนชายขอบ  การมอบบทบาทผูน้ าใหแ้ก่สตรีและการปฏิบติัท่ีเป็นการเจาะจงรวมถึงส่วนประกอบท่ีเสริมสร้างความตระหนกัใน
การต่ืนตวัและรับรู้จะส่งผลให้ปลดเปล้ืองการกีดกนัทางเพศไดห้ลายกรณี ดงัเช่น สุขภาพไม่ดี การขาดรายไดแ้ละการปฏิบติัทางสังคมท่ีไม่เป็นธรรมและรุนแรงต่อ
สตรีและเด็ก การสนบัสนุนให้เกิดการยกระดบัของสิทธิทางเศรษฐกิจและท่ีไม่เก่ียวกบัเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมทกัษะต่าง ๆ ของโครงการนั้นจะท าให้มัน่ใจว่าจะ
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดช้ดัในดา้นความเสมอภาคและการเสริมพลงัสตรี  การส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายไดแ้ละโอกาสทางเศรษฐกิจในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความ
เส่ียง ความสามารถในการผนวกการด ารงชีพแบบปรับตวั ความมัน่คงทางอาหารและน ้ าและกิจกรรมลดความเส่ียงในการเกิดภยัพิบติัซ่ึงจะท าให้สตรีและเด็กรับมือ
กบัความผนัผวนจากปัจจยัภายนอกไดม้ากขึ้น 
โครงการจะท าให้เกิดผลในเชิงบวกดา้นสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี การตดัสินใจ การเขา้ถึงทรัพยากร การด ารงชีพและการสร้างรายไดแ้ก่สตรีจากแผนงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ  เวลาท่ีสามารถประหยดัไดโ้ดยพฒันาการการเขา้ถึงการประปา และในกรณีของครัวเรือนท่ีกระจายกนัอยูใ่นชนบทซ่ึงสามารถเขา้ถึงได้     
โดยตรงนั้นจะเอ้ือให้สตรีเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ  โครงสร้างของการอภิบาลท่ีก าหนดขึ้นและบทบาทของผูน้ าชุมชนจะส่งผลต่อการเพิ่ม
พื้นท่ีให้แก่สตรี women’s sphere ในการตดัสินใจ  ทั้งน้ี จากการเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัแผนปฏิบติัการของโครงการ จะท าให้สตรีไดป้ระโยชน์จากกิจกรรมการจดัการ
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และ การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การน ามาปรับใชแ้ละการบริหารจดัการน ้ าซ่ึงส่งผลต่อการเสริมสร้างพลงัของสตรีภายใน
ชุมชน 
บรรยายสรุปในช่องว่างด้านล่างว่า โครงการน้ีจะสามารถสร้างกระแสสร้างความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อมได้อย่างไร  
โครงการจะขยายการด าเนินงานเพื่อประสบความส าเร็จในระดบัลุ่มน ้ า  ซ่ึงจะรวมถึงการน าวิธีท่ีอิงกบัสภาพภูมิอากาศ (climate-smart practices) มาใช ้และเพิ่มการ
อนุรักษดิ์น ลดการใชส้ารเคมี ลดภาวะมลพิษทางน ้า และปรับปรุงการชลประทานและการระบายน ้า ทั้งน้ี โดยคาดวา่โครงการจะไดรั้บผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
ระดบัปานกลางในช่วงเวลาสั้นๆ แต่จะเกิดประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมอย่างเป็นนยัส าคญั  โครงการจะให้ความเช่ือมัน่ว่าจะมีการประเมินความเส่ียงของ
งานทั้งหมดในบริเวณท่ีกระทบต่อการตกตะกอน จะมีการจดัการขยะอย่างถูกตอ้งเหมาะสม  และจะมีการบูรณาการผลลพัธ์และมาตรการลดผลกระทบในการ
ออกแบบขั้นสมบูiณ์ (Final Design) ของโครงการ  ทั้งน้ี จากการเพิ่มขนาดพื้นท่ีชุ่มน ้ าและระดบัน ้ ากกัเก็บจะท าให้สามารถเก็บน ้ าในระหว่างการเกิดอุทกภยัและ
หลงัจากอุทกภยัอนัจะช่วยพฒันาระบบนิเวศและป้องกนัอุทกภยัไดดี้ขึ้น ส่งผลต่อความสามารถในการป้องกนัชุมชนท่ีอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีราบท่ีมีน ้าท่วมถึง โครงการ
จะสร้างประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ยการเสริมสร้างศกัยภาพในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศใหเ้ขา้สู่สภาพปรกติ  เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงคุณภาพน ้ า 
และจะใช้วิศวกรรมชีวเวชในการปฏิรูปพืชพนัธุ์ท่ีปกคลุมและอยู่โดยรอบบริเวณพื้นท่ีชุ่มน ้ า โครงการจะไดแ้สวงหาวิธีจ ากดัการย่อยสลายของส่ิงแวดลอ้มและ
ส่งเสริมความยัง่ยืนให้เกิดแก่ภูมิภาคในระยะยาว  นอกจากน้ี การสร้างความแข็งแรงให้แก่เคหสถานยงัถือว่าเกิดคุณประโยชน์ท่ีประเมินค่ามิไดส้ าหรับผูใ้ช้งาน
ทั้งหมดอีกดว้ย  

 

ส่วน ข.  ระบุและอธิบายการบริหารความเส่ียงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ค าถามข้อ 2: ค าถามข้อ 3: ระดับนัยส าคัญของความเส่ียง 
ท่ีมีความเป็นไปได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมคืออะไร  

ค าถามข้อ 6: ใช้มาตรใดในการประเมินและบริหารจัดการ และ/หรือ
มาตรการใดที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือจัดการกบัความเส่ียงท่ีเป็นไปได้  
(ส าหรับความเส่ียงระดับนัยปานกลางและสูง) 
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ความเส่ียงใดที่มีความเป็นไป
ได้ว่าจะส่งผลต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 
หมายเหตุ:บรรยายสรุปเก่ียวกบัความ
เส่ียงท่ีมีความเป็นไปไดว่้าจะส่งผล
กระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงได้
ระบุไวใ้น เอกสารแนบ 1 – รายการท่ีใช้
ในการกลัน่กรองความเส่ียง (พิจารณา
จากค าตอบ “ใช่”)  หากไม่ระบุความ
เส่ียงในเอกสารแนบ 1, ให้กรอกขอ้ความ
ว่า “ไม่พบความเส่ียง” และให้ขา้มไป
ตอบค าถามขอ้ 4 และ เลือก “ความเส่ียง
ต ่า” ส่วนค าถามขอ้ 5 และ 6 นั้น ไม่ใช้
กบัโครงการท่ีมีความเส่ียงต ่า 

หมายเหตุ: ตอบค าถามขอ้ 4 และ 5 ขา้งล่างน้ี ก่อนท่ีจะไปตอบขอ้ 6 

ลักษณะความเส่ียง ผลกระทบ
และ 

ความน่าจะ
เป็น 

ระดับ
นัยส าคัญ 
(ต ่า, กลาง, 

สูง) 

ความเห็น บรรยายมาตรการในการประเมินและการบริหารจัดการตามที่ปรากฏในแบบโครงการ 
หากจ าเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสังคมหรือการประเมนิ
ส่ิงแวดล้อมและสังคมระดับยุทธศาสตร์ ให้ระบุเป็นหมายเหตุไว้ว่าต้องพจิารณา
ผลกระทบและความเส่ียงท้ังหมดที่มีความเป็นไปได้ 

ความเส่ียง 1 :  
การเคล่ือนตวัของตะกอนใน
ระหวา่งการฟ้ืนฟูแหล่งกกัเก็บ
น ้าและแกม้ลิง 

I = 3 
P = 1 

ปาน
กลาง 

ในระหวา่ง 
การฟ้ืนฟูแหล่งกกัเก็บ
น ้าและแกม้ลิง 
จ าเป็นตอ้งมี 

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีน าเสนอเป็รส่วนนึงของโครงการไดก้ าหนดขึ้นโดยอาศยั
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากความพยายามหลากหลายวิธี ซ่ึงก าลงัด าเนินการอยู ่ 
ทั้งน้ี กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จในอดีตและวิธีการ/หลกัการท่ีมี
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งานดินเพื่อยา้ยตะกอน
ออกจากบริเวณท่ีอุม้น ้า
และออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานใหม่จากของเดิม
ท่ีเป็นอยู ่งานยา้ยตะกอน
นั้น หากไม่มีการจดัเก็บ
อยา่งเหมาะสม ก็อาจจะ
เป็นการเคล่ือนตวั ท่ีท า
ใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ 
หรือน ้าไหลบ่าบน ผิว
ดินในระหวา่งฝนตก 
และ/หรือไหลไป ตาม
กระแสน ้าได ้

ประสิทธิภาพซ่ึงใชใ้นการฟ้ืนฟูแหล่งกกัเก็บน ้าและแกม้ลิง โดยเป็นส่วน
หน่ึงของโครงการ 
ต่าง ๆ เหล่านั้นจะถูกลอกเลียนแบบมาใช ้(โดยดดัแปลงตามสภาพของ
พื้นท่ี)  ดงันั้น การยดึถือตามแนวทางปฏิบติัท่ีเห็นผลจริงก็จะท าใหโ้ครงการ
สามารถลดผลกระทบลงได ้
ในการน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่จะไม่เกิดการ     เคล่ือนตวัของตะกอนไปกบั
สายน ้า     ท่ีไหลผา่นอนัจะท าใหเ้กิดผลกระทบอยา่งเป็นนยัส าคญั จึงจ าเป้น
ตอ้งเตรียมแผนการควบคุมการกดัเซาะและตะกอน และติดตั้งม่านดกั
ตะกอนเพื่อมิใหต้ะกอนไหลออกจากพื้นท่ีโครงการ  นอกจากน้ี งานดิน
จะตอ้งกระท าในช่วงฤดูแลง้และตอ้งอดัแน่นใหม้ากพอท่ีจะลดการเคล่ือน
ตวัของตะกอน โดยแผนงานจะรวมถึง แต่มิไดจ้ ากดัเฉพาะ การติดตั้งม่านดกั
ตะกอนเพื่อลดการเคล่ือนตวัของตะกอนและการวางวสัดุส าหรับงานฐาน
รากอยา่งรวดเร็ว  ผลกระทบเหล่าน้ีจะเกิดในพื้นท่ีจ ากดัและเป็นการชัว่คราว
ในช่วงของการฟ้ืนฟู 

ความเส่ียง 2:  
การปนเป้ือนของ 
แหล่งน ้าปัจจุบนั 

I = 3 
P = 2 

ปาน
กลาง 

ในระหวา่ง 
การฟ้ืนฟูแหล่งกกัเก็บ
น ้าและแกม้ลิงท่ีมีอยู ่ณ 
ปัจจุบนั อาจจ าเป็นตอ้ง
มีงานดินขนาดยอ่ม 

โดยสอดคลอ้งกบัท่ีบรรยายขา้งตน้นั้น เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่จะไม่มี สาร
ปนเป้ือนหลุดเขา้ไปในทางน ้ าหรือระบบน ้าบาดาล จึงตอ้งมี การท าแผน
ตรวจสอบและติดตามคุณภาพของน ้าและก าหนดเคา้โครงของการบริหาร
จดัการ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่จะไม่เกิดการหลุดลอดหรือแพร่กระจายของ
สารเคมี โดยตามแผนน้ีจะก าหนดใหมี้การทดสอบตะกอนก่อนการเคล่ือน
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เพื่อปรับแบบและ/หรือ 
สร้างทดแทนโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีมีอยูซ่ึ่งอาจ 
เป็นไปไดท่ี้จะเกิด 
การหลุดลอดหรือ 
การแพร่กระจายของ
สารเคมี, สารอาหาร,  
โลหะหนกัและวสัดุต่าง 
ๆ จากตะกอนและไหล
ไปสู่ทางน ้าหรือระบบ
น ้าบาดาลในระหวา่งการ
ท างานดงักล่าว 

ตวัและก าหนดมิใหมี้การท างานในระหวา่งฝนตก ส าหรับพื้นท่ีท่ีคาดวา่จะมี
ฝนก็จะตอ้งหาวสัดุท่ีเหมาะสม 
มาติดตั้งใตต้ะกอนก่อนท่ีจะมีการขดุ เพื่อใหแ้น่ใจวา่จะไม่เกิดการซึมผา่น
เขา้สู่ระบบน ้าบาดาล การตรวจสอบและติดตามคุณภาพของน ้าก็จะ
ออกแบบใหส้ามารถระบุผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นได ้ทั้งน้ี เพื่อใหส้ามารถ
ออกมาตรการในการบริหารจดัการแบบเชิงรุกมากกวา่มาตรการเชิงรับ 

ความเส่ียง 3:  
การเคล่ือนตวัของตะกอนใน
ระหวา่ง 
การท างาน 
เพื่อดดัแปลงโดยอาศยัระบบ
นิเวศ 

I = 2 
P = 2 

ต ่า 
 
 

ในระหวา่งการงาน
ดดัแปลงโดยอาศยัระบบ
นิเวศนั้น  อาจจ าเป็นตอ้ง
มีงานดิน เพื่อปรับสภาพ
พื้นท่ีใหม้ัน่คง  
การฟ้ืนฟูแม่น ้าและ 
การสร้างทางผา่นปลา 

มีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการเคล่ือนตวัของตะกอนในระหวา่งการท างาน
ดดัแปลงโดยอาศยัระบบนิเวศ  ดงันั้น เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ตะกอน 
จะไม่เคล่ือนตวัไม่วา่จะโดยอาศยัลมหรือยิง่กวา่นั้นคือตอ้งไม่ผา่นไปกบัการ
เคล่ือนท่ีของน ้า จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเตรียมแผนการควบคุมการชะลา้ง
พงัทลายของดินและตะกอน และติดตั้งม่านดกัตะกอน เพื่อจ ากดัการเคล่ือน
ตวัของตะกอน  แผนดงักล่าวจะรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเฉพาะการติดตั้ง ม่านดกั
ตะกอน 
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จะท าใหเ้กิดการเคล่ือน
ตวัของตะกอน เป็นตน้ 

เพื่อลดการเคล่ือนตวัของตะกอนและปิดคลุมตะกอนในบริเวณท่ีสามารถ
กระท าได ้

ความเส่ียง 4:  
เสียงจากการก่อสร้าง 
(construction noise) 

I = 2 
P = 2 

ต ่า เสียงจะเกิดขึ้นจากการ
ใชอุ้ปกรณ์ก่อสร้าง ใน
กรณีน้ี จะส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนทอ้งถ่ินท่ีใช้
พื้นท่ีติดกนั 

ผูรั้บเหมาก่อสร้างจะตอ้งค านึงถึงผูที้อ่อนไหว (sensitive receptors) รวมถึง
ชุมชน   
เสียงในท่ีน้ีจะหมายถึงเฉพาะเสียงของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการก่อสร้างและท่ี
เกิดขึ้นในระหวา่งกิจกรรมการดดัแปลงโดยอาศยัระบบนิเวศทั้งน้ี มีความ
เป็นไปไดว้า่จะมีเสียงมากขึ้นจากการใชง้านเคร่ืองขุดและรถบรรทุกท่ีขน
ยา้ยตะกอนออกจากแหล่งกกัเก็บน ้าและแกม้ลิง  ดงันั้น หากจ าเป็นก็จะตอ้ง
มีการสร้างตวัก าบงัเสียง เพื่อลดความเป็นไปไดท่ี้เสียงจะดงัไปถึงชุมชน ใน
กรณีท่ีจะเกิดผลกระทบ  และนอกจากน้ี จะตอ้งจ ากดัการเกิดเสียงในเชิงของ
เวลาดว้ย 

ความเส่ียง 5:  
ผลกระทบต่อมรดก 
ทางโบราณคดี 

I = 3 
P = 3 

ปาน
กลาง 

มีความเป็นไปไดท่ี้
โครงการจะส่งผกระทบ
ต่อมรดกทางวฒันธรรม
เม่ือมีการท างาน 

ไม่ปรากฏสถานท่ีแน่นอนในอาณาบริเวณท่ีใกลชิ้ดติดกบัสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมของโครงการ กระนั้นก็ตาม มีความเป็นไปไดท่ี้โครงการจะไดรั้บ
ผลกระทบ ดว้ยเหตุอนัเกิดจากอุทกภยั 
ความมัน่ใจวา่ จะพิจารณาน าสถานท่ีต่าง ๆ ของโครงการรวมไวใ้นแบบ
โครงสร้างของส่วนประกอบของโครงการ (project components) 

ความเส่ียง 6:  
ความขดัแยง้ของ 
ผูรั้บประโยชน์ 

I = 3 
P = 2 

ปาน
กลาง 

มีความเป็นไปไดท่ี้
สมาชิกชุมชนจะรู้สึกท่ี
ไม่ดี หรือนอ้ยใจ 

หน่วยงานด าเนินโครงการ (Implementing Agency) จะตอ้งสร้างแบบการใช้
งานส าหรับคณะกรรมการจดัหาของชุมชนเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูใ้ชง้านทุกราย
สามารถเขา้ถึงน ้าไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 
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เน่ืองจากมีคนท่ีได้
ประโยชน์ ดงัเช่น 
สามารถเขา้ถึงน ้าได ้
ขณะท่ีตนเองไม่สามารถ
เขา้ถึงได ้เป็นตน้ ใน
กรณีน้ี จะน าไปสู่ความ
ขดัแยง้ในหมู่ผูใ้ชง้าน 
 

ความเส่ียง 7:  
การเกิดของเสีย 

I = 3 
P = 3 

ปาน
กลาง 

การฟ้ืนฟูและ  
การก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานใหม่ส าหรับน ้า
นั้น มีความเป็นไปได ้
ท่ีจะเกิดของเสียรวมถึง 
แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ
ตะกอนและคอนกรีต 
 

จากการใหค้วามส าคญัอยา่งมากต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบ
ส าเร็จรูป/ประกอบเสร็จและส่งไปยงัสถานท่ีของโครงการ, ผลกระทบจาก
ของเสียค่อนขา้งจะเกิดนอ้ยท่ีสุด  วสัดุทั้งหมดของโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีอยู่
แลว้นั้นจะถูกน ากลบัมาใชง้านอีก (reused) หรือน าไปผา่นกระบวนการเพื่อ
น ากลบัมาใชง้าน (recycled) 

 ค าถาม 4: การจัดกลุ่มความเส่ียงท้ังหมดของโครงการคืออะไร? 

เลือกหน่ึงข้อ (ดูข้ันตอนการกลัน่กรองด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมของ 
UNDP (SESP) เป็นแนวทาง) 

ความเห็น 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-screening-procedure.html
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ความเส่ียงต ่า □  
ความเส่ียงปานกลาง X โครงการจะเขา้ไปมีส่วนในการพฒันาและการยกระดบั 

แหล่งกกัเก็บน ้าและแกม้ลิง ซ่ึงจะเก่ียวพนักบัการ
เคล่ือนตวัของตะกอน เป็นตน้  ทั้งน้ี หากด าเนินการใน
ฤดูแลง้ ก็จะลดผลกระทบลงได ้

ความเส่ียงสูง □  
 

 ค าถาม 5: จากความเส่ียงท่ีระบุและการจัดกลุ่มความเส่ียงมีข้อก าหนดใดบ้าง 
ของการกลั่นกรองด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (SES) ท่ีเกีย่วข้อง 

 ท าเคร่ืองหมายทุกข้อท่ีใช่ ความเห็น 

หลกัการท่ี 1: สิทธิมนุษยชน □  
หลกัการท่ี 2: ความเสมอภาคทางเพศและการเสริมพลงัสตรี X ไดมี้การออกแบบโครงการโดยเนน้ความส าคญั

ของเพศสภาวะเป็นอนัดบัแรก  โดยโครงการและ
ชุมชนจะตอ้งเพิ่มบทบาทอยา่งมีนยัส าคญัใหแ้ก่
สตรี 

1. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

X ไดมี้การออกแบบโครงการใหมี้การบริหารจดัการ
น ้าและรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดผลกระทบในระดบั
ต ่า เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ต่อแหล่งกกัเก็บน ้าและ
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แกม้ลิงท่ีมีอยู ่ประการส าคญัคือ โครงการมี
วตัถุประสงคท่ี์จะปรับปรุงบรรดาระบบนิเวศ
เหล่าน้ีในช่วงเวลาสั้น แต่เกิดประโยชนด์า้น
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

2. การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

X โครงการจะไม่ส่งผลใหเ้กิดการปล่อยมลพิษอยา่ง
มีนยัส าคญัการปล่อยมลพิษจะจ ากดัอยูท่ี่งาน
เก่ียวกบัการฟ้ืนฟูแหล่งกกัเก็บน ้าและแกม้ลิง 

3. สภาวะด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพการท างาน
ของชุมชน 

□  

4. มรดกทางวัฒนธรรม X มีความเป็นไปไดว้า่โครงการจะส่งผลกระทบต่อ
แหล่งโบราณคดีจ านวนหน่ึง  ซ่ึงในกรณีน้ีได้
ก าหนดมาตรการลดกระทลเพื่อหลีกเล่ียง และ/
หรือลดผลกระทบ 

5. การอพยพย้ายถิ่นฐานและการตั้งถิ่นฐาน □  
6. ชุมชนพื้นเมือง □  

7. การป้องกนัมลภาวะและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
 

□  
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การลงนามปิดท้าย  

ลายมือช่ือ วันท่ี  รายการ 
Mariana Simoes 
ผูป้ระเมินคุณภาพ 

มิถุนายน 2019 
(พ.ศ. 2562) 

เจา้หนา้ท่ีของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ โดยทัว่ไปคือเจา้หนา้ท่ีโครงการ จะลงนาม
เพื่อเป็นการยนืยนัวา่ได ้“ตรวจสอบ” วา่ มีการด าเนินการ จดัท ารูปแบบการกลัน่กรองดา้น
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม – SESP ท่ีเหมาะสมและเพียงพอแลว้ 

QA Approver  ผูจ้ดัการอาวุโสของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ โดยทัว่ไปคือ UNDP Deputy Country 
Director (DVD), Country Director (CD), Deputy Resident Representative (DRR) or Resident 
Representative (RR)  QA Approver ไม่สามารถเป็นบุคคลคนเดียวกบัผูป้ระเมินคุณภาพ  การ
ลงนามสุดทา้ย จะเป็นการยนืยนัวา่ได ้“ท าความเขา้ใจและตรวจสอบ” SESP แลว้ ก่อนท่ีจะยืน่
ต่อ PAC 

PAC Chair  UNDP Chair of the PAC  ในบางกรณี PAC Chair อาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกบั QA Approver  
Final Signature จะเป็นการยืนยนัวา่ ไดมี้การพิจารณาให ้SESP เป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน
โครงการ Project Appraisal และผา่นการพิจารณาตามค าแนะน าของ PAC 
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เอกสารแนบ 1.  ของ SESP: รายการเอกสารเบื้องต้นเพ่ือใช้ในการตรวจสอบและพจิารณารายงาน           
การกลัน่กรองความเส่ียงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

รายการเอกสารเบื้องต้นเพ่ือใช้ในการตรวจสอบและพจิารณาความเส่ียงด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมที่เป็นไปได้ว่าจะเกดิขึน้ 

 

หลกัการ 1: ด้านสิทธิมนุษยชน ค าตอบ 
(ใช่/ไม่ใช่) 

1. โครงการจะส่งผลเชิงลบต่อการใชสิ้ทธิมนุษยชน (ภาคประชาชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
หรือวฒันธรรม) ของประชากรผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกลุ่มคนชายขอบ
ไดห้รือไม่  

ไม่ใช่ 

2. มีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ีโครงการจะท าให้เกิดผลเชิงลบด้านความไม่เท่าเทียมหรือ  
การเลือกปฏิบติักับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชนฐานะ
ยากจนหรือท่ีเป็นกลุ่มคนชายขอบหรือบุคคลหรือกลุ่มคนตอ้งหา้ม  

ไม่ใช่ 

3. มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโครงการจะจ ากดัความพร้อมใชง้านหรือคุณภาพและการเขา้ถึง
ทรัพยากรหรือการบริการขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อบุคคลหรือกลุ่มคนชายขอบ  

ไม่ใช่ 

4. มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโครงการจะกีดกนัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มคนชายขอบ จากการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการตดัสินใจประเด็น
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อพวกเขา 

ไม่ใช่ 

5. โครงการมีความเส่ียงหรือไม่ท่ีจะท าให้ผูมี้หน้าท่ีให้ความคุม้ครองสิทธิไม่สามารถปฏิบติั
ภาระหนา้ท่ีของพวกเขาได ้

ไม่ใช่ 

6. โครงการมีความเส่ียงหรือไม่ท่ีผูท้รงสิทธิจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิของพวกเขาได ้ ไม่ใช่ 
7. เม่ือมีโอกาสชุมชนทอ้งถ่ินหรือบุคคลในทอ้งถ่ินไดย้กประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกบั

โครงการในระหวา่งกระบวนการสร้างความผกูพนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือไม่  
ไม่ใช่ 

8. มีความเส่ียงท่ีโครงการจะเพิ่มความความขดัแยง้ และ/หรือความเส่ียงในการก่อใหเ้กิดความ
รุนแรงต่อชุมชนและบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการหรือไม่  

ไม่ใช่ 

หลกัการ 2: ความเสมอภาคทางเพศและการเสริมพลงัสตรี   
1. มีความเป็นไปไดห้รือไม่ว่าโครงการท่ีเสนอจะส่งผลในเชิงลบต่อความเสมอภาคทางเพศ 

และ/หรือฐานะของสตรีและเด็ก 
ไม่ใช่ 
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2. มีความเป็นไปไดห้รือไม่วา่โครงการจะจ าลองแบบของการเลือกปฏิบติัต่อสตรีดว้ยเหตุแห่ง
เพศ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการออกแบบและการใช้งานหรือ การเขา้ถึง
โอกาสและการไดรั้บประโยชน์ 

ไม่ใช่ 

3. กลุ่มสตรี/บรรดาผู ้น าสตรีได้ยกประเด็นของความเสมอภาคทางเพศซ่ึงเก่ียวข้องกับ
โครงการในระหว่างกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
ได้มีการน าประเด็นน้ีรวมไว้ในข้อเสนอทั้ งหมดของโครงการและในการประเมิน 
ความเส่ียงแลว้หรือไม่ 

ไม่ใช่ 

4. โครงการจ ากดัความสามารถของสตรีในการใช ้พฒันาและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงบทบาทและฐานะของสตรีและบุรุษท่ีแตกต่างกนัในการเขา้ถึงสินคา้และบริการท่ี
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่ 
ตวัอย่างคือ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปสู่การย่อยสลายหรือการสูญเสียหรือลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงตอ้งอาศยัทรัพยากรเหล่าน้ีในการด ารงชีพและความเป็นอยู่อย่าง
ผาสุก 

ไม่ใช่ 

หลกัการ 3: ความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม: การกลัน่กรองค าถามเกีย่วกบัความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงก าหนดขึน้
จากค าถามเฉพาะท่ีเกีย่วกบัมาตรฐานดังปรากฏข้างล่างนี้ 

มาตรฐาน 1: การอนุรักษ์ความหลากหลายด้านชีวภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
1.1 มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโครงการจะท าให้เกิดผลในเชิงลบต่อเคหสถาน (ตวัอยา่งคือ  

โดยการดดัแปลง โดยธรรมชาติ และแหล่งท่ีอยูอ่าศยัท่ีเส่ียงต่อการสูญพนัธุ์ของพืชพนัธุ์ 
(critical habitats)  และ/หรือระบบนิเวศ และนิเวศบริการ (บริการของระบบนิเวศ) 
ตวัอยา่งคือ การสูญเสียแหล่งท่ีอยูอ่าศยั การดดัแปลงหรือการยอ่ยสลาย, การแยกส่วน 
การเปล่ียนแปลงทางอุทกวิทยา  

ไม่ใช่ 

1.2 มีกิจกรรมของโครงการท่ีน าเสนออยูใ่นบริเวณหรือท่ีติดกบัแหล่งท่ีเส่ียงต่อการสูญพนัธุ์
ของพืชพนัธุ์ (critical habitats)  และ/หรือ พื้นท่ีอ่อนไหวต่อส่ิงแวดลอ้มรวมถึงพื้นท่ีท่ี
ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย (ตวัอยา่งคือ เขตสงวนธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ) พื้นท่ี
ท่ีเสนอใหมี้การคุม้ครอง หรือไดรั้บการยอมรับดงักล่าวจากหน่วยงานท่ีเป็นแหล่งขอ้มูล
น่าเช่ือถือ และ/หรือ ชาวพื้นเมืองหรือชุมชนทอ้งถ่ิน หรือไม่  

ไม่ใช่ 

1.3 โครงการน้ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินและทรัพยากรท่ีอาจส่งผลเชิงลบต่อ
เคหสถาน ระบบนิเวศ และ/หรือการด ารงชีพ หรือไม่   (หมายเหตุ: หากมีขอ้จ ากดั และ/
หรือขอบเขตในการเขา้ถึงท่ีดิน ใหดู้มาตรฐาน 5) 

ไม่ใช่ 

1.4 กิจกรรมของโครงการก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีเป็นภยัต่อสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธุ์หรือไม่  ไม่ใช่ 
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1.5 กิจกรรมของโครงการก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดชนิดพนัธุ์รุกรานต่างถ่ินหรือไม่  ไม่ใช่ 
1.6 โครงการเก่ียวพนักบัการเก็บเก่ียวในป่าธรรมชาติ, การพฒันาการเพาะปลูก หรือการปลูก

ป่า/ฟ้ืนฟูสภาพป่า หรือไม่  
ไม่ใช่ 

1.7 โครงการเก่ียวขอ้งกบัการผลิต และ/หรือ การจบัปลาหรือพนัธุ์สัตวน์ ้าอ่ืน ๆ หรือไม่  ไม่ใช่ 
1.8 โครงการเก่ียวขอ้งกบัการสูบน ้า, การผนัน ้าหรือการกกัเก็บน ้าผิวดินหรือน ้าบาดาลอยา่งมี

นยัส าคญั หรือไม่  
ตวัอยา่งคือ การสร้างเขื่อน การสร้างอ่างเก็บน ้า การพฒันาลุ่มน ้า การสูบน ้าใตดิ้น 

ไม่ใช่ 

1.9 โครงการเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรพนัธุกรรม หรือไม่  
(ตวัอยา่งคือ การสะสมและ/หรือการเก็บเก่ียว การพฒันาเชิงพาณิชย)์ 

ไม่ใช่ 

1.10 โครงการจะก่อให้เกิดความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัการขา้มพรมแดนหรือส่ิงแวดลอ้มโลก 
ในเชิงลบ หรือไม่  

ไม่ใช่ 

1.11 โครงการจะส่งผลต่อกิจกรรมการพฒันาระดบัทุติยภูมิหรือกิจกรรมท่ีเป็นผลสืบเน่ือง  
ซ่ึงสามารถน าไปสู่ผลลพัธ์ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มเชิงลบ หรือจะส่งผลกระทบสะสม
ต่อกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเห็นแลว้วา่มีอยูก่่อนแลว้หรือท่ีไดว้างแผนไวแ้ลว้ส าหรับพื้นท่ีนั้น 
หรือไม่  
ตัวอย่างคือ ถนนสายใหม่ท่ีตัดผ่านพื้นท่ีป่าไม้จะท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม (เช่น การโค่นตน้ไม  ้  งานดิน การยา้ยถ่ินฐานของผูอ้ยู่อาศยั) ถนน
สายใหม่อาจเอ้ือต่อการรุกล ้ าท่ีดินของผูต้ั้ งถ่ินฐานผิดกฎหมายหรืออาจก่อให้เกิดการ
พฒันาเชิงพาณิชยท่ี์มิไดว้างแผนไวก่้อนตามเส้นทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีท่ีมี
ความอ่อนไหว  โดยตามท่ีกล่าวมาน้ีถือเป็นผลกระทบโดยออ้ม ระดบัทุติยภูมิหรือชกัน า 
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึง นอกจากน้ี หากมีการวางแผนการพฒันาในท านองดียวกนัในพื้นท่ี
ป่าไม้แห่งเดียวกันน้ี จะต้องค านึงถึงผลกระทบสะสมจากกิจกรรมพหุคูณ (multiple 
activities) ดว้ย (แมว้า่จะมิไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงการเดียวกนัก็ตาม) 
 

ไม่ใช่ 

มาตรฐาน 2: การลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
2.1 โครงการท่ีเสนอน้ีจะส่งผลใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยา่งมีนยัส าคญัᶟ  หรือเพิ่ม

ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือไม่  
ไม่ใช่ 

2.2  มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโครงการอาจส่งผลต่อความอ่อนไหวหรือเปราะบางต่อ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ไม่ใช่ 
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2.3 มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโครงการท่ีเสนอน้ีจะเพิ่มความเปราะบางดา้นสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่วา่เป็นทางตรงหรือทางออ้ม  
ทั้งในปัจจุบนัหรือในอนาคต (เป็นท่ีตระหนกัวา่เป็นการปฏิบติัท่ีแปรปรวน/ไม่เหมาะสม)  

 
ตวัอย่างคือ การเปล่ียนแผนการใช้ท่ีดินอาจสนับสนุนให้เกิดการพฒันาพื้นท่ีราบท่ีน ้ าท่วมถึง 
เพิ่มความเปราะบางของประชากรต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการเกิด
อุทกภยั 

ไม่ใช่ 

มาตรฐาน 3: สภาวะด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพการท างานของชุมชน  
3.1  องคป์ระกอบของการก่อสร้าง การปฏิบติัการ หรือการร้ือถอนส่ิงก่อสร้างตามโครงการน้ี 

ท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อความปลอดภยัของชุมชนทอ้งถ่ินหรือไม่  
ไม่ใช่ 

3.2 มีความเป็นไปไดห้รือไม่วา่โครงการน้ีจะท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อสุขอนามยัและความ
ปลอดภยัของชุมชนอนัเน่ืองมาจากการขนส่ง การเก็บรักษาและการใชง้าน และ/หรือการ
จดัการ/การควบคุมวตัถุ/สารมีพิษ อนัตราย (เช่น วตัถุระเบิด เช้ือเพลิง และสารเคมีต่าง ๆ 
ระหวา่งการก่อสร้างและการท างาน)  

 

3.3 โครงการเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือไม่  (เช่น เขื่อน ถนน
อาคาร)  

ไม่ใช่ 

3.4 ความลม้เหลวขององคป์ระกอบโครงสร้างของโครงการท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อชุมชน
หรือไม่ (เช่น การทรุด/พงัทลายของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน)  

ไม่ใช่ 

3.5 โครงการท่ีเสนอน้ีมีแนวโนม้หรือจะน าไปสู่การเพิ่มความเปราะบางต่อการเกิด
แผน่ดินไหว การทรุดตวั แผ่นดินถล่ม การกดักร่อน อุทกภยั หรือสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรง 
หรือไม่  

ไม่ใช่ 

3.6 โครงการจะส่งผลใหมี้ความเป็นไปไดท่ี้จะเพิ่มความเส่ียงดา้นสุขภาพอนามยั (เช่น โรคท่ี
เกิดจากน ้าหรือท่ีมีสัตวเ์ป็นพาหะ หรือโรคติดต่อ/การเกิดโรคระบาด ดงัเช่นโรคภูมิคุม้กนั
บกพร่อง (HIV/AIDS)) หรือไม่ ? 

ไม่ใช่ 
 

3.7 โครงการจะส่งผลใหมี้ความเป็นไปไดท่ี้จะเพิ่มความเส่ียงและความเปราะบางท่ีเก่ียวกบั 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัอนัเน่ืองมาจากส่ิงคุกคามทางกายภาพ ส่ิงคุกคามทางเคมี 
ส่ิงคุกคามทางชีวภาพ และส่ิงคุกคามทางรังสีในระหวา่งการก่อสร้างโครงการ  
การปฏิบติัการ หรือการร้ือถอน หรือไม่  

ไม่ใช่ 



ภาคผนวก 6 (ก) – รูปแบบการกลัน่รองด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ขอ้เสนอเพื่อขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 

 
 

17 

3.8 โครงการเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนการจา้งงานหรือการด ารงชีพท่ีอาจจะไม่สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานแรงงานแห่งชาติและมาตรฐานแรงงานสากล หรือไม่  (ตวัอยา่งคือ หลกัการและ
มาตรฐานของอนุสัญญาพื้นฐานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ)  

ไม่ใช่ 

3.9 โครงการไดว้า่จา้งเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีอาจจะท าใหเ้กิดความเส่ียงต่ออนามยั
และความปลอดภยัของชุมชน และ/หรือ ปัจเจกบุคคล หรือไม่ (เช่น การขาดการฝึกอบรม
ท่ีเพียงพอหรือภาระรับผิดชอบ)  

ไม่ใช่ 

มาตรฐาน 4: มรดกทางวัฒนธรรม  
4.1 โครงการท่ีเสนอจะท าใหเ้กิดการแทรกแซงท่ีส่งผลเชิงลบต่อสถานท่ี โครงสร้าง หรือวตัถุ

ท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือศาสนา 
หรือวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(เช่น ความรู้ นวตักรรม วิธีปฏิบติั) หรือไม่  (หมายเหตุ: 
โครงการมีเจตนาท่ีจะปกป้องและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม ซ่ึงอาจท าให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบโดยไม่เจตนาไดเ้ช่นกนั) 

ไม่ใช่ 

4.2 โครงการไดเ้สนอใหมี้การใชป้ระโยชน์จากมรดกทางวฒันธรรมในรูปท่ีจบัตอ้งได ้และ/
หรือจบัตอ้งไม่ไดเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นเชิงพาณิชยห์รือวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ หรือไม่  

ไม่ใช่ 

มาตรฐาน 5: การอพยพย้ายถิ่นฐานและการตั้งถิ่นฐาน  
5.1 มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโครงการจะเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยทางกายภาพ ทั้งท่ีเป็น

การชัว่คราวหรือถาวรและทั้งหมดหรือบางส่วน  
ไม่ใช่ 

5.2 มีความเป็นไปไดห้รือไม่วา่โครงการจะส่งผลต่อการอพยพเคล่ือนยา้ยทางเศรษฐกิจ (เช่น 
การสูญเสียสินทรัพย ์หรือการเขา้ถึงทรัพยากรอนัเน่ืองมาจากการจดัหาท่ีดิน หรือการ
จ ากดัการเขา้ถึง – แมแ้ต่ในกรณีท่ีไม่มีการยา้ยถ่ินฐานทางกายภาพ)  

ไม่ใช่ 

5.3 มีความเส่ียงหรือไม่ท่ีโครงการจะน าไปสู่การขบัไล่  ᶟ ไม่ใช่ 
5.4 มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโครงการท่ีเสนอน้ีจะส่งผลต่อการจดัการถือครองท่ีดิน และ/

หรือ สิทธิในทรัพยสิ์นของชุมชน/สิทธิตามจารีตประเพณีเหนือสภาพการใชท่ี้ดิน อาณา
บริเวณ และ/หรือทรัพยากรต่าง ๆ  

ไม่ใช่ 

มาตรฐาน 6: ชุมชนพื้นเมือง  
6.1 มีชนเผา่พื้นเมืองอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีของโครงการหรือไม่ (รวมถึงเขตอิทธิพลของโครงการ)   ไม่ใช่ 
6.2 เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโครงการหรือภาคส่วนของโครงการจะตั้งอยูบ่นท่ีดินและอาณาบริเวณ

ท่ีชนเผา่พื้นเมืองอา้งสิทธ์ิ  
ไม่ใช่ 

6.3 เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโครงการท่ีเสนอจะส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
อาณาบริเวณ และการด ารงชีพตามจารีตประเพณีของชนเผา่พื้นเมือง (โดยไม่เก่ียวกบัการท่ี

ไม่ใช่ 
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ชนเผา่พื้นเมืองจะถือกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายในท่ีดินดงักล่าวหรือไม่ก็ตาม หรือโครงการ
จะตั้งอยูภ่ายในหรือภายนอกท่ีดินและอาณาบริเวณท่ีประชากรผูไ้ดรั้บผลกระทบอาศยัอยู ่
หรือ ชนเผา่พื้นเมืองจะไดรั้บการยอมรับในฐานะเป็นชนเผา่พื้นเมืองจากประเทศนั้น ๆ 
หรือไม่  

 
หากค าตอบของข้อ 6.3 ของการกลั่นกรองคือ “ใช่” ผลกระทบของความเส่ียงท่ีอาจจะเป็นไป
ได้นั้นจะถือว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะมีความรุนแรง และ/หรือ วิกฤต และโครงการจะได้รับ 
การจัดประเภทให้มีความเส่ียงปานกลางหรือความเส่ียงสูง 
6.4 โครงการขาดการปรึกษาหารืออนัควรดา้นวฒันธรรมเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบรรลุ

ฉนัทานุมติัจากการไดรั้บขอ้มูลโดยอิสระเป็นการล่วงหนา้ (Free, Prior and Informed 
Consent – FPIC) ในประเด็นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ในท่ีดิน 
ทรัพยากร อาณาบริเวณ และวิถีชีวิตตามจารีตประเพณีของชนเผา่พื้นเมืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือไม่  

ไม่ใช่ 

6.5 โครงการท่ีเสนอเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ และ/หรือ การพฒันาในเชิงพาณิชยข์อง
ทรัพยากรธรรมชาติในท่ีดินและอาณาบริเวณท่ีชนเผา่พื้นเมืองอา้งสิทธ์ิหรือไม่  

ไม่ใช่ 

6.6 มีความเป็นไปไดใ้นการขบัไล่หรือการยา้ยถ่ินฐานทางกายภาพหรือทางเศรษฐกิจทั้งหมด 
หรือบางส่วนของชนเผา่พื้นเมืองหรือไม่ ทั้งน้ี รวมถึงจากการจ ากดัการเขา้ถึงท่ีดิน อาณา
บริเวณ และทรัพยากร หรือไม่  

ไม่ใช่ 

6.7 โครงการจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการจดัล าดบัความส าคญัของการพฒันาชนเผา่
พื้นเมืองตามท่ีพวกเขาก าหนด หรือไม่  

ไม่ใช่ 

6.8  มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโครงการจะส่งผลกระทบต่อความอยูร่อดทางกายภาพและทาง
วฒันธรรมของชนเผา่พื้นเมือง  

ไม่ใช่ 

6.9 มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโครงการจะส่งผลต่อมรดกทางวฒันธรรมของชนเผา่พื้นเมือง 
รวมถึงการท าใหเ้กิดธุรกิจ (commercialization) หรือการใชค้วามรู้และการปฏิบติัตาม
จารีตประเพณี 

ไม่ใช่ 

มาตรฐาน 7: การป้องกันมลภาวะและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร  
7.1 มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโครงการจะส่งผลใหเ้กิดการปล่อยมลพิษไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม  

อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าและไม่ประจ าท่ีอาจเกิดผลกระทบใน 
เชิงลบต่อทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และ/หรือการขา้มพรมแดน  

ไม่ใช่ 



ภาคผนวก 6 (ก) – รูปแบบการกลัน่รองด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ขอ้เสนอเพื่อขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 
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7.2 มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโครงการท่ีเสนอจะส่งผลต่อการเกิดของเสีย (ทั้งท่ีเป็นพิษและ
ไม่เป็นพิษ)  

ไม่ใช่ 

7.3 มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโครงการท่ีเสนอจะเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การคา้  
การแพร่กระจาย และ/หรือการใชส้ารเคมี และ/หรือวตัถุท่ีเป็นพิษ  โครงการน้ีไดเ้สนอให้
มีการใชส้ารเคมีหรือวตัถุท่ีมีประกาศหา้มใช ้หรือยกเลิกไปแลว้ หรือไม่  

 
ตวัอยา่งคือ ดีดีที (สารเคมีกลุ่มออร์แกนโนคลอรีนใชก้ าจดัแมลง), พีซีบี (PCBs) หรือ โพลี
คลอริเนตไบฟีนิล (สารเคมีทางอุตสาหกรรมและสารมลพิษ  ท่ีตกค้างยาวนาน) และ
สารเคมีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุในอนุสัญญาระหว่างประเทศ  ดังเช่น อนุสัญญา
สตอกโฮลม์วา่ดว้ยสารมลพิษตกคา้งยาวนานหรือพิธีสารมอนทรีออล 

ไม่ใช่ 

7.4 มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีโครงการจะเก่ียวขอ้งกบัการใชย้าฆ่าแมลงท่ีอาจส่งผลเชิงลบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มหรือสุขอนามยัของมนุษย ์

ไม่ใช่ 

7.5 โครงการไดร้วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชว้ตัถุดิบ พลงังาน และ/หรือน ้าอยา่งมีนยัส าคญั
หรือไม่  

ไม่ใช่ 

 
1 เหตุแห่งการเลือกปฏิบติัอนัตอ้งห้าม รวมถึงเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ อายุ ภาษา ทุพพลภาพ เพศวิถี ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ

ความคิดเห็นดา้นอ่ืน ๆ แหล่งก าเนิดของชาติ หรือ ดา้นสังคม หรือ ภูมิศาสตร์ ทรัพยสิ์น สถานภาพก าเนิด หรือสถานภาพอ่ืน ๆ ในสถานะ
คนพ้ืนเมือง หรือบุคคลในชนกลุ่มน้อย  การอา้งอิงถึง “สตรีและบุรุษ” หรือการอา้งอิงในท านองเดียวกนัจะให้หมายความรวมถึงผูห้ญิง
และผูช้าย เด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิง และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ท่ีถูกเลือกปฏิบติัอนัเน่ืองจากอตัลกัษณ์ทางเพศ เช่น คนขา้มเพศ และคนท่ีมีจิตใจ
เหมือนเพศตรงขา้ม 

2 ส าหรับคาร์บอนไดออกไซด ์‘การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยส าคญั’ โดยทัว่ไปจะส่ือถึงปริมาณท่ีเกินกว่า 25,000 ตนัต่อปี (ทั้งจาก

แหล่งโดยตรงและออ้ม) [ค าอธิบายแนวทางของการบรรเทาผลกระทบและการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจก] 
3 การขบัไล่จะรวมถึงการกระท า และ/หรือ การละเวน้กระท าอนัเก่ียวกบัการยา้ยถิ่นฐานโดยถูกบงัคบัหรือมิไดส้มคัรใจของปัจเจกบุคคล 

กลุ่มคน หรือชุมชนให้ออกจากบา้น และ/หรือท่ีดิน และทรัพยากรท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิร่วมท่ีครอบครองอยู่หรือท่ีตอ้งพ่ึงพา อนัจะท าลาย
ความสามารถของปัจเจกบุคคล กลุ่มชนหรือชุมชนท่ีอาศยัหรือท างานอยู่ในบา้นพกัอาศยั ถิ่นท่ีอยู่ หรือท าเลท่ีตั้งนั้น ๆ โดยปราศจาก 
การออกขอ้ก าหนด และไม่สามารถเขา้ถึงการให้ความคุม้ครองตามกฎหมายหรือความคุม้ครองต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 


