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ການຟ��ນຟູສີຂຽວ ແມ່ນການອອກມາດຕະການເພື�ອເລ�ງໃສ່ກະຕຸ້ນການຟ��ນຟູຂອງເສດຖະກິດ
ພ້ອມກັນກັບການລຸດການປ�ອຍກາສເຮືອນແກ້ວ ແລະ ຊ່ວຍຫຼ�ດພາວະໂລກຮ້ອນ.

ບັນດາມາດຕະການດັ�ງກ່າວຈະສຸມໃສ່ການປ�ຽນຈາກອຸດສາຫະກຳທີ� ເພິ� ງພາຈາກຊາກຟອກຊິວ (ເຊ��ນ:
ນ�າມັນ, ຖ່ານຫີນ ແລະ ອາຍແກ�ສ ແລະ ແທນທີ� ດ້ວຍການພັດທະນາພະລັງງານສະອາດ ແລະ
ພະລັງງານທີ� ກັບມາໃຊ້ໄດ້ ເຊ��ນ: ພະລັງງານແສງຕາເວ�ນ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກພື�ນດິນ,
ພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານນ�າ.

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຜົນກະທົບທີ�ຕາມມາທາງດ້ານການຕົກຕ�າຂອງເສດຖະກິດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫ�ນເຖິງຄວາມຫຼົ�ມ
ເຫຼວ ແລະ ຄວາມບອບບາງຂອງລະບົບເສດຖະກິດ ທີ� ໃຫ້ບຸລິມະສິດທາງດ້ານທຸລະກິດຫຼາຍກວ່າຄົນ ແລະ ສິ� ງແວດລ້ອມ
ອັນໃຫ້ເກີດຄວາມບ�ເທ��າທຽມກັນຫຼາຍຂຶ�ນ ແລະ ບ�ສາມາດປ�ກປ�ອງສິ�ງທີ�ບອບບາງທີ� ສຸດໄດ້. 

ເພື�ອທີ�ຈະຟ��ນຟູຈາກວິກິດທີ� ເກີດຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19, ປ�ດຈຸບັນບັນດາປະເທດຕ່າງໆໄດ້ອອກມາດຕະການຟ��ນຟູ
ເພື�ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕົນ. ປະເພດແບບຈຳລອງເສດຖະກິດຂອງບັນດາມາດຕະການເຫລົ�ານີ� ທີ�ຈະກະຕຸ້ນ
ເສດຖະກິດແມ່ນສິ� ງຫນຶ� ງທີ� ທ້າທາຍໃນການປ�ບອະນາຄົດຂອງພວກເຮ�າ ແລະ ສະຖານະການໃນປ�ດຈຸບັນນີ� ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫ�ນໂອກາດທີ�ໜີຈາກອອກຈາກອະດີດ ແລະ ປ�ບປ�ຽນໃຫ້ ເສດຖະກິດທີ�ຍືນຍົງຂຶ�ນ ແລະ ປ�ບສະພາບໄດ້.

ການປ�ບປ�ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດສີຂຽວແມ່ນພາກສ່ວນທີ�ສຳຄັນ ຂອງ “ການສ້າງຄືນທີ�ດີກວ່າເກ��າ”

ໂອກາດໃນ  “ການສ້າ ງ ຄືນໃ ຫ້ ດີກ ວ່ າ ເກ�� າ”

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຟ����
�
ນ ຟູ ສີຂຽວ

ຈຳກັດພາສະໂລກຮ້ອນ

ອາຊີອາຄະເນແມ່ນຂົງເຂດທີ�ບອບບາງທີ� ສຸດຂອງໂລກຕ�ກັບຜົນກະທົບຈາກການປ�ຽນແປງຂອງດິນຟ�າອາກາດ, ໄພຂົມ
ຂູ່ໃນການເຂ��າເຖິງອາຫານ, ນ�າສະອາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອື�ນໆ ແລະ ມີໂອກາດນຳໄປສູ່ ຄວາມຂັດແຍ່ງ,
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພະຍາດລະບາດເພີ�ມຂຶ�ນ.

ແຜນແມ່ບົດການຟ��ນຟູຮ່ວມກັນຂອງອາຊຽນ ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ “ການປ�ຽນແປງຂອງດິນຟ�າອາກາດແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີ�ສຳ
ຄັນຕົ�ນຕໍຂອງອາຊຽນ” ແລະ “ມາດຕະການຕ່າງໆທີ�ຈະສາມາດລຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຈາກການປ�ຽນແປງຂອງກິນຟ�າ
ອາກາດຈະຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ທັນການ”.

ດ້ວຍກອບເວລາທີ�ຈະໝົດໃນການຮັກສາພາວະໂລກຮ້ອນໃຫ້ຕ�າກວ່າ 1,5 ℃  ທີ� ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາປາລີ, ກເໍປ�ນ
ສິ� ງທີ� ທ້າທາຍທີ�ຈະປ�ບປ�ຽນນະໂຍບາບສຳລັບການຟ��ນຟູສີຂຽວ
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ການອຸດໜູນລາຄາຂອງລັດຖະບານ ຫືຼ ການລຸດພາສີສຳລັບສິນຄ້າທີ� ເປ�ນມິດຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ: ອິນໂດເນເຊຍ
ແລະ ຟ�ລິບປ�ນໄດ້ລຸດພາສີ ສຳລັບ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ວິຫາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ�ປ�ບໃຊ້
ພະລັງງານທີ� ໃຊ້ຄືນໄດ້.

ເພີ�ມພາສີສຳລັບສິນຄ້າທີ� ເປ�ນອັນທະລາຍຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ: ສິງກະໂປຄາດວ່າຈະເພີ�ມພາສີນ�າມັນເຊື�ອໄຟຂຶ�ນ
ເປ�ນ 15% ຕ�ລິດ ໃນການເປ�ນສ່ວນໜື�ງຂອງການສົ�ງເສີມການໃຊ້ລົດໄຟຟ�າ.

ການລົງທຶນໃນການສ້າງໂຄງລ່າງພື�ນຖານຂອງພະລັງງານສະອາດ: ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ
ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການນີ� ເພື�ອກະຕຸ້ນຜະລິດຕະພັນພະລັງງານແສງຕາເວ�ນ ເຊ��ນ: ການຕິດຕັ�ງແຜ່ນພະລັງງານແສງ
ອາທິດເທິງຫຼັງຄາ, ດອກໄຟເຍືອງທາງ LED ແລະ ສາຍສົ�ງພະລັງງານ.

ການລົງທຶນໃນໂຄງລ່າງພື�ນຖານໃນການຂົນສົ�ງທີ�ສະອາດ: ຟ�ລິບປ�ນໄດ້ໃຊ້ງົບປະມານໃນການພັດທະນາ
ທາງຍ່າງທີ�ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ແລະ ປ�ກປ�ອງເລນທາງສຳລັບລົດຖີບ

ສິ�ງກະຕຸ້ນສຳລັບການໃຊ້ລົດໄຟຟ�າ: ສິງກະໂປໄດ້ລຸດພາສີບາງສ່ວນສຳລັບການຂຶ�ນລະບຽນລົດ ແລະ ອາກອນ
ການຊົມໃຊ້ທາງ ສຳລັບເຈ��າຂອງລົດໄຟຟ�າໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ສິ�ງກະຕຸ້ນສຳລັບພະລັງງານສະອາດ ແລະ ເຄື�ອງໃຊ້ໄຟຟ�າທີ�ປະຢ�ດພະລັງງານ: ສິງກະໂປໄດ້ຈັດຫາບັດສ່ວນ
ລຸດລະດັບຄົວເຮືອນທີ� ໃຊ້ເຄື�ອງໃຊ້ໄຟຟ�າທີ�ປະຢ�ດພະລັງງານ ແລະ ນ�າ ເຊ��ນ, ຕູ້ເຢ�ນທີ� ເປ�ນມິດຕ�
ສິ� ງແວດລ້ອມ, ຟ�ກບົວອາບນ�າທີ�ປະຢ�ດນ�າ ແລະ ດອກໄຟ LED.

ການຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງໂລກໃຫ້ຕ�າກວ່າ 2℃, ບັນດານກັຊ່ຽວຊານໄດ້ຄິດໄລ່ວ່າ ອາຊຽນສາມາດຫຼີກລ້ຽງການລຸດລົງ
25% ໃນ GDP ໃນທ້າຍສະຕະວັດນີ�.

ການໃຊ້ກອງທຶນເພື�ອຟ��ນຟູຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ�ຈະລຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງດ້ານດິນຟ�າອາກາດສາມາດປ�ອງກັນການ
ເພີ�ມຂຶ�ນຂອງໜີ�ສິນໃນຂົງເຂດທີ�ບ�ຍນືຍງົ ເມື�ອຕອບໂຕ້ກັບບນັດາວິກິດທີ�ເກີດຈາກການປ�ຽນແປງຂອງດິນຟ�າອາກາດ
ເຊ��ນ ພະຍຸໄຕ້ຝຸ�ນ, ພະຍາດລະບາດ, ນ�າຖ້ວມ.

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ ໄດ້ປະເມນີການໃຊ້ຈ່າຍເງນິທຶນຈຳນວນ 172 ພນັລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນຂົງເຂດຂອງດິນຟ�າ
ອາກາດທີ�ເປ�ນມິດ ເຊ��ນ ພະລັງງານສະອາດ, ສາມາດສາ້ງວຽກເຮ�ດງານທຳໃຫ້ຄົນ 30 ລ້ານ ໃນອາຊີຕາເວ�ນອອກສຽ່ງໃຕ້
ກ່ອນປ� 2030.

ການສ້າງການຟ��ນຟູທີ�ໄວຂຶ�ນ ແລະ ເສດຖະກິດທີ�ປ�ບສະພາບໄດ້

ມາດຕະການທີ� ຈ ະ ສົ� ງ ເ ສີມການຟ�� ນ ຟູ ສີຂຽວ
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ສົ�ງເສີມການການປ�ບໂຄງສ້າງຕຶກ ແລະ ກາງສ້າງເຮືອນທີ�ເປ�ນມິດຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ:  ສິງກະໂປມີແຜນທີ�ຈະ
ເພີ�ມການຊົມໃຊ້ພະລັງງານທີ�ໜ້ອຍທີ� ສຸດຂອງບັນດາຕຶກໃໝ່ ແລະ ຕຶກທີ�ມີຢູ�ໃນປ�ດຈຸບັນ ສະນັ�ນ ຢ�າງຕ�າ
80% ຂອງຕຶກອາຄານໃນສິງກະໂປຈະເປ�ນຕຶກສີຂຽວທີ� ເປ�ນມິດຕ�ສິ� ງແວດລ້ອມກ່ອນ ປ� 2030.

ກອງທຶນສຳລັບການພັດທະນາ ແລະ ຄົ�ນຄວ້າສະອາດ: ປະເທດໄທໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນຈຳນວນ 1 ພັນລ້ານ ໂດລາ
ສະຫະລັດໃນໂຄງການຕ່າງໆ ສຳລັບ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, ການພັດທະນາ ແລະ ຄົ�ນຄວ້າການຜະລິດລົດໄຟ
ຟ�າ.

ການລົງທຶນໃນໂຄງລ່າງພື�ນຖານທາງທຳມະຊາດ ແລະ ພື�ນທີ� ສີຂຽວ: ສິງກະໂປໄດ້ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເພື�ອ
ພັດທະນາແຫລ່ງທຳມະຊາດຂອງປະເທດ.

ການຝ�ກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ເຮ�ດວຽກສີຂຽວ ແລະ ການສ້າງອາຊີບສີຂຽວ: ປ�ດຈຸບັນຍັງບ�ມີຕົວຢ�າງໃນອາຊີຕາເວ�ນ
ອອກສ່ຽງໃຕ້ ແຕ່ ປາກີສະຖານໄດ້ໃຊ້ສິ� ງສົ�ງເສີມສີຂຽວ ສຳລັບຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງທີ�ຫວ່າງງານ ແລະ ຜູ້ອອກ
ແຮງງານລາຍມື�  ເພື�ອສາມາດຫາເງິນຈາກກິດຈະກຳທີ� ກ່ຽວກັບທຳມະຊາດ ເຊ��ນ: ການປູກຕົ�ນໄມ້, ການ
ປ�ກປ�ອງປ�າທຳມະຊາດ ແລະ ການປ�ບປຸງການຊົມໃຊ້ນ�າທີ� ຖືກສຸຂະລັກສະນະ.

ການຊ�ກຍູ້ຈາກລັດຖະບານທີ�ມີເງື�ອນໄຂສຳລັບ ທຸລະກິດທີ�ກ�ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ໂດຍມີປ�າຍມັດເຊືອກ
ສີຂຽວ:  ຍັງບ�ມີຕົວຢ�າງໃນອາຊີຕາເວ�ນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແຕ່ ປະເທດຝຣັ�ງໄດ້ໃຊ້ເງື�ອນໄຂນີ� ໃຫ້ກັບບໍລິສັດການ
ບິນ Air France ເຊ��ນ: ການລຸດການໃຊ້ອາຍກາກໂບນິກລົງເຄິ� ງໜື� ງ ຕ� ຜູ້ໂດຍສານໜຶ�ງຄົນ ຕ� ໜຶ�ງ
ກິໂລແມ�ດ ພາຍໃນປ� 2030 ແລະ ລຸດການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດລົງເຄິ� ງໜຶ� ງໃນທ້າຍປ� 2024.

ມາດຕະການທີ� ຈ ະ ຫີຼກ ລ້ຽງ  ເພາ ະມາດຕະການເ ຫົຼ� ານີ� ເຮ� ດ ໃ ຫ້ພາວະ
ໂລກຮ້ອນຂຶ�� ນ  ເ ຊິ� ງປ ະກອບມີ :  

ການສົ�ງເສີມທຸລະກິດທີ�ສ້າງມົນລະພິດທີ�ບ�ມີປ�າຍຫ້ອຍເຊືອກສີຂຽວ ຫືຼ ຕ້ອງໄດ້ປ�ບເພື�ອໃຫ້ມີການປະຕິບັດ
ທີ�ເປ�ນມິດຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ: ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ງົບປະມານລັດໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ PT Pertamina (ນ�າມັນ
ເຊື�ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ�ດ), Garuda Indonesia (ສາຍການບິນ), ແລະ PLN (ໄຟຟ�າ) ໂດຍງົບປະມານ
ທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 6.29 ພັນລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍບ�ມີເງື�ອນໄຂ. 

ການສະເໜີການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການອຸດໜູນລາຄາຈາກລັດ ຫືຼ ຄ່າທຳນຽມສະຫຼະສິດ ສຳລັບອຸດສາຫະກຳທີ�
ທຳລາຍສິ��� ງແວດລ້ອມ: ອິນໂດເນເຊຍໄດ້ໃຊ້ເງິນມູນຄ່າ 2 ພັນລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນການໃຫ້ສ່ວນລຸດສຳລັບ
ການໃຊ້ພະລັງງານອາຍນ�າໃນຍົນ ສຳລັບສາຍການບິນໃນ 9 ສະໜາມບິນ

ການໃຫ້ການອຸດໜູນລາຄາ ຫືຼ ການລຸດພາສີສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ�ທຳລາຍສິ�ງແວດລ້ອມ: ອິນໂດເນເຊຍ
ໄດ້ລຸດລາຄາໄຟຟ�າພາຍໃນປະເທດທີ�ມາຈາກເຊື�ອໄຟຟອກຊິວ ແລະ ອາຍແກ�ດອຸດສາຫະກຳ

ການຍົກເລີກມາດຕະຖານດ້ານສິ�ງແວດລ້ອມ: ປະເທດຟ�ລິບປ�ນໄດ້ຍົກເລິກການເກືອດຫ້າມໃນແຮ່ທາດ
ທຳມະຊາດໃໝ່ ໃນດຳລັດເລກທີ 130



ສະມາ ຊິກສະພາ  ສາມາດເຮ�ດຫຍັ ງ ໄ ດ້ແນ່?

ນຳໃຊ້ບົດລາຍງານ “ການສ້າງຄືນທີ�ດີກວ່າເກ��າ”. ການປ�ຽນພາກພື�ນອາຊີອາຄະເນເປ�ນເສດຖະກິດສີຂຽວ
ຫຼັງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື�ອສົ�ງເສີມການປ�ບໃຊ້ນະໂຍບາຍການຟ��ນຟູສີຂຽວທີ�ໄດ້ກ່າວມາ
ຂ້າງເທິງນີ�

ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງລັດຖະບານເພື�ອສົ�ງເປ��າໝາຍການລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ
ລະດັບປະເທດ ໃຫ້ແກ່ ສົນທິສັນຍາປາຣີ

ໃຫ້ບຸລິມະສິດດ້ານການເງິນແກ່ພະລັງງານທີ�ກັບມາໃຊ້ໄດ້, ການຂົນສົ�ງສາທາລະນະ, ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານທີ�ຄຸ້ມ
ຄ່າ, ລົດໄຟຟ�າ ແລະ ຂົງເຂດສຳຄັນຂອງເສດຖະກິດທີ�ປ�ອຍອາຍກາກບອນໜ້ອຍ.

ການສົ�ງເສີມການລົງທຶນໃນການໂຄງລ່າງພື�ນຖານທຳມະຊາດ ແລະ ພື�ນທີ�ສີຂຽວ ເພື�ອຫຼ�ດຜ່ອນຄວາມ
ເສຍຫາຍຈາກໄພທຳມະຊາດທີ�ເກີດຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ເຊ��ນ ໄພນ�າຖ້ວມ

ເຜີຍແພ່ສິດທິທາງດ້ານທຳມະຊາດ ແລະ ສິດທິມະນຸດໃນການພັດທະນາຖ່ານຫີນ ແລະ ນະໂຍບາຍອື�ນໆທີ�ເປ�ນ
ອັນຕະລາຍຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ

ການສົ�ງເສີ�ມການມີສ່ວນຮ່ວມລະດັບເມືອງທີ�ມີຄວາມໝາຍເພື�ອໃຫ້ໝັ�ນໃຈວ່າການຟ��ນຟູສີຂຽວສາມາດ
ສົ�ງເສີມສິດທິມະນຸດລາຍບຸກຄົນ

ການປະຊ�ມຂອງສະມາຊິກທີ�ກ່ຽວຂ້ອງເພື�ອໃຫ້ເຂ��າໃຈຄວາມກັງວົນດ້ານສະພາບອາກາດທີ�ຮີບດ່ວນ, ແລະ
ສະເໜີຕ�ລັດຖະບານ ແລະ 

ການໃຊ້ກຳມາທິການຂອງສະພາ ແລະ ການປະຊ�ມປ�ກສາຫາລືໃນບັນຫາການປ�ຽນແປງຂອງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງເສດຖະກິດສີຂຽວ.

ສຳລັບຂ�ສະເໜທີີ�ເຈາະຈົງແຕ່ລະປະເທດສາມຄຣິກໄດ້ທີ�: ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟ�ລິບປ�ນ, ສງິກະໂປ, ໄທ ແລະ ຕີ
ມເໍລດສະເຕ

ສຳລັບຂ� ມຸນ ເພີ� ມ ຕື� ມ
“ການສ້າງຄືນທີ� ດີກວ່າ”, ການປ�ບປ�ຽນຂອງຂົງເຂດອາຊີຕາເວ�ນອອກສ່ຽງໃຕ້ເປ�ນເສດຖະກິດສີຂຽວຫັຼງຈາກ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ການຕອບໂຕ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດຕ�ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19: ຖະແຫຼງການສະພາຂອງປະເທດອາ
ຊຽນ
ສາມາດຕິດຕ�ໄດ້ທີ� : info@aseanmp.org.
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https://aseanmp.org/2021/09/30/building-back-better-report/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjdg7KqqdDxAhUYyzgGHcTfDNMQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Feia-international.org%2Fwp-content%2Fuploads%2FGreen-Desert-FINAL.pdf&usg=AOvVaw3XOAe59ROj6dbiAO2ay_kL
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https://aseanmp.org/2021/09/30/building-back-better-report/
mailto:info@aseanmp.org
mailto:info@aseanmp.org


SEPTEMBER 2021


