
 1“Building Back Better”: Southeast Asia’s transition to a green economy after COVID-19

“ການສ້າ້ງຄືນືໃຫ້ດ້ີກີວ່າ່ເກາ່” ການຫ້ນັປ່ຽ່ນ
ຂອງອາຊີຕີາເວ່ນັອອກສ້ຽ່ງໃຕ້ໄປ່ສ້່ເ່ສ້ດີຖະ
ກດິີສ້ຂີຽວ່ພາຍຫ້ັງັໝົດົີພະຍາດີອກັເສ້ບປ່ອດີ
ສ້າຍພນັໃໝົ່ (COVID-19)
ການປ່ະເມີີນ ແລະ ບາງຂ້ສ້ະເໜີີແນະນຳາສ້ຳາລັບສ້ະມີາຊີິກສ້ະພາ



2         “ການສ້້າງຄືືນໃຫ້້ດີີກວ່່າເກ່າ” ການຫ້ັນປ່່ຽນຂອງອາຊີີຕາເວ່ັນອອກສ້່ຽງໃຕ້ໄປ່ສ້່່ເສ້ດີຖະກິດີສ້ີຂຽວ່ພາຍຫ້ັັງ ໝົົດີພະຍາດີອັກເສ້ບປ່ອດີສ້າຍພັນໃໝົ່ 

ສ້ະຫ້ລຸບໂດີຍຫ້ຍ້

ການແຜ່່ລະບາດີຂອງພະຍາດີ ໂຄືວ່ິດີ-19 ແລະ ການຖົດີຖອຍທາງດີ້ານເສ້ດີຖະກິດີທ່ຕາມມາ ແມ່ນໄດີ້ເຮັັດີໃຫ້້ເຫ້ັນເຖິງ
ຄືວ່າມລ້ມເຫ້ັວ່ ແລະ ຄືວ່າມບອບບາງຂອງລະບົບເສ້ດີຖະກິດີຂອງພວ່ກເຮັົາໃນປ່ັດີຈຸຸບັນ,  ເຊີ່ງໄດີ້ໃຫ້້ຄືວ່າມສ້ຳາຄືັນກັບຜ່ົນ
ປ່ະໂຫ້ຍດີທາງດີ້ານເສ້ດີຖະກິດີຫ້ັາຍກວ່່າຄືວ່າມຢູ່່່ດີີກິນດີີຂອງປ່ະຊີາຊີົນ ແລະ ສ້່ງແວ່ດີລ້ອມ,  ຄືວ່າມບ່ສ້ະເໝົີພາບຢູ່່າງ
ຮັຸນແຮັງ ແລະ ຄືວ່າມລ້ມເຫ້ັວ່ໃນການປ່ົກປ່້ອງຜ່່້ທ່ມີຄືວ່າມຄືວ່າມສ້່ຽງຫ້ັາຍທ່ສຸ້ດີ.

ໃນຂະນະທ່ບັນດີາປ່ະເທດີໃນເຂດີອາຊີີຕາເວ່ັນອອກສ້່ຽງໃຕ້ ພວ່ມໃຊີ້ມາດີຕະການເພ່ອຟື້້ນຟື້່ຈຸາກການຖົດີຖອຍທາງດີ້ານ
ເສ້ດີຖະກິດີຈຸາກແຜ່່ລະບາດີຂອງພະຍາດີ ໂຄືວ່ິດີ 19, ລວ່ມເຖິງນະໂຍບາຍເພ່ອກະຕຸ້ນເສ້ດີຖະກິດີຂອງຕົນ, ປ່ັດີຈຸຸບັນຖື
ເປ່ັນໂອກາດີທ່ເໝົາະສ້ົມທ່ຈຸະແຍກຕົວ່ການການປ່ະຕິບັດີແບບເກ່າ ແລະ ຫ້ັນໄປ່ສ້່່ເສ້ດີຖະກິດີທ່ຍຸຕິທຳາ, ຍືນຍົງ ແລະ ຢູ່ືດີ
ຢູຸ່ນໄດີ້ ເຊີ່ງສ້າມາດີປ່ົກປ່້ອງສ້ິດີທິມະນຸດີຂອງທຸກຄືົນໄດີ້.

ການຫ້ັນໄປ່ສ້່່ເສ້ດີຖະກິດີສ້ີຂຽວ່ (ເປ່ັນມິດີກັບສ້່ງແວ່ດີລ້ອມ) ເປ່ັນສ້່ວ່ນໜຶ່່ງຂອງຄືວ່າມພະຍາຍາມ “ການສ້້າງຄືືນໃຫ້້ດີີ
ກວ່່າເກ່າ” ທ່ກວ່ມເຖິງການປ່່ຽນຈຸາກອຸດີສ້າຫ້ະກຳາທ່ນຳາໃຊີ້ນ້າມັນເຊີ້ອໄຟື້ ແລະ ແທນທ່ດີ້ວ່ຍການມຸ້ງສ້່່ແຫ້ັ່ງພະລັງງານ
ທ່ສ້ະອາດີ ແລະ ສ້າມາດີທົດີແທນໄດີ້ ເຊີ່ງເປ່ັນສ້່ງທ່ເຮັັດີໃຫ້້ເກີດີມົນລະພິດີຫ້ນ້ອຍ ຫ້ັື ບ່ມີມົນລະພິດີເລີຍ ພ້ອມຊີ່ວ່ຍຫຸ້ດີ
ການປ່່ອຍອາຍພິດີເຮັືອນແກ້ວ່ (GHG) ແລະ ພາວ່ະໂລກຮັ້ອນນຳາອີກ.

ເນ່ອງຈຸາກເປ່ັນໜຶ່່ງໃນພາກພ້ນທ່ມີຄືວ່າມສ້່ຽງຫ້ັາຍທ່ສຸ້ດີໃນໂລກ ຈຸາກການປ່່ຽນແປ່ງຂອງດີິນຟື້້າອາກາດີ, ອາຊີີຕາເວ່ັນ
ອອກສ້່ຽງ ໃຕ້ມີຫ້ັາຍຢູ່່າງທ່ຈຸະໄດີ້ຮັັບຜ່ົນປ່ະໂຫ້ຍດີຢູ່່າງໃຫ້ຍ່ຫ້ັວ່ງ ຈຸາກການນຳາເອົາທິດີສ້ະດີີການຟື້້ນຟື້່ເສ້ດີຖະກິດີສ້ີຂຽວ່
ຈຸາກໂຄືວ່ິດີ 19 ມາໃຊີ້. ໃນກອບການຟື້້ນຟື້່ທ່ສ້ົມບ່ນແບບຂອງອາຊີຽນ, ລັດີຖະບານຂອງປ່ະເທດີໃນອາຊີີຕາເວ່ັນອອກສ້່ຽງ
ໃຕ້ຮັັບຮັ່້ວ່່າ: “ການປ່່ຽນ ແປ່ງດີິນຟື້້າອາກາດີເປ່ັນຄືວ່າມສ້່ຽງຂ້ນພ້ນຖານຂອງອາຊີຽນ” ແລະ “ການກະທຳາເພ່ອຫຸ້ດີຜ່່ອນ
ຜ່ົນກະທົບຈຸາກການປ່່ຽນແປ່ງຂອງດີິນຟື້້າອາກາດີຄືວ່ນຈຸະດີຳາເນີນທັນທີ”1

ແຜ່ນຟື້້ນຟື້່ພະຍາດີໂຄືວ່ິດີ 19 ສ້ີຂຽວ່ຊີ່ວ່ຍຫຸ້ດີຜ່່ອນຜ່ົນກະທົບຈຸາກການປ່່ຽນແປ່ງຂອງສ້ະພາບດີິນຟື້້າອາກາດີໄດີ້. ນອກ
ນ້ນ, ມັນຍັງຊີ່ວ່ຍຫ້ັີກລ້ຽງການຫຸ້ດີລົງຂອງອັດີຕາ GDP ຂອງອາຊີຽນໄດີ້ 25%, ຫຸ້ດີຜ່່ອນວ່ິກິດີໜຶ່້ສ້ິນຂອງພາກພ້ນ, ຊີ່ວ່ຍ
ສ້້າງວ່ຽກເຮັັດີງານທຳາໃນຂະແໜຶ່ງການທ່ເປ່ັນມິດີຕ່ສ້່ງແວ່ດີລ້ອມ; ແລະ ການແກ້ໄຂວ່ິກິດີດີ້ານສ້ິດີທິມະນຸດີທ່ຮັຸນແຮັງ ອັນ
ເກີດີຈຸາກພະຍາດີໂຄືວ່ິດີ 19 ແລະ ການປ່່ຽນແປ່ງຂອງດີິນຟື້້າອາກາດີ

ເພ່ອຊີ່ວ່ຍໃຫ້້ ສ້ະມາຊີິກສ້ະພາຄືວ່້າໂອກາດີນ້ໄວ່້, ສ້ະມາຊີິກລັດີຖະສ້ະພາອາຊີຽນເພ່ອສ້ິດີທິມະນຸດີ (APHR) ໄດີ້ປ່ະເມີນ
ມາດີຕະການຟື້້ນຟື້່ຢູ່່່ໃນປ່ະເທດີອິນໂດີເນເຊີຍ, ມາເລເຊີຍ,  ຟື້ີລິບປ່ິນ,  ສ້ິງກະໂປ່, ໄທ, ຕີມຳເລດີເຕ ໃນລະຫ້ວ່່າງເດີືອນກຸມພາ 
2020 ເຖິງ ເດີືອນເມສ້າ 2021. ການປ່ະເມີນດີ່ງກ່າວ່ແມ່ນຈຸັດີຂ້ນເພ່ອກຳານົດີວ່ິທີປ່ະຕິບັດີທ່ດີີທ່ສຸ້ດີທ່ສ້ະມາຊີິກສ້ະພາ
ສ້າມາດີນຳາໄປ່ປ່ັບໃຊີ້ໃນປ່ະເທດີຂອງຕົນໄດີ້ ລວ່ມທັງບັນດີາອຸປ່ະສ້ັກດີ້ານໂຄືງສ້້າງທ່ຕົນເອງຕ້ອງຜ່່ານຜ່່າ ເພ່ອສ້່ງເສ້ີມ
ການຫ້ັນປ່່ຽນໄປ່ສ້່່ເສ້ດີຖະກິດີສ້ີຂຽວ່. ຈຸາກການປ່ະເມີນດີ່ງກ່າວ່, APHR ພົບວ່່າມີການນຳາເອົາມາດີຕະການນະໂຍບາຍ
ສ້ີຂຽວ່ພຽງເລັກນ້ອຍມານຳາໃຊີ້ເປ່ັນສ້່ວ່ນໜຶ່່ງຂອງແຜ່ນຟື້້ນຟື້່ ພະຍາດີໂຄືວ່ິດີ 19 ແຫ້່ງຊີາດີ . ນອກຈຸາກນ້ນ, ມາດີຕະການ
ດີ້ານດີີບາງຢູ່່າງທ່ໄດີ້ຮັັບການຮັັບຮັອງໄດີ້ຖືກທຳາລາຍຢູ່່າງໜຶ່ັກໜຶ່່ວ່ງ ໂດີຍການຍອມຮັັບຢູ່່າງກວ່້າງຂວ່າງຂອງບັນດີາສ້່ງທ່
ຈຸະນຳາໄປ່ສ້່່ພາວ່ະໂລກຮັ້ອນ ແລະ ສ້້າງສ້່ງກີດີຂວ່າງທ່ສ້ຳາຄືັນຕ່ການຫ້ັນປ່່ຽນເສ້ດີຖະກິດີທາດີກາກບອນຕ່າ. ເຫ້ັນໄດີ້ວ່່າ 
ບັນດີາປ່ະເທດີໃນພາກພ້ນຂາດີຍຸດີທະສ້າດີທ່ເປ່ັນເອກະພາບໃນການຟື້້ນຟື້່ສ້ີຂຽວ່ຈຸາກພະຍາດີ ໂຄືວ່ິດີ 19.

1 ກອງເລຂາອາຊີຽນ (ພະຈຸິກ 2020) ກອບການຟື້້ນຟື້່ແບບສ້ົມບ່ນແບບຂອງອາຊີຽນ. ກອງປ່ະຊີຸມສຸ້ດີຍອດີອາຊີຽນ ຄື້ງທີ 37, ທ່ ນະຄືອນຫ້ັວ່ງຮັ່າໂນ້ຍ, ຫ້ວ່ຍດີນາມ: ກອງເລຂາ
ອາຊີຽນ, ໜຶ່້າທີ 38.



 3“ການສ້້າງຄືືນໃຫ້້ດີີກວ່່າເກ່າ” ການຫ້ັນປ່່ຽນຂອງອາຊີີຕາເວ່ັນອອກສ້່ຽງໃຕ້ໄປ່ສ້່່ເສ້ດີຖະກິດີສ້ີຂຽວ່ພາຍຫ້ັັງ ໝົົດີພະຍາດີອັກເສ້ບປ່ອດີສ້າຍພັນໃໝົ່ 

ໃນບັນດີານະໂຍບາຍຈຳຳານວ່ນໜີ່ງທີ່່ເອ້ອອຳານວ່ຍສ້ຳາລັບການຫ້ັນປ່່ຽນເສ້ດີຖະກິດີສ້ີຂຽວ່ ປ່ະກອບມີີ:

• ເງິນອຸດີໜຶ່່ນ ແລະ ການຫຸ້ດີພາສ້ີສ້ຳາລັບຜ່ະລິດີຕະພັນທ່ເປ່ັນມິດີຕ່ສ້່ງແວ່ດີລ້ອມ ເຊີ່ນ: ຢູ່່່ປ່ະເທດີອິນໂດີເນເຊີຍ ແລະ 
ປ່ະເທດີ ຟື້ີລິບປ່ີນ ລັດີຖະບານໄດີ້ຮັັບຮັອງເອົາການຫຸ້ດີອັດີຕາພາສ້ີສ້ຳາລັບອຸດີສ້າຫ້ະກຳາ ແລະ ວ່ິສ້າຫ້ະກິດີຂະໜຶ່າດີ
ນ້ອຍ ແລະ ຂະໜຶ່າດີກາງ ທ່ໃຊີ້ໂຄືງການພະລັງງານທົດີແທນ;

• ຂ້ນພາສ້ີສ້ຳາລັບສ້ິນຄື້າທ່ເປ່ັນຕະລາຍຕ່ສ້່ງແວ່ດີລ້ອມເຊີ່ນ: ໃນປ່ະເທດີສ້ິງກະໂປ່ ລັດີຖະບານຄືາດີວ່່າຈຸະເພ່ມອັດີຕາ
ການເກັບພາສ້ີນ້າມັນຂ້ນເປ່ັນ 15% ຕ່ລິດີ ເຊີ່ງເປ່ັນສ້່ວ່ນໜຶ່່ງຂອງເປ່້າໝົາຍໄລຍະຍາວ່ຂອງຕົນ ເພ່ອສ້ະໜຶ່ັບສ້ະໜຶ່່ນ
ລົດີໄຟື້ຟື້້າ;

• ການລົງທຶນໃສ້່ພ້ນຖານໂຄືງລ່າງການຂົນສ້່ງທ່ສ້ະອາດີ ເຊີ່ນ: ລັດີຖະບານຂອງປ່ະເທດີຟື້ີລິບປ່ິນໄດີ້ຈຸັດີສ້ັນງົບປ່ະມານ
ເພ່ອພັດີທະນາທາງຍ່າງທ່ສ້າມາດີເຂ້າເຖິງໄດີ້ ແລະ ທາງລົດີຖີບທ່ມີການປ່ົກກັນ ພາຍໃຕ້ກົດີໝົາຍ Bayanihan 
ເພ່ອຟື້້ນຟື້່ໃຫ້້ເປ່ັນກົດີໝົາຍໜຶ່່ງດີຽວ່ (One Act) ທ່ປ່ະກາດີໃຊີ້ໃນເດີືອນກັນຍາ 2020;

• ສ້່ງຈຸ່ງໃຈຸສ້ຳາລັບລົດີໄຟື້ຟື້້າ ເຊີ່ນ: ລັດີຖະບານຂອງປ່ະເທດີສ້ິງກະໂປ່ໃຫ້້ສ້່ວ່ນຫຸ້ດີຄື່າຈຸົດີທະບຽນ ແລະ ອາກອນທາງ
ຖະໜຶ່ົນ (ຄື່າທາງ) ສ້ຳາລັບເຈຸ້າຂອງລົດີໄຟື້ຟື້້າໃນໄລຍະການແຜ່່ລະບາດີ;

• ການລົງທຶນໃສ້່ພ້ນຖານໂຄືງລ່າງດີ້ານພະລັງງານສ້ະອາດີ ດີ່ງທ່ເຫ້ັນຢູ່່່ໃນປ່ະເທດີ ອິນໂດີເນເຊີຍ, ມາເລເຊີຍ ແລະ 
ສ້ິງກະໂປ່ ທ່ລັດີຖະບານໄດີ້ອອກມາດີຕະການເພ່ອເລ່ງການຜ່ະລິດີພະລັງງານສ້ະອາດີໂດີຍການຊີຸກຍ່້ການຕິດີຕ້ງ
ແຜ່ງພະລັງງານແສ້ງອາທິດີ (ໂຊີລ້າເຊີວ່) ເທິງຊີ້ນດີາດີຟື້້າ, ໄຟື້ເຍືອງທາງ LED ແລະ ສ້າຍສ້່ງ;

• ການສ້ະໜຶ່ອງທຶນເພ່ອການຄື້ນຄືວ່້າ ແລະ ພັດີທະນາທ່ສ້ະອາດີ ແມ່ນເຫ້ັນໃນປ່ະເທດີໄທ ເຊີ່ງໃນເດີືອນ ພະຈຸິກ 
2020, ຄືະນະກຳາມະການສ້່ງເສ້ີມການລົງທຶນໄດີ້ອະນຸມັດີໂຄືງການມ່ນຄື່າຫ້ັາຍກວ່່າ 1 ຕ້ ໂດີລາສ້ະຫ້ະລັດີ ເຊີ່ງກວ່ມ
ເອົາຕ່ອງໂສ້້ການສ້ະໜຶ່ອງ, ການຄື້ນຄືວ່້າ ແລະ ການພັດີທະນາລົດີໄຟື້ຟື້້າ;

• ສ້່ງຈຸ່ງໃຈຸໃຫ້້ນຳາໃຊີ້ເຄື່ອງໃຊີ້ໄຟື້ຟື້້າສ້ະອາດີ ແລະ ປ່ະຫ້ຍັດີພະລັງງານ ດີ່ງທ່ເຫ້ັນໃນປ່ະເທດີສ້ິງກະໂປ່ ທ່ລັດີຖະບານໄດີ້
ມອບບັດີຄື່ປ່ອງຄືົວ່ເຮັືອນສ້ຳາລັບເຄື່ອງໃຊີ້ໄຟື້ຟື້້າທ່ປ່ະຫ້ຍັດີພະລັງງານງານ ແລະ ປ່ະຫ້ຍັດີນ້າ ເຊີ່ນ: ຕ່້ເຢູ່ັນທ່ເປ່ັນມິດີຕ່
ສ້່ງແວ່ດີລ້ອມ, ຝັັກບົວ່ແບບປ່ະຫ້ຍັດີນ້າ ແລະ ດີອກໄຟື້ LED;

• ສ້ະໜຶ່ັບສ້ະໜຶ່່ນການຍົກລະດີັບອາຄືານ ແລະທ່ຢູ່່່ອາໄສ້ສ້ີຂຽວ່ ເຊີ່ນ: ປ່ະເທດີສ້ິງກະໂປ່ ທ່ລັດີຖະບານວ່າງແຜ່ນຈຸະ
ຍົກລະດີັບປ່ະສ້ິດີທິພາບດີ້ານພະລັງງານຂ້ນຕ່າສຸ້ດີຂອງອາຄືານໃໝົ່ ແລະ ອາຄືານທ່ມີຢູ່່່ແລ້ວ່ ພ້ອມທັງຮັັບປ່ະກັນວ່່າ 
ອາຄືານໃນສ້ິງກະໂປ່ຢູ່່າງໜຶ່້ອຍ 80%  ຈຸະເປ່ັນສ້ີຂຽວ່ພາຍໃນປ່ີ 2030;2

• ການລົງທຶນໃສ້່ພ້ນຖານໂຄືງລ່າງທາງທຳາມະຊີາດີ ແລະ ພ້ນທ່ສ້ີຂຽວ່ ເຊີ່ນ: ໃນປ່ະເທດີສ້ິງກະໂປ່ ທ່ລັດີຖະບານໄດີ້ທຸ້ມ
ເທຊີັບພະຍາກອນເພ່ອປ່ັບປຸ່ງພ່ມສ້ັນຖານທຳາມະຊີາດີຂອງປ່ະເທດີ.

ເຖິງຢູ່່າງໃດີກຳຕາມ, ນະໂນບາຍເຫ້ັ່ານ້ຖືກທຳາລາຍຢູ່່າງຮັຸນແຮັງໂດີຍຫ້ັາຍຢູ່່າງທ່ເປ່ັນອັນຕະລາຍຕ່ສ້່ງແວ່ດີລ້ອມ. 
ຕົວ່ຢູ່່າງ: ເງິນກ່້ທ່ບ່ມີເງ່ອນໄຂສ້ີຂຽວ່ສ້ຳາລັບທຸລະກິດີປ່່ອຍອາຍພິດີເຮັືອນແກ້ວ່ ສ້່ງເຖິງ 50 ລ້ານໂດີລາ ສ້ະຫ້ະລັດີ ໃນ
ປ່ະເທດີ ອິນໂດີເນເຊີຍ, ມາເລເຊີຍ, ຟື້ີລິບປ່ີນ ແລະ ສ້ິງກະໂປ່.3 ເງິນອຸດີໜຶ່່ນຈຸາກລັດີຖະບານສ້ຳາລັບຜ່ະລິດີຕະພັນ ແລະ 
ອຸດີສ້າຫ້ະກຳາທ່ເປ່ັນອັນຕະລາຍຕ່ສ້່ງແວ່ດີລ້ອມຍັງຕ້ານກັບມາດີຕະການທາງບວ່ກທ່ໄດີ້ຈຸັດີຕ້ງປ່ະຕິບັດີ. ຍົກຕົວ່ຢູ່່າງ, 
ລັດີຖະບານມາເລເຊີຍໄດີ້ຍົກເວ່້ນການເສ້ຍພາສ້ີ ການຂາຍລົດີໃຫ້ຍ່ທ່ຜ່ະລິດີໃນຢູ່່່ພາຍໃນປ່ະເທດີ, ຊີຸກຍ່້ໃຫ້້ລົດີທ່ມີມົນລະ
ພິດີສ້່ງຂ້ນໂດີຍອີງໃສ້່ການປ່່ອຍອາຍພິດີເຮັືອນແກ້ວ່.4 ນອກຈຸາກນ້, ຍັງບ່ພົບຫ້ັັກຖານຂອງການຝັຶກອົບຮັົມພະນັງການ
ສ້ີຂຽວ່ ແລະ ມາດີຕະການສ້້າງວ່ຽກເຮັັດີງານທຳາໃນໄລຍະການແຜ່່ລະບາດີຂອງພະຍາດີ, ເຊີ່ງເປ່ັນການກີດີຂວ່າງຄືວ່າມ
ສ້າມາດີຂອງພາກພ້ນໃນການກ້າວ່ໄປ່ສ້່່ເສ້ດີຖະກິດີສ້ີຂຽວ່ຢູ່່າງໄວ່.

ໃນບັນດີາປ່ະເທດີທ່ເປ່ັນສ້່ນກາງ, ສ້ິງກະໂປ່ມີມາດີຕະການຟື້້ນຟື້່ຫ້ັາຍທ່ສຸ້ດີໃນພາກສ້່ວ່ນຕ່າງໆ ທ່ສ້ະໜຶ່ັບສ້ະໜຶ່່ນການ
ຟື້້ນຟື້່ສ້ີຂຽວ່, ໃນຂະນະທ່ປ່ະເທດີອິນໂດີເນເຊີຍ ແລະ ຟື້ີລິບປ່ີນມີມາດີຕະການຟື້້ນຟື້່ທ່ຄືັດີຄື້ານກັນຫ້ັາຍທ່ສຸ້ດີ. 

2 “ສ້ີຂຽວ່” ໃນຕົວ່ຢູ່່າງນ້ແມ່ນໝົາຍເຖິງອາຄືານຕາມຂ້ກຳນັດີດີ້ານປ່ະສ້ິດີທິພາບພະລັງງານຂ້ນຕ່າທ່ກຳນົດີໂດີຍໜຶ່່ວ່ຍງານອາຄືານ ແລະ ການກ່ສ້້າງ ແລະ ສ້ະພາອາຄືານ
ສ້ີຂຽວ່ແຫ້່ງ ສ້ິງປ່ະໂປ່ ໃນແຜ່ນແມ່ບົດີອາຄືານສ້ີຂຽວ່ຂອງສ້ິງກະໂປ່. ເບ່ງເພ່ມເຕີມໄດີ້ທ່: https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-building-
masterplans. 

3 ADB. (26 ເມສ້າ 2021).ຖານຂ້ມ່ນນະໂຍບາຍພະຍາດີໂຄືວ່ິດີ 19 ຂອງ ADB . ຂຳມ່ນຄືິດີໄລ່ຈຸາກ 01 – ການສ້ະໜຶ່ັບສ້ະໜຶ່່ນສ້ະພາບຄື່ອງ ແລະ 04 – ການສ້ະໜຶ່ັບສ້ະໜຶ່່ນທຶນ
ໃນປ່ະເທດີ ອິນໂດີເນເຊີຍ, ມາເລເຊີຍ, ຟື້ີລິປ່ີນ ແລະ ສ້ິງກະໂປ່. https://covid19policy.adb.org/policy-measures. 

4 Justin Lim. (ມີນາ 2021). ສ້ະມາຄືົມລົດີຍົນມາເລເຊີຍກ່າວ່ວ່່າ ຍັງບ່ມີແຜ່ນທ່ຈຸະຍ່ນຂຳຍົກເວ່້ນພາສ້ີການຂາຍ. ຕະຫ້ັາດີ Edge. https://www.theedgemarkets.
com/article/malaysian-automotive-association-says-has-not-planned-apply-sales-tax-exemption-extension. 



4         “ການສ້້າງຄືືນໃຫ້້ດີີກວ່່າເກ່າ” ການຫ້ັນປ່່ຽນຂອງອາຊີີຕາເວ່ັນອອກສ້່ຽງໃຕ້ໄປ່ສ້່່ເສ້ດີຖະກິດີສ້ີຂຽວ່ພາຍຫ້ັັງ ໝົົດີພະຍາດີອັກເສ້ບປ່ອດີສ້າຍພັນໃໝົ່ 

ສ້່ງທ້າທາຍທ່ສ້ຳາຄືັນຢູ່່່ໃນພາກພ້ນໃນການເປ່ີດີການຟື້້ນຟືຸ້�ສ້ີຂຽວ່ ປ່ະກອບມີ ກອບການຈຸັດີຕ້ງປ່ະຕິບັດີຂອງອົງການທ່
ອ່ອນແອຕ່ກັບການປ່່ຽນແປ່ງຂອງດີິນຟື້້າອາກາດີ, ຂ້ຈຸຳາກັດີດີ້ານຊີັບພະຍາກອນ ແລະ ການຂາດີຄືວ່າມໂປ່່ງໃສ້ຂອງຂ້ມ່ນ 
ແລະ ການຮັ່ວ່ມມືລະຫ້ວ່່າງບັນດີາຂະແໜຶ່ງການ.
 
ເພ່ອກ້າວ່ໄປ່ທາງໜຶ່້າ, ການຈຸັດີຕ້ງປ່ະຕິບັດີຕ່ວ່ຽກງານດີ້ານນິຕິກຳາຂອງສ້ະມາຊີິກສ້ະພາ (ສ້ສ້ຊີ) ຈຸະມີຜ່ົນກະທົບໄລຍະ
ຍາວ່ຢູ່່າງຫ້ັວ່ງຫ້ັາຍຕ່ເສ້ດີຖະກິດີ ແລະ ສ້່ງແວ່ດີລ້ອມ. ໃນສ້ະພາບການດີ່ງກ່າວ່, ບັນດີາສ້ະມາຊີິກສ້ະພາມີບົດີບາດີສ້ຳາຄືັນ
ເພ່ອສ້່ງເສ້ີມການຟື້້ນຟື້່ສ້ີຂຽວ່. ດີ້ວ່ຍອຳານາດີທາງນິຕິບັນຍັດີ, ການຕິດີຕາມກວ່ດີກາດີ້ານງົບປ່ະມານ ແລະ ອຳານາດີຕາມ
ລັດີຖະທຳາມະນ່ນ ສ້ະມາຊີິກສ້ະພາເປ່ັນຫ້ົວ່ໃຈຸສ້ຳາຄືັນຂອງການປ່ະຕິບັດີຄືຳາໝົ້ນສ້ັນຍາການປ່່ຽນແປ່ງຂອງດີິນຟື້້າອາກາດີ 
ເຊີ່ງກຳານົດີຮັ່ບແບບຊີີວ່ິດີການເປ່ັນຢູ່່່ຂອງປ່ະຊີາຊີົນ. ຜ່່້ແທນຍັງສ້າມາດີມີບົດີບາດີພິເສ້ດີໃນການເຮັັດີໃຫ້້ພາກພ້ນຖືກ 
“ສ້້າງຄືືນໃຫ້້ດີີກວ່່າເກ່າ” ດີ້ວ່ຍການ:

• ຮັຽກຮັ້ອງໃຫ້້ບັນດີາລັດີຖະບານນຳາສ້່ງບັນດີາເປ່້າຫ້ມາຍ NDC ທ່ມີຄືວ່າມຄືາດີຫ້ວ່ັງສ້່ງໃຫ້້ແກ່ ສ້ັນຍາປ່າຣີີ ແລະ 
ຮັັບຜ່ິດີຊີອບຕ່ກັບບັນດີາເປ່້າຫ້ມາຍທ່ມີຢູ່່່ແລ້ວ່ ໂດີຍຮັຽກຮັ້ອງໃຫ້້ມີການປ່ັບປຸ່ງຄືວ່າມຄືືບຫ້ນ້າຢູ່່າງເປ່ັນປ່ົກກະຕິ;

• ການນຳາໃຊີ້ຖະແຫ້ລງການ APHR, ບົດີລາຍງານນ້ ແລະ ບັນດີາເອກກະສ້ານອ່ນໆທ່ກ່ຽວ່ຂ້ອງ ເພ່ອສ້່ງເສ້ີມການ
ຮັັບຮັອງເອົາບັນດີານະໂຍບາຍການຟື້້ນຟື້່ສ້ີຂຽວ່ທ່ໄດີ້ກຳານົດີໄວ່້ມາໃຊີ້;

• ຈຸັດີສ້ັນງົບປ່ະມານຕາມລຳາດີັບບຸລິມະສ້ິດີກ່ຽວ່ກັບພະລັງງາທົດີແທນ, ການຂົນສ້່ງສ້າທາລະນະ, ປ່ະສ້ິດີທິພາບທາງ
ດີ້ານພະລັງງານ, ພາຫ້ະນະນຳາໃຊີ້ພະລັງງານໄຟື້ຟື້້າ  ແລະ ບັນດີາຂົງເຂດີສ້ຳາຄືັນອ່ນໆທ່ສ້ະໜຶ່ັບສ້ະໜຶ່່ນການຫ້ັນ
ປ່່ຽນທາງດີ້ານເສ້ດີຖະກິດີທ່ມີທາດີກາກບອນຕ່າ;

• ສ້່ງເສ້ີມການລົງທຶນໃສ້່ພ້ນຖານໂຄືງລ່າງທຳາມະຊີາດີ ແລະ ພ້ນທ່ສ້ີຂຽວ່ ໃນລະຫ້ວ່່າງການອະພິປ່າຍເລ່ອງງົບ
ປ່ະມານ ເພ່ອຫ້ັີກລ້ຽງຄືວ່າມເສ້ຍຫ້າຍທ່ອາດີຈຸະເກີດີຂ້ນຈຸາກໄພພິບັດີທ່ມາຈຸາກການປ່່ຽນແປ່ງສ້ະພາບດີິນຟື້້າ
ອາກາດີ, ຕົວ່ຢູ່່າງເຊີ່ນ: ນ້າຖ້ວ່ມ;

• ຮັັບປ່ະກັນການປ່ະເມີນຜ່ົນກະທົບທາງຕ່ສ້ັງຄືົມ ແລະ ສ້່ງແວ່ດີລ້ອມ ສ້ຳາລັບທຸກໆໂຄືງການຟື້້ນຟື້່ ໂດີຍມີການປ່ຶກສ້າ
ຫ້າລືກັບປ່ະຊີາຊີົນ ກ່ອນຕັດີສ້ິນໃຈຸອະນຸມັດີໃນກອງປ່ະຊີຸມສ້ະພາແຫ້່ງຊີາດີ;

• ເວ່້າເຖິງຄືວ່າມເປ່ັນຫ້່ວ່ງຕ່ກັບສ້່ງແວ່ດີລ້ອມ ແລະ ສ້ິດີທິມະນຸດີ ໃນການພັດີທະນາຖ່ານຫ້ີນ ແລະ ບັນດີານະໂຍບາຍທ່
ເປ່ັນອັນຕະລາຍຕ່ກັບສ້່ງແວ່ດີລ້ອມ, ເຊີ່ງອາດີຈຸະເພ່ມການສ້່ນເສ້ຍ GDP ເພ່ມຂ້ນໃນອານາຄືົດີ;

• ສ້່ງເສ້ີມການມີສ້່ວ່ນຮັ່ວ່ມຂອງປ່ະຊີາຊີົນຢູ່່າງມີຄືວ່າມຫ້ມາຍ ແລະ ສ້ິດີໃນການມີສ້່ວ່ນຮັ່ວ່ມດີ້ານສ້່ງແວ່ດີລ້ອມ ເພ່ອ
ຮັັບປ່ະກັນການຟື້້ນຟື້່ສ້ີຂຽວ່ ທ່ສ້ະໜຶ່ັບສ້ະໜຶ່່ນສ້ິດີທິມະນຸດີຂອງສ້່ວ່ນບຸກຄືົນ;

• ການສ້້າງກອບວ່ຽກລະດີັບຊີາດີກ່ຽວ່ກັບການປ່່ຽນແປ່ງຂອງດີິນຟື້້າອາກາດີທ່ສ້ອດີຄື່ອງກັບສ້ັນຍາປ່າຣີີ ເພ່ອປ່ັບປຸ່ງ
ຄືວ່າມສ້ົມບຸນລະຫ້ວ່່າງນິຕິກຳາດີ້ານສ້່ງແວ່ດີລ້ອມ ແລະ ດີ້ານເສ້ດີຖະກິດີຂອງຊີາດີ ພ້ອມທັງສ້້າງຄືວ່າມເຂ້ມແຂງໃນ
ການຕິດີຕາມກວ່ດີກາຂ້ຜ່່ກພັນລະດີັບຊີາດີ ແລະ ລະດີັບສ້າກົນ;

• ຈຸັດີກອງປ່ະຊີຸມຮັ່ວ່ມກັບບັນດີາຜ່່້ມີສ້ິດີເລືອກຕ້ງ ເພ່ອສ້້າງຄືວ່າມເຂ້າໃຈຸບັນຫ້າສ້ະພາບການປ່່ຽນແປ່ງຂອງດີິນຟື້້າ
ອາກາດີທ່ເປ່ັນບັນຫ້າເລ່ງດີ່ວ່ນ ພ້ອມຍົກບັນຫ້າເຫ້ລ່ານ້ຂ້ນສ້ະເຫ້ນີຕ່ລັດີຖະບານ;

• ໂດີຍການນຳາໃຊີ້ບັນດີາກຳາມາທິການຕ່າງໆໃນສ້ະພາ ແລະ ການປ່ະຊີຸມເພ່ອຊີ້ແຈຸງ ແນໃສ້່ແກ້ໄຂບັນຫ້າການປ່່ຽນແປ່ງ
ຂອງສ້ະພາບດີິນຟື້້າອາກາດີ ແລະ ຮັຽກຮັ້ອງເອົາຂ້ມ່ນຈຸາກຜ່່້ຈຸັດີຕ້ງປ່ະຕິບັດີ ຫ້ັື ພາກສ້່ວ່ນອ່ນ ທ່ບ່ແມ່ນລັດີຖະບານ 
ເຊີ່ນ: ບັນດີາກຸ່ມຄືົນໃນສ້ັງຄືົມ ເພ່ອເຮັັດີແຜ່ນຟື້້ນຟືຸ້.

https://aseanmp.org/2020/12/03/climate-change-mitigation-in-southeast-asia/
https://aseanmp.org/2020/12/03/climate-change-mitigation-in-southeast-asia/
https://aseanmp.org/2020/12/03/covid-19-economic-response/
https://aseanmp.org/2021/01/13/coal-and-human-rights/
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