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CIA ການປະເມີນຜົນກະທບົແບບສະສົມ 

DSMS ລະບົບຄ ມ້ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ື່ອນ 

EAP ແຜນປະຕິບັດງານສຸກເສີນ – ຕ້ອງການສ າລັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂືື່ອນ 

EIA ການປະເມີນຜົນກະທບົຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ 

FS ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້  

GoL ລ ດຖະບານ ສປປ ລາວ  

HPP ໂຄງການເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ  

JAP ແຜນປະຕິບ ດງານຮ່ວມ - ຂ ັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລ ກ່ອນລ່ວງໜ້າ - ຫ  ງ  

JC ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ  

JCWG 
ກ ່ມເຮ ດວຽກ ຂອງຄະນະກ າມະການຮ່ວມ - ສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນເພືື່ອເປັນທດິທາງໃນຂັັ້ນຕອນທາງດ້ານວິຊາ
ການ 

JEM 
ການຕິດຕາມກວດກາສິື່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກ ນ –ແຜນງານຕິດຕາມກວດກາໄດ້ຖືກທົດລອງຢ ູ່ເຂືື່ອນ
ໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ໄຊຍະບ ລ ີແລະ ດອນສະຫົງເພືື່ອປະເມີນປະສິດທິຜົນຂອງມາດຕະການທີື່ໄດ້ນ າໃຊ້ 

Joint Platform 
ໜ່ວຍງານສ້າງຂືັ້ນໂດຍ ຄມສ ເພືື່ອຊ່ວຍປບັປງຸຂັັ້ນຕອນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນການເຊືື່ອມໂຍງ ແລະ  
ຮ່ວມມ  

LEPTS 2018 ມາດຕະຖານທາງດ້ານເຕັກນິກໄຟຟ້າລາວ 2018. ຂ ໍ້ກ ານົດທາງດ້ານກົດໝາຍ 

LMB ອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລ ມ່ - ອາ່ງແມ່ນ ໍ້າຂອງນອນຢ ູ່ໃນດິນແດນຂອງປະເທດສະມາຊິກ 

LNMC ກອງເລຂາຄະນະກ າມະການແມ່ນ ໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ  

MC 
ປະເທດສະມາຊິກ, ໜ ື່ງໃນ 4 ພາຄີ ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງແມ່ນ ໍ້າຂອງປີ 1995 ເຊີື່ງມ ີຣາຊະອານາຈັກ ກ າປ 
ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. 

MRC 
ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ - ສ້າງຕ ັ້ງຂ ັ້ນໂດຍ ປະເທດສະມາຊິກ 
ເພ ື່ອສະໜ ບສະໜ ນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາຕ ໍ່ການຮ່ວມມ  

MRCS ກອງເລຂາຄະນະກ າມາທິການແມນ່ ໍ້າຂອງສາກົນ  

PC ການປຶກສາຫາລ ລວ່ງໜ້າ  

PDG2009  ບົດແນະນ າການອອກແບບເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງປີ 2009 - ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ 

PDG2020 ບົດແນະນ າການອອກແບບເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງປີ 2009 - ຍ ງບ ໍ່ໄດຮ້ັບການອະນຸມັດ 

ຄ າຫຍ ໍ້ ແລະ ຄ າສ  ບ 
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PDIES ລະບຽບວ່າດ້ວຍການແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມ ນ-ຂາ່ວສານ 

PMFM ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮ ກສາລະດ ບການໄຫ ຂອງນ ໍ້າຢ ູ່ລ າແມ່ນ ໍ້າຂອງ   

PNPCA ລະບຽບວ່າດ້ວຍການແຈ້ງໃຫຊ້າບ, ປືກສາຫາລລື່ວງໜ້າ ແລະ ການຕົກລົງ 

PPA ຂ ໍ້ຕົກລງົຊ ັ້ໄຟຟ້າ  

Pressure flushing 
ການນ າໃຊ້ສະຖານທີື່ລະດັບຕ ໍ່າເພືື່ອຂ ດດິນຊາຍທີື່ຢ ູ່ໃກ້ກັບກ າແພງເຂືື່ອນ ແລະ ກັງຫັນ, ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນໂຄງການກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຜະລິດໄຟຟ້າ. 

PWQ ລະບຽບວ່າດ້ວຍຄ ນນະພາບນ ໍ້າ  

PWUM ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມການນ າໃຊ້ນ ໍ້າ  

RAP ແຜນປະຕິບ ດງານຍົກຍາ້ຍຈ ດສ ນ  

RIS 
ລະບົບຂ ໍ້ມ ນ-ຂາ່ວສານແມ່ນ ໍ້າ - ລະບົບທີື່ອາດຈະຖືກນ າມາໃຊເ້ພືື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ເດີນເຮືອຕາມລ າແມ່ນ ໍ້າຂອງ 

SEE 
ການປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ - ມາດຕະຖານແຜ່ນດິນໄຫວທີື່ໃຊ້ກັບ
ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງພືັ້ນດິນທີື່ເປນັໄປໄດ ້

Sediment 
flushing 

ການເຮັດໃຫ້ລະດັບນ ໍ້າຫ ຼຸດລງົເປັນໄລຍະ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊາະເຈືື່ອນຂອງແລວທາງນ ໍ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ປະລິມານຕະກອນທ ບຖມົທີື່ມີປະລິມານຫ າຍ. 

SIA ການປະເມີນຜົນກະທບົຕ ໍ່ສ ງຄົມ  

SMMP 
ແຜນການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງທາງສັງຄມົ - ເປັນຂ ັ້ນຕອນການລິເລີື່ມເພືື່ອປະເມີນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ 
ການປັບຕົວເຂົັ້າກບັຜົນກະທົບເນືື່ອງຈາກການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການດ າເນີນງານຂອງ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ 

SNHPP ໂຄງການເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກຊະນະຄາມ  

Sediment 
routing 

ການຫ ຼຸດລະດັບນ ໍ້າໃນຊ່ວງເວລາທີື່ມີການໄຫ ເຂົັ້າສ ງເພືື່ອເພີື່ມປະລມິານດິນຕະກອນ 

TbIA ການວິເຄາະຜົນກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ  

TRR ບົດລາຍງານທົບທວນທາງດ້ານວຊິາການ  
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AIT  

ຄວາມເປນັມາ  
ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຍືື່ນສະເໜີ ໂຄງການເຂືື່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ຊະນະ 

ຄາມ (SNHPP) ເພືື່ອຂ ການປກຶສາຫາລ ລ່ວງໜ້າໃນວັນທີ 9 ກນັຍາ 2019. ເຊີື່ງເປັນເວລາໜ ື່ງ

ເດືອນຫ ັງຈາກການຍືື່ນສະເໜີ ໂຄງການເຂືື່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ຫ ວງພະບາງ. ສະນັັ້ນ, ຄະນະກ າມະ 

ການຮ່ວມ (ຄມສ) ຈ ື່ງຕົກລງົເຫ ນດີທີື່ຈະເລືື່ອນຂັັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືກ່ອນລ່ວງໜ້າ ສ າລບັ 

(SNHPP) ຈົນກວາ່ຂ ັ້ນຕອນຂອງ ໂຄງການ ຫ ວງພະບາງ ຈະສ າເລັດ. ເຊີື່ງຂ ັ້ນຕອນ ຂອງໂຄງ 

ການ ຊະນະຄາມ ໄດ້ເລີື່ມປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 30 ກ ລະກົດ 2020. 

ແຕ່ເນ ື ື່ອງຈາກບັນດາສ ິ ື່ງທ ້າທາຍທີ ື່ ເກ ີດຈາກການແຜ່ລະບາດໃຫ່ຍ ຂອງ (COVID 19), 

ຈ ື່ງມີການຕົກລົງໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີື່ສາມາດປູ່ຽນແປງໄດ,້ ເຊິື່ງໃນກອງປະຊຼຸມແຕ່ລະ
ຄັັ້ງຂອງຄະນະກ າມະການຮ່ວມເຮັດວຽກ ສາມາດຕົກລົງ ແລະ ກ ານົດວັນທີໃນການດ າເນີນກິດຈະກ າ
ສ າຄັນຕ່າງໆໄດ.້ 

ໂຄງການເຂືື່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ຊະນະຄາມ ແມ່ນການສະເໜີໂຄງການຄັັ້ງທ ີVI ທີື່ຖືກສະເໜີເພືື່ອຂ ປກຶ 

ສາຫາລກື່ອນລ່ວງໜ້າ. ຂ ັ້ນຕອນການສະເໜີ 5 ໂຄງການຄ ັ້ງກ່ອນໜ້ານີັ້ ແມ່ນສ າລັບ ໂຄງການເຂືື່ອນ

ໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ໄຊຍະບ ລ ີ(XHPP), ດອນສະຫົງ, ປາກແບງ (PBHPP), ປາກລາຍ (PLHPP) ແລະ 

ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ຫ ວງພະບາງ (LPHPP). 

ສ ນຍາແມນ່ ໍ້າຂອງປ ີ1995 

ລັດຖະບານ ຣາຊະອານາຈັກ ກ າປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດລ້ົງ

ນາມໃນຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ເພືື່ອການພັດທະນາແບບຍນືຍົງຂອງອາ່ງແມ່ນ ໍ້າຂອງ, “ສັນຍາ

ແມ່ນ ໍ້າຂອງປ ີ1995”. ສັນຍາດັັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຄະນະກ າມາທກິານແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຄືນ 

ໃໝ່ຄວາມປາດຖະໜາ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມືອາ່ງແມນ່ ໍ້າ

ຂອງ ແບບຍືນຍົງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໂດຍຮັບຮ ້ວາ່ການພັດທະນາສາມາດສົັ່ງຜົນກະທົບທາງລບົຕ ໍ່

ລະບົບແມ່ນ ໍ້າຂອງ, ບົດທີ III ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມລວມມ ີຄ າໝັັ້ນສັນຍາຂອງບ ນດາປະເທດສະມາຊກິທີື່

ຈະ: 

▪ ປົກປອ້ງຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາຂອງອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ. 

ພາກສະເໜີ  
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▪ ການນ າໃຊນ້ ໍ້າໃນ ລະບບົແມ່ນ ໍ້າຂອງ ຢູ່າງສົມເຫດສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ເທົັ່າທຽມກັນ 

▪ ປຶກສາຫາລ ືແລະ ແນ່ໃສ່ໃນການຕົກລົງ (ໃນຄະນະກ າມະການຮ່ວມ) ກ່ຽວກບັການນ າ

ໃຊນ້ ໍ້າທີື່ສ າຄັນໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງສາຍຫ  ກ ໃນລະດ ແລງ້ (ການປຶກສາຫາລືກອ່ນລ່ວງໜ້າ). 

▪ ຮັກສາອ ດຕາການໄຫ ໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງສາຍຫ  ກ. 

▪ ພະຍາຍາມຫ ີກລຽ້ງ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ບ ນເທາົຜົນກະທົບທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ລະບົບແມ່ນ ໍ້າ. 

▪ ຮັບຜິດຊອບໃນກ ລະນີທີື່ຜົນກະທບົທີື່ເປັນອັນຕະລາຍສົັ່ງຜົນເສຍຫາຍຢູ່າງຫ ວງຫ າຍຕ ໍ່
ປະເທດສະມາຊິກອືື່ນໆ, ແລະ ໃຫຢຸ້ດເຊົາກິດຈະກ າ ເຫ ົັ່ານີັ້ເມືື່ອໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ

ດ້ວຍຫ ັກຖານທີື່ຖືກຕອ້ງ. 

▪ ລວມເອາົການນ າໃຊ້ເພືື່ອການເດີນເຮ ອ ຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ເພືື່ອບ ໍ່

ໃຫລ້ະບົບ ການ ເດີນເຮ ອເສ ຍຫາຍຢູ່າງຖາວອນ, ແລະ 

▪ ເຕືອນປະເທດສະມາຊິກອືື່ນໆ ກຽ່ວກ ບຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານນ ໍ້າສຸກເສີນ. 

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກມີຈຸດໝາຍເພືື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ຫ ັກການເຫ ົັ່ານີັ້ໂດຍຜ່ານຈິດໃຈລວມທີື່ເປັນເອກະລກັສະເພາະຂອງ

ການຮ່ວມມືທີື່ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນ ການຮ່ວມມືລະຫວາ່ງປະເທດສະມາຊິກຕັັ້ງແຕ່ປີ 1957, ເຊິື່ງໄດ້ຖືກຢັັ້ງຢືນອີກຄັັ້ງໃນຫ າຍໆຄັັ້ງ

ຕ ໍ່ມາ.  

ສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງປີ 1995 ຍັງສ້າງຕັັ້ງຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ແລະ ໂຄງສ້າງ

ຂອງອົງກອນ ທີື່ເປັນອົງການສາກນົ ແລະ ມອບອ ານາດ ແລະ ໜ້າທີື່ໃຫ້ກັບອົງການເຫ ົັ່ານີັ້.  

▪ ສະພາ ມີສິດອ ານາດໃນການສ້າງ “ກົດລະບຽບ ສ າລັບການນ າໃຊ້ນ ໍ້າ ແລະ ການຮ່ວມມື

ລະຫວ່າງອາ່ງ” (ປະຈຸບັນ ຄມສ ມີ 5 ຂັັ້ນຕອນ) ສະພາໄດ້ຕົກລງົກ່ຽວກ ບ ລະບຽບການ

ແຈ້ງໃຫຊ້າບ, ປກືສາຫາລລື່ວງໜ້າ ແລະ ການຕົກລົງ (PNPCA) ໃນປີ 2003.  

▪ ຄະນະກ າມະການຮວ່ມ (JC) ໄດຮ້ັບສິດອ ານາດ ໃນມາດຕາ 5 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລງົ ແລະ 

PNPCA ເພືື່ອດ າເນີນຂັັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜ້າ, ແລະ ຄ າແນະນ າ ທາງດ້ານ

ວິຊາການໃນການສະໜັບສະໜ ນ (PNPCA) ໄດ້ຖືກຕົກລງົໂດຍຄະນະກ າມະການຮ່ວມ

ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2005. 

▪ ກອງເລຂາ (ຄມສ) ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການບ ລິຫານແກ່ 

ຂ ັ້ນຕອນການປືກສາຫາລລື່ວງໜ້າ, ສາມາດມີບົດບາດຢູ່າງຕັັ້ງໜ້າ ໃນການຊ່ວຍເຫ ືອ

ຄະນະກ າມະການຮ່ວມໃນເລືື່ອງນີັ້.   

(ຄມສ) ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃນກອບນີັ້ເທົັ່ານັັ້ນ. ສັນຍາສະບັບດັັ່ງກ່າວຍັງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການປກຶສາ

ຫາລລື່ວງໜ້າ ບ ໍ່ແມ່ນການໃຫສິ້ດທິຍັບຍັັ້ງ ຫ   ສິດທິຝູ່າຍດຽວໃນການດ າເນີນການໂດຍບ ໍ່ມກີານພິຈາ 

ລະນາຄວາມກງັວົນຂອງປະເທດສະມາຊິກອືື່ນໆ. ດັັ່ງນ ັ້ນ, ການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ແລະ ທຸກຂັັ້ນ

ຕອນອືື່ນໆ ບ ໍ່ແມ່ນກົນໄກດ້ານລະບຽບການ, ແຕ່ຄວນສ້າງກອບ ໃນການຮ່ວມມ ືແລະ ສົນທະນາກນັ. 

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ 
(ຄມສ) ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຄະນະ 
ກ າມະການ, ໂຄງສ້າງ ແລະ 
ມອບອ ານາດ ແລະ ໜ້າທີື່
ໃຫ້ແກ່ ໜ່ວຍງານເຫ ົັ່ານີັ້. 
ຄມສ ສາມາດ ດ າ ເນີນໜ້

າທີື່ແລະ ບົດບາດ ທີື່ໄດກ້ າ
ນົດໄວ້ເທົັ່ານັັ້ນ. 

ສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງປີ 1995 
ໂດຍລວມແມ່ນການພັດທະນາເປັນ
ຫລັກ ແຕ່ໄດສ້້າງກອບຈຸດປະສົງ 
ແລະ ບັນດາຫ ັກການໂດຍຜ່ານການ
ເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກຕ ໍ່ການພັດທະນາ
ທີື່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຍືນຍົງຂອງລະບົບ
ແມ່ນ ໍ້າຂອງເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດ

ຫລາຍຝູ່າຍ.  
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ຂ ັ້ນຕອນການປກຶສາຫາລ ລວ່ງໜາ້  ແລະ ລະບຽບການແຈງ້ໃຫຊ້າບ, ປກືສາ
ຫາລລືວ່ງໜາ້ ແລະ ການຕກົລງົ  
ການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜ້າ ແມ່ນອງີໃສ່ມາດຕາ 5 ຂອງສັນຍາ ທີື່ປະເທດສະມາຊິກຕົກລົງເຫັນດີກັບ

ການນ າໃຊລ້ະບົບແມ່ນ ໍ້າຂອງທີື່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ສະເໝີພາບ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການປຶກສາ

ຫາລລື່ວງໜ້າ ຈະມີທັດສະນະທີື່ກວ້າງຂວາງ, ພິຈາລະນາຈຸດປະສົງ ແລະ ຫ ັກການທງັໝົດ ທີື່ໄດ້ຕົກລົງ

ກັນໃນບົດທີ 3 ຂອງສັນຍາ. 

ຈຸດປະສົງ ແລະ ຫ ັກການເຫ ົັ່ານີັ້ຮວ່ມກັນ ສົັ່ງເສີມການພັດທະນາທີື່ຖືກຕ້ອງ ຂອງລະບບົແມ່ນ ໍ້າຂອງ, 

ໃນຂະນະທີື່ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຂາ້ມຜ່ານຊາຍແດນ ແລະ 

ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານລະບົບນິເວດວິທະຍາ. 

ລະບຽບການແຈ້ງໃຫຊ້າບ, ປກືສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ແລະ ການຕົກລົງ (PNPCA) ໄດລ້ະບມຸີ 3 

ຂ ັ້ນຕອນ : i) ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, ii) ການປຶກສາຫາລລື່ວງໜ້າ ແລະ iii) ຂ ໍ້ຕົກລງົສະເພາະ. 

ການແຈງ້ໃຫຊ້າບ ແມ່ນໃຊກ້ັບການນ າໃຊ້ນ ໍ້າໃນແມ່ນ ໍ້າສາຂາ ຂອງລະບົບແມ່ນ ໍ້າຂອງ, ແລະ ສ າລັບນ າ

ໃຊ້ໃນ 'ລະດ ຝົນ' ໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ. ການປກຶສາຫາລລືວ່ງໜາ້ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມກີານນ າໃຊນ້ ໍ້າໃນ

ແມ່ນ ໍ້າຂອງ 'ລະດ ແລງ້' ແລະ ສ າລັບການອ່ວຍນ ໍ້າລະຫວາ່ງອ່າງໃນ “ລະດ ຝົນ”. ການຕກົລງົສະເພາະ 

ແມ່ນຮຽກຮ້ອງ ສ າລັບການອ່ວຍນ ໍ້າໃນອ່າງໃນລະດ ແລງ້. 

 

ຄມສ ບ ໍ່ມອີ ານາດໃນການສ ັ່ງໃຫປ້ະເທດສະມາຊກິດ າເນນີການໃດໆ. ໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິມນັແມນ່ໜວ່ຍງານທີື່ 
ປກຶສາ. 

 

ລະດັບການເພີື່ມຂືັ້ນຂອງໜ້າວຽກເຫ ົັ່ານີັ້ໄດ້
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຊີວິດ
ການເປັນຢ ູ່ ແລະ ຜົນກະທົບຂາ້ມຜ່ານຊາຍແດນທີື່

ຮ້າຍແຮງ, ແລະ ຫ ັກການອ ານາອະທິປະໄຕໃນ

ການຕັດສິນໃຈ. 

ພວກເຂົາເຈົັ້າຍງັສືບຕ ໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ສິື່ງທີື່ຍັງຄງົ
ຄ້າງຈາກປາເດັນທີື່ກ່ຽວພັນເຖິງການແບ່ງປັນນ ໍ້າ

ຂອງປະເທດສະມາຊິກ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ໃນລະດ ຝົນຈະບ ໍ່ຄ່ອຍມີບັນຫາ ກຽ່ວກັບການ
ແບ່ງປັນນ ໍ້າ ເພທະາລະດ ຝົນຈະມປີະລມິານນ ໍ້າຫລາຍ ແລະ ກະແສການໄຫລຂອງຍງັຄົງຮັກສາເກນ
ການໄຫລໃນລ ານ ໍ້າຫລກທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ການ ນ າໃຊ້ນ ໍ້າຢ ູ່ສາຂາຕ່າງໆຈະມີຜົນກະທບົໜ້ອຍຕ ໍ່ການ

ຂ້າມຊາຍແດນ. 
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ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕ ໍ່ການເຄືື່ອນຍ້າຍຂອງຕະກອນ, 

ການປະມົງ ແລະ ຂະບວນການນິເວດວິທະຍາຍງັເປັນຈຸດ

ໃຈກາງຕ ໍ່ການນ າໃຊ້ນ ໍ້າທີື່ສົມເຫດສົມຜົນໃນລະບົບ

ແມ່ນ ໍ້າຂອງ. ປະຈຸບັນພວກເຮາົຮ ້ແລ້ວວ່າຜົນກະທບົທີື່ 

ສ າຄັນຕ ໍ່ການປະມົງ ແລະ ການເຄືື່ອນຍ້າຍຕະກອນສາມາດເກີດ
ຂືັ້ນຈາກການພັດທະນາໃນແມ່ນ ໍ້າສາຂາ ພ້ອມໆກັບການເກັບ

ກັກນ ໍ້າໃນອາ່ງ ແລະ ການພັດທະນາ ພະລງັງານໄຟຟ້າຂະໜາດ

ໃຫຍ່ ໃນປະເທດຈີນ ແລະ ໃນສາຂາແມ່ນ ໍ້າ 

ໄດລ້ົບກວນລະບົບການໄຫ ຂອງນ ໍ້າ ແລະ ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ໄລຍະ

ເວລາ ແລະ ປະລມິານນ ໍ້າ ທີື່ໄຫລເຂົັ້າສ ່ ທະເລສາບ (Tonle 

Sap)ແລະລະບບົດິນທາມອືື່ນໆ. ຈາກນີັ້ໄດສົ້ັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການປະມົງ. ບົດລາຍງານສະພາບຂອງອາ່ງ

ປີ 2018  ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບອືື່ນໆ ຕ ໍ່ຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານລະບົບນິເວດວິທະຍາ ຊ ື່ງລວມ

ທັງ ການຫາປາ (ປະມົງ) ຫ າຍເກີນໄປ, ມົນລະພິດ, ການຂຸດຄົັ້ນດິນຊາຍ ແລະ ການຜ ນນ ໍ້າຈາກ

ຊົນລະປະທານ. 

ການເຕີບໂຕຂອງການພັດທະນາ ໄດ້ພົວພັນເຖິງການສະສົມຜົນຢູ່າງໄວວາໃນອ່າງແມ່ນ ກ າລງັກະຕຸ້ນ

ໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງໄປສ ່ບົດບາດ ຢູ່າງຕັັ້ງໜ້າຫ າຍຂືັ້ນ ສ າລັບ (ຄມສ). ນີັ້ຈະເຫັນ (ຄມສ) ຕິດຕາມ

ກວດກາຢູ່າງເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກບັລະບົບແມ່ນ ໍ້າ ສ້າງເປັນພືັ້ນຖານໃຫ ້ຄ າແນະນ າ ສ າລັບມາດຕະການ

ຄຸ້ມຄອງທີື່ຈະແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລງ້, ນ ໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການເຄືື່ອນຍ້າຍຂອງຕະກອນ. 

 

ບາງສິື່ງທີື່ຄວນໄດໃ້ສໃ່ຈ 
ສິື່ງສ າຄັນທີື່ຄວນເອາົໃຈໃສ່ມີດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

▪ ການປະເມີນການສະເໜີ ນ າໃຊ້ໃດໜ ື່ງ ແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ສະເໝີພາບ

ຫລືບ ໍ່ນັັ້ນ ແມ່ນມັນກາຍຂອບເຂດຂອງຂະບວນການທົບທວນທາງດ້ານເຕັກນິກ. 
▪ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ເພີັ້ມຄວາມຮັບຜິດຊອບເພືື່ອສ້າງຄວາມພະຍາຍາມ

ເພືື່ອຫລີກລ້ຽງ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ບ ນເທົາຜົນກະທບົທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ລະບບົ

ແມ່ນ ໍ້າຂອງ. ຂະບວນການທບົທວນແມ່ນມີເປົັ້າໝາຍ ກ ານົດມາດຕະການອອກ
ແບບແລະ ການວັດແທກການດ າເນີນງານຕ ໍ່ສິື່ງດ່ງກາ່ວ. 

▪ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມຈະຕົກລງົ "ຖະແຫ ງການ" ໃນຕອນທາ້ຍຂອງຂັັ້ນຕອນ
ການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜ້າ ເຊິື່ງຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດທີື່ຖ ກແຈ້ງການໃຫ້
ພະຍາຍາມປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆທີື່ ກ າຈັດ ຫ  ືຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງໄພ
ອັນຕະລາຍຂ້າມຊາຍແດນ.  

▪ ມາດຕະການເຫ ົັ່ານີັ້ສາມາດ ໝາຍເຖິງທັງໄລຍະອອກແບບຂັັ້ນສຸດທາ້ຍ, ການກ ໍ່ສ້າງ ຫ  ືໄລຍະ
ການດ າ ເນີນງານ. 

ຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ 
ແມ່ນຢ ູ່ພາຍໃຕ ້ສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງປີ 
1995, ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນໂດຍ 

ຄມສ ທຸກຂັັ້ນຕອນ. ເຊີື່ງມີຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອສົັ່ງເສີມການນ າໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທີື່
ເປັນທ າ ແລະ ຍຸດຕິທ າ ຈາກລະບົບ
ແມ່ນ ໍ້າຂອງ. 

     ຂ ັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືລ່ວງ
ໜ້າ ມີຈຸດປະສົງເພືື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນ
ເອກະພາບຕ ໍ່ຖະແຫ ງການຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ປະເທດແຈ້ງການໃຫ້ມີຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ມາດຕະການທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເຊິື່ງຫລີກ
ລ້ຽງ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ບ ນເທົາຜົນ
ກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນທີື່ອາດຈະ
ເກີດຂືັ້ນ.  
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▪ ມາດຕະການດ ັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງິນ. 

ຖ້າບ ໍ່ດັັ່ງນັັ້ນ, ມັນອາດມີຜົນຕ ໍ່ອ ານາດການຢັບຢັັ້ງຕ ໍ່ການພັດທະນາທີື່ແທ້ຈິງ. 
▪ ການແຈ້ງເຕືອນນ າໃຊ້ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ ໜ ື່ງໃນຊຼຸດຂອງແຜນການພັດທະນາທີື່ວາງໄວ.້ ສິື່ງ

ສ າຄັນແມ່ນຕ້ອງພິຈາລະນາຜົນກະທົບສະສົມຂອງທຸກໆ ໂຄງການທີື່ໄດ້ແຈ້ງແລະ ວາງແຜນ
ໄວ້.  

ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ຂອງການກວດກາທາງດ້ານວິຊາການແມ່ນ ເພືື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມເພີື່ມເຕີມ 

ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີື່ຈະເຮດັເພືື່ອຫລີກລຽ້ງ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ບ ນເທົາຜົນກະທົບທີື່ເປັນ

ອັນຕະລາຍ. 

ການປບັປງຸຂັັ້ນຕອນການປກຶສາຫາລກືອ່ນລວ່ງໜາ້ 
ຄມສ ພະຍາຍາມປັບປຸງຂະບວນການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜ້າ. ໃນຂະບວນການທີື່ຜ່ານມາແນວຄວາມຄດິ

ຂອງ "ຖະແຫ ງການ" ແລະ "ແຜນປະຕບິດັງານຮວ່ມກນັ" ຫ  ືຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ນີັ້ໄດ້

ຖືກແນະນ າ ເພືື່ອສົັ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງຕະຫ ອດຈົນຮອດການອອກແບບ, ການ

ປະຕິບັດການກ ໍ່ສ້າງຂອງ HPP. ໃນຂະບວນການ ໂຄງການ ຊະນະຄາມ, ມຄີວາມພະຍາຍາມຫ າຍ

ກວ່າເກົັ່າ ເຊີື່ງໄດ້ເຂົັ້າໄປໃນການສະເໜີ ຮ່າງ ທ າອິດຂອງ TRR, ໃຫ້ເວລາການສົນທະນາ ແລະ ຂ ໍ້

ຕົກລົງຫ າຍມາດຕະການທີື່ຈະລວມເອົາເຂົັ້າໃນ "ຖະແຫ ງການ".   
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ແມນ່ ໍ້າຂອງຕອນລຸມ່, 

ສະແດງໃຫເ້ຫນັເສັັ້ນທາງ
ການເຄືື່ອນຍາ້ຍປາທີື່ສ າຄນັ, 

ແມນ່ ໍ້າຂອງ ແລະ

ພ ັ້ນທີື່ວາ່ງໄຂ ່ໃນ

ແມນ່ ໍ້າສາຂາ ແລະ ເຂດ

ພາກເໜອື ຂອງລາວ. 
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ໄລຍະເວລາ ຂອງຂ ັ້ນຕອນການປກຶສາຫາຫ  ລວ່ງໜາ້  
ເນືື່ອງຈາກມີສິື່ງທ້າທາຍຂອງການຈ າກັດ ການໄປມາ ສາເຫດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID, ຄມສ 

ໄດ້ຕົກລົງວ່າຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການປຶກສາຫາລລື່ວງໜ້າ ສ າລ ບ ໂຄງການ ຊະນະຄາມ ສາມາດມີ

ການດັດປັບຊ່ວງເວລາ, ແລະ ໃນກອງປະຊຼຸມແຕ່ລະຄັັ້ງຂອງກ ມ່ຄະນະກ າມະການຮ່ວມເຮັດວຽກ  ສາມາດ

ກ ານົດວັນທທີີື່ຈະດ າເນີນກິດຈະກ າສ າຄັນຖັດໄປໄດ້. ນີັ້ແມ່ນເພືື່ອໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງເຕັມສ່ວນຈາກ

ຫລາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະດ າເນີນຂະບວນການ. 

ຂະບວນການນີັ້ສາມາດຕ ໍ່ຍືດໄດ້ໂດຍການຕົກລງົໃນຄະນະກ າມະການຮ່ວມ. ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນ

ລະດັບສາກົນ, ນີັ້ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຖ້າວາ່ ຄມສ ປະສົບກບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກສະເພາະໃນການດ າ 

ເນີນການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ, ຫ  ືຖ້າຂາດຂ ໍ້ມ ນໃໝ່ ຫລື ຂ ໍ້ມ ນທີື່ສ າຄັນມາຊາ້ໃນຂໄລຍະເລີື່ມ

ຕົັ້ນ. 

ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນ າຈາກ ກ ່ມຄະນະກ າມະການຮ່ວມເຮ ດວຽກ (JCWG) ກຽ່ວກັບ PNPCA, ເລຂາ

ຄະນະກ າມະການ ຄມສ ໄດ້ແຕ່ງຕັັ້ງກຸ່ມຊ່ຽວຊານ ຈ ານວນໜ ື່ງ, ປະກອບດ້ວຍຊ່ຽວຊານລະດັບຊາດ ແລະ 

ສາກົນ, ເພືື່ອປະເມີນເອກະສານທີື່ສົັ່ງມາ. 

ຄາດໝາຍບນັລທຸີື່ສ າຄ ນສ າລ ບ ຜ ມ້ສີວ່ນຮວ່ມທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ 
▪ ສະຫລຸບສ ງລວມຂອງ ບົດລາຍງານການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການນີັ້ ແມ່ນອີງໃສ່ຮ່າງທ າ

ອິດໃນ ວັນທ ີ21 ກນັຍາ 2020. 

▪ ການຈັດປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດຮອບທີ 1 ດ າເນີນການໃນ ເດອືນ 

ຕລຸາ - ທນັວາ 2020, ແລະ ຮອບທີ 2 ໃນ ເດອືນມງັກອນ - ກມຸພາ 2020, ຫ ງັຈາກຮາ່ງ 

TRR ຄ ັ້ງທ ີ2 ສ າເລັດແລ້ວ. ຮອບທີ 3 ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນ ເດອືນມນີາ 2021. 

▪ ການຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລກືບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລະດັບພາກພືັ້ນຄັັ້ງທີ 1 ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນ

ໄວ້ໃນວັນທີ 24 ພະຈກິ 2020 ແລະ ຄັັ້ງທີ 2 ໃນເດອືນມນີາ - ເມສາ 2021.  

ຂະບວນການປຶກສາຫາຫ  ລ ່ວງໜ້າ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟ້ານ  ໍ້າຕ ົກ ຊະນະຄາມ  

ການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ເລືັ້ອຍໆ ແລະ ໂປູ່ງໃສ
ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນກຸນແຈໃນການ
ປັບ ປຸງຜົນຂອງ 
ຂ ັ້ນຕອນການປຶກສາ
ຫາລືລ່ວງ ໜ້າ. 
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▪ TRR ສ ດທ້າຍ ແລະ ຮ່າງຖະແຫ ງການໄດ້ຖືກວາງແຜນທີື່ຈະຍືື່ນສະເໜີຕ ໍ່ ກອງປະຊຼຸມຄະນະ

ກ າມະການຮ່ວມໃນວັນທີ 18 ພ ດສະພາ 2021. 

ການແຈງ້ໃຫຊ້າບໃນຂ ັ້ນຕອນຄວາມເປນັໄປໄດ ້ 
ໂຄງການ ພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນຜ່ານຫ າຍໄລຍະ. ເຊີື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ພັດທະນາສາມາດ

ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສະເໜີໂຄງການກ່ອນຈະມີການກ ານົດຊັບພະຍາກອນເພີື່ມເຕີມ 

ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດ ກ ານົດຄວາມຕ້ອງການໃນການອອກແບບສະເພາະກອ່ນທີື່ຈະ

ສ າເລັດການອອກແບບສ ດທ້າຍ. ຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບການອອກແບບຂອງ ຄມສ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ີການ

ຍືື່ນ ການປກຶສາລ່ວງໜ້າ ໃນຂັັ້ນຕອນຄວາມເປັນໄປໄດ້. ໃນຈຸດນີັ້ການພັດທະນາຂອງໂຄງການ ກ າລັງ

ດ າເນີນຢ ູ່ ແລະ ການປູ່ຽນແປງບາງຢູ່າງອາດຈະມກີານວາງແຜນໄວແ້ລ້ວໂດຍນັກພັດທະນາ.  
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ມັນມີທງັຂ ໍ້ໄດ້ປຽບ ແລະ ຂ ໍ້ເສຍປຽບໃນເລືື່ອງນີັ້. ມັນໝາຍຄວາມວາ່ຂັັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືລ່ວງ 

ໜ້າ ສາມາດມອີິດທິພົນຕ ໍ່ການອອກແບບ ແລະ ການດ າເນີນງານສຸດທ້າຍຂອງ ໂຄງການ ຊະນະຄາມ. 

ລ ດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຜ ້ພັດທະນາຍັງສາມາດຕັດສິນໃຈກ່ອນໜ້ານີັ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້

ທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການໂດຍອີງໃສ່ປັດໄຈ ນ າເຂົັ້າຈາກ ຄມສ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການແຈ້ງ

ໃຫ້ຊາບ ໃນຂັັ້ນຕອນຄວາມເປັນໄປໄດອ້າດຈະໝາຍຄວາມວາ່ບ ໍ່ມຂີ ໍ້ມ ນພຽງພ ທີື່ຈະດ າເນີນການ

ທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການທີື່ສົມບ ນແບບ ແລະ ການສະແດງຜົນທາງລບົທີື່ບ ໍ່ຈ າເປັນຂອງໂຄງການທີື່
ສະເໜີມາກ ໍ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ. 

ຂ ັ້ນຕອນການປກຶສາຫາລ ລວ່ງໜາ້-ຫ  ງ  

ເພືື່ອແກ້ໄຂບາງຂ ໍ້ບົກຜ່ອງດັັ່ງກາ່ວໄລຍະການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜ້າ ຈະຖືກວາງແຜນໄວ້. ສິື່ງນີັ້ແມ່ນແນ່

ໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ, ຜ ້ພັດທະນາ ແລະ ຄມສ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາ

ປະເທດສະມາຊິກໃນໄລຍະການອອກແບບ, ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການດ າເນີນງານຂັັ້ນສຸດທ້າຍ. ຈຸດປະ 

ສົງແມ່ນເພືື່ອປັບປຸງມາດຕະການຕ່າງໆ ເພືື່ອຫລີກລ້ຽງ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ບ ນເທາົຜົນກະທົບທີື່ເປັນ

ອັນຕະລາຍໃດໆ ໂດຍການພິຈາລະນາຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິສະວະກ າ ແລະ ການເງິນຂອງພວກ

ເຂົາ. 

ໃນທີື່ສຸດ, ຫວງັວ່າ, ມາດຕະການປະຕິບັດງານ, ຕົວຢູ່າງການປະຕິບດັການໄຫ ຂອງຕະກອນ, ສາມາດ

ຕົກລົງກັນໄດ້ເຊິື່ງຈະກາຍເປັນສ່ວນໜ ື່ງ ຂອງ ລະບຽບການຕດິຕາມການນ າໃຊນ້ ໍ້າ

(PWUM) ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາຈະຖືກລາຍງານ

ໃນກອງປະຊຼຸມ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ຂອງ ຄມສ ຢູ່າງປົກກະຕິ. ນີັ້

ແມ່ນສິື່ງທີື່ສ າ ຄັນໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດການເຊືື່ອມໂຍງຂອງ 

HPPs ທີື່ສ າຄັນທັງໝົດໃນສາຍນ ໍ້າ. ສິື່ງນີັ້ຮ່ວມກັບ ການຕດິຕາມ

ກວດກາສິື່ງແວດ ລອ້ມຮວ່ມກ ນ (JEM) ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ຄມສ ຢ ູ່

ໃນຕ າແໜ່ງ ທີື່ດີກວ່າເພືື່ອແນະນ າໃຫ້ມີການດ າເນີນງານໃນການຄຸມ້ຄອງແບບປບັຕົວ 
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ທີື່ຕ ັ້ງໂຄງການ 
ໂຄງການເຂືື່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ຊະນະຄາມ ແມ່ນໂຄງການທີຢ ູ່ສາຍນ ໍ້າຕອນລຸ່ມທີື່ສຸດຂອງ 5 HPP 

ແລະ ຢ ູ່ຫ່າງຈາກ ສປປ ລາວ - ຊາຍແດນໄທພຽງແຕ່ 1.5 - 2 ກມ. ນີັ້ແມ່ນສິື່ງທີື່ສ າຄັນສ າລັບ

ທ່າແຮງ ສ າລັບຜົນກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ. 

ມັນຕັັ້ງຢ ູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນປະມານ 155 ກມ ແລະ 1,737 ກມຈ າກທະເລ. ມັນຕັັ້ງ

ຢ ູ່ຕົັ້ນນ ໍ້າ ຂອງເມືອງຊຽງຄານປະມານ 20 ກມ, ເປັນສ ນກາງປະຊາກອນທີື່ໃຫຍ່ໃນ ປະເທດໄທ. 

ແມ່ນ ໍ້າທງັສອງຝງັ ສປປ ລາວ ແລະ ຝັງປະເທດໄທ ແມ່ນມປີະຊາກອນຢ ູ່ ປະມານ 50 ກິໂລແມັດໃນ 

ເຂດລຸ່ມນ ໍ້າ. 

ຜ ້ພັດທະນາໂຄງການແມ່ນ ບ ລິສັດໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ຊະນະຄາມ Datang (ລາວ). ການກ ໍ່ສ້າງໄດມ້ີການ

ວາງແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນເລີື່ມຕົັ້ນໃນປ ີ2020. ສະຖານີໄຟຟ້າຄາດວ່າຈະເລີື່ມປະຕິບັດງານໃນປີ 2028, ແຕ່

ວ່າຈະຊັກຊ້າຍອ້ນວ່າການກ ໍ່ສ້າງຍງັບ ໍ່ທັນໄດ້ເລີື່ມຕົັ້ນເທືື່ອ. 

ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າດັັ່ງກາ່ວຈະມ ີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 684 MW, ມີ 12 ກ ງຫັນ (ເຄືື່ອງປັັ່ນໄຟ), ແຕ່ລະ

ເຄືື່ອງຜະລິດ 57 MW. ໂຄງການດັັ່ງກ່າວຕົັ້ນຕ ແມ່ນເພືື່ອຜະລິດ

ພະລັງງານເພືື່ອການສົັ່ງອອກ ແລະ ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ. 

ໂຄງສາ້ງ ວສິະວະກອນຫ  ກ 
ພ  ັ້ນທ ີ ື່ ເຂດສະເໜີສ ້າງເຂ  ື່ອນ  

ຜ ້ພັດທະນາໄດ້ພິຈາລະນາສະຖານທີື່ສ້າງເຂືື່ອນໄຟຟ້າຫ າຍແຫ່ງ. ຄັັ້ງທ າອິດ

ແມ່ນຢ ູ່ກິໂລແມັດ 1772, ແຕ່ຫ ງັຈາກມີການສ ກສາທີື່ດີທີື່ສຸດທີື່ສ າເລ ດໂດຍ 

ສປປ ລາວ, ມັນໄດ້ຖືກຍາ້ຍໄປທາງປາຍນ ໍ້າ

ປະມານ 35 ກມ. ມີການພິຈາລະນາ ສະຖານ 

ແຫ່ງໜ ື່ງ ຢ ູ່ຕົັ້ນນ ໍ້າ, ປະມານ 3,1 ກມ, ແຕ່ບ ໍ່ 

ຖ ກນ າໃຊ.້ໃນທີື່ສຸດ, ມີການພິຈາລະນາບາງສະ 

ຖານທີື່ ຢ ູ່ຕົັ້ນນ ໍ້າປະມານ 280 ມ ຫ່າງຈາກ ສະ 

ຖານທີື່ປະຈ ບ ນ ແຕ່ພົບວ່າບ ໍ່ເໝາະສົມ. ດ ັ່ງນ ັ້ນ, 

ຕ າແໜ່ງ ທີື່ສອດຄ່ອງຂອງ ໂຄງການໄຟຟ້າ ຊະ 

ນະຄາມ ໄດ້ຖ ກປັບປ ງໃໝ່ໂດຍ ອີງໃສ່ທ່າແຮງ

ຂອງຄວາມສາມາດດ້ານພະລ ງງານໄຟຟ້າ ສາຍ 

ລັກສະນະຕົັ້ນຕ ຂອງ (SNHPP) 

SNHPP ມີຄວາມສ ງ
ພຽງແຕ່ປະມານ 1.500 
ແມັດ ຈາກຈຸດທີື່ແມ່ນ ໍ້າ
ຂອງເປັນເຂດຊາຍແດນ
ລະຫວ່າງ ລາວ - ໄທ 
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ນ ໍ້າ ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຕ ມ ຮ ບແບບ, ແລະ ຜົນກະທົບຂອງທ້ອງຖິື່ນຕ ໍ່ກ ່ມບາ້ນທີື່ຈະ

ຖືກນ ໍ້າຖ້ວມ. 

 

 

ໂຄງການແບບຝູ່າຍນ  ໍ້ າລ ົ ັ້ນ? 
ມີຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນບາງຢູ່າງທີື່ວ່າ ໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ຊະນະຄາມ ຈະຖືກດ າເນີນງານເປັນໂຄງການ

ແບບຝູ່າຍນ ໍ້າລົັ້ນ. ສິື່ງນີັ້ແມ່ນສິື່ງທີື່ສ າຄັນທີື່ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຍ້ອນວ່າມັນຈະມີອິດທິພົນທີື່

ມີຜົນກະທົບຢູ່າງໄວວາຕ ໍ່ຜົນກະທບົໃນທັນທີຕ ໍ່ແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸມ່ຂອງໂຄງການ. 

ກົດລະບຽບການປະຕິບັດງານ 
ລະດັບອາ່ງນ ໍ້າຂອງ (SNHPP) ປົກກະຕິແມ່ນຢ ູ່ລະຫວາ່ງ 220 - 219 masl, ເມືື່ອການໄຫ ຂອງນ ໍ້າ

ເຂົັ້າສ ່ອ່າງສ ງກ່ວາຄວາມສາມາດຂອງກງັຫັນ (5,801 ແມັດກອ້ນ / ວິນາທີ), ປະຕ ນ ໍ້າຈະເປີດຂືັ້ນຢູ່າງ

ຕ ໍ່ເນືື່ອງເພືື່ອປູ່ອຍນ ໍ້າເກີນອອກ, ເຊິື່ງຈະເກີດຂືັ້ນ ປະມານ 23% ຂອງເວລາ, ອາດຈະເປັນປີຕ ໍ່ປ ີ

ເມືື່ອປະລິມານນ ໍ້າໜ້ອຍ ກວາ່ 11,000 ແມັດກອ້ນ / ວິນາທີ, ປະຕ ນ ໍ້າທງັໝົດ 5 ປະຕ ຖືກເປີດຢ ູ່

ເບືັ້ອງຂວາກອ່ນ, ນັັ້ນແມ່ນ≈ 6% ຂອງເວລາ. ເຫ ົັ່ານີັ້ແມ່ນຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າເໝາະສ າລບັການປູ່ອຍຂີັ້ຕົມ 

(ຕະກອນ). ປະຕ ນ ໍ້າເບືັ້ອງຊ້າຍຈະເປີດໃຊ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ເລີື່ມຕົັ້ນຈາກ 15,400 ແມັດ

ກ້ອນ / ວິນາທີ, ນັັ້ນແມ່ນ 1% ຂອງເວລາ ແລະ ອາດຈະບ ໍ່ແມ່ນທກຸໆປີ. 

ໃນປະລມິານຂາເຂົັ້າຫ າຍກ່ວາ 17,800 ແມັດກອ້ນ / ວິນາທີ (ຕົວຢູ່າງນ ໍ້າຖ້ວມ 3 ປີຫ ື <1% ຂອງ

ເວລາ), ປະຕ ນ ໍ້າທັງໝົດ 10 ແຫ່ງຈະຖືກເປີດ ແລະ ລະດັບອາ່ງນ ໍ້າຈະຫ ຼຸດລົງ. ສິື່ງນີັ້ຈະຖືກລິເລີື່ມເມືື່ອ

ມີການກວດພົບນ ໍ້າຖ້ວມຢ ູ່ຕອນເທິງເພືື່ອເຮັດໃຫ້ມລີະດັບການໄຫ ເຂົັ້າຂອງລະດັບສ ງ ແລະ ລະດັບນ ໍ້າ. 

ໃນເວລາທີື່ທ ໍ່ລະດັບນ ໍ້າບ ໍ່ຮອດ 4 ແມ ດ, ທຸກໜ່ວຍກງັຫັນໄດ້ປິດ ແລະ ທຸກປະຕ ເປີດສ າລັບການ

ລະບາຍນ ໍ້າ ແລະ ການລ້າງຊາຍ. ການລະບາຍນ ໍ້າຂອງອາ່ງເກັບນ ໍ້າ ໂດຍປະຕ ຮົັ້ວນ ໍ້າທັງໝົດທີື່ເປີດໃຫ້

ບ ລິການເຕັມເວລາພຽງ 1% ຂອງເວລາໃນໄລຍະຍາວ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຜ ້ປະກອບການຈະ

ລ້າງຕະກອນເປັນເວລາຫ້າຫາເຈັດມືັ້ທຸກໆປີໃນຕົັ້ນເດືອນກັນຍາ. ກດົລະບຽບເຫ ົັ່ານີັ້ຄວນໄດ້ຮັບການ

ກວດກາຄືນເປັນສ່ວນໜ ື່ງ ຂອງກດົລະບຽບການປະຕິບັດການປກົກະຕິຂອງ ເຂ ື່ອນແບບຂ ນໄດ ເພືື່ອ

ປັບປງຸປະສິດທິພາບການໄຫ ຂອງຕະກອນ. 

ການປະຕິບັດການກັບລັອກການເດີນເຮືອແມ່ນຖືກໂຈະໃນເວລາທີື່ການໄຫ ເຂົັ້າຂອງປະລິມານຫ າຍ

ກວ່າການລະບາຍນ ໍ້າຖ້ວມສ ງສຸດ 3 ປີຢ ູ່ທີື່ 17,800 ແມັດກ້ອນ / ວິນາທ,ີ ເຊິື່ງເກີດຂືັ້ນໜ້ອຍ ກວາ່ 

1% ຂອງເວລາ. 
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ຄວາມເປນັມາ  

ຂ  ັ້ນຕອນການທ ົບທວນ  

ການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ ໄດ້ຖືກດ າເນີນໂດຍທມີງານຊ່ຽວຊານ 07 ທີມ ກວມເອົາ ອທຸົກກະ 

ສາດ ແລະ ໄຮໂດ ລິກ, ການຂົນສົັ່ງຕະກອນ, ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ແລະ ລະບົບນິເວດວິທະຍາທາງນ ໍ້າ, ທາງ 

ຜ່ານຂອງປາ ແລະ ການປະມງົ, ຄວາມປອດໄພຂອງເຂືື່ອນ, ການເດີນເຮ ອ ແລະ ບັນຫາເສດຖະກິດ - 

ສັງຄົມ. ທມີງານເຫ ົັ່ານີັ້ເປັນສ່ວນໜ ື່ງ ຂອງ ຄມສ ເຊີື່ງເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນ າ ຂອງ ຄະນະເຮ ດ 

ວຽກ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ສ າລັບ  (PNPCA), ເຊິື່ງເປັນຜ ້ລາຍງານຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ. 

ການທົບທວນແມ່ນອີງໃສ່ເອກະສານທີື່ສະເໜີ ໂດຍຄະນະກ າມະການແມ່ນ ໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ 

(LNMC). 

 ເບ  ັ້ອງຫ   ງການທ ົບທວນ   

ຂ ັ້ນຕອນການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ ແມ່ນໄດປ້ະເມີນ

ເອກະສານທີື່ສະໜອງໃຫ້ ຕ ໍ່ກບັການປະຕິບັດ

ທີື່ດີໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິື່ງແວດລ້ອມແລະ ສັງຄມົ ແລະ ການປະເມີນຜົນ

ກະທົບແບບສະສົມ. ສິື່ງນີັ້ໝາຍຄວາມວາ່ນັກ

ພັດທະ ນາຄວນສ້າງພືັ້ນຖານ “ກອ່ນ

ໂຄງການ” ທີື່ສົມບ ນ ຕ ໍ່ກ ບການ

ປູ່ຽນແປງຍ້ອນວາ່ໂຄງການສາມາດ
ວັດແທກໄດ້. 

ພວກເຂົາຄວນກ ານົດການປູ່ຽນແປງ ທາ່ແຮງ1 ທີື່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ, ແລະ ຫ ັງຈາກນັັ້ນກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ

ຕິດຕາມກວດກາທີື່ສົມບ ນແບບທີື່ໄດ້ຮັບທ ນທີື່ດີເພືື່ອຕິດຕາມການປູ່ຽນແປງໃດໆ ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ 
ແລະ ການດ າເນີນງານ. ສິື່ງເຫ ົັ່ານີັ້ຄວນຖືກອອກແບບມາເພືື່ອຊອກຫາຜົນກະທົບຕ່າງໆໃຫ້ທັນເວລາເພືື່ອ
ສະໜັບສະໜ ນ ການຈັດການທີື່ສາມາດປັບຕົວໄດ້. 

ເນືື່ອງຈາກວາ່ຜົນກະທົບອາດຈະເກີດຂືັ້ນຍ້ອນໂຄງການອືື່ນໆ, ມັນກ ໍ່ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດຂອງນັກພັດທະນາ

ໃນການກ ານົດຜົນກະທົບທີື່ສະສົມຂອງໂຄງການໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໃນບັນ 

ດາລະບົບຂ້າມຊາຍແດນທີື່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ ຈາກຂ ໍ້ຕົກລງົການຮ່ວມມື, ນັກພັດທະນາກ ໍ່ຄວນ

ພະຍາຍາມໃນການດ າເນີນງານຮວ່ມກັນເຊິື່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫ າຍກວາ່ເກົັ່າ ແລະ ຮ່ວມກັນ. 

ບົດລາຍງານການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການສະບັບຫຍ ໍ້  
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1ທ່າແຮງ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜົນກະທົບບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງພິສ ດໃນ EIA, ແຕ່ວ່າ ມັນກ ໍ່ແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້. 

ການທົບທວນຄືນ: 

▪ ສະໜັບສະໜ ນ ສປປ ລາວໃນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

▪ ສະໜັບສະໜ ນ ນັກພັດທະນາດ້ວຍການອອກແບບຂອງໂຄງການ, ແລະ 

▪ ສະໜອງ ຂ ໍ້ມ ນທີື່ພວກເຂົາຕ້ອງການເພືື່ອຕົກລງົເຫັນດີກັບ "ຖະແຫ ງການ" ໃຫຄ້ະນະກ າມະ 
ການຮ່ວມ ຄມສ. 

ຈຸດປະສົງສ າລັບການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ: 

▪ ການຫລກີລຽ້ງ ໝາຍຄວາມວາ່ມາດຕະການ, ຖ້າຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັ, ຈະຮັບປະກັນວາ່ຜົນກະທົບທີື່

ເປັນອັນຕະລາຍທີື່ຍງັເຫ ືອ ຈະບ ໍ່ມເີລີຍ. 

▪ ການຫ ຼຸດຜອ່ນ ໝາຍເຖິງມາດຕະການ, ຖາ້ປະຕິບັດ, ຈະຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຫ ື

ຄວາມສ່ຽງຂອງຜົນກະທົບທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ, ພ ສົມຄວນ, ແລະ 

▪ ການບ ນເທາົ ໝາຍຄວາມວ່າມາດຕະການດັັ່ງກ່າວ, ຖາ້ປະຕິບັດໄດ້, ຈະຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີື່ເປັນ

ອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຜ ້ຊົມໃຊ້ອືື່ນໆ ຂອງລະບົບແມ່ນ ໍ້າຂອງ.  

ຄ າເຫັນທົັ່ວໄປ  

 ຂ ໍ້ມ ນທີື່ນ າໃຊ້ແມ່ນມອີາຍຸ 10 ປ ີຫ  ືສ ງກວາ່ນັັ້ນ, ເຊິື່ງສົັ່ງຜົນກະທບົຕ ໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງມັນ. ສິື່ງນີັ້

ເຮັດໃຫ້ຮ ບພາບທີື່ງ່ຽງອອກ ຂອງສະຖານະການພືັ້ນຖານ, ລວມທງັການຄາດຄະເນຂອງການປູ່ຽນແປງ

ທີື່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນໃນໄລຍະການດ າເນີນງານ. 

ໃນກ ລະນີທີື່ຫ າຍທີື່ສຸດ, ວທິີການເກັບຕົວຢູ່າງ, ສະຖານທີື່, ແບບຈ າລອງ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ QA / QC 

ບ ໍ່ໄດ້ຖືກອະທິບາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີື່ຈະປະເມີນຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖືຂອງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ. ການ 

ຈ າລອງຈ ານວນຈ າກັດຂອງຕົວຢູ່າງ, ບາງຄັັ້ງບ ໍ່ກວມເອົາຮອບວຽນປະຈ າປີເຕັມກ ໍ່ຈະບິດເບືອນຜົນໄດ້

ຮັບ. ຍງັມີຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງເອກະສານ, ເຮັດໃຫ້ການກວດກາມີຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກ. 

ພາກສ່ວນຕ ໍ່ໄປນີັ້ແມ່ນການສະຫ ຼຸບຜົນການຄົັ້ນພົບຕົັ້ນຕ ຂອງບົດລາຍງານການທົບທວນທາງດ້ານວຊິາ

ການ. 
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ອທຸກົກະສາດ ແລະ ໄຮໂດ ລກິ 

ເປ ັນຫຍ  ງອຸທົກກະສາດ  ແລະ  ໄຮໂດ ລິກຈ  ື່ ງມ ີຄວາມສ  າຄ  ນ? 

ອຸທົກກະສາດ ແລະ ໄຮໂດ ລກິ2 ຂອງ SNHPP ກ ານົດການອອກແບບທີື່     

ເໝາະສົມທີື່ສຸດ ສ າລັບທງັການຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກນິກຂອງມາດຕະການຕ່າງໆ ເພືື່ອ
ຫລີກລຽ້ງ, ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການບ ນເທາົຜົນກະທົບທີື່ເປັນ

ອັນຕະລາຍໃດໆ 
2“ອຸທົກກະສາດ” ແມ່ນຈ ານວນ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງນ ໍ້າ (ບ ລິມາດ) ທີື່ໄປຮອດໂຄງການຈາກຕອນ                      

ເທິງຂອງເຂືື່ອນໄຟຟ້າ, ລະດ ຝົນ ແລະ ຂະບວນການໄຫ ຂອງນ ໍ້າ, ແລະ ເພາະສະນັັ້ນສິື່ງທີື່ມີຢ ູ່ ສ າລັບການຜະລິດພະລັງງານ, 
ທາງເດີນປາ, ການເດີນເຮືອ ແລະ ການໄຫ ຂອງຕະກອນ. 

“ໄຮໂດ ລິກ” ແມ່ນຄວາມເລິກຂອງນ ໍ້າ, ຄວາມໄວ, ຄວາມພ ນພວນ, ການຖ່າຍໂອນຄືັ້ນນ ໍ້າຖ້ວມ, ແລະ ຄຸນລັກສະນະອືື່ນໆ 
ຂອງກະແສໃນແມ່ນ ໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນ ໍ້າ 

 ຂ  ໍ້ມ  ນອຸທົກກະສາດ  ແລະ  ການພະຍາກອນ  

ນັກພັດທະນາ ໄດ້ຄິດໄລ່ບັນທ ກການໄຫ ເຂົັ້າທີື່ສະຖານທີື່ (SNHPP) ໂດຍໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກແຂວງ ຫ ວງພະບາງ 

ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ສິື່ງດັັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງກະແສນ ໍ້າລາຍວັນ ສ າລບັປີ 1923 ຫາປີ 2012 ທີື່ສະຖານທີື່ສ້າງ

ເຂືື່ອນ. ບັນທ ກທີື່ຖືກຄິດໄລ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍການລວມເອົາປະລິມານນ ໍ້າຝົນທີື່ຖືກບັນທ ກ ແລະ 

ໄຫ ມາຈາກບ ລິເວນໃກ້ຄຽງ. ນັກພັດທະນາໄດ້ລິເລີື່ມຕິດຕາມຢ ູ່ສະຖານທີື່ໂຄງການ, ແລະ ຂ ໍ້ມ ນເຫ ົັ່ານີັ້ຄວນ

ຖືກນ າໃຊ້ເພືື່ອປບັປງຸການພະຍາກອນ ຂອງກະແສນ ໍ້າໃນອະນາຄົດ. ຜົນກະທົບຂອງເຂືື່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກຈາກ 

ສາຂາ ແລະ ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດບ ໍ່ໄດ້ລວມເຂົັ້າໃນການພະຍາກອນຂອງອທຸົກກະສາດໃນອະນາຄົດ. 

ປະຈຸບັນນີັ້ແມ່ນການປະຕິບັດມາດຕະຖານ, ໃນຂະນະທີື່ການສ ກສາຂອງ ຄມສ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຂືື່ອນ

ໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກຈາກ ສາຂາ ມີອິດທພົິນຕ ໍ່ກະແສນ ໍ້າຫລັກ. ກະແສນ ໍ້າໃນລະດ ແລ້ງທີື່ສ ງຂືັ້ນເນ ື່ອງຈາກ ກະແສ

ໄຟຟ້າພະລ ງງານນ ໍ້າຈາກສາຂາຢ ູ່ຕົັ້ນນ ໍ້າ ຈະຊ່ວຍເພີື່ມຜົນຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທງັໝົດ. ສະພາບການໄຫ 

ຂອງນ ໍ້າຂອງ ຄມສ ໃນປີ 2030 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກ່ອນທີື່ຄວາມສາມາດ ຂອງກ ງຫ ນໃນການຜະລດິທີື່ 

(SNHPP) ໄດ້ບັນລຸເຖິງ 77%, ເວລາໄຫ ແມ່ນສ ງກວາ່ ແລະ ສະນັັ້ນ, ມີກ າລງັການຜະລິດເພີື່ມຂືັ້ນເມືື່ອ

ທຽບກັບໄລຍະເວລາການພັດທະນາກ່ອນເຂືື່ອນ ໄລຍະ3 (1985-2008).  

ນັກພັດທະນາໄດ້ສະເໜີ ລະບົບການຄາດຄະເນການໄຫ ເຂົັ້າກ່ອນທີື່ຈະເລີື່ມການກ ໍ່ສ້າງ. ແຕ່ສ່ວນໜ ື່ງ ແມ່ນຂືັ້ນ

ກັບເຄືື່ອງວັດແທກສາຍນ ໍ້າຂອງ ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ເຊິື່ງປະຈຸບັນໄດ້ຈົມນ ໍ້າຈາກການເກັບຮັກສາເຂືື່ອນ ໄຊຍະ 

ບ ລີ ແລ້ວ. ຄວນແນະນ າ ໃຫ້ຜ ້ພັດທະນາເຊືື່ອມໂຍງກບັລະບບົການຄາດຄະເນກະແສ ໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ໄຊຍະບ ລີ 

ແລະ ຫ ວງພະບາງ ເພືື່ອໃຫ້ເວລານ າພາຍາວນານ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ກົດລະບຽບການດ າເນີນງານຂອງ 

ເຂ ື່ອນ ໄຟຟ້າ ແບບຂ ນໄດ ຢ ູ່ພາກເໜືອລາວທີື່ກ າລັງພັດທະນາໃນປດັຈຸບັນຄາດວ່າຈະແກ້ໄຂບັນຫາເຫ ົັ່ານີັ້. 

ອຸທົກກະສາດໃນອະນາຄົດ ກ ານົດວ່າພະລັງງານ
ສາມາດຜະລິດໄດ້ຫ າຍປານໃດ ແລະດ້ວຍເຫດ
ນີັ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມາດຕະການເພືື່ອ

ຈ າກັດຜົນກະທົບທາງລົບ. 
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ການອອກແບບ  ແລະ  ຄວາມຖ ີ  ນ  ໍ້ າຖ ້ວມ   

ຄວາມຖີື່ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງໄພນ ໍ້າຖ້ວມໃນອະນາຄົດທີື່ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນມີຄວາມ ສ າຄັນຕ ໍ່ການອອກ

ແບບຂອງ HPP, ເພາະວາ່ມັນຕ້ອງສາມາດຢ ູ່ລອດຈາກໄພນ ໍ້າຖ້ວມໃນອະນາຄົດ. ນ ໍ້າຖ້ວມໃນການ

ອອກແບບທີື່ນັກພັດທະນາໄດ້ ນ າ ໃຊ້ແມ່ນການອະນຸລັກແລະຄວນຍອມຮັບໄດ້ ສ າລັບຈຸດປະສົງອອກ

ແບບ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໃນໄລຍະຊົັ່ວຄາວ, ສປປລາວໄດປ້ະກາດໃຊ້ມາດຕະຖານ (LEPTS 

2018) ຂອງຕົນ. ສິື່ງເຫ ົັ່ານີັ້ບງັຄບັໃຊ້ມາດຕະຖານການອອກແບບທີື່ເຂັັ້ມງວດກວ່າເຊິື່ງຕອນນີັ້ຕ້ອງໄດ້

ຮັບຮອງເອາົໃນການອອກແບບ. 

 

 

 

3ການຄິດໄລ່ເຫ ົັ່ານີັ້ລວມມີ HPP ຂອງ Lancang, ສາຂາ HPP, ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

ເຄືື່ອງມືການສ ້າງແບບຈ າລອງ  ສ າລັບການປະເມີນຜົນ  

ມີການນ າໃຊເ້ຄືື່ອງມືການສ້າງແບບຈ າລອງຫລາຍເຄືື່ອງ ເພືື່ອສະໜັບສະ  

ໜ ນການອອກແບບລະດັບຄວາມເປັນໄປໄດ້. ຂ ໍ້ມ ນ ທີື່ຈ າກັດກຽ່ວກັບ

ແບບຈ າລອງ ແລະ ການວັດແທກ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໃນຂ ັ້ນຕອນນີັ້.  

ແບບຈ າລອງທາງກາຍະພາບ ສ າລບັ (SNHPP) ໄດ້ຖືກນ າໃຊ້ເພືື່ອສະໜັບສະໜ 

ນ ການອອກແບບ, ເຖິງແມ່ນວາ່ ມັນໄດ້ຖືກແນະນ າໃຫ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ 

ແບບຈ າລອງທາງກາຍະພາບ ຖ ກນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປັບປຸງຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບ

ລະບົບໄຮໂດ ລິກທີື່ຢ ູ່ໃກປ້ະຕ ຮ່ອງນ ໍ້າ. 

 (SNHPP) ແມ່ນຕັັ້ງຢ ູ່ທາງໂຄງ້ ຂອງແມ່ນ ໍ້າ ແລະ ສິື່ງນີັ້ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ ແລວທາງການໄຫລ

ຂອງນ ໍ້າເຂົັ້າ ແລະ ຜ່ານປະຕ ນ ໍ້າ. 

ການຂນົສົັ່ງຕະກອນ ແລະ ສນັຖານວທິະຍາຂອງແມນ່ ໍ້າ 
ເປັນຫຍັງການຂົນສົັ່ງຕະກອນຈ ື່ງມີຄວາມສ າຄັນ? 

ການຂົນສົັ່ງຕະກອນຕອນລຸມ່ທ ງແບບລະອຽດ ແລະ ແບບເມ ດຫຍາບ 

ໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນໃນການຮັກສາໂຄງສ້າງ ແລະ ການ

ເຮັດວຽກຂອງລະບບົນິເວດຕອນລຸ່ມ ແລະ ນ າເອົາສານອາຫານໄປສ ່ເຂດທີື່

ຖືກນ ໍ້າຖ້ວມ. 

ການນ າໃຊຮ້ ບແບບຄອມພວິເຕີັ້ ແລະ
ແບບຈ າລອງທາງກາຍຍະພາບ ແລະ
ປບັປງຸລະບບົການດ າເນນີງານ. 
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ຜົນກະທົບ  ແລະ  ຂ  ໍ້ມ  ນການຂ ົນສ ົ ັ່ງຕະກອນ   

ເອກະສານດັັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບ ຕະກອນທີື່ຫ າກຫ າຍ ເຊິື່ງຖືກນ າໃຊ້ເພືື່ອສ້າງແບບຈ າ 

ລອງການຂົນສົັ່ງຕະກອນໂດຍຜ່ານເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖງີ ແລະ ເຂືື່ອນກ ັ້ນ. ປະລິມານການໂຫ ດຕະກອນ

ຂອງນັກພັດທະນາແມ່ນອງີໃສ່ຂ ໍ້ມ ນເກົັ່າຫ າຍ ແລະ ສ ງກ່ວາທີື່ກ ານົດໂດຍ ຄມສ ປະມານ 3 ເທົັ່າ. 

ຄວາມແຕກຕາ່ງສະທອ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການດ າເນີນງານຂອງເຂືື່ອນ ສປ ຈີນ. ນອກຈາກນີັ້, ຍ ງຄາດ

ການວ່າປູ່ຽນແປງຫ ້າສຸດຈະເປັນຍອ້ນການດ າເນີນງານຂອງເຂືື່ອນ ໄຊຍະບ ລີ. 

ສະນັັ້ນ, ຈ ື່ງແນະນ າ ໃຫ້ມີການຕິດຕາມກວດກາຕະກອນທີື່ເກີດຂືັ້ນໃນສະຖານທີື່ດັັ່ງກ່າວໄວເທົັ່າທີື່ຈະ

ໄວໄດ້, ແລະ ສິື່ງນີັ້ແມ່ນຂ ໍ້ມ ນເພີື່ມເຕີມໂດຍ ຂ ໍ້ມ ນຫ ້າສ ດຈາກ ຄມສ ຄວນຖືກນ າໃຊ້ເພືື່ອປັບປຸງຮ ບ

ແບບການຕົກຕະກອນຢ ູ່ສະຖານທີື່ດັັ່ງກາ່ວເພືື່ອໃຫມ້ີການປະເມີນຜົນກະທົບທີື່ໜ້າເຊືື່ອຖ  ຂອງ 

SNHPP ຕ ໍ່ການຂົນສົັ່ງຕະກອນ. ການສ້າງແບບຈ າລອງຂອງ ຄມສ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນກະທົບອາດຈະ

ມີຫ າຍກ່ວາທີື່ໄດ້ແນະນ າໄວ້ໃນເອກະສານ. 

ການສ້າງແບບຈ າລອງຂອງ ຄມສ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມແຕກຕາ່ງທີື່ສ າຄັນໃນການຂົນສົັ່ງຕະກອນ

ທັງໝົດ, ແລະ ການແຈກຢາຍຂະໜາດຂອງເມັດ ແມ່ນມີແນວໂນ້ມໜ້າຈະເກີດຂ ັ້ນພາຍຫ ງັທີື່ໄດ້ສ າ

ເລັດການເຮັດເຂ ື່ອນແບບຂ ນໄດ ຢ ູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ: 

▪ ປະລມິານຕະກອນກອ່ນສ້າງເຂືື່ອນແມ່ນ ~ 21 Mt / yr ທີື່ບ ລິເວດເຂືື່ອນ ຊະນະຄາມ ພາຍ

ໃຕ້ສະຖານະການທີື່ “ບ ໍ່ມີນ ໍ້າຕົກ”. 

▪ ພາຍໃຕ້ສະພາບກອ່ນນ ໍ້າຕົກ, ປະລິມານຕະກອນສ່ວນໃຫຍ່ທີື່ໄຫ ຜ່ານເຂດເຂືື່ອນ ຊະນະຄາມ 

ແມ່ນປະກອບດ້ວຍດິນຊາຍລະອຽດ. 

▪ ຫລັງຈາກມີນ ໍ້າຕົກແລ້ວ, ດິນຊາຍເກືອບທງັໝົດ (ແບບລະອຽດ, ແບບກາງ ແລະ ແບບ

ຫຍາບ) ແລະ ໝາກຫີນຖືກຈັບ, ໂດຍມີພຽງຕະກອນ ແລະ ດິນໜຽວ ແລະ ດິນຊາຍລະອຽດ

ຂະໝາດນ້ອຍທີື່ຖືກປູ່ອຍລົງໃນເຂດຕອນລຸ່ມ, ເຊິື່ງມປີະມານ 5 Mt / ປ ີ
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The “sediment hungry” water discharged from 

SNHPP ຈະມີຜົນກະທົບຢູ່າງຫ ວງຫ າຍຕ ໍ່ທີື່ຢ ູ່ອາໄສຂອງແມ່ນ ໍ້າ 

(ທ ລະນີວິທະຍາ) ລຸມ່ ແລະ ລງົສ ຊ່າຍແດນລາວ - ໄທຂອງແມ່ນ ໍ້າ

ຂອງ. ດິນຕົມຈະຖືກຂງັລງົຈາກຕຽງຂອງແມ່ນ ໍ້າ ແລະ ການເຊາະ

ເຈືື່ອນ ແລະ ຮ ບແບບການເຊາະເຈືື່ອນຈະປູ່ຽນແປງເຊິື່ງຈະສົັ່ງຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ລະບົບນິເວດຂອງເຂດນີັ້. ນີັ້ຈະມີຄວາມ ສ າ ຄັນຍິື່ງ
ຖ້າວ່າການປະຕິບັດການຜະລິດໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກຖືກຮັບຮອງເອາົ. 

ຜົນກະທົບທີື່ອາດເກີດຂືັ້ນເຫ ົັ່ານີັ້ໄດ້ຖືກບັນທ ກໄວ້ໃນ 

TbSEIA, ແຕ່ວ່າມາດຕະການເພືື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບເຫ ົັ່ານີັ້ຕ້ອງໄດ້ຖືກອະທິບາຍຢູ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ

ອີງໃສ່ການສ້າງແບບຈ າລອງທີື່ມກີານປັບປງຸຂ ໍ້ມ ນເຂົັ້າ. 

SNHPP ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ສ ນເສຍທີື່ຢ ູ່ອາໄສທີື່ຖືກຈົມນ ໍ້າຢ ູ່ໃຕ້ພືັ້ນທີື່ອ່າງເກັບນ ໍ້າ. ເອກະສານດັັ່ງກ່າວ 

ນ າສະເໜີ ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບພ ມສາດຂອງພືັ້ນທີື່ນີັ້ແລະບົດລາຍງານ EIA ປະກອບມີແຜນທີື່ລະອຽດກ່ຽວ

ກັບພືັ້ນທີື່ທີື່ມທີ່າແຮງຂອງການນ ໍ້າຖ້ວມສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຈກຢາຍຂອງທີື່ຢ ູ່ອາໄສທີື່ແຕກຕາ່ງ

ກັນເຊິື່ງຈະຖືກຈົມນ ໍ້າ, ເຖງິແມ່ນວ່າລາຍລະອຽດບ ໍ່ສາມາດເບິື່ງເຫັນໄດ້ເນືື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງແຜນທີື່. 

ມີການສັງເກດວາ່ການປູ່ຽນແປງລະດັບນ ໍ້າໃນການປບັຕົວອາດເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຫ ຼຸດລົງ, ແລະ ມັນໄດ້

ຖືກວາງແຜນທີື່ຈະສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງທະນາຄານຂອງຄວາມເສືື່ອມໂຊມໃນບ່ອນທີື່ຈ າເປັນ. 

 ການດ  າເນ ີນງານ  ແລະ  ໂຄງສ ້າງພ  ັ້ນຖານ  ໃນການຄ  ້ມຄອງຕະກອນ  

ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງ (SNHPP) ລວມມີຂ ໍ້ ກ ານົດທີື່ຈ າກັດ 

ສ າລັບການຈັດການກັບຕະກອນ. ໃນເວລາທີື່ກະແສນ ໍ້າໄຫ ແຮງເກີນຄວາມສາມາດຂອງກັງ

ຫັນ, ປະຕ ດ້ານຂວາດ້ານລຸ່ມຂອງທ ໍ່ນ ໍ້າເປີດເພືື່ອຂົນສົັ່ງຕະກອນຜ່ານພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ. ເຖິງ

ຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ແບບຈ າລອງແບບໄຮໂດ ລິກ 2D ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກະແສໄຟຟ້າທີື່ຢ ູ່ທາງ

ໜ້າ ຂອງປະຕ ເຫ ົັ່ານີັ້ແມ່ນຍັງຕ ໍ່າ. ມີປະຕ ນ ໍ້າຢ ູ່ລະຫວ່າງກັງຫັນລົມທກຸວິນາທີເພືື່ອຈັດການ
ສະສົມ. ແຕ່ວ່າຕະກອນຕ້ອງໄດ້ສະສົມໄວ້ຈັກໄລຍະໜ ື່ງ ກ່ອນທີື່ມນັຈະຖືກລະບາຍ. 

ບັນຫາເຫ ົັ່ານີັ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ ຄ າຖາມກ່ຽວກບັປະສິດທິພາບການສົັ່ງຕ ໍ່ດິນຕະກອນຕາມໂຄງ

ສ້າງ. 

ນັກພັດທະນາຕັັ້ງໃຈເປີດປະຕ ດ້ານຂວາເມືື່ອກະແສໄຟຟ້າບັນລ ຸ5,801 m3 / s, ສິື່ງນີັ້ຈະ

ຊ່ວຍຊຼຸກຍ ້ການເຄືື່ອນຍາ້ຍຂອງຕະກອນທີື່ຕົກຄາ້ງຢ ູ່ໃກ້ເຂືື່ອນ. ແຕ່ຈະບ ໍ່ລ້າງດິນຕະກອນພາຍໃນເຂືື່ອນ 

ເມືື່ອກະແສເກີນ 17,800 m3 / s ປະມານທຸກໆ 3 ປ,ີ ປະຕ ຈະຄ່ອຍໆເປີດຂືັ້ນ ແລະ ລະດັບນ ໍ້າຈະ

ຫ ຼຸດລົງ, ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ຕະກອນບາງສ່ວນຕົກເຂົັ້າໄປໃນສິື່ງກີດຂວາງ. ການໄຫລວຽນແມ່ນຖືກນ າໃຊ້

SNHPP ປະກອບມແີຜນການ ສ າ 
ລບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງລາ່ງພືັ້ນຖານແລະ
ການປະຕບິດັງານການຄຸມ້ຄອງຕະກອນ. 
ເຖງິຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການສາ້ງແບບ ຈ າ 
ລອງແລະຂ ໍ້ມ ນ ຈ າ ເປນັຕອ້ງມກີານ
ປບັປງຸໃຫທ້ນັສະພາບການຫລງັໄຊຍະບ 
ລ.ີ ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສຕ່ືື່ມໃນການ
ຂນົສົັ່ງດນິຕະກອນເຖງິແລະຜາ່ນເຂືື່ອນ
ໂດຍໃຊແ້ບບ ຈ າລອງ 2D. 

ການຂນົສົັ່ງດນິຊາຍທີື່ຫຍາບ ແລະ ແບບລະອຽດ ແລະ 
ຕະກອນມຜີນົກະທບົຕ ໍ່ທີື່ຢ ູ່ອາໃສຢ ູ່ຕອນລຸມ່ຂອງແມນ່ ໍ້າ 
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ເພືື່ອຈັດການການກ ໍ່ສ້າງລະບາຍນ ໍ້າໃນລະດັບນ ໍ້າທີື່ຂ ັ້ນຢ ູ່ກັບລະດັບຄວາມຖີື່ ດ້ວຍຄວາມຖີື່ທີື່ແນະນ າ 

ຈາກຜົນຂອງການກວດກາ. 

ຂ ແນະ ນ າ ໃຫ້ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຕະກອນປົກກະຕິແມ່ນລວມຢ ູ່ໃນລະບຽບການປະຕິບັດງານ

ເຂ ື່ອນແບບບ ນໄດຮ່ວມກັນ. ນັກພັດທະນາໄດ້ສະເໜີ ການຈັດການຕະກອນໂດຍສົມທົບກັບ 

ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ປາກລາຍ. 

ການຕິດຕາມ  ແລະ  ປະເມີນຜົນໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ  

ນັກພັດທະນາ ຈ າເປັນຕ້ອງປັບປຸງໂຄງການຕິດຕາມຕະກອນ ສ າລັບສະຖານະການຫລັງ ເຂືື່ອນໄຊຍະບ 
ລີ. 

ການກວດກາຄວາມເລິກໃນອ່າງນ ໍ້າຈະຖືກຕິດຕາມຕາມສາຍຄວບຄມຸທາງຍາວ ແລະ 90 ສ່ວນຂາ້ມ.

ສິື່ງນີັ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕົກຕະກອນໃນພືັ້ນທີື່ທີື່ຖືກກະທບົທີື່ສາມາດ ນ າໃຊ້ເພືື່ອການຄຸ້ມຄອງ
ການປັບຕົວ. 

ການກວດກາຢ ູ່ຊາຍຝັັ່ງໃນສິື່ງແນວກ ັ້ນ ແລະ ເຂດລຸ່ມແມ່ນ ໍ້າຂອງ SNHPP ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດທຸກໆ 

ປີພາຍຫ ງັລະດ ນ ໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການເສີມສ້າງແມ່ນ ໍ້າຂອງໃນເວລາທີື່ຈ າເປັນ. ນັກພັດທະນາໄດ້ໃຫ້ຂ ໍ້

ສັງເກດວ່າການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງຕາຝັັ່ງໄດ ້ດ າເນີນການແລວ້ຢ ູ່ແຄມຝັັ່ງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ປະເທດ 

ໄທໃນເຂດ ເມອືງ ຊຽງຄານ. 
 

ຄນຸະພາບນ ໍ້າ ແລະ ລະບບົນເິວດທາງນ ໍ້າ 

ເປັນຫຍັງ  ຄຸນນະພາບທາງນ  ໍ້າ  ແລະ  ລະບົບນິ ເວດທາງນ  ໍ້າຈ ື່ງ
ມີຄວາມສ  າຄ  ນ?  

ກິດຈະກ າ ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການຮັກສານ ໍ້າສາມາດ ນ າໄປສ ່ການປູ່ຽນແປງຄຸນ

ນະພາບຂອງນ ໍ້າເຊິື່ງສາມາດສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຜ ້ຊົມໃຊ້ນ ໍ້າ ອືື່ນໆ. ລະບບົນິເວດ

ຂອງສ ດໃນນ ໍ້າແມ່ນພືັ້ນຖານ ສ າລັບການປະມງົ ແລະ ການບ ລກິານອືື່ນໆ, 

ເຊິື່ງມີຫ າຍພືັ້ນທີື່ໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ. 

ພ  ັ້ນຖານການຕ ິດຕາມກວດກາ  –  ຄ  ນນະພາບນ  ໍ້ າ  

ຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖງິແມ່ນ ໍ້າຂອງໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງຕົັ້ນຕ ແມນ່ສ່ວນໃຫຍ່ ພວກມັນແມ່ນ 

"ດີເລີດຫ ືດີ" ແລະ ເໝາະ ສ າລັບການປົກປອ້ງຊີວິດສັດນ ໍ້າ, ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະ ເພືື່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າ

ໃນການ ກະສິກ າ. 

ການເກັບຕົວຢູ່າງຄຸນນະພາບນ ໍ້າໄດ້ ດ າເນີນການທັງລະດ ແລງ້ ແລະ ລະດ ຝົນ (ປ ີ2010 ແລະ 2011 

ຕາມລ າດັບ). ຕົວກ ານົດຄຸນນະພາບນ ໍ້າໄດ້ຖືກເກັບກ າ ແລະ ວິເຄາະໂດຍນ າໃຊ້ວິທກີານມາດຕະຖານ, 
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ແຕ່ບ ໍ່ມີລາຍງານການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ. ມີພຽງແຕ່ການສະແດງຜົນຂອງລະດ ແລ້ງ. ການຕິດຕາມ

ກວດການີັ້ແມ່ນບ ໍ່ພຽງພ ໃນການສ້າງພືັ້ນຖານທີື່ໜ້າເຊືື່ອຖືເພືື່ອຕິດຕາມການປູ່ຽນແປງ.  

ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພ ດປະເພດສາລ່າຍ (algal) ໃນການຮັກສານ ໍ້າບ ໍ່ໄດ້ຖືວ່າເປັນປັນຫາ

ເພາະວ່າເວລາຮັກສານ ໍ້າສັັ້ນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄວາມໂດດເດັັ່ນຂອງສາລາ່ຍທີື່ມີພິດ (Microcystis 

aeruginosa) ໃນຕົວຢູ່າງແມ່ນສາເຫດທີື່ໜ້າເປັນຫ່ວງ. ນັກພັດທະນາຕັັ້ງໃຈ ຈ າກັດຜົນກະທົບຂອງ

ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພ ດປະເພດສາລ່າຍ (algal) ໂດຍການຕັດຜ ກໃນພືັ້ນທີື່ກັກກັນ, ເຮັດໃຫ້ການ

ປູ່ອຍສານອາຫານອອກຈາກຜ ກທີື່ຊຼຸດໂຊມລົງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຕົັ້ນໄມ້ແຂງ ຈ ານວນໜ ື່ງ ຄວນ

ຖືກປູ່ອຍໃຫ້ເປັນບ່ອນຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ບອ່ນລຽ້ງປາ. 

ພ  ັ້ນຖານການຕ ິດຕາມກວດກາ  –  ລະບ ົບນ ິ ເວດທາງນ  ໍ້າ   

ການຕິດຕາມພືັ້ນຖານກຽ່ວກັບລະບົບນິເວດທາງນ ໍ້າ ແມ່ນມີຂ ຈ າ

ກັດເຊັັ່ນດຽວກັນ. ຈ ານວນ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສິື່ງມີຊີວິດ

ໃນນ ໍ້າ ທີື່ຖືກລາຍງານແມ່ນຕ ໍ່າຫ າຍກວ່າທີື່ສັງເກດໃນລະຫວາ່ງການ

ຕິດຕາມກວດກາຂອງ ຄມສ. ນີັ້ອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກວທິີການຢັັ້ງຢືນ. 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນພຽງພ ທີື່ຈະສ້າງພືັ້ນຖານຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖືທີື່ຢ ູ່

ຫ ັງ ໂຄງການໄຟຟ້າ ໄຊຍະບ ລ.ີ ສະນັັ້ນ ຄວນດ າເນີນການກວດກາໃຫ້

ສົມບ ນກວ່າເກົັ່າກ່ອນເລີື່ມລົງມືກ ໍ່ສ້າງ. 

 

 

ການຕິດຕາມການກ ໍ່ສ້າງ  ແລະ  ການປະຕິບັດງານ     

ການກວດສອບຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ໄດ້ລະບຸໃນລະຫວາ່ງການກ ໍ່ສ້າງ. ແຕ່ມັນບ ໍ່ໄດ້ຕິດພັນກັບຄວາມສ່ຽງ

ທາງດ້ານມົນລະພິດທີື່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ. ການຕິດຕາມກວດກາຢູ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງ, ຕິດພັນກັບໂປໂຕຄອນ

ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ, ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນໃນການກ ານົດ ແລະ ຄວບຄຸມເຫດການມົນລະພິດ. 

ການຕິດຕາມກວດກາການດ າເນີນງານຄວນອງີໃສ່ການປູ່ຽນແປງທີື່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນຍ້ອນ 

(SNHPP). ບັນດາແຜນງານທີື່ໄດ້ອະທິບາຍແມ່ນບ ໍ່ສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ການນ າ

ໃຊ້ອະນຸສັນຍາການຕ ິດຕາມກວດກາສິື່ງແວດຮ ່ວມກ  ນ  ຂອງ ຄມສ ແມ່ນຖືກແນະນ າ. ສິື່ງທີື່

ກ່ຽວຂອ້ງກວາ່ນັັ້ນ, ງົບປະມານທີື່ສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມກວດກາຢູ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງແມ່ນມີໜ້ອຍ 

ແລະ ຈະບ ໍ່ຍືນຍົງໂຄງການທີື່ສົມບ ນແບບສ າລັບການກວດສອບຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ຫ   ລະບົບນິເວດທາງນ ໍ້າ 

ໃນລະຫວ່າງການດ າເນີນງານ.  

ການຕດິຕາມພືັ້ນຖານໄດ້
ຖືກຈ າກດັ ແລະ ໂຄງການ
ຕດິຕາມກວດກາທີື່
ຕອ້ງການຈະຕອ້ງໄດ້
ຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບິດັຢູ່າງໜອ້ຍສອງປີ
ກອ່ນການກ ໍ່ສາ້ງເລີື່ມຕົັ້ນ. 



           ບດົລາຍງານການທບົທວນຄນືທາງດາ້ນວຊິາການ ສ າລບັ SNHPP 

 

12 ພະຈິກ 2020 

Page | 21 

ຜົນກະທົບທີື່ອາດເກີດຂືັ້ນໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ  

ແມ່ນ ໍ້າຕອນເທງີ ແລະ ຕອນລຸ່ມຂອງ SNHPP ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທບົຢູ່າງຮາ້ຍແຮງໃນໄລຍະການ

ກ ໍ່ສ້າງ, ສົັ່ງຜົນກະທບົຕ ໍ່ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ການເຮັດວຽກລະບົບນິເວດທາງນ ໍ້າ. 

ກິດຈະກ າ ຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ການຂຸດຄົັ້ນ, ການຂຸດດິນ ແລະ ການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງສາມາດເຮັດ

ໃຫ້ການເພີື່ມຂືັ້ນຂອງຂີັ້ເຫຍືື່ອ, ນ ໍ້າມັນ ແລະ ການຮົັ່ວໄຫ ຂອງສານເຄມີ. ການກ າຈັດສິື່ງເສດເຫ ືອຂອງ

ອິນຊ ີແລະ ພາຍໃນປະເທດທີື່ບ ໍ່ຖກືຕ້ອງສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມສົັ່ງຜົນໃຫ້ດິນ, 

ນ ໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຖືກທ າລາຍ. ຊາຍແດນຕິດຈອດກັບຊາຍແດນໄທເຮັດໃຫ້ສິື່ງເຫ ົັ່ານີັ້, 

ແມ່ນແຕ່ເຫດການມົນລະພິດໃນທ້ອງຖິື່ນ, ອາດຈະມີຜົນກະທົບຂາ້ມຊາຍແດນ. 

ສິື່ງເຫ ົັ່ານີັ້ສາມາດຈັດການໄດ້ຖ້າມາດຕະຖານທີື່ເຂັັ້ມງວດ ແລະ ຫ ັກການຄຸ້ມຄອງທີື່ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນ 
ແລະ ການປະຕິບັດສິື່ງແວດລອ້ມທີື່ດີກ ໍ່ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນ ແລະ ປະຕິບດັຕາມ. ຄາດວາ່ການຕິດຕາມ
ກວດກາການປະຕິບັດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງຈະຮັບປະກັນການຄວບ
ຄຸມທີື່ພຽງພ . 

ຜ ົນກະທ ົບລະຫວ ່າງການດ  າເນ ີນງານ  

ບັນຫາດ້ານຄຸນນະພາບຂອງນ ໍ້າ ອາດຈະເກີດຂືັ້ນໃນໄລຍະດ າເນີນງານ, ບາງ

ບັນຫາໄດ້ຖືກອະທິບາຍໂດຍນັກພດັທະນາ. ຄວາມສ່ຽງສ່ວນຫ າຍແມ່ນ
ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເພີື່ມຂືັ້ນຂອງມນົລະພິດເນືື່ອງຈາກມີປະຊາກອນທີື່ສ ງກວາ່ອອ້ມ

ຮອບອາ່ງກ ກເກ ບນ ໍ້າ ແລະ ການປູ່ຽນແປງຂອງທີື່ຢ ູ່ອາໃສເຂດລຸ່ມ. ການ

ລ້າງຕະກອນຈາກອາ່ງເກັບນ ໍ້າ ສາມາດເຮັດໃຫ້ແຫ ່ງທີື່ຢ ູ່ ອາໃສລ ່ມນ ໍ້າ 

ເສຍຫາຍ, ເຮັດໃຫ້ການສ ນເສຍສ ດບ ໍ່ມີກະດ ກສັນຫ ັງ ແລະ ການສ ນເສຍ

ພືັ້ນທີື່ວ່າງໄຂ ່ໃນແມ່ນ ໍ້າຕອນລ ມ່. 

ໂຄງການ SNHPP ຈະເຮ ດໃຫ້ພ ັ້ນທີື່ນ ໍ້າຖ້ວມໃນພາກສ່ວນທີື່ໄຫ  ຟຣ ີສຸດທ້າຍ ສ າລບັສາຍນ ໍ້າ 600 

ກມ. ສິື່ງດັັ່ງກາ່ວຈະເປັນໄພຂົັ່ມຂ ຕ່ ໍ່ການເຮ ດວຽກ ຂອງລະບົບນິເວດຂອງຢ ູ່ໃນພາກເໜືອຂອງພາກພືັ້ນ

ແມ່ນ ໍ້າຂອງ. ດ້ວຍເຫດນີັ້, ການໄປຮອດເຂດລຸມ່ແມ່ນ ໍ້າຂອງ SNHPP ລງົສ ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ, 

ກາຍເປັນສິື່ງທີື່ສ າຄັນຍິື່ງເພາະວາ່ເປັນບ່ອນລີັ້ໄພສຸດທາ້ຍຂອງສັດນ ໍ້າທີື່ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ີນ ໍ້າໄຫ ວຽນເພືື່ອ

ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຊີວິດຂອງພວກເຂົາສົມບ ນ (ສົມມຸດວ່າ ໂຄງການໄຟຟ້າ ຜາ ມອງ ບ ໍ່ໄດ້ດ າເນີນການ). 

ສິື່ງນີັ້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫມ້ີໂຄງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຊີວະນາໆ ພັນໃນໄລຍະຍາວທີື່ເຂັັ້ມແຂງ 
ສ າລັບການເຂົັ້າເຖິງນີັ້. 

ການວາ່ງໄຂປ່າ ແລະ ການຢ ູ່ອາໄສ
ຂອງສ ດບ ໍ່ກະດ ກສນັຫ ງັຈະສ ນເສຍໄປ

ໃນເຂດລຸມ່ແມນ່ ໍ້າ 
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 ການປະມງົ 

ຄວາມສ  າຄ  ນຂອງການປະມ ົງ   

ລະບົບແມ່ນ ໍ້າຂອງເປັນແຫ ່ງການປະມງົທາງນ ໍ້າຈ ດທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດຂອງໂລກ ດ້ວຍມ ນຄາ່ປະມານ 7 ຕືັ້ໂດ

ລາ. ການປະມົງແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ການຮັກສາຊີວິດການເປັນຢ ູ່ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ

ອາຫານຂອງຫ າຍໆ ຊົນນະບົດທີື່ທຸກຍາກໃນເຂດອາ່ງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ປາໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ຫ າຍປະ 

ເພດ ທີື່ນອນໃນເປົັ້າໝາຍ ການເຄືື່ອນຍ້າຍ. ເຊີື່ງລວມເອົາສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກເສ ັ້ນທາງຜ່ານ

ຂອງປາທີື່ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ແມ່ນແນວທາງໃນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ. 

ໃນຂະນະທີື່ຜົນຜະລິດທາງດ້ານການປະມົງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢ ູ່ໃນເຂດລຸ່ມ ແຂວງວຽງຈັນ, ກິດຈະກ າ 

ການຫາປາຫ າຍແມ່ນເກີດຂືັ້ນໃນເຂດພືັ້ນທີື່ SNHPP ແລະ ຢ ູ່ຕົັ້ນນ ໍ້າຕ ໍ່ໄປ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່

ປະເພດປາທີື່ເຄືື່ອນຍາ້ຍ ຄາດຄະເນວ່າມປີາປະມານ 40,000-60,000 ໂຕນ / ປ ີຖືກຈັບຢ ູ່ເຂດອົບ

ພະຍົບຕອນເທິງ. ການຫາປາໂດຍທົັ່ວໄປແມ່ນເກີດຂືັ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການຍົກຍາ້ຍຖິື່ນຖານ

ເຂດຕົັ້ນນ ໍ້າ ແລະ ມີສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງກັບການເພີື່ມຂືັ້ນຂອງລະດັບນ ໍ້າ. ມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າການຈັບ

ປາຂາວ ໃນເຂດນີັ້ຈະຫ ຼຸດລົງ 40% ຖ້າວາ່ມກີານພັດທະນາ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ຢູ່າງເຕັມທີື່. 

ການສ  າຫ  ວດແບບພ  ັ້ນຖານ  

ເອກະສານ (SNHPP) ລວມມີ: 

▪ ການທົບທວນຄືນກຽ່ວກ ບບ ນດາ ເອກະສານ ການປະມງົ ສ າລັບແມ່ນ ໍ້າຂອງທີື່ສຸມໃສ່ເຂດ ຊະ 

ນະຄາມ 

▪ ການສ າຫ ວດໄດ້ດ າເນີນຢ ູ່ 6 ສະຖານທີື່ໃກ້ກບັການສະເໜີ (SNHPP) ໃນ ເດືອນ ພະຈິກ 

2010 ແລະ ເດືອນ ກ ລະກົດ ປີ 2011, ແລະ 

▪ ຂ ໍ້ມ ນເພີື່ມເຕີມກຽ່ວກັບກິດຈະກ າ ການຫາປາໃນບ ລິເວນທີື່ເກບັກ າ ໃນ ແຂວງ ໄຊຍະບ ລີ ໃນ

ວັນທີ 3 ທັນວາ 2011. 

ນັກພັດທະນາ ໄດ້ເຮ ດລາຍຊືື່ຊະນິດປາທີື່ພົບ ແລະ ສະຖານະພາບທີື່ຖືກຄຸກຄາມ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່

ຕາມ, ຍຸດທະສາດການເກັບຕົວຢູ່າງປາແມ່ນບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບອະນຸສັນຍາ ສາກົນ ຫ ື ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບ 

ອະນຸສັນຍາ (JEM). 

ຈ ານວນປາທັງໝົດ 57 ຊະນິດໄດ້ຖືກພົບເຫັນ, ເຊິື່ງສອດຄ່ອງກັບ ຈ ານວນຊະນິດປາທີື່ໄດລ້າຍງານ

ໂດຍ ບາງໂຄງການສ້າງເຂືື່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າ ຂອງໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ອືື່ນໆ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ນີັ້ແມ່ນຕ ໍ່າກ່

ວາ 200-300 ຊະນິດທີື່ບົັ່ງໄວ້ໂດຍການສ ກສາການຕິດຕາມກວດກາຄວາມອຸດົມສົມບ ນ ແລະ ຄວາມ

ຫ າກຫ າຍຂອງ ຄມສ ຫ ື 160 ຊະນິດທີື່ຖືກລາຍງານ ປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລອ້ມໃນ ເຂ ື່ອນ 

ໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ຫ ວງພະບາງ. 
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ລາຍງານ ຂອງການຈັບປາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ເຍົາວະຊົນ ໄດ້ແນະນ າ ວ່າເຂດດັັ່ງກ່າວແມ່ນພືັ້ນ

ທີື່ອານ ບານ ທີື່ສ າຄັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການຂາດບຸກຄົນຈ ານວນຫ າຍຊີັ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດອ່ອນຂອງຍດຸ

ທະສາດ ການເກັບຕົວຢູ່າງເນືື່ອງຈາກວ່າບຸກຄົນຈ ານວນຫ າຍຄວນເປັນຕົວແທນໃນຂ ໍ້ມ ນການຈັບປາ. 

ເຊັັ່ນດຽວກັນ, ບ ໍ່ໄດ້ເອາົໃຈໃສ່ກບັສັດນ ໍ້າອືື່ນ ແລະ ພ ດນ ໍ້າ ທີື່ມີປະໂຫຍດ. ການຕິດຕາມພືັ້ນຖານບ ໍ່ໄດ້

ກ່າວເຖິງຄວາມ ສ າຄັນຂອງການຫາປາຕ ໍ່ຊຼຸມຊົນທອ້ງຖິື່ນ ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໄພຂົັ່ມຂ ່ຕ ໍ່ຊີວິດການ

ເປັນຢ ູ່ ຫ   ຄວາມ  ໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ.  

ດັັ່ງນັັ້ນ, ການຕິດຕາມພືັ້ນຖານຈ ື່ງບ ໍ່ພຽງພ ໃນການສ້າງພືັ້ນຖານທີື່ໜ້າເຊືື່ອຖື ແລະ ມັນໄດ້ຖືກແນະນ າ 

ໃຫ້ມີການຕິດຕາມກວດກາເພີື່ມເຕີມໂດຍນ າໃຊ້ ອານ ສ ນຍາ JEM ແມ່ນໄດລ້ິເລີື່ມໄວເທົັ່າທີື່ຈະເປນັ

ໄປໄດ ້ແລະ ກອ່ນການກ ໍ່ສ້າງເລີື່ມຕົັ້ນ. 

 

ການອົບພະຍ ົກຂອງປາ   

ເປ ັນຫ  ຍງການອ ົບພະຍ ົບຈ  ື່ ງສ  າຄ  ນ?  

ປາຫ າຍຊະນິດ ທີື່ຈັບໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະອົບພະຍົບ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຄືື່ອນຍ້າຍຂ ັ້ນ 

ແລະ ລງົຕາມກະແສນ ໍ້າເພືື່ອເຮັດໃຫວ້ົງຈອນຊີວິດສົມບ ນ. ແມ່ນ ໍ້າຂອງມລີະບົບການ

ອົບພະຍົບ ຕົັ້ນຕ ຢ ູ່ເຂດລຸມ່ນ ໍ້າຢ ູ່ 3 ລະບົບຄ  ເຂດລ ມ່ໃຕ້ນ ໍ້າຕົກ ຄອນ. ເຂດຕອນເທງິ

ຈາກນ ໍ້າຕົກຮອດວຽງຈັນ ແລະ ເຂດທີສາມທີື່ຢ ູ່ຕອນເທິງ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມັນຍັງ

ມີຫ າຍຊະນິດທີື່ເຄືື່ອນຍາ້ຍລະຫວາ່ງເຂດເຫ ົັ່ານີັ້ ແລະ ບາງຊະນິດ (ອາດຫ າຍກ່ວາ 30 ຊະນິດ ແລະ ປາ

ສີຂາວ ທີື່ມີຄຸນຄາ່ທາງການຄາ້ຫ າຍທີື່ສຸດ) ທີື່ອບົພະຍົບເປັນໄລຍະຫ່າງໄກລະຫວາ່ງເຂດ. 

ໂຄງການ (SNHPP) ແມ່ນຢ ູ່ໃນເຂດ 1 ແລະ ເຂືື່ອນຈະເຮັດໃຫ້ການອົບພະຍົບ ທັງຕອນເທິງ ແລະ 

ຕອນລຸ່ມ. ນີັ້ຈະນ າໄປສ ່ການຫ ຼຸດຈ ານວນ ແລະ ຊີວະມວນຂອງຊະນິດພັນທີື່ອົບພະຍົບ ແລະ ມີ

ທ່າແຮງໃນການຂະຫຍາຍພັນຂອງຊະນິດພັນທີື່ບ ໍ່ແມ່ນຖິື່ນກ າເນີດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ປາຄຣາບ

ແລະ ປານິນ, ເຊິື່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສະພາບສິື່ງແວດລອ້ມທີື່

ປູ່ຽນແປງ. ເຂືື່ອນດັັ່ງກາ່ວຍງັຈະມ ີໜອງນ ໍ້າເລິກຫ າຍບອ່ນທີື່ເປັນ

ບ່ອນລີັ້ໄພຂອງປາໃນລະດ ແລ້ງ.  

ຫ  ກການຂອງການອອກແບບເສ  ັ້ນທາງຜ ່ານຂອງປາ  

ພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງທາງຜ່ານຂອງປາຢ ູ່ສະຖານທີື່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກີານ
ພິຈາລະນາເຖິງຫລາຍໆ ປັດໃຈທີື່ເຊືື່ອມໂຍງກັນທງັໝົດ ເຊິື່ງມັນຕ້ອງເຮັດ

ວຽກໄດ້ດີເພືື່ອໃຫປ້າສາມາດຜ່ານເຂືື່ອນໄດ້ທງັທິດທາງຕອນເທິງ 

ແລະ ຕອນລຸມ່. ການເຊືື່ອມຕ ໍ່ທີື່ອອ່ນແອທີື່ສຸດໃນລະບບົຕ່ອງໂສ້
ປະສດິທພິາບຂອງສິື່ງ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການເຄືື່ອນຍາ້ຍປາແມນ່ຖກື ກ ານດົໂດຍ

ການເຊືື່ອມໂຍງທີື່ອອ່ນແອທີື່ສດຸໃນຕອ່ງໂສຂ້ອງ
ປດັໃຈທີື່ ຈ າ ເປນັ. 



           ບດົລາຍງານການທບົທວນຄນືທາງດາ້ນວຊິາການ ສ າລບັ SNHPP 

 

12 ພະຈິກ 2020 

Page | 24 

ຂອງປັດໃຈນີັ້ຈະເປັນການ ກ ານົດປະສິດທິພາບຂອງເສ ັ້ນທາງຜ່ານຂອງປາທີື່ສົມບ ນແບບ. ເຊັັ່ນດຽວ

ກັນ, ຖ້າປາສາມາດລອຍຜ່ານນ ໍ້າໃນຕອນເທິງໄດ້ແຕ່ຖ້າຫາກວາ່ບ ໍ່ມແີຫ ່ງວາງໄຂຂອງປາ ແລະ 

ໄລຍະລ ກປາ ແລະ ຕົວອ່ອນບ ໍ່ສາມາດກ ບໄປ ແມ່ນ ໍ້າຕອນເທິງໄດ້ ຕົວເລກຂອງມັນຈະຫ ຼຸດລງົຢູ່າງ

ໄວວາ. ຫ ັກການດຽວກັນຂອງການເຊືື່ອມຕ ໍ່ທີື່ອ່ອນແອທີື່ສຸດແມ່ນຍັງໃຊ້ກັບ ເສ ັ້ນທາງຜ່ານຂອງປາ 

ຫ າຍໆເຂືື່ອນຢ ູ່.  

ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງເສ ັ້ນທາງປາ ຈະຕ້ອງໃຊ້ງານໄດ້ໃນຊວ່ງ

ເວລາທີື່ເກີດການອບົພະຍົບຂອງປາຢ ູ່ຕອນເທງິ ແລະ ລຸມ່ລງົມາ, ເຊິື່ງມີ

ປະຕ ທີື່ຕັັ້ງຢ ູ່ບ່ອນທີື່ປາຈະພົບ ແລະ ນ າໃຊ້ມັນ.  

ພາບລວມຂອງການປະເມ ີນການອອກແບບທ ີ ື່ສະເໜີມາ   

 ນັກພັດທະນາໄດ້ສະເໜີ ທາງຜ່ານຂອງປາ "ຄາ້ຍຄືກັບທ າມະຊາດ" ສ າ 

ລັບການເຄືື່ອນຍ້າຍຖິນຢ ູ່ຕອນເທງິ ແລະ ກັງຫັນເປັນເສັັ້ນທາງຫ ັກ ສ າ 

ລັບການເຄືື່ອນຍ້າຍຖິື່ນຕອນລຸ່ມ. ແນວຄວາມຄິດ“ ຄາ້ຍຄືກັບທ າມະ

ຊາດ” ມີສາມາດ, ແຕ່ວາ່ການອອກແບບໂດຍລວມ ສ າລັບ ທາງຜ່ານ 

ຂອງ ປາ ໃນຕອນເທິງ ແລະ ລຸ່ມ, ຕາມທີື່ສົັ່ງມາຈະບ ໍ່ສະໜອງ

ການອົບພະຍົບທີື່ພຽງພ ເພືື່ອຮ ກສາປະຊາກອນຂອງປາທີື່ ອົບພະຍົບ. 

ຂ  ໍ້ສະເໜີທ ີ ື່ສ  າຄ  ນສ  າລ  ບເສ  ັ້ນທາງຜ ່ານຂອງປາ  

ຄວາມຕ້ອງທາງຜ່ານຂອງປາຕອນເທິງ: i) ທາງເຂົັ້າທີື່ຫ າຍບອ່ນຢ ູ່ບອ່ນສ້າງເຂືື່ອນ ແລະ 

ທາງນ ໍ້າລົັ້ນບ່ອນທີື່ດຶງດ ດປາອົບພະຍົບ (ບອ່ນທີື່ບ ໍ່ແມ່ນ 1 ກໂິລແມດັລຸ່ມ, ຕາມການສົັ່ງມາ); ແລະ ii) 

ນ າໃຊ້ 336 ແມ ດ3 / ວິນາທີ ເພືື່ອດ ງດ ດ ແລະ ສົັ່ງປາ (ບ ໍ່ແມ່ນ 6,6 ແມ ດ3  / ວິນາທ,ີ ຕາມການ

ສົັ່ງ); ແລະ iii) ຖືກອອກແບບມາສ າລັບປາເຖິງ 300 ຊມ (ບ ໍ່ເກີນ 60 ຊມ, ຕາມທີື່ສົັ່ງມາ).  
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ການອົບພະຍົບໃນເຂດຕອນລຸມ່ແມ່ນເກີດຂືັ້ນໂດຍຜ່ານ ການຄ ງນ ໍ້າ, ໜ້າຈ ເສດກ ງຫ ນ, ກງັຫັນ, 

ເສັັ້ນທາງນ ໍ້າລົັ້ນ ແລະໃນລະດັບທີື່ໜ້ອຍກວາ່ຫ າຍ, ເສັັ້ນທາງຜ່ານຂອງປາທີື່ຢ ູ່ຕອນເທງິ ແລະ 

ທາງລ າລຽງເຮ ອ. ເພືື່ອສະໜອງທາງຜ່ານຂອງປາທີື່ຢ ູ່ຕອນລຸ່ມນ ໍ້າທີື່ປອດໄພ, TRR ແນະນ າ: : i) 

ຮັກສາຄວາມໄວຂອງນ ໍ້າ 0.3 ແມ ດ / ວິນາທີ ໃນອ່າງເກ ບນ ໍ້າທີື່ມີຕົວອ່ອນລອຍຢ ູ່; ii) ຕິດຕັັ້ງ

ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກສ າລ ບສ ງລວມ ແລະ ຂ້າມທີື່ໜ້າຈ ເສດກ ງຫ ນເພ ື່ອດຶງດ ດປາຂະ ໜາດໃຫ່ຍ; 

ແລະ iii) ການອອກ

ແບບກັງຫັນໂດຍບ ໍ່ມີການປູ່ຽນແປງຄວາມກົດດັນສຸດທິ ສ າລບັປາ, ການຕັດໜ້ອຍທີື່ສຸດ, ແລະ ແຜ່ນ

ໃບຄ້າຍຄ.ື ລາຍລະອຽດແມ່ນສະໜອງ ໃຫ້ໃນ TRR. 

                       ການປະເມ ີນຄວາມສ ່ຽງ   

ກ ມ່ຜ ຊ້່ຽວຊານດ້ານການປະມົງ ແລະ ສິື່ງແວດລອ້ມຂອງ ຄມສ ໄດປ້ະເມີນຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການອບົພະ 

ຍົບຂອງປາໂດຍການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີື່ປາຈະມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນເສ ັ້ນທາງ ແລະ ຜົນ

ສະທ້ອນຂອງມັນຕ ໍ່ປະຊາກອນປາທີື່ອົບພະຍບົ. ຄວາມສ່ຽງເຫ ົັ່ານັັ້ນແມ່ນສ ງຫ າຍ ຫ  ືສ ງເປັນບລຸິມະ 

ສິດສ ງສຸດທີື່ຈະແກ້ໄຂໃນການອອກແບບໃໝ່. ຄວາມສ່ຽງກ່ອນ ແລະ ຫ ັງມາດຕະການທີື່ໄດ້ກ່າວມາ
ຂ້າງເທິງແມ່ນໄດ້ລະບໄຸວ້ໃນໜ້າຕ ໍ່ໄປ. 

ເສັັ້ນທາງການຍາ້ຍຖິື່ນທີື່ເປນັໄປໄດ ້ແລະ ເຂດດ ງດ ດ  

Upstream   Downstream   
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ຄວາມສ ່ຽງກ ່ອນມາດຕະການເພ ີ ື່ມເຕ ີມ   

  
 

ຄວາມສ່ຽງຫ ັງຈາກນ າໃຊ້ມາດຕະການທ ີ ື່ແນະນ  າ  

 Key: Low Moderate High Very High 

     

     Consequence 

     Insignificant Minor Moderate Major Critical 

L
ik

e
li

h
o

o
d

 

   Very likely M M H VH VH 

   Likely M M H H VH 

   Possible L M M H VH 

   Unlikely L L M M H 

   Rare L L M M H 
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ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຜ ້ຊ່ຽວຊານສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະໄດ້ຮັບຜົນ

ປະໂຫຍດຫ າຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຄ າແນະນ າທີື່ໄດ້ລະບໄຸວ້ຢ ູ່ໃນ TRR. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 

ອາຄານທາງຜ່ານຂອງປາຂະໜາດໃຫຍ່ດັັ່ງກ່າວ ຍັງບ ໍ່ທັນໄດມ້ີການຮັບຮອງວາ່ ໄດ້ຮັບຜົນດີໃນແມ່ນ ໍ້າ

ໃຫຍ່ເຂດຮ້ອນ ເຊັັ່ນ: ແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແລະ ຈົນກວ່າຂ ໍ້ມ ນເບືັ້ອງຕົັ້ນຈະອອກມາຈາກການຕິດຕາມ

ກວດກາຢ ູ່ເຂືື່ອນໄຊຍະບ ລ,ີ ດັ່ັງນັັ້ນການນ າໃຊ້ ອາຄານດັັ່ງກາ່ວຈ ື່ງອາດຍັງມີຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນຫ າຍ. 

ຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ື່ອນ 

ເປນັຫຍ ງຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ື່ອນຈຶື່ງມຄີວາມສ າຄ ນ? 

ເຂືື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ອາດສ້າງຄວາມສ່ຽງສ ງຕ ໍ່ຊຼຸມຊົນທີື່ອາໄສຢ ູ່ເຂດຕອນ

ລຸ່ມຂອງເຂືື່ອນ ຖາ້ວ່າເຂືື່ອນແຕກ, ເຊິື່ງຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງ

ເສດຖະກິດແລະ ການສ ນເສຍຊີວິດ. ເພາະສະນັັ້ນເຂືື່ອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ກ ໍ່ສ້າງຕາມມາດຕະຖານການອອກແບບທີື່ຕົກລົງໄວ້. ສິື່ງດັັ່ງກ່າວນີັ້ຈະມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ ໂດຍ

ສະເພາະໃນກ ລະນີ SNHPP ທີື່ຢ ູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນລາວ-ໄທ  ແລະ ປະຊາກອນ ຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ

ອາໄສຢ ູ່ສອງຝັັ່ງແມ່ນ ໍ້າຕອນລຸມ່. 

ການສກຶສາທາງທ ລະນສີາດ ແລະ ແຜນ່ດນິໄຫວ  

ພ ັ້ນຖານທ ລະນີສາດແມ່ນ ສາມາດຊຶມຜ່ານໃນສະຖານທີື່ດ ັ່ງກາ່ວ ແລະ ຜ ພັ້ດທະນາຢືນຢັນວ່າການສ້າງ

ຄວາມໝັັ້ນຄົງໃຫ້ກບັຖານຮາກຂອງເຄືື່ອນ ແລະ ຢາແນວຈະຖືກປະຕິບັດ. SNHPP ຕັັ້ງຢ ູ່ບ ລິເວນ

ໂຄ້ງດ້ານຊ້າຍຂອງແມ່ນ ໍ້າ. ເມືື່ອ HPP ເລີື່ມເປີດດ າເນີນງານ, ຂະບວນການຂອງການເຊາະເຈືື່ອນ 

ແລະ ການທ ບຖົມຢ ູ່ບ ລິເວນໂຄງ້ດັັ່ງກ່າວນີັ້ຈະຫ ຼຸດລົງ ຢ ູ່ດ້ານເໜືອກະແສນ ໍ້າ ແຕ່ຍັງຈະສືບຕ ໍ່ຢ ູ່ດ້ານໃຕ້

ກະແສ.. ການໂຄ້ງງ ຂອງສາຍນ ໍ້າຢ ູ່ທີື່ຕ າແໜ່ງນີັ້ຈະມີຜົນສະທອ້ນຕ ໍ່ວທິີການ ແລະ ສະພາບການໄຫ 

ອອກຈາກທາງນ ໍ້າລົັ້ນ ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸມການເຊາະເຈືື່ອນຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. ຜ ້

ພັດທະນາໃຫ້ຂ ໍ້ສັງເກດວາ່ ການກ ໍ່ສ້າງເຂືື່ອນສາມາດດ າເນີນການໄດ້ໂດຍການນ າໃຊອ້າຄານກັນ

ນ ໍ້າແບບ Coffer Dam ແລະ ຕ້ອງມຂີ ໍ້ກ ານົດພິເສດໃນຊ່ວງເວລາດ າເນີນການກ ໍ່ສ້າງ. 

ໄດ້ມີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໃນພາກພືັ້ນແລ້ວ. ໃນຂະນະທີື່ມີຮອຍແຕກ

ແຫງຢ ູ່ໃນຊ່ວງປະມານ 30 ກິໂລແມັດ ໃນບ ລິເວນຂອງພືັ້ນທີື່ສ ກສາ, ຜ ້ພັດທະນາໄດ້ສະຫ ຼຸບ

ວ່າຮອຍແຕກແຫງເຫ ົັ່ານັັ້ນເຫ ົັ່ານີັ້ມີຜົນກະທົບບ ໍ່ຫ າຍ ແລະ ສະຖານທີື່ໂຄງການແມ່ນຢ ູ່ໃນເຂດທີື່ມີ

ຄວາມໝັັ້ນຄົງໃນພາກພືັ້ນ. ປະຫວ ດຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໃນເຂດ ຊະນະຄາມ ໄດ້ຖືກປະເມີນໂດຍ ນ າ

ໃຊຂ້ ໍ້ມ ນບັນທ ກ ທັງໝົດ 553 ປີ ທີື່ກະກຽມໂດຍ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດຂອງປະເທດໄທ. 

ອີງຕາມຂ ໍ້ມ ນປະຫວັດຂອງແຜ່ນດິນໄຫວດັັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ ປະກົດການເກີດແຜນດິນໄຫວຢ ູ່ເຂດພືັ້ນທີື່
ຂອງໂຄງການຍັງມີໜ້ອຍ.. ຍງັບ ໍ່ທັນມີການປະເມີນຜົນຂອງແຜ່ນດິນໄຫວທີື່ເກີດຂືັ້ນໃນ ເດືອນ 

ພະຈິກ 2019. ເຫດການດັັ່ງກ່າວນີັ້ ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. 
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ເອກະສານແນະນ າສະບັບລ້າສຸດຂອງ ຄມສ ໄດ້ແນະນ າໄວວ້່າ ຄວນພິຈາລະນາ ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ

ທີື່ຮຸນແຮງ ໃຫຫ້ າຍຂືັ້ນຕືື່ມ, ຊ ື່ງຄວນໃຫ້ຫ າຍກວາ່ທີື່ນັກພັດທະນາສະໜອງມາ. ນອກຈາກນີັ້ຍັງ

ແນະນ າວ່າຄວນປະຕິບັດຕາມ ICOLD Bulletins 120 ແລະ 148. ບ ໍ່ມີການອ້າງອງີເຖິງ

ຖະແຫ ງການເຫ ົັ່ານີັ້ໃນບົດລາຍງານສະຖານະພາບທາງວິສະວະກ າ. ເນືື່ອງຈາກວາ່ SNHPP ນອນຢ ູ່ໃນ

ເຂດ ແຜ່ນດິນໄຫວ ປານກາງໃນ ສປປ ລາວ, LEPTS 2018 ຈິື່ງແນະນ າໃຫ້ໃຊ້ສ າປະສິດສ າລັບ

ການຄ ານວນກຽ່ວກັບແຜ່ນດິນໄຫວ ແມ່ນ 0,1g ສ າລັບແຜ່ນດິນໄຫວແຮງທີື່ສຸດທີື່ເກີດຂືັ້ນຈິງ ແຕ່

ຄວນດ າເນີນການສ ກສາຢ ູ່ສະເພາະຢ ູ່ພືັ້ນທີື່ໃດໜ ື່ງ.. 

ມາດຕະຖານການອອກແບບນ  ໍ້ າຖ ້ວມ  

ນັກພັດທະນາໄດ້ສະເໜີ ວ່າໂຄງລາ່ງພືັ້ນຖານ ຄວນອອກແບບສ າລບັຮອບວຽນເຫດການນ ໍ້າຖ້ວມ 1: 

2,000 ປີ, ໂດຍມກີານກວດສອບນ ໍ້າຖ້ວມ ແມ່ນອີງໃສ່ເຫດການ 1: 10,000 ປ.ີ ເຖງິຢູ່າງໃດກ ໍ່

ຕາມ, LEPTS 2018 ໄດກ້ ານົດວ່າເຂືື່ອນ ຊະນະຄາມ ຢ ູ່ໃນປະເພດ "ຄວາມສ່ຽງສ ງ". ສິື່ງນີັ້

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການອອກແບບການໄຫ ເຂົັ້າຂອງນ ໍ້າຖ້ວມ ຄວນເປັນນ ໍ້າຖ້ວມສ ງສຸດທີື່ອາດຈະເປັນ 

(PMF) ໂດຍບ ໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ໂຄງສ້າງ. LEPTS ຍງັຮຽກຮ້ອງໃຫພິ້ຈາລະນາໃນການອອກ

ແບບ ຄວາມສາມາດໃນການປູ່ອຍ ນ ໍ້າຢ ູ່ເຂືື່ອນໄຟຟ້າ ຕອນເທງິ. ຍອ້ນວ່າການອອກແບບລະດັບຄວາມ

ເປັນໄປໄດ້ ໄດ້ເຮັດສ າເລັດກ່ອນທີື່ LEPTS 2018 ຖືກປະກາດໃຊ,້ ສິື່ງເຫ ົັ່ານີັ້ບ ໍ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາໃນ

ການອອກແບບ. 

ຄວາມສາມາດໃນການປ ູ່ອຍນ  ໍ້ າຂອງປະຕ ນ ໍ້າລ ົ ັ້ນ 

ຄວາມສາມາດຂອງປະຕ ນ ໍ້າລົັ້ັ້ນຂອງເຂ ື່ອນ ໄດ້ຖືກກ ານົດຜ່ານສ ດມາດຕະຖານ. ເຖິງ

ຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ວທິີການນີັ້ ເໝາະສົມກັບການປະມານຄັັ້ງທ າອິດເທົັ່ານັັ້ນ ເຊີື່ງມັນຍງັ

ບ ໍ່ພຽງພ  ສ າລບັຈຸດປະສົງຂອງການອອກແບບ. ວທິີການໄຫ ແບບມເີງືື່ອນໄຂອາດຈະ

ມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ມີຄວາມສ າພ ນລະຫວ່າງປະຕ ນ ໍ້າປູ່ອຍນ ໍ້າທງັໝົດອາດຈະມີ

ອິດທິພົນຢູ່າງຫ ວງຫ າຍຕ ໍ່ຄວາມສາມາດໂດຍລວມ. 

ການດ າເນີນການສ າຫ ວດຕົວແບບຈ າລອງທາງກາຍະພາບ ເຊິື່ງກວມເອົາໂຄງສ້າງ

ໂຮງເຮ ອນ ຜະລິດໄຟຟ້າທງັໝົດ ແລະ ໂຄງສ້າງທາງນ ໍ້າລົັ້ັ້ນໄຫ ຜ່ານ. ໂດຍນ າໃຊວ້ີທ ີ

ການໄຫລແບບມີເງືື່ອນໄຂ, ແບບຈ າລອງນີັ້ ຄວນໃຊ ້ເພືື່ອປະເມີນການດ າເນີນງານຂອງປະຕ ລະບາຍ

ນ ໍ້າ, ແລະ ຄມສ ແລະ LEPTS ໄດ້ອອກແບບການໄຫ ແບບມີເງືື່ອນໄຂ (PMF) ເພືື່ອທົດສອບກັບ

ປະຕ ດຽວທີື່ບ ໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ. ດ ັ່ງນ ັ້ນ ຈຶື່ງຈ າເປັນ ຕ້ອງມີການສ ກສາແບບຈ າລອງນີັ້ເພີື່ມເຕີມ. 

ໃນຂະນະທີື່ເອກະສານບ ໍ່ໄດ້ເວົັ້າ ເຖິງຄວາມຈ າເປັນຂອງ freeboard, ໃນໄລຍະການກວດສອບ

ສະພາບນ ໍ້າຖ້ວມຢ ູ່ທຸກປະຕ ນ ໍ້າທີື່ກ າລງັກ າເນີນງານ, Freeboad ທີື່ມີຂະໜາດສ ງ6.2 ແມັດ ຈະເລີື່ມ

The physical model of the SNHPP  
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ດ າເນີນງານ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, LEPTS 2018 ໄດ້ກ ານົດລະອຽດກ່ຽວກັບ ຄວາມຈ າເປັນຂອງ

freeboard ໂດຍອີງໃສ່ ການປະສົມປະສານຫ າຍເງືື່ອນໄຂທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜ ້ພັດທະນາຄວນສະແດງ

ໃຫ້ເຫັນວ່າ freeboardທີື່ສະເໜີຂືັ້ນນັັ້ນ ຈະປະກອບມີບັນດາເງືື່ອນໄຂທີື່ຕ້ອງການຕ່າງໆເຫ ົັ່ານີັ້,  

ພ້ອມທັງນ າໃຊ້ PMF ເຂົັ້າໃນການອອກແບບນ ໍ້າຖ້ວມທີື່ໄຫ ເຂົັ້າ ແລະ ມປີະຕ ໜ ື່ງທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຖືກ ນ າໃຊ.້ 

ປະເພດປະຕ   ແລະ  ຄວາມໜ້າເຊ  ື່ອຖ    

ປະຕ ລ ໍ້ແນວຕັັ້ງທີື່ຍົກຂ ັ້ນໂດຍສາຍເຄເບີັ້ນໄດ້ຖືກນ າສະເໜີ ສ າລັບ ປະຕ ລະບາຍນ ໍ້າລົັ້ນທັງໝົດ. ຄຸນ

ລັກສະນະທີື່ປິດດ້ວຍຕົນເອງນີັ້ບ ໍ່ມປີະໂຫຍດຫຍັງຕ ໍ່ປະຕ ລະບາຍນ ໍ້າລົັ້ນ ໃນເມືື່ອການເປີດປະຕ ທີື່ມີ

ຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖ ືແມ່ນຈຸດປະສົງຫ ັກ. ປະຕ ລະບາຍນ ໍ້າລົັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຍົກສ ງຂືັ້ນໃນສ່ວນດຽວ ສົັ່ງຜົນ

ໃຫ້ໂຄງສ້າງຂ ໍ້ເສ ອ  ຖືກຍົກສ ງຂືັ້ນປະມານ 34 ແມັດ ຢ ູ່ເທງິລະດັບຂອງສັນເຂືື່ອນ. ເຊີື່ງຈະເຮັດ

ໃຫຂ້ ໍ້ເສ ອຫ າຍອ ນ  ຢ ູ່ໃນຕ າແໜ່ງທີື່ບ ໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ຈະເຮ ດໃຫມ້ີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ

ບ າລງຸຮັກສາ ແລະ ການປູ່ຽນຖ່າຍ.  

ສິື່ງນີັ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະຕ ລະບາຍນ ໍ້າທີື່ເປັນບານໂຄ້ງ ອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີື່ດີກວ່າ, ຄືດັັ່ງທີື່ໄດ້ນ າໃຊ້

ຢ ູ່ເຂ ື່ອນ ໄຊຍະບ ລີ, ແລະ ໄດ້ສະເໜີໃຊ້ຢ ູ່ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າຫ ວງພະບາງ. ປະຕ ນ ໍ້າທີື່ເປັນບານໂຄງ້ ຈະເຮັດ

ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນການໄຫ ໄດງ້່າຍຂ ັ້ນ ໃນທກຸລະດັບຂອງການເປີດປະຕ  ແລະ ການຕິດຕັັ້ງເຄືື່ອງປ ໍ້າ

ໄຮໂດ ລິກ ສ າລບັຍົກ ແມ່ນໄດ້ຕິດຕັັ້ງຢ ູ່ໃນລະດັບສັນເຂ ື່ອນ ເພືື່ອຄວາມສະດວກໃນການບ າລຸງຮັກສາ.  

ການປະຕິບັດງານຢູ່າງໜ້າເຊືື່ອຖຂືອງ ປະຕ ລະບາຍນ ໍ້າ ແມ່ນສິື່ງສ າຄນັຫ າຍ ສ າລັບຄວາມປອດໄພຂອງ

ເຂືື່ອນ ແລະ  ບາງຂ ໍ້ກ ານົດທີື່ຈ າເປັນກ່ຽວກບັ ການອອກແບບນ ັ້າຖວ້ມ ເພືື່ອໃຫ້ການລະບາຍນ ັ້າມີ

ຄວາມປອດໄພ ໂດຍທີື່ຍັງມີ ປະຕ ໜ ື່ງບ ໍ່ໄດ້ເປີດນ າໃຊ້  (n-1). ບົດລາຍງານສະຖານະພາບທາງດ້ານ

ວິສະວະກ າ ກາ່ວວ່າເຂືື່ອນໄຟຟ້າມຄີວາມປອດໄພ ພາຍໃນຮອບປີການເກີດຊ ໍ້າຂອງເຫດການນ ໍ້າຖ້ວມ 

10,000 ປີ ເຖິງແມ່ນວາ່ ສອງປະຕ ລະບາຍນ ໍ້າຈະບ ໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້. ນີັ້ແມ່ນແນວຄິດທີື່ມີ

ຄວາມຮອບ ຄອບ ແລະ ເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງ LEPTS 2018 ແຕ່ວ່າການກວດສອບ 

freeboard ອກີຄ ັ້ງ ຍັງຢ ູ່ພາຍໃຕ້ການທົບທວນ PMF ຊືື່ງຕ້ອງມີການອອກແບບ 

ການໄຫ ເຂົັ້າຂອງນ ໍ້າຖ້ວມ. 

ມັນຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາກຽ່ວກັບຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖືຂອງປະຕ ລະບາຍນ ໍ້າຢູ່າງລະອຽດ ເພືື່ອໃຫ້
ກວມເຖິງສະພາບການທີື່ຮ ນແຮງ. ມັນຍັງບ ໍ່ຊັດເຈນເລີຍວ່າປະຕ ແບບແນວແກນຕັັ້ງ ຈະໃຊ້ເວລາໃນ

ການປິດເປີດຫ າຍປານໃດ, ໂດຍສະເພາະຖ້າແຫ ່ງພະລັງງານຕົັ້ນຕ ບ ໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. 

ດັັ່ງນັັ້ນ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສະໜອງ ອປຸະກອນເພືື່ອຮັບມືສກຸເສີນຢ ູ່ສັນຝາຍ

ລະບາຍນ ໍ້າລົັ້ນ ຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບ. ວິທີແກໄ້ຂ ທີື່ໄດ້ໝ ນໃຊ້ໃນ

ໂຄງການອືື່ນໆ ລວມມີ ອາຄານລະບາບນ ໍ້າລົັ້ນ ແບບບ ໍ່ມປີະຕ ,  ແບບລະບົບຊີຟົັ້ງ ຫ ື 
ປູ່ອຍໃຫ້ນ ໍ້າໄຫ ອອກເອງຕາມທ ໍ່ລະບາຍນ ໍ້າ,. ຢູ່າງໜ້ອຍໜ ື່ງທາງເລອືກເຫ ົັ່ານີັ້ ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ສ ກສາໄປ

ນກັພັດທະນາຕອ້ງມສີວ່ນຮວ່ມກບັ
ລດັຖະບານລາວໂດຍເຄາົລບົການ
ປະຕບິດັຕາມ (LEPTS 2018). 
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ຄວບຄ ່ກັນ ເພືື່ອເພີື່ມປະສິດທິພາບການລະບາຍນ ໍ້າຂອງທາງນ ໍ້າລົັ້ນ ແລະ ໄດ້ຕາມຂ ໍ້ກ ານົດໃນ 

LEPTS 2018 ໃນໄລຍະການອອກແບບຂັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ. 

ການກະຈາຍຂອງພະລ  ງງານ  ແລະ  ການເຊາະເຈ  ອນ  

ນັກພັດທະນາໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ນ ໍ້າຖວ້ມ 50 ປີເປັນພືັ້ນຖານການອອກແບບເພືື່ອການກະຈາຍພະລງັງານ

ແລະ ການປ້ອງກັນການເຊາະເຈືື່ອນ. ຕົວແບບຈ າລອງທາງກາຍະພາບໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເລິກຂອງສິື່ງ

ເສດເຫ ືອສ ງເຖິງ 5 ແມັດ ແລະ ຄວາມໄວການໄຫ ຂອງນ ໍ້າຈະກັບຄນືສ ່ປົກກະຕິພາຍໃນໄລຍະທາງ 1 

ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກເຂືື່ອນ. ຜ ້ພັດທະນາໄດ້ສະຫລບຸວ່າການກະກຽມການກະຈາຍຂອງພະລງັງານ ແລະ 
ການປອ້ງກັນສິື່ງເສດເຫ ືອ ຈະສາມາດຫ ີກລ້ຽງທຸກຄວາມສ່ຽງທີື່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນກັບອາຄານທັງໝົດ 
ຊ ື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຕ ລະບາຍນ ໍ້າດ າເນີນການໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ.. 

 ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, LEPTS ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ ອາ່ງນ ໍ້າ ທີື່ໄຫ ລົງ ແລະ ພືັ້ນທີື່ອືື່ນໆ ທີື່ໃກ້ກັບຕີນເຂືື່ອນ

ຈະຖືກອອກແບບເພືື່ອບ ໍ່ໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍທີື່ສ າຄັນເກີດຂືັ້ນພາຍໃຕ້ສະພາບນ ໍ້າຖ້ວມທີື່ອອກແບບ”. 

ຮອບວຽນການເກີດຊ ໍ້າຂອງ ເງືື່ອນໄຂການອອກແບບ ທີື່ສ ງກວາ່ຄວນຈະຖືກເອົາມານ າໃຊ້ ເພືື່ອຮບັປະ 

ກັນບ ໍ່ໃຫ້ມີການເຊາະເຈືື່ອນເກີດຂືັ້ນ ຊືື່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຂອງທາງນ ໍ້າລົັ້ນມີຄວາມສຽງ. 

ການຄ  ້ມຄອງນ  ໍ້ າຖ ້ວມ  

ການຄຸ້ມຄອງນ ໍ້າຖ້ວມທີື່ມປີະສິດຕິຜົນຮຽກຮ້ອງໃຫມ້ີການ
ແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ກຽ່ວກັບສະພາບນ ໍ້າຖ້ວມທີື່ໄຫ ເຂົັ້າມາ. 
ລະບົບໄດ້ຖືກສະເຫນີໃຫ້ນ າໃຊ ້ແຕ່ມັນຄວນຈະເຊືື່ອມໂຍງກັບ

ລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ຢ ູ່ເຂືື່ອນ ໄຊຍະບລຸີ ແລະ ໂຄງການ 

ໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ອືື່ນໆ ທີື່ຢ ູ່ເບືັ້ອງເທິງກະແສນ ໍ້າ. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່

ຕາມ, ແຜນການຄຸ້ມຄອງນ ໍ້າຖ້ວມ ສ າລ ບເຂ ື່ອນແບບຄ ນໄດຄວນ

ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮ່ວມກັບ ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເຊິື່ງຈະເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ກັບ 

HPPs ທັງໝົດ ທີື່ຢ ູ່ໃນພືັ້ນທີື່ ແລະ ເປັນການສ້າງຂ ໍ້ກ ານົດສ າລັບການເຕືອນໄພໃຫ້ແກຊ່ຼຸມຊົນຢ ູ່ເຂດ

ລຸ່ມ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ຄວນໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ກຽ່ວຂອ້ງຂອງຝູ່າຍປະເທດໄທ. 

ມາດຕະຖານການອອກແບບ  

ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ LEPTS. ຍ້ອນຄວາມໃກ້ຊິດຂອງຊາຍແດນ

ລາວ - ໄທ ແລະ ປະຊາກອນໄທທີື່ຂ້ອນຂ້າງຫ າຍເຊິື່ງອາດຈະໄດ້ຮບັຜົນກະທົບຈາກເຂືື່ອນແຕກ, ລດັ 

ຖະບານໄທ (GoT) ອາດຈະຕ້ອງການປຽບທຽບມາດຕະຖານການອອກແບບທີື່ນ າໃຊ້ ກັບ

ມາດຕະຖານການອອກແບບຂອງພວກເຂົາ. ສະນັັ້ນ, ຈ ື່ງແນະນ າໃຫຜ້ ້ພັດທະນາຊອກຫາແຫ ງ່ຂ ໍ້ມ ນ 

ແລະ ປະກອບມີມາດຕະຖານການອອກແບບຂອງໄທທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເພືື່ອປຽບທຽບ. 

ຄວນມກີານພດັທະນາລະບບົການ
ຄຸມ້ຄອງນ ໍ້າຖວ້ມສ າລ ບ ເຂ ື່ອນ 
ບ ນໄດເຊິື່ງລວມມກີານພຈິາລະນາ
ກຽ່ວກບັການຄວບຄມຸຕະກອນ 
ລ ກປາລອຍ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ
ຖວ້ມ. 
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 ຄະນະຜ  ້ຊ ່ຽວຊານ   

ບົດລາຍງານສະຖານະພາບວິສະວະ ກ າ ໝາຍ ເຖິງທີມງານໃຫ້ ຄ າ ປຶກສາຊ່ຽວຊານ. ຊ ື່ງ
ເປັນການເຂົັ້າໃຈວາ່ທີມງານນີັ້ປະກອບດ້ວຍຜ ້ຊ່ຽວຊານຈາກພາຍໃນອົງກອນຂອງຜ ້
ພັດທະນາແລະທີື່ປຶກສາຂອງພວກເຂົາແລະບ ໍ່ແມ່ນຄະນະທີື່ເປັນເອກະລາດ. ເອກະສານບ ໍ່ໄດ້ 

ໝາຍ ເຖິງການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຂືື່ອນ (DSRP), ເຊິື່ງມີ

ຄວາມ ຈ າ ເປັນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການ ດ າ ເນີນງານຂອງທະນາຄານໂລກ 4-37 ແລະ 

PDG 2020. 

DSRP ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນໄວເທົັ່າທີື່ຈະເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການເມືື່ອການ

ສືບສວນ ກ າ ລັງມີຄວາມຄືບ ໜາ້ ແລະມີການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກບັຮ ບແບບ. ເງືື່ອນໄຂຂອງກະສານອາ້ງ
ອີງ ສ າ ລັບກະດານແມ່ນມັກຈະຖືກຂະຫຍາຍໄປເກີນຄວາມປອດໄພຂອງເຂືື່ອນເພືື່ອໃຫ້ກວມເອົາ

ບັນຫາທີື່ກວ້າງຂວາງຂອງການສ້າງໂຄງການເຊັັ່ນຂັັ້ນຕອນການກ ໍ່ສ້າງ, ການປູ່ຽນນ້   າ ແລະສະຖານທີື່

ຜະລິດໄຟຟ້າ. ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດຖ້າວ່າຂ ໍ້ ກ າ ນົດການອາ້ງອີງທີື່ກວ້າງຂວາງທີື່ຄ້າຍຄກືັນໄດ້ຖືກ

ຮັບຮອງເອາົ ສ າ ລບັໂຄງການເຂືື່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າ ຄານ. 

ການແຕ່ງຕັັ້ງ DSRP ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ, ເຖິງແມ່ນວ່າການສະ ໜອງ ທ ນ

ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນນັກພັດທະນາ.. 

EMERGENCY PREPAREDNESS PLANNING  

ຮ່າງ PDG 2020 ຮຽກຮ້ອງໃຫມ້ີການພັດທະນາແຜນກຽມຄວາມພ້ອມສຸກເສີນ (EPP) ສ າ ລັບ

ການກ ໍ່ສ້າງ, ແລະໄລຍະ ດ າ ເນີນງານຂອງໂຄງການ. ສິື່ງນີັ້ຄວນປະຕິບັດ ສ າ ລັບທງັໄລຍະການ

ຫັນປູ່ຽນແມ່ນ ໍ້າຂອງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ມັນກ ໍ່ຈະເປັນຜົນດີຕ ໍ່ແຜນການແຍກຕ່າງຫາກທີື່ຈະຖືກ

ພັດທະນາຂືັ້ນມາ ສ າ ລບັຄວາມບກົຜ່ອງຄັັ້ງ ທ າ ອິດເມືື່ອໂຄງສ້າງຖກືໂຫລດເປັນຄັັ້ງ ທ າ ອິດແລະຕ້ອງ
ມີການຕິດຕາມລະດັບສ ງກວ່າແລະມີການຕອບໂຕ້ຢູ່າງໄວວາ. 

ບົດລາຍງານສະຖານະພາບດ້ານວສິະວະ ກ າ ໃຫ ້ຄ າ ອະທິບາຍເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງການວາງແຜນສຸກເສີນ

ແລະຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ EPP ຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໜ ື່ງ ປີກອ່ນທີື່ຈະມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ອາ່ງເກບັນ້   າ. ບ ໍ່ມີ

ການສະ ເໜີ ຂັັ້ນຕອນການກ ໍ່ສ້າງ EPP. ນີັ້ແມ່ນຕ້ອງການ. 

ຄະນະຜ ້ຊ່ຽວຊານຄວນໄດ້ຮັບການ
ສ້າງຕັັ້ງໄວເທົັ່າທີື່ຈະໄວໄດ້, ຕາມທີື່
ໄດ້ແນະນ າຈາກ PDG 2009, 
ICOLD  ແລະ ຄ າແນະນ າ ຂອງ
ທະນາຄານໂລກ. 
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ການສ ຶກສາເຂ  ື່ອນແຕກ   

ຜ ້ພັດທະນາໄດ້ພິຈາລະນາການສ້າງເຂືື່ອນແຕກທີື່ອາດເປັນໄປໄດ້ສ າລ ບ ເຂ ື່ອນກ ັ້ນນ ໍ້າທີສອງ ແລະ 

ເຂືື່ອນໄຟຟ້າຫ ັກ. ໃນທງັສອງກ ລະນີ, ມີຜົນກະທບົບາງຢູ່າງຕ ໍ່ບັນດາຕົວເມືອງ ແລະ ຄ ້ມບ້ານຕອນລຸມ່, 

ແຕ່ບ ໍ່ມີຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ. 

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ບ ໍ່ໄດ້ມີການປະເມີນຊ ບສິນຂອງ ປະຊາຊົນ ທີື່ມຄີວາມສ່ຽງຕ ໍ່ຝງັລາວ ແລະ ໄທ ຫ   

ພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງທີື່ວ່າຄືັ້ນຟອງນ ໍ້າທີື່ຈະຖ້ວມຕ ໍ່ເຮ ອ ແລະ ອາດຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກີດກັບຕາຝັັ່ງ, ຜ ້ຊົມໃຊ້

ແມ່ນ ໍ້າ ແລະ ການດ າເນີນການຂດຸຄົັ້ນຊາຍ (8 ກິໂລແມັດລຸມ່). ມນັເປັນສິື່ງສ າຄັນທີື່ວາ່ການສ ກສາ 

ເພ ື່ອກ ານົດວ່າພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ປະຊາກອນ ທີື່ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຖືກປະຕິບັດ ແລະ ສິື່ງນີັ້ຈະ 

ຕ້ອງແບ່ງປັນກັບ ທາງການໄທໃນການກະກຽມແຜນຄວາມພ້ອມໃນເວລາສຸກເສີນ. 

ເຄ ື່ອງມ ວ ດແທກ 

ຮ ບແບບລາຍງານສະຖານະພາບທາງວິສະວະກ າ ເປັນຕົວຊີັ້ບອກເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງເຄືື່ອງມທືີື່ຈະສະໜອງ 

ໃຫ້. ຂ ໍ້ກ ານົດສຸດທ້າຍສາມາດຖືກກ ານົດໃນເວລາຕ ໍ່ມາ ໃນການພັດທະນາໂຄງການເມືື່ອເງືື່ອນໄຂພືັ້ນ 

ຖານໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ໄດ້ຖືກປະຕິບັດການປະເມີນຮ ບແບບຄວາມລົັ້ມເຫ ວ.  

ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເຂືື່ອນ 

ຄວນສະໜອງລະບບົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເຂືື່ອນ (DSMS). ສິື່ງນີັ້ແມ່ນການ ກ ານົດຂັັ້ນ

ຕອນຕ່າງໆ ຢູ່າງເປັນທາງການເຊິື່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອາົເປັນສ່ວນໜ ື່ງ ຂອງການປະຕິບັດທີື່ດີໃນດ້ານ

ຄວາມປອດໄພຂອງເຂືື່ອນ ແລະ ສ້າງຂືັ້ນໃນປະເດັນທີື່ຍກົຂ ັ້ນໃນ ICOLD Bulletin - ການຄຸ້ມຄອງ

ຄວາມປອດໄພຂອງເຂືື່ອນ. ແນວທາງການອອກແບບ ຄມສ ໃຫ້ຄ າແນະນ າ ເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກບັໂຄງ

ສ້າງ ແລະ ເນືັ້ອໃນຂອງ DSMS. 

ນອກຈາກນີັ້, ການອ້າງອງິຄວນຈະຖືກນ າສະເໜີຢ ູ່ໃນເອກະສານແນະນ າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງ

ເຂືື່ອນເຊິື່ງເປັນສ່ວນໜ ື່ງ ຂອງ LEPTS 2018. ບົດລາຍງານສະຖານະພາບທາງດ້ານວິສະວະກ າ ໄດ້

ອ້າງອງີຫ າຍບັນຫາດັັ່ງກາ່ວ, ແຕ່ວາ່ມັນຍ ງໄວເກີນໄປໃນການພັດທະນາໂຄງການ ສ າລັບ DSMS 

ທີື່ຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢູ່າງລະອຽດ . 

ການປະເມນີຮ ບແບບຄວາມລົັ້ມເຫ ວ 

PDG 2020 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາການປະເມີນຮ ບແບບຄວາມລົັ້ມເຫ ວທີື່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້

ລະອຽດ (PFMA). ບົດລາຍງານສະຖານະພາບທາງວິສະວະກ າ ບ ໍ່ລວມການປະເມີນຜົນນີັ້. ສິື່ງນີັ້ແມ່ນ

ສົມເຫດສົມຜົນໃນຂັັ້ນຕອນນີັ້, ແຕ່ວ່າການປະເມີນຮ ບແບບຄວາມລົັ້ມເຫ ວຄວນຈະຖືກປະຕິ ບັດໃນ

ເວລາເລີື່ມຕົັ້ນຂອງຂັັ້ນຕອນການອອກແບບລະອຽດ. ຜົນຂອງການປະເມີນຜົນຈະແຈ້ງໃຫ້ຮ ້ເຖິງຂອບ
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ເຂດຂອງການ ສ າຫ ວດໃນພືັ້ນທີື່ຕ ໍ່ໄປ, ການພັດທະນາຂອງ DSMS, ແຜນການກຽມພ້ອມໃນກ ລະນີ

ສຸກເສີນ ແລະ ແຜນການໃຊເ້ຄືື່ອງມືວ ດແທກ. 

ການເດນີເຮ ອ 

ເປນັຫ ຍງການເດນີເຮ ອຈິື່ງມຄີວາມສ າຄ ນ? 

ສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງປີ 1995 ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີນ 

ເຮ ອ ຕ້ອງໄດ້ລວມເຂົັ້າໃນໂຄງການເຂ ື່ອນແມ່ນ ໍ້າຂອງໃດໜ ື່ງ. ເປັນທີື່ຮ ບຮ ້ກ ນວ່າ

ພາກສ່ວນທີື່ຖືກກ ັ້ນຂອງແມ່ນ ໍ້າທີື່ຢ ູ່ເບືັ້ອງຫລງັ ຂອງເຂືື່ອນໄຟຟ້າ ສາມາດອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການ

ເດີນເຮືອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພກວ່າຖ້າຫາກວາ່ ປະຕ ລ າລຽງເຮ ອ ໄດ້ຖືກລວມເຂົັ້າໃນການອອກແບບ

ຂອງເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ. 

ຄ  ນສ ົມບ  ດຫ   ກ  
ປະຕ ລ າລຽງເຮ ອ ຈະຕັັ້ງຢ ູ່ແຄມຝັັ່ງຊ້າຍ. ສິື່ງນີັ້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂຸດທາງຝງັເບືັ້ອງຊ້າຍຈ ານວນ 

ຫ າຍ, ອອກຈາກເກາະດອນນ້ອຍໆ. ເກາະ ແລະ ແນວກ ັ້ນກ າແພງຈະແຍກຊ່ອງທາງປາຍນ ໍ້າ ຈາກສາຍ 

ນ ໍ້າຫລັກ. ເພາະສະນັັ້ນຈາກກະແສນ ໍ້າໄຫ ທີື່ສ ງຂືັ້ນຈາກ ຊ່ອງທາງນ ໍ້າຂອງຝັງເບືັ້ອງຊາ້ຍ ແລະ ໂຮງຈ ກ. 

ທາງຕອນເທງິແມ່ນຢ ູ່ລຽບທາງຝັັ່ງຊ້າຍ. 

ປະຕ ລອັກດ່ຽວ ທີື່ມີຫົວເຮັດວຽກສ ງສຸດ 20,38 ແມັດ ແມ່ນຖືກສະເໜີ. ຄວາມຍາວທີື່ມີ

ປະສິດທິພາບຂອງປະຕ ຫ້ອງລັອກ ແມ່ນ 113 ແມັດຍາວ, 

ກວ້າງ 12 ແມ ດ ແລະ ເລກິ 4 ແມ ດ. 

ປະຕ  ປ ິດ-ເປ ີດລ  າລຽງເຮ  ອ   

ປະຕ ຫ້ອງລອັກມີຄວາມໜາ ພຽງ 2 ແມັດ. ຄວາມກວາ້ງ

ທີື່ພືັ້ນຖານແມ່ນ 18,00 ແມັດ. ຄວາມໜາ ຂອງກ າແພງ

ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ 3.00 ແມດັ (ຢ ູ່ທີື່ຖານ), ເຖິງ 

9,30 ແມ ດ ໃນລະດັບຄວາມ

ກວ້າງສ ດ ແລະ ຫ ັງຈາກນັັ້ນແຄບເຖິງ 4 ແມ ດ ຢ ູ່ເທງິສຸດ. ສິື່ງນີັ້ສະໜອງ 

ຝາອັດປາກຂຸມຊັັ້ນທີື່ບາງກ່ວາທີື່ໄດ້ສະເໜີຢ ູ່ (HPPs) ທີື່ຢ ູ່ຕອນເທິງ. 

ສະນັັ້ນ, ນັກພັດທະນາຈ ື່ງຄວນໃຫກ້ວດສອບການອອກແບບໃໝ່ ໃນ

ເງ ື່ອນໄຂສິື່ງທີື່ກາ່ວມາຂາ້ງເທິງ ແລະ ພິຈາລະນາການອອກແບບໃໝ່ ຖ້າ

ຈ າເປັນ.  
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ຄວາມຍາວທີື່ເປັນປະໂຫຍດຂອງປະຕ ຫ້ອງລອັກເຮືອແມ່ນນ້ອຍກວ່າ 120 ແມ ດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້

ໃນ  (PDG2009). ດັັ່ງນັັ້ນ, ຄວາມຍາວຂອງຫ້ອງລັອກ ຄວນຈະເພີື່ມຂືັ້ນ. 

ໄລຍະຫ ່າງທາງອາກາດ  

ແມ່ນ ໍ້າຂອງຫ  ກມີ ໄລຍະຫ່າງທາງອາກາດຂ ັ້ນຕ ໍ່າສຸດສ າລບັການເດີນເຮືອຢູ່າງຫນ້ອຍ 10 ແມັດ. ຂົວ

ບ ລິການຕອນເທງິແມ່ນມ ີໄລຍະຫ່າງທາງອາກາດພຽງແຕ່ 8 ແມັດ. ຂົວບ ລິການຕອນລຸ່ມມີໄລຍະຫ່າງ

ພຽງແຕ່ 2,80 ແມັດ, ໃນເວລາທີື່ຫ້ອງນ ໍ້າເຕັມ. ເຮືອສາມາດຂ້າມຜ່ານຂົວແຫ່ງນີັ້ໄດ້ພຽງແຕ່ຄັັ້ງດຽວ 

ໃນຕອນທີື່ປົດລ ອກແລ້ວ. 

ຜ ້ພັດທະນາຄວນເພີື່ມຄວາມສ ງຂອງຂົວບ ລກິານທີື່ຢ ູ່ເບືັ້ອງເທິງຈາກ 8 ຫາ 10 ແມັດ ແລະ ຢືນຢັນວ່າ

ສາຍເຄເບີັ້ນຢຸດຈະຖືກຕິດຕັັ້ງຢ ູ່ຕ ໍ່ໜ້າ ຂົວບ ລິການຂາລອ່ງ. 

ລະບ ົບການຕ  ື່ມ  ແລະ  ລ ້າງຂ  ໍ້ມ  ນ 

ລະບົບການຕືື່ມ ແລະ ການລາ້ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີກ າລັງສ ງ. ສິື່ງນີັ້ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການປູ່ຽນແປງ

ການອອກແບບຂອງລະບົບຕືື່ມຂ ໍ້ມ ນ ຫ   ດັດປັບໂປແກ ມ ສ າລັບການເປີດວາວ “Tainter” ເພືື່ອຫລກີ

ລ້ຽງຄືັ້ນສຽງສະທ້ອນໃນຫ້ອງ. TRR ເຮັດບາງຂ ໍ້ສະເໜີໃນເລືື່ອງນີັ້. ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ ຝາວາວ 

“Tainter” ແບບຍອ້ນກ ບນ ັ້ນແມ່ນເຫມາະສົມ ສ າລບັລ ອກຍົກສ ງ ແລະ ມີຄວາມທົນທານ

ຕ ໍ່ການໂພງອາກາດໄດ້ດີພ ສົມຄວນ.  

ວ ິທ ີການຂອງຊ ່ອງທາງຕອນເທ ິງ  ແລະ  ຕອນລ  ່ມ  

ປະກົດວ່າຄວາມຍາວຂອງທງັສອງຊ່ອງທາງການເດີນເຮ ອທ ງສອງ ແມ່ນປະມານ 250 ແມັດ ສອດ 

ຄ່ອງ ກັບແກນລອັກ ກ າປັັ່ນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມັນມີຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບວທິີການທີື່ຢ ູ່ ຕອນ

ເທິງທີື່ອາດຈະມີພຽງແຕ່ຊອ່ງທາງກົງຂອງ 220 ແມັດ ເທົັ່ານັັ້ນ, ເນ ື່ອງຈາກໄລຍະ 30 ແມັດ ສຸດສ ດ

ທ້າຍທີື່ລວມເຂົັ້າໃນການອອກແບບຂອງນັກພັດທະນາແມ່ນສ່ວນໜ ື່ງ ຂອງປະຕ ລອັກຕົວຂອງມັນເອງ. 

ກ າແພງຄ າແນະນ າຢ ູ່ ຕົັ້ນນ ໍ້າເປັນທາງເຂົັ້າທີື່ສະດວກສະບາຍໃນການລັອກເຮືອໃນເສັັ້ນກົງກບັ ກ າ 

ແພງລັອກເຮືອ ຝັງຂວາ. ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈອດເຮືອແມ່ນຢ ູ່ຫ່າງເໜືອນ ໍ້າຢູ່າງພຽງພ , 

ແຕ່ຄວນໃຫມ້ຕີະຂ ກ່ຽວແຖວເປນັໄລຍະ ໃນກ າແພງແນະນ າ ຍງັບ ໍ່ທັນມີຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບບັນດາເສັັ້ນທາງ

ຍ່າງທີື່ຢຸດເຊົາ ສ າລັບ ກ າແພງແນວທາງນີັ້ ແລະ ມັນຍງັບ ໍ່ຮ ້ວ່າ ຈ ດພ ກ ປາໂລມາ ນ ໍ້າຈ ດ 

ສະເໜີການເຂົັ້າເຖີງທີດິນຜ່ານທາງຢູ່າງລອຍນ ໍ້າທີື່ເຊ ື່ອມຕ ໍ່ກ ນ ເຊິື່ງເປັນແນວທາງປະຕິບ ດທີື່ດີ.  

ວິທີການຢ ູ່ຕອນລຸມ່ແມ່ນຢ ູ່ໃນເສັັ້ນກົງ ແລະ ຍາວພຽງພ  (>250 ແມ ດ). ແຕ່ວິທີການດັັ່ງກາ່ວແມ່ນບ ໍ່

ກວ້າງພ  ເນ ື່ອງຈາກວ່າພືັ້ນທີື່ບອ່ນເຮ ອໄດ້ລ່ວງລ ໍ້າເຂົັ້າໄປໃນຊ່ອງທາງການເດີນເຮ ອ. ຈ ດພ ກ ປາໂລມາ 

ນ ໍ້າຈ ດ ແມ່ນຄວນຕັັ້ງກ ບຄືນເພືື່ອສະຫນອງໃຫມ້ີຄວາມຍາວເຕັມທີື່ ຂອງພ ັ້ນທີື່ຈອດເຮ ອ 52 ແມັດ. 
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ບ ໍ່ມີການແນະນ າຢ ູ່ກ າແພງ ໃນເສັັ້ນຊືື່ທີື່ມີ ກ າແພງຂອງ ຫ້ອງລ າລຽງເຮ ອ ເຮັດໃຫ້ການເຂົັ້າເຖິງເຮືອ

ໃຫຍ່ ແລະ ການຂົນສົັ່ງສິນຄ້າມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຫ າຍ. ຝາກ າແພງປະມານ 200 ແມັດສອດຄ່ອງກັບ

ຝາກ າແພງ ຂອງຝງັເບືັ້ອງຊ້າຍ, ຄກືັບວ່າຢ ູ່ບ ລິເວນຊ່ອງທາງຂາ້ງເທິງຄວນພິຈາລະນາ. 

ຄວນຈ ດໃຫ້ມີແຜ່ນມາດຕາວ ດທີື່ອ່ານໄດ້ຊ ດເຈນຕິດກ ບປະຕ ປິດ-ເປີດ ທ ງສອງ ແລະ ພາຍໃນ ປະຕ  

ລ າລຽງເຮ ອ.   

ອຸປະກອນ  ສ າລັບປະຕ  ລ ໋ອກ  ແລະ  ສ ່ວນຍ ົກເຮ  ອ   

ມີຂ ນໄດໃນທາງເຂົັ້າປະຕ ລອ ກ ແລະ ສ່ວນຍົກເຮ ອ ທັງໝົດ ມີຂະໜາດ 2 x 2 ເທົັ່ານັັ້ນ. ຄວນມີຂ ນ 

ໄດເພີື່ມເຕີມປະກອບເຂົັ້າ, ແຕ່ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄປເຖິງແຜ່ນພ ັ້ນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄວນຈະບັນລລຸະ 

ດັບ+198.00, ຕົວຢູ່າງ 2 ແມ ດ ພາຍໃຕ້ສາຍນ ໍ້າທີື່ຕ ໍ່າ. 

ມຕີ ລອຍ ຂະໜາດນ້ອຍ 2 x 6 ເຊິື່ງຄ້າຍຄືກບັປະຕ ລອ ກ ແລະ ສ່ວນຍົກເຮ ອ ທີື່ຜ່ານມາທງັໝົດສ າ

ລັບໂຄງການເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ, ບົດ. ບ ໍ່ໄດ້ລວມສາຍຂ ເກາະ ໄວ້ໃນຝາລ ອກ. ສິື່ງເຫລົັ່ານີັ້ຄວນວາງຢ ູ່ຕິດກັບ

ຂ ນໄດ. ບ ໍ່ມເີຫ  ກປອ້ງກັນຝາຜະໜັງຕົວເລ ື່ອນ ຫ   ເກາະຝາໃນຝາລອັກ. 

ລົດບັນທຸກຫົວເຂມັຂັດທີື່ຍືດຍາວທັງໝົດ ຂອງຫ້ອງລັອກແມ່ນແນະນ າ ໃຫ້ຊ່ວຍກ ້, ຍົກເຮືອນ້ອຍທີື່

ຈົມລົງ, ຍກົຊາກຫັກພັງທີື່ຈອດຢ ູ່ທາງໜ້າ ປະຕ ປະຕ , ຍົກຫົວ, ເພືື່ອຍົກ ແລະ ທົດແທນຫົວຫອຍແຄງ 

ແລະ ອືື່ນໆ. 

ການດ  າ ເນ ີນງານ,  ຄວາມປອດໄພ  ແລະ  ການບ  າລ  ງຮ  ກສາ  

ສະພາບການເດີນເຮ ອຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນໄລຍະປະມານ 600 ກມ ໂດຍຜ່ານນ ໍ້າຍ ້ກ ບສາຍຕ່າງໆ

ຂອງເຂ ື່ອນແບບຂ ນໄດ ຢ ູ່ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ສິື່ງນີັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເດີນເຮືອມີເຮືອຂະໜາດ 

ໃຫຍ່ ແລະ ປັບປຸງການຂົນສົັ່ງສິນຄ້າຕາມລ າແມ່ນ ໍ້າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ລະບົບຂ ໍ້ມ ນ-ຂາ່ວສານຂອງ

ແມ່ນ ໍ້າ (RIS) ຄວນຖືກອອກແບບ ແລະ ປະສົມປະສານກັບກົດລະບຽບການປະຕິບັດງານອາ່ງເກັບ ນ ໍ້າ

ຮ່ວມກັນ. RIS ຈະໃຫ້ຄ າແນະນ າແກ່ຜ ້ທີື່ຜ່ານ ກຽ່ວກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງ ການເດີນເຮ ອ ແລະ ເວລາລ ຖາ້

ທີື່ຄາດຄະເນໄດໃ້ນແຕ່ລະລະບົບລອັກ. 

ຄວາມປອດໄພຂອງການປະຕິບັດການລອັກທີື່ SNHPP ຕ້ອງໄດຮ້ັບການແກ້ໄຂໂດຍຜ່ານທງັມາດ

ຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງ ແລະ ການແຊກແຊງຢູ່າງໄວວາໃນກ ລະນີເກີດອຸບັດຕິ

ເຫດ. ສ່ວນຍົກເຮືອດ້ວຍລິບສ ງແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ເຮືອຂະໜາດນ້ອຍ. ປະຕ ປິດ-ເປີດ ແມ່ນ

ຖ ກເຕີມເຕ ມຜ່ານຊ່ອງທາງປາກດ້ານລ ່ມ ເຊີື່ງກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມປັນປູ່ວນ ແລະ ມີຮ ບຊົງເຫັດໃນແນວ

ຕັັ້ງ. ສິື່ງເຫ ົັ່ານີັ້ສາມາດເປັນບັນຫາສ າລັບເຮືອຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂ ແນະນ າໃຫ້ມີໂປແກຣ ມ ເພ ື່ອຕືື່ມຂ ໍ້

ມ ນພິເສດ ແລະ ພ ດທະນາ ສ າລັບເຮືອຂະໜາດນ້ອຍ. 
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ການຢຸດເຊົາ ຂອງການປະຕິບັດການລັອກໃນກ ລະນີສຸກເສີນຈະຕ້ອງເກີດຂ ັ້ນໄດ້ບ ໍ່ພຽງແຕ່ໂດຍຕົວ

ຊ່າງລັອກເທົັ່ານັັ້ນ ແຕ່ຍງັລວມເຖີງຜ ້ຂ້າມ ແລະ ພະນັກງານຄວບຄມຸ ຖ້າຈ າເປັນຄວນມລີະບົບການ

ສືື່ສານແບບສອງທາງລະຫວາ່ງຜ ້ຂາ້ມ ແລະ ແບບລັອກຄວນໄດ້ຮັບການສະໜອງ. 

ສິື່ງສ າຄັນຄ ວ່າອາໄຫ ່ ສ າລັບແລ່ນສ້ອມແປງແມ່ນ ຈະຕ້ອງກຽມພ້ອມໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີ. 

ການເດ ີນເຮ  ອລະຫວ ່າງການກ  ໍ່ສ ້ າງ   

ໄລຍະທ າອິດຈະປະກອບມີການກ ໍ່ສ້າງ ປະຕ ທາງເດີນເຮ ອ ເຂົັ້າຫາຊອ່ງທາງ ແລະ ທາງລະບາຍນ ໍ້າລົັ້ນໄປ

ທາງຫລງັຂອງເຂ ື່ອນກ ັ້ນ. ໃນໄລຍະນີັ້ ແມ່ນສາມາດສືບຕ ໍ່ການເດີນເຮືອ ຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງໂດຍຜ່ານຊ່ອງ

ທາງຂອງຝັັ່ງຂວາ ເຊິື່ງເປັນສ່ວນທີື່ເລິກທີື່ສຸດຂອງແມ່ນ ໍ້າ. ຜ ້ພັດທະນາໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບ ປະຕ  

ເດີນເຮ ອ ຈະຖືກດ າເນີນງານໃນໄລຍະ 2 ຂອງການກ ໍ່ສ້າງ. ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ກ ານົດພິເສດ ສ າລັບເຮືອປະມົງ / 

ແບບຄອບຄົວ ຂະໜາດນ້ອຍ. ຢ ູ່ທີື່ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ອືື່ນໆ ເຮືອລ ານ້ອຍໆ ເຫ ົັ່ານີັ້ໄດ້ວາງຢ ູ່ເທງີລົດພວງ 

ແລະ ຂົນສົັ່ງເປັນຮອບ ຢ ູ່ສະຖານທີື່ກ ໍ່ສ້າງ. 

ການອອກແບບລະບ ົບປະຕ  ລ  າລຽງທ ີສອງ   

ການອອກແບບຂອງ ປະຕ ລ າລຽງທີ 2 ແມ່ນຖືກແນະນ າພາຍໃຕ້ (PDG 2009) ແລະ ມັນໄດ້ຖືກ

ແນະນ າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະຕ ລ າລຽງທີໜ ື່ງ ແລະໃຊ້ຊ່ອງທາງທີື່ຄກືັນ. ການອອກແບບ (SNHPP) 

ຮຽກຮ້ອງຊອ່ງທາງຂາ້ມຜ່ານເນີນພ ທີື່ຢ ູ່ເບືັ້ອງຊາ້ຍ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ສອດຄ່ອງກັບ 

PDG2009, TRR ໄດ້ມີການແນະນ າທາງເລືອກ ສ າລັບປະຕ ລ າລຽງຂະຫນານຢ ູ່

ເບືັ້ອງຊ້າຍ 

ປນັຫາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສ ງຄມົ 

ເປ ັນຫ  ຍງປ ັນຫາທາງດ ້ານເສດຖະກ ິດ-ສ  ງຄ ົມຈ ຶ ື່ ງສ  າຄ  ນ?  

ການປະຕິບັດທີື່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໂດຍທົັ່ວໄປ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວຮຽກຮ້ອງໃຫທຸ້ກການ

ດ າລົງຊີວິດທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໄດ້ຮັບການຟືັ້ນຟ ໃຫ້ກ ບມາຄ ເກາົ ຫ  ດີຂ ັ້ນກ່ວາເກົາກ່ອນ 

ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໂຄງການ.  

ພ  ັ້ນຖານທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສ ງຄມົ 

ພືັ້ນຖານໄດ້ຖືກກ ານົດໂດຍຜ່ານການສ ກສາ, ການສ າຫ ວດພາກສະໜາມ ລວມທງັການ

ສ າຫ ວດສ າມະໂນຄົວ ແລະ ການສ າພາດບ້ານ ແລະ ການປະຊຼຸມ. 

ເນືັ້ອທີື່ດິນທີື່ຈະຖືກນ ໍ້າຖ້ວມປະກອບດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ແລະ ປູ່າໄມ້ປະເພດອືື່ນໆກວມ 4,425 ເຮັກຕາ, ທົັ່ງ

ໄຮ່ທົັ່ງນາ, ໄຮ່ (ການເຮັດໄຮ່ມ ນວຽນ), ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ທີື່ດິນອືື່ນໆ. ສາມບ້ານຈະຖືກນ ໍ້າຖ້ວມເຮ ດ

ໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃໝ ່ແລະ 10 ບາ້ນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບາງສ່ວນ (ບ ໍ່ໄດ້ຖືກນ ໍ້າຖ້ວມທັງໝົ
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ດ), ເຊິື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກີານຍົກຍ້າຍຈ ານວນໜ ື່ງໄປຢ ູ່ພືັ້ນທີື່ສ ງ. ຈ ານວນຜ ້ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍ

ກົງແມ່ນປະມານ 62,530 ຄົນ. 

ການສ າຫ ວດຕາມສອງຝັັ່ງຕອນລຸມ່ນ ໍ້າ, ປະມານ 100 ກິໂລແມັດ ຕອນລ ່ມນ ໍ້າໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນປີ 

2010/2011. ສິື່ງເຫ ົັ່ານີັ້ໄດ້ອະທບິາຍໂດຍທົັ່ວໄປກຽ່ວກັບປະຊາກອນ, ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊີວດິ

ການເປັນຢ ູ່ຂອງໝ ່ບາ້ນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ. TbESIA / CIA ໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນທົັ່ວໄປບາງຢູ່າງ

ກ່ຽວກັບປະຊາກອນເຂດລຸມ່ນ ໍ້າຕືື່ມອີກໃນ 4 ເຂດ, ໂດຍສຸມໃສ່ປະຊາຊົນພາຍໃນແລວທາງ 5 ກິໂລ 

ແມັດ ຈາກແມ່ນ ໍ້າຂອງ: 

▪ ເຂດ 1: ໄທ - ລາວ - ປາກເຮືອງ (KM 1736, ເຊືື່ອມໂຍງກບັແມ່ນ ໍ້າເຮ ອງ ~ ເຂືື່ອນໄຟຟ້າ

ຕອນລຸ່ມ 1 ກິໂລແມັດ) ຫາ ບາ້ນ “Wenenbuk” (KM 904) 

▪ ເຂດ 2: ພາກໃຕ້ຂອງລາວ - ບ້ານ “Woenbuk” (KM 904) ເຖິງຊາຍແດນ ກ າປ ເຈຍ 

(KM 723) 

▪ ເຂດ 3: ຊາຍແດນກ າປ ເຈຍ - ກ າປ ເຈຍ (KM 723) ຫາຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ (KM218) 

 

 

▪ ເຂດ 4: ພາກໃຕ້ຫວຽດນາມ - ຊາຍແດນຫວຽດນາມ (KM 218) ເຖິງເຂດສາມຫ ຽມ່ປາກ

ແມ່ນ ໍ້າຂອງ (KM 0) 

ມີປະຊາກອນຫລາຍກວ່າ 24 ລາ້ນຄົນທີື່ໄດ້

ຮັບຜົນກະທົບຈາກຜົນກະທົບຂາ້ມຊາດ. 

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມີພຽງແຕ່ຜ ້ທີື່ຢ ູ່ໃນເຂດ

ແມ່ນ ໍ້າຕອນລ ມ່ 100 km ຂອງ

(SNHPP) ເທົັ່ານັັ້ນທີື່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ

ຢູ່າງເປັນທາງການວ່າເປັນຜ ທ້ີື່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບ. 

ຜນົກະທບົທີື່ຄາດວາ່ຈະເກດີ ແລະ ມາດຕະການໃນການບ ນເທາົ 

ມາດຕະການບ ນເທົາຜົນກະທບົທາງ ສັງຄົມໂດຍກົງແມ່ນໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວ້ໃນຊຼຸດ (SIA). ສິື່ງເຫ ົັ່າ

ນີັ້ສ່ວນຫ າຍແມ່ນສ້າງເປັນທາງເລອືກ, ຂ ໍ້ສະເໜີ, ຫ ັກການ ຫ  ືຄ າຖະແຫ ງການຂອງເຈດຕະນາ, ແທນ

ທີື່ຈະໃຫ້ ຄ າໝັັ້ນສັນຍາຢູ່າງໜັກແໜ້ນ. ມາດຕະການບ ນເທາົ ແລະ ມາດຕະການການຊົດເຊີຍທີື່ຄົບ

ຊຼຸດທີື່ສຸດແມ່ນຖືກສ້າງຂ ັ້ນໃນ (RAP), ເຊິື່ງກວມເອາົພຽງແຕ່ປະຊາກອນທີື່ຖືກຍົກຍາ້ຍ. ແພ ກເກດ

ສ າລັບກຸມ່ ອືື່ນໆ ທີື່ມີຜົນກະທບົທີື່ຄ້າຍຄືກັນ (ເຊັັ່ນ: ປະຊາຊົນທີື່ຍາ້ຍມາຢ ູ່ໃນບ້ານຂອງພວກເຂົາ, 

ເຂດ ລະດບັຄວາມເພິື່ງພາອາໄສ 
Left Bankຊາ້ຍ Right ຂວາ 

ເຂດ 1 3.1 2.7 

ເຂດ 2 3.3 3.2 

ເຂດ 3: 4.1 4.0 

ເຂດ 4: 4.1 4.2 
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ປະຊາຊົນສ ນເສຍຊັບສິນສ່ວນໜ ື່ງ, ຄົນສ ນເສຍຊີວິດການເປັນຢ ູ່ແຕ່ບ ໍ່ແມ່ນເຮືອນຂອງພວກເຂົາ) 

ແມ່ນມີການອະທິບາຍໄວ້ແບບລະອຽດໜ້ອຍລງົ. 

ງົບປະມານທັງໝົດ ສ າລັບ (SMMP) ແມ່ນ 274,120 ໂດລາສະຫະລັດ. ນີັ້ແມ່ນຕ ໍ່າຫ າຍ, ຕົວຢູ່າງ 

(SMMP) ສ າລັບໂຄງການປາກລາຍມີງບົປະມານ 90,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນີັ້ອາດຈະເປັນຜົນມາ

ຈາກຄວາມຜິດພາດເລກຄະນິດສາດ ຫ  ືວ່າບາງກິດຈະກ າ ບ ໍ່ໄດ້ຖືກລວມເຂົັ້າເຊັັ່ນ: ມັນອາດຈະຍົກເວັັ້ນ

ງົບປະມານການຍົກຍາ້ຍຈັດສັນ. ງົບປະມານທັງໝົດ ສ າລັບ RAP ແມ່ນມອບໃຫ້ເປັນ 23,3 ລ້ານ

ໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິື່ງໜອ້ຍກວາ່ 8,000 ໂດລາສະຫະລັດ ສ າລັບແຕ່ລະຄົນທີື່ຈະໄດ້ຮັບການຍົກຍາ້ຍ 

ຫ  ືຈ  ດສ ນ. ສິື່ງນີັ້ເບິື່ງຄືວາ່ຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ຖາ້ທຽບໃສ່ກັບໂຄງການເຂືື່ອນ

ໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ອ ື່ນໆ ຕາມລ ານ ໍ້າຂອງ. ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ງົບປະມານຂອງພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບ

ການປັບປງຸໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການໃໝ່ ແລະ ອງີໃສ່ການປະເມີນຄືນຈ ານວນຄົນ ແລະ ຊັບສິນ
ທີື່ຖືກກະທົບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄ່າຂອງຫົວໜ່ວຍ. 

ຄ  າ ເຫ  ນຕ  ໍ່ລ  ກສະນະທາງ  ເສດຖະກ ິດ-ສ  ງຄ ົມ  

ຂ ໍ້ມ ນທີື່ ນ າສະເໜີ ໂດຍທົັ່ວໄປແມ່ນມີອາຍຸ 10 ປຂີ ັ້ນໄປ. ສິື່ງນີັ້ມາກ່ອນກົດໝາຍໃໝຂ່ອງ ປະເທດ

ລາວ ແລະ ການພັດທະນາທີື່ ສ າຄນັໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ. ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ໃນປະເທດ ລາວ ໃນໄລຍະ 10 ປີທີື່ຜ່ານມາແມ່ນຢ ູ່ລະຫວ່າງ 8,5% ເຖິງ 4,6%, ປະມານລາຍໄດ້

ແຫ່ງຊາດເພີື່ມຂ ັ້ນທບົສອງເທົັ່າພາຍໃນໜ ື່ງ ທົດສະວັດ, ໃນຂະນະທີື່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະ 

ເມືອງສະເລ່ຍ 1.5%. ສິື່ງດັັ່ງກາ່ວໄດ້ປູ່ຽນແປງສະພາບພືັ້ນຖານເສດຖະກິດ - ສັງຄມົ, ຜົນກະທົບ ແລະ 

ການບ ນເທາົຄວາມຕ້ອງການຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ. 

ເອກະສານດັັ່ງກ່າວກວມເອົາປະຊາກອນພາຍໃນແລວເສດຖະກິດ 5 ກິໂລແມັດ ແລະ ດັັ່ງນັັ້ນຈ ື່ງບ ໍ່

ສາມາດປຽບທຽບໄດ້ໂດຍກງົກັບຂ ໍ້ມ ນຂອງແລວທາງ 15 ກິໂລແມັດຂອງ (ຄມສ). ໃນແຕ່ລະເຂດ

ເຂດແມ່ນ ໍ້າຕອນລ ມ່, ບາງບາ້ນ ແລະ ເມອືງໄດ້ຖືກສ າຫ ວດ ຫ   ຖືກອະທິບາຍ, ແຕ່ບ ໍ່ມຂີ ໍ້ມ ນທີື່ສະເໜີ 

ວ່າການຄັດເລອືກເຫ ົັ່ານີັ້ເປັນແນວໃດ ແລະ ພວກເຂາົເປັນຕົວແທນແນວໃດ. ດັດສະນີ ສ າລັບ 'ລະດັບ

ໃນຄວາມເພິື່ງພ ໃຈ ' ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ ສ າລັບການເນັັ້ນເຖິງບັນດາຂົງເຂດທີື່ ໜ້າເປັນຫ່ວງ, ແຕ່

ຕົວເລກດັັ່ງກາ່ວແມ່ນອງີໃສ່ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜ ້ຊ່ຽວຊານເທົັ່ານັັ້ນ ແລະ ບ ໍ່ມກີານພິສ ດ. 

ໂດຍທົັ່ວໄປຜົນກະທົບ ບ ໍ່ໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກໂດຍເພດ, ຊົນເຜົັ່າ, ລາຍໄດ ້ຫ  ືປະເພດ ອືື່ນໆ. ມີການ

ວິເຄາະແບບພິເສດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ບັນຫາຄວາມສ່ຽງ, ເຊິື່ງບ ໍ່ລວມມີມາດຕະການ

ບ ນເທົາສະເພາະ ສ າລັບກຸມ່ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ ທ ງໝົດ. 

ໄດມ້ີການກາ່ວເຖິງຜົນກະທົບທີື່ອາດເກີດຂືັ້ນຕ ໍ່ປະຊາກອນພາຍໃນ 100 ກິໂລແມັດ ຢ ູ່ລຸມ່ເຂືື່ອນຂອງ 

(SNHPP), ແຕ່ວ່າມັນບ ໍ່ໄດ້ຖືກວິເຄາະຢູ່າງລະອຽດເພືື່ອເບິື່ງຜົນກະທົບທາງບວກໃຫ້ສ ງສຸດ ແລະ
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ຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ. ກ ່ມບ້ານ ແລະ ຫ າຍເມອືງເຊັັ່ນເມອືງ ຊະນະຄາມ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ 

ເມືອງ ຊຽງຄານ ຂອງປະເທດໄທ ແມ່ນຢ ູ່ໃນໄລຍະ 20 ກິໂລແມັດ ຂອງເຂືື່ອນ ແລະ ບາງແຫ່ງຈະເປນັ

ບ່ອນພັກວຽກທີື່ຢ ູ່ໃກ້ໆ ເຂົັ້າເຖິງເສັັ້ນທາງ, ສາຍສົັ່ງ, ບ ໍ່ຫີນ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງໂຄງການອືື່ນໆ. 

ອົງປະກອບເຫ ົັ່ານີັ້ບ ໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸຢູ່າງຈະແຈ້ງໃນແຜນທີື່. ສະນ ັ້ນ, ມັນຍັງບ ໍ່ຈະແຈ້ງວ່າໃຜຈະໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບ ແລະ ວທິີການທີື່ຈະບ ນເທາົຜົນກະທົບເຫ ົັ່ານັັ້ນໂດຍຜ່ານການຄັດເລືອກເອົາສ່ວນປະກອບ

ຕ່າງໆ. ດ້ວຍກ າລງັແຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່, ຫ າຍຊຼຸມຊົນໃກ້ຄຽງໃນປະເທດໄທ ແລະ ການຄວບຄຸມ

ຊາຍແດນທີື່ ຈ າກັດ, ຈ ື່ງມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການຂັດແຍງ້, ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ ແລະ ບັນຫາທາງສັງຄົມ. ຜົນ

ກະທົບດັັ່ງກາ່ວແມ່ນຂືັ້ນກັບສະຖານທີື່ຕ ັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງຄາ່ຍອາໄສ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງ

ແຮງງານທ້ອງຖິື່ນ, ເຊິື່ງບ ໍ່ໄດ້ຖືກອະທິບາຍ. ຍງັບ ໍ່ມີການຄາດຄະເນທີື່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີື່ອາດ

ຈະເກີດຂືັ້ນກັບກິດຈະກ າທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກັບແມ່ນ ໍ້າໃນທ້ອງຖິື່ນເຊັັ່ນ: ການທອ່ງທ່ຽວ (ລວມທງັການ

ໄຫ ແຮງຂອງແມ່ນ ໍ້າຕອນລຸມ່), ກາຊ ງປາໃນແມ່ນ ໍ້າ, ການເດີນເຮ ອໃນທ້ອງຖິື່ນ, ການຂຸດຄົັ້ນດິນຊາຍ 

ຫ   ສວນແຄມນ ໍ້າ ແລະ ຟາມລ້ຽງປາ. 

ການບ  ນເທ ົາ  /  ການຊ ົດເຊ ີຍ  

ມາດຕະການບ ນເທົາ ທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກັບການຍາ້ຍຖິື່ນຖານຂອງປະຊາຊົນໃນພືັ້ນທີື່ໂຄງການແມ່ນຖືກ ກ າ 

ນົດຂ້ອນຂ້າງດີ. ແຕ່ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນເທາົທກຸ ສ າລັບບັນດາບ້ານທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຍົກຍາ້ຍໂດຍກງົແມ່ນ 

ຍ ງບ ໍ່ກ ານົດຊ ດເຈນ. ໂດຍສະເພາະ, ບ ໍ່ຈະແຈ້ງວ່າມາດຕະການບ ນເທົາທີື່ໄດລ້ະບຸໄວ້ຈະຄຸ້ມຄອງຊຼຸມຊນົ

ເຫ ົັ່ານີັ້ແນວໃດ. 

ໂຄງການພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດສ້າງໂອກາດຫ າຍຢູ່າງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະ 

ກິດທ້ອງຖິື່ນ, ແຕ່ສິື່ງນີັ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄຸມ້ຄອງທີື່ມີສະຕິ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຢູ່າງ ຫ້າວຫ ນ. ການ

ຈ້າງງານໃນທອ້ງຖິື່ນສາມາດປັບປງຸໄດ້ໂດຍການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຄວາມມັກຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ

ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖິງສາມາດສ້າງເພືື່ອປັບປງຸການຄົມມະນາຄົມ ສ າລັບຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິື່ນ. ມາດຕະການບ ນ 

ເທົາດັັ່ງກາ່ວບ ໍ່ໄດ້ລະບ.ຸ
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ຄວາມເປນັມາ 
ຈຸດສຸມຂອງຂັັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລລື່ວງໜ້າ ແມ່ນກ່ຽວກບັໂຄງການທີື່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, 

ແລະ ຄ າແນະນ າ ແມ່ນເຮັດຫ ັງຈາກໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຜົນກະທບົທີື່ການນ າໃຊ້ສະເໜີຈະມີ

ຫ າຍກວາ່ ແລະ ເໜືອໂຄງການທີື່ມີຢ ູ່ແລ້ວ ແລະ ຜ ້ທີື່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ. ເຖິງຢູ່າງໃດ

ກ ໍ່ຕາມ, SNHPP ແມ່ນ ໂຄງການ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ທ ີ5 ໃນ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າແບບຄ ນໄດ 

ຕອນເທິງທີື່ໄດ້ຮັບການປກຶສາຫາລືລ່ວງໜ້າ. ມັນຈະມີນ ໍ້າຖ້ວມ ຫລື ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິື່ງທີື່

ເຫລືອຢ ູ່ສຸດທ້າຍຂອງການຢ ູ່ອາໃສຂອງນ ໍ້າທີື່ໄຫ ໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງໃນພາກເໜືອ ຂອງລາວ. ນີັ້

ເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບສະສົມຂອງສາຍກາບເປັນການພິຈາລະນາທີື່ສ າຄນັເພີື່ມຂືັ້ນ. ທີື່ສ າຄັນ, ຊາຍ

ແດນ ສປປ ລາວ - ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແມ່ນຢ ູ່ໃນ 2 ກໂິລແມັດ ຂອງ ໂຄງການ 

ເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຜົນກະທົບຂາ້ມຊາຍແດນ ຈ ື່ງມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ ແລະ ມີຜົນ

ກະທົບທ ນທ ີໂດຍຫລີກລຽ້ງບ ໍ່ໄດ້.  

ການປະເມນີຜນົກະທບົແບບສະສມົແມນ່ຫຍ ງ (CIA)? 
ອົງການ CIA ຍອມຮັບວ່າມີຫລາຍໆແຫລ່ງຂອງຜົນກະທົບຕ ໍ່ລະບົບແມ່ນ ໍ້າຂອງ. ການນ າໃຊ້ນ ໍ້າໃໝ ່

ທີື່ສະ ເໜີ ມາມີຜົນກະທົບທີື່ເກີດຂືັ້ນຢ ູ່ເທິງສຸດຂອງຜົນກະທົບທັງ ໝົດ ຈາກການພັດທະນາທີື່ມີຢ ູ່

ແລ້ວ (ນອກເໜືອ ຈາກເຂືື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານໄຟຟ້າ). ການນ າໃຊໃ້ນອະນາຄົດອືື່ນໆແມ່ນເປັນທີື່

ຮ ້ຈັກສ່ວນໃຫຍ່ແລະຄວນຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍເມືື່ອປະເມີນການ ນ າ ໃຊ້ທີື່ ເໝາະ ສົມແລະເທົັ່າ

ທຽມກັບລະບົບແມ່ນ ໍ້າຂອງ. ໃນບາງຈຸດ, ຜົນກະທົບທີື່ສະສົມຈາກທັງການພັດທະນາທີື່ມີຢ ູ່ແລະໃນ

ອະນາຄົດຈະເພີື່ມຂືັ້ນເຖິງຈຸດທີື່ຜົນກະທົບຂາ້ມຊາດບ ໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ໃນກ ລະນີເຫ ົັ່ານີັ້, ບັນດາ

ປະເທດສະມາຊິກອາດຈະຕ້ອງໄດເ້ຈລະຈາກ່ຽວກບັການພັດທະນາໃນອະນາຄົດທີື່ຄວນພິຈາລະນາ. 

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການປະເມີນຜົນດັັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຮັບຮ ້ເຖິງລັກສະນະການພັດທະນາຂອງສັນຍາ

ແມ່ນ ໍ້າຂອງປ ີ1995, ແລະ ມີຜົນດີຕ ໍ່ສະພາບອາກາດຕ ໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນພາກພືັ້ນ. 

ການທບົທວນຄ ນກຽ່ວກ ບຜນົກະທບົຂາ້ມຜາ່ນຊາຍແດນແບບສະສມົ  

ຜ ົນກະທ ົບທາງອ  ທ ົກກະສາດຂ ້າມຜ ່ານຊາຍແດນ  

ຊະນະຄາມ ແມ່ນໂຄງການເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ທີື່ຈະຖືກດ າເນີນງານແບບຝາຍນ ໍ້າລົັ້ນຕົັ້ນຕ , ແຕ່ຜົນກະ 

ທົບທາງອທຸົກກະສາດໃນໄລຍະສັັ້ນ ທີື່ເກີດຈາກການດ າເນີນງານຂອງປະຕ ລະບາຍນ ໍ້າ ແລະ ກັງຫັນຈະ

ເກີດຂືັ້ນ ເນືື່ອງຈາກວາ່ຊາຍແດນ ສປປ ລາວ - ຣາຊະອານາຈັກໄທ ຢ ູ່ຫ່າງຈາກປາຍນ ໍ້າພຽງແຕ່ 2 

ກິໂລແມັດ, ສິື່ງເຫ ົັ່ານີັ້ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຂາ້ມຊາຍແດນ. ຍິື່ງໄປກວາ່ນັັ້ນ, ການດ າເນີນງານຂອງເຂືື່ອນ

ຜົນກະທົບສະສົມ ແລະ ກກຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ   
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ໄຟຟ້າຄວນໄດ້ຮັບການຮັບ ຮອງຂອງການປູ່ຽນແປງລະດັບນ ໍ້າຢູ່າງໄວວາເຖິງ 1 - 2 ມ 

ທີື່ຈະສາມາດເກີດ ຂ ັ້ນໃນ ເຂດຕອນລ ່ມຂອງ ເມ ອງ ຊະນະຄາມ ແລະ ທາງຝງັ ໄທຄ ກ ນ. ການເໜັງຕີງ

ຈາກຈ ດສ ງສ ດ, ແລະ ຈາກການດ າເນີນງານກຽ່ວກັບນ ໍ້າຖ້ວມ ສາມາດສັງເກດໄດ້ໃນ

ລະດັບນ ໍ້າຫ າຍກ່ວາ ເຂດນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ນີັ້ຈະມີຜົນກະທົບຂາ້ມຜ່ານຊາຍແດນຫ າຍຢູ່າງ 

ໄດ້ແກ່:  

▪ ການເດີນເຮ ອສາມາດເປັນອັນຕະລາຍເນືື່ອງຈາກຄວາມເລິກອາດຈະປູ່ຽນແປງຢູ່າງໄວວາ. 

▪ ການປູ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ ໍ້າຢູ່າງໄວວາອາດເຮັດ ຕາຝັັ່ງເຊາະເຈ ື່ອນ ບ່ອນທີື່ຕາຝັັ່ງສ ງ ແລະ ຊ ນ. 

ສິື່ງນີັ້ສາມາດສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ກະສິກ າ ທີື່ໃກກ້ ບແຂມຝັັ່ງ. 

▪ ການເພີື່ມຂືັ້ນຂອງການກ ດເຊາະຂອງແມ່ນ ໍ້າ ທີື່ມີກະແສນ ໍ້າທີື່ສ ງຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ແຫ ່ງທີື່ຢ ູ່ອາ 

ໄສ ເຊິື່ງເປັນຜົນກະທົບຕ ໍ່ລະບົບນິເວດທາງລົບ ແລະ ການສ ນເສຍການປະມງົ. 

▪ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການທ ບທມົຂອງຕະກອນໃນກະແສນ ໍ້າທີື່ຕ ໍ່າກວ່າ ອາດເຮ ດໃຫ້ປົກຄ ມ

ພືັ້ນທີື່ວ່າງໄຂ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ. 

▪ ການເໜັງ ຕີງຂອງລະດັບນ ໍ້າຢູ່າງວ່ອງໄວຈະລົບກວນຂ ັ້ນຕອນການຫາປາຂອງຊາວປະມົງ ແລະ 

ສົັ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການຫາປາໃນພາກພືັ້ນຍຸບລົງ. 

▪ ໃນການປະຕິບັດງານຂຸດຄົັ້ນແຮ່ຊາຍ 8 - 9 ກິໂລແມັດ ຢ ູ່ໃຕ້ຂອງເຂືື່ອນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, 

ເຊີື່ງອາດຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ອປຸະກອນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນດິນຊາຍທີື່ມໄີວ້ເພືື່ອການຂຸດ
ຄົັ້ນ. 

 ດັັ່ງນັັ້ນ, ຈຶື່ງຂ ແນະນ າວ່າ ຫ້າມນ າການດ າເນີນງານຂອງພະລ ງງານນ ໍ້າຢ ູ່ຈ ດສ ງສ ດມານ າໃຊ້ ແລະ ຜ ້ດ າ 

ເນີນງານຄວນພະຍາຍາມຊອກຫາ ວິທີຫ ຼຸດການປູ່ຽນແປງແບບໄວວາ ຂອງການໄຫ ເຂົັ້າຍ້ອນວາ່ ພະລ ງ 

ງານນ ໍ້າຢ ູ່ຈ ດສ ງສ ດໃນຕອນເທິງ ແລະ ການດ າເນີນງານຂອງກງັຫັນ ແລະ ທາງອອກໂດຍອ ດຕາການ 

ເພີື່ມຂ ັ້ນທີື່ລະດ ບຊ້າ. ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງຂະໜາດຂອງໂຄງການ ແລະ ຜົນກະທົບທີື່ຄາດວ່າຈະມີຕ ໍ່ສິື່ງ 

ແວດລ້ອມ (ໂດຍສະເພາະການຕົກຕະກອນ, ນິເວດວທິະຍາ) ແລະ ທີື່ຕັັ້ງຂອງຊາຍແດນໄທ, ຈະຕ້ອງມີ

ການປະເມີນຜົນການໄຫລຂອງສິື່ງແວດລ້ອມ (EFA) ຢູ່າງລະອຽດ. 

ຜ ົນກະທ ົບຂອງການຕ ົກຕະກອນ   

ການປະເມີນຜົນກະທບົຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຂົນສົັ່ງຕະກອນຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍ

ຈາກໂຄງການ ເພາະວາ່ເມືື່ອປະຕ ເປີດອອກຕະກອນຈະໄຫ ຜ່ານ ແລະ ຕະກອນຈະຖືກໂຮມກ ນຢ ູ່ທາງ

ລຸ່ມເຂືື່ອນ. ໃນທາງກງົກັນຂາ້ມ ການປະເມີນຜົນກະທບົຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂ້າມຜ່ານຊາຍ

ແດນ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທບົແບບສະສົມ (TbESIA-CIA) ລະບຸວາ່ສອງສ່ວນສາມ

ຂອງຕະກອນທີື່ຈະເຂົັ້າມາຈະຖ ກກ ກຂ ງ (ຫ   ຕິດຢ ູ່) ແລະ ສະຫລຸບວ່າ: 
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  “ ກ່ຽວກັບຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້, ເຂືື່ອນອາດຈະເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການ

ຕົກຕະກອນຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ, ຜົນກະທົບສ ນຖານວິທະຍາ ແລະ ທາດອາຫານ, ເຊິື່ງກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນ

ກະທົບດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ມີຜົນກະທົບທີື່ສາມາດວັດແທກໄດ້ ແລະ ມີຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ຊຼຸມຊົນ, 

ເສດຖະກິດ, ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ລະບົບນິເວດໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ, ລວມທັງເຂດນ ໍ້າຖ້ວມ, ດິນບ ລິເວນນ ໍ້າ, 

ແລະ ເຂດສາມ ຫ ຽ່ມປາກແມ່ນ ໍ້າ” 

ການກັກຂງັຕະກອນໃນເຂືື່ອນ, ແລະ ການຖົມຂມຸຂອງຕະກອນທີື່ຢ ູ່ຕອນລຸ່ມຂອງເຂືື່ອນກ ໍ່ໄດ້ຖືກ

ສະແດງອອກໂດຍການສ້າງແບບຈ າລອງຂອງ ຄມສ.  

ສິື່ງນີັ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການເຊາະເຈືື່ອນ ເພີື່ມຂືັ້ນເທືື່ອລະກ້າວເມ ອເວລາຜ່ານໄປໃນຕົັ້ນນ ໍ້າ 

ຂອງສິື່ງທີື່ ກີດຂວາງ. ການທ ບທມົເກີດຂືັ້ນຕ ັ້ງແຕ່ 20 - 50 ກິໂລແມັດ ຂອງເຂ ື່ອນໄຟຟ້າຕອນເທງິ. 

ຄ ັ້ນຄ່ອຍໆ ເຊາະເຈືື່ອນດິນຕອນລ ມ່ ແລະ ເຄືື່ອນຕົວລງົມາຕາມສາຍນ ໍ້າ ຈົນມາຮອດ ແຂວງວຽງຈັນ 

ປະມານ 7 ປີຫລງັຈາກເລີື່ມຕົັ້ນປະຕິບັດງານ. ໃນໄລຍະເວລາຕ ໍ່ມາ ວົງຈອນການທ ບທົມ / ການເຊາະ

ເຈືື່ອນຈະແກ່ຍາວລົງໄປສ ່ຣາຊະອານາຈັກ ກ າປ ເຈຍ ແລະ ສສ ຫວຽດນ. 

ການປະເມີນຜົນກະທບົຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ ຍອມຮັບໃນສິື່ງນີັ້, ແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ປະເມີນປະລິມານຂອງຕະກອນ

ໃນຕອນລຸ່ມຂອງນ ໍ້າ, ສະນັັ້ນ, ຈຶື່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາທີື່ ສ າລັບຄືັ້ນເຊາະເຈືື່ອນທີື່ຈະໄປເຖງິຊາຍແດນ

ກ າປ ເຈຍ. 

ວຽກງານສ້າງແບບຈ າລອງທີື່ໄດ້ກາ່ວມາໃນ TbESIA-CIA ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັການສ າຫ ວດ ຂອງ 

ຄມສ ໃນພາກພືັ້ນ. ນີັ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະລມິານຕະກອນຈະລຸດລົງຈາກປະລິມານໃນອາດີດ ທີື່ 80 

Mt / ປີ ເປັນ 5 Mt / ປ ີໂດຍມ ີ. 
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ການຫ ຼຸດການສ ນເສຍຕະກອນໂດຍການປະຕິບັດງານຮ່ວມ ເຂ  ື່ອນແບບຄ  ນໄດ  

ຄມສ ໄດສ້ າຫ ວດຮ່ວມກ່ຽວກ ບ ມາດຕະການຄຸມ້ຄອງຕະກອນ ສ າລັບ ເຂ ື່ອນຄ ນໄດ ພາກເໜືອ ຂອງ 

ສປປ ລາວ. ສິື່ງນີັ້ໄດ້ກ ານົດສະຖານະການໄຫ ຕະກອນໃນອານາຄົນທີື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ ແລະ 

ຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ການຜະລິດພະລັງງານໃນໂຄງການໃດໜ ື່ງ. 

ການໄຫ ໄດ້ຖືກລິເລີື່ມຢ ູ່ ຊະນະຄາມ ໂດຍຜ່ານການຫ ຼຸດລົງຂອງລະດັບນ ໍ້າ ແລະ ການເປີດໃນລະດັບຕ ໍ່າ

ໃນໄລຍະເວລາປະມານ 5-6 ມືັ້ (ເຊິື່ງບ ໍ່ຕ່າງຈາກກັບການສະເໜີ ຂອງນັກພັດທະນາ, ແຕ່ເລືັ້ອຍໆ 

ກວ່າ). ສິື່ງດັັ່ງກ່າວໄດ້ຂົນສົັ່ງດິນຊາຍ ແລະ ຫີນ, ພ້ອມທັງດິນຊາຍລະອຽດ ແລະ ດິນໜຽວ ອອກຈາກ

ອ່າງກ ກເກ ບນ ໍ້າ, ຫ  ງຈາກການປູ່ອຍ, ລະດ ບນ ໍ້າໃນອາ່ງກ ກເກ ບນ ໍ້າໄດ້ຖືກສົັ່ງກັບຄືນສ ່ລະດັບປະຕິບັດ

ການຕ ໍ່າສຸດໃນ 1-2 ວັນ ແລະ ແນະນ າໃຫຜ້ະລິດພະລັງງານ.  

ໃນຂະນະທີື່ລະດັບນ ໍ້າໃນເມືອງ ຊະນະຄາມ ກັບຄືນສ ່ສະພາບປົກກະຕິ, ການໄຫ ກ ໍ່ເລີື່ມຕົັ້ນໃນ ລ ກສະ 

ນະດຽວກ ບທີື່ ປາກລາຍ, ແລະ ອືື່ນໆ ຈົນຮອດຂ ນໄດ ທີື່ປາກແບ່ງ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນການ

ປູ່ອຍຕະກອນລງົສ ່ແມ່ນ ໍ້າຕອນລຸມ່ຂອງເຂ ື່ອນແບບໃນໄລຍະເວລາປະມານ 5 ວັນ, ຕິດຕາມມາດ້ວຍ

ໄລຍະເວລາຂອງການປູ່ອຍຕະກອນໃນລະດ ບຕ ໍ່າ (ເຖິງແມ່ນວ່າມ ນຍັງສ ງກວາ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິ). 

ພາຍໃນເຂ ື່ອນ, ຂ ນໄດ ການປະຕິບັດງານໄດ້ສົັ່ງເສີມການເຄືື່ອນຍາ້ຍຂອງເຂດຕອນລ ມ່ ຂອງຕະກອນ

ທີື່ຫຍາບໃນລັກສະນະທີື່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ເຊັັ່ນນ ັ້ນ ບ ໍ່ມີຫຍ ງຖກືກັກຂັງໂດຍບ ໍ່ມີຕະກອນຢູ່າງ

ເດັດຂາດຈາກກິດຈະກ າ ທີື່ໄຫ ອອກມາ. 

ການຈ າລອງແບບຈ າລອງໃນໄລຍະ 7 ປ ີຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະລິມານສ ງສຸດຂອງຕະກອນທີື່ໄຫລ

ອອກຈາກ ເຂ ື່ອນແບບຂ ນໄດແມນ່ເກືອບ 2 Mt / ປ.ີ ໃນຂະນະທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ເມ ອປຽບທຽບກບັ 

ອາດີດ ຫ    ກ່ອນການໂຫລດຕະກອນແບບຂ ນໄດ, ມັນກ ໍ່ຍງັສະທອ້ນເຖິງການຂົນສົັ່ງຕະກອນເພີື່ມຂືັ້ນ 

40%. ການດ າເນີນການແບບຈ າລອງໃນໄລຍະເວລາ 16 ປີໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມ ອມີການສະສົມ ຕະ 

ກອນຫ າຍຂ ັ້ນ, ແນະນ າໃຫປູ້່ອຍຕະກອນ ຈະມີປະສິດທິພາບຫ າຍຂ ັ້ນເມ ອເວາຜ່ານໄປ.  

ໃນຂະນະທີື່ການຫ ຼຸດລງົ ຂອງການກ ກຂ ງນ ໍ້າ ຈະມີຜົນກະທບົຫ ຼຸດຜ່ອນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທງັ 

ໝົດ, ການສ ກສາຄາດຄະເນວ່າການຜະລິດພະລັງງານທີື່ສ ນເສຍທັງໝົດ ແມ່ນ 2,8% ຂອງການ

ຜະລິດປະຈ າປທີງັໝົດ. ການສ ນເສຍຄາດວ່າປະມານ 722 GWh ຕ ໍ່ປີ ໃນທົັ່ວເຂ ື່ອນແບບຂ ນໄດ 

ແມ່ນມີ ໜ້ອຍ ໃນແງ່ຂອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລງັງານໃນພາກພືັ້ນ ແຕ່ເວັັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຮ ບ 

ການຮ ບ ຮອງຈາກການດັດປັບອດັຕາພາສີພະລັງງານ, ມັນອາດຈະເປັນຄວາມກັງວົນຕ ໍ່ເຈົັ້າຂອງບ ລິສັດ. 

ລະບ ົບນ ິ ເວດທາງນ  ໍ້ າ   

ຖ້າວ່າເຂ ື່ອນແບບຄ ນໄດ ຢ ູ່ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ສ າເລັດ, ການໄຫ ໄປສ ່ແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸມ່

ຂອງ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ ຢູ່າງເສລີ ຈົນຮອດແຂວງ ວຽງຈັນ ກ ໍ່ຈະກາຍເປັນແຫ ່ງທີື່ 
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ຢ ູ່ອາໃສໃນການ ວ່າງ ໄຂທ່ີື່ສ າຄ ນສ າລ ບ ການອົບພະຍົບຂອງປາຂາວ, ແຫ ່ງທີື່ຢ ູ່ອາໃສຕົັ້ນນ ໍ້າ 

ຂອງເຂ ື່ອນໄຟຟ້າຊະນະຄາມ ກ ໍ່ຈະສ ນຫາຍໄປ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ຍັງມແີນວໂນ້ມວ່າຈະມປີາ ຈ ານວນ

ຫ າຍ ຈະຕິດຢ ູ່ລຸ່ມເຂືື່ອນ, ເຖງິແມນ່ວ່າ ຈະມີການປັບປ ງສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງຜ່ານຂອງປາ, 

ແລະ ສິື່ງເຫ ົັ່ານີັ້ມີແນວໂນມ ທີື່ຈະໃຊ້ ປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍພ ນປາ 

ການປູ່ອຍ ‘ຕະກອນຈາກການເຊາະເຈ ື່ອນ’ ຈາກ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າຊະນະຄາມ ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ທີື່ຢ ູ່ອາໃສ

ໃນບ ລິ ເວນນີັ້ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ນ ໍ້າທີື່ມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກເກດີຂືັ້ນເທິງດານຫີນ, ມີດິນຊາຍ 

ແລະ ຫີນ ນ້ອຍໆ ທີື່ຈ າເປັນສ າລບັຊີວະພາບຂອງສັດນ ໍ້າ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຄວນພິຈາລະນາ 

ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ເພ ື່ອຮັກ ສາບາງລະບົບຂອງລະບບົແມ່ນ ໍ້າທ າມະຊາດໃນຂອບເຂດນີັ້ ຫ   ຊົດເຊີຍ

ການລງົທືນໄປໃນເຂດທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຟືັ້ນຟ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຫ   ການປະຕິບັດການ

ຟືັ້ນຟ . 

ການກ ກເກ ບນ ໍ້າໃນຕອນເທງິຂອງເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ ຈະຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນກະແສນ ໍ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າ

ອ່າງເກັບນ ໍ້າ ແລະ ການປະນີປະນອມຕ ໍ່ກ ບການລອຍຂອງສິື່ງທີື່ມີຊວີິດໃນນ ໍ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະ

ໄຂ່ຂອງປາ ແລະ ໄລ ຍະເປັນຕົວອ່ອນຂອງປາ ທີື່ໃຊກ້ະແສນ ໍ້າໄຫລເພືື່ອກະຈາຍໄປຢ ູ່ໃນເຂດຕອນລ ມ່ 

ເປັນບ່ອນອານ ບານ ປານ້ອຍ ແລະ ແຫ ່ງອາຫານ. ສິື່ງດັັ່ງກາ່ວຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຢູ່າງຮາ້ຍແຮງຕ ໍ່ການທດົ

ແທນແນວພັນປາຫ າຍຊະນິດທີື່ອາໄສການລອຍຕົວຂອງໄລຍະເລີື່ມຕົັ້ນຂອງຊີວິດເພືື່ອຮັກສາວົງຈອນ

ຊີວິດຂອງພວກມັນ, ເຊັັ່ນດຽວກນັກັບສິື່ງທີື່ມີຊິວິດໃນນ ໍ້າຫ າຍຊະນິດ. ຄາດວາ່ວົງຈອນຊີວິດຂອງແມງ 

ໄມ້ນ ໍ້າຫ າຍຊະນິດ ແມ່ນຂືັ້ນກັບການລອຍ ເພ ື່ອທີື່ຈະກະຈາຍຈະຖືກທ າລາຍ, ແລະ ຊຼຸມຊົນສັດນ ໍ້າຈະ

ປູ່ຽນແປງໄປຕາມເວລາ. 

ການຫລີກລ້ຽງ ຫ   ຫ ຼຸດຜ່ອນບັນຫານີັ້ແມ່ນຍາກຫ າຍ, ເຖິງແມ່ນວາ່ ການປະຕິບັດງານຄືກ ນກັບການ

ລະບາຍຕະກອນອາດຈະຖືກພິຈາລະນາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ເພືື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສິື່ງນີັ້ຈະຕ້ອງເກີດ

ຂືັ້ນໃນໄລຍະເວລາທີື່ຍາວນານ ແລະ ເລືັ້ອຍໆ, ແລະ ອາດຈະບ ໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ລ ກປາທີື່ ກ າລັງ

ລອຍນ ໍ້າແມ່ນຕ້ອງການໄຫ ຜ່ານທາງ ໜ້າຕັດສະເລ່ຍຂອງ 0.3 m / s ເພືື່ອໃຫຢ້ ູ່ໃນເສົານ ໍ້າ. ໃນການ

ກັກຂັງນ ໍ້າຂອງ ຊະນະຄາມ, ນີັ້ຈະຕ້ອງມກີານໄຫ ເຂົັ້າປະມານ 4,000 m3 / s. ການໄຫ ຈະເກີນພຽງ

ແຕ່ປະມານ 35% ຂອງເວລາໃນ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ ເທົັ່ານ ັ້ນ - ສິື່ງນີັ້ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປທີື່  

ເຂ ື່ອນ ໄຟຟ້າ ອືື່ນໆ ໃນເຂ ື່ອນແບບຂ ນໃດ. ສະນັັ້ນ, ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງບ ລິເວນ

ທີື່ປກົຄຸມໄປດ້ວຍ ເຂ ື່ອນແບບຂ ນໄດ ຕອນເທິງຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຖືກປູ່ຽນຈາກແມ່ນ ໍ້າທີື່ໄຫ ຜ່ານ

ມາເປັນ ຊຼຸດຂອງການກ ກຂ ງນ ໍ້າ. 
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ມາດຕະການບ ນເທົາເພືື່ອແກໄ້ຂບນັຫາປາທີື່ສ ນຫາຍ ແລະ ການລຽ້ງສັດນ ໍ້າ 

ອືື່ນໆ ຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາທາງເລືອກທີື່ກວາ້ງຂວາງຂ ັ້ນ ນອກເໜືອ ຈາກ

ການຂ ງ ແລະ ການລ້ຽງປາໃນສະພາບທີື່ມີຄວາມສ່ຽງເຊັັ່ນ: ຄົັ້ນຫາການນ າ

ໃຊ້ເຂດທີື່ບ ໍ່ມີການກ ານົດ ແລະ ການສ້າງເຂດດິນບ ລິເວນນ ໍ້າ ແລະ ທະເລ 

ສາບທຽມ ເພືື່ອເພີື່ມສະມັດຕະພາບການຜະລິດ. ສິື່ງນີັ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍ

ຜ່ານກອງທ ນແມ່ນ ໍ້າຂອງ.  

ເສ  ັ້ນທາງຜ ່ານຂອງປາ   

ຜົນກະທົບສະສົມຕ ໍ່ການເຄືື່ອນຍາ້ຍຂອງປາມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະພິຈາລະນາ. ເນ ື່ອງຈາກເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ແຕ່ 

ລະເຂ ື່ອນໄດ້ສະກັດກັັ້ນການເຄືື່ອນຍ້າຍປາ ຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸມ່. ຜົນກະທົບເຫ ົັ່ານີັ້ສາມາດຫ ຼຸດ 

ຜ່ອນໄດ້ໂດຍຜ່ານເສ ັ້ນທາງຂົນສົັ່ງປາທີື່ມປີະສິດຕິຜົນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການຜ່ານຂອງປາແມ່ນ ບ ໍ່ 

ຄ່ອຍມປີະສິດທິພາບ 100%, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາ ສາຍພັນປາທີື່ຜ່ານມີຄວາມຫ າກຫ າຍສ ງທີື່ພົບ

ເຫ ນໃນແມ່ນ ໍ້າເຂດຮ້ອນ. ຜົນກະທົບສະສົມຂອງການຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນສ າເລັດຂອງການເຄືື່ອນຍ້າຍໃນແຕ່

ລະເຂືື່ອນຈະບ ໍ່ເພີື່ມຂ ັ້ນ ແຕ່ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມສ າເລັດໃນແຕ່ລະເສ ັ້ນທາງ. ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຖ້າຫາກ 

80% ຜ່ານ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ທ າອິດ, ແລະ 80% ຜ່ານເຂ ື່ອນທີ 2, ຫ ງັຈາກນັັ້ນພຽງແຕ່ 80% ຂອງ 

80% ເທົັ່ານ ັ້ນທີື່ຜ່ານທັງສອງເຂ ື່ອນເຊັັ່ນ: 64%. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຂາ້ມ

ເຂືື່ອນຫລາຍໆ ຊຼຸດ ຈະຫ ຼຸດລງົເມ ອແຕ່ລະເຂືື່ອນຕ ໍ່ເນ ື່ອງກ ນ, ໂດຍບ ໍ່ສົນໃຈເຖິງປະສິດທິພາບຂອງ

ການຜ່ານຂອງປາແຕ່ລະໂຕ. 

ດ ັ່ງນັັ້ນ, ດ້ວຍອັດຕາຜົນສ າເລັດ 80% ໃນການສົັ່ງຜ່ານປາແຕ່ລະຄ ັ້ງມີພຽງແຕ່ 33% ເທົັ່ານັັ້ນທີື່ຈະ

ເຮັດໃຫ້ມັນຜ່ານ 5 ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າທັງໝົດ. ດ້ວຍອັດຕາຜົນສ າເລັດ 50% ມພີຽງແຕ່ 3% ເທົັ່ານັັ້ນທີື່

ຈະເຮັດໃຫ້ມັນຜ່ານ 5 ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າທັງໝົດ. 
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ການວ ິເຄາະຜ ົນປະໂຫຍດສ  ງສ  ດຂອງ ເສ  ັ່ນທາງຜ ່ານຂອງປາ   

ມັນເປັນສິື່ງທີື່ເປັນໄປໄດ້ທີື່ຈະປັບປຸງ ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ເສ ັ້ນທາງຜ່ານຂອງປາ ໃຫ້ມປີະສິດຕິ

ພາບດີຂືັ້ນ. ແຕ່ສິື່ງດັັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ລງົທືນຫ າຍເຖິງ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຂ ັ້ນຕອນທີື່ ເພີື່ມ

ເຕີມນີັ້ ຈ າເປັນ ສ າລັບສິື່ງ

ອ ານວຍຄວາມສະດວກ 

ໃນການຍົກລະດັບຈະເຮັດໃຫ້

ຕົັ້ນທ ນການ ດ າເນີນງານເພີື່ມ

ຂືັ້ນໃນແຕ່ລະ ເຂ ື່ອນໄຟ ຟ້າ. 

ທັງໝົດ ນີັ້ມາພ້ອມກ ບຄວາມບ ໍ່

ແນ່ນອນ. ການຍືື່ນສະ ເໜີຂອງ 

ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ຢູ່າງໄວວາ ສ າລບັການປຶກສາຫາລລື່ວງໜ້າ ໝາຍຄວາມວ່າບ ໍ່ມີເວລາພຽງພ ໃນການປະ

ເມີນ ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ເສ ັ້ນທາງຜ່ານຂອງປາ ທີື່ຕັັ້ງຢ ູ່ແຂວງໄຊຍະບລຸີ ສ າລ ບການເຄືື່ອນຍາ້ຍ

ປາ ຕອນລຸມ່ ແລະ ຕອນເທງິ.  

ການປະເມີນມ ນຄ່າ ການປະມົງ ແລະ ມ ນຄາ່ທາງເສດຖະກິດທັງໝດົ ໃນ 3 ລະບົບການເຄືື່ອນຍ້າຍ

ຕົັ້ນຕ ຢ ູ່ ລ ່ມແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແມ່ນ 2,407 ລາ້ນໂດລາສະຫະລັດ. 

ການສ ນເສຍ 40% ຂອງການປະມົງໃນລະບົບ ຕອນເທິງຈະເປັນ

ການສ ນເສຍປະມານ 14,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕ ໍ່ປີ. ນີັ້ແມ່ນ 

0,6% ຂອງມ ນຄາ່ທງັໝົດ ໃນທງັສາມລະບົບ, ເຖິງແມ່ນວ່າການ 

ເຂ ື່ອນ ແບບຂ ນໄດ ຢ ູ່ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ສ າເລັດ ຍັງຈະສົັ່ງ 

ຜົນໃຫ້ມີການສ ນເສຍບາງຢູ່າງໃນລະບົບກາງ ແລະ ຕ ໍ່າ.  

ການສ ນເສຍ 40% ຂອງຊະນິດພັນ
ປາຂາວທີື່ເຄືື່ອນຍ້າຍໃນເຂດ
ເຂ ື່ອນແບບຄ ນໄດເທິງທີື່ຄາດຄະເນ
ເນືື່ອງມາຈາກເທິງ, ເຮັດໃຫ້ໜອ້ຍ
ກວ່າ 1% ຂອງການຫາປາທັງໝົດ 
ໃນ LMB. ອັດຕາສ່ວນນ້ອຍກ່ວານີັ້
ຈະແມ່ນຂ້າມຊາດ.  
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ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການລົງທືນໃນນະຄອນຫ ວງ ແລະ ມ ນຄາ່ການດ າເນີນງານຂອງ 

ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ເສ ັ້ນທາງຜ່ານຂອງປາ ຢ ູ່ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າທງັໝົດ ຂອງ “ກອງທ ນແມ່ນ ໍ້າຂອງ” 

ສາມາດສ້າງຜົນຕອບແທນຢູ່າງຫ ວງຫ າຍເຊິື່ງສາມາດ ນ າໃຊ້ເພືື່ອສະໜັບສະໜ ນ ໂຄງການປັບປຸງຊີວດິ

ການເປັນຢ ູ່ໃຫ້ແກ່ຊຼຸມຊົນເຫ ົັ່ານັັ້ນໃນທຸກໆປະເທດສະມາຊິກທີື່ສ ນເສຍການປະມງົ. ດັັ່ງນັັ້ນ, 

ຕາມຫ  ກການແລ້ວ ຄວນມີການວເິຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ - ຜົນປະໂຫຍດສ ງສ ດ ເພືື່ອຊ່ວຍພັດທະນາ

ພາບລວມຍຸດທະສາດຂອງວທິີການທີື່ດີທີື່ສຸດໃນການເຄືື່ອນຍາ້ຍປາ ຢ ູ່ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ 

AN EFA  FOR THE DOWNSTREAM REACH  

ການປູ່ອຍນ ໍ້າທີື່ “ຕົກຕະກອນຈາກການເຊາະເຈ ື່ອນ” ຈາກ (SNHPP) ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ທີື່ຢ ູ່ອາ

ໃສໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ ໍ້າຕອນລ ມ່. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຄວນພິຈາລະນາຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນການຮັກສາບາງ ລະບບົ

ຂອງລະບົບແມ່ນ ໍ້າທ າມະຊາດໃນຂອບເຂດນີັ້ ຫ   ຊົດເຊີຍການລົງທນືໃນເຂດທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນ

ປະໂຫຍດຈາກການຟືັ້ນຟ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຫ   ການປະຕິບັດການຟືັ້ນຟ . ນອກຈາກນັັ້ນ, ການເໜັງຕີງຂອງ

ລະດັບນ ໍ້າໃນແຕ່ລະວັນ ຍອ້ນການຜະລິດພະລັງງານໃນຈ ດສ ງສ ດ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບເຫ ົັ່ານີັ້ຕ ໍ່ທີື່ຢ ູ່

ອາໃສທີື່ຢ ູ່ລຸມ່ແມ່ນ ໍ້າຂອງ ຂອງ (SNHPP) 

ນັກພັດທະນາພິຈາລະນາວ່າມັນບ ໍ່ສາມາດຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບນີັ້ໄດ້ ແຕ່ຮັບຮ ້ວ່າ ການປູ່ຽນແປງລາຍວ ນ 

ສາມາດກ ໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາທີື່ຮາ້ຍແຮງສ າລບັແມ່ນ ໍ້າ, ແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາດ າເນີນການປະເມີນສະພາບ

ການໄຫ ວຽນຂອງສິື່ງແວດລອ້ມ (EFA) ໃນເອກະສານທີື່ສົັ່ງມາ. 

ສະນັັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກແນະນ າໃຫ້ເຮັດ (EFA) ສ າລັບການໄປເຖິງເຂດລຸ່ມແມ່ນ ໍ້າຂອງຂອງ (SNHPP) 

ທີື່ຢ ູ່ໃກ້ກັບ ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ສ າລັບອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸມ່. ສິື່ງນີັ້ຄວນປະເມີນຜົນກະທົບທີື່

ອາດເກີດຂືັ້ນຈາກການໄຫ ວຽນຂອງການວາງໄຂ ່ແລະ ການອານ ບານປາ / ທີື່ຢ ູ່ອາໄສບ່ອນລົບໄພ ສ າ

ລັບພ ນປາ ແລະ ຊີວະພາບໃນນ ໍ້າ ທີື່ສ າຄ ນ ແລະ ພະຍາຍາມຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບເຫ ົັ່ານີັ້ໂດຍຜ່ານການ

ດັດປັບອັດຕາການໄຫ ຂອງການປູ່ອຍນ ໍ້າ. ສິື່ງນີັ້ຈະຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ີການຂົນສົັ່ງຕະກອນ ແລະ ສ້າງ

ແບບຈ າລອງລະອຽດ. ພອ້ມທັງແນະນ າໃຫ້ (EFA) ປະສົມປະສານເຂົັ້າໃນກົດລະບຽບການປະຕິບັດ

ງານຮ່ວມ ສ າລັບ ເຂ ື່ອນ ໄຟຟ້າແບບຂ ນໄດ ຢ ູ່ພາກເໜືອ ຂອງລາວ. 

ຄວາມປອດໄພຂອງເຂ  ື່ອນ    

ໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ຊະນະຄາມ ຕັັ້ງຢ ູ່ຕົັ້ນນ ໍ້າຂອງຈຸດທີື່ຊາຍແດນ ສປປ ລາວ / ຣາຊະອານາຈັກໄທ 

ເຊ ື່ອມກ ບແມ່ນ ໍ້າຂອງ. ຜົນກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນຂອງຄວາມລົັ້ມເຫ ວຂອງເຂືື່ອນ ຫ   ການດ າເນີນ

ງານຕາມປກົກະຕິແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນ. ສິື່ງນີັ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສ າຄັນເປັນພິເສດທີື່ ຕ້ອງມີການສ ກ

ສາກ່ຽວກບັພືັ້ນທີື່, ຄວາມເລກິ, ແລະ ຄວາມໄວຂອງພືັ້ນທີື່ທີື່ຈະຖືກນ ໍ້າຖ້ວມ ສ າລັບ

ການເຂົັ້າເຖີງພຽງແຕ່ຕອນລຸ່ມຂອງ ໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ຊະນະຄາມ. ການສ ກສາຄັັ້ງນີັ້ຈະກ ານົດຜົນ
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ກະທົບຂອງສະຖານະການຂອງເຂືື່ອນແຕກ ທີື່ແຕກຕາ່ງກ ນທັງໃນ ລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ທງັ

ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການດ າເນີນງານ. ຊັບສິນທງັໝົດ ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນ

ຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມເສຍຫາຍ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີື່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ. 

ຜົນກະທົບທາງດ ້ານເສດຖະກິດ  -  ສັງຄົມ  ຂ ້າມຜ ່ານຊາຍແດນ   

ຜ ້ພັດທະນາໄດ້ ກ ານົດຜົນກະທົບທີື່ສະສົມເປັນຜົນກະທົບທີື່ເກີດຂືັ້ນຈາກທງັໝົດ 7 ໂຄງການເຂືື່ອນ

ໄຟຟ້າ ໃນ ສປປ ລາວ. ເອກະສານດັັ່ງກ່າວໃຫ້ຂ ໍ້ສັງເກດວ່ານີັ້ຈະສົັ່ງຜົນໃຫ້ມີການຍົກຍາ້ຍຈັດສັນ

ປະຊາຊົນ 30,000 ຄົນ ແລະ ສ ນເສຍທີື່ດິນກະສິກ າ 18,000 ເຮັກຕາ. ຜົນກະທົບທາງລບົເຫລົັ່ານີັ້ຖື

ວ່າມີຄວາມສ າຄັນຫລາຍ. ການປູ່ຽນແປງທີື່ມປີະໂຫຍດເຊັັ່ນ: ການປັບປງຸພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ສິື່ງ

ອ າ ນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມ, ການປັບປຸງລາຍຮັບພືັ້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການ

ຈ້າງງານໃນທອ້ງຖິື່ນບ ໍ່ໄດ້ມປີະລມິານແຕ່ຍັງເຫັນວ່າມີຄວາມໝາຍ ສ າຄັນລະດ ບປານກາງ. 

ໃນບັນດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ສ່ວນໃຫຍ່, ຈຸດປະສົງທີື່ແນ່ນອນແມ່ນເພືື່ອຮັກສາຢູ່າງໜ້ອຍ ຫ ື ຍັງ

ມີການປັບປຸງ, ລາຍໄດ ້ຫ   ລະດັບການດ າລງົຊີວິດຂອງທຸກພາກສ່ວນທີື່ຖືກກະທບົ. ນີັ້ແມ່ນຂ ໍ້ກ ານົດ

ຂອງກົດໝາຍລາວ. ບ ໍ່ມີການລາຍງານຈຸດປະສົງສະເພາະໃນ SIA ຫ ື SMMP ສ າລັບ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ 

ຊະນະ ຄາມ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການສະເໜີ ການຊົດເຊີຍໂດຍກົງສ າລັບການຍົກຍາ້ຍ ແລະ/ ຫ   

ໂຄງການ ດ າ ລົງຊວີິດ (ການລຽ້ງປາ) ໄດ້ຖືກສະເໜີ, ແລະ ນີັ້ແມ່ນຮ ບແບບໃນ 4 ຂະບວນການ

ປຶກສາຫາລລື່ວງໜ້ານີັ້. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໂດຍປກົກະຕິມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນເຫ ົັ່ານີັ້ໄດ້ຖືກ ຈ າກັດຕ ໍ່

ຊຼຸມຊົນລາວ ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ຖືກຮັບຮ ້ວ່າການຊົດເຊີຍຂ້າມຊາຍແດນແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັປະລິມານຂອງການຊົດເຊີຍທີື່ຕ້ອງການ, ແລະ ການແຈກຈ່າຍເງິນທ ນ. ສິື່ງ

ດັັ່ງກ່າວຍງັແນະນ າ ໃຫ້ສ້າງຕັັ້ງກອງທ ນແມ່ນ ໍ້າຂອງໃນຕ ໍ່ໜ້າ. 

ສະຫ ຼຸບ  ແລະ ການແນະນ າ   

ມີຫລາຍມາດຕະການທີື່ສາມາດນ າໃຊ້ເພືື່ອຈ າກັດຕ ໍ່ຜົນກະທົບທີື່ສະສົມ ແລະ ຂາ້ມຜ່ານຊາຍແດນ 

ເຂ ື່ອນແບບຄ ນໄດ ຢ ູ່ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມາດຕະການເຫ ົັ່ານີັ້ຮຽກຮ້ອງ

ໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງຕົັ້ນທ ນຂອງກ າໄລໄຟຟ້າທີື່ຫ ຼຸດລງົກັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ທີື່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ. ບາງມາດຕະການເຫ ົັ່ານີັ້ຍັງອາດຈະປະນີປະນອມຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານການ

ເງິນຂອງ ໂຄງການ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ແຕ່ລະເຂ ື່ອນ ໂດຍບ ໍ່ມີການເພີື່ມລາຄາພະລັງງານ ຫ  ືການຕ ໍ່ເວລາ

ຂອງການສ າປະທານຢູ່າງເໝາະສົມ. 

ບາງມາດຕະການດັັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກທດົສອບໂດຍ ຄມສ ແລ້ວ ແລະ ສະແດງຄ າສັນຍາແຕ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີ

ການເພີື່ມປະສິດທິພາບຕືື່ມອີກ ແລະ ການສ າຫລວດການປະສົມທີື່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການໄຫ ຕະກອນ
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ແລະ ການລອຍຕົວ ຂອງຕົວອ່ອນ ໃນຕອນລຸມ່ກ ໍ່ຄືການປົກປ້ອງຄວາມສົມບ ນຂອງລະບບົນິເວດດ້ານ

ລຸ່ມ. 

ການສ ກສານີັ້ສາມາດຖືກຜັກດັນໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວເທົັ່ານັັ້ນ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້ານີັ້ແມ່ນ 

ກ າລງັຄົັ້ນຄ້ວາຕືື່ມອກີໂດຍ (CNR). ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ລະບົບແບບຈ າລອງ ແລະ ຄວາມຊ ານານ

ງານ ທີື່ໄດ້ພັດທະນາມາແລ້ວ ສ າລັບສະພາການສ ກສາ ແລະ ນ າໃຊເ້ຂົັ້າໃນ ຄມສ ຈະຊ່ວຍອ ານວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເພີື່ມປະສິດທິພາບຂອງການສ ກສາເຫ ົັ່ານີັ້. 
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ຄ າເຫ ນທົັ່ວໄປ  
ຄວາມໃກ້ຊິດຂອງຊາຍແດນ ລາວ - ໄທ ໝາຍຄວາມວາ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫ າຍກວ່າເກົັ່າຕ ໍ່ກັບຜົນກະ 
ທົບທີື່ອາດເກີດຂືັ້ນຍ້ອນ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ, ເຖິງແມ່ນວາ່ ສິື່ງເຫ ົັ່ານີັ້ຈະແມ່ນທ້ອງຖິື່ນກ ໍ່ຕາມ. 

ມັນໄດ້ຖືກແນະນ າກ່ຽວກ ບ ການຜະລິດພະລ ງງານໄຟຟ້າໃຫໄ້ດ້ຈ ດສ ງສ ດ ຈະບ ໍ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ. ໃນ

ທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການນ າໃຊ້ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ ເພືື່ອຫ ຼຸດໃຫ້ການປູ່ຽນ 

ແປງຂອງກະແສການໄຫ ວຽນເຂົັ້າ ຈາກ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າຕອນເທິງ ຄວນພິຈາລະນາ. 

ພາກສະຫ ຼຸບ 

ອ  ທ ົກກະສາດ  ແລະ  ໄຮໂດ ລິກ  

ຂ ໍ້ມ ນທີື່ມີຢ ູ່ ຄມສ  ແລະ ກົມອຸຕຸນິຍົມໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດ ໄທ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງການຈ າລອງ 

ອຸທົກກະສາດ. ວິທີການທີື່ໃຊ້ໃນການກ ານົດຈຸດຍອດນ ໍ້າຖ້ວມປະກົດວ່າໄດ້ມີຜົນໃນລະດັບຂະໜາດ

ດຽວກັນກັບການສ ກສາອືື່ນໆ, ເຖິງວ່າຈະມກີານກະທ າຜິດໃນດ້ານອະນຸລັກ. PMF ຄວນໄດ້ຮັບການ

ກ ານົດຕາມທີື່ໄດ້ ກ ານົດໄວ້ໂດຍ LEPTS 2018. 

ລາຍລະອຽດເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຢ ູ່ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ, ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອັດຕາການ

ຂ ັ້ນລົງ ແລະ ການໃຊປ້ະຕ ນ ໍ້າ ແມນ່ມີຄວາມຈ າເປັນ, ໂດຍສະເພາະດ້ານ ລະບົບໄຮໂດ ລກິ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບການໂຄງ້ງ ຂອງແມ່ນ ໍ້າໃນຕົວເຂ ື່ອນ ແລະ ຜົນກະທົບຂາ້ມຜ່ານຊາຍແດນຂອງກະແສນ ໍ້າໄຫ ວຽນ

ຢູ່າງໄວວາ. ເຊີື່ງຈ າເປັນຕ້ອງມີສະຖານທີື່ທາງເລ ອກ ສ າລ ບ ຫລວງພະບາງ ເຊີື່ງເປັນສິື່ງຈ າເປັນຍ້ອນວາ່

ສະ ຖານທີື່ແຫ່ງນ ັ້ນໄດ້ຖືກຈົມນ ໍ້າຈາກສາຍນ ໍ້າ ຫລງັຈາກເຂືື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບ ລ.ີ 

ຜົນກະທົບຂອງການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າສາຂາ ໃນ ສປປ ລາວ ຄວນຖືກລວມ

ເຂົັ້າໃນການຄາດຄະເນ. 

ວຽກງານ ທີື່ ສປປ ລາວ ກ າລງັປະຕິບັດ ເພືື່ອສ້າງກົດລະບຽບການປະຕິບັດງານ 

ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າແບບຂ ນໄດ ເຊີື່ງຄວນພິຈາລະນາສົມທົບລະບົບການຄາດຄະເນການໄຫ ເຂົັ້າຂອງຜ ້ປະກອບ

ການ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ທັງ  ໝົດ. ກດົລະບຽບການປະຕິບັດງານຂອງ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າແບບຂ ນໄດ ຄວນ

ພິຈາລະນາການປະສານສົມທົບຂອງການໄຫ ວຽນຂອງຕະກອນ, ການປະຕິບັດງານຄວບຄມຸນ ໍ້າຖ້ວມ, 

ລະບົບຂ ໍ້ມ ນຂອງແມ່ນ ໍ້າ ເພືື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີນເຮືອ, ແລະ ທ່າແຮງໃນການນ າ

ໃຊເ້ຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ ເພືື່ອຫ ຼຸດ ຜ່ອນການເໜ ງຕີງຢູ່າງໄວວ່າ 

ຂອງກະແສທີື່ເກີດຈາກການດ າເນີນງານຂອງ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າຢ ູ່ ຕົັ້ນນ ໍ້າ.  

ຄ າເຫັນ, ການແນະນ າ ແລະ ແນວທາງໃນຕ ໍ່ໜ້າ 
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ການຕ ົກຕະກອນ  

ການຕິດຕາມກວດກາຕະກອນເພີື່ມເຕີມ ແລະ ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພືື່ອປັບປຸງການຄາດຄະເນ

ຂອງການໂຫ ດຂອງຕະກອນ, ຂະໜາດເມັດພືດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພະລ ງງານເບ ັ້ອງຕົນ. ສິື່ງນີັ້ຄວນ

ຖືກ ນ າໃຊ້ເພືື່ອປັບປຸງການສ ກສາສ້າງແບບຈ າລອງ, ແລະ ການປະເມີນການດ ກຈ ບຕະກອນໃນອ່າງ 

ກ ກ ເກ ບນ ໍ້າ. ສປປ ລາວ 

ຄວນສ າຫ ວດການປະຕິບ ດງານໃນການຄ ້ມຄອງຕະກອນໃນເຂ ື່ອນແບບຂ ນໄດ ໂດຍອາໃສຄວາມ

ຊ່ຽວຊານທີື່ມີຢ ູ່ໃນ ຄມສ. 

ຄ  ນນະພາບນ  ໍ້ າ  ແລະ  ລະບ ົບນ ິ ເວດທາງນ  ໍ້ າ  

ຄວນມີການຕິດຕາມກວດກາຢູ່າງໜ້ອຍ 2 ປີເພືື່ອສ້າງພືັ້ນຖານໃຫກ້ວມຫ າຍກວ່າເກົັ່າ. ສິື່ງນີັ້ຄວນປະ 

ກອບມກີານປະເມີນຄຸນະພາບຂອງນ ໍ້າ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາທາງນ ໍ້າ ແລະ ການປະເມີນຜົນການປະ 

ມົງ, ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບສ ງຈາກ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ ຫາ ແຂວງ ວຽງຈັນ. 

ໂປແກ ຣມ ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ ໍ້າສ າລັບໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງຄວນອີງໃສ່ບັນຫາທີື່ຄາດໄວ.້ ການ

ຕິດຕາມກວດກາເວລາທີື່ແທ້ຈິງຢູ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງຄວນ ນ າໃຊມ້າດຕະການຄຸ້ມຄອງເມືື່ອເຫດການມົນລະພິດ

ຖືກສັງເກດ. 

ການປະມ ົງ  ແລະ  ເສ  ັ້ນທາງຜ ່ານຂອງປາ  

ນັກພັດທະນາ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ ໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເສ ັ້ນທາງຜ່ານຂອງປາ ດັັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການ

ອອກແບບໃໝ່. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ສິື່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ຄວນຖືກພິຈາລະນາໃນຂ ັ້ນຕອນນີັ້: 

▪ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງສະເໜີ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ເສ ັ້ນທາງຜ່ານຂອງປາ 

ຊີັ້ໃຫ້ເຫ ນວ່າມັນຄວນຈະເປັນໄປໄດ້ທີື່ຈະປັບປງຸປະສິດທິພາບຂອງສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ

ດ ັ່ງກ່າວ. 

▪ ແຕ່ເນືື່ອງຈາກວ່າບ ໍ່ມີເສັັ້ນທາງປາ ທີື່ໄດ້ປະສິດຕິພາບ 100%, ຄວາມສ່ຽງບາງຢູ່າງຈະຍັງຄົງຢ ູ່

ໃນ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ທງັໝົດ ໃນເຂ ື່ອນແບບຂ ນໄດ. 

▪ ເມ ື່ອພິຈາລານາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປັບປງຸສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ເສ ັ້ນທາງຜ່ານຂອງປາ 

ແລະ ຜົນກະທົບສະສົມແບບທະວຄີ ນ, ການວິເຄາະຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາມາດ

ພິຈາລະນາເພືື່ອພັດທະນາວທິີການທີື່ມີຍຸດທະສາດຫ າຍກວ່າເກົັ່າໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຫ  ື

ການບ ນເທາົຜົນກະທົບຂອງການປະມງົທີື່ຫ ຼຸດລົງ. 
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ຄວາມປອດໄພຂອງເຂ  ື່ອນ    

ການອອກແບບທີື່ຖືກສະເໜີ ບ ໍ່ຕກົກ ບ LEPTS 2018 ແລະ ດັັ່ງນັັ້ນ ກົດໝາຍ ສປປ ລາວ. ການ

ທົບທວນຄວາມປອດໄພກຽ່ວກັບເຂືື່ອນໄຟຟ້າທີື່ ເປັນເອກະລາດຄວນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນກອ່ນການ

ອອກແບບຂັັ້ນສຸດທ້າຍຈະມີຄວາມຄືບໜ້າຫ າຍກ່ວານີັ້. 

ເນືື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງການລົັ້ມເຫ ວທ ນທີ ແລະ ຂາ້ມຜ່ານຊາຍແດນຂອງເຂືື່ອນໃດໆ, ຫ  ືແມ່ນແຕ່

ພາຍໃຕ້ການດ າເນີນງານຂອງນ ໍ້າຖ້ວມທ າມະດາ, ມັນເປັນ

ສິື່ງສ າຄ ນຫ າຍທີື່ຈະຕ້ອງມີການສຶກສາຜົນໄດ້ ຮ ບສ າລ ບຂ ັ້ນຕອນທ ງໝົດຈົນເຖິງ (PMF). 

ຄວນມີການພ ດທະນາລະບຽບໃນການຄ ້ມຄອງ ເຫດການ ສ ກເສີນໃດໆ ກ ບໜ່ວຍງານຂອງ 

ປະເທດໄທ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.   

ການເດ ີນເຮ  ອ   

ນັກພັດທະນາຄວນພິຈາລະນາການອອກແບບຝາອັດທາງລຸ່ມຂອງຫ້ອງລັອກໃຫມ່. ຄວາມຍາວຂອງ

ຫ້ອງລັອກຍງັຕ້ອງໄດ້ເພີື່ມຂືັ້ນເພືື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ PDG 2009. ເຊັັ່ນດຽວກັນ, 

ຄວນເກ ບອາໄຫ ່ສ າລ ບສ່ວນທີື່ສ າຄ ນຂອງອ ປະກອນ ເດີນເຮ ອໄວທ້ີື່ ສະຖານທີເຂ ື່ອນ. ມາດຕະການ

ຄວາມປອດໄພເພີື່ມເຕີມໃນຕົວ ລ ອກ, ຂ ເກາະ, ບັນໄດ, ແຜ່ນວັດ ແລະ ອືື່ນໆ ແມ່ນແນະນ າ. 

ການສະເໜີຈ ດຕ າແໜ່ງລັອກທີື່ 2 ມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະນ າໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ ສ າຄັນເຊິື່ງອາດຈະຕົກຢ ູ່ໃນ

ລັດ ຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຖາ້ຫາກວາ່ມັນຈ າເປັນຫ ັງຈາກໄລຍະສ າປະທານ. ມີການສະເໜີການ

ອອກແບບຕົວລອັກແບບຂະໜານ ທາງເລອືກໄດ້ຖືກສະເໜີ ແລະ ຄວນພິຈາລະນາ. 

ເສດຖະກ ິດ-ສ  ງຄ ົມ  

ການປະເມີນເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ຜ ້ພັດທະນາຄວນຮັບປະກັນການ

ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍລາວ ສະບບັປັບປຸງ. ບອ່ນທີື່ທາງເລອືກໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຮ່ວມ
ກັບຜ ້ພັດທະນາ ແລະ ອງົການອືື່ນໆ ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. 

ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບການທົບທວນດ້ານວິຊາການອືື່ນໆ, ພືັ້ນຖານເສດຖະກິດ - ສັງຄມົ ບ ໍ່ເໝາະສົມທີື່ຈະ

ວັດແທກການປູ່ຽນແປງທີື່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນຍ້ອນ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ. ເຊັັ່ນດຽວກັນ, ຕ້ອງມີ ໂປ 

ແກ ຣມ ຕິດຕາມກວດກາທີື່ເຂັັ້ມງວດຂ ັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບທ ນສະໜ ບສະໜ ນພຽງພ ສ າລບັໄລຍະດ າເນີນ

ງານ. 

 


