
 
 

ເພ ື່ອການເຜີຍແຜ ່

 

ບດົແນະນ າ ພະລງັງານໄຟຟາ້ນ ໍ້າຕກົໃນແມນ່ ໍ້າຂອງ ສະບບັໃຫມ ່ຖ ກເຜຍີແຜອ່ອກມາເພ ື່ອຊວ່ຍໃຫ້
ບນັລຜຸນົປະໂຫຍດສງູສດຸ ແລະ ຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ  
 
 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທ ີ28 ກນັຍາ 2020  –  ກອງເລຂາຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງ (ຄມສ) ໄດ້

ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ ຜູພ້ັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ, ທີື່ປກຶສາ ແລະ ໜ່ວຍງານພາກສ່ວນຂອງລັດຖະບານທີື່ກຽ່ວຂ້ອງ 

ສາມາດນ າໃຊ້ຫ ຼັກການທາງດ້ານວິຊາການໃໝ່ໆ ຈາກບົດແນະນ າ ເພ ື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸຜົນປະໂຫຍດສູງສດຸ ແລະ 

ຫ ຼຸດຜ່ອນຜນົກະທົບທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ຕະຫ ອດໄລຍະຂອງໂຄງການ. 
 

ການເຜີຍແຜ່ບົດແນະນ າ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກຂອງ (ຄມສ) ໃນມ ື້ນີື້, ປະກອບມີສາມ

ດ້ານທາງວິຊາການ (ຈ ານວນ 738 ໜ້າ), ເຊ ີ່ງໄດ້ລະບຸບັນດາຄວາມສ່ຽງໃນລະຫວ່າງ ການພດັທະນາຂອງເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ

ໂດຍຜ່ານການປະເມີນ 5 ຫ ຼັກການໃຫ່ຍ, ລວມມີອຸທົກວິທະຍາຂອງແມ່ນ ໍ້າ ແລະ ການໄຫ  ຂອງປາຍນ ໍ້າ, ພູມສາດ ແລະ 

ຕະກອນ, ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ, ການປະມົງ ແລະ ລະບົບນິເວດວິທະຍາຂອງສັດນ ໍ້າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ຊັບພະຍາ ກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ລະບົບນເິວດ. 
 

ທ່ານ ປອ. ອນັພິສ ຮັດດະ, ຫົວຫນ້າກອງເລຂາ ຄມສ, ໄດ້ກ່າວວ່າ "ຈຸດປະສົງຂອງບົດແນະນ າດຼັັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພ ື່ອໃຫ້ມ 
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແນະນ າ ກ່ຽວກັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ສ າລັບ ການດ າເນີນງານ ແລະ ການອອກແບບ 
ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນ ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງທັງໝົດ ພ້ອມທັງຂ ໍ້ກ ານົດການພດັທະນາ

ໂຄງການ".  
 

ອີງຕາມບົດແນະນ າ, ໃນໄລຍະຂອງການວາງແຜນ, ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ການອອກແບບຂັື້ນຕອນການ

ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ ໍ້າຕກົ ສາມາດດ າເນີນການຕາມຂຼັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ເພ ື່ອເພີື່ມຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຫລີກ

ລ້ຽງຜົນກະທົບທາງລົບ. ຕົວຢາ່ງເຊຼັັ່ນ, ການເລ ອກເອົາສະຖານທີື່ຕຼັັ້ງໂຄງການທີື່ເໝາະສົມ, ການຮັບຮອງເອົາຂະໜາດ 

ໂຄງການຕ່າງໆເຊັັ່ນ ລດົຂະຫນາດຄວາມສູງຂອງເຂ ື່ອນ ແລະ ການນ າໃຊແ້ຫ ່ງພະລັງງານທາງເລືອກ. 
 

ໃນລະຫວ່າງຂຼັັ້ນຕອນການດ າເນນີງານ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ບ ໍ່ສາມາດຫລຸດຜ່ອນຜນົກະທົບບາງຢ່າງໄດ້, ນັກພັດທະນາມີ

ຫ າຍຮູບແບບທາງເລ ອກໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນທ ີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາ. ສິີ່ງເຫ ົັ່ານີື້ລວມມີທາງເລ ອກໃນການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບ

ທາງລົບ, ຕົວຢ່າງເຊຼັັ່ນ: ການສະໜອງທາງເລືອກແຫ ່ງທ ີ່ວ່າງໄຂ່ຂອງປາ ຫ   ການປ່ອຍໃຫແ້ມ່ນ ໍ້າບາງແຫ່ງ ເປັນໄປຕາມທ າ

ມະຊາດ ຫ   ບ ໍ່ມີການພັດທະນາລບົກວນ ເພ ື່ອໃຫ້ມ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ຂອງປາ.  
 

ທ່ານ ປອ. ອັນພິສ ຮດັດະ ກ່າວຕ ື່ມອ ກວ່າ ບົດແນະນ າສະບຼັບໃໝ່ນ ັ້ ແມ່ນການເພີື່ມເຕ ີ່ມສ່ວນທີື່ສ າຄັນຕ ໍ່ກັບ ຄ າແນະນ າ 

ທາງດ້ານການອອກແບບເບ ື້ອງຕົື້ນ (Preliminary Design Guidance) ຂອງ ຄມສ - ຂ ໍ້ກ ານົດສະເພາະເພ ື່ອແນະນ າ 



ການອອກແບບໂຄງການທີື່ນັກພດັທະນາໃຊ້ໃນການກະກຽມໂຄງການ ແລະ (ຄມສ) ອ້າງອ ງເຖິງໃນເວລາທີື່ການທົບ

ທວນຄ ນຄວາມສອດຄ່ອງທາງວິຊາການຂອງບັນດາເຂ ື່ອນ ທ ີ່ຖ  ກສະເໜ ເຂົື້າຂະບວນການຫກົເດ ອນ ຂອງການປຶກສາ
ຫາລ ລ່ວງຫນ້າ. 
 

ໃນຂະນະທີື່ບົດແນະນ າ ສະບັບໃໝ່ ໄດ້ຈຼັຼັດການວິທີການຫ ຼຸດຜ່ອນສະເພາະເພ ື່ອລະບຄຸວາມສ່ຽງຕາ່ງໆ, ປອ ຮດັດະ ກ່າວ
ວ່າ ການຮ່ວມມ ໃນທົັ່ວພາກພ ື້ນກຽ່ວກັບການວາງແຜນພະລງັງານໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນໃນການປ້ອງກນັຜົນກະທົບທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່. 
  

ລາວຍັງກ່າວອີກວ່າ “ການຫ ຼຸດຜອ່ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ອ່າງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວາງແຜນລະບົບແບບປະສົມປະສານໃນລະດັບ
ອ່າງ ພ້ອມທັງການຮ່ວມມ ຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ຄູ່ເຈລະຈາ. ນີື້ແມ່ນສິື່ງທີື່ສ າຄັນຄ ກັບການປະຕ ິ
ບັດງານທີື່ມີການປະສານງານກນັຂອງເຂ ື່ອນໄຟຟ້າແບບຂັື້ນໄດ (cascade dams) ແລະ ທາງເລ ອກໃນການແບ່ງປັນ

ຜົນປະໂຫຍດ”. 
 

ໃນທົດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ, ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກໄດ້ນ າເອົາຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດມາສູ່ປະເທດ

ແມ່ນ ໍ້າຂອງ. ດັັ່ງທີື່ກ່າວມານັື້ນ, ຜົນປະໂຫຍດດັັ່ງກ່າວໄດ້ສົັ່ງຜນົຕ ໍ່ສົມດຸນ ແລະ ການແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີື່ສ າ

ຄັນໃນຂອບເຂດເສດຖະກິດ, ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 
 

ການພຼັດທະນາພາຍໃຕ້ຂ ໍ້ລິເລີື່ມຂອງເຂ ື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານແບບຍ ນຍົງຂອງ (ຄມສ), ບົດແນະນ າ ດັັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ານການ

ປຶກສາຫາລ ລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພ ື້ນ ກັບ ນກັພດັທະນາພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ, ບັນດາພາກສ່ວນທີື່ສົນໃຈ ແລະ ປະ 

ເທດສະມາຊກິ (ຄມສ): ຣາຊະອານາຈັກ ກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ. 
 

ໝາຍເຫດ:  
 

ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນແມ່ນ ອົງການຈດັຕັື້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພ ື່ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມ
ມ  ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ, ສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນໃນປີ 1995 ອີງຕາມສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈັກ ກ າປເູຈຍ

, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອົງການດັັ່ງກ່າວເປັນກົນໄກລະດັບພາກພ ື້ນ ເພ ື່ອການຮ່ວມມ  

ກ່ຽວກັບນ ໍ້າ ແລະ ທັງເປັນ ສູນກາງຄວາມຮູ້ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າເພ ື່ອການພດັທະນາ ທີື່ຢືນຢົງ ຂອງ ພາກພ ື້ນ.  
 

- ຈບົ -  
ຂ ໍ້ມູນເພີມເຕີມ, ກະລຸນາຕດິຕ ໍ່ : 

ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ເຈົື້າຫນ້າທີື່ ການຂ່າວສ ື່ສານ,  
ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ  
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ມ ຖ /ວອດແອັບ: +856-20-77779168 
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