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DHUP  ກົມເຄຫາຜັງເມືອງ 
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MONRE  ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ (ກຊ ຊທສ) 
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NPNL  ລັດວິສາຫະກິດນ�້າປະປາລາວ 
PWTO  ຫ�ອງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ 
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1111....1111.... ການນ�າສະເໜີໂຄງການຢ;າງສົມເຫດສົມຜົນ 

1111....1111....1111.... ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ 
ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງຫຼວງ ຂອງ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ຕ�່ໄປນ້ີ
ເອ້ີນວ�າ ສປປ ລາວ), ປະຊາກອນ ແລະ ອຸດສາຫະກ ໍາ ໃນເຂດຕົວເມືອງເພ່ີມຂ້ຶນຢ;າງຕ�່ເນ່ືອງ ຄຽງຄູ;ກັບການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ. ການພັດທະນາໂຄງລ�າງພ້ືນຖານທາງສັງຄົມບ�່ສາມາດຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຄື
ດ່ັງກ�າວ, ແລະໂດຍສະເພາະ ການບ�າລູງຮັກສາແລະ ຂະຫຍາຍການນ�າໃຊ>ນ�້າແມ;ນວຽກງານເລ່ັງດ�ວນ. ປະຊາກອນ
ໃນປີ 2010 ມ ີ ປະມານ790,000 ຄົນ ແລະ ຄາດວ�າຈະ ຮອດໜ່ຶງລ�ານຄົນໃນປີ 2020.  ໃນເກົ້າ (9) ຕົວ
ເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ່ີ (4) ຕົວເມືອງເທດສະບານ ເຂ້ົາເຖີງລະບົບນ�້າປະປາ, ສາມ  (3) ຕົວເມືອງ
ຮອບນອກ ເຂ້ົາເຖີງນ�້າປະປາພຽງແຕ; 15% ແລະ ອີກ 2 ຕົວເມືອງທີ່ຢູ; ຫ�າງໄກຈາກເທດສະບານ ຍັງບ�່ມີນ�້າ
ປະປາໃຊ>ຍ�ອນເງ່ືອນໄຂທາງດ�ານພູມສາດ. ເຖີງແມ;ນວ�າຈະມີ ຄ�າສ່ັງຂອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບ 37 
(1999), ວ�າດ�ວຍການພັດທະນານ�້າປະປາແຫ;ງຊາດ, ເປ້ົາໝາຍໃຫ> ”ລະບົບນ�້າປະປາກວມເອົາ 80%ໃນປີ 
2020”, ແຕ;ມັນເບ່ິງຄືສິສ�າເລັດໄດ>ຍາກ. 

1111....1111....2222.... ຄວາມຕ,ອງການຂອງໂຄງການ  
ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະກອບດ�ວຍ 9 ຕົວເມືອງ, ແຕ;ໃນນ້ັນລະບົບການແຈກຢາຍນ�້າປະປາສາມາດສະໜອງ
ໄດ>ພຽງ7 ຕົວເມືອງ ໃນອັດຕາສ�ວນ 72% ໃນປີ 2013. ໃນປະຈຸບັນນ້ີ ແມ;ນມີໂຮງງານ ທີ່ຜະລິດນ�າ້ປະປາ ຫຼກັຢູ; 
4 ແຫ;ງ ຄື: ໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາຈິນາຍໂມ>, ໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາເກົ້າລ�ຽວ, ໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ ດົງໝ
າກຄາຍ, ແລະ ໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ ດົງບັງ ແລະຄວາມສາມາດສາມາດຕອບສະໜອງນ�້າ ແມ;ນ 180,000 ມ
3 ຕ�່ມື້, ແຕ;ຢ;າງໃດກ�່ຕາມອີງຕາມການບັນທຶກຂ�ມູ້ນປະຈຸບັນ ສະເລ;ຍ ໃນປີ 2013 ແມ;ນສາມາດຜະລິດໄດ>ຫຼາຍກ�
ວາ 199,000 ມ3 ຕ�່ມື,້ ໃນນ້ີເບ່ິງຄືວ�າມີບາງໂຮງງານທີ່ຜະລິດໄດ>ເກີນຄວາມສາມາດ. ພ�ອມກັນນ້ີ ການຄາດຄະເນ
ລ�າສຸດວ�າຄວາມຕ�ອງການນ�າແມ;ນໃຊ>ນ�າ ້ ແມ;ນຫຼາຍກ�ວາ 400,00 ມ3 ຕ�່ມື້ ພາຍໃນປີ 2030 ໂດຍອີງໃສ;ການ
ການເພ້ີມຂ້ືນຂອງປະຊາກອນຢ;າງໄວວາ, ແລະການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງອຸດສະຫະກ�າ, ດ່ັງນ້ັນໃນສະຖານະການ
ເຊ່ັນນ້ີ ມັນມີຄວາມຈ�າເປັນຢ;າງຮີບດ�ວນໃນການ ປັບປຸງປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບຂອງການຜະລິດນ�້າປະປາ ເພ່ືອ
ຊີວິດການເປັນຢູ;ທີ່ດີຂ້ືນຂອງປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

1111....1111....3333.... ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດກ&ຽວກິບນ!້າປະປາ  
ອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແຫ;ງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 1999 (ຂ�້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກ
ທີ 37/ນຍ, ເປ້ົາໝາຍສູ>ຊົນຮັບປະກັນໃຫ>ປະຊາຊົນທີ່ຢູ; ໃນເຂດຕົວເມືອງໄດ>ນ�າໃຊ>ນ�້າທີ່ສະອາດຕະຫຼອດ 24ຊມ 
ຄາດໝາຍໃຫ>ໄດ> 80%ພາຍໃນປີ 2020. ເພ່ືອຈະປະຕິບັດໃຫ>ບັບລຸເປ້ົາໝາຍ, ລັດຖະບານລາວໄດ>ພັດທະນາຢ;າງ
ຕ�່ເນ່ືອງກ�ຽວກັບນ�້າປະປາພາຍໃນນະຕອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະສູນກາງຂອງແຕ;ລະແຂວງ. ໂຄງການຂະຫຍາຍກ�າລັງ
ການຜະລິດນ�້າປະປານ້ີ ແມ;ນໄກປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂນບາຍຂອງລັດ 

1111....1111....4444.... ສະຖານະພາບປະຈຸບັນຂອງໂຄງການ  
ປະຈຸບັນໂຄງການຢູ;ໃນໄລຍະ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ>ຂອງໂຄງການ ແລະຈະສ�າເລັດພາຍໃນເດືອນ ກມຸພາ ປີ 
2015. ແລະວຽກຫຼກັໃນການສຶກສາ ປະກອບມີ: 1) ທົບທວນແຜນການເບ້້ືອງຕ້ົນ, 2) ປະເມນີໂຄງການທາງ
ດ�ານ ເທັກນິກ, ເສດຖະກິດ ແລະພາບລວມຂອງສ່ິງແວດລ�ອມ 
 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
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1111....1111....5555.... ເງື່ອນໄຂຄວາມຕ,ອງການທາງດ,ານສ່ິງແວດລ,ອມ  
ອີງຕາມຂ�້ຕົກລົງ ວ�າດ�ວຍການຮັບຮອງ ແລະປະກາດໃຊ>ບັນຊີໂຄງການ ການລົງທຶນ ແລະກິດຈະກ�າຕ�າງໆທີ່ຈະຕ�ອງດ�າເນີນ
ການສຶກສາເບ້ືອງຕົ້ນກ�ຽວກັບການ ປະເມີນຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ ຫຼືການປະເມີນຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ ສັງຄົມ ແລະ
ທ�າມະຊາດສະບັບເລກທີ 8056/ກຊສ 2013 ແລະໂຄງການການຂະຫຍາຍໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ ແມ;ນນອນຢູ;ໃນ 
ລາຍການທີ 3.35 “ວ�າດ�ວຍໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ” ໃນໂຄງການປະເພດ ກຸ;ມ 1 ທີ່ຕ�ອງໄດ>ດ�າເນີນການສ�າງບົດລາຍງາຍ 
ການສຶກສາ ເບ້ືອງຕົ້ນກ�ຽວກັບຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ, ການເຮັດບົດ ບສຕສ ແມ;ນຈະຕ�ອງປະຕິບັດຕາມ ຄ�າແນະນ�າ
ຂະບວນການສຶກສາເບ້ືອງຕົ້ນກ�ຽວກັບຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະກິດຈະກ�າຕ�າງໆ ເລກທີ 8029/
ກຊສ ແລະບົດລາຍງານ ບສຕສ ຈະຕ�ອງນ�າສ່ົງໃຫ>ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ ຈອງນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ເປັນໜ�ວຍງານເຮັດການທົບທວນ ກວດກາ ແລະອອກໃບຢ້ັງຢືນສ່ິງແວດລ�ອມແກ;ໂຄງການ 
 

1111....1111....6666.... ສ&ວນປະກອບຂອງໂຄງການ  
ໃນໂຄງການຂະຫຍາຍກ�າລັງການຜະລິດນ�້າປະປາ ແມ;ນປະກອບມີ 3 ອົງປະກອບຫຼັກ ດ່ັງນ້ີ: (1) ຂະຫຍາຍອ�າງບ�າບັດນ�້າ, 
(2) ຂະຫຍາຍ ແລະພັດທະນາ ອົງປະກອບຂອງເຮືອນສູບນ�້າ, ອົງປະກອບທ�່ສ່ົງນ�້າຫັຼກ, ແລະອຸປະກອນກ�ຽວກັບນ�້າປະປາ
ຕ�າງໆ, ແລະ (3) ພັດທະນາ ແລະຂະຫຍາຍອຸປະກອນແຈກຈ�າຍນ�້າ 

 
(1) ການຂະຫຍາຍໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ ຈິນາຍໂມ> 

ແຜນຜັງ 
ການຂະຫຍາຍໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ ແມ;ນຈະທ�າການຂະຫຍາຍການກ�່ສ�າງ ອ�າງບ�າບັດອອກທັງສອງຂ�າງອ�າງເດີມ 
ແລະນອນຢູ;ໃນພື້ນທີ່ຂອງໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ ຈິນາຍໂມ> ແລະແຜນຜັງການວາງອ�າງຜະລິດນ�້າປະປາ ແມ;ນສະແດງ
ໄວ>ດ່ັງຮູບລຸ;ມນ້ີ 

 

ຮູບ 1: ແຜນຜັງ ຂະຫຍາຍອ&າງຜະລິດນ!້າປະປາ ໃນພື້ນທີໂຮງງານຜະລິດນ!້າປະປາຈິນາຍໂມ3 

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: ທີມງານໄຈກ�າ 
 

 

ອ�າງຜະລິດນ�້າປະປາ
ທ່ີຈະຂະຫຍາຍ  

Existing 
Water 
Treatment 
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ສະຫ5ບຜົນການອອກແບບ 

ຜົນການອອກແບບ ອ�າງຜະລິດນ�້າປະປາແມ;ນສະຫLບໄວ>ໃນຕາຕະລາງລຸ;ມນ້ີ: 

ຕາຕະລາງ 1: ສະຫ5ບການອອກແບບໂຮງງານຜະລິດນ!້າປະປາ  

ທ່ີຕັ້ງ  ອຸປະກອນທ່ີສະເໜີໃນການກ!່ສ,າງ ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງສ,າງ 
ພ້ືນທ່ີໂຮງງານ
ຜະລິດນ�້າ
ປະປາ 

ຂະຫຍາຍເພ້ີມ 2 ອ�າງຜະລິດນ�້າປະປາ 
 

ກ�ວາງ 28 ມ x ຍາວ 95 ມ x ສູງ 3 ມ ກ�າລັງການຜະລິດ 
40000 ມ3 ຕ�່ມ້ື 

ລະບົບພະລັງງານໄຟຟ>າ ແລະລະບົບການແຈກຢາຍ ກ�ວາງ 5 ມ x ຍາວ 10 ມ x ສູງ 7 ມ 
ອ�າງນ�້ານອນ ສ�າລ�າບ�າບັດນ�້າ 
 

ກ�ວາງ 36 ມ x ຍາວ 61 ມ x ສູງ 6.7 ມ ຂະໜາດບັນຈຸ 
9800 ມ3  
 

ອາຄານແຈກຈ�າຍສານເຄມີ ກ�ວາງ 15 ມ x ຍາວ 35 ມ x ສູງ 8 ມ 
ອາຄານເກັບສານ Chloration Building ກ�ວາງ 15 ມ x ຍາວ 25 ມ x ສູງ 8 ມ 

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ທີມງານໄຈກ�າ 
 

ອົງປະກອບໂຄງການ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ>ໃນການສ�າງຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ 

ໃນການກ�່ສ�າງໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາຫຼັງໃໝ; ແລະອຸປະກອນອ�ານວຍຄວາມສະດວກຕ�າງໆ ແມ;ນນອນຢູ;ໃນ ບ�ລິເວນພື້ນທີ່
ຂອງໂຮງງານເກົ່າ ທີ່ມີຢູ;ແລ>ວ ສະນ້ັນຈະບ�່ໄດ>ມີການຊົດເຊີຍທີ່ດິນ 

 

(2)  ການພັດທະນາ ແລະການຂະຫຍາຍ ອຸປະກອນສູບນ�້າ, ເຮືອນຈັກສູບນ�້າ ທ�່ສ່ົງນ�້າປະປາ 

ກ) ອຸປະກອນເຮືອນຈັກສູບນ�້າ ແລະທ�່ສ່ົງນ�້າດິບຫຼັກ 

ແຜນຜັງ 

ເຮືອນຈັກສູບນ�້າຫຼັງໃໝ;ແມ;ນຈະໄດ>ທ�າການກ�່ສ�າງໄກ>ກັບເຮືອນຈັກສູບນ�້າຫຼັງເກົ່າ ແລະນອນໃນພ້ືນທີ່ຂອງໂຮງງານ
ຜະລິດນ�້າປະປາ ຈິນາຍໂມ>  

 
ຮູບ 2:  ແຜນຜັງທ່ີຕັ້ງຂອງເຮືອນຈັກສູບນ!້າ ທ່ີນອນໃນພື້ນທ່ີຂອງໂຮງງານຜະລິດນ!້າປະປາ 

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ທີມງານໄຈກ�າ 
 

ເຮອືນຈັກສູບນ�້າຫຼັງໃໝ; 

ຂອບເຂດພ້ືນທີ ່ຮງ 
ຜະລິດນ�້າປະປາຈິ
ນາຍໂມ> 

ເຮອືນຈັກສູບນ�້າ
ຫຼັງເກົ່າ 

ແມ;ນ�້າຂອງ 

ຖະນນົຫວຼງ 
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ສະຫ5ບຜນົການອອກແບບ 

ການອອກແບບເຮືອນສູບນ�້າ ແລະ ທ�່ສ່ົງນ�້າຫຼກັ ແມ;ນສະຫLບໄວ>ໃນຕາຕະລາງລຸ;ມນ້ີ: 

 
ຕາຕະລາງ 2:  ສະຫ5ບຜົນການອອກແບບເຮືອນສູບນ!້າ ແລະ ທ!່ສົ່ງນ!້າດິບ  

ທ່ີຕ້ັງ ອຸປະກອນທ່ີຈະກ�່ສ�າງ ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງສ�າງ 
ພ້ືນທ່ີໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ ເຮືອນສູບນ�້າ ກ�ວາງ 16 ມ x ຍາວ 21 ມ x ສູງ 10 ມ 

ຫ�ອງການບ�ລິຫານ (ຍ�າຍຈາກພ້ືນທ່ີຂອງອ�າງບ�າບັດ) ກ�ວາງ 11 ມ x ຍາວ 20.5 ມ x ສູງ 10 
ມ  

ລະບົບພະລັງງານໄຟຟ>າ ແລະ ລະບົບການແຈກຢາຍ 
( ແບ;ງແຍກມາຈາກໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາຈິນາຍໂມ>) 

ກ�ວາງ 5 ມ x ຍາວ 10 ມ x ສູງ 7 ມ 

ໄຕ>ຖະໜົນຫຼວງ ທ�່ສ່ົງນ�້າດິບ ຫັຼກ ແມ;ນເຊ່ືອມຕ�່ຈາກເຮືອນຈັກ ຫາໂຮງງານ
ຜະລິດນ�້າປະປາ 

ໄລຍະທາງ 130 ມ ແລະ ມີເສ້ັນຜ�າກາງ 
1400 ມມ  

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ທີມງານໄຈກ�າ 
 

ອົງປະກອບໂຄງການ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ>ໃນການສ�າງຜົນກະທບົຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ 

ໃນການກ�່ສ�າງຈຸດສູບນ�້າຫຼັງໃໝ; ແມ;ນຈະໄດ>ນ�ໃຊ>ພ້້ືນທີ່ຂອງໂຮງງານ ທີມ່ີຢູ;ແລ>ວ ສະນ້ັນຈະບ�່ໄດ>ມກີານຊົດເຊີຍທີ່
ດິນ 

ທ�່ສ່ົງນ�້າດິບ ຫຼັກ ແມ;ນຈະໄດ>ເຊ່ືອມຕ�່ຈາກເຮືອນສູບນ�້າຫຼັງໃໝ; ຫາໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາຫຼັງໃໝ;ທີ່ຢູ;ກົງກັນຂ�າມ
ກັນ ໂດຍຕິດຕ້ັງຢູ;ໄຕ>ດິນ ແລະຂ�າມຜ�ານທາງສາທາລະນະ, ທັງໝົດນ�່ແມ;ນຈະໄດ>ຕິດຕ້ັງໃນຕອນດິນເດີມ ສະນ້ັນບ�່
ໄດ>ມີການຊົດເຊີຍທີ່ດິນ 

ໃນໄລຍະເວລາການກ�່ສ�າງ ຈະມກີານຂຸດເປີດໜ�າດິນ ຕາມທາງຫວຼງ ກ�ວາງ ປະມານ 4 ມ ເພ່ືອຕິດຕ້ັງທ�່ສ່ົງນ�້າຫຼັກ 

ຂ) ອຸປະກອນອ�ານວຍຄວາມສະດວກກ�ຽວກັບນ�້າປະປາ  

ແຜນທີ່ທີ່ຕ້ັງ 

ອຸປະກອນກ�ຽວກັບນ�້າປະປາທີ່ຈະໄດ>ທ�າການຕິດຕ້ັງປະກອບມີ 1. ທີ່ສ່ົງນ�້າປະປາຫັຼກ ທີ່ຈະຕິດຕ້້ັງຈາກໂຮງງານ
ຜະລິດນ�້າປະປາຫຼັງໃໝ; ຫາ ອ�າງເກັບນ�້າສູງ, 2.  ອ�າງເກັບນ�້າສູງ ແລະອ�າງເກັບນ�້າໄຕ>ດິນ; ຈຸດປະສົງຈອງການຕິດຕ້ັງ
ທ�່ສ່ົງນ�້າຫຼັກ ແມ;ນເຂ່ືອມຕ�່ຈາກໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາຈິນາຍໂມ> ຫາອ�າງເກັບນ�້າສູງທີກ່�່ສ�າງໃນພ້ືນທີ່ ອ�າງເກັບນ�້າ 
ສາລາຄ�າ. 

ທີ່ຕ້ັງຂອງເປ້ົາໝາຍຂອງແລວທາງການວາງທ�່ສ່ົງ ແລະອ�າງເກັບນ�້າສູງ ພ�ອມດ�ວຍອ�າງເກັບນ�້າໄຕ>ດິນ ແມ;ນສະແດງໃວ>
ດ່ັງຮູບຂ�າງລຸ;ມນ້ີ: 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ຮູບ 3: ແຜນທ່ີທ່ີຕັ້ງຂອງແລວທ!່ສົງ່ນ!້າ ແລະອ&າງເກັບນ!້າສູງ 

ສະຫNບຜົນຂອງການອອກແບບ 

ຜົນການອອກແບບທ�່ສ່ົງນ�້າຫຼັກ ແລະອ�າງເກັບນ�້າສຸງ ແມ;ນໄດ>ສະແດງໃວ>ໃນຕາຕະລາງລຸ;ມນ້ີ: 
ຕາຕະລາງ 3: ສະຫ;ບຜົນການ ອອກແບບ ທ!່ສົ່ງນ!້າຫຼັກ ແລະອ&າງເກັບນ!້າສູງ 

ທ່ີຕ້ັງ Location ອຸປະກອນທ່ີສະເໜີຈະຕິດຕ້ັງ ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງສ�າງ 
ໄຕ>ຖະໜົນຫຼວງ  ທ�່ສ່ົງນ�້າຫັຼກ ທ�່ຍາວ 6 ກມ ແລະມີເສ້ັນຜ�າກາງ 900 ມມ  
ໃນພ້ືນທ່ີອ�າງເກັບນ�້າສູງ ສາລາຄ�າ 
 

ອ�າງເກັບນ�້າສູງ  ອ�າງສູງ 32 ມ ແລະມີເສ້ັນຜ�າກາງ 21 ມ, ມີຄວາມຈຸ 2000 ມ3 
ອ�າງນ�້ານອນ ໄຕ>ດິນ  ເລິກ 3.5 ມ ແລະມີເສ້ັນຜ�າກາງ 34 ມ, ຄວາມສາມາດບັນຈຸ

ແມ;ນ 5200 ມ3 
ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ທີມງານໄຈກ�າ 
 

 

ອົງປະກອບໂຄງການ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ>ໃນການສ�າງຜົນກະທບົຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ 

ທ�່ສ່ົງນ�້າປະປາຫຼັກແມ;ນຕິດຕ້ັງລົງໄຕ>ດິນ ຕາມສາຍທາງຖະນົນຫຼວງ ເພ່ືອເຊ່ືອມຕ�່ລະຫ�ວາງ ໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ
ຫຼັງໃໝ; ຫາ ອ�າງນ�້າສູງ; ໃນທີ່ນ້ີ ຈະບ�່ໄດ>ມີ່ການຊົດເຊີຍທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ. 

ໃນໄລຍະເວລາການກ�່ສ�າງ, ຈະໄດ>ມີການຂຸດເປີັດໜ�າດິນເພ່ືອວາງທ�່ ທີມ່ີຄວາມກ�ວາງປະມານ 3 ມເພ່ືອ ວາງທ�່
ສ່ົງນ�້າຫຼັກ. ນອກຈາກນ້ັນ ການກກ�່ສ�າງອ�າງເກັບນ�້າສູງຫຼັັງໃໝ;ແມ;ນຈະໄດ>ກ�່ສ�າງທ່ີພ້ືນທີ່ອ�າງເບນ�້າສູງເກົ່າ 
ເພາະສະນ້ັນ ການຊົດເຊີຍທີ່ດິນຂອງເອກະຊົນຈະບ�່ເກີດຂ້ືນ 

(3) ການພັດທະນາ ແລະການຂະຫຍາຍທ�່ນ�້າປະປາ  

ແຜນທີ່ ທີ່ຕ້ັງ 

ທີ່ຕ້ັງຂອງແລວທາງທ�່ນ�້າປະປາປະເພດຕ�າງໆ ແມ;ນສະແດງໄວ>ໃນຮູບແຜນທີ່ຂ�າງລຸ;ມນ້ີ: 

 

ໂຮງງານຜະລິດນ�້າ
ປະປາຈິນາຍໂມ> 

ອ�າງເກັບນ�້າສູງ ສາລາຄ�າ 

ທ�່ສ່ົງນ�້າປະປາ ຫັຼກ 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ຮູບ 4:  ແຜນທ່ີ ທ່ີຕັ້ງຂອງທ!່ນ!້າຊະນິດຕ&າງ ໆ 

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ທີມງານໄຈກ�າ 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    

7 | P a g e  
 

ຜົນຂອງການອອກແບບ  

ທ�່ນ�້າແຈກຢາຍ ທີ່ຈະທ�າການກ�່ສ�າງແມ;ນສະຫNບໃວ>ໃນຕາຕະລາງຂ�າງລຸ;ມນ້ີ 
 

ຕາຕະລາງ 4: ສະຫ;ບ ລາຍລະອຽດຂອງທ!່ນ!້າແຈກຢາຍ  

ທ່ີຕ້ັງ  ອຸປະກອນທ່ີຈະຕິດຕ້ັງ  ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງສ�າງ Details of Structures 
ໄຕ>ຖະນົນຫຼວງ  ທ�່ແຈກຢາຍນ�້າ ວາງທ�່ຍາວປະມານ 150 ກມ ທີ່ມີຂະໜາດແຕ; 100 ມມ ຫາ 1200 ມມ  

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ທີມງານໄຈກ�າ 
 

ອົງປະກອບໂຄງການ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ>ໃນການສ�າງຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ 

ທ�່ສ່ົງນ�້າແຈກຢາຍ ແມ;ນຈະໄດ>ຕິດຕັ້ງຢູ;ໄຕ>ດິນ ຕາມແລວທາງຂອງຖະໜົນຫຼວງ, ເພາະສະນ້ັນຈະບ�່ການຊົດເຊີຍໃດໆ ເພາະການ
ກ�່ສ�າງດ�າເນີນການໃນພື້ນທີ່ດິນຂອງລັດ. ໃນໄລຍະການກ�່ສ�າງການວາງທ�່ນ�້ານ້ັນ ຈະໄດ>ມີການເປີດໜ�າດິນ (ຂຸດດິນ) ທີ່ມີຄວາມ
ກ�ວາງ ປະມານ 1 ມ ຫາ 4 ມ ຕາມສາຍທາງດ�ວຍ 

1111....1111....7777....  ແຜນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ   
ແຜນການຈັິດຕ້ັງປະຕິບັດ ແມ;ນສະແດງໃວ>ໃນຕາຕະລາງລຸ;ມນ້ີ: 
ໄລຍະເວລາໃນການປະຕິບັດວຽກງານແມ;ນ 24 ເດືອນ 
 

ຕາຕະລາງ 5: ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

 
* ອາດຈະເປັນ ໜ�ວຍງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຫ້ືຼ ໜ�ວຍງານຄຸ>ມຄອງໂຄງການ 
ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ທີມງານໄຈກ�າ 

 

1111....2222.... ການສະເໜີໂຄງການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ 

ອີກທາງໜ່ຶງ, ລັດຖະບານ ຍ່ີປຸ;ນ ໃຫ> ການສະໜັບສະໜູນ ຊ�ວຍເຫຼືອຂະແໜງນ�້າປະປາໃນນະຄອນຫຼວງມາແຕ; ປະມານ 50 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ປີກ�ອນ, ເລ້ີມຕັ້ງແຕ; ການກ�່ສ�າງແລະ ສ�ອມແປງ ໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ ເກົ້າລ�ຽວ ໃນປີ 1964. ສ�ວນການຊ�ວຍເຫຼືອສະ
ໜັບສະໜູນອ່ືນໆປະກອບມີ ການຂະຫຍາຍແລະ ສ�ອມແປງໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາຈີນາໂມ>ໃນລະຫວ�າງປີ  1992 ແລະ 
1996, ແລະຂະຫຍາຍໂຮງງານນ�້າປະປາ  ເກົ້າລ�ຽວ ແລະ ຍົກລະດັບໂຮງງານນ�້າປະປາຈີນາຍໂມ>ໃນລະຫວ�າງປີ 2006 ແລະ 
2009. ລັດຖະບານຢ່ີປຸ;ນຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍໆ ໂຄງການຮ�ວມມືທາງດ�ານເຕັກນິກ (TCPs）ຊ່ຶງໃນນ້ັນລວມມີ ໂຄງການ
ການທີ່ກ�າລັງດ�າເນີນງານໃນປະຈຸບັນ ”ໂຄງການ ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງເພື່ອ ຍົກລະດັບ ຄວາມສາມາດໃນການບ�ລິຫານຄຸ>ມຄອງ 
ຂອງອົງການນ�້າປະປາ”   

 
ຜູ>ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ບ�ລິສັດທີ່ປຶກສາ ເຮັດ ບົດສຶກສາສ່ິງແວດລ�ອມເບ້ືອງຕົ້ນ 

� ຜູ>ພັດທະນາໂຄງການ: 
 

� ບ�ລິສັດເຮັດບົດສຶກສາສ່ິງແວດລ�ອມເບ້ືອງຕ້ົນ 
 
ຊ່ືບ�ລິສັດ: ບ�ລິສັດ ຊິດ ຄອນເຊົາເທັນຊີ ຈ�າກັດ 
ທີ່ຢູ;: ເຮືອນເລກທີ 457 ບ�ານ ວັດນາກ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫວຼງວຽງ

ຈັນ 
ໂທລະສັບ: +856 20 96440384 
ອີເມວ: vilayphonev@hotmail.com 

1111....3333.... ພັນທະຂອງຜູ>ພັດທະນາໂຄງການ 

ຜູ>ພັດທະນາໂຄງການ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດຕ�່ ຄວາມຖືກຕ�ອງ, ຄົບຖ�ວນ ແລະ ຄວາມສົມບູນຂອງຂ�້ມູນ, 
ຂ�າວສານ, ການປະເມີນຜົນ, ມາດຕະການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບ ແລະ ການຈັດສັນງUບປະມານ ທີ່ສະເໜີຢູ;ໃນ ບົດ
ລາຍງານ ບສຕສ. ໜັງສືຮັບຮອງ ໂດຍຜູ>ພັດທະນາໂຄງການ ໄດ>ຖືກຄັດຕິດໃນ ເອກະສານຄັດຕິດ 1 ໜັງສື
ຮັບຮອງ. 
 

ພາຍໃຕ> ເງື່ອນໄຂຄືດ່ັງກ�າວ,  ລັດຖະບານແຫ;ງ ສປປ ລາວ (GOL) ແລະ ລັດຖະບານ ຍ່ີປຸ;ນ (GOJ) ບັນລຸຂ�້ຕົກລົງຢ;າງເປັນ
ເອກະພາບ ໃຫ>ມີການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ> (F/S) ຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍອ�າງໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ ຈີນາຍໂມ>. 
ຈຸດປະສົງ ແລະ ອົງປະກອບຂອງໂຄງການສະແດງໄວ>ຄືດ່ັງຂ�າງລຸ;ມ:    
 
ຊ່ືໂຄງການ   ການຂະຫຍາຍນ�້າປະປານະຄອນຫຼວງ  
ຈຸດປະສົງ   ສະໜອງການບ�ລິການ ນ�້າປະປາທີ່ປອດໄພ ແລະ ໝ້ັນຄົງໂດຍ

ຜ�ານການຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາ ອ�າງບ�າບັດນ�້າ, ຈຸດປ�້ານ�້າ
ເຂ້ົາ, ທ�່ສ່ົງນ�້າ, ຕາໜ�າງ ການສະໜອງ ແລະແຈກຢາຍນ�້າ, ຊ່ຶງ
ຈະຊ�ວຍຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ;ຂອງ ຄົນໃນເມືອງ.  

ອົງປະກອບ  - ຂະຫຍາຍໂຮງງານບ�າບັດນ�້າ ຈີນາຍໂມ>  
- ຂະຫຍາຍແລະພັດທະນາ ເຂດປ�້ານ�້າເຂ້ົາອ�າງບ�າບັດນ�້າ,  ທ�່
ສ່ົງນ�້າ, ແລະທ�່ແຈກຢາຍນ�້າ.  
- ຂະຫຍາຍແລະພັດທະນາ ບັນດາອົງປະກອບຕ�າງໆຂອງການ
ແຈກຢາຍນ�້າ ໃນເຂດຕົວເມືອງ.  

ເຈ້ົາຂອງໂຄງການ  ກົມ ເຄຫະຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ 
ຂົນສ່ົງ (MPWT), ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ 
ນະຄອນຫຼວງ, ລັດວິສາຫະກິດ ນ�້າປະປາ 
ລາວ (NPNL)    



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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1111....4444.... ໂຄງສ�າງຂອງບົດລາຍງານ ການສຶກສາເບ້້ືອງຕົ້ນກ�ຽວກັບຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ (ບສຕສ) 

 
ຂ�້ມູນລວມທົ່ວໄປຂອງໂຄງການ ເຊ່ັນ: ຄວາມເປັນມາ, ຄວາມຕ�ອງການ, ການໃຫ>ເຫດຜົນ ແລະແຜນການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ ແມ;ນນອນຢູ;ໃນບົດທີ 1. ນອກຈາກນ້ັນ ບົດສະຫLບຂອງແຕ;ລະອົງປະກອບໃນໂຄງການແມ;ນໄດ>
ອະທິບາຍໄວ>ໃນເງ່ືອນໄຂການອອກແບບ ຂອງການພິຈາລະນາສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ 
ບົດທີ່2, ສະຫNບ ຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍທີ່ກ�ຽວພັນກັບໂຄງການ 
 
ບົດທີ 3: ແມ;ນນ�າສະເໜີທາງເລືອກ ຂອງຈຸດສູບນ�້າ, ອ�າງບ�າບັດນ�້າ, ທ�່ສ່ົງນ�້າຫຼກັ, ແລະອ�າງເກັບນ�້າສູງ 
ບົດທີ 4: ແມ;ນນ�າສະເໜີເງ່ືອນໄຂທາງດ�ານ ກາຍຍະພາບ, ຊີວະວິທະຍາ, ສັງຄົມ ເສດຖະກິດຂອງພີ້ືນທີ່ໂຄງການ, 

ຂ�້ມູນ ຂ�າວສານຕ�າງໆແມ;ນໄດ>ຮວບຮ�ວມຈາກຫ�ອງການບ�ລິຫານຂອງກົມສະຖິຕິ, ຫ�ອງການສັງລວມ
ຂອງ ສ�ານັກງານນາຍົກ ແລະຫ�ອງການສັງລວມຂອງບັນດາເມືອງທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ 

  
ບົດທີ 5: ແມ;ນນ�າສະເໜີຜົນຂອງການສຶກສາເບ້້ືອງຕ້ົນກ�ຽວກັບຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ (ບສຕສ) ໂດຍລວມ

ມີ ໜ�າທີຂອງ ບົດ ບສຕສ, ຜົນຂອງການສ�າຫລວດ ໃນການຊົມໃຊ>ນ�້າໃນພ້ືນທີ່ສູບນ�້າ ແລະການນ�າໃຊ>
ທີ່ດິນ ໃນບ�ລິເວນພ້ືນທີ່ທ�່ສ່ົງນ�້າຫຼັກ ແລະທ�່ແຈກ, ແລະລວມເຖງິມາດຕະການ ການຫLດຜົນກະທບົທີ່
ເປັນທາງລົບທີ່ຈະເກີດຂ້ືນຕ�່ໂຄງການ  

ບົດທີ 6: ແມ;ນນ�າສະເໜີການປະຊຸມປຶກສາຫາລື ທີ່ໄດ>ຈັດຂ້ືນກັບປະຊາຊົນທ�ອງຖ່ິນ ແລະ ບົດສະຫNບຕ�າງໆຂອງ
ການປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນທ�ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕ້ັງບ�ານ ແລະຂ້ັນຕ�າງໆ ທ່ີຢູ;ໃນພ້ືນທີ່ໂຄງການ 

 
ໂດຍອີງໃສ; ຜົນຂອງການສຶກສາເບ້້ືອງຕ້ົນກ�ຽວກັບຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ (ບສຕສ) ແຜນການຕິດຕາມ
ກວດກາແມ;ນຈະໄດ>ກະກຽມໄວ>ໃນບົດທີ 7, ໂດຍສະເພາະລາຍການຕິດຕາມກວດກາ, ຄວາມຖີ່ຂອງການກວດ
ສອບ, ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ  ແລະຕາຕະລາງເວລາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ເພ່ືອການຄຸ>ມຄອງບັນດາກິດຈະກ�າຕ�າງໆເພ່ືອການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບໃນໄລຍະການກະກຽມການກ�ສ່�າງ, ໄລຍະ
ການກ�່ສ�າງ ແລະໄລຍະຜະລິດນ�້າປະປາ 
  
ຄວາມຖີ່ ແລະສາລະບານຮູບແບບການລາຍງານດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມໃນໄລຍະກ�່ສ�າງໂຄງການ ແມ;ນໄດ>
ນ�າສະເໜີໃນບົດທີ 8 

  



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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IIIIIIII.... ກອບໜ,າວຽກດ,ານນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ສະຖາບັນ 

2.1. ການຮ�ວມກັນຂອງ ບັນດານະໂຍບາຍດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມແລະສັງຄົມ 

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສ່ົງ ເປັນເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ມີຈຸດປະສົງຈະນ�າໃຊ>ແຫຼ່ງທຶນກູ>ຢືມຈາກຢີປຸ;ນ ໃນ
ອັດຕາດອກເບ>ຍ ຂອງລັດເປັນຜູ>ກ�ານົດ, ດ່ັງນ້ັນ ໂຄງການຈະຕ�ອງໄດ>ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ 
ລາວ ແລະພ�ອມດຽວກັນນ້ັນ ກ�່ຈະຕ�ອງໄດ>ປະຕິບັດຕາມ ແນວທາງປະຕິບັດສ�າລັບທຶນກູ>ຢືມສະກຸນເງິນ ເຢັນ ຂອງ
ອົງການໄຈກ�າທີ່ວາງອອກ ສ�າລັບເງ່ືອນໄຂການພິຈາລະນາ ທາງດ�ານ ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມເຊັນກນັ 

2.2. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດກົດໝາຍ 

ບັນດາກົດໜາຍ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ�າງໆ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບ ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ ແມ;ນສະຫLບໃນຕາຕະລາງ
ຂ�າງລຸ;ມນ້ີ: 

ຕາຕະລາງ 6: ກອບກົດໝາຍສິ່ງແວດລ,ອມ ແລະສັງຄົມທ່ີ ໄດ3ພິຈາລະນາ 

ລດ ກົດໝາຍ 
 

ປະກາດໃຊ>  
 ເນ້ືອໃນສ�າຄັນ  

1 ລັດຖະທ�າມະນູນ  
 

ເລກທີ 25/ສພຊ ລົງວັນ
ທີ ພຶດສະພາ 2003  
No.25/NA  
 May 2003 

 ລັດມີໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕ�່ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ
ປະຊາຊົນ ເພື່ອຈະປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນກອນທ�າ
ມະຊາດ ແລະແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຂອງຊາດ 

 
 

2 ກົດໝາຍປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ�ອມ  
 

 ເລກທີ 29/ສພຊ 
ທັນວາ 2012 
 

 ກ�ານົດຫຼັກການ, ລະບຽບຫານ ແລະມາດຕະການກ�ຽວກັບ
ການຄຸ>ມຄອງ, ກວດກາ, ປົກປັກຮັກສາ, ການຄວບຄຸມ 
ແລະການບູລະນະຟື້ນຟູສ່ິງແວດລ�ອມ ເພື່ອໃຫ>ມີຄຸນ
ນະພາບ, ຫLດຜ�່ອນຜົນກະທົບ ແລະມົນລະພິດທີ່ເກີດຂ້ືນ
ດ�ວຍຜົນກະທ�າຂອງຄົນ ຫຼືຕາມທ�າມະຊາດ, ແນ;ໃສ;ເຮັດ
ໃຫ>ສ່ິງແວດລ�ອມສັງຄົມ ແລະທ�າມະຊາດມີຄວາມສົມດູນ, 
ຍືນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ລວມທັງ
ສຸຂະພາບຈອງຄົນໃນສັງຄົມ, ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ ແລະຫLດຜ�ອນສະພາບ
ໂລກຮ�ອນ 
 

3 ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕ�ິ່ສ່ິິງແວດ
ລ�ອມສັງຄົມ ແລະ ທ�າມະຊາດ 
ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຕ�າງໆ 
 

 ເລກທີ 8030/ກຊສ 
ທັນວາ2013 
 

 ຈັດຕັ້ງຂິ້ືນມາເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ>ແກ;ທຸກໆໂຄງການ
ລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຈ�າເປັນຕ�ອງເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບ 
ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນຕາຕະລາງການຈັດແບ;ງໃນ
ກຸ;ມທີ່2 ທີ່ໄດ>ລະບຸໄວ>ໃນຂ�້ຕົກລົງຂອງ ກສຊ ເລກທີ 
8056/ກສຊ 

 
4 ຂະບວນການສຶກສາເບ້ືອງຕົ້ນ ກ�ຽວກັບ ຜົນ

ກະທົບຕ�່ສ່ິິງແວດລ�ອມ 
ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຕ�າງໆ 
 

 ເລກທີ 8029/ກຊທສ
ທັນວາ 2013  

ຈັດຕັ້ງຂິ້ືນມາເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ>ແກ;ທຸກໆໂຄງການ
ລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຈ�າເປັນຕ�ອງເຮັດການຂະບວນການສຶກ
ສາເບ້ືອງຕົ້ນ ກ�ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ�ິ່ສ່ິິງແວດລ�ອມ 
ໃນຕາຕະລາງການຈັດແບ;ງໃນກຸ;ມທີ່1 ທີ່ໄດ>ລະບຸໄວ>ໃນຂ�້
ຕົກລົງຂອງ ກສຊ ເລກທີ 8056/ກສຊ 
 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ລດ ກົດໝາຍ 
 

ປະກາດໃຊ>  
 ເນ້ືອໃນສ�າຄັນ  

5 ວ�າດ�ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ> 
ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຕ�າງໆທີິ່ຈະຕ�ອງດ�າເນີນ ການສຶກສາເບ້ືອງ
ຕົ້ນກ�ຽວກັບຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິິງແວດລ�ອມ ຫລື
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິິງແວດລ�ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທ�າມະຊາດ 
 

ເລກທີ 8056/ກຊທສ 
ທັນວາ 2013 
 

ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ�າງໆ ປະກອບ
ດ�ວຍ ປະເພດ ແລະ ຂະຫນາດ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ
ກິດຈະການຕ�າງໆ ຊ່ິຶງໂດຍຫລັກໄດ>ຈັດແບູ;ງອອກເປັນ 2 
ກຸູ;ມຄື: ກຸູ;ມ 1 ຕ�ອງສ�າງບົດລາຍງານການສຶກສາເບ້ືອງຕົ້ນ
ກ�ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິິງແວດລ�ອມ (ບສຕສ) ແລະ ກຸູ;ມ 
2 ຕ�ອງສ�າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິິງແວດ
ລ�ອມສັງຄົມ ແລະ ທ�າມະຊາດ (ບປຜສ) ແລະ  ໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ�າງໆ ໄດ>ຈັດແບ;ງອອກເປັນ 5 
ຂະແໜງຄື: (1) ຂະແໜງພະລັງງານ; (2) ຂະແໜງກະສິ
ກ�າ ແລະ ປ;າໄມ>; (3) ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�າປຸງແຕ;ງ; 
(4) ຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ�າງ ແລະ ບ�ລິ ການ; ແລະ (5) 
ຂະແໜງແຮ;ທາດ. 
 

6 ແນວທາງການປະເມີນຜົນກະທົບ
ສ່ິງແວດລ�ອມ 
 

ກຊສ ພະຈິກ 2011 
 

ແນະນ�າວີືິການການກະກຽມບົດລາຍງານກ�ຽວກັບ ການປະ
ເມີນຜົນກະທົບ ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍປະຕິບັດ
ຕາມດ�າລັດ ວ�າດ�ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບ
ສ່ິງແວດລ�ອມ 

 
7 ແນວທາງເຮັດ ການສຶກສາເບ້ືອງຕົ້ນ ກ�ຽວ

ກັບ ຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິິງແວດລ�ອມ 
 

ກຊສ ເມສາ 2013 
(ສະບັບຮ�າງ) 
 

ແນະນ�າວີືິການການກະກຽມບົດລາຍງານກ�ຽວກັບ ການສຶກ
ສາເບ້ືອງຕົ້ນ ກ�ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິິງແວດລ�ອມ ໂດຍ
ປະຕິບັດຕາມດ�າລັດ ວ�າດ�ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບ
ສ່ິງແວດລ�ອມ 

 
 

8 ຂ�້ຕົກລົງກ�ຽວກັບມາດຕະຖານສ່ິງແວດລ�ອມ 
ແຫ;ງຊາດ 
 

 ເລກທີ 2734/ອຊນສ 
ທັນວາ 2009 
 

 ຂ�້ຕົກລົງສະບັບນ້ີກ�ານົດມາດຕະຖານສ່ິງແວດລ�ອມແຫ;ງ
ຊາດ ເພື່ອເປັນບ�ອນອີງໃນການຕິດຕາມກວດກາ
ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທາງນ�້າ ທາງ
ອາກາດ ທາງດິນແລະ ສຽງ 

 
9 ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍນ�້າ ແລະຊັບພະຍາກອນ

ແຫຼ່ງນ�້າ 
 
 

ເລກທີ 02-96/ສພຊ 
ຕຸລາ 1996 
 

ຄຸ>ມຄອງການຈັດການ, ການນ�າໃຊ>ປະໂຫຍດ, ການ
ພັດທະນາ, ການປ>ອງກັນ ແລະການນ�າໃຊ>ນ�້າ ແລະແຫຼ່ງນ�້າ
ໃຫ>ຍືນຍົງ 

  
 

10 ກົດໝາຍວ�າສັດນ�້າ ແລະສັດປ;າ 
 
 

ເລກທີ 07/ສພຊ 
ທັນວາ 2007 
 

ວ�າດ�ວຍຫຼັກການ ແລະວິທີການ ແລະການຈັດການ, ປົກ
ປ>ອງສັດນ�້າ ແລະສັດປ;າ 
 

11 ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍນ�້າປະປາ 
 

ເລກທີ 04/ສພຊ 
ກ�ລະກົດ 2009 
 
 

ກ�ານົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ແລະມາດຕະການກ�ຍວ
ກັບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄ່ືອນໄຫວ, ການສ່ົງເສີມ, ການຄຸ>ມ
ຄອງ ແລະການກວດກາກິດຈະການ ທຸລະກິດນ�້າປະປາ 
ເພື່ອຊຸກຍູ>ການຜະລິດ 

ມາດຕາ17 ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນ�້າປະປາ 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ລດ ກົດໝາຍ 
 

ປະກາດໃຊ>  
 ເນ້ືອໃນສ�າຄັນ  

ນ�້າປະປາຕ�ອງຮັບປະກັນຄວາມສະອາດ ແລະຄວາມປອດໄພ 
ດ�ານສຸຂະພາບ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນ�້າປະປາ 
ຕາມລະບຽບການ  ທີ່ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ວາງອອກ 
 
  

12 ຂ�້ຕົກລົງວ�າດ�ວຍ ການຄຸ>ມຄອງມາດຄະ
ຖານຄຸຸນນະພາບນ�້າດ່ືມ ແລະ ນ�້າໃຊ>ໃນຄົວ
ເຮືອນ 
 
 

ເລກທີ 561/ກຊທສ
ກຸມພາ 2014 
 
 
 

ໄດ>ກ�ານົດ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນ�້າ ປະປາ ແລະນ�້າ
ສະອາດ ກ�ໍຄືຄວາມຮຽກຮ�ອງຕ�ອງການຕ�່າສຸດໃນການຄຸ>ມ
ຄອງລະບົບການສະໜອງນ�້າປະປາ ແລະນ�້າສະອາດ, ການ
ຕິດຕາມ ແລະການເຝົ້າລະວັງຄຸນນະພາບນ�້າ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນ�້າ ແລະຫານປົກປ>ອງ
ສຸຂະພາບຂອງຜູ>ບ�ລິໂພກ 
ນອກນ້ີຍັງໄດ>ກ�ານົດບົດບາດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຫຼັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ມາດຕາ9 ການກ�ານົດຄ�າມາດຕະຖານຂອງແຕ;ລະພາລາມິ
ເຕີ້ ໃນການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງຄຸນນະພາບນ�້າປະປາ ໂດຍ
ອົງການນ�້າປະປາ 

13 ດ�າລັດວ�າດ�ວຍການທົດແທນຄ�າເສຍຫາຍ 
ແລະການຍົກຍ�າຍຈັດສັນ ຈາກໂຄງການ
ພັດທະນາ 
 

ເລກທີ 192/ນຍ 
ກ�ລະກົດ 2005 
 
 

ກ�ານົດຫຼັກການ ລະບຽບການ ແລະມາດຕະການເພື່ອ
ຫLດຜ�ອນ ແລະທົດແທນຄ�າເສຍຫາຍຕ�່ຜົນກະທົບດ�ານລົບ
ຕ�່ສັງຄົມຈາກໂຄງການພັດທະນາ 
 

14 ຂ�້ກ�ານົດ ວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ດ�າລັດ 192/ນຍ ວ�າດ�ວຍການທົດແທນ
ຄ�າເສຍຫາຍ ແລະການຍົກຍ�າຍຈັດສັນ
ປະຊາຊົນ ຜູ>ມີຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
ພັດທະນາ  
 

ເລກທີ 2432/ອວຕສ-
ສນຍ ກ�ລະກົດ 2005 
 
 

ກ�ານົດຫຼັກການ ລະບຽບການ ແລະມາດຕະການເພື່ອ
ຫLດຜ�ອນ ແລະທົດແທນຄ�າເສຍຫາຍຕ�່ຜົນກະທົບດ�ານລົບ
ຕ�່ສັງຄົມຈາກໂຄງການພັດທະນາ 

  
 

15 ລະບຽບການ ວ�າດ�ວຍການທົດແທນຄ�າເສຍ
ຫາຍ ແລະການຍົກຍ�າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຜູ>
ມີຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ  
 

ສ�ານັກງານນາຍົກ 
ອວຕສ-ສນຍ ກຸມພາ 
2011 
  
 

ແນະນ�າວິທີການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການປະເມີນຜົນ
ກະທົບຕ�່ສັງຄົມ ຈາກໂຄງການພັດທະນາໂດຍມີເປ້ົາໝາຍ
ໄປທີ່ຫຼັການ ແລະວິທີການໃນການຊົດເຊີຍ ແລະການ
ຍົກຍ�າຍຈັດສັນ 

 

16 ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ທີ່ດິນ 
 

ເລກທີ 04/ສພຊ 
ຕຸລາ 2003 
 
 

ແມ;ນກ�ານົດລະບຽບການຄຸ>ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະການ
ນ�າໃຊ>ທີ່ດິນ ໃຫ>ມີປະສົດທິຜົນ ແລະຖືກຕ�ອງຕາມເປ້ົາໝ
າຍ ແລະລະບຽບກົດໝາຍ   

 

17 ຂ�້ກ�ານົດ ວ�າດ�ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ກົດໝາຍທີ່ດິນ 
 

ເລກທີ 88/ນຍ ມີຖຸນາ 
2008 
 
 

ໃຫ>ຄ�າແນະນ�າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການນ�າໃຊ> ກົດ
ໝາຍທີ່ດິນ ແລະ ກົດໝາຍຕ�າງໆ ທີ່ກ�ຽວຂອງເຖິງການ
ຄຸ>ມຄອງທີ່ດິນ, ການປ>ອງກັນ, ການນ�າໃຊ> ແລະການ
ພັດທະນາທີ່ດິນໃຫ>ມີປະສິດທິຜົນຕາມທີ່ໄດ>ຕັ້ງເປ້ົາໝາຍ
ໄວ> ແລະຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນການນ�າໄຊ>ທົ່ວ
ປະເທດ 

18 ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ທາງຫລວງ ເລກທີ 04/99 ສພຊ ມີໜ�າທີ່ກ�ານົດບັນດາຫຼັກການ ລະບຽບການ ແລະ



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    

13 | P a g e  
 

ລດ ກົດໝາຍ 
 

ປະກາດໃຊ>  
 ເນ້ືອໃນສ�າຄັນ  

 ເມສາ 1999 
 
 

ມາດຕະຖານ ກ�ຽວກັບການຄູ>ຄອງ ການນ�າໃຊ>, ການວາງ
ແຜນ, ການສ�າຫລວດ, ການອອກແບບ, ການກ�່ສ�າງ 
ແລະການບົວລະບັດ ຮັກສາທາງຫລວງ 
ມາດຕາ20 ຂອບເຂດທາງຫລວງ 
ຂອບເຂດທາງຫລວງ ແມ;ນຂອບເຂດທັງໝົດ ນັບທັງໜ�າ
ທາງ,ບ�າທາງ, ທາງຄົນຍ�າງ, ຮ�ອງລະບາຍນ�້າ, ຕະລ່ິງທາງ 
ແລະເຂດສະຫງວນຂອງທາງ  

 
19 ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍມ�ລະດົກ ແຫ;ງຊາດລາວ 

 
 ເລກທີ 08/ສພຊ 
ພະຈິກ 2005 
 
 

ກ�ານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ�ຽວ
ກັບການຄຸ>ມຄອງ ນ�າໃຊ>, ປົກປັກຮັກສາ, ອະນຸລັກ, 
ບູລະນະ, ປະຕິສັງຂອນ ມ�ລະດົກແຫ;ງຊາດ ທາງດ�ານ
ວັດທະນະທ�າ ປະຫວັດສາດ ແລະທ�າມະຊາດ 

 
 
 

2.3. ອະນຸສັນຍາ, ສັນຍາແລະຂ�ຕົກລົງສາກົນ 

ບ�່ສາມາດນ�າມາໃຊ>ກັບໂຄງການນ້ີ 
 

2.4. ກອບໜ�າວຽກ ຂອງອົງກອນພາກລັດ  

ສະຖາບັນຂອງພາກລັດ ທີກ່�ຽວຂອງ ຕ�່ການພິຈາລະນາກ�ຽວກັບສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ ຂອງໂຄງການມີດ່ັງນ້ີ, 
 

2.4.1. ໜ&ວຍງານປະເມີນຜະນກະທົບສ່ິງແວດລ,ອມ ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທ!າມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ,ອມ
, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ  

ໜ�ວຍງານປະເມີນຜະນກະທົບສ່ິງແວດລ�ອມ ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ, 
ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ເປັນໜ�ວຍງານທີ່ມີໜ�າທີ່ ເຮັດການທົບທວນ ແລະອອກໃບຢ້ັງຢືນ ໃຫ> ລາຍງານ ການ
ສຶກສາເບ້້ືອງຕ້ົນກ�ຽວກັບຜົນກະທບົຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ (ບສຕສ) ຂອງໂຄງການພັດທະນາ, ຫຼັງຈາກມີການຮັບຮອງ
ລາຍງານການສຶກສາປະເມີນຜົນກະທົບເບ້້ືອງຕ້ົນ ແລ>ວ ໜ�ວຍງານດ່ັງກ�າວກ�່ຈະໄດ>ມີການອອກໃບຢ້ັງຢືນ ໃຫ>ຜູ>
ພັດທະນາໂຄງການ ແລະຕິດຕາມກວດສອບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຂອງຜູ>ພັດທະນາ ໃຫ>ປະຕິບັດຕາມແຜນການ 
ການຄຸ>ມຄອງຈັດການສ່ິງແວດລ�ອມ ທີ່ໄດ>ລະບຸໄວ>ໃນລາຍງານ, ແລະໃນໂຄງການພັດພັດທະນານ້ີ ຈະໄດ>ຮັບໃບຢ້ິງ
ຢືນຮັບຮອງສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ ຈາກ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ 
ນະຄອນຫຼວງ. 
 

2.4.2. ພະແນກນ!້າປະປາ, ກົມເຄຫາ-ຜັງເມືອງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສ່ົງ 

ພາລະບົດບາດຂອງພະແນກນ�້າປະປາ ແມ;ນກ�ານົດໃນຂ�້ຕົກລົງ ຂອງກົມກົມເຄຫະສະຖານ ແລະຜັງເມືອງ ເລກທ ີ
8037/200 ກ�ລະກົດ 2005 ແລະ ໃນນ້ັນ ກ�່ໄດ>ກ�ານົດຢ;າງຊັດເຈນກ�ຽວກັບໜ�ວຍງານນະໂຍບາຍການພັດທະນາ
, ກົນລະຍຸດ ແລະແຜນການລົງທນຶ, ການລະດົມແຫຼ່ງທຶນ, ການພັດທະນາ ແລະການຄຸ>ມຄອງໂຄງການການລົງທຶນ



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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, ກະກຽມ ແລະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະຖານ, ລະບຽບການ ແລະການພັດທະນາບຸຄະລາກອນ ໃນ
ໜ�ວຍງານຂອງຕົນ 
 

2.4.3. ໜ&ວຍງານນ!້າປະປາ ແລະສ່ິງແວດລ,ອມ, ຫ,ອງການເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ແລະ ສ່ິງແວດລ,ອມ,  ພະແນກ 
ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສ່ົງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 

ໜ�ວຍງານນ�້າປະປາ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ ແມ;ນນອນໃນ ຂະແໜງຄຸ>ມຄອງເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ, 
ຂອງພະແນກ ໂຍທາທກິານ ແລະຂົນສ່ົງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ພາລະບົດບາດ ແມ;ນອີງຕາມ ຂ�້ຕົກລົງເລກທ ີ
4042/ພຍທຂ ກັນຍາ 2011, ມີໜ�າທີ່ຕ້ົນຕ� ຄຸ>ມຄອງເຄຫາ-ຜັງເມືອງ, ສ�າຫຼວດການອອກແບບ, ການປຸກສ�າງ, 
ການຜະລິດວັດສະດຸກ�່ສ�າງ, ນ�້າປະປາ, ການອະນາໄມ, ການສ່ົງເສີມ ສະຖາປັດຕິຍະກ�າລາວ, ຄຸ>ມຄອງສະພາບ
ແວດລ�ອມຕ�າງໆ ຄຸ>ມຄອງບັນດາຫົວໜ�ວຍທຸລະກິດ ສ�າຫຼວດອອກແບບ ແລະການກ�່ສ�າງເຄຫາສະຖານ 
 

2.4.4. ສະຖາບັນຕ&າງ ໆ ທ່ີກ&ຽວຂ,ອງ 

ຫ�ອງທົດລອງກວດສອບຄຸນນະພາບນ�້າຈິນາຍໂມ> ແມ;ນນອນຢູ;ໃນໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາຈິນາຍໂມ>ເອງ, ມີໜ�າທີ່
ກວດສອບຄຸນນະພາບນ�້າທີ່ຈຸດຮັບນ�້າ, ນ�້າໃນອ�າງຫຼັງການຕອງ, ແລະນ�້າໃນອ�າງຫຼັງຈາດຂ�າເຊ້ືອ, ໃນນ້ີ ມີ
ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບຫ�ອງທົດລອງ 2 ຄົນ ທີ່ກວດສອບຄຸນນະພາບນ�້າເປັນປະຈ�າ ລາຍວັນ. ໂດຍປົກກະຕິ 
ຈະມີ ການເກັບນ�້າຕົວຢ;າງ 4 ຈຸດ ໃນໂຮງງານແຫ;ງນ້ີລວມ ນ�້າຈາກແມ;ນ�້າຂອງກ�ອນລົງອ�າງ (ຈຸດດູດນ�້າ), ແລະ ນ�້າ
ໃນອ�າງນ�້ານອນ, ອ�າງນ�້າທີ່ຕອງແລ>ວ, ແລະ ນ�້າປະປາ ທີຂ�າເຊ້ືອແລ>ວ; ນອກຈາກນ້ີຍັງມກີານຕິດຕາມກວດສອບ
ຄຸນນະພາບນ�້າຕາມທ�່ແຈກຢາຍທີເ່ຮືອນປະຊາຊົນ ລວມມ ີ 37 ແຫ;ງເປັນປະຈ�າອາທິດ ທີ່ຂ້ືນກັບຫ�ອງທົດລອງຈິ
ນາຍໂມ>. 
ຫ�ອງທົດລອງນ້ີຍັງເປັນພິເສດທີ່ສາມາດກວດສອບຄຸນນະໃນພາລາມິເຕີ ອ່ືນໆ ເມື່ອມກີານສະເໜີຈາກໂຮງງານ
ຜະລິດນ�້າປະປາອ່ືນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 

 

2.4.5. ນະໂຍບາຍສາກົນ, ມາດຕະຖານ ແລະວິທີການ 

ສ�າລັບໂຄງການເງິນກູ> ສະກຸນ ເງິນ ເຢັນ, ໂຄງການຈະຕ�ອງປະຕິບັດ ຕາມຄູ;ມືຂອງໄຈກ�າ ວ�າດ�ວຍໃນການ
ພິຈາລະນາ ດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ ( ຕ�່ໄປຈະໄດ>ເອ້ີນວ�າ ” ຄູ;ມ”ື) 
1ອີງຕາມຄູ;ມືຂອງໄຈກ�າ, ໂຄງການນ້ີແມ;ນຈັດຢູ;ໃນປະເພດກຸ;ມ B, ໃນນ້ີໄດ>ກ�ານົດເງ່ືອນໄຂໄວ>ວ�າ”ໂດຍທົ່ວໄປ
ໂຄງການທີ່ສະເໜີ ທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ, ແລະກ�່ໃຫ>ເກີດມີຄວາມເສຍຫາຍເລັກນ�ອຍ; ແລະຄວາມເສຍຫາຍທີ່
ເກິດຂ້ຶນສາມາດນ�າໃຊ>ບັນດາມາດຕະການຫLດຜ�ອນຕ�າງໆທີມ່ີມາຊ�ວຍແກ>ໄຂໄດ>” . ໂຄງການທີຖ່ືກຈັດຢູ;ໃນ ກຸ;ມ B 
ນ້ີ ແມ;ນມີຄວາມຕ�ອງການພຽງ ການສຶກສາເບ້ືອງຕ້ົນກ�ຽວກັບຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ ເທົ່ານ້ັນ, ໃນນ້ັນປະກອບ
ມີ ບັນດາມາດຕະການຫLດຜ�ອນຕ�າງໆ ເພ່ືອຫຼິກລ�ຽງ, ຫLດ ຫຼື ຊົດເຊີຍ ບັນດາຜົນກະທົບທາງລົບ,  ແຜນການການ
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຈັດຕ້ັງອົງກອນເພ່ືອເຮັດວຽກທາງດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ.   ນອກນ້ັນ, ມັນ
ຍັງມີຄວາມຈ�າເປັນທີ່ຈະຕ�ອງໄດ>ເຮັດວິໄຈ ບັນດາທາງເລືອກ ທີ່ກວມທັງ ສະພາບການທີ່ “ຖ�າໂຄງການບ�່ເກິດ”. 
ແລະ ມັນມີຄວາມຈ�າເປັນທີ່ຈະຕ�ອງໄດ>ຈັດ ການປຶກສາຫາລືກັບຜູ>ທີ່ມີສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງກັບໂຄງການ ເພ່ືອພິຈາລະນາ 
ດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ ບ�່ວ�າໂຄງການຈະຖກືຈັດຢູ;ໃນປະເພດ A ຫຼື B ກ�່ຕາມ.  

 
 

                                            
1 ການຈັດກຸ;ມ, ຄູ;ມືຂອງໄຈກ�າ ວ�າດ�ວຍການພິຈາລະນາ ການປະເມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ, 2010 
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2.5. ມາດຕະຖານສະເພາະຂອງໂຄງການດ,ານ ສິ່ງແວດລ,ອມ ແລະສັງຄົມ  

ມາດຕະຖານສ່ິງແວດລ�ອມ ທີ່ນ�າມາໃຊ>ໃນໂຄງການແມ;ນມີດ່ັງຕ�່ໄປນ້ີ: 
 
ຕາຕະລາງ 7: ຄຸນນະພາບນ!້າໜ,າດິນ  

ລດ. ລາຍກາຍກວດ
ສອບ 

 

ຫົວໜ�ວຍ ມາດຕະຖານແຫ;ງຊາດ ໝາຍເຫດ 
 

1 ຄວາມຂຸ;ນ    N/A ຜົນຂອງການກວດສອບຈະຕ�ອງໄດ>ປຽບທຽບກັບຂ�້
ມູນພື້ນຖານໃນອະດີດ ແລະ ຈຸດອ່ືນໆດ�ວຍ 
 

2 ຄວາມເປັນ ກົດ- 
ດ�າງ pH 

pH 5-9 ມາດຕະຖານແຫ;ງຊາດ (4.1.5 ມາດຕະຖານນ�້າ
ໜ�າດິນ ໃນຂ�້ຕົກລົງ ມາດຕະຖານສ່ິງແວດລ�ອມ 
ສະບັບເລກທີ 2734/ ສນຍ ອຊນສ 2009) 
 
 

3 ອົກຊີເຈັນລະລາຍ
ໃນນ�້າ DO 

mg/l ≦6 

4 ຊີໂອດີ COD mg/l ≦5 

5 ບີໂອດີ 5 BOD5 mg/l ≦1.5 

 
ຕາຕະລາງ 8: ມາດຕະຖານສຽງ  

ປະເພດຂອງສະຖານທີ ່ ຄ&າມາດຕະຖານ ເດຊີເບລ (A) 

6:00-18:00 18:00-22:00 22:00-6:00 
ເຂດພັກຜ�ອນ: ໂຮງໝ�, ຫ�ສະໝຸດ, ສະຖານທີ່ພັກຜ�ອນ 
ປ່ິນປົວ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະປະຖົມ 

50 45 40 

ເຂດທີ່ຢູ;ອາໃສ: ໂຮງແຮມ, ເຮືອນ 55 55 45 
ເຂດການຄ�າ ແລະ ການບ�ລິການ 70 70 50 
ໂຮງງານອຸດສະຫະກ�າຂະໜາດນ�ອຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ;ຊຸມຊົນ 70 70 50 

ໝາຍເຫດ: ມາດຕະຖານ ແມ;ນໄດ>ຈັດຢູ;ໃນ ຫົວຂ�້ 4.1.5 ແລະ 4.4.1 ສ�າລັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນ�້າໜ�າດິນ ແລະ ສຽງ ໃນ ຂ�້
ຕົກລົງ ມາດຕະຖານສ່ິງແວດລ�ອມ ສະບັບເລກທີ 2734/ ສນຍ ອຊນສ 2009 
ມາດຕະຖານເຫຼ່ານ້ີ ແມ;ນຈະໄດ>ນ�າໃຊ>ເຂ້ົາໃນເວລາ ຕິດຕາມ ໄລຍະການກ�່ສ�າງ, ລາຍລະອຽດ ກ�ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາແມ;ນ
ລະບຸໃນບົດທີ7: ໃນຫົວຂ�້ ການປະເມີນສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະການຕິດຕາມກວດກາ 

 

IIIIIIIIIIII.... ບັນດາທາງເລືອກ 

3.1.  ທາງເລືອກທີ່ຖກຶຄັດເລືອກ (ບັນດາອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກ�າຕ�າງໆຂອງໂຄງການ) ໃນໄລຍະ ກ�ອນ-ການກ�່ສ�າງ/
ກ�່ສ�າງ 

� ຈຸດໂປ>ມນ�້າ 
ຜົນຂອງການສຶກສາແມ;ນສະຫLບໃວ>ໃນຕາຕະລາງລຸ;ມນ້ີ; ຫຼັງຈາກກວດກາປະເມີນແລ>ວ, ທາງເລືອກທີ2 ເປັນທາງ
ເລືອກ ທີມ່ີຄວາມເປັນໄປໄດ>ທີ່ສຸດ ແມ;ນເລືອກທີ່ຈະກ�່ສ�າງຈຸດດູດນ�້າທີ່ຈຸດເດີມ 

 
  



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ຕາຕະລາງ 9: ທາງເລືອກ ສະຖານທ່ີກ!່ສ,າງຈຸດດູດນ!້າ  

 
ຕົວບ່ົງຊ້ີ 

 

ບ�່ມີໂຄງການ(ນ�າໃຊ>ຈຸດ
ດຸດນ�້າເດີມພ�ອມດ�ວຍ

ການຂະຫຍາຍກ�າລັງການ
ດູດນ�້າ) 

 

ທາງເລືອກທີ1 (ຕິດຕັ້ງຈຸດດຸດນ�້າໃນພື້ນ
ທີ່ໃກ>ຄຽງກັບຈຸດເດີມ) 

 

ທາງເລືອກທີ 2 (ກ�່ສ�າງເພີ້ມຕື່ມໃນພື້ນທີ່
ຂອງສະຖານທີ່ເດີມ) 

 
 

ສະພາບທີ່ດິນ  ◎ △  ◎ 
ໂຄງສ�າງຈຸດ
ດູດນ�້າ 

△ △ ◎ 

Result 
ສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ> 
 

△  
ຈຸດໂປ>ມນ�້າເດີມແມ;ນເກົ່າ
ຫຼາຍແລ>ວ ແລະຕ�ອງການ
ໃຫ>ມີການຟື້ນຟູ ຫຼືກ�ສ�າງໃ
ໝ�ໃນອະນາຄົດອັນໄກ> 

 

△ 
ການກ�່ສ�າງຈຸດດູດນ�້າບາງຊະນິດ ແມ;ນ
ຕ�ອງການພື້ນທີ່ເພີ້ມຕື່ມພິເສດທີ່ຢູ;ນອກ
ເຂດເດີມ, ສະນ້ັນບ�່ມີພື້ນທີ່ພຽງພ� ທັງ

ສອງຂ�າງຂອງຈຸດດູດນ�້າເດີມ 

◎ 
ປັບປ;ຽນລັກສະນະການອອກແບບໃໝ;ໂດຍ
ໃຫ>ເໝາະສົມກັບພື້ນທີໜ�ອຍ ຂອງພື້ນທີທີ
ມີຢູ;ແລ>ວ, ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງບ�່ຕ�ອງການມີການຊົດ

ເຊີຍທີ່ດິນ 
 

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: ທີມງານໄຈກ�າ 
 

� ທີ່ຕ້ັງອ�າງບ�າບັດນ�້າ  
ຜົນການສຶກສາແມ;ນສະຫLບໄວ>ໃນຕາຕະລາງ, ຜ�ານການວິເຄາະ ແລະ ສຶກສາ ເຫັນວ�າທາງເລືອກທີ2  ທີ່ວ�າທ�າການ
ຂະຫຍາຍການກ�່ສ�າງອ�າງບ�າບັດນ�້າໃນພ້ືນທີ່ໂຮງງານງານເກົ່າ ແມ;ນໄດ>ເລຶອກເງ່ືອນໄຂທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ>ຫຼາຍທີ່
ສຸດ 

 

ຕາຕະລາງ 10: ທາງເລືອກ ສະຖານທ່ີກ!່ສ,າງອ&າງບ!າບັດນ!້າ 

 
ຕົວບ່ົງຊ້ີ 

 
ບ�່ມີໂຄງການ (ນ�າໃຊ>ອ�າງບ�າບັດນ�້າ

ເກົ່າ) 
 

ທາງເລືອກ 1 (ຂະຫຍາຍການກ�່ສ�າງ
ອ�າງບ�າບັດແບບເດີມໃນພື້້ນທີ່ໄກ>ຄຽງ
ອ�າງບ�າບັດນ�້າເດີມ (ນອກພື້້ນທີ່ທີມີຢູ;)   

 

ທາງເລືອກ 2 (ກ�່ສ�າງໃນພື້ນທີ່ໃນ
ຂອບເຂດອ�າງບ�າບັດນ�້າເດີມ (ໃນພື້້ນ

ທີ່ທີມີຢູ;)    
  

ສະພາບທີ່ດິນ 
 

◎ △  ◎ 

ໂຄງສ�າງຂອງ
ອ�າງບ�າບັດນ�້າ 
 

△ ◎ ◎ 

ຜົນຂອງການສຶກສາເບ້້ືອງຕ້ົນກ�ຽວກັບຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ (ບສຕສ) 
 
ສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ> 
 
 

△  
ອ�າງບ�າບັດນ�້າເກົ່າ ແມ;ນທ�າການ

ຜະລິດເກີນຂີດຄວາມສາມາດ ແລະບ�
ໄດ>ທ�າການອອກແບບມາເພື່ອທ�າການ
ຜະລິດເກີນຄວາມສາມາດຜະລິດໄດ> 

 

△ 
ອ�າງບ�າບັດບາງຊະນິດຕ�ອງການພື້ນທີ່ກ�
ວາງ ສະນ້ັນມັນຕ�ອງມີພື້ນທີ່ເປ່ົາວ�າງທີ່
ຕິດກັບອ�າງເດີມ, ສະນ້ັນບ�່ມີພື້ນທີ່

ພຽງພ� ທັງສອງຂ�າງຂອງອ�າງບ�າບັດນ�້າ
ເດີມ 

  
 

◎ 
ໂດຍການຈັດລຽງແຜນຜັງຂອງອ�າງ
ບ�າບັດນ�້າໃໝ; ໃນພື້ນທີ່ໃກ>ຄຽງເພີ່ມ
ຕື່ມ, ແລະຈະບ�່ມີການຊົດເຊີຍທີ່ດິນ  

 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ທີມງານໄຈກ�າ 

 
� ທີ່ຕ້ັງຂອງອ�າງນ�້າສູງ  

ຜົນຂອງການສຶກສາແມ;ນສະຫLບໄວ>ໃນຕະລາງ 6.3.3, ຫຼັງຈາກໄດ>ມີການວິເຄາະ ທາງເລືອກທີ່ 3 ໃນການທີ່ຈະ
ກ�່ສ�າງອ�າງນ�້າສູງໃນພ້ືນທີ່ອ�າງນ�້າສູງ ສາລາຄ�າ ແມ;ນທາງເລືອກ ທີ່ມຄີວາມເປັນໄປໄດ>ຫຼາຍ 

ຕາຕະລາງ 11: ທາງເລືອກ ສະຖານທ່ີຂອງອ&າງນ!້າສູງ 

ຕົວບ່ົງຊ້ີ 
 

ທາງເລືອກທີ 1 (ທ�າການປັບປຸງ
ອ�າງນ�້າໂພນເຄັງໃໝ; ກ�່ສ�າງອ�າງນ�້າໃໝ;

ທີ່ມີຄວາມຈຸຫຼາຍກ�ວາເກົ່າ) 
 

 
ທາງເລືອກທີ 2 (ກ�ສ�າງອ�າງນ�້າສູງ 

ຫຼັງໃໝ;) 
 

ທາງເລືອກທີ 3 (ກ�່ສ�າງອ�າງນ�້າສູງຕື່ມໃນພື້ນ
ທີ່ອ�າງນ�້າສູງສາລາຄ�າ ແລະຂະຫຍາຍ ອ�າງ

ເກັບນ�້າ ໃນໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ ຈິນາຍ
ໂມ>ເພີ່ມຕື່ມ) 

 
ສະພາບພື້ນທີ 
 

△ △  ◎ 

ໂຄງສ�າງຂອງ
ອ�າງນ�້າສູງ 

△ ◎ ○ 

ເງິນໝູນວຽນ △ ◎ ○ 
ຜົນຂອງການສຶກສາ 

 
 
ສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ> 
 

△  
ອີງໃສ;ພື້ນທີ່ຂອງອ�າງເກັບນ�້າສູງໂພນ
ເຄັງແມ;ນມີຈ�າກັດ, ແລະບ�່ສາມາດ
ຮອງຮັບອ�າງນ�້າທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ� 

ເພື່ອຈະຮອງຮັບປະລີມານນ�້າທີ່ແຈກ
ຈາຍຈ�ານວນຫຼາຍ 

 

△ 
ຂະໜາດບັນຈຸຂອງອ�າງແມ;ນ

ພຽງພ�ທີ່ຈະຮອງຮັບປະລິມານນ�້າ
ໄດ> ແລະມູນຄ�າການກ�່ສ�າງແມ;ນ
ສົມເຫດສົມຜົນ, ແຕ;ເຖິງຢ;າງໃດ
ກ�່ຕາມພື້ນທີ່ການກ�່ສ�າງແມ;ນບ�່

ສາມາດນ�າໃຊ>ໄດ> ເພາະຕ�ອງໄດ>ມີ
ການຊົດເຊີຍທີ່ດິນ 

 

○ 
ໃນການກ�່ສ�າງອ�າງເກັບນ�້າສູງ ທີ່ພື້ນທີ່ອ�າງນ�້າ

ສູງສາລາຄ�າ ແລະຂະຫຍາຍອ�າງເກັບນ�້າ
ນອນ ໃນພື້ນທີ່ໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາຈິ
ນາຍໂມ> ເພີ້ມຕື່ມນ້ັນ ແມ;ນບ�່ມີຄວາມ
ຈ�າເປັນທີ່ຈະໄດyົຊົດເຊີຍພື້ນທີ່ ເພາະ

ຂະຫຍາຍໃນພື້ນທີ່ເດີມ 
 

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ທີມງານໄຈກ�າ 

 
  



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
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IVIVIVIV.... ອະທິບາຍກ&ຽວກັບສິ່ງແວດລ,ອມ 

4444....1111.... ຂອບເຂດການສຶກສາ  
ພ້ືນທີ່ຂອງຂອບເຂກການສຶດສາແມ;ນມີດ່ັງນ້ີ: 
ພ້ືນທີ່ການສຶກສາໂເຍລວມ ແມ;ນນອນຢູ;ໃນ 4 ຕົວເມືອງ ທີ່ຂອບເຂດຕາໜ�າງການບ�ລິການຂອງໂຮງງານ, ໃນ
ນ້ັນລວມມີ: ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ຫາດຊາຍຟອງ, ໄຊເສດຖາ ແລະ ຈັນທະບູລີ. ຂ�້ມູນຕ�າງໆ ທີ່ກ�ຽວກັບສະພາບ
ປະຈຸບັນ ທາງດ�ານ ກາຍຍະພາບ, ຊີວະວິທະຍາ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະວັດທະນະທ�າ ອ່ືນ ໆ ທກຸດ�ານ ແມ;ນ
ຖືກຮວບຮວມໃວ>ທີ່ຫ�ອງການປົກຄອງເມືອງ 
ແຜນທີ່ ສະຖານທີ່ຕ້ັງສ່ິງອ�ານວຍຄວມສະດວກຂອງໂຄງການໃນ 4 ຕົວເມືອງ 
ພ້ືນທີ່ສຶກສາສະເພາະ ພ�ອມດ�ວຍລັກສະນະການນ�າໃຊ>ຕ�າງໆ ແມ;ນລະບຸໄວ>ໃນຕາຕະລາວຂ�າງລຸ;ມ 
 
 

ຕາຕະລາງ 12  ຂອບເຂດພື້ນທ່ີສະເພາະ  

ສະຖານທີ່  ຈຸດປະສົງການສຶກສາ  ພື້ນທີ່ສຶກສາ  
ພື້ນທີ່ນ�າສະເໜີ ເພື່ອສ�າງ
ເຮືອນຈັກດູດນ�້າ  
 

ສ�າຫຼວດກ�ຽວກັບການນ�າໃຊ>ນ�້າ ແລະການນ�າ
ໃຊ>ທີ່ດິນ ໄກ>ກັບຈຸດດູດນ�້າ ລວມທັງ
ອຸປະກອນຕ�າງໆ ທີ່ນ�າໃຊ>ຢູ;ສະໜາມ ເບ່ິງຮູບ 
...... 
 

ຕາມແມ;ນ�້າຂອງ: ໃນລັດສະໝີການສ�າຫຼວດ 50 ມ ເໜືອນ�້າ 
ແລະ 50 ມ ເບ້ືອງໃຕ>ນ�້າ ຈາກຈຸດດູດນ�້າ 
ສະເໜີຈຸດດູດນ�້າ: ມີເຮືອນປະຊາຊົນ ແລະທ�າເຮືອຂອງ
ທະຫານ ຕິດກັບຈຸດດູດນ�້າຕົວເດີມ ຂອງໂຮງງານນ�້າປະປາຈິ
ນາຍໂມ> 

ພື້ນທີ່ບ�າບັດນ�້າ 
 

ສ�າຫລວດການນ�າໃຊ>ດິນພື້ນທີ່ຕິດກັບອ�າງ
ບ�າບັດນ�້າຕົວເກົ່າ ເບ່ິງຮູບປະກອບ .....  
 

ຍັງມີພື້ນທີ່ອີກປະມານ 10 ມ ຕ�່ຈາກອ�າງບ�າບັດນ�້າຕົວເດີມ 
(ໄປເບ້ືອງວິທະຍາຄານໄກສອນ) 
 
 

ພື້ນທີ່ ທ�່ສ່ົງນ�້າດິບຫຼັກ, ທ�່
ສ່ົງນ�້າຫຼັກເຂ້ົາເມືອງ, ທ�່ນ�້າ
ແຈກຢາຍ, ແລະອ�າງເກັບນ�້າ
ສູງ (ແທັງນ�້າ) 
 

ການສ�າຫລວດກ�ຽວກັບການນ�າໃຊ>ທີ່ດິນ ໃນ
ສາຍທາງຂອງທ�່ສ່ົງນ�້າດິບ (ທ�່ຫຼັກ), ທ�່ສ່ົງນ�້າ
ຫຼັກເຂ້ົາເມືອງ, ທ�່ນ�້າແຈກຢາຍ, ແລະອ�າງ
ເກັບນ�້າສູງ (ແທັງນ�້າ) ເບ່ິງຮູບ..... 
 

ເສ້ັນທາງ* ແລະ ໄລຍະ 4ມ ຈາກບ�າທາງທັງສອງເບ້ືອງ  ແມ;ນ
ພື້ນທີ່ທີ່ສະເໜີທີ່ຈະຕິດຕັ້ງວາງທ�່ສ່ົງນ�້າດິບຫຼັກ, ທ�່ສ່ົງນ�້າຫຼັກ
ເຂ້ົາເມືອງ, ທ�່ນ�້າແຈກຢາຍ. 
ສ�າລັບພື້ນທີ່ ທີ່ຈະກ�່ສ�າງອ�າງເກັບນ�້າສູງ ແມ;ນຈະຕ�ອງໄດ>ສ�າ
ຫລວດພື້້ນທີ່ໄກ>ຄຽງ ໃນລັດສະໝີ 10 ມ ຕື່ມ 
 
ທາງ* ແມ;ນນັບລວມທັງໜ�າທາງ, ບ�າທາງ, ທາງຍ�າງ, ຮ�ອງລະບາຍນ�້າ, ຕະລິ່ງ
ທາງ ແລະເຂດສະຫງວນທາງ (ກດົໝາຍວ�າດ�ວຍທາງຫລວງ ສະບບັເລກທີ
4/99 ສພຊ 1999 
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ຮູບ 5 ພື້ນທ່ີ ສຶກສາໂຄງການ 

 ພື້ນທີ່ສຶກສາສ�າລັບຈຸດໂປ>ມນ�້າ 
 ພື້ນທີ່ສຶກສາສ�າລັບຂະຫຍ�ຍໂຮງງານບ�າບັດນ�້າ 
  
 ພື້ນທີ່ສຶກສາສ�າລັບວາງແລວທ�່ 

 

4444....2222.... ອົງປະກອບທາງກາຍະພາບ 

4444....2222....1111.... ອາກາດ/ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ 
ສະພາບພູມອາກາດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແມ;ນຈັດຢູ;ໃນເຂດອຸນະພຸມເຂດຮ�ອນຊູມ ຂອງເຂດອາຊີ ຕາເວັນ
ອອກສຽງໄຕ>, ແລະໄດ>ແບ;ງອອກເປັນສອງລະດູ ຄື ລະດູຝົນ ເລ້ີມແຕ;ເດືອນ ພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນ ຕຸລາ ແລະ 
ລະດູແລ>ງ ແມ;ນເລ້ີມແຕ; ເດືອນພະຈິກ ຫາເດືອນ ເມສາ. ໃນຮູບ 1 ແລະຕາຕະລາງ 1 ແມ;ນສະແດງໃຫ>ເຫັນ 
ອຸນນະພູມໃນນະຄອນຫວງ ວຽງຈັນ ໂດຍສະເລ;ຍ ແຕ;ປີ 2010 ຫາ 2013, ຮູບ 2 ແລະ ຕາຕະລາງ 2 ແມ;ນ
ສະແດງໃຫ>ເຫັນ ປະລິມານນ�້າຝົນໂດຍສະເລ;ຍ ແຕ;ປີ 2010 ຫາ 2013; ອຸນນະພູມສະເລ;ຍສູງສຸດ ແມ;ນຢູ;ໃນ

ລັດສະໝີການສ�າຫຼວດ 50 ມ ເໜືອນ�້າ 
ແລະ 50 ມ ອີກ ໃຕ>ນ�້າ ຈາກຈຸດ



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ໄລຍະ 28.47 °C ຫາ 35.06 oC ໃນໄລຍະ ເດືອນທັນວາ ຫາ ເດືອນ ເມສາ, ແລະ ອຸນນະພູມສະເລ;ຍ ຕ�່າສຸດ 
ແມ;ນ ໃນໄລຍະ ເດືອນ 18.23 oC ຫາ ເດືອນ ມີຖຸນາ; ປະລິມານນ�້າຝົນ ສະເລ;ຍ ຕ�່າສຸດ ລາຍເດືອນ ແມ;ນ 
ເດືອນ ກຸມພາ ໃນໄລຍະ 7.5 ມມ ຫາ ເດືອນ ສິງຫາ  ແມ;ນ 435.2 ມມ, ແລະ ປະລິມານນ�້າຝົນ ສະເລ;ຍ ສູງ
ສຸດ ລາຍເດືອນ ໃນໄລຍະ 1600 ມມ ຫາ 1750 ມມ ໂດຍພ້ືນຖານ, ແລະສາມາດກ�ານົດປະລິມານນ�້າຝົນ ໄດ> 
87% ໃນລະຫວ�າງເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນ ກັນຍາ 

 
ຮູບ 6 ສະເລ6ຍ ອູນນະພູມ ຕ!່າສຸດ ແລະສູງສຸດ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຕ6ປີ 2010 ຫາ 2013 

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ພະແນກອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ 

 
ຕາຕະລາງ 13 ອຸນນະພຸມສະເລ6ຍຕ!່າສຸກ ແລະສູງສຸດ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຕ6ປີ 2010 ຫາ 2013 

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Min2010 19.72 20.73 21.64 25.14 26.04 25.29 24.75 24.24 24.29 23.64 20.20 18.75 

Min2011 16.29 19.87 20.27 24.20 25.02 25.52 25.26 24.88 24.77 23.75 21.15 17.43 

Min2012 19.47 20.68 22.81 24.58 25.25 25.84 25.34 25.27 25.30 24.48 24.05 21.14 

Min2013 19.14 21.72 23.09 25.32 25.26 25.79 25.07 24.98 24.99 23.41 22.49 15.58 

Min Average  18.65 20.75 21.95 24.81 25.39 25.61 25.11 24.84 24.84 23.82 21.97 18.23 

Max2010 29.42 33.01 33.93 36.35 35.79 33.49 32.19 30.64 32.37 30.77 30.22 28.81 

Max2011 27.28 30.93 29.19 33.55 32.89 31.70 31.47 31.23 31.30 30.92 31.43 28.09 

Max2012 28.88 31.33 32.30 34.41 33.36 32.58 31.28 31.30 32.45 33.00 32.79 30.83 

Max2013 28.69 32.75 34.78 35.93 33.89 32.28 31.20 31.66 31.44 31.45 31.13 26.15 
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ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
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ຮູບ 7 ປະລິມານນ!້າຝົນສະເລ6ຍ ລາຍເດືອນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຕ6ປີ 2010 ຫາ 2013 

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ພະແນກອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊິບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ 

 
ຕາຕະລາງ 14  ປະລິມານນ!້າຝົນສະເລ6ຍ ລາຍເດືອນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຕ6ປີ 2010 ຫາ 2013 

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
2010 43.4 3.2 17.6 65.4 134.6 238.8 280.3 636.8 308.3 55.0 0.0 10.8 
2011 1.6 2.2 88.6 23.9 282.1 328.3 464.4 382.2 466.8 156.9 5.4 0.0 
2012 14.2 23.2 102.4 97.6 408.0 195.9 298.0 321.9 210.4 21.7 40.1 2.2 
2013 31.1 1.4 12.5 28.7 228.0 211.4 257.3 399.9 227.0 79.2 0.0 23.2 

Average 22.6  7.5  55.3  53.9  263.2  243.6  325.0  435.2  303.1  78.2  11.4  9.1  
ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ພະແນກອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊິບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ 
 

4444....2222....2222.... ພູມສັນຖານ 
ສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີພ້ືນທີ່ທັງໝົດ ປະມານ 236,800 ກມ2, ພ້ືນທີ່ 80 % ເປັນພຸເຂົາ 
ແລະ ອີກ 20 %ເປັນພ້ືນທີ່ທົ່ງພຽງ ຕາມ ແມ;ນ�້າຂອງ ແລະແມ;ນ�້າສາຂາ ຕ�າງໆ; ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແມ;ນຕ້ັງຢູ;
ພາກກາງຂອງປະເທດ ແລະຕາມທີ່ຮາບພຽງຂອງແຄມແມ;ນ�້າຂອງ ແຕ;ທິດຕາເວັນອອກ ຫາ ທິດຕາເວັນຕົກ. ມີພ້ືທີ່
ການປົກຄອງຢູ;ປະມານ 3,920 ກມ2 ເຊ່ິງມີລະດັບຄ�ອຍຕ�່າ ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ແມ;ນ ແຕ; 160 ຫາ 180 ມ 
(ສູງກ�ວາ ລະດັບໜ�ານ�້າທະເລສະເລ;ຍ) ແລະ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ລະດັບພູມສັນຖານແມ;ນ ຕ້ັງແຕ; 180 ມ ຫາ 
ລະດັບ 650 ມ (ສູງກ�ວາ ລະດັບໜ�ານ�້າທະເລສະເລ;ຍ) 
ການປົກຄອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ;ນ ແບ;ງອອກເປັນ 9 ຕົວເມືອງ ຄື: ເມືອງຈັນທະບູລີ, ເມືອງ ຫາດຊາຍ
ຟອງ,ເມືອງ ປາກງ່ືມ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ເມືອງ ສັງທອງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ສີສັດຕະນາກ, ເມືອງ ໄຊເສດ
ຖາ ແລະ ເມືອງ ໄຊທານີ 

4444....2222....3333.... ທ!ລະນີສາດ 
ອ�າງໂຕ;ງ ວຽງຈັນ ແມ;ນນອນຢູ;ທາງທິດເໜືອຂອງອ�າງໂຕ;ງແມ;ນ�້າ ສະກົນນະຄອນ ຂອງພູພຽງໂຄລາດ (ປະເທດ
ໄທ) ທີ່ສະແດງໃນຮູບ , ໃນຍຸກສະໄໜໄດໂນເສົາ ປະມານ  145 ± 4 ຫາ 66 ລ�ານ ປີ ຜ�ານມາ ນ�້າທະເລ ທີມ່ີ
ລະດັບສູງ  ແລະໄດ>ໄຫຼເຂ້ົາຖ�ວມ ເຂດພູພຽງໂຄລາດ. ພຸພຽງດ່ັງກ�າວ ໄດ>ແຍກຕົວອອກຈາກມະຫາສະໝຸດ ແຕ;
ເຂດພ້ືນທີ່ທັງໝົດບ�່ໄດ>ຖືກຖ�ວມຢູ;ໃນໄຕ>ນ�້າທັງເລທັງໝົດ, ແລະເຂດລຸ;ມຕ�່າໄດ>ເກີດມີຕະກອນຕົກຄ�າງ ທັບຖມົ 
ແລະບາງໄລຍະເວລາໄດ>ມີການຍຸບຕົວລົງເປັນອ�າງນ�້າທະເລໄຕ>ດິນ ແລ>ວເກີດມີການລະເຫີຍຕົວຂອງນ�້າ, ເນ່ືອງຈາກ
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ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
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ປະຫວັດສາດດ່ັງກ�າວ ຈ່ືງເຮັດໃຫ>ເກີດມ ີຊ້ັນເກືອ ແລະຫີນເກືອຮາໄລ (halite) ແລະ ທີ່ແຊກຊ�ອນຢູ;ຕາມຊ້ັນຫີນ
ຕ�າງໆ ຢູ;ໄຕ>ດິນ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍປົກກະຕິແລ>ວຊ້ັນ ເກືອ ແລະຫີນເກືອດ່ັງກ�າວຈະຢູ;ທີ່ຄວາມເລິກ
ປະມານ 50 ຫາ 200 ມ ຈາກໜ�າດິນ ທາງຕອນໄຕ>ຂອງນະຄອນຫຼວງ 
ໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ>ມີນ�້າສ�າງ ເລິກ ຫຼາຍແຫ;ງທີມ່ີສາຍນ�້າເຄັມໄຫຼຜ�ານ, ແລະມີຄວາມເຂ້ັມຂຸ>ນຂອງເກືອ 
ຄໍຼໄລສູຸງ ເຮັດໃຫ>ຄຸນລັກສະນະທາງກາຍຍະພາບຂອງນ�້າສ�າງມີລັກສະນະເຄັມຄືນ�້າທະເລ 
ເພາະສະນ້ັນ ຈ່ຶງໄດ>ມກີານພິຈາລະນາວ�ານ�້າໃຕ>ດິນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ;ນບ�່ເໝາະສົມທີ ່ ຈະນ�າມາຜະລິດ
ເປັນເປັນນ�້າປະປາເພ່ືອຮັບໃຊ>ສັງຄົມໃຫ>ຍືນຍົງ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຮູບ 8: ແຜນທີ ທ!ລະນີ ວິທະຍາ 
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ຮູບ 9 ແຜນທ່ີຊ້ັນຫີນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

4444....2222....4444.... ອຸທົກະສາດ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມແີມ;ນ�້າສອງສາຍຫຼັກ ທີ່ປະຊາຊົນໄດ>ນ�າໃຊ> ຄື: ແມ;ນ�້າຂອງ ແລະນ�້າງ່ືມ ສະແດງໃນຮູບ 
10; ແລະນ�້າງ່ືມໄຫຼລົງສູ;ແມ;ນ�້າຂອງທີ່ ບ�ານໄຮ;ປາກງ່ືມ ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນຫຼວງ 

 
 

 
 
ຮູບ 10 ແຜນທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະສາຍນ!້າຫຼັກ 

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ກົມແຜນທີ, ສ�ານັກງານນາຍົກ 
 

4444....2222....5555.... ຄຸນນະພາບນ!້າໃນແມ6ນ!້າ 

ໂດຍທົ່ວໄປ ນ�້າໃນແມ;ນ�້າຂອງ ຈະມີຄວາມຂຸ;ນສູງ ໃນລະດູຝົນ, ຮູບ ສະແດງໃຫ>ເຫັນຄ�າຄວາມຂຸ;ນ ຂອງນ�້າ ໃນ
ແມ;ນ�້າຂອງຕະຫຼອດປີ ທີ່ ສະຖານີ ບ�າບັດນ�້າ ຈີນາຍໂມ>, ແລະໄດ>ສະແດງໃຫ>ເຫັນຄ�າຄວາມຂຸ;ນຂອງ ນ�້າຂອງ ແຕ; 
ເດືອນ ມັງກອນ 2013 ຫາ ເດືອນ ສິງຫາ 2014 ແລະ ສາມາດ ວັດຄ�າຄວາມຂຸ;ນ ໄດ> ຫຼາຍກ�ວາ 2000 NTU 
(ຫົວໜ�ວຍຄວາມຂຸ;ນ) ໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2013. ນອກຈາກນ້ັນ ທີ່ຜ�ານມາ ຍັງສາມາດ ບັນທກຶຄວາມຂຸ;ນຂອງ 
ແມ;ນ�້າຂອງໄດ>ຫຼາຍກ�ວາ 3,000 NTU (ຫົວໜ�ວຍຄວາມຂຸ;ນ) 

Mekong River

Nam Ngum River
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ຮູບ 11 ຄວາມຂຸ6ນຂອງນ!້້າ 

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: ສະຖານີບ�າບັດນ�້າປະປາ ຈິນາຍໂມ> 
   

4444....3333.... ອົງປະກອບທາງດ�ານຊີວະວິທະຍາ 

4444....3333....1111.... ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ບ&ອນຢູ6ອາໃສທາງນ!າ້ 

ໃນພື້ນທ່ີໃກ>ຄຽງກັບຈຸດກ�ສ່�າງຈຸດໂປ>ມນ�້າເດີມຂອງໂຮງງານນຜະລິດນ�າ້ປະປາຈະນາຍໂມ> ແມ;ນບ�່ມີຂ�ມູ້ນ ສະຖິຕິຢ;າງ
ຈະແຈ>ງກ�ຽວກັບສ່ິງທ່ີມຊີີວດໃນນ�າ້ ຫືຼ ສັດນ�າ້ ໃນແມ;ນ�້າຂອງ, ແຕ;ໃນທ່ີນີ ້ ກ�່ໄດ>ມຂີ�້ມູນ ຈາກການລົງສ�າພາດ ແລະໂອ>
ລົມປະຊາຊົນໃນພື້້ນທ່ີກ�່ສ�າງດ່ັງກ�າວ ແລະສາມາດເກັບກ�າຂ�້ມູນ ສັດນ�້າ ແລະສ່ິງທ່ີຊີວິດໃນນ�າ້, ຊະນິດຂອງປາໃນພື້ນທ່ີ
ດ່ັງກາວສະແດງໃວ>ໃນຕາຕະລາງລຸ;ມນ໊ີ: 
ບ�່ມີການຢ້ັງຢືນກ�ຽວກັບສັດສະຫງວນທ່ີໄກ>ຈະສູນພັນໃນພື້້ນທ່ີ 

ຕາຕະລາງ 15 ຊະນິດປາ ທ່ີພົບໃນບ!ລິເວນໄກ3ຄຽງຈຸດກ!່ສ,າງໂປ3ມນ!້າ 

ປະເພດປາ Types of fish 
ປາຂາວ Puntius bevris 

ປາຍອນ Pangasius pleurotaenia 
ປາເຄິງ emibagrus wychioides 
ປາດຸກ,ປາກົດ Cat fish 

ປາປາກ Barbonymus gonionotus 
ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: ທີມງານສ�າຫຼວດໄຈກ�າ 
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4444....3333....2222.... ພື້ນທີ່ປ6າສະຫງວນ 

ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີພຽງປ;າສະຫງວນດົງໂພສີ ທີ່ຍັງຄົງຮັກສາໄວ>ເພ່ືອການພັດທະນາຕ�າງ, ໃນເມື່ອກ�ອນ
ການພັດທະນະ ປ;າສະຫງວນຄົງໂພສີ ມີເນ້ືອທີ່ຫຼາຍກ�ວາພັນ ເຮັກຕ�າ, ແຕ;ປະຈຸບັນເຂດດ່ັງກ�າວໄດ>ມີການ
ພັດທະນາຈາກພາກສ�ວນຕ�າງໆ, ສະນ້ັນພ້ືນທີ່ ທີຍັງສະຫງວນໄວ>ມີພຽງ 436 ຮຕ, ຂອບເຂດພ້ືນທີ່ປ;າສະຫງວນ
ສະແດງໄວ>ດ່ັງຮູບ   , ແຕ;ເຖິງຢ;າງໃດກ�່ຕາມໃນປ;າສະຫງວນແຫ;ງນ້ີ ບ�່ໄດ>ມີການຢ້ັງຢືນວ�າມກີານຄຸ>ມຄອງຫຼື
ສະຫງວນສັດປ;າທີ່ໄກ>ສູນພັນ 
 
 

  
ຮູບ 12 ແຜນທ່ີປ6າສະຫງວນດົງໂພສີ ໃນນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ 

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
 

4.4. ອົງປະກອບທາງເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ 

4444....4444....1111.... ການນ!າໃຊ3ທີ່ດິນ 

ແຜນທີ່ການນ�າໃຊ>ທີດິນຂອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແມ;ນ ສະຖາບັນໂຍທາທິການ ແລະຂົນສ່ົງ (PTI), MPWT,  
ແລະໜ�ວຍງານທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ເປັນຜູ>ກະກຽມ ໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2014 ດ່ັງທີ່ສະແດງໃນຮູບ , ພ້ືນທີ່ສ�ວນໃຫຍ� 
ໃນເມືອງ ຈັນທະບູລີ ແລະ ສີສັດຕະນາກ ແມ;ນເປັນພ້ືນທີ່ພັກອາໃສ; ແລະ ໃນເມືອງ ໄຊເສດຖາ ມພ້ືີນທີ່ ປະມານ 
30 % ເປັນທີ່ພັກອາໃສ ນອກນ້ັນ ແມ;ນພ້ືນທີ່ປະສົມລະຫວ�າງ ທົ່ງນາ ແລະປ;າໄມ>, ສ�ວນ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 
ແມ;ນ ພ້ືນທີ່ກະສິກ�າເປັນສ�ວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ພ້້ືນທີ່ທີ່ໃຊ>ສ�າລັບປຸກເຂ້ົາ , ແຕ;ເຖິງຢ;າງໃດກ�່ຕາມພ້ືນທີ່ທັງໝົດ
ບ�່ໄດ>ມີລັກສະນະໂດດເດ່ັນກ�ວາກນັ, ຈາກການສ�າຫລວດໃນ4 ຕົວເມືອງເຫັນວ�າ ອັດຕາສ�ວນ ຂອງພ້ືນທີ່ ສ�າລັບ
ອຸດສະຫະກ�າ ຫລາຍກ�ວາໝູ; ແມ;ນໃນ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ  
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ຈຸດທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ ແມ;ນ ລັດຖະບານແຫ;ງ ສປປ ລາວ ໄດ>ສ່ົງເສີມ ການກະຈາຍ ວຽກໃນເຂດຕົວເມືອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງສູ; ສູນກາງຂອງເມືອງ,  ແລະ ສ່ົງເສີມການພັດທະນາ ອຸດສາຫະກ�າໃນເຂດຕົວເມືອງຮອບ
ນອກ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.  ນອກນ້ີ ລັດຖະບານຍັງໄດ>ຜັກດັນ ໂດຍຜ�ານ ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 
ແລະ ເສດຖະກິດສະເພາະ (SEZ)  ໃນອະນາຄົດ ຄື: 

- ນິຄົມອຸສະຫະກ�າ ວີຕ�າ 
- ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ 
- ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ບຶງທາດຫລວງ 
- ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ລ�ອງແທັງ - ວຽງຈັນ 
- ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະດົງໂພສີ 
- ແລະບັນດາເມືອງໃໝ;: ເມືອງໃໝ; ໜອງປິງ, ເມືອງໃໝ;ດອກຈ�າປາ, ເມືອງໃໝ;ທາດຫຼວງ, ເມືອງໃໝ;

ຖະໜົນ 450 ປີ 
ຕາຕະລາງ 16: ເຂດການພັດທະນາຕ&າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ 

ເຄ່ືອງໝາຍ ຄວາມໝາຍ 

Zpp-Ua ເຂດສະຫງວນ ເມືອງເກົ່່າ 

Zpp-Ub ເຂດສະຫງວນວັດຖຸບູຮານ 

UAa ເຂດປົກຄອງ ແລະສຸນການການຄ�າ 

UBa ເຂດຕົວເມືອງຮອບໃນ ທີ່ຍົນບິນຜ�ານ 

UBb ເຂດຕົວເມືອງຮອບໃນ 

UCa ເຂດແຄມນ�້າຂອງ ທີ່ຍົນ ບິນຜ�ານ 

UCb ເຂດແຄມຝັ່ງແມ;ນ�້າຂອງ 

UDa ເຂດຊານເມືອງ ທີ່ຍົນບິນຕ�່າ 

UDb ຊານເມືອງ ທີ່ມີການຜະລິດທາງດ�ານກະສິກ�າ 

UF ເຂດບ�ານທີ່ອອ�ມຮອບດ�ວຍທົ່ງນາ 

UEa ເຂດຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ 

UEb ເຂດຂະຫຍາຍຕົວເມືອງໃໝ; (ສູນກາງຍ�ອຍ) 

UEi ເຂດຂະຫຍາຍຕົວເມືອງໃໝ; (ເຂດອຸດສະຫະກ�າ) 

T ເຂດການຂົນສ່ົງ 

Ef ເຂດການສຶກສາ 

Em ເຂດທະຫານ 

N ເຂດກະສິກ�າ 

NE ເຂດສະຫງວນ ສາທາລະນະ 
ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ພິມຂຽວແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2011 

  
 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
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ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
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ຮູບ 13 ແຜນທີເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະຕົວເມືອງໃໝ6 ໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ 

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: ສະຖາບັນໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ, ຄະນະກ�າມະການເສດຖະກິດພິເສດ, ກອງເລຂາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ 

Longthanh – Vientiane Specific Economic 
Zone 

Dongphosy Specific Economic 
Zone 

Thatluang Lake Specific Economic 
Zone 

Xaysetha Development 
Zone 

VITA Park (Vientiane 
Industrial and Trade Area) 

Road 450 City 
(South) 

Road 450 City 
(Middle) 

Road 450 City 
(North) 

Thatluang 
 New City 

Nongping City 

Dokchampa 
City 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    

29 | P a g e  
 

4444....4444....2222.... ທາງດ,ານສັງຄົມ 

a) ປະຊາກອນ 

ໃນການສຶກສາເຮັດໂຄງການແຜນພັດທະນາຕາໜ�າງນ�້າປະປາ ໃນບະຄອນຫລວງ ປີ 2004 ເຫັນວ�າ ສປປ ລາວມີ
ປະຊາກອນ 4.57 ລ�ານ ຄົນ ຈາກສະຖິຕິສ�າຫຼວດພົນລະເມືອງ ປີ 1995, ແລະໃນການສ�າຫລວດຄ້ັງຜ�ານມາ ໃນ
ປີ 2005 ເຫັນວ�າ ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 5.62 ລ�ານຄົນ, ແຕ;ມາເຖິງ ປີ 2012 ຈາກການສํາຫລວດຂອງກົມ
ສະຖິຕິ ເຫັນວ�າ ມີປະຊາກອນທັງໝົດເຖິງ 6,51 ລ�ານຄົນ ໂດຍມີອັດຕາເພ້ີມຂ້ືນ 2.1 % ຕ�່ປີ 
ໃນຄະນະທີ ປະຂາກອນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນສະຖິຕ� ປີ 2012 ມ ີ 797,000 ຄົນ ເມືອ່ສົມທຽບໃສ; 
ສະຖິຕິປີ 2002 ມີພຽງ 633,000 ຄົນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ກມົແຜນການ ແລະການລົງທຶນໄດ>ມີການສ�າຫຼວດ 
ແລະດັດແກ>ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບປະຊາກອນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີເຖິງ 854,069 ຄົນໃນປີ 2013 ໂດຍທີ່ມັນ
ເພ້ີມຂ້ືນໃນອັດຕາ 2.8% ໃນຮອບທົດສະວັດ ແລະຄວາມໜາແໜ>ນຂອງປະຊາກອນ ແມ;ນ 203 ຄົນ/ກມ2 
(ສະຖິຕິ ປີ 2012) 
ພົນລະເມືອງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີເຖິງ 41% ທີ່ໄດ>ມີການຍົກຍ�າຍເຂ້ົາມາໃນຕົວເມືອງ ຈາກແຂວງຕ�າງໆ  
ເ ື ່ອທ�າການຜະລິດ ແລະປະກອບອາຊີບ ເພາະສະນ້ັນ ປະຊະກອນໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຈ້ຶງມີການປ;ຽນແປງ
ຫຼາຍຖ�າທຽບໃສ;ຊົນນະບົດ 
ປະຈຸບັນຈ�ານວນຄົວເຮືອນ ໃນສະຖິຕິປີ 2013 ມີປະມານ 145,558 ຄອບຄົວ ແລະ ສະເລ;ຍແລ>ວ ຂະໜາດ
ຂອງຄອບຄົວມີປະມານ 5.5 ຄົນ ຕ�່ຄອບຄົວ ດ່ັງທີ່ສະແດງໄວ>ໃນຕາຕະລາງ 

 
ຕາຕະລາງ 17 ພົນລະເມືອງ ແລະຂະໜາດຄອບຄົວ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປີ 2013 

 ລະຫັດ

Code 
ຊ່ືເມືອງ ພົນລະເມືອງ

Population 
ຈ�ານວນຄອບຄົວ
Number of 
Household 

ຂະໜາດຂອງຄອບຕົວ
Family Size 

0101 ຈັນທະບູລີ 71,878 12,254 5.9 
0102 ສີໂຄດຕະບອງ  109,096 20,638 5.3 
0103 ໄຊເສດຖາ  108,889 21,517 5.1 
0104 ສີສັດຕະນາກ  78,088 11,196 7.0 
0105 ນາໄຊທອງ  71,795 13,168 5.5 
0106 ໄຊທານີ  183,838 32,771 5.6 
0107 ຫາດຊາຍຟອງ  90,662 18,217 5.0 
0108 ສັງທອງ  30,985 6,137 5.0 
0109 ປາກງື່ມ  55,992 9,660 5.8 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  854,069 145,558 5.5 
ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: ກົມຂ�້ມູນຂ�າວສານ ແລະການເຕີບໂຕ ຂອງນະຄອນຫລວງ 

 
 
 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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b) ການປົກຄອງ  

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນມີພ້ືນທີ່ການປົກຄອງ 3920 ກມ2 ຫຼືເທົາ່ກັບ 1.7 % ຂອງພ້ືນທີ່ທົ່ວປະເທດ 
ແລະປະກອບມ ີ 9 ຕົວເມືອງ ແລະປະຈຸບັນ ບ�ລິສັດ ນ�້າປະປານະຄອນຫລວງແມ;ນໄດ> ໃຫ>ບ�ລິການນ�າ້
ສະອາດໄດ> 7 ຕົວເມືອງ ແລະຫລາຍກ�ວາ 263 ບ�ານ ໃນຈ�ານວນ ບ�ານທັງໝົດ 483 ບ�ານໃນ 9 ເມືອງ
ນ້ັນ,  ໃນນ້ັນຂອບເຂດໂຄງການຂະຫຍາຍຕາໜ�າງນ�້າປະປາ ແມ;ນສ�າຫຼວດກວມເອົາ 4 ຕົວເມອືງ ຄື: 
ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນອກນ້ີ ບ�ລິສັດ ນ�້າ
ປະປາ ນະຄອນຫລວງ ມີແຜນການທີ່ຂະຫຍາຍພ້ືນທີ່ການສະໜອງນ�້າໃຫ>ໄດ>ຕ່ືມອີກ 124 ບ�ານ ພາຍໃນ
ປີ 2020 ທີ່ສະແດງໃນຕາຕະລາງຂ�າງລູ;ມນ້ີ: 

 
ຕາຕະລາງ 18 ເຂດການປົກຄອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ລະຫັດ

Code 
ຊ່ືເມືອງ 

ຈ�ານວນບ�ານ  
 

ຈ�ານວນບ�ານ

ທີ່ໃຫ>ການ

ບ�ລິການຜ�ານ

ມາ 

ຈ�ານວນບ�ານທີ່

ໃຫ>ບ�ລິການໃນ

ປະຈຸບັນ 
 

ຈ�ານວນບ�ານ

ຂະຫຍາຍໃນ

ອະນາຄົດ 

 (2020) 

ນອກເຂດການ

ໃຫ>ບ�ລິການ 

0101 ຈັນທະບູລີ 30 30 0 0 
0102 ສີໂຄດຕະບອງ  60 57 3 0 
0103 ໄຊເສດຖາ  48 44 4 0 
0104 ສີສັດຕະນາກ  37 37 0 0 
0105 ນາໄຊທອງ  54 13 41 0 
0106 ໄຊທານີ  104 33 40 31 
0107 ຫາດຊາຍຟອງ  60 44 16 0 
0108 ສັງທອງ  37 3 8 26 
0109 ປາກງື່ມ  53 2 12 39 
 ທັງໝົດ  483 263 124 96 

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: ກົມແຜນການ ແລະລົງທຶນ 

ໝາຍເຫດ: ສະຖິຕິ ປີ 2013 

 

4444....4444....3333.... ໂຄງຮ&າງພື້ນຖານທາງດ,ານສັງຄົມ  

ໃນຕາຕະລາງຂ�າງລຸ;ມ ແມ;ນສະແດງໃຫ>ເຫັນ ຈ�ານວນໂຄງລ�າງພ້ືນຖານ ໃນບັນດາເມືອງຕ�າງໆ ໃນຂອບເຂດພ້ືນທີ່

ໂຄງການ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງແຫຼງ່ ນ�້າດ່ືມ ນ�້າໃຊ> ສະແດງໃນຕາຕະລາງຕ�່ໄປ , ອັດຕາການເຂ້ົາເຖິງການຊົມໃຊ>

ໄຟຟ>າ ແມ;ນໄດ>ບັນລຸ 100 % ໃນຊອບເຂດ 9 ຕົວເມືອງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແລະປະຊາຊົນສ�ວນຫຼາຍ

ແມ;ນໄດ>ໃຊ>ນ�້າດ່ືມທີ່ມກີານກັ່ນຕອງຈາກໂຮງງານ, ແຕ;ກ�່ຍັງມີຈ�ານວນ ປະມານ 5% ທີ່ຍັງບ�່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງ

ແຫຼ່ງນ�້າດ່ືມຈາກໂຮງງານໄດ> ໂດຍ ຍັງມີການໃຊ>ນ�້າອຸປະໂພກ ແລະບ�ລິໂພກ ຈາກນ�້າໄຕ>ດິນ ຫ ຼິ ື ນ�້າສ�າງ ຄື ເມືອງ 

ໄຊເສດຖາ, ອັດຕາການຊົມໃຊ>ນ�້າໃນນະຄອນຫວລງວຽງຈັນຈາກການໃຫ>ບ�ລິການຂອງນ�້າປະປານະຄອນຫລວງ 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ແມ;ນມີອັດຕາຢູ;ໃນໄລຍະ 70 % ໃນເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ຫາ 100 % ໃນເມືອງ ສີສັດຕະນາກ 
ຕາຕະລາງ 19: ບັນດາໂຄງລາງພື້້ນຖານ ໃນ 4 ຕົວເມືອງ, ສະຖິຕິປີ 2013 

ລດ
No. 

ຊ່ືເມືອງ ໂຮງໝ� 
 

ຈ�ານວນຫ�ອງ
ກວດພະຍາດ 
 

ຈ�ານວນໂຮງຮຽນ  
 

ໄຟຟ>າ* 
 (%) 

ອະນບຸານ ປະຖົມ ມັດທະຍົມ ມະຫາວທິະຍ
າໄລ 

1 ສິສັດຕະນາກ
Sisatthanak 

6 104 42 41 19 1 100% 

2 ຫາດຊາຍຟອງ 
Hadxaifong 

7 36 37 55 17 0 100% 

3 ໄຊເສດຖາ 
Xaysetha 

2 130 48 70 12 2 100% 

4 ຈັນທະບູລີ 
Chanthabouly 

1 109 32 39 19 0 100% 

* ອັດຕາການເຊ່ືອມຕ�່ 
ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ຫ�ອງການບ�ລິຫານສັງລວມຂອງແຕ;ລະເມືອງ 

 
ຕາຕະລາງ 20 ອັດຕາການເຂ້ົາເເຖິງແຫຼ່ງນ!້າ ອຸປະໂພກ ແລະບ!ລິໂພກ ຂອງ 4 ຕົວເມືອງ ໃນປີ 2013  

ລດ 
No. 

ຊ່ືເມືອງ District ແຫ່ຼງນ�້າດ່ືມ Drinking Water Source ແຫ່ຼງນ�້າໃຊ> Water Supply Rate 
ນ�້າດ່ືມຈາກໂຮງງານ (%) ນ�້າດ່ືມຈາກນ�້າ

ໄຕ>ດິນ (%) 
ນ�້າປະປາ * (%) ນ�້າຈາກແມ;ນ�້າ ຫືຼ ນ�້າ

ໄຕ>ດິນ (%) 
1 ສີສັດຕະນາກ

Sisatthanak 
100% 0% 100% 0% 

2 ຫາດຊາຍຟອງ
Hadxaifong 

100% 0% 70% 30% 

3 ໄຊເສດຖາ 
Xaysetha 

95% 5% 84% 16% 

4 ຈັນທະບູລີ
Chanthabouly 

100% 0% 95% 5% 

 
* ຈາກການບ�ລິການຂອງນ�້າປະປາ ນະຄອນຫລວງ 

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ຫ�ອງການບ�ລິການສັງລວມຂອງແຕ;ລະເມືອງ 
 

4444....4444....4444.... ດ,ານເສດຖະກິດ 

ດ�ານເສດຖະກິດລວມຂອງປະເທດ ສປປ ລາວ   
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແມ;ນໄດ>ປະກາດ ±ກົນໄກເສດຖະກິດໃໝ;±ໃນປີ 1986, ຊ່ຶງສະເ
ໜີສ່ົງເສີມ ລະບົບການເງີນແບກຸ>ມຕົນເອງ ຂອງ ບັນດາ ວິສາຫະກິດ ແຫ;ງຊາດ ແລະ ສາທາລະນະ, ປ;ອຍເສລີ 
ເສດຖະກິດ ແລະການຄ�າພາຍໃນ, ແລະ ອ່ືນໆ, ເພ່ືອໃຫ>ເສດຖະກິດຂອງລາວປ;ຽນຖ�າຍຈາກເສດຖະກິດ ແຜນການ
ເປັນ ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ, ແຕ; ທ�າຍທົດສະວັດ 1980 ຫາກາງທົດສະວັດ 1990, ປະກອບກັບການການເຕີບໂຕຢ;າງ
ສູງຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ສປປ ລາວ ໄດ>ສືບຕ�່ເຕີບໂຕຢ;າງຕ�່ເນ່ືອງ. ວິກິດເສດຖະກິດ
ອັນໜັກໜ�ວງ ໃນ ເອເຊຍ ໃນປີ 1997 ໄດ>ສ່ົງຜົນກະທົບຕ�່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເພາະ ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມ 
(GDP) ຂອງລາວ ລົດລົງໃນປີ 1998. ເຖີງຢ;າງໃດກ�່ຕາມ, ມັນໄດ>ຟ້ືນຄືນແຕ;ປີ 1999 ໂດຍມ ີ ອັດຕາການເຕີບໂຕ
ຂອງ GDP ສະເລ;ຍ 5 ຫາ 6%, ຫຼື ອາດມ ີອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP ສູງ ກວ�າ 7 ຫາ 8%ໃນຊຸມປີປະຈຸບັນ 
(ຕາຕະລາງ 2.2.4). ການເລ້ີມດ�າເນີນງານຂອງໂຄງການ ບ�່ແຮ; ເຊໂປນ (ແຮ; ຄ�າ ແລະ ທອງ) ຢູ;ແຂວງ ສະຫວັນນະ



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ເຂດ ໂດຍທຶນຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ ໃນປີ 2 ົ003 ຍັງໄດ>ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິໃນປະຈຸ
ບັນ. 

 
ຕາຕະລາງ 21: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ                           ຫົວໜ&ວຍ: %       

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ຕົວກ�ານົດການພັດທະນາເສດຖະກິດໂລກ, ທະນາຄານໂລກ 
 

ໃນປີ 2008 ລັດຖະບານ ສປປ ລາວໄດ>ເລ້ີມມີການຈັດຕ້ັງ ເຂດອຸສະຫະກ�າ ແລະເຂດສະຖະກິດພິເສດຂ້ືນ ໂດຍພາຍ
ໄຕ>ການການຊ�ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ຢ່ີປ; ຸນ ແລະທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB), ໃນປີ 2010 ຂ�້ຕົກລົງ ແລະ 
ດ�າລັດຕ�າງໆ ກ�່ໄດ>ມກີານຮັບຮອງ ແລະປະການນ�າໃຊ> ເພ່ືອຮອງຮັບນິຄົມອຸດສະຫະກ�າ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະເພາະ ໃນນ້ັນ ລວມມີ ດ�າລັດ ວ�າດ�ວຍ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດ
ສະເພາະ ສະບັບເລກທ ີ 47/ຄຈປ ລົງວັນທີ 26 ຕຸລາ 2010, ດ�າລັດ ວ�າດ�ວຍ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ແລະ ເຂດ
ເສດຖະກິດສະເພາະ ສະບັບເລກທີ 443/ນຍ ລົງວັນທີ 26 ຕຸລາ 2010, ສະບັບເລກທ ີ517/ນຍ ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 
2010, ຕ�່ໜ�າກົດໝາຍເຫຼົ່ານ້ີ ຈ່ຶງໄດ>ເກີດມີການກ�ານົດຫຼາຍຈຸດເພ່ືອເປັນເຂດສະຖິດ ພິເສດ ແລະສະເພາະພາຍໃນ
ປະເທດ 

 
ໃນ ສປປລາວ ໄດ>ກ�ານົດມີ 10 ເຂດຖະກິດພິເສດ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2014, ເຂດເສດຖະກິດດ່ັງກ�າວປະກອບມີ 2 
ລັກສະນະຄື: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ແລະຄ�ານິຍາມຂອງແຕ;ລະຢ;າງແມ;ນໄດ>ອະທິບາຍ
ຢູ;ໃນຕາຕະລາງຂ�າງລຸ;ມ. ເຂດເສດຖະກິດດ່ັງກ�າວ ຄາດວ�າຈະເປັນຮູບແບບນິຄົມຂອງອຸດສະຫະກ�າທີ່ຈະສາມາດດຶງດຸດ 
ເອົາການລົງທຶນ ຈາກພາຍໃນ ແລະຕ�າງປະເທດ 
 

ຕາຕະລາງ 22: ຄ!ານິຍາມທ່ົວໄປ ຂອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ 

 
ລດ 
No. 

ປະເພດຂອງເຂດເສດຖະກິດ  ຄ�ານິຍາມທົ່ວໄປ  

1 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 
 
 

ໝາຍເຖິງເຂດທີ່ລັດຖະບານກ�ານົດເພື່ອພັດທະນາ ໃຫ>ເປັນຕົວເມືອງໃໝ;ທີ່ທັນ
ສະໃໝຢ;າງຮອບດ�ານ, ເປັນບ�ອນດຶງດູດການລົງທຶນ ພາຍໃນ ແລະຕ�າງປະເທດ 
ເຊ່ິງມີເນ້ືອທີ່ ແຕ; 1000 ຮຕ ຂ້ືນໄປ ມີນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມພິເສດ ແລະມີລະບົບ
ເສດຖະກິດການເງິນ ເປັນເຈ້ົາຕົນເອງ ເປັນຫົວໜ�ວຍບ�ລິຫານນ�ອຍ -ສັງຄົມກ�ວາງ
, ມີລະບົບຮັບປະກັນຄວາມສະຫງUບປອດໄພ ແລະປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ�ອມ 
ໃຫ>ຍ່ືນຍົງ 

2 ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ 
 

ໝາຍເຖິງເຂດທີ່ລັດຖະບານກ�ານົດໃຫ>ເປັນເຂດອຸດສະຫະກ�າ ເຂດການຜະລິດ 
ເພື່ອສ່ົງອອກ,ເຂດຕົວເມືອງທ�ອງທຽວ, ເຂດການຄ�າປອດພາສີ, ເຂດພັດທະນາ 
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະຂ�້ມູນຂ�າວສານ ເຂເສດຖະກິດຊາຍແດນ ແລະອ່ືນ ໆ 

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການສ່ົງເສີມການລົງທຶນ ເລກທ່ີ 02/ສພຊ ລົງວັນທີ 08 ກ�ລະກົດ 2009  
 

ໂດຍການຮ�ວມມ ືພົວພັນກັບບັນດາປະເທດເພ່ືອນບ�ານ, ໃນດ�ານເສດຖະກິດ ແລະການຄ�າ, ສປປລາວໄດ>ມີການຄ�າ ກັບ
ປະເທດໄທ ຢ;າງໜຽວແໜ>ນ, ທັງນ້ີກ�່ອາດເປັນເພາະວ�າ ການໄດ>ປຽບທາງດ�ານພູມສັນຖານ ໃນການເດີນທາງ ແລະ
ຂົນສ່ົງ, ມູນຄ�າການນ�າເຂ້ົາຜະລິດຕະພັນ ຈາກປະເທດໄທ ມີເຖິງ 41.8% (2012)ທຽບໃສ; ມູນຄ�າການນ�າເຂ້ົາທັງໝົດ
ພາຍໃນປະເທດ, ແລະການສ່ົງອອກ ໄປ ປະເທດໄທ ກ�່ມີເຖິງ 53.4% (2012) ຂອງມູນຄ�າການສ່ົງອອກທັງໝົດ 

 

ປີ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດ 7.82 7.50 8.53 8.04 8.20 8.15 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ລາຍໄດ>ສະເລ;ຍ GDP ຂອງປະຊາກອນໃນ ແຕ;ລະເມືອງ ຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະຖິຕິປີ 2013 ແມ;ນສະແດງ
ໃນຕາຕະລາງ   . ລາຍໄດ>ສະເລ;ຍຕ�່ຄົນຕ�່ປີ ຢູ;ລະຫວ�າງ 1929 ໂດລາ ທີ່ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ຫາ 3230 ໂດລາ ໃນ
ເມືອງໄຊເສດຖາ.  

ຕາຕະລາງ 23: ລາຍໄດ3ສະເລ6ຍຕ!່ຄົນຕ!່ປີ ໃນ 4ຕົວເມືອງ  ປີ 2013 

ລດ ບັນດາເມືອງ ລາຍໄດ>ສະເລ;ຍ ຕ�່ຄົນຕ�່ປີ 
USD 

1 ສະເລ;ຍທົ່ວປະເທດ 1,396* 
2 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  3,800 
3 ເມືອງສິສັດຕະນາກ  2,732 
4 ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ  1,929 
5 ເມືອງໄຊເສດຖາ  3,230 
6 ເມືອງ ຈັນທະບູລີ  3,060 

* ສະຖິຕິປີ 2012 

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: ກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 
 

ຈາກການສ�າຫຼວດແຫຼ່ງລາຍຮັບໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນ4 ຕົວເມືອງຈາກຕະຕະລາງຂ�າງເທິງ ເຫັນວ�າ ແຫຼ່ງລາຍຮັບ
ຫຼັກແມ;ນມາຈາກ ກະສິກ�າ-ປ;າໄມ>  ທີ່ຄ�າຢູ;ລະຫວ�າງ 31.54 % ໃນເມືອງຫາດຊາຍຟອງ  ຫາ 3.11 % ໃນເມືອງ ສິ
ສັດຕະນາກ ແລະ ຈາກ ການຄ�າ ແລະການບ�ລິການ ທີ່ຄ�າຢູ;ລະຫວ�າງ 56 % ໃນເມືອງຈັນທະບູລີ  ຫາ 30.12 % ໃນ
ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 

ດ�ານເສດຖະກິດລວມ ຂອງນະຄອນຫຼວງ  
ອັດຕາສ�ວນປະຊາກອນ 35% ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ;ນປະກອບອາຊີບເປັນ ຊາວກະສິກອນ, ການກະສິກ�າ, 
ວຽກງານຂະແໜງກະສິກ�າ ເປັນວຽກງານທີ່ສ�າຄັນໃນ ສປປ ລາວ, ແຕ;ເຖິງຢ;າງນ້ັນກ�່ຕາມ ປະຊາຊົນ�່ໄດ>ປະກອບອາຊີບ 
ກະສິກ�າ, ສ�ວນຫລວງຫຼາຍ ແມ;ນ ຍັງອາໃສ ດ�າເນີນວຽກງານຢູ;ເຂດຊົນນະບົດ ແລະບ�ປະກອບອາຊີບ ຮັບຈ�າງກະແຈກ
ກະຈາຍ ແລະໄດ>ກວມເອົາ  64.7% ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 

 
ຕາຕະລາງ 24 ການກະຈາຍຂອງການປະກອບອາຊີບ ຂອງປະຊາຊົນນ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ  

     ຫົວໜ&ວຍ Unit: % 

ລດ
No. 

ແຂວງ Province ຊາວນາ ປະມົງ  ລ�ຽງງສັດ  ເຮັດການ
ຜະລິດ 

ແບບປະສົມ 

 
ຮັບຈ�າງທ່ົວ

ໄປ 

ລວມທັງໝົດ 
 

1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 25.4 0.1 0.3 9.5 64.7 100 
2 ທັງໝົດປະເທດ  64.3 0.1 0.2 14.0 21.5 100 

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: ການສ�າຫຼວດຄົວເຮືອນ ປີ 2005   
 
ອີງຕາມການສ�າຫລວດສະຖິຕິຄອບຄົວ ປີ 2005, ເຫັນວ�າການຍ�າຍຖິ່ນຖານມາອາໃສຢູ;ຕົວເມືອງແມ;ນມີທ�າອຽງເພ້ີມ
ຂ້ືນ ໂດຍຈາກການສ�າຫລວດໃນປີ 1995 ເຫັນວ�າ ປະຊາຊົນ 83% ແມ;ນຍັງດ�າລົງຊີວິດຢູ;ຊົນນະບົດ ແຕ; ມາຮອດປີ 
2005 ແມ;ນມີພຽງ 73% ຂອງປະຊາກອນທົ່ວປະເທດ. ຈາກການສ�າຫລວດໃນປີ 2005 ຍັງຊ້ີໃຫ>ເຫັນ ແນວໂນ>ມ
ການເພ້ີມຂ້ືນຂອງພົນລະເມືອງ ຢູ;ໃນຕົວເມືອງ ຂອງແຕ;ລະແຂວງ, ຄິດວ�າການຍົກຍ�າຍຖິ່ນຖານຈາກຊົນນະບົດ ເຂ້ົາມາ
ຫາປະກອບອາຊີບຮັບຈ�າງໃນເມອືງຫລວງຈະເຮັດໃຫ>ຊີວິດການເປັນຢູ;ດີຂ້ືນ, ແລ>ວສ່ິງນ້ີ ມັນກ�່ເປັນສ່ິງສ�າຄັນ ທີ່ຈະເຮັດ



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ໃຫ>ມີແຮງງານພຽງພ�ມາພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ການຄ�າ ແລະໜ�ວຍງານການ
ບ�ລິການ 

 
ຈາກການນ�າສະເໜີຂ�າງເທິງກ�ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕ້ັງ 10 ເຂດສະຖະກິດພິເສດ ພາຍໃນປະເທດ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 
2014, ປະຈຸບັນໄດ>ມກີານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປັນຮູບປະທ�າ 5 ແຫ;ງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລາຍລະອຽດແມ;ນຈາກ
ຕາຕະລາງຂ�າງລຸ;ມ, ແລະກ�່ໄດ>ມແີຜນການທີ່ຈະໃຊ>ການລົງທຶນ ຈາກພາຍໃນ ແລະຕ�າງປະເທດເພ່ືອຂັບເຄ່ືອນ ການ
ຂະຫຍາຍໂຕທາງດ�ານເສດຖະກິດ ແລະເພາະສະນ້ັນໃນອະນາຄົດອັນໄກ>ນ້ີ ຄວາມຕ�ອງການນ�າໃຊ>ນ�້າປະປາ ເຂ້ົາໃນວຽກ
ງານອຸປະໂພກ ແລະບ�ລິໂພກ ແມ;ນມີສູງ ແລະເພາະສະນ້ັນວຽກງານການຂະຫຍາຍຕາໜ�າງ ແລະກ�າລັງການຜະລິດນ�້າ
ປະປາ ເພ່ືອຈະຮອງຮັບ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເຂດເສດຖະກິດຈະຕ�ອງໃຫ>ທັນກັບເວລາ 

 
ຕາຕະລາງ 25: ເຂດເສດຖະກິດ ງນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ເດືອນ ກັນຍາ 2014) 

ລດ 
No. 

ຊ່ືເຂດເສດຖະກິດ 
Name of SEZ 

ປີທ່ີສ�າງຕ້ັງ
Established 

Year 

ຈນ ປີສ�າ
ປະທານLand 

tenure 

ຜູ>ພັດທະນາ 
Developer 

 

ຮູບແບບໂຄງການລົງທຶນ 
Investment projects 

1 ນິຄົມອຸດສະຫະກ�າ ແລະການຄ�າ 
ວິຕ�າ 

2009 75 ປີ/years ລັດຖະບານລາວ
(ກະຊວງອຸດສະຫະກ�າ 
ແລະເອກະຊົນ).  

ອຸດສະຫະກ�າ ການຄ�າ ແລະບ�ລິການ 
 

2 ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ
ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ  

2010 50 ປີ/years ລັດຖະບານລາວ ແລະ
ເອກະຊົນ (ລາວ ຈີນ)  

ທ�ອງທ�ຽວ, ອຸດສະຫະກ�າແລະບ�ລິການ 
 

3 ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ບຶງ
ທາດຫລວງ 
 

2011 99 ປີ/years ເອກະຊົນ (ຈີນ) 
 

ວັດທະນະທ�າ, ການເງິນ, ທຸລະກິດ, ທ່ີ
ພັກອາໄສ, ການທ�ອງທ�ຽວ ແລະ ສະໜ
າມກ�ອຟ 

4 ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ລ�ອງ
ແທັງ - ວຽງຈັນ  

2008 99 ປີ/years ເອກະຊົນ (ຫວຽດນາມ) 
 

ສະໜາມກ�ອຟ, ໂຮງແຮມ, ທ່ີພັກອາໄສ, 
ຫ�ອງປະຊຸມ, ສູນກິລາ, ຕະຫຼາດ ແລະ 
ສູນບ�ລິການສຸຂະພາບ  

5 ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະດົງໂພສີ 
 

2012 50 ປີ/years ເອກະຊົນ (ມາເລເຊຍ) 
 

ສູນການຄ�າ, ອຸສະຫະກ�າ, ແລະສະຖາ
ບັນຕ�າງໆ 

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ຄະນະກ�າມະການ ເສດຖະກິດພິເສດ ແຫ;ງຊາດ ລາວ 
 

ການທ�ອວທ�ຽວໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  

ໃນຮູບເສ້ັນສະແດງຂ�າງລຸ;ມໄດ>ສະແດງໃຫ>ເຫັນແນວໂນ>ມຂອງຈ�ານວນນັກທ�ອງທ�ຽວ ທີ່ເຂ້ົາມາໃນນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ ໃນ 11 ປີຜ�ານມາ , ໂດຍໃນປີງUບປະມານ (ເດືອນ ຕຸລາ ຫາ ກັນຍາ) ສະຖິຕິປີ 2010 ຫາ 2011 ຈ�ານວນນັກ
ທ�ອງທຽວທີ່ເຂ້ົາມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ;ນເກີນກ�ວາ 1 ລ�ານຄົນ (ປະມານ 1,164,742 ຄົນ) ແລະເຫັນມາຕົວ
ເລກມກີານເພ້ີມຂ້ືນເລ້ີອຍ ໆ 

  



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ຮູບ 14: ອັດຕາການເພີ້ມຂ້ືນຂອງນັກທ&ອງທ&ຽວໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ 

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: 2010 ລາຍງານສະຖິຕິນັກທ�ອງທ�ຽວໃນລາວ (2003 ເຖິງ 2010) ແລະຂ�້ມູນເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງນະຄອນຫລວງ (2010-11 ຫາ 

2012-13) 

ໃນຕາຕະລາງຂ�າງລຸ;ມ ແມ;ນໄດ>ສະແດງໃຫ>ເຫັນການເພ້ີມຂ້ືນຂອງຈ�ານວນ ນັກທ�ອງທ�ຽວ, ໂຮງແຮມ ແລະຮ�ານອາຫານ
ໃນນະຄອນຫລວງ ໃນນ້ີຍ�ອນມີການຂະຫຍາຍຕົວເພ້ີມຂ້ືນເລ້ືອຍ ໆຂອງນັກທ�ອງທ�ຽວ ເຮັດໃຫ>ລາຍຮັບຂອງຂະແໜ
ງການດ່ັງກ�າວ ແລະອຸດສະຫະກ�າທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ຂະຫຍາຍຕົວຢ;າງຕ�່ເນ່ືອງ 

ການຍົກຍ�າຍຂອງປະຊາກອນ ຈາກຊົນນະບົດ ເຂ້ົາມາໃນຕົວເມືອງ ທີ່ກ�າວມາຂ�າງເທິງ ມັນໄດ>ເປັນສ່ິງທີ່ດຶງດູດໃຫ>ກຸ;ມ
ໃຫ>ບ�ລິການ ໂຮງແຮມ, ຮ�ານອາຫານ ແລະບັນດາຂະແໜງການທ�ອງທ�ຽວອ່ືນໆ ໃຫ>ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ອຸດສະຫະກ�າ
ການທ�ອງທ�ຽວ ເປັນຂະແໜງໜ່ຶງທີ່ສ�າຄັນທີ່ສ�າງລາຍຮັບໃຫ>ເສດຖະກິດນະຄອນຫລວງ, ໃນນ້ີບ�່ພຽງແຕ;ການເປັນການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ�ານການຊ້ືຂາຍເງີນຕາຕ�າງປະເທດ ແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດເທົ່ານ້ັນ ມັນຍັງສ່ົງຜົນໃຫ> 
ການມີວຽກເຮັດ ງານທ�າຂອງ ປະຊາຊົນເພ້ີມຂ້ືນ 

ຕາຕະລາງ 26:  ການປ6ຽນແປງ ຂອງລາຍຮັບຈາກການທ&ອງທ&ຽວ, ຮ,ານອາຫານ, ແລະຈ!ານວນໂຮງແຮມ ໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 

ປີ  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
ຈ�ານວນນັກທ�ອງທ�ຽວ (No.) 994,545 1,164,742 1,276,925 1,412,964 
ລາຍໄດ>ຈາກການທ�ອງທ�ຽວ (USD) 89,215,376 111,938,975 120,185,012 139,808,471 
ຈ�ານວນໂຮງແຮມ (No.) 143 154 181 200 
ຈ�ານວນຮ�ານ ອາຫານ (No.) 186 191 199 217 
ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ຂ�້ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ປີ 2012 

 

4.5. ອົງປະກອບທາງດ,ານວດັທະນະທ!າ 

ບ�່ມີ ມ�ລະດົກທາງວັດທະນະທ�າ ພາຍໃນພ້ືນທີ່ໂຄງການ 

4444....5555....1111.... ວັດ, ອະນຸສອນສະຖານ 

 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
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VVVV.... ການປະເມີນຜົນກະທົບແລະ ມາດຕະການຫ5ດຜ&ອນ 

5.1. ການກ!ານົດຂອບເຂດ 

ໂຄງການນ້ີຖືກຈັດຢູ;ເປັນປະເພດໂຄງການທີ່ມີຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມແລະ ສັງຄົມໜ�ອຍ. ຜົນການກ�ານົດຂອບ

ເຂດໄດ>ຖືກສັງລວມໄວ>ໃນຕຕະລາງ ຂ�າງລຸ;ມ. 
ອີງໃສ; ຜົນການກ�ານົດຂອບເຂດໂຄງການ, ໄດ>ມກີານສະຫLບລວມວ�າ ມັນສາມາດຄາດຄະເນໄດ>ວ�າ ໂຄງການບ�່ສ່ົງ

ຜົນກະທົບທາງລົບອັນສ�າຄັນພ້ົນເດ່ັນ. ຜົນກະທົບທາງລົບຕ້ົນຕ�່ລວມມ ີ ມົນລະພິດຊ່ົວຄາວຈາກບັນດາກິດຈະກ�າ

ການກ�່ສ�າງ ໃນໄລຍະກ�່ສ�າງໂຄງການ. 
ສ�ວນຜົນກະທົບທາງບວກ, ໃນໄລຍະກ�່ສ�າງ ມັນຈະການສ�າງວຽກເຮັດງານທ�າໃຫ>ແກ;ປະຊາຊົນທ�ອງຖິ່ນ ຊ່ຶງມັນ

ຈະເປັນການປະກອບສ�ວນໃຫ>ແກ;ເສດຖະກິດທ�ອງຖິ່ນ. ໃນໄລຍະດํາເນີນໂຄງການ, ຜົນປະໂຫຍດຈາກ

ໂຄງການ, ເພ່ີມການເຂ້ົາເຖີງນ�້າປະປາຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ;ໃນເຂດໂຄງການ. ໂດຍສະເພາະ, ຜົນກະທບົທາງບວກທີ່

ເປັນອັນພ້ົນເດ່ັນແມ;ນ ” ເສດຖະກິດຢູ;ທ�ອງຖິ່ນ,  ການຈ�າງງານ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ;” ແລະ ການເພ່ີມແລະ

ຂະຫຍາຍ ”ໂຄງລ�າງພ້ືນຖານ ແລະ ການບ�ລິການ ທາງສັງຄົມ ທີມ່ໃີນປະຈຸບັນ”. 
 

5.2. ກອບໜ,າວຽກ ຂອງ ການສຶກສາເບ້ືອງຕົນ້ ກ&ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ!່ສິ່ງແວດລ,ອມ (ບສຕສ)  

ອີງໃສ;ຜົນຂອງການກ�ານົດຂອບເຂດ, ກອບໜ�າວຽກຂອງ (TOR) ໃນການສຶກສາເບ້ືອງຕ້ົນ ກ�ຽວກັບຜົນກະທົບ

ຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມໄດ>ຖືກກະກຽມຂ້ຶນຄືດ່ັງທີ່ໄດ>ສະແດງໄວ>ໃນຕາຕະລາງຂ�າງລ� ຸມ:  

ກອບໜ�າວຽກຂອງ (TOR) ການສຶກສາເບ້ືອງຕ້ົນ ກ�ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ, ຊ່ຶງການສຶກສາ

ສ່ິງແວດລ�ອມເບ້ືອງຕ້ົນຈະກະກຽມຕາມ TOR  ດ່ັງກ�າວ.  
ຕາຕະລາງ 27::::  ການກ!ານົດຂອບເຂດ  

ລ!າດັບ ຜົນກະທົບ ລະດັບ ການອະທິບາຍໂດຍຫຍ!້  
ກ�ອນ/ໄລຍະ
ກ�່ສ�າງ 

ໄລຍະ
ດ�າເນີນ
ງານ 

1. ການປ>ອງກັນມົນລະພິດ  
1.1 ມົນລະພິດທາງອາກາດ  C - ການກ�່ສ�າງ : ຈ�າກັດມົນລະພິດທາງອາກາດທ່ີຄາດຄະເນວ�າຈະເກິດຂ້ຶນຍ�ອນການນ�າໃຊ>

ກົນຈັກໜັກ ແລະ ຈາກບັນດາກິດຈະກ�າ ການກ�່ສ�າງ   
ການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີຜົນກະທົບທາງອາກາດ.  

1.2 ມົນລະພິດທາງນ�້າ  C - ການກ�່ສ�າງ: ຄາດຄະເນວ�າຈະເກິດມົນລະພິດຊ່ົວຄາວໃນນ�້າ ຍ�ອນການປະສົມເບຕົງ, 
ການເກັບແລະ ການຂຸດຄ້ົນ ຫີນແຮ;. ນອກນ້ັນ, ຍັງຄາດຄະເນວ�າຈະເກິດ ມົນລະພິດ
ຊ່ົວຄາວທາງນ�້າຈາກແຄ>ມພະນັກງານ/ ຫ�ອງການໂຄງການ.   
ການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີມົນລະພິດທາງນ�້າ  

1.3 ສ່ິງເສດເຫືຼອ B C ການກ�່ສ�າງ : ຍ�ອນມີການກ�່ສ�າງອ�າງບ�າບັດນ�້າໃໝ;, ດ່ັງນ�້ານມັນອາດກ�່ໃຫ>ເກິດມີດິນເສດ.  
ການດ�າເນີນງານ: ຂ້ີຕົມທ່ີເກິດຈາກຂະບວນການບ�າບັດນ�້າ ຢູ;ໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ.   

1.4 ການປົນເປ້ືອນດິນ  - - ການກ�່ສ�າງ /ການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນ ວ�າບ�່ມີການປົນເປ້ືນຕ�່ດິນ  
1.5 ສຽງແລະການສ່ັນ

ສະເທືອນ  
 

C - ການກ�່ສ�າງ: ຄາດຄະເນວ�າມີ ສຽງແລະການສ່ັນສະເທືອນ ທ່ີ ເກິດຈາກບັນດາກິດຈະການ
ການກ�່ສ�າງ   
ການດ�າເນີນງານ: ບ�່ມີຜົນກະທົບຈາກສຽງແລະການສ່ັນສະເທືອນ. 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ລ!າດັບ ຜົນກະທົບ ລະດັບ ການອະທິບາຍໂດຍຫຍ!້  
ກ�ອນ/ໄລຍະ
ກ�່ສ�າງ 

ໄລຍະ
ດ�າເນີນ
ງານ 

1.6 ການຍຸບຕົວຂອງພ້ືນດິນ  - - ການກ�່ສ�າງ /ການດ�າເນີນງານ: ບ�່ມີກິດຈະກ�າຫຍັງທ່ີກ�່ໃຫ>ເກິດການຍຸບຕົວຂອງພ້ືນດິນ. 
1.7 ກິ່ນເໝັນ - C ການກ�່ສ�າງ : ບ�່ມີກິດຈະກ�າຫຍັງທ່ີຈະກ�່ໃຫ>ເກິດມີກິ່ນເໝັນເນ່ົາ.  

ການດ�າເນີນງານ: ກິ່ນເໝັນອາດເກິດຂ້ຶນຍ�ອນການຜິດພາດໃນການນ�າໃຊ> ຄໍຼໄຣດ�  
1.8 ຕະກອນນອນພ້ືນ  - - ການກ�່ສ�າງ /ການດ�າເນີນງານ: ບ�່ມີກິດຈະກ�າຫຍັງທ່ີຈະກ�່ໃຫ>ເກິດມີຜົນກະທົບຕ�່ຕະກອນ

ນອນພ້ືນ.   
2. ສ່ິງແວດລ�ອມທ�າມະຊາດ  
2.1 ເຂດອະນຸລັກ  - - ບ�່ມີເຂດອະນຸລັກໃນພ້ືນທ່ີໂຄງການ.  
2.2 ພືດ, ສັດ ແລະ ຊີວະ

ນາໆພັນ  
- - ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີ ຜົນກະທົບຕ�່ ພືດ, ສັດ ແລະຊີວະນາໆພັນເພາະໂຄງການຈະກ�່ສ�າງໃນ

ເຂດພ້ືນທ່ີເກົ່າ(ທ�່ສູບນ�້າແລະ ອ�າງບ�າບັດນ�້າ) ຫືຼ ເຂດຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ.  

2.3 ເງື່ອນໄຂທາງດ�ານອຸທົ
ກະສາດ  

- - ການກ�່ສ�າງ /ການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນວ�າ ບ�່ມີກິດຈະກ�າໃດທ່ີຈະສ່ົງຜົນກະທົບທາງ
ລົບຕ�່ເງື່ອນໄຂທາງດ�ານອຸທົກະສາດ. 

2.4 ຄຸນລັກສະນະທາງດ�ານ
ພູມສັນຖານ ແລະ 
ພູມິສາດ  

- - ການກ�່ສ�າງ /ການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນວ�າ ບ�່ມີກິດຈະກ�າໃດທ່ີຈະສ່ົງຜົນກະທົບທາງ
ລົບຕ�່ ຄຸນລັກສະນະທາງດ�ານພູມສັນຖານ ແລະ ພູມິສາດ  

3. ສ່ິງແວດລ�ອມສັງຄົມ  
3.1 ການຍົກຍ�າຍໂດຍບ�່ສະ

ໝັກໃຈ  
U - ການກ�່ສ�າງ : ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີການຍົກຍ�າຍທ່ີເກິດຈາກການກ�່ສ�າງໂຄງການ,  ເຖີງ

ຢ;າງໃດກ�່ຕາມ, ຄາດຄະເນວ�າອາດມີການລົບກວນຊ່ົວຄາວຕ�່ຊຸມຊົນທ່ີຢູ;ໃກ>ເຂດ
ໂຄງການ. ຂອບເຂດໂຄງການຕ�ອງໄດ>ຖືກສ�າຫຼວດ.  
ການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີກິດຈະກ�າຫຍັງທ່ີຈະກ�່ໃຫ>ເກິດ ການຍົກຍ�າຍໂດຍບ�່
ສະໝັກໃຈ.  

3.2 ຜູ>ທຸກຍາກ (ຄອບຄົວ
ທຸກຍາກ, ແມ;ຍິງເປັນ
ຫົວໜ�າຄອບຄົວ 
ເປັນຕ້ົນ) 

- - ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີຜົນກະທົບທາງກົງຕ�່ ຜູ>ທຸກຍາກທ່ີຢູ;ໃກ>ເຂດໂຄງການ.  

3.3 ຊົນເຜ່ົາ  - - ຄາດຄະເນວ�າ ບ�່ມີຜົນກະທົບຕ�່ຄົນຊົນເຜ່ົາທ່ີອາໃສຢູ;ໃກ> ເຂດກ�່ສ�າງ  
3.4 ເສດຖະກິດ, ການຈ�າງ

ງານ, ຊີວິດການເປັນຢູ;
ຂອງຄົນທ�ອງຖ່ິນ  

C+ A+ ການກ�່ສ�າງ: ມີຜົນກະທົບທາງບວກ ເຊ່ັນ ການສ�າງວຽກເຮັດງານທ�າແກ;ຄົນທ�ອງຖ່ິນ.  
ການດ�າເນີນງານ: ການເພ່ີມການສະໜອງນํ້າຈະປະກອບສ�ວນເຮັດໃຫ>ປະຊາຊົນທ່ີອາ
ໃສຢູ;ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຊີວິດການເປັນຢູ;ດີຂ້ຶນ.   

3.5 ການນ�າໃຊ>ທ່ີດິນ ແລະ 
ການໃຊ>ປະໂຫຍດແຫ່ຼງ
ຊັບພະຍາກອນຂອງຄົນ
ທ�ອງຖ່ິນ.  

- - ຜົນກະທົບອັນສ�າຄັນພ້ົນເດ່ັນໃດໜ່ຶງ ຕ�່ການນ�າໃຊ>ທ່ີດິນຫືຼການປ;ຽນແປງແຫ່ຼງ
ຊັບພະຍາກອນ ທ່ີຖືກຄາດຄະເນ ຕ້ັງແຕ;ໂຄງການເລ້ີມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ທັງໃນເຂດກ�່ສ�າງ
ສ່ິງອ�ານວຍຄວາມສະດວກຕ�າງໆ (ທ�່ສູບນ�້າເຂ້ົາອ�າງ ແລະ ໂຮງງານບ�າບັດນ�້າ) ຫືຼ ການ
ເຮັດວຽກລຸ;ມຫົນທາງສາທາລະນະ.  

3.6 ການນ�າໃຊ>ນ�້າ ແລະ ສິດ
ການນ�າໃຊ>ນ�້າ ໂດຍທ່ົວ
ໄປ  

U - ຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບກ�ຽວກັບການນ�າໃຊ>ນ�້າ ໃກ>ກັບປາກທ�່ສູບນ�້າເຂ້ົາອ�າງຈະຕ�ອງໄດ>
ເຮັດການສ�າຫຼວດ.  

3.7 ໂຄງລ�າງພ້ືນຖານ ແລະ 
ການບ�ລິການທາງສັງຄົມ
ທ່ີມີຢູ; 

C A+ ການກ�່ສ�າງ : ຍ�ອນບັນດາກິດຈະກ�າ ການກ�່ສ�າງ, ວົງຈອນການຈ�ລະຈອນຈະຖືກລົບກວນ
ຊ່ົວຄາວ.   
ການດ�າເນີນງານ: ການສະໜອງນ�້າຈະເພ່ີມຂ້ຶນ ພາຍຫັຼງການຂະຫຍາຍ ການຄວາມ
ສາມາດຂອງການສະໜອງນ�້າ. 

3.8 ອົງກອນທາງສັງຄົມ 
ແລະ ການຕັດສິນໃຈ
ຂອງຄົນທ�ອງຖ່ິນ.  

- - ໂຄງການມີຈຸດປະສົງ ໃນການຂະຫຍາຍການບ�ລິການນ�້າປະປາໂດຍການຂະຫຍາຍສ່ິງ
ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຂະຫຍາຍ ການວາງທ�່ສ່ົງນ�້າໃຕ>ຫົນທາງສາທາລະນະ. ໂດຍ
ສະເພາະ ຜົນກະທົບທາງລົບຕ�່ອົງກອນທາງສັງຄົມໄດ>ຖືກຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີ.  

3.9 ການບ�່ກະຈາຍຜົນ
ປະໂຫຍດ ແລະການພັງ
ທະລາຍ   

- - ໂຄງການມີຈຸດປະສົງ ໃນການຂະຫຍາຍການບ�ລິການນ�້າປະປາໂດຍການຂະຫຍາຍສ່ິງ
ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຂະຫຍາຍ ການວາງທ�່ສ່ົງນ�້າໃຕ>ຫົນທາງສາທາລະນະ. ໂດຍ
ສະເພາະ ຜົນກະທົບທາງລົບຕ�່ການບ�່ກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດ ແລະການພັງທະລາຍ  ໄດ>
ຖືກຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີ.  

3.10 ຂ�້ຂັດແຍ;ງກັບຊຸມຊົນ - - ໂຄງການມີຈຸດປະສົງ ໃນການຂະຫຍາຍການບ�ລິການນ�້າປະປາໂດຍການຂະຫຍາຍສ່ິງ



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ລ!າດັບ ຜົນກະທົບ ລະດັບ ການອະທິບາຍໂດຍຫຍ!້  
ກ�ອນ/ໄລຍະ
ກ�່ສ�າງ 

ໄລຍະ
ດ�າເນີນ
ງານ 

ທ�ອງຖ່ິນ ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຂະຫຍາຍ ການວາງທ�່ສ່ົງນ�້າໃຕ>ຫົນທາງສາທາລະນະ. ໂດຍ
ສະເພາະ ຜົນກະທົບທາງລົບຕ�່ການຂັດແຍ;ງກັບຊຸມຊົນໄດ>ຖືກຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີ. 

3.11 ມ�ລະດົກວັດທະນະທ�າ - - ບ�່ມີມ�ລະດົກວັດທະນະທ�າໃນເຂດໂຄງການ 
3.12 ທິວທັດ - - ໂຄງການມີຈຸດປະສົງ ໃນການຂະຫຍາຍການບ�ລິການນ�້າປະປາໂດຍການຂະຫຍາຍສ່ິງ

ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຂະຫຍາຍ ການວາງທ�່ສ່ົງນ�້າໃຕ>ຫົນທາງສາທາລະນະ. ໂດຍ
ສະເພາະ ຜົນກະທົບທາງລົບຕ�່ທິວທັດໄດ>ຖືກຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີ. 

3.13 ບົດບາດຍິງຊາຍ  - - ໂຄງການມີຈຸດປະສົງ ໃນການຂະຫຍາຍການບ�ລິການນ�້າປະປາໂດຍການຂະຫຍາຍສ່ິງ
ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຂະຫຍາຍ ການວາງທ�່ສ່ົງນ�້າໃຕ>ຫົນທາງສາທາລະນະ. ໂດຍ
ສະເພາະ ຜົນກະທົບທາງລົບທາງດ�ານບົດບາດຍິງຊາຍ ໄດ>ຖືກຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີ. 

3.14 ສິດທິເດັກ  - - ໂຄງການມີຈຸດປະສົງ ໃນການຂະຫຍາຍການບ�ລິການນ�້າປະປາໂດຍການຂະຫຍາຍສ່ິງ
ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຂະຫຍາຍ ການວາງທ�່ສ່ົງນ�້າໃຕ>ຫົນທາງສາທາລະນະ. ໂດຍ
ສະເພາະ ຜົນກະທົບທາງລົບຕ�່ສິດທິເດັກໄດ>ຖືກຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີ. 

3.15 ພະຍາດຕິດຕ�່ ເຊ່ັນ 
HIV/ເອດສ� 

C - ການກ�່ສ�າງ : ການເຂ້ົາມາຢູ; ຂອງພະນັກງານກ�າມະກອນໃນເຂດການກ�່ສ�າງຈະເພ່ີມທ�າ
ສ�ຽງດ�ານພະຍາດຕິດຕ�່ ກັບຊຸມຊົນທ�ອງຖ່ິນ. 
ການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີທ�າສ�ຽງ ຂອງການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງ ພະຍາດຍາດຕິດຕ�່. 

3.16 ສ່ິງແວດລ�ອມຂອງການ
ເຮັດວຽກ (ລວມທັງ 
ຄວາມປອດໄພຂອງ
ການເຮັດວຽກ) 

C - ການກ�່ສ�າງ: ການຄຸ>ມຄອງສ່ິງແວດລ�ອມຂອງການເຮັດວຽກ ທ່ີບ�່ເໝາະສົມຈະເພ່ີມຄວາມ
ສ�ຽງຂອງອຸບັດເຫດ ແລະ ພະຍາດ.  
ການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີທ�າສ�ຽງທາງດ�ານ ສ່ິງແວດລ�ອມຂອງການເຮັດວຽກ
ເພ່ີມ. 

4. ອ່ືນໆ 
4.1 ອຸບັດເຫດ C - ການກ�່ສ�າງ : ບັນດາກິດຈະກ�າການກ�່ສ�າງຢູ;ຫົນທາງສາທາລະນະຈະເພ່ີມຄວາມສ�ຽງຂອງ

ການເກິດອຸບັດເຫດ ຕ�່ຊຸມຊົນທ�ອງຖ່ິນ.    
ການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີກິດຈະກ�າໃດໜ່ຶງທ່ີເພ່ີມຄວາມສ�ຽງຂອງການເກິດ
ອຸບັດເຫດ.  

4.2 ໂລກຮ�ອນ - - ການກ�່ສ�າງ /ການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີກິດຈະກ�າທ່ີຈະກ�່ໃຫ>ເກິດຜົນກະທົບ
ທາງລົບຕ�່ພາວະໂລກຮ�ອນ.  

ລະດັບ:  
A: ຄາດຄະເນວ�າມີຜົນກະທບົຮ�າຍແຮງ,  B: ຄາດຄະເນວ�າອາດມີບາງຜົນກະທບົ, C: ຄາດຄະເນວ�າມີຜົນກະທົບເລກັນ�ອຍ, + : ຄາດຄະເນວ�າມີຜົນກະທບົທາງບວກ, U: 
ຜົນກະທບົຢູ;ນອກການຄາດຄະເນ ແລະຈ�າເປນັຕ�ອງມີການກວດສອບ, ຜົນກະທບົອາດຈະແຈ>ງຂຶນ້ໃນລະຫວ�າງຂະບວນການສຶກສາ, -: ບ�່ມີຜົນກະທົບ  

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ທີມງານ JICA  

 

ຕາຕະລາງ 28 : ກອບໜ,າວຽກຂອງການສຶກສາເບ້ືອງຕົ້ນ ກ&ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ!່ສິ່ງແວດລ,ອມ 

ລ/ດ ຜົນກະທົບ ວິທີການ  ຫົວຂ�້ການສຶກສາ 
1. ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ  
1.1 ມົນລະພິດທາງອາກາດ  1.ເກັບກ�າຂ�້ມູນ ກ�ຽວເກັບຄຸນະພາບ

ອາກາດໃນປະຈຸບັນ  
2.ຢືນຢັນເງື່ອນໄຂປະຈຸບັນຂອງເຂດ
ໂຄງການ 
3.ຜົນກະທົບໃນລະຫວ�າງ ໄລຍະ ການ
ກ�່ສ�າງ 

1.ເກັບກ�າຂ�້ມູນທ່ີມີຢູ;   
2.ຟັງຂ�້ມູນຈາກອ�ານາດການປົກຄອງທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ  
3.ຢືນຢັນຂອບເຂດ, ວິທີ, ໄລຍະເວລາ, ທ່ີຕ້ັງ, ພ້ືນທີ ການກ�່ສ�າງ ແລະ 
ເສ້ັນທາງທ່ີໂຄງການນ�າໃຊ> ພາຫະນະຜ�ານ.  

1.2 ມົນລະພິດທາງນ�້າ  1. ເກັບກ�າຂ�້ມູນ ກ�ຽວກັບການຄຸ>ມ
ຄອງນyາໃນປະຈຸບັນ  
2.ຢືນຢັນເງື່ອນໄຂປະຈຸບັນຂອງເຂດ
ໂຄງການ 
3.ຜົນກະທົບໃນລະຫວ�າງ ໄລຍະ ການ
ກ�່ສ�າງ 

1.ເກັບກ�າຂ�້ມູນທ່ີມີຢູ;   
2.ຟັງຂ�້ມູນຈາກອ�ານາດການປົກຄອງທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ, ເກັບກ�າຂ�້ມູນກ�ຽວກັບ
ໂຄງການທ່ີຄ�າຍຄືກັນ  
3.ຢືນຢັນຂອບເຂດ, ວິທີ, ໄລຍະເວລາ, ທ່ີຕ້ັງ, ພ້ືນທີ ການກ�່ສ�າງ ແລະ 
ເສ້ັນທາງທ່ີໂຄງການນ�າໃຊ> ພາຫະນະຜ�ານ.  



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ລ/ດ ຜົນກະທົບ ວິທີການ  ຫົວຂ�້ການສຶກສາ 

1.3 ສ່ິງເສດເຫືຼອ  1. ເກັບກ�າຂ�້ມູນ ກ�ຽວກັບການຄຸ>ມ
ຄອງນyາໃນປະຈຸບັນ  
2.ຢືນຢັນເງື່ອນໄຂປະຈຸບັນຂອງເຂດ
ໂຄງການ 
3.ຜົນກະທົບໃນລະຫວ�າງ ໄລຍະ ການ
ກ�່ສ�າງ4.ຜົນກະທົບໃນລະຫວ�າງ ໄລຍະ
ການດ�າເນີນງານ  

1. ເກັບກ�າຂ�້ມູນຕ�າງໆທ່ີມີໄວ>ແລ>ວ 
2.ຟັງຂ�້ມູນຈາກອ�ານາດການປົກຄອງທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ, ເກັບກ�າຂ�້ມູນກ�ຽວກັບ
ໂຄງການທ່ີຄ�າຍຄືກັນ  
3.ຢືນຢັນຂອບເຂດ, ວິທີ, ໄລຍະເວລາ, ທ່ີຕ້ັງ, ພ້ືນທີ ການກ�່ສ�າງ ແລະ ທ່ີ
ຕ້ັງແຄ>ມພັກພະນັກງານ 
4.ຢນຢັນ ລະບົບການຄຸ>ມຄອງກ�ຽວກັບສ່ິງອ�ານວຍຄວາມສະດວກທ່ີມີຢູ;
ໃນໂຮງງານນ�້າປະປາ ຈີນາຍໂມ>.  

1.5 ສຽງ ແລະ ການສ່ັນ
ສະເທືອນ  

1. ຢືນຢັນມາດຕະຖານສຽງອອ�ມຂ�າງ
ຂອງ ສປປ ລາວ.  
2.ຢືນຢັນເງື່ອນໄຂປະຈຸບັນຂອງເຂດ
ໂຄງການ  
3.ຜົນກະທົບໃນໄລຍະ ການກ�່ສ�າງ   

1. ເກັບກ�າຂ�້ມູນຕ�າງໆທ່ີມີໄວ>ແລ>ວ 
2.ຟັງຂ�້ມູນຈາກອ�ານາດການປົກຄອງທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ, ເກັບກ�າຂ�້ມູນກ�ຽວກັບ
ໂຄງການທ່ີຄ�າຍຄືກັນ  
3.ຢືນຢັນຂອບເຂດ, ວິທີ, ໄລຍະເວລາ, ທ່ີຕ້ັງ, ພ້ືນທີ ການກ�່ສ�າງ ແລະ ທ່ີ
ຕ້ັງແຄ>ມພັກພະນັກງານ 

1.7 ກິ່ນເໝັນ  1.ຜົນກະທົບໃນໄລຍະ ການດ�າເນີນງານ  1. ຢືນຢັນຈາກລະບົບການຄຸ>ມຄອງໃນປະຈຸບັນຂອງໂຮງງານຜະລິດນ�້າ
ປະປາ ຈີນາຍໂມ>  

3. ສ່ິງແວດລ�ອມສັງຄົມ  
3.1 ການຍົກຍ�າຍໂດຍບ�່ສະ

ໝັກໃຈ 
1.ຢືນຢັນເງື່ອນໄຂປະຈຸບັນຂອງເຂດ
ໂຄງການ 
2.ຜົນກະທົບໃນລະຫວ�າງ ໄລຍະ ການ
ກ�່ສ�າງ 

2.ຟັງຂ�້ມູນຈາກອ�ານາດການປົກຄອງທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ, ເຮັດການສ�າຫຼວດແລວ
ທາງທ່ີຈະວ�າງທ�່ 
3.ຢືນຢັນຂອບເຂດ, ວິທີ, ໄລຍະເວລາ, ທ່ີຕ້ັງ, ພ້ືນທີ ການກ�່ສ�າງ ແລະ 
ເສ້ັນທາງທ່ີໂຄງການນ�າໃຊ> ພາຫະນະຜ�ານ. 
 

3.6 ການນ�າໃຊ>ນ�້າ ຫືຼ ສິດ
ການນ�າໃຊ>ນ�້າ ໂດຍທ່ົວ
ໄປ.  

1.ການຢືນຢັນ ເງື່ອນໄຂປະຈຸບັນຂອງ
ເຂດທ�່ສູບນ�້າເຂ້ົາອ�າງ. 

1.ຟັງຈາກອ�ານາດການປົກຄອງທ່ີກ�ຽວຂ�ອງແລະ ຊຸມຊົນທ�ອງຖ່ຶນກ�ຽວກັບ 
ການນ�າໃຊ>ແມ;ນ�້າ ອອ�ມຂ�າງເຂດສູບນ�້າ.  ** 

3.7 ໂຄງລ�າງພ້ືນຖານ ແລະ 
ການບ�ລິການທາງສັງຄົມ 
ທ່ີມີຢູ;  

1.ຜົນກະທົບໃນລະຫວ�າງໄລຍະກ�່ສ�າງ   1.ຢືນຢັນຂອບເຂດ, ວິທີ, ໄລຍະເວລາ, ທ່ີຕ້ັງ, ພ້ືນທີ ການກ�່ສ�າງ  

3.15 ພະຍາດຕິດຕ�່ ເຊ່ັນ 
HIV/ເອດສ� 

1.ຜົນກະທົບໃນລະຫວ�າງໄລຍະກ�່ສ�າງ   1.ຢືນຢັນຂອບເຂດ, ວິທີ, ໄລຍະເວລາ, ທ່ີຕ້ັງ, ພ້ືນທີ ການກ�່ສ�າງ 

3.16 ສ່ິງແວດລ�ອມຂອງການ
ເຮັດ ວຽກ(ລວມທັງ
ວຽກຄວາມປອດໄພ) 

1.ຢືນຢັນ ບັນດານິຕິກ�າກ�ຽວກັບ
ສ່ິງແວດລ�ອມຂອງການເຮັດວຽກ ໃນ 
ສປປ ລາວ.  

1.ຢືນຢັນຂ�້ມູນກ�ຽວກັບໂຄງການທ່ີຄ�າຍຄືກັນ.  

4. ອ່ືນໆ 
4.1 ອຸບັດເຫດ  1.ຜົນກະທົບໃນໄລຍະ ການກ�່ສ�າງ  

 
1.ຢືນຢັນ ເນ້ືອໃນ,  ວິທີການ, ໄລຍະເວລາ, ທ່ີຕ້ັງ, ເຂດ ການກ�່ສ�າງ  

 ການປະຊຸມກັບຜູ>ທ່ີມີ
ສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ 

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຜູ>ທ່ີມີ
ສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງໂດຍອີງໃສ; ຄູ;ມື ຂອງ 
JICA ແລະຄํາແນະນํາຂອງກະຊວງ 
ສະບັບ ເລກທີ.8029/ກຊ ຊທສ, 
ທັນວາ 2013.  

ປະເພດກອງປະຊຸມ: ປະຊຸມດ�ຽວໃນລະຫວ�າງ ການສຶກສາ IEE, ປະຊຸມ
ກຸ;ມພາຍຫັຼງຮ�າງ ບົດລາຍງານ IEE. 
ເປ້ົາໝາຍ: ອ�ານາດການປົກຄອງທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ເຊ່ັນ ພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ ພະແນກໂຍທາທິ
ການ ນະຄອນຫຼວງ, ນ�້າປະປານະຄອນຫຼວງ, ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທ�າ
ມະຊາດແລະສ່ິງແວດລ�ອມ ເມືອງ ແລະ ຂະແໜງໂຍທາທິການເມືອງ, 
ແລະ ບັນດານາຍບ�ານ.  

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ທີມງານ JICA  

 
  



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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5.3. ຜົນໄດ3ຮັບຂອງການສຶກສາເບ້ືອງຕົ້ນ ກ&ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ!່ສິ່ງແວດລ,ອມ (ບສຕສ) 

5555....3333....1111.... ສັງລວມຜົນໄດ3ຮັບ ຂອງການສຶກສາເບ້ືອງຕ້ົນ ກ&ຽວກັບ ຜນົກະທົບຕ!່ສ່ິງແວດລ,ອມ (ບສຕສ)  

ການສຶກສາເບ້ືອງຕ້ົນ ກ�ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ (ບສຕສ) ແມ;ນໄດ>ຮັບຜົນຈາກການສຶກສາຂ�້ມູນ, ຈາກ

ການສ�າຫຼວດເກັບກ�າຂ�້ມູນຈາກຜູ>ມີສ�ວນຮ�ວມ ແລະການລົງກວດກາພາກສະໜາມຕົວຈິງ. ອີງໃສ;ຜົນຂອງການ

ການສຶກສາປະເມີນຜົນກະທົບເບຶ້ືອງຕ້ົນ ແມ;ນສາມາດຄາດຄະເນຜົນກະທົບຈາກໂຄງ ການສ�ວນຫລາຍແມ;ນນອນ

ຢູ;ໃນການກ�ານົດຂອບເຂດທີ່ກ�ານົດໃວ>. ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງສະຫLບໄດ>ວ�າໂຄງການແມ;ນບ�່ໄດ>ມີຜົນກະທົບດ�ານລົບທີ່ໃຫຍ�

ຫຼວງ ແຕ;ກ�່ບ�່ປາດສະຈາກຜົນກະທົບໃດເລີຍ ແລະ ຜົນກະທົບທມີພີຽງເລັກໜ�ອຍ ທີ່ຄາດວ�າຈະເກີດຂ້ືນນ້ັນ ແມ;ນ

ສາມາດຫຼີກລ�ຽງ ຫຼ ື ພະຍາຍາມ ຫLດໃຫ>ມັນໜ�ອຍລົງຖ�າຫາກບ�່ສາມາດຫຼກິລ�ຽງໄດ>. ບັນຫາຫຼັກຂອງຜົນກະທົບຕ�່

ສ່ິງແວດລ�ອມສັງຄົມ ແມ;ນມາຈາກການສ�າງມົນລະພິດຊ່ົວຄາວ ໃນພາກສະໜາມ ເຊ່ັນ: ມົນລະພະດທາງອາກາດ, 

ທາງນ�້າ, ການຖິ້ມຂ້ີເຫຍ່ືອຊະຊາຍ, ສຽງ ແລະການສ່ັນ ສະເທືອນ ທີ່ເກີດຂ້ືນໃນການກ�່ສ�າງ ໃນໄລຍະການກ�່ສ�າງ

ເທົ່ານ້ັນ.  ໃນຕາຕະລາງລຸ;ມນ້ີ ແມ;ນການສະຫLບຜົນທັງໝົດ. ຕາຕະລາງປຽບທຽບຜົນຈາກການຂອງຂອບເຂດ 

ແລະຜົນຂອງການສຶກສາ 
ຕາຕະລາງ 29 ຜົນຂອງຂອບເຂດ ແລະການສຶກສາ 

ລດ ຜົນກະທົບ 

 

ການຈັດອັນ

ດັບຂອບ

ເຂດ 

 

ການຈັດອັນດັບຈາກຜົນການສຶກສາ 

 

ອະທິບາຍໂດຍຫຍ�້ 

 

ກະກຽມ
ການກ�່ສ�າງ 
ແລະໄລຍະ
ການກ�່ສ�າງ 
 

ໄລຍະ
ການທ�າ
ການ
ຜະລິດ 
 

ກະກຽມ
ຫານກ�່ສ�າງ 
ແລະໄລຍະ
ການກ�່ສ�າງ 

ໄລຍະ
ການທ�າ
ການ
ຜະລິດ 
 

1. ການປ>ອງກັນມົນລະພິດ Anti Pollution 
1.1 ມົນລະພິດທາງ

ອາກາດ  
 

C - C - ໄລຍະການກ!່ສ,າງ: ພະຍາຍາມຈ�າກັດມົນລະພິດທ່ີຈະເກີດຂ້ືນ
ຈາກການໃຊ>ເຄ່ືອງຈັກໜັກ ແລະກິດຈະກ�າການກ�່ສ�າງ. ພິຈາລະນາ 
ລະດັບຂະໜາດຂອງການກ�່ສ�າງ, ແຕ;ເຖິງຢ;າງໄດກ�່ຕາມຜົນກະທົບ
ທາງດ�ານລົບຂອງວຽກງານການກ�່ສ�າງຈະຕ�ອງຢູ;ໃນຂອບເຂດຈ�າກັດ 
 
ໄລຍະການດ!າເນີນການຜະລິດ: ຄາດວ�າຈະບ�່ມີມົນລະພິດ
ທາງອາກາດ 
 
 

1.2 ມົນລະພິດທາງນ�້າ C - C - ໄລຍະການກ!່ສ,າງ: ຄາດຄະເນວ�າຈະເກິດມົນລະພິດຊ່ົວຄາວໃນ
ນ�້າ ຍ�ອນການປະສົມເບຕົງ, ການເກັບແລະ ການຂຸດຄ້ົນ ຫີນແຮ;. 
ນອກນ້ັນ, ຍັງຄາດຄະເນວ�າຈະເກິດ ມົນລະພິດຊ່ົວຄາວທາງນ�້າ
ຈາກແຄ>ມພະນັກງານ/ ຫ�ອງການໂຄງການ.   
ໄລຍະການດ!າເນີນການຜະລິດ: ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີມົນລະພິດ
ທາງນ�້າ 

1.3 ສ່ິງເສດເຫືຼອ B C C - ໄລຍະການກ!່ສ,າງ: ຄາດວ�າຈະມີເສດດິນທ່ີເກີດຈາກກິດຈະກ�າ
ການກ�່ສ�າງ ຈຸດດູດນ�້າ ແລະອ�າງບ�າບັດນ�້າຫັຼງໃໝ; ປະມານ 80- 
160 ມ3 ໂດຍມີຂະໜາດທ່ີຈະຂຸດປະມານ 9 x 9 x2 ມ, ສ່ິງ
ເສດເຫືຼອຈາກຊຸມຊົນ ເຊ່ັນ: ເສດຜັກ ຫືຼ ອຸຈຸລະ ແມ;ນຈະເກີດຂ້ືນ
ຈາກ ພະນັກງານ ກ�າມະກອນ ໃນສະຖານທ່ີກ�່ສ�າງ. ຜົນກະທົບ



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ທາງລົບ ແມ;ນຈະພະຍາຍາມຫີຼກລ�ຽງ ຫືຼ ຫLດລະດັບລົງ ໂດຍການ
ເປັນລະບົບ ຄື ກ�ານົດຈຸດຖ້ີມເສດດິນ ແລະ ມິການສົມທົບກັບ
ໜ�ວຍງານເທດສະບານທ�ອງຖ່ິນເພ່ືອຮວບຮວມສ່ິງເສດເຫືຼອຈາກ
ສະຖານທ່ີເຮັດວຽກໄປຖ້ີມຕາມຈຸດທ່ີທາງເທດສະບານກ�ານົດ 
ແລະຕິດຕ້ັງຖັງບ�າບັດນ�້າເສຍຈາກຫ�ອງນ�້າ 
 
ໄລຍະການດ!າເນີນການຜະລິດ: ຂ້ີຕົມທ່ີເກີດຈາກຂະບວນ
ການຜະລິດນ�້າປະປາ ທ່ີອ�າງນ�້ານອນແມ;ນຈະຖືກຈັດການພ�ອມ ໆ
ກັນກັບ ຂ້ີຕົມທ່ີເກີດຈາກອ�າງຜະລິດເກົ່າ ໂດຍການຊະລ�າງ 
ດ�ວຍນ�້າທ່ີດູດມາຈາກນ�້າຂອງເພ່ືອລະລາຍເຄມີທ່ີຕົກຄ�າງໃຫ>ເຈືອ
ຈາງ ແລະປ;ອຍອອກຕາມທ�່ລະບາຍ ລົງສູ;ແມ;ນ�້າຂອງ ແລະຂ້ີຕົມ
ດ່ັງກ�າວຈະບ�່ຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ 
 
 

1.4 ການປົນເປ້ືອນດິນ - - - - ການກ�່ສ�າງ /ການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນ ວ�າບ�່ມີການປົນເປ້ືນຕ�່
ດິນ. 

1.5 ສຽງແລະການສ່ັນ
ສະເທືອນ  
 

C - C - ໄລຍະການກ!່ສ,າງ:  ຄາດຄະເນວ�າຈະມີ ສຽງແລະການສ່ັນ
ສະເທືອນ ທ່ີ ເກິດຈາກບັນດາກິດຈະການການກ�່ສ�າງ. ຜົນກະທົບ
ດ່ັງກ�າວແມ;ນຈະສາມາດຫLດລົງໄດ>ດ�ວຍການຕິດຕ້ັງກ�າແພງກັ້ນສຽງ 
ຕາມດ�ານທ່ີຕິດກັບບ�ານປະຊາຊົນ ແລະໂຮງຮຽນບ�ລິເວນໄກ>
ສະຖານທ່ີກ�່ສ�າງ   
 
ໄລຍະການດ!າເນີນການຜະລິດ: ບ�່ມີຜົນກະທົບຈາກສຽງແລະ
ການສ່ັນສະເທືອນ. 

1.6 ການຍຸບຕົວຂອງພ້ືນ
ດິນ 

- - - - ການກ!່ສ,າງ /ການດ!າເນີນງານ: ບ�່ມີກິດຈະກ�າຫຍັງທ່ີກ�່ໃຫ>
ເກິດການຍຸບຕົວຂອງພ້ືນດິນ. 

1.7 ກິ່ນເໝັນ - C - C ໄລຍະການກ!່ສ,າງ : ບ�່ມີກິດຈະກ�າຫຍັງທ່ີຈະກ�່ໃຫ>ເກິດມີກິ່ນເ
ໝັນເນ່ົາ.  
 
ໄລຍະການດ!າເນີນການຜະລິດ:  ກິ່ນເໝັນອາດເກິດຂ້ຶນຍ�ອນ
ການຜິດພາດໃນການນ�າໃຊ> ຄໍຼໄຣດ� ທ່ີເປັນທາດແຫຼວ ທ່ີເປັນອາຍ, 
ຈະມີການຫີຼກລ�ຽງຜົນກະທົບໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າທ່ີ
ຖືກຕ�ອງ ຂອງການນ�າໃຊ>ສານດ່ັງກ�າວ 

1.8 ການຕົກຕະກອນ - - - - ການກ�່ສ�າງ /ການດ�າເນີນງານ: ບ�່ມີກິດຈະກ�າຫຍັງທ່ີຈະກ�່ໃຫ>ເກິດ
ມີຜົນກະທົບຕ�່ຕະກອນນອນພ້ືນ.   

2. ສ່ິງແວດລ�ອມທ�າມະຊາດ 
2.1 ເຂດອະນຸລັກ  - - - - ບ�່ມີເຂດອະນຸລັກໃນພ້ືນທ່ີໂຄງການ.  
2.2 ພືດ, ສັດ ແລະ 

ຊີວະນາໆພັນ  
- - - - ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີ ຜົນກະທົບຕ�່ ພືດ, ສັດ ແລະຊີວະນາໆພັນເພາະ

ໂຄງການຈະກ�່ສ�າງໃນເຂດພ້ືນທ່ີເກົ່າ(ທ�່ສູບນ�້າແລະ ອ�າງບ�າບັດນ�້າ) 
ຫືຼ ເຂດຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.  

2.3 ເງື່ອນໄຂທາງດ�ານ
ອຸທົກະສາດ  

- - - - ການກ�່ສ�າງ /ການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນວ�າ ບ�່ມີກິດຈະກ�າໃດທ່ີ
ຈະສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບຕ�່ເງື່ອນໄຂທາງດ�ານອຸທົກະສາດ. 

2.4 ຄຸນລັກສະນະທາງ
ດ�ານພູມສັນຖານ 
ແລະ ພູມິສາດ  

- - - - ການກ�່ສ�າງ /ການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນວ�າ ບ�່ມີກິດຈະກ�າໃດທ່ີ
ຈະສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບຕ�່ ຄຸນລັກສະນະທາງດ�ານພູມສັນຖານ 
ແລະ ພູມິສາດ  

3. ສ່ິງແວດລ�ອມສັງຄົມ 
3.1 ການຍົກຍ�າຍໂດຍບ�່

ສະໝັກໃຈ 
C - C - ໄລຍະການກ!່ສ,າງ : ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີການຍົກຍ�າຍທ່ີເກິດຈາກ

ການກ�່ສ�າງໂຄງການ ເພາະພ້ືນທ່ີການກ�່ສ�າງທັງໝົດແມ;ນດ�າເນີນ
ການໃນພ້ືນທ່ີຂອງລັດ. ເຖີງຢ;າງໃດກ�່ຕາມ, ແຕ;ກ�່ຈະມີການປິດກັ້ນ
ທາງສັນຈອນຊ່ົວຄາວ ຈາກການວາງທ�່ນ�້າຫັຼກ ແລະທ�່ແຈກຢາຍ 
ໄລຍະການດ!າເນີນການຜະລິດ: ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີກິດຈະກ�າ
ຫຍັງທ່ີຈະກ�່ໃຫ>ເກິດ ການຍົກຍ�າຍໂດຍບ�່ສະໝັກໃຈ. 
 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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3.2 ຜູ>ທຸກຍາກ 
(ຄອບຄົວທຸກຍາກ, 
ແມ;ຍິງເປັນຫົວໜ�າ
ຄອບຄົວ ເປັນຕ້ົນ) 

- - - - ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີຜົນກະທົບທາງກົງຕ�່ ຜູ>ທຸກຍາກທ່ີຢູ;ໃກ>ເຂດ
ໂຄງການ. 

3.3 ຊົນເຜ່ົາ - - - - ຄາດຄະເນວ�າ ບ�່ມີຜົນກະທົບຕ�່ຄົນຊົນເຜ່ົາທ່ີອາໃສຢູ;ໃກ> ເຂດກ�່ສ�າງ 
3.4 ເສດຖະກິດ, ການ

ຈ�າງງານ, ຊີວິດການ
ເປັນຢູ;ຂອງຄົນ
ທ�ອງຖ່ິນ 

C+ A+ C+ A+ ໄລຍະການກ!່ສ,າງ: ມີຜົນກະທົບທາງບວກ ເຊ່ັນ ການສ�າງວຽກ
ເຮັດງານທ�າແກ;ຄົນທ�ອງຖ່ິນ.  
ໄລຍະການດ!າເນີນການຜະລິດ: ການເພ່ີມການສະໜອງນํ້າ
ຈະປະກອບສ�ວນເຮັດໃຫ>ປະຊາຊົນທ່ີອາໃສຢູ;ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນມີຊີວິດການເປັນຢູ;ດີຂ້ຶນ.   
 

3.5 ການນ�າໃຊ>ທ່ີດິນ 
ແລະ ການໃຊ>
ປະໂຫຍດແຫ່ຼງ
ຊັບພະຍາກອນຂອງ
ຄົນທ�ອງຖ່ິນ. 

- - - - ຜົນກະທົບອັນສ�າຄັນພ້ົນເດ່ັນໃດໜ່ຶງ ຕ�່ການນ�າໃຊ>ທ່ີດິນຫືຼການ
ປ;ຽນແປງແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ ທ່ີຖືກຄາດຄະເນ ຕ້ັງແຕ;ໂຄງການ
ເລ້ີມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ທັງໃນເຂດກ�່ສ�າງສ່ິງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ
ຕ�າງໆ (ທ�່ສູບນ�້າເຂ້ົາອ�າງ ແລະ ໂຮງງານບ�າບັດນ�້າ) ຫືຼ ການເຮັດ
ວຽກລຸ;ມຫົນທາງສາທາລະນະ. 

3.6 ການນ�າໃຊ>ນ�້າ ແລະ 
ສິດການນ�າໃຊ>ນ�້າ 
ໂດຍທ່ົວໄປ 

U - C - ໄລຍະການກ!່ສ,າງ: 
ການນ�າໃຊ>ນ�້າ: ບ�່ມີກິດກ�າໃດໆຕາມແມ;ນ�້າ ໄກ>ກັບສະຖານທ່ີກ�່ສ�າງ
ຈຸດດູດນ�້າ, ແຕ;ກ�່ບ�່ປັດສະຈາກລົບກວນການຫາປາ (ບ�່ໄດ>ຫາເປັນ
ອາຊີບ) ຂອງປະຊາຊົນໃນພ້ືນທ່ີ, ແຕ;ຜົນກະທົບດ່ິງກ�າວຈະມີພຽງ
ເລັກນ�ອຍເທ່ົານ້ັນ. 
ສິດການນ!າໃຊ3ນ!້າ: ແມ;ນຈະໄດ>ຮັບນັງສືອະນຸຍາດໃຫ>ມີການ
ດຸດນ�້າຈາກແມ;ນ�້າຂອງ ເພ່ືອມາຜະລິດນ�້າປະປາຈາກກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ 
 

3.7 ໂຄງລ�າງພ້ືນຖານ 
ແລະ ການບ�ລິການ
ທາງສັງຄົມທ່ີມີຢູ; 

C A+ B A+ ໄລຍະການກ!່ສ,າງ : ຍ�ອນບັນດາກິດຈະກ�າ ການກ�່ສ�າງ, ວົງຈອນ
ການຈ�ລະຈອນຈະຖືກລົບກວນຊ່ົວຄາວ. ໃນກ�ລະນີມີການວາງ
ທ�່ນ�້າຫັຼກ ແລະທ�່ແຈກຢາຍ ຕາມຖະໜົນ, ເມ່ືອພ້ືນທ່ີບ�່ພຽງພ�່ກັບ
ການເກັບມ�ຽນ ວັດສະດຸ ຫືຼ ກອງດິນຈາກການຂຸດ ກ�່ຈະມີການ
ກີດຂວາງການຈະລາຈອນຊ່ົວຄາມປະມານ 4 ເຖິງ 6 ມ້ື 
ໄລຍະການດ!າເນີນງານ: ການສະໜອງນ�້າຈະເພ່ີມຂ້ຶນ ພາຍຫັຼງ
ການຂະຫຍາຍ ການຄວາມສາມາດຂອງການສະໜອງນ�້າ.  
 

3.8 ອົງກອນທາງສັງຄົມ 
ແລະ ການຕັດສິນ
ໃຈຂອງຄົນ
ທ�ອງຖ່ິນ. 

- - - - ໂຄງການມີຈຸດປະສົງ ໃນການຂະຫຍາຍການບ�ລິການນ�້າປະປາ
ໂດຍການຂະຫຍາຍສ່ິງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຂະຫຍາຍ 
ການວາງທ�່ສ່ົງນ�້າໃຕ>ຫົນທາງສາທາລະນະ. ໂດຍສະເພາະ ຜົນ
ກະທົບທາງລົບຕ�່ອົງກອນທາງສັງຄົມໄດ>ຖືກຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີ.  

3.9 ການບ�່ກະຈາຍຜົນ
ປະໂຫຍດ ແລະ
ການພັງທະລາຍ   

- - - - ໂຄງການມີຈຸດປະສົງ ໃນການຂະຫຍາຍການບ�ລິການນ�້າປະປາ
ໂດຍການຂະຫຍາຍສ່ິງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຂະຫຍາຍ 
ການວາງທ�່ສ່ົງນ�້າໃຕ>ຫົນທາງສາທາລະນະ. ໂດຍສະເພາະ ຜົນ
ກະທົບທາງລົບຕ�່ການບ�່ກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດ ແລະການພັງ
ທະລາຍ  ໄດ>ຖືກຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີ. 

3.10 ຂ�້ຂັດແຍ;ງກັບຊຸມ
ຊົນທ�ອງຖ່ິນ 

- - - - ໂຄງການມີຈຸດປະສົງ ໃນການຂະຫຍາຍການບ�ລິການນ�້າປະປາ
ໂດຍການຂະຫຍາຍສ່ິງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຂະຫຍາຍ 
ການວາງທ�່ສ່ົງນ�້າໃຕ>ຫົນທາງສາທາລະນະ. ໂດຍສະເພາະ ຜົນ
ກະທົບທາງລົບຕ�່ການຂັດແຍ;ງກັບຊຸມຊົນໄດ>ຖືກຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີ. 

3.11 ມ�ລະດົກ
ວັດທະນະທ�າ 

- - - - ບ�່ມີມ�ລະດົກວັດທະນະທ�າໃນເຂດໂຄງການ 

3.12 ທິວທັດ - - - - ໂຄງການມີຈຸດປະສົງ ໃນການຂະຫຍາຍການບ�ລິການນ�້າປະປາ
ໂດຍການຂະຫຍາຍສ່ິງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຂະຫຍາຍ 
ການວາງທ�່ສ່ົງນ�້າໃຕ>ຫົນທາງສາທາລະນະ. ໂດຍສະເພາະ ຜົນ
ກະທົບທາງລົບຕ�່ທິວທັດໄດ>ຖືກຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີ. 

3.13 ບົດບາດຍິງຊາຍ  - - - - ໂຄງການມີຈຸດປະສົງ ໃນການຂະຫຍາຍການບ�ລິການນ�້າປະປາ



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    

43 | P a g e  
 

ໂດຍການຂະຫຍາຍສ່ິງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຂະຫຍາຍ 
ການວາງທ�່ສ່ົງນ�້າໃຕ>ຫົນທາງສາທາລະນະ. ໂດຍສະເພາະ ຜົນ
ກະທົບທາງລົບທາງດ�ານບົດບາດຍິງຊາຍ ໄດ>ຖືກຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີ. 

3.14 ສິດທິເດັກ  - -  - ໂຄງການມີຈຸດປະສົງ ໃນການຂະຫຍາຍການບ�ລິການນ�້າປະປາ
ໂດຍການຂະຫຍາຍສ່ິງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຂະຫຍາຍ 
ການວາງທ�່ສ່ົງນ�້າໃຕ>ຫົນທາງສາທາລະນະ. ໂດຍສະເພາະ ຜົນ
ກະທົບທາງລົບຕ�່ສິດທິເດັກໄດ>ຖືກຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີ. 

3.15 ພະຍາດຕິດຕ�່ ເຊ່ັນ 
HIV/ເອດສ� 

C - C - ໄລຍະການກ�່ສ�າງ : ການເຂ້ົາມາຢູ; ຂອງພະນັກງານກ�າມະກອນໃນ
ເຂດການກ�່ສ�າງຈະເພ່ີມທ�າສ�ຽງດ�ານພະຍາດຕິດຕ�່ ກັບຊຸມຊົນ
ທ�ອງຖ່ິນ. 
ໄລຍະການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີທ�າສ�ຽງ ຂອງການເພ່ີມ
ຂ້ຶນຂອງ ພະຍາດຍາດຕິດຕ�່. 

3.16 ສ່ິງແວດລ�ອມຂອງ
ການເຮັດວຽກ 
(ລວມທັງ ຄວາມ
ປອດໄພຂອງການ
ເຮັດວຽກ) 

C - C - ໄລຍະການກ�່ສ�າງ: ການຄຸ>ມຄອງສ່ິງແວດລ�ອມຂອງການເຮັດວຽກ 
ທ່ີບ�່ເໝາະສົມຈະເພ່ີມຄວາມສ�ຽງຂອງອຸບັດເຫດ ແລະ ພະຍາດ.  
ໄລຍະການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີທ�າສ�ຽງທາງດ�ານ 
ສ່ິງແວດລ�ອມຂອງການເຮັດວຽກເພ່ີມ. 

4.ອ່ືນໆ 
4.1 ອຸບັດເຫດ C - C - ໄລຍະການກ�່ສ�າງ : ບັນດາກິດຈະກ�າການກ�່ສ�າງ ຕິດຕ້ັງທ�່ນ�້າປະປາ

ຢູ;ຫົນທາງສາທາລະນະຈະເພ່ີມຄວາມສ�ຽງຂອງການເກິດອຸບັດເຫດ 
ຕ�່ຊຸມຊົນທ�ອງຖ່ິນ. ຕ�່ກັບບັນຫາດ່ັງກ�າວ ກ�່ຈະມີການຕິດຕ້ັງສ່ິງ
ກີດຂວາງອ�ອມຮອບສະຖານທ່ີກ�່ສ�າງເພ່ືອຈະຫີຼກລ�ຽງການເກີດ
ອຸບັດຕິເຫດ. 
ໄລຍະການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີກິດຈະກ�າໃດໜ່ຶງທ່ີເພ່ີມ
ຄວາມສ�ຽງຂອງການເກິດອຸບັດເຫດ.   
 

4.2 ພາວະໂລກຮ�ອນ - - - - ການກ�່ສ�າງ /ການດ�າເນີນງານ: ຄາດຄະເນວ�າບ�່ມີກິດຈະກ�າທ່ີຈະກ�່
ໃຫ>ເກິດຜົນກະທົບທາງລົບຕ�່ພາວະໂລກຮ�ອນ. 

ການຈັດລະດັບ:  
A: ຄາດຄະເນວ�າມີຜົນກະທບົຮ�າຍແຮງ,  B: ຄາດຄະເນວ�າອາດມີບາງຜົນກະທບົ, C: ຄາດຄະເນວ�າມີຜົນກະທົບເລກັນ�ອຍ, + : ຄາດຄະເນວ�າມີຜົນກະທບົທາງບວກ, U: ຜົນ
ກະທບົຢູ;ນອກການຄາດຄະເນ ແລະຈ�າເປນັຕ�ອງມີການກວດສອບ, ຜົນກະທບົອາດຈະແຈ>ງຂຶ້ນໃນລະຫວ�າງຂະບວນການສຶກສາ, -: ບ�່ມີຜົນກະທົບ  

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ທີມງານ JICA  

 

5555....3333....2222.... ສິດໃນການນ!າໃຊ3ນ!້າ 

ຍັງບ�່ມີລະບຽບການທີ່ລະບຸຈະແຈ>ງ ກ�ຽວກັບສິດການນ�າໃຊ>ນ�້າຈາກແມ;ນ�້າຂອງ ສ�າລັບໂຄງການຜະລິດນ�້າປະປາ, 
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສ່ົງ ໂດຍຜ�ານເຈ້ົາຄອງນະຄອນ ຈະເປັນຕົວແທນໃນການຮ�ອງຂ�ເຖິງ ກະຊວງ 
ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ ເພ່ືອອະນຸຍາດ  ໃນການນ�າໃຊ>ນ�້າຈາກແມ;ນ�້າຂອງ2 
 

5555....3333....3333.... ການດ!າເນີນກິດຈະກ!າຕ&າງໆໃນບ!ລິເວນໄກ3ຄຽງ ຂອງເປ້ົາໝາຍກ!່ສ,າງຈຸດດູດນ!າ້ 

ເພ່ືອປະເມີນຜົນກະທົບກ�ຽວກັບສ່ິງແວດລ�ອມ ຈາກໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະຈາກກິດຈະກ�າການກ�ສ່�າງຈຸດດຸດນ�້າໃ
ໝ�ນ້ັນ (ຈຸດດູດນ�້າທີ່ນ�າສະເໜີ) ທີ່ນອນຢູ;ໃນພ້ືນທີ່ເກົ່າ, ການລົງສ�າພາດປະຊາຊົນໃນພ້ືນທີ່ກ�່ໄດ>ມກີານຈັດຕ້ັງ. ຈຸດ
ທີ່ນ�າສະເໜີກ�່ສ�າງຈຸດດູດນ�້າໃໝ;ນ້ັນແມ;ນນອນຢູ;ໃນຂອບເຂດຂອງສອງບ�ານ ຄື ບ�ານໄຊສະຖານ(ເໜືອນ�້າ) ແລະ
ບ�ານໂພນສະຫວ�າງ (ໃຕ>ນ�້າ) ແລະແຜນທີ່ ທີ່ຕ້ັງແມ;ນສະແດງໃນຮູບຂ�າງລຸ;ມນ້ີ: 
 

                                            
2 ອີງໃສ;ກອງປະຊຸມຮັບຟັງຢູ; ພຍທຂ (ສິງຫາ 2014) 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ຮູບ 15:  ແຜນທ່ີ ທ່ີຕັ້ງຈຸດສູບນ!້າໃໝ6 ໃນພື້ນທ່ີດິນຂອງໂຮງງານ ຈິນາຍໂມ3 

ການນ�າໃຊ>ທີ່ດິນໃນບ�ລິເວນຈຸດທີ່ນ�າສະເໜີເປັນຈຸດສູບນ�້າ: ມີເຮືອນໃຫ>ເຊ່ົາ ທີ່ມີຊາວຕ�າງຊາດອາໃສຢູ; ທີ່ຕິດກັບ
ພ້ືນທີ່ຈຸດສູບນ�້າເກົ່າ ທາງທິດເໜືອ. ສ�ວນທາງທິດໃຕ> ແມ;ນ ມີປະມານຄວາມຍາວປະມານ 300 ຫາ 400 ມ 
ແມ;ນດິນຂອງກະຊວງປ>ອງກັນຄວາມສະຫງUບ. ແລະມີທ�າເຮືອ ທີ່ໂຮງງານປະສົມເບຕົງໄດ>ເຊ່ົາໄວ>ເພ່ືອເປັນບ�ອນ
ຂົນແຮ; ຊາຍທີ່ຂຸດຄ້ົນຈາກເມືອງ ສັງທອງ ມາແຈກຈ�າຍໃນຕົວເມືອງ ວຽງຈັນ, ນອກນ້ີຍັງມີເຮືອນໜ່ຶງຫຼັງທາງ
ໃຕ>ນ�້າ ທີ່ນ�າໃຊ>ເປັນຫ�ພັກພະນັກງານຂອງກະຊວງປ>ອງກັນປະເທດ. ສ�ວນດ�ານກົງກັນຂ�າມກັບຈຸດທີ່ສະເໜີເປັນ
ຈຸດສູບນ�້ານ້ັນ ແມ;ນໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ ຈິນາຍໂມ>. 
ກິດຈະກ�າທາງນ�້າໃນບ�ລິເວນຈຸດສູບນ�້າ 
- ນ�້າດ່ືມ,ນ�້າໃຊ>ໃນຄົວເຮືອນ 
ທຸກໆ ຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ນອນຢູ;ໃນສອງບ�ານທີ່ກ�າວມານ້ັນ ແມ;ນໄດ>ເຂ້ົາເຖິງການຊົມໃຊ>ລະບົບນ�້າປະປາ, 
ເພາະສະນ້ັນບ�່ມີຄອບຄົວໃດທີ່ນ�້າໃຊ>ນ�້າຈາກນ�້າຂອງໂດຍກົງໃນການອຸປະໂພກ ແລະບ�ລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ 
- ການເຮັດສວນແຄມນ�້າ 
ການເຮັດສວນແຄມແມ;ນ�້າໃນບ�ລິເວນຈຸດສູບນ�້າແມ;ນໄດ>ມີປະກາດຫວງຫ�າມຢ;າງເປັນທາງການ. ສະນ້ັນແມ;ນ
ສາມາດຢືນຢັນໄດ>ວ�າແມ;ນບ�່ມີການເຮັດສວນໃນບ�ລິເວນຈຸດສູບນ�້າ 
- ການປະມົງ 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
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ສາມາດຢືນຢັນໄດ>ວ�າມີປະມານ 8 ຄອບຄົວ ໃນບ�ານໄຊສະຖານທີ່ເຮັດການປະມົງ ເປັນອາຊີບເສີມ ເພ່ືອບ�ລິໂພກ
ໃນຄອບຄົວ, ສ�ວນໃນບ�ານໂພນສະຫ�ວາງນ້ັນ ແມ;ນບ�່ມີຄອບຄົວທີ່ທ�າການຫາປາໃນແມ;ນ�້າຂອງ 
 

5555....3333....4444.... ແລວທ!່ສ່ົງນ!້າສະອາດ ແລະ ທ!ແ່ຈກນ!້າ 

ການສ�າຫຼວດແລວທ�່ສ່ົງແລະ ທ�ແ່ຈກນ�້າໄດ>ເຮັດໃນເດືອນ ຕຸລາແລະເດືອນພະຈິກ, 2014 ເພ່ືອສ�າຫຼວດທ�າຄວາມ
ເຂ້ົາໃຈບັນດາຄຸນລັກສະນະຂອງການນ�າໃຊ>ທີດິ່ນຕາມແລວທ�ສ່ົ່ງນ�້າ.   

ທ�່ສ່ົງນ�້າສະອາດ, ມຄີວາມຍາວທັງໝົດ ປະມານ 6,000 ແມັດ, ໃນນ້ັນ ກວມເອົາທາງປູຢາງປະມານ 85% ແລະ 
ທາງແດງປະມານ  15%. ແລວທ�່ສ່ົງນ�້າ ສະອາດໄດ>ສະແດງໄວ>ໃນຮູບ xxx ຂ�າງລຸ;ມ  

 

ຮູບ 16: ແລວທ!່ສົ່ງນ!້າສະອາດ  

 

ສ�ວນ ແລວທ�ແ່ຈກ, ລວງຍາວລວມທັງໝົດມີປະມານ 150 ກມ. ເມືອງຈັນທະບຸລີ ແມ;ນເມືອງໃຈກາງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
, ແລວທ�່ແຈກນ�້າຂອງໂຄງການ ແມ;ນນອນ ຢູ;ໃນເສ້ັນທາງປູຢາງ 100%.   ສ�ວນເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, 59% ຂອງແລວທ�ແ່ຈກ 
ແມ;ນ ຈະຢູ;ໃນເຂດ ທາງປູຢາງ,ສ�ວນອີກ 34% ແລະ  7% ແມ;ນນອນໃນເສ້ັນທາງດິນແດງ ແລະໃນເສ້ັນທາງກ�າລັງປູເບຕົງ ຕາມ
ລ�າດັບ. ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ຫຼາຍກວ�າ 50% ຂອງ  ທ�່ແຈກນ�້າຂອງໂຄງການນອນຢູ;ໃນເສ້ັນທາງທີຍັ່ງບ�່
ທັນໄດ>ປູຢາງ, ແຕ;ເຖີງຢ;າງໃດກ�່ຕາມ ສ�ວນໜ່ຶງແມ;ນນອນໃນເຂດທີ່ກ�າລັງມກີານກ�່ສ�າງເສ້ັນທາງເບຕົງ. ຕາຕະລາງ xxx ຂ�າງລຸ;ມ 
ໄດ>ສັງລວມ ປະເພດທາງ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງທ�່ແຈກນ�້າ ທີຈ່ະໄປຜ�ານໃນແຕ;ລະເມືອງ. ຮູບ xx, ຮູບ xx ແລະ ຮູບ xx ສະ
ແດງປະເພດ ແລະ ການນ�າໃຊ>ທີ່ດິນ ຕາມເສ້ັນທາງປູຢາງ, ທາງກ�າລັງປູເບຕົງ ແລະ ທາງດິນແດງຕາມລ�າດັບ. ຮູບ xxx ສະແດງ
ແລວທ�່ ແຈກນອງໂຄງການ  



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
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ຕາຕະລາງ 30:  ລວງຍາວຂອງທ!່ແຈກ ຕາມປະເພດຫົນທາງ  

ເມືອງ ຄວາມຍາວລວມຂອງທ�່
ແຈກ (ແມັດ) 

ທາງປູຢາງ/ເບຕົງ 
(%) 

ທາງດິນແດງ (%) ທາງກ�າລັງປູຢາງ/ເບ
ຕົງ Road (%) 

ຈັນທະບຸລ ີ 6,100 100 0 0 
ໄຊເສດຖາ 60,000 21 59 20 
ສີສັດຕະນາກ 3,7000 59 34 7 
ຫາດຊາຍຟອງ 45,000 34 28 38 
 

                
ຮູບ 17: ເສັ້ນທາງປູຢາງ    ຮູບ 18:  ເສັ້ນທາງກ!າລັງປູເບຕົງ   

 

 
ຮູບ 19:   ທາງດິນແດງ     
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ຮູບ 20:  ສະແດງແລວທ!່ ແຈກຂອງໂຄງການ  
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5555....3333....5555.... ການຍົກຍ,າຍຈັດສັນ, ການຍຶດຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການຊົດເຊີຍ 

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ;ນແນ;ໃສ;ທີ່ດິນຂອງລັດ, ສະນ້ັນ ຈະບ�່ໄດ>ມີການຍົກຍ�າຍ, ການຍຶດຄອງ, ແລະການຊົດ

ເຊີຍ ພາຍໃນໂຄງການ, ຈຸດໂປ>ມນ�້າ ແລະຈຸດຂະຫຍາຍອ�າງບ�າບັດນ�້າ ຫຼືຜະລິດນ�້າປະປາ ທີ່ນ�າສະເໜີນ້ັນ ແມ;ນຍັງ

ນອນຢູ;ໃນພ້ືນທີ່ຂອງໂຮງງານນ�້ປະປາຈິນາຍໂມ> ເດີມ, ພ�ອມດຽວກັນນ້ັນ ອ�າງນ�້າສູງ ທີ່ຈະມກີານກ�່ສ�າງເພ້ີມຕ່ືມ 

ແມ;ນນອນໃນພ້ືນທີ່ຂອບເຂດອ�າງນ�້າສູງສາລາຄ�າ.  ນອກຈາກນ້ີ ການຕິດຕ້ັງທ�່ນ�້າ ຊະນິດຕ�າງໆ (ທ�ສ່ົ່ງນ�້າດິບຫຼັກ, 

ທ�່ສ່ົງນ�້າປະປາຫຼັກ, ທ�່ແຈກຢາຍນ�້າ) ແມ;ນຈະຕິດຕ້ັງຕາມພ້ືນທີ່ທາງສາທາລະນະ. 

ໃນກ�ລະນີຕິດຕ້ັງທ�່ສ່ົງນ�່້າ ແມ;ນຈະໄດ>ປະຕິບັດ ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະເງ່ືອນໄຂດ່ັງນ້ີ: 

- ການຕິດຕ້ັງທ�່ນ�້າຊະນິດຕ�າງໆ ແມ;ນຫຼິກລ�ຽງການເຮັດຜິດລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະການທ�າລາຍ

ຊັບສິນ (ເສົາໄຟຟຟ>າ, ເສົາສັນຍານໂທລະສັບ ແລະ ອ່ືນໆ), ພ້ືນທີກ່�່ສ�າງແມ;ນນອນໃນຖະນົນ

ສາທາລະນະ 

- ຫຼັງຈາກສ�າເລັດການກ�່ສ�າງແລ>ວ, ພ້ືນທີ່ທີ່ມກີານຂຸດ ຫຼືມ�າງເພຕ�າງໆ ຈະຕ�ອງບູລະນະໃຫ>ຢູ;ໃນສະພາບ

ເດີມ ເສ້ັນທາງການວາງທ�່ ຈະມກີານ ຕັດສິນໃຈຄ້ັງສຸດທ�າຍ ຕາມກອງປະຂຸມຜູ>ມີສ�ວນຮ�ວມໃນຄະນະ

ກ�າມະການໄກ;ເກຍພ້ືນທີ ທີ່ໄດ>ມກີານສ�າງຕ້ັງຂ້ືນໃນໄລຍະການອອກແບບລາຍລະອຽດ 
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VIVIVIVI.... ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເປິດເຜີຍຕ!່ສາທາລະນະ 

6.1. ການປຶກສາຫາລ ື

ໃນຂະບວນການ ປຶກສາຫາລື ຢ;າງເປັນທາງການ ຫຼືບ�່ເປັນທາງການ ນ�າຜູ>ມີສ�ວນຮ�ວມກັບໂຄງການ ໂດຍສະເພາະກັບຝ;າຍ

ລັດຖະບານສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນ ແລະຊຸມຊົນທີ່ຢູ;ໃນພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ ຂອງການ ເຮັດບົດ ບສຕສ, 
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ�່ເພື່ອໃຫ>ຂ�້ມູນ ຂ�າວສານ ກ�ຽວກັບໂຄງການ ແລະ

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ລວມທງັ ແຜນຜັງ, ວິທີການກ�ສ່�າງ ແລະໄລຍະເວລາດ�າເນນີການຄວາມ, ພ�ອມກັນນີ້ 
ຍັງໃຫ>ຮັບຮຸ>ເຖິງຜນົກະທົບຂອງໂຄງການຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມ ສງັຄມົ ໃນໄລຍະດ�າເນີນການກ�່ສ�າງ ແລະການ

ຜະລດິ. ແລະຜນົຂອງການຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບສິ່ງແວດລ�ອມສັງຄົມ ໃນພືນ້ທີ່ໂຄງການ 
ແລະ ຄວາມເປັນຫ�ວງກ�ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແມ;ນໄດ>ສະຫLບໄວ>ດັ່ງນ້ີ 
ການປຶກສາຫາລືກັບຜູ>ມີສ�ວນຮ�ວມ ມີ: 
- ການປຶກສາຫາລືກັບຢ;າງເປັນທາງການກັບໜ�ວຍງານຂອງລັດຂ້ັນສູນກາງ ແລະອົງການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນ 
- ການສ�າພາບ ແລະປຶກສາຫາລືກັບນາຍບ�ານ ພາຍໃນພ້ືນທີ່ໂຄງການ 
- ການລົງສ�າຫຼວດ ແລະສ�າພາດຫົວໜ�າຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນໃນພ້ືນທີ່ ກ�ຽວກັບຕອນດິນ ແລະຊັບສິນຕ�າງໆ 

ທີ່ຈະໄດ>ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 
- ຜົນຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜູ>ມີສ�ວນຮ�ວມສະຫLບໃວ>ໃນຕາຕະລາງລຸ;ມນ້ີ: 

ຕາຕະລາງ 31: ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືຜູ3ມີສ&ວນຮ&ວມກັບໂຄງການ 

ປະເພດ ຜູ>ທີມີສ�ວນຮ�ວມ  ຫົວຂ�້ຫັຼກ  ໝາຍເຫດ  
ການປະຊຸມຢ;າງເປັນ
ທາງການກັບໜ�ວຍງານ
ບ�ລິຫານ  
 
 

ກອງປະເມີນຜົນກະທົບ ສ່ິງແວດລ�ອມ 
ສັງຄົມ, ກະຊວງ 
ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ
ສ່ິງແວດລ�ອມ 
 
 

- ເງື່ອນໄຂຄວາມຕ�ອງການເຮັດ
ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ
ສ່ິງແວດລ�ອມ ສ�າລັບ
ໂຄງການ 

  
 

- ລັກສະນະໂຄງການແມ;ນຕ�ອງການເຮັດ
ບົດ ບສຕສ 

- ບສຕສ ຈະຕ�ອງນ�າສ່ົງໃຫ>ພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ
ສ່ິງແວດລ�ອມ ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູ>
ກວດກາ ທົບທວນ ແລະອອກ
ໃບຢ້ັງຢືນສ່ິແວດລ�ອມ 

ກົມນ�້າ ກະຊວງ 
ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ
ສ່ິງແວດລ�ອມ 
 
 

- ຄວາມຕ�ອງການທາງດ�ານນິຕິ
ກ�າ ກ�ຽວກັບການນ�າໃຊ>ນ�້າ
ຈາກແມ;ນ�້າຂອງເພ່ືອມາ
ຜະລິດນ�້າປະປາ 
 

 

- ຍັງບ�່ມີຂ້ັນຕອນຢ;າງເປັນທາງການທ່ີໄດ>
ກ�ານົດໄວ>ໃນກົດໝາຍ 

- ໃນທາງປະຕິບັດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ ຕ�ງໄດກະກຽມໜັງສືຮ�ອງຂ� ເພ່ືອ 
ຂ�ອະນຸຍາດໃນການນ�າໃຊ>ນ�້າຈາກ 
ພຊສ 

  
ພະແນກນ�້າປະປາ, ກົມເຄຫາ ຜັງເມືອງ, 
ກະຊວງ ໂຍທາທິການແລະຂົນສ່ົງ  
 

- ຄວາມຕ�ອງການໃນການເຮັດ
ບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງ
ດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ຂອງ
ໂຄງການ 

- ການນ�າໃຊ>ນ�້າ ຈາກແມ;ນ�້າ 
ຂອງ 

- ລັກສະນະໂຄງການແມ;ນຕ�ອງການເຮັດ
ບົດ ບສຕສ 

- ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການນ�າໃຊ>ນ�້າ ແມ;ນຈະ
ຕ�ອງໄດ>ຮັບຈາກ ກຊທສ 
  

 
ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະຂົນສ່ົງ 
ນະຄອນຫຼວງ 
 
 

- ນະໂຍບາຍຕ�າງໆ ກ�ຽວກັບ
ການຕິດຕ້ັງທ�່ນ�້າປະປາ 

- ການນ�າໃຊ>ນ�້າຈາກ ແມ;ນ�້າ
ຂອງ 
 

- ຈັດຕ້ັງຄະນະກ�າມະການໄກ;ເກ;ຍພ້ືນທີ  
ເພ່ືອໃຫ>ຄ�າເຫັນໃນຂ້ັນຕອນສຸດທ�າຍ
ຂອງແລວວາງທ�່ນ�້າປະປາ 

- ໃນທາງປະຕິບັດ, ພະແນກ ຍທຂ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕ�ອງໄດ>
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, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    

50 | P a g e  
 

  ກະກຽມໜັງສືຮ�ອງຂ� ເພ່ືອ 
ຂ�ອະນຸຍາດນ�າໃຊ>ນ�້າຈາກ ພຊທສ 

ພະແນກ ນ�້າປະປາ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ 
ພະແນກ ໂຍທາ ນະຄອນຫຼວງ 

- ປະເພດໂຄງການຜ�ານມາທ່ີ 
ໄດ>ມີການກວດກາທາງດ�ານ
ສ່ິງແວດລ�ອມ 

- ຍັງບ�່ໄດ>ການຢືນຢັນ 
 

 
ລັດວິສະຫພກິດ ນ�້າປະປາ ນະຄອນຫຼວງ 
 
 

ນະໂຍບາຍ ແນວທາງ ໃນການ
ຕິດຕ້ັງທ�່ນ�້າປະປາ 
 

- ຈັດຕ້ັງຄະນະກ�າມະການໄກ;ເກ;ຍ 
ໃຫ>ຄ�າາເຫັນໃນແລວທາງການວາງທ�່ນ�້າ
ຂ້ັນຕອນສຸດທ�າຍ 

ໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ ຈິນາຍໂມ>  
 

- ກ�ຽວກັບການກວດກາ ທາງ
ດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ທ່ີໂຮງງານ
ຜະລິດນ�້າປະປາຈິນາຍໂມ>ໃນ
ຄ້ັງຜ�ານມາ  

- ປະຕິບັດການກວດກາຕຸນນະພາບນ�້າ
ປະປາ ເປັນປະຈ�າ 

 
 

ການສ�າພາດ 
Interview 

ນາຍບ�ານ  (ບ�ານໃຊສະຖານ ແລະ ບ�ານ
ໂພນສະຫວ�າງ) 
 
 

ກິດຈະກ�າທາງນ�້າ ທ່ີຢູ;ພ້ືນທ່ີໄກ>
ຄຽງກັບເຮືອນຈັກດູດນ�້າ 
 

- ບ�່ໄດ>ມີການເຮັດປະມົງໃນລັກສະນະ
ເປັນອາຊີບໃນພ້ືນທ່ີໄກ>ເຮືອນຈັກ
ດູດນ�້າ 

- ຊະນິດຂອງປາ ທ່ີມີການພົບເຫັນໃນ
ບ�ລິເວນຂຸດດູດນ�້າ(ໃນບົດບັນທຶກກອງ
ປະຊຸມ ເອກະສານຕິດຂັດ) 

 

ບ�ານທ່ີຢູ;ໄກ>ຄຽງກັບເຮືອນຈັກດູດນ�້າຂອງ
ໂຮງງານຈິນາຍໂມ> 

ເປ້ົາໝາຍກອງປະຂຸມ 
 

ນາຍບ�ານ  (ບ�ານໄຊສະຖານ ແລະ ບ�ານ
ໂພນສະຫວ�າງ) 
ແລະປະຊາຊົນທ່ີຢູ;ໃກ> ເຮືອນຈັກສຸບນ�້າ 
 
 

ກອງປະຊຸມຜູ>ມີສ�ວນ
ຮ�ວມຂ້ັນບ�ານ ແລະ
ເມືອງ 

ນາຍບ�ານ (91 ບ�ານ) ນອນໃນ 4 ເມືອງ 
ທ່ີນອນຢູ;ໃນພ້ືນທ່ີໂຄງການ 
 
 

- ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ 
- ຜົນຂອງການເຮັດບົດ ບສຕສ 
-  

ລາຍລະອຽດເບ່ິງໃນບົດບັນທຶກກອງ
ປະຊຸມ ເອກະສານຄັດຕິດ 3 
 

ກອງປະຊຸມເພ່ືອຜ�ານ
ຮ�າງບົດ ບສຕສ  

ພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ໃນ 4 ເມືອງ ທ່ີ
ນອນຢູ;ໃນພ້ືນທ່ີໂຄງການ ແລະ 
ນະຄອນຫຼວງ   
 

- ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ 
- ຜົນຂອງການເຮັດບົດ ບສຕສ 
-  

ກອງປະຊຸມຈະຖືກຈັດຂ້ຶນໂດຍ 
DONRE, ພາຍໃນເດອນ ມັງກອນປີ 
2015 

ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ທີມງານໄຈກ�າ 
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VIIVIIVIIVII.... ແຜນການຄຸ3ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ,ອມ 

7.1. ຈຸດປະສົງເປ້ົາໝາຍ 

ແຜນການຄຸ>ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMMP) ຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ>ກະກຽມຂ້ຶນ 
ເປັນ ບົດໜ່ຶງໃນ ບົດລາຍງານ ການສຶກສາເບ້ືອງຕ້ົນກ�ຽວກັບຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ�ອມ ຊ່ຶງໄດ>ລະບຸໄວ>ໃນ ຄ�າແນ
ະນ�າຂອງກະຊວງ ກ�ຽວກັບ”ຂະບວນການ ສຶກສາເບ້ືອງຕ້ົນ ກ�ຽວກບັ ຜົນກະທົບຕ�ສ່ິ່ງແວດລ�ອມ ຈາກໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ�າງໆ (ສະບັບເລກທີ 8029/ກຊສ)” . ເປ້ົາໝາຍເພ່ືອການກ�ານົດ ຂອບເຂດ ແລະ ຂະ
ບວການຄຸ>ມຄອງ ສ່ິງແວດລ�ອມ ຂອງໂຄງການໃນທຸກໄລຍະໂຄງການ, ຄື ໄລຍະ ກ�ອນ - ການກ�່ສ�າງ, ໄລຍະກ�່ສ�າງ 
ແລະ ໄລຍະດ�າເນີນໂຄງການ.   
 
ໃນບົດ, ຕ�ອງລວມມມີາດຕະການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບທີ່ກ�ານົດຂ້ຶນໃນບົດ ບສຕສ, ຄວາມຖີ່ໃນການນ�າໃຊ>ບັນດາ
ມາດຕະການຕ�າງໆ, ຕົວແປຂອງການຕິດຕາມກວດກາສ�າຫຼັບ ບັນດາມາດຕະການຫLດຜ�ອນ, ຄວາມຖີ່ຂອງການ
ຕິດຕາມກວດກາ, ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການ, ງUບປະມານ ແລະ ກົນໄກການໄກ;
ເກຍບັນຫາ.     
ບົດ ESMMP ຕ�ອງໄດ>ຖືກແກ>ໄຂໃຫ>ເໝາະສົມ ເພ່ືອໃຫ>ສະທ�ອນບັນດາເງ່ືອນໄຂຕ�າງໆທີ່ກ�ານົດໃນ ໃບຢ້ັງຢືນສ່ິງ
ແວດລ�ອມ ແລະເອົາເຂ້ົາໃນບົດ ESMMPພາຍຫຼັງ ໄດ>ຮັບໃບຢ້ັງຢືນ ສ່ິງແວດລ�ອມ. 
ໃນໄລຍະການກ�່ສ�າງ, ໃນກ�ລະນີ ບົດ ESMMP ບ�່ມມີາດຕະການຕ�າງໆທີພ່ຽງພ�ໃນການຫLດຜ�ອນ ແລະແກ>ໄຂ 
ບັນດາ ຜົນກະທົບຕ�ສ່ິ່ງແວດລ�ອມ ທ�າມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ, ຫຼມືັນບ�່ສອດຄ�ອງກັບ ຕົວຈິງ ຫຼື ມັນບ�່ສາມາດ ເຮັດ
ສ�າເລັດຕາມຈຸດປະສົງເປ້ົາໝາຍ ທີ່ວາງໄວ ້,  ຕ�ອງ ແກ>ໄຂ ບົດ ESMMP ສ່ົງຄືນຫາ DONRE ເພ່ືອຂ�ອະນຸມັດໃ
ໝ�.   
 
ຫົກເດືອນກ�ອນເລ້ີມເຂ້ົາໄລຍະດ�າເນີນງານ, ເຈ້ົາຂອງໂຄງການຕ�ອງເຮັດປະເມີນ ປະສິດທິພາບຂອງ ESMMP ໃນ
ໄລຍະກ�່ສ�າງ. ຫຼັງຈາກນ້ັນ  ມັນຕ�ອງຖືກແກ>ໄຂໂດຍເອົາຜົນການປະເມີນ ແລະ ບັນດາຫຼັກຖານຕ�າງໆ ເຂ້ົາໃນການ
ພິຈາລະນາ.  ບົດ ESMMP ທີໄ່ດ>ຮັບການແກ>ໄຂແລ>ວຕ�ອງໄດ>ຖືກສ່ົງກັບຄືນຫາ DONRE ເພ່ືອຂ�ອະນຸມັດ. 
   
ຄືດ່ັງທີ່ມັນໄດ>ອະທິບາຍໄວ ້ໃນ ຂ�ທ້ີ 5.3 ຜົນໄດ>ຮັບຂອງ ບສຕສ, ຜົນກະທົບໂຄງການ ແມ;ນ ສາມາດຄາດຄະເນ
ໄດ>ວ�າມີໜ�ອຍ. ໃນໄລຍະກ�່ສ�າງ, ບັນດາມາດຕະການ ຕ�າງໆທີຖ່ືກກະກຽມຂ້ຶນ ແມ;ນ ມຈຸີດປະສົງ ເພ່ືອຫLດຜ�ອນ
ຜົນກະທົບທາງລົບຕ�າງໆ ຈາກບັນດາກິດຈະກ�າການກ�່ສ�າງ ເຊ່ັນ ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດທາງນ�້າ, ຂ້ີ
ເຫຍ້ືອແລະ ມົນລະພິດທາງສຽງ. ບັນດາມາດຕະການຕ�າງໆຈະຖືກນ�າໃຊ>ໃນທຸກເຂດກ�່ສ�າງໂຄງການຕະຫຼອດ
ໄລຍະການກ�່ສ�າງ. ບັນດາກິດຈະກ�າຫLດຜ�ອນຕ�າງໆຈະຖືກ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍ ຜູ>ຮັບເໝົາຍ�ອຍ ພາຍໃຕ>ການຊ້ີນ�າ
ຂອງພະນັກງານໜ�ວຍງານ  ສ່ິງແວດລ�ອມແລະສັງຄົມ ຂອງ PMU, ເພາະວ�າໃນໄລຍພດ�າເນີນໂຄງການ, ບັນດາ
ກິດຈະກ�າຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຈະເຮັດໂດຍ NPNL.  

7.2. ຄວາມຕ,ອງການທາງດ,ານກົດໝາຍ 

ມາດຕະຖານສ່ິງແວດລ�ອມ ທີ່ນ�າມາໃຊ>ໃນໂຄງການແມ;ນມີດ່ັງຕ�່ໄປນ້ີ: 
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ຕາຕະລາງ 32 ຄຸນນະພາບນ!້າໜ,າດິນ 

ລດ ລາຍກາຍກວດກາ ຫົວໜ�ວຍ ມາດຕະຖານ

ແຫ;ງຊາດ 
ໝາຍເຫດ 
 

1 ຄວາມຂຸ;ນ    N/A ຜົນຂອງການກວດສອບຈະຕ�ອງໄດປຽບທຽບກັບຂ�້ມູນ
ພື້ນຖານໃນອາດີດ ແລະ ຈຸດອ່ືນໆດ�ວຍ 
 

2 ຄວາມເປັນ ກົດ ດ�າງ pH pH 5-9 ມາດຕະຖານແຫ;ງຊາດ (4.1.5 ມາດຕະຖານນ�້າໜ�າດິນ 
ໃນຂ�້ຕົກລົງ ມາດຕະຖານສ່ິງແວດລ�ອມ ສະບັບເລກທີ 
2734/ ສນຍ ອຊນສ 2009) 
 

3 ອົກຊີເຈັນລະລາຍໃນນ�້າ 
OD 

mg/l ≦  6 

4 ຊີໂອດີ COD mg/l ≦  5 

5 ບີໂອດີ5 BOD5 mg/l ≦  1.5 

 
ຕາຕະລາງ 33 ມາດຕະຖານສຽງ 

ປະເພດຂອງສະຖານທີ່  ຄ&າມາດຕະຖານ ເດຊີເບລ (A) 

6:00-
18:00 

18:00-22:00 22:00-6:00 

ສະຖານທີ່ພັກຜ�ອນ: ໂຮງໝ�, ຫ�ສະໝຸດ, ສະຖານທີ່ພັກຜ�ອນ ປ່ິນປົວ
, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະປະຖົມ 

50 45 40 

ສະຖານທີ່ພັກເຊົາ: ໂຮງແຮມ, ເຮືອນ 55 55 45 
ສະຖານທີ່ການຄ�າ ແລະ ການບ�ລິການ 70 70 50 
ໂຮງງານອຸດສະຫະກ�າຂະໜາດນ�ອຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ;ຊຸມຊົນ 70 70 50 

ໝາຍເຫດ: ມາດຕະຖານ ແມ;ນໄດ>ຈັດຢູ;ໃນ ຫົວຂ�້ 4.1.5 ແລະ 4.4.1 ສ�າລັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນ�້າໜ�າດິນ ແລະ ສຽງ ໃນ ຂ�້
ຕົກລົງ ມາດຕະຖານສ່ິງແວດລ�ອມ ສະບັບເລກທີ 2734/ ສນຍ ອຊນສ 2009 
ມາດຕະຖານເຫຼ່ານ້ີ ແມ;ນຈະໄດ>ນ�າໃຊ>ເຂ້ົາໃນເວລາ ຕິດຕາມ ໄລຍະການກ�່ສ�າງ,  

 

7.3. ການຈັດຕັ້ງຂອງໂຄງການ 

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ�າທ່ີຮັບຜດິຊອບຂອງບັນດາການຈັດຕັ້ງຕ�າງໆທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບໂຄງການ ເພື່ອການຄຸ>ມຄອງ ສ່ິງ

ແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ໃນໄລຍະກ�່ສ�າງໂຄງການ ແລະ ໄລຍະຜະລິດນ�້າປະປາ ໄດ>ສັງລວມໄວ>ໃນ ຕາ

ຕະລາງຂ�າງລຸ;ມ. ການຈັດຕັ້ງຂອງໂຄງການຈະຖືກກ�ານົດສຸດທ�າຍວ�າຈະເປັນທາງເລືອກທີ 1 ຫືຼ ທາງເລືອກທີ 2 ກ�ອນ

ການສ�າເລັດ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ>.    
 

  



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ຕາຕະລາງ 34: ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ,າທີຮັບຜິດຊອບຂອງ ການຈັດຕັ້ງທ່ີກ&ຽວຂ,ອງ  

ການຈັດຕັ້ງ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ (ທາງເລື້ອກທ່ີ 1) 

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ (ທາງເລື້ອກທ່ີ 2) 

ໄລຍະກ�່ສ�າງ  
ກົມເຄຫາ-ຜົງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງ ໂຍທາທິ
ການ-ຂົນສ່ົງ  (MPWT) 

- ຊ້ີນ�າວຽກງານ ທ່ີຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂດຍ ໜ�ວຍງານຄຸ>ມຄອງໂຄງການ 
(PIU) 

- ສ່ົງບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາສ່ິງ
ແວດລ�ອມ ໃຫ> ພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສ່ິງ
ແວດລ�ອມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

- ສ�າງຕ້ັງໜ�ວຍງານຄຸ>ມຄອງໂຄງການ
(PMU) ແລະ ຊ້ີນ�າ ວຽກງານທ່ີຖື
ກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍ  PMU. 

- ສ່ົງບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາສ່ິງ
ແວດລ�ອມ ໃຫ> ພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສ່ິງ
ແວດລ�ອມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

ພະແນກ ໂຍທາທິການ-ຂົນສ່ົງ ນະຄອນຫຼວງ 
(DPWT)  

- ສ�າງຕ້ັງໜ�ວຍງານ ຄຸ>ມຄອງໂຄງການ 
(PIU) 

- ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ລາຍງານ 
ຫາ ກົມເຄຫາ-ຜັງເມືອງ 

ບ�່ເຂ້ົາຮ�ວມ  

ພະແນກ ນ�້າປະປາ, ກົມ DHUP, MPWT - ແຕ;ງຕ້ັງພະນັກງານເພ່ືອຮັບຜິດຊອບ
ວຽກງານ ດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ 
ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ເຮັດວຽກກັບ
ໜ�ວຍງານ PIU 

- ຊ້ີນ�າວຽກງານ ທ່ີຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດ
ຍ PIU 

- ແຕ;ງຕ້ັງພະນັກງານເພ່ືອ ແກ ້ໄຂບັນຫາ
ກ�ຽວກັບ ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ໃນໜ�ວຍງານ PMU 

ໜ�ວຍງານຄຸ>ມຄອງໂຄງການ (PIU) - ທົບທວນບັດລາຍງານ ການຕິດຕາມ
ກວດກາ ທ່ີ ຖືກກະກຽມຂ້ຶນໂດຍ 
ພະນັກງານ ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ 
ທ່ີຢູ;ໃນໜ�ວຍງານ PIU ຊ່ຶງ ເຮັດຮ�ວມ
ກັນກັບ ວິຊາກາກນສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ 
ສ່ົງໃຫ>  DHUP 

- ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ລາຍງານ
ໃຫ> ກົມ ເຄຫາຜົງເມືອງ  

ພະນັກງານສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ PIU - ເຮັດໜ�າທ່ີຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸ>ມຄອງ ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມຂອງໂຄງການ ໂດຍ
ອີງໃສ; ແຜນການ ຄຸ>ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສ່ິງແວດລ�ອມທ່ີໄດ>ຮັບການຮັບຮອງ
ແລ>ວ  (ESMMP) 

- ຊ້ີນ�າ ບັນດາກິດຈະກ�າການຫLດຜ�ອນ ຂອງຜູູ>ຮັບເໝົາ ເພ່ືອໃຫ>ສອດຄ�ອງກັບ ESMMP 
- ກະກຽມບັດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສ່ົງໃຫ> DHUP ເພ່ືອທົບທວນ.  
- ປະສານສົມທົບ ກັບ  DONRE ເພ່ືອເຮັດ ກິດຈະກ�າ ການຕິດຕາມກວດກາ (ທຸກໆ 3 

ເດືອນ) 
- ປະສານສົມທົບ ລະຫວ�າງ ປະຊາຊົນທ�ອງຖ່ິນ ແລະ ຜູ>ຮັບເໝົາຍ�ອຍ.  

ຄະນະກ�າມະການໄກ;ເກ;ຍພາກສະໜາມ  
ປະທານ : DPWT 
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສ່ິງວແດ
ລ�ອມ (ນະຄອນຫຼວງ, 4 ເມືອງ*)) 
ບັນດາ ເຈ້ົາເມືອງ  
ໄຟຟ>າລາວ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,) 
ພະແນກກະສິກ�າ ແລະ ປ;າໄມ> **(ນະຄອນຫຼວງ) 
ພະແນກໂທລະຄົມ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)*** 
NPNL (ລັດວິສາຫະກິດນ�້າປະປາລາວ) 
ນາຍບ�ານ  
ໄຟຟ>າລາວ EDL 

- ທົບທວນຄືນແລວວາງທ�່ ແລະໃຫ>ຄ�າແນະນ�າ ເພ່ືອ ກ�ານົດແລວວາງທ�່ ສຸດທ�າຍ ໃນ
ລະຫວ�າງ ການອອກແບບລະອຽດ  

- ປະຕິບັດໜ�າທ່ີເປັນ ຄະນະກ�າມະການໄກ;ເກ;ຍ ເພ່ືອແກ>ໄຂ ຂ�້ຂັດຂ�ອງຂອງປະຊາຊົນທ່ີໄດ>
ຮັບຜົນກະທົບ 

ພະນັກງານສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESS) - ຈັດການກັບ ບັນຫາ ສ່ິງແວດລ�ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ  

- ຮັບປະກັນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ESMMP ຂອງຜູ>ຮັບເໝົາຍ�ອຍ ໃນ
ທຸກພາກສະໜາມກ�່ສ�າງ   

- ກະກຽມ ບົດລາຍງານ ສ່ິງແວດລ�ອມ 

- ແກ>ໄຂບັນຫາສ່ິງແວກລ�ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ  

- ຮັບປະກັນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແຜນການ ຄຸ>ມຄອງແລະຕິດຕາມ
ກວດກາສ່ິງແວດລ�ອມຂອງບັນດາຜູ>ຮັບ 
ເໝົາໃນທຸກພາກສະໜາມກ�່ສ�າງ   



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ການຈັດຕັ້ງ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ (ທາງເລື້ອກທ່ີ 1) 

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ (ທາງເລື້ອກທ່ີ 2) 

ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ສ່ົງບົດລາຍງານໃຫ> 
PIU ຢ;າງເປັນປົກະຕິ   

- ກະກຽມ ບົດລາງານ ສ່ິງແວດລ�ອມ 
ແລະສັງຄ້ົມ ແລະສ່ົງ ໃຫ> PMU ຢ;າງ
ເປັນປົກະຕິ 

ໄລຍະດ�າເນີນໂຄງການ  
ໂຮງງານບ�າບັດນ�້າ ຈີນາຍໂມ> ໃນ ລັດວິສາຫະກິດ
ນ�້າປະປາລາວ  

- ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການກວດສອບ ຄຸນະພາບນ�້າ ທ່ີຖືກບ�າບັດແລ ້ວ ຢູ;ໂຮງງານບ ໍາບັດນ�້າ. 
ນ�້າ ໃນແຕ;ລະຂ້ັນການຜະລິດ ຈະຖືກກວດສອບ ໂດຍອີງໃສ; ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ 
ທ່ີຖືກກະກຽມໂດຍ ໂຮງງານບ�າບັດນ�້າ ຈີນາຍໂມ>.    

*4 ເມືອງ ປະກອບດ�ວຍ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແລະ ເມືອງຈັນທະບຸລີ.  . 
**ພະແນກກະສິກ�າ ແລະ ປ;າໄມ>  
***ພະແນກໂທລະຄົມ  
ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: ທີມງານ ສຶກສາ ຂອງ ໄຈກ�າ  

 
(1)   ໄລຍະການກ�່ສ�າງ 

ໂດຍອີງຕາມ ມາດຕະການ ຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບ ທີ່ໄດ>ລະບຸໄວ>ໃນ ບົດ ລາຍງານ ການສຶກສາເບ້້ືອງຕ້ົນກ�ຽວກັບຜົນກະທົບ
ຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ (ບສຕສ), ຜູ>ຮັບເໝົາການກ�່ສ�າງແມ;ນຈະຕ�ອງກະກຽມ ແຜນການ ຕິດຕາມກວດກາ ສ່ິງແວດລ�ອມສັງຄົມ 
ໂດຍທີ່ແຜນການປະຕິບັດແມ;ນຕ�ອງໃຫ>ສອດຄ�ອງກັບການແຜນການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ�ອມແລະສັງຄົມ, ແລະ 
ແຜນການ ເຫຼົ່ານ້ັນແມ;ນຈະຕ�ອງໄດ>ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະຄູ>ມຄອງໂດຍວິຊາການສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ ທີ່ຜູ>
ຮັບເໝົາໄດ>ແຕ;ງຕ້ັງມາ, ແລະຜົນການຄຸ>ມຄອງ ຕິດຕາມວຽກງານ ແມ;ນຈະຕ�ອງ ລາຍງານຕ�່ໜ�່ວຍງານຄຸ>ມຄອງໂຄງການ / 
ໜ�ວຍງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ (ຕາມທາງເລືອກ 1 ຫຼ ືທາງເລືອກ 2) ເປັນປົກກະຕິໃນໄລຍະການກ�່ສ�າງ 

ວິຊາການຕິດຕາມກວດກາສ່ິງແວດລ�ອມແລະສັງຄົມຂອງໜ�ວຍງານຄຸ>ມຄອງໂຄງການ ແມ;ນຈະໄດ>ຮັບການແຕ;ງຕ້ັງຈາກພະ
ແນກນ�້າປະປາ ຂອງ ກົມເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ເພ່ືອຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການ ການຫLດຜ�ອນຜົນ
ກະທົບທີ່ຜູ>ຮັບເໝົາໄດ>ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. 

ຜົນການຕິດຕາມກວດກາແມ;ນຈະຕ�ອງລາຍງານໃຫ>ແກ;ເຈ້ົາຂອງໂຄງການຂອງໜ�ວຍງານຄຸ>ມຄອງໂຄງການ ແລະໄດ>ຮັບ
ການທົບທວນແກ>ໄຂຄືນໂດຍວິສະວະກອນສ່ິງແວດລ�ອມ ເສຍກ�ອນຈ່ຶງລາຍງານຕ�່ໃຫ> ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ  
ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ, ນະຄອນຫວຼງ,  ໂດຍຜ�ານກມົເຄຫະຜັງເມືອງເປັນປະຈ�າ ຈົນກ�ວາໂຄງການຈະສ�າເລັດການກ�່ສ�າງ.  

ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ທ�າມະຊາດແລະສ່ິງແວດລ�ອມ ຈະລົງຕິດຕາມກວດກາພາກສະໜາມ ການກ�່ສ�າງ ເພ່ືອກວດກາ
ວຽກງານດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ ທຸກໆ 3 ເດືອນ, ແລະເຊ່ັນດຽວກັນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ທ�າ
ມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ ນະຄອນຫຼວງ ແມ;ນຈະລົງຕິດຕາມນ�າ ທຸກໆ 6 ເດືອນ ໃນໄລຍະການກ�່ສ�າງ.  

(2)   ໄລຍະຜະລິດນ�້ປະປາ 
ຫຼັງຈາກໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ ພາກຂະຫຍາຍສ�າເລັດການກ�ສ່�າງ, ອຸປະກອນ ທັງໝົດແມ;ນຈະໄດ>ຮັບການຄຸ>ມ
ຄອງພ�ອມໆກັນກັບໂຮງງານຫຼັງເກົາ່ຄືໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາຈິນາຍໂມ>ໂດຍລັດວິສາຫະກິດນ�າ ້ປະປານະຄອນຫຼວງ, ພ�ອມ
ກັນນ້ັນໂຮງງານກ�່ຕ�ອງໄດ>ຈັດຫາເຄ່ືອງມື ແລະວິທີການກວດສອບຄຸນນະພາບນ�້າ ໃນແຕ;ລະຂ້ັນຕອນການຜະລິດ ໃນຂອບ
ເຂດໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ, ເຊ່ິງແຕ;ລະຂ້ັນຕອນການກວດການ້ັນແມ;ນ ທາງໂຮງງານຕ�ອງໄດ>ກະກຽມໄວ>ໃນແຜນການ
ຕິດຕາມກວດກາຂອງໂຮງງານເອງ. 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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7.4. ມາດຕະການ ການຫ5ດຜ&ອນຜົນກະທົບ, ການຕດິຕາມກວດກາ 

7777....4444....1111.... ມາດຕະການ ການຫ5ດຜ&ອນຜົນກະທົບ, ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ, ຄວາມຖ່ີ ແລະໜ&ວຍງານ
ຮັບຜິດຊອບ 

ອີງຕາມຜົນໄດ>ຮັບຂອງການສຶກສາເບ້ືອງຕ້ົນ ກ�ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ (ບສຕສ) , ໄດ>ມີການກະກຽມ

ມາດຕະການການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມໃນແຕ;ລະຢ;າງ. ການດ�າເນີນກິດຈະກ�າຂອງການຫLດຜ�ອນ 

ຈະໄດ>ມີການຕິດຕາມກວດກາເປັນປົກກະຕິ. ມາດຕະການການຫLດຜ�ອນຂອງໂຄງການ, ວິທີຕິດຕາມການ

ກວດກາຂອງໂຄງການແລະອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນໄລຍະກະກຽມການກ�່ສ�າງ / ໄລຍະກ�່ສ�າງ ແລະ ໃນ

ໄລຍະການດ�າເນີນການຜະລິດນ�້າປະປາ ແມ;ນສະແດງໃຫ>ເຫັນໃນຕາຕະລາງແຜນປະຕິບັດການ ຄຸ>ມຄອງ

ສ່ິງແວດລ�ອມ  ແລະ ຕາຕະລາງ  ຕາມລ�າດັບ. ໄລຍະໄລຍະໂຄງການກ�່ສ�າງ, ໂດຍອີງໃສ; ESMMP, 
ພະນັກງານດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມໃນ PMU (PIU) ຈະຕ�ອງຊ້ີນ�າວງກງານການຫLດຜ�ອນຂອງຜູ>ຮັບເຫມົາກ�່ສ�າງ. 

ໃນໄລຍະການດ�າເນີນການຜະລິດນ�້າປະປານ້ີ, ໂຮງງານ ແລະອຸປະກອນ ທີກ່�່ສ�າງໃໝ; ນ້ີ ຈະໄດ> ຄຸ>ມຄອງຮ�ວມກັນ

ກັບສະຖານທີທ່ີ່ມີຢູ;ແລ>ວຈາກລັດວິສາຫະກິດນ�້າປະປານະຄອນຫຼວງ (NPNL). 
ESMMP ຈະໄດ>ທົບທວນຄືນ ແລະ ສະຫLບ ໃນໄລຍະໄລຍະ ຂອງການອອກແບບລາຍລະອຽດ. ໃນສາຍ

ພົວພັນກັບ ESMMP, ຜູ>ຮັບເຫມົາຈະຕ�ອງໄດ>ແຕ;ງຕ້ັງພະນັກງານ ສ່ິງແວດລ�ອມສັງຄົມ ESMMP 
(CESMMP) ຂອງຜູ>ຮັບເຫມາົ ແລະ ຈະໄດ>ຮັບການອະນຸມັດຈາກນັກວິສະວະກອນສ່ິງແວດລ�ອມ ກ�ອນທີ່ຈະ

ເລ້ີມເຮັດການດ�າເນີນວຽກງານການກ�່ສ�າງ. 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ຕາຕະລາງ 35: ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການດ!າເນີນງານໃນໄລຍະການກ!່ສ,າງ 

ຜົນກະທົບທີ່ຄາດຄະເນ ມາດຕະຖານການຫ5ດຜ&ອນ 
ສະຖານທີ່ທີ່ຈະດ!າເນີນ

ງານ 
ວິທີການຕິດຕາມ

ກວດກາ 
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບ 

1. ການຄອບຄຸມມົນລະພິດ  
1.1  ມົນລະພິດທາງອາກາດ  
- ອາຍແກດສທີ່ປ;ອຍອອກຈາກ

ຍານພາຫານະ, 
- ຝຸ;ນລະອງທີ່ຢຸ;ໃນອາກາດ

ແຫ>ງ) 
 
 
 
 

- ຍານພາຫານະທີ່ມີການບ�າລຸງຮັກສາຢຸ;ໃນສະພາບທີ່ດີ
ນັ້ນຈະຫLດຜ�ອນການປ;ອຍອາຍພິດ 
- ນ�າໃຊ>ນ�້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ນ�້າມັນເຄື່ອງທີ່ມີຄຸນ

ນະພາບ ແລະ ໄດ>ມາດຕະຖານພໃນລະດັບປະເທດ 
- ອ�ອມຮອບສະໜາມກ�່ສ�າງ 
- ປົກຄຸມລົດບັນທຸກ ໂດຍສະເພາະລົດບັນທຸກວັດສະ

ດຸກ�່ສ�າງ ເຊັ່ນ: ດິນ, ຊາຍ, ຫີນ, ຊີມັງ ແລະອື່ນ 
...... 
- ຫົດນ�້າ ໜ�າທາງດິນແດງ ໃນລະດູແລ>ງເພື່ອລົດ

ບັນຫາຂີ້ຝຸ;ນ 
- ຈັດລະບຽບການຈະລາຈອນໃນສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ 

ເພື່ອລົດການແອອັດຂອງຖະນົນ 
- ແນະນ�າຍານພາຫະນະ ໃຫ>ມີການນ�າໃຊ>ທາງເວັ້ນໃນ

ສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ ທີ່ໄດ>ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ
ວິສະວະກອນ 

- ຈຸດໂປ>ມນ�້າ 
- ອ�າງບ�າບັດນ�້າ 
- ທ�່ສົ່ງນ�້າດິບ (ນ�້າຂອງ) 
- ທ�່ສົ່ງນ�້າຫຼັກ ( ນ�້າປະປາ) 
- ທ�່ສົ່ງນ�້າແຈກຢາຍ 
 

 

ກວດກາພາກສະໜາມ 
 

ການດ�າເນີນການມາດຕະຖານ
ການຫຼດຜ�ອນແມ;ນຜູ>ຮັບເໝົາການ
ກ�່ສ�າງເປັນໜ�ວຍງານດ�າເນີນການ 
ການຕິດຕາມການດ�າເນີນການແມ;ນ
ວິຊາການສິ່ງແວດລ�ອມສັງຄົມ 
 
 

1.2 ມົນລະພິດທາງນ!້າ  
- ນ�້າເປື້ອນຈາກຫ�ອງການ ແລະ

ທີ່ພັກໃນສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ 
ຂອງຜູ>ຮັບເໝົາ 

 

- ໃຫ>ແນ;ໃຈວ�ານ�້າເປື້ອນຈາກ ຄົວເຮືອນ ແລະ ວິດຖ�າຍ 
ໄດ>ຕິດຕັ້ງລະບົບລະບາຍລົງອ�າງບ�າບັດນ�້າເສຍ 
- ສ�າງລະບົບຈັດການຂອງເສຍທີ່ມະນຸດສ�າງຂື້ນ
(ອາຈົມ) ເຊັ່ນ: ຈັດໃຫ>ມີ ວິດຖ�າຍເຄື່ອນທີ ແລະຖັງ

- ແຄັມ ແລະ ຫ�ອງການຂອງ
ບ�ລິສັດຮັບເໝົາກ�່ສ�າງ 
- ຈຸດສູບ/ໂປ>ມ ນ�້າ 
- ໂຮງງານບ�າບັດນ�້າເສຍ 

ກວດກາພາກສະໜາມ 
 
ຕິດຕາມກວດກາຈາກ
ລາຍງານການກວດສອບ

ວິຊາການຂອງຜູ>ຮັບເໝົາຈະເປັນຜູ>ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໃນການກວດສອບມາດ
ຕະການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບ ເປັນ
ປະຈ�າ 
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ບ�າບັດນ�້າເສຍ ທີ່ໄດ>ມາດຕະ ຸານທີ່ກ�ານົດພາຍໃນ
ສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ 
- ກວດສອບຄຸນນະພາບນyາທີ່ທ�່ນyາອອກຈາກຖັງວິດຊຶມ
, ຫນອງພັກນ�້າ ແລະ ແມ;ນyາຂອງທີ່ຢູ;ໃກ>ກັບ
ສະຖານທີ່ການກ�່ສ�າງຈຸດໂປ>ມນ�າ ້ ແຕ;ລະໄລຍະ. 
- ກ�່ສ�າງໜອງພັກນyາເສຍ, ໂດຍສະເພາະນ�າ ້ເສຍທີ່ປ;ອຍ
ຈາກໂຮງານປະສົມເບຕົງ ຫຼື ນ�າ ້ເສຍທີ່ເກີດຈາກການ
ປະສົມເບຕົງໃນສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ ກ�ອນທີ່ຈະປ;ອຍລົງ
ສູ;ທ�າມະຊາດ ໂດຍໃຫ>ໄດ>ຕາມມາດຕະ ຸຖານແຫ;ງຊາດ
ທີ່ກ�ານົດ 
- ສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງຕ�ອງໃຫ>ມີການເກັບມ�ຽນໃຫ>ເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ�ອຍ ຫຼັງຈາກສ�າເລັດວຽກງານ 
 

- ທ�່ສົ່ງນ�້າດິບ (ທ�່ຫຼັກ) 
- ທ�່ສົ່ງນ�້າທີ່ບ�າບັດແລ>ວ 
- ທ�່ແຈກຢາຍນ�້າ 
 

ຄຸນນະພາບນ�້າ ທີ່ຈຸດ
ລະບາຍນ�້າຈາກຖັງ
ບ�າບັດນ�້າເສຍ, ໜອງ
ພັກນ�້າ ແລະຈຸດປ;ອຍລົງ
ແມ;ນ�້າຂອງ 
 
 

 
ແລະ ວິຊາການດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ 
ສັງຄົມຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະເປັນຜູ>
ຕິດຕາມກວດກາ 
  
 

1.3 ສິ່ງເສດເຫຼືອ  
- ສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ເກີດຈາກ

ຫ�ອງການຜູ>ຮັບເໝົາ, ທີ່ພັກ, 
ແລະສະໜາມການກ�່ສ�າງ 
 

- ກ�ານົດໃຫ>ມີສະໜາມຖິ້ມເສດດິນຈາກການກ�່ສ�າງ 
- ເຮັດການແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອ ໂດຍສະເພາະ ສິ່ງເສດ

ເຫຼືອທີ່ສາມາດການນ�າມາໃຊ>ຄືນ ເຊັ່ນ: ເຈ>ຍ, ກະ
ປອງ, , ກະຕຸກ, ເຈ>ຍແຂງ, ແລະ ເສດຢາງຕ�າງໆ 
ໃນສະຖານທີ່ເກັບມ�ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຈັດການ
ໃນການທ�າລາຍ ທີ່ ສະຖານທີ່ເໝາະສົມຕາມ
ລະບຽບການຂອງທ�ອງຖິ່ນ 

 
 

- ແຄັມ ແລະ ຫ�ອງການຂອງ
ບ�ລິສັດຮັບເໝົາກ�່ສ�າງ 
- ຈຸດສູບ/ໂປ>ມ ນ�້າ 
- ໂຮງງານບ�າບັດນ�້າເສຍ 
- ທ�່ສົ່ງນ�້າດິບ (ທ�່ຫຼັກ) 
- ທ�່ສົ່ງນ�້າທີ່ບ�າບັດແລ>ວ 
- ທ�່ແຈກຢາຍນ�້າ 

 

ກວດກາພາກສະໜາມ 
 
 

ວິຊາການຂອງຜູ>ຮັບເໝົາຈະເປັນຜູ>ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໃນການກວດສອບມາດ
ຕະການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບ ເປັນ
ປະຈ�າ 
 
ແລະ ວິຊາການດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ 
ສັງຄົມຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະເປັນຜູ>
ຕິດຕາມກວດກາ 
 

1.4 ມົນລະພິດທາງສຽງ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນ  
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ສຽງ ແລະການສັ່ນສະເທືອນ 
ແມ;ນເກີດຈາກລົດບັນທຸກ ວັດ
ສະດຸອຸປະກອນ ແລະເຄື່ອງຈັກ
ກ�່ສ�າງທີ່ດ�າເນີນງານໃນພາກສະໜ
າມ 
 

- ຫLດຜ�ອນກິດຈະກ�າການຂົນສົ່ງຈາກ 6:00 pm 
ແລງ ຫາ 6:00 am ເຊົ້າ ໃນສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ;ໃກ>
ກັບເຂດທີ່ຢູ;ອາໄສ 

- ຫ�າມນ�າໃຊ>ສຽງແກດັງເກີນໄປ 
- ສ�າງສິ່ງກັ້ນສະຖານທີ່ການກ�່ສ�າງ 
- ສ�າງກ�າແພງກັ້ນສຽງທີ່ຢູ;ໃກ>ກັບໂຮງຮຽນ ແລະ 

ໂຮງຫມ�ຢ;າງເໝາະສົມ 
- ກວດສອບລະດັບສຽງຢູ;ໃນສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງແຕ;ລະ

ໄລຍະ (ຈຸດໂປ>ມນ�້າ, ໂຮງງານບ�າບັດນ�້າເສຍ, 
ອ�າງເກັບນ�້າສູງ) 

 

- ຈຸດສູບ/ໂປ>ມ ນ�້າ 
- ໂຮງງານບ�າບັດນ�້າເສຍ 
- ທ�່ສົ່ງນ�້າດິບ (ທ�່ຫຼັກ) 
- ທ�່ສົ່ງນ�້າທີ່ບ�າບັດແລ>ວ 
- ທ�່ແຈກຢາຍນ�້າ 
 
 

ກວດກາພາກສະໜາມ 
ກວດກາການບັນທຶກ
ລະດັບສຽງໃນສະໜາມ
ກ�່ສ�າງ (ຈຸດໂປ>ມນ�້າ, ອ�າງ
ບ�າບັດນ�້າ ແລະອ�າງນ�້າ
ສູງ) 
 

ວິຊາການຂອງຜູ>ຮັບເໝົາຈະເປັນຜູ>ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໃນການກວດສອບມາດ
ຕະການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບ ເປັນ
ປະຈ�າ 
 
ແລະ ວິຊາການດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ 
ສັງຄົມຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະເປັນຜູ>
ຕິດຕາມກວດກາ 

2. ສິ່ງແວດລ�ອມສັງຄົມ  
2.1ການຍົກຍ�າຍໂດຍບ�່ສະໝັກໃຈ  
ຈະມິການກີດຂວາງການຈ�ລະ
ຈອນລະຫວ�າງ ໜ�າເຮືອນ
ປະຊາຊົນ ແລະເສັ້ນທາງບາງຄັ້ງ
ຄາວ ໃນກ�ລະນີ ມີການຕິດຕັ້ງ ທ�່
ສົ່ງນ�້າ ແລະທ�່ແຈກນ�້າ 
 

- ສ�າງທາງເວັ້ນ ຫຼື ຂົວຂ�າມຮ�ອງທີ່ຂຸດຫາຖະໜົນ - ຕາມສາຍການກ�່ສ�າງ ທ�່
ສົງນ�້າຫຼັກ ແລະທ�່ນ�້າແຈກ
ຢາຍ 

 
 

- ກວດກາພາກສະໜາມ 
 
 

- ວິຊາການຂອງຜູ>ຮັບເໝົາຈະເປັນຜູ>
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການກວດສອບ
ມາດຕະການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບ 
ເປັນປະຈ�າ 

 
- ແລະ ວິຊາການດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ 

ສັງຄົມຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະ
ເປັນຜູ>ຕິດຕາມກວດກາ 

 
2.2 ການນ�າໃຊ>ນ�້າທົ່ວໄປ  
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ຈະມີການລົບກວນການປະມົງຢູ;ທີ່
ຈຸດໄກ>ຄຽງການກ�່ສ�າງຈຸດໂປ>ມນ�້າ 
 
 

ສ�າງຄວາມໝັ້ນໃຈການປ;ອຍນນ�້າຈາກສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ 
ລົງສູ;ແມ;ນ�້າ ແມ;ນນອນຢູ;ໃນມາດຕະຖານທີ່ກ�ານົດ 
 

- ຈຸດສູບ/ໂປ>ມ ນ�້າ 
 
 

ກວດກາບັນທຶກການ
ກວດກາຄຸນນະພາບນ�້າ 
 

ວິຊາການຂອງຜູ>ຮັບເໝົາຈະເປັນຜູ>ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໃນການກວດສອບມາດ
ຕະການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບ ເປັນ
ປະຈ�າ 
 
ແລະ ວິຊາການດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ 
ສັງຄົມຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະເປັນຜູ>
ຕິດຕາມກວດກາ 
 
 

2.3 ການບ�ລິການ ແລະ ໂຄງຮ�າງພື້ນຖານທາງດ�ານສັງຄົມທີ່ຍັງມີຢູ;  
ມີການເປ;ເພ ທ�າລາຍ ໂຄງລາງ
ພື້ນຖານທີ່ມີມາກ�ອນ ເຊັ່ນ: ຖະ
ໜົນ, ຂົວ ແລະອື່ນ ໆ 
 

ຈ�າກັດບ�ລິມາດ ຫຼື ນ�າ ້ໜັກ ບັນທຸກ ໃຫ>ເປັນໄປຕາມ
ເງື່ອນໄຂພາຍໃນທ�ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ນ�້າໜັກຈ�າກັດໃນເຂດ
ຂົວ 
- ພາຍຫຼັງສ�າເລັດການກ�່ສ�າງທ�່ສົ່ງ/ແຈກນ�້າແລ>ວ, ຈະ

ຕ�ອງ ປົວແປງສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງໃຫ>ກັບຄືນສະພາບ
ເດີມ  

- ແຕ;ງຕັ້ງໃຫ>ມີກັບພະນັກງານຄວບຄຸມການຈາລະ
ຈອນ ຕາມນສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ 

- ຈຸດກ�່ສ�າງທ�່ສົ່ງນ�້າດິບ ຫຼັກ 
- ຈຸດກ�່ສ�າງທ�່ສົງນ�້າປະປາຫຼັກ 
- ຈຸດກ�່ສ�າງທ�່ສົ່ງນ�້າປະປາ

ແຈກຢາຍ 
 

ກວດກາພາກສະໜາມ ວິຊາການຂອງຜູ>ຮັບເໝົາຈະເປັນຜູ>ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໃນການກວດສອບມາດ
ຕະການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບ ເປັນ
ປະຈ�າ 
 
ແລະ ວິຊາການດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ 
ສັງຄົມຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະເປັນຜູ>
ຕິດຕາມກວດກາ 

2.4 ພະຍາດຕິດຕ!່ທາງເພດສ!າພັນເຊັ່ນ: ເຊື້ອ ເອສໄອວີ/ເອດສn  
- ການແຜ;ເຊື້ອພະຍາດຕິດຕ�່ 
 

− ຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາ ສະໜອງຂ�້ມູນ, ໃຫ>ການສຶກ
ສາ ແລະ ການສື່ສານ (IEC) ຕ�າງໆໃຫ>ກັບ 
ກ�າມະກອນ ແລະ ພະນັກງານພາກສະໜາມທຸກຄົນ
ພາຍໃນ ແລະຊຸມຊົນທ�ອງຖິ່ນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງທີ່ມີ

ຫ�ອງການຜູ>ຮັບເໝົາ ແລະ 
ທີ່ແຄ>ມພັກຄົນງານ 

 

ກວດສອບປະຫວັດ 
ການສຶກສາ ແລະການ
ພົວພັນທາງດ�ານສັງຄົມ 
 

ວິຊາການຂອງຜູ>ຮັບເໝົາຈະເປັນຜູ>ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໃນການກວດສອບມາດ
ຕະການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບ ເປັນ
ປະຈ�າ 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ງານ 
ວິທີການຕິດຕາມ

ກວດກາ 
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບ 

ຄວາມສ�ຽງອັນຕະລາຍຕ�່ການຕິດເຊື້ອ, ຜົນກະທົບ, 
ແລະພຶດຕິກ�າການຫຼົບຫຼີກຈາກພະຍາດຕິດຕ�່ທາງ
ເພດສ�າພັນ (STD) - ຫຼື ຕິດຕ�່ທາງເພດສ�າພັນ, 
ການຕິດເຊື້ອ (ພຕພ) ໂດຍທົ່ວໄປແມ;ນ ໂລກ
ເອດສ / ຫຼື ພະຍາດຕິດເຊື້້ອຕ�າງໆ  

  
ແລະ ວິຊາການດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ 
ສັງຄົມຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະເປັນຜູ>
ຕິດຕາມກວດກາ 

2.5 ແວດລ�ອມຂອງສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ (ລວມເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງກ�າມະກອນໃນສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ)   
ຄວາມສ�ຽງຂອງການຈະເກີດ
ອຸປະຕິເຫດ ແລະການ
ຕິດພະຍາດ ຈະເພີ້ມຂື້ນ ຫາກ
ມີການຈັດການ ສະຖານທີ່ເຮັດ
ວຽກບ�່ເໝາະສົມ 
 

 

− ຮັບປະກັນໃຫ>ມີລະບົບ ປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ
ໃຫ>ພຽງພ� ຢູ;ໃນພາກສະໜາມ ແລະ ການນ�າສົ່ງເຖິງ
ຄົນປ;ວຍສູ;ສະຖານທີ່ຮັກສາໃຫ>ທັນກັບເວລາ 

− ກ�າຈັດນ�້າຂັງ ເພື່ອປ>ອງກັນການແຜ;ພັນຂອງຍຸງລາຍ 
ໂດຍສະເພາະ ພະຍາດໄຂ>ຍຸງມາເລເລຍ, ພະຍາດ
ເຊື້ອໂລກຕີນຊ�າງ, ແລະ ພະຍາດໄຂ>ເລືອດອອກ
ເຊິ່ງເປັນສາຍເຫດມາຈາກຍູງລາຍ. 

− ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຕ�າງໆ 
− ກະກຽມເຄື່ອງມືທີ່ປອດໄພໃຫ>ແກ;ພະນັກງານພາກ

ສະໜາມ 
− ຮັບປະກັນ ດ�ານສຸກຂະພາບໃຫ>ມີການກວດເຊັກ

ສຸຂະພາບ ໃຫ>ແກ;ບັນດາພະນັກງານພາກສະໜາມ 

- ຫ�ອງການຜູ>ຮັບເໝົາ ແລະ 
ທີ່ພັກຄົນງານ 
- ຈຸດສູບ/ໂປ>ມ ນ�້າ 
- ໂຮງງານບ�າບັດນ�້າເສຍ 
- ທ�່ສົ່ງນ�້າດິບ (ທ�່ຫຼັກ)  
- ທ�່ສົ່ງນ�້າທີ່ບ�າບັດແລ>ວ 
- ທ�່ແຈກຢາຍນ�້າ 
 

 

- ກວດກາພາກສະໜາມ 
 
- ກວດສອບການເກັບກ�າ

ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ
ກ�ຽວກັບຄວາມປອດ
ໄພທາງອາຊີບ 

 
 

ວິຊາການຂອງຜູ>ຮັບເໝົາຈະເປັນຜູ>ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໃນການກວດສອບມາດ
ຕະການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບ ເປັນ
ປະຈ�າ 
 
ແລະ ວິຊາການດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ 
ສັງຄົມຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະເປັນຜູ>
ຕິດຕາມກວດກາ 
 
 

3. ອື່່ນໆ  
3.1  ການເກີດອຸບັດຕິເຫດ  
ຄວາມສ�ຽງຂອງການເກີດອຸບັດຕິ
ເຫດຈະເກີດຂື້ນ ຖ�າຫາກການ
ຈັດການສະໜາມກ�່ສ�າງບ�່ເໝາະ
ສົມ 

− ບັງຄັບໃຊ>ກົດລະບຽບການຈະລາຈອນ ແລະ ປັບ
ເຂົ້າໃນການນ�າໃຊ>ໃຫ>ເໝາະສົມເພື່ອປ>ອງກັນບ�່ໃຫ>
ເກີດອຸປະຕິເຫດ 

− ສ�າງສິ່ງປ>ອງກັນສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ 

 
- ທ�່ສົ່ງນ�້າດິບ (ທ�່ຫຼັກ)  
- ທ�່ສົ່ງນ�້າທີ່ບ�າບັດແລ>ວ 

- ກວດກາພາກສະໜາມ 
 
- ກວດສອບ ແລະ

ວິຊາການຂອງຜູ>ຮັບເໝົາຈະເປັນຜູ>ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໃນການກວດສອບມາດ
ຕະການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບ ເປັນ
ປະຈ�າ 



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ງານ 
ວິທີການຕິດຕາມ

ກວດກາ 
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບ 

 − ແຕ;ງຕັ້ງພະນັກງານຄອບຄຸມການຈາລະຈອນຢູ;ພາຍ
ໃນພາກສະໜາມ 

− ກະກຽມແຜນການຮັບມື ກັບສະຖານະການສຸກ
ເສີນ  

 

- ທ�່ແຈກຢາຍນ�້າ 
 

ຮັບຮອງ ແຜນຮັບມື
ກັບ ກ�ລະນີສຸກເສີນ   

 

 
ແລະ ວິຊາການດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ 
ສັງຄົມຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະເປັນຜູ>
ຕິດຕາມກວດກາ 
 
 

ໝາຍເຫດ: ESS ວິຊາການສິ່ງແວດລ�ອມແລະ ສັງຄົມ ຈາກໜ�ວຍງານ PIU (PMU) 
ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: ທີມງານສ�າຫຼວດໄຈກ�າ 

 

ຕາຕະລາງ 36: ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການດ!າເນີນການຜະລິດນ!້າປະປາ 

ຜົນກະທົບທີ່ຄາດຄະເນ ມາດຕະຖານການຫLດຜ�ອນ ສະຖານທີ່ທີ່ຈະດ�າເນີນງານ ວິທີການຕິດຕາມກວດກາ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບ 

1. ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ Pollution Control 
1.1 ສິ່ງເສດເຫຼືອ Waste 
ເກີດຈາກການຈັດການ ຕະກອນ (ຂີ້ຕົມ) ໃນ
ຂະບວນການຜະລິດ ນ�້າປະປາ 
 

ກ�ານົດຈຸດຖິ້ມຂີ້ຕົມທີ່ເໜາະສົມ 
 

ທີ່ອ�າງນ�້ານອນ (Filter 
reservoir) 
 

- ກວດກາພາກສະໜາມ 
 

- ນ�້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ຮັບຜິດຊອບໃນດ�າເນີນການ
ກວດສອບ ການຫLດຜ�ອນຜົນ
ກະທົບ  

1.2 ກິ່ນເໝັນ  
ອາດເກີດຈາກການຈັດການບ�່ເໝາະສົມ ກ�ຽວ
ກັບສານຄຼໍໄຮ ທີ່ ໂ ີຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ  

ກວດສອບໃຫ>ແນ;ໃຈວ�າການຈັດການກັບສານຄຼໍໄຣ 
ແມ;ນເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຂ�້ມູນຂອງ
ການນ�າໃຊ>ທີ່ຖືກຕ�ອງ 
 

ໂ ີຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາຈິນາຍໂມ> - ກວດກາພາກສະໜາມ 
 
 

- ນ�້າປະປາ
ນະຄອນຫຼວງຮັບຜິດຊອບໃນ
ດ�າເນີນການກວດສອບ ການ
ຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບ 

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: ທີມງານສຶກສາຂອງ ໄຈກ�າ
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7777....4444....2222.... ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ 

ແຜນຕິດຕາມການກວດກາທີ່ນອນຢູ;ໃນໄລຍະການກ�່ສ�າງ ແລະ ໄລຍະການປະຕິບັດວຽກງານໄດ>ສັງລວມໄວ>ໃນ
ຕາຕະລາງຕາມລ�າດັບດ່ັງລຸ;ມນ້ີ. ໃນໄລຍະເວລາດ�າເນີນການກ�່ສ�າງ, ວິຊາການກວດກາສ່ິງແວດລ�ອມ ຈະຕ�ອງຕິດຕາມ
ການປະຕິບັດກິດຈະກ�າຜົນກະທບົຂອງຜູ>ຮັບເໝົາໂດຍການກວດກາບົດລາຍງານທາງດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ຂອງຜູ>ຮັບເໝົາ 
ແລະລົງຕິດຕາມກວດກາຢູ;ພາກສະໜາມ, ປະສິທິຜົນຂອງແຜນການຕິດຕາມການກວດກາຕ�ອງມກີານທົບທວນ ແລະ
ດັດແກ> ເປັນປະຈ�າເພ່ືອໃຫ>ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ. ໃນໄລຍະເວລາການປະຕິບັດງານດ�າເນີນການຜະລິດ, 
ໂຮງງານຫຼັງໃໝ;ພ�ອມດ�ວຍອຸປະກອນຕ�າງໆຂອງໂຮງງານ ນ້ີແມ;ນຈະໄດ>ຮັບການຕິດຕາມກວດກາໂດຍຄະນະຕິດຕາມ
ກວດການ�້າປະປາ ນະຄອນຫຼວງ 
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ຕາຕະລາງ 37: ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ໃນໄລຍະດ!າເນີນການກ!່ສ,າງ 

ລາຍການການຕິດຕາມ ຕົວວັດການຕິດຕາມກວດກາ ຈຸດວັດແທກ ໄລຍະເວລາ 
ອົງການຈັດຕັ້ງທີມີໜ,າທີ່

ຮັບຜິດຊອບ 

ມົນລະພິດທາງອາກາດ  
- ພາຫະນະຄວນຈະມີການບ�າລຸງຮັກສາໃຫ>ຢູ;ໃນສະພາບດີ ເພື່ອລົດການປ;ອຍໄອ

ເສຍສູ;ສິ່ງແວດລ�ອມ 
- ນ�າໃຊ>ເຊື້ອເພີງ ແລະນ�້າມັນເຄື່ອງທີ່ສະອາດ ແລະມີຄຸນນະພາບໄດ>ມາດຕະຖານ

ຂອງປະເທດ 
- ມີສິ່ງອ�ອມຮອບ ສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງເປັນປະຈ�າ 
- ປົກຄຸມສິ່ງຂອງບັນທຸກ, ໂດຍສະເພາະວັດສະດຸກ�່ສ�າງ ເຊັ່ນ ຫີນ,ຊາຍ, ດິນ 

ແລະ ອື່ນໆ 
- ຫົດນ�້າໃນເສັ້ນທາງດິນແດງໃນຍາມແລ>ງ 
- ຈັດຕັ້ງໃຫ>ມີການສັນຈອນໃນບ�ລິເວນການກ�່ສ�າງໃຫ>ເປັນລະບຽບ 
- ແນະນ�າໃຫ>ລົດບັນທຸກນ�າໃຊ>ທາງເວັ້ນທີ່ວິສະວະກອນອະນຸຍາດໃຫ>ນ�າໃຊ>ໃນ

ພື້ນທີ່ການກ�່ສ�າງ  
  

-ການກວດສອບຕົວຈິງສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ 
 

- ຈຸດສູບນ�້າ 
 
- ອ�າງບ�າບັດນyາເສຍ 
- ທ�່ສົ່ງນ�້າຫຼັກທີ່ບ�າບັດແລ>ວ 
- ທ�່ສົ່ງນ�້າແຈກຢາຍ 
 

ແຕ;ລະເດືອນ ວິຊາການສິ່ງແວດລ�ອມ 
ແລະສັງຄົມ 
 
 

ມົນລະພິດທາງນ�້າ  
- ຮັບປະກັນດ�ານການອະນາໄມລວມທັງຫ�ອງຄົວ, ວິດຖ�າຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງຮ�ອງ

ລະບາຍນ�້າເສຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງອ�າງວິດຊືມໃຫ>ດີ 
 

- ກ�່ສ�າງລະບົບການກ�າຈັດຂອງເສຍທີ່ມາຈາກອຸດຈາລະ ເຊັ່ນຫ�ອງນ�້າສາທາລະນະ
ເຄື່ອນທີ່ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຖັງວິດຊຶມທີ່ມີມາດຕະຖານະດັບຊາດ 
 

- ກວດສອບຄຸນນະພາບນyາທີ່ທ�່ນyາອອກຈາກຖັງວິດຊຶມ, ຫນອງພັກນ�້າ ແລະ 
ແມ;ນyາຂອງທີ່ຢູ;ໃກ>ກັບສະຖານທີ່ການກ�່ສ�າງຈຸດໂປ>ມນ�າ ້ ແຕ;ລະໄລຍະ. 
 

- ກ�່ສ�າງໜອງພັກນyາເສຍ, ໂດຍສະເພາະນ�າ ້ເສຍທີ່ປ;ອຍຈາກໂຮງານປະສົມເບຕົງ 
ຫຼື ນ�າ ້ເສຍທີ່ເກີດຈາກການປະສົມເບຕົງໃນສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ ກ�ອນທີ່ຈະປ;ອຍລົງ
ສູ;ທ�າມະຊາດ ໂດຍໃຫ>ໄດ>ຕາມມາດຕະ ຸຖານແຫ;ງຊາດທີ່ກ�ານົດ 

- ສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງຕ�ອງໃຫ>ມີການເກັບມ�ຽນໃຫ>ເປັນລະບຽບຮຽບຮ�ອຍ ຫຼັງຈາກ
ສ�າເລັດວຽກງານ 
 

- ການກວດສອບຢູ;ພາກສະໜາມ 
 
- ກວດກາບົດບັນທຶກລາຍງານການກວດກາຄຸນ

ນະພາບນ�າ ້ຈາກຖັງສ�ວມຊຶມ ຄື (BOD5) , 
ຈາກໜອງນ�້າ ແມ;ນກວດກາ ຄວາມເປັນດ�າງ, 
ຄວາມຂຸ;ນ, DO, COD) ແລະ ຈຸດກ�່ສ�າງຈຸດ
ດູດນ�້າຈາກແມ;ນ�້າຂອງ ແມ;ນກວດຄວາມເປັນ
ດ�າງ, ຄວາມຂຸ;ນ, DO, COD) 

 
 

- ແຄັມ ແລະ ຫ�ອງການຂອງ
ບ�ລິສັດຮັບເໝົາກ�່ສ�າງ 
- ຈຸດສູບ/ໂປ>ມ ນ�້າ 
- ໂຮງງານບ�າບັດນ�້າເສຍ 
- ທ�່ສົ່ງນ�້າດິບ (ທ�່ຫຼັກ)  
- ທ�່ສົ່ງນ�້າທີ່ບ�າບັດແລ>ວ 
- ທ�່ແຈກຢາຍນ�້າ 
-  

ແຕ;ລະເດືອນ 
 

ວິຊາການດ�ານ 
ສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ 
 
 

ສິ່ງເສດເຫຼືອ  
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- ທ�າລາຍສິ່ງເສດເຫຼືອໃນບ�ລິເວນການກ�່ສ�າງເຊັ່ນ: ດິນເສຍຈາກການຂຸດຄົ້ນຢູ;ໃນ
ສະຖານທີ່ທີ່ກ�ານົດໄວ> 
- ເຮັດການແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອ ໂດຍສະເພາະ ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ສາມາດການນ�າມາໃຊ>
ຄືນ ເຊັ່ນ: ເຈ>ຍ, ກະປອງ, , ກະຕຸກ, ເຈ>ຍແຂງ, ແລະ ເສດຢາງຕ�າງໆ ໃນ
ສະຖານທີ່ເກັບມ�ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຈັດການໃນການທ�າລາຍ ທີ່ ສະຖານທີ່ເໝ
າະສົມຕາມລະບຽບການຂອງທ�ອງຖິ່ນ 
 
 

 -ການກວດກາຢູ;ພາກສະໜາມ - ແຄັມ ແລະ ຫ�ອງການຂອງ
ບ�ລິສັດຮັບເໝົາກ�່ສ�າງ 
- ຈຸດສູບ/ໂປ>ມ ນ�້າ 
- ໂຮງງານບ�າບັດນ�້າເສຍ 
- ທ�່ສົ່ງນ�້າດິບ (ທ�່ຫຼັກ)  
- ທ�່ສົ່ງນ�້າທີ່ບ�າບັດແລ>ວ 
- ທ�່ແຈກຢາຍນ�້າ 
 

ແຕ;ລະເດືອນ
Monthly 

ວິຊາການດ�ານ 
ສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ 
 
 

ມົນລະພິດທາງສຽງ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນ  
- ຫLດຜ�ອນກິດຈະກ�າການຂົນສົ່ງຈາກ 6:00 pm ແລງ ຫາ 6:00 am ເຊົ້າ ໃນ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ;ໃກ>ກັບເຂດທີ່ຢູ;ອາໄສ 
- ຫ�າມນ�າໃຊ>ສຽງແກດັງເກີນໄປ 
- ສ�າງສິ່ງກັ້ນສະຖານທີ່ການກ�່ສ�າງ 
- ສ�າງກ�າແພງກັ້ນສຽງທີ່ຢູ;ໃກ>ກັບໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຫມ�ຢ;າງເໝາະສົມ 
- ກວດສອບລະດັບສຽງຢູ;ໃນສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງແຕ;ລະໄລຍະ (ຈຸດໂປ>ມນ�້າ, ໂຮງງານ
ບ�າບັດນ�້າເສຍ, ອ�າງເກັບນ�້າສູງ) 
 

 - ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ;ຈາກພະນັກງານທ�ອງຖິ່ນ
ພາຍໃນພາກສະໜາມ 
- ການກວດສອບພາຍໃນພາກສະໜາມ 
 
-ກວດສອບການເກັບລະດັບສຽງທີ່ສະຖານທີ່
ກ�່ສ�າງ (ທ�່ໄອນ�້າເສຍ, ໂຮງງານບ�າບັດນ�້າ, ຖັງເກັບ
ນ�້າ)  

- ຈຸດສູບ/ໂປ>ມ ນ�້າ 
- ໂຮງງານບ�າບັດນ�້າເສຍ 
- ທ�່ສົ່ງນ�້າດິບ (ທ�່ຫຼັກ)  
- ທ�່ສົ່ງນ�້າທີ່ບ�າບັດແລ>ວ 
- ທ�່ແຈກຢາຍນ�້າ 
 

ແຕ;ລະເດືອນ ວິຊາການດ�ານ 
ສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ 
 
 

ລົບກວນປະຊາຊົນທ�ອງຖິ່ນຕາມຖະໜົນ ໃນເວລາດຮັດການກ�່ສ�າງ   
- ຕິດຕັ້ງທາງເວັ້ນ ຫູືທາງຜ�ານຈາກຈຸດກ�່ສ�າງ ຈາກເຮືອນປະຊາຊົນ ຫາຖະໜົນ 

ໃນບ�ລິເວນມີການກ�່ສ�າງ ຕາມສາຍທາງ 
 ການກວດສອບພາຍໃນພາກສະໜາມ - ທ�່ສົ່ງນ�້າທີ່ບ�າບັດແລ>ວ 

- ທ�່ແຈກຢາຍນ�້າ 
ແຕ;ລະເດືອນ ວິຊາການດ�ານ 

ສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ 
 

ການນ�າໃຊ>ນ�້າ  
− ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບນyາທີ່ປ;ອຍອອກຈາກສະຖານທີ່ເຮັດກ�່ສ�າງ ລົງສູ; ແມ;ນyາ

ຂອງ ຕ�ອງໄດ>ມາດຕະຖານຕາມ ລະບຽບການທີ່ກ�ານົດ 
 

ກວດສອບການເກັບຄຸນນະພາບນ�້າ (ຄວາມເປັນ
ດ�າງ, ຄວາມຂຸ>ນ,  
 

- ຈຸດສູບ/ໂປ>ມ ນ�້າ 
 

ແຕ;ລະເດືອນ ວິຊາການດ�ານ 
ສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ 
 
 

ການບ�ລິການ ແລະ ໂຄງຮ�າງພື້ນຖານທາງດ�ານສັງຄົມທີ່ຍັງມີຢູ;  
- ຈ�າກັດບ�ລິມາດ ຫຼື ນ�າ ້ໜັກ ບັນທຸກ ໃຫ>ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂພາຍໃນທ�ອງຖິ່ນ
ເຊັ່ນ: ນ�້າໜັກຈ�າກັດໃນການຮັບ ຂອງຂົວ 
− ພາຍຫຼັງສ�າເລັດການກ�່ສ�າງ ການຕິດຕັ້ງທ�່ສົ່ງນ�້າແລ>ວ, ຈະຕ�ອງ ປົວແປງ

ສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງໃຫ>ຢູ;ໃນສະພາບເດີມ  
− ແຕ;ງຕັ້ງໃຫ>ມີກັບພະນັກງານຄວບຄຸມການຈາລະຈອນ ຕາມນສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ 
 

-ການກວດກາພາຍໃນພາກສະໜາມ 
 

- ທ�່ສົ່ງນ�້າດິບ (ທ�່ຫຼັກ)  
- ທ�່ສົ່ງນ�້າທີ່ບ�າບັດແລ>ວ 
- ທ�່ແຈກຢາຍນ�້າ 
 

ແຕ;ລະເດືອນ ວິຊາການດ�ານ 
ສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ 
 
 

ພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດສ�າພັນເຊັ່ນ: ເຊື້ອ HIV/AIDS (Communicable Diseases such as HIV/AIDS) 
− ຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາ ສະໜອງຂ�້ມູນ, ໃຫ>ການສຶກສາ ແລະ ການສື່ສານ - ກວດສອບການເກັບກํາຂ�້ມູນ, ການສຶກສາ - ແຄັມ ແລະ ຫ�ອງການຂອງ ທຸກໆ 6 ເດືອນ ວິຊາການດ�ານ 
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(IEC) ຕ�າງໆໃຫ>ກັບ ກ�າມະກອນ ແລະ ພະນັກງານພາກສະໜາມທຸກຄົນພາຍ
ໃນ ແລະຊຸມຊົນທ�ອງຖິ່ນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງທີ່ມີຄວາມສ�ຽງອັນຕະລາຍຕ�່ການຕິດເຊື້ອ
, ຜົນກະທົບ, ແລະພຶດຕິກ�າການຫຼົບຫຼີກຈາກພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດສ�າພັນ 
(STD) - ຫຼື ຕິດຕ�່ທາງເພດສ�າພັນ, ການຕິດເຊື້ອ (ພຕພ) ໂດຍທົ່ວໄປແມ;ນ 
ໂລກເອດສ / ຫຼື ພະຍາດຕິດເຊື້້ອຕ�າງໆ 

 

ແລະ ການສື່ສານຕ�າງໆ 
 

ບ�ລິສັດຮັບເໝົາກ�່ສ�າງ 
 
 

ສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ 
 
 

ແວດລ�ອມຂອງສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ (ລວມເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງກ�າມະກອນໃນສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ)  
− ຮັບປະກັນໃຫ>ມີລະບົບ ປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໃຫ>ພຽງພ� ຢູ;ໃນພາກສະໜ

າມ ແລະ ການນ�າສົ່ງເຖິງຄົນປ;ວຍສູ;ສະຖານທີ່ຮັກສາໃຫ>ທັນກັບເວລາ 
− ກ�າຈັດນ�້າຂັງ ເພື່ອປ>ອງກັນການແຜ;ພັນຂອງຍຸງລາຍ ໂດຍສະເພາະ ພະຍາດ

ໄຂ>ຍຸງມາເລເລຍ, ພະຍາດເຊື້ອໂລກຕີນຊ�າງ, ແລະ ພະຍາດໄຂ>ເລືອດອອກເຊິ່ງ
ເປັນສາຍເຫດມາຈາກຍູງລາຍ. 

− ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຕ�າງໆ 
Install safety devices 
− ກະກຽມເຄື່ອງມືທີ່ປອດໄພໃຫ>ແກ;ພະນັກງານພາກສະໜາມ 
− ຮັບປະກັນ ດ�ານສຸກຂະພາບໃຫ>ມີການກວດເຊັກສຸຂະພາບ ໃຫ>ແກ;ບັນດາ

ພະນັກງານພາກສະໜາມ 
workers 
 

-ການກວດສອບພາຍໃນພາກສະໜາມ 
 
 
- ກວດສອບການເກັບກํາຫຼັກສູດການຝຶກ
ອົບຮົມກ�ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ 
 

- ແຄັມ ແລະ ຫ�ອງການຂອງ
ບ�ລິສັດຮັບເໝົາກ�່ສ�າງ 
- ຈຸດສູບ/ໂປ>ມ ນ�້າ 
- ໂຮງງານບ�າບັດນ�້າເສຍ 
- ທ�່ສົ່ງນ�້າດິບ (ທ�່ຫຼັກ)  
- ທ�່ສົ່ງນ�້າທີ່ບ�າບັດແລ>ວ 
- ທ�່ແຈກຢາຍນ�້າ 
 

ແຕ;ລະເດືອນ 
 
 
 
ທຸກໆ 6 ເດືອນ 

ວິຊາການດ�ານ 
ສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ 
 
 

3. ອື່ນໆ (Others) 
3.1 ອຸບັດຕິເຫດຕ�າງໆ  
− ບັງຄັບໃຊ>ກົດລະບຽບການຈະລາຈອນ ແລະ ປັບເຂົ້າໃນການນ�າໃຊ>ໃຫ>ເໝາະ

ສົມເພື່ອປ>ອງກັນບ�່ໃຫ>ເກີດອຸປະຕິເຫດ 
− ສ�າງສິ່ງປ>ອງກັນສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ 
− ແຕ;ງຕັ້ງພະນັກງານຄອບຄຸມການຈາລະຈອນຢູ;ພາຍໃນພາກສະໜາມ 
− ກະກຽມແຜນການຮັບມື ກັບສະຖານະການສຸກເສີນ  
 

-ການກວດສອບພາຍໃນພາກສະໜາມ 
 
-ກວດສອບການເກັບກ�າຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ
ກ�ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ 
 

- ທ�່ສົ່ງນ�້າດິບ (ທ�່ຫຼັກ)  
- ທ�່ສົ່ງນ�້າທີ່ບ�າບັດແລ>ວ 
- ທ�່ແຈກຢາຍນ�້າ 
 

ແຕ;ລະເດືອນ 
 
 
 

ວິຊາການດ�ານ 
ສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ 
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ຕາຕະລາງ 38 ແຜນການກວດກາຕິດຕາມໃນໄລຍະຜະລິດນ!້າປະປາ  

 

ລາຍການການຕິດຕາມກວດກາ 
 

ຕົວວັດແທກການຕິດຕາມກວດກາ 
ຈຸດຕິດຕາມການກວດກາ ຄວາມຖີ່  

 

ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
 

ສິ່ງເສດເຫຼືອ  
− ກ�າຈັດຂີ້ຕົມ ແລະ ສິ່ງເໜົ່າເໝັນຕ�າງໆຢູ;ສະຖານທີ່ທີ່ກ�ານົດໄວ>ແລ>ວ 
 

ການກວດສອບພາຍໃນພາກສະໜາມ 
 

ໂຮງງານຜະລິດນ�າ ້ປະປາ ຈີນາຍ
ໂມ> 
 

ແຕ;ລະ
ເດືອນ 
 

NPNL (ໂຮງງານບ�າບັດນ�້າເສຍຈີ
ນາຍໂມ  

1.2 ກິ່ນທີ່ບ�ປາດຖະໜາ  
− ຮັບປະກັນການກວດສອບ ການນ�າສົ່ງທາດຄຼໍລາຍ ທີ່ຢູ;ໃນສະພາບຂອງແຫຼວ 

ໃຫ>ຫມາະສົມ 
  
 

ການກວດສອບພາຍໃນພາກສະໜາມ 
 

ໂຮງງານຜະລິດນ�າ ້ປະປາ ຈີນາຍ
ໂມ 
 

ແຕ;ລະ
ເດືອນ 
 

NPNL (ໂຮງງານຜະລິດນ�າ ້ປະປາ 
ຈີນາຍໂມ  
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7777....4444....3333.... ຕະລາງເວລາການຕິດຕາມກວດກາ 

(1) ລາຍການຕິດຕາມກວດກາໃນໄລຍະການກ�່ສ�າງ 
ແຜນການດ�າເນີນການມາດຕະການຫNດຜົນກະທົບດ�ານ ສັງຄົມ ສ່ິງແວດລ�ອມ ຂອງຜູ>ຮັບເໝົາທີ່ຈະຕ�ອງຕິດຕາມ. ຊະນິດ 
ແລະ ລາຍການການຕິດຕາມໂດຍຫຍ�້ ສ�າລັບແຕ;ລະກິດຈະກ�າແມ;ນທີດ່ັງນ້ີ: 
ແຜນການກວດກາປະຈ!າເດືອນ 

ເຫັນດີໃຫ>ມກີານກວດກາເດືອນລະຄ້ັງ ໂດຍວິຊາການສ່ິງແວດລ�ອມ ສັງຄົມຂອງໜ�ວຍງານຄຸ>ມຄອງໂຄງການ ທີ່ຈະລົງ
ຕິດຕາມປະເມີນສະຖານະພາບການຂອງສະໜາມກ�່ສ�າງ ແລະການແກ>ໄຂປັນຫາ ແລະການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບຂອງຜູ>ຮັບເ
ໝົາ ໂດຍໃຫ>ເປັນໄປຕາມແຜນການ ຕິດຕາມ ແລະຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ�ອມສັງຄົມທີ່ໄດ>ກ�ານົດໄວ> 
ບັນຫາຫຼັກລວມມີ: 
- ກວດກາກິດຈະກ�າຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບຂອງຜູ>ຮັບເໝົາທີ່ສະໜາມກ�ສ່�າງ 
- ທີ່ປຶກສາການໂຄງການກ�່່ສ�າງ ພ�ອມດ�ວຍວິຊາການຂອງ ໜ�ວຍງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດ�າເນີນການກ�່ສ�າງ (ໜ�ວຍງານຜູ>

ຄຸ>ມຄອງໂຄງການ)ໃຫ>ກວດສອບເບ່ິງວ�າແຜນການ ຕິດຕາມ ແລະຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ�ອມສັງຄົມ ແມ;ນ
ເປັນໄປຕາມທີ່ຕ້ັງເປ້ົາໝາຍໄວ>ຫຼືບ� ່

- ເຂ້ົາຮ�ວມໃນບາງວຽກງານສະໜາມຂອງໜ�ວຍງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດ�າເນີນການກ�່ສ�າງ (ໜ�ວຍງານຜູ>ຄຸ>ມຄອງ
ໂຄງການ) 

- ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນໃນພ້ືນທີ່ການກ�່ສ�າງຜູ>ທີ່ໄດ>ຮັບຜົນກະທົບເພ່ືອຫາວິທີຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບ
ຕາມແຜນການທີ່ໄດ>ກ�ານະດໄວ> 

- ກະກຽມລາຍງານພາກສະໜາມໃຫ>ແກ;ຫົວໜ�າໂຄງການໃນໜໜ�ວຍງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດ�າເນີນການກ�່ສ�າງ (ໜ�ວຍ
ງານຜູ>ຄຸ>ມຄອງໂຄງການ) 

 
ແຜນການກວດກາປະຈ�າ 3 ເດືອນ 

ເຫັນດີໃຫ>ມກີານກວດເປັນປະຈ�າທຸກໆ 3 ເດືອນຈາກ ວິຊາການ ສ່ິງແວດລ�ອມ ສັງຄົມ ສົມທົບກັບ ໜ�ວຍງານ ພະແນກ 
ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດ ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍການລົງຕິດຕາມພາກສະໜາມທກຸໆ 3 ເດືອນ, ແລະລາຍການ
ກວດກາຫຼກັມີດ່ັງນ້ີ: 

- ກວດກາກິດຈະກ�າຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບຂອງຜູ>ຮັບເໝົາທີ່ສະໜາມກ�ສ່�າງ 
- ຮ�ວມກັບໜ�ວຍງານຄຸ>ມຄອງເພ່ືອທົບທວນຄວາມຄືບໜ�າຂອງວຽກ ແລະ ເພ່ືອກວດກາເບ່ິງວ�າແຜນການ ຕິດຕາມ 

ແລະຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ�ອມສັງຄົມ ມີປະສິດທິພາບ ແລະເປັນໄປຕາມກອບເວລາຂ�້ກ�ານົດທີ່ໄດ>ລະບຸໄວ> 
- ບັນທຶກຄວາມເປັນໄປໄດ> ວິທີການຕ�າງ ໆໄວ> ຖ�າໃນກ�ລະນີມີຈຸດປະສົງໃນການປັບປຸງທີ່ຈະສາມາດປັບປຸງແຜນການ 

ຕິດຕາມ ແລະຫLດຜ�ອນຜົນກະທບົສ່ິງແວດລ�ອມສັງຄົມໃຫ>ມີປະສິດທິພາບສູງຂ້ືນ  
- ປຶກສາຫາລືກັບຕົວແທນປະຊາຊົນ ແລະປະຊາຊົນ ເພ່ືອຈະໄດ>ແນວທາງ ຫຼືຂ�້ສະເໜີເພ່ືອຈະປັບປຸງການຫLດຜ�ອນຜົນ

ກະທົບ 
- ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ ຈະເປັນກະກຽມລາຍງານການກວດກາພາກສະໜາມ ພ�ອມ

ດ�ວຍມີຄ�າເຫັນຕ�່ວຽກງານດ່ັງກ�າວໃຫ>ກມົເຄຫະຜັງເມືອງ 
- (ວິຊາການ ສ່ິງແວດລ�ອມ ສັງຄົມ) ນ�າສ່ົງຜົນຂອງການກວດກາປະຈ�າເດືອນ ແລະ ສາມເດືອນຜ�ານມາ ໃຫ>ພະແນກ

ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະອົງການ ໄຈກ�າ ຊ່ຶງນ້ີກ�່ເປັນສ�ວນນ່ຶງຂອງການລາຍງານປະຈ�າໄຕ
ມາດ 

 
ໜ�ວຍງານປະເມີນ ແລະ ກວດສອບຈາກພາກສ�ວນອ່ືນ 

ກົມເຄຫະຜັງເມືອງ ຄວນຈະຕ�ອງຈັດຕ້ັງໜ�ວຍງານປະເມີນ ແລະກວດກາ ຜົນສ�າເລັດຂອງໂຄງການ ໃນຕອນທ�າຍຂອງວຽກ
ງານການກ�່ສ�າງຈາກພາກສ�ວນພາຍນອກ ເພ່ືອຈະຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມໂປ;ງໃສ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    
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ໃນອະນາຄົດ ຂອງກົມເຄຫາ-ຜັງເມືອງເອງ, ຊ�ຽວຊານວິຊາສະເພາະ ທາງດ�ານສັງຄົມ ຄວນຈະມກີານກວດກາລາຍການດ່ັງຕ�່
ໄປນ້ີ: 

- ທົບທວນຄືນເອກະສານທັງໝົດທີພົ່ວພັນເຖິງວຽກງານສ່ິງແວດລ�ອມ ລວມທັງບົດສຶກສາ ເບ້ືອງຕ້ົນກ�ຽວກັບຜົນ
ກະທົບສ່ິງແວດລ�ອມ, ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ�າ ແລະ ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາ 

- ສ�າພາດປະຊາຊົນທີ່ຢູ;ພ້ືນທີ່ຂອງໂຄງການ 
- ກະກຽມບົດລາຍງານ ແລະ ລາຍງານຕ�່ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ 

 

ຕາຕະລາງແຜນການປະເມນີຜົນ ແລະການຕິດຕາມກວດກາ 
ການປະເມີນຜົນ ແລະການຕິດຕາມກວດກາ ທີກ່�າວມາຂ�າງເທິງນ້ັນແມ;ນຈະສາມາດດ�າເນີນການຕາມຕາຕະລາງຂ�າງລຸມນ້ີ: 

ຕາຕະລາງ 39: ຕະລາງແຜນການປະເມີນຜົນ ແລະການຕິດຕາມກວດກາ 

7777....4444....4444.... ແຜນງoບປະມານ 

ມູນຄ�າການກວດສອບ ຕິດຕາມສ່ິງແວດລ�ອມ  ແມ;ນສາມາດຄາດຄະເນໄດ>ຕາມລາຍການດ່ັງຕ�່ໄປນ້ີ: 
- ໄລຍະການກ�່ສ�າງ 24 ເດືອນ 
- ວິຊາການ ສ່ິງແວດລ�ອມ ສັງຄົມ ແມ;ນກວດສອບເປັນປະຈ�າເດືອນ ຕະຫຼອດໄລຍະການກ�່ສ�າງ 
- ໜ�ວຍງານກວດກາ ຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ ແມ;ນກວດກາເປັນປົກກະຕິ ທກຸໆ 3 

ເດືອນ ຕະຫຼອດໄລຍະການກ�່ສ�າງ 
ມູນຄ�າ ງUບປະມານ ແມ;ນປະເມີນ ແລະສະຫLຸບໃນຕາຕະລາງ 39, ສ�ວນງUບປະມານໃນການຕິດຕາມກວດກາໄລຍະ
ດ�າເນີນການຜະລິດນ�້າປະປາ ແມ;ນບ�່ໄດ>ພິຈາລະນາໃນນ້ີ ຍ�ອນ ກິດຈະກ�າດ່ັງກ�າວ ແມ;ນຈະຕ�ອງດ�າເນີນການພ�ອມກັບ
ອຸປະກອນຕ�າງໆ ທີ່ ນ�້າປະປານະຄອນຫຼວງດ�າເນີນເປັນປະຈ�າ 

 
 

ຕາຕະລາງ 40: ງoບປະມານການຄຸ3ມຄອງສິ່ງແວດລ,ອມ ໃນໄລຍະການກ!່ສ,າງ 

ພະນັກງານວິຊາການສ່ິງແວດລ�ອມແລະ ສັງຄົມ (ESS) ຂອງໜ�ວຍງານ PIU/PMU 
ອະທິບາຍ ລວມ (USD) 

ວຽກພາກສະໜາມ 312 
ພາຫະນະ*  1,920 

* ພາຫະນະ ລວມທັງພະນັກງານຂັບລົດ ແລະ ເຊ້ືອເພີງ 

ການເກັບຕົວຢ;າງ ນ�້າ ແລະສຽງ  

ອະທິບາຍ ລວມt (USD) 
ການເກັບຕົວຢ;າງນ�້າ* 5,400 
ແກ>ວເກັບຕົວຢ;າງນ�້າ  91 

ເກັບຕົວຢ;າງສຽງ 14,400 
19,891 

 

ຕິດຕາມກວກາ ໂດຍ: ດ 1 ດ 2 ດ 3 ດ 4 ດ 5 ດ 6 24 ເດືອນ ສ�າເລັດໂຄງການ 

ພະນັກງານ ESS � � � � � �   

ESS ແລະ DONRE 
Vientiane Capital  

  �   �  
ກວດກາພາຍນອກ        ���� 
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ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ 

ອະທິບາຍ ລວມ (USD) 
ວຽກພາກສະໜາມ 208 

ພາຫະນະ*  640 
ເງິນແຮ;ສຸກເສີນ** 84.8 

933 
*2 ພະນັກງານຈາກ ພຊທສ ສ�າລັບການກວດກາປະຈ�າໄຕຼມາດ 3 ເດືອນ 
** ເງິນແຮສຸສກເສີນ ແມ;ນລວມກັບການກວດກາສຸກເສີນພາກສະໜາມ 

 

ການກວດກາພາຍນອກ 

ອະທິບາຍ ຫົວໜ�ວຍລາຄາ 
(USD) 

ຈ�ານວນ ລວມ (USD) 

ການຕິດຕາມກວດກາຈາກ
ພາກສ�ວນທາງນອກ 

ມອບເໝົາ 3,000 

ລວມ 3,000 
 

7.5. ກົນໄກການຮ,ອງທຸກ ແລະ ໄກ6ເກ6ຍ 

ກ�ລະນີມີບຸກຄົນໃດຄວາມບ�່ພ�ໃຈຕ�່ບັນຫາສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະສັງຄົມ ທີມ່ີຜົນກະທົບ ແມ;ນໃຫ>ຄ�າປຶກສາ ຫາລືກັບ
ພະນັກງານສ່ິງແວດລ�ອມແລະສັງຄົມຂອງໂຄງການ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຄົນກາງໃນການໄກ;ເກ;ຍ, ວິຊາການ ສ່ິງແວດລ�ອມ 
ສັງຄົມ ຈະເປັນຜູ>ປະສານງານຫາໜ�ວຍງານທີ່ກ�ຽວຂ�ອງເພ່ືອແກ>ໄຂບັນຫາ ຕ�່ກິດຈະກ�າຂອງການກ�່ສ�າງ ຂອງຜູ>ຮັບເໝົາ. 
ໃນກ�ລະນີ ບ�່ມກີານຍົກຍ�າຍຈັດສັນ, ໜ�ວຍງານໄກ;ເກຍ ຈະໄດ>ປຶກສາຫາລືເພ່ືອແກ>ໄຂບັນຫາຕ�່ການຮ�ອງຟ>ອງດ່ັງກ�າວ. 
ຄະນະກ�າມະການໄກ;ເກ;ຍ ແມ;ນປະກອບດ�ວຍໜ�ວຍງານດຽວກັນກັບໜ�ວຍງານໄກ;ເກຍດ�ານທີ່ດິນ. ແຕ;ກ�່ຂ້ຶນກັບ
ບັນຫາ, ຜູ>ທີສ�ວນຮ�ວມ ຈະໄດ>ມກີານປະຂຸມ ກັບໜ�ວຍງານດ່ັງກ�າວ ເພ່ືອແກ>ໄຂບັນຫາ.  

7.6. ເອກະສານການລາຍງານ 

ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານສ່ິງແວດລ�ອມ ແມ;ນກະກຽມໂດຍ  ວິຊາການສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ຂອງໜ�ວຍງານຄຸ>ມຄອງໂຄງການ ໂດຍອີງແຜນການການຄ� ຸມຄອງສ່ິງແວດລ�ອມ ສັງຄົມ, ວິຊາການສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ຂອງໜ�ວຍງານຄຸ>ມຄອງໂຄງການແມ;ນຈະຕ�ອງໄດ>ກວດກາບົດລາຍລາຍງານດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ປະຈ�າເດືອນ ທີ່ຜູ>
ຮັບເໝົາການກ�່ສ�າງ ລາຍງານ ແລະພ�ອມດ�ວຍລົງກວດກາພາກສະໜາມກ�່ສ�າງຕົວຈິງ, ຜົນຂອງການກວດກາດ່ັງກ�າວ
ແມ;ນຈະຕ�ອງໄດ>ລາຍງານຕ�່ ກົມເຄຫາ ຜັງເມືອງ ໂດຍຜ�ານການທົບທວນລາຍງານ ຈາກໜ�ວຍງານຄຸ>ມຄອງໂຄງການ. 
ນອກນ້ີ ທຸກໆ 3 ເດືອນ ກ�່ຕ�ອງໄດ>ກະກຽມລາຍງານທາງດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ສັງຄົມ ໃຫ>ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ ທ�າ
ມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ ຂອງນະຄອນຫລວງຮັບຊາບ. 

ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານສ່ິງແວດລ�ອມຂອງຜູ>ຮັບເໝົາ 

ຜູ>ຮັບເໝົາຈະຕ�ອງກະກຽມບົດລາຍງານທາງດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມໃຫ>່ວຍງານຄຸ>ມຄອງໂຄງການເປັນປະຈ�າທຸກໆເດືອນ ແລະ
ບົດລາຍງານດ່ັງກ�າວ ຢ;າງໜ�ອຍຕ�ອງປະກອບມີລາຍລະອຽດດ່ັງນ້ີ: 

• ລາຍລະອຽດຂອງວຽກງານ ທີກ່�າລັງດ�າເນີນຢູ;ໃນປະຈຸບັນ 

• ລາຍລະອຽດຂອງວຽກງານບັນຫາສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະວິທີການຈັດການເພ່ືອຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບດ່ັງກ�າວ 

• ບົດບັນທຶກຂອງການກວດກາຄຸນນະພາບນ�້າ ແລະລະດັບສຽງ 

• ພາບຖ�າຍປະກອບການລາຍງານໂດຍສະເພາະ ກິດຈະກ�າການກ�່ສ�າງ, ບັນຫາສ່ິງແວດລ�ອມທີ່ເກີດຂ້ືນພາຍໃນເດືອນ 
ແລະວິທີການຈັດການບັນເທົາທີ່ເໝາະສົມ 

ຜູ>ຮັບເໝົາຈະຕ�ອງດ�າເນີນການມາດຕະການທີ່ຈ�າເປັນ ເພ່ືອປັບປຸງການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ເມື່ອ
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ເຫັນວ�າ ການຜົນໄດ>ຮັບຂອງການແກ>ໄຂບ�່ເປັນໄປຕາມແຜນການຫLດຜ�ອນຜົນກະທົບທີ່ໄດ>ກ�ານົດໄວ> 
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ເອກະສານຄັດຕິດ 1: ເອກະສານຮັບຮອງ ຂອງກົມເຄຫາ-ຜັງເມືອງ 
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ເອກະສານຄັດຕິດ 2: ສັງລວມການລົງເກັບກ�າຂ�້ມູນພາກສະໜາມ 
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I. ບົດສະເໜີ  

ການລົງເກັບກ�າຂ�້ມູນເພື່ອເຮັດ ການສຶກສາເບ້ືອງຕົ້ນກ�ຽວກັບຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ ຂອງໂຄງການ ຂະຫຍາຍນ�້າປະປານະຄອນ
ຫຼວງ ໄດ>ແບ;ງອອກເປັນ 2 ສ�ວນຄື: 
- ການລົງເກັບກ�າຢູ;ເຂດ ສູບນ�້າ 
- ການລົງເກັບກ�າ ຕາມແລວທ�່ສ່ົງນ�້າ ທັງທ�່ສ່ົງນ�້າໃຫຍ� ແລະ ທ�່ແຈກ  
    

II. ເຂດ ສູບນ!້າ  
2.1. ໂດຍທ່ົວໄປ  

 
ການລົງເກັບກ�າຂ�້ມູນຄ້ັງທ�າອິດໄດ>ເຮັດຂ້ຶນ ໃນວັນຈັນ ທີ່ 13 ຕຸລາ 2014, ທີມງານລົງເກັບກ�າຂ�້ມູນ ປະກອບດ�ວຍ:  
1. ນາງ ວິໄລພອນ ວົງພິດ, ຫົວໜ�າທີມງານສ�າຫຼວດ, ບ�ລິສັດ ຊີດຄອນເຊົາເທັນຊີ ຈ�າກັດ, 
2. ທ�ານ ລັດສະໝີ, ຫົວໜ�າໜ�ວຍງານ ປະເມີນຜົນ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ�ອມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈັນ. 
3. ນາງ ຂັນທອງ ລິດທເິດດ, ພະນັກງານເກັບກ�າຂ�້ມູນ, ບ�ລິສັດ ຊີດຄອນເຊົາເທັນຊີ ຈ�າກັດ 
4. ທ�ານ ອາພິສິດ ມູນຕີ, ພະນັກງານເກັບກ�າຂ�້ມູນ, ບ�ລິສັດ ຊີດຄອນເຊົາເທັນຊີ ຈ�າກັດ  

 
ເຂດສູບນ�້າແມ;ນຊາຍແດນ ລະຫວ�າງສອງບ�ານ ຄື: ບ�ານໄຊສະຖານ ແລະ ບ�ານ ໂພນສະຫວາດ.  
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ຮູບ 1: ທ່ີຕັ້ງບ,ານ  

ບ�ານໄຊສະຖານ ຕັ້ງຢູ; ທາງທິດເໜືອຂອງເຂດສູບນ�້າ ສ�ວນບ�ານໂພນສະຫວາດຕັ້ງຢູ;ທາງທິດໃຕ>ຂອງເຂດສູບນ�້າ.   
 
ເບ້ືອງໃຕ>ເຂດສູບນ�້າ (ບ�ານໂພນສະຫວາດ): ພື້ນທີ່(ປະມານ 300 ຫາ 400 ແມັດ ຕາມແຄມນ�້າຂອງ)ເປັນຂອງທະຫານ, ປະມານ 
100 ແມັດທ�າອິດແຕ;ຮ່ົວຂອງເຂດສູບນ�້າ ແມ;ນຖືກເຊ່ົາເຮັດທ�າເຮືອຂົນສ່ົງ ໂດຍບ�ລິສັດ ໜ່ຶງພຶດສະພາ. ພື້ນທີ່ດ່ັງກ�າວຖືກໃຊ>ເພື່ອ
ຖ�າຍຫີນແຮ;ທີ່ຖືກຂົນມາແຕ;ເມືອງສັງທອງ ມາຫາເຂດຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຫີນຈະຖືກດູດອອກຈາກເຮືອລົງລົດ
ດາມເພື່ອຂົນໄປນ�າໃຊ>ຢູ;ບ�ອນປະສົມຊີມັງຂອງບ�ລິສັດ ຊ່ືງຢູ;ຫ�າງຈາກທ�າເຮືອໄປປະມານ 1 ກມ. ຕ�່ຈາກທ�າເຮືອແມ;ນຫ�ພັກ
ພະນັກງານທະຫານ.   



ກົມ ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ (DHUP), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ (MPWT) 
, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫວຼງ, ລດັວສິາຫະກິດ ນ�້າປະປາລາວ (NPNL)    

76 | P a g e  
 

 
ຮູບ 2: ທ&າເຮືອທ່ີໃຊ3ເພື່ອຂົນຖ&ານຫີນແຮ6  

 
ສ�ວນເບ້ືອງເໜືອຂອງເຂດສູບນ�້າ (ເຂດບ�ານ ໄຊສະຖານ): ສ�ວນໃຫຍ�ຂອງພື້ນທີ່ທີ່ຢູ;ຕິດກັບເຂດສູບນ�້າ ເປັນເຮືອນວິລ�າ, ເຮືອນ 3 ຫຼັງທ�າອິດ ທີ່ຕິດ
ແຄມນ�້າແມ;ນເຮືອນເຊ່ົາຕ�າງປະເທດ. ເຮືອນຫຼັງທ�າອິດທີ່ຢູ;ຕິດກັບຮ່ົວຂອງເຂດສູບນ�້າ, ເຈ້ົາຂອງເຮືອນແມ;ນມີເຮືອນພັກຢູ;ຕ�່ໜ�າເຮືອນຫຼັງດ່ັງກ�າວ. 
ສ�ວນອີກສອງຫຼັງເຈ້ົາຂອງເຮືອນບ�່ແມ;ນປະຊາຊົນບ�ານໄຊສະຖານ.   

 

 
ຮູບ 3: ເຮືອນຫຼັງທ!າອິດ ທ່ີຢູ6ຕິດກັບເຂດສູບນ!້າ ຊ່ຶງຖືກ ເຊ່ົາໂດຍຕ&າງປະເທດ.  
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ຮູບ 4: ເຮືອນເຈ້ົາຂອງເຮືອນເຊ່ົາຕ&າງປະເທດ  

2.2.  ຂ!້ມູນທ່ົວໄປຂອງບ,ານ  
 

ອີງໃສ;ການສ�າພາດຂ�້ມູນຈາກນາຍບ�ານທັງສອງບ�ານ, ຂ�້ມູນດ�ານເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງບ�ານມີຄືດ່ັງຕາຕະລາງຂ�າງລຸ;ມ:    
 

ຕາຕະລາງ 1: ຈ!ານວນປະຊາກອນ ແລະ ຄົວເຮືອນ  

 
 
 

 
 
ແຫ່ຼງຂ�້ມຸນ: ການສ�າຫຼວດຂ�້ມູນພ້ືນຖານ, ບ�ລິສັດ ຊີດ ຈ�າກັດ  

ຕາຕະລາງ 2: ສະຖານະພາບທາງເສດຖະກິດ  

ບ,ານ ລາຍໄດ3ສະເລ6ຍຕ!່
ຄົນຕ!່ປີ (ໂດລ&າ) 

ລາຍຮັບຕົ້ນຕ!່ (%) 
ຄ,າຂາຍ ພະນັກງານລັດ ລ,ຽງປາ ກກ!າມະກອນ 

ໄຊສະຖານ 800 10 60 0 30 
ໂພນສະຫວາດ 400 40 50 1 9 

ໝາຍເຫດ: ມີພຽງຄອບຄົວດຽວທີລ�ຽງປາກະຊັງຢູ;ບ�ານ ໂພນສະຫວາດ, ແຕ;ລ�ຽງຢູ;ໄກຈາກ ເຂດສູບນ�້າ ເບ້ືອງໃຕ> ຫຼາຍກວ�າ  200 ແມັດ   
 

� ບັນດາກິດຈະກ�າການໃຊ>ນ�້າ ຢູ;ແມ;ນ�້າຂອງ  
ທຸກຄອບຄົວຂອງທັງສອງບ�ານ (ທັງ ບ�ານ ໄຊສະຖານ ແລະ ບ�ານໂພນສະຫວາດ) ມີ ນ�້າປະປາໃຊ> ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງບ�່ມີການນ�າໃຊ>
ນ�້າຂອງ ເພື່ອ ການ ດ່ືມ, ລ�າງ ແລະ ອາບ ໃນຄົວເຮືອນ ຂອງປະຊາຊົນທັງສອງບ�ານ.   
  

� ການປະມົງ   
 
ໄດ>ຮັບການຢືນຢັນຈາກ ນາຍບ�ານ ຂອງທັງສອງບ�ານ ວ�າ ມີປະມານ 8 ຄອບຄົວຂອງບ�ານ ໄຊສະຖານທີ່ຫາປາໃກ>ເຂດສູບນ�້າ, 
ແລະ ສ�ວນບ�ານ ໂພນສະຫວາດ ບ�່ມີຄອບຄົວຫາປາໃກ>ເຂດສູບນ�້າ.  ປາທີຈັບໄດ>ຢູ;ໃກ>ໆເຂດສູບນ�້າສ�ວນໃຫຍ�ເປັນປານ�ອຍ 
ເຊ່ັນ ປາຂາວ ແລະປາກົດ ສ�ວນປາໃຫຍ�ເຊ່ັນ ປາ ຍອນ ແລະ ປາເຄີງ ສ�ວນໃຫຍ� ຈັບໄດ>ຢູ;ເຂດທີ່ໄກອອກຈາກເຂດສູບນ�້າ 
ແລະ ຢູ;ຫ�າງຈາກ ຕາຝັ່ງນ�້າ ຫຼາຍ ກວ�າ ປະມານ 20 ແມດັ ແລະຕ�ອງໄດ>ໃຊ>ເບັດເພື່ອຫາປາດ່ັງກ�າວ.    
 

ບ,ານ ຈ!ານວນ
ປະຊາກອນ 

ຍິງ  ຈ!ານວນ
ຄອບຄົວ 

ໄຊສະຖານ 709 337 145 
ໂພນສະຫວາດ 1,723 901 343 
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ປະເພດປາທີຖ່ືກຈັບໄດ>ຢູ;ແຖວເຂດ ສູບນ�້າ ສະແດງໄວ>ໃນຕາຕະລາງຂ�າງລຸ;ມ:  
ການຫາປາສ�ວນໃຫຍ�ແມ;ນເພື່ອກິນໃນຄົວເຮືອນ, ບ�່ໄດ>ຫາປາເພື່ອການຄ�າ ແລະ ບ�່ມປີາສາຍພັນຄຸ>ມຄອງ/ປາສາຍພັນໃກ>
ສູນພັນໃນເຂດດ່ັງກ�າວ.   

ປະເພດປາ Types of fish ເຄ່ືອງມືຫາປາ 
Types of fishing 

ອັນດັບ 
Ranking 

ປາຂາວ 
Puntius bevris 

ແຫ, ມອງ (net) 1 

ປາຍອນ 
Pangasius pleurotaenia 

ເບັດ, ມອງ (hook, net) 2 

ປາເຄິງ 
Hemibagrus wychioides 

ເບັດ(hook) 3 

ປາດຸກ,ປາກົດ 
Cat fish 

ເບັດ(hook) 4 

ປາປາກ 
Barbonymus gonionotus 

ເບັດ(hook) 5 

 
� ສວນແຄມນ�້າ  

ມີການປະກາດຫ�າມ ບ�່ໃຫ>ມີການປູຜັກແຄມນ�້າ ຍ�ອນການຄຸ>ມຄອງຕາຝັ່ງເຈ່ືອນ.    
 

2.3. ການສ!າຫຼວດຄົວເຮືອນ  
 
ໂດຍການຈັດຕັ້ງຊ�ວຍເຫຼືອຂອງ ນາຍບ�ານ ບ�ານ ໄຊສະຖານ, ໄດ>ມີການຈັດກອງປະຊຸມ ນ�ອຍ ຢູ;ຫ�ອງການບ�ານ ຂອງ ບ�ານ ໄຊ
ສະຖານ ໃນວັນທີ່ 1 ພະຈິກ 2014, ເພື່ອ: 
1. ເຜີຍແຜ;ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບໂຄງການ   
2. ສ�າຫຼວດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂ້ັນຄົວເຮືອນ  

 
ກອງປະຊຸມເລ້ີມ ເວລາ 9 ໂມງ ແລະ ຈົບລົງທີ່ ເວລາ 10:00 am. ປະຊາຊົນທຸກຄົນທີ່ເຂ້ົາຮ�ວມ ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ;ຂ�້ມູນໂຄງການ ເຂ້ົາໃຈ 
ແລະ ເຫັນດີກັບໂຄງການ. ແຕ;ມຄີວາມເຫັນໜ່ຶງຈາກ ທ�ານເຈ້ົາຂອງເຮືອນເຊ່ົາທີ່ຢູ;ໃຫ>ກັບເຂດສູບນ�້າວ�າ:   
- ຄວນມີການຄຸ>ມຄອງ ມົນລະພິດທາງສຽງ ແລະຂ້ີຝຸ;ນ ລະຫວ�າງການກ�່ສ�າງ ແລະ ບ�່ຄວນເຮັດການກ�່ສ�າງໃນລະຫວ�າງວັນເສົາ ແລະ ອາທິດເພາະ
ເປັນການລົບກວນເວລາພັກຜ�ອນ ຂອງແຂກ.  
 
 (ລາຍຊ່ືຜູ>ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມມໃີນບົດຊ�ອນທ�າຍ: 1) 
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ຮູບ 5: ກອງປະຊຸມເພື່ອເຜີຍແຜ6ຂ!້ມູນໂຄງການ ຢູ6ບ,ານ ໄຊສະຖານ 

 
ສິບ (10) ຄອບຄົວຢູ;ບ�ານ ໄຊສະຖານ ໄດ>ຖືກສ�າພາດ ເພື່ອຂ� ຂ�້ມູນດ�ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ໃນນ້ັນປະກອບມີ: 2 ຄອບຄົວທີ່ມີເຮືອນຢູ;ໃກ>ເຂດ
ສູບນ�້າ(ລວມທັງເຈ້ົາຂອງເຮືອນທີ່ມີເຮືອນໃຫ>ຕ�າງປະເທດເຊ່ົາ), 4 ຄອບຄົວ ທີ່ຢູ;ໃກ>ເຂດສູບນ�້າ ທັງ ເປັນຄອບຄົວຫາປາ, ແລະ 4 ຄອບຄົວທີ່ເປັນ
ຄອບຄົວຫາປາຢູ;ໃກ>ເຂດສູບນ�້າ .  
 
ການປະມົງຫາປາ:  
ລວມທັງໝົດ ມີ 8 ຄອບຄົວທີ່ຫາປາຢູ;ເຂດສູບນ�້າ ໄດ>ຖືກສ�າພາດ. ໃນລະດູຝົນ (ເລ້ີມແຕ;ເດືອນ ເມສາ ຫາ ເດືອນ ສິງຫາ) ແມ;ນເປັນໄລຍະທີ່ຫາ
ປາໄດ>ຫຼາຍ, ດ່ັງນ້ັນ ສ�ວນໃຫຍ�ຄົນຫາປາຈະອອກຫາປາໃນໄລຍະເດືອນດ່ັງກ�າວ ທຸກວັນ/ເກືອບທຸກວັນ. ສ�ວນໃນລະດູແລ>ງ ແຕ;ເດືອນ (ຕຸລາ ຫາ 
ເດືອນ ມີນາ) ຊາວປະມົງຈະອອກຫາປາ ປະມານ 1- 3 ຄ້ັງຕ�່ອາທ ິດ.   4 ຄອບຄົວ ໃນ 8 ຄອບຄົວທີ່ຫາປາ ມີລາຍຮັບຈາກການຫາປາ ປະມານ 
20% ຫາ 40%  ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ສະເລ;ຍຫາປາໄດ>ປະມານ 50 ກິໂລຕ�່ເດືອນ.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


