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 ໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກກງັຫນັລມົ 600 ເມກາວດັ 
ທ ີ່ ເມອືງດາກຈງຶ, ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ເມອືງ ຊານໄຊ, 

ແຂວງອັດຕະປ ື

 

  

ບດົປະເມ ນຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ 

(ສະບບັປບັປງຸ) 

 
ສະເໜ ເຖ ງ 

ກົມສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ສະເໜ ໂດຍ 
ຜ ພ້ດັທະນາໂຄງການ ບ ລສິດັທ ີ່ປກືສາສິີ່ງແວດລອ້ມ 

  

ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ 
ຈໍາກັດ 

ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ 
ຮວ່ມກບັ 

ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ 

 
             



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   i 

ຄາໍສບັຫຍ ໍ້ ແລະ ນຍິາມຄາໍສບັ 

ຄາໍສບັຫຍ ໍ້ 
ບປຜສ ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ 
ບສຕສ  ບົດສຶກສາເບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກບັຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ຜຄຕສ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ກຊສ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ກສລ ກົມສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ກຄຕມ ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ 
ພຊສ  ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມນະຄອນຫຼວງ/ແຂວງ 
ຫຊສ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເມືອງ 
ສພຊ ສະພາແຫ່ງຊາດ 
ລບ ລັດຖະບານ 
ສປປ ລາວ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ຄຄ ຄອບຄົວ 
EMU  Environmental management Unit (ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ) 

UXO  ລ ກລະເບ ດບ ໍ່ທັນແຕກ 

USD  ໂດລາສະຫະລັດ 

GDP  ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 

IEAD  ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

 
ຫວົໜວ່ຍ 
ກມ, km ກິໂລແມັດ 

ມ, m  ແມັດ 

ມມ, mm ມິນລ ແມັດ 

ຊມ, cm ຊັງຕ ແມັດ 

ຮຕ, ha ເຮັກຕາ 

ກມ2, km2 ກິໂລແມັດມົນທົນ 

ມ3, m3 ແມັດກ້ອນ 

㎥/min ແມັດກ້ອນ/ນາທ  

m/s ແມັດ/ວິນາທ  

kg ກິໂລກຼາມ 

dB(A) ດ ຊ ເບລ 

MW ເມກາວັດ 

ກວ, KV ກິໂລໂວນ 
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ຄວາມໝາຍຄາໍສບັ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ໝາຍເຖິງ ທຸກສິີ່ງທຸກຢ່າງ ທ ີ່ມ ຊ ວິດ ແລະ ບ ໍ່ມ ຊ ວິດ ຊຶີ່ງເກ ດຂຶັ້ນຕາມທໍາມະຊາດ ຫຼ ື

ຍ້ອນມະນຸດສ້າງຂຶັ້ນ ທ ີ່ຢ ່ອ້ອມເປ ົ້າໝາຍໃດໜຶີ່ງ ເຊັັ່ນ: ຄົນ, ສັດ, ພືດ ແລະ ອືີ່ນໆ ທ ີ່ມ 
ສາຍກ່ຽວພັນ ແລະ ສົັ່ງຜົນສະທ້ອນຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ທັງທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ ຕ ໍ່
ການດໍາລົງຊ ວິດ, ການຜະລິດ, ການຄົງຕົວ, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງມະນຸດ ແລະ ທໍາ
ມະຊາດ. ສິີ່ງແວດລ້ອມປະກອບດ້ວຍ: ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມທໍາ
ມະຊາດ; 

ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ໝາຍເຖິງ ທຸກສິີ່ງທຸກຢ່າງ ຫຼື ອົງປະກອບສິີ່ງແວດລ້ອມ ທ ີ່ມະນຸດສ້າງຂຶັ້ນ ຊຶີ່ງກ່ຽວພັນ 
ແລະ ສົັ່ງຜົນສະທ້ອນຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ທັງທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ ຕ ໍ່ການດໍາລົງຊ ວິດ
, ການຜະລິດ, ການຄົງຕົວ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງມະນຸດ ແລະ ທໍາມະຊາດ; 

ສິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະ
ຊາດ 

ໝາຍເຖິງ ທຸກສິີ່ງທຸກຢ່າງ ຫຼື ອົງປະກອບສິີ່ງແວດລ້ອມ ທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຕາມທໍາມະຊາດ ຊຶີ່ງ
ມ ສາຍກ່ຽວພັນ ແລະ ສົັ່ງຜົນສະທ້ອນຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ທັງທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ 
ຕ ໍ່ການດໍາລົງຊ ວິດ, ການຜະລິດ, ການຄົງຕົວ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງມະນຸດ 

ແລະ ທໍາມະຊາດ;  

ຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ໝາຍເຖິງ ສິີ່ງກະທົບທັງດ້ານບວກ, ດ້ານລົບ, ທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ໃນໄລຍະສັັ້ນ ຫຼື 

ໄລຍະຍາວ ທ ີ່ເກ ດຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຕ ໍ່ລະບົບນິເວດ, 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ມ ລະດົກທາງດ້ານທໍາມະ

ຊາດ, ມ ລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ, ຊ ວິດ, ສຸຂະ ພາບ, ຊບັສນິ, ການດໍາລົງຊ ວິດ, ທ ີ່ຢ ່

ອາໄສ ແລະ ອືີ່ນໆ; 

ໃບຢັົ້ງຢືນກ່ຽວກັບ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ໝາຍເຖິງ ໜັງສືຢັົ້ງຢືນການຮບັຮອງກ່ຽວກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ ທ ີ່ອອກໃຫ້ແກ່ໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ. 

ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຕິດຕາມກວດກາ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ໝາຍເຖິງ ແຜນການທ ີ່ໄດ້ສັງລວມເອົາບັນດາໜາ້ວຽກຕົັ້ນຕ  ດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ, ກໍານົດວິທ ການ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຫຼຼຸດຜ່ອນ ແລະ 
ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ທ ີ່ໄດ້ສຶກສາໄວ້ໃນບົດສຶກ
ສາເບືັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ ພ້ອມທັງກໍານົດການຈັດຕັັ້ງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, 

ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ງົບປະມານໃຫ້ພຽງພ  ເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັັ່ງກ່າວ; 

ການມ ສວ່ນຮ່ວມ
ຂອງສັງຄົມ 

ໝາຍເຖ ງ ການມ ສວ່ນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ແມ່ນຂະບວນການປຶກສາຫາລື, ການສະ   
ໜອງຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ຮັບຄໍາຄິດຄາໍເຫັນ ຂອງທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມ ກ່ຽວ
ກັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນໄລຍະສ້າງ ແລະ ພິຈາລະນາບົດສຶກ
ສາເບືັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກບັຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ 
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ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸມ້ຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມ
ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ມ ປະສິດທິຜົນ. 

ຜົນກະທົບແບບສະ
ສົມ 

ໝາຍເຖິງ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ, ເພ ີ່ມຫຼາຍຂຶັ້ນ, ມ ການ

ໂຮມກັນຂອງຜົນກະທົບທັງທາງກົງ, ທາງອ້ອມ, ໄລຍະສັັ້ນ ແລະ/ຫຼື ໄລຍະຍາວ ທ ີ່

ເກ ດຈາກກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ໃນອະດ ດ, 

ປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ບວກກັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ທ ີ່ກໍາລັງສະເໜ ; 

ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄນົ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ທ ີ່ໄດ້ຮັບ

ອະນຸຍາດໃຫ້ສຶກສາ, ສໍາຫຼວດ, ອອກແບບ, ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນ ນໂຄງການລົງທຶນ ຫຼື 

ກິດຈະການຕ່າງໆ ຢ ່ ສປປ ລາວ; 

ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທ ີ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການລົງທຶນ 

ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ແບບຖາວອນ ຫຼື ແບບຊົັ່ວຄາວ, ທາງກົງ, ທາງອ້ອມ, ໄລຍະສັັ້ນ 

ແລະ/ຫຼື ໄລຍະຍາວ; 
ຜ ້ມ ສ່ວນຮ່ວມ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທ ີ່ມ ຄວາມສົນໃຈ, ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື 

ມ ຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ໃນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

ຜົນກະທົບທາງກົງ ໝາຍເຖິງ ຜົນກະທົບທ ີ່ເກ ດຈາກການດໍາເນ ນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ 
ກິດຈະການຕ່າງໆ ໂດຍກົງຕ ໍ່ຊ ວິດ, ສຸຂະພາບ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ລະບົບນິເວດ

, ການສ ນເສຍຊັບສິນ, ການຍາ້ຍຖິີ່ນຖານ, ການດໍາລົງຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນ; 
ຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ໝາຍເຖິງ ຜົນກະທົບທ ີ່ເກ ດຈາກການດໍາເນ ນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດ 

ຈະການຕ່າງໆ ຊຶີ່ງບ ໍ່ແມ່ນຜົນກະທົບທາງກົງ ເປັນຕົັ້ນ: ຜົນກະທົບທາງດ້ານຈິດໃຈ, 

ຄວາມເຊືີ່ອຖື, ຮ ດຄອງປະເພນ , ສ ນເສຍເວລາ ແລະ ໂອກາດໃນການທໍາມາຫາກິນ, 

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ມົນລະພິດ; 
ຜົນກະທົບທາງບວກ ໝາຍເຖິງ ການເພ ີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ສ້າງໂອກາດທ ີ່ດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຜ ້ທ ີ່

ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ: ຊ ວິດການເປັນຢ ່
ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປ ວແປງໃຫ້ດ ຂຶັ້ນກວ່າເກົັ່າ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ໂຄງ

ລ່າງພືັ້ນຖານ, ລະບົບການສຶກສາ, ລະບົບສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ; 
ຜົນກະທົບທາງລົບ ໝາຍເຖິງ ຜົນກະທົບອັນບ ໍ່ດ ຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນ ຜ ້ທ ີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກ

ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ: ສິີ່ງແວດລ້ອມເສືີ່ອມໂຊມ, ຊ ວິດ

ການເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊົນມ ຄວາມທຸກຍາກລົງກວາ່ເກົັ່າ, ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານໄດ້ຮັບຄວາມ

ເສຍຫາຍ; 
ຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານ ໝາຍເຖ ງ ສະພາບຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານ ຂອງພືັ້ນທ ີ່ ທ ີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງ ການ

ທ ີ່ສະເໜ  ຊືີ່ງມ ຢ ່ກ່ອນການເລ ີ່ມຕົັ້ນໂຄງການ. ຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານທ ີ່ມ ຢ ່ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   iv 

ກ່ອນການ ກະກຽມການກ ໍ່ສ້າງ, ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນ ນງານ ຂອງໂຄງການທ ີ່ສະເໜ  

ເພືີ່ອສາມາດປະເມ ນ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ; 
ການຊົດເຊ ຍ ແລະ 
ທົດແທນ 

ໝາຍເຖິງການທົດແທນ ຫຼື ຊດົເຊ ຍ ເປັນທ ີ່ດິນ, ວັດຖຼຸ ຫຼື ເປັນເງິນ ສ າລັບທ ີ່ີ່ດິນ, ສິີ່ງ

ປຸກສ້າງ, ຜົນລະປ ກ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ລາຍຮັບ ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 

ການເປີດເຜ ຍຂ ໍ້ມ ນ
ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ
ໂຄງການ  

ໝາຍເຖິງ ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຄວາມຮ ້ ຢ່າງເຕັມສວ່ນ ກ່ຽວກບັ ໂຄງການ ແລະ ຜົນ
ກະທົບ ແລະ ຜົນຮັບຕາມມາ ຂອງໂຄງການ; 

ການເວນຄືນທ ີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການ ເຊິີ່ງວາ່ ບຸກຄົນໜຶີ່ງ ໄດ້ສ ນເສຍທ ີ່ດິນ ທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໜຶີ່ງ 
ທ ີ່ຕົນເປັນເຈົັ້າຂອງ ຫຼື ຄອບຄອງ ໃຫ້ຜ ້ພັດທະນາໂຄງການ ໂດຍມ ການທົດແທນຄືນ;   

ການຍັບຍາ້ຍ ໝາຍເຖິງ ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ອອກຈາກເຂດທ ີ່ຢ ່ອາໄສເດ ມ ໄປເຂດໃກ້ຄຽງ ທ ີ່
ພົັ້ນຈາກພືັ້ນທ ີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ; 

ກຸ່ມຄົນທ ີ່ບ ໍ່ສາມາດ
ຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້ 

ແມ່ນກຸມຄົນສະເພາະ ຜ ້ທ ີ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ບ ໍ່ເຕັມສ່ວນ ຫຼື ປະເຊ ນກັບຄວາມ
ສ່ຽງ ທ ີ່ຈະຖືກປ່ອຍປະໃຫ້ໂດດດ່ຽວ ຈາກຜົນກະທົບ ຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ  
ເຊິີ່ງລວມມ ສະເພາະ: (1) ຄົວເຮືອນ ທ ີ່ມ ຫົວໜ້າຄອບຄົວ ເປນັຜ ້ຍິງ, ຜ ້ເຖົັ້າ ຫຼື ຄົນ

ພິການ, (2) ຊິວິດການເປັນຢ ່ຂອງຄົວເຮືອນ ຕໍໍ່າກວ່າມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ; 

(3) ບ ໍ່ມ ທ ີ່ດິນ; ແລະ (4) ກຸ່ມຊົນເຜົັ່າ;  

ຄົວເຮືອນ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທັງໝົດ ທ ີ່ອາໄສ ແລະ ກິນຢ ່ຮ່ວມກັນ ເປັນຫົວໜ່ວຍສັງຄົມໜຶີ່ງ; 

ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊິວິດ
ການເປັນຢ  ່ຫຼື ຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ເສດຖະກິດ  

ໝາຍເຖິງການສ ນເສຍ ລາຍຮບັ ທ ີ່ເກ ດຈາກຊັບສິນ ຫຼື ການເຂົັ້າເຖິງ ລາຍຮັບ ທ ີ່ເກ ດ
ຈາກຊັບສິນ; ການສ ນເສຍ ແຫຼ່ງລາຍຮັບ ຫຼື ຊິວິດການເປັນຢ ່, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜ ້ທ ີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ ຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍ ໄປສະຖານທ ີ່ອືີ່ນ ຫຼື ບ ໍ່ ແລະ ລວມເອົາ ການສ ນເສຍ 
ຫຼື ການຈໍາກັດ ການເຂົັ້າເຖິງ ເຂດພັດທະນາໂຄງການ ທ ີ່ເປັນສາເຫດ ໃຫ້ເກ ດຜົນ
ກະທົບ ຕ ໍ່ຊິວິດການເປັນຢ ່ ຂອງຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; 

ມ ນຄ່າປ່ຽນແທນ ໝາຍເຖິງມ ນຄ່າທ ີ່ຄິດໄລ່ເປັນ ວັດຖຼຸ, ເງິນ ຫຼືທ ີ່ດິນທ ີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາໃຊ້ເພືີ່ອປ່ຽນ

ແທນທ ີ່ດິນ, ສິີ່ງປຸກສ້າງ, ຜົນລະປ ກ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ລາຍຮັບທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ. 
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ພາກທ  1 ພາບລວມຂອງໂຄງການ 

1.1 ການນາໍສະເໜ ໂຄງການ ແລະ ເຫດຜນົ 
ໃນປັດຈຸບັນພະລັງງານເປັນປັດໄຈສໍາຄັນ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 
ເປັນປັດໄຈພືັ້ນຖານທ ີ່ສໍາຄັນຕ ໍ່ການຜະລິດໃນດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ເຊ ີ່ງໃນຊ່ວງຫຼາຍປີທ ີ່ຜ່ານມາຢ ່ພາກ
ພືັ້ນອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ພວມມ ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ, ມ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຕົວ
ເມືອງຫຼັກໆ ລວມທັງມ ການພດັທະນາໃນດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາເພືີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສ ນ
ຄ້າເພືີ່ອການອຸປະໂພກ - ບ ລິໂພກ ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນພາກພືັ້ນ ແລະ ເພືີ່ອການສົັ່ງອອກສ ່ສັງຄົມໂລກ ການ
ພັດທະນາດັັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ແນວໂນ້ມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານພະລັງງານຫຼາຍຂືັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະລັງງານ
ໄຟຟ້າ. ໃນນ ັ້ພະລັງງານເຊືັ້ອໄຟຈາກຟອສຊິວ (Fossil) ໄດ້ແກ່ ຖ່ານຫ ນ, ນໍ້າມັນ ແລະ ອາຍແກັດທໍາມະຊາດ ໄດມ້ 

ການໃຊ້ໃນປະລິມານຫຼາຍ ເຊິີ່ງເຊືັ້ອໄຟເຫຼົັ່ານ ັ້ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທ ີ່ມ ຢ ່ຢ່າງຈໍາກັດ ແລະ ການເຜົາໄໝ້ຂອງເຊືັ້ອໄຟ
ເຫຼົັ່ານ ັ້ ກ ໍ່ໃຫເ້ກ ດທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ (Greenhouse Gas) ຫຼາຍຊະນິດ ໂດຍສະເພາະ ກາສຄາບອນໄດອົກ

ໄຊ (CO2) ເນືີ່ອງຈາກທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວເປັນທາດອາຍທ ມ ຄຸນສົມບັດດ ດຊັບຄືັ້ນລັງສ ຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ລັງສ  

ອິນຟາເຣດ ໄດ້ດ  ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພ ມສະເລ່ຍຂອງຊັັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ພືັ້ນຜິວໂລກມ ອຸນຫະພ ມເພ ີ່ມສ ງຂືັ້ນ ຫຼ ື
ເຮົາເອ ັ້ນວ່າ: “ພາວະໂລກຮ້ອນ”. ອິກຢ່າງໜຶີ່ງໃນປັດຈຸບັນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງມະນຸດ ເຮັດໃຫ້ເກ ດທາດ
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວເພ ີ່ມຂືັ້ນເປນັຈໍານວນຫຼາຍ ສົັ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຊັັ້ນບັນຍາກາດມ ຄວາມສາມາດໃນການ ເກັບລັງສ 
ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂືັ້ນ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ກາສຄາບອນໄດອົກໄຊ (CO2) ຈຶີ່ງເປັນປັດໃຈສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ເກ ດພາວະໂລກຮ້ອນ 

ເຮັດໃຫ້ມ ການຫາພະລັງງານແບບໃໝ່ຂຶັ້ນມາທົດແທນພະລັງງານງານຈາກເຊືັ້ອໄຟຟອສຊິວ (Fossil) ໄດ້ແກ່: 

ພະລັງງານທົດແທນ (Renewable Energy) ເຊິີ່ງເປັນພະລັງງານທ ີ່ໃຊ້ແລ້ວບ ໍ່ໝົດໄປ ສາມາດນໍາເອົາມາໃຊຄ້ືນໃ

ໝ່ໄດ້ ແລະ ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມໜ້ອຍຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ ອ ກຢ່າງໜຶີ່ງພະລັງງານເຫຼົັ່ານ ັ້ເປັນພະລັງງານທ ີ່
ສະອາດ ແລະ ບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດ ເຊັັ່ນ: ພະລັງງານແສງອາທິດ, ພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານນ້ໍາ. 

ຕ ໍ່ກັບສະພາບການດັັ່ງກ່າວ ບວກກັບນະໂຍບາຍທາງດ້ານການສົັ່ງເສ ມພະລັງງານຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ດັັ່ງນັັ້ນ
, ກຸ່ມບ ລິສັດ ອ ມແພກ ເອັນເນ ຈິເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ (Impact Energy Asia Development 

Limited) ຈຶີ່ງມ ແຜນທ ີ່ຈະສ້າງຕັັ້ງໂຄງການໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ທ ີ່ມ ກໍາລັງການຜະລິດ 600 ເມກາວັດ   (600 

MW ) ເຊິີ່ງພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນອນຢ ່ໃນຂອບເຂດຂອງເມືອງ ດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ອ ກບາງ

ສ່ວນແມ່ນນອນຢ ່ໃນຂອບເຂດຂອງເມືອງ ຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍທາງບ ລິສັດ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້ັ້າ
ໃຈ (MOU) ກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2011 ໃນການສໍາຫຼວດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການ

ພັດທະນາໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານລົມໃນພືັ້ນທ ີ່ ເຊິີ່ງຫຼັງຈາກໄດ້ມ ການວັດແທກຂ ໍ້ມ ນລົມເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 9 ປ ີ

ແລະ ໄດ້ມ ການສຶກສາວິເຄາະເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການໂດຍບ ລິສັດທ ີ່ປືກສາທ ີ່ມ ຊືີ່ສຽງ ແລະ ມ ຄວາມ
ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພະລັງງານລມົ ລວມທັງທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທາງດ້ານການເງ ນ ດັັ່ງນັັ້ນບ ລິສັດຈຶີ່ງໄດ້ມ ການ
ລົງນາມເຊັນສັນຍາໃນການພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ກັບ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນວັນທ  07 ສິງຫາ 2015 

(ຕ ໍ່ເທືີ່ອທ  4 ສະບັບເລກທ  981/ກຜທ ລົງວັນທ  25 ມ ຖຼຸນາ 2021, ປັດຈຸບັນແມ່ນກໍາລັງຄົັ້ນຄວ້າຮາ່ງສັນຍາສໍາ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   1-2 

ປະທານ CA ). ສໍາລັບໂຄງການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ທ ີ່ມ ຂະໜາດກໍາລັງການຜະລິດ 600 ເມກາ

ວັດ ອາຍຸສໍາປະທານ 25 ປີ, ງົບປະມານການລົງທືນທັງໝົດປະມານ 900 ລ້ານ USD. ໂຄງການດັັ່ງກ່າວເປັນ

ໂຄງການທ ີ່ແນໃສ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍໂຄງການຈະໃຊ້ພະລັງງານຈາກລົມນໍາມາຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ເຊິີ່ງ
ເປນັພະລັງງານທ ີ່ສະອາດ ແລະ ເປັນພະລັງງານທົດແທນທ ີ່ມ ຄວາມຍືນຍງົໃນສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນການເພິີ່ງ
ພາແຫຼ່ງພະລັງງານເຊືັ້ອໄຟ ແລະ ພະລັງງານຊະນິດອືີ່ນໆ ທ ີ່ມ ຢ ່ຢ່າງຈໍາກັດ ພ້ອມກັນນັັ້ນຍັງຊ່ວຍຫຼຼຸດການປ່ອຍທາດ
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຊຶີ່ງເປັນສາເຫດໜຶີ່ງທ ີ່ເຮັດໃຫເ້ກ ດບັນຫາສະພາບໂລກຮ້ອນ.  

1.2 ໂຄງການພດັທະນາກບັການສກຶສາສິີ່ງແວດລອ້ມ 
ເພືີ່ອໃຫ້ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ທ ີ່ເມືອງດາກຈຶງ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ດໍາເນ ນໄປ
ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາ

ມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ມ ນະໂຍບາຍວາງລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ເພືີ່ອປ ກປ້ອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ຈາກ
ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ສະບັບເລກທ  21/ລບ ວັນທ  31 ມັງກອນ 2019. ໂດຍເນືັ້ອໃນຂອງດໍາດັດ ສະບັບນ ັ້ ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ເນືັ້ອໃນທ ີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 21, 22 ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ການປ ກປັກຮັກສາ

ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທ  29/ສພຊ, ລົງວັນທ  18 ທັນວາ 2012 ແລະ ເພືີ່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ທຸກ

ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທ ີ່ດໍາເນ ນການຢ ່
ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດ ຫຼື ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໄດ້ມ ຄວາມ
ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂະບວນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ
ແບບລະອຽດຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕັັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນ 
ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ໃຫ້ມ ຄວາມຍືນຍງົ. 

ໂດຍອິງໃສ່ນະໂຍບາຍ ການພັດທະນາ ກັບການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງລັດຖະບານ, ແລະ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້

ໂຄງການໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ເປັນໂຄງການທ ີ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ. ດັັ່ງນັັ້ນ ທາງຜ ້ພັດທະນາໂຄງການ ບ ລິສັດ ອ ມ
ແພກ ເອັນເນ ຈິເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ ຈຶີ່ງໄດ້ມ ສັນຍາມອບໝາຍໃຫ້ ບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍ
ລິງ ຈໍາກັດ ເຊິີ່ງເປັນບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາ ດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ມາສຶກສາ-ສໍາຫວຼດ ແລະ ຂຽນບົດລາຍ
ງານ ການປະເມ ນຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການ. ເຊ ີ່ງຂັັ້ນຕອນການສຶກສາ ແລະ ສາໍ
ຫຼວດທຸກຢ່າງ ແມ່ນດໍາເນ ນຕາມລະບຽບ ແລະ ບົດແນະນໍາຂອງກະຊວງວາງອອກ, ມ ການຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາ

ຫາລື ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຈາກທຸກພາກສ່ວນ ເຊິີ່ງເລ ີ່ມຕົັ້ນຈາກກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຂັັ້ນບ້ານ ອ້ອມຂ້າງ
ໂຄງການ ທ ີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜນົກະທົບໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ກອງປະຊຼຸມຂັັ້ນເມືອງ, ລະດັບວິຊາການ ແລະ ຂັັ້ນ

ແຂວງ/ສ ນກາງຕາມລໍາດັບ. 

1.3 ຈດຸປະສງົຂອງການປະເມ ນຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ 
ໃນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດສໍາລັບໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ 600 ເມ
ກາວັດ ເຊິີ່ງມ ຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ກັບສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ, ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ 

ບັນລຸຕາມເປ ົ້າໝາຍສິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ລະບຽບກົດໝາຍ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນດໍາລັດວ່າດ້ວຍການ
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ປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທ  21/ລບ, ວນັທ  31 ມັງກອນ 2019 ດັັ່ງນັັ້ນ, ຈືີ່ງໄດ້ກໍານົດບັນດາ

ຈຸດປະສົງຂອງການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດດັັ່ງນ ັ້:    

✓ ເພືີ່ອສຶກສາລາຍລະອຽດ, ກິດຈະກໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການດໍາເນ ນງານ, ຕະຫຼອດຮອດສິີ່ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກຕ່າງໆຂອງໂຄງການ 
✓ ເພືີ່ອສຶກສາຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານສະພາບແວດລ້ອມປັດຈຸບັນໃນບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ການສຶກສາອ້ອມຂ້າງໂຄງການທາງ

ດ້ານກາຍະພາບ, ຊ ວະພາບ, ຄຸນຄ່າການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງມະນຸດ ແລະ ສະພາບກໍາດໍາລົງຊ ວິດຂອງ

ປະຊາຊົນ 
✓ ເພືີ່ອເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນໂຄງການ, ສໍາຫຼວດປຶກສາຫາລື, ຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນໃນພືັ້ນທ ີ່ອ້ອມຂ້າງ

ໂຄງການ 
✓ ເພືີ່ອຄາດຄະເນປະເມ ນຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນ ຫຼື ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນຈາກການ

ພັດທະນາໂຄງການທັງໃນທາງປະລິມານ ແລະ ຄຸນະພາບ ໂດຍຈະມ ການພິຈາລະນາໃຫ້ທົັ່ວເຖ ງລວມທັງໃນ
ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະການດໍາເນ ນໂຄງການ 

✓ ເພືີ່ອສະເໜ ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ແກ້ໄຂ, ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ. 

ຕະຫຼອດຈົນຮອດມາດຕະການຕິດຕາມກວດກາຄຸນະພາບສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງດ້ານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ 

✓ ເພຶີ່ອໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຂ ໍ້ກໍານົດ, ລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ  ທ ີ່

ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ. 

1.4 ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ທ ີ່ປກຶດາ້ນສິີ່ງແວດລອ້ມ 

1.4.1 ຜ ພ້ັດທະນາໂຄງການ 
ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ ເປັນບ ລິສັດທ ີ່ລົງທືນໃນການພັດທະນາ ໂຄງການພະລັງງານ 
ທົັ່ວເອເຊຍ ປາຊ ຟິກ ການພດັທະນາໂຄງການພະລັງານຂອງບ ລິສັດ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ແມ່ນລົງທືນໃສ່ການ
ພັດທະນາ ພະລັງງານສະອາດກ ໍ່ຄື ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານລົມ. ບ ລິສັດ ມ ສໍານັກງານຕັັ້ງຢ ່ 
Registered office: 25A, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, Hong Kong. 

1.4.2 ບ ລສິດັທ ີ່ປກຶສາສິີ່ງແວດລອ້ມ 
ອ ງຕາມການປຶກສາຫາລືກັນທງັສອງຝ່າຍຄື ຜ ້ພັດທະນາໂຄງການ ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ 
ຈໍາກັດ ເຫັນດ ວ່າ ຕົກລົງໃຫ້ບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ກ ໍ່ຄື ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ເປັນຕວົ
ແທນຂອງບ ລິສັດ ໃນການດໍາເນ ນການສຶກສາ ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ສໍາລບັ 
ໂຄງການພະລງັງານລົມ ຢ ່ເມືອງ ດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ. 

ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ເປັນບ ລິສັດດໍາເນ ນທຸລະກິດທ ີ່ປຶກສາດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈົດທະບຽນ
ດ້ານການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ນໍາກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ຕາມໃບ
ອະນຸຍາດ ເລກທ  0159/ກຊສ.ກສສ ລົງວັນທ  25 ກຸມພາ 2019. ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ມ 
ສໍານັກງານຕັັ້ງຢ ່ເຮືອນເລກທ  122, ໜວ່ຍ 5, ບ້ານດົງປ່າລານທົັ່ງ, ເມືອງສ ສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 
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ໂທລະສັບ 021-264575, 030-7770669, ແຟັກ 021-264575, ອ ເມລ: info@innogreelao.com,  

http://www.innogreenlao.com  

ນອກຈາກນ ັ້ແລ້ວໃນດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໄດ້ມ ການຮ່ວມມືກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເທ ນ ຈໍາກັດ ເປັນ
ບ ລິສັດ ທ ີ່ດໍາເນ ນທຸລະກິດທ ີ່ປຶກສາດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ຢ ່ປະເທດໄທ ມ ປະສົບການໃນການດໍາເນ ນການສຶກສາປະ
ເມ ນຜົນຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບໂຄງການພະລັງງານລົມ ຫຼາຍກວ່າ 10 ໂຄງການໃນປະເທດໄທ ມ ສໍານັກງານຕັັ້ງຢ ່ 
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1.5 ຂ ໍ້ຜ ກມດັຕ ໍ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ 

1.5.1 ໜາ້ທ ີ່ຮບັຜດິຊອບຂອງບ ລສິດັ 
ຕ້ອງໃຫ້ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກັບຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມທຸກພາກສ່ວນທ ີ່ກຽ່ວກັບການດໍາເນ ນງານຂອງບ ລິສັດ ໂດຍມ ຈຸດປະສົງ
ເພ ີ່ມທະວ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອໃຫ້ມ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ, ມ ຄວາມສົມດຸນ ແລະ ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ 

ທໍາມະຊາດ ທ ີ່ເກ ດຈາກກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ. 

1. ຈັນຍາບັນທາງທຸລະກິດ: ການດໍາເນ ນທຸກກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດຂອງບ ລິສັດທັງໝົດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂຄງການ ຕ້ອງຍືດໝັັ້ນ ໃຫ້ຄວາມເຊືີ່ອຖືຕ ໍ່ຜ ້ວ່າຈ້າງ, ບັນດາຜ ້ຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ຜ ້ຮັບເໝົາ, ການດໍາເນ ນ

ງານທັງໝົດຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຮ ດຕອງປະເພນ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ດໍາເນ ນທຸລະ
ກິດ. 

2. ຄວາມປອດໄພ: ທາງບ ລິສັດຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດ 

ການໃນທຸກດ້ານ ຂອງການດໍາເນ ນທຸກກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. ນະໂຍບາຍຂອງບ ລິສດັ ແມ່ນເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນການດໍາເນ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທຸກວຽກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຂອງສາກົນ ແລະ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມາດຕະການທັງໝົດທ ີ່ປະຕິບັດແມ່ນຕ້ອງສົມເຫດສົມ

ຜົນ ໂດຍແນໃ່ສ່ຫຼ ກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງທ ີ່ອາດສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ພະນັກງານ ແລະ ຊຼຸມຊົນ. 
3. ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາ: ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງບ ລິສັດ ແລະ ການພັດທະນາ

ສ ມືແຮງງານແມ່ນເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທ ີ່ສໍາຄັນຂອງບ ລິສັດ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນມ 
ໂອກາດໄດ້ສຶກສາຮຽນຮ ້ຈາກເຕັກນິກວິທ ການຂອງບ ລິສັດ. 

4. ສະພາບແວດລ້ອມ: ທາງບ ລິສດັຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການເອົາໃຈໃສ່
ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັນທະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມອືີ່ນໆທ ີ່ກ່ຽວຂອງ, ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຟືົ້ນຟ ສະພາບແວດລ້ອມ ໃນເຂດທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບຈາກກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. 
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ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   1-5 

5. ການຫຼຼຸດຜ່ອນສິີ່ງເສດເຫຼືອ: ຕ້ອງນໍາໃຊ້ການຫຼຼຸດຜ່ອນ, ການໝ ນວຽນຄືນ ແລະ ການກໍາຈັດໃຫ້ຖືກວິທ  

ຕາມຫຼັກການ ເຊິີ່ງຕ້ອງໄດ້ເຮດັເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້, ປະຕິບັດຕາມລະບົບກົນລະສາດສິີ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ 

ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼືອໃຫ້ມ ປະສິດທິຜົນ. 
6. ຊຼຸມຊົນ: ປະກອບທຶນໃນການພັດທະນາຊຼຸມຊົນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດາ້ນວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ຊຼຸມ

ຊົນ ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກທຸກກິດຈະກໍາການກໍໍ່າສ້າງ ແລະ ດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ. 

1.5.2 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງໂຄງການຕ ໍ່ ບປຜສ 
ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ ໃນນາມເຈົັ້າຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ 
600 ເມກາວັດ ຂ ຢັົ້ງຢືນວາ່ ບດົປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ (ບປຜສ) ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຕິດຕາມກວດກາ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ຜຄຕສ) ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ 600 ເມກາວັດ ທ ີ່ຜ່ານການ
ສຶກສາ ແລະ ສ້າງເປັນບົດລາຍງານ ໂດຍບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາ ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈ ເນຍລ ງ ຈໍາກັດ  ຮ່ວມກັບ 
ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເທ ນ ຈໍາກັດ ແມ່ນໄດ້ມ ການສຶກສາຢ່າງລະອຽດຄົບຖ້ວນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ໂດຍສະເພາະກົດໝາຍປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບເລກທ  29/ສພຊ, ລົງ

ວັນທ  18 ທັນວາ 2012 ແລະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມ ນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທ  21/
ລບ, ວັນທ  31 ມັງກອນ 2019, ບົດແນະນໍາວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ

ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ຂອງກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ສະນັັ້ນ ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ ໃນ

ນາມເຈົັ້າຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ 600 ເມກາວັດ ຈືີ່ງສາມາດຢັົ້ງຢືນຕ ໍ່ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ດັັ່ງນ ັ້:   

(1) ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ (ບປຜສ) ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ຜຄຕສ) ຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ 600 ເມກາວັດ ແມ່ນໄດ້ສຶກສາ 
ໂດຍມ ເນືັ້ອໃນລະອຽດຄົບຖ້ວນ ແລະ ມ ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບບົດລາຍງານການກໍານົດຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜ້າວຽກ ສໍາລັບການປະເມ ນ
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດທ ີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ; 

(2) ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ ຈະປະຕິບັດທຸກຂັັ້ນຕອນຂອງການປະເມ ນຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ຕາມທ ີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປ ກປັກຮັກສາ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທ  29/ສພຊ, ລົງວັນທ  18 ທັນວາ 2012, ໂດຍສະເພາະ ດໍາລັດວ່າ

ດ້ວຍ ການປະເມ ນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທ  21/ລບ, ວັນທ  31 ມັງກອນ 2019 

ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບຢັົ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ສໍາລັບຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ການປະເມ ນ
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ (ບປຜສ) ຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 
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(3) ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ ແມນ່ຮັບຮ ້ ແລະ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນ ຕ ໍ່ພັນທະທັງ ໝົດ ຕາມທ ີ່ກໍານົດໄວ້ຢ ່ໃນບົດລາຍງານ ບປຜສ ແລະ ຜຄຕສ ຂອງໂຄງການຜະລິດ
ໄຟຟ້າຈາກພະລງັງານລົມ 600 ເມກາວັດ. 

1.6 ໂຄງຮາ່ງຂອງບດົປະເມ ນຜົນກະທບົຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ 

ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ (ບປຜສ) ໂດຍທົັ່ວໄປ ແມ່ນເປັນໄປຕາມ ບົດແນະນໍາ ແລະ 
ລະບຽການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ ີ່ ກຊສ ວາງອອກ ໂດຍໂຄງຮ່າງໃນການປະເມ ນສິີ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນປະກອບມ  8 ພາກ  
ແລະ ໄດ້ມ ການແຍກ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ (ຜຄຕສ) ອອກຕາງຫາກ. ບົດ ບປຜສ 
ທັງ 8 ພາກມ ຄື:  

ພາກທ  1 ພາບລວມຂອງ
ໂຄງການ 
 

ລະບຸຫຍ ໍ້ເຖິງພາບລວມຂອງໂຄງການ ລວມມ  ພາບລວມຄວາມເປັນມາຂອງ
ໂຄງການ, ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາປະເມ ນຜົນກະທົບ, ການນໍາສະເໜ ຜ ້ພັດທະນາ
ໂຄງການ ແລະ ບ ລິສັດທ ີ່ປືກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ 

  
ພາກທ  2 ນະໂຍບາຍ, 
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
 

ກ່າວເຖິງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ດໍາລັດ ແລະ ສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ທ ີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການເຊັັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ, 

ກົດໝາຍການຂົນສົັ່ງທາງບົກ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່

ສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທ  21/ລບ, ວັນທ  31 ມັງກອນ 2019 ແລະ ອືີ່ນໆທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ. 

  
ພາກທ  3 ລາຍລະອຽດ
ຂອງໂຄງການ 
 

ການນໍາສະເໜ ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົັ້າໃຈຊັດເຈນກ່ຽວກັບ
ໂຄງການໃນແງ່ທາງກາຍະພາບ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ
ຂອງໂຄງການ, ອະທິບາຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບທາງເລືອກ ແລະ ເຫດຜົນຂອງ

ໂຄງການ, ສະຖານທ ີ່ການສຶກສາ, ຮ ບແບບ, ຂະໜາດຂອງໂຄງການ ແລະ ເຕັກນິກ
ລາຍລະອຽດອືີ່ນໆ.  

  
ພາກທ  4 ລາຍລະອຽດ
ຂອງສະພາບແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມໃນພືັ້ນທ ີ່
ໂຄງການ 
 

ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທ ີ່ມ ຢ ່ແລ້ວ
ພາຍໃນ ແລະ ທົັ່ວເຂດພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການເຊິີ່ງລວມມ :  

✓ ສິີ່ງແວດລ້ອມທາງກາຍະພາບ: ພ ມສັນຖານ, ສະພາບອາກາດ, ຄຸນະພາບ

ອາກາດ, ສຽງນັນ, ຄຸນນະພາບນໍ້າ.  

✓ ສິີ່ງແວດລ້ອມທາງຊ ວະພາບ ສະພາບປ່າໄມ້, ພັນພືດ, ສັດປ່າ, ສັດນ້ໍາ ແລະ 
ລະບົບນິເວດ 

✓ ສະພາບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ: ປະຊາກອນ, ຊຼຸມຊົນ, 

ການສຶກສາ, ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ, ເສດຖະກິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ອືີ່ນໆ 
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ພາກທ  5 ການປະເມ ນ
ຜົນກະທົບ ແລະ ມາດ
ຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ 

ວິເຄາະ ແລະ ລະບຸລາຍລະອຽດວິທ , ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ປະເມ ນຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະຂຶັ້ນ

ທາງກາຍະພາບ, ຊ ວະພາບ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາພ້ອມ
ທັງກໍານົດມາດຕະການເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນແຕ່ລະໄລຍະຄື: ໄລຍະການ
ກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ, ໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການ. 

  
ພາກທ  6 ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ຜຄຕສ) 

ອະທິບາຍຫຍ ໍ້ເນືັ້ອໃນຂອງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ 
(ຜຄຕສ) 
 

  
ພາກທ  7 ການປຶກສາ
ຫາລືກັບຜ ້ມ ສ່ວນຮ່ວມ 

ຈະກ່າວເຖິງພາບລວມຂອງໂຄງການ ໂດຍອະທິບາຍເຖິງຈຸດປະສົງ, ລາຍລະອຽດ,  
ຜົນປະໂຫຍດທ ຈະໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ ໂດຍມ ການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການສະແດງຄໍາຄິດ-ຄໍາເຫັນ ແລະ ການສະເໜ  ຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະ ຜ ້ນໍາຂອງຊຼຸມຊົນ. ສະຫຼຼຸບຄໍາຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຜົນການ
ປະຊຼຸມ ແລະ ປຶກສາຫາລືແຕ່ລະຂັັ້ນ. 

  
ພາກທ  8 ສະຫຼຼຸບ ແລະ 
ຄໍາແນະນໍາ 

ເປັນການສະຫຼຼຸບ ແລະ ສະເໜ ແນະໃຫ້ກັບໂຄງການ 
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ພາກທ  2 ນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ ທ ີ່ກຽ່ວຂອ້ງ  

ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ 600 ເມກາວັດ ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ແມ່ນຈະໄດ້ດໍາເນ ນການກະກຽມບົດປະເມ ນ
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ (ບປຜສ), ໂດຍອ ງໃສ່ບັນດານະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຂ ໍ້ກໍານົດ

ຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊ ີ່ງປະກອບດ້ວຍ: ລາຍລະອຽດຂອງກົດໝາຍ, ດໍາລດັ, ຂ ໍ້ຕົກລງົ, ຄາໍແນະນໍາ, ມາດຕະຖານ 

ແລະ ສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ທ ີ່ພົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ທ ີ່ມ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ແລະ 
ເປັນບ່ອນອ ງໃຫ້ແກ່ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ, ເຊິີ່ງກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການແມນ່ 
ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຕ່າງໆທ ີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນນິຕກິໍາດັັ່ງກ່າວ, ໂດຍຈະແມ່ນການຈັດຕັັ້ງຂອງພາກສ່ວນລັດທ ີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜ ້ມ ໜ້າທ ີ່ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆທ ີ່ພົວພັນຕ ໍ່ຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ 
ແລະ ທໍາມະຊາດ. ສໍາລັບກອບທາງດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແມນ່ມ ຈຸດປະສົງນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທ ີ່
ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນຕ ໍ່ຊຼຸມຊົນ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຈາກກິດຈະກໍາການດໍາເນ ນໂຄງການດັັ່ງກ່າວ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງເປັນການ

ຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ-ສ ຂຽວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ
ນະໂຍບາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ທ ີ່ວາງອອກອ ກດ້ວຍ.  

2.1 ນະໂຍບາຍທາງດາ້ນສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ 
ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ວິໄສທັດທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແມ່ນເນັັ້ນການພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງ ໂດຍໃຊ້ພະລັງງານຈາກລົມ ຊຶີ່ງເປັນພະລັງງານສະອາດ ແລະ ເປັນພະລັງງານທົດແທນທ ີ່ມ ຄວາມຢັົ້ງຢືນໃນ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ມາຜະລິດເປັນກະແສໄຟຟ້າ 600 MW ຫຼື ຄິດເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ 1,707 GWh ຊຶີ່ງເປັນການ

ຫຼຼຸດຜ່ອນ ການນໍາເຂົັ້າເຊືັ້ອເພ ງ ແລະ ພະລັງງານຊະນິດອືີ່ນໆທ ີ່ມ ຢ ່ຢ່າງຈໍາກັດ, ລວມທັງໂຄງການດັັ່ງກ່າວຍັງສາມາດ

ຫຼຼຸດຜ່ອນປະລິມານການປ່ອຍ ກາສເຮືອນແກ້ວ ເຊິີ່ງເປັນສາເຫດທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ປະມານ 782,000 

ໂຕນ/ປ.ີ ສະນັັ້ນ, ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍສິີ່ງແວດລ້ອມແມ່ນເພືີ່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ

ຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ບັນດາມາດຕະການໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງມ ດັັ່ງນ : 

✓ ບ ລິຫານຈັດການກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການດ້ວຍຄວາມຮອບຄອບ ແລະ 
ຮັບຮ ້ເປ ົ້າໝາຍສາໍຄັນໃນການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນບັນດາຜົນກະທົບຈາກການ
ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ ໂດຍນໍາໃຊ້ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດ ; 

✓ ຫຼຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວແບບທາງດ້ານການປ ກ
ປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ວຽກງານການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງສາກົນ, ຫຼຼຸດຜ່ອນ 

ການນໍາເຂົັ້າເຊືັ້ອເພ ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຊະນິດອືີ່ນໆທ ີ່ມ ຢ ່ຢ່າງຈໍາກັດ; 
✓ ແນ່ໃສ່ການພັດທະນາໂຄງການ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນມິດຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ເພືີ່ອສາມາດຫຼ ກລ້ຽງ, ແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ 

ຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄດ້ຢ່າງມ ປະສິດທິພາບສ ງ; 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   2-2 

✓ ການດໍາເນ ນໂຄງການ ຕ້ອງຮັບປະກັນການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຊຼຸມຊົນ 
ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນໃນການປະຕິບັດຕາມ ແຜນການພັດທະນາທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜາ້ຕ ໍ່
ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທ້ອງຖ ີ່ນ; 

✓ ຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ທ ີ່ເກ ດ
ຈາກການດໍາເນ ນໂຄງການ; 

✓ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດພັນທະປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຖືເອົາການປ້ອງກັນ, ປັບປຸງ, ບ ລະນະ

ຟືົ້ນຟ , ຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ບ ໍ່ສ້າງຜົນກະທົບ, ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ສິີ່ງແວດລ້ອມເຊືີ່ອມໂຊມ, 

ບ ໍ່ສ້າງ ແລະ ປ່ອຍມົນລະພິດ ເກ ນມາດຕະຖານ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງ
ຊາດ ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນສົັ່ງເສ ມຄຸນນະພາບສິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ດ  ແລະ ການພັດທະນາຕາມທິດສ ຂຽວ ແລະ 
ຍືນຍົງ; 

✓ ຮັບປະກັນ ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫລືອ, ສຽງດັງ, ຄຸນນະພາບນໍ້າ  ແລະ ຄຸນນະພາບອາກາດ ທ ີ່ເກ ດຈາກ

ໂຄງການ ບ ໍ່ເກ ນມາດຕະຖານສິິີ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດລາວ; 

✓ ເອົາໃຈໃສ່ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບບັນຫາສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ 
ໂດຍສ່ອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ; 

✓ ໃຫ້ຄວາມຮວ່ມມື ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແກ່ອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງທັງສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ. 

2.2 ນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບກດົໝາຍ 
ໃນການສືກສາ ແລະ ກະກຽມບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ (ບປຜສ) ຂອງໂຄງການຜະລິດ
ໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ທ ີ່ເມືອງດາກຈຶງ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ແມ່ນໄດມ້ ການສຶກສາໂດຍອ ງໃສ່ ບັນດາ
ນິຕິກາໍທ ີ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກບັ ບັນດານະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຂ ໍ້ກໍານົດຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊ ີ່ງປະກອບ

ດ້ວຍ: ລາຍລະອຽດຂອງກົດໝາຍ, ດໍາລັດ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ດັັັ່ງລາຍ

ລະອຽດທ ີ່ໄດ້ສັງລວມໄວ້ຕາຕະລາງຂ້າງລຸມ່ນ ັ້: 

ຕາຕະລາງ 2-1:  ສັງລວມບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍທ ີ່ນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນອ ງໃນການສືກສາ 

ລ/ດ ນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ ທ ີ່ກຽ່ວຂອ້ງ 
ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ 
1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງ (ເລກທ  29/ສພຊ, 2012) 
2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ສະບບັປັບປຸງ (ເລກທ ີ່ 19/ສພຊ, 2017) 
3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທ ດິນ (ເລກທ  07/ສພຊ 2019) 
4 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປາ່ໄມ້ ສະບັບປັບປຸງ (ເລກທ  64/ສພຊ 2019) 

5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍາ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າ (ສະບັບປັບປຸງ ເລກທ  23/ສພຊ, 2017) 

6 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກ ໍ່ສ້າງ (ເລກທ  05/ສພຊ, 2009) 
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2.2.1 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປ ກປກັຮກັສາສິີ່ງແວດລອ້ມ (ສະບບັປບັປງຸ ເລກທ  29/ສພຊ, ປ ີ2012) 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມສະບັບປຸງນ ັ້ ແມ່ນມ ຈຸດປະສົງໃນການ ປ ກປັກຮັກສາສະພາບ
ແວດລ້ອມ ອັນເນືີ່ອງມາຈາກການພັດທະນາໂຄງການໃດໜຶີ່ງ ໂດຍການກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດ

7 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການອານາໄມ ແລະ ສົັ່ງເສ ມສຸຂະພາບ (ເລກທ  73/ສພຊ, 2019) 

8 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ (ເລກທ  43/ສພຊ, 2013) 

9 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ໍາ ແລະ ສັດປ່າ (ເລກທ  07/ສພຊ, 2008) 

10 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂົນສົັ່ງທາງບົກ (ເລກທ  036/ສພຊ, 2012) 

11 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົັ່ງເສ ມລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ເລກທ  02/ສພຊ, 2009) 

12 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນພ ມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊ ບ (ເລກທ  45/ສພຊ, ປີ 2018) 
13 ກົດໝາຍອືີ່ນໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ດາໍລດັ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ີ່ກຽ່ວຂອ້ງ 

1 
ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ບັນຊ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆທ ີ່ຈະ
ຕ້ອງດໍາເນ ນການສຶກສາເບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ (ເລກທ  8056/ກຊສ ລົງວັນທ  17 ທັນວາ 2013) 

2 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ເລກທ  21/ລບ, 2019)  

3 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ (ເລກທ  84/ລບ, 2016). 

4 ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າ (ເລກທ  052/ອຫ ວັນທ  12 ກມຸພາ 2004) 

5 

ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ການປະກາດໃຊ້ບົດແນະນໍາວ່າດ້ວຍການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນ

ຊົນໃນຂະບວນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການລົງທຶນ (ເລກທ  707/ກຊສ ລົງ

ວັນທ  12/2013) 

6 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການເອາົທ ີ່ດິນຂອງລັດໃຫ້ເຊົັ່າ ຫຼື ສໍາປະທານ (ເລກທ  135/ນຍ, ປີ 2009) 

7 ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າ 052/ອຫ ລົງວັນທ  12 ກຸມພາ 2004 

8 ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ (ເລກທ  81/ລບ, 2017) 

ມາດຕະຖານສາກນົ 

1 ນະໂຍບາຍການປ້ອງກັນຂອງ ADB (ADB Safeguard Policy Statement) 

2 ມາດຕະຖານຂອງ IFC 

3 ມາດຕະຖານ ISO 14001 

ສນົທິສນັຍາ ແລະ ຂ ໍ້ຕກົລງົລະຫວາ່ງປະເທດ 
1 ສົນທິສັນຍາຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຊ ວະນາໆພັນ (1996)  
2 ສົນທ ສັນຍາກ່ຽວກັບໄພແຫງ້ແລ້ງ 
3 ສົນທ ສັນຍາກ່ຽວການປ່ຽນແປງສະພາບຂອງດິນຟ້າອາກາດ 
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ຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ການປ ກປັກຮັກສາ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການບ ລະນະຟືົ້ນຟ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພືີ່ອໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບທ ີ່ດ , ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ມົນລະພິດ ທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນດ້ວຍການກະທໍາຂອງຄນົ 

ຫຼື ຕາມທໍາມະຊາດ, ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ສິີ່ງແວດລ້ອມ - ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດມ ຄວາມສົມດ ນ, ຍືນຍົງ, ປ ກປັກ

ຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ລວມທັງສຸຂະພາບຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ແລະ ຍັງໄດ້ກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້
ໜ່ວຍງານຂອງລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕະຫຼອດຈົນຮອດບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແຜນ
ຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ກ່ອນການດໍາເນ ນໂຄງການ ເຊິີ່ງຊຼຸມຊົນທ ີ່ໂຄງການຕັັ້ງຢ ່ຕ້ອງໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມນໍາ
ທຸກຂັັ້ນຕອນຂອງການດໍາເນ ນໂຄງການ, ເຊ ີ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາຕ່າງໆດັັ່ງລຸ່ມນ ັ້: 

ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ: ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນຂະບວນການວິໄຈບັນຫາ ເພືີ່ອຄາດຄະເນຜົນກະທົບ ຊືີ່ງອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ 
ແລະ ທໍາມະຊາດ ຈາກໂຄງການລົງທືນ ຫຼື ກິດຈະການຕ່າງໆ ລວມທັງການພິຈາລະນາບນັຫາ ທ ີ່ພົວພັນກັບຜົນ
ກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຊືີ່ງຕ້ອງເຮັດເປັນບົດລາຍງານຄຽງຄ ່ກບັບົດລາຍງານດັັ່ງກ່າວ ຕ້ອງສາ້ງ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ. ເຊ ີ່ງບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນການ
ດັັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ກ່ອນຈະດໍາເນ ນການ
ກ ໍ່ສ້າງໂຄງການລົງທືນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ. 

ມາດຕາ  25 (ປັບປຸງ) ການຈໍາກັດຜົນກະທົບ ຈາກການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ກິດຈະການອືີ່ນ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ 

ການຈັດຕັັ້ງ ທ ີ່ດໍາເນ ນການກ ໍ່ສ້າງ, ການສ້ອມແປງ ແລະ ກິດຈະການອືີ່ນ ທ ີ່ພາໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດ ເປັນຕົັ້ນ ການ

ກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄ່ງລ່າງເຊັັ່ນ: ທາງ, ຂົວ, ນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ, ຊົນລະປະທານ, ສະໜາມບິນ, ອາຄານ, ໂຮງງານ, ໂຮງ

ໝໍ ຕ້ອງມ ວິທ ການ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ຫຼື ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມຄື ສານເຄມ ເປັນພິດ, ຄວັນ, 

ຂ ັ້ຝຸ່ນ, ຄວາມສັັ່ນສະເທືອນ, ສຽງ, ແສງ, ກິີ່ນ, ສິີ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສິີ່ງກ ດຂວາງ ຕາມທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ

ສະເພາະ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. 

ມາດຕາ 48 (ໃໝ່) ການມ ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງມວນຊົນ: ການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ, ການ

ປະເມ ນສິີ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ, ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ, ການສ້າງ

ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ອືີ່ນໆ ຕ້ອງມ ການເຂົັ້າຮ່ວມ

ຂອງການຈັດຕັັ້ງ, ອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະຜ ທ້ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ 

ຫຼື ທາງອ້ອມ. 

2.2.2 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍໄຟຟາ້ (ສະບບັປບັປງຸ ເລກທ  19/ສພຊ, ປ ີ2017) 
ຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ ໄດ້ໃສ່ການກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດ, ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານ, ການຄຸ້ມຄອງ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາວຽກງານໄຟຟ້າ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການດໍາ

ເນ ນກິດຈະການໄຟຟ້າ ແລະ ທຸລະກິດໄຟຟ້າໃຫ້ມ ປະສິດທິຜົນສ ງ ເຮັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງການຜະລິດໄຟຟ້າ

ໃຫ້ມ ຄວາມຍືນຍົງ, ຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຍົກລະດັບຊ ວິດການເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າໃຫ້ດ ຂືັ້ນ, 
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ສົັ່ງເສ ມກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທ ີ່ທັນສະໄໝເຂົັ້າໃນກິດຈະກໍາການຜະລິດໄຟຟ້າ, 

ຂະຫຍາຍຕະຂາ່ຍໄຟຟ້າໃຫ້ທົັ່ວເຖ ງທຸກພາກພືັ້ນຂອງປະເທດ - ສາມາດເຊືີ່ອມໂຍງກັບສາກົນ ພ້ອມບ ລິການໃຫ້ໄວ, 

ມ ຄວາມປອດໄຟ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເກ ດຜົນ. 

ມາດຕາ 6:  ຫຼັກການກ່ຽວກບັວຽກງານໄຟຟ້າ, ການດໍາເນ ນກິດຈະການ ແລະ ທຸລະກິດທ ີ່ກ່ຽວເນືີ່ອງໃນຂະແໜ
ງພັດທະນາພະລັງງານງານໄຟຟ້າແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການສໍາຄັນດັັ່ງນ ັ້: 

1. ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, 
ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ; 

2. ການພັດທະນາການຜະລິດໄຟຟ້າຕ້ອງປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມຕາມທິດສ ຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ຍືນຍົງ; 

3. ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ; 

4. ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າຢ່າງມ ສະຖຽນລະພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ, 
ເປີດເຜ ຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ 

5. ນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງປະຢັດ ແລະ ມ ປະສິດທິຜົນ 

ມາດຕາ 60: ການປະເມ ນຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແມ່ນຊ່ວຍໃນການດໍາເນ ນກິດຈະການ
ຜະລິດໄຟຟາ້ບ ໍ່ໃຫ້ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການດໍາລົງຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນບນັດາເຜົັ່າ ຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕາມລະບຽບກໍານົດໄວ້ດັງນ ັ້: 

1. ຜົນເສຍຫາຍ, ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ແລະ ປ່າສັກສິດທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ 

ລວມທັງການຈັດສັນທ ີ່ດິນທໍາການຜະລິດ, ການຊົດເຊ ຍ, ຮັກສາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ້ໄດ້ຮບັ

ຜົນກະທົບ, ແຜນຟືົ້ນຟ ເພືີ່ອຊ ວິດທ ີ່ດ ຂືັ້ນ. 

2. ຕ້ອງມ ມາດຕະການແກ້ໄຂ ຫຼື ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບອັນບ ໍ່ດ ຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມເຊັັ່ນ: ຜົນກະທົບຕ ໍ່ແຫຼ່ງນໍາ້, 

ຊັບພະຍາກອນດິນ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ຊ ວະນາໆພັນ ແລະ ທ ີ່ຢ ່ອາໄສ່ຂອງສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ. 

3. ປະເມ ນ ແລະ ວິໄຈອືີ່ນໆ ຕາມຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງພະລັງ

ງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ກໍານົດ. 

ໂດຍບົດລາຍງານປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ 
ຮັບຮອງເອົາ ໂດຍຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ບົນພືັ້ນຖານການປະສານສົບທົບກັນກັບ

ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່, ພ້ອມຂະແໜງການທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງ. 

ມາດຕາ 75 ການນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນສໍາລັບໂຄງການໄຟຟ້າ, ເພືີ່ອເປນັການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຜ ້ພັດທະນາ
ໂຄງການສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດນິ, ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາມກົດໝາຍຂອງລາວ ດັັ່ງນ ັ້: 
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4. ຜ ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ, ຈະຕ້ອງສຶກສາ ຫຼື ສໍາ

ຫຼວດຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂືັ້ນ ແລະ ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ, ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ 

ທໍາມະຊາດ. 

5. ຂະແໜງງານຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງມ ການພົວພັນຮ່ວມມ ືກັນ ເພືີ່ອວາງແຜນນໍາໃຊ້ເນືັ້ອທ ີ່ດິນໃນຂອບ
ເຂດໄດ້ຮັບສໍາປະທານ. 

6. ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງອອກເອກະສານກ່ຽວກັບການມອບ
ສິດນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນໃຫ້ບ ລິສັດໂຄງການ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນ ພາຍຫຼັງທ ີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. 

7. ຫາກກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການໄຟຟ້າມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທໍາມະຊາດ, ຂະແໜງການທ ີ່

ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງຕ ລາຄາຜົນເສຍຫາຍ ເພືີ່ອລາຍງານອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລັດຖະບານ 

ຕາມແຕ່ລະຂັັ້ນ ເພືີ່ອພິຈາລະນາຕາມແຕ່ລະກ ລະນ . 

2.2.3 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທ ີ່ດນິ (ສະບບັປບັປງຸ ເລກທ  70/ສພຊ, ປ ີ2019). 
ຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍທ ີ່ດິນສະບັບບນ ັ້ແມ່ນກໍານົດລະບອບການຄຸ້ມຄອງ, ການປ ກປັກຮກັສາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທ ີ່

ດິນໃຫ້ມ ປະສິດທິຜົນ, ຖືກຕ້ອງຕາມເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ, ປະກອບສວ່ນເຂົັ້າໃນການເພ ີ່ມທະວ ການ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ລວມທັງການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຂດນ້ໍາແດນດິນຂອງສາທາ
ລະລັດປະຊາຊົນລາວ. ເຊິີ່ງໃນມາດຕາ 6 ການປ ກປັກຮັກສາທ ີ່ດິນ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ທ ີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ບຸກຄົນ 
ແລະ ການຈັດຈັັ້ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ມ ພັນທະໃນການປ ກປັກຮັກສາທ ີ່ດິນໃຫ້ຢ ່ໃນສະພາບທ ີ່ດ , ບ ໍ່ມ ການເຊາະເຈືີ່ອນ, ຍຸບ

ລົງ, ເສືີ່ອມໂຊມ, ຮັກສາຄຸນນະພາບໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະປະເພດດິນ, ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເນືັ້ອທ ີ່ດິນ ແລະ ປະເພດດິນຫຼຼຸດ

ລົງໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນບ ໍ່ໃຫ້ມ ຜົນກະທົບອັນບ ໍ່ດ ຕ ໍ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ.  
ໃນມາດຕາ 25 ແລະ 26 ລະບຸກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນດິນປະເພດໜຶີ່ງ ໄປສ ່ອ ກປະເພດໜຶີ່ງຕ້ອງຮັບປະກັນບ ໍ່ໃຫ້ມ 
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຫຼື ສັງຄົມ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອົງການກ່ຽວຂ້ອງເສຍກ່ອນ. 
ນອກຈາກນ ັ້ ໃນມາດຕາ 119 (ໃໝ່) ແລະ 120 ຍັງໄດກ້ໍານົດກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາໃນການເຊົັ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທ ີ່

ດິນ ສໍາລັບການລົງທືນ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆ. 

2.2.4 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍປາ່ໄມ້ (ສະບບັປບັປງຸ, ເລກທ  04/ສພຊ, ປ ີ2019) 

ແມ່ນໄດ້ມ ຂ ໍ້ກໍານົດລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະການຟືົ້ນຖານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ປ ກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, 

ນໍາໃຊ້ ແລະ ກວດກາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ສົັ່ງເສ ມການຟືົ້ນຟ , ປ ກ ແລະ ຂະຫຍາຍ

ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ມ ຄວາມສົມບ ນ, ເພ ີ່ມຄວາມປ ກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ທໍາມາຫາກ ນ ແລະ ນໍາ

ໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນໂດຍບ ໍ່ບົກແຫ້ງ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນການປ ກປັກຮັກສາຄຸນນະພາບດິນ, ນໍ້າ, ອາກາດ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ຕາມທິດສ ຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງຊາດ. ເຊິີ່ງທາງໂຄງການ
ຈະຕ້ອງໄດ້ອ ງໃສ່ ມາດຕາ 81, 82, 87 ທ ີ່ວາງອອກໃນກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນ ັ້ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   2-7 

2.2.5 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການຂນົສົັ່ງທາງບກົ (ເລກທ  036/ສພຊ, ປ ີ2012) 

ວ່າດ້ວຍການຂົນສົັ່ງທາງບົກ ການຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ປອດໄພການຂົນສົັ່ງທາງບົກ ແມ່ນປະຕິບັນຕາມ
ຂ ໍ້ກໍານົດມາດຕະການ. ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ບັນດາກິດຈະການຕ່າງໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ຂົນສົັ່ງທາງບົກ ເພືີ່ອອໍານວຍຄວບຄຸມ ການພັດທະນາທາງດ້ານການຂົນສົັ່ງໂດຍສານ, ການຄົມມະນາຄົມຕ່າງໆທັງ

ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫມ້ ຄວາມສະດວກປອດໄພ, ວອງໄວ, ທັນເວລາ, ມ ປະສິດທິຜົນ, ທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ 

ແລະ ບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ-ສັງຄົມ ແລະ ເພ ີ່ມທະວ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດເຊືີ່ອໂຍງກັບສາກົນ 
ສົັ່ງເສ ມການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 

ໃນມາດຕາ 5 (ໃໝ່) ຫຼັກການກ່ຽວກັບວຽກງານຂົນສົັ່ງທາງບກົ. 
1. ຮັບປະກັນ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ປະສິດທິພົນ, ຄວາຍືນຍງົ 

ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ-ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການປ ກປັກຮັກສາ

ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 
2. ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມສະດວກ, ຄວາມສະບາຍ, ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານ

ຊິວິດ, ສຸຂະພາບ, ຊັບສິນ, ປ ກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຜ ້ໃຊ້ບ ລິການ ແລະ ຜ ້ໃຫ້

ບ ລິການ. 
3. ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ມ ມາລະຍາດໃນການບ ລິການ. 

4. ຮັບປະກັນ ກໍານົດໝາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊ ທ ີ່ທັນສະໄໜ, ມາດຕະຖານທາງ

ດ້ານ ບ ລິການ ກ່ຽວກັບການຂນົສົັ່ງທາງບົກ. 
5. ປະສານສົມທົບ ລະຫວ່າງບັນດາຂະແໜງ, ອົງການປ ກຄອງທອ້ງຖິີ່ນ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄມົ 

ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ວຽງານຂົນສົັ່ງທາງບົກ. 

ສ່ວນພັນທະຂອງຜ ້ດໍາເນ ນການຂົນສົັ່ງທາງບົກ ມ ພັນທະເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກບັການຂົນສົັ່ງ, ຮັກສາ

ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປ ກປັກຮັກສາເສັັ້ນທາງ, ສິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ, 

ສຶກສາອົບຮົມພະນັກງານຂອງຕົນ ລວມທັງປະຕິບັດພັນທະອືີ່ນທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 5 ກ່ຽວກກັບການຂົນສົັ່ງ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 

2.2.6 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນໍາ້, (ສະບບັປບັປງຸ ເລກທ  23/ສພຊ, ປ ີ2017) 

ກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ໄດ້ກໍານົດອອກເປັນ 14 ພາກ, ກວມເອົາ 103 ມາດຕາ. ເຊິີ່ງຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ 

ແມ່ນຈະສະເໜ ໃຫ້ຮ ້ເຖິງ ການກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ບ ລິຫານ, 

ປ ກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າ, ການປ້ອງກັນຜົນເສຍຫາຍຈາກນໍ້າ, ການ

ບ ລະນະຟືົ້ນຟ ເຂດທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ປະລິມານນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າໃຫ້ຢືນ

ຍົງ ແນ່ໃສ່ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການດໍາລົງຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນ, ການຜະລິດກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະ

ກໍາ ແລະ ການບ ລິການ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ - ສັງຄົມ, ທໍາມະຊາດ, ການພັດທະນາ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   2-8 

ຕາມທິດສ ຂຽວທ ີ່ກຽ່ວກັບຄງາມໝັັ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນສາກົນ ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ
ການປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.  

ໃນແຕ່ລະມາດຕາຂອງກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຄວບຄມຸກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງນໍາ້ຕ່າງໆໃນແຕ່ລະພືັ້ນທ ີ່
ໂຄງການໃຫ້ເກ ດປະໂຫຍດສ ງສຸດ ໂດຍຈະມ ການກໍານົດແຜນຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ, ການບ ລິຫານ ແລະ 

ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ເນັັ້ນເຖິງ ການສໍາຫຼວດ, ການປ ກປັກຮັກສານໍ້າ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ (ໃນການຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນແຫຼ່ງນໍາ້, ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍ້າເປືົ້ອນ ກ່ອນທ ີ່ຈະປ່ອຍລົງ

ສ ່ແຫຼ່ງນໍ້າທໍາມະຊາດ), ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການບ ລິການ ກ່ຽວກັບນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າ (ເປ ົ້າ ໝາຍ ແລະ 

ສິດໃນການນໍາໃຊ້ນໍ້າຂະໜາດນ້ອຍ - ກາງ - ໃຫຍ່), ການດໍາເນ ນການບ ລິການກ່ຽວກັບແຫຼງ່ນໍ້າ, ນອກຈາກນັັ້ນ, ກ ໍ່

ຍັງໄດ້ຊ ັ້ແຈງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການປ້ອງກັນແຫຼ່ງນໍ້າໃນການຕ້ານຜົນເສຍຫາຍ - ການບ ລະນະຟືົ້ນຟ ແຫຼ່ງນໍ້າ - ລວມໄປ
ເຖິງ ຂ ໍ້ຫ້າມ - ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍງ - ການກວດກາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນໍ້າ ສາໍລັບຜ ທ້ ີ່ຈະລະເມ ດຕ ໍ່ກົດໝາຍ
ນ ັ້ກ່ຽວກັບໂຄງການດັັ່ງກ່າວ.    

2.2.7 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍແຮງງານ (ເລກທ  021/ສພຊ, ປ ີ2013) 

ເພືີ່ອການປ ກປ້ອງແຮງງານ, ຍົກສ ງການພັດທະນາສ ມືໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ການຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ

ສັງຄົມ ຮອງຮັບການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ໄດ້
ຮັບການປ ກປ້ອງສິດ, ຖ້າຫາກມ ການຈ້າງແຮງງານຕ່າງດ້າວໃນໜຶີ່ງຫົວໜວ່ຍແຮງງານ ດວ້ຍການໃຫບ້ ລິມະສິດ

ແຮງງານລາວກ່ອນ. ເວລາພັກວຽກຕ້ອງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດ ແຮງງານຕ້ອງມ ຊ ວິດການເປັນຢ ່ທ ີ່ດ ຂືັ້ນ 
ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການ ສົັ່ງເສ ມການລົງທຶນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາພືັ້ນ ແລະ 

ສາກົນ. 

ການກໍານົດເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ເວລາພັກຜ່ອນ ໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານ ທ ີ່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບສະຖານທ ີ່ຕັັ້ງ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງວຽກທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 51 
ໃນທຸກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແມ່ນບ ໍ່ໃຫ້ເກ ນ ຫົກວັນຕ ໍ່ອາທດິ ຫຼື ອາທິດໜຶີ່ງ ບ ໍ່ໃຫ້ເກ ນ ສ ີ່ສິບແປດຊົັ່ວໂມງ ແລະ 
ເວລາພັກຜ່ອນເພືີ່ອຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ ບ ໍ່ໃຫ້ ຫຼຼຸດ 1 ຊົັ່ວໂມງຕ ໍ່ວັນ. 
ການກໍານົດເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານຕໍໍ່າສຸດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການໃນມາດຕາ 108 ລັດ ເປັນຜ ້ປະກາດໃຊ້ 
ລະດັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານຂັັ້ນຕໍໍ່າສຸດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍອ ງຕາມຜົນຂອງການປຶກສາຫາລື ຂອງອົງການ
ສາມຝ່າຍ. 

ມາດຕາ 68 (ປັບປຸງ) ການຮັບເອົາແຮງງານຕ່າງປະເທດ: ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານມ ໜ້າທ ີ່ໃນການສ້າງແຜນຄວາມ
ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ແຮງງານ ຢ ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນ ດ້ວຍການໃຫ້ບ ລິມະສິດແກ່ແຮງງານລາວກ່ອນ, ແຕ່

ຫາກເຫັນວາ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນ ຊຶີ່ງບ ໍ່ສາມາດຊອກຫາແຮງງານລາວໄດ້ຢ່າງພຽງພ ກບັຄວາມຕອ້ງການນັັ້ນ ກ ມ ສິດໃນ
ການສະເໜ ຂ ນໍາໃຊ້ແຮງງານຕາ່ງປະເທດໄດ້. 

ອັດຕາສ່ວນການຮັບເອົາແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ໃຫ້ປະຕິບັດດັັ່ງນ ັ້: 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   2-9 

1. ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈໍານວນຜ ້ອອກແຮງງານລາວທັງໝົດ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານນັັ້ນ ສໍາລບັຜ ມ້ ວິຊາ
ສະເພາະ  ທ ີ່ອອກແຮງງານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.  

2. ຊາວຫາ້ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈໍານວນຜ ້ອອກແຮງງານລາວທັງໝົດ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານນັັ້ນ ສໍາລັບຜ ້ມ ວິຊາ
ສະເພາະ  ທ ີ່ອອກແຮງງານທາງມັນສະໝອງ. 

ສໍາລັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່, ໂຄງການບ ລິມະສິດ ຂອງລັດຖະບານ ທ ີ່ມ ເວລາແຕ່ຫາ້ປີລົງມາ ການນໍາໃຊ້ແຮງງານ

ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາລະຫວ່າງເຈົັ້າຂອງໂຄງການກັບລັດຖະບານ. 
ສໍາລັບຜ ້ອອກແຮງງານຕາມອາຊ ບທ ີ່ສາມາດເຄືີ່ອນຍາ້ຍໃນຂອບການຮ່ວມມື ກັບບັນດາປະເທດ ເປັນຕົັ້ນ ປະເທດ
ອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຖ້າມ ກ ໍ່ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະ. 
ແຮງງານຕ່າງປະເທດທ ີ່ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກຢ ່ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບການປ ກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາມກົດ    ໝາຍສະບັບ
ນ ັ້ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອືີ່ນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ. 

2.2.8 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສົັ່ງເສ ມການລງົທນຶ (ເລກທ  14/ສພຊ, ປີ 2016) 

ຈຸດປະສົງວ່າດ້ວຍສົັ່ງເສ ມການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນມ ຄວາມສະດວກ, 
ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ຊຶີ່ງມ ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການສົັ່ງເສ ມ, ການຄຸ້ມຄອງການ

ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພຶີ່ອຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ້ລົງທຶນ ຂອງລັດ ແລະ ຂອງ
ປະຊາຊົນ. ໃນມາດຕາ 4 ລັດມ ນະໂຍບາຍໃນການສົັ່ງເສ ມການລົງທຶນໄວ້ວ່າ: ລັດສົັ່ງເສ ມໃຫລ້ົງທຶນເຂົັ້າໃສ່ທຸກຂະແ
ໜງການ, ກິດຈະການ ແລະ ທຸກເຂດແຄວ້ນໃນທົັ່ວປະເທດ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ເຂດ ແລະ ກິດຈະການ ທ ີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງ

ຄວາມໜັັ້ນຄງົ ແລະ ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ, ຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຍາວ

ນານ, ຕ ໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ວັດທະນາທໍາອັນດ ງາມຂອງຊາດ. 

2.2.9 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດັນໍາ້ ແລະ ສດັປາ່ (ເລກທ  07/ສພຊ, ປ ີ2008)  

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ໍາ ແລະ ສັດປ່າ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບວຽກງານ ສັດນ້ໍາ 

ແລະ ສັດປ່າທໍາມະຊາດ ເພຶີ່ອສົັ່ງເສົັ່ມການລ້ຽງ, ການຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ການໍາໃຊ້ສັດນ້ໍາ ແລະ ສັດປ່າ ຢ່າງຍາວ ນານ

ໂດຍບ ໍ່ໃຫ້ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ທໍາມະຊາດ, ຖິີ່ນຢ ່ອາໄສ, ຈໍາກັດການຫຼຼຸດລົງ ແລະ ການສ ນພນັຂອງສັດນໍ້າ ແລະ ສັດ ປ່າ

ພ້ອມທັງປຸກລະດົມທົັ່ວປວງຊົນ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ, ເຊ ດຊູສະຕິຮັກ, ຫວງແຫນ, ຖະໜອມ ແລະ ເປັນເຈົັ້າ 

ການຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ອານຸລັກ, ປ ກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ສັດນ້ໍາ ແລະ ສັດປ່າ ແບບ

ຢືນຍົງ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມອຸດົມສົມບ ນຂອງລະບົບນິເວດທໍາມະຊາດ ປະກອບສ່ວນຍົກລະດັບຊິວິດການເປັນຢ ່
ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ ແລະ ເປັນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ. 

ໃນມາດຕາ 25 ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມການປ ກປັກຮັກສານໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ແມ່ນການຮັກສາສັດນ້ໍາ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງ
ຫ້າມ, ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະເພດທົັ່ວໄປ ໃຫ້ອຸດົມສົມບ ນ, ຢືນຍົງ ທັງແມ່ນການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາ ຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່

ອາໄສຂອງສັດ, ວັງສະຫງວນສັດນໍ້າ, ເຂດອະນຸລັກພັນສັດ ບ ໍ່ໃຫ້ຖືກທໍາລາຍ, ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ຕ້ອງວາງມາດຕະ ການ

ປ ກປັກຮັກສາ ເພຶີ່ອສະກັດກັັ້ນການບຸກລຸກ, ການທໍາລາຍ ຈາກການກະທໍາຂອງຄົນ ຫຼື ຈາກທໍາມະຊາດ. 
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2.2.10 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການກ ໍ່ສາ້ງ (ເລກທ  05/ສພຊ, ປ ີ2009) 

ຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກ ໍ່ສ້າງ ແມ່ນຮັບປະກັນຄຸນະພາບ, ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - 

ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ມ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ບ ໍ່ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ - ສັງຄົມ 

ໂດຍຢັົ້ງຢືນໃນມາດຕາທ  5 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ ການພັດທະນາຕ້ອງຄຽງຄ ່ກັບການອະນຸລັກ, ການປ ກປັກຮັກສາ

ມ ລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ, ປະຫັວດສາດ. ວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ,ການກ ໍ່ສ້າງອາຄານ, ຖະໜົນ

ຫົນທາງ ແລະ ສະຖານທ ີ່ສາທາລະນະອືີ່ນໆ ຕ້ອງໃຫ້ມ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜ ້ພກິານ, ຜ ້ອາຍຸສ ງເປັນຕົັ້ນ 

ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ. ຖ້າຫາກພືັ້ນທ ີ່ການພັດທະນາໂຄງການຖືກດິນຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ປະຊາຊົນ ຕ້ອງພົວພັນ
ເຖິງໜ່ວຍງານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເສຍຄ່າຕອບແທນຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

ມາດຕາ 34 ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ. 

ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃນກ ລະນ ທົັ່ວໄປ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ມ ປ້າຍເຕືອນໄພ, ມ ຮົັ້ວອ້ອມສະໜາມກ ໍ່ສ້າງ, ມ ເຄືີ່ອງປ້ອງກັນແຮງງານເຊັັ່ນ: ໝວກກັນ

ກະທົບ, ເກ ບ, ຖົງມື, ແວ່ນຕາກັນແສງ. 

ໃນເວລາດ  າເນ ນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການໃດໜຶີ່ງຖ້າຫາກມ ເຫດສດຸວິໄສເກ ດຂຶັ້ນເຊັັ່ນ: ນ ໍ້ າຖ້ວມ, ລົມພະຍຸ, ໄຟໄໝ້, 

ແຜ່ນດິນໄຫວ, ດິນຖະຫຼົັ່ມ ຫຼື ໄພພິບັດອືີ່ນທ ີ່ກະທົບຕ ໍ່ການດໍາເນ ນໂຄງການກ ໍ່ສ້າງນັັ້ນ ຜ ້ຮັບເໝົາຕ້ອງມ 

ມາດຕະຖານ ປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຢ່າງທັນການດັັ່ງນ ັ້: 
1. ສັນຍາເຕືອນໄພໃນສະໜາມກ ໍ່ສ້າງ. 
2. ຢຸດເຊົາການກ ໍ່ສ້າງຊົັ່ວຄາວແລວ້ນ  າໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂທ ີ່ເໝາະສົມໃຫ້ທັນເວລາ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ

ຄວາມປອດ ໄພ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ປ ກປັກຮັກສາຊັບສິນຂອງໂຄງການກ ໍ່ສ້າງ. 
3. ລາຍງານເຫດການໃຫ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ, ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ທ ີ່ກຽ່ວຂອ້ງ, ອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖ ີ່ນຢ່າງຮ ບດ່ວນ

ເພືີ່ອມ ມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ. 

2.2.11 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການອະນາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະ ສົັ່ງເສ ມສຂຸະພາບ (ເລກທ 73/ສພຊ, ປ ີ2019) 

ການພັດທະນາໂຄງການກ ໍ່ສ້າງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
, ຕິດຕາມກວດກາ ວຽກງານອະນາໄມ ແລະ ສົັ່ງເສ ມສຸຂະພາບ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັັ່ງກາ່ວ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຢ່າງມ  ປະສິດທິພາບຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ພົນລະເມືອງມ ສຸຂະພາບດ ອາຍຸຍືນ, ຫຼຼຸດຜ່ອນ
ອັດຕາການເຈັບປ່ວຍ, ເສຍຊ ວດິ ແລະ ຕ້ານກັບເຊືັ້ອພະຍາດຕ່າງໆ. 

ໃນມາດຕາ 26 (ປັບປຸງ) ການອະນາໄມໃນການປະກອບອາຊ ບ ແມ່ນການສ້າງສະພາບທ ີ່ເອືັ້ອອໍານວຍ ໃຫ້ຜ ້
ອອກແຮງງານ ຫຼື ຜ ້ປະກອບອາຊ ບ ຢ ່ສະຖານທ ີ່ອອກແຮງງານ ເພືີ່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຫຼື ຊ ວິດຜ ້ອອກແຮງງານ
, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການສຸຂານາໄມຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ກ່ຽວກບັຄວາມສຽ່ງຂອງວຽກງານ, ສະໜອງວັດຖຼຸປ້ອງກັນ
ການກະທົບ ຫຼື ສໍາພັດສານອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ແລະ ເຊືັ້ອພະຍາດ. ຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ປະກອບວິຊາຊ ບ 
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ເປັນຕົັ້ນໃນຂະ           ແໜງວຽກງານທ ີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ສຂຸະພາບ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ, ການກວດ, 

ປິິ່ນປ ວ, ເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບຕາມກົດລະບຽບ. 

2.2.12 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການຈດັສນັພ ມລາໍເນາົ ແລະ ອາຊ ບ (ເລກທ  45/ສພຊ, ປ ີ2018) 
ຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນພ ມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊ ບ ແມ່ນກໍານົດລະບຽບຫຼັກການ, ມາດຕະການ
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ວຽກງານການຈັດສັນພ ມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊ ບ ເພືີ່ອໃຫ້ມ ປະສິດທິພາບ, 
ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄອງກັບການພັດທະນາ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນທ ີ່ຢ ່ໃນເຂດການຈັດສັນພ ມລໍາເນົາ ແລະ 
ອາຊ ບ ທ ີ່ຖືກຍັບຍ້າຍ ຫຼື ຍົກຍາ້ຍຈາກພ ມລໍາເນາົເດ ມ ໃຫ້ມ ທ ີ່ຢ ່ອາໄສ, ບ່ອນທໍາມາຫາກິນ ແລະ ອາຊ ບທ ີ່ໝັັ້ນຄົງ, 
ແກ້ໄຂການເຄືີ່ອນຍ້າຍແບບບ ໍ່ຖືກກົດໝາຍ, ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ຍົກລະດັບຊ ວິດການເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊົນ 
ທາງດ້ານວັດຖຼຸ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ດ ຂືັ້ນກວ່າເກົັ່າ.  

ໃນມາດຕາ 5 ຫຼັກການກຽ່ວກັບການຈັດສັນພ ມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊ ບ: 

1) ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທ ີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮັບປະກັນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; 

2) ຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບທົັ່ວປະເທດ; 

3) ປ ກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນ ບນົພືັ້ນຖານຄວາມສະເໝ ພາບ, ຖືກຕ້ອງໂປ່ງ
ໃສ, ເປີດເຜ ຍ, ທັນເວລາ ແລະ ຍຸຕິທໍາ; 

4) ຮັບປະກັນ ມ ພ ມລໍາເນົາ, ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານທ ີ່ຈໍາເປັນ, ບ່ອນທໍາມາຫາກິນ, ມ ນໍ້າໃຊ້ ແລະ ອາຊ ບທ ີ່ໝັັ້ນ
ຄົງ, ມ ຊ ວິດການເປັນຢ ່ທ ີ່ດ ຂືັ້ນກວ່າເກົັ່າ ແລະ ຫຼຼຸດພົັ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ; 

5) ຈັດສັນບ ລິເວນທ້ອງຖິີ່ນເດ ມ ໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນ ແລ້ວຈຶີ່ງຈັດສັນໄປທ້ອງຖິີ່ນອືີ່ນ ໂດຍຮັບປະກັນຄວາມ
ສົມດຸນລະຫວ່າງ ຈໍານວນຄົນ ກັບ ພືັ້ນທ ີ່ຕົວຈິງ; 

2.3 ສນັຍາ ແລະ ສນົທິສນັຍາສາກນົ ທ ີ່ຕດິພນັກບັຜນົກະທບົຂອງການໂຄງການ 

2.3.1 ສນົທິສນັຍາຫະປະຊາຊາດກຽ່ວກບັຊ ວະນາໆພນັ (1996)  
ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍານ ັ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕົກລົງທ ີ່ຈະ:  

• ພັດທະນາການອະນຸລັກຊ ວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດການນໍາໃຊ້ແບບຍືນຍົງ.  
• ການພັດທະນານິຕິກໍາສໍາລັບການປ ກປ້ອງຊະນິດພັນ ແລະ ປະຊາກອນທ ີ່ຖືກຄຸກຄາມ.  
• ປະສົມປະສານກັບການອະນຸລັກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແບບຍນືຍົງຂອງຊັບພະຍາກອນຊ ວະພາບເຂົັ້າໃນການ

ຕັດສິນໃຈຂອງປະເທດ.  
• ດໍາເນ ນການປະເມ ນຜົນສິີ່ງແວດລ້ອມ ສໍາລັບໂຄງການການພັດທະນາ ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ. 

2.3.2 ສນົທິສນັຍາກຽ່ວກບັໄພແຫງ້ແລງ້  
ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບໄພແຫງ້ແລ້ງ ( Desertification Convention ) ມ ຈຸດປະສົງເພືີ່ອຕ້ານ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນ 

ຜົນກະທົບຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງໃນປະສົບໄພແຫ້ງແລ້ງທ ີ່ຮ້າຍແຮງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢ ່ໃນ ອາຟຣິກາ ພົວພັນກັບທຸກ

ລະດັບ, ໂດຍຜ່ານ ການຮ່ວມມືຈາກພາກສ່ວນທ ີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ ່ໃນທຸກລະດັບ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນໃນຂອບ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 
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ຂອງການ ປະສົມປະສານ ບັນດາປະເທດ ວິທ ການທ ີ່ ສອດຄ່ອງກັບວາລະທ  21 ຂອງກອງປະຊຼຸມ, ປະກອບຄໍາເຫັນ

ເຂົັ້າ ເພືີ່ອການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ ທ ີ່ຖືກກະທົບ. ເພືີ່ອບັນລຸຈຸດປະສົງນ ັ້ ຕ້ອງ
ໄດ້ມ ການຮ່ວມມື ໃນໄລຍະຍາວ ເພືີ່ອປະສົມປະ ສານບັນຍຸດທະສາດ ເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄປພ້ອມກັນ. ໃນເຂດທ ີ່ຖືກ
ກະທົບ, ການປັບປຸງ ແລະ ຟືົ້ນຟ ທ ີ່ດິນຜະລິດ, ການອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ ຂອງຊັບພະຍາກອນດິນ 

ແລະ ນໍ້າ ອັນເຮັດໃຫ້ສະພາບການດໍາລົງຊ ວິດ ຂອງຊຼຸມຊົນດ ຂຶັ້ນ. ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊັນສົນທິສັນຍານ ັ້ ໃນວັນທ  30 
ສິງຫາ 1995 ແລະ ໄດ້ ຮັບການຍອມຮັບໃນ ວັນທ  20 ກັນຍາ 1996 ທ ີ່ມ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນວັນທ  26 ທັນວາ 
1996. 

2.3.3 ສນົທິສນັຍາກຽ່ວການປຽ່ນແປງສະພາບຂອງດນິຟາ້ອາກາດ 
ຫຼາຍທົດສະວັດກ່ອນໜ້ານ ັ້, ບັນດາປະເທດທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມເປັນສົນທິສັນຍາສາກົນທ ີ່ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງ

ດິນຟ້າອາກາດ (United Nations Framework Convention on Climate change / UNFCCC) 

ເລ ີ່ມຕົັ້ນພິຈາລະນາສິີ່ງທ ີ່ສາມາດ ແລະ ຄວນເຮັດເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນ ແລະ ການຮັບມືກັບສິີ່ງໃດກ ໍ່ຕາມ ທ ີ່
ມ ສາເຫດມາຈາກອຸນຫະພ ມເພ ີ່ມຂຶັ້ນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມານ ັ້ຫຼາຍຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາ Kyoto, ຊຶີ່ງມ ອໍາ

ນາດ ທາງດ້ານກົດຫມາຍຫຼາຍ ກອງເລຂາ UNFCCC ສະໜັບສະໜ ນໃຫ້ບັນດາສະຖາບນັຕ່າງໆມ ສ່ວນຮ່ວມໃນ

ຂະບວນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດທ ີ່ກໍານົດເປັນໂຄງຮ່າງ ໂດຍລວມສໍາລັບລັດຖະບານ ເພືີ່ອ
ຮັບມືກັບບັນຫາຕ່າງໆທ ີ່ເກ ດຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ເປັນທ ີ່ຮັບຮ ້ວ່າລະບົບການສະພາບອາກາດແມ່ນ 
ເປັນຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນ, ສາມາດຮັບຜົນກະທົບໂດຍການປ່ອຍອາຍພິດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ອືີ່ນໆຂອງຄາບອນ 

ແລະ ທາດອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວອືີ່ນໆ.  

ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ, ລັດຖະບານ:  

• ເກັບກໍາ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ 

ແລະ ການແກ້ໄຂທ ີ່ດ ທ ີ່ສຸດ;  

• ເປີດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສໍາລບັການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ດັດປັບກັບຜົນ 
ກະທົບປະເມ ນໄວ້, ລວມທັງການສະໜອງ / ສະໜັບສະໜ ນ ເງືີ່ອນໄຂດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ  

ໃຫ້ກັບບັນດາປະເທດທ ີ່ກໍາລັງພັດທະນາ; 

• ໃຫ້ຄວາມຮວ່ມມືປະຕິບັດງານໃນການກະກຽມສໍາລັບການຮບັຮອງເອົາຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ. 

2.4 ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 

2.4.1 ກມົ ແລະ ກະຊວງກຽ່ວຂອ້ງ  
ລັດຖະບານເປັນຜ ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດຢ່າງລວມສ ນ ແລະ ເປັນ
ເອກະພາບໃນທົັ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ກົມ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ) ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົັ້າການໃນການປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, 
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ອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖ ີ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການສຶກສາບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບ
ລະອຽດ (ບປຜສ) ແມ່ນຈະໄດ້ນໍາໄປສະເໜ  ແລະ ລາຍງານໃຫ້ບັນດາກະຊວງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັັ້ນສ ນກາງ, ແຂວງ/

ນະຄອນ, ເມືອງ ແລະ ຊຼຸມຊົນໃກ້ຄຽງ ເພືີ່ອມ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບ

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນ ຫຼື ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນຈາກການດໍາເນ ນກິດຈະ
ກໍາຕ່າງໆ ທ ີ່ພົວພັນນໍາໂຄງການ ເພືີ່ອກ້າວໄປຫາ ການຮັບຮອງເອົາບົດເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ
ຂອງໂຄງການ; ເຊິີ່ງບັນດາກະຊວງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກແມ່ນປະກອບມ : ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ ( ກົມສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກົມກວດກາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກົມທ ີ່ດິນ...), 

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ ່(ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ສະຖາບັນສົັ່ງເສ ມພະລັງງານທົດແທນ, ກົມແຜນການ...), 

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກົມປ່າໄມ້..) ນອກຈາກນັັ້ນຍັງມ ບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ ທ ີ່ຂຶັ້ນກັບ
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພຶີ່ອມ ສ່ວນຮ່ວມນໍາ. 

2.4.2 ອງົການຈັດຕັັ້ງລດັຖະບານ 
ອົງການຈັດຕັັັ້ງລັດ ແມ່ນເຮັດໜ້າທ ີ່ຕິດຕາມກວດກາ ທ ີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບການຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ບົດປະເມ ນຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂ
ຕ່າງໆ ກໍານົດໄວໃນໃບຢັົ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິິີ່ງແວດລ້ອມ, ເຊ ີ່ງລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບໜ້າທ ີ່ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໃນ

ການຕິດຕາມກວດກາ ມ ຄື: 

 ກ. ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິິີ່ງແວດລອ້ມ: ມ ໜ້າທ ີ່ເປັນເຈົັ້າການຫຼັກ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ 
ການຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະ
ຊາດ ພາຍໃຕ້ ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຊຶີ່ງລວມເອົາການລົງພາກສະໜາມຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການຄົັ້ນ   ຄ້ວາປະກອບຄໍາ
ເຫັນ ຕ ໍ່ບົດລາຍງານສະພາບການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ.  

 ຂ. ພະແນກຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິິີ່ງແວດລອ້ມ ແຂວງ/ນະຄອນຫວຼງ:  ມ ໜ້າທ ີ່ຕິດຕາມກວດກາ ການ
ຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ     
ພາຍໃຕ້ ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕາມຂອບເຂດ ແບ່ງປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບ; ສະຫຼຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການຕິດຕາມ

ກວດກາສິິີ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໃຫ້ການນໍາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິີ່ງ
ແວດລ້ອມ ເພືີ່ອຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້ທິດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຕາມທ ີ່ໄດ
ຮັບການມອບໝາຍຈາກຂັັັ້ນເທ ງ ໃຫ້ພະແນກຕົນຮັບຜິດຊອບ. 

 ຄ. ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ ເມອືງ: ມ ໜາ້ທ ີ່ເປັນໃຈກາງຫຼກັ ໃນວຽກງານຕິດຕາມ
ກວດກາ ການຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ 
ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ຕາມຂອບເຂດແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສະຫຼຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຕິດຕາມກວດກາສິິີ່ງ
ແວດລ້ອມໂຄງການ ໃຫ້ການນໍາເມືອງ/ເທດສະບານ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິີ່ງແວດລ້ອມ 
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ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເພືີ່ອຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຕາມທ ີ່ໄດຮັບ
ການມອບໝາຍຈາກຂັັັ້ນເທ ງ. 

 ງ. ຂະແໜງການອືີ່ນທ ີ່ກຽ່ວຂອ້ງ ທງັໃນລະດບັ ຂັັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັັັ້ນທອ້ງຖິິີ່ນ: ມ ໜາ້ທ ີ່ເຂົັ້າຮ່ວມນໍາຄະນະຕິດຕາມ
ກວດກາ ໂດຍມ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນການຈັດຕັັັ້ງຫຼັກ ໃນ
ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັັ້ງປະຕິບດມາດຕະການ ຫຼຼຸບຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິີ່ງແວດລ້ອມ
ສັງຄມ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທ ີ່ຕິດພັນກັບຂອບເຂດຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບ; ຄົັ້ນຄ້ວາ

ປະກອບວິຊາການ ເຂົັ້າໃນໜວ່ຍງານຄຸ້ມຄອງສິິີ່ງແວດລ້ອມໂຄງການຕາມການສະເໜ ; ສະຫຼຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວ

ກັບ ສະພາບການຕິດຕາມກວດກາສິິີ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໃນຂອບເຂດຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ການນໍາ
ຂະແໜງການຕົນຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 

 ຈ. ຂະແໜງການທ ີ່ຮບັຜດິຊອບຫຼກັໂຄງການລງົທນຶ: ນອກຈາກ ມ ໜ້າທ ີ່ເຂົັ້າຮ່ວມນໍາຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍ
ມ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນການຈັດຕັັັ້ງຫຼກັ ໃນການເຄືີ່ອນໄຫວ
ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແມນ່ຍັງສາມາດເຮັດໜາ້ທ ີ່ຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍຕົນເອງໂດຍກົງ ບົນພືັ້ນຖານລະບຽບ
ກົດໝາຍ ແລະ ສັນຍາ. 

2.5 ດາໍລດັ, ນະໂຍບາຍ, ບດົແນະນາໍວຊິາການ ແລະ ມາດຕະຖານສາກນົ 

2.5.1 ຂ ໍ້ຕກົລງົ (ເລກທ  8056/ກຊສ ລງົວນັທ  17 ທນັວາ 2013) 
ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ບັນຊ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆທ ີ່ຈະຕ້ອງດໍາເນ ນການ
ສຶກສາເບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກບັຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະ
ຊາດ (ເລກທ  8056/ກຊສ ລງົວັນທ  17 ທັນວາ 2013) ໄດ້ກໍານົດວ່າ ບັນຊ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຕ່າງໆ ປະກອບດ້ວຍ ປະເພດ ແລະ ຂະໜາດ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຊຶິີ່ງໂດຍຫຼັກໄດ້ຈັດແບ່ງອອກ
ເປັນ 2 ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມ 1 ຕ້ອງສາ້ງບົດລາຍງານການສຶກສາເບືັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິີ່ງແວດລ້ອມ (ບສຕສ) 
ແລະ ກຸມ່ 2 ຕ້ອງສ້າງບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ (ບປຜສ). 

ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 5 ຂະແໜງຄື: (1) ຂະແໜງພະລັງງານ; (2) ຂະ     

ແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ;້ (3) ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ; (4) ຂະແໜງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ບ ລິການ ແລະ 

(5) ຂະແໜງແຮ່ທາດ. 

ສໍາລັບໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ຖ້າປຽບທຽບໃສ່ຂ ໍ້ຕກົລົງສະບັບດັັ່ງກ່າວແມ່ນ

ຈະຖືກຢ ່ໃນ ປະເພດທ  (I) ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ (ໃນຂະແໜງພະລັງງານ) ທ ີ່ກ່ຽວກັບ ການ

ພັດທະນາທາງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ (ໃນຂະແໜງການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານລົມໂດຍນໍາໃຊ້ກັງຫັນລົມ ທ ີ່ມ 
ຫຼາຍກວາ່ 10 ໜວ່ຍກັງຫັນ ຂືັ້ນໄປ ຕາມລາຍລະອຽດຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງແມ່ນລະບຸໄວ້ວ່າ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ບົດປະເມ ນຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ສິິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ຫຼື (ບປຜສ). 

2.5.2 ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການປະເມ ນຜົນກະທບົຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລອ້ມ (ເລກທ  21/ລບ, 2019)  

ດໍາລັດສະບັບນ ັ້ແມ່ນມາປ່ຽນແທນ ຄໍາສັັ່ງແນະນໍາວ່າດ້ວຍ ຂະບວນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບ
ລະອຽດ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ເລກທ  8030/ກຊສ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທ  17 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   2-15 

ທັນວາ 2013. ໂດຍເນືັ້ອໃນຂອງດໍາລັດ ສະບັບນ ັ້ ມ ຈຸດປະສົງເພືີ່ອກໍານົດຫຼັກການ, ວິທ ການ, ມາດຕະການຕ່າງໆ

ທ ີ່ີ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພືີ່ອໃຫ້ວຽກງານ
ດັັ່ງກ່າວດໍາເນ ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເອກະພາບ ເພືີ່ອປ້ອງກັນ, ຫຼຼຸດຜ່ອນ, ແກ້ໄຂຜົນກະທົບທາງລົບຕ ໍ່

ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບປະກັນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຟືົ້ນຟ ຊ ວິດການເປັນຢ ່ຂອງຜ ້ໄດ້ຮັບ

ຜົນກະທບົໃຫ້ດ ຂືັ້ນກວ່າເກົັ່າ. ມ ທັງໝົດ 8 ພາກ 87 ມາດຕາ, ໃນນ ັ້ພາກທ  III ໝວດ2 ແມ່ນໄດ້ກໍານົດລະອຽດ

ກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ຂັັ້ນຕອນໃນການສ້າງ, ທົບທວນ ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ, ໝວດທ  

4 ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄມົ, ໃນມາດຕາ 36 ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ: ການມ ສ່ວນ

ຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ແມ່ນຂະບວນການປຶກສາຫາລື, ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ຮັບຄໍາຄິດເຫັນຂອງທຸກພາກສ່ວນ

ຂອງສັງຄົມ ກ່ຽວກັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນໄລຍະສ້າງ ແລະ ພິຈາລະນາບົດສຶກສາເບືັ້ອງຕົັ້ນ 
ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕ ໍ່ສ ີ່ງແວດລ້ອມ, ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ 

ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ມ ປະ

ສິດທິຜົນ. 
ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມມ ໄລຍະດັັ່ງນ ັ້: 

1. ການກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການ 
2. ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການ 
3. ການສ ັ້ນສຸດໂຄງການ 

ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການທ ີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນ, ອົງການ

ປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ໃນການຮັບປະກັນ ແລະ ສ້າງເງືີ່ອນໄຂໃຫ້
ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

ເຈົັ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງສ້າງແຜນການ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ໃນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງສ້າງບົດສຶກສາວິໄຈການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຊົນເຜົັ່າ, ບົດບາດ

ພາບຍິງ-ຊາຍ, ກຸ່ມຄົນທ ີ່ບ ໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໂຕເອງໄດ້ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ວຍໂອກາດທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ

ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ. 

2.5.3 ຂ ໍ້ຕກົລງົເລກທ  2796.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ ລງົວນັທ  19 ທນັວາ 2016  
ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ບົດແນະນໍາວິຊາການວ່າດວ້ຍການສ້າງບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ເລກທ  2796.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ ລົງວັນທ  19 ທັນວາ 2016 ນ ັ້ສ້າງ
ຂຶັ້ນເພືີ່ອແນະນໍາເຈົັ້າຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ຜ ້ບ ລິການດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ໃນການສ້າງບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຈາກໂຄງການລົງທືນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນ ສ ປປ ລາວ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ ບປຜສ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນເປັນເອກະພາບກັນ. 
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2.5.4 ຂ ໍ້ຕກົລງົ (ເລກທ  707/ກຊສ ລງົວນັທ  5/12/2013)  
ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ການປະກາດໃຊ້ບົດແນະນໍາວ່າດ້ວຍການມ ສ່ວນຮວ່ມຂອງ ມວນຊົນໃນ
ຂະບວນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການລົງທຶນ (ເລກທ  707 / ກຊສ, ລົງວັນທ  

5/12/2013) ນ ັ້ ແມ່ນມ ຈຸດປະສົງເພືີ່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ 
ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ, ມ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ທົັ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງ

ປະຊາຊົນຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການລົງທຶນ ໃນຂະບວນການມ ສ່ວນຮ່ວມດັັ່ງກ່າວ ເພືີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ຮັບ
ຄວາມເປັນທໍາໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບທ ີ່ເກ ດຈາກໂຄງການລົງທຶນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. 

ຂ ໍ້ຕົກລົງນ ັ້ມ ເປ ົ້າໝາຍເພືີ່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ມວນຊົນໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາ
ກ່ຽວກັບໂຄງການລົງທຶນລວມທັງການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ຈາກໂຄງການຢ່າງເປັນທໍາ ແລະ ເພືີ່ອຫຼ ກລ້ຽງ ຫຼື ຫຼຼຸດຜ່ອນການເກ ດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຕ ໍ່ກບັການພດັທະນາໂຄງການລົງທຶນ
, ເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ສະເໜ ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກບັການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ; ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ໍ່ໄດ້ຮຽນ

ຮ ້ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການພັດທະນາອາຊ ບ, ເສດຖະກິດທ້ອງຖິີ່ນ, ການປ ກປັກ

ຮັກສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 

2.5.5 ຂ ໍ້ຕກົລງົວາ່ດວ້ຍມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລອ້ມແຫງ່ຊາດ (ເລກທ  81/ລບ, ລງົວນັທ  21/2/2017) 

ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ສະບັບນ ັ້ ແມ່ນໃຊ້ເພຶີ່ອເປັນບ່ອນອ ງໃນການຕິດຕາມກວດກາ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ  ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງນໍ້າ, ດິນ, ອາກາດ ແລະ ສຽງ ເຊ ີ່ງຈະແບ່ງອອກເປັນ 6 ໝວດ 18 

ມາດຕາ ເຊິີ່ງຈະມ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມ, ມາດຕະຖານການປ່ອຍມົນລະພິດ, ປະເພດ

ຂອງມົນລະພິດ, ປະລິມານຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນ, ໂຕວັດແທກ ແລະ ຄ່າຊ ັ້ບອກຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນໃນການວັດແທກ ທ ີ່ເປັນ

ມາດຕະຖານໃນການຊ່ວຍຄວບຄຸມມົນລະພິດທ ີ່ຈະປ່ອຍອອກສ ່ສິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ອາດຈະເກ ດຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊ ວິດ,

ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ແລະ ລະບົບນິເວດຈາກໂຄງການພັດທະນາ. 

2.5.6 ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການທດົແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (ເລກທ  84/ລບ, 2016) 

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ (ເລກທ  
84/ລບ, 2016) ສະບັບນ ັ້ ໄດ້ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ

ກວດກາ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ເພືີ່ອໃຫ້ໂຄງການພັດທະນາ ນໍາໄປຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມ ປະສິດທິຜົນ ແນໃ່ສ່ຮັບປະກັນຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໄດ້ຮັບການແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ການ

ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ການຊ່ວຍສ້າງອາຊ ບທ ີ່ໝັັ້ນຄົງ, ການປັບປຸງຊ ວິດການເປັນຢ ່ ໃຫ້ດ ຂຶັ້ນກວ່າເກົັ່າ ຫຼື ເທົັ່າເດ ມ ພ້ອມ

ທັງເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. 

ມາດຕາ 8 ການປະຕິບັດແຜນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ 

 ການທົດທົນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການພັດທະນາໂຄງການໃນຫຼາຍໆກ ລະນ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສິດນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ
ສິີ່ງກ ໍ່ສ້າງຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫາກສ ນເສຍທ ີ່ດິນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶີ່ງໄປ ແລະ ດິນ
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ສ່ວນທ ີ່ເຫຼືອບ ໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ, ໂດຍຈັດສັນທ ີ່ດິນບ່ອນໃໝ່

ທົດແທນ ຕາມມ ນຄ່າປ່ຽນແທນທ ີ່ຄິດໄລ່ໄວ້  ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ສິດນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນຕອນນັັ້ນ ພ້ອມ
ທັງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍຕ່າງໆ ເພືີ່ອໄດ້ຮັບເອກະສານດັັ່ງກ່າວ. ສ່ວນຖ້າຫາກການຈັດສັນທ ີ່ດິນທ ີ່ບ ໍ່ເໝາະສົມທົດ
ແທນໃຫ້ ຫຼື ມ ມ ນຄ່າປ່ຽນແທນໜ້ອຍກ່ວາມ ນຄ່າດິນ ທ ີ່ຜ ້ຮບັຜົນກະທົບສ ນເສຍ ຜ ້ພັດທະນາໂຄງການຕ້ອງຫາວິທ 
ແກ້ໄຂທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍດວ້ຍຮ ບການອືີ່ນຕາມມ ນຄາ່ປ່ຽນແທນ. ສ່ວນການສ ນເສຍໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ 
ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ແກ່ຊຼຸມຊົນ, ເຈົັ້າຂອງໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ສ້ອມແປງຄືນ ໃຫ້ຢ ່ໃນສະພາບເກົັ່າ ແລະ 

ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ. 

ໃນກ ລະນ  ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ບ ໍ່ມ ເອກະສານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນຕາມທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຕາມຂ້າງເທງິ
ຂອງມາດຕານ ັ້ ຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕ ໍ່ການສ ນເສຍທ ີ່ດິນດັັ່ງກ່າວ, ແຕ່ຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າ

ເສຍຫາຍຕ ໍ່ ສິີ່ງປຸກສ້າງ, ຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ຜົນລະປ ກ ຈາກເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕາມມ ນຄ່າປ່ຽນແທນ 

ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕ້ອງຮັບຮ ້ວ່າ ກິດຈະການໃດໆ ທ ີ່ດໍາເນ ນການພາຍຫຼັງວັນຂຶັ້ນທະບຽນສິດຂອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບນັັ້ນ ຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກເຈົັ້າຂອງໂຄງການ, ຍົກເວັັ້ນໃນກ ລະນ  ແຜນການທົດແທນ

ຄ່າເສຍຫາຍ ຫາກບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມກໍານົດເວລາ ທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 2 ຂອງມາດຕານ ັ້; 

• ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງປະຕິບດັ ແຜນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ສາໍເລັດພາຍໃນ ຊາວສ ີ່ເດືອນ ນັບແຕ່
ວັນເວລາດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການ. ຖ້າເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຫາກບ ໍ່ສໍາເລັດການທົດ
ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ພາຍໃນໄລຍະເວລາທ ີ່ກໍານົດໄວ້, ເຈົັ້າຂອງໂຄງການສາມາດສະເໜ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ແຂວງ, ນະຄອນ ພິຈາລະນາຂະຫຍາຍ

ໄລຍະເວລາ ເພ ີ່ມຕືີ່ມບ ໍ່ເກ ນ ສິບສອງເດືອນ ເພືີ່ອປະຕິບັດການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ສໍາເລັດ. ຖ້າຍັງບ ໍ່
ສໍາເລັດຕ້ອງມ ການປະເມ ນຄືນມ ນຄ່າທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ທ ີ່ປະຕິບັດບ ໍ່ສໍາເລັດນັັ້ນ ແລ້ວນໍາສະເໜ ພິຈາ 
ລະນາຄືນໃໝ່; 

• ໃນກ ລະນ ຜ່ານການປະເມ ນຕ ລາຄາ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສນັ
ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນ ເຫັນວ່າ ແຜນການທທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍບ ໍ່ໄດຮ້ັບການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດ ພາຍໃນສິບສອງເດືອນ ພາຍຫຼັງວັນຂຶັ້ນທະບຽນສິດຂອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລ້ວ ຕ້ອງມ ການປະ
ເມ ນຄືນໃໝ່ມ ນຄ່າທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນັັ້ນ ແລ້ວນໍາສະເໜ ພິຈາລະນາຄືນ. 

 ມາດຕາ 9 ການຕ ລາຄາ ແລະ ປະເມ ນມ ນຄ່າປ່ຽນແທນ 

ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນ
ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງດໍາເນ ນການຕ ລາຄາ ແລະ ປະເມ ນມ ນຄ່າປ່ຽນແທນ ສໍາລັບທ ດິນ, ສິີ່ງ

ປຸກສ້າງ, ຜົນລະປ ກ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ລາຍຮັບທ ີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ພອ້ມທັງປຶກສາຫາລື ເປັນ

ເອກະພາບກັບຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍການກໍານົດເອົາທາງເລືອກຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ ບົນພືັ້ນຖານ ການປະ
ເມ ນລາຄາຂອງລັດ, ລາຄາການຊືັ້-ຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ຫຼື ເປັນລາຄາສະເລ່ຍໃນໄລຍະນັັ້ນ ຂອງແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະ

ປະເພດ, ແລະ ແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   2-18 

ສໍາລັບລາຄາຂອງລັດ (ລາຄາກາງ) ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະພາະ ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜ ້ກໍານົດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ. 

2.5.7 ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການເອາົທ ີ່ດນິຂອງລັດໃຫເ້ຊົັ່າ ຫຼ ືສາໍປະທານ (ເລກທ  135/ນຍ, ປ ີ2009) 

ດໍາລັດສະບັບນ ັ້ມ ຈຸດປະສົງເພືີ່ອກໍານົດຫຼັກການ, ວິທ ການ, ມາດຕະການຕ່າງໆທ ີ່ີ່ຽວກັບການເຊົັ່າ ຫຼື ໃຫ້ສໍາປະທານ

ດິນລັດ ເພືີ່ອໃຫ້ມ ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນທົັ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫ້ທ ີ່ດິນຂອງັດພັດທະນາ, ຫັນທ ີ່ດິນເປັນທຶນທັງເປັນ 

ການສົັ່ງເສ ມການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການບ ລິການ ແລະ ການສ້າງແຫຼງ່ລາຍຮັບເຂົັ້າງບົປະມານ

ແຫ່ງ ລັດ. 

ມາດຕາ 37 ເນືັ້ອໃນຂອງສັນຍາເຊົັ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທ ີ່ດິນຂອງລັດ. 

ສັນຍາເຊົັ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທ ີ່ດິນຂອງລັດ ຕ້ອງກໍານົດເປ ົ້າໝາຍ, ກໍານົດເວລາ, ເງືີ່ອນໄຂ, ຄາ່ເຊົັ່າ, ສໍາປະທານ, ໃນ

ທຸກໆ ຫ້າ ປີໃດ ແມ່ນໃຫ້ເພ ີ່ມຂຶັ້ນບ ໍ່ຕໍໍ່າກວາ່ ຫ້າ ສ່ວນຮ້ອຍຂອງມ ນຄ່າເຊົັ່າ ຫຼື ຄາ່ສໍາປະທານໃນປີນັັ້ນ ໂດຍປະຕິບັດ 
ຕາມຮ ບການຂອງສັນຍາທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ການຈັດຕັັ້ງສັນຍາປະຕິບັດເຊົັ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທ ີ່ດິນຂອງລັດ ທ ີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດແລ້ວຕ້ອງມ ການລາຍງານ ແລະ ທົບ
ທວນປະເມ ນຜົນໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງກິດຈະການ ໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຊາບ. 

2.5.8 ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍປາ່ປອ້ງກນັ ເລກທ  333/ນຍ, 2010  

ດໍາລັດສະບັບນ ັ້ມ ຈຸດປະສົງເພືີ່ອກໍານົດບັນດາຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກຽ່ວກັບການຄຸ້ມ ຄອງ, 

ການປ້ອງກັນ ແລະ ອະນຸລັກ, ການພັດທະນາ, ການນໍາໃຊ້ປ່າປ້ອງກັນໃຫ້ມ ຄວາມຍືນຍງົຕາມທ ີ່ກົດ  ໝາຍປ່າໄມ້

ໄດ້ກໍານົດເອົາໄວ້. ສິີ່ງໜຶີ່ງທ ີ່ມ ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນດໍາລັດສະບັບນ ັ້ກ ຄື:  

ໃນມາດຕາ 19. ການຫັນປ່ຽນປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ທ ີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນ 

ໃນກ ລະນ ຈໍາເປັນ ມ ການຫັນປ່ຽນປ່າປ້ອງກັນໄປຮັບໃຊ້ເປ ົ້າໝາຍອືີ່ນ ທ ມ ຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດໃຫ້ແກ່ປະເທດ ຊາດ
ນັັ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດດັັ່ງນ ັ້: 

1. ການຫັນປ່ຽນປ່າປ້ອງກັນລະດັບຊາດ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນລະດັບແຂວງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງຈາກຄະນະປະຈໍາ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມການສະເໜ ຂອງລັດຖະບານ. 

2. ການຫັນປ່ຽນປ່າປ້ອງກັນລະດັບເມືອງ, ເທດສະບານຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ ຕາມການສະເໜ 

ຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເຫັນດ ເປັນເອກະພາບກັບກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ.້ 
3. ການຫັນປ່ຽນປ່າປ້ອງກັນລະດັບບ້ານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງຈາກລດັຖະບານ ຕາມການສະເໜ ຂອງອົງການຄຸ້ມ

ຄອງທ ີ່ດິນປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍການເຫັນດ ເປັນເອກະພາບກັບພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. 

ໃນມາດຕາ 28. ຜົນປະໂຫຍດຈາກປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ທ ີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນ 
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ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ທ ີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນ ສາມາດຕອບສະໜອງ ຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໃຫ້ແກ່ຊິວິດ ການ
ເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊົນ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົັ້ນການ 

ຮັກສາແຫຼ່ງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຊົມໃຊ້ນໍ້າ, ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານນ້ໍາ, ການຊົນລະປະທານ ແລະ 

ກະສິກໍາ, ຮັກສາລະບົບນິເວດທາງທໍາມະຊາດ, ການສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊິວະນາໆພັນ, 

ຮັກສາຄຸນນະ ພາບດິນ, ຕ້ານການເຈາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ, ປ້ອງກັນໄພທໍາມະຊາດ, ເຂດຍຸດທະສາດ, ເພຶີ່ອປ້ອງ

ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

ໃນມາດຕາ 31 ການປະຕິບັດພັນທະຂອງບັນດາໂຄງການ 
ບັດດາໂຄງການທ ີ່ໄດ້ສົັ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ໄດ້ຮັບຜນະໂຫຍດຈາກປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ທ ີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນ ທັງທາງ ກົງ 
ແລະ ທາງອ້ອມຕ້ອງໄດ້ປະກອບທຶນພັດ ທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຕາມທ ີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາພັດ 
ທະນາໂຄງການ ເພຶີ່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຄຸ້ມ ຄອງ, ປ ກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ທ ີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນ

ດັັ່ງນ ັ້: 

1. ຜ ້ພັດທະນາໂຄງການຂຸດຄົນແຮ່ທາດ ຕ້ອງໄດປ້ະກອບທຶນເຂົັ້າໃນການປັບແປງທ ີ່ດິນ, ປ ກຕົັ້ນໄມ້ແທນ

ຄືນ. 
2. ຜ ້ພັດທະນາໂຄງການສ້າງເສັັ້ນທາງ, ແລວສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ການຫັນປ່ຽນ

ປ່າ ປ້ອງກັນ ແລະ ທ ີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນຖາວອນ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບທຶນເຂົັ້າໃນການຟືົ້ນຟ ປ່າ ແລະ ຕົັ້ນໄມ້ປ ກ
ທົດ ແທນຄືນ ຕາມຈໍານວນເນືັ້ອທ ີ່ ທ ີ່ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງ. 

3. ຜ ້ພັດທະນາໂຄງການ ເຂືີ່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບ 1% (ໜຶີ່ງສ່ວນຮ້ອຍ) ຂອງມ ນຄ່າ ການຂາຍ
ກະແສ ໄຟຟ້າທັງໝົດ ໃນແຕ່ລະປີ. 

4. ຜ ້ປະກອບກິດຈະການ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບທຶ 1% (ໜຶີ່ງສ່ວນຮ້ອຍ) ຂອງ
ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວທາໍມະຊາດ ໃນແຕ່ລະປ.ີ 

2.5.9 ນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັຂອງ ADB (ADB Safeguard Policy Statement) 

ນະໂຍບາຍການປ້ອງກັນຂອງ ADB ອອກໃນປີ 2009 ແລະ ນໍາໄປໃຊ້ກັບທຸກໆໂຄງການທ ີ່ໄດ້ຮັບທືນຈາກ ADB 

ຕັັ້ງແຕ່ວັນທ  20 ມັງກອນ 2010 ປະກອບດ້ວຍ ສາມນະໂຍບາຍຄ:ື ການດໍາເນ ນງານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄົນພືັ້ນເມືອງ, ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຕັັ້ງຖິີ່ນຖານຄືນໃໝ່ແບບບ ໍ່ສະໝັກໃຈ. 

ຈຸດປະສົງຂອງການປ້ອງກັນທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ADB ແມ່ນ: (i) ເພືີ່ອຫຼ ກລ່ຽງຜົນກະທົບ

ດ້ານລົບຂອງໂຄງການ ຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຖ້າເປັນໄປໄດ;້ (ii) ຫຼຼຸດຜ່ອນ, ບັນເທົາ ຫຼື ຊົດ

ເຊ ຍໂຄງການທ ີ່ສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເມືືີ່ອບ ໍ່ສາມາດຫຼ ກລ່ຽງໄດ້; (iii) 

ຊ່ວຍເຫຼືອຜ ້ກ ້ຍືມ ຫຼື ລ ກຄ້າ ເພືີ່ອເສ ມສ້າງລະບົບການປ້ອງກັນ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໃນການ
ຈັດການຄວາມສ່ຽງດາ້ນສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ເອກະສານດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ຍັງ
ໄດ້ແນ່ໃສ່ການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ ຂອງ IFC ກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງທາງ

ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 
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2.5.10 ມາດຕະຖານຂອງ IFC (ສະບບັປບັປງຸ, ປ ີ2012) 

IFC (International Finance Corporation) ເປັນບ ລິສັດ ເງິນທຶນລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼື ເປັນອົງກອນໃນກຸ່ມ

ທະນາຄານໂລກ ທ ີ່ມ ເປ ົ້າໝາຍເພືີ່ອພັດທະນາເອກະຊົນ ແລະ ຊ່ວຍປະເທດທ ີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ຜ່ານການລົງທືນ ແລະ 
ລະດົມທຶນໃນປະເທດຕ່າງໆ ໂດຍການປ່ອຍເງ ນກ ້ໃຫ້ກັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ແຕ່ຕ້ອງຄາໍນຶງເຖິງສັງຄົມ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພືີ່ອສ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ. ເພາະ
ມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ IFC ແມ່ນສ່ວນໜືີ່ງຂອງແຜນວຽກເພືີ່ອຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮ ້ໃນທົັ່ວ

ໂລກວ່າ ເປັນເກນມາດຕະຖານສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນພາກເອກະຊົນ, 

ໂດຍໄດ້ລວມເອົາບັນດາ ການຄຸ້ມຄອງທຸກຂັັ້ນຕອນ, ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ, ການ

ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ.  

ໃນມາດຕະຖານດັັ່ງກ່າວນ ັ້, ກ ໍ່ຈະມ ການດໍາເນ ນງານຢ ່ 8 ຂັັ້ນຕອນ ທ ີ່ຄວບຄຸມເອົາທຸກກິດຈະການໂຄງການລົງທຶນ

ຕ່າງໆ ທ ີ່ເປັນໂຄງການພັດທະນາ ກ່ຽວກັບ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ສ່ວນລາຍລະອຽດແມ່ນມ ດັັ່ງນ ັ້: 

▪ ມາດຖານ 1: ແມ່ນຈະຄວບຄຸມເຖິງ ການປະເມ ນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

▪ ມາດຖານ 2: ແມ່ນຈະຄວບຄມຸເຖິງ ສະພາບແຮງງານ ແລະ ສະພາບເງືີ່ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ. 
▪ ມາດຖານ 3: ແມ່ນຈະຄວບຄຸມເຖິງ ປະສິດທິພາບຂອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ້ອງກັນມົນ

ລະພິດ. 
▪ ມາດຖານ 4: ແມ່ນຈະຄວບຄຸມເຖິງ ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງຊຼຸມ

ຊົນ. 
▪ ມາດຖານ 5: ແມ່ນຈະຄວບຄຸມເຖິງ ການໄດ້ມາຂອງ ທ ີ່ດິນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນແບບບ ໍ່ສະ    ໝັ

ກໃຈ. 
▪ ມາດຖານ 6: ແມ່ນຈະຄວບຄມຸເຖິງ ການອະນຸລັກຊ ວະນາໆພັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດ ທ ີ່ມ ຊ ວິດແບບຍືນຍົງ. 
▪ ມາດຖານ 7: ແມ່ນຈະຄວບຄມຸເຖິງ ຊົນເຜົັ່າພືັ້ນເມືອງ (ການມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສະແດງຄໍາຄິດເຫັນ

ຂອງປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນທ  ີ່ໂຄງການພັດທະນາຕັັ້ງຢ ່). 
▪ ມາດຖານ 8: ແມ່ນຈະຄວບຄຸມເຖິງ ມ ລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ (ການຮັກສາຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ 

ມ ນເຊືັ້ອອັນດ ງາມຂອງຊຼຸມຂົນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ). 

ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ແມ່ນປຸກລະດົມພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃຫ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນງານການຜະລິດ ແລະ 

ແຈກຢາຍໄຟຟ້າຢ ່ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອພັດທະນາດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ມ ຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶັ້ນ, ນອກນັັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍ

ຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງດ້ານການລງົທຶນໃນໂຄງການດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ດ ກວ່າເກົັ່າ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກບ່ັນດາ
ບ ລິສັດໄຟຟ້າກ່ຽວກັບວິທ ການເພືີ່ອປັບປຸງການດໍາເນ ນທຸລະກິດ, ເພາະເປັນການສົັ່ງເສ ມການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ພາກ

ລັດ - ພາກເອກະຊົນ (public-private partnerships) ເພືີ່ອຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ບັນດາບ ລິສັດເອກະຊົນລົງທຶນ ແລະ ເຮັດ

ວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ເພືີ່ອກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທ ີ່ມ ຄນຸນະພາບສ ງ ແລະ ມ ນະໂຍບາຍທ ີ່ຈະຜັກດັນສະຖາບັນ
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ການເງ ນໃຫ້ມ ການນໍາມາດຕະຖານດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງ IFC ມາປະຍຸກໃຊ້ໃນໂຄງການ ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນ ໂຄງການ ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້. 

2.5.11 ມາດຕະຖານຂອງ ISO 14001 

ມາດຕະຖານ ISO 14001 ແມ່ນໃຊ້ເປັນມາດຕະຖານໜຶີ່ງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ເປັນສ່ວນໜືີ່ງຂອງລະບົບຄຸ້ມຄອງທົັ່ວໄປທ ີ່ບັນຈຸໂຄງການຈັັັັັັັັດຕັັ້ງ, ແຜນການເຄືີ່ອນໄຫວ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການ

ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ວິທ ການດໍາເນ ນການ, ຂະບວນການ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເພືີ່ອການພັດທະນາ ແລະ 

ບໍາລຸງຮັກສານະໂຍບາຍກຽ່ວກບັສິີ່ງແວດລ້ອມ. ໂດຍມາດຕະຖານສະບັບນ ັ້ ແມ່ນໄດ້ວາງເກນສໍາລັບລະບົບການຄຸ້ມ
ຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສາມາດຖືກຮັບຮອງໄດ້, ທ ີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງບັນດາເງືີ່ອນໄຂສໍາລັບການດໍາເນ ນງານທາງດ້ານ

ສິີ່ງແວດລ້ອມ ໃນການວາງໂຄງຮ່າງການເຮັດວຽກອອກມາ ໂດຍທ ີ່ ບ ລິສັດ ຫຼື ອົງການ ສາມາດຕິດຕາມກວດກາໄດ້ 
ເພືີ່ອຕດິຕັັ້ງລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ທ ີ່ມ ປະສິດທິພາບ, ການໃຊ້ມາດຕະຖານຂອງ ISO 14001 ແມ່ນ

ສາມາດຕອບສະໜອງການຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງບ ລິສັດ ແລະ ຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍພາຍນອກ ໂດຍທ ີ່
ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນສາມາດວັດແທກ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ດ ຂຶັ້ນໄດ.້ ເຊິີ່ງມາດຕະຖານນ ັ້ກ ໍ່ເປັນອ ກ
ສ່ວນໜຶີ່ງທ ີ່ເປນັຫຼັກການພືັ້ນຖານໃຫ້ໂຄງການທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານດັັ່ງກ່າວນ ັ້ ເພືີ່ອ
ເຮັດໃຫ້ເກ ດປະໂຫຍດສ ງສຸດໄດ້ໃນອະນາຄົດ. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-1 

ພາກທ  3 ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ  
3.1 ນາໍສະເໜ  ໂຄງການ  

3.1.1 ຄວາມເປນັມາ ແລະ ເຫດຜົນ ຂອງໂຄງການ 
ດັັ່ງທ ີ່ໄດ້ກ່າວໃນພາກສະເໜ ຂ້າງເທ ງ ອ ງໃສ່ສະພາບການທາງດ້ານຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໃນພາກພືັ້ນ, ບວກກັບ
ນະໂຍບາຍທາງດ້ານການສົັ່ງເສ ມພະລັງງານຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ກຸ່ມບ ລິສັດ ອ ມແພກ ເອັນເນ ຈິເອ
ເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ (Impact Energy Asia Development Limited) ຈຶີ່ງມ ແຜນທ ີ່ຈະສ້າງຕັັ້ງ

ໂຄງການໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ທ ີ່ມ ກໍາລັງການຜະລິດ 600 ເມກາວັດ   (600 MW ) ໂດຍທາງບ ລິສັດ ໄດ້ເຊັນ

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້ັ້າໃຈ (MOU) ກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2011 ໃນການສາໍຫຼວດສຶກສາຄວາມເປັນ

ໄປໄດ້ຂອງການພັດທະນາໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານລົມໃນພືັ້ນທ ີ່ ເຊິີ່ງຫຼັງຈາກໄດ້ມ ການວັດແທກຂ ໍ້ມ ນລົມເປັນເວລາ
ຫຼາຍກວາ່ 9 ປີ ແລະ ໄດ້ມ ການສຶກສາວິເຄາະເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການໂດຍບ ລິສັດທ ີ່ປືກສາທ ີ່ມ ຊືີ່ສຽງ 

ແລະ ມ ຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພະລັງງານລົມ ລວມທັງທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທາງດ້ານການເງ ນ ດັັ່ງນັັ້ນບ ລິສັດ
ຈຶີ່ງໄດ້ມ ການລົງນາມເຊັນສັນຍາໃນການພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ກັບ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນວັນທ  07 

ສິງຫາ 2015 (ຕ ໍ່ເທືີ່ອທ  4 ສະບັບເລກທ  981/ກຜທ ລົງວນັທ  25 ມ ຖຼຸນາ 2021, ປັດຈຸບັນແມ່ນກໍາລັງຄົັ້ນຄວ້າ

ຮ່າງສັນຍາສໍາປະທານ ( CA ). ສໍາລັບໂຄງການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ທ ີ່ມ ຂະໜາດກໍາລັງການ

ຜະລິດ 600 ເມກາວັດ ອາຍຸສໍາປະທານ 25 ປີ, ງົບປະມານການລົງທືນທັງໝົດປະມານ 900 ລ້ານ USD.  

3.1.2 ທ ີ່ຕັັ້ງ ແລະ ແຜນຜງັຂອງໂຄງການ 
ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW ( Monsoon Wind Farm Project 600 MW ) ຕ ໍ່ໄປນ ັ້

ຈະເອ ັ້ນວ່າ “ໂຄງການ”  ເປັນໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ຂອງ ບ ລິສັດ ອ ມແພກ ເອັນເນ ຈິເອເຊຍ ດ 
ວ ລົບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ ຕ ໍ່ໄປນ ັ້ຈະເອ ັ້ນວ່າ “ບ ລິສັດ”  ແມ່ນມ ພືັ້ນທ ີ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕັັ້ງຢ ່ເຂດເມອືງ ດາກຈຶງ, ແຂວງ ເຊ

ກອງ ແລະ ອ ກສ່ວນໜຶີ່ງແມ່ນຢ ່ເຂດ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍທາງບ ລິສັດຜ ້ພັດທະນາໂຄງການ ໄດ້ເຊັນ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການສໍາຫຼວດສືກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ

ການພັດທະນາໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມໃນຂອບເຂດພືັ້ນທ ີ່ສຶກສາທັງໝົດປະມານ 680 ກມ2 ຫຼ ື
ປະມານ 68,000 ເຮັກຕາ. ດັັ່ງສະແດງໃນຮ ບທ  3-1 ຂ້າງລຸມ່ນ ັ້:  

ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ ເປັນໂຄງການໂຮງໄຟຟ້າທ ີ່ໃຊ້ພະລັງງານລົມເພຶີ່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ທ ມ ກໍາ
ລັງການຜະລິດ 600 ເມກາວດັ ຫຼື ຄິດໄລ່ເປັນ ພະລັງງານໄຟຟ້າຫຼາຍກວ່າ 1,707  GWh/ປີ  ເຊິີ່ງເປັນອຸປະກອນ

ຫຼັກໃນຂະບວນການຜະລິດປະກອບດ້ວຍ ເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມ (Wind Turbine Generator) 

ຈໍານວນ 148 ຊຼຸດ ໂດຍມ ຈຸດພິກັດສະແດງຕໍາແໜ່ງເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າ (ເສົາກັງຫັນລົມ) ດັັ່ງຕາຕະລາງ 3-1. ສ່ວນ
ອົງປະກອບຂອງພືັ້ນທ ີ່ຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມຈະປະກອບດ້ວຍ: ຖານຮາກຂອງອາຄານກັງຫັນລົມ (Tower) ແລະ ແນວ

ກັນຊົນສໍາລັບໃບພັດກັງຫັນລົມ (Buffer Area for Blade) ເຊ ີ່ງພືັ້ນທ ີ່ຕ້ອງການສໍາລັບກັງຫັນລົມ 1 ເສົາແມນ່

ປະມານ 0.272 ເຮັກຕາ.  



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-2 

 
ຮ ບທ  3-1: ແຜນທ ີ່ສະແດງທ ີ່ຕັັ້ງຂອບເຂດຂອງໂຄງການ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-3 

ຕາຕະລາງ 3-1: ຈຸດພິກັດສະແດງຕໍາແໜ່ງເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າ (ເສົາກັງຫັນລົມ) 148 ຊຼຸດ. 

ລ/ດ 
ນໍ້າເບ ເສົາ
ກັງຫັນລົມ 

ຈຸດພິກັດ 
ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ 

X Y 

1 WA001 722223 1715518 ດາກໂຈມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

2 WA002 722557 1715355 ດາກໂຈມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

3 WA003 722704 1715043 ດາກໂຈມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

4 WA004 722952 1714776 ດາກໂຈມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

5 WA007 722194 1713628 ດາກກັງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

6 WA008 722061 1713248 ດາກກັງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

7 WA009 722255 1712963 ດາກກັງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

8 WA010 722258 1712602 ດາກກັງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

9 WA011 722483 1712331 ດາກກັງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

10 WA012 722490 1711967 ດາກກັງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

11 WA013 722588 1711634 ດາກກັງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

12 WA014 722550 1711244 ດາກກັງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

13 WA015 740051 1712014 ຕົງຊຽງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

14 WA016 740236 1711666 ຕົງຊຽງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

15 WA017 740734 1711167 ດາກຈຶງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

16 WA018 741133 1710965 ດາກຈຶງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

17 WA019 740947 1710401 ດາກຈຶງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

18 WA020 740995 1710026 ດາກຈຶງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

19 WA021 734023 1708218 ດາກເດ ີ່ນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

20 WA022 734874 1708263 ດາກເດ ີ່ນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

21 WA023 734923 1707918 ດາກເດ ີ່ນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

22 WA024 735123 1707618 ດາກເດ ີ່ນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

23 WA029 730947 1708129 ດາກຊຽງອາ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

24 WA030 731320 1707696 ດາກຊຽງອາ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

25 WA031 731523 1707345 ດາກຊຽງອາ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

26 WA032 731815 1706947 ດາກຊຽງອາ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

27 WA033 732804 1707480 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

28 WA034 732967 1707157 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-4 

ລ/ດ 
ນໍ້າເບ ເສົາ
ກັງຫັນລົມ 

ຈຸດພິກັດ 
ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ 

X Y 

29 WA035 733548 1707034 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

30 WA036 733830 1706768 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

31 WA037 734123 1706518 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

32 WA038 734482 1706183 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

33 WA039 734892 1706053 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

34 WA040 735023 1705718 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

35 WA041 735221 1705425 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

36 WA042 735079 1704875 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

37 WA043 736076 1705486 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

38 WA044 736281 1705211 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

39 WA045 736528 1704945 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

40 WA046 736811 1704749 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

41 WA047 737194 1704623 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

42 WA048 738998 1705221 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

43 WA049 738946 1704800 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

44 WA050 738701 1704346 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

45 WA051 738779 1704000 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

46 WA052 737667 1704577 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

47 WA053 738846 1702684 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

48 WA054 738871 1702311 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

49 WA055 723204 1710076 ດາກກັງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

50 WA056 740795 1702050 ດາກເດັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

51 WA057 740973 1701756 ດາກເດັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

52 WA058 741266 1701529 ດາກເດັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

53 WA059 741539 1701277 ດາກເດັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

54 WA060 722547 1709228 ດາກກັງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

55 WA061 742658 1701409 ດາກເດັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

56 WA062 742817 1701098 ດາກເດັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

57 WA063 743172 1700894 ດາກເດັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-5 

ລ/ດ 
ນໍ້າເບ ເສົາ
ກັງຫັນລົມ 

ຈຸດພິກັດ 
ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ 

X Y 

58 WA064 742963 1700259 ດາກເດັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

59 WA065 742430 1701649 ດາກເດັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

60 WA066 731949 1700694 ຕຣອງເມືອງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

61 WA067 732299 1700139 ຕຣອງເມືອງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

62 WA068 732459 1699780 ຕຣອງເມືອງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

63 WA069 732870 1699532 ຕຣອງເມືອງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

64 WA070 732876 1699158 ຕຣອງເມືອງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

65 WA071 733160 1698969 ຕຣອງເມືອງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

66 WA073 724274 1691866 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

67 WA074 728915 1700294 ດາກແຢນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

68 WA075 726340 1693143 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

69 WA076 732835 1696849 ຕຣອງເມືອງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

70 WA077 733299 1696643 ຕຣອງເມືອງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

71 WA078 733393 1696228 ຕຣອງເມືອງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

72 WA079 733702 1695842 ຕຣອງເມືອງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

73 WA080 732469 1695637 ດາກເຕຣ ບ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

74 WA081 732863 1695399 ດາກເຕຣ ບ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

75 WA082 733114 1695120 ດາກເຕຣ ບ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

76 WA083 733389 1694899 ດາກເຕຣ ບ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

77 WA084 733590 1694594 ດາກເຕຣ ບ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

78 WA085 734416 1694327 ດາກປາດຸກ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

79 WA086 734982 1694195 ດາກປາດຸກ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

80 WA087 735436 1694003 ດາກປາດຸກ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

81 WA088 734258 1693548 ດາກປາດຸກ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

82 WA089 734313 1693073 ດາກປາດຸກ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

83 WA090 734724 1692926 ດາກປາດຸກ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

84 WA091 734901 1692635 ດາກປາດຸກ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

85 WA092 735095 1692349 ດາກປາດຸກ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

86 WA093 734970 1691918 ດາກປາດຸກ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-6 

ລ/ດ 
ນໍ້າເບ ເສົາ
ກັງຫັນລົມ 

ຈຸດພິກັດ 
ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ 

X Y 

87 WA094 730319 1699102 ດາກຢາງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

88 WA095 730515 1698830 ດາກຢາງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

89 WA096 730665 1698501 ດາກຢາງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

90 WA097 730261 1697726 ດາກຢາງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

91 WA099 729889 1700007 ດາກແຢນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

92 WA102 718068 1698230 ດາກຕຽມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

93 WA103 718260 1697803 ດາກຕຽມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

94 WA104 718593 1697458 ດາກຕຽມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

95 WA110 726158 1695400 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

96 WA111 726433 1695072 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

97 WA112 726523 1694718 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

98 WA113 726450 1694276 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

99 WA117 724618 1693835 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

100 WA118 724233 1694066 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

101 WA119 723687 1694209 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

102 WA120 722430 1693856 ດາກຕຽມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

103 WA121 722350 1694248 ດາກຕຽມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

104 WA122 722245 1694773 ດາກຕຽມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

105 WA123 721796 1695293 ດາກຕຽມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

106 WA124 721407 1695612 ດາກຕຽມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

107 WA125 720775 1696066 ດາກຕຽມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

108 WA126 724127 1692167 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

109 WA128 724438 1691100 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

110 WA130 725079 1691036 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

111 WA131 725052 1690273 ດາກຍົກ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

112 WA132 725095 1689891 ດາກຍົກ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

113 WA133 720974 1696565 ດາກຕຽມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

114 WA134 721073 1695833 ດາກຕຽມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

115 WA135 722442 1693463 ດາກຕຽມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-7 

ລ/ດ 
ນໍ້າເບ ເສົາ
ກັງຫັນລົມ 

ຈຸດພິກັດ 
ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ 

X Y 

116 WA136 726031 1693417 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

117 WA138 738787 1701852 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

118 WA140 722328 1692988 ດາກຕຽມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

119 WA141 728002 1698914 ດາກແຢນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

120 WA142 723423 1685618 ດາກສະໝໍ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

121 WA143 723719 1685390 ດາກສະໝໍ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

122 WA144 723946 1685118 ດາກສະໝໍ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

123 WA145 724187 1684853 ດາກຊືມ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

124 WA146 724369 1684518 ດາກຊືມ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

125 WA147 724987 1684372 ດາກຊືມ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

126 WA148 725046 1684021 ດາກຊືມ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

127 WA150 725084 1683027 ດາກຊືມ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

128 WA151 726611 1692866 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

129 WA152 726705 1692511 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

130 WA153 721181 1697253 ດາກຕຽມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

131 WA154 742238 1710045 ດາກຈຶງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

132 WA155 723081 1710538 ດາກກັງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

133 WA0050 722079 1715877 ດາກໂຈມ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

134 WA0060 723280 1709113 ດາກກັງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

135 WA0250 730684 1709529 ດາກຊຽງອາ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

136 WA0260 730741 1709156 ດາກຊຽງອາ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

137 WA0270 730860 1708834 ດາກຊຽງອາ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

138 WA0280 730908 1708480 ດາກຊຽງອາ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

139 WA0980 730916 1697746 ດາກຢາງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

140 WA1000 727957 1698120 ດາກແຢນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

141 WA1010 728008 1698527 ດາກແຢນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

142 WA1050 729817 1694260 ດາກເຕຣ ບ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

143 WA1060 730017 1693874 ດາກເຕຣ ບ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

144 WA1070 728157 1694478 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-8 

ລ/ດ 
ນໍ້າເບ ເສົາ
ກັງຫັນລົມ 

ຈຸດພິກັດ 
ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ 

X Y 

145 WA1080 728048 1694837 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

146 WA1090 727791 1695327 ຊຽງຫຼວງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

147 WA1390 728500 1694303 ດາກເຕຣ ບ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

148 WA1490 725070 1683408 ດາກຊືມ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 

ລວມເມອືງດາກຈງື 128 ຕົັ້ນ 

ລວມເມອືງຊານໄຊ 20 ຕົັ້ນ 

ລວມທງັໝົດ 148 ຕົັ້ນ 

 

ຕາຕະລາງ 3-2: ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງສະຖານ ຍ່ອຍ ແລະ ສະຖານ ຫຼັກ 

ລ/ດ ສະຖານ  
ຈຸດພິກັດ 

ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ 
X Y 

1 ສະຖານ ຍ່ອຍ 110KV #1 722713 1690975 ດາກນົງ ຊານໄຊ ອັດຕະປື 
2 ສະຖານ ຍ່ອຍ 110KV #2 727923 1693881 ດາກເຕຣ ບ ດາກຈືງ ເຊກອງ 
3 ສະຖານ ຍ່ອຍ 110KV #3 733391 1697119 ຕຣອງເມືອງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 
4 ສະຖານ ຍ່ອຍ 110KV #4 738877 1703689 ດາກຣັນ ດາກຈືງ ເຊກອງ 
5 ສະຖານ ຍ່ອຍ 110KV #5 732339 1707042 ດາກຊຽງອາ ດາກຈືງ ເຊກອງ 
6 ສະຖານ ຫຼັກ 500KV 741354 1705502 ດາກບອງ ດາກຈືງ ເຊກອງ 

ຕາຕະລາງ 3-3: ທ ີ່ຕັັ້ງຂອງເສົາສາຍສົັ່ງ 115KV ມາຫາສະຖານ ຫຼັກ ແລວທ 1 

ລ/ດ 
ເສົາ
ສາຍ
ສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 
ລ/ດ 

ເສົາ
ສາຍ
ສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 
ລ/ດ 

ເສົາ
ສາຍ
ສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 

X  Y  X  Y  X  Y  

1 B01 722765 1690975 38 B38 729830 1695200 75 B75 736141 1699679 

2 B02 722966 1691078 39 B39 729988 1695344 76 B76 736312 1699823 

3 B03 723167 1691181 40 B40 730147 1695489 77 B77 736484 1699967 

4 B04 723368 1691284 41 B41 730326 1695586 78 B78 736655 1700111 

5 B05 723569 1691387 42 B42 730506 1695683 79 B79 736827 1700255 

6 B06 723770 1691490 43 B43 730685 1695780 80 B80 737001 1700405 

7 B07 723971 1691593 44 B44 730937 1695873 81 B81 737205 1700529 

8 B08 724203 1691645 45 B45 731121 1695996 82 B82 737410 1700652 

9 B09 724435 1691696 46 B46 731304 1696119 83 B83 737615 1700776 

10 B10 724667 1691748 47 B47 731488 1696242 84 B84 737819 1700899 

11 B11 724899 1691799 48 B48 731672 1696365 85 B85 738024 1701023 

12 B12 725132 1691851 49 B49 731856 1696488 86 B86 738229 1701146 

13 B13 725330 1691979 50 B50 732004 1696604 87 B87 738434 1701270 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-9 

ລ/ດ 
ເສົາ
ສາຍ
ສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 
ລ/ດ 

ເສົາ
ສາຍ
ສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 
ລ/ດ 

ເສົາ
ສາຍ
ສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 

X  Y  X  Y  X  Y  

14 B14 725529 1692107 51 B51 732219 1696641 88 B88 738638 1701393 

15 B15 725727 1692235 52 B52 732433 1696678 89 B89 738843 1701520 

16 B16 725925 1692363 53 B53 732648 1696716 90 B90 739044 1701647 

17 B17 726124 1692492 54 B54 732863 1696753 91 B91 739092 1701882 

18 B18 726139 1692702 55 B55 733078 1696791 92 B92 739141 1702117 

19 B19 726154 1692913 56 B56 733269 1696950 93 B93 739189 1702352 

20 B20 726359 1693076 57 B57 733461 1697110 94 B94 739241 1702586 

21 B21 726565 1693240 58 B58 733594 1697175 95 B95 739476 1702682 

22 B22 726770 1693404 59 B59 733727 1697240 96 B96 739677 1702868 

23 B23 726975 1693568 60 B60 733900 1697346 97 B97 739878 1703055 

24 B24 727210 1693690 61 B61 734073 1697451 98 B98 739973 1703251 

25 B25 727446 1693811 62 B62 734201 1697607 99 B99 740067 1703447 

26 B26 727681 1693932 63 B63 734329 1697762 100 B100 740161 1703644 

27 B27 727834 1693949 64 B64 734447 1697906 101 B101 740256 1703840 

28 B28 727987 1693966 65 B65 734573 1698083 102 B102 740350 1704036 

29 B29 728145 1694153 66 B66 734699 1698261 103 B103 740444 1704232 

30 B30 728302 1694341 67 B67 734846 1698435 104 B104 740539 1704429 

31 B31 728460 1694528 68 B68 734993 1698609 105 B105 740633 1704625 

32 B32 728618 1694715 69 B69 735141 1698786 106 B106 740727 1704821 

33 B33 728828 1694879 70 B70 735303 1698939 107 B107 740822 1705019 

34 B34 729053 1695026 71 B71 735464 1699093 108 B108 740953 1705159 

35 B35 729317 1694964 72 B72 735626 1699247 109 B109 741084 1705300 

36 B36 729493 1695009 73 B73 735798 1699391 110 B110 741215 1705444 

37 B37 729670 1695055 74 B74 735969 1699535         

ຕາຕະລາງ 3-4: ທ ີ່ຕັັ້ງຂອງເສົາສາຍສົັ່ງ 115KV ມາຫາສະຖານ ຫຼັກ ແລວທ  2 

ລ/
ດ 

ເສົາ
ສາຍ
ສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 
ລ/
ດ 

ເສົາ
ສາຍສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 
ລ/
ດ 

ເສົາ
ສາຍ
ສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 

X  Y  X  Y  X  Y  

1 a01 733450 1697179 21 a21 736282 1700017 41 a41 738861 1703395 

2 a02 733551 1697313 22 a22 736470 1700170 42 a42 738923 1703626 

3 a03 733652 1697447 23 a23 736657 1700323 43 a43 739089 1703777 

4 a04 733791 1697605 24 a24 736842 1700480 44 a44 739256 1703928 

5 a05 733930 1697763 25 a25 737025 1700584 45 a45 739422 1704078 

6 a06 734070 1697922 26 a26 737209 1700688 46 a46 739588 1704229 

7 a07 734209 1698080 27 a27 737392 1700792 47 a47 739755 1704380 

8 a08 734349 1698238 28 a28 737576 1700896 48 a48 739921 1704530 

9 a09 734488 1698397 29 a29 737759 1701000 49 a49 740087 1704681 

10 a10 734631 1698556 30 a30 737942 1701104 50 a50 740254 1704831 

11 a11 734779 1698692 31 a31 738126 1701209 51 a51 740420 1704981 

12 a12 734926 1698827 32 a32 738309 1701313 52 a52 740586 1705131 

13 a14 735221 1699097 33 a33 738371 1701544 53 a53 740787 1705283 

14 a13 735074 1698962 34 a34 738432 1701775 54 a54 740987 1705435 

15 a15 735369 1699232 35 a35 738493 1702007 55 a55 741147 1705473 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-10 

ລ/
ດ 

ເສົາ
ສາຍ
ສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 
ລ/
ດ 

ເສົາ
ສາຍສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 
ລ/
ດ 

ເສົາ
ສາຍ
ສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 

X  Y  X  Y  X  Y  

16 a16 735523 1699373 36 a36 738555 1702238 56 a56 741160 1705584 

17 a17 735666 1699496 37 a37 738616 1702469 57 a57 741224 1705731 

18 a18 735809 1699619 38 a38 738677 1702701 58 a58 741419 1705809 

19 a19 735951 1699742 39 a39 738739 1702932 59 a59 741506 1705755 

20 a20 736094 1699865 40 a40 738800 1703163 60 a60 741494 1705676 

ຕາຕະລາງ 3-5: ທ ີ່ຕັັ້ງຂອງເສົາສາຍສົັ່ງ 115KV ມາຫາສະຖານ ຫຼັກ ແລວທ  3 

ລ/ດ 
ຊືີ່ເສົາສາຍສົັ່ງ 

115 kv 
ຈຸດພິກັດ 

ລ/ດ 
ຊືີ່ເສົາສາຍສົັ່ງ 

115 kv 
ຈຸດພິກັດ 

X  Y  X  Y  

1 D1 1707033 732396 24 D24 1706671 737504 

2 D2 1706978 732682 25 D25 1706635 737722 

3 D3 1706997 732893 26 D26 1706599 737944 

4 D4 1707015 733103 27 D27 1706591 738157 

5 D5 1707103 733325 28 D28 1706583 738371 

6 D6 1707191 733546 29 D29 1706576 738584 

7 D7 1707280 733768 30 D30 1706568 738797 

8 D8 1707270 733987 31 D31 1706560 739011 

9 D9 1707261 734220 32 D32 1706552 739224 

10 D10 1707251 734425 33 D33 1706544 739437 

11 D11 1707231 734862 34 D34 1706536 739651 

12 D12 1707241 734643 35 D35 1706528 739866 

13 D13 1707222 735081 36 D36 1706481 740060 

14 D14 1707212 735300 37 D37 1706434 740254 

15 D15 1707203 735519 38 D38 1706387 740449 

16 D16 1707062 735748 39 D39 1706340 740643 

17 D17 1706921 735977 40 D40 1706291 740843 

18 D18 1706885 736195 41 D41 1706222 741014 

19 D19 1706850 736413 42 D42 1706163 741163 

20 D20 1706814 736631 43 D43 1706033 741289 

21 D21 1706778 736849 44 D44 1705904 741416 

22 D22 1706743 737067 45 D45 1705773 741543 

23 D23 1706707 737286 46 D46 1705647 741529 

ຕາຕະລາງ 3-6: ທ ີ່ຕັັ້ງຂອງເສົາສາຍສົັ່ງ 35KV ມາຫາສະຖານ ຫຼັກ  

ລ/ດ 
ເສົາ
ສາຍ
ສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 
ລ/ດ 

ເສົາ
ສາຍ
ສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 
ລ/ດ 

ເສົາ
ສາຍ
ສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 

X Y X Y X Y 

1 c01 723449 1710285 44 c44 732102 1706902 87 c87 724335 1709133 

2 c02 723637 1710010 45 c45 732318 1707008 88 c88 724178 1709278 

3 c03 723795 1709856 46 c46 732338 1707004 89 c89 724022 1709422 

4 c04 723953 1709703 47 c47 732234 1706883 90 c90 723865 1709567 

5 c05 724110 1709549 48 c48 732065 1706787 91 c91 723713 1709693 

6 c06 724268 1709396 49 c49 731895 1706692 92 c92 723562 1709818 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-11 

ລ/ດ 
ເສົາ
ສາຍ
ສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 
ລ/ດ 

ເສົາ
ສາຍ
ສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 
ລ/ດ 

ເສົາ
ສາຍ
ສົັ່ງ  

ຈຸດພິກັດ 

X Y X Y X Y 

7 c07 724426 1709242 50 c50 731689 1706638 93 c93 723411 1709943 

8 c08 724633 1709137 51 c51 731483 1706584 94 c94 723260 1710069 

9 c09 724841 1709033 52 c52 731303 1706617 95 c95 742317 1709991 

10 c10 725048 1708928 53 c53 731123 1706650 96 c96 742238 1709769 

11 c11 725255 1708824 54 c54 730943 1706684 97 c97 742164 1709561 

12 c12 725463 1708719 55 c55 730761 1706697 98 c98 742091 1709353 

13 c13 725635 1708615 56 c56 730580 1706711 99 c99 742017 1709144 

14 c14 725807 1708511 57 c57 730357 1706724 100 c100 741943 1708936 

15 c15 725979 1708408 58 c58 730135 1706738 101 c101 741869 1708728 

16 c16 726150 1708304 59 c59 729914 1706751 102 c102 741795 1708519 

17 c17 726336 1708226 60 c60 729692 1706765 103 c103 741721 1708311 

18 c18 726522 1708148 61 c61 729463 1706820 104 c104 741647 1708103 

19 c19 726708 1708070 62 c62 729234 1706875 105 c105 741573 1707895 

20 c20 726894 1707992 63 c63 729005 1706930 106 c106 741499 1707686 

21 c21 727080 1707914 64 c64 728827 1706969 107 c107 741426 1707478 

22 c22 727266 1707836 65 c65 728610 1707016 108 c108 741352 1707270 

23 c23 727452 1707758 66 c66 728393 1707064 109 c109 741278 1707061 

24 c24 727679 1707662 67 c67 728194 1707155 110 c110 741204 1706853 

25 c25 727907 1707565 68 c68 727995 1707247 111 c111 741130 1706645 

26 c26 728134 1707468 69 c69 727796 1707338 112 c112 741056 1706437 

27 c27 728364 1707369 70 c70 727597 1707430 113 c113 740976 1706209 

28 c28 728562 1707277 71 c71 727398 1707522 114 c114 740908 1706020 

29 c29 728759 1707184 72 c72 727188 1707612 115 c115 740835 1705812 

30 c30 728948 1707095 73 c73 726978 1707702 116 c116 740761 1705603 

31 c31 729158 1707056 74 c74 726767 1707792 117 c117 740687 1705395 

32 c32 729367 1707018 75 c75 726557 1707882 118 c118 740527 1705252 

33 c33 729576 1706979 76 c76 726348 1707972 119 c119 740369 1705109 

34 c34 729785 1706940 77 c77 726138 1708063 120 c120 740211 1704967 

35 c35 729994 1706902 78 c78 725893 1708116 121 c121 740053 1704824 

36 c36 730203 1706863 79 c79 725649 1708169 122 c122 739895 1704682 

37 c37 730621 1706785 80 c80 725404 1708223 123 c123 739737 1704539 

38 c38 730802 1706773 81 c81 725258 1708335 124 c124 739579 1704397 

39 c39 730984 1706760 82 c82 725115 1708445 125 c125 739421 1704254 

40 c40 731251 1706740 83 c83 724971 1708555 126 c126 739263 1704112 

41 c41 731519 1706720 84 c84 724811 1708700 127 c127 739085 1703929 

42 c42 731702 1706758 85 c85 724652 1708844 128 c128 738907 1703747 

43 c43 731886 1706795 86 c86 724492 1708988         

 

3.2 ທາງເລອືກຂອງໂຄງການ 

3.2.1 ວທິ ການ 
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ເປັນຂັັ້ນຕອນທ ີ່ສໍາຄັນໂດຍພິຈາລະນາ
ເຖ ງປະສິດທິພາບພະລັງງານລົມ ຈຸດທ ີ່ຈະດໍາເນ ນການຕິດຕັັ້ງ ແມ່ນຈະໄດ້ມ ການລວບລວມຂ ໍ້ມ ນ, ການຕິດຕັັ້ງເຄືີ່ອງ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-12 

ວັດຄວາມໄວລົມ ເພືີ່ອນໍາມາວິເຄາະສ້າງແຜນທ ີ່ປະສິດທິພາບຂອງລົມ ແລະ ວິເຄາະຫາຂ ໍ້ມ ນທາງສະຖິຕິຄວາມໄວ
ລົມ, ທິດທາງຂອງລົມ, ການກວດວັດອຸນຫະພ ມອາກາດ ແລ້ວສໍາຫຼວດພືັ້ນທ ີ່ອ້ອມຂ້າງສະຖານ ວັດລົມ ແລະ ກໍານດົ
ທ ີ່ຕັັ້ງເໝາະສໍາລັບຕິດຕັັ້ງກັງຫນັລົມຜະລິດໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່, ສໍາຫຼວດພືັ້ນທ ີ່ຕົວຈິີ່ງສະພາບພ ມສັນຖານ, 
ເສັັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ແລວສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າ, ວິເຄາະປະເມ ນພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ, ວິເຄາະປະເມ ນຄວາມ
ຄຸ້ມຄ່າໂຄງການດ້ານການລົງທຶນ ພ້ອມທັງປະເມ ນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ. 
ວິທ ການຄັດເລືອກທາງເລືອກຂອງໂຄງການໄດ້ມ ການພິຈາລະນາຄືດັັ່ງນ ັ້:  

▪ ພືັ້ນທ ີ່ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມມ ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານລົມສ ງສຸດ 
▪ ພືັ້ນທ ີ່ສາມາດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການນໍາໃຊ້, 
▪ ມ ຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໜ້ອຍທ ີ່ສຸດ 
▪ ຂະໜາດຂອງພືັ້ນທ ີ່ພຽງພ ຕ ໍ່ຄວາມຕ້ອງການ 
▪ ພືັ້ນທ ີ່ສາມາດສ້າງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງໄດ້ 
▪ ແລວສາຍສົັ່ງຈໍາໜ່າຍໄຟຟ້າສະດວກ 
▪ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເຕກັນິກວິສະວະກໍາ ແລະ ງົບປະມານການລົງທືນ 

3.2.2 ທາງເລອືກຂອງໂຄງການ 

ບ ລິສັດຜ ້ພັດທະນາໂຄງການ ໄດ້ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການ

ສໍາຫຼວດສືກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການພັດທະນາໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມໃນຂອບເຂດພືັ້ນທ ີ່

ສຶກສາທັງໝົດປະມານ 680 ກມ2 ຫຼື ປະມານ 68,000 ເຮກັຕາ. ເຊ ີ່ງໄດ້ມ ການສຶກສາ ແລະ ປັບປຸງແບບແຜນຜັງ

ໂຄງການມາຫຼາຍຄັັ້ງ ໂດຍມ ການສຶກສາມາແລ້ວ 3 ທາງເລືອກຄື: 

▪ ທາງເລືອກທ  1: ນາໍໃຊ້ກັງຫັນລົມຂະໜາດ 2.5 ເມກາວັດ/ຕົັ້ນ ໂດຍມ ກັງຫັນລົມທັງໝົດ 240 ຕົັ້ນ, ທ ີ່
ຕັັ້ງຂອງກັງຫັນລົມ ແມ່ນກະຈາຍຢ ່ໃນເຂດ 18 ໝ ່ບາ້ນ ມ ຄວາມຕ້ອງການພືັ້ນທ ີ່ສໍາລັບເສົາກັງຫັນລົມ 
0.25 ຮຕ/ຕົັ້ນ, ລວມທງັໝົດ ແມ່ນ 60 ເຮັກຕາ. 

▪ ທາງເລືອກທ  2: ນາໍໃຊ້ກັງຫັນລົມຂະໜາດ 5.3 ເມກາວັດ/ຕົັ້ນ ໂດຍມ ກັງຫັນລົມທັງໝົດ 113 ຕົັ້ນ, ທ ີ່
ຕັັ້ງຂອງກັງຫັນລົມ ແມ່ນກະຈາຍຢ ່ໃນເຂດ 15 ໝ ່ບາ້ນ ມ ຄວາມຕ້ອງການພືັ້ນທ ີ່ສໍາລັບເສົາກັງຫັນລົມ 
0.3 ຮຕ/ຕົັ້ນ, ລວມທັງໝົດ ແມ່ນ 33.9 ເຮັກຕາ. 

▪ ທາງເລືອກທ  3: ນໍາໃຊ້ກັງຫັນລົມຂະໜາດ 4 ແລະ 4.5 ເມກາວັດ/ຕົັ້ນ ໂດຍມ ກັງຫັນລົມທັງໝົດ 148 
ຕົັ້ນ, ທ ີ່ຕັັ້ງຂອງກັງຫັນລົມ ແມນ່ກະຈາຍຢ ່ໃນເຂດ 18 ໝ ່ບາ້ນ ມ ຄວາມຕ້ອງການພືັ້ນທ ີ່ສໍາລັບເສົາກັງຫັນ
ລົມ 0.272 ຮຕ/ຕົັ້ນ, ລວມທງັໝົດ ແມ່ນ 40.25 ເຮັກຕາ. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-13 

 
ຮ ບທ  3-2: ແຜນທ ີ່ສະແດງຈຸດທາງເລືອກຂອງໂຄງການ 

3.2.3 ການປຽບທຽບ ແລະ ການຄດັເລືອກຂອງທາງເລອືກ 
ການສຶກສາທາງເລືອກຂອງໂຄງການພະລັງງານລົມ ທັງ 3 ທາງເລືອກທ ີ່ໄດ້ສະເໜ ຂ້າງເທ ງ ແມ່ນນອຢ ່ໃນຂອບເຂດ
ພືັ້ນທ ີ່ສຶກສາທ ີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ ຕາມສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ໃນຂອບເຂດພືັ້ນທ ີ່ສຶກສາ

ທັງໝົດປະມານ 680 ກມ2 ຫຼື ປະມານ 68,000 ເຮັກຕາ. ເຊ ີ່ງທາງເລືອກຂອງໂຄງການແມ່ນໄດ້ອ ງໃສ່ການຄັດ

ເລືອກພືັ້ນທ ີ່ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫນັລົມທ ີ່ມ ປະສິດທິພາບທາງດ້ານພະລັງງານລົມສ ງ, ພືັ້ນທ ີ່ສາມາດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ການນໍາໃຊ້, ຂະໜາດຂອງພືັ້ນທ ີ່ພຽງພ ຕ ໍ່ຄວາມຕ້ອງການ, ສາມາດສ້າງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ງ່າຍ, ມ ຜົນກະທົບ

ທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໜ້ອຍທ ີ່ສຸດ ໂດຍທ ີ່ຕັັ້ງຂອງກັງຫັນລົມສາມາດຍັຍຍາ້ຍອອກຈາກພືັ້ນທ ີ່ທໍາການ
ຜະລິດ, ພືັ້ນທ ີ່ສໍາຄັນທາງສາສະໜາຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຫຼາຍທ ີ່ສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນພິຈາລະນາທາງດ້ານເຕັກນິກວິ
ສະວະກໍາໃນການກ ໍ່ສ້າງ, ດໍາເນ ນງານ ແລະ ງົບປະມານໃນການລົງທືນ ທັງ 3 ທາງເລືອກໂດຍສາມາດສັງລວມ
ປຽບທຽບກັນໄດ້ຄືດັັ່ງນ ັ້: 

▪ ປະສິດທິພາບທາງດ້ານພະລັງງານລົມຂອງທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ: ທັງ 3 ທາງເລືອກ ແມ່ນມ ຄວາມເໝາະສົມ
ຕາມປະເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງກັງຫັນລົມທ ີ່ເລືອກມານໍາໃຊ້. 

▪ ທາງດ້ານການນໍາໃຊ້ພືັ້ນທ ີ່: ທງັ 3 ທາງເລືອກແມ່ນຕັັ້ງຢ ່ພາຍໃນພືັ້ນທ ີ່ດຽວກັນໃນເຂດສຶກສາ 680 ກມ2

ແຕ່ຈະມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນສະເພາະຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງກັງຫັນລົມ ແລະ ຂະໜາດຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ພືັ້ນທ ີ່ ໂດຍ
ທາງເລືກທ  2 ແລະ 3 ມ ຄວາມຕ້ອງການພືັ້ນທ ີ່ນໍາໃຊ້ພືັ້ນທ ີ່ໃກ້ຄຽງກັນ, ມ ພຽງທາງເລືອກທ  1 ທ ີ່ມ ຄວາມ
ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ພືັ້ນທ ີ່ຫຼາຍກວາ່ທັງສອງທາງເລືອກ. ເຊ ີ່ງທັງສາມທາງເລືອກແມ່ນມ ຂະໜາດຂອງພືັ້ນທ ີ່
ພຽງພ ຕ ໍ່ຄວາມຕ້ອງການ, ສາມາດສ້າງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ງ່າຍເຊັັ່ນດຽວກັນ. ແຕ່ທາງເລືອກທ  1 
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ແມ່ນຈະມ ການເສັັ້ນເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງຫາຼຍເສັັ້ນທາງກວ່າທາງເລືອກທ  2 ແລະ 3 ເນືີ່ອງຈາກມ ຈໍານວນເສົາ
ກັງຫັນລົມຫຼາຍກວາ່. 

▪ ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ: ດັັ່ງທ ີ່ໄດ້ສະເໜ  ທັງ 3 ທາງເລືອກແມ່ນສາມາດຫຼ ກລ້ຽງຜົນກະທົບໃຫ້ຫຼາຍທ ີ່ສຸດ
ໂດຍທ ີ່ຕັັ້ງຂອງກັງຫັນລົມສາມາດຍັຍຍາ້ຍອອກຈາກພືັ້ນທ ີ່ທໍາການຜະລິດ, ພືັ້ນທ ີ່ສໍາຄັນທາງສາສະໜາຂອງ
ປະຊາຊົນໄດ້ຫຼາຍທ ີ່ສຸດໄດ້ເຊັັ່ນດຽວກັນ. 

▪ ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິສະວະກໍາໃນການກ ໍ່ສ້າງ, ດໍາເນ ນງານ ແລະ ງົບປະມານໃນການລົງທືນ: ທັງ 3 ທາງ
ເລືອກແມ່ນນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິສະວະກໍາໃນການກ ໍ່ສ້າງ, ດໍາເນ ນງານໃນລັກນະນະດຽວກັນແຕ່ຈະມ ຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານແຫຼ່ງຜ ້ຜະລິດ, ຜ ້ສະໜອງ, ການຂົນສົັ່ງກັງຫັນລົມເຂົັ້າມາພືັ້ນທ ີ່ ເຊ ີ່ງຈະສົັ່ງຜົນຕ ໍ່ 
ງົບປະມານການລົງທືນໃນແຕ່ລະທາງເລືອກ. 

ໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາດ້ານຕ່າງໆແມ່ນເຫັນວາ່ທາງເລືອກທ  1 ແມ່ນມ ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ພືັ້ນທ ີ່ຫຼາຍກວາ່ 
ແລະ ຈະມ ການເສັັ້ນເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງຫາຼຍເສັັ້ນທາງກວ່າທາງເລືອກທ  2 ແລະ 3 ເນືີ່ອງຈາກມ ຈໍານວນເສົາກັງຫັນ
ລົມຫຼາຍກວາ່ ເຊ ີ່ງຈະເຮັດໃຫສ້ົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ດິນນໍາໃຊ້ຫຼາຍກວາ່ທັງສອງທາງເລືອກ, ສ່ວນທາງເລືອກ
ທ ີ່ 2 ແມ່ນມ ຄວາມຕ້ອງການພືັ້ນທ ີ່ນໍາໃຊ້ພືັ້ນທ ີ່ໃກ້ຄຽງກັນກບັທາງເລືອກທ  3 ແຕ່ທາງເລືອກທ  2 ຈະມ ຂ ໍ້ຈໍາກັດ
ດ້ານທາງດ້ານແຫຼ່ງຜ ້ຜະລິດ, ຜ ້ສະໜອງ, ການຂົນສົັ່ງກັງຫັນລົມເຂົັ້າມາພືັ້ນທ ີ່ ເຊ ີ່ງຈະສົັ່ງຜົນຕ ໍ່ງົບປະມານການ
ລົງທືນສ ງກວ່າທາງເລືອກທ  1 ແລະ ທາງເລືອກທ  3 ຫຼາຍ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ໂຄງການຈືີ່ງໄດ້ມ ການເລືອກເອົາທາງເລືອກທ  
3 ເຊ ີ່ງເປັນທາງເລືອກທ ີ່ດ ທ ີ່ສດຸ ມ ການນໍາໃຊ້ພືັ້ນທ ີ່ບ ໍ່ຫຼາຍ ສາມາດຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ, ລວມທັງມ ປະສິດຕິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດເຕັກນິກຫຼາຍກວາ່ທາງເລືອກທ  1 ແລະ ທາງເລືອກ 2. 

3.2.4 ທາງເລອືກທ ີ່ບ ໍ່ມ ໂຄງການ 
ການສຶກສາປະເມ ນເບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຜົນເສຍຈາກການພັດທະນາໂຄງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖ ີ່ນ ຖ້າບ ໍ່ມ ໂຄງການທ ີ່ສະເໜ ດັງກ່າວນ ັ້ເກ ດຂຶັ້ນແມ່ນສາມາດສະຫຼຼຸບສັງລວມໄດ້ຄືດັັ່ງນ ັ້: 

- ລັດຖະບານຈະບ ໍ່ໄດ້ເກັບຄ່າພາສ -ອາກອນ ຈາກໂຄງການທ ີ່ສະເໜ ພັດທະນາດັັ່ງກ່າວນ ັ້ 
- ຜົນກະທົບຕ ໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ດິນນໍາໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນຈະບ ໍ່ເກ ດຂຶັ້ນຈາກໂຄງການດັັ່ງກ່າວ 
- ປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່ານາໆພັນ ຈະບ ໍ່ຖືກລົບກວນຈາກກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ 
- ຜົນກະທົບຈາກການນໍາໃຊ້ພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການນ ັ້ຕ ໍ່ໂຄງການອືີ່ນໆ ຈະບ ໍ່ເກ ດຂຶັ້ນ 
- ການພັດທະນພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງໂຄງການເປັນຕົັ້ນແມ່ນເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາເສາົກັງຫັນລົມແຕ່ລະຕົັ້ນເຊ ີ່ງ

ຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ີ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນເພືີ່ອໄປຫາເຂດທໍາການຜະລິດ ຈະບ ໍ່ມ ຖ້າ
ບ ໍ່ມ ໂຄງການນ ັ້ 

- ໂອກາດໃນການຈ້າງແຮງງານທ້ອງຖ ີ່ນ ເພືີ່ອສ້າງລາຍຮັບແກຊ່ຼຸມຊົນທ້ອງຖ ີ່ນ ຈະບ ໍ່ມ  
- ໂອກາດທ ີ່ຈະເປັນທ່າແຮງໃນການດືງດ ດເອົາການລົງທືນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຊົມກັງຫັນລົມ ທ ີ່ຈະສາມາດ

ສ້າງລາຍຮັບແກ່ທ້ອງຖ ີ່ນ ຈະບ ໍ່ມ  
- ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ີ່ນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສະນັບສະໜ ນຈາກໂຄງການດັັ່ງກ່າວ. 
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3.2.5 ທາ່ແຮງດາ້ນພະລງັງານຂອງພືັ້ນທ ີ່ 

ການສ້າງຕັັ້ງໂຮງໄຟຟ້າທ ີ່ໃຊ້
ພະລັງງານລົມເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ
ເພຶີ່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ຕ້ອງກ ໍ່ສ້າງ
ໃນພືັ້ນທ ີ່ທ ມ ທ່າແຮງດ້ານພະລັງງານ
ລົມພຽງພ  ໂດຍພິຈາລະນາປັດໃຈ
ດ້ານທິດທາງ ແລະ ຄວາມໄວລົມ 
ເປັນຫຼັກ ສໍາລັບທ່າແຮງຂອງ
ພະລັງງານລົມ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້
ລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍງານການສກຶສາ 
Wind Energy Resource 

Atlas of Southeast Asia  ທ ີ່
ສຶກສາໂດຍ ທະນາຄານໂລກ 
(World Bank, 2001) ເຫັນວ່າ
ທ່າແຮງດ້ານພະລັງງານລົມບ ລິເວນ
ທ ີ່ຕັັ້ງຂອງໂຄງການ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ການ
ສຶກສາ ເຊິີ່ງຕັັ້ງຢ ່ເຂດເມືອງດາກຈຶງ, 
ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ຊານໄຊ ແຂວງ
ອັດຕະປື ທ ີ່ມ ລະດັບຄວາມສ ງ 65 
ແມັດ ມ ຄວາມໄວລົມສະເລ່ຍ
ປະມານ 7.5 ແມັດ/ວິນາທ . ໃນຮ ບ
ທ  3-3 ຖືວ່າບ ລິເວນດັັ່ງກ່າວມ 
ທ່າແຮງດ້ານພະລັງງານລົມຢ ່ໃນ
ລະດັບດ   ແລະ ເປັນພືັ້ນທ ີ່ ທ ີ່ມ 
ທ່າແຮງພຽງພ ໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ
ຈາກພະລັງງານລົມ. 

 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: World Bank, 2001 

ຮ ບທ  3-3: ແຜນທ ສະແດງທ່າແຮງດ້ານພະລັງງານລົມສະເລ່ຍຕ ໍ່ປີ ທົັ່ວ
ປະເທດ ທ ີ່ລະດັບຄວາມສ ງ 65 m 

 

ນອກຈາກນ ັ້ທາງໂຄງການຍັງໄດ້ສຶກສາທາງດ້ານທ່າແຮງພະລງັງານລົມຢ ່ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ໂດຍໄດ້ມ ການຕິດ
ຕັັ້ງເສົາວັດແທກລົມ ຈໍານວນ 5 ຈຸດ (5 ສະຖານ ) ຢ ່ພາຍໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ນັບຕັັ້ງແຕ່ ເດືອນ ກ ລະກົດ 2012 

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ເພຶີ່ອນໍາເອົາຂ ໍ້ມ ນລົມທ ີ່ໄດ້ມາປະກອບການສຶກສາຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍເສົາວັດແທກລົມທ ີ່ຕິດ
ຕັັ້ງດັັ່ງກ່າວມ ຄວາມສ ງ 100 ແມັດ ມ ການບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນ ໂດຍອຸປະກອນ SecondWind Nomad2, 

WindSensor P2546A  ແລະ Vector w200P ມ ລາຍລະອຽດຕົວຊ ັ້ວັດໃນການວັດແທກດັັ່ງຮ ບທ  3-4. 

ເຊ ີ່ງຈາກຜົນການວັດແທກລົມແມ່ນມ ຄວາມໄວລົມສະເລ່ຍແຕ່ປີ 2012 - ປັດຈຸບັນປະມານ 6.32 ແມັດ/ວິນາທ . 
ສາມາດສະຫຼຼຸບໄດ້ດັັ່ງນ ັ້:

ໂຄງການ 
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ຕາຕະລາງ 3-7: ຂ ໍ້ມ ນການວັດແທກຄວາມໄວ ແລະ ທິດທາງລົມ ກ ລະກົດ 2012 - ປັດຈຸບັນ 

ເດອືນ 
(Months) 

ຄວາມໄວລມົ  
Wind speed (m/s) 

ທດິທາງລມົ Direction 

(ອງົສາ, degree) 

Jan 8.551 71.8 

Feb 7.1 54.4 

Mar 6.172 88.8 

Apr 5.429 165.7 

May 3.876 231.5 

Jun 5.323 202 

Jul 6.044 257.1 

Aug 5.756 241.1 

Sep 4.423 258.2 

Oct 7.472 62.6 

Nov 9.624 61 

Dec 11.609 64.8 

ສະເລຍ່ (average) 6.326 70.4 

  
ຮ ບທ  3-4: ຕົວຢ່າງເສົາວັດແທກລົມ ທ ີ່ຕັັ້ງຢ ່ເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ  



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 
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ຮ ບທ  3-5:  ລັກສະນະຂອງເສົາວັດແທກລົມ ທ ີ່ຕັັ້ງຢ ່ເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ  
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3.3 ການອອກແບບລາຍລະອຽດ 

3.3.1 ຂ ໍ້ມ ນເຕກັນກິຂອງເຄືີ່ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນ 
ເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກງັຫນັລົມ (Wind Turbine Generator) ຊະນິດແກນໝ ນແນວນອນ (Horizontal 

Axis Wind Turbine) ເຊ ີ່ງເປັນກັງຫັນລົມທ ີ່ມ ແກນໝ ນຂະໜານກັບພືັ້ນຮາບ ຫຼື ຂະໜານກັນທິດທາງການ

ເຄືີ່ອນທ ີ່ຂອງລົມ ໂດຍມ ໃບພັດຈັບຕິດຕັັ້ງສາກກັບແກນໝ ນເຊ ີ່ງເຮັດໜ້າທ ີ່ຮັບແຮງລົມທ ີ່ເຄືີ່ອນຕົວມາກະທົບເຮັດ
ໃຫ້ເກ ດການໝ ນຂອງໃບພັດ. ໂຄງການເລືອກໃຊ້ກັງຫັນລົມຜະລິດໄຟຟ້າຊະນິດ 3 ໃບພັດ ເຊິີ່ງເປັນຊະນິດທ ີ່ໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ແລະ ມ ການນໍາໃຊ້ງານຫຼາຍທ ີ່ສດຸໃນປັດຈຸບັນ. ເນືີ່ອງຈາກວ່າມ ປະສິດທິພາບໃນການ
ປ່ຽນພະລັງງານສ ງສຸດ ເຊ ີ່ງເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມແມ່ນມ ສ່ວນປະກອບ ແລະ ມ ລະບົບທ ີ່ສໍາຄັນຄື ຊຼຸດ
ແກນໝ ນໃບພັດ, ເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າ, ຫ້ອງເຄືີ່ອງ, ຊຼຸດເສົາ, ຮາກຖານເສົາ, ລະບົບຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງກັງ

ຫັນລົມ, ລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ການປະເມ ນຜົນແບບສ ນລວມ ດັັ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນ ັ້: 

ຕາຕະລາງ 3-8: ຂ ໍ້ມ ນທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງກັງຫັນລົມ 
ອຸປະກອນກງັຫນັລມົ ລາຍລະອຽດ 

ຂ ໍ້ມ ນທາງດາ້ນເຕກັນກິ (Technical Specification of Wind Turbine) 

ປະເພດກງັຫນັລມົ  
ເຄືີ່ອງກາໍເນ ດໄຟຟາ້ແບບກງັຫນັລມົ 

4 ເມກາວດັ 
ເຄືີ່ອງກາໍເນ ດໄຟຟາ້ແບບກງັ
ຫນັລມົ 4.5 ເມກາວດັ 

ພະລັງງານສ ງສຸດ (Rated power) 4 ເມກາວັດ ຕ ໍ່ກັງຫັນ 4.5 ເມກາວັດ ຕ ໍ່ກັງຫັນ 
ຄວາມໄວລົມຕໍໍ່າສຸດເພືີ່ອທ ີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກັງ
ຫັນລົມເລ ີ່ມໝຸນ (Cut-in Wind 

Speed) 
2.5 m/s 2.5 m/s 

Rated Wind Speed 9.7 m/s 10.8 m/s 
ຄວາມໄວລົມສ ງສຸດກ່ອນທ ີ່ກັງຫັນລົມຈະ
ຖືກຕັດ(Cut-out Wind Speed) 

≥26 m/s (≥18m/s ຮອງຮັບ
ລະບົບຄວບຄຸມພາຍຸ) 24 m/s 

ເຄືີ່ອງກາໍເນ ດໄຟຟາ້ (Generator) 

ຊະນິດ (Type) 

ເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບ
Permanent magnet direct 

drive synchronous 

generator 

ເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບ  
Permanent magnet 

direct drive 

ຄ່າກໍາລັງໄຟຟ້າທ ີ່ໄດ້ໃນການໃຊ້ງານໂຕ
ຈິງ (kW)  (Nominal power) 

4220 kW 4800 kW 

Voltage ແຮງດັນໄຟຟ້າ (Vac) 950 V 760 V 

Frequency ຄວາມຖ ີ່ (Hz) 50 Hz 50 Hz 

ຊຼຸດແກນໝ ນ (Rotor) 
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ຊະນິດ (Type) 
3 ໃບພັດ (3 blade) ແນວນອນ 

horizontal 

3 ໃບພັດ (3 blade) ແນວ

ນອນ horizontal 

ທ ີ່ຕັັ້ງ (Position) ເຊືີ່ອມຕ ໍ່ກັບເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟາ້ 
ເຊືີ່ອມຕ ໍ່ກັບເຄືີ່ອງກໍາເນ ດ

ໄຟຟ້າ 

ເສັັ້ນຜ່າສ ນກາງ  (Diameter) 165 m 155 m 

ເນືັ້ອທ ີ່ໃບພັດ (Swept Area) 21,382 m2 18,869 m2 

ຊ່ວງຄວາມໄວ (Speed Range) Rated speed 10.5 rpm Rated speed 9.5 rpm 
ວັດຊະດຸຂອງຊຼຸດແກນໝຸນ 
(Material of Rotor Hub) 

QT400-18AL QT400-18AL 

ໃບພດັ (Blades) 

ຊະນິດ (Type) 
3 ໃບພັດ (3 blade) ແນວນອນ 

horizontal 

3 ໃບພັດ (3 blade) ແນວ

ນອນ horizontal 
ຄວາມຍາວຂອງແຕ່ລະໃບພັດ 
(Blade Length) 

80.8 m 70.6 m 

ວັດສະດ ຸ (Material) 
Glass fiber reinforced 

resin 

Fiber reinforced 

epoxy resin 
ລະບົບຄວບຄຸມພະລັງງານ 
(Power Control system) 

Full Power Converter Full Power Converter 

ລະບົບຄວາມປອດໄພ (Safety 

System) 

ປະກອບມ ການປ້ອງກັນແບບອ ໂຕ, 
ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພແບບ
ເຊືີ່ອມຕ ໍ່ກັນ ແລະ ການປ້ອງກັນ

ສ່ວນປະກອບ  

ປະກອບດ້ວຍການປ້ອງ
ກັນສໍາລັບຕົວຄວບຄຸມຊອບ
ແວຣ໌, ຄວາມປອດໄພອິດ
ສະລະໃນການເຊືີ່ອມຕ ໍ່ພາຍ
ນອກຕົວຄວບຄຸມ ແລະ 
ການປ້ອງກັນຮາດແວຣ໌ສໍາ
ລັບແຕ່ລະສ່ວນປະກອບ  

ລະບົບຄວບຄຸມການໝ ນ (Yaw 

System) 

ເຄືີ່ອນທ ີ່ດ້ວຍມ ເຕ /ເຄືີ່ອນທ ີ່ດ້ວຍ
ເກຍສ ີ່ຈັງຫວະສໍາລັບການຫຼຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມໄວ Motor drive/four 

stage planetary gears for 

speed reduction  

ເຄືີ່ອນທ ີ່ດ້ວຍມ ເຕ /ເຄືີ່ອນທ ີ່
ດ້ວຍເກຍສ ີ່ຈັງຫວະ Motor 

drive/four stage 

planetary gears 

ເສາົກງັຫນັລມົ (Tower) 

ປະເພດກງັຫນັລມົ (Wind turbine 

type) 

ເຄືີ່ອງກາໍເນ ດໄຟຟາ້ແບບກງັຫນັລມົ 
4 ເມກາວດັ 

ເຄືີ່ອງກາໍເນ ດໄຟຟາ້ແບບກງັ
ຫນັລມົ 4.5 ເມກາວດັ 

ຊະນິດ (Type) Steel tower Steel /Hybrid tower 
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ຄວາມສ ງຂອງເສົາ (Hub Height) 140 m 130 m 

ຮາກຖານເສາົ (Foundation) 

ວັດສະດ ຸ(Material) 
The embedded ring 

foundation 
Anchor foundation 

Converter ໝໍໍ້ແປງ Full Power Converter Full Power Converter 

ໝໍໍ້ແປງ (Transformer) 
ແຮງດັນໄຟຟາ້ຂາເຂົັ້າ 
(Input Voltages) 

690 V±10% 690 V±10% 

ແຮງດັນໄຟຟ້າຂາອອກ 
(Output Voltages) 

35kV±10% 35kV±10% 

ລະບົບຄວບຄຸມ (Control System) 
Distributed control (PLC) 
ຫຼື ການຄວບຄຸມແບບກະຈາຍ 

(PLC) 

Distributed control 

(PLC) ຫຼື ການຄວບຄຸມ

ແບບກະຈາຍ (PLC) 

ມາດຕະຖານການອອກແບບ 
(Design Standard) 

ມາດຕະຖານຕາມ IEC 61400/-

24-2010 IEC 62305 ແລະ 

ສອດຄ່ອງກັບ GL ຄໍາແນະນໍາສໍາ
ລັບການຮອງຮັບຂອງ ກັງຫັນລົມ 

(Wind Turbine). 

ມາດຕະຖານຕາມ IEC 

61400/-24-2010 IEC 

62305 ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ 

GL ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການ
ຮອງຮັບຂອງ ກັງຫັນລົມ 
(Wind Turbine). 

ຄວາມແຮງຂອງສຽງ (Sound Power) 

ຄວາມໄວລມົ ເຄືີ່ອງ4 ເມກາວດັ ເຄືີ່ອງ 4.5 ເມກາວດັ 

6 m/s 105.28 dBA 102.2 dBA 

6.5 m/s 107.2 dBA 103.9 dBA 

7 m/s 108.63 dBA 105.5 dBA 

7.5 m/s 110.13 dBA 107.0 dBA 

8 m/s 111.2 dBA 108.1 dBA 

8.5 m/s 111.2 dBA 108.7 dBA 

9.0m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

9.5 m10/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

10 m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 
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10.5 m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

11 m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

11.5 m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

12-24 m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: IEAD 2021 

3.3.2 ອະທບິາຍສວ່ນປະກອບຂອງກງັຫນັລມົ 
ກັງຫັນລົມທ ີ່ໃຊ້ ແມ່ນສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ ້ 4-4.5 ເມກາວັດ/ຕົັ້ນ ເປັນກັງຫັນລົມຊະນິດແກນໝ ນແນວ
ນອນ (Horizontal Axis Wind Turbine)  ເຊ ີ່ງເປັນກັງຫັນລົມທ ີ່ມ ຊຼຸດແກນໝ ນຂະໜານກັບພືັ້ນຮາບ ຫຼື ຂະ

ໜານກັນທິດທາງການເຄືີ່ອນທ ີ່ຂອງລົມ ໂດຍມ ໃບພັດຈັບຕິດຕັັ້ງສາກກັບແກນໝ ນເຊ ີ່ງເຮັດໜ້າທ ີ່ຮັບແຮງລົມທ ີ່
ເຄືີ່ອນຕົວມາກະທົບເຮັດໃຫເ້ກ ດການໝ ນຂອງໃບພັດ ມ  3 ໃບພັດ, ເຊິີ່ງກັງຫັນລົມທ ີ່ຜະລິດພະລັງງານໄດ ້4 ເມກາ
ວັດ ມ ເສັັ້ນຜ່າສ ນກາງ 165 ແມັດ ຕັັ້ງຢ ່ເທ ງເສົາກັງຫັນລົມສ ງ 140 ແມັດ ແລະ ກັງຫັນລົມທ ີ່ຜະລິດພະລັງງານໄດ້ 
4.5 ເມກາວັດ ມ ເສັັ້ນຜ່າສ ນກາງ 155 ແມັດ ຕັັ້ງຢ ່ເທ ງເສົາກງັຫັນລົມ ທ ີ່ມ ຄວາມສ ງ 130 ແມັດ. 

1) ຊຼຸດແກນໝ ນໃບພດັ (Rotor Blade):  

ເປັນສ່ວນທໍາອິດຂອງກັງຫັນລົມທ ີ່ຜະລິດໄຟຟ້າ ເຮັດໜ້າທ ີ່ຮບັ ຫຼື ກະທົບແຮງລົມໂດຍກົງ ເຊ ີ່ງປະກອບດ້ວຍຊ ັ້ນ
ສ່ວນຕ່າງໆດັັ່ງນ ັ້:  

- ໃບພັດ (Blade) ເປັນສ່ວນທ ີ່ຈັບຕິດກັບແກນພັດ (Rotor Hub) ເຮັດໜ້າທ ີ່ເປັນພະລັງງານກົນຈັກ 

(Kinetic Energy) ຈາກການເຄືີ່ອນທ ີ່ຂອງລົມ ແລະ ໝ ນແກນໝ ນ ເພືີ່ອສົັ່ງຖ່າຍກໍາລັງໄປຫາເພົາແກນ

ໝ ນຫຼັກ ທ ີ່ຖືກອອກແບບໂດຍໃຊ້ຫຼັກການທາງກົນລະສາດຂອງອາກາດເພືີ່ອໃຫ້ມ ນໍ້າໜັກເບົາ ແລະ ທົນ

ທານທ ີ່ສາມາດຮັບກັບແຮງຕ້ານຂອງລົມໄດ້. ມ ຄວາມຍາວ 80.8 ແມັດ ສໍາລັບເສົາຂະໜາດ 4MW ແລະ  

70.6 ແມັດ ສໍາລັບເສົາຂະໜາດ 4.5 MW, ມ  Longest chord ເທົັ່າກບັ 4 ແມັດ ແລະ Chord ທ ີ່ 

0.9 ຄ ນໃຫ້ ລັດສະໝ ຂອງແກນໝ ນເທົັ່າກັບ 1.35 ແມັດ. ນອກນ ັ້ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນສຽງດັງຂອງໃບພັດແມ່ນ

ໄດ້ມ ການຕິດຕັັ້ງ Low-Noise-Trailing-Edges (LNTEs) ທາງຂ້າງທ ີ່ດັນຂອງຂອບໃບພັດ. 

LNTEs ເປັນແຖບປາສຕິກໃຫຍ່ບາງໆ ເຊ ີ່ງໃບພັດຂອງກງັຫັນລົມ ທ ີ່ໃຊ້ນ ັ້ແມ່ນປະກອບສໍາເລັດຮ ບມາ

ແຕ່ໂຮງງານ. 

 

ຮ ບທ  3-7: ຕົວຢ່າງການຕິດຕັັ້ງ Low-Noise-Trailing-

Edges (LNTEs) ທ ີ່ຂອບໃບພັດ. 
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- ແກນໝ ນໃບພັດ (Rotor Hub) ເຮັດໜ້າທ ີ່ຈັບໃບພັດທັງ 3 ໃບ ເຂົັ້າຫາກັນພ້ອມທັງຖ່າຍພະລັງງານລົມ

ທ ີ່ຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານກົນຈັກເຂົັ້າສ ່ເຄືີ່ອງກາໍເນ ດໄຟຟ້າ, ເຊ ີ່ງແກນໝ ນໃບພັດຈະມ ຂະໜາດ ແລະ ນໍ້າ

ໜັກທ ີ່ເໝາະສົມກັບຂະໜາດຂອງກັງຫັນລົມ. 

- ດ ມແກນໝ ນ (Nose Cone) ເປັນຕົວຄອບແກນໝ ນທ ີ່ຢ ່ສ່ວນໜ້າສຸດ ແລະ ມ ຮ ບຮ່າງເປັນວົງມົນ. 

- ລະບົບປັບໝ ນໃບພັດ (Pitch System) ຈະມ ຕົວປັບໃບພັດ (Pitch) ຊືີ່ງຢ ່ລະຫວ່າງຊ່ວງຮອຍຕ ໍ່ຂອງ

ໃບພັດກັບແກນໝ ນເຊ ີ່ງເຮັດໜ້າທ ີ່ໃນການປັບໃບພັດໃຫ້ມ ຄວາມພ້ອມ ແລະ ເໝາະສົມ ເມືີ່ອເລ ີ່ມຮັບ

ແຮງລົມຕໍໍ່າໆໃນການເລ ີ່ມໝ ນໃບພັດ (Cut in) ແລະ ປັບໃບພັດໃຫ້ສ ່ລົມໂດຍອັດຕະໂນມັດເພຶີ່ອຄວາມ

ປອດໄພຂອງລະບົບເມືີ່ອໄດ້ຮັບແຮງລົມເກ ນຄວາມສົມດ ນ (Cut out) ຫຼື ກ ລະນ ທ ີ່ມ ການບໍາລຸງຮັກສາ ຫຼ ື

ສ້ອມແປງ. 

 

2) ເຄືີ່ີ່ອງກາໍເນ ດໄຟຟາ້ (Generator) 

ເຮັດໜ້າທ ີ່ປ່ຽນພະລັງງານກົນຈັກຈາກເພົາແກນໝ ນຄວາມໄວສ ງໃຫ້ເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າ
ຈະປະກອບດ້ວຍສ່ວນຕ່າງໆຄື: ໂລເຕ ັ້ ຂອງເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າ (Generator Rotor), ສະເຕເຕ ັ້ (Generator 

Stator),    ແບຣິງ (Rotor Bearing) ແລະ ລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນ (Cooling System) ທ ີ່ເຮັດໜ້າທ ີ່

ໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຈາກການເຮັດວຽກຂອງກົນໄກພາຍໃນຫ້ອງທົດສອບກໍາລັງ ແລະ ເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າ
ທ ີ່ມ ການເຮັດວຽກຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງຢ ່ຕະຫຼອດເວລາ. 

3) ຫອ້ງເຄືີ່ອງ (Nacelle) 

ຫ້ອງເຄືີ່ອງເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງກັງຫັນລົມເພາະມ ອົງປະກອບຍ່ອຍຫຼາຍທ ີ່ສຸດເຊ ີ່ງໃຊ້ບັນຈຸອຸປະກອນຕ່າງໆປະກອບ
ດ້ວຍ: ລະບົບຄວບຄຸມການໝ ນ (Yaw System), ເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າ (Generator),  ເພົາແກນໝ ນຫຼັກ 

(Main Shaft), ເບກ (Brake), ລະບົບຄວບຄຸມໄຟຟ້າ (Controller System) ແລະ ມ ເຕ ຂັບແກນຄ ໝ ນ 

(Yaw Motor). ນອກຈາກນ ັ້ ພາຍນອກຍັງຕິດຕັັ້ງເຄືີ່ອງວດັຄວາມໄວ (Anemometer)  ແລະ ເຄືີ່ອງທິດທາງ

ຂອງລົມ (Wind Vane) ດ້ວຍໂຄງສ້າງພາຍນອກຂອງຫ້ອງເຄືີ່ອງຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມ ຄວາມ    ເໝາະສົມເພືີ່ອ

ປ້ອງກັນສະພາບອາກາດພາຍນອກໃຫ້ກັບອຸປະກອນຕ່າງໆທ ີ່ຢ ່ພາຍໃນກັງຫັນລົມ ແລະ ມ ພືັ້ນທ ີ່ພາຍໃນພຽງພ 
ສໍາລັບການຂືັ້ນໄປຕິດຕັັ້ງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນຕ່າງໆໄດ້. ລາຍລະອຽດຂອງອຸປະກອນທ ີ່ຖືູກຕິດຕັັ້ງຢ ່ພາຍໃນ
ຫ້ອງເຄືີ່ອງເຊ ີ່ງມ ລາຍລະອຽດດັັ່ງລຸ່ມນ ັ້: 

- ລະບົບຄວບຄຸມການໝ ນ (Yaw System) ແມ່ນເປັນຕົວບັງຄບົ ແລະ ຄວບຄຸມກົນໄກການຂັບເຄືີ່ອນ

ການໝ ນຂອງກັງຫັນລົມ ເພືີ່ອໃຫ້ໃບພັດຮັບແຮງລົມໄດ້ຕາມທິດທາງການເຄືີ່ອນທ ີ່ຂອງລມົ ພ້ອມທັງ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ການໝ ນຊ້າລງົ ແລະ ໃບພັດຢຸດໝ ນໄດ້ ລະບົບນ ັ້ຈະປະກອບດ້ວຍ ແກນຄ ໝ ນທ ີ່ສາມາດ
ຮັບທິດທາງຂອງລົມ (Yaw Drive) ແລະ ມ ເຕ ຂັບແກນຄ ໝ ນ (Yaw Motor) ທ ີ່ໃຊ້ສໍາລັບປັບແກນຄ 

ໝ ນຂອງທິດທາງລົມໄດ້. 
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- ເພົາແກນໝ ນຫຼັກ (Main Shaft) ແມ່ນເຮັດໜ້າທ ີ່ຮບັແຮງຈາກແກນໝ ນໃບພັດ ແລະ ສົັ່ງຜ່ານເຂົັ້າສ ່

ເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າໂດຍມ ລະບົບ Pitch Control ທ ເຮັດໜາ້ທ ີ່ປັບທິດທາງຂອງໃບພັດເພືີ່ອໃຫ້ມ ຄວາມ

ໄວສະໝໍໍ່າສະເໝ ໃນການໝ ນເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າ. 
- ເບກ (Brake) ແມ່ນເປັນລະບົບກົນໄກສໍາລັບຄວບຄຸມ ແລະ ຍືດຈັບການໝ ນຂອງໃບພັດ ແລະ ຍຸດໝ ນ

ເພົາແກນໝ ນຂອງກັງຫັນລົມ. 
- ລະບົບຄວບຄຸມໄຟຟ້າ (Controller System) ເປັນລະບົບຄວບຄຸມການເຮັດວຽກ ແລະ ການຈ່າຍ

ກະແສໄຟຟ້າອອກສ ່ລະບົບສາຍສົັ່ງຂອງລະບົບໄຟຟ້າ ທາງນອກ ດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕ .  
- ເຄືີ່ອງວັດຄວາມໄວຂອງລົມ (Anemometer) ເປັນສ່ວນທ ີ່ຕິດຕັັ້ງຢ ພາຍນອກຫ້ອງເຄືີ່ອງໂດຍສະແດງ

ຜົນຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕ ທ ີ່ໃຊ້ສໍາລັບເປັນຕົວຊ ັ້ວັດປະລິມານຄວາມໄວຂອງລົມເພືີ່ອຄວບຄຸມກັງຫັນລົມ
ໄດ້ຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ. 

- ເຄືີ່ອງວັດທິດທາງຂອງລົມ (Wind Vane) ເປັນສ່ວນທ ີ່ຕິດຕັັ້ງຢ ່ພາຍນອກຫ້ອງເຄືີ່ອງເພືີ່ອໃຊ້ກວດສອບ

ທິດທາງຂອງລົມໂດຍເຊືີ່ອມຕ ໍ່ກັບສາຍສັນຍານ ແລະ ມ ການສົັ່ງຂ ໍ້ມ ນເຂົັ້າລະບົບຄອມພິວເຕ ທ ີ່ໃຊ້ໃນການ
ຄວບຄຸມທິດທາງການຮັບລົມຂອງກັງຫັນລົມ. 

 

4) ເສາົກງັຫນັລມົ (Tower) 

ເປັນຕົວຍຶດຈັບກັງຫັນລົມໃນລະດັບສ ງເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດຮັບກະແສລົມທ ີ່ມາຈາກທຸກທິດທາງ ແລະ ເປັນຕົວຄໍ້າສ່ວນ
ທ ີ່ເປັນແກນໝ ນໃບພັດ ແລະ ຕົວຫ້ອງເຄືີ່ອງທ ີ່ຕັັ້ງຢ ່ດ້ານເທງິ, ເຊ ີ່ງໄດ້ມ ການອອກແບບໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຫຼັກທາງ

ດ້ານວິສະວະກໍາກ່ອນການຕິດຕັັ້ງເພືີ່ອໃຫ້ຮັບນໍ້າໜັກ ແລະ ແຮງປະທະຂອງລົມຕ ໍ່ພືັ້ນທ ີ່ກວາດຂອງໃບພັດ ແລະ ການ
ສັັ່ນສະເທືອນຂອງຕົວກັງຫັນລົມໄດ້ ລວມທັງສາມາດເຂົັ້າໄປສ້ອມແປງອຸປະກອນໃນຫ້ອງເຄືີ່ອງໄດ້ ໂດຍທາງ
ໂຄງການໄດ້ເລືອກໃຊ້ເສົາທ ີ່ເຮດັມາຈາກເຫຼັກທ ີ່ມ ຄວາມແຂງແຮງທົນທານ, ຄວາມສ ງຂອງເສົາແມ່ນ 140 ແມັດ 

ສໍາລັບເສົາ 4MW ແລະ 130 ແມັດ ສໍາລັບເສົາ 4.5MW, ຂະໜາດເສັັ້ນຜ່າສ ນກາງຂອງໃບພັດ ແລະ ຂະໜາດຂອງ

ກັງຫັນລົມໃນຕົວເສົາແມ່ນຈະປະກອບດ້ວຍສິີ່ງຕ່າງໆລຸ່ມນ ັ້:  

- ຂັັ້ນໃດ ຫຼື ລິບ  (Stair or Lift) ທ ີ່ໃຊ້ໃນການຂຶັ້ນລົງ, ສໍາລັບການກວດສອບ ຫຼື ບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ

ທ ີ່ຖືກຕິດຕັັ້ງຢ ່ທາງດ້ານເທິງຂອງເສົານັັ້ນ. 
- ລະບົບອຸປະກອນຄວບຄຸມການເຮັດວຽກ ແລະ ຈ ສະແດງພາບ (Control System and Monitor) 

ແມ່ນຈະຕິດຕັັ້ງຢ ່ທາງດ້ານລຸ່ມຂອງເສົາເພືີ່ອໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ທ ີ່ໃຊ້ໃນການຕິດຕ ໍ່, ກວດສອບ ແລະ ກວດຂ ໍ້ມ ນ

ກ່ຽວກັບລະບົບການເຮັດວຽກຕ່າງໆຂອງກັງຫັນລົມໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ. 
 

5) ຮາກຖານຂອງເສາົກງັຫນັລມົ (Foundation) 

ເປັນສ່ວນທ ີ່ຮັບນໍ້າໜັກທັງໝົດຂອງຕົວກັງຫັນລົມໂດຍເຮັດເປນັຖານຄອນກ ດເສ ມເຫຼັກທ ີ່ໄດ້ຮັບການຄໍານວນ
ອອກແບບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຂະໜາດຂອງໃບພັດ, ຄວາມສ ງຂອງກັງຫັນລົມ ແລະ ລະດັບຄວາມໄວຂອງລົມ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-25 

ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງລັກສະນະຂອງດິນບ ລິເວນທ ີ່ຈະກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມອືີ່ນໆໃນເຂດພືັ້ນ
ທ ີ່ໂຄງການ, ສ່ວນການກ ໍ່ສ້າງແມ່ນຈະກ ໍ່ສ້າງຢ່າງຖືກວິທ ຕາມຫຼັກການທາງດ້ານວິສະວະກໍາຢາ່ງລະອຽດ.  

6) ລະບບົຄວບຄມຸການເຮດັວຽກຂອງກງັຫນັລມົ (Turbine Controller) 

ການຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງກັງຫັນລົມ ແມ່ນປະກອບດ້ວລະບົບຄວບຄຸມຫຼັກ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມຍ່ອຍ ໂດຍ
ລະບົບຈະໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນຈາກລະບົບຍ່ອຍຕ່າງໆເຊັັ່ນ: ລະບົບປັບໝ ນໃບພັດ, ເຄືີ່ອງວດັແທກຄວາມໄວຂອງລມົ 

(Anemometer),  ເຄືີ່ອງວດັແທກທິດທາງຂອງລົມ (Wind Vane) ອຸປະກອນໃນການສົັ່ງສັນຍານຄວາມໄວ

ຂອງເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າ (Generator Speed Sensor), ລະບົບຄວບຄຸມການໝ ນ (Yaw System) 

ເປັນຕົັ້ນ. ນອກຈາກນັັ້ນຍັງເປັນການສົັ່ງຂ ໍ້ມ ນຂ ໍ້ມ ນໄປຫາລະບົບຄວບຄຸມຫຼັກຂອງກັງຫັນລົມນໍາອ ກ.    

7) ລະບບົຄວບຄມຸ ແລະ ປະເມ ນຜົນແບບສ ນລວມ (Supervisory Control and Data Acquisition; 

SCADA). 

ເປັນລະບົບທ ີ່ນໍາເອົາເຕັກໂນໂລຊ ທາງດ້ານຄອມພິວເຕ ສະໄໝໃໝ່ ມາຊ່ວຍໃນການບ ລິຫານ ແລະ ຈັດການຂະບວນ
ການຕ່າງໆ ສາມາດເຮັດວຽກຄວບຄຸມພືັ້ນທ ີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ທ ີ່ຕອ້ງການຄວາມມ ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ
ສ ງ ໂດຍລະບົບນ ັ້ຈະມ ການຄວບຄຸມລະບົບການເຮັດວຽກຂອງກັງຫັນລົມທັງ 148 ຕົັ້ນ ຜ່ານທາງລະບົບຄອມພິວເຕ 

ທ ີ່ມ ອິນເຕ ເນັດເຂົັ້າເຖິງ ໂດຍປະວັດການເຮັດວຽກຂອງກັງຫັນລົມສາມມາດກວດສອບໄດ້ຈາກລະບົບ SCADA. 

3.3.3 ຂະບວນການຜະລດິໄຟຟາ້ 
ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງເຄືີ່ອງກາໍເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມ (Wind Turbine Generator) ເມືີ່ອມ ລົມພັດຜ່ານ

ກັງຫັນລົມ, ພະລັງງານທ ີ່ເກ ດຈາກແຮງລົມປະທະ ຈະເຮັດໃຫ້ໃບພັດຂອງກັງຫັນລົມເກ ດມ ການໝ ນ ແລະ ປ່ຽນ

ພະລັງງານຈາກແຮງລົມເປັນພະລັງງານກົນຈັກໂດຍໃບພັດຂອງກັງຫັນຈະສົັ່ງຕ ໍ່ພະລັງງານກົນຈັກທ ີ່ເກ ດຂືັ້ນໄປຫາ
ເພົາແກນໝ ນທ ີ່ເຊືີ່ອມຕ ໍ່ຈາກໃບພັດເຮັດໃຫ້ເກ ດການໝ ນເຊ ີ່ງພະລັງງານກົນຈັກທ ີ່ເກ ດຈາກເພົາແກນໝ ນຂອງກັງ
ຫັນລົມຈະຖືກປ່ຽນໄປເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າ  (Generator) ທ ີ່ເຊືີ່ອມຕ ໍ່ຢ ່ກັບເພົາແກນ  

ໝ ນຂອງກັງຫັນລົມ, ກະແສໄຟຟ້າທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈະຖືກສົັ່ງເຂົັ້າໄປຫາລະບົບຄວບຄຸມໄຟຟ້າກ່ອນຈະຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າ

ເຂົັ້າສ ່ລະບົບຕ ໍ່ໄປ ຊືີ່ງປະລິມານກະແສໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມທ ີ່ຜະລິດໄດ້ຈະຂຶັ້ນຢ ່ກັບຄວາມໄວຂອງລົມ, ຄວາມ

ຍາວຂອງໃບພັດ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງກັງຫັນລົມ ແລະ ສະຖານທ ີ່ຕັັ້ງຂອງກັງຫັນລົມ ໂດຍໂຄງການຈະດໍາເນ ນ
ການຕິດຕັັັັັ້ງກັງຫັນລົມ ຈໍານວນ 148 ຊຼຸດ ເຊິີ່ງສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 600 ເມກາວັດ  ຫຼື ຄິດໄລ່ເປັນ

ພະລັງງານໄຟຟ້າຫຼາຍກວາ່ 1,707  GWh  ໂດຍຈະມ ການກ ໍ່ສ້າງລະບົບສາຍເກບັໄຟຟ້າຂະໜາດ 35 ກິໂລໂວນ 

(kV) ແບບຝັງດິນ ຈາກກັງຫັນລົມທັງ 148 ຕົັ້ນ ມາທ ີ່ສະຖານ ໄຟຟ້າຍ່ອຍ 110KV ທັງ 5 ສະຖານ  ພາຍໃນພືັ້ນທ ີ່

ໂຄງການ. ຫຼັງຈາກນັັ້ນຈະໄດ້ມ ສາຍສົັ່ງເທ ງພືັ້ນດິນຂະໜາດແຮງດັນ 115KV ແລະ 35 KV ເພືີ່ອເກັບໄຟຈາກທງັ 

5 ສະຖານ ຍ່ອຍມາຫາສະຖານ ຫຼັກ 500KV ຂອງໂຄງການ. ແລະ ຈະສ້າງສາຍສົັ່ງ 500 kV ເພືີ່ອໄປເຊືີ່ອມຕ ໍ່ກັບ 

ສາຖານ  500 kV ເມືອງແທງມ  (Thanh My) ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍມ ຄວາມຍາວຂອງແລວສາຍສົັ່ງ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-26 

500 kV ທັງໝົດປະມານ 66 ກມ, ສະເພາະຊ່ວງທ ີ່ຢ ່ຝັັ່ງຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ ເຊ ີ່ງມ ຄວາມຍາວທັງໝົດ

ປະມານ 21 ກິໂລແມັດ (ສໍາລັບການສຶກສາປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດສໍາລັບໃນສ່ວນຂອງ 
ສາຍສົັ່ງ 500KV ໄປ ສສຫວຽດນາມ ແມ່ນໄດ້ມ ການສຶກສາແຍກເປັນອ ກບົດໜືີ່ງຕາງຫາກ).  

 
ຮ ບທ  3-8: ຂັັ້ນຕອນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ຈາກເຄຶີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມ 

3.4 ກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ 
ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ ມ ລາຍລະອຽດດັັ່ງນ ັ້: 

3.4.1 ໜາ້ວຽກສາ້ງເສັັ້ນທາງສາໍລບັເຂົັ້າຫາພືັ້ນທ ີ່ 
ການກະກຽມສ້າງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນຈະໃຊ້ເສັັ້ນທາງທ ີ່ມ ຢ ່ໃນພືັ້ນທ ີ່ປັດຈຸບັນ ໄດ້ແກ່
ເສັັ້ນທາງ 16 B ເຊິີ່ງເປັນທາງຫຼວງເຊືີ່ອມຕ ໍ່ລະຫວາ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ລາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ປະເທດ ສສ 

ຫວຽດນາມ ຈາກທິດຕາເວັນຕກົສ ່ທິດຕາເວັນອອກ ໂດຍສະພາບໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມ ການປັບປຸງສໍາເລັດແລ້ວ ແລະ ມ 
ຄວາມກວາ້ງພຽງພ ສໍາລັບການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸຮັບໃຊ້ການກ ໍ່ສ້າງ ເຊັັ່ນ: ສ່ວນປະກອບຂອງກັງຫັນລົມ, ລົດເຄນສໍາ

ລັບຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມ, ສໍາລັບເສັັ້ນທາງທ ີ່ໃຊ້ສໍາລັບເຂົັ້າຫາພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແຕ່ລະຈຸດ (Access Road) ໃນໄລຍະ

ກ ໍ່ສ້າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກພະນັກງານວິຊາການໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ ຜ່ານພືັ້ນທ ີ່ໄປຕາມຕໍາ     
ແໜ່ງກັງຫັນລົມທັງ 148 ຕົັ້ນ ເພຶີ່ອເຂົັ້າເຖິງການກ ໍ່ສ້າງກງັຫນັລົມ ພາຍຫຼັງຈາກການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມ
ສໍາເລັດແລ້ວ ຈະປັບປຸງເສັັ້ນທາງເພຶີ່ອໃຊ້ເປັນເສັັ້ນທາງໄປກວດກາ ແລະ ສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາ ໃຫ້ກັບສ ່ສະພາບ
ເດ ມ.  

3.4.2 ໜາ້ວຽກປບັປງຸສະພາບພືັ້ນທ ີ່ ກະກຽມການກ ໍ່ສາ້ງ 
ການກຽມພືັ້ນທ ີ່ສໍາລັບໃຊ້ການກ ໍ່ສ້າງກັງຫັນລົມຂອງໂຄງການຈະມ ການປັບປຸງສະພາບພືັ້ນທ ີ່ ແລະ ລະດັບຂອງພືັ້ນທ ີ່
ໃຫ້ພຽງ ໂດຍໂຄງການຈະໃຊ້ເນືັ້ອທ ີ່ປະມານ 0.272 ເຮັກຕາ ສໍາລັບກັງຫັນລົມ 1 ຕົັ້ນ ດັັ່ງສະແດງ ໃນແຜນຜັງຂ້າງ

ລຸ່ມເພຶີ່ອເປັນພືັ້ນທ ີ່ວາງວັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ  ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ທ ີ່ຈະນໍາມາປະກອບເປັນກັງຫັນລົມ ລວມທັງ
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ພືັ້ນທ ີ່ສໍາລັບຕັັ້ງລົດເຄນຂະໜາດໃຫຍ່ ເພຶີ່ອຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມ ແລະ ເປັນພືັ້ນທ ີ່ສໍາລັງຕັັ້ງລົດເຄນນ້ອຍ ທ ີ່ເຮັດໜ້າທ ີ່
ໃນການຈັບ, ດຶງຈອງ ຫຼື ປະຄອງເສົາ ຫຼື   ຕົວກັງຫັນລົມໃນຂະນະທ ີ່ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ ແລະ ປະກອບ. 

 
ຮ ບທ  3-9: ແຜນຜັງບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງເສາົກັງຫັນລົມ 

3.4.3 ໜາ້ວຽກຮາກຖານເສາົກງັຫນັລມົ 
ໜ້າວຽກຮາກຖານຂອງເສາົກັງຫັນລົມແຕ່ລະຕົັ້ນຈະມ ການເປີດ ແລະ ປັບໜ້າດິນກ່ອນ ຈາກນັັ້ນຈະມ ການເຈາະລົງ
ໄປໃນພືັ້ນດິນມ ລັກສະນະເປັນ 8 ຫຼ່ຽມ ໂດຍມ ຂະໜາດຄວາມເລິກປະມານ 4.2 ແມັດ ແລະ ຂະໜາດກວ້າງປະມານ 

11-18 ແມັດ ໃນແຕ່ລະຈຸດຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມ ໂດຍສາມາດປັບປ່ຽນຕາມລັກສະນະ ແລະ ປະລິມານນໍ້າໃນດິນຂອງ

ແຕ່ລະຈຸດ ໃນນ ັ້ການສ້າງຮາກຖານຂອງກັງຫັນລົມຈະມ ການເປີດໜ້າດິນໃຫ້ມ ຄວາມກວ້າງ ແລະ ເລິກຕາມການ
ອອກແບບ ເຮັດແບບຫຼ ໍ່ໂຄງເຫຼັກ ແລະ ເທຄອນກຣ ດລົງໄປ ເພຶີ່ອໃຫ້ຮາກຖານມ ຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດ
ຮັບນໍ້າໜັກ ແລະ ແຮງຕັດ ຂະນະທ ກັງຫັນລົມເຮັດວຽກໄດ້. 

  
ແຫ່ຼງຮ ບພາບ: mount-lucas-wind-farm 

ຮ ບທ  3-10: ຕົວຢ່າງການກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານເສາົກັງຫັນລົມ 
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ຮ ບທ  3-11: ແບບຜັງຮາກຖານຂອງເສົາກັງຫັນລົມ 

3.4.4 ໜາ້ວຽກຂນົສົັ່ງວດັສະດອຸປຸະກອນ 
ເສັັ້ນທາງຫຼັກໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນເສັັ້ນທາງ ເລກທ  16B  ເຊິີ່ງເປນັເສັັ້ນທາງເຊືີ່ອມຕ ໍ່ປະເທດ ສປປ ລາວ ກັບ

ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ຈາກທິຕາເວັນຕົກ ຫາ ທິດຕາເວັນອອກ ມ ໄລຍະທາງຈາກເທດສະບານແຂວງ
ເຊກອງ ເຖິງທ ີ່ຕັັ້ງໂຄງການ ປະມານ 108 ກມ ສະພາບເສັັ້ນທາງແມ່ນເປັນທາງປ ຢາງຈາກຊາຍແດນ ລາວ-ໄທ ເຖິງ

ຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ. 

ມ ສອງທາງເລືອກໃນການຂົນສົັ່ງສ່ວນປະກອບຂອງກັງຫັນລົມໄປສ ່ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ. 

▪ ທາງເລືອກທໍາອິດ, ແມ່ນຂົນສົັ່ງຈາກທ່າເຮືອຫວຽດນາມ Tien Sa ຜ່ານຖະໜົນ Yet kieu, ຖະໜົນ 

Cach mang thang tam, ຫາປະຕ ຊາຍແດນ Nam Giang - ດາກຕະອອກນ້ອຍ ແລະ ສົັ່ງໄປພືັ້ນ

ທ ີ່ຕັັ້ງຂອງໂຄງການຕາມທາງ 16B, ປະມານ 300 ກິໂລແມັດນັບຈາກທ່າເຮືອ. 

▪ ທາງເລືອກທ ສອງ, ແມ່ນຂົນສົັ່ງຈາກທ່າເຮືອແຫຼມສະບັງ (Laem Chabang) ໃນປະເທດໄທ ແລ້ວ

ຂົນສົັ່ງຜ່ານຈັງຫວດອຸບົນຣາຊະທານ  ປະເທດໄທ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ຈັດສົັ່ງເຖິງພືັ້ນທ ີ່

ຕັັ້ງຂອງໂຄງການຕາມທາງ 16B, ໄລຍະທາງທັງໝົດຈາກທ່າເຮືອແຫຼມສະບັງ ປະມານ 900 ກິໂລແມັດ. 
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ຮ ບທ  3-12: ສະພາບເສັັ້ນທາງ 16B ເຂດໂຄງການໃນປັດຈຸບັນ 

3.4.5 ໜາ້ວຽກຕດິຕັັ້ງເສາົ ແລະ ສວ່ນປະກອບ 
ການປະກອບຕົວຂອງກັງຫັນລົມ ສາມມາດແຍກສ່ວນປະກອບອອກຈາກກັນໄດ້ເປັນ 4 ສ່ວນຄື: 

• ຕົວເສົາກັງລົມ ທ ີ່ມ ຄວາມສ ງປະມານ 140 ແມັດ ສໍາລັບເສົາ 4MW ແລະ 130 ແມັດ ສໍາລັບເສົາ 

4.5MW ຈະຖືກແບ່ງເປັນສ່ວນແລ້ວນໍາມາປະກອບດ້ວຍລົດເຄນໃຫ້ຕັັ້ງຂືັ້ນເທິງຮາກຖານກງັຫັນລົມ; 

• ຕົວກັງຫັນລົມ ປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ ເຊັັ່ນ:  ເຄຶີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າ ຈະປະກອບຢ ່ພືັ້ນ
ໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນແລ້ວຈຶີ່ງສົັ່ງຂຶັ້ນໄປຕິດຕັັ້ງເທິງຍອດເສົາກັງຫນັລົມດ້ວຍລົດເຄນຍົກອັນໃຫຍ່; 

• ໃບພັດ ແລະ ແກນໝ ນໃບພັດ ຈະຖຶກຍົກດ້ວຍລົດເຄນໃຫຍ່ ເພຶີ່ອປະກອບເຂົັ້າກັບສ່ວນເສົາກັງຫັນລົມ 
ແລະ ຫ້ອງເຄືີ່ອງ ໃນລະຫວ່າງການກ ໍ່ສ້າງ  ໃນນ ັ້ຮາກຖານທ ີ່ຮອງຮັບລົດເຄນຈະຕ້ອງມ ການສ້າງໃຫ້ມ 
ຄວາມແຂງແຮງ, ໝັັ້ນຄົງເພຶີ່ອການຮັບນໍ້າໜັກຂອງລົດເຄນ; 

• ສ່ວນຕ່າງໆຂອງກັງຫັນລົມທ ເຫຼືອອືີ່ນໆຈະຖຶກປະກອບ ລວມທັງການຕິດຕັັ້ງລະບົບສາຍໄຟຟາ້ ແລະ  ສາຍ
ສັນຍານຕ່າງໆ. 

 
ຮ ບທ  3-13: ສ່ວນປະກອບກັງຫັນລົມ 
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ແຫ່ຼງຮ ບພາບ: www.mpcsite.com 

ຮ ບທ  3-14: ຕົວຢ່າງການຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມ 

3.4.6 ໜາ້ວຽກລະບບົສົັ່ງໄຟຟາ້ 
ໜ້າວຽກລະບົບສົັ່ງໄຟຟ້າຂອງໂຄງການ ປະກອບດ້ວຍ ການກ ໍ່ສ້າງລະບົບສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າຂະໜາດ 35 ກິໂລໂວນ 

(kV) ແບບຝັງດິນ ເຊິີ່ງຂັັ້ນຕອນການກ ໍ່ສ້າງຈະດໍາເນ ນການຂຸດເປີດໜ້າດິນກວ້າງ 1.5 ແມັດ ເລິກ 1 ແມັດ. ເມືີ່ອ

ກ ໍ່ສ້າງສໍາເລັດ ແມ່ນຈະດໍາເນ ນການເທປ ກ ພ້ອມທັງປັບສະພາບພືັ້ນທ ີ່ໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບສະພາບແວດລ້ອມເດ ມ ໂດຍ
ແລວສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າໃຕ້ດິນຈະຂະໜານໄປຕາມແລວເສັັ້ນທາງ ເພືີ່ອສົັ່ງໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມຂະໜາດກໍາລັງ 4-4.5 
ເມກາວັດ ຈໍານວນ 148 ຕົັ້ນ ມາທ ີ່ສະຖານ ໄຟຟ້າຍ່ອຍ 110KV ທັງ 5 ສະຖານ  ພາຍໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ. ຫຼັງຈາກ

ນັັ້ນຈະໄດ້ມ ສາຍສົັ່ງເທ ງພືັ້ນດິນຂະໜາດແຮງດັນ 115KV ແລະ 35 KV ເພືີ່ອເກບັໄຟຈາກທັງ 5 ສະຖານ ຍ່ອຍມາ

ຫາສະຖານ ຫຼັກ 500KV ຂອງໂຄງການ. 

ສໍາລັບສະຖານ ໄຟຟ້າຍ່ອຍພາຍໃນໂຄງການ (Project’s Substation) ຈະຕິດຕັັ້ງໝໍໍ້ແປງຂະໜາດ 115/500 

kV ແລະ ເປັນ Station Service ພາຍໃນໂຮງໄຟຟ້າ ໂດຍພາຍໃນສະຖານ ໄຟຟ້າຍ່ອຍປະກອບດ້ວຍ ອຸປະກອນ

ທ ີ່ຈໍາເປັນໃນການດໍາເນ ນງານຕາມມາດຕະຖານເຊັັ່ນ: ໝໍໍ້ແປງໄຟຟ້າຫຼັກ (Main Transformer), ສະຫວິດສ໌ເກຍ 

(Switchgear), ເບຣກເກ ັ້ (Circuit Breaker) ແລະ ສະຫວິດຕັດການເຊ ືີ່ອມຕ ໍ່ (Disconnecting Switch). 

ຫຼັງຈາກນັັ້ນ, ຈະເຊືີ່ອມຕ ໍ່ກັບສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າ ຂະໜາດ 500 kV ໄປຫາ ສາຖານ  500 kV ເມືອງແທງມ  (Thanh 

My) ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍມ ຄວາມຍາວຂອງແລວສາຍສົັ່ງທັງໝົດປະມານ 66 ກມ, ສະເພາະຊ່ວງທ ີ່ຢ ່ຝັັ່ງ

ຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ ເຊ ີ່ງມ ຄວາມຍາວທັງໝົດປະມານ 21 ກິໂລແມັດ.  

 
ຮ ບທ  3-15: ລະບົບສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າ 
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3.4.7 ໜາ້ວຽກສອ້ມແປງ ແລະ ບາໍລງຸຮກັສາ 
ພາຍຫຼັງຈາກການຕິດຕັັ້ງກັງຫນັລົມສໍາເລັດແລ້ວ ແມ່ນພ້ອມທ ີ່ຈະຜະລິດກະແສໄຟຟ້າແລ້ວນັັ້ນ ຈະໃຫ້ມ ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່
ເປັນຜ ້ຄວບຄຸມ, ດ ແລ ແລະ ຮກັສາ ລະບົບກັງຫັ້ັນລົມຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງທ ີ່ມ ໄວ້ກັບຜ ້ຜະລິດກັງຫັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 

ຄວາມຖ ີ່ຂອງການບາໍລຸງຮັກສາກັງຫັນທ ີ່ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ 1 ອັນ ປະມານ 2 ຄັັ້ງຕ ໍ່ປີ ມ  ແລະ ການກວດສອບ

ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງລະບົບໄຮໂດຣິກ (Hydraulic), ລະບົບນໍ້າມັນຫຼ ໍ່ລືັ້ນຕ່າງໆ, ໝໍໍ້ແປງ (Transformer) 

ແລະ ໃບພັດ (Blade) ເປັນຕົັ້ນ. ໂດຍສະເພາະ ການບໍາລຸງຮັກສາໃນປີທໍາອິດ ຕ້ອງມ ການກວດວັດແທກ ແລະ ປັບ

ຄ່າຕ່າງໆ ໂດຍລະອຽດ ຫຼັງຈາກນັັ້ນ, ຈະມ ການບໍາລງຸຮັກສາລະບົບຕ່າງໆ ຢ່າງສະໝໍໍ່າສະເໝ . 

3.4.8 ໜາ້ວຽກຟືົ້ນຟ ສະພາບພືັ້ນທ ີ່ 
ພາຍຫຼັງຈາກການດໍາເນ ນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມແລ້ວ ທາງໂຄງການຈະມ ການປັບປຸງທັດສະນ ຍະພາບ 
ບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ ໃຫ້ມ ຄວາມໃກ້ຄຽງ ສະພາບພືັ້ນທ ີ່ເດ ມໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທ ີ່ສຸດ. 

3.4.9 ຕາຕະລາງແຜນການດາໍເນ ນງານແຕລ່ະກດິຈະກາໍ 
ການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາ 3 ປີ ແລະ ໄລຍະສໍາປະທານແມ່ນ 25 ປີ. ໃນນ ັ້ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ
ແມ່ນຈະເລ ີ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນໄຕມາດທ ີ່ 3 ຂອງປີທໍາອິດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆແມ່ນຈະເລ ີ່ມລົງມືໄປຄຽງຄ ່
ກັນ ເຊິີ່ງມ ລາຍລະອຽດດັັ່ງຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນ ັ້: 

ຕາຕະລາງ 3-9: ຕາຕະລາງແຜນການດໍາເນ ນງານແຕ່ລະກິດຈະກໍາ 
ລ/ດ ກດິຈະກາໍການກ ໍ່ສາ້ງ ໄລຍະເວລາ ເລ ີ່ມກດິຈະກາໍ ສາໍເລດັກດິຈະກາໍ 
1 ປະກາດໃຫ້ດໍາເນ ນການ 1 1-Jul-22 1-Jul-22 

2 
ເຄືີ່ອນຍ້າຍເຂົັ້າພືັ້ນທ ີ່ກະກຽມເພືີ່ອການກ ໍ່ສ້າງ, 
ສໍາຫຼວດ ແລະ ອອກແບບດ້ານວສິະວະກໍາ 

277 2-Jul-22 5-Apr-23 

3 
ກ ໍ່ສ້າງແຄ້ມ, ໂຮງປະສົມຄອນກຣ ດ ແລະ 
ເສັັ້ນທາງ 

941 2-Aug-22 28-Feb-25 

4 
ກ ໍ່ສ້າງລະບົບເກັບໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານ ຍ່ອຍ 
33/115KV 

485 2-Mar-24 30-Jun-25 

5 ກ ໍ່ສ້າງສະຖານ ໄຟຟ້າຫັຼກ 115/500KV 516 2-Jan-24 1-Jun-25 

6 
ກ ໍ່ສ້າງສາຍສົັ່ງ 35, 115KV ເພືີ່ອເກັບໄຟມາ
ສະຖານ ຫັຼກ 

412 2-Feb-24 20-Mar-25 

7 ກ ໍ່ສ້າງສາຍສົັ່ງ 500KV 424 2-Feb-23 1-Apr-24 

8 ບຸກເບ ກກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານ ແລະ ວຽກ
ອຸປະກອນໜັກ 

546 2-Nov-23 1-May-25 

9 ຂົນສົັ່ງອຸປະກອນກງັຫັນລົມ ເຂົັ້າພືັ້ນທ ີ່
ໂຄງການ 

332 2-Apr-24 28-Feb-25 

10 ປະກອບ ແລະ ຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມ 423 2-Jun-24 30-Jul-25 

11 ເຊືີ່ອມຕ ໍ່ສາຍສົັ່ງຝັັ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ 9 1-Jul-25 10-Jul-25 
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12 ການທົດສອບການເຮັດວຽກຂອງ ເສົາກັງຫັນ
ລົມ 

168 15-Apr-25 30-Sep-25 

13 ທົດສອບຄວາມພ້ອມຂອງລະບົບ 151 2-May-25 30-Sep-25 

14 ກັງຫັນລມົເລ ີ່ມຈ່າຍໄຟ 120 2-Jun-25 30-Sep-25 

15 ການມອບຮັບໂຄງການພະລັງງານລົມ 1 30-Sep-25 30-Sep-25 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: IEAD 

ຕາຕະລາງ 3-10: ວິທ ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸປະກອນທ ີ່ນໍາໃຊ້ 
ລ/ດ ກດິຈະກາໍການກ ໍ່ສາ້ງ ລາຍລະອຽດຂອງວທິ ການ 

1 
ໜ້າວຽກການກ ໍ່ສ້າງ 
ແລະ ການນໍາໃຊ້
ຄອນກຣ ດ 

ໜ້າວຽກການກ ໍ່ສ້າງສໍາລບັໂຄງການພະລັງງານລົມປະກອບມ  ການກະກຽມ
ພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ, ການກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານເສົາກັງຫັນລົມ, ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖິງ, ຮາງສາຍ

ໄຟ (cable trenches), ອາຄານຫ້ອງການ ແລະ ອຸປະກອນຮາກຖານຕ່າງໆ. 

ການອອກແບບສ່ວນປະສົມຂອງຄອນກຣ ດທ ີ່ເໝາະສົມ ຈະຖືກດໍາເນ ນການ 
ແລະ ຮອງຮັບໂດຍຜ ້ຈ້າງງານ ສໍາລັບລະດັບຄວາມທົນທານທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ຂອງຄອນກຣ ດ, ເຊ ີ່ງຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການກ ໍ່ສ້າງຕາມ

ສະພາບພືັ້ນທ ີ່. ຄອນກຣ ດສໍາລັບໂຄງສ້າງຍ່ອຍທງັໝົດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກ
ແບບຕາມ ACI 318/318R   ສ າລັບລາຍລະອຽດວິທ ການກ ໍ່ສ້າງ ໄດ້ກ່າວ

ໄວ້ໃນຂັັ້ນຕອນຂອງວຽກຄອນກຮ ດ ທ ີ່ກະກຽມກ່ອນທ ີ່ຈະເລ ີ່ມວຽກ. 

2 ໜ້າວຽກໂຄງສ້າງເຫຼັກ 

ໂຄງສ້າງຮອງຮັບການຍຶດຈບັ ແລະ ຮາກຖານຂອງເສົາກັງຫັນລົມທ ີ່ນໍາສະເໜ  
ຈະຕ້ອງເປັນໂຄງສ້າງເຫຼັກ ມ ມາດຕະການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນສໍາລັບ
ຜະລິດຕະພັນທ ີ່ເປັນເຫຼັກ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງແມ່ນສໍາຄັນເພືີ່ອຮບັປະກັນວ່າໂຄງ
ສ້າງເຫຼັກສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຕາມທ ີ່ໄດ້ອອກແບບໄວ້ 
ຈະນໍາໃຊ້ເຫຼັກແບບ Hot Dip-galvanized (ເຫຼັກທ ີ່ເຄອືບ, ຈຸ່ມ ຫຼື ທາ 

galvanize ເພືີ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ເຫຼັກເກ ດການກັດກ່ອນ) ແລະ ມາດຕະການ

ອືີ່ນທ ີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບໂຄງສ້າງເຫຼັກຂອງເສົາກັງຫັນລົມ ແລະ ໂຄງສ້າງເຫຼັກຂອງ
ໂຄງສ້າງຍ່ອຍ. 

3 
ໜ້າວຽກການກ ໍ່ສ້າງ
ສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າແຮງສ ງ 
ແລະ ສະຖານ ຍ່ອຍ 

ໜ້າວຽກການກ ໍ່ສ້າງສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າແຮງສ ງ ປະກອບມ  ໜ້າວຽກກ ໍ່ສ້າງຮາກ
ຖານເສົາ, ການປະກອບເສົາ ແລະ ການຕິດຕັັ້ງ hardware ແລະ  

conductor installation, ການທົດສອບ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບຂອງສາຍ

ສົັ່ງ. 

4 
ການວາງແຜນການຍົກ
ເຄືີ່ອງກັງຫັນລົມ 

1. ຕິດຕັັ້ງລົດເຄນ ແລະ ອຸປະກອນເຄືີ່ອງມື ຕາມຄ ່ມືການຕິດຕັັ້ງ 
2. ຕິດຕັັ້ງໂຄງສ້າງເສົາ ແລະ cabinets 

3. ຍົກໂຄງສ້າງເສົາສວ່ນທ ີ່ເຫຼືອ 
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ລ/ດ ກດິຈະກາໍການກ ໍ່ສາ້ງ ລາຍລະອຽດຂອງວທິ ການ 

4. ຍົກຫ້ອງເຄືີ່ອງ (ລວມທັງຂົນສົັ່ງໂຄງສ້າງ ແລະ ອຸປະກອນເສ ມ) ແລະ ວາງ
ໄວ້ພືັ້ນທ ີ່ສໍາລັບວາງເຄືີ່ອງ 

5. ຍົກເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າ (ລວມທັງຂົນສົັ່ງໂຄງສ້າງ) ແລະ ວາງໄວ້ພືັ້ນທ ີ່
ສໍາລັບວາງເຄືີ່ອງ 

6. ຍົກຊຼຸດ ໂລເຕ ັ້ (ລວມທັງຂົນສົັ່ງໂຄງສ້າງ ແລະ ອຸປະກອນເສ ມ) ແລະ ວາງ
ໄວ້ພືັ້ນທ ີ່ສໍາລັບວາງເຄືີ່ອງ 

7. ຍົກໃບພັດຂືັ້ນແບບຊ້າໆ ແລະ ຄົງທ ີ່ ໂດຍໃຫ້ຢ ່ສ ງກວ່າລົດບັນທຸກ
ປະມານ 1-2 ມ ແລ້ວຂັບລດົບັນທຸກອອກໄປ. ວາງໃບພດັໃຫ້ຄົງທ ີ່ໃນ
ພືັ້ນທ ີ່ສໍາລັບວາງເຄືີ່ອງທ ີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້. 

5 
ການທົດສອບການເຮັດ
ວຽກຂອງລະບົບທັງໝົ
ດຂອງກັງຫັນລົມ 

ກັງຫັນລົມຈະໄດ້ຮັບການທົດສອບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທັງໝົດຕາມທ ີ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານສັນຍາ ແລະ ຂ ໍ້ກໍານົດຂອງ IEC 62446. 

ອຸປະກອນທັງໝົດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບຢ ່ທ ີ່ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ. ການທົດ
ສອບເຫຼົັ່ານ ັ້ຈະພິສ ດໃຫ້ເຫັນວ່າອຸປະກອນສອດຄ່ອງຕາມຂ ໍ້ກໍານົດ ແລະ 
ເງືີ່ອນໄຂຄວາມປອດໄພ, ໂຄງການໄດ້ຮັບການສ້າງຂືັ້ນດ້ວຍຄວາມຊ ານານ 

ແລະ ອຸປະກອນແມ່ນສອດຄ່ອງຕາມາດຕະຖານ, ຂ ໍ້ບັງຄັບທ ີ່ກ ານົດ, ຄໍາ

ແນະນໍາຂອງຜ ້ຜະລິດ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການຕິດຕັັ້ງ/ການທົດສອບ ດ້ວຍຄວາມ
ທັນສະໄໝຂອງເຕັກໂນໂລຊ ໃນປະຈຸບັນ. 

 

3.5 ການຂນົສົັ່ງ 
1) ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ 

ການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາ 3 ປີ, ການຂົນສົັ່ງໃນຊ່ວງກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການປະກອບດ້ວຍ 2 ສ່ວນຄ:ື 

ການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸອຸປະກອນກ ໍ່ສ້າງ, ຄົນງານ ແລະ ການຂນົສົັ່ງອຸປະກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກສໍາລັບຕິດຕັັ້ງເຄືີ່ອງກໍາ

ເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມ ເຊ ີ່ງຈະໃຊ້ເວລາຂົນສົັ່ງທັງໝົດປະມານ 8 ເດືອນ. ເຊິີ່ງມ ລາຍລະອຽດດັັ່ງນ ັ້ສໍາລັບ
ເສັັ້ນທາງຂົນສົັ່ງແມ່ນອະທິບາຍໃນຫົວຂ ໍ້ 3.4.4 ຂາ້ງເທ ງ: 

- ການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸອຸປະກອນກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຄົນງານ ສໍາລັບວັດສະດຸອຸປະກອນກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຄົນງານຈະ
ເດ ນທາງເຂົັ້າສ ່ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ໂດຍລົດບັນທຸກມ ຄວາມຖ ີ່ໃນການຂົນສົັ່ງສ ງສຸດປະມານ 15 ຖ້ຽວ/ມືັ້. 

ການເດ ນທາງເຂົັ້າສ ່ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການທາງຫຼວງ ໝາຍເລກ 16B ເປັນເສັັ້ນທາງຫຼັກກ່ອນເຂົັ້າສ ່ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ

ຕ ໍ່ໄປ. 
- ການຂົນສົັ່ງອຸປະກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກສໍາລັບຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມ ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍ ຊຼຸດແກນໝຸນໃບພັດ 

(Rotor Blade), ຊຼຸດຫ້ອງເຄືີ່ອງ (Nacelle) ແລະ ຊຼຸດເສົາ (Tower) ຈະຂົນສົັ່ງໂດຍລົດ ເທຣເລ ັ້ຊະນິດ
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ພິເສດ ສະແດງໃນຮ ບຂ້າງລຸ່ມ ຄວາມຖ ີ່ໃນການຂົນສົັ່ງສ ງສຸດປະມານ ຈໍານວນ 10 ຖ້ຽວ/ຕ ໍ່ກັງຫັນລົມ 1 

ເສົາ (50 ຖ້ຽວ/ມືັ້). ສ່ວນການຂົນສົັ່ງເຄືີ່ອງຈັກສໍາລັບຕິດຕັັ້ງ ຈະຂົນສົັ່ງໂດຍລົດບັນທຸກ ເຊິີ່ງຄວາມຖ ີ່ໃນ

ການຂົນສົັ່ງສ ງສຸດປະມານ 25 ຖ້ຽວ/ມືັ້. ການເດ ນທາງເຂົັ້າສ ່ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນໃຊ້ທາງຫຼວງໝາຍເລກ 

16B ເປັນເສັັ້ນທາງຫຼັກ ກ່ອນເຂົັ້າສ ່ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງແຕ່ລະເສົາຕ ໍ່ໄປ. 

 
ຮ ບທ  3-16:  ການຂົນສົັ່ງໂດຍລົດ ເທຣເລ ັ້ຊະນິດພິເສດ 

2) ໄລຍະດໍາເນ ນງານ 

ໄລຍະດໍາເນ ນງານ ຂອງໂຄງການເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ. ໂຄງການຈຶີ່ງບ ໍ່ມ ການໃຊ້ວັດຖຼຸດິບ ແລະ 
ສານເຄມ ຈາກພາຍນອກ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນຂອງໂຄງການ ຄື: ກະແສໄຟຟ້າ ເຊິີ່ງຈະມ ການຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າຜ່ານ
ລະບົບສາຍສົັ່ງ. ສໍາລັບພະນັກງານຂອງໂຄງການທັງໝົດ 25 ຄົນ ຈະເດ ນທາງເຂົັ້າສ ່ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການໂດຍໃຊ້ທາງ
ສາທາລະນະເດ ມ. 

3.6 ລະບບົເສ ມ ແລະ ລະບບົສະທາລະນປຸະໂພກ 

3.6.1 ນໍາ້ໃຊ ້
1) ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ 

ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງຄາດວ່າມ ຄົນງານກ ໍ່ສ້າງສ ງສຸດປະມານ 400 ຄົນ (ສະເພາະບາງຊ່ວງເວລາເທົັ່ານັັ້ນ) ໂດຍຄົນງານກ ໍ່ສ້າງ
ທັງໝົດພັກຢ ່ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ມ ອັດຕາການໃຊ້ນໍ້າຂອງຄົນງານກ ໍ່ສ້າງເທົັ່າກັບ 50 ລິດ/ຄົນ/ມືັ້ ຄິດເປັນ
ປະລິມານນໍ້າໃຊ້ 20 ມ3/ມືັ້. ສ່ວນປະລິມານນໍ້າໃຊ້ໃນກິດຈະກໍາກ ໍ່ສ້າງມ ປະມານ 10 ມ3/ມືັ້ ລວມເປັນຄວາມ
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ຕ້ອງການໃຊ້ນໍ້າ ໃນຊ່ວງກ ໍ່ສ້າງປະມານ 30 ມ3/ມືັ້ ໂດຍຈະນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກເຂດພືັ້ນທ ີ່ໃກ້ຄຽງມາເກັບກັກໄວ້ໃນພືັ້ນທ ີ່
ໂຄງການ  

ສໍາລັບນໍ້າດືີ່ມຂອງຄົນງານກ ໍ່ສ້າງຈະໃຊ້ນໍ້າຕຸກເພືີ່ອໃຊ້ກິນດືີ່ມ ເຊິີ່ງກໍານົດໃຫ້ບ ລິສັດຮັບເໝົາເປັນຜ ້ຈັດຫາມາສະໜ
ອງໃຫ້ຢ່າງພຽງພ . 

2) ໄລຍະດໍາເນ ນງານ 

ໃນຊ່ວງດໍາເນ ນການຂອງໂຄງການເຊິີ່ງເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ເຊິີ່ງໃນຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າ
ຂອງໂຄງການບ ໍ່ມ ການໃຊ້ນໍ້າແຕ່ຢ່າງໃດ. ສໍາລັບໃນສ່ວນນໍ້າໃຊ້ສໍາລັບພະນັກງານໂຄງການ ເຊິີ່ງຄາດວາ່ຊ່ວງດໍາເນ ນ
ງານຈະມ ຈໍານວນ 25 ຄົນ ແລະ ມ ອັດຕາການໃຊ້ນໍ້າເພືີ່ອການອຸປະໂພກບ ລິໂພກ ເທົັ່າກັບ 50 ລິດ/ຄົນ/ມືັ້ ເຊິີ່ງຄິດ
ເປັນປະລິມານນໍ້າໃຊ້ສໍາລັບພະນັກງານ 1.25 ມ3/ມືັ້ ເຊິີ່ງນໍ້າໃຊ້ສໍາລັບພະນັກງານໃນສ່ວນນ ັ້ ຈະນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກເຂດ
ໃກ້ຄຽງມາເກັບກັກໄວ້ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ສ່ວນນ້ໍາດືີ່ມຂອງພະນັກງານຈະໃຊ້ນໍ້າຕຸກໃນການກິນ-ດືີ່ມ. 

3.6.2 ລະບບົລະບາຍນໍາ້ ແລະ ປ້ອງກນັນໍາ້ຖ້ວມ 
1) ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ 

ຊ່ວງກ ໍ່ສ້າງໂຄງການຈະຈັດໃຫມ້ ລະບົບລະບາຍນໍ້າຊົັ່ວຄາວ ໃນແລວດຽວກັບທ ີ່ຈະຈັດສ້າງ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຖາວອນ 
ເພືີ່ອປ້ອງກັນນໍ້າຝ ນທ ີ່ຕົກໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການກ່ອນລະບາຍລົງສ ່ຮາງລະບາຍນໍ້າຝ ນຂອງໂຄງການ ແລະ ລະບາຍລົງສ ່
ແຫຼ່ງນໍ້າທໍາມະຊາດຕ ໍ່ໄປ. 

2) ໄລຍະດໍາເນ ນງານ 

ການໃຊ້ປະໂຫຍດທ ີ່ດິນພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການປະກອບດ້ວຍ ຮາກຖານຂອງເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມ 
ອາຄານຄວບຄຸມ ແລະ ສະຖານ ໄຟຟ້າຍ່ອຍ. ນໍ້າຝ ນທ ີ່ຕົກລົງເທິງພືັ້ນທ ີ່ດັັ່ງກ່າວຈະໄຫຼລົງສ ່ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຝ ນພາຍ
ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແລ້ວລະບາຍລົງສ ່ແຫຼ່ງນໍ້າທໍາມະຊາດຕ ໍ່ໄປ. 

3.7 ມນົລະພດິ ແລະ ການຄວບຄມຸ 

3.7.1 ມນົລະພດິທາງອາກາດ 
1) ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ 

ໂຄງການອາດຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຝຸ່ນລະອອງໃນຊ່ວງກ ໍ່ສ້າງເຊັັ່ນ: ຝຸ່ນລະອອງຈາກກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງ, ຝຸ່ນລະອອງຈາກ

ຍານພາຫະນະທ ີ່ໃຊ້ໃນການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸອຸປະກອນກ ໍ່ສ້າງພາຍໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການເປັນຕົັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, 

ໂຄງການກໍານົດໃຫ້ບ ລິສັດຮັບເໝົາສ ດພົັ່ນນໍ້າໃນບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ອາດຈະມ ການຟ ົ້ງກະຈາຍຂອງຝຸ່ນລະອອງ 
ພ້ອມທັງດ ແລເຄືີ່ອງຈັກ/ອຸປະກອນກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ໃຫ້ຢ ່ໃນສະພາບດ  ແລະ ຈໍາກັດຄວາມໄວຂອງຍານພາຫະນະພາຍໃນ
ບ ລິເວນກ ໍ່ສ້າງເພືີ່ອຫຼຼຸດສານມົນລະພິດທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນ. 

2) ໄລຍະດໍາເນ ນງານ 
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ຊ່ວງດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ເຊິີ່ງເປັນພະລັງງານທົດແທນທ ີ່ສະອາດ 
ແລະ ບ ໍ່ກ ໍ່ມົນລະພິດຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ລວມທັງຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງໂຄງການມ ພຽງເຄືີ່ອງກາໍເນ ດໄຟຟ້າ

ແບບກັງຫັນລົມ ໂດຍບ ໍ່ມ ການເຜົາໄໝ້ເຊືັ້ອໄຟທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດທາງອາກາດ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຊ່ວງດໍາເນ ນງານ 

ໂຄງການຈຶີ່ງບ ໍ່ມ ແຫຼ່ງກາໍເນ ດມນົລະພິດທາງອາກາດ. 

3.7.2 ມນົລະພດິທາງນໍາ້ ແລະ ການຈດັການ 
1) ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ 

ຊ່ວງກ ໍ່ສ້າງຄາດວ່າມ ຄົນງານກ ໍ່ສ້າງສ ງສຸດປະມານ 400 ຄົນ (ສະເພາະບາງຊ່ວງເວລາເທົັ່ານັັ້ນ) ນໍ້າເສຍທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນ
ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກຫ້ອງນໍ້າ-ຫອ້ງສ້ວມ ຈາກຄົນງານກ ໍ່ສ້າງ ເຊິີ່ງປະລິມານ ປະມານ 80% ຂອງປະລິມານນໍ້າໃຊ້ ຫຼື 
ປະມານ 16 ມ3/ວັນ.ໂຄງການກໍານົດໃຫ້ບ ລິສັດຮັບເໝົາຈດັຕຽມຫ້ອງສ້ວມແບບເຄືີ່ອນທ ີ່ ທ ີ່ມ ຖັງຮອງຮັບໃຫ້
ພຽງພ ຕ ໍ່ຈໍານວນຄົນງານກ ໍ່ສ້າງ. 

2) ໄລຍະດໍາເນ ນງານ 

ຊ່ວງດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ບ ໍ່ມ ການໃຊ້ນໍ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ. ສໍາ
ລັບນໍ້າເສຍທ ີ່ເກ ດຈາກການອຸປະໂພກບ ລິໂພກຂອງພະນັກງານ ເມືີ່ອໂຄງການເປີດດໍາເນ ນການຈະມ ພະນັກງານ 25 

ຄົນ. ຄາດວາ່ນໍ້າເສຍທ ີ່ເກ ດຈາກການອຸປະໂພກບ ລິໂພກ, ນໍ້າລ້າງ ແລະ ກິດຈະກໍາອືີ່ນໆ ປະມານ 1 ມ3/ວັນ ໂດຍນໍ້າ

ເສຍດັັ່ງກ່າວຈະຖືກບໍາບັດຂັັ້ນຕົັ້ນດ້ວຍຖັງບໍາບັດນ້ໍາເສຍສໍາເລດັຮ ບ ແລ້ວໃຊ້ບ ລິການບ ລິສັດທ ີ່ຮັບດ ດໄປກໍາຈັດ. 

3.7.3 ການຈດັການສິີ່ງເສດເຫຼອື 
1) ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ 

ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈາກກິດຈະກໍາກ ໍ່ສ້າງ ສ່ວນຫຼາຍເປັນພວກເສດ
ໄມ້ ແລະ ເສດປ ນ ເຊິີ່ງບາງສ່ວນສາມາດນໍາໄປຂາຍ ຫຼື ນໍາກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້. ສໍາລັບສ່ວນທ ີ່ບ ໍ່ສາມາດນໍາໄປ
ຂາຍ ແລະ ກັບນໍາມາໃຊ້ປະໂຫຍດບ ໍ່ໄດ້ຈະຖືກເກັບລວບລວມເພືີ່ອຕິດຕ ໍ່ໃຫ້ໜ່ວຍງານທ ີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍ
ງານລັດຖະບານຮັບໄປກໍາຈັດຕ ໍ່ໄປ. 

ສໍາລັບຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈາກການອຸປະໂພກຂອງຄົນງານກ ໍ່ສ້າງຈໍານວນ 400 ຄົນ (ສະເພາະບາງຊ່ວງເວລາເທົັ່າ
ນັັ້ນ) ອັດຕາການເກ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ປະລິມານ 0.8 ກິໂລກຼາມ/ຄົນ/ວັນ ຄິດເປັນປະລິມານການຂ ັ້ເຫຍືັ້ອລວມ 320 ກິໂລ

ກຼາມ/ວັນ. ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອດັັ່ງກາ່ວປະກອບດ້ວຍ ເສດອາຫານ, ຖົງຢາງປາລສຕິກ, ເສດເຈ້ຍ ເປັນຕົັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, 

ໂຄງການກໍານົດໃຫ້ບ ລິສັດຮັບເໝົາຈັດຫາຖົງຢາງດໍາ ແລະ ຖັງຮອງຮັບຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທ ີ່ມ ຝາປິດມິດຊິດ ກະຈາຍຕາມຈຸດ
ຕ່າງໆພາຍໃນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ແລະ ຈັດກຽມຄົນງານເພືີ່ອເຮັດໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບລວບລວມເອົາຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ກ່ອນ
ຕິດຕ ໍ່ໃຫ້ໜ່ວຍງານທ ີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທາງໜ່ວຍງານລັດໄປກໍາຈັດຂັັ້ນຕ ໍ່ໄປ. 

2) ໄລຍະດໍາເນ ນງານ 

ໄລຍະດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ໃນຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງ
ໂຄງການມ ພຽງເຄືີ່ອງກາໍເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມຈຶີ່ງບ ໍ່ມ ຂອງເສຍໃນສວ່ນຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ລະບົບເສ ມ
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ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-37 

ການຜະລິດເມືີ່ອໂຄງການເປີດດໍາເນ ນການ ຄາດວ່າຈະມ ພະນັກງານ 25 ຄົນ ໂດຍອັດຕາການເກ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອເທົັ່າກບັ 

0.8 ກິໂລກຼາມ/ຄົນ/ວັນ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຄາດວ່າຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຂອງໂຄງການຈະເກ ດຂຶັ້ນປະມານ 20 ກິໂລກຼາມ/ວັນ ແບ່ງເປັນ

ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ 3 ປະເພດຄື: ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທົັ່ວໄປໄດ້ແກ່: ເສດອາຫານ, ເສດເຈ້ຍ ແລະ ປລາສຕິກ ທ ີ່ບ ໍ່ສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້

ປະໂຫຍດໄດ້. ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອເຫຼົັ່ານ ັ້ຈະສົັ່ງໃຫ້ໜ່ວຍງານທ ີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຮັບໄປກໍາຈັດຕ ໍ່ໄປ. ສ່ວນຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທ ີ່ສາມາດນໍາ

ກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ ເຊັັ່ນ: ເຈ້ຍ, ຂວດນ້ໍາ, ແກ້ວ, ໂລຫະ ແລະ ປລາສຕິກ ຈະຖືກແຍກປະເພດ ແລະ ຕິດຕ ໍ່ໃຫ້ຜ ້

ຮັບ ຊືັ້ນໍາກັບໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໃໝ່. ສ່ວນຂ ັ້ເຫຍືັ້ອອັນຕະລາຍ ເຊັັ່ນ ຫຼອດຟລ ອ ເຣດສເຊັນທ໌, ຖ່ານໄຟສາຍ, ແບັດ

ເຕ ຣ ັ້ທ ີ່ເສືີ່ອມສະພາບ, ສາຍໄຟຟ້າ ເຊິີ່ງເປັນຂອງເສຍອັນຕະລາຍທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈາກອຸປະກອນສໍານັກງານ ເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່

ຕ້ອງສົັ່ງໄປກໍາຈັດທັງໝົດ ແຕ່ສາມາດຫຼຼຸດປະລິມານໄດ້ເຊັັ່ນ ເລືອກໃຊ້ຖ່ານໄຟສາຍທ ີ່ສາກໄຟໄດ້ ເປັນຕົັ້ນ. 

3.7.4 ສຽງ ແລະ ການຄວບຄມຸ 
1) ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ 

ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງໂຄງການໄດ້ກໍານົດໃຫ້ບ ລິສັດຮັບເໝົາຫຼ ກລຽ້ງກດິຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດ ສຽງດັງເຊັັ່ນ: ການ

ຕອກເສົາເຂັມ, ການປັບລະດັບພືັ້ນທ ີ່ ເປັນຕົັ້ນ ໃນຊ່ວງເວລາ 7 ໂມງແລງ ຫາ 7 ໂມງເຊົັ້າ. ໃນບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ໃກ້ຄຽງ

ກັບແຫຼ່ງຊຼຸມຊົນ ພ້ອມທັງກໍານົດໃຫ້ຈັດຕຽມອຸປະກອນປ້ອງກັນສຽງສ່ວນບຸກຄົນສໍາລັບຄົນງານທ ີ່ເຮັດວຽກສາໍຜັດ
ກັບສຽງດັງ ໄດ້ແກ່: ເຄືີ່ອງອັດຫ  ໂດຍມ ການກວດເຊັກສະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນດັັ່ງກ່າວຢ່າງສະໝໍໍ່
າສະເໝ  ລວມເຖິງຈັດໃຫ້ມ ການບໍາລຸງຮັກສາເຄືີ່ອງຈັກອຸປະກອນກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ຕາມໄລຍະເວລາທ ີ່ກໍານົດໄວ້ (ຕາມຄ ່
ມືແນະນໍາຂອງເຄືີ່ອງຈັກຕ່າງໆ). 

2) ໄລຍະດໍາເນ ນງານ 
ເນືີ່ອງຈາກຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງໂຄງການເປັນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໂດຍໃຊ້ພະລັງງານຈາກລົມ. ດັັ່ງນັັ້ນ

, ແຫຼ່ງກໍາເນ ດທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດສຽງດັງໃນຊ່ວງດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ ຄື ເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມ 

(Wind Turbine Generator) ຈໍານວນ 148 ຕົັ້ນ ໂດຍລະດັບສຽງທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈາກເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງ

ຫັນລົມຈະຂຶັ້ນຢ ່ກັບຄວາມໄວຂອງລົມ ເຊິີ່ງໄດ້ມ ການກວດວັດລະດັບສຽງທ ີ່ເກ ດຈາກເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງ

ຫັນລົມ ໂດຍສະຖາບັນວິນແທັດສ໌ (Wind Test Institute) ຕາມມາດຕະຖານ ICE-61400-11: Acoustic 

Noise Measurement Techniques ສະແດງດັັ່ງຕາຕະລາງ 3-11. 

ຕາຕະລາງ 3-11: ລະດັບສຽງຈາກເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມຕາມຄວາມໄວລົມ 
ຄວາມໄວລມົ  
(ແມັດ/ວນິາທ ) 

ລະດບັສຽງ (ເດຊ ເບວເອ) ເຄືີ່ອງກງັຫນັ
ລມົ 4 MW 

ລະດບັສຽງ (ເດຊ ເບວເອ) ເຄືີ່ອງກງັ
ຫນັລມົ 4.5 MW 

6 m/s 105.28 dBA 102.2 dBA 

6.5 m/s 107.2 dBA 103.9 dBA 

7 m/s 108.63 dBA 105.5 dBA 

7.5 m/s 110.13 dBA 107.0 dBA 
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ຄວາມໄວລມົ  
(ແມັດ/ວນິາທ ) 

ລະດບັສຽງ (ເດຊ ເບວເອ) ເຄືີ່ອງກງັຫນັ
ລມົ 4 MW 

ລະດບັສຽງ (ເດຊ ເບວເອ) ເຄືີ່ອງກງັ
ຫນັລມົ 4.5 MW 

8 m/s 111.2 dBA 108.1 dBA 

8.5 m/s 111.2 dBA 108.7 dBA 

9.0m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

9.5 m10/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

10 m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

10.5 m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

11 m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

11.5 m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

12-Cut out m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: IEAD 

3.8 ການນາໍໃຊແ້ຮງງານ 
1) ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ 

ການກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານພ້ອມທັງຕິດຕັັ້ງເຄືີ່ອງຈັກ ຕະຫຼອດຈົນຮອດການທົດລອງເດ ນລະບົບ ຈະໃຊ້ໄລຍະເວລາ

ປະມານ 3 ປີ ໂດຍມ ຈໍານວນຄົນງານສ ງສຸດປະມານ 400 ຄົນ (ສະເພາະບາງຊ່ວງເວລາເທົັ່ານັັ້ນ) ເຊິີ່ງຄົນງານທງັ   

ໝົດຈະພັກອາໄສຢ ່ພາຍໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ຈະໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ແຮງງານພາຍໃນທ້ອງຖ ີ່ນ. 

ຕາຕະລາງ 3-12: ຈໍານວນແຮງງານທ ີ່ຕ້ອງການໃນແຕ່ລະໜ້າວຽກ 
ກິດຈະກໍາ ໄລຍະເວລາທ ີ່ໃຊ້ກ ໍ່ສ້າງ(ເດືອນ) ແຮງງານທ ີ່ຕ້ອງການ (ຄົນ) 

1. ກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງ 30 200 
2. ກະກຽມການກ ໍ່ສ້າງ 3 20 
3. ວຽກຮາກຖານເສົາກັງຫັນລົມ 16 250 

4. ຂົນສົັ່ງວັດສະດຸອຸປະກອນ ກັງຫັນລົມ 8 150 

5. ປະກອບຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມ 14 150 

6 ຄວບຄຸມການທົດລອງໃຊ້ງານລະບົບ 9 30 

7 ຄຸ້ມຄອງການກ ໍ່ສ້າງ  30 30 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: IEAD 

2) ໄລຍະດໍາເນ ນງານ 
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ຊ່ວງດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າຈາພະລັງງານລົມ ໃນຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງໂຄງການ
ມ ພຽງເຄືີ່ອງກາໍເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ ເຊິີ່ງຊ່ວງດໍາເນ ນງານມ ພະນັກງານຈໍານວນ 25 ຄົນ 
ເຊິີ່ງເຮັດໜ້າທ ີ່ໃນການກວດສອບຂ ໍ້ມ ນລະບົບການເຮັດວຽກຕ່າງໆ ຂອງກັງຫັນລົມຜະລິດໄຟຟ້າ. ສ້ອມແປງ ແລະ 
ບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນຕ່າງໆ ໃຫ້ຢ ່ໃນສະພາບພືັ້ນທ ີ່ພ້ອມໃຊ້ງານ ລວມທັງປະສານງານກັບຊຼຸມຊົນ 

3.9 ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
1) ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທົັ່ວໄປ 

ໂຄງການໄດ້ນໍາລະບົບການຈັດການສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພມາໃຊ້ໃນການກວດສອບ ແລະ ການຄວບຄຸມ
ຄວາມສ ນເສຍ ໂດຍມ ລາຍລະອຽດດັັ່ງນ ັ້: 

(1) ຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທ ີ່ປະຕິບັດງານ 

• ກໍານົດຂອບເຂດພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງທ ີ່ຊັດເຈນ ພ້ອມມ ປ້າຍສະແດງຂອບເຂດ, ປ້າຍເຕືອນອັນຕະລາຍ ແລະ ຂ ໍ້

ຫ້າມຕ່າງໆ ພ້ອມກໍາກບັດ ແລ ໃຫ້ມ ການປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັັ່ງຄັດຕະຫຼອດຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງ 
• ຕິດປ້າຍສັນຍະລັກ ແລະ ປ້າຍເຕືອນໃນບ ລິເວນທ ີ່ອາດຈະເກ ດອັນຕະລາຍເຊັັ່ນ “ກໍາລັງປ່ຽນເຄືີ່ອງຈັກ” 

“ອັນຕະລາຍ” “ຫ້າມເປີດສະວິກສ໌” ເປັນຕົັ້ນໂດຍທ ີ່ຂະໜາດຂອງປ້າຍເຕືີ່ອນນ ັ້ຕ້ອງມ ຂະໜາດທ ີ່ໄດ້
ມາດຕະຖານ ແລະ ຕິດຕັັ້ງໃນບ ລິເວນທ ີ່ສາມາດແນມເຫັນໄດ ້

• ຈັດຫາລະບົບລະງັບອັກຄ ໄພທ ີ່ພຽງພ  ແລະ ມ ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຈັດໃຫ້ມ ແຜນການກວດສອບເພືີ່ອໃຫ້
ມ ຄວາມພ້ອມໃນການໃຊ້ງານ 

• ຈັດມ ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ຄວາມປອດໄພ (Safety Officer) ເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບຄວາມປອດໄພ

ຕ່າງໆ ໃນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງລວມທັງກວດສອບດ ແລໃຫ້ພະນັກງານ ຫຼື ຄົນງານກ ໍ່ສ້າງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກດົ

ລະບຽບຂ ໍ້ບັງຄັບດ້ານຄວາມປອດໄພ (Safety Inspection). 

• ກໍານົດໃຫ້ບ ລິສັດຮັບເໝົາຕ້ອງຈົດບັນທຶກລະອຽດການເກ ດອຸບັດຕິເຫດໃນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ ໂດຍຕ້ອງໃຫ້ລາຍ
ລະອຽດພ້ອມເອກະສານຫຼັກຖານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຫາກເກ ດການບາດເຈັບສາຫັດ ຫຼື ເສຍຊ ວິດຕ້ອງ
ແຈ້ງແກ່ໂຄງການທັນທ . 

 

(2) ຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ 

• ລະບຸໃນສັນຍາຈັດຈ້າງໃຫ້ບ ລສິັດຜ ້ຮັບເໝົາກໍານົດລາຍລະອຽດອຸປະກອນ, ຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ທ ີ່ບ ລິສັດຜ ້

ຮັບເໝົາຕ້ອງດໍາເນ ນການ ເພືີ່ອໃຫ້ເກ ດຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນ ນງານກ ໍ່ສ້າງໃຫ້ຊັດເຈນ 

• ຕິດປ້າຍເຕືອນໃຫ້ພະນັກງານ, ລ ກຈ້າງ ແລະ ຜ ້ຮັບເໝົາໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນອັນຕະລາຍສ່ວນບຸກຄົນ 

(Personal Protection Equipment; PPE) ໃນການເຮັດວຽກ 

• ກໍາກັບດ ແລໃຫ້ຄົນງານມ ການສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນອັນຕະລາຍສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ເໝາະສົມຕາມ

ລັກສະນະວຽກຢ່າງເຄັັ່ງຄັດ ເຊັັ່ນ ເຄືີ່ອງອັດຫ  (Ear Muff) ແນວອຸດຫ  (Ear Plug), ໝວກນິລະໄພ, 

ເກ ບນິລະໄພ, ຖົງມື, ໜ້າກາກກອງແສງເຊືີ່ອມໂລຫະ ເປັນຕົັ້ນ 
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• ກໍານົດໃຫ້ມ ການອົບຮົມດ້ານຄວາມປອດໄພສໍາລັບຄົນງານກ ໍ່ສ້າງ ເພືີ່ອໃຫ້ເກ ດຄວາມປອດໄພໃນການ
ປະຕິບັດງານຊ່ວງກ ໍ່ສ້າງ ໂດຍໂຄງການຈະເປັນຜ ້ກໍານົດຫົວຂ ໍ້ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງການເຝິກອົບຮົມ 

• ການຈັດການຮັກສາພະຍາບານ ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານເບືັ້ອງຕົັ້ນ ເຊັັ່ນ: ຈັດກຽມອຸປະກອນ
ປະຖົມພະຍາບານ ຈັດໃຫ້ມ ລົດສໍາຮອງ ສໍາລັບຜ ້ບາດເຈັບໄປຫາໂຮງໝໍທ ີ່ໃຫ້ຄຽງ. 

 

(3) ຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບເຄືີ່ອງມື ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກ 

• ຈັດໃຫ້ມ ການອົບຮົມພະນັກງານກ່ຽວກັບວິທ ການໃຊ້ເຄືີ່ອງມື, ເຄືີ່ອງຈັກຕ່າງໆ ໃຫ້ຖືກຕອ້ງຕາມວັດຖຼຸ

ປະສົງຂອງເຄືີ່ອງມື, ເຄືີ່ອງຈັກແຕ່ລະຊະນິດ ເຊິີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກ ດປະສິດທິພາບທ ີ່ດ ໃນການເຮັດວຽກ ແລະ 

ເກ ດຄວາມປອດໄພຕ ໍ່ຜ ້ປະຕິບັດງານ ຫຼື ຄົນງານກ ໍ່ສ້າງ 

• ກ່ອນການໃຊ້ເຄືີ່ອງມືເຄືີ່ອງຈັກ ແລະ ຫຼັງການໃຊ້ທຸກຄັັ້ງຈະຕ້ອງມ ການກວດສອບ, ສ້ອມແຊມ, ແກ້ໄຂ 

ເພືີ່ອການໃຊ້ງານເປັນໄປຢ່າງປ ກກະຕິ. 

 

(4) ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ 

ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ຄວາມປອດໄພເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ ໃນການກ ໍ່ສ້າງ ລວມທັງກວດ
ສອບດ ແລການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂ ໍ້ບັງຄັບດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ເມືີ່ອພົບເຫັນເຫດການຜິດປ ກກະຕິຕ້ອງ
ລາຍງານ ແລະ ສະເໜ ແນວທາງແກ້ໄຂໃຫ້ຜ ້ຄວບຄຸມການກ ໍ່ສາ້ງຮັບຊາບ. 

2) ການປ້ອງກນັອກັຄ ໄພ 

ໂຄງການໄດ້ມ ການຕິດຕັັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄດ້ແກ່: ເຄືີ່ອງດັບເພິງເຄມ ຊະນິດບັັ້ງຈັບ (Portable Fire 

Extinguishers) ຈະຕິດຕັັ້ງຕາມຈຸດຕ່າງໆໃນບ ລິເວນທ ີ່ເໝາະສົມໄດ້ແກ່ ອາຄານຫ້ອງຄວບຄຸມ ແລະ ສະຖານ 

ຍ່ອຍ ໂດຍຊະນິດ, ປະເພດ ແລະ ຂະໜາດທ ີ່ຕິດຕັັ້ງຈະເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ NFPA ພ້ອມທັງມ ມາດຕະການ

ກວດສອບເຄືີ່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ໃຫ້ຢ ່ໃນສະພາບດ  ແລະ ພ້ອມໃຊ້ງານໃນທຸກໆ ສາມເດືອນ. 

3) ແຜນຮບັມເືຫດການສກຸເສ ນ 

ໂຄງການຈັດໃຫ້ມ ແຜນປະຕິບັດການຮັບມືເຫດສຸກເສ ນ ເພືີ່ອເປັນການຄວບຄຸມ ແລະ ລະງັບເຫດສຸກເສ ນທ ີ່ອາດຈະ
ເກ ດຂຶັ້ນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຄວາມເສຍຫາຍທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນ ຢ່າງມ ປະສິດທິພາບໃຫ້
ຫຼາຍທ ີ່ສຸດ. ໂດຍໄດ້ມ ການຈັດແຍກປະເພດຂອງເຫດການສຸກເສ ນຕ່າງໆທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນ ເພືີ່ອສ້າງແຜນໃນການ
ຮັບມືເຫດສຸກເສ ນ ແລະ ລະງັບເຫດການໄດ້ທັນການໂດຍທ ມລະງັບເຫດສຸກເສ ນຂອງໂຄງການ. ທັງນ ັ້ໃນກ ລະນ ທ ີ່
ເຫດການສຸກເສ ນຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶັ້ນ ຫຼື ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ພະນັກງານ ຫຼື ພືັ້ນທ ີ່ຂ້າງຄຽງ ບ ໍ່ສາມາດຄວບຄຸມລະງັບເຫດ
ໄດ້ ດ້ວຍທ ມລະງັບເຫດສຸກເສ ນຂອງໂຄງການ ຈໍາເປັນຕ້ອງຮ້ອງຂ ຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອຈາກໜ່ວຍງານພາຍນອກ. ໂດຍ
ແຜນການຮັບມືເຫດການສຸກເສ ນແມ່ນມ ດັັ່ງນ ັ້: 

(1) ແຜນການຮັບມືອຸບັດຕິເຫດການຈາລະຈອນສຸກເສ ນ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-41 

ການຮັບມືອຸບັດຕິເຫດການຈາລະຈອນສຸກເສ ນ ໄດ້ມ ການຈັດຕັັ້ງໜ່ວຍງານຮບັມືເຫດການສຸກເສ ນ ໂດຍມອບ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໜ້າທ ີ່ກ ລະນ ເກ ດເຫດ. ສໍາລັບອຸບັດເຫດການຈາລະຈອນ ແມ່ນຈະໄດ້ແບ່ງລະດັບຄວາມ
ຮ້າຍແຮງຂອງເຫດການ ເພືີ່ອຮບັມືເຫດການທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນໄດ້ຢ່າງທັນການເຊັັ່ນ: ກ ລະນ ເກ ດອຸບັດເຫດການຈາລະຈອນ

ທົັ່ວໄປ, ກ ລະນ ເກ ດອຸບັດຕິເຫດຄັັ້ງໃຫຍ່ (ຢ່າງໜ້ອຍໜຶີ່ງຄົນສາມາດສົັ່ງສັນຍານຂ ຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອ) ແລະ ກ ລະນ 

ເກ ດອຸບັດຕິເຫດຄັັ້ງໃຫຍ່ (ຄົນເຈັບທັງໝົດຢ ່ໃນອາການໂຄມ່າ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດສົັ່ງສັນຍານຂ ຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອໄດ້), 

ໂດຍມ ແຜນໃນການຮັບມືດັັ່ງນ ັ້:  

- ພາຍຫຼັງເກ ດອຸບັດຕິເຫດ ຕ້ອງຢຸດພາຫະນະທັນທ  ພ້ອມເປີດໄຟເຕືອນ ຫຼື ຕັັ້ງປ້າຍເຕືອນຢ ່ບ່ອນເກ ດ

ເຫດ ພ້ອມກັບກວດສອບເບ ີ່ງຜ ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ; ບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງທ ີ່ຍັງມ ສະຕິຢ  ່

ຕ້ອງໂທແຈ້ງເຫດສຸກເສ ນຫາຫວົໜ້າໜວ່ຍງານ ຫຼື ຜ ້ຈັດການໂຄງການ ຫຼື ບຸກຄົນທ ີ່ຕອ້ງຕິດຕ ໍ່ໃນ

ກ ລະນ ສຸກເສ ນ;  

- ໃນກ ລະນ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານລ ຖ້າເກ ນ 20-40 ນາທ  ທ ີ່ສະຖານທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ ຫຼື ພະນັກງານບ ໍ່ກັບເຖິງທ ີ່ພັກ
ຕາມເວລາເລ ກວຽກປ ກກະຕິ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຕິດຕ ໍ່ຫາພະນັກງານໃນໂຄງການໄດ້ ໃຫ້ໂທຫາເຈົັ້າຂອງ

ໂຄງການເພືີ່ອລາຍງານສະພາບ ແລະ ດໍາເນ ນການສໍາຫຼວດສະຖານທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ; 

- ເມືີ່ອເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ໂຄງການພົບເຫນັກ ລະນ ອຸບັດຕິເຫດສຸກເສ ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຕິດຕ ໍ່ຈາກພະນັກງານກ່ຽວ
ກັບເຫດສຸກເສ ນ ຕ້ອງຕິດຕ ໍ່ຫາເບ ສຸກເສ ນ ຫຼື ໜ່ວຍກ ້ໄພທນັທ  ເພືີ່ອລະບຸສະຖານທ ີ່ເກ ດອຸບັດຕິເຫດຕ ໍ່

ກັບໜ່ວຍງານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັັ່ນ ໜ່ວຍກ ້ໄພ, ແພດ ແລະ ຕໍາຫຼວດຈາລະຈອນ; 

- ຜ ້ທ ີ່ຍັງຮ ້ສຶກຕົວ ຫຼື ຍງັມ ສະຕິຕ້ອງກວດສອບຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຖ້າຈາໍເປັນຕອ້ງໃຫ້ການ

ປະຖົມພະຍາບານເບືັ້ອງຕົັ້ນໃນການຫ້າມເລືອດ ຫຼື CPR ຈົນກວ່າໜ່ວຍກ ້ໄພ ຫຼື ແພດຈະມາເຖິງ

ສະຖານທ ີ່ເກ ດເຫດ; 

- ກ ລະນ ເກ ດອຸບັດເຫດສຸກເສ ນຄັັ້ງໃຫຍ່ ໜວ່ຍງານໂຄງການຕ້ອງຈັດຕັັ້ງທ ມຮັບມືເຫດສກຸເສ ນທັນທ  

ໂດຍຕ້ອງມ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶີ່ງຄົນສາມາດໄປເຖິງສະຖານທ ີ່ເກ ດເຫດໄດ້; 

- ຫົວໜ້າຫນ່ວຍງານ ຫຼື ຜ ້ຈັດການໂຄງການຕ້ອງລາຍງານອຸບັດຕິເຫດໃຫ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ເຈົັ້າໜ້
າທ ີ່ຄວາມປອດໄພຮັບຊາບກ່ຽວກັບ ລາຍລະອຽດຂອງອຸບັດຕິເຫດດັັ່ງກ່າວ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ພາຍໃນພືັ້ນ

ທ ີ່ໂຄງການຕ້ອງຮັບຜິດຊອບປະສານຊ່ວຍເຫຼືອບຸກຄະລາກອນ, ການປະກັນໄພ, ການເພ ີ່ມບຸກຄະລາ

ກອນ, ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ຕ້ອງມ ການກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ກວດສອບທຸກຄັັ້ງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນພາຫະນະທຸກຄັນຕ້ອງມ  ກ໋ອງ

ຢາປະຖົມພະຍາບານ, ປ້າຍເຕອືນ ຫຼື ຢຸດ, ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຝຶກທັກສະໃນການຊ່ວຍເຫຼືອກ ລະນ ສຸກເສ ນ 

ເພືີ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອືີ່ນໄດ້ ພ້ອມຈັດຝຶກການປະຖົມພະຍາຍານເບືັ້ອງຕົັ້ນ ຫຼື CPR ແລະ 

ການຫ້າມເລືອດ ແລະ ຕ້ອງເຮດັບັດໃຫ້ພັກນັກງານເພືີ່ອຄວາມປອດໄພ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຊືີ່, ເບ ຕິດຕ ໍ່, ເບ ຕິດຕ ໍ່ສຸກເສ ນ

, ທ ີ່ຢ ່, ກຸຸ໊ບເລືອດ ແລະ ຕ້ອງຕິດຕົວຕະຫຼອດເພືີ່ອຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕ ໍ່ສຸກເສ ນ ແລະ ການໃຊ້ເລືອດຕ່າງໆ. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-42 

(2) ແຜນຮັບມືການຮັກສາສຸກເສ ນອຸບັດຕິເຫດຈາກການຕົກຈາກບ່ອນສ ງ ແລະ ຖືກວັດຖຼຸຕົກຫຼົັ່ນໃສ່ 
ການຮັບມືເພືີ່ອຮັກສາອຸບັດຕິເຫດໃນຊ່ວງກ ໍ່ສ້າງເຊັັ່ນ: ການຕກົຈາກບ່ອນສ ງ ແລະ ຖືກກະທົບຈາກວັດຖຼຸໃດໜຶີ່ງຕົກ
ຫຼົັ່ນໃສ ່ ແມ່ນຢ ພ່າຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານຮັບມືເຫດສຸກເສ ນທ ີ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງຂຶັ້ນ ໂດຍເຫດການ
ດັັ່ງກ່າວອາດເກ ດຂຶັ້ນເມືີ່ອວັດສະດຸບ ໍ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານ ແລະ ປະໝາດໃນການເຮັດວຽກ ເຊິີ່ງອາດສົັ່ງຜົນເຮັດໃຫ້
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໜັກ ຫຼື ເຖິງແກ່ຊ ວິດໄດ້. ໂດຍໃນການຮັບມືເຫດສຸກເສ ນແມ່ນມ ດັັ່ງນ ັ້: 

ກ ລະນ ຕົກຈາກບ່ອນສ ງ: 

- ເມືີ່ອເກ ດອຸບັດຕິເຫດຕົກຈາກບ່ອນສ ງ ເພືີ່ອນຮ່ວມງານຕ້ອງກວດສອບຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບທັນທ ; 

- ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບບາດເຈບັເຫຼັກນອ້ຍ ຕ້ອງເຄືີ່ອນຍ້າຍຜ ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໄປພືັ້ນທ ີ່ປອດໄພທັນທ , ນໍາຜ ້ໄດ້

ຮັບບາດເຈັບເຂົັ້າກວດ ແລະ ຮັກສາ ຫຼື ໂທຫາເບ ກ ້ໄພສຸກເສ ນ ພ້ອມລາຍງານໃຫ້ຫົວໜາ້ໜ່ວຍງານ ຫຼ ື

ຜ ້ຈັດການໂຄງການ; 

- ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບບາດເຈບັສາຫັດ (ເຊັັ່ນ: ກະດ ກຫັກ) ເພືີ່ອຮ່ວມງານຕ້ອງເຂົັ້າມາໃຫ້ການຊວ່ຍເຫຼືອ ແລະ 

ໂທຫາ  ໜ່ວຍກ ້ໄພທັນທ  ພ້ອມທັງຊ່ວຍເຫຼືອເຈົັ້າໜາ້ທ ີ່ໃນການກ ້ໄພ, ຫຼັງຈາກນັັ້ນໃຫ້ລາຍງານຜ ້

ຈັດການໂຄງການ ແລະ ຜ ້ຈັດການໂຄງການຕ້ອງລາຍງານເຈົັ້າຂອງໂຄງການ; 

- ຖ້າຫາກບ ໍ່ມ ສັນຍານຊ ບພະຈອນ ແມ່ນໃຫ້ປ້ອງກັນເຂດເກ ດເຫດໄວ້ ແລະ ໂທຫາໜ່ວຍກ ໄ້ພຢ່າງຮ ບ

ດ່ວນ, ລາຍງານເຫດການໃຫຜ້ ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ຜ ້ຈັດການໂຄງການຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ເຈົັ້າຂອງ

ໂຄງການ ພ້ອມທັງຮ່ວມມືກັບເຈົັ້າຂອງໂຄງການໃນການຕິດຕາມເຫດການດັັ່ງກ່າວ. 

ກ ລະນ ອຸບັດຕິເຫດໄດຮ້ັບກະທົບຈາກວັດຖຼຸ: 

- ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບອຸບັດຕິເຫດຖືກວັດຖຼຸກະທົບ ເພືີ່ອນຮ່ວມງານຕ້ອງປະຖົມພະຍາບານພັນແຜ ແລະ ຫ້າມ

ເລືອດ; 

- ຕິດຕ ໍ່ຫາຕ ໍ່ຫາໜ່ວຍກ ້ໄພ ແລະ ໃຫ້ຮ ້ເຖິງເວລາຈະມາເຖິງ, ຖ້າໃຊ້ເວລາດົນເກ ນໄປໃຫ້ນໍາຜ ້ໄດ້ຮັບ

ບາດເຈັບໄປໂຮງໝໍທ ີ່ໃກ້ຄຽງທ ີ່ສຸດ; 

- ຖ້າມ ຄົນຖືກວັດຖຼຸກະທົບຢ ່ເທິງກັງຫັນ ໃຫ້ຮ ບໃຊ້ອຸປະກອນກ ້ໄພ ແລະ ເຄືີ່ອນຜ ້ເຈັບຈາກບ່ອນສ ງລົງພືັ້ນ 
ຈາກນັັ້ນໃຫ້ໃຊ້ມາດຕະການປະຖົມພະຍາບານເບືັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ຖ້າຜ ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອາການສາຫັດ ຫຼ ື
ເສຍຊ ວິດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຕົກຈາກບ່ອນສ ງຕາມຂ້າງເຖິງ. 

ສະນັັ້ນ, ເພືີ່ອປ້ອງກັນເຫດສຸກເສ ນດັັ່ງກ່າວ ຕ້ອງກຽມພ້ອມສະເໝ  ແລະ ດໍາເນ ນການກວດສອບອຸປະກອນຕ່າງໆ 

ເປັນຕົັ້ນແມ່ນອຸປະກອນປ້ອງກັນການຕົກຈາກບ່ອນສ ງ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງຜ ້ທ ີ່ຈະເຮັດວຽກໃນບ່ອນສ ງ, ກວດ

ສອບຄຸນນະພາບວັດສະດຸທ ີ່ນໍາໃຊ້, ໃຫ້ພະນັກງງານເຮັດວຽກໂດຍຫຼ ກລ້ຽງຈາກບ່ອນທ ີ່ມ ຄນົກ ໍ່ສ້າງຢ ່ເທິງ ແລະ ທຸກ

ຄົນຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພເຊັັ່ນ: ໝວກກັນກະທົບ ແລະ ຖ້າເກ ດເຫດສຸກເສ ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ
ແຜນຮັບມືທັນທ . 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-43 

(3) ແຜນການຮັບມືກ ລະນ ສຸກເສ ນເກ ດລົມພາຍ ຸ
ເພືີ່ອຮັບມືກ ລະນ ສຸກເສ ນເມືີ່ອເກ ດມ ລົມພາຍຸ ໃນບ ລິເວນການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ ທາງໂຄງການໄດ້ມ 
ການຈັດຕັັ້ງໜ່ວຍງານ ຫຼື ພາກສ່ວນໃນການຮັບມື ຫຼື ປ້ອງກັນ ເຫດສຸກເສ ນດັັ່ງກ່າວ ໂດຍແຜນໃນການຈັດການ 
ແລະ ປ້ອງກັນກ ລະນ ສຸກເສ ນເກ ດພາຍຸມ ດັັ່ງນ ັ້: 

- ກວດສອບລະບົບຂອງກັງຫັນລົມເຊັັ່ນ: ກວດສອບອາໄຫຼ່ລຸ໊ອກກັງຫັນ, ຫົວລຸ໊ອກຈັບກັງຫນັລົມ, ສາຍ

ໄຟຟ້າໃຕ້ດິນກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ກວດເບິີ່ງປະຕ  ແລະ ປ່ອງຍ້ຽມຕ່າງຂອງເສົາກງັຫັນຖືກປິດແໜ້ນ; 

- ສ້າງມາດຕະການປ້ອງກັນພາຍສຸໍາລັບອຸປະກອນໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ໂດຍໃຊ້ມາດຕະການເສ ມເປັນຫຼັກ; 

- ອາຄານຕ່າງຂອງໂຄງການຈະຕ້ອງປິດຢ່າງແໜ້ນໜາ ເປັນຕົັ້ນ ປິດປະຕ  ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ ໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ 
ປ້ອງຢ້ຽມຕ້ອງປິດ ຫຼື ຕິດສະກ໋ອດເທັບ. ໃນຊ່ວງເກ ດພາຍຸທກຸຄົນຕ້ອງຢ ່ໃນທ ີ່ພັກອາໄສຖາວອນ ຫ້າມ

ຢ ່ຫ້ອງ ຫຼື ທ ີ່ພັກອາໄສຊົັ່ວຄາວ ເພືີ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກພາຍຸ;  

- ຈັດເກັບອາຫານ ແລະ ນໍ້າສະອາດໃຫ້ພຽງພ , ຖ້າຕ້ອງການອອກໄປນອກ ຫ້າມຖືຄັນຮົັ່ມເພືີ່ອປ້ອງກນັ

ຟ້າຜ່າ; 

- ຕ້ອງມ ການສືີ່ສານກັບທຸກຄົນທ ີ່ຍັງບ ໍ່ຖືກປິດກັັ້ນ ແລະ ພາຫະນະທຸກຄັນໃນຊ່ວງ 24 ຊົັ່ວໂມງກ່ອນເກ ດ
ພາຍຸ ຈະຕ້ອງຈອດໄວ້ໃນຂອບເຂດທ ີ່ປອດໄພ ພ້ອມທັງມ ນໍ້າມັນພຽງພ ໃຊ້ໃນກ ລະນ ສຸກເສ ນ ແລະ ຫ້າມ
ຍານພາຫະນະເຄືີ່ອນຍ້າຍໃນຊວ່ງກ ພາຍຸແຮງ ລວມເຖິງຫ້າມຂຶັ້ນຍົນໃນຊ່ວງ 24 ຊົັ່ວໂມງກ່ອນເກ ດ

ລົມພາຍຸຢ່າງເດັດຂາດ; 

- ກ່ອນເກ ດພາຍຸ ຕ້ອງກວດສອບ ແລະ ເອົາໃຈໃສຄວາມປອດໄພຂອງໄຟຟ້າ ແລະ ປິດອຸປະກອນສໍາ

ຄັນເຊັັ່ນ: ຄອມພິວເຕ ັ້ ແລະ ເຄືີ່ອງປັບອາກາດ; 

- ຖ້າລະດັບລົມພາຍຸເກ ນລະດັບ 10 (ໃກ້ສ ນກາງໂດຍມ ຄວາມໄວລົມຫຼາຍກວາ່ 32,7 ແມດັ/ວິນາທ ), 

24 ຊົັ່ວໂມງ ກ່ອນເກ ດການຖະຫຼົັ່ມໃຫ້ຮ ບເຄືີ່ອນຍ້າຍບຸກຄະລາກອນ, ຂອງມ ຄ່າ, ເອກະສານສໍາຄັນ 

ແລະ ເງ ນ ໄປສ ່ສະຖານທ ີ່ປອດໄພເຊັັ່ນ: ສະຖານ ຍ່ອຍທ ີ່ຄວບຄຸມໄດ້. 

ສໍາລັບຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆ ໂຄງການຕອ້ງມ ການປະສານງານຮ່ວມມືກັບພືັ້ນທ ີ່ຕັັ້ງໂຄງການ ແລະ ສໍານັກງານໂຄງການ ໂດຍຂ ໍ້
ມ ນການເຕືອນລ່ວງໜ້າຂອງລມົພາຍຸ ຕ້ອງລາຍງານຕາມກົມອຸຕຸນິຍົມໃນພືັ້ນທ ີ່ ເພືີ່ອເບິີ່ງລາຍລະອຽດຄວາມ
ອັນຕະລາຍຈາກລົມພາຍຸ ແລະ ນໍາໃຊ້ແຜນມາດຕະການຮັບມື ແລະ ການຄວບຄຸມທ ີ່ເໝາະສົມ. 

(4) ແຜນການຮັບມື ຫຼື ປ້ອງກັນພາຍຸຝ ນ ແລະ ອຸທົກກະໄພນໍ້າຖ້ວມ 

ເພືີ່ອຮັບມືກັບການເກ ດພາຍຸຝ ນໃນຂອບເຂດໂຄງການ ແລະ ປ້ອງກັນອຸທົກກະໄພນໍ້າຖ້ວມໃນເຂດກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 
ເຈົັ້າຂອງໂຄງການໄດ້ສ້າງໜວ່ຍງານ ຫຼື ພາກສ່ວນຮັບມືໄພສກຸເສ ນ ເພືີ່ອວາງແຜນການຮັບມື ແລະ ປ້ອງກັນເຫດສຸກ
ເສ ນທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ັ້ນ ຫຼື ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນ. ໂດຍແຜນການຮັບມືຶເຫດສຸກເສ ນກ່ຽວກັບພາຍຸຝ ນ ຫຼື ຝ ນຕົກໜັກ ແລະ ນໍ້າ
ຖ້ວມແມ່ນຈະແບ່ງອອກຕາມສະຖານະການຂອງໄພພິບັດທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນດັັ່ງນ ັ້: 

ກ ລະນ ເກ ດພາຍຸຝ ນຕົກໃນຂອບເຂດໂຄງການ: 
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- ທັນທ ທ ີ່ໄດ້ຮັບຄໍາເຕືອນກ່ຽວກບັພາຍຸຝ ນຕົກ ຫຼື ມືັ້ທ ີ່ອາກາດແປປວນມ ເມກປ ກຄມຸຫຼາຍຢ່າງ

ກະທັນຫັນ ຕ້ອງປິດແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າທ ີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຢຸດການເຮັດວຽກຕ່າງໆໃນສະຖານທ ີ່ເຮັດວຽກ 

ແລະ ຍົກຍ້າຍບຸກຄະລາກອນໄປຫາສະຖານທ ີ່ໜາແໜ້ນ ແລະ ປອດໄພ; 

- ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈເພ ີ່ມຕືີ່ມກ່ຽວກັບຂ ໍ້ມ ນອຸຕຸນິຍົມໃນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຖ້າຫາກພາຍຸຝ ນຕົກຍັງຄົງດໍາເນ ນ
ຢ ່ ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນອອກຈາກແຄ້ມພັກວຽກຊົັ່ວຄາວ ແລະ ຍ້າຍໄປຫ້ອງການໂຄງການ ຫຼື ສະຖານ ສະ

ໜັບສະໜ ນ ຫຼື ສະຖານທ ີ່ປອດໄພອືີ່ນໆ; 

- ເຝ ົ້າເບິີ່ງສະຖານະການຂ ໍ້ມ ນອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແລະ ເລ ີ່ມນໍາໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ, ດິນ

ເຈືີ່ອນ, ດິນຖະຫຼົັ່ມ ແລະ ໄພພິບັດອືີ່ນໆ ທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນ. 

ກ ລະນ ເຂດກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການຖືກນໍ້າຖ້ວມ: 

- ເຄືີ່ອນຍ້າຍຂຶັ້ນໄປດ້ານເທິງຂອງອາຄານ ຫຼື ບ່ອນສ ງ ເພືີ່ອຫຼ ກລ່ຽງຄວາມສຽ່ງດ້ານຄວາມປອດໄພ ພ້ອມ

ທັງກະກຽມອາຫານ, ນໍ້າດືີ່ມ ແລະ ເຄືີ່ອງໃຊ້ຈໍາເປັນໃຫ້ພຽງພ ; 

- ລວບລວມອ່າງໄມ້, ອ່າງປາລາສະຕິກ ຫຼື ໂຟມໃຫຍ່ ແລະ ອຸປະກອນອືີ່ນໆທ ີ່ເໝາະສົມແກ່ການລອຍໂຕ 

ແລະ ເຮັດອຸປະກອນຊ່ວຍຊ ວດິທ ີ່ຈໍາເປັນກ ລະນ ຮ ບດ່ວນເຊັັ່ນ: ເມືີ່ອນໍ້າຖ້ວມຂຶັ້ນຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ຕ້ອງກຽມ
ສະຖານທ ເອົາຕົວລອດ ແລະ ໃຊ້ເຄືີ່ອງມືຊ່ວຍຊ ວິດທ ີ່ກຽມໄວ້ ໂດຍສະເພາະເປັນວັດສະດຸລອຍແພເພືີ່ອ

ຈະລົບໜ , ພ້ອມທັງກຽມຢາ ແລະ ເຄືີ່ອງມືສືີ່ສານ; 

- ຫຼັງຈາກອຸທົກກະໄພນໍ້າຖ້ວມ, ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ການປ້ອງກັນການແຜ່

ລະບາດທັງໝົດຈະຕ້ອງຮ ບດໍາເນ ນການ ເພືີ່ອປ້ອງການແຜ່ລະບາດເຊືັ້ອພະຍາດ. ເມືີ່ອເກ ດອຸທົກກະໄພ
ຄວນຈະ: 

a. ຕັັ້ງສະຕິໃຫ້ຮອບຄອບ, ຕັດສິນບັນຫາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ເຄືີ່ອນຍ້າຍໄປເຂດທ ີ່ສ ງກວາ່ທັນທ  ຖ້າຫຼ ກ

ລ້ຽງບ ໍ່ໄດ້ກ ໍ່ຄວນຫາສະຖານທ ີ່ປອດໄພເພືີ່ອຫຼ ກລ້ຽງນໍ້າຖ້ວມ, 

b. ຫ້າມແລ່ນຕາມທາງນໍາ້ ຄວນຫຼ ກລຽ້ງທັນທ , ຖ້າຫາກທ່ານຕິດຢ ່ພ  ແລະ ເກ ດນ້ໍາຖ້ວມຢ່າງໄວ ຕ້ອງ

ຕດິຕ ໍ່ພະແນກທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດທ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. 

(5) ແຜນຮັບມືເຫດສຸກເສ ນແຜນດິນໄຫວ 

ໂຄງການໄດ້ມ ການຈັດຕັັ້ງພາກສ່ວນໜ່ວຍງານຮັບມືໄພສຸກເສ ນ, ໂດຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຜນການຮັບມືໄພສຸກ

ເສ ນ ເມືີ່ອເກ ດເຫດແຜນດິນໄຫວບ ໍ່ວາ່ຈະຢ ່ທ ີ່ພັກ, ຢ ່ໃນຊ່ວງເດ ນທາງ, ຊ່ວງເຮັດວຽກຢ ່ເສົາກັງຫັນລົມ ແລະ ຢ ່

ສະຖານທ ີ່ສາທາລະນະ. ແຜນສຸກເສ ນເພືີ່ອຮັບມ ເຫດການເຫຼົັ່ານ ັ້ມ ດັັ່ງນ ັ້: 

- ເມືີ່ອມ ຄົນຮ ້ສຶກເຖ ງແຜນດິນໄຫວ ຫຼື ໄດ້ຮັບແຈ້ງເຫດສຸກເສ ນແຜນດິນໄຫວ ໃຫ້ຮ ບແຈ້ງຕ ໍ່ເພືີ່ອຮ່ວມ

ງານ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຮ ້, ທຸກຄົນຕ້ອງອອກຈາກອາຄານທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງຖືກວັດຖຼຸຕົກຫຼົັ່ນໃສ່

ເຊັັ່ນ: ຫຼ ກລຽ້ງບ່ອນທ ີ່ມ ເຟີນິເຈ ແຂງ, ເສົາ, ໂຄມໄຟຕ່າງໆ; 
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- ຖ້າມ ຄົນຢ ່ໃນເຮືອນຄົວ ຕ້ອງປິດແກຸ໊ສທັນທ  ເພືີ່ອຫຼ ກລ້ຽງການລະເບ ດ ແລະ ເກ ດໄຟໄໝ້; 

- ຜ ້ທ ີ່ຂັບລົດຢ ່ຫ້າມແບກທັນທ  ຕ້ອງລົດຄວາມໄວຂອງລົດ ແລະ ຢຸດລົດໄວ້ກ່ອນ, ຖ້າທ່ານຄັບລົດຢ ່ທາງ

ດ່ວນ ຫຼື ສະພານລອຍ ຕ້ອງຫຼ ກລຽ້ງໃຫ້ຫາ່ງຈາກເສາົໄຟຕ່າງໆ ແລະ ລົງຈາກລົດ; 

- ຕ້ອງຢຸດການເຮັດວຽກໃນສະຖານທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງໂຄງການທັນທ  ແລະ ເພືີ່ອຫຼ ກລຽ້ງການກະແທກໜັກ ຕ້ອງ
ເຄືຶີ່ອນຍ້າຍບຸກຄະລາກອນໄປບ່ອນທ ີ່ໂລ່ງ ໃນຂະນະເຄືີ່ອນຍ້າຍແມ່ນຫ້າມໃຊ້ລິບ ແລະ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່

ສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນຫົວ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໃສ່ໝວກກັນກະທົບ; 

- ຖ້າທ່ານຢ ່ນອກສະຖານທ ີ່ເຮັດວຽກ ແມ່ນໃຫ້ຫຼ ກລຽ້ງສະຖານທ ີ່ອັນຕະລາຍ ຫຼື ວັດຖຼຸອັນຕະລາຍເຊັັ່ນ: 

ສາຍໄຟຟ້າແຮງສ ງ, ເສາົໄຟ, ປ້າຍໂຄສະນາ, ດອກໄຟເຢືອງທາງ ແລະ ອືີ່ນໆ 

- ຫຼັງຈາກທ ີ່ເຄືີ່ອນຍາ້ຍມາສ ່ສະຖານທ ີ່ປອດໄພ ຕ້ອງນັບຈໍານວນຄົນ ແລະ ຖ້າໃຜໄດ້ຮັບບາດເຈັບແມ່ນ

ໃຫ້ປະຖົມພະຍາບານທັນທ , ຫ້າມບ ໍ່ໃຫບຸ້ກຄົນໃດໜຶີ່ງກບັເຂົັ້າໄປເອົາເຄືີ່ອງ ຫຼື ຊ່ວຍຄົນອືີ່ນ, ຫຼັງຈາກ

ຈັດແຈງຮຽບຮ້ອຍແມ່ນໃຫຫ້ວົໜ້າໜວ່ຍງານ ຫຼື ຜ ້ຈັດການໂຄງການລາຍງານເຈົັ້າຂອງໂຄງການ. 

ເພືີ່ອຮັບມືເຫດການສຸກເສ ນກຽ່ວກັບແຜນດິນໄຫວຕ້ອງມ ການກຽມພ້ອມຢ ່ສະເໝ  ແລະ ມ ການຝຶກຊ້ອມໃຫ້
ພະນັກງານໃນກ ລະນ ສຸກເສ ນ ພ້ອມທັງກວດສອບເບິີ່ງອຸປະກອນໃນການກ ້ໄພໃຫ້ຢ ່ສະພາບດ  ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້

ຕະຫຼອດ, ໂດຍກ່ອນແຜນດິນໄຫວຂະໜາດໃຫຍ່ມັກຈະມ ສຽງຈາກດ້ານລຸ່ມດິນ ຫຼື ມ ແສງຟ້າເຫຼືອມ ເມືີ່ອຮ ້ສຶກມ 

ການສັັ່ນສະເທືີ່ອນຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນໃຫ້ໄວທ ີ່ສຸດ. 

(6) ແຜນຮັບມືສຸກເສ ນສໍາລັບການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ 
ປະກົດການທໍາມະຊາດເຊັັ່ນ: ຟ້າຜ່າ ເປັນເຫດການໜຶີ່ງທ ີ່ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ຜ ້ຄົນໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼ ື
ເຖິງແກ່ຊ ວິດໄດ້ ສະນັັ້ນໂຄງການຈຶີ່ງໄດ້ວາງແຜນຮັບມືເຫດການສຸກເສ ນດັັ່ງກ່າວ ໂດຍໜ່ວຍງານຮັບມືເຫດການສຸກ
ເສ ນຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ໃຫ້ພະນັກງານປະຕິບັດຕາມແຜນຮັບມື ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນການເຮັດວຽກຢ ່

ເທິງກັງຫັນລົມ ຫຼື ພາກພືັ້ນດິນ, ໂດຍແຜນການຮັບມືມ ດັັ່ງນ ັ້: 

ກ ລະນ ເຮັດວຽກຢ ່ໃນກັງຫັນລົມ: 

- ບຸກຄະລາກອນທ ີ່ຢ ່ພາກພືັ້ນດິນ ເມືີ່ອພົບເຫັນປາກົດການ ຫຼື ສະຖານະການຟ້າຜ່າ ໃຫ້ແຈ້ງພະນັກງານທ ີ່
ພວມເຮັດວຽກຢ ່ກັງຫັນລົມທັນທ ຜ່ານອິນເຕ ເນັດ ແລະ ໂທລະສັບ, ຖ້າປາກົດການຟ້າຜ່າຢ ່ຫ່າງໄກຈາກ
ບ່ອນທ ີ່ເຮັດວຽກຢ ່ ຜ ້ເຮັດວຽກຢ ່ກັງຫັນລົມຈາກຕ້ອງລົງຈາກເສົາ ຫຼື ອອກຈາກເສົາກັງຫັນລົມກັບ
ຫ້ອງການເພືີ່ອຫຼ ກລ້ຽງເຫດການດັັ່ງກ່າວ; 

- ຖ້າມ ປະກົດການຟ້າຜ່າຢ ່ບ ລິເວນໃກ້ຄຽງ ຜ ້ທ ີ່ເຮັດວຽກຢ ່ບ່ອນສ ງຄວນຢຸດເຮັດວຽກທັນທ  ແລະ ຫຼົບໜ 
ໄປຫາທ ີ່ພັກບ່ອນເຮັດວຽກ ຈນົກວ່າພາຍຸຈະຫາຍໄປ ແຕ່ຫ້າມສໍາພັດກັບລະບົບໄຟຟ້າໃດໆທັນທ ທ ີ່ພາຍຸ
ຫາຍ. 

ກ ລະນ ເຮັດວຽກຢ ່ພາກພືັ້ນດິນ: 
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- ເມືີ່ອພົບເຫັນປະກົດການຟ້າຜ່າ ທຸກຄົນຕ້ອງຢຸດການເຮັດວຽກທັນທ  ແລະ ເຄືີ່ອນຍ້າຍໄປຫາຫ້ອງການ 
ຫຼື ທ ີ່ພັກໃນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ ຖ້າບ ໍ່ສາມາດຮອດທ ີ່ພັກໄດ້ທັນການໃຫ້ເຂົັ້າລົດ ແລະ ອັດປະຕ ປ່ອງຢ້ຽມໜາແ

ໜ້ນ ຫຼັງຈາກຟ້າຜ່າຄັັ້ງສຸດທ້າຍຕ້ອງຢ ່ທ ີ່ພັກຕ ໍ່ 30 ນາທ ເພືີ່ອຄວາມແນ່ໃຈ; 

- ຖ້າບ ໍ່ມ ຫ້ອງການ ຫຼື ພາຫະນະໃຫ້ຫຼ ກລ້ຽງໃນສະຖານທ ີ່ເຮັດວຽກ ພະນັກງງານຕ້ອງຢ ່ຫ່າງຈາກເຄືີ່ອງມືທ ີ່

ເປັນເຫຼັກ ຫຼື ວັດຖຼຸຊັກນໍາໄຟ, ພ້ອມປິດໂທລະສັບ, ນັັ່ງຍ່ອງຍ ລົງພ້ອມໃຊ້ມືອັດຫ ໄວ້ (ຫ້າມນອນລົງພືັ້ນ

ເດັດຂາດ) ເນືີ່ອງຈາກຮ່າງກາຍທ ີ່ສໍາພັດກັບພືັ້ນຄື ພືັ້ນຕ ນ ເທົັ່ານັັ້ນ ເມືີ່ອຟ້າຜ່າລົງພືັ້ນຮ່າງກາຍທ ີ່ສໍາພັດ
ພືັ້ນໜ້ອຍເທົັ່າໃດ ໂອກາດເກ ດໄຟຟ້າດ ດກ ໍ່ຈະໜ້ອຍລົງເທົັ່ານັັ້ນ ເມືີ່ອປາຍຕ ນ ສໍາພັດພືັ້ນຕ້ອງໃຫ້ສົັ້ນຕ ນ

ສໍາພັດກັນເພືີ່ອໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼເປັນວົງ ແລະ ຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງກັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ;  

- ເມືີ່ອເກ ດຟ້າຜ່າລົງພືັ້ນ ຫຼື ສາຍໄຟຟ້າແຮງສ ງຖືກຟ້າຜ່າ ບ ໍ່ຄວນຢ ່ບ ລິເວນໃກ້ຄຽງ ຕ້ອງໜ ຫ່າງອອກ ແລະ 

ເລືອກບ່ອນແຫ້ງທ ີ່ບ ໍ່ສາມາດຊກັນໍາໄຟຟ້າ, ເມືີ່ອຖືກໄຟຟ້າຊຸ໊ອດ ຕ້ອງເຄືີ່ອນຍ້າຍຜ ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໄປຍັງ

ທ ີ່ປອດໄພ ແລ້ວໃຫ້ໂທຫາເບ ສຸກເສ ນ ແລະ ຊ່ວຍຊ ວິດດ້ວຍ CPR; 

- ຜ ້ທ ີ່ຢ ່ບ່ອນເກ ດເຫດລາຍງານສະຖານະການໃຫ້ຜ ້ຈັດການໂຄງການ ຫຼື ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ຫຼັງຈາກຜ ້

ຈັດການໂຄງການເຂົັ້າໃຈສະຖານະການແລ້ວ ຕ້ອງປະສານງານຫາກ ້ໄພເພືີ່ອຕິດຕາມອຸບັດຕິເຫດອືີ່ນ
ເຊັັ່ນ: ໄຟໄໝ້.  

(7) ແຜນຮັບມືສຸກເສ ນຈາກໄຟຟ້າຊຸ໊ອດ ຫຼື ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ 

ໄຟຟ້າຊຸ໊ອດເປັນເຫດສຸກເສ ນທ ີ່ສາມາດເກ ດຂຶັ້ນໄດ້ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈນົເຖິງແກ່ຊ ວິດ, ໂດຍ

ສະເພາະໃນໂຄງການທ ີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບພະລັງງານໄຟຟ້າ ດັັ່ງນັັ້ນໜ່ວຍງານຮັບມເືຫດສຸກເສ ນ ຕ້ອງມ ມາດຕະການ 
ແລະ ແຜນການໃນການຮັບມືເຫດສຸກເສ ນດັັ່ງນ ັ້: 

- ປິດລະບົບການຈ່າຍໄຟຟ້າທັງໝົດເຊັັ່ນ: ປິດສະວິດໄຟທັນທ  ຫຼື ຕັດວົງຈອນ, ຖ້າສະວິດໄຟຟ້າຢ ່ໄກ ແມ່ນ

ໃຫ້ຕັດສາຍໄຟດ້ວຍຄ ມ ແລະ ໃສ່ຖົງມ ື ພ້ອມເກ ບເຊັບຕ ັ້ທ ີ່ກັນໄຟຟ້າໄດ້, ໃຊ້ວັດຖຼຸທ ີ່ບ ໍ່ຊັກນໍາໄຟເຊັັ່ນ: 

ໄມ້ ໃນການເຂົັ້າໄປຕັດໄຟຟ້າເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ໄຫຼເຂົັ້າຮ່າງກາຍ ແລະ ໃຊ້ຖົງມືແຫ້ງ, ແຜ່ນໄມ້ ແລະ ເຄືີ່ອງມື

ແຫ້ງອືີ່ນໆ ເປັນອຸປະກອນໃນການເອົາຜ ້ຖືກໄຟຟ້າຊຸ໊ອດ ແລະ ດຶງສາຍໄຟອອກເພືີ່ອໃຫ້ໄຟຟ້າຊຸ໊ອດດັບ; 

- ການປະຖົມພະຍາບານເບືັ້ອງຕົັ້ນຢ ່ພາກສະໜາມ, ເມືີ່ອຖືກໄຟຟ້າຊຸ໊ອດບ ໍ່ໄດ້ຕ ໍ່ຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານ ຜ ້

ຕິດຕ ໍ່ຕ້ອງຕິດຕາມສະຖານນະການຂອງໄຟຟ້າຊຸ໊ອດ, ຜ ້ຖືກໄຟຟ້າຊຸ໊ອດທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ຄວນ

ໃຫ້ຜ ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບພັກຜ່ອນ, ຫ້າມຍາ່ງ, ສັງເກດອາການໃກ້ຊິດ ແລະ ຂ ໃຫ້ແພດມາກວດ ຫຼື ສົັ່ງໄປ

ໂຮງໝໍ, ແຕ່ຖ້າຜ ້ຖືກໄຟຟ້າຊຸ໊ອດໝົດສະຕິ ແຕ່ຊ ບພະຈອນຍັງເຕັັ້ນຢ  ່ຕ້ອງໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທໝ ນວຽນ

ເພືີ່ອໃຫ້ຜ ້ຮັບບາດເຈບັຫາຍໃຈສະດວກ ແຕ່ເມືີ່ອເກ ດອາການຊ໋ອກຕ້ອງດໍາເນ ນຊ່ວຍຊ ວິດທນັທ ; 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-47 

- ຫາກໄຟຟ້າດ ດມ ຄວາມຮ ນແຮງ ຄວນຊ່ວຍໃນການຫາຍໃຈ ແລະ ຖ້າຫົວໃຈຢຸດເຕັັ້ນ ຄວນໃຊ້ເຄືີ່ອງ

ຊ່ວຍຫາຍໃຈ ແລະ CPR ທັນທ  ຫຼັງຈາກນັັ້ນນໍາສົັ່ງໂຮງໝໍ, ໃນລະຫວ່າງທາງຕ້ອງປະຖົມພະຍາບານຢ ່

ຕະຫຼອດທາງ; 

- ລາຍງານໃຫ້ຜ ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ຜ ້ຈັດການໂຄງການຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນອ ງຕາມສະຖານະ
ການ. 

ສິີ່ງທ ີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ກ ລະນ ເກ ດເຫດສຸກເສ ນ, ໂຄງການຕ້ອງກວດສອບຈຸດທ ີ່ອາດເກ ດໄຟຟ້າຮົັ່ວ ແລະ ອັນຕະລາຍ 

ເມືີ່ອພົບເຫັນຕ້ອງລາຍງານ ພ້ອມແກ້ໄຂຢ່າງຮ ບດ່ວນ ໂດຍຕ້ອງໃຊ້ຊ່າງມືອາຊ ບເທົັ່ານັັ້ນ, ໃນກ ລະນ ແກ້ໄຂບັນຫາ

ໃບພັດກັງຫັນລົມ ແລະ ຈະທົດສອບ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທຸກຄົນທ ີ່ເຮັດວຽກຢ ່ທ ີ່ນັັ້ນຮັບຊາບ ແລະ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ

ຈະຕ້ອງຕ ໍ່ສາຍໃຕ້ດິນ, ເມືີ່ອມ ການສ້ອມແປງຕ້ອງຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າເພືີ່ອຄວາມປອດໄພ, ຖ້າເກ ດມ ພາຍຸຝ ນ ຫຼື ມ 

ພາຍຸຢ ່ໃກ້ຫ້າມເຂົັ້າໃກ້ກັງຫັນລມົພາຍໃນໜຶີ່ງ ຊົັ່ວໂມງຫຼງັຈາກຖືກຟ້າຜ່າ ແລະ ໂຄງການຕ້ອງມ ການຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບແຜນວາດໄຟຟ້າ ແລະ ທັກສະການປະຖົມພະຍາບານເບືັ້ອງຕົັ້ນ. 

(8) ແຜນການຮັບມືສຸກເສ ນຈາກອຸບັດຕິເຫດໄຟໄໝ້ 

ກ ລະນ ເກ ດໄຟໄໝ້ ອາດເກ ດໄດ້ທັງຊ່ວງເຮັດວຽກຂອງກັງຫນັລົມ, ຫ້ອງເກັບເຄືີ່ອງ, ໄຟໄໝ້ທ ີ່ພັກ ແລະ ໝໍໍ້ແປງ

ໄຟຟ້າໄໝ້  ໂດຍລ້ວນແຕ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ສິີ່ງຂອງ ແລະ ຜ ້ຄົນ ເຊິີ່ງອາດເກ ດຈາກທັງລະບົບໄຟຟ້າ, ອຸບັດຕິ

ເຫດຕ່າງໆ. 
• ກ ລະນ ເກ ດໄຟໄໝ້ຂະນະເຮັດວຽກຂອງກັງຫັນລົມ 

- ໃນຊ່ວງທໍາອິດເມືີ່ອເກ ດເຫດການໄຟໄໝ້ ຜ ້ທ ີ່ຢ ່ໃນຈຸດເກ ດເຫດຕ້ອງໃຊ້ເຄືີ່ອງດັບໄຟ ແລະ ຕ້ອງຕັດສະ

ວິດໄຟຟ້າ ແລະ ອົບພະຍົບຄົນອອກ,  

- ເມືີ່ອພົບເຫັນໄຟໄໝ້ຢ ່ບ່ອນກ ໍ່ສ້າງ ໃຫ້ຮ ບອົບພະຍບົເຂົັ້າຫ້ອງລົບໄພ ແລະ ໃຊ້ cabin ເຄືີ່ອນຍ້າຍອອກ

ຈາກບ່ອນກ ໍ່ສ້າງ, ຖ້າມ ຄວັນເຂົັ້າຫ້ອງລົບໄພໃຫ້ເປີດປ່ອງອອກເພືີ່ອປ້ອງກັນການຫາຍໃຈບ ໍ່ອອກ ແລະ 

ໃຊ້ວິທ ການໜ ໄພຢ ່ຫ້ອງລົບໄພເຊັັ່ນ: ການໃຊ້ສະລິງ, ລ ໍ້ຍົກ, ຂັັັ້ນໄດ ຫຼື ເຄືີ່ອງຍົກ ເພືີ່ອໃຫ້ຜ ້ເຮັດວຽກຢຸ່

ເທິງກັງຫັນລົມລົງພືັ້ນຢ່າງປອດໄພ, 

- ຫຼັງຈາກທຸກຄົນລົງຮອດພືັ້ນທ ີ່ປອດໄພ ໃຫ້ກວດເບິີ່ງຈໍານວນຄົນ ແລະ ຜ ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ພ້ອມທັງໂທ

ຫາໜ່ວຍກ ້ໄພ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຜ ້ຈັດການໂຄງການ, ຫຼັງຈາກຜ ້ຈັດການໂຄງການໄດ້ຮັບລາຍງານ 

ຕ້ອງລາຍງານຕ ໍ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການທັນທ  ແລະ ໄປຍັງທ ີ່ເກ ດເຫດທັນທ  
• ກ ລະນ ໄຟໄໝ້ສາງເກັບເຄືີ່ອງ 

- ຊ່ວງໄຟໄໝ້ທໍາອິດ ຜ ້ຢ ່ໃນເຫດການຄົນໃດໜຶີ່ງຕ້ອງຮ ບໃຊ້ເຄືີ່ອງດັບເພ ງດັບໄຟ ແລະ ຜ ້ອືີ່ນຕ້ອງຕັດ ຫຼື 

ປິດແກສໃນຫ້ອງ ຖ້າດັບບ ໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຄືີ່ອນຄົນອອກກາງແຈ້ງບອ່ນປອດໄພ, 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-48 

- ຫຼັງຈາກອົບພະຍົບອອກ ໃຫ້ໂທຫາໜ່ວຍດັບເພ ງ ແລະ ລາຍງານຜ ້ຈັດການໂຄງການ ຫຼັງຈາກຜ ້ຈັດການ

ໂຄງການໄດ້ຮັບລາຍງານ ຕ້ອງລາຍງານຕ ໍ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການທນັທ  ແລະ ໄປຍັງທ ີ່ເກ ດເຫດທັນທ , 

• ກ ລະນ ໄຟໄໝ້ເຮືອນພັກ ຫຼື ທ ີ່ຢ ່ອາໄສ 

- ຫຼັງຈາກໄດ້ຍິນສຽງເຕືອນໄພ ແກສທ ີ່ສາມາດຕິດໄຟໄດ້ຢ ່ເຮືອນຄົວຂອງທ ີ່ພັກ ໃຫ້ເປີດປະຕ  ແລະ 
ປ່ອງຢ້ຽມທັນທ  ແລະ ປິດວາວແກສ. ແຕ່ຖ້າບ ໍ່ມ ຄົນຢ ່ໃນຫ ພັກ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ກັບມາຈະໄດ້ຍິນສຽງ
ເຕືອນຫ້າມເຂົັ້າຫ ພັກໂດຍທ ີ່ບ ໍ່ຮ ້ຄວາມເຂັັ້ມຂອງກາສທ ີ່ຕິດໄຟໃນເຮືອນຄົວ ຄວນຢ ່ພືັ້ນທ ີ່ປອດໄພ ແລະ 
ລາຍງານເຫດສຸກເສ ນໄຟໄໝ້ທັນທ  ພ້ອມແຈ້ງຜ ້ອາໄສອ້ອມຂ້າງເອົາໃຈໃສ່ຄວາມປອດໄພ. 

- ສໍາລັບໄຟໄໝ້ໃນຫ ອາດເກ ດຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແລະ ການສ ບຢາໃນກ ກ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກ ດໄດ ້
ສະນັັ້ນຕ້ອງປິດສະວິດໄຟຫຼັກໃຫ້ໄວທ ີ່ສຸດ ແລະ ໃຊ້ຖັງດັບເພ ງດັບໄຟ ຫາກດັບບ ໍ່ໄດ້ ທຸກຄົນຕ້ອງອົບ

ພະຍົບໄປຍັງພືັ້ນທ ີ່ປອດໄພດ້ານນອກ ແລະ ເປີດສັນຍານເຕືອນໄພໄຟໄໝ້ເພືີ່ອຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ; 

- ລາຍງານສະຖານະການໃຫ້ກັບພະແນກການ ຫຼື ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍກ ອັ້ກຄ ໄພໃນ
ການດັບເພ ງ. 

ສໍາລັບກ ລະນ ເກ ດເຫດໄຟໄໝ້ ໝ້ໍາແປງໄຟຟ້າຊະນິດກ໋ອງ ແລ້ວດັບໄຟຍາກ ຄວນອົບພະຍົບຜ ້ຄົນໄປບ່ອນປອດໄພ 
ໂດຍໃຊ້ວິທ ການລົບໜ ຂາ້ງເທ ງ. ນອກຈາກນ ັ້ ຕ້ອງມ ການກຽມພ້ອມກ່ອນເກ ດເຫດສຸກເສ ນອັກຄ ໄພເປັນຕົັ້ນແມ່ນ 

ຝຶກໃຫ້ພະນັກ ງານທຸກຄົນມ ທັກສະໃນການໃຊ້ຖັງດັບເພ ງ, ການລົບໜ , ການກ ້ໄພຈາກບ່ອນສ ງ, ການ

ປະຖົມພະຍາບານ ພ້ອມທັງມ ການຝຶກຊ້ອມສະເໝ ຕາມສະພາບຕົວຈິງ ເພືີ່ອເຫດສຸກເສ ນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ 
ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜ ້ອືີ່ນເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ. 

(9) ແຜນການຈັດການເຫດສຸກເສ ນເມືີ່ອໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກສັດປ່າ 
ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ອາດເກ ດເຫດຖືກສັດປ່າ ຫຼື ສັດທ ີ່ມ ພິດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ທັງເຄືີ່ອງ

ຂອງ ແລະ ບຸກຄົນ ທ ີ່ອາດເຖິງແກ່ຊ ວິດ ທ ີ່ເກ ດຈາກສັດມ ພິດໄດ້ ໂດຍອ ງຕາມສະພາບແວດລ້ອມຂອງສະໜາມ, 

ດັັ່ງນັັ້ນການຈັດການເຫດສຸກເສ ນແມ່ນອ ງຕາມລະດັບຄວາມອັນຕະລາຍທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນດັັ່ງນ ັ້: 

ກ ລະນ ສັດບ ໍ່ມ ພິດ ຫຼື ມ ພິດ ແຕ່ບ ໍ່ເຖິງແກ່ຊ ວິດ 

- ເມືີ່ອຖືກງູ ຫຼື ແມງງອດ ຫຼື ໂຕຕ ໍ່ໂຕແຕນກັດ ຄວນຍືນຍັນລັກສະນະຮອຍກັດທ ີ່ປາກົດຂຶັ້ນ ຫຼື ຂ້າສັດນັັັ້ນ

ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດຍືນຍັນກັບແພດວ່າເປັນສັດມ ພິດ ຫຼື ບ ໍ່,  

- ຜ ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຕ້ອງຕິດຕ ໍ່ຫາເພືີ່ອຮ່ວມງານ ຫຼື ເຈົັ້າໜາ້ທ ີ່ຄວາມປອດໄພທ ີ່ຢ ່ໃກ້ທ ີ່ສຸດ ແລ້ວແຈ້ງ

ສະຖານະການ ແລະ ແຈ້ງຈຸດເກ ດເຫດ, ເພືີ່ອຮ່ວມງານຄົນອືີ່ນຕ້ອງຍືນຍັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະພາບ

ແວດລ້ອມ ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ເກ ດເຫດຂຶັ້ນຕືີ່ມອ ກ, 

- ຫຼັງຈາກນັັ້ນໃຫ້ສົັ່ງຜ ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໄປໂຮງໝໍເພືີ່ອຮັບການຮັກສາ ຕາມການຍືນຍັນຂອງແພດວ່າເປນັ

ສັດມ ພິດ ຫຼື ບ ໍ່, 

- ລາຍງານເຫດການໃຫ້ກັບຫວົໜ້າໜ່ວຍງານ ຫຼື ຜ ້ຈັດການໂຄງການ. 
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ກ ລະນ ສັດມ ພິດ ຖືກກັດຈົນເຖິງແກ່ຊ ວິດ 

- ຫຼັງຈາກຖືກສັດມ ພິດ ຫຼື ສັດໃຫຍ່ກັດ ຈົນເຮັດໃຫ້ຜ ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບບ ໍ່ສາມາດຕິດຕ ໍ່ຫາໃຜໄດ້ອ ກ, ຜ ້ທ ີ່

ພົບເຫດການທ ີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຕ້ອງຕິດຕ ໍ່ຫາເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ ແຈ້ງສະຖານະການທ ີ່ເກ ດເຫດ ແລະ ຕິດຕ ໍ່
ໜ່ວຍກ ້ໄພທັນທ  ພ້ອມຜ ້ຊ່ຽວຊານອືີ່ນເພືີ່ອເຂົັ້າຮັກສາ ແລະ ແຈ້ງໂຮງໝໍໃຫ້ຮັບການຮັກສາ ແລະ ກຽມ

ເລືອດໃຫ້ພຽງພ ກ ລະນ ເສຍເລືອດ, 

- ບຸກຄະລາກອນທ ີ່ຢ ່ບ່ອນເກ ດເຫດ ຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການກ ້ໄພເພືີ່ອຮັກສາສັນຍານຊ ບພະຈອນ ກ່ອນເຈົັ້າ

ໜ້າທ ກ ້ໄພຈະມາເຖ ງບ່ອນເກ ດເຫດ, 

- ລາຍງານຕ ໍ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ພ້ອມຈັດການອຸບັດຕິ
ເຫດຢ່າງ   ເໝາະສົມຕາມຄໍາແນະນໍາ. 

ເພືີ່ອກຽມພ້ອມຮັບມື ເຫດການສຸກເສ ນ ຕ້ອງໄດ້ມ ການຝຶກອົບຮົມກັບເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການ
ປະສານງານໃຫ້ເຂົັ້າໃຈກັນທາງດ້ານພາສາ ແລະ ການຕິດຕ ໍ່ ເພືີ່ອໃຫ້ການຕິດຕ ໍ່ສຸກເສ ນທັນການ ພ້ອມທັງຈັດຝຶກ
ອົບຮົມການປະຖົມປະຍາບານເບືັ້ອງຕົັ້ນກ ລະນ ເກ ດເຫດ. 

(10) ແຜນການຈັດການສຸກເສ ນເມືີ່ອອາຫານເປັນພິດ 
ການຈັດການເຫດສຸກເສ ນເມືີ່ອບຸກຄະລາກອນໃນໂຄງການ ເກ ດເຫດອາຫານເປັນພິດ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດແຜນຈັດການ
ຕາມສະຖານທ ເກ ດເຫດ ເຊ ີ່ງອາດເກ ດຂຶັ້ນທັງພາຍໃນການຮັບປະທານອາຫານໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ນອກ
ສະຖານທ ີ່ໂຄງການ ຫຼື ຍ້ອນຮ່າງກາຍຜ ້ກ່ຽວເອງ ໂດຍມ ດັັ່ງນ ັ້: 

- ເມືີ່ອເກ ດເຫດການຮັບປະທານອາຫານທ ີ່ບ ໍ່ສະອາດໃນຊ່ວງການກິນເຂົັ້າໃນພະແນກຂອງໂຄງການ ເຮັດ
ໃຫ້ເກ ດອາຫານເປັນພິດ ແລະ ມ ຄົນໜຶີ່ງໄດ້ຮັບອາການ ແຕ່ສະມາຊິກຄົນອືີ່ນຍັງບ ໍ່ທັນຮັບອາການ ຕ້ອງ
ໃຫ້ຜ ້ທ ີ່ອາຫານເປັນພິດ ດືີ່ມນ້ໍາສະອາດຫຼາຍໆທັນທ  ເພືີ່ອສະລາ້ງພິດໃຫ້ເຈືອຈາງ ແລະ ບຸກຄົນອືີ່ນຕ້ອງ

ປະສານຫາຝ່າຍໂຄງການທັນທ , ຫຼັງຈາກນັັ້ນໃຫ້ນໍາເອົາຜ ໄ້ດ້ຮັບພິດສົັ່ງໂຮງໝໍທ ີ່ໃກ້ທ ີ່ສຸດ. ຝ່າຍ

ໂຄງການລາຍງານເຫດການຕ ໍ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ກວດສອບສາເຫດ ພ້ອມຈັດການຫ້ອງຄົວ ນໍາ
ອາຫານທ ີ່ເປັນບັນຫາອອກ ແລະ ຂ້າເຊືັ້ອຕາມພາຊະນະທັງໝົດ. 

- ເມືີ່ອກິນອາຫານທ ີ່ບ ໍ່ຖືກສຸຂະນາໄມ ຢ ່ຮ້າອາຫານນອກບ້ານ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກ ດອາການອາຫານເປັນພິດ 

ຕ້ອງແຈ້ງຮ້ານທັນທ ວ່າເກ ດຫຍັງຂຶັ້ນ ແລະ ຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ຜ ້ທ ີ່ເປັນພິດຕ້ອງດືີ່ມນໍ້າຫຼາຍໆເພືີ່ອ

ຫຼຼຸດຜ່ອນສານພິດໃຫ້ເຈືອຈາງ ສ່ວນຜ ້ທ ີ່ຮ່ວມກິນເຂົັ້ານໍາຕ້ອງປະສານກັບພະນັກງງານຮ້ານອາຫານທັນທ 
ເພືີ່ອໂທເອ ັ້ນລົດສຸກເສ ນພາຄົນເຈັບໄປໂຮງໝໍທ ີ່ໃກ້ທ ີ່ສຸດ ຫຼັງຈາກນັັ້ນຝ່າຍໂຄງການຕ້ອງລາຍງານໃຫ້
ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ຫົວໜ້າໂຄງການໃຫ້ທັນການ. 

- ເມືີ່ອຮ່າງກາຍເກ ດອາການບາງຢ່າງ ຫຼື ແພ້ອາຫານ ເຮັດໃຫ້ເກ ດອາການອາຫານເປັນພິດ ເນືີ່ອງຈາກກິນ

ອາຫານທ ີ່ຮ່າງກາຍແພ້ເຂົັ້າໄປໂດຍບ ໍ່ຕັັ້ງໃຈ, ໃນກ ລະນ ອາການບ ໍ່ຮຸນແຮງ ຄວນໄປໂຮງໝໍທ ີ່ຢ ່ໃກ້ທ ີ່ສຸດ

ເພືີ່ອຮັບການຮັກສາ ແລະ ຕິດຕາມອາການ ພ້ອມໃຫ້ຄວາມໃສ່ໃຈຫຼ ກລຽ້ງອາຫານທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ກວດສຸຂະພາບສານກ ໍ່ພ ມແພ້ຕາ່ງໆ. ສໍາລັບກ ລະນ ອາການຮຸນແຮງ ບຸກຄົນອືີ່ນຄວນປະສານງານຫາລົດ
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ໂຄງການ ຫຼື ໂທແຈ້ງເບ ສຸກເສ ນ ເພືີ່ອສົັ່ງຜ ້ໄດ້ຮັບພິດໄປໂຮງໝໍທ ີ່ໃກ້ທ ີ່ສຸດເພືີ່ອຮັບການຮັກສາ ພ້ອມ
ກວດສອບຫາສາເຫດການກ ໍ່ພ ມແພ້ ແລະ ຊະລ້າງສານພິດ. 

ສະນັັ້ນ ໂຄງການຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຢາທ ີ່ຕ້ອງໃຊໃ້ນຊ ວິດປະຈໍາວັນ ໂດຍອ ງຕາມສະພາບຂອງໂຄງການ 
ພ້ອມທໍາຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກບັສະພາບຮ່າງກາຍຂອງພະນັກງານເປັນຕົັ້ນແມ່ນສິີ່ງທ ີ່ແພ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈສະຖານະການ
ທາງການແພດຂອງພະແນກໂຄງການຢ່າງແທ້ຈິງ. 

(11) ແຜນການຮັບມືເຫດສຸກເສ ນກ ລະນ ຖືກໂຈມຕ ຈາກຜ ້ກ ໍ່ການຮ້າຍ 
ແຜນການຮັບມືເຫດສຸກເສ ນ ເມືອຖືກໂຈມຕ ຈາກຜ ້ກ ໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ໂຈນ ແມ່ນຈະອ ງຕາມລັກສະນະຂອງເຫດການ

ເຊັັ່ນ: ຖືກໂຈມຕ  ຫຼື ຖືກລະເບ ດຢ່າງກະທັນຫັນ ຈົນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ມ ຜ ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເຖິງແກ່ຊ ວິດ, ໂດຍ

ແຜນການຮັບມືເຫດສຸກເສ ນແມ່ນມ ດັັ່ງນ ັ້: 

• ຖືກຜ ້ກ ໍ່ການຮ້າຍເຂົັ້າໂຈມຕ , (ຕົວຢ່າງ ໂຄງການ Three gorges ຢ ່ປາກິດສະຖານ) 

- ເມືີ່ອພົບວ່າມ ບຸກຄົນຜິດປ ກກະຕິເຂົັ້າມາເຂດທ ີ່ພັກ ຫຼື ຖືກໂຈມຕ ໂດຍບຸກຄົນທ ີ່ບ ໍ່ຮ ້ຈັກໃນຂອບເຂດທ ີ່
ພັກ ແລະ ໄດ້ຮັບສັນຍານເຕືອນໄພ ບຸກຄະລາກອນທຸກໜ່ວຍງານຫຼງັໄດ້ຍິນສັນຍານເຕືອນຕ້ອງອົບ

ພະຍົບໜ ຜ່ານທາງປອດໄພ ໄປຍັງພືັ້ນທ ີ່ ທ ີ່ປອດໄພທັນທ ; 

- ຫຼັງຈາກມາເຖິງພືັ້ນທ ີ່ປອດໄພ ຜ ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະໜ່ວຍງານຕ້ອງກວດສອບບຸກຄະລາກອນຕົນເອງ 

ແລະ ລາຍງານຂ ໍ້ມ ນໄປຍັງຜ ້ຮັບຜິດຊອບພືັ້ນທ ີ່, ບຸກຄະລາກອນໃນໜ່ວຍງານສຸກເສ ນລວມຕົວກັນ 

ແລະ ຕັດສິນໃຈເບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບສະຖານະການ ພ້ອມລາຍງານຄົນພາຍນອກເພືີ່ອຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ; 

- ໂທຫາເຈົັ້າໜາ້ທ ີ່ຕໍາຫວຼດທັນທ  ຫຼັງຈາກໄດ້ຍິນສຽງເຕືອນໄພ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັັ່ງເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ຕາໍ

ຫຼວດ ພ້ອມໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນບອກທ ີ່ຕັັ້ງ ທິດທາງຂອງແຄ້ມທ ີ່ພັກ; 

- ສະໜັບສະໜ ນໜ່ວຍງານປ້ອງກັນ ແລະ ຕໍາຫຼວດຢ່າງຮ ບດວ່ນ ໂດຍຈັບຕາເບິີ່ງພືັ້ນທ ີ່ ມ ການປ້ອງກັນ
ຢ່າງສະໜໍໍ່າສະເໝ  ແລະ ລາຍງານສະຖານະການພືັ້ນທ ີ່ປ້ອງກັນໃຫ້ສໍານັກງານໃຫຍ່ໃນເວລາທ ີ່ເໝາະສົມ 
ພ້ອມກັນນັັ້ນ ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ແພດຂອງແຄ້ມທ ີ່ພັກຕ້ອງດໍາເນ ນການຮັກສາພະຍາບານເບືັ້ອງຕົັ້ນໃຫ້ຜ ້ໄດ້ຮັບ

ບາດເຈັບ ແລະ ເຄືີ່ອນຍ້າຍໄປຍັງພືັ້ນທ ີ່ປອດໄພ ເມືີ່ອເຖິງພືັ້ນທ ີ່ກໍານົດໃຫ້ດໍາເນ ນການຮັກສາທັນທ ; 

- ນັກດັບເພ ງໃນຄ່າຍຈັດກໍາລັງ ໃນການດັບໄຟ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອບຸກຄະລາກອນພາຍໃນເພືີ່ອອົບ

ພະຍົບອອກ, ຫຼັງຈາກລ ຖ້າທຸກຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ ຜ ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະໜ່ວຍງານດໍາເນ ນການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຕົນເອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊ ີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ແລ້ວໃຫ້ຫົວຫໜ້າໜ່ວຍງານລາຍງານເຈົັ້າໜາ້ທ ີ່ໃນສໍານັກ

ງານໃຫຍ່ ເພືີ່ອເກບັກໍາຂ ໍ້ມ ນທງັໝົດ ລາຍງານຕ ໍ່ໜ່ວຍງານທ ີ່ມ ອໍານາດໃນການຕັດສິນ ແລະ ດໍາເນ ນ
ການກ ້ໄພໃນສະຖານທ ີ່ເກ ດເຫດ. 

• ກ ລະນ ເກ ດເຫດລະເບ ດກະທັນຫັນ 

- ເມືີ່ອພົບແສງກະພິບໂດຍບ ໍ່ຮ ້ສາເຫດ ໃນນອນລົງ ແລະ ປັບທ່າທາງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ໂດຍໃຫ້ນອນຄວໍ້າ, ມື

ປິດສອດຄ້ອງຄ , ອ້າງປາກກວ້າງ, ແຂນສອກ, ຫົວເຂົັ່າ ແລະ ນິັ້ວຕ ນໝ ນຮອງພືັ້ນ; 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   3-51 

- ລະຫວ່າງນອນຈະຮ ້ສຶກເຖິງຄືັ້ນກະທົບ, ຄືັ້ນສຽງ ແລະ ສຽງເສດດິນ, ເສດຫ ນ ຫຼື ເສດໂລຫະຕົກລົງພືັ້ນ 

ຫຼັງຈາກສາມາດເບິີ່ງເຫັນ ແລະ ໃຫ້ສັງເກດອ້ອມຮອບປະມານ 3 ຫາ 5 ວິນາທ  ຖ້າບ ໍ່ມ ສ ີ່ງຜິດປ ກກະຕິກ

ໃດໆ ໃຫ້ຮ ບລຸກຂຶັ້ນ ແລະ ກົັ້ມລົງເພືີ່ອໜ ທັນທ , 

- ໜ ໄປໃຫ້ໄດ້ໄກທ ີ່ສຸດ ແລະ ເລືອກທິດທາງຂອງພືັ້ນທ ີ່ລົມ ເພືີ່ອຫຼ ກລຽ້ງກາສພິດທ ີ່ອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຮ່າງກາຍ

, ຖ້າທ່ານຕິດຢ ່ຊາກອາຄານເນືີ່ອງຈາກລະເບ ດ ຄວນຫຼ ກລ້ຽງການກ ດຮ້ອງ ເພາະຈະເປັນອັນຕະລາຍເມືີ່ອ

ສ ດດົມຝຸ່ນ ຄວນປິດດັງ ຫຼື ປາກ ດ້ວຍເສືັ້ອຜ້າເພືີ່ອກັັ່ນອາກາດ ທ່ານສາມາດໂທ, ເຄາະຝາ ຫຼື ເປ ັ່າໝາກ

ວ ດ ແລະ ອືີ່ນໆ ຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ; 

- ຫຼັງຈາກລົບໜ ຈາກພືັ້ນທ ີ່ລະເບ ດ ໄປຍັງພືັ້ນທ ີ່ປອດໄພແລ້ວ ບຸກຄະລາກອນຄວນໄປໂຮງໝໍເພືີ່ອກວດ

ເຊັກຮ່າງກາຍ (ເຊັັ່ນ ເອັກ-ເລ (X-Rays) ໜ້າເອ ກ) ເນືີ່ອງຈາກອາດໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການກະທບົ

ພືັ້ນ ແລະ ອາດເກ ດອັນຕະລາຍຕ ໍ່ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ, ຫຼັງຈາກນັັ້ນໃຫ້ເຕືຶອນໄພ ແລະ ລາຍງານຄືນໃຫ້ຜ ້

ຈັດການໂຄງການ. 

ສິີ່ງທ ີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ໃນການຮັບມືເຫດສຸກເສ ນດັັ່ງກ່າວ ຄວນຝຶກອົບຮົມວິທ ການປະຖົມພະຍາບານສຸກເສ ນໃຫ້

ບຸກຄະລາກອນໃນແຄ້ມໂຄງການ ຊໍານານກັບການປະຖົມພະຍາບານເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ເສ ມສ້າງທກັສະການຮັບມືໃນເຫດ

ສຸກເສ ນໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ ລວມເຖິງຮຽນຮ ້ເຫດການສຸກເສ ນ ແລະ ວິທ ການປະເມ ນເຫດການ ເພືີ່ອໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່

ພາກສະໜາມສົັ່ງສັນຍານເຫດສຸກເສ ນທັນເວລາ, ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຖືກຕ້ອງຕາມສະຖານະການ ແລະ ກໍານົດ

ມາດຕະການທ ີ່ເປັນໄປໄດ,້ ການຈັດການຕ ໍ່ອຸບັດຕິເຫດ ໃຫ້ລວບລວມຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ລາຍງານ ການເຈັບເປັນລົັ້ມຕາຍ

ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການສ ນເສຍຊັບສິນທ ີ່ສໍາຄັນ, ໃນກ ລະນ ເກ ດການປະທະກັນ ພະຍາຍາມຢ່າແກ້ໄຂບັນຫາດວ້ຍ

ຕົນເອງ, ຢ່າຕົກໃຈເກ ນໄປ ໃຫ້ສະຫງົບສະຕິ ຫຼ ກລ່ຽງການຂດັແຍ່ງກັບຜ ້ກ ໍ່ການຮ້າຍ ເພືີ່ອຫຼ ກລ່ຽງຄວາມເສຍຫາຍ

ຕ ໍ່ຕົນເອງທ ີ່ບ ໍ່ຈໍາເປັນ. 

3.10 ການປະຊາສາໍພນັ ແລະ ແຜນການຮບັເລືີ່ອງຮອ້ງທກຸ 
ການດໍາເນ ນການ ເລືີ່ອງປະຊາສໍາພັນ ເປັນກິດຈະກໍາທ ີ່ສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈໃຫ້ກັບຊຼຸມຊົນ. ລວມທັງ
ເປີດຊ່ອງທາງການສືີ່ສານ ໃຫແ້ກ່ຊຼຸມຊົນ ແລະ ໜ່ວຍງານພາຍນອກຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການດໍາເນ ນກິດຈະກໍາຂອງ
ໂຄງການ. ແຜນດໍາເນ ນງານດ້ານປະຊາສໍາພັນ ແລະ ມວນຊົນສໍາພັນຂອງໂຄງການ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມເປ ົ້າ

ໝາຍ ດັັ່ງນ ັ້: 

1) ລະດັບຜ ້ນໍາຊຼຸມຊົນ ປະກອບດ້ວຍ ຜ ້ນໍາຊຼຸມຊົນໃນພືັ້ນທ ີ່ສຶກສາ ລະດັບຕ່າງໆ ເພືີ່ອປະຊາສໍາພັນການດໍາເນ ນ
ງານດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ ໂດຍຈັດໃຫ້ມ ການພົບປະ ຫຼື ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບເພືີ່ອນ
ບ້ານເພືີ່ອເປັນເວທ ແລກປ່ຽນດາ້ນສິີ່ງແວດລ້ອມເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມຮ ຄ້ວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ 
ຄວາມໝັັ້ນໃຈໃນການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການກັບຊຼຸມຊົນ 

2) ລະດັບຊຼຸມຊົນ ໝາຍເຖິງ ຊຼຸມຊົນຕ່າງ ຮອບໂຄງການໃນພືັ້ນທ ີ່ສຶກສາ ກິດຈະກໍາທ ີ່ດໍາເນ ນງານເຊັັ່ນ: ການ
ໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານໃນເລືີ່ອງການຈັດການຂອງໂຄງການໂດຍເນັັ້ນໃນດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ການສ້າງງານໃນ
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ຊຼຸມຊົນ ການຮ່ວມຈັດກິດຈະກໍາໃນວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ລວມທັງການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການພິຈາລະນາຮັບ
ຄົນງານທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ມ ຄຸນສົມບັດເໝາະສົມຕໍາແໜ່ງ ແລະ ໜ້າທ ີ່ທ ີ່ປະຕິບັດເຂົັ້າເຮັດວຽກ ເພືີ່ອສ້າງທັດສະນະ
ຄະຕິທ ີ່ດ ໃນການຢ ່ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງໂຄງການ ແລະ ຊຼຸມຊົນ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ການດໍາເນ ນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕ ໍ່ພະນັກງານຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ບຸກຄົນພາຍນອກທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິີ່ງລວມທັງປະຊາຊົນທ ີ່ຢ ່ໃກ້ຄຽງ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ກ ລະນ ທ ີ່ໂຄງການໄດ້

ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກ ຈະດໍາເນ ນການພິຈາລະນາກວດສອບສາເຫດເບືັ້ອງຕົັ້ນພາຍໃນ 3 ວັນ (ຂ ໍ້ຮອ້ງທຸກທົັ່ວໄປ) ແຕ່ຖ້າ

ເປັນເລືີ່ອງສຸກເສ ນ ຈະພິຈາລະນາໃນທັນທ . ຫາກກວດສອບແລ້ວ ພົບວ່າຜົນກະທົບເກ ດຈາກການດໍາເນ ນການຂອງ
ໂຄງການຕົວຈິງ ໂຄງການຈະປະຊຼຸມເພືີ່ອກໍານົດແນວທາງແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນພາຍໃນ 7 ວັນ ກ່ອນສົັ່ງແຜນງານ

ໃຫ້ຝ່າຍບ ລິຫານໃຫ້ຄວາມເຫນັ ແລະ ອະນຸມັດ ເພືີ່ອໃຫ້ຜ ້ຮັບຜິດຊອບດໍາເນ ນການແກ້ໄຂໃນທັນທ  ແລະ ເມືີ່ອ
ໂຄງການ ໄດ້ດໍາເນ ນການແກ້ໄຂແລ້ວຈະແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ຮ້ອງທຸກຮບັຮ ້ ເພືີ່ອກວດສອບຜົນຕ ໍ່ໄປ. 
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ພາກທ  4 ການອະທບິາຍດາ້ນສິີ່ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທາໍມະຊາດ 

4.1 ການກາໍນດົຂ ໍ້ຈາໍກດັການສຶກສາ 
ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ສໍາລັບໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW ຈະ

ໄດ້ສຶກສາຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານກວມເອົາອົງປະກອບດ້ານຕ່າງໆຄື: ອົງປະກອບດ້ານກາຍຍະພາບ, ອົງປະກອບດ້ານຊ ວະ

ພາບ, ອົງປະກອບດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ອົງປະກອບດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ທັດສະນ ຍະພາບຂອງພືັ້ນທ ີ່ຕັັ້ງ

ໂຄງການໃນປັດຈຸບັນ. 

4.2 ວທິ ການເກບັກາໍຂ ໍ້ມ ນ 
ໃນການສຶກສາສະພາບແວດລ້ອມປັດຈຸບັນ ອ້ອມຂ້າງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ 

ແມ່ນໄດ້ມ ການສຶກສາໂດຍການທົບທວນຂ ໍ້ມ ນ ຈາກບົດລາຍງານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ ີ່ມ ການສືກສາຜ່ານມາ, ບັນດາຂ ໍ້ມ ນ

ມືສອງຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງເມືອງດາກຈືງ, ເມືອງຊານໄຊ, ຂະແໜງການທ ີ່ກ່ຽວຂອ້ງຂອງແຂວງເຊກອງ, 

ແຂວງອັດຕະປ,ື ການສໍາຫຼວດຕົວຈິງພາກສະໜາມກ່ຽວກັບ ການເກັບຕົວຢ່າງວັດແທກຄນຸນະພາບສິີ່ງແວດລ້ອມ 

(ຄຸນນະພາບອາກາດ, ຄຸນນະພາບນໍ້າໜາ້ດິນ, ນໍ້າໃຕ້ດິນ, ສຽງດັງ...), ພ້ອມທັງການເປີດກອງປະຊຼຸມເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ, 

ສໍາພາດສອບຖາມ ແລະ ຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນອ້ອມຂ້າງທ ີ່ມ ຕ ໍ່ແຜນການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ. ເຊິີ່ງ
ລາຍລະອຽດຂອງການສຶກສາແມ່ນຈະກວມເອົາອົງປະກອບດ້ານຕ່າງໆຄື: ອົງປະກອບດ້ານກາຍຍະພາບ, ອົງປະກອບ

ດ້ານຊ ວະພາບ, ອົງປະກອບດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ອົງປະກອບດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ທັດສະນ ຍະພາບຂອງພືັ້ນ

ທ ີ່ຕັັ້ງໂຄງການໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍຫົວຂ ໍ້ໃນແຕ່ລະດ້ານແມ່ນອ ງຕາມ ບົດແນະນໍາວິຊາການກຽ່ວກັບການສາ້ງບົດປະ
ເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດຂອງໂຄງການລົງທືນ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນ ສປປ ລາວ  ສະບັບ
ເລກທ ີ່ 2796.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສະບັບລົງວັນທ  19 ທັນວາ 2016. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່

ຕາມ ໃນການສຶກສາສະຂ ໍ້ມ ນພາບແວດລ້ອມປັດຈຸບັນສໍາລັບໂຄງການດັັ່ງກ່າວນ ັ້ ອາດຈະບ ໍ່ເປັນໄປຕາມທຸກໆຂັັ້ນ
ຕອນ ຫຼື ທຸກໆຫົວຂ ໍ້ ທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສາລະບານ ຂອງບົດແນະນໍາວິຊາການດັັ່ງກ່າວ, ເນືີ່ອງຈາກວ່າບົດແນະນໍາ 

ແມ່ນເພືີ່ອການນໍາໃຊ້ ໃຫ້ແກທຸ່ກປະເພດຂອງໂຄງການ ທ ີ່ມ ການສຶກສາສະພາບແວດລ້ອມເພືີ່ອນໍາໄປປະເມ ນຜົນ
ກະທົບທ ີ່ມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຊຶີ່ງຂຶັ້ນກັບຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ຂອງໂຄງການນັັ້ນໆ.  

4.3 ອງົປະກອບທາງກາຍຍະພາບ 
ການສຶກສາສະພາບປັດຈຸບັນດ້ານອົງປະກອບສິີ່ງແວດລ້ອມທາງກາຍະພາບຂອງເຂດທ ີ່ຕັັ້ງໂຄງການທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ເປັນ
ການສຶກສາທ ີ່ຄວບຄຸມເອົາຫວົຂ ໍ້ຕ່າງໆໄດ້ແກ່: ສະພາບພ ມສນັຖານ, ສະພາບພ ມອາກາດ, ຄຸນະພາບອາກາດ, ດິນ 

ແລະ ການເຊາະເຈືີ່ອນ, ແຫຼ່ງນໍ້າ/ຄຸນນະພາບນໍ້າ, ສຽງດັງ/ການສັັ່ນສະເທືີ່ອນ ແລະ ອືີ່ນໆ. ໂດຍມ ການສຶກສາຂ ໍ້ມ ນ

ໃນອະດ ດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນກ່ອນມ ໂຄງການ ເພືີ່ອນໍາເອົາຜົນການສຶກສາທ ີ່ໄດ້ມາວິເຄາະ ແລະ ນໍາໄປປະເມ ນຜົນ
ກະທົບທ ີ່ຄາດວ່າຈະເກ ດຂຶັ້ນຈາກການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນ ນໂຄງການ. ເຊິີ່ງຜົນຂອງການສກຶສາສະພາບແວດລ້ອມ
ປັດຈຸບັນທາງດ້ານກາຍະພາບແມ່ນຖືວ່າເປັນຂ ໍ້ມ ນສໍາຄັນສ່ວນໜຶີ່ງໃນການປະເມ ນຜົນກະທົບ, ການວາງມາດ

ຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຫຼື ກໍານົດມາດຕະການໃນການຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ ເພືີ່ອ
ໃຫ້ການດໍາເນ ນໂຄງການບັນລຕຸາມຈຸດປະສົງທ ີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມໜ້ອຍທ ີ່ສຸດ 
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ຕະຫຼອດຈົນເພືີ່ອໃຫ້ເປັນການພັດທະນາໂຄງການໃນລັກສະນະຄຽງຄ ່ກັບການອະນຸລັກສິີ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງໃນ
ອະນາຄົດ. ເຊ ີ່ງບັນດາຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານທ ີ່ໄດ້ມ ການສຶກສາແມ່ນມ ດັັ່ງນ ັ້: 

4.3.1 ສະພາບອາກາດ/ອຕຸນຸຍິມົ  
1) ວິທ ການ 

ຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານທາງດ້ານສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ ແມ່ນເປັນຕົວຊ ັ້ວັດທ ີ່ສໍາຄັນທ ີ່ຄວບຄມຸການແຜ່ກະຈາຍຂອງ
ມົນລະພິດທາງອາກາດ ຈາກແຫຼ່ງກໍາເນ ດໄປຫາຜ ້ຮັບທ ີ່ມ ຄວາມອ່ອນໄຫວ ທ ີ່ຢ ່ໃກ້ຄຽງເຂດພືັ້ນທ ີ່ການສຶກສາ. 
ດັັ່ງນັັ້ນ, ການສຶກສາຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານກ່ຽວກັບເງືີ່ອນໄຂສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ ແມ່ນເປັນພືັ້ນຖານສໍາລັບການ
ປະເມ ນຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນຕ ໍ່ຄຸນະພາບຂອງອາກາດໂດຍສະເພາະຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ. ເຊ ີ່ງມ ການສຶກ
ສາແມ່ນຈະໄດ້ອ ງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນຂອງສະຖານ ອຸຕຸນິຍົມທ ີ່ມ ຢ ່ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ. 

2) ການອະທິບາຍ 

ເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການທ ີ່ນອນໃນເຂດເມືອງດາກຈືງ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ ສະພາບອາກາດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໜາວເຢັນ 
ແລະ ຝ ນຕົກ ຊຶີ່ງເປັນຝ ນຝອຍເກືອບຕະຫຼອດປີ, ລະດ ຝ ນເລ ີ່ມແຕ່ເດືອນ 3 ຫາເດືອນ 7. ສ່ວນລະດ ແລ້ງເລ ີ່ມແຕ່
ເດືອນ 8 ຫາເດືອນ 10 ແລະ ມ ຝ ນຝອຍເລ ີ່ມແຕ່ເດືອນ 11 ຫາເດືອນ 2 ຂອງທຸກປີ, ໃນຮອບ 5 ປີຜ່ານມາ ເຫັນ
ວ່າອຸ່ນຫະພ ມມ ການປ່ຽນແປງເລັກໜ້ອຍ ເພ ີ່ມຂືັ້ນປະມານ 1-2 ອົງສາ. 

▪ ອຸນຫະພ ມ 

ອ້າງອ ງຂ ໍ້ມ ນຈາກສະຖານ ວັດແທກສະພາບອາກາດ ດ້ານອຸຕຸນິຍົມ ຂອງເມືອງດາກຈືງ ທ ີ່ເປນັສະຖານ ອຸຕຸນິຍົມທ ີ່ຢ ່
ໃກ້ຄຽງໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການທ ີ່ສຸດ ເຫັນວ່າ ອຸນຫະພ ມສະເລ່ຍໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ (2015 - 2019 ) ອຸນຫະພ ມ

ຄ້ອນຂ້າງສ ງໃນຊ່ວງເດືອນ ເມສາ ຫາ ຕຸລາ ຂອງທຸກປີ ອຸນຫະພ ມມ ຄ່າສະເລ່ຍສ ງສຸດໃນເດືອນ ຕຸລາ 2016, ຄ່າ

ສະເລ່ຍ 25.6°C, ອຸນຫະພ ມສະເລ່ຍຕໍໍ່າສຸດໃນເດືອນ ມັງກອນ 2015, ຄາ່ສະເລ່ຍ 14.1°C, ປີທ ີ່ມ ອຸນຫະພ ມສ ງ

ສຸດຄ່າສະເລ່ຍໝົດປີ 21.3°C ແມ່ນປີ 2016 ແລະ ປີທ ີ່ມ ອຸນຫະພ ມຕໍໍ່າສຸດຄ່າສະເລ່ຍໝົດປີ 20.1°C ແມ່ນປ ີ

2018. ເນືີ່ອງຈາກສະພາບພ ມສັນຖານເມືອງ, ພືັ້ນທ ີ່ເຂດໂຄງການແມ່ນຕັັ້ງຢ ່ເຂດພ ສ ງ ແລະ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກ

ລົມມ ລະສຸມພັດຜ່ານ ດັັ່ງນັັ້ນຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບອາຍນໍ້າ ແລະ ຄວາມຊຼຸ່ມຫາຼຍ ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພ ມສະເລ່ຍບ ໍ່ສ ງຫຼາຍ
ໃນລະດ ຮ້ອນ ແລະ ມ ອາກາດໜາວເຢັນເກືອບຕະຫຼອດປີ. 

ຕາຕະລາງ 4-1: ອຸນຫະພ ມສະເລ່ຍໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ສະຖານ  ເມືອງດາກຈືງ (ຫົວໜ່ວຍ °C) 

ປ/ີເດອືນ Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ສະເລຍ່ 
2015 14.1 17.3 20.9 22.6 23.5 22.8 21.3 22.8 22.4 21.1 20.1 18.7 20.6 

2016 18.6 16.5 20.6 24.0 23.1 22.8 22.4 22.5 22.7 25.6 19.9 16.6 21.3 

2017 17.5 17.4 20.4 22.3 22.7 23.0 21.6 22.8 23.1 20.4 18.7 15.9 20.5 

2018 16.7 16.8 19.1 21.4 22.7 22.0 21.3 21.1 22.7 20.1 19.8 18.0 20.1 

2019 16.8 20.9 22.7 23.6 23.5 23.9 22.3 21.6 21.3 20.9 18.3 16.1 21.0 

Max 18.6 20.9 22.7 24.0 23.5 23.9 22.4 22.8 23.1 25.6 20.1 18.7 21.3 

Min 14.1 16.5 19.1 21.4 22.7 22.0 21.3 21.1 21.3 20.1 18.3 15.9 20.1 

ແຫ່ຼງຂ ໍ້ມ ນ: ຈາກສະຖານ ວັດແທກອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງດາກຈືງ 
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▪ ປະລິມານນໍ້າຝ ນ 

ຂ ໍ້ມ ນປະລິມານນໍ້າຝ ນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ໂດຍອ ງຈາກສະຖານ ວັດແທກໃກ້ຄຽງຂອງເມືອງດາກຈືງ, ເຫັນວ່າ

ປະລິມານນໍ້າຝ ນ 5 ປີ ຜ່ານມາ ປີ 2015-2019, ປະລິມານນໍ້າຝ ນສ ງສຸດ 371.6 mm ຂອງເດືອນ ກັນຍາ 2019, 

ປະລິມານນໍາ້ຝ ນມ ຕໍໍ່າສຸດ 0.0 mm ໃນເດືອນມ ນາ 2016 ແລະ ເດືອນກຸມພາ 2019. ລວມປີທ ີ່ມ ປະລິມານນໍ້າ

ຝ ນສ ງສຸດທັງປີ 1,795.9 mm ແມ່ນປີ 2018, ສວ່ນລວມປີທ ີ່ມ ປະລິມານນໍ້າຝ ນຕໍໍ່າສຸດ 1134.7 mm ຂອງປ ີ

2015. ຊ່ວງທ ີ່ມ ປະລິມານນໍ້າຝ ນຫຼາຍແມ່ນຊ່ວງເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີ ເຊ ງເມືອງດາກຈືງຕັັ້ງຢ ່
ຕິດກັບຊາຍແດນປະເທດຫວຽດນາມ ຈຶີ່ງໄດ້ຮັບອິດທິພົນລະດ ຝ ນທັງ 2 ປະເທດ. 

ຕາຕະລາງ 4-2: ປະລິມານນໍ້າຝ ນແຕ່ລະປີໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ (mm) 

ປີ/ເດອືນ Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ລວມ 
2015 17.2 45.5 34.8 110.8 70.9 219.4 156.4 139.2 170.9 88.5 74.3 6.8 1134.7 

2016 31.1 1.5 0.0 64.1 241.7 191.1 226.6 173.6 320.6 174.9 196.0 117.5 1738.7 

2017 53.4 29.7 40.3 62.8 160.0 83.2 296.5 71.8 120.9 200.3 306.1 64.4 1489.4 

2018 44.0 19.8 140.4 155.7 253.0 166.7 291.1 284.7 263.4 63.1 32.1 81.9 1795.9 

2019 30.3 0.0 57.9 142.8 275.2 128.2 140.4 361.4 371.6 110.9 89.5 14.1 1722.3 

Max 53.4 45.5 140.4 155.7 275.2 219.4 296.5 361.4 371.6 200.3 306.1 117.5 1795.9 

Min 17.2 0.0 0.0 62.8 70.9 83.2 140.4 71.8 120.9 63.1 32.1 6.8 1134.7 

ແຫ່ຼງຂ ໍ້ມ ນ: ຈາກສະຖານ ວັດແທກອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງດາກຈືງ 

▪ ຄວາມຊຼຸ່ມ 

ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການເປັນເຂດພ ມສັນຖານສ ງເນືັ້ອທ ີ່ສ່ວນຫຼາຍປ ກຄຸມດ້ວຍປ່າໄມ້ ສະພາບອາກາດໜາວເຢັນເກືອບ
ຕະຫຼອດປີ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນລົມມ ລະສຸມເຂດຮ້ອນທ ີ່ພັດຜ່ານມາທາງປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ເຮັດໃຫ້ມ ປະລິມານ
ຄວາມຊຼຸ່ມຫາຼຍ ຊວ່ງເວລາຕອນເຊົັ້າ ແລະ ຕອນແລງຈະເຫັນໝອກມ ທົັ່ວທຸກບ່ອນຕາມພືັ້ນທ ີ່ປ່າໄມ້, ຕາມສັນພ 

ຕ່າງໆ ປະລິມານເກ ດມ ການລະເຫ ຍອາຍຂອງນໍ້າຕົກຂ້າງຫຼາຍ. 

▪ ຄວາມໄວລົມ 

ອັດຕາຄວາມໄວລົມໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການທ ີ່ທາງໂຄງການໄດ້ມ ການຕິດເສົາວັດແທກລົມຫຼາຍຈຸດເລ ີ່ມແຕ່ດໍາເນ ນ
ສືກສາໂຄງການຈົນຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນມ ຫຼາຍຈຸດ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ເພືີ່ອນໍາຂ ໍ້ມ ນມາປະກອບໃນການສຶກສາ
ຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍເສົາວດັແທກລົມທ ີ່ຕິດຕັັ້ງດັັ່ງກ່າວມ ຄວາມສ ງ 100 ແມັດ ມ ການບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນ ໂດຍ
ອຸປະກອນ SecondWind Nomad2, WindSensor P2546A  ແລະ Vector w200P ມ ລາຍລະອຽດ

ຕົວຊ ັ້ວັດໃນການວັດແທກ, ຄວາມໄວລົມບັນທຶກສະເລ່ຍທຸກໆເດືອນ ຮອດປັດຈຸບັນໂດຍສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມ

ນ ັ້ ເຫັນວ່າຄວາມໄວສະເລ່ຍທັງໝົດເລ ີ່ມຕັັ້ງແຕ່ເລ ີ່ມວັດແທກແຕ່ປີ 2012ເປັນຕົັ້ນມາ 6.326 m/s, ຄວາມໄວລົມ

ສະເລ່ຍສ ງສຸດ 11.609 m/s ຂອງເດືອນທັນວາ ແລະ ຄວາມໄວລົມສະເລ່ຍຕໍໍ່າສຸດ 3.876 m/s ຂອງເດືອນ

ພຶດສະພາ.
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ຕາຕະລາງ 4-3: ຂ ໍ້ມ ນການວັດແທກຄວາມໄວລົມໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແຕ່ປີ 2012 - ປັດຈຸບັນ 

ເດອືນ ຄວາມໄວລມົ Wind speed   (m/s) ທດິທາງ Direction( ອງົສາ degree) 

Jan 8.551 71.8 

Feb 7.1 54.4 

Mar 6.172 88.8 

Apr 5.429 165.7 

May 3.876 231.5 

Jun 5.323 202 

Jul 6.044 257.1 

Aug 5.756 241.1 

Sep 4.423 258.2 

Oct 7.472 62.6 

Nov 9.624 61 

Dec 11.609 64.8 

ສະເລຍ່ 6.326 70.4 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ບ ລິສັດ ອິມແພກ ເອັນເນ ຈິ ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

4.3.2 ພ ມສັນຖານ 
1) ວິທ ການ 
- ສຶກສາກ່ຽວກັບສະພາບພ ມສັນຖານປະຈຸບັນ ແລະ ລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງພືັ້ນທ ີ່ ໂຄງການ ແລະ 

ອ້ອມຮອບ, ໂດຍອ ງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນມືສອງ ເຊັັ່ນແຜນທ ີ່ພ ມສັນຖານ, ແຜນທ ີ່ທ ລະນ ສາດ ແລະ ຊັັ້ນດິນ ຈາກກົມ

ແຜນທ ີ່ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນມືສອງຕ່າງໆ; 
- ສໍາຫຼວດພາກສະໜາມໂດຍການສັງເກດສະພາບເງືີ່ອນໄຂພ ມສັນຖານພາຍໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

 

2) ລາຍລະອຽດ 

ເມອືງ ດາກຈງຶ: ຕັັ້ງຢ ່ທິດຕາເວັນອອກຂອງແຂວງເຊກອງ ມ ເນືັ້ອທ ີ່ທັງໝົດ 273,220.59 ຮຕ ກວມເອົາ 
34,64% ຂອງເນືັ້ອທ ີ່ທັງໝົດຂອງແຂວງ. ເຊິີ່ງລະດັບຄວາມສ ງຈາກໜ້ານໍ້າທະເລ ສະເລ່ຍປະມານ 1,200 m. 

(ຈຸດຕໍໍ່າສຸດແມ່ນ 529 m ແລະ ສ ງສຸດແມ່ນ 1,397 m) ແລະ ນອນຢ ່ໃນເສັັ້ນຂະໜານເໜືອທ : 19˚ 52’ 02” 

N ຫາ 20˚ 49’ 40” N ແລະ ເສັັ້ນແວງຕາເວັນອອກທ : 103˚ 06’ 27” E ຫາ 103˚ 42’ 21” E, ມ ຊາຍ

ແດນທິດເໜືອຕິດກັບເມືອງ ກະລຶມ ມ ຊາຍແດນຕິດຈອດກັນຄວາມຍາວປະມານ 22 ກິໂລແມັດ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບ

ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ມ ຄວາມຍາວ 96 ກິໂລແມັດ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງໄຕຢາງ, ເມືອງນາມຢາງ
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, ແຂວງກວາງນາມ ແລະ ເມືອງດັກໄລ, ແຂວງກອນຕ ມ ຂອງປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ມ ຄວາມຍາວ 177 

ກິໂລແມັດ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ ເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ ມ ຄວາມຍາວ 65 ກິໂລແມັດ. 

ໂດຍລວມສະພາບພ ມສັນຖານຂອງເມືອງແມ່ນເປັນພ ແຕ່ຕໍໍ່າ ຫາ ພ ສ ງຊັນ ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນກັນເປັນສ່ວນຫຼາຍ (ເຂດ
ພ ດອຍ-ພ ສ ງ ກວມເອົາ 95% ແລະ ພ ພຽງ ກວມເອົາ 5%)  ໂດຍຕັດແບ່ງດ້ວຍບັນດາສາຍນໍ້າ ແລະ ຫ້ວຍຮ່ອງຢ່າງ
ຫຼວງຫາຼຍ ຊຶີ່ງສາມາດອະທິບາຍລັກສະນະພືັ້ນທ ີ່ຕາມສະພາບພ ມສັນຖານໄດ້ດັັ່ງນ ັ້: 

- ພືັ້ນທ ີ່ຕໍໍ່າເຂດພ ພຽງ, ເຂດພືັ້ນທ ີ່ຕາມບັນດາສາຍນໍາ້, ຫ້ວຍຮອ່ງ ເນ ນພ ແຄມຫ້ວຍນໍ້າທ ີ່ເປນັພືັ້ນທ ີ່ທົັ່ງພຽງ
ເລັກໜ້ອຍ ສ່ວນຫຼາຍເປັນພືັ້ນທ ີ່ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາຂອງປະຊາຊົນເຊັັ່ນ: ເຮັດນາ, ເຮັດໄຮ່, ສວນ
ມັນຕົັ້ນ, ສວນກາເຟເປັນຕົັ້ນ ບາງເຂດແມ່ນເປັນໄຮ່ເກົັ່າ ເປັນປ່າເຫຼົັ່າແກ່, ປ ກຄຸມດ້ວຍປ່າໄມ້ປະສົມທ ີ່
ປະຊາຊົນໄດ້ຢຸດເຮັດການຜະລິດມາຫຼາຍປີ, ເປັນທົັ່ງຫຍ້າທໍາມະຊາດ ແລະ ປ່າຜະລິດຊົມໃຊ້ລວມຂອງ
ບ້ານ.   

- ພືັ້ນທ ີ່ພ ສ ງມ ເນືັ້ອທ ີ່ຫຼາຍກວ່າໝ ່ ແລະ ກະຈາຍຢ ່ທົັ່ວເມືອງ, ເນືັ້ອທ ີ່ດັັ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປ ກຄຸມດ້ວຍ

ປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ, ປ່າໄມ້ແປກ, ປ່າມ້ປະສົມ, ເຂດປ່າຟືົ້ນຟ ປັບປຸງບ ລິມາດໄມ້ທ ີ່ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ 
ເມືອງດາກຈືງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. 

ເມອືງຊານໄຊ: ມ ທ ີ່ຕັັ້ງຢ ່ທາງທດິຕາເວັນອອກ ຂອງແຂວງອັດຕະປື, ມ ເນືັ້ອທ ີ່ດິນທັງໝົດ 3.648 Km2 ມ ຂອບເຂດ

ຊາຍແດນທິດເໜືອຕິດກັບເມອືງດາກຈຶງ ແລະ ເມືອງລະມານ ແຂວງເຊກອງ ມ ຄວາມຍາວປະມານ 156 ກິໂລແມັດ
, ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງພ ວົງມ ຄວາມຍາວປະມານ 12.4 ກິໂລແມັດ,  ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງດັກໄລ, ແຂວງ

ກອນຕ ນ, ສສ ຫວຽດນາມ ຍາວປະມານ 43 ກິໂລແມັດ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບເມືອງໄຊເສດຖາ ມ ຄວາມ

ຍາວປະມານ 144 ກິໂລແມັດ, ເມືອງຊານໄຊແບ່ງອອກເປັນ 2 ເຂດຄ:ື ເຂດທົັ່ງພຽງກວມເອົາປະມານ 5% ແລະ 
ເຂດພ ສ ງກວມເອົາປະມານ 95% ຂອງເນືັ້ອທ ີ່ທັງໝົດ. ພືັ້ນທ ີ່ເມືອງຊານໄຊ ສ່ວນຫຼາຍເປັນເຂດພ ດອຍ, ມ ພ ຝາ
ປ່າດົງສ ງຊັນສະລັບສັບຊ້ອນກັນ ມ ຄວາມສ ງຈາກລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລປານກາງ 200 – 1,600 ແມັດ, ມ ເນືັ້ອທ ີ່
ປ່າໄມ້ປ ກຄຸມປະມານ 50% ຂອງເນືັ້ອທ ີ່ທັງໝົດ. 

ລັກສະນະພ ມສັນຖານຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມແມ່ນຕັັ້ງຢ ່ ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ 

ເມືອງ ຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື. ທັງສອງເມືອງມ ລັກສະນະພ ມສັນຖານ ແລະ ສະພາບອາກາດຄ້າຍຄືກັນ ເນືີ່ອງຈາກ

ສອງເມືອງມ ຂອບເຂດຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ. ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ມ ລັກສະນະເປັນເນ ນພ ຕໍໍ່າ ແລະ ເນ ນພ 
ສ ງ, ເຊິີ່ງພືັ້ນທ ີ່ຈະກ ໍ່ສ້າງຈຸດຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ສ່ວນຫຼາຍແມນ່ຈະບ ໍ່ຖືກກະທົບດິນນໍາໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ 

ມ ພຽງເຂດເສັັ້ນທາງເຂົັ້າໄປຫາແຕ່ລະເສົາທ ີ່ຈະຖືກກະທົບຕ ໍ່ດິນນໍາໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ. ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງໂຄງການແມ່ນມ 
ຄວາມສ ງຈາກລະດັບໜາ້ນໍ້າທະເລປະມານ 1000-1200 m. 
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ຮ ບທ  4-1: ສະພາບພ ມສັນຖານໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

4.3.3 ທ ລະນ ສາດ/ແຜນ່ດນິໄຫວ 
1) ວິທ ການ 

ສຶກສາ ແລະ ທົບທວນຂ ໍ້ມ ນມືສອງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແກ່: ຂ ໍ້ມ ນທາງດ້ານທ ລະນ ວິທະຍາ ຂອງຂົງເຂດທ ີ່ກົງກັບ
ເອກະສານຂອງລາວ ແລະ ສາກົນ, ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນມືສອງຕ່າງໆທ ີ່ມ ກ່ຽວກັບ ແລວທ ີ່ເຄຍເກ ດແຜ່ນດິນໄຫວໃນລາວ. 

2) ລາຍລະອຽດ 

ປະເທດລາວເປັນປະເທດໜືີ່ງທ ີ່ນອນໃນທະວ ບອາຊ  ຕັັ້ງຢ ່ພາກກາງຂອງແຫຼມອິນດ ຈ ນ ລະຫວ່າງເສັັ້ນຂະໜານທ  
13°54'- 22°30' ເໜືອ ແລະ ເສັັ້ນແວງ 100°05' - 107°59' ຕາເວັນອອກ ເຊິີ່ງຢ ່ຫ່າງຈາກບ ລິເວນຂອບຂອງ

ແຜ່ນເປືອກໂລກ, ແນວຮອຍເລືີ່ອນຕ່າງໆຂອງເປືອກໂລກ ແລະ ວົງແຫວນໄຟ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ມ ປະກົດການເກ ດ

ແຜ່ນດິນໄຫວແຕ່ອາດ ດຈົນປະຈຸບັນຢ ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າ. 

ອ ງຕາມຂ ໍ້ມ ນຈາກພະແນກຕາໜ່າງສະຖານ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ, ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນເຫັນວ່າ ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວທ ີ່ເຄ ຍເກ ດຂຶັ້ນໃນ 
ສປປ ລາວ ເຄ ຍເກ ດຂຶັ້ນຮຸນແຮງໃນປີ 2007 ທ ີ່ແຂວງໄຊຍະບ ລ  ແລະ ລ່າສຸດກ ໍ່ແມ່ນປີ 2019 ທ ີ່ຜ່ານມາເກ ດເຫດ
ແຜ່ນດິນໄຫວທ ີ່ສາມາດຮັບຮ ້ໄດ້ຂຶັ້ນອ ກ ຢ ່ເຂດເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບ ລ . ສໍາລບັໃນແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງ
ອັດຕະປື ກ ໍ່ຄືເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການທ ີ່ສະເໜ  ໃນໄລຍະທ ີ່ຜ່ານມາແມ່ນບ ໍ່ມ ການບັນທຶກວ່າມ ປະກົດການແຜ່ນດິນໄຫວ. 
ແຕ່ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມໃນການອອກແບບເສົາກັງຫັນລົມຂອງໂຄງການກ ໍ່ໄດ້ມ ການອອກແບບຕາມມາດຕະຖານທ ີ່
ສາມາດຮອງຮັບເຫດການໄດ້. 
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          ແຜນທ ີ່ເຂດວົງແຫວນໄຟຂອງໂລກ.            ແຜນທ ີ່ການເກ ດແຜ່ນດິນໄຫວ ແຕ່ປີ 1900 ຫາ   
                                                                                             ມ ນາ 2012 (Seismicity Map 1900-March 2012) 

ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: http://www.enchantedlearning.com/subjects/volcano/ringoffire/, United States Geological 

Survey (USGS), 

ຮ ບທ  4-2: ແຜນທ ີ່ສະແດງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບວົງແຫວນໄຟ ແລະ ການເກ ດແຜນດິນໄຫວ 

4.3.4 ດນິ 
1) ວິທ ການ 

ສຶກສາ ແລະ ທົບທວນຂ ໍ້ມ ນມືສອງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແກ່: ຂ ໍ້ມ ນທາງດ້ານດິນ ຂອງຂົງເຂດທ ີ່ກົງກັບເອກະສານຂອງ
ລາວ ແລະ ສາກົນ, ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນມືສອງຕ່າງໆທ ີ່ມ ກ່ຽວກບັດິນ 

2) ລາຍລະອຽດ 

ອ ງຕາມຂ ໍ້ມ ນຈາກບົດລາຍງານຜົນການສໍາຫຼວດກໍານົດແບ່ງເຂດຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງ
ເຊກອງ ຮອດປີ 2020 ເຫັນວ່າ ຢ ່ໃນເຂດເມືອງດາກຈຶງ ແມ່ນມ ໝວດດິນທ ີ່ຈັດຕາມລະບົບຂອງອົງການ 
FAO/UNESCO ປີ 1990 ແລະ ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດຈໍາແນກດິນທົັ່ວປະເທດປີ 1995. ແບ່ງເປັນ 6 ໝວດ

ດິນ ແລະ ຈໍາແນກເປັນ 9 ປະເພດດິນຕາມຫ ນຕົັ້ນກໍາເນ ດ, ສະພາບພືັ້ນທ ີ່, ຊັັ້ນຊ ັ້ບົັ່ງ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຊ ັ້ບົັ່ງຂອງ

ດິນດັັ່ງນ ັ້: ARENOSOLS, ACRISOLS,  ALISOLS, REGOSOLS,  LUVISOLS ແລະ 

CAMBISOLS. 

- ເນືັ້ອດິນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເນືັ້ອທ ີ່ດິນໜຽວໜັກ (Heavy clay), ຖັດລົງມາແມ່ນເນືັ້ອທ ີ່ດິນຕົມແກມ    ໜ

ຽວ (Clay loam) ແລະ ໜ້ອຍກວ່າໝ ່ແມ່ນເນືັ້ອທ ີ່ດິນຊາຍແກມຕົມ (Loamy sand). 

- ຄວາມເລິກຂອງຊັັ້ນດິນສ່ວນຫາຼຍແມ່ນຊັັ້ນດິນເລິກທ ີ່ສຸດ (D) > 100 cm ນັບຈາກໜ້າດິນ, ຮອງລົງມາ

ແມ່ນຊັັ້ນດິນປານກາງ (M) 75 - 100 cm, ຊັັ້ນດິນຕືັ້ນ (S) ແຕ່ 30 - 50 cm, ຊັັ້ນດິນບາງ (T) ແຕ່ 

50-75 cm ນັບຈາກໜ້າດິນ. 

ສປປ ລາວ 

ສປປ ລາວ 
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ສໍາລັບເຂດເມືອງຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນໄດ້ແບ່ງເປັນ 8 ໝວດດິນຄື: ACRISOLS,  ALISOLS, 

ARENOSOLS,  CAMBISOLS, FLUVISOLS, LEPTOSOLS, LUVISOLS ແລະ 

REGOSOLS ແລະ ຈໍາແນກເປັນ 13 ປະເພດດິນຕາມຫ ນຕົັ້ນກໍາເນ ດ, ສະພາບພືັ້ນທ , ຊັັ້ນຊ ັ້ບົັ່ງ ແລະ ຄຸນ

ລັກສະນະຊ ັ້ບົັ່ງຂອງດິນດັັ່ງນ ັ້: Ferric ACRISOLS(Acf), Haplic ACRISOLS(Ach), Feric 

ALISOLS (Alf), Haplic ALISOLS(Alh), Haplic ARENOSOLS, Dystric 

CAMBISOLS(CMd), Eutric CAMBISOLS(Cme), Eutric FLUVISOLS, Dystric 

LEPTOSOLS, Eutric LEPTOSOLS, Ferric LUVISOLS, Haplic LUVISOLS(LVh) ແລະ 

Dystric REGOSOLS. 

- ເນືັ້ອດິນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເນືັ້ອທ ີ່ດິນຕົມແກມໜຽວ (Clay loam), ຮອງລົງມາແມ່ນເນືັ້ອທ ີ່ດິນໜຽວຫຼາຍ 

(Hard Clay) ແລະ ໜ້ອຍກວ່າໝ ່ແມ່ນເນືັ້ອທ ີ່ດິນຊາຍແກມຕົມ (Loamy sand). 

- ຄວາມເລິກຂອງຊັັ້ນດິນສ່ວນຫາຼຍແມ່ນຊັັ້ນດິນເລິກທ ີ່ສຸດ > 100 cm ນັບຈາກໜ້າດິນ, ຮອງລົງມາແມ່ນ

ຊັັ້ນດິນຕືັ້ນ ແຕ່ 30 - 50 cm ແລະ ໜ້ອຍກວ່າໝ ່ແມ່ນຊັັ້ນດິນບາງ ແຕ່ 50-75 cm ນັບຈາກໜ້າດິນ. 

4.3.5 ໄພທາໍມະຊາດ 
1) ວິທ ການ 

ໄພທໍາມະຊາດເປັນໄພຂົັ່ມຂ ່ທ ີ່ອັນຕະລາຍທ ີ່ສຸດຕ ໍ່ການພັດທະນາໂຄງການ ໄດ້ແກ່ໄພນໍ້າຖ້ວມ, ແຜນດິນໄຫວ ແລະ 
ດິນຖະຫຼົັ່ມ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ການສຶກສາຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານກ່ຽວກັບໄພທໍາມະຊາດຈະເປັນປະໂຫຍດ ສໍາລັບການອອກແບບ 
ແລະ ການດໍາເນ ນການກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. ໂດຍຈະໄດ້ສັງລວມຂ ໍ້ມ ນມືສອງກ່ຽວກັບປະຫວັດການເກ ດ
ໄພທໍາມະຊາດຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ຫອ້ງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ, ເອກະສານອືີ່ນໆທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການສໍາພາດສອບຖາມກ່ຽວກັບໄພທໍາມະຊາດໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ການສຶກສາ. 

2) ລາຍລະອຽດ 

ໄພນໍາ້ຖວ້ມ: ລັກສະນະພ ມສັນຖານຂອງເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນເຂດພ ຕ ໍ່ ຫາ ພ 
ສ ງ ແລະ ບ ໍ່ມ ແມ່ນໍ້າໃຫຍ່ ທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດໄພນໍ້າຖ້ວມໃນເຂດດັັ່ງກ່າວ. 

ດນິຖະຫຼົັ່ມ: ຝ ນຕົກແມ່ນປັດໃຈຕົັ້ນຕ ຂອງການເກ ດດິນຖະຫຼົັ່ມ (ດິນເຈືີ່ອນ) ສ່ວນປັດໃຈອືີ່ນໆທ ີ່ມ ອິດທິພົນຕ ໍ່ການ
ເຈືີ່ອນຂອງດິນແມ່ນຄວາມຄ້ອຍຊັນຂອງດິນ, ເງືີ່ອນໄຂຂອງຫ ນ ແລະ ສະພາບການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນທ ີ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ. 

ແຜນດນິໄຫວ: ດັັ່ງທ ີ່ກ່າວມາຂາ້ງເທ ງສໍາລບັໃນແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ກ ໍ່ຄືເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການທ ີ່ສະເໜ  
ໃນໄລຍະທ ີ່ຜ່ານມາແມ່ນບ ໍ່ມ ການບັນທຶກວ່າມ ປະກົດການແຜ່ນດິນໄຫວ. ແຕ່ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມໃນການອອກແບບ
ເສົາກັງຫັນລົມຂອງໂຄງການກ ໍ່ໄດ້ມ ການອອກແບບຕາມມາດຕະຖານທ ີ່ສາມາດຮອງຮັບເຫດການໄດ້. 

4.3.6 ອທຸກົກະສາດ  
1) ວິທ ການ 
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ອະທິບາຍກ່ຽວກບັສະພາບ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນທາງດ້ານອຸທົກກະສາດຂອງແຫຼ່ງນໍ້າທ ີ່ຢ ່ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ, ການປະເມ ນຕ ໍ່
ກັບລະບົບການໄຫຼຂອງສາຍນໍາ້ຕາງໆທ ີ່ຢ ່ໃກ້ຄຽງເຂດທ ີ່ຕັັ້ງກງັຫັນລົມ. 

2) ລາຍລະອຽດ 

ບັດດາຫ້ວຍນໍາ້ຕ່າງໆໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເປັນແຫຼ່ງນໍາ້ຫຼັກທ ີ່ປະຊາຊົນຊົມໃຊ້ ເພາະພືັ້ນ
ທ ີ່ເຂດດັັ່ງກ່າວເປັນພືັ້ນທ ີ່ສ ງ ການເຈາະນໍ້າບາດານຂືັ້ນມາໃຊ້ແມ່ນມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກມ ພຽງໃນເຂດເທດສະບານ
ເມືອງທ ີ່ຊົມໃຊ້ນໍ້າບາດານ ສະນັັ້ນ, ປະຊາຊົນຈຶີ່ງໃຊ້ນໍ້າຫ້ວຍເປັນຫຼັກ ແລະ ທິດທາງການໄຫຼຂອງນໍ້າ ແມ່ນຂືັ້ນກັບ

ລັກສະນະພ ມສັນຖານຂອງພືັ້ນທ ີ່ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນມ ແຫຼ່ງນໍ້າທ ີ່ສໍາຄັນຄ:ື ຫ້ວຍນວນ, ຫ້ວຍໂລ, ຫ້ວຍ

ບວດ, ຫ້ວຍອາ່ງ, ຫ້ວຍຫອກ, ຫ້ວຍແອ, ຫ້ວຍປຣ ດ, ຫ້ວຍຈ ນ, ຫ້ວຍນໍ້າງອນ ແລະ ຫ້ວຍຢືນ. ບັນດາສາຍນໍາ້

ດັັ່ງກ່າວ ອ ງຕາມການສໍາພາດນາຍບ້ານແຕ່ລະບ້ານ ແມ່ນມ ເງືີ່ອນໄຂສະດວກ ແລະ ຢ ່ໃກ້ໝ ່ບ້ານ ປະຊາຊົນໃຊ້ສອຍ
ຄົວເຮືອນ, ເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການທໍາມາຫາກ ນຂອງປະຊາຊົນທ ີ່ດໍາລົງຊ ວິດໃນເຂດໃກ້ຄຽງ, ລັກສະນະ

ສັນຖານຂອງບັນດາຫ້ວຍນໍ້າດັັ່ງກ່າວແມ່ນຄາ້ຍຄືກັນເຊັັ່ນ: ຫວ້ຍໃຫຍແ່ມ່ນມ ນໍ້າຕະຫຼອດປີ, ຫ້ວຍນ້ອຍສ່ວນຫາຼຍ

ແມ່ນມ ນໍ້າໜ້ອຍໃນຍາມແລ້ງ, ສາຍນໍ້າແຕ່ລະເຂດ-ແຕ່ລະແຫ່ງ ມ ຄວາມແຄບ-ຄວາມກວາ້ງ ແລະ ມ ລະດັບຄວາມ

ຄ້ອຍຊັນທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມ ບາງບ່ອນເລິກ-ບາງບ່ອນຕືັ້ນ, ບາງບ່ອນນ້ໍາໄຫຼແຮງຕາມແກ້ງ ແລະ ຫາດ, ນໍ້າໄຫຼຄ່ອຍ-

ໄຫຼເລິກຕາມວັງນ້ອຍ-ໃຫຍ່ ສະລັບສັບຊ້ອນຕາມແຕ່ລະຮ່ອມພ . 

  
ຮ ບທ  4-3: ລັກນະນະແຫ່ງນໍ້າເຂດໂຄງການ 

4.3.7 ການເຊາະເຈືີ່ອນ ແລະ ການຕກົຕະກອນ 
1) ວິທ ການ 

ການບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່ທາງເຂົັ້າຕ ນເສົາກັງຫັນລົມ ແລະ ເຂດຕ ນເສົາ ອາດກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດການສ ນເສຍເນືັ້ອທ ີ່ປ່າທໍາມະຊາດ, 

ເນືັ້ອທ ີ່ກະສິກໍາຈໍານວນໜືີ່ງ ແລະ ອາດໃຫ້ດິນເຊາະເຈືີ່ອນ ຫຼື ຍຸບຕົວ ໃນຊ່ວງຂອງການກະກຽມພືັ້ນທ ີ່. ດັັ່ງນັັ້ນ, ມັນ
ມ ຄວາມຈໍາເປັນທ ີ່ຕ້ອງໄດ້ຮ ້ ຄນຸລັກສະນະດິນ ແລະ ການເຊາະເຈືີ່ອນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ຢ່າງກ້ວາງໆ ທາງດ້ານຄວາມອາດ
ສາມາດ ແລະ ຂ ໍ້ຈໍາກັດຂອງດິນດັັ່ງກ່າວສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນອະນາຄົດ. ໂດຍການສຶກສາຈາກຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ມ ຢ ່ແລ້ວ, ບົດ

ລາຍງານການສືກສາທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ການສໍາຫຼວດສັງເກດພາກສະໜາມກ່ຽວກບັການເຊາະເຈືີ່ອນ. 

2) ລາຍລະອຽດ 

ຫ້ວຍແອ ຫ້ວຍປຣ ດ 
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ການເຊາະເຈືີ່ອນ ແລະ ການຕົກຕະກອນ ແມ່ນເກ ດຈາກການປ່ຽນແປງທາງທາໍມະຊາດເຊັັ່ນ: ການເພ ັ້ມຂືັ້ນຂອງ
ລະດັບນໍ້າ, ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງໜ້າຜາລົງສ ່ພືັ້ນທ ີ່ຮາບພຽງ, ຄືັ້ນລົມພາຍຸທ ີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ເກ ດຈາກການຂຸດ, ການ

ເຈາະດິນທ ີ່ເປັນການກະທໍາຂອງມະນຸດ. ສໍາລັບການເຊາະເຈືີ່ອນ ແລະ ການຕົກຕະກອນໃນເຂດຂອງໂຄງການດັັ່ງທ ີ່
ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທ ງຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງໂຄງການເປັນພືັ້ນທ ີ່ພ ຕ ໍ່ຫາພ ສ ງ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຝ ນຕົກແມ່ນປັດໃຈຕົັ້ນຕ ຂອງການເກ ດການ

ເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ ຕາມແຄມຮ່ອງນໍ້າ ແລະ ໜ້າທາງທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ປ ຢາງ ຊ່ວງລະດ ຝ ນ. 

4.3.8 ຄນຸນະພາບນໍາ້ 
1) ວິທ ການ 

ວຽກການບຸກເບ ກ ແລະ ການປັບສະພາບພືັ້ນທ ີ່ ຂອງການກ ໍ່ສ້າງອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ອາດສົັ່ງຜົນກະທົບ
ຕ ໍ່ກັບຄຸນນະພາບນໍ້າ  ຢ ່ບ ລິເວນອ້ອມຮອບໂຄງການ ຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບນໍາ້ ແລະ ລັກສະນະຂອງ
ຫ້ວຍນໍ້າແມ່ນໄດ້ຖືກເກັບກໍາ ເພືີ່ອໃຊ້ເປັນຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານອ້າງອ ງ ໃນການປະເມ ນຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕ ໍ່ຄຸນ
ນະພາບນໍ້າທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນຈາກໂຄງການ ລວມທັງນໍາມາກໍານົດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ແກ້ໄຂ, ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນ

ກະທົບ ແລະ ມາດຕະການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າ. 

- ເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າຈາກເຂດພືັ້ນທ ີ່ ແລະ ເຂດອ້ອມຮອບເພືີ່ອມາວິເຄາະຫາທາດປ ນເປືົ້ອນ ໂດຍພາລາມ ເຕ 
ວັດແທກແມ່ນອ ງຕາມ ພາລາມ ເຕ ທ ີ່ກໍານົດໃນມາດຕະຖານສ ີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທ  81/ລບ
, 2017 

- ປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າຈາກເຂດໂຄງການ 
- ເພີ່ືີ່ອນໍາສະເໜ ແຜນຄຸ້ມຄອງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ (ຜຄສລ), ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ແຜນ

ຕິດຕາມດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ທັງໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການ 
- ຕົວຊ ັ້ວັດຂອງຕົວຢາ່ງນໍ້າ ແມ່ນຈະຖືກສົັ່ງໄປວິເຄາະຢ ່ຫ້ອງທົດລອງ ບ ລິສັດພັນທະມິດ ທົດລອງ ແລະ ວິໃຈ 

ຈໍາກັດ ເຊິີ່ງເປັນຫ້ອງທົດລອງທ ີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທົດລອງສາກົນ ISO 17025 

2) ລາຍລະອຽດ 

ການເກັບຕົວຢ່າງຄຸນນະພາບນໍາ້ໜ້າດິນຈາກແຫຼງ່ນໍ້າທ ີ່ຢ ່ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດໃນ ວັນທ  23 ກັນຍາ   
2020 ເກັບໂດຍທ ມງານບ ລິສັດທ ີ່ປືກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເກັບ
ຕົວຢ່າງນໍ້າຈາກຫ້ວຍນໍາ້ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ເໝາະສົມ ເຊິີ່ງມ ທັງໝົດ 5 ຈຸດຄື: ຈຸດ SW01 ຫ້ວຍນໍ້າງອນ ບ້ານນ້ໍາງອນ

, ຈຸດ SW02 ຫ້ວຍຈ ນ ບ້ານດາກປະດຸ ນອນໃນເຂດເມືອງຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື, ສ່ວນຈຸດ SW03 ຫ້ວຍປຣ ສ 

ບ້ານຊຽງຫຼວງ, ຈຸດ SW04 ຫ້ວຍແອ ບາ້ນຊຽງໃໝ່, ຈຸດ SW05 ຫວ້ຍເຍ ງ ບາ້ນດາກດ  ຂືັ້ນກັບເມືອງດາກຈືງ, 

ແຂວງເຊກອງ. ໂດຍວິທ ການເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າແມ່ນໃຊ້ຕຸກນໍ້າຕົວຢ່າງທ ີ່ທາງທ ມງານຫ້ອງທົດລອງໄດ້ຈັດກ່ຽມໄວ້
ໃຫ້ ຕັກເອົານໍ້າໃສ່ຕຸກພ້ອມທັງປະສົມທາດເຄມ ບາງພາຣາເມເຕ ເພືີ່ອຮັກສາເຊືັ້ອໃນນໍ້າ ແລ້ວແຊ່ເຢັນຮັກສາອຸນຫະ
ພຸມ ຈາກນັັ້ນສົັ່ງເຂົັ້າຫ້ອງທົດລອງ ບ ລິສັດພັນທະມິດ ທົດລອງ ແລະ ວິໃຈ ຈໍາກັດ.  
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ຕາຕະລາງ 4-4: ຜົນວິເຄາະຄຸນນະພາບນໍ້າໜາ້ດິນ 23 ກັນຍາ 2020 
       ຊືີ່ຈຸດ SW01 SW02 SW03 SW04 SW05 ມາດຕະຖານ

ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ແຫ່ງຊາດ 
ເລກທ  81/
ລບ, ປີ
2017 ຈຸດ

ເກ
ັບຕ

ົວຢ
່າງ

 ວັນທ  23/09/20 23/09/20 23/09/20 23/09/20 23/09/20 
ເວລາ 10:45 14:25 11:45 10:25 13:15 
ຊືີ່ບ້ານ ນໍ້າງອນ ດາກປະດຸ ຊຽງຫຼວງ ຊຽງໃໝ່ ດາກດ  

 ກິີ່ນ ຫົວ 
ໜ່ວຍ 

ບ ໍ່ມ ກິີ່ນ ບ ໍ່ມ ກິີ່ນ ບ ໍ່ມ ກິີ່ນ ບ ໍ່ມ ກິີ່ນ ບ ໍ່ມ ກິີ່ນ  

 ສ  (ພາກສະໜາມ)  ສົັ້ມ ໃສ ໃສ ນໍ້າຕານຂຸ່ນ ເທົາ ບ ໍ່ມ ສ  

1 Color   23.9 14 5.56 28.8 17.7 - 

2 ອຸນຫະພ ມນໍ້າ oc 21 23 20.8 20.5 24 - 

3 pH  7.4 7.1 6.4 7.1 7.1 5.0-9.0 

4 DO mg/L 8.50 8.90 7.25 8.80 8.25 4.0 

5 Conductivity ms/cm 18.8 22.8 9.90 21.6 24 ≤2000 

6 COD mg/L 6.30 ND ND ND 1.89 7-10 

7 TSS mg/L 20 8.95 ND 34.4 11 ≤40 

8 As (Asenic) mg/L ND <0.0020 ND <0.0020 ND 0.01 

9 Cd (Cadmium) mg/L ND ND ND ND ND 0.003 

10 Cu (Cooper) mg/L ND ND ND ND ND 1.5 

11 Cr+6  mg/L ND ND ND ND ND - 

12 CN- (Cyanide) mg/L  <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0.07 

13 Pb (Lead) mg/L ND ND ND ND ND 0.01 

14 Mn  mg/L 0.04 <0.03 <0.03 0.09 0.05 1.0 

15 Hg (Mercury) mg/L ND ND ND ND ND 0.001 

16 Ni (Nickel) mg/L ND ND ND ND ND 0.1 

17 NO3-N mg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 5.0 

18 Phenol mg/L ND ND 0.031 0.016 0.008 0.005 

19 PO4  mg/L <0.46 <0.46 <0.46 <0.46 <0.46 1 

20 Zn (Zinc) mg/L ND ND ND ND ND 1.0 

21 NH3-N mg/L 0.28 0.20 0.30 0.25 0.42 0.5 

22 NH4
+ mg/L 0.36 0.26 0.39 0.32 0.54 ≤3 

ໝາຍເຫດ: ລາຍລະອຽດຜົນວິເຄາະຢ ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 

ເນືັ້ອງຈາກມ ການປັບປຸງແຜນຜັງທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມໃໝ່. ດັັ່ງນັັ້ນ, ບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາໄດ້ມ ການການເກັບຕົວຢ່າງຄຸນ
ນະພາບນໍ້າໜ້າດິນຈາກແຫຼງ່ນໍ້າທ ີ່ຢ ່ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຄືນໃໝ່ເພືີ່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຜນຜັງທ ີ່ຕັັ້ງຂອງໂຄງການ. 
ໂດຍໄດ້ປະຕບິັດໃນວັນທ  12 ສິງຫາ 2021 ເຊິີ່ງມ ທັງໝົດ 6 ຈຸດຄື: ຈຸດ SW01, SW02 ເຂດບ້ານດາກຕຽມ, 

ຈຸດ SW03, SW04 ເຂດບ້ານດາກຣັນ ແລະ ຈຸດ SW05, SW06 ເຂດບ້ານດາກບອງ, ທັງ 6 ຈຸດແມ່ນຂືັ້ນ
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ກັບເມືອງດາກຈືງ, ແຂວງເຊກອງ. ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າທງັໝົດ ແມ່ນໄດ້ພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບໃນຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ. ຜ່ານການກວດພາກສະໜາມ ແລະ ວິເຄາະໃນຫ້ອງລົດລອງແມ່ນສາມາດ
ສັງລວມໄດ້ດັັ່ງນ ັ້: 

• ຜົນການວິເຄາະຄຸນນະພາບນໍ້າໜ້າດິນຈາກຫ້ອງທົດລອງ ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ SW03 ພບົເຫັນວ່າ ຄາ່ 

Coliform Bacteria ແມ່ນ 11,000 mg/L ແລະ ຄ່າ COD ແມ່ນ 21.1 mg/L ເຊ ີ່ງເຫັນວ່າສ ງກວາ່

ຄ່າມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ທ ີ່ກໍານົດຄາ່ Coliform Bacteria ແມ່ນ 5,000  mg/L ແລະ 

ຄ່າ COD ແມ່ນ 5-7 mg/L, ໂດຍຈຸດເກັບຕົວຢ່າງເປັນຫ້ວຍນໍ້າຂະໜາດກາງ ທ ີ່ມ ນໍ້າໄຫຼໜ້ອຍຕະຫຼອດ

ປີ, ເນືີ່ອງຈາກເດືອນນ ັ້ແມ່ນຢ ່ໃນຊ່ວງລະດ ຝ ນ, ໃນບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ນັັ້ນ ມ ຄັງລ້ຽງສັດຂອງປະຊາຊົນ ຢ ່ເທິງ

ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າ, ເທິງພ  ແລະ ມ ມ ນຈາກສັດລ້ຽງ (ຂ ັ້ງົວ, ຂ ັ້ຄວາຍ) ກະແຈກກະຈາຍຢ ່ຫຼາຍ ທັງໃນ

ບ ລິເວນຄັງສັດ ແລະ ເທິງພ , ເມືີ່ອເວລາຝ ນຕົກ ມ ນສັດເຫຼົັ່ານັັ້ນ ຈະໄຫຼລົງສ ່ແຫຼ່ງນໍ້າ, ມ ນສັດເຫຼົັ່ານ ັ້ ມ ແບັກ

ທ ເຣຍຈໍານວນຫາຼຍ ອາດເປນັສາເຫດເຮັດໃຫ້ຄາ່ Coliform Bacteria ແລະ COD ສ ງກວ່າ

ມາດຕະຖານໄດ້. ສ່ວນຜົນການວິເຄາະພາຣາມ ເຕ ອືີ່ນທ ີ່ກໍານົດ ແມ່ນນອນຢ ່ໃນເກນມາດຕະຖານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ.  

• ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ SW04 ພົບເຫັນວ່າ ມ ຄ່າ COD ແມ່ນ 12.9 mg/L ເຊິີ່ງມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມ

ແຫ່ງຊາດກໍານົດແມ່ນລະຫວ່າງ 5-7 mg/L, ໃນບ ລ ເວນພືັ້ນທ ີ່ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າ ເບືັ້ອງໜຶີ່ງປ ກຄຸມດ້ວຍ

ປ່າໄມ້ປະສົມ ແລະ ເບືັ້ອງໜຶີ່ງຕິດກັບເຂດຜະລິດກະສິກໍາ ຫຼື ນາ ຂອງປະຊາຊົນ, ທ ີ່ມ ສວນກາເຟຢ ່ເທິງພ  

ໄລຍະນ ັ້ແມ່ນລະດ ຝ ນ ຈຶີ່ງກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມ ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ ແລະ ການຊະລ້າງຊ ວະມວນສານ ໄຫຼລົງສ ່
ແຫຼ່ງນໍ້າ, ດັັ່ງນັັ້ນ ຄ່າຂອງ COD ທ ີ່ເກ ນມາດຕະຖານນັັ້ນ ອາດຈະເກ ດຈາກສາເຫດເຫຼົັ່ານ ັ້. ສ່ວນຜົນການ

ວິເຄາະພາຣາມ ເຕ ອືີ່ນທ ີ່ກໍານົດ ແມ່ນນອນຢ ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມ. 
• ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ SW05 ພົບເຫັນວ່າ ມ ຄ່າ COD ແມ່ນ 11.7 mg/L ເຊິີ່ງມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມ

ແຫ່ງຊາດກໍານົດແມ່ນລະຫວ່າງ 5-7 mg/L, ຫ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງແມ່ນຢ ່ໃກ້ກບັເຂດຊຼຸມຊົນ, 

ຢ ່ເຂດຕອນເທິງຫ້ວຍ ແມ່ນພືັ້ນທ ີ່ເຮັດການກະສິກໍາ, ໄຮ່ນາ, ສວນມັນຕົັ້ນ ໄລຍະນ ັ້ແມ່ນລະດ ຝ ນ ຈຶີ່ງ

ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມ ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ ແລະ ການຊະລ້າງຊ ວະມວນສານ ໄຫຼລົງສ ່ແຫຼ່ງນໍ້າ, ດັັ່ງນັັ້ນ ຄ່າຂອງ 

COD ທ ີ່ເກ ນມາດຕະຖານນັັ້ນ ອາດຈະເກ ດຈາກສາເຫດເຫຼົັ່ານ ັ້. ສ່ວນຜົນການວິເຄາະພາຣາມ ເຕ ອືີ່ນທ ີ່

ກໍານົດ ແມ່ນນອນຢ ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມ. 
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ຕາຕະລາງ 4-5: ຜົນວິເຄາະຄຸນນະພາບນໍ້າໜາ້ດິນ ຈຸດໃໝ່ ວັນທ  12 ສິງຫາ 2021 
ຈຸດ

ເກ
ັບຕ

ົວຢ
່າງ

 ຊືີ່ຈຸດ SW01 SW02 SW03 SW04 SW05 SW06 ມາດຕະ 
ຖານສິີ່ງ 
ແວດ
ລ້ອມ 
ແຫ່ງຊາດ  

ວັນທ  8/12/21 8/12/21 8/12/21 8/12/21 8/12/21 8/12/21 

ເວລາ 17:40 17:05 14:45 15:30 14:00 15:50 

ຊືີ່ບ້ານ 
ດາກ
ຕຽມ 

ດາກ
ຕຽມ 

ດາກຣັນ ດາກຣັນ ດາກບອງ ດາກບອງ 

ການສງັເກດຢ ພ່າກສະໜາມ ຫົວໜວ່ຍ               

1 ກິີ່ນ   ບ ໍ່ມ ກິີ່ນ ບ ໍ່ມ ກິີ່ນ ບ ໍ່ມ ກິີ່ນ ບ ໍ່ມ ກິີ່ນ ບ ໍ່ມ ກິີ່ນ ບ ໍ່ມ ກິີ່ນ   

2 ສ    ໃສ ໃສ ໃສ ໃສ ໃສ ໃສ   

ການວັດຄາ່ທ ີ່ພາກສະໜາມ               

1 ອຸນຫະພ ມນໍ້າ oc 22.4 22.3 22 21.4 26.4 26.4 - 

2 pH  7.9 7.9 7.3 7.4 7.4 6.3 6 - 8 

3 DO mg/L 9.7 8.3 9.1 9.4 9 10.8 6.0 

4 Conductivity ms/cm 7 7.4 27.7 41 25 26.4 ≤ 1000 

5 Salinity ppt 0 0 0.01 0.02 0.01 0.01 - 

6 TDS ppm 3.5 3.7 13.9 20.7 13.6 13.2 - 

ການວເິຄາະໃນຫອ້ງທດົລອງ               

8 Ammonia mg/L ND ND ND ND ND ND - 

9 BOD mg/L <1.00 ND <1.00 ND <1.00 ND - 

10 COD mg/L 5.53 ND 21.5 12.9 11.7 ND 5 - 7 

11 Chloride mg/L ND ND ND ND ND ND - 

12 Hardness mg/L <10.0 <10.0 10.9 17.6 11.4 10.9 - 

13 Fe (Iron) mg/L 0.3 0.13 0.33 0.15 ND 0.44 - 

14 Alkalinity mg/L <10.0 <10.0 16.8 24 16.8 14.4 - 

15 Nitrate mg/L ND ND ND ND ND 1.5 - 

16 Nitrite mg/L ND ND ND ND ND ND - 

17 Oil & Grease mg/L ND ND ND ND ND ND - 

18 Sulfate mg/L <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 - 

19 TSS mg/L <2.50 3.70 7.2 6.2 6.1 7.1 ≤ 25 

20 Ortho Phosphate mg/L ND ND ND ND ND ND - 

21 Coliform Bacteria 

MPN/10

0 

mL 

2,200 2,100 11,000 3,900 4,900 2,100 5,000 

22 Phosphorus mg/L <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 - 

23 Total Nitrogen mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 - 

24 ORP mV -63.7 -40.8 0.4 26.1 24.7 27.6 - 

25 Aluminium mg/L 0.19 0.21 0.15 0.17 0.22 0.26 - 

26 Arsenic mg/L ND ND ND ND ND ND 0.01 

27 Cadmium mg/L ND ND ND ND ND ND 0.003 

28 Calcium mg/L <1.00 <1.00 1.90 4.02 2.31 2.16 - 

29 Mercury mg/L ND ND ND ND ND ND 0.001 

30 Copper mg/L ND ND ND ND ND ND 1.5 

31 Lead mg/L ND ND ND ND ND ND 0.01 

32 Magnesium mg/L <1.00 <1.00 1.76 1.95 1.47 1.41 - 
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ຈຸດ
ເກ
ັບຕ

ົວຢ
່າງ

 ຊືີ່ຈຸດ SW01 SW02 SW03 SW04 SW05 SW06 ມາດຕະ 
ຖານສິີ່ງ 
ແວດ
ລ້ອມ 
ແຫ່ງຊາດ  

ວັນທ  8/12/21 8/12/21 8/12/21 8/12/21 8/12/21 8/12/21 

ເວລາ 17:40 17:05 14:45 15:30 14:00 15:50 

ຊືີ່ບ້ານ 
ດາກ
ຕຽມ 

ດາກ
ຕຽມ 

ດາກຣັນ ດາກຣັນ ດາກບອງ ດາກບອງ 

33 Sodium mg/L 1.26 1.12 1.65 1.49 1.4 1.22 - 

34 Potassium mg/L 1.15 <1.00 <1.00 2.41 <1.00 1.03 - 

35 Zine mg/L ND <0.03 ND ND ND ND 1 

36 Manganese mg/L <0.03 0.2 0.1 0.03 <0.03 <0.03 1 

37 Nickel mg/L ND ND ND ND ND ND 0.1 

Pesticides Organochlorine Group               

38 Aldrin µg/L ND ND ND ND ND ND 0.1 

39 a-BHC µg/L ND ND ND ND ND ND 0.02 

40 a-Endosulfan µg/L ND ND ND ND ND ND - 

41 ß-BHC µg/L ND ND ND ND ND ND - 

42 Dicofol µg/L ND ND ND ND ND ND - 

43 ß-Endosulfan µg/L ND ND ND ND ND ND - 

44 Dieldrin µg/L ND ND ND ND ND ND 0.1 

45 cis-Chlordane µg/L ND ND ND ND ND ND - 

46 Endosulfan Sulfate µg/L ND ND ND ND ND ND - 

47 Endrin µg/L ND ND ND ND ND ND ບ ໍ່ຄວນມ  
48 ϒ-BHC µg/L ND ND ND ND ND ND - 

49 HCB µg/L ND ND ND ND ND ND - 

50 Heptachlor µg/L ND ND ND ND ND ND 0.2 

51 

Heptachlor-exo-

epoxide 
µg/L ND ND ND ND ND ND 0.2 

52 Methoxychlor µg/L ND ND ND ND ND ND - 

53 o,p'-DDT µg/L ND ND ND ND ND ND - 

54 o,p'-DDE µg/L ND ND ND ND ND ND - 

55 o,p'-DDD µg/L ND ND ND ND ND ND - 

56 p,p'-DDD µg/L ND ND ND ND ND ND - 

57 p,p'-DDE µg/L ND ND ND ND ND ND - 

58 p,p'-DDT µg/L ND ND ND ND ND ND - 

59 Total DDT µg/L ND ND ND ND ND ND 1 

60 trans-Chlordane µg/L ND ND ND ND ND ND - 

61 Anilofos µg/L ND ND ND ND ND ND - 

62 Azinphos-ethyl µg/L ND ND ND ND ND ND - 

63 Azinphos-methyl µg/L ND ND ND ND ND ND - 

64 Chlorfenvinphos µg/L ND ND ND ND ND ND - 

65 Diazinon µg/L ND ND ND ND ND ND - 

66 Dichlorvos µg/L ND ND ND ND ND ND - 

67 Dicrotophos µg/L ND ND ND ND ND ND - 

68 Dimethoate µg/L ND ND ND ND ND ND - 

69 EPN µg/L ND ND ND ND ND ND - 

70 Ethion µg/L ND ND ND ND ND ND - 

71 Ethoprophos µg/L ND ND ND ND ND ND - 

72 Etrimfos µg/L ND ND ND ND ND ND - 

73 Fenitrothion µg/L ND ND ND ND ND ND - 

74 Fenthion µg/L ND ND ND ND ND ND - 
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ຈຸດ
ເກ
ັບຕ

ົວຢ
່າງ

 ຊືີ່ຈຸດ SW01 SW02 SW03 SW04 SW05 SW06 ມາດຕະ 
ຖານສິີ່ງ 
ແວດ
ລ້ອມ 
ແຫ່ງຊາດ  

ວັນທ  8/12/21 8/12/21 8/12/21 8/12/21 8/12/21 8/12/21 

ເວລາ 17:40 17:05 14:45 15:30 14:00 15:50 

ຊືີ່ບ້ານ 
ດາກ
ຕຽມ 

ດາກ
ຕຽມ 

ດາກຣັນ ດາກຣັນ ດາກບອງ ດາກບອງ 

Organophosphate Group                

75 Malathion µg/L ND ND ND ND ND ND - 

76 Methamidophos µg/L ND ND ND ND ND ND - 

77 Methidathion µg/L ND ND ND ND ND ND - 

78 Mevinphos µg/L ND ND ND ND ND ND - 

79 Monocrotophos µg/L ND ND ND ND ND ND - 

80 Omethoate µg/L ND ND ND ND ND ND - 

81 Parathion-methyl µg/L ND ND ND ND ND ND - 

82 Phosalone µg/L ND ND ND ND ND ND - 

83 Phosphamidon µg/L ND ND ND ND ND ND - 

84 Pirimiphos-ethyl µg/L ND ND ND ND ND ND - 

85 Pirimiphos-methyl µg/L ND ND ND ND ND ND - 

86 Profenofos µg/L ND ND ND ND ND ND - 

87 Prothiofos µg/L ND ND ND ND ND ND - 

88 Terbufos µg/L ND ND ND ND ND ND - 

89 Triazophos µg/L ND ND ND ND ND ND - 

ໝາຍເຫດ: ລາຍລະອຽດຜົນວິເຄາະຢ ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
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ຮ ບທ  4-4: ແຜນທ ີ່ຈຸດເກັບນໍ້າຕົວຢ່າງນໍ້າ 
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4.3.9 ຊບັພະຍາກອນແຮທ່າດ 
1) ວິທ ການ 

ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW ກ ໍ່ເປັນໂຄງການຊະນິດໜຶີ່ງ ທ ີ່ມ ຄວາມສາໍຄັນທາງດ້ານຜົນກະທົບ

ຕ ໍ່ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ (ຖ້າກ ລະນ ຖ້າເຂດໂຄງການມ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ), ໂດຍສະເພາະເຂດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງເສົາກັງຫັນລົມ 

ຫຼື ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ຖ້າມ ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດຂຸດຄົັ້ນ ຫຼື ຂຸດຄົັ້ນໄດ້ຍາກ ເນືີ່ອງຈາກຈະຕ້ອງໄດ້ທັບມ້າງ
ເສົາກັງຫັນລົມ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ຫຼື ຈະຕ້ອງໄດ້ລ ຖ້າ ຈົນກວ່າໂຄງການນັັ້ນຈະສ ັ້ນສຸດ. ການສຶກ
ສາຈະໄດ້ລວບລວມຂ ໍ້ມ ນທາງທ ລະນ ຂອງພືັ້ນທ ີ່ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ຈາກເອກະສານຂອງລາວ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ, ແຜນທ ີ່ດ້ານທ ລະນ ສາດ ມາດຕະສ່ວນຂະໜາດ 1:200,000, ທ ີ່ໄດ້ຮ່ວມກັນເຮັດ ລະຫ່ວາງບ ໍ່ແຮ່

ຂອງລາວ ແລະ ສະຫະພັນ-ຄະນະກໍາມະການບ ໍ່ແຮ່ ກິດຈະການດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງເອເຊຍປາຊິຟິກ, 
ບົດສືກສາຂອງໂຄງການທ ີ່ຢ ່ໃກ້ຄຽງ, ຂ ໍ້ມ ນບົດສະຫຼຼຸບປະຈໍາປີຂອງຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ຂອງແຂວງ, 
ເມືອງ. 

2) ລາຍລະອຽດ 

ອ ງຕາມ ຂ ໍ້ມ ນຈາກບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງເມືອງ ເຫັນວາ່ ໄດ້ມ ບາງໂຄງການການສໍາ
ຫຼວດແຮ່ທາດບົກຊິດ ໃນເຂດບ້ານນ້ໍາງອນເໜືອ ເມືອງຊານໄຊ ແລະ ເຂດທົັ່ງນືມບ້ານດາກຣັນ ເມືອງດາກຈືງ ຂອງ
ບ ລິສັດຫວຽດເຟືອງ ຊຶີ່ງໄດ້ມ ການສໍາຫຼວດໄວ້ແຕ່ຍງັບ ໍ່ທັນໄດ້ດໍາເນ ນໂຄງການເທືີ່ອ ແລະ ນອກນ ັ້ກ ໍ່ມ ໂຄງການຊອກ
ຄົັ້ນ - ສໍາຫຼວດແຮ່ບົກຊິດ ເຂດບ້ານຊຽງຫວຼງ ເນືັ້ອທ ີ່ອະນຸຍາດ 43 km2, ຂອງບ ລິສັດ ລາວບ ລິການມາຍນ ັ້ງ ຈໍາ

ກັດ ແລະ ໂຄງການຊອກຄົັ້ນ - ສໍາຫຼວດແຮ່ບົກຊິດ ເຂດບ້ານດາກຢອຍ ເນືັ້ອທ ີ່ອະນຸຍາດ 26 km2, ຂອງບ ລິສັດ 

ລາວຊານໄຊ ມນິ ໂຣນ ຈໍາກັດ. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-18 

 
ຮ ບທ  4-5: ໂຄງການຊອກຄົັ້ນ - ສໍາຫຼວດແຮ່ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-19 

4.3.10 ສຽງ ແລະ ການສັັ່ນສະເທອືນ 
1) ວິທ ການ 

ການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ອາດຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບທາງດ້ານສຽງ ແລະ 
ການສັັ່ນສະເທືອນລົບກວນຊຼຸມຊົນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງ 
ເຊິີ່ງມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ ນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງກົນຈັກໜັກ ເພືີ່ອການຂົນສົັ່ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນ ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ
ເຊັັ່ນ: ສຽງຈາກການບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່, ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງ, ການຂົນສົັ່ງຕ່າງຕ່າງ, ໃນໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການຄື: ສຽງ

ຈາກໃບພັດເສົາກັງຫັນລົມ. ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນແຫຼ່ງກາໍເນ ດທາງສຽງ ແລະ ແຮງສັັ່ນສະເທືອນ. 
ການວັດແທກຄ່າສຽງນັັ້ນຈະວັດແທກທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ, ການເກບັກໍາຄາ່ສຽງນັັ້ນຈະເກັບຢ ່ເຂດໃຈກາງ 

ແລະ ເຂດຮອບໂຄງການ 4 ຈຸດ  

2) ລາຍລະອຽດ 
ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອິງໃນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມ 
ການເກັບຂ ໍ້ມ ນພາກສະໜາມໂດຍມ ການກວດກາວັດແທກລະດັບຄວາມດັງຂອງສຽງໃນສະພາບປັດຈຸບັນ ເພືີ່ອໃຊ້
ເປັນຂ ໍ້ມ ນໃນການປະເມ ນຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂືັ້ນຈາກການພັດທະນາໂຄງການ ລວມທັງການກະກຽມມາດ
ຕະການປ້ອງກັນແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທ ີ່ເໝາະສົມຕ ໍ່ໄປ 

ເນືັ້ອງຈາກການປັບປ່ຽນແຜນຜັງຂອງໂຄງການ ໂດຍມ ການຍ້າຍເສົາກັງຫັນລົມ. ດັງນັັ້ນ, ໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນພາກ
ສະໜາມ ທາງທ ມງານບ ລິສັດທ ປືກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ອິນໂນກຣ ນ ໄດ້ມ ການ ວັດແທກລະດັບສຽງດັງຢ ່ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທ ີ່ 09–16/08/2021 ແລະ ວັນທ  28/10 – 04/11/2021. ໂດຍມ ການກໍານົດເອົາ 4 ຈຸດໃໝ່ໃນເຂດພືັ້ນ

ທ ີ່ໂຄງການທ ີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄື: ຈຸດທ  N1 ແມ່ນຕັັ້ງຢ ່ເຂດບ້ານຊຽງຫຼວງ, ເມືອງດາກຈືງ ແຂວງເຊ

ກອງ, ຈຸດທ  N2 ບ້ານດາກສະໝໍ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ຈຸດທ  N3 ບ້ານດາກຢາງ ແລະ ຈຸດທ  N4 ບ້ານ

ດາກບອງ, ເມືອງດາກຈືງ ແຂວງເຊກອງ. ສະພາບພືັ້ນທ ີ່ອ້ອມຂ້າງຕັັ້ງເຄືີ່ອງວັດແທ້ສຽງລບົກວນແຕ່ລະຈຸດ ສ່ວນ
ຫຼາຍຕັັ້ງເຂດໝ ່ບ້ານຈຸດທ ີ່ໃກ້ຄຽງເຂດທ ີ່ຈະກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ບາງຈຸດບ້ານຕັັ້ງຢ ່ແຄມທາງຢາງຈາກແຂວງເຊກອງ ຫາ 
ເມືອງດາກຈືງ, ແຫຼ່ງກໍາເນ ດສຽງອາດຈະເກ ດຈາກສຽງລົດແຕ່ນ້ອຍຫາໃຫຍ່ແລ່ນຕາມທາງ, ສຽງເກ ດຈາກຊຼຸມຊົນ, 

ສຽງຈາກກິດຈະກໍາການດໍາລົງຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສຽງເກ ດຈາກທໍາມະຊາດທົັ່ວໄປ. ເຊິີ່ງທຸກຄ່າວັດແທກໃນ
ແຕ່ລະຈຸດທັງ 4 ຈຸດ ແມ່ນມ ຄ່າບ ໍ່ເກ ນມາດຕະຖານ. 

- ຜົນຈຸດວັດແທກສຽງທ  N1 ບ້ານຊຽງຫວຼງ ຄ່າວັດແທກສຽງສະເລ່ຍ LeqA 72hr: 40.3 dB(A), ຄ່າ

ວັດແທກລະດັບສຽງ L90: 31.8 dB(A) ແລະ L95: 30.5 dB (A). 

- ຜົນຈຸດວັດແທກສຽງທ  N2 ບ້ານດາກສະໝໍ ຄ່າວັດແທກສຽງສະເລ່ຍ LeqA 72hr: 55.9 dB(A), ຄ່າ

ວັດແທກລະດັບສຽງ L90: 41.9 dB(A) ແລະ L95: 40.8 dB(A). 

- ຜົນຈຸດວັດແທກສຽງທ  N3 ບ້ານດາກຢາງ ຄ່າວັດແທກສຽງສະເລ່ຍ LeqA 72hr: 49.9 dB(A), ຄ່າ

ວັດແທກລະດັບສຽງ L90: 36.7 dB(A) ແລະ L95: 35 dB(A). 

- ຜົນຈຸດວັດແທກສຽງທ  N4 ບ້ານດາກບອງ, ເຂດເທດສະບານເມືອງດາກຈຶງ ຄ່າວັດແທກສຽງສະເລ່ຍ 

LeqA 72hr:  41.6 dB(A), ຄ່າວັດແທກລະດັບສຽງ L90: 32 dB(A) ແລະ L95: 31 dB(A). 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-20 

ຕາຕະລາງ 4-6: ຜົນການວັດແທກລະດັບສຽງໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

ວນັທ  ເວລາ LeqA L05 L10 L50 L90 L95 ຫວົໜວ່ຍ 
ຄ່າມາດ 
ຕະຖານ 

ຈຸດວັດແທກສຽງທ  N1 ບ້ານຊຽງຫຼວງ 

13/8/2021  12:00-18:00 ກາງເວັນ 37.1 40.8 39.3 33.4 28.8 28.3 dB (A) 70 

13-14/8/2021  18:00-06:00 ກາງຄືນ 47 50 45.6 42.6 39.9 39.6 dB (A) 70 

14/8/2021  06:00-18:00 ກາງເວັນ 46.8 53 51.6 39.2 34.9 33.5 dB (A) 70 

14-15/8/2021  18:00-06:00 ກາງຄືນ 40.9 42.8 42.2 40.8 38.2 36.6 dB (A) 70 

15/8/2021  06:00-18:00 ກາງເວັນ 37 41 39.6 34.1 30 29.5 dB (A) 70 

15-16/8/2021  18:00-06:00 ກາງຄືນ 42.1 44.8 44.3 42.1 38.3 37.1 dB (A) 70 

16/8/2021  06:00-12:00 ກາງເວັນ 37.9 40.5 38.9 34.5 30.6 29.8 dB (A) 70 

ຄ່າວດັແທກສຽງສະເລຍ່ລວມ 72 ຊົັ່ວໂມງ 40.3 44.2 43.2 39.2 31.8 30.5 dB (A) 70 

ຈຸດວັດແທກສຽງທ  N2 ບ້ານດາກສະໝໍ 

01/11/2021  11:00-18:00 ກາງເວັນ 57.5 61.6 59.4 48.2 42 40.6 dB (A) 70 

01-02/11/2021 18:00-06:00 ກາງຄືນ 50.4 56.3 49 44.3 41.1 40.7 dB (A) 70 

02/11/2021 06:00-18:00 ກາງເວັນ 57.5 62 59.2 49 42.2 40.9 dB (A) 70 

02-03/11/2021 18:00-06:00 ກາງຄືນ 49.8 52.4 50 47 42.2 40.9 dB (A) 70 

03/11/2021 06:00-18:00 ກາງເວັນ 60.1 62.3 58.4 49.7 44.1 42.6 dB (A) 70 

03-04/11/2021  18:00-06:00 ກາງຄືນ 51.9 55.2 50.4 45.7 41.6 39.9 dB (A) 70 

04/11/2021 06:00-12:00 ກາງເວັນ 52.2 58.1 55.2 47.6 41.8 40.5 dB (A) 70 

ຄ່າວດັແທກສຽງສະເລຍ່ລວມ 72 ຊົັ່ວໂມງ 55.9 59.8 56.4 46.7 41.9 40.8 dB (A) 70 

ຈຸດວັດແທກສຽງທ  N3 ບ້ານດາກຢາງ 

28/10/2021  11:00-18:00 ກາງເວັນ 51.8 51.8 47.2 38.7 33.8 32.4 dB (A) 70 

28-29/10/2021  18:00-06:00 ກາງຄືນ 46.5 51.4 50.4 43.9 41.7 41.3 dB (A) 70 

29/10/2021  06:00-18:00 ກາງເວັນ 49 52.3 49.5 39.9 35 33.9 dB (A) 70 

29-30/10/2021  18:00-06:00 ກາງຄືນ 47.9 51.7 50.4 45.7 43 42.2 dB (A) 70 

30/10/2021  06:00-18:00 ກາງເວັນ 50.5 56.2 51.9 42.2 36.1 34.7 dB (A) 70 

30-31/10/2021  18:00-06:00 ກາງຄືນ 48.9 51.4 49.9 46.2 42.3 41.7 dB (A) 70 

31/10/2021  06:00-12:00 ກາງເວັນ 54 59.8 57.8 42.8 35.2 33.7 dB (A) 70 

ຄ່າວດັແທກສຽງສະເລຍ່ລວມ 72 ຊົັ່ວໂມງ 49.9 53.0 50.7 43.9 36.7 35.0 dB (A) 70 

ຈຸດວັດແທກສຽງທ  N4 ບ້ານດາກບອງ, ເຂດເທດສະບານເມືອງດາກຈຶງ 

9/8/2021         12:00-18:00 ກາງເວັນ 42.6 46.2 42.8 35 30.8 30.2 dB (A) 70 

9-10/8/2021    18:00-06:00 ກາງຄືນ 43 45.1 44.1 40.1 37.9 36.4 dB (A) 70 

10/8/2021       06:00-18:00 ກາງເວັນ 51.7 48.8 44.8 34.4 30.8 30.2 dB (A) 70 

10-11/8/2021  18:00-06:00 ກາງຄືນ 48.8 50.4 45.9 41.3 39.4 37.9 dB (A) 70 

11/8/2021 06:00-18:00 ກາງເວັນ 40.1 44.7 41.8 35 32 31 dB (A) 70 

11-12/8/2021 18:00-06:00 ກາງຄືນ 42.9 48.2 45.3 39.7 37.6 36.5 dB (A) 70 

12/8/2021 06:00-12:00 ກາງເວັນ 40.6 43.9 41.8 33.6 30.6 29.8 dB (A) 70 

ຄ່າວດັແທກສຽງສະເລຍ່ລວມ 72 ຊົັ່ວໂມງ 41.6 46.0 44 38 32 31.0 dB (A) 70 

ໝາຍເຫດ: ລາຍລະອຽດຜົນວິເຄາະຢ ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 
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ຮ ບທ  4-7: ການວັດແທກລະດັບສຽງດັງຢ ໃ່ນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

4.3.11 ຄນຸນະພາບອາກາດ 
1) ວິທ ການ 

ຄຸນນະພາບອາກາດໃນເຂດກ ໍ່ສາ້ງໂຄງການ ຖືເປັນສິີ່ງສໍາຄັນທ ີ່ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງການບຸກເບ ກ
ພືັ້ນທ ີ່ສໍາລັບການກ ໍ່ສ້າງຕ ນເສົາກັງຫັນລົມ, ການຂົນສົັ່ງຜ່ານເຂດຊຼຸມຊົນ ເຊິີ່ງອາດກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຝຸ່ນລະອອງ ທ ສົັ່ງຜົນ
ກະທົບໄປສ ່ກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວບາ້ນທ ີ່ອາໄສຢ ່ບ ລິເວນໃກ້ຄຽງ ໂດຍສະເພາະບັນຫາສຂຸະພາບຄືຈະຫາຍໃຈຕິດ
ຂັດ ແລະ ບັນຫາທາງເດ ນຫາຍໃຈຕ່າງໆ. ອາກາດສາມາດຟຸ້ງກະຈາຍໄປໄດ້ໄກ ເມືີ່ອມ ລົມເປັນຕົວຊ່ວຍ ຈຶີ່ງຈໍາເປັນ
ຕ້ອງມ ການຄວບຄຸມຝຸ່ນລະອອງ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນເວລາບຸກເບ ກ, ຂົນສົັ່ງ, ສະນັັ້ນຈຶີ່ງຕ້ອງໄດ້ມ ການວັດແທກຄຸນນະພາບ

ອາກາດໃນເຂດໂຄງການໄວ້ເພືີ່ອເປັນຂ ໍ້ມ ນອ້າງອ ງໃນອະນາຄົດ.  

ໃນການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດນ ັ້ ຈະມ ການວັດແທກໃນດັດຊະນ ຕົັ້ນຕ ຕາມການກໍານົດຂອງມາດຕະຖານວ່າ
ດ້ວຍສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ເຊິີ່ງຈະມ ການເກັບຕົວຢ່າງພາຍໃນເຂດໂຄງການ 2 ຈຸດ. 

2) ລາຍລະອຽດ 

ໃນໄລຍະການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນພາກສະໜາມ ທາງທ ມງານບ ລິສດັທ ີ່ປຶກສາບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ 
ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ທ ມງານວິໄຈຄຸນນະພາບອາກາດ ຂອງບ ລິສັດ ພັນທະມິດ ວິໄຈ ແລະ ທົດລອງ ຈໍາກັດ ເຊ ີ່ງເປັນ
ຫ້ອງທົດລອງທ ີ່ໄດ້ຮັບຮອງມາດຕະຖານສາກົນ ISO 17025. ໄດ້ມ ການຕິດຕັັ້ງເຄືີ່ອງວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດ 

2 ຈຸດ ພາຍໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຄືຈຸດ A1 ເຂດບ້ານຊຽງຫວຼງ ວັດແທກເລ ີ່ມແຕ່ວັນທ  17-19 ກັນຍາ 2020 

ການດໍາເນ ນວັດແທ້ແມ່ນຕິດຕ ໍ່ກັນ 3 ວັນ ແລະ ຈຸດ A2 ເຂດບ້ານດາກຣັນ ວັດແທກເລ ີ່ມແຕ່ວັນທ  21-23 ກັນຍາ 

2020 ວັດແທກຕ ໍ່ເນືີ່ອງກັນ 3 ວັນເຊັັ່ນກັນ ພາຣາເມເຕ ວັດແທກແມ່ນອ ງຕາມມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ 
ປີ 2017. ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍຕົວວັດແທກຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດ 2.5 ໄມຄຣອນ (PM-2.5), ຝຸ່ນລະອອງລວມ 

(TSP), ຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດບ ໍ່ເກ ນ 10 ໄມຄຣອນ 10 (PM-10), ທາດອາຍຊັນເຟີໄດອົກໄຊ (SO2) ແລະ ທາດ

ອາຍໄນໂຕຼເຈນໄດອົກໄຊ (NO2), ຄາບອນໂມໂນໄຊ (CO). ວິທ ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ວິເຄາະຄາ່ຕ່າງໆແມ່ນໄດ້

ປະຕິບັດຕາມການກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. 
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ຜົນວິເຄາະຄຸນນະພາບອາກາດຈຸດທ ີ່ A1 ທ ີ່ຕັັ້ງບ້ານຊຽງຫຼວງ ເຫັນວ່າຜົນວິເຄາະຈາກຫ້ອງທົດລອງ ທຸກຄ່າບ ໍ່ເກ ນ

ມາດຕະຖານທ ີ່ກໍານົດໄວ້ PM 2.5 mg/m3 : ບ ໍ່ມ  (ND), PM 10 mg/m3 ຄ່າສ ງສຸດແມ່ນ 0.005 mg/m3, 

ຄ່າມາດຕະຖານ 0.12 mg/m3 ຝຸ່ນລະອອງ TSP : 0.012 mg/m3 ຄາ່ມາດຕະຖານ 0.33 mg/m3, ຜົນ

ວິເຄາະ CO ສະເລ່ຍ 8 ຊົັ່ວໂມງໄດ້ຄ່າສ ງສຸດ 0.04 ppm ຄ່າມາດຕະຖານ 9 ppm, ຄ່າ SO2 ສະເລ່ຍ 24 

ຊົັ່ວໂມງໄດ້ຄ່າສ ງສຸດ 0.003 ppm ຄ່າມາດຕະຖານ 0.05 ppm ແລະ ຜົນວິເຄາະ NO2  ສະເລ່ຍ 24 ຊົັ່ວໂມງ

ໄດ້ຄ່າສ ງສຸດ 0.003 ppm ຄາ່ມາດຕະຖານ 0.02 ppm. ລາຍລະອຽດສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນ ັ້; 

ຕາຕະລາງ 4-7: ຜົນວິເຄາະຄຸນນະພາບອາກາດໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ຈຸດທ  A1 

ວັນທ  Parameter ຕົວຊ ວັດ ຫົວໜ່ວຍ ຜົນວິເຄາະ ຄ່າມາດຕະຖານ 

ຜນົວເິຄາະ PM 2.5 

17/09/2020 PM 2.5 mg/m3 ND 0.05 

18/09/2020 PM 2.5 mg/m3 ND 0.05 

19/09/2020 PM 2.5 mg/m3 ND 0.05 

 ຜນົວເິຄາະ PM 10 

17/09/2020 PM 10 mg/m3 0.005 0.12 

18/09/2020 PM 10 mg/m3 ND 0.12 

19/09/2020 PM 10 mg/m3 0.008 0.12 

 ຜນົວເິຄາະ TSP 

17/09/2020 TSP mg/m3 0.012 0.33 

18/09/2020 TSP mg/m3 0.006 0.33 

19/09/2020 TSP mg/m3 0.007 0.33 

ຜນົວເິຄາະ Carbon monoxide (CO) 

ເວລາ 17/09/2020 18/09/2020 ເວລາ 19/09/2020 ຫົວໜ່ວຍ 
10:00 0.03 0.08 12:00 0.05 ppm 

11:00 0.01 0.09 13:00 0.01 ppm 

12:00 0.09 0.05 14:00 0.03 ppm 

13:00 0.08 0.07 15:00 0.05 ppm 

14:00 0.07 0.06 16:00 0.06 ppm 

15:00 0.05 0.08 17:00 0.03 ppm 

16:00 0.03 0.02 18:00 0.01 ppm 

17:00 0.08 0.05 19:00 0.07 ppm 

Average 8hr 0.055 0.06 Average 8hr 0.04 ppm 

Standard Lao 1hr: 30 ppm, 8hr: 9 ppm. 
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ຜນົວເິຄາະ Sulfur dioxide (SO2) 

ເວລາ 17-18/09/2020 18-19/09/2020 19-20/09/2020 ຫົວໜ່ວຍ 
10:00 0.006 0.000 0.000 ppm 

11:00 0.007 0.001 0.001 ppm 

12:00 0.005 0.001 0.001 ppm 

13:00 0.004 0.000 0.002 ppm 

14:00 0.005 0.001 0.000 ppm 

15:00 0.004 0.001 0.001 ppm 

16:00 0.001 0.001 0.002 ppm 

17:00 0.006 0.002 0.003 ppm 

18:00 0.002 0.002 0.001 ppm 

19:00 0.002 0.004 0.003 ppm 

20:00 0.004 0.007 0.006 ppm 

21:00 0.001 0.006 0.007 ppm 

22:00 0.002 0.003 0.003 ppm 

23:00 0.000 0.002 0.004 ppm 

00:00 0.006 0.001 0.007 ppm 

01:00 0.005 0.006 0.002 ppm 

02:00 0.004 0.002 0.004 ppm 

03:00 0.003 0.002 0.003 ppm 

04:00 0.001 0.001 0.001 ppm 

05:00 0.001 0.005 0.007 ppm 

06:00 0.001 0.007 0.004 ppm 

07:00 0.002 0.003 0.001 ppm 

08:00 0.002 0.003 0.000 ppm 

09:00 0.001 0.005 0.002 ppm 

Min 0.000 0.000 0.000 ppm 

Max 1hr 0.007 0.007 0.007 ppm 

Average 24hr 0.003 0.003 0.003 ppm 

Standard Lao 1hr: 0.13 ppm, 24hr: 0.05 ppm. 

ຜນົວເິຄາະ Nitrogen Dioxide (NO2) 

ເວລາ 17-18/09/2020 18-19/09/2020 19-20/09/2020 ຫົວໜ່ວຍ 
10:00 0.001 0.002 0.004 ppm 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-25 

11:00 0.001 0.002 0.003 ppm 

12:00 0.007 0.001 0.002 ppm 

13:00 0.007 0.001 0.002 ppm 

14:00 0.008 0.003 0.001 ppm 

15:00 0.008 0.001 0.002 ppm 

16:00 0.005 0.001 0.004 ppm 

17:00 0.002 0.001 0.006 ppm 

18:00 0.002 0.001 0.003 ppm 

19:00 0.002 0.007 0.007 ppm 

20:00 0.002 0.005 0.005 ppm 

21:00 0.004 0.002 0.007 ppm 

22:00 0.001 0.004 0.003 ppm 

23:00 0.004 0.008 0.006 ppm 

00:00 0.003 0.001 0.002 ppm 

01:00 0.009 0.008 0.005 ppm 

02:00 0.005 0.007 0.007 ppm 

03:00 0.009 0.002 0.002 ppm 

04:00 0.004 0.002 0.009 ppm 

05:00 0.004 0.007 0.003 ppm 

06:00 0.010 0.004 0.002 ppm 

07:00 0.008 0.001 0.006 ppm 

08:00 0.009 0.008 0.002 ppm 

09:00 0.004 0.002 0.002 ppm 

Min 0.001 0.001 0.001 ppm 

Max 1hr 0.01 0.008 0.009 ppm 

Average 24hr 0.005 0.003 0.004 ppm 

Standard Lao 1hr: 0.11 ppm, 24hr: 0.02 ppm. 

▪ ຜົນວິເຄາະຄຸນນະພາບອາກາດຈຸດທ ີ່ A2 ທ ີ່ຕັັ້ງບ້ານດາກຣັນ ເຫັນວ່າຜົນວິເຄາະຈາກຫ້ອງທົດລອງ ທຸກຄ່າບ ໍ່

ເກ ນມາດຕະຖານທ ີ່ກໍານົດໄວ້ PM 2.5 mg/m3 : ບ ໍ່ມ  (ND), PM 10 mg/m3 ຄາ່ສ ງສຸດແມ່ນ 0.022 

mg/m3, ຄ່າມາດຕະຖານ 0.12 mg/m3 ຝຸ່ນລະອອງ TSP : 0.22 mg/m3 ຄ່າມາດຕະຖານ 0.33 

mg/m3, ຜົນວິເຄາະ CO ສະເລຍ່ 8 ຊົັ່ວໂມງໄດ້ຄ່າສ ງສຸດ 0.15 ppm ຄ່າມາດຕະຖານ 9 ppm, ຄ່າ SO2 

ສະເລ່ຍ 24 ຊົັ່ວໂມງໄດ້ຄ່າສ ງສຸດ 0.003 ppm ຄ່າມາດຕະຖານ 0.05 ppm ແລະ ຜົນວິເຄາະ NO2  



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-26 

ສະເລ່ຍ 24 ຊົັ່ວໂມງໄດ້ຄ່າສ ງສຸດ 0.000 ppm ຄ່າມາດຕະຖານ 0.02 ppm. ລາຍລະອຽດສະແດງໃນ

ຕາຕະລາງລຸ່ມນ ັ້; 

ຕາຕະລາງ 4-8: ຜົນວິເຄາະຄຸນນະພາບອາກາດໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ຈຸດທ  A2 

ວັນທ  Parameter ຕົວຊ ວັດ ຫົວໜ່ວຍ ຜົນວິເຄາະ ຄ່າມາດຕະຖານ 
ຜນົວເິຄາະ PM 2.5 

21/09/2020 PM 2.5 mg/m3 ND 0.05 

22/09/2020 PM 2.5 mg/m3 ND 0.05 

23/09/2020 PM 2.5 mg/m3 ND 0.05 

ຜນົວເິຄາະ PM 10 

21/09/2020 PM 10 mg/m3 0.022 0.12 

22/09/2020 PM 10 mg/m3 0.022 0.12 

23/09/2020 PM 10 mg/m3 0.006 0.12 

ຜນົວເິຄາະ PM TSP 

21/09/2020 TSP mg/m3 0.024 0.33 

22/09/2020 TSP mg/m3 0.026 0.33 

23/09/2020 TSP mg/m3 0.022 0.33 

ຜນົວເິຄາະ Carbon monoxide (CO) 

ເວລາ 21/09/2020 22/09/2020 ເວລາ 23/09/2020 ຫົວໜ່ວຍ 
08:00 0.07 0.20 12:00 0.29 ppm 

09:00 0.13 0.21 13:00 0.25 ppm 

10:00 0.15 0.24 14:00 0.21 ppm 

11:00 0.16 0.34 15:00 0.20 ppm 

12:00 0.16 0.34 16:00 0.19 ppm 

13:00 0.17 0.39 17:00 0.20 ppm 

14:00 0.19 0.38 18:00 0.18 ppm 

15:00 0.17 0.39 19:00 0.17 ppm 

Average 8hr 0.15 0.31 Average 8hr 0.21 ppm 

Standard Lao 1hr: 30 ppm, 8hr: 9 ppm. 

ຜນົວເິຄາະ Sulfur dioxide (SO2) 

ເວລາ 21-22/09/2020 22-23/09/2020 ເວລາ 23-24/09/2020 ຫົວໜ່ວຍ 
08:00 0.008 0.002 12:00 0.006 ppm 

09:00 0.011 0.002 13:00 0.006 ppm 

10:00 0.004 0.003 14:00 0.004 ppm 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-27 

11:00 0.005 0.003 15:00 0.002 ppm 

12:00 0.008 0.002 16:00 0.005 ppm 

13:00 0.004 0.004 17:00 0.009 ppm 

14:00 0.002 0.003 18:00 0.005 ppm 

15:00 0.005 0.003 19:00 0.007 ppm 

16:00 0.000 0.006 20:00 0.003 ppm 

17:00 0.007 0.003 21:00 0.006 ppm 

18:00 0.007 0.002 22:00 0.003 ppm 

19:00 0.004 0.001 23:00 0.008 ppm 

20:00 0.001 0.002 00:00 0.01 ppm 

21:00 0.001 0.002 01:00 0.003 ppm 

22:00 0.003 0.001 02:00 0.002 ppm 

23:00 0.003 0.003 03:00 0.004 ppm 

00:00 0.003 0.005 04:00 0.005 ppm 

01:00 0.002 0.006 05:00 0.007 ppm 

02:00 0.002 0.003 06:00 0.009 ppm 

03:00 0.003 0.004 07:00 0.002 ppm 

04:00 0.003 0.005 08:00 0.005 ppm 

05:00 0.002 0.005 09:00 0.008 ppm 

06:00 0.003 0.005 10:00 0.005 ppm 

07:00 0.002 0.005 11:00 0.003 ppm 

Min 0.000 0.001 Min 0.002 ppm 

Max 1hr 0.011 0.006 Max 1hr 0.010 ppm 

Average 24hr 0.004 0.003 Average 24hr 0.005 ppm 

Standard Lao 1hr: 0.13 ppm, 24hr: 0.05 ppm. 

ຜນົວເິຄາະ Nitrogen Dioxide (NO2) 

ເວລາ 21-22/09/2020 22-23/09/2020 ເວລາ 23-24/09/2020 ຫົວໜ່ວຍ 
08:00 0.001 0.000 12:00 0.001 ppm 

09:00 0.000 0.001 13:00 0.001 ppm 

10:00 0.001 0.000 14:00 0.000 ppm 

11:00 0.000 0.000 15:00 0.009 ppm 

12:00 0.000 0.001 16:00 0.007 ppm 

13:00 0.001 0.001 17:00 0.004 ppm 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-28 

14:00 0.000 0.000 18:00 0.009 ppm 

15:00 0.002 0.002 19:00 0.006 ppm 

16:00 0.000 0.000 20:00 0.001 ppm 

17:00 0.000 0.000 21:00 0.007 ppm 

18:00 0.000 0.000 22:00 0.003 ppm 

19:00 0.000 0.000 23:00 0.009 ppm 

20:00 0.000 0.001 00:00 0.003 ppm 

21:00 0.000 0.001 01:00 0.001 ppm 

22:00 0.000 0.000 02:00 0.004 ppm 

23:00 0.001 0.000 03:00 0.006 ppm 

00:00 0.001 0.000 04:00 0.004 ppm 

01:00 0.000 0.000 05:00 0.008 ppm 

02:00 0.000 0.000 06:00 0.006 ppm 

03:00 0.000 0.000 07:00 0.003 ppm 

04:00 0.000 0.000 08:00 0.002 ppm 

05:00 0.000 0.000 09:00 0.004 ppm 

06:00 0.000 0.000 10:00 0.004 ppm 

07:00 0.000 0.000 11:00 0.003 ppm 

Min 0.000 0.000 Min 0.000 ppm 

Max 1hr 0.002 0.002 Max 1hr 0.009 ppm 

Average 24hr 0.000 0.000 Average 24hr 0.004 ppm 

Standard Lao 1hr: 0.11 ppm, 24hr: 0.02 ppm. 

  
ຮ ບທ  4-8: ການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-29 

 
ຮ ບທ  4-9: ແຜນທ ີ່ສະແດງຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຄຸນະພາບອາກາດ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສດັ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-30 

4.4 ອງົປະກອບທາງຊ ວະພາບ 

4.4.1 ນເິວດວທິະຍາເທງິບກົ/ສດັປາ່ 
1) ວິທ ການ 

ສັດປ່າທ ີ່ຈະສຶກສານັັ້ນມ ຢ ່ 4 ຈໍາພວກຄື: ສັດເລືອຄານ, ສັດເຄິີ່ງບົກເຄິີ່ງນໍ້າ, ສັດປີກ ແລະ ສັດລ້ຽງລ ກດ້ວຍນໍ້ານົມ. 

ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນຈະສຸມໃສ່ສັດປ່າໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ. ຫົວຂ ໍ້ການສຶກສາ ແມ່ນກວດກາຄວາມຫຼາກຫາຼຍ, 

ຄວາມອຸດົມສົມບ ນ, ການແຈກຢາຍ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ສະຖານະປັດຈຸບັນຂອງສັດປ່າໃນເຂດໂຄງການ. ການສຶກສາ

ກ່ຽວກັບສັດປ່າແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ສຶກສາທັງສອງທາງໄປພ້ອມກັນ. 

✓ ການລວບລວມຂ ໍ້ມ ນມືສອງ 

ເບິີ່ງຄືນການສຶກສາທ ີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບ ສະຖານະຂອງສັດປ່າໃນຂົງເຂດນັັ້ນ. ໃນການກວດຄນືນັັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ເບິີ່ງຄືນ
ເອກະສານການສຶກສາຂອງນັກຄົັ້ນຄວ້າ ຈາກປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ຕ່າງປະເທດອືີ່ນໆ. 

✓ ການສໍາຫຼວດປະຊາກອນສັດປ່າ 

ການນັບທາງກົງ: ວິທ ການນ ັ້ແມ່ນຂຶັ້ນກັບຮ່ອງຮອຍ ທ ີ່ນັກຄົັ້ນຄວ້າເຫັນເວລາສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ. ເຊິີ່ງລວມມ : 
ສັດທ ີ່ສັງເກດເຫັນ, ຮອຍຕ ນ, ຮັງ, ໂພງ, ຂົນ, ຄາບ ແລະ ສຽງ.  

ການນັບທາງອ້ອມ: ວິທ ການນ ັ້ປະກອບມ  2 ແບບໃນການສໍາຫຼວດຄື ການສໍາຫວຼດຈາກບົດລາຍງານທ ີ່ຜ່ານມາໃນ
ພືັ້ນທ ີ່ນັັ້ນ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ ແລະ ສອບຖາມປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ອາໄສຢ ່ເຂດນັັ້ນເປັນເວລາຍາວນານ. ເມືີ່ອຮ ້
ຊະນິດພັນຂອງສັດແລ້ວ ຈະຕ້ອງຖາມລະອຽດຕືີ່ມອ ກເຊັັ່ນ: ສ , ພຶດຕິກໍາ, ທ ີ່ຢ ່ອາໄສ. ບາງເທືີ່ອ ຈະຕ້ອງມ ຮ ບຖ່າຍ

ຂອງສັດມາສະແດງເພືີ່ອເປັນການຢັົ້ງຢືນ. ສິີ່ງເຫຼົັ່ານ ັ້ ແມ່ນຫຼ ກລ້ຽງບ ໍ່ໄດ້ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ລັກສະນະຮ ບຮ່າງທ ີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ
ສັດທ ີ່ກ່າວເຖິງ. ການສອບຖາມຄືນເພືີ່ອຄວາມຊັດເຈນຂອງຂ ໍ້ມ ນ ແມ່ນຈໍາເປັນໃນບາງກ ລະນ . 

ນອກຈາກນ ັ້ແລ້ວຂ ໍ້ມ ນສໍາພາດກ່ຽວກັບການວິທ ການລ່າ ຫຼື ໃສ່ແຮ້ວທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງສັດດັັ່ງກ່າວທ ີ່ມ ຕ ໍ່ຊຼຸມຊົນ. ປັດໃຈທ ີ່ພົວພັນກັບດ້ານນິເວດວິທະຍາ ເຊັັ່ນວ່າ: ພືດທ ີ່ເປັນອາຫານ, 

ພືດທ ີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນລ ັ້ຊ່ອນ, ແຫລ່ງນໍ້າ ແລະ ເຂດທ ີ່ມັກພົບສັດດັັ່ງກ່າວກ ໍ່ຈະຖືກສຶກສາເຊັັ່ນກັນ.  

ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບສັດປ່າທັງໝົດທ ີ່ໄດ້ຈາກການນັບໂດຍກົງ ແລະ ການສໍາພາດແມ່ນຈະໄດ້ປະກອບເຂົັ້າກັນເປັນຄືເຄີ່ືີ່ອງ
ມືສໍາລັບກວດກາ ຂອງສັດປ່າທ ີ່ມ ຢ ່ປະຈຸບັນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ, ເຊິີ່ງຖືກຈັດແບ່ງອອກເປັນຢ ່ 5 ກຸ່ມຄືດັັ່ງທ ີ່

ໄດ້ເວົັ້າມາ. ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ຈະປະກອບມ ຄວາມອຸດົມສົມບ ນ, ສະຖານະພາບ, ຮ ບແບບຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ອາໄສຂອງພວກມັນ

ລະບຸຢ ່ນໍາ. ສໍາລັບສັດຈໍາພວກນົກ ທັງທ ີ່ອົບພະຍົບເຂົັ້າມາ ແລະ ອາໄສຢ ່ເຂດນັັ້ນແມ່ນຈະໄດ້ຖືກເກັບກໍາ. 

ສະຖານະພາບຂອງສັດຕ່າງໆອາດສາມາດຈັດຢ ່ໃນ 4 ປະເພດຄືດັັ່ງລຸ່ມນ ັ້: 

- ບ ໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ (Indetermine) ສັດຈໍາພວກທ ີ່ ຈໍານວນປະຊາກອນຂອງພວກມັນຍັງມ ຢ່າງພຽງພ 

ສໍາລັບການຢ ່ລອດ; 
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- ສ່ຽງ ຫຼື ມ ຄວາມສຽ່ງ (Threatened or Vulnerable) ສັດຈໍາພວກທ ີ່ຈໍານວນປະຊາກອນຂອງພວກ

ມັນມ ການຫຼຼຸດລົງ ເນືີ່ອງຈາກການລ່າ ແລະ ຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ອາໄສຖືກທໍາລາຍ 
- ສ່ຽງຕ ໍ່ການສ ນພັນ (Endangered) ສັດຈໍາພວກທ ີ່ຈໍານວນປະຊາກອນຂອງພວກມັນເກືອບໃກ້ສ ນພັນ 

ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງມ ມາດຕະການອັນຮ ບດ່ວນເພືີ່ອປ ກປັກຮັກສາພວກມັນເອົາໄວ້; 

- ສັດທ ີ່ຫາຍາກ (Rare) ສັດຈໍາພວກທ ີ່ ຈໍານວນປະຊາກອນຂອງພວກມັນຢ ່ໃນຂັັ້ນວິກິດ ແຕ່ບ ໍ່ຢ ່ໃນຄວາມ

ສ່ຽງຂອງການສ ນພັນເທືີ່ອ, ຫາກແຕ່ວ່າພວກມັນມ ຄວາມສ່ຽງທ ີ່ຈະຢ ່ລອດ. 

ຜົນການສໍາຫຼວດທ ີ່ກ່າວມາທັງໝົດຂ້າງເທິງນັັ້ນ ຈະຖືກໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັດປ່າອັນເນືີ່ອງມາຈາກ 
ການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ເພືີ່ອການນໍາສະເໜ ມາດຕະການຫລ ດຜ່ອນຜົນກະທົບທ ີ່ເໝາະສໍາລັບໂຄງການ. 
ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ເປັນໂຄງການທໍາອິດທ ີ່ໄດ້ມ ການສ້າງຕັັ້ງຢ ່ປະເທດລາວ ໂດຍມ ກໍາລັງການ
ຜະລິດ 600 MW ເຖິງວ່າຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຫຼື ຈະບ ໍ່ມ ການບຸກເບ ກປ່າໄມ້ຈໍານວນຫຼາຍ ທ ີ່ເປັນຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່

ອາໄສຂອງສັດປ່າທ ີ່ຫາຍາກ, ແຕ່ໂຄງການກ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັດປ່າບາງຊະນິດທ ີ່ເຄ ຍອາໄສຢ ່ຕາມປ່າດົງຕຶບ ໜາທ ີ່ໃກ້

ກັບສັນພ  ຫຼື ຮ່ອມພ  ທ ີ່ຈະດໍາເນ ນການກ ໍ່ສ້າງຈຸດຕັັ້ງເສົາກັງຫນັລົມ. ສະນັັ້ນ ການສໍາຫຼວດສັດປ່າ ເພືີ່ອເປັນຂ ໍ້ມ ນໃຫ້
ແກ່ການອະນຸລັກສັດປ່າ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ແລະ ໂດຍທາງອ້ອມຕ ໍ່ໂຄງການ ແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄັນທາງດາ້ນການ
ປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

2) ລາຍລະອຽດ 

1. ສັດປ່າລ້ຽງລ ກດ້ວຍດ້ວຍນມົ  
ອ ງຕາມການສໍາຫຼວດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການໃນລະຫວ່າງການລົງເກບັກໍາຂ ໍ້ມ ນພາກສະໜາມເລ ີ່ມແຕວ່ັນທ  07-26 ກັນຍາ 
2020 ທ ີ່ຜ່ານມາເຫັນວ່າ ພາຍໃນເຂດໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ນອນໃນເຂດປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດທ ີ່ມ ປ່າໄມຕ້ຶບໜາທ ີ່ເປັນບ່ອນຢ ່ອາໄສຫຼກັຂອງສັດປ່າ. ນອຈາກກນ ັ້ແລ້ວບັນດາໝ ່ບ້ານທ ີ່ຢ ່ໃນ
ເຂດໂຄງການ ກ ໍ່ໄດ້ມ ການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ທ ີ່ຢ ່ຕາມແຄມບ້ານຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ເຊັັ່ນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ 
ສວນກະສິກໍາອືີ່ນໆ (ສວນກາຟາ, ສວນມັນຕົັ້ນ). ກິດຈະກໍາເຫຼົັ່ານ ັ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສ້າງຄວາມລົບກວນຕ ໍ່ຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ອາໄສ
ຂອງສັດປ່າ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ສັດປ່າທ ີ່ຫາຍາກ ຫຼື ໃກ້ສ ນພັນ ໂດຍສະເພາະສັດໃຫຍ່ເຊັັ່ນ: ເຍືອງຜາ,  ກວາງ, ຟານເຂົາໃຫຍ,່ 

ເສືອແມວ, ທະນ  ແລະ ສັດທ ີ່ຫາຍາກອືີ່ນໆ ແມ່ນຈະໜ ໄປອາໄສຢ ່ ປ່າເລິກດົງໜາ. ສ່ວນໃນເຂດທ ີ່ໃກ້ບ້ານ ຫຼື ເຂດ

ທ ີ່ປະຊາຊົນ ສາມາດໄປຊອກຢ ່ຫາກິນໄດ້ ແມ່ນຈະມ ແຕ່ສັດທ ີ່ລ້ຽງລ ກດ້ວຍນົມ ທໍາມະດາ ເຊັັ່ນ: ໝ ປ່າ, ຟານ, ໄກ່

ຂວາ, ລ ງຂາແດງ, ໄກ້ ເປັນຕົັ້ນ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສໍາພາດສອບຖາມປະຊາຊົນຕາມບັນດາໝ ່ບ້ານນອນໃນເຂດ

ຂອງໂຄງການກ່ຽວກບັຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ອາໄສ ແລະ ບ່ອນຫາກິນຂອງສັດປ່າ, ບ່ອນທ ີ່ເຄ ຍພົບເຫັນມ ຮ່ອງຮອຍສ່ວນແມ່ນຢ ່
ເຂດປ່າຕືບໃກ້ຫວ້ຍນໍ້າ, ເຂດເປັນຜາພ ສ ງຊັນ, ສ່ວນສັດທ ີ່ມັກພົບເຫັນເລືັ້ອຍໆຕາມເຂດທໍາການຜະລິດຂອງ
ປະຊາຊົນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໝ ປ່າ, ໜ , ກະຮອກ ເປັນຕົັ້ນ. ຕ ໍ່ກັບຄໍາເຫັນຕາມບົດບັນທຶກກອງປະຊຼຸມ ກ່ຽວກັບຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ຊ້າງປ່າໃນເຂດໂຄງການ ອ ງຕາມການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມສອບຖາມຂ ໍ້ມ ນນໍາບັນດາອໍານາດການ
ປ ກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖ ີ່ນໃນເຂດໃກ້ຄຽງກ່ຽວສັດປ່າທ ີ່ເຄ ຍພົບເຫັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພົບເຫັນສັດນ້ອຍຕາມ
ທ ີ່ໄດ້ສະຫຼຼຸບໄວ້ໃນຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມ ສ່ວນຊ້າງປ່າແມ່ນບ ໍ່ເຄ ຍມ ປະຫວັດການພົບເຫັນອາໄສໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 
ຫຼື ເຂດໃກ້ຄຽງ. 
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ຕາຕະລາງ 4-9: ສັດປ່າລ້ຽງລ ກດ້ວຍນົມຢ ່ໃນພືັ້ນທ ີ່ ແລະ ອ້ອມຂ້າງໂຄງການ 

ຊືີ່ພາສາລາວ ຊືີ່ພາສາອງັກດິ ຊືີ່ວທິະຍາສາດ ເຂດໂຄງການ ພືັ້ນທ ີ່ໃກຄ້ຽງ 
ບນັຊ ປະເພດສດັປາ່ 
ທ ີ່ຫວງຫາ້ມ(1) 

ບນັຊ  IUCN(2) 

ເຍືອງ Southern Serow Naemorhedus sumatraensis - R2 ຫວງຫ້າມ ບັນຊ  1 VU 
ບ່າງ Black Flying Squirrel Aeromys tephromelas  - R2 ທົັ່ວໄປ ບັນຊ  3 - 

ຈອນຟອນ All mongoose species Herpestes sp. R2 R2 ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊ  2 - 
ຫອນ Asiatic Brush tailed 

Porcupine 

Atherurus macrourus R2 R2 ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊ  2 VU 

ເໜັັ້ນ East Asian Porcupine Hystrix brachyura R2 R2 ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊ  2 - 

ເຫງັນຫາງກາ່ນ Large Spotted Civet Viverra megaspila R2 R1 ຫວງຫ້າມ ບັນຊ  1 - 

ກະເລັນ Irrawaddy Squirrel Callosciurus pygerythrus R1 R1 ທົັ່ວໄປ ບັນຊ  3 - 

ກະແຕ Northern Treeshrew  Tupaia belangeri R1 R1  LC 
ກະຮອກດິນແກ້ມ
ແດງ 

Red-cheeked Squirrel Dremomys rufigenis  R1 R1 ທົັ່ວໄປ ບັນຊ  3  LC 

ອົັ້ນໃຫຍ່ Large Bamboo Rat Rhizomys sumatrensis R2 R1 ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊ  2 LC 
ລິງ Monkey  Macaca spp - R2 ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊ  2 - 
ຟານ Red Muntjac Muntiacus muntjac - R1 ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊ  2 LC 
ລ ງລົມ Asian Slow Loris  Nycticebus bengalensis - R2 ຫວງຫ້າມ ບັນຊ  1 VU 
ລິີ່ນ Chinese Pangolin Manis Pintadactyla  - R2 ຫວງຫ້າມ ບັນຊ  1  EN 
ໜ ຫວາຍ  Leopodamys edwardsi R1 R1 - - 
ໝ ປ່າ Wild boar  Sus scrofa R2 R1 ທົັ່ວໄປ ບັນຊ  3 LC 

R = Reports: ໄດ້ຈາກການສໍາພາດປະຊາຊົນ: R1: ເຫັນຕະຫຼອດ, R2: ເຫັນເປັນບາງຄັັ້ງຄາວ 
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ຊືີ່ພາສາລາວ ຊືີ່ພາສາອງັກດິ ຊືີ່ວທິະຍາສາດ ເຂດໂຄງການ ພືັ້ນທ ີ່ໃກຄ້ຽງ 
ບນັຊ ປະເພດສດັປາ່ 
ທ ີ່ຫວງຫາ້ມ(1) 

ບນັຊ  IUCN(2) 

(1) ມະຕິຕົກລົງຂອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕ  ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຈັດບັນຊ ລາຍຊືີ່ ສັດນ້ໍາ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊ  I, ບັນຊ  II ແລະ ບັນຊ  III ລົງວັນທ  

13/08/2008 ບັນຊ ປະເພດສັດປ່າທ ີ່ຫວງຫາ້ມ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບເລກທ  0360/MAF, ລົງວັນທ  8 ທັນວາ 2003 

(2) ບນັຊ ປະເພດສັດປ່າ ທ ີ່ຂືັ້ນກັບ IUCN: • CR = ສັດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ Critically Endangered, • EN = ສັດຫວງຫ້າມ Endangered, • VU = ສັດປະເພດ

ອ່ອນໄຫວ Vulnerable, • NT = ໃກ້ຈະສ ນພັນ Near Threatened, • LC = ຍັງມ ຄວາມກັງວົນ Least Concern, • DD = ຂ ໍ້ມ ນບ ໍ່ພຽງພ  Data Deficient 
ແຫ່ຼງຂ ໍ້ມ ນ: ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ກັນຍາ 2020 

2. ສັດເລືອຄານ ແລະ ສັດເຄິີ່ງບົກເຄິີ່ງນໍ້າ 

ຈໍາພວກສັດເລືອຄານ ແລະ ສັດເຄິີ່ງບົກເຄິີ່ງນໍ້າ ກ ໍ່ເຊັັ່ນດຽວກນັ, ສັດຈໍາພວກທ ີ່ຫາຍາກ ຫຼື ໃກ້ຈະສ ນພັນ ແມ່ນໄດ້ໜ ໄປອາໄສຢ ່ເຂດປ່າເລິກດົງໜາ, ບ່ອນທ ີ່ມ ການຫວງຫາ້ມ, ສ່ວນ

ເຂດທ ີ່ປະຊາຊົນສາມາດໄປຊອກຢ ່ຫາກິນໄດ້ ແມ່ນບ ໍ່ມ ສັດປະເພດທ ີ່ຫາຍາກ. ຜ່ານການເກັບຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ສໍາພາດສອບຖາມກັບອໍານາດການປ ກຄອງຂອງບ້ານບັນດາປະເພດສັດໃນ
ຕາຕະລາງລຸ່ມນ ັ້ແມ່ນພົບເຫັນໃນເຂດປ່າທົັ່ວໄປທຸກບ່ອນໂດຍສະເພາະປະເພດງູແມ່ນອາໄສໃນເຂດປ່າຄ້ອນຂ້າງຕບື ໄດ້ມ ການສະຫຼຼຸບຂ ໍ້ມ ນ ໄວ້ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນ ັ້: 

ຕາຕະລາງ 4-10: ສັດເລືອຄານ ແລະ ສັດເຄິີ່ງບົກເຄິີ່ງນໍ້າໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ອ້ອມຂ້າງໂຄງການ 

ຊືີ່ພາສາລາວ ຊືີ່ພາສາອງັກດິ ຊືີ່ວທິະຍາສາດ ເຂດໂຄງການ ພືັ້ນທ ີ່ໃກຄ້ຽງ 
ບນັຊ ປະເພດສດັປາ່ 
ທ ີ່ຫວງຫາ້ມ(1) 

ບນັຊ  IUCN(2) 

ແລນ Bengal Monitor Varanus bengalensis R2 R1 ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊ  2 LC 

ງູເຫືຼອມ Reticulated Python Python reticulatus - R2 ຫວງຫ້າມ ບັນຊ  1 LC 

ງູເຫົັ່າ cobra species Naja sp. R2 R2 ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊ  2 LC 

ງູຂຽວ All green snake species  Trimeresurus sp. R1 R1 ທົັ່ວໄປ ບັນຊ  3  
ງູສິງດົງ  Zamenis sp. R2 R1 ທົັ່ວໄປ ບັນຊ  3  
ງູສາ Radiated Ratsnake Elaphe radiata R1 R1 ທົັ່ວໄປ ບັນຊ  3  
ຄັນຄາກ Common Asiatic Toad Bufo melanostictus R1 R1 ທົັ່ວໄປ ບັນຊ  3  
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ຊືີ່ພາສາລາວ ຊືີ່ພາສາອງັກດິ ຊືີ່ວທິະຍາສາດ ເຂດໂຄງການ ພືັ້ນທ ີ່ໃກຄ້ຽງ 
ບນັຊ ປະເພດສດັປາ່ 
ທ ີ່ຫວງຫາ້ມ(1) 

ບນັຊ  IUCN(2) 

ເຕົັ່ານາ  Xenochrophis flaviounctata - R2 ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊ  2  

ກົບ -ຂຽດ Common Lowland Frog Rana rugulosa  R1 R1 ທົັ່ວໄປ ບັນຊ  3  
ຈ ໂກະ  Scincidae sp. R1 R1 ທົັ່ວໄປ ບັນຊ  3  
ກະປອມ Forest Crested Lizard Calotes emma sp. R1 R1 ທົັ່ວໄປ ບັນຊ  3  
ຫອຍ ທຸກຊະນິດ All Snail Species   R1 R1 ທົັ່ວໄປ ບັນຊ  3  

R = Reports: ໄດ້ຈາກການສໍາພາດປະຊາຊົນ: R1: ເຫັນຕະຫຼອດ, R2: ເຫັນເປັນບາງຄັັ້ງຄາວ 

(1) ມະຕິຕົກລົງຂອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕ  ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຈັດບັນຊ ລາຍຊືີ່ ສັດນ້ໍາ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊ  I, ບັນຊ  II ແລະ ບັນຊ  III ລົງວັນທ  

13/08/2008 ບັນຊ ປະເພດສັດປ່າທ ີ່ຫວງຫາ້ມ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບເລກທ  0360/MAF, ລົງວັນທ  8 ທັນວາ 2003 

(2) ບນັຊ ປະເພດສັດປ່າ ທ ີ່ຂືັ້ນກັບ IUCN: • CR = ສັດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ Critically Endangered, • EN = ສັດຫວງຫ້າມ Endangered, • VU = ສັດປະເພດ

ອ່ອນໄຫວ Vulnerable, • NT = ໃກ້ຈະສ ນພັນ Near Threatened, • LC = ຍັງມ ຄວາມກັງວົນ Least Concern, • DD = ຂ ໍ້ມ ນບ ໍ່ພຽງພ  Data Deficient 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ການສໍາຫວຼດພາກສະໜາມ ກັນຍາ 2020 

3. ນົກ 

ຈໍາພວກນົກກ ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບຈໍາພວກສັດອືີ່ນໆ. ເຂດທ ີ່ຢ ່ໃກ້ບ້ານ ຫຼື ເຂດທ ີ່ປະຊາຊົນສາມາດໄປຊອກຢ ່ຫາກິນໄດ້ ແມ່ນບ ໍ່ມ ນົກປະເພດທ ີ່ຫາຍາກແລ້ວ ສ່ວນນົກທ ີ່ພົບເຫັນທົັ່ວໄປ
ແມ່ນມ ຄື: ນົກເຂົາ, ນົກຫອນຈຸກ,  ນົກເປັດ, ນົກກົັ້ນໂດກ, ໄກ່ປ່າ, ໄກ່ຂວາ, ນົກກາ, ນົກກົດ, ນົກມ ມ ເປັນຕົັ້ນ. ເຖ ີ່ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມການພັດທະນາໂຄງການພະລັງງານລົມທ ີ່ສະເໜ 

ນ ັ້ແມ່ນມ ຄວາມສ່ຽງສ ງຕ ໍ່ກບັຜົນກະທົບຕ ໍ່ນົກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຝຸງນົກອົບພະຍົບ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ໃນການສໍາຫຼວດຊະນິດພັນນົກແມ່ນຈະໄດ້ມ ການສໍາຫຼວດລະອຽດຕືີ່ມເຊິີ່ງຈະແຍກອອກ
ເປັນບົດລາຍງານສະບັບໜືີ່ງຕ່າງຫາກ.
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ຕາຕະລາງ 4-11: ສັງລວມນົກທ ີ່ຜົບເຫັນທັງໝົດ ໃນເຂດໂຄງການ 

ລ/ດ 
ປະເພດ/ຊືີ່
ນົກທ ີ່ພົບ
ເຫັນ 

ຊືີ່ວິທະຍາສາດ 

ເຫັ
ນເ
ລືັ້ອ

ຍ
ໆ 

ດົນ
ໆເ
ຫັນ

 

ຈໍາ
ນວ

ນຄ
ັັ້ງ

ທ ີ່ເ
ຫັນ

 

ເຂດທ ີ່ມັກພົບເຫັນ 
ຊ່ວງເດືອນທ ີ່
ພົບເຫັນຫຼາຍ 

ທິດທາງທ ີ່ບິນ
ມາ 

IUCN(2) ບັນຊ ປະເພດສັດປ່າ (1) 

1 ນົກຫອນຈຸກ Pycnonotus jocosus ✓  100+ ເຂດປ່າທົັ່ວໄປ 12 ທິດໃຕ ້ LC  

2 ນົກເປັດ Nettapus coromandelianus  ✓ 100+ ເຂດຕົັ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ 08-09 ທິດໃຕ ້ LC  

3 ນົກກົັ້ນໂດກ Megalaima incognita ✓  10+ ຕາມປ່າແຄມທາງ 01-12 ທຸກທິດ LC  

4 ນົກເຂົາ Columba punicea  ✓ 20+ ຕາມເຂດທົັ່ງນາ 01-12 ທຸກທິດ VU ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊ  2 

5 ນົກກະປີດ Lonchura punctulata  ✓ 20+ ຕາມເຂດທົັ່ງນາ 10-11 ທຸກທິດ LC  

6 ໄກ່ປາ່ Gallus gallus  ✓ 50+ ເຂດປ່າທົັ່ວໄປ 01-12 ທຸກທິດ LC ທົັ່ວໄປ ບັນຊ  3 

7 ໄກ່ຂວາ Lophura nycthemera  ✓ 50+ ເຂດປ່າທົັ່ວໄປ 01-12 ທຸກທິດ LC ຫວງຫ້າມ ບັນຊ  1 

8 ນົກກາ Crypsirina temia ✓  30+ ເຂດປ່າທົັ່ວໄປ 09-12 ທຸກທິດ LC  

9 ນົກມ ມ Ducula aenea ✓  10+ ເຂດປ່າທົັ່ວໄປ 04-06 ທຸກທິດ LC ຫວງຫ້າມ ບັນຊ  1 

10 ນົກເປ ົ້າ Treron phoenicoptera  ✓ 6+ ເຂດປ່າທົັ່ວໄປ 04-06 ທຸກທິດ LC ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊ  2 

11 ແຫຼວ Pernis ptilorhyncus ✓  20+ ເຂດປ່າທົັ່ວໄປ 01-12 ທຸກທິດ LC ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊ  2 

12 ນົກກົດ Centropus sinensis ✓  100+ ເຂດປ່າທົັ່ວໄປ 01-12 ທຸກທິດ LC  

13 ນົກເຂົາຂຽວ Chalcophaps indica ✓  50+ ເຂດປ່າທົັ່ວໄປ 01-12 ທຸກທິດ LC ທົັ່ວໄປ ບັນຊ  3 

14 ນົກກົກ Buceros bicomis  ✓ 20+ ເຂດປ່າທົັ່ວໄປ 03 ທຸກທິດ VU  ຫວງຫ້າມ ບັນຊ  1 

15 ນົກອ້ຽງ Stumus nigricollis ✓  50+ ເຂດປ່າທົັ່ວໄປ 01-12 ທຸກທິດ - ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊ  2 
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16 ນົກແກ້ວ Psittacula finschii  ✓ 15+ ເຂດປ່າທົັ່ວໄປ 07-12 ທຸກທິດ - ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊ  2 

17 ນົກຍາງ Egretta garzetta  ✓ 10+ ຕາມຫ້ວຍ, ທົັ່ງນາ 01-12 ທຸກທິດ LC ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊ  2 

18 ນົກຂຸ້ມ Coturnix japonica ✓  30+ ປ່າທົັ່ວໄປ, ທົັ່ງນາ 05-10 ທຸກທິດ - ທົັ່ວໄປ ບັນຊ  3 

(1) ມະຕິຕົກລງົຂອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕ  ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອາົຈັດບັນຊ ລາຍຊືີ່ ສັດນ້ໍາ ແລະ ສດັປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊ  I, ບັນຊ  II ແລະ ບັນຊ  III ລົງວັນທ  13/08/2008 ບັນຊ 

ປະເພດສັດປ່າທ ີ່ຫວງຫ້າມ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ,້ ສະບັບເລກທ  0360/MAF, ລົງວັນທ  8 ທັນວາ 2003 

(2) ບັນຊ ປະເພດສັດປ່າ ທ ີ່ຂືັ້ນກບັ IUCN: • CR = ສັດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ Critically Endangered, • EN = ສັດຫວງຫ້າມ Endangered, • VU = ສັດປະເພດອ່ອນໄຫວ 

Vulnerable, • NT = ໃກ້ຈະສ ນພັນ Near Threatened, • LC = ຍງັມ ຄວາມກັງວົນ Least Concern, • DD = ຂ ໍ້ມ ນບ ໍ່ພຽງພ  Data Deficient 

ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ການສໍາຫວຼດພາກສະໜາມ ກັນຍາ 2020
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4.4.2 ປາ່ໄມ້ ແລະ ການປ ກຄມຸຂອງພດືພັນ 
1) ວິທ ການ 
- ສັງລວມຂ ໍ້ມ ນມືສອງກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ການສຶກສາ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງເຊັັ່ນ: ບົດ

ລາຍງານຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂ ໍ້ມ ນເຫຼົັ່ານ ັ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານສໍາລັບການ
ສຶກສາໃນອະນາຄົດ ແລະ ວິເຄາະສໍາລັບການປະເມ ນຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນຈາກການດໍາເນ ນ
ໂຄງການ 

- ສໍາຫຼວດເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງ, ສໍາລັບເງືີ່ອນໄຂທາງດ້ານພ ມສັນຖານ, ສະພາບປ່າໄມ້, 
ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້, ແຜນທ ີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ແຜນທ ີ່ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ 

- ການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບຂ ໍ້ມ ນຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງດອນຕົວຢ່າງຊົັ່ວຄາວຕາມແລວດຽວກັນ ທ ີ່ປ ກຄຸມພືັ້ນທ ີ່
ໂຄງການ  ອ ງຕາມການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ, ເງືີ່ອນໄຂທາງພ ມສາດ ແລະ ປະເພດປ່າໄມ້. ສ້າງດອນຕົວຢ່າງໃສ່ເຂດ

ທ ີ່ເດັັ່ນ ຫຼື ເຂດພືັ້ນທ ີ່ ທ ີ່ມ ລັກສະນະເດັັ່ນ ພາຍໃນທ ີ່ຕັັ້ງໂຄງການ ແລະ ເຂດຖືກຜົນກະທົບ. ການເກັບກໍາຂ ໍ້
ມ ນຢ ່ດອນຕົວຢ່າງຊົັ່ວຄາວແມນ່ມ ດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: ວິທ ການສໍາຫຼວດແມ່ນໄດ້ກໍານົດເອົາເນືັ້ອທ ີ່ 100 ມ2, ໂດຍ

ຈັດແບ່ງເປັນ 5 ສ່ວນ, ເລ ີ່ມຈາກຂະໜາດ 2x2 ມ ຫາ ຂະໜາດ  10x10ມ, ໂດຍຈະເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນຕົັ້ນໄມ້

ທ ີ່ມ ໜ້າຕ້າງສ ງກວ່າ 10 ຊັງຕ ແມັດ. ນອກຈາກນ ັ້ ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ຈະເກັບກໍາມ : ຊະນິດຂອງຕົັ້ນໄມ້, ເສັັ້ນຜ່າສ ນ

ກາງ ແລະ ລວງສ ງຂອງທ່ອນໄມ້ (ທ່ອນລະ 5 ແມັດ), ຄຸນນະພາບຂອງທ່ອນໄມ້ ພ້ອມທັງຂ ໍ້ມ ນປະເພດ

ຂອງໄມ້ໄຜ່ ແລະ ຈໍານວນຂອງລໍາຕົັ້ນທ ີ່ພົບໃນດອນຕົວຢ່າງ. ຕົັ້ນໄມ້ທ ີ່ມ ໜ້າຕ້າງນ້ອຍກວ່າ 10 ຊັງຕ ແມັດ 
ແລະ ມ ລວງສ ງກາຍ 1.3 ແມັດ, ຊະນິດພັນພືດ, ຈໍານວນຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ລວງສ ງສະເລ່ຍ ແລະ ຕົັ້ນໄມ້ທ ີ່ມ 

ໜ້າຕ້າງນ້ອຍກວາ່ 10 ຊັງຕ ແມັດ ແລະ ມ ລວງສ ງນ້ອຍກວ່າ 1.3 ແມັດ), ຊະນິດພັນພືດ ແລະ ຈໍານວນ

ຕົັ້ນໄມ້ຂອງແຕ່ລະຊະນິດ ພ້ອມທັງຕົັ້ນໄມ້ນ້ອຍທ ີ່ຂຶັ້ນຢ ່ກ້ອງຕົັ້ນໄມ້ໃຫຍ່.  
 

2) ລາຍລະອຽດ 

4.4.2.1 ສະພາບປ່າໄມ້ 

ອ ງຕາມຂ ໍ້ມ ນຈາກບົດລາຍງານແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງເມືອງ ເຫັນວາ່ ເມືອງດາກຈືງເປັນເມືອງ
ເສດຖະກິດເຕ ບໂຕສ ຂຽວທ ີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາເຕ ບໂຕຍືນຍົງ ປັດຈຸບັນຫຼາຍພາກສ່ວນລັດ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງສາກົນໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນຟືົ້ນຟ ປ່າ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ຄວາມຮ ້ປະຊາຊົນການຫັນປ່ຽນອາຊ ບຈາກການ
ເຮັດແບບເລືີ່ອນລອຍມາເປັນອາຊ ບທ ີ່ຖາວອນ ຊຶີ່ງເຮັດໃຫເ້ນືັ້ອທ ີ່ປ່າປ ກຄຸ້ມຂອງປ່າທົັ່ວເມືອງປີ 2015 ເນືັ້ອທ ີ່ປ່າ

ປ ກຄຸ້ມ 157,883 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 57.7% ໃນປີ 2019 ເນືັ້ອທ ີ່ປ່າໄມ້ປ ກຄຸ້ມເພ ີ່ມຂືັ້ນ 177,593 ເຮັກຕາ 

ກວມເອົາ 65 % ຂອງພືັ້ນທ ີ່ທັງໝົດ, ເນືັ້ອທ ີ່ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ 410 ເຮັກຕາໃນປີ 2015 ຫຼຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 232 

ເຮັກຕາປີ 2019 ແລະ ເນືັ້ອທ ີ່ປ່າໄມ້ຟືົ້ນຟ ດ້ວຍຕົວມັນເອງກວມເອົາປະມານ 15,274 ເຮກັຕາ. 

ສໍາລັບເມືອງຊານໄຊ, ໂດຍອ ງຕາມຂ ໍ້ມ ນຈາກບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາກະສິກໍາປ່າໄມ້ ຂອງເມືອງຮອດປີ 2020 

ເຫັນວ່າ ເນືັ້ອທ ີ່ປ່າໄມປ້ ກຫຸ້ມທັງໝົດຂອງເມືອງມ  194,080 ຮຕ ກວມເອົາ 69.40% ຂອງເນືັ້ອທ ີ່ທົັ່ວເມືອງ ໃນ
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ນັັ້ນປ່າປະສົມເຂດສ ງມ ເນືັ້ອທ ີ່ 276 ຮຕ ກວມເອົາ 0.10%, ປ່າໄມ້ປະສົມເຂດຕໍໍ່າມ ເນືັ້ອທ ີ່ 173,520 ຮຕ ກວມ

ເອົາ 62.05%, ປາ່ໂຄກມ ເນືັ້ອທ ີ່ 13,834 ຮຕ ກວມເອົາ 4.95%, ປ່າໂຄກຫາງມ ເນືັ້ອທ ີ່ 1,268 ຮຕ ກວມເອົາ 

0.45% ແລະ ປ່າໄຜ່ມ ເນືັ້ອທ ີ່ 5,182 ກວມເອົາ 1.85%. 

ສະພາບການປ ກຄຸ້ມຂອງປ່າໄມໃ້ນເຂດພືັ້ນທ ີ່ຈະພັດທະນາໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ 600 ເມກາວັດ 
ເຊ ີ່ງຈະມ ການຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມທັງໝົດ 148 ເສົາກັງຫັນລົມໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ. ໂດຍອ ງໃສ່ແຜນທ ີ່ພາບຖ່າຍ
ທາງອາກາດ ປີ 2019 ແລະ ການສໍາຫຼວດຕົວຈິງພາກສະໜາມໃນຊ່ວງເດືອນກັນຍາ 2020 ທ ີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນເຫັນ
ວ່າ ພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ມ ປ່າໄມ້ປ ກຫຸ້ມສວ່ນຫຼາຍແມ່ນເປັນປ່າປະສົມ ແລະ ປ່າໄມ້ແປກ ທ ີ່ຂຶັ້ນກັບເຂດປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດຊຽງ
ຫຼວງ, ປ່າຜະລິດດາກແດ, ເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ແຫຼງ່ນໍ້າເຊກະໝານ-ຫ້ວຍອ່າງ-ຫ້ວຍວ  ແລະ  ເຂດປ່າປ້ອງກັນ
ຂອງແຂວງພ ກຸ້ງກິີ່ງ  ເຊ ີ່ງມ ທັງໝົດ 73 ເສົາກັງຫັນລົມທ ີ່ນອນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ດັັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັັ້ນອ ກ 75 ເສົາ
ແມ່ນນອນໃນເຂດປ່າຊົມໃຊ້ ແລະ ເຂດທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນເປັນຕົັ້ນແມ່ນດິນສວນ, ດິນໄຮ່, ທ ີ່ຍັງເຮັດ

ການຜະລິດຢ ່ ແລະ ບາງເຂດກ ໍ່ເປັນໄຮ່ເກົັ່າບ ໍ່ໄດ້ເຮັດມາຫຼາຍປີຖືກຕົັ້ນໄມ້ເກ ດຂືັ້ນປ ກຄຸ້ມ (ໄຮ່ເຫຼົັ່າ) ແລະ ເຂດທົັ່ງ
ຫຍ້າ. 

4.4.2.2 ການສໍາຫຼວດພັນພືດ 

ທ ມງານບ ລິສັດທ ີ່ປືກສາ ໄດ້ດໍາເນ ນການສໍາຫຼວດ
ຕົວຢ່າງພັນພືດ 4 ຈຸດ ໃນຂອບເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ

ຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ, ຈຸດທ ໜຶີ່ງແມ່ນ

ເກັບຢ ່ໃກ້ບ້ານດາກຕຽມ, ຈຸດທ ສອງຢ ່ບ້ານດາກ

ແຢຼນ, ຈຸດທ ສາມຢ ່ບ້ານດາກຣັນ ແລະ ຈຸດທ ສ ີ່ຢ ່
ບ້ານດາກເຕຣ ບ. ວິທ ການສໍາຫຼວດແມ່ນໄດ້ກໍານົດ
ເອົາເນືັ້ອທ ີ່ 100 ມ2, ໂດຍຈດັແບ່ງເປັນ 5 ສ່ວນ, 

ເລ ີ່ມຈາກຂະໜາດ 2x2 ແມັດ ຫາ ຂະໜາດ  

10x10 ແມັດ  ດັັ່ງຕົວຢ່າງທ ີ່ມ ການຈັດແບ່ງດ້ານ
ຂ້າງນ ັ້. ນອກຈາກນ ັ້ ຍັງໄດ້ດໍາເນ ນການສຶກສາຂ ໍ້ມ ນ
ຈາກເອກະສານ ແລະ ບົດລາຍງານຕ່າງໆທ ຂ່ຽວຂ້ອງ 
ເພືີ່ອປະກອບໃນການຂຽນບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ. 

 
 

 
(1) ຂ ໍ້ມ ນຊະນິດພັນພືດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງທ ີ່ 1 

ລ/ດ 
ເນືັ້ອທ ີ່
(ມ2) 

ຈໍານວນພຶດ
ທ ີ່ພົບເຫັນ 

ຊືີ່ພັນພຶດ ຈໍານວນພັນ
ພຶດແຕ່ລະ
ຊະນິດ ຊືີ່ທ້ອງຖ ີ່ນ ຊືີ່ວິທະຍາສາດ 

1 4 10 
ຊາຈວງ Cinnamomum iners (Lauraceae) 1 

ໄມ້ເປ ົ້າ Croton oblongifolia (Euphorbiaceae) 1 

x Aspera sp. (Asperaceae) 1 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-39 

ລ/ດ 
ເນືັ້ອທ ີ່
(ມ2) 

ຈໍານວນພຶດ
ທ ີ່ພົບເຫັນ 

ຊືີ່ພັນພຶດ ຈໍານວນພັນ
ພຶດແຕ່ລະ
ຊະນິດ ຊືີ່ທ້ອງຖ ີ່ນ ຊືີ່ວິທະຍາສາດ 

ຕາເສືອ (Meliaceae) 2 

ເຄືອກະແດ້ງ (Combretaceae) 1 

ໄມ້ມ ີ່ (Theaceae) 1 

ຄ ໍ້ສົມ Schleichera trijuga (Sapindaceae) 1 

ເຄືອມ ມກ້ຽງ Epipremnum sp (Araceae) 3 

ເຄືອໝາກຫວ້າ Mucuna macrocarpa (Leguminosae) 1 

ກໍາລັງເສືອໂຄ່ງ Ziziphus attopoensis Pierre (Rhamnaceae) 1 

2 16 14 

ເດືອໄກ່ Uncaria macrophylla (Rubiaceae) 1 

ຕ ັ້ວຂົນ (Gutiferae) 2 

ຫວ້າສະເມັກ Syzygium cuminii. (Myrtaceae) 1 

ຜັກກ ດ Pyrrosia sp. (Polypodiaceae) 2 

ຢາຫົວ Smilax sp. (Smilacaceae) 2 

ເຂັມຂາວ Pavetta indica. (Rubiaceae) 1 

ເຂັມ (Rubiaceae) 2 

x Molinaria sp. (Hypoxidaceae) 1 

ຄ ໍ້ສົມ Schleichera trijuga (Sapindaceae) 2 

ພິພວນ (Annonaceae) 4 

x (Lauraceae) 1 

ຕ ນຈໍາ (Myrsinaceae) 2 

ເຂືອງ (Smilacaceae) 6 

ຜັກກ ດ Diplazium esculentum (Athyriaceae) 3 

3 36 14 

ໝາກແໜ່ງ Ammomum sp. (Zingiberaceae) 1 

ຫວາຍຂົມ Calamus (Arecaceae) 2 

ກໍາລັງເສືອໂຄ່ງ Ziziphus attopoensis Pierre (Rhamnaceae) 1 

ເຕ ຍ Pandanus sp. (Padanaceae) 2 

ທຽນຜື (Hypoxidaceae) 1 

ຫວ້າສະເມັກ Syzygium cuminii. (Myrtaceae) 4 

ຜັກກ ດ Diplazium esculentum (Athyriaceae) 4 

ຕ ນຈໍາ (Myrsinaceae) 1 

ຢາຫົວ Smilax sp. (Smilacaceae) 2 

ຊາຈວງ Cinnamomum iners (Lauraceae) 1 

ເຂືອງ (Smilacaceae) 1 

ໄມ້ພາຍເວັັ້ນ Phoebe lanceolata (Lauraceae) 1 

ເຂັມຂາວ Pavetta indica. (Rubiaceae) 1 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-40 

ລ/ດ 
ເນືັ້ອທ ີ່
(ມ2) 

ຈໍານວນພຶດ
ທ ີ່ພົບເຫັນ 

ຊືີ່ພັນພຶດ ຈໍານວນພັນ
ພຶດແຕ່ລະ
ຊະນິດ ຊືີ່ທ້ອງຖ ີ່ນ ຊືີ່ວິທະຍາສາດ 

ໄມ້ມ ີ່ (Theaceae) 2 

4 64 15 

ເຄືອກະແດ້ງ Calycopteris floribunda (Combretaceae) 1 

ເຄືອຫວ້າສະເມັກ Syzygium sp. (Myrtaceae) 4 

ໄມ້ເປ ົ້າ (Euphorbiceae) 1 

ໄມ້ເໝືອດ Memecydon sp. (Melasmataceae) 2 

ກະບ ັ້ຄົນ Micromelum minutum (Rubiaceae) 1 

ໝາກສ້ານ Dellinia sp. (Dellinaceae) 2 

ເຂືອງ (Smilcaceae) 2 

ຢາຫົວ Smilax sp. (Smilacaceae) 4 

  Tarenna sp. (Rubiaceae) 2 

ໄມ້ຂາວ Adina cordifolia. (Rubiaceae) 3 

ພິພວນ (Annonaceae) 4 

ຫວາຍຂົມ Calamus (Arecaceae) 4 

ເດືອໄກ່ Pismatomeris sp. (Rubiaceae) 1 

ເຄືອໝາກຊ ມ (Apocynaceae) 2 

ຂ່າປ່າ Alpinia sp. (Zingiberaceae) 3 

5 100 21 

ຂ່າປ່າ Alpinia sp. (Zingiberaceae) 8 

ຜັກກ ດ Diplazium esculentum (Athyriaceae) 4 

ເຕ ຍ Pandanus sp. (Padanaceae) 2 

ເຄືອໝາກຫວ້າ Mucuna macrocarpa (Leguminosae) 2 

ຫວາຍຂົມ Calamus (Arecaceae) 1 

ກໍາລັງເສືອໂຄ່ງ Ziziphus attopoensis Pierre (Rhamnaceae) 1 

ເບ້ຍໄມ້ຮ ັ້ງ Keteleeria evelyniana Master 1 

ເບ້ຍກະເດົາຊ້າງ Melia azedarach 2 

ພິພວນ (Annonaceae) 3 

ຫວາຍຕະນ່ອຍ Pothos scandens (Araceae) 1 

ເຄືອຂາມແຂກ Archidendron elypearia (Leguminosae) 3 

ເດືອໄກ່ Pismatomeris sp. (Rubiaceae) 3 

ໝາກສ້ານ Dellinia sp. (Dellinaceae) 4 

ຢາຫົວ Smilax sp. (Smilacaceae) 1 

ຊາຈວງ Cinnamomum iners (Lauraceae) 6 

ໄມ້ເໝືອດ Memecydon sp. (Melasmataceae) 2 

ພ ປ່າ Piper sp. (Piperaceae) 1 

ເຄືອກະແດ້ງ Calycopteris floribunda (Combretaceae) 2 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-41 

ລ/ດ 
ເນືັ້ອທ ີ່
(ມ2) 

ຈໍານວນພຶດ
ທ ີ່ພົບເຫັນ 

ຊືີ່ພັນພຶດ ຈໍານວນພັນ
ພຶດແຕ່ລະ
ຊະນິດ ຊືີ່ທ້ອງຖ ີ່ນ ຊືີ່ວິທະຍາສາດ 

ຫຍ້າຈ ີ່ລ ໍ່ Hedyotis sp (Rubiaceae) 1 

ຄ ໍ້ສົມ Schleichera trijuga (Sapindaceae) 1 

ໄມ້ພາຍເວັັ້ນ Phoebe lanceolata (Lauraceae) 2 

  

 

ຮ ບທ  4-10: ຂ ໍ້ມ ນຊະນິດພັນພືດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງທ ີ່ 1 

(2) ຂ ໍ້ມ ນຊະນິດພັນພືດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງທ ີ່ 2 

ລ/ດ 
ເນືັ້ອທ ີ່
(ມ2) 

ຈໍານວນ
ພຶດທ ີ່
ພົບເຫັນ 

ຊືີ່ພັນພຶດ ຈໍານວນພັນ
ພຶດແຕ່ລະ
ຊະນິດ ຊືີ່ທ້ອງຖ ີ່ນ ຊືີ່ວິທະຍາສາດ 

1 4 6 

ໄມ້ມ ີ່ Theaceae 1 

ຫຍ້າຈ ີ່ລ ໍ່ Hedyotis sp (Rubiaceae) 10 

ຜັກກ ດ(ມຸງເຕົັ່າ) Selaginella species (Selaginellaceae) 24 

ຫຍ້າກາບ Pollia sp. (Commelinaceae) 3 

ຊ ປ່າ Aspidestra sp. (Asparagaceae) 5 

ຕົັ້ນເຂັມ cf. Psychotria sp. (Rubiaceae) 1 

2 16 9 ຕົັ້ນສົັ້ມພ ໍ່ Streblus sp. (Moraceae) 1 
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ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-42 

ລ/ດ 
ເນືັ້ອທ ີ່
(ມ2) 

ຈໍານວນ
ພຶດທ ີ່
ພົບເຫັນ 

ຊືີ່ພັນພຶດ ຈໍານວນພັນ
ພຶດແຕ່ລະ
ຊະນິດ ຊືີ່ທ້ອງຖ ີ່ນ ຊືີ່ວິທະຍາສາດ 

ໄກ່ດໍໍ່າ Psychotria sp. (Rubiaceae) 3 

ພິພວນນ້ອຍ Cyathostemma sp. (Annonaceae) 2 

ອັງກາບ Barleria strigosa (Acanthaceae) 4 

ເຄືອໝາກຊິມ Apocynaceae 3 

  Lamiaceae 2 

ເຂັມປ່າ Ixora sp. (Rubiaceae) 2 

ຫຍ້າກາບ Pollia sp. (Commelinaceae) 5 

ຫຍ້າຈ ີ່ລ ໍ່ Hedyotis sp (Rubiaceae) 2 

3 36 9 

ດອກລາຍ Anoectochilus lylei (Orchidaceae) 5 

ຜັກກ ດ(ມຸງເຕົັ່າ) Selaginella species (Selaginellaceae) 30 

ເບ້ຍໄມ້ກ ໍ່ Quercus sp.(Fagaceae) 4 

ໄມ້ມ ີ່ (Theaceae) 5 

ເຂັມ Saprosma sp. (Rubiaceae) 5 

ໝາກເພັດປ່າ (Acanthaceae) 6 

ເຂັມແດງ Ixora javanica (Rubiaceae) 2 

ໄຜ່ປ່າ Bambosa sp. (Poaceae) 1 

ຜັກກ ດໃຫຍ່ Asplenium sp. (Aspleniaceae) 10 

4 64 11 

ຜັກກ ດໃຫຍ່ Asplenium sp. (Aspleniaceae) 8 

ໄມ້ມ ີ່ (Theaceae) 2 

ໄຜ່ປ່າ Bambosa sp. (Poaceae) 7 

ໝາກເພັດປ່າ (Acanthaceae) 1 

ເບ້ຍສະເມັກ Syzygium sp. (Myrtaceae) 1 

ກ້ານເຫຼືອງ Sarcocephalus cordatus (Rubiaceae) 2 

ມ່ວງປ່າ Mangifera sp. (Anacardiaceae) 1 

ຕ ນຈໍາໃຫຍ່ Ardisia sp (Myrsinaceae) 4 

ຊ ປ່າ Asparagus acerosus Roxburgh (Asparagaceae) 1 

ເບ້ຍຫວດ Lepisanthes rubiginosa (Sapindaceae) 2 

ເຂັມປ່າ cf. Tarenna sp. (Rubiaceae) 3 

5 100 16 

ກ້ານເຫຼືອງ Sarcocephalus cordatus (Rubiaceae) 1 

ແສງເມືອງ Gonogaryum lobianum (Icacinaceae) 5 

  (Lamiaceae) 1 

ຕ ນຈໍາໃຫຍ່ Ardinsia sp. (Myrsinaceae) 5 

ຊ ປ່າ Asparagus sp. (Asparagaceae) 5 

ເຂັມ Saprosma sp. (Rubiaceae) 2 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-43 

ລ/ດ 
ເນືັ້ອທ ີ່
(ມ2) 

ຈໍານວນ
ພຶດທ ີ່
ພົບເຫັນ 

ຊືີ່ພັນພຶດ ຈໍານວນພັນ
ພຶດແຕ່ລະ
ຊະນິດ ຊືີ່ທ້ອງຖ ີ່ນ ຊືີ່ວິທະຍາສາດ 

ໄກ່ດໍໍ່າ Psychotria sp. (Rubiaceae) 2 

ເຄືອໝາກ (Celastraceae) 1 

ຫຍ້າກາບໃຫຍ່ Pollia sp. (Commelinaceae) 20 

ເບ້ຍໄມ້ຊາດ Dipterocarpus obtusifolius (Dipterocarpaceae) 1 

ເຂັມແດງ Ixora sp. (Rubiaceae) 4 

ຢາຫົວ Smilax sp. (Smilacaceae) 8 

ໝາກເພັດປ່າ (Acanthaceae) 3 

ກ ໍ່ປ່າ Quercus sp (Fagaceae) 2 

  

 
ຮ ບທ  4-11: ຂ ໍ້ມ ນຊະນິດພັນພືດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງທ ີ່ 2 

(3) ຂ ໍ້ມ ນຊະນິດພັນພືດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງທ ີ່ 3 

ລ/ດ 
ເນືັ້ອທ ີ່
(ມ2) 

ຈໍານວນພຶດ
ທ ີ່ພົບເຫັນ 

ຊືີ່ພັນພຶດ ຈໍານວນພັນພຶດ
ແຕ່ລະຊະນິດ ຊືີ່ທ້ອງຖ ີ່ນ ຊືີ່ວິທະຍາສາດ 

1 4 7 ຕ້າງໄກ່ Leea rubra (Vitaceae) 1 
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ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-44 

ລ/ດ 
ເນືັ້ອທ ີ່
(ມ2) 

ຈໍານວນພຶດ
ທ ີ່ພົບເຫັນ 

ຊືີ່ພັນພຶດ ຈໍານວນພັນພຶດ
ແຕ່ລະຊະນິດ ຊືີ່ທ້ອງຖ ີ່ນ ຊືີ່ວິທະຍາສາດ 

ເດືີ່ອປ່ອງ Ficus hispida (Moraceae) 1 

ໄມ້ສະພາງ Leguminosae 2 

 (Icacinceae) 1 

ຢາຫົວ Smilax sp (Smilacaceae) 2 

 (Apocynaceae) 1 

ໝາກແໜ່ງ Amomum sp. (Zingiberaceae) 3 

2 16 10 

ກ້ານເຫຼືອງ Gonogaryum lobianum (Icacinaceae) 3 

ແສງເມືອງ Gonocaryum lobbianum (Icacinaceae) 3 

ຕາວຮ້າງ (Arecaceae) 3 

ສະພາງ (Leguminosae) 1 

ຕ້າງໄກ່ Leea rubra (Vitaceae) 4 

ເດືອໄກ່ Uncaria macrophylla (Rubiaceae) 7 

ໄມ້ຂາວ Adina cordifolia. (Rubiaceae) 1 

ຂ່າປ່າ Alpinia sp. (Zingiberaceae) 10 

 (Combretaceae) 1 

ຕາເສືອ (Meliaceae) 4 

3 36 13 

ພຸດປ່າ Thunbergia sp. (Apocynaceae) 3 

ຫຍ້າແຟກ (Poaceae) 30 

ໝາກແໜ່ງ Amomum sp. (Zingiberaceae) 8 

ເປີບ Alpinia sp. (Zingiberaceae) 17 

ຄ ໍ້ສົັ້ມ Schleichera trijuga (Sapindaceae) 1 

ຕ ນຈໍາໃບໃຫຍ່ Ardinsia sp. (Myrsinaceae) 4 

ຜັກກ ດໃບໃຫຍ່ Aspidestra sp. (Asparagaceae) 2 

ໄມ້ພາຍເວັັ້ນ Phoebe lanceolata (Lauraceae) 1 

 (Urtricaceae) 2 

ເຄືອຂ ັ້ກະເດືອນ Ipomea sp. (Convolvuraceae) 2 

ເຄືອໜາມແນ້ Tunbergia sp. (Acanthaceae) 6 

ເຄືອຫວ້າ Syzygium sp. (Myrtaceae) 2 

ເບ້ຍໄມ້ກ ໍ່ Quercus sp (Fagaceae) 6 

4 64 14 

ຢາຫົວ Smilax sp. (Smilacaceae 5 

ເປີບ Alpinia sp. (Zingiberaceae) 5 

ຫຍ້າແຟກ (Poaceae) 50 

ເບ້ຍໄມ້ກ ໍ່ Quercus sp (Fagaceae) 3 

ຕ ນຈໍາໃບໃຫຍ່ Ardinsia sp. (Myrsinaceae) 6 

ເຄືອຂ ັ້ກະເດືອນ Ipomea sp. (Convolvuraceae) 4 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-45 

ລ/ດ 
ເນືັ້ອທ ີ່
(ມ2) 

ຈໍານວນພຶດ
ທ ີ່ພົບເຫັນ 

ຊືີ່ພັນພຶດ ຈໍານວນພັນພຶດ
ແຕ່ລະຊະນິດ ຊືີ່ທ້ອງຖ ີ່ນ ຊືີ່ວິທະຍາສາດ 

ຫຍ້າກາບ Commelina sp. (Commelinaceae) 4 

ສະພາງ (Leguminosae) 5 

ຕ້າງ (Araliaceae) 1 

ເຄືອຂາມແຂກ Archidendron elypearia (Leguminosae) 1 

ເຄືອກະແດ້ງ Getonia macrophylla (Combretaceae) 2 

ເຂັມມ່ວງ Chassalia curviflora (Rubiaceae) 1 

ພິພວນ (Annonaceae) 3 

ຕາເສືອ (Meliaceae) 1 

5 100 16 

ເຂັມ (Rutaceae) 1 

ຕ ນຈໍາ (Myrsinaceae) 2 

ເຄືອຂາມແຂກ Archidendron elypearia (Leguminosae) 4 

ຂ່າປ່າ Alpinia sp. (Zingiberaceae) 10 

ຜັກກ ດໃບໃຫຍ່ Ardinsia sp. (Myrsinaceae) 8 

ຄ ໍ້ສົັ້ມ Schleichera trijuga (Sapindaceae) 2 

ຫຍ້າແຟກ (Poaceae) 68 

ຕ້າງ (Araliaceae) 1 

ພຸດປ່າ Thunbergia sp. (Apocynaceae) 2 

ເຄືອສໍາພັນ Bauhinia (Leguminosae) 4 

ຫຍ້າກາບ Commelina sp. (Commelinaceae) 10 

ກ້ານເຫຼືອງ Gonogaryum lobianum (Icacinaceae) 2 

ໄມ້ເປ ົ້າ Croton oblongifolia (Euphorbiaceae) 2 

ພິພວນ (Annonaceae) 3 

ໄມ້ກ ໍ່ Quercus sp (Fagaceae) 4 

ໄມ້ເປືອຍ Lagerstroemia 3 

  



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-46 

 
ຮ ບທ  4-12: ຂ ໍ້ມ ນຊະນິດພັນພືດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງທ ີ່ 3 

(4) ຂ ໍ້ມ ນຊະນິດພັນພືດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງທ ີ່ 4 

ລ/ດ 
ເນືັ້ອທ ີ່ 
(ມ2) 

ຈໍານວນ
ພຶດທ ີ່ພົບ
ເຫັນ 

ຊືີ່ພັນພຶດ ຈໍານວນພັນພຶດ
ແຕ່ລະຊະນິດ ຊືີ່ທ້ອງຖ ີ່ນ ຊືີ່ວິທະຍາສາດ 

1 4 5 

ແຂມ Thysanolaena maxima (Poaceae) 2 

ຜັກກ ດຕົັ້ນ Blechnum orientate (Blechnaceae) 13 

ເຄືອງແມງກະເບືັ້ອ Mussaenda sp. (Rubiaceae) 4 

ຢາຫົວ Smilax sp. (Smilacaceae) 5 

ຫຍ້າແຟກ (Poaceae) 10 

2 16 10 

ຢາຫົວ Smilax sp. (Rubiaceae) 8 

ເຄືອງແມງກະເບືັ້ອ Musseanda sp. (Rubiaceae) 1 

ຫຍ້າແຟກ (Poaceae) 2 

ຜັກກ ດ Tectaria sp. (Tectariaceae) 4 

  (Lauraceae) 3 

ໄມ້ມ ີ່ Schima wallichii (Theaceae) 5 

ໄມ້ພາຍເວັັ້ນ Phoebe sp.(Lauraceae) 3 

  (Melasmataceae) 2 

ຖົັ່ວປ່າ (Leguminosae) 7 

ແຂມ Thysanolaena maxima (Poaceae) 29 

ຫຍ້າເລັບແມວ Ziziphus sp. (Rhamnaceae) 13 

ໄມ້ແປກ pinus kesiya royle ex gordon 8 

3 36 14 
ໄມ້ເໝືອດ Memecydon sp. (Melastomataceae) 3 

ໄກ່ດໍໍ່າ Psychotria sp. (Rubiaceae) 5 

ຕ້າງ (Araliaceae) 1 
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ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-47 

ລ/ດ 
ເນືັ້ອທ ີ່ 
(ມ2) 

ຈໍານວນ
ພຶດທ ີ່ພົບ
ເຫັນ 

ຊືີ່ພັນພຶດ ຈໍານວນພັນພຶດ
ແຕ່ລະຊະນິດ ຊືີ່ທ້ອງຖ ີ່ນ ຊືີ່ວິທະຍາສາດ 

ແຂມ Thysanolaena maxima (Poaceae) 6 

ໄມ້ນໍ້າກ້ຽງ Melanorrhoea laccifera (Anacardiaceae) 5 

ຜັກກ ດຕົັ້ນ Blechnum orientate (Blechnaceae) 10 

ພິພວນ (Annonaceae) 10 

ເບ້ຍຫວດ Lepisanthes (Sapindaceae) 2 

ເຄືອສົັ້ມປ ນ (Vitaceae) 3 

ຜັກກ ດ Tectaria sp. (Tectariaceae) 8 

ໄມ້ພາຍເວັັ້ນ Phoebe sp (Lauraceae) 5 

ໄມ້ແປກ pinus kesiya royle ex gordon 1 

ເຄືອງແມງກະເບືັ້ອ Musseanda sp. (Rubiaceae) 1 

ຢາຫົວ Smilax sp. (Smilacaceae) 2 

4 64 16 

ໄກ່ດໍໍ່າ Psychotria sp. (Rubiaceae) 2 

ແຂມ Thysanolaena maxima (Poaceae) 8 

ຢາຫົວ Smilax sp. (Smilacaceae) 1 

ຜັກກ ດ Diplazium esculentum (Athyriaceae) 8 

ຫຍ້າແຟກ (Poaceae) 5 

ຕອງແຕບ Macaranga sp. (Euphobiaceae) 3 

ໄມ້ຫ ລ ງ 

Hymenocardia punctata 

(Euphorbiaceae) 
1 

ຜັກກ ດຕົັ້ນ Blechnum orientate (Blechnaceae) 1 

ເຄືອມ ມກ້ຽງ Epipremnum sp (Araceae) 2 

ເຂັມຂາວ Pavetta indica. (Rubiaceae) 1 

ຜັກກ ດ Diplazium esculentum (Athyriaceae) 8 

 Lauraceae 1 

ຕົັ້ນຈວງ Cinamomum sp. (Lauraceae) 1 

ເຄືອຫວ້າ Syzygium cuminii. (Myrtaceae) 1 

ພິພວນ (Annonaceae) 1 

ໄມ້ແປກ pinus kesiya royle ex gordon 1 
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ຢາຫົວ Smilax sp. (Smilacaceae) 12 

ແຂມ Thysanolaena maxima (Poaceae) 10 

ໄມ້ແປກ pinus kesiya royle ex gordon 7 

ຕົັ້ນຈວງ Cinamomum sp. (Lauraceae) 11 

ຜັກກ ດ Diplazium esculentum (Athyriaceae) 30 

ຜັກກ ດຕົັ້ນ Blechnum orientate (Blechnaceae) 5 
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ລ/ດ 
ເນືັ້ອທ ີ່ 
(ມ2) 

ຈໍານວນ
ພຶດທ ີ່ພົບ
ເຫັນ 

ຊືີ່ພັນພຶດ ຈໍານວນພັນພຶດ
ແຕ່ລະຊະນິດ ຊືີ່ທ້ອງຖ ີ່ນ ຊືີ່ວິທະຍາສາດ 

ຫຍ້າແຟກ (Poaceae) 27 

ຕອງແຕບ Macaranga sp. (Euphobiaceae) 22 

ພິພວນ (Annonaceae) 1 

ເຄືອມ ມກ້ຽງ Epipremnum sp. (Araceae) 4 

ເຄືອສົັ້ມປ ນ (Vitaceae) 1 

ເຄືອຫວ້າ Syzygium cuminii. (Myrtaceae) 2 

ໄກ່ດໍໍ່າ Psychotria sp. (Rubiaceae) 8 

  

 
ຮ ບທ  4-13: ຂ ໍ້ມ ນຊະນິດພັນພືດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງທ ີ່ 4 
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ຮ ບທ  4-14: ແຜນທ ີ່ສະແດງຈຸດເກັບຕົວຢ່າງພັນພືດ 
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4.4.3 ສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວດິໃນນໍາ້ ແລະ ທ ີ່ຢ ່ອາໄສຂອງສດັນາໍ 
1) ວິທ ການ 

ເບິີ່ງຄືນການສຶກສາທ ີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບ ສະຖານະຂອງສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດໃນນໍ້າ ແລະ ທ ີ່ຢ ່ອາໄສຂອງສັດນໍາໃນຂົງເຂດນັັ້ນ. 
ໃນການກວດຄືນນັັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ເບິີ່ງຄືນເອກະສານການສຶກສາຂອງນັກຄົັ້ນຄວ້າ ຈາກປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ, 

ໄທ ແລະ ຕ່າງປະເທດອືີ່ນໆ. 

ຈະໄດ້ມ ການສອບຖາມກັບປະຊາຊາຊົນ ກ່ຽວກບັຂ ໍ້ມ ນ ປະລິມານຂອງປາທ ີ່ປະຊາຊົນຫາໄດໃ້ນເຂດນ ັ້ແຕ່ລະປີ ທ ີ່ອາ
ໃສການຫາປາຈາກແມ່ນໍາ້ ແລະ ຫ້ວຍໃນເຂດດັັ່ງກ່າວເປັນປະຈໍາ. ຈະໄດ້ມ ການລະບຸຊືີ່ຊະນິດຂອງປາແຕ່ລະຊະນິດ 
ໂດຍອ ງໃສ່ຊືີ່ພືັ້ນບ້ານເປັນຫຼັກ ຈາກນັັ້ນຈະມ ການຈໍາແນກພວກມັນຕາມແຕ່ລະສາຍພັນ ແລະ ຊືີ່ວິທະຍາດຂອງພວກ
ມັນ. 

ຈະໄດ້ມ ການຈົດບັນທຶກ ພືດນໍ້າທ ີ່ຂຶັ້ນຕາມແຄມຕາຝັັ່ງ ທັງຢ ່ສອງຟາກຂອງຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ, ຄວາມອຸດົມສມົບ ນ

ຕ່າງໆ. ພືັ້ນທ ີ່ຂອງການສໍາຫຼວດແມ່ນຕ້ອງບ ໍ່ຫນ້ອຍກ່ວາ 50-100 ມ ຕາມຄວາມຍາວຂອງຫ້ວຍ ຂອງແຕ່ລະຈຸດທ ີ່
ເກັບຕົວຢ່າງ. 

2) ລາຍລະອຽດ 

ປາ: 
ການເກັບຂ ໍ້ມ ນສໍາຫວຼດສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດອາໄສຢ ່ໃນແຫຼ່ງນໍ້າ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນໄດ້ສຶກສາຈາກການສໍາພາດ
ປະຊາຊົນ ຫຼື ຫົວໜ້າໝ ່ບາ້ນໂດຍມ ແບບຟອມສໍາພາດສັດນ້ໍາປະເພດປາທ ີ່ຫາໄດ້ຈາກການປະມົງ, ການຫາປາເພືີ່ອ

ເປັນອາຫານ ຕາມບັນດາຫວ້ຍນໍ້າຕ່າງໆໃນເຂດອ້ອມຂ້າງໂຄງການ ຊືີ່ສະນິດປາທ ີ່ຫາໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ, ປະລິມານ

ການຫາໄດ້ແຕ່ລະຄັັ້ງ ສ່ວນຫຼາຍປະຊາຊົນແມ່ນຫາປາເພືີ່ອເປນັອາຫານໃນຄອບຄົວ ຈາກການລົງເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນພາກ
ສະໜາມພົບເຫັນປະຊາຊົນກໍາລັງຫາປາຕາມບັນດາແຫຼ່ງນໍາ້ຕາ່ງໆແມ່ນຍັງມ ຄວາມອຸດົມສົມບ ນພ ສົມຄວນ. ບັນດາ
ຊືີ່ຊະນິດປາທ ີ່ຫາໄດ້ໃນເຂດອ້ອມຂ້າງໂຄງການ ຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນ ັ້; 

ຕາຕະລາງ 4-12: ຊະນິດປາທ ີ່ມ ຕາມຫ້ວຍໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

ລ/ດ ຊືີ່ຊະນິດສັດນ້ໍາ ຊືີ່ວິທະຍາສາດ IUCN 

1 ປາສ ດ Hampala macrolepidota LC 

2 ປາຄ ໍ່ Channa striata LC 

3 ປາຈາດ Poropuntius speleops VU 

4 ປາດຸກ Clarias LC 

5 ປາຊິວ Clupeichthys aesarnensis LC 

6 ປາກົດ Hemibagrus filamentus DD 

7 ປາໃນ Cyprinus carpio LC 

8 ປານິນ Oreochromis niloticus LC 
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9 ປາກັັ້ງ Channa gachusa LC 

10 ປາຕ ນຫ ນ Periophthalmus barbarus LC 

11 ປາມອມ     

12 ປາປາກ  Barbodes gonlonotus   

13 ປາເຄງິ  Hemibagrus wyckioides LC  

14 ປາຊອ້ຍ  Barbichthys nitidus   LC 

15 ປາຂຽງ     

16 ປາແກມ້ແດງ     

17 ອ່ຽນ  Monopterus albus  LC  

18 ກຸ້ງ  Litopenaeus vannamei    

19 ຫອຍ     

20 ປ  Brachyura LC 

21 ກົບ-ຂຽດ Rana rugulosa LC 
ແຫ່ຼງຂ ໍ້ມ ນ: ການເກັບຂ ໍ້ມ ນພາກສະໜາມ ເດືອນ ກັນຍາ 2020 

  
ຮ ບທ  4-15: ການຫາປາຕາມບັນດາຫວ້ຍໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ອ້ອມຂ້າງໂຄງການ 

ສດັບ ໍ່ມ ກະດ ກສນັຫຼງັ: 

ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນພາກສະໜາມ ຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ 5 ຈຸດ ຕາມຈຸດທ ີ່ໄດ້ມ ການເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າ ບ່ອນທ ີ່ມ ສິີ່ງ
ມ ຊ ວິດໃນນ້ໍາ ເຊັັ່ນ:  ແພຼງຕອນ ແລະ ເບນໂທສ ໂດຍຈະນໍາໃຊ້ວິທ ທ ີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງ ສະມາຄົມສາທາລະນະ
ສຸກຂອງອາເມລິກາ-ສະຫະພັນສິີ່ງແວດລ້ອມນໍ້າ APHA-WEF (2005). ນອກຈາກນ ັ້ ຈະໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ 

ບັນທຶກບັນດາພືດນໍ້າ ແລະ ແຫຼ່ງທ ີ່ຢ ່ອາໄສຂອງມັນ. 

ຈຸດ 01  ຫ້ວຍນໍ້າງອນ ບ້ານນ້ໍາງອນ ເມືອງຊານໄຊ 

ລ/ດ 
ຈດຸ 01  ຫວ້ຍນໍາ້ງອນ ບາ້ນນໍາ້ງອນ ເມືອງຊານໄຊ ຄະແນນຄວາມ

ອ່ອນໄຫວ ປະເພດຂອງສດັນໍາ້ 
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ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-52 

1 ໂຕອ່ອນແມງເກາະຫ ນ (Stonefly lavae) 10 

2 ໂຕອ່ອນແມງຊອຍຟັນຟືມຍາວ (Hackle-gilled mayfly larvae) 5 

3 ແມງອືີ່ນໆ (All other water bugs) 5 

4 ໂຕອ່ອນແມງກ້ານເຕ ີ່ນ້ອຍ (Alderfly larvae) 7 

5 ແມງໜ່ຽງກົັ້ນເປືອຍແລະ ໂຕອ່ອນ (Whirligig beetle adults and larva 7 

6 ໂຕອ່ອນແມງຫລຽນນໍ້າ (Water penny larvae) 7 

7 ແມງປີກແຂງອືີ່ນໆແລະ ໂຕອ່ອນ (All other water beetles and larvae) 5 

8 ກຸ້ງນໍ້າຈືດ (Freshwater shrimps) 4 

9 ຫອຍເຈດ  (Pagoda snails) 6 
ລວມຄະແນນຄວາມອ່ອນໄຫວທັງໝົດ    56 
ສ ດຄິດໄລ່ຄະແນນຄຸນນະພາບນໍ້າ 
ຄະແນນຄວາມອ່ອນໄຫວທັງໝົດ   = 56 
ຈໍານວນປະເພດຂອງສັດ      = 9 
ຄິດໄລ່ຄະແນນຄຸນະພາບນໍ້າ 

       ຄະແນນຄວາມອອ່ນໄຫວ     56  
ຄະແນນຄນຸນະພາບນໍາ້ =   

       ຈໍານວນປະເພດຂອງສດັ     9         

6.22 

ລະດບັຄນຸນະພາບນໍາ້ 
10.0 – 7.0 ດ  

6.9 – 3.0 ປານກາງ 

2.9 – 1.0 ບ ໍ່ດ  

0 ບ ໍ່ມ ສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດຢ ່ເລ ຍ 

ຈຸດ 02  ຫ້ວຍຈ ນ ບ້ານດາກປະດຸ ເມືອງຊານໄຊ 

ລ/ດ 
ຈດຸ 02  ຫວ້ຍຈ ນ ບາ້ນດາກປະດ ຸເມອືງຊານໄຊ ຄະແນນຄວາມ

ອ່ອນໄຫວ ປະເພດຂອງສດັນໍາ້ 

1 ໂຕອ່ອນແມງເກາະຫ ນ (Stonefly lavae) 10 

2 ໂຕອ່ອນແມງໜອນປອກນໍ້າທ ີ່ບ ໍ່ມ ຮັງ (Caddisfly larvae without case) 10 

3 ໂຕອ່ອນແມງຊອຍຂຸດຮ  (Burrowing mayfly larvae) 6 

4 ໂຕອ່ອນແມງຊອຍຟັນຟືມແຜ່ນ (Square-gilled mayfly larvae) 4 

5 ແມງແສບແລປາກຍາວ (long-mouthed saucer bugs) 10 

6 ແມງອືີ່ນໆ (All other water bugs) 5 

7 ໂຕອ່ອນແມງກ້ານເຕ ີ່ນ້ອຍ (Alderfly larvae) 7 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-53 

8 ໂຕອ່ອນແມງຫລຽນນໍ້າ (Water penny larvae) 7 

9 ແມງປີກແຂງອືີ່ນໆແລະ ໂຕອ່ອນ (All other water beetles and larvae) 5 

10 ຫອຍເຈດ  (Pagoda snails) 6 
ລວມຄະແນນຄວາມອ່ອນໄຫວທັງໝົດ    70 
ສ ດຄິດໄລ່ຄະແນນຄຸນນະພາບນໍ້າ 
ຄະແນນຄວາມອ່ອນໄຫວທັງໝົດ   = 70 
ຈໍານວນປະເພດຂອງສັດ      = 10 
ຄິດໄລ່ຄະແນນຄຸນະພາບນໍ້າ 

       ຄະແນນຄວາມອອ່ນໄຫວ     70  
ຄະແນນຄນຸນະພາບນໍາ້ =   

       ຈໍານວນປະເພດຂອງສດັ     10         

7 

ລະດບັຄນຸນະພາບນໍາ້ 
10.0 – 7.0 ດ  

6.9 – 3.0 ປານກາງ 

2.9 – 1.0 ບ ໍ່ດ  

0 ບ ໍ່ມ ສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດຢ ່ເລ ຍ 

ຈຸດ 03  ຫ້ວຍປຣ ສ ບ້ານຊຽງຫຼວງ ເມືອງດາກຈືງ 

ລ/ດ 
ຈດຸ 03  ຫວ້ຍປຣ ສ ບາ້ນຊຽງຫວຼງ ເມອືງດາກຈງື ຄະແນນຄວາມ

ອ່ອນໄຫວ ປະເພດຂອງສດັນໍາ້ 

1 ແມງແສບແລປາກຍາວ (long-mouthed saucer bugs) 10 

2 ໂຕອ່ອນແມງກ້ານເຕ ີ່ນ້ອຍ (Alderfly larvae) 7 

3 ໂຕອ່ອນແມງປ ຫາງດຽວ (One-tailed dragonfly larvae) 8 

4 ໂຕອ່ອນແມງປ ອືີ່ນໆ (All other dragonfly larvae) 6 

5 ໂຕອ່ອນແມງຫລຽນນໍ້າ (Water penny larvae) 7 

6 ແມງປີກແຂງອືີ່ນໆແລະ ໂຕອ່ອນ (All other water beetles and larvae) 5 

7 ໂຕອ່ອນແມງຊອຍລອຍນໍ້າ (Swimming mayfly larvae) 5 
ລວມຄະແນນຄວາມອ່ອນໄຫວທັງໝົດ    48 
ສ ດຄິດໄລ່ຄະແນນຄຸນນະພາບນໍ້າ 
ຄະແນນຄວາມອ່ອນໄຫວທັງໝົດ   = 48 
ຈໍານວນປະເພດຂອງສັດ      = 7 
ຄິດໄລ່ຄະແນນຄຸນະພາບນໍ້າ 

       ຄະແນນຄວາມອອ່ນໄຫວ     48  
ຄະແນນຄນຸນະພາບນໍາ້ =   

       ຈໍານວນປະເພດຂອງສດັ     7         

6.5 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-54 

ລະດບັຄນຸນະພາບນໍາ້ 
10.0 – 7.0 ດ  

6.9 – 3.0 ປານກາງ 

2.9 – 1.0 ບ ໍ່ດ  

0 ບ ໍ່ມ ສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດຢ ່ເລ ຍ 

ຈຸດ 04  ຫ້ວຍແອ ບ້ານຊຽງໃໝ່ ເມືອງດາກຈືງ 

ລ/ດ 
ຈດຸ 04  ຫວ້ຍແອ ບາ້ນຊຽງໃໝ່ ເມອືງດາກຈງື ຄະແນນຄວາມ

ອ່ອນໄຫວ ປະເພດຂອງສດັນໍາ້ 

1 ໂຕອ່ອນແມງຊອຍຫົວແປ(Flattened mayfly larvae) 10 

2 ໂຕອ່ອນແມງຊອຍຂຸດຮ  (Burrowing mayfly larvae) 6 

3 ໂຕອ່ອນແມງຊອຍຟັນຟືມແຜ່ນ (Square-gilled mayfly larvae) 4 

4 ແມງອືີ່ນໆ (All other water bugs) 5 

5 ໂຕອ່ອນແມງກ້ານເຕ ີ່ນ້ອຍ (Alderfly larvae) 7 

6 ໂຕອ່ອນແມງປ ຫາງດຽວ (One-tailed dragonfly larvae) 8 

7 ໂຕອ່ອນແມງປ ອືີ່ນໆ (All other dragonfly larvae) 6 

8 ແມງປີກແຂງອືີ່ນໆແລະ ໂຕອ່ອນ (All other water beetles and larvae) 5 

9 ກຸ້ງນໍ້າຈືດ (Freshwater shrimps) 4 

10 ຫອຍເຈດ  (Pagoda snails) 6 
ລວມຄະແນນຄວາມອ່ອນໄຫວທັງໝົດ    61 
ສ ດຄິດໄລ່ຄະແນນຄຸນນະພາບນໍ້າ 
ຄະແນນຄວາມອ່ອນໄຫວທັງໝົດ   = 61 
ຈໍານວນປະເພດຂອງສັດ      = 10 
ຄິດໄລ່ຄະແນນຄຸນະພາບນໍ້າ 

       ຄະແນນຄວາມອອ່ນໄຫວ     61  
ຄະແນນຄນຸນະພາບນໍາ້ =   

       ຈໍານວນປະເພດຂອງສດັ     10         

6.1 

ລະດບັຄນຸນະພາບນໍາ້ 
10.0 – 7.0 ດ  

6.9 – 3.0 ປານກາງ 

2.9 – 1.0 ບ ໍ່ດ  

0 ບ ໍ່ມ ສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດຢ ່ເລ ຍ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-55 

ຈຸດ 05  ຫ້ວຍເຍ ງ ບ້ານດາກດ  ເມືອງດາກຈືງ 

ລ/ດ 
ຈດຸ 05  ຫວ້ຍເຍ ງ ບາ້ນດາກດ  ເມອືງດາກຈງື ຄະແນນຄວາມ

ອ່ອນໄຫວ ປະເພດຂອງສດັນໍາ້ 

1 ໂຕອ່ອນແມງເກາະຫ ນ (Stonefly lavae) 10 

2 ໂຕອ່ອນແມງຊອຍຫົວແປ(Flattened mayfly larvae) 10 

3 ໂຕອ່ອນແມງຊອຍໜາມ (Spiny crawling mayfly larvae) 10 

4 ໂຕອ່ອນແມງກ້ານເຕ ີ່ນ້ອຍ (Alderfly larvae) 7 

5 ໂຕອ່ອນແມງປ ອືີ່ນໆ (All other dragonfly larvae) 6 

6 ໂຕອ່ອນແມງຫລຽນນໍ້າ (Water penny larvae) 7 

7 ແມງປີກແຂງອືີ່ນໆແລະ ໂຕອ່ອນ (All other water beetles and larvae) 5 

8 ໂຕອ່ອນໜອນແດງ (Non-biting midge larvae) 2 
ລວມຄະແນນຄວາມອ່ອນໄຫວທັງໝົດ    57 
ສ ດຄິດໄລ່ຄະແນນຄຸນນະພາບນໍ້າ 
ຄະແນນຄວາມອ່ອນໄຫວທັງໝົດ   = 57 
ຈໍານວນປະເພດຂອງສັດ      = 8 
ຄິດໄລ່ຄະແນນຄຸນະພາບນໍ້າ 

       ຄະແນນຄວາມອອ່ນໄຫວ     57  
ຄະແນນຄນຸນະພາບນໍາ້ =   

       ຈໍານວນປະເພດຂອງສດັ     8         

7.1 

ລະດບັຄນຸນະພາບນໍາ້ 
10.0 – 7.0 ດ  

6.9 – 3.0 ປານກາງ 

2.9 – 1.0 ບ ໍ່ດ  

0 ບ ໍ່ມ ສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດຢ ່ເລ ຍ 

  



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-56 

  
ຮ ບທ  4-16: ການເກັບຕົວຢ່າງສັດບ ໍ່ມ ກະດ ກສັນຫຼັງ 

4.4.4 ພືັ້ນທ ີ່ຊຼຸມ່ນໍາ້ 
1) ວິທ ການ 

ເກັບລວບລວມຂ ໍ້ມ ນມືສອງຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງໃນທ້ອງຖ ີ່ນ ເຊັັ່ນ: ຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນທ ີ່ຊຼຸ່ມນໍ້າ, ດິນທາມ ແລະ 
ການນໍາໃຊ້ພືັ້ນທ ີ່ດັັ່ງກ່າວ 

ສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ສໍາພາດຈາກປະຊາຊົນທ້ອງຖ ີ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຫາຼກຫາຼຍທາງດາ້ນຊ ວະວິທະຍາໃນເຂດ
ພືັ້ນທ ີ່ຊຼຸ່ມນ້ໍາ, ດິນທາມ ແລະ ການນໍາໃຊ້. 

2) ລາຍລະອຽດ 
ເນືີ່ອງຈາກລັກສະນະພ ມສັນຖານຂອງພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຂດພ ຕໍໍ່າ-ພ ສ ງ ແລະ ມ ຫ້ວຍນໍ້າແຕ່ນ້ອຍຫາ
ໃຫຍ່ຫຼາຍສາຍໄຫຼຕາມຮ່ອມພ ຈາກທ ີ່ສ ງຫາທ ີ່ຕໍໍ່າ ຈືີ່ງບ ໍ່ປະກົດມ ເຂດບຶງ ຫຼື ດິນທາມໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ, ຈາກ
ການເດ ນສໍາຫຼວດແມ່ນພົບພຽງໜອງນໍ້າແຫ່ງດຽວທ ີ່ຢ ່ໃກ້ຄຽງໂຄງການ ສະຖານທ ີ່ແມ່ນນອນໃນເຂດໃກ້ກັບສາຍ
ສົັ່ງເກັບໄຟ 35KV ຈາກເຂດບາ້ນດາກກັງມາຫາສະຖານ ຍ່ອຍທ  5 ໜອງດັັ່ງກ່າວເປັນໜອງນໍ້າທໍາມະຊາດ ມ ຄວາມ

ກ້ວາງປະມານ 50 ແມັດ, ຄວາມຍາວປະມານ 200 ແມັດ (ຊືີ່ໜອງນົກເຂົາເປັນໜອງນໍ້າສກັສິດມ ມາແຕ່ດັັ້ງເດ ມ) 

ຕັັ້ຢ ່ເຂດບ້ານເກົັ່າຂອງບາ້ນດາກກັງ ສ່ວນຫຼາຍໃນລະດ ແລ້ງນໍ້າຈະມັກບົກແຫ້ງ ສະພາບປັດຈຸບັນມ ປ່າໄມ້ປ ກຄຸ້ມ
ລຽບຕາມແຄມຝັັ່ງ ບ ໍ່ຄອຍມ ຜ ຄ້ົນເຂົັ້າໄປພ້ອມທັງຫ່າງໃກຈາກໝ ່ບ້ານດາກກັງ (ໃໝ່) ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ໜອງດັັ່ງກ່າວບ ໍ່
ໄດ້ນອນຢ ໃ່ນເຂດແຜນຜັງການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ ຫຼື ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການແຕ່ຢ່າງໃດ. 

  
ຮ ບທ  4-17: ໜອງນົກເຂົາເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-57 

4.4.5 ປາ່ສະຫງວນ-ພືັ້ນທ ີ່ປອ້ງກນັ 
1) ວິທ ການ 

ເກັບລວບລວມຂ ໍ້ມ ນມືສອງຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງໃນທ້ອງຖ ີ່ນ ເຊັັ່ນ: ຂ ໍ້ມ ນປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ, ແລະ 

ການນໍາໃຊ້ພືັ້ນທ ີ່ດັັ່ງກ່າວ 

ສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ສໍາພາດຈາກປະຊາຊົນທ້ອງຖ ີ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຫາຼກຫາຼຍທາງດາ້ນຊ ວະວິທະຍາໃນເຂດ
ພືັ້ນປ້ອງກັນ ແລະ ການນໍາໃຊ້. 

2) ລາຍລະອຽດ 

ປ່າສະຫງວນ: ແມ່ນປ່າໄມ້ທ ີ່ໄດ້ກໍານົດເພືີ່ອຈຸດປະສົງນໍາໃຊ້ໃນການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ, ປ ກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຂະຫຍາຍພັນພືດ, ພັນສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ ນາໆພັນ, ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າທາງປະຫວດັສາດ, ວັດທະນະທໍາ, 
ການທ່ອງທ່ຽວ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການຄົັ້ນຄວາ້ທົດລອງວິທະຍາສາດ ປະກອບດ້ວຍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ປ່າ
ສະຫງວນລະດັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ 

ປ່າປ້ອງກັນ: ແມ່ນປ່າໄມ້ທ ີ່ໄດ້ກໍານົດເພືີ່ອຈຸດປະສົງນໍາໃຊ້ໃນການຮັກສາແຫຼ່ງນໍ້າ, ແຄມທາງ, ປ້ອງກັນການເຊາະ
ເຈືີ່ອນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ເຂດຍຸດທະສາດເພືີ່ອປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງັບ, ປ້ອງກັນໄພທໍາມະ
ຊາດ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອືີ່ນໆ ປະກອບດ້ວຍປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ, ປ່າປ້ອງກັນລະດັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບາ້ນ
ເຊັັ່ນດຽວກັນ 

ປ່າຜະລິດ: ແມ່ນປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ ແລະ ປ່າປ ກ ທ ີ່ໄດ້ກໍານົດເປັນເຂດສະໜອງໄມ້ ແລະ ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງເປັນສ ນຄາ້ 
ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢ ່
ຂອງປະຊາຊົນບົນພືັ້ນຖານຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ບ ໍ່ສົັ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ ໍ່ສິງແວດລ້ອມ 

ຈາກຜົນການສຶກສາເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນນໍາພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນພາກສະໜາມ ເຫັນວາ່ 
ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ແມ່ນບ ໍ່ມ ພືັ້ນທ ີ່ປ່າສະຫງວນໃດໆ ຢ ່ໃກ້ຄຽງທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ. ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມການພັດທະນາໂຄງການດັັ່ງກ່າວນ ັ້ ອ ງຕາມການອອກແບບ
ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງເສົາກັງຫັນລົມ ທັງໝົດ 148 ເສົາ ແມ່ນຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ພືັ້ນທ ີ່ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ, ປ່າຜະລິດ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນລະດັບແຂວງ ທັງໝົດ 73 ຕົັ້ນ ດັັ່ງລາຍລະອຽດດັັ່ງນ ັ້: 

ຕາຕະລາງ 4-13:  ເຂດ 3 ປະເພດປ່າໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

ລ/ດ 
3 ປະເເພດປາ່ໃນເຂດ

ໂຄງການ 
ຈາໍນວນເສາົ
ກງັຫນັລມົ 

ເນືັ້ອທ ີ່ (ຮຕ) 
0.272 ຮຕ/ເສາົ 

ສະພາບປາ່ໄມ ້

1 
ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ 
ເຊຂະໝານ-ຫ້ວຍ
ອ່າງ-ຫ້ວຍວ  

11 2.99 
ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ສ່ວນຫຼາຍເປັນ
ເຂດປ່າໄມ້ປະສົມ 

2 ປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ
ຊຽງຫຼວງ  

26  7.07 
ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ສ່ວນຫຼາຍເປັນ
ປ່າໄມ້ແປກ, ປ່າໄມ້ປະສົມ ແລະ ມ ດິນທໍາ
ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-58 

3 
ປ່າປ້ອງກັນ ລະດັບ
ແຂວງ ພ ກຸງກ ັ້ງ  

21  5.71 

ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ສ່ວນຫຼາຍເປັນດິນ
ໄຮ່ຂອງປະຊາຊົນໄປບຸກເບ ກເຮັດການ
ຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ  ເປັນເຂດປ່າໄມ້
ປະສົມ 

4 
ປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ 
ດາກແດ 

15 4.08 
ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ສ່ວນຫຼາຍເປັນ
ເຂດປ່າໄມ້ປະສົມ 

5 
ບ ໍ່ນອນຢ ່ໃນ 3 
ປະເພດປ່າ 

75 20.40  

  ລວມທງັໝົດ 148 40.26  

 

  
ປ່າປ້ອງກັນເຊຂະໝານ-ຫ້ວຍອ່າງ-ຫ້ວຍວ  ເຂດເສົາທ  145 ປ່າຜະລິດດາກແດ ເຂດເສົາທ  002- ເສົາທ  003 

  
ປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດຊຽງຫຼວງ ເຂດເສົາທ  120,121 ປ່າປ້ອງກັນແຂວງ ພ ກຸງກ ັ້ງເຂດລະຫວ່າງເສົາທ  043 

ຮ ບທ  4-18: ສະພາບພືັ້ນທ ີ່ຕົວຈິງຢ ່ໃນ 3 ປະເພດປ່າແຕ່ລະເຂດຂອງໂຄງການ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-59 
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4.5 ອງົປະກອບທາງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

4.5.1 ອງົການປ ກຄອງ ແລະ ຂ ໍ້ຈາໍກດັ 
ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການທ ີ່ສະເໜ ດັັ່ງກ່າວນ ັ້ແມ່ນ ກວມເອົາ 2 ແຂວງ, 2 ເມືອງຄື: ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ເມືອງ 

ຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ເຊ ີ່ງຕັັ້ງຢ ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ.  

ລະບົບການປ ກຄອງ ພາຍໃນແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ກ ໍ່ຄືກັນກັບແຂວງອືີ່ນໆ ໃນສປປ ລາວ ເຊ ີ່ງແມ່ນ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍອ ງໃສ່ກົດໝາຍການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ, ເຊິີ່ງແບ່ງອົງການປ ກຄອງແຂວງ ອອກເປັນ ສາມ ຂັັ້ນຄື: 

ອົງການປ ກຄອງແຂວງ, ອົງການປ ກຄອງເມືອງ ແລະ ອົງການປ ກຄອງບ້ານ. ຫົວໜາ້ອົງການປ ກຄອງແຂວງ ແມ່ນ 

ທ່ານເຈົັ້າແຂວງ, ຫົວໜາ້ອົງການປ ກຄອງເມືອງ ແມ່ນທ່ານເຈົັ້າເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການປ ກຄອງບ້ານ ແມ່ນ

ນາຍບ້ານ.  

ແຂວງເຊກອງ ມ ເນືັ້ອທ ີ່ທັງໝດົ 7,750 ກມ2 ປະກອບດ້ວຍ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງ ລະມາມ, ເມືອງ ກະລຶມ, ເມືອງ

ດາກຈຶງ ແລະ ເມືອງ ທ່າແຕ່ງ, ປະກອບມ  197 ບ້ານ. ເມືອງເທດສະບານ ຂອງແຂວງ ແມ່ນເມືອງລະມາມ ແລະ ໃນ
ນ ັ້ສອງເມືອງເປັນເມືອງທຸກຍາກຂອງແຂວງຄື: ເມືອງ ກະລຶມ ແລະ ເມືອງ ດາກຈຶງ. ແຂວງອັດຕະປື ປະກອບດ້ວຍ 5 
ເມືອງຄື: ເມືອງ ສາມັກຄ ໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ເມືອງ ພ ວົງ, ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແລະ ເມືອງ ຊານໄຊ. ເມືອງ

ເທດສະບານ ຂອງແຂວງ ແມ່ນເມືອງສາມັກຄ ໄຊ. 

ເມືອງດາກຈຶງ ປະກອບມ  54 ບ້ານ ແບ່ງອອກເປັນ 9 ເຂດຄື: ເຂດເທດສະບານ, ເຂດດາກປາຣ, ເຂດອາຢ ນ, ເຂດ
ເອກກະລາດ, ເຂດດາກດຶມ, ເຂດຊຽງຫວຼງ, ເຂດນ້ໍາແດ, ເຂດເຊກະໝານ ແລະ ເຂດຕາຕື. ເມືອງຊານໄຊ ປະກອບ
ມ  39 ບ້ານ ແບງ່ອອກເປັນ 4 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ໜືີ່ງເທດສະບານຄື: ກຸ່ມບ້ານນ້ໍາຊຼຸ ມ  10 ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານນ້ໍາງອນ ມ  
6 ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານຊາໍຫຼວງ ມ  5 ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານວງັຕັດ ມ  6 ບ້ານ ແລະ ບ້ານທ ີ່ຂຶັ້ນກັບເທດສະບານມ  12 ບ້ານ. 

ອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ີ່ນ ມ ພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານລັດ ທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທໍາ-

ສັງຄົມ, ການສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊໍ້ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ປ ກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອືີ່ນໆ; ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນທອ້ງຖິີ່ນ ແລະ ວຽກງານ

ການຕ່າງປະເທດຕາມການແບງ່ຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງ. 

ພາຍໃນແຂວງມ ຫ້ອງວາ່ການປ ກຄອງແຂວງ, ພະແນກ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົັ່າພະແນກຂັັ້ນແຂວງ. ຫ້ອງວາ່ການ

ປ ກຄອງແຂວງ ແມ່ນ ໂຄງປະກອບກົງຈັກໜຶີ່ງ ຂອງ ອົງການປ ກຄອງແຂວງເຊິີ່ງມ ພາລະບດົບາດເປັນເສນາທິການ
ໃຫ້ແກ່ເຈົັ້າແຂວງ ໃນການອໍານວຍຄວບຄຸມ, ຊຼຸກຍ ,້ ຕິດຕາມການບ ລິຫານວຽກງານຂອງແຂວງ, ສາ້ງແຜນການ, 

ໂຄງການດໍາເນ ນງານ, ຄົັ້ນຄວ້າສັງລວມ, ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ເປັນໃຈກາງປະສານງານວຽກງານໃຫ້ແກ່ການນໍາຂັັ້ນ

ແຂວງ ແລະຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານວຽກງານພາຍໃນຂອງຕົນ. ພະແນກ ແລະ ອົງການທຽບເທົັ່າພະແນກຂັັ້ນແຂວງມ ພາລະ
ບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ອົງການປ ກຄອງແຂວງ, ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົັ່າກະຊວງ ທາງດ້ານວິຊາການ 

ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານລັດຕາມການແບ່ງຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງ.  
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ໃນຂັັ້ນເມືອງມ ອົງການປ ກຄອງຂັັ້ນເມືອງ ເປັນອົງການບ ລິຫານລັດ ຊຶີ່ງມ ພາລະບົດບ ລິຫານວຽກງານລັດທາງດ້ານ
ການເມືອງ, ການປ ກຄອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສາ້ງ ແລະ ນໍາໃຊ້

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນອືີ່ນໆ ໃນທ້ອງຖິີ່ນ, ຊ ັ້ນໍາ, ກວດກາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາບ້ານໃນຂອບເຂດການຄຸ້ມ

ຄອງຂອງຕົນ. ແຕ່ລະເມືອງ ແມ່ນມ ຫ້ອງວ່າການເມືອງ, ຫ້ອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົັ່າຫ້ອງການເມືອງ. ຫ້ອງ

ວ່າການເມືອງ ມ ພາລະບົດບາດເປັນເສນາທ ການໃຫ້ເຈົັ້າເມືອງໃນການອໍານວຍຄວບຄຸມ, ຊຼຸກຍ ້, ຕິດຕາມການ

ບ ລິຫານວຽກງານຂອງເມືອງ, ສ້າງແຜນການ, ໂຄງການດໍາເນ ນງານ, ຄົັ້ນຄວ້າສງັລວມ, ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, 

ເປັນໃຈກາາງພົວພັນປະສານງານ, ບ ລິຫານຮັບໃຊ້ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານໃຫແ້ກ່ການນໍາຂອງເມືອງ ແລະ 

ການຄ້ມຄອງບ ລິການວຽກງານພາຍໃນຂອງຕົນ. 

ອົງການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນບ້ານມ : ຫ້ອງການບ້ານ, ໜວ່ຍງານ ປກສ-ປກຊ ບ້ານ, ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ແນວໂຮມ ໜ່ວຍງານ

ເສດຖະກິດການເງິນໝ ່ບ້ານ, ໜ່ວຍງານໄກ່ເກຍຂອງບາ້ນ, ໜ່ວຍງານ ອສບ, ໜວ່ຍງານວັດທະນາທໍາສັງຄົມບ້ານ, 

ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼືອ, ກອງທນຶພັດທະນາໝ ່ບ້ານ. ໃນແຕ່ລະໝ ່ບ້ານອາດມ ໜຶີ່ງ ຫຼື ຫຼາຍໜ່ວຍງານ, ເຊິີ່ງສາມາດ

ສ້າງຕັັ້ງໜ່ວຍງານເຫຼົັ່ານ ັ້ຂຶັ້ນໄດ້ຕາມສະພາບຄວາມຕ້ອງການ. ເຊ ີ່ງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງ ການປ ກຄອງພາຍໃນ
ແຂວງ ແມ່ນໄດ້ສະແດງຢ ່ໃນ ຕາຕະລາງລຸ່ມນ ັ້: 

ຕາຕະລາງ 4-14: ໂຄງກະກອບຂອງການປ ກຄອງ 
ອງົການປ ກຄອງ

ທອ້ງຖິີ່ນ 
ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງ ບກຸຄະລາກອນ 

ອງົການປ ກຄອງແຂວງ 
ເຊກອງ, ອັດຕະປ ື

• ຫ້ອງການວ່າການ
ປ ກຄອງແຂວງ 

• ພະແນການ ແລະ 
ອົງການລັດທຽບເທົັ່າພະ
ແນກຂັັ້ນແຂວງ 

• ເຈົັ້າແຂວງ  
• ຮອງເຈົັ້າແຂວງ  
• ຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການປ ກຄອງແຂວງ  
• ຫົວໜ້າ ພະແນກ ຂອງແຂວງ ແລະ 
• ບຸກຄະລາກກອນ ສັງກັດຢ ່ໃນ ອົງການປ ກຄອງ
ດັັ່ງກ່າວ.  

ການປ ກຄອງລະດບັ
ເມອືງ 

• ຫ້ອງວ່າການເມືອງ; 
ແລະ  ຫ້ອງການ ຂອງ 
ເມືອງ ຕາມສາຍ
ກະຊວງ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງທ ີ່ທຽບເທົັ່າ
ກະຊວງ 

• ເຈົັ້າເມືອງ;  

• ຮອງເຈົັ້າເມືອງ  

• ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜາ້ ຫອ້ງວ່າການ;  

• ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜາ້ຫ້ອງການຕ່າງໆ ຕາມ
ສາຍ ຢ ່ຂັັ້ນເມືອງ; ແລະ 

• ບຸກຄະລາກກອນ ສັງກັດຢ ່ໃນ ອົງການປ ກຄອງຂັັ້ນ
ເມືອງດັັ່ງກ່າວ .  
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ການປ ກຄອງຂັັ້ນບາ້ນ ນາຍບ້ານແຕ່ລະບ້ານແມ່ນ
ເປັນຫົວໜ້າໃນການປ ກຄອງ
ບ້ານ ແລະ ຕົວແທນຂອງ
ຊາວບາ້ນ. ມ ໜ້າທ ີ່
ຮັບຜິດຊອບໃນການ
ປ ກຄອງຂອງເມືອງ ຫຼ ື
ເທດສະບານ ແລະ ຕ ໍ່
ຊາວບາ້ນທັງໝົດ ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພາລະ
ບົດບາດ, ສິດອໍານາດ ແລະ 
ໜ້າທ ີ່ຂອງຕົນ.   

• ນາຍບ້ານ 
• ຮອງນາຍບ້ານ 
• ຫົວໜ້າໜ່ວຍ  
• ກໍາມະການບ້ານ 

- ອົງການຈັດຕັັ້ງຊາວໜຸ່ມ 

- ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ 

- ແນວໂຮມບ້ານ 

- ປກຊ-ປກສ ບ້ານ 

- ອົງການ ໄກ່ເກ່ຍຂັັ້ນບ້ານ 

- ພາສ /ການເງິນບາ້ນ 

 

4.5.2 ການນາໍໃຊທ້ ີ່ດນິ 
1) ວິທ ການ 
- ລວບລວມ ແລະ ກວດຄືນຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຂ ໍ້ມ ນຈາກຫ້ອງການຕ່າງໆ, ແຜນການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງ

ເມືອງ, ແຂວງ... 
- ການສຶກສາພາບຖ່າຍທາງອາກາດຂອງພືັ້ນທ ີ່ ແລະ ກະກຽມຮ່າງແຜນທ ີ່ດິນນໍາໃຊ້.  
- ການສໍາຫຼວດທ ີ່ດິນພາຍໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ.  
- ການກະກຽມແຜນທ ີ່ດິນນໍາໃຊ້. 

 

2) ລາຍລະອຽດ 
 ການນາໍໃຊທ້ ີ່ດນິຂອງບາ້ນເຂດໂຄງການ 

ມ ຈໍານວນ 27 ໝ ່ບ້ານ ຢ ່ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ໃນຂອບເຂດ
ການສຶກສາທັງໝົດ, ເຊິີ່ງບັນດາໝ ່ບ້ານດັັ່ງກ່າວແມ່ນມ ຂອບເຂດຊາຍແດນບ້ານ, ມ ປ່າໄມ້ ແລະ ດິນນໍາໃຊ້ຫຼາຍໜ້

ອຍແຕກຕ່າງກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ອ ງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງການສໍາພາດສອບຖາມຂ ໍ້ມ ນນໍາບັນດາບາ້ນ 

ແລະ ອ ງຕາມຂ ໍ້ມ ນຈາກຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ທັງສອງເມືອງ ແມ່ນສາມາດ
ສັງລວມໄດ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງແຕ່ລະບ້ານຄືດັັ່ງຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນ ັ້. 
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ຕາຕະລາງ 4-15: ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງບ້ານເຂດໂຄງການ 

ລ/ດ ເມອືງ ບາ້ນ ປ່າສະຫງວນບ້ານ ປ່າປອ້ງກນັ ປ່າຜະລດິ/ຊມົໃຊ ້ ດິນທໍາການຜະລດິ ດິນນາ ດິນໄຮ ່ ດິນສວນ ຄງັລຽ້ງສັດ ດິນປຸກສ້າງ ປ່າຊ້າ ດິນຈບັຈອງ 

1 ດາກຈືງ ດາກຕຽມ 1,429 2,840 5,019 - 5 80 40 - 30 5 - 

2 ດາກຈືງ ດາກເຊັງ - 2 800 80 40 40 20 - 40 10 - 

3 ດາກຈືງ ດາກສຽງອາ 5 2 200 33 15 9 19 - 2 - - 

4 ດາກຈືງ ຊຽງຫຼວງ 758 462 2,391 - 25 60 19 - 4 5 - 

5 ດາກຈືງ ດາກເຕຣ ບ 364 208 987 - 27 30 30 70 10 6 - 

6 ດາກຈືງ ດາກຢາງ 20 10 50 - 15   17 - 3 5 - 

7 ດາກຈືງ ດາກແຢຼນ (ດາກເດ ນ) - 71 - - 5 8 13 - 3 8 - 

8 ດາກຈືງ ຕຣອງເມືອງ 1,609 1,254 2,923 2,945 - - 1,939 1,006 9 7 - 

9 ດາກຈືງ ດາກດ  - - - - 49 15 14 - 3 2 - 

10 ດາກຈືງ ດາກເດັນ - - - - - - - - - - - 

11 ດາກຈືງ ດາກຣັນ        2,302             - 

12 ດາກຈືງ ດາກບອງ - - - - - - - - - - - 

13 ດາກຈືງ ດາກຈຶງ - - - - - - - - - - - 

14 ດາກຈືງ ຕົງສຽງ - - - - - - - - - - - 

15 ດາກຈືງ ດາກປ າ - - - - - - - - - - - 

16 ດາກຈືງ ດາກເລ ນ - - - - - - - - - - - 

17 ດາກຈືງ ປຣາວ - - - - - - - - - - - 

18 ດາກຈືງ ດາກກັງ - - - 44 7 20 17 - 1 5 - 

19 ດາກຈືງ ດາກໂຈມ - - - - - - - - - - - 
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ລວມ 4,185 4,849 12,370 5,404 189 261 2,128 1,076 105 53 - 

1 ຊານໄຊ ດາກສຽດ 2 3 15 - 10 30 96 - 4 5 10 

2 ຊານໄຊ ດາກດ  15 881 597 - - 12 25 - 7 1 - 

3 ຊານໄຊ ດາກຍົກ 5 - 10 - 2 10 90 20 80 6 100 

4 ຊານໄຊ ດາກສະໝໍ 7 20 219 1,200 - 76 209 - 5 7 - 

5 ຊານໄຊ ດາກນົງ 5 - 10 430 5 102 210 - 2 5 - 

6 ຊານໄຊ ນໍ້າງອນເໜືອ - - 61 4,857 24 61 30 - - 30 - 

7 ຊານໄຊ ດາກປະດຸ 2 401 110 - - - - - 5 81 - 

8 ຊານໄຊ ດາກຊຶມ - - - - - - - - - - - 

ລວມ 36 1,305 1,021 6,487 41 291 660 20 103 135 110 

ລວມທງັໝດົ 4,221 6,154 13,391 11,891 230 552 2,788 1,096 208 188 110 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ກັນຍາ 2020 
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ສະພາບການນາໍໃຊທ້ ີ່ດນິໃນເຂດໂຄງການ: ຕາມການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ ໂດຍອິງໃສ່ສະພາບ
ຄວາມເໝາະສົມຂອງພືັ້ນທ ີ່  ແລະ ປັດໃຈຄວາມແຮງຂອງລມົ ໃນຂອບເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການດັັ່ງກ່າວສາມາດຕິດຕັັ້ງ
ເສົາກັນຫັນລົມໄດ ້148 ຕົັ້ນ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສາົແຕ່ລະຕົັ້ນປະມານ 300-500 ແມັດຂຶັ້ນໄປ. ຕໍາແໜ່ງຈຸດທ ີ່
ຕັັ້ງເສົາ 148 ຕົັ້ນນ ັ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະຕັັ້ງຢ ່ພືັ້ນທ ີ່ສ ງຕາມສັນພ  ແລະ ຫ່າງໄກຈາກພືັ້ນທ ີ່ຢ ່ອາໄສ ຢາຍຢ ່ຕາມພືັ້ນທ ີ່
ຕ່າງໆໃນເຂດສຶກສາພັດທະນາໂຄງການ 680 ກມ2. ເຊ ີ່ງສະພາບການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນຢ ່ໃນເຂດຕ ນເສົາກັງຫັນລົມ,  
ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງ, ເຂດສະຖານ  ແລະ ແລວເກັບໄຟມາສະຖານ ຫຼັກ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມ ທງັພືັ້ນທ ີ່ປ່າໄມທ້ໍາມະຊາດ 
ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນໜືີ່ງ, ເຊ ີ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ດັັ່ງຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນ ັ້: 

ຕາຕະລາງ 4-16: ຈໍານວນເສົາກັງຫັນລົມທ ີ່ນອນໃນເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບັນດາບ້ານໃນເຂດໂຄງການ 
ລ/ດ ບາ້ນ ຈ/ນ ເສາົກງັຫນັລມົ ຈ/ນ ເສັັ້ນທາງ ສະຖານ ຍອ່ຍ ສະຖານ ຫຼກັ ແລະ ຫອ້ງການ 
1 ດາກຕຽມ 14 2   

2 ຊຽງຫຼວງ 18 2 1  

3 ດາກເຕຣ ບ 8 1   

4 ດາກຢາງ 5 1   

5 ດາກແຢນ 5 1   

6 ຕຣອງເມືອງ 10 1 1  

7 ດາກເດັນ 9 1   

8 ດາກຣັນ 23 2 1  

9 ດາກບອງ -   1 

10 ດາກຈຶງ 5    

11 ຕົງສຽງ 2 1   

12 ດາກເດ ນ 4    

13 ດາກກັງ 12 1   

14 ດາກໂຈມ 5 1   

15 ດາກຊຽງອາ 8  1  

ລວມ ມ. ດາກຈງື 128  4 1 

1 ດາກນົງ -  1  

2 ດາກສະໝໍ 3 1   

3 ດາກຍົກ 2    

4 ດາກຊືມ 6    

5 ດາກປາດຸກ 9    

ລວມ ມ. ຊານໄຊ 20  1 - 

ລວມທງັໝົດ 148  5 1 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                                 ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ           4-66 

ຕາຕະລາງ 4-17: ປະເພດການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແບບຖາວອນ (ເຂດສົາກັງຫັນລົມ, ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງ, ສະຖານ ຍ່ອຍ, ສະຖານ ຫຼັກ ແລະ ຫ້ອງການ) 

ລ/ດ ບາ້ນ 

ປະເພດການນາໍໃຊທ້ ີ່ດນິ ແລະ ປາ່ໄມ້ (ຮຕ) 

ດິນ
ປຸກ

ສ້າ
ງ 

ນາ
 

ສວ
ນກ

າເຟ
 

ໄຮ
 ່

ສວ
ນມ

ນັຕ
ົັ້ນ 

ນາ
ເຮ
ືັ້ອ 

ສວ
ນກ

າເຟ
ເຮ
ືັ້ອ 

ສວ
ນເ
ຮືັ້ອ

 

ໄຮ
ເ່ຫ
ຼົັ່າ 

ຄັງ
ສັດ

 

ໜ
ອງ
ປາ

 

ທົັ່ງ
ຫຍ

າ້ 

ປ່າ
ໄມ

ປ້ະ
ສມົ

 

ປ່າ
ເຫ
ຼົັ່າ 

ປ່າ
ໄມ

ແ້ປ
ກ 

ປ່າ
ຊ້າ

 

ເສ
ັັ້ນທ

າງ
ເດ
 ມ 

ລວ
ມທັ

ງໝົ
ດ 

1 ດາກຕຽມ 0.045 - 0.121 0.143 0.123 0.524 0.077 1.484 - 0.104 0.092 - 3.533 0.177 4.607 - 0.015 11.047 

2 ຊຽງຫຼວງ - 0.078 -  -  0.073  -   -   -   -   -   -  0.134 15.279  -   -   -  2.294 17.858 

3 ດາກເຕຣ ບ  -   -  0.012 0.081  -   -   -   -   -   -   -   -  1.308 0.631 4.239 1.291  -  7.562 

4 ດາກຢາງ  -   -  0.151 0.099 0.032  -   -  1.340  -   -   -   -  0.189 2.086  -  0.694 0.118 4.707 

5 ດາກແຢຼນ  -   -  0.584  -   -   -   -  0.005  -   -   -   -  3.459 1.371  -   -   -  5.418 

6 ຕຣອງເມືອງ  -  0.318  -   -  0.082  -   -   -   -   -   -   -  7.683  -  3.616  -  0.077 11.777 

7 ດາກຣັນ 0.044 0.029  -  0.045 0.058  -   -   -   -  4.014  -   -  16.074 1.916  -   -  0.018 22.197 

8 ດາກເດັນ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  7.210  -   -  0.562  -  7.772 

9 ດາກບອງ  -  0.077  -   -   -   -   -   -   -   -   -  10.558  -   -   -   -   -  10.635 

10 ດາກຈຶງ  -   -   -   -   -   -   -  0.181  -   -   -   -  6.212  -   -   -   -  6.394 

11 ຕົງສຽງ 0.024  -  0.174  -   -   -   -  0.040  -   -   -   -  1.666  -   -  0.148 0.006 2.057 

12 ດາກກັງ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  9.794  -   -   -  2.244 12.038 

13 ດາກໂຈມ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3.656  -   -   -   -  3.656 

14 ດາກຊຽງອາ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  7.206  -   -   -   -  7.206 

15 ດາກເດ ນ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  4.599  -   -   -   -  4.599 

ລວມເມອືງດາກຈງຶ 0.113 0.502 1.042 0.368 0.369 0.524 0.077 3.050  -  4.118 0.092 10.692 87.870 6.180 12.462 2.694 4.772 134.924 

1 ດາກນົງ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  0.571 0.571 

2 ດາກສະໝໍ  -   -  0.199 0.082  -  0.023 0.038  -  0.164  -   -   -  3.051 0.467  -   -   -  4.023 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                                 ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ           4-67 

ລ/ດ ບາ້ນ 

ປະເພດການນາໍໃຊທ້ ີ່ດນິ ແລະ ປາ່ໄມ້ (ຮຕ) 

ດິນ
ປຸກ

ສ້າ
ງ 

ນາ
 

ສວ
ນກ

າເຟ
 

ໄຮ
 ່

ສວ
ນມ

ນັຕ
ົັ້ນ 

ນາ
ເຮ
ືັ້ອ 

ສວ
ນກ

າເຟ
ເຮ
ືັ້ອ 

ສວ
ນເ
ຮືັ້ອ

 

ໄຮ
ເ່ຫ
ຼົັ່າ 

ຄັງ
ສັດ

 

ໜ
ອງ
ປາ

 

ທົັ່ງ
ຫຍ

າ້ 

ປ່າ
ໄມ

ປ້ະ
ສມົ

 

ປ່າ
ເຫ
ຼົັ່າ 

ປ່າ
ໄມ

ແ້ປ
ກ 

ປ່າ
ຊ້າ

 

ເສ
ັັ້ນທ

າງ
ເດ
 ມ 

ລວ
ມທັ

ງໝົ
ດ 

3 ດາກຍົກ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2.524  -   -   -   -  2.524 

4 ດາກຊືມ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  5.209  -   -   -   -  5.209 

5 ດາກປາດຸກ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  8.866  -   -   -   -  8.866 

ລວມເມອືງຊານໄຊ  -   -  0.199 0.082  -  0.023 0.038  -  0.164  -   -   -  19.651 0.467  -   -  0.571 21.194 

ລວມທັງໝດົ 0.113 0.502 1.240 0.449 0.369 0.547 0.116 3.050 0.164 4.118 0.092 10.692 107.520 6.647 12.462 2.694 5.343 156.118 

ໝາຍເຫດ: ພືັ້ນທ ີ່ເສົາ 0.272 ຕົັ້ນ/ຮຕ, ເສັັ້ນທາງພ້ອມເຂດສະຫງວນຝັງສາຍໄຟໃຕ້ດິນ ລວມ 8 ແມັດ, ພືັ້ນທ ີ່ສະຖານ ຍ່ອຍ 0.5 ຮຕ/ສະຖານ , ສະຖານ ຫັຼກ ແລະ ຫ້ອງການ 9 ຮຕ 

ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຜົນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ພະຈິກ 2021. 

ຕາຕະລາງ 4-18: ປະເພດການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແບບຊົັ່ວຄາວ (ເຂດສົາກັງຫັນລົມ, ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງ, ສະຖານ ຍ່ອຍ, ສະຖານ ຫຼັກ ແລະ ຫ້ອງການ) 

ລ/ດ ບາ້ນ 

ປະເພດການນາໍໃຊທ້ ີ່ດນິ ແລະ ປາ່ໄມ ້(ຮຕ)  

ດິນ
ປຸກ

ສ້າ
ງ 

ນາ
 

ສວ
ນກ

າເຟ
 

ໄຮ
 ່

ສວ
ນມ

ນັຕ
ົັ້ນ 

ນາ
ເຮ
ືັ້ອ 

ສວ
ນກ

າເຟ
ເຮ
ືັ້ອ 

ສວ
ນເ
ຮືັ້ອ

 

ໄຮ
ເ່ຫ
ຼົັ່າ 

ຄັງ
ສັດ

 

ໜ
ອງ
ປາ

 

ທົັ່ງ
ຫຍ

າ້ 

ປ່າ
ໄມ

ປ້ະ
ສມົ

 

ປ່າ
ເຫ
ຼົັ່າ 

ປ່າ
ໄມ

ແ້ປ
ກ 

ປ່າ
ຊ້າ

 

ເສ
ັັ້ນທ

າງ
ເດ
 ມ 

ລວ
ມທັ

ງໝົ
ດ 

1 ດາກຕຽມ 0.101  - 0.320 0.292 0.253 1.178 0.174 2.737   -  0.112 0.208   -  6.986 0.517 10.226   -  0.083 23.186 

2 ຊຽງຫຼວງ   -  0.176   -    -  0.165   -    -    -    -    -    -  0.354 31.434   -    -    -  4.585 36.715 

3 ດາກເຕຣ ບ   -    -  0.035 0.185   -    -    -    -    -    -    -    -  2.685 1.418 9.414 2.357   -  16.094 

4 ດາກຢາງ   -    -  0.357 0.222 0.072   -    -  2.670   -    -    -    -  0.426 6.082   -  1.252 0.261 11.342 

5 ດາກແຢຼນ   -    -  1.024   -    -    -    -  0.042   -    -    -    -  7.527 2.642   -    -    -  11.234 

6 ຕຣອງເມືອງ   -  0.716   -    -  0.185   -    -    -    -    -    -    -  15.257   -  7.620   -  0.208 23.986 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                                 ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ           4-68 

ລ/ດ ບາ້ນ 

ປະເພດການນາໍໃຊທ້ ີ່ດນິ ແລະ ປາ່ໄມ ້(ຮຕ)  

ດິນ
ປຸກ

ສ້າ
ງ 

ນາ
 

ສວ
ນກ

າເຟ
 

ໄຮ
 ່

ສວ
ນມ

ນັຕ
ົັ້ນ 

ນາ
ເຮ
ືັ້ອ 

ສວ
ນກ

າເຟ
ເຮ
ືັ້ອ 

ສວ
ນເ
ຮືັ້ອ

 

ໄຮ
ເ່ຫ
ຼົັ່າ 

ຄັງ
ສັດ

 

ໜ
ອງ
ປາ

 

ທົັ່ງ
ຫຍ

າ້ 

ປ່າ
ໄມ

ປ້ະ
ສມົ

 

ປ່າ
ເຫ
ຼົັ່າ 

ປ່າ
ໄມ

ແ້ປ
ກ 

ປ່າ
ຊ້າ

 

ເສ
ັັ້ນທ

າງ
ເດ
 ມ 

ລວ
ມທັ

ງໝົ
ດ 

7 ດາກຣັນ 0.065 0.043   -  0.100 0.147   -    -    -    -  9.134   -    -  33.439 4.122   -    -  0.052 47.101 

8 ດາກເດັນ   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  14.403   -    -  1.264   -  15.667 

9 ດາກບອງ   -  0.115   -    -    -    -    -    -    -    -    -  3.768   -    -    -    -    -  3.883 

10 ດາກຈຶງ   -    -    -    -    -    -    -  0.409   -    -    -    -  13.631   -    -    -    -  14.040 

11 ຕົງສຽງ 0.053   -  0.392   -    -    -    -  0.085   -    -    -    -  3.803   -    -  0.332 0.014 4.679 

12 ດາກກັງ   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  19.545   -    -    -  5.053 24.597 

13 ດາກໂຈມ   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  7.146   -    -    -    -  7.146 

14 ດາກຊຽງອາ   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  13.914   -    -    -    -  13.914 

15 ດາກເດ ນ   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  9.856   -    -    -    -  9.856 

ລວມເມອືງດາກຈງຶ  0.219 1.051 2.128 0.798 0.823 1.178 0.174 5.943   -  9.245 0.208 4.122 180.052 14.780 27.260 5.204 10.254 263.439 

1 ດາກນົງ   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  0.609 0.609 

2 ດາກສະໝໍ   -    -  0.449 0.184   -  0.042 0.086   -  0.368   -    -    -  7.264 1.087   -    -    -  9.479 

3 ດາກຍົກ   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  4.717   -    -    -    -  4.717 

4 ດາກຊືມ   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  11.992   -    -    -    -  11.992 

5 ດາກປາດຸກ   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  20.485   -    -    -    -  20.485 

ລວມເມອືງຊານໄຊ   -    -  0.449 0.184   -  0.042 0.086   -  0.368   -    -    -  44.457 1.087   -    -  0.609 47.282 

ລວມທັງໝດົ 0.219 1.051 2.577 0.982 0.823 1.220 0.261 5.943 0.368 9.245 0.208 4.122 224.509 15.867 27.260 5.204 10.863 310.721 

ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຜົນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ພະຈິກ 2021. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                                 ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ           4-69 

ຕາຕະລາງ 4-19: ປະເພດການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແບບຖາວອນ ແລະ ຊົັ່ວຄາວ (ສາຍສົັ່ງເກັບໄຟ 35KV) 

ການນາໍໃຊທ້ ີ່ດນິເຂດກ ໍ່ສາ້ງແລວສາຍສົັ່ງ 35 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລມົ 
ລວມ 

ລ/ດ ບາ້ນ 
ດນິນາ ດນິສວນກາເຟ ດນິສວນເຮືັ້ອ ດນິປາ່ໄມປ້ະສມົ 

ຊົັ່ວຄາວ ຖາວອນ ຊົັ່ວຄາວ ຖາວອນ ຊົັ່ວຄາວ ຖາວອນ 
1 ດາກຣັນ 294.64 - 829.17 1137.27 13520.5 48 15829.61 

2 ດາກບອງ 731.62 12 - - 24252.1 64 25059.69 

3 ດາກຈືງ - - - - 2959.9 12 2971.9 

4 ດາກສຽງອາ - - - - 62473.14 192 62665.14 

5 ດາກກັງ - - - - 57620.1 184 57804.07 

ລວມ (m2) 1026.26 12 829.17 1137.27 160826 500 164330.4 

ລວມ (ha) 0.102626 0.0012 0.082917 0.113727 16.08257 0.05 16.43304 

ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຜົນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ພະຈິກ 2021 

ຕາຕະລາງ 4-20: ປະເພດການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແບບຊົັ່ວຄາວ ກ້ອງແລວ (ສາຍສົັ່ງເກັບໄຟ 115KV) 

ລ/ດ 

ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດນິເຂດກ ໍ່ສ້າງແລວສາຍສົັ່ງໄຟຟາ້ແຮງສ ງ 115 kv ຂອງໂຄງການຜະລດິໄຟຟ້າຈາກພະລງັງານລມົ 600 MW 
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ປ່າ
ໄມ້
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ລວມ 

1 ຊຽງຫຼວງ - - - - - - - - - - - - - 232258.69 232258.69 

2 ດາກເຕຣ ບ 25208.85 - 8578.93 3883.03 - 3128.66 7903.72 172.73 116072.95 - - - 12671.4 34370.7 211990.97 

3 ຕຣອງເມືອງ - - - - - - - - - - - - - 393718.47 393718.47 

4 ດາກດ  - 14640.56 - 68854.72 - - 28811.81 1135.87 - - - 2589.12 - 92983.52 209015.6 

5 ດາກຣັນ 30538.12 2256.08 6047.28 21552.23 1848.05 32906.73 12052.47   74230.77 33751.5 - - - 236159.46 451342.7 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                                 ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ           4-70 

6 ດາກບອງ - - - - - 26588 - - - - 53302.81 - - - 79890.81 

7 ດາກເລ ີ່ນ - - - - - - - - - - - - - 260891.06 260891.06 

8 ຊຽງອາ - - - - - - - - - - - - - 15581.2 15581.2 

9 ດາກນົງ - - 3312.09 - - - - - - - - - - 14032.35 17344.44 

ລວມ (m2) 55746.97 16896.64 17938.3 94289.98 1848.05 62623.39 48768 1308.6 190303.72 33751.5 53302.81 2589.12 12671.4 1279995.5 1872033.94 

ລວມ (Ha) 5.574697 1.689664 1.79383 9.428998 0.18481 6.262339 4.8768 0.13086 19.030372 3.37515 5.330281 0.25891 1.26714 127.99955 187.20339 

ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຜົນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ພະຈິກ 2021. 

ຕາຕະລາງ 4-21: ປະເພດການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແບບຖາວອນຕ ນເສົາ (ສາຍສົັ່ງເກັບໄຟ 115KV) 

ລ/ດ 

ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດນິເຂດກ ໍ່ສ້າງຕ ນເສົາແລວສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າແຮງສ ງ 115 kv ຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟາ້ຈາກພະລງັງານລມົ 600 MW  (m2) 
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ລວ
ມ 

1 ຊຽງຫຼວງ 25 5 - - - - - - - - - - 1,040 1,040 

2 ດາກເຕຣ ບ 24 5 200 - 36 - 36 36 488 - - 36 172 1,004 

3 ຕຣອງເມືອງ 47 3 - - - - - - - - - - 1,776 1,776 

4 ດາກດ  23 1 - 72 - 288   144     - - 352 856 

5 ດາກຣັນ 50 3 72     72 180 36 324 108 - - 1,064 1,856 

6 ດາກບອງ 14 2 - - - - 208 - - - 352 - - 560 

7 ດາກເລ ນ 29 2 - - - - - - - - - - 1,100 1,100 

8 ດາກສຽງອາ 2 0 - - - - - - - - - - 72 72 

9 ດາກນົງ 2 0 - - - - - - - - - - 72 72 

ລວມ  216   272 72 36 360 424 216 812 108 352 36 5,648 8,336 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຜົນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ພະຈິກ 2021. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                       ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-71 

4.5.3 ຂ ໍ້ມ ນທາງສງັຄມົ 
1) ວິທ ການ 

ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບ ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ ່ໃນພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ຂ ໍ້ມ ນຂັັ້ນສອງ ແລະ ແຫຼ່ງຂ ໍ້
ມ ນເບືັ້ອງຕົັ້ນ. ຂ ໍ້ມ ນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ແມ່ນໄດ້ເກັບກໍາ  ຈາກການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ, ການສັງເກດການຕົວຈິງຢ ່ພາກ

ສະໜາມ, ການສໍາພາດຜ ້ທ ີ່ໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການສໍາພາດຂອງຄົວເຮືອນ. ເພືີ່ີ່ອເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະຜົນ

ກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນທ ີ່ສຸດ, ຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານດ້ານ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕ່າງທ ີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການວິເຄາະຜົນກະທົບຈິີ່ງໄດ້ຖືກເກັບກໍາ ແລະ ສໍາຫຼວດ ຊຶີ່ງ
ສັງລວມໄວ້ໃນຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມນ ັ້:  

ຕາຕະລາງ 4-22: ວິທ ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນທາງສັງຄົມ 
ວທິ ການການເກບັຂ ໍ້ມ ນ ຫວົໜວ່ຍນາໍໃຊໃ້ນການເກບັຂ ໍ້ມ ນ ປະເພດການຄົັ້ນຄວ້າ 

ສໍາຫຼວດເພືີ່ອເກັບຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ລະດບັຄົວເຮືອນ ເກັບຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ ໂດຍນໍາໃຊ້ແບບສອບຖາມ 

ສໍາຫຼວດ ຊັບສິນ/ພືັ້ນທ ີ່ຂອງ
ປະຊາຊົນທ ີ່ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ການພັດທະນາໂຄງການ 

ດິນ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆ ທ ີ່ເປັນຂອງ
ຄົວເຮືອນ, ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທ ີ່

ຄົວເຮືອນນໍາໃຊ້ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ຈະ
ໃຊ້ເປັນເຂດພັດທະນາໂຄງການ 

ເຮັດບັນຊ ເຄືີ່ອງໃຊ້ຊັບສິນຕາ່ງໆດ້ານ
ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງເຈົັ້າ
ຂອງຊັບສິນ ຫລື ຜ ້ນໍາໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທ ີ່ນອນໃນເຂດ
ພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ຈະໃຊ້ເປັນເຂດພັດທະນາ
ໂຄງການ. 

ສົນທະນາເປັນກຸ່ມ ເກັບຂ ໍ້ມ ນສະເພາະທ ີ່ກ່ຽວກບັກຸ່ມ
ຄົນຕ່າງໆ (ຍິງ, ຊາຍ, ໄວໜຸ່ມ, ຜ ້

ສຸງອາຍ,ຸ ກຸ່ມອາຊ ບຕ່າງໆ, ຊົນເຜົັ່າ

ຕ່າງໆ, ອືີ່ນໆ). 

ເກັບຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະລິມານກ່ຽວກັບ
ຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ. 

ສໍາພາດບຸກຄົນທ ີ່ສໍາຄັນ ເກັບຂ ໍ້ມ ນສະເພາະຂອງບຸກຄົນຕ່າງໆ ເກັບຂ ໍ້ມຸນດ້ານປະລິມານກ່ຽວກັບ
ຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ. 

ທົບທວນເອກະສານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕ່າງໆ ແລະ ບົດວິເຄາະຕ່າງທ ີ່
ຜ່ານມາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພືີ່ອເປັນຂ ໍ້
ມ ນພືັ້ນຖານໃຫ້ການວິເຄາະ 

ຂ ໍ້ມ ນມະຫາພາກ ແລະ ຈຸລະພາກ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ແຕ່ລະລະດ ການ, 

ແລະ ແນວໂນ້ມການປ່ຽນແປງດ້ານ
ຕ່າງໆໃນແຕ່ລະໄລຍະເພືີ່ອວິເຄາະ
ການປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ 

ການອ້າງອ ງໃສ່ການອະທິບາຍດ້ານ
ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຂ ໍ້
ມ ນ. 

ຕົວຢ່າງລາຍລະອຽດຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ຈະຕ້ອງເກັບ ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ໃນການເຮັດເປັນຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການວິເຄາະ ສະຫຼຼຸບໄວ້
ໃນຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມນ ັ້:  
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ຕາຕະລາງ 4-23: ປະເພດຂ ໍ້ມ ນທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ວັດທະນາທໍາທ ີ່ໄດ້ເກັບກໍາ 

ກຸມ່ຂ ໍ້ມ ນ ຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານດາ້ນສງັຄມົ, ສຂຸະພາບ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ເສດຖະກດິ 

ຂ ໍ້ມ ນດ້ານສັງຄົມ 
ລວມທັງຕົວຊ ັ້ວັດທ ີ່
ສໍາຄັນດ້ານ
ປະຊາກອນຂອງບ້ານ
ທ ີ່ອາດຈະໄດຮ້ັບຜົນ
ກະທົບ, ສົມທຽບກັບ
ຕົວຊ ັ້ວັດຂອງເມືອງ 
ແລະ ແຂວງ 

- ຈໍານວນປະຊາກອນ ແລະ ຄອບຄົວທັງໝົດ ທ ີ່ມ ຢ ່ໃນ 27 ບາ້ນ ແລະ ຈໍານວນ
ຄອບຄົວທ ີ່ຈະຖືກຜົນທະທົບຈາກໂຄງການ; 

- ຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດທ ີ່ອາໄສຢ ່ໃນບ້ານ ແລະ ເມືອງ; 
- ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ; 
- ອັດຕາການເອືີ່ອຍອ ງ (ອັດຕາຂອງເດັກ ແລະ ຈໍານວນຜ ເ້ຖົັ້າ ທ ີ່ບ ໍ່ໄດເ້ຮັກວຽກ ຕ ໍ່
ຈໍານວນປະຊາກອນຜ ໃ້ຫຍ່ ທ ີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້) ຕາມແຕ່ລະຊົນເຜົັ່າ; 

- ລັກສະນະຂອງຄອບຄົວ (ເຊັັ່ນ: ຄົວເຮືອນທ ີ່ມ ຄອບຄົວດຽວ ກັບຄົວເຮືອນທ ມ ຫາຼຍ
ຄອບຄົວອາໄສຢ ່ນໍາກັນ, ຫຼື ທັງສອງ; ພ ໍ່ແມ່ທ ີ່ຢ່າຮ້າງ ກັບຄອບຄົວທ ີ່ແຕ່ງງານ “ 
ຄອບຄົວທ ີ່ມ ພ ໍ່ແມ່ ແລະ ລ ກ” ) ຕາມແຕ່ລະຊົນເຜົັ່າ; 

- ບັນຫາທາງດາ້ນປະຊາກອນ ເຊັັ່ນວ່າ ມ ອັດຕາການເຄືີ່ອນຍ້າຍເຂົັ້າມາຢ ່ຫາຼຍ ຫຼື ຍາ້ຍ
ອອກຫຼາຍ; 

- ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມ; 
- ການສຶກສາ: 

- ລະບົບການສຶກສາແບບປ ກກະຕິ ແລະ ທາງເລືອກຕ່າງໆ ຫຼື ລະບົບການສຶກ
ສາສົມບ ນ (ເຊັັ່ນ ການສຶກສາທາງດ້ານສາສະໜາ); 

- ລະດັບຈົບການສຶກສາສະເລ່ຍຂອງຜ ໃ້ຫຍ່ ແລະ ລະດັບການຮ ້ໜັງສືຂອງຜ ້
ໃຫຍ່ຂອງປະ ຊາກອນທັງໝົດ; 

- ການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຂ ໍ້ຈໍາກັດດ້ານການສຶກສາ
ຕ່າງໆ. 

- ສະພາບຂອງເຮືອນ; 
- ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; 
- ກຸ່ມຄົນທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງ; 
- ຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ປະຊາຊົນທ ີ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບ. 

ຂ ໍ້ມ ນດ້ານສຸຂະພາບ
ຂອງຊຼຸມຊົນໃນເຂດ
ພືັ້ນທ ີ່ສໍາຫຼວດ. ຕົວຊ ັ້
ວັດດ້ານສຸຂະພາບ
ຄວນຖືກສົມທຽບກັບ
ຄ່າຕ່າງໆຂອງເມືອງ 
ແລະ ສ ນກາງ 

- ອັດຕາການເກ ດ ແລະ ການຕາຍ; 
- ການເກ ດຂືັ້ນຂອງພະຍາດ: 

✓ ພະຍາດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັພາຫະນໍາເຊືັ້ອ, ການຕິດເຊືັ້ອທາງເດ ນຫາຍໃຈຮຸນ
ແຮງ, ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ທາງເພດສາໍພັນ 

✓ ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ: ການເຕ ບໂຕຂອງເດັກຕໍໍ່າ, ເດກັອ່ອນແອ, 
ພະຍາດເລືອດຈາງ, ພະຍາດທາງດ້ານຈຸລະພາກສານອາຫານອືີ່ນໆ; 

- ອຸບັດເຫດ ແລະ ການບາດເຈັບ: ອຸບັດເຫດ ແລະ ການບາດເຈັບທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັການ
ສັນຈອນບົນທ້ອງຖະໜົນ, ອຸບັດເຫດຈາກລະເບ ດທ ີ່ບ ໍ່ທັນແຕກ, ການຮົັ່ວໄຫຼ ແລະ 
ການລະບາຍຕ່າງໆ, ຈາກການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການຈົມນໍ້າ; 

- ສຸຂະພາບທາງດ້ານຈິດໃຈ   
- ພຶດຕກິໍາການຊອກຫາວິທ ປິິ່ນປ ວພະຍາດ  
- ແຜນງານການຮັກສາສຸຂະພາບໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ 
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ກຸມ່ຂ ໍ້ມ ນ ຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານດາ້ນສງັຄມົ, ສຂຸະພາບ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ເສດຖະກດິ 

- ການບ ລິການດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບທ ີ່ມ ຢ ່ ລວມທັງການນໍາສົັ່ງຄົນເຈັບ, ລະບົບ 
ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງຢາປ ວພະຍາດ; 

- ການເຂົັ້າເຖິງລະບົບນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼືອ; 
- ສະພາບຂອງບັນຫາລະເບ ດທ ີ່ບ ໍ່ທັນແຕກ (UXOs) 

ສະພາບເສດຖະກິດ
ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ, ເມືອງ 
ແລະ ແຂວງ  

- ຂະແໜງການຕ່າງໆທ ີ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ລະດັບການຫວ່າງງານ; 
- ລະບົບການຜະລິດແບບທ້ອງຖິີ່ນ ລວມທັງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; 
- ການນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອືີ່ນໆ; 
- ລາຍຮັບຂອງຄວົເຮືອນ;  
- ຄ່າຄອງຊ ບ; 
- ການຄອບຄອງທ ີ່ດິນ; 
- ທຸລະກິດຂອງທ້ອງຖິີ່ນ. 

ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນ
ປະຈບຸັນ ແລະ ແຜນ
ໃນອະນາຄົດ ໂດຍອ ງ
ໃສ່ແຜນພັດທະນາ
ແຫ່ງຊາດ, ແຂວງ 

ແລະ ເມືອງ, ແລະ ອ ງ

ໃສ່ກົດໝາຍ, ດໍາລັດ 
ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ 
ທ ີ່ບັງຄັບໃຊ ້

- ການຕັັ້ງບ້ານເຮືອນທ ີ່ມ ຢ ່, ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດທ ີ່ຢ ່ອາໄສ, ໂຄງການພັດທະນາ
ເຂດທ ີ່ຢ ່ອາໄສ; 

- ເຂດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ແຜນການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ; 
- ເຂດກະສິກໍາ, ການຜະລິດກະສິກໍາ, ຊົນລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍນໍ້າ; 
- ເຂດປ່າໄມ້; 
- ເຂດຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ຄຸນຄາ່ທາງດາ້ນການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ, ການສຶກສາ, 
ປະຫວັດສາດ ຫຼື ຄຸນຄ່າທາງດ້ານທ ວທັດ; 

- ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານສາທາລະນະ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການສາທາລະນະຕ່າງໆ; 
- ເສັັ້ນທາງ, ທ່າເຮືອ ແລະ ສະໜາມບິນ; 
- ແລວສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ທ ໍ່ສົັ່ງ; 
- ວຽກງານກຽ່ວກັບນໍ້າ ແລະ ລະບົບການແຈກຈ່າຍນໍາ້ປະປາ; 
- ທ ໍ່ລະບາຍນໍ້າໂສໂຄກ; 
- ໂຮງໝໍ; 
- ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ; 
- ວັດ; 
- ປ່າຊ້າ; 
- ສະໜາມຖືັ້ມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ; 

ອົງປະກອບຕ່າງໆດ້ານ
ວັດທະນາທໍາ  

- ພືັ້ນທ ີ່ທາງດ້ານບ ຮານຄະດິ;  
- ເຂດທ ີ່ອາດຈະມ ບ ຮານຄະດ ; 
- ເຂດທ ີ່ມ ຄວາມສາໍຄັນທາງດາ້ນວັດທະນະທໍາ, ປະເພນ  ແລະ / ຫຼື ການ ທ່ອງທ່ຽວ; 
- ສ່ວນອືີ່ນໆທ ີ່ມ ຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານມ ລະດົກ. 

ອົງປະກອບດ້ານຮ ບ
ພາບ (ລວມທັງອົງ
ປະກອບຕ່າງໆຈາກ
ກຸ່ມຂ ໍ້ມ ນອືີ່ນໆ) 

- ລັກສະນະຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ທ ວທັດ; 
- ສະຖານທ ີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານສະຖາປັດຍະກໍາ. 

2) ລາຍລະອຽດຂອງຂ ໍ້ມ ນທາງດ້ານສັງຄົມ 
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4.5.3.1 ປະຊາກອນ 
ດັັ່ງທ ີ່ໄດ້ສະເໜ  ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ 600 ເມກາວັດ ດັັ່ງກ່າວນ ັ້ແມ່ນ ກວມເອົາ 2 ແຂວງ
, 2 ເມືອງຄື: ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ມ ທັງໝົດ 54 ບ້ານ, 4,751 ຄອບຄົວ, ປະຊາກອນທັງໝົດປະມານ 

24,924 ຄົນ, ຍິງ 12,126 ຄົນ, ອັດຕາເພ ີ່ມຂືັ້ນໃນແຕ່ລະປີສະເລ່ຍ 2.4% ຕ ໍ່ປີ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ

ພົນລະເມືອງສະເລ່ຍ 11ຄົນ/ກິໂລຕາແມັດ1.   ແລະ ເມືອງ ຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ມ ທັງໝົດ 39 ບ້ານ, 5,166 

ຄອບຄົວ, ປະຊາກອນທັງມົດປະມານ 24,521 ຄົນ, ຍິງ 12,319 ຄົນ, ອັດຕາເພ ີ່ມຂືັ້ນໃນແຕ່ລະປີສະເລ່ຍ 

1.02% ຕ ໍ່ປ,ີ ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງພົນລະເມືອງສະເລ່ຍ 6.7 ຄົນ/ກິໂລຕາແມັດ2.  

ການສໍາຫຼວດສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ ຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມນ ັ້ ປະກອບ

ດ້ວຍ 27 ບ້ານ ເຊິີ່ງໄດ້ສຶກສາບ້ານທ ີ່ຢ ່ໃນຂອບເຂດໂຄງການ ແລະ ບ້ານໃກ້ຄຽງ. ຈາໍນວນປະຊາກອນຂອງ ແຕ່ລະ
ໝ ່ບ້ານໃນເຂດໂຄງການ ແມ່ນມ ຈໍານວນຫຼາຍ-ໜ້ອຍແຕກຕາ່ງກັນ ຕາມຈໍານວນຫຼັງຄາເຮືອນ ຫຼື ຈໍານວນຄອບຄົວ 
ທ ີ່ອາໄສຢ ່ແຕ່ລະໝ ່ບ້ານນັັ້ນໆ. ເຊິີ່ງໃນ 27 ໝ ່ບ້ານແມ່ນມ ທັງໝົດ 2,829 ຄອບຄົວ, ມ  2,162 ຫຼັງຄາເຮືອນ, 

ມ ຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດ 14,887 ຄົນ, ຍິງ 7,284 ຄົນ. ລາຍລະອຽດຂອງປະຊາກອນໃນແຕ່ລະໝ ່ບ້ານແມ່ນ

ສະແດງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນ ັ້. 
ຕາຕະລາງ 4-24: ຈໍານວນປະຊາກອນຂອງແຕ່ລະບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

ລ/ດ ແຂວງ ເມອືງ ບາ້ນ 
ຈາໍນວນ
ຄອບຄວົ 

ຈາໍນວນ
ຫຼງັຄາ
ເຮອືນ 

ຈາໍນວນປະຊາກອນ 

ລວມ ຍງິ 
1 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຕຽມ 144 102 658 347 

2 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເຊັງ 87 60 419 204 

3 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກສຽງອາ 40 32 210 105 

4 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ຊຽງຫຼວງ 97 80 571 272 

5 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເຕຣ ບ 149 105 769 360 

6 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຢາງ 58 48 397 188 

7 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກແຢຼນ (ດາກເດ ນ) 117 95 729 363 

8 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ຕຣອງເມອືງ 71 55 366 182 

9 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກດ  100 81 528 272 

10 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເດັນ 96 78 555 259 

11 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຣັນ 80 63 445 219 

12 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກບອງ 254 227 1,228 571 

13 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຈຶງ 204 184 974 475 

 
1 ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງເມືອງ ດາກຈຶງ 2015-2019 
2 ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງເມືອງ ຊານໄຊ 2015-2019 
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ລ/ດ ແຂວງ ເມອືງ ບາ້ນ 
ຈາໍນວນ
ຄອບຄວົ 

ຈາໍນວນ
ຫຼງັຄາ
ເຮອືນ 

ຈາໍນວນປະຊາກອນ 

ລວມ ຍງິ 
14 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ຕົງສຽງ 45 41 268 137 

15 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກປ າ 36 32 205 99 

16 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເລ ນ 38 31 257 115 

17 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ປຣາວ 80 70 514 233 

18 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກກັງ 40 28 198 95 

19 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກໂຈມ 202 117 1,031 538 

ລວມ 1,938 1,529 10,322 5,034 

1 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກສຽດ 23 12 117 64 

2 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກດ  134 88 731 358 

3 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກຍົກ 102 58 550 264 

4 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກສະໝ ໍ 104 83 730 355 

5 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກນົງ 115 72 598 310 

6 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ນ້ໍາງອນເໜືອ 216 178 1,031 507 

7 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກປະດຸ 80 66 363 176 

8 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກຊຶມ 127 76 445 216 

ລວມ 901 633 4,565 2,250 

ລວມທງັໝດົ 2,839 2,162 14,887 7,284 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຜົນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ພະຈິກ 2021. 

4.5.3.2 ຊົນເຜົັ່າ ແລະ ສາສະໜາ 
ອ ງຕາມຂ ໍ້ມ ນຈາກບົດລາຍງານບົດສະຫຼຼຸບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງເມືອງ 2015-2019 ເຫັນວາ່ 
ເມືອງດາກຈືງ ປະກອບມ  4 ຊົນເຜົັ່າຫຼັກຄື: ເຜົັ່າຕຣຽງ ກວມເອົາ 54.05%, ເຜົັ່າກະຕ  ກວມເອົາ 22.38%, ເຜົັ່າ
ແຢະ ກວມເອົາ 21,77% ແລະ ເຜົັ່າລາວ ກວມເອົາ 1.42%. ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັບຖືຜ  ກວມເອົາ 
98.58% ແລະ ນັບຖືສາສະໜາພຸດ 1.42% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ. 

ເມືອງຊານໄຊ ປະກອບມ  7 ຊົນເຜົັ່າຄື: ເຜົັ່າຕຣຽງ ກວມເອົາ 53.30%, ເຜົັ່າອາລັກ ກວມເອົາ 24.40%, ເຜົັ່າ
ແຢະ ກວມເອົາ 13.43%, ເຜົັ່າເບຣົາ ກວມເອົາ 6.66%, ເຜົັ່າລາວ ກວມເອົາ 1.99%, ເຜົັ່າໂອຍ ກວມເອົາ 
0.21% ແລະ ເຜົັ່າເຈັງ 0.01%. 

ບັນດາໝ ່ບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນປະກອບດ້ວຍຊົນເຜົັ່າທ ີ່ຄືກັນ ແລະ ຕ່າງກັນ, ອ ງຕາມຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ໄດ້ຈາກ

ການສໍາຫຼວດ-ສອບຖາມແຕ່ລະຄົວເຮືອນຢ ່ແຕ່ລະບ້ານໃຫ້ຮ ້ວາ່ ໃນ 27 ບ້ານ ແມ່ນປະກອບມ  5 ຊົນເຜົັ່າຄື: 
ເຜົັ່າຕຣຽງ 86%, ເຜົັ່າແຢະ 5%, ເຜົັ່າກະຕ  3%, ເຜົັ່າລາວລຸ່ມ 2% ແລະ ເຜົັ່າຮາຣັກ 4%, ເຊິີ່ງແຕ່ລະເຜົັ່າລ້ວນ

ແລ້ວແຕ່ມ ຮ ດຄອງປະເພນ , ການນຸ່ງຖື, ພາສາປາກເວົັ້າ ແລະ ການເຊືີ່ອຖືສາສະໜາທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່

ແລ້ວບັນດາບ້ານໃນເຂດໂຄງການແມ່ນ ມ ການນັບຖືຜ ເປັນຫຼັກ.
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ຕາຕະລາງ 4-25: ກຸ່ມຊົນເຜົາໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

ລ/ດ ເມອືງ ບາ້ນ 
ຈໍານວນ

ຫຼັງຄາເຮອືນ 
ຈໍານວນ
ຄອບຄວົ 

ກຸ່ມຊນົເຜົັ່າ 
ຕຣຽງ ແຢະ ກະຕ  ລາວ ຮາຣັກ 

ຄຄ % ຄຄ % ຄຄ % ຄຄ % ຄຄ % 

1 ດາກຈຶງ ດາກຕຽມ 102 144 144 100% - - - - - - - - 

2 ດາກຈຶງ ດາກເຊັງ 60 87 87 100% - - - - - - - - 

3 ດາກຈຶງ ດາກສຽງອາ 32 40 40 100% - - - - - - - - 

4 ດາກຈຶງ ຊຽງຫຼວງ 80 97 97 100% - - - - - - - - 

5 ດາກຈຶງ ດາກເຕຣ ບ 105 149 149 100% - - - - - - - - 

6 ດາກຈຶງ ດາກຢາງ 48 58 58 100% - - - - - - - - 

7 ດາກຈຶງ ດາກແຢຼນ (ດາກເດ ນ) 95 117 117 100% - - - - - - - - 

8 ດາກຈຶງ ຕຣອງເມືອງ 55 71 71 100% - - - - - - - - 

9 ດາກຈຶງ ດາກດ  81 100 100 100% - - - - - - - - 

10 ດາກຈຶງ ດາກເດັນ 78 96 96 100% - - - - - - - - 

11 ດາກຈຶງ ດາກຣັນ 63 80 80 100% - - - - - - - - 

12 ດາກຈຶງ ດາກບອງ 227 254 120 47% 87 35% 18 7% 29 11% - - 

13 ດາກຈຶງ ດາກຈຶງ 184 204 140 69% 16 8% 19 9% 29 14% - - 

14 ດາກຈຶງ ຕົງຊຽງ 41 45 45 100% - - - - - - - - 

15 ດາກຈຶງ ດາກປ າ 32 36 36 100% - - - - - - - - 

16 ດາກຈຶງ ດາກເລ ນ 31 38 38 100% - - - - - - - - 

17 ດາກຈຶງ ປຣາວ 70 80 45 56% 35 44%             

18 ດາກຈຶງ ດາກກັງ 28 40 - - - - 40 100% - - - - 

19 ດາກຈຶງ ດາກໂຈມ 117 202 202 100% - - - - - - - - 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                                 ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ           4-77 

ລວມເມືອງດາກຈຶງ 1,529 1,938 1,665 86% 138 7% 77 4% 58 3% - - 

1 ຊານໄຊ ດາກສຽດ 12 23 23 100% - - - - - - - - 

2 ຊານໄຊ ດາກດ  88 134 134 100% - - - - - - - - 

3 ຊານໄຊ ດາກຍົກ 58 102 102 100% - - - - - - - - 

4 ຊານໄຊ ດາກສະໝໍ 83 104 104 100% - - - - - - - - 

5 ຊານໄຊ ດາກນົງ 72 115 115 100% - - - - - - - - 

6 ຊານໄຊ ນໍ້າງອນເໜືອ 178 216 216 100% - - - - - - - - 

7 ຊານໄຊ ດາກປະດຸ 66 80 80 100% - - - - - - - - 

8 ຊານໄຊ ດາກຊຶມ 76 127 - - - - - - - - 127 100% 

ລວມເມືອງຊານໄຊ 633 901 774 86% - - - - - - 127 14% 

ລວມທັງໝດົ 2,162 2,839 2,439 86% 138 5% 77 3% 58 2% 127 4% 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຜົນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ກັນຍາ 2020 ແລະ ພະຈິກ 2021. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                       ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-78 

4.5.3.3 ຊຼຸມຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮ ດຄອງປະເພນ  

ປະຊາກອນຂອງບ້ານທ ີ່ຢ ່ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຈໍານວນ 86% ແມ່ນເຜົັ່າຕຣຽງ, ນອກນ ັ້ ແມ່ນເຜົັ່າກະຕ  ່3%, ເຜົັ່າ

ແຢະ 5%, ເຜົັ່າລາວ 2% ແລະ ເຜົັ່າຮາຣັກ 4% ເຊ ີ່ງແຕ່ລະເຜົັ່າມ ວັດທະນະທໍາ, ພາສາປາກເວົັ້າ ແລະ ຮ ດຄອງປະເພນ 

ທ ີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງເຜົັ່າ ແລະ ມ ສ ນລວມທາງດ້ານຈິດໃຈ, ຕາມປ ກກະຕິແລ້ວ ແຕ່ລະຊົນເຜົັ່າມ ການຕັັ້ງ

ຊຼຸມຊົນເປັນບ້ານນ້ອຍ ຕໍໍ່າສຸດແມ່ນ 15 – 20 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ສ ງສຸດ 40 – 50 ຫຼັງຄາເຮືອນ ຫຼື 100 ຫຼັງຄາເຮືອນ

ຂືັ້ນໄປ, ມ ຮ ບແບບການຕັັ້ງ ບ້ານເຮືອນເປັນຮ ບວົງມົນ, ຕັັ້ງເຮືອນອ້ອມສາລາກວານ, ເຮືອນແຕ່ລະຫຼັງລ້ວນແລ້ວແຕ່

ປີິ່ນໜ້າໃສ່ສາລາກວານ, ແຕ່ກ ໍ່ມ ບາງບາ້ນບ ໍ່ມ ສາລາກວານ ແຕ່ມ ເດ ີ່ນທ ີ່ມ ຫຼັກເສົາສໍາລັບເປັນບ່ອນຂ້າຄວາຍໃນ

ເວລາເຮັດບຸນດ ໂດຣນ ຫຼື ບຸນປະເພນ  ຕາມຮ ດຄອງຂອງແຕ່ລະເຜົັ່າ. ໃນບ້ານໜືີ່ງໆ ເຂົາເຈົັ້າມັກຈະເຮັດຮົັ້ວອ້ອມ
ດ້ວຍໄມ້ປ່ອງ, ໄມ້ຈິງ ສ ງພ ປະມານ ແລະ ຈົັ່ງປະຕ ທາງເຂົັ້າສອງບ່ອນເພ ີ່ນເອ ັ້ນວ່າ “ປະຕ ວຽງ”.  ດ້ານຮ ດຄອງປະເພນ , 

ຄວາມເຊືີ່ອຖື ແລະ ວັດທະນາທໍາສັງຄົມ ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການເຂົາເຈົັ້າມ ຄວາເຊືີ່ອຖືຜ  ເຊັັ່ນ: ຜ 
ພ ໍ່ແມ່, ຜ ບັນພະບ ລຸດ, ຜ ປ່າຜ ດົງ ທ ີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບໄຂ້ໄດ້ພະຍາດ ໃນພິທ ກໍາລ້ຽງຜ ຕ່າງໆເຂົາເຈົັ້າຈະມ ການຂາ້ສັດ

ໃຫຍ່ເພືີ່ອແປງຮ ດຄອງ ແຕ່ປະຈຸບັນໄດ້ຫັນປ່ຽນມາຂ້າສັດນ້ອຍເຊັັ່ນ: ໝ , ເປັດ ແລະ ໄກ່ ຕາມສະພາບເສດຖະກິດ, 

ດ້ານສ ນລະປະວັນນະຄະດ ແມ່ນເຂົາເຈົັ້າໄດ້ມ ກອນຂັບລໍາ, ເຄືີ່ອງດົນຕ ພືັ້ນເມືອງຫຼາຍຊະນິດຄື: ພະເໜາະ, ຄ້ອງລາ, 

ຄອງຈ ມ ແລະ ອືີ່ນໆ. ນອກນ ັ້ຍັງມ ການແຕ່ງກາຍ ຫຼື ການນຸ່ງຖືທ ີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງເຜົັ່າອ ກ. ເຖິງວ່າ ຕາໜ່
າງການພັດທະນາເຖິງວ່າຍັງຢ ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າ ແຕ່ກ ໍ່ມ ບາງກຸ່ມຄົນຄວາມສົນໃຈຈາກຫາຼຍກຸມ່ຄົນເພືີ່ອເຂົັ້າມາອາໄສ, 

ທໍາມາຫາກິນ ແລະ ປະກອບອາຊ ບ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຄ້າຂາຍບ ລິການ, ເປັນພະນັກງານລັດ ແລະ ອືີ່ນໆ ດັັ່ງນັັ້ນ, ຈືີ່ງ

ເຮັດໃຫ້ວັດທະນະທໍາດັັ້ງເດ ມໄດ້ຄ່ອຍເຊືີ່ອມສານເຂົັ້າກັນເກືອບຈະເປັນອັນໜີ່ຶີ່ງອັນດຽວກັນ. 

  
ຮ ບທ  4-20: ຫຼັກເສົາສໍາລັບເປັນບ່ອນຂ້າຄວາຍເຮັດຮ ດຄອງ 

4.5.3.4 ການສຶກສາ 
ອິງຕາມບົດສະຫຼຼຸບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາຂອງເມືອງດາກຈຶງ 2015-2019 ແມ່ນສະແດງ
ໃຫ້ຮ ້ວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການສຶກສາຂອງເມືອງ ໄດ້ມ ທ່ວງທາ່ຂະຫຍາຍຕົວທັງດ້ານ
ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດການສຶກສາ ຖືເອົາວຽກງານການສຶກສາເປັນວຽກ
ໃຈກາງໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະການໃຫ້ຊຼຸມຊົນມ ສ່ວນຮ່ວມຕ ໍ່ການສຶກສາ ແລະ ການ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                       ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-79 

ສຶກສາກ ໍ່ກາຍເປັນພາລະກິດຂອງທຸກຊັັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ. ປັດຈຸບັນທົັ່ວເມືອງມ ໂຮງຮຽນສາມນັ ແລະ ອະນຸບານສຶກສາ
ທັງໝົດ 78 ແຫ່ງ, ມ ຫ້ອງຮຽນ 307 ຫ້ອງ, ມ ຄ ສອນ 388 ຄົນ, ຍິງ 195 ຄົນ, ມ ນັກຮຽນ 8, 527 ຄົນ, ອັດຕາ
ສະເລ່ຍນັກຮຽນ 22ຄົນ/ຄ 1ຄນົ, ຄວາມໜາແໜ້າຂອງນັກຮຽນ 27ຄົນ/ຫ້ອງ.   

ເມືອງຊານໄຊ  ທົັ່ວເມືອງມ ໂຮງຮຽນທັງໝົດ 53 ແຫ່ງ, ເປັນໂຮງຮຽນອະນຸບານ 6 ແຫ່ງ, ມ  13ຫ້ອງຮຽນ ແລະ 

ຫ້ອງກຽມປະຖົມ 11 ຫ້ອງ, ມ ເດັກອະນຸບານ 595 ຄົນ, ຍງິ 327 ຄົນ, ມ ຄ ສອນທັງໝົດ 27 ຄົນ, ໂຮງຮຽນຊັັ້ນ

ປະຖົມສົມບ ນມ  42 ແຫ່ງ, ມ ຫ້ອງຮຽນທັງໝົດ 146 ຫ້ອງ, ມ ນັກຮຽນທັງໝົດ 20,973 ຄົນ, ຍິງ 10,006 ຄົນ

, ມ ຄ ສອນທັງໝົດ 147 ຄົນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 5 ແຫ່ງ, ເປັນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບ ນ 1 ແຫ່ງ, ມ ຫ້ອງຮຽນ 

48 ຫ້ອງ, ມ ນັກຮຽນທັງໝົດ 1,773 ຄົນ, ຍງິ 750 ຄົນ, ມ ຄ ສອນທັງໝົດ 89 ຄົນ, ຍິງ 27 ຄົນ ແລະ ມາຮອດ
ປັດຈຸບັນໄດ້ປະກາດບ້ານ ແລະ ເມືອງຈົບມັດທະຍົມບໍາລຸງຂັັ້ນພືັ້ນຖານສໍາເລັດແລ້ວ 100%. 

ສະພາບການສຶກສາຢ ່ເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ ເຫັນວ່າກໍາລັງຢ ່ໃນທ່າຂະຫຍາຍຕົວ ແຕ່ລະ
ບ້ານແມ່ນເລ ີ່ມມ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ທຸກບ້ານມ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ປ 1 ຮອດ ປ  5, ບ້ານໃນເຂດເມືອງດາກຈືງ 
ມ ໂຮງຮຽນມດັທະຍົມຕົັ້ນຢ ່ 5 ແຫ່ງຄື: ບ້ານດາກຕຽມ, ບ້ານຊຽງຫຼວງ, ບາ້ນດາກດ , ບ້ານດາກຈຶງ, ບ້ານດາກໂຈມ 
ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ 2 ແຫ່ງຄື: ບ້ານຊຽງຫຼວງ ແລະ ບ້ານດາກຈຶງ. ບ້ານໃນເຂດເມືອງຊານໄຊ ແມ່ນມ 
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົັ້ນຢ ່ 1 ບ້ານຄື: ບ້ານນ້ໍາງອນເໜືອ.  

   

ຮ ບທ  4-21: ໂຮງຮຽນຂອງບັນດາບາ້ນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                                 ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ           4-80 

ຕາຕະລາງ 4-26: ຈໍານວນນັກຮຽນໃນບັນດາບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

ລ/ດ ເມອືງ ບາ້ນ 
ໂຮງຮຽນອະນບຸານ ໂຮງຮຽນປະຖມົ ມດັທະຍມົຕົັ້ນ ມດັທະຍມົປາຍ 

ຫອ້ງຮຽນ ຄ ສອນ ນັກຮຽນ ຍງິ ຫອ້ງຮຽນ ຄ ສອນ ນັກຮຽນ ຍງິ ຫອ້ງຮຽນ ຄ ສອນ ນັກຮຽນ ຍງິ ຫອ້ງຮຽນ ຄ ສອນ ນັກຮຽນ ຍງິ 

1 ດາກຈືງ ດາກຕຽມ 1 3 73 37 5 4 75 37 4 11 30 20         

2 ດາກຈືງ ດາກເຊັງ         5 2 74 36                 

3 ດາກຈືງ ດາກສຽງອາ         5 2 37 20                 

4 ດາກຈືງ ຊຽງຫຼວງ 2 3 45 15 5 4 112 47 4 11 163 87 3 8 85 42 

5 ດາກຈືງ ດາກເຕຣ ບ 1 2 20 8 5 4 140 70                 

6 ດາກຈືງ ດາກຢາງ 1 1 8 5 5 2 60 45                 

7 ດາກຈືງ ດາກແຢຼນ (ດາກເດ ນ)         5 2 37 22                 

8 ດາກຈືງ ຕຣອງເມືອງ 1 1 7 5 5 3 84 34                 

9 ດາກຈືງ ດາກດ  1 1 15 8 5 5 88 45 8 9 145 76         

10 ດາກຈືງ ດາກເດັນ                                 

11 ດາກຈືງ ດາກຣັນ 1 1 20 11 5 3 93 40                 

12 ດາກຈືງ ດາກບອງ                                 

13 ດາກຈືງ ດາກຈຶງ                 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

14 ດາກຈືງ ຕົງສຽງ                                 

15 ດາກຈືງ ດາກປ າ                                 

16 ດາກຈືງ ດາກເລ ນ                                 

17 ດາກຈືງ ປຣາວ                                 

18 ດາກຈືງ ດາກກັງ         5 2 37 24                 

19 ດາກຈືງ ດາກໂຈມ                 N/A N/A N/A N/A         

ລວມ 8 12 188 89 55 33 837 420 16 31 338 183 3 8 85 42 

1 ຊານໄຊ ດາກສຽດ 1 N/A N/A N/A 1 3 81 39                 

2 ຊານໄຊ ດາກດ          3 2 23 15                 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                                 ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ           4-81 

3 ຊານໄຊ ດາກຍົກ 1 1 23 12 3 3 65 32                 

4 ຊານໄຊ ດາກສະໝໍ 2 1 N/A N/A 5 4 N/A N/A                 

5 ຊານໄຊ ດາກນົງ 2 2 N/A N/A 5 4 N/A N/A                 

6 ຊານໄຊ ນໍ້າງອນເໜືອ 1 1 20 9 6 7 185 141 4 11 280 158         

7 ຊານໄຊ ດາກປະດຸ         3 2 74 27                 

8 ຊານໄຊ ດາກຊຶມ                                 

ລວມ 7 5 43 21 26 25 428 254 4 11 280 158         
ລວມທງັໝດົ 15 17 231 110 81 58 1265 674 20 42 618 341 3 8 85 42 

ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຜົນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ກັນຍາ 2020. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-82 

4.5.3.5 ຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ກຸ່ມທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງ 
ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດໜືີ່ງທ ີ່ນອນໃນບັນດາປະເທດ ທ ີ່ມ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກສ ງ ໃນຂົງເຂດປະເທດອາຊ 
ຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊ ຟິກ. ສະພາບຄວາມທຸກຍາກດັັ່ງກ່າວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຮຸນແຮງໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ, ໂດຍສະເພາະເຂດທ ີ່ບ ໍ່ມ ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖິງ, ເຂດພ ດອຍ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຢ ່ໃນເຂດຈຸດສຸມບຸລິມະສິດ

ທາງພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້. 

ໂດຍຍຶດໝັັ້ນໃນອຸດົມການ ແລະ ຄາດໝາຍສ ້ຊົນຂອງພັກ - ລັດ ທ ີ່ພະຍາຍາມຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ໂດຍພືັ້ນຖານ ເພືີ່ອນໍາພາປະເທດຊາດຫຼຼຸດພົັ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ວຽກງານ
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໄດ້ກາຍເປັນພາລະກິດ ແລະ ເປັນໜືີ່ງໃນບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ກອບ
ວຽກງານຂອງຍຸດທະສາດລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການເຕ ບໂຕແຫ່ງຊາດລວມມ  4 ຂະແໜງການໃຫຍ່ຄື: 1) 

ກະສິກໍາ - ປ່າໄມ,້ 2) ການສືກສາ, 3) ສຸຂະພາບ ແລະ 4) ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ

ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ. ນອກຈາກນັັ້ນ ການຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຍັງຕິດພນັກັບວຽກງານພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ ກ ໍ່ຄືວຽກງານ 3 ສ້າງໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ. 

ທ ີ່ຕັັ້ງຂອງໂຄງການແມ່ນກວມເອົາສອງເມືອງ, ຂອງສອງແຂວງຄື: ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ເມືອງຊານ

ໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ເຊ ີ່ງທັງສອງເມືອງດັັ່ງກ່າວແມ່ນຍງັນອນຢ ່ໃນ 47 ເມືອງທຸກຍາກ ຂອງປະເທດ ການດໍາລົງຊ ວິດ 

ແລະ ການທໍາມາຫາກ ນຂອງປະຊາຊົນແມ່ນຍັງຂືັ້ນກັບທໍາມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ການຜະລິດຍັງກະແຈກກະຈາຍ, 

ຜົນຜະລິດສະບຽງອາຫານບາງເຂດບ ໍ່ທັນກຸ້ມກ ນ, ປະຊາຊົນຈໍານວນໜືີ່ງບ ໍ່ທັນມ ພ ມລໍາເນົາ, ອາຊ ບທ ີ່ໝັນຄົງ

ຖາວອນ, ການຕັັ້ງບ້ານເຮືອນກ ໍ່ຍັງກະແຈກກະຈາຍມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ໄພພິບັດທາງທາໍມະຊາດ ແລະ ລ ກລະເບ ດບ ໍ່ທັນ

ແຕກ, ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຍັງຈໍາກັດໂດຍສະເພາະລະບົບເສັັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມທ ີ່ເຊືີ່ອຕ ໍ່

ລະຫວ່າງບ້ານຫາບາ້ນ, ບາ້ນຫາເມືອງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນທຽວໄດ້ລະດ ດຽວ, ການຮັບຮ ້ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານຍງັບ ໍ່ທົັ່ວເຖິງ, 

ການເຊືີ່ອຖືງົມງວາຍຍັງມ ລັກສະນະແພ່ຫຼາຍໃນບາງເຂດ, ຍັງມ ບ້ານທ ີ່ບ ໍ່ມ ໄຟຟ້າໃຊ້,  ບ ໍ່ມ ນໍ້າລ ນ ຫຼື ແຫຼ່ງນໍ້າສະອາດ

ໃຊ້ຢ່າງພຽງພ . ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມໃນໄລຍະຜ່ານມາໃນແຕ່ລະທ້ອງຖ ີ່ນໄດ້ມ ຄວາມພະຍາຍາມສ ງຕ ໍ່ການແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ເຊ ີ່ງອ ງຕາມຂ ໍ້ມ ນຈາກບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ສອງເມືອງ
ເຫັນວ່າ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ເມືອງດາກຈຶງ ມ  54 ບ້ານ ໃນນ ັ້ມ ບ້ານພົັ້ນທຸກກວມເອົາ 83.33% ແລະ ຍັງມ ບ້ານທຸກ
ຍາກ ກວມເອົາ 16.67 %, ເມືອງຊານໄຊ ມ ທັງໝົດ 39 ບ້ານ ໃນນ ັ້ມ ບ້ານພົັ້ນທຸກ 32 ບາ້ນ ກວມເອົາ 82%. 

ອ ງຕາມການສໍາຫຼວດເກບັຂ ໍ້ມ ນ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2020 ແລະ ພະຈິກ 2021 ທ ີ່ຜ່ານມາເຫັນວ່າບັນດາບາ້ນໃນ
ເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ໃນບາງບ້ານອັດຕາສ່ວນຄອບຄົວຄວາມທຸກຍາກແມ່ນຍັງສ ງ ໂດຍການຈັດຄອບຄົວທຸກຍາກ
ໃນບັນດາບ້ານຕ່າງໆໃນເຂດໂຄງການແມ່ນອິງໃສ່ບັນດາຄອບຄົວທ ີ່ຂາດເຂົັ້າກິນ (ປີໜຶີ່ງ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 – 4 ເດືອນ
ຂຶັ້ນໄປ), ລາຍຮັບຕໍໍ່າ, ເຄືີ່ອງນຸ່ງຫົັ່ມຂາດເຂ ນ, ບ ໍ່ພຽງພ , ເຮືອນຊານບ ໍ່ຖາວອນ, ບ ໍ່ມ ສັດລ້ຽງ ເປັນຕົັ້ນ. ຄອບຄົວທຸກ

ຍາກດັັ່ງກ່າວເກືອບທັງໝົດ ແມ່ນອາໄສການກະສິກໍາເປັນຫຼັກ ເຊິີ່ງຜົນຜະລິດຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແມ່ນບ ໍ່ກຸ້ມກິນຕະຫຼອດ
ປີ, ສາເຫດມາຈາກກໍາລັງແຮງງານໃນການຜະລິດໃນຄອບຄົວບ ໍ່ມ ,  ແມ່ຍິງ, ຜ ້ເຖົັ້າ, ຄົນປ່ຽວພອຍ ເປັນຫົວໜາ້

ຄອບຄົວ ແລະ ອ ກບັນຫາໜືີ່ງເຊິີ່ງເປັນບັນຫາທ ີ່ສໍາຄັນກ ໍ່ຄື ການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາແມ່ນມ ໜ້ອຍ,  ການ
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ຂະຫຍາຍເນືັ້ອທ ີ່ທໍາການຜະລິດແມ່ນຖືກຈໍາກັດ  ແລະ ການຊອກຢ ່ຫາກິນແບບເອືີ່ອຍອ ງທໍາມະຊາດ (ການຫາເຄືີ່ອງ
ຂອງດົງມາຂາຍ) ແມ່ນນັບມືັ້ນັບໜ້ອຍລົງ ແລະ ຍາກລໍາບາກຂຶັ້ນ ເຊິີ່ງເປັນສາເຫດໜືີ່ງຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກ. 

ຕາຕະລາງ 4-27: ຄອບຄົວທຸກຍາກໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

ລ/ດ ແຂວງ ເມອືງ ບາ້ນ 
ຈາໍນວນ
ຄອບຄວົ 

ຈາໍນວນ
ຫຼງັຄາ
ເຮອືນ 

ຈາໍນວນຄອບຄວົ 
ທກຸຍາກ 

ແມຍ່ງິເປນັຫວົໜາ້
ຄອບຄວົ 

ຄອບຄວົຄນົ 
ພກິານ, ປຽ່ວພອຍ 

ຈາໍນວນ 
ຄຄ 

ເປ ີ
ເຊນັ 

ຈາໍນວນ 
ຄຄ 

ເປ ີ
ເຊນັ 

ຈາໍນວນ 
ຄຄ 

ເປ ີ
ເຊນັ 

1 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຕຽມ 144 102 15 10.41 5 3.47 1 0.69 

2 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເຊັງ 87 60 15 17.24 4 4.59 3 3.44 

3 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກສຽງອາ 40 32 5 12.5 4 10 - - 

4 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ຊຽງຫຼວງ 97 80 15 15.46 7 7.21 - - 

5 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເຕຣ ບ 149 105 - - 8 5.36 - - 

6 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຢາງ 58 48 21 36.2 3 5.17 - - 

7 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກແຢຼນ (ດາກເດ ນ) 117 95 25 21.36 3 2.56 - - 

8 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ຕຣອງເມືອງ 71 55 - - 5 7.04 - - 

9 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກດ  100 81 - - 6 6 - - 

10 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເດັນ 96 78 - - 5 5.2 - - 

11 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຣັນ 80 63 7 8.75 3 3.75 20 25 

12 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກບອງ 254 227 5 1.96 14 5.51 - - 

13 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຈຶງ 204 184 - - 13 6.37 - - 

14 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ຕົງຊຽງ 45 41 11 24.44 3 6.66 - - 

15 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກປ າ 36 32 - - 7 19.44 - - 

16 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເລ ນ 38 31 7 18.42 3 7.89 - - 

17 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ປຣາວ 80 70 15 18.75 6 7.5 - - 

18 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກກັງ 40 28 - - - - - - 

19 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກໂຈມ 202 117 - - 3 1.48 - - 

ລວມເມືອງດາກຈງຶ 1,938 1,529 141 7.27% 102 5.26% 24 1.23% 

1 ອັດຕະປື ຊານໄຊ ດາກສຽດ 23 12 15 65.21 - - - - 

2 ອັດຕະປື ຊານໄຊ ດາກດ  134 88 - - 15 11.19 - - 

3 ອັດຕະປື ຊານໄຊ ດາກຍົກ 102 58 5 4.9 - - 4 3.92 

4 ອັດຕະປື ຊານໄຊ ດາກສະໝ ໍ 104 83 - - 2 1.92 - - 

5 ອັດຕະປື ຊານໄຊ ດາກນົງ 115 72 - - 2 1.73 - - 

6 ອັດຕະປື ຊານໄຊ ນ້ໍາງອນເໜືອ 216 178 - - 20 9.25 - - 

7 ອັດຕະປື ຊານໄຊ ດາກປະດ ຸ 80 66 - - 2 2.5 - - 

8 ອັດຕະປື ຊານໄຊ ດາກຊຶມ 127 76 12 9.44 2 1.57 - - 

ລວມເມືອງຊານໄຊ 901 633 32 3.55% 43 4.77% 4 0.40% 

ລວມທງັໝດົ 2,839 2,162 173 6.09% 145 5.10% 28 0.98% 

ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຜົນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ກັນຍາ 2020 ແລະ ພະຈິກ 2021. 

4.5.3.6 ສະຖານະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ນັບແຕ່ມ ການປະຕິຮ ບລະບົບເສດຖະກິດໃນຊຼຸມປີ 1980 ເປັນຕົັ້ນມາ , ເສດຖະກິດ ໄດ້ມ ການຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງ

ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ການພັດທະນາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທັງຍິງ ແລະ ຊາຍຫຼາຍພັນຄນົ ຫຼຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ
ຄວາມທຸກຍາກ. ໃນນັັ້ນ, ວິຖ ຊ ວິດແບບດັັ້ງເດ ມ ກ ໍ່ໄດ້ມ ການປ່ຽນແປງທ ີ່ດ ຂຶັ້ນ ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນສະພາບການ
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ປ່ຽນແປງນ ັ້, ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃນຄອບຄົວ, ພາຍໃນບ້ານ ແລະ ຢ ່ໃນສັງຄົມໂດຍລວມ ກ ໍ່ໄດ້ມ 

ການປ່ຽນແປງ ເຊັັ່ນດຽວກັນ. 

ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນໜຶີ່ງເປ ົ້າໝາຍຫຼກັຂອງການພັດທະນາ ແລະ ເປັນພືັ້ນຖານຂອງການ

ພັດທະນາເສດຖະກິດທ ີ່ມ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ. ການເພ ີ່ມຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ສາມາດຊ່ວຍຍົກລະດັບ

ສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດ, ປັບປຸງໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ ເພືີ່ອຄົນລຸ້ນຕ ໍ່ໄປ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກ ດມ ຄວາມ

ເທົັ່າທຽມກັນລະຫວ່າງ ຍິງຊາຍໃນບັນດາກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ ຫຼາຍຂຶັ້ນ. ໃນຂະນະທ ີ່ ສປປລາວ ພວມສືບຕ ໍ່ມ  

ການພັດທະນາ, ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ຍິີ່ງຈະກາຍເປັນຂ ກຸນແຈທ ີ່ສໍາຄັນໃນການໝ ນ

ໃຊ້ການເຕ ບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ກໍາລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາວໜຸ່ມ ເພືີ່ອປັບປຸງມາດຖານການ
ດໍາລົງຊ ວິດໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ. ໃນນັັ້ນ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ກ ໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໄປພ້ອມໆກັນ. 

ລັດຖະບານໄດໃ້ຫ້ຄວາມສໍາຄນັ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ໃຫ້ມ ສິດທເິທົັ່າທຽບກັນ, ເຫັນໄດວ້່າອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງ
ລັດທຸກຂັັ້ນແມ່ນມ ແມ່ຍິງຈາກຫຼາຍຊົນເຜົັ່າ ໄດເ້ຂົັ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ເລ ີ່ມແຕ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ
ຮອດສ ນກາງ. ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ບົດບາດ ຂອງເພດຍິງທຽບເທົັ່າກບັເພດຊາຍ, ລັດຖະບານໄດສ້້າງຕັັ້ງ ອົງການຈັດຕັັ້ງທ ີ່ສໍາ
ຄັນໜຶີ່ງຂຶັ້ນ ສໍາລັບເພດຍິງໂດຍສະເພາະຊຶີ່ງມ ຊືີ່ເປັນທາງການວ່າ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ອົງການຈັດຕັັ້ງດັັ່ງກ່າວ ມ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຢ ່ທຸກອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງພາກລັດທຸກຂັັ້ນ ແລະມ ຢ ່ທຸກອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງພາກເອກະຊົນທຸກ
ລະດັບ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແມ່ນເພືີ່ອພັດທະນາໃຫ້ແມ່ຍິງລາວ ມ ຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ ໃນ
ການເຮັດວຽກແລະມ ສິດທິ ເທົັ່າທຽບກບັເພດຊາຍ. 

(1) ບົດບາດຍິງຊາຍຂອງໝ ່ບາ້ນໃນເຂດໂຄງການ: 

ເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການສຶກສາ ການປະເມ ນຜົນກະທົບ ສິີ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ກ ແມ່ນເປັນ
ຫົວຂ ໍ້ໜຶີ່ງ ທ ີ່ນອນຢ ໃ່ນການສຶກສາດັັ່ງກ່າວ. ຫວົຂ ໍ້ດັັ່ງກ່າວແມ່ນມ ຄວາມສາໍຄັນ ສໍາລບັຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງ
ໂຄງການ ໃນການວາງແຜນການພັດທະນາຊົນເຜົັ່າ. ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຕ ໍ່ການວາງແຜນພດັທະນາຊົນເຜົັ່າ, ຂ ໍ້ມ ນ

ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ທ ີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກັນປະຈບຸັນ ພາຍໃນໝ ່ບ້ານເປ ົ້າໝາຍ ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແມ່ນມ ຄວາມ
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດຮ້ ້. 
ໝ ່ບ້ານເປ ົ້າໝາຍ ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້ຈາກກັງຫັນລົມ ປະກອບດ້ວຍ 18 ໝ ່ບ້ານ ທ ີ່ຂືັ້ນກັບ 2 ເມືອງ, 
ຂອງ 2 ແຂວງດັັ່ງທ ີ່ກ່າວມາຂາ້ງເທ ງ ເຊິີ່ງບັນດາໝ ່ບ້ານດັັ່ງກາ່ວ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊົນເຜົັ່າ, ຊຶີ່ງມ ຮ ດຄອງປະເພນ  
ແລະ ຄວາມເຊືີ່ອຖື ຕະຫລອດເຖິງການດໍາລົງຊ ວິດ ທ ີ່ຄ້າຍຄືກນັ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນ. ດັັ່ງນັັ້ນ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງ

ທ້ອງຖິີ່ນແມ່ນຕິດພັນກັບ ຮ ດຄອງປະເພນ ທ ີ່ເຄ ຍປະຕິບັດກັນມາຕັັ້ງແຕ່ບ ຮານນະການ, ຕິດພັນກັບການດໍາລົງຊ ວິດ
ປະຈໍາວນັ. ການລົງເກັບຂ ມ ນ ແມ່ນໄດມ້ ການສອບຖາມ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ໄດຈ້າກການສັງເກດການທໍາມາ
ຫາກິນຂອງເຂາົເຈົັ້າເຫັນວ່າໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມ ການປ່ຽນແປງໄປຕາມການພັດທະນາ ດັັ່ງນັັ້ນ, ສ່ວນຫຼາຍບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ ແມ່ນມ ຄວາມເທົັ່າທຽມກັນ ໃນການເຮັດວຽກ ຫຼື ຕໍໍ່າແໜ່ງງານຕ່າງໆ. ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ມ ສິດໄດ້ເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນເທົັ່າທຽມກັນ ເຊ ີ່ງສະຫຼຼຸບໄດ້ດັັ່ງລຸ່ມນ ັ້:
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ຕາຕະລາງ 4-28: ການປະກອບສ່ວນຂອງເພດຍິງໃນວຽກງານ, ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທຽບໃສ່ເພດຊາຍ 

ກດິຈະກາໍ 
ບດົບາດຂອງເພດຍງິທຽບກບັເພດຊາຍ 

ເຫດຜນົ 
ຫາຼຍກວາ່ ເທົັ່າກນັ ໜອ້ຍກວາ່ 

ການປ ກຝັງຂອງຄອບຄົວ  ເທົັ່າກັນ  ທັງເພດຍິງ ແລະ ຊາຍແມ່ນ
ເຮັດນໍາກັນ 

ການລ້ຽງສັດຂອງຄອບຄວົ  ເທົັ່າກັນ  

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ
ລ້ຽງສັດ ຜ ້ຊາຍຈະຮັບຜດິຊອບໃນ
ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ສວ່ນຜ ້ຍິງ
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລ້ຽງສັດທ ີ່ລ້ຽງຢ ່
ຕາມບ້ານເຮືອນ.  

ການລ່າສັດ    ໜ້ອຍກວ່າ 
ເປັນວຽກຂອງເພດຊາຍໂດຍ
ສະເພາະ 

ການເກັບເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ  ເທົັ່າກັນ  

ການເກັບເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ ແມ່ນ
ເກັບເພືີ່ອລ້ຽງຄອບຄົວ, ສວ່ນ
ຫຼາຍແມ່ນການຫາໜໍໍ່ໄມ້, ຜັກ
ແລະໝາກໄມ້ປ່າ, ຢາປ ວພະຍາດ
ຕ່າງໆ. ວຽກງານການເກັບເຄືີ່ອງ
ປ່າຂອງດົງ ສ່ວນຫຼາຍທັງເພດຍິງ 
ແລະ ຊາຍແມ່ນເຮັດນໍາກັນ  

ການເຮັດວຽກເຮືອນ (ຊັກເຄືີ່ອງ
, ລ້າງຖ້ວຍ, ແຕ່ງກ ນ...) 

ຫຼາຍກວາ່   
ການເຮັດວຽກເຮືອນ ສ່ວນຫຼາຍ
ແມ່ນເພດຍິງຈະໄດ້ເຮັດຫຼາຍກວ່າ
ເພດຊາຍ 

ການຄ້າຂາຍ   ເທົັ່າກັນ  ທັງເພດຍິງ ແລະ ຊາຍແມ່ນ
ເຮັດນໍາກັນ 

ການຮັບຈ້າງ ຫຼື ກໍາມະກອນ   ໜ້ອຍກວ່າ 
ເປັນວຽກໜັກສ່ວນຫາຼຍແມ່ນມ 
ແຕ່ເພດຊາຍ 

ວຽກ ແລະ ກິດຈະກໍາສ່ວນລວມ
ຂອງບ້ານ 

  ໜ້ອຍກວ່າ 

ຢ ່ບັນດາບ້ານດັັ່ງກ່າວບ ໍ່ມ ແມ່ຍງິ 
ເຮັດວຽກເປັນຄະນະບ້ານ, ມ  
ອົງການຈັດຕັັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ຊຶີ່ງເປັນວຽກງານຂອງແມ່ຍິງໂດຍ
ສະເພາະ 

ໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ  ເທົັ່າກັນ  
ສັງເກດໄດ້ຈາກນັກຮຽນປະຖົມ
ໃນບັນດາບ້ານແມ່ນມ ອັດຕາເພດ
ຍິງ ແລະ ຊາຍເທົັ່າທຽມກັນ 

ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ພະຈິກ 2014 ແລະ ກັນຍາ 2020 
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ຮ ບທ  4-22: ການເຮັດວຽກຂອງແມຍ່ິງຢ ່ໝ ບ່້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

4.5.3.7 ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງ 
ສປປ ລາວ ແມ່ນ ປ ກຄອງດ້ວຍ ລະບອບ ປະຊາທິປະໄຕ ຕັັ້ງແຕ່ປະເທດຊາດໄດ້ປະກາດເອກະລາດ ໃນ ປີ 1975. 
ການປ ກຄອງ, ການເງ ນ ແລະ ການພັດທະນາແມ່ນໄດ້ກະຈາຍອໍານາດຈາກສ ນກາງ ຫາ ລະດັບແຂວງ ແລະ 

ທ້ອງຖິີ່ນ. ລາຍລະອຽດ ແມ່ນປະກອບມ ດັ່ັງລຸ່ມນ ັ້:  

ດາໍລດັ ວາ່ດວ້ຍການກະຈາຍອາໍນາດໃນການພດັທະນາ 

ຫ້ອງວ່າການສ ນກາງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ທ ີ່ໄດ້ອອກຄໍາສັງ ສະບັບເລກທ  09/CBP, (ມິຖຼຸຼຸນາ 2004) ວ່າ

ດ້ວຍ ການສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກຸ່ມພັດທະນາສ ນກາງຂອງບ້ານ. ດ້ວຍເຫດນັັ້ັ້ນ, ຄໍາສັັ່ງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ 

ຂອງລັດຖະມົນຕ  ແລະ ບັນດາກະຊວງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນໄດ້ມ ການຕ ພິມ ເພືີ່ອເປັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດ
ດັັ່ງກ່າວ.   

ເປ ົ້າໝາຍຂອງດໍາລັດ ແລະ ການປະຕິບັດ ດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ ການບ ລິການທາງດາ້ນການພັດທະນາ ມ ການ
ກະແຈກກະຈາຍ ໃນຊຼຸມຊົນຊົນເຜົັ່າທ ີ່ຢ ່ຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ເພືີ່ອເປັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍທາງດ້ານການ
ພັດທະນາຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຍຸດທະສາດທ ີ່ສໍາຄັນຂອງພັກ, ເຊ ີ່ງເປ ົ້າໝາຍຫຼັກນັັ້ນ ແມ່ນຫ ຼຸດຜ່ອນ

ຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ເພືີ່ອໃຫ້ບນັລຸຕາມເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາ, ໝ ່ບ້ານທ ີ່ໃກ້

ຄຽງກັນ ຕ້ອງມ ການລວມເຂົັ້າເປັນ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາເປັນໜືີ່ງກຸ່ມ ເຊ ີ່ງຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ 

ຄວບຄຸມ ໂດຍເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ຂອງເມືອງ.   

ອ ງຕາມດໍາລັດດັັ່ງກ່າວ, ການລວມກຸ່ມຂອງໝ ່ບ້ານຂະໜາດນ້ອຍ ເຂົັ້ັ້າມາເປັນໝ ່ບ້ານຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ການ

ສ້າງຕັັ້ງກຸມບ້ານພັດທະນາ ຕອ້ງໄດ້ມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ. ຄຽງຄ ່ກັນນັັ້ນ, ພາຍໃຕ້

ນະໂຍບາຍທາງດ້ານການກະຈາຍອໍານາດ, ບັນດາແຂວງຕາ່ງໆ ແມ່ນໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັັ້ງ ເປັນໜ່ວຍງານຍຸດທະສາດ, ເຊ ີ່ງ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-87 

ມ ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມ ແຜນການທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ ແລະ ປະຈໍາ 5 ປີຂອງຕົນ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຂອງຕົນ ກັບບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ທ ີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຂືັ້ນງົບປະມານ 
ແລະ ບັນດາບ້ານຕ່າງໆ ແມ່ນຮບັຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ລັດ ຈາກສ ນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ 

ແມ່ນຖືກແຕ່ງຕັັ້ີ່ງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຕາມຄໍາສັັ່ງດັັ່ງກ່າວ ໃນແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ; ໜ້າທ ີ່

ຫຼັກຂອງກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ແມ່ນເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ແຜນການພັດທະນາໂດຍລວມ ແມ່ນມ ການດໍາເນ ນການ ຢ່າງ 
ເໝາະສົມ ແລະ ມ ປະສິດທະພາບ, ມ ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖ ີ່ນ ແລະ ມ ການແກ້ໄຂບັນຫາ

ຄວາມທຸກຍາກ ຂອງທ້ອງຖ ີ່ນ.      

ການປ ກຄອງ ແລະ ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງ 

ການປ ກຄອງ ແລະ ອົງການທາງດ້ານສັງຄົມທ ີ່ສໍາຄັນຂອງລະດັບບ້ານ ແມ່ນໄດ້ມ ການອະທິບາຍດັັ່ງລຸ່ມນ ັ້:  

ການປ ກຄອງບາ້ນ  

ໂຄງຮ່າງການປ ກຄອງບາ້ນທັງໝົດ ແມ່ນຖືກສ້າງຂືັ້ນ ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ ຄະນະກໍາມະການພັກບ້ານ, ເຊ ີ່ງໄດ້

ໃຫ້ຄໍາຊ ັ້ນໍາໂດຍລວມ ແລະ ຕາມຫຼັກການ ຕ້ອງມ ການລາຍງານທ ີ່ເປັນທາງການ ຕ ໍ່ເຈົັ້າແຂວງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ
ໃນການປະຕິບັດ, ໂດຍທົັ່ວໄປ ທ ມງານສະເພາະຂອງເມືອງ ແມ່ນມ ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການກວດກາບັນຫາຕ່າງໆ

ຂອງທ້ອງຖ ີ່ນ ໃນເຂດສະເພາະຕ່າງໆຂອງບາ້ນ ທ ີ່ແຕ່ລະບ້ານ ໄດ້ລາຍງານເຖິງ. ສະມາຊິກສາມທ່ານ ທ ີ່ແຕ່ງຕັັ້ັ້ງ ເປັນ 
ຄະນະກໍາມະການພັກບ້ານ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃນການດໍາເນ ນວຽກງານດັັ່ງກ່າວ. ໜ້າທ ີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແມ່ນຈະຂືັ້ນກັບ ນາຍບ້ານ, ຮອງນາຍບ້ານ ແລະ ກໍາມະການບ້ານ.  

ອງົການຈັດຕັັ້ງທ ີ່ສາໍຄນັຂອງບາ້ນ 

ແຕ່ລະບ້ານ ແມ່ນຈະມ ອົງການຈັດຕັັ້ັ້ງຕ່າງໆທ ີ່ສ້າງຂືັ້ນ ສໍາລບັ ການສ້າງຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາ ຂອງ
ລັດຖະບານ ຫຼື ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການປ ກຄອງບ້ານ. ອົງການຈັດຕັັ້ງທ ີ່ສໍາຄັນ ແມ່ນປະກອບມ :   

▪ ແນວໂຮມບ້ານ ແມ່ນມ ບົດບາດ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການຕັດສິນ. ນອກນັັ້ນ ຍັງມ ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດ ຊອບ ໃນ
ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ປະເພດຕ່າງໆທັງໝົດ ພາຍໃນບາ້ນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ຕ ໍ່ແນວໂຮມພັດທະນາ
ບ້ານ.   

▪ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແມ່ນອົງການທາງດ້ານສັງຄົມຂອງແມຍ່ິງ ໃນທົັ່ວຂອບເຂດຂອງປະເທດລາວ.  
▪ ອົງການຈັດຕັັ້ງຊາວໜຸ່ມ ເປັນຜ ມ້ ບົດບາດ ໃນການພົວພັນ ວຽກງານ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງຊາວໜຸມ່ 

ລວມທັງ ການວ່າຈ້າງ ໄວໜຸ່ມເພດຊາຍ ສໍາລັບການບ ລິການທາງດ້ານການທະຫານ ແລະ ສະມາຊິກພັກ.  
▪ ກອງຫຼອນບ້ານ, ຕໍາຫຼວດກຸ່ມບ້ານ ມ ໜ້າທ ີ່ໃນການເບ ີ່ງແຍງ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນທ້ອງຖ ີ່ນຂອງຕົນ 
▪ ນອກຈາກນັັ້ນ, ພາຍໃຕ້ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ, ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງ ໃຫ້

ດໍາເນ ນຕາມໜ້າວຽກຕ່າງໆ ສາໍລັບຈຸດປະສົງ ທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ, ວັດທະນາທສັງຄົມ 

ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ  

4.5.4 ຂ ໍ້ມ ນດາ້ນສຂຸະພາບ 
1) ວິທ ການ  
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ໄດ້ເກັບຂ ໍ້ມ ນ ຂັັ້ນສອງກ່ຽວກບັສຸຂະພາບສາທາລະນະຊົນ ຈາກສະຖານທ ີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ ສາທາລະນະ
ສຸກທ ີ່ມ ຢ ່ໃນພືັ້ນທ ີ່. ຂ ໍ້ມ ນເຫຼົັ່ານ ັ້ແມ່ນລວມມ  

✓ ຊັບພະຍາກອນດ້ານສາທາລະນະສຸກ 
✓ ອັດຕາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ອັດຕາການຕາຍ  
✓ ເຫດການຂອງພະຍາດຕິດຕ ໍ່ 
✓ ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 
✓ ພືດຕິດກໍາການປີິ່ນປ ວສຸຂະພາບ 
✓ ການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ 
✓ ການເຂົັ້າເຖິງນໍ້າດືີ່ມ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼືອ 

ເຕັກນິກການສໍາພາດກຸ່ມຈຸດສຸມໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ກັບ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃນພືັ້ນທ ີ່ການສຶກສາ. ການສໍາຫຼວດ
ພາກສະໜາມ ແມ່ນດໍາເນ ນໃນລະຫວ່າງເດືອນ ກັນຍາ 2020 

4.5.4.1 ສະພາບທາງດ້າສາທາລະນະສຸກຂອງເມືອງ 

(1) ສາທາລະນະສຸກເມືອງດາກຈຶງ 

ອ ງຕາມບົດລາຍງານຂອງຫ້ອງການ ສາທາລະນະສຸກເມືອງ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ປັດຈຸບັນວຽກງານສາທາລະນະສຸກຂອງ
ເມືອງແມ່ນພວມໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ປັບປຸງຍົກລະດັບການບ ລິການ ໄປຄຽງຄ ່ກັບການຍົກລະດັບແພດ
ໝໍລະດັບຕ່າງຕ່າງເພ ີ່ມຂືັ້ນໃນແຕ່ລະປີ ເຮັດໃຫ້ພ ໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງໄດ້ຮັບການບ ລິການ ດ້ານສາທາລະນະ
ສຸກຂັັ້ນພືັ້ນຖານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມ ຄຸນນະພາບດ ຂືັ້ນ ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຄື: ປັດຈຸບັນໄດ້ຫັນໂຮງໝໍເມືອງ 
ມາເປັນໂຮງໝໍຊຼຸມຊົນເມືອງດາກຈຶງ 1 ແຫ່ງ ມ  28 ຕຽງນອນ, ພ້ອມທັງເປີດໃຫ້ບ ລິການຫ້ອງຜ່າຕັດນ້ອຍ ແລະ 
ກາງ, ມ ແພດ 27 ຄົນ, ມ ສຸກສາລາ 10 ແຫ່ງ, ມ ຮ້ານຂາຍຢາ 3 ແຫ່ງ ມ ຖົງຢາປະຈໍາບ້ານ 25 ບ້ານ, ຈໍານວນຂອງ 
ອສບ ທັງໝົດ 54 ບ້ານ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ຕາໜ່າງການບ ລິການສາທາລະນະສຸກຂັັ້ນພືັ້ນຖານສາມາດກວມເອົາ 54 ບ້ານ
ໃນທົັ່ວເມືອງ, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດໃນທົັ່ວເມືອງບັນລຸໄດ້ 88.7%, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຂອງຄວົ

ເຮືອນກວມເອົາ 68.3% ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນທັງໝົດ, ການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຢ ່ໂຮງຮຽນ ບນັລຸໄດ້ 63.4%. 

(2) ສາທາລະນະສຸກເມືອງຊານໄຊ 

ການບ ລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງເມືອງຊານໄຊ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ
ສາທາລະນະສຸກ ເຊິີ່ງສາມາດບ ລິການໄປເຖິງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກກວມເອົາປະມານ 95% ຂອງຈໍານວນບ້ານ, ທົັ່ວ

ເມືອງມ ໂຮງໝໍ 1 ແຫ່ງ, ມ  20 ຕຽງນອນ, ມ ສຸກສາລາປະຈໍາຢ ່ບັນດາກຸ່ມບ້ານທັງໝົດ 9 ແຫ່ງ, ມ  24 ຕຽງນອນ

, ມ ແພດໝໍ ປະຈໍາສຸກສາລາ 109 ຄົນ ມ ຮ້ານຂາຍຢາເອກະຊົນ 4 ແຫ່ງ, ດ້ານນໍ້າສະອາດ ແລະ ອານາໄມສະພາບ

ແວດລ້ອມສາມາດສະໜອງນໍ້າລ ນໃຫ້ປະຊາຊົນຊົມໃຊ້ 23 ແຫ່ງ, ບ ໍ່ນໍ້າບາດານ 155 ບ ໍ່, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າສະອາດ

ແມ່ນກວມເອົາ 75.8%, ການນໍາໃຊ້ວິດຖ່າຍແມ່ນກວມເອົາ 71%, ສ້າງບ້ານແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ 

15 ບ້ານ. 
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ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-89 

4.5.4.2 ສະພາບທາງດ້າສາທາລະນະສຸກໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ  

(1) ສະພາບທົັ່ວໄປ 

ສະພາບທາງດ້ານການບ ລິການສາທາລະນະສຸກຢ ່ບັນດາບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນກໍາລັງມ 
ທ່າຂະຫຍາຍຕົວ ແຕ່ກ ໍ່ຍັງມ ບາງໝ ່ບ້ານ ທ ີ່ບ ໍ່ທັນເຂົັ້າເຖ ງການບ ລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ດ ເທົັ່າທ ີ່ຄວນ 
ສາເຫດມາຈາກບັນດາໝ ່ບ້ານໃນເຂດດັັ່ງກ່າວສ່ວນຫາຼຍແມນ່ຕັັ້ງຢ ່ຫ່າງໄກກັນ ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາລາໍບາກໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນໃນຊ່ວງລະດ ຝ ນ ມ ບາງບາ້ນແມ່ນເຂົັ້າຫາບ ໍ່ໄດ້, ເມືີ່ອເວລາເຈັບເປັນ ຈຶີ່ງມ ການຮັກສາກັນປິິ່ນປ ວກັນ

ເອງ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຢາພືັ້ນເມືອງຈາກທໍາມະຊາດ ຈາກຜ ້ທ ີ່ຮ ້ ແລະ ເຄ ຍປິິ່ນປ ວ ຢ ່ພາຍໃນໝ ່ບ້ານດຽວກັນ ແລະ 
ບາງບາ້ນຍັງຮັກສາຕາມວິທ ທາງໄສຍະສາດທ ີ່ເຄ ຍນັບຖືກັນມາ. ໃນນ ັ້ເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 19 ບ້ານ ໃນເມືອງ
ດາກຈຶງ ແມ່ນມ  3 ບ້ານທ ີ່ມ ສຸກສາລາປະຈໍາບ້ານໄດ້ແກ່: ສຸກສາລາຊຽງຫຼວງ, ສຸກສາລາດາກດ  ແລະ ສຸກສາລາ
ດາກຣັນ, ສ່ວນຢ ່ໃນ 8 ບ້ານເຂດເມືອງຊານໄຊແມ່ນ ມ  ສຸກສາລາ 2 ແຫ່ງຄ:ື ສຸກສາລາ ດາກສະໝໍ ແລະ ສຸກສາລາ
ນໍ້າງອນເໜືອ. 

 (2) ສຸຂະສຶກສາ 

ຄວາມຮັບຮ ້ແລະເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຂອງປະຊາຊົນໃນໝ ່ບ້ານເຂດໂຄງການ ກ ໍ່ຄືໝ ່ບ້ານອືີ່ນໆໃນ
ເຂດຊົນນະບົດ, ໂດຍສະເພາະໝ ່ບ້ານທ ີ່ຢ ່ຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ. ປະຊາຊົນຍັງບ ໍ່ຕືີ່ນຕົວ ແລະ ບ ໍ່ຄ່ອຍເອົາໃຈໃສ່ ດ ແລ

ສຸກຂະພາບຂອງຕົວເອງ, ເມືີ່ອເວລາເຈັບເປັນ ກ ບ ໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈຫາສາເຫດ. ເຖິງແມ່ນວາ່ໃນແຕ່ລະປີທາງໜ່ວຍງານ

ສາທາລະນະສຸກຂອງເມືອງກ ໍ່ໄດ້ລົງມາເຜ ຍແຜ່, ແນະນໍາກ່ຽວກັບສຸກຂະສຶກສາຂັັ້ນບ້ານເຊັັ່ນວ່າ: ນອນຕ້ອງກາງມຸ້ງ, 

ຕົັ້ມນໍ້າກິນ ແລະ ກິນອາຫານທ ີ່ປຸງສຸກເປັນຕົັ້ນ ແລະ ທາງເມືອງກ ໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບປະຈໍາປີໃຫ້
ບັນດາບ້ານດັັ່ງກ່າວ. ນອກນ ັ້ຢ ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງແຕ່ລະບ້ານນອກຈາກຄ ຈະສອນໜັງສື ທ ີ່ເປັນຄວາມຮ ້ທົັ່ວໄປ
ແລ້ວ ຄ ຍັງສອນໃຫ້ເດັກນັກຮຽນຮ ້ກ່ຽວກບັສຸກຂະສຶກສາ, ໃຫ້ຮ ້ຈັກການອະນາໄມເບືັ້ອງຕົັ້ນ ຕາມຫຼັກສ ດຂອງ

ກະຊວງສຶກສາວາງອອກ. 

 (3) ການນໍາໃຊ້ນໍ້າສະອາດ 

ຢ ່ແຕ່ລະໝ ບ່້ານເຂດໂຄງການ ແມ່ນມ ນໍ້າລິນໃຊ້ແລ້ວ ຊຶີ່ງມ ຄວາມສະດວກ ໃນການນໍາໃຊ້ນໍ້າຂອງປະຊາຊົນ, ແຕ່ລະ
ຄົວເຮືອນໃຊ້ນໍ້າລິນເພືີ່ອອາບ, ໃຊຊ້ັກລ້າງ ແລະ ບ ລໂິພກປະຈໍາວັນ, ເຊິີ່ງຈາກການສອບຖາມພ ໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນເຂດ
ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນໃຫ້ຮ ້ວ່າການນໍາໃຊ້ນໍ້າແມ່ນບ ໍ່ພຽງພ ໂດຍສະເພາະໃນລະດ ແລ້ງ 

(4) ການນໍາໃຊວ້ິດຖ່າຍ 

ເປີເຊັນການນໍາໃຊ້ວິດຖ່າຍສາໍລັບຄົວເຮືອນ ແມ່ນຍັງຕໍໍ່າຫຼາຍໃນບາງບາ້ນເຂດໂຄງການ ຍ້ອນເຂົາເຈົັ້າຍັງບ ໍ່ທັນຊິນ
ເຄ ຍກັບການນໍາໃຊ້ສ້ວມຖ່າຍ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍັງນາໍໃຊ້ການຖ່າຍແບບດັັ້ງເດ ມ ທ ີ່ເຄ ຍປະຕິບັດກັນມາຄ:ື 
ພາກັນຖ່າຍຕາມສວນຫຼັງບ້ານ ຫຼື ປ່າບ ລິເວນອ້ອມຂ້າງຂອງບ້ານ ແລະ ຂ ເຂົັ້ານໍາພ ີ່ນ້ອງທ ີ່ຢ ່ບ ລິເວນບ້ານໃກ້ເຮືອນ
ຄຽງກັນ, ເຊິີ່ງໂຄງການສາທາລະນະສຸກ (ການສັກຢາກັນພະຍາດ ແລະ ສົັ່ງເສ ມການກິນຢ ່ສະອາດ) ໄດ້ລົງມາເຜ ຍແຜ່

ໃນແຕ່ລະບ້ານເກືອບທຸກປີ. 
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ຕາຕະລາງ 4-29: ຈໍານວນຄອບຄົວທ ີ່ບ ໍ່ມ ວິດຖ່າຍຂອງບັນດາບາ້ນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

ລ/ດ ແຂວງ ເມອືງ ບາ້ນ ຈາໍນວນຄອບຄວົ ຫຼງັຄາເຮອືນ 
ຈາໍນວນຄອບຄວົທ ີ່ບ ໍ່ມ ວດິຖາ່ຍ 

ຄຄ ເປເີຊນັ 
1 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຕຽມ 144 102 47 46.08 

2 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເຊັງ 87 60 7 8.04 

3 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກສຽງອາ 40 32 6 20.69 

4 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ຊຽງຫຼວງ 97 80 - - 

5 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເຕຣ ບ 149 105 34 32.69 

6 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຢາງ 58 48 21 36.20 

7 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກແຢຼນ 117 95 47 40.17 

8 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ຕຣອງເມອືງ 71 55 3 5.56 

9 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກດ  100 81 - - 

10 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເດັນ 96 78 40 41.66 

11 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຣັນ 80 63 16 20 

12 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກບອງ 254 227 - - 

13 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຈຶງ 204 184 - - 

14 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ຕົງສຽງ 45 41 9 20 

15 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກປ າ 36 32 - - 

16 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເລ ນ 38 31 7 18.42 

17 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ປຣາວ 80 70 - - 

18 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກກັງ 40 28 40 100 

19 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກໂຈມ 202 117 - - 

ລວມດາກຈງຶ 1,938 1,529 277 14.29 

1 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກສຽດ 23 12 9 69.23 

2 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກດ  134 88 4 4.82 

3 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກຍົກ 102 58 49 84.48 

4 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກສະໝ ໍ 104 83 - - 

5 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກນົງ 115 72 28 43.75 

6 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ນ້ໍາງອນເໜືອ 216 178 - - 

7 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກປະດຸ 80 66 5 7.69 

8 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກຊຶມ 127 76 - - 

ລວມຊານໄຊ 901 633 95 10.54 

ລວມທງັໝດົ 2,839 2,162 372 13.10 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ກັນຍາ 2020 ແລະ ພະຈິກ 2021. 
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ຮ ບທ  4-23:  ສະພາບການໍາໃຊ້ວິດຖ່າຍ 

 (5) ການກໍາຈັດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ 
ການກໍາຈັດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ກ ໍ່ເປັນບນັຫາໜຶີ່ງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບດ້ານສາທາຂອງບາ້ນ, ການກໍາຈັດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຂອງບັນດາບ້ານ

ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແມ່ນບ ໍ່ທັນມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ກໍາຈັດຢ່າງຖຶກວິທ , ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ການຈ ດ ແລະ ຖ ັ້ມ

ຊະຊາຍຕາມແຄມບ້ານເຮືອນ ຊຶີ່ງເປັນວິທ ທ ີ່ປະຕິບັດກັນມາຕັັ້ງແຕ່ບ ຮານ 

 (6) ພະຍາດທ ີ່ມັກເກ ດ 

ໃນແຕ່ລະປີ ບັນຫາພະຍາດຕ່າງໆ ທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນກັບປະຊາຊົນໃນເຂດນ ັ້ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນທ ີ່ຮ ້ສາເຫດ ຄື: 

• ພະຍາດໄຂ້ຫວັດ, ເປັນໄອ: ສາດເຫດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກ ດຂືັ້ນຕາມລະດ ການ. 

• ພະຍາດໄຂ້ຍຸງ : ເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍຈະມ ມຸ້ງກາງ ແຕ່ຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນບ ໍ່ເຂົັ້າໃຈຕ ໍ່ກັບບັນຫາ 
ແລະ ບ ໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປ້ອງກັນຢ່າງເປັນປະຈໍາ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ພະຍາດໄຂ້ຍຸງ ລະບາດເປັນປະຈໍາທຸກໆປີ 

• ຖອກທ້ອງ: ສາເຫດຂອງພະຍາດຖອກທ້ອງ ແມ່ນຍ້ອນການກ ນຢ ່ບ ໍ່ສະອາດ, ບ ໍ່ຖຶກຫຼັກອານາໄມ ສ່ວນ

ຫຼາຍແມ່ນມັກເກ ດກັບເດັກນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງລະດ ຝ ນ  

ນອກຈາກພະຍາດທ ີ່ເກ ດຂືັ້ນກັບປະຊາຊົນແລ້ວກ ໍ່ມ ພະຍາດເກ ດຂຶັ້ນກັບສັດລ້ຽງຂອງປະຊາຊນົ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ 
ພະຍາດປາກເປືິ່ອຍລົງເລັບ, ເຕົັ້າໂຮມເລືອດ, ພະຍາດຕາຍຮ່າ ແລະ ພະຍາດອືີ່ນໆ ເຊິີ່ງມ ສາເຫດມາຈາກສັດລ້ຽງບ ໍ່ໄດ້

ຮັບການສັກຢາ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍກ ໍ່ແມ່ນເກິດຂຶັ້ນຕາມລະດ ການ. 

 (7) ການປີິ່ນປ ວ 
ທົັ່ວໄປການຮັກສາປີິ່ນປ ວອາການເຈັບເປັນຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດໂຄງການ ແມ່ນຈະອາໄສການຊືັ້ຢາກິນເອງກ່ອນ 
ຖ້າອາການບ ໍ່ດ ຂຶັ້ນແມ່ນຈະໄປຫາສຸກສາລາຂັັ້ນບ້ານ ຫຼື ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງຕາມລໍາດັບຂອງການ
ເຈັບເປັນ. ສໍາລັບສຸກສາລາຂັັ້ນບ້ານໃນເຂດໂຄງການເມືອງດາກຈືງ ແມ່ນມ  ສຸກສາລາບ້ານຊຽງຫຼວງ, ສຸກສາລາບ້ານ

ດາກດ   ແລະ ສຸກສາລາດາກຣັນ. ສໍາລັບເມືອງຊານໄຊແມ່ນມ  ສຸກສາລາບ້ານ ດາກສະໝໍ ແລະ ສຸກສາລາບ້ານນ້ໍາ
ງອນເໜືອ. ນອກນ ັ້ຍັງໃຊ້ຢາພືັ້ນເມືອງ ທ ີ່ຫາໄດ້ຕາມທໍາມະຊາດທ້ອງຖິີ່ນ, ຈາກຜ ້ທ ີ່ຮ ້ ແລະ ເຄ ຍປິິ່ນປ ວ ຢ ່ພາຍໃນ

ໝ ່ບ້ານດຽວກັນ ແລະ ບາງບ້ານຍັງຮັກສາຕາມວິທ ທາງໄສຍະສາດທ ີ່ເຄ ຍນັບຖືກັນມາ. 

4.5.5 ຂ ໍ້ມ ນທາງເສດຖະກດິ 
ອິງຕາມບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ 2015 – 2019 ຂອງເມືອງ
ດາກຈຶງ ເຫັນໄດ້ວ່າສະພາບເສດຖະກິດຂອງເມືອງ ແມ່ນມ ອັດຕາການເພ ີ່ມຂຶັ້ນສະເລ່ຍ 9.2%ຕ ໍ່ປີ, ສາມາດສ້າງ
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ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ບັນລຸໄດ້ 398.177 ລ້ານກ ບ, ໃນນ ັ້ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພ ີ່ມຂືັ້ນ 

8.5% ກວມເອົາ 58.7% ຂອງ GDP, ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເພ ີ່ມຂືັ້ນ 8.7% ກວມເອົາ 24.5% 

ຂອງ GDP ແລະ ຂະແໜງບ ລິການ ເພ ີ່ມຂືັ້ນ 8.4% ກວມເອົາ 16.6% ຂອງ GDP, ລາຍໄດ້ຕ ໍ່ຫົວຄົນ ບັນລຸໄດ ້

1,800 ໂດລາສະຫະລັດ (USD). 

ເມືອງຊານໄຊ: ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາພືັ້ນຖານເສດຖະກິດຂອງເມືອງຍັງຮັກສາໄດ້ ຈັງຫວະການເຕ ບໂຕຢ ່ໃນລະດັບ
ດ  ແລະ ເພ ີ່ມຂືັ້ນຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ເພ ີ່ມຂືັ້ນສະເລ່ຍ 5.47% ຕ ໍ່ປີ ມາຮອດປີ 

2014 ລວມມ ນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ສາມາດບນັລຸໄດ້ສະເລ່ຍ 119.46 ຕືັ້ກ ບ, ລວມຍອດລາຍຮບັ

ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລ່ຍຕ ໍ່ຫົວຄົນໄດ້ 573 ໂດລາສະຫະລັດ (USD) ຕ ໍ່ຄົນຕ ໍ່ປີ ຫຼື ເທົັ່າກັບ 4,871,000 ກ ບ 

ຕ ໍ່ຄົນຕ ໍ່ປີ. ໃນນັັ້ນ: ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພ ີ່ມຂືັ້ນ 28.86 % ກວມເອົາປະມານ 72.16 % ຂອງ GDP, 

ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາເພ ີ່ມຂືັ້ນ 25.50 % ກວມເອົາປະມານ  8.51% ຂອງ GDP ແລະ ຂະແໜງການບ ລິການ 

ເພ ີ່ມຂືັ້ນ 27.34 % ກວມເອົາປະມານ 19.33% ຂອງ GDP. 

4.5.5.1 ການຈ້າງງານໃນທ້ອງຖ ີ່ນ 
ໃນແຕ່ລະໝ ່ບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການປະຊາຊົນນັັ້ນບ ໍ່ໄດ້ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກໃນການຈ້າງງານຢ ໃ່ນເມືອງດາກຈຶງ, 

ເນືີ່ອງຈາກເມືອງດາກຈຶງ ການຈ້າງງານກ ຍັງບ ໍ່ທັນມ ຫຼາຍ, ບ ໍ່ມ ໂຮງງານ ຫຼື ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທ ີ່ໃຫຍ່ເທືີ່ອ. ເຊິີ່ງຖ້າຫາກ

ໂຄງການນ ັ້ໄດ້ດໍາເນ ນກ ໍ່ຈະເປັນໂອກາດໃຫ້ແກ່ການຈ້າງງານສາໍລັບແຮງງານທ້ອງຖິີ່ນ. 

ຕາຕະລາງ 4-30: ຈໍານວນແຮງງານໃນແຕ່ລະໝ ່ບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

ລ/ດ ແຂວງ ເມອືງ ບາ້ນ 
ຈາໍນວນປະຊາກອນ ແຮງງານຕົັ້ນຕ  ແຮງງານສາໍຮອງ 

ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ 
1 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຕຽມ 658 347 300 170 - - 

2 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເຊັງ 419 204 300 50 - - 

3 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກສຽງອາ 210 105 144 - - - 

4 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ຊຽງຫຼວງ 571 272 300 50 - - 

5 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເຕຣ ບ 769 360 424 - - - 

6 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຢາງ 397 188 - - - - 

7 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກແຢຼນ (ດາກເດ ນ) 729 363 51 23 64 30 

8 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ຕຣອງເມອືງ 366 182 - - - - 

9 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກດ  528 272 300 - - - 

10 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເດັນ 555 259 - - - - 

11 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຣັນ 445 219 - - - - 

12 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກບອງ 1,228 571 - - - - 
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13 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຈຶງ 974 475 - - - - 

14 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ຕົງສຽງ 268 137 - - - - 

15 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກປ າ 205 99 - - - - 

16 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເລ ນ 257 115 - - - - 

17 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ປຣາວ 514 233 - - - - 

18 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກກັງ 198 95 135       

19 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກໂຈມ 1,031 538 - - - - 

ລວມດາກຈງຶ 10,322 5,034 1954 293 64 30 

1 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກສຽດ 117 64 46 23 20 13 

2 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກດ  731 358 374 19 93 51 

3 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກຍົກ 550 264 267 142 278 120 

4 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກສະໝ ໍ 730 355 352 141 127 59 

5 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກນົງ 598 310 - - - - 

6 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ນ້ໍາງອນເໜືອ 1,031 507 248 124 188 97 

7 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກປະດຸ 363 176 175 89 65 19 

8 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກຊຶມ 445 216 - - - - 

ລວມຊານໄຊ 4,565 2,250 1,462 538 771 359 

ລວມທງັໝດົ 14,887 7,284 3,416 831 835 389 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ກັນຍາ 2020 ແລະ ພະຈິກ 2021. 

4.5.5.2 ຜົນຜະລິດທ້ອງຖ ີ່ນ 
ຜົນຜະລິດຕົັ້ນຕ ຂອງທ້ອງຖ ີ່ນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກໍາ ໂດດເດັັ່ນ
ກວ່າໝ ່ແມ່ນໝາກກາເຟ ເຊິີ່ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ບາງຄອບຄວົໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ, ເນືີ່ອງຈາກເຂດ
ດັັ່ງກ່າວນ ັ້ເປັນເຂດອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ດິນກ ມ ຄວາມເໝາະສົມສໍາລັບປ ກໝາກກາເຟ, ນອກນ ັ້ຜົນຜະລິດໃນ
ທ້ອງຖ ີ່ນນ ັ້ກ ຍັງມ  ເຂົັ້າ, ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ (ດອກລາຍ, ໂບງດໍາ, ແຂມ...) ແລະ ສັດລ້ຽງເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຄວາຍ, ງົວ, 
ໝ , ແບ້, ສັດປີກ ແລະ ອືີ່ນໆ.  

ນອກຈາກການຜະລິດດ້ານກະສິກໍາແລ້ວ, ພ ໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນມ ມ ນເຊືັ້ອ ໃນການຜະລິດ
ເຄືີ່ອງຫັດຖະກໍາຕ່າງໆ ທ ີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊົນເຜົັ່າ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຕ ເຫຼັກ, ຈັກສານ ແລະ ອືີ່ນໆ ທ ີ່ເດັັ່ນກວ່າໝ ່ແມ່ນ 
ບ້ານດາກເຕຣ ບ, ເມືອງດາກຈຶງ, ບ້ານດາກດ ຣ, ບ້ານດາກຍົກ ເມືອງຊານໄຊ ປະຊາຊົນໃນບ້ານດັັ່ງກ່າວແມ່ນມ 
ມ ນເຊືັ້ອໃນການຕ ເຫຼັກ ເຊິີ່ງສາມາດສ້າງເປັນລາຍຮບັໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໄດ້. ທ່າແຮງຂອງຄົນທອ້ງຖິີ່ນຄືແນວນ ັ້ ແມ່ນ

ສາມາດພາກັນເຮັດ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າໄດ້ ຖ້າຫາກປັບປຸງເສັັ້ນທາງໃນການເຂົັ້າເຖິງ, ເມືີ່ອມ ເງືີ່ອນໄຂໃນການຊືັ້
ຂາຍ ຫຼື ເມືີ່ອມ ຄົນນອກເຂົັ້າໄປຢາມຊົມຫຼາຍ. 
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ຮ ບທ  4-24: ຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖ ີ່ນ 

4.5.5.3 ລາຍໄດ້ຂອງຄົວເຮືອນ 
ອິງຕາມການເກັບຂ ໍ້ມ ນສໍາພາດເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະຊາຊົນ 27 ບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ສາມາດສະຫຼຼຸບໄດ້
ວ່າລາຍຮບັຂອງບາງຄວົເຮືອນໃນເຂດດັັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງຕໍໍ່າກວາ່ມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ ເຊິີ່ງ
ສາມາດສັງລວມໄດ້ດັັ່ງນ ັ້:  
ຕາຕະລາງ 4-31: ລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

ລາຍຮບັສະເລຍ່ຂອງປະຊາຊນົ(ກ ບ/ຄນົ/ປ)ີ ຈາໍນວນສາໍພາດ ເປເີຊນັ ໝາຍເຫດ 

ຕໍໍ່າກວ່າ 1,000,000 9 11.69 %   

1,000,000 ຫາ 5,000,000 39 50.65 %   

5,000,001 ຫາ 10,000,000 11 14.29 %   

10,000,001 ຫາ 20,000,000 9 11.69 %   

20,000,001 ຂືັ້ນໄປ 9 11.69 %   

ລວມກຸມ່ຕວົຢາ່ງ 77 100 %   
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຈາກການວິເຄາະຜົນສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ກັນຍາ 2020 

 

ການປະກອບອາຊ ບຂອງປະຊາຊົນຕົັ້ນຕ ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ (ເຮັດໄຮ່, ເຮັດນາ, ປ ກກາເຟ, ເຮັດສວນ ແລະ 

ລ້ຽງສັດ) ຮອງລົງມາແມ່ນ ການຮັບຈ້າງທົັ່ວໄປ,  ເປັນພະນັກງານລັດ, ຄ້າຂາຍ/ທຸລະກິດ ແລະ ອືີ່ນໆ ເພາະສະນັັ້ນ

ແຫຼ່ງລາຍຮບັຕົັ້ນຕ ຂອງປະຊາຊນົໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຈືີ່ງມາຈາກການຂາຍຜົນຜະລິດຜະລິດ ທາງກະສິກໍາເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນ ກາເຟ, ພຶດຜັກຕ່າງໆ, ສັດລ້ຽງ), ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ, ເງ ນເດືອນພະນັກງານ, ຈາການ

ຮັບຈ້າງແຮງງານທົັ່ວໄປ, ການຂາຍເຄືີ່ອງຫັດຖະກໍາ ແລະ ອືີ່ນໆອ ກ. 

4.5.5.4 ສດິການເປັນເຈົັ້າຂອງທ ີ່ດິນ 
ສິດໃນການຄອບຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງບັນດາບ້ານທ ີ່ຢ ່ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ອິງຕາມການສໍາຫຼວດເກັບຂ ໍ້
ມ ນໂດຍການສອບຖາມນໍາບ້ານໃນ ເດືອນກັນຍາ 2020 ແລະ ພະຈິກ 2021 ອ ງຕາມຂ ໍ້ມ ນບົດລາຍງານແຜນຈັດ
ສັນນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈາກຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງເມືອງ ເຫັນວ່າ ທັງ 
27 ບາ້ນ ໄດ້ມ ການຈັດສັນການແບ່ງດິນ ແລະ ປ່າແລ້ວ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມໃນບົດລາຍງານດັັ່ງກ່າວ ບ ໍ່ໄດ້ມ ການ
ລະບຸການແບ່ງດິນນໍາໃຊ້ແບບລະອຽດ ໃຫ້ແຕ່ລະຄົວເຮືອນເທືີ່ອ, ບົດລາຍງານໄດ້ລະບຸເຖິງຂອບເຂດດິນ ແລະ ປ່າໄມ ້

ໂດຍລວມຂອງບ້ານເທົັ່ານັັ້ນ, ຊຶີ່ງໃນນັັ້ນໄດມ້ ການໄຈ້ແຍກດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງແຕ່ລະປະເພດທ ີ່ນອນຢ ່ໃນຂອບ
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ເຂດຂອງບ້ານ. ສິດໃນການຄອບຄອງທ ີ່ດິນແມ່ນມ ພຽງໃບນາໍໃຊ້ ຫຼື ໃບເສຍພາສ ທ ີ່ດິນເທົັ່ານັັ້ນ. ເຊ ີ່ງປັດຈຸບັນໃນ
ບັນດາບ້ານໂດຍສະເພາະແມ່ນບ້ານເຂດອ້ອມຂ້າງເທດສະບານແມ່ນພວມມ ໂຄງການອອກໃບຕາດິນຂອງທາງແຂວງ
, ທາງເມືອງລົງໄປສໍາຫຼວດ - ຈັດສັນອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໃນບາງບ້ານ ຫຼື ບາງ ຄົວເຮືອນ. 

4.5.5.5 ທຸລະກິດທ້ອງຖິີ່ນ 
ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນບ ໍ່ມ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄາ້ 
ມ ພຽງຮ້ານຂາຍເຄືີ່ອງຍ່ອຍ ຢ ບ່າງບາ້ນຕາມແຄມທາງລົດທ ີ່ຂາຍເຄືີ່ອງໃຊ້ ແລະ ເຄືີ່ອງອຸປະໂພກ, ບ ລິໂພກປະຈໍາວັນ 

ບາງຢ່າງ. ຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງພືັ້ນທ ໂຄງການແມ່ນບ ໍ່ປະກົດວ່າມ ໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາໃດໃນພືັ້ນທ ີ່ ເຊິີ່ງ
ບັນດາໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາແມ່ນມ ຢ ່ພຽງເຂດອ້ອມຂ້າງເທດສະບານຂອງເມືອງ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍກ ໍ່ເປັນໂຮງງານອຸດ
ສະຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ໂຮງງານເຟີນິເຈ ນ້ອຍ, ໂຮງສ ເຂົັ້າ, ຮ້ານສ້ອມແປງລົດ, ໂຮງງານນ້ໍາດືີ່ມ, ນໍ້າ

ກ້ອນ ເປັນຕົັ້ນ. 

  
ຮ ບທ  4-25: ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍຕາມແຄມທາງໝ ່ບ້ານເຂດໂຄງການ 

4.5.5.6 ກິດຈະກໍາການຜະລິດ 
ການດໍາລົງຊ ວິດຂອງຊາວໝ ່ບາ້ນແມ່ນຍັງຍືດຖື ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ປ ກເຂົັ້າໝ ນວຽນເປັນຫຼັກ, ເນືີ່ອງຈາກບັນດາ
ໝ ່ບ້ານດັັ່ງກ່າວແມ່ນມ ເນືັ້ອທ ີ່ນາບ ໍ່ຫຼາຍ, ດັັ່ງນັັ້ນ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ໝ ນວຽນ ຈຶີ່ງມ ຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບໝ ່ບ້ານ
ດັັ່ງກ່າວ ແລະ ກາຍເປັນປະເພນ ໜຶີ່ງທ ີ່ສືບທອດກັນມາ ຕັັ້ງແຕ່ດົນນານ ການເຮັດກະສິກໍາ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບ
ໝ ນວຽນ ແມ່ນມ ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກ່ວາການເຮດັນາ ແລະ ລໍາບາກກ່ວາການເຮັດນາ 

ນອກຈາກການເຮັດໄຮ-່ເຮັດນາແລ້ວ ຊາວບ້ານຍັງພາກັນປະກອບອາຊ ບ ໃນການປ ກພືດອືີ່ນໆອ ກ ທ ີ່ໂດດເດັັ່ນກ່າວ
ໝ ່ແມ່ນການປ ກກາເຟ, ເນືີ່ອງຈາກເຂດດັັ່ງກ່າວນ ັ້ເປັນເຂດອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ດິນກ ມ ຄວາມເໝາະສົມສໍາລັບ

ປ ກໝາກກາເຟ, ເຊິີ່ງເປັນລາຍຮັບຫຼັກຂອງຄວົເຮືອນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ, ນອກຈາກນ ັ້ແລ້ວບາງຄອບຄົວໃນພືັ້ນ

ທ ີ່ໂຄງການກ ໍ່ໄດ້ມ ການປ ກພືດຜັກສວນຄົວຕາມຫຼັງບ້ານເຮືອນຂອງຕົນເພືີ່ອຕອບສະໜອງແຫຼ່ງອາຫານໃນແຕ່ລະ
ວັນ. 
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ຮ ບທ  4-26: ສະພາບການກະສິກໍາໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

 ການປ ກຝັງ 
ການປ ກເຂົັ້າ: ດັັ່ງທ ີ່ໄດ້ສະເໜ ຂາ້ງເທ ງການຜະລິດເຂົັ້າໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນການເຮັດໄຮ່-ເຮັດ
ນາ ເຊິີ່ງການຖາງປາ່ເຮັດໄຮ່ ແມ່ນມ ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກ່ວາການເຮັດນາ ແລະ ລໍາບາກກ່ວາການເຮັດນາ, 

ໃນຂະນະທ ີ່ການເຮັດນາ ຈະໄດ້ຜົນລະປ ກຫຼາຍກວ່າການເຮດັໄຮ່, ຕາມການສອບຖາມປະຊາຊົນໝ ່ບ້ານໃນເຂດ

ໂຄງການ ກ ໍ່ຄືຂ ໍ້ມ ນຈາກບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງເມືອງ ເຫັນວາ່ສະມັດຕະພາບການເກັບ
ກ່ຽວເຂົັ້ານາໃນ 5 ປີ (2015-2019) ຜ່ານມາແມ່ນຈະໄດ້ປະມານ 3.5 ໂຕນ/ຮຕ, ສ່ວນເຂົັ້າໄຮ່ຈະໄດ້ປະມານ 2 

ໂຕນ/ຮຕ, ເຊ ີ່ງຜົນການປ ກເຂົັ້າໃນແຕ່ລະປີ ຂອງປະຊາຊົນໝ ່ບ້ານໃນເຂດໂຄງການ ໂດຍລວມແລ້ວໃນທຸກບ້ານ

ແມ່ນຍັງມ ຕົວເລກຄອບຄວົທ ີ່ເຂົັ້າບ ໍ່ກຸ້ມກ ນ. 

ການປ ກກາເຟ: ດັັ່ງທ ີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງເນືີ່ອງຈາກເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການເປັນເຂດອາກາດໜາວ ແລະ ດິນ ກ ໍ່ມ 
ຄວາມເໝາະສົມສໍາລັບປ ກໝາກກາເຟ, ສະນັັ້ນປະຊາຊົນໃນບັນດາໝ ່ບ້ານໃນເຂດໂຄງການເກືອບທຸກຄົວເຮືອນ 

ແມ່ນມ ສວນກາເຟ, ເຊິີ່ງເນືັ້ອທ ີ່ການປ ກກາເຟຂອງແຕ່ລະຄົວເຮືອນແມ່ນມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ຂ ໍ້ມ ນຈາກການ

ສໍາພາດປະຊາຊົນໃນເຂດດັັ່ງກ່າວໃຫ້ຮ ້ວາ່ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວຄົວເຮືອນໜືີ່ງແມ່ນມ ເນືັ້ອທ ີ່ປ ກກາເຟ ປະມານ 0.1 – 2 
ຮຕ/ຄອບຄົວ, ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 3.8ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ລາຄາເກັບຊືັ້ໝາກກາເຟກາຕິມ , ກາເຟກາງໃນທ້ອງຖ ີ່ນແມ່ນ 

ສະເລ່ຍຢ ່ປະມານ 13,000 – 18,000 ກ ບ/ກິໂລ, ເຊິີ່ງເປັນລາຍຮັບຫຼັກຂອງຄົວເຮືອນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ. 

ການປ ກພືດຜັກສວນຄົວ: ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນປ ກຕາມສວນຢ ່ບ້ານເຮືອນຂອງຄົວເຮືອນຕນົ ແລະ ເປັນການປ ກ
ເພືີ່ອຕອບສະໜອງແຫຼ່ງອາຫານໃນແຕ່ລະວັນ. 

 ການລ້ຽງສັດ 

ຢ ່ບັນດາໝ ່ບ້ານໃນເຂດໂຄງການ ກ ໍ່ມ ການລ້ຽງສັດເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ມ ທັງສັດນ້ອຍ ແລະ ສັດໃຫຍ່ເຊັັ່ນ: ງົວ, 

ຄວາຍ, ໝ  ແລະ ສັດປີກຕ່າງໆ. ສັດໃຫຍ່ແມ່ນລ້ຽງປ່ອຍ ໃຫຫ້າກິນຕາມນອກບ້ານ ຕາມພ ທ ີ່ມ ຫຍ້າ, ສ່ວນໝ  ແລະ

ສັດປີກ ແມ່ນນິຍົມກັນລ້ຽງຕາມບ້ານເຮືອນ. ການລ້ຽງສັດສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນລ້ຽງໄວ້ບ ລິໂພກສໍາລັບຄອບຄົວ, ລ້ຽງ

ໄວ້ເພືີ່ອເຮັດພິທ ກໍາ ແລະ ບຸນປະຈໍາປີຕາມລະດ ການ, ລ້ຽງໄວ້ຕ້ອນຮັບພ ີ່ນ້ອງມາຢາມ, ແຂກບ້ານແຂກເມືອງ. ບາງ

ຄອບຄົວລ້ຽງຫຼາຍ ກ ໍ່ໄດ້ຂາຍເປັນລາຍຮັບຄົວເຮືອນ, ສາມາດສັງລວມໄດ້ບັນດາບ້ານທ ີ່ຢ ໃ່ນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ

ແມ່ນມ ຈໍານວນສັດລ້ຽງທັງໝົດ ປະມານ 7,710 ໂຕ, ໃນນ ັ້ ມ ຄວາຍ 1,671 ໂຕ, ງົວ 1,494 ໂຕ, ໝ  991 ໂຕ

, ແບ້ 162 ໂຕ ແລະ ສັດປີກ (ເປັດ+ໄກ່) 3,392 ໂຕ. ລາຍລະອຽດສະແດງຢ ່ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນ ັ້. 
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ຕາຕະລາງ 4-32: ຈໍານວນສັດລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

ລ/ດ ເມອືງ ບາ້ນ ຄອບຄວົ ຫຼັງຄາເຮອືນ 
ຈໍານວນສດັລຽ້ງຂອງປະຊາຊນົ (ໂຕ) 

ຄວາຍ ງວົ ໝ  ແບ ້
ສັດປີກ 

(ເປັດ+ໄກ)່ 

1 ດາກຈຶງ ດາກຕຽມ 144 102 100 50 10 0 30 

2 ດາກຈຶງ ດາກເຊັງ 87 60 150 180 30 13 100 

3 ດາກຈຶງ ດາກສຽງອາ 40 32 40 40 10 25 200 

4 ດາກຈຶງ ຊຽງຫຼວງ 97 80 80 250 10 5 200 

5 ດາກຈຶງ ດາກເຕຣ ບ 149 105 150 240 20 40 N/A 

6 ດາກຈຶງ ດາກຢາງ 58 48 19 26 N/A 16 100 

7 ດາກຈຶງ ດາກແຢຼນ (ດາກເດ ນ) 117 95 40 40 70 20 100 

8 ດາກຈຶງ ຕຣອງເມອືງ 71 55 53 190 50 28 50 

9 ດາກຈຶງ ດາກດ  100 81 200 150 10 8 200 

10 ດາກຈຶງ ດາກເດັນ 96 78 N/A N/A N/A N/A N/A 

11 ດາກຈຶງ ດາກຣັນ 80 63 40 50 5 0 30 

12 ດາກຈຶງ ດາກບອງ 254 227 N/A N/A N/A N/A N/A 

13 ດາກຈຶງ ດາກຈຶງ 204 184 N/A N/A N/A N/A N/A 

14 ດາກຈຶງ ຕົງສຽງ 45 41 N/A N/A N/A N/A N/A 

15 ດາກຈຶງ ດາກປ າ 36 32 N/A N/A N/A N/A N/A 

16 ດາກຈຶງ ດາກເລ ນ 38 31 N/A N/A N/A N/A N/A 

17 ດາກຈຶງ ປຣາວ 80 70 N/A N/A N/A N/A N/A 

18 ດາກຈຶງ ດາກກັງ 40 28 20 7 10 0 300 

19 ດາກຈຶງ ດາກໂຈມ 202 117 N/A N/A N/A N/A N/A 

ລວມ 1,938 1,529 892 1,223 225 155 1,310 

1 ຊານໄຊ ດາກສຽດ 23 12 27 N/A 3 N/A 15 

2 ຊານໄຊ ດາກດ  134 88 100 6  N/A N/A  N/A 

3 ຊານໄຊ ດາກຍົກ 102 58 60 30 30 N/A 100 

4 ຊານໄຊ ດາກສະໝໍ 104 83 136 5 306 N/A 506 

5 ຊານໄຊ ດາກນົງ 115 72 115 82 208 7 451 

6 ຊານໄຊ ນ້ໍາງອນເໜືອ 216 178 213 62 174 N/A 494 

7 ຊານໄຊ ດາກປະດຸ 80 66 128 86 45 N/A 516 

8 ຊານໄຊ ດາກຊຶມ 127 76 N/A N/A N/A N/A N/A 

ລວມ 901 633 779 271 766 7 2,082 

ລວມທັງໝດົ 2,839 2,162 1,671 1,494 991 162 3,392 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຈາກການວິເຄາະຜົນສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ກັນຍາ 2020 ແລະ ພະຈິກ 2021. 
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4.5.6 ສິີ່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໂຄງລາ່ງພືັ້ນຖານ 

4.5.6.1 ຖະໜົນຫົນທາງ 
ເສັັ້ນທາງຈາກເທດສະບານແຂວງ ໄປຫາ ເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແມ່ນໄປໄດ້ຫຼາຍເສັັ້ນທາງຄື:  

ເສັັ້ນທາງຫຼວງເລກທ  16B ຈາກເທດສະບານແຂວງເຊກອງໄປຫາເມືອງດາກຈຶງ ໄລຍະທາງທັງໝົດ ແມ່ນ 105 

ກມ ເຊິີ່ງຜ່ານເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ເປັນເສັັ້ນທາງປ ຢາງ ເຊິີ່ງບນັດາໝ ່ບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕັັ້ງ
ຢ ່ລຽບຕາມເສັັ້ນທາງດັັ່ງກ່າວ. ເສັັ້ນທາງທ ີ່ສອງແມ່ນເສັັ້ນທາງແຕ່ເທດສະບານເມືອງຊານໄຊ ຫາ ເມືອງດາກຈຶງ ເຊິີ່ງ
ຜ່ານເຂດໂຄງການຢ ່ບ້ານດາກຢອຍ ເມືອງດາກຈຶງ ໄລຍະທາງ ປະມານ 100 ກມ ເປັນເສັັ້ນທາງດິນແດງທ ີ່ຜ່ານເຂດ
ພ ສ ງຂອງເມືອງຊານໄຊ ສາມາດທຽວໄດ້ທັງສອງລະດ  ແຕ່ຍຸ້ງຍາກບາງບ່ອນໃນລະດ ຝ ນ. 

ສໍາລັບເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖິງບັນດາບ້ານທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ຢ ່ລຽບຕາມເສັັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 16B ແມ່ນຈະເປັນເສັັ້ນທາງດິນແດງ

ທັງໝົດ, ເຊິີ່ງມ ຄວາມກວ້າງປະມານ 6 – 8 ມ, ເປັນເສັັ້ນທາງທ ີ່ທຽວໄດ້ 2 ລະດ  ແຕ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃນ

ລະດ ຝ ນຍ້ອນເສັັ້ນທາງມ ການເປ່ເພ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມໃນການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸອຸປະກອນ ໃນການຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມເຂົັ້າສ ່ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ເຊິີ່ງຕ້ອງໃຊ້
ລົດບັນທຸກຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມ ນໍ້າໜັກຫຼາຍ ຈະບ ໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເສັັ້ນທາງດັັ່ງກ່າວນ ັ້ໄດ້ ຫາກມ ການຂົນສົັ່ງວັດສະ
ດຸເຂົັ້າພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຈຶີ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມ ການປັບປຸງເສັັ້ນທາງທ ີ່ມ ຢ ່ໃນປັດຈຸບັນນ ັ້. 

  
ເສັັ້ນທາງ 16 B ຈາກເຊກອງ - ເມືອງດາກຈຶງ ເສັັ້ນທາງເຊືີ່ມຕ ໍ່ເມືອງຊານໄຊ - ເຂດກຸ່ມບ້ານຊຽງຫຼວງ 
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4.5.6.2 ການເດ ນເຮືອ ແລະ ທ່າເຮືອ 
ລັກສະນະພ ມສັນຖານຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມແມ່ນຕັັ້ງຢ ່ ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ 

ເມືອງ ຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື. ທັງສອງເມືອງມ ລັກສະນະພ ມສັນຖານ ແລະ ສະພາບອາກາດຄ້າຍຄືກັນ ເນືີ່ອງຈາກ

ສອງເມືອງມ ຂອບເຂດຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ. ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ມ ລັກສະນະເປັນເນ ນພ ຕໍໍ່າ ແລະ ເນ ນພ 
ສ ງ, ບ ໍ່ມ ແມ່ນໍ້າໃຫຍ່ທ ີ່ເໝາະສົມແກ່ການເດ ນເຮືອ ແລະ ທ່າເຮືອ. 

4.5.6.3 ສະໜາມບິນ 
ໃນປັດຈຸບັນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ ນັບທງັແຂວງເຊກອງແມ່ນບ ໍ່ທັນມ ສະໜາມບິນ ດັັ່ງນັັ້ນການ
ຂົນສົັ່ງໃນເຂດດັັ່ງກ່າວໂດຍຫຼກັແລ້ວແມ່ນຂົນສົັ່ງທາງບົກ, ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມປັດຈຸບັນລັດຖະບານ, ກ ໍ່ຄືທາງແຂວງ

ອັດຕະປືໄດ້ສ້າງສະໜາມບິນຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງໃໝ່ ຢ ່ບ້ານຫາດຊັນ ແລະ ບ້ານແກ້ງໃຫຍ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງ
ອັດຕະປື. ເຊິີ່ງເປັນສະນາມບິນທ ີ່ໃກ້ຄຽງເຂດໂຄງການທ ີ່ສຸດ, ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງສະໜາມບິນດັັ່ງກ່າວແມ່ນຢ ່ຫ່າງຈາກເຂດພືັ້ນ

ທ ີ່ໂຄງການປະມານ 150 ກມ ໂດຍຜ່ານມາທາງເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ມາຫາເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ 
ເຊິີ່ງເຂົັ້າເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຢ ່ບາ້ນດາກຢອຍ. ສະໜາມບິນທ ີ່ສ້າງແມ່ນຈະສາມາດຮອງຮັບເຮືອບິນ ATR72 ຫຼື ຂະ

ໜາດທຽບເທົັ່າກັບເຮືອບິນດັັ່ງກ່າວ (ເຮືອບິນທ ີ່ມ ຂະໜາດຂອງບ່ອນນັັ່ງລະຫວ່າງ 70-100 ທ ີ່ນັັ່ງ) ເຊິີ່ງໂຄງການໃນ
ຂະນະນ ັ້ແມ່ນກ ໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ມ ການນໍາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ. 

4.5.6.4 ສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າ 
ມ ສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າແຮງສ ງ 115 ກວ ແລ່ນຜ່ານເຂດທ ີ່ຈະສະເໜ ພັດທະນາໂຄງການ. ນອກຈາກນ ັ້ ສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າແຮງ
ກາງ 22 ກວ ແມ່ນ ຕັັ້ງຢ ່ລຽບຕາມແຄມເສັັ້ນທາງ ທຸກສາຍ ທ ີ່ຜ່ານແຕ່ລະບ້ານ. 

  
ສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າແຮງສ ງ 115 ກວ ສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າແຮງກາງ 22 ກວ 
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4.5.6.5 ທ ໍ່ສົັ່ງ 
ເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນມ ລະບົບທ ໍ່ນໍ້າປະປາ, ລະບົບທ ໍ່ ຂ້າງທາງ ແມ່ນມ ພຽງທ ໍ່ລະບາຍໃນບາງຈຸດ ແລະ 
ນອກຈາກນ ັ້ ກ ໍ່ມ ພຽງທ ໍ່ສໍາລັບສາຍ ໄຍແກ້ວ ຢ ່ຕາມຂາ້ງທາງຫຼວງແຫງ່ຊາດ 16B ເທົັ່ານັັ້ນ. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-100 

4.5.6.6 ໂຮງໝໍ ແລະ ສຸກສາລາ 
ທົັ່ວເມືອງດາກຈຶງມ ໂຮງໝໍຊຼຸມຊົນເມືອງດາກຈຶງ 1 ແຫ່ງ ມ  28 ຕຽງນອນ, ພ້ອມທັງເປີດໃຫ້ບ ລິການຫ້ອງຜ່າຕັດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາງ  ແລະ ມ ສຸກສາລາ 10 ແຫ່ງ. ເມືອງຊານໄຊ ທົັ່ວເມືອງມ ໂຮງໝໍ 1 ແຫ່ງ, ມ  20 ຕຽງນອນ, ມ 

ສຸກສາລາປະຈໍາຢ ່ບັນດາກຸ່ມບ້ານທັງໝົດ 9 ແຫ່ງ, ມ  24 ຕຽງນອນ, ມ ແພດໝໍ ປະຈໍາສຸກສາລາ 109 ຄົນ. 

ໃນນ ັ້ເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 19 ບ້ານ ໃນເມືອງດາກຈຶງ ແມ່ນມ  3 ບ້ານທ ີ່ມ ສຸກສາລາປະຈໍາບ້ານໄດ້ແກ່: ສຸກສາລາ
ຊຽງຫຼວງ, ສຸກສາລາດາກດ  ແລະ ສຸກສາລາດາກຣັນ, ສ່ວນຢ ່ໃນ 8 ບ້ານເຂດເມືອງຊານໄຊແມ່ນ ມ  ສຸກສາລາ 2 
ແຫ່ງຄື: ສຸກສາລາດາກສະໝໍ ແລະ ສຸກສາລານໍ້າງອນເໜືອ. 

4.5.6.7 ໂຮງຮຽນ ແລະ ສ ນກາງການສຶກສາ 
ແຕ່ລະບ້ານແມ່ນເລ ີ່ມມ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ທຸກບ້ານມ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ປ 1 ຮອດ ປ  5, ໃນນ ັ້ເຂດພືັ້ນທ ີ່
ໂຄງການ 27 ບ້ານ ໃນເຂດເມືອງດາກຈືງ ມ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົັ້ນຢ ່ 5 ແຫ່ງຄື: ບ້ານດາກຕຽມ, ບ້ານຊຽງຫຼວງ, 
ບາ້ນດາກດ , ບ້ານດາກຈຶງ, ບາ້ນດາກໂຈມ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ 2 ແຫ່ງຄື: ບ້ານຊຽງຫວຼງ ແລະ ບ້ານ

ດາກຈຶງ. ບ້ານໃນເຂດເມືອງຊານໄຊ ແມ່ນມ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົັ້ນຢ ່ 1 ບ້ານຄື: ບາ້ນນ້ໍາງອນເໜືອ. 

4.5.6.8 ວັດ ແລະ ສຸສານ (ປ່າຊ້າ) 
ດັັ່ງທ ີ່ກ່າວມາເບືັ້ອງຕົັ້ນ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນ ປະກອບດ້ວຍຫາຼຍຊົນເຜົັ່າຄ:ື ເຜົັ່າຕຣຽງ, ເຜົັ່າກະຕ , ເຜົັ່າແຢະ, 

ເຜົັ່າຮາຣັກ, ເຜົັ່າລາວ ແລະ ເຜົັ່າອືີ່ນໆ. ເຊິີ່ງແຕ່ລະເຜົັ່າແມ່ນນັບຖືຜ ເປັນຫຼັກ ດັັ່ງນັັ້ນ, ຈືີ່ງບ ໍ່ມ ວັດສາສະໜາພຸດໃນບ້ານ
ໃດໆ. ແຕ່ໝ ່ບ້ານເຫຼົັ່ານັັ້ນແມນ່ມ ຄວາມເຄັັ່ງໃນດ້ານການເຊືີ່ອຖື, ໂດຍສະເພາະປ່າຊ້າຂອງບ້ານ, ການເຊືີ່ອຖືຜ ບ້ານ-

ຜ ເມືອງ, ເຂດສັກສິດ ແລະ ເຂດຫວງຫ້າມຂອງບ້ານ ໃນແຕລ່ະປີຊາວບ້ານຈະມ ພິທ ກໍາ ຕາມຄວາມເຊືີ່ອຂອງແຕ່ລະ

ຊົນເຜົັ່າທ ີ່ເຊືີ່ອຖືທາງດ້ານສາດສະໜາ. ເຊ ີ່ງແຕ່ລະບ້ານແມ່ນມ ປ່າຊ້າ ຫຼື ປ່າສັກສິດຂອງບ້ານ 1-2 ແຫ່ງຕ ໍ່ບ້ານ. 

4.5.7 ເສັັ້ນທາງ ແລະ ການສນັຈອນ 
ສະພາບຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງໂຄງການເປັນເຂດພ ພຽງ ແລະ ເຂດທົັ່ງຫຍ້າ, ເປັນເຂດທ ີ່ມ ລົມແຮງຕະຫຼອດປີ ການເຂົັ້າເຖິງ

ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນໄປໄດ້ຫຼາຍເສັັ້ນທາງຄື: ເສັັ້ນທາງ 16B ຈາກເທດສະບານແຂວງເຊກອງໄປຫາເມືອງດາກຈຶງ 

ໄລຍະທາງທັງໝົດ ແມ່ນ 105 ກມ ເຊິີ່ງຜ່ານເຂົັ້າເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຢ ່ບ້ານ ດາກຕຽມ ເປັນເສັັ້ນທາງປ ຢາງ ສາມາດ
ທຽວໄດ້ສະດວກ, ເສັັ້ນທາງທ ີ່ສອງແມ່ນເສັັ້ນທາງແຕ່ເທດສະບານເມືອງຊານໄຊ ຫາ ເມືອງດາກຈຶງ ເຊິີ່ງຜ່ານເຂດ
ໂຄງການຢ ່ບ້ານດາກຢອຍ ເມອືງດາກຈຶງ ໄລຍະທາງ ປະມານ 100 ກມ ເປັນເສັັ້ນທາງດິນແດງທ ີ່ຜ່ານເຂດພ ສ ງຂອງ
ເມືອງຊານໄຊ ສາມາດທຽວໄດທ້ັງສອງລະດ  ແຕ່ຍຸ້ງຍາກບາງບອ່ນໃນລະດ ຝ ນ. 

ໃນການສຶກສາປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດນ ັ້ທາງທ ມງານບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາໄດ້ມ ການການສຶກສາ
ລັກສະນະລະບົບເສັັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມໂດຍອ້ອມຮອບພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ປະລິມານການຈ ລະຈອນໃນເສັັ້ນທາງ
ຫຼັກທ ີ່ໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ໂດຍການກວດນັບຈໍານວນລົດ ແລະ ລວບລວມຂ ໍ້ມ ນມືສອງ ເພືີ່ອນໍາມາຈັດຂ ໍ້ມ ນຈໍານວນລົດ
ສະເລ່ຍຕ ໍ່ມືັ້ ຕະຫຼອດຈົນລັກສະນະການປ່ຽນແປງທ ີ່ອາດເກ ດຂຶັ້ນຕ ໍ່ລະບົບຂົນສົັ່ງທາງບົກ ເນືີ່ອງຈາກການດໍາເນ ນງານ
ຂອງໂຄງການທັງໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນ ນງານ.  

ການເກັບຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບສະພາບປະລິມານການສັນຈອນຂອງລົດໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນ ນຢ ່ 1 ຈຸດຄື: 
ຢ ່ເສັັ້ນທາງ  16B  ເຂດບ້ານຊຽງຫຼວງ, ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ.  ການເກບັຂ ໍ້ມ ນແມ່ນໄດ້ມ ການເກັບກໍາຈໍາ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   4-101 

ນວນພາຫະນະໃນໜືີ່ງມືັ້ (ຈາກ 8:00 ໂມງເຊົັ້າ ຫາ 17:00 ໂມງແລງ) ທ ີ່ມ ການແຍກປະລິມານການສັນຈອນເປັນ 
2 ທິດທາງຕາມການສັນຈອນຂອງພາຫະນະຄື: ທິດທາງໄປ ແລະ ທິດທາງກັບ ໂດຍນໍາໃຊ້ຄົນນັບເພືີ່ອປະກອບເຂົັ້າ
ໃນການວິເຄາະເຖິງສະພາບການນໍາໃຊ້ເສັັ້ນທາງ ແລະ ການສັນຈອນໃນປັດຈຸບັນຂອງເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການດັັ່ງກ່າວ 
ກ່ອນມ ການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ. 

 

ຕາຕະລາງ 4-33: ປະລິມານການສັນຈອນຂອງລົດແຕ່ລະປະເພດ 

ລ/ດ ປະເພດລົດ 
ບັນທຶກລົດໄປດາກຈືງ ບັນທຶກລົດໄປເຊກອງ 

ຈໍານວນລົດ/ມືັ້ ເປີເຊັນ % ຈໍານວນລົດ/ມືັ້ ເປີເຊັນ % 

1 ລົດສອງລ ໍ້ (ລົດຖ ບ, ລົດຈັກ, ລົດໄຖນາ)  140 68.97 127 70.95 

 

2                ລົດເກັງ, ລົດຈ ບ, ລົດກະບະ                41 20.20 36 20.11 
 

 

3 ລົດເມນ້ອຍຫືຼລົດໂດຍສານ (14 ບ່ອນນັັ່ງ)   6 2.96 5 2.79 
 

 

4 ລົດບັນທຸກ (ເບາົ, ໜັກ ທຸກປະເພດ)   16 7.88 11 6.15 
 

 

ລວມ 203 100 179 100 
 

 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຈາກການວິເຄາະຜົນສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ກັນຍາ 2020 

 
ຮ ບທ  4-30: ປະລິມານລົດສັນຈອນໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ 
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ປະລມິານລດົສນັຈອນໃນແຕລ່ະຊວ່ງເວລາ

ໄປເຂດເທດສະບານ ເຊກອງ ທາງ 16 B 

ຈຸດນັບລົດ 

ໄປເທດສະບານດາກຈຶງ 
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4.5.8 ແຫຼງ່ນໍາ້, ການນາໍໃຊ ້ແລະ ການສະໜອງ 

ຂ ໍ້ມ ນຈາກການລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນຕົວຈິງໃນຂອບເຂດ 27 ບ້ານ ທ ີ່ນອນໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ສາມາດ
ສັງລວມໄດ້ວ່າໃນພືັ້ນທ ີ່ດັັ່ງກ່າວແມ່ນບ ໍ່ທັນມ ລະບົບນໍ້າປະປາ, ແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ ຂອງປະຊາຊົນແມ່ນມາຈາກ 3 ແຫຼ່ງຄື: 

ນໍ້າສ້າງ/ນໍ້າບາດານ, ນໍ້າລ ນ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າທໍາມະຊາດ ແຕ່ຕົັ້ນຕ ຫຼັກແລ້ວແມ່ນ ນໍ້າລ ນ ເຊິີ່ງຈາກການສອບຖາມພ ໍ່ແມ່
ປະຊາຊົນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນໃຫ້ຮ ້ວ່າການນໍາໃຊ້ນໍາ້ແມ່ນບ ໍ່ພຽງພ ໂດຍສະເພາະໃນລະດ ແລ້ງ 

   
ຮ ບທ  4-31: ການນໍາໃຊ້ນໍ້າ 

4.5.9 ການຈດັການຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ສ ີ່ງເສດເຫຼອື 
ການກໍາຈັດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຂອງບັນດາບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແມ່ນບ ໍ່ທັນມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ກໍາຈັດຢ່າງຖຶກວິທ , 

ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ການຈ ດ ແລະ ຖ ັ້ມຊະຊາຍຕາມແຄມບາ້ນເຮືອນ ຊຶີ່ງເປັນວິທ ທ ີ່ປະຕິບັດກັນມາຕັັ້ງແຕ່ດົນນານ. 

4.5.10 ແຫຼງ່ພະລງັງານ, ການນາໍໃຊ ້ແລະ ການສະໜອງ 

1) ການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ 

ເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນນອນໃນເຂດປ ກຄອງຂອງສອງເມືອງດັັ່ງທ ີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເຊິີ່ງໃນທຸກໆບ້ານແມ່ນມ 
ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຂົັ້າເຖ ງໝົດແລ້ວ, ຈໍານວນຫຼັງຄາເຮືອນທ ີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຈາກລະບົບຕາຂ່າຍແມ່ນມ ເປີເຊັນສ ງ, 
ສ່ວນຄອບຄົວທ ີ່ບ ໍ່ທັນໄດ້ນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ ກ ໍ່ແມ່ນເນືີ່ອງຈາກບາງຄອບຄົວແມ່ນບ ໍ່ທັນມ ທຶນໃນການເອົາໄຟຟ້າເຂົັ້າເຮືອນ 
ຫຼື ນໍາໃຊ້ພະລັງງານທາງເລືອກອືີ່ນເຊັັ່ນ: ໄຟຟ້າພະລັງງານແສງອາທິດ, ເຊິີ່ງລາຍລະອຽດຂອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງ
ປະຊາຊົນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນສະແດງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນ ັ້. 

ຕາຕະລາງ 4-34: ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງປະຊາຊນົໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

ລ/ດ ແຂວງ ເມອືງ ບາ້ນ ຄອບຄວົ ຫຼງັຄາເຮອືນ 
ຈາໍນວນຫຼງັຄາເຮອືນທ ີ່ນາໍ 
ໃຊໄ້ຟຟາ້ຈາກຕາຂາ່ຍ 

ຫຼງັຄາເຮອືນ ເປເີຊນັ 
1 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຕຽມ 144 102 102 100% 

2 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເຊັງ 87 60 47 78.33% 

3 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກສຽງອາ 40 32 27 84.30% 

4 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ຊຽງຫຼວງ 97 80 80 100% 

5 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເຕ ບ 149 105 96 91.42% 

6 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຢາງ 58 48 40 83.33% 

7 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກແຢຼນ (ດາກເດ ນ) 117 95 95 100% 
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ລ/ດ ແຂວງ ເມອືງ ບາ້ນ ຄອບຄວົ ຫຼງັຄາເຮອືນ 
ຈາໍນວນຫຼງັຄາເຮອືນທ ີ່ນາໍ 
ໃຊໄ້ຟຟາ້ຈາກຕາຂາ່ຍ 

ຫຼງັຄາເຮອືນ ເປເີຊນັ 
8 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ຕຣອງເມອືງ 71 55 47 85.45% 

9 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກດ  100 81 66 81.48% 

10 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເດັນ 96 78 47 60.25% 

11 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຣັນ 80 63 63 100% 

12 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກບອງ 254 227 227 100% 

13 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກຈຶງ 204 184 184 100% 

14 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ຕົງສຽງ 45 41 40 97.56% 

15 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກປ າ 36 32 32 100% 

16 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກເລ ນ 38 31 30 96.77% 

17 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ປຣາວ 80 70 15 21.42% 

18 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກກັງ 40 28 28 100% 

19 ເຊກອງ ດາກຈຶງ ດາກໂຈມ 202 117 117 100% 

ລວມ 1,938 1,529 1,383 90.45% 

1 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກສຽດ 23 12 11 91.66% 

2 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກດ  134 88 34 38.63% 

3 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກຍົກ 102 58 20 34.48% 

4 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກສະໝ ໍ 104 83 20 24.09% 

5 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກນົງ 115 72 64 89% 

6 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ນ້ໍາງອນເໜືອ 216 178 60 33.70% 

7 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກປະດຸ 80 66 25 33.33% 

8 ອັດຕະປ ື ຊານໄຊ ດາກຊຶມ 127 76 73 96.05% 

ລວມ 901 633 307 48.49% 

ລວມທງັໝດົ 2,839 2,162 1,690 78.16% 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຈາກການວິເຄາະຜົນສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ກັນຍາ 2020 ແລະ ພະຈິກ 2021. 

2) ແຫຼ່ງພະລັງງານ 

ສໍາລັບແຫຼ່ງພະລັງງານນ້ໍາມັນເຊືັ້ອໄຟທ ີ່ນໍາໃຊ້ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນມ ການນໍາເຂົັ້າມາຈາກເທດສະບານແຂວງ 
ແລະ ອ ກສ່ວນໜືີ່ງແມ່ນນໍາເຂົັ້າມາຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ໂດຍລົດສ່ວນຕົວຂອງປະຊາຊົນ ເພືີ່ອມາບ ລິການໃຫ້
ກັບທ້ອງຖ ີ່ນດັັ່ງກ່າວ. ສໍາລັບພະລັງງານທ ີ່ໃຊ້ໃນການແຕ່ງຢ ່ຄົວກິນແມ່ນອາໄສຟືນເປັນຫຼັກທ ີ່ຫາໄດ້ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່
ໃກ້ຄຽງ ແລະ  ໄລຍະທາງທ ີ່ເດ ນທາງໄປຕັດເອົາຟືນມາໄວ້ໃຊ້ສໍາລັບຄົວເຮືອນນັັ້ນໄກສຸດແມ່ນ 1 ກິໂລແມັດ. 
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ຮ ບທ  4-32: ແຫຼ່ງພະລັງງານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

4.5.11 ລະເບ ດບ ໍ່ທນັແຕກ 
ດັັ່ງທ ີ່ເຮົາຮ ້ ໃນໄລຍະປີ 1964-1973, ສ.ປ.ປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມ ການສ ້ຮົບຢ່າງເຂັັ້ມຂຸ້ນໃນພາກພືັ້ນດິນ ແລະ ການ

ຖິັ້ມລະເບ ດຈາກທາງອາກາດແມ່ນມ ການປະເມ ນວ່າ ລ ກລະເບ ດອາດຫຼາຍກວາ່ 500,000 ລ ກ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 2 
ລ້ານໂຕນຂອງລ ກປືນໃຫ່ຍໄດ້ຖິັ້ມລົງມາໃສ່ແຜ່ນດິນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຊວ່ງປີ 1964 – 1973, ເຊ ີ່ງມ ປະມານ 

30% ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ລະເບ ດ, ຫຼາຍໆພືັ້ນທ ີ່ໃນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງມ ລ ກລະເບ ດທ ີ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ແຕກຢ່າງ

ຫຼວງຫາຼຍ. ລະເບ ດທ ີ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ແຕກແມ່ນກວມເອົາຈໍານວນ 15 ແຂວງຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ. ໃນນ ັ້, ແຂວງເຊກອງ 

ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ກ ໍ່ຄືເຂດເມືອງດາກຈຶງ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ ກ ໍ່ແມ່ນເຂດໜຶີ່ງໃນບັນດາເຂດທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກລ ກລະເບ ດດັັ່ງກ່າວ. 

ຈາກການສອບຖາມປະຊາຊົນ ແລະ ອໍານາດການປ ກຄອງຂອງແຕ່ລະບ້ານ ໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນຢ ່ເຂດພືັ້ນທ ີ່
ໂຄງການກ່ຽວກັບລະເບ ດທ ີ່ບ ໍ່ທັນແຕກ ຫຼື (ລບຕ) ເຫັນວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາຢ ່ໃນບັນດາບ້ານຕ່າງໆແມ່ນເຄ ຍມ ການ
ພົບເຫັນລ ກລະເບ ດບ ໍ່ທັນແຕກຢ ່ຕາມສວນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເຂດປ່າໄມ້. ເຊ ີ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາກ ໍ່ຄືໃນປະຈຸບັນ
ໃນເຂດເມືອງດາກຈຶງເເມ່ນມ ໜ່ວຍງານ ຫຼື ໂຄງການເກັບກ ລ້ະບ ດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼື (UXO – LAO) ໄດ້ມ ການ

ມາສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກ ້ທໍາລາຍຢ່າງເປັນປະຈໍາຕາມຈຸດທ ີ່ມ ການພົບເຫັນ ແລະ ໄດ້ມ ການລົງເຜ ຍແຜ່ - ໃຫ້ຄວາມ
ຮ ້ກ່ຽວກັບວທິ ການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກລ ກລະເບ ດບ ໍ່ທັນແຕກ. ເຊ ີ່ງຈາກການສອບຖາມເຫັນວ່າໃນປະຈຸບັນນ ັ້
ບັນຫາລະເບ ດບ ໍ່ທັນແຕກແມ່ນບ ໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນແລ້ວ ເນືີ່ອງຈາກເນືັ້ອທ ີ່ດິນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສວນກາເຟຂອງ
ປະຊາຊົນ. ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມແຜນການພັດທະນາໂຄງການພະລັງງານລົມ ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ກ່ອນມ ການດໍາເນ ນການ
ກ ໍ່ສ້າງທາງຜ ້ພັດທະນາໂຄງການຈະໄດມ້ ການປະສານງານກັບໜ່ວຍງານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພືີ່ອມາສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກ ້
ລະເບ ດອອກກ່ອນເພືີ່ອຄວາມປອດໄພ. 
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4.6 ອງົປະກອບທາງວດັທະນະທາໍ 

4.6.1 ສະຖານທ ີ່ທາງປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍ 
ດັັ່ງທ ີ່ກ່າວມາເບືັ້ອງຕົັ້ນ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນ ປະກອບດ້ວຍຫາຼຍຊົນເຜົັ່າຄ:ື ເຜົັ່າຕຣຽງ, ເຜົັ່າກະຕ , ເຜົັ່າແຢະ, 

ເຜົັ່າລາວ ແລະ ເຜົັ່າອືີ່ນໆ. ເຊິີ່ງຊົນເຜົັ່າແມ່ນມ ຄວາມສາໍຄັນຫຼາຍ ຕ ໍ່ກັບວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດບ ຮານນະ
ຄະດ , ເນືີ່ອງຈາກແຕ່ລະຊົນເຜົັ່າ ແມ່ນມ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮ ດຄອງປະເພນ ທ ີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ກ ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັັ່ນ

ວ່າຄວາມເຊືີ່ອຖື, ການສ້າງຫ ໂຮງ, ການທໍາພິທ ກໍາຫຼືການເຮດັບຸນປະເພນ ທາງສາດສະໜາຕ່າງໆ, ວັນນະຄະດ ການ

ຂັບລໍາຕ່າງໆ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນັເອກະລັກປະຈໍາແຕ່ລະເຜົັ່າທ ີ່ຄວນອະນຸລັກໄວ້. 

ຜ່ານການລົງເກັບຂ ໍ້ມ ນໃນພາກສະໜາມ ແລະ ຈາກການສໍາພາດປະຊາຊົນແຕ່ລະບ້ານ ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ພົບເຫັນສິີ່ງວັດຖຼຸ
ກ ໍ່ສ້າງທ ີ່ສໍາຄັນຫຍງັ ທາງດ້ານບ ຮານນະຄະດ , ເນືີ່ອງຈາກເປັນໝ ່ບ້ານຊົນນະບົດທໍາມະດາ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມຈາກ

ການໂອ້ລົມກັບຜ ້ເຖົັ້າຜ ້ແກ່ ຫຼື ຜ ້ນໍາຂອງຊົນເຜົັ່າ ແລະ ອໍານາດການປ ກຄອງຂອງບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການໃນ
ລະຫວ່າງການລົງເກັບກາໍຂ ໍ້ມ ນເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງໂຄງການ ໄດ້ໃຫ້ຮ ້ວ່າ ແຕ່ໝ ່ບ້ານເຫຼົັ່ານັັ້ນແມ່ນມ ຄວາມເຄັັ່ງ
ໃນດ້ານການເຊືີ່ອຖື, ໂດຍສະເພາະປ່າຊ້າຂອງບາ້ນ, ການເຊືີ່ອຖືຜ ບ້ານ-ຜ ເມືອງ, ເຂດສັກສິດ ແລະ ເຂດຫວງຫ້າມ

ຂອງບ້ານ ໃນແຕ່ລະປີຊາວບ້ານຈະມ ພິທ ກໍາ ຕາມຄວາມເຊືີ່ອຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົັ່າທ ີ່ເຊືີ່ອຖືທາງດ້ານສາດສະໜາ. 

4.7 ອງົປະກອບທາງທດັສະນ ຍາພາບ 

4.7.1 ທດັສະນ ຍະພາບ ແລະ ຈດຸທ ີ່ໜາ້ສົນໃຈ 
ເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນນອນໃນເຂດເມືອງດາກຈຶງ ແລະ ເມອືງຊານໄຊຕອນເໜືອ ເຊິີ່ງເຂດປະຫວັດສາດໜຶີ່ງ ຂອງ
ການປະຕິວັດຊາດ, ເປັນເຂດທ ີ່ນອນໃນເຂດອາກາດໜາວເຢັນ, ມ ລົມແຮງຕະຫຼອດປ,ີ ມ ແມ່ນໍ້າໃຫຍ່ນ້ອຍຫາຼຍ

ສາຍ, ເປັນເຂດພ ພຽງ ແລະ ພ ສ ງທ ີ່ມ ຄວາມສວຍສົດງົດງາມທາງທໍາມະຊາດຍັງຄົງຄວາມສົມບ ນ. ຈາກເງືີ່ອນໄຂ

ດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດສິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ໜ້າສົນໃຈ ໄດ້ສົັ່ງຜົນດ ໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງພືັ້ນທ ີ່
ໂຄງການໄດ້ເປັນຢ່າງດ . ເຖິງແມ່ນວ່າປະຈຸບັນຍັງບ ໍ່ມ ຄົນໄປທຽ່ວຊົມ ເນືີ່ອງຈາກເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາບ ໍ່ສະດວກ. ແຕ່ຖ້າ
ເບິີ່ງໃນເງືີ່ອນໄຂດ້ານທໍາມະຊາດແລ້ວ ແມ່ນມ ສະຖານທ ີ່ທ ີ່ສາມາດພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທາໍມະຊາດ
ຫຼາຍແຫ່ງ ທ ີ່ນ່າທ່ຽວນຊົມເພືີ່ອການພັກຜ່ອນ. ຈຸດທ ີ່ນ່າສົນໃຈໃນການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ ນໍ້າຕົກຕາດທ ີ່ຕັັ້ງຢ ່ເຂດທາງ
ບ້ານດາກຢອຍເມືອງດາກຈຶງ ຫາ ເຂດເມືອງຊານໄຊ, ເຂດທົັ່ງສາດ(ບ້ານດາກເຕຣ ບ, ບ້ານຊຽງຫຼວງ, ເມືອງດາກຈຶງ 

ແລະ ບ້ານດາກດ  ເມືອງຊານໄຊ), ເຂດທົັ່ງເຫຼັກ (ບ້ານ ດາກຕຽມ), ທົັ່ງເງ ນ (ເຂດບ້ານດາກດ ເມືອງດາກຈຶງ), ທົັ່ງ

ປ່າໄມ້ແປກ ແລະ ຫ້ວຍນໍ້າຕ່າງຕ່າງເປັນຕົັ້ນແມ່ນຫ້ວຍນວນ, ຫວຍຢ ນ, ຫ້ວຍອຸງ ແລະ ເຂດອືີ່ນໆອ ກ. ໃນເຂດນ ັ້

ແມ່ນມ ທັດສະນ ຍະພາບທ ີ່ຍັງຄງົໄວ້ທາງທໍາມະຊາດທ ີ່ຫາເບິີ່ງໄດ້ຍາກ. 
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4.8 ການສາ້ງແຜນທ ີ່ 
ໃນການສ້າງແຜນທ ີ່ ທາງທ ມງານ ສຶກສາ ຈະນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ ການວິເຄາະ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ArcGIS ເວ ຊັັ່ນ 10.8 

ເພືີ່ອສ້າງແຜນທ ີ່ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດນິເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ແຜນທ ີ່ອືີ່ນໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງການການເຮັດບົດສກຶສາ ແລະ ນໍາ
ສະເໜ ຢ ່ໃນບົດປະເມ ນຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດສາໍລັບໂຄງການທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້. 
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ພາກທ  5 ການປະເມ ນຜນົກະທບົ ແລະ ມາດຕະການຫຼຼຸດຜອ່ນ 

ການປະເມ ນຜົນກະທົບ ຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ແມ່ນຈະໄດ້ອ ງໃສ່ ດໍາ

ລັດວ່າດ້ວຍການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທ  21/ລບ 2019 ເປັນນິຕິກໍາທ ີ່ສໍາຄັນ. ດໍາລັດ 
ສະບັບນ ັ້ ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ເນືັ້ອໃນທ ີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 21 ແລະ 22 ຂອງ ກົດ  
ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປ ກປັກຮກັສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ເລກທ  29/ສພຊ, ລົງວັນທ  18 ທັນວາ 2012, ແລະ ນອກນ ັ້ກ ໍ່

ຍັງໄດ້ອ ງໃສ່ ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ບົດແນະນໍາວິຊາການ ວ່າດ້ວຍການສ້າງບົດປະເມ ນ
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ (ບປຜສ) ສະບັບເລກທ ີ່ 2796.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ. ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ, ສະບັບລົງວັນທ  19 ທັນວາ 2016.      

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ໃນການປະເມ ນຜົນກະທົບ ແລະ ການກໍານົດມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ ສໍາລັບໂຄງການດັັ່ງກ່າວ 
ອາດຈະບ ໍ່ເປັນໄປຕາມທຸກຂັັ້ນຕອນ ຫຼື ທຸກໆຫົວຂ ໍ້ ທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສາລະບານ ຂອງບົດແນະນໍາວິຊາການດັັ່ງກ່າວ
, ເນືີ່ອງຈາກວ່າບົດແນະນໍາ ແມ່ນເພືີ່ອການນໍາໃຊ້ ໃຫ້ແກ່ທຸກປະເພດຂອງໂຄງການ ທ ີ່ມ ຜົນກະທົບແຕກຕ່າງກນັ 

ເຊິີ່ງຂຶັ້ນກັບຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຂອງໂຄງການນັັ້ນໆ. ດັັ່ງນັັ້ນ ການນໍາໃຊ້ ບົດແນະນໍາດ້ານວິຊາການດັັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນຈະປະຕິບັດຕາມຫົວຂ ໍ້ ທ ີ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຜົນກະທົບຕົວຈິງ ຂອງໂຄງການເທົັ່ານັັ້ນ. ການກໍານົດຂອບ
ເຂດຂອງການປະເມ ນຄືແນວນ ັ້ ແມ່ນຈະມ ຜົນດ ຕ ໍ່ການຂຽນບົດລາຍງານ ທ ີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເນືັ້ອໃນຂອງບົດລາຍງານ
ກະທັດຫັດ ແລະ ທັງງ່າຍຕ ໍ່ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການທບົທວນ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພືີ່ອປັບປຸງ. ວິທ ການ
ປະເມ ນຜົນກະທົບ 

5.1 ວທິ ການປະເມ ນຜນົກະທບົ 
ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 
MW ທ ີ່ໄດ້ສະເໜ  ໄດ້ຮັບຜົນດ  ແລະ ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້, ທາງທິມງານປະເມ ນຜົນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ 

ວິທ ຂອງການປະເມ ນ ໃນຮ ບແບບທ ີ່ມ ຄວາມສໍາຄັນ ຕ່າງໆດັັ່ງນ ັ້:  

✓ ເບິີ່ງຄືນຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານ ດ້ານກາຍຍະພາຍ, ຊ ວະພາບ ແລະ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ທ ີ່ຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງ 

ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ ໃນຂອບເຂດການສຶກສາ ທ ີ່ໄດ້ມາຈາກການລົງກວດກາພາກສະໜາມ, ໄຈ້

ແຍກເບິີ່ງແຕ່ລະອົງປະກອບ ຂອງສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ທ ີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ຈາກໂຄງການ ດັັ່ງກ່າວ, 

✓ ປະເມ ນຂັັ້ນຕອນການດໍາເນ ນງານ ຂອງໂຄງການໃນແຕ່ລະໄລຍະວ່າມ ກິດຈະກໍາໃດແດ່ ຂອງໂຄງການທ ີ່ຈະ
ກ ໍ່ໃຫ້ເກ  ດຜົນກະທົບຕ ໍ່ລະບົບສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ, 

✓ ພິຈາລະນາເຖິງພືັ້ນທ ີ່ອ້ອມຂ້າງໂຄງການ ທ ີ່ຄາດວ່າຈະຖືກກະທົບໂດຍກົງ ແລະ ສະພາບໂດຍລວມ ທ ີ່ຈະໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບໂດຍທາງອ້ອມ,  

✓ ປະເມ ນສະພາບແວດລ້ອມ ທ ີ່ມ ຢ ່ໃນປະຈຸບັນ ກ່ອນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ, ສະພາບແວດລ້ອມທ ີ່

ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນໄລຍະທ ີ່ກໍາລັງມ ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະດໍາເນ ນງານ, 
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✓ ປະເມ ນການນໍາໃຊ້ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນ, ໂດຍມ ການທົບທວນ ດ້ານນິຕິກໍາຕ່າງໆທ ີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ, ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.   

ໃນນ ັ້ຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນເນືີ່ອງຈາກກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນ
ລົມ 600 MW ແມ່ນຈະໄດ້ອະທິບາຍຢ ່ໃນພາກທ  5 ນ ັ້, ບັນດາຜົນກະທົບຫຼັກດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ທ ີ່ມ ຄວາມເປັນ

ຫ່ວງ ແລະ ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ່າງໆ  ແມ່ນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ຢ ່ໃນພາກນ ັ້. ເຊິີ່ງລະດັບຂອງຜົນກະທົບ
ທ ີ່ນໍາມາປະເມ ນໃນທ ີ່ນ ັ້ ແມ່ນເປັນການນໍາໃຊ້ຫຼັກການແບບ “ມາຕຣິກ Matrix”, ເຊິີ່ງເປັນການປະເມ ນ

ໂດຍລວມອອກເປັນຕົວເລກ ເພືີ່ອຊ ັ້ບອກລະດັບຂອງຜົນກະທົບ. ການປະເມ ນລະດັບຜົນກະທົບແມ່ນປະເມ ນແຕ່ຜົນ
ກະທົບທ ີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຄາດວ່າຈະເກ ດຂຶັ້ນ ເຊັັ່ນ: ຜົນກະທົບທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຕ ໍ່ຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າໜ້າດິນ, ການ

ປ່ຽນແປງຄຸນນະພາບອາກາດ, ສຽງດັງ ແລະ ແຮງສັັ່ນສະເທືອນ, ເງົາກະພິບ, ບັນຫາດ້ານສັງຄົມ, ຄວາມປອດໄພຂອງ

ການຄົມມະນາຄົມໄປ - ມາ ແລະ ບັນຫາອືີ່ນໆ. ວິທ ການປະເມ ນແມ່ນຈະໃຊ້ຄໍາສັບ ທ ີ່ມ ຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນ
ຄື: ຄາດວ່າຈະເກ ດ, ຄວາມສໍາຄັນ, ໄວຕ ໍ່ການຮັບຮ ້ ແລະ ລະດັບຜົນກະທົບ. ດັັ່ງອະທ ບາຍໄວ້ລຸ່ມນ ັ້: 

• ຄາດວ່າຈະເກ ດ (Occurrence): ມ ຄວາມໝາຍວ່າມັນສາມາດເກ ດຂຶັ້ນ ຫຼື ບາງທ ມັນກ ໍ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນ 

ຫຼື ເກ ດຂຶັ້ນໂດຍບ ໍ່ຄາດຄິດລ່ວງໜ້າ,   
• ຄວາມສໍາຄັນ (Magnitude): ມ ຄວາມໝາຍວ່າຜົນກະທົບນັັ້ນມ ຄວາມສໍາຄັນ ຫຼື ມ ຄວາມຮຸນແຮງຈາກ

ຜົນກະທົບຕ່າງໆເຫຼົັ່ານັັ້ນທ ີ່ຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ, 
• ໄວຕ ໍ່ການຮັບຮ ້ (Sensitivity): ມ ຄວາມໝາຍວ່າສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆໄວຕ ໍ່ການຮັບຮ ້ ຫຼື ໄດ້

ຮັບຜົນກະທົບໄວຕ ໍ່ບັນຫາຜົນກະທົບທາງສິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈາກກິດຈະກໍາຕ່າງໆເຫຼົັ່ານັັ້ນ, 
• ລະດັບຜົນກະທົບ (Ranking): ເປັນການຈັດອັນດັບຜົນກະທົບທ ີ່ໄດ້ຈາກຜົນ ຂອງການປະເມ ນເປັນຕົວ

ເລກສາມຢ່າງຂາ້ງເທິງ ແລ້ວນາໍມາຫານ 3, ເພືີ່ອຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍລະດັບຂອງຜົນກະທົບຄືດັັ່ງລຸ່ມນ ັ້: 

ລະດັບຜົນກະທົບ =
(ຄາດວ່າຈະເກ ດ + ຄວາມສໍາຄັນ + ໄວຕ ໍ່ການຮັບຮ ້)

3
 

 ຄະແນນຊ ັ້ບອກລະດັບຜົນກະທົບ 

ຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບ ຄາດວ່າຈະເກ ດ ຄວາມສໍາຄັນ ໄວຕ ໍ່ການຮັບຮ  ້

0 ບ ໍ່ເກ ດ ບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບ ບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບ 
1 ບ ໍ່ໜ້າຈະເກ ດ ຜົນກະທົບໜ້ອຍ ຕໍໍ່າ 

2 ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ຜົນກະທົບປານກາງ ປານກາງ 

3 ເປັນໄປໄດ້ ຜົນກະທົບແຮງ ສ ງ 

4 ເປັນໄປໄດ້ສ ງ ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ສ ງຫຼາຍ 
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ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-3 

 ການຈັດແບ່ງລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງຜົນກະທົບ 
ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຜົນກະທົບ ສ ບອກຂອງຜົນກະທົບ ລະດັບຄວາມສ່ຽງ 

≤ 0.5  ບ ໍ່ມ ຄວາມສຽ່ງ 

0.5 ຫາ <1.5  ມ ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່າ 

1.5 ຫາ <2.5  ມ ຄວາມສ່ຽງປານກາງ 

2.5 ຫາ < 3.5  ມ ຄວາມສ່ຽງສ ງ 

≥ 3.5  ມ ຄວາມສ່ຽງສ ງຫຼາຍ 

 

5.2 ຂອບເຂດຂອງການປະເມ ນ 
ຂອບເຂດ ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ສໍາລັບໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 
MW ແມ່ນຈະກວມເອົາການປະເມ ນຜົນກະທົບ ຈາກກິດຈະກໍາ ທ ີ່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະກ່ອນ/ກໍາລັງກ ໍ່ສ້າງ 

ແລະ  ໄລຍະການດໍາເນ ນງານ. 

5.3 ຂ ໍ້ກາໍນດົໃນການສາ້ງແບບຈາໍລອງ 

5.3.1 ຄນຸນະພາບອາກາດ 
1) ວິທ ການ 

ການສຶກສາຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມ ດ້ານຄຸນນະພາບອາກາດ ຂອງໂຄງການ ເປັນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄຸນ
ນະພາບອາກາດໃນບັນຍາກາດ ທັງໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະການດໍາເນ ນງານ ເຊ ີ່ງເປັນການປະເມ ນຜົນ
ກະທົບໂດຍພິຈາລະນາເຖ ງພືັ້ນທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຫຼື ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນດ້ານຄຸນນະພາບອາກາດ ການສຶກສາໃນ
ຄັັ້ງນ ັ້ທາງທ ມສຶກສາໄດ້ນໍາໃຊ້ແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ ໃນການຄາດຄະເນຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຂອງທາດມົນລະ
ພິດທາງອາກາດທ ີ່ຈະເກ ດຂຶັ້ນ ຈາກການດໍາເນ ນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. 

ໃນນ ັ້ການປະເມ ນຄຸນນະພາບອາກາດໃນບັນຍາກາດດ້ວຍແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ ແມ່ນເປັນການຄາດຄະເນ
ຜົນກະທບົຈາກຂ ໍ້ມ ນແຫຼ່ງກໍາເນ ດມົນລະພິດທາງອາກາດຂອງໂຄງການ ໂດຍໃຊ້ແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດເພືີ່ອ
ປະເມ ນການແຜ່ກະຈາຍຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນ ນງານຕ່າງໆຂອງໂຄງການ
ຕະຫຼອດຮອດການຂົນສົັ່ງ ແລະ ເຂົັ້າ-ອອກ ຂອງລົດໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ. ເຊ ີ່ງມ ລາຍລະອຽດດັັ່ງນ ັ້: 

(1) ແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ 

ບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາໄດ້ນໍາໃຊ້ແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ AERMOD ເຊ ີ່ງເປັນແບບຈໍາລອງທ ີ່ຖືກພັດທະນາຕ ໍ່ເນືັ້ອງ

ມາຈາກແບບຈາໍລອງ ISCST3 ໂດຍ AMS/EPA Regulatory Model Improvement Committee 

(AERMIC) ເຊ ີ່ງເປັນໜ່ວຍງານທ ີ່ເກ ດຈາກການຮ່ວມມຂືອງສອງອົງກອນຄື: American Meteorological 

Society (AMS) ແລະ Environmental Protection Agency (EPA) ເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານ
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ຂອງ EPA 40 CFR Part 51 (Federal Register, 9 November 2005) ເຊ ີ່ງກໍານົດໃຫ້ແບບຈໍາລອງ   

AERMOD ເປັນ Regulatory Model ສໍາລັບການປະເມ ນການແຜ່ກະຈາຍຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດ. 

AERMOD ເປັນ Steady-State Plume Model ເຊ ີ່ງໃຊ້ Gaussian Plume Equation ເປັນສົມຜົນ

ພືັ້ນຖານໃນການປະເມ ນການແຜ່ກະຈາຍຄືກັນກັບ ISCST3 ແຕ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງລາຍລະອຽດເພ ີ່ມຕືີ່ມຈາກ 

ISCST3 ໂດຍໃຊ້ທິດສະດ ຂອງຊັັ້ນບັນຍາກາດທ ີ່ຢ ່ຕິດກັບຜວິໂລກ (Planetary Boundary Layer) ໃນການ

ປະເມ ນສະພາວະອາກາດ ເພືີ່ອໃຊ້ຄໍານວນການແຜ່ກະຈາຍຂອງມົນລະພິດໃນບັນຍາກາດ ເຊ ີ່ງແບບຈໍາລອງ 
AERMOD ແບ່ງຊັັ້ນບັນຍາກາດອອກເປັນ 2 ສ່ວນໄດ້ແກ່: Stable Boundary Layer (SBL) ຄື ບັນຍາກາດ

ທ ີ່ຢ ່ຕິດກັບຜິວໂລກ ແລະ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກແຮງຮຸກຖູຈາກຜິວໂລກເປັນຫຼັກ ແລະ Convective Boundary 

Layer (CBL) ຄື ບັນຍາກາດທ ີ່ຢ ່ຕິດກັບຜິວໂລກ ແລະ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນເປັນຫຼັກ. 

ໃນນ ັ້ການຄາດຄະເນການແຜ່ກະຈາຍຂອງມົນລະພິດໃນຊັັ້ນ SBL ຈະໃຊ້ສົມຜົນ Gaussian ທັງແນວຕັັ້ງ ແລະ 

ແນວນອນ ແຕ່ໃນຊັັ້ນ CBL ຈະໃຊ້ສົມຜົນ Gaussian ສະເພາະແນວນອນເທົັ່ານັັ້ນ ສ່ວນໃນແນວຕັັ້ງຈະໃຊ້ສົມ

ຜົນ bi-Gaussian Probability Density Function (pdf) ເຊ ີ່ງພິຈາລະນາລັກສະນະການແຜ່ກະຈາຍຂອງ 

Plume ທ ີ່ສໍາພັດກັບຜິວພືັ້ນຈະມ ການສະທ້ອນກັບພຽງບາງສວ່ນ ແລະ ອ ກບາງສ່ວນເຄືີ່ອນທ ີ່ໄປຕາມລັກສະນະພ ມ

ສັນຖານຂອງພືັ້ນທ ີ່ ໂດຍສະເພາະພືັ້ນທ ີ່ພ ມສັນຖານຊັບຊ້ອນ ເຊ ີ່ງການພິຈາລະນາປັດໃຈດັັ່ງກ່າວເປັນການແກ້ບັນຫາ
ທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຂອງ ISCST3. ເຊ ີ່ງຫຼັກການຂອງແບບຈໍາລອງ AERMOD ສາມາດສະຫຼຼຸບໄດ້ດັັ່ງນ : 

 

(2) ການກະກຽມຂ ໍ້ມ ນສໍາລັບໃຊ້ກບັແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ AERMOD 

AERMOD ເປັນແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດທ ີ່ໃຊ້ໃນການປະເມ ນການແຜ່ກະຈາຍຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດ 

(AERMOD Version ທ ີ່ນໍາມາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ ຄື Version 19191) ເຊ ີ່ງຕ້ອງໃຊຂ້ ໍ້ມ ນກັບລັກສະນະຂອງພືັ້ນ

ທ ີ່ການສຶກສາທ ີ່ໄດ້ຈາກ AERMAP ແລະ ຂ ໍ້ມ ນອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາທ ີ່ໄດ້ຈາກ AERMET (ລາຍລະອຽດສະແດງ

ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ-3) ໂດຍຂ ໍ້ມ ນອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາທ ີ່ໃຊ້ກັບແບບຈາໍລອງ AERMOD ແບ່ງຂ ໍ້ມ ນນໍາເຂົັ້າ

ຂ ໍ້ກາໍນດົທ ີ່ສາໍຄນັ ຫຼກັການປະຍກຸໃຊ ້
1. ທິດສະດ ການປ່ຽນແປງຂອງບັນຍາກາດ  Planetary Boundary Layer 

2. ການກໍານົດຄວາມຄົງຕົວຂອງ
ບັນຍາກາດ 

ໃຊ້ທິດສະດ  Stability Parameter 

3. ທິດທາງລົມ ພິຈາລະນາລົມໃນແກນນອນ ແລະ ແກນຕັັ້ງ 

4. ຄວາມສ ງຂອງຊັັ້ນປະສົມ ໃຊ້ທິດສະດ  Synergistic ໂດຍໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນການວັດແທກອຸຕຸນິຍົມ
ວິທະຍາ 

5. ການກໍານົດຄວາມສ ງຂອງ Plume  ໃຊ້ອຸນຫະພ ມທ ີ່ລະດັບຄວາມສ ງ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-5 

ເປັນສອງສ່ວນຄື: ຂ ໍ້ມ ນອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາພືັ້ນຜິວ (Surface Meteorological Data) ແລະ ຂ ໍ້ມ ນອາກາດຊັັ້ນ

ເທ ງ (Upper Air Meteorological Data) ບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາໄດ້ນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ຈຸດພິກັດ 

(1699487, 729961) ເຊ ີ່ງຢ ່ໃກ້ກັບບ້ານ ດາກຢາງ ເປນັຕົວແທນຂ ໍ້ມ ນອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາຂອງພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

ເຊິີ່ງເປັນຂ ໍ້ມ ນຂອງ ບ ລິສັດຜ ້ສ້າງແບບຈາໍລອງທາງຄະນິດສາດໃນນາມ  Lake Environmental Software ຂ ໍ້

ມ ນທ ີ່ມ ການນໍາມາໃຊ້ປະກອບມ ຂ ໍ້ມ ນທິດທາງລົມ, ຄວາມໄວ, ອຸນຫະພ ມ, ປະລິມານເມກ ແລະ ຄວາມສ ງຂອງ
ເມກ ເປັນຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ມ ວັດແທກເປັນແຕ່ລະຊົັ່ວໂມງ ໂດຍໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຂອງປີລ່າສຸດຄືປີ 2019. 

(3) ຜົນການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດໃນບັນຍາກາດປັດຈຸບັນ 

ການສຶກສາຄຸນະພາບອາກາດໃນປັດຈຸບັນ ມ ວັດຖຼຸປະສົງຫຼັກເພືີ່ອວັດແທກຄຸນະພາບອາກາດໃນບ ລິເວນໃກ້ຄຽງພືັ້ນ
ທ ີ່ໂຄງການ ທ ີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການດໍາເນ ນກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ໂດຍການສຶກສາຄຸນ
ນະພາບອາກາດຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຊະນິດຂອງຕົວຊ ັ້ວັດທ ີ່ຈະສຶກສາ ແລະ ວິທ ີ່ການເກັບຕົວຢ່າງ ເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບລັກສະນະຂອງພືັ້ນທ ີ່ ແລະ ກິດຈະກໍາ ໃນນ ັ້ ບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາໄດ້ມ ການດໍາເນ ນການເກັບຕົວຢ່າງຄຸນນະພາບ
ອາກາດໃນບັນຍາກາດ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ຈໍານວນ 2 ຈຸດ ຄື: ຈຸດ A1 ບ້ານຊຽງຫວຼງ ແລະ ຈຸດ A2 ບ້ານ

ດາກຣັນ ເມືອງດາກຈຶງ ການເກັບຕົວຢ່າງແມ່ນເກບັ 3 ມືັ້ຕິດຕ ໍ່ກັນ ໃນຊ່ວງວັນທ  17-24 ກັນຍາ 2020 ທ ີ່ຜ່ານ
ມາ ເຊ ີ່ງຜົນການວັດແທກທັງ 2 ຈຸດ ແມ່ນບ ໍ່ມ ຄ່າໃດເກ ນຄ່າມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ, 
ມາດຕະຖານ National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) Occupational Safety and 

Health Administration (OSHA) ຂອງປະເທດ ສ. ອາເມລິກາ ແລະ World Health Organization 

(WHO). ລາຍລະອຽດຜົນການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດໃນບັນຍາກາດປັດຈຸບັນ ໄດ້ອະທິບາຍໃນຫົວຂ ໍ້

ຄຸນະພາບອາກາດໃນພາກທ  4 ຂ້າງເທ ງ. 

(4) ຈຸດສັງເກດ ໃນການປະເມ ນ 

ຈຸດສັງເກດທ ີ່ໃຊ້ໃນການປະເມ ນຄຸນະພາບອາກາດ ແບ່ງເປນັ 2 ປະເພດຄື: ຈຸດສັງເກດຈາກຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ
ວັດແທກຄຸນະພາບອາກາດ ແລະ ຈຸດສັງເກດທ ີ່ເປັນພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ມ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນພືັ້ນທ ີ່
ການສຶກສາຂອງໂຄງການ 

ຈຸດສັງເກດປະເພດທ  1 ຄື: ຈຸດສັງເກດຈາກຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຄຸນນະພາບອາກາດຈໍານວນ 2 ຈຸດຄື ຈຸດ A1 ບ້ານຊຽງ

ຫຼວງ ແລະ ຈຸດ A2 ບ້ານດາກຣັນ ເມືອງດາກຈຶງ ເຊ ີ່ງສະພາບປັດຈຸບັນບ ລິເວນຈຸດເກັບຕົວຢາ່ງທັງສອງຈຸດເປັນພືັ້ນ

ທ ີ່ຊົນນະບົດ, ສະພາບການນໍາໃຊທ ີ່ດິນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນເຂດປ່າໄມ້ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ກະສິກໍາ ເຊ ີ່ງຜົນການວັດແທກ
ທັງ 2 ຈຸດແມ່ນບ ໍ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ເຊ ີ່ງໃນການປະເມ ນຜົນກະທົບໃນຄັັ້ງນ ັ້ ບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາ ຈະໃຊ້ຄ່າສ ງສຸດ ທ ີ່ໄດ້
ຈາກຜົນການວັດແທກ ເພືີ່ອເປັນຕົວແທນໃນການປະເມ ນຜົນກະທົບ. 

ສໍາລັບຈຸດສັງເກດປະເພດທ ີ່ສອງ ຄື: ຈຸດສັງເກດທ ີ່ເປັນພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ມ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
(Sensitive Receptors) ໂດຍການສຶກສາໃນຄັັ້ງນ ັ້ໄດ້ເລືອກຈຸດຕົວຢ່າງບ້ານທ ີ່ໃກ້ກັບເຂດການກ ໍ່ສ້າງທ ີ່ສຸດຄ ື

ໃນລັດສະໝ  1 ກິໂລແມັດ ຈາກແຫຼ່ງກໍາເນ ດ ເນືັ້ອງຈາກຝຸ່ນລະອອງທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນສ່ວນຫຼາຍຈະຕົກໃສ່ບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-6 

ດັັ່ງກ່າວໄດ້ງ່າຍ ເຊ ີ່ງໃນນ ັ້ເຮົາຈະໄດ້ຈຸດສັງເກດເພືີ່ອນໍາມາເປັນຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານໃນການສຶກສາຄຸນະພາບອາກາດໄດ້ທັງ
ໝົດ 3 ຈຸດດັັ່ງນ : 

 ຈຸດສັງເກດໃນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄຸນະພາບອາກາດ 

ຈດຸສງັເກດ ທ ີ່ຕັັ້ງ 
ຄາ່ພກິດັ (UTM) 

X Y 
A1 ບ້ານ ຊຽງຫວຼງ 

ເມືອງ ດາກຈືງ 
1696498 724386 

A2 ບ້ານ ດາກຢາງ 1699487 729961 
A3 ບ້ານ ດາກຣັນ 1704906 741524 

 

(5) ແຫຼ່ງກໍາເນ ດມົນລະພິດທາງອາກາດຂອງໂຄງການ (Emission data) 

ໃນການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ 600 ເມກາວັດທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ
ອາດຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຝຸ່ນລະອອງລວມ (TSP), ຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດບ ໍ່ເກ ນ 10 ໄມຄອນ(PM-10), ກາສຊັນເຟີໄດ

ອົກໄຊ (SO2), ກາສໄນໂຕຣເຈນອົກໄຊ (NO2) ແລະ ກາສຄາບອນໂມໂນໄຊ (CO). ເຊ ີ່ງເກ ດຈາກການນໍາໃຊ້

ເຄືີ່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນການກ ໍ່ສ້າງເຂົັ້າໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ການບຸກເບ ກປັບສະພາບພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ, ການ
ຂົນສົັ່ງເຂົັ້າ-ອອກໂຄງການ, ການກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານເສົາກັງຫັນລົມ, ການສ້າງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງ ເປັນຕົັ້ນ ຝຸ່ນລະອອງທ ີ່
ເກ ດຂຶັ້ນອາດມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄຸນະພາບອາກາດໃນພືັ້ນທ ີ່ໃກ້ຄຽງໂດຍປະລິມານຝຸ່ນລະອອງຈະມ ການປ່ຽນແປງໃນແຕ່
ລະມືັ້ ຂຶັ້ນຢ ່ກັບຫຼາຍໆປັດໃຈເຊັັ່ນ: ລະດັບຂອງວຽກ, ລັກສະນະພ ມອາກາດໃນແຕ່ລະມືັ້, ຄວາມຊຼຸ່ມຂອງດິນ, ຄວາມ
ໄວລົມ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການກ ໍ່ສ້າງ ເພືີ່ອເປັນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄຸນະພາບອາກາດໃນບັນຍາກາດໃນ
ຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ ໃນກ ລະນ ຮ້າຍແຮງທ ີ່ສຸດ (Worst Case) ມ ລາຍລະອຽດດັັ່ງນ : 

- ຝຸ່ນລະອອງຈາກການບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງ ແມ່ນຝຸ່ນລະອອງລວມ (TSP) 

ແລະ ຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດບ ໍ່ເກ ນ 10 ໄມຄອນ (PM-10)  ເຊ ີ່ງໄດ້ສຶກສາການແຜ່ກະຈາຍຂອງຂອງຝຸ່ນ

ລະອອງລວມຈາກການກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງ ໂດຍໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນການປະເມ ນຂອງ U.S. EPA. 

“Compilation of Air Pollution Emission Factors” Publication NO.AP-42 (1995) 

ທ ີ່ລະບຸວ່າ ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງໃນພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ມ ດິນໜຽວໃນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍລະ 30% ແລະ ມ ດັດສະນ 
ການລະເຫ ຍຮ້ອຍລະ 50% ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດການຟ ົ້ງກະຈາຍຂອງຝຸ່ນລະອອງສ ່ບັນຍາກາດປະມານ 1.2 ຕັນ/
ເອເຄ /ເດືອນ ຫຼື ເທົັ່າກັບ 9.88 ກຼາມ/ຕາແມັດ/ມືັ້ ຫຼື  - 14 ກຼາມ/ຕາແມັດ/ວິນາທ . ສໍາລັບຝຸ່ນລະອອງຂະ
ໜາດບ ໍ່ເກ ນ 10 ໄມຄອນ (PM-10) ໃຈໃຊ້ວິທ ການຄໍານວນຈາກອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງ PM-10 : 

TSP ເທົັ່າກັບ 0.75 ຕາມເອກະສານອ້າງອ ງ EPA-450/4-84-012.“Estimating PM-10And 

FB Background Concentrations from TSP and Other Measurements” (August, 

1984). ດັັ່ງນັັ້ນ, ອັດຕາການເກ ດຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດບ ໍ່ເກ ນ 10 ໄມຄອນ ຈະເທົັ່າກັບ 0.0000855 
ກຼາມ/ຕາແມັດ/ວິນາທ . ຈືີ່ງໄດ້ນໍາເອົັ່າຄ່າດັັ່ງກ່າວມາປະຍຸກໃຊ້ໃນການປະເມ ນຝຸ່ນລະອອງທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນ
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ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາດໍາເນ ນການກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ປະກອບດ້ວຍກິດຈະກໍາຕ່າງໆເຊັັ່ນ: ວຽກດິນ (ການບຸກເບ ກພືັ້ນ
ທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ, ການຂົນສົັ່ງ ແລະ ການລວບລວມວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ) ການປິວກະຈາຍຂອງດິນບ ລິເວນທ ີ່ມ ການ
ບຸກເບ ກເປີດໜາ້ດິນເນືັ້ອງຈາກມ ລົມພັດ ແລະ ກິດຈະກໍາອືີ່ນໆ. ເຊ ີ່ງວ່າເສາົກັງຫັນລົມແຕ່ລະຕົັ້ນມ 
ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ພືັ້ນທ ີ່ໃນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ວາງອຸປະກອນຕ່າງໆ ປະມານ 0.272 ຮຕ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ສໍາ
ລັບສ້າງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງເສົາແຕ່ລະຕົັ້ນທ ີ່ມ ຄວາມກວ້າງຂອງທາງເທົັ່າກບັ 6 ແມັດ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ມ ການກ ໍ່ສ້າງ
ພ້ອມກັນບາດດຽວທັງ 148 ຕົັ້ນ ແຕ່ຈະກ ໍ່ສ້າງໄປເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊ ີ່ງການປະເມ ນໃນຄັັ້ງນ ັ້ຈະເຮັດການ
ປະເມ ນຕ ໍ່ຊຼຸມຊົນທ ີ່ຢ ່ໃກ້ຄຽງເຂດກ ໍ່ສ້າງໂຄງການທັງໝົດເຖ ງວ່າການກ ໍ່ສ້າງຕວົຈິງຈະຢ ່ໃນຊ່ວງໃດກ ໍ່ຕາມ. 

 ແຫຼ່ງກໍາເນ ດຝຸ່ນລະອອງຈາກໂຄງການ 

ຈດຸສງັເກດ ຄາ່ພກິດັ UTM ຈດຸເສາົກງັຫນັລມົທ ີ່ີ່ຢ ໃ່ກ ້
ໃນລັດສະໝ  1 ກມ 

ຂ ໍ້ມ ນຫຼງ່ກາໍເນ ດ 

ປະເພດ ເນືັ້ອທ ີ່ (m2) 

A1  ບ້ານ ຊຽງຫຼວງ, ດາກຈືງ  724386.00 E 

1696498.00 N 
ເສັັ້ນທາງ ເສັັ້ນທາງ 5468.52 

A2  ບ້ານ ດາກຢາງ, ດາກຈືງ 
729961.00 E 

1699487.00 N 

  

  

  

  

  

  

ເສົາ WTG 32 ພືັ້ນທ ີ່ເສົາ 3000 

ເສົາ WTG 33 ພືັ້ນທ ີ່ເສົາ 3000 

ເສົາ WTG 34 ພືັ້ນທ ີ່ເສົາ 3000 

ເສົາ WTG 35 ພືັ້ນທ ີ່ເສົາ 3000 

ເສົາ WTG 36 ພືັ້ນທ ີ່ເສົາ 3000 

ເສົາ WTG 37 ພືັ້ນທ ີ່ເສົາ 3000 

ເສັັ້ນທາງ ເສັັ້ນທາງ 18318.06 

ລວມ 36318.06 

A3  ບ້ານ ດາກຣັນ, ດາກຈືງ 741524.00 E 

1704906.00 N 

ພືັ້ນທ ີ່ສະຖານ  Sub Station 50,000 

ລວມ 50,000 

ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ຕ ໍ່ກັບການປິວກະຈາຍຂອງຝຸ່ນລະອອງ ທາງໂຄງການໄດ້ມ ການກໍານົດມາດຕະການປ້ອງກັນ 
ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມໂດຍກໍານົດໃຫ້ມ ການຫົດນ້ໍາບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕາມເສັັ້ນທາງຂົນສົັ່ງ 
ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັັ້ງ/ວັນ ເຊ ີ່ງຈາກຂ ໍ້ມ ນ AP-42 ເຫັນວ່າ ການຫົດນໍ້າຈົນປຽກ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັັ້ງ/ວັນ ຈະສາມາດຫຼຼຸດ

ປະລິມານຂິັ້ຝຸ່ນໄດ້ 50%ໂດຍປະມານ ເຊ ີ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຼຸດຜົນກະທົບອັນເນືັ້ອງມາຈາກຂິັ້ຝຸ່ນໃນກິດຈະກໍາກ ໍ່ສ້າງໃຫ້ຢ ່
ໃນລະດັບຕໍໍ່າ. ໃນນ ັ້ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນ ຂອງ TSP ແລະ ຝຸ່ນລະອອງ PM-10 ສະເລ່ຍ 24 ຊົັ່ວໂມງ ແລະ 8 ຊົັ່ວໂມງ 

ບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາໄດ້ ສົມທຽບກັບ ຄ່າມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດລາວ, ຄາ່ມາດຕະຖານຂອງໄທ National 

Ambient Air Quality Standards (NAAQS) ແລະ ມາດຕະຖານຂອງປະເທດ ສ. ອາເມລິກາ 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ເປັນແນວທາງໃນການປະເມ ນຄຸນະພາບ

ອາກາດ. 
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- ສໍາລັບການປະເມ ນມົນລະພິດຈາກເຄືີ່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນການກ ໍ່ສ້າງ ເຊ ີ່ງມ ມົນລະພິດທ ີ່ສໍາຄັນໄດ້ແກ່: 
ກາສຊັນເຟີໄດອົກໄຊ SO2, ກາສໄນໂຕຣເຈນໄດອົກໄຊ NO2 ແລະ ກາສຄາບອນໂມໂນໄຊ  CO ທ ີ່ເກ ດ

ຈາກເຄືີ່ອງຈັກ ແລະ ຍານພາຫະນະຂົນສົັ່ງຂອງໂຄງການ. ໃນນ ັ້ການຄິດໄລ່ອັດຕາການປ່ອຍມົນລະພິດ ອ້າງ
ອ ງຕາມເອກະສານ Off-Road-Model Source Emission Factors. (SCAQMD, 2008) 

ແລະ Emission Factors for On-Road Heavy-Heavy-Duty Diesel Trucks 

(SCAQMD, 2010) ເຫັນວ່າມ  ຄ່າການປ່ອຍ ກາສຊັນເຟີໄດອົກໄຊ SO2 ເທົັ່າກັບ 0.0014 ກຼາມ/

ວິນາທ , ກາສໄນໂຕຣເຈນໄດອົກໄຊ NO2 ເທົັ່າກັບ 0.122 ກຼາມ/ວິນາທ  ແລະ ກາສຄາບອນໂມໂນໄຊ 

CO ເທົັ່າກັບ 0.77 ກຼາມ/ວິນາທ . ເຊ ີ່ງໃນນ ັ້ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸນ້ ຂອງມົນລະພິດ ສະເລ່ຍ 24 ຊົັ່ວໂມງ ແລະ 

1 ຊົັ່ວໂມງ ບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາໄດ້ ສົມທຽບກັບ ຄ່າມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດລາວ, ຄ່າ
ມາດຕະຖານຂອງໄທ National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) ແລະ 

ມາດຕະຖານຂອງປະເທດ ສ. ອາເມລິກາ Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA) ເປັນແນວທາງໃນການປະເມ ນຄຸນະພາບອາກາດ. 

 ເຄືີ່ງມື ແລະ ອຸປະກອນການກ ໍ່ສ້າງຫຼັກຂອງໂຄງການ 

ປະເພດ ກດິຈະກາໍ 
- Truck  ຂົັ້ນສົັ່ງອຸປະກອນ 
- Main crane ຍົກ ແລະ ເຄືີ່ອນຍ້າຍວັດສະດຸ 
- Auxiliary crane ຍົກ ແລະ ເຄືີ່ອນຍ້າຍວັດສະດຸ 
- Backhoe ຂຸດ, ຈົກ 
- Bulldozers ປັບພືັ້ນທ ີ່ 
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2) ລາຍລະອຽດຜົນການສຶກສາ 
(1) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ 

ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄຸນະພາບອາກາດໃນບັນຍາກາດໂດຍການນໍາໃຊ້ແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ 
AERMOD ຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້ຈາກພະລັງງານລົມທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ເຫັນວ່າການດໍາເນ ນກິດຈະກໍາການ

ກ ໍ່ສ້າງຕ່າໆໆໃນໄລຍະການກ ໍ່ສາ້ງຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ບັນດາທາດມົນລະພິດເກ ດຂຶັ້ນໃນບັນຍາກາດ
ບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ ໄດ້ແກ່: ຝຸ່ນລະອອງລວມ (TSP), ຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດບ ໍ່ເກ ນ 10 ໄມຄອນ

(PM-10), ກາສຊັນເຟີໄດອົກໄຊ (SO2), ກາສໄນໂຕຣເຈນອົກໄຊ (NO2) ແລະ ກາສຄາບອນໂມໂນໄຊ (CO) 

ໃນນ ັ້ຜົນຂອງການປະເມ ນໂດຍແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ AERMOD ແມ່ນເຫັນວ່າບນັດາຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນ

ຂອງຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ບັນດາທາດມົນລະພິດທ ີ່ຈະເກ ດຂຶັ້ນແມ່ນບ ໍ່ມ ຄ່າໃດທ ີ່ເກ ນກວ່າຄ່າມາດຕະຖານ ຈືີ່ງຄາດວ່າ
ຜົນກະທົບໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງຈະຢ ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າ. ໂດຍລາຍລະອຽດຂອງຜົນການປະເມ ນຄ່າສ ງສຸດທ ີ່ຈະເກ ດຂຶັ້ນ, 
ຈຸດທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຢ ່ໃນແຕ່ລະເຂດຕົວຢ່າງແມ່ນໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງ ດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນ : (ສໍາລັບແຜນທ ີ່
ສະແດງເສັັ້ນລະດບັຂອງຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນບັນດາຝຸ່ນລະອອງ ແມ່ນສະແດງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ-5). 

 ຜົນການປະເມ ນຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸນຂອງ ຝຸ່ນລະອອງລວມ (TSP) 

ລາຍລະອຽດ 

ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸນ້ຂອງ ຝຸນ່ລະອອງລວມ (µg/m3) 

(TSP) 
ສະເລຍ່ 8 ຊົັ່ວໂມງ 

(TSP) 
ສະເລຍ່ 24 ຊົັ່ວໂມງ 

ຈຸດສງັເກດ A1  ບາ້ນ ຊຽງຫວຼງ, ເມອືງ ດາກຈຶງ 
1. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 59.11 22.37 
2. ຈຸດພິດກັດທ ີ່ມ ຄ່າເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ (723986,1696694) (723986,1696694) 

3. ພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 
ຫ່າງຈາກຈຸດກ ໍ່ສ້າງທາງ ໄປທາງ
ທິດເໜືອປະມານ 50 ແມັດ 

ຫ່າງຈາກຈຸດກ ໍ່ສ້າງທາງ ໄປທາງທິດ ເໜືອ
ປະມານ 50 ແມັດ 

4. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ - 2.643/ 264/ 28.645/ 
ຈຸດສງັເກດ A2  ບາ້ນ ດາກຢາງ, ເມອືງ ດາກຈງຶ 
1. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 288.82 122.93 
2. ຈຸດພິດກັດທ ີ່ມ ຄ່າເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ (730355,1699688) (730355,1699688) 

3. ພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 
ຫ່າງຈາກຈຸດກ ໍ່ສ້າງເສົາກັງຫັນທ  35 
ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ 50 ແມັດ 

ຫ່າງຈາກຈຸດກ ໍ່ສ້າງເສົາກັງຫັນທ  35 ໄປທາງ
ທິດຕາເວັນອອກ 50 ແມັດ  

4. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ - 28.853/ 264/ 54.855/ 
ຈຸດສງັເກດ A3  ບາ້ນ ດາກຣັນ, ເມອືງ ດາກຈຶງ 
1. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 210.73 125.92 
2. ຈຸດພິດກັດທ ີ່ມ ຄ່າເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ (741524,1705506) (741524,1705506) 
3. ພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ ບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງສະຖານ  ບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງສະຖານ  
4. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ - 13.973/ 264/ 39.975/ 
ຄ່າມາດຕະຖານ 15,0001/ 2602/ 

ໝາຍເຫດ 

1/ ຄ່າກໍານົດຂອງ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
2/ National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) 
3/ ຄ່າສ ງສຸດຈາກແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-10 

ລາຍລະອຽດ 

ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸນ້ຂອງ ຝຸນ່ລະອອງລວມ (µg/m3) 

(TSP) 
ສະເລຍ່ 8 ຊົັ່ວໂມງ 

(TSP) 
ສະເລຍ່ 24 ຊົັ່ວໂມງ 

4/ ຄ່າສ ງສຸດຈາກຜົນການເກັບຕົວຢ່າງວັດແທກໃນປັດຈຸບັນ 
5/ ຜົນບວກຄ່າຈາກແບບຈໍາລອງ ກັບ ຄ່າຈາກຜົນການເກັບຕົວຢ່າງວັດແທກໃນປັດຈຸບັນ 

 

 ຜົນການປະເມ ນຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸນຂອງ ຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດ 10 ໄມຄອນ (PM10) 

ລາຍລະອຽດ 

ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸນ້ຂອງ ຝຸນ່ລະອອງ PM10 (µg/m3) 

(PM10) 
ສະເລຍ່ 8 ຊົັ່ວໂມງ 

(PM10) 
ສະເລຍ່ 24 ຊົັ່ວໂມງ 

ຈຸດສງັເກດ A1  ບາ້ນ ຊຽງຫວຼງ, ເມອືງ ດາກຈຶງ 
1. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 14.78 5.59 
2. ຈຸດພິດກັດທ ີ່ມ ຄ່າເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ (723986,1696694) (723986,1696694) 

3. ພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 
ຫ່າງຈາກຈຸດກ ໍ່ສ້າງທາງ ໄປທາງ
ທິດເໜືອປະມານ 50 ແມັດ 

ຫ່າງຈາກຈຸດກ ໍ່ສ້າງທາງ ໄປທາງທິດ ເໜືອ
ປະມານ 50 ແມັດ 

4. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ - 2.643/ 224/ 24.645/ 
ຈຸດສງັເກດ A2  ບາ້ນ ດາກຢາງ, ເມອືງ ດາກຈງຶ 
1. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 114.29 51.13 
2. ຈຸດພິດກັດທ ີ່ມ ຄ່າເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ (730355,1699688) (730355,1699688) 

3. ພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 
ຫ່າງຈາກຈຸດກ ໍ່ສ້າງເສົາກັງຫັນທ  35 
ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ 50 ແມັດ 

ຫ່າງຈາກຈຸດກ ໍ່ສ້າງເສົາກັງຫັນທ  35 ໄປທາງ
ທິດຕາເວັນອອກ 50 ແມັດ  

4. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ - 12.573/ 224/ 34.575/ 
ຈຸດສງັເກດ A3  ບາ້ນ ດາກຣັນ, ເມອືງ ດາກຈຶງ 
1. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 158.04 94.44 
2. ຈຸດພິດກັດທ ີ່ມ ຄ່າເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ (741524,1705506) (741524,1705506) 
3. ພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ ບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງສະຖານ  ບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງສະຖານ  
4. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ - 10.483/ 224/ 32.485/ 
ຄ່າມາດຕະຖານ 5,0001/ 1502/ 

ໝາຍເຫດ 

1/ ຄ່າກໍານົດຂອງ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
2/ National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) 
3/ ຄ່າສ ງສຸດຈາກແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ 
4/ ຄ່າສ ງສຸດຈາກຜົນການເກັບຕົວຢ່າງວັດແທກໃນປັດຈຸບັນ 
5/ ຜົນບວກຄ່າຈາກແບບຈໍາລອງ ກັບ ຄ່າຈາກຜົນການເກັບຕົວຢ່າງວັດແທກໃນປັດຈຸບັນ 

 

 

 

 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-11 

 ຜົນການປະເມ ນຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸນຂອງ ກາສຊັນເຟີໄດອົກໄຊ (SO2) 

ລາຍລະອຽດ 

ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸນ້ຂອງ ກາສຊັນເຟໄີດອົກໄຊ SO2 (µg/m3) 

(SO2) 

ສະເລຍ່ 1 ຊົັ່ວໂມງ 
(SO2)  

ສະເລຍ່ 24 ຊົັ່ວໂມງ 
ຈຸດສງັເກດ A1  ບາ້ນ ຊຽງຫວຼງ, ເມອືງ ດາກຈຶງ 
1. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 4.94 0.80 
2. ຈຸດພິດກັດທ ີ່ມ ຄ່າເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ (723986,1696694) (723986,1696694) 

3. ພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 
ຫ່າງຈາກຈຸດກ ໍ່ສ້າງທາງ ໄປທາງທິດເ

ໜືອປະມານ 50 ແມັດ 
ຫ່າງຈາກຈຸດກ ໍ່ສ້າງທາງ ໄປທາງທິດ ເໜືອ

ປະມານ 50 ແມັດ 
4. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ 0.563/ 294/ 29.565/ 0.063/ 134/ 13.065/ 
ຈຸດສງັເກດ A2  ບາ້ນ ດາກຢາງ, ເມອືງ ດາກຈງຶ 
1. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 0.43 0.08 
2. ຈຸດພິດກັດທ ີ່ມ ຄ່າເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ (730355,1699888) (730355,1700088) 

3. ພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 
ຫ່າງຈາກຈຸດກ ໍ່ສ້າງເສົາກັງຫັນທ  35 

ໄປທາງທິດເໜືອ 200 ແມັດ 
ຫ່າງຈາກຈຸດກ ໍ່ສ້າງເສົາກັງຫັນທ  35 ໄປ

ທາງທິດເໜືອ 400 ແມັດ  
4. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ 0.093/ 294/ 29.095/ 0.013/ 134/ 13.015/ 
ຈຸດສງັເກດ A3  ບາ້ນ ດາກຣັນ, ເມອືງ ດາກຈຶງ 
1. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 2.91 0.79 
2. ຈຸດພິດກັດທ ີ່ມ ຄ່າເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ (741124,1705306) (741524,1705506) 

3. ພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 
ບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງສະຖານ ໄປທາງ
ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ 150 ແມັດ 

ບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງສະຖານ  

4. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ 1.583/ 294/ 30.585/ 0.093/ 134/ 13.095/ 
ຄ່າມາດຕະຖານ 196.31 (µg/m3)1/ 125 (µg/m3) 2/ 

ໝາຍເຫດ 

1/ ຄ່າ National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) 
2/ World Health Organization (WHO) 
3/ ຄ່າສ ງສຸດຈາກແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ 
4/ ຄ່າສ ງສຸດຈາກຜົນການເກັບຕົວຢ່າງວັດແທກໃນປັດຈຸບັນ 
5/ ຜົນບວກຄ່າຈາກແບບຈໍາລອງ ກັບ ຄ່າຈາກຜົນການເກັບຕົວຢ່າງວັດແທກໃນປັດຈຸບັນ 

 

 ຜົນການປະເມ ນຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸນຂອງ ກາສໄນໂຕຣເຈນໄດອົກໄຊ (NO2) 

ລາຍລະອຽດ 
ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸນ້ຂອງ ກາສຊັນເຟໄີດອົກໄຊ NO2 (µg/m3) 

(NO2) ສະເລຍ່ 1 ຊົັ່ວໂມງ 
ຈຸດສງັເກດ A1  ບາ້ນ ຊຽງຫວຼງ, ເມອືງ ດາກຈຶງ 
1. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 13.60 
2. ຈຸດພິດກັດທ ີ່ມ ຄ່າເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ (723986,1696694) 
3. ພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ ຫ່າງຈາກຈຸດກ ໍ່ສ້າງທາງ ໄປທາງທິດເໜືອປະມານ 50 ແມັດ 
4. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ 1.532/ 193/ 20.534/ 
ຈຸດສງັເກດ A2  ບາ້ນ ດາກຢາງ, ເມອືງ ດາກຈງຶ 
1. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 257.11 
2. ຈຸດພິດກັດທ ີ່ມ ຄ່າເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ (730355,1699888) 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-12 

ລາຍລະອຽດ 
ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸນ້ຂອງ ກາສຊັນເຟໄີດອົກໄຊ NO2 (µg/m3) 

(NO2) ສະເລຍ່ 1 ຊົັ່ວໂມງ 
3. ພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ ຫ່າງຈາກຈຸດກ ໍ່ສ້າງເສົາກັງຫັນທ  35 ໄປທາງທິດເໜືອ 200 ແມັດ 
4. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ 54.692/ 193/ 73.694/ 
ຈຸດສງັເກດ A3  ບາ້ນ ດາກຣັນ, ເມອືງ ດາກຈຶງ 
1. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 116.32 
2. ຈຸດພິດກັດທ ີ່ມ ຄ່າເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ (741124,1705306) 
3. ພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ ບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງສະຖານ ໄປທາງຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ 150 ແມັດ 
4. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ 63.052/ 193/ 82.054/ 
ຄ່າມາດຕະຖານ 188.13 (µg/m3) ຫຼ ື100 (ppb)1/ 

ໝາຍເຫດ 

1/ ຄ່າ National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) 
2/ ຄ່າສ ງສຸດຈາກແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ 
3/ ຄ່າສ ງສຸດຈາກຜົນການເກັບຕົວຢ່າງວັດແທກໃນປັດຈຸບັນ 
4/ ຜົນບວກຄ່າຈາກແບບຈໍາລອງ ກັບ ຄ່າຈາກຜົນການເກັບຕົວຢ່າງວັດແທກໃນປັດຈຸບັນ 

 

 ຜົນການປະເມ ນຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸນຂອງ ກາສຄາບອບໂມໂນໄຊ (CO) 

ລາຍລະອຽດ 
ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຂອງ ກາສຊັນເຟີໄດອົກໄຊ CO (µg/m3) 

(CO) ສະເລ່ຍ 1 ຊົັ່ວໂມງ 
ຈຸດສງັເກດ A1  ບາ້ນ ຊຽງຫວຼງ, ເມອືງ ດາກຈຶງ 
1. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 5.10 
2. ຈຸດພິດກັດທ ີ່ມ ຄ່າເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ (723986,1696694) 
3. ພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ ຫ່າງຈາກຈຸດກ ໍ່ສ້າງທາງ ໄປທາງທິດເໜືອປະມານ 50 ແມັດ 
4. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ 0.572/ 4473/ 447.574/ 
ຈຸດສງັເກດ A2  ບາ້ນ ດາກຢາງ, ເມອືງ ດາກຈງຶ 
1. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 188.74 
2. ຈຸດພິດກັດທ ີ່ມ ຄ່າເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ (730355,1699888) 
3. ພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ ຫ່າງຈາກຈຸດກ ໍ່ສ້າງເສົາກັງຫັນທ  35 ໄປທາງທິດເໜືອ 200 ແມັດ 
4. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ 40.152/ 4473/ 487.154/ 
ຈຸດສງັເກດ A3  ບາ້ນ ດາກຣັນ, ເມອືງ ດາກຈຶງ 
1. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ 85.41 
2. ຈຸດພິດກັດທ ີ່ມ ຄ່າເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ (741124,1705306) 
3. ພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດ ບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງສະຖານ ໄປທາງຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ 150 ແມັດ 
4. ຄ່າຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ 46.302/ 4473/ 493.304/ 
ຄ່າມາດຕະຖານ 40,081.79 (µg/m3) ຫຼ ື35 (ppm)1/ 

ໝາຍເຫດ 

1/ ຄ່າ National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) 
2/ ຄ່າສ ງສຸດຈາກແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ 
3/ ຄ່າສ ງສຸດຈາກຜົນການເກັບຕົວຢ່າງວັດແທກໃນປັດຈຸບັນ 
4/ ຜົນບວກຄ່າຈາກແບບຈໍາລອງ ກັບ ຄ່າຈາກຜົນການເກັບຕົວຢ່າງວັດແທກໃນປັດຈຸບັນ 

 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-13 

ຈາກຂ ໍ້ມ ນຂອງ US.EPA (United State Environmental Protection Agency) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

ໃນກ ລະນ ທ ີ່ມ ການຫົດນ້ໍາໃຫ້ປຽກຈົນທົັ່ວໜ້າດິນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເທືີ່ອຕ ໍ່ມືັ້ຈະສາມາດຫຼຼຸດປະລິມານການຟ ົ້ງກະຈາຍ
ຂອງຝຸ່ນລະອອງສ ່ອາກາດ ຈາກກິດຈະກໍາກ່າວໄດ້ປະມານ 50%. ດັັ່ງນັັ້ນ, ທາງໂຄງການໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຜ ້ຮັບເໝົາສ ດ
ພົັ່ນນ້ໍາພາຍໃນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ເສັັ້ນທາງທ ີ່ໃຊ້ຂົນສົັ່ງວັດສະດຸອຸປະກອນທ ີ່ໃຊ້ໃນການກ ໍ່ສ້າງຢ່າງໜ້ອຍມືັ້ລະ 2 ຄັັ້ງ 
(ຕອນເຊົັ້າ ແລະ ຕອນບ່າຍ) ເພືີ່ອໃຫ້ປະລິມານຝຸ່ນລະອອງທ ີ່ຈະຟ ົ້ງກະຈາຍດັັ່ງກ່າວຫຼຼຸດລົງ. 

ດັັ່ງນັັ້ນ, ທາງໂຄງການຈຶີ່ງໄດ້ກໍານົດມາດຕະການປ້ອງກັນ ຫຼື ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນຈາກກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງດັັ່ງນ ັ້: 

- ລົດບັນທຸກວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນກ ໍ່ສ້າງຕ້ອງມ ຜ້າປິດ ແລະ ເຊືອກມັດວັດສະດຸອຸປະກອນ ເພືີ່ອປ້ອງກັນ
ການຕົກເຮ່ຍຂອງວັດສະດຸ ຫຼື ການຟ ົ້ງກະຈາຍຂອງຝຸ່ນລະອອງ. 

- ຄວບຄຸມໃຫ້ບ ລິສັດຮັບເໝົາສ ດພົັ່ນນໍ້າບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ ເພືີ່ອຫຼຼຸດການຟ ົ້ງກະຈາຍຂອງຝຸ່ນລະອອງຈາກ
ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງ. 

- ຈໍາກັດຄວາມໄວຂອງລົດ ແລະ ພາຫະນະຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ການເຂົັ້າອອກພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງບ ໍ່ໃຫ້ເກ ນ 40 ກິໂລແມັດ/
ຊົັ່ວໂມງ ເພືີ່ອຫຼຼຸດປະລິມານຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ຄວັນລົດ. 

- ກໍານົດໃຫ້ມ ການກວດສອບ, ບໍາລຸງຮັກສາ ຫຼື ກວດສະພາບເຄືີ່ອງຈັກທ ີ່ໃຊ້ໃນການກ ໍ່ສ້າງຕາມໄລຍະເວລາ
ທ ີ່ກໍານົດ (ທ ີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄ ່ມືແນະນໍາບໍາລຸງຮັກສາຂອງແຕ່ລະເຄືີ່ອງຈັກ) 

- ປ້ອງກັນເສດດິນ ແລະ ຊາຍທ ີ່ອາດຈະຕິດໄປກັບລ ໍ້ລົດບັນທຸກທ ີ່ອອກຈາກພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ. 
- ຫ້າມເຜົາທາໍລາຍເສດວັດສະດຸ ຫຼື ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອໃນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ. 

 

(2) ໄລຍະດໍາເນ ນງານ 

ໃນໄລຍະການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ ເຊິີ່ງເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ເຊິີ່ງເປັນພະລັງງານທົດແທນ
ທ ີ່ສະອາດ ແລະ ບ ໍ່ກ ໍ່ມົນລະພິດຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ລວມທັງໃນຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງໂຄງການມ ພຽງເຄືີ່ອງກາໍ
ເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມ ໂດຍບ ໍ່ມ ການເຜົາໄໝ້ເຊືັ້ອໄຟທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດທາງອາກາດຈຶີ່ງບ ໍ່ມ ແຫຼ່ງກໍາເນ ດມົນ
ລະພິດທາງອາກາດ. ນອກຈາກນ ັ້ ຍັງຫຼຼຸດການເພິີ່ງພາແກັດທໍາມະຊາດ ຫຼຼຸດການປ ດປ່ອຍແກັດຄາບອນໄດ້ອອກໄຊ
ຈາກການເຜົາໄໝ້ເຊືັ້ອໄຟ ແລະ ຫຼຼຸດການນໍາເຂົັ້ານໍ້າມັນດິບສໍາລັບການນໍາມາໃຊເ້ປັນເຊືັ້ອໄຟໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ. 
ດັັ່ງນັັ້ນ, ຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງໂຄງການຈຶີ່ງສົັ່ງຜົນກະທົບດ້ານບວກຕ ໍ່ຄຸນນະພາບອາກາດ. 

5.3.2 ສຽງ 
1) ວິທ ການ 
(1) ແບບຈໍາລອງທ ີ່ນໍາໃຊ ້

ບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາເລືອກໃຊ້ ແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ SPM9613 ເຊິີ່ງເປັນແບບຈາໍລອງທ ີ່ຖືກພັດທະນາໂດຍ

ບ ລິສັດ Power Acoustics, Inc.PMB302, 12472 Lake Underhill Rd Orlando, FL ສະຫະລັດ

ອາເມລິກາ ໂດຍອ້າງອ ງຫຼັກການພືັ້ນຖານຕາມ ISO standards 9613 Parts 1 (1993) and 2 (1996). 

ເຊິີ່ງແບບຈາໍລອງ SPM9613 ເປັນແບບຈໍາລອງສໍາລບັຄາດຄະເນການຫຼຼຸດລົງຂອງສຽງເນືີ່ອງຈາກໄລຍະທາງ ການ
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ຫຼຼຸດລົງເນືີ່ອງຈາກການດ ດຊັບສຽງຂອງພືັ້ນດິນ ການຫຼຼຸດລະດັບສຽງຈາກສິີ່ງກ ດຂວາງ ແລະ ການດ ດຊັບສຽງຈາກ
ບັນຍາກາດ ໂດຍມ ສົມຜົນພືັ້ນຖານດັັ່ງນ ັ້: 

ລະດັບສຽງ =  ຄ່າລະດັບສຽງເລ ີ່ມຕົັ້ນ − ການຫຼຼຸດລະດັບສຽງເນືີ່ອງຈາກໄລຍະທາງ 

 − ການຫຼຼຸດລະດັບສຽງຈາກການດ ດຊັບຂອງພືັ້ນດິນ − ການຫຼຼຸດລະດັບສຽງຈາກສິີ່ງກ ດຂວາງ  

 − ການຫຼຼຸດລະດັບສຽງຈາກການດ ດຊັບສຽງໃນບັນຍາກາດ  
 

ການຄໍານວນການຫຼຼຸດລະດັບສຽງເນືີ່ອງຈາກໄລຍະທາງ 

ການຄໍານວນການຫຼຼຸດລະດັບສຽງເນືີ່ອງຈາກໄລຍະທາງໃນແບບຈໍາລອງ SPM9613 ຈະຄໍານວນຈາກສົມຜົນການ

ແຜ່ກະຈາຍສຽງທ ີ່ມ ແຫຼ່ງກາໍເນ ດແບບຈຸດ ດັັ່ງນ ັ້: 

ເມືີ່ອ     SPL =  ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະດັບສຽງຈາກຈດຸ 1 ໄປຍັງຈຸດ 2 

 r1 = ໄລຍະທາງຈາກແຫຼ່ງກໍາເນ ດສຽງຮອດຈຸດທ  1 

 r2 = ໄລຍະທາງຈາກແຫຼ່ງກໍາເນ ດສຽງຮອດຈຸດທ  2 

 

ໂດຍທ ີ່ກໍານົດໃຫ້ r1 ຄື ໄລຍະອ້າງອ ງ ສ່ວນ r2  ແມ່ນໄລຍະທາງຈາກຕໍາແໜ່ງຂອງແຫຼ່ງກໍາເນ ດມາຫາຜ ້ຮັບສຽງ. 

 

(2) ມາດຕະຖານທາງດ້ານສຽງທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງ 
 

➢ ຄ່າມາດຕະຖານຂອງປະເທດລາວ 

ມາດຕະຖານສຽງທົັ່ວໄປ ແມ່ນຄ່າຊ ັ້ບອກລະດັບສຽງ ທ ີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເກ ດຂືັ້ນໄດ້ຈາກແຫຼງ່ກໍາເນ ດສຽງ ໂດຍບ ໍ່ໃຫ້
ເປັນສິີ່ງລົບກວນສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊ ວິດ, ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສດັ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງຄວບຄຸມໃຫ້ຢ ່ໃນລະດັບຄ່າ

ມາດຕະຖານລະດັບສຽງສ ງສຸດ Lmax ບ ໍ່ໃຫ້ເກ ນ 115 ເດຊ ເບລ (ເອ) dB (A) ແລະ ລະດັບສຽງສະເລ່ຍ 24 

ຊົັ່ວໂມງ Leq ບ ໍ່ໃຫ້ເກ ນ 70 ເດຊ ເບລ (ເອ) dB (A). 

➢ ຄ່າມາດຕະຖານຂອງປະເທດໄທ 

ຄ່າມາດຕະຖານລະດັບສຽງທົັ່ວໄປ ຕາມການປະກາດຄະນະກໍາມະການສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ພສ 2540 ເລືີ່ອງ
ການກໍານົດມາດຕະຖານລະດັບສຽງໂດຍທົັ່ວໄປ ມ ໃຈຄວາມສໍາຄັນຄື ມາດຕະຖານລະດັບສຽງໂດຍທົັ່ວໄປເປັນຄ່າ
ລະດັບສຽງສະເລ່ຍ 24 ຊົັ່ວໂມງ ຕ້ອງບ ໍ່ເກ ນ 70 ເດຊ ເບວ, ມາດຕະຖານລະດັບສຽງໂດຍທົັ່ວໄປເປັນຄ່າລະດັບສຽງ
ສ ງສຸດ ຕ້ອງບ ໍ່ເກ ນ 115 ເດຊ ເບວ ໂດຍມ ຫຼັກການ ແລະ ເຫດຜົນໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕ ໍ່ການໄດ້ຍິນຂອງ
ປະຊາຊົນໄດ້ ທັງໃນບ ລິເວນພາຍໃນອາຄານ ແລະ ພາຍນອກອາຄານ ການປະເມ ນມົນລະພິດທາງສຽງຈະພິຈາລະນາ
ດັດສະນ ສຽງທ ີ່ເກ ດຈາກກັງຫັນລົມ ສໍາລັບຜະລິດໄຟຟ້າ ໃນລະດັບສຽງສະເລ ີ່ຍ 24 ຊົັ່ວໂມງ ໂດຍລະດັບສຽງສະເລ່ຍ 
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24 ຊົັ່ວໂມງ (Leq 24: Equivalent Continuous Sound Level 24 hour) ເຊິີ່ງເປັນຄ່າສະເລ່ຍຂອງ
ພະລັງງານສຽງຕ ໍ່ເນືີ່ອງພາຍໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ. 

➢ ຄ່າມາດຕະຖານຂອງ The U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) 

ລະດັບສຽງທ ີ່ບ ໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ການສ ນເສຍການໄດ້ຍິນ (Hearing damange) ທ ີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ EPA 

press release, 1974 ກໍານົດຄ່າ Leq 24 ຊົັ່ວໂມງ ບ ໍ່ເກ ນ 70 ເດຊ ເບວ 

➢ ຄ່າມາດຕະຖານຂອງ International Finance Corporation (IFC) 

ມາດຕະຖານລະດັບສຽງຂອງ IFC ກໍານົດຄ່າລະດັບສຽງໂດຍແບ່ງເປັນ ສຽງຊ່ວງກາງເວນ (Daytime: 07.00-

22.00) ແລະ ສຽງຊ່ວງກາງຄນື (Nighttime: 22.00-07.00) ດັັ່ງລຸ່ມນ ັ້: 

 ຄ່າມາດຕະຖານສຽງນັນຂອງ IFC 

ຜ ຮ້ບັ Receptor 

ສະເລຍ່ 1 ຊົັ່ວໂມງ One Hour Leq (dBA) 

ກາງເວນັ Daytime  

(07.00-22.00) 

ກາງຄນື Nighttime 

(22.00-07.00) 
ເຂດທ ີ່ຢ ່ອາໄສຕ່າງໆ:  
Residential; institutional; educational 

55 45 

ເຂດອຸດສາຫະກໍາ; ການຄ້າ:  

Industrial; commercial 

70 70 

ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: IFC Environmental Health and safety Guidelines: General EHS Guidelines, 

Noise Management, April 30, 2007 

ລະດັບສຽງສະເລ່ຍຄື ລະດັບສຽງຄົງທ ີ່ທ ີ່ມ ພະລັງງານສຽງເທົັ່າກັບພະລັງງານສຽງທ ີ່ເກ ດຈາກສຽງທ ີ່ປ່ຽນແປງໄປໃນ
ການວັດແທກໄລຍະໃດໄລຍະໜຶີ່ງ ຈຶີ່ງແຕກຕ່າງຈາກຄ່າສະເລຍ່ທາງສະຖິຕິ ເນືີ່ອງຈາກຄ່າ Leq ເປັນຄາ່ສະເລ່ຍຂອງ

ພະລັງງານສຽງໃນໄລຍະເວລາຕ່າງໆ. ດັັ່ງນັັ້ນ ຈຶີ່ງຕ້ອງລະບຸໄລຍະເວລານໍາເຊັັ່ນ Leq 1 ໝາຍເຖິງ ຄ່າລະດັບສຽງ

ສະເລ່ຍ 1 ຊົັ່ວໂມງ Leq 24 ໝາຍເຖິງ ຄ່າລະດັບສຽງສະເລຍ່ 24 ຊົັ່ວໂມງ ໂດຍ Leq ນ ັ້ສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃນການ

ປະເມ ນຜົນກະທົບທາງສຽງຈາກການຈາລະຈອນ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມອືີ່ນໆ ໄດ້ໂດຍປະເມ ນຈາກ 

Leq = 10 log 














10 /1L
101f

 

  ເມືີ່ອ f     =    ອັດຕາສ່ວນຂອງໄລຍະເວລາທ ີ່ເກ ດລະດັບສຽງ L1 

      L1     =    ເປັນຄ່າລະດັບສຽງທ ີ່ວັດແທກໄດ້ໃນຂະນະນັັ້ນ 
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  ໃນນ ັ້ Leq  ຈະບ ໍ່ຂຶັ້ນກັບໄລຍະເວລາທ ີ່ຈະຕ້ອງຕ ໍ່ເນືີ່ອງກັນໄປ 

(3) ຈຸດສັງເກດ ແລະ ຜົນການວັດແທກສຽງໃນປັດຈຸບັນ 

ຈຸດສັງເກດທ ີ່ໃຊ້ສໍາລັບສຶກສາແບ່ງເປັນ 2 ປະເພດ ໂດຍທ ີ່ຈດຸສັງເກດປະເພດທໍາອິດຄື: ຈຸດສັງເກດອ້ອມຮອບແຫຼ່ງ

ກໍາເນ ດສຽງ ເຊິີ່ງກວມເອົາພືັ້ນທ ີ່ລັດສະໝ  5 ກິໂລແມັດຈາກທ ີ່ຕັັ້ງໂຄງການ. ສໍາລັບຈຸດສັງເກດປະເພດທ ສອງຄື:  

ຈຸດສັງເກດເປັນພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ມ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (Sensitive Receptors) ເຊ ີ່ງການສຶກສາ

ໃນຄັັ້ງນ ັ້ບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາໄດ້ເລືອກຈຸດສັງເກດທ ີ່ມ ການວັດແທກລະດັບສຽງ ມາໃຊ້ໃນການປະເມ ນ ເຊິີ່ງມ ຈໍານວນ 4 

ຈຸດໄດ້ແກ:່ ບ້ານດາກສະມ  ເມືອງຊານໄຊ, ບ້ານຊຽງຫວຼງ, ບ້ານດາກຢາງ ແລະ ບ້ານດາກຈຶງ ເມືອງດາກຈືງ, ຜົນ

ການກວດວັດແທກລະດັບສຽງ ພົບວ່າລະດັບສຽງສ່ວນໃຫຍ່ມ ຄ່າຢ ່ໃນເກນຕາມມາດຕະຖານທ ີ່ກໍານົດ ຍົກເວັັ້ນ 

ບ ລິເວນ ບ້ານດາກສະມ  ແລະ ບ້ານດາກຢາງ ທ ີ່ມ ລະດັບສຽງ ຊ່ວງກາງເວັນ - ກາງຄືນ ສ ງກວ່າເກນມາດຕະຖານ

ຂອງ IFC ພຽງເລັກໜ້ອຍ. ເຊ ີ່ງທັງ 4 ຈຸດ ໄດ້ມ ການເກັບຕົວຢ່າງວັດແທກສຽງນັນ ໂດຍມ ຜົນການວັດແທກດັັ່ງ

ຕາຕະລາງລຸ່ມນ ັ້: 

 ຜົນການກວດວັດແທກລະດັບສຽງທ ີ່ມ ຢ ່ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

ດັດຊະນ  1. ຊຽງຫວຼງ 2. ດາກສະມ  3. ດາກຢາງ 4. ດາກຈຶງ 
ໜວ່ຍ ຄ່າມາດຕະຖານ 

ວນັທ  13-16/08/2021 1-4/11/2021 28-31/10/2021 9-12/08/2021 

Leq 24hr 40.3 – 44.8 55.2 – 57.7 48.5 – 49.9 41.7 – 50.5 dB (A) 701/ 

ກາງເວນັ 39.5 – 48.2 56.1 – 57.7 49.7 – 52.0 41.2 – 50.9 dB (A) 552/ 

ກາງຄືນ 40.3 – 42.8 52.8 – 56.0 46.2 – 50.6 42.7 – 43.1 dB (A) 452/ 

ໝາຍເຫດ: 1/ US. EPA, EPA Press Release, 1974 
2/ IFC Environmental Health and safety Guidelines: General EHS Guidelines, Noise 

Management, April 30, 2007 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-17 

 

ຮ ບທ  5-1:  ພືັ້ນທ ີ່ສຶກສາ, ຕໍາແໜ່ງເສາົກັງຫັນລົມ ແລະ ຕໍາແໜ່ງບ້ານທ ີ່ວັດແທກລະດັບສຽງ 
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(4) ຜົນກະທົບໃນໄລຍະດໍາເນ ນງານຂອງກັງຫັນລົມ 

ສໍາລັບແຫຼ່ງກໍາເນ ດທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດສຽງດັງໄດ້ແກ່ ເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມ (Wind Turbine 

Generator) ຈໍານວນ 148 ຊຼຸດ ໂດຍບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ສຶກສາ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຕິດຕັັ້ງເສົາກັງຫນັລົມ ເຊ ີ່ງໂຄງການໃຊ້

ກັງຫັນລົມທ ີ່ມ ລັກສະນະສະເພາະ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດໄດ້ແກ່ ກັງຫັນລົມທ ີ່ມ ກໍາລັງການຜະລິດໄຟຟ້າ 4 MW 

ຕ ໍ່ເສົາ ມ ເສັັ້ນຜ່າສ ນກາງຂອງໃບພັດ 165 ແມັດ ຈໍານວນ 132 ເສົາ, ສ່ວນກັງຫັນລົມທ ີ່ມ ກໍາລັງການຜະລິດໄຟຟ້າ 

4.5 MW ຕ ໍ່ເສົາ ມ ເສັັ້ນຜ່າສ ນກາງຂອງໃບພັດ 155 ແມັດ ຈາໍນວນ 16 ເສົາ, ໂດຍມ ການປະເມ ນລະດັບສຽງຈາກ

ກັງຫັນລົມ ທ ີ່ລະດັບສຽງດັັ່ງກ່າວປ່ຽນແປງຕາມຄວາມໄວຂອງລົມ 6, 7, 8 ແລະ ຕັັ້ງແຕ່ 9 ແມັດຕ ໍ່ວິນາທ  ຂືັ້ນໄປ 

ດັັ່ງທ ີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນພາກທ ີ່ 3 ຫົວຂ ໍ້ 3.3 ໃນຕາຕະລາງ 3-8: ຂ ໍ້ມ ນທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງກັງຫັນລົມ. 

2) ລາຍລະອຽດຂອງຜົນການສຶກສາ 

ການປະເມ ນລະດັບສຽງສະເລ່ຍ 24 ຊົັ່ວໂມງຢ ່ລະດັບພືັ້ນດິນ (1.5 ແມັດ) ທົັ່ວພືັ້ນທ ີ່ສຶກສາ 31 × 37 ກິໂລຕາ

ແມັດ ສ້າງເປັນເສັັ້ນລະດັບເທົັ່າກັນ (noise contour) ອັນເນືີ່ອງມາຈາກກັງຫັນລົມ 148 ຕົັ້ນ ໃນ 4 ກ ລະນ ຄື ທ ີ່

ຄວາມໄວລົມ 6, 7, 8 ແມັດຕ ໍ່ວິນາທ  ແລະ ຄວາມໄວຕັັ້ງແຕ່ 9 ແມັດຕ ໍ່ວິນາທ  ຂືັ້ນໄປ ສະແດງໃນແຜນທ ີ່ຂ້າງລຸ່ມ

ນ ັ້. ນອກຈາກນ ັ້ຍັງໄດ້ຄໍານວນລະດັບສຽງເນືີ່ອງຈາກກັງຫັນລົມ ຈຸດທ ີ່ຮັບຜົນກະທົບ 4 ຈຸດຕົວຢ່າງຄື: ຈຸດ N1: 

ບ້ານຊຽງຫຼວງ, N2: ບ້ານດາກສະມ , N3: ບ້ານດາກຢາງ ແລະ N4: ບ້ານດາກຈຶງ.
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 ຄ່າລະດັບສຽງ ປະເມ ນໂດຍແບບຈໍາລອງ ກ ລະນ ຄວາມໄວລົມ 6 ແມັດຕ ໍ່ວິນາທ  

ຈຸດທ ີ່ໄດຮ້ບັຜົນກະທບົ 

ລະດບັສຽງ
ປະຈບຸນັ 
(Leq 24-

hr) 

LD 
ເດ ມ 

LN 
ເດ ມ 

LDN 
ເດ ມ 

Leq-24hr 
ຈາກແບບ
ຈໍາລອງ 

LD ຈາກ
ແບບຈາໍລອງ 

LN ຈາກ
ແບບຈາໍລອງ 

LDN ຈາກ
ແບບຈາໍລອງ 

ລະດບັ
ສຽງລວມ 
Leq 24-

hr 

LD 
ລວມ 

LN 
ລວມ 

LDN 
ລວມ 

1. ຊຽງຫຼວງ 13-14/08/21 44.4 48.2 42.8 54.3 32.2 32.2 32.2 38.6 44.7 48.4 43.2 54.4 

14-15/08/21 44.8 39.5 40.3 44.6 32.2 32.2 32.2 38.6 45.0 40.2 40.9 45.6 

15-16/08/21 40.3 40.3 40.8 45.1 32.2 32.2 32.2 38.6 40.9 40.9 41.3 46.0 

2. ດາກສະມ  1-2/11/64 55.3 56.1 53.4 62.5 34.8 34.8 34.8 41.2 55.3 56.1 53.4 62.5 

2-3/11/64 55.2 56.1 56.0 63.9 34.8 34.8 34.8 41.2 55.2 56.2 56.0 64.0 

3-4/11/64 57.7 57.7 52.8 61.8 34.8 34.8 34.8 41.2 57.7 57.7 52.9 61.9 

3. ດາກຢາງ 28-29/10/64 49.9 49.9 46.6 54.0 44.1 44.1 44.1 50.5 50.9 50.9 48.5 55.6 

29-30/10/64 48.5 49.7 46.2 54.1 44.1 44.1 44.1 50.5 49.8 50.8 48.3 55.7 

30-31/10/64 49.8 52.0 50.6 59.0 44.1 44.1 44.1 50.5 50.8 52.6 51.4 59.6 

4. ດາກຈຶງ 9-10/8/64 42.8 50.9 43.1 58.8 33.9 33.9 33.9 40.3 43.3 51.0 43.6 58.9 

10-11/8/64 50.5 48.3 42.7 49.6 33.9 33.9 33.9 40.3 50.6 48.5 43.2 50.1 

11-12/8/64 41.7 41.2 42.8 48.1 33.9 33.9 33.9 40.3 42.4 41.9 43.3 48.8 

ຄ່າມາດຕະຖານ (dBA) 70 1/ 55 2/ 45 2/ 55 2/ 

ໝາຍເຫດ:  1/The U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Press release, 1974 

    2/IFC, General EHS Guidelines, Noise Management, 2007 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                              ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ                  5-20 

 ຄ່າລະດັບສຽງ ປະເມ ນໂດຍແບບຈໍາລອງ ກ ລະນ ຄວາມໄວລົມ 7 ແມັດຕ ໍ່ວິນາທ  

ຈຸດທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ລະດບັສຽງ
ປະຈບຸນັ 
(Leq 24-

hr) 

LD 
ເດ ມ 

LN 
ເດ ມ 

LDN 
ເດ ມ 

Leq-24hr 
ຈາກແບບ
ຈໍາລອງ 

LD ຈາກແບບ
ຈໍາລອງ 

LN ຈາກແບບ
ຈໍາລອງ 

LDN ຈາກ
ແບບຈາໍລອງ 

ລະດບັ
ສຽງລວມ 

Leq 24-hr 

LD 
ລວມ 

LN 
ລວມ 

LDN 
ລວມ 

1. ຊຽງຫຼວງ 13-14/08/21 44.4 48.2 42.8 54.3 35.5 35.5 35.5 41.9 44.9 48.5 43.5 54.5 

14-15/08/21 44.8 39.5 40.3 44.6 35.5 35.5 35.5 41.9 45.3 40.9 41.5 46.5 

15-16/08/21 40.3 40.3 40.8 45.1 35.5 35.5 35.5 41.9 41.5 41.5 41.9 46.8 

2. ດາກສະມ  1-2/11/64 55.3 56.1 53.4 62.5 38.1 38.1 38.1 44.5 55.4 56.1 53.5 62.6 

2-3/11/64 55.2 56.1 56.0 63.9 38.1 38.1 38.1 44.5 55.3 56.2 56.0 64.0 

3-4/11/64 57.7 57.7 52.8 61.8 38.1 38.1 38.1 44.5 57.7 57.7 53.0 61.9 

3. ດາກຢາງ 28-29/10/64 49.9 49.9 46.6 54.0 47.4 47.4 47.4 53.8 51.8 51.9 50.0 56.9 

29-30/10/64 48.5 49.7 46.2 54.1 47.4 47.4 47.4 53.8 51.0 51.7 49.9 57.0 

30-31/10/64 49.8 52.0 50.6 59.0 47.4 47.4 47.4 53.8 51.8 53.3 52.3 60.2 

4. ດາກຈຶງ 9-10/8/64 42.8 50.9 43.1 58.8 37.2 37.2 37.2 43.6 43.9 51.1 44.1 58.9 

10-11/8/64 50.5 48.3 42.7 49.6 37.2 37.2 37.2 43.6 50.7 48.7 43.8 50.6 

11-12/8/64 41.7 41.2 42.8 48.1 37.2 37.2 37.2 43.6 43.0 42.6 43.9 49.4 

ຄ່າມາດຕະຖານ (dBA) 70 1/ 55 2/ 45 2/ 55 2/ 

ໝາຍເຫດ:  1/The U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Press release, 1974 

    2/IFC, General EHS Guidelines, Noise Management, 2007 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                              ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ                  5-21 

 ຄ່າລະດັບສຽງ ປະເມ ນໂດຍແບບຈໍາລອງ ກ ລະນ ຄວາມໄວລົມ 8 ແມັດຕ ໍ່ວິນາທ  

ຈຸດທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ລະດບັສຽງປະຈຸ
ບນັ (Leq 

24-hr) 

LD 
ເດ ມ 

LN 
ເດ ມ 

LDN 
ເດ ມ 

Leq-24hr 
ຈາກແບບ
ຈໍາລອງ 

LD ຈາກ
ແບບຈາໍລອງ 

LN ຈາກ
ແບບຈາໍລອງ 

LDN ຈາກ
ແບບຈາໍລອງ 

ລະດບັ
ສຽງລວມ 

Leq 24-hr 

LD 
ລວມ 

LN 
ລວມ 

LDN 
ລວມ 

1. ຊຽງຫຼວງ 13-14/08/21 44.4 48.2 42.8 54.3 38.1 38.1 38.1 44.5 45.3 48.7 44.1 54.7 

14-15/08/21 44.8 39.5 40.3 44.6 38.1 38.1 38.1 44.5 45.6 41.8 42.3 47.6 

15-16/08/21 40.3 40.3 40.8 45.1 38.1 38.1 38.1 44.5 42.3 42.3 42.7 47.8 

2. ດາກສະມ  1-2/11/64 55.3 56.1 53.4 62.5 40.7 40.7 40.7 47.1 55.4 56.2 53.6 62.6 

2-3/11/64 55.2 56.1 56.0 63.9 40.7 40.7 40.7 47.1 55.4 56.2 56.1 64.0 

3-4/11/64 57.7 57.7 52.8 61.8 40.7 40.7 40.7 47.1 57.8 57.8 53.1 62.0 

3. ດາກຢາງ 28-29/10/64 49.9 49.9 46.6 54.0 50.0 50.0 50.0 56.4 53.0 53.0 51.6 58.4 

29-30/10/64 48.5 49.7 46.2 54.1 50.0 50.0 50.0 56.4 52.3 52.9 51.5 58.4 

30-31/10/64 49.8 52.0 50.6 59.0 50.0 50.0 50.0 56.4 52.9 54.1 53.3 60.9 

4. ດາກຈຶງ 9-10/8/64 42.8 50.9 43.1 58.8 39.8 39.8 39.8 46.2 44.6 51.2 44.8 59.1 

10-11/8/64 50.5 48.3 42.7 49.6 39.8 39.8 39.8 46.2 50.9 48.9 44.5 51.2 

11-12/8/64 41.7 41.2 42.8 48.1 39.8 39.8 39.8 46.2 43.9 43.6 44.6 50.3 

ຄ່າມາດຕະຖານ (dBA) 70 1/ 55 2/ 45 2/ 55 2/ 

ໝາຍເຫດ:  1/The U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Press release, 1974 

    2/IFC, General EHS Guidelines, Noise Management, 2007 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                              ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ                  5-22 

 ຄ່າລະດັບສຽງ ປະເມ ນໂດຍແບບຈໍາລອງ ກ ລະນ ຄວາມໄວລົມ 9 m/s ຂຶັ້ນໄປ 

ຈຸດທ ີ່ໄດຮ້ບັຜົນກະທບົ 

ລະດບັສຽງ
ປະຈບຸນັ 
(Leq 24-

hr) 

LD 
ເດ ມ 

LN 
ເດ ມ 

LDN 
ເດ ມ 

Leq-24hr 
ຈາກແບບ
ຈໍາລອງ 

LD ຈາກແບບ
ຈໍາລອງ 

LN ຈາກແບບ
ຈໍາລອງ 

LDN ຈາກ
ແບບຈາໍລອງ 

ລະດບັ
ສຽງລວມ 

Leq 24-hr 

LD 
ລວມ 

LN 
ລວມ 

LDN 
ລວມ 

1. ຊຽງຫຼວງ 13-14/08/21 44.4 48.2 42.8 54.3 38.2 38.2 38.2 44.6 45.3 48.7 44.1 54.7 

14-15/08/21 44.8 39.5 40.3 44.6 38.2 38.2 38.2 44.6 45.7 41.9 42.4 47.6 

15-16/08/21 40.3 40.3 40.8 45.1 38.2 38.2 38.2 44.6 42.4 42.4 42.7 47.9 

2. ດາກສະມ  1-2/11/64 55.3 56.1 53.4 62.5 40.7 40.7 40.7 47.1 55.4 56.2 53.6 62.6 

2-3/11/64 55.2 56.1 56.0 63.9 40.7 40.7 40.7 47.1 55.4 56.2 56.1 64.0 

3-4/11/64 57.7 57.7 52.8 61.8 40.7 40.7 40.7 47.1 57.8 57.8 53.1 62.0 

3. ດາກຢາງ 28-29/10/64 49.9 49.9 46.6 54.0 50.0 50.0 50.0 56.4 53.0 53.0 51.6 58.4 

29-30/10/64 48.5 49.7 46.2 54.1 50.0 50.0 50.0 56.4 52.3 52.9 51.5 58.4 

30-31/10/64 49.8 52.0 50.6 59.0 50.0 50.0 50.0 56.4 52.9 54.1 53.3 60.9 

4. ດາກຈງຶ 9-10/8/64 42.8 50.9 43.1 58.8 39.8 39.8 39.8 46.2 44.6 51.2 44.8 59.1 

10-11/8/64 50.5 48.3 42.7 49.6 39.8 39.8 39.8 46.2 50.9 48.9 44.5 51.2 

11-12/8/64 41.7 41.2 42.8 48.1 39.8 39.8 39.8 46.2 43.9 43.6 44.6 50.3 

ຄ່າມາດຕະຖານ (dBA) 70 1/ 55 2/ 45 2/ 55 2/ 

ໝາຍເຫດ:  1/The U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Press release, 1974 

    2/IFC, General EHS Guidelines, Noise Management, 2007



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-23 

 
ຮ ບທ  5-2:  ເສັັ້ນລະດັບສຽງເທົັ່າກັນ ກ ລະນ ຄວາມໄວລົມ 6 m/s ປະເມ ນໂດຍແບບຈໍາລອງ SPM9613 

 

 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-24 

 
ຮ ບທ  5-3:  ເສັັ້ນລະດັບສຽງເທົັ່າກັນ ກ ລະນ ຄວາມໄວລົມ 7 m/s ປະເມ ນໂດຍແບບຈໍາລອງ SPM9613 

 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-25 

 
ຮ ບທ  5-4:  ເສັັ້ນລະດັບສຽງເທົັ່າກັນ ກ ລະນ ຄວາມໄວລົມ 8 m/s ປະເມ ນໂດຍແບບຈໍາລອງ SPM9613 

 

 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-26 

 
ຮ ບທ  5-5:  ເສັັ້ນລະດັບສຽງເທົັ່າກັນ ກ ລະນ ຄວາມໄວລົມ 9 m/s ຂຶັ້ນໄປ ປະເມ ນໂດຍແບບຈໍາລອງ 

SPM9613 

3) ສະຫຼຼຸບຜົນການປະເມ ນລະດັບສຽງຈາກແບບຈໍາລອງ SPM9613 

ຈາກ ຮ ບທ  5-2 ຫາ 5-5 ແລະ ຕະຕາລາງ 5-15 ຫາ ຕາຕະລາງ 5-18 ເຫັນວ່າ ເມືີ່ອສົມມຸດໃຫ້ມ ແຫຼ່ງກໍາເນ ດ
ສຽງຈາກກັງຫັນລົມໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຈະສົັ່ງຜົນກະທົບດ້ານສຽງລົບກວນອອກສ ່ຊຼຸມຊົນອ້ອມຂ້າງໃນລະດັບຕໍໍ່າຈຸດ
ທ ີ່ກໍານົດໃຫ້ເປັນຈຸດຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ລະດັບສຽງລວມເມືອມ ການໃຊ້ກັງຫັນລົມ ຈະບ ໍ່ເຮັດໃຫ້
ລະດັບສຽງສະເລ່ຍ 24 ຊົັ່ວໂມງ (Leq 24-hr) ທ ີ່ຜ ້ຮັບຜນົກະທົບເຊ ີ່ງເກ ດຈາກສຽງກັງຫັນລົມ ແລະ ສຽງທ ີ່ມ ຢ ່
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ປັດຈຸບັນບ ໍ່ເກ ນ 57.8 dBA ເມືອສົມທຽບກບັຄ່າມາດຕະຖານຂອງ United States Environmental 

Protection Agency (US. EPA) ກ ໍ່ຄືມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ເລກທ  81/ລບ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ລະດັບສຽງຈາກໂຄງການຈະມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊຼຸມຊົນໃນລະດັບຕໍໍ່າຫຼາຍ. ສໍາລັບຜົນກະທົບຕ ໍ່ຈຸດສັງເກດຈາກແບບຈໍາ
ລອງເມືອສົມທຽບກັບຄ່າມາດຕະຖານຂອງ International Finance Corporation (IFC) ເຫັນວ່າ ຈະມ 

ລະດັບສຽງສ ງກວ່າມາດຕະຖານດັັ່ງກ່າວເລັກໜ້ອຍ ຈາກການກວດສອບເຫັນໄດ້ວ່າ ຂ ໍ້ມ ນຜົນການວັດແທກລະດັບ
ສຽງຊ່ວງເວລາກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ ໃນປັດຈຸບັນກ່ອນມ ໂຄງການ ບ ລິເວນ ບາ້ນດາກສະມ  ມ ຄ່າລະດັບສຽງຊ່ວງ
ກາງເວັນ-ກາງຄືນ ສ ງກວ່າຄາ່ມາດຕະຖານຢ ່ແລ້ວ ໃນຂະນະທ ີ່ລະດັບສຽງຈາກການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການຄາດ
ວ່າຈະບ ໍ່ເກ ນຄ່າມາດຕະຖານກໍານົດ. ສ່ວນ ບ້ານດາກຢາງ ມ ຄ່າລະດັບສຽງວັດແທກປັດຈຸບັນໃນຊ່ວງກາງຄືນສ ງ
ກວ່າມາດຕະຖານກໍານົດ ເມືອນໍາມາບວກກັບລະດັບສຽງບ ລິເວນໂຄງການໃນຊ່ວງດໍາເນ ນງານ ຈືີ່ງສົັ່ງຜົນເຮັດໃຫ້
ລະດັບສຽງໃນຊ່ວງກາງຄືນສ ງກວ່າມາດຕະຖານເຫຼັເລກັໜ້ອຍ ເຖ ີ່ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ເພືີ່ອຄວາມໝັັ້ນໃຈໃນການດໍາ
ເນ ນງານ ຈືີ່ງໄດ້ມ ການກໍານົດມາດຕະການດ້ານສຽງ ໂດຍດໍາເນ ນການວັດແທກລະດັບສຽງ Leq 24-hr, LDN 

ດັັ່ງນ ັ້:  
- ດໍາເນ ນການວັດແທກລະດັບສຽງ Leq 24-hr, LDN ກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງເພືີ່ອໃຫ້ເປັນຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານກ່ອນ

ການກ ໍ່ສ້າງບ ລິເວັນຊຼຸມຊົນຕ່າງໆຄື: ຈຸດ N1: ບ້ານຊຽງຫຼວງ, N2: ບ້ານດາກສະມ , N3: ບ້ານດາກຢາງ 

ແລະ N4: ບ້ານດາກຈຶງ. ຈໍານວນ 2 ຄັັ້ງ/ປີ ໂດຍເກັບຕົວຢ່າງ 3 ມືັ້ຕິດຕ ໍ່ກັນ. 

5.3.3 ເງາົກະພບິ (Shadow Flicker) 

1) ວິທ ການ 

ເງົາກະພິບ (Shadow Flicker) ໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຂອງແສງ (Light Intensity) ຈາກ

ການໝຸນຂອງໃບພັດກັງຫັນລົມ ເຊິີ່ງຕັັ້ງຢ ່ທາງກາງລະຫວ່າງດວງຕາເວັນ ແລະ ຈຸດສັງເກດ (Observer) ເມືີ່ອໃບ

ພັດກັງຫັນລົມມ ມຸມກັບແສງທ ີ່ສ່ອງຈາກດວງຕາເວັນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກ ດການຫຼຼຸດປະລິມານແສງທ ີ່ສາດສ່ອງ ແລະ ເກ ດ
ມ ເງົາພາດທັບ ຫຼື ເງາົກະພິບບ ລິເວນຈຸດສັງເກດຢ ່ບ ລິເວນອ້ອມຮອບພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ຕິດຕັັ້ງກັງຫັນ ເຊິີ່ງຫາກພືັ້ນທ ີ່ອ້ອມ
ຮອບບ ລິເວນຈຸດສັງເກດ ມ ຕົັ້ນໄມ້ ຫຼື ສິີ່ງກ ໍ່ສ້າງ ຈະສາມາດຫຼຼຸດຜົນກະທົບຈາກເງົາກະພິບໄດ້ ໂດຍໃຊ້ຫຼັກການທາງ
ເລຂາຄະນິດ ໂດຍການຫາຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ຂະໜາດ ແລະ ທ ີ່ຕັັ້ງຂອງກັງຫັນລົມ ຈຸດສັງເກດ (Observer) 

ການສ່ອງສະຫວ່າງ ແລະ ໄລຍະການຫັກມຸມຂອງດວງຕາເວັນດ້ານສະແດງໃນຮ ບ 5-6 ລຸ່ມນ ັ້ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກ

ການເກ ດເງົາກະພິບຈະຫຼຼຸດລົງເລືັ້ອຍໆ ຕາມໄລຍະທາງທ ີ່ໄກຂຶັ້ນ ລວມທັງໃນໄລຍະເວລາທ ີ່ສະພາບພ ມ ອາກາດມ 
ເມກ, ໝອກ, ລະອອງລອຍ ຫຼື ຝຸ່ນ, ຄວັນ ປະປ ນຢ ່ໃນອາກາດປະລິມານຫຼາຍ ແລະ ໄລຍະເວລາທ ີ່ກັງຫັນລົມບ ໍ່ເຮັດ

ວຽກ ຈະບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດເງາົກະພິບ (Bolton 2007; Garran Hassan Pacific Pty Limited 2011). 
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ຮ ບທ  5-6:  ແບບຈໍາລອງການປະເມ ນຜົນກະທົບຈາກການເກ ດເງົາກະພິບ 

ຜົນກະທົບຈາກເງົາກະພິບຈະພິຈາລະນາຈາກການສ່ອງຜ່ານບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ (Observer) ເຊິີ່ງໄລຍະ

ເວລາທ ີ່ເກ ດເງາົກະພິບທ ີ່ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການດໍາລົງຊ ວິດນັັ້ນ ຂຶັ້ນຢ ່ກັບປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 

- ທິດທາງຂອງບ້ານເຮືອນບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ຈຸດສັງເກດ ທ ີ່ມ ຄວາມສໍາພັນກັບທ ີ່ຕັັ້ງຂອງກັງຫັນລົມ 
- ໄລຍະທາງຈາກຈຸດສັງເກດ (Observer) ເຖິງທ ີ່ຕັັ້ງຂອງກັງຫັນລົມ 

- ທິດທາງລົມ (ລັກສະນະຂອງເງົາທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈະຂຶັ້ນຢ ່ກັບທິດທາງຂອງດວງຕາເວັນທ ີ່ມ ມຸມກັບໃບພັດ) 
- ຄວາມສ ງຂອງກັງຫັນລົມ (Turbine Height) 

- ເສັັ້ນຜ່າສ ນກາງຂອງໃບພັດ (Rotor Diameter) 

- ໄລຍະເວລາຂອງປີ ແລະ ວັນ ເຊິີ່ງຈະບົັ່ງບອກເຖິງຕໍາແໜງ່ຂອງດວງຕາເວັນຢ ່ເທິງທ້ອງຟ້າ 
- ສະພາບພ ມ ອາກາດ (Weather Condition) 

ປັດຈຸບັນມ ການພັດທະນາແບບຈໍາລອງຄະນິດສາດເພືີ່ອໃຊ້ໃນການປະເມ ນຜົນກະທົບຈາກເງົາກະພິບ (Shadow 

Flicker Assessment) ໂດຍແບບຈໍາລອງທ ີ່ນິຍົມໃຊ້ແຜຫ່ຼາຍໃນຕ່າງປະເທດໄດ້ແກ່ ແບບຈໍາລອງວິນຟາມເມ ັ້ 

(Windfarmer) ຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ, ແບບຈໍາລອງວນິໂປຣ (WindPro) ແລະ ແບບຈໍາລອງວິນຟາມ 

(Windfarm) ຂອງປະເທດເດນມາກ ເປັນຕົັ້ນ. ໂດຍແບບຈໍາລອງດັັ່ງກ່າວຂ້າງຕົັ້ນໃຫ້ຜົນການປະເມ ນຜົນກະທົບ

ຈາກເງົາກະພິບໄດ້ໃກ້ຄຽງກັນ (Brinkerhoff, Court et al. ; Bolton 2007). 

ປະເທດເຢຍລະມັນໄດ້ກໍານົດລາຍລະອຽດຫຼັກເກນກ່ຽວກບັການກໍານົດຄ່າຄວບຄຸມ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂເພືີ່ອໃຊ້ໃນການ
ປະເມ ນຜົນກະທົບທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈາກເງົາກະພິບ (German Guideline) ເຊິີ່ງຢ ່ໃນ “Hinweise zur Ermittlung 

und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergianlagen” (WEA-

Shattenwurf-Hinweise) ໂດຍເກນແນະນໍາສໍາລັບຜົນກະທົບທ ີ່ເກ ດຈາກເງົາກະພິບຕ ໍ່ບ ລິເວນບ້ານເຮືອນ ຄ ື

ໄລຍະເວລາການເກ ດເງົາກະພິບສ ງສຸດບ ລິເວນບ້ານເຮືອນບ ໍ່ເກ ນ 30 ຊົັ່ວໂມງຕ ໍ່ປີ ຫຼື 30 ນາທ ຕ ໍ່ມືັ້ (ກ ລະນ ຮ້າຍແຮງ
ທ ີ່ສຸດ) ເຊິີ່ງສອດຄ່ອງກັບຂ ໍ້ມ ນຈາກ Planning Policy Statement 18 Renewable Energy ຂອງ

ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: WindPRO User Guide, 2010 
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ກະຊວງສິີ່ງແວດລ້ອມ ປະເທດໄອແລນ ລະບຸວ່າ ໄລຍະເວລາການເກ ດເງົາກະພິບບ ລິເວນບ້ານເຮືອນທ ີ່ຕັັ້ງຢ ່ໃນລັດສະ
ໝ  500 ແມັດ ຮອບທ ີ່ຕັັ້ງຂອງກັງຫັນລົມ ບ ໍ່ຄວນເກ ນ 30 ຊົັ່ວໂມງຕ ໍ່ປີ ຫຼື 30 ນາທ ຕ ໍ່ມືັ້ ແລະ ຜົນການສຶກສາຂອງ 
University of Kiel ລະບວຸ່າ ຫາກຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສໍາພັດກັບເງົາກະພິບ 60 ນາທ ຕ ໍ່ມືັ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກ ດ

ຄວາມຕຶງຄຽດຂຶັ້ນໄດ້ ເຊິີ່ງໂດຍທົັ່ວໄປການປະເມ ນຜົນກະທົບດ້ານການເກ ດເງົາກະພິບຂອງໂຄງການກັງຫັນລົມຈະ
ປະເມ ນໃນພືັ້ນທ ີ່ລັດສະໝ  10 ເທົັ່າຂອງເສັັ້ນຜ່າສ ນກາງຂອງໃບພັດຍາວ 100 ແມັດ ຈະປະເມ ນຜົນກະທົບໃນລັດ
ສະໝ  1 ກິໂລແມັດຮອບພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ເປັນຕົັ້ນ ໂດຍທົັ່ວໄປຄວາມຖ ີ່ຂອງການເກ ດເງົາກະພິບ (Frequencies 

of Flicker) ຂອງກັງຫັນລົມຈະຢ ່ລະຫວ່າງ 2.5-40 ເຮ ດສ໌ (Hz) ເຊິີ່ງກັງຫັນລົມຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດ

ໃຫຍ່ຈະມ ອັດຕາການໝຸນ 30 ແລະ 60 ຮອບຕ ໍ່ນາທ  ສ່ວນກັງຫັນລົມຂະໜາດນ້ອຍ ຈະມ ຄວາມຖ ີ່ໃນການໝຸນ
ຫຼາຍຂຶັ້ນ ເຊິີ່ງກັງຫັນລົມໃນປັດຈຸບັນ ສ່ວນຫຼາຍຈະປະກອບດ້ວຍໃບພັດ 2 ໃບພັດ ແລະ 3 ໃບພັດ ມ ຄວາມໄວຄົງ
ທ ີ່ ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມຖ ີ່ຂອງການກະພິບຢ ່ທ ີ່ອັດຕາ 1-3 Hz ໂດຍການສຶກສາຂອງ The Interfaculty 

Department of Environmental Science ທ ີ່ University of Amsterdam ລະບຸວ່າ ຄວາມຖ ີ່ຂອງ

ການໝຸນຂອງໃບພັດຫາກຕໍໍ່າກວ່າ 2.5 Hz ແລະ ສ ງກວ່າ 40 Hz ເກືອບຈະບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມລໍາຄານແກ່ບ້ານ

ເຮືອນບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກັງຫັນລົມ (Brinkerhoff, Court et al.) 

ໂດຍຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານທ ີ່ຈະຕ້ອງນໍາເຂົັ້າ (Input) ແບບຈໍາລອງປະກອບດ້ວຍ 

✓ ແຜນທ ີ່ພ ມ ສາດຂອງພືັ້ນທ ີ່ສຶກສາ ມາດຕາສ່ວນ 1 : 50,000 
✓ ຕໍາແໜ່ງຂອງກງັຫັນລົມ ສະແດງເປັນພິກັດທາງພ ມສາດ 
✓ ຕໍາແໜ່ງຂອງຜ ້ຮບັຜົນກະທົບ ພາຍໃນລັດສະໝ  2,000 ແມດັ ຮອບທ ີ່ຕັັ້ງກັງຫັນລົມ 
✓ ຂ ໍ້ມ ນກັງຫັນລົມ (Technical Specification) 

✓ ມຸມຂອງດວງຕາເວັນກັບກັງຫນັລົມ 
 

(1) ຂ ໍ້ມ ນລາຍລະອຽດເຕັກນິກຂອງກັງຫັນລົມທ ີ່ໃຊ້ ຂອງໂຄງການ 

ໂຄງການເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າທ ີ່ໃຊ້ພະລັງງານລົມເພືີ່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າສ ງສຸດ ປະມານ 600 ເມກະວດັ 
(Gross Power Output) ເຊິີ່ງອຸປະກອນຫຼັກໃນຂະບວນການຜະລິດປະກອບດ້ວຍ ເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງ

ຫັນລົມ (Wind Turbine Generator) ຈໍານວນ 148 ຊຼຸດ (ພິກັດຕໍາແໜ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງທ  3-1 ໃນ

ພາກທ ີ່ 3 ຂ້າງເທ ງ) ເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມ (Wind Turbine Generator) ທ ີ່ໂຄງການເລືອກໃຊ້

ເປັນກັງຫັນລົມຊະນິດແກນໝຸນແລວນອນ (Horizontal Axis Wind Turbine) ເຊິີ່ງເປັນກັງຫັນລົມທ ີ່ມ ແກນ

ໝຸນຂະໜານກັບພືັ້ນທ ີ່ຮາບພຽງ ຫຼື ຂະໜານກັບທິດທາງການເຄືີ່ອນທ ີ່ຂອງລົມ ໂດຍມ ໃບພັດຍຶດຕິດຕັັ້ງສາກກັບ
ແກນໝຸນມ ໜ້າທ ີ່ຮັບແຮງລົມທ ີ່ເຄືີ່ອນໂຕເຂົັ້າກະທົບໃຫ້ເກ ດການໝຸນຂອງໃບພັດ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດໄດ້ແກ່ 
ກັງຫັນລົມທ ີ່ມ ກໍາລັງການຜະລິດໄຟຟ້າ 4 ເມກາວັດ ໂດຍມ ຄວາມສ ງຂອງກັງຫັນລົມ 140 ແມັດ ແລະ ເສັັ້ນຜ່າສ ນ
ກາງຂອງໃບພັດ 165 ແມັດ ຈໍານວນ 132 ເສົາ ແລະ ກັງຫັນລົມທ ີ່ມ ກໍາລັງການຜະລິດໄຟຟ້າ 4.5 ເມກາວັດ ໂດຍ
ມ ຄວາມສ ງຂອງກັງຫັນລົມ 130 ແມັດ ແລະ ເສັັ້ນຜ່າສ ນກາງຂອງໃບພັດ 155 ແມັດ ຈາໍນວນ 16 ເສາົ (ສະແດງ
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ໃນຕາຕະລາງທ  3-8 ໃນພາກທ  3 ຂ້າງເທ ງ) ເຊິີ່ງເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມຂອງໂຄງການ ສາມາດຜະລິດ
ໄຟຟາ້ໄດ້ຊຼຸດລະ 4-4.5 ເມກະວັດ ຈໍານວນ 148 ຊຼຸດ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ສ ງສຸດປະມານ 600 ເມກະ
ວັດ. 

(2) ຈຸດສັງເກດຂອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ຈຸດສັງເກດທ ີ່ໃຊ້ສຶກສາຈະພິຈາລະນາຈຸດຕໍາແໜ່ງບ້ານ ເຊິີ່ງເປນັພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ມ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
(Sensitive Receptors) ພາຍໃນລັດສະໝ  2,000 ແມດັ ຮອບທ ີ່ຕັັ່ັ້ງກັງຫັນລົມມາໃຊເ້ປັນຕົວແທນ ໄດ້ແກ່: 

 ພືັ້ນທ ີ່ຕົວຢ່າງທ ີ່ມ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານເງົາກະພິບ 

ລ/ດ ພືັ້ນທ ີ່ຕວົຢາ່ງ 
ຄ່າພກິັດຈດຸທ ີ່ຕັັ້ງບ້ານ WGS84 

X Y 

1 SF1: ບ້ານດາກດ  (ຊານໄຊ) 727522 1688144 

2 SF2: ບ້ານຊຽງຫຼວງ 724386 1696498 

3 SF3: ບ້ານດາກຢາງ 729961 1699487 

4 SF4: ບ້ານດາກຣັນ 741524 1704906 
5 SF5: ບ້ານດາກກັງເກົັ່າ 722255 1709714 

6 SF6: ບ້ານດາກສະມ  723041 1686341 

7 SF7: ບ້ານດາກຈຶງ 742965 1710340 
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ຮ ບທ  5-7:  ແຜນທ ີ່ຈຸດຕົວຢ່າງພືັ້ນທ ີ່ມ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານເງົາກະພິບ 

Dakdor 

Daksamor 

Xiengluang 

DakYang 

Dakrun 

Dakchueng Dakkang kao 

Legend 

Observation points 
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(3) ການປະເມ ນຜົນກະທົບເງົາກະພິບໂດຍໃຊ້ແບບຈໍາລອງ 

ແບບຈໍາລອງທ ີ່ໃຊ້ໃນການປະເມ ນຜົນກະທົບເງົາກະພິບທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈາກກັງຫັນລົມ ບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາໄດ້ເລືອກໃຊ້
ແບບຈໍາລອງ WindPro ເຊິີ່ງເປັນແບບຈໍາລອງທ ີ່ຖືກພັດທະນາຂຶັ້ນໂດຍບ ລິສັດ EMD International A/S 

ປະເທດເດນມາກ ເຊິີ່ງເປັນແບບຈໍາລອງທ ີ່ນິຍົມໃຊ້ແຜ່ຫຼາຍໃນຕ່າງປະເທດເພືີ່ອໃຊ້ໃນການປະເມ ນ ແລະ ວາງແຜນ
ດ້ານພະລັງງານລົມ ແລະ ໃຊ້ໃນການຫາຄວາມເໝາະສົມສໍາລັບການຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມຜະລິດໄຟຟ້າ ໃນການປະເມ ນ
ຜົນກະທົບເງົາກະພິບຂອງໂຄງການໃນຄັັ້ງນ ັ້ ຈະພິຈາລະນາກ ລະນ ທ ີ່ຮ້າຍແຮງທ ີ່ສຸດ (Worst Case) ຄືໃນກ ລະນ ທ ີ່

ກັງຫັນລົມໝຸນ ແລະ ເຮັດວຽກຕະຫຼອດເວລາ. ທ້ອງຟ້າປອດໂປ່ງເຮັດໃຫ້ແສງຈາກດວງຕາເວັນສ່ອງຜ່ານກັງຫັນລົມ
ຕະຫຼອດວັນ ແລະ ມຸມຂອງດວງຕາເວັນກັບກັງຫັນລົມເທົັ່າກັບ 3 ອົງສາ ເຊິີ່ງເປັນມຸມທ ີ່ເຮັດໃຫ້ເກ ດເງົາກະພິບຫາຼຍ
ທ ີ່ສຸດ. 

2) ລາຍລະອຽດຜົນການສຶກສາໂດຍໃຊ້ແບບຈາໍລອງ 

ຜົນການສຶກສາຈາກແບບຈໍາລອງໃນການປະເມ ນຜົນກະທົບເງົາກະພິບຂອງໂຄງການ ສະແດງດັັ່ງຕາຕະລາງ 5-18 
ຂ້າງລຸ່ມ. ສ່ວນພາບຈໍາລອງຜົນກະທົບດ້ານງົບກະພິບຂອງກັງຫັນລົມ ສະແດງດັັ່ງຮ ບທ  5-8 (ລາຍລະອຽດແມນ່

ສະແດງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ-4) ສໍາລັບຜົນການປະເມ ນສາມາດສະຫຼຼຸບໄດ້ດັັ່ງນ ັ້:  

ໄລຍະເວລາການເກ ດເງົາກະພິບສ ງສຸດທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈາກກັງຫັນລົມຂອງໂຄງການບ ລິເວນຈຸດສັງເກດທັງໝົດ 7 ຈຸດ 
ເຫັນວ່າ ບາ້ນດາກຈຶງ (SF7) ເກ ດເງົາກະພິບຫາຼຍທ ີ່ສຸດເທົັ່າກັບ 221 ມືັ້  ໂດຍໄລຍະເວລາການເກ ດເງົາກະພິບສ ງ

ສຸດຕ ໍ່ປີມ ຄ່າເທົັ່າກັບ 90 ຊົັ່ວໂມງ 41 ນາທ  ແລະ ໄລຍະເວລາການເກ ດເງົາກະພິບສ ງສຸດຕ ໍ່ມືັ້ ມ ຄ່າເທົັ່າກັບ 49 ນາທ  
ຮອງລງົມາຄື ບ້ານດາກກັງເກົັ່າ (SF5) ເກ ດເງົາກະພິບ 82 ມືັ້ (ສ ງສຸດຕ ໍ່ປີເທົັ່າກັບ 47 ຊົັ່ວໂມງ 10 ນາທ  ແລະ ສ ງ

ສຸດຕ ໍ່ມືັ້ເທົັ່າກັບ 39 ນາທ ) ແລະ ບ້ານດາງຢາງ (SF3) ເກ ດເງົາກະພິບ 70 ມືັ້ (ສ ງສຸດຕ ໍ່ປີເທົັ່າກັບ 8 ຊົັ່ວໂມງ 59 

ນາທ  ແລະ ສ ງສຸດຕ ໍ່ມືັ້ເທົັ່າກັບ 10 ນາທ ) ຕາມລໍາດັບ ສໍາລັບ ບ້ານດາກດ  (SF1), ບ້ານຊຽງຫຼວງ (SF2), ບ້ານ 

ດາກຣັນ (SF4) ແລະ ບ້ານດາກສະມ  (SF6) ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເງົາກະພິບຈາກກັງຫັນລົມຂອງໂຄງການ.  

ເມືີ່ອພິຈາລະນາຈາກເກນແນະນໍາຂອງຕ່າງປະເທດທ ີ່ລະບຸວ່າໄລຍະເວລາການເກ ດເງາົກະພິບສ ງສຸດບ ລິເວນບ້ານ
ເຮືອນບ ໍ່ຄວນເກ ນ 30 ຊົັ່ວໂມງຕ ໍ່ປີ ຫຼື 30 ນາທ ຕ ໍ່ມືັ້ (ກ ລະນ ທ ີ່ຮ້າຍແຮງທ ີ່ສຸດ) ເຫັນວາ່ ບັນດາຈຸດຕົວຢ່າງພືັ້ນທ ີ່
ອ່ອນໄຫວ (Sensitive Receptors) ທັງ 7 ຈຸດ ມ ໄລຍະເວລາການເກ ດເງາົກະພິບທ ີ່ເກ ນກວ່າເກ ນມາດຕະຖານ

ທ ີ່ກໍານົດດັັ່ງກ່າວ (30 ຊົັ່ວໂມງ/ປີ) ໃນ 2 ຈຸດ ເຊ ີ່ງໃນການປະເມ ນຄັັ້ງນ ັ້ແມ່ນພິຈາລະນາຕາມກ ລະນ ທ ີ່ຮ້າຍແຮງທ ີ່
ສຸດຄື: ກ ລະນ ທ ີ່ກັງຫັນລົມໝຸນ ແລະ ເຮັດວຽກຕະຫຼອດເວລາ ທ້ອງຟ້າປອດໂປ່ງເຮັດໃຫ້ແສງຈາກດວງຕາເວັນສ່ອງ
ຜ່ານກັງຫັນລົມຕະຫຼອດມືັ້ ແລະ ມຸມຂອງດວງຕາເວັນກັບກັງຫັນລົມເທົັ່າກັບ 3 ອົງສາ ເຊິີ່ງເປັນມຸມທ ີ່ເຮັດໃຫ້ເກ ດ
ເງົາກະພິບຫຼາຍທ ີ່ສຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ເງົາກະພິບທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈາກໂຄງການອາດຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ 
ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມລາໍຄານແກບ່້ານເຮືອນບ ລິເວນອ້ອມຂ້າງ ແຕເ່ປັນພຽງໄລຍະເວລາບ ໍ່ດົນປານໃດ. ນອກຈາກນ ັ້, ໃນ

ຊ່ວງເວລາທ ີ່ສະພາບພ ມ ອາກາດມ ເມກ, ໝອກ, ລະອອງລອຍ ຫຼື ຝຸ່ນ, ຄວັນ ປະປ ນຢ ່ໃນອາກາດໃນປະລິມານຫຼາຍ 

ສາມາດຊ່ວຍຫຼຼຸດໄລຍະເວລາໃນການເກ ດເງົາກະພິບໄດ້. ອ ກຢ່າງໜືີ່ງ ຜົນກະທົບຈາກເງົາກະພິບຈະເກ ດຂືັ້ນໄດ້ແມ່ນ
ຂືັ້ນກັບການເຄືີ່ອນທ ີ່ຂອງດວງຕາເວັນ ແລະ ໄລຍະຫ່າງຂອງເຮືອນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ກ ລະນ ເຮືອນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-33 

ກະທົບນັັ້ນ ບ ໍ່ມ ປ່ອງຢ້ຽມ ເຮືອນດັັ່ງກ່າວກ ໍ່ຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເງົາກະພິບ, ອ ງຕາມສະພາບພືັ້ນທ ີ່ຕົວຈິງຂອງ

ເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມສ່ວນຫາຼຍແມ່ນນອນຢ ່ໃນເຂດທໍາການຜະລິດ ແລະ ປ່າໄມ້ ບວກ
ກັບຈຸດພິເສດສະພາບອາກາດໃນເຂດເມືອງດາກຈຶງທ ີ່ມ ໝອກ, ຝ ນຝອຍ, ເມກ ຢ ່ເກືອບຕະຫຼອດປີ ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນກ ໍ່ເປນັແບບທ ີ່ບ ໍ່ມ ປ່ອງຢ້ຽມ. ນອກຈາກນ ັ້, ສໍາລັບຈຸດບ້ານດາກກງັເກົັ່າ (SF5) ທ ີ່ມ ຄ່າ

ເກ ນມາດຕະຖານ ກ ໍ່ເປັນຈຸດບ້ານເກົັ່າເຊ ີ່ງປັດຈຸບັນປະຊາຊົນໄດ້ມ ການຍ້າຍອອກມາຕັັ້ງບ້ານຢ ່ໃກ້ກັບບ້ານປຣາວ
ເກືອບທັງໝົດແລ້ວ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຈືີ່ງສາມາດປະເມ ນໄດ້ວ່າຜົນກະທົບຈະຢ ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າ.   

ກ່ອນການດໍາເນ ນໂຄງການ ທາງເຈົັ້າຂອງໂຄງການຈະໄດ້ມ ປະຊາສໍາພັນ, ເຜ ຍແຜ່ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກັບບັນດາບາ້ນ

ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເງົາກະພິບຂອງໂຄງການ ແລະ ຈຸດທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທາງ
ໂຄງການຈະໄດ້ມ ການຊ່ວຍສ້າງກັນສາດປ່ອງຢ້ຽມສໍາລັບຫຼັງຄາເຮືອນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ລວມທັງການຊ່ວຍປ ກ

ຕົັ້ນໄມ ້(ປ ກໄມ້ໄຜ່ທ ີ່ມ ຄວາມສ ງ ແລະ ປ ກເປັນສອງຊັັ້ນ) ເພືີ່ອເປັນໂຕປ້ອງກັນ ແລະ ກັັ່ນຕອງເງົາກະພິບ, ລວມທັງ

ມ ສ່ວນຮ່ວມສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງຊຼຸມຊົນ ເຊັັ່ນ ການເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ ຫຼື ປະເພນ ຂອງຊຼຸມຊົນ ເພືີ່ອ
ສ້າງຄວາມສໍາພັນທ ີ່ດ ກັບຊຼຸມຊນົ ໂດຍຮອບທ ີ່ຕັັ້ງໂຄງການ ເພືີ່ອຫຼຼຸດຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນສິີ່ງລົບກວນທ ີ່ຈະ
ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມລາໍຄານ ແກບ່້ານເຮືອນບ ລິເວນອ້ອມຂ້າງ. ລວມທັງຕ້ອງປະຊາສໍາພັນລາຍລະອຽດໂຄງການ ແລະ 
ມາດຕະການປ້ອງກັນບັນຫາຕ່າງໆ ທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນຈາກການດໍາເນ ນໂຄງການ ແລະ ຈັດໃຫ້ມ ຂັັ້ນຕອນການຮັບ
ຟັງຂ ໍ້ຮ້ອງທຸກຈາກຊຼຸມຊົນ.  ດັັ່ງນັັ້ນ, ເມືີ່ອໂຄງການໄດ້ມ ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ແລະ ມ ການເຝ ົ້າລະວັງຢ່າງ

ສະໝໍໍ່າສະເໝ ແລ້ວ ຜົນກະທົບທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຄາດວ່າຈະຢ ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າ. 

 ຜົນການປະເມ ນການເກ ດເງົາກະພິບຈາກໂຄງການ 

ລ/ດ ພືັ້ນທ ີ່ຕວົຢາ່ງ 

ຄ່າພກິັດຈດຸທ ີ່ຕັັ້ງບ້ານ WGS84 ໄລຍະເວລາການ
ເກ ດເງາົກະພບິສ ງ

ສຸດຕ ໍ່ປ ີ
(ຊົັ່ວໂມງ:ນາທ ) 

ໄລຍະເວລາການ
ເກ ດເງາົກະພບິສ ງ

ສຸດຕ ໍ່ມືັ້ 
(ຊົັ່ວໂມງ:ນາທ ) 

ຈໍານວມືັ້ທ ີ່
ເກ ດເງາົກະພບິ

ຕ ໍ່ປ ີ
(ມືັ້) 

X Y 

1 SF1: ບ້ານດາກດ   727522 1688144 ບ ໍ່ເກ ດເງົາກະພິບ 

2 SF2: ບ້ານຊຽງຫຼວງ 724386 1696498 ບ ໍ່ເກ ດເງົາກະພິບ 

3 SF3: ບ້ານດາກຢາງ 729961 1699487 08:59 00:10 70 

4 SF4: ບ້ານດາກຣັນ 741524 1704906 ບ ໍ່ເກ ດເງົາກະພິບ 

5 SF5: ບ້ານດາກກັງເກົັ່າ 722255 1709714 47:10 00:39 82 

6 SF6: ບ້ານດາກສະມ  723041 1686341 ບ ໍ່ເກ ດເງົາກະພິບ 

7 SF7: ບ້ານດາກຈຶງ 742965 1710340 90:41 00:49 221 

ຄ່າມາດຕະຖານ: 
Criteria according to German guidelines, 2002 

(Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der 

optischen Immissionen von Windenergianlagen 

(WEA-Shattenwurf-Hinweise), 2002) 

ບ ໍ່ເກ ນ 30 ຊົັ່ວໂມງ ບ ໍ່ເກ ນ 30 ນາທ   

ໝາຍເຫດ: Criteria according to German guidelines, 2002      
(Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergianlagen 

(WEA-Shattenwurf-Hinweise), 2002)        



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-34 

ທ ີ່ມາ: ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ, 2022 

ຮ ບທ  5-8:  ແຜນທ ພາບຈໍາລອງຜົນກະທົບດ້ານງົບກະພິບຂອງກັງຫັນລົມ 

A : Dakdor   
B : Xiengluang   
C : Dakbrang   
D : Dakrun 
E : Deoplao 
F : Daksamor 
G : Dakchueng   

Observation point for assessment 

Location of wind turbine generators 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-35 

5.4 ການອະທບິາຍຜນົກະທບົທາງດາ້ນກາຍຍະພາບ 
5.4.1 ສະພາບອາກາດ/ອຕຸນຸຍິມົ 

1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການທ ີ່ນອນໃນເຂດເມືອງດາກຈືງ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ ສະພາບອາກາດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໜາວເຢັນ 
ແລະ ຝ ນຕົກ ຊຶີ່ງເປັນຝ ນຝອຍເກືອບຕະຫຼອດປີ, ລະດ ຝ ນເລ ີ່ມແຕ່ເດືອນ 3 ຫາເດືອນ 7. ສ່ວນລະດ ແລ້ງເລ ີ່ມແຕ່

ເດືອນ 8 ຫາເດືອນ 10 ແລະ ມ ຝ ນຝອຍເລ ີ່ມແຕ່ເດືອນ 11 ຫາເດືອນ 2 ຂອງທຸກປີ, ໃນຮອບ 5 ປີຜ່ານມາ ເຫັນ

ວ່າອຸ່ນຫະພ ມມ ການປ່ຽນແປງເລັກໜ້ອຍ ເພ ີ່ມຂືັ້ນປະມານ 1-2 ອົງສາ. 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ແມ່ນບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຫຍັງ ຕ ໍ່ສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ ເນືີ່ອງຈາກທາງໂຄງ 
ການບ ໍ່ໄດ້ມ ກິດຈະກໍາຫຍັງ ທ ີ່ຈະເຮັດສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມມ ການປ່ຽນແປງ. ແຕຜ່ົນກະທົບທ ີ່ເກ ດຂືັ້ນ ຢ ່
ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງນ ັ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຖາງປາ່ເພືີ່ອເຮັດ ການກະສິກໍາ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ທ ີ່ຢ ່
ອ້ອມຂ້າງຂອງໂຄງການ ແລະ ຂອງບັນດາບ ລິສັດລົງທຶນ ດັັ່ງທ ີ່ກ່າວໃນພາກສະພາບແວດລ້ອມຂ້າງເທິງ, ພ້ອມດ້ວຍ

ການພັດທະນາການກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງອືີ່ນໆ ກ ໍ່ມ ສ່ວນທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຕ ໍ່ອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ
ໂດຍລວມໃນນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ທາງໂຄງການແມ່ນບ ໍ່ທັນມ ຄວາມຈໍາເປັນ ດໍາເນ ນມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຫຍັງ ຢ ່ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນກະທົບຕ ໍ່ສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ ຂອງທ້ອງຖິີ່ນໃນເຂດໂຄງການ. ສ່ວນການອອກແບບ
ຂອງໂຄງການ ກ ໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ການຕິດຕັັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ອົງປະກອຍຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ມ ຜົນກະທົບ
ຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດດ້ານນ ັ້.  

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ສາເຫດທ ີ່ຈະພາໃຫ້ ສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ ໂດຍລວມມ ການປ່ຽນແປງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະສືບເນືີ່ອງມາ
ຈາກການທໍາລາຍປາ່ໄມ້ເປັນບ ລິເວນກ້ວາງ, ການຈ ດເຜົາໄໝ້ ຫຼື ມ ການປ່ອຍຄວັນ (ກາກບອນໄດອຸ໊ອກໄຊ CO2) 

ຂືັ້ນສ ່ອາກາດເກ ນກວ່າມາດຕະຖານທ ີ່ກໍານົດເອົາໄວ້. ສໍາລັບໂຄງການກ ໍ່ສ້າງກັງຫັນລົມ ເພຶັ້ອໃຫ້ໄດ້ມາຊຶີ່ງພະລັງງານ
ລົມ ເພືີ່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວ ຈະບ ໍ່ສົັ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ ສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ
ໂດຍລວມຂອງທ້ອງຖິີ່ນ.  

ກ ລະນ ຂອງໂຄງການພະລັງງານລົມ ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ຈະມ ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 600 MW ມ ຈໍານວນ 148 ຕົັ້ນຂອງເສົາກັງຫັນ

ລົມ ແລະ ມ ຄວາມຄວາມຈໍາເປນັເນືັ້ອທ ີ່ການກ ໍ່ສ້າງ ປະມານ 0.272 ຮຕ ເພືີ່ອກ ໍ່ສ້າງກງັຫັນລົມແຕ່ລະຕົັ້ນ ໃນເນືັ້ອທ ີ່
ດິນດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢາຍຢ ່ແຕ່ລະຈຸດຕ່າງກັນ, ຈຸດຕ່າງໆເຫຼົັ່ານ ັ້ສ່ວນຫຼາຍເປັນເນືັ້ອທ ີ່ປ່າປະສົມ, ປ່າໄມ້ແປກ, ປ່າເຫຼົັ່າ

ແກ່ ແລະ ເນືັ້ອທ ີ່ສວນກະສິກໍາ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ປ່າໄມ ້ທ ີ່ຈະຖຶກບຸກເບ ກອອກເພືີ່ອກ ໍ່ສ້າງຕ ນເສົາກັງຫັນລົມ ແລະ ເສັັ້ນທາງ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-36 

ເຂົັ້າເຖ ງເສາົກັງຫັນລົມ ແລະ ແລວສາຍສົັ່ງ 35KV, 115Kv ເພືີ່ອເກັບໄຟມາສະຖານ ຫຼັກ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສົັ່ງຜົນໃນ

ລະດັບຕໍໍ່າກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່.  

ອ ກຢ່າງໜືີ່ງສະພາບອາກາດທ ີ່ຈະມ ການປ່ຽນແປງ ໃນຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງນ ັ້ ແມ່ນຈະສືບເນືີ່ອງມາຈາກ ກິດຈະກໍາການ
ກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ໃນເຂດບ ລິເວນທ ີ່ມ ການກ ໍ່ສ້າງ ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ, ຂ ັ້ຝຸ່ນຈາກການຂຸດ-ການດຸດດິນ ແລະ ຈາກ

ການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ, ຄວັນຈາກການນໍາໃຊເ້ຄືີ່ອງກົນຈັກໜັກ ລວມທັງມ ການເຜົາໄໝ້ຕ່າງໆ ທ ີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາ ການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດສານຊູນເຟີໄດອັອກໄຊຍ໌ SO2, ກາກບອນໂມໂນ

ໄຊຍ໌ CO ແລະ ກາກບອນໄດອຸ໊ອກໄຊຍ໌ CO2. ແຕ່ຈະຢ ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າເນືັ້ອງຈາກບ ໍ່ໄດ້ມ ການກ ໍ່ສ້າງເປັນບ ລິເວນ

ກວ້າງ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມໂດຍລວມ ຈະບ ໍ່ມ ການປ່ຽນແປງຮ້າຍແຮງ ໃນຊວ່ງການກ ໍ່ສ້າງ
ໂຄງການພະລັງງານລົມ, ແຕ່ທາງໂຄງການກ ໍ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງ ໃນການຖາກຖາງ-ອະນາໄມ ພືັ້ນທ ີ່ເພືີ່ອ

ການກ ໍ່ສ້າງ ບ ໍ່ໃຫ້ມ ການເຜາົໄໝ້ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດໄຟໄໝ້  
• ຕ້ອງມ ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ບ ໍ່ໃຫ້ມ ການຕັດໄມ້ ຫຼື ເອົາພັນພືດອອກຈາກນອກເຂດ

ກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ.  
• ມ ການບໍາລຸງຮັກສາເຄືີ່ອງກົນຈັກກ ໍ່ສ້າງໃຫ້ຢ ່ໃນສະພາບໃຊ້ງານຢ ່ສະເໝ ບ ໍ່ໃຫ້ປ່ອຍ ກາກຄາບອນໄດອຸ໊ອກ

ໄຊ CO2 ເກ ນກ່ວາມາດຕະຖານທ ີ່ກໍານົດໄວ້. 

• ອອກລະບຽບຄວບຄຸມບ ໍ່ໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນ ຈ ດຂິັ້ເຫຍືັ້ອ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ  
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນງານໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໃນໄລຍະການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ ເຊິີ່ງເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ເຊິີ່ງເປັນພະລັງງານທົດແທນ
ທ ີ່ສະອາດ ແລະ ບ ໍ່ກ ໍ່ມົນລະພິດຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ລວມທັງໃນຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງໂຄງການມ ພຽງເຄືີ່ອງກາໍ
ເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມ ໂດຍບ ໍ່ມ ການເຜົາໄໝ້ເຊືັ້ອໄຟທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດທາງອາກາດຈຶີ່ງບ ໍ່ມ ແຫຼ່ງກໍາເນ ດມົນ
ລະພິດທາງອາກາດ ທ ີ່ຈະສົັ່ງຜົນຕ ໍ່ສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ. ນອກຈາກນ ັ້ ຍັງຫຼຼຸດການເພິີ່ງພາແກັດທໍາມະຊາດ 
ຫຼຼຸດການປ ດປ່ອຍແກັດຄາບອນໄດ້ອອກໄຊຈາກການເຜົາໄໝ້ເຊືັ້ອໄຟ ແລະ ຫຼຼຸດການນໍາເຂົັ້ານໍ້າມັນດິບສໍາລບັ
ການນໍາມາໃຊ້ເປັນເຊືັ້ອໄຟໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງໂຄງການຈຶີ່ງສົັ່ງຜົນກະທົບ

ດ້ານບວກຕ ໍ່ຄຸນນະພາບອາກາດ. 

ນອກຈາກນ ັ້ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ຍັງເປັນໂຄງ ການທ ີ່ເນັັ້ນການພັດທະນາ

ແບບຍືນຍງົ ໂດຍໃຊ້ພະລັງງານຈາກ ລົມ ຊຶີ່ງເປັນພະລັງງານສະອາດ ແລະ ເປັນພະລັງງານທົດແທນທ ີ່ມ ຄວາມຢັົ້ງຢືນ
ໃນສິີ່ງແວດລ້ອມ ມາຜະລິດເປັນກະແສໄຟຟ້າ 600 MW ຫຼື ຄິດເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ 1,707  GWh ຊຶີ່ງເປັນການ

ຫຼຼຸດຜ່ອນ ການນໍາເຂົັ້າເຊືັ້ອເພ ງ ແລະ ພະລັງງານຊະນິດອືີ່ນໆທ ີ່ມ ຢ ່ຢ່າງຈໍາກັດ, ລວມທັງໂຄງການດັັ່ງກ່າວຍັງສາມາດ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-37 

ຫຼຼຸດຜ່ອນປະລິມານການປ່ອຍ ກາສເຮືອນແກ້ວ ເຊິີ່ງເປັນສາເຫດທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ປະມານ 782,000 

ໂຕນ/ປ,ີ ສະນັັ້ນ, ໂຄງການນ ັ້ຈຶີ່ງເປັນຜົນດ ໃນການປະເມ ນການຫຼຼຸດຜ່ອນ ກາສເຮືອນແກ້ວ ຕາມທ ີ່ກໍານົດໃນ ນິຕິກໍາ 

ຂອງ ອະນສຸັນຍາກຽວໂຕ (Kyoto Protocol) ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ປາຣ ສ (Paris Agreement).  

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ປ ກຕົັ້ນໄມ້ຄືນໃສ່ຕາມບ່ອນສະຖານທ ີ່ຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ການຂຸດ ແລະ ດຸດອອກ ຕາມແຄມສະຖານທ ີ່ ການກ ໍ່ສ້າງ
ກັງຫັນລົມ ແລະ ແຄມອາຄານສະຖານທ ີ່ຕ່າງໆ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ. 

• ໂຄງການກ ໍ່ຕ້ອງມ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ສ ຂຽວ ໃນເຂດເມືອງດາກຈຶງ ແລະ 
ເມືອງຊານໄຊ. ເນືີ່ອງຈາກປ່າໄມ້ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ສ ຂຽວໃນເຂດນ ັ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ
ໂດຍລວມ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ມ ຄວາມສົມບ ນຕະຫຼອດໄປ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງການ
ມ ລົມພັດມາຕາມລະດ ການ ໃນແຕ່ລະປີໄດ້ດ . 

• ມ ການປ ກຫຍ້າໃສ່ຕາມສະຖານທ ີ່ຕ່າງໆ ພາຍໃນຂອບເຂດບ ລິເວນອ້ອມຂ້າງ ເສົາກັງຫັນລົມ ແລະ ອາຄານ
ຫ້ອງການ, ສະຖານ ຂອງໂຄງການ, ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ພືັ້ນທ ີ່ມ ສ ຂຽວ ແລະ ເປັນມິດກັບສະພາບອາກາດ ແລະ 

ອຸຕຸນິຍົມໂດຍລວມໃນເຂດຂອງໂຄງການ. 

5.4.2 ພ ມສັນຖານ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງ 

ລັກສະນະພ ມສັນຖານຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມແມ່ນຕັັ້ງຢ ່ ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ 

ເມືອງ ຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື. ທັງສອງເມືອງມ ລັກສະນະພ ມສັນຖານ ແລະ ສະພາບອາກາດຄ້າຍຄືກັນ ເນືີ່ອງຈາກ

ສອງເມືອງມ ຂອບເຂດຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ. ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ມ ລັກສະນະເປັນເນ ນພ ຕໍໍ່າ ແລະ ເນ ນພ 
ສ ງ, ເຊິີ່ງພືັ້ນທ ີ່ຈະກ ໍ່ສ້າງຈຸດຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ສ່ວນຫຼາຍແມນ່ຈະບ ໍ່ຖືກກະທົບດິນນໍາໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ 

ມ ພຽງເຂດເສັັ້ນທາງເຂົັ້າໄປຫາແຕ່ລະເສົາທ ີ່ຈະຖືກກະທົບຕ ໍ່ດິນນໍາໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ. ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງໂຄງການແມ່ນມ 
ຄວາມສ ງຈາກລະດັບໜາ້ນໍ້າທະເລປະມານ 1000-1200 m. 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ກິດຈະກໍາກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ແມ່ນການສໍາຫຼວດ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ, ການສໍາຫຼວດ ແລະ ຕິດຕາມ 

ດ້ານອຸຕຸນິຍົມ ໂດຍສະເພາະການວັດແທກຄວາມໄວຂອງກະແສລົມ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ເພືີ່ອນໍາມາອອກແບບ
ທາງເລືອກ ທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກງັຫັນລົມ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ພະລັງງານລົມ ທ ີ່ມ ຄວາມພຽງພ ຕ ໍ່ການຜະລິດ ກະແສໄຟຟ້າ. ອ ງຕາມກິດ
ຈະກໍາເຫຼົັ່ານ ັ້ໃນຊ່ວງນ ັ້ ແມ່ນບ ໍ່ມ ຫຍັງທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຕ ໍ່ລັກສະນະພ ມສັນຖານໃນເຂດໂຄງການ, ເນືີ່ອງ

ຈາກຍັງບ ໍ່ທັນມ ການ ບຸກເບ ກຫຼືກ ໍ່ສ້າງຫຍງັເທືີ່ອ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ອ ງຕາມຂ ໍ້ມ ນພາກສະໜາມ ສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ
ພືັ້ນທ ີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຢ ່ເຂດອ້ອມຂ້າງ ເຂດໂຄງການດັັ່ງກ່າວນ ັ້ ແມ່ນເປັນເຂດທ ີ່ມ ການບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່ເພືີ່ອເຮັດໄຮ່, ປ ກ
ກາເຟ ແລະ ພືດກະສິກໍາຂອງປະຊາຊົນ ຢ ່ກ່ອນແລ້ວ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ພ ມສັນຖານໃນເຂດອ້ອມຂ້າງ ພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ 
ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບມາກ່ອນແລ້ວ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 
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ໂຄງການຍັງບ ໍ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນຫຍັງ ຕ້ອງດໍາເນ ນມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ ເນືີ່ອງຈາກໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງ ແມ່ນບ ໍ່ມ 
ກິດຈະກໍາຫຍັງທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຕ ໍ່ພ ມສັນຖານ. ສ່ວນການເຮັດກະສິກໍາຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ, ແມ່ນຂືັ້ນ

ກັບທາງພາກລັດ ເປັນຜ ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດໍາເນ ນມາດຕະການແກ້ໄຂ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງເພິີ່ນທ ີ່ດໍາເນ ນຢ ່ປະຈຸບັນ. 
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ການອອກແບບຂອງໂຄງການ ກ ໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບດ້ານພ ມສັນຖານເປັນສໍາຄັນ, ຄືໄດ້

ມ ການເລືອກທ ີ່ຕັັ້ງເພືີ່ອຕິດຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມໃຫ້ກົມກືນກັບພ ມສັນຖານຂອງທ້ອງຖິີ່ນ.  

2) ໄລຍະການກ ສ້າງ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ສິີ່ງທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ພ ມສັນຖານທ້ອງຖິີ່ນ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແມ່ນຈະເກ ດມາຈາກກິດຈະກໍາ ການ
ກ ໍ່ສ້າງອົງປະກອບຂອງໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະການກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານ ທ ີ່ຕັັ້ງຂອງຕ ນເສົາໃບພັດລົມຈໍານວນ 148 ຕົັ້ນ 

ແຕ່ລະຕົັ້ນແມ່ນຕ້ອງການເນືັ້ອທ ີ່ 0.272 ຮຕ (ອ ງຕາມການອອກແບບເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງໂຄງການ), ການກ ໍ່ສ້າງ

ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາ ແຕ່ລະເຂດຂອງເສົາກັງຫັນລົມ, ສາຍສົັ່ງ 35/115KV ເພືີ່ອເກັບໄຟ, ການກ ໍ່ສ້າງສະຖານ ໄຟຟ້າພາຍ

ໃນ 5 ສະຖານ ຍ່ອຍ ແລະ ໜືີ່ງສະຖານ ຫຼັກ ເພືີ່ອຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າ ຈາກພະລັງງານລົມ. ການກ ໍ່ສ້າງອົງປະກອບ
ຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການເຫຼົັ່ານ ັ້ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງມ ການຖາກຖາງ, ມ ການບຸກເບ ກໜ້າດິນ, ການຂຸດເຈາະ-

ກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານ ແລະ ໂຄງສ້າງຕ່າງໆ. ກິດຈະກໍາຕ່າງໆເຫຼົັ່ານ ັ້ ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ມ ການປ່ຽນແປງສະພາບພ ມ
ສັນຖານບ ລິເວນພືັ້ນດິນ ຈາກພືັ້ນທ ີ່ຕາມທໍາມະຊາດເປັນພືັ້ນທ ີ່ຮາບພຽງຊົັ່ວຄາວໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ. ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ພ ມ
ສັນຖານປ່ຽນແປງຫຼາຍ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ ດໍາເນ ນມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນດັັ່ງນ ັ້: 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງຊັັ້ນດິນ ທ ີ່ຖືກຂຸດຖືກດຸດອອກ ຈາກເຂດການກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ເປັນອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງ
ໂຄງການຈະເປັນສາເຫດທ ີ່ສໍາຄນັ ທ ີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທັດສະນ ຍະພາບ ຫຼື ພ ມສັນຖານໜ້າດິນ ໃນເຂດທ ີ່ມ ການ
ກ ໍ່ສ້າງປ່ຽນແປງໄປ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ມາດຕະການທ ີ່ສໍາຄັນ ຕ້ອງຫຼ ກເວັັ້ນການເຮັດວຽກດິນ ໃນຊ່ວງເວລາທ ີ່
ຝ ນຕົກແຮງ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດການເຊາະເຈືີ່ອນໄດ້ງ່າຍ, ດິນທ ີ່ຖືກຂຸດ ແລະ ດຸດອອກ ພາຍຫຼັງກ ໍ່ສ້າງແລ້ວ 

ຕ້ອງຖົມ ແລະ ຢຽບໃຫ້ແໜ້ນ, ບ່ອນໃດຄວນປ ກຫຍ້າກ ໍ່ຕ້ອງປ ກຫຍ້າໃສ່ ຫຼື ປະໃຫ້ພືດທ ີ່ເປັນສ ຂຽວຂືັ້ນ

ແທນ.  
• ການຖາກຖາງ ຫຼື ຕັດຕົັ້ນໄມ້ອອກ ກ ໍ່ຕ້ອງຕັດແຕ່ພືັ້ນທ ີ່ໆ ມ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການກ ໍ່ສ້າງເທົັ່ານັັ້ນ, ບ ໍ່ຄວນ

ຕັດອອກນອກເຂດກ ໍ່ສ້າງ ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນ ບ ໍ່ໃຫ້ພ ມສັນຖານ ທ ີ່ເປັນທໍາມະຊາດສ ຂຽວ ທ ີ່ມ ມາກ່ອນແລ້ວ 
ປ່ຽນໄປຈາກເດ ມຫຼາຍ. 

• ກໍານົດຂອບເຂດພືັ້ນທ ີ່ໃນການດໍາເນ ນງານໃຫ້ຈະແຈ້ງ ໂດຍມ ການອອກແບບການໃຊ້ເສັັ້ນທາງ ແລະ ພືັ້ນ
ທ ີ່ຊົັ່ວຄາວໃນການຕິດຕັັ້ງເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມໃນແຕ່ລະຈຸດ ໃຫ້ກະທົບກັບສະພາບພ ມ
ສັນຖານຂອງພືັ້ນທ ີ່ໜ້ອຍທ ີ່ສຸດ. ລວມທັງດໍາເນ ນການປັບສະພາບພືັ້ນທ ີ່ ແລະ ທັດສະນ ຍະພາບຫຼັງການ
ກ ໍ່ສ້າງໃຫ້ໃກ້ຄຽງພືັ້ນທ ີ່ເດ ມຫຼາຍທ ີ່ສຸດ. 

• ຈັດໃຫ້ມ ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ກວດກາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສະພາບພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງຢ່າງສະໝໍໍ່າສະເໝ . 
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ດັັ່ງນັັ້ນ, ຫາກທາງໂຄງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການດັັ່ງກ່າວຢ່າງເຄັັ່ງຄັດ ຄາດວາ່ຜົນກະທົບຕ ໍ່ລັກສະນະພ ມ

ສັນຖານໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງຈະຢ ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າ. 

3) ໄລຍະການດໍາເນ ນງານໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ:  

ໄລຍະການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ ຈະເປັນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ທ ີ່ສໍາເລັດ ໝົດແລ້ວ
, ເປັນຊ່ວງທ ີ່ກັງຫັນລົມ ທ ີ່ຖືກສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງໄວ້ ພ້ອມແລ້ວທ ີ່ຈະປິິ່ນ ໄປຕາມຄວາມແຮງຂອງກະແສລົມ ເພືີ່ອ

ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ສົັ່ງໃຫ້ໝໍໍ້ເກັບກະແສໄຟ ທ ີ່ຕິດຕັັ້ງຢ ່ແຕ່ລະເສົາກັງຫັນລົມ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ໃນຊ່ວງດໍາເນ ນການຜະລິດ
ຂອງໂຄງການນ ັ້ ສິີ່ງທ ີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພ ມສັນຖານດັັ້ງເດ ມປ່ຽນໄປ ກ ໍ່ຄືຈະມ ເສົາກັງຫັນລົມ ທ ີ່ມ ຄວາມສ ງເຖິງ 140 
ແມັດ ທ ີ່ມ ໃບພັດລົມຕິດຕັັ້ງຢ ່ຈຸດສ ງສຸດຂອງເສົາ, ເສົາກັງຫນັລົມດັັ່ງກ່າວ ຈະມ ຈໍານວນ 148 ຕົັ້ນ ທ ີ່ຢາຍກັນຢ ່ແຕ່

ລະຈຸດໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ. ນອກຈາກເສົາກັງຫັນລົມແລ້ວ ກ ໍ່ຈະມ ແລວສາຍສົັ່ງ 35/115 ກວ ເພືີ່ອເກບັໄຟມາ
ສະຖານ  ແລະ ເສັັ້ນທາງທ ີ່ເຂົັ້ັ້າໄປບໍາລຸງຮັກສາເສົາກງັຫັນລົມ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ເສົາກັງຫັນລົມ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພ ມສັນຖານ ໃນການເບິີ່ງເຫັນ ມ ການປ່ຽນໄປຈາກ ພ ມສັນຖານທ ີ່ມ ຢ ່ປະຈຸບັນ, 

ເນືີ່ອງຈາກເສົາກັງຫັນລົມ ມ ຄວາມໃຫຍແ່ລະສ ງເຖິງ 140 ແມັດ ສາມາດເບິີ່ງເຫັນໄດ້ໄກ, ແຕ່ຜົນກະທົບດັັ່ງກ່າວຈະ

ບ ໍ່ຖືວ່າຮ້າຍແຮງ ເນືີ່ອງຈາກເສາົກັງຫັນລົມແຕ່ລະຕົັ້ນ ຈະຢ ່ຫ່າງໄກກັນ, ພ ມສັນຖານທ ີ່ເປັນສ ຂຽວ ທ ີ່ມ ຢ ່ປະຈຸບັນກ ໍ່

ຈະເບິີ່ງເຫັນຢ ່ຄືເກາົ, ອ ກປະການໜຶີ່ງ ກັງຫັນລົມແຕ່ລະຕົັ້ນ ກ ຈະມ ໃບພັດລົມ ປິິ່ນໄດ້ຄ່ອຍ ແລະ ແຮງ ໄປຕາມ

ກະແສລົມທໍາມະຊາດຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນເຂດໂຄງການ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ການດໍາເນ ນການຜະລິດ ຫຼື ການເຮັດວຽກຂອງກັງ
ຫັນລົມ ແມ່ນຈະກົມກືນກັບ ພ ມສັນຖານທໍາມະຊາດ ແລະ ເປັນມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ, ເນືີ່ອງຈາກກັງຫັນລົມ ເປັນ

ພະລັງງານທົດແທນທ ີ່ສະອາດ ປາສະຈາກມົນລະພິດຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕ ໍ່ສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດທົັ່ວໄປ. 

5.4.3 ທ ລະນ ສາດ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ຜົນກະທົບດ້ານທ ລະນ ສາດ ແມ່ນຈະບ ໍ່ເກ ດມ ຂືັ້ນ ເນືີ່ອງຈາກບ ໍ່ມ ກິດຈະກໍາໃດໆ 
ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ ລະນ , ນອກຈາກຈະມ ການນໍາເອົາ ຊັັ້ນດິນ ແລະ ຫ ນຕ່າງໆ ໃນເຂດທ ີ່ຈະມ ການກ ໍ່ສ້າງເສົາກັງຫັນ

ລົມ ເພືີ່ອນໍາໄປວິໄຈຫາຄຸນນະພາບ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງດນິ ເພືີ່ອເປັນຂ ໍ້ມ ນດ້ານທ ລະນ ສາດໃຫ້ແກ່ເຕັກນິກການ
ກ ໍ່ສ້າງທ ີ່ຕັັ້ງຂອງກັງຫັນລົມເທົັ່ານັັ້ນ.   

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ທາງໂຄງການ ບ ໍ່ມ ຄວາມຈາໍເປັນຫຍັງ ຕ້ອງດໍາເນ ນມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ ຕ ໍ່ຜົນກະທົບດ້ານທ ລະນ ສາດ ໃນຊ່ວງ
ກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້, ເນືີ່ອງຈາກບ ໍ່ມ ກິດຈະກໍາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ ໍ່ທ ລະນ ສາດ. ແຕ່ທາງໂຄງການ ກ ໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-40 

ຕ ໍ່ການອອກແບບທ ີ່ຕັັ້ງຂອງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ ຈຸດທ ີ່ມ ໂຄງສ້າງດິນ ມ ຄວາມແໜ້ນເພືີ່ອທົນທານຕ ໍ່
ການຕັັ້ງເສົາ ທ ີ່ມ ຄວາມສ ງເຖິງ 140 ແມັດ ໃຫ້ໄດ້ດ , ມ ການອອກແບບຕິດຕັັ້ງ ລະບົບປ້ອງກັນສັັ່ນສະເທືອນໃຫ້ໄດ້

ໃນຄວາມແຮງສ ງ. 

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຢ ່ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ແມ່ນມ ໂອກາດທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດການລົບກວນເຫຼັກໜ້ອຍຕ ໍ່ທ ລະນ ສາດຂອງ
ທ້ອງຖິີ່ນໄດ,້ ເນືີ່ອງຈາກການກ ໍ່ສ້າງຕ ນເສົາກັງຫັນລົມ ອາດມ ຄວາມຈໍາເປັນທາງດ້ານເຕກັນິກ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຮາກ

ຖານເສົາ ເຊ ີ່ງຈະມ ການເປີດ ແລະ ປັບໜ້າດິນກ່ອນ ຈາກນັັ້ນຈະມ ການເຈາະລົງໄປໃນພືັ້ນດິນມ ລັກສະນະເປັນ 8 

ຫຼ່ຽມ ໂດຍມ ຂະໜາດຄວາມເລິກປະມານ 4.2 ແມັດ ແລະ ຂະໜາດກວ້າງປະມານ 11-18 ແມັດ ໃນແຕ່ລະຈຸດຕິດ

ຕັັ້ງກັງຫັນລົມ ໂດຍສາມາດປັບປ່ຽນຕາມລັກສະນະ ແລະ ປະລິມານນໍ້າໃນດິນຂອງແຕ່ລະຈຸດ ໃນນ ັ້ການສ້າງຮາກ
ຖານຂອງກັງຫັນລົມຈະມ ການເປີດໜ້າດິນໃຫ້ມ ຄວາມກວ້າງ ແລະ ເລິກຕາມການອອກແບບ ເຮັດແບບຫຼ ໍ່ໂຄງເຫຼັກ 
ແລະ ເທຄອນກຣ ດລົງໄປ ເພຶີ່ອໃຫ້ຮາກຖານມ ຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກ ແລະ ແຮງຕັດ ຂະນະທ ກັງ
ຫັນລົມເຮັດວຽກໄດ້.  ດັັ່ງນັັ້ນ, ເວລາມ ການກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານເສົາທ ີ່ໃຊ້ເຄືີ່ອງກົນຈັກໜັກ ອາດຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດການສັັ່ນ
ສະເທືອນລົບກວນຕ ໍ່ທ ລະນ ສາດໃນເຂດອ້ອມຂ້າງພືັ້ນທ ີ່ເຫຼັກໜ້ອຍ ແຕ່ກ ໍ່ເປັນຊ່ວງເວລາທ ີ່ສັັ້ນ ແລະ ກ ໍ່ບ ໍ່ໄດ້ມ ການ
ຕອກເສົາເຂັມ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຜົນກະທົບຕ ໍ່ທ ລະນ ສາດ ແມ່ນຈະບ ໍ່ຮ້າຍແຮງ ຫຼື ເກືອບວ່າບ ໍ່ມ ເລ ຍຖ້າທຽບໃສ່ໂຄງການ
ກ ໍ່ສ້າງເຂືີ່ອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ຜ ້ຮັບເໝົາກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ບາງມາດຕະ ການຫຼຼຸດຜ່ອນດັັ່ງລຸ່ມ
ນ ັ້:   

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ຜ ້ຮັບເໝົາການກ ໍ່ສ້າງ ຕ້ອງມ ຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກບັການຂຸດເຈາະ
ກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານ, ຫຼຼຸດຜ່ອນບ ໍ່ໃຫ້ມ ຜົນກະທົບຫຼາຍຕ ໍ່ ໂຄງສ້າງພືັ້ນຖານທາງທ ລະນ ສາດ ໃນເຂດການກ ໍ່ສ້າງ 

ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະເຂດກ ໍ່ສ້າງຕ ນເສົາກັງຫັນລົມແຕ່ລະຕົັ້ນ. 
• ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ຫຼື ເຂດເມືອງດາກຈຶງ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ ບ ໍ່ເຄ ຍມ ແຜນດິນໄຫວມາ

ກ່ອນ, ແຕ່ຜ ອ້ອກແບບການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະການກ ໍ່ສ້າງເສົາກັງຫັນລົມ ແມ່ນໄດ້ມ ການ

ອອກແບບ ປ້ອງກັນແຜນດິນໄຫວໄວ້ແລ້ວ. 
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນງານໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ດັັ່ງທ ີ່ກ່າວມາຂາ້ງເທ ງໄລຍະການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ ຈະເປັນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງ
ໂຄງການ ທ ີ່ສໍາເລັດ ໝົດແລ້ວ, ເປັນຊ່ວງທ ີ່ກັງຫັນລົມ ທ ີ່ຖືກສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງໄວ້ ພ້ອມແລ້ວທ ີ່ຈະປິິ່ນ ໄປຕາມ

ຄວາມແຮງຂອງກະແສລົມ ເພືີ່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຈະບ ໍ່ມ ກິດຈະກໍາໃດທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບດ້ານ
ທ ລະນ ສາດ. 
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5.4.4 ອທຸກົກະສາດ ແຫຼງ່ນໍາ້ 
ບັດດາຫ້ວຍນໍາ້ຕ່າງໆໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເປັນແຫຼ່ງນໍາ້ຫຼັກທ ີ່ປະຊາຊົນຊົມໃຊ້ ເພາະພືັ້ນ
ທ ີ່ເຂດດັັ່ງກ່າວເປັນພືັ້ນທ ີ່ສ ງ ການເຈາະນໍ້າບາດານຂືັ້ນມາໃຊ້ແມ່ນມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກມ ພຽງໃນເຂດເທດສະບານ
ເມືອງທ ີ່ຊົມໃຊ້ນໍ້າບາດານ ສະນັັ້ນ, ປະຊາຊົນຈຶີ່ງໃຊ້ນໍ້າຫ້ວຍເປັນຫຼັກ ແລະ ທິດທາງການໄຫຼຂອງນໍ້າ ແມ່ນຂືັ້ນກັບ

ລັກສະນະພ ມສັນຖານຂອງພືັ້ນທ ີ່ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນມ ແຫຼ່ງນໍ້າທ ີ່ສໍາຄັນຄ:ື ຫ້ວຍນວນ, ຫ້ວຍໂລ, ຫ້ວຍ

ບວດ, ຫ້ວຍອາ່ງ, ຫ້ວຍຫອກ, ຫ້ວຍແອ, ຫ້ວຍປຣ ດ, ຫ້ວຍຈ ນ, ຫ້ວຍນໍ້າງອນ ແລະ ຫ້ວຍຢືນ. ບັນດາສາຍນໍາ້

ດັັ່ງກ່າວ ອ ງຕາມການສໍາພາດນາຍບ້ານແຕ່ລະບ້ານ ແມ່ນມ ເງືີ່ອນໄຂສະດວກ ແລະ ຢ ່ໃກ້ໝ ່ບ້ານ ປະຊາຊົນໃຊ້ສອຍ
ຄົວເຮືອນ, ເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການທໍາມາຫາກ ນຂອງປະຊາຊົນທ ີ່ດໍາລົງຊ ວິດໃນເຂດໃກ້ຄຽງ. ເຖິງ

ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ບັນດາສາຍນໍ້າ ໃນເຂດໂຄງການ ກ ໍ່ຄືໃນເຂດເມືອງດາກຈຶງ ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດໃຊ້ໃນການເດ ນເຮືອໄດ ້
ເນືີ່ອງຈາກເປັນຫ້ວຍນໍ້າທ ີ່ນ້ອຍ ແລະ ມ ຄວາມຄ້ອຍຊັນ ໂດຍສະເພາະສາຍນໍ້າໄຫຼລົງ ຈາກເຂດພ ພຽງຫາທົັ່ງພຽງ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໂຄງການພະລັງງານລົມ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຫຍັງ ຕ ໍ່ແຫຼ່ງນໍ້າ ຫຼື ອຸທົກກະສາດ ການໄຫຼຂອງແຫຼ່ງນໍ້າຕ່າງໆ, ເນືີ່ອງຈາກ

ກິດຈະກໍາ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການດໍາເນ ນງານ ຂອງໂຄງການປະເພດດັັ່ງກ່າວ ບ ໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກບັ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າ 
ທ ີ່ມັນແຕກຕ່າງກັບໂຄງການກ ໍ່ສ້າງເຂືີ່ອນ ທ ີ່ອາໄສການໄຫຼຂອງນໍ້າ ເພືີ່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ. ສ່ວນພະລັງງານລົມ 
ແມ່ນອາໄສລົມພັດມາຈາກທໍາມະຊາດ ໂດຍມ ການຕິດຕັັ້ງ ເສົາກັງຫັນລົມ ຢ ່ຕາມຈຸດຕ່າງໆ ໃນເຂດທ ີ່ສ ງຕາມຮ່ອມ
ພ  ຫຼື ເຂດພ ພຽງ ເພືີ່ອອາໄສລມົພັດແຮງຕາມລະດ ການ. ກ ລະນ ຂອງໂຄງການ ພະລັງງານລົມ 600 MW ທ ີ່ສະເໜ 

ນ ັ້ ກ ໍ່ເຊັັ່ນດຽວກັນ ແມ່ນຈະມ ການຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມຢ ່ຕາມສັນພ . ດັັ່ງນັັ້ນ ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການປະເພດດັັ່ງກ່າວ 
ຈຶີ່ງບ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ອຸທົກກະສາດການໄຫຼຂອງນໍ້າ.  

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການພະລັງງານລົມ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຫຍັງ ຕ ໍ່ແຫຼ່ງນໍ້າ ຫຼ ືອຸທົກກະສາດ ການໄຫຼຂອງນໍ້າ ເນືີ່ອງຈາກ
ທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມຂອງໂຄງການ ແມ່ນຕັັ້ງຢ ່ທ ີ່ສ ງ ທ ີ່ຢ ່ໄກຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ, ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ການກ ໍ່ສ້າງອົງປະກອບ

ຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ກ ໍ່ຕ້ອງມ ຄວາມລະມັດລະວັງ ໂດຍສະເພາະລະດ ຝ ນ, ປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ນໍ້າຝ ນ ພັດພາເອົາຂ ັ້ດິນທ ີ່

ຖືກຂຸດ ແລະ ດຸດອອກຈາກເຂດກ ໍ່ສ້າງ ໄຫຼລົງສ ່ຮ່ອງທໍາມະຊາດ ແລະ ໄຫຼລົງສ ຫ້ວຍຕ່າງໆ ທ ີ່ຢ ່ໃນເຂດຂອງ
ໂຄງການ. ດັັ່ງນັັ້ນ ຂ ັ້ດິນທ ີ່ຖືກຂຸດອອກ ຕ້ອງບ ໍ່ນໍາໄປກອງໄວ້ແຄມຮ່ອງ ຫຼື ຕັນແລວທາງນໍ້າໄຫຼ, ຕ້ອງນໍາໄປຖົມຄືນ

ໃຫ້ແໜ້ນ, ຫຼ ກລ້ຽງການເຮັດວຽກດິນ ໃນມືັ້ທ ີ່ມ ຝ ນຕົກ.   

5.4.5 ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດນິ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ ແມ່ນຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບເກ ດຂືັ້ນ, ເນືີ່ອງຈາກໃນຊ່ວງ

ນ ັ້ ທາງໂຄງການຍັງບ ໍ່ມ ກິດຈະກໍາຫຍັງ ທ ີ່ຈະເປັນເຫດໃຫ້ມ  ການການຕົກຕະກອນ ແລະ ເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ, 
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ນອກຈາກກິດຈະກໍາ ການສໍາຫຼວດ ແລະ ນໍາເອົາດິນມາວິໄຈ ເພືີ່ອການອອກແບບເທົັ່ານັັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ທາງ
ໂຄງການກ ໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຕ ໍ່ເຕັກນິກຂອງການອອກແບບ ເພືີ່ອນໍາໄປກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມ ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ມ ການ
ຕົກຕະກອນ ແລະ ການເຊາະເຈືີ່ອນຕາມມາ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ທາງໂຄງການ ບ ໍ່ມ ຄວາມຈໍາເປນັ ດໍາເນ ນມາດຕະການຫຍັງເປັນພິເສດ ເນືີ່ອງຈາກທາງໂຄງການ ບ ໍ່ໄດ້ມ ກິດຈະກໍາ
ຫຍັງທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຕ ໍ່ ການຕົກຕະກອນ ແລະ ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ ທ ີ່ຈະເກ ດຂືັ້ນໃນຊ່ວງກ່ອນການ
ກ ໍ່ສ້າງນ ັ້. ສ່ວນການອອກແບບ ທາງໂຄງການໄດ້ເລືອກຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງ ຂອງແຕ່ລະເສົາກັງຫັນລົມ ຢ ່ເຂດທ ີ່ສ ງ, ຫາງໄກ
ຈາກແຄມນໍ້າ ແລະ ຮັບປະກັນການຫັກລົັ້ມລົງຂອງເສົາກັງຫນັ.   

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການພະລັງງານລົມ ບ ໍ່ໄດ້ກ ໍ່ສ້າງ ຫຼື ຕັັ້ງຢ ່ແຄມນໍ້າ, ແຕ່ການຕົກຕະກອນ ແລະ ການເຊາະເຈືີ່ອນກ ໍ່

ສາມາດເກ ດຂືັ້ນໄດ້ ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ, ເນືີ່ອງຈາກໃນໄລຍະນ ັ້ມ ຫຼາຍກິດຈະກໍາ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ການກ ໍ່ສ້າງຊຶີ່ງຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບ ການເຊາະເຈືີ່ອນດັັ່ງກ່າວຕາມມາ, ເຊັັ່ນວາ່: ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າ

ຫາຕ ນເສົາກັງຫັນລົມ ທ ມ ຄວາມກ້ວາງ 6 ແມັດ, ການບຸກເບ ກກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານເສາົກັງຫັນລົມ ໃຫ້ໄດ້ຄົບທັງໝົດ 
148 ຕົັ້ນ ທ ີ່ມ ຄວາມຕ້ອງການເນືັ້ອທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງປະມານ 0.272 ຮຕ ຕ ໍ່ຕົັ້ນ, ການກ ໍ່ສາ້ງສະຖານ ຍ່ອຍ ແລະ ສາຍສົັ່ງພາຍ
ໃນ, ການກ ໍ່ສ້າງສະຖານ ຫຼັກ ແລະ ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງອົງປະກອບອືີ່ນໆຂອງໂຄງການ, ເຊ ີ່ງກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງ
ຕ່າງໆເຫຼົັ່ານ ັ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງໄດ້ ມ ການຕັດຕົັ້ນໄມ້, ບຸກເບ ກໜ້າດິນ, ມ ການຂຸດ-ການດຸດອອກ ຊຶີ່ງມ ຄວາມເປັນ

ໄປໄດ້ຕ ໍ່ການຕົກຕະກອນ ແລະ ການເຊາະເຈືີ່ອນໃນລະດ ຝ ນ, ເຖິງວ່າຈະບ ໍ່ຮາ້ຍແຮງ ແຕ່ກ ໍ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມ 

ມາດຕະການຮອງຮັບ.      

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ:  

• ວາງແຜນໜ້າວຽກກຽ່ວກັບດິນໄວ້ຊ່ວງລະດ ແລ້ງ, ເວລາມ ຝ ນຕົກແຮງ, ຕ້ອງມ ການພັກເຮັດວຽກ ທ ີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກດິນ ໃນລະດ ຝ ນໂດຍສະເພາະມືັ້ທ ີ່ມ ຝ ນຕົກແຮງ,  
• ຫຼ ກລຽ້ງການຂຸດດິນ-ດຸດດິນໄປກອງໄວ້ແຄມຫ້ວຍ ຫຼື ແຄມຮ່ອງ ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ມ ການຕົກຕະກອນ ແລະ ການ

ເຊາະເຈືີ່ອນລົງສ ່ແຫຼ່ງນໍ້າ, 
• ການຂຸດດິນອອກ ຕ້ອງມ ການຖົມຄືນ ແລະ ໃຊ້ເຄືີ່ອງກົນຈັກຍຽບໃຫ້ແໜ້ນ ເພືີ່ອປ້ອງກັນການຍຸບຕົວຂອງ

ດິນ,  

• ຕ້ອງມ ການປ ກຫຍ້າ ແລະ ປ ກຕົັ້ນໄມ້ໃນເຂດສະຖານທ ີ່ ການກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆຂອງໂຄງການ, 
• ຕ້ອງມ ການກ ໍ່ສ້າງປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນຕ ນເສົາ ຖ້າທ ີ່ຕັັ້ງຂອງເສົາກັງຫັນລົມ, ຕ ນເສົາສາຍສົັ່ງພາຍໃນ 

ທ ີ່ຕັັ້ງຢ ່ເຂດ ທ ີ່ມ ຄວາມຄ້ອຍຊນັ, 
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• ກ ໍ່ສ້າງປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນຕາມເສັັ້ນທາງຈຸດທ ີ່ມ ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງລະບົບລະບາຍນໍ້າໃສ່ສອງຂ້າງ
ທາງ ແລະ ໃຫ້ສາມາດລະບາຍນໍ້າໄດ້ດ , ມ ການວາງທ ໍ່ ຫຼື ສ້າງຂົວຂ້າມຮ່ອງລະບາຍນໍາ້ທ ີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 

ຮັບປະກັນບ ໍ່ໃຫ້ເກ ດພາວະນໍ້າຖວ້ມຂັງ ໃນເຂດທ ີ່ມ ການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ.    
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນງານໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ການຕົກຕະກອນ ແລະ ການເຊາະເຈືີ່ອນ ຈະບ ໍ່ເກ ດຂືັ້ນ ຖ້າສິີ່ງກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ເປັນອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ ຫາກມ 
ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງອຸປະກອນ ທ ີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ເປັນໄປຕາມການອອກແບບ ດ້ານເຕັກນິກທ ີ່ໄດ້ວາງໄວ້
ທຸກຢ່າງ.          

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ຕ້ອງມ ການເຝ ົ້າລະວັງ ແລະ ມ ການບໍາລຸງຮັກສາ ສິີ່ງກ ໍ່ສາ້ງຕ່າງໆ ໃຫ້ມ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ ໍ່
ການໃຊ້ງານຢ ່ສະເໝ , ໂດຍສະເພາະທ ີ່ຕັັ້ງຂອງເສົາກັງຫັນລົມ, ຕ ນເສົາສາຍສົັ່ງພາຍໃນ ທ ີ່ຕັັ້ງຢ ່ເຂດ ທ ີ່ມ 

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ, ທ ໍ່ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຂ້າງທາງ.      

5.4.6 ຄນຸນະພາບນໍາ້ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຜ່ານການວິໄຈຄຸນນະພາບນໍ້າຢ ່ ພາກສະໜາມແລະວິໄຈຢ ່ຫ້ອງທົດລອງ ຂອງຕົວຢ່າງຄຸນນະພາບນໍ້າຕາມຈຸດຕ່າງໆ 
ທ ີ່ຢ ່ອ້ອມຂ້າງພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ, ແລະຜ່ານການລົງສັງເກດເບິີ່ງ ການນໍາໃຊ້ນໍ້າຂອງປະຊາຊນົທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອໃຊ້ອາບ

ແລະ ການຊະລ້າງ ໃນຊ ວິດປະຈໍາວັນຕ່າງໆ, ເຫັນໄດ້ວ່າຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າໃນເຂດໂຄງການຍັງສະອາດດ , ເນືີ່ອງ

ຈາກວ່າປະຈຸບັນ ຍັງບ ໍ່ທັນມ ການຂຸດຄົັ້ນບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ຍັງບ ໍ່ທັນມ ໂຮງຈັກໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ ທ ີ່
ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດ ທ ີ່ຮ້າຍແຮງຢ ່ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ, ນອກຈາກການເຮັດກະສິກໍາ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ, 

ໂດຍສະເພາະການປ ກກາເຟ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ທາງໂຄງການບ ໍ່ມ ກິດຈະກໍາຫຍັງ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າ
ໜ້າດິນ ແລະ ໃຕ້ດິນ, ນອກຈາກການສໍາຫຼວດ ແລະ ການເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າມາວິໄຈເທົັ່ານັັ້ນ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ທາງໂຄງການບ ໍ່

ມ ຄວາມຈໍາເປັນຫຍັງຕ້ອງດໍາເນ ນ ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ ໃນຊ່ວງກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ ການສໍາຫຼວດ ແລະ ວິໄຈຄຸນນະພາບນໍ້າ ແມ່ນມ ຜົນດ ຕ ໍ່ ການອອກແບບວາງແຜນເພືີ່ອເປັນທາງເລືອກ ໃນການ
ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງເສົາກັງຫນັລົມ ບ ໍ່ໃຫ້ໄປຕັັ້ງຢ ່ໃກ້ກັບເຂດແຫຼ່ງນໍ້າຫຼາຍ ທ ີ່ຈະມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າ ໃນ
ຊ່ວງຂອງການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ. 

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-44 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການພະລັງງານລົມ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ຕ ໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າໜ້າດິນ ແລະ ໃຕ້ດິນ, ທ ີ່ມັນແຕກ

ຕ່າງກັບໂຄງການກ ໍ່ສ້າງເຂືີ່ອນ ທ ີ່ມ ການກ ໍ່ສ້າງຢ ່ກາງລໍານໍາ້ໂດຍກົງ. ແຕ່ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງ
ໂຄງການພະລັງງານລົມ  ກ ໍ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆເຂົັ້າໃນການກ ໍ່ສ້າງ ຊຶີ່ງ
ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້ານໍ້າຫ້ວຍຕ່າງໆ ທ ີ່ຢ ່ພາຍໃນພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ (ຖ້າ
ຫາກໂຄງການ ມ ການກ ໍ່ສ້າງໃກ້ແຫຼ່ງນໍ້າ-ຍອດນ້ໍາ ທ ີ່ຢ ່ເຂດທ ີ່ສ ງ). ດັັ່ງນັັ້ນ, ທາງໂຄງການໂດຍສະເພາະຜ ້ຮັບເໝົາ 
ການກ ໍ່ສ້າງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ກ່ຽວກັບມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຫາວິທ ປ້ອງກັນ, ເນືີ່ອງຈາກຄຸນນະພາບນໍ້າ ແມ່ນມ 

ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ສໍາລບັປະໂຫຍດການນໍາໃຊ້ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ, ມ ຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ປາ ແລະ ສິີ່ງອາໄສໃນນ້ໍາ.  

ບັນດານໍ້າເປືົ້ອນທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບປະກອບດ້ວຍ: ການຕົກຕະກອນຈະພາໃຫ້ເກ ດນ້ໍາຂຸນ່ ເນືີ່ອງຈາກການຂຸດ
ດິນ, ດຸດດິນ ການຖົມດິນເພືີ່ອການກ ໍ່ສ້າງທາງເຂົັ້າຕ ນເສາົກັງຫັນລົມ, ການກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານເສົາກັງຫັນລົມ, ເສົາສາຍ

ສົັ່ງພາຍໃນ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. ຖ້າມ ການກ ໍ່ສ້າງ ໃນລະດ ຝ ນກ ໍ່ຈະເກ ດມ ຄາບນໍ້າມັນ 
ແລະ ສານປ ນເປືົ້ອນເຄມ ຕ່າງໆ ຈາກການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນການກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ, ຄາບປ ນຊ ມັງຈາກ

ເຂດກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການຂົນສົັ່ງປ ນຊ ມັງ ໄປຫາເຂດກ ໍ່ສ້າງຕາ່ງໆ. ນອກຈາກນ ັ້ບັນຫານໍ້າເປືົ້ອນຕ່າງໆ ສາມາດເກ ດຂືັ້ນ
ໄດ້ຈາກທ ີ່ຢ ່ອາໄສ ແລະ ຈາກການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ ຂອງພະນັກງານ ແລະ ຄົນງານທ ີ່ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກ ໃຫ້ການກ ໍ່ສ້າງ
ໂຄງການເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ທ ີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຍາກ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ການຄວບຄຸມການຕົກຕະກອນ ແລະ ນໍ້າຂຸ່ນ: ທາງໂຄງການຕ້ອງຫຼ ກເວັັ້ນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງເສົາກັງ
ຫັນລົມ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງ ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ບ ໍ່ໃຫ້ໄປຕັັ້ງຢ ່ໃກ້ແຫຼ່ງນໍ້າ, ຕ້ອງມ ການພັກເຮັດ

ວຽກທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຸດ-ການດຸດດິນ ໃນຊ່ວງທ ີ່ມ ຝ ນຕົກ ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນລົງ
ສ ່ແຫຼ່ງນໍ້າທ ີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າຂຸ່ນ ແລະ ສົັ່ງຜົນຕ ໍ່ຄຸນະພາບຂອງແຫຼ່ງນໍ້າ.   

• ການຄວບຄຸມຄາບນໍາ້ມັນ ແລະ ສານປ ນເປືົ້ອນທາງເຄມ : ທາງໂຄງການຕ້ອງມ ສັນຍາ ການປັບໄໝຕ ໍ່ກັບຜ ້
ທ ີ່ຮັບເໝົາການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ, ເພືີ່ອເປັນຂ ໍ້ຜ ກມັດບ ໍ່ໃຫ້ຜ ້ຮັບເໝົາກ ໍ່ສ້າງ ລ້າງລົດ ຫຼື ກົນຈັກທຸກປະເພດ 

ແລະ ອຸປະກອນການກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ໃສ່ຕາມແຄມແມ່ນໍ້າ ຫຼື ສາຂານໍ້າຫ້ວຍຕາ່ງໆ ໃນຂອບເຂດພືັ້ນທ ີ່ຂອງ
ໂຄງການ. ທາງພາກລັດທ ີ່ມ ໜ້າທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ ່ ໃນການກວດສອບ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ຕາມ
ແຜນຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດ ລ້ອມທ ີ່ໄດ້ວາງໄວ້. ການກວດສອບ ຕ້ອງມ ການເກັບຕົວຢ່າງຄຸນນະພາບນໍ້າມາວິໄຈ 
ແລະ ມ ການແຈ້ງຜົນວິໄຈໃຫ້ປະຊາຊົນທ ີ່ອາໄສແຫຼ່ງນໍ້າໄດ້ຮັບຮ ້. 

• ເຂດໂຮງໂມ້ປ ນຊ ມັງເພືີ່ອການກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານເສົາ ແລະ ເຂດສ້ອມແປງລົດຫຼືກົນຈັກຂອງໂຄງການ ຕ້ອງ
ຕັັ້ງຢ ່ຫ່າງຈາກແຄມນໍ້າເພືີ່ອຫຼ ກລ້ຽງ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນການໄຫຼລົງ ຂອງນໍ້າປ ນເປືົ້ອນສານເຄມ  (ນໍ້າມັນເຄືີ່ອງ)
ລົງສ ່ແມ່ນໍ້າໄດ້ງ່າຍ. 

• ບັນຫານໍ້າເປືົ້ອນທ ີ່ຈະເກ ດຈາກທ ີ່ຢ ່ອາໄສ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ ແລະ ຄົນງານ: ຕ້ອງຈັດ
ໃຫ້ມ ຫ້ອງນໍ້າ-ຫ້ອງສ້ວມສໍາລບັຄົນງານ ໃຫ້ພຽງພ  ແລະ ຖືກຫຼັກອະນາໄມ. ເມືີ່ອກ ໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ໃຫ້
ມ້າງຫ້ອງນໍ້າ-ຫ້ອງສ້ວມອອກພອ້ມປັບສະພາບດິນຄືນໃຫ້ດ . ເຮັດຄັນຄ ລະບາຍນໍ້າອ້ອມຮອບພືັ້ນທ ີ່ ການ
ກ ໍ່ສ້າງອາຄານທ ີ່ພັກຂອງພະນັກງານໄຟຟ້າທ ີ່ຈະຢ ່ຖາວອນ, ໃຫ້ມ ລະບົບລະບາຍນໍ້າລົງສ ່ບ ໍ່ເກບັຕະກອນນ້ໍາ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-45 

ເປືົ້ອນ. ເມືີ່ອມ ການກ ໍ່ສ້າງລະບົບລະບາຍນໍ້າ ແລະ ລະບົບບ ໍ່ພກັນໍ້າຂອງອາຄານ ທ ີ່ສ້າງຂືັ້ນໃໝ່ສໍາເລັດແລ້ວ 
ໃຫ້ປັບສະພາບໜາ້ດິນ ແລະ ໃຫ້ມ ການປ ກຫຍ້າໃຫ້ກາຍເປັນພືັ້ນທ ີ່ສ ຂຽວໂດຍໄວ. 

• ການນໍາໃຊ້ນໍ້າເພືີ່ອການກ ໍ່ສ້າງ: ຖ້າໂຄງການມ ຄວາມຈໍາເປັນ ທ ີ່ຈະດ ດເອົານໍ້າຫ້ວຍ ໃນເຂດຂອງໂຄງການ 
ເພືີ່ອມາຮັບໃຊ້ເຂົັ້າໃການກ ໍ່ສ້າງ ກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິິີ່ນ ແລະ ປະສານງານກັບພາກລັດຂັັ້ນ
ເມືອງ ເພືີ່ອລົງໄປກວດເບິີ່ງຈຸດທ ີ່ຈະດ ດເອົານໍ້າ ວ່າມັນມ ຄວາມເໝາະສົມແລ້ວບ ໍ່. 

• ການກວດສອບປະເມ ນຜົນ: ຜ ້ພັດທະນາໂຄງການ ຮ່ວມກັບພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງມ ການກວດສອບ
ແລະປະເມ ນຜົນ, ພ້ອມທັງເກັບຕົວຢ່າງຄຸນນະພາບນໍ້າເພືີ່ອການວິໄຈ ຕາມທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຄຸ້ມຄອງ

ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງບົດລາຍງານ ຜຄຕສ. ຜົນການວິໄຈຄຸນນະພາບນໍ້າ ຕ້ອງຖືເອົາມາດຕະຖານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດສະບັບເລກທ  81/ລບ 2017.  
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນງານໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ມາຮອດໄລຍະດໍາເນ ນງານໂຄງການແລ້ວ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄຸນະພາບນໍ້າ ຖ້າຫາກໂຄງການ ໄດ້ມ ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ 
ຕິດຕັັ້ງອງົປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ໃຫ້ມ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານດ . ເຫດຜົນທ ີ່ສໍາຄັນ ການດໍາເນ ນ
ໂຄງການພະລັງງານລົມ ບ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າ ເຂົັ້າໃນການຜະລິດ ທ ີ່ມັນແຕກຕ່າງກັບການສ້າງເຂືີ່ອນ
ທ ີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານນ້ໍາ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕ ໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າ ຂອງພະລັງງານລົມແມ່ນບ ໍ່ມ .   

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະນ ັ້ ບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າໂດຍກົງ, ແຕ່ໂຄງການກ ໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ຕ ໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາ

ໂຄງສ້າງ ຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການໄວ້ໃຫ້ດ , ໂດຍສະເພາະ ລະບົບລະບາຍນໍ້າ ອ້ອມຮົັ້ວຕ ນເສົາກັງຫັນ

ລົມ, ອ້ອມສະຖານ ສາຍສົັ່ງ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບປະກັນການລະບາຍນໍ້າ ໃນລະດ ຝ ນ, ບ ໍ່ໃຫ້

ມ ການເຊາະເຈືີ່ອນເກ ດຂືັ້ນ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດນ້ໍາເປືົ້ອນລົງສ ່ແມ່ນນໍ້າ. ຕ້ອງມ ການບໍາລຸງຮັກສາ ຫ້ອງນໍ້າ ຫຼື ບ ໍ່ບໍາບັດນ້ໍາ
ທ ີ່ອອກຈາກອາຄານທ ີ່ພັກພະນັກງານໂຄງການ, ບ ໍ່ບໍາບັດແຕລ່ະບ່ອນ ຕ້ອງຮັບ ປະກັນການບໍາບັດນ້ໍາເປືົ້ອນ ທ ີ່ໄດ້

ມາດຕະຖານ. 

5.4.7 ຊບັພະຍາກອນແຮທ່າດ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການພະລັງງານລົມ ກ ໍ່ເປັນໂຄງການໜຶີ່ງ ທ ີ່ມ ຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານຜົນກະທົບຕ ໍ່ ຊັບພະຍາກອນ
ແຮ່ທາດ ກ ລະນ ຖ້າເຂດໂຄງການມ ບ ໍ່ແຮ່ທາດຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະເຂດທ ີ່ຕັັ້ງກັງຫັນລົມ ຖ້າມ ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດຂຸດຄົັ້ນ

ຫຼືຂຸດຄົັ້ນໄດ້ຍາກ ຈົນກວ່າໂຄງການນັັ້ນຈະສ ັ້ນສຸດ, ເນືີ່ອງຈາກທ ີ່ຕັັ້ງຂອງຮາກຖານຕ ນເສາົ ແມ່ນມ ຄວາມເລິກ

ລົງພືັ້ນດິນ ແລະ ມ ໂຕເສົາກັງຫັນທ ີ່ສ ງເຖິງ 140 ແມັດ. ຕ ໍ່ເຫດຜົນທ ີ່ສໍາຄັນດັັ່ງກ່າວ ທາງທິມງານສຶກສາຜົນກະທົບ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມກ ໍ່ໄດ້ລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ປະສານການເກັບຂ ໍ້ມ ນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍສະເພາະກ ໍ່ແມ່ນ

ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ ທ ີ່ຕັັ້ງໂຄງການ.  
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ປັດຈຸບັນແມ່ນມ  ບ ລິສັດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາສໍາຫຼວດແຮບ່ົກຊິດ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໃກ້ຄຽງໂຄງການ 
ເຊັັ່ນ: ໄດ້ມ ບາງໂຄງການ ສາໍຫວຼດແຮ່ທາດບົກຊິດ ໃນເຂດບ້ານນ້ໍາງອນເໜືອ ເມືອງຊານໄຊ ແລະ ເຂດທົັ່ງນືມບ້ານ
ດາກຣັນ ເມືອງດາກຈືງ ຂອງບ ລິສັດຫວຽດເຟືອງ ຊຶີ່ງໄດ້ມ ການສໍາຫຼວດໄວ້ແຕ່ຍງັບ ໍ່ທັນໄດ້ດໍາເນ ນໂຄງການເທືີ່ອ 
ແລະ ນອກນ ັ້ກ ໍ່ມ ໂຄງການຊອກຄົັ້ນ - ສໍາຫຼວດແຮ່ບົກຊິດ ເຂດບ້ານຊຽງຫຼວງ ເນືັ້ອທ ີ່ອະນຸຍາດ 43 km2, ຂອງ

ບ ລິສັດ ລາວບ ລິການມາຍນ ັ້ງ ຈໍາກັດ ແລະ ໂຄງການຊອກຄົັ້ນ - ສໍາຫຼວດແຮ່ບົກຊິດ ເຂດບ້ານດາກຢອຍ ເນືັ້ອທ ີ່
ອະນຸຍາດ 26 km2, ຂອງບ ລິສັດ ລາວຊານໄຊ ມິນ ໂຣນ ຈໍາກັດ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ໃຫ້ທາງໂຄງການມ ການປະສານສົມທົບເຮັດວຽກຮ່ວມກບັພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາໂຄງການທ ີ່ໄດ້ມ ຊອກ
ຄົັ້ນ - ສໍາຫຼວດແຮບ່ົກຊິດ ໃນເຂດບາງສ່ວນຂອງພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ມ ທາງອອກຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເນ ນ
ໂຄງການຮ່ວມກັນໄດ້. 

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຖ້າຫາກທາງໂຄງການໄດ້ມ ການປະສານສົມທົບເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາໂຄງການທ ີ່ໄດ້
ມ ຊອກຄົັ້ນ - ສໍາຫຼວດແຮ່ບົກຊິດ ໃນເຂດບາງສ່ວນຂອງພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ໄດ້ມ ທາງອອກຮ່ວມກັນໃນໄລຍະ
ກ່ອນການດໍາເນ ນໂຄງການແລ້ວ ມາຮອດໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງນ ັ້ກ ໍ່ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຫຍັງ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ໃນຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງນ ັ້ ເປັນຊ່ວງທ ີ່ຈະມ ການຂຸດ-ການດຸດ ໂດຍສະເພາະເຂດຕ ນເສົາ ທ ີ່ຈະຕ້ອງໄດ້
ເຈາະ ແລະ ບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່ເພືີ່ອກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຖ້າບງັເອ ນມ ການຄົັ້ນພົບແຮ່ທາດຊະນິດໃດ ທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ, ທາງໂຄງການ ຫຼື ຜ ້ຮັບເໝົາການກ ໍ່ສ້າງ ຕ້ອງມ ການປະສານສົມທົບ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພາກລັດທ ີ່

ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮ ້ ເພືີ່ອການແກ້ໄຂໃນແນວທາງທ ີ່ຖືກຕ້ອງ. 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນງານໂຄງການ 

ກ ລະນ ໃນຊ່ວງຂອງການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການຜ່ານໄປ ຫາກມ ການພົບເຫັນແຮ່ທາດໃດໜຶີ່ງ ຈາກກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງ ຢ ່
ພືັ້ນທ ີ່ໃດໜຶີ່ງໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການ, ແລະ ກ ລະນ ນັັ້ນຍັງຫາວິທ ການແກ້ໄຂບ ໍ່ທັນແລ້ວ ກ ໍ່ຕ້ອງດໍາເນ ນ ຫາວິທ 

ແກ້ໄຂຮ່ວມກັນຕ ໍ່ ລະຫ່ວາງໂຄງການ ແລະ ພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

5.4.8 ສຽງ ແລະ ການສັັ່ນສະເທອືນ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ບ ລິສັດ ທ ີ່ປຶກສາ ໄດ້ວັດແທກລະດັບສຽງບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ການໄດ້ຮັບລະດັບສຽງອ້ອມຮອບທ ີ່ຕັັ້ງຂອງ
ໂຄງການຈໍານວນ 4 ຈຸດ ໃນເດືອນກັນຍາ 2020 ທ ີ່ຜ່ານມາ ໂດຍຜົນການວັດແທກ ເຫັັັນວ່າ ຄ່າລະດັບຄວາມດັງ

ຂອງສຽງສະເລ່ຍໃນຮອບ 24 ຊົັ່ວໂມງ (Leq-24 hr) ທັງ 4 ຈຸດຢ ່ໃນຊ່ວງ 45 - 50.3 dB(A) ເມືີ່ອປຽບທຽບ

ກັບຄ່າມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທ  81/ລບ, ລົງວັນທ  21/02/2017  ແລະ ມາດຕະຖານ 
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U.S EPA (The United States Environmental Protection Agency) ທ ີ່ກໍານົດໄວ້ບ ໍ່ເກ ນ 70 

dB(A) ພົບວ່າ ມ ຄາ່ບ ໍ່ເກ ນມາດຕະຖານ. 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຢ ່ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ທາງໂຄງການຍັງບ ໍ່ທນັໄດ້ ດໍາເນ ນກິດຈະກໍາໃດໆ ທ ີ່ຈະເປັນແຫຼ່ງກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດ
ຜົນກະທົບດ້ານສຽງ, ນອກຈາກກິດຈະກໍາ ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມເທົັ່ານັັ້ນເກັບກາໍຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆ. ເຊ ີ່ງທາງ

ໂຄງການບ ໍ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງດໍາເນ ນມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຫຍັງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ການອອກແບບກັງຫັນລົມ 
ທາງໂຄງການກ ໄດ້ມ ການອອກແບບນໍາໃຊ້ ເຄືີ່ອງກັງຫັນລົມທ ີ່ບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດ ສຽງ ແລະ ແຮງສັນສະເທືອນ ທ ີ່ຈະເກ ນ
ມາດຕະຖານ. 

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຢ ່ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ຈະມ ກິດຈະກໍາຫຼາຍຢ່າງ ທ ີ່ພົວພັນກັບການກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ເປນັອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງ
ໂຄງການ ທ ີ່ອາດຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບດ້ານສຽງ ແລະ ແຮງສັນສະເທືອນຕາມມາ, ແຕ່ຈະບ ໍ່ຮ້າຍແຮງ ເນືີ່ອງຈາກ

ການກ ໍ່ສ້າງພະລັງງານລົມ ຈະບ ໍ່ໄດ້ລະເບ ດຫ ນ ບ ໍ່ຄືໂຄງການກ ໍ່ສ້າງເຂືີ່ອນ. ນອກຈາກນັັ້ນຜົນກະທົບດັັ່ງກ່າວ ອາດຈະ
ເກ ດຈາກການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງກົນຈັກໜັກ ເຂົັ້າໃນກິດຈະກໍາການຂຸດ, ການດຸດ ແລະ ການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ 

ທ ີ່ຈະເປັນແຫຼ່ງທ ີ່ມາຂອງສຽງດງັ ແລະ ແຮງສັນສະເທືອນ. ຜ ້ທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ແມ່ນກໍາມະກອນທ ີ່ເຮັດ
ວຽກໃນພາກສະນາມ, ນອກຈາກນັັ້ນກ ໍ່ຈະມ ປະຊາຊົນ ທ ີ່ຢ ່ບ ລິເວນໃກ້ກັບເຂດທ ີ່ມ ການກ ໍ່ສາ້ງຂອງໂຄງການ. 

ອ ງຕາມແຜນດໍາເນ ການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ພັກກິດຈະກໍາກ ໍ່ສ້າງທ ີ່ເຮັດໃຫ້ເກ ດສຽງດັງໃນຕອນ
ກາງຄືນ (19:00 - 06:00 ໂມງ). ດັັ່ງນັັ້ນ, ການປະເມ ນຜົນກະທົບຈຶີ່ງມ ການປະເມ ນສະເພາະໃນຊ່ວງເວລາ

ກາງເວັນ (06:00-19:00 ໂມງ) ໂດຍກໍານົດໃຫ້ແຫຼ່ງກໍາເນ ດທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດສຽງດັງໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ ອາດຈະເກ ດຈາກ
ການເຮັດວຽກຂອງເຄືີ່ອງຈັກທ ີ່ມ ຫຼາຍໆຊະນິດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເຊິີ່ງໄດ້ແກ່ ລົດຈົກ (Back hoe), ລົດດຸດ 

(Bull Dozer), ລົດບັນທຸກ (Truck) ແລະ ເຄຣນຍົກ (Crane) ທ ີ່ມ ໄລຍະຫ່າງຈາກເຄືີ່ອງຈັກ 15.24 ແມັດ 

(50 ຟຸດ ) ໂດຍເຄືີ່ອງຈັກແຕ່ລະຊະນິດມ ລະດັບສຽງປະມານ 86.5, 96, 96 ແລະ 100 ເດຊ ເບວ ຕາມລໍາດບັ 

(ສະແດງຢ ່ໃນ ຕາຕະລາງລ້າງລຸ່ມນ ັ້) 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-48 

 ລະດັບສຽງຈາກອຸປະກອນກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ກໍາລັງໃຊ້ງານ ໃນໄລຍະ15.24 ແມັດ 

ອຸປະກອນກ ໍ່ສ້າງ Equipment 

ລະດັບສຽງສະເລ່ຍທົັ່ວໄປໃນຂະນະທ ີ່ກໍາລັງໃຊ້ງານ(Typical 

Average Sound Level at Operator ) 
50 ຟຸດ ຈາກແຫຼ່ງກໍາເນ ດສຽງ [50 ft from Source (dB(A))] 

Earth Moving:     

 Front End Loader 88 

 Back Hoe 86.5 

 Bull Dozer 96 

 Roller 90 

 Scraper 96 

 Grader 85 

 Truck 96 

 Paver 101 

Power unit:    

 Generators 85 

 Compressors 85 

Material Handling:   

 Concrete Mixer 85 

 Concrete Pump 85 

 Crane 100 

 Derrick 85 

Impact:   

 Pile Driver 98 

 Pneumatic Breaker 106 

 Hydraulic Breaker 95.5 

 Pneumatic Chipper 109 

Other Equipment:   

 Compressed Air Blower 104 

 Power Saw 88.5 

 Electric Drill 102 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ : US. Department of Transportation, 1998 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-49 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

(1) ມ ການສ້າງກໍາແພງກັັ້ນສຽງຊົັ່ວຄາວ ບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງໂຄງການຈຸດທ ີ່ໃກ້ກັບພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ການ
ໄດ້ຮັບລະດັບສຽງ ຄື: 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ເພືີ່ອເປນັການຫຼຼຸດຜົນກະທົບຕ ໍ່ລະດັບສຽງບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ການໄດ້ຮັບລະດັບສຽງ
ຮອບທ ີ່ຕັັ້ງຂອງໂຄງການ ຈາກການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ. ໂຄງການຈັດໃຫ້ມ ການສ້າງກາໍແພງກັັ້ນສຽງຊົັ່ວຄາວທ ີ່ມ 
ຄວາມສ ງບ ໍ່ຕໍໍ່າກວາ່ 2.5 ແມດັ. ບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງໂຄງການຈຸດທ ີ່ໃກ້ກັບພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ການໄດ້ຮັບລະດັບ
ສຽງດັັ່ງກ່າວ ເຊິີ່ງເຫັນວ່າຈະສາມາດຫຼຼຸດລະດັບສຽງລົງໄດ້ 18 dB(A) ເຊິີ່ງໃນຂັັ້ນຕອນທໍາອິດຈະຕ້ອງຄາດຄະເນຄ່າ 

Fresnel Number; N ໂດຍ 

w

)ddd(2
N 21 −+
=

 

W = ຄວາມຍາວຄືັ້ນສຽງ (ແມັດ) 

ໄລຍະ d1, d2 ແລະ d ດັັ່ງສະແດງໃນຮ ບຂ້າງລຸ່ມ 

ຖ້າ h ເປັນຄວາມສ ງຂອງກໍາແພງກັັ້ນສຽງ (Barrier) ຈະໄດ້ 

2

3

2

1 )sinhd()cosh(d ++=  

2

3

2

2 ))sinhd(d()cosh(d +−+=  

 

ຮ ບທ  5-9:  ແນວຮົັ້ວອ້ອມແລວເຂດດິນ ກ ລະນ ຮ້າຍແຮງທ ີ່ສຸດ ຫ່າງຈາກຈຸດກໍາເນ ດສຽງ 6 ແມັດ 

ຈຸດສົນໃຈຢ ່ທ ີ່ Receiver ແລະ ສິີ່ງທ ີ່ຕ້ອງການຮ ້ຄື ຮົັ້ວກັັ້ນສຽງທ ີ່ Receiver ໄດ້ເທົັ່າໃດ ໂດຍຄາດຄະເນຈາກ 

Fresnel Number ຈາກຮ ບຂ້າງລຸ່ມ ເຊິີ່ງມ ທງັແບບແຫຼ່ງກໍາເນ ດທ ີ່ເປັນຈຸດ (Point Source) ແລະ ແຫຼ່ງກໍາ

ເນ ດສຽງຊະນິດເປັນເສັັ້ນ (Line Source). 

6 
9.50 

 d 1 =6.96 

 d 3=6.1 

d2 = 2.52 

 d =6.0 ຮົັ້ວສ ງ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-50 

 
ຮ ບທ  5-10:  Freshnel Number ແລະ ການຫຼຼຸດລົງຂອງສຽງທ ີ່ຜ ້ຮັບ 

ເສັັ້ນສະແດງນ ັ້ແມ່ນການຄາດຄະເນເອົາເທົັ່ານັັ້ນ ໃນກ ລະນ ສຽງພາຍນອກ ຈະຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງສະພາບບັນຍາກາດ. ໃນ
ຂະນະນັັ້ນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ອຸນຫະພ ມ, ຄວາມຊຼຸ່ມ ແລະ ລັກສະນະພືັ້ນທ ີ່ປະກອບກັນນໍາອ ກ ຈຸດຕິດຕັັ້ງກໍາແພງຫ່າງ
ຈາກ ຈຸດກໍາເນ ດສຽງ 6 ແມັດ. ໃນຂະນະທ ີ່ອຸນຫະພ ມບັນຍາກາດສະເລ່ຍ ເທົັ່າກັບ 27.9 ອົງສາເຊ ແລະ ຄວາມຖ ີ່
ຂອງສຽງຈາກ ການກ ໍ່ສ້າງ 500 Hz ສາມາດຄໍານວນຫາຄວາມສາມາດໃນການຫຼຼຸດລະດັບສຽງ ໄດ້ດັັ່ງນ ັ້: 

ແທນຄ່າສ ງສຸດ                  𝑁 =  
2(𝑑1 + 𝑑2 − 𝑑)

𝑊
 

     ເມືີ່ອ    𝑑1 =  √(2.5 × 𝐶𝑜𝑠9.5)2 + (6.1 + 2.5 𝑆𝑖𝑛9.5)2 
 
                                  =   6.96 ແມັດ 

𝑑2 =  √(2.5 × 𝐶𝑜𝑠9.5)2 + (6.0 − (6.1 + 2.5 𝑆𝑖𝑛9.5))2 

                                 =      2.52 ແມັດ 

  ເມືີ່ອ     W =  𝑉 𝑓⁄  

                         =  (20√𝐾) / 500 

                         =  (20√300.6) / 500 

                          = 0.7             

ດັັ່ງນັັ້ນ                 𝑁 =  
2(6.96 +  2.52 − 6)

0.7
 

                  =   9.94 
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ຈາກ Freshnel Number ຂ້າງເທ ງໄດ້ຄາ່ N = 9.94 ລະດັບສຽງຈະຫຼຼຸດລົງປະມານ 18 dB(A) ດັັ່ງນັັ້ນ ເມືີ່ອ
ໂຄງການມ ການສ້າງກໍາແພງກນັສຽງຊົັ່ວຄາວກ່ອນເລ ີ່ມການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ຕາມລາຍລະອຽດດັັ່ງກ່າວຂ້າງຕົັ້ນ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ຊ່ວງກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການສົັ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບສຽງທົັ່ວໄປ (Leq 24 ຊົັ່ວໂມງ) ບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ອ່ອນໄຫວຕ ໍ່
ການໄດ້ຮັບລະດັບສຽງຈາກໂຄງການຫຼຼຸດລົງຈາກເດ ມ. 
 

(2) ຕ້ອງມ ການບໍາລຸງຮັກສາເຄືີ່ອງກົນຈັກ ທ ີ່ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການກ ໍ່ສ້າງ ໃຫ້ຢ ່ໃນສະພາບທ ີ່ດ ພ້ອມໃຊ້ງານ ແລະ 
ໄດ້ມາດຕະຖານ ທ ີ່ບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດສຽງດັງແຮງເກ ນໄປ. 

(3) ຄວາມໄວຂອງລົດຂົນສົັ່ງໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ: ຕ້ອງມ ການຈໍາກັດ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມໄວລົດບັນທຸກ
ການກ ໍ່ສ້າງ ໃຫ້ບ ໍ່ໃຫ້ເກ ນ 30 ກມ/ຊມ ສໍາລັບລົດເຂົັ້າ-ອອກພາຍໃນໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະເວລາຂົນສົັ່ງ 
ວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ ຜ່ານເຂດໝ ່ບ້ານຕ່າງໆເຂົັ້າໄປຫາເຂດກ ໍ່ສາ້ງຂອງໂຄງການ. 

(4) ເວລາມ ການກ ໍ່ສ້າງໜັກ: ຕ້ອງພັກກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງໜັກ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດສຽງ ແລະ ແຮງສັນສະເທືອນ
ໃນເວລາຄໍໍ່າຄືນຊຶີ່ງເປັນເວລາພກັຜ່ອນຂອງໝ ່ບ້ານໃກ້ຄຽງ, ຕະຫລອດເຖິງສັດປ່ານ້ອຍໃຫຍ່ ທ ີ່ມ ຢ ່ອ້ອມ
ຂ້າງໂຄງການອອກຊອກຢ ່ຫາກນິໃນຍາມຄໍໍ່າຄືນ. ນອກຈາກນ ັ້ການກ ໍ່ສ້າງໜັກ ຕ້ອງມ ການພກັວຽກ ໃນມືັ້
ສໍາຄັນທາງການນັບຖືທ້ອງຖ ີ່ນ ຫຼື ມືັ້ວັນສິນທາງສາດສະໜາ ໂດຍສະເພາະມືັ້ຂືັ້ນ ແລະ ແຮມ 15 ຄໍໍ່າຂອງ
ທຸກໆເດືອນ. 

(5) ການຕິດຕາມກວດກາ: ໜ່ວຍງານສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ ຕ້ອງມ ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍນໍາໃຊ້
ເຄືີ່ອງວັດແທກທ ີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະຕາມທ ີ່ໄດ້ລະບຸ
ໄວ້ໃນແຜນ ຜຄຕສ ຂອງໂຄງການ. 
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນງານໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ສໍາລັບແຫຼ່ງກໍາເນ ດທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດສຽງດັງໃນໄລຍະດໍາເນ ນງານໄດ້ແກ່ ເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມ (Wind 

Turbine Generator) ຈໍານວນ 148 ຊຼຸດ ໂດຍທ ີ່ໂຄງການໃຊ້ກັງຫັນລົມຂະໜາດ 4-4.5 MW ຕ ໍ່ຕົັ້ນ, ໂດຍມ 

ຄວາມສ ງ 140 ແມັດ ແລະ ມ ໃບພັດ 3 ໃບພັດທ ີ່ມ ການຕດິຕັັ້ງ Low-Noise-Trailing-Edges (LNTEs) 

ທາງຂ້າງທ ີ່ດັນຂອງຂອບໃບພດັ. LNTEs ເປັນແຖບປາສຕິກໃຫຍ່ບາງໆ ເຊ ີ່ງໃບພັດຂອງກັງຫັນລົມຂະໜາດ 4-

4.5 ເມກາວັດ ທ ີ່ໃຊ້ນ ັ້ແມ່ນປະກອບສໍາເລັດຮ ບມາແຕ່ໂຮງງານ. ໃນນ ັ້ລະດັບຄວາມແຮງຂອງສຽງຢ ່ຈຸດກໍາເນ ດ
ດັັ່ງນ ັ້: 

 ລະດັບສຽງຈາກເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມຕາມຄວາມໄວລົມ 
ຄວາມໄວລມົ  
(ແມັດ/ວນິາທ ) 

ລະດບັສຽງ (ເດຊ ເບວເອ) ເຄືີ່ອງກງັຫນັ
ລມົ 4 MW 

ລະດບັສຽງ (ເດຊ ເບວເອ) ເຄືີ່ອງກງັ
ຫນັລມົ 4.5 MW 

6 m/s 105.28 dBA 102.2 dBA 

6.5 m/s 107.2 dBA 103.9 dBA 
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ຄວາມໄວລມົ  
(ແມັດ/ວນິາທ ) 

ລະດບັສຽງ (ເດຊ ເບວເອ) ເຄືີ່ອງກງັຫນັ
ລມົ 4 MW 

ລະດບັສຽງ (ເດຊ ເບວເອ) ເຄືີ່ອງກງັ
ຫນັລມົ 4.5 MW 

7 m/s 108.63 dBA 105.5 dBA 

7.5 m/s 110.13 dBA 107.0 dBA 

8 m/s 111.2 dBA 108.1 dBA 

8.5 m/s 111.2 dBA 108.7 dBA 

9.0m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

9.5 m10/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

10 m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

10.5 m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

11 m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

11.5 m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

12 m/s 111.2 dBA 109.0 dBA 

ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: IEAD 

 
ໃນນ ັ້ການປະເມ ນຜົນກະທົບດ້ານສຽງໃນໄລຍະດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ ບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາເລືອກໃຊ້ ແບບຈໍາລອງ
ທາງຄະນິດສາດ SPM9613 ເຊິີ່ງເປັນແບບຈໍາລອງທ ີ່ຖືກພັດທະນາໂດຍບ ລິສັດ Power Acoustics, 

Inc.PMB302, 12472 Lake Underhill Rd Orlando, FL ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍອ້າງອ ງຫຼັກການ

ພືັ້ນຖານຕາມ ISO standards 9613 Parts 1 (1993) and 2 (1996). ເຊິີ່ງແບບຈໍາລອງ SPM9613 

ເປັນແບບຈໍາລອງສໍາລັບຄາດຄະເນການຫຼຼຸດລົງຂອງສຽງເນືີ່ອງຈາກໄລຍະທາງ ການຫຼຼຸດລົງເນືີ່ອງຈາກການດ ດຊັບ
ສຽງຂອງພືັ້ນດິນ ການຫຼຼຸດລະດັບສຽງຈາກສິີ່ງກ ດຂວາງ ແລະ ການດ ດຊັບສຽງຈາກບັນຍາກາດ ເຊ ີ່ງລາຍລະອຽດໄດ້
ມ ການອະທິບາຍໃນຫົວຂ ໍ້ 5.3.2 ຂ້າງເທ ງ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ສຽງດັງຈາກເຄືີ່ອງກັງຫັນລົມ: ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ຈະມ ສຽງດັງສ ງສຸດ 105 dB(A) ທ ີ່ເປັນສຽງຮັບຮ ້ໃນໄລ 

ຍະຫ່າງຈາກໃບພັດລົມປະມານ 1 ແມັດ, ສຽງດັັ່ງກ່າວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຈະດັງແຮງເກ ນ ກ່ວາມາດຕະຖານ

ສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 85 dB(A). ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ສຽງດັັ່ງກ່າວ ຈະບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນ

ກະທົບຕ ໍ່ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນທ ີ່ດໍາລົງຊ ວິດຢ ່ເຂດໝ ່ບ້ານໃກ້ຄຽງ ເນືີ່ອງຈາກລະດັບສຽງດັັ່ງກ່າວ ເກ ດຢ ່ໃບພັດ
ທ ີ່ຕິດຢ ່ຍອດເສົາກັງຫັນລົມ ທ ີ່ມ ຄວາມສ ງ 140 ແມັດ, ດັັ່ງນັັ້ນ ຄົນ ຫຼື ສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດ ທ ີ່ຢ ່ບ ລິເວນໃກ້ຄຽງປະມານ 

300-500 ແມັດ ຈະຮັບຮ ້ສຽງດັງ ຈາກກັງຫັນລົມບ ໍ່ເກ ນ 40 dB(A) ເປັນສຽງທ ີ່ຕໍໍ່າກ່ວາມາດຕະຖານທ ີ່ກໍານົດໄວ້.   
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ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມເພືີ່ອເປັນການເຝ ົ້າລະວັງ ຫຼື ຕ້ອງການຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃຫ້ໜ້ອຍທ ີ່ສຸດ ໂຄງການຈຶີ່ງກໍານົດ
ມາດຕະການຕ່າງໆດັັ່ງນ ັ້: 

• ກວດກາບໍາລຸງຮັກສາເຄືີ່ອງຈັກຕາມໄລຍະເວລາທ ີ່ລະບຸໃນຄ ່ມືຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ເພືີ່ອປ້ອງກັນສຽງດັງທ ີ່
ເກ ດຈາກເຄືີ່ອງຈັກ. 

• ສ້າງ Noise Contour Map ຫຼັງຈາກໂຄງການເປີດດໍາເນ ນງານ ໂດຍນໍາຜົນການສຶກສາມາໃຊ້ໃນການ

ຈັດການສິີ່ງແວດລ້ອມດ້ານສຽງ. 
• ກໍານົດໃຫ້ມ ການຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງການໃຊ້ລົດໃນບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການເຊັັ່ນ: ຕິດປ້າຍຈໍາກັດ

ຄວາມໄວ ແລະ ລະດັບສຽງທ ີ່ເກ ດຈາກການສັນຈອນຂອງຍານພາຫະນະ. 
• ສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນອັນຕະລາຍສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ແກ່: ແນວອັດຫ  (Ear Plugs) ໃຫ້ແກ່ພະນັກ 

ງານທ ີ່ອອກປະຕິບັດງານບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ຕັັ້ງກັງຫັນລົມ. 

ດັັ່ງນັັ້ນ, ເມືີ່ອໂຄງການໄດ້ມ ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ແລະ ມ ການເຝ ົ້າລະວັງຢ່າງສະໝໍໍ່າສະເໝ ແລ້ວ ຄາດວ່າ

ຜົນກະທົບທາງດ້ານສຽງຈະຢ ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າ. 

5.4.9 ຄນຸນະພາບອາກາດ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ການປະເມ ນຜົນກະທົບ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ສໍາລັບໂຄງການພະລັງງານລົມ 600 MW ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການ

ເກັບຂ ໍ້ມ ນ ຄຸນນະພາບອາກາດ ໂດຍນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງວັດແທກທ ີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ດັັ່ງທ ີ່ໄດ້ມ ການ
ອະທິບາຍໄວ້ໃນຫົວຂ ໍ້ 4.3.11 ໃນພາກສະພາບແວດລ້ອມຂ້າງເທ ງ ເຊ ີ່ງເຫັນວາ່. ຜົນຂອງການວັດແທກຄຸນນະພາບ
ອາກາດ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການຍັງສະອາດດ , ຖ້າທຽບໃສ່ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຢ ່ໃນເກນ

ມາດຕະຖານທ ີ່ດ  ແລະ ບ ໍ່ມ ທາດໃດທ ີ່ເກ ນມາດຕະຖານ. ເນືີ່ອງຈາກວ່າໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ ຍັງມ ແຫຼ່ງທາໍມະ
ຊາດທ ີ່ອຸດົມສົມບ ນ ແລະ ມ ພືັ້ນທ ີ່ສ ຂຽວຈາກການປ ກພືດກະສິກໍາຂອງປະຊາຊົນ, ໃນເຂດເມືອງດາກຈຶງ ແລະ 

ເມືອງຊານໄຊ ຍັງມ ປ່າດົງ ແລະ ປ່າໄມ້ຕຶບໜາເປັນບາງແຫ່ງຊຶີ່ງເປັນບ່ອນດ ດຊຶມ ກາກບອນໄດອຸ໊ອກໄຊຍ໌ (CO2) 

ໄດ້ດ . 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ຢ ່ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສາ້ງໂຄງການນ ັ້ ແມ່ນຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຫຍັງ ເກ ດຂືັ້ນຕ ໍ່ຄຸນນະພາບອາກາດ, ເນືີ່ອງຈາກທາງ

ໂຄງການ ບ ໍ່ໄດ້ມ ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງໃດໆເທືີ່ອ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ທາງໂຄງການ ບ ໍ່ມ ຄວາມຈາໍເປັນ ຕ້ອງດໍາເນ ນມາດ
ຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນໃນຊ່ວງນ ັ້. ແຕ່ການອອກແບບຂອງໂຄງການ ກ ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ຄຸນນະພາບອາກາດ ທ ີ່
ຄາດວ່າຈະເກ ດຂືັ້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງໂຄງການ ແລະ ຫາວິທ ການແກ້ໄຂ ທາງດ້ານວິຊະວະກໍາສາດຢ່າງເໝາະສົມ.  

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-54 

ຢ ່ໃນຊ່ວງທ ີ່ມ ການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ຈະເກ ດມ ຂ ັ້ຝຸ່ນ ຫຼື PM10 ທ ີ່ຈະເກ ດມາຈາກ ການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້

ການກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ຂົນມາຈາກພາຍນອກຜ່ານຕົວເມືອງ ແລະ ໝ ່ບ້ານເຂົັ້າໄປຫາເຂດກ ໍ່ສ້າງຕາ່ງໆ. ການເຜາົໄໝ້ໃນ
ການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງກົນຈັກໜັກ ເຂົັ້າໃນການກ ໍ່ສ້າງຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດສານຊູນເຟີໄດອັອກໄຊຍ໌ SO2, ກາກບອນໂມໂນ

ໄຊຍ໌ CO ແລະ ກາກບອນໄດອຸ໊ອກໄຊຍ໌ CO2. ການສ ນເສຍປ່າໄມ້ ຫຼື ພືັ້ນທ ີ່ສ ຂຽວ ໃນເຂດການກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ຂອງ

ໂຄງການ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບ ໍ່ຫາຼຍແຕ່ກ ໍ່ເປັນ ການສ ນເສຍພືັ້ນທ ີ່ສ ຂຽວພ ສົມຄວນ ແລະ ກ ໍ່ຈະເປັນສາເຫດໜຶີ່ງທ ີ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບອາກາດປ່ຽນແປງໃນບ ລິເວນຂອງໂຄງການ. ລາຍລະອຽດໄດ້ອະທິບາຍໃນຫົວຂ ໍ້ 5.3.1 ຂາ້ງ
ເທ ງ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ຄຸນນະພາບອາກາດ ທ ີ່ຄາດວາ່ຈະເກ ດຂືັ້ນ ໃນຊ່ວງຂອງການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການນ ັ້, ທາງ

ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະບ ລິສັດຮັບເໝົາການກ ໍ່ສ້າງ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ ບາງມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ ທ ີ່ມ 
ຄວາມຈໍາເປັນດັັ່ງລຸ່ມນ ັ້:  

• ການຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວລົດ: ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຂ ັ້ຝຸ່ນ ທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂືັ້ນ ຈາກການຂົນສົັ່ງ ວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ ເຂົັ້າ
ໄປຫາພືັ້ນທ ີ່ການກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຕ້ອງມ ການຈໍາກັດ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມໄວລົດທ ີ່
ເຂົັ້າອອກ ໃນພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ ບ ໍ່ໃຫ້ເກ ນ 60 ກມ/ຊມ, ໂດຍສະເພາະຜ່ານເຂດໝ ່ບ້ານຕ່າງໆ ຕ້ອງມ 

ການຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວລົງໃຫໄ້ດ້ 30 ກມ/ຊມ. ມ ການປ ຢາງ ຕາມເສັັ້ນທາງເຂົັ້າອອກໃນພືັ້ນທ ີ່ຂອງ
ໂຄງການ, ຖ້າໂຄງການບ ໍ່ທັນປ ຢາງ ແລະ ເສັັ້ນທາງນັັ້ນຍັງເປັນທາງດິນແດງ ກ ໍ່ຕ້ອງມ ການຫົດນ້ໍາເປັນປະຈໍາ

ໃນແຕ່ລະວັນ ຢ່າງໜ້ອຍສອງຄັັ້ງຕ ໍ່ວັນຄື: ຕອນເຊົັ້າ ແລະ ຕອນແລງ, ໂດຍສະເພາະເສັັ້ນທາງທ ີ່ຜ່ານຕາມ

ເຂດໝ ່ບ້ານ ແລະ ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າອອກ ພາຍໃນເຂດການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ, ຖ້າມ ການຫດົນ້ໍາສອງຄັັ້ນຕ ໍ່

ວັນ ຈະສາມາດຫຼຼຸດຜ່ອນຂ ັ້ຝຸ່ນໄດ້ເຖິງ 50 ເປີເຊັນ. 
• ໃນເຂດການກ ໍ່ສ້າງ ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະເຂດກ ໍ່ສ້າງຕ ນເສົາກັງຫນັລົມ ທ ີ່ຢ ່ໃກ້

ເຂດຊຼຸມຊົນ ຕ້ອງມ ການກ ໍ່ສ້າງຮົັ້ວອ້ອມ ໃຫ້ສ ງປະມານສອງແມັດ ເພືີ່ອຊ່ອຍຫຼຼຸດຜ່ອນ ການຝ ົ້ງກະຈາຍ
ຂອງ ຂ ັ້ຝຸ່ນຈາກການຂຸດການດຸດ ແລະ ຈາກການຖອກດິນ-ຖົມດິນ. 

• ບັນຫາຄວັນລົດ: ຜ ້ນໍາໃຊ້ລົດທກຸໆປະເພດທ ີ່ເຂົັ້າອອກ ໃນເຂດກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບປະກັນບ ໍ່ໃຫ້ມ 
ການປ່ອຍກາກບອນໄດອຸ໊ອກໄຊຍ໌ ອອກຈາກລົດເກ ນກ່ວາມາດຕະຖານທ ີ່ກໍານົດໄວ້ (1-hr CO 30 

ppm). ຜ ້ຮັບເໝົາກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ຕ້ອງມ ການບໍາລຸງຮັກສາລົດ ແລະ ເຄືີ່ອງກົນຈັກໜັກ ທຸກປະເພດທ ີ່ນໍາ

ໃຊ້ ເຂົັ້າໃນການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການເປັນປະຈໍາ. 
• ການຮັກສາປ່າໄມ້: ຜ ້ພັດທະນາໂຄງການ ຮ່ວມກັບພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເອົາໃສ່ໃນການປ ກປັກຮັກສາ 

ສະພາບແວດລ້ອມຂອງປ່າໄມ້ ໃນເຂດກ ໍ່ສ້າງໃຫ້ມ ຄວາມສມົບ ນ ເພືີ່ອຊ່ວຍສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ 
ອາກາດຂອງທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ດ .  

• ພືັ້ນທ ີ່ສ ຂຽວ : ໃນເຂດອ້ອມຂ້າງຕ ນເສົາກັງຫັນລົມ, ເຂດອາຄານ ແລະ ສິີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ, ລວມທັງເຂດ

ສະຖານ ສາຍສົັ່ງ, ບ່ອນໃດມ ການກ ໍ່ສ້າງແລ້ວ ຕ້ອງມ ການປ ກຫຍ້າ ແລະ ປ ກຕົັ້ນດອກໄມ້ໃສ່ ເພືີ່ອຊ່ວຍດ ດ

ຊັບມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ເປັນມິດຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 
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• ລົດຂົນສົັ່ງວັດສະດຸການກ ໍ່ສ້າງ ຕ້ອງມ ຜ້າຄຸມລົດໃຫ້ດ , ໂດຍສະເພາະຂົນດິນ ແລະ ຫ ນແຮ່ຊາຍ ເຂົັ້າອອກ

ໃນເຂດການກ ໍ່ສ້າງ, ຕ້ອງມ ການສ ດນໍ້າ ໃສ່ຕ ນລ ໍ້ລົດທ ີ່ເຂົັ້າອອກທຸກຄັັ້ງ, ເມືີ່ອມ ຂ ັ້ຕົມຫຼືຂ ັ້ດນິ ຕົກເຮ່ຈາກ

ລົດຂົນສົັ່ງກ ໍ່ຕ້ອງມ ການເກັບ ຫຼື ກວາດອອກໃຫ້ໝົດທັນທ . 
• ຕ້ອງມ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນ ຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ 

ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດທາງອາກາດຕາມມາ. 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນງານໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໃນໄລຍະການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ ເຊິີ່ງເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ເຊິີ່ງເປັນພະລັງງານທົດແທນ
ທ ີ່ສະອາດ ແລະ ບ ໍ່ກ ໍ່ມົນລະພິດຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ລວມທັງໃນຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງໂຄງການມ ພຽງເຄືີ່ອງກາໍ
ເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມ ໂດຍບ ໍ່ມ ການເຜົາໄໝ້ເຊືັ້ອໄຟທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດທາງອາກາດຈຶີ່ງບ ໍ່ມ ແຫຼ່ງກໍາເນ ດມົນ
ລະພິດທາງອາກາດ. ນອກຈາກນ ັ້ ຍັງຫຼຼຸດການເພິີ່ງພາແກັດທໍາມະຊາດ ຫຼຼຸດການປ ດປ່ອຍແກັດຄາບອນໄດ້ອອກໄຊ
ຈາກການເຜົາໄໝ້ເຊືັ້ອໄຟ ແລະ ຫຼຼຸດການນໍາເຂົັ້ານໍ້າມັນດິບສໍາລັບການນໍາມາໃຊເ້ປັນເຊືັ້ອໄຟໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ. 
ດັັ່ງນັັ້ນ, ຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງໂຄງການຈຶີ່ງສົັ່ງຜົນກະທົບດ້ານບວກຕ ໍ່ຄຸນນະພາບອາກາດ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂຕກັງຫັນລົມ ຈະບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດ ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ແຕ່ທາງໂຄງການ ກ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕ ໍ່ ບາງມາດ

ຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ ທ ີ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນດັັ່ງລຸ່ມນ ັ້: 

• ຄວາມໄວລົດ: ຕ້ອງສືບຕ ໍ່ມ ການຈໍາກັດ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມໄວລົດທ ີ່ເຂົັ້າອອກ ໃນພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ ບ ໍ່
ໃຫ້ເກ ນ 60 ກມ/ຊມ, ໂດຍສະເພາະຜ່ານເຂດໝ ່ບ້ານຕ່າງໆ ຕ້ອງມ ການຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວລົງໃຫ້ໄດ້ 30 

ກມ/ຊມ ໂດຍສະເພາະຕອນກາງເວັນ ທ ີ່ມ ອາກາດຮ້ອນເອົັ້າ. 
• ບັນຫາຂ ັ້ຝຸ່ນ: ໃນຊ່ວງດໍາເນ ນການຜະລິດຂອງໂຄງການ ທ ີ່ຈະໃຊ້ເວລາອັນຍາວນານນ ັ້ ຄວນມ ການປ ຢາງ 

ຕາມເສັັ້ນທາງເຂົັ້າອອກໃນພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ, ຖ້າໂຄງການບ ໍ່ທັນປ ຢາງ ແລະ ເສັັ້ນທາງນັັ້ນຍັງເປັນທາງ

ດິນແດງ ກ ຕ້ອງສືບຕ ໍ່ມ ການຫົດນ້ໍາເປັນປະຈໍາໃນແຕ່ລະວັນ, ໂດຍສະເພາະເສັັ້ນທາງທ ີ່ຜ່ານຕາມເຂດໝ ່

ບ້ານ. 
• ພືັ້ນທ ີ່ສ ຂຽວ : ໃນເຂດອ້ອມຂ້າງອາຄານ ແລະ ສິີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ, ລວມທັງເຂດສະຖານ ສາຍສົັ່ງ ຕ້ອງສືບຕ ໍ່

ມ ການປ ກຫຍ້າ ແລະ ປ ກຕົັ້ນໄມ້-ຕົັ້ນດອກໄມ້ໃສ່ ເພືີ່ອຊ່ວຍດ ດສັບມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ເປັນມິດ
ຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ເປັນພືັ້ນທ ີ່ສ ຂຽວ ຢ ່ຄຽງຄ ່ກັບໂຄງການຕະລອດໄປ. 

5.5 ຜົນກະທບົທາງດາ້ນຊ ວະພາບ 

5.5.1 ປາ່ໄມ ້
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 
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ຢ ່ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຫຍັງ ຕ ໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ດິນນໍາໃຊ້ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ, 

ເນືີ່ອງຈາກໂຄງການ ຍັງບ ໍ່ທັນມ ກິດຈະກໍາຫຍັງ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ  ດຜົນກະທົບໃນດ້ານນ ັ້. ແຕ່ໄດ້ມ ການສໍາຫຼວດ ຂ ໍ້ມ ນ
ປ່າໄມ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ ຂອງປະຊາຊົນ ທ ີ່ຢ ່ໃນຂອບເຂດພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ ເພືີ່ອໄຈແຍກຜົນກະທົບ ທ ີ່ຄາດ
ວ່າຈະເກ ດຂືັ້ນໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ເພືີ່ອກະກຽມມາດຕະການແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ.        

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຊ່ວງ ການສໍາຫຼວດອອກແບບນ ັ້ ຈະຍັງບ ໍ່ທັນມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ດິນນໍາໃຊ້, ແຕ່ທາງທິມງານ

ຜ ້ເຮັດການສໍາຫຼວດ ກ ໍ່ຕ້ອງມ ຄວາມລະມັດລະວັງ ໃນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ, ບ ໍ່ໃຫ້ມ ຜນົກະທົບປ່າໄມ້ ແລະ ຕ ໍ່

ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນຜ ້ທ ີ່ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບການການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້, ຕ້ອງມ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ມ 

ສ່ວນຮ່ວມນໍາກັນລະຫ່ວາງໂຄງການ ກັບພາກລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງໝ ່ບ້ານ ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ເຖິງແມ່ນວາ່ 
ເຂົາເຈົັ້າຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນການຍົກຍ້າຍ ແຕ່ປະຊາຊນົກ ໍ່ເສຍດິນນໍາໃຊ້ ໃນສ່ວນໃດໜຶີ່ງໃນເຂດທ ີ່ຈະກ ໍ່ສ້າງ
ໂຄງການ, ສະຖານ ໄຟຟ້າ, ແລວສາຍສົັ່ງ ແລະ ເຂດກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ເປັນອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. 

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຢ ່ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ແມ່ນຈະມ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ດິນນໍາໃຊ້ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ, ເນືີ່ອງ

ຈາກກິດຈະກໍາ ການກ ໍ່ສ້າງໂຕເສົາກັງຫັນລົມ, ສະຖານ ສາຍສົັ່ງ, ການກ ໍ່ສ້າງທາງເຂົັ້າຫາ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງ

ໂຄງການແມ່ນຕ້ອງ ດໍາເນ ນການໃຫ້ແລ້ວ ຢ ່ໃນຊ່ວງຂອງການກ ໍ່ສ້າງນ ັ້. ດັັ່ງທ ີ່ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງໂຄງການພະລັງງານ
ລົມ ມ ຄວາມຕ້ອງການ ເນືັ້ອທ ີ່ເພືີ່ອການກ ໍ່ສ້າງ ປະມານ 0.272 ຮຕ ຕ ໍ່ເສົາກັງຫັນລົມ, ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງ ທ ີ່ມ ຄວາມ
ກວ້າງ 6 ແມັດ, ສະຖານ  ແລະ ເນືັ້ອທ ີ່ອືີ່ນໆ, ລວມເນືັ້ອທ ີ່ທັງໝົດປະມານ 466.8 ຮຕ (ພືັ້ນທ ີ່ກະທົບຖາວອນ 
156.11 ຮຕ ແລະ ຊົັ່ວຄາວ 310.72 ຮຕ) ເຊ ີ່ງຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ເນືັ້ອທ ີ່ທ ີ່ເປັນປ່າໄມ້ແບບຊົັ່ວຄາວ ປະມານ 
267.63 ຮຕ ໄດ້ແກ່: ປະເພດປ່າປະສົມ 224.5 ຮຕ, ປ່າເຫຼົັ່າ 15.86 ຮຕ ແລະ ປ່າໄມ້ແປກ 27.26 ຮຕ. ກະທົບ
ຖາວອນ 126.63 ຮຕ ໄດ້ແກ່: ປະເພດປ່າປະສົມ 107.52 ຮຕ, ປ່າເຫຼົັ່າ 6.64 ຮຕ ແລະ ປ່າໄມ້ແປກ 12.46 
ຮຕ. ສໍາລັບຜົນກະທົບຈາກການກ ໍ່ສ້າງສາຍສົັ່ງ 35 ແລະ 115 KV ເພືີ່ອເກັບໄຟມາສະຖານ ໃຫຍ່ ແມ່ນຈະສົັ່ງຜົນຕ ໍ່

ກັບປ່າໄມ້ ແລະ ດິນນໍາໃຊ້ ໃນເຂດແລວສາຍສົັ່ງ 115 KV ແມ່ນມ ທັງໝົດ 187.2 ຮຕ ໃນນ ັ້ເປັນພືັ້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ 

147 ຮຕ, ໄດ້ແກ່: ປະເພດປ່າປະສົມ 128 ຮຕ, ປ່າເຫຼົັ່າ 19 ຮຕ. ສ່ວນໃນເຂດແລວ 35 KV ແມ່ນມ ທັງໝົດ 

16.43 ຮຕ ເຊ ີ່ງເປັນພືັ້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ປະສົມ 16 ຮຕ. ລາຍລະອຽດສະແດງໃນຕາຕະລາງ 4-17 ຫາ 4-21 ຂ້າງເທ ງ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອດໍາເນ ນຕາມຂະບວນການ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ສະບັບປັບປຸງ (2019) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ 2019  

• ປ່າໄມ້ທ ີ່ຈະຖືກສ ນເສຍຈາກເຂດກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ ປະມານ 394.26  ຮຕ ເຊິີ່ງລວມມ ເນືັ້ອທ ີ່ປ່າປະສົມ
, ປ່າໄມ້ແປກ ແລະ ປ່າເຫຼົັ່າ. ທາງໂຄງການຈະໃຫ້ການຊົດເຊ ຍ ດ້ວຍວິທ ການປ ກປ່າທົດແທນ ຕາມ
ຫຼັກການຂອງກົມປ່າໄມ້ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ.  



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-57 

• ເພືີ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ເນືັ້ອທ ີ່ປ່າໄມ້ຖືກກະທົບຫຼາຍ, ທາງໂຄງການຕ້ອງມ ການກວດສອບ ກິດຈະກໍາການ

ກ ໍ່ສ້າງຂອງຜ ້ຮັບເໝົາໃຫ້ມ ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການປັບພືັ້ນທ ີ່ເພືີ່ອການກ ໍ່ສ້າງກັງຫັນລົມ ແລະ ອົງ
ປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. ບ ໍ່ໃຫ້ບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່ເກ ນຂອບເຂດ ໂດຍສະເພາະເຂດພືັ້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ອ້ອມຂ້າງ
ໂຄງການ. 

• ກ່ອນຈະມ ການບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່ເພືີ່ອການກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ທາງໂຄງການຕ້ອງມ ການປະສານສົມທົບກັບ
ພາກສ່ວນລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງລົງໄປກວດສອບ ແລະ ປະເມ ນພືັ້ນທ ີ່ໆຈະຖືກກະທົບຕົວ
ຈິງ ໂດຍສະເພາະເນືັ້ອທ ີ່ຂອງປ່າໄມ້ທ ີ່ຈະຖືກກະທົບ. 

• ມ ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນ ທ ີ່ເຂົັ້າໄປເຮັດວຽກໃນເຂດກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ໃຫ້ເຂົັ້າໃຈ
ເຖິງການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ມ ການເຂົັ້າໄປນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ນອກເຂດໂຄງການ ແລະ ມ ການອອກກົດ
ລະບຽບຕ ໍ່ການປະຕິບັດ ຖ້າຜ ້ໃດຝ່າຝືນຕ້ອງມ ການປັບໄໝ ແລະ ໃຫ້ອອກຈາກວຽກທັນທ . 

• ທາງໂຄງການຮ່ວມມືກບັພາກລັດລົງຕິດຕາມກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງຂອງຜ ້ຮັບເໝົາຢາ່ງເປັນປະຈໍາ 
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນງານໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໃນໄລຍະດໍາເນ ນງານໂຄງການນ ັ້ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ດິນນໍາໃຊ້ແມ່ນຈະບ ໍ່ມ , ເນືີ່ອງຈາກການກ ໍ່ສ້າງຕ ນເສົາກັງ

ຫັນລົມ, ການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາ, ການກ ໍ່ສ້າງສາຍສົັ່ງ ແລະ ສະຖານ  ແລະ ກ ໍ່ສ້າງອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ 

ແມ່ນຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໝົດແລ້ວ ຢ ່ໃນຊ່ວງຂອງການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການທ ີ່ຜ່ານມາ.  

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ຢ ່ໃນຊ່ວງດໍາເນ ນການຜະລິດນ ັ້ ຈະເປັນຊ່ວງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ພັນພືດ ທ ີ່ຢ ່
ພາຍໃນເຂດ ແລະ ອ້ອມຂ້າງພືັ້ນທ ີ່ ຂອງໂຄງການພະລັງງານລົມ, ນອກຈາກນ ັ້ ທາງໂຄງການກ ໍ່ຕ້ອງ ມ ການ

ປ ກຕົັ້ນໄມ້ ປະເພດຕ່າງໆອ້ອມເຂດຕ ນເສົາກັງຫັນລົມ, ອ້ອມຕາມເຂດສະຖານ ສາຍສົັ່ງ ເພືີ່ອໃຫ້ການເບິີ່ງ

ເຫັນເປັນພືັ້ນທ ີ່ສ ຂຽວ ດ້ວຍພກຶສາສາດອ້ອມຂ້າງໂຄງການ ຕະຫຼອດລະດ ການ.   

5.5.2 ສດັປາ່ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຢ ່ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຫຍັງຕ ໍ່ສັດປ່າ, ເນືີ່ອງຈາກໂຄງການ ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ເລ ີ່ມຕົັ້ນ

ການກ ໍ່ສ້າງ ຫຼື ດໍາເນ ນການໃດໆເທືີ່ອ ນອກຈາກກິດຈະກໍາການສໍາຫຼວດອອກແບບ ທ ີ່ຈະບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຮ້າຍ
ແຮງຕ ໍ່ສັດປ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັດປ່າ ກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ແມ່ນມ ມາກ່ອນແລ້ວ, ເຊັັ່ນວ່າ: 

ການອອກລ່າສັດຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ມ ມາແຕ່ດັັ້ງເດ ມ, ການຖາກຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ສວນ ທ ີ່ເປັນທ ີ່ຢ ່ອາໄສຂອງ

ສັດປ່າ ເພືີ່ອການກະສິກໍາຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນກິດຈະກໍາທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບທ ີ່ມ ມາແລ້ວ
ກ່ອນກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ.  
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ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ດັັ່ງທ ີ່ກ່າວຂ້າງເທິງ, ອ ງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ໃນເຂດສຶກສາຂອງໂຄງການ, ກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງຂອງ

ໂຄງການແມ່ນມ ຜົນກະທົບເກ ດຂືັ້ນແລ້ວຕ ໍ່ສັດປ່ານາໆຊະນິດ ເນືີ່ອງຈາກເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ມ ການນໍາໃຊ້
ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະການຂະຫຍາຍເນືັ້ອທ ີ່ດິນກະສິກໍາເຮັດໄຮ່, ປ ກກາເຟ ແລະ ພືດ
ທ ີ່ເປັນເສດຖະກິດຕ່າງໆ. ກິດຈະກໍາເຫຼົັ່ານ ັ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນັການຖາກຖາງ - ທໍາລາຍ ທ ີ່ຢ ່ອາໄສຂອງ
ສັດປ່າ ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນສັດປ່າຫຼຼຸດລົງ, ນອກຈາກນ ັ້, ການລ່າເນືັ້ອ ກ ໍ່ຍັງມ ຢ ່ຕາມທ້ອງຖິີ່ນ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ມາດ

ຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນທ ີ່ສໍາຄັນ ຕ້ອງມ ການປະຕິບັດລະບຽບ - ກດົໝາຍ ຢ່າງເຄັັ່ງຄັດຕ ໍ່ການລ່າສັດປ່າ, ຕ້ອງ

ຄວບຄຸມ ການນໍາໃຊ້ດິນບ ໍ່ໃຫມ້ ການບຸກລຸກປ່າໄມ້ທ ີ່ເປັນຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ຂອງສັດປ່າ. 
• ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ກິດຈະກໍາການສໍາຫຼວດອອກແບບ ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ - ສັງຄົມ 

ຂອງແຕ່ລະທ ມງານ ທ ີ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງສະໜາມ ໃນແຕ່ລະຄັັ້ງຕ້ອງມ ຄວາມລະມັດລະວັງ, ໂດຍ

ສະເພາະເວລາມ ການເດ ນເກັບຂ ໍ້ມ ນຕາມປ່າເຫຼົັ່າ ແລະ ທົັ່ງຫຍ້າ ຫ້າມລ່າສັດ ແລະ ໃຊ້ສຽງດັງ ທ ີ່ຈະສ້າງ
ຄວາມລົບກວນຕ ໍ່ສັດປ່າ ປະເພດສັດເລືອຄານ ແລະ ນົກທ ີ່ຢ ່ຕາມພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ. 
 

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຢ ່ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ແມ່ນຈະມ ກິດຈະກໍາຫຼາຍຢ່າງ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັດປ່າ ເທົັ່າທ ີ່ມ ຢ ່ພືັ້ນທ ີ່
ຂອງໂຄງການ ໂດຍທາງກົງ ແລະ ໂດຍທາງອ້ອມ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂດກ ໍ່ສ້າງອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ຈະບ ໍ່ໄດ້

ນອນຢ ່ເຂດທ ີ່ຢ ່ອາໄສຫຼັກຂອງສັດປ່າກ ໍ່ຕາມ ແຕ່ບາງເຂດພືັ້ນທ ີ່ຕ່າງໆເຫຼົັ່ານັັ້ນ ກ ໍ່ຍັງມ ປ່າປ່າໄມ້ ແລະ ພັນພືດ ທ ີ່ເປັນ
ທ ີ່ຢ ່ອາໄສຂອງສັດປ່າບາງຈໍາພວກ. ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັດປ່າບາງຈໍາ
ພວກ ຈະປະກອບດ້ວຍ: 

• ການບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່ເພືີ່ອການກ ໍ່ສ້າງ ມ ຄວາມຈາໍເປັນຕ້ອງຖາກຖາງ ຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ພັນພືດອອກ, ການຂຸດ

ດິນ-ດຸດດິນ, ກິດຈະກໍາເຫຼົັ່ານ ັ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນການທໍາລາຍ ຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ.   

• ສຽງດັງຈາກການນໍາໃຊເ້ຄືີ່ອງກນົຈັກກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ, ສ້າງຄວາມແຕກຕືີ່ນໃຫ້ແກ່ສັດປ່າ ຢ້ານກົວ 

ແລະ ໜ ໄປຢ ່ບ່ອນອືີ່ນ.  
• ກໍາມະກອນທ ີ່ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກ ໃນຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ແມ່ນມ ຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່ການລັກລອບ

ລ່າສັດປ່າທ ີ່ມ ຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງ ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການມາເປັນອາຫານ.  

ເຊ ີ່ງໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ສາມາດຈໍາແນກຜົນກະທົບຕາມກຸ່ມຂອງສັດປ່າດັັ່ງນ ັ້: 

(ກ) ສັດລ້ຽງລ ກດ້ວຍນໍ້ານົມ ສ່ວນໃຫຍ່ສັດປ່າກຸ່ມນ ັ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການດໍາເນ ນໂຄງການດ້ານລົບ
ລະດັບຕໍໍ່າ ໂດຍສະເພາະສັດປ່າ ກຸ່ມທ ີ່ມ ຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ອາໄສໃນພືັ້ນທ ີ່. ເຖິງແມ່ນວ່າ ການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການເຮັດໃຫ້ເກ ດການ
ປ່ຽນແປງ ແລະ ທໍາລາຍຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ອາໄສ. ລວມທັງລົບກວນ ແລະ ຄຸກຄາມການດໍາລົງຊ ວດິ ເນືີ່ອງຈາກເປັນການ
ປ່ຽນແປງພືັ້ນທ ີ່ໄປຢ່າງຖາວອນ. ເມືີ່ອສິັ້ນສຸດການກ ໍ່ສ້າງ ປັດໄຈລົບກວນການດໍາລົງຊ ວິດກ ໍ່ຈະປ່ຽນຮ ບແບບໄປ. 
ສັດປ່າກຸ່ມທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະຖືກກະຕຸກຊຼຸກຍ ້ຈາກການປ່ຽນແປງດັັ່ງກ່າວໃຫ້ເຄືີ່ອນຍ້າຍອອກຈາກພືັ້ນທ ີ່
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ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-59 

ໂຄງການ ເພືີ່ອເຂົັ້າໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໃນພືັ້ນທ ີ່ກະສິກໍາ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ປ່າ ທ ີ່ຢ ່ໃກ້ຄຽງ ປະກອບກັບບັນຫາທ ີ່ເກ ດຈາກການ
ລ່າສັດໃນພືັ້ນທ ີ່ສຶກສາເປັນບັນຫາທ ີ່ບ ໍ່ຮຸນແຮງພ ທ ີ່ຈະສົັ່ງເສ ມໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບໃນລະດັບກຸ່ມປະຊາກອນໃນພືັ້ນທ ີ່ 
ອ ກທັງຜົນກະທົບໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງໂຄງການເປັນຜົນກະທົບໃນຊ່ວງເວລາອັນສັັ້ນ. 

(ຂ) ນົກ ສ່ວນໃຫຍ່ສັດປ່າໃນກຸ່ມນົກຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ເນືີ່ອງມາຈາກອຸປະ
ນິໄສການດໍາລົງຊ ວິດ ແລະ ການຫາກິນຂອງນົກທ ີ່ເປັນສັດທ ີ່ມ ຄວາມສາມາດໃນການເຄືີ່ອນທ ີ່ໄດ້ດ  ສາມາດເຄືີ່ອນ
ຍ້າຍເພືີ່ອຫຼບົໄພຈາກບັນຫາຕ່າງໆ ຫຼື ໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ໃນຫຼາຍພືັ້ນທ ີ່ເປັນບ ລິເວນກວ້າງ ອ ກທັງພືັ້ນທ ີ່ອ້ອມຂ້າງ
ໂຄງການມ ຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ອາໄສທ ີ່ສາມາດຮອງຮັບປະຊາກອນຂອງນົກໄດ້. 

(ຄ) ສັດເລອືຄານ ສັດປ່າກຸ່ມນ ັ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນລະດັບໃກ້ຄຽງກບັສັດລ້ຽງລ ກດ້ວຍນົມ. ເນືີ່ອງຈາກສັດເລືອ
ຄານທ ີ່ມ ຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ອາໄສໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານລົບລະດັບຕໍໍ່າ ແຕ່ສັດເຫຼົັ່ານ ັ້ມ ຄວາມສາມາດໃນ
ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດ . ສ່ວນສັດເລືອຄານທ ີ່ບ ໍ່ຢ ່ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ ພ້ອມທັງສັດປ່າກຸ່ມນ ັ້ມ ຄວາມສາມາດໃນການກະຈາຍພັນໄດ້ກວ້າງ ແລະ ໃນສະພາບທໍາມະຊາດມ ຈໍາ
ນວນປະຊາກອນສ ງ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ສັດປ່າໃນກຸ່ມນ ັ້ຈຶີ່ງອາດສາມາດປັບຕົວໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ປ່ຽນແປງໄປໄດ້ ຫຼື 

ອາດຈະອົບພະຍົບອອກຈາກພືັ້ນທ ີ່ໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໃນພືັ້ນທ ີ່ອືີ່ນໄດ້ເຊັັ່ນດຽວກັນ. 

(ງ) ສັດເຄິີ່ງບົກເຄິີ່ງນໍ້າ ເນືີ່ອງຈາກພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການບ ໍ່ມ ພືັ້ນທ ີ່ຊຼຸມ່ນໍ້າ ຫຼື ແຫຼ່ງນໍ້າທ ີ່ມ ນໍ້າຂັງຕະຫຼອດປີ ຈຶີ່ງບ ໍ່ເປັນແຫຼ່ງ
ອາໄສແບບສະເພາະຂອງສັດເຄິີ່ງບົກເຄິີ່ງນໍ້າ. ສັດປ່າກຸ່ມນ ັ້ຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 
ຫາກມ ການດໍາເນ ນການຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທ ີ່ກ່ຽວກັບການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນໂດຍເຄັັ່ງຄັດ. 
ເພືີ່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕ ໍ່ເນືີ່ອງທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນຕ ໍ່ສັດເຄິີ່ງບົກເຄິີ່ງນໍ້າ. ເນືີ່ອງຈາກສັດປ່າທ ີ່ມ ຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ອາໄສແບບ
ສະເພາະໃນແມ່ນໍ້າເທົັ່ານັັ້ນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການມ ພືັ້ນທ ີ່ແຫຼ່ງນໍ້າທ ີ່ສາມາດຮອງຮັບປະຊາກອນສັດເຄິີ່ງບົກ
ເຄິີ່ງນໍ້າໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍ. 

ເມືີ່ອພິຈາລະນາກິດຈະກໍາໃນລະຫວ່າງການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບໃນດ້ານການປ່ຽນແປງຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່
ອາໄສ ແລະ ລົບກວນການດໍາລົງຊ ວິດຂອງສັດປ່າ ແຕ່ເມືີ່ອພຈິາລະນາເຖິງຄວາມສໍາພັນຂອງສັດປ່າກັບຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ອາໄສ 
ພົບວ່າ ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍພືັ້ນທ ີ່ກະສິກໍາ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ປ່າ. ເຊິີ່ງພືັ້ນທ ີ່ອ້ອມຮອບຕ່າງໆເຫຼົັ່ານ ັ້ ເປັນ
ເສັັ້ນທາງເຊືີ່ອມຕ ໍ່ຕາມທໍາມະຊາດລະຫວ່າງພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການກັບພືັ້ນທ ີ່ປະເພດອືີ່ນອ ກ. ສັດປ່າທ ີ່ພົບທັງໝົດໃນພືັ້ນທ ີ່
ສຶກສາຈຶີ່ງມ ພືັ້ນທ ີ່ສໍາລັບກະຈາຍພັນ ຫຼື ອົບພະຍົບຍົກຍ້າຍຕ ໍ່ເນືີ່ອງເຖິງກະສິກໍາ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ອືີ່ນໆ ທ ີ່ມ ຄວາມ   
ເໝາະສົມກັບການດໍາລົງຊ ວິດຂອງສັດປ່າ ເຊິີ່ງມ ປະລິມານພືັ້ນທ ີ່ຫຼາຍ ຈຶີ່ງມ ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບ
ປະຊາກອນ (Carrying Capacity) ຢ່າງມະຫາສານ ແລະ ສັດປ່າສາມາດດໍາເນ ນກິດຈະກໍາດໍາລົງຊ ວິດໄດ້ຢ່າງຜາ

ສຸກໄດ້. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ທາງໂຄງການຕ້ອງແນະນໍາຜ ້ຮັບເໝົາການກ ໍ່ສ້າງ ໃຫ້ມ ການຄວບຄຸມສຽງ ການນໍາໃຊເ້ຄືີ່ອງກົນຈັກ ແລະ 
ລົດຂົນສົັ່ງຕ່າງໆ, ໂດຍໃຫ້ອ ງໃສ່ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງມ ການຄວບຄຸມບ ໍ່ໃຫ້ສຽງດັງເກ ນກ່ວາ 

85 ເດຊ ບຽວ (dBA) ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນການລົບກວນ ແລະ ແຕກຕືີ່ນຂອງສັດປ່າ. 

• ເວລາມ ການກ ໍ່ສ້າງ - ຕິດຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ແລະ ເວລາມ ການທົດລອງ ໃບພັດລົມ ຕ້ອງລະມັດລະວັງ ແລະ 
ຕິດຕາມເບິີ່ງ ການບິນຂອງນົກວ່າ ຈະມ ນົກປະເພດໃດບ ໍ່ ທ ີ່ບິນຜ່ານ ແລະ ຈະສາມາດໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍໄດ້, 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-60 

ຖ້າມ ມັກຈະມ ໃນເວລາໃດຂອງແຕ່ລະມືັ້ - ແຕ່ລະວັນ, ຕ້ອງມ ການຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ ເພືີ່ອຫາມາດ

ຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນທ ີ່ດ ບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຫຼາຍ.  
• ຕ້ອງມ ການພັກເຮັດວຽກໜັກໃນມືັ້ວັນສິນ ຂືັ້ນ ແລະ ແຮມ 15 ຄໍໍ່າ ຊຶີ່ງເປັນວັນພະ ທາງສາດສະໜາພຸດ ຫຼື 

ມືັ້ທ ີ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນໃນເຂດໂຄງການ ມ ຄວາມນັບຖື. 
• ມ ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນ ທ ີ່ເຂົັ້າໄປເຮັດວຽກໃນເຂດກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ໃຫ້ເຂົັ້າໃຈ

ເຖິງການອະນຸລັກສັດປ່າທຸກປະເພດ ບ ໍ່ໃຫ້ມ ການລ່າ ແລະ ຮັບຊືັ້ສັດປ່າ ມ ການອອກກົດລະບຽບຕ ໍ່ການ
ປະຕິບັດ ຖ້າຜ ້ໃດຝ່າຝືນຕ້ອງມ ການປັບໄໝ ແລະ ໃຫ້ອອກຈາກວຽກທັນທ . 

• ອ ງຕາມບົດຮຽນການກ ໍ່ສ້າງ ຂອງໂຄງການອືີ່ນໆ ທ ີ່ມ ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຂຸດຄົັ້ນພືັ້ນດິນໃນເຂດທໍາມະຊາດ 
ມັກຈະພົບເຫັນສັດເລືອຄານຊະນິດໃຫຍ່ ແລະ ຫາຍາກ ເຊັັ່ນວາ່ ງູເຫຼືອມ, ຖ້າກ ລະນ ດັັ່ງກ່າວຫາກພົບເຫັນ 

ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງໃດໜຶີ່ງ ຜ ້ເຮັດການກ ໍ່ສ້າງຕ້ອງມ ການລາຍງານພາກລັດ ຫຼື ວິຊາການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພືີ່ອເຂົັ້າໄປຍົກຍາ້ຍສັດດັັ່ງກ່າວອອກໄປອາໄສຢ ່ ປ່າບ່ອນອືີ່ນທ ີ່ມ ຄວາມປອດໄພ, ບ ໍ່ໃຫ້ນໍາເອົາສັດປ່າ

ດັັ່ງກ່າວ ທ ີ່ພົບເຫັນມາເປັນອາຫານ. 
• ຕ້ອງມ ການຕິດຕາມກວດກາ ຈາກໜ່ວຍງານສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ ຮ່ວມກບັພາກສ່ວນລັດທ ີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອລາຍງານ ແລະ ສົັ່ງຂ່າວ ໃຫ້ຜ ້ຮັບເໝົາການກ ໍ່ສາ້ງ ຂອງໂຄງການ ໄດ້ນໍາໄປປັບປຸງໜ້າວຽກ
ຂອງຕົນເອງ. 

• ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງທຸກໆພາກສ່ວນ ແມ່ນໃຫ້ຖືເອົາ

ລະບຽບກົດໝາຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄຸ້ມຄອງສັດປ່າ ທ ີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນພາກນິຕິກໍາ ຂອງບົດລາຍງານ
ສະບັບນ ັ້ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອ ງທ ີ່ສໍາຄັນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນງານໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຜົນກະທບົຕ ໍ່ສັດປ່າໃນຊ່ວງ ດໍາເນ ນການຜະລິດຂອງໂຄງການນ ັ້ ອາດຈະມ ຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍລົງ ຖ້າທຽບໃສ່ຊ່ວງທ ີ່ມ 
ການກ ໍ່ສ້າງທ ີ່ຜ່ານມາ, ເນືີ່ອງຈາກຊ່ວງນ ັ້ ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງທຸກຢ່າງ ແມ່ນສໍາເລັດເສັດສ ັ້ນແລ້ວ, ສຽງລົບກວນກ ໍ່

ໄດ້ຫຼຼຸດລົງ, ຈໍານວນກໍາມະກອນ ກ ໍ່ໄດ້ຫຼຼຸດລົງເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້ງ່າຍ. ເຊ ີ່ງໃນໄລຍະດໍາເນ ນງານ 

ສາມາດຈໍາແນກຜົນກະທົບຕາມກຸ່ມຂອງສັດປ່າດັັ່ງນ ັ້: 

(ກ) ສັດລ້ຽງລ ກດ້ວຍນໍ້ານົມ ເຖິງວ່າກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການທ ີ່ລົບກວນການດໍາລົງຊ ວິດສິັ້ນສຸດລົງ ແຕ່
ໂຄງການຍັງສົັ່ງຜົນໃຫ້ເກ ດການປ່ຽນແປງສະພາບ ເຮັດໃຫ້ເກ ດການຕັດຂາດຂອງຖິີ່ນອາໄສຢ່າງຖາວອນ. ສັດທ ີ່ອົບ
ພະຍົບອອກຈາກພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງໂຄງການອາດຈະບ ໍ່ສາມາດອົບພະຍົບກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃນພືັ້ນທ ີ່ເດ ມໄດ້. ສ່ວນໃຫຍ່
ສັດປ່າກຸ່ມນ ັ້ຈຶີ່ງຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການດໍາເນ ນໂຄງການດ້ານລົບລະດັບໜ້ອຍ ພ້ອມທັງໃນການສໍາຫຼວດບ ໍ່
ພົບສັດລ້ຽງລ ກດ້ວຍນົມຈໍາພວກເຈຍ (ຍ້ອນເຂດພືັ້ນທ ີ່ດັັ່ງກ່າວບ ໍ່ມ ຖ້ໍາ ຫຼື ຜາ ທ ີ່ເປັນແຫຼ່ງທ ີ່ຢ ່ອາໄສຫຼັກໆຂອງເຈຍ) 
ເຊິີ່ງເປັນສັດລ້ຽງລ ກດ້ວຍນົມກຸມ່ດຽວທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບຜນົກະທົບຈາກການດໍາເນ ນໂຄງການກັງຫັນລົມເພືີ່ອ
ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ສັດປ່າທ ີ່ພົບສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສັດປ່າຂະໜາດນ້ອຍ ມ ລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນໜ້ອຍ ສັດລ້ຽງ
ລ ກດ້ວຍນໍ້ານົມບາງກຸ່ມສາມາດທ ີ່ຈະເຄືີ່ອນຍ້າຍອອກຈາກພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການເພືີ່ອເຂົັ້າໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໃນພືັ້ນທ ີ່ກະສິກໍາ 
ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ປ່າທ ີ່ຢ ່ໃກ້ຄຽງໄດ້. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-61 

(ຂ) ນົກ ສັດປ່າໃນກຸ່ມນົກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກການດໍາເນ ນໂຄງການ ສະເພາະກຸ່ມນົກອົບພະຍົບໃນ
ຊ່ວງລະດ ອົບພະຍົບເທົັ່ານັັ້ນ. ສ່ວນນົກປະຈໍາຖິີ່ນຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການດໍາເນ ນໂຄງການ ເນືີ່ອງຈາກນົກ
ເປັນສັດທ ີ່ມ ຄວາມສາມາດໃນການເຄືີ່ອນທ ີ່ໄດ້ດ  ສາມາດເຄືີ່ອນຍ້າຍເພືີ່ອຫຼົບໄພຈາກບັນຫາຕ່າງໆ ຫຼື ໃຊ້ປະໂຫຍດ
ໄດ້ໃນຫຼາຍພືັ້ນທ ີ່ເປັນບ ລິເວນ ສາມາດປັບຕົວໄດ້ໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທ ີ່ປ່ຽນແປງໄປ ຫຼື ອົບພະຍົບອອກ
ໄປຈາກພືັ້ນທ ີ່ໄດ້ ໂດຍສະເພາະເມືີ່ອກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການທ ີ່ລົບກວນການດໍາລົງຊ ວດິສິັ້ນສຸດລົງ ນົກໃນກຸ່ມ
ນົກທົັ່ງ ຫຼື ນົກທ ີ່ຕ້ອງການຖິີ່ນອາໄສແບບນິເວດກະສິກໍາ ສາມາດອົບພະຍົບກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃນພືັ້ນທ ີ່ເດ ມໄດ້ 
ລວມທັງພືັ້ນທ ີ່ອ້ອມຂ້າງໂຄງການມ ຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ອາໄສທ ີ່ສາມາດຮອງຮັບ ປະຊາກອນຂອງນົກໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍ. ຈະມ 
ພຽງນົກອົບພະຍົບຕາມລະດ ການບາງຊະນິດທ ີ່ອາດມ ເສັັ້ນທາງບິນອົບພະຍົບພາດຜ່ານພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ອາດຈະ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກັງຫັນລົມດ້ວຍອຸບັດຕິເຫດທາງການບນິຂອງນົກເທົັ່ານັັ້ນ (ຕາມແຜນການສຶກສາຂອງ
ໂຄງການແມ່ນຈະໄດ້ມ ການສໍາຫຼວດລະອຽດ ແລະ ປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບນົກທ ີ່ແຍກອອກຕ່າງຫາກ). 

(ຄ) ສັດເລືອຄານ ຈະຍັງຄົງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນລັກສະນະດຽວກັນກັບສັດລ້ຽງລ ກດ້ວຍນົມ ຈຶີ່ງຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ດ້ານລົບລະດັບໜ້ອຍຈາກການດໍາເນ ນໂຄງການ. 

(ງ) ສັດເຄິີ່ງບົກເຄິີ່ງນໍ້າ ສັດປ່າກຸ່ມນ ັ້ຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການດໍາເນ ນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ເນືີ່ອງຈາກ
ສັດປ່າທ ີ່ມ ຖິີ່ນອາໄສແບບສະເພາະໃນຫ້ວຍນໍ້າທ ີ່ມ ນໍ້າຂັງຕະຫອຼດປີເທົັ່ານັັ້ນ. 

ເມືີ່ອພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສໍາພນັຂອງສັດປ່າກັບຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ອາໄສ ເຫັນວ່າ ຖິີ່ນອາໄສທ ີ່ເປັນພືັ້ນທ ີ່ກະສິກໍາ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່
ປ່າ ເຊິີ່ງເປັນເສັັ້ນທາງເຊືີ່ອມຕ ໍ່ຕາມທໍາມະຊາດລະຫວ່າງພືັ້ນທ ີ່ດັັ່ງກ່າວກັບພືັ້ນທ ີ່ປະເພດອືີ່ນ ແລະ ເປັນພືັ້ນທ ີ່ຮອງຮັບ
ການກະຈາຍພັນ ຫຼື ອົບພະຍົບຍົກຍາ້ຍສັດປ່າ ພາຍຫຼັງຈາກການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການສໍາເລັດ ແລະ ມ ການດໍາເນ ນ
ໂຄງການ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕ ໍ່ຊັບພະຍາກອນສັດປ່າຈະຍັງຄົງເກ ດຂຶັ້ນ ແຕເ່ປັນການປ່ຽນຮ ບແບບຂອງປັດໄຈ
ຄຸກຄາມທ ີ່ກ ໍ່ໃຫເ້ກ ດຜົນກະທົບ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ສັດປ່າທ ີ່ພົບສ່ວນໃຫຍເ່ປັນສັດປ່າຂະໜາດນ້ອຍ ມ ລະດັບ

ຄວາມໜາແໜ້ນຕໍໍ່າ. ສັດປ່າບາງກຸ່ມສາມາດທ ີ່ຈະເຄືີ່ອນຍ້າຍອອກຈາກພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການເພືີ່ອເຂົັ້າໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໃນ
ພືັ້ນທ ີ່ກະສິກໍາ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ອືີ່ນໆ ທ ີ່ຢ ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ບາງກຸ່ມສາມາດປັບຕົວ ແລະ ກັບເຂົັ້າມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃນ
ພືັ້ນທ ີ່ໄດ້. ດັັ່ງນັັ້ນ ຈຶີ່ງປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັດປ່າຢ ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ທາງໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ຖືເອົາການອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັດປ່າເປັນບຸລິມະສິດ ທ ີ່ສໍາຄັນເຊັັ່ນດຽວກັບການ
ປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໃນເຂດທ ີ່ຢ ່ໃກ້ກັບໂຄງການ ເຊັັ່ນວ່າເຂດແຫຼ່ງນໍ້າຕ່າງໆ. ທາງໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ວາງແຜນ 
ການອະນຸລັກສັດປ່າໄວ້ໃນແຜນ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ທາງໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັບພາກລັດ

ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັແຜນດັັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ. ແຜນດັັ່ງກ່າວແມ່ນຈະລວມເອົາ ບາງມາດຕະການ
ຕ່າງໆທ ີ່ສໍາຄັນດັັ່ງລຸ່ມນ ັ້:  

• ທາງໂຄງການຈະຕ້ອງສືບຕ ໍ່ວາງລະບຽບ ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຄົນງານ ທ ີ່ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກໃຫ້
ໂຄງການ ໃນຊ່ວງນ ັ້ບ ໍ່ໃຫ້ມ ການລັກລອບລ່າ ຫຼື ຮັບຊືັ້ສັດປ່າ ໂດຍສະເພາະສັດຫວງຫ້າມ, ຖ້າຜ ້ໃດຝ່າຝືນ

ແມ່ນຈະຕ້ອງມ ການປັບໄໝ ແລະ ເຖິງຂັັ້ນໃຫ້ອອກຈາກວຽກ. 
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• ຮ່ວມກັນທໍາການສໍາຫວຼດຊະນິດພັນສັດປ່າ ທ ີ່ຫາຍາກທຸກປະເພດ ແລະ ພັດທະນາແຜນງານສໍາລັບ ການ
ຄຸ້ມຄອງບັນດາສັດດັັ່ງກ່າວຖ້າເຫັນວ່າ ສັດຈໍາພວກນັັ້ນຫາກມ  ແລະ ພົບເຫັນຢ ່ໃນເຂດໃດໜຶີ່ງ ຂອງ
ໂຄງການ. 

• ຕິດຕາມເຝ ົ້າລະວັງນົກ ທ ີ່ບິນຜ່ານໄປມາ, ບັນທຶກ-ເກັບຂ ໍ້ມ ນນົກ ໃນເຂດຂອງຂອງໂຄງການ. 

• ເຊ ນເອົານັກຄົັ້ນຄວ້າຜ ້ທ ີ່ມ ຄວາມສົນໃຈທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະນັກຄົັ້ນຄວ້າ - 

ນັກຮຽນຮ ້ ທ ີ່ຈະມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບານການສຶກສາ, ເພືີ່ອມາຮ່ວມກນັຫາວິທ ການ

ອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມສັດປ່າ ໃຫ້ມ ຄວາມຢ ່ລອດ ແລະ ມ ຄວາມຢືນຍົງຢ ່ກັບເຂດປ່າໄມ້ ທ ີ່ຢ ່ໃກ້ກັບເຂດ
ຂອງໂຄງການ. 

5.5.3 ພດືນໍາ້ ແລະ ສິີ່ງອາໄສໃນນໍາ້ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຢ ່ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຫຍັງຕ ໍ່ ພືດນ້ໍາ ແລະ ສິີ່ງອາໄສໃນນ້ໍາ, ເນືີ່ອງຈາກໂຄງການ 

ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ເລ ີ່ມຕົັ້ນການກ ໍ່ສ້າງ ຫຼື ດໍາເນ ນການໃດໆເທືີ່ອ ນອກຈາກກິດຈະກໍາການສໍາຫຼວດອອກແບບ ທ ີ່ຈະບ ໍ່ກ ໍ່
ໃຫ້ ເກ ດຜົນກະທົບດ້ານນ ັ້. ດັັ່ງນັັ້ນ, ທາງໂຄງການ ບ ໍ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນຫຍັງ ທ ີ່ຈະດໍາເນ ນມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ, 

ເນືີ່ອງຈາກບ ໍ່ມ ກິດຈະກໍາຫຍັງ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບ ທ ີ່ເກ ດຂືັ້ນຢ ່ໃນຊ່ວງນ ັ້.  

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ເຖິງແມ່ນວ່າການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການພະລັງງານລົມ ຈະມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັບການກ ໍ່ສ້າງເຂືີ່ອນ, ແຕ່ການກ ໍ່ສ້າງ

ໂຄງການດັັ່ງກ່າວກ ໍ່ມ ໂອກາດສ້າງຜົນກະທົບຕ ໍ່ພືດນ້ໍາ, ສັດນ້ໍາໄດ້ ເຊັັ່ນວ່າການກ ໍ່ສ້າງທາງເຂົັ້າຫາເຂດໂຄງການ (ຖ້າ
ການກ ໍ່ສ້າງທາງໄປຜ່ານແຫຼ່ງນໍາ້). ດັັ່ງນັັ້ນ, ຢ ່ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ແຫຼ່ງທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບ ຕ ໍ່
ພືດນ້ໍາ ແລະ ສັດນ້ໍາ ແມ່ນມ ໂອກາດ, ເຊັັ່ນ: ການຕົກຕະກອນ ແລະ ການເຊາະເຈືີ່ອນ ຈາກການຂຸດດິນ, ດຸດດິນ 

ແລະ ຖົມດິນລົງສ ່ຫ້ວຍນໍ້າ (ຖ້າເຂດການກ ໍ່ສ້າງຜາ່ນນ້ໍາຫ້ວຍ ຫຼື ໃກ້ກັບແຫຼ່ງນໍ້າ) ກ ໍ່ຈະເປັນສາເຫດຫຼັກເຮັດໃຫ້ເກ ດ
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ ພືດນ້ໍາ ແລະ ສັດທ ີ່ບ ໍ່ມ ກະດ ກສັນຫຼັງ. ຄາບນໍາ້ມັນ ແລະ ສານປ ນເປືົ້ອນເຄມ ຕ່າງໆ ຈາກການນໍາໃຊ້
ເຄືີ່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນການກ ໍ່ສ້າງ, ຖ້າມ ຮົັ່ວໄຫຂຼອງມົນລະພິດເຫຼົັ່ານ ັ້ລົງສ ່ແມ່ນໍ້າ ແລະ ສາຂາຫ້ວຍຕ່າງໆ ກ ໍ່

ຈະກ ໍ່ໃຫ້ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າທ ີ່ຈະສົັ່ງຜົນຕ ໍ່ພືດນ້ໍາ ແລະ ສັດນ້ໍາທັນທ . ກິດຈະກໍາຕ່າງໆດັັ່ງທ ີ່ກ່າວມາ ລ້ວນ
ແລ້ວແຕ່ເປັນແຫຼ່ງ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ພືດນ້ໍາ ແລະ ສັດນ້ໍາ ທ ີ່ຈະເລ ນເຕ ບຕົວ ຢ ່ຕາມໜ້ານໍ້າ ແລະ ພືັ້ນນ້ໍາ
ຕາມລະດ ການ. ດັັ່ງນັັ້ນ,  ການດໍາເນ ນມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນ. 
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ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ໂຄງການຕ້ອງແນະນໍາໃຫ້ຜ ້ຮັບເໝົາກ ໍ່ສ້າງ ໃຫ້ມ ຄວາມລະມດັລະວັງ ຕ ໍ່ກິດຈະກໍາການຂຸດດິນ, ດຸດດິນ 

ແລະ ຖົມດິນລົງສ ່ແມ່ນໍ້າ, ບ ໍ່ໃຫ້ເກ ດນ້ໍາຂຸ່ນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະການກ ໍ່ສ້າງຍາມແລ້ງ ຊຶີ່ງເປນັລະດ ການທ ີ່

ພືດນ້ໍາ ແລະ ສັດນ້ໍາວາງໄຂ ແລະ ເຕ ບໂຕຫຼາຍ ແລະ ເປັນຄຸນຄ່າຕ ໍ່ການຊອກຢ ່ຫາກິນຂອງທອ້ງຖິີ່ນ. 
• ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຄາບນໍ້າມັນ ຈາກອຸປະກອນກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ຈະມ ໂອກາດປ ນເປືົ້ອນລົງແມ່ນໍ້າ, ທາງໂຄງການຕ້ອງມ 

ສັນຍາການປັບໄໝກັບຜ ້ຮັບເໝົາການກ ໍ່ສ້າງ, ເພືີ່ອເປັນຂ ໍ້ຜ ກມັດບ ໍ່ໃຫ້ຜ ້ຮັບເໝົາກ ໍ່ສ້າງ ຫ້າມລ້າງລົດກົນ

ຈັກທຸກປະເພດ ແລະ ອຸປະກອນການກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆລົງໃສ່ແມ່ນໍາ້ ແລະ ສາຂານໍ້າຫ້ວຍຕາ່ງໆ ໃນຂອບເຂດພືັ້ນ
ທ ີ່ຂອງໂຄງການ. ທາງພາກລັດທ ີ່ມ ໜ້າທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ໃນການກວດສອບ ແລະ ປະເມ ນຜົນ
ຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ໄດ້ວາງໄວ້. ການກວດສອບ ຕ້ອງມ ການເກັບຕົວຢ່າງຄຸນນະພາບນໍ້າມາ
ວິໄຈ  ການເກັບຕົວຢາ່ງພືດນໍ້າ ແລະ ສັດນ້ໍາ ກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ລົງເກັບ ແລະ ເຮັດການວິໄຈທາງວິທະຍາສາດ ໂດຍ
ສົມທຽບໃສ່ຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານ ທ ີ່ໄດ້ມ ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ໃນບົດລາຍງານ ການປະມ ນຜົນ
ກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ. 

• ການດໍາເນ ນມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ ຂອງບ ລິສັດຮັບເໝົາການກ ໍ່ສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ

ກວດກາ ຂອງໜ່ວຍງານສິີ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ຮ່ວມກັບພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທຸກໆກິດຈະກໍາ ແລະ ຂັັ້ນ

ຕອນຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ຕ້ອງອ ງໃສ່ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ດັັ່ງທ ີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ ໃນພາກນິຕິກໍາ ຂອງບົດລາຍງານ ບປຜສ ສະບັບນ ັ້. 
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນງານໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ມາຮອດໄລຍະດໍາເນ ນງານໂຄງການແລ້ວ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ພືດນ້ໍາ ແລະ ສັດນ້ໍາ ຖ້າຫາກໂຄງການ ໄດ້ມ ການ
ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ໃຫ້ມ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານດ . ເຫດຜົນທ ີ່ສໍາຄັນ
ການດໍາເນ ນໂຄງການພະລັງງານລົມ ບ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າ ເຂົັ້າໃນການຜະລິດ ທ ີ່ມັນແຕກຕ່າງກັບການ
ສ້າງເຂືີ່ອນທ ີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານນ້ໍາ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕ ໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າ ທ ີ່ເປັນຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ຂອງພືດນ້ໍາ ແລະ 
ສັດນ້ໍາ ສໍາລັບພະລັງງານລົມແມ່ນບ ໍ່ມ .   

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະນ ັ້ ບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ພືດນ້ໍາ ແລະ ສັດນ້ໍາໂດຍກົງ, ແຕ່ໂຄງການກ ໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ຕ ໍ່ການບໍາລຸງ

ຮັກສາໂຄງສ້າງ ທ ີ່ເປັນອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການໄວ້ໃຫ້ດ , ໂດຍສະເພາະ ລະບົບລະບາຍນໍ້າ ອ້ອມຮົັ້ວຕ ນເສາົ

ກັງຫັນລົມ, ອ້ອມສະຖານ ສາຍສົັ່ງ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບປະກັນການລະບາຍນໍ້າ ໃນລະດ ຝ ນ

, ບ ໍ່ໃຫ້ມ ການເຊາະເຈືີ່ອນເກ ດຂືັ້ນ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດນ້ໍາເປືົ້ອນລົງສ ່ແມ່ນນໍ້າ ທ ີ່ເປັນບ່ອນຢ ່ຂອງພືດນໍ້າ ແລະ ສັດນ້ໍາ. 

ຕ້ອງມ ການບໍາລຸງຮັກສາ ຫ້ອງນໍ້າ ຫຼື ບ ໍ່ບໍາບັດນ້ໍາທ ີ່ອອກຈາກອາຄານທ ີ່ພັກຂອງໂຄງການ, ບ ໍ່ບໍາບັດແຕ່ລະບ່ອນ ຕ້ອງ

ຮັບ ປະກັນການບໍາບັດນ້ໍາເປືົ້ອນ ທ ີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.   



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-64 

5.5.4 ພືັ້ນທ ີ່ສະຫງວນ - ປອ້ງກນັ 
ຈາກຜົນການສຶກສາເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນນໍາພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນພາກສະໜາມ ເຫັນວາ່ 
ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ແມ່ນບ ໍ່ມ ພືັ້ນທ ີ່ປ່າສະຫງວນໃດໆ ຢ ່ໃກ້ຄຽງທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ. ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມການພັດທະນາໂຄງການດັັ່ງກ່າວນ ັ້ ອ ງຕາມການອອກແບບ
ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງເສົາກັງຫັນລົມ ທັງໝົດ 148 ເສົາ ແມ່ນຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ພືັ້ນທ ີ່ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ, ປ່າຜະລິດ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນລະດັບແຂວງ ທັງໝົດ 73 ຕົັ້ນ ດັັ່ງລາຍລະອຽດດັັ່ງນ ັ້: 

 ຜົນກະທົບຕ ໍ່ 3 ປະເພດປ່າໃນເຂດໂຄງການ 

ລ/ດ 
3 ປະເເພດປາ່ໃນເຂດ

ໂຄງການ 
ຈາໍນວນເສາົ
ກງັຫນັລມົ 

ເນືັ້ອທ ີ່ (ຮຕ) 
0.272 ຮຕ/ເສາົ 

ສະພາບປາ່ໄມ ້

1 
ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ 
ເຊຂະໝານ-ຫ້ວຍ
ອ່າງ-ຫ້ວຍວ  

11 2.99 
ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ສ່ວນຫຼາຍເປັນ
ເຂດປ່າໄມ້ປະສົມ 

2 ປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ
ຊຽງຫຼວງ  

26  7.07 
ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ສ່ວນຫຼາຍເປັນ
ປ່າໄມ້ແປກ, ປ່າໄມ້ປະສົມ ແລະ ມ ດິນທໍາ
ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ. 

3 ປ່າປ້ອງກັນ ລະດັບ
ແຂວງ ພ ກຸງກ ັ້ງ  

21  5.71 

ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ສ່ວນຫຼາຍເປັນດິນ
ໄຮ່ຂອງປະຊາຊົນໄປບຸກເບ ກເຮັດການ
ຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ  ເປັນເຂດປ່າໄມ້
ປະສົມ 

4 
ປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ 
ດາກແດ 

15 4.08 
ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ສ່ວນຫຼາຍເປັນ
ເຂດປ່າໄມ້ປະສົມ 

5 
ບ ໍ່ນອນຢ ່ໃນ 3 
ປະເພດປ່າ 

75 20.40  

  ລວມທງັໝົດ 148 40.26  
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຜົນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ກັນຍາ 2020.  

 ປະເພດການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ ທ ີ່ນອນໃນ 3 ປະເພດປ່າ (ເຂດກັງຫັນລົມ, ເສັັ້ນທາງ, ສະຖານ ) 

ປະເພດການນາໍໃຊທ້ ີ່ດນິ 
ເນືັ້ອທ ີ່ຖາວອນ ເນືັ້ອທ ີ່ຊົັ່ວຄາວ 

ຮຕ ເປເີຊນັ ຮຕ ເປເີຊນັ 
ໄຮ່ 0.163 0.23 0.37 0.25 

ນາເຮືັ້ອ 0.023 0.03 0.04 0.03 

ປ່າໄມ້ປະສົມ  58.546 83.55 122.60 83.55 

ປ່າໄມ້ແປກ 1.937 2.76 4.67 3.18 

ປ່າເຫຼົັ່າ 1.277 1.82 3.02 2.06 

ສວນກາເຟ 0.211 0.30 0.48 0.33 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-65 

ສວນກາເຟເຮືັ້ອ 0.038 0.05 0.09 0.06 

ສວນເຮືັ້ອ 0.986 1.41 1.85 1.26 

ໄຮ່ເກົັ່າ 0.164 0.23 0.37 0.25 

ຄັງລ້ຽງສັດ 0.104 0.15 0.11 0.08 

ທົັ່ງຫຍ້າ 0.134 0.19 0.35 0.24 

ໜອງປາ 0.085 0.12 0.19 0.13 

ປ່າຊ້າ 1.293 1.84 2.36 1.61 

ທາງເດ ມ 5.113 7.30 10.24 6.98 

ລວມທງັໝົດ 70.073 100 146.74 100 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຜົນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ພະຈິກ 2021.  

 ປະເພດການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ ທ ີ່ນອນໃນ 3 ປະເພດປ່າ (ເຂດສາຍສົັ່ງ 115KV) 

ລ/ດ 
3 ປະເເພດປາ່ໃນ
ເຂດໂຄງການ 

ຈາໍນວນເສາົ
ສາຍສົັ່ງ 115 

kv  

ເນືັ້ອທ ີ່ ແລວສາຍສົັ່ງ 
(ຮຕ)  

ສະພາບປາ່ໄມ ້

1 
ປ່າຜະລິດແຫ່ງ
ຊາດຊຽງຫວຼງ  

38 35.567 
ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາສາຍສົັ່ງ ສ່ວນຫາຼຍເປັນ
ປ່າໄມ້ແປກ, ປ່າໄມ້ປະສົມ ແລະ ມ 
ດິນທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ. 

2 
ປ່າປ້ອງກັນ ລະດັບ
ແຂວງ ພ ກຸງກ ັ້ງ  

31 27.345 
ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາສາຍສົັ່ງ ສ່ວນຫາຼຍເປັນດິນ
ໄຮ່ຂອງປະຊາຊົນໄປບຸກເບ ກເຮັດການ
ຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ  ເປັນເຂດປ່າໄມ້
ປະສົມ 

3 
ບ ໍ່ນອນຢ ່ໃນ 3 
ປະເພດປ່າ 

147 124.292 
ເປັນເຂດສວນເຮືັ້ອ, ປ່າເຫຼົັ່າ, ປ່າໄມ້
ປະສົມ ແລະ ເຂດເຮັດການຜະລິດກະສິ
ກໍາ 

 ລວມທງັໝດົ 216 187.203  
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຜົນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ພະຈິກ 2021.  

 ປະເພດການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ ທ ີ່ນອນໃນ 3 ປະເພດປ່າ (ເຂດສາຍສົັ່ງ 35KV) 

ລ/ດ 
3 ປະເເພດປາ່ໃນ
ເຂດໂຄງການ 

ຈາໍນວນເສາົສາຍ
ສົັ່ງ 35 kv  

ເນືັ້ອທ ີ່ ແລວສາຍສົັ່ງ 
(ຮຕ)  

ສະພາບປາ່ໄມ ້

1 
ປ່າປ້ອງກັນ 
ລະດັບແຂວງ ພ 
ກຸງກ ັ້ງ  

38 4.851 
ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ສ່ວນຫຼາຍເປັນ
ດິນໄຮ່ຂອງປະຊາຊົນໄປບຸກເບ ກເຮັດ
ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ  ເປັນເຂດ
ປ່າໄມ້ປະສົມ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-66 

ລ/ດ 
3 ປະເເພດປາ່ໃນ
ເຂດໂຄງການ 

ຈາໍນວນເສາົສາຍ
ສົັ່ງ 35 kv  

ເນືັ້ອທ ີ່ ແລວສາຍສົັ່ງ 
(ຮຕ)  

ສະພາບປາ່ໄມ ້

2 
ປ່າຜະລິດແຫ່ງ
ຊາດ ດາກແດ 

22 2.811 
ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ສ່ວນຫຼາຍເປັນ
ເຂດປ່າໄມ້ປະສົມ 

3 
ບ ໍ່ນອນຢ ່ໃນ 3 
ປະເພດປ່າ 

68 8.770 
ເປັນເຂດສວນເຮືັ້ອ, ປ່າເຫຼົັ່າ, ປ່າໄມ້
ປະສົມ ແລະ ເຂດເຮັດການຜະລິດກະສິ
ກໍາບາງບ່ອນ 

ລວມທງັໝົດ 128   
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຜົນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ພະຈິກ 2021.  

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອດໍາເນ ນຕາມຂະບວນການ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ສະບັບປັບປຸງ (2019) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ 2019  

5.6 ການປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

5.6.1 ການນາໍໃຊທ້ ີ່ດນິ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໂຄງການພະລັງງານລົມ ມ ຄວາມຕ້ອງການ ເນືັ້ອທ ີ່ເພືີ່ອກ ໍ່ສ້າງທ ີ່ຕັັ້ງຂອງຕ ນເສົາກັງຫັນລົມ 0.272 ຮຕ/ເສາົ, ການ

ກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງທ ີ່ມ ຄວາມກວ້າງ 6 ແມັດພ້ອມຂອບທາງຝັງສາຍໄຟເບືັ້ອງລະ 1 ແມັດ ລວມເປັນ 8 ແມັດ, 
ກ ໍ່ສ້າງສາຍສົັ່ງພາຍໃນ 35/115 ກວ, ສະຖານ ຍ່ອຍ 5 ສະຖານ , ສະຖານ ຫຼັກ 500 ກວ 1 ສະຖານ  ແລະ ອົງປະກອບ
ຕ່າງໆຂອງໂຄງການ, ລວມເນືັ້ອທ ີ່ທັງໝົດປະມານ 466.8 ຮຕ (ພືັ້ນທ ີ່ກະທົບຖາວອນ 156.11 ຮຕ ແລະ ຊົັ່ວຄາວ 

310.72 ຮຕ)  ເຊ ີ່ງສະພາບການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນຢ ່ໃນເຂດຕ ນເສົາກັງຫັນລົມແຕ່ລະຕົັ້ນ ແລະ ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງສ່ວນ
ຫຼາຍແມ່ນມ ທັງພືັ້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນໜືີ່ງ. ສໍາລັບເຂດແລວສາຍ
ເກັບໄຟເທ ງດິນ 35 ກວ ມ ພືັ້ນທ ີ່ທັງໝົດ 16.43 ຮຕ (ພືັ້ນທ ີ່ກະທົບຖາວອນຕ ນເສົາ 0.16 ຮຕ ແລະ ຊົັ່ວຄາວ 
16.27 ຮຕ), ແລວສາຍເກບັໄຟ 115 ກວ ມ ພືັ້ນທ ີ່ທັງໝົດ 187.20 ຮຕ (ພືັ້ນທ ີ່ກະທົບຖາວອນຕ ນເສົາ 0.83 
ຮຕ ແລະ ຊົັ່ວຄາວ 186.37 ຮຕ),     ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ຢ ່ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບ
ຫຍັງຕ ໍ່ການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ, ເນືີ່ອງຈາກໂຄງການ ຍັງບ ໍ່ທັນມ ກິດຈະກໍາຫຍັງ ທ ີ່ຈະກ ໍ່

ໃຫ້ເກ  ດຜົນກະທົບໃນດ້ານນ ັ້. ແຕ່ໄດ້ມ ການສໍາຫຼວດ ຂ ໍ້ມ ນການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງປະຊາຊົນ ທ ີ່ຢ ່ໃນຂອບ
ເຂດພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ ເພືີ່ອໄຈແຍກຜົນກະທົບທ ີ່ຄາດວ່າຈະເກ ດຂືັ້ນໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ເພືີ່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ.    

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຊ່ວງ ການສໍາຫຼວດອອກແບບນ ັ້ ຈະຍັງບ ໍ່ທນັມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ, ແຕ່ທາງທ ມງານຜ ້

ເຮັດການສໍາຫຼວດ ກ ໍ່ຕ້ອງມ ຄວາມລະມັດລະວັງ ໃນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ, ບ ໍ່ໃຫ້ມ ຜນົກະທົບຕ ໍ່ຈິດໃຈ ຂອງ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-67 

ປະຊາຊົນຜ ້ທ ີ່ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຕ້ອງມ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມນໍາກັນລະຫ່ວາງໂຄງການ 

ກັບພາກລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງໝ ່ບ້ານ ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂົາເຈົັ້າຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນການ
ຍົກຍ້າຍ ແຕ່ປະຊາຊົນກ ໍ່ເສຍດນິນໍາໃຊ້ ໃນສ່ວນໃດໜຶີ່ງໃນເຂດທ ີ່ຈະກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ, ສະຖານ ໄຟຟ້າ, ແລວສາຍສົັ່ງ 

ແລະ ເຂດກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ເປັນອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. 

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຢ ່ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ແມ່ນຈະມ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ການນໍາໃຊ້ດິນທ ີ່ພືັ້ນທ ີ່ທໍາການຜະລິດ (ໄຮ່, ສວນ, ນາ), 

ປ່າໄມ,້ ປ່າເຫຼົັ່າແກ່ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ (ລາຍລະອຽດປະເພດການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນທ ີ່ຈະຖືກກະທົບສະແດງໃນ

ຕາຕະລາງ 4-17 ຫາ 4-21 ຂາ້ງເທ ງ), ເນືີ່ອງຈາກກິດຈະກໍາ ການກ ໍ່ສ້າງໂຕເສົາກັງຫັນລົມ, ສະຖານ ສາຍສົັ່ງ, ການ

ກ ໍ່ສ້າງທາງເຂົັ້າຫາ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການແມນ່ຕ້ອງ ດໍາເນ ນການໃຫ້ແລ້ວ ຢ ່ໃນຊ່ວງຂອງການກ ໍ່ສ້າງ
ນ ັ້. ດັັ່ງທ ີ່ກ່າວໄວ້ຂາ້ງເທິງໂຄງການພະລັງງານລົມ ມ ຄວາມຕອ້ງການ ເນືັ້ອທ ີ່ເພືີ່ອການກ ໍ່ສ້າງ ລວມທັງໝົດປະມານ 
466.8 ຮຕ (ພືັ້ນທ ີ່ກະທົບຖາວອນ 156.11 ຮຕ ແລະ ຊົັ່ວຄາວ 310.72 ຮຕ) . ດັັ່ງນັັ້ນ, ເນືັ້ອທ ີ່ຖາວອນ 156.11 

ຮຕ ລວມກັບພືັ້ນທ ີ່ຕ ນເສົາສາຍເກັບໄຟເທ ງດິນ 35 ກວ ຈໍານວນ 0.16 ຮຕ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ຕ ນເສົາສາຍເກບັໄຟເທ ງ
ດິນ 115 ກວ ຈໍານວນ 0.83 ຮຕ, ເນືັ້ອທ ີ່ດັັ່ງກ່າວນ ັ້ ຈະຖືກຫັນປ່ຽນ ມາເປັນທ ີ່ດິນເພືີ່ອພັດທະນາໂຄງການ
ພະລັງງານລົມ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ສໍາລັບຜົນກະທົບຕ ໍ່ປະເພດການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນສ່ວນບຸກຄົນຕ້ອງສ້າງແຜນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍແບບ
ລະອຽດ ກໍານົດ ບຸກຄົນ/ຄອບຄົວ, ຜ ້ທ ີ່ຈະສ ນເສຍທ ີ່ດິນຕ່າງໆ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ 

• ການທົດແທນຄ່າການສ ນເສຍໂອກາດ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ຊໍາລະໃຫ້ແກ່ຊາວບາ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ອ ງຕາມຜົນຂອງການປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ຄະນະກໍາມະການ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການທົດແທນຄ່າເສຍ
ຫາຍ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖ ີ່ນ, ການ

ກໍານົດລາຄາຫົວໜ່ວຍການທດົແທນຄ່າເສຍຫາຍຂັັ້ນສຸດທ້າຍ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມາດຈາກທ່ານເຈົັ້າແຂວງ
ໂດຍການສະເໜ ຈາກ ຄະນະກໍາມະການ ຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການທົດແທນຄ່າເສຍຂອງໂຄງການ. 

• ຈະຕ້ອງສ້າງ ຊຼຸດການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທ ີ່ເໝາະສົມ ໂດຍການເຮັດຮ່ວມກັບຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ
ຢ່າງໃກ້ສິດ 

• ເຈົັ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕ ໍ່ກັບທ ີ່ດນິນໍາໃຊ້ທ ີ່ໂຄງການຈະເວນຄືນ ກ່ອນການ
ລົບກວນ ຫຼື ນໍາໃຊ້ເນືັ້ອທ ີ່ດິນ ແລະ ຕ້ອງທົດແທນໃນອັດທ ີ່ທ ີ່ຍອມຮັບໄດ້ທັງສອງຝ່າຍ.  

• ຊະລ ເວລາການເວນຄືນທ ີ່ດິນ ຈົນກວ່າຈະເກັບກ່ຽວຜົນລະປ ກສໍາເລັດ. ໃນກ ລະນ  ການເວນຄືນທ ີ່ດິນບ ໍ່
ສາມາດແກ່ຍາວໄດ້, ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕ ໍ່ຜນົລະປ ກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະລິມານຜົນລະ 

ປ ກທ ີ່ຄາດຄະເນຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ໃນລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດ;  

• ສ້າງກົນໄກການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ສໍາລັບຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ 
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• ຈັດກິດຈະກໍາການສົັ່ງເສ ມອາຊ ບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສະພາບເງືີ່ອນໄຂ
ທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ.   

• ບຸລິມະສິດທໍາອິດຂອງ ການວ່າຈ້າງພະນັກງານຈະຕ້ອງໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ ໃນ 27 ບ້ານອ້ອມຂ້າງໂຄງການ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 13 ບ້ານ ແລະ  145 ຄົວເຮືອນທ ີ່ສ ນເສຍທ ີ່ດິນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ. 

• ຈໍາກັດການກ ໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ໃນຂອບເຂດພືັ້ນ
ທ ີ່ທ ີ່ໄດ້ຖືກມອບໂອນແລ້ວ.  

2) ໄລຍະການດໍາເນ ນໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ທ ີ່ດິນນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ ຂອງ ປະຊາຊົນໄດ້ຖືກຫັນປ່ຽນເປັນທ ີ່ດິນຂອງໂຄງການ ແລ້ວ ແຕ່ໄລຍະກະກຽມການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ 
ໄດ້ສໍາເລັດໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ. ສະນັັ້ນ, ໄລຍະການດໍາເນ ນໂຄງການ ຈະບ ໍ່ມ ການປ່ຽນແປງຮ ບແບບທ ີ່ດິນນໍາໃຊ້ອ ກຕ ໍ່
ໄປ ແລະ ບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ. 

ເຖ ີ່ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມການປ່ຽນແປງການໃຊ້ປະໂຫຍດທ ີ່ດິນຈາກເດ ມ ເຊິີ່ງເປັນພືັ້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ໄຮ່, ສວນຂອງ
ປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶີ່ງມາເປັນພືັ້ນທ ີ່ຕິດຕັັ້ງເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມ ແລະ ມ ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງ ໂດຍການ
ປ່ຽນແປງດັັ່ງກ່າວຈະສົັ່ງຜົນກະທົບດ້ານບວກໃນດ້ານການເພ ີ່ມມ ນຄ່າການໃຊ້ປະໂຫຍດທ ີ່ດິນ ແລະ ຕອບສະໜອງ
ນະໂຍບາຍໃນການສົັ່ງເສ ມການໃຊ້ພະລງັງານທົດແທນ. ດັັ່ງນັັ້ນ,  ຜົນກະທົບຕ ໍ່ການໃຊ້ປະໂຫຍດທ ີ່ດິນຂອງ
ໂຄງການຈຶີ່ງຢ ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າ. 

5.6.2 ການປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ 

5.6.2.1 ຊຼຸມຊົນ ແລະ ປະຊາກອນ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ການສໍາຫຼວດສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ ຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມນ ັ້ ປະກອບ

ດ້ວຍ 27 ບ້ານ ເຊິີ່ງໄດ້ສຶກສາບ້ານທ ີ່ຢ ່ໃນຂອບເຂດໂຄງການ ແລະ ບ້ານໃກ້ຄຽງ. ຈາໍນວນປະຊາກອນຂອງ ແຕ່ລະ
ໝ ່ບ້ານໃນເຂດໂຄງການ ແມ່ນມ ຈໍານວນຫຼາຍ-ໜ້ອຍແຕກຕາ່ງກັນ ຕາມຈໍານວນຫຼັງຄາເຮືອນ ຫຼື ຈໍານວນຄອບຄົວ 
ທ ີ່ອາໄສຢ ່ແຕ່ລະໝ ່ບ້ານນັັ້ນໆ. ເຊິີ່ງໃນ 27 ໝ ່ບ້ານແມ່ນມ ທັງໝົດ 2,829 ຄອບຄົວ, ມ  2,162 ຫຼັງຄາເຮືອນ, 

ມ ຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດ 14,887 ຄົນ, ຍິງ 7,284 ຄນົ. 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ສໍາລັບໂຄງການພະລັງງານລົມ ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ແມ່ນຈະມ ການຕິດ
ຕັັ້ງກັງຫັນລົມຢ ່ເຂດເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ໄດ້ມ 
ການສໍາຫຼວດ ດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມທ້ອງຖິີ່ນ ຈໍານວນ 27 ບ້ານເປ ົ້າໝາຍໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກ້
ຄຽງ ເຊ ີ່ງໃນນ ັ້ແມ່ນມ ພຽງ 20 ບ້ານ ທ ີ່ມ ການກ ໍ່ສ້າງ ອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ, ສ່ວນອ ກ 7 ບ້ານແມ່ນບ້ານ
ທ ີ່ຢ ່ໃກ້ຄຽງເຂດສຶກສາ (ລາຍລະອຽດຂອງຂ ໍ້ມ ນ ໄດ້ສະຫຼຼຸບໄວ້ໃນພາກ 4 ສະພາບແວດລ້ອມສັງຄົມ). ຢ ່ໃນໄລຍະ
ກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຫຍັງຕ ໍ່ດ້ານຊຼຸມຊົນ ແລະ ປະຊາກອນຂອງທ້ອງຖິີ່ນ, ເນືີ່ອງຈາກ
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ໂຄງການ ຍັງບ ໍ່ທັນມ ກິດຈະກໍາຫຍັງ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ  ດຜົນກະທົບໃນດ້ານປະຊາກອນ. ໜ້າວຽກການສໍາຫຼວດອອກ
ແບບແມ່ນມ ພຽງທ ມງານ ຂອງກຸ່ມເຕັກນິກ ແລະ ກຸ່ມສິີ່ງແວດລ້ອມເທົັ່ານັັ້ນ ທ ີ່ເຂົັ້າໄປໃນພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຫຍັງ ຕ ໍ່ການເພ ີ່ມຂືັ້ນຂອງປະຊາກອນ ທ້ອງຖິີ່ນ
ໃນເຂດຂອງໂຄງການ, ເນືີ່ອງຈາກການສໍາຫຼວດບ ໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ແລະ ໃຊ້ເວລາເປັນໄລຍະໃນແຕ່ລະຄັັ້ງປະມານ 

1-2 ອາທິດເທົັ່ານັັ້ນ ທ ີ່ມ ຈໍານວນທິມປະມານ 10-15 ຄົນ. ແຕ່ທ ມງານການສໍາຫວຼດອອກແບບ ກ ໍ່ຕ້ອງມ ການ
ແຈ້ງຈໍານວນຄົນທ ີ່ເຂົັ້າໄປ ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການໃຫ້ອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ຮັບຮ ້ ແລະ ເພືີ່ອເປັນການຄຸ້ມ
ຄອງຄົນເຂົັ້າອອກ.  

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ກ. ການປ່ຽນດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ຊຼຸມຊົນ 

ອ ງຕາມແຜນຂອງໂຄງການ ການກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານພ້ອມທັງຕິດຕັັ້ງເຄືີ່ອງຈັກ ຕະຫຼອດຈົນຮອດການທົດລອງເດ ນ
ລະບົບຈະໃຊ້ໄລຍະເວລາປະມານ 3 ປີ ໂດຍມ ຈໍານວນຄົນງານ 150 -200 ຄົນ ຫຼື ສ ງສຸດປະມານ 400 ຄົນ 
(ສະເພາະບາງຊ່ວງເວລາທ ີ່ອາດຈະມ ການເຮັດຫຼາຍໜາ້ວຽກໄປພ້ອມກັນເທົັ່ານັັ້ນ) ເຊິີ່ງຄົນງານທັງໝົດຈະພັກອາໄສ
ຢ ່ພາຍໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ບຸລິມະສິດແກ່ແຮງງານທ້ອງຖ ີ່ນເປັນຫຼັກ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຈະບ ໍ່ສົັ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ ໍ່
ການປ່ຽນດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ຊຼຸມຊົນ. ອ ກດ້ານໜືີ່ງການດໍາເນ ນໂຄງການກ ໍ່ບ ໍ່ໄດ້ມ ການຍກົຍ້າຍບາ້ນ ສະນັັ້ນໂຄງ
ສ້າງດ້ານປະຊາກອນຈິີ່ງບ ໍ່ມ ການປ່ຽນແປງຫຼາຍ. 

ຂ. ການຂັດແຍ່ງລະຫວາ່ງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ກໍາມະກອນ 

ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ລະຫວາ່ງ ປະຊາຊົນທ້ອງຖ ີ່ນ ແລະ ພະນັກງານສໍາຫຼວດຊັບສິນ ສາມາດເກ ດຂືັ້ນ ໃນກ ລະນ  ການສໍາຫຼວດ 
ເກ ດຂືນ ໂດຍບ ໍ່ມ ການແຈ້ງຂ ໍ້ມ ນ ເຖ ງປະຊາຊົນທ້ອງຖ ີ່ນກ່ອນ ແລະ ການສໍາຫຼວດຊັບສິນ ອາດຈະບ ໍ່ສໍາເລັດ 

ກໍາມະກອນກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ມ ຈໍານວນຫຼາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ປະຊາກອນຈໍານວນທັງໝົດ ຂອງ 27 ບ້ານອ້ອມຂ້າງໂຄງການ. 
ເຊ ີ່ງການຫຼັັ່ງໄຫເຼຂົັ້າມາ ຂອງກໍາມະກອນຈໍານວນຫຼາຍ ໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ ອາດຈະເປັນສາຍເຫດໃຫ້ມ ການເຂົັ້າໃຈຜດິ 
ຍ້ອນວ່າ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານ ພືດຕິກໍາ, ການປະຕິບັດ, ຄວາມເຊືີ່ອ ແລະ ວິຖ ການດໍາລົງຊ ວິດ ຂອງຜ ້ທ ີ່ເຂົັ້າ

ມາຢ ່ໃໝ່ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ. ເຊິີ່ງອາດຈະນໍາໄປສ ່ ການຜິດຖຽງ ແລະ ຂັດແຍ່ງກັນລະຫວ່າງ ກາໍມະກອນເອງ 
ຫຼື ກໍາມະກອນ ແລະ ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ. ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ກໍາມະກອນ ອາດຈະເກ ດ
ຂືັ້ນ ເນືີ່ອງຈາກ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ແລະ ພືດຕິກໍາ. 

ຄ. ຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງ ຕ ໍ່ກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ 

ປະຊາຊົນທ້ອງຖ ີ່ນ ທ ີ່ອາໄສຢ ່ໃກ້ກັບເຂດພັດທະນາໂຄງການ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງ 
ເປັນຕົັ້ນ ການແຜ່ກະຈາຍຂອງຂ ັ້ຝຸ່ນ, ສຽງ, ນໍ້າເປືົ້ອນຈາກກດິຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ແຄັມກໍາມະກອນທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບ

ການບໍາບັດທ ີ່ເໝາະສົມ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ ຈາກການຂົນສົັ່ງ. ແຕ່ຜົນກະທົບເຫຼົັ່ານ ັ້ ແມ່ນຈະເກ ດຂືັ້ນໃນໄລຍະສັັ້ນໆ 
ແລະ ເກ ດຂືັ້ນສະເພາະສະຖານທ ີ່ ເທົັ່ານັັ້ນ. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-70 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ບຸລິມະສິດທໍາອິດຂອງ ການວ່າຈ້າງແຮງງານຈະຕ້ອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນ ເຂດ 27 ບ້ານ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່
ໂຄງການ 

• ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບຮ ້ ວັດທະນາທໍາຂອງທ້ອງຖ ີ່ນ, ຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ 

ທໍານຽມການປະຕິບັດ  
• ກົດລະບຽບໃນພາກສະໜາມ ຕ້ອງມ ການເຜ ຍແຜ່ແກ່ຄົນງານ ເພືີ່ອສັງເກດການ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ເມືີ່ອມ ການ

ດໍາເນ ນການກັບທ້ອງຖ ີ່ນ, ລວມທັງ ການເຄືີ່ອນໄຫວທ ີ່ຢ ່ນອກເຂດແຄ້ມພັກ ຫຼັງຈາກເວລາທ ີ່ໄດ້ກໍານົດ 

• ຂະບວນການວ່າຈາ້ງ ຈະຕ້ອງເປັນທໍາ ແລະ ໂປ່ງໃສ ແລະ ອັດຕາຄ່າແຮງງານ ຈະຕ້ອງໃຫ້ແທດເໝາະກັບ
ປະສົມການ ແລະ ຄຸນວຸດທິ. 

• ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງສາຍພົວພັນທ ີ່ດ ກັບ ທ້ອງຖ ີ່ນ ແລະ ມ ການສົັ່ງເສ ມ ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນກິດ
ຈະກໍາຕ່າງຂອງຊຼຸມຊົນ ລວມທັງງານບຸນຮ ດຄອງເພນ   ແລະ ພິທ ການທາງວັດທະນາທໍາ.  

• ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ ຂອງໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທ ີ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ລວມທັງ 
ຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ ແກ່ຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊຼຸມຊົນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.  

• ເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຼຸມຊົນທ ີ່ອາໄສຢ ່ບ ລິເວນໃກ້ຄຽງເຂດກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບການລົບ
ກວນໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫນັ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ຕ ໍ່ກັບໂຄງການ 

• ເພືີ່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານຄວາມສະຫງົບໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ ໂຄງການຕ້ອງໄດ້ມ ການເກັບກໍາຈໍານວນກໍາ
ມະກອນ ແລະ ແຮງງານທ ີ່ເຮັດວຽກທັງໝົດ ແລະ ມ ການປະສານເພືີ່ອລາຍງານກ່ຽວກບັຂ ໍ້ມ ນດັັ່ງກ່າວໃຫ້
ກັບອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານທ ີ່ຢ ່ໃກ້ຄຽງຊາບ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແຮງງານຕ່າງຖ ີ່ນທ ີ່ອາໄສພັກເຊົາໃນທ ີ່

ພັກກ ໍ່ສ້າງເພືີ່ອໃຫ້ບາ້ນສາມາດຕິດຕາມຈໍານວນຄົນທ ີ່ເຮັດວຽກທັງໝົດໄດ້ ແລະ ມ ຄວາມສະດວກໃນການ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.  

• ຄວບຄຸມ ແລະ ວາງລະບຽບບ ໍ່ໃຫ້ກໍາມະກອນກ ໍ່ສ້າງທາງປະພຶດໃນທາງທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມເດືອດຮ້ອນກັບ
ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ. 

• ປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດຕາມມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ສໍາລັບ ດິນ ແລະ ການເຊາະ
ເຈືີ່ອນຂອງດິນ, ແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍ້າ, ສະພາບອາກາດ ແລະ ຄຸນນະພາບອາກາດ, ສຽງ ແລະ ການ

ສັັ່ນສະເທືອນ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼືອ ທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຂ ໍ້ 5.4.1- 5.4.9 ຂ້າງເທິງ. 
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໃນຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງດັັ່ງທ ີ່ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ ຄາດວ່າຈະມ ຄົນຈໍານວນໜຶີ່ງ ເຊ ີ່ງອາດຈະມາຈາກຕ່າງຖິີ່ນລວມທັງຄົນ ທ ີ່
ມາຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອເຂົັ້າມາເຮັດວຽກກັບໂຄງການໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ. ດັັ່ງນັັ້ນ,  ພາຍຫຼງັມ 
ການກ ໍ່ສ້າງແລ້ວ ແລະ ເມືີ່ອກ້າວເຂົັ້າສ ່ຊວ່ງດໍາເນ ນໂຄງການ ຖ້າຄົນຈໍານວນນ ັ້ບ ໍ່ກັບຄືນໝົດ ຫຼື ທໍາມາຫາກິນຢ ່ໃນ
ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຕ ໍ່ ກ ໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຈໍານວນປະຊາກອນເພືີ່ມຂືັ້ນ ແລະ ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຕາມມາ ຕ ໍ່ການນໍາໃຊ້ດິນ 
ແລະ ປ່າໄມ້ທ ີ່ມ ຢ ່ຢ່າງຈໍາກັດ.  

 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-71 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ທາງໂຄງການຮ່ວມກບັພາກລດັທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຕ້ອງມ ການຕິດຕາມການເພ ີ່ມຂືັ້ນຂອງປະຊາກອນ ໃນພືັ້ນທ ີ່ເຂດ
ໂຄງການ, ເນືີ່ອງຈາກຖ້າປະຊາກອນເພ ີ່ມຂືັ້ນຫຼາຍ ກ ໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທ ີ່ມ ຢ ່

ທ້ອງຖິີ່ນບ ໍ່ພຽງພ . ດັັ່ງນັັ້ນ, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ການເຮັດບ ລິການບ້ານພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ ຈະ

ຕ້ອງມ ການສົັ່ງເສ ມໃຫ້ປະຊາຊນົທ້ອງຖິີ່ນ ເປັນຜ ້ດໍາເນ ນການ, ແຕ່ຖ້າມ ນັກລົງທືນຈາກພາຍນອກ ມາເຮັດກ ໍ່ຕ້ອງມ 

ການຈ້າງແຮງງານ ຫຼື ບຸກຄະລາກອນ ທ້ອງຖິີ່ນເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ເພືີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ທໍາມາຫາກິນ ໃນທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ເຂົັ້າ

ເຈົັ້າສັງກັດຢ ່ ແລະ ກ ໍ່ເພືີ່ອເປັນການຫຼຼຸດຜ່ອນ ການເພ ີ່ມຂືັ້ນຂອງປະຊາກອນ. 

5.6.2.2 ການເວນຄືນທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບສ ນຂອງປະຊາຊົນ 
ຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂືັ້ນ:  

ການເວນທ ີ່ດິນສໍາລັບໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນ ນໃຫ້ສໍາເລັດໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງ ຫຼື ໄລຍະການກະກຽມການ
ກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ. ໃນໄລຍະນ ັ້, ດັັ່ງທ ີ່ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງໂຄງການພະລັງງານລົມ ມ ຄວາມຕ້ອງການ ເນືັ້ອທ ີ່ເພືີ່ອການ

ກ ໍ່ສ້າງ ປະມານ 0.272 ຮຕ ຕ ໍ່ເສົາກັງຫັນລົມ, ເນືັ້ອທ ີ່ສໍາລັບເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງ 6 ແມັດ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງອົງປະກອບ
ຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ເຊ ີ່ງຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ທ ີ່ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ທ ີ່ດິນກະສິກໍາ  ຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ຢ ່ ໃນ 13 ບ້ານ 
ຈາກບ້ານທັງໝົດ 27 ບ້ານ. 

• ມ ດິນສ່ວນບຸກຄົນທ ີ່ຈະຖືກກະທົບຖາວອນ 5.56 ຮຕ ແລະ ກະທົບຊົັ່ວຄາວ 46.47 ຮຕ ໃນ 11 ບ້ານ
ຂອງເມືອງດາດຈຶງ ແລະ ກະທົບຖາວອນ 0.51 ຮຕ ແລະ ກະທົບຊົັ່ວຄາວ 1.97 ຮຕ ໃນ 2 ບ້ານ ຂອງ
ເມືອງຊານໄຊ ເຊ ີ່ງມ ຈໍານວນ 145 ຄົວເຮືອນ ໃນ 13 ບ້ານຈາກທັງໝົດ 27 ບ້ານຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຍ້ອນການເວນຄືນທ ີ່ດິນສໍາລັບພັດທະນາໂຄງການ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂດທ ີ່ຈະມ ການ
ປັບປຸງ ແລະ ບຸກເບ ກເສັັ້ນທາງເພືີ່ອໄປກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ, ສ່ວນຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງກັນຫັນລົມແຕ່ລະ
ຕົັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະບ ໍ່ໄດ້ນອນໃນເຂດກໍາມະສິດຂອງປະຊາຊົນ. ເຊິີ່ງຈະມັນຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊ ວິດ
ການເປັນຢ ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕ ໍ່ຜ ້ທ ີ່ອາໃສການກະສິກໍາເປັນຕົັ້ນຕ  ຍ້ອນວ່າມັນຈະສົັ່ງຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ການການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ສໍາລັບການດໍາລົງຊ ວິດຂອງເຂາົເຈົັ້າ.  

• ການເວນຄືນທ ີ່ດິນ ສໍາລັບພັດທະນາໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ເຮືອນຊານທ ີ່ຢ ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນ ຊັບສ ນທ ີ່ຖຶກກະທົບແມ່ນມ ພຽງ ຕົັ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ຕົັ້ນ
ກາຟາ ເທົັ່ານັັ້ນ ເຊ ີ່ງລາຍລະອຽດຂອງຜົນກະທົບແມ່ນໄດ້ແຍກອອກເປັນບົດລາຍງານແຜນທົດແທນຄ່າ
ເສຍຫາຍສະບັບໜືີ່ງຕາງຫາກ.  

 ຈໍານວນຄອບຄົວທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສ ນເສຍທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບສ ນຕ່າງໆ 
ລ/ດ ບາ້ນ ຈາໍນວນຄອບຄວົ ຈາໍນວນຄອບຄວົທ ີ່ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
1 ດາກຕຽມ 144 22 

2 ດາກເຊັງ 87 ບ້ານຢ ່ໃກ້ຄຽງໂຄງການ 

3 ດາກສຽງອາ 40 ຖືກແຕ່ດິນລວມບ້ານ 

4 ຊຽງຫຼວງ 97 6 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-72 

ລ/ດ ບາ້ນ ຈາໍນວນຄອບຄວົ ຈາໍນວນຄອບຄວົທ ີ່ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
5 ດາກເຕຣ ບ 149 24 

6 ດາກຢາງ 58 10 

7 ດາກແຢຼນ (ດາກເດ ນ) 117 6 

8 ຕຣອງເມອືງ 71 3 

9 ດາກດ  100 28 

10 ດາກເດັນ 96 ຖືກແຕ່ດິນລວມບ້ານ 

11 ດາກຣັນ 80 24 

12 ດາກບອງ 254 7 

13 ດາກຈຶງ 204 1 

14 ຕົງຊຽງ 45 7 

15 ດາກປ າ 36 ບ້ານຢ ່ໃກ້ຄຽງໂຄງການ 

16 ດາກເດ ີ່ນ 38 ຖືກແຕ່ດິນລວມບ້ານ 

17 ປຣາວ 80 ບ້ານຢ ່ໃກ້ຄຽງໂຄງການ 

18 ດາກກັງ 40 ຖືກແຕ່ດິນລວມບ້ານ 

19 ດາກໂຈມ 202 ຖືກແຕ່ດິນລວມບ້ານ 

ລວມເມອືງດາກຈງື 1,938 138 

1 ດາກສຽດ 23 ບ້ານຢ ່ໃກ້ຄຽງໂຄງການ 

2 ດາກດ  134 ບ້ານຢ ່ໃກ້ຄຽງໂຄງການ 

3 ດາກຍົກ 102 ຖືກແຕ່ດິນລວມບ້ານ 

4 ດາກສະໝ ໍ 104 6 

5 ດາກນົງ 115 1 

6 ນ້ໍາງອນເໜືອ 216 ບ້ານຢ ່ໃກ້ຄຽງໂຄງການ 

7 ດາກປະດຸ 80 ຖືກແຕ່ດິນລວມບ້ານ 

8 ດາກຊຶມ 127 ຖືກແຕ່ດິນລວມບ້ານ 

ລວມ ເມອືງຊານໄຊ 901 7 

ລວມທງັໝດົ 2,839 145 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຜົນການສໍາຫຼວດ ພະຈິກ 2021. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈະຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍສໍາລັບ ການເວນຄືນທ ີ່ດນິ ແລະ ຊັບສ ນຕ່າງໆ
ຂອງປະຊາຊົນມ ຄື: 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-73 

• ສ້າງແຜນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍແບບລະອຽດ ກໍານົດ ບຸກຄົນ/ຄອບຄົວ, ຜ ້ທ ີ່ຈະສ ນເສຍ ພືດພັນຕ່າງໆ 

ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ຍ້ອນການເວນຄນືທ ີ່ດິນ.  
• ການທົດແທນຄ່າການສ ນເສຍໂອກາດ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ຊໍາລະໃຫ້ແກ່ຊາວບາ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ອ ງຕາມຜົນຂອງການປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ຄະນະກໍາມະການ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການທົດແທນຄ່າເສຍ
ຫາຍ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖ ີ່ນ, ການ

ກໍານົດລາຄາຫົວໜ່ວຍການທດົແທນຄ່າເສຍຫາຍຂັັ້ນສຸດທ້າຍ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມາດຈາກທ່ານເຈົັ້າແຂວງ
ໂດຍການສະເໜ ຈາກ ຄະນະກໍາມະການ ຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການທົດແທນຄ່າເສຍຂອງໂຄງການ. 

• ຈະຕ້ອງສ້າງ ຊຼຸດການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທ ີ່ເໝາະສົມ ໂດຍການເຮັດຮ່ວມກັບຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ
ຢ່າງໃກ້ສິດ 

• ເຈົັ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕ ໍ່ກັບທ ີ່ດນິນໍາໃຊ້ທ ີ່ໂຄງການຈະເວນຄືນ ກ່ອນການ
ລົບກວນ ຫຼື ນໍາໃຊ້ເນືັ້ອທ ີ່ດິນ ແລະ ຕ້ອງທົດແທນໃນອັດທ ີ່ທ ີ່ຍອມຮັບໄດ້ທັງສອງຝ່າຍ.  

• ຊະລ ເວລາການເວນຄືນທ ີ່ດິນ ຈົນກວ່າຈະເກັບກ່ຽວຜົນລະປ ກສໍາເລັດ. ໃນກ ລະນ  ການເວນຄືນທ ີ່ດິນບ ໍ່
ສາມາດແກ່ຍາວໄດ້, ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕ ໍ່ຜນົລະປ ກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະລິມານຜົນລະ 

ປ ກທ ີ່ຄາດຄະເນຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ໃນລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດ;  

• ສ້າງກົນໄກການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ສໍາລັບຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ 
• ຈັດກິດຈະກໍາການສົັ່ງເສ ມອາຊ ບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສະພາບເງືີ່ອນໄຂ

ທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ.   
• ບຸລິມະສິດທໍາອິດຂອງ ການວ່າຈ້າງພະນັກງານຈະຕ້ອງໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ ໃນ 27 ບ້ານອ້ອມຂ້າງໂຄງການ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 13 ບ້ານ ແລະ  145 ຄົວເຮືອນທ ີ່ສ ນເສຍທ ີ່ດິນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ. 

5.6.2.3 ຊົນເຜົັ່າ ແລະ ສາສະໜາ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ບັນດາໝ ່ບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 27 ບາ້ນແມ່ນມ  5 ຊນົເຜົັ່າຄື: ເຜົັ່າຕຣຽງ 86%, ເຜົັ່າແຢະ 5%, ເຜົັ່າກະຕ  

3%, ເຜົັ່າລາວ 2% ແລະ ເຜົັ່າອາຣັກ 4%, ເຊິີ່ງແຕ່ລະເຜົັ່າລວ້ນແລ້ວແຕ່ມ ຮ ດຄອງປະເພນ , ການນຸ່ງຖື, ພາສາປາກ

ເວົັ້າ ແລະ ການເຊືີ່ອຖືສາສະໜາທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບັນດາບ້ານໃນເຂດໂຄງການແມ່ນ ມ ການ
ນັບຖືຜ ເປັນຫຼັກ. 

ຢ ່ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ໂຄງການຈະບ ໍ່ກ ໍ່ໃກ້ເກ ດ ຜົນກະທົບຫຍັງ ຕ ໍ່ຊົນເຜົັ່າ ແລະ ຄວາມເຊືີ່ອຖືຂອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ, ເນືີ່ອງຈາກກິດຈະກໍາ ການສໍາຫຼວດອອກແບບ ຂອງໂຄງການບ ໍ່ໄດ້ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຮ້າຍ

ແຮງຕ ໍ່ຊົນເຜົັ່າຂອງທ້ອງຖິີ່ນ. 

ອ ງຕາມຂ ໍ້ມ ນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ໃນຊ່ວງເດືອນພະຈິກ 2021 ທ ີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວາ່ ໃນການອອກແບບກໍາ
ນົດຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງເສົາກັງຫັນລົມທ ີ່ວາງແຜນຕັັ້ງຢ ່ຈຸດທ ີ່ມ ທ່າແຮງດ້ານພະລັງງານລົມສ ງສຸດຢ ່ໃນແຕ່ລະເຂດຂອງ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-74 

ໂຄງການ ໃນນ ັ້ ເຫັນວ່າຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາ ແລະ ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງບາງຈຸດແມ່ນຕັັ້ງຢ ່ໃກ້ເຂດປ່າສກັສິດຂອງບ້ານໄດ້ແກ່: 
ຕົັ້ນທ ີ່ WH1050 ແລະ WH1060. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ເຖິງແມ່ນວ່າກິດຈະກໍາ ການສໍາຫຼວດອອກແບບ ຂອງໂຄງການບ ໍ່ໄດ້ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຮ້າຍ
ແຮງຕ ໍ່ ຊົນເຜົັ່າຂອງທ້ອງຖິີ່ນກ ໍ່ຕາມ, ແຕ່ການເດ ນສໍາຫຼວດ ແລະ ການເກັບຂ ໍ້ມ ນ ຂອງທ ມງານການສໍາ

ຫຼວດ ແລະ ອອກແບຂອງໂຄງການ ກ ໍ່ຕ້ອງນັບຖືຮ ດຄອງປະເພນ  ຂອງຊົນເຜົັ່າທ້ອງຖິີ່ນ, ບ ໍ່ຄວນເຮັດໃນສິີ່ງ

ທ ີ່ ຈະຜິດຮ ດຄອງປະເພນ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ 
• ການອອກແບບຂອງໂຄງການ ທັງ 2 ເສົາທ ີ່ກ່າວຂາ້ງເທ ງ (ເສົາທ ີ່ WH1050 ແລະ WH1060) ຖ້າ

ສາມາດຫຼ ກລ້ຽງໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມ ການຍ້າຍ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາ ຫຼື ເຂດການກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ບ ໍ່ແມ່ນ
ເຂດເຊືີ່ອຖືຂອງຊົນເຜົັ່າເຊັັ່ນ: ປ່າຊ້າ, ປ່າສັກສິດຕ່າງໆ. 

• ກ ລະນ ທ ີ່ບ ໍ່ສາມາດຍ້າຍໄດ້ແມນ່ ໃຫ້ທາງໂຄງການຮວ່ມກັບຄະນະກໍາມະການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບ
ບັນດາອໍານາດການປ ກຄອງ, ເຖົັ້າແກ່ແນວໂຮມ ແລະ ເຈົັ້າກົກເຈົັ້າເຫຼົັ່າບ້ານທ ີ່ຖຶກກະທົບດັັ່ງກ່າວເພືີ່ອຫາ
ທາງອອກຮ່ວມກັນ ເຊ ີ່ງອາດຈະຕ້ອງມ ການຄອບ ຫຼື ປ ວແປງຊົດເຊ ຍຕາມຮ ດຄອງ ແລະ ການນັບຖືຂອງ
ທ້ອງຖ ີ່ນ. 
 

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການ ພະລັງງານລົມດັັ່ງກ່າວ ບ ໍ່ໄດ້ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ຄືບ ໍ່ມ ການຍົກຍ້າຍ 

ບັນດາຊົນເຜົັ່າເຂົັ້າມາຢ ່ນໍາກັນ. ແຕ່ຢ ່ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ຄາດວາ່ຈະມ ແຮງງານກໍາມະກອນ ແລະ 
ພະນັກງານ ທ ີ່ເປນັຊົນເຜົັ່າມາຈາກທ້ອງຖິີ່ນອືີ່ນ ແລະ ອາດຈະມ ທັງຄົນຕ່າງປະເທດ ທ ີ່ຈະເຂົັ້າມາເຮັດວຽກໃຫ້
ໂຄງການ. ດັັ່ງນັັ້ນ ໃນຊ່ວງນ ັ້ແມ່ນຈະມ ຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜົັ່າ ເຂົັ້າມາພັກເຊົາ ແລະ ຜ່ານກາຍ ບັນດາໝ ່ບ້ານ ທ ີ່ເປັນທາງ
ຜ່ານເຂົັ້າຫາ ເຂດການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ດັັ່ງທ ີ່ໄດ້ສະເໜ ມາຂ້າງເທ ງໃນການອອກແບບກໍານົດຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງເສົາກັງຫັນລົມຂອງໂຄງການແມ່ນມ 
ບາງຈຸດຕັັ້ງຢ ່ໃນເຂດປ່າຊາ້ຂອງບ້ານໄດ້ແກ່: ຕົັ້ນທ ີ່ WH1050 ແລະ WH1060. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກບ ໍ່ມ 

ການຍ້າຍກ່ອນການລົງມືກ ໍ່ສ້າງທາງໂຄງການຈະຕ້ອງ ຮ່ວມກບັ ຄະນະກໍາມະການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບ
ບັນດາອໍານາດການປ ກຄອງ, ເຖົັ້າແກ່ແນວໂຮມ ແລະ ເຈົັ້າກົກເຈົັ້າເຫຼົັ່າບ້ານທ ີ່ຖຶກກະທົບດັັ່ງກ່າວເພືີ່ອຫາ
ທາງອອກຮ່ວມກັນ ເຊ ີ່ງອາດຈະຕ້ອງມ ການຄອບລາ ຫຼື ປ ວແປງຊົດເຊ ຍຕາມຮ ດຄອງ ແລະ ການນັບຖືຂອງ
ທ້ອງຖ ີ່ນ. 

• ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງສາຍພົວພັນທ ີ່ດ ກັບ ທ້ອງຖ ີ່ນ ແລະ ມ ການສົັ່ງເສ ມ ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນກິດ
ຈະກໍາຕ່າງຂອງຊຼຸມຊົນ ລວມທັງງານບຸນຮ ດຄອງເພນ   ແລະ ພິທ ການທາງວັດທະນາທໍາ.  

• ການທ ີ່ມ ຊົນເຜົັ່າອືີ່ນ ຈາກຕ່າງຖິີ່ນເຂົັ້າມາປະປ ນ ມັກຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດ ຄວາມບ ໍ່ລະມັດລະວັງ ໃນການເຊືີ່ອຖື
ທາງດ້ານຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ຄວາມເຊືີ່ອຖືຂອງຊົນເຜົັ່າທອ້ງຖິີ່ນ. ດັັ່ງນັັ້ນ ທາງໂຄງການ ຕ້ອງມ ການ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-75 

ປະສານສົມທົບ ແລະ ແຈ້ງບອກກັບອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຮັບຮ ້ ວ່າມ ຊນົເຜົາ ຫຼື ຄົນ
ຕ່າງຊາດໃດແດ່ ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກ ເພືີ່ອສະດວກຕ ໍ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການໃຫ້ກຽດນັບຖື ຊຶີ່ງກັນແລະກັນ
ລະຫ່ວາງຊົນເຜົັ່າ.  

• ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບຮ ້ ວັດທະນາທໍາຂອງທ້ອງຖ ີ່ນ, ຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ 

ທໍານຽມການປະຕິບັດ  
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ດັັ່ງທ ີ່ກ່າວຂ້າງເທິງ ໂຄງການຈະບ ໍ່ສ້າງຜົນກະທົບຫຍັງ ທາງດາ້ນຊົນເຜົັ່າ, ເນືີ່ອງຈາກໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນບ ໍ່ໄດມ້ 

ການຍົກຍ້າຍໂຮມເຂົັ້າກັນລະຫວ່າງຊົນເຜົັ່າ. ປະການທ ີ່ສໍາຄນັ ບັນດາຊົນເຜົັ່າຕ່າງໆໃນລາວ ແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ 
ສາມາດຢ ່ຮ່ວມກັນໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກບັນຫາຕ່າງໆ, ຢ ເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການກ ເຊັັ່ນກັນ ປະຊາຊົນແຕ່ລະເຜົັ່າທ ີ່ຢ ່ຕ່າງ

ບ້ານ-ຕ່າງຖິີ່ນແມ່ນເຄ ຍໄປມາຫາສ ່ກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ຢ ່ໃນໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການນ ັ້ ເປັນຊ່ວງທ ີ່ຍາວນານ 
ແລະ ອາດມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທ ີ່ຄົນຕ່າງເຜົັ່າ ຫຼື ຕາ ີ່ງປະເທດ ທ ີ່ມາເຮັດວຽກນາໍໂຄງການ ຈະມາແຕ່ງງານກັບຊົນເຜົັ່າ
ທ້ອງຖິີ່ນ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ຖ້າກ ລະນ ມ ຄົນຕ່າງຊົນເຜົັ່າ ຫຼື ມ ຄົນຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາແຕງ່ງານ ຫຼື ມາຢ ່ກັບຄົນທ້ອງຖິີ່ນ ກັບຊົນເຜົັ່າທ້ອງຖິີ່ນ, 

ທາງໂຄງການ ກ ໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບທ້ອງຖິີ່ນ ໃຫ້ມ ການແຕ່ງງານ ຫຼື ມາຢ ່ທ ີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງລາວ  
ແລະ ທ ີ່ສໍາຄັນ ຕ້ອງນັບຖືຮ ດຄອງປະເພນ  ຂອງຊົນເຜົັ່າປະຈໍາທ້ອງຖິີ່ນ. 

5.6.2.4 ການສຶກສາ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ສະພາບການສຶກສາຢ ່ເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ ເຫັນວ່າກໍາລັງຢ ່ໃນທ່າຂະຫຍາຍຕົວ ແຕ່ລະ
ບ້ານແມ່ນເລ ີ່ມມ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ທຸກບ້ານມ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ປ 1 ຮອດ ປ  5, ບ້ານໃນເຂດເມືອງດາກຈືງ 
ມ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົັ້ນຢ ່ 3 ບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ 1 ແຫ່ງຢ ່ບາ້ນຊຽງຫວຼງ. ບ້ານໃນເຂດເມືອງ
ຊານໄຊ ແມ່ນມ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົັ້ນຢ ່ 1 ບ້ານຄືບ້ານນ້ໍາງອນເໜືອ.  

ຢ ່ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ໂຄງການຈະບ ໍ່ກ ໍ່ໃກ້ເກ ດ ຜົນກະທົບຫຍັງ ຕ ໍ່ການສຶກສາຂອງທ້ອງຖິີ່ນ, ເນືີ່ອງ

ຈາກກິດຈະກໍາ ການສໍາຫຼວດອອກແບບ ຂອງໂຄງການບ ໍ່ໄດ້ ກ່ີ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົັ້າຮຽນຂອງນັກຮຽນ. 
ນອກຈາກວຽງານການສໍາຫຼວດອອກແບບ ແມ່ນຈະເປັນການໃຫ້ໂອກາດ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ທ້ອງຖິີ່ນຂັັ້ນ
ເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງເຂົັ້າຮວ່ມ, ຊຶີ່ງຈະເປັນການສົັ່ງເສ ມ ໃຫ້ພະນັກງານທ້ອງຖິີ່ນ ໄດ້ຮຽນຮ ້ດ້ານວິຊາການ ໄປພ້ອມ

ກັບທິີ່ມງານການສໍາຫວຼດອອກແບບ.   

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-76 

ທາງໂຄງການບ ໍ່ມ ຄວາມຈໍາເປນັ ຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຫຍັງ     ຢ ່ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້, 

ເນືີ່ອງຈາກໂຄງການຈະບ ໍ່ກ ໍ່ໃກ້ເກ ດ ຜົນກະທົບຫຍັງ ຕ ໍ່ການສຶກສາຂອງທ້ອງຖິີ່ນ.  

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຢ ່ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສາ້ງໂຄງການນ ັ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມ ການກ ໍ່ສ້າງໜັກຫຼາຍຢ່າງ ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆເຫຼົັ່ານັັ້ນ          
ກ ໍ່ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ຕ ໍ່ການສຶກສາທ້ອງຖິີ່ນ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ, ເນືີ່ອງຈາກການກ ໍ່ສ້າງອົງປະກອບ

ຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ແມ່ນຢ ່ຫາ່ງໄກຈາກເຂດໂຮງຮຽນ ຫຼື ເຂດການສຶກສາ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມທາງໂຄງການ ຈະມ 
ການກ ໍ່ສ້າງທາງ ເຂົັ້າຫາເຂດກ ໍ່ສ້າງກັງຫັນລົມ, ສາຍສົັ່ງພາຍໃນ ແລະ ສະຖານ  ຈະມ ການຂົນສົັ່ງ ວັດສະດຸການກ ໍ່ສ້າງ
ຕ່າງໆ ຜ່ານບາງໝ ່ບ້ານໃນເຂດທ ີ່ຢ ່ອ້ອມຂ້າງໂຄງການ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ທາງໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ບາງມາດ
ຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ ທ ີ່ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕາມມາ, ໂດຍສະເພາະຕ ໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງລ ກ

ຫຼານທ ີ່ໄປເຂົັ້າໂຮງຮຽນໃນແຕ່ລະວັນ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ຜ ້ຮັບເໝົາການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ ຕ້ອງມ ຄວາມລະມັດລະວັງ ໃນການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ທ ີ່ຜາ່ນແຕ່ລະ
ບ້ານໃນເຂດຂອງໂຄງການ, ເນືີ່ອງຈາກແຕ່ລະບ້ານເຫຼົັ່ານັັ້ນ ມັກຈະມ ໂຮງຮຽນຕັັ້ງຢ ່ແຄມທາງ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ທາງ

ໂຄງການຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ ຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ, ລົດຂົນສົັ່ງຜ່ານໝ ່ບ້ານ ຕ້ອງກໍານົດເວລາບ ໍ່ໃຫ້ເກ ນ 

30 ກມ/ຊົວໂມງ, ຕ້ອງມ ການຫົດນ້ໍາ ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຂ ັ້ຝຸ່ນ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັັ້ງຕ ໍ່ວັນ, ຖ້າມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທາງ

ໂຄງການຕ້ອງໄດ້ເຮັດທາງເວັັ້ນ ບ ໍ່ໃຫ້ເສັັ້ນທາງຂົນສົັ່ງຜ່ານບາ້ນ ຈະເປັນການຫຼຼຸດຜ່ອນ ທ ີ່ດ ທ ີ່ສຸດຕ ໍ່ການລົບກວນ 
ການສຶກສາຂອງນັກຮຽນໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນ. ສ່ວນສຽງ ແລະ ແຮງສັັ່ນສະເທືອນ ໃນເຂດການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ ຈະ
ບ ໍ່ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການຮ ້ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ປະຊາຊົນທ ີ່ຢ ່ເຂດອ້ອມຂ້າງ, ເນືີ່ອງຈາກຖ້າເຂກກ ໍ່ສ້າງ ຫ່າງຈາກບາ້ນ 

ແລະ ເຂດການສຶກສາ ການຮັບຮ ້ຂອງສຽງດັງຈະບ ໍ່ເກ ນ 70 dB(A) ຊຶີ່ງຈະເປັນຄ່າທ ີ່ຕໍໍ່າກ່ວາ ມາດຕະຖານ

ສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ເມືີ່ອມ ການພັດທະນາໂຄງການພະລັງງານລົມ, ລະບົບການສຶກສາ ກ ໍ່ຄາດວ່າຈະມ ການພັດທະນາທ ີ່ດ ຂືັ້ນ, ເນືີ່ອງຈາກ

ໃນປະຈຸບັນລະບົບໄຟຟ້າ, ລະບົບເສັັ້ນທາງ ແລະ ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ໃນເຂດຂອງໂຄງການ ຍັງບ ໍ່ທັນສະດວກດ 

ນອກຈາກເສັັ້ນທາງ16B ເທົັ່ານັັ້ນ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ເມືີ່ອມ ການພັດໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ສົມທົບກັບການພັດທະນາ

ດ້ານອືີ່ນໆ, ລັດຖະບານມ ລາຍຮັບເພ ີ່ມຂືັ້ນ, ການພັດທະນາດ້ານພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ກ ໍ່ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້

ດ ຂືັ້ນ ແລະ ຄາດວ່າດາ້ນການສຶກສາທ້ອງຖິີ່ນ ກ ໍ່ຈະມ ຄວາມຈະເລ ນເຕ ບຕົວໄປພ້ອມໆກັນ.    

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-77 

ທາງໂຄງການຮ່ວມກບັພາກລດັທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຕ້ອງມ ການສົັ່ງເສ ມລະບົບການສຶກສາ ໃຫ້ບັນດາໝ ່ບ້ານໃນເຂດ
ໂຄງການ, ເນືີ່ອງຈາກບັນບ້ານດັັ່ງກ່າວເປັນທ ີ່ຕັັ້ງຂອງກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ເທດສະບານຂອງເມືອງ ປະຈຸບັນແມ່ນມ 

ໂຮງຮຽນຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສົມບ ນແລ້ວ. ເມືີ່ອມ ການພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆເຂົັ້າມາ, ການສຶກສາກ ໍ່ຈະຕ້ອງ

ມ ການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຊັັ້ນຮຽນຂືັ້ນ ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນການເດ ນທາງໄປຮຽນ ຂອງລ ກຫຼານໃນເຂດຂອງ
ໂຄງການ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ທາງໂຄງການກ ໍ່ຕ້ອງ ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພິເສດ ຕ ໍ່ການສຶກສາທ້ອງຖິີ່ນ. 

5.6.2.5 ຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ກຸ່ມທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງ 
1) ຕະຫຼອດໄລຍະການດໍາເນ ນໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ບັນດາບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ໃນບາງບ້ານອັດຕາສ່ວນຄອບຄົວຄວາມທຸກຍາກແມ່ນຍັງສ ງ ເຊ ີ່ງຄອບຄົວທຸກ
ຍາກດັັ່ງກ່າວເກືອບທັງໝົດ ແມ່ນອາໄສການກະສິກໍາເປັນຫຼັກ ເຊິີ່ງຜົນຜະລິດຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແມ່ນບ ໍ່ກຸ້ມກິນຕະຫຼອດ
ປີ, ສາເຫດມາຈາກກໍາລັງແຮງງານໃນການຜະລິດໃນຄອບຄົວບ ໍ່ມ ,  ແມ່ຍິງ, ຜ ້ເຖົັ້າ, ຄົນປ່ຽວພອຍ ເປັນຫົວໜາ້

ຄອບຄົວ ແລະ ອ ກບັນຫາໜືີ່ງເຊິີ່ງເປັນບັນຫາທ ີ່ສາໍຄັນກ ໍ່ຄື ການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາແມ່ນມ ໜ້ອຍ. ດັັ່ງນັັ້ນ, 
ການເຂົັ້າມາພັດທະນາໂຄງການກ ໍ່ອາດຈະເປັນໂອກາດໃນການຊ່ວຍພັດທະນາຊຼຸມຊົນໄດ້. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ໃຫ້ບຸລິມະສິດທໍາອິດຂອງ ການວ່າຈ້າງພະນັກງານ ແກ່ ຄອບຄົວທຸກຍາກ ໃນ 27 ບ້ານອ້ອມຂ້າງໂຄງການ. 
• ຈັດກິດຈະກໍາການສົັ່ງເສ ມອາຊ ບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສະພາບເງືີ່ອນໄຂ

ທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ.   
• ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພິເສດຕ ໍ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ ໃນຕ່ລະບ້ານ. 

5.6.2.6 ສະຖານະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການສຶກສາ ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ກ ໍ່ແມ່ນ

ເປັນຫົວຂ ໍ້ໜຶີ່ງ ທ ີ່ນອນຢ ່ໃນການສຶກສາດັັ່ງກ່າວ. ຫົວຂ ໍ້ດັັ່ງກ່າວແມ່ນມ ຄວາມສາໍຄັນ ສໍາລັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ໂຄງການ ໃນການວາງແຜນການພັດທະນາຊົນເຜົັ່າ ໃນຂອບເຂດວຽກງານທ ີ່ມ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ. ເພືີ່ອ
ຕອບສະໜອງຕ ໍ່ການວາງແຜນພັດທະນາຊົນເຜົັ່າ, ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ທ ີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກັນປະຈຸບັນ 

ພາຍໃນໝ ່ບ້ານເປ ົ້າໝາຍ ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮ ້. 

ບາ້ນເປ ົ້າໝາຍ ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການພະລັງງານລົມ ມ  27 ໝ ່ບ້ານ ປະກອບດ້ວຍ 5 ຊົນເຜົັ່າຄື: ເຜົັ່າຕຣຽງ, ເຜົັ່າແຢະ, 
ເຜົັ່າກະຕ , ເຜົັ່າລາວ ແລະ ເຜົັ່າອາຣັກ ເຊ ີ່ງມ ຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ການດໍາລົງຊ ວິດ ທ ີ່ມ ອັນຄືກັນ ແລະ ຕ່າງກັນ. 
ບົດບາດຍິງຊາຍຂອງທ້ອງຖິີ່ນແມ່ນຕິດພັນກັບ ຮ ດຄອງປະເພນ ທ ີ່ເຄ ຍປະຕິບັດກັນມາ ຕັັ້ງແຕ່ບ ຮານນະການ, ຕິດ

ພັນກັບການດໍາລົງຊ ວິດປະຈໍາວນັ ແລະ ມ ການປັບຕົວປ່ຽນໄປຕາມການພັດທະນາ. ຢ ່ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-78 

ໂຄງການນ ັ້ ໂຄງການຈະບ ໍ່ກ ໍ່ໃກ້ເກ ດຜົນກະທົບຫຍັງ ຕ ໍ່ບົດບາດຍິງຊາຍຂອງທ້ອງຖິີ່ນ, ເນືີ່ອງຈາກກິດຈະກໍາ ການສໍາ

ຫຼວດອອກແບບ ຂອງໂຄງການບ ໍ່ໄດ້ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ບົດບາດຍງິຊາຍຂອງທ້ອງຖິີ່ນ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຊ່ວງນ ັ້ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຫຍງັ ຕ ໍ່ບົດບາດຍິງຊາຍຂອງທ້ອງຖິີ່ນ, ແຕ່ກິດຈະກໍາການສໍາ

ຫຼວດອອກແບບ ທ ີ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາເດ ນສໍາຫຼວດຫຼາຍຄັັ້ງ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ທຸກໆການເຄືີ່ອນໄຫວດັັ່ງກ່າວ 
ທາງທິມງານສໍາຫຼວດອອກແບບ ຕ້ອງຮັບປະກັນບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະຕ ໍ່ບົດບາດຂອງຍິງຊາຍ.       

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການພະລັງງານລົມ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕ ໍ່ບັນດາກຸ່ມບ້ານທ ີ່ຢ ່ອ້ອມຂາ້ງຂອງໂຄງການ, ເນືີ່ອງ

ຈາກບ ໍ່ໄດ້ມ ການຍົກຍ້າຍບ້ານ ແລະ ບ ໍ່ມ ເຂດກ ໍ່ສ້າງຫຍັງຂອງໂຄງການ ໃນເຂດທ ີ່ເປັນທ ີ່ຢ ່ອາໄສຂອງບ້ານ. ແຕ່ການ
ສ ນເສຍເນືັ້ອທ ີ່ດິນທໍາກິນໃນການເຮັດສວນ ເຂດທ ີ່ຈະກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ. ການສ ນເສຍຄຸນຄາ່ທາງສິີ່ງແວດລ້ອມເຫຼົັ່ານ ັ້ 
ເຖິງວ່າບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຫຼາຍ, ແຕ່ກ ໍ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງຊາຍທ້ອງຖິີ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ 

ເດັກນ້ອຍ ທ ີ່ມ ກິດຈະກໍາການດໍາລົງຊ ວິດ ຫາລ້ຽງຊວ່ຍຄອບຄົວທ ີ່ຕິດພັນກັບ ທໍາມະຊາດແລະຮ ດຄອງປະເພນ  ມາ
ຕັັ້ງແຕ່ດັັ້ງເດ ມ. 

ການເກັບເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ: ກດິຈະກໍາດັັ່ງກ່າວ ເປັນໜ້າວຽກທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແມຍ່ິງໂດຍສະເພາະ ທ ີ່ດໍາລົງຊ ວິດຢ ່
ຕາມເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ກິດຈະກໍາດັັ່ງກ່າວເປັນວຽກທ ີ່ຕິດພັນ ກັບຊ ວິດຈິດໃຈຂອງແມ່ຍິງ (ລວມທັງເດັກ ນ້ອຍ
ຍິງທ ີ່ສາມາດຊ່ວຍພ ໍ່ແມ່ໄດ້). ການເກັບເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ ໄດ້ກາຍເປັນຮ ດຄອງປະເພນ ທ້ອງຖິີ່ນ ຊຶີ່ງເຂົາ ເຈົັ້າສາມາດ
ຫາໄດ້ຕາມລະດ ການ-ຕາມຜືນປ່າໃກ້ບ້ານເຊັັ່ນ: ການຫາໜໍໍ່ໄມ້, ເຫັດ, ຜັກປ່າ, ໝາກໄມປ້່າ ແລະ ເຄືີ່ອງປ່າຂອງ

ດົງອືີ່ນໆ. ແຕ່ເມືີ່ອມ ການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ທ ີ່ເປັນບາງສວ່ນຂອງການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ ຂອງປະຊາຊນົທ້ອງຖິີ່ນແລ້ວ ພືັ້ນທ ີ່
ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງກ ໍ່ຈະມ ໜ້ອຍລົງ.  

ບັນຫາທາງເພດ: ເຖິງແມ່ນວ່າເຂດທ ີ່ຢ ່ອາໄສ ຈະບ ໍ່ແມ່ນເຂດກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ, ແຕ່ໃນຊ່ວງທໍາການກ ໍ່ສ້າງນ ັ້ ຄາດ

ວ່າຈະມ ແຮງງານຈາກຕາ່ງຖ ີ່ນ ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການຈໍານວນໃດໜຶີ່ງ (ລວມທັງກໍາມະກອນ ແລະ 
ພະນັກງານທຸກລະດັບ), ແຮງງານເຫຼົັ່ານັັ້ນຄາດວ່າສ່ວນຫາຼຍຈະເປັນເພດຊາຍ ແລະ ມ ໂອກາດທ ີ່ແຮງງານເຫຼົັ່ານັັ້ນຈະ

ໄປຜ່ານ ແລະ ໄປຢາມໝ ່ບ້ານໃນເຂດໂຄງການ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງບັນຫາທາງເພດ ຊຶີ່ງຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບ
ຕ ໍ່ບົດບາດ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທ້ອງຖິີ່ນໂດຍກົງ.  

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ບັນຫາທາງເພດ: ທາງໂຄງການຮ່ວມກັບພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງມ ການສຶກສາອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານກໍາ
ມະກອນ ທ ີ່ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກໃຫ້ໂຄງການ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງຮ ດຄອງປະເພນ ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ, ຖ້າຜ ້ໃດລ່ວງ

ລະເມ ດທາງເພດ ທ ີ່ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ບົດບາດຍງິຊາຍ ຕ້ອງມ ການປັບໄໝສ ງ, ໂດຍອ ງໃສ່ການປັບໃໝ່ຕາມ

ປະເພນ ທ້ອງຖິີ່ນ ທ ີ່ເຂົາເຈົັ້າເຄ ຍປະຕິບັດກັນມາແຕ່ດັັ້ງເດ ມ.  



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-79 

• ຕ້ອງມ ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານແລະກໍາມະກອນ ທ ີ່ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກໃຫ້ໂຄງການ ເຂົັ້າໃຈເຖິງຜົນ
ຮ້າຍຂອງໂລກຕິດຕ ໍ່ທາງເພດ. 

• ການນໍາໃຊ້ແຮງງານ: ທາງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະຜ ້ ຮັບເໝົາການກ ໍ່ສ້າງ ຕ້ອງບ ໍ່ນໍາໃຊ້ແຮງງານ ທ ີ່ເປັນເດັກ 
ນ້ອຍເຂົັ້າມາເຮັດວຽກກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ວຽກຮັບໃຊ້ທ ີ່ພັກ, ຕະຫຼອດເຖິງວຽກ ການບ ລິການຕ່າງໆ ຕາມເຂດ 

ການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ, ຫຼ ກເວັັ້ນທຸກກ ລະນ  ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າມະນຸດ. 
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ດັັ່ງທ ີ່ກ່າວຜ່ານມາ ຊ່ວງດາໍເນ ນການຜະລິດໂຄງການນ ັ້ ເມືີ່ອມ ການພັດທະນາໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ, ການພັດທະນາ

ດ້ານພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ກ ໍ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ດ ຂືັ້ນ. ເມືີ່ອເງືີ່ອນໄຂຄວາມ
ສະດວກ ທາງດ້ານພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ ຂືັ້ນ ປະກອບກັບການສົັ່ງເສ ມ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງໂຄງການ ເຊັັ່ນ: 
ການທ່ອງທ່ຽວຊົມກັງຫັນລົມ, ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ແລະ ສວນກະສິກໍາຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດຂອງ

ໂຄງການ. ຄວາມຈະເລ ນເພ ີ່ມຂືັ້ນປະກອບກັບ ຄົນພາຍນອກເຂົັ້າມາຜ່ານກາຍຫາຼຍຂືັ້ນ ມັກຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມບ ໍ່
ເທົັ່າທຽມກັນ, ການເອົາປຽບຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການທໍາມາຫາກິນ, ທັງໝົດນັັ້ນຈະກາຍເປັນຕົັ້ນເຫດ ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ຜົນ

ກະທົບດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍຕາມມາ, ໂດຍສະເພາະຕ ໍ່ກຸ່ມຄົນທ ີ່ອ່ອນແອ, ຕ ໍ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງຂອງທ້ອງຖິີ່ນ.       

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ຢ ່ຊົນນະບົດແມ່ນມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ ການຫຼອກລວງໃຫ້ຫຼົງເຊືີ່ອ, ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການລ່ວງລະເມ ດທາງເພດ. 

ດັັ່ງນັັ້ນທາງໂຄງການຮ່ວມກັບພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຕ້ອງມ ການສຶກສາອົບຮົມ ໃນການຮັບຂ ໍ້ມ ນ
ຂ່າວສານຂອງລ ກຫາຼນ ບ ໍ່ໃຫຫ້ຼົງງ່າຍຕ ໍ່ສິີ່ງຫຼອກລວງຈາກພາຍນອກ.  

• ຈະຕ້ອງມ ການໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແກ່ລ ກຫຼານໂດຍສະເພາະເດັກຜ ້ຍິງ ທ ີ່ຈະອອກໄປເຮັດວຽກໃນໂຕ
ເມືອງຫຼືຕ່າງຖິີ່ນ ຫຼື ເຮັດວຽກຮວ່ມກັບໂຄງການ ຕາມຮາ້ນອາຫານ ແລະ ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ໃນເຂດ
ພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ.  

• ຕ້ອງມ ການຕິດຕາມ ບ ໍ່ໃຫ້ເດກັນ້ອຍປະຖ ັ້ມການຮຽນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ເພືີ່ອໄປເຮັດວຽກບ ລິການ ແລະ ບ ໍ່ໃຫ້
ໃຊ້ວຽກເດັກນ້ອຍ. 

5.7 ການປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນສຂຸະພາບ 

5.7.1 ດາ້ນສາທາລະນະສກຸເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ທ ີ່ຕັັ້ງຂອງໂຄງການຕັັ້ງຢ ່ ເຂດເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ສ່ວນໜືີ່ງແມ່ນນອນຢ ່ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະ
ປື ທ ີ່ມ ຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ ອ ງຕາມຂ ໍ້ມ ນຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງທັງສອງເມືອງເຫັນວ່າ ວຽກງານດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຄືກັບເມືອງອືີ່ນໆຂອງແຂວງດັັ່ງກາ່ວ. ຢ ່ໂຕເມອືງເທດສະບານມ  ໂຮງ
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ໝໍຊຼຸມຊົນເມືອງດາກຈຶງ, ມ ຮ້ານຂາຍຢາຫຼາຍແຫ່ງ. ໂຮງໝໍເມືອງເປັນບ່ອນຮອງຮັບຄົນທ ີ່ເຂົັ້າມາປິິ່ນປ ວ ທ ີ່ມາຈາກ

ແຫ່ງຕ່າງໆ ຈາກຊົນນະບົດອ້ອມຂ້າງທ ີ່ຂືັ້ນກັບເມືອງ ຊຶີ່ງເປັນໂຮງໝໍທ ີ່ໃຫ້ການບ ລິການ ສະດວກພ ສົມຄວນ. 
ນອກຈາກນ ັ້ແລ້ວຕາມກຸ່ມບ້ານຕ່າງໆກ ໍ່ຈະມ ສຸກສາລາປະຈໍາກຸ່ມບ້ານ. 

ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ເປັນໄລຍະການສໍາຫຼວດ ແລະ ອອກແບບ, ທາງໂຄງການໄດ້ມ ການວາງແຜນດ້ານ

ສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກັບໂຮງໝໍ ແລະ ສະຖານທ ີ່ປິິ່ນປ ວຕ່າງໆ ໃນເຂດອ້ອມຂ້າງຂອງໂຄງການ ເພືີ່ອຮັບປະກັນດ້ານ
ການປິິ່ນປ ວ ເພືີ່ອຮອງຮັບ ແລະ ຮັບໃຊ້ ໃນຊ່ວງທ ີ່ຈະມ ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນນ ນໂຄງການ ຂອງຊ່ວງຕ ໍ່ໄປໃຫ້ໄດ້
ຢ່າງມ ປະສິທິພາບ. ນອກຈາກນ ັ້ ທາງໂຄງການກ ໍ່ໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມອຸປະກອນ-ຍານພາຫະນະ ທ ີ່ຮັບໃຊ້ທາງ
ການແພດ ຢ ່ສະເພາະພາຍໃນໂຄງການເອງ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ຄົນໃນໂຄງການ ແລະ ໝ ່ບ້ານໃກ້ຄຽງທ ີ່ຈະເຂົັ້າມາໃຊ້
ບ ລິການ ນໍາກັນໄດ້ໃນຍາມຈໍາເປັນ. 

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຢ ່ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ຈະມ ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງຫຼາຍຢ່າງ ລວມທັງການກ ໍ່ສ້າງໜັກ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງ
ຫຼາຍດ້ານຕ ໍ່ສຸກຂະພາບ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານໂດຍກົງ ແລະ ໂດຍທາງອ້ອມຕ ໍ່ສາທາລະນະ ທ ີ່ຜ່ານກາຍໄປ-ມາໃນ
ເຂດທ ີ່ມ ການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ວຽກງານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ໂຄງການ ແລະ 
ຈະຕ້ອງມ ວິທ ການປ້ອງກັນທ ີ່ດ ໄວ້ກ່ອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ຖ້າໂຄງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຕາມແຜນທ ີ່ໄດ້ວາງໄວ້,  

ວຽກງານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໃນຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ແມ່ນຈະສົັ່ງຜົນດ ຕ ໍ່ສາທາລະນະສຸກ ຂອງທ້ອງຖິີ່ນອ ກ
ດ້ວຍ, ໂດຍສະເພາະສາທາລະນະສຸກ ໃນເທດສະບານເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາຂອງກຸ່ມບ້ານທ ີ່ຢ ່ໃກ້ ເຂດການກ ໍ່ສ້າງ

ໂຄງການ.  

ເນືີ່ອງຈາກທາງໂຄງການ ອາດຈະມ ໜ່ວຍງານແພດ ຂືັ້ນປະຈໍາພາກສະໜາມ ເພືີ່ອຮອງຮັບການປິິ່ນປ ວພະນັກງານ 
ແລະ ກໍາມະກອນ ທ ີ່ເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ໂຄງການ. ໃນແຜນດັັ່ງກ່າວ, ທາງໂຄງການກ ໍ່ຈະມ ນະໂຍບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ ີ່ຢ ່

ອ້ອມຂ້າງໂຄງການ ໄດ້ເຂົັ້າມາໃຊ້ບ ລິການຮ່ວມນໍາ,  ຊຶີ່ງທາງໂຄງການຖືວ່າ ບັນດາໝ ່ບ້ານໃນເຂດຂອງໂຄງການກ ໍ່

ຈະເປັນສ່ວນໜຶີ່ງ ທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ເນືີ່ອງຈາກໃນຊ່ວງທ ີ່ມ ການກ ໍ່ສ້າງ ຕະຫຼອດໄລຍະສອງຫາ

ສາມປີນ ັ້ ແມ່ນຈະມ ລົດຂອງໂຄງການ ລວມທັງລົດຂົນສົັ່ງໜກັ ຜ່ານເຂົັ້າ-ອອກ ແລະ ຜ່ານໝ ່ບ້ານທ ີ່ຢ ່ໃນເຂດຂອງ
ໂຄງການເປັນປະຈໍາ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ແຜນງານດັັ່ງກ່າວ ເປັນການຮັບໃຊ້ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຂອງໂຄງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຢ່າງໄດ້
ຮັບໝາກຜົນແທ້ຈິງ, ທາງໂຄງການຈະຕ້ອງຮ່ວມກັບ ສາທາລະນະສຸກຂອງແຂວງ ໂດຍສະເພາະຂອງເມືອງ, 

ຮ່ວມກັນວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕຽມອຸປະກອນການແພດ, ຢາປ ວພະຍາດ, ຍານພາຫະນະການແພດ, 

ຕະຫຼອດເຖິງບຸກຄະລາກອນດ້ານການແພດທຸກຂະແໜງການ ໃຫ້ມ ຄວາມພ້ອມ ເພືີ່ອຮອງຮບັການປິິ່ນປ ວ 
ໃຫ້ມ ປະສິດທິພາບ.  
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• ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ທາງໂຄງການຮ່ວມກັບພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ ໍ່ຕ້ອງມ ແຜນໂຄສະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານ

ຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊົນທ ີ່ຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງໂຄງການ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງກິດຈະກໍາການ
ກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ທ ີ່ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ການທໍາມາຫາກິນຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ຝຶກອົບຮົມໃຫ້

ເຂົາເຈົັ້າຮ ້ວິທ ຫຼບົຫຼ ກ ແລະ ປ້ອງກັນທ ີ່ຖືກຕ້ອງ. ບົນພືັ້ນຖານການຮັບປະກັນ ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ, 

ຕ້ອງມ ການວາງແຜນ ແລະ ຄໍານຶງເຖິງ ຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງຄົນງານ ແລະ ປະຊາຊົນທົັ່ວໄປ 
ທ ີ່ຢ ່ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການເປັນຕົັ້ນຕ .    

• ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດ , ເພືີ່ອເປັນການຫຼຼຸດຜ່ອນ ອຸປະຕິເຫດ 

ແລະ ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ ທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂືັ້ນຕາມມາ ໃນຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການນ ັ້, ທາງຜ ້

ພັດທະນາໂຄງການ ໂດຍສະເພາະຜ ້ຮັບເໝົາການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ ທ ີ່ຢ ່ຕາມສະຖານທ ີ່ການກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ 
ຕ້ອງເຄັັ່ງຄັດ ແລະ ເອົາໃຈໃສຕ່ ໍ່ຜົນກະທົບ ແລະ ມາດຕະ ການຫຼຼຸດຜ່ອນຕ່າງໆ ທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ພາກທ  
5 ນ ັ້ ທ ີ່ມ ຄວາມກ່ຽວ ຂ້ອງກັບວຽກງານດ້ານສາທາລະນະສຸກ. ເຊັັ່ນ: ຜົນກະທົບ ແລະ ມາດຕະການ
ຫຼຼຸດຜ່ອນ ກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດ, ສຽງ ແລະ ແຮງສັັ່ນສະເທືອນ, ຄຸນນະພາບນໍ້າເພືີ່ອໃຊ້

ອຸປະໂພກ-ບ ລິໂພກ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງພະນັກງານ-ກໍາມະກອນ ທ ີ່ເຮັດວຽກການກ ໍ່ສ້າງ

ໂດຍກົງ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງສາທາລະນະທົັ່ວໄປ, ການກໍາຈັດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼືອ 

ແລະ ບັນຫາສິີ່ງແວດລ້ອມດ້ານອືີ່ນໆ ທ ີ່ທາງໂຄງການຮ່ວມກັບທ້ອງຖິີ່ນ ຈະຕ້ອງນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນ
ຊ່ວງທ ີ່ມ ການກ ໍ່ສ້າງນ ັ້.  
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໃນຊ່ວງດໍາເນ ນການຜະລິດຂອງໂຄງການນ ັ້ ຈະເປັນຊ່ວງທ ີ່ຍາວນານຫຼາຍໆສິບປີ, ກິດຈະກໍາໃນຊ່ວງນ ັ້ນອກຈາກ

ວຽກງານ ການຄວບຄຸມການຜະລິດ ໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມແລ້ວ ວຽກງານດ້ານອືີ່ນໆເຊັັ່ນ: ການບ ລຸງຮັກສາຕ່າງໆ, 

ການບ ລຸງຮັກສາເສັັ້ນທາງຂອງໂຄງການ, ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນໂຄງການ, ວຽກງານດ້ານຕ່າງໆເຫຼົັ່ານ ັ້ 

ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ໃຊ້ແຮງງານ, ນໍາໃຊ້ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ບາງວຽກງານກ ໍ່ຍັງມ ຄວາມທ້າທາຍ 

ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສຸຂະພາບ. ເພືີ່ອເປັນການຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ວຽກງານ ການຜະລິດຂອງໂຄງການ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສໍາເລັດ 
ຕາມວັດຖຼຸປະສົງຂອງໂຄງການໄດ້ວາງໄວ້ແລ້ວນັັ້ນ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ວຽກງານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ກ ໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕ ໍ່
ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຮັບໃຊ້ໄປຄຽງຄ ່ກັບໂຄງການ.   

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ທາງໂຄງການຮ່ວມກບັພາກລດັທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຕ້ອງສືບຕ ໍ່ຮວ່ມກັນພັດທະນາ ດ້ານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ໄດ້
ຕາມແຜນຂອງໂຄງການທ ີ່ໄດ້ວາງໄວ້, ເນືີ່ອງຈາກວຽກງານດັັ່ງກ່າວ ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງທ ີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈະເປັນ

ສິີ່ງບົັ່ງບອກເຖິງຄວາມສໍາເລັດ ຂອງແຜນການພັດທະນາໂຄງການ.  



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-82 

5.7.2 ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ຈັດຫາວິທ ການ ເພືີ່ອການກໍານົດຜົນກະທົບຕ ໍ່ສຸຂະພາບທັັ້ງດ້ານບວກ ແລະ 
ລົບ ຈາກໂຄງການ. ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສຸຂະພາບເປັນບົດບາດທ ີ່ສໍາຄັນໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈໂດຍຜ່ານ
ການວິເຄາະທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ຂອງຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ັ້ນ ເຊ ີ່ງແຜນການສາມາດໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາເພືີ່ອຍົກສ ງຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ. 

ສຸຂະພາບ, ໄດ້ຖຶກກໍານົດຈາກອົງການອານາໄມໂລກ ແມ່ນໝາຍເຖ ງ ສະຖານະ ຄວາມສົມບ ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, 

ຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມທ ີ່ສົມບ ນແບບ ແລະ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ບ ໍ່ມ ພະຍາດ ຫຼື ຄວາມອ່ອນແອເທົັ່ານັັ້ນ  (WHO, 1946). 

ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສຸຂະພາບສໍາລັບການຈ້າງງານໂຄງການນ ັ້ ໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທ ການທ ີ່ສົມບ ນແບບ ທາງດາ້ນ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສຸຂະພາບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນ.  

ການຄາດຄະເນຜົນກະທົບ ແມ່ນການນໍາໃຊ້ປະສົບການຈາກໂຄງການທ ີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ພ້ອມກບັຄວາມຊຽ່ວຊານຂອງ

ທ ມການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄ ່ມື ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກຜ ້ຊ່ຽວຊານທາງດາ້ນສຸຂະພາບອືີ່ນໆ. ຂ ໍ້ມ ນ
ທ ີ່ມ ຢ ່ຂອງປະຫວັດສຸຂະພາບ ລວມທັງ ການເຄືີ່ອນຍ້າຍ ແລະ ອັດຕາການຕາຍ, ການລະບາດພະຍາດຕິດຕ ໍ່, 

ການລະບາດພະຍາດຊໍ້າເຮືັ້ອ, ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, ພຶດຕິກໍາຄວາມສ່ຽງ, ການເຂົັ້າເຖ ງການບ ລິການ

ສຸຂະພາບ, ການເຂົັ້າເຖ ງການແຫຼ່ງນໍ້າດືີ່ມ, ສຸຂະອານາໄມ ແລະ ການຈັດການສິີ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນດ້ານສຸຂະພາບ

ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແມ່ນການນ້ໍາໃຊ້ເພືີ່ອຄາດຄະເນຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບ. 

ຄວາມສໍາຄັນຂອງຜົນກະທົບ ໂດຍທົັ່ວໄປແມ່ນຂຶັ້ນກັບຂະໜາດຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄວຂອງ
ປະຊາກອນຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງນັັ້ນ. ໃນຄວາມໝາຍແລວ້, ມັນມ ຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ເງືີ່ອນໄຂພືັ້ນຖານຂອງການພິຈາລະນາ

, ຊ່ວງເວລາ ແລະ ຄວາມຖ ີ່ຂອງຜົນກະທົບ, ຂະແໜງການທ ີ່ປະຊາກອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຜົນກະທົບສະສົມ, 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ (ຄວາມສ່ຽງ) ຂອງການປະກົດຕົວ, ຄວາມສັບສົນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ. ຫຼັກການ

ທ ີ່ນໍາໃຊ້ເພືີ່ອປະເມ ນຄວາມສໍາຄັນຂອງຜົນກະທົບແມ່ນໄດ້ສະແດງ.  

ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ກໍານົດ 6 ບັນຫາ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແມ່ນຈະໄດ້ພິຈາລະນາໃຫ້ສໍາເລັດໃນການຕັດສິນໃຈ
ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດ ການຂອງປະຊາຊົນ. ວິທ ການການນ ັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົັ້າເຖ ງບັນຊ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ຮ ບ
ແບບທາງດາ້ນຊ ວະວິທະຍາເທົັ່ານັັ້ນ (ການກວດພະຍາດ/ອາການປ່ວຍ  ແລະ ສາເຫດຕ່າງໆ). ນອກນ ັ້, ຍັງມ ປັດໃຈ

ສ່ວນບຸກຄົນ, ປັດໃຈທາງດ້ານສັງຄົມ, ປັດໃຈທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ປັດໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ປັດໃຈທາງ

ດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ທ ີ່ຈະນໍາໄປສ ້ລາຍຮັບທາງດາ້ນສຸຂະພາບ 3 ບັນຫາປະກອບມ :  

✓ ພະຍາດຕິດຕ ໍ່;  

✓ ພະຍາດທ ີ່ບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່; 

✓ ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ອາການບາດເຈັບ; 

ນອກຈາກບັນຫາທ ີ່ກ່າວມາຂ້າງເທ ງນ ັ້, ຜົນກະທົບຕ ໍ່ການບ ລິການທາງດ້ານສຸຂະພາບຍັງຈະໄດ້ຖືກພິຈາລະນາຕືີ່ມ. 
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1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຢ ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ຈະບ ໍ່ມ ກິດຈະກໍາຫຍັງ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ ສຸຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພ ຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມອ້ອມຂ້າງຂອງໂຄງການ, ນອກຈາກກດິຈະກໍາ ການສໍາຫຼວດ

ອອກແບບຂອງນັກວິຊາການດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາການດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ທ ີ່ເປັນວຽກບ ໍ່ໜັກ ແລະ ຍັງບ ໍ່ມ ຄວາມ
ສ່ຽງທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະະທົບຕ ໍ່ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແຕ່ປະການໃດ.  

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ທາງທ ມງານດັັ່ງກ່າວ ກ ໍ່ຕ້ອງມ ຄວາມລະມັດລະວັງ ໃນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ, ຮັບປະກັນ

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ອັນຕະລາຍທ ີ່ອາດຈະເກ  ດຂືັ້ນ, ຕ້ອງມ ການແຈ້ງ ແລະ ສະເໜ ເອົາ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ເຂົັ້າມາ

ຮ່ວມ ແລະ ເປັນຜ ້ນໍາພາທາງ ໃນການເດ ນສໍາຫຼວດ ເນືີ່ອງຈາກຄົນທ້ອງຖິີ່ນ ຈະຮ ້ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດ ກ່ວາ.  

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

(1) ພະຍາດຕິດຕ ໍ່  

ກ. ລັກສະນະຂອງບັນຫາ  

ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດທ ີ່ສາມາດຕິດຕ ໍ່ຈາກບຸກຄນົໜຶີ່ງຫາອ ກຄົນໜຶີ່ງ ໂດຍທາງກົງໂດຍການສໍາພັດ ຫຼ ື
ທາງອ້ອມ ໂດຍເສັັ້ນເລືອດ. ການກໍານົດສະຖານທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ, ການປະຕິບັດການຈັດການສິີ່ງເສດເຫຼືອ, ແລະ ການເຂົັ້າ

ມາຂອງແຮງງານພາຍນອກອາດຈະຕິດຕ ໍ່ພະຍາດຂອງຄົນໃນຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ. ປະເພດພະຍາດຕິດຕ ໍ່ທ ີ່ພົວພັນກັບ
ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສາ້ງມ ດັັ່ງນ ັ້: 

- ພະຍາດທ ີ່ເກ ດຈາກເຊືັ້ອໄວຣັດ (ໄຂ້ຍຸງ, ໄຂ້ເລືອດອອກ): ນໍ້າຂັງອ້ອມບ ລິເວນລະບາຍນໍ້າ, ໜອງນໍ້າ

ຊົັ່ວຄາວ ແລະ ນ້ໍາຂັງອາດຈະເປນັບ່ອນເພາະພັນຂອງຍຸງ. 
- ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ທາງເພດສໍາພັນ (ເອດໄອວ / ໂລກເອດ): ການເຂົັ້າມາຂອງແຮງງານທາງນອກອາດຈະເຮັດໃຫ້

ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນມ ການຂະຫຍາຍຕົວ. ຈໍານວນກໍາມະກອນໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ  
- ພະຍາດທາງອາກາດ (ວັນນະໂລກ, H1N1): ຕິດຕ ໍ່ພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄົນງານໃນສັງຄົມ ແລະ ຄົນໃນ

ທ້ອງຖິີ່ນ. ກໍາມະກອນອາດຈະເປັນຜ ້ນໍາເຊືັ້ອ ຫຼື ມ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ກັບການລະບາດຂອງທອ້ງຖິີ່ນ. 
- ພະຍາດທາງອາກາດ (ວັນນະໂລກປອດ (ໂຄວິດ-19) Covid-19): ຕິດຕ ໍ່ພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊດິກັບຄົນງານ

ໃນສັງຄົມ ແລະ ຄົນໃນທ້ອງຖິີ່ນ. ກໍາມະກອນອາດຈະເປັນຜ ້ນໍາເຊືັ້ອ ຫຼື ມ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ກັບການ
ລະບາດຂອງທ້ອງຖິີ່ນ. 

ຂ. ລະດັບຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂືັ້ນ  
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ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ ລະຫວ່າງກັບກໍາມະກອນ ຜ ້ເຂົັ້າມາຢ ່ໃໝ່ ແລະ ຊຼຸມຊົນ ອາດຈະເກ ດຂືັ້ນ ເພາະວ່າປະຊາຊົນໃນເຂດ
ດັັ່ງກ່າວເຄ ຍເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ ກ ໍ່ເຄ ຍເກ ດຂືັ້ນຢ ່ ໃນເຂດກ ໍ່ສ້າງອືີ່ນໆ ຂອງໂລກ. ແຕ່ຖ້າວ່າພະຍາດນ ັ້ເກ ດຂືັ້ນກັບ
ຄົນໃດແລ້ວ ອາດຈະສືບຕ ໍ່ເປັນເວລາຍາວ ແລະ ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊຼຸມຊົນໃນອານາດຄົດ.  

ຄ. ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ 

ຜົນກະທົບໃນລະດັບປານກາງສາມາດຫຼຼຸດຜ່ອນລົງຕືີ່ມໂດຍການປະຕິບັດມາດຕະການດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 

• ການກວດສຸຂະພາບ: ດໍາເນ ນການກວດສຸຂະພາບກ່ອນຮັບເອົາຄົນເຂົັ້າເຮັດວຽກ ແລະ ການກວດສຸຂະພາບ
ປະຈໍາປີຂອງກໍາມະກອນ. 

• ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼືອ (ເສດອາຫານ, ນໍ້າເປືົ້ອນ ແລະອືີ່ນໆ): ສິີ່ງເສດເຫຼືອຄົວເຮືອນ ຈະຖືກເກັບ ແລະ

ແຍກອອກຈາກສິີ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕ້ອງກໍາຈັດໂດຍຜ ້ຮັບເໝົາ. ນໍ້າເສຍຈາກແຄັມກໍາ
ມະກອນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍາບັດ ແລະ ນໍາມາໃຊ້ຄືນໃນກິດຈະກໍາກ ໍ່ສ້າງ.  

• ສົມທົບກັບຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກໃນທ້ອງຖິີ່ນກ່ຽວກັບ ໃຫ້ການສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ເຊັັ່ນ: ການປ ກຈິດສໍານຶກສໍາລັບການອະນາໄມສາມສະອາດ ແລະ  ການປ ກຈິດສໍານຶກ
ກ່ຽວກັບວັນນະໂລກເປັນຕົັ້ນ. 

• ສົມທົບກັບຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກໃນທ້ອງຖິີ່ນກ່ຽວກັບ ໃຫ້ການສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ເຊັັ່ນ: ການປ ກຈິດສໍານຶກສໍາລັບການອະນາໄມສາມສະອາດ ແລະ  ການປ ກຈິດສໍານຶກ
ກ່ຽວກັບວັນນະໂລກ, ໂຄວິດ-19 ເປັນຕົັ້ນ. 

• ຈັດຝຶກອົບຮົມສ້າງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃຫ້ພະນັກງານກ່ຽວກັບພະຍາດທ ີ່ເກ ດຈາກອາຫານ, 

ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ທາງເພດສໍາພັນ, ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ແລະ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19. 
• ໃສ່ຜ້າປິດປາກ/ດັງເປັນປະຈໍາເວລາຢ ່ກັບຊຼຸມຊົນໂດຍອິງຕາມການແນະນໍາແພດໝໍເພືີ່ອປ້ອງກັນການຕິດ 

ແລະ ແຜ່ພະຍາດ Covid-19. 

• ຕິດຕາມເງືີ່ອນໄຂສຸຂະພາບຂອງທ້ອງຖິີ່ນກ່ຽວກັບພະຍາດຕ່າງໆ (ເຊັັ່ນ: ໄຂ້ຍຸງ, ໄຂ້ເລືອດອອກ, ຖອກທ້ອງ

ໃນໄວເດັກ, ໂລກກະເພາະລໍາໄສ້ ແລະ ອືີ່ນໆ) ເພາະວ່າຂ ໍ້ມ ນເຫຼົັ່ານ ັ້ຈະເປັນເຄືີ່ອງມືໃນການຕິດຕາມ

ສຸຂະພາບຂອງຊຼຸມຊົນ. 
• ຈັດໃຫ້ມ ນໍ້າດືີ່ມ, ນໍ້າໃຊ້ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າ-ຫ້ອງສຸກຂາ ທ ີ່ຖືກຫຼັກອະນາໄມຢ່າງພຽງພ  ຕາມສະຖານທ ີ່ເຮັດ

ວຽກ ຕ່າງໆທ ີ່ເປັນອົງປະກອບບ່ອນກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ. ບ ລິສັດຮັບເໝົາຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໃຊ້ມາດ
ຕະການເຄັັ່ງຄັດບ ໍ່ໃຫ້ກາໍມະກອນ ສ້າງວິດຖ່າຍຢ ່ມ ໍ່ແຄມນໍ້າ ແລະ ບ ໍ່ໃຫ້ລົງໄປຖ່າຍໃສ່ແມ່ນໍ້າຢ່າງເດັດຂາດ. 

• ຈັດສະພາບແວດລ້ອມ ບ່ອນພັກຂອງກໍາມະກອນ ໃຫ້ຖືກຫຼັກສຸຂະອະນາໄມ ເຊັັ່ນ: ຈັດວາງບອ່ນຮອງຮັບຂ ັ້
ເຫຍືັ້ອຕາມບ ລິເວນອາຄານ-ສໍານັກທ ີ່ພັກ ໃຫ້ມ ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ຖືກຫຼັກການດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

(2) ຂິັ້ຝຸ່ນ  

ກ. ລັກສະນະຂອງບັນຫາ 
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ຂ ັ້ຝຸ່ນ ເກ ດຈາກກິດຈະກໍາໃນຊ່ວງເວລາການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການຂົນສົັ່ງໃນຖະໜົນທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ປ ຢາງ ຫຼື ບ ໍ່ມ ສິີ່ງປ ກຄຸມລົດ. 
ຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບແມ່ນຂືັ້ນກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບັນຍາກາດ (ເຊັັ່ນ: ຄວາມໄວລົມ ແລະ ທິດທາງ
, ຊຼຸ່ມ/ແຫ້ງ), ພືັ້ນທ ີ່ເຮັດວຽກທ ີ່ສ້າງຂ ັ້ຝຸ່ນ ແລະ ໄລຍະທາງຂອງສະຖານທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງກັບຜ ້ທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.  

ຂ. ລະດັບຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂືັ້ນ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບແມ່ນຖືກຈັດອັນດັບເກືອບແນ່ນອນ ຍ້ອນວ່າມ  ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຂ ັ້ຝຸ່ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນວຽກດິນ ແລະ ວຽກຂົນສົັ່ງວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ. ຜົນສະທ້ອນຈາກລະດັບຂ ັ້ຝຸ່ນ
ທ ີ່ເພ ີ່ມຂືັ້ນແມ່ນຖືກປະເມ ນວ່າບ ໍ່ມ ຄວາມສາໍຄັນ ເພາະມັນເປນັພຽງແຕ່ຜົນກະທົບທ ີ່ບ ໍ່ດ  ແລະ ບ ໍ່ມ ແນວໂນ້ມທ ີ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ເກ ດການບາດເຈັບ ຫຼື ເຈັບເປັນ.  

ຄ. ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ  

• ຫົດນ້ໍາໃສ່ສະຖານທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ ຫຼື ບ ລິເວນທ ີ່ກິດຈະກໍາກ ໍ່ສ້າງທ ີ່ເຮັດໃຫ້ເກ ດການກະແຈກກະຈາຍສ່ວນຕ່າງໆ, 

ເຊັັ່ນ: ຖະໜົນຫົນທາງ, ພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ອືີ່ນໆຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັັ້ງຕ ໍ່ມືັ້ໃນລະດ ແລ້ງ ຫຼື ໃນລະດ ຝ ນ. 

• ມ ພຽງແຕ່ພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ຈໍາເປັນຂອງໂຄງການ ທ ີ່ຄວນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃນການດໍາເນ ນກິດຈະກໍາກ ໍ່ສ້າງໃນແຕ່
ລະໄລຍະ ແລະ ກິດຈະກໍາກ ໍ່ສ້າງດັັ່ງກ່າວຄວນປະຕິບັດຢ່າງວ່ອງໄວ. 

• ພາຫະນະທ ີ່ບັນຈຸວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ ກປິດ ແລະ/ຫຼື ມັດໄວ້ເພືີ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫພ້ວກວັດສະດຸ
ຕົກລົງສ ່ຖະໜົນ ສາທາລະນະ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນການກະແຈກກະຈາຍຂອງສ່ວນຕ່າງໆ. 

• ການກວດກາ, ບາໍລຸງຮັກສາ, ຫຼື ກວດກາເຄືີ່ອງມື/ເຄືີ່ອງຈັກທ ີ່ໃຊ້ໃນການກ ໍ່ສ້າງ ຄວນໄດ້ຮບັການປະຕິບັດ

ເປັນປ ກກະຕິເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດ. 
• ກໍານົດຄວາມໄວບ ໍ່ໃຫ້ເກ ນ 30 ກິໂລແມັດຕ ໍ່ຊົັ່ວໂມງ ຕ້ອງໄດ້ກ ານົດຍານພາຫະນະທ ີ່ ກ າລັງແລ່ນຢ ່

ສະຖານທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ  
• ການຕິດຕາມກວດກາລະດັບຂ ັ້ຝຸ່ນຢ ່ໃກ້ເຮືອນທ ີ່ຕັັ້ງຢ ່ໃກ້ກັບຖະໜົນ ທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ປ ຢາງ ເຊ ີ່ງສະແດງເຖິງເຂດທ ີ່

ມ ຄວາມສ່ຽງສ ງທ ີ່ສຸດ. 
• ເພ ີ່ມຄວາມຖ ີ່ຂອງການສ ດພົັ່ນນໍ້າໃສ່ບັນດາເສັັ້ນທາງ, ສຸມໃສ່ພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ມ ຄົວເຮືອນຢ ່ໃກ້ກັບຖະໜົນ, ໂດຍ

ສະເພາະເສັັ້ນທາງທ ີ່ຍັງບ ໍ່ໄດ້ປ ຢາງ 

(3) ອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ການເຈັບເປັນ  

ກ. ລັກສະນະຂອງບັນຫາ  

ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ອາການບາດເຈັບໃນຊ່ວງກິດຈໍາກໍາການກ ໍ່ສ້າງ ສາມາດເກ ດອັນຕະລາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພ. ອັນຕະລາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. ອາດຈະເກ ດຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງ
ກ່າຍໄດ້ຮັບບາດເຈບັ ຫຼື ເຈັບປ່ວຍ ອັນເນືີ່ອງມາຈາກການປະຕິບັດກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງ ຫຼື ການຄວບຄຸມເຄືີ່ອງກົນ
ຈັກ. ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ:  

- ການເຄືີ່ອນຍ້າຍອຸປະກອນ – ການບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊ ວິດ ສາມາດເກ ດຂຶັ້ນຈາກການຕົກຂຸມ, ຢຽບກັນ, ຫຼ ື

ຊ ັ້ນສ່ວນຂອງເຄືີ່ອງຈັກ. 
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- ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ທ ີ່ມ ຄວາມໃຫຍ່ ແລະ ສ ງເຖິງ 140 ແມັດ ແມ່ນມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່
ການບາດເຈັບ ແລະ ເຈັບເປັນຈາກລົດຍົກ-ລົດເຄນ ຫຼື ເຄືີ່ອງກົນຈັກ ທ ີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຕິດຕັັ້ງ, ການ
ຕົກຈາກທ ີ່ສ ງ. 

- ການສັັ່ນສະເທືອນ - ການສໍາຜັດດົນນານກັບເຄືີ່ອງມືທ ີ່ສັັ່ນສະເທືອນສາມາດເຮັດໃຫ້ບາດເຈບັໄດ້. 
- ເຄືີ່ອງໄຟຟ້າ - ອຸປະກອນໄຟຟ້າທ ີ່ປະກອບຜິດພາດເຊັັ່ນ: ວົງຈອນ, ກະດານແຕກ, ສາຍໄຟ, ສາຍ ແລະ 

ເຄືີ່ອງມື, ສາຍໄຟທ ີ່ຢ ່ທາງເທິງ ອຸປະກອນໂລຫະເຊັັ່ນ: ເສົາໄຟຟ້າ ຫຼື ຂັັ້ນໄດ, ແລະ ພາຫະນະທ ີ່ມ ໂລຫະ

ຂະຫຍາຍສາມາດສ້າງຄວາມສຽ່ງທ ີ່ຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ຜ ້ອອກແຮງງານ. ຍານພາຫະນະ ຫລື ສາຍດິນ ທ ີ່ຢ ່ໃກ້ກັນ
ກັບສາຍໄຟຢ ່ທາງເທງິສາມາດສົັ່ງປະກາຍໄຟ ລະຫວ່າງສາຍ ແລະ ການຕ້ານທານ, ໂດຍບ ໍ່ມ ການຕິດຕ ໍ່ຕົວ

ຈິງ. 
- ການຈ ລະຈອນ ແລະ ການສັນຈອນ - ເຄືີ່ອງຈັກ, ເຊັັ່ນ: ເຄືີ່ອງຈັກປັບໜ້າດ ນ, ລົດຈົກ, ລົດຍົກ ແລະ ລົດ

ເຄນ, ແລະ ພາຫະນະທ ີ່ໃຊ້ຖະໜົນຂອງໂຄງການ, ພ້ອມທັງພາຫະນະສ່ວນຕົວ, ເປັນຕົວແທນສະຖານະການ

ການປະທະກັນທ ີ່ອາດເກ ດຂືັ້ນ. 
- ການເຮັດວຽກໜັກ - ອາດເຮດັໃຫ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊ ວິດໄດ້.  
- ຄວາມຜິດພາດ, ການສັນຈອນ ແລະ ການຕົກ - ການເກັບຮັກສາ ທ ີ່ບ ໍ່ດ , ເຊັັ່ນວ່າ ພືັ້ນມືີ່ນ ແລະ ມ ຄວາມ

ອັນຕະລາຍ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. 

- ເຫດການທ ີ່ບ ໍ່ຄາດຄິດ – ເຫດການທ ີ່ເກ ດຂືັ້ນໂດຍບັງເອ ນ, ເຊັັ່ນ: ໄຟໄໝ້ ແລະ ການລະເບ ດ, ອາດຈະເຮັດ

ໃຫ້ເກ ດການບາດເຈບັ ແລະ ໃນກ ລະນ ທ ີ່ຮ້າຍແຮງທ ີ່ສຸດ, ການເສຍຊ ວິດ, ຕ ໍ່ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ຜ ້

ຮັບເໝົາ ທ ີ່ເຮັດວຽກຢ ່ສະຖານທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງໃນເວລາເກ ດເຫດ. 
- ໄຟ ແລະ ລະເບ ດ - ແຫຼ່ງງທ ີ່ອາດມ ຈາກໄຟມາຈາກກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງປະກອບມ ການຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ, 

ຢາສ ບ, ການມ ນໍ້າມັນກາຊວນຢ ່ໃນສະຖານທ ີ່ ແລະ ສາງເກັບມ້ຽນນ້ໍາມັນເຊືັ້ອໄຟ 

ຂ. ລະດັບຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂືັ້ນ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ ີ່ຈະເກ ດ ອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ບາດເຈັບ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ສຸຂະພາບ ແມ່ນຂືັ້ນ
ກັບ ການບາດເຈັບໃນກິດຈະກໍາກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດຫຼັກການຄວາມປອດໄພ ຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກ.  

ຄ. ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ  

ຜົນກະທົບປານກາງສາມາດຫຼຼຸດຜ່ອນຕືີ່ມໂດຍການປະຕິບັດມາດຕະການດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 

• ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ທ ີ່ມ ຄວາມໃຫຍ່ ແລະ ສ ງເຖິງ 140 ແມັດ ແມ່ນມ ຄວາມສ່ຽງ, 

ດັັ່ງນັັ້ນ ຜ ້ຮັບເໝົາຕິດຕັັ້ງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນດ້ານເຕັກນິກ ຂອງການຕິກຕັັ້ງຢ່າງເຄັັ່ງຄັດ, ລົດຍົກ-

ລົດເຄນ ຫຼື ເຄືີ່ອງກົນຈັກ ທ ີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຕິດຕັັ້ງ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພສ ງ. 
• ຈັດຕຽມອຸປະກອນປ້ອງກັນ ອັນຕະລາຍສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ແກພ່ະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນ ຕາມສະພາບ

ແວດລ້ອມຂອງການເຮັດວຽກ,ໃສ່ຊຼຸດເຮັດວຽກໃຫ້ຮັດກຸ່ມ ແລະ ຄ່ອງແຄ້ວ, ໃສ່ເກ ບປ້ອງກນັໄພ, ໃສ່ໜ້າ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-87 

ກາກປ້ອງກັນຂ ັ້ຝຸ່ນ, ໃສ່ອຸປະກອນອັດ ຫຼື ປ ກຫ ເພືີ່ອປ້ອງກັນສຽງດັງ ແລະ ແຮງສັນສະເທືອນ, ໃສ່ໝວກ

ກັນກະທົບ, ໃສ່ແວ່ນຕາປ້ອງກັນການຟ ົ້ງກະຈາຍ ຂອງເສດຂ ັ້ຫ ນ ແລະ ດິນເປັນຕົັ້ນ. 

• ຮັບປະກັນເຄືີ່ອງຈັກ ແລະ ພາຫະນະທຸກຢ່າງໄດ້ຮັບການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ບ ລິການຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມ
ຕາຕະລາງການ ບໍາລຸງຮັກສາທ ີ່ແນະນໍາໂດຍຜ ້ຜະລິດ. 

• ຝືກອົບຮົມການເຮັດວຽກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງຈັກອຸປະກອນ ຢ່າງສະໝໍໍ່າສະເໝ ໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນ ເພືີ່ອ
ປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດໂດຍການຝຶກອົບຮົມ ກ່ອນການປະຕິບັດໜ້າວຽກທຸກຄັັ້ງ, ໂດຍສະເພາະວຽກໜັກ 

ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພ. 
• ຈັດໃຫ້ມ ຫົວໜ້າຄວບຄຸມງານ ແລະ ກວດສອບເຄືີ່ອງກົນຈັກໜັກ, ອຸປະກອນການເຮັດວຽກໃຫ້ມ ຄວາມ 

ພ້ອມຢ ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພສ ງ. 
• ປ ກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນ, ໃສ່ໃຈເລືັ້ອງຂອງຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ 

ໂດຍການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ອັນຕະລາຍສ່ວນບຸກຄົນ ທຸກຄັັ້ງໃນຂະນະເຮັດວຽກ. 
• ລະບົບການສົັ່ງຕ ໍ່ໃນຊ່ວງການດໍາເນ ນງານທັງໝົດ ຂອງໂຄງການກັບອົງການສາທາລະນະສຸກພາຍນອກ

ເພືີ່ອຮັບປະກັນການກວດກາ ແລະ ປິິ່ນປ ວພະຍາດ ແລະ ການບາດເຈັບຂອງພະນັກງານໃຫ້ທນັເວລາ. 
• ກະກຽມອຸປະກອນ ໃນການປະຖົມພະຍາບານຂັັ້ນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ພ້ອມທັງຕຽມລົດໂຮງໝໍ ສໍາລັບນໍາສົັ່ງຄົນ

ເຈັບສົັ່ງໂຮງໝໍສຸກເສ ນຂອງໂຄງການ ຫຼື ສົັ່ງໄປໂຮງໝໍຂອງລັດ ທ ີ່ຢ ່ໃກ້ທ ີ່ສຸດ ກ ລະນ ກໍາມະກອນ ເກ ດ
ອຸປະຕິເຫດ. 

• ຫາກການດໍາເນ ນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມປອດໄພທາງຊ ວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງ
ປະຊາຊົນທ ີ່ຢ ່ບ ລິເວນໃກ້ຄຽງກບັໂຄງການ, ທາງໂຄງການກ ໍ່ຕ້ອງທໍາການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕາມ

ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຕາມລະບຽບການຂອງລັດ ເພືີ່ອເປັນທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມ
ເດືອດຮ້ອນ ແລະ ບ ໍ່ໃຫ້ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ດ້ານຈິດໃຈຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 

• ການບອກເຕືອນພະນັກງານຂັບລົດ ທ ີ່ໃຊ້ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າ-ອອກໂຄງການ ແລະ ເພືີ່ອຄວາມລະມັດລະວັງເມືີ່ອ
ຂັບລົດຜ່ານບັນດາໝ ່ບ້ານ ທ ີ່ຢ ່ແຄມເສັັ້ນທາງ, ຮັບປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງປະຊາຊົນທ ີ່

ອາໃສຢ ່ໃກ້ເຂດໂຄງການ ທ ີ່ມ ການນໍາໃຊ້ເສັັ້ນທາງຮ່ວມກັນ. 
• ທາງໂຄງການ ຕ້ອງມ ນະໂຍບາຍ ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນ 

ຕາມລະບຽບການ ຂອງທາງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມວາງອອກ. 
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນງານໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຢ ່ໃນໄລຍະດໍາເນ ນການຜະລິດ ຂອງໂຄງການນ ັ້ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງພະນັກງານ - ກໍາ
ມະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນທ ີ່ຢ ່ອ້ອມຂ້າງໂຄງການ ແມ່ນຈະຫຼຼຸດລົງ ຖ້າທຽບໃສ່ຊ່ວງທ ີ່ມ ການກ ໍ່ສ້າງຜ່ານມາ, ເນືີ່ອງ

ຈາກວ່າຄວາມສ່ຽງ ໃນການເຮັດວຽກທ ີ່ສ ງ ແລະ ເຮັດວຽກໜກັ ຂອງກໍາມະກອນ, ການຂົນສົັ່ງໜັກເພືີ່ອການກ ໍ່ສ້າງ

, ການຂຸດດິນ-ດຸດດນິ ແມ່ນບ ໍ່ມ ແລ້ວ ໃນຊ່ວງທໍາການຜະລິດໄຟຟ້ານ ັ້. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ໃນຊ່ວງນ ັ້ ກ ໍ່ຍັງມ ກິດຈະ

ກໍາບາງຢາ່ງ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດ ຜນົກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ, ເຊັັ່ນ: ກິດຈະກໍາການບໍາລຸງຮັກສາ ເຄືີ່ອງ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 
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ກົນຈັກກັງຫັນລົມປັັ່ນໄຟຟ້າ, ການບໍາລຸງຮັກສາ ສະຖານ ສາຍສົັ່ງ ແລະ ລະບົບສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າ, ການສັນຈອນເຂົັ້າອອກ

ຂອງໂຄງການ, ການກໍາຈັດສິີ່ງເສດເຫຼືອ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ແລະ ອືີ່ນໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຊຶີ່ງລ້ວນ

ແລ້ວແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕ ໍ່ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ໃນບາງມາດຕະການທ ີ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນ
ດັັ່ງລຸ່ມນ ັ້:  

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

▪ ຕ້ອງມ ການຕິດປ້າຍ ບອກເຕືອນໄພອັນຕະລາຍ ໃສ່ຫ້ອງຄວບຄຸມ ເຄືີ່ອງຈັກປັັ່ນໄຟຟ້າໃນໂຮງຈັກກັງຫັນ
ລົມ, ຕິດປ້າຍຫ້າມ ແລະ ເຕືອນໃສ່ຕາມເສົາໄຟຟ້າ ແລະ ເຂດທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟຟ້າແຮງສ ງ. 

▪ ຕ້ອງມ ຊຼຸດປະຖົມພະຍາບານປະຈໍາສະຖານ ໄຟຟ້າ ເພືີ່ອຮອງຮັບກ ລະນ ສຸກເສ ນ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພ ຂອງພະນັກງານກໍາມະກອນຂອງໂຄງການ. ສືບຕ ໍ່ປະສານວຽກງານ ດ້ານສາທາລະນະສຸກລະຫ່ວາງ
ໂຄງການ ແລະ ພາກລັດໃຫ້ມ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢາ່ງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ. 

▪ ສືບຕ ໍ່ຈັດໃຫ້ມ ນໍ້າດືີ່ມ, ນໍ້າໃຊ້ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າ-ຫ້ອງສຸກຂາ ໃຫ້ຖືກຫຼັກອະນາ ໄມຢ່າງພຽງພ  ຕາມສະຖານທ ີ່

ພັກ, ຫ້ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ. 

▪ ສົັ່ງເສ ມໃຫ້ມ ກິດຈະກໍາ ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ຢ່າງມ ຫຼັກການ ເປັນ
ປະຈໍາແຕ່ລະອາທິດ ຫຼື ແຕ່ລະເດືອນ ໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນ. 

▪ ທາງໂຄງການຕ້ອງສືບຕ ໍ່ ມ ນະໂຍບາຍ ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ກໍາ
ມະກອນ ຕາມລະບຽບການ ຂອງທາງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມວາງອອກ. 

5.8 ການປະເມ ນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

5.8.1 ການຈາ້ງງານ ແລະ ລາຍໄດຂ້ອງຄວົເຮອືນ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຢ ່ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ການຈ້າງງານຂອງໂຄງການ ຍັງບ ໍ່ທັນມ ຫຍັງ ພ ທ ີ່ຈະເປັນລາຍໄດ້ ໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ, ນອກຈາກວຽກສໍາຫວຼດ ແລະ ອອກແບບຂອງໂຄງການ ທ ີ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນ ເພືີ່ອເກັບຂ ໍ້ມ ນໃນ

ພາກສະໜາມ ທ ີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊ ນເອົາ ພະນັກງານທ້ອງຖິີ່ນ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການສໍາຫຼວດ, ປະຊາຊົນນໍາທາງ ແລະ ມ ການ
ຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມວຽກງານເດ ນສໍາຫຼວດ ໃນແຕ່ລະຄັັ້ງເທົັ່ານັັ້ນ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ທາງໂຄງການ ບ ໍ່ມ ຄວາມຈໍາເປນັ ຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຫຍັງ, ເນືີ່ອງຈາກໃນຊ່ວງ ກອ່ນການກ ໍ່ສ້າງນ ັ້ ບ ໍ່ໄດ້

ມ ຫຍັງທ ີ່ຈະກ ໍ່ ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບ ດ້ານລົບຕ ໍ່ການຈ້າງງານ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ. 

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 
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ໃນຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການນນ ັ້ ທາງໂຄງການມ ແຜນ ທ ີ່ຈະດໍາເນ ນການກ ໍ່ສ້າງ ບ ໍ່ຕໍໍ່າກວ່າ 2-3 ປ,ີ ໜາ້ວຽກ

ການກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ແມ່ນມ ຄວາມຕ້ອງການ ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍຮ້ອຍຕໍາແໜງ່ເຊ ີ່ງໃນ
ບາງຊ່ວງອາດມ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານກໍາມະກອນເຖ ງ 400 ຄົນ. ດັັ່ງນັັ້ນ ເພືີ່ອເປັນການສົັ່ງເສ ມແຮງງານ
ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ ໂຄງການພັດທະນາ ໄປຄຽງຄ ່ກບັການພັດທະນາທ້ອງຖິີ່ນ, ທາງໂຄງການ ຈະຕ້ອງໃຫ້ 

ບຸລິມະສິດ ຕ ໍ່ແຮງງານທ້ອງຖິີ່ນ. ຖ້າຄົນທ້ອງຖິີ່ນ ບ ໍ່ມ ໂອກາດ ເຮັດວຽກນໍາໂຄງການ, ຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ ໍ່ຄວາມ

ຮ ້ສຶກ ຂອງແຮງງານທ້ອງຖິີ່ນກ ໍ່ຈະເກ ດມ ຂືັ້ນ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ອ ງຕາມລະບຽບ ວາ່ດ້ວຍການຈ້າງງານ ຂອງໂຄງການພັດທະນາ ຕ ໍ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ຂອງກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, ທາງໂຄງການຮ່ວມກັບພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງມ ນະໂຍບາຍ ຮບັເອົາ

ແຮງງານທ້ອງຖິີ່ນ, ຜ ້ທ ີ່ມ ປະສົງຢາກເຂົັ້າມາເຮັດວຽກໃຫ້ໂຄງການ ເພືີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າມ ລາຍໄດ້ຄົວເຮືອນ

ເພ ີ່ມຂືັ້ນ.  
• ຖ້າຄົນງານທ້ອງຖິີ່ນ ບ ໍ່ມ ຄວາມສາມາດ ຫຼື ບ ໍ່ມ ຄວາມສໍານານງານພ  ທ ີ່ຈະເຮັດວຽກໃຫ້ໂຄງການ, ແຕ່ຖ້າ

ເຂົາເຈົັ້າຢາກເຮັດ ທາງໂຄງການ ກ ໍ່ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຝຶກອາຊ ບໃຫ້ເຂາົເຈົັ້າ, ມ ການໃຫ້ຄາ່ຈາ້ງ ແລະ ໃຫ້

ສະຫວັດດ ການ ແກ່ຄົນງານທ້ອງຖິີ່ນ ຢ່າງເໝາະສົມ.  
• ພ້ອມດຽວກັນນ ັ້ ນອກຈາກປະຊາຊົນ ຈະມ ໂອກາດໃນກາານຈ້າງງານແລ້ວ, ການຊືັ້ຂາຍຜົນຜະລິດ ແລະ 

ການບ ລິການຕ່າງໆ ທ ີ່ຈະເປັນລາຍໄດ້ຄົວເຮືອນກ ໍ່ຈະເພ ີ່ມຂືັ້ນ, ເນືີ່ອງຈາກໃນຊ່ວງນ ັ້ ຈະມ ຄົນເຂົັ້າມາເຮັດ

ວຽກກ ໍ່ສ້າງຫຼາຍ ແລະ ຄາດວາ່ ການຈັບຈ່າຍຊືັ້ຂອງຈາກທ້ອງຖິີ່ນ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍຮັບຈະເພ ີ່ມຂືັ້ນ.   
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຜົນກະທົບຕ ໍ່ການຈ້າງງານ ໃນຊ່ວງດໍາເນ ນໂຄງການນ ັ້ ຄາດວາ່ທາງໂຄງການກ ໍ່ຍັງຈະສືບຕ ໍ່ ໃຫ້ມ ການຈ້າງງານຕ ໍ່ຢ່າງ
ໜ້ອຍ 25 ຄົນທ ີ່ເປັນແຮງງານທ້ອງຖິີ່ນເຊັັ່ນ: ເປັນພະນັກງານ ສະຖານ ໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານທ ີ່ໂຄງການຕ່າງໆ, ການ

ເຮັດວຽກເປັນແມ່ບາ້ນ, ພະນັກງານຮັກສາຄວວາມປອດໄພ ແລະ ວຽກງານອືີ່ນໆທ ີ່ສາມາດ ນໍາໃຊ້ແຮງງານທ້ອງໄດ້. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ທາງໂຄງການຮ່ວມກບັພາກລດັທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງສືບຕ ໍ່ໃຫ້ບ ລິມະສິດແກ່ຄົນທ້ອງຖິີ່ນກ່ອນ, ໂດຍສະເພາະ

ຜ ້ທ ີ່ອາໄສຢ ່ໃກ້ກັບໂຄງການ ກ ໍ່ຄືຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສ ນເສຍທ ີ່ດິນໃຫ້ກັບໂຄງການ ໃຫ້
ເຂົາເຈົັ້າມ ລາຍໄດ້ຄົວເຮືອນເພ ີ່ມຂືັ້ນ. ການປະກອບສ່ວນດ້ານແຮງງານ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ທ ີ່ຈະເຂົັ້າ
ເຮັດວຽກນໍາໂຄງການ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ມ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ໃຫ້ຜ ທ້ ີ່ໃຊ້ແຮງງານ 
ຕາມສິດທິທ ີ່ເຂົາເຈົັ້າຄວນຈະໄດ້ຮັບ. 

• ນອກຈາກການຈ້າງງານ ທ ີ່ຄົນທ້ອງຖິີ່ນຈະມ ໂອກາດ ເຮັດວຽກນໍາໂຄງການແລ້ວ ໃນຊ່ວງທາໍການຜະລິດ
ນ ັ້, ວຽກງານດ້ານອືີ່ນໆ ທ ີ່ບ ໍ່ຂືັ້ນກັບໂຄງການກ ໍ່ຈະເພ ີ່ມມ ຂືັ້ນ. ເນືີ່ອງຈາກເມືີ່ອມ ການພັດທະນາໂຄງການ
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ແລ້ວ, ການພັດທະນາ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານອືີ່ນໆ ກ ໍ່ຈະຄ່ອຍໆເກ ດມ ຂືັ້ນ, ເຊັັ່ນ: ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ

ເບິີ່ງກັງຫັນລົມ ແລະ ທ່ອງທຽ່ວທໍາມະຊາດຕາມເຂດຂອງໂຄງການ, ການບ ລິການບ້ານພກັ ແລະ ຮ້ານ

ອາຫານ, ການຊືັ້ຂາຍຕ່າງໆ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນການຈ້າງງານ ແລະ ລາຍຮັບ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາ 

ທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ທາງໂຄງການ. 
• ທາງໂຄງການຈະຕ້ອງຮ່ວມ ກັບພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍໃຫ້ໂອກາດ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ໄດ້ເຂົັ້າມາມ 

ສ່ວນຮ່ວມ ໃນການບ ລິຫານຈັດການ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບ ລິການດ້ານຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນລະບົບ, ຖ້າ

ມ ການບ ລິຫານຈັດການ  ແລະ ມ ການປະສານສົມທົບ ລະຫ່ວາງໂຄງການ ແລະ ພາກລັດ ເພືີ່ອຮ່ວມກັນ
ພັດທະນາທ້ອງຖິີ່ນ ທ ີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ, ຄາດວ່າການກ ໍ່ສ້າງ ໂຄງການພະລັງງານລົມ ທ ີ່ເປັນໂຄງການ

ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ເປັນພະລັງງານທ ີ່ສະອາດ ຈະໄປຄຽງຄ ່ກບັ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ທ້ອງຖິີ່ນ ໄດ້ຢ່າງຍັັ້ງຢືນໃນດ້ານລາຍຮັບຂອງທ້ອງຖິີ່ນ.   

5.8.2 ທລຸະກດິທອ້ງຖິີ່ນ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ທຸລະກິດຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ຍັງຈະບ ໍ່ມ ຫຍັງກະທົບຈາກໂຄງການ, ເນືີ່ອງຈາກໃນຊ່ວງ

ນ ັ້ຍັງບ ໍ່ທັນມ ຄົນ ຂອງໂຄງການເຂົັ້າມາຫາຼຍ ມ ພຽງທ ມງານສໍາຫຼວດອອກແບບ ເຂົັ້າມາພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ເປັນບາງຄັັ້ງ
ຄາວເທົັ່ານັັ້ນ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ທາງໂຄງການບ ໍ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນຫຍັງ ຕ້ອງດໍາເນ ນ ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນໃນຊ່ວງນ ັ້.   

2)  ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໃນຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການພະລັງງານລົມ 600 ເມກາວັດ ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ທຸລະກິດຂອງທ້ອງຖິີ່ນອາດຈະດ ຂືັ້ນ, ເນືີ່ອງ

ຈາກຊ່ວງກ ໍ່ສ້າງນ ັ້ ຈະມ ພະນັກງານ ແລະ ຄົນງານ ເຂົັ້າມາເຮດັວຽກກ ໍ່ສ້າງ ໃຫ້ໂຄງການເປນັຈໍານວນຫຼາຍ. ດັັ່ງນັັ້ນ, 
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະບຽງອາຫານ, ເຄືີ່ອງໃຊ້ປະຈໍາວັນ ແລະ ການບ ລິການດ້ານອືີ່ນໆ  ແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນ ຈະ

ຕ້ອງໄດ້ຊືັ້ຈາກທ້ອງຖິີ່ນເປັນສ່ວນຫຼາຍ.    

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ທາງໂຄງການຕ້ອງຮ່ວມກັບພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຕ້ອງມ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຊາວໝ ່ບ້ານ ທ ີ່ຢ ່ໃນເຂດ
ຂອງໂຄງການ ຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບກດິຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ, ມ ການຄາດຄະເນຄົນງານ ແລະ ພະນັກງານທ ີ່ເຮັດ

ວຽກການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ທ ີ່ຈະມ ໂອກາດມາພັກເຊົາ ແລະ ຜ່ານໝ ່ບ້ານໃນເຂດໂຄງການ. ເພືີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຕືີ່ນຕົວ
ໃນການເຮັດທະລກຸິດທ້ອງຖິີ່ນ ບ ລິການແຂກຄົນທ ີ່ເຂົັ້າມາຜາ່ນກາຍ, ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ແລະ 

ເຮືອນພັກ, ການຂາຍເຄືີ່ອງອປຸະໂພກ-ບ ລິໂພກ. ພ້ອມກັນນ ັ້ ທາງໂຄງການກ ໍ່ຕ້ອງມ ນະໂຍບາຍ ສົັ່ງເສ ມທຸລະກິດ

ທ້ອງຖິີ່ນ, ເພືີ່ອຫາໂອກາດໃຫ້ທ້ອງຖິີ່ນ ມ ລາຍໄດ້ຈາກການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ, ຄືຈະຕ້ອງມ ການໃຊ້ບ ລິການຂອງ

ທ້ອງຖິີ່ນ.   
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3) ໄລຍະດາໍເນ ນໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການນ ັ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນທ ີ່ເຂົັ້າມາ ເຮັດວຽກໃຫ້ໂຄງການ ອາດຈະບ ໍ່ຫຼາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ຊ່ວງການກ ໍ່ 
ສ້າງໂຄງການ ທ ີ່ມ ກໍາມະກອນ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ. ແຕ່ໃນຊ່ວງດໍາເນ ນການຜະລິດ ທ ີ່ເປັນຊ່ວງເວລາອັນຍາວນານນ ັ້ 
ນອກຈາກມ ພະນັກງານເຕັກນິກ ແລະ ກໍາມະກອນບາງສ່ວນ ທ ີ່ເປັນຄົນຂອງໂຄງການແລ້ວ ແມ່ນຈະມ ຄົນນອກ ເຂົັ້າ
ມາຫຼາຍ ເພືີ່ອມາທ່ອງທ່ຽວເບິີ່ງກັງຫັນລົມ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ທຸລະກິດ ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວ ດ ກ່ວາຊ່ວງ
ກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ກໍາລັງມ ການກ ໍ່ສ້າງ, ເນືີ່ອງຈາກມ ຫາຼຍເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ຂ ໍ້ສະດວກຈາກການພັດທະນາຂອງ

ໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ການບ ລິການອາຄານເຮືອນພັກ ແລະ ກິດຈະກໍາຮ້ານອາຫານອືີ່ນໆ ລ້ວນ

ແລ້ວແຕ່ ຈະເປັນການສະນັບສະໜ ນ ໃຫ້ທຸລະກິດທ້ອງຖິີ່ນ ຂະຫຍາຍຕົວ ໄປໃນທິດທາງທ ີ່ຄາດວ່າຈະດ ຂືັ້ນ.      

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ທາງໂຄງການຕ້ອງຮ່ວມມືກັບພາກລັດ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ການຈັດການທຸລະກິດດ້ານຕ່າງໆ, ຕ້ອງມ 

ນະໂຍບາຍໃຫ້ບຸລິມະສິດທ້ອງຖິີ່ນ ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການ ເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ການບ ລິການດ້ານຕ່າງໆ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ 
ທາງໂຄງການກ ໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ ່ຕ ໍ່ໜ້າວຽກການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມ ຄວາມງາມທາງທໍາມະຊາດ ເພືີ່ອດຶງດ ດ
ເອົານັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜ ້ທ ີ່ສົນໃຈເຂົາມາທຽ່ວ ແລະ ມາຮຽນຮ ້ນໍາໂຄງການຫຼາຍຂືັ້ນ. 

5.8.3 ກດິຈະກາໍການຜະລດິ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ກິດຈະກໍາການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະການຜະລິດກະສິກໍາຂອງບັນດາບ້ານ ໃນເຂດໂຄງການພະລັງງານລົມ ຢ ່ເຂດພືັ້ນ
ທ ີ່ໂຄງການ ຜ່ານການເກັບຂ ໍ້ມ ນເຫັນວ່າຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມນ່ຍັງຍືດຖື ເອົາການເຮັດໄຮ່-ນາ, ເຮັດສວນປ ກກາເຟ
ເປັນຫຼັກ, ເນືີ່ອງຈາກສະພາບພ ມສັນຖານເຂດດັັ່ງກ່າວເອືັ້ອອໍານວຍຕ ໍ່ການປ ກກາເຟ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ-

ສວນ ຈຶີ່ງມ ຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບໝ ່ບ້ານໃນເຂດດັັ່ງກ່າວ ແລະ ກາຍເປັນປະເພນ ໜຶີ່ງທ ີ່ສືບທອດກັນມາ ຕັັ້ງແຕ່ບ ຮານ
ນະການ. ນອກຈາກການເຮັດສວນກາເຟແລ້ວ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນໃນເຂດໂຄງການ ຍັງໄດ້ປ ກພືດຜັກເພືີ່ອຮັບໃຊ້ຄົວ
ເຮືອນ ແລະ ມ ແມ່ຄ້າມາເກັບຊືັ້ ເພືີ່ອນໍາໄປຂາຍຢ ່ຕະລາດເທດສະບານເມືອງ.  ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ຈະ
ຍັງບ ໍ່ທັນມ ຜົນກະທົບຫຍັງຕ ໍ່ກດິຈະກໍາການຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ, ເນືີ່ອງຈາກໂຄງການຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ມ ການ

ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ປະຊາຊົນກ ໍ່ຍັງສາມາດ ທໍາການຜະລິດໄດ້ຕາມປ ກກະຕິ.  

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມວຽກການສາໍຫຼວດຜົນກະທົບ ກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນ ທ ີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃຫ້
ເຂົາເຈົັ້າດໍາເນ ນເຮັດການກະສິກໍາຕ ໍ່ ຈົນກ່ວາໂຄງການ ຈະດໍາເນ ນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ໃຫ້ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
ເປັນທ ີ່ຮຽບຮ້ອຍ. 

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສາ້ງໂຄງການ  



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-92 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ດັັ່ງທ ີ່ໄດ້ກ່າວຂ້າງເທງິ ຢ ່ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ຈະມ ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງຫຼາຍຢາ່ງ ທ ີ່ເປັນອົງປະກອບ ຂອງ
ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງພະລັງງານລົມ ເຊິີ່ງຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ເນືັ້ອທ ີ່ການກະສິກໍາຂອງປະຊາຊົນ ເຊັັ່ນວ່າ: ການກ ໍ່ສ້າງເສົາກັງ
ຫັນລົມ, ການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາເສົາກັງຫັນ ແລະ ສະຖານ ໄຟຟ້າ, ການກ ໍ່ສ້າງສະຖານ ສາຍສົັ່ງ ແລະ ລະບົບສາຍຍ

ສົັ່ງ, ການກ ໍ່ສ້າງແຄ້ມທ ີ່ພັກ ແລະ ອືີ່ນໆທ ີ່ເປັນອົງປະກອບ ຂອງໂຄງການ.  

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ສ້າງແຜນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍແບບລະອຽດ ກໍານົດ ບຸກຄົນ/ຄອບຄົວ, ຜ ້ທ ີ່ຈະສ ນເສຍ ພືດພັນຕ່າງໆ 

ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ຍ້ອນການເວນຄນືທ ີ່ດິນ.  
• ການທົດແທນຄ່າການສ ນເສຍໂອກາດ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ຊໍາລະໃຫ້ແກ່ຊາວບາ້ນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ອ ງຕາມຜົນຂອງການປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ຄະນະກໍາມະການ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການທົດແທນຄ່າເສຍ
ຫາຍ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖ ີ່ນ, ການ

ກໍານົດລາຄາຫົວໜ່ວຍການທດົແທນຄ່າເສຍຫາຍຂັັ້ນສຸດທ້າຍ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມາດຈາກທ່ານເຈົັ້າແຂວງ
ໂດຍການສະເໜ ຈາກ ຄະນະກໍາມະການ ຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການທົດແທນຄ່າເສຍຂອງໂຄງການ. 

• ເຈົັ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕ ໍ່ກັບທ ີ່ດນິນໍາໃຊ້ທ ີ່ໂຄງການຈະເວນຄືນ ກ່ອນການ
ລົບກວນ ຫຼື ນໍາໃຊ້ເນືັ້ອທ ີ່ດິນ ແລະ ຕ້ອງທົດແທນໃນອັດທ ີ່ທ ີ່ຍອມຮັບໄດ້ທັງສອງຝ່າຍ.  

• ຊະລ ເວລາການເວນຄືນທ ີ່ດິນ ຈົນກວ່າຈະເກັບກ່ຽວຜົນລະປ ກສໍາເລັດ. ໃນກ ລະນ  ການເວນຄືນທ ີ່ດິນບ ໍ່
ສາມາດແກ່ຍາວໄດ້, ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕ ໍ່ຜນົລະປ ກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະລິມານຜົນລະ 

ປ ກທ ີ່ຄາດຄະເນຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ໃນລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດ;  

• ສ້າງກົນໄກການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ສໍາລັບຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ 
• ຈັດກິດຈະກໍາການສົັ່ງເສ ມອາຊ ບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສະພາບເງືີ່ອນໄຂ

ທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ.   
• ບຸລິມະສິດທໍາອິດຂອງ ການວ່າຈ້າງພະນັກງານຈະຕ້ອງໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ ໃນ 27 ບ້ານອ້ອມຂ້າງໂຄງການ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 13 ບ້ານ ແລະ  145 ຄົວເຮືອນທ ີ່ສ ນເສຍທ ີ່ດິນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ. 
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໃນຊ່ວງດໍາເນ ນໂຄງການ ຄາດວ່າຈະມ ຜົນທາງບວກ ຕ ໍ່ການກະສິກໍາທ້ອງຖິີ່ນຫຼາຍດ້ານ, ເນືີ່ອງຈາກໃນຊ່ວງດັັ່ງກ່າວ 

ຄາດວ່າຈະມ ການພັດທະນາເພ ີ່ມຂືັ້ນ ທ ີ່ຕິດພັນກັບການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ, ເຊັັ່ນ: ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ 

ແລະ ເສັັ້ນທາງຜ່ານໝ ່ບ້ານໄປຫາເຂດທ ີ່ຕັັ້ງກງັຫັນລົມ, ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດໃນເຂດອ້ອມຂ້າງໂຄງການ ແລະ 

ກິດຈະກໍາດ້ານອືີ່ນໆ ທ ີ່ຈະເປັນແຮງຈ ງໃຈໃຫ້ຄົນພາຍນອກ ເຂົັ້າມາຜ່ານ ແລະ ມາພັກເຊົາ ຕາມໝ ່ບ້ານໂຄງການ
ຫຼາຍຂືັ້ນ. ການທ ີ່ມ ຄົນເຂົັ້າມາຜ່ານຫຼາຍ ແລະ ມາທ່ຽວຫາຼຍ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະບຽງອາຫານ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 
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ທ ີ່ເປັນຜົນຜະລິດຂອງກະສິກໍາທ້ອງຖິີ່ນ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຄົນທ້ອງຖິີ່ນກ ຈະຫັນມາເອົາໃຈໃສ່ ຕ ໍ່ການຜະລິດຫຼາຍຂືັ້ນ ເພືີ່ອ
ເພ ີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບຄວົເຮືອນ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍາການຜະລິດ ຂອງທ້ອງຖິີ່ນປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສາມາດຮອງຮັບຜ ້ຄົນທ ີ່ເຂົັ້າມາຜາ່ນ ແລະ 
ມາຢາມ, ທາງໂຄງການຮ່ວມກບັພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງມ ການສະນັບສະໜ ນ ໃຫ້ໝ ່ບ້ານທ້ອງຖິີ່ນເຮັດກິດຈະກໍາ

ການຜະລິດເປັນຕົັ້ນແມ່ນການກະສິກໍາ, ນອກຈາກຜົນຜະລິດທ ີ່ຈະຮັບໃຊ້ທ້ອງຖິີ່ນແລ້ວ ກ ໍ່ຈະຕ້ອງມ ການສົັ່ງເສ ມ 

ການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ເປັນສິນຄ້ານໍາອ ກ. ພ້ອມດຽວກັນນ ັ້ ທາງໂຄງການກ  ໍ່ຕ້ອງມ ນະໂຍບາຍ ຮັບຊືັ້ຜົນຜະລິດກະສິ
ກໍາ ຂອງທ້ອງຖິີ່ນເພ ີ່ອການອຸປະ ໂພກ-ບ ລິໂພກພາຍໃນຂອງໂຄງການ. 

5.9 ການປະເມ ນຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິີ່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໂຄງລາ່ງພືັ້ນຖານ 
1) ໄລຍະການກະກຽມກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ.  

ຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂືັ້ນ: 

ຜົນກະທບົຕົັ້ນຕ ທ ີ່ຈະເກ ດຂືັ້ນ ຕ ໍ່ກັບພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຊຼຸມຊົນ ໃນໄລຍະກະກຽມກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງແມ່ນ 
ການເພ ີ່ມຂືັ້ນຂອງຈໍານວນລົດຂົນສົັ່ງວັດສະດຸຢ ່ຕາມເສັັ້ນທາງເຊິີ່ງ ຈະເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນທາງທ ີ່ລົດບັນທຸກວັດສະ
ດຸແລ່ນຜ່ານໄດ້ຮັບການເສຍຫາຍ ຫຼື ເປ່ເພ ແລະ ເປິເປືົ້ອນ.  

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ: 

• ຕ້ອງບັນທຸກບ ໍ່ໃຫ້ເກ ນນ້ໍາໜັກທ ີ່ກົມຂົວທາງໄດ້ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບລົດບັນທຸກແຕ່ລະປະເພດ.  
• ກໍານົດຄວາມໄວ ບ ໍ່ໃຫເ້ກ ນ 30 ກມ/ຊົັ່ວໂມງເຂດຊຼຸມຊົນ 
• ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັັ້ງທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມກວດການໍ້າໜັກ ແລະ ຄວາມໄວຂອງ

ລົດ.  
• ສ້ອມແປງເສັັ້ນທາງ ຖ້າວ່າມັນເປ່ເພ ແລະ ມ ການປະກອບສ່ວນໃສ່ກອງທືນບ ລະນະສ້ອມແປງເສັັ້ນທາງຂອງ

ທ້ອງຖ ີ່ນ 

5.10 ເສັັ້ນທາງ ແລະ ການສນັຈອນ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ:    

ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ເຖິງແມ່ນວ່າກິດຈະກໍາການສໍາຫຼວດອອກແບບ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ ໍ່
ການຂົນສົັ່ງ ແລະ ການສັນຈອນ ຂອງສາທາລະນະທົັ່ວໄປກ ໍ່ຕາມ, ແຕ່ການສໍາຫວຼດ-ອອກແບບ ເພືີ່ອການກ ໍ່ສ້າງ

ເສັັ້ນທາງໃໝ່ຂອງໂຄງການກ ໍ່ມ ຄວາມສໍາຄັນ ເພືີ່ອຄວາມສະດວກ ໃນການຂົນສົັ່ງຂອງໂຄງການ ແລະ ເພືີ່ອໃຫ້
ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງມ ຜົນ ແລະ ສະດວກດ . ອ ງຕາມການອອກແບບຂອງໂຄງການ ແມ່ນຈະມ ການ
ກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ ເລ ີ່ມແຕ່ເສັັ້ນທາງທ ີ່ມ ຢ ່ແລ້ວ ໃນປະຈຸບັນເຂົັ້າໄປຫາເຂດກ ໍ່ສ້າງຕາ່ງໆ ຂອງໂຄງການ ຊຶີ່ງຈະເປັນການ
ປັບປຸງເສັັ້ນທາງທ ີ່ມ ຢ ່ແລ້ວ ແລະ ບຸກເບ ກເສັັ້ນທາງໃໝ່. ການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງນ ັ້ ແມ່ນຈະເປັນທາງປ ຢາງແບບ
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ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-94 

ຖາວອນ ທ ີ່ມ ຄວາມກ້ວາງຂອງແລວທາງແລ່ນໃຫ້ໄດ້ 6 ແມດັ ເພືີ່ອເຂົັ້າໄປຫາເຂດກັງຫັນລົມ ແລະ ເຂດສະຖານ 
ສາຍສົັ່ງແຮງສ ງ.   

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ທາງໂຄງການຈະເອົາໃຈໃສ່ ໃນການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ ໂດຍອ ງຕາມການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ທ ີ່ໄດ້ວາງໄວ້, ເສັັ້ນທາງ

ຂອງໂຄງການ ກ ໍ່ຄືເສັັ້ນທາງຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະຜ ້ທ ີ່ຢ ່ໃນເຂດຂອງໂຄງການ ຊຶີ່ງເຂາົເຈົັ້າສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນ
ໄດ້ ໃນທຸກລະດ ການ. ແຕ່ໃນຊ່ວງກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງນ ັ້ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ການນໍາໃຊ້ເສັັ້ນທາງ ແລະ ການສັນຈອນ
ຂອງສາທາລະນະທົັ່ວໄປ.  

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາ 3 ປີ, ການຂົນສົັ່ງໃນຊ່ວງກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການປະກອບດ້ວຍ 2 ສ່ວນຄ:ື 

ການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸອຸປະກອນກ ໍ່ສ້າງ, ຄົນງານ ແລະ ການຂນົສົັ່ງອຸປະກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກສໍາລັບຕິດຕັັ້ງເຄືີ່ອງກໍາ

ເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມ ເຊ ີ່ງຈະໃຊ້ເວລາຂົນສົັ່ງທັງໝົດປະມານ 8 ເດືອນ.  

- ການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸອຸປະກອນກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຄົນງານ ສໍາລັບວັດສະດຸອຸປະກອນກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຄົນງານຈະ
ເດ ນທາງເຂົັ້າສ ່ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ໂດຍລົດບັນທຸກມ ຄວາມຖ ີ່ໃນການຂົນສົັ່ງສ ງສຸດປະມານ 15 ຖ້ຽວ/ມືັ້. 
ການເດ ນທາງເຂົັ້າສ ່ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການທາງຫຼວງ ໝາຍເລກ 16B ເປັນເສັັ້ນທາງຫຼັກກ່ອນເຂົັ້າສ ່ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ

ຕ ໍ່ໄປ. 
- ການຂົນສົັ່ງອຸປະກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກສໍາລັບຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມ ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍ ຊຼຸດແກນໝຸນໃບພັດ 

(Rotor Blade), ຊຼຸດຫ້ອງເຄືີ່ອງ (Nacelle) ແລະ ຊຼຸດເສົາ (Tower) ຈະຂົນສົັ່ງໂດຍລົດ ເທຣເລ ັ້ຊະນິດ

ພິເສດ ສະແດງໃນຮ ບຂ້າງລຸ່ມ ຄວາມຖ ີ່ໃນການຂົນສົັ່ງສ ງສຸດປະມານ ຈໍານວນ 10 ຖ້ຽວ/ຕ ໍ່ກັງຫັນລົມ 1 
ເສົາ (50 ຖ້ຽວ/ມືັ້). ສ່ວນການຂົນສົັ່ງເຄືີ່ອງຈັກສໍາລັບຕິດຕັັ້ງ ຈະຂົນສົັ່ງໂດຍລົດບັນທຸກ ເຊິີ່ງຄວາມຖ ີ່ໃນ
ການຂົນສົັ່ງສ ງສຸດປະມານ 25 ຖ້ຽວ/ມືັ້. ການເດ ນທາງເຂົັ້າສ ່ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນໃຊ້ທາງຫຼວງໝາຍເລກ 
16B ເປັນເສັັ້ນທາງຫຼັກ ກ່ອນເຂົັ້າສ ່ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງແຕ່ລະເສົາຕ ໍ່ໄປ. 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໃນຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການນ ັ້ ເປັນຊ່ວງທ ີ່ຈະມ ຫຼາຍກິດຈະກໍາ ການກ ໍ່ສ້າງທ ີ່ເປັນອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງ 
ການຊຶີ່ງອາດຈະໃຊ້ເວລາ ບ ໍ່ຕໍໍ່າກ່ວາ 3 ປີ ຈົນກ່ວາການກ ໍ່ສ້າງທຸກຢ່າງຈະສໍາເລັດ, ເຊັັ່ນ: ການກ ໍ່ສ້າງຕ ນເສົາກັງຫັນ

ລົມ ແລະ ສະຖານ  ສາຍສົັ່ງ, ການກ ໍ່ສ້າງແຄ້ມທ ີ່ພັກ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຂອງໂຄງການ,  ການ

ກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ ແລະ ແລວສາຍສົັ່ງເປັນຕົັ້ນ. ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງເຫຼົັ່ານ ັ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ກ ໍ່ ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບ
ໂດຍລວມ ຕ ໍ່ລະບົບຂົນສົັ່ງ ແລະ ການສັນຈອນ ຕາມເຂດທາງຫຼວງ ແລະ ເຂດທາງຕ່າງໆ ທ ີ່ໂຄງການຈະຕ້ອງນໍາໃຊ້
ເພືີ່ອການສັນຈອນ ແລະ ເພືີ່ອຂົນສົັ່ງວັດສະດຸການກ ໍ່ສ້າງ. ໃນນ ັ້ ຜົນກະທົບຈາກການຄົມມະນາຄົມຂົນສົັ່ງໃນ
ລະຫວ່າງການກ ໍ່ສ້າງແມ່ນເປັນຜົນກະທົບຊົັ່ວຄາວ ໂດຍທາງໂຄງການຈະຂ ອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍງານພາກລັດທ້ອງ
ຖ ີ່ນ ເພືີ່ອເຮັດການຂົນສົັ່ງອຸປະກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກສໍາລັບຕິດຕັັ້ງເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມ ເນືີ່ອງຈາກ
ອຸປະກອນດັັ່ງກ່າວມ ຂະໜາດໃຫຍ່. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຜົນກະທົບທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈະເປັນພຽງຊ່ວງໄລຍະເວລາສັັ້ນໆ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-95 

ແລະ ທາງໂຄງການໄດ້ກໍານົດມາດຕະການຕ່າງໆເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ ດັັ່ງຕ ໍ່ໄປ
ນ ັ້: 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ຕິດຕ ໍ່ປະສານງານກັບພາກລັດ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົັ່ງ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົັ່ງ

ແຂວງ, ເມືອງ, ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົັ່ງອຸປະກອນ ແລະ 
ເຄືີ່ອງຈັກເຂົັ້າສ ່ພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ. 

• ຫຼ ກລ້ຽງການຂົນສົັ່ງອຸປະກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກສໍາລັບຕິດຕັັ້ງກັງຫັນລົມ ໃນຊ່ວງຊົັ່ວໂມງຮ ບດ່ວນ (7:00-
8:00 ແລະ 17:00-18:00) 

• ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂັບລົດໃນການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ ຫຼື ຂັບສົັ່ງຄົນງານໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດ
ຈາລະຈອນຢ່າງເຄັັ່ງຄັດ. 

• ຈໍາກັດຄວາມໄວລົດໃນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ ໂດຍໃຫ້ໃຊ້ຄວາມໄວບ ໍ່ເກ ນ 30-40 ກິໂລແມັດ/ຊົັ່ວໂມງ. 
• ຄວບຄຸມນໍ້າໜັກລົດບັນທຸກໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ ຫຼື ກົດໝາຍ ເພືີ່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງ

ສະພາບເສັັ້ນທາງ. 
• ຈັດລະບົບການຈາລະຈອນໃນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ ພ້ອມຈັດໃຫ້ມ ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ດ ແລລົດທ ີ່ເຂົັ້າ-ອອກບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່

ກ ໍ່ສ້າງ. 
• ກໍານົດໃຫ້ມ ການປະຊາສໍາພັນລ່ວງໜ້າ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຮັບຮ ້ ໃນກ ລະນ ທ ີ່ຕ້ອງມ 

ການປິດເສັັ້ນທາງ ເພືີ່ອເຮັດການຂົນສົັ່ງອຸປະກອນຂະໜາດໃຫຍ່ ເພືີ່ອໃຫ້ຊາວບ້ານຫຼ ກລຽ້ງໄປໃຊ້ເສັັ້ນທາງ
ອືີ່ນ ອັນເປັນການປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດທ ີ່ອາດເກ ດຂຶັ້ນໄດ້. 

• ກໍານົດໃຫ້ມ ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ກວດສອບສະພາບຄວາມພ້ອມໃນການໃຊ້ງານຂອງເຄືີ່ອງຈັກ 
ຍານພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນທ ີ່ມ ການຂົນສົັ່ງ ເພືີ່ອໃຫ້ເກ ດຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສົັ່ງ ກ່ອນການ
ອອກປະຕິບັດງານທຸກຄັັ້ງ. 

• ພະນັກງານທຸກຄົນຕ້ອງມ ໃບອະນຸຍາດໃນການຂັບຂ ີ່ກົງກັບຍານພາຫະນະທ ີ່ໃຊ້. 
• ມ ການສໍາຫຼວດເສັັ້ນທາງ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ໃນການຂົນສົັ່ງລ່ວງໜ້າ ລວມເຖິງການອອກແບບປັບປງຸເສັັ້ນທາງໃຫ້

ມ ຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສົັ່ງ ໂດຍທ ມງານດ້ານວິສະວະກໍາຂົນສົັ່ງ. 
• ຈັດໃຫ້ມ ທ ມປະສານງານໃນກ ລະນ ເກ ດອຸບັດຕິເຫດລະຫວ່າງມ ການຂົນສົັ່ງອຸປະກອນ ເພືີ່ອການແກ້ໄຂ

ບັນຫາທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. 
• ມ ການຕິດປ້າຍການສັນຈອນ ຕະຫຼອດເສັັ້ນທາງຂອງການຂົນສົັ່ງ, ໂດຍສະເພາະຕາມທາງແຍກ, ທາງໂຄ້ງ, 

ປາກທາງຊອຍ, ເຂດໝ ່ບ້ານ,   

• ປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂົນສົັ່ງທາງບົກ (ສະບັບເລກທ  036/ສພຊ, 12 ທັນວາ 2012). 

ດັັ່ງນັັ້ນ, ຫາກໂຄງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທ ີ່ກໍານົດຢ່າງເຄັັ່ງຄັດ ຄາດວ່າຜົນກະທົບຕ ໍ່ການຄົມມະນາຄົມໃນ

ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງຈະຢ ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າ. 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-96 

ໃນຊ່ວງນ ັ້ຄາດວ່າລະບບົເສັັ້ນທາງການຂົນສົັ່ງ ໃນເຂດໂຄງການ ຈະໄດ້ຮັບການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ໃຫ້ສະດວກດ ຂືັ້ນ
ກ່ວາເກົັ່າ, ໂດຍສະເພາະເສັັ້ນທາງຈາກ ທາງຫຼວງ ໄປຫາທ ີ່ຕັັ້ງຂອງເສົາກັງຫັນລົມ, ໂດຍຜ່ານໝ ່ບ້ານຕ່າງໆ. ເສັັ້ນທາງ

ຮັບໃຊ້ໂຄງການ ແຕ່ປະຊາຊົນກ ໍ່ສາມາດ ນໍາໃຊ້ໄດ້ເຊັັ່ນກັນ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ເມືີ່ອມ ໂຄງການແລ້ວ ປະຊາຊົນກ ໍ່ຄາດວ່າຈະມ 
ເສັັ້ນທາງດ  ແລະ ສະດວກໃນການຂົນສົັ່ງ ແລະ ການສັນຈອນຮ່ວມກັນ.  

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ເພືີ່ອຮັບປະກັນການຂົນສົັ່ງ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ການສັນຈອນ, ການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງຂອງໂຄງການ 

ແລະ ເສັັ້ນທາງຕ່າງໆໃນເຂດໝ ່ບ້ານ ທ ີ່ເປັນເສັັ້ນທາງໂຄງການຜ່ານ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ, 

ຮັບປະກັນໃຊ້ໄດ້ສອງລະດ  ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.  
• ຈະຕ້ອງມ ງົບປະມານການບໍາລຸງຮັກສາ, ໂດຍການມ ສ່ວນຮວ່ມ ຈາກຂະແໜງການກຽ່ວຂ້ອງ ລວມທັງ

ປະຊາຊົນທ ີ່ໃຊ້ເສັັ້ນທາງໂຄງການຮ່ວມກັນ.  
• ຕະຫຼອດເສັັ້ນທາງຂອງໂຄງການ ຕ້ອງມ ການຕິດປ້າຍສັນຍານການສັນຈອນ, ໂດຍສະເພາະທາງໂຄ້ງ, ທາງ

ຄ້ອຍ ແລະ ທາງຄົບກັນຕ່າງໆ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ການຂົນສົັ່ງ ແລະ ການສັນຈອນ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 
ໂຄງການ. 

• ກວດສອບພະນັກງານຮັບໃຊ້ລົດໃຫ້ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດຈາລະຈອນຢ່າງເຄັັ່ງຄດັ 
ເພືີ່ອເປັນການປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນ.  

• ຈໍາກັດຄວາມໄວຂອງຍານພາຫະນະທ ີ່ແລ່ນຜ່ານຊຼຸມຊົນບ ໍ່ໃຫ້ເກ ນ 40 ກິໂລແມັດ/ຊົັ່ວໂມງ ຫຼື ບ ໍ່ເກ ນຕາມ
ກົດໝາຍທ ີ່ກໍານົດໄວ້. 

• ຕິດຕາມກວດສອບ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາເສັັ້ນທາງພາຍໃນໂຄງການໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທຸກລະດ ການຢ່າງ
ປອດໄພ. 

• ຕິດຕັັ້ງສັນຍານໄຟເທິງໂຄງສ້າງເສົາກັງຫັນລົມໃຫ້ສອດຄ່ອງກບັຂ ໍ້ກໍານົດຄວາມປອດໄພຂອງສິີ່ງກ ໍ່ສ້າງໃນ
ເສັັ້ນທາງການບິນ. 

5.11 ແຫຼງ່ນໍາ້, ການນາໍໃຊ ້ແລະ ການສະໜອງ 

1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ເປັນໄລຍະການສໍາຫຼວດອອກແບບ, ໂດຍອ ງໃສ່ການອອກແບບທ ີ່ຕັັ້ງຂອງ

ໂຄງການພະລັງງານລົມ ທ ີ່ມ ເສົາກັງຫັນລົມ 148 ຕົັ້ນ ແມ່ນຈະມ ທ ີ່ຕັັ້ງຢ ່ຕາມຈຸດຕ່າງໆ ຂອງບັນດາໝ ່ບ້ານໃນເຂດ
ໂຄງການ ຊຶີ່ງຈະຍັງບ ໍ່ມ ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງຫຍັງເທືີ່ອ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບທ ີ່ຕັັ້ງ ຂອງໂຄງການຈະບ ໍ່
ມ ຜົນນກະທົບຕ ໍ່ ການນໍາໃຊ້ນໍ້າຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດໂຄງການ. 

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ      

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-97 

ແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ພາຍໃນໂຄງການໃນຊ່ວງໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ແມນ່ທາງບ ລິສັດຈະຕິດຕ ໍ່ຊືັ້ນໍ້າຈາກລົດບັນທຸກນ້ໍາທ ີ່ມ ຢ ່ໃນ
ພືັ້ນທ ີ່ ມາເກັບກັກໄວ້ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ. ເຊິີ່ງຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງຄາດວ່າຈະມ ຄົນງານກ ໍ່ສ້າງຫຼາຍສຸດປະມານ 400 ຄົນ
(ສະເພາະບາງຊ່ວງ). ໂດຍຄົນງານທັງໝົດ ຈະໄດ້ພັກອາໄສຢ ່ນອກພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ມ ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າເພືີ່ອ
ອຸປະໂພກ-ບ ລິໂພກປະມານ 50 ລິດ/ຄົນ/ມືັ້, ຄິດເປັນປະລິມານນໍ້າໃຊ້ແມ່ນ 20 ມ3/ມືັ້, ສວ່ນປະລິມານນໍ້າໃຊ້ໃນ

ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງປະມານ 10 ມ3/ມືັ້. ດັັ່ັງນັັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ນໍ້າໃນຊ່ວງກ ໍ່ສ້າງມ ປະມານ 30 ມ3/ມືັ້, ສາໍ

ລັບນໍ້າກິນຂອງຄົນງານກ ໍ່ສ້າງແມ່ນ ນໍ້າດືີ່ມຕຸກ, ຊຶີ່ງກໍານົດໃຫ້ບ ລິສັດ ຜ ້ຮັບເໝົາ ເປັນຜ ້ກະກຽມໃຫ້ພຽງພ , ສ່ວນ

ແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ຂອງຊຼຸມຊົນພາຍໃນພືັ້ນທ ີ່ການສຶກສາ ໄດ້ແກ່: ນໍ້າລິນ ຊຶີ່ງຈະເຫັນໄດ້ວ່າແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ຂອງໂຄງການເປັນ
ຄົນລະແຫຼ່ງກັບຊຼຸມຊົນ.  ດັັ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງບ ໍ່ເກ ດຜົນກະທົບຕ ໍ່ຜ ້ໃຊ້ນໍ້າໃນບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ສຶກສາ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ການນໍາໃຊ້ນໍ້າເພືີ່ອການກ ໍ່ສ້າງ: ຖ້າໂຄງການມ ຄວາມຈໍາເປັນ ທ ີ່ຈະດ ດເອົານໍ້າຫ້ວຍ ໃນເຂດຂອງໂຄງການ 
ເພືີ່ອມາຮັບໃຊ້ເຂົັ້າໃການກ ໍ່ສ້າງ ກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິິີ່ນ ແລະ ປະສານງານກັບພາກລັດຂັັ້ນ
ເມືອງ ເພືີ່ອລົງໄປກວດເບິີ່ງຈຸດທ ີ່ຈະດ ດເອົານໍ້າ ວ່າມັນມ ຄວາມເໝາະສົມແລ້ວບ ໍ່. 
 

(2) ໃນໄລຍະດໍາເນ ນງານ 

ໃນຊ່ວງດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ ເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ຊຶີ່ງໃນຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າ ແມ່ນ
ບ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າເຂົັ້າໃນການຜະລິດ. ສໍາລັບນໍ້າໃຊ້ຂອງພະນັກງານໃນໂຄງການ ຄາດວ່າໄລຍະດ  າເນ ນງານແມ່ນຈະ
ມ ຈໍານວນ 25 ຄົນ ແລະ ມ ອັດຕາການໃຊ້ນໍ້າເພືີ່ອອຸປະໂພກ ແລະ ບ ລິໂພກປະມານ 50 ລິດ/ຄົນ/ມືັ້, ຄິດເປັນ

ປະລມິານນ້ໍາໃຊ້ສໍາລັບພະນັກງານ 1.25 ມ3/ມືັ້. ເຊຶີ່ງນໍາ້ໃຊ້ສາໍລັບພະນັກງານສ່ວນນ ັ້ ແມ່ນຈະຕິດຕ ໍ່ຊືັ້ນໍ້າມາເກັບກັກ
ໄວ້ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ, ສ່ວນນ້ໍາກິນຂອງພະນັກງານແມ່ນ ນໍ້າດືີ່ມຕຸກ.  

5.12 ແຫຼງ່ພະລງັງານ, ການນາໍໃຊ ້ແລະ ການສະໜອງ 

1) ໄລຍະກະກຽມ ແລະ ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ການໃຊ້ໄຟຟ້າໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງມ ປະລິມານຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ບ ໍ່ຫຼາຍປານໃດ ແລະ ເປັນການໃຊ້ໄຟຟ້າພຽງຊົັ່ວຄາວ
ໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງເທົັ່ານັັ້ນ, ເຊ ີ່ງການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການຈະບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຕ ໍ່ການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງຊຼຸມ
ຊົນໃກ້ຄຽງ, ເນືີ່ອງຈາກທາງໂຄງການຈະໄດ້ມ ການຕິດຕັັ້ງໝໍໍ້ແປງໄຟຟ້າຂອງໂຄງການ ທ ີ່ເຊືີ່ອມຕ ໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ

ໃກ້ຄຽງ. 

2) ໄລຍະດໍາເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໂຄງການມ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ສ ງສຸດ 600 ເມກະວັດ ໂດຍກະແສໄຟຟ້າທ ີ່ຜະລິດໄດ້ຈະ
ສົັ່ງໄຟຟ້າໄປຂາຍ ເຊ ີ່ງເປັນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທ ີ່ເປັນມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ. ເນືີ່ອງຈາກໃຊ້ພະລັງງານລົມທ ີ່ເປັນ



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-98 

ພະລັງງານສະອາດເປັນແຫຼ່ງຜະລິດບ ໍ່ມ ການໃຊ້ເຊືັ້ອໄຟໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຜົນກະທົບທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈຶີ່ງເປັນ

ຜົນກະທົບດ້ານບວກ. 

5.13 ການຈດັການຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ສ ີ່ງເສດເຫຼອື 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຜ່ານການເກັບຂ ໍ້ມ ນ, ສະພາບການກໍາຈັດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ຢ ່ເຂດໂຄງການພະລັງງານລົມຈະຕັັ້ງຢ ່ ກ ໍ່ຄືຢ ່ຕາມຕົວເມືອງຕາ່ງໆ 

ທົັ່ວປະເທດຂອງລາວເຮົາ, ຄືຍງັບ ໍ່ທັນມ ການກໍາຈັດ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຢ່າງຖືກວິທ , ຍັງຂາດແຄນລົດເກັບຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ, ບ ໍ່ມ ບ່ອນ

ຝັງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທ ີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ບ ໍ່ມ ການຝັງຢ່າງຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ. ການກໍາຈັດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ແຕ່ລະຄົວເຮືອນຍັງໃຊ້
ວິທ ການຈ ດ ແບບບ ໍ່ມ ການຄັດແຍກ, ຄືມ ການຈ ດໂຮມກັນ ລະຫ່ວາງສິີ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ (ຖົງຢາງພາລະສະຕິກ) 

ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼືອທົັ່ວໄປ.  

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ຢ ່ໃນໄລຍະກ່ອນ ການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ທາງໂຄງການບ ໍ່ມ  ຄວາມຈໍາເປັນຫຍັງ ຕ້ອງດໍາເນ ນມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ, 

ເນືີ່ອງຈາກກິດຈະກໍາການສໍາຫວຼດອອກແບບທໍາມະດາ ຈະບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼືອເປັນຈໍານວນ
ຫຼາຍ. ແຕ່ການອອກແບບໂຄງການ ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງການກໍາຈດັທ ີ່ຖືກວິທ  ເພືີ່ອຮອງຮັບຊ່ວງຂອງການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ 
ຊ່ວງດໍາເນ ນການຜະລິດ ທ ີ່ຄາດວ່າຈະມ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອເກ ດຂືັ້ນ.    

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຢ ່ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ຄາດວ່າຈະມ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼືອຫຼາຍພ ສົມຄວນ ເຊັັ່ນວ່າ: ສິີ່ງເສດເຫຼືອ
ຈາກກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງ, ສິີ່ງເສດເຫຼືອທ ີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຈາກວັດສະດຸທ ີ່ບັນຈຸນ້ໍາມັນຂອງເຄືີ່ອງກົນຈັກ, ແລະ ສິີ່ງ

ເສດເຫຼືອຕ່າງໆ ຈາກການນໍາໃຊ້ປະຈໍາວັນ ຂອງພະນັກງານ ແລະ ຄົນງານທ ີ່ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກກ ໍ່ສ້າງ. ໃນຊ່ວງການ
ກ ໍ່ສ້າງນ ັ້ ຄາດວ່າຈະມ ພະນັກງານ ແລະ ຄົນງານທ ີ່ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກໃຫ້ໂຄງການ ຢ່າໜ້ອຍບ ໍ່ຕໍໍ່າກ່ວາ 250 ຄົນຕ ໍ່ວັນ
(ບາງຊ່ວງອາດຮອດ 400 ຄົນ), ຖ້າສະເລ່ຍຄົນຜ ້ໜຶີ່ງ ຜະລິດຂືັ້ນເຫຍືັ້ອໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 0.5 ກລ/ຄົນ/ວັນ ຊຶີ່ງຈະມ ຂ ັ້

ເຫຍືັ້ອລວມບ ໍ່ຕໍໍ່າກວ່າ 125 ກລ/ວັນ. ເຊ ີ່ງຈະຖືກນໍາມາຖິັ້ມໃສ່ຖົງດໍາ ແລະ ຖັງຮອງຮັບຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ທ ີ່ທາງບ ລິສັດຜ ຮ້ບັ 
ເໝົາຈັດໄວ້ຢ່າງພຽງພ  ໂດຍຈະມ ລົດເກັບຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຂອງພາກສວ່ນທ ີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົັ້າມາຈດັເກັບໄປກໍາຈັດຕ ໍ່ໄປ. 
ສ່ວນສິີ່ງເສດເຫຼືອທ ີ່ເກ ດຈາກເສດວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ ເຊັັ່ນ: ເສດຫ ນ, ເສດດິນ, ໄມ້ ເປັນຕົັ້ນ ຊຶີ່ງບາງສ່ວນສາມາດນໍາໄປ

ຂາຍ ຫຼື ນາໍກັບມາໃຊເ້ປັນປະໂຫຍດໄດ້. ສໍາລັບສິີ່ງເສດເຫຼອືທ ີ່ບ ໍ່ສາມາດຂາຍໄດ້ ໂຄງການຈະກໍານົດໃຫ້ບ ລິສັດຜ ້
ຮັບເໝົານໍາອອກຈາກໂຄງການທຸກມືັ້ພາຍຫຼັງເລິກວຽກ ຫຼື ເກັບລວບລວມເພືີ່ອຕິດຕ ໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທ ີ່ໄດ້ຮັບອານຸ
ຍາດມາຮັບໄປກໍາຈັດຕ ໍ່ໄປ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ເມືີ່ອພິຈາລະນາວິທ ການຈັດການຂິັ້ເຫຍືັ້ອດັັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຜົນກະທົບທ ີ່ຈະເກ ດ
ຈາກໂຄງການແມ່ນຈະຢ ່ໃນລະດັບປານກາງ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-99 

ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ ທ ີ່ຄາດວ່າຈະເກ ດຂືັ້ນ ໃນຊວ່ງຂອງການກ ໍ່ສ້າງຂອງ
ໂຄງການນ ັ້, ທາງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະບ ລິສັດຮັບເໝົາການກ ໍ່ສ້າງ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ ບາງມາດຕະການ

ຫຼຼຸດຜ່ອນທ ີ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນດັັ່ງລຸ່ມນ ັ້: 

• ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ບ ລິສັດຮັບເໝົາການກ ໍ່ສ້າງ ຕ້ອງມ ການປະສານສົມທົບກັບ ອພບ ຂອງເມືອງ ເພືີ່ອກໍາ
ນົດເຂດ ທ ີ່ຈະນໍາເອົາຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ ໄປຖ ັ້ມ, ຖ້າສະໜາມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຂອງເມືອງ ທ ີ່ມ ຢ ່ປະຈຸ

ບັນບ ໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ກ ໍ່ຕ້ອງຮ່ວມກັນປັບປຸງ ໃຫ້ເປັນສະໜາມຝັງຖົມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທ ີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ 
ສາມາດບໍາບັດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຕ່າງໆໄດ້ແທ້.  

• ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຕ້ອງມ ການແຍກ ແລະ ນໍາໄປຖ ັ້ມໃນພືັ້ນທ ີ່ຕ່າງກັນ, ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອປະເພດອັນຕະລາຍ ຕ້ອງມ ວິທ ຝັງຖົມ

ຢ່າງຖືກວ ທ , ຂຸມຝັງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອປະເພດນ ັ້ກ ໍ່ຕ້ອງຫ່າງໄກຈາກແມ່ນໍ້າ ແລະ ນໍ້າຫ້ວຍທ ີ່ເປັນສາຂາ ເພືີ່ອຫຼ ກລຽງ

ຜົນກະທົບທ ີ່ຈະໄຫຼລົງສ ່ແມ່ນໍ້າ. 
• ການຈ ດຂ ັ້ເຫຍືີ່ອ ກ ໍ່ບ ໍ່ໃຫ້ມ ການຈ ດຊະຊາຍ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດ ແລະ ປ່ອຍ CO2, CO ແລະ SO2 ເກ ນ

ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມ, ແຕ່ຖ້າມ ຄວາມຈໍາເປັນຈ ດ ກ ໍ່ຕ້ອງມ ການຄັດແຍກ ໂດຍສະເພາະຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທ ີ່ປ ນ

ເປືົ້ອນສານເຄມ  ເຊັັ່ນວ່າ: ສາຍໄຟ ຫຼື ພະລາສະຕິກຕ່າງໆ ແມ່ນບ ໍ່ຄວນນໍາໄປຈ ດຢ່າງເດັດຂາດ. 
• ຜ ້ພັດທະນາໂຄງການ ຮ່ວມກັບທ ີ່ປຶກສາດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງມ ການຝຶກ

ອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນເຂົັ້າໃຈ ເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ, ແລະ ໃຫ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງວິທ ການ

ກໍາຈັດ, ຖ້າຜ ້ໃດຝ່າຝືນ ກ ໍ່ຕ້ອງມ ການປັບໄໝ ຫຼື ໃຫ້ອອກຈາກວຽກ.      
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນງານໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໃນຊ່ວງດໍາເນ ນການຂອງໂຄງການ ເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ຊຶີ່ງໃນຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງ
ໂຄງການມ ພຽງເຄືີ່ອງກາໍເນ ດໄຟຟ້າແບບກັງຫັນລົມ ຊຶີ່ງຈະບ ໍ່ມ ສິີ່ງເສດເຫຼືອຈາກຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ລະບົບ
ເສ ມການຜະລິດ. ແຕ່ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ຜົນກະທົບຈາກການຈັດການຂອງສິີ່ງເສດເຫຼືອທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນໃນຊ່ວງເປີດດໍາເນ ນ
ການໄດ້ແກ່ ສິີ່ງເສດເຫຼືອທ ີ່ເກ ດຈາກການອຸປະໂພກ - ບ ລິໂພກຂອງພະນັກງານຈໍານວນ 25 ຄົນ ຄາດວ່າຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ
ຂອງໂຄງການຈະເກ ດຂຶັ້ນປະມານ 10-20 ກິໂລກຼາມ/ມືັ້. ທັງນ ັ້ ໂຄງການໄດ້ກໍານົດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ 
ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການດໍາເນ ນກິດຈະກໍາຊ່ວງເປີດດໍາເນ ນໂຄງການ ດັັ່ງນ ັ້: 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ຈັດໃຫ້ມ ຖັງຮອງຮັບສິີ່ງເສດເຫຼອື 3 ປະເພດໄດ້ແກ່:  ສິີ່ງເສດເຫຼືອທົັ່ວໄປ, ສິີ່ງເສດເຫຼືອທ ີ່ສາມາດນໍາມາ

ໃຊ້ໃໝ່ໄດ້  ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼືອທ ີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. 
• ລວບລວມສິີ່ງເສດເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ ໃສ່ໃນພາຊະນະທ ີ່ເໝາະສົມ, ມ ຝາປິດ, ແຍກຕາມປະເພດຂອງສິີ່ງ

ເສດເຫຼືອ ແລະ ສາມາດຂົນຍ້າຍໄດ້ຢ່າງສະດວກ ກ່ອນຕິດຕ ໍ່ໃຫ້ໜ່ວຍງານທ ີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ມາຮັບໄປກໍາ
ຈັດຕ ໍ່ໄປ. 
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ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-100 

• ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ Recycle ທ ີ່ເກັບລວບລວມໄດ້ຈາກໂຄງການຄວນນໍາກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃຫຫ້ຼາຍທ ີ່ສຸດ ຫຼ ື

ເກັບລວບລວມໄວ້ເພືີ່ອໃຫ້ບ ລສິັດທ ີ່ຮັບຊືັ້ມາເກັບລວບລວມຕ ໍ່ໄປ.    

ດັັ່ງນັັ້ນ, ຫາກໂຄງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທ ີ່ກໍານດົຢ່າງເຄັັ່ງຄັດ ຄາດວ່າຜົນກະທົບທ ີ່ຈະເກ ດຂຶັ້ນຈາກ
ໂຄງການຈະຢ ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າ. 

5.14 ລະເບ ດບ ໍ່ທນັແຕກ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ກ ໍ່ຄືໃນເຂດເມືອງດາກຈຶງ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ ກ ໍ່ເປັນອ ກເຂດໜຶີ່ງທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ
ສົງຄາມອິນດ ຈ ນສະໄໝຜ່ານມາ, ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນ ລະເບ ດທ ີ່ຍັງບ ໍ່ທັນແຕກ ກ ໍ່ຍັງຕົກຄ້າງຢ ່ຫາຼຍແຫງ່, ໂດຍ

ສະເພາະຕາມເຂດພ ຜາປ່າໄມ້ ໃນເຂດປ່າເລິກດົງໜາ. ຜ່ານການລົງເກັບຂ ໍ້ມ ນພາກສະໜາມ ກ່ຽວກັບການປະເມ ນ
ຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດສໍາລັບໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານລົມ ກ ໍ່ໄດ້ມ ການສໍາພາດ ແລະ ສອບຖາມ 
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນກ່ຽວກັບ ລະເບ ດທ ີ່ຍັງຕົກຄາ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ເລົັ່າວ່າຜ່ານມາ ກ ໍ່ມ ອົງການເກັບກ ້ລະເບ ດ ເຂົັ້າ
ມາສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກ ້ອອກ ແຕ່ຄາດວ່າຍັງບ ໍ່ໝົດ ໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ, ເຂດປ່າ, ເຂດພ ຕ່າງໆ. 

ລະເບ ດທ ີ່ຍັງບ ໍ່ທັນແຕກ ແລະ ຍັງຕົກຄ້າງຢ ່ຕາມແຫ່ງຕ່າງໆ ອາດຈະລວມຢ ່ຕາມເຂດໂຄງການ, ບັນຫານ ັ້ແມ່ນມ 

ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ຕ ໍ່ໂຄງການພັດທະນາດັັ່ງກ່າວ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ເພືີ່ອຄວາມປອດໄພໃນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ກ່ອນຈະລົງມື
ກ ໍ່ສ້າງທາງໂຄງການກ ໍ່ຕ້ອງມ ການປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ຂອງຫ້ອງການເກັບກ ້ລະເບ ດທ້ອງຖິີ່ນ 
ເພືີ່ອດໍາເນ ນການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກ ້ອອກເພືີ່ອຄວາມປອດໄພ. 

 ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ກ່ອນຈະລົງມືສໍາຫຼວດດ້ານຕ່າງໆ ໂຄງການກ ໍ່ຕ້ອງມ ການປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ຂອງ
ຫ້ອງການເກັບກ ້ລະເບ ດທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອດໍາເນ ນການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກ ້ອອກເພືີ່ອຄວາມປອດໄພ. 
 

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ຈະມ ກິດຈະກໍາ ການບຸກເບ ກ ແລະ ການອະນາໄມພືັ້ນທ ີ່ການກ ໍ່ສ້າງ ລວມທັງວຽກງານ
ການກ ໍ່ສ້າງສະຖານທ ີ່ຕ່າງໆ ທ ີ່ເປັນອົງປະກອບຂອງໂຄງການ, ຖ້າບ ໍ່ມ ການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກບັກ ້ລະ ເບ ດທ ີ່ຄາດວ່າ

ຈະຕົກຄ້າງອອກ ກ ໍ່ອາດຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຂືັ້ນໄດ້ໃນຊ່ວງນ ັ້. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ເພືີ່ອຄວາມປອດໄພຂອງການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ດັັ່ງທ ີ່ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ ກອ່ນທ ີ່ຈະເລ ີ່ມຕົັ້ນກ ໍ່ສ້າງ, 

ທາງໂຄງການຄວນເຊ ນເອົາ ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງພາກລດັ ລົງສໍາຫຼວດພືັ້ນທ ີ່ອ ກເທືີ່ອໜືີ່ງ, ໂດຍສະເພາະເຂດທ ີ່
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ຈະມ ການກ ໍ່ສ້າງໜັກ. ເມືີ່ອເວລາມ ການກ ໍ່ສ້າງ ຫາກພົບເຫັນເສດລະເບ ດທ ີ່ຕົກຄ້າງ, ທາງໂຄງການກ ໍ່ຕ້ອງແຈ້ງ ໃຫ້

ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງໄປກວດກາ ແລະ ເກັບກ ້ອອກທັນທ . 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຖ້າມ ການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກ ້ ໃນຊ່ວງກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງທ ີ່ຜ່ານມາແລ້ວ, ຕ ໍ່ມາໃນຊ່ວງດາໍ

ເນ ນການຜະລິດນ ັ້ ກ ໍ່ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບດ້ານນ ັ້ເກ ດຂືັ້ນ ໃນເຂດໂຄງການ. 

5.15 ສະຖານທ ີ່ທາງປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ຢ ່ບັນດາໝ ່ບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 27 ບ້ານແມ່ນມ  5 ຊົນເຜົັ່າຄື: ເຜົັ່າຕຣຽງ, ເຜົັ່າກະຕ , ເຜົັ່າແຢະ, ເຜົັ່າລາວ, 
ເຜົັ່າອາຣັກ. ເຊິີ່ງແຕ່ລະເຜົັ່າລ້ວນແລ້ວແຕ່ມ ຮ ດຄອງປະເພນ , ການນຸ່ງຖ,ື ພາສາປາກເວົັ້າ ແລະ ການເຊືີ່ອຖືສາສະໜາ

ທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບັນດາບາ້ນໃນເຂດໂຄງການແມ່ນ ມ ການນັບຖືຜ  ມາແຕ່ດັັ້ງເດ ມ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກ ໍ່ຕາມ ຢ ່ໃນໝ ່ບ້ານດັັ່ງກ່າວ ບ ໍ່ໄດ້ມ ວັດຖຼຸບ ຮານທ ີ່ເກົັ່າແກ່ຫຍັງ ເຖິງແມ່ນວ່າບາງໝ ່ບ້ານ ຈະມ ການຍົກຍ້າຍມາຕັັ້ງ
ຖິີ່ນຖານຢ ່ ໄດ້ຫຼາຍໆສິບປີແລວ້.  

ຢ ່ໃນໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ໂຄງການຈະບ ໍ່ກ ໍ່ໃກ້ເກ ດ ຜົນກະທົບຫຍັງ ຕ ໍ່ສະຖານທ ີ່ທາງປະຫວັດສາດ 
ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງທ້ອງຖ ີ່ນ ເນືີ່ອງຈາກກິດຈະກໍາ ການສໍາຫຼວດອອກແບບ ຂອງໂຄງການບ ໍ່ໄດ້ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ຊົນເຜົັ່າຂອງທ້ອງຖິີ່ນ. 

ແຕ່ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມດັັ່ງທ ີ່ໄດສ້ະເໜ ມາຂ້າງເທ ງ ໃນການອອກແບບກໍານົດຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງເສາົກັງຫັນລົມທ ີ່ວາງແຜນ
ຕັັ້ງຢ ່ຈຸດທ ີ່ມ ທ່າແຮງດ້ານພະລັງງານລົມສ ງສຸດຢ ່ໃນແຕ່ລະເຂດຂອງໂຄງການ ເຫັນວ່າຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາ ແລະ ເສັັ້ນທາງ
ເຂົັ້າເຖ ງບາງຈຸດແມ່ນຕັັ້ງຢ ່ໃນເຂດປ່າສັກສິດຂອງບ້ານໄດ້ແກ່: ຕົັ້ນທ ີ່ WH1050 ແລະ WH1060. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ການອອກແບບຂອງໂຄງການ ທັງ 2 ເສົາທ ີ່ກ່າວຂາ້ງເທ ງ (ເສົາທ ີ່ WH1050 ແລະ WH1060) ຖ້າ

ສາມາດຫຼ ກລ້ຽງໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມ ການຍ້າຍ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາ ຫຼື ເຂດການກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ບ ໍ່ແມ່ນ
ເຂດເຊືີ່ອຖືຂອງຊົນເຜົັ່າເຊັັ່ນ: ປ່າຊ້າ, ປ່າສັກສິດຕ່າງໆ. 

• ກ ລະນ ທ ີ່ບ ໍ່ສາມາດຍ້າຍໄດ້ແມນ່ ໃຫ້ທາງໂຄງການຮວ່ມກັບຄະນະກໍາມະການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບ
ບັນດາອໍານາດການປ ກຄອງ, ເຖົັ້າແກ່ແນວໂຮມ ແລະ ເຈົັ້າກົກເຈົັ້າເຫຼົັ່າບ້ານທ ີ່ຖຶກກະທົບດັັ່ງກ່າວເພືີ່ອຫາ
ທາງອອກຮ່ວມກັນ ເຊ ີ່ງອາດຈະຕ້ອງມ ການຄອບ ຫຼື ປ ວແປງຊົດເຊ ຍຕາມຮ ດຄອງ ແລະ ການນັບຖືຂອງ
ທ້ອງຖ ີ່ນ. 

• ເມືີ່ອໂຄງການເກ ດຂືັ້ນແລ້ວ ທາງໂຄງການຈະປະກອບສ່ວນ ຊຼຸກຍ ້-ສົັ່ງເສ ມ ວັດທະນະທໍາ ທ ີ່ເປັນປະເພນ  
ແລະ ຄວາມເຊືີ່ອຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍຈະມ ການປະສານສົມທົບກັບ ອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ.  



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-102 

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ໃນຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການນ ັ້ ແມ່ນຈະມ ກິດຈະກໍາ ການກ ໍ່ສ້າງໜັກຫຼາຍຢ່າງ ຢ ່ຕາມເຂດກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ທ ີ່ເປັນອົງ
ປະກອບຂອງໂຄງການ, ກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງໜັກມັກຈະກ ໍ່ໃຫມ້ ສຽງດັງ ຈາກການແລ່ນລົດຂນົສົັ່ງ ແລະ ການເກ ດ

ມ ຂ ັ້ຝຸ່ນ, ມ ນໍ້າເປືົ້ອນ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການລົບກວນອືີ່ນໆ. ດັັ່ງນັັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງ ການຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບ

ໂດຍກົງຕ ໍ່ສະຖານທ ີ່ທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດຖຼຸບ ຮານ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ, ແຕ່ສິີ່ງລົບກວນຕ່າງໆດັັ່ງທ ີ່ກາ່ວ

ຂ້າງເທິງ ກ ໍ່ອາດຈະສ້າງຜົນກະທົບໂດຍທາງອ້ອມ ຕ ໍ່ວັດທະນະທໍາຂະນົບທໍານຽມ ຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ຄວາມເຊືີ່ອ
ຖືຂອງທ້ອງຖິີ່ນ.  

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ໂຄງການຕ້ອງຍຸດເຮັດວຽກໜກັ ໃນມືັ້ວັນສິນຂືັ້ນ 15 ຄໍໍ່າ ແລະ ແຮມ 15 ຄໍໍ່າ ແລະ ວັນສໍາຄັນຂອງສາດ

ສະໜາອືີ່ນໆທ ີ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນນັບຖື. ໂຄງການຕ້ອງມ ການປຶກສາຫາລື ກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ, ມ ການ

ຄອບ-ການລາຕາມຄວາມເຊືີ່ອກ່ອນ ທ ີ່ຈະມ ການບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່ ເພືີ່ອການກ ໍ່ສ້າງ, ຊຶີ່ງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ 

ນັບຖືວ່າພ ຜາປ່າດົງ ແລະ ແຫຼ່ງທໍາມະຊາດຕ່າງໆ ບ່ອນທ ີ່ເຂາົເຈົັ້າເຄ ຍເພິີ່ງພາອາໄສ ແລະ ເຄ ຍໄປທໍາມາຫາ
ກິນ ແມ່ນສ່ວນໜຶີ່ງທ ີ່ເປັນວັດຖຼຸບ ຮານ ທາງທໍາມະຊາດທ ີ່ສໍາຄັນ. 

• ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງສາຍພົວພັນທ ີ່ດ ກັບ ທ້ອງຖ ີ່ນ ແລະ ມ ການສົັ່ງເສ ມ ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນກິດ
ຈະກໍາຕ່າງຂອງຊຼຸມຊົນ ລວມທັງງານບຸນຮ ດຄອງເພນ   ແລະ ພິທ ການທາງວັດທະນາທໍາ.  
 

3) ໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການ  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ເຖິງແມ່ນວ່າຊ່ວງດາໍເນ ນງານນ ັ້ ຈະບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຫຼາຍ ເນືີ່ອງຈາກກິດຈະກໍາ ການກ ໍ່ສ້າງໜັກຂອງໂຄງການ 
ໄດ້ສ ັ້ນສດຸໄປໝົດແລ້ວ ແຕ່ກ ໍ່ເປັນຊ່ວງທ ີ່ຍາວນານ ທ ີ່ທາງໂຄງການຈະໄດ້ຢ ່ຮ່ວມ ກັບຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນກ ໍ່ຈະໄດ້ຢ ່ຮ່ວມກັບໂຄງການ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ທາງໂຄງການຄວນສົັ່ງເສ ມ ແລະ ສ້າງສິີ່ງໃດໜຶີ່ງປະໄວ້ໃຫ້ຢ ່ຄ ່ກັບ
ວັດທະນະທໍາຂອງທ້ອງຖິີ່ນ.  

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ການສົັ່ງເສ ມວັດທະນະທໍາທ້ອງຖິີ່ນ ຈະເປັນບ ລິມະສິດທ ີ່ສໍາຄັນ ຂອງໂຄງການພັດທະນາ ພະລັງງານໄຟຟ້າ. ດັັ່ງນັັ້ນ, 
ທາງໂຄງການຄວນຈະສົັ່ງເສ ມ ແລະ ສ້າງສິີ່ງໃດໜຶີ່ງປະໄວ້ໃຫຢ້ ່ຄ ່ກັບ ວັດທະນະທໍາຂອງທ້ອງຖິີ່ນ, ເພືີ່ອໃຫ້ທ້ອງຖິີ່ນ 

ແລະ ໂຄງການ ຮ ້ເຖິງຄຸນງາມຄວາມດ  ຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍຜ່ານການດໍາເນ ນງານ ຂອງໂຄງການເປັນຫຼາຍໆສິບປ ີ
ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການ ຈະສ ັ້ນສຸດລົງໃນອານາຄົດ.   

5.16 ທດັສະນ ຍາພາບ-ພ ມສນັຖານ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ 
1) ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-103 

ກິດຈະກໍາກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ແມ່ນການສໍາຫຼວດ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ, ການສໍາຫຼວດ ແລະ ຕິດຕາມ 

ດ້ານອຸຕຸນິຍົມ ໂດຍສະເພາະການວັດແທກຄວາມໄວຂອງກະແສລົມ  ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ເພືີ່ອນໍາມາອອກແບບ
ທາງເລືອກ ທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກງັຫັນລົມ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ພະລັງງານລົມ ທ ີ່ມ ຄວາມພຽງພ ຕ ໍ່ການຜະລິດ ກະແສໄຟຟ້າ. ອ ງຕາມກິດ
ຈະກໍາເຫຼົັ່ານ ັ້ໃນຊ່ວງນ ັ້ ແມ່ນບ ໍ່ມ ຫຍັງທ ີ່ຈະກ ໍ່ ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຕ ໍ່ ທັດສະນ ຍະພາບ-ພ ມສັນຖານ ແລະ 
ການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດໂຄງການ, ເນືີ່ອງຈາກຍັງບ ໍ່ທັນມ ການ ບຸກເບ ກຫຼືກ ໍ່ສ້າງຫຍັງເທືີ່ອ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ອ ງ

ຕາມຂ ໍ້ມ ນພາກສະໜາມ ສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າພືັ້ນທ ີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຢ ເ່ຂດອ້ອມຂ້າງ ເຂດໂຄງການດັັ່ງກ່າວນ ັ້ ແມ່ນເປັນພືັ້ນ
ທ ີ່ປ່າໄມ້, ພືັ້ນທ ີ່ປ ກກາເຟ ແລະ ພືດກະສິກໍາຂອງປະຊາຊົນ ຢ ່ກ່ອນແລ້ວ. ດັັ່ງນັັ້ນ ທັດສະນ ຍະພາບ ພ ມສັນຖານໃນ
ເຂດອ້ອມຂ້າງ ພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບມາກ່ອນແລ້ວ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ໂຄງການບ ໍ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນຫຍງັ ຕ້ອງດໍາເນ ນມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ ເນືີ່ອງຈາກໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງ ແມ່ນບ ໍ່ມ 
ກິດຈະກໍາຫຍັງທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຕ ໍ່ທັດສະນ ຍະພາບພ ມສັນຖານ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ການອອກແບບ
ຂອງໂຄງການ ກ ໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບດ້ານພ ມສັນຖານເປັນສໍາຄັນ, ຄືໄດ້ມ ການເລືອກທ ີ່ຕັັ້ງເພືີ່ອຕິດຕັັ້ງເສົາກັງ

ຫັນລົມໃຫ້ກົມກືນກັບທັດສະນ ຍະພາບພ ມສັນຖານຂອງທ້ອງຖິີ່ນ.   

2) ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ: 

ສິີ່ງທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບຕ ໍ່ທັດສະນ ຍະພາບ - ພ ມສັນຖານທ້ອງຖິີ່ນ ໃນເຂດໂຄງການກ ໍ່ສ້າງ ພະລັງງານລົມ     
ແມ່ນຈະເກ ດມາຈາກກິດຈະກໍາ ການກ ໍ່ສ້າງອົງປະກອບຂອງໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະການກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານ ທ ີ່ຕັັ້ງຂອງ

ຕ ນເສົາໃບພັດລົມຈໍານວນ 148 ຕົັ້ນ ແຕ່ລະຕົັ້ນແມ່ນຕ້ອງການເນືັ້ອທ ີ່ 0.272 ຮຕ/ຕົັ້ນ (ອ ງຕາມການອອກແບບ

ເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງໂຄງການ), ການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາ ແຕລ່ະເຂດຂອງເສົາໃບພັດລົມ, ການກ ໍ່ສ້າງສະຖານ ໄຟຟ້າ

ພາຍໃນ ເພືີ່ອຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າ ຈາກພະລັງງານລົມ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການເຫຼົັ່ານ ັ້ 
ແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງມ ການຖາກຖາງ, ມ ການບຸກເບ ກໜ້າດິນ, ການຂຸດເຈາະ-ກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານ ແລະ ໂຄງສ້າງ

ຕ່າງໆ. ກິດຈະກໍາຕ່າງໆເຫຼົັ່ານ ັ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ທັດສະນ ຍະພາບ - ພ ມສັນຖານທ ີ່ອາດຈະ
ປ່ຽນໄປຈາກເດ ມ, ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫທ້ັດສະນ ຍະພາບ ປ່ຽນແປງຫາຼຍ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ ດໍາເນ ນມາດຕະການ

ຫຼຼຸດຜ່ອນ.    

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

• ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງຊັັ້ນດິນ ທ ີ່ຖືກຂຸດຖືກດຸດອອກ ຈາກເຂດການກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ເປັນອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງ
ໂຄງການຈະເປັນສາເຫດທ ີ່ສໍາຄນັ ທ ີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທັດສະນ ຍະພາບ ຫຼື ພ ມສັນຖານໜ້າດິນ ໃນເຂດທ ີ່ມ ການ
ກ ໍ່ສ້າງປ່ຽນແປງໄປ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ມາດຕະການທ ີ່ສໍາຄັນ ຕ້ອງຫຼ ກເວັັ້ນການເຮັດວຽກດິນ ໃນຊ່ວງເວລາທ ີ່
ຝ ນຕົກແຮງ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດການເຊາະເຈືີ່ອນໄດ້ງ່າຍ, ດິນທ ີ່ຖືກຂຸດ ແລະ ດຸດອອກ ພາຍຫຼັງກ ໍ່ສ້າງແລ້ວ 

ຕ້ອງຖົມ ແລະ ຢຽບໃຫ້ແໜ້ນ, ບ່ອນໃດຄວນປ ກຫຍ້າກ ໍ່ຕ້ອງປ ກຫຍ້າໃສ່ ຫຼື ປະໃຫ້ພືດທ ີ່ເປັນສ ຂຽວຂືັ້ນ

ແທນ.  



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-104 

• ການຖາກຖາງ ຫຼື ຕັດຕົັ້ນໄມ້ອອກ ກ ໍ່ຕ້ອງຕັດແຕ່ພືັ້ນທ ີ່ໆ ມ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການກ ໍ່ສ້າງເທົັ່ານັັ້ນ, ບ ໍ່ຄວນ

ຕັດອອກນອກເຂດກ ໍ່ສ້າງ ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນ ບ ໍ່ໃຫ້ທັດສະນ ຍະພາບ ທ ີ່ເປັນທໍາມະຊາດສ ຂຽວ ທ ີ່ມ ມາກ່ອນ
ແລ້ວ ປ່ຽນໄປຈາກເດ ມຫຼາຍ. 

3) ໄລຍະການດໍາເນ ນງານໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ:  

ໄລຍະການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ ຈະເປັນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ທ ີ່ສໍາເລັດ ໝົດແລ້ວ
, ເປັນຊ່ວງທ ີ່ກັງຫັນລົມ ທ ີ່ຖືກສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງໄວ້ ພ້ອມແລ້ວທ ີ່ຈະປິິ່ນ ໄປຕາມຄວາມແຮງຂອງກະແສລົມ ເພືີ່ອ

ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ສົັ່ງໃຫ້ໝໍໍ້ເກັບກະແສໄຟ ທ ີ່ຕິດຕັັ້ງຢ ່ແຕ່ລະເສົາກັງຫັນລົມ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ໃນຊ່ວງດໍາເນ ນການຜະລິດ
ຂອງໂຄງການນ ັ້ ສິີ່ງທ ີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທັດສະນ ຍະພາບ - ພ ມສັນຖານດັັ້ງເດ ມປ່ຽນໄປ ກ ໍ່ຄືຈະມ ເສົາກັງຫັນລົມ ທ ີ່ມ 
ຄວາມສ ງເຖິງ 140 ແມັດ ທ ີ່ມ ໃບພັດລົມຕິດຕັັ້ງຢ ່ຈຸດສ ງສຸດຂອງເສົາ, ເສົາກັງຫັນລົມດັັ່ງກ່າວ ຈະມ ຈໍານວນ 148 

ຕົັ້ນ ທ ີ່ຢາຍກັນຢ ່ແຕ່ລະຈຸດໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ. ນອກຈາກເສົາກັງຫັນລົມແລ້ວ ກ ໍ່ຈະມ ເສັັ້ນທາງທ ີ່ເຂົັ້ັ້າໄປບາໍລຸງ
ຮັກສາເສົາກັງຫັນລົມ. 

ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ: 

ເສົາກັງຫັນລົມ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພ ມສັນຖານ ໃນການເບິີ່ງເຫນັ ມ ການປ່ຽນໄປຈາກ ທັດສະນ ຍະພາບ ທ ີ່ມ ຢ ່ປະຈຸບັນ
, ເນືີ່ອງຈາກເສົາກັງຫັນລົມ ມ ຄວາມໃຫຍ່ ແລະ ສ ງເຖິງ 140 ແມັດ ສາມາດເບິີ່ງເຫັນໄດ້ໄກ, ແຕ່ຜົນກະທົບດັັ່ງກ່າວ

ຈະບ ໍ່ຖືວ່າຮ້າຍແຮງ ເນືີ່ອງຈາກເສົາກັງຫັນລົມແຕ່ລະຕົັ້ນ ຈະຢ ່ຫ່າງໄກກັນ, ພ ມສັນຖານທ ີ່ເປັນສ ຂຽວ ທ ີ່ມ ຢ ່ປະຈຸບັນ

ກ ໍ່ຈະເບິີ່ງເຫັນຢ ່ຄືເກົາ, ອ ກປະການໜຶີ່ງ ກັງຫັນລົມແຕ່ລະຕົັ້ນ ກ ໍ່ຈະມ ໃບພັດລົມ ປິິ່ນໄດ້ຄ່ອຍ ແລະ ແຮງ ໄປຕາມ

ກະແສລົມທໍາມະຊາດຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນເຂດດັັ່ງກ່າວ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ການດໍາເນ ນການຜະລິດ ຫຼື ການເຮັດວຽກຂອງກັງ
ຫັນລົມ ແມ່ນຈະກົມກືນກັບ ພ ມສັນຖານທໍາມະຊາດ ແລະ ເປັນມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ, ເນືີ່ອງຈາກກັງຫັນລົມ ເປັນ

ພະລັງງານທົດແທນທ ີ່ສະອາດ ປາສະຈາກມົນລະພິດຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕ ໍ່ສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດທົັ່ວໄປ. 

ນອກຈາກນ ັ້ແລ້ວໂຄງການພະລັງງານລົມທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ແມ່ນເປັນໂຄງການໃໝ່ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເຊ ີ່ງໃນໄລຍະ
ການດໍາເນ ນງານນ ັ້ແມ່ນຈະສົັ່ງຜົນບວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໄດ້. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-105 

 

 

  
ກ່ອນມ ໂຄງການ ຫຼັງມ ການພັດທະນາໂຄງການ 

ຮ ບທ  5-11:  ທັດສະນ ຍະພາບພາຍກ່ອນ ແລະ ຫຼັງມ ການພັດທະນາໂຄງການ 

ກ່ອນມ ໂຄງການ 

ຫຼັງມ ການພັດທະນາໂຄງການ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-106 

5.17 ການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ    
ໂຄງການແມ່ນໄດ້ມ ການຈັດກິດຈະກໍາການທ ີ່ເຮັດໃຫ້ມ ສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ເພືີ່ອນໍາສະເໜ ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກບັ
ໂຄງການ ແລະ ຜົນການສຶກສາຈາກຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງ ເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນສອບຖາມ ແລະ 
ນໍາສະເໜ ຂ ໍ້ຄິດເຫັນຕ່າງໆ, ເຊິີ່ງທາງໂຄງການກ ໍ່ຈະໄດ້ນໍາເອົາຂ ໍ້ສະຫຼຼຸບຕ່າງໆທ ີ່ໄດ້ຈາກການຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ 

ຜົນສະຫຼຼຸບຈາກແບບສອບຖາມມາປັບປຸງໃຫ້ເປັນມາດຕະການຕ່າງໆຂອງການດໍາເນ ນໂຄງການເພືີ່ອປ້ອງກັນກັບ
ບັນຫາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາສິີ່ງລົບກວນຕ ໍ່ຊຼຸມຊົນທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນເຊິີ່ງສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນຫຼັກໆ
ດັັ່ງນ ັ້:  

(1) ລະບົບການຈັດການດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ທາງໂຄງການໄດ້ເລັັ່ງເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈາໍເປັນຂອງການບ ລິຫານ, ການຈັດການຕັັ້ງແຕ່ ການວາງແຜນ

, ການຄັດເລືອກເຕັກໂນໂລຊ ກ່ຽວກັບລະບົບການຜະລິດໂດຍໃຊ້ແນວຄິດການຫຼຼຸດມົນລະພິດຕັັ້ງແຕ່ ແຫຼ່ງກໍານົດ

ພະລັງງານເປັນຫຼັກເຊັັ່ນ: ຂະບວນການຜະລິດທ ີ່ເລືອກໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ ທ ີ່ມ ປະສິດທິພາບສ ງສຸດ ໂດຍຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງ
ສິີ່ງທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມໜ້ອຍທ ີ່ສຸດ ແລະ ຈັດໃຫ້ມ ມາດຕະການດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມເພືີ່ອຄວບ
ຄຸມການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ. ນອກຈາກນ ັ້ ໂຄງການຍັງໄດ້ກໍານົດໃຫ້ມ ມາດຕະການຄວບຄຸມດ ແລການ
ຜະລິດ, ການຈັດການສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມາດຕະການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ອ ກທັງຍັງກໍານົດ

ໃຫ້ມ ມາດຕະການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມຕະຫຼອດການດໍາເນ ນງານ. 

(2) ຊ່ອງທາງການຕິດຕ ໍ່ສືີ່ສານກັບໂຄງການ 

ໂຄງການແມ່ນໄດ້ມ ການກໍານົດແຜນງານດ້ານການປະຊາສໍາພັນເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຖິງຊຼຸມຊົນ ແລະ ຊຼຸມຊົນກ ໍ່
ສາມາດຕິດຕ ໍ່ກັບໂຄງການໄດ້ໂດຍກົງລວມທັງໃຫ້ມ ການຈັດກຽມແຜນຮອງຮັບຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນກັບ
ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອຫາວິທ ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ເຮັດເປັນຖານຂ ໍ້ມ ນເພືີ່ອໃຊ້ປະກອບໃນການເຮັດແຜນງານ
ດ້ານການປະຊາສໍາພັນທ ີ່ຈະໃຊ້ໃນຊຼຸມຊົນຕ ໍ່ໄປ. 

(3) ກິດຈະກໍາການມ ສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງໂຄງການ ແລະ ຊຼຸມຊົນ 

ໂຄງການແມ່ນໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົັ້າມາມ ສ່ວນຮ່ວມກັບໂຄງການຕັັ້ງແຕເ່ລ ີ່ມມ ການດໍາເນ ນການສຶກ
ສາໂຄງການ ດັັ່ງນັັ້ນ ແຜນງານດ້ານປະຊາສໍາພັນຂອງໂຄງການຈຶີ່ງມ ເປ ົ້າໝາຍໃຫ້ຊຼຸມຊົນກບັໂຄງການໄດ້ເຮັດກິດຈະ
ກໍາຕ່າງໆຮວ່ມກັນ, ມ ການກໍານົດຮ ບແບບການຕິດຕາມການກວດກາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງໂຄງການ, ຊຼຸມຊົນ ແລະ 

ໜ່ວຍງານພາກລັດ ເຊິີ່ງເປັນແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການທ ີ່ຕ້ອງການເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການກວດກາການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ, ພ້ອມນັັ້ນ ຮ ບແບບການຕິດຕາມກວດກາດັັ່ງກ່າວ ທາງໂຄງການຈະ

ໄດ້ກໍານົດແນວທາງຮ່ວມກັບຊຼຸມຊົນໃນຊ່ວງດໍາເນ ນງານ ເຊິີ່ງຈະດໍາເນ ນງານຄວບຄ ່ໄປກັບການດໍາເນ ນງານໃນຂັັ້ນ
ຕອນ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຕ່າງໆ ຕາມທ ີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້. ດັັ່ງນັັ້ນ ຈຶີ່ງການປະເມ ນການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນ
ໄດ້ສ່ວນເສຍຕາມຫຼັກເກນການພັດທະນາທ ີ່ຢືນຢ ງແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໃນທາງບວກ. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-107 

5.18 ການສະໜບັສະໜ ນກດິຈະກາໍການພດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍ  
ໂຄງການຈະມ ແນວທາງເຂົັ້າຮວ່ມກິດຈະກໍາການພັດທະນາທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ໂດຍໃຫ້ການສະໜັບສະ
ໜ ນໃນກິດຈະກໍາການຕ່າງໆຂອງຊຼຸມຊົນເຊັັ່ນ: ດ້ານການສຶກສາ, ດ້ານສາສະໜາປະເພນ , ດ້ານສັງຄົມ, ດ້ານ

ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສາທາລະນຸປະໂພກ ໃຫ້ກັບຊຼຸມຊົນໂດຍຮອບ ດັັ່ງນັັ້ນ ຈຶີ່ງມ ການປະເມ ນການສະໜັບສະໜ ນ
ກິດຈະກໍາການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາແມ່ນມ ຜົນກະທົບທາງບວກ. 

(1) ແຜນການດໍາເນ ນງານເມືີ່ອສິັ້ນສຸດໂຄງການ ຫຼື ໄລຍະເວລາສິັ້ນສຸດ ທ ີ່ໂຄງການເລືອກໄວ້ 

ໃນໄລຍະເວລາສິັ້ນສຸດ Crediting Period ທ ີ່ໂຄງການເລືອກໄວ້ ແຕ່ໂຄງການຍັງສາມາດດໍາເນ ນງານໄປຕ ໍ່ໄດ້ 

ເນືີ່ອງຈາກໂຄງການຈັດໃຫ້ມ ການຮັກສາສະພາບຂອງເຄືີ່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ ໂດຍອາຍຸການດໍາເນ ນງານຂອງ
ໂຄງການແມ່ນຄາດວ່າຈະປະມານ 25 ປີ ແລະ ຫຼັງຈາກນັັ້ນຈະໂອນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວຕ ໍ່ໄປ ຈຶີ່ງປະ
ເມ ນດ້ານແຜນດໍາເນ ນງານເມືີ່ອສິັ້ນສຸດໂຄງການ ຫຼື ໄລຍະເວລາສິັ້ນສຸດ Crediting Period ທ ີ່ໂຄງການເລືອກໄວ້

ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໃນທາງບວກ. 

(2) ແຜນການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ 

ໂຄງການມ ແຜນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບດ້ານສຸຂະອານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ເຊິີ່ງເຕັກໂນໂລ
ຊ ຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ທ ີ່ໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າ ແມ່ນເພືີ່ອເພ ີ່ມທັກສະ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການ
ປະຕິບັດງານໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນໂຄງການ ດັັ່ງນັັ້ນ ການປະເມ ນດ້ານແຜນການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນຕາມຫຼັກ
ເກນການພັດທະນາທ ີ່ຢືນຢ ງແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໃນທາງບວກ. 

(3) ການຈ້າງງງານ 

ໂຄງການແມ່ນ ຈະມ ການຈ້າງພະນັກງານ ໂດຍແບ່ງການຈ້າງງານອອກເປັນ 2 ໄລຍະຄື:  

- ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ແມ່ນມ ຈໍານວນຄົນງານກ ໍ່ສ້າງປະມານສ ງສຸດ 400 ຄົນ (ສະເພາະບາງຊ່ວງ) ໂດຍ
ໂຄງການໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການຈັດຫາແຮງງານໃນທ້ອງຖິີ່ນເປັນຕົັ້ນຕ ໍ່ ເຊິີ່ງຈະສົັ່ງຜົນດ ຕ ໍ່ຊຼຸມຊົນໃນ
ພືັ້ນທ ີ່ໃກ້ຄຽງ ຫຼື ອ້ອມຮອບໂຄງການ. 

- ໄລຍະດໍາເນ ນງານ ແມ່ນຈະມ ພະນັກງານໃນໂຄງການທັງໝົດ 25 ຄົນ, ເຊິີ່ງໂຄງການຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ບຸກ

ຄະລາກອນທ ີ່ມ ຄວາມຮ ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມ ຄວາມເໝາະສົມກັບລັກສະນະຂອງງານ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ 

ໂຄງການແມ່ນ ຈະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ ໃນຂະບວນການຜະລິດທ ີ່ທັນສະໄໝເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ບຸກ

ຄະລາກອນທ ີ່ຈະຮັບເຂົັ້າມາປະຕິບັດງານນັັ້ນ ແມ່ນມ ຈໍານວນບ ໍ່ຫຼາຍ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ທາງໂຄງການ

ກ ໍ່ຍັງຈະມ ການຈ້າງງານເພ ີ່ມຂຶັ້ນເພືີ່ອຮອງຮັບປະລິມານການຜະລິດທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶັ້ນໃນຫຼາຍລະດັບເຊິີ່ງນະໂຍບາຍ
ຂອງໂຄງການນັັ້ນ ມ ຄວາມຕອ້ງການທ ີ່ຈະຮັບບຸກຄົນທ ີ່ຢ ່ໃນພືັ້ນທ ີ່ກ່ອນເປັນຕົັ້ນຕ ໍ່, ແຕ່ກ ໍ່ຕ້ອງມ ຄວາມຮ ,້ 

ຄວາມສາມາດ ແລະ ເໝາສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການໃນລະດັບຕ່າງໆນໍາອ ກ ດັັ່ງນັັ້ນ ຈຶີ່ງປະເມ ນ
ດ້ານການຈ້າງງານແມ່ນຈະເປັນຜົນກະທົບດ້ານບວກຫຼາຍກວາ່. 
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ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   5-108 

(4) ລາຍໄດທ້ ີ່ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຂອງຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍໃນໂຄງການ 

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃນໄລຍະການດໍາເນ ນງານແມ່ນ ຈະພິຈາລະນາຈາກຜົນສະຫຼຼຸບ ລວມທັງຂ ໍ້
ມ ນຈາກການປະຊຼຸມຊ ັ້ແຈງຂອງໂຄງການ ແລະ ຈາກການຕອບແບບສອບຖາມ ຊຶີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຫັນດ ກັບ
ການດໍາເນ ນໂຄງການເຊິີ່ງສາມາດສະຫຼຼຸບໄດ້ວ່າ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນມ ການຈະເລ ນເຕ ບ
ໂຕຂຶັ້ນ ພ້ອມນັັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງຖິີ່ນມ ລາຍໄດ້ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ນໍາໄປສ ່ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ລະບົບ
ສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງໆ ພາຍໃນຊຼຸມຊົນໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ ລວມໄປເຖິງການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນໃນ
ທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ດ ຂຶັ້ນນໍາອ ກ. 

(5) ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ 

ການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ ເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ເຊິີ່ງເປັນພະລັງງານທົດແທນທ ີ່ສະອາດ 
ແລະ ບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນໂຄງການ ເປັນການດໍາເນ ນການພັດທະນາພາຍໃຕ້ກົນໄກການ
ພັດທະນາທ ີ່ສະອາດ (Clean Development Mechanism: CDM) ເພືີ່ອຫຼຼຸດການເພິີ່ງພາກາສທໍາມະຊາດ 

ແລະ ຫຼຼຸດການປ່ອຍກາສຄາບອນໄດຣອອກໄຊຣ ຈາກການເຜົາໄໝ້ເຊືັ້ອໄຟ  ເພືີ່ອຫຼຼຸດການນໍາເຂົັ້າຂອງນໍ້າມັນດິບ, 

ແກສທໍາມະຊາດ ແລະ Fossil Fuel  ສໍາລັບການນໍາມາໃຊເ້ປັນເຊືັ້ອໄຟໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ ດັັ່ງນັັ້ນ ຈຶີ່ງປະເມ ນ

ດ້ານການໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນເປັນໄປໄດ້ໃນດ້ານບວກ ຫຼື ມ ຜົນກະທົບດ້ານບວກນັັ້ນເອງ. 

(6) ປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານ 

ໂຄງການແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ມ ການປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ພະລັງງານໃດໆ, ດັັ່ງນັັ້ນ ຈຶີ່ງບ ໍ່ມ ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ

ຄ່າຊ ັ້ວັດຂອງປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ພະລັງງານ. 

(7) ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 

ການດໍາເນ ນໂຄງການເປັນການພັດທະນາໃນດ້ານພະລັງງານ ແລະ ທາງດ້ານສັງຄົມຄຽງຄ ່ກັນໄປ ການເກ ດຂຶັ້ນຂອງ
ໂຄງການຈະຊ່ວຍພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃນທ້ອງຖ ີ່ເຊັັ່ນ: ຖະໜົນຫົນທາງ, ໄຟຟ້າ, ລະບົບສາທາລະນຸປະໂພກ

ຕ່າງໆ ໃຫ້ຄບົຖ້ວນ ແລະ ດ ຂືັ້ນ ເປັນຜົນດ ແກ່ທ້ອງຖ ີ່ນທ ີ່ບາງດ້ານຍັງຂາດແຄນໂຄງສ້າງດັັ່ງກ່າວ ອ ກຢ່າງໜືີ່ງຍັງເປັນ
ສະຖານທ ີ່ສໍາລັບສືກສາຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານລົມ ແລະ ສາມາດພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງ
ທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ່ໄປ.
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 ສະຫຼຼຸບສັງລວມຜົນກະທົບທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈາກໂຄງການ (ໄລຍະກະກຽມ, ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການ) 

ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

1. ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດນິ 
ໄລຍະກະກຽມ 
- ໜ້າວຽກ 

• ອອກແບບເສັັ້ນທາງ
ເຂົັ້າຫາພືັ້ນທ 
ໂຄງການ ແລະ ຈຸດ
ທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ 

• ກິດຈະກໍາໃນໄລຍະນ ັ້ ຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຫຍັງ
ຫຼາຍ ເນືີ່ອງຈາກຍງັບ ໍ່ທັນມ ການບຸກພືັ້ນທ ີ່ 
ສະນັັ້ນ, ຈະຍັງບ ໍ່ທັນມ ກິດຈະກໍາຫຍັງທ ີ່ຈະ
ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ. 

✓   • ມ ພຽງແຕ່ການວາງແຜນເພືີ່ອກະກຽມກໍານົດມາດຕະການ
ຫຼຼຸດຜ່ອນ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂືັ້ນໃນຂັັ້ນ
ຕອນການກ ໍ່ສ້າງ. 

ໄລຍະກ ໍ່ສາ້ງໂຄງການ 
- ໜ້າວຽກ 

• ສ້າງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາ
ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

• ບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່ກຽມ
ກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານເສົາ 

• ການບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່
ກ ໍ່ສ້າງສະຖານ ຫຼັກ 
ແລະ ສະຖານ ຍ່ອຍ 

• ເມືີ່ອມ ການບຸກເບ ກໜາ້ດິນເຂດພ ສ ງ, ເຂດທ ີ່ ມ 
ຄວາມຄ້ອຍຊັັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ມ ການເຊາະເຈືີ່ອນ
ໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງລະດ ຝ ນ. 

 

 ✓  • ວາງແຜນໜ້າວຽກກຽ່ວກັບດິນໄວ້ຊ່ວງລະດ ແລ້ງ, ເວລາມ 

ຝ ນຕົກແຮງ, ຕ້ອງມ ການພັກເຮັດວຽກ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ວຽກດິນ ໃນລະດ ຝ ນໂດຍສະເພາະມືັ້ທ ີ່ມ ຝ ນຕົກແຮງ,  
• ຫຼ ກລ້ຽງການຂຸດດິນ-ດຸດດິນໄປກອງໄວ້ແຄມຫ້ວຍ ຫຼື ແຄມ

ຮ່ອງ ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ມ ການຕົກຕະກອນ ແລະ ການເຊາະເຈືີ່ອນລົງ
ສ ່ແຫຼ່ງນໍ້າ, 

• ການຂຸດດິນອອກ ຕ້ອງມ ການຖົມຄືນ ແລະ ໃຊ້ເຄືີ່ອງກົນ
ຈັກຍຽບໃຫແ້ໜ້ນ ເພືີ່ອປ້ອງກັນການຍຸບຕົວຂອງດິນ,  

• ຕ້ອງມ ການປ ກຫຍ້າ ແລະ ປ ກຕົັ້ນໄມ້ໃນເຂດສະຖານທ ີ່ 
ການກ ໍ່ສາ້ງຕ່າງໆຂອງໂຄງການ, 

• ຕ້ອງມ ການກ ໍ່ສ້າງປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນຕ ນເສົາ ຖ້າທ ີ່ຕັັ້ງ
ຂອງເສົາກັງຫັນລົມທ ີ່ຕັັ້ງຢ ່ເຂດ ທ ີ່ມ ຄວາມຄ້ອຍຊັນ, 
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

• ກ ໍ່ສ້າງປ້ອງກັນການເຊາະເຈືີ່ອນຕາມເສັັ້ນທາງຈຸດທ ີ່ມ ຄວາມ
ສ່ຽງ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງລະບົບລະບາຍນໍ້າໃສ່ສອງຂ້າງທາງ ແລະ ໃຫ້
ສາມາດລະບາຍນໍ້າໄດ້ດ , ມ ການວາງທ ໍ່ ຫຼື ສ້າງຂົວຂາ້ມຮ່ອງ
ລະບາຍນໍ້າທ ີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຮັບປະກັນບ ໍ່ໃຫ້ເກ ດພາວະນໍ້າ
ຖ້ວມຂັງ ໃນເຂດທ ີ່ມ ການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ.    

ໄລຍະດາໍເນ ນໂຄງການ 
- ໜ້າວຽກ 

• ຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ
ເສົາກັງຫັນລົມ 

• ໄລຍະນ ັ້ອາດຈະມ ການປ ວແປງບໍາລຸງຮັກສາ
ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາພືັ້ນທ ີ່ແຕເ່ສົາກງັຫັນລົມພຽງ
ເລັກນ້ອຍ ບ່ອນທ ີ່ເປ້ເຟ ທາງດ້ານການເຊາະ
ເຈືີ່ອນຂອງດິນນ ັ້ ຈຶີ່ງຄາດວ່າຈະມ ຜົນກະທົບຕໍໍ່າ 

✓   • ການປ້ອງກັນ ຫາກມ ການບ ລະນະປັບປຸງເສັັ້ນທາງຈະຕ້ອງໄດ້
ວາງແຜນປ ວແປງໃນຊວງ່ບ ໍ່ມ ຝ ນຕົກ ເພືີ່ອປ້ອງກັນການເຊາະ
ເຈືີ່ອນ. 

• ຕ້ອງມ ການເຝ ົ້າລະວັງ ແລະ ມ ການບໍາລຸງຮັກສາ ສິີ່ງກ ໍ່ສາ້ງ
ຕ່າງໆ ໃຫ້ມ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ແລະ ຮັບປະກັນຕ ໍ່ການໃຊ້ງານຢ ່
ສະເໝ , ໂດຍສະເພາະທ ີ່ຕັັ້ງຂອງເສົາກັງຫັນລົມ, ຕ ນເສົາສາຍ
ສົັ່ງພາຍໃນ ທ ີ່ຕັັ້ງຢ ່ເຂດ ທ ີ່ມ ຄວາມຄ້ອຍຊັນ, ທ ໍ່ ແລະ ຮ່ອງ
ລະບາຍນໍ້າຂ້າງທາງ.      

2. ຂ ັ້ຝຸນ່ ແລະ ຄນຸະພາບອາກາດ 
ໄລຍະກະກຽມ 
- ໜ້າວຽກ 

• ກິດຈະກໍາມ ພຽງແຕ່
ການອອກແບບ
ໂຄງການ 

• ຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກໍາຕ ໍ່ບັນຫາຂ ັ້ຝຸ່ນ ແລະ 
ຄນຸນະພາບອາກາດໃນໄລຍະນ ັ້ແມ່ນຈະຍັງບ ໍ່
ທັນມ   

✓    

ໄລຍະກ ໍ່ສາ້ງໂຄງການ 
- ໜ້າວຽກ 

• ຂ ັ້ຝຸ່ນຈາກການຂຸດ-ການດຸດດິນບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່ 
ກະກຽມການກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານເສົາຈາກການ
ຂົນສົັ່ງວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆຕາມເສັັ້ນທາງ 

• ການເຜົາໄໝ້ໃນການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງກົນຈັກໜັກ 

 ✓  • ລົດຂົນສົັ່ງວັດສະດຸການກ ໍ່ສ້າງ ຕ້ອງມ ຜ້າຄຸມລົດໃຫ້ດ , ໂດຍ
ສະເພາະຂົນດິນ ແລະ ຫ ນແຮ່ຊາຍ ເຂົັ້າອອກໃນເຂດການ
ກ ໍ່ສ້າງ, ຕ້ອງມ ການສ ດນໍ້າ ໃສ່ຕ ນລ ໍ້ລົດທ ີ່ເຂົັ້າອອກທຸກຄັັ້ງ, 
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

• ບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່
ໂຄງການ 

• ການຕິດຕັັ້ງເສົາກັງ
ຫັນລົມ 

• ການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸ
ອຸປະກອນ 

• ການຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼືອການກ ໍ່ສ້າງ ເມືີ່ອມ ຂ ັ້ຕົມຫຼືຂ ັ້ດິນ ຕົກເຮ່ຈາກລົດຂົນສົັ່ງກ ໍ່ຕ້ອງມ ການເກັບ 
ຫຼື ກວາດອອກໃຫ້ໝົດທັນທ . 

• ຈໍາກັດຄວາມໄວລົດໃນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ ບ ໍ່ໃຫ້ເກ ນ 60 ກມ/ຊມ, 

ໂດຍສະເພາະຜ່ານເຂດໝ ່ບ້ານຕ່າງໆ ຕ້ອງມ ການຫຼຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມໄວລົງໃຫ້ໄດ້ 30 ກມ/ຊມ. 

• ໃນເຂດການກ ໍ່ສ້າງ ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ, ທ ີ່ຢ ່ໃກ້
ເຂດຊຼຸມຊົນ ຕ້ອງມ ການກ ໍ່ສ້າງຮົັ້ວອ້ອມ ໃຫ້ສ ງປະມານສອງ
ແມັດ ເພືີ່ອຊ່ອຍຫຼຼຸດຜ່ອນ ການຝ ົ້ງກະຈາຍຂອງ ຂ ັ້ຝຸ່ນຈາກ
ການຂຸດການດຸດ ແລະ ຈາກການຖອກດິນ-ຖົມດິນ. 

• ກວດກາການບໍາລຸງຮັກສາ ຫຼ ື ກວດສະພາບຂອງເຄືີ່ອງຈັກທ ີ່
ໃຊ້ໃນການກ ໍ່ສ້າງໃຫ້ຢ ່ໃນສະພາບໃຊ້ງານຢ ່ສະເໝ ຕາມ
ໄລຍະເວລາທ ີ່ກໍານົດ. 

• ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອອກກົດລະບຽບຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ພະນັກງານ 
ແລະ ກໍາມະກອນ ຈ ດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ. 

• ການຮັກສາປ່າໄມ້: ຜ ້ພັດທະນາໂຄງການ ຮ່ວມກັບພາກລັດ
ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເອາົໃສ່ໃນການປ ກປັກຮັກສາ ສະພາບແວດ
ລ້ອມຂອງປ່າໄມ້ ໃນເຂດກ ໍ່ສ້າງໃຫ້ມ ຄວາມສົມບ ນ ເພືີ່ອ
ຊ່ວຍສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດຂອງທ້ອງຖິີ່ນໄດ້
ດ  ແລະ ໃນເຂດອ້ອມຂ້າງຕ ນເສົາກັງຫັນລົມ, ເຂດອາຄານ 

ແລະ ສິີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ, ລວມທັງເຂດສະຖານ ສາຍສົັ່ງ, ບ່ອນ
ໃດມ ການກ ໍ່ສ້າງແລ້ວ ຕ້ອງມ ການປ ກຫຍ້າ ແລະ ປ ກຕົັ້ນ
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

ດອກໄມ້ໃສ່ ເພືີ່ອຊ່ວຍດ ດຊັບມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ 
ເປັນມິດຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

ໄລຍະດາໍເນ ນໂຄງການ 
- ໜ້າວຽກ 

• ເປັນຊ່ວງຜະລິດ
ໄຟຟ້າ ແລະ 
ການບໍາລຸງຮັກສາ 

• ໃນໄລຍະການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ ເຊິີ່ງ
ເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ເຊິີ່ງ
ເປັນພະລັງງານທົດແທນທ ີ່ສະອາດ ແລະ ບ ໍ່ກ ໍ່
ມົນລະພິດຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ລວມທັງໃນ
ຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງໂຄງການມ ພຽງ
ເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າແບບກງັຫນັລົມ ໂດຍບ ໍ່ມ 
ການເຜົາໄໝ້ເຊືັ້ອໄຟທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດ
ທາງອາກາດຈຶີ່ງບ ໍ່ມ ແຫຼ່ງກໍາເນ ດມົນລະພິດທາງ
ອາກາດ. 

✓    

3. ສຽງນນັ 
ໄລຍະກະກຽມ 
- ໜ້າວຽກ 

• ກິດຈະກໍາມ ພຽງແຕ່
ການອອກແບບ
ໂຄງການ 

• ກິດຈະກໍາໃນຊ່ວງກະກຽມໂຄງການນ ັ້ຈະຍັງບ ໍ່
ທັນມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ໂຄງການເທືີ່ອ 

✓    

ໄລຍະກ ໍ່ສາ້ງໂຄງການ 
- ໜ້າວຽກ 

• ບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່
ໂຄງການ 

• ເມືີ່ອໂຄງການເລ ີ່ມການກ ໍ່ສ້າງ, ບຸກເບ ກພືັ້ນ
ທ ີ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເຄືີ່ອງກົນຈັກ ສະນັັ້ນ
ໄລຍະນ ັ້ ບາງເຂດພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການໃກ້ຊຼຸມ
ຊົນອາດຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມ ສຽງລົບກວນຕ ໍ່
ທ້ອງຖິີ່ນ. 

• ສຽງດັງຈາກການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ 

 ✓  • ພັກກິດຈະກໍາການກ ໍ່ສ້າງທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດສຽງດັງໃນຊ່ວງເວລາ  
19:00 ໂມງແລງ - 07:00 ໂມງເຊົັ້າ ຊຶີ່ງເປັນເວລາພັກຜ່ອນ
ຂອງໝ ່ບ້ານໃກ້ຄຽງ, ຕະຫລອດເຖິງສັດປ່ານ້ອຍໃຫຍ່ ທ ີ່ມ ຢ ່
ອ້ອມຂ້າງໂຄງການອອກຊອກຢ ່ຫາກິນໃນຍາມຄໍໍ່າຄືນ. 
ນອກຈາກນ ັ້ການກ ໍ່ສ້າງໜັກ ຕ້ອງມ ການພັກວຽກ ໃນມືັ້ສໍາ
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

• ການຕິດຕັັ້ງເສົາກັງ
ຫັນລົມ 

ຄັນທາງການນັບຖືທ້ອງຖ ີ່ນ ຫຼື ມືັ້ວັນສິນທາງສາດສະໜາ 
ໂດຍສະເພາະມືັ້ຂືັ້ນ ແລະ ແຮມ 15 ຄໍໍ່າຂອງທຸກໆເດືອນ. 

• ສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນສຽງສ່ວນບຸກຄົນເຊັັ່ນ: ແນວອັດ
ຫ  ຫຼື ແນວຄອບຫ  ໃຫ້ກບັຄົນງານກ ໍ່ສ້າງທ ີ່ເຮັດວຽກໃນ
ບ ລິເວນທ ີ່ມ ສຽງດັງ. 

• ກວດກາການບໍາລຸງຮັກສາເຄືີ່ອງກົນຈັກ ທ ີ່ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການ
ກ ໍ່ສ້າງ ໃຫ້ຢ ່ໃນສະພາບທ ີ່ດ ພ້ອມໃຊ້ງານ ແລະ ໄດ້
ມາດຕະຖານ ທ ີ່ບ ໍ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດສຽງດັງແຮງເກ ນໄປ. 

• ມ ການກັັ້ນຮົັ້ວຊົັ່ວຄາວໃນບ ລິເວນພືັ້ນທ ໂຄງການດ້ານທ ີ່ຕິດ
ກັບພືັ້ນທ ີ່ທ ມ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ການໄດ້ຮັບສຽງອ້ອມຮອບ
ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ກ່ອນດໍາເນ ນການກ ໍ່ສ້າງ 

• ຈໍາກັດຄວາມໄວລົດໃນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ ໂດຍໃຫ້ໃຊ້ຄວາມໄວບ ໍ່
ເກ ນ 30-40 ກິໂລແມັດ/ຊົັ່ວໂມງ. 

ໄລຍະດາໍເນ ນໂຄງການ 
- ໜ້າວຽກ 

• ໃບພະລັງງານລົມ
ຈະພັດ ເພືີ່ອຜະລິດ
ໄຟຟ້າ 

• ລະດັບສຽງດັງຈາກ
ການເຮັດວຽກຂອງ
ເຄືີ່ອງກໍາເນ ດໄຟຟ້າ
ແບບກັງຫັນລົມ ຈໍາ
ນວນ 148 ຕົັ້ນ 

• ເຂດຊຼຸມຊົນ, ໝ ່ບ້ານທ ີ່ອາໄສໃນເຂດໃກ້ຄຽງ
ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການບາງຈຸດ ອາດຈະໄດ້ຮັບສຽງ
ຈາກເຄືີ່ອງກັງຫັນລົມເລັກນ້ອຍ.  

• ທາງຜ ້ພັດທະນາໂຄງການໄດ້ມ ການວັດແທກ
ສຽງໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ເພືີ່ອການອອກ
ແບບຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາ 

✓   • ກວດກາບໍາລຸງຮັກສາເຄືີ່ອງຈັກຕາມໄລຍະເວລາທ ີ່ລະບຸໃນຄ ່
ມືຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ເພືີ່ອປ້ອງກັນສຽງດັງທ ີ່ເກ ດຈາກ
ເຄືີ່ອງຈັກ. 

• ສ້າງ Noise Contour Map ຫຼັງຈາກໂຄງການເປີດດໍາ
ເນ ນງານ ໂດຍນໍາຜົນການສຶກສາມາໃຊ້ໃນການຈັດການ
ສິີ່ງແວດລ້ອມດ້ານສຽງ. 

• ກໍານົດໃຫ້ມ ການຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງການໃຊ້ລົດໃນ
ບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການເຊັັ່ນ: ຕດິປ້າຍຈໍາກັດຄວາມໄວ ແລະ 
ລະດັບສຽງທ ີ່ເກ ດຈາກການສັນຈອນຂອງຍານພາຫະນະ. 
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

• ສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນອັນຕະລາຍສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ແກ່: 
ແນວອັດຫ  ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທ ີ່ອອກປະຕິບັດງານບ ລິເວນ
ພືັ້ນທ ີ່ຕັັ້ງກັງຫັນລົມ. 

4. ຄນຸນະພາບນໍາ້ 
ໄລຍະກະກຽມ  
- ໜ້າວຽກ  

• ອອກແບບໂຄງການ 

• ຍັງບ ໍ່ທັນມ ຜົນກະທົບຫຍັງຕ ໍ່ຄນຸນະພາບນໍ້າ ✓    

ໄລຍະກ ໍ່ສາ້ງໂຄງການ 
- ໜ້າວຽກ 

• ກິດຈະກໍາບຸກເບ ກ
ພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ
ໂຄງການ. 

• ເກ ດນ້ໍາຂຸ່ນຈາກການເຊາະເຈືີ່ອຂອງດິນທ ີ່ຂຸດ
ດິນ, ດຸດດິນ ເພືີ່ອການກ ໍ່ສ້າງ. 

• ຄາບນໍ້າມັນ ຈາກການນໍາໃຊເ້ຄືີ່ອງກົນຈັກ ແລະ 
ອຸປະກອນການກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ. 

• ຄາບປ ນຊ ມັງຈາກເຂດກ ໍ່ສ້າງ. 
• ນໍ້າເປືົ້ອນຕ່າງໆຈາກແຄັມກາໍມະກອນກ ໍ່ສ້າງ.  

 

 ✓  • ວາງແຜນໜ້າວຽກກຽ່ວກັບດິນໄວ້ຊ່ວງລະດ ແລ້ງ, ເວລາມ 

ຝ ນຕົກແຮງ, ຕ້ອງມ ການພັກເຮັດວຽກ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ
ດິນ ໃນລະດ ຝ ນໂດຍສະເພາະມືັ້ທ ີ່ມ ຝ ນຕົກແຮງ.  

• ຫຼ ກລ້ຽງການຂຸດດິນ-ດຸດດນິໄປກອງໄວ້ແຄມຫ້ວຍ ຫຼື ແຄມ
ຮ່ອງ ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ມ ການຕົກຕະກອນ ແລະ ການເຊາະເຈືີ່ອນລົງ
ສ ່ແຫຼ່ງນໍ້າ. 

• ຄວນເຮັດສັນຍາ ການປັບໄໝຕ ໍ່ກັບຜ ້ທ ີ່ຮັບເໝົາການກ ໍ່ສ້າງ
ໂຄງການ, ເພືີ່ອເປັນຂ ໍ້ຜ ກມັດບ ໍ່ໃຫ້ຜ ້ຮັບເໝົາກ ໍ່ສ້າງ ລ້າງລົດ 
ຫຼື ກົນຈັກທຸກປະເພດ ແລະ ອຸປະກອນການກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ໃສ່
ຕາມແຄມແມ່ນໍ້າ ຫຼື ສາຂານໍ້າຫ້ວຍຕ່າງໆ. 

• ເຂດໂຮງໂມ້ປ ນຊ ມັງເພືີ່ອການກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານເສົາ ແລະ ເຂດ
ສ້ອມແປງລົດ ຫຼື ກົນຈັກຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຕັັ້ງຢ ່ຫ່າງຈາກ
ແຄມນໍ້າເພືີ່ອຫຼ ກລ້ຽງ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນການໄຫຼລົງ ຂອງນໍ້າປ ນ
ເປືົ້ອນສານເຄມ  (ນໍ້າມັນເຄືີ່ອງ) ລົງສ ່ແມ່ນໍ້າໄດ້ງ່າຍ. 
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

• ຖ້າໂຄງການມ ຄວາມຈໍາເປັນ ທ ີ່ຈະດ ດເອົານໍ້າຫ້ວຍ ໃນເຂດ
ຂອງໂຄງການ ເພືີ່ອມາຮັບໃຊ້ເຂົັ້າໃການກ ໍ່ສ້າງ ກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້
ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິິີ່ນ ແລະ ປະສານງານກັບພາກລັດຂັັ້ນ
ເມືອງ ເພືີ່ອລົງໄປກວດເບິີ່ງຈຸດທ ີ່ຈະດ ດເອົານໍ້າ ວ່າມັນມ 
ຄວາມເໝາະສົມແລ້ວບ ໍ່. 

• ຜ ້ພັດທະນາໂຄງການ ຮ່ວມກັບພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງມ 
ການກວດສອບແລະປະເມ ນຜົນ, ພ້ອມທັງເກັບຕົວຢ່າງຄຸນ
ນະພາບນໍ້າເພືີ່ອການວິໄຈ ຕາມທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຄຸ້ມ
ຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງບົດລາຍງານ ຜຄຕສ. ຜົນການວິໄຈ
ຄຸນນະພາບນໍ້າ ຕ້ອງຖືເອົາມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງ
ຊາດສະບັບເລກທ  81/ລບ 2017. 

ໄລຍະດາໍເນ ນໂຄງການ 
- ໜ້າວຽກ 

• ໂຄງການດໍາເນ ນ
ການຜະລິດໄຟຟ້າ 

• ນໍ້າເສຍຈາກ 
ອາຄານຫ້ອງການ
ຄວບຄຸມ ແລະ 
ບ ລິຫານຂອງ
ໂຄງການ 

• ກິດຈະກໍາອາດຈະມ ເລັກນ້ອຍ ຈາກພະນັກງານ
ທ ີ່ເຮັດໜ້າທ ີ່ການບາໍລຸງຮັກສາ, ການອາໄສໃນ
ແຄ້ມພັກກໍາມະກອນ ຊຶີ່ງອາດຈະມ ການ
ປ່ອຍນໍ້າເປືົ້ອຍລົງສ ່ແຫຼ່ງນໍ້າທໍາມະຊາດ 

✓   • ນໍ້າເສຍອອກຈາກຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ເຮືອນຄົວ ຄວນມ ການ
ກ ໍ່ສ້າງບ ໍ່ບາໍບັດນ້ໍາເປືົ້ອຍ, ກ່ອນປ່ອຍອອກສ ່ທໍາມະຊາດ. 

• ສ້າງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຝ ນ ພາຍໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການເພຶີ່ອ
ລວບລວມນໍ້າຝ ນຈາກບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການກ່ອນລະບາຍສ ່
ແຫຼ່ງນໍ້າທໍາມະຊາດ 

• ກໍານົດໃຫ້ມ ການກວດກາ  ແລະ ປັບປຸງສ້ອມແປງລະບົບ
ລະບາຍຍນໍ້າຝ ນຢ່າງສະໝໍໍ່ສະເໝ  

• ຕ້ອງມ ການບໍາລຸງຮັກສາ ຫ້ອງນໍ້າ ຫຼື ບ ໍ່ບາໍບັດນ້ໍາທ ີ່ອອກຈາກ
ອາຄານທ ີ່ພັກພະນັກງານໂຄງການ, ບ ໍ່ບໍາບັດແຕ່ລະບ່ອນ 
ຕ້ອງຮັບ ປະກັນການບໍາບັດນ້ໍາເປືົ້ອນ ທ ີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 

5. ການປ ນເປືົ້ອນຂອງດນິ 
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

ໄລຍະກະກຽມ 
- ໜ້າວຽກ 

• ກິດຈະກໍາແມ່ນ
ອອກແບບກ່ຽວກັບ
ໂຄງການ 

• ໄລຍະນ ັ້ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນມ ຜົນກະທົບຫຍັງເທືີ່ອ ✓    

ໄລຍະກ ໍ່ສາ້ງໂຄງການ  
- ໜ້າວຽກ 

• ຄາບນໍ້າມັນ ຈາກ
ການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງ
ກົນຈັກ ແລະ 
ອຸປະກອນການ
ກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ 

• ເມືີ່ອດິນໃນເຂດກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ອາດຈະໄດ້ຮັບ
ເສດນ້ໍາມັນເຄືີ່ອງ, ນ້ໍາມັນທ ີ່ໃຊ້ສໍາລັບເຄືີ່ອງກົນ
ຈັກຕົກເຮ່ຍຊືມລົງໃນດິນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້
ຄຸນນະພາບຂອງດິນເຊືີ່ອມໂຊມ 

 ✓  • ສາງເກັບມຽ້ນນ້ໍາມັນ, ສານເຄມ  ກ ໍ່ສ້າງຢ່າງໜາແໜ້ນ ໂດຍ

ການເທພືັ້ນດ້ວຍຄອນກຣ ດ, ມຸງຫລັງຄາແໜ້ນໜາ ແລະ 
ແອ້ມຝາ ທ ີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພືີ່ອປ້ອງກັນການຮົັ່ວຊຶມອອກ
ສ ່ພາຍນອກ; 

• ທຸດເຂດທ ີ່ມ ການກ ໍ່ສ້າງ ຕ້ອງໄດ້ມ ການກໍານົດຈຸດ ສໍາລັບ
ການປະສົມຊ ມັງ ເພືີ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ມ ການປະສົມຊິເມັນ
ແບບຊະຊາຍ ໂດຍບ ໍ່ມ ການຄວບຄຸມ; 

• ກ ໍ່ສ້າງເຂດພືັ້ນທ ີ່ ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ພາຫະນະ 
ແລະ ເຄືີ່ອງກົນຈັກ ດ້ວຍໂຄງສ້າງທ ີ່ແໜ້ນໜາ ຊຶີ່ງເທພືັ້ນ
ດ້ວຍຄອນກຣ ດ, ມຸງຫລັງຄາແໜ້ນໜາ ແລະ ແອ້ມຝາ ທ ີ່ໄດ້
ມາດຕະຖານ ເພືີ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ມ ການຮົັ່ວຊຶມ ແລະ ສະລ້າງ
ເອົາຄາບນໍາ້ມັນ ແລະ ນໍ້າມັນເສດເຫຼືອ ອອກສ ່ຂອບເຂດ
ດ້ານນອກ ຢ່າງເດັດຂາດ; 

• ເອົາໃຈໃສ່ ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ພາຫະນະ ແລະ 
ເຄືີ່ອງກົນຈັກ ໃຫ້ຢ ່ໃນສະພາບທ ີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ງານ ໄດ້ເປັນ
ຢ່າງດ ; 
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

6. ຜົນກະທບົຕ ໍ່ລະບບົນເິວດທາງບກົ, ລະບບົນເິວດທາງນໍາ້ ແລະ ຄວາມຫາຼກຫາຼຍທາງດາ້ນຊ ວະນາໆພນັ 
ໄລຍະກະກຽມ • ຍັງບ ໍ່ທັນມ ກິດຈະກໍາຫຍັງກ ໍ່ໃຫເ້ກ ດຜົນກະທົບ     
ໄລຍະກ ໍ່ສາ້ງໂຄງການ 
- ໜ້າວຽກ 

• ການບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່
ໂຄງການເຊັັ່ນ:
ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາຈຸດ
ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ. 

• ການກ ໍ່ສ້າງຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງ
ຕ ນເສົາ 

• ການບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່ ຖາກຖາງຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ພັນ
ພືດອອກ 

• ສຽງດັງຈາກການນໍາໃຊເ້ຄືີ່ອງກນົຈັກກ ໍ່ສ້າງ
ຂອງໂຄງການ, ສ້າງຄວາມແຕກຕືີ່ນໃຫ້ແກ່
ສັດປ່າ 

• ກໍາມະກອນທ ີ່ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກ ໃນຊ່ວງການ
ກ ໍ່ສ້າງເປັນຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່
ການລັກລອບນໍາໃຊ້ໄມ ້ແລະ ລ່າສັດປ່າ 

 ✓  • ໂຄສະນາ ແລະ ເຜ ຍແຜ ່ ລະບຽບກົດໝາຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້
ແກ່ແຮງງານກໍາມະກອນ ໂດຍສະເພາະກົດໝາຍປ່າໄມ້, ກົດ

ໝາຍປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກົດໝາຍນໍ້າ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າ ແລະ ການໝາຍ ສັດນ້ໍາ ແລະ 
ສັດປ່າ ໃຫ້ຊຼຸມຊົນ ແລະ ແຮງງານກໍາມະກອນ ຮັບຮ ້ເຖິງ
ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍທາງດ້ານຊ ວະນາໆພັນ ແລະ ລະບຽບຂ ໍ້ຫາ້ມ ແລະ ມາດ
ຕະການລົງໂທດ ຕ ໍ່ຜ ້ທ ີ່ລະເມ ດ 

• ສ້າງລະບຽບ ແລະ ຂ ໍ້ຫ້າມ ພາຍໃນ ສໍາລັບແຮງງານ
ກໍາມະກອນ ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ເຂົັ້າໄປນໍາໃຊ້ໄມ້, ຫາລ່າ-ຊືັ້ສັດປ່າ 
ແລະ ເກັບເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ ຢ ່ໃນເຂດທ ີ່ມ ການຫວງຫ້າມ 

• ການບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່ ເພືີ່ອການກ ໍ່ສ້າງ ຕ້ອງຈໍາກັດຕາມເນືັ້ອທ ີ່ 
ຊຶີ່ງມ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈໍາເປັນ ສໍາລັບອົງປະກອບ
ໂຄງການເທົັ່ານັັ້ນ 

• ຫຼ ກລ້ຽງ ບ ໍ່ໃຫ້ສ້າງຜົນກະທົບຕ ໍ່ລະບົບນິເວດທາງນໍ້າ ໃນສາຍ
ຫ້ວຍ ແລະ ສາຍນໍ້າ ທ ີ່ຢ ່ໄກ້ຄຽງເຂດໂຄງການ ຜ່ານ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ການເຊາະ
ເຈືີ່ອນ, ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼືອ, ມາດຕະການ
ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ອືີ່ນໆ ຢ່າງມ 
ປະສິດທິພາບ 
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

ໄລຍະດາໍເນ ນໂຄງການ 
- ໜ້າວຽກ 

• ຕິດຕາມກວດກາບໍາ
ລຸງຮັກສາ 

• ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການໄລຍະນ ັ້ແມ່ນມ ພຽງແຕ່
ການກວດກາ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາເສົາກັງຫັນລົມ
ມ ພະນັກງານເຂົັ້າຫາພືັ້ນທ ີ່ ຊຶີ່ງອາດຈະເຂົັ້າໄປ
ໃນປາ່ເຂດໃກ້ຄຽງທ ີ່ຈະສ້າງສຽງລົບກວນ
ສັດປ່າທ ີ່ອາໄສຢ ່ໃກ້  

✓   • ສ້າງລະບຽບ ແລະ ຂ ໍ້ຫ້າມ ພາຍໃນ ສໍາລັບແຮງງານ
ກໍາມະກອນ ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ເຂົັ້າໄປນໍາໃຊ້ໄມ້, ຫາລ່າ-ຊືັ້ສັດປ່າ 
ແລະ ເກັບເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ ຢ ່ໃນເຂດທ ີ່ມ ການຫວງຫ້າມ. 

• ໂຄສະນາ, ປ ກຝັງຈິດສໍານຶກໃຫ້ກັບພະນັກງານ, ກໍາມະກອນ

ທ ີ່ມາເຮັດວຽກໃນໂຄງການກ່ຽວກັບການອານຸລັກສັດນ້ໍາ, 
ສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້. 

7. ການນາໍໃຊທ້ ີ່ດນິ ແລະ ຊບັສນິຂອງປະຊາຊນົ 
ໄລຍະກະກຽມ/ກ ໍ່ສາ້ງ
ໂຄງການ 
- ໜ້າວຽກ 

• ບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່
ໂຄງການເຊັັ່ນ: 
ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາຈຸດ
ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ. 

• ການກ ໍ່ສ້າງຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງ
ຕ ນເສົາ 

• ສ ນເສຍທ ີ່ດິນສໍາລັບພັດທະນາໂຄງການ ສ່ວນ
ຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂດທ ີ່ຈະມ 
ການປັບປຸງ ແລະ ບຸກເບ ກເສັັ້ນທາງເພືີ່ອໄປ
ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ, ສ່ວນຈຸດທ ີ່
ຕັັ້ງກັນຫັນລົມແຕ່ລະຕົັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະບ ໍ່
ໄດ້ນອນໃນເຂດກໍາມະສິດຂອງປະຊາຊົນ. 

• ເສຍຕົັ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ຕົັ້ນກາຟາ 

 ✓  • ສ້າງແຜນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍແບບລະອຽດ ກໍານົດ 
ບຸກຄົນ/ຄອບຄວົ, ຜ ້ທ ີ່ຈະສ ນເສຍ ພືດພັນຕ່າງໆ ຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ ຍ້ອນການເວນຄືນທ ີ່ດນິ.  

• ການທົດແທນຄ່າການສ ນເສຍໂອກາດ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ 
ຊໍາລະໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ອ ງຕາມຜົນຂອງ
ການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ   

• ຈະຕ້ອງສ້າງ ຊຼຸດການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທ ີ່ເໝາະສົມ 
ໂດຍການເຮັດຮ່ວມກັບຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດຢ່າງໃກ້ສິດ 

• ຈ່າຍຄ່າທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍຕ ໍ່ກັບທ ີ່ດິນນໍາໃຊ້ທ ີ່ໂຄງການ
ຈະເວນຄືນ ກ່ອນການລົບກວນ ຫຼື ນໍາໃຊ້ເນືັ້ອທ ີ່ດິນ ແລະ 
ຕ້ອງທົດແທນໃນອັດທ ີ່ທ ີ່ຍອມຮັບໄດ້ທັງສອງຝ່າຍ.  

• ຊະລ ເວລາການເວນຄືນທ ີ່ດິນ ຈົນກວ່າຈະເກັບກ່ຽວ
ຜົນລະປ ກສໍາເລັດ.  

• ສ້າງກົນໄກການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ສໍາລັບຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບທັງໝົດ 
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

• ຈັດກິດຈະກໍາການສົັ່ງເສ ມອາຊ ບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາ
ຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສະພາບເງືີ່ອນໄຂທາງດ້ານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ.   

• ບຸລິມະສິດທໍາອິດຂອງ ການວ່າຈ້າງພະນັກງານຈະຕ້ອງໃຫ້
ແກ່ ປະຊາຊົນ ໃນ 27 ບ້ານອ້ອມຂ້າງໂຄງການ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ 13 ບ້ານ ແລະ  145 ຄົວເຮືອນທ ີ່ສ ນເສຍທ ີ່
ດິນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ. 

ໄລຍະດາໍເນ ນໂຄງການ 
- ໜ້າວຽກ 

• ຕິດຕາມກວດກາບໍາ
ລຸງຮັກສາ 

• ໄລຍະນ ັ້ໂຄງການກ ໍ່ັ້ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ຈະບ ໍ່ມ 
ກິດຈະກໍາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ ໍ່ກັບການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ
ຂອງປະຊາຊົນ 

    

8. ສະພາບເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ 
ໄລຍະກະກຽມ/ໄລຍະກ ໍ່ສາ້ງ
ໂຄງການ/ໄລຍະດາໍເນ ນ
ງານ 
- ໜາ້ວຽກ  

• ກິດຈະກໍາ
ໂດຍລວມ ໃນຊ່ວງ
ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ 

• ເມືີ່ອມ ໂຄງການເຂົັ້າໄປລົງທຶນໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນ 
ບັນດາຮ້ານຄ້າຂາຍເຄືີ່ອງ, ສິນຄ້າອຸປະໂພກບ ລ 
ໂພກ ອາດຈະມ ການຂືັ້ນລາຄາ, ຊຶີ່ງອາດຈະເປັນ
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍຕ ໍ່ເສດຖະກິດຄົວ
ເຮືອນ 

• ບັນຫາດ້ານສັງຄົມ ເມືີ່ອມ ແຮງງານຈາກ
ທ້ອງຖິີ່ນອືີ່ນເຮັດວຽກນໍາໂຄງການເຂົັ້າໄປໃນ
ຊຼຸມຊົນ ອາດຈະເຮັດຜິດຕ ໍ່ຮ  ດຄອງການນັບຖື
ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ. 

✓   • ບຸລິມະສິດທໍາອິດຂອງ ການວ່າຈ້າງແຮງງານຈະຕ້ອງໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນໃນ ເຂດ 27 ບາ້ນ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ 
ຂະບວນການວ່າຈາ້ງ ຈະຕ້ອງເປັນທໍາ ແລະ ໂປ່ງໃສ ແລະ 
ອັດຕາຄ່າແຮງງານ ຈະຕ້ອງໃຫ້ແທດເໝາະກັບປະສົມການ 
ແລະ ຄຸນວຸດທິ. 

• ການທ ີ່ມ ຊົນເຜົັ່າອືີ່ນ ຈາກຕ່າງຖິີ່ນເຂົັ້າມາປະປ ນ ມັກຈະ
ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດ ຄວາມບ ໍ່ລະມັດລະວັງ ໃນການເຊືີ່ອຖືທາງດ້ານ
ຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ຄວາມເຊືີ່ອຖືຂອງຊົນເຜົັ່າທ້ອງຖິີ່ນ. 
ດັັ່ງນັັ້ນ ທາງໂຄງການ ຕ້ອງມ ການປະສານສົມທົບ ແລະ ແຈ້ງ
ບອກກັບອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຮັບຮ ້ ວາ່
ມ ຊົນເຜົາ ຫຼື ຄົນຕ່າງຊາດໃດແດ່ ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກ ເພືີ່ອ
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

• ແຮງງານຕ່າງຖິີ່ນອາດຈະສືີ່ສານຫຍຸ້ງດ້ານພາສາ
ປາກເວົັ້າ ເນືີ່ອງຈາກສໍານຽງປາກເວົັ້າ ແລະ 
ພາສາແຕກຕ່າງກັນ.    

ສະດວກຕ ໍ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການໃຫ້ກຽດນັບຖື ຊຶີ່ງກັນ
ແລະກັນລະຫ່ວາງຊົນເຜົັ່າ.  

• ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບຮ  ້
ວັດທະນາທໍາຂອງທ້ອງຖ ີ່ນ, ຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ທໍານຽມ
ການປະຕິບັດ  

• ກົດລະບຽບໃນພາກສະໜາມ ຕ້ອງມ ການເຜ ຍແຜ່ແກ່ຄົນງານ 
ເພືີ່ອສັງເກດການ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ເມືີ່ອມ ການດໍາເນ ນການກັບ
ທ້ອງຖ ີ່ນ, ລວມທັງ ການເຄືີ່ອນໄຫວທ ີ່ຢ ່ນອກເຂດແຄ້ມພັກ 
ຫຼັງຈາກເວລາທ ີ່ໄດ້ກໍານົດ 

• ປະສານງານ ແລະ ແຈ້ງແຜນກັບຊຼຸມຊົນໃນພືັ້ນທ ີ່ ໃຫ້ຮັບຮ ້
ລ່ວງໜ້າໂດຍລະບຸວັນເລ ີ່ມໂຄງການ ແລະ ວັນສິັ້ນສຸດ
ໂຄງການໃຫ້ຊັດເຈນກ່ອນເລ ີ່ມການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ປະຊາຊົນທ ີ່ຢ ່ໃນບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຮັບຮ ້ ໂດຍການແຈ້ງ
ເປັນເອກະສານເພືີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ຮັບຮ ້ໂດຍໄວທ ີ່ສຸດ. 

• ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບ
ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການຢ່າງເຄັັ່ງຄັດ, ເພືີ່ອຮັກສາ
ປະໂຫຍດຂອງຊຼຸມຊົນທ ີ່ອາໄສຢ ່ອ້ອມຮອບພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ. 

• ມ ການກວດສອບພຶດຕິກໍາຂອງຄົນງານກ ໍ່ສ້າງເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ກະ
ທໍາສິີ່ງທ ີ່ຜິດກົດໝາຍເຊັັ່ນ: ບັນຫາການລັກຊັບສິນ, ບັນຫາ

ຢາເສບຕິດ ແລະ ການພະນັນ ເປັນຕົັ້ນ; ໂດຍຈະມ ການວາງ
ລະບຽບ ແລະ ການລົງໂທດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ.  
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

• ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງສາຍພົວພັນທ ີ່ດ ກັບ ທ້ອງຖ ີ່ນ 
ແລະ ມ ການສົັ່ງເສ ມ ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນກິດຈະກໍາຕ່າງ
ຂອງຊຼຸມຊົນ ລວມທັງງານບຸນຮ ດຄອງເພນ   ແລະ ພິທ ການ
ທາງວັດທະນາທໍາ.  

• ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ ຂອງໂຄງການ ແລະ 
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທ ີ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ລວມທັງ ຜົນຂອງການ
ຕິດຕາມກວດກາ ແກ່ຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊຼຸມຊົນທ ີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.  

• ເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຼຸມຊົນທ ີ່ອາໄສຢ ່ບ ລິເວນໃກ້
ຄຽງເຂດກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບການລົບກວນໄດ້ສະແດງ
ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ຕ ໍ່ກັບໂຄງການ 

• ເພືີ່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານຄວາມສະຫງົບໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ 
ໂຄງການຕ້ອງໄດ້ມ ການເກັບກໍາຈໍານວນກໍາມະກອນ ແລະ 
ແຮງງານທ ີ່ເຮັດວຽກທັງໝົດ ແລະ ມ ການປະສານເພືີ່ອລາຍ
ງານກ່ຽວກັບຂ ໍ້ມ ນດັັ່ງກ່າວໃຫກ້ັບອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ
ທ ີ່ຢ ່ໃກ້ຄຽງຊາບ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແຮງງານຕ່າງຖ ີ່ນທ ີ່
ອາໄສພັກເຊົາໃນທ ີ່ພັກກ ໍ່ສ້າງເພືີ່ອໃຫ້ບ້ານສາມາດ
ຕິດຕາມຈໍານວນຄົນທ ີ່ເຮັດວຽກທັງໝົດໄດ້ ແລະ ມ ຄວາມ
ສະດວກໃນການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.  

• ຈັດຕັັ້ງທ ມງານທ ີ່ສາມາດພົວພນັກັບຊຼຸມຊົນເພືີ່ອຕິດຕາມ
ໂຄງການກ່ຽວກັບຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ຜົນກະທົບທ ອາດຈະ
ເກ ດຂຶັ້ນກັບຸມຊົນໃນຊ່ວງໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ. 
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

9. ການຄມົມະນາຄມົ ຂນົສົັ່ງ 
ໄລຍະກະກຽມ/ໄລຍະກ ໍ່ສາ້ງ
ໂຄງການ/ໄລຍະດາໍເນ ນ
ງານ 
- ໜ້າວຽກ 

• ການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸ
ກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ. 

• ການສັນຈອນເຂົັ້າ
ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 
ເພືີ່ອກວດກາ ແລະ 
ບໍາລຸງຮັກສາ. 

• ການປ ວແປງ
ເສັັ້ນທາງຈຸດທ ີ່ມ 
ຄວາມໂຄ້ງ, 
ເສັັ້ນທາງແຄບ ເພືີ່ອ
ໃຫ້ລົດຂົນສົັ່ງໄປ
ໄດ້. 

• ການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸອຸປະກອນ ແລະ ອົງ
ປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ທ ີ່ໃຊ້ລົດລວມທັງ
ຂະໜາດນ້ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ ບາງເຂດແມ່ນ
ຜ່ານເຂດຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດມາດ
ຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ. 

 ✓  • ຕິດຕ ໍ່ປະສານງານກັບພາກລັດ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ 
ຂົນສົັ່ງ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົັ່ງແຂວງ, ເມືອງ, 
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການຂົນສົັ່ງອຸປະກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກເຂົັ້າສ ່ພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງຂອງ
ໂຄງການ. 

• ຫຼ ກລ້ຽງການຂົນສົັ່ງອຸປະກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກສໍາລັບຕິດຕັັ້ງ
ກັງຫັນລົມ ໃນຊ່ວງຊົັ່ວໂມງຮ ບດ່ວນ (7:00-8:00 ແລະ 
17:00-18:00) 

• ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂັບລົດໃນການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸ
ກ ໍ່ສ້າງ ຫຼື ຂັບສົັ່ງຄົນງານໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດຈາລະຈອນຢ່າງ
ເຄັັ່ງຄັດ. 

• ຈໍາກັດຄວາມໄວລົດໃນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ ໂດຍໃຫ້ໃຊ້ຄວາມໄວບ ໍ່
ເກ ນ 30-40 ກິໂລແມັດ/ຊົັ່ວໂມງ. 

• ຄວບຄຸມນໍ້າໜັກລົດບັນທຸກໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ ຫຼື 
ກົດໝາຍ ເພືີ່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງສະພາບ
ເສັັ້ນທາງ. 

• ຈັດລະບົບການຈາລະຈອນໃນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ ພ້ອມຈັດໃຫ້ມ 
ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ດ ແລລົດທ ີ່ເຂົັ້າ-ອອກບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງ. 

• ກໍານົດໃຫ້ມ ການປະຊາສໍາພັນລ່ວງໜ້າ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຮັບຮ  ້ໃນກ ລະນ ທ ີ່ຕ້ອງມ ການປິດ
ເສັັ້ນທາງ ເພືີ່ອເຮັດການຂົນສົັ່ງອຸປະກອນຂະໜາດໃຫຍ່ ເພືີ່ອ
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

ໃຫ້ຊາວບ້ານຫຼ ກລ້ຽງໄປໃຊ້ເສັັ້ນທາງອືີ່ນ ອັນເປັນການປ້ອງ
ກັນອຸບັດຕິເຫດທ ີ່ອາດເກ ດຂຶັ້ນໄດ້. 

• ກໍານົດໃຫ້ມ ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ກວດສອບສະພາບ
ຄວາມພ້ອມໃນການໃຊ້ງານຂອງເຄືີ່ອງຈັກ ຍານພາຫະນະ 
ແລະ ອຸປະກອນທ ີ່ມ ການຂົນສົັ່ງ ເພືີ່ອໃຫ້ເກ ດຄວາມປອດໄພ
ໃນການຂົນສົັ່ງ ກ່ອນການອອກປະຕິບັດງານທຸກຄັັ້ງ. 

• ພະນັກງານທຸກຄົນຕ້ອງມ ໃບອະນຸຍາດໃນການຂັບຂ ີ່ກົງກັບ
ຍານພາຫະນະທ ີ່ໃຊ້. 

• ມ ການສໍາຫຼວດເສັັ້ນທາງ ແລະ ພືັ້ນທ ີ່ໃນການຂົນສົັ່ງລ່ວງໜ້າ 
ລວມເຖິງການອອກແບບປັບປງຸເສັັ້ນທາງໃຫ້ມ ຄວາມປອດ
ໄພໃນການຂົນສົັ່ງ ໂດຍທ ມງານດ້ານວິສະວະກໍາຂົນສົັ່ງ. 

• ຈັດໃຫ້ມ ທ ມປະສານງານໃນກ ລະນ ເກ ດອຸບັດຕິເຫດ
ລະຫວ່າງມ ການຂົນສົັ່ງອຸປະກອນ ເພືີ່ອການແກ້ໄຂບັນຫາທ ີ່
ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. 

• ມ ການຕິດປ້າຍການສັນຈອນ ຕະຫຼອດເສັັ້ນທາງຂອງການ
ຂົນສົັ່ງ, ໂດຍສະເພາະຕາມທາງແຍກ, ທາງໂຄ້ງ, ປາກທາງ

ຊອຍ, ເຂດໝ ່ບ້ານ 
• ປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂົນສົັ່ງທາງບົກ (ສະບັບ

ເລກທ  036/ສພຊ, 12 ທັນວາ 2012). 
• ຕິດຕາມກວດສອບ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາເສັັ້ນທາງພາຍໃນ

ໂຄງການໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທຸກລະດ ການຢ່າງປອດໄພ. 
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

• ຕິດຕັັ້ງສັນຍານໄຟເທິງໂຄງສ້າງເສົາກັງຫັນລົມໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບຂ ໍ້ກໍານົດຄວາມປອດໄພຂອງສິີ່ງກ ໍ່ສ້າງໃນເສັັ້ນທາງ
ການບິນ. 

10. ການນາໍໃຊນ້ໍາ້ 
ໄລຍະກະກຽມ 
- ໜ້າວຽກ 

• ກິດຈະກໍາມ ພຽງແຕ່
ການອອກແບບ
ໂຄງການ 

• ກິດຈະກໍາໃນຊ່ວງກະກຽມໂຄງການນ ັ້ຈະຍັງບ ໍ່
ທັນມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ໂຄງການເທືີ່ອ 

✓   • ມາດຕະການແມ່ນຈະກໍານົດໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

ໄລຍະກ ໍ່ສາ້ງໂຄງການ / 
ໄລຍະດາໍເນ ນງານ 
- ໜ້າວຽກ 

• ການນໍາໃຊ້ນໍ້າຂອງ
ກໍາມະກອນ ແລະ 
ນໍາໃຊ້ນໍ້າເພືີ່ອການ
ກ ໍ່ສ້າງ 

• ການດ ດນ້ໍາໃຊ້ຈາກຫ້ວຍໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໃກ້ຄຽງ
ຂອງໂຄງການ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫ້ວຍນໍ້າບົກ
ແຫ້ງ ຫຼື ປະລິມານຫຼຼຸດນ້ອຍລົງ 

✓    • ຖ້າໂຄງການມ ຄວາມຈໍາເປັນ ທ ີ່ຈະດ ດເອົານໍ້າຫ້ວຍ ໃນເຂດ
ຂອງໂຄງການ ເພືີ່ອມາຮັບໃຊ້ເຂົັ້າໃການກ ໍ່ສ້າງ ກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ສ້າງ
ແຜນການນໍາໃຊ້ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິິີ່ນ ແລະ 
ປະສານງານກັບພາກລັດຂັັ້ນເມອືງ, ແຂວງ ເພືີ່ອລົງໄປ
ກວດເບິີ່ງຈຸດທ ີ່ຈະດ ດເອົານໍ້າ ວ່າມັນມ ຄວາມເໝາະສົມແລ້ວ
ບ ໍ່. 

11. ການຈດັການສິີ່ງເສດເຫຼອື 
ໄລຍະກະກຽມ 
- ໜ້າວຽກ 

• ກິດຈະກໍາມ ພຽງແຕ່
ການອອກແບບ
ໂຄງການ 

• ໄລຍະນ ັ້ແມ່ນບ ໍ່ມ ກິດຈະກໍາຫຍັງທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ມ ສິີ່ງ
ເສດເຫຼືອທ ີ່ເປັນຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 

✓   • ສິີ່ງເສດເຫຼືອສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະມ ໃນຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງ
ໂຄງການ ສະນັັ້ນ, ຈຶີ່ງຈະໄປກໍານົດມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນໃນ
ຊ່ວງກ ໍ່ສ້າງ. 
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

ໄລຍະກ ໍ່ສາ້ງໂຄງການ   
- ໜ້າວຽກ 

• ບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່ 
ກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

• ສິີ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກ ໍ່ສ້າງ 
• ສິີ່ງເສດເຫຼືອຈາກວັດສະດຸທ ີ່ບັນຈຸນໍ້າມັນຂອງ

ເຄືີ່ອງກົນຈັກ 
• ສິີ່ງເສດເຫຼືອຈາກແຄັມກໍາມະກອນ 

 ✓  • ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ບ ລິສັດຮບັເໝົາການກ ໍ່ສ້າງ ຕ້ອງມ ການ
ປະສານສົມທົບກັບ ອພບ ຂອງເມືອງ ເພືີ່ອກໍານົດເຂດ ທ ີ່ຈະ
ນໍາເອົາຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ ໄປຖ ັ້ມ, ຖ້າສະໜາມ
ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຂອງເມືອງ ທ ີ່ມ ຢ ່ປະຈບຸັນບ ໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ກ ໍ່ຕ້ອງ
ຮ່ວມກັນປັບປຸງ ໃຫ້ເປັນສະໜາມຝັງຖົມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທ ີ່ໄດ້
ມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດບໍາບັດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຕາ່ງໆໄດ້ແທ້.  

• ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຕ້ອງມ ການແຍກ ແລະ ນໍາໄປຖ ັ້ມໃນພືັ້ນທ ີ່ຕ່າງກັນ, 

ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອປະເພດອັນຕະລາຍ ຕ້ອງມ ວິທ ຝັງຖົມຢ່າງຖືກວ ທ , 
ຂຸມຝັງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອປະເພດນ ັ້ກ ໍ່ຕ້ອງຫ່າງໄກຈາກແມ່ນໍ້າ ແລະ ນໍ້າ
ຫ້ວຍທ ີ່ເປັນສາຂາ ເພືີ່ອຫຼ ກລຽ້ງຜົນກະທົບທ ີ່ຈະໄຫຼລົງສ ່
ແມ່ນໍ້າ ແລະ ຄັດແຍກສິີ່ງເສດເຫຼືອທ ີ່ສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ໃ
ໝ່ໄດ,້ ເພາະສິີ່ງເສດເຫຼືອບາງຢາ່ງສາມາດນໍາໄປຂາຍຕ ໍ່ໄດ້. 

• ການຈ ດຂ ັ້ເຫຍືີ່ອ ກ ໍ່ບ ໍ່ໃຫ້ມ ການຈ ດຊະຊາຍ ທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດ 
ແລະ ປ່ອຍ CO2, CO ແລະ SO2 ເກ ນມາດຕະຖານ

ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ແຕ່ຖາ້ມ ຄວາມຈໍາເປັນຈ ດ ກ ໍ່ຕ້ອງມ ການຄັດ
ແຍກ ໂດຍສະເພາະຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທ ີ່ປ ນເປືົ້ອນສານເຄມ  ເຊັັ່ນວ່າ: 
ສາຍໄຟ ຫຼື ພະລາສະຕິກຕ່າງໆ ແມ່ນບ ໍ່ຄວນນໍາໄປຈ ດຢ່າງ
ເດັດຂາດ. 

• ຜ ້ພັດທະນາໂຄງການ ຮ່ວມກັບທ ີ່ປຶກສາດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ພາກລັດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງມ ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້
ພະນກັງານ ແລະ ກໍາມະກອນເຂົັ້າໃຈ ເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງຂ ັ້
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

ເຫຍືັ້ອ, ແລະ ໃຫ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງວທິ ການກໍາຈັດ, ຖ້າຜ ້ໃດຝ່າຝືນ 
ກ ໍ່ຕ້ອງມ ການປັບໄໝ ຫຼື ໃຫ້ອອກຈາກວຽກ.      

• ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນເຂົັ້າໃຈ ເຖິງຜົນ
ຮ້າຍຂອງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ, ແລະ ໃຫ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງວິທ ການກາໍຈັດ, ຖ້າ
ຜ ້ໃດຝ່າຝືນ ກ ໍ່ຕ້ອງມ ການປັບໄໝ ຫຼື ໃຫ້ອອກຈາກວຽກ.      

ໄລຍະດາໍເນ ນງານ 
- ໜ້າວຽກ 

• ແຄ້ມ ຫຼື ຫ້ອງການ
ພະນັກງານບ ລິຫານ
ໂຄງການ 

 

• ສິີ່ງເສດເຫຼືອ ຈາກອາຄານຫ້ອງການຄວບຄຸມ 
ແລະ ບ ລິຫານຂອງໂຄງການ 

✓   • ສະໜອງຖັງເກັບຂ   ັ້ເຫຍືັ້ອໃຫ້ພຽງພ  ເພຶີ່ອຮອງຮັບຂ   ັ້ເຫຍືັ້ອໄດ ້
3 ປະເພດໄດ້ແກ່: ຂ   ັ້ເຫຍືັ້ອທົັ່ວໄປ, ຂ   ັ້ເຫຍືັ້ອທ ີ່ສາມາດນໍາກັບ
ມາໃຊ້ໃໝ່ ແລະ ຂ   ັ້ເຫຍືັ້ອອັນຕະລາຍ 

• ເກັບລວບລວມສິີ່ງເສດເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ ໃສ່ໃນພາຊະນະທ ີ່ເ
ໝາະສົມ, ມ ຝາປິດ, ແຍກຕາມປະເພດຂອງສິີ່ງເສດເຫຼອື 
ແລະ ສາມາດຂົນຍ້າຍໄດ້ຢ່າງສະດວກ ກ່ອນຕິດຕ ໍ່ໃຫ້ໜ່ວຍ
ງານທ ີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ມາຮັບໄປກໍາຈັດຕ ໍ່ໄປ 

• ຂິັ້ເຫຍືັ້ອທ ີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ ຕ້ອງນໍາກັບມາໃຊ້
ປະໂຫຍດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທ  ີ່ສຸດ ຫຼື ເກັບລວບລວມໄວ້ເພຶີ່ອໃຫ້
ໃຫ້ຜ ້ທ ີ່ຮັບຊືັ້ມາເກບັລວບລວມຕ ໍ່ໄປ 

12. ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
ໄລຍະກະກຽມ 
- ໜ້າວຽກ 

• ກິດຈະກໍາບາງຊ່ວງ
ໄດ້ມ ການລົງສໍາ
ຫຼວດພືັ້ນທ ີ່

• ປັດຈຸບັນແມ່ນຊ່ວງ ພະຍາດ COVID 19 ກໍາ
ລັງລະບາດ 

 

✓   • ປັດຈບຸັນແມ່ນຊ່ວງ ພະຍາດ COVID 19 ລະບາດ ເຊິີ່ງ
ການລົງເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນພາຍຫຼງັໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດໃຫ້ມ ການເດ ນທາງໄດ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ
ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການເພືີ່ອປ້ອງການລະບາດ 
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

ໂຄງການ ເພືີ່ອ
ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ 

ໄລຍະກ ໍ່ສາ້ງ/ໄລຍະດາໍເນ ນ
ໂຄງການ. 
- ໜ້າວຽກ 
 

• ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ໃນແຄັມກໍາມະກອນ 
• ອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ການເຈັບເປັນຈາກກິດຈະກໍາ

ການກ ໍ່ສ້າງໂດຍລວມ 

 ✓  ເພືີ່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ ຄວນຈະຕອ້ງມ 
ການດໍາເນ ນງານດັັ່ງນ ັ້: 

• ການກວດສຸຂະພາບ: ດໍາເນ ນການກວດສຸຂະພາບກ່ອນຮັບ
ເອົາຄົນເຂົັ້າເຮັດວຽກ ແລະ ການກວດສຸຂະພາບປະຈໍາປີຂອງ
ກໍາມະກອນ. 

• ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼືອ (ເສດອາຫານ, ນໍ້າເປືົ້ອນ ແລະ
ອືີ່ນໆ): ສິີ່ງເສດເຫຼືອຄົວເຮືອນ ຈະຖືກເກັບ ແລະແຍກອອກ
ຈາກສິີ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກ ໍ່ສາ້ງ ແລະ ຕ້ອງກໍາຈັດໂດຍຜ ້
ຮັບເໝົາ. ນໍ້າເສຍຈາກແຄັມກໍາມະກອນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການບໍາບັດ ແລະ ນໍາມາໃຊ້ຄືນໃນກິດຈະກໍາກ ໍ່ສ້າງ.  

• ສົມທົບກັບຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກໃນທ້ອງຖິີ່ນກ່ຽວກັບ 
ໃຫ້ການສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ 
ເຊັັ່ນ: ການປ ກຈິດສໍານຶກສໍາລັບການອະນາໄມສາມສະອາດ 
ແລະ  ການປ ກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບວັນນະໂລກເປັນຕົັ້ນ. 

• ສົມທົບກັບຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກໃນທ້ອງຖິີ່ນກ່ຽວກັບ 
ໃຫ້ການສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ 
ເຊັັ່ນ: ການປ ກຈິດສໍານຶກສໍາລັບການອະນາໄມສາມສະອາດ 
ແລະ  ການປ ກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບວັນນະໂລກ, ໂຄວິດ-19 
ເປັນຕົັ້ນ. 
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

• ຈັດຝຶກອົບຮົມສ້າງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃຫ້
ພະນັກງານກ່ຽວກັບພະຍາດທ ີ່ເກ ດຈາກອາຫານ, ພະຍາດ

ຕິດຕ ໍ່ທາງເພດສໍາພັນ, ໄຂ້ຫວດັໃຫຍ່ ແລະ ພະຍາດ ໂຄວິດ-
19. 

• ໃສ່ຜ້າປິດປາກ/ດັງເປັນປະຈໍາເວລາຢ ່ກັບຊຼຸມຊົນໂດຍອິງຕາມ
ການແນະນໍາແພດໝໍເພືີ່ອປ້ອງກັນການຕິດ ແລະ ແຜ່ພະຍາດ 
Covid-19. 

• ຕິດຕາມເງືີ່ອນໄຂສຸຂະພາບຂອງທ້ອງຖິີ່ນກ່ຽວກັບພະຍາດ
ຕ່າງໆ (ເຊັັ່ນ: ໄຂ້ຍງຸ, ໄຂ້ເລືອດອອກ, ຖອກທ້ອງໃນໄວເດັກ

, ໂລກກະເພາະລໍາໄສ້ ແລະ ອືີ່ນໆ) ເພາະວ່າຂ ໍ້ມ ນເຫຼົັ່ານ ັ້ຈະ
ເປັນເຄືີ່ອງມືໃນການຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງຊຼຸມຊົນ. 

• ຈັດໃຫ້ມ ນໍ້າດືີ່ມ, ນໍ້າໃຊ້ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າ-ຫ້ອງສຸກຂາ ທ ີ່ຖືກ
ຫຼັກອະນາໄມຢ່າງພຽງພ  ຕາມສະຖານທ ີ່ເຮັດວຽກ ຕ່າງໆທ ີ່
ເປັນອົງປະກອບບ່ອນກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ. ບ ລິສັດຮັບເໝົາ
ຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການເຄັັ່ງຄັດບ ໍ່ໃຫ້ກໍາມະກອນ 
ສ້າງວິດຖ່າຍຢ ່ມ ໍ່ແຄມນໍາ້ ແລະ ບ ໍ່ໃຫ້ລົງໄປຖ່າຍໃສ່ແມ່ນໍ້າ
ຢ່າງເດັດຂາດ. 

• ຈັດສະພາບແວດລ້ອມ ບ່ອນພັກຂອງກໍາມະກອນ ໃຫ້ຖືກຫຼັກ
ສຸຂະອະນາໄມ ເຊັັ່ນ: ຈັດວາງບ່ອນຮອງຮັບຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຕາມ
ບ ລິເວນອາຄານ-ສໍານັກທ ີ່ພັກ ໃຫ້ມ ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ 
ຖືກຫຼັກການດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ. 
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

• ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການໃນດ້ານຄຸນນະພາບອາກາດ, ຄຸນ

ນະພາບສຽງ, ການຈັດການສິີ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ດ້ານສຸຂະ
ອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢ່າງເຄັັ່ງຄັດ. 

• ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ທ ີ່ມ ຄວາມໃຫຍ່ ແລະ 
ສ ງເຖິງ 140 ແມັດ ແມ່ນມ ຄວາມສ່ຽງ, ດັັ່ງນັັ້ນ ຜ ້ຮັບເໝົາ
ຕິດຕັັ້ງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນດ້ານເຕັກນິກ ຂອງການ
ຕິກຕັັ້ງຢ່າງເຄັັ່ງຄັດ, ລົດຍົກ-ລົດເຄນ ຫຼື ເຄືີ່ອງກົນຈັກ ທ ີ່ຈະ
ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຕິດຕັັ້ງ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພສ ງ. 

• ຈັດຕຽມອຸປະກອນປ້ອງກັນ ອັນຕະລາຍສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນ ຕາມສະພາບແວດລ້ອມຂອງ
ການເຮັດວຽກ,ໃສ່ຊຼຸດເຮັດວຽກໃຫ້ຮັດກຸ່ມ ແລະ ຄ່ອງແຄ້ວ, 

ໃສ່ເກ ບປ້ອງກັນໄພ, ໃສ່ໜ້າກາກປ້ອງກັນຂ ັ້ຝຸ່ນ, ໃສ່
ອຸປະກອນອັດ ຫຼື ປ ກຫ ເພືີ່ອປ້ອງກັນສຽງດັງ ແລະ ແຮງສັນ
ສະເທືອນ, ໃສ່ໝວກກັນກະທົບ, ໃສ່ແວ່ນຕາປ້ອງກັນການ
ຟ ົ້ງກະຈາຍ ຂອງເສດຂ ັ້ຫ ນ ແລະ ດິນເປັນຕົັ້ນ. 

• ຮັບປະກັນເຄືີ່ອງຈັກ ແລະ ພາຫະນະທຸກຢ່າງໄດ້ຮັບການບໍາລຸງ
ຮັກສາ ແລະ ບ ລິການຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຕາຕະລາງການ ບໍາລຸງ
ຮັກສາທ ີ່ແນະນໍາໂດຍຜ ້ຜະລິດ. 

• ຝືກອົບຮົມການເຮັດວຽກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງຈັກ
ອຸປະກອນ ຢ່າງສະໝໍໍ່າສະເໝ ໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນ ເພືີ່ອປ້ອງ
ກັນອຸປະຕິເຫດໂດຍການຝຶກອົບຮົມ ກ່ອນການປະຕິບັດໜ້າ
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

ວຽກທຸກຄັັ້ງ, ໂດຍສະເພາະວຽກໜັກ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່
ຄວາມປອດໄພ. 

• ຈັດໃຫ້ມ ຫົວໜ້າຄວບຄຸມງານ ແລະ ກວດສອບເຄືີ່ອງກົນຈັກ
ໜັກ, ອຸປະກອນການເຮັດວຽກໃຫ້ມ ຄວາມ ພ້ອມຢ ່ໃນ
ສະພາບການເຮັດວຽກ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພສ ງ. 

• ປ ກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນ, ໃສ່ໃຈ
ເລືັ້ອງຂອງຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ໂດຍການໃສ່
ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ອັນຕະລາຍສ່ວນບຸກຄົນ ທຸກຄັັ້ງໃນຂະນະ
ເຮັດວຽກ. 

• ລະບົບການສົັ່ງຕ ໍ່ໃນຊ່ວງການດໍາເນ ນງານທັງໝົດ ຂອງ
ໂຄງການກັບອົງການສາທາລະນະສຸກພາຍນອກເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນການກວດກາ ແລະ ປິິ່ນປ ວພະຍາດ ແລະ ການ
ບາດເຈັບຂອງພະນັກງານໃຫ້ທນັເວລາ. 

• ກະກຽມອຸປະກອນ ໃນການປະຖົມພະຍາບານຂັັ້ນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, 
ພ້ອມທັງຕຽມລົດໂຮງໝໍ ສໍາລັບນໍາສົັ່ງຄົນເຈັບສົັ່ງໂຮງໝໍສຸກ
ເສ ນຂອງໂຄງການ ຫຼື ສົັ່ງໄປໂຮງໝໍຂອງລັດ ທ ີ່ຢ ່ໃກ້ທ ີ່ສຸດ 
ກ ລະນ ກໍາມະກອນ ເກ ດອຸປະຕິເຫດ. 

• ຫາກການດໍາເນ ນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມ
ປອດໄພທາງຊ ວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນທ ີ່ຢ ່ບ ລິເວນ
ໃກ້ຄຽງກັບໂຄງການ, ທາງໂຄງການກ ໍ່ຕ້ອງທໍາການທົດແທນ
ຄ່າເສຍຫາຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຕາມລະບຽບການ
ຂອງລັດ ເພືີ່ອເປັນທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມ
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

ເດືອດຮ້ອນ ແລະ ບ ໍ່ໃຫ້ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ດ້ານຈິດໃຈຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ. 

• ການບອກເຕືອນພະນັກງານຂັບລົດ ທ ີ່ໃຊ້ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າ-ອອກ
ໂຄງການ ແລະ ເພືີ່ອຄວາມລະມັດລະວັງເມືີ່ອຂັບລົດຜ່ານ
ບັນດາໝ ່ບ້ານ ທ ີ່ຢ ່ແຄມເສັັ້ນທາງ, ຮັບປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພ ຂອງປະຊາຊົນທ ີ່ອາໃສຢ ່ໃກ້ເຂດໂຄງການ ທ ີ່
ມ ການນໍາໃຊ້ເສັັ້ນທາງຮ່ວມກນັ. 

• ທາງໂຄງການ ຕ້ອງມ ນະໂຍບາຍ ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນ ຕາມ
ລະບຽບການ ຂອງທາງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ 
ການສັງຄົມວາງອອກ. 

13. ສະຖານທ ີ່ປະຫວດັສາດ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ຄວາມເຊືີ່ອຖຂືອງທອ້ງຖ ີ່ນ 
ໄລຍະກະກຽມ/ໄລຍະ
ກ ໍ່ສາ້ງ/ໄລຍະດາໍເນ ນງານ 
- ໜ້າວຽກ 

• ບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່
ໂຄງການ 

• ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ແລະ ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖິງ
ບາງຈຸດແມ່ນຕັັ້ງຢ ່ໃນເຂດປ່າຊາ້/ປ່າສັກສິດ
ຂອງບ້ານໄດ້ແກ່: ຕົັ້ນທ ີ່ WH1050 ແລະ 

WH1060. 

 ✓  • ການອອກແບບຂອງໂຄງການ ທັງ 2 ເສົາ (ເສົາທ ີ່ 
WH1050 ແລະ WH1060) ຖ້າສາມາດຫຼ ກລ້ຽງໄດ້ແມ່ນ
ໃຫ້ມ ການຍ້າຍ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາ ຫຼື ເຂດການ
ກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ບ ໍ່ແມ່ນເຂດເຊືີ່ອຖືຂອງຊົນເຜົັ່າເຊັັ່ນ: ປ່າຊ້າ, ປ່າ
ສັກສິດຕ່າງໆ. 

• ກ ລະນ ທ ີ່ບ ໍ່ສາມາດຍ້າຍໄດ້ແມນ່ ໃຫ້ທາງໂຄງການຮ່ວມກບັ
ຄະນະກໍາມະການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບບັນດາອໍານາດ
ການປ ກຄອງ, ເຖົັ້າແກ່ແນວໂຮມ ແລະ ເຈົັ້າກົກເຈົັ້າເຫຼົັ່າບ້ານ
ທ ີ່ຖຶກກະທົບດັັ່ງກ່າວເພືີ່ອຫາທາງອອກຮ່ວມກັນ ເຊ ີ່ງອາດຈະ
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

ຕ້ອງມ ການຄອບ-ລາ ຫຼື ປ ວແປງຊົດເຊ ຍຕາມຮ ດຄອງ ແລະ 
ການນັບຖືຂອງທ້ອງຖ ີ່ນ. 

• ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງສາຍພົວພັນທ ີ່ດ ກັບ ທ້ອງຖ ີ່ນ 
ແລະ ມ ການສົັ່ງເສ ມ ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນກິດຈະກໍາຕ່າງ
ຂອງຊຼຸມຊົນ ລວມທັງງານບຸນຮ ດຄອງເພນ   ແລະ ພິທ ການ
ທາງວັດທະນາທໍາ. 

• ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບຮ  ້
ວັດທະນາທໍາຂອງທ້ອງຖ ີ່ນ, ຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ທໍານຽມ
ການປະຕິບັດ 

14. ທດັສະນ ຍະພາບ 
ໄລຍະກະກຽມ 
- ໜ້າວຽກ 

• ກິດຈະກໍາມ ພຽງແຕ່
ການອອກແບບ
ໂຄງການ 

• ໄລຍະນ ັ້ແມ່ນບ ໍ່ມ ກິດຈະກໍາຫຍັງທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ມ ສິີ່ງ
ເສດເຫຼືອທ ີ່ເປັນຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 

✓   • ສິີ່ງເສດເຫຼືອສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະມ ໃນຊ່ວງການກ ໍ່ສ້າງ
ໂຄງການ ສະນັັ້ນ, ຈຶີ່ງຈະໄປກໍານົດມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນໃນ
ຊ່ວງກ ໍ່ສ້າງ. 

ໄລຍະກ ໍ່ສາ້ງ 
- ໜ້າວຽກ 

• ການບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່
ໂຄງການ 

• ກ ໍ່ສ້າງຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາ
ກັງຫັນລົມ 

• ເມືີ່ອມ ການບຸກເບ ກກ ໍ່ຈະມ ການຮືັ້ຖອນຕົັ້ນໄມ້
ອອກ. 

• ການປັບໜ້າດິນຂຸດຄົັ້ນດິນບາງເຂດຈຸດທ ີ່ມ ທິວ
ທັດສວຍງາມ ຊຶີ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບພ ມ
ສັນຖານມ ການປ່ຽນແປງ. 

 ✓  • ຫຼ ກເວັັ້ນການເຮັດວຽກດິນ ໃນຊ່ວງເວລາທ ີ່ຝ ນຕົກແຮງ ທ ີ່
ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດການເຊາະເຈືີ່ອນໄດ້ງ່າຍ, ດິນທ ີ່ຖືກຂຸດ ແລະ 
ດຸດອອກ ພາຍຫຼັງກ ໍ່ສ້າງແລ້ວ ຕ້ອງຖົມ ແລະ ຢຽບໃຫ້ແໜ້ນ
, ບ່ອນໃດຄວນປ ກຫຍ້າກ ໍ່ຕ້ອງປ ກຫຍ້າໃສ່ ຫຼື ປະໃຫ້ພືດທ ີ່
ເປັນສ ຂຽວຂືັ້ນແທນ.  
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

• ການຖາກຖາງ ຫຼື ຕັດຕົັ້ນໄມ້ອອກ ກ ໍ່ຕ້ອງຕັດແຕ່ພືັ້ນທ ີ່ໆ ມ 
ຄວາມຈໍາເປັນໃນການກ ໍ່ສ້າງເທົັ່ານັັ້ນ, ບ ໍ່ຄວນຕັດອອກນອກ
ເຂດກ ໍ່ສ້າງ ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນ ບ ໍ່ໃຫ້ທັດສະນ ຍະພາບ ທ ີ່ເປັນທໍາ
ມະຊາດສ ຂຽວ ທ ີ່ມ ມາກ່ອນແລ້ວ ປ່ຽນໄປຈາກເດ ມຫຼາຍ. 

• ຈັດໃຫ້ມ ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ກວດກາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ຂອງສະພາບພືັ້ນທ ີ່ກ ໍ່ສ້າງຢ່າງສະໝໍໍ່າສະເໝ . 

ໄລຍະດາໍເນ ນໂຄງການ 
- ໜ້າວຽກ 

• ເປັນຊ່ວງຜະລິດ
ໄຟຟ້າ ຈະມ ການ
ຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ສ້ອມແປງບໍາ
ລຸງ 

• ໄລຍະນ ັ້ຄາດວ່າຈະບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຫຍັງຕ ໍ່ດ້ານ
ທັດສະນ ຍະພາບ ແຕ່ຈະເປັນການສ້າງຄວາມ
ສວຍງາມທັດສະນ ຍະພາບຈາກເສົາກັງຫັນລົມ
ຫຼາຍກວາ່ 

✓   • ສ້າງໃຫ້ມ ສະຖານທ ີ່ສໍາລັບສືກສາຄວາມຮ ້ກຽ່ວກັບການ
ຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານລົມ ແລະ ພັດທະນາເປັນ
ສະຖານທ ີ່ທ່ອງທ່ຽວ 

15. ເງາົກະພບິ 
ໄລຍະດາໍເນ ນໂຄງການ 
- ໜ້າວຽກ 

• ເສົາກັງຫັນລົມ
ຜະລິດໄຟຟ້າ 

• ຄາດວ່າຜົນກະທົບຈາກເງາົກະພິບແມ່ນຈະເກ ດ
ຂືັ້ນໃນຊ່ວງດໍາເນ ນໂຄງການ ຊຶີ່ງເກ ດຈາກໃບ
ພັດຂອງກັງຫັນລົມ ເຮັດໃຫ້ເກ ດເງົາກະພິບ
(Shadow Flicker) 

• ອ ງຕາມສະພາບພືັ້ນທ ີ່ຕົວຈິງຂອງເຂດພືັ້ນທ ີ່
ໂຄງການ ແລະ ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມສ່ວນ
ຫຼາຍແມ່ນນອນຢ ່ໃນເຂດທໍາການຜະລິດ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ບວກກັບຈຸດພິເສດສະພາບອາກາດໃນ

✓   • ເງົາກະພິບທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈາກໂຄງການອາດຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມ
ຕຶງຄຽດ ແລະ ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມລໍາຄານແກ່ບ້ານເຮືອນ
ບ ລິເວນອ້ອມຂ້າງ ແຕ່ເປນັພຽງໄລຍະເວລາບ ໍ່ດົນປານໃດ, 

ໃນຊ່ວງເວລາທ ີ່ສະພາບອາກາດມ  ເມກ, ໝອກ, ລະອອງ

ລອຍ ຫຼື ຝຸ່ນ, ຄວັນ ປະປ ນຢ ່ໃນອາກາດໃນປະລິມານຫຼາຍ

ສາມາດຊ່ວຍຫຼຼຸດໄລຍະເວລາໃນການເກ ດເງົາກະພິບໄດ້, 
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ກດິຈະກາໍ ຜົນກະທບົ 
ລະດບັຜນົກະທບົ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ 
ຕໍໍ່າ ກາງ ສ ງ 

ເຂດເມືອງດາກຈຶງທ ີ່ມ ໝອກ, ຝ ນຝອຍ, ເມກ 
ຢ ເ່ກືອບຕະຫຼອດປີ ແລະ ລັກສະນະຂອງບ້ານ
ເຮືອນປະຊາຊົນກ ໍ່ເປັນແບບທ ີ່ບ ໍ່ມ ປ່ອງຢ້ຽມ. 
ນອກຈາກນ ັ້, ສໍາລັບຈຸດບ້ານດາກກັງເກົັ່າ 
(SF5) ທ ີ່ມ ຄ່າເກ ນມາດຕະຖານ ກ ໍ່ເປັນຈຸດ
ບ້ານເກົັ່າເຊ ີ່ງປັດຈຸບັນປະຊາຊົນໄດມ້ ການຍ້າຍ
ອອກມາຕັັ້ງບ້ານຢ ່ໃກ້ກັບບາ້ນປຣາວເກືອບທັງ
ໝົດແລ້ວ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຈືີ່ງສາມາດປະເມ ນໄດ້ວ່າ
ຜົນກະທົບຈະຢ ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າ.   

• ຈຸດທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທາງໂຄງການຈະໄດມ້ 
ການຊ່ວຍສ້າງກັນສາດປ່ອງຢ້ຽມສໍາລັບຫຼັງຄາເຮືອນທ ີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ, ລວມທັງການຊ່ວຍປ ກຕົັ້ນໄມ ້ (ປ ກໄມ້ໄຜ່ທ ີ່ມ 
ຄວາມສ ງ ແລະ ປ ກເປັນສອງຊັັ້ນ) ເພືີ່ອເປັນໂຕປ້ອງກັນ ແລະ 
ກັັ່ນຕອງເງົາກະພິບ. 

• ໂຄງການໄດ້ກໍານົດເປັນມາດຕະການໃນການມ ສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງຊຼຸມຊົນເຊັັ່ນ: ການ
ເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ ຫຼ ື ປະເພນ ຂອງຊຼຸມຊົນ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມ
ສໍາພັນທ ີ່ດ ກັບຊຼຸມຊົນ ໂດຍຮອບທ ີ່ຕັັ້ງໂຄງການ ເພືີ່ອຫຼຼຸດ
ຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນສິີ່ງລົບກວນທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດ
ຄວາມລໍາຄານ ແກ່ບ້ານເຮືອນບ ລິເວນອ້ອມຂ້າງ,  

• ກ່ອນການດໍາເນ ນໂຄງການ ທາງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຈະໄດ້ມ 
ປະຊາສໍາພັນ, ເຜ ຍແຜ່ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ກັບບັນດາບ້ານ
ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ ີ່ຮບັຜົນກະທົບຈາກເງົາກະພິບຂອງໂຄງການ, 

• ຈັດຕັັ້ງໃຫ້ມ ຂັັ້ນຕອນການຮັບເລືີ່ອງຮ້ອງທຸກຈາກຊຼຸມຊົນ 
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ພາກທ  6 ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ກວດກາ ສິີ່ງແວດລອ້ມ 

6.1 ເນືັ້ອໃນແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລອ້ມ 
ເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມ ດໍາລດັວ່າດ້ວຍການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທ  21/ລບ 2019. 
ດັັ່ງນັັ້ນການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ກ ໍ່ເປັນພາກໜຶີ່ງທ ີ່ສໍາຄັນຂອງຂະບວນການປະເມ ນຜົນກະທົບດັັ່ງກ່າວ, ແຜນການ

ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ (ຜຄຕສ) ສໍາລັບໂຄງການທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ແມ່ນຈະໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ຜົນກະທົບທ ີ່ສໍາ

ຄັນທ ີ່ຊຶີ່ງຄາດວາ່ຈະເກ ດຂືັ້ນກັບໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະຊ່ວງກໍາລັງກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຊ່ວງດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ. ຜົນ

ກະທົບທ ີ່ສໍາຄັນເຫຼົັ່ານັັ້ນຈະປະກອບດ້ວຍສິີ່ງແວດລ້ອມດ້ານກາຍຍະພາບ, ຊ ວະພາບ, ຄຸນ່ຄ່າການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດ

ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ - ວັດທະນາທໍາ ທ ີ່ຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ. 

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມກວດກາ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ເປັນບົດແນະນໍາສໍາລັບການວາງ
ແຜນວຽກໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ ສໍາລັບໂຄງການ ໂດຍມ ມາດຕະການ ແລະ 
ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ດັັ່ງນ ັ້: 

✓ ສະໜອງເຕັກນິກວິຊາການ ແຜນວຽກສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການປ້ອງກັນ ແລະ ມາດຕະການ
ຫຼຼຸດຜ່ອນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະດໍາເນ ນໂຄງການ,  

✓ ເພືີ່ອຕິດຕາມກວດກາ ແຜນວຽກສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການປ້ອງກັນ ແລະ ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ 
ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕະຫຼອດການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ. 

ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ ຍັງຕ້ອງນໍາໃຊ້ເພືີ່ອປະເມ ນການຈັດຕັັ້ງໂດຍລວມຂອງໂຄງການ
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ  ແຜນວຽກການປ້ອງກັນ ແລະ ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ 
ທາງອ້ອມ ລວມທັງການຕິດຕາມກວດກາທ ີ່ມ ຄວາມເຊືີ່ອຖືໄດ້ ມ ຫຼັກຖານ ແລະ ວິທ ການທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, 

ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕດິຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ.  ນອກຈາກນັັ້ນ, ແຜນ

ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາ ຍັງໄດ້ມ ການສະເໜ ລາຍລະອຽດ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນການຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ, ພ້ອມທັງງົບປະມານໃນການຕິດຕາມ-ກວດກາ

ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອືີ່ນໆ ແມ່ນໄດ້ລວມຢ ່ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາ, ພ້ອມກັນນັັ້ນກ ໍ່ຍັງມ ການຝຶກ

ອົບຮົມ, ກິດຈະກໍາສ້າງຄວາມສາມາດອືີ່ນໆອ ກ. 

ເພືີ່ອໃຫ້ງ່າຍຕ ໍ່ການທົບທວນຂອງພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທາງບ ລິສັດທ ີ່ປືກສາໄດ້ແຍກ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມ

ກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ ສໍາລັບໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW ທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ ອອກເປັນບົດຕ່າງຫາກ. 

ເຊ ີ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນຈະໄດ້ອະທິບາຍໃນບດົ ຜຄຕສ ທ ີ່ແຍກອອກ
ນັັ້ນ.  
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ພາກທ  7 ການປກຶສາຫາລ ືແລະ ມ ສວ່ນຮວ່ມ 

7.1 ພາກສະເໜ  
ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ແມ່ນຂ ໍ້ກໍານົດ ຂອງ ກຊສ ໃຫ້ລວມເປັນພາກໜຶີ່ງ ຂອງ ຂະບວນການ ບປຜສ ສໍາລັບ
ໂຄງການພັດທະນາທ ີ່ໄດ້ນໍາສະເໜ . ໃນການດໍາເນ ນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ (ບປຜສ) 
ຕ້ອງໄດ້ມ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ. ເຊ ີ່ງການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງມວຊົນ ແມ່ນຂະບວນການປຶກສາຫາລື, 

ການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ຮັບຟັງຄໍາຄິດຄາໍເຫັນ ຂອງທຸກພາກສ່ວນສັງຄົມ ກຽ່ວກບັໂຄງການລົງທືນ ແລະ 
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນ ໄລຍະການກະກຽມ ແລະ ການພິຈາລະນາບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ 
ແລະ ແຜນການຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ກັບຜ ້ມ ສ່ວນຮ່ວມທ ີ່ສໍາຄັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອົງ

ການຈັດຕັັ້ງພາກລັດຖະບານ ຢ ່ທຸກລະດັບການບ ລິຫານ ແລະ ປະຊາຊົນຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໂດຍກົງ.  

7.2 ຈດຸປະສງົຂອງການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງມວນຊນົ 

ຈຸດປະສົງຂອງມ ສ່ວນຮ່ວມກັບມວນຊົນ ແມ່ນເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຂອງໂຄງການ. ເພືີ່ອໃຫ້ມວນຊົນ ຫຼື ຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບຂ ໍ້ມ ນຂອງໂຄງການ ຜົນກະທົບທ ີ່
ອາດຈະເກ ດຂືັ້ນ ແລະ ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທ ີ່ໄດ້ນໍາສະເໜ  ທັງນ ັ້ ກ ເພືີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ ມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ, 

ພ້ອມທັງ ຮັບຮ ້ທັດສະນະຄະຕິ, ມ ຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງເຂາົເຈົັ້າຕ ໍ່ກັບໂຄງການ ແລະ ເພືີ່ອໄດ້ຮັບຟັງຄໍາແນະນໍາ ຈາກ

ເຂົາເຈົັ້າ ເພືີ່ອມາປັບປຸງ ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ພ້ອມທັງ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຈິີ່ງໄດ້ມ ການດໍາເນ ນງານການປຶກສາຫາລືກັບມວນຊົນ ໃນ ບປຜສ  ເພືີ່ອ

ໃຫ້ປະສົມຜົນສໍາເລັດດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 

✓ ແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ຮັບຊາບກ່ຽວກບັໂຄງການ ແລະ ຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂືັ້ນຕ ໍ່

ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ; 

✓ ລະດົມເອົາແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຂ ໍ້ກັງວົນຕ່າງໆ ຂອງພວກເຂາົເຈົັ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ທັດສະນະ
ຂອງຊຼຸມຊົນ ເພືີ່ອປັບປຸງ ແລະ ເອົາເຂົັ້າໃນບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດແລະ ການ
ຕັດສິນໃຈ;   

✓ ໄດ້ຮັບຄວາມຮ ້, ພ ມປັນຍາ ແລະ ປະເພນ ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ທ ີ່ອາດຈະມ ປະໂຫຍດ ສໍາລັບການປະເມ ນຜົນ

ກະທົບ ແລະ ການອອກແບບມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ; 

✓ ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການການພິຈາລະນາທາງເລອືກ, ມາດຕະຖານຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ 

ຄວາມສົມດ ນ;  

✓ ຮັບປະກັນວ່າບ ໍ່ໄດ້ເບິີ່ງຂາ້ມຜົນກະທົບທ ີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍໃຫຫ້ຼາຍຂືັ້ນ; 

✓ ຫຼຼຸດຜ່ອນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ໂດຍຜ່ານການກໍານົດບັນຫາຖົກຖຽງກັນຕັັ້ງແຕ່ເບືັ້ອງຕົັ້ນ; 

✓ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ມວນຊົນເພືີ່ອໃຫ້ມ ອິດທິພົນຕ ໍ່ການອອກແບບໂຄງການໃນລັກສະນະທາງບວກ (ໂດຍ ການ
ສ້າງຄວາມຮ ້ສຶກ ການເປັນເຈົັ້າຂອງຂ ໍ້ສະເໜ ); 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-2 

✓ ປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈ; ແລະ 

✓ ເພ ີ່ມຄວາມເຊືີ່ອໝັັ້ນໃນຂະບວນການ ບປຜສ ໃຫ້ມວນຊົນ  

7.3 ຂ ໍ້ກາໍນດົ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ຂ ໍ້ກໍານົດຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການປືກສາຫາລື ແລະ ການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ລວມມ  ຢ່າງນ້ອຍສຸດ, ໄດ້

ກໍານົດໄວ້ໃນພາກ III ຂອງດໍາລັດ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເລກທ  21/ລບ, ລົງວນັທ  

31 ມັງກອນ 2019. ມາດຕາ 36, 37, 38 ແລະ 39 ຂອງ ໝວດທ  4 ໄດ້ກໍານົດຂະບວນການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງ

ມວນຊົນ ທ ີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃນໄລຍະການກະກຽມ ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ແລະ 
ການໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ ຂອງປະຊາຊົນຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນ
ຮ່ວມ, ແລະ ຂະບວນການໃນການມ ສ່ວນຮ່ວມ. ເຊິີ່ງ ຜ ້ທົບທວນ ແລະ ຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມສາມາດກວດກາ ຂອບເຂດ

ຂອງມວນຊົນທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນ ຂະບວນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອແບບລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນ 
ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງພຽງພ ຫຼບື .    

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງໂຄງການ ແລະ 
ກິດຈະກໍາລົງທືນຕ່າງໆ ໄດ້ກໍານົດວ່າ ປະຊາຊົນຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ຜ ້ມ ສ່ວນຮ່ວມອືີ່ນໆ ທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຮາ່ງ ແລະ ການທົບທວນ ບົດລາຍງານ ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ລວມທັງການໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ, ການຮ່ວມື ແລະ ການໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ, ການມ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນການກວດກາ

ພາກສະໜາມ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາການຕິດຕາມກວດກາ.  

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ, ກຊສ ປີ 2013 ໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ, ການເຜ ຍແຜ,່ 

ການມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ກິດຈະກໍາການປຶກສາຫາລື ທ ີ່ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນ ນໃນໄລຍະ ຂະບວນການ ປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ.  

ມາດຕາ 12 ແລະ 13 ຂອງ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບ

ຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ ພັດທະນາ ເລກທ  84/ລບ, ເດືອນ ເມສາ ປີ 2016 ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອະທິບາຍ ຂ ໍ້ກໍາ

ນົດເພ ີ່ມເຕ ມ ສໍາລັບໂຄງການທ ີ່ມ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ. 

7.4 ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວທິ ການ 
ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ແມ່ນຂະບວນການປືກສາຫາລື, ການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ຮັບຄໍາຄິດເຫັນ 

ຂອງທຸກພາສ່ວນຂອງສັງຄົມ. ເຊິີ່ງການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄມົໃນຂະບວນການ ປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ແບບລະອຽດ ມ  ສາມໄລຍະຄື:   

- ການກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການ 
- ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນ ນໂຄງການ 
- ການສ ັ້ນສຸດໂຄງການ.  
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ເຖິງຢ່າງໃດກ ດ , ສໍາລັບໂຄງຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມນ ັ້, ໃນຂະນະນ ັ້ ຍັງບ ໍ່ມ ແຜນການທ ີ່ຈະປິດໂຄງການ ຫຼື 

ສ ັ້ນສຸດໂຄງການ ເພາະເປັນເປັນໂຄງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສະນັັ້ນຈະບ ໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນໄລຍະ

ການສ ັ້ນສຸດໂຄງການ.  

ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການທ ີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທືນ, 

ອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນການຮັບປະກັນ ແລະ ສ້າງ
ເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມມ ສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ. 

7.4.1 ການມ ສວ່ນຮວ່ງຂອງສງັຄມົ ໃນໄລຍະກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການ  
ໃນໄລຍະການກະກຽມ ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ:  

• ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ເຜ ຍແຜ່ແຜນການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄມົ ພ້ອມທັງເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນຖານ ໃນເຂດ
ໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງໂຄງການ ເປັນຕົັ້ນ ຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, 

ສະພາບສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ;  

• ເຈົັ້າຂອງໂຄງການສົມທົບກບັຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ເຂດໃຫ້ຄຽງໂຄງການ ແລະ ຜ ້ມ ສ່ວນຮ່ວມອືີ່ນ ກ່ຽວກັບ ການ
ພັດທະນາໂຄງການ, ຜົນກະທົບຕ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ ແລະ ກິດຈະ

ກໍາຕ່າງໆ ໂດຍການຈັດກອງປະຊຼຸມເຜ ຍແຜ່ຂັັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ຮ ບການອືີ່ນໆ ທັງເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາ
ຊົນເຜົັ່າ ໃນກ ລະນ ມ ຄວາມຈໍາເປັນ;  

ໄລຍະການທົບທວນບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ:  

• ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ສົມທົບກັບເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຈັດກອງປະຊຼຸມ ຂັັ້ນ
ເມືອງ, ຂັັ້ນວິຊາການ, ລົງກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ/ສ ນກາງ ເພືີ່ອປຶກສາຫາລື ຜ່ານບົດປະ

ເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ເຊິີ່ງປະກອບມ  ຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມຄື ປະຊາຊົນຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ, ອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖິນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ, ຂະແໜງການຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ການລົງທືນ, ຂະແໜງການອືີ່ນໆ ທ ີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັັ້ນສ ນກາງ, ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຜ ້ມ ສ່ວຮ່ວມອືີ່ນໆ ໂດຍອ ງໃສ່ຈຸດພິເສດ ຂອງກອງປະຊຼຸມແຕ່ລະ

ຂັັ້ນ.  

7.4.2 ການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງສງັຄມົໃນໄລຍະກ ໍ່ສາ້ງ ແລະ ດາໍເນ ນໂຄງການ  
• ແໜງການ ແລະ ອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ທ ີ່ຢ ່ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກ້

ຄຽງໂຄງການເປັນແຕ່ໄລຍະ ກ່ຽວກັບການດໍາເນ ນກິດຈະການຂອງໂຄງການ ທ ີ່ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ການເປີດໜ້າດິນ, ການຂົນສົັ່ງ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການເກັບຮັກສາວັດຖຼຸ ແລະ 

ສານເຄມ  ອັນຕະລາຍ ແລະ ອືີ່ນໆ.  
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• ແໜງການ ແລະ ອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຜ ຍແຜ່ບັນຕາເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງກັບສິີ່ງແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເປັນຕົັ້ນ ບົດລາຍງານການສຶກສາຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ, ແຜນການ

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ຂອງໂຄງການໂດຍຜ່ານທາງ ໜັງສືພ ມ, ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄ່ງ, ວິທະຍຸ, ເວັບໄຊສ ຫຼື ສືີ່ສິີ່ງພ ມອືີ່ນໆ.  

• ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ້ທ ີ່ມ ສວນຮ່ວມອືີ່ນໆ ສາມາດປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍຜ່ານທາງໂທລະສັບສາຍດ່ວນ, ທາງເອເລັກໂຕນິກ, ສົັ່ງຄໍາເຫັນ, ຄໍາຮ້ອງທຸກ ຢ່າງ

ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຫຼືອົງການຈັດຕັັ້ງລັດທ ີ່ກ່ຽວຂອງ ຫຼື ຮ ບການອືີ່ນ. 

7.4.3 ວທິ ການ ແລະ ແນວທາງ 
1) ກອງປະຊຼຸມມວນຊົນ 

ວິທ ການຕົັ້ນຕ ທ ີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ໃນການປຶກສາຫາລືມວນຊົນ ແມນ່ການປະຊຼຸມມວນຊົນ, ເປັນວິທ ການທ ີ່ມ ປະສິດທິຜົນ
ທ ີ່ສຸດ ໃນການປະສົມຜົນສໍາເລັດ ຂອງການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນຂາ່ວສານ ເພືີ່ອລະດົມຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການມ ສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງເຂາົໃນໃນອານາຄົດ.   

ນອກຈາກ ນ ັ້ວິທ ການປະຊຼຸມກັບມວນຊົນ ຍັງປະກອບດ້ວຍ ການດໍາເນ ນການ ສໍາຫຼວດຄວົເຮືອນ ແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ 
ການສໍາພາດແບບ ໜ້າຕ ໍ່ໜາ້ ໃນການເກັບກັບຂ ໍ້ມ ນເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງຊຼຸມຊົນໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ສຶກສາ.  

ທັງສອງວິທ ການນ ັ້ຍັງເຮັດໜາ້ທ ີ່ເປັນ ສອງຈຸດປະສົງຄື ການແຈ້ງການກ່ຽວກບັຂ ໍ້ມ ນການພັດທະນາໂຄງການໃຫ້
ຊາບ ແລະ ການຊອກຫາທັດສະນະມ ມມອງ, ຄໍາເຫັນ ແລະ ຂ ໍ້ກັງວົນຕ່າງໆ ຂອງສັງຄົມ ຕ ໍ່ກັບໂຄງການພັດທະນາທ ີ່

ໄດ້ນໍາສະເໜ . 

2) ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ  

ການສົນທະນາກຸ່ມສະເພາະ ເປັນວິທ ການທ ີ່ດ  ເພືີ່ອເຕົັ້າໂຮມປະຊາຊົນເຂົັ້າຮ່ວມນາໍກັນ ຈາກກຸ່ມຄົນທ ີ່ມ ພືັ້ນຖານຫຼື
ປະສົມການ ຄ້າຍຄືກັນ ເພືີ່ອສົນທະນາ ຫົວຂ ໍ້ສະເພາະ ທ ີ່ສົນໃຈ. ກຸ່ມຂອງການມ ສ່ວນຮ່ວມແມ່ນໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ 
ໂດຍຜ ້ຊ່ວຍດໍາເນ ນການປະຊຼຸມ ໂດຍນໍາສະເໜ  ຫົວຂ ໍ້ ທ ີ່ຈະສົນທະນາ ແລະ ຊ່ວຍກຸ່ມ ໃຫ້ມ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນການ
ສົນທະນາ ທ ີ່ມ ຊ ວິດຊ ວາ ແລະ ເປັນທໍາມະຊາດ ໃນກຸ່ມຂອງເຂົາເຈົັ້າເອງ. ນອກຈາກນ ັ້ການສົນທະນາກຸ່ມສະເພາະ 
ໄດ້ຈັດຂືັ້ນສໍາລັບ ກຸ່ມສະເພະ ເຊັັ່ນ: ກຸ່ມຊົນເຜົັ່າ, ແມ່ຍິງ, ກຸ່ມຄົວເຮືອນດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ອືີ່ນໆ .   

3) ການເຜ ຍແຜ່ 

ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານຂອງໂຄງການ ໄດ້ເຜ ຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ ກອງປະຊຼຸມຕ່າງ ຂອງຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍນໍາໃຊ້ຫຼາຍປະເພດ 
ລວມທັງ ເອກະສານແຈກຢາຍ ໃນກອງປະຊຼຸມ. 

4) ການນໍາໃຊ້ວິທ ການທ ີ່ເໝາະສມົ  

ເນືີ່ອງຈາກຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ ລວມທັງຜ ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຈາກທຸກພາກສ່ວນ ແມ່ນມ ລະດັບຄວາມຮ  ້ແລະຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈທ ີ່ແຕກຕ່ງກັນ, ບາງກຸມ່ຄົນຢ ່ເຂດຊົນນະບົດ ຜ ້ທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ບ ໍ່ຮ ້ອ່ານໜັງສືກ ມ , ຫຼື 
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ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-5 

ພະນັກງານບາງພາກສ່ວນ ກ ຍງັບ ໍ່ເຂົັ້າໃຈພາສາຕາ່ງປະເທດ. ດັັ່ງນັັ້ນ ການສືີ່ສານໃນການປຶກສາຫາລື ຕ້ອງມ ຄວາມ
ລະມັດລະວັງ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ວິທ ທ ີ່ເໝາະສົມກັບທຸກພາກສ່ວນ: 

• ການນໍາສະເໜ ຕ້ອງໃຊ້ເຄືີ່ອປະຈັກຕາ ລວມທັງການໃຊ້ຮ ບພາບ ແລະ ແຜ່ນໂປສະເຕ  (posters) ຕ່າງໆ

ເພືີ່ອໃຫ້ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ເຂົັ້າໃຈ. 
• ຂຽນ ແລະໃຊ້ພາສາລາວ ໃນການສືີ່ສານກັບທຸກພາກສ່ວນ, ຄາໍສັບໃດທ ີ່ເປັນສັບເຕັກນິກ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ໂຄງການ ກ ຕ້ອງມ ການແປ ທຽບໃສ່ສັບທ້ອງຖິີ່ນພ ໃຫ້ເຂົັ້າໃຈ. 
• ອະທິບາຍຜົນຂອງການວິໄຈ ທ ີ່ເປັນຄວາມຮ ້ທາງວິຊາການ, ຊຶີ່ງເປັນເລືັ້ອງທ ີ່ຍາກສໍາລັບ ຄົນທົັ່ວໄປໂດຍ

ສະເພາະປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ຜ ້ທ ີ່ບ ໍ່ເຄ ຍຮ ບ້ ໍ່ເຄ ຍຮຽນ, ໃຫ້ເຂາົເຈົັ້າເຂົັ້າໃຈພ ຄ້າວໆ ເພືີ່ອໃຫ້ເຂາົເຈົັ້າຮ ້ຈັກວິທ 

ປ້ອງກັນ ດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົັ້າເອງ ເຊັັ່ນ: ມ ການອະທິບາຍຜົນຂອງການວິໄຈ ທາງດ້ານເຄມ  ແລະ ຊ ວະ, 

ອະທິບາຍແຫຼ່ງທ ີ່ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບ ແລະ ວິທ ການປ້ອງກັນເບືັ້ອງຕົັ້ນ.  
• ການຈັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍສົນທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ຜ ້ທ ີ່ບ ໍ່ມັກປາກບ ໍ່ມັກຖາມ ແລະ ບ ໍ່ກ້າ

ມ ຄວາມເຫັນ, ເພືີ່ອໃຫ້ເຂາົເຈົັ້າໄດ້ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນສິີ່ງທ ີ່ເຂົາເຈົັ້າຮ ້. 

• ນໍາໃຊ້ວິທ ການອືີ່ນໆທ ີ່ງ່າຍດາຍ  ແລະ ເຂົັ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຕ ໍ່ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມ. 

7.5 ການກາໍນດົຜ ທ້ ີ່ມ ສວ່ນຮວ່ມ ແລະ ກຸມ່ຄນົທ ີ່ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
ອ ງຕາມການພິຈາລະນາເຖິງຂອບເຂດໂຄງການ ແລະ ກອບໜ້າວຽກທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ອົງ ການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ 
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບໂຄງການ, ຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການສາມາດ ກໍານົດ ແລະ ຈັດອອກເປັນ ສ ີ່ປະເພດຄື: 

1) ປະຊາຊົນຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ  

ຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຄງການໃນປະເພດນ ັ້ ແມ່ນຊາວບ້ານ ຢ ່ໃນບັນດາບ້ານທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຫຼື ທາງ
ອ້ອມ ຍ້ອນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນ ນໂຄງການ. ຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ ັ້ປະກອບດ້ວຍ ເຈົັ້າຂອງດິນ ທ ີ່ຖືກຄອງການ
ເວນຄືນທ ີ່ດິນ ເຊິີ່ງອາໃສຢ ່ ພາຍໃນບ້ານເຂດໂຄງການ ແລະ ບ້ານອືີ່ນໆ ໃນ ຂອບເຂດສືກສາໂຄງການ.  

2) ອົງການຈັດຕັັ້ງພາກລັດຖະບານ  

ຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ສໍາລັບໂຄງການນ ັ້ ແມ່ນຕົວແທນຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງ ຜ ້ທ ີ່ມ ໜ້າທ ີ່
ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ສໍາລັບ ການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ລະດັບສ ນກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ 

ແລະ ບ້ານທ້ອງຖິີ່ນ.  

ສໍາລັບໂຄງການນ ັ້, ຫ້ອງການສໍາຄັນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບແຂວງ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ພຊສ) ທັງ ສອງ ແຂວງ, ສ່ວນລະດັບສ ນກາງແມ່ນ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ). ຫ້ອງການ ສໍາຄັນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ແຂວງມ ຄື:  

• ອົງການຈັດຕັັ້ງການປ ກຄອງຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ  

• ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ 
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• ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ  
 

3) ກະຊວງຕ່າງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ກະຊວງຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ຄວາມຮັບຜດິຊອບໃນການພັດທະນາ ຂະແໜງການນ ັ້ ມ ຄື:  

• ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ 
• ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ 
• ກະຊວງອືີ່ນໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

4) ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງດ້ານສັງຄົມອືີ່ນໆ  
• ອົງການຈັດຕັັ້ງທ ີ່ບ ໍ່ຂືັ້ນກັບລັດຖະບານ;  

• ແນວລາວສ້າງຊາດ;  

• ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ;  

• ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;  

• ແລະ ອືີ່ນໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

7.6 ຜົນຂອງການຈດັກອງປະຊຼຸມປກືສາຫາລື 
7.6.1 ການເຜ ຍແຜຂ່ ໍ້ມ ນ ແລະ ປກຶສາຫາລຂືັັ້ນບາ້ນ 
ການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຂັັ້ນບາ້ນໂຄງການດັັ່ງກ່າວນ ັ້ ໃນເມືີ່ອກ່ອນໄດ້ມ  ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍການ
ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຂັັ້ນບ້ານຜ່ານມາແລ້ວໃນ 16 ໝ ່ບ້ານ ແລະ ໄດ້ຜ່ານການຈັດຂືັ້ນໃນລະຫວ່າງ ວັນທ  12 - 

21 ເດືອນ ພະຈິກ 2014 ທ ີ່ຜາ່ນມາ, ເຊິີ່ງໝ ່ບ້ານທ ີ່ນອນຢ ່ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ ທັງໝົດ 16 ບ້ານ

, ນອນຢ ່ໃນສອງເມືອງ ຂອງສອງແຂວງຄື: ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ແມ່ນກວມເອົາທງັໝົດ 12 ບ້ານ ແລະ 

ເມືອງ ຊານໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື ມ ທັງໝົດ 4 ໝ ່ບ້ານ. ໃນການເກັບຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ຜ່ານມາກ ໍ່ໄດມ້ ການສໍາພາດເກັບກາໍຂ ໍ້
ມ ນສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນເສດຖະກິດສັງຄົມລວມ, ຂ ໍ້ມ ນການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທໍາ
ມາຫາກິນຂອງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຂ ໍ້ຄິດເຫັນຂອງແຕ່ລະຄົວເຮືອນຕ ໍ່ໂຄງການ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນອືີ່ນໆ. ລາຍລະອຽດ
ປະລິມານການເກັບຂ ໍ້ມ ນສະເພາະ 16 ໝ ່ບ້ານ ແມ່ນໄດ້ເກັບ (10 %) ຂອງຄົວເຮືອນທ ີ່ມ ໃນໝ ່ບ້ານ.  

ການຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຢ ່ບັນດາໝ ່ບ້ານຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ ວັນທ  12 - 21 ເດືອນ 

ພະຈິກ 2014 (ທ ີ່ຜ່ານມາ) 

ຕາຕະລາງ 7-1. ການຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຢ ່ບັນດາໝ ່ບ້ານຂອງໂຄງການ 
ລ/ດ ເມືອງ ຊືີ່ບ້ານ ວັນທ  ຈັດກອງປະຊຼຸມ 

1 
ເມືອງ ດາກຈຶງ 

Dakchung District 

ບ້ານ ປຣາວ (Ban Prao) 12/11/2014 
2 ບ້ານ ດາກເຣ ນ (Ban Dak rern) 12/11/2014 
3 ບ້ານ ດາກດ  ( Ban Dak dor) 13/11/2014 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-7 

ລ/ດ ເມືອງ ຊືີ່ບ້ານ ວັນທ  ຈັດກອງປະຊຼຸມ 

4 ບ້ານ ດາກຢອຍ (Ban Dak yoin) 13/11/2014 
5 ບ້ານ ດາກເຕຣ ບ (Ban Dak treb) 15/11/2014 

6 ບ້ານ ຊຽງຫວຼງ (Ban Xieng leuang) 15/11/2014 

7 ບ້ານ ດາກຢາງ (Ban Dak yang) 16/11/2014 

8 ບ້ານ ສຽງໃໝ່ (Ban Sieng mai) 16/11/2014 

9 ບ້ານ ດາກວາຍ (Ban Dak vaiy) 17/11/2014 

10 ບ້ານ ດາກຕຽມ (Ban Dak tiem) 17/11/2014 

11 ບ້ານ ດາກເສັງ (Ban Dak seng) 18/11/2014 

12 ບ້ານ ດາກຣັນ (Ban Dak run) 18/11/2014 

13 

ເມືອງ ຊານໄຊ 
Sanxay District 

ບ້ານ ດາກດ  (Ban Dak dor) 20/11/2014 

14 ບ້ານ ດາກຍົກ (Ban Dak yok) 20/11/2014 

15 ບ້ານ ດາກສະໝໍ (Ban Dak sa mor) 21/11/2014 

16 ບ້ານ ດາກສຽດ (Ban Dak Sied) 21/11/2014 
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນຈາກ: ການລົງເກັບຂ ໍ້ມ ນພາກສະໜາມຕົວຈິງ, ເດືອນພະຈິກ, ປີ 2014. 

 
ເຊິີ່ງຜນົຂອງການປຶກສາຫາລືໃນ ເດືອນພະຈິກ ປີ 2014 ທ ີ່ຜ່ານມາແມ່ນສາມາດສະຫຼຼຸບຂ ໍ້ຄດິເຫັນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ທ ີ່
ສໍາຄັນຕ່າງໆ ຂອງປະຊາຊົນໝ ບ່້ານທ ີ່ເຄ ຍເຂົັ້າຮ່ວມໄດ້ດັັ່ງນ ັ້: 

1) ຢາກສະເໜ ເຖິງຜ ້ພັດທະນາໂຄງການໃຫ້ຫຼ ກລ້ຽງຈຸດຕັັ້ງເສົາກງັຫັນລົມບ ໍ່ໃຫ້ຕັັ້ງໃສ່ ປ່າຊ້າ ຫຼື ປ່າສັກສິດ
ຂອງບ້ານ, ຖ້າຫາກເສົາໃດຖືກແມ່ນຈະບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕັັ້ງໃສ່ເພາະເປັນບ່ອນເຄົາລົບບ ຊາຂອງບ້ານ. 

2) ຖ້າທາງໂຄງການມາສາໍຫຼວດແຕ່ລະຄັັ້ງແມ່ນໃຫ້ເອົາຄົນບ້ານໄປນໍາເພືີ່ອຈະໄດ້ຫຼ ກເວັັ້ນສະຖານທ ີ່ຕ້ອງຫ້າມ. 

3) ສະເໜ ໃຫ້ຊ່ວຍປັບປຸງລະບບົໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັັ່ນ: ປັບປງຸເສັັ້ນທາງເຂົັ້າ
ຫາບ້ານ, ເສັັ້ນທາງໄປຫາພືັ້ນທ ີ່ທໍາການຜະລິດ, ສະໜອງນໍ້າສະອາດ, ຊ່ວຍໂຄງການນ້ໍາລິນ, ສ້າງຫ້ອງການ
ບ້ານ, ຊ່ວຍເຫຼືອດືງໄຟຟ້າເຂົັ້າບ້ານ. 

4) ສົັ່ງເສ ມອາຊ ບໃຫ້ປະຊາຊົນ, ມ ນະໂຍບາຍຮັບເອົາແຮງງານພາຍໃນບ້ານເຂົັ້າເຮັດວຽກນໍາທາງໂຄງການ. 

5) ຊ່ວຍສ້າງສຸກສາລາ ຫຼື ຕ ້ຢາປະຈໍາບ້ານ, ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສະໜອງທືນສ້າງວິດຖ່າຍໃຫ້ປະຊາຊົນ. 

6) ສ້າງໂຮງຮຽນ, ສົັ່ງເສ ມທືນການສຶກສາໃຫ້ເດັກທຸກຍາກໃນບນັດາໝ ່ບ້ານ. 

7) ສົັ່ງເສ ມການລ້ຽງສັດເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ໝ , ແບ,້ ເປັດ ແລະ ໄກ່... ນອກນັັ້ນ, ກ ໍ່ຕ້ອງມ ຜ ້ມາຝຶກ

ອົບຮົມເລືີ່ອງການປ້ອງກັນພະຍາດສັດລ້ຽງພາຍໃນບາ້ນໃຫ້ຕືີ່ມອ ກ. 

8) ໃຫ້ການຊົດເຊ ຍຜົນກະທົບ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນດ້ວຍຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເປັນທໍາຕ ໍ່ປະຊາຊົນທ ີ່ຖືກຜົນ
ກະທົບ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-8 

9) ມ ນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອເຂົັ້າກິນ, ເຄືີ່ອງນຸ່ງຫົັ່ມ ສໍາລັບຄອບຄົວທຸກຍາກຂາດແຮງງານໃນການທໍາການ

ຜະລິດ 
ການຈດັກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລກືບັແຕລ່ະບາ້ນໃນ ເມອືງດາກຈງຶ, ແຂວງເຊກອງ 

  

  

   
  



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-9 

ການຈດັກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລກືບັແຕລ່ະບາ້ນໃນ ເມອືງຊານໄຊ, ແຂວງອດັຕະປື 

  

  
ຮ ບທ  7-1: ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຢ ່ບັນດາ 16 ໝ ່ບ້ານ 2 ເມືອງ, 2 ແຂວງ ຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າ

ຈາກກັງຫັນລົມ 600 ເມກາວດັ ໃນໄລຍະ ວັນທ  12 - 21 ເດືອນພະຈິກ 2014 ທ ີ່ຜ່ານມາ 

ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມມາຮອດປັດຈຸບັນທາງໂຄງການໄດ້ມ ການປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນເຕັກນິກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ມ ການ
ປ່ຽນແປງຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນົລົມ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ເພືີ່ອໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ ທາງທ ມງານທ ີ່
ປຶກສາຈືີ່ງໄດ້ມ ການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງຂັັ້ນທ້ອງຖ ີ່ນແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ເພືີ່ອ
ລົງເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ຄັັ້ງທ ີ່ 2 ໃນລະຫວ່າງ ວັນທ  07 - 26 
ເດືອນກັນຍາ 2020 ທ ີ່ຜ່ານມາ  ໂດຍໄດ້ມ ການຈັດກອງປະຊຼຸມເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຢ ່ບັນດາບາ້ນໃນ
ເຂດໂຄງການ ແລະ ບ້ານທ ີ່ຢ ່ເຂດໃກ້ຄຽງ ທງັໝົດ 18 ບາ້ນ, ຢ ່ໃນສອງເມືອງ ຂອງສອງແຂວງເຊັັ່ນດຽວກັນຄ:ື 

ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ແມ່ນກວມເອົາສ່ວນຫຼາຍເຊິີ່ງ ມ ທັງໝົດ 11 ບ້ານ ແລະ ເມືອງ ຊານໄຊ, ແຂວງ 
ອັດຕະປື ມ ທັງໝົດ 7 ໝ ່ບ້ານ.  
ໃນການຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງບັນດາບ້ານດັັ່ງກາ່ວ ແມ່ນມ ວິທ  ແລະ ເວລາຕ່າງ
ກັນຄື: ໃນຈໍານວນ 18 ໝ ່ບາ້ນທ ີ່ຢ ່ອ້ອມຂ້າງໂຄງການ ເຊິີ່ງການຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາລືກັບປະຊາຊົນຂັັ້ນບ້ານໃນ
ແຕ່ລະບ້ານນັັ້ນ, ກ ໍ່ໄດ້ມ ການຈັດຂຶັ້ນຢ ່ຫຼາຍສະຖານທ ີ່ ໂດຍອ ງຕາມພືັ້ນທ ີ່ເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະບ້ານເຊັັ່ນວ່າ: ຫ 

ປະຊຼຸມບ້ານຂອງແຕ່ລະບ້ານ, ຫຼື ບ້ານໝ ່ບ້ານໃດທ ີ່ບ ໍ່ມ ຫ ປະຊຼຸມບ້ານແມ່ນ ໄດ້ຈັດຢ ່ໂຮງຮຽນ, ເຮືອນຂອງນາຍບາ້ນ 

ຫຼື ຫົວໜ້າກຸ່ມບາ້ນ. ຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລືແມ່ນ ປະກອບດ້ວຍ: ຕາງໜ້າຈາກແຕລ່ະຄົວເຮືອນຂອງແຕ່ລະ

ບັນດາໝ ່ບ້ານໃນເຂດໂຄງການ, ປະຊາຊົນທ ີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ຄະນະບ້ານ, ເຖົັ້າແກ່ແນວໂຮມ, ຊາວໜຸ່
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ມ, ແມ່ຍິງຂອງແຕ່ລະບ້ານ. ນອກນ ັ້ກ ໍ່ຍັງມ  ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງ 2 ແຂວງ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ 2 ເມືອງ, ພະແນກ

ພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ຂອງ 2 ແຂວງ, ຫ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ຂອງ 2 ເມືອງ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ຂອງ 2 ແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງ 2 ເມືອງ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ທ ີ່ປຶກສາ ທາງດ້ານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ.   

ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ໃນການປະຊຼຸມ ແມ່ນການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນໂຄງການໃຫ້ປະຊາຊົນໃນໝ ່ບ້ານຮັບຮ ້, ເຊິີ່ງໄດ້ມ ການ

ອະທິບາຍເຖິງ ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງທ ີ່ມ ການປ່ຽນແປງ, ຂອບເຂດໂຄງການ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ແລະ ຜົນກະທົບທ ີ່

ຄາດວ່າຈະເກ ດຂືັ້ນ ເປັນຕົັ້ນ. ພາຍຫຼັງການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນແລ້ວ, ທາງທ ມງານ ບ ລິສັດ ທ ີ່ປຶກສາ ທາງດ້ານ

ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ ກ ໍ່ໄດ້ເປີດໂອກາດ ໃຫ້ຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມທຸກພາກສ່ວນ ໄດ້ຖາມ ແລະ 
ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍກ ໍ່ໄດ້ມ ການສໍາພາດເກບັກໍາຂ ໍ້ມ ນຄວາມຄິດເຫັນ, ຂ ໍ້ມ ນດ້ານເສດຖະກິດ - 

ສັງຄົມລວມ, ປະຊາກອນ, ຊົນເຜົັ່າ, ແບບແຜນການດໍາລົງຊ ວດິ, ຂ ໍ້ມ ນການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ການທໍາມາຫາກິນຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນດ້ານສັງຄົມອືີ່ນໆໃນບັນດາໝ ່ບ້ານ.  
ການຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຢ ່ບັນດາໝ ່ບ້ານຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ ວັນທ  07 - 23 ເດືອນ
ກັນຍາ 2020 (ປັດຈຸບັນ) 

ຕາຕະລາງ 7-2. ການຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຢ ່ບັນດາໝ ່ບ້ານຂອງໂຄງການຄັັ້ງທ  2 
ລ/ດ ເມືອງ ຊືີ່ບ້ານ ວັນທ  ຈັດກອງປະຊຼຸມ 

1 

ເມືອງ ດາກຈຶງ 
Dakchung District 

ບ້ານ ດາກຕຽມ (Ban Dak tiem) 09/09/2020 
2 ບ້ານ ດາກເຊງ (Ban Dak seng) 10/09/2020 
3 ບ້ານ ດາກຢາງ (Ban Dak yang) 12/09/2020 
4 ບ້ານ ສຽງອາ (ສຽງໃໝ່) 

(Ban Sieng ar) 
12/09/2020 

5 ບ້ານ ດາກເຕຣ ບ (Ban Dak treb) 14/09/2020 

6 ບ້ານ ດາກເດ ນ (Ban Dak dern) 
(ດາກແຢຼນ) 

14/09/2020 

7 ບ້ານ ຊຽງຫວຼງ (Ban Xieng 

leuang) 

15/09/2020 

8 ບ້ານ ດາກດ  ( Ban Dak dor) 16/09/2020 

9 ບ້ານ ດາກຣັນ (Ban Dak run) 16/09/2020 

10 ດາກຕຣ໋ອງເມືອງ (ດາກຍອຍ) 
(Ban Dak torng mueang) 

16/09/2020 

11 ບ້ານ ດາກກັງ (Ban Dak kang) 19/09/2020 
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ລ/ດ ເມືອງ ຊືີ່ບ້ານ ວັນທ  ຈັດກອງປະຊຼຸມ 

12 

ເມືອງ ຊານໄຊ 
Sanxay District 

ບ້ານ ດາກດ  (Ban Dak dor) 09/09/2020 

13 ບ້ານ ດາກສຽດ (Ban Dak Sied) 09/09/2020 

14 ບ້ານ ດາກຍົກ (Ban Dak yok) 10/09/2020 

15 ບ້ານ ດາກສະໝໍ (Ban Dak sa 

mor) 

10/09/2020 

16 ບ້ານ ດາກນົງ (Ban Dak nong) 10/09/2020 
17 ບ້ານ ນໍ້າງອນເໜືອ  

(Ban Nam ngone neua) 
11/09/2020 

18 ບ້ານ ດາກປາດຸໃໝ່ + ດາກເບນ 

(Ban Dak pa du mai) 

12/09/2020 

ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນຈາກ: ການລົງເກັບຂ ໍ້ມ ນພາກສະໜາມຕົວຈິງ, ເດືອນກັນຍາ, ປີ 2020. 

ການຈດັກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລກືບັແຕລ່ະບາ້ນໃນ ເມອືງດາກຈງຶ, ແຂວງເຊກອງ 
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ການຈດັກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລກືບັແຕລ່ະບາ້ນໃນ ເມອືງຊານໄຊ, ແຂວງອດັຕະປື 

 
ຮ ບທ  7-2: ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຢ ່ບັນດາ 27 ໝ ່ບ້ານ 2 ເມືອງ, 2 ແຂວງ ຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າ

ຈາກກັງຫັນລົມ 600 ເມກາວດັ ໃນໄລຍະ ກັນຍາ 2020 ແລະ ພະຈິກ 2021 

ເຊິີ່ງຜ່ານການຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາລືກັບປະຊາຊົນຂັັ້ນບ້ານໃນແຕ່ລະບ້ານ ແມ່ນເຫັນວ່າ ຂ ໍ້ຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ 
ແລະ ເຖົັ້າແກ່ແນວໂຮມ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເຫັນດ ເຫັນພ້ອມກັບແຜນພັດທະນາຂອງໂຄງການ. ເຊິີ່ງຜ່ານການປຶກສາ
ຫາລືກັບແຕ່ລະບ້ານແມ່ນສະຫຼຼຸບຂ ໍ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ທ ີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ ຂອງປະຊາຊົນແຕ່ລະໝ ່ບ້ານທ ີ່ເຂົັ້າຮ່ວມ
ໄດ້ຄືໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນ ັ້: 
ການສະຫຼຼຸບ ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຈາກກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບ ແຕ່ລະບ້ານໃນເຂດໂຄງການທັງ 
ໝົດ (ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື) 

ຕາຕະລາງ 7-3. ການສະຫຼຼຸບ ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຈາກກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື 

 ລ/ດ ຊືີ່ບ້ານ 
ມືັ້ຈັດກອງ
ປະຊຼຸມ 

ຂ ໍ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ຂອງແຕ່ລະບ້ານ 

I. ເມືອງດາກຈຶງ (ຈໍານວນ 11 ບາ້ນ) 

1 ບ. ດາກຕຽມ  09/09/2020 

1) ຊ່ວຍທຶນໃນການປັບປຸງລະບົບນໍ້າປະປາສະອາດໃຫ້ແກ່
ບ້ານ. 

2) ຊ່ວຍທຶນໃນການສ້າງຫ້ອງການບ້ານ. 
3) ຊ່ວຍສົັ່ງເສ ມທຶນໃນການສ້າງອາຊ ບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

ພາຍໃນບ້ານ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ການຮັບແຮງງານກໍາມະ 
ກອນເຮັດວຽກນໍາໂຄງການ. 

4) ຊ່ວຍປັບປຸງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາບ້ານ ແລະ ເສັັ້ນທາງພາຍໃນ
ບ້ານ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-13 

 ລ/ດ ຊືີ່ບ້ານ 
ມືັ້ຈັດກອງ
ປະຊຼຸມ 

ຂ ໍ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ຂອງແຕ່ລະບ້ານ 

5) ສະເໜ ທາງໂຄງການສະໜອງ ໝໍໍ້ແປງໄຟໃໝ່ ໃຫ້ແກ່
ທາງບ້ານ, ເພາະໝໍໍ້ແປງເກົັ່າທ ີ່ມ ຢ ່ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້
ໄດ້. 

2 ບ. ດາກເຊງ 09/09/2020 

ສໍາລັບ ບ້ານດາກເຊງ ແມ່ນເປນັບ້ານທ ີ່ຢ ່ໃກ້ກັບພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ
,ໂດຍລວມ ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ ແມ່ນ
ເຫັນດ ກັບໂຄງການທ ີ່ຈະເຂົັ້າມາມ ສ່ວນພັດທະນາເຂດໃກ້ບ້ານ, 
ແຕ່ບ້ານດັັ່ງກ່າວນ ັ້ ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ຮບັຜົນກະທົບໃນການຕັັ້ງ ເສົາກັງ
ຫັນລົມ ແລະ ສ້າງເສັັ້ນທາງ ໃນເຂດບ້ານນ ັ້, ທາງບາ້ນຈຶີ່ງບ ໍ່ໄດ້
ມ ຄໍາສະເໜ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການ 

3 ບ. ດາກຢາງ  12/09/2020 

1) ຊ່ວຍສ້າງສຸກສາລາ, ນໍ້າລິນ, ວດິຖ່າຍ ໃຫ້ແກ່ບ້ານ. 
2) ຊ່ວຍສະໜອງທ ໍ່ນໍ້າ ຫຼື ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ວາງລະບົບ

ຊົນລະປະທານ ນໍ້າໃຊ້ເຂົັ້າເຮັດນາ ໃຫ້ແກ່ບ້ານ, ເພືີ່ອ
ເຮັດຫ້ຜົນຜະລິດເຂົັ້າໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມ 
ເຂົັ້າກຸ້ມຢ ່ກຸ້ມກິນ ພາຍໃນບາ້ນ. 

3) ຊ່ວຍທຶນໃນການປັບປຸງເສັັ້ນທາງ ແຕ່ ບ້ານດາກຢາງ ໄປ
ຫາ ບ້ານດາກກິງ ເພືີ່ອລົດຈະໄດ້ທ່ຽວສະດວກສະບາຍ. 

4) ຊ່ວຍກ ໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ບາ້ນ. 

4 ບ. ສຽງອາ   12/09/2020 

1) ຊ່ວຍບຸກເບ ກເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາ ບ້ານສຽງໃໝ່ ໄປຫາ ບາ້ນ
ສຽງອາ ແລະ ເສັັ້ນທາງພາຍໃນບ້ານໄປຫາເຂດທາໍການ
ຜະລິດແຕ່ລະຈຸດຂອງປະຊາຊົນໂດຍອ ງຕາມຄວາມ        
ເໝາະສົມຂອງພືັ້ນທ ີ່ບ້ານ.  

2) ຊ່ວຍທຶນສະໜອງ ນໍ້າລິນ ແລະ ວິດຊືມໃຫ້ພຽງພ ແກ່
ປະຊາຊົນທ ີ່ທຸກຍາກ ຫຼື ແຕ່ລະຄອບຄົວ ພາຍໃນບ້ານ. 

3) ຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າ ຫວ້ຍແອ ເພືີ່ອສະດວກໄປ - 
ມາ ພາຍໃນບ້ານ. 

4) ຊ່ວຍສ້າງ ໂຮງຮຽນປະຖົມແບບຖາວອນ ໃຫ້ແກ່ບ້ານ, 
ເພືີ່ອຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສຶກສາຂອງບ້ານໄດ້ຢ່າງທົັ່ວເຖິງ. 

5) ຊ່ວຍສ້າງ ສຸກສາລາ ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ບ້ານໃນກ ລະນ ຈໍາເປັນ ຫຼື ສຸກເສ ນ ຢ ່ເຂດບ້ານ. 

6) ຫຼັງຈາກໂຄງການໄດ້ຮັບການກ ໍ່ສ້າງຄວນມ ການແບ່ງປັນ
ໄຟຟ້າໃຊ້ໃຫ້ແກ່ບ້ານຢ່າງທົັ່ວເຖິງ. 

5 ບ. ດາກເຕຣ ບ 14/09/2020 
1) ຖ້າຫາກວ່າດິນປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຖືກຜົນກະທົບ (ດິນ

ສວນ, ດິນນາ, ດິນປຸກສ້າງ...) ທາງໂຄງການຕ້ອງມ ການ
ຊົດເຊ ຍຄືນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-14 

 ລ/ດ ຊືີ່ບ້ານ 
ມືັ້ຈັດກອງ
ປະຊຼຸມ 

ຂ ໍ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ຂອງແຕ່ລະບ້ານ 

2) ຢາກໃຫ້ມ ການຈັດສັນເຂດບ້ານທ ີ່ຢ ່ລຽບຕາມ ເສັັ້ນທາງ 
16 A 

3) ຊ່ວຍຈັດສັນອາຊ ບ, ສະໜອງທຶນໃນການລ້ຽງສັດ ໃຫ້ແຕ່
ລະຄອບຄົວພາຍໃນບາ້ນ 

4) ຊ່ວຍສະໜອງທຶນໃນການສ້າງ ຫ້ອງການບ້ານ 10 * 20 
ແມັດ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟາ້, ສ້າງຊົນລະປະທານ (ຂະ
ໜາດໃຫຍ່), ສ້າງໂຮງຮຽນມດັທະຍົມສົມບ ນ ແລະ ເດ ນ
ກິລາ, ສ້າງສຸກສາລາ, ສະໜອງຫົວວິດຊືມ ແລະ ສັງກະສ 
ມຸງເຮືອນ ແລະ ຊະນິດພັນໄມ້ກິນໝາກຕ່າງໆ ໃຫ້ທາງ
ບ້ານ 

5) ຊ່ວຍທຶນໃນການເຮັດຂົວຂ້າມ ຫ້ວຍອ່າງ 3 ຈຸດ 
6) ສະໜອງທຶນໃນການຊືັ້ ລົດຈັກ 5 ຄັນ ແລະ ວິທະຍຸຊຼຸມ

ຊົນຄົບສຸດ ພ້ອມລໍາໂພງ 4 ໜ່ວຍ ໃຫ້ແກ່ບາ້ນ 
7) ຖ້າໂຄງການເກ ດຢາກໃຫ້ມ ນະໂຍບາຍຮັບກາໍມະກອນ

ຈາກບ້ານເຂົັ້າເຮັດວຽກ 

6 
ບ. ດາກເດ ນ 
(ດາກແຢຼນ) 

14/09/2020 

1) ຊ່ວຍສະໜອງທຶນໃນການສ້າງ ກ໋ອກນໍ້າລິນ ໃຫ້ແກ່ບ້ານ 
2) ຊ່ວຍສະໜອງທຶນໃນການສ້າງສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ເສັັ້ນທາງ 

ພາຍໃນບ້ານ ແລະ ເຂດໄປຫາພືັ້ນທ ີ່ກະສິກໍາ, ພ້ອມທັງ
ຊ່ວຍບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່ຈະເຮັດນາ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ເພືີ່ອ
ຊ່ວຍຫຼຼຸດຜ່ອນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ພາຍໃນບ້ານ 

3) ສະໜອງທຶນໃນການສ້າງ ຫ້ອງການບ້ານ, ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມສົມບ ນ 2 ຫຼັງ ແລະ ເຮັດຫ້ອງນໍ້າ ພ້ອມທັງສະ
ໜອງ ຫົວວິດຖ່າຍ, ອຸປະກອນການຮຽນ ພາຍໃນ
ໂຮງຮຽນ ທັງໝົດ 

4) ສະໜອງ ເຂົັ້າສານ ໃຫ້ແກຄ່ອບຄົວທຸກຍາກ ພາຍໃນ
ບ້ານ 

7 ບ. ຊຽງຫວຼງ 15/09/2020 

1) ຊ່ວຍສະໜອງໃນການບຸກເບ ກພືັ້ນທ ີ່ ເຮັດນາ ໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານເພ ີ່ມຕືີ່ມ 

2) ຊ່ວຍບຸກເບ ກເສັັ້ນທາງ ແລະ ບ່ອນທໍາມາຫາກິນ ໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ 

3) ຖ້າໃນກ ລະນ ທ ີ່ຖືກຜົນກະທົບ ແມ່ນຢາກໃຫ້ຫຼ ກລ້ຽງ 
ເຂດດິນນາ, ດິນສວນ ແລະ ດິນປຸກສ້າງຕ່າງໆ ຂອງ
ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ 

4) ບ ໍ່ໃຫ້ມ ການເລືອກຕັັ້ງ ເສົາກັງຫັນລົມ ໃກ້ກັບເຂດບ້ານ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-15 

 ລ/ດ ຊືີ່ບ້ານ 
ມືັ້ຈັດກອງ
ປະຊຼຸມ 

ຂ ໍ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ຂອງແຕ່ລະບ້ານ 

5) ຖ້າໃນກ ລະນ ທາງໂຄງການໄດ້ມ ການບຸກເບ ກດິນນາ 
ແລະ ດິນສວນກາເຟ ຂອງປະຊາຊົນ, ທາງໂຄງການ
ຕ້ອງການຊົດເຊ ຍຄືນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ 

6) ຢາກໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຄອບຄົວທ ີ່ທຸກຍາກພາຍໃນ
ບ້ານ 

7) ຖ້າໂຄງການໄດ້ຮັບການກ ໍ່ສ້າງ, ຢາກໃຫ້ທາງໂຄງການ
ເສຍພັນທະໃຫ້ບ້ານຕ ໍ່ ເສົາພະລງັງານລົມ 1 ຕົັ້ນ/ 1 ລ້ານ
ກ ບ ເພືີ່ອເປັນການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຕ ໍ່ເຂດດິນບາ້ນ
, ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍ້ອນໂຄງການ 

8 ບ. ດາກດຣ  16/09/2020 

1) ຊ່ວຍສ້າງຊົນລະປະທານ, ເພືີ່ອຊ່ວຍສະໜອງນໍ້າເຂົັ້ານາ
ໃຫ້ແກ່ບ້ານ 

2) ຢາກໃຫ້ຊ່ວຍປບັປຸງເສັັ້ນທາງພາຍໃນບ້ານ ແລະ ເຂດ
ໂຮງຮຽນ 

3) ຊ່ວຍສ້າງຫ້ອງການບ້ານ 

9 ບ. ດາກຍອຍ 16/09/2020 

1) ໃນຂັັ້ນຕອນກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງໃນທຸກໆກິດຈະກໍາແມ່ນໃຫ້
ມ ການພົວພັນ ຫຼື ສົມທົບຫາພາກສ່ວນບ້ານກ່ອນ 

2) ໃນກ ລະນ ເຂດໃດຂອງບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນໃຫ້ມ 
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຂອງແຕ່ລະຄົວເຮືອນ ແລະ 
ລວມໄປເຖິງດິນເຂດປ່າໄມ້ລວມຂອງບ້ານ ໂດຍອ ງຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມໃນຊົດເຊ ຍຮ່ວມ
ກັບບ້ານ 

3) ຊ່ວຍຈັດສັນເຂດພືັ້ນທ ີ່ບ້ານໃຫໃ້ໝ່ 
4) ຊ່ວຍທຶນໃນການສ້າງໂຮງຮຽນໃໝ່ 
5) ຊ່ວຍບຸກເບ ກເນືັ້ອທ ີ່ນາ ແລະ ສ້າງຄອງເໝືອງເພືີ່ອເຮັດ

ໃຫ້ນໍ້າເຂົັ້ານາໄດ້ສະດວກ 
6) ຊ່ວຍກ ໍ່ສ້າງນໍ້າລິນທ ີ່ສະອາດໃຫ້ແກ່ບ້ານ 
7) ຊ່ວຍສະໜອງທຶນໃນການສ້າງ ໜອງປາ ແລະ ຊະນິດພັນ

ປາ ໃຫ້ເປັນ ໜອງປາລວມ ພາຍໃນບ້ານ 
8) ຊ່ວຍສະໜອງຢາປິິ່ນປ ວພະຍາດ, ທ ີ່ເປັນຢາສາມັນປະຈໍາ

ບ້ານໃຫ້ລວມບາ້ນ 

10 ບ. ດາກຣັນ 17/09/2020 

1)  ສະໜອງທຶນໃນການກ ໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ, ພ້ອມທັງສະໜອງ
ອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ໂຕະ, ຕັັ່ງ ສໍາລັບນັກຮຽນ. (ຂະ
ໜາດ 32 * 28 ແມັດ ສາມາດຂັັ້ນຫ້ອງຮຽນໄດ້ຈໍານວນ 
4 ຫ້ອງຮຽນ 

2) ຊ່ວຍສ້າງ ຫ້ອງການບ້ານ, ພ້ອມທັງ ເຟີນ ເຈ  ທ ີ່ເປັນ
ເຄືີ່ອງໃຊ້ຈໍາເປັນໃນຫ້ອງການ (ຂະໜາດ 8 * 7 ແມັດ) 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-16 

 ລ/ດ ຊືີ່ບ້ານ 
ມືັ້ຈັດກອງ
ປະຊຼຸມ 

ຂ ໍ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ຂອງແຕ່ລະບ້ານ 

3) ຢາກໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານແຮງງານພາຍໃນບ້ານເປັນຫຼັກ
ກ່ອນ, ຖ້າມ ການກ ໍ່ສ້າງ ເສົາກັງຫັນລົມ ໃນຂອບເຂດ
ບ້ານ 

11 ບ. ດາກກັງ 20/09/2020 

1) ຊ່ວຍປັບປຸງເສັັ້ນທາງພາຍໃນບາ້ນ, ລວມໄປເຖິງເຂດທໍາ
ການຜະລິດຂອງບ້ານໃຫ້ (ມ ຄວາມຍາວປະມານ 9 ກມ) 

2) ຊ່ວຍສະໜອງ ກ໋ອກນໍ້າລິນ ໃຫ້ບ້ານຢ່າງທົັ່ວເຖິງ 
3) ຊ່ວຍຈັດສັນພືັ້ນທ ີ່ທົັ່ງນາປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໃຫ້ໃໝ່ 
4) ຊ່ວຍສ້າງຫ້ອງນໍ້າ, ພ້ອມທັງສະໜອງ ຫົວວິດຊືມ ໃຫ້ແກ່

ບ້ານນໍາ 
5) ຊ່ວຍປັບປຸງ ຄອງຮ່ອງເໝືອງ ຫຼື ເຮັດລະບົບ

ຊົນລະປະທານ ແລະ ໃສ່ ທ ໍ່ນາ   ັ້ໃນການຊ່ວຍລະບາຍນໍາ້ 
ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດສະໜອງນໍາ້ເຂົັ້າໃນການເຮັດນາໄດ້
ດ ກວ່າເກົັ່າ 

6) ຊ່ວຍປັບປຸງ ແລະ ຈັດສັນພືັ້ນທ ີ່ເຂດບ້ານໃຫເ້ປັນລະບຽບ 
7) ຊ່ວຍສະໜອງ ເຂົັ້າສານ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຜ ້ທຸກຍາກພາຍ

ໃນບ້ານ 

II. ເມືອງຊານໄຊ (ຈໍານວນ 7 ບ້ານ) 

12 ບ. ດາກດ  

 

 

09/09/2020 

1) ຢາກໃຫ້ຊົດເຊ ຍເຂດດິນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບຄວາມເປັນຈິງ 

2) ທາງບ້ານຢາ້ນມ ບັນຫາຜົນກະທົບຕ ໍ່ການລ້ຽງສັດແບບທໍາ
ມະຊາດ 

3) ຢາກໃຫ້ມ ການຈັດສັນພືັ້ນທ ີ່ເຂດບ້ານໃຫ້ເປັນລະບຽບ
ກວ່າເກົັ່າ 

4) ກ່ອນຈະມ ການກ ໍ່ສ້າງທາງໂຄງການຕ້ອງມ ການແປງຮ ດ
ແປງຄອງຕາມຄວາມເຊືີ່ອຖືຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ 

5) ຢາກໃຫ້ສ້າງຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ປັບປຸງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາ
ບ້ານໃຫ້ ໄປ - ມາ ສະດວກ ແລະ ສ້າງຂົວຂາ້ມນໍ້າຫ້ວຍ
ອ່າງ ໃຫ້ເພ ີ່ມ 

6) ຢາກໃຫ້ທາງໂຄງການຊ່ວຍເສຍພັນທະໃຫ້ບ້ານ, ເພືີ່ອໃຊ້
ໄວ້ເປັນງົບປະມານກອງທຶນຂອງບ້ານ ແລະ ຊ່ວຍຊຼຸກຍ ້ 
ລົດຈັກ 1 ຄັນ ໄວ້ເປັນລົດໃຊ້ພາຍໃນຫ້ອງການບາ້ນ 

7) ຢາກໃຫ້ທາງໂຄງການຮັບເອົາປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານເປັນ 
ກໍາມະກອນ ເພືີ່ອຊ່ວຍວຽກໃນໂຄງການ ແລະ ຊ່ວຍ
ຫຼຼຸດຜ່ອນບັນຫາ ໄພຫວ່າງງານ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-17 

 ລ/ດ ຊືີ່ບ້ານ 
ມືັ້ຈັດກອງ
ປະຊຼຸມ 

ຂ ໍ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ຂອງແຕ່ລະບ້ານ 

13 ບ. ດາກສຽດ 

 

 

09/09/2020 

1) ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ ແມ່ນເຫັນດ ຕ ໍ່ກັບໂຄງການທ ີ່
ຈະມາຊ່ວຍພັດທະນາພາຍໃນບາ້ນ 

2) ຢາກໃຫ້ທາງໂຄງການຊົດເຊ ຍປະຊາຊົນຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ແລະ ລວມໄປເຖິງ ດິນລວມບ້ານ ຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນຕົວຈິງ 

3) ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜ ້ທ ີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ 

14 ບ. ດາກສະໝໍ 

 

 

10/09/2020 

1) ຊ່ວຍທຶນໃນການປັບປຸງເສັັ້ນທາງ ແລະ ຈັດສັນເຂດບ້ານ
ໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ 

2) ຢາກໃຫ້ສ້າງ ຫ້ອງການບ້ານ 1 ຫຼັງ ແລະ ລະບົບນໍ້າລິນ
ໃຫ້ທົັ່ວເຖິງພາຍໃນບ້ານ 

3) ຊ່ວຍສະໜອງ ໂທລະໂຄ່ງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍເສົາສັນຍານ
ໂທລະສັບ ໃຫ້ແກ່ບ້ານ   

4) ຊ່ວຍສະໜອງ ສັດລ້ຽງ ໃຫ້ແກປ່ະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ 

15 ບ. ດາກນົງ 

 

 

 

10/09/2020 

1) ຊ່ວຍສະໜອງ ລະບົບນໍ້າລິນ ເຂົັ້າບາ້ນ ແລະ ຫົວສ້ວມ
ວິດຖ່າຍ ພ້ອມທັງ ສ້າງຫ້ອງນໍ້າ ໃຫ້ແກ່ບ້ານຢາ່ງທົັ່ວເຖິງ 

2) ຊ່ວຍສ້າງ ຫ້ອງການບ້ານ, ສກຸສາລາ ແລະ ຈັດສັນເຂດ
ພືັ້ນທ ີ່ບ້ານໃຫ້ເປັນລະບຽບ 

3) ຊ່ວຍກ ໍ່ສ້າງຂົວຂາ້ມຫ້ວຍແຕ່ລະຫ້ວຍພາຍໃນບ້ານ 
4) ຊ່ວຍຊຼຸກຍ ້ ລົດຈັກ ເພືີ່ອໃຊໃ້ນການບ ລິຫານວຽກຂອງ

ບ້ານ 
5)  ຊ່ວຍບຸກເບ ກດິນທໍາການຜະລິດໃຫ້ແກ່ບ້ານ 

16 ບ. ດາກຍົກ 

 

 

 

10/09/2020 

1) ໂດຍລວມແມ່ນທາງບ້ານ ເຫນັດ  ກັບໂຄງການທ ີ່ຈະເຂົັ້າ
ມາ, ເພາະທາງບາ້ນຄິດວ່າຢາກໃຫ້ທາງໂຄງການເຂົັ້າມາ
ພັດທະນາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອບ້ານດັັ່ງກ່າວ 

2) ຊ່ວຍສະໜອງທຶນໃນການ ສ້າງເສັັ້ນທາງ, ເອົາສັນຍານ
ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບເຂົັ້າໃນບ້ານ, ລະບົບນໍ້າລິນ, ຫົວ
ວິດຊືມ, ຄອບຄົວທຸກຍາກພາຍໃນບ້ານ ແລະ ຈັດສັນ
ແຜນຜັງຂອງບ້ານ ໃຫ້ເປັນລະບຽບ 

3) ຢາກຂ ໃຫ້ທາງໂຄງການຮັບເອົາແຮງງານ ຫຼື ກໍາມະກອນ
ຈາກບ້ານເຂົັ້າເຮັດວຽກກັບໂຄງການ 

17 ບ. ນໍ້າງອນເໜືອ 

 

 

 

 

1) ທາງບ້ານແມ່ນເຫັນດ ກັບການສ້າງຕັັ້ງໂຄງການ 
2) ໃນກ ລະນ ຖືກຜົນກະທົບດິນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ດິນ 

ລວມບ້ານຕົວຈິງ ກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງທາງໂຄງການຕ້ອງມ 
ການຊົດເຊ ຍຕ ໍ່ກັບຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ
ເສຍກ່ອນ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-18 

 ລ/ດ ຊືີ່ບ້ານ 
ມືັ້ຈັດກອງ
ປະຊຼຸມ 

ຂ ໍ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ຂອງແຕ່ລະບ້ານ 

 

 

 

 

11/09/2020 

3) ຢາກໃຫ້ທາງບ ລິສັດເສຍພັນທະອາກອນໃຫ້ກັບບ້ານໃນ
ແຕ່ລະເດືອນ/ ເດືອນລະ 2,500,000 ກ ບ 

4) ຊ່ວຍສ້າງ ຫ້ອງການບາ້ນ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນພາຍ
ໃນຫ້ອງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ 

5) ຊ່ວຍປັບປຸງເສັັ່ັ້ນທາງພາຍໃນບາ້ນ ແລະ ອ້ອມຮອບຂອບ
ເຂດທົັ່ວບາ້ນ 

6) ຊ່ວຍສະໜອງສະບ່ຽງອາຫານອາຫານ ແລະ 
ຍານພາຫະນະ ລວມຂອງບ້ານ 

7) ຊ່ວຍເຈາະນໍ້າບາດານ ແລະ ຈັດສັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ກບັ
ເຂດທ ີ່ຍັງບ ໍ່ມ  ແລະ ບ ໍ່ພຽງພ  ພາຍໃນບ້ານຢາ່ງທົັ່ວເຖິງ 

8) ຊ່ວຍສ້າງໂຮງຮຽນ ພ້ອມທັງສະໜອງອຸປະກອນການ
ຮຽນໃຫ້ຄົບຊຼຸດ 

9) ໃນກ ລະນ ທາງໂຄງການເຂົັ້າມາພົວພັນໃນການກ ໍ່ສ້າງຕົວ
ຈິງ, ທາງໂຄງການຕ້ອງໄດ້ມ ການຕິດຕ ໍ່ ແລະ ພົວພັນນໍາ
ອໍານາດການປ ກຄອງເສຍກ່ອນ 

18 ບ. ດາກປາດຸໃໝ່ 

 

 

12/09/2020 

1) ທາງບ້ານດັັ່ງກາ່ວແມ່ນເຫັນດ ກບັການສ້າງຕັັ້ງຂອງ
ໂຄງການ 

2) ກ່ອນຈະມ ການກ ໍ່ສ້າງທາງໂຄງການຕ້ອງໄດ້ມ ການ
ປະສານຫາບ້ານເສຍກ່ອນ, ຖ້າໃນກ ລະນ ອະນາຄົດເຂດ
ດິນທ ີ່ເລືອກໃຊ້ໃນການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການນັັ້ນຫາກຖືກ
ດິນທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນໃນຕ ໍ່ໜ້າທາງໂຄງການ
ຕ້ອງມ ການແກ້ໄຂ ຫຼື ຊົດເຊ ຍຕາມຄວາມເໝາະສົມໃຫ້
ກ່ອນ, ຈຶີ່ງສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ 

3) ຢາກສະເໜ ໃຫ້ທາງໂຄງການຊວ່ຍສ້າງ ຫ້ອງການບາ້ນ, 
ໂຮງຮຽນອານຸບານ, ປະຖົມສົມບ ນ ແລະ ມັດທະຍົມ
ສົມບ ນ, ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ວິດຖ່າຍ, ລະບົບນໍ້າລິນ, ຫ ປະຊຼຸມ
ບ້ານ, ຫ້ອງພັກນອນຂອງຄ ອາສາ ແລະ ລົດຈັກ 1 ຄັນ 
ເປັນຊັບສິນລວມຂອງບ້ານ 

4) ຊ່ວຍຈັດສັນເຂດດິນນາ ແລະ ດິນທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ
ອືີ່ນໆໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ 

5) ຊ່ວຍປັບປຸງເສັັ້ນທາງອ້ອມຮອບບ້ານ, ເພືີ່ອໃຫ້ທ່ຽວໄດ້ 2 
ລະດ  ແລະ ຈັດສັນແຜນຜັງບ້ານໃຫ້ໃໝ່ເພືີ່ອຄວາມເປັນ
ລະບຽບພາຍໃນບ້ານ 

ແຫຼງ່ຂ ໍ້ມ ນຈາກ: ການເກັບຂ ໍ້ມ ນພາກສະໜາມຢ ່ບ້ານໃນເຂດອ້ອມຮອບໂຄງການທັງໝົດ, ເດືອນກັນຍາ, ປີ 2020. 

 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-19 

 ການສໍາຫຼວດຂ ໍ້ມ ນຄືນໃໝ່ຄັັ້ງທ  3 (ໄລຍະວັນທ  28 ຕຸລາ ຫາ 12 ທັນວາ 2021) 

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທາງໂຄງການໄດ້ມ ການປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນເຕັກນິກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ພິຈາລະນາໃນການເລືອກຈຸດ 
ຫຼື ປ່ຽນຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນໃໝ່ ຕາມແຜນການອອກແບບໃໝ່. ດັັ່ງນັັ້ນ, ເພືີ່ອໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວ
ຈິງໃນປັດຈຸບັນ ທາງທ ມງານທ ີ່ປຶກສາຈືີ່ງໄດ້ມ ການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂອ້ງຂັັ້ນທ້ອງຖ ີ່ນ ເຊິີ່ງກ ໍ່ຄ ື
ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອດັຕະປື ເພືີ່ອລົງເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 
ຄັັ້ງທ  3 ໃນລະຫວ່າງ ວັນທ  28 ຕຸລາ ຫາ 12 ທັນວາ 2021 ທ ີ່ຜ່ານມາ,  ເນືີ່ອງຈາກອ ງໃສ່ສະພາບການຕັວຈິງໃນ

ປະຈຸບັນ ທ ີ່ກໍາລັງມ ການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດ (covid-19) ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ສາມາດມ ການຈັດກອງປະຊຼຸມເພືີ່ອ

ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາບ້ານຕ່າງໆໃນເຂດໂຄງການໄດ້ ການລົງເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການແມ່ນພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບ

ອະນຸຍາດໃຫ້ມ ການເດ ນທາງໄດ ້ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການເພືີ່ອປ້ອງການລະບາດຂອງພະຍາດ 

ສະນັັ້ນ, ທາງບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາ ຈຶີ່ງໄດ້ມ ການດໍາເນ ນໜ້າວຽກສະເພາະເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, 

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການສໍາພາດຄອບຄົວຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ກຸ່ມຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານ (ກຸ່ມລະ 4-5 ຄົນ). 

ໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນຄັັ້ງກ່ອນ (ໄລຍະວັນທ  07 - 26 ກັນຍາ 2020 ປີທ ີ່ຜ່ານມາ)  ປະກອບມ ທັງໝົດ 18 ບາ້ນ 
ເຊິີ່ງນອນໃນສອງເມືອງຂອງສອງແຂວງຄ:ື ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ແມ່ນກວມເອົາສ່ວນຫຼາຍເຊິີ່ງມ ທັງໝົດ 
11 ບ້ານ ແລະ ເມືອງ ຊານໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ມ ທັງໝົດ 7 ໝ ່ບ້ານ.  

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ອ ງຕາມການພິຈາລະນາໃນການເລືອກຈຸດ ຫຼື ປ່ຽນຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນໃໝ່ ຕາມແຜນການອອກ
ແບບໃໝ່, ດັັ່ງນັັ້ນ ທາງບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາຈຶີ່ງໄດ້ມ ການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນເພ ີ່ມເຕ ມໃນຈໍານວນ 9 ໝ ່ບ້ານ 
ເຊິີ່ງເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ກວມເອົາສ່ວນຫຼາຍມ ທັງໝົດ 8 ບ້ານຄື: ບ້ານດາກເດນັ, ບ້ານດາກບອງ, ບ້ານ
ດາກຈຶງ, ບ້ານຕົງສຽງ, ບ້ານດາກປ າ, ບ້ານດາກເລ ນ, ບ້ານປຣາວ, ບ້ານດາກໂຈມ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະ
ປື 1 ບ້ານຄື: ບ້ານດາກຊຶມ, ເຊິີ່ງປັດຈຸບັນລວມເປັນ 27 ບ້ານທ ີ່ນອນໃນເຂດໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ.  

ໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນຄັັ້ງນ ັ້ ກ ໍ່ຍັງມ  ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ

ຂອງ 2 ແຂວງ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ 2 ເມືອງ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ 

ບ ໍ່ແຮ່ ຂອງ 2 ແຂວງ, ຫ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ຂອງ 2 ເມືອງ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງ 2 ແຂວງ
, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງ 2 ເມືອງ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ທ ີ່ປຶກສາ ທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ຂອງໂຄງການ ທ ີ່ເຂົັ້ັ້າຮວ່ມໃນການສໍາຫຼວດຂ ໍ້ມ ນຄືນໃໝ່. 

 

 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-20 

ຮ ບທ  7-3: ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການສໍາພາດຄອບຄວົຜ ້

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ກຸ່ມຕ່າງໆ ພາຍໃນບັນດາໝ ່ບ້ານຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ ວັນ
ທ  28 ຕຸລາ ຫາ 12 ທັນວາ 2021 (ປັດຈຸບັນ) 

 

 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-21 

ຜ່ານການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການສໍາພາດຄອບຄົວຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ແລະ ກຸ່ມຕ່າງໆ ພາຍໃນບັນດາໝ ່ບ້ານແມ່ນເຫັນວ່າ ຂ ໍ້ຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ອໍານາດການປ ກຄອງ
ບ້ານ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເຫັນດ ເຫັນພ້ອມກັບແຜນພັດທະນາຂອງໂຄງການ. ເຊິີ່ງສາມາດສະຫຼຼຸບຂ ໍ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ໍ້ສະ 
ເໜ ທ ີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆໄດ້ຄືໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນ ັ້: 

ຕາຕະລາງ 7-4. ການສະຫຼຼຸບຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຈາກການສໍາພາດອໍານາດການປ ກຄອງຂອງແຕ່ລະບ້ານ 

ລ/ດ ບາ້ນ 
ວນັທ  

ສໍາພາດຂ ໍ້ມ ນ 
ຂ ໍ້ຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ຂອງແຕ່ລະບາ້ນ 

I ເມອືງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ 

ບາ້ນທ ີ່ສາໍຫຼວດໃນຄັັ້ງກອ່ນ 

1 ດາກຕຽມ   10/08/2021 
1) ສະເໜ ໃຫ້ໂຄງການຊ່ວຍສ້າງຫ້ອງການບ້ານໃຫ້ 

2) ໃຫ້ໂຄງການຊົດເຊ ຍຜົນກະທົບຕ ໍ່ຜົນລະປ ກຂອງປະຊາຊົນ 

3) ໃຫ້ໂຄງການສົັ່ງເສ ມການປ ກຝັງລ້ຽງສັດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 

2 ດາກເຊງັ - - 

3 ດາກສຽງອາ 17/11/2021 

1) ໃຫ້ໂຄງການສ້ອມແປງທາງແຕ່ ສຽງໃໝ່ ໄປຫາ ດາກສຽງ
ອາ ເພືີ່ອຄວາມສະດວກໃນການໄປມາຂອງພະນັກງານ ແລະ 
ປະຊາຊົນ 

2) ໃຫ້ສ້ອມແປງນ  ໍ້າລິນ, ເຮັດອ່າງໂປ້ມນໍ້າໃຫ້ບ້ານດາກສຽງອາ 
ເພາະມັກຂາດແຄນນໍ້າໃນຍາມແລ້ງ 

4 ຊຽງຫຼວງ 22/11/2021 

1) ເວລາກ ໍ່ສ້າງ ແລວເສົາກັງຫັນລົມຢ ່ເຂດບ້ານຊຽງຫຼວງ ຕ້ອງ
ແຈ້ງຜ່ານອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານກ່ອນ 

2) ໃຫ້ບ ລິສັດກ ໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ 2 ຈຸດ ເພືີ່ອໃຫ້ສະດວກໃນ
ການເອົານໍ້າເຂົັ້ານາ 

3) ໃຫ້ບຸກເບ ກ ຫຼື ປັບພືັ້ນທ ີ່ ດິນນາໃຫ້ປະຊາຊົນ 

4) ດ້ານຮ ດຄອງ ຖ້າຖືກປ່າຊ້າ ຕ້ອງມ ການປ ວແປງຮ ດກ່ອນ 

5) ໃຫ້ບ ລິສັດຊຼຸກຍ ້ພາຫະນະໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ 
ເປັນລົດເວັບ 100 ຈໍານວນ 5 ຄັນ 

5 ດາກເຕຣ ບ 18/11/2021 

1) ຊ່ວຍປັບປຸງເສັັ້ນທາງໄປເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ຊ່ວຍ
ເຮັດຂົວຂ້າມຫ້ວຍອ່າງ 

2) ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົັ້າສານ ແລະ ເຄືີ່ອງນຸ່ງຮົັ່ມ ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ 
ແລະ ໃຫ້ມ ກຸ້ມກິນ 3 ປີ 

3) ສະເໜ ຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນເຮັດເຮືອນ (ສັງກະສ , 
ເຫຼັກຕະປ ) ແລະ ຊ່ວຍປັບພືັ້ນທ ີ່ດິນນາ 

4) ຖ້າຫາກມ ການໂຄງການດໍາເນ ນ ສະເໜ ຂ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້
ນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າໄຟ 

5) ໃຫ້ມ ການປັບພືັ້ນທ ີ່ດິນກ່ອນ ກ່ອນຈະຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄປ
ພືັ້ນທ ີ່ໃດ 

6 ດາກຢາງ 28/10/2021 1) ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ ຊົນລະປະທານ, ທ ໍ່ລະບາຍນໍ້າ, ໂຮງຮຽນ 
ແລະ ສຸກສາລາ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-22 

ລ/ດ ບາ້ນ 
ວນັທ  

ສໍາພາດຂ ໍ້ມ ນ 
ຂ ໍ້ຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ຂອງແຕ່ລະບາ້ນ 

2) ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົັ້າສານ, ເຄືີ່ອງນຸ່ງຮົັ່ມ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ຢາປ້ອງ
ກັນພະຍາດ ໃຫ້ແກ່ບ້ານ 

3) ຊ່ວຍເຫຼືອບຸກເບ ກເສັັ້ນທາງໃຫ້ລົດເຂົັ້າໄປຮອດບ້ານ ແລະ 
ເສັັ້ນທາງຍ່າງຂືັ້ນພ  

4) ຊ່ວຍສ້າງນໍ້າລິນ ແລະ ລ ໍ້ຍ ້ (ຂົນຟືນ) ໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວ 

7 ດາກແຢຼນ (ດາກເດ ນ) 28/10/2021 

1) ຊ່ວຍບຸກເບ ກເສັັ້ນທາງແຕ່ເຂດບ້ນ ຮອດເຂດນາຂອງ
ປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງ ສ້າງຊົນລະປະທານ ແລະ ບຸກເບ ກດິນ
ນາ 

2) ສະໜອງນໍ້າລິນ ແລະ ສ້າງຫ້ອງການບ້ານ ໃຫ້ແກ່ບ້ານ 

3) ໃຫ້ຄ່າຊົດເຊ ຍແກ່ຄອບຄົວທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

8 ຕຣອງເມອືງ 10/11/2021 
1) ໃຫ້ຍົກເວັັ້ນ ບ່ອນທ ີ່ຖືກຜົນກະທົບ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນ ປ່າຊ້າ ຫືຼ 

ເຂດເຮັດການຜະລິດ 

2) ໃຫ້ຊົດເຊ ຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ 

9 ດາກດ  29/10/21 

1) ສະເໜ ໃຫ້ມ ການຊົດເຊ ຍໃຫ້ເໝາະສົມກັບຫົວໜ່ວຍລາຄາ
ຂອງລັດທ ີ່ກໍານົດໄວ້ (ດິນ, ຜົນລະປ ກ, ຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ສິີ່ງປຸກ
ສ້າງ) 

2) ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຢາກໃຫ້ຊົດເຊ ຍເປັນດິນຕອນອືີ່ນ ຫຼື ບ່ອນອືີ່ນ
ໃຫ ້

3) ສະເໜ ໃຫ້ໂຄງການຊ່ວຍສ້າງຂົັ້ວຂ້າມ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນຫ້ວຍ
ນ້ອຍ, ໃຫຍ່ ໃນທາງທຽວໄປນາໄປສວນ 

4) ຂ ໍ້ສະເໜ ຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານຄື: ຢາກໃຫ້ມ ໜ່ວຍງານ 
ຫຼື ໂຄງການ ມາຝຶກທັກສະດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກາແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກເຊັັ່ນ: ຕັດຫຍິບ, ເສ ມສວາຍ, ຕໍໍ່າຜ້າຕໍໍ່າແພ ແລະ 
ຈັກສານ 

10 ດາກຣັນ 24/11/2021 

1) ສະເໜ ໃຫ ້ກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງຕ້ອງມ ການປະສານງານນໍາທາງ
ບ້ານກ່ອນ ແລະ ຈ່າຍເງິນຊົດເຊ ຍແລ້ວຈຶີ່ງກ ໍ່ສ້າງ 

2) ໃຫ້ບ ລິມະສິດດ້ານແຮງງານແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ 
3) ຊ່ວຍສ້າງຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອຸປະກອນ

ການຮຽນ, ເຄືີ່ອງນຸ່ມຮົັ່ມ ແກ່ນັກຮຽນພາຍໃນບ້ານ 

11 ດາກກັງ 14/11/2021 1) ສະເໜ ໃຫ້ທາງໂຄງການຊ່ວຍປັບພືັ້ນທ ີ່ດິນນາໃຫ້ປະຊາຊົນ 

ບາ້ນທ ີ່ສາໍຫຼວດເພ ີ່ມໃໝ ່

12 ດາກເດັນ - - 

13 ດາກບອງ 21/11/2021                                                                                         

1) ມ ການຊົດເຊ ຍແກ່ຄອບຄົວທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກ່ອນລົງມື
ກ ໍ່ສ້າງ 

2) ຊົດເຊ ຍຄ່າບ ລະນະໃຫ້ແກ່ບ້ານເປັນເງິນສົດຕາມຄວາມ      
ເໝາະສົມ 

3) ຊົດເຊ ຍໃຫ້ຄົບຕາມຜົນກະທົບໂຕຈິງ ກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງ
ໂຄງການ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-23 

ລ/ດ ບາ້ນ 
ວນັທ  

ສໍາພາດຂ ໍ້ມ ນ 
ຂ ໍ້ຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ຂອງແຕ່ລະບາ້ນ 

14 ດາກຈຶງ 20/11/2021 

1) ໃຫ້ບ ລສິັດສົັ່ງເສ ມການປ ກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ
ພາຍໃນບ້ານ 

2) ສ້າງຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ຕ ໍ່ເຕ ມໂຮງຮຽນ, ກໍາແພງໂຮງຮຽນ 

3) ສະໜອງພາຫະນະ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວດ້ອຍໂອກາດ 
ໃຫ້ບ້ານ 

15 ຕົງສຽງ 30/10/2021 

1) ສະເໜ ໃຫ້ບ ລິສັດສະໜອງແນວພັນເຂົັ້າ ແລະ ສັດລ້ຽງ 

2) ສະເໜ ຂ ເງິນຄ່າແປງຮ ດຕາມປະເພນ ຂອງບ້ານ 

3) ໃຫ້ຊດົເຊ ຍຕອນດິນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

4) ສະເໜ ໃຫ້ບ ລິສັດເຂົັ້າມາຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປ ກຝັງ
ລ້ຽງສັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 

5) ສະເໜ ໃຫ້ບ ລິສັດມ ການປັບພືັ້ນທ ີ່ດິນບ່ອນຍົກຍ້າຍຈັດສັນ  
ໃໝ່ 

16 ດາກປ າ 30/10/2021 

1) ໃຫໂ້ຄງການຊົດເຊ ຍຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເປັນເງິນສົດ 
2) ຊ່ວຍເຫຼືອສ້ອມແປງເສັັ້ນທາງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ບ່ອນທ ີ່ເປເພ 
3) ສະໜອງອຸປະກອນການເຮັດກະສິກໍາ (ຈົກ, ຊ້ວນ) ໃຫ້

ປະຊາຊົນ 
4) ນໍາເອົາໄຟຟ້າເຂົັ້າໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໜອງນໍ້າຜ່ານທ ໍ່

ຢາງໃຫ້ເຂົັ້າຮອດບ້ານ 

17 ດາກເລ ນ 02/11/2021 

1) ໃຫໂ້ຄງການສ້າງນໍ້າລິນ, ດຶງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ປັບພືັ້ນທ ີ່
ນາໃຫ້ ຢ ່ບ່ອນທ ີ່ຈະຈັດສັນໃໝ່ 

2) ຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ເຮັດຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຢ ່
ໃນບ່ອນເຮັດການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ 

3) ຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຊົດເຊ ຍໃຫ້ຜ ້ປະຊາຊົນຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ເປັນເງິນສົດ ແລ ບ່ອນເຮັດການຜະລິດໃໝ່ 

18 ປຣາວ 24/11/2021 

1) ໃນການສໍາຫຼວດເບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບແລວເສັັ້ນທາງ ປະຊາຊົນ
ພາຍໃນບ້ານແມ່ນຢາກໃຫ້ປ່ຽນແລວທາງໃໝ່ ເພາະເຮືອນ, 
ຜົນລະປ ກ, ຮົັ້ວສວນ ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍ 

2) ທ ໍ່ນໍ້າລິນ, ເດ ີ່ນໂຮງຮຽນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເປັນໄປໄດ້ ທາງ
ບ້ານແມ່ນຍາກໃຫ້ພິຈາລະນາແລວທາງໃໝ່ 

19 ດາກໂຈມ 02/11/2021 

1) ໃຫໂ້ຄງການຄອບເຈົັ້າຖິີ່ນເຈົັ້າຖານ ກ່ອນການລົງມືກ່ອນ
ສ້າງ ພິທ ຄອບປະກອບດ້ວຍ ໝ , ຈ ດທ ບ, ທຽນ ແລະ ເງິນ
ຄ່າຄາຍ 

2) ພືັ້ນທ ີ່ທ ີ່ຖືກຜົນກະທົບຕ ນເສົາກັງຫັນ ສະເໜ ຂ ໃຫ້ມ ການ
ຊົດເຊ ຍຕາມລະບຽບການ ເພາະເປັນດິນທ ີ່ບຸກຄົນຈັບຈອງມ 
ເປ ົ້າໝາຍຈະປ ກກາເຟ  

3) ຂ ສະເໜ  ເງິນທຶນ ໃນການມາພັດທະນາບ້ານດາກໂຈມ 

II ເມອືງຊານໄຊ, ແຂວງອດັຕະປື 

ບາ້ນທ ີ່ສາໍຫຼວດໃນຄັັ້ງກອ່ນ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-24 

ລ/ດ ບາ້ນ 
ວນັທ  

ສໍາພາດຂ ໍ້ມ ນ 
ຂ ໍ້ຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ຂອງແຕ່ລະບາ້ນ 

1 ດາກສຽດ 06/12/2021 

1) ຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງວິດຖ່າຍ ແລະ ນໍ້າລິນ ໃຫ້ຄຸ້ມເໜືອ 

2) ສົັ່ງເສ ມການປ ກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ໃຫ້ແກ່ບ້ານ 

3) ຖ້າໂຄງການຖືກດິນປະຊາຊົນ ແມ່ນໃຫ້ຊົດເຊ ຍເປັນເງິນສົດ 
ຫຼື ວັດຖຼຸ 

4) ຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ 

5) ໃຫ້ບຸລິມະສິດທາງດ້ານກໍາມະກອນແຮງງານແກ່ປະຊາຊົນ
ພາຍໃນບ້ານ  

2 ດາກດ  07/12/2021 

1) ສະເໜ ໃຫ້ສ້ອມແປງເສັັ້ນທາງ ແລະ ເຮັດຂົວຂ້າມຫ້ວຍອ່າງ 
2 ຈຸດ 

2) ສະໜອງນໍ້າລິນ, ໂທລະໂຄ່ງ ແລະ ເງິນບ ລະນະບ້ານ 

3) ສະເໜ ໃຫ້ມ ການຕັດຕາຜັງບ້ານ ຫຼ ືຈັດສັນພືັ້ນທ ີ່ພາຍໃນ
ບ້ານໃຫ້ໃໝ່ 

4) ສົັ່ງເສ ມໃຫ້ແກ່ກອງທຶນ ເພືີ່ອສົັ່ງເສ ມການຕໍາຫ ກ, ຈັກສານ 
ແລະ ລ້ຽງສັດຂອງກຸ່ມສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ 

5) ຊຼຸກຍ ້ດ້ານທຶນຮອນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດ 

3 ດາກຍົກ 05/12/2021 

1) ສະໜອງນໍ້າລິນໃຫ້ແກ່ບ້ານ 

2) ສະເໜ ໃຫ້ມ ການຕັດຕາຜັງບ້ານ ຫຼ ືຈັດສັນພືັ້ນທ ີ່ພາຍໃນ
ບ້ານໃຫ້ໃໝ່ 

3) ສະເໜ ເລືັ້ອງຊ່ວຍສ້າງຫ້ອງການບ້ານ, ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ 
ແລະ ຂະຫຍາຍສັນຍານໂທລະສັບ ແລະ ຊຼຸກຍ ້ໂທລະໂຄ່ງໃຫ້
ແກ່ບ້ານ 

4 ດາກສະໝໍ 05/12/2021 

1) ສະໜອງນໍ້າລິນໃຫ້ແກ່ບ້ານ 

2) ສະເໜ ໃຫ້ມ ການຕັດຕາຜັງບ້ານ ຫຼ ືຈັດສັນພືັ້ນທ ີ່ພາຍໃນ
ບ້ານໃຫ້ໃໝ່ ແລະ ບຸກເບ ກເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາບ້ານ 

3) ສະເໜ ເລືັ້ອງຊ່ວຍສ້າງຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ສະໂມສອນບ້ານ 

4) ສະເໜ ຊ່ວຍສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ສັນຍານໂທລະສັບ ໃຫ້ແກ່ບ້ານ 

5) ຊ່ວຍເຫຼືອນໍາເອົາໄຟຟ້າເຂົັ້າໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທ ີ່ບ ໍ່ທັນມ ໄຟຟ້າ
ໃຊ້, ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົັ້າສານ ແລະ ອາຫານ, ເຄືີ່ອງໃຊ້ ໃຫ້ແກ່
ຄອບຄົວດ້ອຍໂອກາດ 

5 ດາກນົງ 06/12/2021 

1) ສະເໜ ໃຫ້ຊ່ວຍບຸກເບ ກເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາບ້ານ ໃຫ້ສາມາດ
ທຽວໄດ້ສອງລະດ  

2) ຊ່ວຍສະໜອງນໍ້າລິນ ໃຫ້ມ ໃຊ້ຕະຫຼອດປີ 

3) ຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງສຸກສາລາ, ຊຼຸກຍ ້ໂທລະໂຄ່ງໃຫ້ຫ້ອງການບ້ານ 

4) ສົັ່ງເສ ມທາງດ້ານກະສິກໍາ-ລ້ຽງສັດ 

6 ນໍ້າງອນເໜືອ 08/12/2021 
1) ສະເໜ ໃຫ້ດຶງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ທົັ່ວເຖິງຄອບຄົວທ ີ່ຍັງບ ໍ່ທັນມ  

2) ຊ່ວຍສ້ອມແປງເສັັ້ນທາງຮ່ອມພາຍໃນບ້ານ 
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ລ/ດ ບາ້ນ 
ວນັທ  

ສໍາພາດຂ ໍ້ມ ນ 
ຂ ໍ້ຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ຂອງແຕ່ລະບາ້ນ 

3) ຊຼຸກຍ ້ເງິນບ ລິຫານຂອງອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານໃນແຕ່ລະ
ເດືອນ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຂົັ້າສານແກ່ປະຊາຊົນ
ພາຍໃນບ້ານ 

4) ຊຼຸກຍ ້ຍານພາຫະນະແກ່ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ ແລະ 
ກ ໍ່ສ້າງຫ້ອງການບ້ານ 

5) ຊົດເຊ ຍຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັດລ້ຽງ ແລະ ອືີ່ນໆ ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ 

7 ດາກປະດຸ 08/12/2021 

1) ສະເໜ ໃຫ້ບຸກເບ ກທາງຍ່າງຕັັ້ງແຕ່ ດາກປະດຸໃໝ່ ຮອດ 
ບ້ານຕຣອງເມືອງ 

2) ເຂົັ້າມາວາງແຜນຕັດຕາຜັງບ້ານ ຫຼ ືຈັດສັນພືັ້ນທ ີ່ພາຍໃນ
ບ້ານໃຫ້ໃໝ່ ແລະ ສ້າງຫ້ອງການບ້ານດາກປະດຸໃໝ່ 

3) ສະເໜ ຂ ນໍ້າລິນ, ເຄືີ່ອງນຸ່ງຮົັ່ມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເລືັ້ອງນໍາເອົາ
ກະແສໄຟຟ້າເຂົັ້າໃຫ້ຄອບຄົວທ ີ່ບ ໍ່ທັນມ ໄຟຟ້າໃຊ້ 

ບາ້ນທ ີ່ສາໍຫຼວດເພ ີ່ມໃໝ ່

8 ດາກຊຶມ 07/12/2021 

1) ສະເໜ  ໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ ຫຼື ດໍາເນ ນງານໂຄງການ ການຂັບຂ ີ່
ລົດຕ້ອງຂ ີ່ຊ້າໆ ມ ການຮັກສາຄວາມໄວ 

2) ຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງໂຮງຮຽນ, ນໍ້າລິນ, ໂທລະໂຄ່ງ ແລະ 
ຊົນລະປະທານໃຫ້ແກ່ບ້ານ 

3) ຊ່ວຍບຸກເບ ກເສັັ້ນທາງ, ປ ທາງຢາງ ແລະ ສົັ່ງເສ ມການ
ປ ກຝັງ-ລ້ຽງສັດໃຫ້ແກ່ບ້ານ 

ແຫຼງ່ຂ ໍ້ມ ນຈາກ: ການເກັບຂ ໍ້ມ ນພາກສະໜາມຢ ່ບ້ານໃນເຂດອ້ອມຮອບໂຄງການທັງໝົດ, ເດືອນພະຈິກ, ປີ 2021. 

7.6.2 ກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລຂືັັ້ນເມອືງ 
ອ ງຕາມຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກບັການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການປະເມ ນຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຜ່ານມາ ໄດ້ມ ການຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຂັັ້ນເມືອງ ໃນເດືອນພຶດສະພາ, ປີ 2016, ຢ ່
ຫ້ອງປະຊຼຸມຫ້ອງວ່າການປ ກຄອງເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ 
ຖາວອນ ວົງໂພສ  ຮອງຫົວໜາ້ ກອງປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ທ່ານວິໄລສັກ ບຸດດາກກັງ 
ຮອງເຈົັ້ັ້າເມືອງ ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ, ທ່ານ ບວົລາ ພັນມ ໄຊ ຮອງເຈົັ້າເມືອງ ເມືອງຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະ
ປື, ທ່ານ ເພັດດາວວົງ ບຸນມ ສະຫວັດ ຮອງຫົວໜາ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງເຊ
ກອງ ແລະ ທ່ານ ເນົາວະລັດ ນວນທອງ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ
ອັດຕະປື. ພ້ອມດ້ວຍຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 70 ທ່ານ.  

ເຊ ີ່ງຜ່ານການປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື ຂັັ້ນເມືອງ ໃນເດືອນພຶດສະພາ, ປີ 2016 ທ ີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນສາມາດສະຫຼຼຸບ ແລະ 

ສັງລວມບັນດາຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜ ລວມ ຂອງບັນດາຜ ້ເຂົັ້າຮວ່ມກອງປະຊຼຸມໄດ້ດັັ່ງນ ັ້: (ລາຍລະອຽດ ບົດ
ບັນທຶກກອງປະຊຼຸມ ແລະ ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຕ ໍ່ກັບບົດລາຍງານ ແມ່ນຈະຢ ່ນໍາເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂອງບົດລາຍ
ງານສະບັບນ ັ້) 
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- ຄໍາເຫັນໂດຍລວມແມ່ນ ເຫັນດ  ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ ຕ ໍ່ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການຜະລິດ
ໄຟຟາ້ຈາກກັງຫັນລົມ 600 ເມກາວັດ 

- ສະເໜ ໃຫ້ມ  ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ
ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານຕ່າງໆຂອງໂຄງການລົງທຶນດັັ່ງກ່າວ 

- ສະເໜ ໃຫ້ມ ການສຶກສາຂ ໍ້ມ ນລະອຽດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບປະຊາຊົນ ແລະ ສົມທົບແໜ້ນກັບທ້ອງຖິີ່ນ
ໃນເພືີ່ອກໍານົດຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການຊົດເຊ ຍຄ່າເສຍຫາຍຕ ໍ່ກັບດິນທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ມ 
ການປະສານງານປືກສາຫາລືໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕາມລໍາດັບເພືີ່ອເຮດັໃຫ້ມ ຄວາມຮບັຮ ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຕ ໍ່ກັບແຜນ
ພັດທະນາຂອງໂຄງການດັັ່ງກ່າວ 

- ສະເໜ ໃຫ້ເພ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນທາງດາ້ນເຕັກນິກຂອງໂຄງການເພືີ່ອຮ ້ເຖິງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆເພືີ່ອບ ໍ່
ໃຫ້ເກ ດມ ຄວາມກງັວົນໃຈໃນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ 

- ສະເໜ ໃຫ້ມ ການສຶກສາລະອຽດຜົນກະທົບໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງໂຄງການ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງ
ໂຄງການໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ມ ການສົບທຽບຂ ໍ້ມ ນບັນດາຄ່າມາດຕະຖານຕ່າງໆຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃນ
ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

- ສະໜ ໃຫ້ມ ການປະກອບສ່ວນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອກ ໍ່ສ້າງປັບປຸງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ປັບປຸງຊ ວິດການເປັນ
ຢ ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດໂຄງການ ຮັບປະກັນການມ ສ່ວນຮ່ວມຕ ໍ່ກັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. 

 

  

  
ຮ ບທ  7-4: ກອງປະຊຼຸມປືກສາຫາລືຂັັ້ນເມືອງ ວັນທ  25/05/2016 ທ ີ່ເມືອງດາກຈຶງ ທ ີ່ຜ່ານມາ 
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7.6.3 ກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລຂືັັ້ນວຊິາການ 
ດັັ່ງທ ີ່ໄດ້ສະເໜ ຂ້າງເທ ງ ພາຍຫຼັງທ ີ່ໄດ້ມ ການຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຂັັ້ນເມືອງ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2016 ທາງ 
ບ ລິສັດ ທ ີ່ປຶກສາກ ໍ່ໄດ້ມ ການປັບປຸງບົດລາຍງານສະບັບດັັ່ງກ່າວຕາມ ບົດບັນທຶກ ແລະ ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຈາກກົມ
ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມາຮອດໄລຍະຕົັ້ນເດືອນກ ລະກົດ, ປີ 2018 ທາງ ກນຊສ (ກົມສິີ່ງແວດລ້ອມໃນປັດຈຸບັນ) ກ ໍ່ໄດ້ 
ຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຂັັ້ນວິຊາການ ເພືີ່ອຜ່ານບົດລາຍງານດັັ່ງກ່າວເພ ີ່ມຕືີ່ມຂຶັ້ນ ໃນເດືອນກ ລະກົດ, ປີ 2018. 
ເຊິີ່ງກ່ອນມືັ້ທ ີ່ຈະມ ການຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຜ່ານ ບົດລາຍງານສະບັບປບັປຸງ ນັັ້ນ, ທາງພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕ່າງໆກ ໍ່ໄດ້ມ ການລົງກວດກາພາກສະໜາມແຕ່ລະພືັ້ນທ ີ່, ທ ີ່ສໍາຄັນໃນການໃຊ້ສ້າງຕັັ້ງໂຄງ ການທ ີ່ສະເໜ ນ ັ້ໃນແຕ່ລະ
ຈຸດ, ໃນນັັ້ນກ ໍ່ຈະມ   ເຂດທ ີ່ຈະໃຊ້ໃນການຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ແລະ ບ ລິເວນອ້ອມຮອບຕ ນເສົາ, ເຂດທ ີ່ຕ້ອງມ ການ
ປັບປຸງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາເສົາ, ເຂດແລວເສັັ້ນທາງຂົນສົັ່ງເຄືີ່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆໃນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

  

  
ຮ ບທ  7-5: ການລົງສໍາຫຼວດພາກສະໜາມໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການກ່ອນຈະມ ການຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຂັັ້ນ

ວິຊາການ ເພືີ່ອຜ່ານ ບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸງ ໃນວັນທ  03/07/2018 ທ ີ່ຜ່ານມາ 

ຫຼັງຈາກລົງກວດພາກສະໜາມແລ້ວນັັ້ນ, ໃນມືັ້ຕ ໍ່ມາທາງພາກສ່ວນຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ໍ່ໄດ້ມ ການຈັດ ກອງປະຊຼຸມ

ປຶກສາຫາລືຂັັ້ນວິຊາການ ເດືອນກ ລະກົດ, ປີ 2018 ທ ີ່ຜ່ານມາ ຢ ່ຫ້ອງປະຊຼຸມຂອງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະ

ຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ແຂວງເຊກອງ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພ ວົງ ຫຼວງໄຊຊະນະ ຫົວ

ໜ້າ ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ກົມສິີ່ງແວດລ້ອມ ໃນປັດຈຸບັນ), ທ່ານ ເພັດ

ດາວວົງ ບຸນມ ສະຫວັດ ຮອງຫວົໜ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງເຊກອງ ແລະ 
ທ່ານ ພ ນສຸກ ພິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງອັດຕະປື. ພ້ອມ
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ດ້ວຍຜ ້ເຂົັ້າຮວ່ມຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂັັ້ນສ ນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 63 ທ່ານ. ເຊ ີ່ງສາມາດ

ສະຫຼຼຸບ ແລະ ສັງລວມບັນດາ ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ທ ີ່ໄດ້ຈາກບັນດາຜ ້ເຂົັ້າຮວ່ມກອງປະຊຼຸມທັງໝົດໃນຄັັ້ງນັັ້ນ
ໄດ້ລັກສະນະລຸມ່ນ ັ້: (ລາຍລະອຽດ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຼຸມ ແມ່ນຈະຢ ່ນໍາເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂອງບົດລາຍງານ
ສະບັບນ ັ້) 

1. ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງຂອງຜົນກະທົບແມ່ນຕ້ອງແຍກ ແລະ ວິເຄາະໃຫ້ເຫັນແຈ້ງກຽ່ວກັບ ຜົນກະທົບທາງກົງ 
ແລະ ທາງອ້ອມ ເຊັັ່ນວ່າ: 

- ຜົນກະທົບຕ ໍ່ດິນທໍາການຜະລິດ 
- ຜົນກະທົບສໍາລັບຂອບເຂດທັບຊ້ອນກັບເຂດໂຄງການພັດທະນາອືີ່ນໃນເຂດໃກ້ຄຽງກັບໂຄງການ 
- ແຜນການສ້າງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາຕ ນເສົາ 
- ງົບປະມານສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ 
- ແຜນການນໍາໃຊ້ເສັັ້ນທາງເພືີ່ອຂົນສົັ່ງວັດສະດຸເຂົັ້າຫາໂຄງການ 
- ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າເປືົ້ອນ ແລະ ຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ 
- ການຄຸ້ມຄອງກໍາມະກອນ 
- ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຟືົ້ນຟ  ເຂດນໍາໃຊ້ບ ໍ່ດິນ 
- ບັນດາຂ ໍ້ຫ້າມຂອງໂຄງການຕ ໍ່ກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ການລ່າສັດ, ການຕັດ

ຕົັ້ນໄມ້, ການຫາປາ... 
- ຜົນກະທົບດ້ານປ່າໄມ້ 
- ຜົນກະທົບດ້ານນົກ 

2. ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເຫັນແຈງ້ດ້ານການວິເຄາະຄວາມສຽ່ງຜນົກະທົບແຕ່ລະດ້ານ ຄວນໄຈ້ແຍກໃຫ້ເຫັນລະອຽດ, 
ຈະແຈ້ງຕືີ່ມ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ:  

- ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ້ອງອ ງໃສ່ແຕ່ລະກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະ ສະຫຼຼຸບຕາຕະລາງສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຢ່າງຄົບຖ້ວນ 

- ຂ ໍ້ມ ນແຜນພັດທະນາໂຄງການ ເພືີ່ອໃຫ້ເຫັນພາບລວມແຜນພັດທະນາໂຄງການ 
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ຮ ບທ  7-6: ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຂັັ້ນວິຊາການ ວັນທ  04/07/2018 ທ ີ່ເມືອງດາກຈຶງ ທ ີ່ຜ່ານມາ 

ໂດຍອ ງຕາມຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງຕາມ ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຂັັ້ນວິຊາການ ເພືີ່ອຜ່ານບົດລາຍງານທ ີ່ສະເໜ 
ນິັ້ ໃນໄລຍະເດືອນກ ລະກົດ, ປີ 2018 ທ ີ່ຜ່ານມາ, ແມ່ນເຫັນວ່າ ທາງພາກສ່ວນຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມຫຼາຍທ່ານກ ໍ່
ໄດ້ມ ຄໍາເຫັນເພືີ່ອໃຫ້ມ ການປັບປຸງບົດລາຍງານບາງພາກສ່ວນທ ີ່ຕ້ອງອ ງໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງພືັ້ນທ ີ່ຕືີ່ມ. 
ຫຼັງຈາກທ ີ່ທາງໂຄງການໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນດັັ່ງກ່າວ, ກ ໍ່ໄດ້ມ ການລົງສໍາຫຼວດເກັບກາໍຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆຕາມຄໍາເຫັນເພ ີ່ມເຕ ມໃ
ໝ່ ແລະ ໄດ້ມ ການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາບ້ານໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ຄັັ້ງທ ີ່ 2 ໃນລະຫວ່າງ ວັນ
ທ  07 - 26 ເດືອນກັນຍາ 2020 ທ ີ່ຜ່ານມາ. ຕ ໍ່ມາທາງໂຄງການກ ໍ່ໄດ້ມ ການນໍາເອົາຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆມາປັບປຸງບົດລາຍ
ງານ ແລະ ເຮັດເອກະສານຊ ັ້ແຈງເພືີ່ອນໍາສົັ່ງເຂົັ້າ ກົມສິີ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ໃໝ່ອ ກຄັັ້ງໜຶີ່ງ ເພືີ່ອຂ ໃຫ້ທາງ ກສລ 
ພິຈາລະນາໃນການຂ ຈັດກອງປະຊຼຸມຜ່ານບົດລາຍງານສະບັບປບັປຸງໃຫ້, ຈົນມາຮອດ ຄັັ້ງວັນທ  11 ກຸມພາ 2021 
ທາງ ກສລ ກ ໍ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດ ໃຫ້ທາງໂຄງການຈັດ ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຂັັ້ນວິຊາການ ຄັັ້ງທ  2ກ່ຽວກັບ ບົດປະ
ເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງ ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ແລະ 
ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຂອງ ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ພັດທະນາ ຈໍາກັດ ຢ ່ທ ີ່ ພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງເຊກອງ. 

ໃນການຈັດກອງປະຊຼຸມຂັັ້ນວິຊາການ ເພືີ່ອຜ່ານ ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ຂອງ ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງ
ເຊກອງ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຂອງ ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ພັດທະນາ ຈໍາກັດ ແມ່ນໄດ້
ຮັບກຽດໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄຊຍະເວດ ວິໄຊ ຫວົໜ້າກົມສິີ່ງແວດລ້ອມ, ນອກນັັ້ນ, ກ ໍ່ມ ຜ ຕ້າງ   ໜາ້ 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   7-30 

ຈາກຂະແໜງການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັັ້ນສ ນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກພ ໍ່ແມ່ປະຊາຊນົພາຍໃນບ້ານທ ີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ບ ລິສັດເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ອິນຈ ເນຍຣິງ ຈ າກັດ, ບ ລິສັດ ກຣ ນ
ເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ  ເປັນບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ທ ີ່ໄດເ້ຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 45 ທ່ານ.  
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຼຸມໂດຍລວມ ແມ່ນເພືີ່ອສະເໜ ຜ່ານກ່ຽວກັບ ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດ ລ້ອມແບບ
ລະອຽດ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ ແລະ ເພືີ່ອໃຫ້ບັນດາຜ ້ເຂົັ້າຮວ່ມ
ໄດ້ປຶກສາຫາລື ໄດ້ມ ການປະກອບຄໍາເຫັນຕ ໍ່ເນືັ້ອໃນບົດລາຍງານດັັ່ງກ່າວໃຫ້ມ ຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ແທດ ເໝາະ
ກັບສະພາບຕົວຈິງຢ່າງຖືກຕ້ອງທ ີ່ສຸດ. ຫຼັງຈາກຜ່ານການປຶກສາຫາລືແຕ່ລະຝ່າຍກ ໍ່ໄດມ້ ຄໍາເຫັນເປັນເອກະພາບກັນຄື
ດັັ່ງນ ັ້: 

1. ໃຫ້ກໍານົດບັນດາຜົນກະທົບ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸ ເພືີ່ອໄປກ ໍ່ສ້າງ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ
ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາໂຄງການແຄບ ແລະ ຜ່ານບ້ານປະຊາຊົນ; 

2. ສໍາລັບ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ໃຫ້ແຍກໃຫ້ເຫັນລະອຽດວ່າ ຢ ່ເຂດເມືອງຊານໄຊຈັກເຮັກຕາ ແລະ ເມືອງ
ດາກຈຶງຈັກເຮັກຕາ, ພ້ອມທັງໃຫ້ກວດຄືນວ່າ ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຈະກວມເອົາໂຄງການສໍາປະທານແຮ່ທາດຈັກ
ເຮັກຕາ; 

3. ໃຫ້ກວດຄືນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສາມປະເພດປ່າເຂດເມືອງຊານໄຊ ເນືີ່ອງຈາກວ່າມ ສັດປ່າທ ີ່ສໍາຄັນນອກຈາກນົກ 
ແລະ ສັດນ້ອຍແລ້ວ ຍັງມ ຊ້າງປ່າທ ີ່ອາໄສຢ ່ເຂດດັັ່ງກ່າວ ຈະມ ຜົນກະທົບແນວໃດ ແລະ ວິທ ການຄຸ້ມຄອງ
ແນວໃດ; 

4. ການກໍານົດຈຸດກ ໍ່ສ້າງແຄ້ມພັກກໍາມະກອນ ຈະກໍານົດຈັກຈຸດ ແລະ ຈະມ ວິທ ການຄຸ້ມຄອງແນວໃດ ໂດຍ
ສະເພາະຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ; 

5. ໃຫ້ສົມທົບຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ລະອຽດກ່ຽວກັບຈດຸຕັັ້ງຕ ນເສົາ ເນືີ່ອງຈາກວ່າເຂດດັັ່ງກ່າວມ ແຮ່
ທາດ ອາດຈະທັບຊ້ອນກັບເຂດຂຸດຄົັ້ນແຮ່ຂອງໂຄງການສໍາປະທານຂຸດຄົັ້ນແຮ່; 

6. ໃຫ້ສົມທົບກັບ ຂະແໜງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແໜງທ ີ່ດິນ ລົງສໍາຫຼວດເນືັ້ອທ ີ່ດິນທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຊົັ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ ເທົັ່າໃດ ໂດຍໃຫ້ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນເປັນທາງການ ແລະ ໃຫ້ກໍານົດລະອຽດ
ຜົນກະທົບຊົັ່ວຄາວ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການກ ໍ່ສ້າງຈະມ ວິທ ການຟືົ້ນຟ ແນວໃດ; 

7. ໃນການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງສັນຈອນຂົນສົັ່ງວັດຖຼຸດິບ, ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາເຂດຕັັ້ງຕ ນເສົາ ນອກຈາກຜົນກະທົບຕ ໍ່
ຊັບສິນແລວ້ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດເດ ຈະມ ແນວໃດແດ່. 

ຫຼັງຈາກທ ີ່ແຕ່ລະທ່ານມ ຄໍາເຫນັໃນກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຂັັ້ນວິຊາການນ ັ້ ແມ່ນສາມາດຕ ລາຄາໄດ້ວ່າ ບົດປະເມ ນ
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ ມ ເນືັ້ອໃນລະອຽດ ແລະ ຄົບຖ້ວນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ເຖິງ
ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ ບັນດາຄາໍເຫນັຕ່າງໆ ທາງດາ້ນເຕັກນິກ, ຜົນກະທົບຕ່າງໆ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງໄດ້ສືບຕ ໍ່ປັບປຸງ
ຕາມຄໍາເຫັນຂອງກົມສິີ່ງແວດລ້ອມຕືີ່ມ ເຊິີ່ງທາງກົມຈະໄດ້ນໍາສົັ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນເປັນທາງການໃຫ້ເຈົັ້າຂອງ
ໂຄງການອ ກເທືີ່ອໜຶີ່ງ, ແຕ່ເຖິງແນວໃດກ ໍ່ຕາມໃຫ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການເລັັ່ງສົມທົບກັບຂະແໜງການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້
ໄດ້ມ ໃບຢັົ້ງຢືນຕ ໍ່ເນືັ້ອທ ີ່ດິນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເນືັ້ອທ ີ່ປ່າໄມ້, ແຮ່ທາດ ລວມທັງ ມ ການສົມທົບ
ກັບເຈົັ້າຂອງໂຄງການອືີ່ນທ ີ່ຢ ່ໃນເຂດດຽວກັນ ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ມ ບັນຫາໃນເວລາຂ ການອະນຸມັດໂຄງການຈາກ
ລັດຖະບານ, ໂດຍໃຫ້ມ ການກໍານົດລະອຽດບັນດາຜົນກະທົບຕ່າງໆເຂົັ້າໃນ ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວນໍາສະເໜ ມາຍັງກົມສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພືີ່ອພິຈາລະນາດໍາເນ ນການຂັັ້ນຕ ໍ່ໄປ. 
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ຮ ບທ  7-7: ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຂັັ້ນວິຊາການ (ຄັັ້ງທ  2) ເດືອນກຸມພາ 2021 

ຫຼັງຈາກທ ີ່ທາງໂຄງການໄດ້ມ ການຈັດກອງປະຊຼຸມຜ່ານບົດລາຍງານເປັນທ ີ່ຮຽບຮ້ອຍ ໃນວັນທ  11 ກຸມພາ 2021, 
ເພືີ່ອເປນັການຢັົ້ງຢືນຈຸດເກັບຂ ໍ້ມ ນໃໝ່ ແລະ ເພືີ່ອເປັນການສະແດງໃຫ້ທາງຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມໄດ້ເຫັນພາບ
ກ່ຽວກັບພືັ້ນທ ີ່ຜົນກະທົບທ ີ່ທາງໂຄງການໄດ້ມ ການລົງສໍາຫຼວດເບ ີ່ງຕົວຈິງ, ທາງເຈົັ້າຂອງໂຄງການກ ໍ່ໄດ້ເຊ ນທ່ານ
ປະທານກອງປະຊຼຸມ ແລະ ບັນດາຜ ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນ ຂັັ້ນກະຊວງ, ຂັັ້ນພະແນກ, ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານທ ີ່ມ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຼຸມທັງໝົດລົງເບິີ່ງພືັ້ນທ ີ່ເຂດໂຄງການທ ີ່ຈະມ ການກ ໍ່ສ້າງເສົາກັງຫັນລົມຕົວຈິງໃນບາງຈຸດທ ີ່
ສາມາດໃຊ້ຍານພາຫະນະເຂົັ້າເຖິງໄດ້ສະດວກ, ໃນວັນທ  12 ກຸມພາ 2021 ໃນມືັ້ຕ ໍ່ມາທັນທ . 
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ຮ ບທ  7-8: ການລົງສໍາຫຼວດພືັ້ນທ ີ່ຈຸດຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມໃນເຂດໂຄງການ (ຄັັ້ງທ  2) ເດືອນກຸມພາ 2021 

ຜ່ານການຄົັ້ນຄວ້າສົມທົບກບັຜນົຂອງກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຂັັ້ນຂັັ້ນວິຊາການ, ການລົງກວດກາຕົວຈິງພາກສະ   
ໜາມ ແລະ ການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງບັນດາຂະແໜງການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທາງກົມສິີ່ງແວດລ້ອມ ກ ໍ່ໄດ້ມ ບົດປະກອບ
ຄໍາເຫັນ ສະບັບເລກທ  404.1/ກຊສ.ກສລ ລົງວັນທ  26 ກມຸພາ 2021 ສະເໜ ຕ ໍ່ຜ ້ພັດທະນາໂຄງການເພືີ່ອປັບປຸງ
ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ລວມທັງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິີ່ງແວດລ້ອມ  
ເພືີ່ອປັບປຸງສອງເອກະສານດັັ່ງກ່າວ ດັັ່ງນ ັ້: (ລາຍລະອຽດບົດປະກອບຄໍາເຫັນ ຕິດຂັດໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ) 

I. ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ 
1. ພາກທ  I ສະພາບລວມໂຄງການ 

- ຂ ໍ້ທ  1.5.2, ໜ້າ 1-5 ສະເໜ ປັບເນືັ້ອໃນອົງປະກອບໂຄງສ້າງຂອງບົດ EIA ຂ ໍ້ທ ີ່ (1) ໃຫ້ຂຽນແຜນຄຸ້ມ

ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິີ່ງແວດລ້ອມ; 
2. ພາກທ  II ພາກນິຕິກ າ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

- ສ້າງຕາຕະລາງສັງລວມບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທ ີ່ນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນອ ງໃນການສຶກສາຄັັ້ງນ ັ້ໃຫ້
ລະອຽດ; 

- ໃຫ້ປັບປຸງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສົັ່ງເສ ມການລົງທືນ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການອະນາໄມ ແລະ ສົັ່ງເສ ມ
ສຸຂະພາບ ໃຫ້ເປັນສະບັບລ່າສຸດ; 
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- ເພ ີ່ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນພ ມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊ ບ ແລະ ເນືັ້ອໃນຂອງມາດຕາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອ
ເປັນບ່ອນອ ງໃນການສຶກສາຕືີ່ມ. 

3. ພາກທ  III  

- ໃຫ້ເພ ີ່ມທາງເລືອກໃນການສຶກສາຢ່າງໜ້ອຍ ສາມ ທາງເລືອກ ຕາມທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໃນ ມາດຕາ 22 ຂອງ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປະເມ ນຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທ  21/ລບ ຊຶີ່ງແຕ່ລະທາງເລືອກ ຕ້ອງ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເນືັ້ອໃນຄວາມສໍາຄັນ ເປັນຕົັ້ນ ທ ີ່ຕັັ້ງຂອງໂຄງການ, ຂ ໍ້ມ ນສິີ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ, ຂ ໍ້ມ ນ
ຜົນກະທົບ, ລວມທັງການອະທິບາຍຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງປຽບທຽບ ລະຫວ່າງ ສາມ ທາງ
ເລືອກ ແລະ ອະທິບາຍເຫດຜົນ ໃນການຕັດສິນໃຈເອົາທາງເລືອກໃດໜຶີ່ງ 

- ຂ ໍ້ 3.3 ໃຫ້ກໍານົດກິດຈະກໍາລະອຽດຈະແຈ້ງ ໄລຍະກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງ, ໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະ
ດໍາເນ ນງານ ລວມທັງໄລຍະສິັ້ນສຸດໂຄງການ ພ້ອມທັງເຮັດເປັນຕາຕະລາງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຜົນກະທົບຈາກ
ກິດຈະກໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະໄລຍະດັັ່ງກ່າວ; 

4. ພາທ  IV 

- ຂ ໍ້ 4.1.1 ແລະ 4.4.2 ໃຫ້ຈັດແບ່ງລະອຽດ ພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຊະນິດພືດ, ໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ-ສັດນໍ້າ 
ທ ີ່ຫາຍາກ, ໃຫ້ສ ນພັນ ທ ີ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ ຈໍານວນ 48 ເສົາ ທ ີ່ນອນໃນ
ເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ເຊຂະໝານ-ຫ້ວຍອ່າງ-ຫ້ວຍວ  

- ຂ ໍ້ 4.4.1 ໃຫ້ສຶກສາແຫຼ່ງທ ີ່ຢ ່ອາໄສ, ແຫຼ່ງຫາກິນ ພ້ອມທັງເສັັ້ນທາງຖຽວໄປ-ມາ, ແຫຼ່ງອາຫານ ແລະ 
ການປັບຕົວເຂົັ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງສັດປ່າ; 

5. ພາກທ  V 

- ໃຫ້ສຶກສາຜົນກະທົບຈາກກັງຫັນລົມຕ ໍ່ຄືັ້ນຄວາມຖ ີ່ສັນຍານໂທລະສັບ, ອິນເຕ ເນັດ, ວິທະຍຸ ແລະ ອືີ່ນໆ; 
- ສ້າງຕາຕະລາງ ກໍານົດກິດຈະກໍາ, ຜົນກະທົບ, ລະດັບຜົນກະທົບ, ມາດຕະການແກ້ໄຂ ແລະ ໄລຍະເວລາ

ເພືີ່ອເປັນເອກະສານຕິດທ້າຍພາກ V ຕືີ່ມຕາມແບບຟອມ; 

II. ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ 
1. ພາກທ  III 

- ໃຫ້ເພ ີ່ມເຕ ີ່ມ ກ່ຽວກັບ ແຜນຄຸ້ມຄອງທ ີ່ຢ ່ອາໄສ, ເສັັ້ນທາງຖຽວໄປ-ມາ ແລະ ແຫຼ່ງອາຫານ ແລະ ການປັບ
ຕົວເຂົັ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງສັດປ່າບາງຊະນິດທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ; 

- ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງຊະນິດພັນພືດ ແລະ ສັດ ທ ີ່ໃກ້ຈະສ ນພັນເປັນອັນສະເພາະ ພ້ອມທັງ ກໍານົດມາດຕະການ
ແກ້ໄຂ, ເວລາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ງົບປະມານ ແລະ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; 

- ໃຫ້ກໍານົດ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ພະນັກງານ, ກໍາມະກອນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການ ໂດຍແຍກ
ໃຫ້ເຫັນແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

- ທ້າຍພາກທ  III ໃຫ້ສ້າງຕາຕະລາງສັງລວມໜ້າວຽກ, ມາດຕະການແກ້ໄຂ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ງົບປະມານ

ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ລະອຽດ; 
III. ຄໍາເຫັນທົັ່ວໄປ 

1. ແຍກບົດສັງລວມຫຍ ໍ້ ອອກເປັນສະບັບໜຶີ່ງຕ່າງຫາກ; 
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2. ຈໍ້າກາຂອງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ໜ້າບົດສັງລວມຫຍ ໍ້, ບົດປະເມ ນຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ; 

3. ໃຫ້ກໍານົດບັນດາຜົນກະທົບ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸເພືີ່ອໄປກ ໍ່ສ້າງ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ
ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າຫາໂຄງການແຄບ ແລະ ຜ່ານບ້ານປະຊາຊົນ; 

4. ໃຫ້ແຍກລະອຽກ ກ່ຽວກັບ ຜົນທະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຈາກການຕັັ້ງເສົາຢ ່ເມືອງ
ຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ມ ຈັກເສົາ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ມ ຈັັກເສົາ ຢ ່ແຕ່ລະແຂວງ ພ້ອມ
ກໍານົດຈະແຈ້ງການນໍາໃຊ້ດິນຊົັ່ວຄາວ-ຖາວອນ ແລະ ກວດຄືນວ່າພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຈະກວມເອົາໂຄງການສໍາ
ປະທານແຮ່ທາດຈັກເຮັກຕາ; 

5. ໃຫ້ກວດຄືນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສາມປະເພດປ່າເຂດເມືອງຊານໄຊ ເນືີ່ອງຈາກວ່າມ ສັດປ່າທ ີ່ສໍາຄັນນອກຈາກນົກ 
ແລະ ສັດນ້ອຍແລ້ວ ຍັງມ ສ້າງປ່າອາໄສຢ ່ເຂດດັັ່ງກ່າວ ຈະມ ຜົນກະທົບແນວໃດ ແລະ ມ ວິທ ການຄຸ້ມຄອງ
ແນວໃດ; 

6. ໃຫ້ສົມທົບກັບຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແໜງທ ີ່ດິນ ລົງສໍາຫຼວດເນືັ້ອທ ີ່ດິນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຊົັ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ ເທົັ່າໃດ ໂດຍໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ກໍານົດລະອຽດຜົນ
ກະທົບຊົັ່ວຄາວພາຍຫຼັງສໍາເລັດການກ ໍ່ສ້າງແລ້ວຈະມ ວິທ ຟືົ້ນຟ ແນວໃດ; 

7. ສົມທົບກັບຄະນະນກໍາມະການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ປະຊາຊົນ ເພືີ່ອກໍານົດລາຄາຫົວໜ່ວຍທົດແທນຄ່າ
ເສຍຫາຍຕ ໍ່ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງມ ການເຫັນດ ຂອງປະຊາຊົນຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ; 

8. ເພ ີ່ມທະວ ການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ດໍາເນ ນຂະບວນການມ ສ່ວນຮ່ວມສັງຄົມ, ປະຊາຊົນ, ປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ
ໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ເພືີ່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາໂຄງການ; 

9. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງສ ມືແຮງງານ ແລະ ຝຶກອົບຮົບ ວິຊາອາຊ ບ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ເພືີ່ອສາມາດປະກອບສ່ວນ
ເຂົັ້າໃນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຄງການ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນມ ຊ ວິດການເປັນຢ ່ທ ີ່ດ ກວ່າເກົັ່າ. 

7.6.4 ກອງປະຊຼຸມປກືສາຫາລຂືັັ້ນແຂວງ/ສ ນກາງ 
ຈະໄດ້ນໍາສະເໜ ເນືັ້ອໃນຂອງກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຂັັ້ນແຂວງ/ສ ນກາງ ເຂົັ້າໃນບົດລາຍງານດັັ່ງກ່າວນ ັ້ ພາຍຫຼງັທ ີ່ມ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນຂັັ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ. 

7.7 ການເປດີເຜ ຍຂ ໍ້ມ ນ 
ການເປີດເຜ ຍຂ ໍ້ມ ນ ແມ່ນການນໍາສະເໜ ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບ
ລະອຽດ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ້ມ ສ່ວນຮ່ວມອືີ່ນຮັບ
ຊາບ ເຖ ງຜົນທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນ ຫຼື ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຈາກໂຄງການທ ີ່ສະເໜ . 

• ເຈົັ້າຂອງໂຄງການສົມທົບກບັຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ເຂດໃຫ້ຄຽງໂຄງການ ແລະ ຜ ້ມ ສ່ວນຮ່ວມອືີ່ນ ກ່ຽວກັບ ການ
ພັດທະນາໂຄງການ, ຜົນກະທົບຕ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ ແລະ ກິດຈະ

ກໍາຕ່າງໆ ລວມທັງ ບປຜສ, ຜຄຕສ  ໂດຍການຈັດກອງປະຊຼຸມເຜ ຍແຜ່ຂັັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ຮ ບການອືີ່ນໆ (ເວບັ
ໄຊ, ສິີ່ງພ ມ, ໂທລະພາບ...) ທັງເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຊນົເຜົັ່າ ໃນກ ລະນ ມ ຄວາມຈໍາເປັນ;  
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7.8 ກນົໄກການຮອ້ງທກຸ ແລະ ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຮອ້ງທກຸ 
ໂຄງການຕ້ອງມ ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ແກ່ໄຂຂ ໍ້ຮ້ອງທຸກ ຂັັ້ນ ບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ເພືີ່ອເຮັດໜ້າທ ີ່ 

ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ, ຂ ໍ້ຮ້ອງທຸກຕ່າງໆ ຂອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ ແລະ 
ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຮ້ອງທຸກ ແມ່ນສັງລວມໃນຕາຕະລາງ ລຸ່ມນ ັ້. 

ການດໍາເນ ນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕ ໍ່ພະນັກງານຂອງໂຄງການ ແລະ 
ບຸກຄົນພາຍນອກທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິີ່ງລວມທັງປະຊາຊົນທ ີ່ຢ ່ໃກ້ຄຽງ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ກ ລະນ ທ ີ່ໂຄງການໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກ ຈະ

ດໍາເນ ນການພິຈາລະນາກວດສອບສາເຫດເບືັ້ອງຕົັ້ນພາຍໃນ 3 ວັນ (ຂ ໍ້ຮ້ອງທຸກທົັ່ວໄປ) ແຕ່ຖ້າເປັນເລືີ່ອງສຸກເສ ນ 

ຈະພິຈາລະນາໃນທັນທ . ຫາກກວດສອບແລ້ວ ພົບວ່າຜົນກະທົບເກ ດຈາກການດໍາເນ ນການຂອງໂຄງການຕົວຈງິ 
ໂຄງການຈະປະຊຼຸມເພືີ່ອກໍານົດແນວທາງແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນພາຍໃນ 7 ວັນ ກ່ອນສົັ່ງແຜນງານໃຫ້ຝ່າຍບ ລິຫານ

ໃຫ້ຄວາມເຫັນ ແລະ ອະນຸມັດ ເພືີ່ອໃຫ້ຜ ້ຮັບຜິດຊອບດໍາເນ ນການແກ້ໄຂໃນທັນທ  ແລະ ເມືີ່ອໂຄງການ ໄດ້ດໍາເນ ນ
ການແກ້ໄຂແລ້ວຈະແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ຮ້ອງທຸກຮັບຮ ້ ເພືີ່ອກວດສອບຜົນຕ ໍ່ໄປ. 

 

ຮ ບທ  7-9: ແຜນວາດຂະບວນການໄກເກ່ຍ ແລະ ແກ້ໄຂຂ ໍ້ຮ້ອງທຸກ

ຂ ໍ້ຮ້ອງທຸກ 

ແກ້ໄຂ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ 

ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂ 

ຄະນະກໍາມະການຂັັ້ນເມືອງ 

(5 ຫາ 10 ມືັ້) 

ແກ້ໄຂ 

ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂ 

ໄດ້ຮັບການແກ້
ໄຂ 

ຄະນະກໍາມະການຂັັ້ນແຂວງ 
 

ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ,  
ຄະນະກໍາມະການຂັັ້ນບ້ານ 

(1 ຫາ 3 ມືັ້) 
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ພາກທ  8 ສະຫຼຼຸບ ແລະ ຄາໍແນະນາໍ 
8.1 ສະຫຼຼຸບ 
ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານພະລັງງານໃນພາກພືັ້ນ ກ ໍ່ຄືນະໂຍບາຍທາງດາ້ນການສົັ່ງເສ ມພະລັງງານ
ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ກຸ່ມບ ລິສັດ ອ ມແພກ ເອັນເນ ຈິເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ ຈຶີ່ງມ ແຜນທ ີ່ຈະ
ສ້າງຕັັ້ງໂຄງການໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ຢ ່ໃນເຂດເມືອງດາກຈືງ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ເຂດເມືອງ ຊານໄຊແຂວງ
ອັດຕະປື, ໂດຍທາງບ ລິສັດ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້ັ້າໃຈ (MOU) ກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2011 

ໃນການສໍາຫຼວດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການພັດທະນາໂຄງການ, ເຊິີ່ງຫຼັງຈາກໄດ້ມ ການວັດແທກຂ ໍ້ມ ນລົມ
ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 9 ປີ ແລະ ໄດ້ມ ການສຶກສາວິເຄາະເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການໂດຍບ ລິສັດທ ີ່ປືກສາທ ີ່

ມ ຊືີ່ສຽງ ແລະ ມ ຄວາມຊຽ່ວຊານທາງດ້ານພະລັງງານລົມ ລວມທັງທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທາງດ້ານການເງ ນ ດັັ່ງນັັ້ນ
ບ ລິສັດຈຶີ່ງໄດ້ມ ການລົງນາມເຊັນສັນຍາໃນການພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ກັບ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນວັນທ  

07 ສິງຫາ 2015 (ຕ ໍ່ເທືີ່ອທ  4 ສະບັບເລກທ  981/ກຜທ ລົງວັນທ  25 ມ ຖຼຸນາ 2021) ສໍາລັບໂຄງການຜະລິດ
ກະແສໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ທ ີ່ມ ຂະໜາດກໍາລັງການຜະລິດ 600 ເມກາວັດ ອາຍຸສໍາປະທານ 25 ປີ, ງົບປະມານ
ການລົງທືນທັງໝົດປະມານ 900 ລ້ານ USD. 

ຜົນຂອງການສຶກສາບົດປະເມ ນຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ 
ໃນດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການດັັ່ງກ່າວແມ່ນມ ຜົນກະທົບທາງດ້ານບວກ ຫຼາຍກວ່າຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບ. ເຊິີ່ງ
ຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບແມ່ນມ ພຽງເຫຼັກນ້ອຍ ແລະ ເປັນຜົນກະທົບຊົັ່ວຄາວ ຄືຫຼັກໆ ແມ່ນມ ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ 
ແລະ ເຊິີ່ງຜົນກະທົບດັັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຜົນກະທົບທ ີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ
ຜົນກະທົບທ ີ່ໄດ້ສະເໜ ໄວ້ໃນ ບປຜສ ສະບັບນ ັ້. 

ຜົນກະທົບທາງດ້ານກາຍຍະພາຍທ ີ່ຈະເປັນບັນຫາອັນຕົັ້ນຕ ຂອງໂຄງການມ ພຽງບັນຫາຄຸນນະພາບອາກາດ ທ ີ່ເກ ດ
ຂຶັ້ນໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ຈາກບັນຫາຝຸ່ນລະອອງທ ີ່ເກ ດຈາກການປັບພືັ້ນທ ີ່  ແລະ ການຂົນສົັ່ງຂອງລົດບັນທຸກ
ໂຄງການເຂົັ້າ-ອອກ ເຊິີ່ງເປນັເຫດເຮັດໃຫ້ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊຼຸມຊົນທ ີ່ຕັັ້ງບ້ານເຮືອນຕາມແຄມຖະໜົນໃນຂອບເຂດ
ໃກ້ຄຽງດັັ່ງກ່າວ ແລະ ບັນຫາການເພ ີ່ມຂຶັ້ນຂອງພາຫະນະການຂົນສົັ່ງໃນເຂດໂຄງການໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ. 

ໃນໄລຍະການດໍາເນ ນງານອາດຈະມ ຜົນກະທົບເຫຼັກໜ້ອຍທາງດ້ານສຽງດັງ ແລະ ເງົາກະພິບ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ
ອ ງຕາມຜົນການປະເມ ນໂດຍແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດດ້ານສຽງດັງ (ແບບຈໍາລອງ SPM9613) ກັງຫັນລົມໃນ

ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການຈະສົັ່ງຜົນກະທົບດ້ານສຽງລົບກວນອອກສ ່ຊຼຸມຊົນອ້ອມຂ້າງໃນລະດັບຕໍໍ່າທ ີ່ສຸດ ໂດຍລະດັບສຽງທ ີ່ຈະ
ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຼຸມຊົນໃນເຂດໂຄງການ ເຫັນວ່າບ ໍ່ເກ ນ 46.4 dBA ເມືີ່ອຄວາມໄວລົມທ ີ່ລະດັບ

ຄວາມສ ງຈາກພືັ້ນທ ີ່ 10 ແມດັ ຕັັ້ງແຕ່ 9 m/s ຂືັ້ນໄປຮອດ Cut out 25 m/s . ສ່ວນຜົນການປະເມ ນດ້ານເງົາ

ກະພິບໂດຍແບບຈໍາລອງ WindPro ເຫັນວ່າໃນກ ລະນ ຮ້າຍແຮງທ ີ່ສຸດ ທ ີ່ມ ຄ່າສ ງຄືໄລຍະເວລາການເກ ດເງາົກະພິບ

ສ ງສຸດຕ ໍ່ປີມ ຄ່າເທົັ່າກັບ 90 ຊົັ່ວໂມງ 41 ນາທ  ເຊ ີ່ງເປັນຄ່າທ ີ່ເກ ນກວ່າຄ່າມາດຕະຖານກໍານົດຄື 30 ຊົັ່ວໂມງຕ ໍ່ປີ, 

ເຊ ີ່ງໃນການປະເມ ນຄັັ້ງນ ັ້ແມ່ນພິຈາລະນາຕາມກ ລະນ ທ ີ່ຮ້າຍແຮງທ ີ່ສຸດຄື: ກ ລະນ ທ ີ່ກັງຫັນລົມໝຸນ ແລະ ເຮັດວຽກ
ຕະຫຼອດເວລາ ທ້ອງຟ້າປອດໂປ່ງເຮັດໃຫ້ແສງຈາກດວງຕາເວນັສ່ອງຜ່ານກັງຫັນລົມຕະຫຼອດມືັ້ ແລະ ມຸມຂອງດວງ
ຕາເວັນກັບກັງຫັນລົມເທົັ່າກັບ 3 ອົງສາ ເຊິີ່ງເປັນມຸມທ ີ່ເຮັດໃຫ້ເກ ດເງົາກະພິບຫຼາຍທ ີ່ສຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ເງົາກະ
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ພິບທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຈາກໂຄງການອາດຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມລໍາຄານແກ່ບ້ານເຮືອນບ ລິເວນ
ອ້ອມຂ້າງ ແຕ່ເປັນພຽງໄລຍະເວລາບ ໍ່ດົນປານໃດ. ນອກຈາກນ ັ້, ໃນຊ່ວງເວລາທ ີ່ສະພາບພ ມ ອາກາດມ ເມກ, ໝອກ

, ລະອອງລອຍ ຫຼື ຝຸ່ນ, ຄວັນ ປະປ ນຢ ່ໃນອາກາດໃນປະລິມານຫຼາຍ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຼຸດໄລຍະເວລາໃນການເກ ດເງົາ

ກະພິບໄດ້. ອ ກຢ່າງໜືີ່ງ ຜົນກະທົບຈາກເງົາກະພິບຈະເກ ດຂືັ້ນໄດ້ແມ່ນຂືັ້ນກັບການເຄືີ່ອນທ ີ່ຂອງດວງຕາເວັນ ແລະ 
ໄລຍະຫ່າງຂອງເຮືອນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ກ ລະນ ເຮືອນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັັ້ນ ບ ໍ່ມ ປ່ອງຢ້ຽມ ເຮືອນດັັ່ງກ່າວກ ໍ່ຈະບ ໍ່

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເງົາກະພິບ, ອ ງຕາມສະພາບພືັ້ນທ ີ່ຕົວຈງິຂອງເຂດພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແລະ ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງເສົາກັງຫັນ

ລົມສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນອນຢ ່ໃນເຂດທໍາການຜະລິດ ແລະ ປ່າໄມ້ ບວກກັບຈຸດພິເສດສະພາບອາກາດໃນເຂດເມືອງ
ດາກຈຶງທ ີ່ມ ໝອກ, ຝ ນຝອຍ, ເມກ ຢ ່ເກືອບຕະຫຼອດປີ ແລະ ລັກສະນະຂອງບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນກ ໍ່ເປັນແບບທ ີ່ບ ໍ່ມ 
ປ່ອງຢ້ຽມ. ນອກຈາກນ ັ້, ສໍາລັບຈຸດບ້ານດາກກັງເກົັ່າ (SF5) ທ ີ່ມ ຄ່າເກ ນມາດຕະຖານ ກ ໍ່ເປັນຈຸດບ້ານເກົັ່າເຊ ີ່ງ

ປັດຈຸບັນປະຊາຊົນໄດມ້ ການຍ້າຍອອກມາຕັັ້ງບ້ານຢ ່ໃກ້ກບັບ້ານປຣາວເກືອບທັງໝົດແລ້ວ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຈືີ່ງສາມາດປະ
ເມ ນໄດ້ວ່າຜົນກະທົບຈະຢ ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າ.   

ທາງດ້ານຊ ວະພາບບັນຫາຜົນຕ ໍ່ພືດ ແລະ ສັດ ແມ່ນເປັນຜົນກະທົບຊົັ່ວຄາວໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ເຊ ີ່ງທາງໂຄງການ
ຈະໄດ້ສະໜອງງົບປະມານສໍາລັບການປ ກປ່າທົດແທນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າໃນເຂດ
ໂຄງການຕາມລະບຽບການຂອງກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ວາງອອກ. 

ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງເສົາກັງຫັນລົມ ທັງໝົດ 148 ເສົາ ແມ່ນຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ພືັ້ນທ ີ່ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ, ປ່າຜະລິດ

ແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນລະດັບແຂວງ ທັງໝົດ 73 ຕົັ້ນ ແຕ່ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມສະພາບການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງ
ເສົາກັງຫັນລົມທ ີ່ນອນໃນເຂດ 3 ປະເພດປ່າ ດັັ່ງກ່າວ ສ່ວນຫຼາຍເປັນດິນສວນ, ດິນໄຮ່ຂອງປະຊາຊົນໄປບຸກເບ ກ

ເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ  ເປັນເຂດປ່າໄມ້ປະສົມ. 

ຜົນຂອງການສຶກສາບົດປະເມ ນຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດຂອງໂຄງການ ໃນດ້ານສັງຄົມ ການພັດທະນາ
ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ແມ່ນມ ຄວາມຕ້ອງການ ເນືັ້ອທ ີ່ເພືີ່ອກ ໍ່ສ້າງທ ີ່ຕັັ້ງຂອງຕ ນເສົາກັງຫັນລົມ 
0.272 ຮຕ/ເສົາ, ກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງທ ີ່ມ ຄວາມກວ້າງ 6 ແມັດ ພ້ອມຂອບທາງຝັງສາຍໄຟເບືັ້ອງລະ 1 ແມັດ 

ລວມເປັນ 8 ແມັດ, ສະຖານ ຍ່ອຍ 5 ສະຖານ , ສະຖານ ຫຼັກ 500 ກວ 1 ສະຖານ  ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງ
ໂຄງການ, ລວມເນືັ້ອທ ີ່ທັງໝົດປະມານ 466.8 ຮຕ (ພືັ້ນທ ີ່ກະທົບຖາວອນ 156.11 ຮຕ ແລະ ຊົັ່ວຄາວ 310.72 

ຮຕ) ສໍາລັບເຂດແລວສາຍເກບັໄຟເທ ງດິນ 35 ກວ ມ ພືັ້ນທ ີ່ທັງໝົດ 16.43 ຮຕ (ພືັ້ນທ ີ່ກະທົບຖາວອນຕ ນເສົາ 
0.16 ຮຕ ແລະ ຊົັ່ວຄາວ 16.27 ຮຕ), ແລວສາຍເກັບໄຟ 115 ກວ ມ ພືັ້ນທ ີ່ທັງໝົດ 187.20 ຮຕ (ພືັ້ນທ ີ່ກະທົບ
ຖາວອນຕ ນເສົາ 0.83 ຮຕ ແລະ ຊົັ່ວຄາວ 186.37 ຮຕ),  ເຊ ີ່ງຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ທ ີ່ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ທ ີ່ດິນກະສິ
ກໍາ  ຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ຢ ່ໃນ 13 ບ້ານ ຈາກບ້ານທັງໝົດ 27 ບ້ານ. ມ ດິນສ່ວນບຸກຄົນທ ີ່ຈະຖືກກະທົບຖາວອນ 
5.56 ຮຕ, ກະທົບຊົັ່ວຄາວ 46.47 ຮຕ ໃນ 11 ບ້ານຂອງເມືອງດາດຈຶງ ແລະ ກະທົບຖາວອນ 0.51 ຮຕ, ກະທົບ
ຊົັ່ວຄາວ 1.97 ຮຕ ໃນ 2 ບ້ານ ຂອງເມືອງຊານໄຊ ເຊ ີ່ງລວມເປັນຈໍານວນ 145 ຄົວເຮືອນ ໃນ 13 ບ້ານຈາກທັງ
ໝົດ 27 ບ້ານຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍ້ອນການເວນຄືນທ ີ່ດິນສໍາລັບພັດທະນາໂຄງການ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກເຂດທ ີ່ຈະມ ການປັບປຸງ ແລະ ບຸກເບ ກເສັັ້ນທາງເພືີ່ອໄປກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງເສົາກັງຫັນລົມ, ສ່ວນຈຸດທ ີ່
ຕັັ້ງກັນຫັນລົມແຕ່ລະຕົັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະບ ໍ່ໄດ້ນອນໃນເຂດກໍາມະສິດຂອງປະຊາຊົນ. 



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   8-3 

ເພືີ່ອເປັນການຫຼຼຸດຜ່ອນຕ ໍ່ກັບຜົນກະທົບ ດັັ່ງກ່າວນ ັ້ ແຜນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບການກະກຽມ ເປັນ
ເອກະສານສະບັບຕ່າງຫາກ ເພືີ່ອກໍານົດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ສິດທິຂອງຜ ້ທ ີ່ຈະໄດ້ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ລາຄາຫົວ

ໜ່ວຍທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ງົບປະມານການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຂອງປະຊາຊົນຜ ້ທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ

ໂຄງການ.  

ນອກຈາກຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບແລ້ວ ການພັດທະນາໂຄງການຍັງມ ຜົນກະທົບດ້ານບວກຕ ໍ່ສັງຄົມ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ 
ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫແ້ກ່ປະຊາຊົນ ໃນເຂດໃກ້ຄຽງໂຄງການ ກ ໍ່ຄືໃນເມືອງດາກຈືງ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ ທັງ
ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນ ນງານ. 

ບັນດາຜົນກະທົບທ ີ່ສະເໜ ມານ ັ້ແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນໄດ້ໂດຍການປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດຕາມມາດ
ຕະການທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ພາກທ  5 ຂອງບົດລາຍງານສະບບັນ ັ້. ພ້ອມກັນນັັ້ນທາງໂຄງການຍັງໄດ້ວາງແຜນການ
ຕິດຕາມກວດກາດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ສໍາລັບ ການດໍາເນ ນໂຄງການຕະລອດໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນ ນ
ງານ ແລະ ຈະໄດສ້ະໜອງງົບປະມານສໍາລັບການຕິດຕາມສິີ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕະຫຼອດອາຍຸ
ສໍາປະທານ. 

8.2 ຄາໍແນະນາໍ 
ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW ກາຍເປັນໂຄງການຕົວ
ແບບທາງດາ້ນການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນລຸຕາມເປ ົ້າໝາຍການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ທາງໂຄງການຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ດັັ່ງນ ັ້: 

• ຈຸດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງເສົາກັງຫັນລົມຂອງໂຄງການແມ່ນມ ບາງຈຸດຕັັ້ງຢ ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ຕັັ້ງຢ ່ໃນເຂດປ່າຊ້າຂອງບາ້ນ
ເຊັັ່ນ: ຕົັ້ນທ ີ່ WH1050 ແລະ WH1060. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກບ ໍ່ມ ການຍ້າຍກ່ອນການລົງມືກ ໍ່ສ້າງທາງ
ໂຄງການຈະຕ້ອງ ຮ່ວມກັບ ຄະນະກໍາມະການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບບັນດາອໍານາດການປ ກຄອງ, ເຖົັ້າ
ແກ່ແນວໂຮມ ແລະ ເຈົັ້າກົກເຈົັ້າເຫຼົັ່າບ້ານທ ີ່ຖຶກກະທົບດັັ່ງກ່າວເພືີ່ອຫາທາງອອກຮ່ວມກັນ ເຊ ີ່ງອາດຈະຕ້ອງ
ມ ການຄອບລາ ຫຼື ປ ວແປງຊົດເຊ ຍຕາມຮ ດຄອງ ແລະ ການນັບຖືຂອງທ້ອງຖ ີ່ນ. 

• ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດຕ ໍ່ກັບບັນດາມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທ ີ່ໄດ້ມ ການກໍານົດໄວ້ໃນ 
ບປຜສ, ສະເໜ ໃຫ້ທາງໂຄງການນໍາເອົາບັນດາມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທ ີ່ເຫັນວ່າສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາ
ເປັນກໍານົດເຂົັ້າໃນສັນຍາຂອງບ ລິສັດຮັບເໝົາຍ່ອຍໃນການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການ, 

• ໂຄງການເອົາໃຈໃສ່ພິເສດກ່ຽວກັບບັນຫາຝຸ່ນລະອອງໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ຕ້ອງມ ການຫົດນ້ໍາຢ່າງເປັນປະ
ຈໍາ ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊຼຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ ແລະ ຜ ້ທ ີ່ສັນຈອນໄປມາຕາມເສັັ້ນທາງ, 

• ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ໂຄງການຈະມ ການສະໜອງອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນທ ີ່
ເຮັດວຽກນໍາໂຄງການ ເຊັັ່ນ: ອຸປະກອນປ້ອງກັນສຽງ, ອຸປະກອນທ ີ່ໃຊ້ໃນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸປະກອນທ ີ່ໃຊ້
ໃນການເກັບມ້ຽນຂ ັ້ເຫຍືັ້ອເປັນຕົັ້ນ, 

• ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມ ງົບປະມານ ຢ່າງພຽງພ  ເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຫຼຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນ ໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ ແລະ 
ໄລຍະດໍາເນ ນງານ, 

• ເພືີ່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານຄວາມສະຫງົບໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງ ໂຄງການຕ້ອງໄດ້ມ ການເກັບກໍາຈໍານວນກໍາມະ 
ກອນ ແລະ ແຮງງານທ ີ່ເຮັດວຽກທັງໝົດ ແລະ ມ ການປະສານເພືີ່ອລາຍງານກ່ຽວກບັຂ ໍ້ມ ນດັັ່ງກ່າວໃຫ້



ບປຜສ - ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກກັງຫັນລົມ 600 MW                      ບ ລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລົບເມັັ້ນ ຈ າກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບ ລິສັດ ອິນໂນກຣ ນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ບ ລິສັດ ກຣ ນເນ  ຄອນຊາວເຕ ນ ຈໍາກັດ   8-4 

ກັບອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານທ ີ່ຢ ່ໃກ້ຄຽງຊາບ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແຮງງານທ ີ່ອາໄສພັກເຊົາໃນທ ີ່ພັກກ ໍ່ 
ສ້າງເພືີ່ອໃຫ້ບາ້ນສາມາດຕິດຕາມຈໍານວນຄົນທ ີ່ເຮັດວຽກທັງໝົດໄດ້ ແລະ ມ ຄວາມສະດວກໃນການປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມ ການ ປະຊາສໍາພັນ ແລະ ສືີ່ສານ ກັບອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ 
ກ່ຽວກັບ ແຜນການດໍາເນ ນງານ ແລະ ກິດຈະກໍາ ໂຄງການ ໃນແຕ່ໄລຍະ, 

• ໃນໄລຍະການດໍາເນ ນງານແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການກວດກາບາໍລຸງຮັກສາເຄືີ່ອງຈັກຕາມໄລຍະເວລາທ ີ່ລະບຸ
ໃນຄ ່ມືຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ເພືີ່ອປ້ອງກັນສຽງດັງທ ີ່ເກ ດຈາກເຄືີ່ອງຈັກ, ສ້າງ Noise Contour Map 
ຫຼັງຈາກໂຄງການເປີດໍາເນ ນງານ ໂດຍນໍາຜົນການສຶກສາມາໃຊ້ໃນການຈັດການສິີ່ງແວດລ້ອມດ້ານສຽງ 
ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນອັນຕະລາຍສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ແກ່: ແນວອັດຫ  (Ear Plugs) ໃຫ້ແກ່
ພະນັກ ງານທ ີ່ອອກປະຕິບັດງານບ ລິເວນພືັ້ນທ ີ່ຕັັ້ງກັງຫັນລົມ, 

• ໃຫ້ຄວາມຮວ່ມມື ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ກັບພາກລັດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງ
ໂຄງການ ໃນແຕ່ໄລຍະ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປະສານສົມທົບຢ່າງໃກ້ສິດ ກັບອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ 
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື, ກ ໍ່ຄືເມືອງດາກຈຶງ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ ລວມທັງອໍານາດ
ການປ ກຄອງບ້ານ ທ ີ່ຢ ່ໄກ້ກັບເຂດໂຄງການ, 

• ປະກອບສ່ວນ, ເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ ຫຼື ປະເພນ ຂອງຊຼຸມຊົນ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມຜ ກພັນທ ີ່ດ ກັບຊຼຸມຊົນອ້ອມ
ຮອບພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ, ສ້າງກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ ເພືີ່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົັ້າເຖິງຖ້າວ່າການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ບ ໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ, 

  


