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 ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ແຮງສູງ 500KV ຂອງໂຄງການຜະລດິ
ໄຟຟາ້ຈາກກງັຫນັລ ມ 600 ເມກາວດັ  
ທ ົ່  ເມອືງດາກຈງຶ, ແຂວງ ເຊກອງ  

 

  

 

ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ 
(ສະບບັປັບປຸງ) 

  

 

ສະເໜ ເຖງິ 
ກ ມສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

ສະເໜ ໂດຍ 

ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ບ ລສິດັທ ົ່ ປືກສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

  
ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ 

  
  



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  i 

ຄ າສບັຫຍ  ້ແລະ ນຍິາມຄ າສບັ 

ຄ າສບັຫຍ  ້
ບປຜສ ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ 
ບສຕສ  ບ ດລາຍງານສກຶສາເບືອ້ງຕ ນ້ກົ່ ຽວກບັຜ ນກະທ ບສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

ຜຄຕສ ແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

ກຊສ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

ກສລ ກ ມສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ກຄຕມ ກ ມຄວບຄຸມ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາມ ນລະພດິ 
ພຊສ  ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມນະຄອນຫຼວງ/ແຂວງ 
ຫຊສ ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມເມອືງ 
ສພຊ ສະພາແຫົ່ ງຊາດ 
ລບ ລດັຖະບານ 
ສປປ ລາວ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 
ຄຄ ຄອບຄ ວ 
EMU  Environmental management Unit (ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ) 
UXO  ລູກລະເບ ດບ ົ່ ທນັແຕກ 
USD  ໂດລາສະຫະລດັ 
GDP  ຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ 
 
ຫ ວໜົ່ ວຍ 
ກມ, km ກໂິລແມດັ 

ມ, m  ແມດັ 

ມມ, mm ມນິລ ແມດັ 
ຊມ, cm ຊງັຕ ແມດັ 
ຮຕ, ha ເຮກັຕາ 
ກມ2, km2 ກໂິລແມດັມ ນທ ນ 
ມ3, m3 ແມດັກອ້ນ 
㎥/min ແມດັກອ້ນ/ນາທ  
m/s ແມດັ/ວນິາທ  
kg ກໂິລກຼາມ 
dB(A) ດ ຊ ເບລ 
ກວ, KV  ກໂິລໂວນ 
MW  ເມກາວດັ 
  
 

 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  ii 

ຄວາມໝາຍຄ າສບັ 
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ໝາຍເຖງິ ທຸກສິົ່ ງທຸກຢົ່ າງ ທ ົ່ ມ ຊ ວດິ ແລະ ບ ົ່ ມ ຊ ວດິ ເຊິົ່ ງເກ ດຂຶນ້ຕາມທ າມະຊາດ ຫຼ ື

ຍອ້ນມະນຸດສາ້ງຂຶນ້ ທ ົ່ ຢູົ່ ອອ້ມເປ າ້ໝາຍໃດໜຶົ່ ງ ເຊັົ່ ນ: ຄ ນ, ສດັ, ພດື ແລະ ອືົ່ ນໆ ທ ົ່ ມ 
ສາຍກົ່ ຽວພນັ ແລະ ສ ົ່ ງຜ ນສະທອ້ນເຊິົ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ທງັທາງບວກ ແລະ ທາງລ ບ ຕ ົ່
ການດ າລ ງຊ ວດິ, ການຜະລດິ, ການຄ ງຕ ວ, ການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງມະນຸດ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ. ສິົ່ ງແວດລອ້ມປະກອບດວ້ຍ: ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມທ າ
ມະຊາດ; 

ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ໝາຍເຖງິ ທຸກສິົ່ ງທຸກຢົ່ າງ ຫຼ ືອ ງປະກອບສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທ ົ່ ມະນຸດສາ້ງຂຶນ້ ເຊິົ່ ງກົ່ ຽວພນັ 
ແລະ ສ ົ່ ງຜ ນສະທອ້ນເຊິົ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ທງັທາງບວກ ແລະ ທາງລ ບ ຕ ົ່ ການດ າລ ງຊ ວດິ
, ການຜະລດິ, ການຄ ງຕ ວ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕ ວ ຂອງມະນຸດ ແລະ ທ າມະຊາດ; 

ສິົ່ ງແວດລອ້ມທ າມະ
ຊາດ 

ໝາຍເຖງິ ທຸກສິົ່ ງທຸກຢົ່ າງ ຫຼ ືອ ງປະກອບສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທ ົ່ ເກ ດຂຶນ້ຕາມທ າມະຊາດ ເຊິົ່ ງ
ມ ສາຍກົ່ ຽວພນັ ແລະ ສ ົ່ ງຜ ນສະທອ້ນເຊິົ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ທງັທາງບວກ ແລະ ທາງລ ບ 
ຕ ົ່ ການດ າລ ງຊ ວດິ, ການຜະລດິ, ການຄ ງຕ ວ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕ ວ ຂອງມະນຸດ 
ແລະ ທ າມະຊາດ;  

ຜ ນກະທ ບຕ ົ່
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

ໝາຍເຖງິ ສິົ່ ງກະທ ບທງັດາ້ນບວກ, ດາ້ນລ ບ, ທາງກ ງ ຫຼ ືທາງອອ້ມ ໃນໄລຍະສັນ້ ຫຼ ື
ໄລຍະຍາວ ທ ົ່ ເກ ດຈາກໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆ ຕ ົ່ ລະບ ບນເິວດ, 

ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ການປົ່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ມ ລະດ ກທາງດາ້ນທ າມະ
ຊາດ, ມ ລະດ ກທາງວດັທະນະທ າ, ຊ ວດິ, ສຸຂະ ພາບ, ຊບັສນິ, ການດ າລ ງຊ ວດິ, ທ ົ່ ຢູົ່
ອາໄສ ແລະ ອືົ່ ນໆ; 

ໃບຢັງ້ຢືນກົ່ ຽວກບັ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

ໝາຍເຖງິ ໜງັສຢັືງ້ຢືນການຮບັຮອງກົ່ ຽວກບັສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທ ົ່ ອອກໃຫແ້ກົ່ ໂຄງການ
ລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆ. 

ແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

ໝາຍເຖງິ ແຜນການທ ົ່ ໄດສ້ງັລວມເອ າບນັດາໜາ້ວຽກຕ ນ້ຕ  ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ 
ແລະ ທ າມະຊາດ, ກ ານ ດວທິ ການ ແລະ ມາດຕະການປອ້ງກນັ, ຫຸຼດຜົ່ ອນ ແລະ ແກໄ້ຂ
ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ທ ົ່ ໄດສ້ກຶສາໄວໃ້ນບ ດສກຶສາເບືອ້ງ
ຕ ນ້ ກົ່ ຽວກບັຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແບບລະອຽດ ພອ້ມທງັກ ານ ດການຈດັຕັງ້, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ 
ງ  ບປະມານໃຫພ້ຽງພ  ເພືົ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການດັົ່ ງກົ່ າວ; 

ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ
ຂອງສງັຄ ມ 

ໝາຍເຖງິ ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງສງັຄ ມ ແມົ່ ນຂະບວນການປຶກສາຫາລ,ື ການສະໜອງ
ຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານ ແລະ ຮບັຄ າຄດິຄ າເຫນັ ຂອງທຸກພາກສົ່ ວນຂອງສງັຄ ມ ກົ່ ຽວກບັ
ໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆ ໃນໄລຍະສາ້ງ ແລະ ພຈິາລະນາບ ດສກຶສາ
ເບືອ້ງຕ ນ້ ກົ່ ຽວກບັຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ,  ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ
ແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ພອ້ມທງັ
ຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ໃນແຕົ່ ລະ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  iii 

ໄລຍະ ຂອງໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆ ເພືົ່ ອຮບັປະກນັຄວາມໂປົ່ ງໃສ, 

ຍຸຕທິ າ ແລະ ມ ປະສດິທຜິ ນ.; 
ຜ ນກະທ ບແບບສະ
ສ ມ 

ໝາຍເຖງິ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທ ົ່ ເກ ດຂຶນ້ຢົ່ າງຕ ົ່ ເນືົ່ ອງ, ເພ ົ່ ມຫຼາຍຂຶນ້, ມ ການ
ໂຮມກນັຂອງຜ ນກະທ ບທງັທາງກ ງ, ທາງອອ້ມ, ໄລຍະສັນ້ ແລະ/ຫຼ ືໄລຍະຍາວ ທ ົ່ ເກ ດ
ຈາກກດິຈະກ າຂອງໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ມ ໃນອະດ ດ, ປະຈບຸນັ 
ແລະ ອະນາຄ ດ ບວກກບັຜ ນກະທ ບຈາກໂຄງການ ທ ົ່ ກ າລງັສະເໜ ; 

ເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄ ນ, ນຕິບຸິກຄ ນ ຫຼ ື ການຈດັຕັງ້ພາຍໃນ ຫຼ ື ຕົ່ າງປະເທດ ທ ົ່ ໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດໃຫສ້ກຶສາ, ສ າຫຼວດ, ອອກແບບ, ກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ດ າເນ ນໂຄງການລ ງທນຶ ຫຼ ື
ກດິຈະການຕົ່ າງໆ ຢູົ່  ສປປ ລາວ; 

ຜູໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄ ນ, ນຕິບຸິກຄ ນ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກໂຄງການລ ງທນຶ 
ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆ ແບບຖາວອນ ຫຼ ືແບບຊ ົ່ ວຄາວ, ທາງກ ງ, ທາງອອ້ມ, ໄລຍະສັນ້ 
ແລະ/ຫຼ ືໄລຍະຍາວ; 

ຜູມ້  ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄ ນ, ນຕິບຸິກຄ ນ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ທ ົ່ ມ ຄວາມສ ນໃຈ, ມ ສົ່ ວນກົ່ ຽວຂອ້ງ ຫຼ ື
ມ ຜ ນໄດຜ້ ນເສຍ ໃນໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆ; 

ຜ ນກະທ ບທາງກ ງ ໝາຍເຖງິ ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ເກ ດຈາກການດ າເນ ນກດິຈະກ າຂອງໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ 
ກດິຈະການຕົ່ າງໆ ໂດຍກ ງຕ ົ່ ຊ ວດິ, ສຸຂະພາບ, ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ລະບ ບ
ນເິວດ, ການສູນເສຍຊບັສນິ, ການຍາ້ຍຖິົ່ ນຖານ, ການດ າລ ງຊ ວດິຂອງປະຊາຊ ນ; 

ຜ ນກະທ ບທາງອອ້ມ ໝາຍເຖງິ ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ເກ ດຈາກການດ າເນ ນກດິຈະກ າຂອງໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິ 
ຈະການຕົ່ າງໆ ເຊິົ່ ງບ ົ່ ແມົ່ ນຜ ນກະທ ບທາງກ ງ ເປັນຕ ນ້: ຜ ນກະທ ບທາງດາ້ນຈດິໃຈ, 

ຄວາມເຊືົ່ ອຖ,ື ຮ ດຄອງປະເພນ , ສູນເສຍເວລາ ແລະ ໂອກາດໃນການທ າມາຫາກນິ, 

ການປົ່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ມ ນລະພດິ; 
ຜ ນກະທ ບທາງບວກ ໝາຍເຖງິ ການເພ ົ່ ມຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ສາ້ງໂອກາດທ ົ່ ດ ໃຫແ້ກົ່ ປະຊາຊ ນ ຜູ ້

ທ ົ່ ຖກືຜ ນກະທ ບຈາກໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆ ເປັນຕ ນ້: ຊ ວດິການ
ເປັນຢູົ່ ຂອງປະຊາຊ ນໄດຮ້ບັການປ ວແປງໃຫດ້ ຂຶນ້ກວົ່ າເກ ົ່ າ, ການສາ້ງວຽກເຮດັງານທ າ, 
ໂຄງລົ່ າງພືນ້ຖານ, ລະບ ບການສກຶສາ, ລະບ ບສາທາລະນະສຸກ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ; 

ຜ ນກະທ ບທາງລ ບ ໝາຍເຖງິ ຜ ນກະທ ບອນັບ ົ່ ດ ຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປະຊາຊ ນ ຜູທ້ ົ່ ຖກືຜ ນກະທ ບຈາກ
ໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆ ເປັນຕ ນ້: ສິົ່ ງແວດລອ້ມເສືົ່ ອມໂຊມ, ຊ ວດິ
ການເປັນຢູົ່ ຂອງປະຊາຊ ນມ ຄວາມທຸກຍາກລ ງກວົ່ າເກ ົ່ າ, ໂຄງລົ່ າງພືນ້ຖານໄດຮ້ບັ
ຄວາມເສຍຫາຍ; 

ຂ ມູ້ນພືນ້ຖານ ໝາຍເຖງິ ສະພາບຂ ມູ້ນພືນ້ຖານຂອງພືນ້ທ ົ່  ທ ົ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກໂຄງການ
ທ ົ່ ສະເໜ  ຊືົ່ ງມ ຢູົ່ ກົ່ ອນການເລ ົ່ ມຕ ນ້ໂຄງການ. ຂ ມູ້ນພືນ້ຖານທ ົ່ ມ ຢູົ່  ໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ 
ກົ່ ອນການ ກະກຽມການກ ົ່ ສາ້ງ, ການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ດ າເນ ນງານ ຂອງໂຄງການທ ົ່ ສະເໜ  
ເພືົ່ ອສາມາດປະເມ ນ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ; 

ການຊ ດເຊ ຍ ແລະ 
ທ ດແທນ 

ໝາຍເຖງິການທ ດແທນ ຫຼ ືຊ ດເຊ ຍ ເປັນທ ົ່ ດນິ, ວດັຖຸ ຫຼ ືເປັນເງນິ ສ າລບັທ ົ່ົ່ ດນິ, ສິົ່ ງ
ປຸກສາ້ງ, ຜ ນລະປູກ, ສດັລຽ້ງ ແລະ ລາຍຮບັ ທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກໂຄງການ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  iv 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມູ້ນ
ຂົ່ າວສານ ກົ່ ຽວກບັ
ໂຄງການ  

ໝາຍເຖງິ ປະຊາຊ ນ ໄດຮ້ບັຄວາມຮູ ້ ຢົ່ າງເຕມັສົ່ ວນ ກົ່ ຽວກບັ ໂຄງການ ແລະ ຜ ນ
ກະທ ບ ແລະ ຜ ນຮບັຕາມມາ ຂອງໂຄງການ; 

ການເວນຄນືທ ົ່ ດນິ ໝາຍເຖງິ ຂະບວນການ ເຊິົ່ ງວົ່ າ ບຸກຄ ນໜຶົ່ ງ ໄດສູ້ນເສຍທ ົ່ ດນິ ທງັໝ ດ ຫຼ ືສົ່ ວນໜຶົ່ ງ ທ ົ່
ຕ ນເປັນເຈ າ້ຂອງ ຫຼ ືຄອບຄອງ ໃຫຜູ້ພ້ດັທະນາໂຄງການ ໂດຍມ ການທ ດແທນຄນື;   

ການຍບັຍາ້ຍ ໝາຍເຖງິ ການຍ ກຍາ້ຍປະຊາຊ ນ ອອກຈາກເຂດທ ົ່ ຢູົ່ ອາໄສເດ ມ ໄປເຂດໃກຄ້ຽງ ທ ົ່ ພ ນ້
ຈາກພືນ້ທ ົ່  ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກໂຄງການ; 

ກຸົ່ ມຄ ນທ ົ່ ບ ົ່ ສາມາດ
ຊົ່ ວຍເຫຼອືຕ ນເອງໄດ ້

ແມົ່ ນກຸມຄ ນສະເພາະ ຜູທ້ ົ່ ອາດໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ ບ ົ່ ເຕມັສົ່ ວນ ຫຼ ື ປະເຊ ນກບັຄວາມ
ສົ່ ຽງ ທ ົ່ ຈະຖກືປົ່ ອຍປະໃຫໂ້ດດດົ່ ຽວ ຈາກຜ ນກະທ ບ ຂອງການຍ ກຍາ້ຍຈດັສນັ  
ເຊິົ່ ງລວມມ ສະເພາະ: (1) ຄ ວເຮອືນ ທ ົ່ ມ ຫ ວໜາ້ຄອບຄ ວ ເປັນຜູຍ້ງິ, ຜູເ້ຖ າ້ ຫຼ ື ຄ ນ
ພກິານ, (2) ຊວິດິການເປັນຢູົ່ ຂອງຄ ວເຮອືນ ຕ ົ່ າກວົ່ າມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ; (3) 
ບ ົ່ ມ ທ ົ່ ດນິ; ແລະ (4) ກຸົ່ ມຊ ນເຜ ົ່ າ;  

ຄ ວເຮອືນ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄ ນທງັໝ ດ ທ ົ່ ອາໄສ ແລະ ກນິຢູົ່ ຮົ່ ວມກນັ ເປັນຫ ວໜົ່ ວຍສງັຄ ມໜຶົ່ ງ; 

ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຊວິດິ
ການເປັນຢູົ່  ຫຼ ືຜ ນ
ກະທ ບຕ ົ່ ເສດຖະກດິ  

ໝາຍເຖງິການສູນເສຍ ລາຍຮບັ ທ ົ່ ເກ ດຈາກຊບັສນິ ຫຼ ືການເຂ າ້ເຖງິ ລາຍຮບັ ທ ົ່ ເກ ດ
ຈາກຊບັສນິ; ການສູນເສຍ ແຫຼົ່ ງລາຍຮບັ ຫຼ ືຊວິດິການເປັນຢູົ່ , ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າ ຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັ
ຜ ນກະທ ບ ຕອ້ງໄດຍ້ ກຍາ້ຍ ໄປສະຖານທ ົ່ ອືົ່ ນ ຫຼບື ົ່  ແລະ ລວມເອ າ ການສູນເສຍ ຫຼ ື
ການຈ າກດັ ການເຂ າ້ເຖງິ ເຂດພດັທະນາໂຄງການ ທ ົ່ ເປັນສາເຫດ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບ 
ຕ ົ່ ຊວິດິການເປັນຢູົ່  ຂອງຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ; 

ມູນຄົ່ າປົ່ ຽນແທນ ໝາຍເຖງິມູນຄົ່ າທ ົ່ ຄດິໄລົ່ ເປັນ ວດັຖຸ, ເງນິ ຫຼທື ົ່ ດນິທ ົ່ ຈ າເປັນຕອ້ງນ າໃຊເ້ພືົ່ ອປົ່ ຽນແທນ
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ພາກທ  1 ພາບລວມຂອງໂຄງການ 

1.1 ການນ າສະເໜ ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ 

ສະພາບການຂອງໂລກໃນປັດຈບຸນັບນັດາກດິຈະກ າຕົ່ າງໆ ຂອງມະນຸດ ໄດເ້ຮດັໃຫເ້ກ ດທາດອາຍພດິເຮອືນແກວ້
ເພ ົ່ ມຂຶນ້ເປັນຈ ານວນຫຼາຍ ສ ົ່ ງຜ ນເຮດັໃຫຊ້ັນ້ບນັຍາກາດມ ຄວາມສາມາດ ໃນການເກບັລງັສ ຄວາມຮອ້ນຫຼາຍຂຶນ້. 
ດັົ່ ງນັນ້, ກາສຄາບອນໄດອ ກໄຊ (CO2) ຈຶົ່ ງເປັນປັດໃຈສ າຄນັເຮດັໃຫເ້ກ ດພາວະໂລກຮອ້ນ ເຮດັໃຫໃ້ນຫຼາຍໆ
ປະເທດໄດມ້ ການຫາພະລງັງານແບບໃໝົ່ ຂຶນ້ມາທ ດແທນພະລງັງານງານຈາກເຊືອ້ໄຟຟອສຊວິ (Fossil) ໄດແ້ກົ່ : 
ພະລງັງານທ ດແທນ (Renewable Energy) ເຊິົ່ ງເປັນພະລງັງານທ ົ່ ໃຊແ້ລວ້ບ ົ່ ໝ ດໄປ ສາມາດນ າເອ າມາໃຊຄ້ນືໃໝົ່
ໄດ ້ ແລະ ມ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມໜອ້ຍໃນປັດຈບຸນັ ອ ກຢົ່ າງໜຶົ່ ງພະລງັງານເຫຼ ົ່ ານ ເ້ປັນພະລງັງານທ ົ່ ສະອາດ 
ແລະ ບ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດມ ນລະພດິ ເຊັົ່ ນ: ພະລງັງານແສງອາທດິ, ພະລງັງານລ ມ ແລະ ພະລງັງານນ າ້. 

ລດັຖະບານແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ ໄດວ້າງນະໂຍບາຍດາ້ນພະລງັງານ, ການສ ົ່ ງເສ ມຂ ດຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງ 
ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄ ງທາງດາ້ນພະລງັງານ ເພືົ່ ອແນົ່ ໃສົ່ ເຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄ ມ ຂອງປະເທດມ ການ
ຂະຫຍາຍຕ ວຢົ່ າງໄວວາ ແລະ ໝັນ້ຄ ງ, ການສ ົ່ ງອອກກະແສໄຟຟາ້ ແລະ ປັບປຸງເງ ືົ່ອນໄຂການດ າລ ງຊ ວດິຂອງ
ປະຊາຊ ນລາວ ໃຫມ້ ຊ ວດິການເປັນຢູົ່ ທ ົ່ ດ ຂຶນ້. ໃນໄລຍະທ ົ່ ຜົ່ ານມາ ລດັຖະບານແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ ໄດມ້ ນະໂຍບາຍ
ເພືົ່ ອສ ົ່ ງເສ ມໃຫມ້ ການລ ງທນຶ ໃນໂຄງການດາ້ນພະລງັງານໄຟຟາ້ຕົ່ າງໆ, ໂດຍນກັລ ງທນຶທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕົ່ າງປະເທດ ແລະ ລາຍບຸກຄ ນ ເພືົ່ ອເຮດັໃຫກ້ານພດັທະນາດາ້ນທົ່ າແຮງກົ່ ຽວກບັພະລງັງານໃນປະເທດລາວ ໃຫ ້
ເກ ດຜ ນປະໂຫຍດສູງສຸດ  ແລະ ຍຍືຍ ງຕາມທດິສ ຂຽວ. 

ອ ງໃສົ່ ນະໂຍບາຍທາງດາ້ນພະລງັງານຂອງ ລດັຖະບານ ທ ົ່ ກົ່ າວມາຂາ້ງເທງິ ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ 
ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ (Impact Energy Asia Development Limited) ຈຶົ່ ງມ ແຜນທ ົ່ ຈະສາ້ງຕັງ້ ໂຄງການໂຮງໄຟຟາ້
ພະລງັງານລ ມ ທ ົ່ ມ ກ າລງັການຜະລດິ 600 ເມກາວດັ (600 MV) ເຊິົ່ ງພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການສົ່ ວນໃຫຍົ່ ແມົ່ ນນອນຢູົ່ ໃນ
ຂອບເຂດຂອງເມອືງ ດາກຈງຶ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ອ ກບາງສົ່ ວນແມົ່ ນນອນຢູົ່ ໃນຂອບເຂດຂອງເມອືງ ຊານໄຊ 
ແຂວງອດັຕະປື ໂດຍທາງບ ລສິດັ ໄດເ້ຊນັບ ດບນັທກຶຄວາມເຂ ້າ້ໃຈ (MOU) ກບັລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ຕັງ້ແຕົ່ ປ  
2011 ແລະ ເຊນັສນັຍາໃນການພດັທະນາໂຄງການ (PDA) ໃນວນັທ  07 ສງິຫາ 2015 (ຕ ົ່ ເທືົ່ ອທ  4 ສະບບັເລກທ  
981/ກຜທ ລ ງວນັທ  25 ມ ຖຸນາ 2021, ປັດຈບຸນັແມົ່ ນກ າລງັຄ ນ້ຄວາ້ຮົ່ າງສນັຍາສ າປະທານ ( CA ). ສ າລບັ
ໂຄງການຜະລດິກະແສໄຟຟາ້ຈາກພະລງັງານລ ມ ຂະໜາດກ າລງັການຜະລດິ 600 ເມກາວດັ ອາຍຸສ າປະທານ 25 ປ  
ຫຼງັຈາກຂາຍໄຟຟາ້ໃນທາງການຄາ້.  

ໂຄງການຜະລດິກະແສໄຟຟາ້ຈາກພະລງັງານລ ມ ທ ົ່ ສະເໜ ຂາ້ງເທງິ ກ ົ່ ແມົ່ ນໜຶົ່ ງທ ົ່ ຈະເປັນທົ່ າແຮງສ າຄນັໃນການສະ
ໜອງພະລງັງານໄຟຟາ້ໃນເຂດພາກໃຕຂ້ອງ ສປປ ລາວ, ກ ົ່ ຄແືຂວງເຊກອງ, ອດັຕະປື ແລະ ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນເປັນ
ທົ່ າແຮງທ ົ່ ສ າຄນັທ ົ່ ຈະສະໜອງກະແສໄຟຟາ້ໃຫກ້ບັ ສສ ຫວຽດນາມ. ໂດຍໃນວນັທ  13 ກນັຍາ 2019 ທາງການ
ໄຟຟາ້ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ ໄດລ້ ງນາມບ ດບນັທກຶຄວາມ
ເຂ າ້ໃຈເລືົ່ ອງລາຄາຮບັຊືໄ້ຟຟາ້ ແລະ ໃນວນັທ  1 ເມສາ 2020 ນາຍຍ ກລດັຖະມ ນຕ ແຫົ່ ງ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ ້
ອະນຸມດັລາຄາຮບັຊືໄ້ຟຟາ້ຈາກໂຄງການໃນປະເທດລາວ ໃນລາຄາ 6.95 C/kWh ແລະ ໃນເດອືນ ສງິຫາ ປ  2020 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  1-2 

ນາຍ ກລດັຖະມ ນຕ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດອ້ະນຸມດັການນ າເຂ າ້ ພະລງັງານໄຟຟາ້ຈາກໂຄງການພະລງັງານລ ມ. 
ເພືົ່ ອເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ກະແສໄຟຟາ້ທ ົ່ົ່ ຜະລດິໄດ ້ ຈາກໂຄງການພະລງັງານລ ມເຂ າ້ສູົ່ ລະບ ບຕາຂົ່ າຍໄຟຟາ້, ໂດຍອ ງໃສົ່ ສນັຍາ
ຮບັຊືໄ້ຟຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ອ ງໃສົ່ ຈດຸພເິສດທ ົ່ ຕັງ້ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ ທ ົ່ ຕັງ້ຢູົ່ ເມອືງດາກຈງຶ ທ ົ່ ມ 
ຊາຍແດນຕດິກບັ ສສ ຫວຽດນາມ. ດັົ່ ງນັນ້, ທາງໂຄງການຈຶົ່ ງມ ຄວາມຈ າເປັນຈະຕອ້ງກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ຂະໜາດ 
500 ກວ ຈາກສະຖານ ຫຼກັຂອງໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກພະລງັງານລ ມເມອືງດາກຈງຶ ສ ົ່ ງອອກໄປເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ກບັ 
ສະຖານ ໄຟຟາ້ 500 ກວ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ (ສະຖານ  Thanh My) ໂດຍມ ຄວາມຍາວຂອງແລວສາຍສ ົ່ ງທງັ 
ໝ ດປະມານ 66 ກໂິລແມດັ. ເຊິົ່ ງໃນການສກຶສານ ແ້ມົ່ ນຈະກວມເອ າສະເພາະຊົ່ ວງທ ົ່ ຢູົ່ ຝັົ່ ງຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ 
ເຊິົ່ ງມ ຄວາມຍາວທງັໝ ດປະມານ 21 ກໂິລແມດັ. 

1.2 ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ການສກຶສາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

ເພືົ່ ອໃຫໂ້ຄງການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ຂະໜາດ 500 ກວ ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ ທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ ດ າເນ ນໄປ
ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄົ່ ອງກບັລະບຽບກ ດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ທ ົ່ ມ ຈດຸປະສ ງເພືົ່ ອປ ກປ້ອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຈາກ
ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆໃນ ສປປ ລາວ, ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ ດ າລດັວົ່ າດວ້ຍການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ສະບບັເລກທ  21/ລບ ວນັທ  31 ມງັກອນ 2019 ໂດຍເນືອ້ໃນຂອງດ າດດັ ສະບບັນ  ້ແມົ່ ນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍ ເນືອ້ໃນທ ົ່ ກ ານ ດໄວໃ້ນ ມາດຕາ 21, 22 ຂອງກ ດໝາຍ ວົ່ າດວ້ຍການປ ກປັກຮກັສາ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ສະບບັປັບປຸງ) ເລກທ  29/ສພຊ, ລ ງວນັທ  18 ທນັວາ 2012 ເພືົ່ ອແນົ່ ໃສົ່ ເຮດັໃຫທຸ້ກໂຄງການ
ລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆ ຂອງລດັ ແລະ ເອກະຊ ນ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ ທ ົ່ ດ າເນ ນການຢູົ່ ພາຍໃນ 
ສປປ ລາວ ທ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດ ຫຼ ືຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມທ າມະ
ຊາດ ໄດມ້ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທ ົ່ ວປະເທດ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຂະບວນປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່
ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆ ໃຫໄ້ດຢ້ົ່ າງມ ປະສດິທຜິ ນ 
ແລະ ຕັງ້ໜາ້ປະກອບສົ່ ວນ ເຂ າ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄ ມຂອງຊາດ ໃຫມ້ ຄວາມຍນືຍ ງ. 

ດັົ່ ງນັນ້ ທາງຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ກ ົ່ ຄ ືບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ ຈຶົ່ ງໄດມ້ ສນັຍາມອບ
ໝາຍໃຫກ້ບັ ບ ລສິດັ ທ ົ່ ປຶກສາ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ ເຊິົ່ ງເປັນ ບ ລສິດັ ທ ົ່ ປຶກສາ ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄ ມ ໃຫມ້າສກຶສາ-ສ າຫຼວດ ແລະ ຂຽນບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ສ າລບັ
ໂຄງການດັົ່ ງກົ່ າວ. ເຊິົ່ ງຂັນ້ຕອນການສກຶສາ ແລະ ສ າຫຼວດທຸກຢົ່ າງ ແມົ່ ນດ າເນ ນຕາມລະບຽບ ແລະ ບ ດແນະນ າ
ຂອງກະຊວງ ກຊສ ວາງອອກ, ມ ການຈດັກອງປະຊຸມເຜ ຍແຜົ່ ຂ ມູ້ນ-ປຶກສາຫາລ ືແລະ ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຈາກທຸກ
ພາກສົ່ ວນ ເຊິົ່ ງເລ ົ່ ມຕ ນ້ຈາກລະດບັໝູົ່ ບາ້ນ ລຽບຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງຂອງໂຄງການ ທ ົ່ ຄາດວົ່ າຈະໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ
ໂດຍກ ງ ແລະ ທາງອອ້ມ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຂືັນ້ເມອືງ/ວຊິາການ/ແຂວງຕາມລ າດບັ.  

1.3 ຈດຸປະສ ງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການປະເມ ນຜ ນກະທ ບດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

ຈດຸປະສ ງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມນ  ້ ແມົ່ ນໄດເ້ນັນ້ໃສົ່ ການສກຶສາ ແລະ ປະ
ເມ ນຜ ນກະທ ບທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ຈາກກດິຈະກ າ ແລະ ໜາ້ວຽກທ ົ່ ພ ວພນັການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ການດ າເນ ນງານ ຂອງ
ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ. ເຊິົ່ ງການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຈະ
ກວມເອ າຜ ນກະທ ບທາງດາ້ນກາຍຍະພາບ, ຊ ວະພາບ, ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ດາ້ນວດັທະນະທ າ - ສງັຄ ມ ໃນເຂດ
ໂຄງການລຽບຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ ແລະ ອອ້ມຂາ້ງ. ນອກນ  ້ຍງັຈະໄດກ້ ານ ດທາງເລອືກມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນທ ົ່ ເໝາະ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  1-3 

ສ ມ ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ຈາກກດິຈະກ າ, ໜາ້ວຽກຂອງໂຄງການ, ໂດຍຈດຸປະສ ງອນັຕ ນ້ຕ 
ແມົ່ ນ: 

• ເພືົ່ ອສກຶສາລາຍລະອຽດ, ກດິຈະກ າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການດ າເນ ນງານ, ຕະຫຼອດຮອດສິົ່ ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການ. 

• ເພືົ່ ອສກຶສາຂ ມູ້ນພືນ້ຖານສະພາບແວດລອ້ມປັດຈບຸນັໃນການດ າເນ ນໂຄງການຜົ່ ານມາ ແລະ ສະພາບແວດ
ລອ້ມບ ລເິວນພືນ້ທ ົ່ ເຂດອອ້ມຂາ້ງໂຄງການ ດາ້ນກາຍຍະພາບ, ຊ ວະພາບ, ຄຸນຄົ່ າການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດ
ຂອງມະນຸດ ແລະ ສະພາບການດ າລ ງຊ ວດິຂອງປະຊາຊ ນ. 

• ເພືົ່ ອເຜ ຍແຜົ່ ຂ ມູ້ນກົ່ ຽວກບັໂຄງການ, ສ າຫຼວດປຶກສາຫາລ,ື ຄວາມຄດິເຫນັຂອງປະຊາຊ ນໃນພືນ້ທ ົ່ ອອ້ມ
ຂາ້ງໂຄງການ. 

• ເພືົ່ ອປະເມ ນຜ ນກະທ ບສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ທ ົ່ ເກ ດຂຶນ້ ຫຼ ື ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ຈາກການ
ການພດັທະນາໂຄງການ. 

• ເພືົ່ ອສະເໜ ມາດຕະການປອ້ງກນັ, ແກໄ້ຂ, ຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ. 
ຕະຫຼອດຈ ນຮອດມາດຕະການຕດິຕາມກວດກາຄຸນະພາບສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ແຜນຄຸມ້ຄອງດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງໂຄງການ.  

• ເພືົ່ ອໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄົ່ ອງຕາມຂ ກ້ ານ ດ, ລະບຽບການ ແລະ ກ ດໝາຍ  ທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງຂອງ ສປປ ລາວ. 

1.4 ລາຍລະອຽດ ກົ່ ຽວກບັ ເຈ  າ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ທ ົ່ ປຶກສາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທ ົ່ ສາ້ງ ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບ
ຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ 

1.4.1 ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ 

ເພືົ່ ອເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ໄຟຟາ້ທ ົ່ ຈະຜະລດິໄດຈ້າກໂຄງການພະລງັງານລ ມເຂ າ້ສູົ່ ລະບ ບຕາຂົ່ າຍໄຟຟາ້ແຫົ່ ງຊາດ ກ ົ່ ຄກືານສ ົ່ ງ
ອອກໄຟຟາ້ເພືົ່ ອໄປເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ກບັ ສະຖານ ໄຟຟາ້ 500 ກວ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ (ສະຖານ  Thanh My) ທ ົ່ ກົ່ າວມາ
ຂາ້ງເທງິ. ດັົ່ ງນັນ້, ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 ກວ ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ແມົ່ ນນອນ
ຢູົ່ ໃນແຜນການກ ົ່ ສາ້ງ ຂອງບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ ເຊິົ່ ງເປັນ ບ ລສິດັທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດໃນການສກຶສາພດັທະນາໂຄງການຈາກລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກ
ພະລງັງານລ ມ ທ ົ່ ມ ກ າລງັການຜະລດິ 600 ເມກາວດັ. 

ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ ເປັນບ ລສິດັທ ົ່ ລ ງທນຶໃນການພດັທະນາ ໂຄງການພະລງັງານ 
ທ ົ່ ວເອເຊຍ ປາຊ ຟິກ ການພດັທະນາໂຄງການພະລງັງານຂອງບ ລສິດັ ໂດຍສົ່ ວນຫຼາຍແລວ້ ແມົ່ ນລ ງທນຶໃສົ່ ການ
ພດັທະນາ ພະລງັງານສະອາດກ ົ່ ຄ ືພະລງັງານແສງຕາເວນັ ແລະ ພະລງັງານລ ມ. ບ ລສິດັ ມ ສ ານກັງານຕັງ້ຢູົ່   
Registered office: 25A, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, Hong Kong. 

1.4.2 ບ ລສິດັທ ົ່ ປຶກສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

ອ ງຕາມການປຶກສາຫາລກືນັທງັສອງຝົ່ າຍຄ ື ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ພດັທະນາ 
ຈ າກດັ ເຫນັດ ວົ່ າ ຕ ກລ ງໃຫບ້ ລສິດັທ ົ່ ປຶກສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ກ ົ່ ຄ ືບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ ເປັນຕ ວ
ແທນຂອງບ ລສິດັ ໃນການດ າເນ ນການສກຶສາ ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ສ າລບັ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  1-4 

ໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ພະລງັງານລ ມ 600 ເມກາວດັ ທ ົ່ ໄດດ້ າເນ ນມາກົ່ ອນໜາ້ນ ແ້ລວ້ ແລະ ລວມທງັ ມອບໝາຍ
ໃຫດ້ າເນ ນການສກຶສາ ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ສ າລບັ ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງ
ໄຟຟາ້ 500 ກວ ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມດັົ່ ງກົ່ າວ. 

ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ ເປັນບ ລສິດັດ າເນ ນທຸລະກດິທ ົ່ ປຶກສາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ໄດຈ້ ດທະບຽນ
ດາ້ນການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ  ໂດຍກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນ ທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ. ຕາມໃບອະນຸຍາດ ເລກທ  0159/ກຊສ.ກສສ ລ ງວນັທ  25 ກຸມພາ 2019. ບ ລສິດັ ອນິ
ໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ ມ ສ ານກັງານຕັງ້ຢູົ່ ເຮອືນເລກທ  122, ໜົ່ ວຍ 5, ບາ້ນດ ງປົ່ າລານທ ົ່ ງ, ເມອືງສ ສດັຕະ
ນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ໂທລະສບັ 021-264575, 030-7770669, ແຟັກ 021-264575,  

ອ ເມລ: info@innogreelao.com,    http://www.innogreenlao.com 

1.5 ຂ ຜູ້ກມດັຕ ົ່ ເຈ  າ້ຂອງໂຄງການ 

1.5.1 ໜາ້ທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງບ ລສິດັ 

ຕອ້ງໃຫຄ້ າໝັນ້ສນັຍາກບັຜູທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມທຸກພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວກບັການດ າເນ ນງານຂອງບ ລສິດັ ໂດຍມ ຈດຸປະສ ງ
ເພ ົ່ ມທະວ ຜ ນປະໂຫຍດທາງດາ້ນສງັຄ ມ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມໃນທອ້ງຖິົ່ ນ ເພືົ່ ອໃຫມ້ ການຂະຫຍາຍຕ ວທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິ, ມ ຄວາມສ ມດຸນ ແລະ ຮບັປະກນັການປອ້ງກນັ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ທ ົ່ ເກ ດຈາກກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ການດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການ. 

1. ຈນັຍາບນັທາງທຸລະກດິ: ການດ າເນ ນທຸກກດິຈະກ າທາງທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັທງັໝ ດທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ
ໂຄງການ ຕອ້ງຍດຶໝັນ້ ໃຫຄ້ວາມເຊືົ່ ອຖຕື ົ່ ຜູວ້ົ່ າຈາ້ງ, ບນັດາຜູຮ້ົ່ ວມທຸລະກດິ ແລະ ຜູຮ້ບັເໝ າ, ການດ າເນ ນ
ງານທງັໝ ດຕອ້ງສອດຄົ່ ອງກບັລະບຽບກ ດໝາຍ ແລະ ຮ ດຕອງປະເພນ ຂອງແຕົ່ ລະທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ດ າເນ ນ
ທຸລະກດິ. 

2. ຄວາມປອດໄພ: ທາງບ ລສິດັຕອ້ງໄດໃ້ຫຄ້ວາມສ າຄນັດາ້ນຄວາມປອດໄພ, ດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ 
ສະຫວດັດ ການໃນທຸກດາ້ນ ຂອງການດ າເນ ນທຸກກດິຈະກ າຂອງໂຄງການ. ນະໂຍບາຍຂອງບ ລສິດັ ແມົ່ ນ
ເພືົ່ ອຮບັປະກນັການດ າເນ ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທຸກວຽກງານ ໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັລະບຽບກ ດໝາຍ ທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງຂອງສາກ ນ ແລະ ຂອງລດັຖະບານແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ, ມາດຕະການທງັໝ ດທ ົ່ ປະຕບິດັແມົ່ ນຕອ້ງ
ສ ມເຫດສ ມຜ ນ ໂດຍແນົ່ ໃສົ່ ຫຼ ກລົ່ ຽງຄວາມສົ່ ຽງທ ົ່ ອາດສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ພະນກັງານ ແລະ ຊຸມຊ ນ. 

3. ການຝຶກອ ບຮ ມ ແລະ ການພດັທະນາ: ການຝຶກອ ບຮ ມໃຫແ້ກົ່ ພະນກັງານຂອງບ ລສິດັ ແລະ ການ
ພດັທະນາສ ມແືຮງງານແມົ່ ນເປ ້າໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທ ົ່ ສ າຄນັຂອງບ ລສິດັ ເພືົ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ້
ພະນກັງານທຸກຄ ນມ ໂອກາດໄດສ້ກຶສາຮຽນຮູຈ້າກເຕກັນກິວທິ ການຂອງບ ລສິດັ. 

4. ສະພາບແວດລອ້ມ: ທາງບ ລສິດັຕອ້ງໃຫຄ້ວາມສ າຄນັໃນການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍການເອ າໃຈໃສົ່
ປະຕບິດັຕາມມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ພນັທະ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມອືົ່ ນໆທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອງ, ເອ າໃຈໃສົ່ ປັບປຸງ ແລະ ຟືນ້ຟູສະພາບແວດລອ້ມ ໃນເຂດທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນ
ກະທ ບຈາກກດິຈະກ າຂອງໂຄງການຢົ່ າງເຂັມ້ງວດ. 
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ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  1-5 

5. ການຫຸຼດຜົ່ ອນສິົ່ ງເສດເຫຼອື: ຕອ້ງນ າໃຊກ້ານຫຸຼດຜົ່ ອນ, ການໝນູວຽນຄນື ແລະ ການກ າຈດັໃຫຖ້ກືວທິ  
ຕາມຫຼກັການ ເຊິົ່ ງຕອ້ງໄດເ້ຮດັເປັນລະບ ບຕົ່ ອງໂສ,້ ປະຕບິດັຕາມລະບ ບກ ນລະສາດສິົ່ ງເສດເຫຼອື ແລະ 
ປັບປຸງລະບ ບການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງເສດເຫຼອືໃຫມ້ ປະສດິທຜິ ນ. 

6. ຊຸມຊ ນ: ປະກອບທນຶໃນການພດັທະນາຊຸມຊ ນ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຊົ່ ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ ໃຫແ້ກົ່ ຊຸມ
ຊ ນ ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບຈາກທຸກກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການ. 

1.5.2 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງໂຄງການຕ ົ່  ບປຜສ 

ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ ໃນນາມເຈ າ້ຂອງໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງ
ໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ຂ ຢັງ້ຢືນວົ່ າ ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ 
(ບປຜສ) ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ຜຄຕສ) ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 
KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ທ ົ່ ຜົ່ ານການສກຶສາ ແລະ ສາ້ງເປັນບ ດລາຍງານ ໂດຍ
ບ ລສິດັທ ົ່ ປຶກສາ ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈ ເນຍລ ງ ຈ າກດັ  ແມົ່ ນໄດມ້ ການສກຶສາຢົ່ າງລະອຽດຄ ບຖວ້ນ ໂດຍ
ສອດຄົ່ ອງກບັ ກ ດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢົ່ າງເຂັມ້ງວດ ໂດຍສະເພາະກ ດໝາຍປ ກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ສະບບັ
ເລກທ  29/ສພຊ, ລ ງວນັທ  18 ທນັວາ 2012 ແລະ ດ າລດັວົ່ າດວ້ຍ ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ສະບບັເລກທ  21/ລບ, ວນັທ  31 ມງັກອນ 2019, ບ ດແນະນ າວຊິາການ ກົ່ ຽວກບັ ການສາ້ງ ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບ
ຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດຂອງ ໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆ ຢູົ່ ໃນ ສປປ ລາວ ຂອງ
ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ສະນັນ້ ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ 
ຈ າກດັ ໃນນາມເຈ າ້ຂອງໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ຈຶົ່ ງ
ສາມາດຢັງ້ຢືນຕ ົ່ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ດັົ່ ງນ :້   

(1) ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ (ບປຜສ) ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ (ຜຄຕສ) ຂອງໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງ
ໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ແມົ່ ນໄດສ້ກຶສາ ໂດຍມ ເນືອ້ໃນລະອຽດຄ ບຖວ້ນ ແລະ 
ມ ຂ ມູ້ນທ ົ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄົ່ ອງກບັສະພາບຕ ວຈງິ ແລະ ສອດຄົ່ ອງກບັບ ດລາຍງານການກ ານ ດຂອບ
ເຂດການສກຶສາ ແລະ ຂອບເຂດໜາ້ວຽກ ສ າລບັການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດທ ົ່

ຖກືຮບັຮອງຈາກກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ;   
(2) ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ ຈະປະຕບິດັທຸກຂັນ້ຕອນຂອງການປະເມ ນຜ ນ

ກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ຕາມທ ົ່ ກ ານ ດໄວໃ້ນກ ດໝາຍ ວົ່ າດວ້ຍ ການປ ກປັກຮກັສາ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ສະບບັປັບປຸງ) ເລກທ  29/ສພຊ, ລ ງວນັທ  18 ທນັວາ 2012, ໂດຍສະເພາະ ດ າລດັວົ່ າ
ດວ້ຍ ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ສະບບັເລກທ  21/ລບ, ວນັທ  31 ມງັກອນ 2019 
ໂດຍຮບັປະກນັໃຫໄ້ດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນ ກົ່ ຽວກບັ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ສ າລບັຮບັຮອງເອ າບ ດລາຍງານ ການປະເມ ນ
ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ (ບປຜສ) ຈາກ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 

(3) ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ ແມົ່ ນຮບັຮູ ້ແລະ ມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຢົ່ າງເຕມັ
ສົ່ ວນ ຕ ົ່ ພນັທະທງັໝ ດ ຕາມທ ົ່ ກ ານ ດໄວຢູ້ົ່ ໃນບ ດລາຍງານ ບປຜສ ແລະ ຜຄຕສ ຂອງໂຄງການສາຍສ ົ່ ງ
ໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  1-6 

1.6 ໂຄງຮົ່ າງຂອງ ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ 

ບ ດລາຍງານ ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ໂດຍທ ົ່ ວໄປ ເປັນໄປຕາມ ບ ດແນະນ າ ແລະ 
ລະບຽການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງທ ົ່  ກຊສ ວາງອອກ, ໂດຍໂຄງຮົ່ າງໃນການປະເມ ນສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ (ບປຜສ) ຈະ
ປະກອບມ  8 ພາກ  ແລະ ໄດມ້ ການແຍກບ ດແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ຜຄຕສ) ອອກ
ຕົ່ າງຫາກ. ສົ່ ວນບ ດ ບປຜສ ທງັ 8 ພາກແມົ່ ນມ ຄດືັົ່ ງ:  

ພາກທ  1 ພາບລວມຂອງ
ໂຄງການ 

 

ລະບຸຫຍ ເ້ຖງິພາບລວມຂອງໂຄງການ ລວມມ  ພາບລວມຄວາມເປັນມາຂອງ
ໂຄງການ, ຈດຸປະສ ງຂອງການສກຶສາປະເມ ນຜ ນກະທ ບ, ຂອບເຂດຂອງການສກຶສາ
, ລວມທງັທ ມງານ ແລະ ແຜນດ າເນ ນງານການສກຶສາປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່
ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ. 

  
ພາກທ  2 ນະໂຍບາຍ, 

ກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ 
 

ກົ່ າວເຖງິນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ, ກ ດໝາຍ, ດ າລດັ ແລະ ສ ນທສິນັຍາຕົ່ າງໆ ທ ົ່
ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການເຊັົ່ ນ: ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປ ກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ, 

ກ ດໝາຍການຂ ນສ ົ່ ງທາງບ ກ, ດ າລດັວົ່ າດວ້ຍການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ສະບບັເລກທ  21/ລບ, ວນັທ  31 ມງັກອນ 2019 ແລະ ອືົ່ ນໆທ ົ່
ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ. 

  
ພາກທ  3 ລາຍລະອຽດ
ຂອງໂຄງການ 

 

ການນ າສະເໜ ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ຈະຊົ່ ວຍໃຫເ້ຂ າ້ໃຈຊດັເຈນກົ່ ຽວກບັ
ໂຄງການໃນແງົ່ທາງກາຍຍະພາບ ແລະ ອ ງປະກອບຕົ່ າງໆທາງດາ້ນສະພາບແວດ
ລອ້ມຂອງໂຄງການ, ອະທບິາຍລາຍລະອຽດກົ່ ຽວກບັທາງເລອືກ ແລະ ເຫດຜ ນຂອງ
ໂຄງການ, ສະຖານທ ົ່ ການສກຶສາ, ຮູບແບບ, ຂະໜາດຂອງໂຄງການ ແລະ ລາຍ
ລະອຽດອືົ່ ນໆ.  

  
ພາກທ  4 ລາຍລະອຽດ
ຂອງສະພາບແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄ ມໃນພືນ້ທ ົ່
ໂຄງການ 

 

ສະໜອງຂ ມູ້ນພືນ້ຖານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັບນັຫາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມທ ົ່ ມ ຢູົ່
ແລວ້ພາຍໃນ ແລະ ທ ົ່ ວເຂດພືນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການເຊິົ່ ງລວມມ :  

✓ ສິົ່ ງແວດລອ້ມທາງກາຍຍະພາບ: ພູມສນັຖານ, ສະພາບອາກາດ, ຄຸນະພາບ
ອາກາດ, ສຽງນນັ, ຄຸນນະພາບນ າ້.  

✓ ສິົ່ ງແວດລອ້ມທາງຊ ວະພາບ ສະພາບປົ່ າໄມ,້ ພນັພດື, ສດັປົ່ າ, ສດັນ າ້ ແລະ 
ລະບ ບນເິວດ 

✓ ສະພາບດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄ ມ ແລະ ວດັທະນະທ າ: ປະຊາກອນ, ຊຸມຊ ນ
, ການສກຶສາ, ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ, ເສດຖະກດິ, ສຸຂະພາບ ແລະ ອືົ່ ນໆ 

  
ພາກທ  5 ການປະເມ ນ
ຜ ນກະທ ບ ແລະ ມາດ
ຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ 

ວເິຄາະ ແລະ ລະບຸລາຍລະອຽດວທິ , ຂັນ້ຕອນ ແລະ ປະເມ ນຜ ນກະທ ບທ ົ່ ອາດຈະ
ຂຶນ້ທາງກາຍຍະພາບ, ຊ ວະພາບ ແລະ ດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄ ມ ແລະ ວດັທະນະທ າ
ພອ້ມທງັກ ານ ດມາດຕະການເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບໃນແຕົ່ ລະໄລຍະຄ:ື ໄລຍະ
ການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ, ໄລຍະດ າເນ ນໂຄງການ. 

  



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  1-7 

ພາກທ  6 ແຜນຄຸມ້ຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄ ມ (ຜຄຕສ) 

ອະທບິາຍຫຍ ເ້ນືອ້ໃນຂອງແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄ ມ (ຜຄຕສ) 
 

  
ພາກທ  7 ການປຶກສາ
ຫາລກືບັຜູມ້  ສົ່ ວນຮົ່ ວມ 

ຈະກົ່ າວເຖງິພາບລວມຂອງໂຄງການ ໂດຍອະທບິາຍເຖງິຈດຸປະສ ງ, ລາຍລະອຽດ,  

ຜ ນປະໂຫຍດທ ຈະໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການ ໂດຍມ ການເຂ າ້ຮົ່ ວມຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ 
ພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ, ການສະແດງຄ າຄດິ-ຄ າເຫນັ ແລະ ການສະເໜ  ຂອງ
ປະຊາຊ ນ ແລະ ຜູນ້ າຂອງຊຸມຊ ນ. ສະຫຸຼບຄ າຄດິເຫນັຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ຜ ນການ
ປະຊຸມ ແລະ ປຶກສາຫາລແືຕົ່ ລະຂັນ້. 

  
ພາກທ  8 ສະຫຸຼບ ແລະ 
ຄ າແນະນ າ 

ເປັນການສະຫຸຼບ ແລະ ສະເໜ ແນະໃຫກ້ບັໂຄງການ 

 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  2-1 

ພາກທ  2 ນະໂຍບາຍ, ກ ດໝາຍ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ  
ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ແມົ່ ນຈະໄດມ້ 
ການເລ ົ່ ມດ າເນ ນການກະກຽມບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ, ໂດຍອ ງໃສົ່ ບນັດານະໂຍບາຍ, 

ລະບຽບກ ດໝາຍ ແລະ ຂ ກ້ ານ ດຕົ່ າງໆທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເຊິົ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ລາຍລະອຽດຂອງກ ດໝາຍ, ດ າລດັ, ຂ ້
ຕ ກລ ງ, ຄ າແນະນ າ, ມາດຕະຖານ ແລະ ສ ນທສິນັຍາຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ພ ວພນັກບັການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ທ ົ່ ມ ຜ ນບງັຄບັໃຊ ້ແລະ ເປັນບົ່ ອນອ ງໃຫແ້ກົ່ ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ, ເຊິົ່ ງ
ກດິຈະກ າຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການແມົ່ ນ ຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຂ ກ້ ານ ດຕົ່ າງໆທ ົ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນນຕິກິ າດັົ່ ງກົ່ າວ, ໂດຍຈະ
ແມົ່ ນການຈດັຕັງ້ຂອງພາກສົ່ ວນລດັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເປັນຜູມ້ ໜາ້ທ ົ່ ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ກ ດໝາຍຕົ່ າງໆທ ົ່ ພ ວພນັຕ ົ່

ຜ ນກະທ ບດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ. ສ າລບັກອບທາງດາ້ນນະໂຍບາຍຕົ່ າງໆ ແມົ່ ນມ ຈດຸປະສ ງນ າ
ໃຊເ້ຂ າ້ໃນການຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ຕ ົ່ ຊຸມຊ ນ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຈາກກດິຈະກ າການດ າເນ ນ
ໂຄງການດັົ່ ງກົ່ າວ. ນອກນັນ້, ຍງັເປັນການຮບັປະກນັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການສອດຄົ່ ອງກບັການພດັທະນາ
ແບບຍນືຍ ງສ ຂຽວ ແລະ ສອດຄົ່ ອງກບັນະໂຍບາຍການພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄ ມ ຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ 
ທ ົ່ ວາງອອກອ ກດວ້ຍ. 

2.1 ນະໂຍບາຍດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມ ຂອງເຈ າ້ຂອງໂຄງການ 

ເປ າ້ໝາຍ ແລະ ວໄິສທດັທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມຂອງເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ແມົ່ ນຍດຶໝັນ້ແນວຄວາມຄດິ
ທ ົ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິການບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມ, ຈດຸປະສ ງຂອງ
ນະໂຍບາຍສິົ່ ງແວດລອ້ມແມົ່ ນເພືົ່ ອຮບັປະກນັການປະຕບິດັມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບຈາກກດິຈະກ າຂອງ
ບ ລສິດັ ແລະ ການພດັທະນາແບບຍນືຍ ງສ ຂຽວ. ບນັດາມາດຕະການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍທາງດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມຂອງມ ດັົ່ ງນ :້ 

✓ ບ ລຫິານຈດັການກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ການດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການດວ້ຍຄວາມຮອບຄອບ ແລະ 
ຮບັຮູເ້ປ າ້ໝາຍສ າຄນັໃນການປ ກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນບນັດາຜ ນກະທ ບຈາກການ
ກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ການດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການ ໂດຍນ າໃຊກ້ ນໄກການຄຸມ້ຄອງທ ົ່ ດ ; 

✓ ແນົ່ ໃສົ່ ການພດັທະນາໂຄງການ ໂດຍການນ າໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ທນັສະໄໝ ແລະ ເປັນມດິຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ເພືົ່ ອສາມາດຫຼ ກລົ່ ຽງ, ແກໄ້ຂ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນ ບນັຫາຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໄດຢ້ົ່ າງມ ປະສດິທພິາບສູງ; 

✓ ການດ າເນ ນໂຄງການ ຕອ້ງຮບັປະກນັການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງອ ານາດການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ຊຸມຊ ນ 
ເພືົ່ ອປະກອບສົ່ ວນໃນການປະຕບິດັຕາມ ແຜນການພດັທະນາທອ້ງຖິົ່ ນ ເພືົ່ ອປະກອບສົ່ ວນຢົ່ າງຕັງ້ໜາ້ຕ ົ່

ແຜນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ ຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ; 

✓ ຮບັປະກນັຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ ົ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ທ ົ່ ເກ ດ
ຈາກການດ າເນ ນໂຄງການ; 

✓ ເອ າໃຈໃສົ່ ໃນການປະຕບິດັພນັທະປ ກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍຖເືອ າການປອ້ງກນັ, ປັບປຸງ, ບູລະນະ
ຟືນ້ຟູ, ຄວບຄຸມ, ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ບ ົ່ ສາ້ງຜ ນກະທ ບ, ບ ົ່ ເຮດັໃຫສ້ິົ່ ງແວດລອ້ມເຊືົ່ ອມໂຊມ, 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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ບ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ປົ່ ອຍມ ນລະພດິ ເກ ນມາດຕະຖານ ຄວບຄຸມມ ນລະພດິ ແລະ ມາດຕະຖານສິົ່ ງແວດລອ້ມ
ແຫົ່ ງຊາດ ເພືົ່ ອປະກອບສົ່ ວນສ ົ່ ງເສ ມຄຸນນະພາບສິົ່ ງແວດລອ້ມທ ົ່ ດ  ແລະ ການພດັທະນາຕາມທດິສ ຂຽວ 
ແລະ ຍນືຍ ງ;  

✓ ຮບັປະກນັ ການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງເສດເຫຼອື, ສຽງດງັ, ຄຸນນະພາບນ າ້  ແລະ ຄຸນນະພາບອາກາດ ທ ົ່ ເກ ດຈາກ
ໂຄງການ ບ ົ່ ເກ ນມາດຕະຖານສິິົ່ ງແວດລອ້ມ ແຫົ່ ງຊາດລາວ; 

✓ ເອ າໃຈໃສົ່ ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ ກົ່ ຽວກບັບນັຫາສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ໂດຍສົ່ ອດຄົ່ ອງກບັລະບຽບກ ດໝາຍ; 

✓ ໃຫຄ້ວາມຮົ່ ວມມ ື ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແກົ່ ອ ານາດການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ພາກສົ່ ວນທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງທງັສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິົ່ ນ ໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ແຜນການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມໂຄງການ. 

2.2 ກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ແມົ່ ນຈະໄດມ້ 
ການເລ ົ່ ມດ າເນ ນການກະກຽມບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ໂດຍອ ງໃສົ່ ບນັດາກ ດໝາຍ 
ແລະ ນະໂຍບາຍຕົ່ າງໆທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເຊິົ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ລາຍລະອຽດຂອງກ ດໝາຍ, ດ າລດັ, ຂ ຕ້ ກລ ງ, ຄ າແນະນ າ 
ແລະ ສ ນທສິນັຍາຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ພ ວພນັກບັການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ, ເຊິົ່ ງກດິຈະກ າຕົ່ າງໆ
ຂອງໂຄງການແມົ່ ນ ຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຂ ກ້ ານ ດຕົ່ າງໆທ ົ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນນຕິກິ າດັົ່ ງລຸົ່ ມນ :້ 

ຕາຕະລາງ 2-1: ກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 

ລ/ດ ນະໂຍບາຍ, ກ ດໝາຍ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ 
ກ ດໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າ 
1 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປ ກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ສະບບັປັບປຸງ (ເລກທ  29/ສພຊ, 2012) 
2 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍໄຟຟາ້ ສະບບັປັບປຸງ (ເລກທ ົ່  19/ສພຊ, 2017) 
3 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍທ ດນິ (ເລກທ  07/ສພຊ 2019) 
4 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍປົ່ າໄມ ້ສະບບັປັບປຸງ (ເລກທ  64/ສພຊ 2019) 
5 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍນ າ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼົ່ ງນ າ້ (ສະບບັປັບປຸງ ເລກທ  23/ສພຊ, 2017) 
6 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍການກ ົ່ ສາ້ງ (ເລກທ  05/ສພຊ, 2009) 
7 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍ ການອະນາໄມ ແລະ ສ ົ່ ງເສ ມສຸຂະພາບ (ເລກທ  73/ສພຊ, 2019) 
8 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍແຮງງານ (ເລກທ  43/ສພຊ, 2013) 
9 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍສດັນ າ້ ແລະ ສດັປົ່ າ (ເລກທ  07/ສພຊ, 2008) 
10 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍການຂ ນສ ົ່ ງທາງບ ກ (ເລກທ  036/ສພຊ, 2012) 
11 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍການສ ົ່ ງເສ ມລ ງທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ (ເລກທ  02/ສພຊ, 2009) 
12 ກ ດໝາຍອືົ່ ນໆທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ 

ດ າລດັ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  2-3 

 

2.2.1 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປ ກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ສະບບັປັບປຸງ  ເລກທ  29/ສພຊ, ປ 2012) 
ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປ ກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມສະບບັປຸງນ  ້ ແມົ່ ນມ ຈດຸປະສ ງໃນການປ ກປັກຮກັສາ, ຄຸມ້ຄອງ, 
ກວດສອບ ແລະ ຟືນ້ຟູ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍໄດກ້ ານ ດຫຼກັການ ແລະ ລະບຽບການຕົ່ າງໆ ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບ 

ແລະ ມ ນລະພດິ ທ ົ່ ເກ ດຂຶນ້ດວ້ຍການກະທ າຂອງຄ ນ ຫຼ ືຕາມທ າມະຊາດ, ແນົ່ ໃສົ່ ເຮດັໃຫສ້ິົ່ ງແວດລອ້ມ - ສງັຄ ມ 
ແລະ ທ າມະຊາດມ ຄວາມສ ມດູນ ແລະ ຍນືຍ ງ, ເຊິົ່ ງປະກອບມ  13 ພາກໃຫຍົ່ , ໃນນັນ້, ລວມທງັໝ ດມ  99 ມາດຕາ 
ແລະ ໃນມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ຈາກໂຄງການລ ງທນຶ ຫຼ ື ກດິຈະການຕົ່ າງໆ ຕອ້ງໄດສ້າ້ງບ ດລາຍງານ ຄຽງຄູົ່ ກບັແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມ ກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ເຊິົ່ ງຕອ້ງໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ ຈາກກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ກົ່ ອນຈະດ າເນ ນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງ, 
ມາດຕາ  25 (ປັບປຸງ) ການຈ າກດັຜ ນກະທ ບ ຈາກການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ກດິຈະການອືົ່ ນ ຕອ້ງມ ວທິ ການ ແລະ ມາດ
ຕະການປອ້ງກນັ ຫຼ ື ແກໄ້ຂຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຕາມທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວໃ້ນລະບຽບການສະເພາະ ກົ່ ຽວກບັ
ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິົ່ ງແວດລອ້ມແຫົ່ ງຊາດ ແລະ ມາດຕາ 48 (ໃໝົ່ ) ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ຂອງມວນຊ ນ: ການ

1 
ຂ ຕ້ ກລ ງວົ່ າດວ້ຍການຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊບ້ນັຊ ໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆທ ົ່ ຈະ
ຕອ້ງດ າເນ ນການສກຶສາເບືອ້ງຕ ນ້ກົ່ ຽວກບັຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼ ືການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່
ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ (ເລກທ  8056/ກຊສ ລ ງວນັທ  17 ທນັວາ 2013) 

2 ດ າລດັວົ່ າດວ້ຍການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ເລກທ  21/ລບ, 2019)  
3 ດ າລດັວົ່ າດວ້ຍການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍ ກຍາ້ຍຈດັສນັ (ເລກທ  84/ລບ, 2016). 

4 ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟາ້ (ເລກທ  052/ອຫ ວນັທ  12 ກຸມພາ 2004) 

5 

ຂ ຕ້ ກລ ງວົ່ າດວ້ຍການຮບັຮອງ ແລະ ການປະກາດໃຊບ້ ດແນະນ າວົ່ າດວ້ຍການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງມວນ
ຊ ນໃນຂະບວນການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການລ ງທນຶ (ເລກທ  707/ກຊສ ລ ງ
ວນັທ  12/2013) 

6 ດ າລດັວົ່ າດວ້ຍການເອ າທ ົ່ ດນິຂອງລດັໃຫເ້ຊ ົ່ າ ຫຼ ືສ າປະທານ (ເລກທ  135/ນຍ, ປ  2009) 

7 ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟາ້ 052/ອຫ ລ ງວນັທ  12 ກຸມພາ 2004 

8 ຂ ຕ້ ກລ ງວົ່ າດວ້ຍ ມາດຕະຖານສິົ່ ງແວດລອ້ມແຫົ່ ງຊາດ (ເລກທ  81/ລບ, 2017) 

ມາດຕະຖານສາກ ນ 

1 ນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັຂອງ ADB 

2 ມາດຕະຖານ ISO 14001 

3 ມາດຕະຖານຂອງ IFC 
ສ ນທສິນັຍາ ແລະ ຂ ຕ້  ກລ ງລະຫວົ່ າງປະເທດ 
1 ສ ນທສິນັຍາຫະປະຊາຊາດກົ່ ຽວກບັຊ ວະນາໆພນັ (1996)  
2 ສ ນທ ສນັຍາກົ່ ຽວກບັໄພແຫງ້ແລງ້ 
3 ສ ນທ ສນັຍາກົ່ ຽວການປົ່ ຽນແປງສະພາບຂອງດນິຟາ້ອາກາດ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  2-4 

ປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ, ການສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ການຄວບຄຸມມ ນລະພດິ ແລະ ອືົ່ ນໆ ຕອ້ງມ ການເຂ າ້ຮົ່ ວມຂອງການຈດັຕັງ້, ອ ງການປ ກຄອງ
ທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ປະຊາຊ ນ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງໂດຍສະເພາະຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງ ຫຼ ືທາງອອ້ມ. 

2.2.2 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍໄຟຟາ້ (ສະບບັປັບປຸງ ເລກທ  19/ສພຊ, ປ  2017) 
ຈດຸປະສ ງຂອງກ ດໝາຍສະບບັນ  ້ ໄດໃ້ສົ່ ການກ ານ ດຫຼກັການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການກົ່ ຽວກບັການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ, ການເຄືົ່ ອນໄຫວວຽກງານ, ການຄຸມ້ຄອງ ພອ້ມທງັຕດິຕາມກວດກາວຽກງານໄຟຟາ້ ເພືົ່ ອເຮດັໃຫກ້ານດ າ
ເນ ນກດິຈະການໄຟຟາ້ ແລະ ທຸລະກດິໄຟຟາ້ໃຫມ້ ປະສດິທຜິ ນສູງ ເຮດັໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັທົ່ າແຮງການຜະລດິໄຟຟາ້
ໃຫມ້ ຄວາມຍນືຍ ງ, ຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ. ເຊິົ່ ງຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມມາດຕາຕົ່ າງໆລຸົ່ ມນ .້  

ມາດຕາ 6:  ຫຼກັການກົ່ ຽວກບັວຽກງານໄຟຟາ້. 

ການດ າເນ ນກດິຈະການ ແລະ ທຸລະກດິທ ົ່ ກົ່ ຽວເນືົ່ ອງໃນການເຂືົ່ ອນໄຟຟາ້ດວ້ຍພະລງັງານນ າ້ແມົ່ ນຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັ
ຕາມຫຼກັການສ າຄນັດັົ່ ງນ :້ 

1. ໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄ ມແຫົ່ ງຊາດ. 
2. ການພດັທະນາການຜະລດິໄຟຟາ້ໃຫສ້ະອາດ ແລະ ເປັນມດິກບັສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 
3. ໃຫປ້ ກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ - ສງັຄ ມ ແລະ ທ  າມະຊາດ (ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ: ຊຸມຊ ນ, ປົ່ າໄມ ້ແລະ ແຫຼົ່ ງນ  າ້). 
4. ໃຫຮ້ບັປະກນັຄວາມປອດໄພໃນທຸກໆດາ້ນ. 
5. ນ າໃຊໄ້ຟຟາ້ຢົ່ າງປະຢັດ ແລະ ມ ປະສດິທຜິ ນ 

 

ມາດຕາ 60: ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບສິົ່ ງແວດລອ້ມ - ສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ 

ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບສິົ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ແມົ່ ນຊົ່ ວຍໃນການດ າເນ ນກດິຈະການຜະລດິ
ໄຟຟາ້ບ ົ່ ໃຫມ້ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ການດ າລ ງຊ ວດິຂອງປະຊາຊ ນບນັດາເຜ ົ່ າ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ
ລະບຽບກ ານ ດໄວດ້ງັນ :້ 

1. ຜ ນເສຍຫາຍ, ການຍ ກຍາ້ຍປະຊາຊ ນ ແລະ ປົ່ າສກັສດິທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກການພດັທະນາໂຄງການ 
ລວມທງັການຈດັສນັທ ົ່ ດນິທ າການຜະລດິ, ການຊ ດເຊ ຍ, ຮກັສາສດິ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜ ນ
ກະທ ບ, ແຜນຟືນ້ຟູເພືົ່ ອຊ ວດິທ ົ່ ດ ຂຶນ້. 

2. ຕອ້ງມ ມາດຕະການແກໄ້ຂ ຫຼ ື ຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບອນັບ ົ່ ດ ຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມເຊັົ່ ນ: ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້, 
ຊບັພະຍາກອນດນິ, ລະບ ບນເິວດວທິະຍາ, ຊ ວະນາໆພນັ ແລະ ທ ົ່ ຢູົ່ ອາໄສຂອງສດັນ າ້ ແລະ ສດັປົ່ າ. 

3. ປະເມ ນ ແລະ ວໄິຈອືົ່ ນໆ ຕາມຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ຂະແໜງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ົ່ ແຮົ່ ກ ານ ດ.  

4. ໂດຍບ ດລາຍງານປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການທ ບທວນ 
ແລະ ຮບັຮອງເອ າ ໂດຍຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ບ ນພືນ້ຖານປະສານສ ບທ ບ
ກບັຂະແໜງການພະລງັງານ ແລະ ບ ົ່ ແຮົ່ , ພອ້ມຂະແໜງການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ. 
 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  2-5 

ມາດຕາ 75: ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິສ າລບັໂຄງການໄຟຟາ້. ເພືົ່ ອເປັນການຄຸມ້ຄອງທ ົ່ ດນິຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ຜູພ້ດັທະນາ
ໂຄງການສ າລບັການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ, ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາມກ ດໝາຍຂອງລາວ ດັົ່ ງນ :້ 

1. ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ຕອ້ງກ ານ ດຢົ່ າງຈະແຈງ້ກົ່ ຽວກບັຂອບເຂດການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ, ຈະຕອ້ງສກຶສາ ຫຼ ືສ າຫຼວດ
ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ, ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ - ສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ. 

2. ຂະແໜງງານຕົ່ າງໆທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງມ ການພ ວພນັຮົ່ ວມມ ກືນັ ເພືົ່ ອວາງແຜນນ າໃຊເ້ນືອ້ທ ົ່ ດນິໃນຂອບເຂດໄດ ້
ຮບັສ າປະທານ. 

3. ຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຕອ້ງອອກເອກະສານກົ່ ຽວກບັການມອບສດິນ າ
ໃຊທ້ ົ່ ດນິໃຫບ້ ລສິດັໂຄງການ ຕາມກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍທ ົ່ ດນິ ພາຍຫຼງັທ ົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ. 

4. ຫາກກດິຈະກ າຂອງໂຄງການໄຟຟາ້ມ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ທ າມະຊາດ, ຂະແໜງການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ
ຕອ້ງຕ ລາຄາຜ ນເສຍຫາຍ ເພືົ່ ອລາຍງານອ ງການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ, ລດັຖະບານ ຕາມແຕົ່ ລະຂັນ້ 
ເພືົ່ ອພຈິາລະນາຕາມແຕົ່ ລະກ ລະນ . 

2.2.3  ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍທ ດນິ (ເລກທ  07/ສພຊ 2019) 
ກ ດໝາຍທ ົ່ ດນິສະບບັບນ  ້ແມົ່ ນກ ານ ດຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກົ່ ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ 
ແລະ ການປ ກປັກຮກັສາ, ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິໃຫມ້ ປະສດິທ ິໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມເປ າ້ໝາຍ ແລະ ເຮດັໃຫຊ້ ວດິການເປັນ
ຢູົ່ ຂອງປະຊາຊ ນດ ຂຶນ້.  

ມາດຕາ 25 (ປັບປຸງ): ການຫນັປົ່ ຽນປະເພດດນິຈາກປະເພດໜຶົ່ ງເປັນອ ກປະເພດອືົ່ ນ ຈະດ າເນ ນໄດກ້ ຕ ົ່ ເມືົ່ ອ ຫາກ
ເຫນັວົ່ າມ ຄວາມຈ າເປັນນ າໃຊເ້ຂ າ້ໃນເປ າ້ໝາຍອືົ່ ນ ເພືົ່ ອຮບັໃຊຜ້ ນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຊາດ ໂດຍສອດຄົ່ ອງກບັ
ແຜນແມົ່ ບ ດຈດັສນັທ ົ່ ດນິ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິົ່ ນ, ເຊິົ່ ງ
ການຫນັປົ່ ຽນຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກອ ງການທ ົ່ ມ ສດິຕ   ກລ ງ ຕາມທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວໃ້ນມາດຕາ 28, 29 ແລະ 30 
ຂອງກ ດໝາຍສະບບັນ .້ 

ມາດຕາ 119 (ໃໝົ່ ): ການເຊ ົ່ າ ແລະ ສ າປະທານທ ົ່ ດນິຂອງລດັຕອ້ງຜົ່ ານປະຊຸມ ແລະ ດ າເນ ນໃນເຊດທ ົ່ ດນິຂອງຂອງ
ລດັທ ົ່ ລດັໄດຈ້ດັສນັໄວ.້ ຜູເ້ຊ ົ່ າ ຫຼ ື ຜູສ້ າປະທານ ຕອ້ງດ າເນ ນການສກຶສາຜ ນກະທ ບ ຫຼ ື ປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່

ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ລວມທງັສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດຕາມທ ົ່ ໄດ ້
ກ ານ ດໄວໃ້ນກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 154 (ໃໝົ່ ): ການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍຈາກກດິຈະກ າການລ ງທນຶ ເມືົ່ ອມ ຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງໄດນ້ າໃຊທ້ ົ່

ດນິຂອງບຸກຄ ນ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ໃດໜຶົ່ ງເຂ າ້ໃນກດິຈະການລ ງທນຶ, ການເຊ ົ່ າ ຫຼ ືສ າປະທານທ ົ່ ດນິ ຕາມແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມແຫົ່ ງຊາດ ລດັຈະໂອນເອ າສດິນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິນັນ້ຄນື ໂດຍລດັຕອ້ງໃຊແ້ທນຄົ່ າເສຍຫາຍໃຫຜູ້ກ້ົ່ ຽວ 
ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ ໂຄງການ ກະສກິ າ, ການຂຸດຄ ນ້ແຮົ່ ທາດ, ການພດັທະນາແຫຼົ່ ງພະລງັງານໄຟຟາ້, ຖະໜ ນຫ ນທາງ 
ແລະ ອືົ່ ນໆ, ເຊິົ່ ງໃນການທ ດທາຍຄົ່ າເສຍຫາຍ ຕອ້ງແຕົ່ ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການປະເມ ນຄວາມເສຍຫາຍຊບັສນິເທງິ
ໜາ້ດນິ ແລະ ລາຄາທ ົ່ ດນິ ຕາມທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວໃ້ນມາດຕາ 109 ຂອງກ ດໝາຍສະບບັນ .້ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  2-6 

2.2.4 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍປົ່ າໄມ ້(ສະບບັປັບປຸງເລກທ  64/ສພຊ 2019) 

ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍປົ່ າໄມສ້ະບບັນ  ້ແມົ່ ນໄດກ້ ານ ດຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການພືນ້ຖານກົ່ ຽວກບັການ
ຄຸມ້ຄອງ, ປ ກປັກຮກັສາ, ພັດັທະນາ, ນ າໃຊ ້ ແລະ ກວດກາຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ,້ ສ ົ່ ງເສ ມເສ ມການຟືນ້ຟູ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ ້ ເພືົ່ ອເຮດັໃຫຊ້ບັພະຍາກອນປົ່ າໄມມ້ ຄວາມອຸດ ມສ ມບູນ ປະກອບສົ່ ວນ ເຂ າ້ໃນ
ການພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄ ມຂອງຊາດ. ຕະຫຼອດຈ ນຮອດການກ ານ ດປະເພດປົ່ າໄມ,້ ການໃຫເ້ຊ ົ່ າ ຫຼ ື ສ າ
ປະທານ ແລະ ການຫນັປົ່ ຽນທ ົ່ ດນິປົ່ າໄມ ້ດັົ່ ງທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວໃ້ນມາດຕາ 81 (ປັບປຸງ) ການຫນັປົ່ ຽນ ແລະ ລກັສະນະ
ການຫນັປົ່ ຽນ ທ ົ່ ດນິປົ່ າໄມ:້ ການຫນັປົ່ ຽນທ ົ່ ດນິປົ່ າໄມ ້ ເປັນທ ົ່ ດນິປະເພດອືົ່ ນ ຈະດ າເນ ນໄດກ້ ຕ ົ່ ເມືົ່ ອເປັນການຮບັ
ໃຊຜ້ ນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຊາດ ແລະ ຊ ວດິການເປັນຢູົ່ ຂອງປະຊາຊ ນ, ກ ານ ດຢູົ່ ໃນແຜນຈດັສນັທ ົ່ ດນິແຫົ່ ງຊາດ 
ແລະ ທອ້ງຖິົ່ ນ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມແຫົ່ ງຊາດ, ແຜນການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິຂອງຂະແໜງການ ແລະ 
ທອ້ງຖິົ່ ນ ໂດຍບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຮາ້ຍແຮງຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມທ າມະຊາດ ແລະ ສງັຄ ມ ແລະ ຕອ້ງປະຕບິດັຫຼກັການ ເຊ ົ່ າ 
ຫຼ ືສ າປະທານ ຕາມທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວໃ້ນມາດຕາ 87 ຂອງກ ດໝາຍສະບບັນ .້ 

ມາດຕາ 87 (ປັບປຸງ) ການເຊ ົ່ າ ແລະ ສ າປະທານທ ົ່ ດນິປົ່ າໄມ ້ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມຫຼກັການ ແລະ ໃຫດ້ າເນ ນໃນ
ເຂດທ ົ່ ໄດຈ້ດັສນັໄວເ້ທ ົ່ ານັນ້ ແລະ ປະຕບິດັຕາມຫຼກັການດັົ່ ງນ :້ 

- ສກຶສາຂ ມູ້ນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ, ຄວາມເໝາະສ ມທາງທ າມະຊາດເຊັົ່ ນ: ດນິ, ອາກາດ, 
ຄວາມສູງຈາກລະດບັໜາ້ນ າ້ທະເລ, ປະລມິານນ າ້ຝ ນ, ແຫຼົ່ ງນ າ້, ສດິນ າໃຊ ້ຫຼ ືໃຊທ້ ົ່ ດນິ, ແຮງງານ
ທອ້ງຖິົ່ ນ, ສ າຫຼວດສະພາບປົ່ າໄມ ້ແລະ ຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ,້ ປຶກສາຫາລເືປັນເອກະພາບການກບັ
ປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ. 

- ສາ້ງບ ດວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ໂດຍຜົ່ ານການຮບັຮອງຈາກຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ້
ແລະ ຂະແໜງການອືົ່ ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ. 

- ສາ້ງບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ລວມທງັມາດຕະການແກໄ້ຂຢົ່ າງເໝາະສ ມ ໂດຍການ
ຢັງ້ຢືນຮບັຮອງຈາກຂະແໜງການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ 

- ສາ້ງແຜນດ າເນ ນງານໂດຍເນັນ້ໃສົ່ ການປ ກປັກຮກັສາແຫຼົ່ ງນ າ້ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ການບຸກເບ ກ
ເນືອ້ທ ົ່ , ການພດັທະນາບາ້ນ, ການສ ົ່ ງເສ ມປະຊາຊ ນມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການດ າເນ ນການຜະລດິ, ການນ າ
ໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ  ແລະ ອືົ່ ນໆ ຕະຫຼອດເຖງິການແບົ່ ງປັນຜ ນປະໂຫຍດ. 

ຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫເ້ຊ ົ່ າ ຫຼ ືສ າປະທານທ ົ່ ດນິປົ່ າໄມ ້ຕອ້ງໄດຈ້ົ່ າຍຄົ່ າເຊ ົ່ າ ຫຼ ືຄົ່ າສ າປະທານ ແລະ ຮບັຜດິຊອບຄົ່ າ
ໃຊົ່ ຈົ່ າຍຕົ່ າງໆເຊັົ່ ນ: ຄົ່ າການບ ລກິານທາງດາ້ນວຊິາການ, ຄົ່ າປັບໜາ້ດນິ, ຄົ່ າປູກຕ ນ້ໄມ,້ ຄົ່ າຟືນ້ຟູປົ່ າທ ດແທນຄນື 
ແລະ ຄົ່ າທ ານຽມອືົ່ ນໆຕາມກ ດໝາຍ. 

ໄມ ້ແລະ ຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ ້ທ ົ່ ມ ຢູົ່ ໃນເຂດໃຫເ້ຊ ົ່ າ ຫຼ ືສ າປະທານ ແມົ່ ນເປັນກ າມະສດິຂອງລດັ ຍ ກເວັນ້ໄມປູ້ກ 
ທ ົ່ ເປັນຂອງບຸກຄ ນ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ອືົ່ ນ. 

2.2.5 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍນ າ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼົ່ ງນ າ້, ສະບບັປັບປຸງ (2017) 

ກ ດໝາຍສະບບັນ ໄ້ດກ້ ານ ດອອກເປັນ 14 ພາກ, ກວມເອ າ 103 ມາດຕາ. ເຊິົ່ ງໃນແຕົ່ ລະມາດຕາຂອງກ ດໝາຍ
ສະບບັນ  ້ແມົ່ ນຈະໄດຄ້ວບຄຸມກົ່ ຽວກບັ ການນ າໃຊແ້ຫຼົ່ ງນ າ້ຕົ່ າງໆໃນແຕົ່ ລະພືນ້ທ ົ່ ໃຫເ້ກ ດປະໂຫຍດສູງສຸດ ໂດຍຈະ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  2-7 

ມ ການກ ານ ດແຜນຍຸດທະສາດການຄຸມ້ຄອງ, ການບ ລຫິານ ແລະ ການນ າໃຊແ້ຫຼົ່ ງນ າ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ າ້. 
ນອກນັນ້, ຍງັໄດເ້ນັນ້ເຖງິ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນ າ້ເປືອ້ນ ກົ່ ອນທ ົ່ ຈະປົ່ ອຍລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ທ າມະຊາດ ການນ າໃຊ ້
ແລະ ການບ ລກິານ ກົ່ ຽວກບັນ າ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼົ່ ງນ າ້, ການປອ້ງກນັແຫຼົ່ ງນ າ້ໃນການຕາ້ນຜ ນເສຍຫາຍ - 
ການບູລະນະຟືນ້ຟູແຫຼົ່ ງນ າ້. ເຊິົ່ ງກ ດໝາຍນ ແ້ມົ່ ນມ ຜ ນໃນການຄວບຄຸມການນ າໃຊແ້ຫຼົ່ ງນ າ້ໃນທ າມະຊາດເຂ າ້ໃນ
ໂຄງການພດັທະນາ, ເພືົ່ ອການນ າໃຊໃ້ຫເ້ກ ດປະໂຫຍດສູງສດ. 

2.2.6 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍການກ ົ່ ສາ້ງ (05/ສພຊ, 2009) 

ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍການກ ົ່ ສາ້ງ ແມົ່ ນຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ, ສອດຄົ່ ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄ ມແຫົ່ ງ
ຊາດ, ພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງ ໃຫມ້ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ບ ົ່ ສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມທ າມະຊາດ - ສງັຄ ມ. ໃນນ ້

ມາດຕາທ  5 ຂອງກ ດໝາຍສະບບັນ  ້ການພດັທະນາຕອ້ງຄຽງຄູົ່ ກບັການອະນຸລກັ, ການປ ກປັກຮກັສາມ ລະດ ກທາງ
ວດັທະນະທ າ, ປະຫວດັສາດ. ວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງຕອ້ງໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ, ຖາ້ຫາກພືນ້ທ ົ່ ການພດັທະນາໂຄງການຖກື
ດນິຂອງບຸກຄ ນ ຫຼ ື ປະຊາຊ ນ ຕອ້ງພ ວພນັເຖງິໜົ່ ວຍງານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ເສຍຄົ່ າຕອບແທນຕາມຄວາມເໝາະ
ສ ມ. 

ມາດຕາ 34: ການປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພ. 

ການປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພໃນກ ລະນ ທ ົ່ ວໄປ ໃຫນ້ າໃຊມ້າດຕະການຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ ມ ປາ້ຍເຕອືນໄພ, ມ ຮ ວ້ອອ້ມສະໜາມກ ົ່ ສາ້ງ, ມ ເຄືົ່ ອງປອ້ງກນັແຮງງານເຊັົ່ ນ: ໝວກກນັ
ກະທ ບ, ເກ ບ, ຖ ງມ,ື ແວົ່ ນຕາກນັແສງ. ໃນເວລາດ  າເນ ນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການໃດໜຶົ່ ງຖາ້ຫາກມ ເຫດສຸດວໄິສເກ ດຂຶນ້
ເຊັົ່ ນ: ນ  າ້ຖວ້ມ, ລ ມພະຍຸ, ໄຟໄໝ,້ ແຜົ່ ນດນິໄຫວ, ດນິຖະຫຼ ົ່ ມ ຫຼ ື ໄພພບິດັອືົ່ ນທ ົ່ ກະທ ບຕ ົ່ ການດ າເນ ນໂຄງການ
ກ ົ່ ສາ້ງນັນ້ ຜູຮ້ບັເໝ າຕອ້ງມ ມາດຕະຖານ ປອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂຢົ່ າງທນັການດັົ່ ງນ :້ 

1.  ສນັຍາເຕອືນໄພໃນສະໜາມກ ົ່ ສາ້ງ. 

2. ຢຸດເຊ າການກ ົ່ ສາ້ງຊ ົ່ ວຄາວແລວ້ນ  າໃຊມ້າດຕະການແກໄ້ຂທ ົ່ ເໝາະສ ມໃຫທ້ນັເວລາ ເພືົ່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດ 
ໄພ ໃຫແ້ກົ່ ຜູອ້ອກແຮງງານ ແລະ ປ ກປັກຮກັສາຊບັສນິຂອງໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງ. 

3. ລາຍງານເຫດການໃຫເ້ຈ າ້ຂອງໂຄງການ, ເຈ າ້ໜາ້ທ ົ່ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ, ອ ງການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນຢົ່ າງຮ ບດົ່ ວນເພືົ່ ອມ 
ມາດຕະການແກໄ້ຂຢົ່ າງທນັການ. 

2.2.7 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍ ການອະນາໄມ ແລະ ສ ົ່ ງເສ ມສຸຂະພາບ (ເລກທ  73/ສພຊ, 2019) 
ການພດັທະນາໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກ ດໝາຍ ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຮກັສາຄວາມ
ສະອາດ, ກນັພະຍາດທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຈາກການດ າເນ ນໂຄງການ ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ຕອ້ງສ ົ່ ງເສ ມສຸກຂະພາບເພືົ່ ອ
ເຮດັໃຫພ້ ນລະເມອືງມ ສຸກຂະພາບທ ົ່ ສ ມບູນ, ຄຸນນະພາບທ ົ່ ດ  ພອ້ມທງັປຸກລະດ ມໃຫຄ້ວາມສ າຄນັໃນການ
ອະນາໄມ, ປ ກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມທ າມະຊາດໃຫອຸ້ດ ມສ ມບູນສວຍງາມ ແນົ່ ໃສົ່ ຫຸຼດຜົ່ ອນອດັຕາການເຈບັປົ່ ວຍ
, ເສຍຊ ວດິ ແລະ ຕາ້ນກບັເຊືອ້ພະຍາດຕົ່ າງໆ. ການອະນາໄມໃນການປະກອບອາຊ ບ ມາດຕາ 26 ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ
ຕອ້ງປະກອບອຸປະກອນ ປອ້ງກນັໄພແຮງງານໃຫແ້ກົ່ ຜູອ້ອກແຮງງານ ລວມທງັຮບັປະກນັຫຼກັການອະນາໄມຂອງ
ສະຖານທ ົ່ ອອກແຮງງານເປັນຕ ນ້ ຕອ້ງໃຫມ້ ແສງສະຫວົ່ າງ, ມ ອາກາດຖົ່ າຍເທຢົ່ າງພຽງພ , ມ ອຸນຫະພູມ, ມ ຄວາມ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  2-8 

ປຽກຊຸົ່ ມ, ມ ຄວາມສັົ່ ນສະເທອືນ, ມ ສຽງດງັ, ມ ກິົ່ ນ ແລະ ຂ ຝຸ້ົ່ ນ ບ ົ່ ໃຫເ້ກ ນມາດຕະຖານຕາມທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດ ໄວໃ້ນ
ລະບຽບການ. ຜູອ້ອກແຮງງານ ແລະ ຜູປ້ະກອບວຊິາຊ ບ ເປັນຕ ນ້ໃນຂະແໜງວຽກງານທ ົ່ ເປັນອນັຕະລາຍຕ ົ່
ສຸຂະພາບຕອ້ງ ໄດຮ້ບັການປອ້ງກນັ, ການກວດ, ປິົ່ ນປ ວ, ເບິົ່ ງແຍງສຸຂະພາບຕາມກ ດລະບຽບ. 

2.2.8 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍແຮງງານ (ເລກທ  021/ສພຊ, 2013) 
ຈດຸປະສ ງຂອງກ ດໝາຍສະບບັນ  ້ ແນົ່ ໃສົ່ ເຮດັໃຫ ້ ຜູອ້ອກແຮງງານ ແລະ ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ ໄດຮ້ບັການປ ກປອ້ງສດິ, 

ການດ າເນ ນບ ນພືນ້ຖານສນັຍາແຮງງານ ລະຫວົ່ າງ ຜູອ້ອກແຮງງານ ແລະ ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ, ຮບັປະກນັຕົ່ າງຝົ່ າຍຕົ່ າງໄດ ້
ຮບັຜ ນປະໂຫຍດ ໂດຍບ ົ່ ມ ການຈ າແນກ ຜ ນປະໂຫຍດອນັຊອບທ າ ບ ົ່ ອະນຸຍາດໃຫນ້ າໃຊແ້ຮງງານດວ້ຍການບງັຄບັ
ທຸກຮູບແບບ ຖາ້ຫາກມ ການຈາ້ງແຮງງານຕົ່ າງດາ້ວໃນໜຶົ່ ງຫ ວໜົ່ ວຍແຮງງານ ດວ້ຍການໃຫບູ້ລມິະສດິແຮງງານລາວ
ກົ່ ອນ. ເວລາພກັວຽກຕອ້ງປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັ. 

ການກ ານ ດເວລາເຮດັວຽກ ແລະ ເວລາພກັຜົ່ ອນ ໃຫຜູ້ອ້ອກແຮງງານ ທ ົ່ ຢູົ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕ ນ ໂດຍ
ສອດຄົ່ ອງກບັສະຖານທ ົ່ ຕັງ້ ຂອງຫ ວໜົ່ ວຍແຮງງານ ແລະ ເງ ືົ່ອນໄຂຕ ວຈງິຂອງວຽກທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວໃ້ນມາດຕາ 51 
ໃນທຸກຫ ວໜົ່ ວຍແຮງງານ ແມົ່ ນບ ົ່ ໃຫເ້ກ ນ ຫ ກວນັຕ ົ່ ອາທດິ ຫຼ ື ອາທດິໜຶົ່ ງ ບ ົ່ ໃຫເ້ກ ນ ສ ົ່ ສບິແປດຊ ົ່ ວໂມງ ແລະ 
ເວລາພກັຜົ່ ອນເພືົ່ ອຮບັປະທານອາຫາານທົ່ ຽງ ບ ົ່ ໃຫ ້ຫຸຼດ 1 ຊ ົ່ ວໂມງຕ ົ່ ວນັ. 

ການກ ານ ດເງນິເດອືນ ຫຼ ືຄົ່ າແຮງງານຕ ົ່ າສຸດຕອ້ງປະຕບິດັຕາມລະບຽບການໃນມາດຕາ 108 ລດັ ເປັນຜູປ້ະກາດໃຊ ້
ລະດບັເງນິເດອືນ ຫຼ ື ຄົ່ າແຮງງານຂັນ້ຕ ົ່ າສຸດ ໃນແຕົ່ ລະໄລຍະ ໂດຍອ ງຕາມຜ ນຂອງການປຶກສາຫາລ ື ຂອງອ ງການ
ສາມຝົ່ າຍ. 

ມາດຕາ 68: (ປັບປຸງ) ການຮບັເອ າແຮງງານຕົ່ າງປະເພດ 

ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານມ ໜາ້ທ ົ່ ໃນການສາ້ງແຜນຄວາມຕອ້ງການນ າໃຊແ້ຮງງານ ຢູົ່ ໃນຫ ວໜົ່ ວຍແຮງງານຂອງຕ ນ ດວ້ຍການ
ໃຫບູ້ລມິະສດິແກົ່ ແຮງງານລາວກົ່ ອນ, ແຕົ່ ຫາກເຫນັວົ່ າມ ຄວາມຈ າເປັນ ເຊິົ່ ງບ ົ່ ສາມາດຊອກຫາແຮງງານລາວໄດຢ້ົ່ າງ
ພຽງພ ກບັຄວາມຕອ້ງການນັນ້ ກ ມ ສດິໃນການສະເໜ ຂ ນ າໃຊແ້ຮງງານຕົ່ າງປະເທດໄດ.້ 

ອດັຕາສົ່ ວນການຮບັເອ າແຮງງານຕົ່ າງປະເທດ ເຂ າ້ມາເຮດັວຽກໃນຫ ວໜົ່ ວຍແຮງງານໃຫປ້ະຕບິດັດັົ່ ງນ :້ 

1. ສບິຫາ້ສົ່ ວນຮອ້ຍ ຂອງຈ ານວນຜູອ້ອກແຮງງານລາວທງັໝ ດ ໃນຫ ວໜົ່ ວຍແຮງງານນັນ້ ສ າລບັຜູມ້  ວຊິາສະເພາະ  
ທ ົ່ ອອກແຮງງານທາງດາ້ນຮົ່ າງກາຍ.  

2. ຊາວຫາ້ສົ່ ວນຮອ້ຍ ຂອງຈ ານວນຜູອ້ອກແຮງງານລາວທງັໝ ດ ໃນຫ ວໜົ່ ວຍແຮງງານນັນ້ ສ າລບັຜູມ້  ວຊິາສະເພາະ
ທ ົ່ ອອກແຮງງານທາງມນັສະໝອງ. 

ສ າລບັໂຄງການຂະໜາດໃຫຍົ່ , ໂຄງການບູລມິະສດິຂອງລດັຖະບານ ທ ົ່ ມ ເວລາແຕົ່ ຫາ້ປ ລ ງມາ ການນ າໃຊແ້ຮງງານ
ຕົ່ າງປະເທດ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມສນັຍາລະຫວົ່ າງເຈ າ້ຂອງໂຄງການກບັລດັຖະບານ. 

ສ າລບັຜູອ້ອກແຮງງານຕາມອາຊ ບທ ົ່ ສາມາດເຄືົ່ ອນຍາ້ຍໃນຂອບການຮົ່ ວມມກືບັບນັດາປະເທດ ເປັນຕ ນ້ ປະເທດ
ອາຊ ບເວນັອອກສົ່ ຽງໃຕ ້ຖາ້ມ ກ ົ່ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມລະບຽບການສະເພາະ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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ແຮງງານຕົ່ າງປະເທດທ ົ່ ເຂ າ້ມາເຮດັວຽກ  ຢູົ່  ສປປ ລາວ ຈະໄດຮ້ບັການປ ກປອ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ຕາມກ ດໝາຍສະບບັ
ນ  ້ແລະ ລະບຽບກ ດໝາຍອືົ່ ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງຂອງ ສປປ ລາວ. 

2.2.9 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍສດັນ າ້ ແລະ ສດັປົ່ າ (ເລກທ  07/ສພຊ, 2008) 
ການພດັທະນາໂຄງການທ ົ່ ໃກກ້ບັແຫຼົ່ ງນ າ້ທ າມະຊາດຕອ້ງໃຊກ້ ດໝາຍ ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກົ່ ຽວກບັ
ວຽກງານ ສດັນ າ້ ແລະ ສດັປົ່ າທ າມະຊາດ ເພຶົ່ ອສ ົ່ ງເສ ມປ ກປັກຮກັສາ, ການຂະຫຍາຍພນັ ແລະ ການນ າໃຊສ້ດັນ າ້ 
ແລະ ສດັປົ່ າ ຢົ່ າງຍາວນານໂດຍບ ົ່ ໃຫມ້ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ທ າມະຊາດ, ຖິົ່ ນຢູົ່ ອາໄສ, ຈ າກດັການຫຸຼດລ ງ ແລະ ການສູນພນັ
ຂອງສດັນ າ້ ແລະ ສດັປົ່ າພອ້ມທງັປຸກລະດ ມທ ົ່ ວປວງຊ ນໂດຍອາ້ງອ ງໃນມາດຕານ  ້ໃຫເ້ຫນັໄດຄ້ວາມສ າຄນັ, ເຊ ດຊູ
ສະຕຮິກັ, ຫວງແຫນ, ຖະໜອມ ແລະ ເປັນເຈ າ້ການຮົ່ ວມໃນການຄຸມ້ຄອງ, ກວດກາ, ອານຸລກັ, ປ ກປັກຮກັສາ, 
ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊສ້ດັນ າ້ ແລະ ສດັປົ່ າ ແບບຍນືຍ ງ ແນົ່ ໃສົ່ ຮບັປະກນັຄວາມອຸດ ມສ ມບູນຂອງລະບ ບນເິວດທ າ
ມະຊາດ ປະກອບສົ່ ວນຍ ກລະດບັຊວິດິການເປັນຢູົ່ ຂອງປະຊາຊ ນບນັດາເຜ ົ່ າໃຫດ້ ຂຶນ້ ແລະ ເປັນທົ່ າແຮງໃນການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄ ມ ແຫົ່ ງຊາດ. 

2.2.10 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍການຂ ນສ ົ່ ງທາງບ ກ (ເລກທ  036/ສພຊ, 2012) 
ການຮກັສາຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ປອດໄພການຂ ນສ ົ່ ງທາງບ ກ ແມົ່ ນປະຕບິນັຕາມຂ ກ້ ານ ດມາດຕະການ. ການ
ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາ ບນັດາກດິຈະການຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການຂ ນສ ົ່ ງທາງບ ກ. 

ມາດຕາ 5: (ໃໝົ່ ) ຫຼກັການກົ່ ຽວກບັວຽກງານຂ ນສ ົ່ ງທາງບ ກ. 

1. ຮບັປະກນັ ຄວາມສອດຄົ່ ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄ ມແຫົ່ ງຊາດ, ປະສດິທຜິ ນ, ຄວາມຍນືຍ ງ ທາງ
ດາ້ນເສດຖະກດິ - ສງັຄ ມ, ການປອ້ງກນັຊາດ - ການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງ  ບ ແລະ ການປ ກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດ 
ລອ້ມ. 

2. ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ, ຄວາມສະດວກ, ຄວາມສະບາຍ, ຄວາມວົ່ ອງໄວ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດາ້ນຊວິດິ, 

ສຸຂະພາບ, ຊບັສນິ, ປ ກປອ້ງສດິ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດອນັຊອບທ າຂອງຜູໃ້ຊບ້ ລກິານ ແລະ ຜູໃ້ຫບ້ ລກິານ. 

3. ຮບັປະກນັຄວາມໂປົ່ ງໃສ, ຄວາມຍຸຕທິ າ ແລະ ມ ມາລະຍາດໃນການບ ລກິານ. 

4. ຮບັປະກນັກ ານ ດໝາຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ - ເຕກັນກິ, ເຕກັໂນໂລຊ ທ ົ່ ທນັສະໄໜ, ມາດຕະຖານທາງດາ້ນ 
ບ ລກິານ ກົ່ ຽວກບັການຂ ນສ ົ່ ງທາງບ ກ. 

5. ປະສານສ ມທ ບລະຫວົ່ າງ ບນັດາຂະແໜງ, ອ ງການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງສງັຄ ມ ໃນ
ການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ວຽກງານຂ ນສ ົ່ ງທາງບ ກ. 

ສົ່ ວນພນັທະຂອງຜູດ້ າເນ ນການຂ ນສ ົ່ ງທາງບ ກ ແມົ່ ນຕອ້ງມ ພນັທະເຄ າລ ບລະບຽບກ ດໝາຍກົ່ ຽວກບັການຂ ນສ ົ່ ງ, 
ຮກັສາຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ປ ກປັກຮກັສາເສັນ້ທາງ, ສິົ່ ງແວດລອ້ມທ າມະຊາດ ແລະ 
ສງັຄ ມ, ສກຶສາອ ບຮ ມພະນກັງານຂອງຕ ນ ລວມທງັປະຕບິດັພນັທະອືົ່ ນທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວໃ້ນມາດຕາ 5 ກົ່ ຽວກບັການ
ຂ ນສ ົ່ ງຕາມລະບຽບກ ດໝາຍ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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2.2.11 ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍການສ ົ່ ງເສ ມລ ງທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ (ເລກທ  02/ສພຊ, 2009) 
ກ ດໝາຍສະບບັນ  ້ ແນົ່ ໃສົ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິການຄາ້ອອກໄປສູົ່ ຊ ນນະບ ດ ເຊິົ່ ງມ ລະບຽບການ ແລະ ມາດ
ຕະການກົ່ ຽວກບັການສ ົ່ ງເສ ມ, ການຄຸມ້ຄອງການລ ງທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ ເພືົ່ ອຮບັປະກນັສດິ ແລະ ຜ ນ
ປະໂຫຍດຂອງຜູລ້ ງທນຶ, ຂອງລດັ ແລະ ຂອງປະຊາຊ ນ. ໃນມາດຕາ 4 ລດັມ ນະໂຍບາຍໃນການສ ົ່ ງເສ ມການລ ງທນຶ
ໄວວ້ົ່ າ: ລດັສ ົ່ ງເສ ມໃຫລ້ ງທນຶເຂ າ້ໃສົ່ ທຸກຂະແໜງການ, ທາງດາ້ນອຸດສາຫະກ າ, ການກະສກິ າ ແລະ 
ກດິຈະການອືົ່ ນໆ ທຸກເຂດແຄວນ້ໃນທ ົ່ ວປະເທດ ເວັນ້ເສຍແຕົ່ ເຂດ ແລະ ກດິຈະການທ ົ່ ແຕະຕອ້ງເຖງິຄວາມໜັນ້ຄ ງ 
ແລະ ຄວາມສະຫງ  ບຂອງຊາດ, ຜ ນສະທອ້ນອນັຮາ້ຍແຮງຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມໃນປັດຈບຸນັ ແລະ ຍາວນານ, ຕ ົ່ ສຸຂະພາບ
ຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ວດັທະນະທ າອນັດ ງາມຂອງຊາດ. 

2.3 ສນັຍາ ແລະ ສ ນທສິນັຍາສາກ ນ ທ ົ່ ຕດິພນັກບັຜ ນກະທ ບຂອງການໂຄງການ 

2.3.1 ສ ນທສິນັຍາສະຫະປະຊາຊາດກົ່ ຽວກບັຊ ວະນາໆພນັ (1996) 
ພາຍໃຕສ້ ນທສິນັຍານ  ້ສປປ ລາວ ໄດຕ້ ກລ ງທ ົ່ ຈະ:  

- ພດັທະນາການອະນຸລກັຊ ວະນາໆພນັແຫົ່ ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດການນ າໃຊແ້ບບຍນືຍ ງ.  
- ການພດັທະນານຕິກິ າສ າລບັການປ ກປອ້ງຊະນດິພນັ ແລະ ປະຊາກອນທ ົ່ ຖກືຄຸກຄາມ.  
- ປະສ ມປະສານກບັການອະນຸລກັ ແລະ ການນ າໃຊແ້ບບຍນືຍ ງຂອງຊບັພະຍາກອນຊ ວະພາບເຂ າ້ໃນການ

ຕດັສນິໃຈຂອງປະເທດ.  
- ດ າເນ ນການປະເມ ນຜ ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ສ າລບັໂຄງການການພດັທະນາ ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບທາງລ ບ. 

2.3.2 ສ ນທສິນັຍາໄພແຫງ້ແລງ້ 
ສ ນທສິນັຍາກົ່ ຽວກບັໄພແຫງ້ແລງ້ (Desertification Convention) ມ ຈດຸປະສ ງເພືົ່ ອຕາ້ນ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນ ຜ ນ
ກະທ ບຂອງໄພແຫງ້ແລງ້ໃນປະສ ບໄພແຫງ້ແລງ້ທ ົ່ ຮາ້ຍແຮງ, ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນຢູົ່ ໃນ ອາຟຣກິາ ພ ວພນັກບັທຸກ
ລະດບັ, ໂດຍຜົ່ ານການຮົ່ ວມມຈືາກພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຢູົ່ ໃນທຸກລະດບັ ແລະ ອ ງການຈດັຕັງ້ສາກ ນໃນຂອບຂອງ
ການປະສ ມປະສານ ບນັດາປະເທດ ວທິ ການທ ົ່ ສອດຄົ່ ອງກບັວາລະທ  21 ຂອງກອງປະຊຸມ, ປະກອບຄ າເຫນັເຂ າ້ 
ເພືົ່ ອການບນັລຸເປ າ້ໝາຍ ການພດັທະນາແບບຍນືຍ ງ ໃນເຂດພືນ້ທ ົ່  ທ ົ່ ຖກືກະທ ບ. ເພືົ່ ອບນັລຸຈດຸປະສ ງນ  ້ຕອ້ງໄດມ້ 
ການຮົ່ ວມມ ື ໃນໄລຍະຍາວ ເພືົ່ ອປະສ ມປະສານບນັຍຸດທະສາດ ເພືົ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາໄປພອ້ມກນັ. ໃນເຂດທ ົ່ ຖກື
ກະທ ບ, ການປັບປຸງ ແລະ ຟືນ້ຟູທ ົ່ ດນິຜະລດິ, ການອະນຸລກັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງແບບຍນືຍ ງ ຂອງຊບັພະຍາກອນ
ດນິ ແລະ ນ າ້ ອນັເຮດັໃຫສ້ະພາບການດ າລ ງຊ ວດິ ຂອງຊຸມຊ ນດ ຂຶນ້. ສປປ ລາວ ໄດເ້ຊນັສ ນທສິນັຍານ  ້ໃນວນັທ  
30 ສງິຫາ 1995 ແລະ ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັໃນ ວນັທ  20 ກນັຍາ 1996 ທ ົ່ ມ ຜ ນບງັຄບັໃຊ ້ໃນວນັທ  26 ທນັວາ 
1996. 

2.3.3 ສ ນທສິນັຍາກົ່ ຽວກບັການປົ່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

ຫຼາຍທ ດສະວດັກົ່ ອນໜາ້ນ ,້ ບນັດາປະເທດທ ົ່ ໄດເ້ຂ າ້ຮົ່ ວມເປັນສ ນທສິນັຍາສາກ ນ ທ ົ່ ກົ່ ຽວກບັການປົ່ ຽນແປງຂອງ
ດນິຟາ້ອາກາດ (United Nations Framework Convention on Climate change / UNFCCC) ເລ ົ່ ມຕ ນ້
ພຈິາລະນາສິົ່ ງທ ົ່ ສາມາດ ແລະ ຄວນເຮດັເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນພາວະໂລກຮອ້ນ ແລະ ການຮບັມກືບັສິົ່ ງໃດກ ົ່ ຕາມ ທ ົ່ ມ 
ສາເຫດມາຈາກອຸນຫະພູມເພ ົ່ ມຂຶນ້. ໃນໄລຍະຜົ່ ານມານ ຫຼ້າຍຊາດໄດຮ້ບັຮອງເອ າສ ນທສິນັຍາ Kyoto, ເຊິົ່ ງມ ອ າ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  2-11 

ນາດ ທາງດາ້ນກ ດໝາຍຫຼາຍກອງເລຂາ UNFCCC ສະໜບັສະໜນູໃຫບ້ນັດາສະຖາບນັຕົ່ າງໆມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນ
ຂະບວນການປົ່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 

ສ ນທສິນັຍາກົ່ ຽວກບັການປົ່ ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດທ ົ່ ກ ານ ດເປັນໂຄງຮົ່ າງ ໂດຍລວມສ າລບັລດັຖະບານ ເພືົ່ ອ
ຮບັມກືບັບນັຫາຕົ່ າງໆທ ົ່ ເກ ດຈາກການປົ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ ເປັນທ ົ່ ຮບັຮູວ້ົ່ າລະບ ບການສະພາບອາກາດແມົ່ ນ 
ເປັນຊບັພະຍາກອນຮົ່ ວມກນັ, ສາມາດຮບັຜ ນກະທ ບໂດຍການປົ່ ອຍອາຍພດິອຸດສາຫະກ າ ແລະ ອືົ່ ນໆຂອງຄາບອນ 
ແລະ ທາດອາຍຜດິເຮອືນແກວ້ອືົ່ ນໆ.  

ພາຍໃຕສ້ ນທສິນັຍາ, ລດັຖະບານ:  

• ເກບັກ າ ແລະ ແລກປົ່ ຽນຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານກົ່ ຽວກບັການປົ່ ອຍອາຍພດິເຮອືນແກວ້, ນະໂຍບາຍແຫົ່ ງຊາດ 
ແລະ ການແກໄ້ຂທ ົ່ ດ ທ ົ່ ສຸດ;  

• ເປ ດຍຸດທະສາດແຫົ່ ງຊາດສ າລບັການແກໄ້ຂບນັຫາການປົ່ ອຍອາຍພດິເຮອືນແກວ້ ແລະ ດດັປັບກບັຜ ນ 
ກະທ ບປະເມ ນໄວ,້ ລວມທງັການສະໜອງ/ສະໜບັສະໜນູ ເງ ືົ່ອນໄຂດາ້ນການເງນິ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ  ໃຫ ້
ກບັບນັດາປະເທດທ ົ່ ກ າລງັພດັທະນາ; 

• ໃຫຄ້ວາມຮົ່ ວມມປືະຕບິດັງານໃນການກະກຽມສ າລບັການຮບັຮອງເອ າຜ ນກະທ ບຂອງການປົ່ ຽນແປງດນິ
ຟາ້ອາກາດ. 

2.4 ໂຄງຮົ່ າງການຈດັຕັງ້ຂອງ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ 

2.4.1 ກ ມ ແລະ ກະຊວງກົ່ ຽວຂອ້ງ  
ລດັຖະບານເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງວຽກງານການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດຢົ່ າງລວມສູນ ແລະ ເປັນ
ເອກະພາບໃນທ ົ່ ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫກ້ະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ກ ມ 
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ) ຮບັຜດິຊອບໂດຍກ ງ ແລະ ເປັນເຈ າ້ການໃນການປະສານສ ມທ ບກບັບນັດາກະຊວງ, ອ ງການ, 

ອ ງການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ພາກສົ່ ວນອືົ່ ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ. ການສກຶສາບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບ
ລະອຽດ(ບປຜສ) ແມົ່ ນຈະໄດນ້ າໄປສະເໜ  ແລະ ລາຍງານໃຫບ້ນັດາກະຊວງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງໃນຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ/
ນະຄອນ, ເມອືງ ແລະ ຊຸມຊ ນໃກຄ້ຽງ ເພືົ່ ອມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ໃນການພດັທະນາໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນກົ່ ຽວກບັ
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທ ົ່ ເກ ດຂຶນ້ ຫຼ ືອາດຈະເກ ດຂຶນ້ຈາກການດ າເນ ນກດິຈະ
ກ າຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ພ ວພນັນ າໂຄງການ ເພືົ່ ອກາ້ວໄປຫາ ການຮບັຮອງເອ າບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບ
ລະອຽດຂອງໂຄງການ; ເຊິົ່ ງບນັດາກະຊວງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງຫຼກັແມົ່ ນປະກອບມ : ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ( ກ ມສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ກ ມຕດິຕາມກວດກາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ກ ມ
ທ ົ່ ດນິ...), ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ົ່ ແຮົ່  (ກ ມທຸລະກດິພະລງັງານ, ສະຖາບນັພະລງັງານທ ດແທນ, ກ ມແຜນການ
...), ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ້(ກ ມປົ່ າໄມ.້.) ນອກຈາກນັນ້ຍງັມ ບນັດາກະຊວງອອ້ມຂາ້ງກົ່ ຽວຂອ້ງອືົ່ ນໆ ທ ົ່ ຂຶນ້
ກບັລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ເພຶົ່ ອມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມນ າ. 

2.4.2 ອ ງການຈດັຕັງ້ລດັຖະບານ 

ອ ງການຈດັຕັັງ້ລດັ ແມົ່ ນເຮດັໜາ້ທ ົ່ ຕດິຕາມກວດກາ ທ ົ່ ຕດິພນັໂດຍກ ງກບັການຈດັຕັັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການ
ຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິິົ່ ງແວດລອ້ມທ າມະຊາດ ພາຍໃຕ ້ ບ ດປະເມ ນຜ ນ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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ກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ເງ ືົ່ອນໄຂ
ຕົ່ າງໆ ກ ານ ດໄວໃນໃບຢັງ້ຢືນກົ່ ຽວກບັສິິົ່ ງແວດລອ້ມ, ເຊິົ່ ງລາຍລະອຽດ ກົ່ ຽວກບັໜາ້ທ ົ່ ຂອງແຕົ່ ລະພາກສົ່ ວນ ໃນ
ການຕດິຕາມກວດກາ ມ ຄ:ື 

 ກ. ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິົ່ ງແວດລອ້ມ: ມ ໜາ້ທ ົ່ ເປັນເຈ າ້ການຫຼກັ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ 
ການຈດັຕັັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິິົ່ ງແວດລອ້ມທ າ
ມະຊາດ ພາຍໃຕ ້ ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເຊິົ່ ງລວມເອ າການລ ງພາກສະໜາມຕດິຕາມກວດກາດວ້ຍຕ ນເອງ ແລະ ການຄ ນ້ຄວາ້
ປະກອບຄ າເຫນັ ຕ ົ່ ບ ດລາຍງານສະພາບການຕດິຕາມກວດກາ ຂອງເຈ າ້ຂອງໂຄງການ.  

 ຂ. ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິົ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງ:  ມ ໜາ້ທ ົ່ ຕດິຕາມກວດກາ ການຈດັຕັັງ້
ປະຕບິດັມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິິົ່ ງແວດລອ້ມທ າມະຊາດ     
ພາຍໃຕ ້ ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຕາມຂອບເຂດ ແບົ່ ງປັນຄວາມຮບັຜດິຊອບ; ສະຫຸຼບ ແລະ ລາຍງານ ກົ່ ຽວກບັສະພາບການຕດິຕາມ
ກວດກາສິິົ່ ງແວດລອ້ມໂຄງການ ໃຫກ້ານນ າແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິິົ່ ງແວດລອ້ມ ເພືົ່ ອຮບັຊາບ ແລະ ໃຫທ້ດິເປັນແຕົ່ ລະໄລຍະ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທ ົ່  ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ຕາມທ ົ່

ໄດຮບັການມອບໝາຍຈາກຂັັນ້ເທງິ ໃຫພ້ະແນກຕ ນຮບັຜດິຊອບ. 

 ຄ. ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເມອືງ: ມ ໜາ້ທ ົ່ ເປັນໃຈກາງຫຼກັ ໃນວຽກງານຕດິຕາມ
ກວດກາ ການຈດັຕັັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ພາຍໃຕ ້
ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ຕາມຂອບເຂດແບົ່ ງປັນຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ສະຫຸຼບ ແລະ ລາຍງານ ກົ່ ຽວກບັ ສະພາບການຕດິຕາມກວດກາສິິົ່ ງ
ແວດລອ້ມໂຄງການ ໃຫກ້ານນ າເມອືງ/ເທດສະບານ ແລະ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແຂວງ ເພືົ່ ອຮບັຊາບ ເປັນແຕົ່ ລະໄລຍະ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທ ົ່  ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ຕາມທ ົ່ ໄດຮບັການມອບ    
ໝາຍຈາກຂັັນ້ເທງິ. 

 ງ. ຂະແໜງການອືົ່ ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ທງັໃນລະດບັ ຂັັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັັນ້ທອ້ງຖິິົ່ ນ: ມ ໜາ້ທ ົ່ ເຂ າ້ຮົ່ ວມນ າຄະນະຕດິຕາມ
ກວດກາ ໂດຍມ ຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິົ່ ງແວດລອ້ມທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເປັນການຈດັຕັັງ້ຫຼກັ ໃນ
ການເຄືົ່ ອນໄຫວວຽກງານຕດິຕາມກວດກາ ການຈດັຕັັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິິົ່ ງແວດລອ້ມ
ສງັຄ ມ ແລະ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມທ າມະຊາດ ທ ົ່ ຕດິພນັກບັຂອບເຂດຂະແໜງການຕ ນຮບັຜດິຊອບ; ຄ ນ້ຄວາ້
ປະກອບວຊິາການ ເຂ າ້ໃນໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງສິິົ່ ງແວດລອ້ມໂຄງການຕາມການສະເໜ ; ສະຫຸຼບ ແລະ ລາຍງານ ກົ່ ຽວ
ກບັ ສະພາບການຕດິຕາມກວດກາສິິົ່ ງແວດລອ້ມໂຄງການ ໃນຂອບເຂດຂະແໜງການຕ ນຮບັຜດິຊອບ ໃຫກ້ານນ າ
ຂະແໜງການຕ ນຮບັຊາບ ເປັນແຕົ່ ລະໄລຍະ; 

 ຈ. ຂະແໜງການທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບຫຼກັໂຄງການລ ງທນຶ: ນອກຈາກ ມ ໜາ້ທ ົ່ ເຂ າ້ຮົ່ ວມນ າຄະນະຕດິຕາມກວດກາ ໂດຍ
ມ ຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິົ່ ງແວດລອ້ມທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເປັນການຈດັຕັັງ້ຫຼກັ ໃນ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  2-13 

ການເຄືົ່ ອນໄຫວວຽກງານຕດິຕາມກວດກາ ແມົ່ ນຍງັສາມາດເຮດັໜາ້ທ ົ່ ຕດິຕາມກວດກາດວ້ຍຕ ນເອງໂດຍກ ງ ບ ນ
ພືນ້ຖານລະບຽບກ ດໝາຍ ແລະ ສນັຍາ. 

2.5 ດ າລດັ, ນະໂຍບາຍ, ບ ດແນະນ າວຊິາການ ແລະ ມາດຕະຖານສາກ ນ 

2.5.1 ຂ ຕ້  ກລ ງ (ເລກທ  8056/ກຊສ, ວນັທ  17 ທນັວາ 2013). 
ຂ ຕ້ ກລ ງວົ່ າດວ້ຍ ການປະກາດໃຊ ້ບນັຊ ການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆທ ົ່ ຈະຕອ້ງດ າເນ ນການສກຶສາເບືອ້ງຕ ນ້
ກົ່ ຽວກບັການປະເມ ນຜ ນກະທ ບສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບສິົ່ ງແວດລອ້ມທາງສງັຄ ມ ຫຼ ື ທ າມະ
ຊາດ (ເລກທ  8056/ກຊສ, ວນັທ  17 ທນັວາ 2013). ແມົ່ ນເປັນເອກະສານຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ ້ໃນບນັຊ 
ໂຄງການລ ງທນຶ ຫຼ ືກດິຈະກ າຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ຈະຕອ້ງດ າເນ ນການສກຶສາເບືອ້ງຕ ນ້ກົ່ ຽວກບັຜ ນກະທ ບສິົ່ ງແວດລອ້ມ  ແລະ 
ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ.  

ສ າລບັໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ.  ແມົ່ ນເປັນໂຄງການ
ລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະກ າຕົ່ າງໆທ ົ່ ນອນຢູົ່ ໃນຂະແໜງພະລງັງານ ຈດັຢູົ່ ໃນໝວດ ການພດັທະນາທາງດາ້ນລະບ ບສາຍ
ສ ົ່ ງໄຟຟາ້ແຮງສູງ ທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວ ້ໃນຫ ວຂ  ້ການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ແຮງສູງຂະໜາດ ໃຫົ່ ຍກວົ່ າ ຫຼ ືເທ ົ່ າກບັ 230 ກິ
ໂລໂວນ ແມົ່ ນຈະຖກືຈດັໃນກຸົ່ ມ 2 ທ ົ່ ຈະຕອ້ງໄດດ້ າເນ ນ ການສາ້ງ ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິິົ່ ງແວດລອ້ມແບບ
ລະອຽດ (ບປຜສ). 

2.5.2 ດ າລດັວົ່ າດວ້ຍການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ເລກທ  21/ລບ, 2019)  
ດ າລດັສະບບັນ ແ້ມົ່ ນຈະມາປົ່ ຽນແທນ ຄ າແນະນ າວົ່ າດວ້ຍຂະບວນການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ 
ແລະ ທ າມະຊາດຈາກໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆ ຄ າແນະນ າ (ເລກທ  8030/ກຊສ), ແລະ ຄ າແນະ
ນ າ (ເລກທ  8029/ກຊສ) ໂດຍເນືອ້ໃນຂອງດ າລດັ ສະບບັນ  ້ ມ ຈດຸປະສ ງເພືົ່ ອກ ານ ດຫຼກັການ, ວທິ ການ, ມາດ
ຕະການຕົ່ າງໆທ ົ່ົ່ ກົ່ ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາວຽກງານປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເພືົ່ ອໃຫ ້
ວຽກງານດັົ່ ງກົ່ າວດ າເນ ນຢົ່ າງຖກືຕອ້ງ, ໂປົ່ ງໃສ ແລະ ເອກະພາບ ເພືົ່ ອປອ້ງກນັ, ຫຸຼດຜົ່ ອນ, ແກໄ້ຂຜ ນກະທ ບທາງລ ບ
ຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ຮບັປະກນັການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍຢົ່ າງສ ມເຫດສ ມຜ ນ ແລະ ຟືນ້ຟູຊ ວດິການເປັນຢູົ່ ຂອງຜູໄ້ດ ້
ຮບັຜ ນກະທ ບໃຫດ້ ຂຶນ້ກວົ່ າເກ ົ່ າ. ມ ທງັໝ ດ 8 ພາກ 87 ມາດຕາ. ໃນນ ,້ ໃນນ ພ້າກທ  III ໝວດ 2 ແມົ່ ນໄດກ້ ານ ດ
ລະອຽດກົ່ ຽວກບັຫຼກັການ, ຂັນ້ຕອນໃນການສາ້ງ, ທ ບທວນ ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ, ໝວດທ  4 ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງສງັຄ ມ, ໃນມາດຕາ 36 ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງສງັຄ ມ ໄດກ້ ານ ດໄວວ້ົ່ າ: 
ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງສງັຄ ມ ແມົ່ ນຂະບວນການປຶກສາຫາລ,ື ສະໜອງຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານ ແລະ ຮບັຄ າຄດິເຫນັຂອງ
ທຸກພາກສົ່ ວນຂອງສງັຄ ມ ກົ່ ຽວກບັໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆ ໃນໄລຍະສາ້ງ ແລະ ພຈິາລະນາບ ດສກຶ
ສາເບືອ້ງຕ ນ້ ກົ່ ຽວກບັຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນ
ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ພອ້ມທງັຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການຄຸມ້
ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ໃນແຕົ່ ລະໄລຍະຂອງໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕົ່ າງໆ ເພືົ່ ອຮບັປະກນັຄວາມໂປົ່ ງໃສ, 

ຍຸຕທິ າ ແລະ ມ ປະສດິທຜິ ນ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  2-14 

2.5.3 ດ າລດັວົ່ າດວ້ຍການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍ ກຍາ້ຍ (ເລກທ  84/ລບ, 2016) 
ດ າລດັວົ່ າດວ້ຍການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍ ກຍາ້ຍປະຊາຊ ນ ຈາກໂຄງການພດັທະນາ (ເລກທ  
84/ລບ, 2016) ສະບບັນ  ້ໄດກ້ ານ ດຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກົ່ ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ
ກວດກາ ການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍ ກຍາ້ຍປະຊາຊ ນ ເພືົ່ ອໃຫໂ້ຄງການພດັທະນາ ນ າໄປຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ມ ປະສດິທຜິ ນ ແນົ່ ໃສົ່ ຮບັປະກນັຜູໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ ໄດຮ້ບັການແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ, 

ການຈດັສນັຍ ກຍາ້ຍ, ການຊົ່ ວຍສາ້ງອາຊ ບທ ົ່ ໝັນ້ຄ ງ, ການປັບປຸງຊ ວດິການເປັນຢູົ່  ໃຫດ້ ຂຶນ້ກວົ່ າເກ ົ່ າ ຫຼ ື ເທ ົ່ າເດ ມ 
ພອ້ມທງັເຮດັໃຫໂ້ຄງການດັົ່ ງກົ່ າວ ໄດປ້ະກອບສົ່ ວນເຂ າ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄ ມ. ສ າລບັ ມາດຕາທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ ແມົ່ ນມ ລກັສະນະດັົ່ ງນ :້ 

ມາດຕາ 8: ການປະຕບິດັແຜນການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ 

ການທ ດທ ນຄົ່ າເສຍຫາຍຈາກການພດັທະນາໂຄງການໃນຫຼາຍໆກ ລະນ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ສດິນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິ
ສິົ່ ງກ ົ່ ສາ້ງຂອງບຸກຄ ນ, ນຕິບຸິກຄ ນ ຢົ່ າງຖກືຕອ້ງຕາມກ ດໝາຍ ຫາກສູນເສຍທ ົ່ ດນິສົ່ ວນໃດສົ່ ວນໜຶົ່ ງໄປ ແລະ ດນິ
ສົ່ ວນທ ົ່ ເຫຼອືບ ົ່ ສາມາດນ າໃຊໄ້ດ ້ ເຈ າ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍທງັໝ ດ, ໂດຍຈດັສນັທ ົ່ ດນິບົ່ ອນໃໝົ່
ທ ດແທນ ຕາມມູນຄົ່ າປົ່ ຽນແທນທ ົ່ ຄດິໄລົ່ ໄວ ້ ແລະ ໃຫໄ້ດຮ້ບັເອກະສານ ກົ່ ຽວກບັ ສດິນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິຕອນນັນ້ ພອ້ມ
ທງັຮບັຜດິຊອບຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍຕົ່ າງໆ ເພືົ່ ອໄດຮ້ບັເອກະສານດັົ່ ງກົ່ າວ. ສົ່ ວນຖາ້ຫາກການຈດັສນັທ ົ່ ດນິທ ົ່ ບ ົ່ ເໝາະສ ມທ ດ
ແທນໃຫ ້ຫຼ ືມ ມູນຄົ່ າປົ່ ຽນແທນໜອ້ຍກົ່ ວາມູນຄົ່ າດນິ ທ ົ່ ຜູຮ້ບັຜ ນກະທ ບສູນເສຍ ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການຕອ້ງຫາວທິ 
ແກໄ້ຂທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍດວ້ຍຮູບການອືົ່ ນຕາມມູນຄົ່ າປົ່ ຽນແທນ. ສົ່ ວນການສູນເສຍໂຄງລົ່ າງພືນ້ຖານ ແລະ 
ສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕົ່ າງໆ ແກົ່ ຊຸມຊ ນ, ເຈ າ້ຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງໄດສ້ອ້ມແປງຄນື ໃຫຢູ້ົ່ ໃນສະພາບເກ ົ່ າ 
ແລະ ຕອ້ງເອ າໃຈໃສົ່ ເປັນພເິສດ.  
ໃນກ ລະນ  ຜູໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ ບ ົ່ ມ ເອກະສານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ກບັການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິຕາມທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວ ້ຕາມຂາ້ງເທງິ
ຂອງມາດຕານ  ້ ຈະບ ົ່ ໄດຮ້ບັການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍຕ ົ່ ການສູນເສຍທ ົ່ ດນິດັົ່ ງກົ່ າວ, ແຕົ່ ຈະໄດຮ້ບັການທ ດແທນຄົ່ າ
ເສຍຫາຍຕ ົ່  ສິົ່ ງປຸກສາ້ງ, ຕ ນ້ໄມ ້ແລະ ຜ ນລະປູກ ຈາກເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ຕາມມູນຄົ່ າປົ່ ຽນແທນຜູໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ
ຕອ້ງຮບັຮູວ້ົ່ າ ກດິຈະການໃດໆ ທ ົ່ ດ າເນ ນການພາຍຫຼງັວນັຂຶນ້ທະບຽນສດິຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບນັນ້ ຈະບ ົ່ ໄດຮ້ບັ
ການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ຈາກເຈ າ້ຂອງໂຄງການ, ຍ ກເວັນ້ໃນກ ລະນ  ແຜນການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ຫາກບ ົ່ ໄດ ້
ຮບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມ ກ ານ ດເວລາ ທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວໃ້ນຂ  ້2 ຂອງມາດຕານ ;້ 
ເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງປະຕບິດັ ແຜນການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍໃຫສ້ າເລດັພາຍໃນ ຊາວສ ົ່ ເດອືນ ນບັແຕົ່ ວນັເວລາ
ດັົ່ ງກົ່ າວ ໄດຖ້ກືຮບັຮອງເອ າຢົ່ າງເປັນທາງການ. ຖາ້ເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ຫາກບ ົ່ ສ າເລດັການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ພາຍ
ໃນໄລຍະເວລາທ ົ່ ກ ານ ດໄວ,້ ເຈ າ້ຂອງໂຄງການສາມາດສະເໜ ຄະນະຮບັຜດິຊອບການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ 
ການຈດັສນັຍ ກຍາ້ຍປະຊາຊ ນ ແຂວງ, ນະຄອນ ພຈິາລະນາຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາ ເພ ົ່ ມຕືົ່ ມບ ົ່ ເກ ນ ສບິສອງເດອືນ 
ເພືົ່ ອປະຕບິດັການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍໃຫສ້ າເລດັ. ຖາ້ຍງັບ ົ່ ສ າເລດັຕອ້ງມ ການປະເມ ນຄນືມູນຄົ່ າທ ດແທນຄົ່ າເສຍ
ຫາຍ ທ ົ່ ປະຕບິດັບ ົ່ ສ າເລດັນັນ້ ແລວ້ນ າສະເໜ ພຈິາລະນາຄນືໃໝົ່ ; 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  2-15 

ໃນກ ລະນ ຜົ່ ານການປະເມ ນຕ ລາຄາ ຂອງຄະນະຮບັຜດິຊອບການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍ ກຍາ້ຍ
ປະຊາຊ ນແຂວງ, ນະຄອນ ເຫນັວົ່ າ ແຜນການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍບ ົ່ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ພາຍໃນສບິສອງ
ເດອືນ ພາຍຫຼງັວນັຂຶນ້ທະບຽນສດິຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບແລວ້ ຕອ້ງມ ການປະເມ ນຄນືໃໝົ່ ມູນຄົ່ າທ ດແທນຄົ່ າ
ເສຍຫາຍ ທ ົ່ ບ ົ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັນັນ້ ແລວ້ນ າສະເໜ ພຈິາລະນາຄນື. 
ມາດຕາ 9: ການຕ ລາຄາ ແລະ ປະເມ ນມູນຄົ່ າປົ່ ຽນແທນ 

ເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ໂດຍປະສານສ ມທ ບກບັ ຄະນະຮບັຜດິຊອບການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັ
ຍ ກຍາ້ຍປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງດ າເນ ນການຕ ລາຄາ ແລະ ປະເມ ນມູນຄົ່ າປົ່ ຽນແທນ ສ າລບັທ ົ່ ດນິ, ສິົ່ ງ
ປຸກສາ້ງ, ຜ ນລະປູກ, ສດັລຽ້ງ ແລະ ລາຍຮບັທ ົ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັ ການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ພອ້ມທງັປຶກສາຫາລ ື ເປັນ
ເອກະພາບກບັຜູໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ ໂດຍການກ ານ ດເອ າທາງເລອືກຖກືຕອ້ງ ແລະ ເໝາະສ ມ ບ ນພືນ້ຖານການປະ
ເມ ນລາຄາຂອງລດັ, ລາຄາການຊື-້ຂາຍໃນທອ້ງຕະຫຼາດ ຫຼ ືເປັນລາຄາສະເລົ່ ຍໃນໄລຍະນັນ້ ຂອງແຕົ່ ລະເຂດ, ແຕົ່ ລະ
ປະເພດ, ແລະ ແຕົ່ ລະທອ້ງຖິົ່ ນ. ສ າລບັລາຄາຂອງລດັ (ລາຄາກາງ) ແມົ່ ນໄດກ້ ານ ດໄວໃ້ນລະບຽບການສະພາະ ໂດຍ
ມອບໝາຍໃຫ ້ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເປັນຜູກ້ ານ ດ ຢົ່ າງຖກືຕອ້ງ ແລະ  ເໝາະ
ສ ມ. 

2.5.4 ມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟາ້ 052/ອຫ ລ ງວນັທ  12 ກຸມພາ 2004 

ຈດຸປະສ ງຂອງມາດຕະຖານເຕກັນກິໄຟຟາ້ ແມົ່ ນໄດລ້ະບຸຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການພືນ້ຖານສ າລບັອຸປະກອນ ແລະ 
ສິົ່ ງປະກອບສາ້ງດາ້ນກ າລງັໄຟຟາ້ ແລະ ບນັດາເນືອ້ໃນທາງດາ້ນເຕກັນກິ ເພືົ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງ
ຕອ້ງການພືນ້ຖານ ຕາມທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວໃ້ນມາດຕາ 23 ຂອງກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍໄຟຟາ້ ແລະ ຍງັໄດກ້ ານ ດຫຼກັການ 
ແລະ ມາດຕະຖານຕົ່ າງໆສ າລບັການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້. 

2.5.5 ຂ ຕ້  ກລ ງ (ເລກທ  707/ກຊສ ລ ງວນັທ  5/12/2013) 
ຂ ຕ້ ກລ ງວົ່ າດວ້ຍການຮບັຮອງ ແລະ ການປະກາດໃຊບ້ ດແນະນ າວົ່ າດວ້ຍການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງ ມວນຊ ນໃນ
ຂະບວນການປະເມ ນຜ ນກະທ ບ ຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການລ ງທນຶ (ເລກທ  707/ກຊສ ລ ງວນັທ  5/12/2013) 
ນ  ້ ແມົ່ ນມ ຈດຸປະສ ງເພືົ່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງມວນຊ ນໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ 
ສອດຄົ່ ອງຕາມລະບຽບຫຼກັການ, ມ ຄວາມໂປົ່ ງໃສ ແລະ ທ ົ່ ວເຖງິ ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນ ການເຂ າ້ຮົ່ ວມຂອງປະຊາຊ ນ
ຜູໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກໂຄງການລ ງທນຶ ໃນຂະບວນການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມດັົ່ ງກົ່ າວ ເພືົ່ ອໃຫເ້ຂ າເຈ າ້ໄດຮ້ບັຄວາມເປັນ
ທ າໃນການແກໄ້ຂຜ ນກະທ ບທ ົ່ ເກ ດຈາກໂຄງການລ ງທນຶຢົ່ າງສ ມເຫດສ ມຜ ນ. 

ຂ ຕ້ ກລ ງນ ມ້  ເປ າ້ໝາຍເພືົ່ ອເປ ດໂອກາດໃຫມ້ວນຊ ນໄດມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕດັສນິບນັຫາ
ກົ່ ຽວກບັໂຄງການລ ງທນຶລວມທງັການແກໄ້ຂຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມ ຜ ນປະໂຫຍດທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັ
ຈາກໂຄງການຢົ່ າງເປັນທ າ ແລະ ເພືົ່ ອຫຼ ກລົ່ ຽງ ຫຼ ືຫຸຼດຜົ່ ອນການເກ ດຂ ຂ້ດັແຍົ່ ງຕ ົ່ ກບັການພດັທະນາໂຄງການລ ງທນຶ, 

ເປ ດໂອກາດໃຫເ້ຂ າເຈ າ້ໄດສ້ະເໜ ຄວາມຄດິເຫນັກົ່ ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ; ພອ້ມກນັນັນ້ກ ໄດຮ້ຽນຮູ ້



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  2-16 

ແລະ ແລກປົ່ ຽນບ ດຮຽນກບັພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງໃນການພດັທະນາອາຊ ບ, ເສດຖະກດິທອ້ງຖິົ່ ນ, ການປ ກປັກ
ຮກັສາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ. 

2.5.6 ຂ ຕ້  ກລ ງວົ່ າດວ້ຍມາດຕະຖານສິົ່ ງແວດລອ້ມແຫົ່ ງຊາດ, ສະບບັປັບປຸງໃໝົ່  (ເລກທ  81/ລບ, 2017) 
ຂ ຕ້ ກລ ງວົ່ າດວ້ຍມາດຕະຖານສິົ່ ງແວດລອ້ມແຫົ່ ງຊາດສະບບັນ  ້ ແມົ່ ນໃຊເ້ພຶົ່ ອເປັນບົ່ ອນອ ງໃນການຕດິຕາມກວດກາ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ  ແລະ ຄວບຄຸມມ ນລະພດິທາງນ າ້, ດນິ, ອາກາດ ແລະ ສຽງ ຈະແບົ່ ງອອກເປັນ 6 ໝວດ 18 ມາດຕາ 
ເຊິົ່ ງຈະມ ລາຍລະອຽດກົ່ ຽວກບັ ມາດຕະຖານສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ມາດຕະຖານການປົ່ ອຍມ ນລະພດິ, ປະເພດຂອງມ ນ
ລະພດິ, ປະລມິານຄົ່ າຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້, ໂຕວດັແທກ ແລະ ຄົ່ າຊ ບ້ອກຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ໃນການວດັແທກ ທ ົ່ ເປັນ
ມາດຕະຖານໃນການຊົ່ ວຍຄວບຄຸມມ ນລະພດິ ທ ົ່ ຈະປົ່ ອຍອອກສູົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຊ ວດິ, 

ສຸຂະພາບຂອງຄ ນ, ສດັ ແລະ ລະບ ບນເິວດຈາກໂຄງການພດັທະນາ. 

2.5.7 ດ າລດັວົ່ າດວ້ຍການເຊ ົ່ າ ຫຼ ືໃຫສ້ າປະທານດນິລດັ (ເລກທ  135/ນຍ, 2009) 
ດ າລດັສະບບັນ ແ້ມົ່ ນແນົ່ ໃສົ່ ເພືົ່ ອການຮບັປະກນັໃຫມ້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ມ ການນ າໃຊຢ້ົ່ າງເປັນເອກະພາບໃນຂອບ
ເຂດທ ົ່ ວປະເທດ ເຮດັໃຫທ້ ົ່ ດນິຂອງລດັໄດຮ້ບັການພດັທະນາ, ຫນັທ ົ່ ດນິເປັນທນຶ ທງັເປັນການສ ົ່ ງເສ ມການລ ງທນຶ
ເຂ າ້ໃນການຜະລດິເປັນສນິຄາ້, ການບ ລກິານ ແລະ ການສາ້ງແຫຼົ່ ງລາຍຮບັເຂ າ້ງ  ບປະມານແຫົ່ ງລດັ. 
ມາດຕາ 7: ຮູບແບບການເຊ ົ່ າ ແລະ ສ າປະທານທ ົ່ ດນິຂອງລດັ 

ການເຊ ົ່ າ ແລະ ສ າປະທານທ ົ່ ດນິຂອງລດັມ  2 ຮູບແບບຄ:ື  

1. ຮູບແບບການເຊ ົ່ າ ແລະ ສ າປະທານທ ົ່ ມ ລກັສະນະການບ ລກິານ ແມົ່ ນລດັມອບໃຫຄູ້ົ່ ສນັຍາດ າເນ ນການກົ່ ຽວກບັ
ການບ ລກິານໃດໜຶົ່ ງເຊັົ່ ນ: ການໄຟຟາ້, ນ າ້ປະປາ, ການກ ົ່ ສາ້ງ, ການໂທລະຄ ມມະນາຄ ມ, ສວນສາທາລະນະ, 
ໂຮງງານ, ໂຮງໝ , ຕະຫຼາດ, ສະໜາມເດກັຫຼ ນ້, ສະຖານ ລ ດຂ ນສ ົ່ ງຜູໂ້ດຍສານ, ສະຖານ ລ ດຂ ນສ ົ່ ງສນິຄາ້, ສູນຟືນ້ຟູ
ສຸຂະພາບ ແລະ ອືົ່ ນໆ. 
2. ຮູບການສ າປະທານທ ົ່ ມ ລກັສະນະການຄາ້ເຊັົ່ ນ: ທ ົ່ ດນິປູກໄມ,້ ທ ົ່ ດນິກະສກິ າ, ທ ົ່ ດນິພະລງັງານໄຟຟາ້, ທ ົ່ ດນິແຮົ່
ທາດ ແລະ ທ ົ່ ດນິປະເພດອືົ່ ນໆ ຕາມການຈດັສນັຂອງລດັ ເພືົ່ ອດ າເນ ນກດິຈະການຕາມລະບຽບກ ດໝາຍທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງ. 
ຜູສ້ າປະທານທ ົ່ ດນິທ ົ່ ພ ວພນັກບັການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ນອກຈາກຈະຕອ້ງເສຍຄົ່ າສ າປະທານແລວ້ 
ຍງັຕອ້ງເສຍຄົ່ າຊບັພະຍາກອນ, ອາກອນ, ພາສ  ແລະ ຄົ່ າທ ານຽມຕົ່ າງໆ ຕາມທ ົ່ ກ ດໝາຍໄດກ້ ານ ດໄວ.້ 

ມາດຕາ 36: ກ ານ ດໄລຍະເວລາການກ ົ່ ສາ້ງກດິຈະການ ຫຼ ືດ າເນ ນໂຄງການ 

ການກ ານ ດໄລຍະເວລາການກ ົ່ ສາ້ງກດິຈະການ ຫຼ ື ດ າເນ ນໂຄງການຕອ້ງໃຫສ້ າເລດັພາຍໃນກ ານ ດເວລາຕາມ
ເງ ືົ່ອນໄຂຂະໜາດຂອງກດິຈະການດັົ່ ງນ :້ 
1. ກດິຈະການຂະໜາດນອ້ຍ ໄລຍະເວລາການກ ົ່ ສາ້ງກດິຈະການ ຫຼ ືດ າເນ ນໂຄງການ ຕອ້ງໃຫສ້ າເລດັພາຍໃນ ຫ ກ
ເດອືນ ຫາ ໜຶົ່ ງປ  ນບັແຕົ່ ມືເ້ຊນັສນັຍາເປັນຕ ນ້ໄປ 

2. ກດິຈະການຂະໜາດກາງ ໄລຍະເວລາການກ ົ່ ສາ້ງກດິຈະການ ຫຼ ືດ າເນ ນໂຄງການ ຕອ້ງໃຫສ້ າເລດັພາຍໃນ ໜຶົ່ ງປ  
ຫາ ສອງປ  ນບັແຕົ່ ມືເ້ຊນັສນັຍາເປັນຕ ນ້ໄປ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  2-17 

3. ກດິຈະການຂະໜາດໃຫົ່ ຍ ໄລຍະເວລາການກ ົ່ ສາ້ງກດິຈະການ ຫຼ ືດ າເນ ນໂຄງການ ຕອ້ງໃຫສ້ າເລດັພາຍໃນ ສອງ 
ຫາ ສາມປ  ນບັແຕົ່ ມືເ້ຊນັສນັຍາເປັນຕ ນ້ໄປ 

ມາດຕາ 39: ພນັທະຂອງຜູເ້ຊ ົ່ າ ແລະ ຜູສ້ າປະທານທ ົ່ ດນິຂອງລດັ 

ຜູເ້ຊ ົ່ າ ແລະ ຜູສ້ າປະທານທ ົ່ ດນິຂອງລດັມ ພນັທະດັົ່ ງນ :້ 
- ໃຊທ້ ົ່ ດນິໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມເປ ້າໝາຍ ແລະ ຕອ້ງຮບັປະກນັປະສດິທຜິ ນຂອງການດ າເນ ນກດິຈະການ 

- ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປ ກປັກຮກັສາທ ົ່ ດນິຂອງລດັທ ົ່ ເຊ ົ່ າ ຫຼ ືສ າປະທານ ບ ົ່ ໃຫມ້ ການເຊາະເຈືົ່ ອນ, ຍຸບລ ງ, ເສືົ່ ອມ
ໂຊມ, ຮກັສາຄຸນນະພາບໃຫເ້ໜາະສ ມແຕົ່ ລະປະເພດດນິ ແລະ ບ ົ່ ເຮດັເນືອ້ທ ົ່ ດນິແຕົ່ ລະປະເພດຫຸຼດລ ງ
ໂດຍບ ົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ 

- ບ ົ່ ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກົ່ ຄຸນນະພາບດນິ, ບ ົ່ ສາ້ງຜ ນກະທ ບອນັບ ົ່ ດ ຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມທ າມະຊາດ ຫຼ ື
ສງັຄ ມ 

- ບ ົ່ ລະເມ ດສດິ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດຂອງຜູອ້ືົ່ ນ 

- ປະຕບິດັສະພາວະຄວາມເປັນຈງິຕອ້ງຍອມຮບັຕາມທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວໃ້ນກ ດໜາຍ 

- ເສຍຄົ່ າເຊ ົ່ າທ ົ່ ດນິ, ຄົ່ າສ າປະທານ, ຄົ່ າຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ອາກອນ, ພາສ  ແລະ ຄົ່ າທ ານຽມອືົ່ ນໆ 
ກົ່ ຽວກບັທ ົ່ ດນິຢົ່ າງຄ ບຖວ້ນ 

- ຜູເ້ຊ ົ່ າບ ົ່ ມ ສດິຫນັປົ່ ຽນສະພາບຂອງດນິ ແລະ ສິົ່ ງປຸກສາ້ງຢູົ່ ເທງິໜາ້ດນິ ເວັນ້ເສຍກ ລະນ ຈ າເປັນ ແຕົ່ ຕອ້ງມ 
ການຕ ກລ ງກນັໃນສນັຍາລະຫວົ່ າງອ ງການຄຸມ້ຄອງທ ົ່ ດນິ ແລະ ຜູເ້ຊ ົ່ າ 

- ເມືົ່ ອໝ ດກ ານ ດໄລຍະເວລາການເຊ ົ່ າ ຫຼ ືສ າປະທານ ຫຼ ືມ ການຍ ກເລ ກສນັຍາເຊ ົ່ າ ຫຼ ືສ າປະທານທ ົ່ ດນິຂອງ
ລດັກົ່ ອນກ ານ ດເວລາ ຜູເ້ຊ ົ່ າ ຫຼ ືສ າປະທານຕອ້ງໄດປ້ ວແປງ ຫຼ ືບູລະນະທ ົ່ ດນິ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມໃຫຢູ້ົ່ ໃນ
ສະພາບເດ ມ ແລະ ໃຫສ້າມາດໃຊໄ້ດຕ້າມປ ກກະຕ ິຕາມເງ ືົ່ອນໄຂຂອງສນັຍາທ ົ່ ໄດຕ້ ກລ ງກນັ 

- ປະຕບິດັຕາມລະບຽບການ ແລະ ເງ ືົ່ອນໄຂຂອງການເຊ ົ່ າ ຫຼ ືການສ າປະທານຢົ່ າງຄ ບຖວ້ນ. 

2.5.8 ນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັຂອງ ADB (ADB Safeguard Policy Statement) 

ນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັຂອງ ADB ອອກໃນປ  2009 ແລະ ນ າໄປໃຊກ້ບັທຸກໆໂຄງການທ ົ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກ ADB 
ຕັງ້ແຕົ່ ວນັທ  20 ມງັກອນ 2010 ປະກອບດວ້ຍ ສາມນະໂຍບາຍຄ:ື ການດ າເນ ນງານກົ່ ຽວກບັນະໂຍບາຍວົ່ າດວ້ຍ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ນະໂຍບາຍວົ່ າດວ້ຍຄ ນພືນ້ເມອືງ, ນະໂຍບາຍວົ່ າດວ້ຍການຕັງ້ຖິົ່ ນຖານຄນືໃໝົ່ ແບບບ ົ່ ສະໝກັໃຈ. 
ຈດຸປະສ ງຂອງການປອ້ງກນັທາງດາ້ນສງັຄ ມ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງ ADB ແມົ່ ນ: (i) ເພືົ່ ອຫຼ ກລົ່ ຽງຜ ນກະທ ບ
ດາ້ນລ ບຂອງໂຄງການ ຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຜູໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ, ຖາ້ເປັນໄປໄດ;້ (ii) ຫຸຼດຜົ່ ອນ, ບນັເທ າ ຫຼ ືຊ ດ
ເຊ ຍໂຄງການທ ົ່ ສາ້ງຜ ນກະທ ບທາງລ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຜູໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ ເມືືົ່ ອບ ົ່ ສາມາດຫຼ ກລົ່ ຽງໄດ;້ (iii) 
ຊົ່ ວຍເຫຼອືຜູກູ້ຍ້ມື ຫຼ ືລູກຄາ້ ເພືົ່ ອເສ ມສາ້ງລະບ ບການປອ້ງກນັ ແລະ ພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງເຂ າເຈ າ້ ໃນການ
ຈດັການຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມ. ເອກະສານດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມຂອງໂຄງການ ຍງັ
ໄດແ້ນົ່ ໃສົ່ ການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕບິດັງານ ຂອງ IFC ກົ່ ຽວກບັຄວາມຍນືຍ ງທາງ
ດາ້ນສງັຄ ມ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  2-18 

2.5.9 ມາດຕະຖານຂອງ IFC (ສະບບັປັບປຸງ, ປ  2012) 
IFC (International Finance Corporation) ເປັນບ ລສິດັ ເງນິທນຶລະຫວົ່ າງປະເທດ ຫຼ ື ເປັນອ ງກອນໃນກຸົ່ ມ
ທະນາຄານໂລກ ທ ົ່ ມ ເປ າ້ໝາຍເພືົ່ ອພດັທະນາເອກະຊ ນ ແລະ ຊົ່ ວຍປະເທດທ ົ່ ກ າລງັພດັທະນາ ຜົ່ ານການລ ງທນຶ 
ແລະ ລະດ ມທນຶໃນປະເທດຕົ່ າງໆ ໂດຍການປົ່ ອຍເງນິກູໃ້ຫກ້ບັໂຄງການຂະໜາດໃຫຍົ່  ແຕົ່ ຕອ້ງຄ ານງຶເຖງິສງັຄ ມ 
ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເພືົ່ ອສາ້ງມາດຕະຖານ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສງັຄ ມ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການ. 
ເພາະມາດຕະຖານການປະຕບິດັງານ IFC ແມົ່ ນສົ່ ວນໜຶົ່ ງຂອງແຜນວຽກເພືົ່ ອຄວາມຍນືຍ ງ ແລະ ໄດຮ້ບັການຮບັຮູ ້
ໃນທ ົ່ ວໂລກວົ່ າ ເປັນເກນມາດຕະຖານສ າລບັການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມໃນພາກ
ເອກະຊ ນ, ໂດຍໄດລ້ວມເອ າບນັດາ ການຄຸມ້ຄອງທຸກຂັນ້ຕອນ, ການໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ າມະຊາດຢົ່ າງມ 
ປະສດິທພິາບ, ການປົ່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ທຸລະກດິ ແລະ ສດິທ ມະນຸດ.  

ໃນມາດຕະຖານດັົ່ ງກົ່ າວນ ,້ ກ ົ່ ຈະມ ການດ າເນ ນງານຢູົ່  8 ຂັນ້ຕອນ ທ ົ່ ຄວບຄຸມເອ າທຸກກດິຈະການໂຄງການລ ງທນຶ
ຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ເປັນໂຄງການພດັທະນາ ກົ່ ຽວກບັ ເສດຖະກດິ - ສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ສົ່ ວນລາຍລະອຽດແມົ່ ນມ ດັົ່ ງນ :້ 

▪ ມາດຖານ 1: ແມົ່ ນຈະຄວບຄຸມເຖງິ ການປະເມ ນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງ ແລະ ຜ ນກະທ ບທາງດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມ. 

▪ ມາດຖານ 2: ແມົ່ ນຈະຄວບຄຸມເຖງິ ສະພາບແຮງງານ ແລະ ສະພາບເງ ືົ່ອນໄຂຂອງການເຮດັວຽກ. 
▪ ມາດຖານ 3: ແມົ່ ນຈະຄວບຄຸມເຖງິ ປະສດິທພິາບຂອງ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການປອ້ງກນັມ ນ

ລະພດິ. 
▪ ມາດຖານ 4: ແມົ່ ນຈະຄວບຄຸມເຖງິ ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງ  ບຂອງຊຸມ

ຊ ນ. 
▪ ມາດຖານ 5: ແມົ່ ນຈະຄວບຄຸມເຖງິ ການໄດມ້າຂອງ ທ ົ່ ດນິ ແລະ ການຍ ກຍາ້ຍປະຊາຊ ນແບບບ ົ່ ສະໝກັໃຈ. 
▪ ມາດຖານ 6: ແມົ່ ນຈະຄວບຄຸມເຖງິ ການອະນຸລກັຊ ວະນາໆພນັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະ

ຊາດ ທ ົ່ ມ ຊ ວດິແບບຍນືຍ ງ. 
▪ ມາດຖານ 7: ແມົ່ ນຈະຄວບຄຸມເຖງິ ຊ ນເຜ ົ່ າພືນ້ເມອືງ (ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ແລະ ການສະແດງຄ າຄດິເຫນັ

ຂອງປະຊາຊ ນໃນແຕົ່ ລະທອ້ງຖິົ່ ນທ  ົ່ ໂຄງການພດັທະນາຕັງ້ຢູົ່ ). 
▪ ມາດຖານ 8: ແມົ່ ນຈະຄວບຄຸມເຖງິ ມ ລະດ ກທາງວດັທະນະທ າ (ການຮກັສາຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ມູນເຊືອ້

ອນັດ ງາມຂອງຊຸມຂ ນໃນແຕົ່ ລະທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ). 

ອ ງການການເງນິສາກ ນ (IFC) ແມົ່ ນປຸກລະດ ມພາກສົ່ ວນເອກະຊ ນ ໃຫມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນແຜນງານການຜະລດິ ແລະ 
ແຈກຢາຍໄຟຟາ້ຢູົ່  ສປປ ລາວ ເພືົ່ ອພດັທະນາດາ້ນພະລງັງານໄຟຟາ້ໃຫມ້ ຄວາມຍນືຍ ງຫຼາຍຂຶນ້, ນອກນັນ້, ຍງັຊົ່ ວຍ
ຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນການລ ງທນຶໃນໂຄງການດາ້ນພະລງັງານໄຟຟາ້ໃຫດ້ ກວົ່ າເກ ົ່ າ ແລະ ໃຫຄ້ າປຶກສາແກົ່ ບນັດາ
ບ ລສິດັໄຟຟາ້ກົ່ ຽວກບັວທິ ການເພືົ່ ອປັບປຸງການດ າເນ ນທຸລະກດິ, ເພາະເປັນການສ ົ່ ງເສ ມການຮົ່ ວມມ ືລະຫວົ່ າງ ພາກ
ລດັ - ພາກເອກະຊ ນ (public-private partnerships) ເພືົ່ ອຊຸກຍູໃ້ຫບ້ນັດາບ ລສິດັເອກະຊ ນລ ງທນຶ ແລະ ເຮດັ
ວຽກຮົ່ ວມກບັລດັຖະບານ ເພືົ່ ອກ ົ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງທ ົ່ ມ ຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ມ ນະໂຍບາຍທ ົ່ ຈະຜກັດນັສະຖາ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  2-19 

ບນັການເງນິໃຫມ້ ການນ າມາດຕະຖານດາ້ນສງັຄ ມ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມຂອງ IFC ມາປະຍຸກໃຊໃ້ນໂຄງການ ໂດຍ
ສະເພາະແມົ່ ນ ໂຄງການ ທ ົ່ ສະເໜ ນ .້ 

2.5.1 ມາດຕະຖານຂອງ ISO 14001 
ມາດຕະຖານ ISO 14001 ແມົ່ ນໃຊເ້ປັນມາດຕະຖານໜຶົ່ ງກົ່ ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ເປັນ
ສົ່ ວນໜຶົ່ ງຂອງລະບ ບຄຸມ້ຄອງທ ົ່ ວໄປທ ົ່ ບນັຈໂຸຄງການຈັັັັັັັດັຕັງ້, ແຜນການເຄືົ່ ອນໄຫວ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ການ
ປະຕບິດັຕ ວຈງິ, ວທິ ການດ າເນ ນການ, ຂະບວນການ ແລະ ແຫຼົ່ ງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດເພືົ່ ອການພດັທະນາ 
ແລະ ບ າລຸງຮກັສານະໂຍບາຍກົ່ ຽວກບັສິົ່ ງແວດລອ້ມ. ໂດຍມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ແມົ່ ນໄດວ້າງເກນສ າລບັລະບ ບ
ການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສາມາດຖກືຮບັຮອງໄດ,້ ທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວເຖງິບນັດາເງ ືົ່ອນໄຂສ າລບັການດ າເນ ນງານທາງ
ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ໃນການວາງໂຄງຮົ່ າງການເຮດັວຽກອອກມາ ໂດຍທ ົ່  ບ ລສິດັ ຫຼ ືອ ງການ ສາມາດຕດິຕາມກວດກາ
ໄດ ້ເພືົ່ ອຕດິຕັງ້ລະບ ບການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທ ົ່ ມ ປະສດິທພິາບ, ການໃຊມ້າດຕະຖານຂອງ ISO 14001 ແມົ່ ນ
ສາມາດຕອບສະໜອງການຮບັປະກນັໃຫແ້ກົ່ ການຄຸມ້ຄອງບ ລສິດັ ແລະ ຜູທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍພາຍນອກ ໂດຍທ ົ່

ຜ ນກະທ ບທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແມົ່ ນສາມາດວດັແທກ ແລະ ປັບປຸງໃຫດ້ ຂຶນ້ໄດ.້ ເຊິົ່ ງມາດຕະຖານນ ກ້ ົ່ ເປັນອ ກ
ສົ່ ວນໜຶົ່ ງ ທ ົ່ ເປັນຫຼກັການພືນ້ຖານໃຫໂ້ຄງການທ ົ່ ສະເໜ ນ ໄ້ດປ້ະຕບິດັຕາມເງ ືົ່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານດັົ່ ງກົ່ າວນ  ້
ເພືົ່ ອເຮດັໃຫເ້ກ ດປະໂຫຍດສູງສຸດໄດໃ້ນອະນາຄ ດ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  3-1 

ພາກທ  3 ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ 

3.1 ນ າສະເໜ  ໂຄງການ  
3.1.1 ຄວາມເປັນມາ ແລະ ເຫດຜ ນ ຂອງໂຄງການ 

ດັົ່ ງທ ົ່ ໄດສ້ະເໜ ມາກົ່ ອນໜາ້ນ  ້ ໂຄງການຜະລດິກະແສໄຟຟາ້ຈາກພະລງັງານລ ມ 600 ເມກາວດັ ກ ົ່ ແມົ່ ນໜຶົ່ ງທ ົ່ ຈະ
ເປັນທົ່ າແຮງສ າຄນັໃນການສະໜອງພະລງັງານໄຟຟາ້ໃນເຂດພາກໃຕຂ້ອງ ສປປ ລາວ, ກ ົ່ ຄແືຂວງເຊກອງ, ອດັຕະປື 
ແລະ ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນເປັນທົ່ າແຮງທ ົ່ ສ າຄນັທ ົ່ ຈະສະໜອງກະແສໄຟຟາ້ໃຫກ້ບັ ສສ ຫວຽດນາມ ຕາມສນັຍາຊື ້

ຂາຍໄຟຟາ້ລະຫວົ່ າງ ສອງຝົ່ າຍ. ດັົ່ ງນັນ້, ເພືົ່ ອເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ກະແສໄຟຟາ້ທ ົ່ົ່ ຜະລດິໄດຈ້າກໂຄງການພະລງັງານລ ມ 1,707  
GWh/ປ    ສ ົ່ ງອອກ ສສ ຫວຽດນາມ ຕາມສນັຍາຮບັຊືໄ້ຟຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ອ ງໃສົ່ ຈດຸພເິສດທ ົ່ ຕັງ້ຂອງ
ໂຄງການພະລງັງານລ ມ ທ ົ່ ຕັງ້ຢູົ່ ເມອືງດາກຈງຶ ທ ົ່ ມ ຊາຍແດນຕດິຈອດ ກບັ ສສ ຫວຽດນາມ. ດັົ່ ງນັນ້, ທາງໂຄງການ
ຈຶົ່ ງມ ຄວາມຈ າເປັນຈະຕອ້ງກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ຂະໜາດ 500 ກວ ຈາກສະຖານ ຫຼກັຂອງໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້
ຈາກພະລງັງານລ ມເມອືງດາກຈງຶ ສ ົ່ ງອອກໄປເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ກບັ ສະຖານ ໄຟຟາ້ 500 ກວ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ (ສະຖານ  
Thanh My) ໂດຍມ ຄວາມຍາວຂອງແລວສາຍສ ົ່ ງທງັໝ ດປະມານ 66 ກໂິລແມດັ. ເຊິົ່ ງໃນການສກຶສານ ແ້ມົ່ ນຈະ
ກວມເອ າສະເພາະຊົ່ ວງທ ົ່ ຢູົ່ ຝັົ່ ງຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິົ່ ງມ ຄວາມຍາວທງັໝ ດປະມານ 21 ກໂິລແມດັ. 

3.1.2 ທ ົ່ ຕັງ້ໂຄງການ 

ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ຂະໜາດ 500 ກວ ຂອງໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກພະລງັງານລ ມ ທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ ແມົ່ ນ
ເລ ົ່ ມຈາກສະຖານ  500KV ຂອງໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກພະລງັງານລ ມ 600 ເມກາວດັ ທ ົ່ ຈະມ ການສາ້ງຢູົ່ ເຂດ
ບາ້ນດາກບອງ ແລວ້ແລວສາຍສ ົ່ ງຈະລຽບຕາມເສັນ້ທາງຫຼວງ 16B ສ ົ່ ງອອກໄປຊາຍແດນເພືົ່ ອໄປເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ກບັ 
ສະຖານ ໄຟຟາ້ 500 ກວ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ (ສະຖານ  Thanh My) ໂດຍມ ຄວາມຍາວຂອງແລວສາຍສ ົ່ ງທງັ 
ໝ ດປະມານ 66 ກໂິລແມດັ. ສະເພາະຊົ່ ວງທ ົ່ ຢູົ່ ຝັົ່ ງຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິົ່ ງມ ຄວາມຍາວທງັໝ ດປະມານ 21 
ກໂິລແມດັ. ໃນນ ແ້ລວສາຍສ ົ່ ງດັົ່ ງກົ່ າວຈະຜົ່ ານເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງ 5 ບາ້ນ ທ ົ່ ຂຶນ້ກບັເມອືງດາກຈງຶ, ແຂວງເຊກອງ ຄ:ື 
ບາ້ນດາກບອງ, ບາ້ນງອນດອນ, ບາ້ນດາກມວນ, ບາ້ນດາກຕະອອກນອ້ຍ ແລະ ບາ້ນດາກໂດມ ເຊິົ່ ງຈະກວມເອ າ
ເນືອ້ທ ົ່ ປະມານ 147 ເຮກັຕາ (ກວາ້ງ 70 ແມດັ x ແລວສາຍສ ົ່ ງຍາວ 21 ກມ) ເຊິົ່ ງແລວສາຍສ ົ່ ງດັົ່ ງກົ່ າວນ  ້ມ ຈ ານວນ
ເສ າທງັໝ ດ 47 ເສ າ (ເປັນເສ າມູມ 12 ເສ າ ແລະ ເສ າຊືົ່  35 ເສ າ). 

ຕາຕະລາງ 3-1: ຕ າແໜົ່ ງທ ົ່ ຕັງ້ເສ າສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 

ເສ າສາຍສ ົ່ ງ 
ຄົ່ າພກິດັ 

ເສ າສາຍສ ົ່ ງ 
ຄົ່ າພກິດັ 

ເສ າສາຍສ ົ່ ງ 
ຄົ່ າພກິດັ 

X Y X Y X Y 

1 741474 1705532 17 744702 1711085 33 749609 1715672 

2 741718 1705546 18 745019 1711497 34 749880 1715994 

3 742125 1705734 19 745268 1711820 35 750036 1716179 

4 742573 1705940 20 745464 1712074 36 750644 1716899 

5 742983 1706129 21 745812 1712526 37 750834 1717125 

6 743191 1706578 22 746137 1712948 38 751090 1717581 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  3-2 

ເສ າສາຍສ ົ່ ງ 
ຄົ່ າພກິດັ 

ເສ າສາຍສ ົ່ ງ 
ຄົ່ າພກິດັ 

ເສ າສາຍສ ົ່ ງ 
ຄົ່ າພກິດັ 

X Y X Y X Y 

7 743361 1706944 23 746448 1713352 39 751340 1718028 

8 743544 1707338 24 746922 1713487 40 751568 1718435 

9 743690 1707653 25 747455 1713638 41 751843 1718926 

10 743889 1708081 26 747935 1713774 42 751993 1719194 

11 744103 1708544 27 748263 1713867 43 752186 1719539 

12 744168 1708980 28 748780 1714220 44 752457 1720123 

13 744224 1709361 29 749175 1714489 45 752552 1720328 

14 744274 1709693 30 749693 1714842 46 752665 1720573 

15 744366 1710318 31 749545 1715284 47 753546 1720734 

16 744427 1710728 32 749470 1715507       

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ: IEAD 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ                       ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ                 3-3 

 
ຮູບທ  3-1: ແຜນທ ົ່ ສະແດງທ ົ່ ຕັງ້ຂອງໂຄງການ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ      ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  3-4 

3.2 ທາງເລອືກຂອງໂຄງການ 

3.2.1 ວທິ ການ 

ການພຈິາລະນາຫາທາງເລອືກອືົ່ ນສ າລບັໂຄງການ ແມົ່ ນບາດກາ້ວລເິລ ົ່ ມເບືອ້ງຕ ນ້ອນັສ າຄນັກົ່ ຽວກບັການຍ ກສູງ 
ການປະເມ ນຜ ນດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການທ ົ່ ອອກແບບ ໂດຍຜົ່ ານການສກຶສາຫາທາງເລອືກອືົ່ ນທ ົ່ ດ  ແທນທ ົ່

ຈະແນົ່ ໃສົ່ ພຽງແຕົ່ ການປອ້ງກນັບນັຫາ ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບຂອງການອອກແບບໂຄງການ ທ ົ່ ອອກແບບໄວແ້ຕົ່
ທາງດຽວ. ສິົ່ ງນ ມ້ນັຮຽກຮອ້ງເຖງິລະບ ບການສ ມທຽບທາງເລອືກທ ົ່ ເປັນໄປໄດ ້ສ າລບັທ ົ່ ຕັງ້ຂອງໂຄງການທ ົ່ ສະເໜ ,  
ແລະ ທາງເລອືກດາ້ນການດ າເນ ນໂຄງການ. ບນັດາທາງເລອືກດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນຕອ້ງໄດຖ້ກືປຽບທຽບ ໃນແງົ່ວສິະວະກ າ
, ແນວໂນມ້ຂອງຜ ນກະທ ບສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມ, ຕ ນ້ທນຶ ແລະ ມູນຄົ່ າໃນປະຈບຸນັ, ຄວາມເໝາະສ ມພາຍ
ໃຕເ້ງ ືົ່ອນໄຂໃນປະຈບຸນັ, ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນການຕດິຕາມ. ສ າລບັແຕົ່ ລະທາງເລອືກທ ົ່ ກົ່ າວມານັນ້ ຜ ນ
ປະໂຫຍດ ແລະ ມູນຄົ່ າດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຕອ້ງຜົ່ ານເກນທ ົ່ ສາມາດເຮດັໄດ;້ ມູນຄົ່ າດາ້ນເສດຖະກດິຕອ້ງຕດິພນັກບັ
ສິົ່ ງສາມາດຄາດຄະເນໄດ ້ແລະ ພືນ້ຖານຂອງໂຄງການທ ົ່ ຖກືເລອືກນັນ້ຕອ້ງສາມາດສະແດງເຫດຜ ນໄດ.້ 

3.2.2 ການປຽບທຽບ ແລະ ການຄດັເລອືກ ຂອງທາງເລອືກ 

ອ ງຕາມການສກຶສາອອກແບບເບືອ້ງຕ ນ້ຂອງແລວສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ແຮງສູງ ກົ່ ຽວກບັການສ າຫຼວດເກບັກ າຂ ມູ້ນ 
ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ, ການສ າຫຼວດແບົ່ ງອອກ
ເປັນ 2 ທາງເລອືກຄ:ື 

ທາງເລອືກທ  1: ມ ຄວາມຍາວຂອງແລວສາຍສ ົ່ ງ 21 
km, ເບືອ້ງຕ ນ້ປະກອບດວ້ຍເສ າທງັໝ ດ 47 ເສ າ ໃນ
ນັນ້ມ  12 ເສ າມູມ. 

ທາງເລອືກທ  2: ມ ຄວາມຍາວຂອງແລວສາຍສ ົ່ ງ 20 
km, ປະກອບມ ເສ າທງັໝ ດ 42 ເສ າ ແລະ ເສ າມູມ  10 
ເສ າ 

ດາ້ນເຕກັນກິ ວສິະວະກ າ: 
ລກັສະນະພູມສນັຖານເປັນເຂດພູສູງຈ ານວນໜຶົ່ ງ 
ແລະ ພູພຽງເປັນສວນໃຫຍົ່ , ມ ເງ ືົ່ອນໄຂໃນຊົ່ ວງ
ກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ ສະດວກ ເນືົ່ ອງຈາກວົ່ າ
ແລວສາຍສ ົ່ ງຈະເນັົ່ ງໄປຕາມໜົ່ ວຍພູລຽບເສັນ້ທາງ
ຫຼວງ ຈະເຮດັໃຫກ້ານຕດັເສັນ້ທາງເຂ າ້ຫາຕ ນ້ເສ າງົ່າຍ
, ບ ົ່ ຍາວຫຼາຍ ແລະ ສະດວກໃນການກ ົ່ ສາ້ງການດງຶ
ສາຍລະຫວົ່ າງເສ າ. 

ດາ້ນເຕກັນກິ ວສິະວະກ າ: 
ລກັສະນະສະພາບພູມສນັຖານຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ ແມົ່ ນ
ມ ຄວາມຄາ້ຍຄກືນັ ແຕົ່ ໃນຊົ່ ວງໃກກ້ບັເຂດຊາຍແດນ
ແມົ່ ນຈະເນັົ່ ງໄປທາງດາ້ນຝາກຊາ້ຍ ຂອງເສັນ້ທາງຫຼວງ 
ແລະ ເຊິົ່ ງການເຂ າ້ຫາຍາກ ເຊິົ່ ງຕອ້ງໄດມ້ ການຕດັ
ເສັນ້ທາງເຂ າ້ຫາ ທ ົ່ ມ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການກ ົ່ ສາ້ງ 
ການບ າລຸງຮກັສາໄລຍະຍາວ ໃນຊົ່ ວງເຂດຊາຍແດນຝັົ່ ງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ຝັົ່ ງ ສສ ຫວຽດນາມ. 

ຜ ນກະທ ບດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມ: 
ແລວສາຍສ ົ່ ງແມົ່ ນຈະຜົ່ ານເຂດປົ່ າປອ້ງກນັ 5 Km, 
ຜົ່ ານເຂດພືນ້ທ ົ່ ທ າການຜະລດິຂອງປະຊາຊ ນຈ ານວນ
ບ ົ່ ຫຼາຍ ແລະ ບ ົ່ ມ ການຍ ກຍາ້ຍເຮອືນ ແລະ ສິົ່ ງປຸກ
ສາ້ງອອກຈາກແລວສາຍສ ົ່ ງ, ມ ພຽງເຂດສະຫງວນ
ຂອງແລວສາຍສ ົ່ ງທ ົ່ ໄປກວມເຂ າ້ໃນເຂດປົ່ າຊາ້ຂອງ

ຜ ນກະທ ບດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມ: 
ແລວສາຍສ ົ່ ງແມົ່ ນຈະຜົ່ ານເຂດປົ່ າປອ້ງກນັ 5 Km, ເຊັົ່ ນ
ດຽວກນັ, ຜົ່ ານເຂດພືນ້ທ ົ່ ທ າການຜະລດິຂອງ
ປະຊາຊ ນຈ ານວນຫຼາຍກວົ່ າວທາງເລອືກທ  1 ແລະ ໃນ
ເຂດບາ້ນງອມດອນ ຈະຕອ້ງໄດສ້າ້ງທາງເຂ າ້ຫາຕ ນເສ າ
ທ ົ່ ຜົ່ ານເຂດທ າການຜະລດິ (ສວນກາເຟ) ຈ ານວນຫຼາຍ
ກວົ່ າ ແລະ ຈະມ ຜ ນກະທ ບການຍ ກຍາ້ຍເຮອືນ ແລະ 
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ບາ້ນດາກບອງ ເລກັໜອ້ຍ ໂດຍທາງໂຄງການເຫນັດ 
ທ ົ່ ຈະມ ການປ ວແປງຕາມຮ ດຄອງປະເພນ ຂອງບາ້ນ. 

ສິົ່ ງປຸກສາ້ງອອກຈາກແລວສາຍສ ົ່ ງ ຈ ານວນ 2 ຫຼງັຄາ
ເຮອືນ ໃນເຂດບາ້ນດາກບອງ. 

3.2.3 ການອະທບິາຍທາງເລອືກທ ົ່ ໄດຄ້ດັເລອືກ 

ອ ງຕາມການປຽບທຽບ ທງັ 2 ທາງເລອືກ, ທາງເລອືກທ  1 ຈະມ ຄວາມຍາວແລວສາຍສ ົ່ ງຫຼາຍກວົ່ າທາງເລອືກທ  2 
ເທ ົ່ າກບັ 1.2 km ແລະ ມ ເສ າມູມຫຼາຍກວົ່ າ 1 ຕ ນ້, ແຕົ່ ພູມສນັຖານຕາມແລວທາງເລອືກທ  1 ແມົ່ ນມ ຄວາມສະດວກ 
ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຕ ົ່ ກບັພືນ້ທ ົ່ ຕັງ້ເສ າຫຼາຍກວົ່ າ, ການກ ົ່ ສາ້ງກ ົ່ ສະດວກກວົ່ າ ແລະ ຍງັບ ົ່ ສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່

ການຍ ກຍາ້ຍ-ຍບັຍາ້ຍເຮອືນຂອງປະຊາຊ ນ ຈຶົ່ ງສະເໜ ພຈິາລະນາທາງເລອືກທ  1 ເປັນທາງເລອືກແລວສາຍສ ົ່ ງຂອງ
ການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການແລວສາຍສ ົ່ ງ 500 ກວ ຈາກສະຖານ ຍົ່ ອຍຂອງໂຄງການ ຫາ ສະຖານ  500 kV ເມອືງແທງມ . 

 
ຮູບທ  3-2: ແຜນທ ົ່ ປຽບທຽບແລວທາງເລອືກຂອງໂຄງການ 

3.3 ການອອກແບບລາຍລະອຽດ 

3.3.1 ລກັສະນະຂອງສາຍສ ົ່ ງ 
ລະບ ບສາຍສ ົ່ ງກ າລງັໄຟຟາ້ (Transmission Line) ແມົ່ ນລະບ ບທ ົ່ ເຊືົ່ ອມໂຍງລະຫວົ່ າງລະບ ບການຜະລດິກບັ
ລະບ ບຈ າໜົ່ າຍໄຟຟາ້ເຂ າ້ດວ້ຍກນັ ຫຼ ືມ ໜາ້ທ ົ່ ຂ ນສ ົ່ ງພະລງັງານໄຟຟາ້ຈາກສະຖານ ໜຶົ່ ງໄປອ ກສະຖານ ອືົ່ ນ ຫຼ ືຈາກ
ແຫຼົ່ ງຜະລດິໄປສູົ່ ສູນກາງການຈ າໜົ່ າຍ ສ າລບັລະບ ບສາຍສ ົ່ ງກະແສໄຟຟາ້ແຮງສູງຍງັສາມາດຫຸຼດຜົ່ ອນການສູນເສຍ
ພະລງັງານ ເນືົ່ ອງຈາກຄວາມຕາ້ນທານຂອງສາຍໄຟ ຕອ້ງພຈິາລະນາປະລມິານຂອງກະແສໄຟທ ົ່ ຖກືສ ົ່ ງໄປຕາມສາຍ
ເປືອຍແຮງສູງ ແລະ ຂະໜາດຂອງສາຍເປືອຍ ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນປະລມິານການສູນເສຍຂອງກະແສໄຟຟາ້. 
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ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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ສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ແຮງສູງ ເປັນລະບ ບສ ົ່ ງຂ ນສ ົ່ ງພະລງັງານໄຟຟາ້ທ ົ່ ໄດຮ້ບັມາຈາກແຫຼົ່ ງຜະລດິກະແສໄຟຟາ້ສ ົ່ ງຜົ່ ານຈາກ
ສາຍສ ົ່ ງໄຟແຮງສູງໄປຫາໝ ແ້ປງລະບ ບຈ າໜົ່ າຍ ໂດຍການສ ົ່ ງໄປຫາສະຖານ ໄຟຟາ້ຍົ່ ອຍອືົ່ ນໆ ລະບ ບສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້
ຈະຮບັແຮງດນັຕັງ້ແຕົ່  22 ກໂິລໂວນ, 115 ກໂິລໂວນ, 230 ກໂິລໂວນ ແລະ 500 ກໂິລໂວນ. ລະບ ບໄຟຟາ້ແຮງສູງ
ບ ົ່ ສາມາດນ າໄປໃຊກ້ບັເຄືົ່ ອງໃຊໄ້ຟຟາ້ທ ົ່ ວໄປໄດ ້ ເນືົ່ ອງຈາກຕອ້ງຜົ່ ານການດດັແປງລະບ ບການສ ົ່ ງກະແສໄຟຟາ້ສະ
ລບັ (AC) ອຸປະກອນແປງໄຟ (DC) ກົ່ ອນ ໂດຍສ ົ່ ງຜົ່ ານໝ ແ້ປງອ ກເທືົ່ ອໜຶົ່ ງເພືົ່ ອຫູຼດຜົ່ ອນແຮງດນັໄຟຟາ້ລ ງໃຫພ້ ດ 
ກບັລກັສະນະການໃຊງ້ານ. 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເປັນໂຄງການເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ຕາຂົ່ າຍໄຟຟາ້ ເຊິົ່ ງ
ຜະລດິໄດຈ້າກໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ຈາດພະລງັງານລ ມ 600 ເມກາວດັ ເພືົ່ ອໄປເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ກບັສະຖານ ໄຟຟາ້ 500 
ກວ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ (ສະຖານ  Thanh My). ລະບ ບສາຍສ ົ່ ງຂອງໂຄງການມ ຂະໜາດແຮງດນັ 500 ກໂິລ
ໂວນ ເປັນກະແສໄຟຟາ້ແຮງສູງບ ົ່ ສາມາດນ າໃຊກ້ບັເຄືົ່ ອງໃຊໄ້ຟຟາ້ທ ົ່ ວໄປໄດ,້ ໂດຍມ ຄວາມຍາວຂອງແລວສາຍສ ົ່ ງ
ທງັໝ ດປະມານ 66 ກໂິລແມດັ. ສະເພາະຊົ່ ວງທ ົ່ ຢູົ່ ຝັົ່ ງຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິົ່ ງມ ຄວາມຍາວທງັໝ ດປະມານ 
21 ກໂິລແມດັ. ໃນນ ແ້ລວສາຍສ ົ່ ງດັົ່ ງກົ່ າວຈະຜົ່ ານເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງ 5 ບາ້ນ ທ ົ່ ຂຶນ້ກບັເມອືງດາກຈງຶ, ແຂວງເຊກອງ 
ຄ:ື ບາ້ນດາກບອງ, ບາ້ນງອນດອນ, ບາ້ນ ດາກມວນ, ບາ້ນດາກຕະອອກນອ້ຍ ແລະ ບາ້ນດາກໂດມ ເຊິົ່ ງຈະກວມ
ເອ າເນືອ້ທ ົ່ ປະມານ 147 ເຮກັຕາ (ກວາ້ງ 70 ແມດັ x ແລວສາຍສ ົ່ ງຍາວ 21 ກມ) ເຊິົ່ ງແລວສາຍສ ົ່ ງດັົ່ ງກົ່ າວນ  ້ມ ຈ າ
ນວນເສ າທງັໝ ດ 47 ເສ າ (ເປັນເສ າມູມ 12 ເສ າ ແລະ ເສ າຊືົ່  35 ເສ າ). 

ຕາຕະລາງ 3-2: ລກັສະນະຂອງສາຍສ ົ່ ງ 
ສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ແຮງສູງ 500 kv 

• ລະດບັແຮງດນັ : 500 kv 

• ຈດຸເລ ົ່ ມຕ ນ້  : ສະຖານ ໄຟຟາ້ 115/500 kv ຂອງໂຄງການ, ບາ້ນ ດາກບອງ, ເມອືງດາກຈງຶ 
• ຈດຸສິນ້ສຸດຂອງແລວ : ສະຖານ ໄຟຟາ້ 500 kv ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ (ສະຖານ  Thanh My) 

• ລວງຍາວທງັໝ ດ : 66 Km 

• ລວງຍາວຢູົ່ ຝັົ່ ງ ສປປ ລາວ : 21 Km 

• ເຂດສະຫງວນແລວ : 70 ແມດັ (ເບືອ້ງລະ 35 ແມດັ) 

• ຈ ານວນເສ າມູມ PI : 12 ເສ າ ຂະໜາດຕ ນເສ າ ແລະ ເຂດສະຫງວນຕ ນເສ າ 15 x15 ແມດັ 

• ຈ ານວນເສ າຊືົ່  TT : 35 ເສ າ ຂະໜາດຕ ນເສ າ ແລະ ເຂດສະຫງວນຕ ນເສ າ 12 x12 ແມດັ 

• ລວງສູງຂອງເສ າ : 58.7 – 68.7 ແມດັ 

• ເສ າໄຟ : ເສ າເຫຼກັສານ  
• ຮາກຖານ (ຕ ນເສ າ) : ຮາກຖານເຮດັດວ້ຍເບຕ ງເສ ມເຫຼກັ 

3.3.1.1 ເສ າໄຟຟາ້ແຮງສູງ 
ການກ ານ ດປະເພດຂອງເສ າທ ົ່ ນ າໃຊແ້ມົ່ ນອ ງຕາມມາດຕະຖານສາກ ນ, ຕາມກ າລງັແຮງດນັໄຟຟາ້ ແລະ ສະພາບພືນ້
ທ ົ່ ຂອງໂຄງການ ສ າລບັໂຄງການແມົ່ ນໃຊເ້ສ າຂະໜາດຮບັແລວສາຍສ ົ່ ງ 500 ກວ ແລະ ບາງຈດຸເສ າມູມ ຫຼ ືພືນ້ທ ົ່

ລກັສະນະພູມສນັຖານເປັນພູສູງອາດຈະຕອ້ງໃຊເ້ສ າຂະໜາດໃຫຍົ່ ຕາມແບບມາດຕະຖານທ ົ່ ເໝາະສ ມ ກົ່ ອນທ ົ່ ຈະ
ເລ ົ່ ມການຕດິຕັງ້ເສ າຈະຕອ້ງມ ການບຸກເບ ກ ແລະ ປັບພືນ້ທ ົ່ , ວາງຮາກຖານເສ າຕາມຂະໜາດທ ົ່ ກ ານ ດໄວ ້ແລະ ພືນ້



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ      ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  3-7 

ທ ົ່ ໃຊສ້ າລບັການປະກອບຊິນ້ສົ່ ວນອຸປະກອນ ແລະ ຍງັນ າໃຊລ້ ດໃນການຂ ນສ ົ່ ງອຸປະກອນ, ສາຍໄຟ, ເຄືົ່ ອງຈກັດງຶ
ສາຍອ ກດວ້ຍ ພອ້ມທງັໃຊແ້ຮງງານຄ ນ. ກົ່ ອນເລ ົ່ ມການກ ົ່ ສາ້ງ ຕ ນ້ໄມ ້ແລະ ສິົ່ ງປຸກສາ້ງຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ຢູົ່ ຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ
ແມົ່ ນຈະຖກືຕດັ ແລະ ມາ້ງອອກ ເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫໃ້ກແ້ລວສາຍໄຟ, ການຕດິຕັງ້ເສ າເລ ົ່ ມຈາກການວາງຮາກຖານ
ຄອນກຣດິເສ ມເຫຼກັເພືົ່ ອໃຫແ້ໜນ້ໜາ ແລະ ທ ນທານ ແລວ້ປະກອບຊິນ້ສົ່ ວນຕົ່ າງໆຂອງເສ າເຂ າ້ກນັ. ຫຼງັຈາກນັນ້, 

ກ ົ່ ຕດິຕັງ້ເສ າຈາກໜາ້ດນິຂຶນ້ຫາເທງິສຸດແລວ້ຕດິຕັງ້ ສາຍລ ຟ້າ້, ສາຍຈົ່ ອງເສ າ ແລະ ສາຍດນິ. ຫຼງັຈາກນັນ້, ຈຶົ່ ງຈະໄດ ້
ເລ ົ່ ມການພາດສາຍໄຟຂຶນ້ແຕົ່ ລະເສ າ. 

3.3.1.2 ສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ແຮງສູງ 
ສາຍໄຟຟາ້ອາດເປັນແບບຕນັເປັນແທົ່ ງ (Solid) ຫຼ ືເປັນແບບກຽ້ວ (Stranded) ສາຍໄຟຟາ້ຂະໜາດໃຫຍົ່ ຈະເປັນ
ແບບກຽ້ວເພາະຖາ້ເປັນສາຍຕນັຈະມ ນ າ້ໜກັຫຼາຍ ແລະ ຫກັໄດງ້ົ່າຍ ໂດຍໂຄງການສາຍໄຟຟາ້ແຮງສູງທ ົ່ ວໄປ ໃຊ ້
ລະບ ບສາຍສ ົ່ ງມ  4 ຊະນດິຄ:ື 

- ສາຍອະລູມ ນຽມຕ ກຽ້ວເປືອຍ (All Aluminium Conductor: AAC)  

- ສາຍອະລູມ ນຽມຕ ກຽ້ວເປືອຍແກນເຫຼກັ (All Aluminium Conductor Steel Reinforced: 

ACSR) 

- ສາຍອະລູມ ນຽມຕ ກຽ້ວເປືອຍ (All Aluminium Alloy Stranded Conductors: AA) 

- ລວດເຫຼກັກາ້ເຄອືບສງັກະສ ຕ ກຽ້ວ (Galvanize Steel Wire Strand: St) 

3.3.1.3 ດອກກນັໄຟຟາ້ຊອດ ຫຼ ືລູກຖວ້ຍ (Insulators) 

ເປັນອຸປະກອນທ ົ່ ໃຊຮ້ອງຮບັສາຍໄຟ ເຮດັໜາ້ທ ົ່ ເປັນສະນວນ ແລະ ປອ້ງກນັບ ົ່ ໃຫກ້ະແສໄຟຟາ້ຮ ົ່ ວລ ງດນິ ເພາະຖາ້
ປະລມິານກະແສໄຟຟາ້ຮ ົ່ ວລ ງດນິ ຫຼ ື ລດັວ ງຈອນຮ ົ່ ວລ ງດນິ ຖາ້ປະລມິານກະແສໄຟຮ ົ່ ວລ ງດນິຈ ານວນຫຼາຍ
ອຸປະກອນປອ້ງກນັທ ົ່ ຕດິຕັງ້ໃນລະບ ບຈ າໜົ່ າຍກ ົ່ ຈະຕດັວ ງຈອນອອກເຮດັໃຫກ້ານກະຈາຍໄຟຫຸຼດ. ດັົ່ ງນັນ້, ລູກ
ຖວ້ຍຈຶົ່ ງມ ຄວາມສ າຄນັຕ ົ່ ການກະຈາຍພະລງັງານໄຟຟາ້ ລວມທງັສາຍສ ົ່ ງແຮງສູງ (Transmission line) ແລະ 
ລະບ ບສາຍຈ າໜົ່ າຍ (Distribution line) 

3.3.2 ຄາດຄະເນວດັຖຸ ແລະ ອຸປະກອນທ ົ່ ໃຊ ້

ທ ົ່ ດນິທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ ສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນ ດນິສວນ ແລະ ດນິປົ່ າຊ ມໃຊລ້ວມຂອງບາ້ນ.  
ນອກຈາກນ ,້ ແລວສາຍສ ົ່ ງຍງັຜົ່ ານເຂດປົ່ າປອ້ງກນັແຫົ່ ງຊາດ ທ ົ່ ຢູົ່ ບ ລເິວນເຂດດົ່ ານຊາຍແດນ. ໂດຍຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ດນິ
ຖາວອນແມົ່ ນຈດຸທ ົ່ ຕັງ້ເສ າໄຟຟາ້ແຮງສູງໂດຍມ ຈ ານວນ ເສ າມູມທງັໝ ດ 12 ເສ າມູມ ແລະ ເສ າຕາມແລວຊືົ່  35 ເສ າ
, ມ ຄວາມຍາວທງັໝ ດຂອງແລວສາຍສ ົ່ ງ 21 km. 

ການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍທ ົ່ ເກ ດຂຶນ້ຈາກໂຄງການ ແມົ່ ນຈະປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກ ດໝາຍທ ົ່ ມ 
ຂອງ ສປປ ລາວ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ, ເນືອ້ທ ົ່ ດນິບາງສົ່ ວນແມົ່ ນຕອ້ງການ ເພືົ່ ອການບຸກເບ ກໃນໄລຍະຂອງການ
ກ ົ່ ສາ້ງ. ຖາ້ຕ ນ້ໄມ ້ທ ົ່ ສູງກວົ່ າ 3 ແມດັ ຫຼ ືສິົ່ ງປຸກສາ້ງອືົ່ ນໆ (ຖາ້ມ ) ໃນເຂດສະຫງວນຂອງແລວສາຍສ ົ່ ງ (RoW 70 
ແມດັ) ແມົ່ ນຈ າເປັນຕອ້ງໄດຍ້ ກຍາ້ຍອອກ. ການປູກພດືຕົ່ າງໆຢູົ່ ກອ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງ ແມົ່ ນສາມາດປະຕບິດັໄດ ້ ຖາ້
ຫາກພດືດັົ່ ງກົ່ າວ ມ ຄວາມສູງບ ົ່ ເກ ນ 3 ແມດັ. ການປູກເຂ າ້, ປູກກາເຟໃນເຂດນ ແ້ມົ່ ນຈະບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສາຍສ ົ່ ງ. 
ດັົ່ ງນັນ້, ການປູກເຂ າ້, ປູກກາເຟແມົ່ ນປູກໄດປ້ ກກະຕ.ິ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ      ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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3.3.3 ແຮງງານຂອງໂຄງການ 

ອ ງຕາມການວາງແຜນດາ້ນບຸກຄະລາກອນຂອງ ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ໃນໜາ້ວຽກຕົ່ າງໆຂອງການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ 
ຄາດຄະເນວົ່ າຈະມ ແຮງງານປະກອບດວ້ຍວຊິາການນາຍຊົ່ າງ, ວຊິາການພາກສະໜາມ, ພະນກັງານຂບັລ ດ ຫຼ ື
ພາຫະນະຂ ນສ ົ່ ງຕົ່ າງໆ ແລະ ກ າມະກອນທ ົ່ ຈະເຂ າ້ມາກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງໃນໄລຍະກ ົ່ ສາ້ງ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງຜູ ້
ພດັທະນາໂຄງການມ ແຜນຈະນ າໃຊ ້ ແຮງງານທອ້ງຖິົ່ ນ 75% ຂອງຈ ານວນແຮງງານທງັໝ ດ ລວມທງັວຊິາການ 
ແລະ ກ າມະກອນ. 

3.3.4 ເຂດເກບັມຽ້ນວດັສະດຸ ແລະ ແຄມ້ພກັກ າມະກອນ 

ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 ກວ ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ ແມົ່ ນນອນຢູົ່ ໃນແຜນການ
ກ ົ່ ສາ້ງລວມຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 ເມກາວດັ ເຊິົ່ ງໄດມ້ ການກ ານ ດເຂດພືນ້ທ ົ່ ຊ ົ່ ວຄາວສ າລບັການກ ົ່ ສາ້ງ 
ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນເຂດເກບັມຽ້ນວດັສະດຸ ແລະ ແຄມ້ພກັກ າມະກອນກ ົ່ ສາ້ງ ໂດຍມ  2 ຈດຸທ ົ່ ຮບັໃຊກ້ານກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງ 
500 ກວ ຕາມສະແດງໃນແຜນທ ົ່ ຂາ້ງລຸົ່ ມນ :້ 

 
ຮູບທ  3-3: ເຂດເກບັມຽ້ນວດັສະດຸ ແລະ ແຄມ້ພກັກ າມະກອນຮບັໃຊໂ້ຄງການສາຍສ ົ່ ງ 

3.3.5 ເສັນ້ທາງການຂ ນສ ົ່ ງ 
ການຂ ນສ ົ່ ງໃນຊົ່ ວງກ ົ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການປະກອບດວ້ຍ 2 ສົ່ ວນຄ:ື ການຂ ນສ ົ່ ງວດັສະດຸອຸປະກອນກ ົ່ ສາ້ງ, ຄ ນງານ 
ເສັນ້ທາງຫຼກັໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການແມົ່ ນເສັນ້ທາງ ເລກທ  16B  ເຊິົ່ ງເປັນເສັນ້ທາງເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ປະເທດ ສປປ ລາວ ກບັ
ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ຈາກທຕິາເວນັຕ ກ ຫາ ທດິຕາເວນັອອກ ມ ໄລຍະທາງຈາກເທດສະບານ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ      ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  3-9 

ແຂວງເຊກອງ ເຖງິທ ົ່ ຕັງ້ໂຄງການ ປະມານ 108 ກມ ສະພາບເສັນ້ທາງແມົ່ ນເປັນທາງປູຢາງຈາກຊາຍແດນ ລາວ-ໄທ 
ເຖງິຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ. 

3.4 ກດິຈະກ າຂອງໂຄງການ 

ດັົ່ ງທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວມາໃນຂາ້ງເທງິ, ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 ກວ ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້
ແມົ່ ນນອນຢູົ່ ໃນແຜນການກ ົ່ ສາ້ງລວມຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 ເມກາວດັ ໂດຍມ ແຜນການກ ົ່ ສາ້ງ ສາຍສ ົ່ ງ 
500 ກວ ໃນເບືອ້ງຕ ນ້ແມົ່ ນຈະໃຊເ້ວລາທງັໝ ດ 424 ມື ້ເລ ົ່ ມຈາກ ວນັທ  02/02/2023 ຫາ 01/04/2024. ເພືົ່ ອ
ໃຫສ້ າເລດັໜາ້ວຽກໃນການກ ົ່ ສາ້ງ ສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ແມົ່ ນຈະມ ບນັດາກດິຈະກ າດັົ່ ງລຸົ່ ມນ :້ 

ຕາຕະລາງ 3-3: ແຜນການດ າເນ ນງານແຕົ່ ລະກດິຈະກ າ 

ລ/
ດ 

ກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງ 
 ໄລຍະເວລາ 

2023 2024 2025 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ     

1 
ການບຸກເບ ກເສັນ້ທາງເຂ າ້ຫາຕ ນ
ເສ າ                 

    

2 

ການຕດັ ຫຼ ື ການຖາງ ເຂດ
ສະຫງວນແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 
ແມດັ   

                

    

3 ວຽກຮາກຖານເສ າສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້                      

4 
ວຽກງານຕດິຕັງ້ເສ າສາຍສ ົ່ ງ
ໄຟຟາ້ແຮງສູງ                 

    

5 
ວຽກງານພາດ ແລະ ດງຶສາຍສ ົ່ ງ
ໄຟຟາ້ແຮງສູງ                 

    

6 
ວຽກງານກວດສອບ ແລະ 
ກວດກາຄັງ້ສຸດທາ້ຍ 

                
    

7 
ການທ ດສອບ ແລະ ການມອບ
ໃຫແ້ກົ່ ເຈ າ້ຂອງໂຄງການ 

                
    

8 
ສ າເລດັການກ ົ່ ສາ້ງ ໂຄງການ
ພະລງັງານລ ມ         

    

ໄລຍະດ າເນ ນງານ 

1 
ການບ າລຸງຮກັສາ ແລະ ອະນາໄມ
ຕາມເຂດສະຫງວນແລວສາຍສ ົ່ ງ         

ຕະຫຼອດອາຍຸສ າ
ປະທານ 

2 
ເລ ມ້ດ າເນ ນງານໂຄງການ
ພະລງັງານລ ມ         

    

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນຈາກ: IEAD



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-1 

ພາກທ  4 ການອະທບິາຍດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມທ າມະຊາດ ແລະ ສງັຄ ມ 

4.1 ຂ ກ້ ານ ດຂ ຈ້ າກດັການສກຶສາ 
ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ສ າລບັໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການ
ພະລງັງານລ ມ 600 MW ແມົ່ ນຈະໄດສ້ກຶສາຂ ມູ້ນພືນ້ຖານກວມເອ າອ ງປະກອບດາ້ນຕົ່ າງໆຄ:ື ອ ງປະກອບດາ້ນ
ກາຍຍະພາບ, ອ ງປະກອບດາ້ນຊ ວະພາບ, ອ ງປະກອບດາ້ນເສດຖະກດິ - ສງັຄ ມ, ອ ງປະກອບດາ້ນວດັທະນະທ າ 
ແລະ ທດັສະນ ຍະພາບຂອງພືນ້ທ ົ່ ຕັງ້ໂຄງການໃນປັດຈບຸນັ. 

4.2 ວທິ ການເກບັກ າຂ ມູ້ນ 

ໃນການສກຶສາສະພາບແວດລອ້ມປັດຈບຸນັ ອອ້ມຂາ້ງໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 
600 MW ທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ແມົ່ ນໄດມ້ ການສກຶສາໂດຍການທ ບທວນຂ ມູ້ນ ຈາກບ ດລາຍງານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງທ ົ່ ມ ການສກຶສາ
ຜົ່ ານມາ, ບນັດາຂ ມູ້ນມສືອງຈາກຂະແໜງການຕົ່ າງໆຂອງເມອືງດາກຈງຶ, ຂະແໜງການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງຂອງແຂວງເຊ
ກອງ, ການສ າຫຼວດຕ ວຈງິພາກສະໜາມກົ່ ຽວກບັ ການເກບັຕ ວຢົ່ າງວດັແທກຄຸນນະພາບສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ຄຸນນະພາບ
ອາກາດ, ຄຸນນະພາບນ າ້ໜາ້ດນິ, ນ າ້ໃຕດ້ນິ, ສຽງດງັ...), ພອ້ມທງັການເປ ດກອງປະຊຸມເຜ ຍແຜົ່ ຂ ມູ້ນ, ສ າພາດສອບ
ຖາມ ແລະ ຮບັຟັງຄ າຄດິເຫນັຂອງປະຊາຊ ນອອ້ມຂາ້ງທ ົ່ ມ ຕ ົ່ ແຜນການດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການ. ເຊິົ່ ງລາຍລະອຽດ
ຂອງການສກຶສາແມົ່ ນຈະກວມເອ າອ ງປະກອບດາ້ນຕົ່ າງໆຄ:ື ອ ງປະກອບດາ້ນກາຍຍະພາບ, ອ ງປະກອບດາ້ນຊ ວະ
ພາບ, ອ ງປະກອບດາ້ນເສດຖະກດິ - ສງັຄ ມ, ອ ງປະກອບດາ້ນວດັທະນະທ າ ແລະ ທດັສະນ ຍະພາບຂອງພືນ້ທ ົ່ ຕັງ້
ໂຄງການໃນປັດຈບຸນັ ໂດຍຫ ວຂ ໃ້ນແຕົ່ ລະດາ້ນແມົ່ ນອ ງຕາມ ບ ດແນະນ າວຊິາການກົ່ ຽວກບັການສາ້ງ ບ ດປະເມ ນ
ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດຂອງໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະກ າຕົ່ າງໆ ໃນ ສປປ ລາວ  ສະບບັເລກທ ົ່  
2796.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສະບບັລ ງວນັທ  19 ທນັວາ 2016. ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ ໃນ
ການສກຶສາສະຂ ມູ້ນພາບແວດລອ້ມປັດຈບຸນັສ າລບັໂຄງການດັົ່ ງກົ່ າວນ  ້ ອາດຈະບ ົ່ ເປັນໄປຕາມທຸກໆຂັນ້ຕອນ ຫຼ ື
ທຸກໆຫ ວຂ  ້ ທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວໃ້ນສາລະບານ ຂອງບ ດແນະນ າວຊິາການດັົ່ ງກົ່ າວ, ເນືົ່ ອງຈາກວົ່ າບ ດແນະນ າ ແມົ່ ນເພືົ່ ອ
ການນ າໃຊ ້ ໃຫແ້ກົ່ ທຸກປະເພດຂອງໂຄງການ ທ ົ່ ມ ການສກຶສາສະພາບແວດລອ້ມເພືົ່ ອນ າໄປປະເມ ນຜ ນກະທ ບທ ົ່ ມ 
ຄວາມແຕກຕົ່ າງກນັ ເຊິົ່ ງຂຶນ້ກບັຂະບວນການ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ຂອງໂຄງການນັນ້ໆ.  

4.3 ອ ງປະກອບທາງກາຍຍະພາບ 

ການສກຶສາສະພາບປັດຈບຸນັດາ້ນອ ງປະກອບສິົ່ ງແວດລອ້ມທາງກາຍຍະພາບຂອງເຂດທ ົ່ ຕັງ້ໂຄງການທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້
ເປັນການສກຶສາທ ົ່ ຄວບຄຸມເອ າຫ ວຂ ຕ້ົ່ າງໆໄດແ້ກົ່ : ສະພາບພູມສນັຖານ, ສະພາບພູມອາກາດ, ຄຸນນະພາບອາກາດ, 

ດນິ ແລະ ການເຊາະເຈືົ່ ອນ, ແຫຼົ່ ງນ າ້/ຄຸນນະພາບນ າ້, ສຽງດງັ/ການສັົ່ ນສະເທືົ່ ອນ ແລະ ອືົ່ ນໆ. ໂດຍມ ການສກຶສາຂ ້

ມູນໃນອະດ ດຈ ນເຖງິປັດຈບຸນັກົ່ ອນມ ໂຄງການ ເພືົ່ ອນ າເອ າຜ ນການສກຶສາທ ົ່ ໄດມ້າວເິຄາະ ແລະ ນ າໄປປະເມ ນຜ ນ
ກະທ ບທ ົ່ ຄາດວົ່ າຈະເກ ດຂຶນ້ຈາກການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ດ າເນ ນໂຄງການ. ເຊິົ່ ງຜ ນຂອງການສກຶສາສະພາບແວດລອ້ມ
ປັດຈບຸນັທາງດາ້ນກາຍຍະພາບແມົ່ ນຖວືົ່ າເປັນຂ ມູ້ນສ າຄນັສົ່ ວນໜຶົ່ ງໃນການປະເມ ນຜ ນກະທ ບ, ການວາງມາດ
ຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບ ຫຼ ື ກ ານ ດມາດຕະການໃນການຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການ ເພືົ່ ອ
ໃຫກ້ານດ າເນ ນໂຄງການບນັລຸຕາມຈດຸປະສ ງທ ົ່ ກ ານ ດໄວ ້ ແລະ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມໜອ້ຍທ ົ່ ສຸດ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-2 

ຕະຫຼອດຈ ນເພືົ່ ອໃຫເ້ປັນການພດັທະນາໂຄງການໃນລກັສະນະຄຽງຄູົ່ ກບັການອະນຸລກັສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບຍນືຍ ງ
ໃນອະນາຄ ດ. ເຊິົ່ ງບນັດາຂ ມູ້ນພືນ້ຖານທ ົ່ ໄດມ້ ການສກຶສາແມົ່ ນມ ດັົ່ ງນ :້ 

4.3.1 ສະພາບອາກາດ/ອຸຕຸນຍິ  ມ  
1) ວທິ ການ 

ຂ ມູ້ນພືນ້ຖານທາງດາ້ນສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນຍິ ມ ແມົ່ ນເປັນຕ ວຊ ວ້ດັທ ົ່ ສ າຄນັທ ົ່ ຄວບຄຸມການແຜົ່ ກະຈາຍ
ຂອງມ ນລະພດິທາງອາກາດ ຈາກແຫຼົ່ ງກ າເນ ດໄປຫາຜູຮ້ບັທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນໄຫວ ທ ົ່ ຢູົ່ ໃກຄ້ຽງເຂດພືນ້ທ ົ່ ການສກຶສາ. 
ດັົ່ ງນັນ້, ການສກຶສາຂ ມູ້ນພືນ້ຖານກົ່ ຽວກບັເງ ືົ່ອນໄຂສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນຍິ ມ ແມົ່ ນເປັນພືນ້ຖານສ າລບັການ
ປະເມ ນຜ ນກະທ ບທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ຕ ົ່ ຄຸນນະພາບຂອງອາກາດໂດຍສະເພາະຊົ່ ວງການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ. ເຊິົ່ ງມ ການ
ສກຶສາແມົ່ ນຈະໄດອ້ ງໃສົ່ ຂ ມູ້ນຂອງສະຖານ ອຸຕຸນຍິ ມທ ົ່ ມ ຢູົ່ ໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກຄ້ຽງ. 

2) ການອະທບິາຍ 

▪ ອຸນຫະພູມ 

ອາ້ງອ ງຂ ມູ້ນຈາກສະຖານ ວດັແທກສະພາບອາກາດ ດາ້ນອຸຕຸນຍິ ມ ຂອງເມອືງດາກຈງຶ ທ ົ່ ເປັນສະຖານ ອຸຕຸນຍິ ມທ ົ່ ຢູົ່
ໃກຄ້ຽງໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການທ ົ່ ສຸດ ເຫນັວົ່ າ ອຸນຫະພູມສະເລົ່ ຍໄລຍະ 5 ປ ຜົ່ ານມາເຫນັວົ່ າອຸນຫະພູມຄອ້ນຂາ້ງສູງ
ໃນຊົ່ ວງເດອືນ ເມສາ ຫາ ຕຸລາ ຂອງທຸກປ  ອຸນຫະພູມມ ຄົ່ າສະເລົ່ ຍສູງສຸດໃນເດອືນ ຕຸລາ 2016, ຄົ່ າສະເລົ່ ຍ 25.6 
° C, ອຸນຫະພູມສະເລົ່ ຍຕ ົ່ າສຸດໃນເດອືນ ມງັກອນ 2015, ຄົ່ າສະເລົ່ ຍ 14.1 ° C, ປ ທ ົ່ ມ ອຸນຫະພູມສູງສຸດຄົ່ າສະເລົ່ ຍ
ໝ ດປ  21.3 ° C ແມົ່ ນປ  2016 ແລະ ປ ທ ົ່ ມ ອຸນຫະພູມຕ ົ່ າສຸດຄົ່ າສະເລົ່ ຍໝ ດປ  20.1 ° C ແມົ່ ນປ  2018. ເນືົ່ ອງ
ຈາກສະພາບພູມສນັຖານເມອືງ, ພືນ້ທ ົ່ ເຂດໂຄງການແມົ່ ນຕັງ້ຢູົ່ ເຂດພູສູງ ແລະ ໄດຮ້ບັອດິທພິ ນຈາກລ ມມ ລະສຸມ
ພດັຜົ່ ານ ດັົ່ ງນັນ້ຈຶົ່ ງເຮດັໃຫໄ້ດຮ້ບັອາຍນ າ້ ແລະ ຄວາມຊຸົ່ ມຫຼາຍ ເຮດັໃຫອຸ້ນຫະພູມສະເລົ່ ຍບ ົ່ ສູງຫຼາຍໃນລະດູຮອ້ນ 
ແລະ ມ ອາກາດໜາວເຢັນເກອືບຕະຫຼອດປ . 

ຕາຕະລາງ 4-1: ອຸນຫະພູມສະເລົ່ ຍໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ສະຖານ  ເມອືງດາກຈງຶ (ຫ ວໜົ່ ວຍ °C) 

Years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Average 

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 69 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 

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ: ຈາກສະຖານ ວດັແທກອຸຕຸນຍິ ມ ເມອືງດາກຈງຶ 

▪ ປະລມິານນ າ້ຝ ນ 

ຂ ມູ້ນປະລມິານນ າ້ຝ ນໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ໂດຍອ ງຈາກສະຖານ ວດັແທກໃກຄ້ຽງຂອງເມອືງດາກຈງຶ, 
ປະລມິານນ າ້ຝ ນ 5 ປ  ຜົ່ ານມາ ປ  2015 ຫາ 2019, ເຫນັວົ່ າປະລມິານນ າ້ຝ ນສູງສຸດ 371.6 mm ຂອງເດອືນ ກນັຍາ 
2019, ປະລມິານນ າ້ຝ ນມ ຕ ົ່ າສຸດ 0.0 mm ໃນເດອືນມ ນາ 2016 ແລະ ເດອືນກຸມພາ 2019. ລວມປ ທ ົ່ ມ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-3 

ປະລມິານນ າ້ຝ ນສູງສຸດທງັປ  1795.9 mm ແມົ່ ນປ  2018, ສົ່ ວນລວມປ ທ ົ່ ມ ປະລມິານນ າ້ຝ ນຕ ົ່ າສຸດ 1134.7 mm 

ຂອງປ  2015. ຊົ່ ວງທ ົ່ ມ ປະລມິານນ າ້ຝ ນຫຼາຍແມົ່ ນຊົ່ ວງເດອືນເມສາ ຫາ ເດອືນຕຸລາ ຂອງທຸກໆປ  ເຊິົ່ ງເມອືງດາກຈງຶ
ຕັງ້ຢູົ່ ຕດິກບັຊາຍແດນປະເທດຫວຽດນາມ ຈຶົ່ ງໄດຮ້ບັອດິທພິ ນລະດູຝ ນທງັ 2 ປະເທດ. 

ຕາຕະລາງ 4-2: ປະລມິານນ າ້ຝ ນແຕົ່ ລະປ ໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ (mm)  
Years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

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 

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ: ຈາກສະຖານ ວດັແທກອຸຕຸນຍິ ມ ເມອືງດາກຈງຶ 

▪ ຄວາມຊຸົ່ ມ 

ພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການເປັນເຂດພູມສນັຖານສູງເນືອ້ທ ົ່ ສົ່ ວນຫຼາຍປ ກຄຸມດວ້ຍປົ່ າໄມ ້ ສະພາບອາກາດໜາວເຢັນເກອືບ
ຕະຫຼອດປ  ໄດຮ້ບັອດິທພິ ນລ ມມ ລະສຸມເຂດຮອ້ນທ ົ່ ພດັຜົ່ ານມາທາງປະເທດຫວຽດນາມ ເຮດັໃຫມ້ ປະລມິານ
ຄວາມຊຸົ່ ມຫຼາຍ ຊົ່ ວງເວລາຕອນເຊ າ້ ແລະ ຕອນແລງຈະເຫນັໝອກມ ທ ົ່ ວທຸກບົ່ ອນຕາມພືນ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມ,້ ຕາມສນັພູ
ຕົ່ າງໆ ປະລມິານເກ ດມ ການລະເຫ ຍອາຍຂອງນ າ້ຕ ກຂາ້ງຫຼາຍ. 

▪ ຄວາມໄວລ ມ 

ອດັຕາຄວາມໄວລ ມໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການທ ົ່ ທາງໂຄງການໄດມ້ ການຕດິເສ າວດັແທກລ ມຫຼາຍຈດຸເລ ົ່ ມແຕົ່ ດ າເນ ນ
ສກຶສາໂຄງການຈ ນຮອດປັດຈບຸນັແມົ່ ນມ ຫຼາຍຈດຸ ໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ເພືົ່ ອນ າຂ ມູ້ນມາປະກອບໃນການສກຶສາ
ຄວາມເໝາະສ ມ ໂດຍເສ າວດັແທກລ ມທ ົ່ ຕດິຕັງ້ດັົ່ ງກົ່ າວມ ຄວາມສູງ 100 ແມດັ ມ ການບນັທກຶຂ ມູ້ນ ໂດຍ
ອຸປະກອນ SecondWind Nomad2, WindSensor P2546A  ແລະ Vector w200P ມ ລາຍລະອຽດຕ ວຊ ້

ວດັໃນການວດັແທກ, ຄວາມໄວລ ມບນັທກຶສະເລົ່ ຍທຸກໆເດອືນ ຮອດປັດຈບຸນັ ເຫນັວົ່ າຄວາມໄວສະເລົ່ ຍທງັໝ ດ
ເລ ົ່ ມຕັງ້ແຕົ່ ເລ ົ່ ມວດັແທກແຕົ່ ປ  2012 ເປັນຕ ນ້ມາ 6.326 m/s, ຄວາມໄວລ ມສະເລົ່ ຍສູງສຸດ 11.609 m/s ຂອງ
ເດອືນທນັວາ ແລະ ຄວາມໄວລ ມສະເລົ່ ຍຕ ົ່ າສຸດ 3.876 m/s ຂອງເດອືນພດຶສະພາ. 

4.3.2 ພູມສນັຖານ 

1) ວທິ ການ 

- ສກຶສາກົ່ ຽວກບັສະພາບພູມສນັຖານປະຈບຸນັ ແລະ ລກັສະນະທາງກາຍຍະພາບຂອງພືນ້ທ ົ່  ໂຄງການ ແລະ 
ອອ້ມຮອບ, ໂດຍອ ງໃສົ່ ຂ ມູ້ນມສືອງ ເຊັົ່ ນແຜນທ ົ່ ພູມສນັຖານ, ແຜນທ ົ່ ທ ລະນ ສາດ ແລະ ຊັນ້ດນິ ຈາກກ ມ
ແຜນທ ົ່ ແຫົ່ ງຊາດ ແລະ ຂ ມູ້ນມສືອງຕົ່ າງໆ; 

- ສ າຫຼວດພາກສະໜາມ ໂດຍການສງັເກດສະພາບເງ ືົ່ອນໄຂພູມສນັຖານພາຍໃນພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ. 

 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 
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2) ລາຍລະອຽດ 

ເມອືງດາກຈງຶ  ຕັງ້ຢູົ່ ທດິຕາເວນັອອກຂອງແຂວງເຊກອງ ມ ເນືອ້ທ ົ່ ທງັໝ ດ 273,220.59 ຮຕ ກວມເອ າ 34,64% 
ຂອງເນືອ້ທ ົ່ ທງັໝ ດຂອງແຂວງ. ເຊິົ່ ງລະດບັຄວາມສູງຈາກໜາ້ນ າ້ທະເລ ສະເລົ່ ຍປະມານ 1,200 m, ຈດຸຕ ົ່ າສຸດແມົ່ ນ 
529 m ແລະ ສູງສຸດແມົ່ ນ 1,397 m ແລະ ນອນຢູົ່ ໃນເສັນ້ຂະໜານເໜອືທ : 19˚ 52’ 02” N ຫາ 20˚ 49’ 40” 
N ແລະ ເສັນ້ແວງຕາເວນັອອກທ : 103˚ 06’ 27” E ຫາ 103˚ 42’ 21” E. ມ ຊາຍແດນຕດິຈອດກບັບນັດາແຂວງ
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ປະເທດເພືົ່ ອນບາ້ນຄ:ື  ທດິເໜອືຕດິກບັເມອືງກະລມື ແຂວງເຊກອງ ມ ເສັນ້ຊາຍແດນຄວາມ
ຍາວ 22 ກໂິລແມດັ, ທດິໃຕຕ້ດິກບັເມອືງຊານໄຊ ແຂວງອດັຕະປື ມ ຄວາມຍາວ 96 ກໂິລແມດັ, ທດິຕາເວນັອອກ
ຕດິກບັເມອືງໄຕຢາງ ແຂວງກວາງນາມ ແລະ ເມອືງດກັໄລ ແຂວງກອນຕູມ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ມ ຄວາມຍາວ 
177 ກໂິລແມດັ ແລະ ທດິຕາເວນັຕ ກຕດິກບັ ເມອືງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ມ ຄວາມຍາວ 65 ກໂິລແມດັ. ເນືອ້ທ ົ່

ສົ່ ວນໃຫົ່ ຍ ເປັນເຂດພູດອຍ-ພູສູງ ກວມເອ າ 95% ແລະ ພູພຽງ ກວມເອ າ 5%, ອຸນຫະພູມສະເລົ່ ຍຕ ົ່ າສຸດ 5 ອ ງສາ
, ສະເລົ່ ຍສຸງສຸດ 30 ອ ງສາ, ປະລມິານນ າ້ຝ ນວດັແທກໄດ ້1,629 ມລິແິມດັ. 

ສະພາບພູມສນັຖານຂອງເມອືງແມົ່ ນເປັນພູແຕົ່ ຕ ົ່ າ ຫາ ພູສູງຊນັ ສະຫຼບັຊບັຊອ້ນກນັເປັນສົ່ ວນຫຼາຍ ໂດຍຕດັແບົ່ ງ
ດວ້ຍບນັດາສາຍນ າ້ ແລະ ຫວ້ຍຮົ່ ອງຢົ່ າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຊິົ່ ງໄດແ້ບົ່ ງສະພາບພືນ້ທ ົ່ ຂອງເມອືງອອກເປັນ 2 ລກັສະນະ
ຕ ນ້ຕ ຄ:ື  

ສະພາບໂນນພູຕ ົ່ າ (ຄາ້ຍພູພຽງ): ພືນ້ທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນກະຈາຍຢູົ່ ທ ົ່ ວໄປ ແຕົ່ ສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນເຂດເທດສະບານເມອືງ, 
ເຂດຊຽງຫຼວງ ແລະ ດາກຕາອອກໃຫຍົ່ ຈ ານວນໜຶົ່ ງ. ສະພາບພືນ້ທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວ ສົ່ ວນໃຫຍົ່ ແມົ່ ນປ ກຄຸມ້ດວ້ຍປົ່ າເຫຼ ົ່ າ, 
ປົ່ າປະສ ມ, ທ ົ່ ງຫຍາ້ທ າມະຊາດ ແລະ ຈ ານວນໜຶົ່ ງແມົ່ ນທ າການຜະລດິກະສກິ າເຊັົ່ ນ: ໄຮົ່ ປູກເຂ າ້, ກາເຟ, ມນັຕ ນ້, 

ສາລ  ແລະ ປູກພດືກະສກິ າອືົ່ ນໆ. 

ສະພາບພືນ້ທ ົ່ ພູສູງ: ມ ເນືອ້ທ ົ່ ຫຼາຍກວົ່ າໝູົ່  ແລະ ກະຈາຍຢູົ່ ທ ົ່ ວເມອືງ, ເນືອ້ທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວສົ່ ວນໃຫຍົ່ ແມົ່ ນປ ກຄຸມດວ້ຍ
ປົ່ າໄມທ້ າມະຊາດ ເຊິົ່ ງສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນເຂດປົ່ າສະຫງວນແຫົ່ ງຊາດ, ເຂດປົ່ າປອ້ງກນັແຫົ່ ງຊາດ, ເຂດປົ່ າຜະລດິແຫົ່ ງ
ຊາດ ແລະ ປູກພດືໄຮົ່ ຈ ານວນໜຶົ່ ງ.  

  
ຮູບທ  4-1: ສະພາບລກັສະນະພູມສນັຖານຂອງເມອືງດາກຈງຶ 

 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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4.3.3 ທ ລະນ ສາດ/ແຜົ່ ນດນິໄຫວ 

1) ວທິ ການ 

ສກຶສາ ແລະ ທ ບທວນຂ ມູ້ນມສືອງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງໄດແ້ກົ່ : ຂ ມູ້ນທາງດາ້ນທ ລະນ ວທິະຍາ ຂອງຂ ງເຂດທ ົ່ ກ ງກບັ
ເອກະສານຂອງລາວ ແລະ ສາກ ນ, ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນມສືອງຕົ່ າງໆທ ົ່ ມ ກົ່ ຽວກບັ ແລວທ ົ່ ເຄຍເກ ດແຜົ່ ນດນິໄຫວໃນລາວ. 

2) ລາຍລະອຽດ 

ປະເທດລາວເປັນປະເທດໜຶົ່ ງທ ົ່ ນອນໃນທະວ ບອາຊ  ຕັງ້ຢູົ່ ພາກກາງຂອງແຫຼມອນິດູຈ ນ ລະຫວົ່ າງເສັນ້ຂະໜານທ  
13°54'- 22°30' ເໜອື ແລະ ເສັນ້ແວງ 100°05' - 107°59' ຕາເວນັອອກ ເຊິົ່ ງຢູົ່ ຫົ່ າງຈາກບ ລເິວນຂອບຂອງ
ແຜົ່ ນເປືອກໂລກ, ແນວຮອຍເລືົ່ ອນຕົ່ າງໆຂອງເປືອກໂລກ ແລະ ວ ງແຫວນໄຟ ຈຶົ່ ງເຮດັໃຫມ້ ປະກ ດການເກ ດ
ແຜົ່ ນດນິໄຫວແຕົ່ ອາດ ດຈ ນປະຈບຸນັຢູົ່ ໃນລະດບັຕ ົ່ າ. 

ອ ງຕາມຂ ມູ້ນຈາກພະແນກຕາໜົ່ າງສະຖານ ອຸຕຸນຍິ ມ ແລະ ແຜົ່ ນດນິໄຫວ, ກ ມອຸຕຸນຍິ ມ ແລະ ອຸທ ກກະສາດ, 
ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແມົ່ ນເຫນັວົ່ າ ເຫດການແຜົ່ ນດນິໄຫວທ ົ່ ເຄ ຍເກ ດຂຶນ້ໃນ 
ສປປ ລາວ ເຄ ຍເກ ດຂຶນ້ຮຸນແຮງໃນປ  2007 ທ ົ່ ແຂວງໄຊຍະບູລ  ແລະ ລົ່ າສຸດກ ົ່ ແມົ່ ນປ  2019 ທ ົ່ ຜົ່ ານມາເກ ດເຫດ
ແຜົ່ ນດນິໄຫວທ ົ່ ສາມາດຮບັຮູໄ້ດຂ້ຶນ້ອ ກ ຢູົ່ ເຂດເມອືງຫ ງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລ . ສ າລບັໃນແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງ
ອດັຕະປື ກ ົ່ ຄເືຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການທ ົ່ ສະເໜ  ໃນໄລຍະທ ົ່ ຜົ່ ານມາແມົ່ ນບ ົ່ ມ ການບນັທກຶວົ່ າມ ປະກ ດການແຜົ່ ນດນິ
ໄຫວ. ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມໃນການອອກແບບເສ າກງັຫນັລ ມຂອງໂຄງການກ ົ່ ໄດມ້ ການອອກແບບຕາມ
ມາດຕະຖານທ ົ່ ສາມາດຮອງຮບັເຫດການໄດ.້ 

  
          ແຜນທ ົ່ ເຂດວ ງແຫວນໄຟຂອງໂລກ.            ແຜນທ ົ່ ການເກ ດແຜົ່ ນດນິໄຫວ ແຕົ່ ປ  
1900 ຫາ  ມ ນາ 2012 (Seismicity Map 1900-March 2012) 
ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ: http://www.enchantedlearning.com/subjects/volcano/ringoffire/, United States Geological Survey 

(USGS), 

ຮູບທ  4-2: ແຜນທ ົ່ ສະແດງຂ ມູ້ນກົ່ ຽວກບັວ ງແຫວນໄຟ ແລະ ການເກ ດແຜນດນິໄຫວ 

 

ສປປ ລາວ 

ສປປ ລາວ 
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4.3.4 ດນິ 

1) ວທິ ການ 

ສກຶສາ ແລະ ທ ບທວນຂ ມູ້ນມສືອງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງໄດແ້ກົ່ : ຂ ມູ້ນທາງດາ້ນດນິ ຂອງຂ ງເຂດທ ົ່ ກ ງກບັເອກະສານຂອງ
ລາວ ແລະ ສາກ ນ, ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນມສືອງຕົ່ າງໆທ ົ່ ມ ກົ່ ຽວກບັດນິ 

2) ລາຍລະອຽດ 

ອ ງຕາມຂ ມູ້ນຈາກບ ດລາຍງານຜ ນການສ າຫຼວດກ ານ ດແບົ່ ງເຂດຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ້ເມອືງດາກຈງຶ, ແຂວງ
ເຊກອງ ຮອດປ  2020 ເຫນັວົ່ າ ຢູົ່ ໃນເຂດເມອືງດາກຈງຶ ແມົ່ ນມ ໝວດດນິທ ົ່ ຈດັຕາມລະບ ບຂອງອ ງການ 
FAO/UNESCO ປ  1990 ແລະ ຜ ນຂອງການສ າຫຼວດຈ າແນກດນິທ ົ່ ວປະເທດປ  1995. ແບົ່ ງເປັນ 6 ໝວດດນິ 
ແລະ ຈ າແນກເປັນ 9 ປະເພດດນິຕາມຫ ນຕ ນ້ກ າເນ ດ, ສະພາບພືນ້ທ ົ່ , ຊັນ້ຊ ບ້  ົ່ ງ ແລະ ຄຸນລກັສະນະຊ ບ້ ົ່ ງຂອງດນິ
ດັົ່ ງນ :້ ARENOSOLS, ACRISOLS,  ALISOLS, REGOSOLS,  LUVISOLS ແລະ CAMBISOLS. 

- ເນືອ້ດນິສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນເນືອ້ທ ົ່ ດນິໜຽວໜກັ (Heavy clay), ຖດັລ ງມາແມົ່ ນເນືອ້ທ ົ່ ດນິຕ ມແກມໜຽວ 
(Clay loam) ແລະ ໜອ້ຍກວົ່ າໝູົ່ ແມົ່ ນເນືອ້ທ ົ່ ດນິຊາຍແກມຕ ມ (Loamy sand). 

- ຄວາມເລກິຂອງຊັນ້ດນິສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນຊັນ້ດນິເລກິທ ົ່ ສຸດ (D) > 100 cm ນບັຈາກໜາ້ດນິ, ຮອງລ ງມາ
ແມົ່ ນຊັນ້ດນິປານກາງ (M) 75 - 100 cm, ຊັນ້ດນິຕືນ້ (S) ແຕົ່  30 - 50 cm, ຊັນ້ດນິບາງ (T) ແຕົ່  50-
75 cm ນບັຈາກໜາ້ດນິ. 

4.3.5 ໄພທ າມະຊາດ 

1) ວທິ ການ 

ໄພທ າມະຊາດເປັນໄພຂ ົ່ ມຂູົ່ ທ ົ່ ອນັຕະລາຍທ ົ່ ສຸດຕ ົ່ ການພດັທະນາໂຄງການ ໄດແ້ກົ່ ໄພນ າ້ຖວ້ມ, ແຜນດນິໄຫວ ແລະ 
ດນິຖະຫຼ ົ່ ມ. ດັົ່ ງນັນ້, ການສກຶສາຂ ມູ້ນພືນ້ຖານກົ່ ຽວກບັໄພທ າມະຊາດຈະເປັນປະໂຫຍດ ສ າລບັການອອກແບບ 
ແລະ ການດ າເນ ນການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການ. ໂດຍຈະໄດສ້ງັລວມຂ ມູ້ນມສືອງກົ່ ຽວກບັປະຫວດັການເກ ດ
ໄພທ າມະຊາດຈາກຂະແໜງການກົ່ ຽວຂອ້ງຂອງແຂວງ, ຫອ້ງການກົ່ ຽວຂອ້ງຂອງເມອືງ, ເອກະສານອືົ່ ນໆທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ການສ າພາດສອບຖາມກົ່ ຽວກບັໄພທ າມະຊາດໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ການສກຶສາ. 

2) ລາຍລະອຽດ 

ໄພນ າ້ຖວ້ມ: ລກັສະນະພູມສນັຖານຂອງເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກຄ້ຽງສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນເປັນເຂດພູຕ ົ່  ຫາ ພູ
ສູງ ແລະ ບ ົ່ ມ ແມົ່ ນ າ້ໃຫຍົ່  ທ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດໄພນ າ້ຖວ້ມໃນເຂດດັົ່ ງກົ່ າວ. 

ດນິຖະຫຼ ົ່ ມ: ຝ ນຕ ກແມົ່ ນປັດໃຈຕ ນ້ຕ ຂອງການເກ ດດນິຖະຫຼ ົ່ ມ (ດນິເຈືົ່ ອນ) ສົ່ ວນປັດໃຈອືົ່ ນໆທ ົ່ ມ ອດິທພິ ນຕ ົ່ ການ
ເຈືົ່ ອນຂອງດນິແມົ່ ນຄວາມຄອ້ຍຊນັຂອງດນິ, ເງ ືົ່ອນໄຂຂອງຫ ນ ແລະ ສະພາບການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິທ ົ່ ບ ົ່ ເໝາະສ ມ. 

ແຜົ່ ນດນິໄຫວ: ດັົ່ ງທ ົ່ ກົ່ າວມາຂາ້ງເທງິສ າລບັໃນແຂວງເຊກອງ ກ ົ່ ຄເືຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການທ ົ່ ສະເໜ  ໃນໄລຍະທ ົ່ ຜົ່ ານມາ
ແມົ່ ນບ ົ່ ມ ການບນັທກຶວົ່ າມ ປະກ ດການແຜົ່ ນດນິໄຫວ. ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມໃນການອອກແບບເສ າສາຍສ ົ່ ງ ຂອງ
ໂຄງການກ ົ່ ໄດມ້ ການອອກແບບຕາມມາດຕະຖານທ ົ່ ສາມາດຮອງຮບັເຫດການໄດ.້ 
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4.3.6 ການເຊາະເຈືົ່ ອນ ແລະ ການຕ ກຕະກອນ 

1) ວທິ ການ 

ການບຸກເບ ກພືນ້ທ ົ່ ທາງເຂ າ້ຕ ນເສ າກງັຫນັລ ມ ແລະ ເຂດຕ ນເສ າ ອາດກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດການສູນເສຍເນືອ້ທ ົ່ ປົ່ າທ າມະຊາດ, 

ເນືອ້ທ ົ່ ກະສກິ າຈ ານວນໜຶົ່ ງ ແລະ ອາດໃຫດ້ນິເຊາະເຈືົ່ ອນ ຫຼ ືຍຸບຕ ວ ໃນຊົ່ ວງຂອງການກະກຽມພືນ້ທ ົ່ . ດັົ່ ງນັນ້, ມນັ
ມ ຄວາມຈ າເປັນທ ົ່ ຕອ້ງໄດຮູ້ ້ ຄຸນລກັສະນະດນິ ແລະ ການເຊາະເຈືົ່ ອນໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ຢົ່ າງກວາ້ງໆ ທາງດາ້ນຄວາມ
ອາດສາມາດ ແລະ ຂ ຈ້ າກດັຂອງດນິດັົ່ ງກົ່ າວສ າລບັການນ າໃຊໃ້ນອະນາຄ ດ. ໂດຍການສກຶສາຈາກຂ ມູ້ນທ ົ່ ມ ຢູົ່ ແລວ້, 

ບ ດລາຍງານການສກຶສາທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ການສ າຫຼວດສງັເກດພາກສະໜາມກົ່ ຽວກບັການເຊາະເຈືົ່ ອນ. 

2) ລາຍລະອຽດ 

ການເຊາະເຈືົ່ ອນ ແລະ ການຕ ກຕະກອນ ໂດຍທ ົ່ ວໄປແລວ້
ແມົ່ ນເກ ດຈາກການປົ່ ຽນແປງທາງທ າມະຊາດຄ ື ການເພ ົ່ ມຂຶນ້
ຂອງລະດບັນ າ້ ການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງເຂດພູລ ງສູົ່ ພືນ້ຮາບພຽງ, 
ຄືນ້ລ ມພະຍຸທ ົ່ ຮຸນແຮງ. ສົ່ ວນສາເຫດເກ ດຈາກກດິຈະກ າ
ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິທ ົ່ ບ ົ່ ເໝາະສ ມ, ການກ ົ່ ສາ້ງເຂືົ່ ອນ ລວມທງັ
ການດູດແຮົ່ ຊາຍ, ແຮົ່ ຫ ນ ເພືົ່ ອນ າມາໃຊໃ້ນການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ. 

ສ າລບັການເຊາະເຈືົ່ ອນ ແລະ ການຕ ກຕະກອນໃນເຂດຂອງ
ໂຄງການນ  ້ແມົ່ ນສງັເກດເຫນັວົ່ າ ສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນເກ ດຈາກກດິ
ຈະກ າການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິຂອງປະຊາຊ ນເປັນຫຼກັ ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ
ການເຮດັກະສກິ າ ເຊິົ່ ງມ ການຂຸດ, ໄຖ, ຄາດໜາ້ດນິເປັນປະຈ າ 
ຈຶົ່ ງເຮດັໃຫມ້ ການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງດນິລ ງສູົ່ ສາຍນ າ້ ໂດຍ
ສະເພາະໃນລະດູຝ ນ. 
 

 
ຮູບທ  4-3: ການເຊາະເຈືົ່ ອນຕາມ

ແຄມນ າ້ 
 

4.3.7 ຊບັພະຍາກອນແຮົ່ ທາດ 

1) ວທິ ການ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກກງັຫນັລ ມ 600 MW ກ ົ່ ເປັນໂຄງການຊະນດິໜຶົ່ ງ ທ ົ່ ມ ຄວາມ
ສ າຄນັທາງດາ້ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຊບັພະຍາກອນແຮົ່ ທາດ (ຖາ້ກ ລະນ ຖາ້ເຂດໂຄງການມ ແຮົ່ ທາດຕົ່ າງໆ), ໂດຍສະເພາະ
ເຂດທ ົ່ ຕັງ້ຂອງເສ າສາຍສ ົ່ ງ ຫຼ ືອ ງປະກອບຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການ ຖາ້ມ ແມົ່ ນບ ົ່ ສາມາດຂຸດຄ ນ້ ຫຼ ືຂຸດຄ ນ້ໄດຍ້າກ ເນືົ່ ອງ
ຈາກຈະຕອ້ງໄດທ້ບັມາ້ງເສ າກງັຫນັລ ມ ແລະ ອ ງປະກອບຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການ ຫຼ ືຈະຕອ້ງໄດລ້ ຖາ້ ຈ ນກວົ່ າໂຄງການ
ນັນ້ຈະສິນ້ສຸດ. ການສກຶສາຈະໄດລ້ວບລວມຂ ມູ້ນທາງທ ລະນ ຂອງພືນ້ທ ົ່  ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຮົ່ ທາດ ຈາກ
ເອກະສານຂອງລາວ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ, ແຜນທ ົ່ ດາ້ນທ ລະນ ສາດ ມາດຕະສົ່ ວນຂະໜາດ 1:200,000, ທ ົ່ ໄດຮ້ົ່ ວມ
ກນັເຮດັ ລະຫົ່ ວາງບ ົ່ ແຮົ່ ຂອງລາວ ແລະ ສະຫະພນັ-ຄະນະກ າມະການບ ົ່ ແຮົ່  ກດິຈະການດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ 
ສງັຄ ມ ຂອງເອເຊຍປາຊຟິິກ, ບ ດສກຶສາຂອງໂຄງການທ ົ່ ຢູົ່ ໃກຄ້ຽງ, ຂ ມູ້ນບ ດສະຫຸຼບປະຈ າປ ຂອງຂະແໜງການ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ົ່ ແຮົ່  ຂອງແຂວງ, ເມອືງ. 

 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-8 

2) ລາຍລະອຽດ 

ແຂວງເຊກອງ ເປັນແຂວງທ ົ່ ອຸດ ມສ ມບູນໄປດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເຊິົ່ ງນອກຈາກຈະມ ຄວາມອຸດ ມດວ້ຍ 
ຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ,້ ດນິ ແລະ ແຫຼົ່ ງນ າ້ແລວ້ ຢູົ່ ພືນ້ດນິຍງັມ ແຮົ່ ທາດຫຼາຍຊະນດິທ ົ່ ຍງັບ ົ່ ທນັໄດຂຸ້ດຄ ນ້ເຊັົ່ ນ: ຄ າ, 
ທອງ, ເຫຼກັ, ຖົ່ ານຫ ນ, ບ ກຊດິ ແລະ ອືົ່ ນໆ ເຊິົ່ ງເປັນອ ກໜຶົ່ ງທົ່ າແຮງທ ົ່ ສ າຄນັ. ສ າລບັແຮົ່ ທາດຢູົ່ ເມອືງດາກຈງຶ ແມົ່ ນ
ໄດກ້ວມເອ າ 765 ກໂິລແມດັ ກວມເອ າ 28% ຂອງເນືອ້ທ ົ່ ທງັໝ ດທ ົ່ ວເມອືງ, ທ ົ່ ວເມອືງມ  ແຮົ່ ຄ າ, ແຮົ່ ບ ກຊດິ ແລະ 
ແຮົ່ ເຫຼກັ ເຊິົ່ ງໄດມ້ ຫຼາຍບ ລສິດັເຂ າມາສ າປະທານຂຸດຄ ນ້ຫຼາຍບ ລສິດັ. ສົ່ ວນໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງທ ົ່ ສະເໜ 
ນ  ້ ອ ງຕາມການລ ງສ າຫຼວດເກບັກ າຂ ມູ້ນຕ ວຈງິແມົ່ ນເຫນັວົ່ າ ໂຄງການບ ົ່ ໄດນ້ອນໃນພືນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ມ ທົ່ າແຮງ ຫຼ ື ການາ
ຫຼວດຊອກຄ ນ້ຂອງບນັດາໂຄງການໃດຢູົ່ ໃນເມອືງດາກຈງຶ. 

4.3.8 ສຽງ ແລະ ການສັົ່ ນສະເທອືນ 

1) ວທິ ການ 

ການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ອາດຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດ
ຜ ນກະທ ບທາງດາ້ນສຽງ ແລະ ການສັົ່ ນສະເທອືນລ ບກວນຊຸມຊ ນໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກຄ້ຽງ ໂດຍ
ສະເພາະແມົ່ ນໃນຊົ່ ວງການກ ົ່ ສາ້ງ ເຊິົ່ ງມ ຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງ ນ າໃຊເ້ຄືົ່ ອງກ ນຈກັໜກັ ເພືົ່ ອການຂ ນສ ົ່ ງ ແລະ ນ າໃຊ ້
ເຂ າ້ໃນ ກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆເຊັົ່ ນ: ສຽງຈາກການບຸກເບ ກພືນ້ທ ົ່ , ກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງ, ການຂ ນສ ົ່ ງຕົ່ າງຕົ່ າງ 
ລວ້ນແລວ້ແຕົ່ ເປັນແຫຼົ່ ງກ າເນ ດທາງສຽງ ແລະ ແຮງສັົ່ ນສະເທອືນ. 

2) ລາຍລະອຽດ 

ໂດຍອ ງໃສົ່ ຂ ມູ້ນການວດັແທກສຽງ ຈາກບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການ
ພະລງັງານລ ມ  600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ເຊິົ່ ງຢູົ່ ໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ດຽວກນັ ມາເປັນຂ ມູ້ນໃນບ ດລາຍງານສະບບັນ .້ ເຊິົ່ ງ
ໃນການສກຶສາດັົ່ ງກົ່ າວ  ທາງທ ມງານບ ລສິດັທ ປືກສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ອນິໂນກຣ ນ ໄດມ້ ການ ວດັແທກລະດບັສຽງດງັ 
ເພ ົ່ ມຕືົ່ ມໃນເຂດໂຮງໝ ເມອືງດາກຈງຶ, ບາ້ນດາກບອງ, ເມອືງດາກຈງຶ, ຢູົ່ ໃນລະຫວົ່ າງວນັທ ົ່  09 – 12/08/2021 ເຊິົ່ ງ
ອ ງຕາມຜ ນການວດັແທກຄຸນນະພາບສຽງຂອງ ແມົ່ ນເຫນັວົ່ າມ ຄົ່ າວດັແທກທ ົ່ ບ ົ່ ເກ ນມາດຕາມຕາມທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວ.້ 
ຕາຕະລາງ 4-3: ຜ ນການວດັແທກຄຸນນະພາບສຽງໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ 

Date Time LeqA  L5 L10 L50 L90 L95 

8/9/2021        12:00-18:00 ກາງເວນັ 42.6 46.2 42.8 35 30.8 30.2 

8/9-10/2021   18:00-06:00 ກາງຄນື 43 45.1 44.1 40.1 37.9 36.4 

8/10/2021      06:00-18:00 ກາງເວນັ 51.7 48.8 44.8 34.4 30.8 30.2 

8/10-11/2021 18:00-06:00  ກາງຄນື 48.8 50.4 45.9 41.3 39.4 37.9 

8/11/2021      06:00-18:00 ກາງເວນັ 40.1 44.7 41.8 35 32 31 

8/11-12/2021 18:00-06:00 ກາງຄນື 42.9 48.2 45.3 39.7 37.6 36.5 

8/12/2021      06:00-12:00 ກາງເວນັ 40.6 43.9 41.8 33.6 30.6 29.8 

ຄົ່ າມາດຕະຖານ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແຫົ່ ງຊາດ 70 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-9 

 
ຮູບທ  4-4: ເສັນ້ສະແດງລະດບັສຽງນນັ  

4.4 ອ ງປະກອບທາງຊ ວະພາບ 

4.4.1 ນເິວດວທິະຍາເທງິບ ກ/ສດັປົ່ າ 
1) ວທິ ການ 

ສດັປົ່ າທ ົ່ ຈະສກຶສານັນ້ມ ຢູົ່  4 ຈ າພວກຄ ື: ສດັເລອືຄານ, ສດັເຄິົ່ ງບ ກເຄິົ່ ງນ າ້, ສດັປ ກ ແລະ ສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນ າ້ນ ມ. 
ການເກບັກ າຂ ມູ້ນຈະສຸມໃສົ່ ສດັປົ່ າໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ. ຫ ວຂ ກ້ານສກຶສາ ແມົ່ ນກວດກາຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, 

ຄວາມອຸດ ມສ ມບູນ, ການແຈກຢາຍ, ການນ າໃຊ ້ແລະ ສະຖານະປັດຈບຸນັຂອງສດັປົ່ າໃນເຂດໂຄງການ. ການສກຶສາ
ກົ່ ຽວກບັສດັປົ່ າແມົ່ ນຈະຕອ້ງໄດສ້ກຶສາທງັສອງທາງໄປພອ້ມກນັ. 

✓ ການລວບລວມຂ ມູ້ນມສືອງ 

ເບິົ່ ງຄນືການສກຶສາທ ົ່ ຜົ່ ານມາກົ່ ຽວກບັ ສະຖານະຂອງສດັປົ່ າໃນຂ ງເຂດນັນ້. ໃນການກວດຄນືນັນ້ຈະຕອ້ງໄດເ້ບິົ່ ງຄນື
ເອກະສານການສກຶສາຂອງນກັຄ ນ້ຄວາ້ ຈາກປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດອືົ່ ນໆ. 

✓ ການສ າຫຼວດປະຊາກອນສດັປົ່ າ 

ການນບັທາງກ ງ: ວທິ ການນ ແ້ມົ່ ນຂຶນ້ກບັຮົ່ ອງຮອຍ ທ ົ່ ນກັຄ ນ້ຄວາ້ເຫນັເວລາສ າຫຼວດພາກສະໜາມ. ເຊິົ່ ງລວມມ : 
ສດັທ ົ່ ສງັເກດເຫນັ, ຮອຍຕ ນ, ຮງັ, ໂພງ, ຂ ນ, ຄາບ ແລະ ສຽງ.  

ການນບັທາງອອ້ມ: ວທິ ການນ ປ້ະກອບມ  2 ແບບໃນການສ າຫຼວດຄ ືການສ າຫຼວດຈາກບ ດລາຍງານທ ົ່ ຜົ່ ານມາໃນ
ພືນ້ທ ົ່ ນັນ້ ແລະ ເຂດໃກຄ້ຽງ. ແລະ ສອບຖາມປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ອາໄສຢູົ່ ເຂດນັນ້ເປັນເວລາຍາວນານ. ເມືົ່ ອຮູ ້
ຊະນດິພນັຂອງສດັແລວ້ ຈະຕອ້ງຖາມລະອຽດຕືົ່ ມອ ກເຊັົ່ ນ: ສ , ພດຶຕກິ າ, ທ ົ່ ຢູົ່ ອາໄສ. ບາງເທືົ່ ອ ຈະຕອ້ງມ ຮູບຖົ່ າຍ
ຂອງສດັມາສະແດງເພືົ່ ອເປັນການຢັງ້ຢືນ. ສິົ່ ງເຫຼ ົ່ ານ  ້ ແມົ່ ນຫຼ ກລົ່ ຽງບ ົ່ ໄດ ້ ເພືົ່ ອໃຫໄ້ດລ້ກັສະນະຮູບຮົ່ າງທ ົ່ ຖກືຕອ້ງ
ຂອງສດັທ ົ່ ກົ່ າວເຖງິ. ການສອບຖາມຄນືເພືົ່ ອຄວາມຊດັເຈນຂອງຂ ມູ້ນ ແມົ່ ນຈ າເປັນໃນບາງກ ລະນ . 
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ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-10 

ນອກຈາກນ ແ້ລວ້ຂ ມູ້ນສ າພາດກົ່ ຽວກບັການວທິ ການລົ່ າ ຫຼ ື ໃສົ່ ແຮວ້ທ ົ່ ຜດິກ ດໝາຍ, ການລກັລອບຕດັໄມ,້ ແລະ 
ຜ ນປະໂຫຍດຂອງສດັດັົ່ ງກົ່ າວທ ົ່ ມ ຕ ົ່ ຊຸມຊ ນ. ປັດໃຈທ ົ່ ພ ວພນັກບັດາ້ນນເິວດວທິະຍາ ເຊັົ່ ນວົ່ າ: ພດືທ ົ່ ເປັນອາຫານ, 

ພດືທ ົ່ ໃຊເ້ປັນບົ່ ອນລ ຊ້ົ່ ອນ, ແຫຼົ່ ງນ າ້ ແລະ ເຂດທ ົ່ ມກັພ ບສດັດັົ່ ງກົ່ າວກ ົ່ ຈະຖກືສກຶສາເຊັົ່ ນກນັ.  

ຂ ມູ້ນກົ່ ຽວກບັສດັປົ່ າທງັໝ ດທ ົ່ ໄດຈ້າກການນບັໂດຍກ ງ ແລະ ການສ າພາດແມົ່ ນຈະໄດປ້ະກອບເຂ າ້ກນັເປັນຄເືຄົ່ ືົ່ ອງ
ມສື າລບັກວດກາ ຂອງສດັປົ່ າທ ົ່ ມ ຢູົ່ ປະຈບຸນັໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການ, ເຊິົ່ ງຖກືຈດັແບົ່ ງອອກເປັນຢູົ່  5 ກຸົ່ ມຄດືັົ່ ງທ ົ່

ໄດເ້ວ າ້ມາ. ໃນແຕົ່ ລະກຸົ່ ມ ຈະປະກອບມ ຄວາມອຸດ ມສ ມບູນ, ສະຖານະພາບ, ຮູບແບບຖິົ່ ນທ ົ່ ຢູົ່ ອາໄສຂອງພວກມນັ
ລະບຸຢູົ່ ນ າ. ສ າລບັສດັຈ າພວກນ ກ ທງັທ ົ່ ອ ບພະຍ ບເຂ າ້ມາ ແລະ ອາໄສຢູົ່ ເຂດນັນ້ແມົ່ ນຈະໄດຖ້ກືເກບັກ າ. 

ສະຖານະພາບຂອງສດັຕົ່ າງໆອາດສາມາດຈດັຢູົ່ ໃນ 4 ປະເພດຄດືັົ່ ງລຸົ່ ມນ :້ 
- ບ ົ່ ເປັນອນັຕະລາຍ (Indetermine) ສດັຈ າພວກທ ົ່  ຈ ານວນປະຊາກອນຂອງພວກມນັຍງັມ ຢົ່ າງພຽງພ 

ສ າລບັການຢູົ່ ລອດ; 

- ສົ່ ຽງ ຫຼ ືມ ຄວາມສົ່ ຽງ (Threatened or Vulnerable) ສດັຈ າພວກທ ົ່ ຈ ານວນປະຊາກອນຂອງພວກ
ມນັມ ການຫຸຼດລ ງ ເນືົ່ ອງຈາກການລົ່ າ ແລະ ຖິົ່ ນທ ົ່ ຢູົ່ ອາໄສຖກືທ າລາຍ 

- ສົ່ ຽງຕ ົ່ ການສູນພນັ (Endangered) ສດັຈ າພວກທ ົ່ ຈ ານວນປະຊາກອນຂອງພວກມນັເກອືບໃກສູ້ນພນັ 
ແລະ ຈ າເປັນຕອ້ງມ ມາດຕະການອນັຮ ບດົ່ ວນເພືົ່ ອປ ກປັກຮກັສາພວກມນັເອ າໄວ ້

- ສດັທ ົ່ ຫາຍາກ (Rare) ສດັຈ າພວກທ ົ່  ຈ ານວນປະຊາກອນຂອງພວກມນັຢູົ່ ໃນຂັນ້ວກິດິ ແຕົ່ ບ ົ່ ຢູົ່ ໃນ
ຄວາມສົ່ ຽງຂອງການສູນພນັເທືົ່ ອ, ຫາກແຕົ່ ວົ່ າພວກມນັມ ຄວາມສົ່ ຽງທ ົ່ ຈະຢູົ່ ລອດ. 

ຜ ນການສ າຫຼວດທ ົ່ ກົ່ າວມາທງັໝ ດຂາ້ງເທງິນັນ້ ຈະຖກືໃຊເ້ຂ າ້ໃນການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສດັປົ່ າອນັເນືົ່ ອງມາຈາກ 
ການພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ເພືົ່ ອການນ າສະເໜ ມາດຕະການຫລູດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບທ ົ່ ເຫມາະສ າລບັໂຄງການ. 

2) ລາຍລະອຽດ 

ອ ງຕາມການລ ງສ າຫຼວດ ແລະ ການສອບຖາມຂ ມູ້ນກບັຊາວບາ້ນ ໃນເຂດພືນ້ທ ົ່  ແມົ່ ນເຫນັວົ່ າສດັປົ່ າທ ົ່ ມກັພ ບເຫນັ
ໃນເຂດພືນ້ທ ົ່  ແລະ ເຂດອອ້ມຂາ້ງຂອງໂຄງການ ແມົ່ ນຍງັມ ສດັຫຼາຍຈ າພວກ ທ ົ່ ອາໄສຢູົ່ ຕາມປົ່ າດ ງຕບຶໜາຕົ່ າງໆ, 

ເຊັົ່ ນ: ລ ງ, ຟານ, ກວາງ, ໝປູົ່ າ ແລະ ສດັທ ົ່ ຫາຍາກອືົ່ ນໆ ແມົ່ ນຈະພ ບເຫນັຢູົ່ ຕາມປົ່ າດ ງຕບຶໜາທ ົ່ ຫົ່ າງໄກເຂດພືນ້ທ ົ່

ໂຄງການ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ, ສະພາບສດັປົ່ າກ ົ່ ຄ ືສະພາບປົ່ າໄມແ້ມົ່ ນໄດຫຸຼ້ດໜອ້ຍຖອຍລ ງ, ເຖງິຊາວບາ້ນຫຼາຍຄ ນ
ຈະບອກວົ່ າ  ເຄ ຍພ ບເຫນັສດັປົ່ າຫຼາຍຊະນດິ, ແຕົ່ ສົ່ ວນຫຼາຍສດັໃຫຍົ່  ແມົ່ ນຫາຍາກ ແລະ ພ ບເຫນັເປັນສົ່ ວນໜອ້ຍ
, ສດັປົ່ າ ທ ົ່ ຍງັມ ປະຊາຊ ນໝູົ່ ບາ້ນເຄ ຍພ ບເຫນັ ແລະ ເຄ ຍລົ່ າໄດມ້າເປັນອາຫານ ສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນ ສດັນອ້ຍ ຫຼ ືບາງ
ຊະນດິສດັປົ່ າທ ົ່ ບ ົ່ ຫາຍາກ ເຊັົ່ ນວົ່ າ : ໝປູົ່ າ, ຟານ, ກະຮອກ, ກະແຕ, ໄກປ້ົ່ າ ແລະ ສດັເລອືຄານບາງຊະນດິ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ       ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ                 4-11 

ຕາຕະລາງ 4-4: ປະເພດສດັປົ່ າທ ົ່ ມກັພ ບເຫນັໃນເຂດພືນ້ທ ົ່  ແລະ ອອ້ມຂາ້ງໂຄງການ 

ຊືົ່ ພາສາລາວ ຊືົ່ ພາສາອງັກດິ ຊືົ່ ວທິະຍາສາດ ເຂດໂຄງການ ພືນ້ທ ົ່ ໃກຄ້ຽງ 
ບນັຊ ປະເພດສດັປົ່ າ 
ທ ົ່ ຫວງຫາ້ມ(1) 

ບນັຊ  IUCN(2) 

ສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນ າ້ນ ມ 
ເຫງນັຫາງກົ່ ານ Large Spotted Civet Viverra megaspila R2 R1 ຫວງຫາ້ມ ບນັຊ  1 - 
ກະເລນັ Irrawaddy Squirrel Callosciurus pygerythrus R2 R1 ທ ົ່ ວໄປ ບນັຊ  3 - 
ກະແຕ Northern Treeshrew  Tupaia belangeri R2 ¤ R1 - LC 

ກະຮອກ Red-cheeked Squirrel Dremomys rufigenis  R2 R1 ທ ົ່ ວໄປ ບນັຊ  3  LC 

ອ ນ້ໃຫຍົ່  Large Bamboo Rat Rhizomys sumatrensis  R2 R1 ຄຸມ້ຄອງ ບນັຊ  2 LC 

ລງິ Monkey  Macaca spp - R2 ຄຸມ້ຄອງ ບນັຊ  2 - 

ຟານ Red Muntjac Muntiacus muntjac - R2 ຄຸມ້ຄອງ ບນັຊ  2 LC 

ລງິລ ມ Asian Slow Loris  Nycticebus bengalensis - R2 ຫວງຫາ້ມ ບນັຊ  1 VU 

ລິົ່ ນ Chinese Pangolin Manis Pintadactyla  - R2 ຫວງຫາ້ມ ບນັຊ  1  EN 

ໜຫູວາຍ  Leopodamys edwardsi R1 R1 - - 

ໝປູົ່ າ Wild boar  Sus scrofa R2 R2 ທ ົ່ ວໄປ ບນັຊ  3 LC 

ສດັເລອືຄານ ແລະ ສດັເຄິົ່ ງບ ກເຄິົ່ ງນ າ້ 
ງຂູຽວ All green snake species  Trimeresurus sp. R1 R1 ທ ົ່ ວໄປ ບນັຊ  3  

ແລນ Bengal Monitor Varanus bengalensis R2 R1 ຄຸມ້ຄອງ ບນັຊ  2 LC 

ງເູຫຼອືມ Reticulated Python Python reticulatus - R2 ຫວງຫາ້ມ ບນັຊ  1 LC 

ງສູາ Radiated Ratsnake Elaphe radiata R1 R1 ທ ົ່ ວໄປ ບນັຊ  3  

ຄນັຄາກ Common Asiatic Toad Bufo melanostictus R1 R1 ທ ົ່ ວໄປ ບນັຊ  3  

ກ ບ -ຂຽດ Common Lowland Frog Rana rugulosa  R1 R1 ທ ົ່ ວໄປ ບນັຊ  3  

ຈ ໂກະ  Scincidae sp. R1 R1 ທ ົ່ ວໄປ ບນັຊ  3  

ກະປອມ Forest Crested Lizard Calotes emma sp. R1 R1 ທ ົ່ ວໄປ ບນັຊ  3  

ຫອຍ ທຸກຊະນດິ All Snail Species   R1 R1 ທ ົ່ ວໄປ ບນັຊ  3  



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ       ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ                 4-12 

ຊືົ່ ພາສາລາວ ຊືົ່ ພາສາອງັກດິ ຊືົ່ ວທິະຍາສາດ ເຂດໂຄງການ ພືນ້ທ ົ່ ໃກຄ້ຽງ 
ບນັຊ ປະເພດສດັປົ່ າ 
ທ ົ່ ຫວງຫາ້ມ(1) 

ບນັຊ  IUCN(2) 

ສດັປ ກ 

ໄກົ່ ປົ່ າ Red Junglefowl Gallus gallus R2 R1 ທ ົ່ ວໄປ ບນັຊ  3 LC 

ນ ກກ ດ Greater Coucal Centropus sinensis R2 R1 ຫວງຫາ້ມ ບນັຊ  1 LC 

ນ ກເຂ າ Pale-capped Pigeon Columba Punicea R2 R1 ຄຸມ້ຄອງ ບນັຊ  2 VU 

ນ ກຍາງ All Egrets Egreetta sp R1 R1 ຄຸມ້ຄອງ ບນັຊ  2 LC 

ໄກົ່ ຂວາ Siamese Fireback  Lophura diardi R1 R1 ຫວງຫາ້ມ ບນັຊ  1 LC 

ນ ກກາ Little Commorant Phalacrocorax niger R2 R1 ຫວງຫາ້ມ ບນັຊ  1 LC 

ນ ກອຽ້ງ Common Myna Acridotheres tristis R1 R1 ຄຸມ້ຄອງ ບນັຊ  2 - 
ນ ກກະປ ດ Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata R1 R1 - LC 

ນ ກມມູ Green imperial pigeon Ducula aenea R2 R1 ຫວງຫາ້ມ ບນັຊ  1 LC 

ນ ກເປ າ້ All green pigeons Treron sp R1 R1 ຄຸມ້ຄອງ ບນັຊ  2 LC 

ນ ກກະຈບິ Common Tailorbird Orthotomus sutorius  R1 R1 - - 
R = Reports: ໄດຈ້າກການສ າພາດປະຊາຊ ນ: R1: ເຫນັຕະຫຼອດ, R2: ເຫນັເປັນບາງຄັງ້ຄາວ 

(1) ມະຕຕິ ກລ ງຂອງນາຍຍ ກລດັຖະມ ນຕ  ວົ່ າດວ້ຍການຮບັຮອງເອ າຈດັບນັຊ ລາຍຊືົ່  ສດັນ າ້ ແລະ ສດັປົ່ າ ປະເພດຫວງຫາ້ມ ຫຼ ືບນັຊ  I, ບນັຊ  II ແລະ ບນັຊ  III ລ ງວນັທ  13/08/2008 ບນັຊ 
ປະເພດສດັປົ່ າທ ົ່ ຫວງຫາ້ມ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ,້ ສະບບັເລກທ  0360/MAF, ລ ງວນັທ  8 ທນັວາ 2003 

(2) ບນັຊ ປະເພດສດັປົ່ າ ທ ົ່ ຂຶນ້ກບັ IUCN: • CR = ສດັຫວງຫາ້ມເດດັຂາດ Critically Endangered, • EN = ສດັຫວງຫາ້ມ Endangered, • VU = ສດັປະເພດອົ່ ອນໄຫວ 
Vulnerable, • NT = ໃກຈ້ະສູນພນັ Near Threatened, • LC = ຍງັມ ຄວາມກງັວ ນ Least Concern, • DD = ຂ ມູ້ນບ ົ່ ພຽງພ  Data Deficient 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-13 

4.4.2 ປົ່ າໄມ ້ແລະ ການປ ກຄຸມຂອງພດືພນັ 

1) ວທິ ການ 

- ສງັລວມຂ ມູ້ນມສືອງກົ່ ຽວກບັຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມໃ້ນເຂດພືນ້ທ ົ່ ການສກຶສາ ແລະ ເຂດໃກຄ້ຽງເຊັົ່ ນ: ບ ດ
ລາຍງານຂອງຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ,້ ຂ ມູ້ນເຫຼ ົ່ ານ ໄ້ດຖ້ກືນ າໃຊເ້ປັນຂ ມູ້ນພືນ້ຖານສ າລບັການ
ສກຶສາໃນອະນາຄ ດ ແລະ ວເິຄາະສ າລບັການປະເມ ນຜ ນກະທ ບທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ຈາກການດ າເນ ນ
ໂຄງການ 

- ສ າຫຼວດເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ແລະ ເຂດອອ້ມຂາ້ງ, ສ າລບັເງ ືົ່ອນໄຂທາງດາ້ນພູມສນັຖານ, ສະພາບປົ່ າໄມ,້ 
ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິປົ່ າໄມ,້ ແຜນທ ົ່ ພາບຖົ່ າຍດາວທຽມ ແລະ ແຜນທ ົ່ ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິປົ່ າໄມ ້

 

2) ລາຍລະອຽດ 

ອ ງຕາມຂ ມູ້ນຈາກບ ດລາຍງານແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄ ມຂອງເມອືງ ເຫນັວົ່ າ ເມອືງດາກຈງຶເປັນເມອືງ
ເສດຖະກດິເຕ ບໂຕສ ຂຽວທ ົ່ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາເຕ ບໂຕຍນືຍ ງ ປັດຈບຸນັຫຼາຍພາກສົ່ ວນລດັ ແລະ ອ ງ
ການຈດັຕັງ້ສາກ ນໃຫທ້ນຶສະໜບັສະໜຸນຟືນ້ຟູປົ່ າ ແລະ ແນະນ າໃຫຄ້ວາມຮູປ້ະຊາຊ ນການຫນັປົ່ ຽນອາຊ ບຈາກ
ການເຮດັແບບເລືົ່ ອນລອຍມາເປັນອາຊ ບທ ົ່ ຖາວອນ ເຊິົ່ ງເຮດັໃຫເ້ນືອ້ທ ົ່ ປົ່ າປ ກຄຸມ້ຂອງປົ່ າທ ົ່ ວເມອືງປ  2015 ເນືອ້ທ ົ່

ປົ່ າປ ກຄຸມ້ 157,883 ເຮກັຕາ ກວມເອ າ 57.7% ໃນປ  2019 ເນືອ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມປ້ ກຄຸມ້ເພ ົ່ ມຂຶນ້ 177,593 ເຮກັຕາ ກວມ
ເອ າ 65 % ຂອງພືນ້ທ ົ່ ທງັໝ ດ, ເນືອ້ທ ົ່ ການຖາງປົ່ າເຮດັໄຮົ່  410 ເຮກັຕາໃນປ  2015 ຫຸຼດລ ງຍງັເຫຼອື 232 ເຮກັຕາປ  
2019 ແລະ ເນືອ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມຟື້ນ້ຟູດວ້ຍຕ ວມນັເອງກວມເອ າປະມານ 15,274 ເຮກັຕາ. 

ສະພາບການປ ກຄຸມ້ຂອງປົ່ າໄມໃ້ນເຂດພືນ້ທ ົ່ ຈະພດັທະນາໂຄງການສາຍສ ົ່ ງ 500 ກວ ຂອງໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້
ຈາກພະລງັງານລ ມ 600 ເມກາວດັ. ໂດຍອ ງໃສົ່ ແຜນທ ົ່ ພາບຖົ່ າຍທາງອາກາດ ປ  2019 ແລະ ການສ າຫຼວດຕ ວຈງິ
ພາກສະໜາມໃນຊົ່ ວງເດອືນກນັຍາ 2020 ແລະ ພະຈກິ 2021 ທ ົ່ ຜົ່ ານມາ ແມົ່ ນເຫນັວົ່ າພືນ້ທ ົ່  ທ ົ່ ມ ປົ່ າໄມປ້ ກຫຸມ້
ສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນເປັນປົ່ າປະສ ມ ທ ົ່ ຂຶນ້ກບັເຂດປົ່ າປອ້ງກນັແຫົ່ ງຊາດຍອດນ າ້ເຊກອງ-ເຊກະໝານ ເຊິົ່ ງມ ຄວາມຍາວ
ທງັໝ ດປະມານ 5 ກໂິລແມດັ ຈາກເສ າສາຍສ ົ່ ງທ  36 ຫາ 47 ທ ົ່ ນອນໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວ. ນອກຈາກນັນ້ແມົ່ ນ
ນອນໃນເຂດປົ່ າຊ ມໃຊ ້ແລະ ເຂດທ າການຜະລດິຂອງປະຊາຊ ນເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນດນິສວນກາເຟ. 

4.4.3 ພືນ້ທ ົ່ ຊຸົ່ ມນ າ້ 
1) ວທິ ການ 

ເກບັລວບລວມຂ ມູ້ນມສືອງຈາກແຫຼົ່ ງຕົ່ າງໆທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງໃນທອ້ງຖິົ່ ນ ເຊັົ່ ນ: ຂ ມູ້ນພືນ້ທ ົ່ ຊຸົ່ ມນ າ້, ດນິທາມ ແລະ 
ການນ າໃຊພ້ືນ້ທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວ 

ສ າຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ສ າພາດຈາກປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນກົ່ ຽວກບັຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຊ ວະວທິະຍາໃນ
ເຂດພືນ້ທ ົ່ ຊຸົ່ ມນ າ້, ດນິທາມ ແລະ ການນ າໃຊ.້ 

2) ລາຍລະອຽດ 

ເນືົ່ ອງຈາກລກັສະນະພູມສນັຖານຂອງພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການສົ່ ວນໃຫຍົ່ ເປັນເຂດພູຕ ົ່ າ-ພູສູງ ແລະ ມ ຫວ້ຍນ າ້ແຕົ່ ນອ້ຍຫາ
ໃຫຍົ່ ຫຼາຍສາຍໄຫຼຕາມຮົ່ ອມພູຈາກທ ົ່ ສູງຫາທ ົ່ ຕ ົ່ າ ຈຶົ່ ງບ ົ່ ປະກ ດມ ເຂດບງຶ ຫຼ ືດນິທາມໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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4.4.4 ປົ່ າສະຫງວນ-ພືນ້ທ ົ່ ປອ້ງກນັ 

1) ວທິ ການ 

ເກບັລວບລວມຂ ມູ້ນມສືອງຈາກແຫຼົ່ ງຕົ່ າງໆທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງໃນທອ້ງຖິົ່ ນ ເຊັົ່ ນ: ຂ ມູ້ນປົ່ າສະຫງວນ, ປົ່ າປອ້ງກນັ, ແລະ 
ການນ າໃຊພ້ືນ້ທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວ 

ສ າຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ສ າພາດຈາກປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນກົ່ ຽວກບັຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຊ ວະວທິະຍາໃນ
ເຂດພືນ້ປອ້ງກນັ ແລະ ການນ າໃຊ.້ 

2) ລາຍລະອຽດ 

ຈາກຜ ນການສກຶສາເກບັກ າຂ ມ້ນູນ າພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ການເກບັກ າຂ ມູ້ນພາກສະໜາມ ເຫນັວົ່ າ ໂຄງການ
ສາຍສ ົ່ ງ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ແມົ່ ນບ ົ່ ມ ພືນ້ທ ົ່ ປົ່ າສະຫງວນໃດໆ ຢູົ່ ໃກຄ້ຽງ
ທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກການພດັທະນາໂຄງການ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມການພດັທະນາໂຄງການດັົ່ ງກົ່ າວນ  ້ ອ ງຕາມ
ການອອກແບບແລວສາຍສ ົ່ ງ ແມົ່ ນເຫນັວົ່ າຈະສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ພືນ້ທ ົ່  ປົ່ າປອ້ງກນັແຫົ່ ງຊາດ ຍອດນ າ້ເຊກອງ-ເຊກະ
ໝານ (ຕາມຂອບເຂດຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ) ປະມານ 5 ກໂິລແມດັ ຈາກເສ າສາຍສ ົ່ ງທ  36 ຫາ 47. 

ພືນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ມ ປົ່ າໄມປ້ ກຫຸມ້ສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນເປັນປົ່ າປະສ ມ ທ ົ່ ຂຶນ້ກບັເຂດປົ່ າປອ້ງກນັແຫົ່ ງຊາດຍອດນ າ້ເຊກອງ-ເຊກະ
ໝານ ເຊິົ່ ງມ ຈ ານວນເສ າສາຍສ ົ່ ງຜົ່ ານທງັໝ ດ 12 ເສ າ ກວມເອ າເນືອ້ທ ົ່ ປະມານ 39.67 ຮຕ. 

ຕາຕະລາງ 4-5: ແລວສາຍສ ົ່ ງທ ົ່ ຜົ່ ານເຂດປົ່ າປອ້ງກນັແຫົ່ ງຊາດ 

ລ/ດ 
3 ປະເເພດປົ່ າໃນ
ເຂດໂຄງການ 

ຈ ານວນເສ າ 
ໄລຍະສາຍສ ົ່ ງ 

(ກມ) 
ເນືອ້ທ ົ່ ແລວສາຍສ ົ່ ງ 

 (ຮຕ)  

ສະພາບປົ່ າໄມ ້

1 
ປົ່ າປອ້ງກນັແຫົ່ ງ
ຊາດຍອດນ າ້ເຊ
ກອງ-ເຊຂະໝານ  

12 5.64 39.67 

ຈດຸທ ົ່ ຕັງ້ເສ າກງັຫນັລ ມ 
ສົ່ ວນຫຼາຍເປັນດນິໄຮົ່ ຂອງ
ປະຊາຊ ນໄປບຸກເບ ກເຮດັ
ການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ  
ເປັນເຂດປົ່ າໄມປ້ະສ ມ 

2 
ບ ົ່ ນອນຢູົ່ ໃນ 3 

ປະເພດປົ່ າ 
35 15.41 108.13 

ເປັນເຂດສວນເຮືອ້, ປົ່ າເຫຼ ົ່ າ
, ປົ່ າໄມປ້ະສ ມ ແລະ ເຂດ
ເຮດັການຜະລດິກະສກິ າ
ບາງບົ່ ອນ 

 ລວມທງັໝ ດ 47 21.05 147.80  

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ: ການເກບັຂ ມູ້ນພາກສະໜາມ ເດອືນພະຈກິ 2021 
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ຮູບທ  4-5: ແຜນທ ົ່ ສະແດງ 3 ປະເພດປົ່ າໃນເຂດໂຄງການ 

4.5 ອ ງປະກອບທາງເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ 

4.5.1 ອ ງການປ ກຄອງ ແລະ ຂ ຈ້ າກດັ 

ແຂວງເຊກອງ ມ ເນືອ້ທ ົ່ ທງັໝ ດ 7,750 ກມ2 ປະກອບດວ້ຍ 4 ເມອືງຄ:ື ເມອືງ ລະມາມ, ເມອືງ ກະລມຶ, ເມອືງ
ດາກຈງຶ ແລະ ເມອືງ ທົ່ າແຕົ່ ງ, ປະກອບມ  197 ບາ້ນ. ເມອືງເທດສະບານ ຂອງແຂວງ ແມົ່ ນເມອືງລະມາມ ແລະ ໃນ
ນ ສ້ອງເມອືງເປັນເມອືງທຸກຍາກຂອງແຂວງຄ:ື ເມອືງກະລມຶ ແລະ ເມອືງ ດາກຈງຶ.  

ເມອືງດາກຈງຶ ເປັນເມອືງໜຶົ່ ງທ ົ່ ນອນໃນ 4 ຕ ວເມອືງຂອງແຂວງເຊກອງ ແລະ ໃນປະຈບຸນັ ເມອືງດາກຈງຶ ປະກອບ
ມ  54 ບາ້ນ ແບົ່ ງອອກເປັນ 9 ເຂດຄ:ື ເຂດເທດສະບານ, ເຂດດາກປາຣ, ເຂດອາຢູນ, ເຂດເອກະລາດ, ເຂດດາກ
ດມຶ, ເຂດຊຽງຫຼວງ, ເຂດນ າ້ແດ, ເຂດເຊກະໝານ ແລະ ເຂດຕາຕ,ື ມ ຈ ານວນປະຊາກອນ 24,924 ຄ ນ, ຍງິ 
12,126 ຄ ນ, ອດັຕາການເພ ົ່ ມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນສະເລົ່ ຍ 2.4 % ຕ ົ່ ປ , ເມອືງດາກຈງຶມ ເນືອ້ທ ົ່ ທງັໝ ດ 273,220 
ຮຕ ເທ ົ່ າກບັ 35.64 % ຂອງຈ ານວນເນືອ້ທ ົ່ ຂອງແຂວງເຊກອງ ສະເລົ່ ຍຄວາມໜາແໜນ້ ຂອງປະຊາກອນເພ ົ່ ມຂຶນ້ 
11 ຄ ນຕ ົ່ ກໂິລຕາແມດັ. 

ອ ງການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ົ່ ນ ມ ພາລະບ ດບາດຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານລດັ ທາງດາ້ນການເມອືງ, ເສດຖະກດິ, ວດັທະນາທ າ-
ສງັຄ ມ, ການສາ້ງ ແລະ ນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນມະນຸດ, ການນ າໃຊ ້ແລະ ປ ກປັກຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ, 

ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນອືົ່ ນໆ; ການປອ້ງກນັຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງ  ບ ໃນທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ວຽກງານ
ການຕົ່ າງປະເທດຕາມການແບົ່ ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງ. 
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ພາຍໃນແຂວງມ ຫອ້ງວົ່ າການປ ກຄອງແຂວງ, ພະແນກ ແລະ ອ ງການລດັທຽບເທ ົ່ າພະແນກຂັນ້ແຂວງ. ຫອ້ງວົ່ າການ
ປ ກຄອງແຂວງ ແມົ່ ນໂຄງປະກອບກ ງຈກັໜຶົ່ ງ ຂອງອ ງການປ ກຄອງແຂວງເຊິົ່ ງມ ພາລະບ ດບາດເປັນເສນາທກິານໃຫ້
ແກົ່ ເຈ າ້ແຂວງ ໃນການອ ານວຍຄວບຄຸມ, ຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມການບ ລຫິານວຽກງານຂອງແຂວງ, ສາ້ງແຜນການ, 

ໂຄງການດ າເນ ນງານ, ຄ ນ້ຄວາ້ສງັລວມ, ຄຸມ້ຄອງເອກະສານ, ເປັນໃຈກາງປະສານງານວຽກງານໃຫແ້ກົ່ ການນ າຂັນ້
ແຂວງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານວຽກງານພາຍໃນຂອງຕ ນ. ພະແນກ ແລະ ອ ງການທຽບເທ ົ່ າພະແນກຂັນ້ແຂວງມ 
ພາລະບ ດບາດເປັນເສນາທກິານໃຫອ້ ງການປ ກຄອງແຂວງ, ກະຊວງ, ອ ງການລດັທຽບເທ ົ່ າກະຊວງ ທາງດາ້ນວຊິາ
ການ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານລດັຕາມການແບົ່ ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງ. 

ໃນຂັນ້ເມອືງມ ອ ງການປ ກຄອງຂັນ້ເມອືງ ເປັນອ ງການບ ລຫິານລດັ ເຊິົ່ ງມ ພາລະບ ດບ ລຫິານວຽກງານລດັທາງດາ້ນ
ການເມອືງ, ການປ ກຄອງ, ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທ າ-ສງັຄ ມ, ການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງ  ບ, ສາ້ງ ແລະ ນ າໃຊ ້
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ປ ກປັກຮກັສາ ແລະ ນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ຊບັພະຍາກອນອືົ່ ນໆ ໃນທອ້ງຖິົ່ ນ, ຊ ນ້ າ, ກວດກາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາບາ້ນໃນຂອບເຂດການຄຸມ້
ຄອງຂອງຕ ນ. ແຕົ່ ລະເມອືງ ແມົ່ ນມ ຫອ້ງວົ່ າການເມອືງ, ຫອ້ງການ, ອ ງການລດັທຽບເທ ົ່ າຫອ້ງການເມອືງ. ຫອ້ງ
ວົ່ າການເມອືງ ມ ພາລະບ ດບາດເປັນເສນາທ ການໃຫເ້ຈ າ້ເມອືງໃນການອ ານວຍຄວບຄຸມ, ຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມການ
ບ ລຫິານວຽກງານຂອງເມອືງ, ສາ້ງແຜນການ, ໂຄງການດ າເນ ນງານ, ຄ ນ້ຄວາ້ສງັລວມ, ຄຸມ້ຄອງເອກະສານ, ເປັນໃຈ
ກາງພ ວພນັປະສານງານ, ບ ລຫິານຮບັໃຊກ້ານເຄືົ່ ອນໄຫວວຽກງານໃຫແ້ກົ່ ການນ າຂອງເມອືງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ
ບ ລກິານວຽກງານພາຍໃນຂອງຕ ນ. 

ອ ງການຈດັຕັງ້ຂັນ້ບາ້ນມ : ຫອ້ງການບາ້ນ, ໜົ່ ວຍງານ ປກສ-ປກຊ ບາ້ນ, ແມົ່ ຍງິ, ຊາວໜຸົ່ ມ, ແນວໂຮມ ໜົ່ ວຍງານ
ເສດຖະກດິການເງນິໝູົ່ ບາ້ນ, ໜົ່ ວຍງານໄກົ່ ເກົ່ ຍຂອງບາ້ນ, ໜົ່ ວຍງານ ອສບ, ໜົ່ ວຍງານວດັທະນາທ າສງັຄ ມບາ້ນ, 

ໜົ່ ວຍງານຊົ່ ວຍເຫຼອື, ກອງທນຶພດັທະນາໝູົ່ ບາ້ນ. ໃນແຕົ່ ລະໝູົ່ ບາ້ນອາດມ ໜຶົ່ ງ ຫຼ ື ຫຼາຍໜົ່ ວຍງານ, ເຊິົ່ ງສາມາດ
ສາ້ງຕັງ້ໜົ່ ວຍງານເຫຼ ົ່ ານ ຂ້ ຶນ້ໄດຕ້າມສະພາບຄວາມຕອ້ງການ. ເຊິົ່ ງໂຄງຮົ່ າງການຈດັຕັງ້ຂອງ ການປ ກຄອງພາຍໃນ
ແຂວງ ແມົ່ ນໄດສ້ະແດງຢູົ່ ໃນ ຕາຕະລາງລຸົ່ ມນ :້ 

ຕາຕະລາງ 4-6: ໂຄງປະກອບຂອງການປ ກຄອງ 
ອ ງການ
ປ ກຄອງ
ທອ້ງຖິົ່ ນ 

ໂຄງຮົ່ າງການຈດັຕັງ້ ບຸກຄະລາກອນ 

ອ ງການ
ປ ກຄອງແຂວງ 
ເຊກອງ 

• ຫອ້ງການວົ່ າການ
ປ ກຄອງແຂວງ 

• ພະແນການ ແລະ 
ອ ງການລດັທຽບເທ ົ່ າພະ
ແນກຂັນ້ແຂວງ 

• ເຈ າ້ແຂວງ  
• ຮອງເຈ າ້ແຂວງ  
• ຫ ວໜາ້ ຫອ້ງວົ່ າການປ ກຄອງແຂວງ  
• ຫ ວໜາ້ ພະແນກ ຂອງແຂວງ ແລະ 

• ບຸກຄະລາກກອນ ສງັກດັຢູົ່ ໃນ ອ ງການປ ກຄອງດັົ່ ງກົ່ າວ.  

ການປ ກຄອງ
ລະດບັເມອືງ 

• ຫອ້ງວົ່ າການເມອືງ; 
ແລະ  ຫອ້ງການ ຂອງ 

• ເຈ າ້ເມອືງ;  
• ຮອງເຈ າ້ເມອືງ  



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-17 

ເມອືງ ຕາມສາຍ
ກະຊວງ ແລະ ອ ງ
ການຈດັຕັງ້ທ ົ່ ທຽບເທ ົ່ າ
ກະຊວງ 

• ຫ ວໜາ້ ແລະ ຮອງຫ ວໜາ້ ຫອ້ງວົ່ າການ;  

• ຫ ວໜາ້ ແລະ ຮອງຫ ວໜາ້ຫອ້ງການຕົ່ າງໆ ຕາມສາຍ ຢູົ່
ຂັນ້ເມອືງ; ແລະ 

• ບຸກຄະລາກກອນ ສງັກດັຢູົ່ ໃນ ອ ງການປ ກຄອງຂັນ້ເມອືງ
ດັົ່ ງກົ່ າວ .  

ການປ ກຄອງ
ຂັນ້ບາ້ນ 

ນາຍບາ້ນແຕົ່ ລະບາ້ນແມົ່ ນ
ເປັນຫ ວໜາ້ໃນການປ ກຄອງ
ບາ້ນ ແລະ ຕ ວແທນຂອງ
ຊາວບາ້ນ. ມ ໜາ້ທ ົ່
ຮບັຜດິຊອບໃນການປ ກຄອງ
ຂອງເມອືງ ຫຼ ື ເທດສະບານ 
ແລະ ຕ ົ່ ຊາວບາ້ນທງັໝ ດ ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ພາລະ
ບ ດບາດ, ສດິອ ານາດ ແລະ 
ໜາ້ທ ົ່ ຂອງຕ ນ.   

• ນາຍບາ້ນ 

• ຮອງນາຍບາ້ນ 

• ຫ ວໜາ້ໜົ່ ວຍ  

• ກ າມະການບາ້ນ 

- ອ ງການຈດັຕັງ້ຊາວໜຸົ່ ມ 

- ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິບາ້ນ 

- ແນວໂຮມບາ້ນ 

- ປກຊ-ປກສ ບາ້ນ 

- ພາສ /ການເງນິບາ້ນ 

4.5.2 ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ 

1) ວທິ ການ 

- ລວບລວມ ແລະ ກວດຄນືຂ ມູ້ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ: ຂ ມູ້ນຈາກຫອ້ງການຕົ່ າງໆ, ແຜນການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິຂອງ
ເມອືງ, ແຂວງ... 

- ການສກຶສາພາບຖົ່ າຍທາງອາກາດຂອງພືນ້ທ ົ່  ແລະ ກະກຽມຮົ່ າງແຜນທ ົ່ ດນິນ າໃຊ.້  
- ການສ າຫຼວດທ ົ່ ດນິພາຍໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ.  
- ການກະກຽມແຜນທ ົ່ ດນິນ າໃຊ.້ 

 

2) ລາຍລະອຽດ 

ເມອືງດາກຈງຶ ແມົ່ ນຕັງ້ຢູົ່ ທດິຕາເວນັອອກຂອງແຂວງເຊກອງ ມ ເນືອ້ທ ົ່ ທງັໝ ດ 273,220.59 ຮຕ ກວມເອ າ 
34,64% ຂອງເນືອ້ທ ົ່ ທງັໝ ດຂອງແຂວງ, ສະພາບປົ່ າໄມຂ້ອງເມອືງດາກຈງຶ ເນືອ້ທ ົ່ ການປ ກຫຸມ້ຂອງປົ່ າໄມທ້ ົ່ ວ
ເມອືງມ  157,833 ຮຕ ກວມເອ າ 56.77 % ຂອງເນືອ້ທ ົ່ ທ ົ່ ວເມອືງ ໃນນັນ້, ປົ່ າດ ງດບິມ ເນືອ້ທ ົ່  50,212 ຮຕ ກວມ
ເອ າ 18.06%, ປົ່ າປະສ ມມ ເນືອ້ທ ົ່  105,427 ຮຕ ກວມເອ າ 37.79%, ປົ່ າໄມໃ້ບກວາ້ງປະສ ມໃບເຂມັມ ເນືອ້ທ ົ່  305 
ກວມເອ າ 0,32% ແລະ ປົ່ າຊາວນາມ ເນືອ້ທ ົ່  392 ຮຕ ກວມເອ າ 0,14%. ສ າລບັການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ ຂອງທງັ 5 ບາ້ນ
ເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ເຫນັວົ່ າ ບນັດາບາ້ນດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນມ ຂອບເຂດຊາຍແດນບາ້ນ, ມ ປົ່ າໄມ ້ ແລະ ດນິນ າໃຊຕ້ົ່ າງໆ
ຫຼາຍໜອ້ຍແຕກຕົ່ າງກນັ. ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ, ອ ງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ອ ງຕາມຂ ມູ້ນຈາກອ ານາດ
ການປ ກຄອງບາ້ນ ແມົ່ ນສາມາດສງັລວມໄດກ້ົ່ ຽວກບັການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິຂອງແຕົ່ ລະບາ້ນຄດືັົ່ ງຕາຕະລາງຂາ້ງລຸົ່ ມນ :້ 

ຕາຕະລາງ 4-7: ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-18 

ລ/ດ ບາ້ນ 

ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິຂອງແຕົ່ ລະບາ້ນ (ຮຕ) 

ເນືອ້ທ ົ່  
ລວມ 

ປົ່ າ
ສະຫງວນ
ບາ້ນ 

ປົ່ າປອ້ງ
ກນັ 

ປົ່ າຜະລດິ/ປົ່ າ
ຊ ມໃຊ ້

ດນິທ າການ
ຜະລດິ 

ດນິນາ ດນິໄຮົ່  ສວນ 
ດນິປຸກ
ສາ້ງ 

ປົ່ າ 
ຊາ້ 

1 ດາກບອງ 3159 628 174 681 1511.9 50.7 - 872.6 40.6 6 

2 
ດາກຕະ
ອອກນອ້ຍ 

6600 - 6 10 - 12 - 25 5 1 

3 ງອນດອນ 2438 - - - - 9.8 15.83 - - 2 

4 ດາກມວນ 3382 - 575 904 1662 7 - 1655.5 3.5 4 

5 ດາກໂດມ 8788 - 3329 - - 122 - 1390 10 3 

ລວມ 24367 628 4084 1,595 3173.9 201.5 15.83 3943.1 59.1 16 

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ: ຈາກການສ າພາດອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນ ເດອືນກນັຍາ ປ  2020. 

4.5.2.1 ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິໃນເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ 
ຕາມການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງ ບ ລສິດັ ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ໂດຍອ ງຕາມສະພາບຄວາມເໝາະສ ມທາງ
ດາ້ນພືນ້ທ ົ່  ແລະ ປັດໄຈທາງດາ້ນຕົ່ າງໆທ ົ່ ເຫນັວົ່ າ ມ ຄວາມເໝາະສ ມຕ ົ່ ກບັໂຄງການສາ້ງສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ທ ົ່ ສະເໜ ນ ,້ 
ຕາມຂ ມູ້ນທ ົ່ ໄດຈ້າກການວເິຄາະໃນໂຄງການ ແມົ່ ນຈະມ ການສາ້ງສະຖານ ໃໝົ່ ຢູົ່ ເຂດບາ້ນດາກບອງ ໃນເນືອ້ທ ົ່  225 

ມ2  ແລະ ປະກອບມ ເສ າສາຍສ ົ່ ງທງັໝ ດ 47 ເສ າ, ມ  12 ເສ າມູມ (15 x 15) ມ2  ແລະ 35 ເສ ານອ້ຍ (12 x 12) 
ມ2, ສູງປະມານ 60 ແມດັ, ທ ົ່ ເລ ົ່ ມແຕົ່ ຈດຸທ ົ່ ຕັງ້ຂອງສະຖານ  ເຂດບາ້ນດາກບອງ ສະຖານ ຍົ່ ອຍຂອງໂຄງການ ຫາ 
ສະຖານ  500 kV ເມອືງແທງມ  (Thanh My) ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍມ ຄວາມຍາວຂອງແລວສາຍສ ົ່ ງທງັ
ໝ ດປະມານ 66 ກມ, ເຊິົ່ ງໃນການສກຶສານ ແ້ມົ່ ນຈະກວມເອ າສະເພາະຊົ່ ວງທ ົ່ ຢູົ່ ຝັົ່ ງຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິົ່ ງ
ມ ຄວາມຍາວທງັໝ ດປະມານ 21 ກໂິລແມດັ. ແຕົ່ ລະເສ າແມົ່ ນຕັງ້ຢູົ່ ຫົ່ າງກນັປະມານ 200 - 300 ແມດັ (ສົ່ ວນ
ໄລຍະຫົ່ າງຂອງແຕົ່ ລະເສ າແມົ່ ນຈະແຕກຕົ່ າງກນັເພາະຂຶນ້ກບັສະພາບພືນ້ທ ົ່  ຫຼ ືພູມສນັຖານຂອງແຕົ່ ລະເຂດບາ້ນໃນ
ພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ), ອ ງຕາມຂ ມູ້ນທ ົ່ ໄດຈ້າກການລ ງເກບັກ າຜ ນກະທ ບ ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມໃນໂຄງການຕາມສະພາບ
ຂອງແຕົ່ ລະພືນ້ທ ົ່  ແລະ ຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວນ້ັນ້ ແມົ່ ນຈະມ ລາຍລະອຽດດາ້ນການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິໃນແຕົ່
ລະຈດຸຕັງ້ເສ າດັົ່ ງລຸົ່ ມນ :້ 

ຕາຕະລາງ 4-8: ປະເພດການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ ແລະ ປົ່ າໄມເ້ຂດເສ າສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 

ລ/ດ ປະເພດການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ ຈ ານວນເສ າໄຟ ເນືອ້ທ ົ່ ຕ ນເສ າ ເນືອ້ທ ົ່ ລວມ(ມ2) 

ບາ້ນ ດາກບອງ 
1 

ເສ າມູມ 

ທ ົ່ ງຫຍາ້ 1 225 225 

2 ນາເຮືອ້ 1 225 225 

3 ສວນກາເຟ 1 225 225 

4 ສວນກາເຟເຮືອ້ 1 225 225 

1 

ເສ າຊືົ່  
ຄງັລຽ້ງສດັ 1 144 144 

2 ທ ົ່ ງຫຍາ້ 1 144 144 

3 ສວນກາເຟ 1 144 144 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-19 

ລ/ດ ປະເພດການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ ຈ ານວນເສ າໄຟ ເນືອ້ທ ົ່ ຕ ນເສ າ ເນືອ້ທ ົ່ ລວມ(ມ2) 

4 ສວນກາເຟເຮືອ້ 1 144 144 

5 ນາເຮືອ້ 1 144 144 

6 ສວນເຮືອ້ 3 144 432 

7 ສວນມນັຕ ນ້ 1 144 144 

8 ປົ່ າໄມປ້ະສ ມ 1 144 144 

9 ປົ່ າເຫຼ ົ່ າ 1 144 144 

ລວມ 15   2484 

ບາ້ນ ງອນດອນ 

1 
ເສ າມູມ 

ສວນກາເຟເຮືອ້ 1 225 225 

2 ດນິປຸກສາ້ງ 1 225 225 

3 ສວນເຮືອ້ 1 225 225 

1 

ເສ າຊືົ່  

ສວນກາເຟ 2 144 288 

2 ສວນເຮືອ້ 3 144 432 

3 ດນິປຸກສາ້ງ 1 144 144 

4 ປົ່ າໄມປ້ະສ ມ 1 144 144 

ລວມ 10   1,683 

ບາ້ນ ດາກມວນ 

1 
ເສ າມູມ 

ດນິປຸກສາ້ງ 1 225 225 

2 ປົ່ າໄມປ້ະສ ມ 1 225 225 

1 

ເສ າຊືົ່  

ສວນກາເຟ 1 144 144 

2 ສວນມນັຕ ນ້ 1 144 144 

3 ສວນເຮືອ້ 1 144 144 

4 ປົ່ າໄມປ້ະສ ມ 1 144 144 

5 ປົ່ າເຫຼ ົ່ າ 1 144 144 

ລວມ 7   1,170 

ບາ້ນ ຕະອອກນອ້ຍ 

1 ເສ າມູມ ສວນກາເຟເຮືອ້ 1 225 225 

1 ເສ າຊືົ່  ປົ່ າໄມປ້ະສ ມ 5 144 720 

ລວມ 6   945 

ບາ້ນ ດາກໂດມ 

1 ເສ າມູມ ປົ່ າປະສ ມ 2 225 450 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-20 

ລ/ດ ປະເພດການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ ຈ ານວນເສ າໄຟ ເນືອ້ທ ົ່ ຕ ນເສ າ ເນືອ້ທ ົ່ ລວມ(ມ2) 

1 ເສ າຊືົ່  ປົ່ າປະສ ມ 8 144 1152 

ລວມ 10   1,602 

ລວມທງັໝ ດ 

ເສ າມູມ 12   2,700 

ເສ າຊືົ່  35   5,184 

ລວມ 47   7,884 

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ: ການເກບັຂ ມູ້ນພາກສະໜາມ ເດອືນພະຈກິ 2021 

ຕາຕະລາງ 4-9: ເນືອ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມ ້ແລະ ດນິນ າໃຊຕ້າມຂອບເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ 

ລ/ດ ປະເພດດນິ (m2) 
ບາ້ນທ ົ່ ນອນໃນເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ 500 kv 

ລວມ 
ດາກບອງ ງອນດອນ ດາກມວນ ດາກຕະອອກນອ້ຍ ດາກໂດມ 

1 ສວນກາເຟ 90101.44 72285.031 79909.537 - - 242296.01 

2 ສວນກາເຟເຮືອ້ 41353.44 20226.377 15643.301 15705.07 - 92928.19 

3 ດນິປຸກສາ້ງ 4521.30 20292.38 3022.1502 - - 27835.83 

4 ສວນເຮືອ້ 145648.33 119245.55 57031.894 - - 321925.78 

5 ສວນມນັຕ ນ້ 14418.22 9442.154 7081.09 - - 30941.47 

6 ດນິນາ 29876.93 - 22246.751 - - 52123.68 

7 ດນິນາເຮືອ້ 40111.61 - - - - 40111.61 

8 ດນິໄຮົ່  - 13927.355 - - - 13927.35 

9 ດນິໄຮົ່ ເຮືອ້ - 1819.833 - - - 1819.83 

10 ເສັນ້ທາງເດ ມ 1005.30 - 4731.85 - - 5737.15 

11 ທ ົ່ ງຫຍາ້ 42687.45 - - - - 42687.45 

12 ຄງັລຽ້ງສດັ 5636.4036 12420.029 - - - 18056.43 

13 ສວນກວ້ຍ - - 8438.9207 - - 8438.92 

14 ປົ່ າຊາ້ 2223.62 - - - - 2223.62 

15 ປົ່ າເຫຼ ົ່ າ 18042.75 8358.5917 7441.45 - - 33842.78 

16 ປົ່ າໄມປ້ະສ ມ 19818.29 14313.85 27622.92 178705.27 302662.14 543122.47 

ລວມ (m2) 455445.08 292331.16 233169.86 194410.34 302662.14 1478018.58 

ລວມ (ha) 45.5445 29.2331 23.3170 19.4410 30.2662 147.8019 

ໝາຍເຫດ: ເຂດສະຫງວນແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ, ຄວາມຍາວ 21.05 ກໂິລແມດັ, ລວມເນື ້ອ້ທ ົ່ ທງັໝ ດ 147.80 ເຮກັຕາ, ໃນນັນ້ຜ ນກະທ ບຖາວອນ
ເຂດຕ ນເສ າ 7,884 ຕາແມດັ 

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ: ການເກບັຂ ມູ້ນພາກສະໜາມ ເດອືນພະຈກິ 2021 

 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-21 

4.5.3 ຂ ມູ້ນທາງສງັຄ ມ 

1) ວທິ ການ 

ຂ ມູ້ນກົ່ ຽວກບັ ສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ ຢູົ່ ໃນພືນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການ ແມົ່ ນໄດມ້າຈາກ ຂ ມ້ນູຂັນ້ສອງ ແລະ ແຫຼົ່ ງຂ ້

ມູນເບືອ້ງຕ ນ້. ຂ ມູ້ນເບືອ້ງຕ ນ້ ແມົ່ ນໄດເ້ກບັກ າ  ຈາກການສ າຫຼວດພາກສະໜາມ, ການສງັເກດການຕ ວຈງິຢູົ່ ພາກສະ
ໜາມ, ການສ າພາດຜູທ້ ົ່ ໃຫຂ້ ມູ້ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ການສ າພາດຂອງຄ ວເຮອືນ. ເພືົ່ົ່ ອເຮດັໃຫກ້ານວເິຄາະຜ ນ
ກະທ ບດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ ມ ຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຊດັເຈນທ ົ່ ສຸດ, ຂ ມູ້ນພືນ້ຖານດາ້ນ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມຕົ່ າງທ ົ່ ຈະຕອ້ງໄດນ້ າໃຊເ້ຂ າ້ໃນການວເິຄາະຜ ນກະທ ບຈິົ່ ງໄດຖ້ກືເກບັກ າ ແລະ ສ າຫຼວດ ເຊິົ່ ງ
ສງັລວມໄວໃ້ນຕາຕະລາງດາ້ນລຸົ່ ມນ :້  

ຕາຕະລາງ 4-10: ວທິ ການເກບັກ າຂ ມູ້ນທາງສງັຄ ມ 

ວທິ ການການເກບັຂ ມູ້ນ ຫ ວໜົ່ ວຍນ າໃຊໃ້ນການເກບັຂ ມູ້ນ ປະເພດການຄ ນ້ຄວາ້ 
ສ າຫຼວດເພືົ່ ອເກບັຂ ມູ້ນພືນ້ຖານ
ດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ 

ລະດບັຄ ວເຮອືນ ເກບັຂ ມູ້ນດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ ໂດຍນ າໃຊແ້ບບສອບຖາມ 

ສ າຫຼວດ ຊບັສນິ/ພືນ້ທ ົ່ ຂອງ
ປະຊາຊ ນທ ົ່ ອາດຈະຖກືນ າໃຊ ້
ໃນການພດັທະນາໂຄງການ 

ດນິ ແລະ ຊບັສນິຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ເປັນຂອງ
ຄ ວເຮອືນ, ຊບັພະຍາກອນຕົ່ າງໆທ ົ່

ຄ ວເຮອືນນ າໃຊໃ້ນເຂດພືນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ຈະ
ໃຊເ້ປັນເຂດພດັທະນາໂຄງການ 

ເຮດັບນັຊ ເຄືົ່ ອງໃຊຊ້ບັສນິຕົ່ າງໆດາ້ນ
ສງັຄ ມ ແລະ ເສດຖະກດິຂອງເຈ າ້
ຂອງຊບັສນິ ຫຼ ືຜູນ້ າໃຊ ້
ຊບັພະຍາກອນຕົ່ າງໆທ ົ່ ນອນໃນເຂດ
ພືນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ຈະໃຊເ້ປັນເຂດພດັທະນາ
ໂຄງການ. 

ສ ນທະນາເປັນກຸົ່ ມ ເກບັຂ ມູ້ນສະເພາະທ ົ່ ກົ່ ຽວກບັກຸົ່ ມ
ຄ ນຕົ່ າງໆ (ຍງິ, ຊາຍ, ໄວໜຸົ່ ມ, ຜູ ້
ສຸງອາຍຸ, ກຸົ່ ມອາຊ ບຕົ່ າງໆ, ຊ ນເຜ ົ່ າ
ຕົ່ າງໆ, ອືົ່ ນໆ). 

ເກບັຂ ມູ້ນດາ້ນປະລມິານກົ່ ຽວກບັ
ຫ ວຂ ຕ້ົ່ າງໆ. 

ສ າພາດບຸກຄ ນທ ົ່ ສ າຄນັ ເກບັຂ ມູ້ນສະເພາະຂອງບຸກຄ ນ
ຕົ່ າງໆ 

ເກບັຂ ມູ້ນດາ້ນປະລມິານກົ່ ຽວກບັ
ຫ ວຂ ຕ້ົ່ າງໆ. 

ທ ບທວນເອກະສານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ
ຕົ່ າງໆ ແລະ ບ ດວເິຄາະຕົ່ າງທ ົ່

ຜົ່ ານມາທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງເພືົ່ ອເປັນຂ ້

ມູນພືນ້ຖານໃຫກ້ານວເິຄາະ 

ຂ ມູ້ນມະຫາພາກ ແລະ ຈລຸະພາກ 
ໃນແຕົ່ ລະໄລຍະ, ແຕົ່ ລະລະດູການ, 
ແລະ ແນວໂນມ້ການປົ່ ຽນແປງດາ້ນ
ຕົ່ າງໆໃນແຕົ່ ລະໄລຍະເພືົ່ ອວເິຄາະ
ການປົ່ ຽນແປງໃນອະນາຄ ດ 

ການອາ້ງອ ງໃສົ່ ການອະທບິາຍດາ້ນ
ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຂ ້
ມູນ. 

ຕ ວຢົ່ າງລາຍລະອຽດຂ ມູ້ນທ ົ່ ຈະຕອ້ງເກບັ ເພືົ່ ອນ າໃຊໃ້ນການເຮດັເປັນຂ ມູ້ນພືນ້ຖານໃຫແ້ກົ່ ການວເິຄາະ ສະຫຸຼບໄວ ້
ໃນຕາຕະລາງດາ້ນລຸົ່ ມນ :້  

 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-22 

ຕາຕະລາງ 4-11: ປະເພດຂ ມູ້ນທາງດາ້ນ ເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ວດັທະນະທ າທ ົ່ ໄດເ້ກບັກ າ 

ກຸົ່ ມຂ ມູ້ນ ຂ ມູ້ນພືນ້ຖານດາ້ນສງັຄ ມ, ສຸຂະພາບ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ເສດຖະກດິ 

ຂ ມູ້ນດາ້ນສງັຄ ມ 
ລວມທງັຕ ວຊ ວ້ດັທ ົ່
ສ າຄນັດາ້ນ
ປະຊາກອນຂອງບາ້ນ
ທ ົ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜ ນ
ກະທ ບ, ສ ມທຽບກບັ
ຕ ວຊ ວ້ດັຂອງເມອືງ 
ແລະ ແຂວງ 

- ຈ ານວນປະຊາກອນ ແລະ ຄອບຄ ວທງັໝ ດ ທ ົ່ ມ ຢູົ່ ໃນ 5 ບາ້ນ ແລະ ຈ ານວນ
ຄອບຄ ວທ ົ່ ຈະຖກືຜ ນທະທ ບຈາກໂຄງການ; 

- ຈ ານວນປະຊາກອນທງັໝ ດທ ົ່ ອາໄສຢູົ່ ໃນບາ້ນ ແລະ ເມອືງ; 
- ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງປະຊາກອນ; 
- ອດັຕາການເອືົ່ ອຍອ ງ (ອດັຕາຂອງເດກັ ແລະ ຈ ານວນຜູເ້ຖ າ້ ທ ົ່ ບ ົ່ ໄດເ້ຮກັວຽກ ຕ ົ່
ຈ ານວນປະຊາກອນຜູໃ້ຫຍົ່  ທ ົ່ ສາມາດສາ້ງລາຍຮບັໄດ)້ ຕາມແຕົ່ ລະຊ ນເຜ ົ່ າ; 

- ລກັສະນະຂອງຄອບຄ ວ (ເຊັົ່ ນ: ຄ ວເຮອືນທ ົ່ ມ ຄອບຄ ວດຽວ ກບັຄ ວເຮອືນທ ົ່ ມ ຫຼາຍ
ຄອບຄ ວອາໄສຢູົ່ ນ າກນັ, ຫຼ ືທງັສອງ; ພ ົ່ ແມົ່ ທ ົ່ ຢົ່ າຮາ້ງ ກບັຄອບຄ ວທ ົ່ ແຕົ່ ງງານ “ 
ຄອບຄ ວທ ົ່ ມ ພ ົ່ ແມົ່  ແລະ ລູກ” ) ຕາມແຕົ່ ລະຊ ນເຜ ົ່ າ; 

- ບນັຫາທາງດາ້ນປະຊາກອນ ເຊັົ່ ນວົ່ າ ມ ອດັຕາການເຄືົ່ ອນຍາ້ຍເຂ າ້ມາຢູົ່ ຫຼາຍ ຫຼ ືຍາ້ຍ
ອອກຫຼາຍ; 

- ອ ງການຈດັຕັງ້ທາງການເມອືງ ແລະ ສງັຄ ມ; 
- ການສກຶສາ: 

- ລະບ ບການສກຶສາແບບປ ກກະຕ ິແລະ ທາງເລອືກຕົ່ າງໆ ຫຼ ືລະບ ບການສກຶ
ສາສ ມບູນ (ເຊັົ່ ນ ການສກຶສາທາງດາ້ນສາສະໜາ); 

- ລະດບັຈ ບການສກຶສາສະເລົ່ ຍຂອງຜູໃ້ຫຍົ່  ແລະ ລະດບັການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູ ້
ໃຫຍົ່  ຂອງປະຊາກອນທງັໝ ດ; 

- ການເຂ າ້ເຖງິການບ ລກິານດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ຂ ຈ້ າກດັດາ້ນການສກຶສາ
ຕົ່ າງໆ. 

- ສະພາບຂອງເຮອືນ; 
- ບນັຫາບ ດບາດຍງິ-ຊາຍ; 
- ກຸົ່ ມຄ ນທ ົ່ ມ ຄວາມສົ່ ຽງ; 
- ຄວາມກງັວ ນ ແລະ ຄວາມຄດິເຫນັຂອງຊຸມຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ, ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນ
ປະຊາຊ ນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ. 

ຂ ມູ້ນດາ້ນສຸຂະພາບ
ຂອງຊຸມຊ ນໃນເຂດ
ພືນ້ທ ົ່ ສ າຫຼວດ. ຕ ວຊ ້
ວດັດາ້ນສຸຂະພາບ
ຄວນຖກືສ ມທຽບກບັ
ຄົ່ າຕົ່ າງໆຂອງເມອືງ 
ແລະ ສູນກາງ 

- ອດັຕາການເກ ດ ແລະ ການຕາຍ; 
- ການເກ ດຂຶນ້ຂອງພະຍາດ: 

✓ ພະຍາດທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັພາຫະນ າເຊືອ້ 

✓ ການຕດິເຊືອ້ທາງເດ ນຫາຍໃຈຮຸນແຮງ 
✓ ພະຍາດຕດິຕ ົ່ ທາງເພດສ າພນັ 

✓ ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ: ການເຕ ບໂຕຂອງເດກັຕ ົ່ າ, ເດກັອົ່ ອນແອ, 
ພະຍາດເລອືດຈາງ, ພະຍາດທາງດາ້ນຈລຸະພາກສານອາຫານອືົ່ ນໆ; 

- ອຸບດັເຫດ ແລະ ການບາດເຈບັ: ອຸບດັເຫດ ແລະ ການບາດເຈບັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການ
ສນັຈອນບ ນທອ້ງຖະໜ ນ, ອຸບດັເຫດຈາກລະເບ ດທ ົ່ ບ ົ່ ທນັແຕກ, ການຮ ົ່ ວໄຫຼ ແລະ 
ການລະບາຍຕົ່ າງໆ, ຈາກການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ການຈ ມນ າ້; 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-23 

ກຸົ່ ມຂ ມູ້ນ ຂ ມູ້ນພືນ້ຖານດາ້ນສງັຄ ມ, ສຸຂະພາບ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ເສດຖະກດິ 

- ສຸຂະພາບທາງດາ້ນຈດິໃຈ   
- ພດຶຕກິ າການຊອກຫາວທິ ປິົ່ ນປ ວພະຍາດ  
- ແຜນງານການຮກັສາສຸຂະພາບໃນເຂດພືນ້ທ ົ່  
- ການບ ລກິານດາ້ນການຮກັສາສຸຂະພາບທ ົ່ ມ ຢູົ່  ລວມທງັການນ າສ ົ່ ງຄ ນເຈບັ, ລະບ ບ 
ແລະ ການເຂ າ້ເຖງິຢາປ ວພະຍາດ; 

- ການເຂ າ້ເຖງິລະບ ບນ າ້ສະອາດ, ສຸຂາພບິານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງເສດເຫຼອື; 
- ສະພາບຂອງບນັຫາລະເບ ດທ ົ່ ບ ົ່ ທນັແຕກ (UXOs) 

ສະພາບເສດຖະກດິ
ຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ, ເມອືງ 
ແລະ ແຂວງ  

- ຂະແໜງການຕົ່ າງໆທ ົ່ ສາ້ງວຽກເຮດັງານທ າ ແລະ ລະດບັການຫວົ່ າງງານ; 
- ລະບ ບການຜະລດິແບບທອ້ງຖິົ່ ນ ລວມທງັບ ດບາດຍງິ-ຊາຍ; 
- ການນ າໃຊປ້ົ່ າໄມ ້ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດອືົ່ ນໆ; 
- ລາຍຮບັຂອງຄ ວເຮອືນ;  
- ຄົ່ າຄອງຊ ບ; 
- ການຄອບຄອງທ ົ່ ດນິ; 
- ທຸລະກດິຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ. 

ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິໃນ
ປະຈບຸນັ ແລະ ແຜນ
ໃນອະນາຄ ດ ໂດຍອ ງ
ໃສົ່ ແຜນພດັທະນາ
ແຫົ່ ງຊາດ, ແຂວງ 
ແລະ ເມອືງ, ແລະ ອ ງ
ໃສົ່ ກ ດໝາຍ, ດ າລດັ 
ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ບງັຄບັໃຊ ້

- ການຕັງ້ບາ້ນເຮອືນທ ົ່ ມ ຢູົ່ , ເຂດຕ ວເມອືງ ແລະ ເຂດທ ົ່ ຢູົ່ ອາໄສ, ໂຄງການພດັທະນາ
ເຂດທ ົ່ ຢູົ່ ອາໄສ; 

- ເຂດອຸດສາຫະກ າ ແລະ ແຜນການພດັທະນາໃນອະນາຄ ດ; 
- ເຂດກະສກິ າ, ການຜະລດິກະສກິ າ, ຊ ນລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍນ າ້; 
- ເຂດປົ່ າໄມ;້ 
- ເຂດຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ມ ຄຸນຄົ່ າທາງດາ້ນການພກັຜົ່ ອນຢົ່ ອນອາລ ມ, ການສກຶສາ, 
ປະຫວດັສາດ ຫຼ ືຄຸນຄົ່ າທາງດາ້ນທວິທດັ; 

- ໂຄງລົ່ າງພືນ້ຖານສາທາລະນະ ແລະ ການເຂ າ້ເຖງິການບ ລກິານສາທາລະນະຕົ່ າງໆ; 
- ເສັນ້ທາງ, ທົ່ າເຮອື ແລະ ສະໜາມບນິ; 
- ແລວສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ ແລະ ທ ົ່ ສ ົ່ ງ; 
- ວຽກງານກົ່ ຽວກບັນ າ້ ແລະ ລະບ ບການແຈກຈົ່ າຍນ າ້ປະປາ; 
- ທ ົ່ ລະບາຍນ າ້ເປືອ້ນ; 
- ໂຮງໝ ; 
- ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ; 
- ວດັ; 
- ປົ່ າຊາ້; 
- ສະໜາມຖິມ້ຂ ເ້ຫຍືອ້; 

ອ ງປະກອບຕົ່ າງໆດາ້ນ
ວດັທະນະທ າ  

- ພືນ້ທ ົ່ ທາງດາ້ນບູຮານຄະດ ;  
- ເຂດທ ົ່ ອາດຈະມ ບູຮານຄະດ ; 
- ເຂດທ ົ່ ມ ຄວາມສ າຄນັທາງດາ້ນວດັທະນະທ າ, ປະເພນ  ແລະ / ຫຼ ືການທົ່ ອງທົ່ ຽວ; 
- ສົ່ ວນອືົ່ ນໆທ ົ່ ມ ຄວາມສ າຄນັທາງດາ້ນມ ລະດ ກ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-24 

ກຸົ່ ມຂ ມູ້ນ ຂ ມູ້ນພືນ້ຖານດາ້ນສງັຄ ມ, ສຸຂະພາບ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ເສດຖະກດິ 

ອ ງປະກອບດາ້ນຮູບ
ພາບ (ລວມທງັອ ງ
ປະກອບຕົ່ າງໆຈາກ
ກຸົ່ ມຂ ມູ້ນອືົ່ ນໆ) 

- ລກັສະນະຂອງຕ ວເມອືງ ແລະ ທວິທດັ; 
- ສະຖານທ ົ່ ສ າຄນັທາງດາ້ນສະຖາປັດຍະກ າ. 

2) ລາຍລະອຽດ 

4.5.3.1 ຊຸມຊ ນ ແລະ ປະຊາກອນ 

ເມອືງດາກຈງຶ ມ ຈ ານວນປະຊາກອນທງັໝ ດ 24,924 ຄ ນ, ຍງິ 12,126 ຄ ນ ອດັຕາການເພ ົ່ ມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນ
ສະເລົ່ ຍ 2.4 % ຕ ົ່ ປ , ອດັຕາຄວາມໜາແໜນ້ ສະເລົ່ ຍຂອງຈ ານວນປະຊາກອນ 11 ຄ ນຕ ົ່ ກໂິລຕາແມດັ, ມ ຈ ານວນ
ຄອບຄ ວທງັໝ ດ 4,751 ຄອບຄ ວ, ມ ຈ ານວນຫຼງັຄາເຮອືນທງັໝ ດ 3,728 ຫຼງັຄາເຮອືນ ແລະ ສ າລບັການຕັງ້ຊຸມ
ຊ ນ ໃນບນັດາບາ້ນຕົ່ າງໆໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ແມົ່ ນມ ລກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ ກ ົ່ ຄກືານຕັງ້ຖິົ່ ນຖານຢູົ່ ກນັເປັນກຸົ່ ມ, 
ຕາມແຄມທາງຫຼວງ, ລກັສະນະຂອງບາ້ນເຮອືນແມົ່ ນ ມ ຮູບແບບຕາມຍຸກສະໄໝ ແລະ ແບບດັົ່ ງເດ ມ, ສົ່ ວນຈ າ
ນວນປະຊາກອນໃນແຕົ່ ລະບາ້ນແມົ່ ນມ ລາຍລະອຽດດັົ່ ງນ :້ 

ຕາຕະລາງ 4-12: ຈ ານວນປະຊາກອນໃນແຕົ່ ລະບາ້ນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ 

ລ/ດ ເມອືງ ບາ້ນ 
ຈ ານວນ
ຄອບຄ ວ 

ຈ ານວນ
ຫຼງັຄາເຮອືນ 

ຈ ານວນປະຊາກອນ 

ລວມ ຍງິ 
1 

ດາກຈງຶ 

ດາກບອງ 244 233 1222 591 

2 ດາກຕະອອກນອ້ຍ 44 38 221 107 

3 ງອນດອນ 99 90 512 277 

4 ດາກມວນ 78 65 391 179 

5 ດາກໂດມ 56 42 280 142 

ລວມ 521 468 2626 1296 

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ: ຈາກການສ າພາດອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນ ເດອືນກນັຍາ ປ  2020. 

  
ຮູບທ  4-6: ການຕັງ້ຖິົ່ ນຖານໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-25 

4.5.3.2 ຊ ນເຜ ົ່ າ ແລະ ສາສະໜາ 
ອ ງຕາມຂ ມູ້ນຈາກບ ດລາຍງານແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ ຂອງເມອືງດາກຈງຶ ເຊິົ່ ງໃນທ ົ່ ວເມອືງປະກອບມ  
4 ຊ ນເຜ ົ່ າ ກ ຄ:ື ຊ ນເຜ ົ່ າຕຣຽງ ເຊິົ່ ງກວມເອ າ 54.05 %, ຊ ນເຜ ົ່ າກະຕູ ກວມເອ າ 22.28 %, ຊ ນເຜ ົ່ າແຢະ ກວມ
ເອ າ 21.77 % ແລະ ເຜ ົ່ າລາວ ກວມເອ າ 1.42 % ຂອງປະຊາກອນທງັໝ ດ, ສົ່ ວນການນບັຖສືາສະໜາ ແລະ 
ຮ ດຄອງປະເພນ  ປະຊາຊ ນສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນນບັຖຜື  ແລະ ຮອງລ ງມາແມົ່ ນນບັຖສືາສະໜາພຸດ ເຊັົ່ ນດຽວກນັກບັ
ບນັດາບາ້ນທງັ 5 ບາ້ນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ເຊິົ່ ງຊ ນເຜ ົ່ າຕຣຽງ ກວມເອ າ 73.7%, ຊ ນເຜ ົ່ າແຢະ ກວມເອ າ 16.12 %, 
ເຜ ົ່ າລາວລຸົ່ ມ ກວມເອ າ 6.53 %, ຊ ນເຜ ົ່ າກະຕູ ກວມເອ າ 3.65 %, ແລະ ມ ລາຍລະອຽດດັົ່ ງລຸົ່ ມນ :້ 

ຕາຕະລາງ 4-13: ກຸົ່ ມຊ ນເຜ ົ່ າໃນບນັດາບາ້ນເຂດໂຄງການ 

ລ/
ດ 

ເມອືງ ບາ້ນ 
ຈ ານວນ
ຄອບຄ ວ 

ກຸົ່ ມຊ ນເຜ ົ່ າ 
ຕຣຽງ ແຢະ ລາວລຸົ່ ມ ກະຕູ 

ຄອບຄ ວ % ຄອບຄ ວ % ຄອບຄ ວ % ຄອບຄ ວ % 

1 

ດາກຈງຶ 

ດາກບອງ 244 113 46.31 84 34.43 28 11.48 19 7.79 

2 ດາກຕະອອກນອ້ຍ 44 44 100 - - - - - - 
3 ງອນດອນ 99 93 93.94 - - 6 6.06 - - 
4 ດາກມວນ 78 78 100 - - - - - - 
5 ດາກໂດມ 56 56 100 - - - - - - 

ລວມ 521 384 73.70 84 16.12 34 6.53 19 3.65 

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ: ຈາກການສ າພາດອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນ ເດອືນກນັຍາ ປ  2020. 
 

4.5.3.3 ການສກຶສາ 
ທ ົ່ ວເມອືງມ ໂຮງຮຽນທງັໝ ດ 78 ແຫົ່ ງ, ມ ຫອ້ງຮຽນທງັໝ ດ 307 ຫອ້ງ, ມ ຄູສອນທງັໝ ດ 388 ຄ ນ, ຍງິ 195 ຄ ນ 
ແລະ ມ ນກັຮຽນທງັໝ ດ 8,527 ຄ ນ, ໃນນັນ້ມ ນກັຮຽນອະນຸບານຈ ານວນ 5 ແຫົ່ ງ, ມ ຫອ້ງຮຽນລຽ້ງເດກັອະນຸບານ 
18 ຫອ້ງ, ຫອ້ງກຽມຕດິແປະປະຖ ມ 32 ຫອ້ງ, ມ ຄູສອນ 56 ຄ ນ, ມ ນກັຮຽນທງັໝ ດ 1,193 ຄ ນ, ຍງິ 621 ຄ ນ, 
ມ ໂຮງຮຽນຊັນ້ປະຖ ມ 61 ແຫົ່ ງ, ມ ຫອ້ງຮຽນ 197 ຫອ້ງ, ມ ຄູສອນ 183 ຄ ນ, ຍງິ 76 ຄ ນ, ມ ນກັຮຽນທງັໝ ດ 
4,815 ຄ ນ, ຍງິ 3,226 ຄ ນ, ມ ໂຮງຮຽນມດັທະຍ ມຕ ນ້ 9 ແຫົ່ ງ, ມ ຫອ້ງຮຽນ 55 ຫອ້ງ, ມ ຄູສອນ 92 ຄ ນ, ຍງິ 
34 ຄ ນ, ມ ນກັຮຽນທງັໝ ດ 1,836 ຄ ນ, ຍງິ 915 ຄ ນ, ມ ໂຮງຮຽນມດັທະຍ ມປາຍ 2 ແຫົ່ ງ, ມ ຫອ້ງຮຽນ 17 ຫອ້ງ
, ມ ຄູສອນ 39 ຄ ນ, ຍງິ 15 ຄ ນ, ມ ນກັຮຽນທງັໝ ດ 568 ຄ ນ, ຍງິ 252 ຄ ນ. ສ າລບັການສກຶສາໃນບນັດາບາ້ນ
ເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການແມົ່ ນມ ລາຍລະອຽດດັົ່ ງລຸົ່ ມນ :້ 
ຕາຕະລາງ 4-14: ການສກຶສາໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ 

ລ/
ດ 

ບາ້ນ 
ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ໂຮງຮຽນປະຖ ມ ໂຮງຮຽນມດັທະຍ ມ 

ຫອ້ງຮຽນ ຄູສອນ ນກັຮຽນ ຍງິ ຫອ້ງຮຽນ ຄູສອນ ນກັຮຽນ ຍງິ ຫອ້ງຮຽນ ຄູສອນ ນກັຮຽນ ຍງິ 

1 ດາກບອງ 3 4 72 32 5 6 126 64 5 14 102 20 

2 ດາກຕະອອກນອ້ຍ 0 0 0 0 5 2 34 0 0 0 0 0 

3 ງອນດອນ 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0  0 

4 ດາກມວນ 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0  0 

5 ດາກໂດມ 0 0 0 0 5 3 51 27 0 0 0 0 

ລວມ 4 4 72 32 24 11 211 91 5 14 102 20 

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ: ຈາກການສ າພາດອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນ ເດອືນກນັຍາ ປ  2020. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-26 

  
ຮູບທ  4-7: ສະພາບການສກຶສາໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ 

4.5.3.4 ຄອບຄ ວທຸກຍາກ ແລະ ກຸົ່ ມທ ົ່ ມ ຄວາມສົ່ ຽງ 
ສປປ ລາວ ແມົ່ ນປະເທດໜຶົ່ ງທ ົ່ ນອນໃນບນັດາປະເທດ ທ ົ່ ມ ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກສູງ ໃນຂ ງເຂດປະເທດອາຊ 
ຕາເວນັອອກ ແລະ ປາຊ ຟິກ. ສະພາບຄວາມທຸກຍາກດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນຂອ້ນຂາ້ງຮຸນແຮງໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ແລະ ເຂດ
ຫົ່ າງໄກສອກຫຼ ກ, ໂດຍສະເພາະເຂດທ ົ່ ບ ົ່ ມ ເສັນ້ທາງເຂ າ້ເຖງິ, ເຂດພູດອຍ ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນຢູົ່ ໃນເຂດຈດຸສຸມບຸລມິະສດິ
ທາງພາກເໜອື ແລະ ພາກໃຕ.້ 

ໂດຍຍດຶໝັນ້ໃນອຸດ ມການ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ ນຂອງພກັ - ລດັ ທ ົ່ ພະຍາຍາມຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊ ນໃຫໄ້ດໂ້ດຍພືນ້ຖານ ເພືົ່ ອນ າພາປະເທດຊາດຫຸຼດພ ນ້ອອກຈາກປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ. ດັົ່ ງນັນ້, ວຽກງານ
ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກໄດກ້າຍເປັນພາລະກດິ ແລະ ເປັນໜຶົ່ ງໃນບຸລມິະສດິຂອງລດັຖະບານແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ. ກອບ
ວຽກງານຂອງຍຸດທະສາດລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການເຕ ບໂຕແຫົ່ ງຊາດລວມມ  4 ຂະແໜງການໃຫຍົ່ ຄ:ື 1) 

ກະສກິ າ - ປົ່ າໄມ,້ 2) ການສກຶສາ, 3) ສຸຂະພາບ ແລະ 4) ພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງ ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນການກ ົ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງ
ໃນເຂດຊ ນນະບ ດຫົ່ າງໄກສອກຫຼ ກ. ນອກຈາກນັນ້ ການຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມທຸກຍາກຍງັຕດິພນັກບັວຽກງານພດັທະນາ
ຊ ນນະບ ດ ກ ົ່ ຄວືຽກງານ 3 ສາ້ງໃນຂອບເຂດທ ົ່ ວປະເທດ. 

ເມອືງດາກຈງຶ ຍງັເປັນເມອືງໜຶົ່ ງ ທ ົ່ ຍງັມ ບນັຫາດາ້ນຄວາມທຸກຍາກ ເຊິົ່ ງທາງພາກລດັກ ໄດພ້າຍາຍາມສ ົ່ ງເສ ມດາ້ນ
ຊ ວດິການເປັນຢູົ່ ຂອງປະຊາຊ ນ ໃຫດ້ ຂຶນ້ ເຊິົ່ ງອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊ ນບນັດາເຜ ົ່ າຍງັກວມເອ າອດັຕາ
ສົ່ ວນສູງເຖງິ 23 % ຂອງຈ ານວນຄ ນທງັໝ ດ, ຄວາມຄວາມທຸກຍາກ 16.57 % ຂອງຈ າຄອບຄ ວທງັໝ ດ ໂດຍ
ສະເພາະແມົ່ ນປະຊາຊ ນທ ົ່ ຢູົ່ ຫົ່ າງໄກສອກຫຼ ກ ແລະ ຍງັຕດິພນັກບັທ າມະຊາດເປັັນສົ່ ວນໃຫົ່ ຍ. 

ສົ່ ວນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການເປ ເຊນັຄວາມທຸກຍາກແມົ່ ນເຫນັວົ່ າຍງັມ ບາ້ນບາ້ນທ ົ່ ຍງັມ ຈ ານວນຄອບຄ ວທຸກຍາກ ເຊິົ່ ງ
ໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການຈາກການໃຫຂ້ ມູ້ນຂອງອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນທງັ 5 ບາ້ນ ແມົ່ ນເຫນັວົ່ າມ ປະມານ 58 
ຄອບຄ ວ ທ ົ່ ຍງັທຸກຍາກ. ໃນນ ,້ ມາດຕະຖານການຈດັຄອບຄ ວທຸກຍາກໃນບນັດາບາ້ນຕົ່ າງໆໃນເຂດໂຄງການແມົ່ ນ
ອ ງໃສົ່ ບນັດາຄອບຄ ວທ ົ່ ຂາດເຂ າ້ກນິ (ປ ໜຶົ່ ງ ຢົ່ າງໜອ້ຍ 3 – 4 ເດອືນຂຶນ້ໄປ), ເຄືົ່ ອງນຸົ່ ງຫ ົ່ ມຂາດເຂ ນບ ົ່ ພຽງພ , 
ເຮອືນຊານບ ົ່ ຖາວອນ, ບ ົ່ ມ ສດັລຽ້ງ ແລະ ກຸົ່ ມສົ່ ຽງ (ຄອບຄ ວທ ົ່ ມ ແມົ່ ຍງິ, ຜູເ້ຖ າ້ ຫຼ ືຄ ນປົ່ ຽວພອຍ ເປັນຫ ວໜາ້
ຄອບຄ ວ) ເປັນຕ ນ້. ຄອບຄ ວທຸກຍາກດັົ່ ງກົ່ າວເກອືບທງັໝ ດ ແມົ່ ນອາໄສການກະສກິ າ ເປັນຫຼກັ ເຊິົ່ ງຜ ນຜະລດິ
ຂອງເຂ າເຈ າ້ ແມົ່ ນບ ົ່ ກຸມ້ກນິຕະຫຼອດປ , ອ ກບນັຫາໜຶົ່ ງເຊິົ່ ງເປັນບນັຫາທ ົ່ ສ າຄນັກ ົ່ ຄ ືການຊອກຫາວຽກເຮດັງານທ າ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-27 

ແມົ່ ນມ ໜອ້ຍ,  ການຂະຫຍາຍເນືອ້ທ ົ່ ທ າການຜະລດິແມົ່ ນຖືກຈ າກດັ  ແລະ ໄພທ າມະຊາດສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບການ
ຜະລດິ ເຊິົ່ ງເປັນສາເຫດໜຶົ່ ງຂອງຄອບຄ ວທຸກຍາກ. 

ຕາຕະລາງ 4-15: ຈ ານວນຄອບຄ ວທ ົ່ ທຸກຍາກໃນແຕົ່ ລະບາ້ນ 

ລ/
ດ 

ເມອືງ ບາ້ນ 
ຈ ານວນ
ຄອບຄ ວ 

ຈ ານວນ
ຫຼງັຄາ
ເຮອືນ 

ຈ ານວນຄອບຄ ວທຸກຍາກ ແມົ່ ຍງິເປັນຫ ວໜາ້ ຄຄ ຄຄ ພກິານ,ປົ່ ຽວພອຍ 

ຄຄ ທຸກຍາກ ເປ ເຊນັ ຈ ານວນ ເປ ເຊນັ ຈ ານວນ ເປ ເຊນັ 

1 

ດາກຈງຶ 

ດາກບອງ 244 233 23 9.43 24 9.84 - - 

2 ດາກຕະອອກນອ້ຍ 44 38 - - 9 20.45 - - 

3 ງອນດອນ 99 90 30 30.3 5 5.05 2 2.02 

4 ດາກມວນ 78 65 - - 12 15.38 1 1.28 

5 ດາກໂດມ 56 42 5 8.93 2 3.57 3 5.36 

ລວມ 521 468 58 12.39 52 11.11 6 1.28 

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ: ຈາກການສ າພາດອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນ ເດອືນກນັຍາ ປ  2020. 

4.5.3.5 ສະຖານະບ ດບາດຍງິ-ຊາຍ 

ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວົ່ າງຍງິ - ຊາຍ ແມົ່ ນໜຶົ່ ງເປ າ້ໝາຍຫຼກັຂອງການພດັທະນາ ແລະ ເປັນພືນ້ຖານຂອງການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິທ ົ່ ມ ຫ ວຄດິປະດດິສາ້ງ. ການເພ ົ່ ມຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວົ່ າງຍງິ - ຊາຍ ສາມາດຊົ່ ວຍຍ ກ
ລະດບັສະມດັຕະພາບຂອງການຜະລດິ, ປັບປຸງໝາກຜ ນຂອງການພດັທະນາ ເພືົ່ ອຄ ນລຸນ້ຕ ົ່ ໄປ ແລະ ເຮດັໃຫເ້ກ ດມ 
ຄວາມເທ ົ່ າທຽມກນັລະຫວົ່ າງ ຍງິ - ຊາຍ ໃນບນັດາກ ງຈກັການຈດັຕັງ້ຕົ່ າງໆ ຫຼາຍຂຶນ້. ໃນຂະນະທ ົ່ ປະເທດ ພວມ
ສບືຕ ົ່ ມ  ການພດັທະນາ, ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກົ່ ແມົ່ ຍງິ ແລະ ເດກັ ຍິົ່ ງຈະກາຍເປັນຂ ກຸນແຈທ ົ່ ສ າຄນັໃນ
ການໝນູໃຊກ້ານເຕ ບໂຕທາງເສດຖະກດິຂອງປະເທດ ແລະ ກ າລງັແຮງສງັລວມຂອງຊາວໜຸົ່ ມ ເພືົ່ ອປັບປຸງ
ມາດຖານການດ າລ ງຊ ວດິໃຫດ້ ຂຶນ້. ໃນນັນ້, ແມົ່ ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ກ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຜ ນປະໂຫຍດໄປພອ້ມໆກນັ. 

ສະນັນ້, ທາງພາກລດັຈຶົ່ ງໄດໃ້ຫຄ້ວາມສ າຄນັ ກົ່ ຽວກບັ ບ ດບາດຍງິ - ຊາຍ ໃຫມ້ ສດິທເິທ ົ່ າທຽບກນັຫຼາຍຂຶນ້ເຫນັໄດ ້
ວົ່ າ ອ ງການຈດັຕັງ້ຂອງລດັທຸກຂັນ້ ແມົ່ ນມ ແມົ່ ຍງິຈາກຫຼາຍຊ ນເຜ ົ່ າ, ລດັຖະບານຈຶົ່ ງໄດສ້າ້ງຕັງ້ອ ງການ ຈດັຕັງ້ທ ົ່ ສ າ
ຄນັໜຶົ່ ງຂຶນ້ ສ າລບັເພດຍງິໂດຍສະເພາະເຊິົ່ ງມ ຊືົ່ ເປັນທາງການວົ່ າ: ວນັສາ້ງຕັງ້ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິລາວ ເຊິົ່ ງກ ງກບັ ວນັ
ທ  20 ເດອືນກ ລະກ ດ ຂອງທຸກໆປ  ຈະເປັນວນັທ ົ່ ໃຫສ້ະເພາະ ເພດຍງິ ພກັຊ ດເຊ ຍອ ກມືໜ້ຶົ່ ງ, ເພ ົ່ ມຈາກ ວນັທ  08 
ເດອືນມ ນາ ຂອງທຸກໆປ ເຊັົ່ ນດຽວກນັ. ອ ງການຈດັຕັງ້ດັົ່ ງກົ່ າວ ແມົ່ ນມ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຢູົ່ ທຸກອ ງການຈດັຕັງ້ຂອງ
ພາກລດັທຸກຂັນ້ ແລະ ມ ຢູົ່ ທຸກອ ງການຈດັຕັງ້ຂອງພາກເອກະຊ ນທຸກລະດບັ. ຈດຸປະສ ງຫຼກັໆຂອງ ວນັດັົ່ ງກົ່ າວ ແມົ່ ນ
ເພືົ່ ອຍ ກສູງ ແລະ ຊ ແ້ຈງໃຫຮູ້ວ້ົ່ າ ແມົ່ ຍງິລາວ ກ ົ່ ມ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ມ ສດິທເິທ ົ່ າທຽມ
ກບັເພດຊາຍເຊນັກນັ. 

ສ າລບັໃນເຂດໂຄງການປັດຈບຸນັ ຫຼງັຈາກທ ົ່ ຜົ່ ານການລ ງເກບັຂ ມູ້ນທ ົ່ ໄດມ້ ການສອບຖາມ, ການປຶກສາຫາລ ື ກບັ
ປະຊາຊ ນທງັ ຍງິ - ຊາຍ ເຊິົ່ ງເຫນັໄດວ້ົ່ າ ບ  ດບາດຍງິ - ຊາຍ ໃນບນັດາບາ້ນຕົ່ າງໆແມົ່ ນຕດິພນັກບັຮ ດຄອງປະເພນ ທ ົ່

ເຄ ຍປະຕບິດັກນັມາຕັງ້ແຕົ່ ບູຮານນະການ, ຕດິພນັກບັການດ າລ ງຊ ວດິປະຈ າວນັ ແລະ ຄົ່ ອຍມ ການປົ່ ຽນແປງໄປ
ຕາມຍຸກສະໄໝເຊິົ່ ງຖວືົ່ າມ ຄວາມເທ ົ່ າທຽມກນັ, ສງັເກດໄດຈ້າກໂອກາດທາງດາ້ນການສກຶສາເຫນັວົ່ າຈ ານວນ
ນກັຮຽນປະຖ ມໃນບນັດາບາ້ນຕົ່ າງໆ ແມົ່ ນມ ອດັຕາເພດຍງິ ແລະ ຊາຍເກອືບເທ ົ່ າໆກນັ, ການເຮດັໜາ້ວຽກຕົ່ າງໆ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-28 

ແມົ່ ນມ ການຊົ່ ວຍເຫຼອືເຊິົ່ ງກນັ ແລະ ກນັເຊັົ່ ນ: ເຮດັນາ, ເຮດັສວນ, ທ າມາຫາກນິໂດຍການຄາ້ຂາຍ, ຮບັຈາ້ງທ ົ່ ວໄປ
, ເອ າລູກ, ເຮດັວຽກເຮອືນ... ບ ົ່ ວົ່ າຈະເປັນຜູຍ້ງິ ຫຼ ືຜູຊ້າຍ ແມົ່ ນສາມາດເຮດັວຽກຕົ່ າງໆໄດເ້ທ ົ່ າທຽມກນັໝ ດ. ຖາ້
ມ ຄວາມແຕກຕົ່ າງກ ົ່ ຈະແມົ່ ນແຕກຕົ່ າງພຽງເລກັນອ້ຍເຊັົ່ ນວົ່ າ: ຜູຊ້າຍ ແມົ່ ນຈະເຮດັວຽກທ ົ່ ໜກັ, ສົ່ ວນຜູຍ້ງິ ແມົ່ ນ
ຈະເຮດັວຽກເບ າ. ນອກນ ຢູ້ົ່ ບາງບາ້ນແມົ່ ນເຫນັວົ່ າມ  ແມົ່ ຍງິ ເຮດັວຽກເປັນຄະນະບາ້ນ ແລະ ມ ອ ງການຈດັຕັງ້
ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິ ເຊິົ່ ງເປັນວຽກງານຂອງແມົ່ ຍງິໂດຍສະເພາະອ ກດວ້ຍ. 

4.5.3.6 ອ ງການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄ ມ ແລະ ການເມອືງ 
ຂ ມູ້ນຈາກການສ າຫຼວດພາກສະໜາມ ໂດຍການສ າພາດ ແລະ ສອບຖາມເກບັຂ ມູ້ນເຫນັວົ່ າ: ການບ ລຫິານ  ແລະ 
ອ ງການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄ ມ ຂອງບນັດາບາ້ນຕົ່ າງໆໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ໄດຖ້ກືຈດັແບົ່ ງອ ງຕາມມາດຕະຖານລະບ ບ
ບ ລຫິານໃນ ສປປ ລາວ ເຊິົ່ ງໃນໄລຍະຜົ່ ານມາໄດມ້ ການຈດັສນັເຕ າ້ໂຮມບາ້ນນອ້ຍທ ົ່ ຢູົ່ ກະແຈກກະຈາຍໃຫ້
ກາຍເປັນບາ້ນໃຫຍົ່  ໃນແຕົ່ ລະບາ້ນປະກອບດວ້ຍ ນາຍບາ້ນ ແມົ່ ນເຈ າ້ໜາ້ທ ົ່ ຕ ນ້ຕ ຂອງບາ້ນ ແລະ ແມົ່ ນສາຍພ ວພນັ
ຕ ນ້ຕ ລະຫວົ່ າງບາ້ນ ແລະ ເມອືງ, ນອກຈາກນ ,້ ໂດຍປ ກກະຕແິລວ້ຈະມ ຮອງນາຍບາ້ນ 2 ຫຼ ື3 ຄ ນ ແລະ ບ ດບາດ
ຂອງເຂ າເຈ າ້ແມົ່ ນເພືົ່ ອຊົ່ ວຍເຫຼອືນາຍບາ້ນໃນການບ ລຫິານບາ້ນ, ສົ່ ວນຕ າແໜົ່ ງອືົ່ ນໆໃນບາ້ນແມົ່ ນລວມມ : ກອງ
ຫຼອນບາ້ນ, ຕ າຫຼວດກຸົ່ ມບາ້ນ ມ ໜາ້ທ ົ່ ໃນການເບິົ່ ງແຍງ, ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງ  ບໃນທອ້ງຖິົ່ ນຂອງຕ ນ, ຊາວໜຸົ່ ມບາ້ນ
, ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິບາ້ນ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານຊາວໜຸົ່ ມ, ແມົ່ ຍງິໃນໝູົ່ ບາ້ນ ແລະ ຍງັມ ແນວໂຮມບາ້ນ ມ ບ ດບາດໃນ
ການພ ວພນັໃນບາ້ນ, ປຸກລະດ ມເຕ າ້ໂຮມຄວາມສາມກັຄ  ແລະ ອືົ່ ນໆ ນອກຈາກນ ແ້ລວ້ບາງບາ້ນສົ່ ວນຫຼາຍຍງັມ ທ ົ່

ດນິບາ້ນ ມ ບ ດບາດໃນການເກບັພາສ ທ ດນິບາ້ນ,  ອາສາສະໝກັ ດາ້ນສຸຂະອະນາໄມຂັນ້ບາ້ນ ຫຼ ືຖ ງຢາບາ້ນ ແລະ ໝ 
ຕ າແຍ ທ ົ່ ເບິົ່ ງແຍງບນັຫາທາງດາ້ນສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊ ນໃນບາ້ນ. ເຊິົ່ ງຂຶນ້ກບັ ແຕົ່ ລະໝູົ່ ບາ້ນວົ່ າຈະມ ການຈດັສນັ
ການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄ ມ ແລະ ການເມອືງ ໃນເຂດບາ້ນຫຼາຍ ຫຼ ືໜອ້ຍພຽງໃດ, ເພືົ່ ອໃຫຄ້ວບຄຸມໃນແຕົ່ ລະພືນ້ທ ົ່ ຂອງ
ແຕົ່ ລະໝູົ່ ບາ້ນ. 

4.5.4 ຂ ມູ້ນດາ້ນສຸຂະພາບ 

1) ວທິ ການ  

ໄດເ້ກບັຂ ມູ້ນ ມສືອງກົ່ ຽວກບັສຸຂະພາບສາທາລະນະຊ ນ ຈາກສະຖານທ ົ່ ອ ານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນ ສາທາລະນະ
ສຸກທ ົ່ ມ ຢູົ່ ໃນພືນ້ທ ົ່ . ຂ ມູ້ນເຫຼ ົ່ ານ ແ້ມົ່ ນລວມມ  

✓ ຊບັພະຍາກອນດາ້ນສາທາລະນະສຸກ 

✓ ອດັຕາການເຈບັປົ່ ວຍ ແລະ ອດັຕາການຕາຍ  
✓ ເຫດການຂອງພະຍາດຕດິຕ ົ່  
✓ ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 

✓ ພດືຕດິກ າການປ ົ່ ນປ ວສຸຂະພາບ 

✓ ການເຂ າ້ເຖງິການບ ລກິານດາ້ນສຸຂະພາບ 

✓ ການເຂ າ້ເຖງິນ າ້ດືົ່ ມ, ສຸຂາພບິານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງເສດເຫຼອື 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-29 

ເຕກັນກິການສ າພາດກຸົ່ ມຈດຸສຸມໄດຖ້ກືນ າໃຊກ້ບັ ພະນກັງານສາທາລະນະສຸກໃນພືນ້ທ ົ່ ການສກຶສາ. ການສ າຫຼວດ
ພາກສະໜາມ ແມົ່ ນດ າເນ ນໃນລະຫວົ່ າງເດອືນ ກນັຍາ 2020 

2) ລາຍລະອຽດ 

4.5.4.1 ສະພາບທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກຂອງເມອືງ 
ອ ງຕາມບ ດລາຍງານແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ ຂອງເມອືງດາກຈງຶ ແມົ່ ນສາມາດສະຫຸຼບໄດວ້ົ່ າ ທ ົ່ ວເມອືງມ 
ໂຮງໝ ເມອືງ 1 ແຫົ່ ງ ແລະ ມ ສຸກສາລາ 10 ແຫົ່ ງ, ມ ຕຽງນອນ 48 ຕຽງ, ມ ຮາ້ນຂາຍຢາ 3 ຮາ້ນ, ມ ຖ ງຢາປະຈ າບາ້ນ 
25 ບາ້ນ, ສາ້ງ ອສບ ບາ້ນ 54 ບາ້ນ, ໃນນັນ້ໂຮງໝ ຊຸມຊ ນເມອືງມ ຕຽງນອນ 28 ຕຽງ, ມ ລດັຖະກອນແພດທງັ   
ໝ ດ 27 ຄ ນ, ສຸກສາລາມ ຕຽງ 20 ຕຽງ, ມ ແພດທງັໝ ດ 16 ຄ ນ. ສາ້ງຊູມຊ ນເປັນເຈ າ້ຂອງດາ້ນສຸຂະອະນາໄມ 
(ຊຈສ) ແລະ ສາ້ງບາ້ນບາ້ນສາທາລະນະສຸກແບບຢົ່ າງ 32 ບາ້ນ, ມ ອດັຕາການນ າໃຊນ້ າສະອາດ 88.77%, 
ຄອບຄ ວຊ ມໃຊນ້ າສະອາດ 4,214 ຄອບຄ ວ ກວມເອ າ 88.7%, ບາ້ນຊ ມໃຊວ້ດິຖົ່ າຍ 37 ບາ້ນ ກວມເອ າ 68.3 
%, ຄອບຄ ວນ າໃຊວ້ດິຖົ່ າຍ 3,245 ຄອບຄ ວ ກວມເອ າ 68.3%. 

4.5.4.2 ສະພາບທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ  
(1) ສະພາບທ ົ່ ວໄປ 

ສາທາລະນະສຸກໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການທງັ 5 ບາ້ນ ອ ງຕາມການເກບັກ າຂ ມູ້ນນ າອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນຂອງແຕົ່
ລະບາ້ນ ແມົ່ ນເຫນັວົ່ າ ມ ພຽງບາ້ນດາກມວນ ທ ົ່ ມ ສຸກສາລາປະຈ າບາ້ນ, ສົ່ ວນບາ້ນອືົ່ ນແມົ່ ນບ ົ່ ມ ສຸກສາລາ ເວລາ
ເຈບັເປັນແມົ່ ນອາໄສໄປຮກັສາຢູົ່ ສຸກສາລາທ ົ່ ຢູົ່ ໃກ ້ ແລະ ໄປຮກັສາຢູົ່ ໂຮງໜ ເມອືງ ເນືົ່ ອງຈາກບນັດາບາ້ນດັົ່ ງກົ່ າວ 
ແມົ່ ນໃກເ້ຂດເທດສະບານເມອືງ, ແຕົ່ ກ ຍງັມ ປະຊາຊ ນບາງຈ ານວນ ທ ົ່ ເວລາເຈບັເປັນ ແມົ່ ນຮກັສາປິົ່ ນປ ວກນັເອງຢູົ່
ໃນກ ລະນ ທ ົ່ ບ ົ່ ເຖງິຂັນ້ຮຸນແຮງ, ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ ການນ າໃຊຢ້າພືນ້ເມອືງຈາກທ າມະຊາດຈາກຜູທ້ ົ່ ຮູ ້ແລະ ເຄ ຍປິົ່ ນປ ວ
ຢູົ່ ພາຍໃນໝູົ່ ບາ້ນດຽວກນັ ແລະ ການຊືຢ້າມາເກບັຮກັສາໄວເ້ວລາເຈບັເປັນເລກັໜອ້ຍເທ ົ່ ານັນ້. 

(2) ສຸຂະສກຶສາ 

ຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ເຂ າ້ໃຈ ກົ່ ຽວກບັດາ້ນສຸກຂະສກຶສາຂອງປະຊາຊ ນໃນໝູົ່ ບາ້ນເຂດໂຄງການ ກ ົ່ ຄໝືູົ່ ບາ້ນອືົ່ ນໆໃນ
ເຂດຊ ນນະບ ດ, ໂດຍສະເພາະໝູົ່ ບາ້ນທ ົ່ ຢູົ່ ຫົ່ າງໄກຈາກເທດສະບານ. ປະຊາຊ ນສົ່ ວນຫຼາຍຍງັບ ົ່ ຕືົ່ ນຕ ວ ແລະ ບ ົ່ ຄົ່ ອຍ
ເອ າໃຈໃສົ່  ດູແລສຸຂະພາບຂອງຕ ວເອງ, ເມືົ່ ອເວລາເຈບັເປັນ ກ ບ ົ່ ຄົ່ ອຍສ ນໃຈຫາສາເຫດ. ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າໃນແຕົ່ ລະປ 
ທາງໜົ່ ວຍງານສາທາລະນະສຸກຂອງເມອືງກ ົ່ ໄດລ້ ງສູົ່ ຂັນ້ຮາກຖານ ແລະ ນ າເອ າທດິສະດ  ແລະ ພດຶຕກິ າອນັໃໝົ່  ໃນ
ການຕອບໂຕຕ້ ົ່ ພະຍາດທ ົ່ ມກັເກ ດຕາມລະດູການ ໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ແລະ ຕ ວເມອືງ ແລະ ເປັນໃຈກາງຂອງການ
ພດັທະນາສາທາລະນະສຸກ ເພືົ່ ອເຮດັໃຫປ້ະຊາຊ ນບນັດາເຜ ົ່ າຮບັຮູຂ້ ມູ້ນຂົ່ າວສານ, ຮູວ້ທິ ປອ້ງກນັພະຍາດ ແລະ 
ຮກັສາສຸຂະພາບຂອງຕ ນ ແລະ ຄອບຄ ວ ໂດຍການແນະນ າກົ່ ຽວກບັສຸຂະສກຶສາຂັນ້ບາ້ນ ເຊັົ່ ນວົ່ າ: ນອນຕອ້ງກາງມຸງ້
, ຕ ມ້ນ າ້ກນິ ແລະ ກນິອາຫານທ ົ່ ປຸງສຸກເປັນຕ ນ້, ແລະ ທາງເມອືງກ ໄດໄ້ປຝຶກອ ບຮ ມກົ່ ຽວກບັສຸຂະພາບປະຈ າປ ໃຫ ້
ບນັດາບາ້ນດັົ່ ງກົ່ າວ. ນອກນ ຢູ້ົ່ ໃນໂຮງຮຽນປະຖ ມຂອງແຕົ່ ລະບາ້ນ ນອກຈາກຄູຈະສອນໜງັສ ື ທ ົ່ ເປັນຄວາມຮູທ້ ົ່ ວ
ໄປແລວ້ ຄູຍງັສອນໃຫເ້ດກັນກັຮຽນຮູກ້ົ່ ຽວກບັສຸຂະສກຶສາ, ໃຫຮູ້ຈ້ກັການອະນາໄມເບືອ້ງຕ ນ້ ຕາມຫຼກັສູດຂອງ
ກະຊວງສກຶສາວາງອອກ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-30 

 (3) ການນ າໃຊນ້ າ້ສະອາດ 

ການນ າໃຊນ້ າ້ສະອາດຂອງບາ້ນຕົ່ າງໆໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ
ນ  ້ ຜົ່ ານການລ ງເກບັກ າຂ ມູ້ນ ແລະ ສ າຫຼວດຕ ວຈງິ ແມົ່ ນ
ເຫນັວົ່ າ ໃນແຕົ່ ລະບາ້ນແມົ່ ນໄດຊ້ ມໃຊນ້ າ້ ຈາກນນ າ້ບາດານ 
ແລະ ນ າໃຊນ້ າ້ລນິ, ລກັສະນະການນ າໃຊນ້ າ້ຂອງປະຊາຊ ນ
ແຕົ່ ລະຄ ວເຮອືນແມົ່ ນໃຊເ້ພືົ່ ອແຕົ່ ງຢູົ່ ຄ ວກນິ, ໃຊອ້າບ ແລະ 
ໃຊຊ້ກັລາ້ງໃນປະຈ າວນັ. ສ າລບັແຫຼົ່ ງນ າ້ທ ົ່ ໃຊເ້ພືົ່ ອດືົ່ ມກນິ
ຂອງປະຊາຊ ນໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ແມົ່ ນໄດຊ້ ມໃຊນ້ າ້
ດືົ່ ມຕຸກຈາກໂຮງງານ, ເພືົ່ ອການບ ລໂິພກ ເນືົ່ ອງຈາກການ
ໃຊນ້ າ້ດືົ່ ມຕຸກ ແມົ່ ນມ ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ມ ຄວາມ
ສະອາດ ແລະ ຖກືຫຼກັອະນາໄມ, ແຕົ່ ກ ຍງັມ ບາງສົ່ ວນທ ົ່ ຍງັ
ບ ລໂິພກນ າ້ ຈາກນ າ້ບາດານໂດຍນ າມາຕ ມ້ເພືົ່ ອບ ລໂິພກ. 

 

ຮູບທ  4-8: ການນ າໃຊນ້ າ້ຂອງບາ້ນເຂດ
ໂຄງການ 

 

(4) ການນ າໃຊວ້ດິຖົ່ າຍ 

ການນ າໃຊວ້ດິຖົ່ າຍຂອງແຕົ່ ລະຄ ວເຮອືນຂອງແຕົ່ ລະບາ້ນໃນເຂດໂຄງການ ເຫນັວົ່ າມ ເປ ເຊນັຂອງຜູຊ້ ມໃຊຢູ້ົ່ ໃນ
ລະດບັດ  ແຕົ່ ກ ົ່ ຍງັມ ບາງຄ ວເຮອືນໃນບາງບາ້ນທ ົ່ ຍງັບ ົ່ ມ ວດິຖົ່ າຍ ເຊິົ່ ງມ ຫຼາຍສາເຫດຄ:ື ບ ົ່ ມ ທນຶເຮດັ, ເປັນຄອບຄ ວ
ອອກເຮອືນໃໝົ່  ແລະ ສາເຫດອືົ່ ນໆ ເຊິົ່ ງບນັດາຄ ວເຮອືນດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນມ ການໃຊວ້ດິຖົ່ າຍນ າຄ ວເຮອືນພ ົ່ ນອ້ງທ ົ່ ມ 
ວດິຖົ່ າຍ ຫຼ ື ຖົ່ າຍຕາມສວນ ຫຼ ື ປົ່ າບ ລເິວນອອ້ມຂາ້ງຂອງບາ້ນ, ເຊິົ່ ງໂຄງການສາທາລະນະສຸກ (ການສກັຢາກນັ
ພະຍາດ ແລະ ສ ົ່ ງເສ ມການກນິຢູົ່ ສະອາດ) ໄດລ້ ງມາເຜ ຍແຜົ່ ໃນແຕົ່ ລະບາ້ນເກອືບທຸກປ . 

ຕາຕະລາງ 4-16: ການນ າໃຊວ້ດິຖົ່ າຍໃນແຕົ່ ລະບາ້ນເຂດໂຄງການ 

ລ/ດ ເມອືງ ບາ້ນ ຈ ານວນຄອບຄ ວ 
ຈ ານວນຫຼງັ 
ຄາເຮອືນ 

ການຊ ມໃຊວ້ດິຖົ່ າຍ 

ມ  ບ ົ່ ມ  

1 

ເມອືງ ດາກຈງຶ 

ດາກບອງ 244 233 233 - 

2 ດາກຕະອອກນອ້ຍ 44 38 - 38 

3 ງອນດອນ 99 90 90 - 
4 ດາກມວນ 78 65 61 4 

5 ດາກໂດມ 56 42 42 - 
ລວມ 521 468 426 42 

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ: ຈາກການສ າພາດອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນ ເດອືນກນັຍາ ປ  2020. 

 (5) ການກ າຈດັຂ ເ້ຫຍືອ້ 

ການກ າຈດັຂ ເ້ຫຍືອ້ ກ ົ່ ເປັນບນັຫາໜຶົ່ ງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ກບັດາ້ນສາທາລະນະສຸກຂອງບາ້ນ, ການກ າຈດັຂ ເ້ຫຍືອ້ຂອງ
ບນັດາບາ້ນໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ແມົ່ ນສງັເກດເຫນັວົ່ າ ຍງັບ ົ່ ທນັມ ຄວາມເຂ າ້ໃຈ ແລະ ຍງັບ ົ່ ທນັມ ການກ າຈດັຢົ່ າງ
ຖກືວທິ , ສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນນ າໄປຈດູ ແລະ ຖິມ້ຊະຊາຍຕາມແຄມບາ້ນເຮອືນ ຫຼ ື ປົ່ າໃກບ້າ້ນ ເຊິົ່ ງກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດມ ກິົ່ ນ        
ເໝນັຈາກຊາກເໝ ົ່ າເປືົ່ ອຍຂອງຂ ເ້ຫຍືອ້ ແລະ ເປັນວທິ ທ ົ່ ປະຕບິດັກນັມາຕັງ້ແຕົ່ ດ ນນານ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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 (6) ພະຍາດທ ົ່ ມກັເກ ດ 

ຈາກການສອບຖາມປະຊາຊ ນໃນເຂດດັົ່ ງກົ່ າວເຫນັວົ່ າພະຍາດທ ົ່ ມກັເກ ດຂຶນ້ໃນບນັດາບາ້ນຢູົ່ ໃນເຂດໂຄງການສົ່ ວນ
ຫຼາຍແມົ່ ນ ພະຍາດໄຂຫ້ວດັ ແລະ ພະຍາດຖອກທອ້ງ. ເຊິົ່ ງສາເຫດຂອງພະຍາດໄຂຫ້ວດັແມົ່ ນເກ ດຕາມສະພາບ
ອາກາດເຊັົ່ ນ: ສະພາບອາກາດປົ່ ຽນແປງໄວເຮດັໃຫຮ້ົ່ າງກາຍປັບໂຕບ ົ່ ທນັ, ສົ່ ວນພະຍາດຖອກທອ້ງແມົ່ ນເກ ດຈາກ
ການກນິຢູົ່ ບ ົ່ ສະອາດ, ບ ົ່ ຖກືຫຼກັອະນາໄມ ເຊິົ່ ງສົ່ ວນຫຼາຍຈະມກັເກ ດຂຶນ້ກບັເດກັນອ້ຍ. ນອກນ ,້ ຍງັມ ພະຍາດໄຂຍຸ້ງ 
ເຊິົ່ ງສາເຫດມາຈາກປະຊາຊ ນບ ົ່ ເອ າໃຈໃສົ່ ໃນການປອ້ງກນັ ແລະ ທ າລາຍບົ່ ອນເກ ດ ຍຸງລາຍ ເຮດັພະຍາດນ ລ້ະບາດ
ທຸກໆປ . ນອກຈາກພະຍາດທ ົ່ ເກ ດຂຶນ້ກບັປະຊາຊ ນແລວ້ກ ົ່ ມ ພະຍາດເກ ດຂຶນ້ກບັສດັລຽ້ງຂອງປະຊາຊ ນ ເປັນຕ ນ້
ແມົ່ ນ ພະຍາດປາກເປືົ່ ອຍລ ງເລບັ, ເຕ າ້ໂຮມເລອືດ, ພະຍາດຕາຍຮົ່ າ ແລະ ພະຍາດອືົ່ ນໆ ເຊິົ່ ງມ ສາເຫດມາຈາກ
ສດັລຽ້ງບ ົ່ ໄດຮ້ບັການສກັຢາ ແລະ ສົ່ ວນຫຼາຍກ ົ່ ແມົ່ ນເກ ດຂຶນ້ຕາມລະດູການ. 

 (7) ການປ ົ່ ນປ ວ 

ໂດຍທ ົ່ ວໄປການຮກັສາປ ົ່ ນປ ວອາການເຈບັເປັນຂອງປະຊາຊ ນໃນເຂດໂຄງການ ແມົ່ ນຈະອາໄສການຊືຢ້າກນິເອງ
ກົ່ ອນ ຖາ້ອາການບ ົ່ ດ ຂຶນ້ແມົ່ ນຈະໄປຫາສຸກສາລາຂັນ້ບາ້ນ ຫຼ ືໂຮງໝ ເມອືງ ແລະ ໂຮງໝ ແຂວງຕາມລ າດບັຂອງການ
ເຈບັເປັນ. ນອກນ ຍ້ງັໃຊຢ້າພືນ້ເມອືງ ທ ົ່ ຫາໄດຕ້າມທ າມະຊາດທອ້ງຖິົ່ ນ, ຈາກຜູທ້ ົ່ ຮູ ້ແລະ ເຄ ຍປິົ່ ນປ ວ ຢູົ່ ພາຍໃນໝູົ່
ບາ້ນດຽວກນັ ແລະ ບາງບາ້ນຍງັຮກັສາຕາມວທິ ທາງໄສຍະສາດທ ົ່ ເຄ ຍນບັຖກືນັມາ. 

4.5.5 ຂ ມູ້ນທາງເສດຖະກດິ 

4.5.5.1 ການຈາ້ງງານໃນທອ້ງຖິົ່ ນ 

ໃນປະຈບຸນັເມອືງດາກຈງຶ ມພິ ນລະເມອືງໃນອາຍຸອອກແຮງງານທງັໝ ດ 18,274 ຄ ນ, ຍງິ 9,605 ຄ ນ ໃນນ  ້ແຮງ
ງານທ ົ່ ຜົ່ ານ ການຝຶກອ ບຮ ມຕາມສາຂາວຊິາອາຊ ບທງັໝ ດ 6 ຄ ນ, ຍງິ 09 ຄ ນ, ເຊິົ່ ງໄດແ້ຍກ ຕາມຂະແໜງການຄ:ື 
ຂະແໜງກະສກິ າມ  21 ຄ ນ, ຍງິ 06 ຄ ນ, ຂະແໜງການບ ລຫິານ, ບນັຊ , ການຕະຫຼາດ, ປຸງແຕົ່ ງອາຫານລວມມ  14 
ຄ ນ, ຍງິ 3 ຄ ນ. ສ າລບັການຈາ້ງງານໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ຈາກການລ ງເກບັກ າຂ ມູ້ນບາ້ນເຫນັວົ່ າ ການຈາ້ງງານ
ຂອງປະຊາຊ ນໃນເຂດນ ແ້ມົ່ ນມ ໜອ້ຍ ເນືົ່ ອງຈາກເປັນເຂດ ທ ົ່ ບ ົ່ ມ ໂຄງການລ ງທນຶຈາກຕົ່ າງປະເທດຫຼາຍ ແລະ 
ປະຊາຊ ນສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນມ  ອາຊ ບເຮດັກະສກິ າ ເປັນຫຼກັ, ເຊິົ່ ງເປັນທຸລະກດິສະເພາະຂອງແຕົ່ ລະຄອບຄ ວ ເປັນຕ ນ້
ແມົ່ ນ ການເຮດັໄຮົ່ , ເຮດັນາ, ແລະ ເຮດັສວນກາເຟ, ສົ່ ວນອາຊ ບສ າຮອງໃນບາງຄອບຄ ວກ ົ່ ເຂ າ້ເປັນແຮງງານ
ຊົ່ ວຍເຫຼອືວຽກງານໃຫແ້ກົ່ ພກັ ແລະ ລດັຖະບານ, ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ: ພະນກັງານລດັ, ຫອ້ງການ, ພະນກັງານຄູ, ທົ່ ານໝ 
, ພະຍາບານ ຫຼ ື ກ ມກອງສ າລບັຜູທ້ ົ່ ເປັນທະຫານປອ້ງກນັອານາເຂດໃນພາກສົ່ ວນຕົ່ າງໆຂອງເມອືງ ແລະ ແຂວງ. 
ນອກນັນ້, ບາງຄອບຄ ວທ ົ່ ມ ທນຶຮອນກ ົ່ ຈະມ ການຫນັມາເຮດັອາຊ ບເສ ມໂດຍການເຮດັງານການບ ລກິານ ອືົ່ ນໆເຊັົ່ ນ: 
ເຮອືນພກັ, ຮາ້ນອາຫານ, ຮາ້ນຂາຍເຄືົ່ ອງຍົ່ ອຍ ແລະ ອືົ່ ນໆ. 

4.5.5.2 ລາຍໄດຂ້ອງຄ ວເຮອືນ 

ອ ງຕາມການລ ງເກບັກ າຂ ມູ້ນດາ້ນເສດຖະກດິ - ສງັຄ ມ ຂອງບນັດາບາ້ນໃນເຂດໂຄງການ ການດ າລ ງຊ ວດິຂອງ
ປະຊາຊ ນໃນບນັດາບາ້ນ ການຜະລດິກະສກິ າ (ປູກຝັງ - ລຽ້ງສດັ) ແມົ່ ນຖເືປັນອາຊ ບຫຼກັໂດຍມ ພືນ້ຖານທາງດາ້ນ
ພູມສນັຖານທ ົ່ ດ ມ ຄວາມສະດວກ ແລະ ເໝາະສ ມ, ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນການປູກເຂ າ້ ແລະ ປູກກາເຟ ເຊິົ່ ງແມົ່ ນເປັນ
ລາຍໄດຫຼ້ກັຂອງແຕົ່ ລະຄອບຄ ວໃນທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ນອກຈາກນ  ,້ ບາງຄອບຄ ວກ ົ່ ມ ລາຍໄດຈ້າກເງນິອຸດໜຸນເປັນຕ ນ້
ແມົ່ ນ ພະນກັງານຄູ, ທະຫານ ແລະ ພະນກັງານຕົ່ າງໆ ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກ ົ່ ມ ອາຊ ບ ເຮດັກະສກິ າໄປພອ້ມໆກນັ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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4.5.5.3 ຄົ່ າຄອງຊ ບ 

ດັົ່ ງທ ົ່ ກົ່ າວມາຂາ້ງເທງິບນັດາບາ້ນໃນເຂດໂຄງການແມົ່ ນຕັງ້ຢູົ່ ເຂດເທດສະບານເມອືງ ແລະ ອອ້ມຂາ້ງເຊິົ່ ງບ ົ່ ໄກຈາກ
ເທດສະບານເມອືງຫຼາຍ ການເຂ າ້ຫາກ ົ່ ຂອ້ນຂາ້ງທ ົ່ ສະດວກພ ສ ມຄວນ, ດັົ່ ງນັນ້ ລາຄາສນິຄາ້ຕົ່ າງໆກ ົ່ ສູງພ ສ ມຄວນ 
ອາດເວ າ້ໄດວ້ົ່ າທຽບເທ ົ່ າກບັລາຄາສນິຄາ້ໃນທອ້ງຕະຫຼາດໃນເທດສະບານເມອືງ ແຕົ່ ຍອ້ນບນັດາບາ້ນໃນເຂດ
ໂຄງການບາງບາ້ນແມົ່ ນມ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິສນິຄາ້ກະສກິ າເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນກາເຟ ແລະ ພດືຜກັຕົ່ າງໆ ສ ົ່ ງ
ເຂ າ້ມາຕະຫຼາດໃນເທດສະບານເມອືງ ຍອ້ນທົ່ າແຮງຂອງການຜະລດິຂອງບນັດາບາ້ນດັົ່ ງກົ່ າວທ ົ່ ມ ຢູົ່ ຈ ຶົ່ ງເຮດັໃຫໄ້ດ ້
ປຽບໃນລາຄາພດືຜກັບາງຊະນດິ. ອ ງຕາມການສ າພາດຂ ມູ້ນບາ້ນໃນພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ແລະ ໃກຄ້ຽງໂຄງການ. 
ການດ າລ ງຊ ວດິຂອງປະຊາຊ ນແມົ່ ນອາໄສການເຮດັກະສກິ າເປັນຫຼກັເຊັົ່ ນ: ເຮດັສວນກາເຟ, ປູກພດືຜກັຊະນດິ
ຕົ່ າງໆ. ນອກນ ກ້ ົ່ ມ ການລຽ້ງສດັນອ້ຍໃຫຍົ່ , ດັົ່ ງນັນ້ ຈຶົ່ ງເຮດັໃຫປ້ະຊາຊ ນໃຊຈ້ົ່ າຍສະເພາະສິົ່ ງທ ົ່ ຈ າເປັນໃນຄອບຄ ວ
ເທ ົ່ ານັນ້ເຊັົ່ ນ: ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍຫຼກັໆແມົ່ ນການລ ງທນຶເຮດັກະສກິ າປູກຝັງ, ຢາປ ວພະຍາດ, ການຮຽນຂອງລູກຫຼານ, 

ເຄືົ່ ອງນຸົ່ ງຫ ົ່ ມ, ວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງທ ົ່ ຈ າເປັນ, ງານປະເພນ ຕົ່ າງໆ, ຍານພາຫະນະ, ເຄືົ່ ອງໃຊສ້ອຍຄ ວເຮອືນທ ົ່ ຈ າເປັນ, ແລະ 
ເຄືົ່ ອງໃຊອ້ືົ່ ນໆທ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນ. 

4.5.5.4 ສດິການເປັນເຈ າ້ຂອງທ ົ່ ດນິ 

ສດິໃນການຄອບຄອງ ແລະ ນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິຂອງບນັດາບາ້ນທ ົ່ ຢູົ່ ໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ອ ງຕາມການສ າຫຼວດເກບັຂ ມູ້ນ
ໂດຍການສອບຖາມນ າບາ້ນ ໃນເດອືນກນັຍາ 2020 ແລະ ອ ງຕາມຂ ມູ້ນບ ດລາຍງານແຜນຈດັສນັນ າໃຊດ້ນິ ແລະ 
ປົ່ າໄມ ້ຈາກຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມຂອງເມອືງ ເຫນັວົ່ າ ທງັ 5 ບາ້ນ ໄດມ້ ການຈດັ
ສນັການແບົ່ ງດນິ ແລະ ປົ່ າແລວ້. ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມໃນບ ດລາຍງານດັົ່ ງກົ່ າວ ບ ົ່ ໄດມ້ ການລະບຸການແບົ່ ງດນິນ າໃຊ ້
ແບບລະອຽດ ໃຫແ້ຕົ່ ລະຄ ວເຮອືນເທືົ່ ອ, ບ ດລາຍງານໄດລ້ະບຸເຖງິຂອບເຂດດນິ ແລະ ປົ່ າໄມ ້ໂດຍລວມຂອງບາ້ນ
ເທ ົ່ ານັນ້, ເຊິົ່ ງໃນນັນ້ໄດມ້ ການໄຈແ້ຍກດນິ ແລະ ປົ່ າໄມຂ້ອງແຕົ່ ລະປະເພດທ ົ່ ນອນຢູົ່ ໃນຂອບເຂດຂອງບາ້ນ. ສດິໃນ
ການຄອບຄອງທ ົ່ ດນິແມົ່ ນມ ພຽງໃບນ າໃຊ ້ຫຼ ືໃບເສຍພາສ ທ ົ່ ດນິເທ ົ່ ານັນ້. ເຊິົ່ ງປັດຈບຸນັໃນບນັດາບາ້ນໂດຍສະເພາະ
ແມົ່ ນບາ້ນເຂດອອ້ມຂາ້ງເທດສະບານແມົ່ ນພວມມ ໂຄງການອອກໃບຕາດນິຂອງທາງແຂວງ, ທາງເມອືງລ ງໄປສ າ
ຫຼວດ - ຈດັສນັອອກໃບຕາດນິໃຫໃ້ນບາງບາ້ນ ຫຼ ືບາງ ຄ ວເຮອືນ. 

4.5.5.5 ທຸລະກດິທອ້ງຖິົ່ ນ 

ຈາກການລ ງສ າຫຼວດເກບັກ າຂ ມູ້ນໃນສະພາບພືນ້ທ ົ່ ຕ ວຈງິທງັ 5 ບາ້ນໃນເຂດໂຄງການທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ ແມົ່ ນເຫນັວົ່ າ 
ທຸລະກດິໃນທອ້ງຖິົ່ ນໃນເຂດນ  ້ ແມົ່ ນມ ລກັສະນະທ ົ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນການເຮດັກະສ ກ າ ປູກຝັງ ແລະ 
ລຽ້ງສດັ ເປັນຫຼກັ ເນືົ່ ອງຈາກຄວາມເໝາະສ ມທາງດາ້ນສະພາບພູມສນັຖານທ ົ່ ມ ລກັສະນະເປັນເຂດພູພຽງ-ພູສູງ 
ແລະ ເຂດທ ົ່ ງພຽງ, ຮອງລ ງມາກ ົ່ ແມົ່ ນການເຮດັທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ກ ຄກືານຄາ້ຂາຍເຄືົ່ ອງຍົ່ ອຍ, ຮາ້ນສອ້ມແປງ
ລ ດ ແລະ ອືົ່ ນໆ.  



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 
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ຮູບທ  4-9: ທຸລະກດິທອ້ງຖິົ່ ນໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ 

4.5.5.6 ກດິຈະກ າການຜະລດິ 

ການປູກຝັງ 

ອ ງຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ ຂອງເມອືງດາກຈງຶ ເຫນັວົ່ າພາຍໃນເມອືງມ ເນືອ້ທ ົ່ ປູກພດືສະບຽງ
ອາຫານ 1,405 ຮຕ ຜ  ນຜະລດິໄດ ້5,651 ໂຕນ, ໃນນັນ້ ປູກເຂ າ້ 1,316 ຮຕ, ຜ ນຜະລດິໄດ ້4,230 ໂຕນ/ປ , 
ເນືອ້ທ ົ່ ປູກເຂ າ້ນາປ  854 ຮຕ, ຜ ນຜະລດິ 3,076 ໂຕນ/ປ , ເນືອ້ທ ົ່ ປູກເຂ າ້ນາແຊງ 229 ຮຕ, ຜ ນຜະລດິໄດ ້689 
ໂຕນ/ປ , ເນືອ້ທ ົ່ ໄຮົ່ ໝນູວຽນ 232 ຮຕ, ຜ ນຜະລດິໄດ ້464 ໂຕນ/ປ , ເນືອ້ທ ົ່ ປູກສາລ  57 ຮຕ, ຜ ນຜະລດິໄດ ້125 
ໂຕນ/ປ , ເນືອ້ທ ົ່ ປູກມນັຕ ນ້ 488 ຮຕ, ຜ ນຜະລດິໄດ ້3,410 ໂຕນ/ປ , ເນືອ້ທ ົ່ ປູກເຜອືກ 33.50 ຮຕ, ຜ ນຜະລດິ
ໄດ ້251.25 ໂຕນ/ປ , ເນືອ້ທ ົ່ ປູກພດືຜັກັ 313 ຮຕ, ຜ ນຜະລດິໄດ ້655 ໂຕນ/ປ , ເນືອ້ທ ົ່ ປູກຖ ົ່ ວດນິ 6.50 ຮຕ, 
ຜ ນຜະລດິໄດ ້7.80 ໂຕນ/ປ , ເນືອ້ທ ົ່ ປູກໝາກນດັ 20 ຮຕ, ຜ ນຜະລດິໄດ ້168 ໂຕນ/ປ , ເນືອ້ທ ົ່ ປູກອອ້ຍ 5.3 ຮຕ
, ຜ ນຜະລດິໄດ ້26.5 ໂຕນ/ປ . 
ສ າລບັ 5 ບາ້ນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ອ ງຕາມການສ າຫຼວດພືນ້ທ ົ່ ຕ ວຈິົ່ ງ ເຫນັວົ່ າ ປະຊາຊ ນສົ່ ວນຫຼວຍແມົ່ ນມ ອາຊ ບ
ເຮດັກະສກິ າປູກຝັງລຽ້ງສດັເປັນຫຼກັ ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນການເຮດັໄຮົ່ , ເຮດັນາ, ເຮດັສວນກາເຟ ແລະ ການປູກພດືຕົ່ າງໆ, 

ບາງຄອບຄ ວແມົ່ ນສາມາດນ າໄປຂາຍເພືົ່ ອເປັນລາຍຮບັໄດ,້ ແຕົ່ ບາງຄອບຄ ວແມົ່ ນພ ແຕົ່ ກຸມ້ກນິພາຍໃນຄອບຄ ວເທ ົ່ າ
ນັນ້. 

  

ຮູບທ  4-10: ການກະສກິ າໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ 
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ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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ການລຽ້ງສດັ 

ເຊິົ່ ງນອກຈາກການປູກພດືກະສກິ າທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ແລວ້ ການລຽ້ງສດັກ ົ່ ເປັນສິົ່ ງໜຶົ່ ງທ ົ່ ສ າຄນັທ ົ່ ຄຽງຄູົ່ ກບັ
ການກະສກິ າ ໂດຍປ ກກະຕປິະຊາຊ ນບາງຄອບຄ ວລຽ້ງເພືົ່ ອເປັນອາຫານສະເພາະພາຍໃນຄ ວເຮອືນ, ບາງຄອບຄ ວ
ລຽ້ງເພືົ່ ອຂາຍ. ການລຽ້ງສດັກ ົ່ ເປັນທົ່ າແຮງໜຶົ່ ງໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງເມອືງ, ບນັດາບາ້ນທ ົ່ ຢູົ່ ໃນເຂດພືນ້
ທ ົ່ ໂຄງການ 5 ບາ້ນ ແມົ່ ນມ ການລຽ້ງສດັເປັນຈ ານວນໜຶົ່ ງເຊັົ່ ນ: ງ  ວ, ຄວາຍ, ໝ,ູ ເປັດ, ໄກົ່ . ເຊິົ່ ງການລຽ້ງກ ົ່ ຄກືບັ
ເຂດອືົ່ ນໆຄສືົ່ ວນຫຼວຍແມົ່ ນປົ່ ອຍຫາກນິຕາມທ າມະຊາດ ຫຼ ື ປົ່ ອຍຕາມເຂດນອກບາ້ນ ແລະ ຕາມປົ່ າທ ົ່ ມ ທ ົ່ ງຫຍາ້
ຫຼາຍ. 

ຕາຕະລາງ 4-17: ຈ ານວນສດັລຽ້ງຂອງປະຊາຊ ນໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ 

ລ/ດ ເມອືງ ບາ້ນ 
ຈ ານວນ
ຄອບຄ ວ 

ຈ ານວນສດັລຽ້ງຂອງປະຊາຊ ນ (ໂຕ) 

ຄວາຍ ງ  ວ ໝ ູ ແບ ້
ສດັປ ກ  

(ເປັດ+ໄກົ່ ) 
2 

ດາກຈງຶ 

ດາກບອງ 244 132 193 55 20 373 

3 ດາກຕະອອກນອ້ຍ 44 50 7 10 5 50 

4 ງອນດອນ 99 120 19 0 0 120 

5 ດາກມວນ 84 30 10 5 0 0 

6 ດາກໂດມ 56 84 27 0 11 421 

ລວມ 527 416 256 70 36 964 

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ: ຈາກການສ າພາດອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນ ເດອືນກນັຍາ ປ  2020. 

  
ຮູບທ  4-11:  ການລຽ້ງສດັໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ 

4.5.6 ສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໂຄງລົ່ າງພືນ້ຖານ 

ສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນພືນ້ຖານໂຄົ່ ງລົ່ າງຂອງ ເມອືງດາກຈງຶ ທ ົ່ ນອນຢູົ່ ໃນເຂດ ແຂວງເຊກອງ ເຊິົ່ ງເປັນ
ແຂວງທ ົ່ ຢູົ່  ພາກໃຕ ້ຂອງປະເທດລາວ ແລະ ສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕົ່ າງໆມ ທົ່ ວງທົ່ າຂະຫຍາຍຕ ວພາຍໃນເມອືງ
ພ ສ ມຄວນ ໂດຍສະເພາະ ແມົ່ ນບນັດາບາ້ນໃນໂຄງການທ ົ່ ຂຶນ້ກບັເຂດເທດສະບານເມອືງ ມ ຄວາມສະດວກສະບາຍ
ໃນຫຼາຍໆດາ້ນຢູົ່ ແລວ້ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ: ເສັນ້ທາງຂອງທຸກບາ້ນແມົ່ ນເຂ າ້ເຖງິໄດສ້ະດວກສະບາຍ, ກ າລງັມ ການ
ຂະຫຍາຍຕ ວທາງດາ້ນເສດຖະກດິ - ສງັຄ ມໄປເທືົ່ ອລະກາ້ວ, ສ າລບັບນັດາບາ້ນຂອງເຂດໂຄງການ ແມົ່ ນຢູົ່ ໄກຈາກ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-35 

ເຂດເທດສະບານເມອືງ ເຫນັວົ່ າ ບາງສິົ່ ງທ ົ່ ຈ າເປັັນຕ ົ່ ເຂດບາ້ນນັນ້ໆແມົ່ ນຍງັມ ບ ົ່ ທນັຄ ບຖວ້ນພ ປານໃດເຊັົ່ ນວົ່ າ: ຍງັມ 
ເສັນ້ທາງ ດນິແດງ ເຖງິວົ່ າຈະເຂ າ້ໄດສ້ະດວກ, ແຕົ່ ວົ່ າສະພາບປັດຈບຸນັແມົ່ ນຍງັມ ການເປົ່ ເພໃນບາງຈດຸ, ບາງບາ້ນກ ົ່
ຍງັບ ົ່ ທນັມ  ໂຮງຮຽນມດັທະຍ ມຕອນຕ ນ້ - ຕອນປາຍ ທ ົ່ ໃຊໄ້ວຮ້ອງຮບັ ຈ ານວນນກັຮຽນທ ົ່ ເພ ົ່ ມຂຶນ້ມາເລືອ້ຍໆໃນ
ແຕົ່ ລະປ , ບາງບາ້ນທ ົ່ ຢູົ່ ຫົ່ າງໄກຈາກໂຮງໝ ເມອືງ ໃນກ ລະນ ຈ າເປັນກ ົ່ ຍງັບ ົ່ ມ  ສຸກສາລາ ໄວໃ້ຫກ້ານບ ລກິານໃນຍາມ
ສຸກເສ ນ, ສົ່ ວນລາຍລະອຽດຂອງສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕົ່ າງໆຂອງແຕົ່ ລະບາ້ນ ແມົ່ ນຈະສະແດງອອກໄວລຸ້ົ່ ມນ :້   

ຕາຕະລາງ 4-18:  ສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໂຄງລົ່ າງພືຶນ້ຖານຂອງແຕົ່ ລະບາ້ນ 

ລ/ດ 

 

                 ບາ້ນ   
ສິົ່ ງອ ານວຍ 

ຄວາມສະດວກ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງ ດາກຈງຶ 

ດາກບອງ ຕະອອກນອ້ຍ ງອນດອນ ດາກມວນ ດາກໂດມ 

1 ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ມ  ບ ົ່ ມ  ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  

2 ໂຮງຮຽນປະຖ ມ ມ  ມ  ມ  ມ  ມ  

3 ໂຮງຮຽນມດັທະຍ ມຕ ນ້ ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ມ  ບ ົ່ ມ  

4 ໂຮງຮຽນມດັທະຍ ມປາຍ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  

5 ໂຮງໝ  / ສຸກສາລາ ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ມ  ບ ົ່ ມ  

6 ໄຟຟາ້ ທຸກບາ້ນແມົ່ ນມ ລະບ ບຕາຂົ່ າຍໄຟຟາ້ໃຊເ້ກອືບທຸກຄ ວເຮອືນ 

7 
ນ າ້ດືົ່ ມ ນ າ້ດືົ່ ມຕຸກ/ນ າ້ລ ນ 

ນ າ້ໃຊ ້ ນ າ້ນ າ້ບາດານ//ນ ້ າ້ລນິ 

8 ຫອ້ງການບາ້ນ ມ  ບ ົ່ ມ  ມ  ມ  ບ ົ່ ມ  

9 ຊ ນລະປະທານ ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  3 

10 ໂຮງສ ເຂ າ້ນອ້ຍ ບ ົ່ ມ  5 3 6 3 

11 ຮາ້ນຂາຍເຄືົ່ ອງຍົ່ ອຍ 39 ບ ົ່ ມ  4 7 ບ ົ່ ມ  

12 
ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ຮາ້ນກນິ
ດືົ່ ມນອ້ຍ 

2 ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  

13 ຮາ້ນສອ້ມແປງ 2 ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  

14 ຕະຫຼາດ 1 ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  

15 ລະບ ບສືົ່ ສານ ທຸກໝູົ່ ບາ້ນແມົ່ ນມ  ສນັຍານໂທລະສບັທຸກເຄອືຂົ່ າຍ 

16 ຫອ້ງນ າ້ (ວດິຖົ່ າຍ) ສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນ ມ  ແຕົ່ ກ ົ່ ມ ບາງບາ້ນຍງັບ ົ່ ມ  

17 ວດັ ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  

18 ເສັນ້ທາງ  ດນິແດງ ແລະ ປູຢາງ 

19 ເຂດປົ່ າຊາ້  ມ  ມ  ມ  ມ  ມ  

20 ເຂດສະຫງວນບາ້ນ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  ບ ົ່ ມ  

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນຈາກ: ການສ າພາດອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນ ເດອືນ ກນັຍາ 2020 

4.5.6.1 ຖະໜ ນຫ ນທາງ 
ໃນໄລຍະທ ົ່ ຜົ່ ານມ ທາງພາກລດັ ກ ໄດສ້ ົ່ ງເສ ມຍ ກລະດບັປັບປຸງກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງເສັນ້ທາງ, ເຊິົ່ ງມ ລະບ ບຕາ   
ໜົ່ າງເສັນ້ທາງຄ ມມະນາຄ ມທ ົ່ ເປັນວ ງແຫວນເຊືົ່ ອມຈອດກບັບນັດາເມອືງທ ົ່ ມ ຊາຍແດນດິກບັທງັ 4 ທດິພາຍໃນ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-36 

ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ, ເຊິົ່ ງຕ ວເມອືງ ມ ເສັນ້ທາງເຂ າ້ເຖງິທຸກບາ້ນ ກວມເອ າ 100 %, ໃນນັນ້ເສັນ້ທາງທ ົ່ ທຽວໄດສ້ອງ
ລະດູ 39 ບາ້ນ ເທ ົ່ າກບັ 72.22% ແລະ ເສັນ້ທາງທຽວໄດລ້ະດູດຽວ 15 ບາ້ນ ເທ ົ່ າກບັ 27.78% ຂອງຈ ານວນ
ບາ້ນທງັໝ ດ, ທ ົ່ ວເມອືງມ ເສັນ້ທາງ 66 ເສັນ້, ເສັນ້ທາງຫຼວງແຫົ່ ງຊາດ ເລກທ  16B ມ  1 ເສັນ້, ເສັນ້ທາງຫຼວງຂອງ
ເມອືງ 5 ເສັນ້, ເສັນ້ທາງເທດສະບານ 29 ເສັນ້, ເສັນ້ທາງຊ ນນະບ ດ 24 ເສັນ້, ເສັນ້ທາງສະເພາະ 7 ເສັນ້ ແລະ ມ 
ຄວາມຍາວທງັໝ ດ 743 ກໂິລແມດັ. 

ຕາມການລ ງສ າຫຼວດເກບັກ າຂ ມູ້ນ ສ າລບັໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການທງັ 5 ບາ້ນ ເຫນັວົ່ າ ເສັນ້ທາງ ແມົ່ ນເປັນໂຄງລົ່ າງ
ພືນ້ຖານຢົ່ າງໜຶົ່ ງທ ົ່ ມ ສົ່ ວນສ າຄນັເພືົ່ ອໃຊໃ້ນການເຊືົ່ ອມຕ ົ່  ແລະ ຕດິຕ ົ່ ປະສານງານກນັຂອງປະຊາຊ ນແຕົ່ ລະເມອືງທ ົ່

ພ ວພນັທາງດາ້ນທຸລະກດິ ແລະ ແລກປົ່ ຽນສນິຄາ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ, ສະພາບເສັນ້ທາງຂອງບາ້ນ ຕາມ
ການລ ງເກບັກ າຂ ມູ້ນໂຕຈງິ ແລະ ສ າພາດນາຍບາ້ນໃນພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການແມົ່ ນ ສງັເກດທງັ 5 ບາ້ນແມົ່ ນມ  3 ບາ້ນທ ົ່ ຕັງ້
ຢູົ່ ຕດິຕາມເສັນ້ທາງຫຼວງ 16B ຄ:ື ບາ້ນດາກບອງ, ງອນດອນ ແລະ ດາກມວນ. ນອກຈາກນ  ້ບາ້ນດາກຕະອອກນອ້ຍ 
ແລະ ບາ້ນດາກໂດມ ແມົ່ ນມ ເສັນ້ທາງເຂ າ້ບາ້ນເປັນທາງດນິແດງ ທ ົ່ ສາມາດທຽວໄດ ້2 ລະດູ ເຊິົ່ ງກວາ້ງປະມານ 5 - 
6 ແມດັ  

  

ຮູບທ  4-12: ສະພາບເສັນ້ທາງຂອງບາ້ນໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ 

4.5.6.2 ການເດ ນເຮອື ແລະ ທົ່ າເຮອື 

ອ ງໃສົ່ ສະພາບຕ ວຈງິທາງດາ້ນອຸທ ກກະສາດ ແລະ ພູມສນັຖານຂອງແມົ່ ນ າ້ທ ົ່ ຢູົ່ ເຂດບນັດາບາ້ນໃນເຂດໂຄງການ ກ ມ 
ແຫຼົ່ ງນ າ້ຢູົ່ ຫຼາຍແຫົ່ ງ ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ ແມົ່ ນ າ້ເຊກະໝານ ແລະ ເຫນັວົ່ າມ ຄວາມກວາ້ງແຄບແຕກຕົ່ າງກນັໃນແຕົ່ ລະ
ບົ່ ອນ, ມ ບາງບົ່ ອນເລກິ-ບາງບົ່ ອນຕືນ້, ບາງບົ່ ອນນ າ້ໄຫຼແຮງຕາມແກງ້ ແລະ ຫາດ, ນ າ້ໄຫຼຄົ່ ອຍ-ໄຫຼເລກິຕາມວງັ
ນອ້ຍ-ໃຫຍົ່ . ດັົ່ ງນັນ້, ການເດ ນເຮອືແມົ່ ນມ ຢູົ່ ເຂດບາ້ນ ຕະອອກນອ້ຍ ທ ົ່ ນ າ້ເຊຂະໝານໄຫຼຜົ່ ານ ເຊິົ່ ງສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນ
ການເດ ນເຮອືເພືົ່ ອການຫາປາເທ ົ່ ານັນ້. 

4.5.6.3 ສະໝາມບນິ 

ໃນປັດຈບຸນັໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກຄ້ຽງ ແຂວງເຊກອງ ແມົ່ ນບ ົ່ ທນັມ ສະໜາມບນິເທືົ່ ອ ແລະ ການ
ຂ ນສ ົ່ ງໃນເຂດດັົ່ ງກົ່ າວໂດຍຫຼກັແລວ້ແມົ່ ນຂ ນສ ົ່ ງທາງບ ກ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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4.5.6.4 ສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 
ເມອືງດາກຈງຶ ໄດຂ້ະຫຍາຍຕາໜົ່ າງໄຟຟາ້ລ ງສູົ່ ເຂດຊ ນນະບ ດ ແລະ ບາ້ນທ ົ່ ຢູົ່ ລຽບສາຍທາງ ເຮດັໃຫໃ້ນປະຈບຸນັມ 
ອດັຕາການຊ ມໃຊໄ້ຟຟາ້ 34 ບາ້ນ ແລະ ເມອືງດາກຈງຶກ ເປັນເມອືງໜຶົ່ ງທ ົ່ ຊືໄ້ຟຟາ້ຈາກປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ແຕົ່
ມາຮອດປະຈບຸນັນ າໃຊໄ້ຟຟາ້ທ ົ່ ຜະລດິຢູົ່ ພາຍໃນແຂວງ ແຕົ່ ຍງັມ  1 ຈດຸທ ົ່ ຍງັໃຊໄ້ຟຟາ້ຈາກປະເທດ ສສ ຫຽວດນາມ 
ກ ຄ ື ດົ່ ານດາກຕະອອກ ຍອ້ນສນັຍາຊື-້ຂາຍຍງັບ ົ່ ທງັສິນ້ສຸດ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ຕາມ ເມອືງດາກຈງຶກ ມ ທົ່ າແຮງດາ້ນ
ຊບັພະຍາກອນນ າ້ທ ົ່ ອຸດ ມສ ມບູນ ແລະ ມ ແມົ່ ນ າ້ຫຼາຍສາຍ ທ ົ່ ສາມາດສາ້ງເຂືົ່ ອນໄຟຟາ້ຂະໜາດນອ້ຍ, ຂະໜາດກາງ 
ແລະ ຂະໜາດໃຫົ່ ຍຫຼາຍແຫົ່ ງ ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ ເຂືົ່ ອນໄຟຟາ້ ອ ມູນ ທ ົ່ ມ ກ າລງັການຕດິຕັງ້ 133 ເມກາວດັ, ເຂືົ່ ອນໄຟຟາ້
ນ າ້ບ  (1, 2, 3) ມ ກ າລງັຕດິຕັງ້ 135 ເມກາວດັ, ເຂືົ່ ອນໄຟຟາ້ ເຊຂະໝານ 3 ທ ົ່ ມ ກ າລງັການຕດິຕັງ້ 250 ເມກາວດັ 
ແລະ ໃນປະຈບຸນັແມົ່ ນມ ສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ແຮງສູງ 115 ກວ ແລົ່ ນຜົ່ ານເຂດທ ົ່ ຈະສະເໜ ພດັທະນາໂຄງການ. ນອກຈາກ
ນ  ້ສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ແຮງກາງ 22 ກວ ແມົ່ ນ ຕັງ້ຢູົ່ ລຽບຕາມແຄມເສັນ້ທາງ ທຸກສາຍ ທ ົ່ ຜົ່ ານແຕົ່ ລະບາ້ນ. 

4.5.6.5 ທ ົ່ ສ ົ່ ງ 
ເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການແມົ່ ນຍງັບ ົ່ ທນັມ ລະບ ບທ ົ່ ນ າ້ປະປາ, ລະບ ບທ ົ່  ຂາ້ງທາງ ແມົ່ ນມ ພຽງທ ົ່ ລະບາຍໃນບາງຈດຸ ແລະ 
ນອກຈາກນ  ້ກ ົ່ ມ ພຽງທ ົ່ ສ າລບັສາຍ ໄຍແກວ້ ຢູົ່ ຕາມຂາ້ງທາງຫຼວງແຫົ່ ງຊາດ 16B ເທ ົ່ ານັນ້. 

4.5.6.6 ໂຮງໝ  ແລະ ສຸກສາລາ 
ທ ົ່ ວເມອືງດາກຈງຶມ ໂຮງໝ ເມອືງ 1 ແຫຼົ່ ງ ແລະ ມ ສຸກສາລາ 10 ແຫົ່ ງ, ມ ຕຽງນອນ 48 ຕຽງ, ມ ຮາ້ນຂາຍຢາ 3 ຮາ້ນ
, ມ ຖ ງຢາປະຈ າບາ້ນ 25 ບາ້ນ, ສາ້ງ ອສບ ບາ້ນ 54 ບາ້ນ, ສົ່ ວນບາ້ນໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການທງັ 5 ບາ້ນ ແມົ່ ນ ມ 
ພຽງບາ້ນດາກມວນ ທ ົ່ ມ ສຸກສາລາປະຈ າບາ້ນ, ສົ່ ວນບາ້ນອືົ່ ນແມົ່ ນບ ົ່ ມ ສຸກສາລາ ເວລາເຈບັເປັນແມົ່ ນອາໄສໄປຮກັສາ
ຢູົ່ ສຸກສາລາທ ົ່ ຢູົ່ ໃກ ້ແລະ ໄປຮກັສາຢູົ່ ໂຮງໜ ເມອືງ. 

4.5.6.7 ໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນກາງການສກຶສາ 
ໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ເມອືງດາກຈງຶ ແຕົ່ ລະບາ້ນທງັ 5 ບາ້ນແມົ່ ນມ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ໂຮງຮຽນຊັນ້ປະຖ ມ 
ປ 1 ຮອດ ປ  5 ແລະ ມ ບາ້ນດາກບອງ ທ ົ່ ມ ໂຮງຮຽນຊັນ້ມດັທະຍ ມ 1 ແຫົ່ ງ ເນືົ່ ອງຈາກເປັນບາ້ນທ ົ່ ຢູົ່ ເຂດເທດສະບານ
ເມອືງ. 

4.5.6.8 ວດັ ແລະ ສຸສານ (ປົ່ າຊາ້) 
ວດັ ຫຼ ື ປົ່ າຊາ້ ແມົ່ ນເປັນອ ງປະກອບໜຶົ່ ງທ ົ່ ສ າຄນັ ທາງສາສະໜາ ໂດຍສະເພາະໃນບນັດາບາ້ນຕົ່ າງໆໃນເຂດພືນ້ທ ົ່

ໂຄງການ ແມົ່ ນເຫນັວົ່ າປະກອບດວ້ຍປະຊາຊ ນຫຼາຍຊ ນເຜ ົ່ າ ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ ເຜ ົ່ າຕຣຽງ, ເຜ ົ່ າແຢະ, ເຜ ົ່ າກະຕູ ແລະ 
ເຜ ົ່ າລາວ ເຊິົ່ ງປະຊາຊ ນສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນນບັຖຜື  ຮອງລ ງມາແມົ່ ນນບັຖສືາສະໜາພຸດ ແລະ ຕາມການລ ງເກບັກ າຂ ມູ້ນ
ໃນແຕົ່ ລະບາ້ນ ແມົ່ ນມ ຂອບເຂດພືນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ເປັນເຂດປົ່ າຊາ້   ເຊິົ່ ງກ ເປັນສົ່ ວນສ າຄນັທາງດາ້ນສາສະໜາ ຫຼ ື ຮ ດຄອງ
ປະເພນ ໃນເຂດດັົ່ ງກົ່ າວ. 

4.5.7 ແຫຼົ່ ງນ າ້, ການນ າໃຊ ້ແລະ ການສະໜອງ 
ຈາກຂ ມູ້ນການລ ງສ າຫຼວດ ແລະ ເກບັກ າຂ ມູ້ນຕ ວຈງິໃນເຂດເມອືງດາກຈງຶ ໃນເຂດໂຄງການທງັໝ ດ 5 ບາ້ນ ພາຍ
ໃນພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ແມົ່ ນສາມາດສງັລວມແຫຼົ່ ງນ າ້ໃຊຂ້ອງປະຊາຊ ນແຕົ່ ລະບາ້ນ ແມົ່ ນເຫນັວົ່ າໄດນ້ າໃຊນ້ າ້ ຈາກ
ນ າ້ສາ້ງ/ນ າ້ບາດານ ເປັນສົ່ ວນໃຫົ່ ຍ ແລະ ຮອງລ ງມາ ແມົ່ ນນ າໃຊນ້ າ້ລນິ ແລະ ນ າ້ຈາກແມົ່ ນ າ້ຕົ່ າງໆ ເປັນຫຼກັ. ການນ າ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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ໃຊນ້ າ້ຂອງປະຊາຊ ນແຕົ່ ລະຄ ວເຮອືນແມົ່ ນໃຊເ້ພືົ່ ອແຕົ່ ງຢູົ່ ຄ ວກນິ, ໃຊອ້າບ, ໃຊຊ້ກັລາ້ງ ແລະ ໃຊບ້ ລໂິພກປະຈ າ
ວນັ. ສ າລບັແຫຼົ່ ງນ າ້ທ ົ່ ໃຊເ້ພືົ່ ອດືົ່ ມກນິຂອງປະຊາຊ ນໃນເຂດເທດສະບານເມອືງແມົ່ ນຊ ມໃຊນ້ າ້ຕຸກຈາກໂຮງງານເພືົ່ ອ
ການບ ລໂິພກ ເນືົ່ ອງຈາກການໃຊນ້ າ້ຕຸກ ແມົ່ ນມ ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ມ ຄວາມສະອາດ ແລະ ຖກືຫຼກັອະນາໄມ. 
ແຕົ່ ສ າລບັບາງຄອບຄ ວທ ົ່ ທຸກຍາກ ແລະ ຫົ່ າງໄກຈາກເຂດເທດສະບານເມອືງໃນບາງບາ້ນ ແມົ່ ນເຫນັວົ່ າ ຍງັມ ການ
ໃຊ ້ນ າ້ບາດານ ຫຼ ືນ າ້ລນິມາຕ ມ້ເພືົ່ ອດືົ່ ມກນິ ສາເຫດຫຼກັກ ົ່ ແມົ່ ນມາຈາກການໄປສ ົ່ ງນ າ້ຕຸກບ ົ່ ຮອດ ຫຼ ືບ ົ່ ເປັນປະຈ າ, 
ບາງຄອບຄ ວທ ົ່ ທຸກຍາກກ ົ່ ບ ົ່ ຊືກ້ນິ ຫຼ ືບ ົ່ ມ ເງນິຊືນ້ າ້ຕຸກ ເພືົ່ ອບ ລໂິພກ. 

4.5.8 ການຈດັການຂ ເ້ຫຍືອ້ ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼອື 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ທ ົ່ ໄດສ້ກຶສາໃນລະດບັ
ຄວາມຍາວ ປະມານ 21ກມ ກ ົ່ ຄາດວົ່ າຈະມ ສິົ່ ງເສດເຫຼອື ເປັນຈ ານວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະໃນຊົ່ ວງທ ົ່ ມ ການກ ົ່ ສາ້ງ
ເຊັົ່ ນ: ສິົ່ ງເສດເຫຼອືຈາກການກ ົ່ ສາ້ງ, ສິົ່ ງເສດເຫຼອືທ ົ່ ເປັນອນັຕະລາຍ ຈາກວດັສະດຸທ ົ່ ບນັຈນຸ າ້ມນັ ຂອງເຄືົ່ ອງກ ນຈກັ
ຕົ່ າງໆ, ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼອືຕົ່ າງໆ ຈາກການນ າໃຊປ້ະຈ າວນັ ຂອງພະນກັງານ ແລະ ຄ ນງານທ ົ່ ເຂ າ້ມາເຮດັວຽກກ ົ່ ສາ້ງ
ແລວສາຍສ ົ່ ງຂອງໂຄງການ. ດັົ່ ງນັນ້, ມ ຄວາມຈ າເປັນ ຈະຕອ້ງມ ການກ າຈດັ ແລະ ມ ບົ່ ອນຖິມ້ຂ ເ້ຫຍືອ້ຢົ່ າງຖກືວທິ 
ໃນເຂດຂອງແຕົ່ ລະເມອືງໄດມ້ ການຈດັສນັໃຫ.້ 

ການກ າຈດັຂ ເ້ຫຍືອ້ ຂອງແຕົ່ ລະຄ ວເຮອືນຕາມການສ າພາດຂ ມູ້ນຕ ວຈງິກບັປະຊາຊ ນຍງັໃຊວ້ທິ ການຈດູແບບບ ົ່ ມ 
ການຄດັແຍກຄ:ື ມ ການຈດູໂຮມກນັ ລະຫົ່ ວາງ ສິົ່ ງເສດເຫຼອືອນັຕະລາຍ (ຖ ງຢາງພາລະສະຕກິ) ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼອື
ທ ົ່ ວໄປ. ບາງຄອບຄ ວກ ົ່ ນ າເອ າສິົ່ ງເສດເຫຼອືຕົ່ າງໆໄປຖິມ້ຊະຊາຍ ຢົ່ າງບ ົ່ ມ ລະບຽບ, ບາງບົ່ ອນກ ົ່ ມ ຄວາມສົ່ ຽງຕ ົ່

ແຫຼົ່ ງນ າ້ທ າມະຊາດເຊັົ່ ນ: ຫວ້ຍນ າ້ທ ົ່ ຢູົ່ ໃກບ້າ້ນ ເຊິົ່ ງເປັນອນັຕະລາຍຕ ົ່ ການອຸປະໂພກ ແລະ ບ ລໂິພກຂອງຊຸມຊ ນ. ດັົ່ ງ
ທ ົ່ ກົ່ າວຂາ້ງເທງິ, ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງ ກ ົ່ ຈະມ ສິົ່ ງເສດເຫຼອືເປັນຈ ານວນບ ົ່ ໜອ້ຍ ບວກກບັສິົ່ ງເສດເຫຼອືທ ົ່ ມ ຢູົ່ ແລວ້
ໃນ ຕ ວເມອືງ. ດັົ່ ງນັນ້, ຈຶົ່ ງເປັນໂອກາດທ ົ່ ດ  ລະຫວົ່ າງຫອ້ງການສິົ່ ງແວດລອ້ມທອ້ງຖິົ່ ນ ທ ົ່ ຈະເຮດັວຽກຮົ່ ວມກບັ
ໂຄງການ, ຊົ່ ວຍກນັຊອກຫາຊົ່ ອງທາງ ໃນການກ າຈດັສິົ່ ງເສດເຫຼອືໃຫຖ້ກືວທິ  ແລະ ໃຫມ້ ຜ ນກະທ ບໃຫໜ້ອ້ຍທ ົ່

ສຸດ. ລາຍລະອຽດຂອງການກ າຈດັຂ ເ້ຫຍືອ້ ແມົ່ ນຈະອະທບິາຍໄວ ້ໃນພາກຕ ົ່ ໄປຄ ືພາກຂອງ ການສກຶສາຜ ນກະທ ບ 
ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນໃຫແ້ກົ່ ໂຄງການ.  

4.5.9 ແຫຼົ່ ງພະລງັງານ, ການນ າໃຊ ້ແລະ ການສະໜອງ 
1) ການນ າໃຊໄ້ຟຟາ້ 

ສ າລບັບາ້ນໃນເຂດໂຄງການສາຍສ ົ່ ງ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶນ  ້ເຫນັວົ່ າໃນ
ແຕົ່ ລະບາ້ນແມົ່ ນມ ໄຟຟາ້ເຂ າ້ເຖງິ ເນືົ່ ອງຈາກເປັນບາ້ນທ ົ່ ຢູົ່ ໃກຄ້ຽງ ແລະ ຢູົ່ ໃນເຂດເທດສະບານ ເຊິົ່ ງມ ລາຍລະອຽດ
ດັົ່ ງລຸົ່ ມນ :້ 

ຕາຕະລາງ 4-19: ການນ າໃຊໄ້ຟຟາ້ໃນບນັດາບາ້ນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ  

ລ/ດ ເມອືງ ບາ້ນ ຈ ານວນຄອບຄ ວ 
ຈ ານວນຫຼງັ 
ຄາເຮອືນ 

ການຊ ມໃຊໄ້ຟຟາ້ 
ໃຊໄ້ຟຟາ້ ຍງັບ ົ່ ມ ໄຟຟາ້ 

1 ເມອືງ ດາກຈງຶ ດາກບອງ 244 233 232 1 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-39 

ລ/ດ ເມອືງ ບາ້ນ ຈ ານວນຄອບຄ ວ 
ຈ ານວນຫຼງັ 
ຄາເຮອືນ 

ການຊ ມໃຊໄ້ຟຟາ້ 
ໃຊໄ້ຟຟາ້ ຍງັບ ົ່ ມ ໄຟຟາ້ 

2 ດາກຕະອອກນອ້ຍ 44 38 38 - 
3 ງອນດອນ 99 90 90 - 
4 ດາກມວນ 78 65 65 - 
5 ດາກໂດມ 56 42 42 - 

ລວມ 521 468 467 1 
ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນຈາກ: ການສ າພາດອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນ ເດອືນ ກນັຍາ 2020 

2) ແຫຼົ່ ງພະລງັງານ 

ແຫຼົ່ ງພະລງັງານທ ົ່ ໃຊໃ້ນ ສປປ ລາວ ສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນ ພະລງັງງານໄຟຟາ້ທ ົ່ ຜະລດິໄດຈ້າກນ າ້ຕ ກຢູົ່ ພາຍໃນປະເທດ, 

ຖດັຈາກນັນ້ກ ົ່ ແມົ່ ນ ນ າ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ແລະ ແກດັສ ໌ທ ົ່ ນ າເຂ າ້ມາຈາກປະເທດໃກຄ້ຽງ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມພະລງັງານທ ົ່

ໃຊເ້ຂ າ້ໃນການແຕົ່ ງຢູົ່ ຄ ວກນິປະຈ າຄ ວເຮອືນ ຂອງປະຊາຊ ນລາວທ ົ່ ວປະເທດ ສົ່ ວນຫຼວງຫຼາຍແມົ່ ນຍງັໃຊຟື້ນ, ຄມື 
ການໃຊໄ້ມຟື້ນໂດຍກ ງ ແລະ ເຜ າໄມເ້ປັນຖົ່ ານ. ຢູົ່ ບນັດາບາ້ນໃນເຂດໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງ
ໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶນ  ້ປະຊາຊ ນທຸກຄ ວເຮອືນແມົ່ ນພາກນັນ າໃຊໄ້ມຟື້ນໂດຍກ ງເພືົ່ ອ
ການແຕົ່ ງຢູົ່ ຄ ວກນິ ແລະ ເພືົ່ ອການນ າໃຊອ້ືົ່ ນໆເຊັົ່ ນ: ເພືົ່ ອແສງສະຫວົ່ າງ, ເພືົ່ ອຄວາມອ ບອຸົ່ ນໃນຍາມລະດູໜາວ, ໃຊ ້
ດງັໄຟໃຫຄ້ອກສດັ. 

4.5.10 ລະເບ ດບ ົ່ ທນັແຕກ 

ດັົ່ ງທ ົ່ ເຮ າຮູ ້ໃນໄລຍະປ  1964-1973, ສ.ປ.ປ ລາວ ແມົ່ ນໄດມ້ ການສູຮ້ ບຢົ່ າງເຂັມ້ຂຸນ້ໃນພາກພືນ້ດນິ ແລະ ການ
ຖິມ້ລະເບ ດຈາກທາງອາກາດແມົ່ ນມ ການປະເມ ນວົ່ າ ລູກລະເບ ດອາດຫຼາຍກວົ່ າ 500,000 ລູກ ແລະ ຫຼາຍກວົ່ າ 2 
ລາ້ນໂຕນຂອງລູກປືນໃຫົ່ ຍໄດຖ້ິມ້ລ ງມາໃສົ່ ແຜົ່ ນດນິຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຊວົ່ ງປ  1964 – 1973, ເຊິົ່ ງມ ປະມານ 
30% ແມົ່ ນຍງັບ ົ່ ທນັໄດລ້ະເບ ດ, ຫຼາຍໆພືນ້ທ ົ່ ໃນໃນ ສປປ ລາວ ແມົ່ ນຍງັມ ລູກລະເບ ດທ ົ່ ຍງັບ ົ່ ທນັໄດແ້ຕກຢົ່ າງ
ຫຼວງຫຼາຍ. ລະເບ ດທ ົ່ ຍງັບ ົ່ ທນັໄດແ້ຕກແມົ່ ນກວມເອ າຈ ານວນ 15 ແຂວງຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ. ໃນນ ,້ ແຂວງເຊກອງ 
ແລະ ແຂວງອດັຕະປື ກ ົ່ ຄເືຂດເມອືງດາກຈງຶ ກ ົ່ ແມົ່ ນເຂດໜຶົ່ ງໃນບນັດາເຂດທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກລູກລະເບ ດ
ດັົ່ ງກົ່ າວ. 

ຈາກການສອບຖາມປະຊາຊ ນ ແລະ ອ ານາດການປ ກຄອງຂອງແຕົ່ ລະບາ້ນ ໃນການເກບັກ າຂ ມູ້ນຢູົ່ ເຂດພືນ້ທ ົ່

ໂຄງການກົ່ ຽວກບັລະເບ ດທ ົ່ ບ ົ່ ທນັແຕກ ຫຼ ື(ລບຕ) ເຫນັວົ່ າໃນໄລຍະຜົ່ ານມາຢູົ່ ໃນບນັດາບາ້ນຕົ່ າງໆແມົ່ ນເຄ ຍມ ການ
ພ ບເຫນັລູກລະເບ ດບ ົ່ ທນັແຕກຢູົ່ ຕາມສວນຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ເຂດປົ່ າໄມ.້ ເຊິົ່ ງໃນໄລຍະຜົ່ ານມາກ ົ່ ຄໃືນປະຈບຸນັ
ໃນເຂດເມອືງດາກຈງຶເເມົ່ ນມ ໜົ່ ວຍງານ ຫຼ ືໂຄງການເກບັກູລ້ະບ ດແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ ຫຼ ື(UXO – LAO) ໄດມ້ ການ
ມາສ າຫຼວດ ແລະ ເກບັກູທ້ າລາຍຢົ່ າງເປັນປະຈ າຕາມຈດຸທ ົ່ ມ ການພ ບເຫນັ ແລະ ໄດມ້ ການລ ງເຜ ຍແຜົ່  - ໃຫຄ້ວາມ
ຮູກ້ົ່ ຽວກບັວທິ ການປອ້ງກນັອນັຕະລາຍຈາກລູກລະເບ ດບ ົ່ ທນັແຕກ. ເຊິົ່ ງຈາກການສອບຖາມເຫນັວົ່ າໃນປະຈບຸນັນ ້

ບນັຫາລະເບ ດບ ົ່ ທນັແຕກແມົ່ ນບ ົ່ ຄົ່ ອຍພ ບເຫນັແລວ້ ເນືົ່ ອງຈາກເນືອ້ທ ົ່ ດນິສົ່ ວນໃຫຍົ່ ແມົ່ ນສວນກາເຟຂອງ
ປະຊາຊ ນ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມແຜນການພດັທະນາໂຄງການພະລງັງານລ ມ ທ ົ່ ສະເໜ ນ ກ້ົ່ ອນມ ການດ າເນ ນການ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-40 

ກ ົ່ ສາ້ງທາງຜູພ້ດັທະນາໂຄງການຈະໄດມ້ ການປະສານງານກບັໜົ່ ວຍງານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງເພືົ່ ອມາສ າຫຼວດ ແລະ ເກບັກູ ້
ລະເບ ດອອກກົ່ ອນເພືົ່ ອຄວາມປອດໄພ. 

 
ຮູບທ  4-13: ແຜນທ ົ່ ສະແດງຈດຸຖິມ້ລະເບ ດ ຂອງແຂວງເຊກອງ 

4.6 ອ ງປະກອບທາງວດັທະນະທ າ 
4.6.1 ສະຖານທ ົ່ ທາງປະຫວດັສາດ ແລະ ທາງວດັທະນະທ າ 

ດັົ່ ງທ ົ່ ກົ່ າວມາເບືອ້ງຕ ນ້ ໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການແມົ່ ນ ປະກອບດວ້ຍຫຼາຍຊ ນເຜ ົ່ າຄ:ື ເຜ ົ່ າຕຣຽງ, ເຜ ົ່ າກະຕູ, ເຜ ົ່ າແຢະ 
ແລະ ເຜ ົ່ າລາວ. ເຊິົ່ ງຊ ນເຜ ົ່ າແມົ່ ນມ ຄວາມສ າຄນັຫຼາຍ ຕ ົ່ ກບັວດັທະນະທ າ ແລະ ປະຫວດັສາດບູຮານນະຄະດ , ເນືົ່ ອງ
ຈາກແຕົ່ ລະຊ ນເຜ ົ່ າ ແມົ່ ນມ ວດັທະນະທ າ ແລະ ຮ ດຄອງປະເພນ ທ ົ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ແລະ ກ ແຕກຕົ່ າງກນັ, ເຊັົ່ ນວົ່ າຄວາມ
ເຊືົ່ ອຖ,ື ການສາ້ງຫ ໂຮງ, ການທ າພທິ ກ າ ຫຼ ື ການເຮດັບຸນປະເພນ ທາງສາດສະໜາຕົ່ າງໆ, ວນັນະຄະດ ການຂບັລ າ
ຕົ່ າງໆ ລວ້ນແລວ້ແຕົ່ ເປັນເອກະລກັປະຈ າແຕົ່ ລະເຜ ົ່ າທ ົ່ ຄວນອະນຸລກັໄວ.້ 
ຜົ່ ານການລ ງເກບັຂ ມູ້ນໃນພາກສະໜາມ ແລະ ຈາກການສ າພາດປະຊາຊ ນແຕົ່ ລະບາ້ນ ແມົ່ ນບ ົ່ ໄດພ້ ບເຫນັສິົ່ ງວດັຖຸ
ກ ົ່ ສາ້ງທ ົ່ ສ າຄນັຫຍງັ ທາງດາ້ນບູຮານນະຄະດ , ເນືົ່ ອງຈາກເປັນໝູົ່ ບາ້ນຊ ນນະບ ດທ າມະດາ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມຈາກ
ການໂອລ້ ມກບັຜູເ້ຖ າ້ຜູແ້ກົ່  ຫຼ ື ຜູນ້ າຂອງຊ ນເຜ ົ່ າ ແລະ ອ ານາດການປ ກຄອງຂອງບາ້ນໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການໃນ
ລະຫວົ່ າງການລ ງເກບັກ າຂ ມູ້ນເສດຖະກດິສງັຄ ມຂອງໂຄງການ ໄດໃ້ຫຮູ້ວ້ົ່ າ ແຕົ່ ໝູົ່ ບາ້ນເຫຼ ົ່ ານັນ້ແມົ່ ນມ ຄວາມເຄັົ່ ງ
ໃນດາ້ນການເຊືົ່ ອຖ,ື ໂດຍສະເພາະປົ່ າຊາ້ຂອງບາ້ນ, ການເຊືົ່ ອຖຜື ບາ້ນ-ຜ ເມອືງ, ເຂດສກັສດິ ແລະ ເຂດຫວງຫາ້ມ
ຂອງບາ້ນ ໃນແຕົ່ ລະປ ຊາວບາ້ນຈະມ ພທິ ກ າ ຕາມຄວາມເຊືົ່ ອຂອງແຕົ່ ລະຊ ນເຜ ົ່ າທ ົ່ ເຊືົ່ ອຖທືາງດາ້ນສາດສະໜາ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  4-41 

4.7 ທດັສະນ ຍະພາບສນັຖານ ແລະ ຈດຸທ ົ່ ໜາ້ສ ນໃຈ 

ທດັສະນ ຍະພາບຂອງເມອືງດາກຈງຶ  ສົ່ ວນຫຼາຍເປັນເຂດພູດອຍ-ພູສູງ 95% ແລະ ເປັນເຂດພູພຽງ 5% ແລະ ຍງັ
ຄ ງມ ຄວາມອຸດ ມສ ມບູນໄປດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ປົ່ າໄມ ້ແລະ ສດັຫຼາຍຊະນດິ, ນອກນັນ້ພາຍໃນເມອືງ
ດາກຈງຶ ກ ຍງັມ ແຫຼົ່ ງທົ່ ອງທົ່ ຽວ ບ ົ່ ວົ່ າຈະເປັນແຫຼົ່ ງທົ່ ອງທົ່ ຽວທາງທ າມະຊາດ 15 ແຫົ່ ງ ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ ຕາດໂອກ ບາ້ນ
ດາກບອງ, ຕາດຈາກງິ ບາ້ນ ງອນດອນ, ພູຫ ນແກວ້ ບາ້ນດາກຈງຶ, ແຫຼົ່ ງທອງທົ່ ຽວທາງປະຫວດັສາດ 7 ແຫຼົ່ ງ: ສ າ
ນກັງານເຮດັວຽກຂອງ ທົ່ ານ ຄ າໄຕ ສ ພນັດອນ ຢູົ່ ບາ້ນ ດາກປ າ, ແຫຼົ່ ງທົ່ ອງທົ່ ຽວທາງວດັທະນະທ າ 10 ແຫຼົ່ ງ ເປັນຕ ນ້
ແມົ່ ນ ເຮອືນ 4 ຊ ນເຜ ົ່ າ ບາ້ນ ດາກໂດມ ແລະ ບົ່ ອນອືົ່ ນໆ ທ ົ່ ເປັນຈດຸສ ນໃຈໃນເຂດດັົ່ ງກົ່ າວ ແລະ ມ ຍງັບນັດາ
ຫຼວຍນ າ້ຫຼາຍສາຍເຊັົ່ ນ ແມົ່ ນ າ້ເຊຂະໝານ, ຫວ້ຍປວງ, ຫວ້ຍຕະນາງ ແລະ ຫວ້ຍອືົ່ ນໆ. ສ າລບັທດັສະນ ຍະພາບໃນ
ເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນເປັນພືນ້ທ ົ່ ດນິກະສກິ າທ າການຜະລດິຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ເຂດປົ່ າຜະລດິຂອງ
ບາ້ນ ແລະ ປົ່ າປອ້ງກນັຂອບເຂດຊາຍແດນ. 

  

ຮູບທ  4-14: ທດັສະນ ຍະພາບໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ 

4.8 ການສາ້ງແຜນທ ົ່  
ໃນການສາ້ງແຜນທ ົ່  ທາງທ ມງານ ສກຶສາ ໄດນ້ າໃຊໂ້ປຣແກຣມ ການວເິຄາະ ແລະ ສາ້ງແຜນທ ົ່  ArcGIS ເວ ຊັົ່ ນ 
10.8 ເພືົ່ ອສາ້ງແຜນທ ົ່ ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ແລະ ແຜນທ ົ່ ອືົ່ ນໆທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການເຮດັບ ດສກຶສາ 
ແລະ ນ າສະເໜ ຢູົ່ ໃນບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດສ າລບັໂຄງການທ ົ່ ສະເໜ ນ .້



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-1 

ພາກທ  5 ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ 

ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບ ຂອງໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງ
ດາກຈງຶ ທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ ແມົ່ ນຈະໄດອ້ ງໃສົ່  ດ າລດັວົ່ າດວ້ຍການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ສະບບັເລກທ  21/
ລບ 2019 ເປັນນຕິກິ າທ ົ່ ສ າຄນັ. ດ າລດັ ສະບບັນ  ້ແມົ່ ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍ ເນືອ້ໃນທ ົ່ ກ ານ ດ
ໄວໃ້ນ ມາດຕາ 21 ແລະ 22 ຂອງ ກ ດໝາຍ ວົ່ າດວ້ຍການປ ກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເລກທ  29/ສພຊ, ລ ງວນັທ  
18 ທນັວາ 2012, ແລະ ນອກນ ກ້ ົ່ ຍງັໄດອ້ ງໃສົ່  ຂ ຕ້  ກລ ງ ວົ່ າດວ້ຍການຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ ້ບ ດແນະນ າວຊິາ
ການ ວົ່ າດວ້ຍການສາ້ງບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ (ບປຜສ) ສະບບັເລກທ ົ່  2796.1/
ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສະບບັລ ງວນັທ  19 ທນັວາ 2016. 

ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ ໃນການປະເມ ນຜ ນກະທ ບ ແລະ ການກ ານ ດມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ສ າລບັໂຄງການດັົ່ ງກົ່ າວ 
ອາດຈະບ ົ່ ເປັນໄປຕາມທຸກຂັນ້ຕອນ ຫຼ ືທຸກໆຫ ວຂ  ້ທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວໃ້ນສາລະບານ ຂອງບ ດແນະນ າວຊິາການດັົ່ ງກົ່ າວ
, ເນືົ່ ອງຈາກວົ່ າບ ດແນະນ າ ແມົ່ ນເພືົ່ ອການນ າໃຊ ້ໃຫແ້ກົ່ ທຸກປະເພດຂອງໂຄງການ ທ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບແຕກຕົ່ າງກນັ ເຊິົ່ ງ
ຂຶນ້ກບັຂະບວນການ ແລະ ຂັນ້ຕອນຂອງໂຄງການນັນ້ໆ. ດັົ່ ງນັນ້ ການນ າໃຊ ້ ບ ດແນະນ າດາ້ນວຊິາການດັົ່ ງກົ່ າວ 
ແມົ່ ນຈະປະຕບິດັຕາມຫ ວຂ  ້ ທ ົ່ ມ ສົ່ ວນກົ່ ຽວຂອ້ງ ກບັຜ ນກະທ ບຕ ວຈງິ ຂອງໂຄງການເທ ົ່ ານັນ້. ການກ ານ ດຂອບ
ເຂດຂອງການປະເມ ນຄແືນວນ  ້ ແມົ່ ນຈະມ ຜ ນດ ຕ ົ່ ການຂຽນບ ດລາຍງານ ທ ົ່ ຈະເຮດັໃຫເ້ນືອ້ໃນຂອງບ ດລາຍງານ
ກະທດັຫດັ ແລະ ທງັງົ່າຍຕ ົ່ ພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ໃນການທ ບທວນ ແລະ ການໃຫຄ້ າແນະນ າເພືົ່ ອປັບປຸງ.  

5.1 ວທິ ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບ 

ເພືົ່ ອເຮດັໃຫກ້ານປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດຂອງໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງ
ໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ທ ົ່ ໄດສ້ະເໜ  ໄດຮ້ບັຜ ນດ  ແລະ ສາມາດນ າໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ,້ 

ທາງທ ມງານປະເມ ນຜ ນ ໄດເ້ອ າໃຈໃສົ່ ຕ ົ່  ວທິ ຂອງການປະເມ ນ ໃນຮູບແບບທ ົ່ ມ ຄວາມສ າຄນັ ຕົ່ າງໆດັົ່ ງນ :້  

✓ ເບິົ່ ງຄນືຂ ມູ້ນພືນ້ຖານ ດາ້ນກາຍຍະພາຍ, ຊ ວະພາບ ແລະ ເສດຖະກດິສງັຄ ມ ທ ົ່ ຢູົ່ ພາຍໃນ ແລະ ອອ້ມຂາ້ງ 
ໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການ ໃນຂອບເຂດການສກຶສາ ທ ົ່ ໄດມ້າຈາກການລ ງກວດກາພາກສະໜາມ, ໄຈ ້
ແຍກເບິົ່ ງແຕົ່ ລະອ ງປະກອບ ຂອງສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ທ ົ່ ຄາດວົ່ າຈະໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ 
ຈາກໂຄງການ ດັົ່ ງກົ່ າວ, 

✓ ປະເມ ນຂັນ້ຕອນການດ າເນ ນງານ ຂອງໂຄງການໃນແຕົ່ ລະໄລຍະວົ່ າມ ກດິຈະກ າໃດແດົ່  ຂອງໂຄງການທ ົ່

ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ  ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ລະບ ບສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ, 

✓ ພຈິາລະນາເຖງິພືນ້ທ ົ່ ອອ້ມຂາ້ງໂຄງການ ທ ົ່ ຄາດວົ່ າຈະຖກືກະທ ບໂດຍກ ງ ແລະ ສະພາບໂດຍລວມ ທ ົ່ ຈະ
ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບໂດຍທາງອອ້ມ,  

✓ ປະເມ ນສະພາບແວດລອ້ມ ທ ົ່ ມ ຢູົ່ ໃນປະຈບຸນັ ກົ່ ອນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການ, ສະພາບແວດລອ້ມທ ົ່

ຈະໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບໃນໄລຍະທ ົ່ ກ າລງັມ ການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ໄລຍະດ າເນ ນງານ, 
✓ ປະເມ ນການນ າໃຊ ້ ມາດຕະການປອ້ງກນັ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນ, ໂດຍມ ການທ ບທວນ ດາ້ນນຕິກິ າຕົ່ າງໆທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງ, ມາດຕະຖານສິົ່ ງແວດລອ້ມແຫົ່ ງຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານສາກ ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ.  



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-2 

ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ເນືົ່ ອງຈາກກດິຈະກ າຂອງ
ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ແມົ່ ນຈະໄດອ້ະທບິາຍຢູົ່ ໃນ
ພາກນ ,້ ບນັດາຜ ນກະທ ບຫຼກັ ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທ ົ່ ມ ຄວາມເປັນຫົ່ ວງ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບ
ຕົ່ າງໆ  ແມົ່ ນໄດຖ້ກືລະບຸໄວຢູ້ົ່ ໃນພາກນ .້ ໂດຍລະດບັຂອງຜ ນກະທ ບທ ົ່ ນ າມາປະເມ ນໃນທ ົ່ ນ  ້ແມົ່ ນເປັນການນ າໃຊ ້
ຫຼກັການແບບ “ມາຕຣກິ Matrix”, ເຊິົ່ ງເປັນການປະເມ ນໂດຍລວມອອກເປັນຕ ວເລກ ເພືົ່ ອຊ ບ້ອກລະດບັຂອງຜ ນ
ກະທ ບ. ການປະເມ ນລະດບັຜ ນກະທ ບແມົ່ ນປະເມ ນແຕົ່ ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ສ າຄນັ ແລະ ຄາດວົ່ າຈະເກ ດຂຶນ້ ເຊິົ່ ງວທິ 
ການປະເມ ນຈະໃຊຄ້ າສບັ ທ ົ່ ມ ຄວາມໝາຍແຕກຕົ່ າງກນັຄ:ື ຄາດວົ່ າຈະເກ ດ, ຄວາມສ າຄນັ, ໄວຕ ົ່ ການຮບັຮູ ້ ແລະ 
ລະດບັຜ ນກະທ ບ. ດັົ່ ງອະທ ບາຍໄວລຸ້ົ່ ມນ :້ 

1) ຄາດວົ່ າຈະເກ ດ (Occurrence): ມ ຄວາມໝາຍວົ່ າມນັສາມາດເກ ດຂຶນ້ ຫຼ ືບາງທ ມນັກ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້, 

ຫຼເືກ ດຂຶນ້ໂດຍບ ົ່ ຄາດຄດິລົ່ ວງໜາ້.    
2) ຄວາມສ າຄນັ (Magnitude): ມ ຄວາມໝາຍວົ່ າຜ ນກະທ ບນັນ້ມ ຄວາມສ າຄນັ ຫຼ ືມ ຄວາມຮຸນແຮງຈາກ

ຜ ນກະທ ບຕົ່ າງໆເຫຼ ົ່ ານັນ້ທ ົ່ ຄວນໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຢົ່ າງຈງິຈງັ. 
3) ໄວຕ ົ່ ການຮບັຮູ ້(Sensitivity): ມ ຄວາມໝາຍວົ່ າສງັຄ ມ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມຕົ່ າງໆໄວຕ ົ່ ການຮບັຮູ ້ຫຼ ືໄດ ້

ຮບັຜ ນກະທ ບໄວຕ ົ່ ບນັຫາຜ ນກະທ ບທາງສິົ່ ງແວດລອ້ມທ ົ່ ເກ ດຂືຶນ້ຈາກກດິຈະກ າຕົ່ າງໆເຫຼ ົ່ ານັນ້. 
4) ລະດບັຜ ນກະທ ບ (Ranking): ເປັນການຈດັອນັດບັຜ ນກະທ ບທ ົ່ ໄດຈ້າກຜ ນ ຂອງການປະເມ ນເປັນຕ ວ

ເລກສາມຢົ່ າງຂາ້ງເທງິ ແລວ້ນ າມາຫານ 3, ເພືົ່ ອຄດິໄລົ່ ຄົ່ າສະເລົ່ ຍລະດບັຂອງຜ ນກະທ ບຄດືັົ່ ງລຸົ່ ມນ :້ 

ລະດບັຜ ນກະທ ບ = (ຄາດວົ່ າຈະເກ ດ+ ຄວາມສ າຄນັ+ ໄວຕ ົ່ ການຮບັຮູ)້
3

 

ຕາຕະລາງ 5-1: ຕາຕະລາງ ຄະແນນຊ ບ້ອກລະດບັຜ ນກະທ ບ 

ຂະໜາດຂອງຜ ນກະທ ບ ຄາດວົ່ າຈະເກ ດ ຄວາມສ າຄນັ ໄວຕ ົ່ ການຮບັຮູ ້

0 ບ ົ່ ເກ ດ ບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບ ບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບ 
1 ບ ົ່ ໜາ້ຈະເກ ດ ຜ ນກະທ ບໜອ້ຍ ຕ ົ່ າ 
2 ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ຜ ນກະທ ບປານກາງ ປານກາງ 
3 ເປັນໄປໄດ ້ ຜ ນກະທ ບແຮງ ສູງ 
4 ເປັນໄປໄດສູ້ງ ຜ ນກະທ ບຮາ້ຍແຮງ ສູງຫຼາຍ 

ຕາຕະລາງ 5-2: ການຈດັແບົ່ ງລະດບັຄວາມສົ່ ຽງຂອງຜ ນກະທ ບ 
ຄົ່ າສະເລົ່ ຍຂອງຜ ນກະທ ບ ສ ບອກຂອງຜ ນກະທ ບ ລະດບັຄວາມສົ່ ຽງ 

≤ 0.5  ບ ົ່ ມ ຄວາມສົ່ ຽງ 
0.5 ຫາ <1.5  ມ ຄວາມສົ່ ຽງຕ ົ່ າ 
1.5 ຫາ <2.5  ມ ຄວາມສົ່ ຽງປານກາງ 
2.5 ຫາ < 3.5  ມ ຄວາມສົ່ ຽງສູງ 

≥ 3.5  ມ ຄວາມສົ່ ຽງສູງຫຼາຍ 

 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-3 

5.2 ຂອບເຂດຂອງການປະເມ ນ 

ຂອບເຂດຂອງການສກຶສາ ແມົ່ ນຈະໄດປ້ະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສະພາບແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ບ ົ່ ວົ່ າຈະ
ເປັນທາງລ ບ ຫຼ ືທາງບວກ ທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ໃນໄລຍະດ າເນ ນໂຄງການ, ລວມທງັໄລຍະກົ່ ອນກ ົ່ ສາ້ງ, ໄລຍະກ ົ່ ສາ້ງ, 
ໄລຍະດ າເນ ນງານ. ຜ ນຈາກການປະເມ ນຈະເປັນຂ ມູ້ນເພືົ່ ອໃຊໃ້ນການກ ານ ດມາດຕະການປອ້ງກນັ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນ
ກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ພອ້ມທງັມາດຕະການເພືົ່ ອຕດິຕາມກວດສອບຄຸນນະພາບສິົ່ ງແວດລອ້ມ. ໂດຍການປະ
ເມ ນຜ ນກະທ ບສິົ່ ງແວດລອ້ມທ ົ່ ຄາດວົ່ າຈະເກ ດຂຶນ້ຈາກໂຄງການ ໄດພ້ຈິາລະນາຈາກຂ ມ້ນູລາຍລະອຽດໂຄງການ 
ແລະ ແນວທາງການຄຸມ້ຄອງສິົ່ົ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການທ ົ່ ມ ການກ ານ ດ ຫຼ ື ອອກແບບໄວແ້ລວ້ໃນລາຍລະອຽດ
ຂອງໂຄງການ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມໃນປັດຈບຸນັ, ຈາກຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ສ້ະເໜ ແນະນ າທ ົ່ ໄດຮ້ບັຈາກການ
ດ າເນ ນກດິຈະກ າການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງປະຊາຊ ນໃນກອງປະຊຸມປືກສາຫາລ.ື 

5.3 ຜ ນກະທ ບທາງດາ້ນກາຍຍະພາບ 

5.3.1 ສະພາບອາກາດ/ອຸຕຸນຍິ  ມ 

1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ 

ເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການທ ົ່ ນອນໃນເຂດເມອືງດາກຈງຶ ສະພາບອາກາດສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນໜາວເຢັນ ແລະ ຝ ນຕ ກ ເຊິົ່ ງເປັນ
ຝ ນຝອຍເກອືບຕະຫຼອດປ , ລະດູຝ ນເລ ົ່ ມແຕົ່ ເດອືນ 3 ຫາເດອືນ 7. ສົ່ ວນລະດູແລງ້ເລ ົ່ ມແຕົ່ ເດອືນ 8 ຫາເດອືນ 10 

ແລະ ມ ຝ ນຝອຍເລ ົ່ ມແຕົ່ ເດອືນ 11 ຫາເດອືນ 2 ຂອງທຸກປ , ໃນຮອບ 5 ປ ຜົ່ ານມາ ເຫນັວົ່ າອຸົ່ ນຫະພູມມ ການ
ປົ່ ຽນແປງເລກັໜອ້ຍ ເພ ົ່ ມຂຶນ້ປະມານ 1-2 ອ ງສາ. 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ແມົ່ ນບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຫຍງັ ຕ ົ່ ສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນຍິ ມ ເນືົ່ ອງຈາກທາງໂຄງ 
ການບ ົ່ ໄດມ້ ກດິຈະກ າຫຍງັ ທ ົ່ ຈະເຮດັສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນຍິ ມມ ການປົ່ ຽນແປງ. ແຕົ່ ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ເກ ດຂຶນ້ ຢູົ່
ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງນ ແ້ມົ່ ນກົ່ ຽວຂອ້ງ ກບັການຖາງປົ່ າເພືົ່ ອເຮດັ ການກະສກິ າ ຂອງປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ ທ ົ່ ຢູົ່
ອອ້ມຂາ້ງຂອງໂຄງການ ແລະ ຂອງບນັດາບ ລສິດັລ ງທນຶ ດັົ່ ງທ ົ່ ກົ່ າວໃນພາກສະພາບແວດລອ້ມຂາ້ງເທງິ, ພອ້ມດວ້ຍ
ການພດັທະນາການກ ົ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງອືົ່ ນໆ ກ ົ່ ມ ສົ່ ວນທ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນຍິ ມ
ໂດຍລວມໃນນພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

ທາງໂຄງການແມົ່ ນບ ົ່ ທນັມ ຄວາມຈ າເປັນ ດ າເນ ນມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຫຍງັ ຢູົ່ ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ ທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນຍິ ມ ຂອງທອ້ງຖິົ່ ນໃນເຂດໂຄງການ. ສົ່ ວນການອອກແບບ
ຂອງໂຄງການ ກ ົ່ ໄດເ້ອ າໃຈໃສົ່ ຕ ົ່ ການຕດິຕັງ້ອຸປະກອນ ແລະ ອ ງປະກອບຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການ ເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫມ້ ຜ ນ
ກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມທ າມະຊາດດາ້ນນ .້  

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-4 

ສາເຫດທ ົ່ ຈະພາໃຫ ້ ສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນຍິ ມ ໂດຍລວມມ ການປົ່ ຽນແປງ ສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນຈະສບືເນືົ່ ອງມາ
ຈາກການທ າລາຍປົ່ າໄມເ້ປັນບ ລເິວນກວາ້ງ, ການຈດູເຜ າໄໝ ້ ຫຼ ືມ ການປົ່ ອຍຄວນັ (ກາກບອນໄດອ໊ອກໄຊ CO2) 
ຂຶນ້ສູົ່ ອາກາດເກ ນກວົ່ າມາດຕະຖານທ ົ່ ກ ານ ດເອ າໄວ.້  

ກ ລະນ ຂອງໂຄງການສາຍສ ົ່ ງ 500 ກວ ຂອງພະລງັງານລ ມ ທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ຈະມ ຄວາມຍາວ 21 ກໂິລແມດັ ທ ົ່ ຈະຕອ້ງ
ມ ການບຸກເບ ກຖາງແລວຕາມຂອບເຂດສະຫງວນ 70 ແມດັ  ເຊິົ່ ງການສູນເສຍເນືອ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມໃ້ນເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ
ດັົ່ ງກົ່ າວອາດຈະເປັນສາເຫດທ ົ່ ຈະພາໃຫ ້ສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນຍິ ມໂດຍລວມ ທ ົ່ ຈະມ ການປົ່ ຽນແປງໄປ ແຕົ່ ກ ົ່
ຈະຢູົ່ ໃນລະດບັຕ ົ່ າ ຍອ້ນແລວສາຍສ ົ່ ງແມົ່ ນມ ຄວາມຈ າເປັນຕດັແຕົ່ ຕ ນ້ໄມທ້ ົ່ ມ ຄວາມສູງກວົ່ າ 3 ແມດັເທ ົ່ ານັນ້ ຫຼ ືບ ົ່

ມ ຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງຕດັອອກເລ ຍ ຖາ້ຫາກແລວສາຍສ ົ່ ງຜົ່ ານເຂດພູສູງ ກ ລະນ ເສ າໄຟຕັງ້ຢູົ່ ລະຫວົ່ າງພູຫາພູ.  

ອ ກຢົ່ າງໜຶົ່ ງສະພາບອາກາດທ ົ່ ຈະມ ການປົ່ ຽນແປງ ໃນຊົ່ ວງການກ ົ່ ສາ້ງນ  ້ ແມົ່ ນຈະສບືເນືົ່ ອງມາຈາກ ກດິຈະກ າການ
ກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ ໃນເຂດບ ລເິວນທ ົ່ ມ ການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າ, ຂ ຝຸ້ົ່ ນຈາກການຂຸດ-ການດຸດດນິ ແລະ ຈາກການຂ ນສ ົ່ ງວດັສະ
ດຸກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ, ຄວນັຈາກການນ າໃຊເ້ຄືົ່ ອງກ ນຈກັໜກັ ລວມທງັມ ການເຜ າໄໝຕ້ົ່ າງໆ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກ າ 
ການກ ົ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດສານຊູນເຟ ໄດອອັກໄຊຍ ໌SO2, ກາກບອນໂມໂນໄຊຍ ໌CO ແລະ ກາກບອນ
ໄດອ໊ອກໄຊຍ ໌CO2. ແຕົ່ ຈະຢູົ່ ໃນລະດບັຕ ົ່ າເຊັົ່ ນດຽວກນັເນືົ່ ອງຈາກບ ົ່ ໄດມ້ ການກ ົ່ ສາ້ງເປັນບ ລເິວນກວາ້ງ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າ ສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນຍິ ມໂດຍລວມ ຈະບ ົ່ ມ ການປົ່ ຽນແປງຮາ້ຍແຮງ ໃນຊົ່ ວງການ
ກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 ກວ, ແຕົ່ ທາງໂຄງການກ ົ່ ຕອ້ງລະມດັລະວງັ ໃນການຖາກຖາງ-
ອະນາໄມ ພືນ້ທ ົ່ ເພືົ່ ອການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າ ແລະ ເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ ຮບັປະກນັບ ົ່ ໃຫມ້ ການເຜ າໄໝ ້ ທ ົ່ ຈະ
ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດໄຟໄໝ ້ 

• ຕອ້ງມ ຄວາມລະມດັລະວງັໃນການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ບ ົ່ ໃຫມ້ ການຕດັໄມ ້ ຫຼ ື ເອ າພນັພດືອອກຈາກນອກເຂດ
ກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າ ແລະ ເຂດສະຫງວນ 70 ແມດັ.  

• ມ ການບ າລຸງຮກັສາເຄືົ່ ອງກ ນຈກັກ ົ່ ສາ້ງໃຫຢູ້ົ່ ໃນສະພາບໃຊງ້ານຢູົ່ ສະເໝ ບ ົ່ ໃຫປ້ົ່ ອຍ ກາກຄາບອນໄດອ໊ອກ
ໄຊ CO2 ເກ ນກົ່ ວາມາດຕະຖານທ ົ່ ກ ານ ດໄວ.້ 

• ອອກລະບຽບຄວບຄຸມບ ົ່ ໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນ ຈດູຂ ເ້ຫຍືອ້ ໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງ  
3) ໄລຍະດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຕະຫຼອດໄລຍະການດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງໄດມ້ ການອະນາໄມຕດັຕ ນ້ໄມ ້ ແລະ ພດືທ ົ່ ສູງກວົ່ າ 3 ແມດັ 
ອອກຈາກແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ ທ ົ່ ມ ໄລຍະຍາວ 21 ກໂິລແມດັ, ເຊິົ່ ງເປັນການສູນເສຍພືນ້ທ ົ່ ສ ຂຽວ ແລະ ກ ົ່ ຈະ
ເປັນສາເຫດໜຶົ່ ງທ ົ່ ຈະເຮດັໃຫສ້ະພາບອາກາດປົ່ ຽນແປງໃນບ ລເິວນຂອງໂຄງການ ຄດືັົ່ ງທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວມາຂາ້ງເທງິ.  

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ການອະນາໄມຖາກຖາງ ຫຼ ືຕດັຕ ນ້ໄມ ້ແລະ ພດືອອກຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ ຕອ້ງຕດັແຕົ່ ສະເພາະໃນຂອບເຂດ
ແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ ແລະ ພືນ້ທ ົ່  ທ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນເທ ົ່ ານັນ້, ບ ົ່ ໃຫຕ້ດັອອກນອກແລວ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-5 

5.3.2 ພູມສນັຖານ 

1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ  

ກດິຈະກ າກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ແມົ່ ນການສ າຫຼວດ ແລະ ອອກແບບ, ວາງແລວສາຍສ ົ່ ງ, ເພືົ່ ອນ າມາອອກແບບ
ທາງເລອືກໂຄງການ. ອ ງຕາມກດິຈະກ າເຫຼ ົ່ ານ  ້ ແມົ່ ນບ ົ່ ມ ຫຍງັທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ພູມສນັຖານໃນເຂດ
ໂຄງການ. ດັົ່ ງນັນ້,      ໂຄງການບ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນຫຍງັ ຕອ້ງດ າເນ ນມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ເນືົ່ ອງຈາກໄລຍະກົ່ ອນ
ການກ ົ່ ສາ້ງ ແມົ່ ນບ ົ່ ມ ກດິຈະກ າຫຍງັທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ພູມສນັຖານຂອງເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ. 

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ  
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ 

ກດິຈະກ າຂອງໂຄງການໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງນ ແ້ມົ່ ນມ ຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງໄດຂຸ້ດ ແລະ ດຸດດນິ ອອກຈາກພືນ້ທ ົ່ ໆຈະ
ມ ການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າໄຟຟາ້ ແລະ ກດິຈະກ າການດງຶສາຍໄຟຕາມແລວແລວສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 ກວ ທ ົ່ ມ ຄວາມຍາວ 
21ກໂິລແມດັ, ແມົ່ ນມ ຄວາມຈ າເປັນຈະຕອ້ງໄດຕ້ດັຕ ນ້ໄມ ້ ແລະ ພດື ອອກເປັນບາງຊົ່ ວງ ດວ້ຍຂະໜາດຄວາມ
ກວາ້ງຢົ່ າງໜອ້ຍ 70 ແມດັ ຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ.  ຈາກກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງດັົ່ ງກົ່ າວ ຈະເຮດັໃຫພູ້ມສນັຖານທດັສະນ 
ຍະພາບທອ້ງຖິົ່ ນ ໃນປະຈບຸນັປົ່ ຽນໄປຈາກເດ ມ ດວ້ຍການປົ່ ຽນແທນສິົ່ ງແວດລອ້ມໃໝົ່  ຂອງການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງ
ໄຟຟາ້. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ການຖາກຖາງ ຫຼ ື ຕດັຕ ນ້ໄມ ້ ແລະ ພດື ອອກຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ ຕອ້ງຕດັແຕົ່ ສະເພາະໃນຂອບເຂດແລວ
ສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ ແລະ ພືນ້ທ ົ່ ໆ ມ ຄວາມຈ າເປັນໃນການກ ົ່ ສາ້ງເທ ົ່ ານັນ້, ບ ົ່ ໃຫຕ້ດັ ຫຼ ືບຸກເບ ກອອກນອກ
ແລວ ຫຼ ື ເຂດກ ົ່ ສາ້ງ ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນ ບ ົ່ ໃຫພູ້ມສນັຖານ ທ ົ່ ເປັນທ າມະຊາດສ ຂຽວ ທ ົ່ ມ ມາກົ່ ອນແລວ້ ປົ່ ຽນ
ໄປຈາກເດ ມຫຼາຍ. 

• ການຂຸດດນິດຸດດນິ ເພືົ່ ອການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າໄຟຟາ້ ແລະ ອ ງປະກອບອືົ່ ນໆຂອງໂຄງການໃນເຂດທ ົ່ ມ ຄວາມ
ຄອ້ຍຊນັ ກ ົ່ ຕອ້ງມ ຄວາມລະມດັລະວງັບ ົ່ ຄວນເຮດັໃຫເ້ກ ດການເຊາະເຈືົ່ ອນຫຼາຍ ທ ົ່ ຈະເຮດັໃຫພູ້ມ
ສນັຖານການເບິົ່ ງເຫນັປົ່ ຽນແປງໄປ.  

• ຫຼ ກເວັນ້ການເຮດັໜາ້ວຽກກົ່ ຽວກບັບຸກເບ ກດນິ ໃນຊົ່ ວງເວລາທ ົ່ ຝ ນຕ ກແຮງ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດການເຊາະ
ເຈືົ່ ອນໄດງ້ົ່າຍ, ດນິທ ົ່ ຖກືຂຸດ ແລະ ດຸດອອກ ພາຍຫຼງັກ ົ່ ສາ້ງແລວ້ ຄວນປູກຫຍາ້ໃສົ່  ຫຼ ືປະໃຫພ້ດືທ ົ່ ເປັນ
ສ ຂຽວຂຶນ້ແທນ. 

3) ໄລຍະດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ໄລຍະການດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການ ຈະເປັນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ ອ ງປະກອບຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການ ທ ົ່ ສ າເລດັ ໝ ດແລວ້
, ເປັນຊົ່ ວງທ ົ່ ຈະສ ົ່ ງກະແສໄຟຟາ້ທ ົ່ ຜະລດິໄດຈ້າກໂຄງການພະລງັງານລ ມ ເພືົ່ ອສ ົ່ ງໄປຂາຍທ ົ່ ຈະໄປເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ກບັ
ສະຖານ  500KV ສສ ຫວຽດນາມ. ດັົ່ ງນັນ້, ໃນຊົ່ ວງດ າເນ ນການ ໂຄງການນ  ້ສິົ່ ງທ ົ່ ຈະເຮດັໃຫພູ້ມສນັຖານດັງ້ເດ ມ
ປົ່ ຽນໄປ ກ ົ່ ຄຈືະມ ເສ າສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ ທ ົ່ ມ ຄວາມສູງກວົ່ າ 50-60 ແມດັ ທ ົ່ ຢາຍກນັຢູົ່ ຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ. ເຊິົ່ ງອາດຈະ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-6 

ເຮດັໃຫພູ້ມສນັຖານ ໃນການເບິົ່ ງເຫນັ ມ ການປົ່ ຽນໄປຈາກ ພູມສນັຖານທ ົ່ ມ ຢູົ່ ປະຈບຸນັເລກັໜອ້ຍ, ແຕົ່ ຜ ນກະທ ບ
ດັົ່ ງກົ່ າວຈະບ ົ່ ຖວືົ່ າຮາ້ຍແຮງ ເນືົ່ ອງຈາກເສ າໄຟຟາ້ແຕົ່ ລະຕ ນ້ ຈະຢູົ່ ຫົ່ າງໄກກນັ ແລະ ລຽງກນັເປັນແລວດຽວຕາມ
ແລວສາຍສ ົ່ ງ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ການອະນາໄມຕດັຕ ນ້ໄມ ້ ແລະ ພດືທ ົ່ ມ ຄວາມສູງກວົ່ າ 3 ແມດັ ອອກຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ ຕອ້ງຕດັແຕົ່
ສະເພາະໃນຂອບເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ ເທ ົ່ ານັນ້, ບ ົ່ ໃຫຕ້ດັ ຫຼ ືອະນາໄມອອກນອກແລວ, ເພືົ່ ອໃຫມ້ 
ພືນ້ທ ົ່ ສ ຂຽວກ ມກນືກບັ ພູມສນັຖານທ າມະຊາດ ແລະ ເປັນມດິກບັສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 

5.3.3 ອຸທ ກກະສາດ ແຫຼົ່ ງນ າ້ 
1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ  

ອ ງຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງຂອງໂຄງການ ເຫນັວົ່ າແລວດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນມ ການຕດັຜົ່ ານນ າ້ເຊຂະໝານ 1 ຈດຸ, ແລະ ຫວ້ຍ 2 
ຈດຸ, ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ແມົ່ ນມ ພຽງກດິຈະກ າການສ າຫຼວດ ແລະ ອອກແບບ, ວາງແລວສາຍສ ົ່ ງ, 
ເຊິົ່ ງຈະບ ົ່ ມ ຫຍງັທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ກບັດາ້ນອຸທ ກກະສາດຂອງບນັດາແຫຼົ່ ງນ າ້ໃນເຂດໂຄງການ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ  

• ໃນກ ລະນ ທ ົ່ ຈະຕັງ້ເສ າແຄມຫວ້ຍ ຫຼ ື ຕະຫຼິົ່ ງຫວ້ຍຕອ້ງໃຫພ້ ນ້ຈາກລະດບັນ າ້ສູງສຸດທ ົ່ ເຄ ຍຖວ້ມເພືົ່ ອ
ຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄ ງແຂງແຮງ ແລະ ບ ົ່ ກ ດຂວາງທາງໄຫຼຂອງນ າ້ 
 

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ  

ດັົ່ ງທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວມາຂາ້ງເທງິແລວສາຍສ ົ່ ງຂອງໂຄງການເຫນັວົ່ າມ ການຕດັຜົ່ ານນ າ້ເຊຂະໝານ 1 ຈດຸ, ແລະ ຫວ້ຍ 2 ຈດຸ. 
ໃນນ ທ້າງໂຄງການບ ົ່ ໄດມ້ ການຕັງ້ເສ າສາຍສ ົ່ ງຕາມລ ານ າ້ ແລະ ລກັສະນະເປັນການປັກເສ າພາດສາຍຂາ້ມຫວ້ຍນ າ້ ບ ົ່
ມ ການກ ດຂວາງລ ານ າ້ ຫຼ ື ເຮດັໃຫລ້ ານ າ້ປົ່ ຽນແປງທດິທາງການໄຫຼ. ດັົ່ ງນັນ້, ຈຶົ່ ງບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ດາ້ນອຸທ ກກະສາດ
ຂອງແຫຼົ່ ງນ າ້ໃນເຂດໂຄງການ.  

ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມກດິຈະກ າໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງຈະປະກອບດວ້ຍບນັດາກດິຈະກ າຕົ່ າງໆເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ
ການບຸກເບ ກທະລຸເສັນ້ທາງເຂ າ້ຕ ນເສ າ, ຕດັໜາ້ດນິ, ການປັບດນິກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້, ການຖາງແລວສາຍສ ົ່ ງ
, ການດງຶສາຍສ ົ່ ງ ແລະ ອືົ່ ນໆ ໂດຍສະເພາະການບຸກເບ ກກ ົ່ ສາ້ງໃນເຂດພູທ ົ່ ມ ຄວາມຄອ້ຍຊນັສູງ ໃນລະດູຝ ນອາດ
ຈະເຮດັໃຫມ້ ການເຊາະລາ້ງຕະກອນດນິລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ເຮດັໃຫເ້ກ ດການຕືນ້ເຂ ນໄດເ້ຫຼກັໜອ້ຍ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ  

• ວາງແຜນການກ ົ່ ສາ້ງໄວໃ້ນຊົ່ ວງລະດູແລງ້ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນການເຊາະລາ້ງຂອງຕະກອນດນິລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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• ຢູົ່ ບ ລເິວນເຂດການບຸກເບ ກສາ້ງຕ ນເສ າໄຟທຸກຕ ນ້ພາຍລງັສ າເລດັແລວ້ຕອ້ງມ ການຖ ມຄນື ແລະ ຢຽບ
ໃຫແ້ໜນ້ເພືົ່ ອຫຸຼດການເຊາະລາ້ງຂອງຕະກອນດນິໃນຊົ່ ວງລະດູຝ ນ. 

• ພາຍຫຼງັກ ົ່ ສາ້ງແລວ້ໃຫມ້ ການປູກພດື/ຫຍາ້ປ ກຫຸມ້ດນິບ ລເິວນຕ ນເສ າເພືົ່ ອຫຸຼດການເຊາະລາ້ງຂອງຕະ 
ກອນດນິ. 

• ກອງດນິ, ຊາຍ, ວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງຕອ້ງຫົ່ າງຈາກເຂດທ ົ່ ມ ແຫຼົ່ ງນ າ້ ເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫມ້ ການຊະລາ້ງລ ງສູົ່ ຫວ້ຍຕົ່ າງໆ. 
 

3) ໄລຍະດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ 

ໃນໄລຍະການດ າເນ ນງານ (ໄລຍະສ ົ່ ງໄຟ) ແມົ່ ນມ ພຽງການສ ົ່ ງກະແສໄຟຟາ້ທ ົ່ ຜະລດິໄດຈ້າກໂຄງການພະລງັງານລ ມ 
ຜົ່ ານສະຖານ ຍົ່ ອຍຂອງໂຄງການ ຫາ ສະຖານ  500 kV ເມອືງແທງມ  (Thanh My) ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນ
ນ ກ້ານຖາງອະນາໄມຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງບາງຄັງ້ຄາວ ຈະບ ົ່ ມ ກດິຈະກ າໃດທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບດາ້ນອຸທ ກ
ກະສາດຂອງແຫຼົ່ ງນ າ້ໃນເຂດໂຄງການ. 

5.3.4 ການເຊາະເຈືົ່ ອນ ແລະ ການຕ ກຕະກອນ 

1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ  

ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ ກດິຈະກ າຂອງໂຄງການຈະມ ພຽງການສ າຫຼວດ, ອອກແບບແລວສາຍສ ົ່ ງເທ ົ່ າ
ນັນ້. ດັົ່ ງນັນ້, ການຕ ກຕະກອນ ແລະ ການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງດນິ ແມົ່ ນຈະບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບເກ ດຂຶນ້, ເນືົ່ ອງຈາກໃນຊົ່ ວງ
ນ  ້ທາງໂຄງການຍງັບ ົ່ ມ ກດິຈະກ າຫຍງັ ທ ົ່ ຈະເປັນເຫດໃຫມ້  ການການຕ ກຕະກອນ ແລະ ການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງດນິ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

ທາງໂຄງການ ບ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນ ດ າເນ ນມາດຕະການຫຍງັເປັນພເິສດ ເນືົ່ ອງຈາກທາງໂຄງການ ບ ົ່ ໄດມ້ ກດິຈະກ າ
ຫຍງັທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ການຕ ກຕະກອນ ແລະ ການເຊາະເຈືົ່ ອນ ທ ົ່ ຈະເກ ດຂຶນ້ໃນຊົ່ ວງກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງນ .້ 

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ  

ອ ງຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງຂອງໂຄງການແມົ່ ນເປັນການກ ົ່ ສາ້ງແລວໃໝົ່  ທງັໝ ດ ໄລຍະທາງປະມານ 21 ກໂິລແມດັ. ໂດຍ
ສະພາບການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ ແລະ ປົ່ າໄມຕ້າມແລວສາຍສ ົ່ ງແມົ່ ນເປັນພືນ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມທ້ າມະຊາດ ແລະ ພຶນ້ທ ົ່ ດນິນ າໃຊ ້
ຂອງປະຊາຊ ນ ເຊິົ່ ງໜາ້ດນິຍງັມ ພດືປ ກຄຸມຢູົ່ . ດັົ່ ງນັນ້, ອ ງໃສົ່ ກດິຈະກ າຂອງໂຄງການໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງທ ົ່ ຕອ້ງມ 
ການເປ ດພືນ້ທ ົ່ ຜວິໜາ້ດນິໂດຍການຕດັຕ ນ້ໄມ ້ແລະ ຖາງຫຍາ້, ພດືທ ົ່ ປ ກຫຸມ້ໜາ້ດນິ ພອ້ມທງັຕອ້ງມ ການບຸກເບ ກ
ຂຸດຂຸມຕັງ້ເສ າສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ຕະຫຼອດແລວສາຍສ ົ່ ງ ເຮດັໃຫໜ້າ້ດນິຖກືເປ ດ ແລະ ຖາ້ຫາກມ ຝ ນຕ ກແຮງກ ົ່ ຈະເຮດັ
ໃຫເ້ກ ດການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງດນິໃນພືນ້ທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວໄດ.້ ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມຜ ນກະທ ບຈະເກ ດຂຶນ້ໃນບ ລເິວນຂະ
ໜາດນອ້ຍສະເພາະເຂດກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ເຂດທ ົ່ ມ ຄວາມຄອ້ຍຊນັຫຼາຍເທ ົ່ ານັນ້ ຈຶົ່ ງຄາດວົ່ າຜ ນກະທ ບຈະ
ຢູົ່ ໃນລະດບັຕ ົ່ າ. 
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ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ວາງແຜນໜາ້ວຽກກົ່ ຽວກບັດນິໄວໃ້ນຊົ່ ວງລະດູແລງ້ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນການເກ ດການເຊາະເຈືົ່ ອນເນືົ່ ອງຈາກນ າ້
ຝ ນ, ຖາ້ເຮດັວຽກໃນຊົ່ ວງລະດູຝ ນເວລາມ ຝ ນຕ ກແຮງ, ຕອ້ງມ ການພກັເຮດັວຽກ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກດນິ 
ໂດຍສະເພາະມືທ້ ົ່ ມ ຝ ນຕ ກແຮງ. 

• ຫຼ ກລົ່ ຽງບ ົ່ ໃຫມ້ ການກ ົ່ ສາ້ງບ ລເິວນແຄມຫວ້ຍນ າ້ພອ້ມກນັເພືົ່ ອຫຸຼດປະລມິານການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງດນິລ ງ
ສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ຕາມເສັນ້ທາງໂຄງການ. 

• ຄວບຄຸມບ ົ່ ໃຫມ້ ການດຸດດນິລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ທ າມະຊາດ ຫຼ ືພືນ້ທ ົ່ ໃກຄ້ຽງ, ພືນ້ທ ົ່ ຄອ້ຍຊນັ ເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫຕ້ະກອນ
ດນິລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້. 

• ຢູົ່ ບ ລເິວນເຂດການບຸກເບ ກສາ້ງຕ ນເສ າໄຟທຸກຕ ນ້ພາຍຫຼງັສ າເລດັແລວ້ຕອ້ງມ ການຖ ມຄນື ແລະ ຢຽບ
ໃຫແ້ໜນ້ເພືົ່ ອຫຸຼດການເຊາະລາ້ງຂອງຕະກອນດນິໃນຊົ່ ວງລະດູຝ ນ. 

• ພາຍຫຼງັກ ົ່ ສາ້ງແລວ້ໃຫມ້ ການປູກພດື/ຫຍາ້ປ ກຫຸມ້ດນິບ ລເິວນຕ ນເສ າເພືົ່ ອຫຸຼດການເຊາະລາ້ງຂອງຕະ 
ກອນດນິ 

• ໃນກ ລະນ ທ ົ່ ຈະຕັງ້ເສ າແຄມຫວ້ຍ ຫຼ ື ຕະຫຼິົ່ ງຫວ້ຍ ຕອ້ງໃຫພ້ ນ້ຈາກລະດບັນ າ້ສູງສຸດ ທ ົ່ ເຄ ຍຖວ້ມເພືົ່ ອ
ຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄ ງແຂງແຮງ ແລະ ຮບັປະກນັການເຊາະເຈືົ່ ອນຕາມແຄມຫວ້ຍ. 

• ຕອ້ງມ ການກ ົ່ ສາ້ງປອ້ງກນັການເຊາະເຈືົ່ ອນຕ ນເສ າໄຟຟາ້ ຖາ້ທ ົ່ ຕັງ້ຂອງເສ າໄຟທ ົ່ ຕັງ້ຢູົ່ ເຂດ ທ ົ່ ມ ຄວາມຄອ້ຍ
ຊນັຫຼາຍ.  
 

3) ໄລຍະດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ 

ໃນໄລຍະການດ າເນ ນງານ (ໄລຍະສ ົ່ ງໄຟ) ແມົ່ ນມ ພຽງການສ ົ່ ງກະແສໄຟຟາ້ທ ົ່ ຜະລດິໄດຈ້າກສະຖານ  ເຂດບາ້ນດາກ
ບອງ ສະຖານ ຍົ່ ອຍຂອງໂຄງການ ຫາ ສະຖານ  500 kV ເມອືງແທງມ  (Thanh My) ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ 
ແລະ ການຖາງອະນາໄມຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງບາງຄັງ້ຄາວ  ຈະບ ົ່ ມ ກດິຈະກ າໃດທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບດາ້ນການ
ເກ ດການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງດນິໃນເຂດໂຄງການ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ກ ົ່ ສາ້ງກນັເຈືົ່ ອນສ າລບັຈດຸທ ົ່ ມ ຄວາມສົ່ ຽງຕ ົ່ ການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງດນິ. 
• ຕອ້ງມ ການເຝ ້າລະວງັ ແລະ ມ ການບ າລຸງຮກັສາ ສິົ່ ງກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ ໃຫມ້ ຄວາມໝັນ້ຄ ງ ແລະ ຮບັປະກນັຕ ົ່

ການໃຊງ້ານຢູົ່ ສະເໝ . 
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5.3.5 ຄຸນນະພາບນ າ້ 
1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ 

ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ທາງໂຄງການບ ົ່ ມ ກດິຈະກ າຫຍງັ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບ ຕ ົ່ ຄຸນນະພາບນ າ້
, ນອກຈາກການສ າຫຼວດ ແລະ ການອອກແບບເສ າໄຟ, ທາງເລອືກແລວສາຍສ ົ່ ງເທ ົ່ ານັນ້. ດັົ່ ງນັນ້, ທາງໂຄງການບ ົ່ ມ 
ຄວາມຈ າເປັນຫຍງັຕອ້ງດ າເນ ນ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ໃນຊົ່ ວງກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການ. 

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ແຮງສູງ ອາດຈະບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຮາ້ຍແຮງໂດຍກ ງ ຕ ົ່ ຄຸນນະພາບນ າ້ໜາ້ດນິ, 

ແຕົ່ ກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງເຊັົ່ ນການບຸກເບ ກກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າໄຟ ຂອງໂຄງການແມົ່ ນຄາດວົ່ າຈະມ ຜ ນກະທ ບເກ ດຂຶນ້
ຈາກບນັດາກດິຈະກ າຕົ່ າງໆຄ:ື  

- ຜ ນກະທ ບຈາກຕະກອນດນິ: ໃນກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າໄຟຟາ້ ຈະມ ໜາ້ວຽກກົ່ ຽວກບັດນິເຊັົ່ ນ: ການ
ຕດັດນິ, ຖ ມດນິ, ການບ ດອດັ ເມືົ່ ອໜາ້ດນິຖກືເປ ດ, ມ ກອງດນິ, ກອງວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງ ເຮດັໃຫເ້ປັນແຫຼົ່ ງກ າ
ເນ ດຕະກອນດນິ ເຊິົ່ ງອາດຈະສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ກບັຄຸນນະພາບນ າ້ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຝ ນ ຫາກມ ຝ ນຕ ກ
ລ ງມາຈະເຮດັໃຫມ້ ການຊະລາ້ງລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ເຮດັໃຫເ້ກ ດນ າ້ຂຸົ່ ນ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ ຄວາມຂຸົ່ ນ
ຈາກຕະກອນດນິຈະບ ົ່ ເປັນພດິຕ ົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ ແຕົ່ ຄວາມຂຸົ່ ນທ ົ່ ເພ ົ່ ມຂຶນ້ຂອງນ າ້ຈະເກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງທ ົ່ ມ 
ຊ ວດິໃນນ າ້ເມືົ່ ອມ ຄວາມຂຸົ່ ນສູງຜດິປ ກກະຕ ິ ແລະ ຂຸົ່ ນເປັນເວລາຫຼາຍມື ້ ໂດຍສ ົ່ ງຜ ົ່ ນກະທ ບຕ ົ່ ການສົ່ ອງ
ຜົ່ ານຂອງແສງ ເຊິົ່ ງມ ຜ ນຕ ົ່ ການສງັເຄາະແສງຂອງພດືນ າ້ ແລະ ເຮດັໃຫສ້ິົ່ ງມ ຊ ວດິໃນນ າ້ຫາຍໃຈບ ົ່

ສະດວກ. 
- ຜ ນກະທ ບຈາກບົ່ ອນພກັກ າມະກອນກ ົ່ ສາ້ງ: ນ າ້ເປືອ້ນ ແລະ ເສດຂ ເ້ຫຍືອ້ຈາກບົ່ ອນພກັກ າມະກອນກ ົ່ ສາ້ງ

ທາງຖາ້ຫາກບ ົ່ ມ ການຄວບຄຸມ ແລະ ມ ການລະບາຍ ຫຼ ື ຖິມ້ລ ງແຫຼົ່ ງນ າ້ທ າມະຊາດກ ົ່ ອາດຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດ
ການປ ນເປືອ້ນ ແລະ ສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ການປົ່ ຽນແປງຄຸນນະພາບນ າ້ໄດ.້ 

- ຜ ນກະທ ບຈາກການນ າໃຊກ້ ນຈກັ, ລ ດໜກັ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ, ສອ້ມແປງເຄືົ່ ອງກ ົ່ ສາ້ງ: ໃນການນ າ
ໃຊລ້ ດ, ກ ນຈກັໃນການກ ົ່ ສາ້ງຕອ້ງມ ການບ າລຸງຮກັສາ ແລະ ສອ້ມແປງໂດຍການປົ່ ຽນນ າ້ມນັເຄືົ່ ອງ, ການ
ລາ້ງອຸປະກອນຕົ່ າງໆເປັນຕ ນ້ ເຊິົ່ ງອາດມ ການຕ ກເຮົ່ ຍ ແລະ ຊະລາ້ງລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ທ ົ່ ຢູົ່ ໃກ ້ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດການປ ນ
ເປືອ້ນ ແລະ ສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ການປົ່ ຽນແປງຄຸນນະພາບນ າ້ໄດ.້                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ຄວບຄຸມບ ົ່ ໃຫມ້ ການດຸດດນິບ ລເິວນກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ທ າມະຊາດ ຫຼ ື ພືນ້ທ ົ່ ໃກຄ້ຽງ, ພືນ້ທ ົ່ ຄອ້ຍ
ຊນັ ເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫຕ້ະກອນດນິລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ 

• ຫຼ ກລົ່ ຽງບ ົ່ ໃຫມ້ ການກ ົ່ ສາ້ງບ ລເິວນແຄມຫວ້ຍນ າ້ ເພືົ່ ອຫຸຼດປະລມິານຕະກອນດນິລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ຕາມແລວ
ສາຍສ ົ່ ງຂອງໂຄງການ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-10 

• ກອງດນິ, ຊາຍ, ວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າໄຟຕອ້ງຫົ່ າງຈາກເຂດທ ົ່ ມ ແຫຼົ່ ງນ າ້ ເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫມ້ ການຊະລາ້ງລ ງສູົ່
ຫວ້ຍ 

• ສະຖານທ ົ່ ສອ້ມແປງເຄືົ່ ອງຈກັ-ອຸປະກອນໃນການກ ົ່ ສາ້ງ ຕອ້ງຢູົ່ ຫົ່ າງໄກຈາກແຫຼົ່ ງນ າ້ ແລະ ແລວທດິທາງ
ການໄຫຼຂອງຮົ່ ອງນ າ້ຝ ນ ເພືົ່ ອຫຼ ກລົ່ ຽງ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນການໄຫຼລ ງ ຂອງນ າ້ປ ນເປືອ້ນສານເຄມ ລ ງສູົ່ ແມົ່ ນ າ້
ໄດງ້ົ່າຍ. 

• ທາງໂຄງການຕອ້ງມ ສນັຍາ ການປັບໄໝຕ ົ່ ກບັຜູທ້ ົ່ ຮບັເໝ າການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ, ເພືົ່ ອເປັນຂ ຜູ້ກມດັບ ົ່ ໃຫຜູ້ ້
ຮບັເໝ າກ ົ່ ສາ້ງ ລາ້ງລ ດ, ເຄືົ່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ ໃສົ່ ຕາມແຄມແມົ່ ນ າ້ ຫຼ ືຫວ້ຍຕົ່ າງໆ 

• ກວດກາສະພາບການໃຊງ້ານຂອງອຸປະກອນກ ົ່ ສາ້ງຢູົ່ ຕະຫຼອດ 

• ຄວບຄຸມຢົ່ າງເຂັມ້ງວດບ ົ່ ໃຫມ້ ການລະບາຍນ າ້ເປືອ້ນ ແລະ ຂ ເ້ຫຍືອ້ ຈາກບົ່ ອນພກັກ າມະກອນລ ງສູົ່
ແຫຼົ່ ງນ າ້ 

• ບົ່ ອນພກັກ າມະກອນ ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ ຫອ້ງນ າ້-ຫອ້ງສວ້ມສ າລບັຄ ນງານ ໃຫພ້ຽງພ  ແລະ ຖກືຫຼກັອະນາໄມ. 
 

3) ໄລຍະດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ 

ມາຮອດໄລຍະດ າເນ ນງານໂຄງການ ຈະບ ົ່ ມ ກດິຈະກ າອນັໃດທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຄຸນນະພາບຂອງແຫຼົ່ ງນ າ້ 
ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ ທາງໂຄງການກ ົ່ ຕອ້ງເອ າໃຈໃສົ່  ຕ ົ່ ການບ າລຸງຮກັສາໂຄງສາ້ງ ຂອງອ ງປະກອບຕົ່ າງໆ ຂອງ
ໂຄງການໄວໃ້ຫດ້ , ໂດຍສະເພາະ ບ ລເິວນພືນ້ທ ົ່ ຕັງ້ຕ ນເສ າໄຟຟາ້ ໃຫມ້ ການປູກຫຍາ້ໃສົ່  ເພືົ່ ອຮບັປະກນັບ ົ່ ໃຫມ້ ການ
ເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງດນິເກ ດຂຶນ້ ໃນລະດູຝ ນ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດນ າ້ເປືອ້ນລ ງສູົ່ ແມົ່ ນນ າ້.  

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ພາຍຫຼງັການກ ົ່ ສາ້ງສ າເລດັຕອ້ງມ ການປູກຫຍາ້ ຫຼ ື ຕ ນ້ໄມໃສົ່ ບ ວເິວນທ ົ່ ມ ການຕດັໜາ້ດນິຕ ນເສ າ ເພືົ່ ອ
ຊົ່ ວຍປອ້ງກນັການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງດນິ. 

• ກ ົ່ ສາ້ງກນັເຈືົ່ ອນສ າລບັຈດຸທ ົ່ ມ ຄວາມສົ່ ຽງຕ ົ່ ການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງດນິ. 
• ຕອ້ງມ ການເຝ ້າລະວງັ ແລະ ມ ການບ າລຸງຮກັສາ ສິົ່ ງກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ ໃຫມ້ ຄວາມໝັນ້ຄ ງ ແລະ ຮບັປະກນັຕ ົ່

ການໃຊງ້ານຢູົ່ ສະເໝ . 

5.3.6 ຊບັພະຍາກອນແຮົ່ ທາດ 

1) ໄລຍະກົ່ ອນກ ົ່ ສາ້ງ/ໄລຍະກ ົ່ ສາ້ງ/ໄລຍະດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ 

ດັົ່ ງທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວມາໃນ ພາກທ ົ່  4 ເຫນັວົ່ າແຂວງເຊກອງ ເປັນແຂວງທ ົ່ ອຸດ ມສ ມບູນໄປດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ເຊິົ່ ງນອກຈາກຈະມ ຄວາມດວ້ຍຊບັພະນາກອນປົ່ າໄມ,້ ດນິ ແລະ ແຫຼົ່ ງນ າ້ແລວ້ ຢູົ່ ພືນ້ດນິຍງັມ ແຮົ່ ທາດຫຼາຍຊະນດິ
ທ ົ່ ຍງັບ ົ່ ທນັໄດຂຸ້ດຄ ນ້ເຊັົ່ ນ: ຄ າ, ທອງ, ເຫຼກັ, ຖົ່ ານຫ ນ, ບ ກຊດິ ແລະ ອືົ່ ນໆ ເຊິົ່ ງເປັນອ ກໜຶົ່ ງທົ່ າແຮງທ ົ່ ສ າຄນັ. ສ າ
ລບັແຮົ່ ທາດຢູົ່ ເມອືງດາກຈງຶ ແມົ່ ນໄດກ້ວມເອ າ 765 ກໂິລແມດັ ກວມເອ າ 28% ຂອງເນືອ້ທ ົ່ ທງັໝ ດທ ົ່ ວເມອືງ, 
ທ ົ່ ວເມອືງມ  ແຮົ່ ຄ າ, ແຮົ່ ບ ກຊດິ ແລະ ແຮົ່ ເຫຼກັ ເຊິົ່ ງໄດມ້ ຫຼາຍບ ລສິດັເຂ າມາສ າປະທານຂຸດຄ ນ້ຫຼາຍບ ລສິດັ. ສົ່ ວນ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-11 

ໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ອ ງຕາມການລ ງສ າຫຼວດເກບັກ າຂ ມູ້ນຕ ວຈງິແມົ່ ນເຫນັວົ່ າ ໂຄງການບ ົ່ ໄດນ້ອນໃນພືນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ມ 
ແຮົ່ ທາດທ ົ່ ສ າຄນັໃດ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າໃນພືນ້ທ ົ່  ສ າປະທານການກ ົ່ ສາ້ງ ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງດັົ່ ງກົ່ າວ ບ ົ່ ມ ຊບັພະຍາກອນແຮົ່ ທາດ ພ ທ ົ່ ຈະຂຸດຄ ນ້
ໄດ,້ ແຕົ່ ໂຄງການກ ຕອ້ງມ ຄວາມລະມດັລະວງັ ຖາ້ກ ລະນ ພ ບເຫນັແຮົ່ ທາດ ໃນເຂດໃດໜຶົ່ ງຂອງຊົ່ ວງການກ ົ່ ສາ້ງ, 
ທາງໂຄງການກ ົ່ ຕອ້ງ ລາຍງານໃຫພ້າກສົ່ ວນລດັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ລ ງກວດກາ ແລະ ເກບັກ າຂ ມູ້ນເພ ົ່ ມ ເພືົ່ ອໃຫແ້ນົ່ ໃຈວົ່ າ 
ມ ແຮົ່ ທາດໃນເຂດດັົ່ ງກົ່ າວແທບ້ ົ່ .  

5.3.7 ສຽງ ແລະ ການສັົ່ ນສະເທອືນ 

1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ ກດິຈະກ າຂອງທາງໂຄງການຈະມ ພຽງການສ າຫຼວດຂ ມູ້ນ, ການອອກແບບ 
ແລະ ວາງແຜນການກ ົ່ ສາ້ງ ເຊິົ່ ງບ ົ່ ໄດມ້ ການນ າໃຊເ້ຄືົ່ ອງມທື ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດສຽງດງັລ ບກວນຊຸມຊ ນ. ດັົ່ ງນັນ້, ທາງໂຄງການ
ບ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງດ າເນ ນມາດຕະການຫຍງັເປັນພເິສດເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບດາ້ນສຽງນັນ້. 

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຢູົ່ ໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ອາດຈະມ ກດິຈະກ າ ທ ົ່ ພ ວພນັກບັການກ ົ່ ສາ້ງ ອ ງປະກອບຕົ່ າງໆ ຂອງໂຄງການ ທ ົ່

ອາດຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບດາ້ນສຽງ ແລະ ແຮງສັົ່ ນສະເທອືນຕາມມາ, ແຕົ່ ຈະບ ົ່ ຮາ້ຍແຮງ ເນືົ່ ອງຈາກການກ ົ່ ສາ້ງ
ສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ດັົ່ ງກົ່ າວນ  ້ຈະບ ົ່ ມ ການລະເບ ດຫ ນເພືົ່ ອບຸກເບ ກແລວສາຍສ ົ່ ງ ແລະ ບ ົ່ ໄດມ້ ການນ າໃຊເ້ຄືົ່ ອງມ ືຫຼ ືກ ນ
ຈກັໜກັຫຼາຍ. ນອກຈາກການນ າໃຊລ້ ດດຸດ, ລ ດຈ ກ ແລະ ອືົ່ ນໆ ເຂ າ້ໃນກດິຈະກ າການຂຸດ, ການດຸດ ເຂດກ ົ່ ສາ້ງຕ ນ
ເສ າໄຟຟາ້ ແລະ ການຂ ນສ ົ່ ງວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ຈະເປັນແຫຼົ່ ງທ ົ່ ມາຂອງສຽງດງັ ແລະ ແຮງສັົ່ ນສະເທອືນ. ໂດຍ
ພຈິາລະນາຈາກພືນ້ທ ົ່ ກ ົ່ ສາ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງຂອງໂຄງການແລວ້ແມົ່ ນເຫນັວົ່ າເຂດກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆແມົ່ ນຢູົ່ ຫົ່ າງໄກຈາກເຂດທ ົ່

ຕັງ້ຂອງຊຸມຊ ນ ທງັ 5 ບາ້ນ. ດັົ່ ງນັນ້, ຈຶົ່ ງປະເມ ນໄດວ້ົ່ າຜ ນກະທ ບດັົ່ ງກົ່ າວຈະຢູົ່ ໃນລະດບັຕ ົ່ າ ແລະ ຜູທ້ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຜ ນ
ກະທ ບໂດຍກ ງ ແມົ່ ນມ ພຽງກ າມະກອນທ ົ່ ເຮດັວຽກໃນພາກສະໜາມ, ໃນນ ສ້າມາດຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບໄດເ້ຊິົ່ ງທາງ
ໂຄງການ ໂດຍສະເພາະບ ລສິດັ ຜູຮ້ບັເໝ າການກ ົ່ ສາ້ງ ຕອ້ງປະຕບິດັ ແລະ ເອ າໃຈໃສົ່  ບາງມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ 
ທ ົ່ ຈ າເປັນດັົ່ ງລຸົ່ ມນ :້ 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງ ທ ົ່ ເປັນອ ງປະກອບຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະກດິຈະກ າ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດສຽງ 
ແລະ ແຮງສັົ່ ນສະເທອືນ ຕອ້ງດ າເນ ນໃນເວລາຕອນກາງວນັເທ ົ່ ານັນ້ ໃນລະຫວົ່ າງ 07:00 ໂມງເຊ າ້ - 
18:00 ໂມງແລງ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-12 

• ຕອ້ງມ ການບ າລຸງຮກັສາເຄືົ່ ອງມ ືທ ົ່ ນ າໃຊເ້ຂ າ້ໃນການກ ົ່ ສາ້ງ ໃຫຢູ້ົ່ ໃນສະພາບທ ົ່ ດ  ແລະ ໄດມ້າດຕະຖານ ທ ົ່

ບ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດສຽງດງັແຮງເກ ນໄປ. 
• ຄວາມໄວຂອງລ ດກ ົ່ ສາ້ງ: ຕອ້ງມ ການຈ າກດັ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມໄວລ ດບນັທຸກການກ ົ່ ສາ້ງ ໃຫບ້ ົ່ ໃຫເ້ກ ນ 

30 ກມ/ຊມ ສ າລບັລ ດເຂ າ້-ອອກພາຍໃນໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະເວລາຂ ນສ ົ່ ງ ວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງ ຜົ່ ານເຂດ 
ບາ້ນຕົ່ າງໆເຂ າ້ໄປຫາເຂດຈດຸກ ົ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການ. 

• ເວລາມ ການກ ົ່ ສາ້ງໜກັ: ຕອ້ງພກັກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງໜກັ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດສຽງ ແລະ ແຮງສັົ່ ນສະເທອືນ
ໃນເວລາຄ ົ່ າຄນືເຊິົ່ ງເປັນເວລາພກັຜົ່ ອນຂອງຊາວບາ້ນໃກຄ້ຽງ, ນອກຈາກນ ກ້ານກ ົ່ ສາ້ງໜກັ ຕອ້ງມ ການພກັ
ວຽກ ໃນມືວ້ນັສນິທາງສາດສະໜາ ໂດຍສະເພາະມືຂ້ຶນ້ ແລະ ແຮມ 15 ຄ ົ່ າຂອງທຸກໆເດອືນ ຫຼ ືວນັສ າຄນັ
ຕົ່ າງໆຕາມການນບັຖຂືອງທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ຕັງ້ໂຄງການ. 

3) ໄລຍະດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ໄລຍະການດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການ ຈະເປັນໄລຍະທ ົ່ ການກ ົ່ ສາ້ງ ອ ງປະກອບຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການ ທ ົ່ ສ າເລດັໝ ດ
ແລວ້. ດັົ່ ງນັນ້, ໃນຊົ່ ວງດ າເນ ນການ ໂຄງການນ  ້ຈະບ ົ່ ມ ກດິຈະກ າໃດທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບດາ້ນສຽງດງັ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມແຮງສນັສະເທອືນຈາກສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ແຮງສູງ, ໃນຊົ່ ວງທ າການຜະລດິກະແສໄຟຟາ້ນ  ້ ແມົ່ ນຈະມ 
ການໃຊສ້າຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ແຮງສູງ 500 kV, ຢູົ່ ກອ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງ ຈະເກ ດມ ສຽງສັົ່ ນສະເທອືນພ ສ ມຄວນ. ເພືົ່ ອ
ຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບດັົ່ ງກົ່ າວ ທາງໂຄງການຕອ້ງມ ການອອກແບບນ າໃຊອຸ້ປະກອນການຫຸຼດຜົ່ ອນ, ນອກຈາກນັນ້ກ ົ່
ຕອ້ງມ ການຕດິປາ້ຍແຈງ້ເຕອືນສຽງສັົ່ ນສະເທອືນໃສົ່ ແຕົ່ ລະເສ າໄຟຟາ້ແຮງສູງ, ເພືົ່ ອໃຫປ້ະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນມ ຄວາມ
ລະມດັລະວງັ ເວລາເຂ າເຈ າ້ໄປຊອກຢູົ່ ຫາກນິ. 

5.3.8 ຄຸນນະພາບອາກາດ 

1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ  

ຢູົ່ ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ແມົ່ ນຈະບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຫຍງັ ເກ ດຂຶນ້ຕ ົ່ ຄຸນນະພາບອາກາດ, ເນືົ່ ອງຈາກທາງ
ໂຄງການ ບ ົ່ ໄດມ້ ກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງໃດໆເທືົ່ ອ, ດັົ່ ງນັນ້ ທາງໂຄງການ ບ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນ ຕອ້ງດ າເນ ນມາດຕະການ
ຫຸຼດຜົ່ ອນໃນຊົ່ ວງນ .້ 

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 
ຢູົ່ ໃນຊົ່ ວງທ ົ່ ມ ການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ຈະເກ ດມ ຂ ຝຸ້ົ່ ນ ທ ົ່ ຈະເກ ດມາຈາກການບຸກເບ ກພືນ້ທ ົ່ ກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າ, ແລວທາງໄປ
ກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າ, ການຂ ນສ ົ່ ງວດັສະດຸ ເພືົ່ ອຮບັໃຊກ້ານກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງ ທ ົ່ ຂ ນມາຈາກພາຍນອກຜົ່ ານຕ ວເມອືງ ແລະ 
ບນັດາບາ້ນເຂ າ້ໄປຫາເຂດກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ, ການເຜ າໄໝໃ້ນການນ າໃຊເ້ຄືົ່ ອງກ ນຈກັໜກັ ເຂ າ້ໃນການກ ົ່ ສາ້ງຈະ
ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດສານຊູນເຟ ໄດອອັກໄຊຍ ໌SO2, ກາກບອນໂມໂນໄຊຍ ໌CO ແລະ ກາກບອນໄດອ໊ອກໄຊຍ ໌CO2. ແຕົ່ ເມືົ່ ອ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-13 

ພຈິາລະນາຈາກພືນ້ທ ົ່ ກ ົ່ ສາ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງຂອງໂຄງການແລວ້ແມົ່ ນເຫນັວົ່ າເຂດກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆແມົ່ ນຢູົ່ ຫົ່ າງໄກຈາກເຂດທ ົ່

ຕັງ້ຂອງຊຸມຊ ນ ທງັ 5 ບາ້ນພ ສ ມຄວນ. ດັົ່ ງນັນ້, ຈຶົ່ ງປະເມ ນໄດວ້ົ່ າຜ ນກະທ ບດັົ່ ງກົ່ າວຈະຢູົ່ ໃນລະດບັຕ ົ່ າ. 

ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມການສູນເສຍພືນ້ທ ົ່ ສ ຂຽວ ໃນເຂດການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ ຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະການຕດັ
ຕ ນ້ໄມ ້ ແລະ ພດືທ ົ່ ມ ຄວາມສູງກວົ່ າ 3 ແມດັ ອອກຈາກຂອບເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ ທ ົ່ ມ ໄລຍະຍາວ 21
ກໂິລແມດັ, ເຊິົ່ ງເປັນການສູນເສຍພືນ້ທ ົ່ ສ ຂຽວຫຼາຍພ ສ ມຄວນ ແລະ ກ ົ່ ຈະເປັນສາເຫດໜຶົ່ ງທ ົ່ ອາດຈະເຮດັໃຫ ້
ສະພາບອາກາດ ແລະ ຄຸນນະພາບອາກາດປົ່ ຽນແປງເລກັນອ້ຍໃນບ ລເິວນຂອງໂຄງການ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ການຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມໄວລ ດ: ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຂ ຝຸ້ົ່ ນ ທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ ຈາກການຂ ນສ ົ່ ງ ວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງ ເຂ າ້
ໄປຫາພືນ້ທ ົ່ ການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ ຂອງໂຄງການ, ດັົ່ ງນັນ້ ຕອ້ງມ ການຈ າກດັ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມໄວລ ດທ ົ່ ເຂ າ້
ອອກ ໃນພືນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການ ບ ົ່ ໃຫເ້ກ ນ 60 ກມ/ຊມ, ໂດຍສະເພາະຜົ່ ານເຂດບາ້ນຕົ່ າງໆ ຕອ້ງມ ການ
ຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມໄວລ ງໃຫໄ້ດ ້30 ກມ/ຊມ. 

• ຜົ່ ານເຂດຊຸມຊ ນຕອ້ງມ ການຫ ດນ າ້ເປັນປະຈ າໃນແຕົ່ ລະວນັ ຢົ່ າງໜອ້ຍສອງຄັງ້ຕ ົ່ ວນັຄ:ື ຕອນເຊ າ້ ແລະ 
ຕອນແລງ. 

• ການຂ ນສ ົ່ ງວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການຕອ້ງມ ຜາ້ຄຸມປິດເພືົ່ ອປອ້ງກນັການຕ ກເຮົ່ ຍ ແລະ ຟ ງ້ກະຈາຍ 

• ການຖອກວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນດນິ, ຊາຍ, ຫ ນ ເຂດໃກຊຸ້ມຊ ນ ຕອ້ງສງັເກດສະພາບອາກາດ ບ ົ່

ຖອກໃນເວລາທ ົ່ ມ ລ ມແຮງເພືົ່ ອປອ້ງກນັການປິວກະຈາຍ 

• ມ ການກວດກາ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາລ ດ ແລະ ເຄືົ່ ອງກ ນຈກັທ ົ່ ໃຊໃ້ນການກ ົ່ ສາ້ງຢົ່ າງເປັນປະຈ າເພືົ່ ອຫຸຼດ
ປະລມິານມ ນລະພດິຈາກການເຮດັວຽກຂອງເຄືົ່ ອງດັົ່ ງກົ່ າວ 

• ພືນ້ທ ົ່ ສ ຂຽວ : ການຖາກຖາງ ຫຼ ືຕດັຕ ນ້ໄມ ້ແລະ ພດື ອອກຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ ຕອ້ງຕດັແຕົ່ ສະເພາະໃນ
ຂອບເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ ແລະ ພືນ້ທ ົ່ ໆ ມ ຄວາມຈ າເປັນໃນການກ ົ່ ສາ້ງເທ ົ່ ານັນ້, ບ ົ່ ໃຫຕ້ດັອອກ
ນອກແລວ ຫຼ ືເຂດກ ົ່ ສາ້ງ ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນ ບ ົ່ ໃຫສ້ະພາບອາກາດປົ່ ຽນໄປ. 

• ຕອ້ງມ ການຝຶກອ ບຮ ມ ແລະ ຫາ້ມ ບ ົ່ ໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນ ຈດູຂ ເ້ຫຍືອ້ ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼອື
ຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດມ ນລະພດິທາງອາກາດຕາມມາ. 
 

3) ໄລຍະດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ 

ຕະຫຼອດໄລຍະການດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງໄດມ້ ການອະນາໄມຕດັຕ ນ້ໄມ ້ ແລະ ພດືທ ົ່ ສູງກວົ່ າ 3 ແມດັ 
ອອກຈາກແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ ທ ົ່ ມ ໄລຍະຍາວ 21 ກໂິລແມດັ, ເຊິົ່ ງເປັນການສູນເສຍພືນ້ທ ົ່ ສ ຂຽວ ແລະ ກ ົ່ ຈະ
ເປັນສາເຫດໜຶົ່ ງທ ົ່ ຈະເຮດັໃຫຄຸ້ນນະພາບອາກາດປົ່ ຽນແປງໃນບ ລເິວນຂອງໂຄງການ ຄດືັົ່ ງທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວມາຂາ້ງເທງິ.  

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ການອະນາໄມຖາກຖາງ ຫຼ ືຕດັຕ ນ້ໄມ ້ແລະ ພດືອອກຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ ຕອ້ງຕດັແຕົ່ ສະເພາະໃນຂອບເຂດ
ແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ ແລະ ພືນ້ທ ົ່  ທ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນເທ ົ່ ານັນ້, ບ ົ່ ໃຫຕ້ດັອອກນອກແລວ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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• ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ຮົ່ ວມກບັພາກລດັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງເອ າໃສົ່ ໃນການປ ກປັກຮກັສາ ສະພາບແວດລອ້ມ
ຂອງປົ່ າໄມ ້ ຕາມເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ ແລະ ພືນ້ທ ົ່ ໃກຄ້ຽງໃຫມ້ ຄວາມສ ມບູນ ເພືົ່ ອຊົ່ ວຍສະພາບການ
ປົ່ ຽນແປງດນິຟາ້ ອາກາດຂອງທອ້ງຖິົ່ ນໄດດ້ .  

5.4 ຜ ນກະທ ບທາງດາ້ນຊ ວະພາບ 

5.4.1 ປົ່ າໄມ ້

1) ໄລຍະກົ່ ອນກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຢູົ່ ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ ຈະບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຫຍງັຕ ົ່ ປົ່ າໄມ,້ ເນືົ່ ອງຈາກໂຄງການ ຍງັບ ົ່ ທນັໄດເ້ລ ົ່ ມຕ ນ້ການກ ົ່ ສາ້ງ ຫຼ ື
ດ າເນ ນການໃດໆເທືົ່ ອ ນອກຈາກກດິຈະກ າການສ າຫຼວດ, ເກບັຂ ມູ້ນ ທ ົ່ ຈະບ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ກບັປົ່ າໄມ ້
ດັົ່ ງນັນ້, ຢູົ່ ໃນຊົ່ ວງກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງນ  ້ ທາງໂຄງການ ບ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນຫຍງັ ທ ົ່ ຈະດ າເນ ນມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ, 

ເນືົ່ ອງຈາກບ ົ່ ມ ກດິຈະກ າຫຍງັ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຮາ້ຍແຮງ ທ ົ່ ເກ ດຂຶນ້ຢູົ່ ໃນຊົ່ ວງນ .້ 

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ທ ົ່ ມ ຄວາມຍາວປະມານ 
21 ກມ. ຄວາມຍາວຂອງແລວສາຍສ ົ່ ງດັົ່ ງກົ່ າວ ບາງສົ່ ວນແມົ່ ນຜົ່ ານເຂດດນິນ າໃຊຂ້ອງປະຊາຊ ນ ໂດຍສະເພາະເຂດ
ເມອືງດາກຈງຶ, ແຕົ່ ກ ົ່ ມ ບາງເຂດ ແມົ່ ນຜົ່ ານປົ່ າໄມທ້ າມະຊາດເຊິົ່ ງມ ປົ່ າປະສ ມປະມານ 54.31 ຮຕ ແລະ ປົ່ າເຫຼ ົ່ າ 
3.38 ຮຕ. ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ ປົ່ າໄມຈ້ະບ ົ່ ຖກືກະທ ບຫຼາຍ ເນືົ່ ອງຈາກແລວສາຍສ ົ່ ງບາງເຂດ ແມົ່ ນຜົ່ ານກາຍ
ຄວາມສູງຂອງຕ ນ້ໄມ,້ ໂດຍສະເພາະສາຍສ ົ່ ງ ລະຫວົ່ າງພູຫາພູ ແມົ່ ນຈະບ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນ ໃນການຕດັຕ ນ້ໄມອ້ອກ
ຕາມແລວ.  

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ປະສານສ ມທ ບກບັຂະແໜງການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເພືົ່ ອດ າເນ ນຕາມຂະບວນການ ໂດຍປະຕບິດັຕາມກ ດໝາຍ
ວົ່ າດວ້ຍປົ່ າໄມ ້ສະບບັປັບປຸງ (2019) ແລະ ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍທ ົ່ ດນິ ສະບບັປັບປຸງ 2019  

• ປົ່ າໄມທ້ ົ່ ຈະຖກືສູນເສຍຈາກເຂດສະຫງວນກອ້ງແລວ ປະມານ 57.6  ຮຕ ເຊິົ່ ງລວມມ ເນືອ້ທ ົ່ ປົ່ າປະສ ມ, 
ແລະ ປົ່ າເຫຼ ົ່ າ. ທາງໂຄງການຈະໃຫກ້ານຊ ດເຊ ຍ ດວ້ຍວທິ ການປູກປົ່ າທ ດແທນ ຕາມຫຼກັການຂອງກ ມ
ປົ່ າໄມ ້ຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ້ວາງອອກ.  

• ເພືົ່ ອປອ້ງກນັບ ົ່ ໃຫເ້ນືອ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມຖ້ກືກະທ ບຫຼາຍ, ທາງໂຄງການຕອ້ງມ ການກວດສອບ ກດິຈະກ າການ
ກ ົ່ ສາ້ງຂອງຜູຮ້ບັເໝ າໃຫມ້ ຄວາມລະມດັລະວງັໃນການປັບພືນ້ທ ົ່ ເພືົ່ ອການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງ ບ ົ່ ໃຫບຸ້ກເບ ກພືນ້
ທ ົ່ ເກ ນຂອບເຂດກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ເຂດສະຫງວນກອ້ງແລວ ໂດຍສະເພາະເຂດພືນ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມອ້ອ້ມຂາ້ງໂຄງການ. 

• ກົ່ ອນຈະມ ການບຸກເບ ກພືນ້ທ ົ່ ເພືົ່ ອການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ ທາງໂຄງການຕອ້ງມ ການປະສານສ ມທ ບກບັ
ພາກສົ່ ວນລດັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຂອງແຂວງ ແລະ ເມອືງລ ງໄປກວດສອບ ແລະ ປະເມ ນພືນ້ທ ົ່ ໆຈະຖກືກະທ ບ
ຕ ວຈງິ ໂດຍສະເພາະເນືອ້ທ ົ່ ຂອງປົ່ າໄມທ້ ົ່ ຈະຖກືກະທ ບ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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• ມ ການຝຶກອ ບຮ ມ ໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນ ທ ົ່ ເຂ າ້ໄປເຮດັວຽກໃນເຂດກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ໃຫເ້ຂ າ້ໃຈ
ເຖງິການອະນຸລກັປົ່ າໄມ ້ ຫາ້ມບ ົ່ ໃຫມ້ ການເຂ າ້ໄປນ າໃຊປ້ົ່ າໄມນ້ອກເຂດໂຄງການ ແລະ ມ ການອອກກ ດ
ລະບຽບຕ ົ່ ການປະຕບິດັ ຖາ້ຜູໃ້ດຝົ່ າຝືນຕອ້ງມ ການປັບໄໝ ແລະ ໃຫອ້ອກຈາກວຽກທນັທ . 

• ທາງໂຄງການຮົ່ ວມມກືບັພາກລດັລ ງຕດິຕາມກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງຂອງຜູຮ້ບັເໝ າຢົ່ າງເປັນປະຈ າ 
 

3) ໄລຍະດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ພາຍຫຼງັກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງສ າເລດັໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງແລວ້ ດັົ່ ງນັນ້, ໃນໄລຍະການດ າເນ ນງານຈະບ ົ່ ມ  ກດິຈະກ າ
ອນັທ ົ່ ອາດຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ກບັເນືອ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມ ້ໃນເຂດໂຄງການ. ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມໃນຊົ່ ວງການດ າເນ ນ
ງານນ  ້ທາງໂຄງການ ຍງັມ ຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງໄດບ້ າລຸງຮກັສາ ບ ົ່ ໃຫຕ້ ນ້ໄມທ້ ົ່ ຢູົ່ ກອ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງ ສູງເກ ນ 3 ມ (ຕາມ
ລະບຽບດາ້ນເຕກັນກິ ຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວວາງອອກ ສ າລບັສາຍສ ົ່ ງ 500 ກວ). ດັົ່ ງນັນ້, ມາດຕະການບ າ
ລຸງຮກັສານ  ້ບ ົ່ ໃຫຕ້ດັຕ ນ້ໄມອ້ອກນອກແລວທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວ ້70 ມ, ບ ົ່ ໃຫຈ້ດູໄມ ້ແລະ ພດືຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ໄດຖ້າກຖາງ
ອອກຕາມແລວ ຈະຕອ້ງປະໃຫມ້ ພືນ້ທ ົ່ ສ ຂຽວ. ພອ້ມກນັນ  ້ທາງໂຄງການຮົ່ ວມກບັ ພາກລດັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ, ຮົ່ ວມກນັ
ເຮດັການຟືນ້ຟູປົ່ າໄມ ້ເພືົ່ ອເປັນການທ ດແທນ ຕາມເນືອ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມ ້ທ ົ່ ຖກືສູນເສຍໃນເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ. 
 

5.4.2 ສດັປົ່ າ 
1) ໄລຍະການກົ່ ອນກ ົ່ ສາ້ງ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຢູົ່ ໃນໄລຍະນ  ້ຈະບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຫຍງັຕ ົ່ ກບັປົ່ າໄມ ້ແລະ ສດັປົ່ າ ເນືົ່ ອງຈາກໂຄງການ ຍງັບ ົ່ ທນັໄດເ້ລ ົ່ ມຕ ນ້ການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຫຼ ື ດ າເນ ນການໃດໆເທືົ່ ອ ນອກຈາກກດິຈະກ າການສ າຫຼວດ ທ ົ່ ຈະບ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບ ຕ ົ່ ປົ່ າໄມ ້ ແລະ ສດັປົ່ າ. 
ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສດັປົ່ າ ກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ແມົ່ ນມ ມາກົ່ ອນແລວ້, ເຊັົ່ ນວົ່ າ: ການອອກລົ່ າສດັ
ຂອງປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ມ ມາແຕົ່ ດັງ້ເດ ມ, ການຖາກຖາງປົ່ າເຮດັໄຮົ່ , ສວນ ທ ົ່ ເປັນທ ົ່ ຢູົ່ ອາໄສຂອງສດັປົ່ າ ເພືົ່ ອການ
ກະສກິ າຂອງປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ ລວ້ນແລວ້ແຕົ່ ເປັນກດິຈະກ າທ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບທ ົ່ ມ ມາແລວ້ກົ່ ອນກ ົ່ ສາ້ງ
ໂຄງການ.  

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ດັົ່ ງທ ົ່ ກົ່ າວຂາ້ງເທງິ, ອ ງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ໃນເຂດສກຶສາຂອງໂຄງການ, ກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງຂອງ
ໂຄງການແມົ່ ນມ ຜ ນກະທ ບເກ ດຂຶນ້ແລວ້ຕ ົ່ ສດັປົ່ ານາໆຊະນດິ ເນືົ່ ອງຈາກເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ມ ການນ າໃຊດ້ນິ 
ແລະ ປົ່ າໄມ ້ຢົ່ າງແຜົ່ ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະການຂະຫຍາຍເນືອ້ທ ົ່ ດນິກະສກິ າເຮດັໄຮົ່ , ປູກກາເຟ ແລະ ພດືທ ົ່ ເປັນ
ເສດຖະກດິຕົ່ າງໆ. ກດິຈະກ າເຫຼ ົ່ ານ  ້ ລວ້ນແລວ້ແຕົ່ ເປັນການຖາກຖາງ - ທ າລາຍ ທ ົ່ ຢູົ່ ອາໄສຂອງສດັປົ່ າ ເຮດັ
ໃຫຈ້ ານວນສດັປົ່ າຫຸຼດລ ງ, ນອກຈາກນ ,້ ການລົ່ າສດັ ກ ຍງັມ ຢູົ່ ຕາມທອ້ງຖິົ່ ນ. ດັົ່ ງນັນ້, ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນທ ົ່

ສ າຄນັ ຕອ້ງມ ການປະຕບິດັລະບຽບ - ກ ດໝາຍ ຢົ່ າງເຄັົ່ ງຄດັຕ ົ່ ການລົ່ າສດັປົ່ າ, ຕອ້ງຄວບຄຸມ ການນ າໃຊດ້ນິບ ົ່

ໃຫມ້ ການບຸກລຸກປົ່ າໄມທ້ ົ່ ເປັນຖິົ່ ນທ ົ່ ຢູົ່ ຂອງສດັປົ່ າ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-16 

• ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ ການເຂ າ້ໄປຂອງທ ມງານສ າຫຼວດ, ເກບັຂ ມູ້ນ ອາດມ ການລົ່ າ ຫຼ ື
ຊື-້ຂາຍສດັປົ່ າເພືົ່ ອມາເປັນອາຫານ ດັົ່ ງນັນ້ ທາງໂຄງການຕອ້ງໄດມ້ ການແຈງ້ ແລະ ວາງລະບຽບສ າລບັທ ມງານ
ສ າຫຼວດຫາ້ມບ ົ່ ໃຫມ້ ການນ າໃຊປ້ົ່ າໄມ,້ ການລົ່ າ ຫຼ ືຊື-້ຂາຍສດັປົ່ າ, ຖາ້ມ ການປະຕບິດັຕາມລະບຽບ. 
 

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຢູົ່ ໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ແມົ່ ນຈະມ ກດິຈະກ າຫຼາຍຢົ່ າງ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສດັປົ່ າ ເທ ົ່ າທ ົ່ ມ ຢູົ່ ພືນ້
ທ ົ່ ຂອງໂຄງການ ໂດຍທາງກ ງ ແລະ ໂດຍທາງອອ້ມ, ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າ ເຂດກ ົ່ ສາ້ງອ ງປະກອບຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການ ຈະບ ົ່

ໄດນ້ອນຢູົ່ ເຂດທ ົ່ ຢູົ່ ອາໄສຫຼກັຂອງສດັປົ່ າກ ົ່ ຕາມ ແຕົ່ ບາງເຂດພືນ້ທ ົ່ ຕົ່ າງໆເຫຼ ົ່ ານັນ້ ກ ົ່ ຍງັມ ປົ່ າປົ່ າໄມ ້ ແລະ ພນັພດື ທ ົ່

ເປັນທ ົ່ ຢູົ່ ອາໄສຂອງສດັປົ່ າບາງຈ າພວກ. ກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສດັປົ່ າ
ບາງຈ າພວກ ຈະປະກອບດວ້ຍ: 

1) ສຽງດງັຈາກເຄືົ່ ອງກ ນຈກັໜກັ ທ ົ່ ນ າໃຊເ້ຂ າ້ໃນການກ ົ່ ສາ້ງ, ການຂ ນສ ົ່ ງວດັສະດຸການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ, ການຂຸດ
ການດຸດດນິເພືົ່ ອກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າ ລວ້ນແລວ້ແຕົ່ ກ ົ່ ໃຫ ້ເກ ດຜ ນກະທ ບ ແລະ ລ ບກວນສດັປົ່ າ.  

2) ໃນຊົ່ ວງກ ົ່ ສາ້ງຄາດວົ່ າ ຈະມ ພະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນ ເຂ າ້ໄປເຮດັວຽກຫຼາຍໃນເຂດກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ, ເມືົ່ ອ
ມ ການສາ້ງແຄມ້ທ ົ່ ພກັຢູົ່ ຕາມແຄມປົ່ າ ຍິົ່ ງຈະເປັນແຮງຈງູໃຈໃຫຄ້ ນງານເຫຼ ົ່ ານັນ້ ຊອກຫາລົ່ າສດັປົ່ າມາເປັນ
ອາຫານໂດຍບ ົ່ ຄ ານງຶເຖງິການອະນຸລກັ. 

ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມດັົ່ ງທ ົ່ ໄດສ້ະເໜ ຜົ່ ານມາ ພືນ້ທ ົ່ ຂອບເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນເປັນເຂດດນິກະສກິ າ 
ແລະ ດນິນ າໃຊຂ້ອງປະຊາຊ ນ ສົ່ ວນພືນ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມທ້ າມະຊາດ (ປົ່ າປະສ ມ ແລະ ປົ່ າເຫຼ ົ່ າ) ທ ົ່ ສະເໜ ຂາ້ງເທງິກ ົ່ ເປັນພືນ້
ທ ົ່ ປົ່ າຊ ມໃຊຂ້ອງປະຊາຊ ນ ແລະ ເປັນພືນ້ທ ົ່ ໃກຄ້ຽງກບັເສັນ້ທາງຫຼວງທ ົ່ ມ ການສນັຈອນໄປມາຂອງລ ດຢູົ່ ຕະຫຼອດ. 
ເຊິົ່ ງເຂດພືນ້ທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວໃນໄລຍະຜົ່ ານມາ ແມົ່ ນໄດສ້າ້ງຄວາມລ ບກວນຕ ົ່ ຖິົ່ ນທ ົ່ ຢູົ່ ອາໄສຂອງສດັປົ່ າຂະໜາດໃຫຍົ່ ໃນ
ເມືົ່ ອກົ່ ອນ. ດັົ່ ງນັນ້, ຜ ນກະທ ບສົ່ ວນຫຼາຍໃນປັດຈບຸນັແມົ່ ນ ອາດເກ ດຂຶນ້ກບັແຕົ່ ສດັນອ້ຍທ ົ່ ວໄປທ ົ່ ອາໄສຕາມເຂດ
ໃກແ້ລວສາຍສ ົ່ ງເຊັົ່ ນ: ນ ກ, ໜ ູແລະ ສດັນອ້ຍອືົ່ ນໆ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ທາງໂຄງການຕອ້ງແນະນ າຜູຮ້ບັເໝ າການກ ົ່ ສາ້ງ ໃຫມ້ ການຄວບຄຸມສຽງ ການນ າໃຊເ້ຄືົ່ ອງກ ນຈກັ ແລະ 
ລ ດຂ ນສ ົ່ ງຕົ່ າງໆ, ໂດຍໃຫອ້ ງໃສົ່ ມາດຕະຖານສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຕອ້ງມ ການຄວບຄຸມບ ົ່ ໃຫສ້ຽງດງັເກ ນກົ່ ວາ 
85 ເດຊ ບຽວ (dBA) ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນການລ ບກວນ ແລະ ແຕກຕືົ່ ນຂອງສດັປົ່ າ. 

• ມ ການຝຶກອ ບຮ ມ ໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນ ທ ົ່ ເຂ າ້ໄປເຮດັວຽກໃນເຂດກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ໃຫເ້ຂ າ້ໃຈ
ເຖງິການອະນຸລກັສດັປົ່ າທຸກປະເພດ ບ ົ່ ໃຫມ້ ການລົ່ າ ແລະ ຮບັຊືສ້ດັປົ່ າ ມ ການອອກກ ດລະບຽບຕ ົ່ ການ
ປະຕບິດັ ຖາ້ຜູໃ້ດຝົ່ າຝືນຕອ້ງມ ການປັບໄໝ ແລະ ໃຫອ້ອກຈາກວຽກທນັທ . 

• ອ ງຕາມບ ດຮຽນການກ ົ່ ສາ້ງ ຂອງໂຄງການອືົ່ ນໆ ທ ົ່ ມ ການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ຂຸດຄ ນ້ພືນ້ດນິໃນເຂດທ າມະຊາດ 
ມກັຈະພ ບເຫນັສດັເລອືຄານຊະນດິໃຫຍົ່  ແລະ ຫາຍາກ ເຊັົ່ ນວົ່ າ ງເູຫຼອືມ, ຖາ້ກ ລະນ ດັົ່ ງກົ່ າວຫາກພ ບເຫນັ 
ໃນພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງໃດໜຶົ່ ງ ຜູເ້ຮດັການກ ົ່ ສາ້ງຕອ້ງມ ການລາຍງານພາກລດັ ຫຼ ື ວຊິາການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-17 

ເພືົ່ ອເຂ າ້ໄປຍ ກຍາ້ຍສດັດັົ່ ງກົ່ າວອອກໄປອາໄສຢູົ່  ປົ່ າບົ່ ອນອືົ່ ນທ ົ່ ມ ຄວາມປອດໄພ, ບ ົ່ ໃຫນ້ າເອ າສດັປົ່ າ
ດັົ່ ງກົ່ າວ ທ ົ່ ພ ບເຫນັມາເປັນອາຫານ. 

• ຕອ້ງມ ການຕດິຕາມກວດກາ ຈາກໜົ່ ວຍງານສິົ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການ ຮົ່ ວມກບັພາກສົ່ ວນລດັທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເພືົ່ ອລາຍງານ ແລະ ສ ົ່ ງຂົ່ າວ ໃຫຜູ້ຮ້ບັເໝ າການກ ົ່ ສາ້ງ ຂອງໂຄງການ ໄດນ້ າໄປປັບປຸງໜາ້ວຽກ
ຂອງຕ ນເອງ. 

• ກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາ ຂອງທຸກໆພາກສົ່ ວນ ແມົ່ ນໃຫຖ້ເືອ າ
ລະບຽບກ ດໝາຍທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ກບັການຄຸມ້ຄອງສດັປົ່ າ ທ ົ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນພາກນຕິກິ າ ຂອງບ ດລາຍງານ
ສະບບັນ  ້ເພືົ່ ອເປັນບົ່ ອນອ ງທ ົ່ ສ າຄນັ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 
 

3) ໄລຍະດ າເນ ນງານ 

 ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

 ພາຍຫຼງັກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງສ າເລດັໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງແລວ້ ດັົ່ ງນັນ້, ໃນໄລຍະການດ າເນ ນງານຈະບ ົ່ ມ  
ກດິຈະກ າອນັທ ົ່ ອາດຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ກບັເນືອ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມ ້ ແລະ ສດັປົ່ າ ໃນເຂດໂຄງການ. ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່

ຕາມໃນຊົ່ ວງການດ າເນ ນງານນ  ້ ທາງໂຄງການ ຍງັມ ຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງໄດບ້ າລຸງຮກັສາ ບ ົ່ ໃຫຕ້ ນ້ໄມທ້ ົ່ ຢູົ່ ກອ້ງແລວ
ສາຍສ ົ່ ງ ສູງເກ ນ 3 ມ (ຕາມລະບຽບດາ້ນເຕກັນກິ ຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວວາງອອກ ສ າລບັສາຍສ ົ່ ງ 500 
ກວ). ດັົ່ ງນັນ້, ທາງໂຄງການຕອ້ງສບືຕ ົ່  ຮົ່ ວມກບັພາກສົ່ ວນລດັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງຖເືອ າການອະນຸລກັ ແລະ ການຄຸມ້
ສດັປົ່ າເປັນບຸລມິະສດິ ທ ົ່ ສ າຄນັເຊັົ່ ນດຽວກບັການປ ກປັກຮກັ ສາປົ່ າໄມໃ້ນເຂດອອ້ມຂາ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງ.  

5.4.3 ສດັນ າ້ ແລະ ສິົ່ ງອາໄສໃນນ າ້ 
1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຢູົ່ ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ ຈະບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຫຍງັຕ ົ່ ສດັນ າ້, ເນືົ່ ອງຈາກໂຄງການ ຍງັບ ົ່ ທນັໄດເ້ລ ົ່ ມຕ ນ້ການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຫຼ ື ດ າເນ ນການໃດໆເທືົ່ ອ ນອກຈາກກດິຈະກ າການສ າຫຼວດ, ເກບັຂ ມູ້ນ ທ ົ່ ຈະບ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ກບັສດັນ າ້ 
ດັົ່ ງນັນ້, ຢູົ່ ໃນຊົ່ ວງກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງນ  ້ ທາງໂຄງການ ບ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນຫຍງັ ທ ົ່ ຈະດ າເນ ນມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ, 

ເນືົ່ ອງຈາກບ ົ່ ມ ກດິຈະກ າຫຍງັ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຮາ້ຍແຮງ ທ ົ່ ເກ ດຂຶນ້ຢູົ່ ໃນຊົ່ ວງນ .້ 

2) ໄລຍະກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ:       

ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ ຈະບ ົ່ ສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງແຫຼົ່ ງນ າ້, ແຕົ່ ການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການດັົ່ ງກົ່ າວກ ົ່ ມ 
ໂອກາດສາ້ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສດັນ າ້ໄດ ້ເຊັົ່ ນວົ່ າ ການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າໄຟ, ທາງເຂ າ້ຫາເຂດກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າໄຟ (ຖາ້ການກ ົ່ ສາ້ງ
ທາງໄປຜົ່ ານ ຫຼ ືຢູົ່ ໃກແ້ຫຼົ່ ງນ າ້ ). ດັົ່ ງນັນ້ ຢູົ່ ໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ແຫຼົ່ ງທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບ ຕ ົ່ ພດືນ າ້ 
ແລະ ສດັນ າ້ ແມົ່ ນມ ໂອກາດ, ເຊັົ່ ນ: ການຕ ກຕະກອນ ແລະ ການເຊາະເຈືົ່ ອນ ຈາກການຂຸດດນິ, ດຸດດນິ ແລະ ຖ ມ
ດນິລ ງສູົ່ ຫວ້ຍນ າ້ (ຖາ້ເຂດການກ ົ່ ສາ້ງຜົ່ ານນ າ້ຫວ້ຍ ຫຼ ື ໃກກ້ບັແຫຼົ່ ງນ າ້) ກ ົ່ ຈະເປັນສາເຫດຫຼກັເຮດັໃຫເ້ກ ດຜ ນ
ກະທ ບຕ ົ່  ພດືນ າ້ ແລະ ສດັທ ົ່ ບ ົ່ ມ ກະດູກສນັຫຼງັ. ຄາບນ າ້ມນັ ແລະ ສານປ ນເປືອ້ນເຄມ ຕົ່ າງໆ ຈາກການນ າໃຊເ້ຄືົ່ ອງ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-18 

ຈກັ ແລະ ອຸປະກອນການກ ົ່ ສາ້ງ, ກ ຈະກ ົ່ ໃຫຜ້ ນກະທ ບທນັທ ຕ ົ່ ພດືນ າ້ ແລະ ສດັນ າ້ທນັທ . ກດິຈະກ າຕົ່ າງໆດັົ່ ງທ ົ່ ກົ່ າວ 
ລວ້ນແລວ້ແຕົ່ ເປັນແຫຼົ່ ງ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບ ຕ ົ່ ພດືນ າ້ ແລະ ສດັນ າ້ ທ ົ່ ຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ຢູົ່ ຕາມໜາ້ນ າ້ ແລະ 
ພືນ້ນ າ້ຕາມລະດູການ, ດັົ່ ງນັນ້ ການດ າເນ ນມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ແມົ່ ນມ ຄວາມຈ າເປັນ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ວາງແຜນການກ ົ່ ສາ້ງໄວໃ້ນຊົ່ ວງລະດູແລງ້ ສ າລບັໜາ້ວຽກທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງຕະກອນ
ດນິລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້. 

• ຄວບຄຸມບ ົ່ ໃຫມ້ ການດຸດດນິຈາກການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າໄຟລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ທ າມະຊາດ ຫຼ ື ພືນ້ທ ົ່ ໃກຄ້ຽງ, ພືນ້ທ ົ່

ຄອ້ຍຊນັ ເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫຕ້ະກອນດນິລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້. 
• ຫຼ ກລົ່ ຽງບ ົ່ ໃຫມ້ ການກ ົ່ ສາ້ງບ ລເິວນແຄມຫວ້ຍນ າ້ ເພືົ່ ອຫຸຼດປະລມິານຕະກອນດນິລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ຕາມເຂດ

ໂຄງການ. 
• ກອງດນິ, ຊາຍ, ວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງຕອ້ງຫົ່ າງຈາກເຂດທ ົ່ ມ ແຫຼົ່ ງນ າ້ ເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫມ້ ການຊະລາ້ງລ ງສູົ່ ຫວ້ຍ. 
• ທາງໂຄງການຕອ້ງມ ສນັຍາການປັບໄໝກບັຜູຮ້ບັເໝ າການກ ົ່ ສາ້ງ, ເພືົ່ ອເປັນຂ ຜູ້ກມດັບ ົ່ ໃຫຜູ້ຮ້ບັເໝ າກ ົ່ ສາ້ງ 

ລາ້ງລ ດກ ນຈກັທຸກປະເພດ ແລະ ອຸປະກອນການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆລ ງໃສົ່ ແມົ່ ນ າ້ ແລະ ສາຂານ າ້ຫວ້ຍຕົ່ າງໆ ໃນ
ຂອບເຂດພືນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການ. 

• ຄວບຄຸມຢົ່ າງເຂັມ້ງວດບ ົ່ ໃຫມ້ ການລະບາຍນ າ້ເປືອ້ນ ແລະ ຂ ເ້ຫຍືອ້ ຈາກບົ່ ອນພກັກ າມະກອນລ ງສູົ່
ແຫຼົ່ ງນ າ້. 

3) ໄລຍະການດ າເນ ນງານ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ພາຍຫຼງັກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງສ າເລດັໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງແລວ້ ດັົ່ ງນັນ້, ໃນໄລຍະສ ົ່ ງໄຟຈະບ ົ່ ມ ກດິຈະກ າອນັໃດທ ົ່

ອາດຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບດາ້ນຄຸນນະພາບຂອງນ າ້ຕົ່ າງໆທ ົ່ ຈະສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສດັນ າ້ ແລະ ສິົ່ ງອາໄສໃນນ າ້ໃນ
ເຂດໂຄງການ   ດັົ່ ງນັນ້,   ທາງໂຄງການ ບ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນ ດ າເນ ນມາດຕະການຫຍງັເປັນພເິສດ ໃນຊົ່ ວງດ າເນ ນ
ໂຄງການນ .້ 

5.4.4 ພືນ້ທ ົ່ ສະຫງວນ - ປອ້ງກນັ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຈາກຜ ນການສກຶສາເກບັກ າຂ ມ້ນູນ າພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ການເກບັກ າຂ ມູ້ນພາກສະໜາມ ເຫນັວົ່ າ ໂຄງການ
ສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ ແມົ່ ນບ ົ່ ມ ພືນ້ທ ົ່ ປົ່ າ
ສະຫງວນໃດໆ ຢູົ່ ໃກຄ້ຽງທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກການພດັທະນາໂຄງການ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມການພດັທະນາ
ໂຄງການດັົ່ ງກົ່ າວນ  ້ ອ ງຕາມການອອກແບບແລວສາຍສ ົ່ ງ ແມົ່ ນຈະສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ພືນ້ທ ົ່  ປົ່ າປອ້ງກນັແຫົ່ ງຊາດ
ຍອດນ າ້ເຊກອງ-ເຊກະໝານ ຕາມແລວຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ  ປະມານ 5.64 ກໂິລແມດັ ຈາກເສ າສາຍສ ົ່ ງທ  
36 ຫາ 47. ເຊິົ່ ງເປັນພືນ້ທ ົ່ ປົ່ າປະສ ມທງັໝ ດ ຄດິໄລົ່ ເປັນພືນ້ທ ົ່ ຖາວອນຕາມຕ ນເສ າສາຍສ ົ່ ງ 1,941 ຕາແມດັ ແລະ 
ພືນ້ທ ົ່ ສະຫງວນກອ້ງແລວ 39.67 ຮຕ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-19 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 
• ປະສານສ ມທ ບກບັຂະແໜງການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເພືົ່ ອດ າເນ ນຕາມຂະບວນການ ໂດຍປະຕບິດັຕາມກ ດໝາຍ

ວົ່ າດວ້ຍປົ່ າໄມ ້ສະບບັປັບປຸງ (2019) ແລະ ກ ດໝາຍວົ່ າດວ້ຍທ ົ່ ດນິ ສະບບັປັບປຸງ 2019  
• ວາງລະບຽບຢົ່ າງເຄັົ່ ງຄດັ ຫາ້ມບ ົ່ ໃຫກ້ າມະກອນ ຫຼ ື ພະນກັງານທຸກຄ ນບຸກລຸກພືນ້ທ ົ່ ປົ່ າປອ້ງກນັໃກຄ້ຽງ 

ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນການຕດັໄມໂ້ດຍບ ົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ, ການເຂ ້າ້ໄປລົ່ າສດັປົ່ າ ແລະ ການຊື-້ຂາຍສດັປົ່ າ ຖາ້ຜູໃ້ດ
ຝົ່ າຝືນຕອ້ງມ ການປັບໄໝ ແລະ ໃຫອ້ອກຈາກວຽກທນັທ .  

 

5.5 ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ ແລະ ວດັທະນະທ າ 
5.5.1 ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ 

1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງກະທ ບ: 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງທ ົ່ ສະເໜ  ມ ຄວາມຕອ້ງການ ເນືອ້ທ ົ່ ຖາວອນເພືົ່ ອກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າສາຍສ ົ່ ງທງັໝ ດ 47 ເສ າ ເປັນເນືອ້ທ ົ່  
7,884 ຕາແມດັ ແລະ ເນືອ້ທ ົ່ ສະຫງວນກອ້ງແລວເບືອ້ງລະ 35 ແມດັ ລວມເປັນ 70 ແມດັ ຕະຫຼອດຄວາມຍາວ
ຂອງສາຍສ ົ່ ງ 21 ກໂິລແມດັ ຄດິໄລົ່ ເປັນເນືອ້ທ ົ່  147.80 ເຮກັຕາ. ເຊິົ່ ງສະພາບການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິຢູົ່ ໃນເຂດແລວສາຍ
ສ ົ່ ງສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນມ ທງັພືນ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມທ້ າມະຊາດ ແລະ ພືນ້ທ ົ່ ທ າການຜະລດິຂອງປະຊາຊ ນ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ ຢູົ່ ໃນ
ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ ຈະບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຫຍງັຕ ົ່ ການນ າໃຊດ້ນິ ແລະ ປົ່ າໄມ ້ ຂອງປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ, 

ເນືົ່ ອງຈາກໂຄງການ ຍງັບ ົ່ ທນັມ ກດິຈະກ າຫຍງັ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ  ດຜ ນກະທ ບໃນດາ້ນນ .້ ແຕົ່ ໄດມ້ ການສ າຫຼວດ ຂ ມູ້ນ
ການນ າໃຊດ້ນິ ແລະ ປົ່ າໄມ ້ຂອງປະຊາຊ ນ ທ ົ່ ຢູົ່ ໃນຂອບເຂດພືນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການ ເພືົ່ ອໄຈແ້ຍກຜ ນກະທ ບທ ົ່ ຄາດວົ່ າ
ຈະເກ ດຂຶນ້ໂດຍກ ງ ແລະ ທາງອອ້ມ ເພືົ່ ອກະກຽມໃຫແ້ກົ່ ການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າໃນຊົ່ ວງ ການສ າຫຼວດອອກແບບນ  ້ຈະຍງັບ ົ່ ທນັມ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ, ແຕົ່ ທາງທ ມງານຜູເ້ຮດັ
ການສ າຫຼວດ ກ ົ່ ຕອ້ງມ ຄວາມລະມດັລະວງັ ໃນການສ າຫຼວດພາກສະໜາມ, ບ ົ່ ໃຫມ້ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຈດິໃຈ ຂອງ
ປະຊາຊ ນຜູທ້ ົ່  ຄາດວົ່ າຈະໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ, ຕອ້ງມ ການປຶກສາຫາລ ື ແລະ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມນ າກນັລະຫົ່ ວາງໂຄງການ 
ກບັພາກລດັ ແລະ ປະຊາຊ ນຂອງໝູົ່ ບາ້ນ ທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ. ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າ ເຂ າເຈ າ້ຈະບ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບໃນການ
ຍ ກຍາ້ຍ ແຕົ່ ປະຊາຊ ນກ ົ່ ເສຍດນິນ າໃຊ ້ໃນສົ່ ວນໃດໜຶົ່ ງໃນເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ. 

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຢູົ່ ໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ແມົ່ ນຈະມ ຜ ນກະທ ບ ຕ ົ່ ການນ າໃຊດ້ນິທ ົ່ ພືນ້ທ ົ່ ທ າການຜະລດິ (ໄຮົ່ , ສວນ, ນາ), 
ປົ່ າໄມ,້ ປົ່ າເຫຼ ົ່ າ ຂອງປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ, ເນືົ່ ອງຈາກກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງ ແມົ່ ນຕອ້ງ ດ າເນ ນການໃຫ້
ແລວ້ ຢູົ່ ໃນຊົ່ ວງຂອງການກ ົ່ ສາ້ງນ .້ ດັົ່ ງທ ົ່ ກົ່ າວໄວຂ້າ້ງເທງິໂຄງການສາຍສ ົ່ ງ 500 ກວ ມ ຄວາມຕອ້ງການ ເນືອ້ທ ົ່ ເພືົ່ ອ
ການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າສາຍສ ົ່ ງທງັໝ ດ 47 ເສ າ ມ  12 ເສ າມູມ (ຂະໜາດ 15 ແມດັ x 15 ແມດັ)  ແລະ ເສ າຊືົ່  35 ເສ າ 
(ຂະໜາດ 12 ແມດັ x 12 ແມດັ) ລວມເປັນເນືອ້ທ ົ່  7,884 ຕາແມດັ ແລະ ເນືອ້ທ ົ່ ສະຫງວນກອ້ງແລວເບືອ້ງລະ 35 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-20 

ແມດັ ລວມເປັນ 70 ແມດັ ຕະຫຼອດຄວາມຍາວຂອງສາຍສ ົ່ ງ 21 ກໂິລແມດັ ຄດິໄລົ່ ເປັນເນືອ້ທ ົ່  147.80 ເຮກັຕາ. 
ດັົ່ ງນັນ້, ເນືອ້ທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວຈະຖກືຫນັປົ່ ຽນ ມາເປັນທ ົ່ ດນິເພືົ່ ອພດັທະນາໂຄງການສາຍສ ົ່ ງ. 

ຕາຕະລາງ 5-3: ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ ແລະ ປົ່ າໄມເ້ຂດຕ ນເສ າສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 

ລ/ດ ປະເພດການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ ຈ ານວນເສ າໄຟ ເນືອ້ທ ົ່ ຕ ນເສ າ ເນືອ້ທ ົ່ ລວມ(ມ2) 

ບາ້ນ ດາກບອງ 
1 

ເສ າມູມ 

ທ ົ່ ງຫຍາ້ 1 225 225 

2 ນາເຮືອ້ 1 225 225 

3 ສວນກາເຟ 1 225 225 

4 ສວນກາເຟເຮືອ້ 1 225 225 

1 

ເສ າຊືົ່  

ຄງັລຽ້ງສດັ 1 144 144 

2 ທ ົ່ ງຫຍາ້ 1 144 144 

3 ສວນກາເຟ 1 144 144 

4 ສວນກາເຟເຮືອ້ 1 144 144 

5 ນາເຮືອ້ 1 144 144 

6 ສວນເຮືອ້ 3 144 432 

7 ສວນມນັຕ ນ້ 1 144 144 

8 ປົ່ າໄມປ້ະສ ມ 1 144 144 

9 ປົ່ າເຫຼ ົ່ າ 1 144 144 

ລວມ 15   2484 

ບາ້ນ ງອນດອນ 

1 
ເສ າມູມ 

ສວນກາເຟເຮືອ້ 1 225 225 

2 ດນິປຸກສາ້ງ 1 225 225 

3 ສວນເຮືອ້ 1 225 225 

1 

ເສ າຊືົ່  

ສວນກາເຟ 2 144 288 

2 ສວນເຮືອ້ 3 144 432 

3 ດນິປຸກສາ້ງ 1 144 144 

4 ປົ່ າໄມປ້ະສ ມ 1 144 144 

ລວມ 10   1,683 

ບາ້ນ ດາກມວນ 

1 
ເສ າມູມ 

ດນິປຸກສາ້ງ 1 225 225 

2 ປົ່ າໄມປ້ະສ ມ 1 225 225 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-21 

ລ/ດ ປະເພດການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ ຈ ານວນເສ າໄຟ ເນືອ້ທ ົ່ ຕ ນເສ າ ເນືອ້ທ ົ່ ລວມ(ມ2) 

1 

ເສ າຊືົ່  

ສວນກາເຟ 1 144 144 

2 ສວນມນັຕ ນ້ 1 144 144 

3 ສວນເຮືອ້ 1 144 144 

4 ປົ່ າໄມປ້ະສ ມ 1 144 144 

5 ປົ່ າເຫຼ ົ່ າ 1 144 144 

ລວມ 7   1,170 

ບາ້ນ ຕະອອກນອ້ຍ 

1 ເສ າມູມ ສວນກາເຟເຮືອ້ 1 225 225 

1 ເສ າຊືົ່  ປົ່ າໄມປ້ະສ ມ 5 144 720 

ລວມ 6   945 

ບາ້ນ ດາກໂດມ 

1 ເສ າມູມ ປົ່ າປະສ ມ 2 225 450 

1 ເສ າຊືົ່  ປົ່ າປະສ ມ 8 144 1152 

ລວມ 10   1,602 

ລວມທງັໝ ດ 

ເສ າມູມ 12   2,700 

ເສ າຊືົ່  35   5,184 

ລວມ 47   7,884 

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ: ການເກບັຂ ມູ້ນພາກສະໜາມ ເດອືນພະຈກິ 2021 

ຕາຕະລາງ 5-4: ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ເນືອ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມ ້ແລະ ດນິນ າໃຊຕ້າມຂອບເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ 

ລ/ດ ປະເພດດນິ (m2) 
ບາ້ນທ ົ່ ນອນໃນເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ 500 kv 

ລວມ 
ດາກບອງ ງອນດອນ ດາກມວນ ດາກຕະອອກນອ້ຍ ດາກໂດມ 

1 ສວນກາເຟ 90101.44 72285.031 79909.537 - - 242296.01 

2 ສວນກາເຟເຮືອ້ 41353.44 20226.377 15643.301 15705.07 - 92928.19 

3 ດນິປຸກສາ້ງ 4521.30 20292.38 3022.1502 - - 27835.83 

4 ສວນເຮືອ້ 145648.33 119245.55 57031.894 - - 321925.78 

5 ສວນມນັຕ ນ້ 14418.22 9442.154 7081.09 - - 30941.47 

6 ດນິນາ 29876.93 - 22246.751 - - 52123.68 

7 ດນິນາເຮືອ້ 40111.61 - - - - 40111.61 

8 ດນິໄຮົ່  - 13927.355 - - - 13927.35 

9 ດນິໄຮົ່ ເຮືອ້ - 1819.833 - - - 1819.83 

10 ເສັນ້ທາງເດ ມ 1005.30 - 4731.85 - - 5737.15 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 
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11 ທ ົ່ ງຫຍາ້ 42687.45 - - - - 42687.45 

12 ຄງັລຽ້ງສດັ 5636.4036 12420.029 - - - 18056.43 

13 ສວນກວ້ຍ - - 8438.9207 - - 8438.92 

14 ປົ່ າຊາ້ 2223.62 - - - - 2223.62 

15 ປົ່ າເຫຼ ົ່ າ 18042.75 8358.5917 7441.45 - - 33842.78 

16 ປົ່ າໄມປ້ະສ ມ 19818.29 14313.85 27622.92 178705.27 302662.14 543122.47 

ລວມ (m2) 455445.08 292331.16 233169.86 194410.34 302662.14 1478018.58 

ລວມ (Ha) 45.5445 29.2331 23.3170 19.4410 30.2662 147.8019 

ໝາຍເຫດ: ເຂດສະຫງວນແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ, ຄວາມຍາວ 21.05 ກໂິລແມດັ, ລວມເນື ້ອ້ທ ົ່ ທງັໝ ດ 147.8019 ເຮກັຕາ, ໃນນັນ້ຜ ນກະທ ບ
ຖາວອນເຂດຕ ນເສ າ 7,884 ຕາແມດັ 

ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ: ການເກບັຂ ມູ້ນພາກສະໜາມ ເດອືນພະຈກິ 2021 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ສາ້ງແຜນການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍແບບລະອຽດ ກ ານ ດ ບຸກຄ ນ/ຄອບຄ ວ, ຜູທ້ ົ່ ຈະສູນເສຍທ ົ່ ດນິຕົ່ າງໆ 
ຂອງເຂ າເຈ າ້ 

• ການທ ດແທນຄົ່ າການສູນເສຍໂອກາດ ຕອ້ງພຈິາລະນາ ແລະ ຊ າລະໃຫແ້ກົ່ ຊາວບາ້ນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ 
ອ ງຕາມຜ ນຂອງການປຶກສາຫາລ ື ລະຫວົ່ າງ ຄະນະກ າມະການ, ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງການທ ດແທນຄົ່ າເສຍ
ຫາຍ ແລະ ສົ່ ວນບຸກຄ ນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ ໂດຍການຮົ່ ວມມກືບັ ອ ານາດການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ, ການ
ກ ານ ດລາຄາຫ ວໜົ່ ວຍການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍຂັນ້ສຸດທາ້ຍ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸມາດຈາກທົ່ ານເຈ າ້ແຂວງ
ໂດຍການສະເໜ ຈາກ ຄະນະກ າມະການ ຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຂອງ
ໂຄງການ. 

• ຈະຕອ້ງສາ້ງຊຸດການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍທ ົ່ ເໝາະສ ມ ໂດຍການເຮດັຮົ່ ວມກບັຜູທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມທງັໝ ດ
ຢົ່ າງໃກສ້ດິ. 

• ເຈ າ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງຈົ່ າຍຄົ່ າທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍຕ ົ່ ກບັທ ົ່ ດນິນ າໃຊທ້ ົ່ ໂຄງການຈະເວນຄນື ກົ່ ອນການ
ລ ບກວນ ຫຼ ືນ າໃຊເ້ນືອ້ທ ົ່ ດນິ ແລະ ຕອ້ງທ ດແທນໃນອດັທ ົ່ ທ ົ່ ຍອມຮບັໄດທ້ງັສອງຝົ່ າຍ.  

• ຊະລ ເວລາການເວນຄນືທ ົ່ ດນິ ຈ ນກວົ່ າຈະເກບັກົ່ ຽວຜ ນລະປູກສ າເລດັ. ໃນກ ລະນ  ການເວນຄນືທ ົ່ ດນິບ ົ່

ສາມາດແກົ່ ຍາວໄດ,້ ຕອ້ງໄດຈ້ົ່ າຍຄົ່ າທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍຕ ົ່ ຜ ນລະປູກ ໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັປະລມິານຜ ນລະ 
ປູກທ ົ່ ຄາດຄະເນຈະໄດຮ້ບັ ແລະ ໃນລາຄາທອ້ງຕະຫຼາດ. 

• ສາ້ງກ ນໄກການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງທຸກ ສ າລບັຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບທງັໝ ດ. 
• ຈດັກດິຈະກ າການສ ົ່ ງເສ ມອາຊ ບ ໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັຄວາຕອ້ງການຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ສະພາບເງ ືົ່ອນໄຂ

ທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ.   
• ບູລມິະສດິທ າອດິຂອງ ການວົ່ າຈາ້ງພະນກັງານຈະຕອ້ງໃຫແ້ກົ່  ປະຊາຊ ນ ໃນ 5 ບາ້ນອອ້ມຂາ້ງໂຄງການ 

ໂດຍສະເພາະ 104 ຄ ວເຮອືນທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກເຂດຕ ນເສ າ ແລະ ເຂດກອ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງ. 
• ຈ າກດັການກ ົ່ ສາ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງ ໃນຂອບເຂດພືນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ໄດຖ້ກືມອບໂອນແລວ້.  
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3) ໄລຍະການດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ພາຍຫຼງັກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງສ າເລດັໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງແລວ້ ດັົ່ ງນັນ້, ໃນໄລຍະການດ າເນ ນງານຈະບ ົ່ ມ ກດິຈະກ າ
ອນັທ ົ່ ອາດຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ກບັເນືອ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມ ້ແລະ ດນິນ າໃຊ ້ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມໃນໄລຍະການດ າເນ ນ
ງານຂອງໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ. ແລວສາຍສ ົ່ ງ
ດັົ່ ງກົ່ າວ ແມົ່ ນຈະຜົ່ ານ ດນິນ າໃຊ ້ ແລະ ປົ່ າໄມບ້າງຈ ານວນ ທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງກນັ (ດັົ່ ງທ ົ່ ໄດລ້ະບຸໄວຂ້າ້ງເທງິ). ໃນຊົ່ ວງ
ການນ າໃຊນ້  ້ທາງໂຄງການ ມ ຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງໄດບ້ າລຸງຮກັສາ ບ ົ່ ໃຫຕ້ ນ້ໄມທ້ ົ່ ຢູົ່ ກອ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງ ສູງເກ ນ 3 ມ 
(ຕາມລະບຽບດາ້ນເຕກັນກິ ຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວວາງອອກ ສ າລບັສາຍສ ົ່ ງ 500 ກວ). ມາດຕະການບ າລຸງ
ຮກັສານ  ້ບ ົ່ ໃຫຕ້ດັຕ ນ້ໄມອ້ອກນອກແລວທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວ ້70 ມ, ບ ົ່ ໃຫຈ້ດູໄໝ ້ແລະ ພດືຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ໄດຖ້າກຖາງອອກ
ຕາມແລວ ຈະຕອ້ງປະໃຫມ້ ພືນ້ທ ົ່ ສ ຂຽວ.  

5.5.2 ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບດາ້ນສງັຄ ມ 

5.5.2.1 ຊຸມຊ ນ ແລະ ປະຊາກອນ  
1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຢູົ່ ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ຈະບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຫຍງັ ຕ ົ່ ການປົ່ ຽນແປງດາ້ນຊຸມຊ ນ ແລະ ປະຊາກອນຂອງ
ທອ້ງຖິົ່ ນ, ເນືົ່ ອງຈາກໂຄງການ ຍງັບ ົ່ ທນັມ ກດິຈະກ າຫຍງັ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ  ດຜ ນກະທ ບໃນດາ້ນປະຊາກອນ. ໜາ້ວຽກ
ການສ າຫຼວດ, ອອກແບບແລວສາຍສ ົ່ ງ ແມົ່ ນມ ພຽງທ ມງານ ຂອງກຸົ່ ມເຕກັນກິ ທ ົ່ ເຂ າ້ໄປໃນພືນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ:  

ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າ ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ຈະບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຫຍງັ ຕ ົ່ ການເພ ົ່ ມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນ ທອ້ງຖິົ່ ນ
ໃນເຂດຂອງໂຄງການ, ເນືົ່ ອງຈາກການສ າຫຼວດບ ົ່ ໄດໃ້ຊເ້ວລາຫຼາຍ ແລະ ໃຊເ້ວລາເປັນໄລຍະໃນແຕົ່ ລະຄັງ້ປະມານ 
1-2 ອາທດິເທ ົ່ ານັນ້ ທ ົ່ ມ ຈ ານວນທ ມງານປະມານ 10-15 ຄ ນ. ແຕົ່ ທ ມງານການສ າຫຼວດ, ເກບັຂ ມູ້ນຕົ່ າງໆຂອງ
ໂຄງການກ ົ່ ຕອ້ງມ ການແຈງ້ຈ ານວນຄ ນທ ົ່ ເຂ າ້ໄປໃນພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການແຕົ່ ລະຄັງ້ໃຫອ້ ານາດການປ ກຄອງ ທອ້ງຖິົ່ ນ ໄດ ້
ຮບັຮູເ້ພືົ່ ອການຄຸມ້ຄອງຄ ນເຂ າ້ອອກ. 

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ປະຊາກອນຂອງທງັ 5 ບາ້ນໃກຄ້ຽງໂຄງການ ສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນເຜ ົ່ າຕຣຽງ, ແຢະ ແລະ ກະຕູ ເຊິົ່ ງແຕົ່ ລະເຜ ົ່ າແມົ່ ນມ 
ວດັທະນະທ າ, ພາສາປາກເວ າ້ ແລະ ຮ ດຄອງປະເພນ ແຕກຕົ່ າງກນັເລກັໜອ້ຍ, ເຊິົ່ ງໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງນ  ້ຖາ້ຫາກມ 
ການເຂ າ້ມາຂອງແຮງງານຕົ່ າງຖິົ່ ນ ຫຼ ື ແຮງງານຈາກຕົ່ າງປະເທດ ກ ົ່ ອາດຈະສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ກບັຊຸມຊ ນ ແລະ 
ປະຊາກອນໄດ.້ ນອກຈາກນ  ້ ກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆອາດຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຄວາມເດອືດຮອ້ນລ າຄານຕ ົ່ ຄ ວເຮອືນ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-24 

ແລະ ຊຸມຊ ນທ ົ່ ອາໄສໃກຄ້ຽງ ແລະ ສະຖານທ ົ່ ໆມ ຄວາມອົ່ ອນໄຫວດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເຊັົ່ ນ: ສຽງດງັ, ຝຸົ່ ນລະອອງ
ຈາກລ ດຂ ນສ ົ່ ງອຸປະກອນການກ ົ່ ສາ້ງ ເປັນຕ ນ້. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ປະຕບິດັຕາມມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບດາ້ນສຽງ, ຂ ຝຸ້ົ່ ນ ແລະ ດາ້ນອືົ່ ນໆ ຢົ່ າງເຂັມ້ງວດເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫ ້
ເກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຊຸມຊ ນຫຼາຍ. 

• ເປ ດໂອກາດໃຫປ້ະຊາຊ ນ ແລະ ຊຸມຊ ນທ ົ່ ອາໄສຢູົ່ ໃກຄ້ຽງແລວສາຍສ ົ່ ງ ທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບໄດສ້ະແດງ
ຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ສ້ະເໜ ຕ ົ່ ກບັໂຄງການ. 

• ເພືົ່ ອຮບັປະກນັທາງດາ້ນຄວາມສະຫງ  ບໃນໄລຍະກ ົ່ ສາ້ງ ຈດຸກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການຕອ້ງໄດມ້ ການ
ເກບັກ າຈ ານວນກ າມະກອນ ແລະ ແຮງງານທ ົ່ ເຮດັວຽກທງັໝ ດ ແລະ ມ ການປະສານເພືົ່ ອລາຍງານກົ່ ຽວກບັ
ຂ ມູ້ນດັົ່ ງກົ່ າວໃຫກ້ບັອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນທ ົ່ ຢູົ່ ໃກຄ້ຽງຊາບ, ໂດຍສະເພາະ ແມົ່ ນແຮງງານທ ົ່ ອາໄສພກັ
ເຊ າໃນທ ົ່ ພກັກ ົ່ ສາ້ງເພືົ່ ອໃຫບ້າ້ນສາມາດຕດິຕາມຈ ານວນຄ ນທ ົ່ ເຮດັວຽກທງັໝ ດໄດ ້ ແລະ ມ ຄວາມ
ສະດວກໃນການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງ  ບ.  

• ຄວບຄຸມ ແລະ ວາງລະບຽບບ ົ່ ໃຫກ້ າມະກອນກ ົ່ ສາ້ງປະພດຶໃນທາງທ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຄວາມເດອືດຮອ້ນກບັຊຸມ
ຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ. ກ ລະນ ມ ບນັຫາເກ ດຂຶນ້ ທາງໂຄງການຕອ້ງໃຫຄ້ວາມຮົ່ ວມມກືບັພາກລດັ ເພືົ່ ອຊົ່ ວຍກນັແກ ້
ໄຂບນັຫານັນ້ ຕາມລະບຽບກ ດໝາຍ ແລະ ຮ ດຄອງປະເພນ ຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ. 

• ພຈິາລະນາຮບັເອ າແຮງງານກ າມະກອນທອ້ງຖິົ່ ນ, ແຮງງານພາຍໃນ ສ າລບັການກ ົ່ ສາ້ງເພືົ່ ອເປັນການສາ້ງ
ລາຍໄດໃ້ຫເ້ຂ າເຈ າ້.  

• ເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງສາ້ງສາຍພ ວພນັທ ົ່ ດ ກບັ ທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ມ ການສ ົ່ ງເສ ມ ແລະ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ໃນກດິ
ຈະກ າຕົ່ າງຂອງຊຸມຊ ນ ລວມທງັງານບຸນຮ ດຄອງເພນ   ແລະ ພທິ ການທາງວດັທະນະທ າ.  

• ເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງເຜ ຍແຜົ່ ຂ ມູ້ນ ຂອງໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກ າຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ລວມທງັ 
ຜ ນຂອງການຕດິຕາມກວດກາ ແກົ່ ຜູທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນກົ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ຊຸມຊ ນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ.  

3) ໄລຍະການດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ດັົ່ ງທ ົ່ ກົ່ າວໄວຂ້າ້ງເທງິ ໃນຊົ່ ວງການກ ົ່ ສາ້ງຄາດວົ່ າຈະມ ຄ ນຈ ານວນໜຶົ່ ງ ທ ົ່ ມາຈາກຕົ່ າງຖິົ່ ນລວມທງັຄ ນ ທ ົ່ ມາຈາກທງັ
ພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ ເພືົ່ ອເຂ າ້ມາເຮດັວຽກກ ົ່ ສາ້ງ. ດັົ່ ງນັນ້ ພາຍຫຼງັມ ການກ ົ່ ສາ້ງທາງສ າເລດັແລວ້ ຖາ້ຄ ນຈ າ
ນວນນ ບ້ ົ່ ກບັຄນືໝ ດ ຫຼ ື ທ າມາຫາກນິຢູົ່ ໃນພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການຕ ົ່  ກ ົ່ ຈະເຮດັໃຫຈ້ ານວນປະຊາກອນທອ້ງຖິົ່ ນເພ ົ່ ມຂຶນ້ 
ແລະ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕາມມາເຊັົ່ ນ: ຕ ົ່ ການນ າໃຊດ້ນິ ແລະ ປົ່ າໄມທ້ ົ່ ມ ຢູົ່ ຢົ່ າງຈ າກດັ.  

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ທາງໂຄງການຮົ່ ວມກບັພາກລດັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຈະຕອ້ງມ ການຕດິຕາມການເພ ົ່ ມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນ ໃນພືນ້
ທ ົ່ ເຂດໂຄງການ, ພາຍຫຼງັກ ົ່ ສາ້ງແລວ້ຕອ້ງໃຫເ້ຂ າເຈ າ້ກບັຄນື ເນືົ່ ອງຈາກຖາ້ປະຊາກອນເພ ົ່ ມຂຶນ້ຫຼາຍ ກ ົ່ ຈະ
ເຮດັໃຫກ້ານນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ທ ົ່ ມ ຢູົ່ ທອ້ງຖິົ່ ນບ ົ່ ພຽງພ . 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-25 

5.5.2.2 ການເວນຄນືທ ົ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິຂອງປະຊາຊ ນ 

ຜ ນກະທ ບທ ົ່ອາດຈະເກ ດຂຶນ້:  

ການເວນທ ົ່ ດນິສ າລບັໂຄງການຈະຕອ້ງໄດດ້ າເນ ນໃຫສ້ າເລດັໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ ຫຼ ືໄລຍະການກະກຽມການ
ກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ. ໃນໄລຍະນ ,້ ດັົ່ ງທ ົ່ ກົ່ າວໄວຂ້າ້ງເທງິໂຄງການພະລງັງານລ ມ ມ ຄວາມຕອ້ງການເນືອ້ທ ົ່ ຖາວອນເພືົ່ ອ
ກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າສາຍສ ົ່ ງທງັໝ ດ 47 ເສ າ ເປັນເນືອ້ທ ົ່  7,884 ຕາແມດັ ແລະ ເນືອ້ທ ົ່ ສະຫງວນກອ້ງແລວເບືອ້ງລະ 35 
ແມດັ ລວມເປັນ 70 ແມດັ ຕະຫຼອດຄວາມຍາວຂອງສາຍສ ົ່ ງ 21 ກໂິລແມດັ ຄດິໄລົ່ ເປັນເນືອ້ທ ົ່  147.80 ເຮກັຕາ,  
ເຊິົ່ ງຈະສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ທ ົ່ ດນິກະສກິ າ ຂອງສົ່ ວນບຸກຄ ນ ຢູົ່  ໃນ 4 ບາ້ນ ຈາກບາ້ນທງັໝ ດ 5 ບາ້ນ. 

ຕາຕະລາງ 5-5: ຈ ານວນຄອບຄ ວທ ົ່ ຖກືຜ ນກະທ ບ 

ລ/ດ ເມອືງ ບາ້ນ 
ຈ ານວນ
ຄອບຄ ວ 

ຈ ານວນຄອບຄ ວທ ົ່ ຖກືຜ ນກະທ ບ 
ຖາວອນ(ຕ ນເສ າ) ກະທ ບຊ ົ່ ວຄາວ(ກອ້ງແລວ) 

1 

ດາກຈງຶ 

ດາກບອງ 244 10 32 
2 ດາກຕະອອກນອ້ຍ 44 1 1 
3 ງອນດອນ 99 8 22 
4 ດາກມວນ 78 4 26 
5 ດາກໂດມ 56 ຖກືແຕົ່ ດນິລວມບາ້ນເຂດປົ່ າປອ້ງກນັທງັໝ ດ 

ລວມ 521 23 81 
 

• ມ ຈ ານວນ 104 ຄ ວເຮອືນ ໃນ 4 ບາ້ນຈາກທງັໝ ດ 5 ບາ້ນຈະໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຍອ້ນການເວນຄນືທ ົ່ ດນິ
ສ າລບັພດັທະນາໂຄງການ ສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຊ ົ່ ວຄາວຈາກເຂດສະຫງວນກອ້ງແລວ, ສົ່ ວນ
ຜ ນກະທ ບຖາວອນເຂດຕ ນເສ າ ແມົ່ ນມ ພຽງ 23 ຄ ວເຮອືນ ຈາກ 104 ຄ ວເຮອືນທງັໝ ດ. ເຊິົ່ ງຈະມນັຈະ
ສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຊ ວດິການເປັນຢູົ່  ຂອງປະຊາຊ ນ ໂດຍສະເພາະ ແມົ່ ນຕ ົ່ ຜູທ້ ົ່ ອາໄສການກະສກິ າເປັນຕ ນ້ຕ  
ຍອ້ນວົ່ າມນັຈະສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ການການຄ າ້ປະກນັທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ສ າລບັການດ າລ ງຊ ວດິຂອງ
ເຂ າເຈ າ້. 

• ການເວນຄນືທ ົ່ ດນິ ສ າລບັພດັທະນາໂຄງການ ສາຍສ ົ່ ງ 500 ກວ ທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ ຈະຕອ້ງໄດມ້ ການຍບັຍາ້ຍ 
ຖຽງນາ 1 ຫຼງັ, ນອກຈາກສິົ່ ງປຸກສາ້ງແລວ້ ຍງັມ ຜ ນຜະລດິເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ ຕ ນ້ກາເຟທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບ ຈະຕອ້ງໄດທ້ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍສ າລບັ ການເວນຄນືທ ົ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິຕົ່ າງໆ
ຂອງປະຊາຊ ນມ ຄ:ື 

• ສາ້ງແຜນການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍແບບລະອຽດ ກ ານ ດ ບຸກຄ ນ/ຄອບຄ ວ, ຜູທ້ ົ່ ຈະສູນເສຍ ພດືພນັຕົ່ າງໆ 
ຂອງເຂ າເຈ າ້ ຍອ້ນການເວນຄນືທ ົ່ ດນິ.  

• ການທ ດແທນຄົ່ າການສູນເສຍໂອກາດ ຕອ້ງພຈິາລະນາ ແລະ ຊ າລະໃຫແ້ກົ່ ຊາວບາ້ນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ 
ອ ງຕາມຜ ນຂອງການປຶກສາຫາລ ື ລະຫວົ່ າງ ຄະນະກ າມະການ, ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງການທ ດແທນຄົ່ າເສຍ
ຫາຍ ແລະ ສົ່ ວນບຸກຄ ນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ ໂດຍການຮົ່ ວມມກືບັ ອ ານາດການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ, ການ
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ກ ານ ດລາຄາຫ ວໜົ່ ວຍການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍຂັນ້ສຸດທາ້ຍ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸມດັຈາກທົ່ ານເຈ າ້ແຂວງ
ໂດຍການສະເໜ ຈາກ ຄະນະກ າມະການ ຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຂອງ
ໂຄງການ. 

• ຈະຕອ້ງສາ້ງ ຊຸດການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍທ ົ່ ເໝາະສ ມ ໂດຍການເຮດັຮົ່ ວມກບັຜູທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມທງັໝ ດ
ຢົ່ າງໃກສ້ດິ. 

• ເຈ າ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງຈົ່ າຍຄົ່ າທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍຕ ົ່ ກບັທ ົ່ ດນິນ າໃຊທ້ ົ່ ໂຄງການຈະເວນຄນື ກົ່ ອນການ
ລ ບກວນ ຫຼ ືນ າໃຊເ້ນືອ້ທ ົ່ ດນິ ແລະ ຕອ້ງທ ດແທນໃນອດັທ ົ່ ທ ົ່ ຍອມຮບັໄດທ້ງັສອງຝົ່ າຍ.  

• ຊະລ ເວລາການເວນຄນືທ ົ່ ດນິ ຈ ນກວົ່ າຈະເກບັກົ່ ຽວຜ ນລະປູກສ າເລດັ. ໃນກ ລະນ  ການເວນຄນືທ ົ່ ດນິບ ົ່

ສາມາດແກົ່ ຍາວໄດ,້ ຕອ້ງໄດຈ້ົ່ າຍຄົ່ າທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍຕ ົ່ ຜ ນລະປູກ ໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັປະລມິານຜ ນລະ 
ປູກທ ົ່ ຄາດຄະເນຈະໄດຮ້ບັ ແລະ ໃນລາຄາທອ້ງຕະຫຼາດ. 

• ສາ້ງກ ນໄກການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງທຸກ ສ າລບັຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບທງັໝ ດ. 
• ຈດັກດິຈະກ າການສ ົ່ ງເສ ມອາຊ ບ ໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ສະພາບເງ ືົ່ອນໄຂ

ທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ.   
• ບູລມິະສດິທ າອດິຂອງ ການວົ່ າຈາ້ງພະນກັງານຈະຕອ້ງໃຫແ້ກົ່  ປະຊາຊ ນ ໃນ 5 ບາ້ນອອ້ມຂາ້ງໂຄງການ 

ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນ 104 ຄ ວເຮອືນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກໂຄງການ. 

5.5.2.3 ຊ ນເຜ ົ່ າ ແລະ ສາສະໜາ 
1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ  

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ດັົ່ ງທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວມາບນັດາໝູົ່ ບາ້ນໃນເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງທງັ 5 ບາ້ນ ແມົ່ ນປະກອບດວ້ຍຊ ນເຜ ົ່ າທ ົ່ ຄກືນັ ແລະ ຕົ່ າງກນັ, ອ ງ
ຕາມຂ ມູ້ນທ ົ່ ໄດຈ້າກການສ າຫຼວດ-ສອບຖາມແຕົ່ ລະຄ ວເຮອືຢູົ່ ແຕົ່ ລະບາ້ນໃຫຮູ້ວ້ົ່ າ ໃນເຂດ 5 ບາ້ນ ແມົ່ ນປະກອບ
ບນັດາຊ ນເຜ ົ່ າຄ ືຊ ນເຜ ົ່ າຕຣຽງ ກວມເອ າ 73.7%, ຊ ນເຜ ົ່ າແຢະ ກວມເອ າ 16.12 %, ເຜ ົ່ າລາວລຸົ່ ມ ກວມເອ າ 6.53 
% ແລະ ຊ ນເຜ ົ່ າກະຕູ ກວມເອ າ 3.65 %, ເຊິົ່ ງແຕົ່ ລະເຜ ົ່ າລວ້ນແລວ້ແຕົ່ ມ ຮ ດຄອງປະເພນ , ການນຸົ່ ງຖ,ື ພາສາປາກ
ເວ າ້ ແລະ ການເຊືົ່ ອຖສືາສະໜາທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງກນັ ໂດຍສົ່ ວນໃຫຍົ່ ແລວ້ບາ້ນໃນເຂດໂຄງການແມົ່ ນ ມ ການນບັຖສືາສະ
ໜາພຸດ ແລະ ນບັຖຜື . 

ຢູົ່ ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ໂຄງການຈະບ ົ່ ກ ົ່ ໃກເ້ກ ດ ຜ ນກະທ ບຫຍງັ ຕ ົ່ ຊ ນເຜ ົ່ າ ແລະ ຄວາມເຊືົ່ ອຖທືາງ
ສາສະໜາຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ, ເນືົ່ ອງຈາກກດິຈະກ າ ການສ າຫຼວດ, ອອກແບບ, ເກບັຂ ມູ້ນ ຂອງໂຄງການບ ົ່ ໄດ ້ກົ່ ຽວຂອ້ງ 
ແລະ ບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຊ ນເຜ ົ່ າຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ. 

ອ ງຕາມຂ ມູ້ນການສ າຫຼວດພາກສະໜາມ ໃນຊົ່ ວງເດອືນກນັຍາ 2020 ທ ົ່ ຜົ່ ານມາ ເຫນັວົ່ າ ໃນການອອກແບບກ ານ ດ
ແລວສາຍສ ົ່ ງຂອງໂຄງການ ເຫນັວົ່ າໃນຊົ່ ວງເສ າສາຍສ ົ່ ງທ ົ່  12 ຫາ 13 ແມົ່ ນມ ຂອບເຂດສະຫງວນກອງແລວໄປຜົ່ ານ
ເຂດປົ່ າຊາ້ຂອງບາ້ນດາກບອງ. 
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ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າກດິຈະກ າ ການສ າຫຼວດອອກແບບ ຂອງໂຄງການບ ົ່ ໄດ ້ກົ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຮາ້ຍ
ແຮງຕ ົ່ ຊ ນເຜ ົ່ າຂອງທອ້ງຖິົ່ ນກ ຕາມ, ແຕົ່ ການເດ ນສ າຫຼວດ ແລະ ການເກບັຂ ມູ້ນ ຂອງທ ມງານການສ າຫຼວດ 
ແລະ ອອກແບບຂອງໂຄງການ ກ ຕອ້ງນບັຖຮື ດຄອງປະເພນ  ຂອງຊ ນເຜ ົ່ າທອ້ງຖິົ່ ນ, ບ ົ່ ຄວນເຮດັໃນສິົ່ ງທ ົ່  
ຈະຜດິຮ ດຄອງປະເພນ ຂອງເຂ າເຈ າ້ 

• ການອອກແບບແລວສາຍສ ົ່ ງໃນຊົ່ ວງເສ າສາຍສ ົ່ ງທ ົ່  12 ຫາ 13  ທ ົ່ ກົ່ າວຂາ້ງເທງິ ຖາ້ສາມາດຫຼ ກລົ່ ຽງໄດແ້ມົ່ ນ
ໃຫມ້ ການຍາ້ຍອອກຈາກເຂດປົ່ າຊາ້ 

• ກ ລະນ ທ ົ່ ບ ົ່ ສາມາດຍາ້ຍໄດແ້ມົ່ ນ ໃຫທ້າງໂຄງການຮົ່ ວມກບັຄະນະກ າມະການເຮດັວຽກຢົ່ າງໃກສ້ດິກບັ
ບນັດາອ ານາດການປ ກຄອງ, ເຖ າ້ແກົ່ ແນວໂຮມ ແລະ ເຈ າ້ກ ກເຈ າ້ເຫຼ ົ່ າບາ້ນທ ົ່ ຖກືກະທ ບດັົ່ ງກົ່ າວ ເພືົ່ ອຫາ
ທາງອອກຮົ່ ວມກນັ ເຊິົ່ ງອາດຈະຕອ້ງມ ການຄອບ ຫຼ ືປ ວແປງຊ ດເຊ ຍຕາມຮ ດຄອງ ແລະ ການນບັຖຂືອງ
ທອ້ງຖິົ່ ນ. 
 

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ  
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ຄາດວົ່ າຈະມ ຄ ນ ທ ົ່ ເປັນຊ ນເຜ ົ່ າມາຈາກທອ້ງຖິົ່ ນອືົ່ ນ ແລະ ຈະມ ທງັຄ ນຕົ່ າງປະເທດ ທ ົ່

ຈະເຂ າ້ມາເຮດັວຽກກ ົ່ ສາ້ງ. ດັົ່ ງນັນ້ ໃນຊົ່ ວງນ ແ້ມົ່ ນຈະມ ຫຼາກຫຼາຍຊ ນເຜ ົ່ າ ເຂ າ້ມາພກັເຊ າ ແລະ ຜົ່ ານກາຍ ບນັດາໝູົ່
ບາ້ນທງັ 5 ບາ້ນ. ດັົ່ ງນັນ້, ການທ ົ່ ມ ຊ ນເຜ ົ່ າອືົ່ ນ ຈາກຕົ່ າງຖິົ່ ນເຂ າ້ມາປະປ ນ ມກັຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດ ຄວາມບ ົ່ ລະມດັລະວງັ 
ໃນການເຊືົ່ ອຖທືາງດາ້ນຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ຄວາມເຊືົ່ ອຖຂືອງຊ ນເຜ ົ່ າທອ້ງຖິົ່ ນ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງສາ້ງສາຍພ ວພນັທ ົ່ ດ ກບັ ທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ມ ການສ ົ່ ງເສ ມ ແລະ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ໃນກດິ
ຈະກ າຕົ່ າງຂອງຊຸມຊ ນ ລວມທງັງານບຸນຮ ດຄອງເພນ   ແລະ ພທິ ການທາງວດັທະນະທ າ.  

• ການທ ົ່ ມ ຊ ນເຜ ົ່ າອືົ່ ນ ຈາກຕົ່ າງຖິົ່ ນເຂ າ້ມາປະປ ນ ມກັຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດ ຄວາມບ ົ່ ລະມດັລະວງັ ໃນການເຊືົ່ ອຖື
ທາງດາ້ນຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ຄວາມເຊືົ່ ອຖຂືອງຊ ນເຜ ົ່ າທອ້ງຖິົ່ ນ. ດັົ່ ງນັນ້ ທາງໂຄງການ ຕອ້ງມ ການ
ປະສານສ ມທ ບ ແລະ ແຈງ້ບອກກບັອ ານາດການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ ໃຫເ້ຂ າເຈ າ້ຮບັຮູ ້ວົ່ າມ ຊ ນເຜ ົ່ າ ຫຼ ືຄ ນ
ຕົ່ າງຊາດໃດແດົ່  ເຂ າ້ມາເຮດັວຽກ ເພືົ່ ອສະດວກຕ ົ່ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການໃຫກ້ຽດນບັຖ ື ເຊິົ່ ງກນັ ແລະ 
ກນັລະຫວົ່ າງຊ ນເຜ ົ່ າ.  

• ພະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນຂອງໂຄງການ ຕອ້ງຮບັຮູວ້ດັທະນາທ າຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ, ຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ 
ທ ານຽມການປະຕບິດັ. 

 3) ໄລຍະດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ພາຍຫຼງັກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງ ສ າເລດັທງັໝ ດໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ. ໃນໄລຍະການສ ົ່ ງໄຟນ ຄ້າດວົ່ າບນັດາແຮງງານກ າ
ມະກອນທ ົ່ ເປັນຊ ນເຜ ົ່ າມາຈາກທອ້ງຖິົ່ ນອືົ່ ນ ແລະ ຄ ນຕົ່ າງປະເທດ ທ ົ່ ຈະເຂ າ້ມາເຮດັວຽກກ ົ່ ສາ້ງ ກ ົ່ ຈະກບັຄນືຖິົ່ ນ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-28 

ຖານເດ ມຂອງເຂ າເຈ າ້ ດັົ່ ງນັນ້, ຈະບ ົ່ ມ ຄວາມສົ່ ຽງຜ ນກະທ ບອນັໃດດາ້ນຊ ນເຜ ົ່ າ ແລະ ການນບັຖສືາສະໜາທອ້ງຖິົ່ ນ
ຕ ົ່ ໄປ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

ຖາ້ກ ລະນ ມ ຊ ນເຜ ົ່ າອືົ່ ນ ຫຼ ືມ ຄ ນຕົ່ າງປະເທດ ເຂ າ້ມາແຕົ່ ງງານ ຫຼ ືມາຢູົ່ ກບັຄ ນທອ້ງຖິົ່ ນ ກບັຊ ນເຜ ົ່ າທອ້ງຖິົ່ ນ, ທາງ
ໂຄງການ ກ ົ່ ຕອ້ງໃຫຄ້ວາມຮົ່ ວມມກືບັທອ້ງຖິົ່ ນ ໃຫມ້ ການແຕົ່ ງງານ ຫຼ ື ມາຢູົ່ ທ ົ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກ ດໝາຍຂອງລາວ  
ແລະ ທ ົ່ ສ າຄນັ ຕອ້ງນບັຖຮື ດຄອງປະເພນ ຂອງຊ ນເຜ ົ່ າປະຈ າທອ້ງຖິົ່ ນ.  

5.5.2.4 ການສກຶສາ 
1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ  

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ສະພາບການສກຶສາຢູົ່  5 ບາ້ນເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ ເຫນັວົ່ າແຕົ່ ລະບາ້ນແມົ່ ນ ມ ສະພາບທາງດາ້ນການສກຶສາ
ຂະຫຍາຍຕ ວພ ສ ມຄວນ, ແຕົ່ ລະບາ້ນມ ໂຮງຮຽນປະຖ ມ ແລະ ບາງບາ້ນມ ຮອດຊັນ້ມດັທະຍ ມ, ຢູົ່ ໃນໄລຍະກົ່ ອນ
ການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ນ  ້ ໂຄງການຈະບ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຫຍງັ ຕ ົ່ ການສກຶສາຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ, ເນືົ່ ອງຈາກກດິຈະ
ກ າການສ າຫຼວດ, ເກບັຂ ມູ້ນຂອງໂຄງການບ ົ່ ໄດກ້ົ່ ຽວຂອ້ງກບັການເຂ າ້ຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

ທາງໂຄງການບ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນ ຕອ້ງໃຊມ້າດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຫຍງັຢູົ່ ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ, ເນືົ່ ອງຈາກ
ໂຄງການຈະບ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດ ຜ ນກະທ ບຫຍງັ ຕ ົ່ ການສກຶສາຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ. 

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ  
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ໃນໄລຍະທ ົ່ ມ ການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ອາດຈະມ ຝຸົ່ ນລະອອງ, ສຽງດງັ ທ ົ່ ຈະເກ ດຈາກກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງ ອາດສ ົ່ ງຜ ນ
ກະທ ບລ ບກວນຕ ົ່ ເດກັນກັນອ້ຍນກັຮຽນຢູົ່ ຕາມໂຮງຮຽນຂອງທງັ 5 ບາ້ນ. ໂດຍສະເພາະການຂ ນສ ົ່ ງວດັສະດຸຂອງ
ໂຄງການທ ົ່ ຜົ່ ານບາ້ນຕົ່ າງໆທ ົ່ ມ ໂຮງຮຽນ ຖາ້ບ ົ່ ມ ການລະມດັລະວງັອາດຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດອຸບດັເຫດກບັເດກັນອ້ຍໄດ.້ 
ດັົ່ ງນັນ້ ທາງໂຄງການໂດຍສະເພາະຜູຮ້ບັເໝ າກ ົ່ ສາ້ງ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັບາງມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ທ ົ່ ອາດຈະສ ົ່ ງຜ ນ
ກະທ ບຕາມມາ, ໂດຍສະເພາະຕ ົ່ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງລູກຫຼານທ ົ່ ໄປເຂ າ້ໂຮງຮຽນໃນແຕົ່ ລະວນັ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ຜູຮ້ບັເໝ າການກ ົ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການ ຕອ້ງມ ຄວາມລະມດັລະວງັ ໃນການຂ ນສ ົ່ ງວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ຜົ່ ານ
ແຕົ່ ລະບາ້ນໃນເຂດຂອງໂຄງການ, ເນືົ່ ອງຈາກແຕົ່ ລະບາ້ນເຫຼ ົ່ ານັນ້ ມກັຈະມ ໂຮງຮຽນຕັງ້ຢູົ່ ແຄມທາງ. 

• ຕອ້ງໄດລ້ະມດັລະວງັ ຕ ົ່ ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜ ນ, ລ ດຂ ນສ ົ່ ງຜົ່ ານໝູົ່ ບາ້ນ ຕອ້ງກ ານ ດເວລາບ ົ່ ໃຫເ້ກ ນ 
30 ກມ/ຊ ົ່ ວໂມງ. 

• ມ ການກວດກາສະພາບອຸປະກອນກ ົ່ ສາ້ງຢົ່ າງສະໝ ົ່ າສະເໝ  ເພືົ່ ອຫຸຼດມ ນລະພດິຈາກການເຜ າໄໝນ້ າ້ມນັ
ເຄືົ່ ອງຈກັ  ແລະ ສຽງດງັຈາກເຄືົ່ ອງຈກັລ ບກວນການຮຽນຂອງເດກັນອ້ຍ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-29 

• ຕອ້ງມ ການຫ ດນ າ້ຕາມເສັນ້ທາງຂ ນສ ົ່ ງໂດຍສະເພາະເຂດຊຸມຊ ນຢົ່ າງເປັນປະຈ າ ໂດຍສະເພາະໃນຊົ່ ວງ
ແລງ້ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນປະລມິານການຟ ງ້ກະຈາຍຂອງຝຸົ່ ນລະອອງ ຢົ່ າງໜອ້ຍ 2 ຄັງ້ຕ ົ່ ວນັ. 
 

3) ໄລຍະການດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ເມືົ່ ອການກ ົ່ ສາ້ງສ າເລດັ ໃນໄລຍະການດ າເນ ນໂຄງການຈະບ ົ່ ມ ກດິຈະກ າອນັໃດທ ົ່ ຈະສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບດາ້ນການສກຶສາ
ຂອງເດກັນອ້ຍ, ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດ ທາງຜູພ້ດັທະນາໂຄງການກ ຕອ້ງຊົ່ ວຍເຫຼອືປັບປຸງ ແລະ ຍ ກລະດບັດາ້ນການສກຶສາ
ໃຫກ້ບັຊຸມຊ ນ. 

5.5.2.5 ຄອບຄ ວທຸກຍາກ ແລະ ກຸົ່ ມຄວາມສົ່ ຽງ 
1) ຕະຫຼອດໄລຍະການດ າເນ ນໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການເປ ເຊນັຄວາມທຸກຍາກແມົ່ ນເຫນັວົ່ າຍງັມ ບາ້ນທ ົ່ ຍງັມ ຈ ານວນຄອບຄ ວທຸກຍາກ ຈາກການໃຫຂ້ ້

ມູນຂອງອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນທງັ 5 ບາ້ນ ແມົ່ ນເຫນັວົ່ າມ ປະມານ 58 ຄອບຄ ວ ທ ົ່ ຍງັທຸກຍາກ. ເຊິົ່ ງຄອບຄ ວ
ທຸກຍາກດັົ່ ງກົ່ າວເກອືບທງັໝ ດ ແມົ່ ນອາໄສການກະສກິ າເປັນຫຼກັ ເຊິົ່ ງຜ ນຜະລດິຂອງເຂ າເຈ າ້ ແມົ່ ນບ ົ່ ກຸມ້ກນິ
ຕະຫຼອດປ , ສາເຫດມາຈາກກ າລງັແຮງງານໃນການຜະລດິໃນຄອບຄ ວບ ົ່ ມ ,  ແມົ່ ຍງິ, ຜູເ້ຖ າ້, ຄ ນປົ່ ຽວພອຍ ເປັນຫ ວ
ໜາ້ຄອບຄ ວ ແລະ ອ ກບນັຫາໜຶົ່ ງເຊິົ່ ງເປັນບນັຫາທ ົ່ ສ າຄນັກ ົ່ ຄ ືການຊອກຫາວຽກເຮດັງານທ າແມົ່ ນມ ໜອ້ຍ. ດັົ່ ງນັນ້
, ການເຂ າ້ມາພດັທະນາໂຄງການກ ົ່ ອາດຈະເປັນໂອກາດໃນການຊົ່ ວຍພດັທະນາຊຸມຊ ນໄດ.້ 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ໃຫບູ້ລມິະສດິທ າອດິຂອງ ການວົ່ າຈາ້ງພະນກັງານ ແກົ່  ຄອບຄ ວທຸກຍາກ ໃນ 5 ບາ້ນອອ້ມຂາ້ງໂຄງການ. 
• ຈດັກດິຈະກ າການສ ົ່ ງເສ ມອາຊ ບ ໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ສະພາບເງ ືົ່ອນໄຂ

ທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ.   
• ປະກອບສົ່ ວນຊົ່ ວຍເຫຼອືເປັນພເິສດຕ ົ່ ຄອບຄ ວທຸກຍາກ ໃນຕົ່ ລະບາ້ນ. 

5.5.2.6 ສະຖານະບ ດບາດຍງິ-ຊາຍ 

1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ  
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງນ  ້ ໂຄງການຈະບ ົ່ ກ ົ່ ໃກເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຫຍງັ ຕ ົ່ ບ ດບາດຍງິຊາຍຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ, ເນືົ່ ອງຈາກ
ກດິຈະກ າໃນການສ າຫຼວດ, ເກບັຂ ມູ້ນ ຂອງໂຄງການບ ົ່ ໄດ ້ກົ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ບ ດບາດຍງິຊາຍຂອງ
ທອ້ງຖິົ່ ນ. 
ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 
ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າໃນຊົ່ ວງນ  ້ ຈະບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຫຍງັ ຕ ົ່ ບ ດບາດຍງິຊາຍຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ, ແຕົ່ ກດິຈະກ າການສ າຫຼວດເກບັຂ ້
ມູນ ທ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນ ຕອ້ງໄດໃ້ຊເ້ວລາເດ ນສ າຫຼວດ, ເກບັຂ ມູ້ນຫຼາຍຄັງ້. ດັົ່ ງນັນ້ ທຸກໆການເຄືົ່ ອນໄຫວດັົ່ ງກົ່ າວ 
ທາງທ ມງານສ າຫຼວດ, ເກບັຂ ມູ້ນ ຕອ້ງຮບັປະກນັບ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະຕ ົ່ ບ ດບາດຂອງຍງິ-ຊາຍ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-30 

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ  
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ດັົ່ ງທ ົ່ ກົ່ າວຂາ້ງເທງິໃນຊົ່ ວງໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງນ  ້ຄາດວົ່ າຈະມ ຄ ນຈາກນອກຈາກທອ້ງຖິົ່ ນອືົ່ ນ ຫຼ ືຄ ນຕົ່ າງປະເທດ ເຂ າ້
ມາເຮດັວຽກການກ ົ່ ສາ້ງ ຈ ານວນໃດໜຶົ່ ງ (ລວມທງັກ າມະກອນ ແລະ ພະນກັງານທຸກລະດບັ), ແຮງງານເຫຼ ົ່ ານັນ້ຄາດ
ວົ່ າສົ່ ວນຫຼາຍຈະເປັນເພດຊາຍ ແລະ ມ ໂອກາດທ ົ່ ແຮງງານເຫຼ ົ່ ານັນ້ຈະໄປຜົ່ ານ ແລະ ເຂ າ້ໄປບາ້ນໃນເຂດລຽບຕາມ
ແລວສາຍສ ົ່ ງ. ດັົ່ ງນັນ້ ຕອ້ງຄ ານງຶເຖງິບນັຫາທາງເພດ ເຊິົ່ ງຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ບ ດບາດຂອງແມົ່ ຍງິ ແລະ 
ເດກັນອ້ຍທອ້ງຖິົ່ ນໂດຍກ ງ.  

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ທາງໂຄງການຮົ່ ວມກບັພາກລດັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງມ ການສກຶສາອ ບຮ ມ ໃຫພ້ະນກັງານກ າມະກອນ ທ ົ່ ເຂ າ້
ມາເຮດັວຽກໃຫໂ້ຄງການ ໄດເ້ຂ າ້ໃຈເຖງິຮ ດຄອງປະເພນ ຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ, ຖາ້ຜູໃ້ດລົ່ ວງລະເມ ດທາງເພດ ທ ົ່

ມ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ບ ດບາດຍງິ-ຊາຍ ຕອ້ງມ ການປັບໄໝສູງ, ໂດຍອ ງໃສົ່ ກ ດໝາຍ ແລະ ການປັບໄໝຕາມ
ປະເພນ ທອ້ງຖິົ່ ນ ທ ົ່ ເຂ າເຈ າ້ເຄ ຍປະຕບິດັກນັມາແຕົ່ ດັງ້ເດ ມ.  

• ຕອ້ງມ ການຝຶກອ ບຮ ມ ໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນ ທ ົ່ ເຂ າ້ມາເຮດັວຽກກ ົ່ ສາ້ງ ເຂ າ້ໃຈເຖງິຜ ນຮາ້ຍ
ຂອງໂລກຕດິຕ ົ່ ທາງເພດ. 

• ທາງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະຜູຮ້ບັເໝ າການກ ົ່ ສາ້ງ ຕອ້ງບ ົ່ ນ າໃຊແ້ຮງງານ ທ ົ່ ເປັນເດກັນອ້ຍເຂ າ້ມາເຮດັວຽກ
ກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ວຽກຮບັໃຊທ້ ົ່ ພກັ, ຕະຫຼອດເຖງິວຽກ ການບ ລກິານຕົ່ າງໆ ຕາມເຂດແຄມ້ການກ ົ່ ສາ້ງຂອງ
ໂຄງການ. 

• ທາງໂຄງການ ແລະ ຜູຮ້ບັເໝ າການກ ົ່ ສາ້ງຕອ້ງກ ານ ດລະບຽບໃຫແ້ກົ່ ພະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນເພືົ່ ອ
ຫຼ ກເວັນ້ທຸກກ ລະນ  ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດ. 

 3) ໄລຍະການດ າເນ ນງານ  
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ພາຍຫຼງັກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການສ າເລດັທງັໝ ດໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ. ໃນໄລຍະການດ າເນ ນງານນ ຄ້າດວົ່ າ
ບນັດາແຮງງານກ າມະກອນທ ົ່ ເປັນຊ ນເຜ ົ່ າມາຈາກທອ້ງຖິົ່ ນອືົ່ ນ ແລະ ຄ ນຕົ່ າງປະເທດ ທ ົ່ ຈະເຂ າ້ມາເຮດັວຽກກ ົ່ ສາ້ງ ກ ົ່
ຈະກບັຄນືຖິົ່ ນຖານເດ ມຂອງເຂ າເຈ າ້. ດັົ່ ງນັນ້, ຈະບ ົ່ ມ ຄວາມສົ່ ຽງຜ ນກະທ ບອນັໃດດາ້ນບ ດບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ 
ເດກັນອ້ຍ.   

5.5.3 ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບດາ້ນສຸຂະພາບ 

5.5.3.1 ດາ້ນສາທາລະນະສຸກເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ 

1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ/ກ ົ່ ສາ້ງ/ດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ສະພາບທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ຂອງທງັ 5 ບາ້ນ ແມົ່ ນມ ລກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ ອ ງຕາມການເກບັກ າຂ ມູ້ນນ າ
ອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນຂອງແຕົ່ ລະບາ້ນ ແມົ່ ນເຫນັວົ່ າ ມ ພຽງບາ້ນດາກມວນ ທ ົ່ ມ ສຸກສາລາປະຈ າບາ້ນ, ສົ່ ວນບາ້ນ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-31 

ອືົ່ ນແມົ່ ນບ ົ່ ມ ສຸກສາລາ ເວລາເຈບັເປັນແມົ່ ນອາໄສ ໄປຮກັສາຢູົ່ ສຸກສາລາທ ົ່ ຢູົ່ ໃກ ້ແລະ ໄປຮກັສາຢູົ່ ໂຮງໜ ເມອືງ ທ ົ່ ອ ງ
ຕາມໄລຍະທາງຂອງແຕົ່ ລະບາ້ນ. 

ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງນ  ້ຈະບ ົ່ ສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່  ສາທາລະນະສຸກທອ້ງຖິົ່ ນ, ເນືົ່ ອງຈາກການກ ົ່ ສາ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງ ຈະບ ົ່

ຖກືເຂດທ ົ່ ຕັງ້ ຂອງໂຮງໝ  ຫຼ ືສຸກສາລາທອ້ງຖິົ່ ນ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ ການກ ົ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການ ແມົ່ ນມ ຄວາມຈ າເປັນ
ໂຮງໝ  ຫຼ ືສຸກສາລາທ ົ່ ຢູົ່ ໃກ ້ຕາມເຂດທ ົ່ ມ ການກ ົ່ ສາ້ງ ເພືົ່ ອເຂ າ້ປິົ່ ນປ ວເວລາເຈບັເປັນ ຫຼ ືມ ເຫດສຸກເສ ນ. ເນືົ່ ອງຈາກ
ການກ ສາ້ງ ແມົ່ ນມ ຄວາມຈ າເປັນ ຕອ້ງໃຊແ້ຮງງານພ ສ ມຄວນ ຈາກທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ຈາກຕົ່ າງຖິົ່ ນ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

ທາງໂຄງການຕອ້ງ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ໃຫແ້ກົ່ ຄ ນງານທຸກຄ ນ ທ ົ່ ເຂ າ້ມາເຮດັວຽກໃຫແ້ກົ່ ໂຄງ ການກ ົ່ ສາ້ງສາຍ
ສ ົ່ ງດັົ່ ງກົ່ າວ, ຕອ້ງໃຫມ້ ສະຫວດັດ ການ ແລະ ການປະກນັໄພດາ້ນສຸຂະພາບ, ຕອ້ງມ ການປະສານສ ມທ ບກບັໂຮງໝ  
ຫຼ ື ສຸກສາລາແຕົ່ ລະທອ້ງຖິົ່ ນ ເພືົ່ ອຮບັໃຊກ້ານປິົ່ ນປ ວໃຫທ້ນັເວລາ. ພອ້ມກນັນ ທ້າງໂຄງການກ ຕອ້ງ ຮບັປະກນັ
ຄວາມປອດໄພ ຂອງປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ ທ ົ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ ຈາກກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການ. ທາງ
ໂຄງການ ກ ຕອ້ງໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ທາງດາ້ນວດັຖຸປັດໄຈ ໃຫແ້ກົ່ ໂຮງໝ  ຫຼ ື ສຸກສາລາ ທ ົ່ ຢູົ່ ໃນເຂດພືນ້ທ ົ່

ຂອງໂຄງການ ຕາມຄວາມສາມາດທ ົ່ ເຫນັວົ່ າມ ຄວາມເໝາະສ ມ.  

5.5.3.2 ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຢູົ່ ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ ຈະບ ົ່ ມ ກດິຈະກ າຫຍງັ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຮາ້ຍແຮງຕ ົ່  ສຸຂະພາບ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມອອ້ມຂາ້ງຂອງໂຄງການ, ນອກຈາກກດິຈະກ າ ການສ າ
ຫຼວດ, ເກບັຂ ມູ້ນ ຂອງນກັວຊິາການດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ວຊິາການດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທ ົ່ ເປັນວຽກບ ົ່ ໜກັ ແລະ ຍງັບ ົ່

ມ ຄວາມສົ່ ຽງທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະະທ ບຕ ົ່ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.  

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ ທາງທ ມງານດັົ່ ງກົ່ າວ ກ ົ່ ຕອ້ງມ ຄວາມລະມດັລະວງັ ໃນການສ າຫຼວດພາກສະໜາມ, ຮບັປະກນັ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ອນັຕະລາຍທ ົ່ ອາດຈະເກ  ດຂຶນ້, ຕອ້ງມ ການແຈງ້ ແລະ ສະເໜ ເອ າປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ ເຂ າ້ມາ
ຮົ່ ວມ ແລະ ເປັນຜູນ້ າທາງ ໃນການເດ ນສ າຫຼວດ ເນືົ່ ອງຈາກຄ ນທອ້ງຖິົ່ ນ ຈະຮູສ້ະພາບແວດລອ້ມໄດດ້ ກົ່ ວາ.  

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຜ ນກະທ ບດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃນຊົ່ ວງການກ ົ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການນ  ້ແມົ່ ນມ ຄວາມສ າຄນັ ແລະ ມ 
ຄວາມສົ່ ຽງທ ົ່ ຈະເກ ດຂຶນ້ຫຼາຍ, ນອກຈາກຈະມ ຜ ນກະທ ບ ອນັສບືເນືົ່ ອງມາຈາກ ຂ ຝຸ້ົ່ ນ, ສຽງດງັແລວ້ ຄວາມສົ່ ຽງຕ ົ່

ສຸຂະພາບ - ຄວາມປອດໄພ ຈາກການເຮດັວຽກທ ົ່ ສູງເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນການຂຶນ້ສານເສ າໄຟ ແລະ ການເຮກັວຽກໜກັກ ົ່
ຕອ້ງໄດເ້ອ າໃຈໃສົ່ , ໂດຍສະເພາະຕ ົ່ ຄ ນງານ ຜູທ້ ເຮດັການກ ົ່ ສາ້ງໂດຍກ ງ ແມົ່ ນມ ຄວາມສົ່ ຽງຫຼາຍ. ດັົ່ ງນັນ້ ຜູ ້



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-32 

ພດັທະນາໂຄງການຮົ່ ວມກືບັຜູຮ້ບັເມ າການກ ົ່ ສາ້ງ ຕອ້ງຫາມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ທ ົ່ ເໝາະສ ມເພືົ່ ອເຮດັໃຫຄ້ວາມ
ສົ່ ຽງນັນ້ຫຸຼດລ ງ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ຈດັກຽມອຸປະກອນປອ້ງກນັ ອນັຕະລາຍສົ່ ວນບຸກຄ ນ ໃຫແ້ກົ່ ພະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນ ຕາມສະພາບ
ແວດລອ້ມຂອງການເຮດັວຽກ, ໃສົ່ ຊຸດເຮດັວຽກໃຫຮ້ດັກຸມ ແລະ ຄົ່ ອງແຄວ້, ໃສົ່ ເກ ບປອ້ງກນັໄພ, ໃສົ່ ໜາ້
ກາກປອ້ງກນັຂ ຝຸ້ົ່ ນ, ໃສົ່ ອຸປະກອນອດັ ຫຼ ື ປ ກຫູເພືົ່ ອປອ້ງກນັສຽງດງັ ແລະ, ໃສົ່ ໝວກກນັກະທ ບ, ໃສົ່
ແວົ່ ນຕາປອ້ງກນັການຟ ງ້ກະຈາຍ ຂອງເສດຂ ຫ້ ນ ແລະ ດນິເປັນຕ ນ້. 

• ຫາກການດ າເນ ນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຄວາມປອດໄພທາງຊ ວດິ ແລະ ຊບັສນິຂອງ
ປະຊາຊ ນທ ົ່ ຢູົ່ ບ ລເິວນໃກຄ້ຽງກບັໂຄງການ, ທາງໂຄງການກ ົ່ ຕອ້ງທ າການຊ ດເຊ ຍ ຄົ່ າເສຍຫາຍຕາມຄວາມ  
ເໝາະສ ມ ແລະ ຕາມລະບຽບການຂອງລດັ ເພືົ່ ອເປັນທ າໃຫແ້ກົ່ ປະຊາຊ ນ ທ ົ່ ໄດຮ້ບັຄວາມເດອືດຮອ້ນ 
ແລະ ບ ົ່ ໃຫມ້ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ດາ້ນຈດິໃຈຂອງເຂ າເຈ າ້. 

• ຈດັໃຫມ້ ນ າ້ດືົ່ ມ, ນ າ້ໃຊ ້ແລະ ຫອ້ງນ າ້ ທ ົ່ ຖກືຫຼກັອະນາໄມຢົ່ າງພຽງພ  ຕາມສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກຕົ່ າງໆ ທ ົ່

ເປັນອ ງປະກອບບົ່ ອນກ ົ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການ. ບ ລສິດັຮບັເໝ າຂອງໂຄງການ ຕອ້ງໃຊມ້າດຕະການເຄັົ່ ງຄດັບ ົ່

ໃຫກ້ າມະກອນ ສາ້ງວດິຖົ່ າຍຢູົ່ ໃກແ້ຄມແຫຼົ່ ງນ າ້ ແລະ ບ ົ່ ໃຫລ້ ງໄປຖົ່ າຍໃສົ່ ແມົ່ ນ າ້ຢົ່ າງເດດັຂາດ. 
• ຝືກອ ບຮ ມການເຮດັວຽກ ແລະ ການນ າໃຊເ້ຄືົ່ ອງມອຸືປະກອນ ຢົ່ າງສະໝ ົ່ າສະເໝ ໃຫແ້ກົ່ ກ າມະກອນ ເພືົ່ ອ

ປອ້ງກນັອຸປະຕເິຫດໂດຍການຝຶກອ ບຮ ມ ກົ່ ອນການປະຕບິດັໜາ້ວຽກທຸກຄັງ້, ໂດຍສະເພາະວຽກໜກັ 
ແລະ ມ ຄວາມສົ່ ຽງຕ ົ່ ຄວາມປອດໄພ. 

• ກະກຽມອຸປະກອນ ໃນການປະຖ ມພະຍາບານຂັນ້ເບືອ້ງຕ ນ້, ພອ້ມທງັກຽມລ ດ ສ າລບັນ າສ ົ່ ງຄ ນເຈບັສ ົ່ ງ
ໂຮງໝ  ຫຼ ືສຸກສາລາ ທ ົ່ ຢູົ່ ໃກທ້ ົ່ ສຸດ ກ ລະນ ກ າມະກອນເກ ດອຸປະຕເິຫດ. 

• ຈດັໃຫມ້ ຫ ວໜາ້ຄວບຄຸມງານ ແລະ ກວດສອບເຄືົ່ ອງມອຸືປະກອນການເຮດັວຽກໃຫມ້ ຄວາມ ພອ້ມຢູົ່ ໃນ
ສະພາບການເຮດັວຽກ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພສູງ. 

• ປູກຈດິສ ານກຶໃຫແ້ກົ່ ພະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນ, ໃສົ່ ໃຈເລືົ່ ອງຂອງຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັວຽກ 
ໂດຍການໃສົ່ ອຸປະກອນປອ້ງກນັ ອນັຕະລາຍສົ່ ວນບຸກຄ ນ ທຸກຄັງ້ໃນຂະນະເຮດັວຽກ. 

• ຈດັສະພາບແວດລອ້ມ ບົ່ ອນພກັຂອງກ າມະກອນ ໃຫຖ້ກືຫຼກັສຸຂະອະນາໄມ ເຊັົ່ ນ: ຈດັວາງບົ່ ອນຮອງຮບັ
ຂ ເ້ຫຍືອ້ຕາມບ ລເິວນແຄມ້ທ ົ່ ພກັ ໃຫມ້ ຄວາມເໝາະສ ມ ແລະ ຖກືຫຼກັການດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 

• ການບອກເຕອືນພະນກັງານຂບັລ ດ ທ ົ່ ໃຊເ້ສັນ້ທາງເຂ າ້-ອອກໂຄງການ ແລະ ເພືົ່ ອຄວາມລະມດັລະວງັເມືົ່ ອ
ຂບັລ ດຜົ່ ານບນັດາໝູົ່ ບາ້ນ ທ ົ່ ຢູົ່ ແຄມເສັນ້ທາງ, ຮບັປະກນັສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງປະຊາຊ ນທ ົ່

ອາໄສຢູົ່ ໃກເ້ຂດໂຄງການ ທ ົ່ ມ ການນ າໃຊເ້ສັນ້ທາງຮົ່ ວມກນັ. 
• ອ ບຮ ມພະນກັງານຂບັລ ດຂ ນສ ົ່ ງເຄືົ່ ອງກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມກ ດຈາລະຈອນຢົ່ າງເຄັົ່ ງຄດັ, ຖາ້ມ 

ອຸປະຕເິຫດເກ ດຂຶນ້ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບ. 
• ສ ົ່ ງເສ ມໃຫມ້ ກດິຈະກ າ ຮກັສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັວຽກ ຢົ່ າງມ ຫຼກັການ. 
• ທາງໂຄງການ ຕອ້ງມ ນະໂຍບາຍ ປະກນັສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນ 

ຕາມລະບຽບການ ຂອງທາງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດ ການສງັຄ ມວາງອອກ. 
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3) ໄລຍະດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ພາຍຫຼງັການກ ົ່ ສາ້ງສ າເລດັ ມາຮອດໄລຍະການດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການ ກ ົ່ ຄໄືລຍະສ ົ່ ງໄຟທ ົ່ ຜະລດິໄດ ້ເຊິົ່ ງມນັອາດ
ມ ຄວາມສົ່ ຽງເປັນໄປໄດ ້ທ ົ່ ຈະເກ ດມ ໄຟຟາ້ຮ ົ່ ວຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ ແລະ ອາດກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດອນັຕະລາຍແກົ່  ປະຊາຊ ນ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ທາງໂຄງການຄວນຕອ້ງຕດິຕັງ້ລະບ ບຕດັໄຟອດັຕະໂນມດັໃສົ່ ໃນລະບ ບສາຍສ ົ່ ງ ຖາ້ຫາກມ ໄຟຮ ົ່ ວ/ໄຟຟາ້
ເກ ນໃນລະບ ບ, ກ ົ່ ໃຫລ້ະບ ບຕດັໄຟໂດຍອດັຕະໂນມດັ.  ແລະ ຄວນມ ແຜນການບ າລຸງຮກັສາສາຍສ ົ່ ງຢົ່ າງ
ເປັນປະຈ າ. 

• ມ ການຕດິປາ້ຍເຕອືນອນັຕະລາຍຕາມເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ 
• ອ ກວທິ ການໜຶົ່ ງທ ົ່ ຊົ່ ວຍຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄຟຟາ້ຊ໊ອດ ແມົ່ ນການໂຄສະນາປະຊາສ າພນັເຖງິ

ອນັຕະລາຍ ແກົ່ ປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ ເພືົ່ ອໃຫປ້ະຊາຊ ນ ບ ົ່ ຄວນເຂ າ້ໃກເ້ສ າໄຟແຮງສູງ ແລະ ຕດິປາ້ຍເຕອືນ
ໃສົ່ ຕາມເສ າ ເພືົ່ ອໃຫປ້ະຊາຊ ນໄດລ້ະວງັອນັຕະລາຍ. 

• ພາຍຫຼງັການກ ົ່ ສາ້ງປັບປຸງເສັນ້ທາງສ າເລດັ ຕອ້ງມ ການຕດິຕັງ້ປາ້ຍເຕອືນຕົ່ າງໆ ໂດຍສະເພາະເຂດຊຸມຊ ນ
ຕດິຕາມແຄມທາງ 

• ຕອ້ງມ ປາ້ຍກ ານ ດຄວາມໄວຂອງການສນັຈອນ, ເຂດໝູົ່ ບາ້ນ, ເຂດໂຮງຮຽນ, ປາ້ຍເຕອືນເຂດສດັລຽ້ງ 
ແລະ ປາ້ຍເຕອືນອືົ່ ນໆ   

5.5.4 ການປະເມ ນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

5.5.4.1 ການຈາ້ງງານ ແລະ ລາຍໄດຂ້ອງຄ ວເຮອືນ 

1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ  
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ ການຈາ້ງງານຂອງໂຄງການ ຍງັບ ົ່ ທນັມ ຫຍງັພ ທ ົ່ ຈະເປັນລາຍໄດ ້ ໃຫແ້ກົ່ ປະຊາຊ ນ
ທອ້ງຖິົ່ ນ, ນອກຈາກວຽກສ າຫຼວດ, ເກບັຂ ມູ້ນໃນພາກສະໜາມ ທ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນຈະຕອ້ງໄດເ້ຊ ນເອ າ ພະນກັງານ
ທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ຊາວບາ້ນ ເຂ າ້ຮົ່ ວມໃນການສ າຫຼວດ ແລະ ມ ການຈົ່ າຍຄົ່ າແຮງງານ ໃນການເຂ າ້ຮົ່ ວມວຽກງານເດ ນ
ສ າຫຼວດເສັນ້ທາງ ໃນແຕົ່ ລະຄັງ້ເທ ົ່ ານັນ້. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

ທາງໂຄງການ ບ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນ ຕອ້ງໃຊມ້າດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຫຍງັ, ເນືົ່ ອງຈາກໃນຊົ່ ວງກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງນ  ້
ບ ົ່ ໄດມ້ ຫຍງັທ ົ່ ຈະກ ົ່  ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບດາ້ນລ ບຕ ົ່ ການຈາ້ງງານ ຂອງປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ.  

 

 

 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 
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2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ  
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ໃນຊົ່ ວງການກ ົ່ ສາ້ງນ  ້ໜາ້ວຽກການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ ແມົ່ ນມ ຄວາມຕອ້ງການ ແຮງງານ ແລະ ກ າມະກອນ ເປັນຈ ານວນ
ຫຼາຍຕ າແໜົ່ ງ ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນການຖາງແລວໄຟ, ແລວທາງ. ດັົ່ ງນັນ້ ເພືົ່ ອເປັນການສ ົ່ ງເສ ມແຮງງານທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ 
ເພືົ່ ອເຮດັໃຫ ້ໂຄງການເສັນ້ທາງດັົ່ ງກົ່ າວ ໄປຄຽງຄູົ່ ກບັການພດັທະນາທອ້ງຖິົ່ ນ, ທາງໂຄງການ ຈະຕອ້ງໃຫ ້ບຸລມິະສດິ 
ຕ ົ່ ແຮງງານທອ້ງຖິົ່ ນ. ຖາ້ຄ ນທອ້ງຖິົ່ ນ ບ ົ່ ມ ໂອກາດເຮດັວຽກນ າໂຄງການ, ຜ ນກະທ ບດາ້ນລ ບຕ ົ່ ຄວາມຮູສ້ກຶ ຂອງ
ແຮງງານທອ້ງຖິົ່ ນກ ົ່ ຈະເກ ດຂຶນ້ໄດ.້ 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ອ ງຕາມລະບຽບ ວົ່ າດວ້ຍການຈາ້ງງານຂອງໂຄງການພດັທະນາ ຕ ົ່ ປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ ຂອງກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວດັດ ການສງັຄ ມ, ທາງໂຄງການໂດຍສະເພາະຜູຮ້ບັເໝ າກ ົ່ ສາ້ງ ຮົ່ ວມກບັພາກລດັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ 
ຕອ້ງມ ນະໂຍບາຍ ຮບັເອ າແຮງງານທອ້ງຖິົ່ ນ, ຜູທ້ ົ່ ມ ຈດຸປະສ ງຢາກເຂ າ້ມາເຮດັວຽກກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງ ເພືົ່ ອໃຫ ້
ເຂ າເຈ າ້ມ ລາຍໄດຄ້ ວເຮອືນເພ ົ່ ມຂຶນ້.  

• ຖາ້ຄ ນງານທອ້ງຖິົ່ ນ ບ ົ່ ມ ຄວາມສາມາດ ຫຼ ື ບ ົ່ ມ ຄວາມສ ານານງານພ  ທ ົ່ ຈະເຮດັວຽກໃຫໂ້ຄງການ, ແຕົ່ ຖາ້
ເຂ າເຈ າ້ຢາກເຮດັ ທາງໂຄງການ ກ ົ່ ຕອ້ງຮບັ ແລະ ຝຶກອາຊ ບໃຫເ້ຂ າເຈ າ້, ມ ການໃຫຄ້ົ່ າຈາ້ງ ແລະ ໃຫ ້
ສະຫວດັດ ການ ແກົ່ ຄ ນງານທອ້ງຖິົ່ ນ ຢົ່ າງເໝາະສ ມ.  
 

3) ໄລຍະການດ າເນ ນງານ  
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ກດິຈະກ າໃນໄລຍະການດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການ ກ ົ່ ຍງັຈະມ ການອະນາໄມຖາງແລວໄຟປະຈ າ 6 ເດອືນ ຫຼ ື1 ປ  ເຊິົ່ ງ
ສາມາດນ າໃຊແ້ຮງງານຊາວບາ້ນທອ້ງຖິົ່ ນ ເພືົ່ ອໃຫເ້ຂ າເຈ າ້ມ ລາຍຮບັເຂ າ້ຄ ວເຮອືນໄດ.້ 

5.5.4.2 ທຸລະກດິທອ້ງຖິົ່ ນ 

1) ຕະຫຼອດໄລຍະການດ າເນ ນໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຈະມ ຫຼາຍໆກດິຈະກ າທ ົ່ ອາດຈະສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ກບັທຸລະກດິທອ້ງຖິົ່ ນ ຂອງປະຊາຊ ນ ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ ຜ ນກະທ ບ
ຈາກບນັຫາຝຸົ່ ນລະອອງຈາກການບຸກເບ ກ ແລະ ຂ ນສ ົ່ ງວດັສະດຸໃນການກ ົ່ ສາ້ງ ແຕົ່ ກ ົ່ ອາດມ ຜ ນກະທ ບດາ້ນບວກເຊິົ່ ງ
ອາດຈະເພ ົ່ ມລາຍໄດໃ້ຫແ້ກົ່ ທຸລະກດິທອ້ງຖິົ່ ນຂອງປະຊາຊ ນ ເພາະຈະມ ແຮງງານຈາກຕົ່ າງຖິົ່ ນ ເຂ າ້ມາເຮດັວຽກຈຶົ່ ງ
ເຮດັໃຫມ້ ການຊືຂ້າຍເພ ົ່ ມຂຶນ້ ແລະ ຈະເຮດັໃຫທຸ້ລະກດິທອ້ງຖິົ່ ນຂອງປະຊາຊ ນເຂດນ ມ້  ການຂະຫຍາຍຕ ວ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ປະຕບິດັຕາມມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບຂິຝຸ້ົ່ ນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ດາ້ນອືົ່ ນໆ ຢົ່ າງເຂັມ້ງວດເພືົ່ ອ
ບ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ທຸລະກດິການບ ລກິານຊຸມຊ ນຫຼາຍ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-35 

• ຕອ້ງມ ການຈ າກດັ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມໄວ, ນ າ້ໜກັ ຂອງລ ດ ໂດຍສະເພາະຜົ່ ານເຂດສະຖານທ ົ່ ໆມ 
ຄວາມອົ່ ອນໄຫວ ເຊັົ່ ນ: ໂຮງໝ , ໂຮງຮຽນ ແລະ ວດັ ເປັນຕ ນ້. 

5.5.4.3 ກດິຈະກ າການຜະລດິ 

1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ/ກ ົ່ ສາ້ງ/ດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ສ າລບັກດິຈະກ າການຜະລດິຂອງປະຊາຊ ນຂອງທງັ 5 ບາ້ນ ໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ສົ່ ວນຫຼາຍປະຊາຊ ນ ແມົ່ ນເຮດັ
ການກະສກິ າ ປູກກາເຟ, ປູກມນັຕ ນ້ ແລະ ປູກເຂ າ້ ເປັນຫຼກັ ທ ົ່ ມ ເງ ືົ່ອນໄຂທາງດາ້ນພືນ້ທ ົ່ , ທ ົ່ ເໝາະສ ມແກົ່ ການ
ປູກຝັງຈຶົ່ ງເປັນພາກສົ່ ວນໜຶົ່ ງທ ົ່ ສ າຄນັຕ ົ່ ການພດັທະນາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ - ສງັຄ ມ ເພືົ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕອ້ງການ ແລະ ການທ າມາຫາກນິຂອງປະຊາຊ ນ, ນອກຈາກການປູກຝັງແລວ້ ລຽ້ງສດັກ ົ່ ເປັນອ ກກດິຈະກ າໜຶົ່ ງທ ົ່ ສ າ
ຄນັຂອງປະຊາຊ ນໃນເຂດທອ້ງຖິົ່ ນ ເຊິົ່ ງມ ທງັສດັນອ້ຍ ແລະ ສດັໃຫຍົ່ ເຊັົ່ ນ: ງ  ວ, ຄວາຍ, ໝູ ແລະ ສດັປ ກຕົ່ າງໆ. 
ດັົ່ ງທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວຂາ້ງເທງິ ອ ງຕາມການກ ານ ດແລວສາຍສ ົ່ ງ ຂອງໂຄງການແມົ່ ນເຫນັວົ່ າ ຂອບເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງຂອງ
ໂຄງການ ທ ົ່ ສະເໜ ມານ ແ້ມົ່ ນຜົ່ ານເຂດປົ່ າໄມທ້ າມະຊາດ ແລະ ຜົ່ ານເຂດດນິນ າໃຊຂ້ອງປະຊາຊ ນເປັນສົ່ ວນຫຼາຍ 
ເຊິົ່ ງເນືອ້ທ ົ່ ດນິດັົ່ ງກົ່ າວ ໄດມ້ ການປູກພດືຕົ່ າງໆເຊັົ່ ນ ກາເຟ, ມນັຕ ນ້ ແລະ ອືົ່ ນໆ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ວາງແຜນການກ ົ່ ສາ້ງຈດຸທ ົ່ ຈະມ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ເນືອ້ທ ົ່ ກະສກິ າໄວພ້າຍຫຼງັລະດູເກບັກົ່ ຽວຜ ນຜະລດິແລວ້ເພືົ່ ອ
ບ ົ່ ໃຫມ້ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຜ ນຜະລດິຂອງປະຊາຊ ນ 

• ປະຕບິດັຕາມດ າລດັ ວົ່ າດວ້ຍການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍ ກຍາ້ຍຈດັສນັປະຊາຊ ນຈາກ
ໂຄງການພດັທະນາ ສະບບັເລກທ  84/ລບ, 2016. 

• ຂ ຕ້ ກລ ງວົ່ າດວ້ຍການທ ດແທນ ຜ ນເສຍຫາຍຂອງປະຊາຊ ນ ຈາກໂຄງການພດັທະນາຂອງແຂວງ ແລະ 
ເອກະສານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງຕົ່ າງໆ. 

5.5.5 ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໂຄງລົ່ າງພືນ້ຖານ 

1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ/ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ/ດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງແລະສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕົ່ າງໆ ແມົ່ ນມ ຄວາມຈ າເປັນ ສ າລບັການພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄ ມໃນຕ ວມອືງ ແລະ ຊ ນນະບ ດ. ຜ ນກະທ ບຕ ນ້ຕ ທ ົ່ ຈະເກ ດຂຶນ້ ຕ ົ່ ກບັພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງຂອງຊຸມຊ ນ ໃນໄລຍະ
ກະກຽມກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ໄລຍະກ ົ່ ສາ້ງແມົ່ ນ ການເພ ົ່ ມຂຶນ້ຂອງຈ ານວນລ ດຂ ນສ ົ່ ງວດັສະດຸຢູົ່ ຕາມເສັນ້ທາງເຊິົ່ ງ ຈະເປັນ
ຜ ນເຮດັໃຫເ້ສັນ້ທາງທ ົ່ ລ ດບນັທຸກວດັສະດຸແລົ່ ນຜົ່ ານໄດຮ້ບັການເສຍຫາຍ ຫຼ ືເປົ່ ເພ ແລະ ເປິເປືອ້ນ.  

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ຕອ້ງບນັທຸກບ ົ່ ໃຫເ້ກ ນນ າ້ໜກັທ ົ່ ກ ມຂ ວທາງໄດກ້ ານ ດໄວສ້ າລບັລ ດບນັທຸກແຕົ່ ລະປະເພດ.  



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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• ກ ານ ດຄວາມໄວ ບ ົ່ ໃຫເ້ກ ນ 30 ກມ/ຊ ົ່ ວໂມງ ເຂດຊຸມຊ ນ. 
• ປະສານງານກບັອ ງການຈດັຕັງ້ທອ້ງຖິົ່ ນ ເພືົ່ ອຊົ່ ວຍໃນການຕດິຕາມກວດການ າ້ໜກັ ແລະ ຄວາມໄວຂອງ

ລ ດ. 
• ສອ້ມແປງເສັນ້ທາງ ຖາ້ວົ່ າມນັເປົ່ ເພ ແລະ ມ ການປະກອບສົ່ ວນໃສົ່ ກອງທນຶບູລະນະສອ້ມແປງເສັນ້ທາງ

ຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ. 

5.5.6 ແຫຼົ່ ງນ າ້, ການນ າໃຊ ້ແລະ ການສະໜອງ 
1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ  

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ ເປັນໄລຍະການສ າຫຼວດ, ເກບັຂ ມູ້ນ, ຍງັບ ົ່ ມ ກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງຫຍງັເທືົ່ ອ. 
ດັົ່ ງນັນ້ການສ າຫຼວດ-ເກບັຂ ມູ້ນ ຂອງໂຄງການຈະບ ົ່ ມ ຜ ນນກະທ ບຕ ົ່  ການນ າໃຊນ້ າ້ຂອງປະຊາຊ ນ ໃນເຂດໂຄງການ. 

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ  
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງອ ງປະກອບຕົ່ າງໆ ຂອງໂຄງການເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນການກ ົ່ ສາ້ງເຂດຕ ນເສ າໄຟ ແມົ່ ນມ ຄວາມຈ າເປັນ 
ຕອ້ງໄດນ້ າໃຊລ້ ດຈ ກ, ຂຸດປັບລະດບັເພືົ່ ອການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ການນ າໃຊເ້ຄືົ່ ອງມອຸືປະກອນຕົ່ າງໆເຂ າ້ໃນການກ ົ່ ສາ້ງ 
ເຊິົ່ ງມ ຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບ ຕ ົ່ ຄຸນນະພາບນ າ້ ຂອງນ າ້ຫວ້ຍຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ຢູົ່ ພາຍໃນພືນ້ທ ົ່ ຂອງ
ໂຄງການ (ຖາ້ຫາກໂຄງການ ມ ການກ ົ່ ສາ້ງໃກຫ້ວ້ຍນ າ້). ດັົ່ ງນັນ້ ທາງໂຄງການໂດຍສະເພາະຜູຮ້ບັເໝ າ ການກ ົ່ ສາ້ງ
ຕອ້ງເອ າໃຈໃສົ່  ກົ່ ຽວກບັມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ແລະ ຫາວທິ ປອ້ງກນັ, ເນືົ່ ອງຈາກຄຸນນະພາບນ າ້ ແມົ່ ນມ ຄວາມສ າ
ຄນັຫຼາຍ ສ າລບັປະໂຫຍດການນ າໃຊຂ້ອງທອ້ງຖິົ່ ນ, ມ ຄວາມສ າຄນັຕ ົ່ ປາ ແລະ ສິົ່ ງອາໄສໃນນ າ້.  

ບນັດານ າ້ເປືອ້ນທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດ ຜ ນກະທ ບປະກອບດວ້ຍ: ການຕ ກຕະກອນຈະພາໃຫເ້ກ ດນ າ້ຂຸົ່ ນ ເນືົ່ ອງຈາກການ
ຂຸດດນິ, ດຸດດນິ ການຖ ມດນິເພືົ່ ອການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າ. ຖາ້ມ ການກ ົ່ ສາ້ງ ໃນລະດູຝ ນກ ົ່ ອາດຈະເກ ດມ ຄາບນ າ້ມນັ 
ຈາກການນ າໃຊເ້ຄືົ່ ອງມອຸືປະກອນການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ ໄຫຼລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້, ຄາບປູນຊ ມງັຈາກເຂດກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າ. 
ນອກຈາກນ ບ້ນັຫານ າ້ເປືອ້ນຕົ່ າງໆ ສາມາດເກ ດຂຶນ້ໄດຈ້າກທ ົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ແລະ ຈາກການນ າໃຊຕ້ົ່ າງໆ ຂອງພະນກັງານ 
ແລະ ຄ ນງານທ ົ່ ເຂ າ້ມາເຮດັວຽກ ໃຫກ້ານກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການເປັນຈ ານວນຫຼາຍ ທ ົ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດຍ້າກ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ວາງແຜນການກ ົ່ ສາ້ງໄວໃ້ນຊົ່ ວງລະດູແລງ້ສ າລບັໜາ້ວຽກທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງຕະກອນດນິ
ລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້. 

• ຄວບຄຸມບ ົ່ ໃຫມ້ ການດຸດດນິຈາກການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າໄຟລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ທ າມະຊາດ ຫຼ ື ພືນ້ທ ົ່ ໃກຄ້ຽງ, ເພືົ່ ອບ ົ່

ໃຫຕ້ະກອນດນິລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້. 
• ຫຼ ກລົ່ ຽງບ ົ່ ໃຫມ້ ການກ ົ່ ສາ້ງບ ລເິວນແຄມຫວ້ຍນ າ້ພອ້ມກນັເພືົ່ ອຫຸຼດປະລມິານຕະກອນດນິລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້

ຕາມເຂດໂຄງການ. 
• ກອງດນິ, ຊາຍ, ວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງຕອ້ງຫົ່ າງຈາກເຂດທ ົ່ ມ ແຫຼົ່ ງນ າ້ ເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫມ້ ການຊະລາ້ງລ ງສູົ່ ຫວ້ຍ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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• ທາງໂຄງການຕອ້ງມ ສນັຍາການປັບໄໝກບັຜູຮ້ບັເໝ າການກ ົ່ ສາ້ງ, ເພືົ່ ອເປັນຂ ຜູ້ກມດັບ ົ່ ໃຫຜູ້ຮ້ບັເໝ າກ ົ່ ສາ້ງ 
ລາ້ງລ ດກ ນຈກັທຸກປະເພດ ແລະ ອຸປະກອນການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆລ ງໃສົ່ ແມົ່ ນ າ້ ແລະ ສາຂານ າ້ຫວ້ຍຕົ່ າງໆ ໃນ
ຂອບເຂດພືນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການ. 

• ການນ າໃຊນ້ າ້ເພືົ່ ອການກ ົ່ ສາ້ງ: ຖາ້ໂຄງການມ ຄວາມຈ າເປັນ ທ ົ່ ຈະດູດເອ ານ າ້ຫວ້ຍ ໃນເຂດຂອງໂຄງການ 
ເພືົ່ ອມາຮບັໃຊເ້ຂ າ້ໃນການກ ົ່ ສາ້ງ ກ ົ່ ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫປ້ະຊາຊ ນທອ້ງຖິິົ່ ນ ແລະ ປະສານງານກບັພາກລດັຂັນ້
ເມອືງ ເພືົ່ ອລ ງໄປກວດເບິົ່ ງຈດຸທ ົ່ ຈະດູດເອ ານ າ້ ວົ່ າມນັມ ຄວາມເໝາະສ ມແລວ້ບ ົ່ . 

• ຄວບຄຸມຢົ່ າງເຂັມ້ງວດບ ົ່ ໃຫມ້ ການລະບາຍນ າ້ເປືອ້ນ ແລະ ຂ ເ້ຫຍືອ້ ຈາກບົ່ ອນພກັກ າມະກອນລ ງສູົ່
ແຫຼົ່ ງນ າ້. 

• ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ການນ າໃຊນ້ າ້ຂອງທງັ 5 ບາ້ນ, ທາງໂຄງການຕອ້ງໄດພ້ຈິາລະນາຊົ່ ວຍປັບປຸງ
ລະບ ບນ າ້ໃຊໃ້ຫກ້ບັທງັ 5 ບາ້ນ ກົ່ ອນດ າເນ ນການກ ົ່ ສາ້ງ. 
 

3) ໄລຍະດ າເນ ນໂຄງການ  
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ:  

ມາຮອດໄລຍະດ າເນ ນງານໂຄງການແລວ້ ຈະບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ການນ າໃຊນ້ າ້ ທ ົ່ ຈະເຮດັໃຫນ້ າ້ເປືອ້ນລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ ຖາ້
ຫາກໂຄງການ ໄດມ້ ການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ຕດິຕັງ້ອ ງປະກອບຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການ ໃຫມ້ ຄວາມໝັນ້ຄ ງ ແລະ ໄດ ້
ມາດຕະຖານທ ົ່ ດ , ດັົ່ ງນັນ້ ຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງ ຕ ົ່ ຄຸນນະພາບນ າ້ສ າລບັການນ າໃຊແ້ມົ່ ນບ ົ່ ມ . 

5.5.7 ແຫຼົ່ ງພະລງັງານ, ການນ າໃຊ ້ແລະ ການສະໜອງ 
1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ  

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ທ ົ່ ມ ການສກຶສາ-ສ າຫຼວດ ແລະ ເກບັຂ ມູ້ນຂອງໂຄງການ ແມົ່ ນບ ົ່ ມ ຫຍງັກະທ ບ
ຕ ົ່ ກບັການນ າໃຊພ້ະລງັງານໄຟຟາ້ ໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການ, ດັົ່ ງນັນ້ ທາງໂຄງການບ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນຫຍງັ ຕອ້ງມ 
ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ໃນຊົ່ ວງກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງນ .້   

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ  
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ ກ ົ່ ບ ົ່ ຕົ່ າງຫຍງັກບັຊົ່ ວງກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ ກ ົ່ ຄໂືຄງການບ ົ່ ສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຫຍງັຕ ົ່ ກບັການນ າ
ໃຊພ້ະລງັງານໄຟຟາ້ ໃນເຂດທອ້ງຖິົ່ ນ. ເນືົ່ ອງຈາກກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆແມົ່ ນບ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນໃນການນ າໃຊ ້
ພະລງັງານຈ ານວນຫຼາຍ ໃນການກ ົ່ ສາ້ງທ ົ່ ອາດຈະສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ການນ າໃຊຂ້ອງປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

ທາງໂຄງການບ ົ່ ຈ າເປັນ ຕອ້ງມ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຫຍງັ ຢູົ່ ໃນຊົ່ ວງນ .້ 

 

 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-38 

3) ໄລຍະດ າເນ ນໂຄງການ  
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ໃນໄລຍະດ າເນ ນໂຄງການນ  ້ ແມົ່ ນຈະສ ົ່ ງຜ ນດ  ຕ ົ່ ການນ າໃຊ ້ ແລະ ການສະໜອງພະລງັງານໃນເຂດທອ້ງຖິົ່ ນເພ ົ່ ມ
ຂຶນ້, ເນືົ່ ອງຈາກໂຄງການຈະມ ການນ າສ ົ່ ງກະແສໄຟຟາ້ທ ົ່ ຜະລດິໄດຈ້າກພະລງັງານລ ມ 600 MW ທ ົ່ ສາມາດເພືົ່ ອ
ເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ກະແສໄຟຟາ້ທ ົ່ົ່ ຜະລດິໄດຈ້າກໂຄງການພະລງັງານລ ມເຂ າ້ສູົ່ ລະບ ບຕາຂົ່ າຍໄຟຟາ້ແຫົ່ ງຊາດ ແລະ ສ ົ່ ງອອກ
ຂາຍຕາມອ ງໃສົ່ ສນັຍາຮບັຊືໄ້ຟຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ  

5.5.8 ການຈດັການຂ ເ້ຫຍືອ້ ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼອື 

1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຜົ່ ານການເກບັຂ ມູ້ນ ກ ົ່ ຄຢູືົ່ ຕາມຕ ວເມອືງຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ວປະເທດຂອງລາວເຮ າ, ຄຍືງັບ ົ່ ທນັມ ການກ າຈດັ ຂ ເ້ຫຍືອ້ຢົ່ າງຖກື
ວທິ , ຍງັຂາດແຄນລ ດເກບັຂ ເ້ຫຍືອ້, ບ ົ່ ມ ບົ່ ອນຝັງຂ ເ້ຫຍືອ້ທ ົ່ ໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ ບ ົ່ ມ ການຝັງຢົ່ າງຖກືຕອ້ງເໝາະ
ສ ມ. ການກ າຈດັຂ ເ້ຫຍືອ້ ແຕົ່ ລະຄ ວເຮອືນຍງັໃຊວ້ທິ ການຈດູ ແບບບ ົ່ ມ ການຄດັແຍກ, ຄມື ການຈດູໂຮມກນັ 
ລະຫວົ່ າງສິົ່ ງເສດເຫຼອືອນັຕະລາຍ (ຖ ງຢາງພາລະສະຕກິ) ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼອືທ ົ່ ວໄປ.  

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

ຢູົ່ ໃນໄລຍະກົ່ ອນ ການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ທາງໂຄງການບ ົ່ ມ  ຄວາມຈ າເປັນຫຍງັ ຕອ້ງດ າເນ ນມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ, 

ເນືົ່ ອງຈາກກດິຈະກ າການສ າຫຼວດອອກແບບທ າມະດາ ຈະບ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຂ ເ້ຫຍືອ້ ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼອືເປັນຈ ານວນ
ຫຼາຍ. ແຕົ່ ການອອກແບບໂຄງການ ໄດຄ້ ານງຶເຖງິການກ າຈດັທ ົ່ ຖກືວທິ  ເພືົ່ ອຮອງຮບັຊົ່ ວງຂອງການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ 
ຊົ່ ວງດ າເນ ນການຜະລດິ ທ ົ່ ຄາດວົ່ າຈະມ ຂ ເ້ຫຍືອ້ເກ ດຂຶນ້.    

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຢູົ່ ໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ ຄາດວົ່ າຈະມ ຂ ເ້ຫຍືອ້ ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼອືຫຼາຍພ ສ ມຄວນ ເຊັົ່ ນວົ່ າ: ສິົ່ ງເສດເຫຼອື
ຈາກກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງທ ົ່ ວໄປ (ຖ ງປູນ, ເສດຫ ນ-ຊາຍທ ົ່ ເຫຼອືຈາກການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າໄຟ...), ສິົ່ ງເສດເຫຼອືທ ົ່ ເປັນ
ອນັຕະລາຍ ຈາກວດັສະດຸທ ົ່ ບນັຈນຸ າ້ມນັຂອງເຄືົ່ ອງມກື ົ່ ສາ້ງ, ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼອືຕົ່ າງໆ ຈາກການນ າໃຊຊ້ ວດິປະຈ າ
ວນັ ຂອງພະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນທ ົ່ ເຂ າ້ມາເຮດັວຽກກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງ, ນອກຈາກນ ກ້ ົ່ ຍງັມ ເສດຕ ນ້ໄມ ້ແລະ ພດື
ທ ົ່ ຈະຖາງອອກຈາກຂອບເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ. ດັົ່ ງນັນ້ ຈິົ່ ງມ ຄວາມຈ າເປັນຈະຕອ້ງມ ການກ າຈດັ ແລະ ມ ບົ່ ອນຖິມ້ຂ ້

ເຫຍືອ້ ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼອືເຫຼ ົ່ ານັນ້ຢົ່ າງຖກືວທິ . 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບ ຕ ົ່ ຂ ເ້ຫຍືອ້ ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼອືຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ຄາດວົ່ າຈະເກ ດຂຶນ້ ໃນຊົ່ ວງຂອງການກ ົ່ ສາ້ງຂອງ
ໂຄງການນ ,້ ທາງເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະບ ລສິດັຮບັເໝ າການກ ົ່ ສາ້ງ ຕອ້ງເອ າໃຈໃສົ່ ຕ ົ່  ບາງມາດຕະການ
ຫຸຼດຜົ່ ອນທ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນດັົ່ ງລຸົ່ ມນ :້ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-39 

• ເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ຫຼ ືບ ລສິດັຮບັເໝ າການກ ົ່ ສາ້ງ ຕອ້ງມ ການປະສານສ ມທ ບກບັ ອພບ ຂອງເມອືງ ເພືົ່ ອກ າ
ນ ດເຂດ ທ ົ່ ຈະນ າເອ າຂ ເ້ຫຍືອ້ ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼອືຕົ່ າງໆ ໄປຖິມ້, ຖາ້ສະໜາມຂ ເ້ຫຍືອ້ຂອງເມອືງ ທ ົ່ ມ ຢູົ່
ປະຈບຸນັບ ົ່ ໄດມ້າດຕະຖານ ກ ົ່ ຕອ້ງຮົ່ ວມກນັປັບປຸງ ໃຫເ້ປັນສະໜາມຝັງຖ ມຂ ເ້ຫຍືອ້ທ ົ່ ໄດມ້າດຕະຖານ 
ແລະ ສາມາດບ າບດັຂ ເ້ຫຍືອ້ຕົ່ າງໆໄດແ້ທ.້  

• ຂ ເ້ຫຍືອ້ຕອ້ງມ ການແຍກ ແລະ ນ າໄປຖິມ້ໃນພືນ້ທ ົ່ ຕົ່ າງກນັ, ຂ ເ້ຫຍືອ້ປະເພດອນັຕະລາຍ ຕອ້ງມ ວທິ ຝັງ
ຖ ມຢົ່ າງຖກືວ ທ , ຂຸມຝັງຂ ເ້ຫຍືອ້ປະເພດນ ກ້ ົ່ ຕອ້ງຫົ່ າງໄກຈາກແມົ່ ນ າ້ ແລະ ນ າ້ຫວ້ຍທ ົ່ ເປັນສາຂາ ເພືົ່ ອຫຼ ກ
ລຽງຜ ນກະທ ບທ ົ່ ຈະໄຫຼລ ງສູົ່ ແມົ່ ນ າ້. 

• ການຈດູຂ ເ້ຫຍືົ່ ອ ກ ົ່ ບ ົ່ ໃຫມ້ ການຈດູຊະຊາຍ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດ ແລະ ປົ່ ອຍ CO2, CO ແລະ SO2 ເກ ນ
ມາດຕະຖານສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ແຕົ່ ຖາ້ມ ຄວາມຈ າເປັນຈດູ ກ ົ່ ຕອ້ງມ ການຄດັແຍກ ໂດຍສະເພາະຂ ເ້ຫຍືອ້ທ ົ່

ປ ນເປືອ້ນສານເຄມ  ເຊັົ່ ນວົ່ າ: ສາຍໄຟ ຫຼ ືພະລາສະຕກິຕົ່ າງໆ ແມົ່ ນບ ົ່ ຄວນນ າໄປຈດູຢົ່ າງເດດັຂາດ. 
• ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ຮົ່ ວມກບັທ ົ່ ປຶກສາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ພາກລດັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງມ ການຝຶກ

ອ ບຮ ມ ໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນເຂ າ້ໃຈ ເຖງິຜ ນຮາ້ຍຂອງຂ ເ້ຫຍືອ້, ແລະ ໃຫເ້ຂ າ້ໃຈເຖງິວທິ ການ
ກ າຈດັ, ຖາ້ຜູໃ້ດຝົ່ າຝືນ ກ ົ່ ຕອ້ງມ ການປັບໄໝ ຫຼ ືໃຫອ້ອກຈາກວຽກ.    
 

3) ໄລຍະການດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ພາຍຫຼງັກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງສ າເລດັ ແລະ ມ ການສ ົ່ ງໄຟຟາ້ແລວ້ ຈະບ ົ່ ມ ກດິຈະກ າໃດທ ົ່ ຈະ
ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຂິເ້ຫຍືອ້ ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼອື. ດັົ່ ງນັນ້, ທາງໂຄງການບ ົ່ ຈ າເປັນຕອ້ງໄດດ້ າເນ ນມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຫຍງັ
ເປັນພເິສດ. 

5.5.9 ລະເບ ດບ ົ່ ທນັແຕກ 

1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຜົ່ ານການລ ງເກບັຂ ມູ້ນພາກສະໜາມ ສ າລບັໂຄງການແລວສາຍສ ົ່ ງ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 
600MW ເມອືງດາກຈງຶ ທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ກ ົ່ ໄດມ້ ການສ າພາດ ແລະ ສອບຖາມ ອ ານາດການປ ກຄອງ ແລະ ປະຊາຊ ນ
ທອ້ງຖິົ່ ນກົ່ ຽວກບັລະເບ ດທ ົ່ ຍງັຕ ກຄາ້ງ ເຫນັວົ່ າຜົ່ ານມາເຂດດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນເຄ ຍພ ບເຫນັຕາມເຂດພືນ້ທ ົ່ ກະສກິ າ ແລະ 
ປົ່ າໄມ ້ເຊິົ່ ງກ ົ່ ມ ອ ງການເກບັກູລ້ະເບ ດທອ້ງຖິົ່ ນ ເຂ າ້ມາສ າຫຼວດຢູົ່ ເປັນປະຈ າ. 

ລະເບ ດທ ົ່ ຍງັບ ົ່ ທນັແຕກ ແລະ ຍງັຕ ກຄາ້ງຢູົ່ ຕາມແຫົ່ ງຕົ່ າງໆ ອາດຈະລວມຢູົ່ ຕາມເຂດໂຄງການ, ບນັຫານ ແ້ມົ່ ນມ 
ຄວາມສ າຄນັຫຼາຍ ຕ ົ່ ໂຄງການພດັທະນາດັົ່ ງກົ່ າວ ແລະ ເພືົ່ ອຄວາມປອດໄພໃນການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ກົ່ ອນຈະລ ງມກື ົ່ ສາ້ງ 
ທາງໂຄງການກ ົ່ ຕອ້ງມ ການປະສານສ ມທ ບ ກບັພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ  ຂອງຫອ້ງການເກບັກູລ້ະເບ ດທອ້ງຖິົ່ ນ 
ເພືົ່ ອດ າເນ ນການສ າຫຼວດຄນື ແລະ ຖາ້ພ ບເຫນັຕອ້ງເກບັກູອ້ອກເພືົ່ ອຄວາມປອດໄພ, ໂດຍສະເພາະເຂດທ ົ່ ຈະມ 
ການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ. 

 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-40 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ກົ່ ອນຈະລ ງມສື າຫຼວດດາ້ນຕົ່ າງໆ ໂຄງການກ ົ່ ຕອ້ງມ ການປະສານສ ມທ ບ ກບັພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ  ຂອງ
ຫອ້ງການເກບັກູລ້ະເບ ດທອ້ງຖິົ່ ນ ເພືົ່ ອດ າເນ ນການສ າຫຼວດ ແລະ ເກບັກູອ້ອກເພືົ່ ອຄວາມປອດໄພ. 
 

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ຈະມ ກດິຈະກ າການອະນາໄມຕດັໄມ ້ຫຼ ືພດື ທ ົ່ ມ ຄວາມສູງ ອອກຈາກແລວ, ເຊິົ່ ງອາດ
ຈະມ ການຈດູການເຜ າ, ລວມທງັວຽກງານການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າ ທ ົ່ ເປັນອ ງປະກອບຂອງໂຄງການ, ຖາ້ບ ົ່ ມ ການສ າຫຼວດ
ຄນື ແລະ ເກບັກູລ້ະເບ ດທ ົ່ ຄາດວົ່ າຈະຕ ກຄາ້ງອອກ ກ ົ່ ອາດຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຂຶນ້ໄດໃ້ນຊົ່ ວງນ .້    

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ຕາມ, ເພືົ່ ອຄວາມປອດໄພຂອງການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ດັົ່ ງທ ົ່ ກົ່ າວໄວຂ້າ້ງເທງິ ກົ່ ອນທ ົ່ ຈະເລ ົ່ ມຕ ນ້ກ ົ່ ສາ້ງ, 
ທາງໂຄງການຄວນເຊ ນເອ າ ພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງທາງພາກລດັລ ງສ າຫຼວດພືນ້ທ ົ່ ອ ກເທືົ່ ອໜຶົ່ ງ, ໂດຍສະເພາະເຂດ
ແລວສາຍສ ົ່ ງ ແລະ ເຂດທ ົ່ ຈະມ ການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າ. ເມືົ່ ອເວລາມ ການກ ົ່ ສາ້ງ ຫາກພ ບເຫນັເສດລະເບ ດທ ົ່ ຕ ກຄາ້ງ, 
ທາງໂຄງການກ ົ່ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫພ້າກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ລ ງໄປກວດກາ ແລະ ເກບັກູອ້ອກທນັທ . 

3) ໄລຍະດ າເນ ນໂຄງການ  
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຖາ້ມ ການສ າຫຼວດ ແລະ ເກບັກູ ້ ໃນຊົ່ ວງກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ຊົ່ ວງການກ ົ່ ສາ້ງທ ົ່ ຜົ່ ານມາແລວ້, ຕ ົ່ ມາໃນຊົ່ ວງດ າ
ເນ ນໂຄງການ ກ ົ່ ຈະບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບດາ້ນນ ເ້ກ ດຂຶນ້. 

5.5.10 ສະຖານທ ົ່ ທາງປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທ າ 
1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ  

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ຢູົ່ ບນັດາໝູົ່ ບາ້ນໃນເຂດໂຄງການ ສົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນມ ຊ ນເຜ ົ່ າຕຣຽງ, ເຜ ົ່ າແຢະ, ເຜ ົ່ າກະຕູ ແລະ ຊ ນເຜ ົ່ າລາວ ເຊິົ່ ງສົ່ ວນ
ຫຼາຍແມົ່ ນນບັຖຜື  ແລະ ຮອງລ ງມາແມົ່ ນນບັຖສືາສະໜາພຸດ ມາແຕົ່ ດັງ້ເດ ມ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມໃນໝູົ່ ບາ້ນດັົ່ ງກົ່ າວ 
ບ ົ່ ໄດມ້ ວດັຖຸບູຮານທ ົ່ ເກ ົ່ າແກົ່ ຫຍງັ, ມ ພຽງແຕົ່ ປົ່ າຊາ້ ປະຈ າໝູົ່ ບາ້ນເທ ົ່ ານັນ້. ຢູົ່ ໃນໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້
ຈະບ ົ່ ກ ົ່ ໃກເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຫຍງັ ດາ້ນສະຖານທ ົ່ ສ າຄນັທາງດາ້ນວດັທະນະທ າ ແລະ ດາ້ນປະຫວດັສາດ, ເນືົ່ ອງຈາກ
ກດິຈະກ າ ການສ າຫຼວດ, ອອກແບບ, ເກບັຂ ມູ້ນ ຂອງໂຄງການບ ົ່ ໄດກ້ົ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສະຖານທ ົ່

ດັົ່ ງກົ່ າວ. 

ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ ອ ງຕາມຂ ມູ້ນການສ າຫຼວດພາກສະໜາມ ໃນຊົ່ ວງເດອືນກນັຍາ 2020 ທ ົ່ ຜົ່ ານມາ ເຫນັວົ່ າ 
ໃນການອອກແບບກ ານ ດແລວສາຍສ ົ່ ງຂອງໂຄງການ ເຫນັວົ່ າໃນຊົ່ ວງເສ າສາຍສ ົ່ ງທ ົ່  12 ຫາ 13 ແມົ່ ນມ ຂອບເຂດ
ສະຫງວນກອງແລວໄປຜົ່ ານເຂດປົ່ າຊາ້ຂອງບາ້ນດາກບອງ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-41 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າກດິຈະກ າ ການສ າຫຼວດອອກແບບ ຂອງໂຄງການບ ົ່ ໄດ ້ກົ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຮາ້ຍ
ແຮງຕ ົ່  ຊ ນເຜ ົ່ າຂອງທອ້ງຖິົ່ ນກ ົ່ ຕາມ, ແຕົ່ ການເດ ນສ າຫຼວດ ແລະ ການເກບັຂ ມູ້ນ ຂອງທ ມງານການສ າ
ຫຼວດ ແລະ ອອກແບຂອງໂຄງການ ກ ົ່ ຕອ້ງນບັຖຮື ດຄອງປະເພນ  ຂອງຊ ນເຜ ົ່ າທອ້ງຖິົ່ ນ, ບ ົ່ ຄວນເຮດັໃນສິົ່ ງ
ທ ົ່  ຈະຜດິຮ ດຄອງປະເພນ ຂອງເຂ າເຈ າ້ 

• ການອອກແບບແລວສາຍສ ົ່ ງໃນຊົ່ ວງເສ າສາຍສ ົ່ ງທ ົ່  12 ຫາ 13  ທ ົ່ ກົ່ າວຂາ້ງເທງິ ຖາ້ສາມາດຫຼ ກລົ່ ຽງໄດແ້ມົ່ ນ
ໃຫມ້ ການຍາ້ຍອອກຈາກເຂດປົ່ າຊາ້ 

• ກ ລະນ ທ ົ່ ບ ົ່ ສາມາດຍາ້ຍໄດແ້ມົ່ ນ ໃຫທ້າງໂຄງການຮົ່ ວມກບັຄະນະກ າມະການເຮດັວຽກຢົ່ າງໃກຊ້ດິກບັ
ບນັດາອ ານາດການປ ກຄອງ, ເຖ າ້ແກົ່ ແນວໂຮມ ແລະ ເຈ າ້ກ ກເຈ າ້ເຫຼ ົ່ າບາ້ນທ ົ່ ຖກືກະທ ບດັົ່ ງກົ່ າວເພືົ່ ອຫາ
ທາງອອກຮົ່ ວມກນັ ເຊິົ່ ງອາດຈະຕອ້ງມ ການຄອບ ຫຼ ືປ ວແປງຊ ດເຊ ຍຕາມຮ ດຄອງ ແລະ ການນບັຖຂືອງ
ທອ້ງຖິົ່ ນ. 

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ໃນຊົ່ ວງການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການນ  ້ ແມົ່ ນຈະມ ກດິຈະກ າ ການກ ົ່ ສາ້ງຫຼາຍຢົ່ າງ ຢູົ່ ຕາມເຂດກ ົ່ ສາ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງທ ົ່ ເປັນອ ງ
ປະກອບຂອງໂຄງການ, ເຊິົ່ ງກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງອາດຈະກ ົ່ ໃຫມ້ ສຽງດງັ ຈາກການແລົ່ ນລ ດຂ ນສ ົ່ ງ ແລະ ເກ ດມ 
ຂ ຝຸ້ົ່ ນ, ສິົ່ ງເສດເຫຼອື ແລະ ການລ ບກວນອືົ່ ນໆ. ດັົ່ ງນັນ້, ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າໂຄງການຈະບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງຕ ົ່

ວດັຖຸບູຮານ ຂອງປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ, ແຕົ່ ສິົ່ ງລ ບກວນຕົ່ າງໆດັົ່ ງທ ົ່ ກົ່ າວຂາ້ງເທງິ ກ ົ່ ອາດຈະສາ້ງຜ ນກະທ ບໂດຍທາງ
ອອ້ມຕ ົ່ ຂະນ ບທ ານຽມຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ຄວາມເຊືົ່ ອຖຂືອງທອ້ງຖິົ່ ນ.   

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

• ໂຄງການຕອ້ງຍຸດເຮດັວຽກໜກັ ໃນມືວ້ນັສນິຂຶນ້ 15 ຄ ົ່ າ ແລະ ແຮມ 15 ຄ ົ່ າ ແລະ ວນັສ າຄນັ ຂອງສາສະ
ໜາອືົ່ ນທ ົ່ ປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນນບັຖ.ື ໂຄງການຕອ້ງມ ການປຶກສາຫາລ ືກບັປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ, ມ ການຄອບ-
ການລາຕາມຄວາມເຊືົ່ ອກົ່ ອນທ ົ່ ຈະມ ການກ ົ່ ສາ້ງ. 

• ນອກຈາກນ ,້ ອ ງຕາມການເກບັຂ ມູ້ນພາກສະໜາມເຫນັວົ່ າຂອບເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ ຢູົ່ ຈດຸບາ້ນດາກບອງ 
ແມົ່ ນຜົ່ ານເຂດປົ່ າຊາ້ຂອງບາ້ນ ດັົ່ ງນັນ້, ໃນກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງຕອ້ງໄດມ້ ຄວາມລະມດັລະວງັເປັນພເິສດ 
ຫຼ ືຖາ້ທາງບາ້ນຢາກສະເໜ ໃຫມ້ ການປັບປົ່ ຽນຈດຸດັົ່ ງກົ່ າວ ກ ຄວນພຈິາລະນາໃໝົ່  ເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫສ້ ົ່ ງຜ ນກະທ ບ
ຕ ົ່ ຈດິໃຈ, ຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ຄວາມເຊືົ່ ອຖຂືອງທອ້ງຖິົ່ ນ.  

• ເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງສາ້ງສາຍພ ວພນັທ ົ່ ດ ກບັ ທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ມ ການສ ົ່ ງເສ ມ ແລະ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ໃນກດິ
ຈະກ າຕົ່ າງຂອງຊຸມຊ ນ ລວມທງັງານບຸນຮ ດຄອງເພນ   ແລະ ພທິ ການທາງວດັທະນະທ າ.  
 

 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-42 

3) ໄລຍະດ າເນ ນໂຄງການ  
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ມາຮອດໄລຍະດ າເນ ນງານໂຄງການ (ໄລຍະສ ົ່ ງໄຟ) ໂຄງການຈະບ ົ່ ມ ກດິຈະກ າກ ົ່ ສາ້ງອນັໃດເພ ົ່ ມເຕ ມທ ົ່ ອາດຈະ
ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດການລ ບກວນ ຫຼ ືກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບດາ້ນສະຖານທ ົ່ ສ າຄນັ ທາງດາ້ນວດັທະນະທ າ ແລະ ຄວາມເຊືົ່ ອຖື
ຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ. 

5.5.11 ທດັສະນ ຍາພາບ 

1) ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ: 

ກດິຈະກ າກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ແມົ່ ນການສ າຫຼວດ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ, ອ ງຕາມກດິຈະກ າເຫຼ ົ່ ານ ໃ້ນຊົ່ ວງ
ນ  ້ແມົ່ ນບ ົ່ ມ ຫຍງັທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່  ທດັສະນ ຍະພາບ-ພູມສນັຖານ ແລະ ການທົ່ ອງທົ່ ຽວໃນເຂດໂຄງການ
, ເນືົ່ ອງຈາກຍງັບ ົ່ ທນັມ ການ ບຸກເບ ກ ຫຼ ືກ ົ່ ສາ້ງຫຍງັເທືົ່ ອ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ ອ ງຕາມຂ ມູ້ນພາກສະໜາມ ສງັເກດ
ເຫນັໄດວ້ົ່ າ ພືນ້ທ ົ່ ສົ່ ວນໃຫຍົ່ ຢູົ່ ເຂດອອ້ມຂາ້ງເຂດໂຄງການດັົ່ ງກົ່ າວນ  ້ ແມົ່ ນເປັນພືນ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມ,້ ພືນ້ທ ົ່ ປູກກາເຟ ແລະ 
ພດືກະສກິ າຂອງປະຊາຊ ນຢູົ່ ກົ່ ອນແລວ້. ດັົ່ ງນັນ້ ທດັສະນ ຍະພາບ ພູມສນັຖານໃນເຂດອອ້ມຂາ້ງ ພືນ້ທ ົ່ ຂອງ
ໂຄງການ ແມົ່ ນໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບມາກົ່ ອນແລວ້. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ: 

ໂຄງການບ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປັນຫຍງັ ຕອ້ງດ າເນ ນມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ເນືົ່ ອງຈາກໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ ແມົ່ ນບ ົ່ ມ ກດິ
ຈະກ າຫຍງັທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ທດັສະນ ຍະພາບ-ພູມສນັຖານ. ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ ການອອກແບບຂອງ
ໂຄງການ ກ ົ່ ໄດຄ້ ານງຶເຖງິຜ ນກະທ ບດາ້ນພູມສນັຖານເປັນສ າຄນັ.   

2) ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ  
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ 

ກດິຈະກ າຂອງໂຄງການໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງນ  ້ ແມົ່ ນມ ຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງໄດຂຸ້ດ ແລະ ດຸດດນິ ອອກຈາກພືນ້ທ ົ່ ໆ
ຈະມ ການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າໄຟຟາ້ ແລະ ກດິຈະກ າການດງຶສາຍໄຟຕາມແລວແລວສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 kV ຂອງ
ໂຄງການທ ົ່ ມ ຄວາມຍາວປະມານ 68 ກໂິລແມດັ ເຊິົ່ ງໃນການສກຶສານ ແ້ມົ່ ນຈະກວມເອ າສະເພາະຊົ່ ວງທ ົ່ ຢູົ່ ຝັົ່ ງຊາຍ
ແດນຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິົ່ ງມ ຄວາມຍາວທງັໝ ດປະມານ 21 ກໂິລແມດັ, ແມົ່ ນມ ຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງໄດຕ້ດັຕ ນ້ໄມ ້
ອອກເປັນບາງຊົ່ ວງ ຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ. ນອກນ ກ້ານວາງ ຫຼ ືກອງວດັສະດຸອຸປະກອນສ າລບັການກ ົ່ ສາ້ງບ ົ່ ເປັນລະບຽບ 
ແລະ ອືົ່ ນໆ ຈາກກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງດັົ່ ງກົ່ າວ ຈະເຮດັໃຫພູ້ມສນັຖານທດັສະນ ຍະພາບທອ້ງຖິົ່ ນ ໃນປັດຈບຸນັປົ່ ຽນ
ໄປຈາກເດ ມ ດວ້ຍການປົ່ ຽນແທນສິົ່ ງແວດລອ້ມໃໝົ່  ຂອງການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ:  
• ການຖາກຖາງ ຫຼ ື ຕດັຕ ນ້ໄມອ້ອກ ຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ ຕອ້ງຕດັແຕົ່ ສະເພາະໃນຂອບເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 

ແມດັ ແລະ ພືນ້ທ ົ່ ໆ ມ ຄວາມຈ າເປັນໃນການກ ົ່ ສາ້ງເທ ົ່ ານັນ້, ບ ົ່ ຄວນຕດັອອກນອກແລວ ຫຼ ື ເຂດກ ົ່ ສາ້ງ ເພືົ່ ອ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-43 

ຫຸຼດຜົ່ ອນ ບ ົ່ ໃຫພູ້ມສນັຖານທດັສະນ ຍະພາບ ທ ົ່ ເປັນທ າມະຊາດສ ຂຽວ ທ ົ່ ມ ມາກົ່ ອນແລວ້ປົ່ ຽນໄປຈາກເດ ມ
ຫຼາຍ. 

• ການຂຸດດນິ-ດຸດດນິ ເພືົ່ ອການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າໄຟຟາ້ ແລະ ອ ງປະກອບອືົ່ ນໆຂອງໂຄງການ ກ ົ່ ຕອ້ງມ ຄວາມ
ລະມດັລະວງັບ ົ່ ຄວນເຮດັໃຫເ້ກ ດການເຊາະເຈືົ່ ອນຫຼາຍທ ົ່ ຈະເຮດັໃຫທ້ດັສະນ ຍະພາບ ໃນການເບິົ່ ງເຫນັປົ່ ຽນ 
ແປງໄປ.  

• ການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງຊັນ້ດນິ ທ ົ່ ຖກືຂຸດຖກືດຸດອອກຈາກເຂດການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າໄຟຟາ້ ແລະ ອ ງປະກອບອືົ່ ນໆ 
ຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະເຂດທ ົ່ ມ ຄວາມຄອ້ຍຊນັສູງ ຈະເປັນສາເຫດທ ົ່ ສ າຄນັ ທ ົ່ ຈະເຮດັໃຫທ້ດັສະນ ຍະ
ພາບ ຫຼ ືພູມສນັຖານໜາ້ດນິ ໃນເຂດທ ົ່ ມ ການກ ົ່ ສາ້ງປົ່ ຽນແປງໄປ. ດັົ່ ງນັນ້ມາດຕະການທ ົ່ ສ າຄນັ ຕອ້ງຫຼ ກເວັນ້
ການເຮດັວຽກດນິ ໃນຊົ່ ວງເວລາທ ົ່ ຝ ນຕ ກແຮງ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດການເຊາະເຈືົ່ ອນໄດງ້ົ່າຍ, ດນິທ ົ່ ຖກືຂຸດ ແລະ 
ດຸດອອກ ພາຍຫຼງັກ ົ່ ສາ້ງແລວ້ ຄວນປູກຫຍາ້ໃສົ່  ຫຼ ືປະໃຫພ້ດືທ ົ່ ເປັນສ ຂຽວຂຶນ້ແທນ.  

• ການວາງ ຫຼ ືກອງວດັສະດຸອຸປະກອນສ າລບັການກ ົ່ ສາ້ງຕອ້ງວາງໄວເ້ປັນລະບຽບໃນແຕົ່ ລະຈດຸກ ົ່ ສາ້ງເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫ ້
ມ ຜ ນກະທ ບດາ້ນທ ດສະນ ຍະພາບການແນມເຫນັ. 

 

3) ໄລຍະດ າເນ ນງານ 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜ ນກະທ ບ 

ໄລຍະການດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການ ຈະເປັນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ ອ ງປະກອບຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການ ທ ົ່ ສ າເລດັໝ ດແລວ້
, ເປັນຊົ່ ວງທ ົ່ ຈະສ ົ່ ງກະແສໄຟຟາ້ ຈາກສະຖານ ຍົ່ ອຍຂອງໂຄງການ ຫາ ສະຖານ  500 kV ເມອືງແທງມ  (Thanh 

My) ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ. ດັົ່ ງນັນ້ ໃນຊົ່ ວງດ າເນ ນການ ໂຄງການນ  ້ສິົ່ ງທ ົ່ ຈະເຮດັທດັສະນ ຍະພາບດັງ້ເດ ມປົ່ ຽນ
ໄປ ກ ົ່ ຄຈືະມ ເສ າສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ ທ ົ່ ມ ຄວາມສູງກວົ່ າປະມານ 60 ແມດັ ທ ົ່ ຢາຍກນັຢູົ່ ຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ. ເຊິົ່ ງອາດຈະ
ເຮດັໃຫທ້ດັສະນ ຍະພາບໃນການເບິົ່ ງເຫນັ ມ ການປົ່ ຽນໄປຈາກພູມສນັຖານທ ົ່ ມ ຢູົ່ ປະຈບຸນັເຫຼກັໜອ້ຍ, ແຕົ່ ຜ ນ
ກະທ ບດັົ່ ງກົ່ າວຈະບ ົ່ ຖວືົ່ າຮາ້ຍແຮງ ເນືົ່ ອງຈາກເສ າໄຟຟາ້ແຕົ່ ລະຕ ນ້ຈະຢູົ່ ຫົ່ າງໄກກນັ ແລະ ລຽງກນັເປັນແລວດຽວ
ຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ:  

ການອະນາໄມຕດັຕ ນ້ໄມອ້ອກ ຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ ຕອ້ງຕດັແຕົ່ ສະເພາະໃນຂອບເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ ເທ ົ່ າ
ນັນ້, ບ ົ່ ຄວນຕດັອອກນອກແລວ, ເພືົ່ ອໃຫມ້ ພືນ້ທ ົ່ ສ ຂຽວກ ມກນືກບັ ທດັສະນ ຍະພາບ-ພູມສນັຖານທ າມະຊາດ 
ແລະ ເປັນມດິກບັສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 

5.6 ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງຊຸມຊ ນ 

ໂຄງການແມົ່ ນໄດມ້ ການຈດັກດິຈະກ າການທ ົ່ ເຮດັໃຫມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມກບັປະຊາຊ ນ ເພືົ່ ອນ າສະເໜ ຂ ມູ້ນກົ່ ຽວກບັ
ໂຄງການ ແລະ ຜ ນການສກຶສາຈາກຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ພອ້ມທງັເປ ດໂອກາດໃຫປ້ະຊາຊ ນສອບຖາມ ແລະ 
ນ າສະເໜ ຂ ຄ້ດິເຫນັຕົ່ າງໆ, ເຊິົ່ ງທາງໂຄງການກ ົ່ ຈະໄດນ້ າເອ າຂ ສ້ະຫຸຼບຕົ່ າງໆທ ົ່ ໄດຈ້າກການຮບັຟັງຄ າຄດິເຫນັ ແລະ 
ຜ ນສະຫຸຼບຈາກແບບສອບຖາມມາປັບປຸງໃຫເ້ປັນມາດຕະການຕົ່ າງໆຂອງການດ າເນ ນໂຄງການ ເພືົ່ ອປອ້ງກນັກບັ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  5-44 

ບນັຫາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ບນັຫາສິົ່ ງລ ບກວນຕ ົ່ ຊຸມຊ ນທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ເຊິົ່ ງສາມາດແບົ່ ງອອກເປັນ 3 ສົ່ ວນຫຼກັໆ
ດັົ່ ງນ :້  

(1) ລະບ ບການຈດັການດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

ທາງໂຄງການໄດເ້ລັົ່ ງເຫນັຄວາມສ າຄນັ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນຂອງການບ ລຫິານ, ການຈດັການຕັງ້ແຕົ່  ການວາງແຜນ, 

ການຄດັເລອືກເຕກັໂນໂລຊ ກົ່ ຽວກບັລະບ ບການຜະລດິທ ໂດຍໃຊແ້ນວຄດິການຫຸຼດມ ນລະພດິຕັງ້ແຕົ່ ແຫຼົ່ ງກ ານ ດ
ພະລງັງານເປັນຫຼກັເຊັົ່ ນ: ຂະບວນການຜະລດິທ ົ່ ເລອືກໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ທ ົ່ ມ ປະສດິທພິາບສູງສຸດ ໂດຍຕອ້ງຄ ານງຶເຖງິ
ສິົ່ ງທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບສິົ່ ງແວດລອ້ມໜອ້ຍທ ົ່ ສຸດ ແລະ ຈດັໃຫມ້ ມາດຕະການດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມເພືົ່ ອຄວບ
ຄຸມການດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການ. ນອກຈາກນ  ້ໂຄງການຍງັໄດກ້ ານ ດໃຫມ້ ມາດຕະການຄວບຄຸມດູແລການຜະລດິ
, ການຈດັການສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ມາດຕະການດາ້ນສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ອ ກທງັຍງັກ ານ ດໃຫມ້ 
ມາດຕະການຕດິຕາມກວດກາຜ ນກະທ ບສິົ່ ງແວດລອ້ມຕະຫຼອດການດ າເນ ນງານ. 

(2) ຊົ່ ອງທາງການຕດິຕ ົ່ ສືົ່ ສານກບັໂຄງການ 

ໂຄງການແມົ່ ນໄດມ້ ການກ ານ ດແຜນງານດາ້ນການປະຊາສ າພນັ ເພືົ່ ອໃຫສ້າມາດເຂ າ້ເຖງິຊຸມຊ ນ ແລະ ຊຸມຊ ນກ ົ່
ສາມາດຕດິຕ ົ່ ກບັໂຄງການໄດ ້ ໂດຍກ ງລວມທງັໃຫມ້ ການຈດັກຽມແຜນຮອງຮບັຜ ນກະທ ບທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ກບັ
ປະຊາຊ ນໃນທອ້ງຖິົ່ ນເພືົ່ ອຫາວທິ ແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ເຮດັເປັນຖານຂ ມູ້ນເພືົ່ ອໃຊປ້ະກອບໃນການເຮດັແຜນງານ
ດາ້ນການປະຊາສ າພນັທ ົ່ ຈະໃຊໃ້ນຊຸມຊ ນຕ ົ່ ໄປ. 

(3) ກດິຈະກ າການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມລະຫວົ່ າງໂຄງການ ແລະ ຊຸມຊ ນ 

ໂຄງການແມົ່ ນໄດເ້ປ ດໂອກາດ ໃຫປ້ະຊາຊ ນໄດເ້ຂ າ້ມາມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມກບັໂຄງການ ຕັງ້ແຕົ່ ເລ ົ່ ມມ ການດ າເນ ນການສກຶ
ສາໂຄງການ ດັົ່ ງນັນ້ ແຜນງານດາ້ນປະຊາສ າພນັຂອງໂຄງການຈຶົ່ ງມ ເປ າ້ໝາຍໃຫຊຸ້ມຊ ນກບັໂຄງການໄດເ້ຮດັກດິຈະ
ກ າຕົ່ າງໆຮົ່ ວມກນັ, ມ ການກ ານ ດຮູບແບບການຕດິຕາມ-ການກວດກາຮົ່ ວມກນັລະຫວົ່ າງ ໂຄງການ, ຊຸມຊ ນ ແລະ 
ໜົ່ ວຍງານພາກລດັ ເຊິົ່ ງເປັນແນວຄວາມຄດິຂອງໂຄງການທ ົ່ ຕອ້ງການເປ ດໂອກາດໃຫປ້ະຊາຊ ນໄດມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນ
ການກວດກາການດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການ, ພອ້ມນັນ້ ຮູບແບບການຕດິຕາມກວດກາດັົ່ ງກົ່ າວ ທາງໂຄງການຈະໄດ ້
ກ ານ ດແນວທາງຮົ່ ວມກບັຊຸມຊ ນໃນຊົ່ ວງດ າເນ ນງານ ເຊິົ່ ງຈະດ າເນ ນງານຄວບຄູົ່ ໄປກບັການດ າເນ ນງານໃນຂັນ້ຕອນ 
ແລະ ເງ ືົ່ອນໄຂຕົ່ າງໆ ຕາມທ ົ່ ກ ດໝາຍກ ານ ດໄວ.້ ດັົ່ ງນັນ້ ຈຶົ່ ງການປະເມ ນການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງຜູທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນ
ເສຍຕາມຫຼກັເກນການພດັທະນາທ ົ່ ຢືນຢ ງແມົ່ ນເປັນໄປໄດໃ້ນທາງບວກ. 

5.7 ສງັລວມຜ ນກະທ ບ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ 
ແລວສາຍສ ົ່ ງຂອງໂຄງການສາຍສ ົ່ ງ 500 kV ໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກພະລງັງານລ ມ 600 ເມກາວດັ ແມົ່ ນມ ເຂດ
ແລວກວາ້ງ 70 ແມດັ ເຊິົ່ ງເລ ົ່ ມຈາກເຂດສະຖານ ຍົ່ ອຍຂອງໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກພະລງັງານລ ມ (ເຂດບາ້ນ
ດາກບອງ) ຫາ ສະຖານ  500 kV ເມອືງແທງມ  (Thanh My) ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ, ມ ຄວາມຍາວທງັໝ ດ 
68 ກໂິລແມດັ, ເຊິົ່ ງໃນການສກຶສານ ແ້ມົ່ ນຈະກວມເອ າສະເພາະຊົ່ ວງທ ົ່ ຢູົ່ ຝັົ່ ງຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິົ່ ງມ ຄວາມ
ຍາວທງັໝ ດປະມານ 21 ກໂິລແມດັ. ນອກຈາກແລວສາຍສ ົ່ ງແລວ້ ການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ແຮງສູງນ ຍ້ງັຕອ້ງໄດມ້ 
ການບຸກເບ ກທ ົ່ ດນິເພືົ່ ອໃຫລ້ ດບນັທຸກຂ ນເຄືົ່ ອງມ ື ແລະ ອຸປະກອນກ ົ່ ສາ້ງເຂ າ້ໄປຫາຈດຸທ ົ່ ຈະທ າການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າ
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ໄຟ ແລະ ດງຶສາຍສ ົ່ ງ.  ດັົ່ ງນັນ້, ບນັຫາການບຸກລຸກທ ົ່ ດນິໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການຈະເກ ດຈາກບນັດາກດິຈະ
ດັົ່ ງນ :້ (ກ) ການບຸກເບ ກແລວເພືົ່ ອດງຶສາຍສ ົ່ ງ (ກວາ້ງ 70 ແມດັ), (ຂ) ການຂຸດເຈາະດນິເພືົ່ ອວາງຕ ນເສ າ (ຈ ານວນ 
47 ເສ າ) , (ຄ) ເຂດຖິມ້ຂ ເ້ຫຍືອ້ຈາກກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງ. ການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການຈະສາ້ງຜ ນກະທ ບເປັນສາຍກນັໄປ
, ເຊິົ່ ງສາມາດຫຸຼດຜົ່ ອນ ແລະ ແກໄ້ຂໄດດ້ວ້ຍການ ກ ານ ດມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ແລະ ມາດຕະການໃນການຕດິຕາມ
ກວດກາ, ນອກນ ບ້ນັຫາການບຸກເບ ກທ ົ່ ດນິຂອງໂຄງການ ສາມາດຫຸຼດຜົ່ ອນ ແລະ ແກໄ້ຂໄດດ້ວ້ຍການສາ້ງແຜນການ
ທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ. 
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ຕາຕະລາງ 5-6: ສງັລວມຜ ນກະທ ບ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນທ ົ່ ສ າຄນັ 

ກດິຈະກ າ  ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ສ າຄນັ 
ລະດບັຜ ນກະທ ບ 
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ໄລຍະກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ 
ໜາ້ວຽກ 

1. ການສ າຫຼວດ ແລະ ອອກ
ແບບແລວສາຍສ ົ່ ງ 

ການສູນເສຍຊບັສນິ ຕາມແລວສາຍ
ສ ົ່ ງ 

  √ • ການອອກແບບແລວສາຍສ ົ່ ງຕອ້ງມ ການຄ ານງຶເຖງິຜ ນກະທ ບຕ ົ່
ກບັຊບັສນິຂອງປະຊາຊ ນລຽບຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງຂອງໂຄງການ. 

• ການອອກແບບແລວສາຍສ ົ່ ງ ຖາ້ເປັນໄປໄດຄ້ວນຫຼ ກລົ່ ຽງຜ ນ
ກະທ ບຕ ົ່ ຊບັສນິຂອງປະຊາຊ ນ 

• ປະຕບິດັຕາມດ າລດັວົ່ າດວ້ຍການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ 
ການຍ ກຍາ້ຍຈດັສນັປະຊາຊ ນຈາກໂຄງການພດັທະນາ ສະບບັ
ເລກທ  84/ລບ, 2016. 

• ຈດັຕັງ້ຄະນະກ າມະການໄກົ່ ເກົ່ ຍຂ ຮ້ອ້ງທຸກ ຫຼ ື ຊ ດເຊ ຍຊບັສນິ 
ໃນການຈົ່ າຍຄົ່ າຊ ດເຊ ຍຊບັສນິ ໃຫກ້ບັຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບນັນ້
ຕອ້ງມ ຄວາມເໝາະສ ມ ແລະ ເປັນທ າກບັປະຊາຊ ນ. 

ການຍ ກຍາ້ຍຈດັສນັ √   • ບ ົ່ ມ ການຍ ກຍາ້ຍຈດັສນັ 
ການຖິມ້ ເສດຕ ນ້ໄມ ້ໃບຫຍາ້  √  • ປະສານກບັພາກສົ່ ວນກົ່ ຽວຂອ້ງທອ້ງຖິົ່ ນ ໃນການກ ານ ດເຂດຖິມ້

ເສດຕ ນ້ໄມໃ້ບຫຍາ້ ທ ົ່ ຈະຖກືຖາງອອກເພືົ່ ອການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງ 
ທ ົ່ ຈະບ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດບນັຫາສິົ່ ງແວດລອ້ມຕາມມາ. 

• ຄວນຫຼ ກລົ່ ຽງເຂດທ ົ່ ເປັນເສັນ້ທາງເຄືົ່ ອນຍາ້ຍຂອງສດັ ຫຼ ື
ເປັນແຫຼົ່ ງທ ົ່ ຢູົ່ ອາໄສຂອງສດັປົ່ າ. 

• ບ ົ່ ຄວນກ ານ ດເຂດຖິມ້ຂ ເ້ຫຍືອ້ໃກກ້ບັແຫຼົ່ ງນ າ້ທ າມະຊາດ 
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ກດິຈະກ າ  ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ສ າຄນັ 
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ລະເບ ດບ ົ່ ທນັແຕກ √   • ທາງໂຄງການຕອ້ງມ ການປະສານສ ມທ ບ ກບັພາກສົ່ ວນທ ົ່
ກົ່ ຽວຂອ້ງ  ຂອງຫອ້ງການເກບັກູລ້ະເບ ດທອ້ງຖິົ່ ນ ເພືົ່ ອດ າເນ ນ
ການສ າຫຼວດຄນື ແລະ ຖາ້ພ ບເຫນັຕອ້ງເກບັກູອ້ອກເພືົ່ ອຄວາມ
ປອດໄພ, ໂດຍສະເພາະເຂດທ ົ່ ຈະມ ການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ. 

2. ການພ ວພນັ ລະຫວົ່ າງ
ນ ກ ແລະ ສາຍສ ົ່ ງ  

ການຕາຍຂອງນ ກຍອ້ນ ໄຟຟາ້ຊ໊ອດ  √   • ຕດິຕັງ້ສນັຍານໄຟ ເພືົ່ ອເຕອືນໃຫນ້ ກເຫນັ ຕາມຈດຸທ ົ່ ເປັນ
ເສັນ້ທາງເຄືົ່ ອນຍາ້ຍຂອງນ ກ. 

3. ແຄມ້ພກັກ າມະກອນ  
ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະ
ນາໄມ, ນ າ້ເປືອ້ນ ແລະ ການຖິມ້ຂ ້
ເຫຍືອ້  

 
√ 

 • ເລອືກສະຖານທ ຕັງ້ແຄມ້ທ ົ່ ບ ົ່ ໃກແ້ຫຼົ່ ງນ າ້ທ າມະຊາດ.  
• ປຶກສາຫາລກືບັປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນເພືົ່ ອ ເພືົ່ ອຄດັເລອືກເຂດຕັງ້

ແຄມ້ພກັຊ ົ່ ວຄາວ. 
ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ 
ໜາ້ວຽກ 
1. ການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງດນິ 

ແລະ ຄຸນນະພາບນ າ້  
• ການເປ ດພືນ້ທ ົ່ ຜວິໜາ້ດນິໂດຍການ
ຕດັຕ ນ້ໄມ ້ ແລະ ຖາງຫຍາ້, ພດືທ ົ່

ປ ກຫຸມ້ໜາ້ດນິ ພອ້ມທງັຕອ້ງມ 
ການບຸກເບ ກຂຸດຂຸມຕັງ້ເສ າສາຍສ ົ່ ງ
ໄຟຟາ້ຕະຫຼອດແລວສາຍສ ົ່ ງ ເຮດັ
ໃຫໜ້າ້ດນິຖກືເປ ດ ແລະ ຖາ້ຫາກມ 
ຝ ນຕ ກແຮງກ ົ່ ຈະເຮດັໃຫເ້ກ ດການ
ເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງດນິ 

  √ • ວາງແຜນໜາ້ວຽກກົ່ ຽວກບັດນິໄວໃ້ນຊົ່ ວງລະດູແລງ້ ເພືົ່ ອ
ຫຸຼດຜົ່ ອນການເກ ດການເຊາະເຈືົ່ ອນເນືົ່ ອງຈາກນ າ້ຝ ນ, ຖາ້ເຮດັ
ວຽກໃນຊົ່ ວງລະດູຝ ນເວລາມ ຝ ນຕ ກແຮງ, ຕອ້ງມ ການພກັເຮດັ
ວຽກ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກດນິ ໂດຍສະເພາະມືທ້ ົ່ ມ ຝ ນຕ ກແຮງ. 

• ຫຼ ກລົ່ ຽງບ ົ່ ໃຫມ້ ການກ ົ່ ສາ້ງບ ລເິວນແຄມນ າ້ພອ້ມກນັເພືົ່ ອຫຸຼດ
ປະລມິານການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງດນິລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ຕາມເສັນ້ທາງ
ໂຄງການ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ        ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 
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ກດິຈະກ າ  ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ສ າຄນັ 
ລະດບັຜ ນກະທ ບ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບ 
ຕ ົ່ົ່ າ ກາງ ສູງ 

• ການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງດນິຈະເຮດັ
ໃຫເ້ກ ດນ າ້ຂຸົ່ ນ, ຄາບນ າ້ມນັ ແລະ 
ສານປ ນເປືອ້ນເຄມ ຕົ່ າງໆ ຈາກ
ການນ າໃຊເ້ຄືົ່ ອງກ ນຈກັ ແລະ 
ອຸປະກອນການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ, ຄາບ
ປູນຊ ມງັຈາກການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ການ
ຂ ນສ ົ່ ງປູນຊ ມງັ ໄປຫາເຂດກ ົ່ ສາ້ງ, 
ນ າ້ເປືອ້ນຈາກແຄມ້ພກັກ າມະກອນ.  

• ຄວບຄຸມບ ົ່ ໃຫມ້ ການດຸດດນິລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ທ າມະຊາດ ຫຼ ື ພືນ້ທ ົ່

ໃກຄ້ຽງ, ພືນ້ທ ົ່ ຄອ້ຍຊນັ ເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫຕ້ະກອນດນິລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້. 
• ການກອງດນິທ ົ່ ດຸດ-ຂຸດ, ເສດວດັສະດຸຈາກການເປ ດໜາ້ທາງ 

ແລະ ວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງທາງຕອ້ງຫົ່ າງຈາກແຄມນ າ້ ເພືົ່ ອຫຸຼດ
ປະລມິານການເຊາະເຈືົ່ ອນຂອງດນິ ລ ງສູົ່ ແຫຼົ່ ງນ າ້ຕາມເສັນ້ທາງ
ໂຄງການ. 

• ສະຖານທ ົ່ ສອ້ມແປງເຄືົ່ ອງຈກັ - ອຸປະກອນໃນການກ ົ່ ສາ້ງ ຕອ້ງຢູົ່
ຫົ່ າງໄກຈາກແຫຼົ່ ງນ າ້ ແລະ ແລວທດິທາງການໄຫຼຂອງຮົ່ ອງນ າ້ຝ ນ 
ເພືົ່ ອຫຼ ກລົ່ ຽງ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນການໄຫຼລ ງ ຂອງນ າ້ປ ນເປືອ້ນສານ
ເຄມ ລ ງສູົ່ ແມົ່ ນ າ້ໄດງ້ົ່າຍ. 

• ກ ົ່ ສາ້ງລະບ ບລະບາຍນ າ້ໃສົ່ ສອງຂາ້ງທາງ ແລະ ສາມາດ
ລະບາຍນ າ້ໃຫໄ້ດດ້ , ມ ການວາງທ ົ່  ຫຼ ື ສາ້ງຂ ວຂາ້ມຮົ່ ອງ
ລະບາຍນ າ້ທ ົ່ ໄດມ້າດຕະຖານ ຮບັປະກນັບ ົ່ ໃຫເ້ກ ດພາວະນ າ້
ຖວ້ມຂງັ ແລະ ຮບັປະກນັບ ົ່ ໃຫເ້ກ ດການເຊາະເຈືົ່ ອນໃນເຂດ
ເສັນ້ທາງ. 

• ຕອ້ງມ ການກ ົ່ ສາ້ງປອ້ງກນັການເຊາະເຈືົ່ ອນ ຕາມຈດຸທ ົ່ ມ ຄວາມ
ສົ່ ຽງ ເຊັົ່ ນ: ເຂດຮົ່ ອງນ າ້, ເຂດທ ົ່ ມ ຄວາມຄອ້ຍຊນັແຮງ ແລະ ເຂດ
ດນິທ ົ່ ມ ຄວາມສົ່ ຽງໃນການເຊາະເຈືົ່ ອນ.  
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ກດິຈະກ າ  ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ສ າຄນັ 
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ມາດຕະການແກໄ້ຂ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບ 
ຕ ົ່ົ່ າ ກາງ ສູງ 

• ຢູົ່ ບ ລເິວນເຂດການບຸກເບ ກສາ້ງຕ ນເສ າໄຟທຸກຕ ນ້ພາຍລງັສ າເລດັ
ແລວ້ຕອ້ງມ ການຖ ມຄນື ແລະ ຢຽບໃຫແ້ໜນ້ເພືົ່ ອຫຸຼດການເຊາະ
ລາ້ງຂອງຕະກອນດນິໃນຊົ່ ວງລະດູຝ ນ. 

• ພາຍຫຼງັກ ົ່ ສາ້ງແລວ້ ຄວນມ ການປູກພດື/ຫຍາ້ປ ກຫຸມ້ດນິບ ລເິວນ
ຕ ນເສ າເພືົ່ ອຫຸຼດການເຊາະລາ້ງຂອງຕະກອນດນິ. 

• ໃນກ ລະນ ທ ົ່ ຈະຕັງ້ເສ າໃກກ້ບັແຄມນ າ້ ຫຼ ື ຕະຫຼິົ່ ງຄວນໃຫພ້ ນ້
ຈາກລະດບັນ າ້ສູງສຸດທ ົ່ ເຄ ຍຖວ້ມ ເພືົ່ ອຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄ ງ
ແຂງແຮງ ແລະ ຮບັປະກນັການເຊາະເຈືົ່ ອນຕາມແຄມຫວ້ຍ. 

• ຕອ້ງມ ການກ ົ່ ສາ້ງປອ້ງກນັການເຊາະເຈືົ່ ອນຕ ນເສ າໄຟຟາ້ ຖາ້ທ ົ່ ຕັງ້
ຂອງເສ າໄຟທ ົ່ ຕັງ້ຢູົ່ ເຂດ ທ ົ່ ມ ຄວາມຄອ້ຍຊນັຫຼາຍ.  

• ທາງໂຄງການຕອ້ງມ ສນັຍາ ການປັບໄໝຕ ົ່ ກບັຜູທ້ ົ່ ຮບັເໝ າການ
ກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ, ເພືົ່ ອເປັນຂ ຜູ້ກມດັບ ົ່ ໃຫຜູ້ຮ້ບັເໝ າກ ົ່ ສາ້ງ, ລາ້ງ
ລ ດ, ເຄືົ່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນການກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ ໃສົ່ ຕາມແມົ່ ນ າ້ ຫຼ ື
ຫວ້ຍຕົ່ າງໆ. 

2. ຄຸນນະພາບອາກາດ ມ ຂ ຝຸ້ົ່ ນ ທ ົ່ ຈະເກ ດມາຈາກການ
ຂ ນສ ົ່ ງວດັສະດຸ ເພືົ່ ອຮບັໃຊກ້ານ
ກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງ ຜົ່ ານຕ ວເມອືງ ແລະ 

 √  • ການຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມໄວລ ດ: ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຂ ຝຸ້ົ່ ນ ທ ົ່ ອາດຈະເກ ດ
ຂຶນ້ ຈາກການຂ ນສ ົ່ ງ ວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງ ເຂ າ້ໄປຫາພືນ້ທ ົ່ ການກ ົ່ ສາ້ງ
ຕົ່ າງໆ ຂອງໂຄງການ, ດັົ່ ງນັນ້ ຕອ້ງມ ການຈ າກດັ ແລະ ຄວບຄຸມ
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ໝູົ່ ບາ້ນເຂ າ້ໄປຫາເຂດກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ, 
ການເຜ າໄໝໃ້ນການນ າໃຊເ້ຄືົ່ ອງກ ນ
ຈກັ ເຂ າ້ໃນການກ ົ່ ສາ້ງ 

ຄວາມໄວລ ດທ ົ່ ເຂ າ້ອອກ ໃນພືນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການ ບ ົ່ ໃຫເ້ກ ນ 30 
ກມ/ຊມ, ໂດຍສະເພາະຜົ່ ານເຂດໝູົ່ ບາ້ນຕົ່ າງໆ ຕອ້ງມ ການ
ຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມໄວລ ງໃຫໄ້ດ ້30 ກມ/ຊມ. 

• ຕອ້ງມ ການຫ ດນ າ້ເປັນປະຈ າໃນແຕົ່ ລະວນັ ຢົ່ າງໜອ້ຍສອງຄັງ້ຕ ົ່

ວນັຄ:ື ຕອນເຊ າ້ ແລະ ຕອນແລງ, ໂດຍສະເພາະເສັນ້ທາງທ ົ່ ຜົ່ ານ
ຕາມເຂດໝູົ່ ບາ້ນ ແລະ ເສັນ້ທາງເຂ າ້ອອກ ພາຍໃນເຂດການ
ກ ົ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການ. 

• ການຂ ນສ ົ່ ງວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການຕອ້ງມ ຜາ້ຄຸມປິດເພືົ່ ອປອ້ງ
ກນັການຕ ກເຮົ່ ຍ ແລະ ຟ ງ້ກະຈາຍ. 

• ມ ການກວດກາ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາລ ດ ແລະ ເຄືົ່ ອງກ ນຈກັທ ົ່ ໃຊ ້
ໃນການກ ົ່ ສາ້ງຢົ່ າງເປັນປະຈ າເພືົ່ ອຫຸຼດປະລມິານມ ນລະພດິຈາກ
ການເຮດັວຽກຂອງເຄືົ່ ອງດັົ່ ງກົ່ າວ 

• ການຮກັສາປົ່ າໄມ:້ ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ຮົ່ ວມກບັພາກລດັທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງເອ າໃສົ່ ໃນການປ ກປັກຮກັສາ ສະພາບແວດລອ້ມ
ຂອງປົ່ າໄມ ້ ຕາມເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ ແລະ ພືນ້ທ ົ່ ໃກຄ້ຽງໃຫມ້ 
ຄວາມສ ມບູນ ເພືົ່ ອຊົ່ ວຍສະພາບການປົ່ ຽນແປງດນິຟາ້ ອາກາດ
ຂອງທອ້ງຖິົ່ ນໄດດ້ .  
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• ພືນ້ທ ົ່ ສ ຂຽວ : ການຖາກຖາງ ຫຼ ືຕດັຕ ນ້ໄມອ້ອກ ຕາມແລວສາຍ
ສ ົ່ ງ ຕອ້ງຕດັແຕົ່ ສະເພາະໃນຂອບເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ 
ແລະ ພືນ້ທ ົ່ ໆ ມ ຄວາມຈ າເປັນໃນການກ ົ່ ສາ້ງເທ ົ່ ານັນ້, ບ ົ່ ຄວນຕດັ
ອອກນອກແລວ ຫຼ ື ເຂດກ ົ່ ສາ້ງ ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນ ບ ົ່ ໃຫສ້ະພາບ
ອາກາດປົ່ ຽນໄປ. 

• ຫຼ ກລົ່ ຽງການຈດູເສດໄມທ້ ົ່ ຖາງອອກຈາກເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ ແລະ 
ການບຸກເບ ກເສັນ້ທາງເພືົ່ ອຈ າກດັການກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດມ ນລະພດິທາງ
ອາກາດຕາມມາ. 

• ຕອ້ງມ ການຝຶກອ ບຮ ມ ແລະ ຫາ້ມບ ົ່ ໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ກ າ
ມະກອນ ຈດູຂ ເ້ຫຍືອ້ ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼອືຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດ
ມ ນລະພດິທາງອາກາດຕາມມາ. 

3. ສຽງ ແລະ ແຮງສັົ່ ນ
ສະເທອືນ 

ສຽງ ແລະ ການສັົ່ ນສະເທອືນ ທ ົ່

ເກ ດຈາກ ການນ າໃຊເ້ຄືົ່ ອງກ ນຈກັ, 

ລ ດແກົ່ ເຄືົ່ ອງ, ລ ດຂຸດເຈາະດນິເພືົ່ ອ
ວາງຕ ນເສ າ ແລະ ການຂ ນສ ົ່ ງເສ າ 
ແລະ ບນັດາກດິຈະກ າຕົ່ າງໆໃນ
ເວລາກ ົ່ ສາ້ງ, ບນັດາສຽງເຫຼ ົ່ ານັນ້ອາດ

√   • ກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງ ທ ົ່ ເປັນອ ງປະກອບຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການ, 

ໂດຍສະເພາະກດິຈະກ າ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດສຽງ ແລະ ແຮງສັົ່ ນ
ສະເທອືນ ຕອ້ງດ າເນ ນໃນເວລາຕອນກາງວນັເທ ົ່ ານັນ້ ໂດຍກ ານ ດ
ເອ າຕາມເວລາເຮດັວຽກ ທ ົ່ ທາງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະວດັ
ດ ການສງັຄ ມວາງອອກ ເລ ົ່ ມແຕົ່ ເວລາ 08:00ໂມງເຊ າ້ - 18:00 

ໂມງແລງ ອ ກຢົ່ າງໜຶົ່ ງຊົ່ ວງເວລາກົ່ ອນ ແລະ ຫຼງັເວລານ ຈ້ະເປັນ
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ສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບ ຕ ົ່ ຄ ນ ແລະ ສດັປົ່ າ
ທ ົ່ ຢູົ່ ໃກຄ້ຽງ. 

ຊົ່ ວງເວລາທ ົ່ ສດັປົ່ າອອກຫາກນິ ເຊິົ່ ງຈະເກ ດສຽງລ ບກວນ ແລະ 
ເຮດັໃຫສ້ດັປົ່ າແຕກຕືົ່ ນໜ . 

• ຕອ້ງມ ການບ າລຸງຮກັສາເຄືົ່ ອງມ ືທ ົ່ ນ າໃຊເ້ຂ າ້ໃນການກ ົ່ ສາ້ງ ໃຫຢູ້ົ່
ໃນສະພາບທ ົ່ ດ  ແລະ ໄດມ້າດຕະຖານ ທ ົ່ ບ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດສຽງດງັແຮງ
ເກ ນໄປ. 

• ຄວາມໄວຂອງລ ດກ ົ່ ສາ້ງ: ຕອ້ງມ ການຈ າກດັ ແລະ ຄວບຄຸມ
ຄວາມໄວລ ດບນັທຸກການກ ົ່ ສາ້ງ ໃຫບ້ ົ່ ໃຫເ້ກ ນ 30 ກມ/ຊມ ສ າ
ລບັລ ດເຂ າ້-ອອກພາຍໃນໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະເວລາຂ ນສ ົ່ ງ 
ວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງ ຜົ່ ານເຂດໝູົ່ ບາ້ນຕົ່ າງໆເຂ າ້ໄປຫາເຂດກ ົ່ ສາ້ງຂອງ
ໂຄງການ. 

• ເວລາມ ການກ ົ່ ສາ້ງໜກັ: ຕອ້ງພກັກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງໜກັ ທ ົ່ ຈະ
ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດສຽງ ແລະ ແຮງສັົ່ ນສະເທອືນໃນເວລາຄ ົ່ າຄນືເຊິົ່ ງເປັນ
ເວລາພກັຜົ່ ອນຂອງໝູົ່ ບາ້ນໃກຄ້ຽງ, ຕະຫຼອດເຖງິສດັປົ່ ານອ້ຍ
ໃຫຍົ່  ທ ົ່ ມ ຢູົ່ ອອ້ມຂາ້ງໂຄງການອອກຊອກຢູົ່ ຫາກນິໃນຍາມຄ ົ່ າ
ຄນື. ນອກຈາກນ ກ້ານກ ົ່ ສາ້ງໜກັ ຕອ້ງມ ການພກັວຽກ ໃນມືວ້ນັ
ສນິທາງສາດສະໜາ ໂດຍສະເພາະມືຂ້ຶນ້ ແລະ ແຮມ 15 ຄ ົ່ າຂອງ
ທຸກໆເດອືນ. 

• ມ ການກວດກາ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາລ ດ ແລະ ເຄືົ່ ອງກ ນຈກັທ ົ່ ໃຊ ້
ໃນການກ ົ່ ສາ້ງຢົ່ າງເປັນປະຈ າເພືົ່ ອໃຫຢູ້ົ່ ໃນສະພາບດ ໃຊງ້ານໄດ ້
ຕະຫຼອດ ແລະ ບ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດສຽງດງັ. 
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ຕ ົ່ົ່ າ ກາງ ສູງ 

4. ສິົ່ ງເສດເຫຼອື ສິົ່ ງເສດເຫຼອື ຈາກກດິຈະກ າການ
ກ ົ່ ສາ້ງທ ົ່ ວໄປ (ຖ ງປູນ, ເສດຫ ນ-
ຊາຍທ ົ່ ເຫຼອື ຈາກການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າ
ໄຟ...), ສິົ່ ງເສດເຫຼອືທ ົ່ ເປັນ
ອນັຕະລາຍ ຈາກວດັສະດຸທ ົ່ ບນັຈນຸ າ້
ມນັຂອງເຄືົ່ ອງມກື ົ່ ສາ້ງ ແລະ ສິົ່ ງເສດ
ເຫຼອືຕົ່ າງໆ ຈາກການນ າໃຊຊ້ ວດິປະ
ຈ າວນັ ຂອງພະນກັງານ ແລະ ກ າ
ມະກອນ ທ ົ່ ເຂ າ້ມາເຮດັວຽກກ ົ່ ສາ້ງ, 
ນອກຈາກນ ກ້ ົ່ ຍງັມ ເສດຕ ນ້ໄມ ້ແລະ 
ພດືທ ົ່ ຈະຖາງອອກ ຈາກຂອບເຂດ
ແລວສາຍສ ົ່ ງ. 

√   • ເສດຖ ງປູນ, ເສດຫ ນ-ຊາຍທ ົ່ ເຫຼອືຈາກການກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າໄຟ 
ຕອ້ງມ ການເກບັມຽ້ນ ແລະ ນ າໄປກ າຈດັຢົ່ າງຖກືວທິ  ຫາ້ມມ 
ການຖິມ້ຊະຊາຍຕາມຈດຸກ ົ່ ສາ້ງ. 

• ກອງເສດດນິທ ົ່ ຂຸດ-ດຸດເພືົ່ ອການກ ົ່ ສາ້ງຕອ້ງມ ການກອງໄວໃ້ນ
ພືນ້ທ ົ່  ທ ົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກເຈ າ້ຂອງທ ົ່ ດນິຫາ້ມກອງໄວ ້
ຊະຊາຍຕາມເຂດທ າການຜະລດິຂອງປະຊາຊ ນ. 

• ເສດຕ ນ້ໄມ ້ແລະ ພດືທ ົ່ ຈະຖາງອອກຈາກຂອບເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ 
ຕອ້ງມ ການພ ວພນັນ າທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງເພືົ່ ອກ ານ ດຈດຸຖິມ້. 

• ບົ່ ອນພກັກ າມະກອນຕອ້ງຢູົ່ ຫົ່ າງໄກຈາກແຫຼົ່ ງນ າ້ ແລະ ມ ການສະ
ໜອງພາຊະນະຮອງຮບັຂ ເ້ຫຍືອ້ໃຫພ້ຽງພ  

• ການຈດູຂ ເ້ຫຍືອ້ ກ ົ່ ບ ົ່ ຄວນມ ການຈດູຊະຊາຍ ທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດ 
ແລະ ປົ່ ອຍ CO2, CO ແລະ SO2 ເກ ນມາດຕະຖານ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ແຕົ່ ຖາ້ມ ຄວາມຈ າເປັນຈດູ ກ ົ່ ຕອ້ງມ ການຄດັແຍກ 
ໂດຍສະເພາະຂ ເ້ຫຍືອ້ທ ົ່ ຕດິເຊືອ້ ແລະ ຂ ເ້ຫຍືອ້ທ ົ່ ປ ນເປືອ້ນສານ
ເຄມ  ເຊັົ່ ນວົ່ າ: ພາຊະນະບນັຈນຸ າ້ມນັເຄືົ່ ອງ ຫຼ ືພະລາສະຕກິຕົ່ າງໆ 
ແມົ່ ນບ ົ່ ຄວນນ າໄປຈດູຢົ່ າງເດດັຂາດ. 

• ພ ວພນັນ າພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເພຶົ່ ອກ ານ ດຈດຸຖິມ້ສິົ່ ງເສດເຫຼອື 
ແລະ ຈດຸດັົ່ ງກົ່ າວຕອ້ງຢູົ່ ຫົ່ າງໄກຈາກແຫຼົ່ ງນ າ້. 

• ຄວບຄຸມບ ົ່ ໃຫກ້ າມະກອນມ ການຈດູ ຫຼ ື ຖິມ້ຂ ເ້ຫຍືອ້ຊະຊາຍ 
ແລະ ມ ການຝຶກອ ບຮ ມ ໃຫເ້ຂ າເຈ າ້ເຂ າ້ໃຈ ເຖງິຜ ນຮາ້ຍຂອງຂ ້



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ        ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ                5-54 

ກດິຈະກ າ  ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ສ າຄນັ 
ລະດບັຜ ນກະທ ບ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບ 
ຕ ົ່ົ່ າ ກາງ ສູງ 

ເຫຍືອ້ ແລະ ໃຫເ້ຂ າ້ໃຈເຖງິວທິ ການກ າຈດັ, ຖາ້ຜູໃ້ດຝົ່ າຝືນ ກ ົ່
ຄວນມ ການປັບໄໝ. 

5. ການບຸກເບ ກແລວສາຍ
ສ ົ່ ງ 

ສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ປົ່ າໄມ ້ແລະ ທ ຢູົ່ ອາ
ໄສຂອງສດັປົ່ າ ເຊິົ່ ງຕອ້ງມ ການຕດັ
ຕ ນ້ໄມອ້ອກຈາກຂອບເຂດຂອງແລວ
ສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ. 

 √  • ການຕດັຕ ນ້ໄມໃ້ນຂອບເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ ຕອ້ງຕດັສະເພາະໃນ
ຂອບເຂດ 70 ແມດັ ຫາ້ມຕດັອອກນອກແລວ. 

• ການກ ານ ດທ ົ່ ຕັງ້ບົ່ ອນແຄມ້ພກັກ າມະກອນ ຕອ້ງມ ການປຶກສາ
ຫາລກືບັພາກສົ່ ວນກົ່ ຽວຂອ້ງ ກົ່ ຽວກບັບົ່ ອນທ ົ່ ຕັງ້ແຄມ້ ເພືົ່ ອປອ້ງ
ກນັການເຂ າ້ໄປນ າໃຊໄ້ມ ້ແລະ ລົ່ າສດັປົ່ າ. 

• ວາງລະບຽບຢົ່ າງເຄັົ່ ງຄດັ ຫາ້ມບ ົ່ ໃຫກ້ າມະກອນ ຫຼ ື ພະນກັງານ
ທຸກຄ ນບຸກລຸກພືນ້ທ ົ່ ປົ່ າ ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນການຕດັໄມໂ້ດຍບ ົ່ ໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດ, ຖາ້ຜູໃ້ດຝົ່ າຝືນຕອ້ງມ ການປັບໄໝ ແລະ ໃຫອ້ອກ
ຈາກວຽກທນັທ . 

ສູນເສຍການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ ແລະ ປົ່ າໄມ:້ 
ການກ ົ່ ສາ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງ ທ ົ່ ມ ຄວາມຈ າ
ເປັນຕອ້ງມ ການຕດັຕ ນ້ໄມ ້ ອອກຈາກ
ຂອບເຂດຂອງແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ 
ແລະ ມ ຄວາມຍາວ 21ກໂິລແມດັ 
ເຊິົ່ ງລວມເນືອ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມທ້ າມະຊາດ 

 √  • ປະຕບິດັຕາມດ າລດັວົ່ າດວ້ຍການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ 
ການຍ ກຍາ້ຍຈດັສນັປະຊາຊ ນຈາກໂຄງການພດັທະນາ ສະບບັ
ເລກທ  84/ລບ, 2016. 

• ຂ ຕ້ ກລ ງວົ່ າດວ້ຍການທ ດແທນຜ ນເສຍຫາຍ ຈາກໂຄງການ
ພດັທະນາ ຂອງແຂວງ ແລະ ເອກະສານທ ກົ່ ຽວຂອ້ງ. 

• ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບຈາກໂຄງການດັົ່ ງກົ່ າວນ ໃ້ຫນ້ອ້ຍທ ົ່ ສຸດ 
ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການຫຼ ກລົ່ ຽງບ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຕ ົ່



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ        ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ                5-55 

ກດິຈະກ າ  ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ສ າຄນັ 
ລະດບັຜ ນກະທ ບ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບ 
ຕ ົ່ົ່ າ ກາງ ສູງ 

ແລະ ດນິນ າໃຊຂ້ອງປະຊາຊ ນທງັໝ ດ
ປະມານ 148.18 ຮຕ. 
 

ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິຂອງບຸກຄ ນ, ຖາ້ມ ຕອ້ງໄດພ້ຈິາລະນາການທ ດ
ແທນໃຫຜູ້ທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຕາມຄວາມເໝາະສ ມ. 

• ຈດັຕັງ້ຄະນະກ າມະການໄກົ່ ເກົ່ ຍຂ ຮ້ອ້ງທຸກ ຫຼ ື ຊ ດເຊ ຍຊບັສນິ 
ໃນການຈົ່ າຍຄົ່ າຊ ດເຊ ຍຊບັສນິໃຫກ້ບັຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບນັນ້
ຕອ້ງມ ຄວາມເໝາະສ ມ ແລະ ເປັນທ າກບັປະຊາຊ ນ. 

6. ແຄມ້ພກັພະນກັງານ/ກ າ
ມະກອນ  

ການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ ້
(ການລົ່ າສດັ ແລະ ຕດັໄມ ້ ໂດຍ
ພະນກັງານກ າມະກອນ) ເຊິົ່ ງຈະກ ົ່ ໃຫ ້
ເກ ດການສູນເສຍຊບັພະຍາກອນປົ່ າ 
ແລະ ການເສືົ່ ອມໂຊມຂອງສິົ່ ງແວດ
ລອ້ມ. 

 √  • ການກ ານ ດທ ົ່ ຕັງ້ບົ່ ອນແຄມ້ພກັກ າມະກອນ ຄວນມ ການປຶກສາ
ຫາລກືບັພາກສົ່ ວນກົ່ ຽວຂອ້ງ ກົ່ ຽວກບັບົ່ ອນທ ົ່ ຕັງ້ແຄມ້ ເພືົ່ ອປອ້ງ
ກນັການເຂ າ້ໄປນ າໃຊໄ້ມ ້ແລະ ລົ່ າສດັປົ່ າ. 

• ວາງລະບຽບຢົ່ າງເຄັົ່ ງຄດັ ຫາ້ມບ ົ່ ໃຫກ້ າມະກອນ ຫຼ ື ພະນກັງານ
ທຸກຄ ນບຸກລຸກພືນ້ທ ົ່ ປົ່ າ ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນການຕດັໄມໂ້ດຍບ ົ່ ໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດ, ຖາ້ຜູໃ້ດຝົ່ າຝືນຕອ້ງມ ການປັບໄໝ ແລະ ໃຫອ້ອກ
ຈາກວຽກທນັທ .  

• ກ າມະກອນ ຫຼ ື ພະນກັງານທຸກຄ ນ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການສະໜອງ
ອາຫານຢົ່ າງພຽງພ ຈາກພາຍນອກ ເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫມ້ ການລກັລອບເຂ າ້
ໄປລົ່ າສດັປົ່ າມາເປັນຫາອາຫານ. 

• ຖາ້ມ ຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ຕອ້ງໄດ ້
ຂ ອະນຸຍາດ ແລະ ໄດຮ້ບັການຕ ກລ ງຈາກພາກສົ່ ວນກົ່ ຽວຂອ້ງ
ທອ້ງຖິົ່ ນສາກົ່ ອນ ແລະ ປະລມິານທ ົ່ ນ າໃຊຈ້ະຕອ້ງບ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດ
ຜ ນກະທ ບ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ        ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ                5-56 

ກດິຈະກ າ  ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ສ າຄນັ 
ລະດບັຜ ນກະທ ບ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບ 
ຕ ົ່ົ່ າ ກາງ ສູງ 

• ມ ການຝຶກອ ບຮ ມໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນ ທ ົ່ ເຂ າ້ໄປ
ເຮດັວຽກໃນເຂດກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ໃຫເ້ຂ າ້ໃຈເຖງິການອະນຸລກັ
ສດັປົ່ າທຸກປະເພດ. ມ ການວາງລະບຽບຕ ົ່ ການປະຕບິດັ ຖາ້ຜູໃ້ດ
ຝົ່ າຝືນຕອ້ງມ ການປັບໄໝ ແລະ ໃຫອ້ອກຈາກວຽກທນັທ . 

7. ຄ ນທອ້ງຖິົ່ ນ  ໂອກາດໃນການມ ວຽກເຮດັງານທ າ √   • ໃຫບູ້ລມິະສດິແກົ່ ແຮງງານທອ້ງຖິົ່ ນກົ່ ອນ  
8. ການສູນເສຍຊບັສນິ 

ຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ 
ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຊບັສນິ ຫຼ ືສິົ່ ງປຸກສາ້ງ
ຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ຜ ນລະປູກຂອງ
ປະຊາຊ ນ. 

 √  • ທາງໂຄງການຕອ້ງມ ການປ ວແປງຄນືສະພາບເດ ມ ຫຼ ື ຊ ດເຊ ຍ
ເປັນຄົ່ າແຮງງານສ າລບັການປ ວແປງຄນື. 

• ຈດັຕັງ້ຄະນະກ າມະການໄກົ່ ເກົ່ ຍຂ ຮ້ອ້ງທຸກ ຫຼ ືຊ ດເຊ ຍຊບັສນິ 
ໃນການຈົ່ າຍຄົ່ າຊ ດເຊ ຍຊບັສນິ ໃຫກ້ບັຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບນັນ້
ຕອ້ງມ ຄວາມເໝາະສ ມ ແລະ ເປັນທ າກບັປະຊາຊ ນ. 

• ສາ້ງແຜນການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍແບບລະອຽດ ກ ານ ດ 
ບຸກຄ ນ/ຄອບຄ ວ, ຜູທ້ ົ່ ຈະສູນເສຍ ພດືພນັຕົ່ າງໆ ຂອງເຂ າເຈ າ້ 
ຍອ້ນການເວນຄນືທ ົ່ ດນິ.  

• ການທ ດແທນຄົ່ າການສູນເສຍໂອກາດ ຕອ້ງພຈິາລະນາ ແລະ 
ຊ າລະໃຫແ້ກົ່ ຊາວບາ້ນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ ອ ງຕາມຜ ນຂອງການ
ປຶກສາຫາລ ື ລະຫວົ່ າງ ຄະນະກ າມະການ, ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງ
ການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ສົ່ ວນບຸກຄ ນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນ
ກະທ ບ ໂດຍການຮົ່ ວມມກືບັ ອ ານາດການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ, 

ການກ ານ ດລາຄາຫ ວໜົ່ ວຍການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍຂັນ້ສຸດ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ        ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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ກດິຈະກ າ  ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ສ າຄນັ 
ລະດບັຜ ນກະທ ບ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບ 
ຕ ົ່ົ່ າ ກາງ ສູງ 

ທາ້ຍ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸມດັຈາກທົ່ ານເຈ າ້ແຂວງ ໂດຍການສະເໜ 
ຈາກ ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການທ ດ
ແທນຄົ່ າເສຍຂອງໂຄງການ. 

• ຈະຕອ້ງສາ້ງ ຊຸດການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍທ ົ່ ເໝາະສ ມ ໂດຍ
ການເຮດັຮົ່ ວມກບັຜູທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມທງັໝ ດຢົ່ າງໃກສ້ດິ. 

• ເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງຈົ່ າຍຄົ່ າທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍຕ ົ່ ກບັທ ົ່
ດນິນ າໃຊທ້ ົ່ ໂຄງການຈະເວນຄນື ກົ່ ອນການລ ບກວນ ຫຼ ື ນ າໃຊ ້
ເນືອ້ທ ົ່ ດນິ ແລະ ຕອ້ງທ ດແທນໃນອດັທ ົ່ ທ ົ່ ຍອມຮບັໄດທ້ງັສອງ
ຝົ່ າຍ.  

• ຊະລ ເວລາການເວນຄນືທ ົ່ ດນິ ຈ ນກວົ່ າຈະເກບັກົ່ ຽວຜ ນລະປູກ
ສ າເລດັ. ໃນກ ລະນ  ການເວນຄນືທ ົ່ ດນິບ ົ່ ສາມາດແກົ່ ຍາວໄດ,້ 

ຕອ້ງໄດຈ້ົ່ າຍຄົ່ າທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍຕ ົ່ ຜ ນລະປູກ ໃຫສ້ອດຄົ່ ອງ
ກບັປະລມິານຜ ນລະ ປູກທ ົ່ ຄາດຄະເນຈະໄດຮ້ບັ ແລະ ໃນລາຄາ
ທອ້ງຕະຫຼາດ. 

• ສາ້ງກ ນໄກການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງທຸກ ສ າລບັຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ
ທງັໝ ດ. 

• ຈດັກດິຈະກ າການສ ົ່ ງເສ ມອາຊ ບ ໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັຄວາ
ຕອ້ງການຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ສະພາບເງ ືົ່ອນໄຂທາງດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ.   
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ກດິຈະກ າ  ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ສ າຄນັ 
ລະດບັຜ ນກະທ ບ 

ມາດຕະການແກໄ້ຂ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບ 
ຕ ົ່ົ່ າ ກາງ ສູງ 

9. ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພ 

ຜ ນກະທ ບດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພ ໃນຊົ່ ວງການກ ົ່ ສາ້ງອນັ
ສບືເນືົ່ ອງມາຈາກ ຂ ຝຸ້ົ່ ນ, ສຽງດງັແລວ້ 
ຄວາມສົ່ ຽງຕ ົ່ ສຸຂະພາບ - ຄວາມປອດ
ໄພ ຈາກການເຮດັວຽກທ ົ່ ສູງເປັນຕ ນ້
ແມົ່ ນການຂຶນ້ສານເສ າໄຟ ແລະ ການ
ເຮກັວຽກໜກັກ ົ່ ຕອ້ງໄດເ້ອ າໃຈໃສົ່ , 
ໂດຍສະເພາະຕ ົ່ ຄ ນງານ ຜູທ້ ເຮດັການ
ກ ົ່ ສາ້ງໂດຍກ ງ ແມົ່ ນມ ຄວາມສົ່ ຽງ
ຫຼາຍ. 

 √  • ກະກຽມອຸປະກອນ ໃນການປະຖ ມພະຍາບານຂັນ້ເບືອ້ງຕ ນ້, 

ພອ້ມທງັຕຽມລ ດ ສ າລບັນ າສ ົ່ ງຄ ນເຈບັສ ົ່ ງໂຮງໝ  ຫຼ ື ສຸກສາລາ 
ທ ົ່ ຢູົ່ ໃກທ້ ົ່ ສຸດ ກ ລະນ ກ າມະກອນເກ ດອຸປະຕເິຫດ. 

• ຈດັໃຫມ້ ຫ ວໜາ້ຄວບຄຸມງານ ແລະ ກວດສອບເຄືົ່ ອງມື
ອຸປະກອນການເຮດັວຽກໃຫມ້ ຄວາມ ພອ້ມຢູົ່ ໃນສະພາບການ
ເຮດັວຽກ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພສູງ. 

• ຈດັກຽມອຸປະກອນປອ້ງກນັ ອນັຕະລາຍສົ່ ວນບຸກຄ ນ ໃຫແ້ກົ່
ພະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນ ຕາມສະພາບແວດລອ້ມຂອງການ
ເຮດັວຽກ, ໃສົ່ ຊຸດເຮດັວຽກໃຫຮ້ດັກຸມ ແລະ ຄົ່ ອງແຄວ້, ໃສົ່ ເກ ບ
ປອ້ງກນັໄພ, ໃສົ່ ໜາ້ກາກປອ້ງກນັຂ ຝຸ້ົ່ ນ, ໃສົ່ ອຸປະກອນອດັ ຫຼ ືປ ກ
ຫູເພືົ່ ອປອ້ງກນັສຽງດງັ ແລະ, ໃສົ່ ໝວກກນັກະທ ບ, ໃສົ່ ແວົ່ ນຕາ
ປອ້ງກນັການຟ ງ້ກະຈາຍ ຂອງເສດຂ ຫ້ ນ ແລະ ດນິເປັນຕ ນ້. 

• ຫາກການດ າເນ ນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຄວາມ
ປອດໄພທາງຊ ວດິ ແລະ ຊບັສນິຂອງປະຊາຊ ນທ ົ່ ຢູົ່ ບ ລເິວນໃກ ້
ຄຽງກບັໂຄງການ, ທາງໂຄງການກ ົ່ ຕອ້ງທ າການຊ ດເຊ ຍ ຄົ່ າເສຍ
ຫາຍຕາມຄວາມ  ເໝາະສ ມ ແລະ ຕາມລະບຽບການຂອງລດັ 
ເພືົ່ ອເປັນທ າໃຫແ້ກົ່ ປະຊາຊ ນ ທ ົ່ ໄດຮ້ບັຄວາມເດອືດຮອ້ນ ແລະ 
ບ ົ່ ໃຫມ້ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ດາ້ນຈດິໃຈຂອງເຂ າເຈ າ້. 

• ຈດັໃຫມ້ ນ າ້ດືົ່ ມ, ນ າ້ໃຊ ້ ແລະ ຫອ້ງນ າ້-ຫອ້ງສຸກຂາ ທ ົ່ ຖກືຫຼກັ
ອະນາໄມຢົ່ າງພຽງພ  ຕາມສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ເປັນອ ງ
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ກດິຈະກ າ  ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ສ າຄນັ 
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ປະກອບບົ່ ອນກ ົ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການ. ບ ລສິດັຮບັເໝ າຂອງໂຄງການ 
ຕອ້ງໃຊມ້າດຕະການເຄັົ່ ງຄດັບ ົ່ ໃຫກ້ າມະກອນ ສາ້ງວດິຖົ່ າຍຢູົ່ ມ ົ່
ແຄມນ າ້ ແລະ ບ ົ່ ໃຫລ້ ງໄປຖົ່ າຍໃສົ່ ແມົ່ ນ າ້ຢົ່ າງເດດັຂາດ. 

• ຝືກອ ບຮ ມການເຮດັວຽກ ແລະ ການນ າໃຊເ້ຄືົ່ ອງມອຸືປະກອນ 
ຢົ່ າງສະໝ ົ່ າສະເໝ ໃຫແ້ກົ່ ກ າມະກອນ ເພືົ່ ອປອ້ງກນັອຸປະຕເິຫດ
ໂດຍການຝຶກອ ບຮ ມ ກົ່ ອນການປະຕບິດັໜາ້ວຽກທຸກຄັງ້, ໂດຍ
ສະເພາະວຽກໜກັ ແລະ ມ ຄວາມສົ່ ຽງຕ ົ່ ຄວາມປອດໄພ. 

• ຈດັສະພາບແວດລອ້ມ ບົ່ ອນພກັຂອງກ າມະກອນ ໃຫຖ້ກືຫຼກັສຸ
ຂະອະນາໄມ ເຊັົ່ ນ: ຈດັວາງບົ່ ອນຮອງຮບັຂ ເ້ຫຍືອ້ຕາມບ ລເິວນ
ແຄມ້ທ ົ່ ພກັ ໃຫມ້ ຄວາມເໝາະສ ມ ແລະ ຖກືຫຼກັການດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 

ອຸບດັເຫດ   √  • ເຂັມ້ງວດນ າ ຜູຮ້ບັເໝ າ ແລະ ພະນກັງານກ າມະກອນ ຂອງຜູຮ້ບັ
ເໝ າ ໃນການປະຕບິດັຕາມລະບຽບການດາ້ນຄວາມປອດໄພໃນ
ໄລຍະ ການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ. 

• ທາງໂຄງການ ຕອ້ງມ ນະໂຍບາຍ ປະກນັສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພ ໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນ. 

• ຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງພາຫະນະຂ ນສ ົ່ ງຂອງໂຄງການໃຫຢູ້ົ່ ໃນ
ຂອບເຂດກ ານ ດ, ຄວບຄຸມພະນກັງານຂບັລ ດໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ
ລະບຽບການຂບັຂ ົ່ ຢົ່ າງເຄັົ່ ງຄດັ, ພອ້ມທງັຄວບຄຸມນ າ້ໜກັ ແລະ 
ໝັົ່ ນກວດກາສະພາບລ ດໃຫພ້ອ້ມໃຊງ້ານຢູົ່ ສະເໝ , ລວມທງັໃຊ ້



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ        ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ                5-60 
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ເສັນ້ທາງໃນການຂ ນສ ົ່ ງໃນເວລາທ ົ່ ເໝາະສ ມ ເພືົ່ ອປອ້ງກນັ
ອຸບດັເຫດ. 

• ຝືກອ ບຮ ມໃຫຄ້ວາມຮູໃ້ນການນ າໃຊກ້ ນຈກັ, ເຄືົ່ ອງມກືານກ ົ່ ສາ້ງ
ຕົ່ າງໆ ໃຫກ້ບັກ າມະກອນຜູປ້ະຕບິດັໜາ້ທ ົ່ ໃນການກ ົ່ ສາ້ງ, ໂດຍ
ສະເພາະພະນກັງານທ ົ່ ເຮດັວຽກສານເສ າໄຟຢູົ່ ບົ່ ອນສູງ. 

ໄລຍະດ າເນ ນງານ 
ໜາ້ວຽກ 
1. ການເລ ົ່ ມນ າໃຊສ້າຍສ ົ່ ງ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສຸຂະພາບຈາກ ທ ົ່ ງເຫຼກັ

ໄຟຟາ້  
√   • ໃສົ່ ປາ້ຍເຕອືນຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ. 

• ຕດິຕາມກວດກາລະດບັທ ົ່ ງເຫຼກັໄຟຟາ້ຕາມແລວສາຍ ແລະ 
ປະຊາສ າພນັກບັປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນກົ່ ຽວກບັຜ ນການຕດິຕາມ
ກວດກາທ ົ່ ງເຫຼກັໄຟຟາ້ 

2. ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພ  

ອນັຕະລາຍຕ ົ່ ພະນກັງານກ າມະກອນ 
ຍອ້ນ ໄຟຟາ້ຊ໊ອດ  

√   • ຕດິຕັງ້ລະບ ບຕດັໄຟອດັຕະໂນມດັໃສົ່ ໃນລະບ ບສາຍສ ົ່ ງ ຖາ້ຫາກ
ມ ໄຟຮ ົ່ ວ/ໄຟຟາ້ເກ ນໃນລະບ ບ, ກ ົ່ ໃຫລ້ະບ ບຕດັໄຟໂດຍ
ອດັຕະໂນມດັ ແລະ ເຮດັການບ າລູງຮກັສາສາຍສ ົ່ ງຢົ່ າງເປັນ
ປະຈ າ. 

• ອ ກວທິ ການໜຶົ່ ງ ທ ົ່ ຊົ່ ວຍຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄຟຟາ້ຊ໊ອດ 
ແມົ່ ນການ ໂຄສະນາປະຊາສ າພນັເຖງິອນັຕະລາຍ ແກົ່ ປະຊາຊ ນ
ທອ້ງຖິົ່ ນ ເພືົ່ ອໃຫປ້ະຊາຊ ນ ບ ົ່ ຄວນເຂ າ້ໃກເ້ສ າໄຟແຮງສູງ ແລະ 
ຕດິປາ້ຍເຕອືນໃສົ່  ຕາມເສ າ ເພືົ່ ອໃຫປ້ະຊາຊ ນໄດລ້ະວງັ
ອນັຕະລາຍ. 
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3. ການຕດັຕ ນ້ໄມອ້ອກຈາກ
ແລວ   

ລ ບກວນພດື ແລະ ທ ົ່ ຢູົ່ ອາໄສຂອງສດັ 
ທ ົ່ ຢູົ່ ຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ  

√   • ການຕດັຕ ນ້ໄມອ້ອກຈາກແລວ ຕອ້ງເຮດັໃນເຂດທ ົ່ ກ ານ ດ ເປັນ
ເທ ົ່ ານັນ້ ຫາ້ມຕດັອອກນອກເຂດທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວ.້   

4. ປະຊາຊ ນ  
 

 

ຍ ກລະດບັໂຄງລົ່ າງການບ ລກິານ
ພືນ້ຖານ ໃຫແ້ກົ່ ບາ້ນທ ົ່ ຖກືຜ ນກະທ ບ  

 √  • ທາງໂຄງການຄວນຊົ່ ວຍເຫຼອື ຊຸມຊ ນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກ
ໂຄງການ ໂດຍສາ້ງແຜນພດັທະນາຊຸມຊ ນ ຜົ່ ານການປຶກສາຫາລື
ກບັຊຸມຊ ນ. 

ການເພ ົ່ ມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນໃນເຂດ
ພດັທະນາໂຄງການ  

 √  • ຈ າກດັການຮບັຄ ນຈາກທອ້ງຖິົ່ ນອືົ່ ນເຂ າ້ເຮດັວຽກນ າໂຄງການ.  
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ພາກທ  6 ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ  

6.1 ເນືຶອ້ໃນແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

ເພືົ່ ອໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັ ດ າລດັວົ່ າດວ້ຍການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ສະບບັເລກທ  21/ລບ 2019. ດັົ່ ງນັນ້
ການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ກ ົ່ ເປັນພາກໜຶົ່ ງທ ົ່ ສ າຄນັຂອງຂະບວນການປະເມ ນຜ ນກະທ ບດັົ່ ງກົ່ າວ, ແຜນການຄຸມ້
ຄອງ, ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ຜຄຕສ) ສ າລບັໂຄງການທ ົ່ ສະເໜ ນ ແ້ມົ່ ນຈະໄດເ້ນັນ້ໃສົ່ ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ສ າຄນັ
ທ ົ່ ເຊິົ່ ງຄາດວົ່ າຈະເກ ດຂຶນ້ກບັໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະຊົ່ ວງການບຸກເບ ກ ແລະ ຊົ່ ວງດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການ. ຜ ນ
ກະທ ບທ ົ່ ສ າຄນັເຫຼ ົ່ ານັນ້ຈະປະກອບດວ້ຍສິົ່ ງແວດລອ້ມດາ້ນກາຍຍະພາບ, ຊ ວະພາບ, ຄຸນຄົ່ າການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດ
ຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄ ມ - ວດັທະນາທ າ ທ ົ່ ຢູົ່ ພາຍໃນ ແລະ ອອ້ມຂາ້ງພືນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການ. 

ຈດຸະສ ງຂອງແຜນການຄຸມ້ຄອງ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແມົ່ ນຈະນ າໃຊເ້ປັນບ ດແນະນ າສ າລບັການວາງ
ແຜນວຽກໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ສ າລບັໂຄງການ ໂດຍມ 
ມາດຕະການ ແລະ ຈດຸປະສ ງຕ ນ້ຕ ດັົ່ ງນ :້ 

- ສະໜອງເຕກັນກິວຊິາການ ແຜນວຽກສ າລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປອ້ງກນັ ແລະ ມາດຕະການ
ຫຸຼດຜົ່ ອນ ກົ່ ຽວກບັຜ ນກະທ ບທາງກ ງ ແລະ ທາງອອ້ມ, ໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ໄລຍະດ າເນ ນໂຄງການ.  

- ເພືົ່ ອຕດິຕາມກວດກາ ແຜນວຽກສ າລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປອ້ງກນັ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ 
ກົ່ ຽວກບັຜ ນກະທ ບທາງກ ງ ແລະ ທາງອອ້ມຕະຫຼອດການດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການ. 

ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຍງັຕອ້ງນ າໃຊເ້ພືົ່ ອປະເມ ນການຈດັຕັງ້ໂດຍລວມຂອງໂຄງການ
ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  ແຜນວຽກການປອ້ງກນັ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ກົ່ ຽວກບັຜ ນກະທ ບທາງກ ງ ແລະ 
ທາງອອ້ມ ລວມທງັການຕດິຕາມກວດກາທ ົ່ ມ ຄວາມເຊືົ່ ອຖໄືດມ້ ຫຼກັຖານ ແລະ ວທິ ການທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ, 

ມາດຕະຖານສິົ່ ງແວດລອ້ມແຫົ່ ງຊາດ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ.  ນອກຈາກນັນ້, ແຜນ
ຄຸມ້ຄອງຕດິຕາມກວດກາ ຍງັໄດມ້ ການສະເໜ ລາຍລະອຽດ ຂອງບນັດາອ ງການຈດັຕັງ້ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັແຜນການຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບຢົ່ າງມ ປະສດິທພິາບ, ງ  ບປະມານໃນການຕດິຕາມສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ລາຍການ
ເຄືົ່ ອງໃຊທ້ ົ່ ຈ າເປັນສ າລບັພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຄວາມຊົ່ ຽວຊານດາ້ນວຊິາການ ແມົ່ ນໄດລ້ວມຢູົ່ ໃນ
ແຜນການຄຸມ້ຄອງຕດິຕາມກວດກາ, ພອ້ມກນັນັນ້ກ ົ່ ຍງັມ ການຝຶກອ ບຮ ມ, ກດິຈະກ າສາ້ງຄວາມສາມາດອືົ່ ນໆອ ກ. 

ເພືົ່ ອໃຫງ້ົ່າຍຕ ົ່ ການທ ບທວນຂອງພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ, ທາງບ ລສິດັທ ົ່ ປືກສາໄດແ້ຍກບ ດລາຍງານແຜນການຄຸມ້
ຄອງ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ສ າລບັໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງ
ໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ແຂວງ ເຊກອງ ທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ ອອກເປັນບ ດຕົ່ າງຫາກ. ເຊິົ່ ງລາຍ
ລະອຽດຕົ່ າງໆຂອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ແມົ່ ນຈະໄດອ້ະທບິາຍໃນບ ດ ຜຄຕສ ທ ົ່ ແຍກອອກນັນ້.



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  7-1 

ພາກທ  7 ການປຶກສາຫາລ ືແລະ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ 

7.1 ພາກສະເໜ   
ເພືົ່ ອໃຫກ້ານປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດຈາກ ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການ
ພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ແຂວງ ເຊກອງ  ໂດຍບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊ ຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ 
ຈ າກດັ ເປັນໄປຕາມຂະບວນການ ແລະ ຖກືຕອ້ງ, ສອດຄົ່ ອງຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງເປັນຕ ນ້
ແມົ່ ນ ດ າລດັ ວົ່ າດວ້ຍການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ສະບບັເລກທ  21/ລບ ວນັທ ົ່  31 ມງັກອນ 2019, 

ນອກນ ກ້ ົ່ ຍງັມ  ບ ດແນະນ າ ວົ່ າດວ້ຍການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງມວນຊ ນ ໃນຂະບວນການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່

ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງໂຄງການລ ງທນຶ ເລກທ  707/ກຊສ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ  5 ກຸມພາ 2013) ເຊິົ່ ງກ ານ ດ
ໃຫມ້ ການປຶກສາຫາລ ືແລະ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງມວນຊ ນໃນຂະບວນການສກຶສາດັົ່ ງກົ່ າວ ເພືົ່ ອເຜ ຍແຜົ່ ຂ ມູ້ນໂຄງການ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລກືບັຊຸມຊ ນເຂດອອ້ມຂາ້ງໂຄງການ ກ ົ່ ຄບືນັດາບາ້ນທ ົ່ ຢູົ່ ລຽບຕາມ ເຂດແລວສາຍສ ົ່ ງ ແລະ ເຂດ
ເສັນ້ທາງ, ພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ,  ເພືົ່ ອເປ ດໂອກາດໃຫປ້ະຊາຊ ນ ແລະ ທຸກພາກສົ່ ວນໄດມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການ
ຕດັສນິບນັຫາກົ່ ຽວກບັໂຄງການລ ງທນຶລວມທງັການແກໄ້ຂຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ພອ້ມທງັຜ ນປະໂຫຍດທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການຢົ່ າງເປັນທ າ. 

ການປຶກສາຫາລ ືແລະ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ແມົ່ ນເປັນການເຜ ຍແຜົ່ ຂ ມູ້ນໂຄງການ, ການປະກອບຄວາມເຫນັ, ການສະເໜ 
ແນະ, ການແລກປົ່ ຽນຂ ຄ້ດິເຫນັເຊິົ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. ສະຫຸຼບລວມແລວ້ ການປຶກສາຫາລ ື ແລະ ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ 
ແມົ່ ນມ ຜ ນດ ຕ ົ່ ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງໂຄງການ, ເຮດັໃຫຜູ້ສ້ກຶສາຜ ນກະທ ບສາມາດນ າເອ າ
ການປຶກສາຫາລ ື ແລະ ຂ ສ້ະເໜ ແນະຕົ່ າງໆ ເພືົ່ ອໄປປະກອບ, ປັບປຸງບ ດລາຍງານ ໃຫມ້ ຄວາມສ ມບູນຂຶນ້ ແລະ 
ສອດຄົ່ ອງກບັບ ດແນະນ າຂອງກະຊວງທ ົ່ ວາງອອກ. ເພືົ່ ອເປັນການນ າເອ າບ ດລາຍງານນັນ້ໃຫມ້ ຄວາມສາມາດນ າໄປ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້ໃນໄລຍະການດ າເນ ນຂອງໂຄງການ ໃຫມ້ ຜ ນສ າເລດັ ແລະ ໃຫມ້ ຄວາມຖກືຕອ້ງ, ເພືົ່ ອເປັນການ
ຊົ່ ວຍໃຫໂ້ຄງການມ ຜ ນກະທ ບໜອ້ຍລ ງ ແລະ ໄດຮ້ບັຜ ນປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶນ້. 

7.2 ຈດຸປະສ ງຂອງການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງມວນຊ ນ 

ຈດຸປະສ ງຂອງມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມກບັມວນຊ ນ ແມົ່ ນເພືົ່ ອຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍ ງທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມ
ຂອງໂຄງການ. ເພືົ່ ອໃຫມ້ວນຊ ນ ຫຼ ື ຜູທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນກົ່ ຽວຂອ້ງໄດຮ້ບັຊາບກົ່ ຽວກບັຂ ມູ້ນຂອງໂຄງການ ຜ ນກະທ ບທ ົ່

ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບທ ົ່ ໄດນ້ າສະເໜ  ທງັນ  ້ກ ເພືົ່ ອໃຫເ້ຂ າເຈ າ້ ມ ຄວາມເຂ າ້ໃຈ, 

ພອ້ມທງັ ຮບັຮູທ້ດັສະນະຄະຕ,ິ ມ ຄວາມຄດິເຫນັ ຂອງເຂ າເຈ າ້ຕ ົ່ ກບັໂຄງການ ແລະ ເພືົ່ ອໄດຮ້ບັຟັງຄ າແນະນ າ ຈາກ
ເຂ າເຈ າ້ ເພືົ່ ອມາປັບປຸງ ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ພອ້ມທງັ ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ. ດັົ່ ງນັນ້, ຈຶົ່ ງໄດມ້ ການດ າເນ ນງານການປຶກສາຫາລກືບັມວນຊ ນ ໃນ ບປຜສ  ເພືົ່ ອ
ໃຫປ້ະສ ມຜ ນສ າເລດັດັົ່ ງຕ ົ່ ໄປນ :້ 

✓ ແຈງ້ໃຫຜູ້ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຕົ່ າງໆ ຮບັຊາບກົ່ ຽວກບັໂຄງການ ແລະ ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ຕ ົ່

ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ; 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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✓ ລະດ ມເອ າແນວຄວາມຄດິ ແລະ ຂ ກ້ງັວ ນຕົ່ າງໆ ຂອງພວກເຂ າເຈ າ້ ແລະ ພຈິາລະນາຂ ມູ້ນ ແລະ ທດັສະນະ
ຂອງຊຸມຊ ນ ເພືົ່ ອປັບປຸງ ແລະ ເອ າເຂ າ້ໃນ ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ແລະ ການ
ຕດັສນິໃຈ; 

✓ ໄດຮ້ບັຄວາມຮູ,້ ພູມປັນຍາ ແລະ ປະເພນ ຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ ທ ົ່ ອາດຈະມ ປະໂຫຍດ ສ າລບັການປະເມ ນຜ ນ
ກະທ ບ ແລະ ການອອກແບບມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບ; 

✓ ຊົ່ ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການການພຈິາລະນາທາງເລອືກ, ມາດຕະຖານຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບ ແລະ 
ຄວາມສ ມດຸນ;  

✓ ຮບັປະກນັວົ່ າບ ົ່ ໄດເ້ບິົ່ ງຂາ້ມຜ ນກະທ ບທ ົ່ ສ າຄນັ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດໄດຮ້ບັການຂະຫຍາຍໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້; 

✓ ຫຸຼດຜົ່ ອນຂ ຂ້ດັແຍົ່ ງ ໂດຍຜົ່ ານການກ ານ ດບນັຫາຖ ກຖຽງກນັຕັງ້ແຕົ່ ເບືອ້ງຕ ນ້; 

✓ ໃຫໂ້ອກາດແກົ່ ມວນຊ ນເພືົ່ ອໃຫມ້ ອດິທພິ ນຕ ົ່ ການອອກແບບໂຄງການໃນລກັສະນະທາງບວກ (ໂດຍການ
ສາ້ງຄວາມຮູສ້ກຶ ການເປັນເຈ າ້ຂອງຂ ສ້ະເໜ ); 

✓ ປັບປຸງຄວາມໂປົ່ ງໃສ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຕດັສນິໃຈ; ແລະ 
✓ ເພ ົ່ ມຄວາມເຊືົ່ ອໝັນ້ໃນຂະບວນການ ບປຜສ ໃຫມ້ວນຊ ນ. 

7.3 ຂ ກ້ ານ ດ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ຂ ກ້ ານ ດຂອງ ສປປ ລາວ ກົ່ ຽວກບັ ການປືກສາຫາລ ືແລະ ການເຜ ຍແຜົ່ ຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານ ລວມມ  ຢົ່ າງນອ້ຍສຸດ, ໄດ ້
ກ ານ ດໄວໃ້ນພາກ III ຂອງດ າລດັ ດ າລດັວົ່ າດວ້ຍການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເລກທ  21/ລບ, ລ ງວນັທ  
31 ມງັກອນ 2019. ມາດຕາ 36, 37, 38 ແລະ 39 ຂອງ ໝວດທ  4 ໄດກ້ ານ ດຂະບວນການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງ
ມວນຊ ນ ທ ົ່ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັໃນໄລຍະການກະກຽມ ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ແລະ 
ການໃຫລ້າຍລະອຽດ ກົ່ ຽວກບັສດິ ແລະ ໜາ້ທ ົ່  ຂອງປະຊາຊ ນຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກໂຄງການ ແລະ ຜູທ້ ົ່ ມ 
ສົ່ ວນຮົ່ ວມ, ແລະ ຂະບວນການໃນການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ. ເຊິົ່ ງຜູທ້ ບທວນ ແລະ ຜູທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມສາມາດກວດກາ 
ຂອບເຂດຂອງມວນຊ ນທ ົ່ ໄດເ້ຂ າ້ຮົ່ ວມ ໃນຂະບວນການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ແລະ 
ຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ຄຸນຄົ່ າຂອງເຂ າເຈ າ້ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຢົ່ າງພຽງພ  ຫຼ ືບ ົ່ .    

ຄ າແນະນ າ ກົ່ ຽວກບັ ຂະບວນການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງໂຄງການ ແລະ 
ກດິຈະກ າລ ງທນຶຕົ່ າງໆ ໄດກ້ ານ ດວົ່ າ ປະຊາຊ ນຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກໂຄງການ ແລະ ຜູມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມອືົ່ ນໆ ທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ ການຮົ່ າງ ແລະ ການທ ບທວນ ບ ດລາຍງານ ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມ 
ລວມທງັການໄດຮ້ບັຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານ, ການຮົ່ ວມມ ື ແລະ ການໃຫຂ້ ມູ້ນຂົ່ າວສານ, ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ໃນການ
ກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນກດິຈະກ າການຕດິຕາມກວດກາ.  

ຄ າແນະນ າ ກົ່ ຽວກບັການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງມວນຊ ນ, ກຊສ ປ  2013 ໃຫຂ້ ມູ້ນຂົ່ າວສານກົ່ ຽວກບັ, ການເຜ ຍແຜົ່ , 
ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ແລະ ກດິຈະກ າການປຶກສາຫາລ ືທ ົ່ ຕອ້ງໄດດ້ າເນ ນໃນໄລຍະ ຂະບວນການ ປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມ.  



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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ມາດຕາ 12 ແລະ 13 ຂອງ ດ າລດັວົ່ າດວ້ຍ ການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ຈດັສນັຍ ກຍາ້ຍປະຊາຊ ນຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັ
ຜ ນກະທ ບ ຈາກໂຄງການ ພດັທະນາ ເລກທ  84/ລບ, ເດອືນ ເມສາ ປ  2016 ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດອ້ະທບິາຍ ຂ ກ້ າ
ນ ດເພ ົ່ ມເຕ ມ ສ າລບັໂຄງການທ ົ່ ມ ການຈດັສນັຍ ກຍາ້ຍ ແລະ ທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ. 

7.4 ຂັນ້ຕອນ ແລະ ວທິ ການ 

ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງສງັຄ ມ ແມົ່ ນຂະບວນການປືກສາຫາລ,ື ການສະໜອງຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານ ແລະ ຮບັຄ າຄດິເຫນັ 
ຂອງທຸກພາສົ່ ວນຂອງສງັຄ ມ. ເຊິົ່ ງການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງສງັຄ ມ ໃນຂະບວນການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່
ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ມ ສາມໄລຍະຄ:ື 

- ການກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການ; 
- ການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ດ າເນ ນໂຄງການ; 
- ການສິນ້ສຸດໂຄງການ.  

ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ດ , ສ າລບັໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ນ ,້ 
ໃນຂະນະນ  ້ຍງັບ ົ່ ມ ແຜນການທ ົ່ ຈະປິດໂຄງການ ຫຼ ືສິນ້ສຸດໂຄງການ ເພາະເປັນເປັນໂຄງການພດັທະນາແບບຍນືຍ ງ, 
ສະນັນ້ ຈະບ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວເຖງິການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນໄລຍະການສິນ້ສຸດໂຄງການ.  

ຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ຂະແໜງການທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການລ ງທນຶ, 

ອ ງການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຮົ່ ວມກນັໃນການຮບັປະກນັ ແລະ ສາ້ງ
ເງ ືົ່ອນໄຂໃຫທຸ້ກພາກສົ່ ວນໃນສງັຄ ມມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ໃນວຽກງານການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄ ມ. 

7.4.1 ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງສງັຄ ມ ໃນໄລຍະກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການ 

ໃນໄລຍະການກະກຽມ ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແບບລະອຽດ:  

• ເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ເຜ ຍແຜົ່ ແຜນການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງສງັຄ ມ ພອ້ມທງັເກບັກ າຂ ມູ້ນພືນ້ຖານ ໃນເຂດ
ໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກຄ້ຽງໂຄງການ ເປັນຕ ນ້ຂ ມູ້ນສະຖຕິກິົ່ ຽວກບັພ ນລະເມອືງ, ເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ, 

ສະພາບສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ. 
• ເຈ າ້ຂອງໂຄງການສ ມທ ບກບັ ຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເຜ ຍແຜົ່ ຂ ມູ້ນ

ໃຫແ້ກົ່ ປະຊາຊ ນ ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ເຂດໃຫຄ້ຽງໂຄງການ ແລະ ຜູມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມອືົ່ ນ ກົ່ ຽວກບັການ
ພດັທະນາໂຄງການ, ຜ ນກະທ ບຕ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການ ແລະ ກດິ
ຈະກ າຕົ່ າງໆ ໂດຍການຈດັກອງປະຊຸມເຜ ຍແຜົ່ ຂັນ້ຕົ່ າງໆ ແລະ ຮູບການອືົ່ ນໆ ທງັເປັນພາສາລາວ ແລະ 
ພາສາຊ ນເຜ ົ່ າ ໃນກ ລະນ ມ ຄວາມຈ າເປັນ. 

ໄລຍະການທ ບທວນບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ:  

• ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ສ ມທ ບກບັເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ຈດັກອງປະຊຸມ ຂັນ້
ເມອືງ, ຂັນ້ວຊິາການ, ລ ງກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ/ສູນກາງ ເພືົ່ ອປຶກສາຫາລ ືຜົ່ ານບ ດປະເມ ນ
ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ເຊິົ່ ງປະກອບມ  ຜູເ້ຂ າ້ຮົ່ ວມຄປືະຊາຊ ນຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກ



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  7-4 

ໂຄງການ, ອ ງການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ, ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ຂັນ້ທອ້ງຖິົ່ ນ, ຂະແໜງການຮບັຜດິຊອບໂຄງການ ການລ ງທນຶ, ຂະແໜງການອືົ່ ນໆ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງຂັນ້ສູນ
ກາງ, ທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ຜູມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມອືົ່ ນໆ ໂດຍອ ງໃສົ່ ຈດຸພເິສດ ຂອງກອງປະຊຸມແຕົ່ ລະຂັນ້.  

7.4.2 ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງສງັຄ ມ ໃນໄລຍະກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ດ າເນ ນໂຄງການ 

• ແໜງການ ແລະ ອ ງການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເພືົ່ ອແຈງ້ໃຫຜູ້ທ້ ົ່ ຢູົ່ ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກ ້
ຄຽງໂຄງການເປັນແຕົ່ ໄລຍະ ກົ່ ຽວກບັການດ າເນ ນກດິຈະການຂອງໂຄງການ ທ ົ່ ອາດຈະສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ ການເປ ດໜາ້ດນິ, ການຂ ນສ ົ່ ງ, ການນ າໃຊ ້ແລະ ການເກບັຮກັສາວດັຖຸ ແລະ 
ສານເຄມ  ອນັຕະລາຍ ແລະ ອືົ່ ນໆ.  

• ແໜງການ ແລະ ອ ງການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເຜ ຍແຜົ່ ບນັຕາເອກະສານກົ່ ຽວຂອ້ງກບັສິົ່ ງແວດ 
ລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມ ເປັນຕ ນ້ ບ ດລາຍງານການສກຶສາຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ, ແຜນການ
ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ບ ດລາຍງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ວຽກງານສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ຂອງໂຄງການໂດຍຜົ່ ານທາງ ໜງັສພື ມ, ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄົ່ ງ, ວທິະຍຸ, ເວບັໄຊສ ຫຼ ືສືົ່ ສິົ່ ງພມິອືົ່ ນໆ.  

• ຜູໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ ແລະ ຜູທ້ ົ່ ມ ສວນຮົ່ ວມອືົ່ ນໆ ສາມາດປະກອບຄ າຄດິຄ າເຫນັ ກົ່ ຽວກບັການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການ ໂດຍຜົ່ ານທາງໂທລະສບັສາຍດົ່ ວນ, ທາງເອເລກັໂຕຣນກິ, ສ ົ່ ງຄ າເຫນັ, ຄ າຮອ້ງທຸກ ຢົ່ າງ
ເປັນລາຍລກັອກັສອນ ໃຫເ້ຈ າ້ຂອງໂຄງການ ຫຼ ືອ ງການຈດັຕັງ້ລດັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອງ ຫຼ ືຮູບການອືົ່ ນ. 

7.4.3 ວທິ ການ ແລະ ແນວທາງ 
1) ກອງປະຊຸມມວນຊ ນ 

ວທິ ການຕ ນ້ຕ ທ ົ່ ໄດນ້ າໃຊ ້ໃນການປຶກສາຫາລມືວນຊ ນ ແມົ່ ນການປະຊຸມມວນຊ ນ, ເປັນວທິ ການທ ົ່ ມ ປະສດິທຜິ ນ
ທ ົ່ ສຸດ ໃນການປະສ ມຜ ນສ າເລດັ ຂອງການເຜ ຍແຜົ່ ຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານ ເພືົ່ ອລະດ ມຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ການມ ສົ່ ວນ
ຮົ່ ວມຂອງເຂ າໃນໃນອານາຄ ດ.   

ນອກຈາກ ນ ວ້ທິ ການປະຊຸມກບັມວນຊ ນ ຍງັປະກອບດວ້ຍ ການດ າເນ ນການ ສ າຫຼວດຄ ວເຮອືນ ແລະ ໄດນ້ າໃຊ ້
ການສ າພາດແບບ ໜາ້ຕ ົ່ ໜາ້ ໃນການເກບັກບັຂ ມູ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄ ມ ຂອງຊຸມຊ ນໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ສກຶສາ.  

ທງັສອງວທິ ການນ ຍ້ງັເຮດັໜາ້ທ ົ່ ເປັນ ສອງຈດຸປະສ ງຄ ື ການແຈງ້ການກົ່ ຽວກບັຂ ມູ້ນການພດັທະນາໂຄງການໃຫ້
ຊາບ ແລະ ການຊອກຫາທດັສະນະມຸມມອງ, ຄ າເຫນັ ແລະ ຂ ກ້ງັວ ນຕົ່ າງໆ ຂອງສງັຄ ມ ຕ ົ່ ກບັໂຄງການພດັທະນາທ ົ່

ໄດນ້ າສະເໜ . 

2) ກຸົ່ ມສ ນທະນາສະເພາະ  

ການສ ນທະນາກຸົ່ ມສະເພາະ ເປັນວທິ ການທ ົ່ ດ  ເພືົ່ ອເຕ າ້ໂຮມປະຊາຊ ນເຂ າ້ຮົ່ ວມນ າກນັ ຈາກກຸົ່ ມຄ ນທ ົ່ ມ ພືນ້ຖານ ຫຼ ື
ປະສ ມການຄາ້ຍຄກືນັ ເພືົ່ ອສ ນທະນາ ຫ ວຂ ສ້ະເພາະທ ົ່ ສ ນໃຈ. ກຸົ່ ມຂອງການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມແມົ່ ນໄດຮ້ບັຄ າແນະນ າ 
ໂດຍຜູຊ້ົ່ ວຍດ າເນ ນການປະຊຸມ ໂດຍນ າສະເໜ  ຫ ວຂ  ້ ທ ົ່ ຈະສ ນທະນາ ແລະ ຊົ່ ວຍກຸົ່ ມ ໃຫມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການ
ສ ນທະນາ ທ ົ່ ມ ຊ ວດິຊ ວາ ແລະ ເປັນທ າມະຊາດ ໃນກຸົ່ ມຂອງເຂ າເຈ າ້ເອງ. ນອກຈາກນ ກ້ານສ ນທະນາກຸົ່ ມສະເພາະ 
ໄດຈ້ດັຂຶນ້ສ າລບັ ກຸົ່ ມສະເພະ ເຊັົ່ ນ: ກຸົ່ ມຊ ນເຜ ົ່ າ, ແມົ່ ຍງິ, ກຸົ່ ມຄ ວເຮອືນດອ້ຍໂອກາດ ແລະ ອືົ່ ນໆ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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3) ການເຜ ຍແຜົ່  

ຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານຂອງໂຄງການ ໄດເ້ຜ ຍແຜົ່ ໃຫແ້ກົ່  ກອງປະຊຸມຕົ່ າງ ຂອງຜູທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ໂດຍນ າໃຊຫຼ້າຍປະເພດ 
ລວມທງັ ເອກະສານແຈກຢາຍໃນກອງປະຊຸມ. 

4) ການນ າໃຊວ້ທິ ການທ ົ່ ເໝາະສ ມ  

ເນືົ່ ອງຈາກຜູທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍ ລວມທງັຜູມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຈາກທຸກພາກສົ່ ວນ ແມົ່ ນມ ລະດບັຄວາມຮູ ້ ແລະ 
ຄວາມເຂ າ້ໃຈທ ົ່ ແຕກຕົ່ ງກນັ, ບາງກຸົ່ ມຄ ນຢູົ່ ເຂດຊ ນນະບ ດ ຜູທ້ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງ ບ ົ່ ຮູອ້ົ່ ານໜງັສກື ມ , ຫຼ ື
ພະນກັງານບາງພາກສົ່ ວນ ກ ຍງັບ ົ່ ເຂ າ້ໃຈພາສາຕົ່ າງປະເທດ. ດັົ່ ງນັນ້ ການສືົ່ ສານໃນການປຶກສາຫາລ ື ຕອ້ງມ ຄວາມ
ລະມດັລະວງັ ແລະ ຕອ້ງໃຊວ້ທິ ທ ົ່ ເໝາະສ ມກບັທຸກພາກສົ່ ວນ: 

• ການນ າສະເໜ ຕອ້ງໃຊເ້ຄືົ່ ອປະຈກັຕາ ລວມທງັການໃຊຮູ້ບພາບ ແລະ ແຜົ່ ນໂປສະເຕ  (posters) ຕົ່ າງໆ
ເພືົ່ ອໃຫ ້ປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນໄດເ້ຂ າ້ໃຈ. 

• ຂຽນ ແລະໃຊພ້າສາລາວ ໃນການສືົ່ ສານກບັທຸກພາກສົ່ ວນ, ຄ າສບັໃດທ ົ່ ເປັນສບັເຕກັນກິ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ
ໂຄງການ ກ ຕອ້ງມ ການແປ-ທຽບໃສົ່ ສບັທອ້ງຖິົ່ ນພ ໃຫເ້ຂ າ້ໃຈ. 

• ອະທບິາຍຜ ນຂອງການວໄິຈ ທ ົ່ ເປັນຄວາມຮູທ້າງວຊິາການ, ເຊິົ່ ງເປັນເລືົ່ ອງທ ົ່ ຍາກສ າລບັ ຄ ນທ ົ່ ວໄປໂດຍ
ສະເພາະປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນ ຜູທ້ ົ່ ບ ົ່ ເຄ ຍຮູບ້ ົ່ ເຄ ຍຮຽນ, ໃຫເ້ຂ າເຈ າ້ພ ເຂ າ້ໃຈ ເພືົ່ ອໃຫເ້ຂ າເຈ າ້ຮູຈ້ກັວທິ ປອ້ງ
ກນັ ດວ້ຍຕ ວເຂ າເຈ າ້ເອງ ເຊັົ່ ນ: ມ ການອະທບິາຍຜ ນຂອງການວໄິຈ ທາງດາ້ນເຄມ  ແລະ ຊ ວະ, ອະທບິາຍ
ແຫຼົ່ ງທ ົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບ ແລະ ວທິ ການປອ້ງກນັເບືອ້ງຕ ນ້.  

• ການຈດັເປັນກຸົ່ ມນອ້ຍສ ນທະນາ ໂດຍສະເພາະແມົ່ ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ຜູທ້ ົ່ ບ ົ່ ມກັປາກ-ບ ົ່ ມກັຖາມ ແລະ ບ ົ່
ກາ້ມ ຄວາມເຫນັ, ເພືົ່ ອໃຫເ້ຂ າເຈ າ້ໄດເ້ຂ າ້ໃຈ ແລະ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນສິົ່ ງທ ົ່ ເຂ າເຈ າ້ຮູ.້ 

• ນ າໃຊວ້ທິ ການອືົ່ ນໆທ ົ່ ງົ່າຍດາຍ  ແລະ ເຂ າ້ໃຈໄດງ້ົ່າຍຕ ົ່ ການປຶກສາຫາລ ືແລະ ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ. 

7.5 ການກ ານ ດຜູມ້  ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ແລະ ກຸົ່ ມຄ ນຜູໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ 

ອ ງຕາມການພຈິາລະນາເຖງິຂອບເຂດໂຄງການ ແລະ ກອບໜາ້ວຽກທາງດາ້ນກ ດໝາຍ ແລະ ອ ງ ການຈດັຕັງ້ຕົ່ າງໆ 
ສ າລບັການຄຸມ້ຄອງຜ ນກະທ ບດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມ ສາມາດນ າໃຊໄ້ດສ້ າລບັໂຄງການ, ຜູທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນ
ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການສາມາດ ກ ານ ດ ແລະ ຈດັອອກເປັນ ສ ົ່ ປະເພດຄ:ື 

1) ປະຊາຊ ນຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກໂຄງການ  

ຜູທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງໂຄງການໃນປະເພດນ  ້ ແມົ່ ນຊາວບາ້ນ ຢູົ່ ໃນບນັດາບາ້ນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງ ຫຼ ື ທາງ
ອອ້ມ ຍອ້ນການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ດ າເນ ນໂຄງການ. ຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບນ ປ້ະກອບດວ້ຍ ເຈ າ້ຂອງດນິ ທ ົ່ ຖກືຄອງການ
ເວນຄນືທ ົ່ ດນິ ເຊິົ່ ງອາໄສຢູົ່  ພາຍໃນບາ້ນເຂດໂຄງການ ແລະ ບາ້ນອືົ່ ນໆ ໃນ ຂອບເຂດສກຶສາໂຄງການ.  

2) ອ ງການຈດັຕັງ້ພາກລດັຖະບານ  
ຜູທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໂດຍກ ງຈາກອ ງການຈດັຕັງ້ລດັ ສ າລບັໂຄງການນ  ້ ແມົ່ ນຕ ວແທນຂອງອ ງການຈດັຕັງ້ ຜູທ້ ົ່ ມ ໜາ້ທ ົ່

ຮບັຜດິຊອບໂດຍກ ງ ສ າລບັ ການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ລະດບັສູນກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ 
ແລະ ບາ້ນທອ້ງຖິົ່ ນ.  



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  7-6 

ສ າລບັໂຄງການນ ,້ ຫອ້ງການສ າຄນັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງໃນລະດບັແຂວງ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ພຊສ), ສົ່ ວນລະດບັສູນກາງແມົ່ ນ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ກຊສ). 
ຫອ້ງການ ສ າຄນັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງໃນລະດບັເມອືງ ແລະ ແຂວງມ ຄ:ື  

• ອ ງການຈດັຕັງ້ການປ ກຄອງຂັນ້ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ  
• ພະແນກ ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງ 
• ຫອ້ງການ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເມອືງ  

 

3) ກະຊວງຕົ່ າງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ 

ກະຊວງຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການພດັທະນາຂະແໜງການນ  ້ມ ຄ:ື  

• ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ົ່ ແຮົ່  
• ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທນຶ 

• ກະຊວງອືົ່ ນໆທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ 
 

4) ອ ງການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນສງັຄ ມອືົ່ ນໆ  
• ອ ງການຈດັຕັງ້ທ ົ່ ບ ົ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ;  

• ແນວລາວສາ້ງຊາດ;  

• ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິລາວ;  

• ຊາວໜຸົ່ ມປະຊາຊ ນປະຕວິດັລາວ;  

• ແລະ ອືົ່ ນໆທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ. 

7.6 ຜ ນຂອງການຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ື

7.6.1 ການເຜ ຍແຜົ່ ຂ ມູ້ນ ແລະ ປືກສາຫາລຂືັນ້ບາ້ນ 

ສ າລບັການປຶກສາຫາລກືບັປະຊາຊ ນທອ້ງຖິົ່ ນໃນເຂດໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 
600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ແຂວງ ເຊກອງ ໂດຍບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊ ຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ ແມົ່ ນໄດມ້ 
ການສກຶສາຢູົ່ ໃນຂອບເຂດຂອງ 5 ບາ້ນທ ົ່ ຢູົ່ ອອ້ມຂາ້ງທ ົ່ ຕັງ້ໂຄງການ, ໃນການປຶກສາຫາລ ືແລະ ການເຜ ຍແຜົ່ ຂ ມູ້ນ
ໃຫກ້ບັບນັດາບາ້ນທ ົ່ ຢູົ່ ໃນເຂດອອ້ມຂາ້ງຂອງໂຄງການ ຈຶົ່ ງໄດເ້ລ ົ່ ມຂຶນ້ໃນວນັທ  15-24 ກນັຍາ 2020 ທ ົ່ ຜົ່ ານມາ, 
ໂດຍອ ງໃສົ່ ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງບາ້ນໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ, ການດ າລ ງຊ ວດິຂອງປະຊາຊ ນໃນແຕົ່ ລະມື,້ 
ດັົ່ ງນັນ້ທາງທ ມງານກ ົ່ ໄດມ້ ການສ າພາດເກບັກ າຂ ມູ້ນດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ ນ າປະຊາຊ ນທ ົ່ ວໄປ ແລະ ການຈດັຕັງ້
ຂອງບາ້ນມາເຂ າ້ຮົ່ ວມການເຜ ຍແຜົ່ ຂ ມູ້ນ ແລະ ປືກສາຫາລ,ື ເຊິົ່ ງກອງປະຊຸມໄດຈ້ດັຢູົ່  ຫອ້ງການບາ້ນຂອງແຕົ່ ລະ
ບາ້ນ ຜູເ້ຂ າ້ຮົ່ ວມໃນການປຶກສາຫາລແືມົ່ ນປະກອບດວ້ຍ: ຄະນະບາ້ນ, ເຖ າ້ແກົ່ ແນວໂຮມ, ຊາວໜຸົ່ ມ, ແມົ່ ຍງິຂອງ
ແຕົ່ ລະບາ້ນ, ນອກນ ກ້ ົ່ ຍງັມ  ຕາງໜາ້ຈາກ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ພະແນກ
ກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ,້ ພອ້ມດວ້ຍ ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ຫອ້ງການກະສກິ າ 
ແລະ ປົ່ າໄມ ້ຂອງເມອືງດາກຈງຶ ແລະ ບ ລສິດັ ທ ົ່ ປືກສາ ທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມ ຂອງໂຄງການ. 
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ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  7-7 

ໃນການປຶກສາຫາລ ື ໄດເ້ຜ ຍແຜົ່ ຂ ມູ້ນລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການໃຫປ້ະຊາຊ ນໃນໝູົ່ ບາ້ນໄດຮ້ບັຮູ,້ ເຊິົ່ ງໄດມ້ ການ
ອະທບິາຍຈດຸທ ົ່ ຕັງ້, ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ, ຜ ນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ແລະ ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ຄາດວົ່ າຈະເກ ດຂຶນ້ 
ເປັນຕ ນ້. ພາຍຫຼງັການເຜ ຍແຜົ່ ຂ ມູ້ນແລວ້, ທາງທ ມງານບ ລສິດັທ ົ່ ປືກສາທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມຂອງ
ໂຄງການ ກ ົ່ ໄດເ້ປ ດໂອກາດ ໃຫຜູ້ເ້ຂ າ້ຮົ່ ວມທຸກພາກສົ່ ວນ ໄດປ້ະກອບຄວາມຄດິຄວາມເຫນັ ແລະ ມ ການສ າພາດ
ເກບັກ າຂ ມູ້ນດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄ ມ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມລວມ, ຈ ານວນປະຊາກອນ, ຊ ນເຜ ົ່ າ, ແບບແຜນການດ າ
ລ ງຊ ວດິ, ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິ ແລະ ປົ່ າໄມ ້ຂອງບາ້ນຕົ່ າງໆໃນເຂດໂຄງການ. ເຊິົ່ ງຜົ່ ານການປຶກສາຫາລ ືສາມາດສະຫຸຼບ
ຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ສ້ະເໜ ທ ົ່ ສ າຄນັຕົ່ າງໆ ຂອງປະຊາຊ ນທ ົ່ ເຂ າ້ຮົ່ ວມໄດດ້ັົ່ ງນ :້ 

ຕາຕະລາງ 7-1: ຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ສ້ະເໜ ຂອງແຕົ່ ລະບາ້ນ 

ລ/ດ ເມອືງ ບາ້ນ ຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ສ້ະເໜ  

1 

ດາກຈງຶ 

ດາກບອງ 

▪ ທາງອ ງການຈດັຕັງ້ບາ້ນ ພອ້ມດວ້ຍປະຊາຊ ນ ແມົ່ ນມ ຄວາມເຫນັດ  
ແລະ ສະໜບັສະໜນູຕ ົ່ ໂຄງການ. 

▪ ກົ່ ອນຈະດ າເນ ນໂຄງການຕອ້ງໄດຊ້ ດເຊ ຍໃຫກ້ບັປະຊາຊ ນຜູໄ້ດຮ້ບັ
ຜ ນກະທ ບ. 

▪ ຕອ້ງເສຍຄົ່ າບູລະນະໃຫບ້າ້ນເປັນເງນິສ ດ. 
▪ ບົ່ ອນໃດທ ົ່ ປະຊາຊ ນຢາກໃຫຫຼ້ ກເວັນ້ ຖາ້ເປັນໄປໄດແ້ມົ່ ນຢາກໃຫ້

ຫຼ ກເວັນ້ຕອນດນິນັນ້ໃຫກ້ບັປະຊາຊ ນ. 

2 
ດາກຕະ
ອອກນອ້ຍ 

▪ ທາງຄະນະບາ້ນ ແລະ ປະຊາຊ ນແມົ່ ນມ ຄວາມເຫນັດ ຕ ົ່ ກບັໂຄງການ. 
▪ ໃຫເ້ສຍພນັທະຄົ່ າຕ ນ້ໄມທ້ ົ່ ຖກືຕດັຕາມແລວສາຍສ ົ່ ງ ໃຫກ້ບັບາ້ນ. 
▪ ໃຫທ້າງໂຄງການສອ້ມແປງເສັນ້ທາງເຂ າ້ຫາບາ້ນ ແລະ ເຂດທ າການ

ຜະລດິຂອງປະຊາຊ ນ. 
▪ ໃຫທ້າງໂຄງການຊົ່ ວຍສາ້ງຫອ້ງການບາ້ນໃຫແ້ກົ່ ບາ້ນ. 
▪ ໃຫໂ້ຄງການຊົ່ ວຍກ ົ່ ສາ້ງວດິຊມືໃຫກ້ບັປະຊາຊ ນ 44 ຄອບຄ ວ. 

3 ງອນດອນ 

▪ ກົ່ ອນການດ າເນ ນໂຄງການ ຕອ້ງໃຫທ້ ມງານປະສານສ ມທ ບການ
ຫອ້ງການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງຢົ່ າງລະອຽດ ແລະ ກວດຄນືຕ ວຈງິຂອງຜ ນ
ເສຍຫາຍກົ່ ຽວກບັຕອນດນິທ ົ່ ຖກືຜ ນກະທ ບ ພອ້ມກ ານ ດເປັນມູນຄົ່ າ 
ພອ້ມຈົ່ າຍເງນິຄົ່ າຊ ດເຊ ຍຜ ນກະທ ບໃຫກ້ບັປະຊາຊ ນ ກົ່ ອນການດ າ
ເນ ນໂຄງການ. 

▪ ຊ ດເຊ ຍຄົ່ າບູລະນະໃຫກ້ບັອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນເປັນຈ ານວນເງນິ 
50,000,000 ກ ບ ເພືົ່ ອເຮດັຫອ້ງການບາ້ນ. 

4 ດາກມວນ 

▪ ໃຫທ້າງໂຄງການເສຍພນັທະເປັນເງນິ 50,000,000 ກ ບ ໃຫກ້ບັ
ບາ້ນ. 

▪ ໃຫແ້ປງຮ ດຄອງປະເພນ ໃຫບ້າ້ນ ຄວາຍ 1 ໂຕ ເປັນເງນິ 10,000,00 
ກ ບ. 

▪ ສອ້ມແປງອາຄານລວມບາ້ນ, ຕ ົ່ ເຕ ມ ໂຮງຮຽນປະຖ ມສ ມບູນສອງ
ຫອ້ງ ແລະ ເສ າໄຟຟາ້ເຂ າ້ບາ້ນ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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5 ດາກໂດມ 

▪ ຊຸກຍູຄ້ົ່ າຮ ດຄອງ ຕ ົ່ ກບັສິົ່ ງທ ົ່ ຖກືຜ ນກະທ ບໃຫກ້ບັປະຊາຊ ນ. 
▪ ສະເໜ ໄຟຟາ້ເຂ າ້ຫາບາ້ນ. 
▪ ຄົ່ າຊ ດເຊ ຍທ ົ່ ດນິທ ົ່ ຖກືຜ ນກະທ ບຂອງພ ົ່ ແມົ່ ປະຊາຊ ນ ຕອ້ງໃຫຖ້ກື

ຕາມເນືອ້ທ ົ່ ດນິ. 
▪ ສະເໜ ເສັນ້ທາງຢາງເຂ າ້ຫາບາ້ນ ຄວາມຍາວ 4 ກໂິລແມດັ 

▪ ຊົ່ ວຍເຫຼອືຊ ນລະປະທານ, ສຸສາລາ ແລະ ຫອ້ງການບາ້ນ ເພືົ່ ອໃຫມ້ 
ຫອ້ງປະຊຸມ. 

 

   

  

ຮູບທ  7-1: ການປຶກສາຫາລຂືັນ້ບາ້ນ ກນັຍາ 2020 

7.6.2 ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຂືັນ້ເມອືງ ແລະ ຂັນ້ວຊິາການ 

 ຫຼງັຈາກທ ົ່ ທາງໂຄງການໄດຮ້ບັ ໜງັສຢັືງ້ຢືນຂອບເຂດໜາ້ວຽກ ສ າລບັໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງ ສະບບັເລກ
ທ  227/ກຊສ.ກສວ ລ ງວນັທ  19 ພດຶສະພາ 2020 ສະນັນ້, ທາງໂຄງການ ຮົ່ ວມກບັ ບ ລສິດັທ ົ່ ປຶກສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ
ໂຄງການ ກ ົ່ ໄດມ້ ການລ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການເຜ ຍແຜົ່ ໂຄງການ, ການປຶກສາຫາລຂືັນ້ບາ້ນ ແລະ ສ າຫຼວດພືນ້ທ ົ່

ໂຄງການ ໃນລະຫວົ່ າງ ວນັທ  15 - 24 ກນັຍາ 2020  ທ ົ່ ຜົ່ ານມາ.  ພາຍຫຼງັທ ົ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການຈດັກອງປະຊຸມ
ຂັນ້ບາ້ນແລວ້, ທາງໂຄງການກ ົ່ ໄດນ້ າເອ າຂ ມູ້ນຕົ່ າງໆທ ົ່ ໄດຈ້າກ ການສ າຫຼວດພາກສະໜາມຕ ວຈງິ, ພາກສົ່ ວນຂ ້

ມູນລວມບາ້ນ ແລະ ພາກສົ່ ວນຂ ມູ້ນມສືອງ ທ ົ່ ໄດຈ້າກບນັດາ ຫອ້ງການຕົ່ າງໆພາຍໃນເມອືງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ມາຂຽນ
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ເປັນບ ດລາຍງານ ບປຜສ, ຜຄຕສ ແລະ ບ ດສງັລວມຫຍ  ້ ເພືົ່ ອກຽມນ າສ ົ່ ງເຂ າ້ ກ ມສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ກຊສ), 
ພຈິາລະນາໃນການຂ ຈດັກອງປະຊຸມຜົ່ ານບ ດລາຍງານສະບບັຮົ່ າງໃຫ,້ ເມືົ່ ອທາງ ກສລ ໄດທ້ ບທວນ ບ ດລາຍງານທງັ
ໝ ດເປັນທ ົ່ ຮຽບຮອ້ຍ, ກ ົ່ ໄດມ້ ຄ າເຫນັດ ໃຫທ້າງໂຄງການຈດັ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຂືັນ້ເມອືງ ແລະ ຂັນ້ວຊິາການ 
ຂຶນ້ໃນຄັງ້ ວນັທ  11 ກຸມພາ 2021 ເພືົ່ ອຜົ່ ານ ບ ດລາຍງານ ບປຜສ, ຜຄຕສ ແລະ ບ ດສງັລວມຫຍ  ້ຂອງ ໂຄງການ
ສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ ຂອງ ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ 
ພດັທະນາ ຈ າກດັ ຢູົ່ ທ ົ່  ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງເຊກອງ. 

 ຈດຸປະສ ງຂອງ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ື ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຂັນ້ວຊິາການ ທ ົ່ ກົ່ າວນ  ້ ແມົ່ ນຈດັຂຶນ້ເພືົ່ ອສາ້ງ
ຄວາມເຂ າ້ໃຈໃຫຂ້ະແໜງການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຂັນ້ທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ປະຊາຊ ນ ທ ົ່ ຄາດວົ່ າຈະໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກ
ໂຄງການ, ເຊິົ່ ງການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນຂະບວນການສາ້ງບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ກ ົ່ ເພືົ່ ອ
ໃຫບ້ນັດາຜູເ້ຂ າ້ຮົ່ ວມທຸກຂະແໜງການໄດປຶ້ກສາຫາລ ືແລະ ປະກອບຄ າເຫນັຕ ົ່ ເນືອ້ໃນບ ດດັົ່ ງກົ່ າວ ໃຫມ້ ຄວາມຄ ບ
ຖວ້ນ ແລະ ແທດເໝາະກບັສະພາບຕ ວຈງິ. ການຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຄືັງ້ນ  ້ ແມົ່ ນໄດຮ້ບັກຽດຈາກການເປັນ
ປະທານຂອງ ທົ່ ານ ໄຊຍະເວດ ວໄິຊ ຫ ວໜາ້ກ ມສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ທົ່ ານ ເພດັດາວ ງ ບຸນມ ສະຫວດັ ຮອງຫ ວໜາ້
ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງເຊກອງ, ໂດຍມ ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກຂະແໜງການທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຕາງໜາ້ຈາກ ອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນ ແລະ ປະຊາຊ ນຂອງ
ບາ້ນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກໂຄງການ. ນອກນັນ້, ກ ົ່ ມ ພາກສົ່ ວນ ບ ລສິດັເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ບ ລສິດັທ ົ່ ປຶກສາ
ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ າ້ຮົ່ ວມລວມກນັທງັໝ ດ ຈ ານວນ 50 ທົ່ ານ.  

 ກອງປະຊຸມແມົ່ ນໄດເ້ຜ ຍແຜົ່ ເນືອ້ໃນໂດຍຫຍ ກ້ົ່ ຽວກບັ ບ ດແນະນ າການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງມວນຊ ນ ໃນ
ຂະບວນການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງໂຄງການລ ງທນຶ ແລະ ກດິຈະກ າຕົ່ າງໆ, ສະພາບລວມ, ແຜນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການ. ຫຼງັຈາກໄດຮ້ບັຟັງຂ ມູ້ນຕົ່ າງໆຄ ບຖວ້ນແລວ້, ບນັດາຜູເ້ຂ າ້ຮົ່ ວມກອງ
ປະຊຸມທຸກໆທົ່ ານກ ົ່ ໄດປ້ະກອບຄ າຄດິຄ າເຫນັຕ ົ່ ການນ າສະເໜ ຂອງໂຄງການ, ທ ົ່ ສາມາດສງັລວມໄດດ້ັົ່ ງນ :້ 

1. ໂຄງການນ  ້ ຈະມ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ໂຄງການອືົ່ ນທ ົ່ ນອນໃນເຂດພືນ້ທ ົ່ ດຽວກນັບ ົ່ ? ເນືົ່ ອງຈາກວົ່ າຫຼາຍໂຄງການຢູົ່
ເຂດນັນ້ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຜົ່ ານມາແລວ້ ແມົ່ ນໃຫກ້ວດຄນືຕືົ່ ມ; 

2. ໃຫສ້ ມທ ບກບັໂຄງການອືົ່ ນ ທ ົ່ ມ ແຜນສາ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງໄປຫວຽດນາມຄາ້ຍຄກືນັ ແລະ ສາມາດນ າໃຊຮ້ົ່ ວມ
ກນັໄດບ້ ົ່ , ເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫມ້ ການລ ງທນຶ ແລະ ບ ົ່ ໃຫມ້ ຜ ນກະທ ບເພ ົ່ ມເຕ ມອ ກ; 

3. ສ າລບັງ  ບປະມານ ໃນການປະກອບສົ່ ວນພດັທະນາຊຸມຊ ນ 50.000 ໂດລາ ແມົ່ ນໃຫມ້ ການຈດັສນັໃຫແ້ຕົ່
ລະບາ້ນລະອຽດ ເນືົ່ ອງຈາກວົ່ າແຕົ່ ລະບາ້ນມ ຈດຸປະສ ງການນ າໃຊຕ້ົ່ າງກນັ ແລະ ຈະມ ວທິ ການສາ້ງແຜນນ າ
ໃຊແ້ນວໃດ ແລະ ກ ານ ດຈະຊົ່ ວຍຈກັປ ; 

4. ບ ດວພິາກເສດຖະກດິ ເບືອ້ງຕ ນ້ຂອງໂຄງການແມົ່ ນ ກ ມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລງັງານ ໄດຮ້ບັຮອງແລວ້ 
ສ າລບັບ ດສຸດທາ້ຍແມົ່ ນເປັນໜາ້ທ ົ່ ຂອງສະຖາບນັພະລງັງານທ ດແທນ; 

5. ທາງໂຄງການໄດຮ້ບັອະນຸຍາດກົ່ ຽວກບັຈດຸທ ົ່ ຕັງ້ຕ ນເສ າ ກບັ ເຂດຫຼກັໝາຍຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ 
ແລວ້ບ ົ່ ? ຖາ້ຍງັໃຫສ້ ມທ ບກບັພາກສົ່ ວນກົ່ ຽວຂອ້ງເພືົ່ ອຂ ການຢັງ້ຢືນ; 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  7-10 

6. ໃຫສ້ ມທ ບກບັບາ້ນໃນການປ ວແປງຮ ດຄອງປະເພນ ຂອງປະຊາຊ ນໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄົ່ ອງກບັ
ຮ ດຄອງຂອງບາ້ນ; 

7. ສະເໜ ໃຫສ້ ມທ ບ ແລະ ເຜ ຍແຜົ່ ໃຫປ້ະຊາຊ ນຮບັຊາບ ແລະ ມ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ກົ່ ຽວກບັການກ ານ ດ
ຄົ່ າທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍຕ ົ່ ທ ົ່ ດນິທ າການຜະລດິຂອງປະຊາຊ ນ; 

8. ໃຫສ້ ມທ ບກບັຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ້ແລະ ຂະແໜງທ ົ່ ດນິ ລ ງສ າຫຼວດເນືອ້ທ ົ່ ດນິ ທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຜ ນ
ກະທ ບຊ ົ່ ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ ເທ ົ່ າໃດ? ໂດຍໃຫໄ້ດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນເປັນທາງການ ແລະ ໃຫກ້ ານ ດລະອຽດ
ຜ ນກະທ ບຊ ົ່ ວຄາວພາຍຫຼງັສ າເລດັການກ ົ່ ສາ້ງແລວ້ ຈະມ ວທິ ການຟືນ້ຟູແນວໃດ ແລະ ຈະບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບ
ຄນືມາອ ກບ ົ່ ໃນເວລາມ ການສອ້ມແປງບ າລຸງຮກັສາແລວສາຍສ ົ່ ງ; 

9.  ສະເໜ ໃຫເ້ພ ົ່ ມຂ ມູ້ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ກາຍຍະພາບເຂ າ້ໃນບ ດຕືົ່ ມ ໂດຍສະເພາະບນັດາສາຍນ າ້ໃນເຂດ
ໂຄງການ ແລະ ຕດັຂ ມູ້ນທ ົ່ ບ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການອອກ ຖາ້ລະບຸໃນໂຄງການພະລງັງານລ ມແລວ້ 
ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງກ ບ ົ່ ຈ າເປັນໃສົ່ ; 

10. ກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ ສະເໜ ໃຫສ້າ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ສ າລບັການກ ົ່ ສາ້ງເຂ າ້ຫາຕ ນເສ າ ແລະ ການສາ້ງ
ແຄມ້ພກັກ າມະກອນ ເປັນສະບບັຕົ່ າງຫາກ ພາຍຫຼງັສາມາດກ ານ ດໄດເ້ສັນ້ທາງເຂ າ້ຫາເສ າແຕົ່ ລະຕ ນ້ ແລະ 
ຈດຸຕັງ້ແຄມ້ພກັ ເພືົ່ ອສ ົ່ ງໃຫ ້ພຊສ ແຂວງ ເພືົ່ ອພຈິາລະນາຮບັຮອງ; 

11. ສ າລບັງ  ບປະມານຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ງ  ບປະມານພດັທະນາສງັຄ ມ ໃຫແ້ຍກຈາກກນັ ເປັນຂອງແຕົ່ ລະ
ພາກສົ່ ວນຕົ່ າງຫາກ; 

12. ສະເໜ ໃຫເ້ຈ າ້ຂອງໂຄງການ ສ ມທ ບກບັ ກະຊວງການຕົ່ າງປະເທດ ຫຼ ືຂະແໜງການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັບນັຫາ
ຊາຍແດນທ ົ່ ສາຍສ ົ່ ງຈະຜົ່ ານ ໃຫມ້ ການຢັງ້ຢືນເປັນທາງການ; 

13. ໃຫມ້ ການຢັງ້ຢືນຈາກຄະນະກ າມະການຂັນ້ແຂວງ ແລະ ອ ງການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຢັງ້ຢືນການ
ກ ານ ດລາຄາຫ ວໜົ່ ວຍທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍຕ ົ່ ຊບັສນິຂອງປະຊາຊ ນ ແລະ ໃຫມ້ ການກ ານ ດວທິ ການຈະ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານດັົ່ ງກົ່ າວລະອຽດຂຶນ້ຕືົ່ ມເຂ າ້ໃນ ແຜນຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 

ສຸດທາ້ຍ ທົ່ ານປະທານກອງປະຊຸມໄດມ້ ຄ າເຫນັສະຫຸຼບຕ ົ່ ກອງປະຊຸມດັົ່ ງນ :້ ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງ
ແວດ ລອ້ມແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງ ແມົ່ ນມ ເນືອ້ໃນລະອຽດ ແລະ ຄ ບຖວ້ນເປັນສົ່ ວນໃຫຍົ່ , 
ໂຄງການດັົ່ ງກົ່ າວເປັນໂຄງການທ ົ່ ບ ົ່ ສະຫຼບັຊບັຊອ້ນ, ແຕົ່ ເຖງິແນວໃດກ ົ່ ຕາມ ເຈ າ້ຂອງໂຄງການ ກ ົ່ ຕອ້ງໄດສ້ບືຕ ົ່

ປັບປຸງຕາມຄ າເຫນັຂອງ ກ ມສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຕືົ່ ມ ເຊິົ່ ງທາງກ ມຈະສງັລວມຄ າຄດິເຫນັຈາກການທ ບທວນ ແລະ ຄ າ
ເຫນັຂອງບນັດາຂະແໜງການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ ນ າສ ົ່ ງບ ດປະກອບຄ າເຫນັຢົ່ າງເປັນທາງການໃຫ້
ເຈ າ້ຂອງໂຄງການອ ກເທືົ່ ອໜຶົ່ ງ. 
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ຮູບທ  7-2: ການສ າຫຼວດພາກສະໜາມເຂດທ ົ່ ຈະວາງແຜນກ ົ່ ສາ້ງ ສະຖານ ສາຍສ ົ່ ງ  
ແລະ ເຂດຈດຸຕັງ້ເສ າສາຍສ ົ່ ງ 
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ຮູບທ  7-3: ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ືຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຂັນ້ວຊິາການ ເພືົ່ ອຜົ່ ານບ ດລາຍງານຂອງ 
ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງ 500 KV 

ຜົ່ ານການຄ ນ້ຄວາ້, ທ ບທວນ ແລະ ຜົ່ ານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຂືັນ້ຂັນ້ວຊິາການ ທາງກ ມສິົ່ ງແວດລອ້ມ ກ ົ່ ໄດມ້ 
ບ ດ ປະກອບຄ າເຫັນ ສະບັບເລກທ  407-1/ກຊສ.ກສລ ລ ງວັນທ  26 ກຸມພາ 2021 ສະເໜ ຕ ົ່ ຜູພ້ ັດທະນາ
ໂຄງການປັບປຸງບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ລວມທງັແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເພ ົ່ ມເຕ ມດັົ່ ງນ :້ (ລາຍລະອຽດບ ດປະກອບຄ າເຫນັ ຕດິຂດັໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ) 

I. ບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ 

1. ພາກທ  I: ສະພາບລວມ 

- ໜາ້ 1-1ໃຫກ້ ານ ດກົ່ ຽວກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຂະບວນການລ ງທນຶ ແຕົ່ ເຊນັ MOU ໃນປ  2011 ແລະ 
PDA ໃນເດອືນສງິຫາ 2015 ຂອງໂຄງການຮອດປັດຈບຸນັ; 

- ໃຫປັ້ບປຸງແຜນທ  3-1 ໜາ້ 3-3 ໃຫເ້ປັນມາດຕາສົ່ ວນ 1:50.000 ພອ້ມທງັພ ມໃສົ່ ເຈຍ້ຂະໜາດ A3  
- ການພຈິາລະນາ ທາງເລອືກແລວສາຍສ ົ່ ງຂອງໂຄງການ ແມົ່ ນພຈິາລະນາ ພຽງແຕົ່ ຄວາມສະດວກໃນ

ການເຂ າ້ເຖງິ ແລະ ການຕດິຕັງ້ເສ າ, ສະນັນ້ ໃຫສ້ກຶສາ ແລະ ວເິຄາະ ຜ ນກະທ ບທາງບວກ ແລະ ທາງ
ລ ບ ຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ. 

2. ພາກທ  III: ລາຍລະອຽດໂຄງການ 

- ຂ  ້3.4 ໃຫສ້າ້ງເປັນຕາຕະລາງສະແດງ ໃຫເ້ຫນັກດິຈະກ າຂອງໂຄງາການໃນແຕົ່ ລະໄລຍະ, ເວລາໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; 

- ໃຫກ້ ານ ດລາຍລະອຽດຕືົ່ ມອ ງປະກອບຂອງໂຄງການອືົ່ ນໆ ເຊັົ່ ນ: ເຂດເກບັມຽ້ນວດັສະດຸຊ ົ່ ວຄາວ, 
ເຂດແຄມັພກັກ າມະກອນ, ເສັນ້ທາງຂ ນສ ົ່ ງ ແລະ ເສັນ້ທາງເຂ າ້ຫາເຂດກ ົ່ ສາ້ງ; 
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3. ພາກທ  IV: ສະພາບແວດລອ້ມຂອງໂຄງການ 

- ພາກທ  4: ການເກບັຂ ມູ້ນດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມ ຂອງໂຄງການ ຄວນກ ານ ດພຽງລາຍ
ລະອຽດທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ຈາກໂຄງການ ເຊັົ່ ນ: ສະພາບປົ່ າໄມ,້ ເນືອ້ທ ົ່

ດນິ, ການຕ ກຕະກອນ ແລະ ການຂ ນສ ົ່ ງ, ເສັນ້ທາງເຂ າ້ຫາເຂດກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ອືົ່ ນໆ. ສະນັນ້, ໃຫຕ້ດັຂ ້
ມູນທ ົ່ ບ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການອອກ ແລະ ຕດັການອະທບິາຍຄ າສບັທ ົ່ ເປັນນຍິາມ ຫຼ ືທດິສະດ 
ທ ົ່ ວໄປເຊັົ່ ນ: ການອະທບິາຍ ປົ່ າສະຫງວນແມົ່ ນຫຍງັ..., ການກ ານ ດຂ ມູ້ນປົ່ າໄມຢູ້ົ່ ເຂດກງັຫນັລ ມ, 
ຜ ນການວເິຄາະກາດອາຍພດິຂອງອາກາດ ທາດ NOx, Sox..., ສະພາບສາຍນ າ້ໃນເມອືງດາກຈງຶ, 
ການວ ເຄາະຂ ມູ້ນສະພາບນ າ້ ທ ົ່ ສາຍສ ົ່ ງບ ົ່ ໄດໄ້ປຜົ່ ານ ແລະ ອືົ່ ນໆ. (ຖາ້ຈະເອ າຂ ມູ້ນພືນ້ຖານ ກ ົ່ ຄວນ
ລະບຸຂ ມູ້ນທ ົ່ ມ ຈດຸສາຍສ ົ່ ງຜົ່ ານ ຫຼ ືຈດູທ ົ່ ຕດິກບັເສ າໃຫແ້ຄມນ າ້); 

- ໜາ້ 4-25 ຂ  ້4.4.2 ໃຫປ້ະສານສ ບທ ບກບັຂະແໜງການປົ່ າໄມ ້ແລະ ທ ົ່ ດນິ ຂອງແຂວງ ເພືົ່ ອລ ງ
ເກບັກ າຂ ມູ້ນ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ເນືອ້ທ ດນິປົ່ າໄມຂ້ອງປົ່ າສະຫງວນຍອດນ າ້ເຊຂະໝານ ແລະ ລ ງສ າຫຼວດ
ເນືອ້ທ ົ່ ດນິທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຊ ົ່ ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ ມ ເທ ົ່ າໃດ ໂດຍໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນເປັນທາງ
ການຈາກຂະແໜງການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງດັົ່ ງກົ່ າວ ພອ້ມທັງໃຫກ້ ານ ດລະອຽດຜ ນກະທ ບຊ ົ່ ວຄາວມ ຄື
ແນວໃດ ແລະ ພາຍຫຼງັສ າເລດັການກ ົ່ ສາ້ງແລວ້ມ ວທິ ຟືນ້ຟູແນວໃດ ແລະ ຈະບ ົ່ ມ ຜ ນກະທ ບຄນືມາ
ອ ກບ ົ່  ໃນເວລາສອ້ມແປງບ າລຸງຮກັສາສາຍແລວສາຍສ ົ່ ງ; 

4. ພາກທ  V: ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບ ແລະ ມາດຕະການແກໄ້ຂ 

- ໃຫສ້ະຫຸຼບ ແລະ ກ ານ ດຕາຕະລາງການສະແດງຜ ນຂອງການໃຫຄ້ະແນນ ຈາກການປະເມ ນຜ ນ
ກະທ ບຕາມບ ດແນະນ າການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ (ຕດິຄດັມາພອ້ມນ )້ 
ພອ້ມທງັຊ ແ້ຈງເຫດຜ ນ ແລະ ອະທບິາຍຕ ົ່ ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ຮາ້ຍແຮງ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ; 

- ໃຫສ້າ້ງຕາຕະລາງກ ານ ດກດິຈະກ າ, ຜ ນກະທ ບ, ລະດັບຜ ນກະທ ບ, ມາດຕະການແກໄ້ຂ ແລະ 
ໄລຍະເວລາເປັນເອກະສານຕດິຄດັທາ້ຍພາ V ຕືົ່ ມ; 

- ໃຫຍ້າ້ຍແຜນທ ົ່ ໜາ້ຕດັຂອງແລວສາຍສ ົ່ ງ ຢູົ່ ເອກະສານຄດັຕດິ 5 ກ ານ ດເຂ າ້ໃນພາກປະເມ ນຜ ນ
ກະທ ບ, ພອ້ມທງັກ ານ ດລາຍລະອຽດຂອງຊບັສນິ, ເນືອ້ທ ົ່ ດນິ, ເຈ າ້ຂອງດນິ, ເນືອ້ທ ົ່ ປົ່ າໄມ,້ ສິົ່ ງປູກ
ສາ້ງ ທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຢູົ່ ກອ້ງແລວ ແລະ ຕ ນເສ າ. 

II. ແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

- ຕາຕະລາງ 4 ແລະ ຕາຕະລາງ 5 ໜາ້ 3-49 ຫາ 3-51 ໃຫເ  ໍໍ້ແຍກງ  ບປະມານຕດິຕາມກວດກາ
ຂອງໂຄງການ ສະເພາະສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ ອອກຈາກໂຮງານໄຟຟາ້ພະລງັງານລ ມ; 

- ໃຫກ້ ານ ດງ  ບປະມານ ການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍເບືອ້ງຕ ນ້ ສະເພາະໂຄງການສາຍສ ົ່ ງ ໂດຍໃຫອ້ ງໃສົ່
ຂ ຕ້  ກລ ງຫ ວໜົ່ ວຍລາຄາທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ທ ົ່ ແຂວງໄດຮ້ບັຮອງແລວ້; 

- ໃຫແ້ຍກ ງ  ບປະມານຕິດຕາມກວດກາ ສະເພາະໂຄງການສາຍສ ົ່ ງ ໂດຍປະສານສ ມທ ບກບັ ກ ມ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເພືົ່ ອກ ານ ດລາຍລະອຽດຂອງໜາ້ວຽກ ແລະ ງ  ບປະມານໃຫເ້ໝາະສ ມ; 

- ໃຫກ້ ານ ດລາຍລະອຽດ ກົ່ ຽວກບັ ງ  ບປະມານ ສ າລບັ ແຜນການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ປ ວແປງ
ຈດິໃຈ ຂອງປະຊາຊາຊ ນ ຕາມຮ ດຄອງປະເພນ  ຕ ົ່ ກບັ ຜ ນກະທ ບປົ່ າຊາ້ ໂດຍສ ບທ ບກບັອ ານາດການ
ປ ກຄອງບາ້ນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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- ໃຫປັ້ບປຸງຕາຕະລາງສງັລວມ ໜາ້ວຽກ, ມາດຕະການແກໄ້ຂ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ງ  ບປະມານ ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃຫລ້ະອຽດ. 

- ໃຫສ້າ້ງຕາຕະລາງສງັລວມ ໜາ້ວຽກ, ມາດຕະການແກໄ້ຂ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ງ  ບປະມານ ໃນການ
ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມໃຫລ້ະອຽດ. 

III. ຄ າເຫນັທ ົ່ ວໄປ: 
1. ໃຫລ້ວມເອ າແຜນທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍເຂ າ້ກບັແຜນຄຸມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ; 
2. ໃຫໂ້ຄງການປະສານສ ມທ ບກບັພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເພືົ່ ອຂ ການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕອ້ງ ກົ່ ຽວກບັ 

ຈດຸທ ົ່ ຕັງ້ຕ ນເສ າສຸດທາ້ຍ ທ ົ່ ໃກກ້ບັເຂດຫຼກັໝາຍຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ; 
3. ກົ່ ອນການກ ົ່ ສາ້ງ ສະເໜ ໃຫສ້າ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມສ າລບັການສາ້ງທາງເຂ າ້ຫາຕ ນເສ າ ແລະ 

ສາ້ງແຄມັພກັກ າມະກອນ, ເສັນ້ທາງເຂ າ້ຫາເຂດກ ົ່ ສາ້ງ ເປັນສະບບັຕົ່ າງຫາກ ພາຍຫຼງັສາມາດກ ານ ດໄດ ້
ເສັນ້ທາງເຂ າ້ຫາເສ າແຕົ່ ລະຕ ນ້ ແລະ ຈດຸແຄມັພກັ ເພືົ່ ອສ ົ່ ງໃຫ ້ພຊສ ແຂວງພຈິາລະນາຮບັຮອງ; 

4. ໃຫໂ້ຄງການສກຶສາຂ ມູ້ນເພ ົ່ ມເຕ ມ ກົ່ ຽວກບັ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ໂຄງການອືົ່ ນທ ົ່ ນອນໃນຂອບເຂດພືນ້ທ ົ່

ດຽວກນັ ເນືົ່ ອງຈາກມ ຫຼາຍໂຄງການເຂດນັນ້ໄດຮ້ບັອະນຸມດັຜົ່ ານມາແລວ້ ໂດຍໃຫກ້ວດຄນືຕືົ່ ມ; 
5. ໃຫສ້ ມທ ບກບັພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງຕືົ່ ມ ກົ່ ຽວກບັ ແລວສາຍສ ົ່ ງອອກສູົ່ ຫວຽດນາມ ເພາະເຫນັວົ່ າ ມ 

ຫຼາຍໂຄງກາານຜະລດິໄຟຟາ້ໃກຄ້ຽງ ກ ົ່ ສ ົ່ ງອອກຫວຽດນາມເຊັົ່ ນດຽວກນັ ເຊິົ່ ງສາມາດນ າໃຊຮ້ົ່ ວມກນັ 
ຫຼ ືກ ານ ດແລວດຽວກນັໄດ ້ເພືົ່ ອຫຼ ກລົ່ ຽງຜ ນກະທ ບ; 

6. ໃຫປ້ະສານສ ມທ ບກບັອ ານາດການປ ກຄອງແຂວງ ແລະ ເມອືງດາກຈງຶ ສກຶສາທາງເລອືກແລວສາຍ
ສ ົ່ ງໃໝົ່ ເພືົ່ ອຫຼ ກລົ່ ຽງເຂດຂະຫຍາຍຕ ວເມອືງດາກຈງຶ ແລະ ເຂດປົ່ າຊາ້ປະຊາຊ ນ.   

7.6.3 ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຂືັນ້ແຂວງ/ສູນກາງ 
ຈະໄດນ້ າສະເໜ ເນືອ້ໃນຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຂືັນ້ແຂວງ/ສູນກາງ ເຂ າ້ໃນບ ດລາຍງານດັົ່ ງກົ່ າວນ  ້ ພາຍຫຼງັທ ົ່ ມ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

7.7 ການເປ ດເຜ ຍຂ ມູ້ນ 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມູ້ນ ແມົ່ ນການນ າສະເໜ ຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານກົ່ ຽວກບັບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບ
ລະອຽດ ແລະ ແຜນຄຸມ້ຄອງຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ໃຫແ້ກົ່ ຜູໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ ແລະ ຜູມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມອືົ່ ນ
ຮບັຊາບ ເຖງິຜ ນທ ົ່ ເກ ດຂຶນ້ ຫຼ ືອາດຈະເກ ດຂຶນ້ຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມທາງກ ງ ຫຼ ືທາງອອ້ມ ຈາກໂຄງການທ ົ່ ສະເໜ . 

• ເຈ າ້ຂອງໂຄງການສ ມທ ບກບັຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເຜ ຍແຜົ່ ຂ ມູ້ນ
ໃຫແ້ກົ່ ປະຊາຊ ນ ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ເຂດໃຫຄ້ຽງໂຄງການ ແລະ ຜູມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມອືົ່ ນ ກົ່ ຽວກບັການ
ພດັທະນາໂຄງການ, ຜ ນກະທ ບຕ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການ ແລະ ກດິ
ຈະກ າຕົ່ າງໆ ລວມທງັ ບປຜສ, ຜຄຕສ  ໂດຍການຈດັກອງປະຊຸມເຜ ຍແຜົ່ ຂັນ້ຕົ່ າງໆ ແລະ ຮູບການອືົ່ ນໆ 
(ເວບັໄຊ, ສິົ່ ງພມິ, ໂທລະພາບ...) ທງັເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຊ ນເຜ ົ່ າ ໃນກ ລະນ ມ ຄວາມຈ າເປັນ;  



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 
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7.8 ກ ນໄກການຮອ້ງທຸກ ແລະ ການແກໄ້ຂຂ ຮ້ອ້ງທຸກ 

ໂຄງການຕອ້ງມ ຄະນະກ າມະການໄກົ່ ເກົ່ ຍ ແລະ ແກົ່ ໄຂຂ ຮ້ອ້ງທຸກ ຂັນ້ ບາ້ນ, ເມອືງ ແລະ ແຂວງ ເພືົ່ ອເຮດັໜາ້ທ ົ່  
ແກໄ້ຂຄວາມກງັວ ນ ແລະ ໄກົ່ ເກົ່ ຍຂ ຂ້ອ້ງໃຈ, ຂ ຮ້ອ້ງທຸກຕົ່ າງໆ ຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ. ກ ນໄກການຮອ້ງທຸກ ແລະ 
ການແກໄ້ຂຂ ຮ້ອ້ງທຸກ ແມົ່ ນສງັລວມໃນຕາຕະລາງ ລຸົ່ ມນ .້ 

ການດ າເນ ນກດິຈະກ າຂອງໂຄງການອາດຈະສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຕ ົ່ ພະນກັງານຂອງໂຄງການ ແລະ 
ບຸກຄ ນພາຍນອກທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເຊິົ່ ງລວມທງັປະຊາຊ ນທ ົ່ ຢູົ່ ໃກຄ້ຽງ. ດັົ່ ງນັນ້, ກ ລະນ ທ ົ່ ໂຄງການໄດຮ້ບັຄ າຮອ້ງທຸກ ຈະ
ດ າເນ ນການພຈິາລະນາກວດສອບສາເຫດເບືອ້ງຕ ນ້ພາຍໃນ 3 ວນັ (ຂ ຮ້ອ້ງທຸກທ ົ່ ວໄປ) ແຕົ່ ຖາ້ເປັນເລືົ່ ອງສຸກເສ ນ 
ຈະພຈິາລະນາໃນທນັທ . ຫາກກວດສອບແລວ້ ພ ບວົ່ າຜ ນກະທ ບເກ ດຈາກການດ າເນ ນການຂອງໂຄງການຕ ວຈງິ 
ໂຄງການຈະປະຊຸມເພືົ່ ອກ ານ ດແນວທາງແກໄ້ຂ ແລະ ປອ້ງກນັພາຍໃນ 7 ວນັ ກົ່ ອນສ ົ່ ງແຜນງານໃຫຝ້ົ່ າຍບ ລຫິານ
ໃຫຄ້ວາມເຫນັ ແລະ ອະນຸມດັ ເພືົ່ ອໃຫຜູ້ຮ້ບັຜດິຊອບດ າເນ ນການແກໄ້ຂໃນທນັທ  ແລະ ເມືົ່ ອໂຄງການ ໄດດ້ າເນ ນ
ການແກໄ້ຂແລວ້ຈະແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງທຸກຮບັຮູ ້ເພືົ່ ອກວດສອບຜ ນຕ ົ່ ໄປ. 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  7-16 

 
ຮູບທ  7-4: ແຜນວາດຂະບວນການໄກົ່ ເກົ່ ຍ ແລະ ແກໄ້ຂຂ ຮ້ອ້ງທຸກ

ຂ ຮ້ອ້ງທຸກ 

ແກໄ້ຂ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ 

ບ ົ່ ໄດຮ້ບັການ
ແກໄ້ຂ 

ຄະນະກ າມະການຂັນ້ເມອືງ 
(5 ຫາ 10 ມື)້ 

 

ແກໄ້ຂ 
ບ ົ່ ໄດຮ້ບັການ

ແກໄ້ຂ 

ໄດຮ້ບັການແກ ້
ໄຂ

ຄະນະກ າມະການຂັນ້ແຂວງ 
 

ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ,  
ຄະນະກ າມະການຂັນ້ບາ້ນ 

(1  ຫາ 3 ມື)້ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  8-1 

ພາກທ  8 ສະຫຸຼບ ແລະ ຄ າແນະນ າ 
8.1 ສະຫຸຼບ 

ລດັຖະບານແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ ໄດວ້າງນະໂຍບາຍດາ້ນພະລງັງານ, ການສ ົ່ ງເສ ມຂ ດຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງ 
ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄ ງທາງດາ້ນພະລງັງານ ເພືົ່ ອແນົ່ ໃສົ່ ເຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄ ມ ຂອງປະເທດມ ການ
ຂະຫຍາຍຕ ວຢົ່ າງໄວວາ ແລະ ໝັນ້ຄ ງ, ການສ ົ່ ງອອກກະແສໄຟຟາ້ ແລະ ປັບປຸງເງ ືົ່ອນໄຂການດ າລ ງຊ ວດິຂອງ
ປະຊາຊ ນລາວ ໃຫມ້ ຊ ວດິການເປັນຢູົ່ ທ ົ່ ດ ຂຶນ້. ໃນໄລຍະທ ົ່ ຜົ່ ານມາ ລດັຖະບານແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ ໄດມ້ ນະໂຍບາຍ
ເພືົ່ ອສ ົ່ ງເສ ມໃຫມ້ ການລ ງທນຶ ໃນໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ຕົ່ າງໆ ໂດຍນກັລ ງທນຶທງັພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ ແລະ 
ລາຍບຸກຄ ນ ເພືົ່ ອເຮດັໃຫກ້ານພດັທະນາດາ້ນທົ່ າແຮງກົ່ ຽວກບັພະລງັງານໃນປະເທດລາວ ໃຫເ້ກ ດຜ ນປະໂຫຍດສູງ
ສຸດ ໂດຍສະເພາະກ ົ່ ແມົ່ ນໃນຂະແໜງການພະລງັງານ. 

ໂຄງການຜະລດິກະແສໄຟຟາ້ຈາກພະລງັງານລ ມ 600 ເມກາວດັ ຢູົ່ ເມອືງດາກຈງຶ, ແຂວງເຊກອງ ກ ົ່ ແມົ່ ນໂຄງການ
ໜຶົ່ ງທ ົ່ ຈະເປັນທົ່ າແຮງສ າຄນັໃນການສະໜອງພະລງັງານໄຟຟາ້ໃນເຂດພາກໃຕຂ້ອງ ສປປ ລາວ, ກ ົ່ ຄແືຂວງເຊກອງ, 
ອດັຕະປື ແລະ ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນເປັນທົ່ າແຮງທ ົ່ ສ າຄນັທ ົ່ ຈະສະໜອງກະແສໄຟຟາ້ໃຫກ້ບັ ສສ ຫວຽດນາມ ຕາມ
ສນັຍາຊືຂ້າຍໄຟຟາ້ລະຫວົ່ າງ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ລດັຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມ. ດັົ່ ງນັນ້, ເພືົ່ ອເຊືົ່ ອມຕ ົ່

ກະແສໄຟຟາ້ທ ົ່ົ່ ຜະລດິໄດຈ້າກໂຄງການພະລງັງານລ ມເຂ າ້ສູົ່ ລະບ ບຕາຂົ່ າຍໄຟຟາ້ແຫົ່ ງຊາດ ໃນນ ໂ້ດຍອ ງໃສົ່ ສນັຍາ
ຮບັຊືໄ້ຟຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ອ ງໃສົ່ ຈດຸພເິສດທ ົ່ ຕັງ້ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ ທ ົ່ ຕັງ້ຢູົ່ ເມອືງດາກຈຶົ່ ງທ ົ່ ມ 
ຊາຍແດນຕດິກບັ ສສ ຫວຽດນາມ. ດັົ່ ງນັນ້, ທາງໂຄງການຈຶົ່ ງມ ຄວາມຈ າເປັນຈະຕອ້ງກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ຂະໜາດ 
500 ກວ ຈາກສະຖານ ຍົ່ ອຍຂອງໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກພະລງັງານລ ມເມອືງດາກຈງຶ ສ ົ່ ງອອກໄປເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ກບັ 
ສະຖານ ໄຟຟາ້ 500 ກວ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ (ສະຖານ  Thanh My) ໂດຍມ ຄວາມຍາວຂອງແລວສາຍສ ົ່ ງ ທງັ
ໝ ດປະມານ 66 ກໂິລແມດັ. ເຊິົ່ ງໃນການສກຶສານ ແ້ມົ່ ນຈະກວມເອ າສະເພາະຊົ່ ວງທ ົ່ ຢູົ່ ຝັົ່ ງຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ 
ເຊິົ່ ງມ ຄວາມຍາວທງັໝ ດປະມານ 21 ກໂິລແມດັ.  

ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 ກວ ທ ົ່ ສະເໜ  ແມົ່ ນນອນຢູົ່ ໃນຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງ 5 ບາ້ນ ທ ົ່ ຂຶນ້ກບັເມອືງ
ດາກຈງຶ, ແຂວງເຊກອງ ຄ:ື ບາ້ນດາກບອງ, ບາ້ນງອນດອນ, ບາ້ນດາກມວນ, ບາ້ນດາກຕະອອກນອ້ຍ ແລະ ບາ້ນ 
ດາກໂດມ. ເຊິົ່ ງແລວສາຍສ ົ່ ງຈະຖກືສາ້ງຈາກເຂດສະຖານ  115/500 ກວ ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ ຢູົ່ ເຂດບາ້ນ 
ດາກບອງ ແລວ້ດງຶຂະໜານກບັທາງຫຼວງແຫົ່ ງຊາດເລກທ  16B ມາຂາ້ມທາງຢູົ່ ເຂດບາ້ນດາກບອງ ມາຫາບາ້ນງອນ
ດອນ ແລະ ຂະໜານໄປຕາມເສັນ້ທາງຫຼວງແຫົ່ ງຊາດເລກທ  16B  ໄປຫາບາ້ນດາກມວນ, ບາ້ນດາກຕະອອກນອ້ຍ 
ບາ້ນດາກໂດມ ແລະ ໄປເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ໃສົ່ ສາຍສ ົ່ ງເບືອ້ງ ສສ ຫວຽດນາມຢູົ່ ບ ລເິວນັເຂດດົ່ ານສາກ ນດາກຕະອອກ.  ໂດຍ
ໜາ້ວຽກຂອງໂຄງການແມົ່ ນຈະປະກອບດວ້ຍບນັດາກດິຈະກ າຕົ່ າງໆຄ:ື ການບຸກເບ ກແລວເພືົ່ ອດງຶສາຍສ ົ່ ງ (ກວາ້ງ 
70 ແມດັ), ການຂຸດເຈາະດນິເພືົ່ ອວາງຕ ນເສ າ, ການປະກອບຕດິຕັງ້ເສ າໄຟ, ການດງຶສາຍໄຟ ແລະ ການກ ົ່ ສາ້ງອ ງ
ປະກອບອືົ່ ນໆ. 

ຜ ນຂອງການສກຶສາບ ດປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການສາຍສ ົ່ ງ 500 KV ຂອງ
ໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ, ໃນດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ການດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງສາຍ
ສ ົ່ ງທ ົ່ ສະເໜ ນ ແ້ມົ່ ນຈະບ ົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກ ດຜ ນກະທ ບຮາ້ຍແຮງຕ ົ່ ກບັດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມອາດຈະມ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  8-2 

ພຽງຜ ນກະທ ບເຫຼກັໜອ້ຍ ແລະ ຊ ົ່ ວຄາວຈາກກດິຈະກ າຕົ່ າງໆໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ ຂອງໂຄງການເຊັົ່ ນ: ຝຸົ່ ນລະອອງ
, ສຽງນັົ່ ນຈາກກດິຈະກ າການກ ົ່ ສາ້ງ, ການສູນເສຍເນືົ່ ອທ ົ່ ປົ່ າໄມ,້ ດນິນ າໃຊໃ້ນຂອບເຂດແລວສະຫງວນສາຍສ ົ່ ງ 70 
ແມດັ ເປັນຕ ນ້. ແຕົ່ ເມືົ່ ອພຈິາລະນາຈາກພືນ້ທ ົ່ ກ ົ່ ສາ້ງແລວສາຍສ ົ່ ງຂອງໂຄງການແລວ້ແມົ່ ນເຫນັວົ່ າເຂດກ ົ່ ສາ້ງຕົ່ າງໆ
ແມົ່ ນຢູົ່ ຫົ່ າງໄກຈາກເຂດທ ົ່ ຕັງ້ຂອງຊຸມຊ ນ ທງັ 5 ບາ້ນ ແລະ ບນັດາຜ ນກະທ ບທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ແມົ່ ນສາມາດປອ້ງ
ກນັ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນໄດໂ້ດຍການປະຕບິດັຢົ່ າງເຂັມ້ງວດຕາມມາດຕະການທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວໃ້ນ ພາກທ  5 ຂອງບ ດລາຍ
ງານສະບບັນ .້ ພອ້ມກນັນັນ້ທາງໂຄງການຍງັໄດວ້າງແຜນ ແລະ ງ  ບປະມານສ າລບັຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄ ມ ສ າລບັການດ າເນ ນໂຄງການຕະຫຼອດໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ດ າເນ ນງານຂອງໂຄງການ. 

ໃນດາ້ນສງັຄ ມ ຜ ນກະທ ບທ ົ່ ສ າຄນັຂອງໂຄງການນ  ້ ແມົ່ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ການນ າໃຊທ້ ົ່ ດນິສົ່ ວນບຸກຄ ນທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັ
ຈາກເຂດກ ົ່ ສາ້ງຕ ນເສ າແບບຖາວອນ ແລະ ເຂດສະຫງວນແລວສາຍສ ົ່ ງ 70 ແມດັ. ເຊິົ່ ງມ ຈ ານວນ 104 ຄ ວເຮອືນ 
ໃນ 4 ບາ້ນຈາກທງັໝ ດ 5 ບາ້ນຈະໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຍອ້ນການເວນຄນືທ ົ່ ດນິສ າລບັພດັທະນາໂຄງການ ສົ່ ວນຫຼາຍ
ແມົ່ ນໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຊ ົ່ ວຄາວຈາກເຂດສະຫງວນກອ້ງແລວ, ສົ່ ວນຜ ນກະທ ບຖາວອນເຂດຕ ນເສ າ ແມົ່ ນມ ພຽງ 
20 ຄ ວເຮອືນ ຈາກ 104 ຄ ວເຮອືນທງັໝ ດ. ນອກຈາກນ ກ້ານເວນຄນືທ ົ່ ດນິ ສ າລບັພດັທະນາໂຄງການ ສາຍສ ົ່ ງ 
500 ກວ ທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ຈະຕອ້ງໄດມ້ ການ ຍບັຍາ້ຍ ຖຽງນາ 1 ຫຼງັ, ນອກຈາກສິົ່ ງປຸກສາ້ງແລວ້ ຍງັມ ຜ ນຜະລດິເປັນຕ ນ້
ແມົ່ ນ ຕ ນ້ກາເຟທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ ເຊິົ່ ງມ ທງັໝ ດ 104 ຄ ວເຮອືນ ໃນ 4 ບາ້ນ ຈາກ 5 ບາ້ນທງັໝ ດ. ເຊິົ່ ງສົ່ ວນ
ໃຫົ່ ຍ ແມົ່ ນສວນກາເຟ ເປັນສົ່ ວນໃຫຍົ່ , ໂດຍໄດມ້ ການການປະເມ ນມູນຄົ່ າການຊ ດເຊ ຍໄວໃ້ນແຜນການທ ດແທນ
ຄົ່ າເສຍຫາຍຂອງໂຄງການ (ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ, ວທິ ການທ ົ່ ຈະໄດນ້ າໃຊຕ້ ວຈງິໃນການປະເມ ນມູນຄົ່ າການທ ດ
ແທນຄົ່ າເສຍຫາຍສ າລບັໂຄງການນ  ້ ຈະຕອ້ງຂຶນ້ກບັຄະນະກ າມະການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍແຂວງ ເປັນຜູຕ້ ກລ ງ
ຮບັຮອງ ໂດຍຜົ່ ານການປຶກສາ ຫາລ ືກບັອ ານາດການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນຕົ່ າງໆ ແລະ ບາ້ນ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ພອ້ມດວ້ຍ
ປະຊາຊ ນຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ ແລະ ຈະຕອ້ງໄດສ້າ້ງເປັນຂ ຕ້ ກລ ງການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍສະບບັສຸດທາ້ຍ ກົ່ ອນ
ທ ົ່ ຈະເລ ົ່ ມການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ. ມູນຄົ່ າຕ ວຈງິສ າລບັການທ ດແທນຄົ່ າເສຍຫາຍແມົ່ ນຈະມ ຄວາມແຕກຕົ່ າງກນັໃນ
ແຕົ່ ລະສະຖານທ ົ່  ຫຼ ືດນິແຕົ່ ລະຕອນ ແລະ ແຕົ່ ລະເມອືງ).  

ບນັດາຜ ນກະທ ບທ ົ່ ສະເໜ ມານ ແ້ມົ່ ນສາມາດປອ້ງກນັ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນໄດໂ້ດຍການປະຕບິດັຢົ່ າງເຂັມ້ງວດຕາມມາດ
ຕະການທ ົ່ ໄດກ້ ານ ດໄວໃ້ນ ພາກທ  5  ແລະ ບ ດລາຍງານແຜນຄຸມ້ຄອງຕດິຕາມສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ພອ້ມກນັນັນ້ທາງ
ໂຄງການຍງັໄດວ້າງແຜນໃນການຕດິຕາມກວດກາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄ ມສ າລບັການດ າເນ ນໂຄງການຕະຫຼອດ
ໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ການດ າເນ ນງານ ແລະ ຈະສະໜອງງ  ບປະມານສ າລບັການຕດິຕາມສິົ່ ງແວດລອ້ມສ າລບັ
ພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ. 

ຈາກການປະເມ ນຂ ມູ້ນທງັໝ ດ ສາມາດສະຫຸຼບໄດວ້ົ່ າໂຄງການແມົ່ ນສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ເລກັໜອ້ຍ ເມືົ່ ອທຽບໃສົ່ ກບັຜ ນໄດຮ້ບັທາງບວກທ ົ່ ຕາມມາ ກ ົ່ ຄໂືຄງການດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນຈະສ ົ່ ງຜ ນດ ຕ ົ່ ການ
ພດັທະນາສາ້ງສາ ດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມໃຫປ້ະເທດຊາດ ດັົ່ ງທ ົ່ ສະເໜ ໃນຂາ້ງເທງິນ .້ 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  8-3 

8.2 ຄ າແນະນ າ 
ເພືົ່ ອຮບັປະກນັໃຫໂ້ຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ 600 MW ເມອືງດາກຈງຶ ແຂວງ 
ເຊກອງ ໂດຍບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊ ຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ ທ ົ່ ສະເໜ ນ  ້ບນັລຸຕາມເປ າ້ໝາຍສິົ່ ງແວດລອ້ມ
ທ ົ່ ກ ດໝາຍ ສປປ ລາວ ໄດກ້ ານ ດໄວ ້ທາງຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ຕອ້ງເອ າໃຈໃສົ່  ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ດັົ່ ງນ :້ 

✓ ໃນການອອກແບບກ ານ ດແລວສາຍສ ົ່ ງຂອງໂຄງການ ເຫນັວົ່ າໃນຊົ່ ວງເສ າສາຍສ ົ່ ງທ ົ່  12 ຫາ 13 ແມົ່ ນມ 
ຂອບເຂດສະຫງວນກອງແລວໄປຜົ່ ານເຂດປົ່ າຊາ້ຂອງບາ້ນດາກບອງ. ດັົ່ ງນັນ້, ຖາ້ສາມາດຫຼ ກລົ່ ຽງໄດແ້ມົ່ ນ
ໃຫມ້ ການຍາ້ຍອອກຈາກເຂດປົ່ າຊາ້, ກ ລະນ ທ ົ່ ບ ົ່ ສາມາດຍາ້ຍໄດແ້ມົ່ ນ ໃຫທ້າງໂຄງການຮົ່ ວມກບັຄະນະ
ກ າມະການເຮດັວຽກຢົ່ າງໃກສ້ດິກບັບນັດາອ ານາດການປ ກຄອງ, ເຖ າ້ແກົ່ ແນວໂຮມ ແລະ ເຈ າ້ກ ກເຈ າ້ເຫຼ ົ່ າ
ບາ້ນທ ົ່ ຖກືກະທ ບດັົ່ ງກົ່ າວເພືົ່ ອຫາທາງອອກຮົ່ ວມກນັ ເຊິົ່ ງອາດຈະຕອ້ງມ ການຄອບ ຫຼ ື ປ ວແປງຊ ດເຊ ຍ
ຕາມຮ ດຄອງ ແລະ ການນບັຖຂືອງທອ້ງຖິົ່ ນ. 

✓ ເອ າໃຈໃສົ່ ປະຕບິດັຢົ່ າງເຂັມ້ງວດຕ ົ່ ກບັບນັດາມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບ ທ ົ່ ໄດມ້ ການກ ານ ດໄວໃ້ນ 
ບປຜສ, ສະເໜ ໃຫທ້າງໂຄງການນ າເອ າບນັດາມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບທ ົ່ ເຫນັວົ່ າສ າຄນັ ແລະ ຈ າ
ເປັນກ ານ ດເຂ າ້ໃນສນັຍາຂອງບ ລສິດັຮບັເໝ າຍົ່ ອຍໃນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ, 

✓ ໂຄງການເອ າໃຈໃສົ່ ພເິສດກົ່ ຽວກບັບນັຫາຝຸົ່ ນລະອອງໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ ຕອ້ງມ ການຫ ດນ າ້ຢົ່ າງເປັນປະ
ຈ າ ເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫສ້ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຊຸມຊ ນອອ້ມຂາ້ງ ແລະ ຜູທ້ ົ່ ສນັຈອນໄປມາຕາມເສັນ້ທາງ, 

✓ ໃນໄລຍະການກ ົ່ ສາ້ງ ໂຄງການຈະມ ການສະໜອງອຸປະກອນຕົ່ າງໆໃຫແ້ກົ່ ພະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນທ ົ່

ເຮດັວຽກນ າໂຄງການ ເຊັົ່ ນ: ອຸປະກອນປອ້ງກນັສຽງ, ອຸປະກອນທ ົ່ ໃຊໃ້ນການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ອຸປະກອນທ ົ່ ໃຊ ້
ໃນການເກບັມຽ້ນຂ ເ້ຫຍືອ້ເປັນຕ ນ້, 

✓ ຮບັປະກນັ ໃຫມ້ ງ  ບປະມານ ຢົ່ າງພຽງພ  ເພືົ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການປອ້ງກນັ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ຫຸຼດຜົ່ ອນ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ ໃນໄລຍະກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ 
ໄລຍະດ າເນ ນງານ, 

✓ ເພືົ່ ອຮບັປະກນັທາງດາ້ນຄວາມສະຫງ  ບໃນໄລຍະກ ົ່ ສາ້ງ ໂຄງການຕອ້ງໄດມ້ ການເກບັກ າຈ ານວນກ າມະ 
ກອນ ແລະ ແຮງງານທ ົ່ ເຮດັວຽກທງັໝ ດ ແລະ ມ ການປະສານເພືົ່ ອລາຍງານກົ່ ຽວກບັຂ ມູ້ນດັົ່ ງກົ່ າວໃຫ້
ກບັອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນທ ົ່ ຢູົ່ ໃກຄ້ຽງຊາບ, ໂດຍສະເພາະ ແມົ່ ນແຮງງານທ ົ່ ອາໄສພກັເຊ າໃນທ ົ່ ພກັກ ົ່  
ສາ້ງເພືົ່ ອໃຫບ້າ້ນສາມາດຕດິຕາມຈ ານວນຄ ນທ ົ່ ເຮດັວຽກທງັໝ ດໄດ ້ ແລະ ມ ຄວາມສະດວກໃນການປອ້ງ
ກນັຄວາມສະຫງ  ບ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫມ້ ການ ປະຊາສ າພນັ ແລະ ສືົ່ ສານ ກບັອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນ 
ກົ່ ຽວກບັ ແຜນການດ າເນ ນງານ ແລະ ກດິຈະກ າໂຄງການ ໃນແຕົ່ ໄລຍະ, 

✓ ໃຫຄ້ວາມຮົ່ ວມມ ື ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ກບັພາກລດັ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັວຽກງານການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄ ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງ
ໂຄງການ ໃນແຕົ່ ໄລຍະ ແລະ ຕອ້ງໄດປ້ະສານສ ມທ ບຢົ່ າງໃກສ້ດິ ກບັອ ານາດການປ ກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ 
ເປັນຕ ນ້ແມົ່ ນ ແຂວງເຊກອງ ກ ົ່ ຄເືມອືງດາກຈງຶ ລວມທງັອ ານາດການປ ກຄອງບາ້ນ ທ ົ່ ຢູົ່ ໄກກ້ບັເຂດ
ໂຄງການ, 



ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ   ບ ລສິດັ ອມິແພກັ ເອນັເນ ຈ  ເອເຊຍ ດ ວ ລ ບເມັນ້ ຈ າກດັ 

ໂຄງການສາຍສ ົ່ ງໄຟຟາ້ 500 KV ຂອງໂຄງການພະລງັງານລ ມ, ເມອືງດາກຈງຶ 

ສກຶສາໂດຍ: ບ ລສິດັ ອນິໂນກຣ ນ ເອນັຈເິນຍລງິ ຈ າກດັ  8-4 

✓ ປະກອບສົ່ ວນ, ເຂ າ້ຮົ່ ວມກດິຈະກ າ ຫຼ ື ປະເພນ ຂອງຊຸມຊ ນ ເພືົ່ ອສາ້ງຄວາມຜູກພນັທ ົ່ ດ ກບັຊຸມຊ ນອອ້ມ
ຮອບພືນ້ທ ົ່ ໂຄງການ, ສາ້ງກ ນໄກການແກໄ້ຂການຮອ້ງທຸກ ເພືົ່ ອໃຫປ້ະຊາຊ ນໄດເ້ຂ າ້ເຖງິຖາ້ວົ່ າການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ບ ົ່ ເປັນໄປຕາມແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 

 

 


