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ສງັລວມຫຍໍ ້   ລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ ເຊື່ ອວາ່ການພດັທະນາທາ່ແຮງດາ້ນ ພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ

ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະມບີດົບາດອນັສາໍຄນັທ່ີສດຸຢູໃ່ນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງປະເທດ. ໂຄງການ

ໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ 12 ແຫງ່ທ່ີໄດນ້າໍໃຊຮ້ຽບຮອ້ຍແລວ້ນ ັນ້ຜະລດິກະແສໄຟຟ້າເປັນແຫຼງ່ລາຍຮບັຂອງການສ ົ່ງອອກສງູ

ສດຸເປັນອນັດບັສອງໃຫກ້ບັປະເທດ.  

ນອກເໜືອໄປຈາກການເພ່ີມລາຍຮບັຈາກການສ ົ່ງອອກແລວ້, ຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນໄຟຟ້ານໍຕ້ກົຍງັອາດຈະລວມ

ໄປເຖງິການສາ້ງພະລງັງານທ່ີສະອາດ, ການຜະລິດໄຟຟ້າໃຫຊ້ນົນະບດົນາໍໃຊ ້ ແລະ ເປັນການພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ເນື່ອງຈາກວາ່ຜູພ້ດັທະນາເຂື່ ອນໄຟຟ້າມກີານລງົທຶນໃສໃ່ນການສາ້ງຖະໜນົຫນົທາງ ແລະ ໂຮງຮຽນ

ໃຫກ້ບັຊມົຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການສາ້ງເຂື່ ອນ. ນອກຈາກນ ັນ້, ອາ່ງເກບັນ ໍາ້ຕາ່ງໆຂອງເຂື່ ອນຍງັເປັນການ

ສ ົ່ງເສມີການເຮັດກະສກິາໍແບບປະສມົປະສານ ເຊິ່ ງຊວ່ຍໃຫໄ້ດຜ້ນົຜະລິດດກີວາ່ການກະສກິາໍທ່ີອາໃສນ ໍາ້ຝນົ. 

ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສາ້ງເຂື່ອນກໍ່ຍງັກໍ່ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົທາງລບົທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ອາດຈະລວມໄປເຖງິການ

ຍກົຍາ້ຍຄນົອອກ, ນ ໍາ້ຖວ້ມແຫຼງ່ທ່ີຢູອ່າໃສ, ກະທບົຕ່ໍການປະມງົ, ການປຽ່ນແປງທາງດາ້ນປະລິມານ, ຄນຸະພາບ 

ແລະ ເວລາການໄຫຼຂອງກະແສນ ໍາ້ ເຊ່ັນດຽວກນັກໍ່ ເຮັດໃຫເ້ກດີການປ່ຽນແປງໃນດາ້ນປະລິມານ ແລະຄນຸະພາບ

ຂອງດນິຕະກອນທ່ີແມນ່ ໍາ້ພດັພາມາ. 1  ເພາະວາ່ປະຊາຊນົທ່ີມອີາຊບີປກູຝງັລຽ້ງສດັເກອືບທງັໝດົຂອງ ສປປ ລາວ 

ນ ັນ້ແມນ່ເພ່ິງພາລະບບົແມນ່ ໍາ້ເປັນສາໍຄນັ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ເຂດໜອງບງຶນ ໍາ້ຖວ້ມຂງັເພ່ືອຫາປາ, ເປັນແຫຼງ່ນ ໍາ້

ຊນົລະປະທານ, ປບັປງຸດນີໃຫກ້ບັພືດ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງ, ມນັຍງັມຄີວາມສຽ່ງສງູຕ່ໍກບັການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນອຸ

ທກົກະສາດ, ການໄຫຼພດັພາຂອງຕະກອນ, ແລະ ລະບບົນເິວດທາງນ ໍາ້ທ່ີສາມາດເປັນຜນົເກດີມາຈາກເຂື່ ອນ.   

ບດົລາຍງານຫຍໍນ້ີໃ້ຫຂ້ອບເຂດທາງເລືອກດາ້ນນະໂຍບາຍທ່ີລດັຖະບານ ແລະ ຜູມ້ສີດິຕດັສນິຕາ່ງໆອາດຈະນາໍໄປ

ພິຈາລະນາເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົນ ັນ້ຈະເປັນຕວົຊວ່ຍ, ແທນທ່ີຈະເປັນອປຸະສກັຕ່ໍກບັການດາໍລງົ

ຊວີດິຂອງພນົລະເມອືງລາວ ແລະ ຊາວເພ່ືອນບາ້ນ ທ່ີອາໄສຢູແ່ມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່. 

                                                            
1 Ledec, George & Juan David Quintero. ພະຈກິ 2003. “ເຂື່ອນດ ີແລະ ບ່ໍດ”ີ. ທະນາຄານໂລກ. 

ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ 
(ຊສທ) ຢູ ່ສປປ ລາວ  

ບດົລາຍງານຫຍໍ ້ ສະບບັທີ  06/2010:  
 

ການລງົທຶນ ໃນໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ   

ຊຸດບດົລາຍງານຫຍໍທ້າງດາ້ນນະ
ໂຍບາຍສະບບັນີແ້ມນ່ໄດຂ້ຽນຂຶນ້ໂດຍ
ໂຄງການ ເຊື່ ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍ ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸ
ຍາກ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຊີໃ້ຫເ້ຫັນ
ເຖງິບນັຫາດາ້ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນປະຈບຸນັ ແລະ ຂະ
ບວນການວາງແຜນການໃນລະດບັຊາດ. 
ຈດຸປະສງົຂອງບດົລາຍງານຫຍໍນ້ີແ້ມນ່
ເພ່ືອໃຫຂ້ໍມ້ນູທ່ີເນັນ້ໃຫເ້ຫັນເຖງິຫຼກັຖານ 
ແລະ ທາງເລອືກທາງດາ້ນນະໂຍ ບາຍ
ໃນທາງປະຕບິດັ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູ
ການຫນັປຽ່ນທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງ
ລາວ ການ
ເໜ້ັນໃສກ່ານພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
ສາໍລບັຜູທ້ກຸຍາກທ່ີສດຸ.  

ເອກະສານຈດັພິມທ່ີຜາ່ນມາ: 

01/2010: ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸ
ຍາກ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ 

02/2010: ຕວົຊີວ້ດັທາງດາ້ນຄວາມທກຸ
ຍາກ - ສິ່ ງແວດລອ້ມ  

03/2010: ການລງົທຶນ ແລະ ສ ົ່ງເສມີ 
ສດິທິບດົບາດທາງເສດຖະກດິຂອງ
ແມຍ່ງິ  

04/2010: ຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະ 
ກດິ-ສງັຄມົຂອງການລງົທຶນໃນການປກູ
ໄມ ້

05/2010: ການ
ລງົທຶນທາງດາ້ນເຊືອ້ໄຟ ຊວີະພາບ   

 ພາບໂດຍ: IUCN Lao PDR  
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1. ການພດັທະນາໄຟຟ້ານໍຕ້ກົຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ  

ໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ເປັນແຫຼງ່ພະລງັງານທດົແທນອນັໜ່ຶງທ່ີມທີາ່ແຮງໃນການ
ຕອບສະໜອງໄຟຟ້າທ່ີສະອາດມລີາຄາຖກືໃຫກ້ບັຄອບຄວົຂອງຄນົລາວ. 
ລດັຖະບານລາວມເີປ້ົາໝາຍທ່ີຈະໃຫປ້ະຊາຊນົ 90% ມໄີຟຟ້າໃຊ ້
(ປະຈບຸນັນີແ້ມນ່ເກອືບເຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງຄນົລາວແມນ່ຍງັບ່ໍທນັມໄີຟຟ້າໃຊ)້ 
ແລະນາໍໃຊລ້າຍຮບັຈາກການຂາຍໄຟຟ້າໃຫກ້ບັປະເທດເພ່ືອນບາ້ນ 
ເພ່ືອພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະຊວ່ຍນາໍເອົາ ສປປ ລາວ ຫຸຼດພ ົນ້ອອກ
ຈາກບນັຊປີະເທດດອ້ຍພດັທະນາໃນປີ 2020. ລດັຖະບານລາວໄດສ້ະ
ແດງຄວາມສນົໃຈອນັແຮງກາ້ ໃນການສບືຕ່ໍພດັທະນາໂຄງການໄຟຟ້າ
ນ ໍາ້ຕກົ, ໂດຍທ່ີມ ີ 7 ໂຄງການກາໍລງັຢູໃ່ນການກໍ່ສາ້ງ, ປະມານ 20 
ໂຄງການຢູໃ່ນການວາງແຜນ, ແລະ ອກີ 50 ໂຄງການຢູໃ່ນຂ ັນ້ຕອນ
ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ.້2 

ລດັຖະບານໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົຢູໃ່ນ 
ສປປ ລາວ ເພາະວາ່ມນັຈະເພ່ີມລາຍຮບັຈາກການສ ົ່ງອອກ ແລະ ຈະ
ເປັນການສະໜອງທຶນເຂ້ົາໃນການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ. ລດັຖະບານ
ລາວອະທິບາຍວາ່ ລາຍຮບັຈາກໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ສາມາດແກໄ້ຂ
ຄວາມທກຸຍາກໄດໂ້ດຍຜາ່ນການສະໜບັ ສະໜນູ, “ການຂະຫຍາຍ
ທາງດາ້ນສາທາລະນະສກຸ, ການສກຶສາ ແລະ ການບໍລິການສງັຄມົ
ອື່ ນໆ; ການປບັປງຸການຂນົສ ົ່ງ, ການສື່ ສານ, ນ ໍາ້ປະປາ, ການນາໍໃຊ້
ພະລງັງານໄຟຟ້າ, ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງອື່ ນໆ; ແລະການເພ່ີມທຶນ
ຮອນໃຫອ້ງົການທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງລດັຖະບານລາວ ເພ່ືອ
ປບັປງຸປະສດິ ທິພາບຂອງໂຄງການປ້ອງກນັຂອງເຂົາເຈົາ້”. 3   ເຖງິ
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການເຊື່ ອມຕ່ໍນ ັນ້ແມນ່ເຮັດໄດຍ້າກ ຈນົກວາ່ວາ່ ຂະ
ບວນການສະໜອງເງນິຫຸຼດຜອ່ນຄວາມ ທກຸຍາກນ ັນ້ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້
ຂຶນ້ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃນເລື່ ອງການແບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດໃຫກ້ບັບນັດາຜູ້
ທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນນ ັນ້ໂດຍກງົ (ເຊ່ັນ: ຜູທ່ີ້ຖກືຍກົຍາ້ຍອອກ
ໂດຍທາງໂຄງການ ແລະ ຜູທ່ີ້ຢູລຸ່ມ່ນ ໍາ້ທ່ີຕອ້ງໄດເ້ພ່ິງພາການ 
ສະໜອງທາງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ຂອງລະບບົນເິວດວທິະຍາຢູລຸ່ມ່ນ ໍາ້). 
ຕວົຢາ່ງ, ຂໍຕ້ກົລງົການນາໍໃຊໄ້ຟຟ້າຊນົນະບດົ ອາດຈະຊວ່ຍຮບັປະກນັ
ຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົນ ັນ້ໄປຮອດໄປເຖງິຊຸມຊນົ
ທອ້ງຖິ່ນ.4   

ໃນທາ້ຍປີ 2010, ການສ ົ່ງອອກໄຟຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ ແມນ່ຄາດ
ຫວງັວາ່ຈະເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 150% ສວ່ນໃຫຍມ່າຈາກໂຄງການໄຟຟ້າ
ນ ໍາ້ຕກົໃໝເ່ຊ່ັນ: ໂຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2 (NT2), ທ່ີເປັນເຂື່ ອນໄຟຟ້າ
ຂະໜາດ 1,075 MW ທ່ີໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູໂດຍທະນາຄານ
ໂລກ ທ່ີໄດສ້າ້ງຂຶນ້ຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ເທີນ ທ່ີເປັນສາຂາໜ່ຶງຂອງແມນ່ ໍາ້ຂອງ 
ຢູໃ່ນແຂວງຄາໍມວ່ນ. ນບັຕ ັງ້ແຕເ່ດອືນກນັຍາ 2010, NT2 ໄດຜ້ະລິດ
ກະແສໄຟຟ້າມາເປັນເວລາ 8 ເດອືນ ແລະໄດສ້າ້ງລາຍຮບັມາປະມານ 
160 ລາ້ນໂດລາແລວ້, ປະກອບສວ່ນຕ່ໍເສດຖະກດິຂອງລາວໄດ ້

                                                            
2-3, 8 www.poweringprogress.org (ເຂ້ົາເບິ່ ງ ໃນເດອືນພະຈກິ 2010). 
 
4 Skinner, J., Niasse, M., and Haas, L. (eds.) 2009. ການແບງ່ປນັຜນົປະ
ໂຫຍດຢູໃ່ນບນັດາເຂື່ອນໃຫຍ່ໆ ໃນອາຟຣກິາຕາເວັນຕກົ. ບນັຫາຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
ສະບບັທີ 19. ສະຖາບນັສາກນົເພ່ືອສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະການພດັທະນາ, ລອນດອນ, 
ສະຫະລາດຊະອານາຈກັອງັກດິ. 

 

ປະມານ 3 ເປີເຊັນກວາ່ ທ່ີໄດມ້ກີານຄາດຫວງັວາ່ຈະເຕບີໂຕໂດຍລວມ 
7.8% ໃນປີ 2010.5 ໄດຄ້າດການໄວວ້າ່ NT2 ຈະສາມາດສາ້ງລາຍ
ຮບັໄດ ້240 ລາ້ນໂດລາໃນປີ 2011. 6 1,000 MW ແມນ່ສາໍລບັສ ົ່ງ
ອອກໄປປະເທດໄທ ແລະສວ່ນເຫືຼອອກີ 75 MW ແມນ່ເພ່ືອໃຊພ້າຍ
ໃນປະເທດ. 7  (Box 1 ໃຫລ້າຍລະອຽດເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັໂຄງການ 
NT2). 

ລດັຖະບານລາວປະເມນີວາ່ຊບັພະຍາກອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົຂອງປະເທດ
ໜອ້ຍກວາ່ 2% ທ່ີໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ດ ັງ່ນ ັນ້ໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົທ່ີ
ສາມາດໃຊປ້ະໂຫຍດໄດໂ້ດຍທາງວຊິາການປະມານ 18,000 MW 
ແມນ່ສາມາດຜະລິດໄດຢູ້ໃ່ນ ອາ່ງຮບັນ ໍາ້ ແມນ່ ໍາ້ຂອງ ໃນສາຂາໃຫຍ່, 
ສາຂາຍອ່ຍ ແລະ ບ່ໍແມນ່ສາຂາ ຂອງແມນ່ ໍາ້ຂອງ (ການປະເມນີນີບ່ໍ້ໄດ້
ລວມເອົາແມນ່ ໍາ້ຂອງ).8  ການລງົທຶນທ່ີໜາ້ເຊື່ ອຖ ືແລະໄດສ້ະເໜີຢູໃ່ນ
ຂະແໜງການນີແ້ມນ່ໄດຖ້ກືເລັງເປ້ົາໝາຍໄວໂ້ດຍຜູລ້ງົທຶນຕາ່ງໆ, ຮບູ
ແບບ ແລະ ຂະໜາດຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ໄຟຟ້ານ ໍາ້   ຢອດ/ຂະໜາດນອ້ຍ/

                                                            
5 ທະນຄານໂລກ. 2010. ການຕດິຕາມເສດຖະກດິລາວ, ກນັຍາ 2010.  
6 ທະນຄານໂລກ. 2010. ການຕດິຕາມເສດຖະກດິລາວ, ພຶດສະພາ 2010.    
7 ທະນຄານໂລກ. “ພາບລວມ ແລະລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ NT2”; 
www.worldbank.org (ເຂ້ົາເບິ່ ງ ໃນເດອືນພະຈກິ 2010). 
 

Box 1:  NT2 ຖເືປັນຕວົຢາ່ງການປະຕບິດັດທ່ີີສດຸບໍ?  

 ຄວາມຍນືຍງົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການເຂື່ອນ 
NT2 ແມນ່ຍງັເປັນປະເດັນໂຕຖ້ຽງກນັຢາ່ງຮອ້ນແຮງ ແລະ ໄວເກນີໄປ 
ທ່ີຈະຄາດເດົາ ວາ່ຜນົໄລຍະຍາວຂອງໂຄງການ ຈະເປັນແນວໃດ. ເຖງິວາ່
ເປັນແນວນີ,້ ກໍ່ເຫັນແຈງ້ ແລວ້ວາ່ ໂຄງການໄດກ້າ້ວໄປເກນີກວາ່ ແລະ ໄກ
ກວາ່ໂຄງການເຂື່ອນອື່ ນໆ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ເພ່ືອຈາ່ຍຄາ່ຊດົເຊຍີ 
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອໄລຍະຍາວ
ກບັຊຸມຊນົທ່ີຖກືຍກົຍາ້ຍອອກ ໂດຍການສາ້ງເຂື່ອນ. ຕວົຢາ່ງຂອງການ
ປະຕບິດັທ່ີດ ີລວມມ:ີ ການຈດັແຈງເລື່ ອງການແບງ່ລາຍຮບັໃຫເ້ປັນລາຍຮບັ
ໂດຍກງົເພ່ືອໃຊໃ້ນການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ເປັນຈາໍນວນ 1 ລາ້ນ ໂດລາ 
ຕ່ໍປີ ໃນໄລຍະ 25 ປີ (ຫຼງັຈາກເລີ່ ມການຜະລິດໄຟຟ້າຂາຍສ ົ່ງອອກ) ເພ່ືອ
ຄຸມ້ຄອງພ້ືນທ່ີອາ່ງໂຕງ່ ຕອນເໜືອເຂື່ອນ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ  
ນາກາຍ-ນ ໍາ້ເທີນ ໃນເນືອ້ທ່ີ 4,000 km2.                            

(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ:  ບໍລສິດັໄຟຟ້ານ ໍາ້ເທີນ 2. www.namtheun2.com).  
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ຂະໜາດໃຫຍ;່ ແມນ່ ໍາ້ໃຫຍ ່ ແລະ ສາຂາຕາ່ງໆ; ການນາໍໃຊພ້າຍໃນ
ແລະ ການສ ົ່ງອອກ. ຜູລ້ງົທຶນລາຍໃຫຍຢູ່ໃ່ນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົລວມມ:ີ 
ອງົການພດັທະນາຮວ່ມກນັຫຼາຍຝາ່ຍເຊ່ັນ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ 
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ (ADB); ບໍລິສດັຕາ່ງປະເທດເຊ່ັນ: ບໍລິສດັ
ໄຟຟ້າຝຣງັ (EDF), ບໍລິສດັອດຸສາຫະກາໍຈນີເໜືອ (Norinco), ຊໂີນ
ໄຮໂດຣ (Sinohydro) ແລະບໍລິສດັນ ໍາ້ມນັແຫງ່ລດັຂອງຣດັເຊຍ; 
ບນັດາບໍລິສດັຈາກປະເທດເພ່ືອບາ້ນ ເຊ່ັນ: ສໍການຊາ່ງ (ປະເທດໄທ); 
ແລະ ທະນາຄານຈາກປະເທດອື່ ນໆ ເຊ່ັນ: ທະນາ ຄານຂາອອກຂາ
ເຂ້ົາຂອງຈນີ (Exim) ແລະ ທະນາຄານກະສກິອນຂອງປະເທດໄທ.  

 

2.  ການລງົທຶນໃນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົທ່ີຍນືຍງົ: ທາງເລືອກ
ດາ້ນນະໂຍບາຍ 

ທກຸການລງົທຶນໃນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົຈະບ່ໍມຜີນົກະທບົເທ່ົາກນັໝດົ ໃນດາ້ນ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຕ່ໍຄນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ເສດຖະກດິຂອງລາວ. ຜູມ້ ີ
ອາໍນາດຕດັສນິ ແລະ ນກັລງົທຶນຕອ້ງຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຢາ່ງ
ລະມດັລະວງັ ເພ່ືອເຮັດໃຫໄ້ດຜ້ນົກະທບົທາງບວກສງູສດຸ (ໄດວ້ດັແທກ
ໃນດາ້ນລາຍຮບັ, ການຄວບຄມຸນ ໍາ້ຖວ້ມ, ແລະ ອື່ ນໆ), ໃນຂະນະທ່ີ
ເຮັດໃຫມ້ຜີນົທາງລບົໜອ້ຍທ່ີສດຸ (ໃນດາ້ນພ້ືນທ່ີຖກືນ ໍາ້ຖວ້ມ, ຄນົຖກື
ຍກົຍາ້ຍ, ອື່ ນໆ). ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫກ້ານລງົທຶນເຫ່ົຼານີໃ້ຫຜ້ນົປະໂຫຍ
ດຕາມທ່ີໄດຄ້າດການເອົາໄວ,້ ໃນຂະນະທ່ີຫີຼກເວັນ້ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີ
ສາໍຄນັ ແລະ ບ່ໍສາມາດເອົາຟ້ືນຄນືໄດ ້ ທ່ີມຕ່ໍີກບັວຖິຊີວີດິຂອງຄນົລາວ 
ແລະ ປະ ຊາຊນົປະເທດເພ່ືອນບາ້ນທ່ີອາໄສຢູແ່ມນ່ ໍາ້ ຂອງຕອນລຸມ່, 
ຜູມ້ອີາໍນາດ ຕດັສນິໃຈ ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ອາດຈະຕອ້ງໄດພິ້ຈາລະນາ 
ທາງເລືອກດາ້ນນະໂຍບາຍດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີຄ້:ື 

2.1 ບນັດາທາງເລືອກໃນລະດບັຍດຸທະສາດ 

ການປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມທາງດາ້ນຍດຸທະສາດ (SEA) ຄວນໄດຮ້ບັ
ການປະຕບິດັກບັຂະແໜງໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົທງັໝດົຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ເພ່ືອ
ໃຫກ້ວມລວມເອົາທງັສາຂາເພ່ີມໃສກ່ບັໂຄງການໃຫຍຕ່າ່ງໆ. ອນັນີຈ້ະ
ຊວ່ຍຈດັຕ ັງ້ ແລະ ຈດັບລຸິມະສດິການລງົທຶນ ໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ໃນດາ້ນທ່ີ
ຕ ັງ້, ການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ການດາໍເນນີການ ເຊ່ັນດຽວກບັ
ການກາໍນດົແມນ່ ໍາ້, ຊວ່ງໄລຍະຂອງແມນ່ ໍາ້, ພ້ືນທ່ີລຸມ່ນ ໍາ້ ແລະ ສດັ
ນ ໍາ້ທ່ີຕອ້ງການຄວາມເອົາໃຈໃສໃ່ນການປກົປ້ອງພວກມນັ ໂດຍສະ
ເພາະຈາກຄວາມສຽ່ງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ. ຢູໃ່ນ
ລະບບົແມນ່ ໍາ້ຂະໜາດໃຫຍ ່ ເຊ່ັນ: ແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ຕາມຫຼກັການທົ່ວໄປ
ແລວ້ ເຂື່ ອນທ່ີຢູໃ່ນສາຂາແມນ່ ໍາ້ມຜີນົກະທບົໂດຍລວມໜອ້ຍກວາ່
ບນັດາເຂື່ ອນທ່ີຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ໃຫຍ;່ ບນັດາເຂື່ ອນທ່ີສາ້ງຢູແ່ມນ່ ໍາ້ສາຂາ
ຕອນເທີງ ມຜີນົກະທບົໜອ້ຍກວາ່ບນັດາເຂື່ ອນທ່ີຕ ັງ້ຢູແ່ມນ່ ໍາ້ຕອນລຸມ່ 9 , 
ແລະ ມຫຼີາຍເຂື່ ອນຢູໃ່ນສາຂາແມນ່ ໍາ້ອນັດຽວກນັ ແມນ່ຈະມຜີນົກະທບົ
ລວມໜອ້ຍກວາ່ ເຂື່ ອນຈາໍນວນເທ່ົາກນັທ່ີເຮັດຢູຫຼ່າຍສາຂາແມນ່ ໍາ້ຕາ່ງ
ກນັ.10 ພອ້ມນ ັນ້, ຜນົກະທບົສະສມົ ແລະ ຜນົກະທບົ ຂາ້ມຊາດ ແລວ້, 

                                                            
9 Ledec & Quintero, 2003. 
10 WWF.  ພຶດສະພາ 2010. “ແມນ່ ໍາ້ໃຫຍ:່ ປາບກຶນ ໍາ້ຂອງ.” 

SEA ນີຍ້ງັສາມາດກວດກາເບິ່ ງວາ່ຜນົກະທບົເຫ່ົຼານີອ້າດຈະ ໄດຮ້ບັອດິ
ທິພນົໂດຍການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດແນວໃດ.   

ພິຈາລະນາບດົສະເໜີໂຄງການເຂື່ ອນໃນແມນ່ ໍາ້ໃຫຍດ່ວ້ຍຄວາມ
ລະມດັລະວງັ. ເນື່ອງຈາກວາ່ 50% ຂອງຄນົລາວດາໍລງົຊວີດິຢູພ່າຍ
ໃນຂອບເຂດ 5 km ຂອງແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ຊວີດິການຫາປາ ແລະ ການ
ເຮັດກະສກິາໍຢູຕ່າມແມນ່ ໍາ້ຂອງອາດຈະມຄີວາມອອ່ນໄຫວຕ່ໍກບັການ
ປ່ຽນແປງທ່ີອາດຈະເກດີຂຶນ້ມາຈາກເຂື່ ອນໃນແມນ່ ໍາ້ໃຫຍ ່ (ແມນ່ ໍາ້ຂອງ). 
ບດົ SEA ຂອງໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ໃນແມນ່ນ ໍາ້ໃຫຍ່ ຂອງ ຄະນະກາໍມາ
ທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ (MRC) ເຊິ່ ງໄດອ້ອກໃນເດອືນພະຈກິ 2010, ຊີ້
ໃຫເ້ຫັນວາ່ບນັດາໂຄງການທ່ີຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ໃຫຍ ່ ແມນ່ສາມາດປ່ຽນແປງ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ຊາວເພ່ືອນບາ້ນທ່ີຢູແ່ມນ່ ໍາ້ຂອງ  ຕອນລຸມ່. ດ ັງ່ນ ັນ້, ທາງຄະນະ
ກາໍມະການແມນ່ ໍາ້ຂອງ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຢດຸເຊົາຊ ົ່ວຄາວ ເປັນ
ເວລາ 10 ປີ ກຽ່ວກບັການສາ້ງເຂື່ອນ ໃນແມນ່ ໍາ້ໃຫຍ ່ຈນົກວາ່ຈະເຂ້ົາ
ໃຈຜນົກະທບົຂອງເຂື່ ອນເຫ່ົຼານີໄ້ດດ້ແີລວ້.11   

ໃນຂະນະທ່ີ ສປປ ລາວ ຍງັອາດຈະສນົໃຈຢູໃ່ນການສາ້ງເຂື່ ອນໃນແມ ່
ນ ໍາ້ໃຫຍທ່ີ່ສາໍຄນັ, ແຕມ່ນັຈະມຜີນົດ ີ ທ່ີຈະຕອ້ງເນັນ້ໃສຄ່ວາມເຂ້ົາໃຈ
ເລື່ ອງຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ທ່ີດ,ີ ຜນົ
ສະທອ້ນຢູໃ່ນປະເທດ ແລະ ຂາ້ມປະເທດ, ແລະ ຄວາມສຽ່ງກອ່ນການ
ອະນມຸດັບນັດາໂຄງການເຫ່ົຼານີ.້ ພອ້ມນ ັນ້, ມນັອາດເປັນເລື່ ອງດກີວາ່ 
ທ່ີຈະພິຈາລະນາບດົສະເໜີໂຄງການໃນແມນ່ ໍາ້ໃຫຍດ່ວ້ຍ
ຄວາມລະມດັລະວງັ ໃນເມ ື່ອມຄີວາມເຂ້ົາໃຈຜນົກະທບົນ ັນ້, ແລະ ມກີນົ
ໄກພອ້ມແລວ້ເພ່ືອເຮັດການປະເມນີ ແລະ ຊດົເຊຍີຕ່ໍກບັຜນົກະທບົຂາ້ມ
ແດນທ່ີບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັນ້ໄດ ້ (ລວມທງັກນົໄກການເພ່ິງພາ ເພ່ືອຮບັມ ື
ກບັການຮອ້ງທກຸ). ອນັນີອ້າດຈະຊວ່ຍ ສປປ ລາວ ຫີຼກເວັນ້ຂໍຂ້ດັ
ແຍງ້ຂາ້ມແດນກບັປະເທດເພ່ືອນບາ້ນຂອງຕນົເອງ.   

ການອາ້ງອງີໃສມ່າດຖານສາກນົ. ຜູມ້ອີາໍນາດຕດັສນິບນັຫາອາດຈະ
ພິຈາລະນາອະນມຸດັໂຄງການ ໂດຍຍດຶຖມືາດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົ 
ເຊ່ັນ: ສະມາຄມົໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົສາກນົ (IHA) ແລະ ຄາໍເຫັນແນະນາໍ
ຈາກຄະນະກາໍມະການເຂື່ ອນສາກນົ (WCD) ທ່ີຕອ້ງການໃຫມ້ກີານປະ 

                                                            
11 ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ. ຕລຸາ 2010. ການປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມທາງດາ້ນຍດຸ
ທະສາດຂອງໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງ”.  
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ເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະສງັຄມົ (ESIA). 
ໂຄງການທ່ີບນັລໄຸດມ້າດຕະຖານຄວາມຍນືຍງົ ແມນ່ເຮັດໃຫ ້ ພາບພດົ
ທລຸະກດິດຂີຶນ້ ແລະ ອາດຈະເປັນການສະໜບັສະໜນູຕ່ໍກບັເປ້ົາໝາຍ
ການພດັທະນາເຂື່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ສາໍລບັ ສປປ ລາວ.  

ການພິຈາລະນາການຈາ່ຍຄາ່ຊດົເຊຍີການອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນທາໍ
ມະຊາດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງລະບບົນເິວດ ຈາກການສ ົ່ງໄຟຟ້າ
ອອກຂາຍ.  ຜູມ້ອີາໍນາດຕດັສນິຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ຄວນພິຈາລະນາ 
ການປກົປ້ອງພ້ືນທ່ີອາ່ງໂຕງ່ ຂອງເຂື່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ແຕລ່ະແຫງ່ໄດມ້ ີ
ການຊດົເຊຍີ ດວ້ຍການຈດັແບງ່ລາຍຮບັທ່ີຈດັມາຈາກການຂາຍ
ໄຟຟ້ານ ັນ້ໃຫເ້ໝາະສມົ. ນອກຈາກນ ັນ້, ແນວທາງ “ການຫກັຄາ່ຊວີະ
ນາໆພນັ” ແມນ່ຄວນຈະໃຫມ້ເີພ່ືອຊດົເຊຍີກບັການສນູເສຍທ່ີເກດີມາ
ຈາກການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ການດາໍເນນີງານຂອງໂຮງໄຟຟ້າແຕລ່ະແຫງ່. 
ທຶນຮອນເຫ່ົຼານີຄ້ວນຈະຖກືນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການອະນລຸກັປ່າປະເພດອື່ ນໆ 
ແລະພ້ືນທ່ີແມນ່ ໍາ້ທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍສງູ. ການຈາ່ຍເພ່ືອຄຸມ້ຄອງພ້ືນທ່ີ
ປ່າສະຫງວນແມນ່ເປັນສິ່ ງສາໍຄນັ ໂດຍສະເພາະ (ລວມທງັພ້ືນທ່ີ 
ເຂດດນິບໍລິເວນນ ໍາ້ ສາກນົ Ramsar).  

ການໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັ ຂອງທອ້ງຖິ່ນ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ 
ສາກນົມຄີວາມໝາຍຢູໃ່ນການຕດັສນິໃຈກຽ່ວກບັການລງົທຶນໃນໄຟຟ້າ
ນ ໍາ້ຕກົ. ແທນທ່ີຈະເປັນການແຈງ້ໃຫກ້ບັຄນົໃນທອ້ງຖິ່ນແບບງາ່ຍໆວາ່ 
ຈະສາ້ງເຂື່ ອນຢູໃ່ນຊຸມຊນົ ຂອງເຂົາເຈົາ້, ຄນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ອງົການ
ຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົໃນທອ້ງຖິ່ນຄວນຈະມສີວ່ນພວົພນັເຂ້ົາຮວ່ມໃນຂະ
ບວນການວາງແຜນ, ໂຕວ້າທີ ແລະ ການຕດັ ສນິໃຈຕ ັງ້ແຕເ່ລີ່ ມຕ ົນ້. 
ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ກບັພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງໆເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ 

 

ສາມາດປະຕບິດັດວ້ຍບດົບາດອາໍນາດພາຍໃຕກ້ດົໝາຍນ ໍາ້ ທ່ີກາໍລງັໄດ້
ຮບັການພິຈາລະນາຢູໃ່ນປະຈບຸນັ ແລະ ສາມາດໄດຮ້ບັຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອ
ຜາ່ນທາງຄະນະກາໍມະການອາ່ງໂຕງ່ແມນ່ ໍາ້ (RBCs) ທ່ີກາໍລງັໄດຮ້ບັ
ການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ຢູໃ່ນບນັດາອາ່ງໂຕງ່ແມນ່ ໍາ້ທ່ີສາໍຄນັ.ສາໍລບັການມສີວ່ນ
ຮວ່ມອນັມຄີວາມໝາຍໃຫເ້ກດີຂຶນ້ໄດນ້ ັນ້, ລດັຖະບານລາວ ຄວນຈງິໃຈ 
ປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຂອງຕນົເອງ (ເຊ່ັນ: ບດົ
ລາຍງານ ESIA) ກຽ່ວກບັໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ທ່ີໄດສ້ະເໜີນ ັນ້ ຕ່ໍ
ກບັສງັຄມົ. ເພ່ືອກາໍນດົຜນົກະທບົທ່ີຈະມຂີາ້ມເຂດໃນການກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນ
ນ ັນ້, ຍດຸທະສາດການພດັທະນາ ໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົໄລຍະຍາວຂອງປະເທດ
ຈາໍເປັນຕອ້ງ ໄດຮ້ບັການປະສມົປະສານກບັບນັດານະໂຍບາຍຂອງປະ
ເທດເພ່ືອນບາ້ນ ຜາ່ນຂະບວນການວາງແຜນອາ່ງໂຕງ່ລະດບັກວາ້ງ ທ່ີ
ໃຫທ້າງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ (MRC) ເປັນຝາ່ຍຊວ່ຍ ເພ່ືອ
ຫີຼກເວັນ້ ການສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ.     

2.2 ລະດບັໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົແຕລ່ະອນັ 

ການວເິຄາະຜນົໄດ-້ຜນົເສຍ (CBA) ເຕັມຮບູແບບຂອງການລງົທຶນ.  
ການຄດິໄລບ່ໍ່ຄວນຈະພິຈາລະນາເອົາພຽງແຕຜ່ນົປະໂຫຍດ ແຕຍ່ງັຕອ້ງ
ເບິ່ ງຕ ົນ້ທຶນທງັໝດົຕ່ໍກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະສງັຄມົ, ລວມທງັຕ ົນ້ທຶນ
ຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການທ່ີໄດສ້ະເໜີຕ່ໍກບັການນາໍໃຊແ້ມນ່ ໍາ້
ຢາ່ງອື່ ນໃນປະຈບຸນັ ແລະອະນາ ຄດົ. ຕາມທ່ີເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງການວິ
ເຄາະ, ຈະຕອ້ງໃສໃ່ຈໃຫເ້ຕັມທ່ີໃນເລື່ ອງການຫຸຼດຜອ່ນ, ການຊດົເຊຍີ 
ແລະ ການຈດັການແບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດ.  

ກດົລະບຽບແລະຂະບວນການທ່ີມຢີູ ່
ລວມທງັການປະເມນີຜນົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

Box 2:  ຜນົກະທບົຕ່ໍການປະມງົ 

ຈາກບດົຄວາມຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງໃນເດອືນກລໍະກດົ 2010 ກຽ່ວກບັ “ຜນົກະທບົຕ່ໍກບັການປະມງົ” ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ຖາ້ແຜນການພດັທະນາເຂື່ອນນ ໍາ້ຂອງ
ໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢາ່ງສມົບນູ, ພາຍໃນປີ 2030 ສະພາບການປະມງົຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ຈະປ່ຽນແປງໂດຍພ້ືນຖານອນັແທຈ້ງິ. ນບັຕ ັງ້ແຕປີ່ 2000 ເປັນຕ ົນ້ມາ 
ຄນົລາວບໍລິໂພກປາ ປະມານ 43 ກໂິລຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ. ສາໍລບັທ ົ່ວປະເທດໂດຍລວມແລວ້, ການບໍລິໂພກປານີຈ້ະລວມເປັນຈາໍນວນທງັໝດົປະມານ 220 ໂຕນ/ຕ່ໍປີ, ດ ັງ່ນ ັນ້ 
ປາ ຈິ່ງເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີບ່ໍສາມາດປະຕິເສດໄດຕ່ໍ້ກບັການຄ ໍາ້ປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານຂອງປະເທດ. ປະລິມານປາສວ່ນໃຫຍນ່ີແ້ມນ່ຫາເອົາໄດຢູ້່ໃນເຂດຮາບພຽງທ່ີມແີມ ່
ນ ໍາ້ຖວ້ມຂງັ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖາ້ແຜນການພດັທະນາເຂື່ອນຕນັແມນ່ນ ໍາ້ທງັໝດົນ ັນ້ໄດຮ້ບັການດາໍເນນີການຕ່ໍແລວ້, ປາທ່ີຈະສາມາດຫາໄດຢູ້ໃ່ນເຂດຮາບພຽງມແີມນ່ ໍາ້
ຖວ້ມຂງັແມນ່ມພີຽງແຕ ່15 ໂຕນ, ທັງ້ໆທ່ີວາ່ຄວາມຕອ້ງການປາແມນ່ຈະມເີພ່ີມຂຶນ້ຕ່ໍໄປ.  

ເຖງິຈະມກີານຄາດວາ່ການປະມງົຢູໃ່ນອາ່ງເກບັນ ໍາ້ ແລະທົ່ງນາ ແລະ ການລຽ້ງປາແມນ່ຈະເພ່ີມຂຶນ້, ແຕອ່ດັຕາການເຕບີໂຕຂອງປາແມນ່ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກຫຼາຍ 
ປດັໃຈ. ຕວົຢາ່ງ, ນ ໍາ້ຕືນ້ເຂນີ ແລະ ຢາປາບສດັຕພືູດຈະມຜີນົກະທບົຕ່ໍປາແນວໃດ? ແລະ ສປປ ລາວ ຈະມທຶີນຮອນທ່ີຈະສາ້ງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ເພ່ືອການປະມງົທ່ີປະສບົຜນົ
ສາໍເລັດໄດແ້ນວໃດ? ທັງ້ໆທ່ີຍງັມບີາງອນັທ່ີບ່ໍທນັຮູຈ້ກັກຽ່ວກບັການປະມງົໃນອາ່ງເກບັນ ໍາ້ຈະສາມາດຊດົເຊຍີການຫາປາທ່ີຫຸຼດລງົຢູໃ່ນທ ົ່ງພຽງທ່ີມແີມນ່ ໍາ້ຖວ້ມນ ັນ້ວາ່ໄດດ້ີ
ປານໃດນ ັນ້, ບ່ໍຕອ້ງສງົໃສເລີຍວາ່ການພດັທະນາໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົຈະເຮັດໃຫເ້ກດີມກີານຫຸຼດລງົຂອງຊວີະນາໆພນັຂະໜາດໃຫຍຢູ່ໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງ. ຕວົຢາ່ງ, ຖາ້ໂຄງການ
ເຂື່ອນ 6 ແຫງ່ໃນແມນ່ນ ໍາ້ຂອງດາໍເນນີການຕ່ໍໄປແລວ້, ຢາ່ງໜອ້ຍຊວີະນາໆພນັ 41 ຊະນດິຈາກ 262 ຊະນດິຢູໃ່ນເຂດຫວົນ ໍາ້ຂອງວຽງຈນັຈະຖກືຄກຸຄາມ ແລະ 
ປາບກຶນ ໍາ້ຂອງຈະສນູພນັໄປ.   

ໃນຂະນະທ່ີຊາວນາອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການປະມງົໃນອາ່ງເກບັນ ໍາ້, ຊາວນາໃນເຂດທ່ີລຸມ່ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການປະມງົໃນອາ່ງເກບັນ ໍາ້ (ທັງ້ໆ
ທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທ່ີຈາໍກດັຂອງເຂົາເຈົາ້), ຊາວປະມງົທ່ີອາໃສຢູຕ່າມແມນ່ ໍາ້ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງນ ໍາ້ຂງັ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ຜູທ່ີ້ບ່ໍມເີນືອ້ທ່ີດນິ ແລະກຸມ່ຊນົເຜ່ົານ ັນ້ຈະ
ເປັນຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັຄວາມລາໍບາກເນື່ອງມາຈາກຜນົຂອງການຫຸຼດໜອ້ຍລງົຂອງຈາໍນວນປາ. ຕວົຢາ່ງ, ຖາ້ເຂື່ອນສງູ 6 ບອ່ນຢູຕ່ອນເໜືອຂອງລາວໄດຮ້ບັການກໍ່ສາ້ງຂຶນ້ແລວ້ 
ຄນົລາວປະມານ 76,290 ຄນົ ເຊິ່ ງສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ເປັນຊນົເຜ່ົາຜູທ່ີ້ດາໍລງົຊວີດິຢູຕ່ ໍາ່ກວາ່ເສັ້ນຄວາມທກຸຍາກແມນ່ຈະຕກົຢູໃ່ນຄວາມສຽ່ງ ເນື່ອງຈາກວາ່ເຂົາເຈົາ້ເພ່ິງພາ
ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດເປັນຕ ົນ້ຕໍເຊ່ັນ: ປາ.   

(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ:  Kent G Horte. ສງິຫາ 2010. ບດົສະເໜີຢູໃ່ນ “ການປະເມນີການປະມງົ BDP ແລະອະນາຄດົສາໍລບັການປະມງົ LMB” ຢູທ່ີ່ກອງປະຊຸມພາກສວ່ນ
ກຽ່ວຂອ້ງໃນພາກພ້ືນຄ ັງ້ທີ 3 ກຽ່ວກບັແຜນການພດັທະນາອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ; ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ; ມຖິນຸາ 2010. “ບນັທຶກດາ້ນວຊິາການ: ຜນົກະທບົຕ່ໍການ
ປະມງົ”; ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ. ຕລຸາ 2010. ການປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມທາງຍດຸທະສາດຂອງໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງ)  
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(ESIAs), ແຜນ ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ (EMP), ໂຄງການຊດົ
ເຊຍີ, ອື່ ນໆ ແມນ່ຄວນຈະຕອ້ງຖກືບງັຄບັໃຊຢ້າ່ງເຂັມ້ງວດກບັ
ໂຄງການຕາ່ງໆທກຸຂະໜາດ ແລະ ທກຸປະເພດ. ຄວາມຮຽກຮອ້ງ
ຕອ້ງການອນັໃໝສ່າໍລບັແຕລ່ະໂຄງການທ່ີຈະຕອ້ງໄດເ້ຮັດການປະເມນີ
ຜນົກະທບົສະສມົນ ັນ້ ແມນ່ຈະຕອ້ງໄດເ້ອົາເພ່ີມເຂ້ົາໃສ.່ ອນັນີແ້ມນ່ຈະ
ຮບັປະກນັໄດເ້ລື່ ອງຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນຜນົກະທບົອນັຊບັຊອ້ນທ່ີສາມາດມີ
ຜນົມາ ຈາກເຂື່ ອນຫຼາຍກວາ່ໜ່ຶງບອ່ນທ່ີກາໍລງັກໍ່ສາ້ງຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ສາຍ
ໜ່ຶງ ຫືຼ ລະບບົແມນ່ ໍາ້. ມນັມຄີວາມສາໍຄນັບ່ໍພຽງແຕຈ່ະຕອ້ງເຮັດການ
ປະເມນີເຫ່ົຼານີ,້ ແຕຜ່ນົໄດຮ້ບັ ຈາກການພບົເຫັນຂອງມນັ ແມນ່ຈະໃຊ້
ເປັນປດັໃຈທ່ີສາໍຄນັໃນການຕດັສນິໃຈວາ່ຄວນຈະອະນມຸດັໂຄງການຫືຼບ່ໍ. 
 ພາລະອນັໜກັໜວ່ງ ໃນການບງັຄບັໃຊກ້ດົລະ ບຽບເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ໄດ້
ມອບໃຫກ້ບັທາງອງົການຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດ ມປີະສບົ
ການໃນດາ້ນ ESIAs, ແຜນການຕດິຕາມດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຂະ
ບວນການອື່ ນໆເພ່ືອຊວ່ຍ WREA ປບັປງຸຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງ
ໃນຂງົເຂດລອ້ມ (WREA) ແລວ້, ອງົການຜູໃ້ຫທຶ້ນສາກນົ ຄວນ
ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູລດັຖະ ບານລາວ ໂດຍການໃຫທຶ້ນກບັ
ໂຄງການຕາ່ງໆ ກບັອງົການ NGOs ທ່ີວຽກງານດາ້ນນີ.້ 
ຜູລ້ງົທຶນຄວນໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຄວາມພະຍາຍາມໃນການ 
ບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົຕາ່ງໆ 
ໂດຍຕອ້ງປະຕບິດັ ຕາມ ESIA, ແຜນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ      

ແລະ ສງັຄມົ, ແບບແຜນ ການຊດົເຊຍີຄວາມເສັຽຫາຍ ແລະ 
ຂໍຮ້ຽກຮອ້ງອື່ ນໆ ຢາ່ງເຂັມ້ງວດ. 

ທາງເລືອກຕາ່ງໆໃນການອອກແບບເປັນທາງເລືອກອື່ ນ. ທ່ີເປັນໄປໄດ້
ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດຕ້າມຕອ້ງການ ໃນ
ຂະນະທ່ີສາ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໜອ້ຍກວາ່ນ ັນ້ ແມນ່ຄວນຈະ
ພິຈາລະ ນາໃຫກ້ບັແຕລ່ະໂຄງການພດັທະນາເຂື່ອນ. ທາງເລືອກນີ້
ລວມມໂີຄງການເຂື່ ອນ ນ ໍາ້ລ ົນ້ ເຊິ່ ງເປັນເຂື່ ອນທ່ີຕນັພຽງແຕບ່າງສວ່ນ
ຂອງທາງນ ໍາ້ໄຫຼ, ອນັເປັນການເອົານ ໍາ້ຈາກບາງສວ່ນຂອງທາງນ ໍາ້ໄຫຼ
ເພ່ືອໄປຜາ່ນເຄື່ ອງປັ່ນໄຟຢູຂ່າ້ງນອກທາງນ ໍາ້ໄຫຼ, ເຊ່ັນດຽວກບັ 
ລກັສະນະການອອກແບບທ່ີຫຸຼດຜອ່ນການປ່ຽນແປງລະດບັອກົຊແີຊນ 
ແລະ ອນຸຫະພມູຂອງນ ໍາ້ທ່ີປ່ອຍອອກມາຈາກເຂື່ ອນໃຫໜ້ອ້ຍທ່ີສດຸ, 
ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນການໄຫຼຂອງຕະກອນຜາ່ນເຂື່ ອນໃຫໜ້ອ້ຍທ່ີສດຸ. ໃນ
ຂະນະທ່ີມກີານປບັປງຸຫຼາຍອນັທ່ີສາມາດເຮັດໄດກ້ບັການອອກແບບຂອງ
ເຂື່ ອນ, ຄວນໃຫກ້ານສງັເກດໄວວ້າ່ ຢູໃ່ນກອງປະຊຸມຜູຊ້ຽ່ວຊານດາ້ນ
ການປະມງົລະດບັໂລກທ່ີໄດຈ້ດັຂຶນ້ໂດຍທາງໂຄງການປະມງົຂອງ 
MRC ໄດສ້ະຫຸຼບວາ່ ການສາ້ງຂ ັນ້ໄດໃຫປ້າຂຶນ້, ໂຄງສາ້ງເພ່ືອຍກົໃຫ້
ປາຂຶນ້, ແລະທາງຜາ່ນຂອງປາແມນ່ຈະບ່ໍມປີະສດິທິຜນົທ່ີຈະໃຊເ້ປັນ
ແຜນການແກໄ້ຂ ບນັຫາການຂຶນ້ ລງົຂອງປາ ສາໍລບັເຂື່ ອນຂະໜາດ
ໃຫຍຢູ່ໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງ.12 

 

 

                                                            
12 ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ. ທນັວາ 2008. “ການຫາ ແລະການລຽ້ງ”, ເຫ້ັຼມທີ. 14 
ສະບບັທີ. 3. 
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ການປະກອບຄາໍຄດິຄາໍເຫັນ ທ່ີບນັລະຍາຍຢູໃ່ນສພິືມນີ ້ແມນ່ເປັນຂອງຜູຂ້ຽນ ຊຶ່ ງບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງກບັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ຢູ ່ສປປ ລາວ 

 
 

PEI ແມນ່ຫຍງັ?  

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການພດັທະນາ (UNDP) ແລະ
ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອສິ່ ງແວດລອ້ມ (UNEP) ສະໜບັ 
ສະໜນູ ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ (PEI), ເປັນໂຄງການທ່ີ
ເລ່ັງໃສ ່ເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງບນັຫາທາງດາ້ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ສິ່ ງ
ແວດລອ້ມເຂ້ົາສູຂ່ະບວນການວາງແຜນ ແລະ ການພດັທະນາ
ລະດບັຊາດ. ຈດຸປະສງົຂອງ PEI ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ເພ່ືອ
ຮບັປະກນັການເຕບີໂຕ ທາງດາ້ນເສດ ຖະກດິທ່ີໄວຂອງປະເທດ 
ສາ້ງໃຫເ້ກດີການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ ແບບຮອບດາ້ນ. PEI 
ສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນ ສະຖາ
ບນັໃນການວາງແຜນ ການພດັທະນາລະດບັຊາດ ແລະ ການຄຸມ້
ຄອງການລງົທຶນເອກະຊນົ, ການສາ້ງບດົແນະນາໍການປະເມນີຜນົ
ກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະ ການສາ້ງການ
ຄ ົນ້ຄວາ້ທ່ີອງີໃສຫຼ່ກັຖານກຽ່ວກບັມນູຄາ່ທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງ
ແວດລອ້ມຕ່ໍກບັການຕດັສນິໃຈນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ. ໂຄງການໄດຮ້ບັການ
ປະສານງານ ໂດຍທາງກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທຶນ ໂດຍ
ທ່ີທາງອງົປະກອບຂອງໂຄງການແມນ່ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ ໂດຍ
ກມົແຜນການ, ກມົສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ, ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້
ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ແລະ ອງົການຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງ
ແວດລອ້ມ. 

www.unpei.org/programmes/country_profiles/lao‐
pdr.asp  

ຂໍມ້ນູຕດິຕ່ໍສາໍລບັ PEI ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່:  
pei.lao@undp.org  

 

 

ບດົລາຍງານຫຍໍດ້າ້ນນະໂຍບາຍນີແ້ມນ່ໄດກ້ະກຽມໂດຍ ອງົການ 
IUCN ປະຈາໍລາວ ແລະ ປະສານສມົທບົກບັ ແຜນງານນ ໍາ້ ແລະ 
ທຳມະຊາດ ຂອງ ອງົການ IUCN (WANI) ແລະ ແຜນງານນ ໍາ້ 
ແລະ ດນິບໍລິເວນນ ໍາ້ ປະຈາໍພາກພ້ືນອາຊ ີຂອງ ອງົການ IUCN 
ພາຍໃຕ ້ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງ 
ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ. 

IUCN, ອງົການສາກນົ ເພ່ືອການອະນລຸກັທາໍມະຊາດ, ຊວ່ຍຊາວ
ໂລກຊອກຫາທາງອອກທ່ີແທຈ້ງິ ຕ່ໍກບັສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງພວກເຮົາ 
ທ່ີພວມຖກືກດົດນັ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການພດັທະນາ ໂດຍໃຫ້
ການສະໜບັສະໜນູ ການຄ ົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ; 
ການປະຕບິດັໂຄງການ ໃນພາກສະໜາມເກອືບທງົໝດົ ໃນທົ່ວ
ໂລກ; ແລະ ການເຕ້ົາໂຮມ ນຳພາກລດັຖະບານ, NGOs, 
ອງົການສາກນົ, ກຸມ່ສນົທິສນັຍາສາກນົ ແລະ ບໍລິສດັຕາ່ງໆ ເຂ້ົາ
ມາຮວ່ມສາ້ງນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ ແລະການປະຕບິດັການທ່ີດທ່ີີ
ສດຸ. ອງັການ IUCN ເປັນອງົການທ່ີມເີຄອືຂາ່ຍທາງດາ້ນສິ່ ງແວດ
ລອ້ມຂອງໂລກໃຫຍທ່ີ່ສດຸ ແລະ ເກົ່ າແກທ່ີ່ສດຸ, IUCN ເປັນ
ສະຫະພນັສະມາຊກິປະຊາທິປະໄຕຮວ່ມກບັ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີເປັນ
ຂອງລດັ ແລະ ຂອງ NGO ຫຼາຍກວາ່ 1,000 ອງົການ ແລະ ມີ
ນກັວທິະຍາສາດ ແລະຜູຊ້ຽ່ວຊານອາສາສະໝກັໃນຈາໍນວນເກອືບ 
11,000 ຄນົຢູໃ່ນ 160 ປະເທດ. ອງົການ IUCN ໄດມ້ ີ
ພະນກັງານວຊິາການ ຫຼາຍກວາ່ 1,000 ຄນົ ທ່ີເຮັດວຽກ ຢູໃ່ນ 
60 ກວາ່ຫອ້ງການ ແລະ ມຄີູຮ່ວ່ມງານ ຫຼາຍຮອ້ຍພາກສວ່ນ ໃນ
ທົ່ວໂລກ ລວມທງັ ໃນພາກລດັ, NGO ແລະ ພາກເອກະຊນົ. 
ສາໍນກັງານໃຫຍຂ່ອງ IUCN ແມນ່ຕ ັງ້ຢູໃ່ນເມອືງ ແກນຼ, ໃນປະ
ເທດ ສະວດິຊແີລນ.  
www.iucn.org  
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