
 

ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື: ສປປ ລາວ, 2012–2016  
 

ການປະເມີນຂະແໜງການ (ສະຫລຸບ): ພະລັງງານ1 
 
ແນວທາງຂອງຂະແໜງການ 
 

1. ສິງທ້າທາຍ ແລະໂອກາດຂອງການພັດທະນາຂະແໜງການ 
 

1. ເພ້ີມການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ. ບູລມິະສິດສູງສຸດຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແມ່ນການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກບ່ັນດາຄວົເຮືອນ 
ໃນປະເທດໃຫ້ໄວ. ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃຫ້ຄົວເຮືອນ ແມ່ນເພ້ີມຂຶ້ນຈາກ 36% ໃນປ ີ2000 ເປນັ 67% ຂອງຄົວເຮືອນໃນປ ີ
2010. ເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນເພ້ີມການຕດິຕັ້ງໃຫ້ໄດ້ 80% ຂອງຄົວເຮືອນໃນປ ີ 2015 ແລະ 90% ໃນປີ 
2020. 

ຕາຕະລາງ 1: ອັດຕາ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ 
ປ ີ ຈໍານວນຄົວເຮືອນ ທີມີ່

ໄຟຟ້າ  
% ຄົວເຮືອນ ທີມີ່

ໄຟຟ້າ 
2000 293,495 35.9 
2005 483,133 48.3 
2009 661,447 66.2 
2015 911,270 81.0 
2020 1,108,609 90.0 

 

2. ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີເພ້ີມຂຶ້ນໄວ. ຍອ້ນຜົນຂອງແຜນງານຂອງລັດຖະບານ ໃນການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ,  
ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ ຈະເພ້ີມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.  ລັດວສິາຫະກິດໄຟຟ້ລາວ (EDL) ຄາດຄະເນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການ
ໄຟຟ້າ ຈະເພ້ີມຂຶ້ນຕາມອັດຕາສະເລ່ຍປະມານ 11% ຕໍປ່ີ ໃນລະຫວ່າງປີ 2011-2015. ການຂາຍໄຟຟ້າ ຄາດວ່າຈະເພ້ີ
ມຂຶ້ນຮອດ 7.009 (GWh) ໃນປີ 2015 ແລະ 8,549 (GWh) ໃນປີ 2020. ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການທ່ີເພ້ີ
ມຂຶ້ນ, ການເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ແມ່ນຈະຕອ້ງໄດ້ມີການກໍສ່້າງ, ເຊ່ືອມໂຍງບັນດາສາຍສົ່ງ
ໃນທ່ົວປະເທດ ແລະຂະຫຍາຍລະບົບການແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າ.  
 

3. ເພ່ືອສະໜບັສະໜູນຄວາມຕອ້ງການໃນການພັດທະນາຂະແໜ່ງພະລັງງານຍ່ອຍ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕາມການຄາດຄະເນ
ຄວາມຕ້ອງການ ( ເຊ່ັນວ່າ: ເພ້ີມຂີດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໄຟຟ້າໃໝ່ ແລະສາຍສ່ົງ ແລະເຄືອ່ຂ່າຍການແຈກຈ່າຍ
ກະແສໄຟຟ້າ;  ບໍາລງຸຮັກສາລະບົບທ່ີມີຢູແ່ລ້ວ)  ຄວາມຕ້ອງການໃນການລົງທຶນ ແມ່ນ ຫລວງຫລາຍ ເຊ່ິງຄາດວ່າຈະຢ່ ູ
ໃນປະມານ $1,2 ຕ ື້ ແຕ່ປີ 2010 – 2016 ແລະ  ຄາດວ່າຈະຕ້ອງການຢ່ ູປະມານ $600 ລ້ານເພ່ືອການກໍ່ສ້າງລະບົບສາຍ
ສົ່ງ ເຊ່ິງລວມທັງແຜນງານການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ($160 ລາ້ນ). ການລະດົມທຶນຈໍານວນຫລາຍ ແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍ
ຕໍ່ລດັຖະບານ ແລະລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.  

 
4. ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າໃຫ້ໄດສູ້ງສຸດ. ປະເທດລາວ ແມ່ນມີຊັບພະຍາກອນສໍາລັບການຜະລິດໄຟຟ້ານ ້ ໍາຕົກທ່ີອດຸົມສົມ 

ບູນ ເຊ່ິງສາມາດມູນໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະການສ່ົງອອກເພ່ືອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດ. 
ລັດຖະບານ ໄດເ້ສັນສັນຍາຊ່ວຍຈໍາກັບປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ເພ່ືອພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ 7.000 

                                                 
1  ບົດສະຫລຸບນີ້ ແມ່ນອີງຕາມ ການປະເມີນ, ຍຸດທະສາດ ແລະທິດທາງຂອງຂະແໜ່ງພະລັງງານ ຊອງ ສ ປ ປ ລາວ. ມະນີລາ. (http://serd-lao. Pdr.org/). 
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MW ໃນການສົ່ງອອກໄປປະເທດໄທ ແລະ 3,000 MW ໄປປະເທດຫວຽດນາມ ໃນປີ 2020. ການສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າ
ໄປບັນດາປະເທດເພ່ືອນບ້ານ ແມ່ນຈະສ້າງຜນົປະໂຫຍດໃຫ້ປະເທດລາວສູງ ເຊ່ັນ: (i) ເກັບລາຍຮັບຈາກຄ່າພາກຫລວງ; 
(ii) ເກັບອາກອນລາຍໄດ້; (iii) ເງິນປັນຜົນໃນໂຄງການທ່ີລັດຖະບານເຂົ້າຮ່ວມຖືຮ ຸ ້ນ; ການເພ້ີມຜນົປະໂຫຍດໃຫ້ໄດ້ສູງສຸດ
ຈາກບັນດາໂຄງການເພ່ືອການສົງ່ອອກ ແມ່ນສິງທ້າທາຍຕໍກ່ານພັດທະນາ ເຊ່ິງເປນັຈຸດທ່ີທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
ສາມາດມີບົດບາດໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກວ່ິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃນການເປັນເຈົ້າຂອງ, ບລໍິຫານ ແລະບໍາ 
ລຸງຮັກສາຕາຂ່າຍສາຍສ່ົງແຮງສູງ. ອັນນີ້ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານມີຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຫລາຍຂຶ້ນ ແລະມີອໍານາດໃນ
ການຕໍລ່ອງກັບຜ ູ້ຜະລດິກະແສໄຟຟ້າເອກະລາດຫລາຍຂ້ຶນ.  

 
5. ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ. ປະເທດລາວ ແມ່ນມີທ່າແຮງກ່ຽວກັບການສ້າງເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂະໜາດນ້ອຍ 

(ໜອ້ຍກວ່າ 10 MW) ທ່ີມີຄວາມເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢ່ ູເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ. ການ
ພັດທະນານິ ີ ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບນັດາແຂວງທ່ີທຸກຍາກຫາກໄກສອກຫລີກເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ ຍ້ອນວ່າການສ້າງສາຍສົ່ງໄປຫາ ແມ່ນ
ມີລາຄາສູງຫລາຍ. ແຕຢ່່າງໃດກ່ໍຕາມ ຕົ້ນທຶນທາງທຸລະກໍາທ່ີສູງຂອງຜ້ ູຜະລດິໄຟຟ້າເອກະລາດ, ການຂາດກົນໄກ ແລະ
ນະໂຍບາຍໂດຍລວມວ່າດ້ວຍພະລັງງານທົດແທນ ໄດເ້ປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກກ່ານຂະຫຍາຍການພັດທະນາເຂ່ືອນໄຟຟ້າຂະ 
ໜາດນ້ອຍ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາກອບວຽກລະອຽດວ່າດ້ວຍພະລງັງານທົດແທນ ເຊ່ິງຈະ
ຊ່ວຍສ້າງພ້ືນຖານໃນການເລ່ັງການກໍໍສ່້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂະໜາດນ້ອຍ. 

 
6. ສົ່ງເສີມປະສດິທພິາບ ແລະ ການປະຫຍັດພະລັງງານ. ການຂາດ (i) ປະສິດທິພາບຂອງແຜນການ ແລະແຜນງານ

ພະລັງງານແຫ່ງຊາດ; ແລະ (ii) ສບືຕໍກ່ານຝຶກອົບຮົມກຽ່ວກັບປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ, ການບລໍິຫານຄວາມ
ຕ້ອງການແລະການປະຫຍັດພະລັງງານ ແລະການກວດສອບດ້ານພະລັງງານ ເຊ່ິງໝາຍເຖິງການພັດທະນາປະສິດທິພາບ
ດ້ານພະລັງງານ ທ່ີໄດ້ມີການຄາດຄະເນໄວ້ ຍັງບໍທັ່ນເປັນຮູບປະທໍາ. ສ່ວນໜຶງ່ຂອງຊ່ອງວາງເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນຍ້ອນການຂາດ
ໂຄງສ້າງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີຊ່ວຍປະສານງານກ່ຽວກັບປະສດິທິພາບດ້ານພະລັງງານກັບຜ ູ້ສະໜອງຍອ່ຍທັງໝົດ. ຖ້າສົມ
ທຽມກບັວິທີການປະຕິບດັທ່ີດທ່ີີສຸດ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງກອບລະບຽບການ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງຂອງປະເທດ 
ວ່າດ້ວຍປະສດິທິພາບດ້ານພະລັງງານ ແລະມີການເລີ້ມດໍາເນີນແຜນງານທ່ີເນັ້ນໃສ ່ປະສດິທິພາບດ້ານພະລັງງານຂອງອຸ
ປະກອນໄຟຟ້າ, ຄວາມຮັບຜດິຊອບ ແລະການລາຍງານໂດຍຜ້ ູຜະລດິ ແລະ ຜ ູ້ຊົມໃຊ້ລາຍໃຫຍ່, ການບໍລິຫານພະລັງ 
ງານ, ການກວດສອບພະລັງງານ, ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະການບໍລິຫານດ້ານຄວາມຕ້ອງການ. ສິງທ້າທາຍ ແມ່ນ
ການສ້າງຕັ້ງພ້ືນຖານດ້ານສະຖາບັນແລະລະບຽບການ ແລະ ແຜນງງານລະດັບຊາດໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ເພ່ືອຈັດຕັ້ງປະຕບິັດບັນດາ 
ໂຄງການປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ. 

 

2.      ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານຕໍກ່ັບຂະແໜງການ 
 

7. ຍຸດທະສາດກ່ຽກບັການພັດທະນາພະລັງງານ. ຍດຸທະສາດວ່າດ້ວຍພະລັງງານຂອງລັດຖະບານ ໄດແ້ນໃສກ່ານພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກສໍາລບັຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮັບປະກນັໃຫ້ບັນດາຄົວເຮືອນຢ ູ່ໃນປະ
ເທດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ. ຍຸດທະສາດສໍາລບັການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແມ່ນໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ 
ເນື່ອງຈາກວ່າ ການສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໃນປະຈບຸັນເກືອບວ່າ 100% ແມ່ນມາຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ສີສ່ະຖານນ ີ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ (ຫ້ວຍເຫາະ, ເທີນຫີນບູນ, ນໍ້າເທີນ 2 ແລະ ນໍາ້ງ່ືມ 2) ແມ່ນເພ່ືອສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ ປະເທດໄທ. 
ຫລາຍໆໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕກົ ແມ່ນຍັງຢ ູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະການພັດທະນາທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. ຕາຂ່າຍສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 
ແມ່ນຍັງບໍໄ່ດ້ຮັບການພັດທະນາ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດ ທ່ີຈະເປັນເຈົ້າຂອງຕາຂ່າຍສາຍສ່ົງຢ່າງສົມບູນ ເພ່ືອ
ຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕກົທ່ີຍັງມີຢ່ ູ ແລະເພ່ືອສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ຜ ູ້ຊົມໃຊ້. 
ບັນດາການລົງທຶນໃຫຍ່ໆ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພ້ີມຕາຂ່າຍສາຍສົ່ງເພ່ືອຈຸດປະສົງດັງ່ກ່າວ.  
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8. ຍຸດທະສາດການສະໜອງເງິນໃຫ້. ລັດຖະບານ ໄດ້ປະຕບິັດຕາມນະໂຍບາຍຮັບເງິນກູ້ ູຢືມແບບປະສົມຈາກການສະໜອງ

ທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະສະຖາບັນການເງິນສາກນົ ເພ່ືອລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາກົນຈັກສ້າງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ 
ສາຍສົ່ງ ແລະຕາຂ່າຍແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ. ການສະໜອງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ແມ່ນໄດ້ຖກືນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະ 
ນາສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະເທດ. ເຂື່ອນໄຟຟ້າເພ່ືອການສົ່ງອອກ 
ແມ່ນຖກືພັດທະນາໂດຍຜ້ ູຜະລິດໄຟຟ້າເອກະລາດທ່ີນໍາໃຊ້ທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃນຂະນະດຽວກັນ ຜ ູ້ຜະລດິໄຟຟ້າເອກະ 
ລາດກໍລ່ົງທຶນເຂົາ້ໃນການກໍ່ສາ້ງສາຍສົ່ງ. ການພັດທະນາສາຍສ່ົງ ແລະ ການແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າ ລວມທັງການຕິດຕັ້ງ
ໄຟຟ້າຢ ູ່ເຂດຊົນນະບດົ ສວ່ນໃຫຍແ່ມ່ນເງິນກູ້ຈາກສະຖາບັນການເງິນສາກນົ ເຊ່ິງລວມທັງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.  

 

9. ລັດຖະບານ ໄດ້ເພ້ີມຄວາມເຂັ້ມງວດດ້ານລະບຽບການຂອງປະເທດວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍປົກປ້ອງ ແລະໄດ້ອອກດໍາລັດໃໝ ່
ທ່ີບັງຂັບໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໃຫ້ມີການກະກຽມ, ເປີດເຜີຍ ແລະປຶກສາຫາລືເຖງິຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕ່ໍກັບປະຊາຊົນ 
ແລະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິງແວດລ້ອມຂອງບັນດາໂຄງການສໍາ
ຄັນໆກອ່ນ.  

 

3.      ປະສົບການໃນຂະແໜງ່ການ ແລະແຜນງານການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 

 

10. ການຊ່ວຍເຫລືອໃນຂະແໜງ່ການພະລັງງານ. ການຊ່ວຍເຫລອືຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຜ່ານເງິນກູ້ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫລືອຫລ້າໄດແ້ນໃສຂ່ົງເຂດທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການ ການລົງທຶນທ່ີໃຫຍຂ່ອງຂະແໜ່ງການພະລັງງານຂອງເສດ ຖະກິດ 
ກໍາລງັພັດທະນາ ເຊ່ັນ: ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ແລະການສ້າງຕາຂ່າຍສາຍສົ່ງ ແລະການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຢ່ ູຊົນນະບດົ 
ເຊ່ິງບໍຮ່ຽກຮ້ອງອປຸະກອນຫລາຍ ແຕລ່ະຄົວເຮືອນໄດ້ຮັບຜນົປະໂຫຍດໂດຍກົງ.  ລດັຖະບານລາວ ໃຊ້ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະ
ນາຄານ ພັດທະນາອາຊີເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ (ເຊ່ັນ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເຊັນ (40 MW) ແລະ ເຂືອນ
ໄຟຟ້ານໍ້າລິກ (60 MW)  ແມ່ນເພ່ືອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ, ເທີນຫີນບນູ ແລະສ່ວນທ່ີຂະຫຍາຍ, ນໍ້າເທີນ 2 ແມ່ນເພ່ືອການສົ່ງ
ອອກ). ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແມ່ນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດນ້ໍາໃຊ້ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເພ່ືອການ
ຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເພ່ືອການສົ່ງອອກ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຍັງຊ່ວຍເພ້ີມຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຕາຂ່າຍ
ສາຍສົ່ງ 115 KV ຂອງປະເທດ. ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນຊົນນະບດົ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫລືອທາງການເງິນແກ່ສອງໂຄງການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຢ ູ່ຊົນນະບດົ ໃນຂະນະທ່ີ ໂຄງການສາຍສ່ົງໄຟຟ້າແຮງສູງ ກໍໄ່ດລ້ວມ
ເອົາອົງປະກອບນ້ີທ່ີໃຫ້ການສະໜັບສະໜນູການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຢ ູ່ຊົນນະບດົ ໂດຍການພັດທະນາບັນດາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງ
ສູງ ແລະ ລະດບັກາງ.  
 

11. ຍຸດທະສາດຂອງປະເທດ.  ມູນໃຊ້ການມີສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນທ່ີເໝາະສົມ ເຂົ້ໃນການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນໄຟຟ້າທ່ີມີຢ່າງອດຸົມສມົບູນ ໃນຮູບແບບທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍສິງແວດລ້ອມ, ສັງຄມົ ແລະ
ງົບປະມານ ເຊ່ິງເປັນສູນກາງຂອງການພັດທະນາປະເທດໃນໄລຍະຍາວ. ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
ໃຫ້ແກຂ່ະແໜງ່ການພະລັງງານ ແມ່ນຈະຜ່ານບັນດາໂຄງການອະນຸພາກພ້ືນແມ່ນໍ້າຂອງ (GMS) ແລະແຜນງານຂອງປະ
ເທດ ເຊ່ິງຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກນັກບັກົມດໍາເນີນງານພາກເອກະຊົນຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ ເພ່ືອຊອກຫາໂອກາດ
ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະພາກເອກະຊົນ ໃນການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າເພ່ືອການສົ່ງອອກ. ພາຍ
ໃຕແ້ຜນງານຂອງອະນພຸາກພ້ືນແມ່ນໍ້າຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະສບືຕໍ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາສາຍສ່ົງລະຫວ່າງປະເທດ ແລະການຊ້ື-ຂາຍພະລັງງານ ລະຫວ່າງ ສ ປ ປ ລາວ ກັບບັນດາ
ປະເທດເພ່ືອນບາ້ນໃນອະນພຸາກພ້ືນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະການພັດທະນາລະບົບສາຍສົ່ງແຫ່ງຊາດ. ຂງົເຂດບລູມິະສິດ ທ່ີຈະມີ
ການດໍາເນີນການເຊ່ືອມຕໍລ່ະບບົສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຢ່ ູພາກເໜືອຂອງປະເທດໄປພ້ອມກັນກັບແລວທາງເສດຖະກິດພາກເໜືອ - 
ໃຕ້. ຕາມການພັດທະນາສາຍສ່ົງແຮງສູງ ແລະອປຸະກອນການແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າ, ອັດຕາການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ແມ່ນຈະ
ສືບຕໍເ່ພ້ີມຂຶ້ນຢ່າງຕໍເ່ນື່ອງ ແລະ ການຊ້ື-ຂາຍໄຟຟ້າໃນພາກພ້ືນ ກໍຈ່ະໄດຮັ້ບຄວາມອໍານວຍຄວາມສະດວກ. ທະນາຄານ



4 
 

ພັດທະນາອາຊີ ຈະຍັງໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູການສ່ົງເສີມພະລັງງານທົດແທນແລະປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ ຈາກ
ໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນພາກພ້ືນ.  

 

12. ຈຸດສຸມທ່ີ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະແໜງພະລັງງານຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນການສ້າງສາຍສົ່ງແຮງສູງ 
ແລະພັດທະນາການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ, ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນຊົນນະບດົ, ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕກົ, ການສົ່ງ
ອອກກະແສໄຟຟ້າອອກຕ່າງປະເທດ, ພະລັງງານທົດແທນ ແລະປະສດິທິພາບດ້ານພະລັງງານ. ລາຍການການຊ່ວຍ
ເຫລືອ ແມ່ນກວມເອົາ 6 ຂົງເຂດທ່ີພົວພັນກັນ: ປບັປຸງການເຂ້ົາເຖງິພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທ່ີເພ້ີ
ມຂຶ້ນໄວ ແລະການເຊ່ືອມໂຍງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຂົ້າກັນ, ເພ້ີມຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກໂຄງການສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າ, ສົ່ງ
ເສີມພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ປະສດິທິພາບດ້ານພະລັງງານ, ສືບຕໍນ່ະໂຍບາຍ ແລະແຜນພະລັງງານ ແລະສ້າງຂຄີວາມ
ສາມາດ. 

 

13. ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນຊົນນະບົດ. ຈຸດສຸມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແມ່ນຈະສືບຕໍໃ່ຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກບ່ັນດາ 
ພາກທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດຕົວຢາ່ງເຊັນ່: ພາກເໜືອຂອງປະເທດ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມແກໂ່ຄງການ
ແຈກຈາ່ຍໄຟຟ້າສູຊົ່ນນະບົດຢ ູ່ພາກເໜືອ. ລດັວສິາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຄາດຄະເນວ່າຈະໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງໃໝ່ປະມານ 
46,000 ຄົວເຮືອນ ຕັ້ງແຕປ່ີ 2013-2016 ເພ່ືອບັນລເຸປົ້າໝາຍການຕດິຕັ້ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ.  

 

14. ການສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າ. ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະສຸມໃສ່ປບັປຸງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ນກັ
ລົງທຶນ ເພ່ືອໃຫ້ເຂາົເຈົ້າສບືຕໍ່ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນອ່ືນໆເພ່ືອການສົ່ງອອກ ໃນເວລາດຽວກັນກໍ່
ຮັບປະກນັໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະຍົກລະດບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນຂຶນ້.  ຕໍ່ກບັັນຫານີ ້ການ
ຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະສຸມໃສ່ການພັດທະນາລະບົບສາຍສົ່ງ ເຊ່ັນ 115 k, 230 kV ແລະ ລະບບົ
ສາຍສົ່ງແຮງສູງ 500 kV ເຊ່ິງຈະຮັບໃຊ້ (i) ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການສ່ົງອອກໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກຜ່້ ູຊົມໃຊ້ພາຍໃນຂອງ
ລັດວສິາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ແລະ (ii) ເຮັດໃຫ້ຕາຂ່າຍຂອງລັດວິສາຫະກດິໄຟຟ້າລາວ ເຊ່ືອມຕໍກ່ັບສາຍສົງ່ ທ່ີຮັບໃຊ້ແກ່
ລູກຄ້າຕ່າງປະເທດ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສປປ ລາວໄດ້ຮັບຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກພ້ືນຖານໂຄງລ່າງນັ້ນໆ. .  

 
15.  ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ. ການຊ່ວຍເຫລືອສ່ວນຫລາຍ ຈະແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ

ແຂງໃນໂຄງສ້າງໜ່ວຍງານໃໝທີ່ ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນກະຊວງພະລັງງງານ ແລະບໍ ່ແຮ່ ເພ່ືອສົ່ງເສີມການພັດທະນາພະລັງງານ
ທົດແທນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕບິັດປະສດິທະພາບດ້ານພະລັງງານ. ຂົງເຂດສະເພາະມ່ີດັ່ງລ ຸ່ມນີ້: 

 

(i)  ພະລັງງານທົດແທນ ລວມມີ: 
a.  ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານໃໝ່ ທ່ີມີໜ້າທ່ີຮັບຜດິຊອບດ້ານການສ່ົງເສີມພະລັງງານທົດແທນ (ໄປພ້ອມກັນກັບ

ພະລັງງານທົດແທນ);  
b.  ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການສ້າງຍຸດທະສາດພະລັງານທົດແທນລະອຽດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ; 
c.  ການລົງທຶນທ່ີສະໜບັສະໜນູພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕກົຂະໜາດນອ້ຍ; 
d.  ສ້າງກົນໄກທ່ີເອືອ່ອໍານວຍໃຫ້ແກນ່ັກລົງທຶນ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະພາຍໃນ ເຂົ້າພັດທະນາເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ

ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະສະໜອງເຂ້ົາຕະຂາ່ຍໄຟຟ້າ (ຫລ ືຕະຂ່າຍນອ້ຍ) ທ່ີໃຊ້ຂໍຕ້ົກລົງທີເປັນມາດຕະຖານ 
ແລະນະໂຍບາຍດ້ານລາຄາ ເຊ່ິງຍັງບໍ່ໄດຮັ້ບການພັດທະນາເທ່ືອ;  

e.  ໂຄງການໄຟຟ້ທ່ີບໍ່ເຊ່ືອມຕໍກ່ັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ; ແລະ 
 

(ii) ປະສດິທິພາບດ້ານພະລັງງານ ລວມມີ 

a. ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານໃໝ່ທ່ີມີໜ້າທ່ີຮັບຜດິຊອບໃນການສົ ່ງເສີມ ແລະບໍລິຫານການລິເລ ີ້ມດ້ານປະສດິທິພາບ
ຂອງພະລັງງານ (ໄປພ້ອມກັນກັບການລເິລີ່ມດ້ານພະລັງງານທົດແທນ) 
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b. ໃຫ້ການສະໜບັສະໜູນໃນການສ້າງຍຸດທະສາດປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ ແລະແຜນປະຕິບດັງານ 
ລະອຽດ; 

c.  ສືບຕໍ່ຈດັຕັ້ງປະຕິບດັໂຄງການປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ ໃນບັນດາຫ້ອງການຂອງລັດຖະບານ ທ່ີກໍາລັງ
ດໍາເນີນຢ່ ູ; 

d.  ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນີນການກວດສອບພະລັງງານ ແລະການສ້າງໂຄງການ; 
e.  ສ້າງມາດຕະຖານ ແລະການໃຫ້ເຄືອ່ງໝາຍທາງດ້ານປະສດິທິພາບດ້ານພະລັງງານ; ແລະ 

f.   ອອກກົດໝາຍເພ່ືອສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ. 
 

16. ບັນຫາການພັດທະນາບດົບາດຍ່ິງ-ຊາຍ ຈະໄດມ້ ີການລວມເຂ້ົາໃນໂຄງການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ແລະ ພະລງັງານ
ທົດແທນ ທ່ີທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະໃຫ້ການສະໜບັສະໜູນ. ການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບໃນ
ທາງບວກຕ່ໍກັບການຫລຸດຜ່ອນດາ້ນການບໍມີ່ເວລາຂອງແມ່ຍິ່ງ ແລະສ້າງໂອກາດໃໝ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ໃນການສ້າງລາຍໄດ້. 
ຈະຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜນູກຽ່ວກັບຄວາມສາມາດຊືໄ້ດ້ ໂດຍການຫລຸດຄ່າທໍານຽມໃນ 
ການຕດິຕັ້ງ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ທາງເລອືກດ້ານພະລັງງານທ່ີບໍ່ເຊ່ືອມຕໍກ່ັບຕາຂ່າຍ ແລະເຄື່ອງມືທາງການເງິນ ເພ່ືອສາມາດໃຊ້
ໃຫ້ແກຄ່່າຕ ິດຕັ້ງໄຟຟ້າ. ຈະໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູແກ່ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ ເຂົ້າໃນການແຕ່ງກນິ ເຊ່ັນ: ອາຍ
ແກັດສເ໌ລວ (LPG) ຫລື ອາຍແກັດສ໌ຊີວະພາບທ່ີສະດວກຕໍ່ກບັຜ້ ູຊົມໃຊ້ ເຊ່ິງຈະຊ່ວຍຫລຸດຜອ່ນບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະ
ພາບຂອງແມ່ຍິ່ງ ແລະເດັກນອ້ຍ ທ່ີພົວພັນເຖິງພະລັງງານປະເພດນ້ີ. ໂຄງການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຢູຊ່ ົນນະບດົ ຈະໄປພ້ອມ
ກັນກັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະຜະລິດຕະພາບໃນການໃຊ້ໄຟຟ້າ ເຊ່ັນ: ການຝຶກອົບຮົມດາ້ນວິຊາ
ຄວາມຮ້ ູໃນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ເພ່ືອຍາດແຍ່ງເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກໄຟຟ້າ.  ການສະໜບັສະໜນູຂອງທະ
ນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຕໍ່ອງົການຈັດຕັ້ງ ແລະການສ້າງຂດີຄວາມສາມາດສາໍລບັແຜນຍຸດທະສາດດ້ານພະລັງງານທົດ
ແທນ ແລະແຜນປະຕິບັດງານ ຈະໃຫ້ຄວາມຮັບປະກນັດ້ານບັນຫາບດົບາດຍິ່ງ-ຊາຍ ເຊ່ິງຈະຮ່ວມເຂົ້າໃນການສ້າງ
ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ຜ ູ້ຕັດສິນບນັຫາ ວ່າດ້ວຍບດົບາດຍິ່ງ-ຊາຍ ແລະບັນຫາດ້ານພະລັງງານ. 
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ແຜນວາດບັນຫາຂອງຂະແໜງພະລັງງານ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, EdL = ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, PSOD = ກົມທີ່ດໍາເນີນກັບພາກເອກະຊົນ, SERD = ກົມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 

ຜົນກະທົບຕໍກ່ານພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ

ບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຢ່ ູຊົນນະບົດ  ໄຟຕົກ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າທີ່ສູງ ແຕ່ປັດສະຈາກໄຟຟ້າ 

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະຊັບພະຍາກອນນຸດ ທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ເພື່ອສະໜອງ
ໄຟຟ້າ ທີ່ປົກກະຕິ ແລະຍືນຍງົ

ມີຄວາມຫຍຸ້ງຫຍາກໃນການລະດົມ
ທຶນ 

EdL ຂາດຄວາມສາມາດໃນ
ບໍລິຫານ ແລະບໍາລຸງຮັກສາ 
ສາຍສົ່ງແຮງສູງ ແລະຕາຂ່າຍ

ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ 

ຂາດຕາຂ່າຍທົ່ວປະເທດ ແລະຕາຂ່າຍ
ແຈກຈ່າຍ ເຊິ່ງສາມາດຄອບຄຸມທົ່ວ     

ປະເທດ 

ຂາດຄວາມສາມາດໃນ
ການກະກຽມຍຸດທະສາດ 
ແລະແຜນງານຢ່າງ

ປົກກະຕິ 

ຂາດກອບວຽກລະອຽດ
ວ່າດ້ວຍພະລັງງານທົດ
ແທນໃນລະດັບປະເທດ 

ຂາດກອບວຽກລະອຽດ
ວ່າດ້ວຍປະສິດທິພາບ
ດ້ານພະລັງງານໃນ
ລະດັບປະເທດ 

 

ທຶນທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າ
ໃນການເພີ້ມຂີດ
ຄວາມສາມາດ 

ໃນການສ້າງກະແສ
ໄຟຟ້າ 

ທຶນທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າ
ໃນການສ້າງສາຍ 
ສົ່ງ ແລະການ
ແຈກຈ່າຍ 

ຄວາມຕ້ອງ 
ການໃຫ້ເຂົ້າ
ເຖິງເຂດຫາກ
ໄກສອກລີກ 

ຄວາມຄ້ອງການໃນ
ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ 

ກົມເອກະຊົນ 
ຂອງ ADB 

ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານ
ສາຍສົ່ງ ແລະການ
ແຈກຍາຍ ຂອງ 
ADB SERD 

ໂຄງການສະຖານນີ 
ໄຟຟ້ານາບົງ 

ກົມເອກະ
ຊົນ 

ການຊ່ວຍເຫລືອ
ທາງວິຊາການ  ການຊ່ວຍເຫລືອ

ທາງວິຊາການ 
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.  

ກອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜ່ງການ(ຂະແໜງພະລັງງານ, 2011–2016) 
ຜົນຂອງຂະແໜງການ (ປະເທດ) ຜົນງານຂອງຂະແໜ່ງການ (ປະເທດ) ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ເອດບີ ີໃນຂະແໜງການ 

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜ່ງການ 
ທີ່ ADB  ປະກອບສ່ວນ 

ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ແລະ 
ຖານ 

ຜົນງານຂອງຂະແໜ່ງການ ທີ ່
ADB ປະກອບສ່ວນ 

ຕົວຊີ້ບອກຕາມ ເປົ້າໝາຍທີ ່
ເພີ້ມຂຶ້ນ  

ແຜນ ແລະກໍາລງັດໍາເນີນຢ ູ່ ທີ່ 
ADB ຈະມສີ່ວນຮ່ວມ 

ຜົນງານທີ່ຄາດຄະເນ ຈາກການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງ ADB  

ການເພີມ້ຂຶ້ນ ແລະ/ຫລື 
ປະສິດທພິາບການໃຊ້
ພະລັງງານຫລາຍຂຶ້ນ 
ລວມທັງພະລັງງານທົດແທນ 
 

80% ຂອງຄົວເຮອືນເຂົ້າເຖິງຕາ
ຂ່າຍໄຟຟ້າ ໃນປີ 2015     
(ຖານ  2010 = 71%)  
 
ການຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າ 1000 
kWh ຕໍຫ່ົວຄົນ ໃນປ ີ2020 
(ຖານ  2011 = 450kWh)  
 
ການສົງອອກໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ  
5000 MW ໃນປ ີ2020, (ຖານ 
= 2450 MW)   

ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ເປັນ
ວັດຖຸເພື່ອຮັບປະກນັ
ຄວາມປົກກະຕິ ແລະຍືນຍົງໃນ
ການສະໜອງໄຟຟ້າ  
 
ເພີມ້ຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດສໍາລັບ
ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ 
ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ 
ແລະ ການປະຫຍດັພະລັງງານ  
 
ເອົາບົດບາດຍິ່ງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນ
ການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ແລະ
ແຜນການປະຕິບດັ ໃນ
ພະລັງງານທົດແທນ.  
 
ເພີມ້ສັດສ່ວນຂອງແມຍ່ິ່ງ ທີ່ເຂົ້າ
ຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທາງ
ເສດຖະກິດ ເນື່ອງຈາກຜົນຂອງ
ການເຂົ້າເຖິງພະລງັງານໄຟຟ້າ. 

ສ້າງສາຍສົ່ງແຮງສງູໃໝ່ 115 
kilovolt (kV) ໃຫ້ໄດ້ 400 km 
ໃນສາຍສົ່ງ ໃນປ ີ2020, ສ້າງ
ຕາຂ່າຍສາຍສົ່ງ 500 kilovolt 
ໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2017 (ບໍມ່ີຖານ)  
 
ສ້າງພະແນກຮັບຜດິຊອບ ການ
ພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ 
ຢ່ ູໃນກົມໄຟຟ້າ ໃນປີ 2016 
(ຖານ = ຕາມໜ່ວຍງານຕ່າງໆ)  
 
ການປະເມີນຊັບພະຍາກອນ 
ເພື່ອສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດ
ນ້ອຍ, ມວນຊີວະພາບ, ພະລັງ
ງານແສງອາທິດ ແລະ ລົມ 
ແລະ ວິຊາການ ແລະ ທ່າແຮງ
ທາງຕະຫລາດ ໃນປີ 2017 
(ຖານ = 0)  
 
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ
ແຜນປະຕິບັດ ປະສິດທິພາບ 
ດ້ານພະລັງງານ ແລະການປະ
ຫຍັດພະລັງງານ ໃນປີ 2020 
(ຖານ = ຈາກລະບຽບການ

ຂົງເຂດ ທີຢ່່ ູໃນແຜນກິດຈະກໍາ
ສໍາຄັນໆ  
ຕາຂ່າຍສາຍສົ່ງ ແລະ ແຈກຈ່າຍ
ກະແສໄຟຟ້າ ລວມທັງຕາຂ່າຍ
ໄຟຟ້າແຮງສູງ (85%–90% 
ຂອງທຶນ)  
 
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຕໍ່ກັບ 
ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ 
ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ 
ແລະ ການປະຫຍັດພະລັງງານ 
(15%–10% ຂອງທຶນ)  
 
ໂຄງການທີ່ຢ່ ູໃນແຜນ ແລະມູນ
ຄ່າ  
 
ໂຄງການໄຟຟ້ານໍາ້ຕົກ ນໍ້າງຶ່ມ 3 
($115.4 ລ້ານ)  
 
ສະຖານນີໄຟຟ້າຍ່ອຍ ນາບົງ  
ແລະອຸປະກອນສາຍສົ່ງ ($90 
ລາ້ນ)  
 
 

ຂງົເຂດ ທີຢ່່ ູໃນແຜນກິດຈະກໍາ
ສໍາຄັນໆ  
ຈະມກີານສ້າງສາຍສົ່ງ ແລະຕາຂ່າຍ
ການແຈກຈາຍກະແສໄຟຟ້າ ໃຫ້ໄດ້ 
400 km ລວມທັງສາຍສົ່ງແຮງສູງ 
500 kV  
 
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ
ພະລັງງານທົດແທນ  
 
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ
ວ່າດ້ວຍປະສິດທິພາບດ້ານ
ພະລັງງານ ແລະ ການປະຫຍັດ
ພະລັງງານ  
 
 
ໂຄງການທີ່ຢ່ ູໃນແຜນ  
 
ສ້າງສະຖານນີໄຟຟ້າ 440 MW  
 
ສ້າງ ສະຖານນີຍອ່ຍ 2,000 ເມກາວ
ອດສ-໌ອໍາແປ  
 
ຊື້ຄືນສາຍສົ່ງແຮງສູງ 500 KV ຍາວ 
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ຕ່າງໆ)  
 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັ 
ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ
ໃນຫ້ອງການຂອງລັດ ໃຫ້ໄດ້ 
100%  

ໂຄງການທີ່ກໍາລງັດໍາເນີນຢ ູ່ ແລະ
ມູນຄ່າທີໄ່ດ້ຮັບຮອງ  
 
ໂຄງການສາຍສົ່ງພາກເໜືອ 
($20 ລ້ານ ແລະ $37 ລ້ານ 
ຈາກຄູຮ່່ວມລົງທຶນ)  
 
ໂຄງການການພັດທະນາເຂື່ອນ
ໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອ
ສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໃຫເ້ຂດ
ຊົນນະບົດ ແລະ ປັບປຸງລະບົບ
ການແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າ  

27 km  
 
ລັດວິສາຫະກິດລາວ ສາມາດດໍາເນີນ
ງານສະຖານນີຍ່ອຍຂອງສາຍສົ່ງ
ແຮງສູງ  
 
ໂຄງການທີ່ດໍາເນີນຢ ູ່  
 
ສ້າງສາຍສົ່ງ 115 kV ໃຫ້ໄດ້ 400 
km  
 
16,000 ຄົວເຮືອນເຂົາ້ເຖິງຕາຂ່າຍ
ໄຟຟ້າ  
 
 

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ລັດຖະບານ ສ ປ ປ ລາວ  
 
 




