
 
 
 
 
 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຕາຂ່າຍແລະການຄາ້ພະລງັງານຜ່ານແດນທາງພາກ  
ເໜອືອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ                                            
  
ຊື່ ໂຄງການ 
 
ໂຄງການເລກທີ່  
 
ປະເທດ 
 
ສະຖານະພາບຂອງໂຄງການ 
 
ປະເພດຂອງໂຄງການ / ຮູບ

ແບບການຊ່ວຍເຫຼອື 
 
ແຫຼ່ ງທນື / ຈາໍນວນ 
 

 
 
 
 
 
 
ເປົາ້ໝາຍຍຸດທະສາດ 

 
 
ປດັໃຈຂບັເຄື່ ອນຕໍ່ ການ
ປ່ຽນແປງ 
 
 
ຂະແໜງການ/ຂະແໜງການ 
ຍ່ອຍ 
   
ການເຊື່ ອມສານບດົບາດຍງີ- 
ຊາຍເຂົາ້ໃນໂຄງການ 
ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ 

 
ໂຄງການກ່ໍສາ້ງຕາຂ່າຍແລະການຄາ້ພະລງັງານຜ່ານແດນທາງພາກເໜອືອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ  

 
51329-001 

 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

 
ໄດຖ້ກືສະເໜແີລວ້ 

 
ເງນິຊ່ວຍເຫຼອືລາ້  
ເງນິກູຢ້ມື 

 
ເງນິຊ່ວຍເຫຼອືລາ້: ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຕາຂ່າຍແລະ ການຄາ້ພະລງັງານຜ່ານແດນ ທາງພາກເໜອືອະນພຸາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ 
 ການໃຫກູ້ຢ້ມືຈາກ ແຫຼ່ ງທນຶປກົກະຕທິີ່ ຈດັສນັ /ກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີ  3,00 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ 
     

 ເງນິກູຢ້ມື: ໂຄງການກ່ໍສາ້ງຕາຂ່າຍແລະ ການຄາ້ພະລງັງານຜ່ານແດນ ທາງພາກເໜອືອະນພຸາກພນື    

 ການໃຫກູ້ຢ້ມືຈາກ ແຫຼ່ ງທນຶປກົກະຕທິີ່ ໄດຈ້ດັສນັ /ກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີ  24,40 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ 
     

 

ການເຕບີໂຕທີ່ ສາມາດຍນືຍງົດາັນສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິແບບທົ່ ວເຖງິ     

ການເຊື່ ອມໂຍງອານຸພາກພືນ້     
    

ການຄູມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ     
ການຮ່ວມມ ື    

ການພດັທະນາຂະແໜງເອກະຊນົ    
    

ພະລງັງານ - ສາຍສົ່ ງແລະຕາຂ່າຍໄຟຟາ້  

    
    

ມບີາງອງົປະກອບທີ່ ມຜີນົປະໂຫຍດຕ່ໍແມ່ຍງີໂດຍສະເພາະ     
 
ໂຄງການກ່ໍສາ້ງຕາຂ່າຍ ແລະ ການຄາ້ພະລງັງານຜ່ານແດນ ພາກເໜອື ອານຸພາກພຶນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ນີ ້ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອສົ່ ງເສມີ ການແລກປ່ຽນພະລງັງານໃນ
ຂງົເຂດອານຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ (GMS) ແລະ ເພື່ ອຂະຫຍາຍການເຂົາ້ເຖງິພະລງັງານໃນຫຼາຍແຂວງພາກເໜອື ໃນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ 
ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ). ໂຄງການນີຈ້ະຊ່ວຍແກໄ້ຂຄວາມຈໍາເປັນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການ: (i) ຂະຫຍາຍການເຂົາ້ເຖິງພະລງັງານ ລາຄາຖກື ແລະ 
ເຊື່ ອໝັນ້ໄດ ້ໃນເຂດຊນົນະບດົ; ແລະ (ii) ພດັທະນາການເຊື່ ອມຕໍ່ ດາ້ນພະລງັງານລະຫວ່າງປະເທດ ສປປ ລາວ ກບັ ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດມຽນມາ້ 
ເພື່ ອເພີມ້ການຄາ້ພະລງັງານ. 
ໂຄງການນີ ້ຈະສະໜບັສະໜນູການຊມົໃຊໄ້ຟຟາ້ໃນທົ່ ວປະເທດ ແລະ ຈະສະໜບັສະໜນູ ບໍລສິດັໄຟຟາ້ລາວ (ຟຟລ) ເພື່ ອ (i) ຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍ ແລະ 
ສະໜອງພະລງັງານທາງເລອືກ ໃນແຂວງ ຫຼວງນໍາ້ທາ, ແຂວງບ່ໍແກວ້ ແລະ ແຂວງຜົງ້ສາລ;ີ (ii) ສະໜອງກົ່ ງເຕີໄ້ຟ ໃຫຢ່້າງໜອ້ຍ 8.000 ຫຼງັຄາເຮອືນ 
ສໍາລບັລກູຄາ້ທີ່ ຕໍ່ ໄຟເຂົາ້ໃໝ່; ແລະ (iii) ກໍ່ ສາ້ງສາຍສົ່ ງ ຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ແຮງສູງ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຕາຂ່າຍ ຫຼຫຼືາຍກວ່າ ເພື່ ອເຊື່ ອມຕ່ໍພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ 
ກບັ ແມ່ຈນັໃນປະເທດໄທ ແລະ/ຫຼ ືລດັສານໃນປະເທດມຽນມາ. ໂຄງການນີ ້ແມ່ນສານຕໍ່ ຈາກ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກ ໂຄງການສາຍສົ່ ງໄຟຟາ້
ພາກເໜອືອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນສາຍສົ່ ງພາກພືນ້ທີ່ ຜ່ານມາຈາກທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ເອດບີ)ີ. ໂຄງການນີ ້ແມ່ນ
ກວມຢູ່ໃນ ແຜນດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງປະເທດ ປ ີ2018-2020 ແລະ ຂອບລງົທນຶພາກພືນ້ໃນຂງົເຂດອານຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ປ ີ2022. 



ຄວາມເປນັມາຂອງໂຄງການ

ແລະການເຊື່ ອມໂຍງກບັຍຸດ

ທະສາດຂັນ້ປະເທດ/ພາກ

ພືນ້ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ຜນົສະທອ້ນ 
 
ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 

 
ຜນົງານຂອງໂຄງການ 
 
ພືນ້ທີ່ ທາງພູມສາດ 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດຄັງ້ທ ີ8 ຂອງລດັຖະບານ (NSEDP) ປີ 2016 -2020 ວາງເປົາ້ໝາຍເພື່ ອໃຫ ້ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົນ້ອອກຈາກ 
ສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາເທື່ ອລະກາ້ວແຕ່ນີເ້ຖງິປີ 2020, ແລະ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຍນືຍງົ. ໃນໄລຍະ
ທດົສະວດັທີ່ ຜ່ານມາ, ເຖງິແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກດິຢ່າງໄວວາ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຫຼຸດລງົຫາຼຍ ເຊິ່ ງຫຼກັໆແລວ້ແມ່ນຍອ້ນ
ການສົ່ ງອອກໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ບນັຫາທາ້ທາຍໃນຕໍ່ ໜາ້ ແມ່ນການຮກັສາທ່າອ່ຽງຂອງການເຕບີໂຕສູງທາງເສດຖະກດິ ແລະ ການເຮດັ
ໃຫກ້ານເຕບີໂຕນັນ້ໃຫເ້ຂົາ້ໄດທ້ົ່ ວເຖງິເພີ່ ມຂືນ້ແກ່ປະຊາຊນົທົ່ ວປະເທດຈາໍນວນ 6,5 ລາ້ນຄນົ. ດັ່ ງທີ່່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້, ບນັຫາທາ້ທາຍຕົນ້ຕ ໍກໍ່ ຍງັຄງົຢູ່ທີ່  
ຂະແໜງການພະລງັງານ ເຊິ່ ງເປນັຕວົຂບັເຄື່ ອນເສດຖະກດິທີ່ ສໍາຄນັຂອງ ສປປ ລາວ. ໂດຍຮບັຮູດ້ວ່ີາ ການເຂົາ້ເຖງິພະລງັງານທີ່ ທນັສະໄໝແລະລາຄາສາມາດຮບັ
ໄດ,້ ແລະ ການນໍາໃຊແ້ຫ່ຼງພະລງັງານທີ່ ມຢູ່ີປະຈບຸນັໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົຍິ່ ງຂືນ້ ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍຕ່ໍກບັການພດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິຂອງ ສປປ 
ລາວໃຫກ້າ້ວຕໍ່ ໄປ ຊຶ່ ງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດສໍາລບັປີ 2016 -2020 ໄດໃ້ຫບູ້ລມິະສດິຕໍ່ ກບັຄວາມຈາໍເປນັໃນການພດັທະນາຂະແໜງພະ
ລງັງານໃນລກັສະນະທີ່ ມລີາຄາສາມາດຮບັໄດ,້ ທົ່ ວເຖງິ ແລະ ຍນືຍງົ.  
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ ບໍ່ ຕດິກບັທະເລ ມທີີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃຈກາງຂອງຂງົເຂດອານຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ເຊິ່ ງມແີມ່ນໍາ້ຂອງເປນັຊາຍແດນກັນ້ທາງພາກຕາເວນັຕກົສ່ວນ
ຫຼາຍ ທີ່ ຕດິກບັໄທ ແລະ ມຽນມາ. ເນື່ ອງຈາກປະເທດດັ່ ງກ່າວມທ່ີາແຮງດາ້ນພະລງັງານໄຟຟາ້ຂະໝາດໃຫຍ່ ເຊິ່ ງຄາດວ່າມຫີາຼຍກວ່າ 25.000 ເມກາວດັ (MW) 
ປະກອບກບັທີ່ ຕັງ້ທາງພາກກາງແລະຄວາມສາມາດຂອງປະເທດທີ່ ຈະສະໜອງພະລງັງານໃຫແ້ກ່ບນັດາປະເທດເພື່ ອນບາ້ນທີ່ ຂາດເຂນີພະລງັງານ. ສະນັນ້, ສປປ 
ລາວ ຈຶ່ ງຖກືເອີນ້ວ່າເປນັ “ໝໍໄ້ຟຂອງອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ”້. ຕະຫອຼດໄລຍະທດົສະວດັຜ່ານມາ, ລດັຖະບານໄດມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ຫຼາຍ ບໍ່ ວ່າຈະເປັນດາ້ນ
ຄວາມສາມາດສະໜອງໄຟຟາ້ໃຫປ້ະຊາຊນົຂອງຕນົ ແລະ ກໍ່ ຄກືານສົ່ ງອອກໄຟຟາ້ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້) ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຫຼກັໆແມ່ນໃຫກ້ບັໄທ 
ແລະ ຫວຽດນາມ. ໃນປີ 2016, ອັດັຕາການສົ່ ງອອກໄຟຟາ້ກວມເອາົ 21% ຂອງປະລມິານການສົ່ ງອອກທງັໝດົຂອງປະເທດ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ໃນຂັນ້ຕ່ໍໄປ 
ລດັຖະບານຈະປະສບົກບັບນັຫາທາ້ທາຍທງັສອງດາ້ນ. ການລງົທນຶຂອງຂະແຫນງການເອກະຊນົໃນການຜະລດິຍງັບໍ່ ສອດຄ່ອງກບັການລງົທນຶຕາມສດັສ່ວນໃນ
ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານດາ້ນສາຍສົ່ ງ ແລະ ຕາຂ່າຍໄຟຟາ້. ສະນັນ້, ສະມດັຕະພາບຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ແຫ່ງຊາດທີ່ ໃຊປ້ະຈບຸນັ ແມ່ນບໍ່ ພຽງພໍທີ່ ຈະຮອງຮບັກບັຄວາມ
ຕອ້ງການໃນປະຈບຸນັທີ່ ມສູີງສຸດໃນເຂດໃຈກາງຕວົເມອືງ ແລະ ການສບືຕໍ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງການຊມົໃຊໄ້ຟຟາ້ພາຍໃນປະເທດ ພອ້ມດວ້ຍ ການຂາດລະບບົສາຍສົ່ ງ 
ແລະ ຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ທີ່ ຮ່ວມລະບບົອນັດຽວກນັ ເຮດັໃຫມ້ສີິ່ ງທາ້ທາຍໃນການເພີມ້ອດັຕາການໃຊໄ້ຟຟາ້ພາຍໃນປະເທດເພີມ້ຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງພາກ      
ເໜອືຂອງປະເທດ ເຊິ່ ງເປັນເຂດທີ່ ທຸກຍາກທີ່່ ສຸດຂອງປະເທດ. ນອກຈາກນັນ້, ຈດຸເຊື່ ອມຕໍ່ ໄຟຟາ້ແຮງສູງຜ່ານແດນໃນຂອບເຂດປະເທດກໍ່ ມບີໍ່ ພຽງພໍ ເພື່ ອເພີມ້
ການສົ່ ງອອກຟຟາ້ໄປຍງັປະເທດເພື່ ອບາ້ນ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ການໃຊພ້ະລງັງານຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມບໍ່ ສມົດູນຕາມລະດູການຄ:ື ໃນລະດູຝນົ ໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້
ແມ່ນອຸດມົສມົບູນ ແລະ ບໍລສິດັໄຟຟາ້ລາວ ສາມາດຜະລດິໄດເ້ກນີອດັຕາ; ແຕ່ວ່າໃນໄລຍະລະດູແລງ້ ບໍລສິດັປະສບົກບັການຂາດເຂນີພະລງັງານ ແລະ ຕອ້ງ
ໄດນໍ້າເຂ ົາ້ພະລງັງານ. ການຄາ້ພະລງັງານພາກພືນ້ ສາມາດແກບ້ນັຫາຄວາມບໍ່ ສມົດນູນີໄ້ດ ້ແລະທງັສົ່ ງເສມີການເຂົາ້ເຖງິໄຟຟາ້ໃນປະເທດເພື່ ອນບາ້ນໄດຫ້ຼາຍຂຶນ້. 
ມາຮອດເດອືນມງັກອນ 2017, ກໍາລງັຕດິຕັງ້ການຜະລດິພະລງັງານລວມທງັໝດົແມ່ນ 6.391 ເມກາວດັ (MW), ເຊິ່ ງສາມາດຜະລດິພະລງັງານໄດປ້ະມານ 
33,8 ເທຣາວດັໂມງ (TWh) ຕ່ໍປີ. ກໍາລງັການຜະລດິສ່ວນຫຼາຍ (88,4%) ແມ່ນຜະລດິໂດຍບນັດາຜູຜ້ະລດິພະລງັງານເອກະລາດ (IPP) ແລະ ມເີປົາ້ໝາຍ
ຫຼກັເພື່ ອການສົ່ ງອອກ ສ່ວນທີ່ ຍງັເຫຼອືພຽງແຕ່ 11,6% ແມ່ນເປັນຂອງບໍລສິດັ ຟຟລ ເພື່ ອສະໜອງການຊມົໃຊພ້າຍໃນປະເທດ. ການຜະລດິສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ
ຜະລດິຈາກພະລງັງານນໍາ້: ໃນຈາໍນວນໂຮງຜະລດິໄຟຟາ້ 42 ແຫ່ງທີ່ ກາໍລງັຜະລດິໄຟໃນປະຈບຸນັ ມ ີ37 ແຫ່ງເປັນໂຮງໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້, 1 ແຫ່ງເປັນໂຮງໄຟຟາ້
ພະລງັງານຖ່ານຫນີ, ແລະ 2 ແຫ່ງ ເປັນໂຮງໄຟຟາ້ພະລງັງານກາກອອ້ຍ. ໂຮງຜະລດິໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້ອກີ 12 ແຫ່ງ ເຊິ່ ງມກີໍາລງັການຜະລດິ 468,45 MW 
ແມ່ນກໍາລງັຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຄາດວ່າຈະດໍາເນີນການຜະລິດໃນທາ້ຍປີ 2017. ຕາມການມອບໝາຍຈາກສາຍຕັງ້, ບໍລສິດັ ຟຟລ ເຊິ່ ງເປັນບໍລິສດັ
ຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັໄຟຟາ້ທົ່ ວປະເທດ ປະຈບຸນັໄດດ້ໍາເນນີຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ພາຍໃນປະເທດ 3 ຕາຂ່າຍທີ່ ແຍກຕ່າງກນັ ເຊິ່ ງມສີະຖານນໄີຟຟາ້
ແຮງສູງ 53 ແຫ່ງທີ່ ມສີາຍສົ່ ງຍາວປະມານ 53.000 ກໂິລແມດັ.  ສາຍສົ່ ງ 31 ແຫ່ງເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັບນັດາປະເທດເພື່ ອນບາ້ນເຊັ່ ນ: ໄທ (17 ແຫ່ງ), ສປ ຈນີ (4 
ແຫ່ງ), ຫວຽດນາມ (7 ແຫ່ງ), ກໍາປູເຈຍ (2 ແຫ່ງ) ແລະ ມຽນມາ (1 ແຫ່ງ). ສາຍສົ່ ງໄຟຟາ້ແຮງສູງ 6 ແຫ່ງ (500 kV ແລະ 230 kV) ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ສະຫງວນເພື່ ອການນໍາເຂົາ້ໄຟຟາ້ໃນ 5 ປະເທດເພື່ ອນບາ້ນ, ແລະ ສາຍສົ່ ງແຮງສູງ 6 ແຫ່ງ (115 kV) ແມ່ນສໍາລບັການແລກປ່ຽນສົ່ ງໄຟຟາ້ ລະຫວ່າງ ໄທ ແລະ 
ສປ ຈນີ. ສາຍສົ່ ງແຮງສູງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນຂອງເອກະຊນົ. ສປປ ລາວມແີຜນຕດິຕັງ້ສາຍສົ່ ງຕື່ ມອກີ 54 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານນໄີຟຟາ້ອກີ 16 ແຫ່ງພາຍໃນປີ 
2020. ແຜນການດັ່ ງກ່າວນັນ້ ປະກອບດວ້ຍ ສາຍສົ່ ງແຮງສູງຜ່ານແດນ 9 ແຫ່ງ ໃນນັນ້, 6 ແຫ່ງເປັນຂອງບໍລສິດັ ຟຟລ ເຊິ່ ງຮວມທງັສາຍສົ່ ງ 1 ແຫ່ງເພື່ ອສົ່ ງ
ອອກໄປຍງັມຽນມາ. ຍອ້ນບໍ່ ມຄີວາມຄບືໜາ້ທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ທາງດາ້ນບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈລະຫວ່າງໜ່ວຍງານລດັຖະບານດວ້ຍກນັ, ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງບໍ່

ຄວາມຈະແຈງ້ວ່າ ແຜນການຕ່າງໆຂອງລດັຖະບານຈະປະກດົເປນັຈງິໄດຄ້ແືນວໃດ. 
ເປົາ້ໝາຍຂອງລດັຖະບານໃນການສະໜອງໄຟຟາ້ໃຫຄ້ວົເຮອືນທງັໝດົໃຫໄ້ດ ້90% ພາຍໃນປີ 2020 ແມ່ນໄດບ້ນັລຸຜນົແລວ້ໃນປີ 2016 ເຊິ່ ງມອີດັຕາການ
ຊມົໃຊກ້ວມເອາົ 92%. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ລະບບົສາຍສົ່ ງ ແລະ ຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ຂອງບໍລສິດັ ຟຟລ ທີ່ ກະຈາຍຢູ່ຕາມເຂດຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ ທນັກວມເອາົທົ່ ວທງັ
ປະເທດ. ສະນັນ້, ມນັຈີ່ ງມຄີວາມແຕກໂຕນກນັຫຼາຍ ລະຫວ່າງ ເຂດເທດສະບານ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົ. ໃນປີ 2014, ແຂວງບໍ່ ແກວ້, ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ແລະ 
ແຂວງຜົງ້ສາລ ີໄດບ້ນັລຸອດັຕາຊມົໃຊໄ້ຟຟາ້ພຽງແຕ່ 79% ເຊິ່ ງແຂວງຜົງ້ສາລບີນັລຸໄດພ້ຽງແຕ່ 46% ແຕ່ວ່ານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ບນັລຸໄດຫຼ້າຍກວ່າ 99%. 
ຄວາມທກຸຍາກຍງັມສູີງໃນແຂວງເຫຼົ່ ານີ ້ ເຊິ່ ງມຄີວົເຮອືນປະມານ 24% ຖກືຈດັປະເພດວ່າເປນັຄວົເຮອືນທີ່ ທຸກຍາກ ໃນປີ 2013 ເມື່ ອທຽບກບັ 5,9% ໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ບນັດາຄວົເຮອືນໃນເຂດຊນົນະບດົທີ່ ຂາດການເຊື່ ອມຕໍ່ ນັນ້ ຕອ້ງໄດເ້ລອືກເອາົ ລະຫວ່າງ ໄຟຟາ້ນອກຕາຂ່າຍທີ່ ມລີາຄາສູງ (ສ່ວນຫຼາຍ
ແລວ້ແມ່ນໄຟຟາ້ຜະລດິດວ້ຍຈກັນໍາ້ມນັກາຊວນ) ຫຼ ືບໍ່ ມໄີຟຟາ້ໃຊເ້ລຍີ. ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການສະໜບັສະໜນູທີ່ ພວມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການພດັທະນາໄຟຟາ້ແລະໂຄງ
ລ່າງພືນ້ຖານພະລງັງານ, ເອດບີ ີໂດຍການຮ່ວມທນຶຈາກທະນາຄານເພື່ ອການສົ່ ງອອກ-ນໍາເຂົາ້ແຫ່ງ ສ ເກາົຫຼ ີ(Korean Export-Import Bank) ປະຈບຸນັນີ ້

ພວມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການສາຍສົ່ ງໄຟຟາ້ພາກເໜອືອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1). ໂຄງການນີ ້ຈະສະໜບັສະໜນູລດັຖະບານ ເພື່ ອກໍ່ ສາ້ງສາຍສົ່ ງ
ແລະສະຖານນໄີຟຟາ້ທີ່ ກ່ຽວກນັ ເພື່ ອຂະຫຍາຍການເຂົາ້ເຖງິຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ສໍາລບັຜູຊ້ມົໃຊໄ້ຟຟາ້ໃນແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ ແຂວງຜົງ້ສາລ ີແລະ ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ 
ເພື່ ອເພີມ້ການຂາຍໄຟຟາ້ໃຫກ້ບັໄທ. ປະຈບຸນັ, ໂຄງການນີພ້ວມດໍາເນນີໄປຕາມແຜນໃນການທດົລອງການໃຊງ້ານລະບບົສາຍສົ່ ງ ແລະ ລະບບົຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ພາຍ
ໃນເດອືນມຖຸິນາ 2019 ແລະ ຈະໃຫບ້ດົຮຽນອນັສໍາຄນັໃຫແ້ກ່ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການໃນອະນາຄດົ. ນອກຈາກນັນ້, ເອດບີ ີກໍ່ ຍງັມປີະສບົການທີ່ ຜ່ານມາກ່ຽວ
ກບັ ການວາງແຜນຜະລດິໄຟຟາ້ໃຊທ້ນຶຕໍ່ າທີ່ ສຸດໃນອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ມຽນມາ ເຊິ່ ງເປັນບ່ອນທີ່ ເອດບີໄີດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ຕາຂ່າຍພະລງັງານທດົແທນຂະ  
ໜາດນອ້ຍສາມາດໃຫບ້ລໍກິານດວ້ຍຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ໃຫທ້າງເລອືກທີ່ ຄຸມ້ຄ່າ ເມື່ ອທຽບກບັການຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟາ້.   
ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ. 
 
ການຊມົໃຊໄ້ຟຟາ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຄາ້ຂາຍໄຟຟາ້ຜ່ານແດນເພີມ້ຂຶນ້.  
 
ຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ໄດຂ້ະຫຍາຍກວມເອາົເມອືງຕ່າງໆໃນ 3 ແຂວງພາກເໜອື (ຫຼວງນໍາ້ທາ, ບໍ່ ແກວ້ ແລະ ຜົງ້ສາລ)ີ. ໄດຮ້ບັການກໍ່ ສາ້ງ ສາຍສົ່ ງຂາ້ມຊາຍ

ແດນ ເຊື່ ອມຕໍ່  ສປປ ລາວ ກບັປະເທດໄທ ແລະ/ຫຼ ືປະເທດມຽນມາ. 
 
ທົ່ ວປະເທດ 



 
 
ປະເພດຂອງມາດຕະການປກົປອ້ງ 
 
ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ   A  
 
ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທີ່ ບ່ໍສະໝກັໃຈ B 
  

ດາ້ນຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ B 
  

ສະຫລຸບຫຍໍດ້າ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ  
   

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 
 
 
ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທີ່ ບ່ໍ
ສະໝກັໃຈ 
 
 
 

ດາ້ນຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ 

 
ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ, ເອດບີ ີຈະສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດດ້າ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທງັ 3 ທາງເລອືກຜ່ານແດນ ພອ້ມທງັທາງເລອືກອື່ ນໆ ເພື່ ອຂະຫຍາຍຕາ

ຂ່າຍໄຟຟາ້ຊົນນະບົດ ແລະ ໃຫຄ້ໍາແນະນໍາບໍລິສັດ ຟຟລ ກ່ຽວກບັບາດກາ້ວຕ່ໍໄປ. ທີມງານ TRTA ຈະທົບທວນດາ້ນຕ່າງໆຂອງຜົນກະທົບດາ້ນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
 
ຈະບໍ່ ມກີານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທີ່ ບໍ່ ສະໝກັໃຈ. ຈະມຈີດັຊືພ້ືນ້ທີ່ ຂະໜາດນອ້ຍ (ປະມານ 5ມx5ມ) ສໍາລບັເປັນຖານຂອງບາງເສາົໄຟຟາ້ ແຕ່ແລວເສາົໄຟຟາ້

ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນອນໃນເຂດດິນລດັ. ການຊົດເຊຍີສໍາລັບເຂດພືນ້ທີ່ ແລວເສົາກວ້າງ 25ມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ ພືດໄລຍະສັນ້ ແມ່ນຈະໄດຮ້ັບການ

ພຈິາລະນາ. ທມີງານ TRTA ຈະທບົທວນດາ້ນຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທີ່ ບໍ່ ສະໝກັໃຈ. 
 
ທມີງານ TRTA ຈະທບົທວນດາ້ນຕ່າງໆກ່ຽວກບັຜົນກະທບົດາ້ນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຈາ້ງງານໂດຍຈດັຕາມປະເພດບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ພອ້ມທງັຈະ
ດໍາເນນີການປະເມນີແລະກວດສອບການປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂໂຄງການກ່ຽວກບັຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ. ທມີງານນີ ້ຈະສາ້ງບນັຊລີາຍການຄວາມເສຍຫາຍທີ່

ອາດເກດີຂຶນ້, ສໍາຫຼວດຜນົກະທບົດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ ແລະ ດໍາເນນີການປກຶສາຫາລກືບັ ປະຊາຊນົຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ອໍານາດການປົກຄອງລດັຂັນ້
ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫມ້ກີານສະໜບັສະໜນູເປນັວງົກວາ້ງຈາກຊຸມຊນົ ແລະ ເພື່ ອ
ບນັທກຶຂັນ້ຕອນ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກ ການປກຶສາຫາລກືບັປະຊາຊນົຜູໄ້ດຮ້ບັຜົນກະທບົ. ທມີງານ TRTA ນີ ້ຈະຊ່ວຍ ເອດບີ ີໃນການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນ
ໂຄງການໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ. ເອກະສານປກົປອ້ງສງັຄມົກໍ່ ຈະໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ມາເຊັ່ ນກນັ.  

 
ການສື່ ສານ, ການປກຶສາຫາລ ືແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
 
ໃນໄລຍະອອກແບບໂຄງການ ບໍລສິດັໄຟຟາ້ລາວ (ຟຟລ) ທີ່ ເປນັໜ່ວຍງານແຫ່ງຊາດ, ອໍານາດການປົກຄອງລດັຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ, ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, ປະຊາຊນົຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົ/ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ ຈະໄດຮ້ບັການປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັໂຄງການທີ່ ສະເໜຂີຶນ້ມານີ.້ ພວກເຂາົຈະເຂົາ້ຮ່ວມໃນການວາງແຜນ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ແລະ ການກວດກາໂຄງການນີຈ້າກຫາຼຍຊ່ອງທາງ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ: i) ການປກຶສາຫາລກືບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ (ບນັດາໜ່ວຍງານລດັ ແລະ ອງົການ
ທີ່ ບໍ່ ສງັກດັລດັຖະບານ) ເພື່ ອໃຫໄ້ດສ້ ິ່ ງທີ່ ປອ້ນເຂົາ້ໃຫແ້ກ່ການອອກແບບໂຄງການ, ການຂອໍະນຸຍາດ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນສາໍລບັປະຊາຊນົຜູໄ້ດຮ້ບັ
ຜນົກະທບົ/ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ; ii) ກອງປະຊຸມເປດີກວ້າງປກຶສາຫາລກືບັບຸກຄນົທົ່ ວໄປ ແລະ ການປກຶສາຫາລເືປັນກຸ່ມກບັຊຸມຊນົ ແລະ ປະຊາຊນົຜູໄ້ດຮ້ບັ
ຜນົກະທບົ/ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ ເພື່ ອໃຫໄ້ດ ້ທດັສະນະ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກພວກເຂາົກ່ຽວກບັຜົນກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ຈາກໂຄງການ ແລະ ມາດ
ຕະການຫຼຸດຜ່ອນ.  
ການປກຶສາຫາລທືີ່ ມຄີວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັນັນ້ຈະດໍາເນນີຂຶນ້ ໃນໄລຍະ TRTA ແລະ ຈະສບືຕ່ໍເນື່ ອງໄປຕະຫອຼດຮອບວຽນຂອງໂຄງການ. ທດັສະນະ
ຕ່າງໆຕໍ່ ຄວາມກງັວນົຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຈະໄດຖ້ືກຍກົຂຶນ້ມາພຈິາລະນາ ແລະ ບນັທກຶໄວຢ່້າງຖືກຕອ້ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜນົກະທບົຕ່າງໆທີ່ ອາດ
ເກດີຂຶນ້ຈາກໂຄງການ, ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ, ຄວາມສ່ຽງດາ້ນສງັຄມົ, ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ. ວທິກີານທີ່ ຈະນໍາໃຊເ້ພື່ ອການປຶສາຫາລນືັນ້ລວມມ:ີ 
i) ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງປກຶສາຫາລກືບັຄນົທົ່ ວໄປ ແລະ ການສນົທະນາກຸ່ມກບັປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜົນກະທບົ/ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ; ii) ການສໍາ
ຫວຼດຄວົເຮອືນໃນຂອບເຂດຈາໍກດັ; iii) ກອງປະຊຸມ ແລະ ການປກຶສາຫາລກືບັພະນກັງານລດັທງັຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ; ແລະ iv) ກອງປະຊຸມກບັ
ບນັດາຫວົໜາ້/ກຸ່ມບໍ່ ເປນັທາງການໃນທຸກເຂດພືນ້ທີ່ ຂອງໂຄງການ.  
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ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານຂອງໂຄງການໄດບ້ນັຈຂໍຸມູ້ນໂດຍຫຍໍກ່້ຽວກບັໂຄງການຫຼແືຜນງານ: ເນ ື່ ອງຈາກວ່າຂໍມູ້ນພືນ້ຖານຂອງໂຄງການໄດບ້ນັຈຂໍຸມູ້ນຂອງວຽກທີ່ ພວມດໍາເນນີ, ບາງຂໍມູ້ນ
ອາດຈະບໍ່ ໄດເ້ອາົບນັຈເຸຂ ົາ້ໃນສະບບັເບືອ້ງຕ ົນ້ຂອງຂໍມ້ນູພືນ້ຖານຂອງໂຄງການນັນ້ ແຕ່ວ່າຈະໄດເ້ອາົຕື່ ມເຂົາ້ໃສ່ພາຍຫຼງັທີ່ ມຂໍີມ້ນູເພີ່ ມເຕມີນັນ້. ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັໂຄງການທີ່ ພວມນໍາ
ສະເໜແີມ່ນຍງັບໍ່ ທນັຄບົຖວ້ນ ແລະ ມໃີຫໄ້ດຕ້າມທີ່ ລະບຸໄວ.້   

ເອດບີ ີສະໜອງຂໍມ້ນູທີ່ ໄດຖ້ກືບນັຈເຸຂົາ້ໃນຂໍມ້ນູພືນ້ຖານຂອງໂຄງການນີພ້ຽງແຕ່ເອກະສານດຽວເທົ່ ານນັນ້ ຊຶ່ ງເອກະສານດັ່ ງກ່າວນີຖ້ວ່ືາເປນັແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູໂຄງການ ສະໜອງໃຫແ້ກ່

ຜູປ້ະສງົຢາກນໍາໃຊຂ້ໍມ້ນູໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ໂດຍບ່ໍມຕີອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດກ່ອນການນາໍໃຊໃ້ດໆ. ໃນຂະນະທີ່  ເອດບີ ີພະຍາຍາມທີ່ ຈະສະຫນອງເນືອ້ຫາທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ, ຂໍມູ້ນ

ທີ່ ສະຫນອງໃຫ ້"ຕາມນີ"້ ແມ່ນບໍ່ ມກີານຮບັປະກນັໃດໆ, ບ່ໍວ່າຈະເປນັການສະແດງຄາໍຄດິເຫນັ ຫຼ ືການບອກເປນັໃນໆ ລວມທງັ ການຮບັປະກນັທາງການຄາ້, ຄວາມສອດຄ່ອງ 

ກບັຈດຸປະສງົສະເພາະໃດຫນຶ່ ງ ແລະ ບໍ່ ແມ່ນການລະເມດີ. ເອດບີ ີເວົາ້ສະເພາະແລວ້ຈະບໍ່ ຮບັປະກນັ ຫຼ ືເປນັຕວົແທນໃດໆເຖງິຄວາມຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືຄບົຖວ້ນສມົບູນຂອງຂໍມູ້ນ

ດັ່ ງກ່າວ. 
 

 


