
 
 
 
 
 
ສາທາລະນະລດັປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົລາວ: ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຕາຂ່າຍແລະການຄາ້ພະລງັງານຜ່ານແດນທາງພາກເໜອື 
 
ຊື່ ໂຄງການ 
 
ໂຄງການເລກທີ່  
 
ປະເທດ 
 
ສະຖານະພາບຂອງໂຄງການ 
 
ປະເພດຂອງໂຄງການ / ຮູບແບບ
ການຊ່ວຍເຫຼອື  
ແຫຼ່ ງທນື / ຈາໍນວນ 
 

 

ເປົາ້ໜາຍໝາຍຍຸດທະສາດ 
 
 

ປດັໃຈຂບັເຄື່ ອນຕໍ່ ການປ່ຽນແປງ 
 
 
ຂະແໜງການ / ຂະແໜງການຍ່ອຍ 
 
ການເຊື່ ອມບດົບາດຍງິ-ຊາຍເຂົາ້ໃນ
ໂຄງການ  
ລາຍລະອຽດ 

 
ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຕາຂ່າຍ ແລະ ການຄາ້ພະລງັງານຜ່ານແດນທາງພາກເໜອື 

 
51329-002 

 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

 
ອະນຸມດັແລວ້ 

 
ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ 

 
 

TA 9426-LAO: ໂຄງການກ່ໍສາ້ງຕາຂ່າຍ ແລະ ການຄາ້ພະລງັງານຜ່ານແດນທາງພາກເໜອື  
 ກອງທນຶພເິສດຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ  800.000,00 ໂດລາສະຫະລດັ  
    

     
ການຂະຫຍາຍຕວົແບບຍນືຍງົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  
ການຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກດິແບບທົ່ ວເຖງິ  
ການເຊື່ ອມໂຍງອານຸພາກພືນ້  
ການປກົຄອງບໍລຫິານ ແລະ ການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ  
ການຮ່ວມມ ື
ການພດັທະນາຂະແໜງເອກະຊນົ  
ພະລງັງານ - ສາຍສົ່ ງ ແລະ ຕາຂ່າຍໄຟຟາ້  

 
ມອີງົປະກອບທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ແມ່ຍງີໂດຍສະເພາະ 
 
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການທີ່ ຖກືສະເໜຂີຶນ້ມານີ ້ຈະຊ່ວຍລດັຖະບານໃນການລະບຸອງົປະກອບຂອງໂຄງການທງັໝດົ ແລະ ກະກຽມໂຄງການລງົທນຶ
ຕະຫຼອດຮອດການເຮດັສໍາເລດັການສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ, ການວເິຄາະກ່ຽວກບັການສະໜອງໄຟຟາ້ທີ່ ມຕີົນ້ທນຶການຜະລດິຕ່ໍາສຸດ, ການອອກ
ແບບດາ້ນວສິະວະກາໍ ແລະ ການກະກຽມເອກະສານປະມູນສໍາລບັສນັຍາການກໍ່ ສາ້ງທາງວສິະວະກໍາ, ສນັຍາການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງແລະກ່ໍສາ້ງ (EPC) ສໍາລບັລະບບົ
ສາຍສົ່ ງ ແລະ ຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ທີ່ ໄດກ້າໍໜດົໄວແ້ລວ້. ການກວດສອບການປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂໂຄງການຈະ (i) ປະເມນີຄວາມເປນັໄປໄດຂ້ອງການເຊື່ ອມຕໍ່
ໄຟຟາ້ແຮງສູງຜ່ານແດນ 1 ແຫ່ງ ຫຼ ື ຫຼາຍແຫ່ງ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ໄທ ແລະ/ຫຼ ື ມຽນມາ, ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍທາງເລອືກດັ່ ງນີ:້ (a) ຈາກບາ້ນຕົນ້ເຜິງ້ 
(ແຂວງບໍ່ ແກວ້, ສປປ ລາວ) ໄປຫາແມ່ຈນັ (ປະເທດໄທ), (b) ຈາກບາ້ນຕົນ້ເຜິງ້ (ແຂວງບໍ່ ແກວ້, ສປປ ລາວ) ໄປຫາລດັສານ (ປະເທດມຽນມາ), ແລະ (c) 
ຈາກເມອືງລອງ (ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, ສປປ ລາວ) ໄປຫາລດັສານ (ປະເທດມຽນມາ), (ii) ດໍາເນນີການສກຶສາຢ່າງເປນັລະບບົຕໍ່ ກບັທາງເລອືກຂອງການເຊື່ ອມຕ່ໍ
ຜ່ານແດນສໍາລບັສາຍສົ່ ງແຮງສູງ 115/230/500 kV ຊື່ ງອາດຈະຖກືກາໍໜດົຂືນ້ມາ, (iii) ພຈີາລະນາການການຂະຫຍາຍລະບບົໄຟຟາ້ຊນົນະບດົ ໃນ 3 ແຂວງ
ພາກເໜອື (ຫຼວງນໍາ້ທາ, ແຂວງບໍ່ ແກວ້ ແລະ ແຂວງຜົງ້ສາລ)ີ ເຊີ່ ງລວມທງັລະບບົໃນຕາຂ່າຍ ແລະ/ຫຼ ືນອກຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ແຮງສູງ ດວ້ຍວທິກີານວາງແຜນການ
ພດັທະນາໄຟຟາ້ທີ່ ໃຊທ້ນຶຕໍ່່ າ, ແລະ (iv) ສາ້ງແຜນລງົທນຶສໍາລບັທາງເລອືກຕ່າງໆໃນການພດັທະນາໄຟຟາ້. 

ເພື່ ອໃຫເ້ກດີຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດທາງດາ້ນການເງນິແລະທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນການພດັທະນາໄຟຟາ້ຊນົນະບດົ ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫນ້ໍາໃຊວ້ທິກີານວເິຄາະເຖງິການ
ໃຊທ້ນຶຜະລດິຕໍ່ າທີ່ ສຸດ ເຊິ່ ງທາງເລອືກທງັໝດົຈະໄດຖ້ກືນໍາມາພຈິາລະນາ ແລະ ໃຫທ້າງອອກທີ່ ດສຸີດໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົໃນເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຄວົເຮອືນທີ່ ຢູ່ຫ່າງໄກ
ສອກຫຼກີ. ການວເິຄາະການໃຊທ້ນຶຜະລດິຕໍ່່່ າສຸດປະກອບດວ້ຍ: (i) ນະໂຍບາຍຫລກັ, ກນົໄກການຄຸມ້ຄອງແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, (ii) ການທບົທວນວທິປີະຕບິດັ
ການຈ່າຍກະແສໄຟຟາ້ ເທງິຕາຂ່າຍໃນປະຈບຸນັ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຕົນ້ທນຶໃນການສາ້ງຕາຂ່າຍໄຟຟາ້, ແລະ (iii) ການທບົທວນບນັດາວທິທີາງທີ່ ອອກນອກຕາຂ່າຍ 
ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຕົນ້ທນຶຜະລດິໄຟຟາ້ໃຫໄ້ດຕ່່ໍ້າທີ່ ສຸດ, ສາ້ງຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ ແລະ ການເຊື່ ອມຕໍ່ ຕາມຄວາມຈາໍເປນັ. ບນັດາທາງເລອືກທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາຄນື
ນັນ້ປະກອບດວ້ຍ ການຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ຜ່ານລະບບົ 3 ເຝດ ແລະ ລະບບົ 1 ເຝດ ເຊິ່ ງຮວມທງັສາຍສົ່ ງດ່ຽວ (SWER), ລະບບົນອກຕາຂ່າຍຂະໜາດ
ແຮງສູງກ່ວາ (>25 kW) ແລະ ຂະໜາດແຮງຕໍ່ າ (2-25 kW), ແລະ ລະບບົໄຟຟາ້ຄວົເຮອືນແສງຕາເວນັ (50-100 W). ອງີຕາມຂໍມູ້ນຂອງກະຊວງພະລງັງານ
ແລະບໍ່ ແຮ່, ບາ້ນສ່ວນຫຼາຍທີ່ ຕອ້ງການໄຟຟາ້ພາຍໃນປີ 2020 ໂດຍສະເລ່ຍແລວ້ມໜີອ້ຍກວ່າ 60 ຫຼງັຄາເຮອືນ ແລະ ສະນັນ້ ຈ ຶ່ ງຕກົຢູ່ໃນເງ ື່ອນໄຂຕາຂ່າຍໄຟຟາ້
ແຮງຕໍ່ າ. ບາ້ນແລະຫຼງັຄາເຮອືນສາມາດລະບຸຂຶນ້ມາແລະຄດິໄລ່ຈາໍນວນລວມໄດດ້ວ້ຍການນໍາໃຊ ້GIS ແລະ ເຄື່ ອງມຊ໋ືອບແວເຊັ່ ນ: ຊ໋ອບແວ Homer ສາມາດ
ເປນັທາງເລອືກໃນການຜະລດິໄຟຟາ້ນອກຕາຂ່າຍໄດດ້ສຸີດ. ຊ໋ອບແວ Network Planner ຈະນໍາໃຊຂ້ໍມູ້ນ GIS, ຂໍມ້ນູການໃຊໄ້ຟຟາ້ແລະຂໍມູ້ນແຫ່ຼງຜະລດິ
ໄຟຟາ້ເພື່ ອກາໍນໜດົ ການສະຫນອງໄຟຟາ້ທງັໃນຕາຂ່າຍ ຫຼ ື ນອກຕາຂ່າຍທີ່ ໃຊທ້ນຶຜະລດິຕໍ່ າທີ່ ສຸດ. ການວເິຄາະນີເ້ປນັວທິກີານທາງການເງນິຕໍ່ ກບັຕົນ້ທນຶຜະລດິ
ທີ່ ຕໍ່ າ ແລະ ຈະຕອ້ງປະກອບມຮີອບວຽນອາຍຸການໃຊງ້ານຂອງຊບັສນິ. ການສກຶສາປະລມິານໄຫຼວຽນຂອງກະແສໄຟຟາ້ ຊຶ່ ງຊ໋ອບແວ DIgSILENT ຈະໄດນ້ໍາ
ມາໃຊເ້ພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຈ່າຍກະແສໄຟທີ່ ເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັຕາຂ່າຍໃຫໄ້ດດ້ສຸີດ.  
ແຜນການສະໜອງໄຟຟາ້ທີ່ ມຕີົນ້ທນຶຕໍ່ າຈະສະໜບັສະໜນູການສື່ ສານຢ່າງມປີະສດິທພິາບກບັບນັດາແຫຼ່ ງເງນິທນຶ ເຊິ່ ງຈະສາມາດເຮດັໃຫກ້ານຈດັສນັໂຄງການ
ໄຟຟາ້ໃສ່ເງນີ ທນຶທີ່ ມຢູ່ີໃຫສ້ອດຄ່ອງ ໃນນັນ້ລວມທງັ ທນຶສາທາລະນະຈາກລດັຖະບານ ໂດຍຮູບການເງນິອຸດໜນູ ບໍລສິດັ ຟຟລ  ບນັດາກອງທນຶສາກນົຕ່າງໆ, 
ການລງົທນຶຂອງເອກະຊນົ ຫຼ ືການຮ່ວມມລືະຫວ່າງລດັຖະບານກບັເອກະຊນົ. ສໍາລບັໂຄງການນີ,້ ການປະກອບສ່ວນຂອງລດັຖະບານ ຜ່ານທາງໂຄງການໄຟຟາ້ໃຫ ້
ຄນົທຸກຍາກ (P2P) ເຊິ່ ງເປນັການຊ່ວຍເຫຼອື ຄວົເຮອືນທີ່ ມລີາຍຮບັຕໍ່ າ, ແລະ ຜ່ານທາງແຫ່ຼງທນຶອື່ ນໆເຊັ່ ນ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ຂອງເອດບີທີີ່ ອງີຕາມຜນົງານ ແມ່ນ
ຈະໄດນ້ໍາມາປະເມນີຜນົໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ.  



ຄວາມເປນັມາຂອງໂຄງການແລະການ
ເຊື່ ອມໂຍງກບັຍຸດທະສາດຂັນ້ປະເທດ/
ພາກພືນ້ 

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາແຕ່ປີ 2010-2016, ການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ມກີານເຕບີໂຕສູງໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 7,6%. ຄວາມທຸກຍາກໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 
46% ໃນປີ 1992/93 ມາເປນັ 23% ໃນປີ 2013. ຂະແໜງພະລງັງານແມ່ນເປນັຂະແໜງຕົນ້ຕທໍີ່ ປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາປະເທດ. ໃນຖານະທີ່

ເປນັ “ໜໍໄ້ຟແຫ່ງອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ”້, ການພດັທະນາພະລງັງານນໍາ້ ແລະ ການສົ່ ງອອກໄຟຟາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປນັແຫຼ່ ງລາຍຮບັອນັສໍາຄນັຂອງ
ປະເທດ. ໃນປີ 2016, ໄຟຟາ້ຄດິເປັນ 21% ຂອງການສົ່ ງອອກທງັໜດົຂອງປະເທດ. ໃນເວລາດຽວກນັ, ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລດັຖະບານໃນການຂະຫຍາຍ
ການເຂົາ້ເຖງິໄຟຟາ້ພາຍໃນປະເທດ ໄດນ້າໍໄປສູ່ການບນັລຸເປົາ້ໝາຍໄວກວ່າກາໍໜດົ ຊຶ່ ງມເີປົາ້ໝາຍໃຫປ້ະຊາຊນົໄດຊ້ມົໃຊໄ້ຟຟາ້ກວມ 90% ພາຍໃນປ ີ 2020. 
ມາຮອດປະຈບຸນັ, ອດັຕາຄວົເຮອືນທີ່ ມໄີຟຟາ້ໃຊກ້ວມ 92% ຊຶ່ ງແມ່ນໄຟຟາ້ທີ່ ເຊື່ ອມຕ່ໍກບັຕາຂ່າຍໄຟຟາ້, ລະບບົນອກຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ ຫຼ ື ລະບບົໄຟຟາ້ຄວົເຮອືນ
ແສງຕາເວນັ. ຈາກນັນ້, ລດັຖະບານກໍ່ ໄດວ້າງເປົາ້ໝາຍຄນືໃໝ່ ຊຶ່ ງໄດກ້າໍໜດົໃຫປ້ະຊາຊນົມໄີຟຟາ້ໃຊກ້ວມ 95% ພາຍໃນປີ 2020. 
ເຖງິແມ່ນວ່າ, ລດັຖະບານໄດບ້ນັລຸໝາກຜນົເຊັ່ ນນັນ້ກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ວ່າບນັຫາທາ້ທາຍກ່ໍຍງັຄງົມຕີໍ່ ຂະແໜງພະລງັງານ. ລະບບົສາຍສົ່ ງແລະຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ຂອງບໍລສິດັ 
ຟຟລ ທີ່ ກະຈາຍຢູ່ໃນເຂດຕ່າງໆ ຍງັບ່ໍທນັກວມເອາົໄດໜ້ດົທົ່ ວປະເທດ. ສະນັນ້, ມນັມຄີວາມແຕກໂຕນກນັຫຼາຍລະຫວ່າງ ເຂດເທດສະບານ ແລະ ເຂດ
ຊນົນະບດົ. ຕວົຢ່າງ: ຂໍມູ້ນພາກພືນ້ຈາກປີ 2014 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ບນັດາແຂວງພາກເໜອື ກໍ່ ຄແືຂວງບໍ່ ແກວ້, ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ແລະ ແຂວງຜົງ້ສາລ ີໄດບ້ນັລຸ
ອດັຕາຊມົໃຊໄ້ຟຟາ້ພຽງແຕ່ 79% ເຊິ່ ງແຂວງຜົງ້ສາລບີນັລຸໄດພ້ຽງແຕ່ 46% ໃນຂະນະທີ່ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັບນັລຸໄດຫຼ້າຍກວ່າ 99%. ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ
ຍງັມຢູ່ີສູງໃນບນັດາແຂວງເຫຼົ່ ານີ ້ ເຊິ່ ງໃນປີ 2013 ມຄີວົເຮອືນປະມານ 24% ຖກືຈດັວ່າເປນັຄວົເຮອືນທີ່ ທຸກຍາກ ເມື່ ອທຽບກບັ 5,9% ໃນນະຄອນຫວຼງວຽງ
ຈນັ. ບນັດາຄວົເຮອືນຕາມເຂດຊນົນະບດົທີ່ ຂາດການເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ນັນ້ ຕອ້ງໄດເ້ລອືກເອາົລະຫວ່າງ ໄຟຟາ້ນອກຕາຂ່າຍ (ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ແມ່ນໃຊ ້
ເຄື່ ອງຈກັທີ່ ໃຊນ້ໍາ້ມນັຜະລດິໄຟຟາ້) ຫຼ ື ບ່ໍມໄີຟຟາ້ໃຊເ້ລຍີ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ລດັຖະບານຮບັຮູດ້ວ່ີາ ການຂະຫຍາຍໄຟຟາ້ໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິບນັດາຄວົເຮອືນທີ່ ຂາດ
ການເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັຕາຂ່າຍທີ່ ຍງັເຫຼອືຢູ່ນັນ້ ດວ້ຍການເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັຕາຂ່າຍ ໃນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ອາດຈະປະຕບິດັບໍ່ ໄດ.້ ສະນັນ້, ເອດບີ ີ ຈຶ່ ງແນະນໍາວທິກີານ
ຂະຫຍາຍໄຟຟາ້ດວ້ຍຕົນ້ທນຶຜະລດິຕໍ່ າທີ່ ສຸດ ເຊິ່ ງເປນັວທິທີາງເລອືກເຊັ່ ນ: ຕາຂ່າຍຂະໜາດນອ້ຍທີ່ ໃຊພ້ະລງັງານທດົແທນ, ການເກບັໄຟຟາ້ໃນໜໍໄ້ຟ, ແລະ 
ລະບບົເຮອືນແສງຕາເວນັ ທີ່ ຈະໄດນ້າໍມາປະເມນີໄປຄຽງຄູ່ ກບັການຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟາ້.  
ການຂາດເຂນີຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ແຫ່ງຊາດທີ່ ເປນັລະບບົດຽວ ຍງັເຮດັໃຫເ້ກດີການສູນເສຍໄຟຟາ້ໃນລະບບົເພີມ້ຂຶນ້ ແລະກະທບົຕໍ່ ກບັຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງຂອງການສະໜອງ
ໄຟຟາ້. ສະມດັຕະພາບຂອງຕາຂ່າຍທີ່ ນໍາໃຊປ້ະຈບຸນັ ແມ່ນບໍ່ ພຽງພໍທີ່ ຈະຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການທີ່ ມສູີງສຸດໃນເຂດໃຈກາງເທດສະບານ ຫຼ ື ຄວາມ
ຕອ້ງການທີ່ ມເີພີມ້ຂຶນ້ເລືອ້ຍໆ. ນອກຈາກນັນ້, ການທີ່  ສປປ ລາວ ເພິ່ ງພາພະລງັງານນໍາ້ຫຼາຍ ກໍ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມບ່ໍສມົດູນຕາມລະດູການຄ:ື ໃນລະດູຝນົ 
ພະລງັງານນໍາ້ແມ່ນອຸດມົສມົບູນ ແລະ ບໍລສິດັ ຟຟລ ສາມາດຜະລດິໄດເ້ກນີອດັຕາ; ແຕ່ວ່າ ໃນໄລຍະລະດແູລງ້ ບລໍສິດັ ຟຟລ ຂາດເຂນີພະລງັງານ ແລະ ຕອ້ງ
ໄດນ້ໍາເຂົາ້ພະລງັງານ. ການຄາ້ພະລງັງານຂັນ້ພາກພືນ້ ສາມາດແກບ້ນັຫາຄວາມບ່ໍສມົດູນນີໄ້ດ ້ ແລະພອ້ມທງັສົ່ ງເສມີການເຂົາ້ເຖງິໄຟຟາ້ໃນປະເທດເພື່ ອນບາ້ນໃຫ້
ໄດຫຼ້າຍຂຶນ້ ເຊິ່ ງຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດໂດຍລວມໃຫຂ້ງົເຂດອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ. ຈດຸປະສງົຂອງລດັຖະບານ ແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫຫຸຼ້ດລງົ
ຕື່ ມອກີ ພອ້ມທງັບນັເທາົຄວາມສ່ຽງດາ້ນງບົປະມານ. ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດຄັງ້ທ ີ8 ຂອງລດັຖະບານ (NSEDP) ປີ 2016 -2020, 
ລດັຖະບານວາງເປົາ້ໝາຍໃຫ ້ສປປ ລາວ ຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາເທື່ ອລະກາ້ວແຕ່ນີເ້ຖງິປີ 2020 ດວ້ຍການພດັທະນາແບບຍນື
ຍງົແລະທົ່ ວເຖງິ. ສະນັນ້, ການປບັປຸງການຊມົໃຊໄ້ຟຟາ້ຂອງຄວົເຮອືນໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ການເພີມ້ຄວາມສາມາດສົ່ ງອອກໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້ ຈຶ່ ງເປນັ 2 
ຈດຸປະສງົອນັສໍາຄນັຂອງລດັຖະບານ.ນບັຕັງ້ແຕ່ປີ 1992 ເປນັຕົນ້ມາ, ເອດບີ ີ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຫາຼຍຕ່ໍກບັການພດັທະນາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານໄຟຟາ້ຂອງ 
ສປປ ລາວ. ໂຄງການສາຍສົ່ ງໄຟຟາ້ພາກ  ເໜອືອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງທີ່ ກາໍລງັດາໍເນນີໃກຈ້ະສໍາເລດັແລວ້ນັນ້ ແມ່ນການຂະຫຍາຍລະບບົສາຍສົ່ ງ ແລະ ຕາຂ່າຍ
ໄຟຟາ້ຄວາມແຮງ 115 kV ໃນແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ ແຂວງຜົງ້ສາລ ີແລະ ແຂວງວຽງຈນັ, ແລະ ໂຄງການຍງັສະໜບັສະໜນູການເຊື່ ອມຕ່ໍກບັລະບບົໄຟຟາ້ຂັນ້ແຂວງ 
ຂອງການໄຟຟາ້ຝ່າຍຜະລດິແຫ່ງປະເທດໄທ (EGAT). ໂດຍສານຕໍ່ ຈາກປະສບົການດັ່ ງກ່າວ, ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຕາຂ່າຍແລະການຄາ້ພະລງັງານຜ່ານແດນທີ່ ສະເໜີ
ຂຶນ້ມານີ ້ຈະສະໜບັສະໜນູບໍລສິດັ ຟຟລ ດວ້ຍການບນັລຸບນັດາຜນົງານດັ່ ງນີ:້ (i) ຕາໜ່າງຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ໃນແຂວງຫວຼງນໍາ້ທາ, ແຂວງບໍ່ ແກວ້ ແລະ ແຂວງຜົງ້ສາລີ
ໄດຮ້ບັການຂະຫຍາຍ, (ii) ສະໜອງໝໍນ້ບັໄຟໃຫໄ້ດ ້10.000 ຫຼງັຄາເຮອືນສໍາລບັລູກຄາ້ທີ່ ເຊື່ ອມຕໍ່ ໃໝ່, ແລະ (iii) ການສາ້ງສາຍສົ່ ງທີ່ ຮອງຮບັສາຍສົ່ ງຜ່ານແດນ 
1 ແຫ່ງ ຫຼ ືຫຼາຍແຫ່ງ ເຊິ່ ງເຊື່ ອມຕໍ່ ພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ ກບັແມ່ຈນັຂອງໄທ ແລະ/ຫຼ ືລດັສານຂອງມຽນມາ. ການສະໜບັສະໜນູໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນອງີ
ຕາມການສະເໜຂີອງລດັຖະບານແຫ່ງສປປ ລາວ ໃນປີ 2016. ການລງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູເບືອ້ງຕົນ້ທີ່ ໄດດ້ໍາເນນີຂຶນ້ໃນເດອືນກຸມພາ 2017 ນັນ້ ໄດທ້ບົທວນບນັດາຂໍ ້
ສະເໜຂີອງລດັຖະບານ ແລະ ໄດບ້ນັລຸຄວາມເຂົາ້ໃຈກບັລດັຖະບານ ກໍ່ ຄບືໍລສິດັ ຟຟລ ແລະ ກະຊວງພະລງັງານແລະບ່ໍແຮ່ ກ່ຽວກບັຂອບເຂດຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື
ທາງດາ້ນວຊິາການທີ່ ສະເໜຂີຶນ້ມານີ ້ເພື່ ອກະກຽມໂຄງການ.   

   

ຜນົສະທອ້ນ   
   

   

ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ   
ລາຍລະອຽດຂອງຜນົໄດຮ້ບັ    
ຄວາມຄບືໜາ້ກ່ຽວກບັຜນົໄດຮ້ບັ 

 
ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
 
ລາຍລະອຽດຂອງຜນົງານໂຄງການ 
 
ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ (ຜນົໄດຮ້ບັ, ກດິຈະກໍາ, ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ)  
 
ພືນ້ທີ່ ທາງພູມສາດ 

 
 
 
 
ທົ່ ວປະເທດ 

 
 
ສະຫລຸບຫຍໍດ້າ້ນສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ 
 
ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 
 
ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທີ່ ບ່ໍສະໝກັໃຈ 
 

ດາ້ນຊນົນເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ 
 
ການສື່ ສານ, ການປກຶສາຫາລ ືແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ



ໃນໄລຍະອອກແບບໂຄງການ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ລາວ (ຟຟລ) ທີ່ ເປັນໜ່ວຍງານແຫ່ງຊາດ, ອໍານາດການປົກຄອງລດັຂັນ້ແຂວງແລະຂັນ້ເມອືງ, ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, ປະຊາຊນົຜູໄ້ດຮ້ບັ
ຜນົກະທບົ/ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງຈະໄດຮ້ບັການປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັໂຄງການທີ່ ສະເໜຂີຶນ້ມານີ.້ ພວກເຂາົຈະເຂົາ້ຮ່ວມໃນການວາງແຜນ, 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການກວດກາໂຄງການນີໃ້ນຫາຼຍຊ່ອງທາງ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ: i) ການປກຶສາຫາລກືບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ 
(ບນັດາໜ່ວຍງານລດັ ແລະ ໜ່ວຍງານບໍ່ ສງັກດັລດັ) ເພື່ ອໃຫໄ້ດສ້ິ່ ງທີ່ ປອ້ນເຂົາ້ໃຫແ້ກ່ການອອກແບບໂຄງການ, ການຂໍອະນຸຍາດ ແລະ ມາດ
ຕະການຫຸຼດຜ່ອນ ສໍາລບັປະຊາຊນົຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ/ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ; ii) ກອງປະຊຸມເປດີກວ້າງປກຶສາຫາລກືບັຄນົທົ່ ວໄປ ແລະ ການ
ສນົທະນາກຸ່ມຮ່ວມກບັຊຸມຊນົ ແລະ ປະຊາຊນົຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ/ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ ເພື່ ອໃຫໄ້ດມ້າເຖງິ ທດັສະນະ ແລະ ຄາໍແນະນໍາຈາກພວກ
ເຂາົ ກ່ຽວກບັຜນົກະທບົທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ຈາກໂຄງການ ພອ້ມທງັມາດຕະການຮອງຮບັ.   

    

ໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ   
    

    

ໂອກາດຮ່ວມມທືາງທຸລະກດິ   
ການບໍລກິານດາ້ນທີ່

ປກຶສາ 

 

ບລໍສິດັທີ່ ປກຶສາໄດຖ້ກືຈາ້ງໃຫຊ່້ວຍກະກຽມບນັດາກດິຈະກໍາໂຄງການ ສໍາລບັ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຕາຂ່າຍ ແລະ ການຄາ້ພະລງັງານຜ່ານ ແດນທີ່ ສະເໜຂີຶນ້ມາ
ນີ ້ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ ການເຮດັສໍາເລດັການສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ, ການວເິຄາະກ່ຽວກບັການສະໜອງໄຟຟາ້ທີ່ ມຕີົນ້ທນຶການຜະລດິຕໍ່ າທີ່

ສຸດ, ການອອກແບບດາ້ນວສິະວະກໍາ ແລະ ການກະກຽມເອກະສານປະມູນ ສໍາລບັສນັຍາປະເພດວສິະວະກາໍ, ຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງ (EPC) ສໍາລບັ
ລະບບົສາຍສົ່ ງ ແລະ ລະບບົຕາຂ່າຍທີ່ ໄດແ້ນະນາໍໄວແ້ລວ້. ບລໍສິດັນີ ້ ຈະເຮດັວຽກຢ່າງໃກສ້ດິກບັບໍລສິດັ ຟຟລ, ໜ່ວຍງານບໍລຫິານໂຄງການ ແລະ ຈະ
ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໂດຍກງົໃຫແ້ກ່ ເອດບີ.ີ 

  
     

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການຝ່າຍເອດບີ ີ 
ກມົຮບັຜດິຊອບໂຄງການຝ່າຍ ເອດບີ ີ
 
ພະແນກຮບັຜດິຊອບໂຄງການຝ່າຍເອດບີ ີ
 
ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

ທ່ານ Tharakan, Pradeep J. 
 
ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້
 
ພະແນກພະລງັງານ, SERD 
 
ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ລາວ 
ຖະໜນົສາມແສນໄທ, ຕູ ້ປນ 309 ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

 
ຕາຕະລາງໂຄງການ 
 
ອະນຸມດັຮູບແບບເບືອ້ງຕົນ້ຂອງໂຄງການ 
 
ການລງົເກບັກໍາຂໍມູ້ນຕວົຈງິ 
 
ກອງປະຊຸມຜ່ານໂຄງການ 
 
ອະນຸມດັໂຄງການ 
 
ການທບົທວນໂຄງການຄັງ້ສຸດທາ້ຍ 
 
ການປບັປຸງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານຂອງໂຄງການ 
ຄັງ້ສຸດທາ້ຍ 

 
 
 
- 
 
- 
- 
 
22 ພະຈກິ 2017 
- 
 
22 ມນີາ 2018 

 
TA 9426-LAO 
 

ເຫດການທີ່ ສໍາຄນັ  

ອະນຸມດັ 
  

ວນັທີ່ ເຊນັສນັຍາ ວນັທີ່ ທີ່ ສນັຍາມຜີນົບງັຄບັໃຊ ້
   ມືປ້ດິໂຄງການ  

 

    

ຕາມກໍາໜດົເດມີ 
 

ຕາມກໍາໜດົໃໝ່ ຕວົຈງິ  

          
 

22 ພະຈກິ 2017  05 ມນີາ 2018 05 ມນີາ 2018  31 ທນັວາ 2019 - - 
 

              

            
 

    ແຜນການສະໜອງເງນິ/ການນາໍໃຊເ້ງນິໂຄງການ    ການເບກີຈ່າຍສະສມົ 
 

ເອດບີ ີ ທນຶສມົທບົ ຄູ່ ຮ່ວມງານ    ລວມ ວນັທີ່  ມນູຄ່າ 
 

    
ລດັຖະ
ບານ 

ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົ
ປະໂຫຍດ 

ຜູສ້ະໜບັສະໜນູທນຶ
ໃຫແ້ກ່ໂຄງການ ອື່ ນໆ     

 

800.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00  22 ພະຈກິ 2017 0,00 
 

              



 
 
 
ໜາ້ເວບັໄຊໂ້ຄງການ 
 
ຂໍຂໍມ້ນູ 
 
ວນັທີ່ ດໍາເນນີການ 

 
 
 
 
https://www.adb.org/projects/51329-002/main 
 
http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51329-002 
 
14 ພດຶສະພາ 2018 

 
 
ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານຂອງໂຄງການໄດບ້ນັຈຂໍຸມູ້ນໂດຍຫຍໍກ່້ຽວກບັໂຄງການຫຼແືຜນງານ: ເນ ື່ ອງຈາກວ່າຂໍມູ້ນພືນ້ຖານຂອງໂຄງການໄດບ້ນັຈຂໍຸມູ້ນຂອງວຽກທີ່ ພວມດໍາເນນີ, ບາງຂໍມູ້ນ
ອາດຈະບໍ່ ໄດເ້ອາົບນັຈເຸຂົາ້ໃນສະບບັເບືອ້ງຕົນ້ຂອງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານຂອງໂຄງການນັນ້ ແຕ່ວ່າຈະໄດເ້ອາົຕື່ ມເຂົາ້ໃສ່ພາຍຫຼງັທີ່ ມຂໍີມ້ນູເພີ່ ມເຕມີນ ັນ້. ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັໂຄງການທີ່ ພວມນໍາ
ສະເໜແີມ່ນຍງັບໍ່ ທນັຄບົຖວ້ນ ແລະ ມໃີຫໄ້ດຕ້າມທີ່ ລະບຸໄວ.້   

ເອດບີ ີສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຖ້ກືບນັຈເຸຂົາ້ໃນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານຂອງໂຄງການນີພ້ຽງແຕ່ເອກະສານດຽວເທົ່ ານນ ັນ້ ຊຶ່ ງເອກະສານດັ່ ງກ່າວນີຖ້ວ່ືາເປນັແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູໂຄງການ ສະໜອງໃຫແ້ກ່
ຜູປ້ະສງົຢາກນໍາໃຊຂ້ໍມ້ນູໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ ມຕີອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດກ່ອນການນາໍໃຊໃ້ດໆ. ໃນຂະນະທີ່  ເອດບີ ີພະຍາຍາມທີ່ ຈະສະຫນອງເນືອ້ຫາທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ, ຂໍມູ້ນ
ທີ່ ສະຫນອງໃຫ ້"ຕາມນີ"້ ແມ່ນບໍ່ ມກີານຮບັປະກນັໃດໆ, ບໍ່ ວ່າຈະເປນັການສະແດງຄໍາຄດິເຫນັ ຫຼ ືການບອກເປນັໃນໆ ລວມທງັ ການຮບັປະກນັທາງການຄາ້, ຄວາມສອດຄ່ອງ 
ກບັຈດຸປະສງົສະເພາະໃດຫນຶ່ ງ ແລະ ບໍ່ ແມ່ນການລະເມດີ. ເອດບີ ີເວົາ້ສະເພາະແລວ້ຈະບໍ່ ຮບັປະກນັ ຫຼ ືເປນັຕວົແທນໃດໆເຖງິຄວາມຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືຄບົຖວ້ນສມົບູນຂອງຂໍມູ້ນ
ດັ່ ງກ່າວ.  

 

 
 
 
 


