
ແບບຟອມປະເມນີການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການຄ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິິ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ໂຄງການລງົທນຶ ສ າລບັ ໂຄງການເຂ ິ່ ອນໄຟຟັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ນ ັ້າອ ັ້າວ ທີິ່ ເມ  ອງຜາໄຊ, ແຂວຊຽງຂວາງ. 

 

I. ຂ ັ້ມນູກິ່ ຽວກບັໂຄງການ 
- ຊ ິ່ ໂຄງການ: ເຂ ິ່ ອນໄຟຟັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ນ ັ້າອ ັ້າວ 
- ຊ ິ່ ເຈ ົ ັ້າຂອງໂຄງການ: ບ ລສິດັ ບ ິ່ ທອງອນິເຕກີຣ ບ ຈ າກດັ 
- ປະເພດໂຄງການ: IEE 
- ຂະແໜງການ: ໄຟຟັ້າ 
- ໄລຍະສ າປະທານ: 30 ປີ (ໄລຍະກ ິ່ ສ ັ້າງ 2 ປີ) 
- ກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ: ກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ 15 MW 
- ກ າລງັການຜະລດິ: 84.24 GWh./ປີ  
- ເນ ັ້ອທີິ່ ອິ່ າງໂຕິ່ ງ:  94 ກໂິລຕາແມດັ 
- ສະຖານະພາບໂຄງການ (IEE/EIA): ກ າລງັກ ິ່ ສ ັ້າງ 
- ໃບຢັັ້ງຢ ນຮບັຮອງ (IEE/EIA): EIA 

ສະບບັເລກທ ີ505/ພຊສ, ລງົວນັທ ີ8 ກ ມພາ 2016. 
- ໃບຮບັຮອງ EMMPCP/OP: ........................................ 

ເລກທ:ີ ...................., ລງົວນັທ ີ........................ 
- ເນ ັ້ອທີິ່ ສ າປະທານ:.........................ເຮກັຕາ 

 
II. ຄະນະຕດິຕາມກວດກາ 

- ວນັທລີງົຕດິຕາມກວດກາ: 30 ຕ ລາ-02 ພະຈກິ 2017 
- ປະເພດການຕດິຕາມກວດກາ: ............................. 
- ຄະນະຕດິຕາມກວດກາ: ທິ່ ານ ອາລຍິະສກັ ຕ ນາລມົ, ຮອງຫວົໜັ້າ ກຕຊສ  
- ບດົບນັທກຶລງົຕດິຕາມກວດກາ: ຄດັຕດິມາພ ັ້ອມນີ ັ້ 
- ລາຍຊ ິ່ ຄະນະລງົຕດິຕາມກວດກາ: ຄດັຕດິມາພ ັ້ອມນີ ັ້ 
- Checklist: ຄດັຕດິມາພ ັ້ອມນີ ັ້ 
III. ຈ ດປະສງົຂອງການກວດກາ ແລະ ບນັຫາທີິ່ ເອາົໃຈໃສິ່  

- ການພງັທະລາຍຂອງເຂ ິ່ ອນ, ຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກເຂ ິ່ ອນແຕກ, ການແກ ັ້ໄຂບນັຫາເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຕ ິ່ ກບັ
ເນ ັ້ອທີິ່ ດນິນາຂອງປະຊາຊນົທີິ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ ແລະ ບນັຫາປາຕາຍ ຢູິ່ ເມ  ອງຮົິ່ ມ ແຂວງໄຊສມົບູນ; 

- ເງ  ິ່ອນໄຂ ແລະ ພນັທະທີິ່ ກ ານດົໃນໃບຢັັ້ງຢ ນ ກິ່ ຽວກບັ ສິິ່ ງແວດລ ັ້ອມທີິ່ ຖ ກຮບັຮອງໄປແລ ັ້ວນັ ັ້ນ. 
 



IV. ສະພາບໂຄງການໃນປະຈ ບນັ 
ໂຄງການກ ິ່ ສ ັ້າງເຂ ິ່ ອນໄຟຟັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ນ ັ້າອ ັ້າວ ແມິ່ ນປະກອບມສີອງເຂ ິ່ ອນຄ : ເຂ ິ່ ອນນ ັ້າອ ັ້າວ (ໂດຍມນີ ັ້າ

ອ ັ້າວ ແລະ ນ ັ້າໜອງໂອນເຂົ ັ້າໃນອິ່ າງເກບັນ ັ້າ) ແລະ ເຂ ິ່ ອນນ ັ້າປອດ ທີິ່ ຂ ັ້ນກບັເມ ອງຜາໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊິິ່ ງຫິ່ າງ
ຈາກຕວົເມ ອງໂພນສະຫວັນປະມານ 50 ກໂິລແມດັ ມກີ າລງັການຜະລດິ 15 MW. ໃນຊິ່ ວງລະດູແລ ັ້ງ ກ ິ່ ຈະມກີ າລງັ
ການຜະລດິໄຟຟັ້າຫ  ດລງົຕາມປະລມິານນ ັ້າຕວົຈງິໃນສາຍນ ັ້າ ທີິ່ ສາມາດຜະລດິໄຟຟັ້າໄດ ັ້ປະມານ 3 MW ເຊິິ່ ງຢູິ່ ໃນໄລ
ຍະ 2 ເດ ອນ ຂອງປີໜຶິ່ ງເທົິ່ ານັ ັ້ນ. ໂດຍສງັລວມກ າລງັການຕດິຕັ ັ້ງທີິ່ ຮບັປະກນັ ໃນການຜະລດິໄຟຟັ້າຕະຫ ອດປີແມິ່ ນ 
95% ຫ   ປະມານ 6 MW ແລະ ພະລງັງານທີິ່ ສາມາດຜະລດິໄດ ັ້ສະເລິ່ ຍຕ ິ່ ປີແມິ່ ນ 84.24 GWh. ໂຄງການດັິ່ ງກິ່ າວໄດ ັ້
ອອກແບບຄວາມສູງນ ັ້າຕກົ 713 m ແລະ ປະລມິານນ ັ້າສູງສ ດອອກແບບແມິ່ ນ 2,5m3/s, ຈ ດທີິ່ ຕັ ັ້ງຂອງເຂ ິ່ ອນ (ຝາຍ) 
ຈະຢູິ່ ສາຍນ ັ້າອ ັ້າວ ແລະ ທີິ່ ຕັ ັ້ງເຮ ອນຈກັໄຟຟັ້າຈະຢູິ່ ຂ ັ້າງສາຍນ ັ້າສຽມ ໂຄງການດັິ່ ງກິ່ າວແມິ່ ນຈະອວິ່ າຍນ ັ້າອ ັ້າວໃສິ່ ສາຍນ ັ້າ
ສຽມ ໂດຍນ າໃຊ ັ້ຄວາມສູງຂອງນ ັ້າຕກົນ ັ້າອ ັ້າວ. ໂຄງການດັິ່ ງກິ່ າວມເີນ ັ້ອທີິ່ ອິ່ າງໂຕິ່ ງແມິ່ ນ 94 Km2 ແລະ ພ ັ້ນທີິ່ ອິ່ າງເກບັ
ນ ັ້າມເີນ ັ້ອທີິ່  250 ເຮກັຕາ. 

ໂຄງການໄຟຟັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ນ ັ້າອ ັ້າວ ໄດ ັ້ຖ ກອະນ ຍາດພດັທະນາຕາມຂ ັ້ຕກົລງົໃນການລງົທ ນ ສະບບັເລກທ ີ
897/ຈຂ.ຊຂ ລງົວນັທ ີ 15 ຕ ລາ 2015 ແລະ ໄດ ັ້ມກີານເຊນັສນັຍາລງົທນຶໃນວນັທ ີ 20 ຕ ລາ 2015, ໄດ ັ້ມກີານ
ຮບັຮອງບດົວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ສະບບັເລກທ ີ456/ພບ.ຊຂ ລງົວນັທ ີ13 ຕ ລາ 2015 ແລະ ໄດ ັ້
ຮບັໃບຢັັ້ງຢ ນດ ັ້ານສິິ່ ງແວດລ ັ້ອມເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ (ບດົສກຶສາເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ກິ່ ຽວກບັ ສິິ່ ງແວດລ ັ້ອມ) ສະບບັເລກທ ີ505/ພຊສ ລງົ
ວນັທ ີ08 ກ ມພາ 2016, ໄດ ັ້ເລີິ່ ມກ ິ່ ສ ັ້າງໃນເດ ອນເມສາ 2015. 

 
 

ບນັຫາທີິ່ ພບົເຫນັ 

- ສິິ່ ງເສດເຫ  ອ: ຊາກໄມ ັ້ ແລະ ຂີ ັ້ເຫຍ ັ້ອທີິ່ ໄຫ ມາຈາກການແຕກຂອງເຂ ິ່ ອນ; 
- ຄ ນນະພາບນ ັ້າ: ບ ິ່ ໄດ ັ້ມກີານຕດິຕາມກວດກາ; 
- ຄ ນນະພາບອາກາດ: ບ ິ່ ໄດ ັ້ມກີານຕດິຕາມກວດກາ; 
- ສຽງ ແລະ ການສັິ່ ນສະເທ ອນ: ບ ິ່ ໄດ ັ້ມກີານຕດິຕາມກວດກາ; 
- ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄຟ: ບ ິ່ ໄດ ັ້ມກີານຕດິຕາມກວດກາ; 
- ການເຊາະເຈ ິ່ ອນ: ພບົເຫນັຕາມແຄມຝັິ່ ງແມິ່ ນ ັ້າງຽບ ແລະ ແມິ່ ນ ັ້າສຽມ ມກີານເຊາະເຈ ິ່ ອນຂອງດນິ ແລະ ມຊີາກໄມ ັ້

ທີິ່ ໄຫ ມາ ຈາກການແຕກຂອງເຂ ິ່ ອນຄ ັ້າງຢູິ່ ຕາມຕາຝັິ່ ງ ເຊິິ່ ງເຫນັວິ່ າ ຍງັບ ິ່ ທນັມກີານອານະໄມ; 
- ແຄ ັ້ມພກັພະນກັງານ - ກ າມະກອນ: ພບົເຫນັຍງັບ ິ່ ທນັມກີານຮ ັ້ຖອນ; 
- ແລະ ອ ິ່ ນໆ: 

 

V. ສະເໜແີກ ັ້ໄຂ 
- ກ ານດົເວລາໃນການແກ ັ້ໄຂ:  
- ບນັຫາອອກໃຫ ັ້ໂດຍ: ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 

 



- ອະທບິາຍການແກ ັ້ໄຂບນັຫາໂດຍຫຍ ັ້:  
1. ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນທາງຜູ ັ້ພດັທະນາໂຄງການແມິ່ ນຈະມກີານສະໜອງເຂົ ັ້າໃຫ ັ້ປະຊາຊນົຜູ ັ້ທີິ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ ຈາກນ ັ້າທີິ່

ຖ ັ້ວມ ດນິນາ 3 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ຜນົກະທບົຕ ິ່ ກບັສິິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແມິ່ ນໃຫ ັ້ມກີານເກບັກ າຂ ັ້ມູນລະອຽດ
ບນັດາຜນົກະທບົຕ ິ່ ກບັສິິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພ ິ່ ອຈະໄດ ັ້ມກີານສ ັ້າງແຜນໃນການຟ ັ້ນຟູສະພາບແວດລ ັ້ອມຕາມສາຍນ ັ້າ
ທີິ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ ສ າລບັຜນົກະທບົຕ ິ່ ກບັໂຮງຜະລດິໄຟຟັ້າຂອງ ໂຄງການເຂ ິ່ ອນໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົ ນ ັ້າງຽບ 2 ທາງຜູ ັ້
ພດັທະນາໂຄງການເຂ ິ່ ອນໄຟຟັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ນ ັ້າອ ັ້າວ ແມິ່ ນໄດ ັ້ມກີານວິ່ າຈ ັ້າງບ ລສິດັ ໃນການກວດສອບ ແລະ 
ປົວແປງໃຫ ັ້ສາມາດນ າໃຊ ັ້ໄດ ັ້ໂດຍຈະໃຫ ັ້ມກີານທດົລອງນ າໃຊ ັ້ຈກັເບ ີ3 ໃນເດ ອນທນັວາ 2017, ຈກັເບ ີ1 ໃນ
ເດ ອນມງັກອນ 2018, ຈກັເບ ີ2 ເດ ອນກ ມພາ 2018; 

2. ບ ລສິດັ ຕ ັ້ອງຮບີຮ ັ້ອນເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ແລ ັ້ວສ ັ້າງແຜນໃນການຟ ັ້ນຟູສະພາບສິິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຕາມສາຍນ ັ້າສຽມ ແລະ ນ ັ້າ
ງຽບ ທີິ່ ໄດ ັ້ສ ັ້າງຜນົກະທບົ ຈາກການພງັທະລາຍຂອງເຂ ິ່ ອນ ໂດຍປະສານສມົທບົ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງ 
ໃນການເກບັກ າຂ ັ້ມູນ ແລ ັ້ວນ າສົິ່ ງໃຫ ັ້ ກຊສ ພຈິະລະນາຮບັຮອງ; 

3. ບ ລສິດັ ຕ ັ້ອງຮບີຮ ັ້ອນປະສານສມົທບົກບັ ຄະນະກ າມະການຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຄະນະກ າມະການຂັ ັ້ນເມ ອງ ໃນການ
ລງົເກບັກ າຂ ັ້ມູນລະອຽດ ແລ ັ້ວສ ັ້າງແຜນໃນການຟ ັ້ນຟູ ແລະ ຊດົເຊຍີໃຫ ັ້ປະຊາຊນົທີິ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກການພງັ
ທະລາຍຂອງເຂ ິ່ ອນ ແລ ັ້ວລາຍງານໃຫ ັ້ ກຊສ ຮບັຊາບ; 

4. ບ ລສິດັ ຕ ັ້ອງປະສານສມົທບົກບັ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງ ໃນການລງົການຕດິຕາມກວດກາຄ ນນະພາບນ ັ້າ 
ຈ ານວນ 2 ຄັ ັ້ງ/ປີ ແລ ັ້ວ ສ າເນາົໃຫ ັ້ ກຊສ ຮບັຊາບ; 

5. ບ ລສິດັ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານວິ່ າຈ ັ້າງບ ລສິດັທີິ່ ປຶກສາເອກະລາດ ໃນການກວດກາຄ ນຜນົກະທບົທາງດ ັ້ານສິິ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ໂດຍປະສານສມົທບົ ກບັ ກຊສ ໃນການຄດັເລ ອກບ ລສິດັທີິ່ ປຶກສາເອກະລາດ; 

6. ບ ລສິດັ ຕ ັ້ອງແກ ັ້ໄຂບນັຫາເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຕ ິ່ ກບັຜນົກະທບົເນ ັ້ອທີິ່ ດນິນາຂອງປະຊາຊນົ ໂດຍໃຫ ັ້ມກີານຊິ່ ວຍເຫ  ອເຂົ ັ້າ
ກນິໃຫ ັ້ກບັປະຊາຊນົຕວົຈງິ (3 ໂຕນ/ເຮກັຕາ) ໃຫ ັ້ສ າເລດັກິ່ ອນ 30/11/2017; 

7. ບ ລສິດັ ຕ ັ້ອງສ ັ້າງບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າ ຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ການຊດົເຊຍີສິິ່ ງແວດ ລ ັ້ອມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ປະຈ າເດ ອນ, ປະຈ າໄຕມາດ ແລະ ປະຈ າປີ ແລ ັ້ວ ນ າສົິ່ ງໃຫ ັ້ ພາກສິ່ ວນລດັຖະບານ (ກຊສ, 
ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຫຊສ ເມ ອງ) ເພ ິ່ ອຮບັຊາບ ແລະ ຕດິຕາມ; 

8. ບ ລສິດັ ຕ ັ້ອງຢ ດກດິຈະກ າການກ ິ່ ສ ັ້າງຂອງເຂ ິ່ ອນໄຟຟັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ນ ັ້າອ ັ້າວ ກິ່ ອນເພ ິ່ ອໃຫ ັ້ສະ ດວກໃນການເກບັ
ກ າ ຂ ັ້ມູນຜນົກະທບົທີິ່ ເກດີຂ ັ້ນ ແລະ ມກີານການຕດິຕາມກວດກາສະພາບການປິ່ ຽນແປງທີິ່ ຈະເກດີຂ ັ້ນໃນເຂດ
ກ ິ່ ສ ັ້າງ ເຂ ິ່ ອນໄຟຟັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ນ ັ້າອ ັ້າວ ຂອງ ຫຊສ ເມ ອງຜາໄຊ ທີິ່ ຕດິກບັເຂດໂຄງການ; 

9. ບ ລສິດັ ຕ ັ້ອງຈດັສນັງບົປະມານໃນການຊດົເຊຍີຕ ິ່ ກບັ ບນັຫາຜນົກະທບົຕ ິ່ ກບັສິິ່ ງແວດລ ັ້ອມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ ຈາກເຂ ິ່ ອນໄຟຟັ້າຂະໜາດນ ັ້ອຍ ນ ັ້າອ ັ້າວ ແຕກ ໃຫ ັ້ເໝາະສມົກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ການເຫນັ
ດຂີອງຄະນະກ າມະການຂັ ັ້ນແຂວງ;  


