ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ
ແລະ ທໍາມະຊາດ ສໍາລັບ ການປັບປຸງ ແລະ ບໍາລຸງ
ຮັກສາ ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13 ເໜືອ
(NR13 NORTH)
ບົດສະຫຼບ
ຸ ຫຍໍ້
1.

ພາກສະເໜີ

ລັດຖະບານ ສປປລາວ ມີໂຄງການ ທີ່ຈະໄດ້ປັບປຸງເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 13 ເໜືອ (N13 North)

ໂດຍການຮ່ວມມື

ລະຫວ່າງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP). ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມີການອອກແບບ ເພື່ອປັບປຸງການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບການຂົນສົ່ງ ໂດຍ
ການປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະ ເສັ້ນທາງ ທີ່ກໍານົດເປັນ ເຄືອຂ່າຍເສັ້ນທາງຫຼັກ ຂອງ ສປປລາວ, ດັງ່ ນັນ
້ ການປັບປຸງການເຊື່ອມຕໍ່ ຈະເປັນ
ການສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວ ເສດຖະກິດ ແບບຮອບດ້ານ. ໂຄງການ ດັງ່ ກ່າວ ແມ່ນຈະໄດ້ຈດ
ັ ຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍ ກະຊວງໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົ່ງ (MPWT)ໂດຍຜ່ານກົມຂົວທາງ (DoR).
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ (ບປຜສ) ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນໜຶງ່ ຂອງຂະບວນການ ການປະຕິບດ
ັ
ຕາມນະໂຍບາຍປົກປ້ອງ ຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ.
ບປຜສ ໄດ້ລະບຸເປົ້າໝາຍ ມາດຕະການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທີຈ
່ ໍາເປັນ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ/ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ, ບປຜສ:
•

ກໍານົດ ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ພາຍໃນພື້ນທີ່ເຂດໂຄງການ;

•

ກໍານົດ ກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ;

•

ວິເຄາະ ຜົນກະທົບຕົນ
້ ຕໍ ທັງໝົດ; ແລະ

•

ກໍານົດມາດຕະການ ຫຼດ
ຸ ຜ່ອນ ແລະ ປະກອບເຂົ້າໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະ
ຊາດ (ຜຄຕສ).

ອີງຕາມນະໂຍບາຍການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານໂລກ ສໍາລັບ ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ (OP4.01), ໂຄງການນີ້ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້
ໂຄງການປະເພດ A ຂອງທະນາຄານໂລກ.
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2.

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ

ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13 (N13) ເປັນເສັ້ນທາງຫຼັກ ທີ່ມີຄວາມສํາຄັນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ບູລະນະ
ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃຫ້ແກ່ປະເທດ. N13 ແມ່ນແລວທາງຜ່ານ ເໜືອ-ໃຕ້ (1,500 km) ເຊິ່ງ
ເປັນເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ ປະເທດລາວ ກັບ ຈີນ ທາງພາກເໜືອ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ທາງພາກໃຕ້ ແລະ ເຊືອ
່ ມຕໍ່ 10 ແຂວງ ຈາກທັງໝົດ 17
ແຂວງຂອງປະເທດລາວ. ຊ່ວງຫຼກ
ັ ຂອງເສັ້ນທາງ ໄດ້ສ້າງສໍາເລັດ ໃນປີ 1997 ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການບູລະນະ ນັບແຕ່ນນ
ັ້ ມາ, ພຽງແຕ່ໄດ້
ຮັບການບໍາລຸງຮັກສາ ເປັນໄລຍະ ແລະ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ, ເສັນ
້ ທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປຫາ ຊາຍ
ແດນກໍາປູເຈຍ (829 km), ແລະ ທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບໍ່ເຕັນ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຈີນ (671 km).
ການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດ ທີໝ
່ ັ້ນຄົງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານການຄ້າ ເຮັດໃຫ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນວ່ອງໄວ ຂອງປະລິມານການ
ສັນຈອນ ແລະ ການສັນຈອນ ຜ່ານ ເສັ້ນທາງ ເລກທີ N 13, ໂດຍສະເພາະ ຊ່ວງທາງໃກ້ກບ
ັ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງບາງຊ່ວງທາງ
ຄາດຄະເນອາດຈະເຕັມຄວາມຈຸ ໃນອີກ 5 ປີ ຂ້າງໜ້າ. ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແບບລະອຽດ ທີ່ສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ
ໂດຍທະນາຄານໂລກ ໃນປີ 2015 ໄດ້ກໍານົດ ຫລາຍຊ່ວງທາງສໍາຄັນ ທັງຢູ່ເສັ້ນເລກທີ 13 ເໜືອ ແລະ 13 ໃຕ້. ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້
ເຫັນວ່າ ການປັບປຸງໃນຊ່ວງທາງດັ່ງກ່າວນີ້ ອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນ ມູນຄ່າຂອງການເດີນທາງ ໂດຍພາຫະນະ ແລະ ເວລາໃນ
ການເດີນທາງ, ເພີມ
່ ໂອກາດເຂົ້າເຖິງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ, ເພີ່ມສະມັດຕະພາບ ແຮງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດ ຕາມ
ທ້ອງຖະໜົນ. ຍທຂ ຈະນໍາໃຊ້ວທ
ີ ີການປັບປຸງເສັ້ນທາງເລກ ທີ 13 ເໜືອ ເປັນໄລຍະ. ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ຊ່ວງທາງ ທີ່ຈດ
ັ ເປັນບູລິມະສິດ
ຈາກ ກິໂລແມັດທີ 12 ຫາ ຫິໂລແມັດທີ 70 ຂອງເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ຊ່ວງທາງນີ້ ມີປະລິມານການສັນຈອນ ໃນ
ລະດັບສູງ. ການປັບປຸງ ຊ່ວງທາງສໍາຄັນອື່ນໆ ຈະປະຕິບດ
ັ ຕາມ ງົບປະມານທີ່ມີ.
ໂຄງການເສັນ
້ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຕັງ້ ຢູພ
່ າຍໃນ 2 ແຂວງ (ເມືອງນາຊາຍ ແລະ ເມືອງໂພນໂຮງ) ໂດຍເລີ່ມຈາກ ທາງແຍກ ສີເກີດ, ປະມານ 4
ກິໂລແມັດ ທາງທິດເໜືອຂອງສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສິ້ນສຸດ ປະມານ ກິໂລແມັດ ທີ 58 ທາງເໜືອ
ຂອງເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ.
ໜ້າວຽກຂອງໂຄງການໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊ່ວງທາງ ຍ່ອຍ:
•

ຊ່ວງທາງ ຍ່ອຍ 1- ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ບ້ານດົງ (ກິໂລແມັດ ທີ 12 ຫາ ກິໂລແມັດ ທີ 31)

•

ຊ່ວງທາງ ຍ່ອຍ 2 - ບ້ານດົງ-ໂພນໂຮງ (ກິໂລແມັດ ທີ 31 ຫາ ກິໂລແມັດ ທີ 70)

ໜ້າວຽກຂອງໂຄງການຈະລມມີ:
•

ການປັບປຸງ ຊ່ວງທາງຍ່ອຍ ທີ 1 ຈາກ ທາງ 2 ເລນ ເປັນທາງ 4 ເລນ ພ້ອມທັງ ເຂດສະຫງວນທາງ ປະມານ 23 ແມັດ (ເປັນທາງ
ປູຄອນກີຣດ ປະສົມຢາງອາສຟານ ຫຼື ທາງເບຕົງ)

•

ການປັບປຸງ ຊ່ວງທາງຍ່ອຍ ທີ 2, ເປັນທາງ 2 ເລນ ພ້ອມທັງເຂດສະຫງວນທາງ 15 ແມັດ (ເປັນທາງປູຄອນກີຣດ ປະສົມຢາງອາສ
ຟານ ຫຼື ທາງເບຕົງ)

•

ປັບປຸງຍົກລະດັບ ຂົວ 7 ແຫ່ງ(ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເປັນຂົວເລນດ່ຽວ).

•

ປັບປຸງ ມຸມຄົດລ້ຽວ ຂອງເສັ້ນທາງ.

•

ເສີມຄູກັນສູງຂຶ້ນໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເກີດນໍ້າຖ້ວມ.

•

ກໍານົດມາດຕະການ ຄວາມປອດໄພ ໃນທ້ອງຖະໜົນ ຢ່າງພຽງພໍ ລວມທັງ ຈຸດຄົນຍ່າງຂ້າມທາງ.
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•

ອານາໄມ ແລະ ຍົກລະດັບ ທໍລ
່ ະບາຍນໍ້າທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຕິດຕັ້ງທໍ່ລະບາຍນໍ້າໃໝ່ ບ່ອນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ.

•

ການກໍ່ສ້າງ ທາງ 4 ແຍກ ຢູ່ 10 ຈຸດ.

3.

ທາງເລືອກ

ມີຫຼາຍທາງເລືອກທີ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເຂົ້າມາເປັນພາກສ່ວນໜຶງ່ ຂອງບົດ ESIA. ທາງເລືອກທີ່ “ ປະຕິບດ
ັ ບໍ່ໄດ້” ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການ
ເສື່ອມສະພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງເສັ້ນທາງ, ຂົວ ແລະ ໂຄງສ້າງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ລຽບຕາມ ROW, ສະນັນ
້ ຈະເປັນການທ່ວງດຶງ ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ ແລະ ຂົງເຂດ ໂຄງການ. ຜົນປະໂຫຍດດ້ານບວກ ທັງໝົດ ອາດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນການພິຈາລະນາ
ທາງເລືອກ ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຮອບຄອບ.
ການປ່ຽນແປງແລວທາງ ເລັກນ້ອຍ ໄດ້ຖືກປະເມີນໄວ້ແລ້ວ, ທີສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຂອງການປ່ຽນແປງ ແມ່ນການປັບປ່ຽນຄືນ ຈຸດໂຄ້ງ ຢູທ
່ ີ່
ບ້ານນາງາ. ທາງເລືອກ ດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າຢູ່ ໃນການອອກແບບລະອຽດ (DD) ເນື່ອງຈາກຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອຸບດ
ັ ຕິເຫດ ຢູ່
ສະຖານທີ່ ຈຸດທີ່ໄດ້ມີການບັນທຶກອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນຫລາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ຂົວທັງ 3 ແຫ່ງ ຕັງ້ ຢູ່ພາຍໃນຊ່ວງທາງຍ່ອຍ ທີ 1 ຍັງຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນ ເພື່ອກໍານົດ ໃນກໍລະນີ ສະຖານທີຕ
່ ັ້ງ ທາງເລືອກ ສໍາລັບ
ການຂະຫຍາຍຄວາມກວ້າງຂົວ ຕ້ອງໄດ້ຖືກຮອງຮັບ ແທນທີ່ການຄາດຄະເນ ຂະໜາດຄວາມກວ້າງ ເພື່ອຮອງຮັບ ການສັນຈອນ ຢູ່
ເສັ້ນທາງ 4 ເລນ. ພາຍຫຼັງທີ່ປຶກສາຫາລື ກັບທີມງານ ESIA ແລະ ປຶກສາດ້ານການອອກແບບລະອຽດ (DD) ໄດ້ມີການກໍານົດວ່າການ
ຂະຫຍາຍຄວາມກວ້າງ ຈະຖືກດໍາເນີນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສງິ່ ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຂະຫຍາຍ
ເສັ້ນທາງ.
ການທົບທວນ ທາງເລືອກ ປະເພດການປູທາງ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັນ
້ ຕອນການຄົນ
້ ຄວ້າ ໂດຍປຶກສາ ການອອກແບບລະອຽດ (DD)

4.

ສະພາບເງືອ
່ ນໄຂໃນປະຈຸບນ
ັ

ເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຮາບຽງ, ພູມສັນຖານ ຂອງໂຄງການ ເສັ້ນທາງ ແມ່ນມີລະດັບຄວາມສູງຈາກ 170 ແມັດ ຫາ
205 ແມັດ ເໜືອລະດັບໜ້ານํ້າທະເລ.
ເສັ້ນທາງ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງວຽງຈັນ, ເຂດພືນ
້ ທີ່ຮາບພຽງ ລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ, ແລະ ເປັນເຂດອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມ
ປະກອບມີລະດູຝນ
ົ ແລະ ລະດູແລ້ງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ລະດູແລ້ງປົກກະຕິແລ້ວຈະເລີມໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນຕຸລາ ຫຼື ຕົນ
້ ເດືອນພະຈິກ ແລະ
ຈະຜ່ານໄປຈົນຮອດທ້າຍເດືອນ ມີນາ ຫຼື ຫຼັງຈາກນັນ
້ ໄປ.
ເຂດພືນທີ່ຂອງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທະພົນ ຈາກລົມພະຍຸລະດູຮ້ອນ ເຊິ່ງມັກຈະເກີດພະຍຸໂຊນຮ້ອນ ຫຼື ພະຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ ຈາກມະຫາສະ
ໝຸດແປຊີຟຶກ ຕາເວັນຕົກ ແລະ ທະເລຈີນໃຕ້ ໂດຍຈະເຄື່ອນຍ້າຍ ຂ້າມຊາຍຝັ�ງທະເລ ຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າສູ່ ລາວ. ພະຍຸເຫຼົ່ານີ້ຈະ
ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກຢ່າງແຮງເປັນເວລາຫຼາຍວັນ. ໃນຂະນະທີ່ຝນ
ົ ຕົກໜັກ, ຈະມີລົມພັດໜັກ ເປັນພະຍຸໃຕ້ຝນ
ຸ່ ພາຍຫຼັງທີ່ພັດຂ້າມ
ສາຍພູຫລວງແລ້ວ ເຂົ້າມາສູ່ ລາວ. ໃນຊ່ວງປີ ປົກກະຕິ ເກີດມີລໃົ ພະຍຸລະດູຮ້ອນ ປະມານ 1-4 ຄັ້ງ ພັດເຂົ້າມາເຖິງ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ ເຊິ່ງປົກກະຕິຈະເກີດຂຶ້ນໃນ ລະຫວ່າງ ເດືອນມິຖຸນາ ເຖິງ ເດືອນທັນວາ.
ຂອບເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ ແມ່ນມີອາກາດຮ້ອນ ແລະ ຊຸ່ມ ໃນຕະຫລອດຫຼາຍປີ ໂດຍອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດທົ່ວໄປແລ້ວ ຈະເກີດຂຶ້ນ
ລະຫວ່າງ ແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ເດືອນ ກຸມພາ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ມີນາ ຫາ ພຶດສະພາ.
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶງ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ອີງຕາມການຂໍ້ມູນ ຈາກໂຄງການ
(USAID) ການປັບຕົວ ແລະ ການຮັບມື ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ລະດັບນํ້າຝົນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້
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ເຖິງ 10%. ບົດລາຍງານອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກທາງທະນາຄານໂລກ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຕໍ່ປີໃນ ສປປລາວ
ແມ່ນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຈາກ 1.4°C ຫາ 4.3°C ເມື່ອ ເຖິງ ປີ 2100 ໂດຍມິອັດຕາຄວາມຮ້ອນ ສํາລັບທຸກລະດູການ.
ຝຸ່ນເປັນຕົວສໍາຄັນທີ່ສ້າງມົນລະພິດທາງອາກາດ ໃນປະຈຸບນ
ັ ພາຍໃນແລວທາງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ. ການຕິດຕາມກວດກາ
ຄຸນນະພາບອາກາດ ແມ່ນຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດໍາເນີນ ເປັນສ່ວນໜຶງ່ ຂອງ ESIA ໂດຍກํານົດ 5 ສະຖານທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນຊ່ວງເດືອນ
ກໍລະກົດ 2017 ເພື່ອກໍານົດລັກສະນະຂອງຄຸນນະພາບອາກາດ ພາຍໃນແລວທາງ ໂຄງການ.
ຄາບອນ ໂມນັອກໄຊ໌ສ (carbon monoxide) ຢູ່ອ້ອມຮອບ ແມ່ນມີຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານຂອງປະເທດລາວ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງ
IFC
•

ຄ່າ PM10 ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມາດຕະຖານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ (UESPA). ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຢູ່ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ຂອງ ສອງຊ່ວງທາງຍ່ອຍ ແມ່ນຍັງມີຄ່າPM10 ທີ່ສູງກວ່າ
ມາດຕະຖານ IFC

•

ລະດັບຄ່າ SO2 ແມ່ນຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມາດຕະຖານ ສະຫະພາບເອີລົບ(EU).

•

ຄ່າ NO2 ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບົດແນະນໍາ ຂອງ IFC.

•

ຄ່າຂອງ TSP ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານຂອງ ສປປ ລາວ.

ທີ່ຕັ້ງໂຄງການແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທົ່ງພຽງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ເຂດລຸ່ມ ສາຍນໍ້າງື່ມ ແລະ ແມ່ນໍ້າລີກ ເຊິງ່ ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານນີ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງພື້ນທີ່ແຄມນໍ້າ ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ເຊິ່ງລວມເອົາ ເຂດພື້ນທີ່ແຄມນໍ້າ ຂອງສາຍນໍາສາຂາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ. ແລະ ມີ
ຂອບເຂດອ່າງໂຕ່ງຂະໜາດໃຫຍ່. ໂຄງການ ທາງ ຜ່ານ 7 ສາຍນໍ້ານ້ອຍ ແລະ ຄອງຊົນລະປະທານ ຈໍານວນຫລາຍແຫ່ງ. ເພື່ອຢັ້ງຢືນ
ສະພາບຄຸນນະພາບນໍ້າ ໃນເຂດໂຄງການ, ການຕິດຕາມກວດກາ ໄດ້ດໍາເນີນ ໃນຊ່ວງ ເດືອນກໍລະກົດ 2017.ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄຸນ
ຸ ນະພາບຂອງນໍ້າຫນ້າດິນ ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຕດ
ິ ຕາມກວດກາ ແມ່ນເສື່ອມໂຊມລົງ ເນື່ອງຈາຄ່າ ຂອງ phosphate,
ບີໂອດີ, ຊີໂອດີ (COD) ແລະ ອüອກຊີເຈນທີ່ລະລາຍໃນນໍ້າ (DO) ຢູ່ໃນລະດັບສູງ. ຕົວຢ່າງ ນໍ້າບາດານ 5 ຈຸດ ໄດ້ຖືກເກັບ ແລະ ວິໄຈ

ເພື່ອກໍານົດຄຸນນະພາບນໍ້າໃນພືນ
້ ທີ່ໂຄງການ. ຜົນການວິໃຈພົບວ່າຄຸນນະພາບນໍ້າໃນສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ກວດການັນ
້ ສໍາລັບນໍ້າດື່ມ ແມ່ນບໍ່
ເກີນມາດຕະຖານຂອງ ສປປ ລາວ. ຫຼາຍພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບການລະບຸ ໂດຍ FS ໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມ.
ພື້ນທີ່ສະຫງວນ 2 ແຫ່ງ ຄື: ພູເຂົາຄວາຍ (PKK) ແລະ ພູພະນັງ (PPN). ທີ່ເປັນຈຸດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ, PKK ຫ່າງ
ອອກໄປທາງທິດຕາເວັນອອກປະມານ 20 ກິໂລແມັດ, ແລະ ສາຍນໍ້າງື່ມຍັງຢູ່ລະຫວ່າງການທາງເລກທີ 13 ແລະ PKK. ເຊິ່ງໃນຄະນະ
ທີ່ PKK ແມ່ນປະກອບມີພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງສະພາບແວດລ້ອມທํາມະຊາດ, ແລະ ມີຈໍານວນຂອງຊະນິດພັນພຶດສັດທີ່ຫວງຫ້າມ
ຂອງ IUCN ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນພືນ
້ ທີ່, ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ໂຄງການຄາດວ່າຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຂດສະຫງວນ ແລະ
ພັນພຶດພັນສັດທີ່ຫວງຫ້າມດັ່ງກ່າວ. ທີຕງັ້ ຫຼັກຂອງ PPN ແມ່ນໄປຕາມທາງທິດເໜືອ ແລະ ທິດໃຕ້ມີຄວາມຍາວຂະໜານກັບເສັນ
້ ທາງ
ເລກທີ 13 ເໜືອຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງໂຄງການ. ຈຸດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຈາກຫົນທາງຫາ PPN ຈະຢູ່ໃກ້ກັບບໍລິເວນເກິງ່ ກາງຂອງໂຄງການ
ແລະ ຢູ່ຫ່າງອອກໄປປະມານ 5 ກິໂລແມັດ. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ PPN ຢູ່ຫ່າງຈາກເສັ້ນທາງປະມານ 10 ກິໂລແມັດ.
ໃນ ປະເທດລາວ ປະກອບມີ 27 ເຂດພື້ນທີ່ ນົກທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ (IBA), ແລະ ເຂດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບພື້ນທີ່ໂຄງການ ເລກທີ 13 ເໜືອ
ແມ່ນ ປະມານ 30 ກິໂລແມັດ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ຂອງເສັ້ນທາງ ໃກ້ກັບຊາຍແດນທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງ ເຂດປ່າສະຫງວນ
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ພູເຂົາຄວາຍ. ເນື່ອງຈາກໄລຍະຫ່າງ ຈາກທາງເລກທີ 13 ເໜືອ, ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ເຂດພືນ
້ ທີ່ ນົກທີ່ມີ
ຄວາມສໍາຄັນ.
ການສໍາຫຼວດສັດປ່າທີ່ດໍາເນີນໃນຊ່ວງ ເດືອນ ກໍລະກົດ ແລະ ສິງຫາ 2014 ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ
ໂຄງການ (FS) ໄດ້ລະບຸວ່າມີ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ 2 ຊະນິດ, ນົກ 13 ຊະນິດ, ສັດເລືອຍຄານ 2 ຊະນິດ, ສັດເຄິ່ງບົກ-ເຄິ່ງນໍາ້ 5
ຊະນິດ ແລະ ປາ 9 ຊະນິດ ໃນພືນ
້ ທີ່ຂອງໂຄງການ. ຈາກ 31 ຊະນິດ, 30 ຊະນິດແມ່ນຖຶວ່າແມ່ນມີຄວາມກັງວົນທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຫຼື ຢູ່
ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຢູ່ໃນບັນຊີຫວງຫ້າມ ຂອງ IUCN, ແລະ ມີພຽງນົກແຫຼວເທົ່ານັນ
້ ທີ່ຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເພດກຸ່ມສ່ຽງຫຼື ມີ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນໃນເຂດປ່າ, ແຕ່ນົກແຫຼວ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີເນື້ອທີ່ກວ້າງສໍາລັບຫາກິນ, ການສໍາຫຼວດປ່າຄັ້ງທີ່ 2 ທີ່ສໍາຫຼວດໃນ
ຊ່ວງເດືອນກັນຍາ 2017 ໄດ້ສອບຖາມ ຊາວບ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມ ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ເພື່ອສອບຖາມເຖິງຊະນິດຂອງສັດ ທີ່ພວກ
ເຂົາສັງເກດເຫັນ ຫຼື ພົບເຫັນໃນພື້ນທີ່, ລວມເຖິງເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ໃກ້ຄຽງ, ການສํາຫຼວດຄັ້ງນີລ
້ ະບຸວ່າມີສາຍ
ພັນອື່ນໆອີກຫຼາຍກວ່າທີ່ FS ໄດ້ລະບຸໄວ້ ເຊິ່ງລວມເຖິງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ 14 ຊະນິດ, 17 ຊະນິດສັດເລືອຍຄານ, 16 ຊະນິດ
ສັດເຄິ່ງບົກເຄິງ່ ນໍ້າ ແລະ ປາ 23 ຊະນິດ ໂດຍມີທັງໝົດ 71 ຊະນິດພັນ. ໃນບັນດາສາຍພັນເຫຼົ່ານັ້ນ, 11 ສາຍພັນ ນອນຢູ່ໃນບັນຊີຫວງ
ຫ້າມຂອງ IUCN :1 ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນສູງ, 2 ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ກ້ຈະສູນພັນ, 1 ຊະນິດສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ,
1 ຊະນິດນົກ, 3 ຊະນິດ ສັດເລືອຄານ ແລະ ປາ 1 ຊະນິດ ທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ປາ 1 ຊະນິດພັນ ແລະ ນົກ 1 ຊະນິດພັນ ແມ່ນໄກ້ຈະສູນພັນ.
ທຸກໆຊະນິດສາຍພັນ ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີ ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ ເຂດປ່າສະຫງວນພູພະນັງ (ຍົກເວັ້ນ 2 ຊະນິດປາໄນ ແລະ ປານິນ) ແລະ ຍັງບໍທ
່ ັນ
ແນ່ໃຈວ່າ ບັນຊີຊະນິດພັນສັດ ຂອງ IUCN ເຊັ່ນ ລີງລົມ ຫລື ສະນີ ແມ່ນຢູນ
່ ອກເຂດຂອງປ່າສະຫງວນພູພະນັງ ນອກເໜືອຈາກທີ່ຖືກ
ລ່າ ແລະ ທັງໄວ້ເປັນສັດລ້ຽງ ຫຼື ຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ຕະຫຼາດ.
ເມືອງນາຊາຍທອງແມ່ນ 1 ໃນບັນດາ 9 ຕົວເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕັງ້ ຢູ່ທາງທິດເໜືອຂອງເມືອງຫຼວງ ແລະ ກວມເອົາເນື້ອທີ່
90,800 ເຮັກຕ້າ. ໃນຕົວເມືອງແມ່ນມີ 54 ບ້ານ ມີຄົວເຮືອນທັງໝົດ 13,414 ຄົວເຮືອນ ແລະ ປະຊາກອນທັງໝົດ 69,727 ຄົນ
ໃນນັນ
້ 34,850 ແມ່ນເພດຍິງ (49.98%). ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊົນເຜົ່າລາວ-ໄຕ ແລະ ມີພຽງບາງກຸ່ມນ້ອຍທີ່ບໍ່ແມ່ນລາວ-ໄຕ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່
ຊົນເຜົ່າມົ້ງ (332 ຄົນ), ແລະ ຊົນເຜົ່າມອນ-ຂະແມ (158 ຄົນ).
ເມືອງໂພນໂຮງແມ່ນ 1 ໃນບັນດາ 13 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງວຽງຈັນ, ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງເມືອງນາຊາຍທອງ ແລະ ພາກໃຕ້ມີ
ຊາຍແດນຕິດກັບນາຊາຍທອງ ແລະ ພາກເໜືອແມ່ນເມືອງວັງວຽງ. ເມືອງດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີທັງໝົດ 59 ບ້ານ, 12,465 ຄົວເຮືອນ
ແລະ ພົນລະເມືອງທັງໝົດແມ່ນ 67,106 ຄົນ, ໃນນັນ
້ 33,441 ແມ່ນເພດຍິງ ຫຼື ກວມເອົາ 50% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ. ສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນຊົນເຜົ່າລາວ-ໄຕ ມີຈໍານວນ 51,382 ຄົນ (76.6%) ເຊິ່ງ 25,607ແມ່ນເພດຍິງ. ຊົນເຜົ່າມອນຄະແມມີຈໍານວນ 4,012
ຄົນ (6%), ຊົນເຜົ່າມົ້ງ ມີຈํານວນ 11,621 ຄົນ (17.3%) ແລະ ຊົນເຜົ່າອື່ນມີພຽງແຕ່ 91ຄົນ (0.3%).
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດນ
ິ ພາຍໃນແລວທາງໂຄງການ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ທີ່ດນ
ິ ຢູ່ອາໄສ/ ທຸລະກິດ /ສະຖານທີ່ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ພືນ
້ ທີ່ກະສິກໍາ
ລະຫວ່າງ ແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ເທດສະບານເມືອງ. ເຊິ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະກໍານົດ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດນ
ິ ເພາະເມື່ອສິ່ນສຸດຢູ່ບ້ານໜຶ່ງ ແລະ ກໍຕ
່ ໍ່
ໃສ່ບ້ານອື່ນ ເນື່ອງຈາກວ່າມີການພັດທະນາ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕາມເສັ້ນທາງ ດັງ່ ກ່າວ. ຍ້ອນວ່າ ເສັ້ນທາງ ດັງ່ ກ່າວ ຕໍ່ເນື່ອງໄປຈົນຮອດເມືອງ
ໂພນໂຮງ, ເຂດທີມ
່ ີພຶດທໍາມະຊາດ ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ (ກິໂລແມັດທີ 49 – 55) ຢູ່ລຽບໄປຕາມເຂດສະຫງວນທາງ (ROW) ເຊິ່ງ
ສ່ວນໃຫຍ່ຖຶກທໍາລາຍ ໂດຍກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດ.
ສະພາບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມແອ້ມ ວຽງຈັນ ແລະ ພືນ
້ ທີ່ໂຄງການ ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບຕໍ່າ. ສິ່ງເສດເຫຼືອສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນຈະຖືກສົ່ງໄປຫາ ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການຄອບຄຸມ ໝາຍຄວາມວ່າສິ່ງເສດເຫຼືອຈະຖືກຖິ້ມໂດຍບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງປະເພດ
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ຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ຫຼື ຕົນຕໍທີ່ຈະກໍໃ່ ຫ້ເກີດມົນລະພິດຕໍດ
່ ນ
ິ ແລະ ນໍ້າໃຕ້ດນ
ິ , ຫຼືອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍສ
່ ຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕໍ່ຜູ້
ທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນອ້ອມຮອບໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີວິທີໃນການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ການຕິດຕາມສຽງລົບກວນ ໄດ້ດາໍ ເນີນ ໃນຊ່ວງ ເດືອນກໍລະກົດ 2017 ພາຍໃນ 6 ຈຸດຕາມເສັ້ນທາງ. ຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ
ສຽງລົບກວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະດັບສຽງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາທັງໝົດແມ່ນເກີນມາດຕະຖານ

IFC

ສํາລັບຕອນ

ກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນໃນເກືອບທຸກໆກໍລະນີ ແລະ ບາງກໍລະນີແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າ 15 dBA. ຕາມແລວທາງຂອງໂຄງການແມ່ນສັງເກດ
ເຫັນຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງທີ່ມີຄຸນສົມບັດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ທີຢ
່ ູ່ອາໄສ(ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຊັບສິນດຽວທີ່ມີທັງທຸລະກິດ ແລະ ທີ່ຢູ່
ອາໄສ). ມີຫຼາຍແຫ່ງທີ່ມີຄຸນສົມບັດຫ່າງຈາກໂຄງການປະມານ 10-20 ແມັດ. ນອກຈາກນີ,້໊ ຕາມການສໍາຫຼວດໄດ້ລະບຸວ່າມີວັດຫຼາຍ
ກວ່າ 30 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນ,ໂຮງໝໍ/ຄຣີນິກ ຈໍານວນ 5 ແຫ່ງ ຕາມແລວທາງຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງຫຼາຍແຫ່ງຈະໄດ້ປະສົບກັບລະດັບສຽງລົບ
ກວນທີ່ສູງ ເນື່ອງຈາກຢູ່ໃກ້ກັບໂຄງການ(ສະຖິຕິທັງໝົດນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບົດລາຍງານ ESIA).

5.

ການກໍານົດຜົນກະທົບ

ການສັງລວມບັນດາຜົນກະທົບທີອ
່ າດຈະເກີດຂຶ້ນ ຕິດພັນກັບເສັນ
້ ທາງ ໄດ້ລະບຸໄວ້ ລຸ່ມນີ້:
ການອອກແບບ/ໄລຍະກ່ອນການກໍ່ສ້າງ
ຄຸນນະພາບອາກາດ - ຍ້ອນຂາດການຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ແຄ້ມກໍ່ສ້າງ, ໂຮງງານຂົບຫີນ, ໂຮງງານປະສົມຊິເມັນ ແລະ ບໍດ
່ ນ
ິ
ໃນໄລຍະ ກ່ອນການກໍ່ສ້າງ ຊຶ່ງອາດຈະນໍາໄປສູຜ
່ ົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບທາງອາກາດ ຮ້າຍແຮງ ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ໂດຍສະເພາະຜູໄ້ ດ້
ຮັບຜົນກະທົບ.
ດິນ - ຕາມລັກສະນະດຽວກັນ, ຄຸນະພາບດິນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຖ້າບໍ່ມີການພິຈາລະນາ ເຖິງສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງ ບໍ໋ດນ
ິ , ເສັນ
້ ທາງເຂົ້າ,
ແຄ້ມພັກ, ໂຮງງານ, ແລະ ອື່ນໆ. ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ອາດເກີດຂຶ້ນຕາມຄັນຄູ ແລະ ບໍລິເວນໂຄງສ້າງ ຖ້າບໍ່ໄດ້ມີການພິຈາລະນາ
ຢ່າງພຽງພໍ ບັນຫາດັງ່ ກ່າວນີ້ ຈະບໍຖ
່ ືກນໍາໄປພິຈາລະນາເຂົ້າໃນ ໄລຍະການອອກແບບ.
ອຸທົກກະສາດ - ການປະເມີນທາງດ້ານອຸທົກກະສາດຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການ
ແລະ ການອອກແບບທີ່ບໍ່ດີອາດເຮັດໃຫ້ບາງສ່ວນໂຄງສ້າງ
ໂຄງການ ເກີດຄວາມຜິດພາດໄດ້ ລວມທັງຂົວ ແລະ ທໍລ
່ ະບາຍນໍ້າ. ເຊິ່ງຈະສົງ່ ຜົນໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ລວມເຖິງມູນຄ່າໃນ
ການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງຄືນ, ອາດເກີດນໍ້າຖ້ວມດິນກະສິກໍາ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄນ
ຸ ນະພາບນໍ້າໜ້າດິນ
ສູຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ- ຄວາມຜິດພາດໃນການທີ່ບໍ່ອອກແບບມາດຕະການຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດ
ອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ເກີດມີການເສຍຊີວິດ.ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃກ້ເຂດດັ່ງກ່າວ.
ໄລຍະການກໍສ
່ ້າງ
ຄຸນນະພາບທາງອາກາດ - ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ, ຄຸນນະພາບອາກາດ ອາດເສື່ອມໂຊມ ຈາກຂະໜາດ ຂອງການດໍາເນີນ
ກິດຈະກໍາ ການກໍ່ສ້າງ; ການປ່ອຍອາຍເສຍ ຈາກການດໍາເນີນງານ ຂອງກົນຈັກການກໍ່ສ້າງ; ການເຜົາທໍາລາຍວັດສະດຸຂອງເສຍ; ແລະ
ຝຸ່ນທີ່ເກີດຈາກຫີນ, ບໍດ
່ ນ
ິ , ການຂົນສົ່ງ, ທາງດິນແດງ, ການເປີດໜ້າດິນ, ກ່ອງເກັບວັດຖຸດິບ, ແລະ ອືນ
່ ໆ. ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນນໍາໄປສູ່
ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາຍຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ ແລະ ພັນພືດ.
.
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ດິນ - ການປົນເປື້ອນຂອງດິນແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນຊ່ວງໄລຍະກໍ່ສ້າງຍ້ອນນໍ້າມັນທີ່ບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ, ນໍ້າມັນ ແລະ
ຂອງເຫຼວປະເພດອື່ນໆທີ່ໃຊ້ໃນຊ່ວງການປະຕິບດ
ັ ງານຂອງໂຄງການ.
ນອກນັນ
້ ຍັງເປັນໄປໄດ້
ຈາກການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນຕາມ
ເສັ້ນທາງ ແລະ ຂົວ ໃນກໍລະນີທີ່ບມ
ໍ່ ີມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ພຽງພໍ.
ນໍ້າໜ້າດິນ ແລະ ນໍ້າໃຕ້ດນ
ິ - ຜົນກະທົບຕໍນ
່ ํ້າໜ້າດິນ ແລະ ນํ້າໃຕ້ດິນ ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງແຄ້ມພັກ, ໂຮງງານ
ອາສຟານ, ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຖືກວິທີ. ການຄຸ້ມຄອງ ການກໍ່ສ້າງ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຢູ່ເຂດບໍລິເວນ ຂົວ ແລະ ໃກ້ກບ
ັ ສາຍນໍ້າ ອາດຈະເປັນ
ສາເຫດພາໄປສູ່ການກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ. ຖ້າບໍ່ມີເອົາໃຈໃສ່ ຮັກສາ ໂຄງສ້າງລະບົບລະບາຍນໍ້າຊົ່ວຄາວ ແລະ ປະປ່ອຍໃຫ້ເສດວັດສະດຸ
ກໍ່ສ້າງ ກີດຂວາງ ຈະນໍາໄປສູ່ການເກີດມີນໍ້າຖ້ວມ ຊັບສິນ ແລະ ທາງ. ຮ່ອງຊົນລະປະທານ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບ ເນື່ອງຈາກ
ການຟື້ນຟູລະບົບລະບາຍນໍ້າໃນບໍລິເວນດັງ່ ກ່າວ.
ພຶດພັນ - ຕົ້ນໄມ້ຈໍານວນໜຶງ່ ທີ່ມີຢູ່ໃນເຂດການກໍ່ສ້າງທາງ 4 ເລນ ອາດຈະໄດ້ມີການຕັດອອກ. ເພາະເປັນພືນ
້ ທີ່ໃນການກໍ່ສ້າງແຄ້ມພັກ,
ເຂດດໍາເນີນກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍ່ດນ
ິ , ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ບັນດາຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະຖືກຍ້າຍອອກຈາກເຂດນັນ
້ .
ສັດປ່າ - ໂຄງການຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສັດຄາດວ່າຈະໜ້ອຍທີ່ສຸດຕາມແຄມຖະໜົນ, ຍ້ອນການສູນເສຍທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງຖາວອນຈາກການ
ບຸກເບີກພື້ນທີ່ເພື່ອຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງການກໍ່ສ້າງເຊິ່ງເຫັນວ່າມີໜ້ອຍຫຼາຍຈົນບໍ່ຄວາມ
ຈໍາເປັນ ແລະ ພືນ
້ ທີ່ດງັ່ ກ່າວກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສ່ວນໃຫຍ່ຈາກການພັດທະນາຂອງມະນຸດ, ສັດປ່າຊະນິດທີ່ມັກພົບເຫັນຕາມແຄມທາງ
ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສັດປ່າທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເໝາະກັບການອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ໄດ້ມີການ
ພັດທະນາແລ້ວ, ການຖືກລົດຕໍາໃນກໍລະນີທີ່ສັດປ່່າຂ້າມຖະໜົນກໍ່ເປັນອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນອັນເນື່ອງມາຈາກການເສຍທີ່ຢູ່ອາໄສຊົ່ວ
ຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງໂຄງການ.
ເຂດສະຫງວນ - ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຈາກເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ຫາ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ ແມ່ນປະມານ 3 km,
ແລະ ຈຸດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດທີ່ເຂົ້າຫາ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ ແມ່ນປະມານ 25 km. ຈຶງ່ ບໍ່ມີເສັ້ນທາງການອົບພະຍົບ ສັດປ່າ
ລະຫວ່າງສອງເຂດປ່າສະຫງວນ ດັ່ງກ່າວ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກກີດຂວາງ ຈາກສາຍນໍ້າງື່ມ ທີ່ໄຫຼຜ່ານ ລະຫວ່າງ ເຂດປ່າສະຫງວນ
ດັ່ງກ່າວ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ຂອງເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ. ທັງກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການສັນຈອນຕາມປົກກະຕິໃນທາງເລກ
ທີ 13 ເໜືອ ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ກໍ່ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບໃດໆຕໍ່ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ ຫລື ເຂດປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ .
ພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງ - ສາຍໄຟຟ້າຂະໜາດກາງ ແລະ ຕໍ່າ ແລະ ທໍ່ນํ້າປະປາ ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງຂອງໂຄງການ,

ເຊິ່ງລະບົບສາທາລະນຸປະ

ໂພກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຍົກອອກຊົ່ວຄາວໃນເວລາທີ່ມີການກໍ່ສ້າງ. ບໍດ
່ ັ່ງນັນ
້ ຈະເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງມີຄວາມລ່າຊ້າ
ກີດຂວາງການກໍ່ສ້າງໂຄງການ, ເຊິ່ງຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງການ ແລະ ຜູ້ທີ່ສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ.

ແລະ

ສິງ່ ເສດເຫຼອ
ື - ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຍ່ອມພາໃຫ້ເກີດມີຂອງເສຍຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນຂອງແຂງ ແລະ ແຫຼວເຊິ່ງເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ບໍ່
ສະອາດ (ຕົວຢ່າງ: ເສດຊີມັງ, ໄມ້, ພາດສະຕິກ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ສິງ່ ເສດເຫຼືອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ (ຕົວຢ່າງ: ນໍ້າມັນທີ່ເສຍແລ້ວ, ໝໍໄ້ ຟ
ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ແລະ ອື່ນໆ). ນອກນັນ
້ , ການປ່ອຍຂອງເສຍ ແລະ ນໍ້າເສຍທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ (ຕົວຢ່າງການປ່ອຍນໍ້າເສຍຈາກ ຫ້ອງນໍ້າ
ແລະ ຫ້ອງອາຫານ) ຈາກເຂດພືນ
້ ທີ່ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ແຄ້ມພັກກํາມະກອນ, ກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີກິ່ນເໝັນ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອແກ່
ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້.
ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຊຸມຊົນ - ກິດຈະກํາການກໍ່ສ້າງອາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີອຸບັດຕິເຫດຈາກການຈາລະຈອນຕາມທ້ອງຖະ
ໜົນເພື່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງຍານພາຫະນະ, ຄົນຍ່າງຕາມທາງ ແລະ ຍານພາຫະນະ ແລະ ສັດລ້ຽງ ແລະ ຍານພາຫະນະ. ຍັງຈະມີຜົນກະທົບໃນ
ໄລຍະສັ້ນຕໍ່ສຽງລົບກວນ ແລະ ຄຸນນະພາບທາງອາກາດ, ທີ່ຈະສົ່ງຜົນທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ແຮງງານຕ່າງຊາດຍັງອາດຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່
ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນຊຸມຊົນຕົວຢ່າງ ການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ.
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ດ້ານກາຍະພາບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ວັດທະນະທໍາ - ມີການລະບຸປ່າຊ້າ ແລະ ວັດຈໍານວນໜຶ່ງ ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ. ເຊິ່ງປະຈຸບນ
ັ ກໍາລັງຢູ່
ໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບລະອຽດຢູ່ ແລະ ບໍ່ທັນສາມາດລະບຸໄດ້ວ່າຈະຖືກຜົນກະທົບໃນເຂດໃດແດ່.ໄດ້ພົບເຫັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕິດພັນກັບ
ຄວາມເຊື່ອຖືທາງສາສະໜາພຸດ(ຕົນ
້ ໂພ) ທີ່ຢູ່ໃນວັດ Songeuay-Neua ໃນເມືອງນາຊາຍທອງ, ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການອອກແບບ
ລະອຽດໃນການກໍ່ສ້າງ ໄດ້ຍ້າຍເເລວທາງ ເລັກນ້ອຍ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມເຊື່ອຖືທາງສາສະໜ
າພຸດ(ຕົ້ນໂພ) ຖືກຍ້າຍອອກ. ເນືອ
່ ງຈາກວ່າ ສປປ ລາວ ມີມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ເຊິ່ງອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ອາດ
ຈະພົບເຫັນ ເຖິງວ່າໄດ້ຈະພິຈາລະນາ ເພື່ອໃຫ້ຫ່າງໄກອອກ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງການກໍ່ສ້າງ ແມ່ນຖືກຈໍາກັດຢູ່ເຂດສະຫງວນທາງ ທີຖ
່ ືກ
ລົບກວນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ສຽງລົບກວນ - ເສັ້ນທາງ ດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ຜ່ານເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫລາຍແຫ່ງ. ວຽກງານການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ຈະສ້າງສຽງລົບກວນລະດັບສູງ
ກວ່າທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານຂອງລາວໃນພືນ
້ ທີ່ເຫຼົ່ານີ້ໃນຊົວ
່ ໂມງດໍາເນີນງານ,ນອກຈາກນັນ
້ , ການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານສຽງ ທີ່
ສໍາຄັນຄືຈະໄດ້ສໍາພັດກັບສຽງລົບກວນເປັນໄລຍະເວລາຍາວຈາກສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງເຊັ່ນ: ໂຮງງານຂົບຫີນ ແລະ ບໍ່ດນ
ິ ເຊິ່ງກິດຈະກໍາ
ດັ່ງກ່າວດໍາເນີນໄປຕະຫຼອດການກໍສ
່ ້າງເສັ້ນທາງ.

ໄລຍະດໍາເນີນງານ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ- ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຝົນທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນຈະສົງ່ ຜົນກະທົບຫຼາຍຢ່າງ
ໄດ້ແກ່ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງກັນເຈື່ອນ, ເກີດມີນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ. ອຸນຫະພູມ ສະເລ່ຍ ທີ່ສູງຂຶ້ນ ອາດຈະສົງ່ ຜົນກທົບຕໍ່ພື້ນຜິວຂອງ
ຢາງອາສຟານ(ຖ້າວັດຖຸດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາມາສ້າງຫົນທາງ).
ອຸທກ
ົ ກະສາດ- ການໄຫຼຂອງນໍ້າ ຜ່ານລະບົບລະບາຍນໍ້າ ຢູ່ຂອບທາງຂົວ ກໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະພັດເອົາມົນລະພິດ ລົງສູ່ພື້ນນໍ້າ.
ສຽງ - ການວັດແທກລະດັບສຽງໃນຊ່ວງດໍາເນີນງານ ຂອງໂຄງການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະດັບສຽງໃນເວລາດໍາເນີນງານນັນ
້ ຈະສູງກ່ວາ
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານ IFC ໃນຊ່ວງເວລາກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ.
ຄຸນນະພາບອາກາດ - ລະດັບ NO2 and CO ແມ່ນຕໍ່າ ໃນແລວທາງໂຄງການ ເຊິ່ງຖຶກພິຈາລະນາວ່າຈະບໍ່ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນສູງເກີນ
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດໄດ້ກໍານົດໄວ້ໄດ້ໃນອານາຄົດ. ນອກນັນ
້ , ການປັບປຸງ ການປູທາງ ແລະ ບ່າທາງ ແລະ 4 ແຍກ ຕ້ອງຫລຸດ
ປະລິມານຝຸນ
່ ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນໃນເສັນ
້ ທາງໂຄງການ.
ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ - ການຟືນ
້ ຟູຖະໜົນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສົງ່ ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລວມເຖິງ,
ການລົດລະດັບຂອງຝຸນ
່ , ຕອບສະໜອງໃນເວລາມີເຫດການສຸກເສີນ ຮີບດ່ວນ; ປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈຸດທາງຍ່າງຂ້າມ
ແລະ ປັບປຸງຈຸດຄົດລ້ຽວເສັ້ນທາງ. ແຕ່ເຖິງຍ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມໄວໃນທ້ອງຖະໜົນກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍ
ສະເພາະຜູ້ທີ່ຈະພະຍາຍາມຂ້າມທາງທີ່ເປັນ 4 ເລນຕາມທາງທີ່ບໍ່ສາ
ຜົນກະທົບທີຈ
່ ະເກີດຂຶນ
້ - ຜົນກະທົບ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ລວມມີ:
•

ການປ່ຽນແປງດິນກະສິກໍາ ມາເປັນດິນການຄ້າ, ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ເຊິ່ງໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ອາດນໍາໄປສູ່:
-

ຈໍານວນຂອງປະຊາກອນອາໄສ ຢູ່ພາຍໃຍ ຕາມແລວທາງ ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນ ທາງດ້ານການ
ບໍລິການສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະ ອື່ນໆ.

-

ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການປັບປຸງ ຫຼື ຂະຫຍາຍ ລະບົບສາທາລະນຸປະໂພກ ເຊັ່ນ: ການສະໜອງໄຟຟ້າ.

-

ຄວາມກົດດັນ ຕໍ່ການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ໂດຍສະເພາະ ນໍ້າໃຕ້ດນ
ິ .
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•

ການຂະຫຍາຍ ຂອງການພັດທະນາ ໄປຮອດເຂດສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ.

6. ມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນ
ການສັງລວມ ບັນມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນ ຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກໍານົດໄວ້ ຂ້າງເທິງ ສໍາລັບເສັ້ນທາງ ປະກອບມີ:
ການອອກແບບ/ໄລຍະ ກ່ອນການກໍສ
່ ້າງ
ແຜນການຄຸມ
້ ຄອງສິງ່ ແວດລ້ອມສະເພາະເຂດທີຕ
່ ງັ້ - ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນ ທັງໝົດ ຈະຖືກນํາໃຊ້ ໃນໄລຍະ ການ
ກໍ່ສ້າງໂຄງການ. ຜູ້ຮັບເໝົາ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ກະກຽມແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ສະເພາະເຂດທີ່ຕັ້ງ ໃນໄລຍະ ການກໍສ
່ ້າງ
(ຜຄຕສ). ຜຄຕສ ຈະຕ້ອງລວມເອົາ ຄຸນນະພາບອາກາດ, ການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການສັນຈອນ, ການແກ້ໄຂການຮົ່ວຊືມ ແລະ
ອື່ນໆ, ວິສະວະກອນ ມີໜ້າທີ່ ທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ຜຄຕສ ດັ່ງກ່າວ.
ສະຖານທີຕ
່ ງັ້ ສິງ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ - ໃນໄລຍະ ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບວິສະວະກອນ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມ
ຄອງໂຄງການ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ລວມທັງຄະນະກໍາມະການ ບ້ານ ເພື່ອກໍານົດຈຸດທີ່
ຕັ້ງຂອງແຄັມກໍ່ສ້າງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂຮງປະສົມຊີມັງ. ເພື່ອປ້ອງກັນ ຜົນກະທົບເກີດຈາກ ຈາກໂຮງຍາງ
ອາສຟານ, ແຄັມກໍ່ສ້າງ, ໂຮງປະສົມຊິມັງ ແລະ ໂຮງຂົບຫີນ, ເຊິ່ງກິດຈະກໍາ ເຫຼົ່ານີ້ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນ 500 ແມັດ ຫ່າງຈາກ
ເຂດຕົວເມືອງ ຫຼື ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ (ເຊັ້ນ: ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ທາງດ້ານຕາເວັນອອກຂອງເສັ້ນທາງໂຄງການເພື່ອ
ຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບທີຈ
່ ະເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ເຂດປ່າສະຫງວນ.
ໃບອະນຸຍາດ - ຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ ໃບອະນຸຍາດທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງໝົດ ກ່ອນລົງມືດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ. ໃບອະນຸຍາດທັງ
ໝົດ ຈະຖືກທົບທວນ ໂດຍວິສະວະກອນ ກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ.
ການອອກແບບຂົວ - ການອອກແບບຂົວ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າການລະບາຍນํ້າ ຢູ່ຂອບທາງຂົວ ທີ່ມີຄວາມສູງເກີນ 50 ແມັດ ບໍ່ສາມາດ
ປ່ອຍນໍ້າ ໂດຍກົງ ລົງສາຍນໍ້າ ຢູ່ກ້ອງຂົວ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ນໍ້າທີ່ໄຫຼອອກໄປນັ້ນຄວນມີຖັງດັກນໍ້າມັນ/ຄາບນໍ້າມັນ ຫຼື ອ່າງກັນ
່ ຕອງ ທີ່ຢໄູ່ ກ້
ກັບຂົວ ເພື່ອດັກເອົານໍ້າມັນ ແລະ ນໍ້າມັນເຄື່ອງ ທີ່ໄຫຼອອກມາ. ນອກຈາກນີ້, ການອອກແບບຂົວຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ ແທດເ
ໝາະກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນເຂດນັ້ນ.
ການອອກແບບລະບົບລະບາຍນໍ້າ - ການພິຈາລະນາ ໃນໄລຍະການອອກແບບ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາ ການລະບາຍນํ້າ ແລະ ທໍລ
່ ະບາຍນํ້າ
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງສ້າງການລະບາຍນໍ້າ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຈາກສະພາບໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການໄຫລຂອງນໍ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ ບໍ່ສາມາດ
ເກີດ ຫຼື ສົ່ງຜົນ ໃຫ້ມີນໍ້າຖ້ວມໃນເຂດທີ່ບໍ່ຖືກລົບກວນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ຫຼື ໃນເຂດທີ່ຖືກກໍານົດ ເປັນບ່ອນທີ່ເກີດນໍ້າຖ້ວມ ອີງຕາມການສຶກ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ. ໃນໄລຍະການອອກແບບ, ລະບົບການລະບາຍນໍ້າ ທັງໝົດ ທີໄ່ ດຮັບການອອກແບບ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້
ມູນປະຫວັດຂອງການເກີດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການພະຍາກອນນໍ້າຖ້ວມ. ການອອກແບບການປ່ອຍນໍ້າ ໃນໄລຍະຮອບວຽນ 50 ປີ ສໍາລັບທໍ່
ລະບາຍນໍ້າ ແລະ 100 ປີ ສໍາລັບຂົວ ຈະຖືກພິຈາລະນາ.
ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ - ບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການຈາລະຈອນຈະຕ້ອງໄດ້ຖຶກພິຈາລະນາໃນຊ່ວງອອກແບບໂຄງການ
ໄດ້ແກ່; ສິ່ງກີດກັ້ນເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ມີການກໍານົດທາງເວັ້ນ ແລະ ການຈໍາກັດຄວາມໄວ. ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນສິງ່ ທີ່ສໍາຄັນໃນການ
ພິຈາລະນາດ້ານຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການຈາລະຈອນທີຈະເພີມຂຶ້ນໃນເຂດທີ່ໃກ້ກັບໂຮງຮຽນ, ລວມທັງການຈໍາກັດຄວາມໄວ (ບໍ່ໃຫ້
ເກີນ 50 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ແລະ ມາດຕະການການຈາລະຈອນທີ່ສະຫງົບງຽບ ເຊັ່ນ ການເລັ່ງຄວາມໄວ.
ການສູນເສຍດິນ ແລະ ຊັບສິນ - ແຜນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນໄດ້ກະກຽມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ການສູນເສຍດິນ ຜ່ານການເວນ
ຄືນທີ່ດນ
ິ .
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ໄລຍະການກໍສ
່ ້າງ
ຄຸນນະພາບອາກາດ- ການຄອບຄຸມ ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ ອຸປະກອນ, ລວມທັງ ໂຮງງານປະສົມຊີມັງ ຈະຊ່ວຍ
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ອຍມົນລະພິດ. ການສີດພົນ
່ ນໍ້າໃສ່ດິນໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ແລະ ການປົກຄຸມ ວັດຖຸດິບ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນ
ຜົນກະທົບ ຈາກຝຸນ
່ ໄດ້.
ດິນ- ມາດຕະການຕ່າງໆໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕສມກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ( ຜຄຕສ )
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ຊຶມ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ເຊິງ່ ລວມເອົາການຈັດເກັບຮັກສາຂອງເເຫຼວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ພາຍ
ໃນເຂດເກັບມ້ຽນສະເພາະ ທີ່ອ້ອມດ້ວຍຝາຊີເມັນ ແລະ ຈັດກຽມອຸປະກອນກັນການຮົ່ວໄຫຼເຂດດັ່ງກ່າວ. ມາດຕະການການປ້ອງກັນການ
ເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ການຮັກສາໜ້າດິນແມ່ນໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນ ແຜນ ຜຄຕສ.
ນໍ້າຫນ້າດິນ ແລະ ນໍາ້ ໃຕ້ດນ
ິ - ການອອກ, ສະຖານທີຕ
່ ັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງອํານວຍຄວາມສະດວກ ທີ່ເໝາະສົມ (ລວມທັງແຄ້ມ
ກໍ່ສ້າງ ແລະ ໂຮງປະສົມຊິມັງ) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍຄ
່ ຸນນະພາບນໍ້າ. ອຸປະຕິເຫດການຮົ່ວໄຫຼ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະບົດ
ບັນຍັດ ຖືກແນະນໍາໄວ້ ໃນແຜນ ຜຄຕສ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງອຸບັດຕິເຫັດດັ່ງກ່າວ. ການລະບາຍນໍ້າຊົ່ວຄາວ ໃນເຂດບ້ານ ຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ
ອະນາໄມ ເສດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມ ເຂດກໍ່ສ້າງ. ບັນດາມາດຕະການ ໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນ ບປຜສ ເພື່ອປ້ອງກັນ
ຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນພື້ນທີກໍ່ສ້າງຂົວ, ລວມທັງຍົກຕົວຢ່າງ; ການຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີສິ່ງເສດເຫຼອ
ື ທີ່ຖືກຖິ້ມລົງໃນແມ່ນໍ້າ, ລວມທັງຂ
ເສດຊີມັງແຂງ, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ບໍ່ມີຂອງແຫຼວ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຢູ່ພາຍໃນໄລຍະຫ່າງ 10 ແມັດ ຈາກສາຍນໍ້າ ແລະ ຕອບ
ສະຫນອງນໍ້າສະອາດ ໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຂົວ ເພື່ອປ້ອງກັນກໍາມະກອນ ຖ່າຍ ລົງສາຍນໍ້າ.
ພຶດ - ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ພດ
ື ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄດ້, ສິງ່ ອํານວຍຄວາມສະດວກໃນການກໍ່ສ້າງຊົ່ວຄາວ ແລະ ທັງໝົດ ຕ້ອງ
ຕັ້ງຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ໆໄດ້ຮັບການລົບກວນໜັກໜ່ວງແລ້ວ
ແລະ ບ່ອນບໍ່ທັນໄດ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງປ່າໄມ້. ການຕັດໄມ້ຈະຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມຂະບວນການ ຂອງລັດຖະບານ.
ສັດປ່າ - ຂົວທີ່ຈະຖືກປ່ຽນແທນ ຫຼື ປັບປຸງ ຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ແມ່ນສາມາດອອກແບບ ໃຫ້ມີທາງຍ່າງ ຢູ່ກ້ອງຂົວ ທັງ
ສອງຂ້າງສາຍນໍ້າ ເພື່ອໍານວຍຄວາມສະດວກກັບການໄປການມາຂອງປະຊາຊົນ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ສັດປ່າ ໃນເວລາການຄືນທີ່ບໍ່ມີຄົນຢູ.່ ທໍ່
ລະບາຍນໍ້າ ທີ່ຢູ່ກ້ອງຂົວ ຍັງສາມາດອອກແບບໃຫ້ເກີດຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ສັດປ່າຜ່ານ; ຍົກຕົວຢ່າງ: ບ່ອນທີ່ມີທໍ່ລະບາຍນໍ້າຫຼາຍ,
ສາມາດນໍາໃຊ້ລະບົບສູບນໍ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວ ແຫ້ງພາຍຫຼັງອັດຕາການໄຫລ ຂອງນໍ້າໄດ້ຫລຸດລົງ.
ການສະຫນອງທາງຜ່ານໃຫ້ຊາວກະສິກອນເພື່ອສາມາດຍ້າຍສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາຢ່າງປອດໄພ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນງົວ ແລະ ຄວາຍ,
ຈາກທາງຂ້າງຫນຶ່ງໄປຫາບ່ອນອື່ນ, ຄວນພິຈາລະນາການອອກແບບລະອຽດ DD ກັບທີ່ປຶກສາ. ສິ່ງດັງ່ ກ່າວກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ປອດໄພສໍາລັບ
ສັດປ່າ.ໃນພືນ
້ ທີ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍສັດຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປອີກບ່ອນໜຶ່ງ ແລະ ບ່ອນທີ່ບໄໍ່ ດ້ມີການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ທີ່ຂັບຂີ່ຈຶ່ງມີ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະພົບສັດໃນທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ອາດມີການຈໍາກັດຄວາມໄວຕໍ່າກວ່າກໍານົດໄວ້.
ເຂດສະຫງວນ - ສິ່ງອํານວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຄງການຈະຖືກຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງທາງເລກທີ 13 ເໜືອເຊິ່ງມີຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ພືດ ແລະ ສັດປ່າທີ່ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ພູພະນັງ ທີ່ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງເສັັ້ນທາງ ເຊິ່ງມີ
ຄວາມສໍາຄັນພິເສດ ເພື່ອຈະຈໍາກັດກໍາມະກອນ ເຂົ້າໄປລຸກລໍ້າໃນເຂດປ່າສະຫງວນພູພະນັງ, ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້
ກໍາມະກອນເຂົ້າໄປລ່າສັດ ແລະ ຈັບເອົາສັດປ່າໃນພື້ນທີ່ເຂດປ່າສະຫງວນ. ນອກຈາກນີ້, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຄງການຈະຕັງ້ ຢູ່
ບ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ຈາກກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການບຸກເບີກພືນ
້ ທີ່ ບ່ອນທີ່ມີພືດປົກຄຸມ ແລະ ປ່າໄມ້ທີ່
ຂະຫຍາຍຕົວຄືນໃໝ່ ໄດ້ປົກຫຸ້ມແລ້ວ.
ໂຄ່ງລ່າງພືນ
້ ຖານ- ກ່ອນທີ່ຈະມີການຍົກຍ້າຍລະບົບສາທາລະນຸປະໂພກ ແລະ ໂຄງລ່າງພືນ
້ ຖານອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ຮ່ອງຊົນລະປະທານ), ຜູ້ຮັບເ
ໝົາຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ມວນຊົນ ໄດ້ຮັບຊາບ ເຖິງການລົບກວນ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ການກະກຽມ ທີ່ຈະກໍາເນີນ ລະຫວ່າງຜູ້ຮັບເ
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ໝົາ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນ. ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການຄຸ້ມຄອງການສັນຈອນ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ຈະ
ຫລຸດຜ່ອນ ການລົບກວນ ການສັນຈອນ.
ການຄຸມ
້ ຄອງສິງ່ ເສດເຫຼອ
ື - ຜູ້ຮັບເໝົາມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການເກັບທ້ອນ ທີ່ປອດໄພ ແລະ ເຄືອ
່ ນຍ້າຍ ສິ່ງເສດເຫຼືອວັດຖຸດິບທີ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍທັງໝົດ ຈາກສະຖານທີ່ຕັ້ງ ຂອງພວກເຂົາ. ດັ່ງນັນ
້ ເຂົາເຈົ້າ ຈະໄດ້ເຮັດສັນຍາກັບກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ກ່ຽວກັບ
ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ເພື່ອມາເຄື່ອນຍ້າຍ ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນພິດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ ຈາກພື້ນທີ່ ຂອງເຂົາ. ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງມີຫຼັກ
ຖານສໍາລັບການຂົນສົ່ງສິງ່ ເສດເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຍັງຈະຕ້ອງເກັບຮັກສາ ບັນຊີ ສິ່ງເສດເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ໄວ້, ໃນກໍລະນີ ບໍ່ມີສະຖານທີ່ ຮັບ
ອະນຸຍາດ ແລະ ເໝາະສົມ ເພື່ອການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ອັນຕະລາຍ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດສັນຍາກັບ ບໍລິສັດ ທີ່ກໍາຈັດສິງ່ ເສດເຫຼືອ
ໃນປະເທດໄທ (ຫຼື ປະເທດອື່ນໆ ຕາມເຫັນວ່າເໝາະສົມ) ສໍາລັບການເຄື່ອນຍ້າຍສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ - ເພື່ອປ້ອງການລົບກວນ ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ຢູ່ລຽບຕາມແຄມທາງ, ຜູ້ຮັບເໝົົາ ໂດຍປະສາສົມທົບກັບ ກົມຂົວທາງ
ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ຕ້ອງສ້າງ ພືນ
້ ທີ່ສະເພາະ ຕາມແຄມທາງ ເພື່ອໃຫ້ຊາວຄ້າຂາຍ ສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນຄ້າຂາຍ ໄດ້
ຕະຫຼອດໄລຍະການກໍ່ສ້າງ. ການເຂົ້າເຖິງທຸລະກິດ ຕ້ອງຖືກຮັກສາໄວ້ ຕະຫຼອດເວລາ ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຮັບເໝົາ
ຕ້ອງຈັດສັນ ເສັ້ນທາງເໄວ້ ຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ກັບຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດ ທີ່ອາດຈະຖືກຕັດຂາດຈາກເສັ້ນທາງ ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ.ຜູ້ຮັບເໝົາຈະ
ມີພັນທະ ເກັບຮັກສາ ການບັນທຶກ ຂອງກໍາມະກອນທັງໝົດ ທີ່ເຂົ້າໄປພັກເຊົາພາຍໃນບ້ານ ລວມທັງພາຍໃນແຄ້ມກໍ່ສ້າງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນ
ບ້ານນັນ
້ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນນີຈ
້ ະໄດ້ຖືກສັງລວມ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານເປັນປະຈໍາໃນທຸກໆອາທິດ.
ໂຮງງານຢາງອາສຟານ,ໂຮງໂມ້ຊມ
ີ ງັ ແລະ ແຄ້ມກໍສ
່ າ້ ງ. - ຜຄຕສ ລະບຸລາຍລະອຽດມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນ ແລະ ມາດຕະການການຄຸ້ມ
ຄອງ ສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຫຼົ່ານີ.້ ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ ທັງໝົດ ແມ່ນອີງໃສ່ການ ປະຕິບດ
ັ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງສາກົນ.
ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ - ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ ແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ຂອງປະຊາຊົນຕະລອດເວລາ ໃນການຜ່ານເຂດທີ່ມີຄົນອາໄສຢູ່/ທີ່ພັກ ແລະ ເສັ້ນທາງ ນໍາໃຊ້ເປັນທາງກໍ່ສາ້ ງ
ຊົ່ວຄາວ. ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງໂຄງການ, ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ພິເສດ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ ກັບໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງ ທີ່ຢູ່ໃກກັບເຂດກໍ່ສ້າງ
ໂຄງການ. ຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະຕິດຕັ້ງເຄື່ອງໝາຍເຕຶອນ ຂ້າງນອກ ຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນ ພະຫະນະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຕືອນ
ນັກຮຽນໃນເວລາຂ້າມທາງ ໃນເຂດພື້ນທີ່ດງັ່ ກ່າວ. ນອກຈາກນັນ
້ , ຢ່າງນ້ອຍສອງອາທິດກ່ອນດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ ໃນເຂດທີ່ໃກ້ກັບ
ໂຮງຮຽນ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການແຈ້ງໃຫ້ໂຮງຮຽນຮັບຊາບເຖິງວຽກງານການກໍສ
່ ້າງໂຄງການ ແລະ ຕາຕະລາງໃນ
ການເຮັດວຽກ ເພື່ອໃຫ້ໂຮງຮຽນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກບ
ັ ນັກຮຽນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການກໍ່ສ້າງທີ່ຈະເກີດ ແລະ ຄວາມລະມັດລະວັງໃນເຂດ
ການກໍ່ສ້າງໂຄງການ.
ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ທາງອາຊີບ - ຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະຕອບສະໜອງ ແຜນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ແຜນງານການສ້າງຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ເຊື້ອ HIV/AIDS ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະ ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ, ນອກຈາກນັນ
້ , ຜູ້ຮັບເໝົາ
ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງການສັນຈອນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ແກ່ບ້ານທີ່ຢູ່ໃນພືນ
້ ທີ່ກໍ່ສ້າງ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະ
ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມອຸປະກອນປ້ອງກັນເປັນສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ພຽງພໍ ກັບພະນັກງານ ລວມທັງຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມ.
ດ້ານດາຍະພາບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ວັດທະນະທໍາ - ບປຜສ ຕອບສະໜອງ ຂັ້ນຕອນສໍາລັັບໂອກາດໃນການຄົນ
້ ພົບ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ທີ່ຈໍາກັດ ຜົນກະທົບຕໍ່ຕນ
ົ້ ໄມ້ທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມເຊື່ອຖືທາງສາສະໜາພຸດ(ຕົ້ນໂພ).
ສຽງ- ລະດັບສຽງຈາກເຄື່ອງມືການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍານພາຫະນະແມ່ນສາມາດລົດລົງໂດຍການຈํາກັດການເວລາໃນການດํາເນີນກິດຈະກํາ
ແລະ ການກວດສອບທີ່ຕັ້ງໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ.
ໄລຍະດໍາເນີນງານ
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ົ ກະສາດ - ໄລຍະການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ, ການບໍາລຸງຮັກສາເສັ້ນທາງ ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການໄຫລຂອງນໍ້ ແລະ
ເກີດນໍ້າຖ້ວມ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການສ້ອມແປງ ບັນຫາດັງ່ ກ່າວນີ້ ໃນໄລຍະເວລາການຮັບປະກັນ ແລະ ກົມຂົວທາງ ຈະ
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫຼັງຈາກນັນ
້ .
ສຽງ - ການວັດແທກລະດັບສຽງໃນໄລຍະເວລາດํາເນີນງານ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບສຽງໃນຊ່ວງດໍາເນີນງານມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ
ມາດຕະຖານ ຂອງ IFC ໃນເວລາກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ, ການປຶກສາຫາລື ກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມວ່າສຽງລົບກວນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ເປັນບັນຫາ
ສໍາຄັນສໍາລັບເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຢ່າງໜ້ອຍສຸດໂຄງການກໍ່ບໍ່ຄວນທີຈ
່ ະເພີ່ມລະດັບສຽງລົບກວນທີ່ເກີນໃນລະດັບປະຈຸບນ
ັ
ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຍາກໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ໃກ້ຄຽງກັບຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານຂອງ IFC.ເນື່ອງຈາກວ່າ ແບບຈํາລອງຂອງສຽງ
ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດ ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶງ່ ຂອງ ບປຜສ, ການແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາ ຂອງລະດັບສຽງ:
1. ກົມຂົວທາງ ປຶກສາຫາລື ກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ ພາຍໃນແລວທາງໂຄງການ ໃນການກໍານົດ:
ກ. ສຽງບົບກວນເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນບໍ່? ມັນມີຜົນກະທົບກັບການນອນ ຫຼື ການເຮັດວຽກບໍ່? ມີຜົນກະທົບໃດຕໍ່ສຸຂະພາບ?
ຂ. ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ກັງວົນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບສຽງບໍ?
ຄ. ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຕ້ອງການໃຫ້ມີການລົດລະດັບຂອງສຽງລົບກວນບໍ່?
ງ. ຖ້າຕ້ອງການ ມາດຕະການຫຍັງ ທີ່ພວກເຂົາ ຈະພິຈາລະນາ ?
2. ຖ້າວ່າຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າບັນຫາສຽງເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ກັງວົນຕໍ່ການເພີມ
່ ຂຶ້ນຂອງລະດັບສຽງລົບກວນ
ໃນອານາຄົດ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຕິດຕາມກວດກາ ລະດັບສຽງຕາມແລວທາງໂຄງການ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ການປ່ຽນແປງລະດັບສຽງຕະຫຼອດທັງປີ ຫຼື ປີ. ການຕິດຕາມລະດັບສຽງຕ້ອງລວມທັງການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອ
ສືບຕໍ່ປະເມີນຄໍາຄິດເຫັນທາງດ້ານສຽງລົບກວນ. ຖ້າລະດັບສຽງຈະສູງກວ່າ 3 dBA ໃນ 10 ປີຂ້່າງໜ້າ, ຫຼື ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ກັງວົນ
ຕໍ່ບັນຫາສຽງລົບກວນດັ່ງກ່າວ ກົມຂົວທາງ ຕ້ອງສຶກສາວິທີການຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການລົດລະດັບສຽງດັ່ງກ່າວ ໂດຍອີງຕາມມາດ
ຕະການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບົດ ບປຜສ.
3. ຖ້າວ່າຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຄິດວ່າບັນຫາສຽງເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ກັງວົນຕໍກ
່ ານເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບສຽງລົບກວນ ໃນ
ອານາຄົດ. ກົມຂົວທາງ ຕ້ອງກະກຽມ ແບບຈໍາລອງສຽງ ເພື່ອກໍານົດ ລັກສະນະ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງລະດັບສຽງ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຕະ
ລອດ 25 ປີ ຕໍໜ
່ ້າ. ແບບຈໍາລອງ ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເປັນສ່ວນໜຶງ່ ຂອງບົດລາຍງານ ທີ່ແນະນໍາ ມາດຕະການ ຫຼດ
ຸ ຜ່ອນ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື
ການປະສົມປະສານ ມາດຕະການ ເພື່ອຫລຸດລະດັບສຽງ. ແບບຈໍາລອງ ດັງ່ ກ່າວ ຕ້ອງກໍານົດ ຈະແຈ້ງ ເຂດໃດ ທີ່ເປັນເຂດການຄ້າ
ແລະ ເຂດໃດ ເປັນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ/ສະຖານທີ່ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ເພື່ອວ່າ ມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນ ສາມາດ ນໍາໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ມາ. ກົມຂົວ
ທາງ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກັບ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ວ່າ ພວກເຂົາ ຈະສາມາດຮັບຮອງ ມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນ ທີ່ສະ
ເໜີ ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນ ສຽງ.
ສາເຫດຜົນກະທົບ - ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜຄຕສ ກໍານົດ ບົດບັນຍັດ ການຄວບຄຸມ ຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຂອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດນ
ິ ສໍາລັບທັງ
ເສັ້ນທາງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ (ໂຮງງານຢາງອາສຟານ ແລະ ແຄັມກໍ່ສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ), ການຄວບຄຸມ ຜົນກະທົບສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການ.
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ັ ການຕິດຕາມກວດກາ

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການດໍາເນີນມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຜົນກະທົບທັງໝົດຂ້່າງເທິງຈະສໍາເລັດຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນບົດ
ບປຜສ,
ການ
ຕິດຕາມກວດກາ ຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນໂດຍວິສະວະກອນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາເອກະ ລາດ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສັງເກດກາ
ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມກວດກາດັງ່ ຕໍ່ໄປນີ້:
ເຄືອ
່ ງມືໃນການຕິດຕາມກວດກາ - ຈະຕ້ອງໄດ້ສํາເລັດໂດຍ ຊ່ຽວຊານການຕິດຕາມກວດກາເອກະລາດ ເຊິ່ງຈະລວມເຖິງການກວດກາ
ຄຸນນະພາບອາກາດ, ນໍ້າ ແລະ ລະດັບສຽງລົບກວນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃນການກໍສ້າງ.ໂດຍກໍານົດ ຕາຕະລາງ, ຕົວຊີ້ວດ
ັ ສະແດງໄວ້ໃນ
ແຜນ EMP. ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດສັນຍາກັບຊ່ຽວຊານຕິດຕາມກວດກາເອກະລາດ.
ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍການສັງເກດການ - ການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກສັງເກດການຕະຫຼອດເວລາຈາກ
ວິສະວະກອນຕະຫຼອດການດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ. ການຕິດຕາມປະຈໍາອາທິດຂອງການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ
ແລະ ຜຄຕສ ຂອງໂດຍຊ່ຽວຊານສາກົນຕະຫຼອດໄລຍະການກໍ່ສາ້ ງໂຄງການ. ວິສະວະກອນມີສິດທີ່ຈະລະງັບການດໍາເນີນງານ ຫຼກ
ື ານ
ຈ່າຍເງິນຖ້າຜູ້ຮັບກະທໍາຜິດຂໍ້ໃດໆພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ຜຄຕສ ແລະ ບປຜສ.

8. ການປຶກສາຫາລື
ການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຕະຫຼອດແລວທາງໂຄງການ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຂອບເຂດ ການປຶກສາຫາລື ໃນເມືອງ ນາຊາຍທອງ
ແລະ ໂພນໂຮງ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2017 (ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 115 ຄົນ), ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຮ່າງບົດ ບປຜສ ໃນເຂດເມືອງນາຊາຍ
ທອງ ແລະ ໂພນໂຮງ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2017 (ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 556 ຄົນ) ແລະ ເນັນ
້ ໃສ່ການປຶກສາຫາລື ກັບ 68 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໃນ 44
ຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນ, ພະນັກງານໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕົວແທນຈາກພາກສ່ວນລັດຖະບານ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ບັນຫາທີ່ຈະຕາມມາແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບສຽງລົບກວນ, ມົນລະພິດຕໍ່
ຄຸນນະພາບອາກາດ, ລະດັບຄວາມປອດໄພໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ມີການຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່. ບັນຫາທັງໝົດ ທີ່ກໍານົດໃນການປຶກສາ
ຫາລື ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງ ບປຜສ ແລະ ມາດຕະການ ທີ່ຖືກນໍາສະເໜີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາ ຫຼື
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ. ພາກທີ 7 ຂອງບົດລາຍງານ ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ຂອງຂະບວນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນຫຼັກທີ່ໄດ້ຮັບ.
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ັ

ຜຄຕສ, ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ປະກອບຢູ່ໃນ ແຜນດັງ່ ກ່າວນີ້ ຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນເອກະສານການປະເມີນ
ມູນຄ່ວຽກງານ ໂຄງການ ໂດຍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ຮ່ວມປະມູນທັງໝົດ ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບຂໍ້ກໍານົດ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ
ແລະ ມູນຄ່າວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການ.
ເອກະສານການປະມູນ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ຂໍ້ກໍານົດຂອງ ຜຄຕສ ຜ່ານທາງ ແຜນການຄຸ້ມ
ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ສະເພາະທີ່ຕັ້ງ ເຊິ່ງຈະຮັບຮອງ ເອົາເງື່ອນໄຂທັງໝົດຂອງ ຜຄຕສ ແລະ ເພີ່ມອົງປະກອບ ທີຕ
່ ັ້ງສະເພາະ ຊຶ່ງບໍທ
່ ັນ
ສາມາດຮູ້ໃດ້ ໃນປະຈຸບັນ ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ຕັ້ງບໍ່ດນ
ິ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາສຸດທ້າຍ.
ຜຄຕສ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດທັງໝົດ ຂອງ ຜຄຕສ ຍັງຈະຖືກເພີ່ມສັນຍາຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ເຂົ້າຕື່ມອີກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດ ຜຄຕສ ສຶດ
ຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາ. ຫຼັງຈາກນັນ
້ , ຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະກະກຽມ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມສະເພາະທີ່ຕັ້ງ
ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຕິດຕາມ ໂດຍ ວິສະວະກອນ. ໃນກໍລະນີ ວິສະວະກອນ ໂດຍຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ ປົກກະຕິ ຈາກ
ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ, ພົບເຫັນການບໍ່ປະຕິບດ
ັ ຕາມ ແຜນການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມສະເພາະທີ່ຕັ້ງ, ຜູ້
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ຮັບເໝົາ ມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການລະເມີດພັນທະສັນຍາ ຂອງ ຜຄຕສ. ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ

ແຜນການຄຸ້ມຄອງ

ສິ່ງແວດລ້ອມສະເພາະທີ່ຕັ້ງ, ຜູ້ຮັບເຫມົາຈະຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິງ່ ແວດລ້ອມ ລະດັລຊາດ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ກິດຈະກໍາຂອງ
ໂຄງການ ຕະຫລອດໄລຍະການກໍສ
່ ້າງໂຄງການ.
ກົນໄກແກ້ໄຂຂໍ້ຮ້ອງທຸກ (GRM) ກໍ່ໄດ້ຖືກກະກຽມເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງກົນໄກແກ້ໄຂຂໍ້ຮ້ອງທຸກ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕອບ
ສະຫນອງໂຄງສ້າງ ສໍາລັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ກົນໄກ ສໍາລັບການຮ້ອງທຸກ ຖືກແກ້ໄຂ ທັງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ສູນກາງ.
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