
 

 

  

ການປະເມີ ນ ແລະ ຄ ຸ້ ມຄອງຜົນກະທົບແບບສະສົມ (CIA) ແມ່ນຫັຍງ ? 

ແມ່ນຂະບວນການຂອງການວິ ເຄາະ ແລະ ປະເມີ ນຜົນກະທົບໂດຍລວມທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອຸ້ ອມ 
ຂອງໂຄງການພະລັງງານໄຟຟຸ້ ານ ຸ້ າຕົກ ຕ ່ ກັບສິ່ ງແວດລຸ້ ອມ ແລະ  ກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງມະນ ດໃນເຂດຊ ມຊົນ. 
ຜົນກະທົບເຫ ົ່ ານີ ຸ້ ແມ່ນຜົນລວມຂອງກິດຈະກ າທີ່ ເກີ ດຂື ຸ້ ນໃນອາດີ ດ, ປະຈ ບັນ ຫລື  ທີ່ ວາງແຜນໄວຸ້ ໃນອານາຄົດ, 
ລວມເປັນເຖິງຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທີ່ ໄດຸ້ ສະເໜີໄວຸ້ . 
ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນກະທົບເຫ ົ່ ານັຸ້

່ ນມັກຈະຖື ກພິຈາລະນາວ່າບ ່ ສ າຄັນຢ ່ ໃນລະດັບຂັຸ້ ນພື ຸ້ ນຖານຂອງໂຄງການ, ແຕ່
ຖຸ້ າເມື່ ອສະສົມລວມກັນເປັນເວລາດົນ ມັນສາມາດເປັນຜົນກະທົບທີ່ ສ າຄັນຕ ່ ປັດໄຈສິ່ ງແວດລຸ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ.  

 
ປັດໄຈດຸ້ ານສິ່ ງແວດລຸ້ ອມແລະສັງຄົມ ຂອງການປະເມີ ນ ແລະ ຄ ຸ້ ມຄອງຜົນກະທົບແບບສະສົມ ຢ ່ ລ ່ ມແມ່ນ ຸ້ າແຂວງ
ເຊກອງ ທີ່ ຕຸ້ ອງພິຈາລະນາ ມີ ຫຍັງແດ່? 
 

ໃນດຸ້ ານສິ່ ງແວດລຸ້ ອມ, CIA ຈະເບິ່ ງເຂດທີ່ ມີ ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ, ແຫ ່ ງທີ່ ຢ ່ ອາໄສ, ຈ ານວນສັດປ່າ, ສິ່ ງອ າ
ນວຍໃຫຸ້ ແກ່ລະບົບນິ ເວດ, ລະບົບນິ ເວດນ ຸ້ າ ແລະ ວັດທະຈັກຂອງທາດອາຫານ, ແລະ ສະພາບອາກາດ ຢ ່ ໃນອ່າງໂຕ່ງແມ່ນ ຸ້ າ
ເຊກອງ. ສ າລັບປັດໄຈທາງສັງຄົມ, ຈະພິຈາລະນາໃນເລື່ ອງສ ຂະພາບ, ຄວາມຢ ່ ດີ ກິນດີ  ແລະ 
ການດ າລົງຊີ ວິ ດຂອງຜ ຸ້ ຄົນທີ່ ຢ ່ ເຂດລ ່ ມແມ່ນ ຸ້ າແຂວງເຊກອງ, ຕະຫລອດເຖີ ງສະພາບການພັດທະນາທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ 
ອາດຈະສາມາດສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ຮີ ດຄອງວັດທະນະທ າດ່ັງເດີ ມ ແລະ ສາສະຫນາດຂອງເຂົ າເຈົ ຸ້ າ. CIA ຍັງຈະກ ານົດ ແລະ 
ວິ ເຄາະຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສະຖານະການການຜະລິ ດໄຟຟຸ້ າ ທີ່ ຈະຫ  ດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ່ ສິ່ ງແວດລຸ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ໃນຂະນະທີ່ ຍັງຄົງຕອບສະໜອງຄວາມຕຸ້ ອງການໃນການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ. 

 
ຍຸ້ ອນຫຍັງຈື່ ງຈ າເປັນຕຸ້ ອງຮ ຸ້ ຜົນກະທົບແບບສະສົມຂອງການຜະລິ ດໄຟຟຸ້ ານ ຸ້ າຕົກ ແລະ 
ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນອື່ ນໆ?  
 

ລັດຖະບານ ສ.ປ.ປ. ລາວ ໄດຸ້ ວາງແຜນບ ລິ ມະສິ ດ ຂະຫຍາຍຕາຄ່າຍຂອງການຜະລິ ດພະລັງງານທົດແທນ ສ າລັບໃຊຸ້  
ບ ລິ ໂພກພາຍໃນ ແລະ ສ່ົງອອກ. ພຸ້ ອມດຽວກັນນັຸ້ ນຍັງເປັນທ່າແຮງທີ່ ດີ ທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ ປະເທດເຮົ າ ບັນ
ລ ເປົ ຸ້ າຫມາຍການພັດທະນາ, ຕຸ້ ອງມີ ການຈັດການແບບຮອບຄອບເພື່ ອຫ ີ ກເວັຸ້ ນຜົນກະທົບທາງລົບຕ ່ ສິ່ ງແວດລຸ້ ອມ ແລະ 
ຊ ມຊົນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ ການພັດທະນາລະບົບການຜະລິ ດໄຟຟຸ້ າພະລັງງານນ ຸ້ າຫລາຍແຫ່ງ ພາຍໃນລ ່ ມແມ່ນ ຸ້ າດຽວກັນ ອາດຈະ
ເຮັດໃຫຸ້ ລະບົບນິ ເວດນ ຸ້ າ ຫລ ດລົງຢ່າງຮຸ້ າຍແຮງ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫຸ້ ມີ ຜົນກະທົບທາງລົບໃນໄລຍະຍາວ ຕ ່ ຜ ຸ້ ຊົມໃຊຸ້ ແມ່ນ ຸ້ າດ່ັງກ່າວ, 
ຕົຸ້ ນຕ ແມ່ນເກີ ດການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບໄຫ ວຽນຂອງນ ຸ້ າ ແລະ ແຍກນ ຸ້ າກັບເຂື່ ອນປິ ດກັຸ້ ນທາງຜ່ານເຂົ ຸ້ າອອກຂອງປາ ແລະ 
ຊະນິ ດພັນອື່ ນໆ. 
 

ຍຸ້ ອນຫຍັງມັນຈື່ ງເກີດຂື ຸ້ ນໃນຂະນະນີ ຸ້ ? 

ໃນຊ ມປີ ມ ່ ໆມານີ ຸ້  ລັດຖະບານ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດຸ້ ແນະນ າບາງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບຂະແຫນງພະລັງງານໄຟຟຸ້ ານ ຸ້ າ
ຕົກ ແລະ ຂະແຫນງພະລັງງານທົດແທນ, ລວມທັງສຸ້ າງຄ ່ ມື ສະບັບທ າອິ ດ ໃນການປະເມີ ນ ແລະ ການຄ ຸ້ ມຄອງຜົນກະທົບແບບ
ສະສົມ ຕ ່ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟຸ້ ານ ຸ້ າຕົກໂດຍສະເພາະຢ ່ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ. ຂັຸ້ ນຕອນຕ ່ ໄປແມ່ນເພື່ ອດ າເນີ ນການປະເມີ ນ 
ແລະ ທົດສອບຄ າແນະນ າເຫ ົ່ ານີ ຸ້ . ຊື່ ງລັດຖະບານໄດຸ້ ເຊື ຸ້ ອເຊີ ນໃຫຸ້ ອົງການ IFC ຊ່ວຍເຫ ື ອສຶ ກສາ ເຂດອ່າງໂຕ່ງແມ່ນ ຸ້ າເຊກອງ. 

 
ເປັນຫຍັງຈື່ ງເລື ອກເອົ າອ່າງໂຕ່ງແມ່ນ ຸ້ າເຊກອງ? 
 

ອ່າງໂຕ່ງແມ່ນ ຸ້ າເຊກອງແມ່ນມີ ຄວາມສ າຄັນເປັນຫນຶ່ ງໃນຈ ານວນຫນື່ ງຂອງຈ ານວນຫນື່ ງທີ່ ມີ ຢ ່ ໃນແມ່ນຸ້ າຂອງທີ່ ມີ
ມ ນຄ່າຊີ ວະນາໆພັນສ ງ ແລະ ມີ ໂຄງການໄຟຟຸ້ ານຸ້ ານຸ້ ອຍຈ ານວນຫນຶ່ ງໃນການດ າເນີ ນງານ. 
ການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟຸ້ າ,ພະລັງງານລົມ, ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ 
ເພ່ີມເຕີມພຸ້ ອມກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອ ດສາຫະກ າເຊັ່ ນ: ການຂ ດຄົຸ້ ນແຮ່ທາດ, ສ່ົງອອກໄມຸ້  ແລະ ປ ກຕົຸ້ ນໄມຸ້ , 

                ຄ າຖາມທີ່ ຈະເກີ ດຂື ຸ້ ນເລື່ ອຍໆ 



 

 

  

ລຸ້ ວນແລຸ້ ວແຕ່ເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ ສ າຄັນຕ ່ ຜົນກະທົບແບບສະສົມ ຕ ່ ສະພາບແວດລຸ້ ອມ ແລະ ຊ ມຊົນ. ເຖິງເວລາ
ແລຸ້ ວທີ່ ຈະປະເມີ ນຜົນກະທົບເຫ ົ່ ານັຸ້ ນແບບເຕັມຮ ບແບບ ເພ່ືອໃຫຸ້ ລັດຖະບານ ສ. ປ. ປ. ລາວ 
ສາມາດຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບວິ ທີ ການວາງແຜນການພັດທະນາໃນອະນາຄົດເພ່ືອໃຫຸ້ ມີ ປະໂຫຍດທີ່ ສ ດສ າລັບເສດຖະກິ
ດ, ສິ່ ງແວດລຸ້ ອມ ແລະ ຊ ມຊົນ. 
 
 
ແມ່ນໃຜທີ່ ຈະຖື ກຮຸ້ ອງຂ ໃຫຸ້ ປະກອບສ່ວນໃນການປະເມີ ນຜົນກະທົບນີ ຸ້ ?  

CIA ຈະມີ ການປຶ ກສາຫາລື ກັນຢ່າງກວຸ້ າງຂວາງກັບຜ ຸ້ ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນທຸ້ ອງຖ່ິນໃນເຂດອ່າງແມ່ນ ຸ້ າເຊກອງ ກ ່ ຄື  
ຜ ຸ້ ພັດທະນາເຂື່ ອນໄຟຟຸ້ າ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດານັກວິ ທະຍາສາດ. ຄະນະຊີ ຸ້ ນ າໄດຸ້ ຖື ກສຸ້ າງຕັຸ້ ງຂຶ ຸ້ ນເຊິ່ ງປະກອບມີ  
ຜ ຸ້ ຕາງຫນຸ້ າຈາກກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່ (MEM), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລຸ້ ອມ 
(MoNRE), ຜ ຸ້ ພັດທະນາພະລັງງານພາກເອກະຊົນ ແລະ IFC. ຄະນະຊີ ຸ້ ນ ຸ້ າດ່ັງກ່າວ 
ຈະແບ່ງປັນຂ ຸ້ ມ ນທີ່ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດຸ້ ານສິ່ ງແວດລຸ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມຈາກ ໂຄງການຂອງຜ ຸ້ ພັດທະນາເຂື່ ອນ, 
ຊ່ວຍຊ ກຍ ຸ້ ໃຫຸ້ ຜ ຸ້ ມີ ສ່ວນຮ່ວມທີ່ ສ າຄັນເຂົ ຸ້ າຮ່ວມ ແລະ ໃຫຸ້ ຄ າແນະນ າ ແລະ ຄ າຄິ ດເຫັນໃນ 
ຂະບວນການພັດທະນາເຂື່ ອນ. 

 

ພາລະບົດບາດຂອງ IFC ໃນ CIA ມີ ຫຍັງແດ່? 

IFC ແມ່ນຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນ ນທຶ ນໃຫຸ້  CIA ແລະ ສະໜອງເຄື່ ອງມື  ແລະ ຄວາມຊ ານານງານ 
ໃຫຸ້ ແກ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະຊີ ຸ້ ນ າ ເພ່ືອໃຫຸ້ ສ າເລັດການປະເມີ ນໂຄງການພະລັງນ ຸ້ າໃນ ສປປ ລາວ 
ຕາມຄ ່ ມື  CIA. IFC ແມ່ນມີ ບົດບາດໃຫຸ້ ຄ າປຶ ກສາເທົ່ ານັຸ້ ນ; ເຊິ່ ງຈະບ ່ ໃຫຸ້ ຄ າສະເໜີແນະ ຫ ື  
ຢື ນຢັນໃຫຸ້ ສຸ້ າງໂຄງການສະເພາະໃດໜ່ຶງ. CIA ແມ່ນໄດຸ້ ຮັບທຶ ນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ .  

 

ຈະເກີດຫຍັງຂື ຸ້ ນກັບຂ ຸ້ ມ ນທີ່ ຖື ກແບ່ງປັນໃນກອງປະຊ ມປຶ ກສາຫາລື ຂອງ CIA? 

CIA ໄດຸ້ ຖື ກອອກແບບມາໃຫຸ້ ເປັນຂະບວນການທີ່ ມີ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຮອບດຸ້ ານ. ການຄົຸ້ ນຄວຸ້ າ ແລະ 
ຂ ຸ້ ມ ນທີ່ ເກັບກ າມາຈາກຜ ຸ້ ມີ ສ່ວນຮ່ວມຈະຖື ກໃຊຸ້ ເພ່ືອເປັນຂ ຸ້ ມ ນໃຫຸ້ ແກ່ການປະເມີ ນ ແລະ 
ໃຫຸ້ ຄ າສະເໜີແນະໃນບົດລາຍງານສະບັບສ ດທຸ້ າຍ. ຜ ຸ້ ທີ່ ທີ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສາທາລະນະຊົນ 
ຈະມີ ໂອກາດທົບທວນບົດລາຍງານສະບັບສ ດທຸ້ າຍ ແລະ ໃຫຸ້ ຄວາມຄິ ດເຫັນ ກ່ອນທີ່ ຈະສ າເລັດ. 
ບົດລາຍງານສະບັບສ ດທຸ້ າຍຈະມີ ທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ, ແລຸ້ ວຖື ກເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວຸ້ າງຂວາງ ແລະ 
ມີ ການເອົ າຂຶ ຸ້ ນເວັບໄຊທ໌ຂອງ IFC. 

 

ຜົນໄດຸ້ ຮັບຈາກ CIA ຈະຖື ກນ າໃຊຸ້ ໃນການຕັດສິ ນໃຈວ່າໂຄງການໃດຈະຖື ກອະນ ມັດຢ ່ ໃນອ່າງແມ່ນ ຸ້ າເຊກອງບ ? 

CIA ແມ່ນເຄື່ ອງມື ທີ່ ເປັນຮ ບປະທ າ ທີ່ ສະໜອງຂ ຸ້ ມ ນທາງດຸ້ ານຄວາມສ່ຽງຕ ່ ສິ່ ງແວດລຸ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ 
ຜົນກະທົບຕ່າງໆອີ ງໃສ່ຫ າຍສົມມ ດຖານຂອງການພັດທະນາພະລັງງານ. 
ທຸ້ າຍທີ່ ສ ດແລຸ້ ວແມ່ນຂຶ ຸ້ ນກັບລັດຖະບານໃນການຕັດສິ ນໃຈວ່າຈະນ າໄປປະຕິບັດແນວໃດໃນຕ ່ ໜຸ້ າ, 
ໂດຍມີ ການປຶ ກສາກັບຜ ຸ້ ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜ ຸ້ ທີ່ ກ່ຽວຂຸ້ ອງອື່ ນໆ. 
 

 


