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ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ                   ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ17 ມງັກອນ 2013  
 

 

ບດົສະຫຼຸບກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ ື 

ກ່ຽວກບັ 

ໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ  ເຫດການສຸກເສນີອື່ ນໆ 

ໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ 

ຄັງ້ວນັທີ່  17 ມງັກອນ 2013  

ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທະມະຊາດ ແລະສີ່ ງແວດລອ້ມ 

 

 

 



ພາກສະເຫນ ີ

ບດົລາຍງານນີແ້ມ່ນບດົບນັທກືຜນົການປກືສາຫາລຂືອງທມິງານສໍາລບັຫວົຂໍ ້ທີ່ ສີ່ , ຄັງ້ທີ່ ສອງ, ໃນ 5 ຫວົຂໍ ້

(ສໍາລບັຄວາມເປນັມາຂອງການປບົປຸງກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ກະລຸນາເບີ່ ງເອະສານລາຍງານກອງປະຊຸມຄັງ້ທີ່ ຫນື່ ງໃນຫວົ 

ຂໍນ້ີ)້. ກອງປະຊຸມນີ ້ໄດຈ້ດັຂືນ້ ໃນຕອນເຊົາ້ຂອງວນັທີ່  17 ມງັກອນ 2013 ທີ່  ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້ (ກຊນ), 

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ (ກຊສ). ມ ີຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັຫມດົ 12 ທ່ານ (ສໍາລບັລາຍ 

ລະອຽດຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມປກືສາຫາລກືະລຸນາເບີ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1), ເຊີ່ ງແມ່ນ  ທ່ານ ກີ່ ງຄໍາ ມະນວີງົ, 

ຮກັສາການຫວົຫນາ້ພະແນກກດົຫມາຍ ເປນັປະທານກອງປະຊຸມ.  

ວດັຖຸປະສງົຫລກັຂອງການປກືສາຫາລ ືຄັງ້ທີ່ ສອງແມ່ນເພື່ ອ ຢນືຢນັ, ເພີມ້ເຕມີ ຫລ ືປ່ຽນແປງຂໍສ້ະຫລຸບຕ່າງໆຈາກ 

ການປກືສາຫາລຄືັງ້ທໍາອດິ ຫລງັຈາກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈາກແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດນ້າໍເອາົເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງການປກືສາຫາລ ື

ດັ່ ງກ່າວໄປຕກືຕອງ ປກືສາຫາລກືບັພາກສ່ວນຂອງຕນົເອງ. ເພື່ ອບນັລຸວດັຖຸປະສງົດັ່ ງກ່າວນັນ້, ກອງປະຊຸມຄັງ້ ທີ່ ສອງ 

ເລີມ້ຕົນ້ດວ້ຍການນາໍສະເຫນຄີນືບນັດາບນັຫາທີ່ ໄດປ້ກືສາຫາລ ືແລະ ຂ ້ໍສະຫລຸບຕ່າງໆ (ສໍາລບັລາຍລະອຽດ 

ຂອງວາລະກອງປະຊຸມ ກະລຸນາເບີ່ ງເອກະສານຄດັຕດິ 2). ແຕ່ເນື່ ອງຈາກວ່າຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງ ປະຊຸມຈາກບາງພາກ 

ສ່ວນບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັງ້ທໍາອດິ, ທມີງານໄດນ້າໍສະເຫນຄີວາມເປນັມາຂອງການປບັປຸງກດົຫມາຍສະບບັນີ ້

ອກີເທື່ ອຫນື່ ງ ເພື່ ອໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມທຸກໆທ່ານມຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ຄກືນັກ່ອນການປກືສາຫາລ ື (ສ ໍາລບັລາຍລະອຽດຂອງ 

ການນາໍສະເຫນກີະລຸນາເບີ່ ງເອະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3), ເຊີ່ ງສາມາດສະຫລຸບຫຍໍໄ້ດຄ້ດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

ກອງປະຊຸມປກືສາຫາລສືີ່ ບນັຫາຫລກັ: (1) ໄພນໍາ້ຖວ້ມ, (2) ໄພແຫງ້ແລງ້, (3) ເຫດການສຸກເສນີອື່ ນໆ  ແລະ (4) 

ຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນ. ການປກືສາຫາລແືມ່ນອງີຕາມ ບດົແນະນາໍກະກຽມໂດຍທີ່ ປກືສາ ຂອງໄອເອຟຊ,ີ ເຊີ່ ງມຂໍີຄ້ດິ 

ດາ້ນທາງເລອືກ ແລະ ປະເດນັການປກືສາຫາ ລສໍືາລບັແຕ່ລະບນັຫາດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

(1) ໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ ເຫດການສຸກເສນິອື່ ນໆ 

ທາງເລອືກດ ້າ້ນນຕິກິາໍ: 

ກ) ບ່ໍລະບຸບນັຫາໄພນໍາ້ຖວ້ມເຂົາ້ໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ ແຕ່ວ່າລະບຸໃນນຕິກິາໍອື່ ນໆ  

ຂ) ສາ້ງກອບກດົຫມາຍທີ່ ມລີກັສະນະຮອບດາ້ນໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ  

ຄ) ສາ້ງກອບສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງນໍາ້ຖວ້ມໃນກດົຫມາຍສະບບັປບັປຸງ ເຊີ່ ງສາມາດໃຊກ້ນົໃກ/ໂຄງຮ່າງທີ່ ມຢູ່ີ  

ປະເດນັການປກຶສາຫາລ:ື 

1. ມກີນົໃກການວາງແຜນການຮບັມກືບັພາວະສຸກເສນີແນວໃດກ່ຽວກບັໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະໄພແຫງ້ແລງ້ 

ແລະມປີະສດິທພິາບຫລາຍປານໃດ? 

2. ສະພາບຂອງກນົໃກການຮບັມກືບັພາວະສຸກເສນີແນວໃດກ່ຽວກບັໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະໄພແຫງ້ແລງ້ ເປນັແນວໃດ 

ແລະມປີະສດິທພິາບຫລາຍປານໃດ? 

3. ໃນປະຈບຸນັ ກຊສ ມພີາລະບດົບາດແນວໃດ (ນບັທງັ ກຊນ ແລະ ກມົ ອຸທກົວທິະຍາ ແລະ ອຸຕຸນຍິມົ) 

ໃນການວາງແຜນ ແລະຮບັມກືບັການຄຸມ້ຄອງໄພນໍໍາ້ຖວ້ມ ແລະໄພແຫງ້ແລງ້? 



4. ກນົໃກທີ່ ມຢູ່ີກ່ຽວກບັໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະໄພແຫງ້ແລງ້ຄວນຈະໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ຫລງັຈາກການສາ້ງຕັງ້ ກຊສ 

ຫລບ່ໍື?  

5. ດນິເຈື່ ອນແມ່ນບນັຫາໃຫຍ່ຫລບ່ໍື ແລະຄວນຈະໄດຮ້ບັການບນັລຸໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງຫລບ່ໍື? 

 

(2) ຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນ 

ທາງເລອືກທາງດາ້ນກດົຫມາຍ: 

ກ) ສາ້ງກດົຫມາຍສະເພາະຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນ  

ຂ) ໃຫມ້ຄີວາມປອດໄພເຂື່ ອນໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ  

ປະເດນັການປກືສາຫາລ:ື 

1. ຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນຄວນຈະລະບຸໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງບ່ໍ? 

2. ຖາ້ວ່າຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນບ່ໍໄດລ້ະບຸໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ, ຄວນຈະເຮດັແນວໃດ ແລະ 

ຈະແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ໃດເປນັຜູຮ້ບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ?  

3. ຄະນະກາໍມະການອ່າງຄວນຈະມພີາລະບດົບາດກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນແນວໃດ?  

ຜນົຂອງການປກືສາຫາລຄືັງ້ທີ່ ຫນື່ ງ  

(1) ໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ ເຫດການສຸກເສນີອື່ ນໆ 

ກມົຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ (ກຄພ) ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ ພາຍໃນ ກຊສ, ເຊີ່ ງຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມຮບັຜດິຊອບກ່ຽວ 

ກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວແມ່ນຢູ່ພາຍໃນ ກຊສ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນ ກຊນ. ເຖງີຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຍອ້ນວ່າກມົດັ່ ງກ່າວຫາ ກໍ່ໄດຮ້ບັ 

ການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ ນຕິກິາໍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກໍ່ ກາໍລງັໄດຮ້ບັການຮ່າງ. ດັ່ ງນັນ້, ບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັງ້ນີເ້ຫນັວ່າ 

ກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງຄວນສາ້ງກອບກດົຫມາຍທີ່ ມລີກັສະນະຮອບດາ້ນ, ເຊີ່ ງຫມາຍເຖງີເອາົຕາມທາງເລອືກ ຂ) 

ຄດືັ່ ງກ່າວຂາ້ງເທງີ. ກຊນ ຕອ້ງມກີານປະສານງານກບັ ກຄພ ຢ່າງໃກສ້ດິໃນ ການວາງກອບກດົຫມາຍດັ່ ງກ່າວ. ຫມາຍ 

ຄວາມວ່າກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງຄວນປະກອບມກີອບກດົຫມາຍທີ່ ມລີກັສະນະຮອບດາ້ນ ແລະຂະແຫນງການ 

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈະເປນັຜູຜ້ນັຂະຫຍາຍ, ເຊີ່ ງກອບໃນກດົຫມາຍນໍາ້ທີ່ ມລິກັສະນະຮອບດາ້ນດັງ້ກ່າວສໍາລບັໄພນໍາ້ຖວ້ມ 

ແມ່ນຈະກວມເອາົບນັຫາຕ່າງໆທີ່ ໄດລ້ະບຸໃນບດົແນະນາໍສໍາລບັການປກຶສາຫາ ລດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

ກ) ການປະເມນີຜນົລວມ (ລະດບັຊາດ) ດາ້ນຄວາມສຽ່ງກ່ຽວກບັນໍາ້ຖວ້ມ ແລະມູນຄ່າການປອ້ງກນັ, 

ຫລຸດຜ່ອນ, ແລະ ບນັເທາົຄວາມສຽ່ງ; 

ຂ) ການກະກຽມຕາມພາລະບດົບາດກ່ຽວກບັແຜນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງໄພນໍາ້ຖວ້ມໃນລະດບັອ່າງແມ່ນໍາ້ 

(ອາດຈະລວມຢູ່ໃນແຜນການຄຸມ້ຄອງອ່າງແມ່ນໍາ້) ເຊີ່ ງລະບຸພືນ້ທີ່ ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພນໍາ້ຖວ້ມ (ລວມທງັ 

ການໃຊແ້ຜນທີ່ ) ແລະສາ້ງມາດຕະການເພື່ ອປອ້ງກນັ, ຫລຸດຜ່ອນ ຫລ ືບນັເທາົຄວາມສຽ່ງນໍາ້ຖວ້ມ.  

ຄ) ການຮອງຮບັລ່ວງຫນາ້ (ຜ່ານ ຫລ ືພອ້ມກບັລະບບົການອະນຸຍາດການນາໍໃຊນ້ໍາ້) ຫລກືານກໍ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງ 



ການປອ້ງກນັນໍາ້ຖວ້ມ (ເພື່ ອປອ້ງກນັຜນົກະທບົຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມ ເຊີ່ ງເປນັການສົ່ ງຕ່ໍຈາກສະຖານທີ່ ຫນື່ ງ 

ສູ່ອກີສະຖານທີ່ ອື່ ນ) 

ງ) ການສາ້ງຕັງ້ຂັນ້ຕອນສຸກເສນີໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະກນົໃກປະສານງານເພື່ ອຊ່ວຍເຫລອືຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ; 

ຈ) ການສາ້ງຕັງ້ກນົໃກການສົ່ ງເສມີການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນໃນເງ ື່ອນໄຂໄພນໍາ້ຖວ້ມຂາ້ມຊາດ;  

ສ) ການກາໍນດົເຊີ່ ງໃຫຜູ້ມ້ກີາໍມະສດິນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິໃຫອ້ງົການຂອງລດັໃຊທ້ີ່ ດນິເຊັ່ ນ ກຊນ ໃນການອະນຸຍາດ 

ການຜ່ານ ແລະເກບັອຸປະກອນ ແລະເຄື່ ອງມທືີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການເຮດັຫນາ້ທີ່ ປອ້ງກນັໄພນໍາ້ຖວ້ມ.  

 

 (4) ຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນ 

ກມົໄຟຟາ້ມມີາດຕະຖານ, ກດົລະບຽບ ແລະຂັນ້ຕອນຕ່າງໆກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ ອນ ສໍາລບັການອະນຸຍາດ 

ການລງົທນື. ຄໍາຖາມກໍ່ ຄວ່ືາ ສີ່ ງຕ່າງໆດັ່ ງກ່າວນີເ້ປນັກດົຫມາຍແລວ້ບໍ? ຫລວ່ືາເປນັດໍາລດັ? ຖາ້ວ່າເປນັກດົຫມາຍແລວ້ 

ແລະມຂໍີກ້າໍນດົກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພເຂອືນ ເຊັ່ ນວ່າແມ່ນໃຜເປນັຜູຮ້ບັຜດິຊອບຖາ້ເຂື່ ອນແຕກ ແລະ ແມ່ນໃຜເປນັຜູ ້

ມອໍີານາດໃນການອອກຄໍາສັ່ ງກ່ຽວກບັການປ່ອຍນໍາ້ອອກຈາກເຂື່ ອນ ແມ່ນບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງ ມກີດົຫມາຍຕາງຫາກອກີ. 

ແຕ່ຖາ້ວ່າສີ່ ງຕ່າງໆດັ່ ງກ່າວນັນ້ເປນັພຽງລະບຽບການ, ຂັນ້ຕອນ ຫລ ືດໍາລດັ ຈາໍເປນັ ຕອ້ງມກີດົຫມາຍ ກ່ຽວກບັບນັຫາ 

ດັ່ ງກ່າວ. ກອງປະຊຸມໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ຕ້າງຫນາ້ກມົໄຟຟາ້ໃຫຄ້ວາມກາໍຈ່າງແຈງ້ກ່ຽວກບັບນັຫາ ດັ່ ງກ່າວໃນກອງປະ 

ຊຸມຄັງ້ທີ່ ສອງຂອງທມີງານ.  

ເຖງີຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ກອງປະຊຸມຕກົລງົວ່າຈາໍເປນັຕອ້ງມກີານກາໍນົດົກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນໃນກດົຫມາຍນໍາ້ 

ສໍາບບັປບັປຸງ ແລະຂະແຫນງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈື່ ງຜນັຂະຫຍາຍ ເນື່ ອງຈາກວ່າກດົຫມາຍໄຟຟາ້ບ່ໍໄດກ້ວມເອາົເຂື່ ອນ 

ທຸກໆປະເພດ ເຊັ່ ນ ຝາຍ ແລະການກກັເກບັນໍາ້ອື່ ນໆ. 

ການສາ້ງຄະນະກາໍມະການເພ່ື່ ອຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ ອນກໍ່ ເປນັປະເດນັສໍາຄນັ. ຖາ້ວ່າຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນ 

ໄດກ້າໍນດົໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ, ການຈດັຕັງ້ຄຸມ້ຄອງນໍາ້ຈະຢູ່ໃນຖານະທີ່  ເຫມາະສມົທີ່ ສຸດໃນ ການຕດິຕາມ 

ກວດກາ ແລະ ຊີນ້າໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນ. ຂະແຫນງການໄຟຟາ້ ກໍ່ ມຄີະນະ 

ກາໍມະການຂອງຕນົເອງ ແຕ່ວ່າເຫນັນ້ຫນກັດາ້ນເຕກັນກີ ແລະອາດບ່ໍແມ່ນຕວົແທນ ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົລຸ່ມເຂື່ ອນ. 

ໃນກລໍະນຂີອງການຈດັຕັງ້ຄຸມ້ຄອງນໍາ້ ເຊັ່ ນ ອ່າງແມ່ນໍາ້ງ ື່ມ ແລະ ແມ່ນໍາ້ເທນີນໍາ້ກະດງີ ແມ່ນເປນັຕວົແທນໃຫແ້ກ່ 

ທຸກໆພາກສ່ວນໃນອ່າງ ນບັຄວົເຮັອືນຕ່າງໆລຸ່ມເຂື່ ອນ.  

ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫລາຍໃນການໃຫມ້ກີດົຫມາຍສະເພາະຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນ. ດັ່ ງນັນ້, ເປນັການດທີີ່ ສຸດຖາ້ຫາກວ່າ 

ຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນແມ່ນໃຫກ້າໍນດົໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ ເຊີ່ ງກໍ່ ສາມາດທີ່ ຈະໃຊ ້ຄະນະກາໍມະການອ່າງ 

ແມ່ນາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະບງັຄບັໃຊ.້ 

ແຕ່ວ່າມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງໄດໃ້ຫຄໍ້ານຍີາມຢ່າງຈະແຈງ້ກ່ຽວກບັຄໍາວ່າ “ເຂື່ ອນ”, ເພອືໃຫກ້ວມເອາົເຂື່ ອນຕ່າງໆ 



ທີ່ ບ່ໍແມ່ນເຂື່ ອນໄຟຟາ້ເຊັ່ ນ ເຂື່ ອນ ເພື່ ອການກະສກິາໍ ຫລຝືາຍ, ຫນອງ ແລະ ການກກັເກບັນໍາ້ອື່ ນໆ. ອາດຈະພຈິາລະ 

ນາຄໍາສບັດັ່ ງກ່າວເປນັ “ອ່າງເກບັນໍາ້” ແທນທີ່ ຈະແມ່ນເຂື່ ອນເພື່ ອໃຫໄ້ດຄ້ວາມຫມາຍທີ່ ກວ້າງກ່ວາ “ເຂື່ ອນ”. 

ຜນົຂອງການປກືສາຫາລຄືັັງ້ທີ່ ສອງ 

(1) ໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ ເຫດການສຸກເສນີອື່ ນໆ 

ກອງປະຊຸມຄັງ້ທີ່ ສອງຢນືຢນັວ່າ ຄວນຈະສາ້ງກອບກດົຫມາຍທີ່ ມລີກັສະນະຮອບດາ້ນໃນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງ 

ເນື່ ອງຈາກວ່າໄພນໍາ້ຖວ້ແລະໄພແຫງ້ແລງ້ບ່ໍພຽງແຕ່ເກດີຈາກປດັໃຈທໍາມຊາດເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ກໍ່ ເກດີຈາກປດັໃຈການ 

ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ເຊັ່ ນກນັ. ການວາງກອບກດົຫມາຍດັ່ ງກ່າວຕອ້ງມກີານປະສານງານຢ່າງໃກສ້ດິກບັພາກ 

ສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ການປະສານງານລະຫວ່າງການຄຸມ້ຄອງອ່າງກກັເກບັນໍາ້ ແລະຂະແຫນງການຕ່າງໆເປນັ 

ປດັໃຈສໍາຄນັອນັຫນື່ ງໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະໄພແຫງ້ແລງ້. ຕອ້ງມກີານ 

ສກືສາກ່ຽວກບັນຕິກິາໍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຊັ່ ນ: ນຕິກິາໍການຄຸມ້ຄອງໄພທໍາມະຊາດ. 

ກດົຫມາຍນໍາ້ ຫລ ຶນຕິກິາໍຂັນ້ຕ່ໍໄປຕອ້ງໃຫຄ້ວາມກະຈ່າງແຈງ້ຫລກັການໃນການປ່ອຍນໍາ້ເຊັ່ ນ: ລະດບັນໍາ້ໃນອ່າງ, 

ເວລາການປ່ອຍ, ແລະ ອື່ ນໆ. ຕວົຢ່າງ ເມື ້່ ອຮູລ່້ວງຫນາ້ວ່າຝນົຈະຕກົຫນກັໃນສອງສາມວນັຂາ້ງຫນາ້ ແລະລະດບັນໍາ້ 

ຫາກສູງໃນລະດບັໃດຫນື່ ງທີ່ ແນ່ນອນແລວ້ຄວນຈະເລີມ້ປ່ອຍໄດເ້ລຍິ.  

ກອງເລຂາຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງ ແລະຕາ້ນໄພພບິດັແມ່ນຂືນ້ກບັກະຊວງສະຫວດັດກີານສງັຄມົ. ໄດມ້ກີານກະ 

ກຽມຮ່າງດໍາລດັກ່ຽວກບັໄພພບິດັທໍາທະຊາດ ແຕ່ວ່າບ່ໍທນັສໍາເລດັເທື່່ ອ ເຊີ່ ງຄາດວ່າຈະນາໍສະເຫນໃີຫ ້ລດັຖະບານ 

ເພື່ ອພຈິາລະນາໃນເດອືນຫກົປນີີ.້ ແຕ່ວ່າຊໍາ້ພດັມແີຜນຍາ້ຍກອງເລຂາດັ່ ງກ່າວມາຂືນ້ກບັ ກຊສ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກມົ 

ຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ. ດວ້ຍເຫດຜນົດັ່ ງກ່າວຮ່າງດໍາລດັສະບບັນີອ້າດຈະບ່ໍແທດເຫມາະ. 

 

(2) ຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນ 

ກອງປະຊຸມຄັງ້ທີ່ ສອງຢນືຢນັວ່າຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນຄວນຈະມຢູ່ີໃນກດົຫມາຍນໍາ້. ຕອ້ງມຄີະນະກາໍມະການກ່ຽວກບັ 

ຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນ ເຊີ່ ງອາດຈະມອບໃຫເ້ປນັພາລະຫນາ້ທີ່ ຫລກັອນັຫນື່ ງຂອງຄະນະກາໍມະການແມ່ນໍາ້. ຄະນະກາໍ  

ມະການດັ່ ງກ່າວຄວນມຂໍີມູ້ນ ແລະ ອໍານາດໃນການຕດັສນິໃຈຢ່າງພຽງພໍ. ໃນຂະແຫນງໄຟຟາ້, ມາດຕະການຄວາມ 

ປອດໄພໃນຂັນ້ຕອນການອອກແບບ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງແມ່ນຈະແຈງ້ ແຕ່ວ່າໃນຂັນ້ຕອນການຜະລດິແມ່ນຍງັບ່ໍທນັຈະແຈງ້. 

ຕວົຢ່າງ: ຍງັບ່ໍທນັມມີາດຕະການ ຫລລືະບຽບການທີ່ ຈະກາໍນດົວ່າຄວນຈະໃຫຂ້ະແຫນງການອື່ ນ ໃໆຊນ້ໍາ້ໂດຍກງົຈາກ 

ເຂື່ ອນຫລບ່ໍື? 

 

ກດົຫມາຍຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນຄວນເຫນັນ້ໃສ່ບນັຫາການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ ເພື່ ອຕດິຕາມຄວາມສ່ຽງ ຫລ ື

ຄວາມບອບບາງຕ່າງໆ ແລະສາມາດວາງມາດຕະການແກໄ້ຂໃຫທ້ນັເວລາ. ຄວນຈະມຂີັນ້ຕອນທີ່ ຈະແຈງ້ ເພື່ ອການ 

ປ່ອຍນໍາ້ອອກຈາກອ່າງກກັເກບັນໍາ້ຕ່າງໆ. 

 

 



ອໍານາດໃນການປ່ອຍນໍາ້ຄວນຈະຖກືລະບຸໄວຢ່້າງລະອຽດໃນກດົຫມາຍນໍາ້. ຕວົຢ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ກບັການປ່ອຍ ນໍາ້ມ:ີ ກຊນ, ບໍລສິດັໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້ຕ່າງໆ, ຜູຈ້ດັການອ່າງກກັເກບັນໍາ້ຕ່າງໆ, ແລະ ກອງປະເມນີ 

ຜນົກະທບົຕ່ໍສີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະສງັຄມົ. ການປ່ອຍນໍາ້ອາດຈະມຄີະນະກາໍມະການວຊິາການ ເຊີ່ ງມຄີະນະກາໍມະການ 

ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອສະເຫນທີາງເລອືກໃຫຄ້ະນະກາໍມະການທີ່ ມສີດິໃນການເຮດັການຕດັສນິໃຈ. 

 

ບນັຫາໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະຄວາມປອດໄພເຂື່ ອນລະຫວ່າງຊາດ ກໍ່ ຄວນຖກືລະບຸໄວໃ້ນກດົຫມາຍນໍາ້ສະບບັປບັປຸງນີ ້

ເຖງີແມ່ນວ່າຈະຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂຜ່ານກນົໃກການຮ່ວມລືະຫວ່າງຊາດ ເຊັ່ ນ: ຄະນະກາໍມະທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງສາກນົ, 

ຄະນະກາໍມະການແມ່ນໍາ້ຂອງລາວ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ ນໆ.  

 

 

  



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ບນັຊລີາຍຊື່ ທມີງານ 

List of Participants of Working Group meeting on Title: Safety and Emergency  

(Second Round) 

On 17 January 2013 at DWR meeting room 

 

 

 

No Name and Surname Organizat ion Posit ion 
Phone 

Number 

1 Mr. Phoukhong Sengvilay 

Department of Energy 

Management, 

Ministry of Energy and Mines 

Deputy 

Division 

020 

99401978 

2 Ms. Wachee Laddavong 
Mines Department 

Ministry of Energy and Mines 
Technical 020 55811311 

3 Mr. Lilao Bouapao IFC Consultant 
020 

56491099 

4 Mr. Kingkham Manivong 
DWR 

MoNRE 

Deputy of Law 

Division 

020 

55616276 

5 Mr. Oudone Ounnaphao 
Ministry of  Labor  

and Social Welfare 

Head of 

Division 

020 

55489032 

6 Mr. Thongsay Wannalat 

Department of Land 

Management, 

MoNRE 

Head of 

Sector, 

Law Division 

020 

22221198 

7 Mr. Vilaivanh Thongmanivong 
DWR 

MoNRE 
Technical 

020 

54885755 

8 Mr. Bouavone Biakombrou 
LNMC 

MoNRE 

Deputy 

Division 

020 

55406306 

9 Mr. Nuanchanh Souwannasy 

Department of Forest Resources 

Management 

MoNRE 

Technical 
020 

99398629 

10 
Mr. Souwannakone 

Keoduangdeth 

Department of Metrology 

 and Hydrology 

MoNRE 

Technical 
020 

55201520 

11 Mr. Souliya Thammalangsy 
DWR 

MoNRE 
Technical 

020 

56660642 

12 Mr. Khamphone Chanthalangsy 
DWR 

MoNRE 
Technical 

020 

77848766 



 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ວາລະກອງປະຊຸມ 

ວາລະກອງປະຊຸມ 

ກອງປະຊຸມ ປກຶສາຫາລ ືກ່ຽວກບັ ການປບັປຸງ ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫ່ຼງນໍາ້ ກ່ຽວກບັ 

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຖານະການສຸກເສນີ,  ໃນວນັທ ີ17 ມງັກອນ 2013 ທີ່  ຫອ້ງປະຊຸມ 

ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ.      

ເວລາ ກດິຈະກາໍ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ 

8:30 – 8:50 ລງົທະບຽນ  

8:50 – 9:00 ກ່າວເປດີກອງປະຊຸມ 

ທ່ານ ກີ່ ງຄໍາ ມະນວີງົ, 

ຮກັສາການຫວົຫນາ້ພະແນກກດົຫມາຍ, 

ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ກຊສ 

 

9:00 – 9:15 
ນາໍສະເໜ ີກ່ຽວກບັ ຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ສະຖານະການສຸກເສນີ 

ພະແນກກດົໝາຍ, ກຊນ 

ທ່ານ ລລິາວ ບວົປາວ, IFC 

9:15 – 10:00 ປກຶສາຫາລ ື ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 

10:00 –  10:20 ພກັຜ່ອນ ດື່ ມຊາ-ກາເຟ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 

10:20 – 11:40 ສບຶຕ່ໍປກຶສາຫາລ ື ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 

11:40 – 11:50 ສະຫຸຼບຫຍໍ ້ ພະແນກກດົໝາຍ, ກຊນ 

11:50 – 12:00 ກ່າວປດິກອງປະຊຸມ 

ທ່ານ ກີ່ ງຄໍາ ມະນວີງົ, 

ຮກັສາການຫວົຫນາ້ພະແນກກດົຫມາຍ, 

ກມົຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ກຊສ 

 
 

  



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3: ບດົສະເຫນກ່ີຽວກບັຄວາມເປນັມາ ແລະທດິທາງການປບັປຸງກດົມຫມາຍນໍາ້ສະບບັປະຈບຸນັ  
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ບ"ດສະເໜີ ກຽວກ-ບ 

ຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສະຖານະການສຸກເສີນ 

ກອງປະຊຸມ ວ-ນທີ  17 ມ-ງກອນ 2013 

ທຫອງປະຊຸມ ກ"ມ ຊ-ບພະຍາກອນນC 

ຫ"ວຂສະເໜີ 
 ຄວາມເປັນມາ ຂະບວນການປ-ບປຸງກ"ດໝາຍນC 
 ຜ"ນສະບຂອງກອງປະຊຸມທຜານມາ 
 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຖານະການສຸກເສີນ 
1. ໄພນCຖວມ, ໄພແຫງແລງ ແລະ ໄພທMມະຊາດ. 

ກ. ໄພນCຖວມ. 

ຂ. ໄພແຫງແລງ 

2. ຄວາມປອດໄພຂອງເຂອນ 

ຄວາມເປັນມາ 
▶  ຂະບວນການປ-ບປຸງ ກ"ດໝາຍນC  
▶  ຈ-ດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດ-ບພາກຂນ ເຊງປະກອບມີ 3 ພາກຄື: ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ 
ພາກໃຕ 
▶  ໄດສ-ງລວມເອົາບ-ນດາຄMຄິດເຫັນຂອງບ-ນດາຜູແທນ ທໄດເຂາຮວມກອງປະຊຸມ 
▶  ເຊງປະກອບມີ 12 ບ-ນຫາ ດaງນ: 

1.  ການປະສານງານໃນລະດ-ບຊາດ 
2.  ພາລະບ"ດບາດຂອງຄະນະກMມະການແມນC 
3.  ການອະນຸຍາດນMໃຊນC 
4.  ການອະນຸຍາດການປອຍນCເປອນ 
5.  ຄາທMນຽມການນMໃຊຊ-ບພະຍາກອນນC 
6.  ການວາງແຜນຊ-ບພະຍາກອນນC ແລະ ການພ"ວພ-ນກ-ບຊ-ບພະຍາກອນນCອນໆ 
7.  ດິນບໍລິເວນນC 
8.  ນCໃຕດິນ 
9.  ນCຖວມ, ໄພແຫງແລງ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນອນໆ 
10.  ຄວາມປອດໄພຂອງເຂອນ 
11.  ການເກັບກMຂມູນ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜ"ນ 
12.  ການຈ-ດຕlງປະຕິບ-ດ ແລະ ການບ-ງຄ-ບໃຊກ"ດໝາຍ 

▶  ໄດຈ-ດລຽງອອກມາເປັນ 5 ບ-ນຫາໃmດaງນ: 

1.  ການກMນ"ດພາລະບ"ດບາດ 

ຂອງອ"ງການຈ-ດຕlງທກຽວຂອງ 

2.  ການອະນຸຍາດ ແລະ ຄາທMນຽມນMໃຊນC 

3.  ນC ແລະ ຊ-ບພະຍາກອນທMມະຊາດອນໆ 

4.  ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຖານະການສຸກເສີນ 

5.  ບ-ນຫາການຈ-ດຕlງປະຕິບ-ດ 
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ຜ"ນສະບຂອງກອງປະຊຸມທຜານມາ ສາມາດສະບໄດດaງນ: 

▶ ກ"ນໄກການຮ-ບມືກ-ບໄພທMມະຊາດ: 

–  ຄວນມີຄະນະກMມະການຕານໄພພິບ-ດແຫງຊາດ: 
ລະດ-ບແຂວງ, ລະດ-ບເມືອງ ເປັນຕnນ 

–  ກMມະການ ຕານໄພພິບ-ດມີຢູ ແລວ ແຕ ວາເປັນກMມະການ 
ສະເພາະກິດ,    ເໜ ນໃສ ການແກ ໄຂ, ຂາດແຜນຍຸດທະ
ສາດການປອງກ-ນ, ການເຕືອນໄພ ຄວາມຊ-ດເຈນຕr, ຂາດ
ເຄອງມື EIA 

–  ຍ-ງຂາດການມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊ"ນ 

1. ໄພນCຖວມ, ໄພແຫງແລງ ແລະ 
ໄພທMມະຊາດ. 
ກ. ໄພນCຖວມ  

+ ສະພາບລວມ 
- ຜ"ນກະທ"ບຈາກການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ 

-  ການນMໃຊທດິນ 

-  ການຕ-ດໄມທMລາຍປາ ແລະ 
ເຮັດໃຫເກີດການເຊາະເຈອນຂອງດິນ 
ທເກີດຈາກການໄຂອງນC ແລະ ເກີດມີນCປາໄ 

ຂ. ໄພແຫງແລງ 

▶ ຜ"ນກະທ"ບທເນອງມາຈາກ 
ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ເຊນ: 

-  ລະດູການທມີຝ"ນຕ"ກໜອຍທສຸດ ໃນຊວງປີ,  
ເຊງລະບຸເປັນຊວງໄພແຫງແລງ 

 ການຕ-ດໄມທMລາຍປາ  
-  ເຊງເປັນຜ"ນໃຫດິນແຫງ 
-  ເຮັດໃຫດິນຜຸຜຸຍ 
-  ມີຜ"ນກະທ"ບໜ-ກໂດຍການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ 
-  ເຮັດໃຫເກີດຜ"ນກະທ"ບຕກ-ບປະຊາຊ"ນ 
ໃນການນMໃຊນC 

ທາງເລືອກຂອງການຮ-ບມືກ-ບໄພນCຖວມ ແລະ 

ໄພແຫງແລງ: 
1. ບຄວນຈະລະບຸບ-ນຫາໄພນCຖວມ ແລະ ໄພແຫງແລງ 

ເຂາໃນກ"ດໝາຍນCສະບ-ບປ-ບປຸງ 
ແຕລະບຸເຂາໃນນິຕິກMອນໆ. 

2.   ສາງກອບກ"ດໝາຍ ທມີລ-ກສະນະຮອບດານ 

ໃນກ"ດໝາຍນCສະບ-ບປ-ບປຸງ. 
3. ສາງກອບສMລ-ບການຄຸມຄອງໄພນCຖວມ ແລະ 

ໄພແຫງແລງ ໃນກ"ດໝາຍນCສະບ-ບປ-ບປຸງ. 
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ທປະຊຸມໄດຕ"ກລ"ງເຫັນດີດaງນ: 

 ທປະຊຸມ ແມນໄດຕ"ກລ"ງເຫັນດີ ໃນທາງເລືອກທ 2 

ເຊງໄດລະບຸໄວ ເຖິງການສາງກອບກ"ດໝາຍ 

ທມີລ-ກສະນະຮອບດານ ໃນກ"ດໝາຍນCສະບ-ບປ-ບປຸງ. 

2. ຄວາມປອດໄພຂອງເຂອນ. 

2.1. ສະພາບລວມ 

- ມາດຕະຖານຂອງເຂອນ ແລະ ການສາງເຂອນ 
ທອາດຈະເຮັດໃຫເກີດຜ"ນກະທ"ບຕສງແວດລອມ ແລະ 
ປະຊາຊ"ນ 

- ເຂອນພ-ງທະລາຍ ຍອນາຍເຫດຜ"ນ 
ເຊງກວມເອົາທ-ງບ-ນຫານCລnນ ສວນາຍແມນ 
ຍອນການໄຂອງນC ຄື: ຄອງ, ທອນໆຖືກຕ-ນ, 
ການໄຮ}ວ ື ເປເພ ເຊງເກີດຈາກການເຈອນ 

ທາງເລືອກປະກອບມີ 2 ທາງຄື: 

1. ສາງກ"ດໝາຍສະເພາະຄວາມປອດໄພເຂອນ 

2. ໃຫມີຄວາມປອດໄພເຂອນໃນກ"ດໝາຍນCສະບ-

ບປ-ບປຸງ 

ປະເດັນສMລ-ບການປຶກສາຫາລືມີດaງນ: 

1. ຄວາມປອດໄພຂອງເຂອນຄວນຈະລະບຸໃນກ"ດໝາຍ
ນCສະບ-ບປ-ບປຸງບ ? 

2. ຖາວາຄວາມປອດໄພເຂອນບໄດລະບຸໃນກ"ດໝາຍນC
ສະບ-ບປ-ບປຸງ, ຄວນຈະເຮັດແນວໃດ ແລະ 

ຈະແມນການຈ-ດຕlງໃດເປັນຜູຮ-ບຜິດຊອບໃນການຈ-ດ

ຕlງປະຕິບ-ດ ? 

3. ຄະນະກMມະການອາງຄວນຈະມີພາລະບ"ດບາດ 

ກຽວກ-ບຄວາມປອດໄພເຂອນແນວໃດ ? 



3/6/13  

4  

 ທກອງປະຊຸມໄດຕ"ກລ"ງເຫັນດີດaງນ: 

 ທກອງປະຊຸມ ແມນມີຄວາມເຫັນດີ 
ທຈະກMນ"ດເຂາໃນ ກ"ດ   ໝາຍນC ສະບ-ບປ-ບປຸງ ແລະ 
ຈະຕອງໄດເບງຄືນ ກຽວກ-ບຄMສ-ັບ ( ເຊນ: 
ຄວາມປອດໄພຂອງເຂອນ ). ຂອບໃຈ 


