ບົດສະຫຼຸ ບຫຍໍ້
ໂຄງການເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້ານາໍ້ ຕົກ ເຊເຊັດ 3
ສະພາບລວມໂຄງການ
ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເຊເສັດ 3 ຕັໍ້ງຢູ່ ເມອງເລົື່າງາມ, ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເມອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈາປາສັກ
ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ຫ່າງຈາກ ເມອງສາລະວັນ ປະມານ 35 km ແລະ ມີຈຸດທີື່ຕັໍ້ງຂອງໂຄງການ ຫ່າງຈາກ
ເມອງປາກຊ່ອງປະມານ 8 km. ການກື່ສ້າງເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າເຊເສັດ 3 ແມູ່ນນື່ງ ໃນຈານວນໂຄງການສ້າງເຂື່ອນ
ພະລັງງານໄຟຟ້າທີື່ມີຢູ່ແລ້ວໃນລານໍ້າເຊເສັດຄ: ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊ ເສັດ 1 ແລະ 2. ນໍ້າເຊເສັດແມູ່ນເປັນສາຂາຂອງນໍ້າເຊ
ໂດນ ຊື່ງໄຫລຕົກໃສູ່ແມູ່ນໍ້າຂອງ. ຕາມຂໍ້ ມນຂອງບົດສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບໍ້ອງຕົໍ້ນໄດ້ຊໃີໍ້ ຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການເຊ
ເສັດ 3 ແມູ່ນຈະຕັໍ້ງຢໃູ່ ກ້ ກັບ ບ້ານເສັດຄົດຢູ່ທາງທິດ ເຫນອ ຂອງເຂື່ອນເຊເສັດ 1 ແລະ 2 ຊື່ງຫ່າງຈາກເຂື່ອນເຊເສັດ
1 ປະມານ 24 ກິໂລແມັດ, ແລະ ຫ່າງ ຈາກເຂື່ອນເຊເສັດ 2 ປະມານ 11 ກິໂລແມັດ. ເຂື່ອນດັື່ງກ່າວນີໍ້ ມີຄວາມສງ
ປະມານ 164 ແມັດ ແລະ ກາລັງຕິດຕັໍ້ງປະມານ 23 MW, ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າສະ
ເລັື່ຽປີລະ 86 ລ້ານ GWh. ບລິສັດທີື່ປກສານອກຄອນຊາວ (Norconsult) ໄດ້ເຮັດການສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
ຂອງການສ້າງເຂື່ອນດັື່ງກ່າວນີໍ້ສາເລັດໃນປີ 1999. ຫລັງຈາກນັໍ້ນ ໃນເດອນຕຸລາ ປີ 2010 ບລິສັດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ເຮັດ
ສັນຍາກັບ ບລິສັດທີື່ປກສາດ້ານກະສິກາ-ປູ່າໄມ້ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມແບບຍນຍົງ (SSAFE) ເພື່ອເຮັດການສກສາປະ
ເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ.
I.

II.

III.

ສັນນຍາກສ
ື່ າ້ ງ ແລະ ຖານະດ້ານການເງິນ:
ການເຊັນສັນຍາແມູ່ນແບບ (EPC) ໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2012 ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ
ບລິສັດ China Norinco Company;
ມນຄ່າການກື່ສ້າງທັງໝົດແມູ່ນ 50,729,943 USD ເຊິື່ງເປັນເງິນກ້ຈາກ ທະນາຄານ ຂາອອກ-ຂາເຂົໍ້າ ຂອງ
ສປ ຈີນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ສປ ຈີນ;
ການການົດໄລຍະກື່ສ້າງແມູ່ນ 36 ເດອນ, ມໍ້ທີື່ເລີື່ມລົງມກື່ສ້າງແມູ່ນ ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2014 ແລະ ຄາດ
ວ່າຈະໃຫ້ສາເລັດການກື່ສ້າງໃນໄລຍະ ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2017.
ອົງປະກອບຫກ
ັ ຂອງໂຄງການ
ເຂື່ ອ ນ ຫັ ກ ( Main Dam); ປ ະ ຕ ປິ ດ -ເປີ ດ ນໍ້ າ ( Spillway); ປ າ ກ ອຸ ບ ໂ ມ ງ (Intake);ທື່ ສົື່ ງ ນໍ້ າ
(Penstock); ເຮ ອນຈັ ກ (Power House); ເຄື່ ອ ງປັື່ ນ ໄຟ (Turbine and generator); ສາຍສົື່ ງ
ໄຟຟ້າ (Transmission Line) ແລະ ທາງເຂົໍ້າ (Access Road).

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕສ
ື່ ິື່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດຈາກການພັດທະນາໂຄງການ
4.1. ດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມທາມະຊາດ

IV.

-

ເຂດເທິງເຂື່ອນ ຊື່ງໄດ້ສກສາລະອຽດໃນຂອບເຂດທີື່ນໍ້າອາດຈະຖ້ວມ (ເຂດອ່າງເກັບນໍ້າ);

-

ເຂດຜັນນໍ້າຫ້ວຍຕອຍໃຫຍ່, ຫວ້ຍຊາຍ ແລະ ຫວ້ຍໂປນີເຂົໍ້າເຊເສັດ, ລວມທັງລະບົບນິເວດຕາມແຄມຝັື່ງ
ຂອງບັນດາຫວ້ຍດັື່ງກ່າວ ແລະ ແມູ່ນໍ້າເຊເສັດ;
ເຂດເຮອນຈັກ ແລະ ເຂດກື່ສ້າງອຸໂມງເຂົໍ້າຫາເຮອນຈັກ;
ເຂດກ້ອງເຮອນຈັກທີື່ປູ່ອຍນໍ້າໄຫໃສູ່ນໍ້າເຊເສັດ ແລະ ກ້ອງເຂື່ອນຂອງເຊເສັດ 3 ຕື່ໃສູ່ເຂື່ອນເຊເສັດ 2;

-

1

-

ເຂດກື່ສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ເຮອນພັກຄົນງານ;
ບ່ອນເອົາຫີນ ແລະ ຊາຍ;
ເສັໍ້ນທາງເຂົໍ້າຫາເຂື່ອນ ແລະ ພາຍໃນໂຄງການ.

4.1.1.

ຜົນກະທົບຕສ
ື່ ິື່ງແວດລ້ອມທາມະຊາດ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະຂອງການພັດທະນາໂຄງການ

ES1.1 ຜົນກະທົບຈາການອອກແບບ
-

ຜົນກະທົບຕື່ພດ ແລະ ສັດປູ່າ ຫລ ທີື່ຢອ
ູ່ າໄສຂອງສັດປູ່າ:
ການອອກແບບເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 3 ແມູ່ນກື່ສ້າງໃນລາແມູ່ນໍ້າເຊເສັດ, ການໄຫລຂອງແມູ່ນໍ້າດັື່ງ ກ່າວແມູ່ນ
ແຕູ່ທາງທິດໃຕ້ຫາທິດເຫນອ. ໃນແຕູ່ລະປີຄວາມກວ້າງຂອງນໍ້າໃນຫນ້າເຂື່ອນ ແມູ່ນປະມານ 20-40 ແມັດ. ຄວາມສງ
ຂອງເຂື່ອນແມູ່ນປະມານ 8-10 ແມັດ. ຈາກຂມ
ໍ້ ນຂອງການສາຫລວດ ແລະ ການປະເມີນດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມໄດ້ຊໃີໍ້ ຫ້
ເຫັນວ່າ: ຜົນກະທົບທີື່ພາໃຫ້ເປັນການສນເສຍປູ່າໄມ້ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດ ປູ່າຈາກການອອກແບບການ
ກື່ ສ້າງໂຄງການເຊເສັດ 3 ແມູ່ນບຫ
ື່ ວງຫາຍ. ຂອບເຂດປູ່າໄມ້ທີື່ຖກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ການພັດທະນາ
ແມູ່ນມີສັດສ່ວນໜ້ອຍທີື່ສຸດ ເພາະວ່າເຂດການກື່ສ້າງຂອງໂຄງການດັື່ງ ກ່າວນີແ
ໍ້ ມູ່ນບື່ໄດ້ຖກເຂດປູ່າສະຫງວນ ຫລ ປູ່າ
ປ້ອງກັນໃນເຂດອ່າງໂຕູ່ງຂອງບັນດາບ້ານ ຫລ ເມອງອ້ອມຂ້າງ. ປູ່າໄມ້ສ່ວນຫລາຍຢໃູ່ ນຂອບເຂດການກື່ສ້າງຈະເປັນປູ່າ
ເລົື່າ ແລະ ທົື່ງຫຍ້າທາມະຊາດ ເພາະວ່າ ຕົໍ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທີື່ມີຄ່າໃນເຂດດັື່ງກ່າວນັໍ້ນແມູ່ນໄດ້ຖກຂຸດຄົໍ້ນໄປແລ້ວ ແລະ ປູ່າ
ໄມ້ໃຫຍ່ສ່ວນຫລາຍກໄດ້ຖກຖາງ ຫລ ບຸກເບີກເພື່ອເຮັດໄຮູ່ປກເຂົໍ້າຂອງປະຊາຊົນໃນຫມູ່ບ້ານອ້ອມຂ້າງໂຄງການ
ດັື່ງກ່າວນີ.ໍ້ ນອກຈາກນີ,ໍ້ ການສນເສຍທີື່ຢອ
ູ່ າໄສຂອງສັດປູ່າໃນເຂດນັໍ້ນກມີຫນ້ອຍ ເພາະວ່າສັດປູ່າໃນເຂດນັໍ້ນແມູ່ນມີ
ຫນ້ອຍ ຍ້ອນຜົນກະ ທົບຂອງການລ່າສັດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການບຸກເບີກເນໍ້ອທີື່ສາລັບການຜະລິດກະສິ ກາ ໂດຍ
ສະເພາະແມູ່ນການຖາງປູ່າເຮັດໄຮູ່ແມູ່ນໄດ້ສົື່ງຜົນກະທົບຕກ
ື່ ານລົບກວນທີື່ຢອ
ູ່ າໄສຂອງສັດ ປູ່າຢູ່ແລ້ວ. ຈາກຜົນຂອງ
ການສກສາດ້ານສັດປູ່າໃນຂົງເຂດການກື່ສ້າງໂຄງການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສັດປູ່າຫລາຍປະເພດ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນ

“ສັດຫວງຫ້າມ” ແລະ ສັດທີື່ນອນຢູ່ໃນລາຍຊທ
ື່ ີື່ເປັນສັດໃກ້ຈະສນພັນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ.ລາວ ແມູ່ນມີ
ຫນ້ອຍທີື່ສຸດ. ການສນເສຍທີື່ດິນ ແລະ ປູ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມຈາກການກື່ສ້າງທີພ
ື່ ັກຊົື່ວຄາວ ແລະ ການກື່ສ້າງສິື່ງອານວຍ
ຄວາມສະດວກສາລັບໂຄງ ການແບບຖາວອນແມູ່ນມີຫນ້ອຍ. ສະເພາະການອອກແບບອ່າງເກັບນໍ້າເຊເສດ 3 ບແ
ື່ ມູ່ນ
ອ່າງເກັບນໍ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ ຊງື່ ພາໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມໃນບລິເວນກວ້າງ, ຕາມແຄມຝັື່ງຂອງອ່າງເກັບນໍ້າ ກບື່ມີປູ່າໄມ້ໃຫຍ່
ທີື່ເປັນບ່ອນສາຄັນຂອງສັດປູ່າອາໄສຢ.ູ່ ແຕູ່ເຖີງຢູ່າງໃດກຕາມ, ການອອກແບບສາລັບສິື່ງປຸກສ້າງຊື່ງລວມທັງການສ້າງ
ໂຮງເຮອນ, ການສ້າງຫົນທາງ ແລະ ສິື່ງປຸກສ້າງອື່ນໆຂອງໂຄງການກໄດ້ພິຈາລະນາລະອຽດເພື່ອຫລີກລ່ຽງຜົນກະທົບຕື່
ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ຫນ້ອຍທີື່ສຸດ. ຮບທີ 3: ແຜນທີື່ການນາໃຊ້ທີື່ດິນປະຈຸບັນ ທີສ
ື່ ະແດງໃຫ້ເຫັນທີື່ຕັໍ້ງຂອງ
ອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບຂອງປູ່າໄມ້, ເນໍ້ອທີື່ປກຝັງ ແລະ ທົື່ງຫຍ້າໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການ.
ES1.2 ຜົນກະທົບຊ່ວງໄລຍະກສ
ື່ າ້ ງ
-

ຜົນກະທົບຕຊ
ື່ ວ
ີ ະພາບຂອງນາໍ້ :

ໄລຍະການກື່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 3 ແມູ່ນໃຊ້ເວລາປະມານ 36 ເດອນ ຫລ 3 ປີ. ກິດຈະກາການກື່ສ້າງ
ເຊັື່ນ: ການກື່ສ້າງເຂື່ອນກັນນໍ້າມັກຈະສົື່ງຜົນກະຕື່ລະບົບທາງດ້ານຊີວະພາບຂອງນໍ້າ ຊື່ງ ລວມທັງການປູ່ຽນແປງ
ຄຸນະພາບນໍ້າທີສ
ື່ ົື່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ແກູ່ປາ ແລະ ສັດນໍ້າອື່ນໆທີື່ອາໄສຢໃູ່ ນບລິ ເວນການກສ
ື່ ້າງເຂື່ອນ ແລະ ສະຖານທີື່
ໃກ້ຄຽງ. ຜົນກະທົບດັື່ງກ່າວແມູ່ນເກີດຈາກການບຸກເບີກ ຫນ້າດິນ, ການຂຸດຄອງລະບາຍນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆຊື່ງພາໃຫ້ມີ
ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຕະກອນໄຫລລົງແມູ່ນໍ້າ ພາໃຫ້ນໍ້າຂຸນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທາດອົກຊີເຈັນໃນນໍ້າ
ຫລຸດລົງ. ເພາະສະນັໍ້ນຕ້ອງມີມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຫລີກລ່ຽງຜົນກະທົບດັື່ງກ່າວເຊັື່ນຕົວຢູ່າງ: ການ ວາງ
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ມາດຕະການ ສະເພາະການກື່ສ້າງບາງກິດຈະກາ ຄວນເຮັດສະເພາະແຕູ່ຍາມແລ້ງເທົື່ານັໍ້ນເພື່ອເປັນການຫລຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບສິື່ງແວດລ້ອມຈາກກິດຈະກາການກື່ສ້າງ. ນອກຈາກນີທ
ໍ້ າງໂຄງການກື່ສ້າງເຂື່ອນດັື່ງກ່າວນີຕ
ໍ້ ້ອງມີມາດຕະການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບດັື່ງກ່າວນີໍ້ເຊັື່ນ: ການສົື່ງເສີມການລ້ຽງປາຢບ
ູ່ າງບ້ານທີື່ມີເງື່ອນໄຂສາເພື່ອຊົດເຊີຍຜົນ
ກະທົບດັື່ງກ່າວເຊັື່ນ: ສົື່ງເສີມການລ້ຽງປາທີື່ມີຢູ່ແລ້ວໃນບ້ານເສັດຄົດ, ແຕູ່ສາລັບບ້ານອື່ນໆທີື່ບມ
ື່ ເີ ງື່ອນໄຂກຄວນສົື່ງ
ເສີມການລ້ຽງສັດ ໂດຍສະເພາະສັດນ້ອຍ (ຫມ ແລະ ເປັດ-ໄກູ່) ເພື່ອເປັນແຫລ່ງທາດຊີໍ້ນທົດແທນທີື່ໄດ້ຈາກປາ.
- ຜົນກະທົບຕສ
ື່ ດ
ັ ປູ່າ ຫລ ທີຢ
ື່ ອ
ູ່ າໄສຂອງສັດປູ່າ:
ຕາມຂມ
ໍ້ ນຂອງການສາຫລວດທາງດ້ານສັດປູ່າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍັງມີສັດປູ່າຈານວນນື່ງຍັງອາໄສ ຢູ່ໃນ ເຂດທີື່
ຄ້ອຍຊັນ ເຊັື່ນ: ໃນເຂດພເສັດ ແລະ ໃນບລິເວນເຂດພຫມະນາດ ແລະ ພຈັນ ຊື່ງເຂດດັື່ງກ່າວນີໍ້ ແມູ່ນເປັນເຂດທີື່ຫ່າງ
ໄກຫລາຍຈາກເຂດການກື່ສ້າງໂຄງການ.
ແຕູ່ເຖີງຢູ່າງໃດກຕາມຈາກຂມ
ໍ້ ນຂອງການສາພາດຊາວບ້ານໃນຂອບເຂດ
ໂຄງການ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍັງມີສັດປູ່າບາງຊະນິດ (ສັດນ້ອຍ ປະເພດນົກ, ກະຮອກ, ກະແຕ ແລະ ຟານ) ທີື່ຍັງຫລົງ
ເຫລອຢໃູ່ ນຂອບເຂດໂຄງການ. ແຕູ່ສາລັບສັດໃຫຍ່ປະເພດເສອ, ຊ້າງ ແລະ ກວ້າງແມູ່ນຍັງສາມາດພົບເຫັນເປັນບາງຄັໍ້ງ
ຄາວ, ແຕູ່ສັດປູ່າດັື່ງກ່າວນີແ
ໍ້ ມູ່ນອາໄສຢເູ່ ຂດພເສັດ ແລະ ພອື່ນໆ ຊງື່ ຫ່າງໄກຈາກເຂດການກື່ສ້າງຂອງໂຄງການ. ເພາະ
ສະນັໍ້ນຜົນກະທົບຕື່ສັດປູ່າຈາກກິດຈະກາການ ກື່ສ້າງແມູ່ນມີຫນ້ອຍທີື່ສຸດ. ແຕູ່ເຖີງຢູ່າງໃດກຕາມການສ້າງຫົນທາງຈາກ
ເຂື່ອນໄປຫາເຮອນຈັກ ແລະ ການສ້າງທາງພາຍໃນເຮອນຈັກເອງ ໂດຍການບຸກເບີກປູ່າໄມ້ ອາດຈະສົື່ງຜົນກະທົບໃຫ້
ແກູ່ສັດປູ່າຈານວນນື່ງ ທີື່ອາຍັງໄສຢບ
ູ່ ລິເວນໃກ້ຄຽງການກື່ສ້າງ. ນອກຈາກນີໍ້ສຽງຂອງກົນຈັກ, ການລະເບີດຫີນ ແລະ
ອື່ນໆທີນ
ື່ າໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການກື່ສ້າງ ອາດຈະສົື່ງຜົນກະທົບແກູ່ການລົບກວນສັດປູ່າເຊັື່ນດຽວກັນ ແລະ ຍີງື່ ໄປກວ່ານັໍ້ນ
ສັດປູ່າທີຫ
ື່ ລົງເຫລອຢໃູ່ ນເຂດກື່ສ້າງ
ອາດຈະຖກລ່າຈາກກາມະກອນທີເື່ ຂົໍ້າມາເຮັດການກື່ສ້າງ.
ເພາະສະນັໍ້ນເພື່ອ
ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດັື່ງກ່າວນີໍ້ ຄວນມີມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບດັື່ງກ່າວເຊັື່ນ: ການວາງລະບຽບເພື່ອ
ຫ້າມພະນັກງານ ຫລ ກາມະກອນທີື່ເຂົໍ້າເຮັດວຽກໃນຂອບເຂດໂຄງການໃນການລ່າສັດປູ່າເດັດຂາດ. ເຈົໍ້າຂອງໂຄງການ
ຕ້ອງເປັນເຈົໍ້າການໃນການຮ່າງ ແລະ ປະກາດນາໃຊ້ກົດລະບຽບດັື່ງກ່າວ.
- ຂຸມດິນ ແລະ ເສດດິນ:
ໃນກິດຈະກາການກື່ສ້າງຈະມີການຂຸດ ຫລ ຈົກດິນໃນພໍ້ນທີເື່ ຂດການກື່ສ້າງເປັນຕົໍ້ນແມູ່ນການປັບຫນ້າດິນສາ
ລັບການປຸກສ້າງ, ການເຈາະອຸໂມງ ແລະ ຄອງສົື່ງນໍ້າ ຊື່ງມີບລິມາດຫລາຍກວ່າສິບ ພັນແມັດກ້ອນ. ດິນຈານວນນື່ງທີື່
ຈົກອອກມາອາດຈະນາໃຊ້ສາລັບຖົມສະຖານທີື່ຂອງການປຸກສ້າງ ແລະ ຈານວນນື່ງອາດເຫລອ ເພາະສະນັໍ້ນຕ້ອງມີ
ແຜນການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການ ກັບດິນທີື່ເຫລອນັໍ້ນໃຫ້ເປັນລະບຽບ ເພື່ອບື່ໃຫ້ດິນທີື່ເຫລອນັໍ້ນຖກເຊາະ
ເຈື່ອນ ແລະ ໄຫລລົງແມູ່ນໍ້າ ຊື່ງເປັນຜົນ ສົື່ງຜົນກະທົບຕື່ສະພາບແວດລ້ອມ. ນອກຈາກນີໍ້ດິນທີື່ເຫລອໃນແຕູ່ລະບລິ
ເວນການກື່ ສ້າງຕ້ອງໄດ້ອານາໄມ ແລະ ເກັບມ້ຽນໃຫ້ລະອຽດພາຍຫລັງສາເລັດການກື່ສ້າງ. ເພາະນັໍ້ນຕ້ອງແນະນາໃຫ້ຜ້
ຮັບເຫມົາການກື່ສ້າງນາໃຊ້ດິນທີື່ຈົກນັໍ້ນສາລັບການກື່ສ້າງໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີື່ສຸດເທົື່າທີື່ຈະນາໃຊ້ໄດ້. ອາດຈະມີສອງທາງ
ເລອກສາລັບການມ້ຽນດິນທີື່ເຫລອຄ: (1) ນາເອົາດິນທີື່ເຫລອນັໍ້ນໄປກອງໄວ້ ໃນເຂດນອກການກື່ ສ້າງເພື່ອຈະໄດ້ນາ
ໃຊ້ໃນໄລຍະຕໄື່ ປ ແລະ (2) ເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນສະຖານທີື່ໆໄດ້ການົດໄວ້ສາລັບ ເປັນ ບ່ອນເກັບມ້ຽນເສດດິນ, ພາຍຫລັງ
ສາເລັດການ ກື່ສ້າງແລ້ວຕ້ອງມີການອາ ນາໄມ ແລະ ປກພດປົກຄຸມເພື່ອປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ. ມາດຕະການ
ດັື່ງກ່າວຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ການົດໄວ້ໃນໄລຍະການອອກແບບການກື່ສ້າງ ແລະ ຕ້ອງສ້າງແຜນຮອງຮັບໃນການຄຸ້ມຄອງສິື່ງ
ແວດລ້ອມ.
- ການສ້າງສະຖານທີື່ພກ
ັ ເຊົາຊົວ
ື່ ຄາວ ຂອງກາມະກອນ:
ການສ້າງສະຖານທີື່ພັກເຊົາຊົື່ວຄາວຂອງກາມະກອນໃນເຂດການກື່ສ້າງອາດຈະມີຜົນກະທົບຕື່ປູ່າໄມ້
ແລະ
ເຄື່ອງປູ່າຂອງດົງ ເພາະວ່າກາມະກອນທີື່ມາພັກເຊົາເພື່ອເຮັດການກື່ສ້າງ ແລະ ນອກຈາກນີໍ້ຍັງຈະມີ ພື່ຄ້າ ຫລ ແມູ່ຄ້າຈາ
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ນວນນື່ງມາຕັໍ້ງຮ້ານອາຫານ ຫລ ຂາຍເຄື່ອງໃກ້ກັບບລິເວນການກື່ສ້າງ ໃນຊ່ວງໄລຍະການກື່ສ້າງ, ເຂົາເຈົໍ້າເຫລົື່ານີໍ້ ແມູ່ນ
ອາດຈະຕ້ອງການໄມ້ປຸກສ້າງ ແລະ ໄມ້ຟນເພື່ອການຄົວກິນ. ດັື່ງນັໍ້ນການຕັດໄມ້ເພື່ອຈະມາເຮັດຟນ ແລະ ໄມ້ສາລັບ
ການປຸກສ້າງແມູ່ນຈະມີຫລາຍຂໍ້ນ ແລະ ສົື່ງຜົນກະທົບຕທ
ື່ າງດ້ານປູ່າໄມ້. ນອກຈາກນີໍ້ອາດຈະມີການຊອກຫາເຄື່ອງປູ່າ
ຂອງດົງ ແລະ ການລ່າສັດປູ່າເພື່ອມາປຸງແຕູ່ງເປັນອາຫານຂອງກາມະກອນທີື່ມາພັກເຊົາໃນສະຖານທີກ
ື່ ານກື່ສ້າງ. ການ
ກະທາດັື່ງກ່າວມາຂ້າງເທີງນີໍ້ອາດຈະສົື່ງຜົນກະທົບຕປ
ື່ ູ່າໄມ້, ເຄື່ອງປູ່າຂອງດົງ ແລະ ສັດປູ່າ. ເພາະສະນັໍ້ນຄວນມີລະບຽບ
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນດັື່ງກ່າວຄ: ຫ້າມຄົນນອກ ຫລ ກາມະກອນກື່ສ້າງຕັດໄມ້, ຫາເຄື່ອງປູ່າຂອງດົງ ແລະ ລ່າ
ສັດປູ່າໂດຍບໄື່ ດ້ຮັບອະນຸ ຍາດ ແລະ ເດັດຂາດ.
ນອກຈາກຈະມີຜົນກະທົບມີຜົນກະທົບຕື່ປູ່າໄມ້, ເຄື່ອງປູ່າຂອງດົງ ແລະ ສັດປູ່າຍ້ອນການສ້າງສະ ຖານທີື່ພັກ
ເຊົາຊົື່ວຄາວຂອງກາມະກອນ, ມັນຍັງອາດຈະມີຜົນກະທົບຕຄ
ື່ ຸນນະພາບນໍ້າ ຖ້າຫາກສະ ຖານທີື່ພັກເຊົາດັື່ງກ່າວນັໍ້ນ
ຫາກ ຕັໍ້ງຢູ່ໃກ້ແຄມນໍ້າເຊັື່ນ: ການລະບາຍນໍ້າເສັຽ ແລະ ສິື່ງເສດເຫລອ ລົງແມູ່ນໍ້າ ຊື່ງເປັນຜົນສະທ້ອນທີື່ພາໃຫ້ເກີດນໍ້າ
ເປີໍ້ເປໍ້ອນ. ການປູ່ອຍຂອງເສຍທີບ
ື່ ື່ມກ
ີ ານຄຸ້ມຄອງຈະກື່ໃຫ້ເກີດມີເປັນບ່ອນເພີື່ມເຊໍ້ອພະຍາດ. ບລິເວນການປູ່ອຍຂອງ
ເສຍແມູ່ນຈະໄດ້ຊໃີໍ້ ຫ້ເຫັນການອອກແບບ ແລະ ດາເນີນການໃຫ້ຜົນກະທົບຫຼຸດລົງ, ຕ້ອງມີການການົດ ຫລ ອະນຸມັດ
ເຂດທີື່ຈະຖິໍ້ມຂີເໍ້ ຫຍໍ້ອ
ຊື່ງຈະຕ້ອງລະບຸໃນເອກະສານປະມນການກື່ສ້າງ
ພ້ອມທັງຫັກການທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ທາການ
ປະຕິບັດຕາມໃນບລິເວນຖິໍ້ມຂີເໍ້ ຫຍໍ້ອ ແລະ ມີແຜນຝັງຂອງຂອບເຂດຖິໍ້ມຂີເໍ້ ຫຍໍ້ອທີື່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ລວມ
ໃນແຜນງານຄຸ້ມຄອງສິື່ງແວດລ້ອມ. ເພາະສະນັໍ້ນຜຮ
້ ັບຜິດຊອບການກື່ສ້າງ ຄວນມີມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງສິື່ງ
ແວດລ້ອມເຊັື່ນ: ການຕອບສະຫນອງນໍ້າກິນ ນໍ້າໃຊ້ໃຫ້ກາ ມະກອນ, ມີລະບົບການລະບາຍນໍ້າທີຮ
ື່ ັບປະກັນ ບື່ປູ່ອຍນໍ້າ
ເສັຽລົງແມູ່ນໍ້າ, ຕ້ອງມີບ່ອນບາບັດນໍ້າເສັຽ ແລະ ມີລະບົບການທ້ອນໂຮມ ແລະ ເກັບມ້ຽນສິື່ງເສດເຫລອ ຫລ ຂີເໍ້ ຫຍໍ້ອ
ພາຍໃນສະຖານທີື່ພັກເຊົາຊົື່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນຂອງກາມະກອນກື່ສ້າງ ແລະ ພະນັກງານທີື່ມາພັກ.
-

ຜົນກະທົບລຸມ
ູ່ ເຂອ
ື່ ນຫ້ວຍຊາຍ:

ຫ້ວຍຊາຍກເປັນນໍ້າຫວ້ຍນື່ງທີື່ຈະສ້າງເປັນເຂື່ອນຜັນນໍ້າເຂົໍ້າຫາອ່າງເກັບນໍ້າເຊເສັດ 3. ການຜັນນໍ້າເຂົໍ້າຫາອ່າງ
ເກັບນໍ້າຈະມີຜົນກະທົບຫຍັງຫລາຍຕລ
ື່ ະບົບອຸທົກກະສາດ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍ້າ ຍ້ອນການປູ່ຽນແປງລະດັບນໍ້າ. ແຕູ່
ຜົນການປະເມີນສິື່ງແວດລ້ອມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍ ເພາະຫ້ວຍຊາຍເປັນແມູ່ນໍ້ານ້ອຍ. ແຕູ່ເຖີງຢູ່າງ
ໃດກຕາມເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີື່ອາດຈະເກີດຂໍ້ນ ນັໍ້ນ ໄດ້ມີແຜນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບດັື່ງກ່າວ ໂດຍການ
ປູ່ອຍນໍ້າເພື່ອຫລື່ລ້ຽງ ຫລ ສົດເຊີຍປະ ມານ 0.2 ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ ຊື່ງຈະສາມາດຫລີກລ່ຽງຜົນກະທົບຕື່ຊີວະນາໆ
ພັນສັດນໍ້າ ທີື່ອາໄສຢທ
ູ່ າງລຸູ່ມເຂື່ອນຂອງຫ້ວຍຊາຍ. ຜົນກະທົບຕສ
ື່ ັງຄົມທາງລຸູ່ມເຂື່ອນຫ້ວຍຊາຍແມູ່ນບື່ມີ ເພາະວ່າບື່ມີ
ປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ກ້ອງລຸູ່ມເຂື່ອນຂອງຫ້ວຍຊາຍ. ແຕູ່ເຖີງຢູ່າໃດກຕາມການອອກແບບ ແລະ ການກສ
ື່ ້າງຄອງສົື່ງນໍ້າແຕູ່
ຫ້ວຍຊາຍຫາຫ້ວຍໂປນີ ແລະ ແຕູ່ຫ້ວຍໂປນີຫາເຊເສັດແມູ່ນຕ້ອງມີການອອກແບບໃຫ້ຫມັໍ້ນຄົງດີ ຖ້າບດ
ື່ ັື່ງນັໍ້ນຈະມີ
ການເຊາະເຈື່ອນຕາມຄອງສົື່ງນໍ້າສງ ເພາະວ່າບລິມາດນໍ້າທີື່ຈະ ສົື່ງມາຈາກຫ້ວຍຊາຍຫາຫ້ວຍໂປນີ ແມູ່ນອາດຈະມີບລິ
ມາດນໍ້າຫລາຍກວ່າ ຫລ ປະມານ 4 ເທົື່າຕົວຂອງບລິມາດນໍ້າທີໄື່ ຫລຢໃູ່ ນຫ້ວຍໂປນີ ໂດຍທາມະຊາດ ຫລ ໃນປະຈຸ
ບັນ.
-

ຜົນກະທົບຂອງອ່າງເກັບນາໍ້ ໃນຫນ້າເຂອ
ື່ ນ:

ການສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າເຊເສັດ 3 ທີື່ຈະສ້າງຢໃູ່ ກ້ກັບບ້ານເສັດຄົດ ຊື່ງສາມາດໃຫ້ບັນຈຸນໍ້າສງສຸດໃຫ້ໄດ້ປະມານ
200.000 ແມັດກ້ອນ. ການບັນຈຸນໍ້າໃນອ່າງເກັບນໍ້າ ເຊິື່ງມີການຂໍ້ນລົງຂອງນໍ້າແຕູ່ລະປີທີື່ແຕກຕ່າງກັນຈະມີຜົນກະທົບ
ທີື່ສາຄັນລະບົບສັດນໍ້າ ແຕູ່ສາມາດທີື່ຈັດການໄດ້. ຜົນກະທົບຂອງອ່າງເກັບນໍ້າໃນຫນ້າເຂື່ອນສາມາດສັງລວມໄດ້ດັື່ງນີ:ໍ້
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ການສະສົມຕະກອນໃນຫນ້າເຂອ
ື່ ນ:
ໃນຫນ້າເຂື່ອນຂອງ ເຊເສັດ 3 ຈະມີເນໍ້ອທີອ
ື່ ່າງໂຕູ່ງ ຫລ ອ່າງຮັບນໍ້າປະມານ 188 ກິໂລແມັດມົນ ທົນ ແລະ ມີ
ຄວາມຄ້ອຍຊັນໂດຍສະເລັື່ຽປະມານ 70% ເພາະສະນັໍ້ນຕາມການປະເມີນ ຫລ ການຄິດໄລູ່ຕະ ກມ2 ກອນທີື່ຈະອາດ
ຈະໄຫລ ແລະ ຕົກເຂົໍ້າມາອ່າງເກັບນໍ້າແມູ່ນປະມານປີລະ 11,250 ໂຕນ. ແຕູ່ເຖີງຢູ່າງໃດກຕາມຕະກອນທີຕ
ື່ ົກມາສະ
ສົມຢໃູ່ ນຫນ້າເຂື່ອນຈະບເື່ ປັນບັນຫາທີື່ສົື່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກູ່ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ເພາະວ່າໃນການອອກແບບເຂື່ອນ
ຈະມີປະຕລະບາຍຕະກອນຢູ່ ສອງບ່ອນ ຊື່ງສາມາດເປີດເພື່ອລະບາຍຕະກອນອອກໄດ້. ເພາະສະນັໍ້ນແຜນງານຄຸ້ມຄອງ
ອ່າງໂຕູ່ງຂອງການສ້າງເຂື່ອນ ເຊເສັດ 3 ແມູ່ນໄດ້ສ້າງຂໍ້ນຢູ່ໃນແຜນງງານການຄຸ້ມຄອງສິື່ງແວດລ້ອມ ຊື່ງມີ ຈຸດປະ ສົງ
ຫລັກ ໃນການປົກປັກຮັກສາປູ່າໄມ້ໃຫ້ມີການປົກຫຸ້ມໃນຫນ້າເຂື່ອນ ຫລ ອ່າງຮັບນໍ້າ ທັໍ້ງນີໍ້ກຈະເປັນການຮັກສາລະດັບ
ນໍ້າໃນອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ຍັງຈະປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ທີື່ຈະເປັນຕະກອນໄຫລ ລົງສອ
ູ່ ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ເປັນ
ຜົນກະທົບທີື່ຕາມມາຕື່ຄຸນນະພາບນໍ້າ, ຊີວະນາໆພັນສັດນໍ້າ ແລະ ປາ.
ຜົນກະທົບຕຊ
ື່ ວ
ີ ະນາໆພັນຈາກການເກັບກັກນາໍ້ ໃນຫນ້າເຂື່ອນ:
ຫນ້າເຂື່ອນ ຫລ ອ່າງເກັບນໍ້າຂອງເຊເສັດ 3 ແມູ່ນມີຂະນ້ອຍ ແລະ ໃນແຕູ່ລະປີຈະມີການປູ່ອຍ ນໍ້າອອກເພື່ອ
ລະບາຍຕະກອນ. ການບາຍຕະກອນໃນແຕູ່ລະປີຈະບື່ໄດ້ສົື່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກູ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສັດນໍ້າ.
ນາໍ້ ໃຕ້ດນ
ິ :
ລະດັບນໍ້າໃຕ້ດິນຈະສງຂໍ້ນ ປະມານ 3 ແມັດໃນບລິເວນໃກ້ກບ
ັ ອ່າງເກັບນໍ້າ, ຈາກຜົນດັື່ງກ່າວນີຈ
ໍ້ ະ ສົື່ງຜົນດີໃຫ້
ແກູ່ປະຊາຊົນທີື່ໃຊ້ນໍ້າສ້າງໃນບ້ານເສັດຄົດ ຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບຂອງນໍ້າໃນນໍ້າສ້າງສງຂໍ້ນ.
ວັດສະພດ:
ການກັກເກັບນໍ້າໃນອ່າງເກັບນໍ້າໃນຫນ້າເຂື່ອນອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີ ວັດສະພດເກີດຂໍ້ນ ໂດຍສະເພາະ ແມູ່ນຜັກຕົບ
ຊື່ງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າວັດສະພດດັື່ງກ່າວນີເໍ້ ກີດຢແ
ູ່ ລ້ວໃນບລິເວນທີື່ຈະສ້າງເປັນອ່າງເກັບນໍ້າ. ວັດສະພດ ດັື່ງກ່າວບື່ໄດ້ສົື່ງ
ຜົນ ກະທົບຫຍັງໃຫ້ແກູ່ການແລູ່ນຈັກເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ, ແຕູ່ການປູ່ອຍນໍ້າເພື່ອລະບາຍຕະກອນແຕູ່ລະປີ ອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ວັດສະພດດັື່ງກ່າວນີໍ້ ໄຫລ ອອກຈາກ ອ່າງເກັບນໍ້າໄດ້ເຊັື່ນດຽວກັນ.
-

ຜົນກະທົບຂອງການປູ່ອຍນາໍ້ ໃນອ່າງເກັບນາໍ້ :

ການອານາໄມອ່າງເກັບນໍ້າເພື່ອລະບາຍຕະກອນທີື່ໄຫລລົງມາສະສົມຢູ່ໃນອ່າງເກັບນໍ້າໃນແຕູ່ລະປີອາດຈະສົື່ງຜົນ
ກະທົບຕື່ຊີວະນາໆພັນສັດນໍ້າທີື່ອາໄສຢກ
ູ່ ້ອງເຂື່ອນ. ແຕູ່ຈາກການປະເມີນເຫັນວ່າສັດນໍ້າໂດຍສະເພາະປາທີື່ອາໄສຢໃູ່ ນບ
ລິເວນກ້ອງເຂື່ອນແມູ່ນມີການປັບຕົວຢູ່ແລ້ວ ກັບນໍ້າຂຸູ່ນໃນລະດຝົນແຕູ່ລະປີ. ເພາະສະນັໍ້ນການປູ່ອຍນໍ້າເພື່ອອານາໄມ
ຕະກອນໃນອ່າງເກັບນໍ້າຈະບື່ມີຜົນກະທົບ ຫຍັງຫລາຍຕື່ຊີວະນາໆພັນສັດນໍ້າ. ສາລັບ ເຊເສັດ 3 ໄລຍະຫ່າງຈາກຫນ້າ
ເຂື່ອນ ຫາເຮອນຈັກ ແມູ່ນມີຄວາມຍາວປະມານ 6 ກິໂລແມັດ ແລະ ໃນ ເຂດດັື່ງກ່າວ ນີໍ້ແມູ່ນບື່ມີຄົນອາໄສຢູ່ແລ້ວ ,
ເພາະສະນັໍ້ນການປູ່ອຍນໍ້າເພື່ອລະບາຍຕະກອນ ຈະບື່ສົື່ງຜົນ ກະ ທົບຫຍັງຫລາຍ. ແຕູ່ເຖີງຢູ່າງໃດກຕາມກ່ອນຈະປູ່ອຍ
ນໍ້າແຕູ່ລະເທື່ອຕ້ອງໄດ້ປະສານງານ ຫລ ແຈ້ງການໃຫ້ອານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນຊາບກ່ອນຫນ້າຢູ່າງຫນ້ອຍ 3 ມໍ້
ເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບທີື່ອາດຈະເກີດຂໍ້ນ ເພາະວ່າໄລຍະການປູ່ອຍນໍ້າ ລະດັບນໍ້າໃນກ້ອງເຂື່ອນອາດຈະສງຂໍ້ນຫລາຍ
ກວ່າປົກກະຕິປະມານ 1 ແມັດ.
ດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ
ໂຄງການເຊເສັດ 3 ຕັໍ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງເມອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈາປາສັກ ແລະເມອງເລົື່າງາມ, ແຂວງ
ສາລະວັນ. ເຊີື່ງການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເຊເສັດ 3 ຈະກື່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບໂດຍກົງ ໃຫ້ກັບ 5 ບ້ານຄ:
4.2.
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-

ເຂດເທິື່ງເຂື່ອນ ປະກອບມີບ້ານພມອນ ແລະ ບ້ານລີເຈອງ ທີື່ຂໍ້ນກັບເມອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈາປາສັກ. ບ້ານ
ພມອນມີ 154 ຫລັງຄາເຮອນ ແລະ ມີພົນລະເມອງປະມານ 816 ຄົນ. ສາລັບບ້ານລີເຈອງມີ 187 ຫລັງຄາ
ເຮອນ ແລະ ມີພົນລະເມອງ 1,257 ຄົນ;
- ເຂດອ່າງເກັບນໍ້າ ປະກອບມີ ບ້ານເສັດຄົດ ທີື່ຂໍ້ນກັບເມອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈປາສັກ, ມີ 222 ຫລັງຄາເຮອນ
ແລະ ມີພົນລະເມອງ 848 ຄົນ;
- ເຂດເຮອນຈັກ ແລະ ເຂດກ້ອງເຂື່ອນປະກອບມີບ້ານແດນສະຫວ່າງ ຊື່ງຂໍ້ນກັບເມອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈາປາ
ສັກເຊັື່ນດຽວກັນ. ແຕູ່ບ້ານພເື່ ຂັມແມູ່ນຂໍ້ນກັບເມອງເລົື່າງາມ, ແຂວງ ສາລະວັນ.
4.2.1. ປະຊາກອນ ແລະ ຊົນເຜົາື່
ປະຊາກອນ ໃນ 5 ບ້ານ ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການມີທັງໝົດ 6739 ຄົນ, ມີ 1194 ຄົວເຮອນ ແລະ
ມີຂະໜາດສະເລູ່ຍຄົວເຮອນແມູ່ນ 6.2 ຄົນຕື່ຄົວເຮອນ. ບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ແມູ່ນສ້າງຕັໍ້ງຂໍ້ນໃນສັດຕະວັດທີື່ 20, ມີພຽງ
ບ້ານ ພື່ເຂັມ ທີື່ເປັນບ້ານ ເກົື່າແກູ່ສ້າງຕັໍ້ງຂໍ້ນມາ ຫາຍກວ່າ 200 ປີ.
ຕາຕະລາງ 1: ບ້ານ ແລະ ຈານວນປະຊາກອນ ທີື່ຖກຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ
ແຂວງ

ຈາປາສັກ

ສາລະວັນ
ລວມ

ເມອງ

ບ້ານ

ຈານວນ ຄົວ ຈານວນ
ເຮອນ
ຄອບຄົວ

ຈານວນ
ປະຊາກອນ

ຈານວນ
ແມູ່ຍິງ

ປາກຊ່ອງ

ພມອນ

159

166

849

394

ປາກຊ່ອງ

ລີເຈອງ

178

180

1257

150

ປາກຊ່ອງ

ເສັດໂຄດ

378

387

2041

1046

ປາກຊ່ອງ

ແດນ
ສະຫວ່າງ

101

117

543

271

ເລົື່າງາມ

ພເື່ ຂັມ

378

387

2049

1046

1194

1237

6739

2907

ຂອບເຂດກື່ສ້າງໂຄງການ ປະກອບດ້ວຍຊົນເຜົື່າລາວ ແລະ ໝວດມອນຂະແມ. ມີແຕູ່ບ້ານ ແດນສະຫວ່າງ ເທົື່າ
ນັໍ້ນທີື່ແມູ່ນຄອບຄົວເຜົື່າລາວ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ. ມອນຂະແມ ໃນເຂດໂຄງການ ມີຊົນເຜົື່າຕະໂອ້ຍ, ກະຕ, ຢຣຸ, ສ້ວຍ
ແລະ ກະຕາງ. ຍ້ອນການຢູ່ປະສົມກັນລະຫວ່າງສອງຊົນເຜົື່າຄດັື່ງກ່າວ, ການນັບຖສາດສະໜາຈື່ງປະສົມກັນລະຫວ່າງ
ການເຊື່ອຖຜີ ແລະ ການນັບຖສາດສະໜາພຸດ.
V.
ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ
ການສກສາຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມຂອງໂຄງການເຊເຊັດ 3 ແບູ່ງອອກເປັນສອງໄລຍະຄ: ໄລຍະການກື່ສ້າງ
ແລະການຜະລິດໄຟ. ການສກສາຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມຂອງໂຄງການເຊເສັດນີໍ້ ຈະອະທິບາຍເຖິງຜົນກະທົບທາງ
ດ້ານຕ່າງໆໃນແຕູ່ລະໄລຍະ.
5.1. ການປະເມີນຜົນກະທົບຈາກ ການສນເສຍດິນ
ໂຄງການເຊເຊັດ 3 ຕັໍ້ງຢູ່ໃນເຂດບ້ານເສັດໂຄດແລະບ້ານພເື່ ຂັມ, ແຕູ່ປະຊາຊົນໃນເຂດບ້ານແດນສະຫວ່າງ, ລີ
ເຈອງ ແລະພມອນອາດນາໃຊ້ດິນເຂດລ້ຽງສັດ ແລະ ປູ່າໄມ້ທີື່ເປັນເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງບ້ານ. ດັື່ງນັໍ້ນ, ພວກເຂົາເຈົໍ້າ
ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຂົໍ້ານາໃຊ້ດິນດັື່ງກ່າວ. ຜົນກະທົບຕກ
ື່ ານນາໃຊ້ທດ
ີື່ ິນຂອງປະຊາຊົນ ແບູ່ງອອກເປັນ 2
ປະເພດຄ: ການສນເສຍດິນແບບຖາວອນ ແລະ ການສນເສຍການນາໃຊ້ດິນແບບຊົື່ວຄາວ.
ການສນເສຍທີື່ດິນຊົື່ວຄາວ ເກີດຂໍ້ນໃນໄລຍະການກສ
ື່ ້າງທີເື່ ນໍ້ອທີື່ດິນກະສິກາອາດຖກຜົນກະທົບຈາກການທີທ
ື່ ີື່
ດິນຂອງເຂົາເຈົໍ້າຢໃູ່ ກ້ເຂດກື່ສ້າງຊື່ງເຂດດັື່ງກ່າວອາດຖກກັນເປັນເຂດbufferzoneແລະເປັນເຂດແຄ້ມກື່ສ້າງ.ຊື່ງເນໍ້ອທີື່
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ດິນດັື່ງກ່າວຈະຖກສົື່ງຄນໃຫ້ເຈົໍ້າຂອງເດີມພາຍຫັງສາເລັດການກື່ສ້າງ.ເຖີງຢູ່າງໃດກື່ຕາມ, ການລົບກວນດັື່ງກ່າວໄດ້ຖກ
ພິຈາລະນາໃຫ້ມີການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກການບໄື່ ດ້ເຂົໍ້ານາໃຊ້ດິນຊົື່ວຄາວຄດັື່ງກ່າວ.
ຄາດຄະເນວ່າການພັດທະນາໂຄງການ ເຊເສັດ 3 ຈະເກີດຜົນກະທົບຕດ
ື່ ິນທັງໝົດ 90 ເຮັກຕາ, ໃນນັໍ້ນປະກອບ
ມີດິນສວນກາເຟ 42.7 ເຮັກຕາ, ດິນໄຮູ່ 6.1 ເຮັກຕາ ແລະດິນປູ່າປະສົມແລະດິນເຂດລ້ຽງສັດປະມານ 41.2
ເຮັກຕາ. ດິນກະສິກາທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມູ່ນກະສິກາຕົໍ້ນຕຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດພັດທະນາໂຄງການ. ຊື່ງການກະທົບ
ໃສູ່ເນໍ້ອທີື່ດິນກະສິກາຕົໍ້ນຕຂອງປະຊາຊົນຄດັື່ງກ່າວກື່ໃຫ້ເກີດການສນເສຍລາຍຮັບຕົໍ້ນຕຂອງເຂົາເຈົໍ້າເຊັື່ນດຽວກັນ. ແຕູ່
ຈາກການສກສາການນາໃຊ້ທີື່ດິນໃນເຂດດັື່ງກ່າວເຫັນວ່າຍັງມີດິນບາງເຂດ(ເຊັື່ນເຂດ ປູ່າເລົື່າ) ທີື່ສາມາດພັດທະນາເປັນ
ດິນກະສິກາໄດ້. ແຕູ່ເຖິງຢູ່າງໃດກື່ຕາມ, ດິນເຂດປູ່າເລົື່າແມູ່ນຖກນາໃຊ້ເພື່ອເປັນເຂດຫາເຄື່ອງປູ່າຂອງດົງຂອງປະຊາຊົນ
ໃນເຂດດັື່ງກ່າວ.
5.2. ການປະເມີນຜົນກະທົບຈາກຂີຝ
ໍ້ ນ
ຸູ່
Àˆº¤¥¾¡, ®ñ©¾®É¾ê†Ä©É»ñ®°ö¡½êö®¥¾¡¡¾²ñ©ê½¾Â£¤¡¾ª˜¤Ã¡É¡ñ®À¢©¡Ò¦É¾¤,ì¸´êñ

¤À¢©¡Ò¦É¾¤À¢ˆºÁì½ª¾´À¦˜ê¾¤¢º¤¡¾¢ö¦‰¤, À¢©¡Ò¦É¾¤À»õº¥ñ¡, À¢©¡Ò¦É¾¤À¦˜ê¾¤ Áì½
À¢©¡Ò¦É¾¤

ºˆÅ,

©„¤˜

®ñ¹¾´öì½²ò©

Íõ

°ö¡½êö®¥¾¡¢š±÷È-Äì¨½-¡¾--¡Ò¦É¾¤

¥‡¤À¯ñ®ñ¹¾Î‡¤ê†¦¿£ñ
ê†ê¾¤Â£¤¡¾ªÉº¤Ä©ÉÀºö¾Ã¥Ã¦ÈÁì½¹¾´¾©ª½¡¾ÍÐ©°ºÈ°ö¡½êö®©„¤¡È¾¸.´¾©ª½¡¾Î‡¤ê†¥½
§È¸¨Ã¡¾ÍÐ©°Èº°ö¡½êö®ê¾¤©É¾¢š±÷ÈÁ´È¡¾¹ö©Õê¾¤ª¾´À¦˜ê¾¤ê†À¢í¾¹¾®É¾¯½§¾§ö
- Áì½ À¢©¡Ò¦É¾¤ê†µøÈÃ¡É®É¾¯½§¾§ö.
5.3.

ຜົນກະທົບຈາກການນາໃຊ້ແຫງື່ ນາໍ້ ແລະຄຸນະພາບນາໍ້

- ໄລຍະກສ
ື່ າ້ ງ
ຕະກອນ : ບັນຫາໃນໄລຍະກື່ສ້າງໂຄງການຈະສົື່ງຜົນກະທົບຕື່ສັງຄົມ ຈາກຕະກອນລວມມີ: (i) ເປັນການລົບກວນ
ການເດີນທາງນໍ້າຂອງປະຊາຊົນຈາກການອວ່າຍນໍ້າເຊເຊັດ (ກະທົບຕື່ທ້ອງຖິື່ນກຄຈະເຮັດໃຫ້ປະລິມານນໍ້າໄຫລຈະຫຼຸດ
ລົງ) ຜ່ານ
ໄລຍະການກື່ສ້າງ 2 ປີ; (ii) ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມທີື່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຕອນເໜອເຂື່ອນເຊເຊັດ 3
ເນື່ອງຈາການກື່ສ້າງເຂື່ອນອວ່າຍນໍ້າເພື່ອລະບາຍນໍ້າໃນໄລຍະກື່ສ້າງຕົວເຂື່ອນ; (iii) ການກື່ສ້າງເຂື່ອນຍັງຕ້ອງການນໍ້າ
ເພື່ອໃຊ້ໃນຂະບວນການກື່ສ້າງການ
ປະສົມປນ, ການລ້າງລົດ, ປັບຂີໍ້ຝຸູ່ນ ແລະ ການຊົມໃຊ້ອື່ນໆ, ຊື່ງຈະຕ້ອງໄດ້ນາໃຊ້ແຫື່ງນໍ້າຈາກເຊເຊັດໂດຍສົື່ງຜົນຕື່
ການຊົມໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ/ນໍ້າສ້າງໃນໄລຍະລະດແລ້ງມີຂອບເຂດຈາກັດ.
ຄຸນນະພາບນາໍ້ : ເຖິງແມູ່ນວ່ານໍ້າເຊເສັດຈະຖກລົບກວນຈາກໂຄງການເຂື່ອນ ໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 ແລະ 2 ແລ້ວ
ແຕູ່ທັງສອງເຂື່ອນຢູ່ເຂດນໍ້າເຊເສັດຕອນລຸູ່ມ. ການພັດທະນາເຂື່ອນ ເຊເສັດ 3 ຈະສົື່ງຜົນກະທົບຕື່ນ ໍ້າເຊເສັດຕອນ
ເທິງ,
ຊື່ງອາດເວົໍ້າໄດ້ວ່າຍັງບື່ຖກລົບກວນມາກ່ອນ.
ໃນໄລຍະການກື່ສ້າງຕະກອນທີື່ເພີື່ມຂໍ້ນຈະສົື່ງຜົນກະທົບຕື່
ຄຸນະພາບນໍ້າທີື່ຢູ່ເຂດ ແລະ ລຸູ່ມເຂດໂຄງການ. ການເຄື່ອນຍ້າຍຕະກອນດັື່ງກ່າວຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດມີທ່າສ່ຽງໃນການປົນ
ເປໍ້ອນນໍ້າເສຍຈາກເຂດກື່ສ້າງໂຄງການ
ຊື່ງການປົນເປໍ້ອນດັື່ງກ່າວອາດກື່ໃຫ້ເກີດບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຕື່ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິື່ນ. ໂດຍສະເພາະກັບປະຊາຊົນໃນບັນດາບ້ານທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ຜົນກະທົບດັື່ງກ່າວຈະຮ້າຍ
ແຮງຂໍ້ນໃນລະດແລ້ງເມື່ອປະລິມານນໍ້າເຈອຈາງການປົນເປໍ້ອນມີປະລິມານໜ້ອຍລົງ.
ນໍ້າໜ້າດິນຢູ່ເຂດບ້ານທີື່ຢູ່ໃນເຂດພັດທະນາໂຄງການຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຍ້ອນກິດຈະກາການກື່ສ້າງໂຄງການ
ໃນເຂດບ້ານ ເສັດໂຄດ, ບ້ານແດນສະຫວ່າງ ແລະ ບ້ານພື່ເຂັມ ຢູ່ໃນເຂດກື່ສ້າງໂຄງການດັື່ງນັໍ້ນຄາດຄະເນວ່າບ້ານ
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ດັື່ງກ່າວຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ. ສ່ວນນໍ້າໃຕ້ດິນຂອງບັນດາບ້ານທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບເຊັື່ນດຽວກັນ, ຊື່ງຄາດຄະເນຈາກໄລຍະຫ່າງຈາກບ້ານຫາເຂດກື່ສ້າງໂຄງການ.ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບ
ນໍ້າຢູ່າງເປັນປົກກະຕິຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນການການົດຜົນກະທົບທີື່ເກີດຂໍ້ນຕື່ຄຸນະພາບນໍ້າໄດ້
ແລະການສະໜອງທາງ
ເລອກອື່ນດ້ານການນາໃຊ້ນໍ້າຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໄດ້ເຊັື່ນດຽວກັນ.
VI. ງົບປະມານ
ES1.4 ງົບປະມານທາງດ້ານສິງື່ ແວດລ້ອມ
ES1.4.1 ງົບປະມານການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ງົບປະມານທີື່ໃຊ້ໃນບັນດາມາດຕະການຂອງກິດຈະກາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ຕັໍ້ງໄວ້ໃນ
ແຜນງານຄຸ້ມຄອງສິື່ງແວດລ້ອມສະເຫນີໃນຕາຕະລາງ 1 ຂ້າງລຸູ່ມ:
ໄລຍະການກສ
ື່ າ້ ງ
(ໂດລາສະຫະລັດ)

ໄລຍະດາເນີນ
ການຜະລິດ (ໂດ
ລາສະຫະລັດ)

ລວມ
(ໂດລາ
ສະຫະລັດ)

141,500

93,500

235,000

ກິດຈະກາການຕິດຕາມຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ

1,300

-

1,300

ກິດຈະກາການຕິດຕາມຄຸນນະພາບຂອງສຽງລົບກວນ

4,300

-

4,300

ການຕິດຕາມການເຊາະເຈື່ອນກ້ອງເຂື່ອນ ແລະ ການທົດ
ແທນ

5,900

1,800

7,700

ການຕິດຕາມ ແລະ ມາດຕະການດ້ານປາ

5,300

3,000

8,300

ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍ້າ

17,400

11,700

29,100

ການສ້າງຈິດສານກດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ

5,000

3,000

8,000

ການອະນາໄມ ອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ແຜນໃນການກັກນໍ້າ

10,000

-

10,000

ການຟໍ້ນຟປູ່າໄມ້ ແລະ ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ

128,220

128,220

256,440

ການເກັບກລ
້ ະເບີດທີບ
ື່ ທ
ື່ ັນແຕກ

98,250

-

98,250

141,500

93,500

235,000

ການສະໜັບສະໜນໃຫ້ແກູ່ ກ/ຊ ຊທສ ທີື່ວຽງຈັນ

76,500

35,500

112,000

ການສະໜັບສະໜນການຂົນສົື່ງ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານຊທສ ແຂວງ ຈາປາສັກ

46,960

14,960

61,920

ມາດຕະການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ງົບປະມານຂອງໜ່ວຍງານຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມສິື່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ພະນັກງານສິື່ງແວດລ້ອມຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ
ຕິດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ແລະ

ກິດຈະກາການຄຸມ
້ ຄອງສິື່ງແວດລ້ອມ

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ກິດຈະກາການປະເມີນຜົນ
ພະນັກງານໜ່ວຍງານຕິດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມ
ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານເພີມ
ື່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ
ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ
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ການສະໜັບສະໜນການຂົນສົື່ງ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານຊທສ ເມອງປາກຊ່ອງ

8,870

7,370

16,240

ການສະໜັບສະໜນການຂົນສົື່ງ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານຊທສ ແຂວງ ສາລະວັນ

46,960

14,960

61,920

ການສະໜັບສະໜນການຂົນສົື່ງ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານຊທສ ເມອງ ເລົື່າງາມ

8,870

7,370

16,240

497,080

321,380

818,460

ລວມທັງໝົດ

ES1.4.2
ງົບປະມານໃນການຄຸມ
້ ຄອງອ່າງໂຕູ່ງ
ແຜນງານຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕູ່ງລວມທັງຈານວນຂອງແຜນງານ, ງົບປະມານສາລັບການຄຸມ
້ ຄອງອ່າງໂຕູ່ງຈັດແບູ່ງເປັນ 2
ໄລຍະ: (i) ໄລຍະການອອກແບບ ແລະ ກື່ສ້າງ ແລະ (ii) ໄລຍະການຜະລິດ. ໂຄງການນີໍ້ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ
ໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາໜ່ວຍງານໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ.
ອົງປະ
ກອບ

ແຜນງານ
ແຜນງານໃນການ

ໄລຍະກະກຽມການກສ
ື່ າ້ ງ
(3 ປີ)

ໄລຍະການຜະລິດ
(3 ປີ)

45,600

15,000

1

ການນາໃຊ້ທີື່ດິນຂອງບ້ານ ແລະ
ຈັດສັນ

2

ແຜນງານໃນການຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້ຂອງບ້ານ

36,750

30,000

3

ແຜນງານການພັດທະນາຊຸມຊົນ (ດ້ານສກສາໝ ສາ
ທາ ແລະ ການສົື່ງເສີມສ້າງລາຍຮັບ)

60,500

33,000

4

ການຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນເວນຍາມເພື່ອຮັກສາ
ຊັບພະຍາກອນປູ່າໄມ້ທາມະຊາດ

15,000

15,000

157,850

93,000

ລວມ
ລວມທັງໝົດ

250,850

 ຂສ
ໍ້ ະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸງ້ ຍາກ
- ຂໍ້ສະດວກ: ມີການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ ຄະນະກາມະການປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍ້ໂຄງການ
ຂັໍ້ນແຂວງ, ຂັໍ້ນເມອງ ແລະ ຂັໍ້ນບ້ານ ເປັນປົກກະຕິ, ຜ້ຮັບເໝົາກື່ສ້າງໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານຕາມແຜນການ
ແລະ ໜ້າວຽກຕາມສັນຍາ.
- ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ປະຊາຊົນບາງຈານວນ ພາຍໃນບ້ານເສັດຄົດ ເຂົໍ້າໄປບຸກລຸກພໍ້ນທີື່ປູ່າໄມ້ຂອບເຂດໂຄງການ.
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