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ບດົສະຫ ຼຸບຫຍ ໍ້ 
ໂຄງການເຂ ື່ອນໄຟຟາ້ນ ໍ້າຕກົ ເຊເຊດັ 3 

 

I. ສະພາບລວມໂຄງການ 
ໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ເຊເສັດ 3 ຕັໍ້ງຢ ູ່ ເມ ອງເລົື່າງາມ, ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເມ ອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈ າປາສັກ  

ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ຫ່າງຈາກ ເມ ອງສາລະວັນ ປະມານ 35 km ແລະ ມີຈຸດທີື່ຕັໍ້ງຂອງໂຄງການ ຫ່າງຈາກ 
ເມ ອງປາກຊ່ອງປະມານ 8 km.  ການກ ື່ສ້າງເຂ ື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າເຊເສັດ 3 ແມູ່ນນ ື່ງ ໃນຈ ານວນໂຄງການສ້າງເຂ ື່ອນ 
ພະລັງງານໄຟຟ້າທີື່ມີຢ ູ່ແລ້ວໃນລ ານ ໍ້າເຊເສັດຄ : ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າເຊ ເສັດ 1 ແລະ 2. ນ ໍ້າເຊເສັດແມູ່ນເປັນສາຂາຂອງນ ໍ້າເຊ
ໂດນ ຊ ື່ງໄຫລຕົກໃສູ່ແມູ່ນ ໍ້າຂອງ. ຕາມຂ ໍ້ ມ ນຂອງບົດສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບ ໍ້ອງຕົໍ້ນໄດຊ້ີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການເຊ
ເສັດ 3 ແມູ່ນຈະຕັໍ້ງຢ ູ່ໃກ້ ກັບ ບ້ານເສັດຄົດຢ ູ່ທາງທິດ ເຫນ ອ ຂອງເຂ ື່ອນເຊເສັດ 1 ແລະ 2 ຊ ື່ງຫ່າງຈາກເຂ ື່ອນເຊເສັດ 
1 ປະມານ 24 ກິໂລແມັດ, ແລະ ຫ່າງ ຈາກເຂ ື່ອນເຊເສັດ 2 ປະມານ 11 ກິໂລແມັດ. ເຂ ື່ອນດັື່ງກ່າວນີໍ້ ມີຄວາມສ ງ
ປະມານ 164 ແມັດ ແລະ ກ າລັງຕິດຕັໍ້ງປະມານ 23 MW, ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າສະ
ເລັື່ຽປີລະ 86 ລ້ານ GWh. ບ ລິສັດທີື່ປ ກສານອກຄອນຊາວ (Norconsult) ໄດ້ເຮັດການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ 
ຂອງການສ້າງເຂ ື່ອນດັື່ງກ່າວນີໍ້ສ າເລັດໃນປີ 1999. ຫລັງຈາກນັໍ້ນ ໃນເດ ອນຕຸລາ ປີ 2010 ບ ລິສັດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ເຮັດ
ສັນຍາກັບ ບ ລິສັດທີື່ປ ກສາດ້ານກະສິກ າ-ປູ່າໄມ້ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມແບບຍ ນຍົງ (SSAFE) ເພ ື່ອເຮັດການສ ກສາປະ
ເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ. 

 

II. ສນັນຍາກ ື່ສາ້ງ ແລະ ຖານະດາ້ນການເງນິ: 
- ການເຊັນສັນຍາແມູ່ນແບບ (EPC) ໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2012 ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກດິໄຟຟ້າລາວ ແລະ 
ບ ລິສັດ China Norinco Company; 

- ມ ນຄ່າການກ ື່ສ້າງທັງໝົດແມູ່ນ 50,729,943 USD ເຊິື່ງເປັນເງິນກ ້ຈາກ ທະນາຄານ ຂາອອກ-ຂາເຂົໍ້າ ຂອງ 
ສປ ຈີນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ສປ ຈີນ; 

- ການກ ານົດໄລຍະກ ື່ສ້າງແມູ່ນ 36 ເດ ອນ, ມ ໍ້ທີື່ເລີື່ມລົງມ ກ ື່ສ້າງແມູ່ນ ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2014 ແລະ ຄາດ
ວ່າຈະໃຫ້ສ າເລັດການກ ື່ສ້າງໃນໄລຍະ ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2017. 

 

III. ອງົປະກອບຫ ກັຂອງໂຄງການ 
ເຂ ື່ ອ ນຫ ັ ກ  (Main Dam); ປ ະຕ ປິ ດ -ເປີ ດ ນ ໍ້ າ  (Spillway); ປ າກ ອຸ ບ ໂມ ງ  (Intake);ທ ື່ ສົື່ ງນ ໍ້ າ 
(Penstock); ເຮ ອນຈັກ (Power House); ເຄ ື່ອງປັື່ນໄຟ (Turbine and generator); ສາຍສົື່ງ
ໄຟຟ້າ (Transmission Line) ແລະ ທາງເຂົໍ້າ (Access Road).  
 

IV. ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດຈາກການພດັທະນາໂຄງການ 
4.1. ດາ້ນສິື່ງແວດລອ້ມທ າມະຊາດ 
- ເຂດເທິງເຂ ື່ອນ ຊ ື່ງໄດ້ສ ກສາລະອຽດໃນຂອບເຂດທີື່ນ ໍ້າອາດຈະຖ້ວມ (ເຂດອ່າງເກັບນ ໍ້າ); 
- ເຂດຜັນນ ໍ້າຫ້ວຍຕອຍໃຫຍ່, ຫວ້ຍຊາຍ ແລະ ຫວ້ຍໂປນີເຂົໍ້າເຊເສັດ, ລວມທັງລະບົບນເິວດຕາມແຄມຝັື່ງ
ຂອງບັນດາຫວ້ຍດັື່ງກ່າວ ແລະ ແມູ່ນ ໍ້າເຊເສັດ; 

- ເຂດເຮ ອນຈັກ ແລະ ເຂດກ ື່ສ້າງອຸໂມງເຂົໍ້າຫາເຮ ອນຈັກ; 
- ເຂດກ້ອງເຮ ອນຈັກທີື່ປູ່ອຍນ ໍ້າໄຫ ໃສູ່ນ ໍ້າເຊເສັດ ແລະ ກ້ອງເຂ ື່ອນຂອງເຊເສັດ 3 ຕ ື່ໃສູ່ເຂ ື່ອນເຊເສັດ 2; 



2 

 

- ເຂດກ ື່ສ້າງເຂ ື່ອນ ແລະ ເຮ ອນພັກຄົນງານ; 
- ບ່ອນເອົາຫີນ ແລະ ຊາຍ; 
- ເສັໍ້ນທາງເຂົໍ້າຫາເຂ ື່ອນ ແລະ ພາຍໃນໂຄງການ. 

 
4.1.1. ຜນົກະທບົຕ ື່ສິື່ງແວດລອ້ມທ າມະຊາດ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະຂອງການພດັທະນາໂຄງການ 
ES1.1 ຜນົກະທບົຈາການອອກແບບ  

- ຜົນກະທົບຕ ື່ພ ດ ແລະ ສັດປູ່າ ຫລ  ທີື່ຢ ູ່ອາໄສຂອງສັດປູ່າ: 
ການອອກແບບເຂ ື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 3 ແມູ່ນກ ື່ສ້າງໃນລ າແມູ່ນ ໍ້າເຊເສັດ, ການໄຫລຂອງແມູ່ນ ໍ້າດັື່ງ ກ່າວແມູ່ນ

ແຕູ່ທາງທິດໃຕ້ຫາທິດເຫນ ອ. ໃນແຕູ່ລະປີຄວາມກວ້າງຂອງນ ໍ້າໃນຫນ້າເຂ ື່ອນ ແມູ່ນປະມານ 20-40 ແມັດ. ຄວາມສ ງ
ຂອງເຂ ື່ອນແມູ່ນປະມານ 8-10 ແມັດ. ຈາກຂ ໍ້ມ ນຂອງການສ າຫລວດ ແລະ ການປະເມີນດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມໄດ້ຊີໍ້ໃຫ້
ເຫັນວ່າ: ຜົນກະທົບທີື່ພາໃຫ້ເປັນການສ ນເສຍປູ່າໄມ້ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສຂອງສັດ ປູ່າຈາກການອອກແບບການ
ກ ື່ ສ້າງໂຄງການເຊເສັດ 3 ແມູ່ນບ ື່ຫ ວງຫ າຍ. ຂອບເຂດປູ່າໄມ້ທີື່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ການພັດທະນາ
ແມູ່ນມສີັດສ່ວນໜ້ອຍທີື່ສຸດ ເພາະວ່າເຂດການກ ື່ສ້າງຂອງໂຄງການດັື່ງ ກ່າວນີໍ້ແມູ່ນບ ື່ໄດ້ຖ ກເຂດປູ່າສະຫງວນ ຫລ  ປູ່າ
ປ້ອງກັນໃນເຂດອ່າງໂຕູ່ງຂອງບັນດາບ້ານ ຫລ  ເມ ອງອ້ອມຂ້າງ. ປູ່າໄມ້ສ່ວນຫລາຍຢ ູ່ໃນຂອບເຂດການກ ື່ສ້າງຈະເປັນປູ່າ
ເລົື່າ ແລະ ທົື່ງຫຍ້າທ າມະຊາດ ເພາະວ່າ ຕົໍ້ນໄມໃ້ຫຍທີ່ື່ມີຄ່າໃນເຂດດັື່ງກ່າວນັໍ້ນແມູ່ນໄດ້ຖ ກຂຸດຄົໍ້ນໄປແລ້ວ ແລະ ປູ່າ
ໄມ້ໃຫຍສ່່ວນຫລາຍກ ໄດ້ຖ ກຖາງ ຫລ  ບຸກເບີກເພ ື່ອເຮັດໄຮູ່ປ ກເຂົໍ້າຂອງປະຊາຊົນໃນຫມ ູ່ບ້ານອ້ອມຂ້າງໂຄງການ
ດັື່ງກ່າວນີໍ້. ນອກຈາກນີໍ້, ການສ ນເສຍທີື່ຢ ູ່ອາໄສຂອງສັດປູ່າໃນເຂດນັໍ້ນກ ມຫີນ້ອຍ ເພາະວ່າສັດປູ່າໃນເຂດນັໍ້ນແມູ່ນມີ
ຫນ້ອຍ ຍ້ອນຜົນກະ ທົບຂອງການລ່າສັດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການບຸກເບີກເນ ໍ້ອທີື່ສ າລັບການຜະລິດກະສິ ກ າ ໂດຍ
ສະເພາະແມູ່ນການຖາງປູ່າເຮັດໄຮູ່ແມູ່ນໄດ້ສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ການລົບກວນທີື່ຢ ູ່ອາໄສຂອງສັດ ປູ່າຢ ູ່ແລ້ວ. ຈາກຜົນຂອງ 
ການສ ກສາດ້ານສັດປູ່າໃນຂົງເຂດການກ ື່ສ້າງໂຄງການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສັດປູ່າຫລາຍປະເພດ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນ 
“ສັດຫວງຫ້າມ” ແລະ ສັດທີື່ນອນຢ ູ່ໃນລາຍຊ ື່ທີື່ເປັນສັດໃກ້ຈະສ ນພັນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ.ລາວ ແມູ່ນມີ
ຫນ້ອຍທີື່ສຸດ. ການສ ນເສຍທີື່ດິນ ແລະ ປູ່າໄມປ້ົກຫຸ້ມຈາກການກ ື່ສ້າງທີື່ພັກຊົື່ວຄາວ ແລະ ການກ ື່ສ້າງສິື່ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກສ າລັບໂຄງ ການແບບຖາວອນແມູ່ນມຫີນ້ອຍ. ສະເພາະການອອກແບບອ່າງເກັບນ ໍ້າເຊເສດ 3 ບ ື່ແມູ່ນ
ອ່າງເກັບນ ໍ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ ຊ ື່ງ ພາໃຫ້ເກີດນ ໍ້າຖ້ວມໃນບ ລເິວນກວ້າງ, ຕາມແຄມຝັື່ງຂອງອ່າງເກັບນ ໍ້າ ກ ບ ື່ມປີູ່າໄມ້ໃຫຍ ່
ທີື່ເປັນບ່ອນສ າຄັນຂອງສັດປູ່າອາໄສຢ ູ່. ແຕູ່ເຖີງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ການອອກແບບສ າລັບສິື່ງປຸກສ້າງຊ ື່ງລວມທັງການສ້າງ
ໂຮງເຮ ອນ, ການສ້າງຫົນທາງ ແລະ ສິື່ງປຸກສ້າງອ ື່ນໆຂອງໂຄງການກ ໄດ້ພິຈາລະນາລະອຽດເພ ື່ອຫລີກລ່ຽງຜົນກະທົບຕ ື່
ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ຫນ້ອຍທີື່ສຸດ. ຮ ບທີ 3: ແຜນທີື່ການນ າໃຊ້ທີື່ດິນປະຈບຸັນ ທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີື່ຕັໍ້ງຂອງ
ອ່າງເກັບນ ໍ້າ ແລະ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບຂອງປູ່າໄມ້, ເນ ໍ້ອທີື່ປ ກຝັງ ແລະ ທົື່ງຫຍ້າໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການ. 
ES1.2 ຜນົກະທບົຊວ່ງໄລຍະກ ື່ສາ້ງ 

- ຜນົກະທບົຕ ື່ຊວີະພາບຂອງນ ໍ້າ: 
ໄລຍະການກ ື່ສ້າງເຂ ື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 3 ແມູ່ນໃຊ້ເວລາປະມານ 36 ເດ ອນ ຫລ  3 ປີ. ກິດຈະກ າການກ ື່ສ້າງ

ເຊັື່ນ: ການກ ື່ສ້າງເຂ ື່ອນກັນນ ໍ້າມັກຈະສົື່ງຜົນກະຕ ື່ລະບົບທາງດ້ານຊີວະພາບຂອງນ ໍ້າ ຊ ື່ງ ລວມທັງການປູ່ຽນແປງ
ຄຸນະພາບນ ໍ້າທີື່ສົື່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ແກູ່ປາ ແລະ ສັດນ ໍ້າອ ື່ນໆທີື່ອາໄສຢ ູ່ໃນບ ລ ິ ເວນການກ ື່ສ້າງເຂ ື່ອນ ແລະ ສະຖານທີື່
ໃກ້ຄຽງ. ຜົນກະທົບດັື່ງກ່າວແມູ່ນເກີດຈາກການບຸກເບກີ ຫນ້າດິນ, ການຂຸດຄອງລະບາຍນ ໍ້າ ແລະ ອ ື່ນໆຊ ື່ງພາໃຫ້ມີ
ການເຊາະເຈ ື່ອນຂອງດິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຕະກອນໄຫລລົງແມູ່ນ ໍ້າ ພາໃຫ້ນ ໍ້າຂຸນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທາດອົກຊີເຈັນໃນນ ໍ້າ
ຫລຸດລົງ. ເພາະສະນັໍ້ນຕ້ອງມີມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຫລີກລ່ຽງຜົນກະທົບດັື່ງກ່າວເຊັື່ນຕົວຢູ່າງ: ການ ວາງ
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ມາດຕະການ ສະເພາະການກ ື່ສ້າງບາງກິດຈະກ າ ຄວນເຮັດສະເພາະແຕູ່ຍາມແລ້ງເທົື່ານັໍ້ນເພ ື່ອເປັນການຫລຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບສິື່ງແວດລ້ອມຈາກກິດຈະກ າການກ ື່ສ້າງ. ນອກຈາກນີໍ້ທາງໂຄງການກ ື່ສ້າງເຂ ື່ອນດັື່ງກ່າວນີໍ້ຕ້ອງມີມາດຕະການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບດັື່ງກ່າວນີໍ້ເຊັື່ນ: ການສົື່ງເສີມການລ້ຽງປາຢ ູ່ບາງບ້ານທີື່ມີເງ ື່ອນໄຂສ າເພ ື່ອຊົດເຊີຍຜົນ
ກະທົບດັື່ງກ່າວເຊັື່ນ: ສົື່ງເສີມການລ້ຽງປາທີື່ມີຢ ູ່ແລ້ວໃນບ້ານເສັດຄົດ, ແຕູ່ສ າລັບບ້ານອ ື່ນໆທີື່ບ ື່ມີເງ ື່ອນໄຂກ ຄວນສົື່ງ
ເສີມການລ້ຽງສັດ ໂດຍສະເພາະສັດນ້ອຍ (ຫມ  ແລະ ເປັດ-ໄກູ່) ເພ ື່ອເປັນແຫລ່ງທາດຊີໍ້ນທົດແທນທີື່ໄດ້ຈາກປາ.  
- ຜນົກະທບົຕ ື່ສດັປູ່າ ຫລ  ທີື່ຢ ູ່ອາໄສຂອງສັດປູ່າ: 

ຕາມຂ ໍ້ມ ນຂອງການສ າຫລວດທາງດ້ານສັດປູ່າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍັງມີສັດປູ່າຈ ານວນນ ື່ງຍັງອາໄສ ຢ ູ່ໃນ ເຂດທີື່
ຄ້ອຍຊັນ ເຊັື່ນ: ໃນເຂດພ ເສັດ ແລະ ໃນບ ລິເວນເຂດພ ຫມະນາດ ແລະ ພ ຈັນ ຊ ື່ງເຂດດັື່ງກ່າວນີໍ້ ແມູ່ນເປັນເຂດທີື່ຫ່າງ
ໄກຫລາຍຈາກເຂດການກ ື່ສ້າງໂຄງການ. ແຕູ່ເຖີງຢູ່າງໃດກ ຕາມຈາກຂ ໍ້ມ ນຂອງການສ າພາດຊາວບ້ານໃນຂອບເຂດ
ໂຄງການ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍັງມີສັດປູ່າບາງຊະນິດ (ສັດນ້ອຍ ປະເພດນົກ, ກະຮອກ, ກະແຕ ແລະ ຟານ) ທີື່ຍັງຫລົງ
ເຫລ ອຢ ູ່ໃນຂອບເຂດໂຄງການ. ແຕູ່ສ າລັບສັດໃຫຍປ່ະເພດເສ ອ, ຊ້າງ ແລະ ກວ້າງແມູ່ນຍັງສາມາດພົບເຫັນເປັນບາງຄັໍ້ງ
ຄາວ, ແຕູ່ສັດປູ່າດັື່ງກ່າວນີໍ້ແມູ່ນອາໄສຢ ູ່ເຂດພ ເສັດ ແລະ ພ ອ ື່ນໆ ຊ ື່ງຫ່າງໄກຈາກເຂດການກ ື່ສ້າງຂອງໂຄງການ. ເພາະ
ສະນັໍ້ນຜົນກະທົບຕ ື່ສັດປູ່າຈາກກິດຈະກ າການ ກ ື່ສ້າງແມູ່ນມີຫນ້ອຍທີື່ສຸດ. ແຕູ່ເຖີງຢູ່າງໃດກ ຕາມການສ້າງຫົນທາງຈາກ
ເຂ ື່ອນໄປຫາເຮ ອນຈັກ ແລະ ການສ້າງທາງພາຍໃນເຮ ອນຈັກເອງ ໂດຍການບຸກເບີກປູ່າໄມ້ ອາດຈະສົື່ງຜົນກະທົບໃຫ້
ແກູ່ສັດປູ່າຈ ານວນນ ື່ງ ທີື່ອາຍັງໄສຢ ູ່ບ ລເິວນໃກຄ້ຽງການກ ື່ສ້າງ. ນອກຈາກນີໍ້ສຽງຂອງກົນຈັກ, ການລະເບີດຫີນ ແລະ 
ອ ື່ນໆທີື່ນ າໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການກ ື່ສ້າງ ອາດຈະສົື່ງຜົນກະທົບແກູ່ການລົບກວນສັດປູ່າເຊັື່ນດຽວກັນ ແລະ ຍີື່ງໄປກວ່ານັໍ້ນ 
ສັດປູ່າທີື່ຫລົງເຫລ ອຢ ູ່ໃນເຂດກ ື່ສ້າງ ອາດຈະຖ ກລ່າຈາກກ າມະກອນທີື່ເຂົໍ້າມາເຮັດການກ ື່ສ້າງ. ເພາະສະນັໍ້ນເພ ື່ອ
ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດັື່ງກ່າວນີໍ້ ຄວນມມີາດຕະການໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບດັື່ງກ່າວເຊັື່ນ: ການວາງລະບຽບເພ ື່ອ
ຫ້າມພະນັກງານ ຫລ  ກ າມະກອນທີື່ເຂົໍ້າເຮັດວຽກໃນຂອບເຂດໂຄງການໃນການລ່າສັດປູ່າເດັດຂາດ. ເຈົໍ້າຂອງໂຄງການ
ຕ້ອງເປັນເຈົໍ້າການໃນການຮ່າງ ແລະ ປະກາດນ າໃຊ້ກົດລະບຽບດັື່ງກ່າວ.   
- ຂມຸດນິ ແລະ ເສດດນິ: 

ໃນກິດຈະກ າການກ ື່ສ້າງຈະມີການຂຸດ ຫລ  ຈົກດິນໃນພ ໍ້ນທີື່ເຂດການກ ື່ສ້າງເປັນຕົໍ້ນແມູ່ນການປັບຫນ້າດິນສ າ
ລັບການປຸກສ້າງ, ການເຈາະອຸໂມງ ແລະ ຄອງສົື່ງນ ໍ້າ ຊ ື່ງມີບ ລມິາດຫລາຍກວ່າສິບ ພັນແມັດກ້ອນ. ດິນຈ ານວນນ ື່ງທີື່
ຈົກອອກມາອາດຈະນ າໃຊ້ສ າລັບຖົມສະຖານທີື່ຂອງການປຸກສ້າງ ແລະ ຈ ານວນນ ື່ງອາດເຫລ ອ ເພາະສະນັໍ້ນຕ້ອງມີ
ແຜນການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການ ກັບດິນທີື່ເຫລ ອນັໍ້ນໃຫ້ເປັນລະບຽບ ເພ ື່ອບ ື່ໃຫ້ດິນທີື່ເຫລ ອນັໍ້ນຖ ກເຊາະ
ເຈ ື່ອນ ແລະ ໄຫລລົງແມູ່ນ ໍ້າ ຊ ື່ງເປັນຜົນ ສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ສະພາບແວດລ້ອມ. ນອກຈາກນີໍ້ດິນທີື່ເຫລ ອໃນແຕູ່ລະບ ລິ
ເວນການກ ື່ ສ້າງຕ້ອງໄດ້ອານາໄມ ແລະ ເກັບມ້ຽນໃຫ້ລະອຽດພາຍຫລັງສ າເລັດການກ ື່ສ້າງ. ເພາະນັໍ້ນຕ້ອງແນະນ າໃຫ້ຜ ້
ຮັບເຫມົາການກ ື່ສ້າງນ າໃຊ້ດິນທີື່ຈົກນັໍ້ນສ າລັບການກ ື່ສ້າງໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີື່ສຸດເທົື່າທີື່ຈະນ າໃຊ້ໄດ້. ອາດຈະມສີອງທາງ
ເລ ອກສ າລັບການມ້ຽນດິນທີື່ເຫລ ອຄ : (1) ນ າເອົາດິນທີື່ເຫລ ອນັໍ້ນໄປກອງໄວ້ ໃນເຂດນອກການກ ື່ ສ້າງເພ ື່ອຈະໄດ້ນ າ
ໃຊ້ໃນໄລຍະຕ ື່ໄປ ແລະ (2) ເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນສະຖານທີື່ໆໄດ້ກ ານົດໄວສ້ າລັບ ເປັນ ບ່ອນເກັບມ້ຽນເສດດິນ, ພາຍຫລັງ
ສ າເລັດການ ກ ື່ສ້າງແລ້ວຕ້ອງມີການອາ ນາໄມ ແລະ ປ ກພ ດປົກຄຸມເພ ື່ອປ້ອງກັນການເຊາະເຈ ື່ອນ. ມາດຕະການ
ດັື່ງກ່າວຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນໄລຍະການອອກແບບການກ ື່ສ້າງ ແລະ ຕ້ອງສ້າງແຜນຮອງຮັບໃນການຄຸ້ມຄອງສິື່ງ
ແວດລ້ອມ.     
- ການສາ້ງສະຖານທີື່ພກັເຊາົຊົື່ວຄາວ ຂອງກ າມະກອນ: 

ການສ້າງສະຖານທີື່ພັກເຊົາຊົື່ວຄາວຂອງກ າມະກອນໃນເຂດການກ ື່ສ້າງອາດຈະມຜີົນກະທົບຕ ື່ປູ່າໄມ້ ແລະ 
ເຄ ື່ອງປູ່າຂອງດົງ ເພາະວ່າກ າມະກອນທີື່ມາພັກເຊົາເພ ື່ອເຮັດການກ ື່ສ້າງ ແລະ ນອກຈາກນີໍ້ຍັງຈະມີ ພ ື່ຄ້າ ຫລ  ແມູ່ຄ້າຈ າ
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ນວນນ ື່ງມາຕັໍ້ງຮ້ານອາຫານ ຫລ  ຂາຍເຄ ື່ອງໃກ້ກັບບ ລເິວນການກ ື່ສ້າງ ໃນຊ່ວງໄລຍະການກ ື່ສ້າງ, ເຂົາເຈົໍ້າເຫລົື່ານີໍ້ ແມູ່ນ
ອາດຈະຕ້ອງການໄມປຸ້ກສ້າງ ແລະ ໄມ້ຟ ນເພ ື່ອການຄົວກິນ. ດັື່ງນັໍ້ນການຕັດໄມ້ເພ ື່ອຈະມາເຮັດຟ ນ ແລະ ໄມສ້ າລັບ
ການປຸກສ້າງແມູ່ນຈະມີຫລາຍຂ ໍ້ນ ແລະ ສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ທາງດ້ານປູ່າໄມ້. ນອກຈາກນີໍ້ອາດຈະມີການຊອກຫາເຄ ື່ອງປູ່າ
ຂອງດົງ ແລະ ການລ່າສັດປູ່າເພ ື່ອມາປຸງແຕູ່ງເປັນອາຫານຂອງກ າມະກອນທີື່ມາພັກເຊົາໃນສະຖານທີື່ການກ ື່ສ້າງ. ການ
ກະທ າດັື່ງກ່າວມາຂ້າງເທີງນີໍ້ອາດຈະສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ປູ່າໄມ,້ ເຄ ື່ອງປູ່າຂອງດົງ ແລະ ສັດປູ່າ. ເພາະສະນັໍ້ນຄວນມີລະບຽບ
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນດັື່ງກ່າວຄ : ຫ້າມຄົນນອກ ຫລ  ກ າມະກອນກ ື່ສ້າງຕັດໄມ,້ ຫາເຄ ື່ອງປູ່າຂອງດົງ ແລະ ລ່າ
ສັດປູ່າໂດຍບ ື່ໄດຮ້ັບອະນຸ ຍາດ ແລະ ເດັດຂາດ.  

ນອກຈາກຈະມີຜົນກະທົບມີຜົນກະທົບຕ ື່ປູ່າໄມ,້ ເຄ ື່ອງປູ່າຂອງດົງ ແລະ ສັດປູ່າຍ້ອນການສ້າງສະ ຖານທີື່ພັກ
ເຊົາຊົື່ວຄາວຂອງກ າມະກອນ, ມັນຍັງອາດຈະມີຜົນກະທົບຕ ື່ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ຖ້າຫາກສະ ຖານທີື່ພັກເຊົາດັື່ງກ່າວນັໍ້ນ
ຫາກ ຕັໍ້ງຢ ູ່ໃກແ້ຄມນ ໍ້າເຊັື່ນ: ການລະບາຍນ ໍ້າເສັຽ ແລະ ສິື່ງເສດເຫລ ອ ລົງແມູ່ນ ໍ້າ ຊ ື່ງເປັນຜົນສະທ້ອນທີື່ພາໃຫ້ເກີດນ ໍ້າ
ເປີໍ້ເປ ໍ້ອນ.  ການປູ່ອຍຂອງເສຍທີື່ບ ື່ມກີານຄຸ້ມຄອງຈະກ ື່ໃຫ້ເກີດມີເປັນບ່ອນເພີື່ມເຊ ໍ້ອພະຍາດ. ບ ລເິວນການປູ່ອຍຂອງ
ເສຍແມູ່ນຈະໄດ້ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນການອອກແບບ ແລະ ດ າເນີນການໃຫ້ຜົນກະທົບຫຼຸດລົງ, ຕ້ອງມີການກ ານົດ ຫລ  ອະນຸມັດ
ເຂດທີື່ຈະຖິໍ້ມຂີໍ້ເຫຍ ໍ້ອ ຊ ື່ງຈະຕ້ອງລະບຸໃນເອກະສານປະມ ນການກ ື່ສ້າງ ພ້ອມທັງຫ ັກການທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ທ າການ
ປະຕິບັດຕາມໃນບ ລເິວນຖິໍ້ມຂີໍ້ເຫຍ ໍ້ອ ແລະ ມແີຜນຝັງຂອງຂອບເຂດຖິໍ້ມຂີໍ້ເຫຍ ໍ້ອທີື່ໄດຮ້ັບການພັດທະນາ ແລະ ລວມ
ໃນແຜນງານຄຸ້ມຄອງສິື່ງແວດລ້ອມ. ເພາະສະນັໍ້ນຜ ຮ້ັບຜິດຊອບການກ ື່ສ້າງ ຄວນມີມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງສິື່ງ
ແວດລ້ອມເຊັື່ນ: ການຕອບສະຫນອງນ ໍ້າກິນ ນ ໍ້າໃຊໃ້ຫ້ກ າ ມະກອນ, ມີລະບົບການລະບາຍນ ໍ້າທີື່ຮັບປະກັນ ບ ື່ປູ່ອຍນ ໍ້າ
ເສັຽລົງແມູ່ນ ໍ້າ, ຕ້ອງມີບ່ອນບ າບັດນ ໍ້າເສັຽ ແລະ ມີລະບົບການທ້ອນໂຮມ ແລະ ເກັບມ້ຽນສິື່ງເສດເຫລ ອ ຫລ  ຂີໍ້ເຫຍ ໍ້ອ
ພາຍໃນສະຖານທີື່ພັກເຊົາຊົື່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນຂອງກ າມະກອນກ ື່ສ້າງ ແລະ ພະນັກງານທີື່ມາພັກ.   

 
- ຜນົກະທບົລຸູ່ມເຂ ື່ອນຫ້ວຍຊາຍ: 

ຫ້ວຍຊາຍກ ເປັນນ ໍ້າຫວ້ຍນ ື່ງທີື່ຈະສ້າງເປັນເຂ ື່ອນຜັນນ ໍ້າເຂົໍ້າຫາອ່າງເກັບນ ໍ້າເຊເສັດ 3. ການຜັນນ ໍ້າເຂົໍ້າຫາອ່າງ
ເກັບນ ໍ້າຈະມີຜົນກະທົບຫຍັງຫລາຍຕ ື່ລະບົບອຸທົກກະສາດ ແລະ ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ຍ້ອນການປູ່ຽນແປງລະດັບນ ໍ້າ. ແຕູ່
ຜົນການປະເມີນສິື່ງແວດລ້ອມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມຜີົນກະທົບຫນ້ອຍ ເພາະຫ້ວຍຊາຍເປັນແມູ່ນ ໍ້ານ້ອຍ. ແຕູ່ເຖີງຢູ່າງ
ໃດກ ຕາມເພ ື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີື່ອາດຈະເກີດຂ ໍ້ນ ນັໍ້ນ ໄດມ້ີແຜນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບດັື່ງກ່າວ ໂດຍການ
ປູ່ອຍນ ໍ້າເພ ື່ອຫລ ື່ລ້ຽງ ຫລ  ສົດເຊີຍປະ ມານ 0.2 ແມັດກອ້ນ/ວິນາທີ ຊ ື່ງຈະສາມາດຫລີກລ່ຽງຜົນກະທົບຕ ື່ຊີວະນາໆ
ພັນສັດນ ໍ້າ ທີື່ອາໄສຢ ູ່ທາງລຸູ່ມເຂ ື່ອນຂອງຫ້ວຍຊາຍ. ຜົນກະທົບຕ ື່ສັງຄົມທາງລຸູ່ມເຂ ື່ອນຫ້ວຍຊາຍແມູ່ນບ ື່ມີ ເພາະວ່າບ ື່ມີ
ປະຊາຊົນອາໄສຢ ູ່ກ້ອງລຸູ່ມເຂ ື່ອນຂອງຫ້ວຍຊາຍ. ແຕູ່ເຖີງຢູ່າໃດກ ຕາມການອອກແບບ ແລະ ການກ ື່ສ້າງຄອງສົື່ງນ ໍ້າແຕູ່
ຫ້ວຍຊາຍຫາຫ້ວຍໂປນີ ແລະ ແຕູ່ຫ້ວຍໂປນີຫາເຊເສັດແມູ່ນຕ້ອງມີການອອກແບບໃຫ້ຫມັໍ້ນຄົງດີ ຖ້າບ ື່ດັື່ງນັໍ້ນຈະມີ
ການເຊາະເຈ ື່ອນຕາມຄອງສົື່ງນ ໍ້າສ ງ ເພາະວ່າບ ລມິາດນ ໍ້າທີື່ຈະ ສົື່ງມາຈາກຫ້ວຍຊາຍຫາຫ້ວຍໂປນີ ແມູ່ນອາດຈະມີບ ລິ
ມາດນ ໍ້າຫລາຍກວ່າ ຫລ  ປະມານ 4 ເທົື່າຕົວຂອງບ ລິມາດນ ໍ້າທີື່ໄຫລຢ ູ່ໃນຫ້ວຍໂປນີ ໂດຍທ າມະຊາດ ຫລ  ໃນປະຈຸ
ບັນ.   

 
- ຜນົກະທບົຂອງອາ່ງເກບັນ ໍ້າໃນຫນາ້ເຂ ື່ອນ: 

ການສ້າງອ່າງເກັບນ ໍ້າເຊເສັດ 3 ທີື່ຈະສ້າງຢ ູ່ໃກ້ກັບບ້ານເສັດຄົດ ຊ ື່ງສາມາດໃຫ້ບັນຈນຸ ໍ້າສ ງສຸດໃຫ້ໄດ້ປະມານ 
200.000 ແມັດກ້ອນ. ການບັນຈນຸ ໍ້າໃນອ່າງເກັບນ ໍ້າ ເຊິື່ງມີການຂ ໍ້ນລົງຂອງນ ໍ້າແຕູ່ລະປີທີື່ແຕກຕ່າງກັນຈະມຜີົນກະທົບ
ທີື່ສ າຄັນລະບົບສັດນ ໍ້າ ແຕູ່ສາມາດທີື່ຈັດການໄດ້. ຜົນກະທົບຂອງອ່າງເກັບນ ໍ້າໃນຫນ້າເຂ ື່ອນສາມາດສັງລວມໄດ້ດັື່ງນີໍ້:  
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ການສະສົມຕະກອນໃນຫນາ້ເຂ ື່ອນ: 
ໃນຫນ້າເຂ ື່ອນຂອງ ເຊເສັດ 3 ຈະມີເນ ໍ້ອທີື່ອ່າງໂຕູ່ງ ຫລ  ອ່າງຮັບນ ໍ້າປະມານ 188 ກິໂລແມັດມົນ ທົນ ແລະ ມີ

ຄວາມຄ້ອຍຊັນໂດຍສະເລັື່ຽປະມານ 70% ເພາະສະນັໍ້ນຕາມການປະເມີນ ຫລ  ການຄິດໄລູ່ຕະ ກມ2 ກອນທີື່ຈະອາດ
ຈະໄຫລ ແລະ ຕົກເຂົໍ້າມາອ່າງເກັບນ ໍ້າແມູ່ນປະມານປີລະ 11,250 ໂຕນ. ແຕູ່ເຖີງຢູ່າງໃດກ ຕາມຕະກອນທີື່ຕົກມາສະ
ສົມຢ ູ່ໃນຫນ້າເຂ ື່ອນຈະບ ື່ເປັນບັນຫາທີື່ສົື່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກູ່ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ເພາະວ່າໃນການອອກແບບເຂ ື່ອນ
ຈະມີປະຕ ລະບາຍຕະກອນຢ ູ່ ສອງບ່ອນ ຊ ື່ງສາມາດເປີດເພ ື່ອລະບາຍຕະກອນອອກໄດ້. ເພາະສະນັໍ້ນແຜນງານຄຸ້ມຄອງ
ອ່າງໂຕູ່ງຂອງການສ້າງເຂ ື່ອນ ເຊເສັດ 3 ແມູ່ນໄດສ້້າງຂ ໍ້ນຢ ູ່ໃນແຜນງງານການຄຸ້ມຄອງສິື່ງແວດລ້ອມ ຊ ື່ງມີ ຈຸດປະ ສົງ
ຫລັກ ໃນການປົກປັກຮັກສາປູ່າໄມໃ້ຫ້ມີການປົກຫຸ້ມໃນຫນ້າເຂ ື່ອນ ຫລ  ອ່າງຮັບນ ໍ້າ ທັໍ້ງນີໍ້ກ ຈະເປັນການຮັກສາລະດັບ
ນ ໍ້າໃນອ່າງເກັບນ ໍ້າ ແລະ ຍັງຈະປ້ອງກັນການເຊາະເຈ ື່ອນຂອງດິນ ທີື່ຈະເປັນຕະກອນໄຫລ ລົງສ ູ່ອ່າງເກັບນ ໍ້າ ແລະ ເປັນ
ຜົນກະທົບທີື່ຕາມມາຕ ື່ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ, ຊີວະນາໆພັນສັດນ ໍ້າ ແລະ ປາ.  

ຜນົກະທບົຕ ື່ຊວີະນາໆພນັຈາກການເກບັກກັນ ໍ້າໃນຫນາ້ເຂ ື່ອນ: 
ຫນ້າເຂ ື່ອນ ຫລ  ອ່າງເກັບນ ໍ້າຂອງເຊເສັດ 3 ແມູ່ນມີຂະນ້ອຍ ແລະ ໃນແຕູ່ລະປີຈະມີການປູ່ອຍ ນ ໍ້າອອກເພ ື່ອ

ລະບາຍຕະກອນ. ການບາຍຕະກອນໃນແຕູ່ລະປີຈະບ ື່ໄດ້ສົື່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກູ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສັດນ ໍ້າ.  
ນ ໍ້າໃຕດ້ນິ: 
ລະດັບນ ໍ້າໃຕ້ດິນຈະສ ງຂ ໍ້ນ ປະມານ 3 ແມັດໃນບ ລິເວນໃກ້ກບັອ່າງເກັບນ ໍ້າ, ຈາກຜົນດັື່ງກ່າວນີໍ້ຈະ ສົື່ງຜົນດີໃຫ້

ແກູ່ປະຊາຊົນທີື່ໃຊ້ນ ໍ້າສ້າງໃນບ້ານເສັດຄົດ ຊ ື່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບຂອງນ ໍ້າໃນນ ໍ້າສ້າງສ ງຂ ໍ້ນ. 
ວດັສະພ ດ: 
ການກັກເກັບນ ໍ້າໃນອ່າງເກັບນ ໍ້າໃນຫນ້າເຂ ື່ອນອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີ ວັດສະພ ດເກີດຂ ໍ້ນ ໂດຍສະເພາະ ແມູ່ນຜັກຕົບ

ຊ ື່ງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າວັດສະພ ດດັື່ງກ່າວນີໍ້ເກີດຢ ູ່ແລ້ວໃນບ ລເິວນທີື່ຈະສ້າງເປັນອ່າງເກັບນ ໍ້າ. ວັດສະພ ດ ດັື່ງກ່າວບ ື່ໄດ້ສົື່ງ
ຜົນ ກະທົບຫຍັງໃຫ້ແກູ່ການແລູ່ນຈັກເພ ື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ, ແຕູ່ການປູ່ອຍນ ໍ້າເພ ື່ອລະບາຍຕະກອນແຕູ່ລະປີ ອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ວັດສະພ ດດັື່ງກ່າວນີໍ້ ໄຫລ ອອກຈາກ ອ່າງເກັບນ ໍ້າໄດເ້ຊັື່ນດຽວກັນ.  
- ຜນົກະທບົຂອງການປູ່ອຍນ ໍ້າໃນອາ່ງເກບັນ ໍ້າ: 

ການອານາໄມອ່າງເກັບນ ໍ້າເພ ື່ອລະບາຍຕະກອນທີື່ໄຫລລົງມາສະສົມຢ ູ່ໃນອ່າງເກັບນ ໍ້າໃນແຕູ່ລະປີອາດຈະສົື່ງຜົນ
ກະທົບຕ ື່ຊີວະນາໆພັນສັດນ ໍ້າທີື່ອາໄສຢ ູ່ກ້ອງເຂ ື່ອນ. ແຕູ່ຈາກການປະເມີນເຫັນວ່າສັດນ ໍ້າໂດຍສະເພາະປາທີື່ອາໄສຢ ູ່ໃນບ 
ລິເວນກ້ອງເຂ ື່ອນແມູ່ນມີການປັບຕົວຢ ູ່ແລ້ວ ກັບນ ໍ້າຂຸູ່ນໃນລະດ ຝົນແຕູ່ລະປີ. ເພາະສະນັໍ້ນການປູ່ອຍນ ໍ້າເພ ື່ອອານາໄມ
ຕະກອນໃນອ່າງເກັບນ ໍ້າຈະບ ື່ມີຜົນກະທົບ ຫຍັງຫລາຍຕ ື່ຊີວະນາໆພັນສັດນ ໍ້າ. ສ າລັບ ເຊເສັດ 3 ໄລຍະຫ່າງຈາກຫນ້າ
ເຂ ື່ອນ ຫາເຮ ອນຈັກ ແມູ່ນມີຄວາມຍາວປະມານ 6 ກິໂລແມັດ ແລະ ໃນ ເຂດດັື່ງກ່າວ ນີໍ້ແມູ່ນບ ື່ມີຄົນອາໄສຢ ູ່ແລ້ວ, 
ເພາະສະນັໍ້ນການປູ່ອຍນ ໍ້າເພ ື່ອລະບາຍຕະກອນ ຈະບ ື່ສົື່ງຜົນ ກະ ທົບຫຍັງຫລາຍ. ແຕູ່ເຖີງຢູ່າງໃດກ ຕາມກ່ອນຈະປູ່ອຍ
ນ ໍ້າແຕູ່ລະເທ ື່ອຕ້ອງໄດ້ປະສານງານ ຫລ  ແຈ້ງການໃຫ້ອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນຊາບກ່ອນຫນ້າຢູ່າງຫນ້ອຍ 3 ມ ໍ້  
ເພ ື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບທີື່ອາດຈະເກີດຂ ໍ້ນ ເພາະວ່າໄລຍະການປູ່ອຍນ ໍ້າ ລະດັບນ ໍ້າໃນກ້ອງເຂ ື່ອນອາດຈະສ ງຂ ໍ້ນຫລາຍ
ກວ່າປົກກະຕິປະມານ 1 ແມັດ.  

 
4.2. ດາ້ນສິື່ງແວດລອ້ມສງັຄມົ 

ໂຄງການເຊເສັດ 3 ຕັໍ້ງຢ ູ່ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງເມ ອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈ າປາສັກ ແລະເມ ອງເລົື່າງາມ, ແຂວງ
ສາລະວັນ. ເຊີື່ງການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ເຊເສັດ 3 ຈະກ ື່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບໂດຍກົງ ໃຫ້ກັບ 5 ບ້ານຄ :  
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- ເຂດເທິື່ງເຂ ື່ອນ ປະກອບມີບ້ານພ ມອນ ແລະ ບ້ານລີເຈ ອງ ທີື່ຂ ໍ້ນກັບເມ ອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈ າປາສັກ. ບ້ານ
ພ ມອນມ ີ154 ຫລັງຄາເຮ ອນ ແລະ ມພີົນລະເມ ອງປະມານ 816 ຄົນ. ສ າລັບບ້ານລີເຈ ອງມ ີ187 ຫລັງຄາ
ເຮ ອນ ແລະ ມີພົນລະເມ ອງ 1,257 ຄົນ; 

- ເຂດອ່າງເກັບນ ໍ້າ ປະກອບມີ ບ້ານເສັດຄົດ ທີື່ຂ ໍ້ນກັບເມ ອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈ ປາສັກ, ມີ 222 ຫລັງຄາເຮ ອນ 
ແລະ ມີພົນລະເມ ອງ 848 ຄົນ; 

- ເຂດເຮ ອນຈັກ ແລະ ເຂດກ້ອງເຂ ື່ອນປະກອບມີບ້ານແດນສະຫວ່າງ ຊ ື່ງຂ ໍ້ນກັບເມ ອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈ າປາ
ສັກເຊັື່ນດຽວກັນ. ແຕູ່ບ້ານພ ື່ເຂັມແມູ່ນຂ ໍ້ນກັບເມ ອງເລົື່າງາມ, ແຂວງ ສາລະວັນ. 

4.2.1. ປະຊາກອນ ແລະ ຊນົເຜົື່າ 
ປະຊາກອນ ໃນ 5 ບ້ານ ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການມີທັງໝົດ 6739 ຄົນ, ມີ 1194 ຄົວເຮ ອນ ແລະ   

ມີຂະໜາດສະເລູ່ຍຄົວເຮ ອນແມູ່ນ 6.2 ຄົນຕ ື່ຄົວເຮ ອນ. ບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ແມູ່ນສ້າງຕັໍ້ງຂ ໍ້ນໃນສັດຕະວັດທີື່ 20, ມີພຽງ 
ບ້ານ ພ ື່ເຂັມ ທີື່ເປັນບ້ານ ເກົື່າແກູ່ສ້າງຕັໍ້ງຂ ໍ້ນມາ ຫ າຍກວ່າ 200 ປີ.  

ຕາຕະລາງ 1: ບ້ານ ແລະ ຈ ານວນປະຊາກອນ ທີື່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ 
ແຂວງ ເມ ອງ ບ້ານ ຈ ານວນ ຄົວ

ເຮ ອນ 
ຈ ານວນ
ຄອບຄົວ 

ຈ ານວນ
ປະຊາກອນ 

ຈ ານວນ
ແມູ່ຍິງ 

ຈ າປາສັກ 

ປາກຊ່ອງ ພ ມອນ 159 166 849 394 
ປາກຊ່ອງ ລີເຈ ອງ 178 180 1257 150 
ປາກຊ່ອງ ເສັດໂຄດ 378 387 2041 1046 
ປາກຊ່ອງ ແດນ

ສະຫວ່າງ 
101 117 543 271 

ສາລະວັນ ເລົື່າງາມ ພ ື່ເຂັມ 378 387 2049 1046 
ລວມ 1194 1237 6739 2907 

ຂອບເຂດກ ື່ສ້າງໂຄງການ ປະກອບດ້ວຍຊົນເຜົື່າລາວ ແລະ ໝວດມອນຂະແມ. ມີແຕູ່ບ້ານ ແດນສະຫວ່າງ ເທົື່າ
ນັໍ້ນທີື່ແມູ່ນຄອບຄົວເຜົື່າລາວ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ. ມອນຂະແມ ໃນເຂດໂຄງການ ມີຊົນເຜົື່າຕະໂອ້ຍ, ກະຕ , ຢຣຸ, ສ້ວຍ 
ແລະ ກະຕາງ. ຍ້ອນການຢ ູ່ປະສົມກັນລະຫວ່າງສອງຊົນເຜົື່າຄ ດັື່ງກ່າວ, ການນັບຖ ສາດສະໜາຈ ື່ງປະສົມກັນລະຫວ່າງ
ການເຊ ື່ອຖ ຜີ ແລະ ການນັບຖ ສາດສະໜາພຸດ. 
V. ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສັງຄມົ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜອ່ນ 

ການສ ກສາຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມຂອງໂຄງການເຊເຊັດ 3 ແບູ່ງອອກເປັນສອງໄລຍະຄ :  ໄລຍະການກ ື່ສ້າງ
ແລະການຜະລິດໄຟ. ການສ ກສາຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມຂອງໂຄງການເຊເສັດນີໍ້ ຈະອະທິບາຍເຖິງຜົນກະທົບທາງ
ດ້ານຕ່າງໆໃນແຕູ່ລະໄລຍະ. 
5.1. ການປະເມີນຜົນກະທົບຈາກ ການສ ນເສຍດິນ 

ໂຄງການເຊເຊດັ 3 ຕັໍ້ງຢ ູ່ໃນເຂດບ້ານເສັດໂຄດແລະບ້ານພ ື່ເຂັມ, ແຕູ່ປະຊາຊົນໃນເຂດບ້ານແດນສະຫວ່າງ, ລີ
ເຈ ອງ ແລະພ ມອນອາດນ າໃຊ້ດິນເຂດລ້ຽງສັດ ແລະ ປູ່າໄມທີ້ື່ເປັນເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງບ້ານ. ດັື່ງນັໍ້ນ, ພວກເຂົາເຈົໍ້າ
ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຂົໍ້ານ າໃຊ້ດິນດັື່ງກ່າວ.  ຜົນກະທົບຕ ື່ການນ າໃຊທີ້ື່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ແບູ່ງອອກເປັນ 2 
ປະເພດຄ : ການສ ນເສຍດິນແບບຖາວອນ ແລະ ການສ ນເສຍການນ າໃຊ້ດິນແບບຊົື່ວຄາວ.  

ການສ ນເສຍທີື່ດິນຊົື່ວຄາວ ເກີດຂ ໍ້ນໃນໄລຍະການກ ື່ສ້າງທີື່ເນ ໍ້ອທີື່ດິນກະສິກ າອາດຖ ກຜົນກະທົບຈາກການທີື່ທີື່
ດິນຂອງເຂົາເຈົໍ້າຢ ູ່ໃກ້ເຂດກ ື່ສ້າງຊ ື່ງເຂດດັື່ງກ່າວອາດຖ ກກັນເປັນເຂດbufferzoneແລະເປັນເຂດແຄ້ມກ ື່ສ້າງ.ຊ ື່ງເນ ໍ້ອທີື່
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ດິນດັື່ງກ່າວຈະຖ ກສົື່ງຄ ນໃຫ້ເຈົໍ້າຂອງເດີມພາຍຫ ັງສ າເລັດການກ ື່ສ້າງ.ເຖີງຢູ່າງໃດກ ື່ຕາມ, ການລົບກວນດັື່ງກ່າວໄດ້ຖ ກ
ພິຈາລະນາໃຫ້ມີການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກການບ ື່ໄດ້ເຂົໍ້ານ າໃຊ້ດິນຊົື່ວຄາວຄ ດັື່ງກ່າວ. 

ຄາດຄະເນວ່າການພັດທະນາໂຄງການ ເຊເສັດ 3 ຈະເກີດຜົນກະທົບຕ ື່ດິນທັງໝົດ 90 ເຮັກຕາ, ໃນນັໍ້ນປະກອບ
ມີດິນສວນກາເຟ 42.7 ເຮັກຕາ, ດິນໄຮູ່ 6.1 ເຮັກຕາ ແລະດິນປູ່າປະສົມແລະດິນເຂດລ້ຽງສັດປະມານ 41.2 
ເຮັກຕາ. ດິນກະສິກ າທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມູ່ນກະສິກ າຕົໍ້ນຕ ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດພັດທະນາໂຄງການ. ຊ ື່ງການກະທົບ
ໃສູ່ເນ ໍ້ອທີື່ດິນກະສິກ າຕົໍ້ນຕ ຂອງປະຊາຊົນຄ ດັື່ງກ່າວກ ື່ໃຫ້ເກີດການສ ນເສຍລາຍຮັບຕົໍ້ນຕ ຂອງເຂົາເຈົໍ້າເຊັື່ນດຽວກັນ. ແຕູ່
ຈາກການສ ກສາການນ າໃຊ້ທີື່ດິນໃນເຂດດັື່ງກ່າວເຫັນວ່າຍັງມີດິນບາງເຂດ(ເຊັື່ນເຂດ ປູ່າເລົື່າ) ທີື່ສາມາດພັດທະນາເປັນ
ດິນກະສິກ າໄດ້. ແຕູ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ື່ຕາມ, ດິນເຂດປູ່າເລົື່າແມູ່ນຖ ກນ າໃຊເ້ພ ື່ອເປັນເຂດຫາເຄ ື່ອງປູ່າຂອງດົງຂອງປະຊາຊົນ
ໃນເຂດດັື່ງກ່າວ.  
5.2. ການປະເມນີຜນົກະທບົຈາກຂີໍ້ຝຸູ່ນ 

À̂º¤¥¾¡, ®ñ©¾®É¾ê†Ä©É»ñ®°ö¡½êö®¥¾¡¡¾²ñ©ê½¾Â£¤¡¾ª̃¤Ã¡É¡ñ®À¢©¡Ò¦É¾¤,ì¸´êñ

¤À¢©¡Ò¦É¾¤À¢̂ºÁì½ª¾´À¦̃ê¾¤¢º¤¡¾¢ö¦‰¤, À¢©¡Ò¦É¾¤À»õº¥ñ¡, À¢©¡Ò¦É¾¤À¦̃ê¾¤ Áì½ 

À¢©¡Ò¦É¾¤ º̂Å, ©„¤̃ ®ñ¹¾ ö́ì½²ò© Íõ °ö¡½êö®¥¾¡¢š±÷È -Äì¨½-¡¾-¡Ò¦É¾¤ 

¥‡¤À ñ̄®ñ¹¾Î‡¤ê†¦¿£ñ 
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§È¸¨Ã¡¾ÍÐ©°Èº°ö¡½êö®ê¾¤©É¾¢š±÷ÈÁ È́¡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. ຜນົກະທບົຈາກການນ າໃຊແ້ຫ ື່ງນ ໍ້າ ແລະຄນຸະພາບນ ໍ້າ 

- ໄລຍະກ ື່ສາ້ງ 
ຕະກອນ : ບັນຫາໃນໄລຍະກ ື່ສ້າງໂຄງການຈະສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ສັງຄົມ ຈາກຕະກອນລວມມີ: (i) ເປັນການລົບກວນ
ການເດີນທາງນ ໍ້າຂອງປະຊາຊົນຈາກການອວ່າຍນ ໍ້າເຊເຊັດ (ກະທົບຕ ື່ທ້ອງຖິື່ນກ ຄ ຈະເຮັດໃຫ້ປະລິມານນ ໍ້າໄຫລຈະຫຼຸດ
ລົງ) ຜ່ານ       ໄລຍະການກ ື່ສ້າງ 2 ປີ; (ii) ເຮັດໃຫ້ເກີດນ ໍ້າຖ້ວມທີື່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຕອນເໜ ອເຂ ື່ອນເຊເຊັດ 3 
ເນ ື່ອງຈາການກ ື່ສ້າງເຂ ື່ອນອວ່າຍນ ໍ້າເພ ື່ອລະບາຍນ ໍ້າໃນໄລຍະກ ື່ສ້າງຕົວເຂ ື່ອນ; (iii) ການກ ື່ສ້າງເຂ ື່ອນຍັງຕ້ອງການນ ໍ້າ
ເພ ື່ອໃຊ້ໃນຂະບວນການກ ື່ສ້າງການ 
ປະສົມປ ນ, ການລ້າງລົດ, ປັບຂີໍ້ຝຸູ່ນ ແລະ ການຊົມໃຊ້ອ ື່ນໆ, ຊ ື່ງຈະຕ້ອງໄດ້ນ າໃຊ້ແຫ ື່ງນ ໍ້າຈາກເຊເຊັດໂດຍສົື່ງຜົນຕ ື່
ການຊົມໃຊ້ນ ໍ້າໃຕ້ດິນ/ນ ໍ້າສ້າງໃນໄລຍະລະດ ແລ້ງມີຂອບເຂດຈ າກັດ. 

ຄນຸນະພາບນ ໍ້າ : ເຖິງແມູ່ນວ່ານ ໍ້າເຊເສັດຈະຖ ກລົບກວນຈາກໂຄງການເຂ ື່ອນ ໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 ແລະ 2 ແລ້ວ 
ແຕູ່ທັງສອງເຂ ື່ອນຢ ູ່ເຂດນ ໍ້າເຊເສັດຕອນລຸູ່ມ. ການພັດທະນາເຂ ື່ອນ ເຊເສັດ 3 ຈະສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ນ ໍ້າເຊເສັດຕອນ
ເທິງ, ຊ ື່ງອາດເວົໍ້າໄດ້ວ່າຍັງບ ື່ຖ ກລົບກວນມາກ່ອນ. ໃນໄລຍະການກ ື່ສ້າງຕະກອນທີື່ເພີື່ມຂ ໍ້ນຈະສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່
ຄຸນະພາບນ ໍ້າທີື່ຢ ູ່ເຂດ ແລະ ລຸູ່ມເຂດໂຄງການ. ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຕະກອນດັື່ງກ່າວຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດມີທ່າສ່ຽງໃນການປົນ
ເປ ໍ້ອນນ ໍ້າເສຍຈາກເຂດກ ື່ສ້າງໂຄງການ ຊ ື່ງການປົນເປ ໍ້ອນດັື່ງກ່າວອາດກ ື່ໃຫ້ເກີດບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຕ ື່ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິື່ນ. ໂດຍສະເພາະກັບປະຊາຊົນໃນບັນດາບ້ານທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ຜົນກະທົບດັື່ງກ່າວຈະຮ້າຍ
ແຮງຂ ໍ້ນໃນລະດ ແລ້ງເມ ື່ອປະລິມານນ ໍ້າເຈ ອຈາງການປົນເປ ໍ້ອນມີປະລິມານໜ້ອຍລົງ.  

ນ ໍ້າໜ້າດິນຢ ູ່ເຂດບ້ານທີື່ຢ ູ່ໃນເຂດພັດທະນາໂຄງການຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຍ້ອນກິດຈະກ າການກ ື່ສ້າງໂຄງການ
ໃນເຂດບ້ານ ເສັດໂຄດ, ບ້ານແດນສະຫວ່າງ ແລະ ບ້ານພ ື່ເຂັມ ຢ ູ່ໃນເຂດກ ື່ສ້າງໂຄງການດັື່ງນັໍ້ນຄາດຄະເນວ່າບ້ານ
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ດັື່ງກ່າວຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ. ສ່ວນນ ໍ້າໃຕ້ດິນຂອງບັນດາບ້ານທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບເຊັື່ນດຽວກັນ, ຊ ື່ງຄາດຄະເນຈາກໄລຍະຫ່າງຈາກບ້ານຫາເຂດກ ື່ສ້າງໂຄງການ.ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບ
ນ ໍ້າຢູ່າງເປັນປົກກະຕິຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນການກ ານົດຜົນກະທົບທີື່ເກີດຂ ໍ້ນຕ ື່ຄຸນະພາບນ ໍ້າໄດ້ ແລະການສະໜອງທາງ
ເລ ອກອ ື່ນດ້ານການນ າໃຊ້ນ ໍ້າຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໄດ້ເຊັື່ນດຽວກັນ.  
VI. ງບົປະມານ 
ES1.4 ງົບປະມານທາງດາ້ນສິື່ງແວດລ້ອມ 
ES1.4.1 ງົບປະມານການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ 

ງົບປະມານທີື່ໃຊ້ໃນບັນດາມາດຕະການຂອງກິດຈະກ າການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ຕັໍ້ງໄວ້ໃນ
ແຜນງານຄຸ້ມຄອງສິື່ງແວດລ້ອມສະເຫນີໃນຕາຕະລາງ 1 ຂ້າງລຸູ່ມ: 

ມາດຕະການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ 
 

ໄລຍະການກ ື່ສາ້ງ 
(ໂດລາສະຫະລດັ) 

ໄລຍະດ າເນນີ
ການຜະລດິ (ໂດ
ລາສະຫະລດັ) 

ລວມ 
(ໂດລາ
ສະຫະລດັ) 

ງບົປະມານຂອງໜວ່ຍງານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມສິື່ງແວດ
ລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

   

ພະນັກງານສິື່ງແວດລ້ອມຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຕິດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 141,500 93,500 235,000 

ກດິຈະກ າການຄຸມ້ຄອງສິື່ງແວດລອ້ມ    
ກິດຈະກ າການຕິດຕາມຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ 1,300 - 1,300 
ກິດຈະກ າການຕິດຕາມຄຸນນະພາບຂອງສຽງລົບກວນ 4,300 - 4,300 
ການຕິດຕາມການເຊາະເຈ ື່ອນກ້ອງເຂ ື່ອນ ແລະ ການທົດ
ແທນ 

5,900 1,800 7,700 

ການຕິດຕາມ ແລະ ມາດຕະການດ້ານປາ 5,300 3,000 8,300 
ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ ໍ້າ 17,400 11,700 29,100 
ການສ້າງຈິດສ ານ ກດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ 5,000 3,000 8,000 
ການອະນາໄມ ອ່າງເກັບນ ໍ້າ ແລະ ແຜນໃນການກັກນ ໍ້າ 10,000 - 10,000 
ການຟ ໍ້ນຟ ປູ່າໄມ ້ແລະ ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ 128,220 128,220 256,440 
ການເກັບກ ລ້ະເບີດທີື່ບ ື່ທັນແຕກ 98,250 - 98,250 
ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ກດິຈະກ າການປະເມີນຜນົ    
ພະນັກງານໜ່ວຍງານຕິດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມ 141,500 93,500 235,000 
ງບົປະມານຂອງລດັຖະບານເພີື່ມໃຫກ້ານສະໜັບສະໜ ນ    
ງບົປະມານຂອງລດັຖະບານ    
ການສະໜັບສະໜ ນໃຫ້ແກູ່ ກ/ຊ ຊທສ ທີື່ວຽງຈັນ 76,500 35,500 112,000 
ການສະໜັບສະໜ ນການຂົນສົື່ງ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານຊທສ ແຂວງ ຈ າປາສັກ 

46,960 14,960 61,920 
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ການສະໜັບສະໜ ນການຂົນສົື່ງ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານຊທສ ເມ ອງປາກຊ່ອງ 

8,870 7,370 16,240 

ການສະໜັບສະໜ ນການຂົນສົື່ງ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານຊທສ ແຂວງ ສາລະວັນ 

46,960 14,960 61,920 

ການສະໜັບສະໜ ນການຂົນສົື່ງ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານຊທສ ເມ ອງ ເລົື່າງາມ 

8,870 7,370 16,240 

ລວມທງັໝົດ 497,080 321,380 818,460 

 
ES1.4.2  ງບົປະມານໃນການຄຸມ້ຄອງອາ່ງໂຕູ່ງ 
ແຜນງານຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕູ່ງລວມທັງຈ ານວນຂອງແຜນງານ, ງົບປະມານສ າລັບການຄຸມ້ຄອງອາ່ງໂຕູ່ງຈັດແບູ່ງເປັນ 2 
ໄລຍະ: (i) ໄລຍະການອອກແບບ ແລະ ກ ື່ສ້າງ ແລະ (ii) ໄລຍະການຜະລິດ. ໂຄງການນີໍ້ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ
ໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາໜ່ວຍງານໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ.  
ອງົປະ 
ກອບ 

ແຜນງານ ໄລຍະກະກຽມການກ ື່ສາ້ງ 
(3 ປ)ີ 

ໄລຍະການຜະລດິ 
(3 ປ)ີ 

1 
ການນ າໃຊ້ທີື່ດິນຂອງບ້ານ ແລະ ແຜນງານໃນການ 
ຈັດສັນ 

45,600 15,000 

2 ແຜນງານໃນການຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້ຂອງບ້ານ 36,750 30,000 

3 
ແຜນງານການພັດທະນາຊຸມຊົນ (ດ້ານສ ກສາໝ ສາ
ທາ ແລະ ການສົື່ງເສີມສ້າງລາຍຮັບ) 

60,500 33,000 

4 
ການຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນເວນຍາມເພ ື່ອຮັກສາ
ຊັບພະຍາກອນປູ່າໄມ້ທ າມະຊາດ 

15,000 15,000 

ລວມ 157,850 93,000 
ລວມທງັໝົດ 250,850 

 
 ຂ ໍ້ສະດວກ ແລະ ຂ ໍ້ຫຍຸງ້ຍາກ 

- ຂ ໍ້ສະດວກ:  ມກີານປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມ  ລະຫວ່າງ ຄະນະກ າມະການປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍ ້ໂຄງການ
ຂັໍ້ນແຂວງ, ຂັໍ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັໍ້ນບ້ານ ເປັນປົກກະຕິ, ຜ ້ຮັບເໝົາກ ື່ສ້າງໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານຕາມແຜນການ 
ແລະ ໜ້າວຽກຕາມສັນຍາ. 

- ຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ:  ປະຊາຊົນບາງຈ ານວນ ພາຍໃນບ້ານເສັດຄົດ ເຂົໍ້າໄປບຸກລຸກພ ໍ້ນທີື່ປູ່າໄມ້ຂອບເຂດໂຄງການ. 
 
 

 


