โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังนา้ ดอนสะโฮง สปป. ลาว
บทสรุ ปผู้บริหาร

การประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม

ฉบับสุดท้ าย
จัดทาสาหรับ:
MEGAFIRST CORPORATION BERHAD
จัดทาโดย:
บริษัท เนชั่นแนลคอนซัลติง้
เวียงจันทน์ สปป. ลาว
………………………………………………………………………….......………………………………………..........
ผู้แปล: ดร.เกศริน พนารังสรรค์
แปลเมื่อ: มิถนุ ายน 2557
ผู้กากับการดาเนินงานแปล: กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
คาสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)
เอกสารฉบับนี ้แปลจากเอกสารต้ นฉบับภาษาอังกฤษที่ สปป.ลาว ผู้เป็ นเจ้ าของโครงการดอนสะโฮงจัดส่งให้
สานักงานเลขาธิ การคณะกรรมาธิ การแม่นา้ โขงเพื่อส่งต่อให้ คณะกรรมการแม่นา้ โขงแห่งชาติไทยเพื่อให้ ประเทศ
ภาคีสมาชิกใช้ ประกอบการให้ ข้อมูล (Information Sharing) ด้ านเทคนิคเกี่ยวกับโครงการ ให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อ
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อนึ่ง
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะทังหมดตามที
้
่ปรากฏในเอกสารที่แปลเป็ นความเห็นของเจ้ าของโครงการคือ สปป.ลาว
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บทสรุ ปผู้บริหาร
ภูมิหลัง
บริ ษัท Mega First Corporation Berhad (MFCB) ได้ ลงนาม
ในบันทึกความเข้ าใจกับรัฐบาล สปป.ลาว (GOL) เมื่อวันที่ 23
มีนาคม พ.ศ. 2549 ให้ สิทธิพิเศษแก่บริ ษัท MFCB ในการ
ตรวจสอบความเป็ นไปได้ ทางเทคนิ ค สิ่ ง แวดล้ อมและ
เศรษฐกิ จ ของโครงการพั ฒ นาไฟฟ้ าพลั ง น า้ ดอนสะโฮง
(DSHPP) รูปภาพด้ านขวาแสดงให้ เห็นตาแหน่งที่ตงโดยทั
ั้
ว่ ไป
ของโครงการ
มี ผลการศึกษาที่ เ กี่ ยวข้ องกับ สิ่ ง แวดล้ อ มและประเด็นด้ า น
สังคมจานวนหนึง่ ที่ได้ จดั ทาเสร็จในนามของ MFCB ซึง่ รวมถึง
การประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม (EIA ซึ่งประกอบด้ วย
การประเมินผลกระทบทางสังคม หรื อ SIA), แผนการบริ หาร
จัด การและตรวจสอบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (EMMP), แผนการ
จัดการและตรวจสอบทางสังคม (SMMP) และแผนปฏิบตั ิการ
สาหรับการย้ ายถิ่นที่อยู่ใหม่ (RAP)
ภายหลังการศึกษา
เหล่านี ้ MFCB ได้ ลงนามข้ อตกลงการพัฒนาโครงการกับ
รัฐบาล สปป.ลาว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮงไปจนถึงเริ่มการก่อสร้ างได้
ได้ มีการเปิ ดรับข้ อคิดเห็นต่อการประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมฉบับ พ.ศ. 25501 จากคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง สานักงานบริ หาร
ทรัพยากรน ้าและสิง่ แวดล้ อม (ปั จจุบนั เป็ นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม) กรมไฟฟ้า และองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบางองค์กร
(NGOs) ข้ อคิดเห็นเหล่านี ้ได้ รับการตอบสนองในร่ างเอกสารด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคมที่ปรับปรุ งใหม่ ซึ่งถูก เสนอต่อรัฐบาล สปป.ลาว
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม) เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 เอกสารฉบับนี ้ (หลังจากนี ้เรี ยกว่า การประเมินผลกระทบ
ด้ านสิ่งแวดล้ อมฉบับ พ.ศ. 2556) เป็ นเอกสารที่ได้ รับการปรับปรุ งและเป็ นฉบับสุดท้ ายของร่ างการประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
ฉบับดังกล่าว และจะรายงานข้ อมูลล่าสุดของโครงการในปั จจุบนั

จัดทาโดยการไฟฟ้าและการประปาออสเตรเลียและบริษัท PEC Konsult Sdn Bhd (2550). โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮง
สปป.ลาว. รายงานการประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม ฉบับที่ 1 และ 2, ธันวาคม 2550.
1
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คาอธิบายของโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังนา้ ดอนสะโฮง
โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮงเป็ นโครงการแบบเขื่อนระบายน ้า (run-of-river) ที่ตงอยู
ั ้ ่ภายในพื ้นที่ Hou Sahong ทังหมด
้
ซึง่
เป็ นลาน ้ายาวระหว่างดอนสะดาและดอนสะโฮง (ดูรูปภาพข้ างล่าง) รูปแบบโครงการที่วางไว้ คือ เป็ นโครงสร้ างเหมือนกล่องคอนกรี ตที่
ประกอบด้ วยเขื่อนและโรงไฟฟ้าที่จะสร้ างขึ ้นในตาแหน่งประมาณ 130 เมตรไปทางต้ นน ้าจากจุดเชื่อมปลายน ้าของ Hou Sahong กับลา
น ้าหลัก ฐานรากของโครงสร้ างนี ้จะอยู่ที่ประมาณ 15 เมตรใต้ ท้องลาน ้าที่มีอยู่และมีความกว้ างจากขอบฝั่ งหนึ่งไปยังอีกฝั่ งหนึ่งตลอด
ช่อง Hou Sahong โครงสร้ างจะประกอบด้ วยเครื่ องผลิตไฟฟ้ากังหันน ้าแบบกระเปาะ (bulb-type turbine generator) 4 เครื่ อง และ
อุปกรณ์ ควบคุมและเครื่ องมือป้องกันที่เกี่ยวข้ อง หม้ อแปลงไฟฟ้าสามเฟสจะถูกติดตังอยู
้ ่ด้านท้ ายน ้าของโรงไฟฟ้า โดยมีสายไฟฟ้านา
ไฟฟ้าแรงสูงไปยังสถานียอ่ ยที่อยูถ่ ดั ไปทางด้ านซ้ ายของโรงไฟฟ้า
การก่ อ สร้ างเขื่ อ น
และโรงไฟฟ้ าจะทา
ให้ น า้ ไหลกลั บ ใน
Hou Sahong เกิด
เ ป็ น อ่ า ง เ ก็ บ น ้ า
ขนาดเล็ก ระดับของ
อ่ า ง เ ก็ บ น ้ า จ ะ
แตกต่ า งกัน ไปตาม
ร ะ ดั บ ข อ ง น ้า ใ น
แม่น ้าโขงต้ นน ้า สัน
เขื่ อ นอยู่ ที่ ร ะดั บ ที่
RL 76.9 เมตร ซึ่ง
อยู่เหนือระดับสูงสุด
ที่ แ ม่ น ้ า โ ข ง ใ น
บริ เวณปากทางเข้ า
ด้ านต้ นน ้าของ Hou
Sahong เนื่องจากภูมิประเทศของเกาะทังสองแห่
้
งที่ทาให้ เกิดฝั่ งของอ่างเก็บน ้า Hou Sahong อยู่ต่ากว่าระดับนี ้ จึงจะต้ องสร้ างตลิ่งขึน้
ในบริเวณทังสองด้
้
านและขนานไปกับลาน ้าเพื่อกักเก็บน ้า
ในปั จจุบนั ระดับพื ้นลาน ้าในช่วงน ้าด้ านบนของ Hou Sahong จากัดปริ มาณการไหลของน ้าเข้ าสู่ลาน ้าในช่วงเวลาน ้าน้ อย ทังนี
้ ้ เพื่อ
ปรับปรุงการไหลของน ้าผ่าน Hou Sahong จะต้ องขุดท้ องแม่น ้าลึกลงไปโดยเฉลี่ย 3 เมตรและ 1.5 เมตรที่ปลายสุดของต้ นน ้าและปลาย
น ้าของลาน ้าตามลาดับ นอกจากนี ้ ยังจะต้ องขุดบริ เวณปลายน ้าของโรงไฟฟ้าด้ วย วัสดุที่ขุดขึ ้นมาจะใช้ เป็ นส่วนผสมคอนกรี ตและใช้
สร้ างตลิ่งเพื่อเก็บกักน ้า หินส่วนเกินจะถูกกาจัดในสถานที่ ที่เลือกไว้ ล่วงหน้ าอย่างรอบคอบที่ดอนสะดาและดอนสะโฮง ทังนี
้ ้ ยังมีการ
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เสนอให้ ขดุ และดัดแปลงพื ้นที่ใน Hou Xang Pheuak และ Hou Sadam เพื่อให้ ปลามีเส้ นทางอพยพทางเลือกในช่วงที่น ้าน้ อยแทนที่
Hou Sahong ซึ่งจะถูกปิ ดกัน้ ทาให้ ปลาไม่สามารถว่ายไปยังต้ นนา้ ประเด็นนีจ้ ะเป็ นองค์ประกอบสาคัญ ของแผนงานการบรรเทา
ผลกระทบที่มีตอ่ การอพยพของปลาในโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮง

ข้ อห่ วงกังวลด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคมที่อาจเกิดขึน้ จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังนา้ ดอนสะโฮง
ในขณะที่เขื่อนไฟฟ้าพลังน ้าช่วยสร้ างแรงกระตุ้นสาคัญสาหรับการเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับชาติ แต่ก็เป็ น
ที่ร้ ู กนั ดีว่าโครงการดังกล่าวมักก่อให้ เกิดข้ อห่วงกังวลทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อมและสังคมหลายประการ การประเมินผลกระทบด้ าน
สิ่งแวดล้ อมฉบับนี ้ (และการประเมินผลกระทบด้ านสังคมที่เกี่ยวข้ อง) ได้ ระบุและประเมินผลกระทบสาคัญที่อาจเกิดขึ ้นของโครงการนี ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
• ผลกระทบต่อปริมาณการไหลของแม่น ้าโขง
• ผลกระทบต่อการอพยพของปลาและผลกระทบต่อเนื่องต่อ การประมงในบริ เวณใกล้ เคียงโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังนา้
ดอนสะโฮงและในลุม่ แม่น ้าโขงโดยรวม

ผลกระทบทางสังคมในการโยกย้ ายประชากรและการย้ ายถิ่นที่อยูใ่ หม่

ผลกระทบทางสังคมต่อการประกอบอาชีพของชุมชนที่ได้ รับผลกระทบโดยตรง และ

ผลกระทบทางสังคมต่อสุขภาพและโภชนาการของชุมชนที่ได้ รับผลกระทบ
การศึกษาและการวิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจงที่มีการรายงานไว้ ในรายงานฉบับนีไ้ ด้ ถกู ใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับแผนงานการบรรเทาผลกระทบ
อย่างครอบคลุม ซึง่ จะรายงานไว้ ในเอกสารอื่น ๆ ในเอกสารชุดการประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม กล่าวคือ แผนการบริ หารจัดการ
และการตรวจสอบด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคม และแผนปฏิบตั ิการสาหรับการย้ ายถิ่นที่อยูใ่ หม่

กรอบทางกฎหมายและเชิงสถาบัน
องค์กรหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในกระบวนการประเมินด้ านสิ่งแวดล้ อมของโครงการไฟฟ้าพลังน ้าประกอบด้ วยรัฐบาล สปป.ลาว,
สานักงานนายกรัฐมนตรี , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, กระทรวงเกษตรและป่ าไม้ , คณะกรรมการทรัพยากรนา้ ,
กระทรวงพลัง งานและเหมื อ งแร่ , หน่ ว ยบริ ห ารจัด การสิ่ ง แวดล้ อ มของกรมไฟฟ้ าพลัง น า้
กระทรวงพลัง งานและเหมื อ งแร่ ,
กระทรวงการคลัง , กรมที่ดินและผังเมืองแห่งชาติ, กระทรวงศึกษาธิ การและวัฒนธรรม และผู้ว่าการอาเภอของสถานที่ตงั ้ โครงการ
มาตรการสาหรั บการตรวจสอบและการบริ หารจัดการผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมและทางเศรษฐกิจ -สังคมที่ อาจเกิ ดขึน้ ได้ รับการ
พัฒนาขึ ้นโดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของกฎหมาย ระเบียบ กฤษฎีกา มาตรฐานและแนวทางของ สปป.ลาว

ix

การประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม – ฉบับสุดท้ าย มกราคม พ.ศ. 2556

ความตกลงของคณะกรรมาธิการแม่ นา้ โขง พ.ศ. 2538
ความตกลงของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงว่าด้ วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุม่ แม่น ้าโขงอย่างยัง่ ยืน ได้ ให้ แนวทางการพัฒนาโครงการ
และการจัดทาเอกสารด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมที่เกี่ยวข้ อง กระบวนการนี ้ดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงกาหนดหลักการทัว่ ไปสาหรับการวางแผนการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าในลุม่ แม่น ้าโขงดังต่อไปนี ้
• การพัฒนาจะต้ องมีความเท่าเทียมและยัง่ ยืน
• ควรจะมองการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าในลุ่มแม่น ้าโขงในบริ บทของภาคส่วนพลังงานระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ต้ องการพลังงานในอนาคตตามที่เป็ นจริง และ
• การประมงและการเดินเรื อเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการสร้ างเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้า และเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะต้ องหาทางออกที่ดี
ที่สดุ เพื่อประโยชน์ร่วมกันสาหรับทังการผลิ
้
ตไฟฟ้าพลังน ้า การปฏิบตั ิงานของประตูเรื อสัญจร และการอพยพของปลา

ข้ อตกลงระหว่ างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮงอยู่ใกล้ กบั ชายแดนระหว่างประเทศของ สปป.ลาวและกัมพูชา การก่อสร้ างและการดาเนินงาน
ของโครงการจะต้ องไม่มีผลกระทบโดยตรงอย่างมีนัยสาคัญ ต่อ ดินแดนกัมพูชา การประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมและการ
ประเมินผลกระทบสะสม (CIA) ที่เกี่ยวข้ องจะช่วยแก้ ไขประเด็นที่อาจเกิดขึน้ นี ้ รวมถึงการไหลของแม่นา้ โขงบริ เวณปลายนา้ ของ
โครงการ
มีการเสนอให้ จดั ตังพื
้ ้นที่ช่มุ น ้าศรี พนั ดอน (Siphandone) เป็ นพื ้นที่แรมซาร์ (Ramsar Site) แต่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 สปป.
ลาวได้ จดั ตังพื
้ ้นที่ช่มุ น ้า Xe Champhone (แขวงสะหวันนะเขต) และพื ้นที่ช่มุ น ้า Beung Kiat Ngong (แขวงจาปาศักดิ์) เป็ นพื ้นที่ช่มุ น ้า
ที่มีความสาคัญระหว่างประเทศสองแห่งแรกของลาว

ผลกระทบและการบรรเทาผลกระทบ
การประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมฉบับนี ป้ ระกอบด้ วยบทสรุ ปของผลกระทบทังหมดที
้
่อาจเกิดขึ ้นและวิธีการบรรเทาผลกระทบที่
เกี่ยวข้ องกับโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮง (ดูตาราง 5-1) โดยบทสรุปของประเด็นสาคัญมีดงั นี ้
การอพยพของปลาและการประมง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นของโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮงต่อความยัง่ ยืนของการประมงทังระดั
้ บท้ องถิ่นและระดับภูมิภาคถือ
เป็ นข้ อพิจารณาด้ านสิง่ แวดล้ อมที่สาคัญที่สดุ สาหรับการประเมินผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมฉบับนี ้ และได้ รับการยกขึ ้นเป็ นประเด็นหลัก
ในการอภิปรายกับองค์กรทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ อง เช่น คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง สหภาพสากลว่าด้ วยการอนุรักษ์ ธรรมชาติ องค์การกองทุน
สัตว์ป่าโลกสากล และคณะกรรมการแม่น ้าโขงแห่งชาติลาวในเวียงจันทน์ ตลอดจนในการหารื อกับผู้มีสว่ นได้ เสียระดับท้ องถิ่นในบริ เวณ
x

การประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม – ฉบับสุดท้ าย มกราคม พ.ศ. 2556

ปลายน ้าในกัมพูชา ความสาคัญของลาน ้า Hou Sahong ในฐานะเส้ นทางอพยพสาคัญของปลาตลอดทังปี
้ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและ
จะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 10 ปี ของช่วงอายุโครงการ การวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นและ
มาตรการบรรเทาผลกระทบถูกเสนออยูใ่ นรายงานการศึกษาเฉพาะทางด้ านการประมง 2 ฉบับ (อยู่ในภาคผนวก ซี และ ดี) ผลการศึกษา
มีการสรุปไว้ ณ ที่นี ้
ความยัง่ ยืนในระยะยาวของการประมงในแม่น ้าโขงซึ่งขึ ้นอยู่กบั จานวนประชากรปลาที่ย้ายถิ่นต้ องเผชิญกับภัยคุกคามหลายประการ
การสร้ างสิง่ กีดขวางที่เกิดจากมนุษย์ในลาน ้าสายประธานเป็ นหนึ่งในภัยคุกคามที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอน
สะโฮง ปั ญหานี ้ได้ รับการแก้ ไขอย่างละเอียดรอบคอบในการประเมินผลกระทบฉบับนี ้ ภัยคุกคามที่สาคัญอื่น ๆ ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลง
ของระบบการไหลของแม่น ้า ปริมาณตะกอนที่เปลี่ยนแปลงไป การสูญเสียที่อยู่ของปลาอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะจากความเชื่อมโยงที่
ลดลงระหว่างแม่นา้ กับพืน้ ที่ราบนา้ ท่วมถึง โดยที่โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังนา้ ดอนสะโฮงจะไม่ทาให้ ภัยคุกคามเหล่านีเ้ พิ่ม มากขึน้
โครงการจึงไม่ได้ เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบหรื อการบริหารจัดการ2
ภัยคุกคามที่ ทวีความสาคัญยิ่งขึน้ ต่อปลาที่ย้ายถิ่นอีกประการหนึ่ง คือ การจับปลามากเกินไปในช่วงอายุสาคัญของปลา ซึ่งเป็ นสิ่ง ที่
โครงการเสนอที่จะให้ ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการทรัพยากรมากขึ ้นผ่านการส่งเสริมการบริ หารจัดการการประมงร่วมกันในชุมชน
ภายในพื ้นที่โครงการ ซึง่ ทาได้ โดยการทางานร่วมกับหมูบ่ ้ านท้ องถิ่นและผู้จดั การทรัพยากรของรัฐบาล สปป.ลาวเพื่อปกป้องพื ้นที่ให้ ปลา
สามารถสะสมจานวนขึ ้นโดยไม่ถกู จับมากเกินไป
ในขัน้ แรก โครงการจะต้ องสร้ างระบบการสร้ างรายได้ ที่ไม่เกี่ ยวข้ องกับการประมง เพื่อชดเชยต่อผลกระทบที่เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับ
โครงการอันเกิดจากการสูญเสียกับดักปลาอย่างถาวรใน Hou Sahong และเพื่อลดแรงกดดันในการจับปลาในเส้ นทางย้ ายถิ่นของปลาที่
สร้ างขึ ้นทดแทนจากการดัดแปลงลาน ้าใน Hou Xang Pheuak และ Hou Sadam
ปลาและโลมาในลุ่มน้าตอนล่ าง
การขุดคลองระบายน ้า (tailrace channel) ในบริเวณตอนล่างของ Hou Sahong เป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างหนึ่งของโครงการ ซึง่ จะมีผลกระทบ
เช่นเดี ยวกับการดาเนิ นการที่ ต้นนา้ และจาเป็ นต้ องมี มาตรการป้องกันและเตื อนภัย ความปลอดภัยเช่นเดี ยวกัน นอกจากนี ้ การ
ดาเนินงานของเขื่อนที่เสนอมานันยั
้ งก่อให้ เกิดข้ อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจมีต่อประชากรที่เหลืออยู่ของโลมาอิรวดี “ที่มีความ
อ่อนไหวด้ านการอนุรักษ์ ” ที่อาศัยอยู่ในแม่น ้าโขง ในขณะที่ บริ เวณหลักที่มกั พบเห็นโลมาดังกล่าวมักจะอยู่ที่ระยะ 2-3 กิโลเมตรจาก
คลองระบายนา้ เนื่องจากเป็ นที่ร้ ู กันว่า โลมามีความอ่อนไหวต่อแรงกระทบใต้ น ้า จึงไม่อ นุญาตให้ มีการระเบิดใต้ นา้ ในบริ เวณใด ๆ
ภายใต้ แนวรอยเลื่อนเปลือกโลกสาคัญที่เชื่อมโยงกับพื ้นที่ของโลมา
นอกจากนี ้ ยังต้ องใช้ มาตรการบรรเทาผลกระทบโดยสร้ างบันไดปลาผ่าน ร่วมกับแผนงานการบริหารจัดการการประมงเพื่อรับประกันการ
ปกป้องแหล่งอาหารสาหรับโลมาในบริเวณปลายน ้าของโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮง
ผลกระทบที่ไม่มีนยั สาคัญของโครงการต่อการพัดพาและการไหลของตะกอนได้ รับการสาธิตไว้ ในการศึกษาแบบจาลอง 1 มิติและ 2 มิติ
ตามที่รายงานไว้ ในรายงานของบริ ษัท AECOM (2554 บี)
2

xi

การประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม – ฉบับสุดท้ าย มกราคม พ.ศ. 2556

การย้ ายถิน่ ที่อยู่ใหม่ ผลกระทบทางสังคม และการประกอบอาชีพ
มีเพียง 11 ครัวเรื อนที่จะต้ องย้ ายถิ่นที่อยูใ่ หม่ โดยมีการพัฒนาแผนปฏิบตั ิการสาหรับการย้ ายถิ่นที่อยู่ใหม่ (RAP) ขึ ้นเพื่อเสนอต่อรัฐบาล
สปป.ลาว เพื่อตังถิ
้ ่นฐานใหม่ให้ ครอบครัวเหล่านี ้และเพื่อดูแลความเป็ นอยู่ของพวกเขาในอนาคต นอกจากนี ้ ยังได้ มีการเตรี ยมแผนการ
บริ หารจัดการและการตรวจสอบทางสังคม (SMMP) เพื่อปรับปรุ งโครงสร้ างพื ้นฐาน (น ้าประปา การสุขาภิบาล การศึกษา บริ การ
สาธารณสุข และพลังงานไฟฟ้า) แก่ประชากรของหมู่บ้านที่ จะได้ รับผลกระทบโดยตรงด้ านการประกอบอาชีพ การดาเนินการของ
โครงการจะให้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ สปป.ลาวเป็ นอย่างมากและจะช่วยปรับปรุ งโครงสร้ างพื ้นฐานและกระตุ้น การเจริ ญเติบโตใน
แขวงจาปาศักดิ์
สุขภาพและโภชนาการ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน สปป.ลาวประสบความเสี่ยงด้ านสุขภาพสูงกว่าประชาชนที่อาศัยในที่อื่น ๆ ในภูมิภาคตามการประเมินตัวชี ้วัด
ด้ านสุขภาพในปั จจุบนั เช่น อัตราการตายของเด็ก อีกทังประชาชนที
้
่อาศัยอยู่บนเกาะในพื ้นที่โครงการยังต้ องเผชิญกับ ปั ญหาสุขภาพ
เพิ่มเติมอันเกิดจากการที่พวกเขาอยู่ห่างจากบริ การสาธารณสุขบนแผ่นดินใหญ่ และจากโรคเฉพาะท้ องถิ่น เช่น โรคพยาธิใบไม้ ในเลือด
(schistosomiasis) ซึง่ เกิดจากการสัมผัสกับน ้าในแม่น ้า
โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าสามารถปรับปรุ งสถานการณ์ นีแ้ ละลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเหล่านี ้ให้ กบั คนในท้ องถิ่นและคนงาน
ชัว่ คราวโดยดาเนินแผนบรรเทาผลกระทบตามที่ระบุไว้ ในแผนการบริหารจัดการและการตรวจสอบทางสังคม
ในขณะเดียวกัน โครงการก็ตระหนักว่า ค่ายคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังนา้ มีแนวโน้ มที่จะทาให้ สถานการณ์ ด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในท้ องถิ่นเลวร้ ายลง เนื่องจากความหนาแน่นของแรงงานจากภายนอกในค่ายคนงานชัว่ คราว
รายงานการประเมินผลกระทบด้ านสังคมและแผนการบริ หารจัดการและการตรวจสอบทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินผลกระทบ
ด้ านสิ่งแวดล้ อมฉบับนี ้ได้ เสนอและอภิปรายเกี่ยวกับการดาเนินการบรรเทาผลกระทบด้ านสุขภาพที่เหมาะสมของโครงการพัฒนาไฟฟ้า
พลังนา้ ดอนสะโฮงไว้ หลายวิธี โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังนา้ ดอนสะโฮงวางแผนที่จะให้ ความช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุขระดับ
ท้ องถิ่นและระดับภูมิภาคเพื่อรักษาและปรับปรุงมาตรฐานสาธารณสุขที่มีอยู่ และจะดาเนินแผนงานของโครงการในการให้ ความรู้ แก่ทงั ้
แรงงานและประชาชนในท้ องถิ่น เกี่ ยวกับ ความเสี่ยงต่อสุข ภาพที่อาจเกิ ดขึน้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็ นอันตราย และปรั บปรุ ง
มาตรฐานสุขอนามัยและคุณภาพน ้าดื่มในพื ้นที่โครงการ
โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮงจะร่ วมมือกับที่ปรึ กษาด้ านการแพทย์ ในการเตรี ยมแผนอย่างละเอียดสาหรับการดาเนินการ
ก่อสร้ าง แผนด้ านการแพทย์ ของโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังนา้ ดอนสะโฮงควรจะเป็ นแผนเชิง รุ ก และกาหนดบทบาทที่แน่นอนของ
โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮงและผู้รับเหมาเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกทางสาธารณสุขและการรับมือในกรณีฉกุ เฉินที่
เกี่ยวข้ องกับชุมชนท้ องถิ่น โดยควรเป็ นสิ่งที่โครงการให้ ความสาคัญเป็ นลาดับต้ น แผนงานดังกล่าวมักจะเชื่อมโยงกันกับแผนงานด้ าน
ความปลอดภัยในภาพรวม แต่ในกรณีนี ้ต้ องให้ ความสาคัญเป็ นพิเศษแต่เนิ่น ๆ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮงอาจมีผลกระทบเล็กน้ อยที่เป็ นเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจากการผลิต
กระแสไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้ การเผาไหม้ ของเชื ้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากโครงการนี ้เป็ นโครงการแบบเขื่อนระบายน ้า (run-of-river) จึงแทบไม่
มีชีวมวลที่จมอยูใ่ ต้ น ้าที่จะปล่อยก๊ าซมีเทนหรื อก๊ าซเรื อนกระจกอื่น ๆ เหมือนกรณีของโครงการที่มีอา่ งเก็บน ้าขนาดใหญ่
มาตรการบรรเทาผลกระทบ
ในระดับโครงการ บริษัท MFCB และผู้ออกแบบโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮงได้ ออกแบบกระบวนการที่จะหลีกเลี่ยงและ/หรื อ
บรรเทาผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมหรื อด้ านสังคม ได้ แก่:
 การดาเนิน การศึกษาที่ ครอบคลุมเกี่ ยวกับการอพยพของปลาและการประมงใน พ.ศ. 2553 เพื่อ พัฒนายุทธศาสตร์ การ
บรรเทาผลกระทบ (ดูภาคผนวก ซี) ผลลัพธ์ที่ได้ คือแผนการตรวจสอบและปฏิบตั ิการด้ านการประมงในโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอน
สะโฮง (FishMAP) ซึ่งเป็ นแผนงานที่ออกแบบมาเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับ ทรัพยากรประมงและการอพยพของปลาผ่าน
พื ้นที่โครงการได้ อย่างเต็มที่
 ประเด็นที่สาคัญอีกประเด็น คือ ผลกระทบของโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮงต่อปริ มาณการไหลของน ้าของแม่น ้า
โขงในระดับภูมิภาค สาหรับการวิเคราะห์เรื่ องดังกล่าว ได้ มีการสร้ างแบบจาลองคอมพิวเตอร์ ของแม่น ้าอย่างละเอียด ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮง (ซึง่ เป็ นเขื่อนระบายน ้า (run-of-river) ต่อการไหลของน ้านันไม่
้ มีนยั สาคัญ และ
จะไม่สง่ ผลกระทบต่อพื ้นที่ปลายน ้า เช่น โตนเลสาบหรื อสามเหลี่ยมปากแม่น ้าโขง
 การใช้ สะพานแทนการใช้ เรื อที่เสนอมาในตอนต้ นจะทาให้ เกิดการสร้ างถนนเชื่อมโยงระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะดอนสะ
ดา และดอนสะโฮง
 พื ้นที่ฐานสาหรับอ่างเก็บน ้าและอุปกรณ์อื่นของโครงการมีขนาดเล็กกว่าที่เสนอไว้ เดิม
 การใช้ กงั หันน ้าแบบกระเปาะตามแนวนอนซึ่ง เป็ น “มิตรกับปลา” มากขึ ้น แทนการใช้ กงั หันแบบ Kaplan แนวตังซึ
้ ่งเป็ นที่
นิยมและง่ายต่อการรักษามากกว่า
 ความเป็ นไปได้ ที่จะใช้ พื ้นแม่น ้าที่แห้ งเป็ นสถานที่วางวัสดุก่อสร้ างและตังค่
้ ายแรงงานแทนการใช้ ที่ดินบนเกาะทังสอง
้
 ประเด็นทางวิศวกรรมของการออกแบบตลิ่งเพื่อลดผลกระทบ และสร้ างเส้ นทางทางเลือกสาหรับการแจกจ่ายน ้าชลประทาน
แก่หมู่บ้านต่าง ๆ บนเกาะทังสอง
้
แม้ ว่าระบบชลประทานโดยอาศัยแรงโน้ มถ่วงของโลกจะเป็ นที่นิยมมากกว่า แต่โครงการจะจัดหาปั๊ ม
น ้าให้ ในกรณีที่จาเป็ น
 การลดเสียงรบกวนและแรงสัน
่ สะเทือนจากการระเบิด โดยมีการเปิ ดไซเรนเตือน และในแต่ละวัน จะทาการระเบิดให้ มาก
ที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ทงหมดในช่
ั้
วงเวลาเดียว แทนการระเบิดเดี่ยวหลายครัง้ ตลอดทังวั
้ น
 การระเบิดสาหรับการขุดเจาะบริ เวณปลายน ้าจะทาเฉพาะหลังจากสร้ างเขื่อนกันน
้ ้าชัว่ คราว (coffer dam) แล้ ว เพื่อให้ การ
ระเบิดเกิดบนพื ้นดินแห้ ง และหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อโลมาหรื อปลาหากใช้ การระเบิดใต้ น ้า
 การเลือกบริ ษัทก่อสร้ างอยู่บนพื ้นฐานของประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเข้ มแข็งทางการเงินเพื่อให้ แน่ใจว่า
โครงการจะถูกก่อสร้ างขึ ้นตามแผนการ และมีความเสี่ยงน้ อยหรื อไม่มีเลยที่โครงการจะถูกทอดทิ ้งเนื่องจากผู้รับเหมามีปัญหา
 ต่างจากโครงการเขื่อนน ้าเทิน 2 ซึง่ เน้ น "การฟื น
้ ฟูการทามาหากิน" โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮงจะมุ่งเน้ น "การ
ปรับปรุ งการทามาหากิน " ซึ่งอาจรวมถึงการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาด้ าน "การสร้ างความมัง่ คัง่ " ที่จะทางานร่ วมกับคนในท้ องถิ่นเพื่อช่วยให้
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ประชาชนได้ รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในท้ องถิ่นจากโครงการให้ มากที่สดุ (เช่น มูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ ้น) และช่วยสร้ างโอกาสในการเพิ่ม
มูลค่าให้ กบั สินค้ าเกษตรและการประมงที่มีอยูห่ รื อเปลี่ยนไปสูร่ ูปแบบการเกษตรที่มีมลู ค่ามากขึ ้น

การปรึกษาหารือ
มีการปรึ กษาหารื ออย่างกว้ างขวางกับผู้มีส่วนได้ เสียใน สปป.ลาวและกัมพูชา รวมทังมี
้ การอภิปรายและการประชุมเชิงปฏิบตั ิการกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ (NGO) และประชาชนที่ได้ รับผลกระทบ

บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลลัพธ์ จากการศึกษาที่จดั ทาขึ ้นสาหรับการประเมินฉบับนี ้ระบุว่า โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮงจะไม่มีผลกระทบในท้ องถิ่น
หรื อผลกระทบสะสมอย่างมีนยั สาคัญต่อปริ มาณการไหลของน ้าในแม่น ้าโขง การอพยพของปลา หรื อการประมง ทังนี
้ ้ โดยอนุมานว่ามี
การปฏิบตั ิตามแผนการตรวจสอบและปฏิบตั ิการด้ านการประมงของโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮงอย่างประสบความสาเร็ จ
รวมถึงมีแผนงานการตรวจสอบและการบริ หารจัดการที่ ปรับเปลี่ยนได้ เป็ นระยะเวลา 10 ปี ตามที่ได้ อธิบายไว้ อย่างรายละเอียดใน
ภาคผนวก ซี และ ดี ของการประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมฉบับนี 3้ ผลกระทบอื่น ๆ เช่น การย้ ายถิ่นที่อยู่ใหม่ของ 11 ครัวเรื อน
หรื อผลกระทบด้ านสุขภาพและโภชนาการ ฯลฯ ได้ ถกู แสดงให้ เห็นแล้ วว่า จะได้ รับการชดเชยอย่างครบถ้ วนจากผลประโยชน์ที่ชุมชน
ท้ องถิ่นจะได้ รับจากโครงการในแง่ของการปรับปรุ งบริ การสาธารณสุขและโครงสร้ างพื ้นฐาน การเข้ าถึงการศึกษาและตลาดที่ดีขึ ้น และ
โอกาสการพัฒนาอื่น ๆ ที่คาดว่าจะได้ จากการปฏิบตั ิตามมาตรการบรรเทาผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ระบุไว้ ในแผนการบริ หาร
จัดการและตรวจสอบด้ านสิ่งแวดล้ อม แผนการบริ หารจัดการและการตรวจสอบทางสังคม และแผนปฏิบตั ิการสาหรับการย้ ายถิ่นที่อยู่
ใหม่
ในแง่ปริมาณการไหลของแม่น ้าโขง การศึกษาได้ ระบุว่า โครงการเขื่อนขนาดใหญ่ในลาน ้าสายประธานที่กาลังอยู่ระหว่างก่อสร้ างในจีน
หรื อที่มีการวางแผนว่าจะสร้ างใน สปป.ลาวและจีนอาจก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสาคัญต่อปริ มาณการไหลของน ้า โครงการพัฒนา
ไฟฟ้าพลังน ้าดอนสะโฮงจะไม่มีสว่ นทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนื่องจากที่ตงของโครงการอยู
ั้
่ในลาน ้าหนึ่งใน 17 ลาน ้าของแม่น ้า
โขงในเขตศรี พนั ดอน และโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการเขื่อนระบายน ้า (run-of-river) จึงไม่มีการกักเก็บน ้า ซึ่งแตกต่างจากโครงการ
ขนาดใหญ่ หลายแห่งบริ เวณต้ นนา้ การศึกษาทางอุทกวิทยาระบุว่า โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังนา้ ดอนสะโฮงจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ปริ มาณการไหลของนา้ ในบริ เวณปลายนา้ ในกัมพูชาและสามเหลี่ยมปากแม่นา้ โขง ดังนัน้ จึงไม่ กระทบต่อระบบนิเวศหรื อ ระบบ
เศรษฐกิจของโตนเลสาบ หรื อระดับการรุกล ้าของน ้าเค็มในสามเหลี่ยมปากแม่น ้าโขง
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ภาคผนวกเหล่านี ้เป็ นเล่มรายงานแยก
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