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1 ພາກສະເໜີ 

ໃນວັນທີ 09 ກັນຍາ 2019, ກອງເລຂາຄະນະກ�າມາທິການແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ໄດ�ຮັບແຈ�ງການຈາກ 
ຄະນະກ�າມາທິການແມ�ນ�້າຂອງ ແຫ�ງຊາດ ສປປ ລາວ ໂດຍຍ່ືນໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະ 
ຄາມ (SNHPP) ສ�າລັບການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ (PC) ຕາມລະບຽບການແຈ�ງເຕືອນ, ເພ່ືອປຶກສາຫາລືລ�ວງ
ໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງຮ�ວມກັນ (PNPCA) . 

ໂຄງການ ເຂ່ືອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ທ່ີສະເໜີມາແມ�ນການນ�າໃຊ�ນ�້າ ຂອງລະບົບແມ�ນ�້າຂອງ 
ທ່ີຖືກສະເໜີມາ ເປັນຄ້ັງທີ 6  ສ�າລັບ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ພາຍໃຕ� ລະບຽບການແຈ�ງເຕືອນ, 
ເພ່ືອປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງຮ�ວມກັນ ຂອງ (ຄມສ). ຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ 5 
ໂຄງການກ�ອນໜ�ານ້ີແມ�ນ ໂຄງການ ເຂ່ືອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ໄຊຍະບູລີ, ດອນສະໂຫງ, ປາກແບ�ງ, 
ປາກລາຍ, ແລະ ຫຼວງພະບາງ ທ່ີໄດ�ດ�າເນີນການມາແຕ�ປີ 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017, 
2018-2019, ແລະ 2019-2020, ຕາມລ�າດັບ. 

ເອກະສານ ສ�າລັບ ໂຄງການ ເຂ່ືອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ໄດ�ຖືກຍ່ືນມາປະມານ ໜ່ຶງເດືອນຫັຼງ
ຈາກການຍ່ືນສະເໜີ ໂຄງການ ເຂ່ືອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຫຼວງພະບາງ (LPHPP). ກອງປະຊຸມຄະນະ
ກ�າມະການຮ�ວມ (ຄມສ) ໃນການກະກຽມ ສ�າລັບກອງປະຊຸມສະພາຄ້ັງທີ 26 ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019, 
ໄດ�ຕັດສິນໃຈການປະຕິບັດຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ສ�າລັບ ໂຄງການ ເຂ່ືອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ 
ຊະນະຄາມ ພາຍຫັຼງ ສ�າເລັດຂະບວນການ ປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ສ�າລັບ ໂຄງການ ເຂ່ືອນໄຟຟ�າພະລັງງານ 
ນ�້າຕົກ ຫຼວງພະບາງກ�ອນ ເພ່ືອໃຫ� (ຄມສ) ໄດ�ສາມາດສຸມໃສ�ວຽກຂອງແຕ�ລະໂຄງການ ໃຫ�ຊັດເຈນ. ວັນ
ສ້ິນສຸດ ສ�າລັບການສະຫລຸບຂະບວນການ PC ຂອງໂຄງການ ໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຫຼວງພະບາງ ແມ�ນໄດ�
ກ�ານົດເອົາວັນທີ 07 ເມສາ 2020. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ຍ�ອນວ�າການລະບາດຂອງ COVID 19 ສະນ້ັນຈ່ືງ
ໄດ�ເລ່ືອນການຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝພິເສດ ຂອງຄະນະກ�າມະການຮ�ວມ (ຄມສ) ເພ່ືອສະຫລຸບຂະບວນ
ການ PC ສ�າລັບ ເຂ່ືອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຫຼວງພະບາງ ມາເປັນ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ອີງຕາມການ
ຕົກລົງຂອງຄະນະກ�າມະການຮ�ວມທ່ີກອງປະຊຸມສະໄໝພິເສດ ໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2020. 

ກອງປະຊຸມພິເສດຂອງຄະນະກ�າມະການຮ�ວມ ຄມສ ທ່ີຖືກຈັດຂ້ືນໃນ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ໄດ�ກ�ານົດ
ເອົາວັນທີ 30 ກ�ລະກົດ 2020 ເປັນມື້ເປີດກອງປະຊຸມຄ້ັງທ�າອິດຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ ເພ່ືອເລ່ີມຕ້ົນ
ຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ�ວງຫນ�າ PNPCA ຂອງ ໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ�າຊະນະຄາມ, ເຊ່ິງກອງປະຊຸມຄ້ັງທ�າ
ອິດນ້ີກ�່ຈະມີການກ�ານົດ ມື້ເລ່ີມຕ້ົນຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ�ວງຫນ�າຢ�າງ ເປັນທາງການ ແລະ ແຜນງານ
ຂອງຂະບວນການດ່ັງກ�າວ. 

ຂະບວນການແຈ�ງການ ປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງຮ�ວມກັນ ໄດ�ຮຽກຮ�ອງໃຫ� ສາມປະເທດ
ສະມາຊິກ ທ່ີໄດ�ຮັບການແຈ�ງເຕືອນ (ຣາຊະອານາຈັກກ�າປູເຈຍ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ) 
ຮັບຮູ� ແລະ ທົບທວນເອກະສານທ່ີໄດ�ຖືກຍ່ືນມາ ເພ່ືອການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແລະ ເພຶ່ືອສ່ົງຄ�າຕອບຂອງ
ພວກເຂົາ (ຜ�ານແບບຟອມການຕອບຢ�າງເປັນທາງການ) ຕ�່ຄະນະກ�າມະການຮ�ວມ (ຄມສ). ເຊ່ິງຄະນະ
ກ�າມະການຮ�ວມ (ຄມສ) ດ່ັງກ�າວ ອາດຈະຊ້ີນ�າ ກອງເລຂາ (ຄມສ) ເພ່ືອຊ�ວຍໃນ ການປະເມີນຜົນ ຂອງ
ການນ�າໃຊ�ນ�້າທ່ີສະເໜີມາ ໃຫ�ມີການ ດ�າເນີນການທົບທວນ ທາງດ�ານວິຊາການ ຂອງເອກະສານທ່ີສ່ົງມາ. ນ້ີ
ອາດລວມທັງການປະເມີນຜົນກະທົບ ທ່ີອາດເກີດຂ້ືນຕ�ກ່ານນ�າໃຊ� ນ�້າ ອ່ືນໆ, ລະບົບນິເວດ ຂອງລະບົບ
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ແມ�ນ�້າຂອງ, ແລະ ການກະທົບກະເທືອນ ຕ�່ສິດທິຂອງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ. 

2 ຈຸດປະສົງຂອງເອກະສານ 

ບົດລາຍງານສະບັບນ້ີ ໄດ�ສະຫ�ບສັງລວມເອກະສານທ່ີ ສປປ ລາວ ໄດ�ຍ່ືນສະເໜີ ມາໃຫ� ເຊ່ືງຈະຊ�ວຍໃຫ�
ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງສາມາດເຂ້ົາເຖິງຂ�້ມູນທ່ີສ�າຄັນກ�ຽວກັບ ການອອກແບບໂຄງການ, ຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດ 
ລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະການແກ�ໄຂ, ແລະ ການສະເໜີລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ການຄາດຄະເນ. ບົດ
ລາຍງານພຽງແຕ� ນ�າສະເໜີບົດສະຫ�ບ ຂອງຂ�້ມູນໃນເອກະສານ ທ່ີຍ່ືນມາ, ຍົກເວ້ັນແຕ�ທ່ີໄດ�ລະບຸໄວ� ໃນ
ຂ�ກ້�ານົດອ່ືນ. 

3 ບົດສະຫລຸບຂອງໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ 
3.1 ຄວາມເປັນມາ 

ໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ແມ�ນ ໂຄງການທີ 5 ຂອງໂຄງການໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ແບບ 
ຝາຍນ�້າລ້ົນ (run-of-river) ທ່ີນອນໃນແມ�ນ�້າສາຍຫັຼກຈາກຕອນເທິງຫາຕອນລຸ�ມ ຂອງອ�າງແມ�ນ�້າຂອງ
ຕອນລຸ�ມ, ເຊ່ີງຕ້ັງຢູ�ຫ�າງຈາກທະເລ ປະ ມານ 1,737 ກິໂລແມັດ. ທ່ີຕ້ັງຂອງເຂ່ືອນແມ�ນຕ້ັງຢູ�ລະຫວ�າງ 
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຢູ�ເໜືອເມືອງ ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ປະມານ 
25 ກິໂລແມັດ, ແລະ ຫ�າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ີຢູ�ທາງລຸ�ມປະມານ 155 ກິໂລແມັດ ແລະ ຢູ�ທາງລຸ�ມ
ຂອງໂຄງການໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ປາກລາຍ ປະມານ 83.7 ກິໂລແມດ. ທ່ີຕ້ັງຂອງເຂ່ືອນ ຢູ�ຫ�າງຈາກຊາຍແດນ 
ລາວ/ໄທ ພຽງ 2 ກິໂລແມັດ. 

ໂຮງງານໄຟຟ�າມກີານວາງແຜນ ໃຫ�ມີກ�າລັງໃນການຕິດຕ້ັງ 684 ເມກາວັດ, ອອກແບບດ�ວຍກັງຫັນນ�້າ 12 
ເຄ່ືອງ (ເຄ່ືອງປ່ັນໄຟ), ແຕ�ລະເຄ່ືອງສາມາດຜະລິດໄດ� 57 ເມກາວັດ. ໂຄງການດ່ັງກ�າວຕ້ົນຕ�ແມ�ນຜະລິດພະ 
ລັງງານເພ່ືອການສ່ົງອອກ ແລະ ການຊົມໃຊ�ພາຍໃນປະເທດ, ແຕ�ມັນຍັງຈະເປັນການປັບປຸງ ການເດີນເຮືອ 
ແລະ ການທ�ອງທ�ຽວ. ການກ�່ສ�າງມີແຜນທ່ີຈະເລ່ີມລົງມືໃນປີ 2020. ຄາດຕະເນເລ້ີມຕ້ົນຜະລິດກະແສ
ໄຟຟ�າໃນປີ 2028. 
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3.2 ໂຄງສ�າງທາງວິສະວະກ�າ ຂອງໂຄງການທ່ີສະເໜີມາ 

ໂຄງການດ່ັງກ�າວ ປະກອບມີໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ�າ, ປະຕູລະບາຍນ�້າຖ�ວມ ແລະ ໂຄງສ�າງປະຕູລະບາຍຕະ 
ກອນ, ປະຕູເດີນເຮືອ, ເສ້ັນທາງຜ�ານຂອງປາ ແລະ ເຂ່ືອນເສີມ. 

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ 
ຊະນະຄາມ 
(1) ໂຄງການຮບູແບບຝາຍນ�້າລົ້ນ
(2) ໂຄງການທີ 5 ຂອງການສ�າງເຂື່ອນໄຟຟ�າ

ພະລັງງານນ�້າຕົກໃນແມ�ນ�້າຂອງຕອນລຸ�ມ
(3) ຕອນລຸ�ມຂອງເຂື່ອນປາກລາຍ ປມ 83.7 ກມ
(4) ຫ�າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ປມ 155 ກມ
(5) ກ�າລັງຕິດຕ້ັງ: 684 ເມກາວັດ
(6) ເຄື່ອງປັນ່ໄຟ: 12*57 ເມກາວັດ
(7) ວັນເລີ່ມການກ�່ສ�າງທ່ີຄາດໝາຍປ ີ2020
(8) ຄາດໝາຍ ການດ�າເນນີງານ ປີ: 2028
(9) ຕ້ົນຕ�ແມ�ນການສົ່ງອອກ ແລະ ຊົມໃຊ� ພາຍ

ໃນ
(10) ລວມມູນຄ�າທັງໝົດ: 2,073 ລ�ານ ໂດລາສະ

ຫະລດັ

ຮູບທີ່ 1: ທ່ີຕ້ັງ ແລະ ການວດັແທກທ່ີສ�າຄນັຂອງໂຄງການເຂືອ່ນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ 

ຮູບທີ່ 2: ສ�ວນປະກອບຫັຼກ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລ�າງຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ 



4 

ໂຄງສ�າງທ່ີສ�າຄັນຂອງເຂ່ືອນ ໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ແມ�ນໄດ�ສະແດງຢູ�ໃນຮູບທີ 2. ການຍົກ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງຍອດເຂ່ືອນແມ�ນຢູ�ທີ 229.5 ແມັດ, ຄວາມສູງຂອງເຂ່ືອນສູງສຸດແມ�ນປະມານ 56.2 
ແມັດ, ແລະ ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂ່ືອນໄຟຟ�າແມ�ນ 909.9 ແມັດ. ໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ�າຕ້ັງຢູ�ຊ�ອງທາງ 
ແມ�ນ�້າສາຍຫລັກ, ປະຕູລະບາຍນ�າ້ແມ�ນຕ້ັງຢູ�ທາງເບ້ືອງຂວາ ແລະ ເບ້ືອງຊ�າຍຂອງໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ�າ, 
ແລະ ທາງເດີນເຮືອ ແມ�ນຖືກຈັດວາງຢູ�ທາງຝ່ັງເບ້ືອງຊ�າຍ. ເສ້ັນທາງຜ�ານຂອງປາ ແມ�ນຖືກອອກແບບ ເປັນ
ຊ�ອງທາງຂ�າມຜ�ານ ຝ່ັງເບ້ືອງຂວາ.  

3.2.1  ໂຮ ງ ຈ ັກ ຜ ະ ລ ິດ ໄຟ ຟ �າ  

ໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ�າປະກອບມີສອງພາກສ�ວນຄື: 1) ໂຮງຈັກປັ່ນໄຟຟ�າ ແລະ 2) ສະຖານີໄຟຟ�າ 500 ກິ
ໂລໂວນ ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ �ຂ�າງນອກ, ໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ�າມີ 12 ກັງຫັນນ�້າ (ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ) ຊຶ່ງແຕ�ລະເຄື່ອງ
ສາມາດຜະລິດໄຟຟ�າ 57 ເມກາວັດ. ພ້ືນທ່ີຫລັກຂອງເຄ່ືອງຈັກ ແມ�ນຕ້ັງຢູ�ເບ້ືອງຂວາຂອງໂຮງຈັກປ່ັນໄຟຟ�າ 
ແລະ ໂຮງພ້ືນທ່ີເຄ່ືອງຈັກ ເສີມ ແມ�ນຕ້ັງຢູ�ເບ້ືອງຊ�າຍ. 
ຄວາມຍາວທັງໝົດ ຂອງພາກສ�ວນໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ�າແມ�ນ 350.2 ແມັດ, ເຊ່ິງປະກອບມີຫ�ອງໂຖງໃຫຍ� 
ຂອງເຄື່ອງຈັກ, ພື້ນທີ່ຫລັກຂອງເຄ່ືອງຈັກ ແລະ ພື້ນທ່ີເຄ່ືອງຈັກເສີມ ເພື່ອຮັກສາ ປະລິມານການໃຊ�
ພະລັງງານນ�າເຂົ້າໂດຍບ�່ມີຕະກອນ, ມີຂຸມເຈາະໜື່ງຮູທີ່ລວມຢູ�ຕ�ມ�ກາງ ລະຫວ�າງ ແຕ�ລະໜ�ວຍກັງ ຫັນນ�້າ 
ມີທັງໝົດ 6 ໜ�ວຍ.  

3.2.2  ໂຄ ງ ສ�າ ງ ກ າ ນ ປ�ອ ຍ ນ �້ າ ລ ົ ້ນ (ນ � ້ າ ຖ �ວ ມ) ແ ລ ະ  ປະ ຕ ູລ ະ ບ າ ຍ ຊາ ຍ  

ໂຄງສ�າງການປ�ອຍນ�້າຖ�ວມແມ�ນປະກອບດ�ວຍ ປະຕູລະບາຍຂອງນ�້າ ແລະ ປະຕູລະບາຍຊາຍ ຢູ�ເບ້ືອງຂວາ 
ແລະ ເບ້ືອງຊ�າຍຂອງໂຮງຈັກປ່ັນໄຟຟ�າ. ຢູ�ຝ່ັງຊ�າຍ, ມີປະຕູລະບາຍຂອງນ�້າ 13 ບ�ອນ ແລະ ມີການກະກຽມ 
ປະຕູລະບາຍຊາຍ ເພື່ອປ�ອຍນ�້າຖ�ວມ, ຕະກອນ ແລະ ຊາກຫັກພັງລອຍທີ່ມີຂະໜາດ 15 ແມັດ x 22 
ແມັດ (W x H) ແລະ ລະດັບຄວາມສູງຂອງແຜ�ນພື້ນດ�ານລຸ�ມຢູ�ທີ ່ 198.0 ແມັດ. 5 ໜ�ວຍ ແມ�ນທາງ
ອອກ ດ�ານລຸ�ມ, ຂະນະທ່ີອີກ 8 ໜ�ວຍແມ�ນທາງອອກຢູ�ເທີງພ້ືນຜິວ. 

ຢູ�ຝ່ັງຂວາ, ມີການວາງແຜນລະບາຍນ�້າຖ�ວມ 5 ແຫ�ງ ແລະ ປະຕູລະບາຍຊາຍ. 4 ໜ�ວຍ ໄດ�ຖືກອອກແບບ
ເປັນທ�່ລະບາຍນ�້າໃນລະດັບສູງເພື່ອລະບາຍນ�້າຖ�ວມ ແລະ ຕະກອນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ�ນມີຝາຜະໜັງ ນົມທີ່ມີ
ຂະໜາດ ເປີດກວ�າງ 12.5 ແມັດ x 16 ແມັດ (W x H) ແລະ ຊັ້ນສູງດ�ານລຸ�ມຂອງແຜ�ນດິນ 192.0 
ແມັດ. ລະບາຍນ�້າທ່ີຍັງເຫືຼອແມ�ນປະເພດທ່ີເປີດ, ຖືກອອກແບບມາເພ່ືອລະບາຍນ�າ້ເປ້ືອນ ທ່ີມີຂະໜາດເປີດ 
12,5 ແມັດ x 22 ແມັດ (W x H) ແລະ ຄວາມສູງດ�ານລຸ�ມຂອງແຜ�ນແມ�ນ 198.0 ແມັດ. 

6 ປະຕູລະບາຍຊາຍ ມີຂະໜາດ 2.5 ແມັດ × 4.5 ແມັດ (W × H) ແລະ ຖືກອອກແບບຢູ�ໃນພາກສ�ວນ 
ໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ�າ ສ�າລັບທຸກໆ ສອງໜ�ວຍການຜະລິດໂດຍຜ�ານທາງດ�ານລຸ�ມຂອງໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ�າ 
ເພ່ືອປ�ອງກັນບ�່ໃຫ�ມີການຈົມຂອງຕະກອນຢູ�ຕ�່ໜ�າ ພະລັງງານນ�າເຂ້ົາ ແລະ ຮັບປະກັນ ການນ�ານ�້າໃສເຂ້ົາໄປ
ໃນທ�່ນ�າເຂ້ົາ. ລະດັບຄວາມສູງດ�ານລຸ�ມຂອງທາງເຂ້ົາ ແລະ ທາງອອກແມ�ນ 176.3 ແມັດ ແລະ 189 ແມັດ 
ຕາມລ�າດັບ. ນອກຈາກນ້ີ, ປະຕູສຸກເສີນຖືກອອກແບບມາສ�າລັບທາງເຂົ້າ, ປະຕູບ�ລິການທ�າມະດາ ແລະ 
ປະຕູກັ້ນ ສ�າລັບທາງອອກ. 
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3.2.3  ປະ ຕ ູທ າ ງ ເ ດ ີນ ເ ຮ ືອ  
 
ປະຕູລ�າລຽງເຮືອ ຂ້ືນ-ລົງແມ�ນ ເສ້ັນທາງໜ່ືງ ທ່ີໃຊ�ສ�າລັບເຮືອ 500 ໂຕນ. ພ້ືນທ່ີສ�າລັບການຍົກລະດັບ ໄປ
ເປັນເສັ້ນທາງແບບສອງແຖວນັ້ນໄດ�ຖືກສະຫງວນໄວ�ໃນອະນາຄົດ. ໜ�າທີ່ເຮັດວຽກສູງສຸດທາງຫົວແມ�ນ 
20.59 ແມັດ, ຂະໜາດຂອງຫ�ອງລັອກແມ�ນ 120 ແມັດ x 12 ແມັດ x 4 ແມັດ (LxWxD), ແລະ 
ໄລຍະສູງສຸດໃນການເດີນເຮືອໄດ�ແມ�ນ 8 ແມັດ. 
 
ໂຄງສ�າງ ການເດີນເຮືອແມ�ນຖືກຈັດຢູ�ຝ່ັງເບ້ືອງຊ�າຍ ແລະ ປະກອບດ�ວຍປະຕູເດີນເຮືອ ແລະ ຊ�ອງທາງເຂ້ົາ
ເຖິງ. ຄວາມຍາວທັງໝົດທ່ີຢູ�ເບ້ືອງເທິງແມ�ນ 626 ແມັດ ມີພ້ືນທ່ີເດີນເຮືອ, ພ້ືນທ່ີປັບ ແລະ ພ້ືນທ່ີຈອດເຮືອ
ໂດຍມີ 8 ເສົາ (ເສົາທ່ີຈອດເຮືອ) ມີຢູ�ເບ້ືອງຊ�າຍຂອງຊ�ອງທາງ. ຄວາມຍາວທັງໝົດ ຂອງຊ�ອງທາງຕອນລຸ�ມ
ແມ�ນ 873 ແມັດ ກັບພ້ືນທ່ີເດີນເຮືອ, ເຂດປັບ ແລະ ພ້ືນທ່ີຈອດເຮືອ ໂດຍມີ 8 ເສົາ (ເສົາທ່ີຈອດເຮືອ)  ມີ
ຢູ�ເບ້ືອງຂວາຂອງຊ�ອງທາງເດີນເຣຶອ. 
 

3.2.4  ເ ສ ັ ້ນ ທ າ ງ ເ ດ ີນ ຂອ ງ ປາ  
 
ເສັ້ນທາງຜ�ານຂອງປາ ແບບທ�າມະຊາດ ທ່ີຄ�າຍຄືກັບ ເສັ້ນທາງຜ�ານຂອງປາ ຮຽນແບບລະບົບ
ນິເວດ ທ່ີໄດ�ຖືກສະເໜີສ�າລັບການເຄ່ືອນຍ�າຍ ທັງຕອນເທີງ ແລະ ຕອນລຸ�ມ ຂອງ ທຸກໄລຍະຊີວິດ ຂອງ
ຊະນິດປາ ທ່ີຜ�ານເຂ້ົາອອກເຂ່ືອນ. 
 
ເສ້ັນທາງຜ�ານຂອງປາ ຮຽນແບບລະບົບນິເວດ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 2.48 ກິໂລແມັດ ຕ້ັງຢູ�ບັນໃດໃນລະດັບ 
ຄວາມ/ສູງປະມານ 216 ແມັດ ເທິງຝ່ັງແມ�ນ�້າເບ້ືອງຂວາ, ມີສອງທາງເຂ້ົາ ແລະ ໜ່ືງທາງອອກ. ມີສ່ິງອ�ານວຍ
ຄວາມສະດວກ (ດືງດູດ) ເຊ່ັນ: ໄຟເຍືອງທາງ ແລະ ໜ�າຈ� ອີເລັກໂທນິກ ສ�າລັບການປິດປາ ຈະຕ້ັງຢູ�ທາງໃນ 
ແລະ ທາງນອກ ຂອງທາງເຂ້ົາ ໂດຍອີງຕາມການຕອບສະໜອງຕ�່ແສງ, ສີ ແລະ ສຽງທ່ີສ່ົງມາຂອງປາ. ລາຍ
ລະອຽດເພ່ີມເຕີມຂອງເສ້ັນທາງຜ�ານຂອງປາ ແມ�ນມີຢູ�ໃນພາກ 4.16. 
 
3.2.5  ເ ຂື່ອ ນ ເ ສ ີມ  
 
ເຂື່ອນເສີມ ສອງແຫ�ງຈະໄດ�ຮັບການກ�່ສ�າງຢູ�ຝັ່ງຊ�າຍ ແລະ ຂວາເພື່ອປິດຊ�ອງທາງເດີມຂອງແມ�ນ�້າ. ເຂື່ອນ
ເສີມເບື້ອງຊ�າຍຕັ້ງຢູ�ເບື້ອງຊ�າຍຂອງປະຕູເດີນເຮືອ, ຄວາມຍາວ ແລະ ຄວາມກວ�າງ ຂອງຫົວເຂື່ອນ ແມ�ນ 
100 ແມັດ ແລະ 22 ແມັດ ຕາມລ�າດັບ. ເຂື່ອນເສີມເບື້ອງຂວາ ແມ�ນຕັ້ງຢູ�ເບື້ອງຂວາ ຂອງປະຕູລະບາຍ
ເບ້ືອງຂວາ, ຄວາມຍາວ ແລະ ຄວາມກວ�າງ ຂອງຫົວເຂ່ືອນ ແມ�ນ 85.7 ແມັດ ແລະ 22 ແມັດ ຕາມລ�າດັບ. 
ໂຄງສ�າງ ຂອງເສັ້ນທາງຜ�ານຂອງປາ ແມ�ນຈະຜ�ານເຂື່ອນເສີມເບື້ອງຂວາ, ແລະ ການຍົກລະດັບຄວາມສູງ
ຂອງເສ້ັນທາງຜ�ານຂອງປາ ເບ້ືງລຸ�ມແມ�ນ 217 ແມັດ. 
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3.3 ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ 
 
ຕົວກ�ານົດໃນການອອກແບບສ�າລັບ  ເຂ່ືອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ມີດ່ັງລຸ�ມນ້ີ: 
 

• ມາດຕະຖານແຜ�ນດິນໄຫວ 
 
ການປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງແຜ�ນດິນໄຫວ ສ�າລັບ ເຂ່ືອນ ໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ສະແດງ
ໃຫ�ເຫັນວ�າການເລັ່ງຄວາມໄວສູງສຸດຂອງພື້ນຜິວແຜ�ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ� 50 ປີ ເກີນ 10% 
ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ� 50 ປີ ເກີນ 5%, ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການແມ�ນ 0.063 ແລະ 0.090 ຕາມລ�າດັບ. 
ພິຈາລະນາຜົນໄດ�ຮັບເຫ່ົຼານ້ີ ແລະ ປະສົບການການອອກແບບຂອງໂຄງການທ່ີຄ�າຍຄືກັນ, ມາດຕະຖານການ
ເລັ່ງສູງສຸດຂອງການເກີດແຜ�ນດິນໄຫວຕາມແນວນອນ ສ�າລັບການອອກແບບ ແລະ ກວດສອບເຫດການ
ແມ�ນ 0.063 ກຣາມ ແລະ 0.090 ກຣາມ ຕາມລ�າດັບ. 
 
 

• ມາດຕະຖານນ�້າຖ�ວມ  
 
ຕາມມາດຕະຖານ ແຫ�ງຊາດຈີນ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງອຸດສາຫະກ�າ ພະລັງງານໄຟຟ�າຂອງຈີນ, 
ແລະ ເພ່ືອຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ�ອງຕ�ອງການ ຂອງມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງລາວ, ມາດຕະຖານ ນ�້າ
ຖ�ວມເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ການໄຫຼສູງສຸດແມ�ນໄດ�ລະບຸໄວ�ໃນຕາຕະລາງ 1. 
 

ຕາຕະລາງ 1: ມາດຕະຖານນ�້າຖ�ວມ ແລະ ການໄຫຼສູງສຸດ 

ເງື່ອນໄຂ
ການດ�າເນີນງານ 

ລາຍການ ເຂື່ອນ ແລະ ໂຮງ
ຈັກໄຟຟ�າ 

ໂຄງສ�າງ ສ�າລັບ ການ
ກະຈາຍພະລັງງານ 
ແລະ ການປ�ອງກັນ 

ການອອກແບບນ�້າ
ຖ�ວມ 

ໄລຍະເວລາການກັບ
ຄືນ (ປີ) 

2,000 100 

ການໄຫຼສູງສຸດ
(ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ) 

34,700 27,200 

ກວດການ�້າຖ�ວມ 

ໄລຍະເວລາຂອງ
ການກັບຄືນ (ປີ) 

10,000 ບ�່ມີ 

ການໄຫຼສູງສຸດ
(ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ) 

38,800 ບ�່ມີ 

 
• ໂປແກຣມກວດສອບຄວາມປອດໄພ 

 
ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພໂດຍລະອຽດແມ�ນໄດ�ສະເໜີ ສ�າລັບທຸກໆ ໄລຍະຂອງໂຄງການ 
ເຂື່ອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ. ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພ ສ�ວນໃຫຍ� ແມ�ນການ
ກວດກາລາດຕະເວນ, ການສັງເກດການ ແລະ ການວິເຄາະຂ�້ມູນ, ການປະເມີນຄວາມປອດໄພ ແບບເປັນ
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ປົກກະຕິ ແລະ ການບ�າລຸງຮັກສາລະບົບຕິດຕາມ ປະຈ�າວັນເປັນຕ້ົນ. ການຕິດຕາມກວດກາ ຄວາມປອດໄພ
ຂອງໂຄງການຈະຕ�ອງໄດ� ດ�າເນີນການຕາມຂ�້ກ�ານົດ ທາງດ�ານວິຊາການ ສ�າລັບການກວດກາ ຄວາມປອດໄພ
ຂອງເຂ່ືອນຄອນກີດ (DL / T5178-2003). 
 
3.4 ການປະຕິບັດງານ 
 
ໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ໄດ�ຖືກພັດທະນາຂື້ນ ເພື່ຶອການຜະລິດພະລັງງານໂດຍເປັນພື້ນຖານ, 
ແທນທີ່ຈະກ�ານົດ ການຜະລິດໄຟຟ�າແບບຂັ້ນສູງສຸດ. ດັ່ງນັ ້ນ ຈ ຶ ງ່ບ� ່ມີການພິຈາລະນາການປະຕິບັດງານ 
ຈຸດນ�້າສູງສຸດ. ໂດຍທ່ົວໄປອ�າງເກບັນ�້າຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ�ໃນລະດັບອ�າງນ�້າປົກກະຕິທ່ີ 220 masl. ເມື່ອ
ການໄຫຼເຂົ້າອ�າງເກັບນ�້າສູງກວ�າຄວາມສາມາດຂອງກັງຫັນ (5,801 ແມັດກ�ອນ/ ວິນາທີ), ຈະມີການ 
ເປີດປະຕູນ�້າເພ່ືອປ�ອຍ ນ�້າໜ�າສວ�ນເກີນອອກໄປ.  
 
ປະຕູລະບາຍ ຕະກອນຈະຍັງຄົງເປີດຕະຫຼອດໄລຍະເວລານ�້າຖ�ວມ (ລະດູຝົນ) ແລະ ເປີດເປັນໄລຍະໃນ
ລະດູແລ �ງໂດຍອີງໃສ �ຂ � ້ມ ູນຕ ິດຕາມກວດກາຕະກອນ. ການຕົກຕະກອນແບບສະສົມຢູ�ຕ � ່ໜ� າ 
ພະລັງງານນ�າເຂ້ົາ ຄາດວ�າຈະຖືກປ�ອຍຕະກອນ ເປັນປົກກະຕິ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າ ການນ�າເຂ້ົາພະລັງງານ ຈະ
ບ�່ມີການສະສົມ ຂອງຕະກອນ. 
 
ໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ຈະດ�າເນີນການປະຕິບັດຂອງການປ�ອຍຕະກອນລະຫວ�າງ 5 ເຖິງ 7 
ວັນໃນທຸກໆ ປີໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ. ເມື່ອການໄຫຼຕະກອນບ�່ປະຕິບັດງານ, ການກ�າຈັດຂີ້ເຫຍ້ືອທຽມ ຈະ
ເຮັດແທນໄດ�ໂດຍການ ລົດລະດັບນ�້າລົງ, ເພ່ືອກ�າຈັດຕະກອນ ທ່ີຫຍາບ ແລະ ຮັບປະກັນ ການດ�າເນີນງານ 
ທ່ີປອດໄພ ຂອງໂຄງການ. 
 
ປະຕູລັອກເຮືອຈະຖືກໂຈະໃນເວລາທ່ີກະແສການໄຫຼເຂ້ົາຫຼາຍກ�ວາການປ�ອຍນ�້າຖ�ວມສູງສຸດໃນຮອບ 3 ປີ 
17,800 ແມັດກ�ອນ / ວິນາທີ. 

 
ຮູບທີ 3 ເສ້ັນໂຄ�ງຂອງການໃຊ�ງານສ�າລັບ ເຂ່ຶືອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ 
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ໃນລະຫວ�າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ, “ລະດັບປະຕິບັດການ” ປະມານ 1.00 ແມັດ ຈະຕ�ອງມີຈຸດປະສົງ 
ໃນທາງພາກປະຕິບັດ (ລະບົບຄວບຄຸມ), ເຊັ່ນ: FSL ຈະແຕກຕ�າງກັນລະຫວ�າງ 219.0 ແມັດ ແລະ 
220.0 ແມັດ asl. 
 
ເຂ່ຶືອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ປະກອບດ�ວຍປະຕູນ�້າຖ�ວມດ�ານລຸ�ມສຸດ 10 ຈຸດ, ມີອ�າງນ�້າຄັງຢູ�
ເບື້ອງຊ�າຍ ແລະ ເບື້ອງຂວາ. ການປ�ອຍນ�້າຕ�່າກວ�າ 11,000 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ, ປະຕູນ�້າຖ�ວມ 5 ແຫ�ງຢູ�
ຝ່ັງຂວາຈະຖືກດ�າເນີນການເປັນປະຕູປ�ອຍນ�້າຫັຼກ, ແລະ ປະຕູນ�້າຖ�ວມ 5 ບ�ອນຢູ�ເບ້ືອງຊ�າຍຈະດ�າເນີນການ 
ເປັນແຕ�ລະຊ�ວງໄລຍະ ຫືຼ ເປັນຮູບແບບ ການປະຕິບັດການ ແບບປະສົມປະສານຂອງ 4 ຫືຼ 3 ຊ�ອງທາງ 
ອອກຢູ�ເທີງຝັ່ງເບື ້ອງຂວາ ແລະ 2 ຫືຼ 3 ຊ�ອງທາງອອກ ຢູ�ເທີງຝັ່ງເບື ້ອງຊ�າຍ ຈະຖືກນ�າໃຊ� ເພື່ອເພ່ີມ
ປະສິດທິພາບ ການໄຫຼຂອງດິນຊາຍ. 
 
ການປ�ອຍນ�້າໃນລະຫວ�າງ 11,000 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ ແລະ 17,800 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ (ເຊັ່ນ: ນ�້າ
ຖ�ວມ 3 ປີ) ທັງໝົດ 10 ປະຕູຈະຖືກເປີດອອກ. 
 
ເອກະສານດ່ັງກ�າວຊ້ີໃຫ�ເຫັນວ�າ ເມື່ອເກີດນ�້າຖ�ວມ 3 ປີ ຫືຼ ໃຫຍ�ກວ�ານ້ັນ ເກີດຂ້ືນທ່ີ ເຂ່ຶືອນໄຟຟ�າ ຫຼວງພະ
ບາງ (ກ�ອນທີ່ຈະສ�າເລັດ ສະຖານີໄຟຟ�າ ປາກແບງ) ຫືຼ 3 ປີ ຫືຼ ເກີດນ�້າຖ�ວມໃຫຍ�ຂື້ນ ຢູ� ສະຖານີໄຟຟ�າ 
ປາກແບ�ງ ແລະ ການປ�ອຍນ�້າທັງໝົດອອກ ຂອງໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ�າ ປາກແບ�ງ ກ�່ຈະຖືກເປີດທັງໝົດ ເພ່ືອ
ການລະບາຍນ�້າທ່ີສະດວກຂ້ືນ, ເຂ່ືອນໄຟຟ�າ ຊະນະຄາມ ຈະເລ່ີມປ�ອຍລ�ວງໜ�າ ດ�ວຍລະດັບຄວບຄຸມການ
ໄຫຼເປັນໄລຍະ ສູງສຸດ 3 ປີ ດ�ວຍປະລິມານ 17,800 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ, ແລະ ລະດັບອ�າງເກັບນ�້າຈະຫ�ດ
ລົງຕາມນ້ັນ. ມັນຈະໃຊ�ເວລາປະມານ 1 ຫາ 2 ມື້ ສ�າລັບ ນ�້າຖ�ວມທ່ີຕ້ົນນ�້າຂອງ ເຂ່ືອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຫຼວງ 
ພະບາງ ກ�ອນທ່ີນ� ້າຈະໄປເຖິງສະຖານີ ເຂື ່ອນໄຟຟ�າ ຊະນະຄາມ. ໃນໄລຍະນ້ີ, ອັດຕາການໄຫຼອອກ 
ຈະຍັງຄົງຢູ�ທ່ີ 17,800 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ. ເມື່ອຫົວນ�້າຕ�່າກວ�າ 4 ແມັດ, ທຸກໜ�ວຍ ຈະຖືກປິດລົງເມື່ອ
ລະດັບຂອງອ�າງເກັບນ�້າສູງຂື້ນເຖິງ 213.85 ແມັດ, ທຸກປະຕູນ�້າຈະຖືກເປີດ ເພ່ືອການປ�ອຍນ�້າຖ�ວມແລະ
ການເຊາະລ�າງຊາຍ. ກົດລະບຽບການປະຕິບັດງານເຫ່ົຼານ້ີ ຈະຕ�ອງຖີກປັບດັດ ເພ່ືອຮັບຮອງເອົາ ກົດລະບຽບ
ຂອງການປະຕິບັດງານ ເຂ່ືອນພະລັງງານໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ໃນອະນາຄົດ. 
 



 

     
 

9 

3.5 ແຜນການກ�່ສ�າງ ແລະ ການກ�ານົດເວລາ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ໄລຍະເວລາການກ�່ສ�າງລວມທັງການທົດສອບ ແລະ ການມອບໝາຍ ແມ�ນໄດ�ວາງແຜນໄວ�ເປັນ ເວລາ 96 
ເດືອນ. ໃນທ�າຍເດືອນ ທັນວາ ໃນປີທີ 8, ໜ�ວຍຜະລິດໄຟຟ�າສຸດທ�າຍຈະກຽມພ�ອມ ສ�າລັບການດ�າເນີນ
ທູລະກິດການຄ�າ. ເນື່ອງຈາກສະພາບ ພູມີປະເທດ ແລະ ພູມີສາດ, ແລະ ຄວາມສະລັບສັບຊ�ອນ ດ�ານ
ວິສະວະກ�າ, ແຜນການເບ້ືອງຕ້ົນ ແມ�ນ ການໃຊ� ການຜັນປ�ຽນ ທິດທາງນ�້າ 2 ຂ້ັນຕອນ. 
 
ການປ�ຽນທິດທາງນ�້າ ຂັ້ນຕອນທ�າອິດຢູ�ຝັ່ງເບື້ອງຊ�າຍ ແມ�ນຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ປີທ�າອິດຂອງການກ�່ສ�າງ ຈົນ
ເຖິງ ເດືອນທັນວາ ຂອງປີທີສ່ີ (ຮູບທີ 4). ປະກອບມີ: ຂ້ັນຕອນທີ 1  ເລ່ີມຕ້ົນ ເຂ່ືອນກັ້ນນ�້າ ທັງຕອນເທິງ 
ແລະ ຕອນລຸ�ມ ຕະຫຼອດທັງປີ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜະຫນັງທາງຄອນກີດຕາມລວງຍາວ (ລວມທັງການເປີດ 
ບ�ລິເວນໃຫ�ແຫ�ງ). ເຂື່ອນກັ້ນນ�້າ ທັງຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸ�ມ ຕະຫຼອດທັງປີ ຖືກສ�າງຂື້ນເພື່ອ ປ�ຽນ 
ທິດການໄຫຼ ຂອງນ�້າຜ�ານ ທ�ອງແມ�ນ�້າທີ່ແຄບ. ໃນຊ�ວງເວລານ້ີ ຈະມີການໃຊ� ທ�ອງແມ�ນ� ້າ ດັ່ງເດີມ ໃນ 
ການເດີນເຮືອ. ສ່ິງ ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ພາກສ�ວນ ປະຕູປ�ອຍນ�້າລ້ົນ (ນ�້າຖ ວ້ມ) 
ທາງຝ່ັງເບ້ືອງຊ�າຍຈະໄດ�ມີການກ�່ສ�າງຂ້ືນ.  

 
 

 

ຮູບທີ 4 ການຜັນປ�ຽນແມ�ນ�້າໃນຂ້ັນຕອນທ�າອິດ 
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ຂັ້ນຕອນທີ 2 ການປ�ຽນທິດທາງນ�້າ 
ໄປຝັ່ງເບື ້ອງຊ�າຍ (ຮູບທ່ີ 5) ມີການ 
ວາງແຜນ ທ່ີຈະເລ່ີມຕ້ົນໃນເດືອນ ມັງ 
ກອນ ຂອງປີທີ 5 ຂອງການກ�່ສ�າງ, 
ແລະ ຈະແກ�ຍາວເຖິງເດືອນ ກ�ລະກົດ 
ຂອງປີທີເຈັດ. ການປ�ຽນທິດແມ�ນ�້າ 
ໃນຂັ ້ນຕອນທີ 2 ລວມທັງເຂື ່ອນ 
ກັ້ນນ�້າ ຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸ�ມ ຕະ 
ຫຼອດປີ ແລະ ຝາຄອນກີດ ຕາມລວງ
ຍາວ. ໃນລະຫວ�າງຂັ້ນຕອນນ້ີ, ປະຕູ 
ນ�້າຝັ່ງຊ�າຍ ແລະ ປະຕູເດີນເຮືອ ຈະ 
ຖ ືກເປ ີດໃຊ�ງານ ແລະ ພາກສວ�ນ 
ໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ�າ, ພາກສວ�ນ 
ປະຕູປ�ອຍນ�້າລ້ົນ(ນ�້າຖວ�ມ) ຝ່ັງເບ້ືອງ 
ຂວາ ແລະ ເສັ ້ນທາງຜ�ານ ຂອງປາ 
ກ�່ຈະຖືກກ�່ສ�າງຂ້ືນ. 

 
ຕັ້ງແຕ� ເດືອນ ສິງຫາ ປີທີເຈັດ ເຖິງ ເດືອນ ທັນວາ ໃນປີທີ 8, ໂຄງສ�າງຖາວອນຈະຖືກນ�າໃຊ� ສ�າລັບການ
ປ�ອຍນ�້າ ແລະ ສ�າລັບການທົດລອງ ເຄ່ືອງຈັກກັງຫັນ ແລະ ເຄ່ືອງປ່ັນໄຟໄຟ�າ. 
 
4 ພາບລວມຂອງເອກະສານທ່ີຍ່ືນມາ 
 
ບົດລາຍງານ ຈ�ານວນທັງໝົດ 16 ສະບັບ ພ�ອມດ�ວຍ ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ, ບົດນ�າສະເໜີ ພາວເວີພອຍ 
ສາມຄ້ັງ ແລະ ຄລິບວິດີໂອ 15 ນາທີ ໄດ�ຖືກນ�າສ່ົງມາແລ�ວ. ບັນດາຫົວຂ�້ຕ�່ໄປນ້ີ ນ�າສະເໜີ ບົດສັງລວມຫຍ�້ 
ຂອງແຕ�ລະບົດລາຍງານ. 
 
4.1 ບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ສະຖານະພາບທາງດ�ານວິສະວະກ�າ 
 
ບົດລາຍງານກ�ຽວກັບ ສະຖານະພາບດ�ານວິສະວະກ�າ ແມ�ນກວມເອົາລັກສະນະດ�ານວິສະວະກ�າ ຂອງໂຄງ 
ການ ລວມທັງ ການສ�າຫຼວດທາງທ�ລະນີສາດ, ພູມສາດ ແລະ ການສ�າງແຜນທ່ີ, ອຸທົກກະສາດ ແລະ ຕະກອນ
, ການວາງແບບ ແລະ ແຜນໂຄງການ, ສ�ວນປະກອບຂອງໂຄງລ�າງພ້ືນຖານ, ຄວາມປອດໄພຂອງເຂ່ືອນ, ເສ້ັນ 
ທາງປາ, ອຸປະກອນກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ�າ, ແຜນການກ�່ສ�າງ ແລະ ກ�ານົດເວລາ ແລະ ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍທັງໝົດ ຂອງ
ໂຄງການ. ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍຂອງບົດລາຍງານ ໄດ�ສ�າງຕາຕະລາງທຽບ ຄວາມສອດຄ�ອງ ຂອງໂຄງການທ່ີ
ສະເໜີ ຕ�່ກັບ ບົດແນະນ�າການອອກແບບເບ້ືອງຕ້ົນຂອງ ຄມສ, ເຊ່ິງໄດ�ຖືກກະກຽມ ໂດຍຜູ�ພັດທະນາ. 
 
4.2 ບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ຂ�້ມູນທາງອຸທົກກະສາດ ແລະ ການເກັບຕົວຢ�າງຕະກອນ 
 
ບົດລາຍງານສະບັບນ້ີ ໃຫ�ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການສ�າງສະຖານີວັດແທກການໄຫຼຂອງນ�້າ, ການວັດແທກປະລິມານ 
ນ�້າໄຫຼ, ວຽກສ�າຫຼວດ ໜ�າຕັດທາງຍາວຕາມລ�ານ�້າ, ແບບໜ�າຕັດຂວາງແມ�ນ�້າ ແລະ ຂ�້ມູນໜ�ານ�້າ ພ�ອມທັງ 

 

ຮູບທີ 5 ເຂ່ືອນກ້ັນນ�້າ ຂ້ັນຕອນທີ່ສອງ 
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ການເກັບຕົວຢ�າງ ແລະ ການວິເຄາະຕະກອນ. ຂ�້ມູນທ່ີເກັບກ�າ ມາຮອດປະຈຸບັນ ກ�່ໄດ�ນ�າສະເໜີໃນລາຍງານ. 
 
4.2.1  ສ ະ ຖາ ນ ີວ ັດ ແ ທ ກ ລ ະ ດ ັບນ �້ າ  
 
6 ສະຖານີວັດແທກລະດັບນ�້າ ໄດ�ຖືກສ�າງຕ້ັງຂ້ືນຢູ�ບ�ລິເວນເຂ່ືອນ ເຂດບ�ານ ດອນເໝນ ໃນທ�າຍເດືອນເມສາ 
2008. ຈຸດວັດແທກ P ຕ້ັງຢູ�ຕອນເທິງ ເຂດແກ�ງຊະນະຄາມ ບ�ານ ດອນເໝນ ໄປ 250 ແມັດ, ຈຸດວັດແທກ 
A ແລະ A’ ແມ�ນຢູ� ຊ�ອງເບ້ືອງຂວາ ແລະ ເບ້ືອງຊ�າຍຂອງແກນເຂ່ືອນ ຕາມລ�າດັບ. ຈຸດວັດແທກ B ແລະ B’ 
ແມ�ນຢູ�ໃນຊ�ອງທາງເບ້ືອງຂວາ ແລະ ເບ້ືອງຊ�າຍຂອງ ເຮືອນຈັກ (ຕ�່າກວ�າແກນເຂ່ືອນ) ຕາມລ�າດັບ. ຈຸດ
ວັດແທກ C ຕ້ັງຢູ� 250 ແມັດ ລຸ�ມນ�້າ ຂອງ ແກ�ງແມ�ນ�້າ. ສະຖານີວັດລະດັບນ�້າອັດຕະໂນມັດ ໄດ�ຖືກຕິດຕ້ັງ
ຢູ�ຕາຝ່ັງເບ້ືອງຂວາ ທ່ີຢູ�ຈຸດວັດແທກ C ແລະ ໄດ�ເກບັກ�າຂ�້ມູນຕ້ັງແຕ�ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2008 ເປັນຕ້ົນມາ. 
ຄວາມຖ່ີຂອງການເກັບກ�າ ຂ�້ມູນອັດຕະໂນມັດບ�່ໄດ�ຖືກກ�າວເຖິງໃນບົດລາຍງານ. 
 
ນັບຕ້ັງແຕ�ເຂ່ືອນ ຊະນະຄາມແຫ�ງໃໝ� ທ່ີບ�ານເວີນຄ�າ ໄດ�ຖືກເລືອກ ໃນເດືອນທັນວາ 2009, ຈຸດວັດແທກ 
ລະດັບນ�້າແບບໃຊ�ຄົນຕິດຕາມ ໄດ�ຖືກສ�າງຂ້ຶນ ຕ່ືມອີກ 4 ແຫ�ງ. ຈຸດວັດແທກ P ຕ້ັງຢູ�ຕ້ົນນ�້າຂອງ ຈຸດເຂ່ືອນ
ຕອນເທິງ ປະມານ 600 ແມັດ, ຈຸດວັດແທກ A ແມ�ນຢູ�ໃນສາຍນ�້າທ່ີແຄບໆ ທ່ີບ�ານຫ�ວຍລາ, ຈຸດວັດແທກ 
B ແມ�ນຢູ�ລຸ�ມຈຸດເຂ່ືອນ ແລະ ຈຸດວັດແທກ C ຢູ�ທ່ີບ�ານເວີນຄ�າ. ຈຸດວັດແທກທັງໝົດ ໄດ�ເລ່ີມປະຕິບັດງານ 
ແຕ�ວັນທີ 1 ທັນວາ 2009 ເປັນຕ້ົນມາ. 
 
ຂ�້ມູນບັນທຶກ ລະດັບນ�້າສະເລ�ຍປະຈ�າວັນ ຂອງບັນດາຈຸດວັດແທກ ທັງໝົດຂ�າງເທິງນ້ັນ ແມ�ນ ຄັດຕິດຢູ�ໃນ
ບົດລາຍງານ. ຂ�້ມູນບັນທຶກ ຢູ�ທ່ີບ�ລິເວນເຂ່ືອນ ບ�ານ ດອນເໝນ ແມ�ນເລ່ີມແຕ�ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2008 
ເຖິງວັນທີ 31 ທັນວາ 2009. ການບັນທຶກຢູ�ທ່ີບ�ລິເວນເຂ່ືອນ ບ�ານ ເວີນຄ�າ ແມ�ນເລ່ີມແຕ�ວັນທີ 01 ມັງກອນ 
2010 ເຖິງ 31 ທັນວາ 2012 ແລະ ເລ່ີມແຕ�ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2015 ເຖິງ 30 ເມສາ 2016. 
 
ກາ ນວັດແ ທ ກປະລິມາ ນນ �້າ ໄຫ ຼ 
 
ການວັດແທກປະລິມານນ�້າໄຫຼ ໄດ�ດ�າເນີນມາຕ້ັງແຕ�ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2015, ທ່ີຈຸດວັດແທກ C - ບ�ລິ 
ເວນເຂ່ືອນ ບ�ານ ເວີນຄ�າ. ການວັດແທກໄດ�ດ�າເນີນການ ຢ�າງໜ�ອຍໜ່ຶງຄ້ັງຕ�່ເດືອນ. ການວັດແທກທັງໝົດ 
28 ຄ້ັງ  ຕ້ັງແຕ�ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2015 ເຖິງ 30 ເມສາ 2016 ຖືກນ�າສະເໜີ ໃນບົດລາຍງານ. ຄວາມ
ເລິກຂອງນ�້າໄດ�ຖືກວັດແທກ ໂດຍເຄ່ືອງມືວັດແທກຫາຄວາມເລິກ (ultrasonic depth finder). ການ
ວັດແທກການໄຫຼຂອງນ�້າ ດ�າເນີນການໂດຍໃຊ�ເຄ່ືອງ ແຂວນ ຊະນິດທ່ີ ຈັບດ�ວຍມື ຊ່ືງມີນ�້າໜັກ 25 ກິໂລ 
ກາມ, ຄວາມໄວຂອງການໄຫຼໄດ�ຖືກວັດແທກໂດຍເຄ່ືອງວັດ (LS25-3A).  
 
ກາ ນສ�າ ຫ ຼວດໜ �າ ຕດັທ າ ງຍາ ວ & ທ າ ງຂວາ ງ  ແ ລະ ສະພ າບຫ ນ �າ ນ �້າ  

ການສ�າຫຼວດ 7 ຄ້ັງ ສ�າລັບແບບຕັດຂວາງ (ຈຸດວັດແທກ P, A, B, C, ສະຖານທ່ີສ�າງເຂ່ືອນຕອນເທິງ, ແກນ
ເຂ່ືອນຕອນກາງ, ແກນຂ່ືອນຕອນລຸ�ມ) ແລະ 1 ຄ້ັງ ສ�າລັບແບບຕັດທາງຍາວ (ຈຸດວັດແທກ C) ໄດ�ຖືກດ�າ 
ເນີນຢູ�ບ�ລິເວນເຂ່ືອນບ�ານ ດອນເໝນ. ການສ�າຫຼວດ 5 ຄ້ັງ ສ�າລັບແບບຕັດຂວາງ (ແກນເຂ່ືອນຕອນເທິງ, 
ບັນດາຈຸດວັດແທກ P, A, B ແລະ C) ແລະ ແລະ 1 ຄ້ັງ ສ�າລັບແບບຕັດທາງຍາວ (ຈຸດວັດແທກ C) ໄດ�
ດ�າເນີນຢູ�ບ�ລິເວນເຂ່ືອນບ�ານ ເວີນຄ�າ. ຜົນໄດ�ຮັບການສ�າຫຼວດທັງໝົດ ແມ�ນໄດ�ຄັດຕິດໃນບົດລາຍງານ. 
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ກາ ນເກັບຕ ົວຢ�າ ງຕະກອນ  
 
ການເກັບຕົວຢ�າງຕະກອນ ໄດ�ຖືກເຮັດດ�ວຍເຄ່ືອງເກັບຕົວຢ�າງ ປະເພດແບບແນວນອນ ຂະໜາດ 200 ມິນ
ລີລິດ (200ML hammering horizontal type sampler). ການເກັບຕົວຢ�າງຕະກອນ ຢູ�ພາກສະ   
ໜາມ ໄດ�ຖືກປະຕິບັດຢູ� ໃນພາກສວ�ນ C ທຸກໆມື້ ໃນເວລາ 9 ໂມງເຊ້ົາ ຂອງວັນທີ 1 ພຶດສະພາ ເຖິງ ວັນທີ 
30 ທັນວາ 2016 ໂດຍການນ�າໃຊ�ເຄ່ືອງເກັບຕົວຢ�າງແບບແນວນອນ (tension horizontal type 
sampler). ການວັດແທກປະລິມານຕະກອນໃນນ�້າ ມີທັງໝົດ 245 ຫົວໜ�ວຍ ແລະ ວັດແທກປະລິ 
ມານຕະກອນໃນນ�້າ ໃນ 19 ພາກສ�ວນ. ນັບແຕ�ວັນທີ 1 ມັງກອນຫາ 30 ເມສາ 2016, ມກີານວັດແທກ
ປະລິມານ ຕະກອນໃນນ�້າ 121 ໜ�ວຍ ແລະ ການວັດແທກຕະກອນ ໃນ 5 ພາກສ�ວນ. ບ�ລິມາດ ຂອງ 
ຕົວຢ�າງຕະກອນ ໄດ�ຖືກວັດແທກຢູ�ບ�ລິເວນເຂ່ືອນ ແລະ ປະລິມານຕະກອນໃນນ�້າ ໄດ�ຖືກທົດສອບໂດຍໃຊ�
ວິທີການທົດແທນ (substitution method). 
 
ການວິເຄາະຂະໜາດ ອະນຸພາກ ຕະກອນແຂວນລອຍ ໄດ�ດ�າເນີນໂດຍ ນ�າໃຊ�ວິທີວັດຂະໜາດຂອງອະນຸພາກ 
(particle size meter method) ພ�ອມດ�ວຍ ວິທີການເຄ່ືອນຍ�າຍ ຂອງປີເປດ (transfer pipette 
method). ຜົນຂອງການວິເຄາະຂະໜາດອະນຸພາກຕະກອນ ສ�າລັບປີ 2015 ແລະ 2016 ແມ�ນ ຄັດຕິດຢູ�
ໃນບົດລາຍງານ. 
 
4.3 ບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ນ�້າຍູ�ໄຫຼກັບ ແລະ ການຕົກຕະກອນ ໃນອ�າງເກັບນ�້າ 
 
ບົດລາຍງານສະບັບນ້ີໃຫ�ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການ ດ�າເນີນງານຂອງອ�າງເກັບນ�້າ, ການວິເຄາະ ແລະ ຄິດໄລ�ການຕົກ 
ຕະກອນໃນອ�າງເກັບນ�້າ ແລະ ການຄິດໄລ� ນ�້າຍູ�ໄຫຼກັບຂອງອ�າງເກັບ. ການດ�າເນີນງານຂອງໂຄງການ ເຂ່ືອນ
ໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ແມ�ນໄດ�ລະບຸໄວ�ໃນພາກກ�ອນ. 
 

ກາ ນວິເຄາ ະ ແ ລະ ກາ ນຄິດໄລ�ກາ ນຕ ົກຕະກອນ ໃນອ�າ ງ ເກ ັບນ �້າ  
 

ເຄ່ືອງມືແບບຈ�າລອງ Susbed-2  ກ�ຽວກັບການເຄ່ືອນຍ�າຍ ຕະກອນ ແບບບ�່ມີຄວາມສົມດຸນ ໃນການໄຫຼ
ຂອງນ�້າຄົງທ່ີ, ເຊ່ິງພັດທະນາໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອູຫັນ ໄດ�ຖືກນ�າໃຊ�ເພ່ືອຄິດໄລ� ການຕົກຕະກອນໃນ
ອ�າງເກັບນ�້າ. ບົດລາຍງານ ລະບຸວ�າ ເຄ່ືອງມື ດ່ັງກ�າວໄດ�ຖືກນ�າໃຊ� ຢ�າງກວ�າງຂວາງໃນການສຶກສາ ແລະ ອອກ
ແບບໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ແລະ ການອະນຸລັກນ�້າ ໃນປະເທດຈີນ. 
 

ຜົນການສ�າຫຼວດ ສ�າລັບແບບຕາມລວງຍາວ ແລະ ແບບຕັດຂວາງ ຂອງເຂດອ�າງເກັບນ�້າ ທ່ີດ�າເນີນການ ໃນ
ເດືອນ ເມສາ 2008 ແລະ ເດືອນ ມັງກອນ 2009 ໂດຍ ສະຖາບັນ ພະລັງງານ ສປ ຈີນ ໄດ�ຖືກນ�າໃຊ�ເຂ້ົາ
ໃນການວິເຄາະ. ເຊ່ິງໃນເຂດອ�າງເກັບນ�້າ ມີຮູບໜ�າຕັດແບບເສ້ັນທາງຍາວ 99.2 ກິໂລແມັດ ແລະ ແບບຕັດ
ຂວາງ 50 ຈຸດ. 
 

ຊຸດຂ�້ມູນກ�ຽວກັບນ�້າ ແລະ ຕະກອນ ທ່ີສະຖານີ ຊຽງຄານ ແຕ�ປີ 1971 ເຖິງ 1980 ຖືກນ�າໃຊ�ໃນການຄິດ 
ໄລ�ຕະກອນ. ຂ�້ມູນ ລະດັບ ຕະກອນແຂວນລອຍ ຈາກ CNR ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2015 ແມ�ນຖືກໃຊ�ໃນ
ລາຍງານ. 
 
ຜົນໄດ�ຮັບຊ້ີໃຫ�ເຫັນວ�າ ພາຍຫັຼງຈາກການດ�າເນີນງານໄດ� 10 ປີ, ປະລິມານຕະກອນທັງໝົດ ທ່ີໄຫຼເຂ້ົາອ�າງ
ເກັບນ�້າ ອາດຮອດ 703.8 ລ�ານໂຕນ, ໃນນ້ັນ 690 ລ�ານໂຕນ ແມ�ນຕະກອນແຂວນລອຍ. ການຕົກຕະກອນ 
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ໃນພ້ືນທ່ີອ�າງເກັບນ�້າຈະມີເຖິງ 156 ລ�ານໂຕນ ໃນນ້ັນ 144 ລ�ານໂຕນ ແມ�ນຕະກອນແຂວນລອຍ. ອັດຕາ
ສ�ວນການໄຫຼຜ�ານ ຂອງຕະກອນ ໂດຍສະເລ�ຍແມ�ນ 77,8%, ເຊ່ິງຈະເຮັດໃຫ� ຄວາມສາມາດໃນການເກັບ
ກັກ ຂອງອ�າງເກັບນ�້າ ສູນເສຍໄປ 15.3% ຫັຼງຈາກ 10 ປີ. ພາຍຫັຼງການ ດ�າເນີນງານມາໄດ� 50 ປີ, 
ປະລິມານຕະກອນທັງໝົດ ທ່ີໄຫຼເຂ້ົາອ�າງເກັບນ�້າ ແມ�ນ 3,519 ລ�ານໂຕນ ເຊ່ິງ 3,450 ລ�ານໂຕນ ແມ�ນຕະ 
ກອນແຂວນລອຍ. ການຕົກຕະກອນ ໃນພ້ືນທ່ີອ�າງເກັບນ�້າຈະມີ 344 ລ�ານໂຕນ, ໃນນ້ັນ 287 ລ�ານໂຕນ 
ແມ�ນຕະກອນແຂວນລອຍ. ອັດຕາສ�ວນການໄຫຼຜ�ານ ຂອງຕະກອນໂດຍສະເລ�ຍແມ�ນ 90.5% ເຊ່ິງຈະເຮັດ
ໃຫ�ສູນເສຍຄວາມສາມາດ ໃນການເກັບກັກ ຂອງອ�າງເກັບນ�້າ 31.2%. 
 
ການຕົກຕະກອນສ�ວນໃຫຍ� ຈະເກີດຂ້ືນໃນພາກສ�ວນກາງ (28.1 ກິໂລແມັດ - 58.4 ກໂິລແມັດ ຈາກ
ເຂ່ືອນ) ຂອງພ້ືນທ່ີນ�້າຂັງ. ໃນຂະນະທ່ີ ຕະກອນຈະໜ�ອຍລົງ ເມື່ອຍັບເຂ້ົາໃກ�ກັບເຂ່ືອນ (28.1 ກິໂລແມັດ 
ທ�າອິດ), ເຊ່ິງຂອບເຂດອ�າງເກັບນ�້າຈະແຄບກວ�າ. ການຕົກຕະກອນໜ�ອຍທ່ີສຸດ ແມ�ນເກີດຂ້ືນ ໃນຈຸດຕ້ົນນ�້າ 
(ຫ�າງຈາກເຂ່ືອນ 58.4 ກິໂລແມັດ). ພາຍຫັຼງການດ�າເນີນງານເປັນເວລາ 10 ປີ, ການຕົກຕະກອນ ໃນເຂດ
ໃກ�ກັບເຂ່ືອນ, ສ�ວນຕອນກາງ ແລະ ສ�ວນຕອນເທິງຈະມີຄ�າ 15.5%, 74.5% ແລະ 10% ຂອງການ
ຕົກຕະກອນທັງໝົດ ໃນອ�າງເກັບນ�້າ. ຫັຼງຈາກດ�າເນີນງານມາໄດ� 50 ປີ, ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ຈະມີຄ�າ 24.8%, 
70% ແລະ 5.2% ຕາມລ�າດັບ. ນ້ີສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ ຄ້ືນການຕົກຕະກອນ ຈະຄ�ອຍໆເຄ່ືອນຍ�າຍລົງໄປ
ໃນແມ�ນ�້າຕອນລຸ�ມ. 
 
ໃນອ�າງກັກເກັບນ�້າ ດ�ານເທິງເຂ່ືອນ, ການປ�ຽນແປງຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຂອງນ�້າ ລະຫວ�າງສະພາບທ�າມະ
ຊາດ ແລະ ຫັຼງຈາກການດ�າເນີນງານ ແມ�ນຂ�ອນຂ�າງໜ�ອຍ. ໃນສາຍນ�້າຕອນກາງ ແລະ ຕອນລຸ�ມ, ໃນຊ�ວງນ�້າ
ໄຫຼເຂ້ົາ ທ່ີຕ�່າລົງ, ຄວາມໄວການໄຫຼຂອງນ�້າໂດຍສະເລ�ຍ ຈະຕ�່າກວ�າສະພາບທ�າມະຊາດຫຼາຍ. ໃນຊ�ວງນ�້າໄຫຼ
ເຂ້ົາ ທ່ີສູງຂ້ືນ, ຄວາມໄວການໄຫຼຂອງນ�້າ ຕະຫຼອດຄວາມຍາວຂອງພ້ືນທ່ີເກັບນ�້າ ຈະເທ່ົາກັບສະພາບທ�າມະ
ຊາດ. ສະຫ�ບໄດ�ວ�າຫັຼງຈາກ ເລ່ີມດ�າເນີນການຜະລິດ ປະມານ 22% ຂອງປະລິມານຕະກອນທ່ີໄຫຼ ເຂ້ົາອ�າງ
ເກັບນ�້າ ຈະຈົມຢູ�ອ�າງເກັບນ�້າ. ສ່ີງນ້ີບ�່ໄດ�ພິຈາລະນາ ຜົນກະທົບຂອງ ບັນດາໂຄງການເຂ່ືອນ ທ່ີຢູ�ຕອນເທິງ. 
 

ພາກກ�ຽວກັບການຄຸ�ມຄອງຕະກອນ ຂ�າງລຸ�ມນ້ີ ສະແດງລາຍລະອຽດ ກ�ຽວກັບການປະຕິບັດງານ ທ່ີໄດ�ແຜນ
ໄວ� ເພ່ືອລະບາຍຕະກອນ 
 
 

ກາ ນຄິດໄລ� ຂອງ  ນ �້າ ຍ ູ�ໄຫ ຼກ ັັບຄືນ  ຂອງອ�າ ງ ເກ ັບນ �້າ  
 

ໃນລະດັບອ�າງເກັບນ�້າປົກກະຕິ 220 ແມັດ, ລະດັບນ�້າຍູ�ໄຫຼກັັບຄືນຂອງລະດັບສະເລ�ຍ ຂອງການປ�ອຍນ�້າ 
4,410 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ ອາດຮອດ 4.27 – 3.78 ແມັດ ສູງກວ�າລະດັບນ�້າທ�າມະຊາດ ທ່ີຕົວເມືອງປາກ
ລາຍ. ໃນລະດັບຮອບວຍນນ�້າຖ�ວມ 3 ປີ ທ່ີມີປະລິມານນ�້າໄຫຼ 17,800 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ, ລະດັບນ�້າຍູ�
ໄຫຼກັັບຄືນໃນເມືອງອາດຈະເທ່ົາ 0.30 – 0.19 ແມັດ ສູງກວ�າລະດັບນ�້າທ�າມະຊາດ. ຜົນກະທົບເຫ່ົຼານ້ີແມ�ນ
ໄດ�ອີງໃສ�ຜົນການຕົກຕະກອນ ໃນໄລຍະ 10 ປີ. ໃນລະດັບ ອ�າງເກັບນ�້າປົກກະຕິ 220 ແມັດ, ລະດັບນ�້າຍູ�
ໄຫຼກັັບຄືນໃນບ�ລິເວນສວ�ນທ�າຍຂອງເຂ່ືອນປາກລາຍ ຈະມີຢູ�ໃນຊ�ວງຕ້ັງແຕ� 0.0 ແມັດ ຫາ 4.16 ແມັດ 
ຕາມລະດັບການໄຫຼຂອງນ�້າ ລະຫວ�າງ 5,000 ຫາ 920 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ ຕາມລ�າດັບ. ໃນລະດັບ
ປະລິມານນ�້າສະເລ�ຍລາຍປີ ທ່ີ 4,410 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ ລະດັບນ�້າຍູ�ໄຫຼກັັບຄືນຢູ� ເຂ່ືອນປາກລາຍ ຈະເພ່ີມ
ຂ້ືນ 0.07 ແມັດ. ຜົນໄດ�ຮັບລະອຽດ ຂອງການຄິດໄລ�ແມ�ນຖືກຈັດໃສ�ໃນບົດລາຍງານ. 
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4.4 ບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ການເກັບກ�າ ແລະ ສົງ່ຂ�້ມູນທາງອຸທົກກະສາດ ແບບ
ອັດຕະໂນມັດ 

ລະບົບເກັບກ�າ ແລະ ສ່ົງຂ�້ມູນທາງ ອຸທົກກະສາດ 
ແບບອັດຕະໂນມັດ (ASHDCT) ໄດ�ຖືກ ອອກ
ແບບເພ່ືອເກັບກ�າ ລະດັບນ�້າ ແລະ ຂ�້ມູນນ�້າຝົນ 
ແບບເວລາຈິງ (real-time) ເພ່ືອສະໜັບສະ  
ໜູນ ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການດ�າເນີນການ ຂອງ
ເຂ່ືອນ ກ�ຽວກັບ ການຕິດຕາມ ນ�້າໄຫຼເຂ້ົາ, ການ
ຄວບຄຸມນ�້າຖ�ວມ, ການຜະລິດໄຟຟ�າ ແລະ ການ
ສະໜອງນ�້າ. ບົດລາຍງານ ປະກອບມີ ພາກຕ�າງໆ 
ດ່ັງຕ�່ໄປນ້ີ: ສະພາບລວມ, ພ້ືນຖານການອອກ
ແບບ, ຄວາມຈ�າເປັນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ�
ຂອງ ADHDCT, ແນວຄວາມຄິດການອອກ
ແບບ ແລະ ຫັຼກການ, ໜ�າທ່ີ ແລະ ດັດສະນີ 
ເຕັກນິກຕ້ົນຕ� ຂອງ ASHDCT, ໂຄງການ ການ
ພະຍາກອນ ແລະ ເຄືອຂ�າຍ, ການສ່ືສານ, ການ
ສະໜອງ ພະລັງງານ ແລະ ການປ�ອງກັນຟ�າຜ�າ, 
ການຕ້ັງຄ�າອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມຕ�ອງການດ�ານ
ເຕັກນິກ, ວິສະວະກ�າໂຍທາ, ການກ�່ສ�າງ, ການ
ຍອມຮັບ ແລະ ການຄຸ�ມຄອງການ ດ�າເນີນງານ, 
ແລະ ການຄາດຄະເນການລົງທືນ. ການອອກແບບຂອງ ASHDCT ແມ�ນປະຕິບັດຕາມ ມາດຕະຖານ ຂອງ 
ສປ ຈີນ. 
 
ແນວຄວາມຄິດການອອກແບບ ແລະ ຫັຼກການຂອງ ASHDCT ໄດ�ຖືກອະທິບາຍໄວ�ໃນບົດລາຍງານ ລວມ
ທັງເຄືອຂ�າຍສະຖານີໃນ ສປປ ລາວ, ການນ�າໃຊ� ສະຖານີ ແລະ ສະຖານທ່ີ ທ່ີມີຢູ�, ການລວມກັນຂອງ
ສະຖານີ ແລະ ສະຖານທ່ີ ຖາວອນ; ການອອກແບບການກ�່ສ�າງ ຕາມແບບທ່ີຄືກັນ, ການວາງແຜນເປັນເອກະ
ພາບ ແລະ ການພິຈາລະນາໂດຍລວມຂອງເຂ່ືອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ, ແລະ ການແບ�ງປັນຂ�້ມູນຈາກ ເຂ່ືອນ ອ່ືນໆ. 
 
ລະບົບດ່ັງກ�າວຈະປະກອບມີການເກັບກ�າ ແລະ ການສ່ົງຕ�່, ການເກັບຮັກສາຂ�້ມູນ, ການປະມວນຂ�້ມູນ, ການ
ພະຍາກອນທາງອຸທົກກະສາດ, ການສ່ືສານສ�າຮອງ ແລະ ການປ�ອງກັນ. ສະຖານີສູນກາງ ສາມາດຂະຫຍາຍ 
ເພ່ືອຮັບ ແລະ ປະມວນຂ�້ມູນກ�ຽວກັບນ�້າ ແລະ ຂ�້ມູນທ່ີສ່ົງຕ�່ຈາກລະບົບອ່ືນ ແລະ ລວມເອົາສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີເຂ້ົາໃນ
ລະບົບ ເຂ່ືອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ. ສ່ິງນ້ີມີທ�າແຮງຈະເປັນສູນກາງຮັບຂ�້ມູນ ສ�າລັບການດ�າເນີນງານ 
ເຂ່ືອນນ�້າລ້ົນ ໃນອະນາຄົດ. ລະບົບດ່ັງກ�າວສາມາດສະໜອງ ການພະຍາກອນນ�້າ ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະ
ຍາວ ພ�ອມທັງໜ�າທ່ີການດ�າ ເນີນງານຂອງອ�າງເກັບນ�້າ. ຄຸນລັກສະນະ ສະເພາະດ�ານເຕັກນິກ ທ່ີສ�າຄັນແມ�ນ
ອີງໃສ� ຄວາມໄວຂອງການຕອບສະໜອງ, ການເກັບກ�າ ແລະ ຄວາມຖືກຕ�ອງຂອງການສ່ົງ, ຄວາມໜ�າເຊ່ືອຖື 
ແລະ ການດ�າເນີນງານປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ. 
 

ລະບົບເກັບກ�າ ແລະ ສ່ົງຂ�້ມູນທາງອຸທົກກະສາດແບບອັດຕະໂນມັດ ຈະກວມເອົາພ້ືນທ່ີອ�າງຮັບນ�້າ ຈາກ ຫຼວງ
ພະບາງ ຈົນເຖິງ ເຂ່ືອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ດ�ວຍເນ້ືອທ່ີທັງໝົດ 22,103 ກມ2. ໂຄງການດ່ັງກ�າວແບ�ງ
ອອກ ເປັນໄລຍະເວລາການກ�່ສ�າງ ແລະ ໄລຍະດ�າເນີນງານ. ລະດັບນ�້າ ແລະ ປະລິມານນ�້າໄຫຼຂອງນ�້າ ທ່ີ

 

ຮູບທີ 6: ແຜນທີ່ ກະຈາຍເຄອືຂ່າຍສະຖານອຸີຕຸນຍິມົ 
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ພະຍາກອນ ສ�າລັບເຂດຕອນລຸ�ມແມ�ນ�້າ ຈະອີງໃສ�ການໄຫຼຂອງນ�້າ ຢູ�ຕອນເທີງ ແລະ ຕອນລຸ�ມຂອງແມ�ນ�້າ 
ໂດຍໃຊ�ວິທີການພະຍາກອນລະບົບແມ�ນ�້າ ທ່ີຊ່ືວ�າ “Xin’anjiang” ເຊ່ິງເປັນ ຕົວແບບຈ�າລອງ ອຸທົກກະ 
ສາດ ແລະ ແນວຄິດ ທ່ີພັດທະນາ ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ ເຮີໄຮ,  ຕົວແບບຈ�າລອງນ້ີ ຈະຖືກນ�າໃຊ�ເພ່ືອ
ຈ�າລອງຂະບວນການ ຂອງການໄຫຼຂອງນ�້າ ຈາກປະລິມານນ�້າຝົນ. 
 

ລະດັບນ�້າ ແລະ ປະລິມານນ�້າໄຫຼ ຢູ� ທາງເຂ້ົາ ແລະ ທາງອອກຂອງອຸໂມງຜັນນ�້າ ແມ�ນຖືກພະຍາກອນໃນຊ�ວງ
ເວລາ ຂອງໄລຍະການກ�່ສ�າງ. ສະຖານີວັດແທກແບບອັດຕະໂນມັດແຫ�ງໃໝ� ຢູ�ຫຼວງພະບາງ ຈະຖືກສ�າງ ຕ້ັງ
ຂ້ືນເປັນສະຖານີຕ້ົນນ�້າຈຸດທ�າອິດ ໃນຂະນະທ່ີສະຖານີວັດແທກແບບອັດຕະໂນມັດແຫ�ງໃໝ� ຢູ� ຊະນະຄາມ 
ຈະເປັນສະຖານີແຫ�ງສຸດທ�າຍ ຕ້ັງຢູ�ທາງຫລັງຂອງອຸໂມງທາງອອກ. ສະຖານີຫຼວງພະບາງ ຈະເປັນສະຖານີ
ຄວບຄຸມ ການພະຍາກອນນ�້າໄຫຼເຂ້ົາ ໃນຂະນະທ່ີສະຖານີຊະນະຄາມ ຈະເປັນສະຖານີຄວບຄຸມນ�້າໄຫຼອອກ. 
ລະບົບພະຍາກອນແມ�ນ�້າ ຈະຄາດຄະເນການປ�ອຍນ�້າທ່ີ ເຂ່ືອນຊະນະຄາມ. ໄລຍະເວລາ ຂອງການພະຍາ 
ກອນ ແມ�ນສ�າລັບຊ�ວງ 1-2 ວັນ ດ�ວຍຄວາມຖ່ີປະມວນໃໝ�ທຸກໆ 6 ຊ່ົວໂມງ. ໃນໄລຍະດ�າເນີນງານ, ການ
ຄາດຄະເນປະລິມານນ�້າຝົນຈະຖືກລວມເຂ້ົາກັບລະບົບການພະຍາກອນແມ�ນ�້າ ດ�ວຍຄວາມຖ່ີຂອງການ ຄາດ
ຄະເນທ່ີສ້ັນກວ�າ. ບ�່ມີການກ�າວເຖິງ ການປະສານກັບ ເຂ່ືອນ ໄຊຍະບູລີ ທ່ີມີຢູ�, ຫືຼ ເຂ່ືອນໄຟຟ�າ ອ່ືນໆ ທ່ີຢູ�
ໃນນ�້າຕົກ. 
 

ເຄືອຂ�າຍ ລະບົບເກັບກ�າ ແລະ ສ່ົງຂ�້ມູນທາງອຸທົກກະສາດ ແບບອັດຕະໂນມັດ ໃນໄລຍະການກ�່ສ�າງ ແມ�ນ
ປະກອບດ�ວຍສະຖານີສູນກາງ (ຢູ�ຄ�າຍສະໜາມ), ສະຖານີວັດແທກນ�້າຝົນແບບອັດຕະໂນມັດ 15 ແຫ�ງ 
ແລະ ສະຖານີວັດແທກ ອຸທົກແບບອັດຕະໂນມັດ (ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຊະນະຄາມ) 2 ແຫ�ງ ລວມທັງ 
ສະຖານີ ວັດແທກ ແບບອັດຕະໂນມັດ ຢູ�ທ່ີຈຸດວັດແທກ A, B ແລະ C (ຮູບ 6). ເຊ່ິງມີພຽງແຕ�ຈຸດວັດແທກ 
B ທ່ີຈະວັດທັງລະດັບນ�້າ ແລະ ນ�້າຝົນ. ລະດັບນ�້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນ�້າ ຢູ�ສະຖານີ ຊະນະຄາມ ແລະ 
ລະດັບນ�້າ ຢູ�ຈຸດວັດແທກ A, B ແລະ C ຈະຖືກຄາດຄະເນໄວ�ໃນເວລາຈິງ (real time). ການວັດແທກ
ປະລິມານນ�້າໄຫຼ ຈະດ�າເນີນ ຢູ�ສະຖານີ ຊະນະຄາມ ເພ່ືອໃຫ�ໄດ� ຄວາມສ�າພັນລະຫວ�າງ ລະດັບນ�້າ ແລະ 
ປະລິມານນ�້າ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ບົດລາຍງານ ບ�່ໄດ�ໃຫ�ຂ�້ມູນທ່ີຈະແຈ�ງ ວ�າສະຖານີ ຫຼວງພະບາງ ທ່ີມີຢູ�
ແລ�ວ ຂອງ ຄມສ  ຖືກນ�າເຂ້ົາເປັນສ�ວນໜ່ຶງ ຂອງລະບົບ ຫືຼ ບ�່. 
 

ໃນລະຫວ�າງໄລຍະເວລາ ດ�າເນີນງານ, ຈຸດວັດແທກ A ແລະ C ຈະຖືກຖອດອອກ, ແລະ  ສະຖານີວັດແທກ 
ນ�້າຝົນແບບອັດຕະໂນມັດ 5 ແຫ�ງ ຈະຖືກເພ່ີມເຂ້ົາໃນເຄືອຂ�າຍ. ສະຖານີສູນກາງຊ່ົວຄາວ ຈະຖືກປ�ຽນເປັນ
ສະຖານີຖາວອນ ໃນສູນຄວບຄຸມ ໃນອາຄານ. ບົດລາຍງານຊ້ີໃຫ�ເຫັນ ການເຊ່ືອມຕ�່ລະບົບ ເຂ່ືອນໄຟຟ�ານ�້າ
ຕົກ ຊະນະຄາມ ກັບລະບົບສະຖານີອຸທົກກະສາດ ຂອງ ຄມສ (HYCOS). ການສ່ືສານເຄືອຂ�າຍຈະຜ�ານ 
(GSM) ແລະ/ຫືຼ ດາວທຽມ (Beidou) ຂ້ຶນກັບຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ. 
 

ບົດລາຍງານໄດ�ໃຫ�ຂ�້ມູນສະເພາະທີ່ລະອຽດ ອື່ນໆ ຕົວຢ�າງ ເຊັ່ນການສະໜອງ ພະລັງງານ ແລະ ການປ�ອງ
ກັນຟ�າຜ�າ, ການຕ້ັງຄ�າອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມຕ�ອງການດ�ານເຕັກນິກ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຄວາມຕ�ອງການດ�ານ
ວຽກງານວິສະວະກ�າໂຍທາ ກ�່ຄືຄ�າໃຊ�ຈ�າຍໃນການດ�າເນີນງານ ແລະ ການລົງທຶນກ�່ມີລາຍລະອຽດຢູ�ໃນລາຍ
ງານດ່ັງກ�າວ. 
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4.5 ບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ລະບົບຕດິຕາມຕະກອນ 
 
ຫຼັກການທີ່ນ�າໃຊ� ໃນການຕິດຕາມຕະກອນ ແມ�ນເພຶ່ອເບິ່ງ ການປ�ຽນແປງ ທາງອຸທົກກະສາດ ແລະ 
ປະລິມານຕະກອນ. ສະຖານີ ລະບົບອຸທົກກະສາດ ແລະ ພະຍາກອນທ່ີມີຢູ�ແລ�ວ ແມ�ນຖືກນ�າໃຊ�ເທ່ົາທ່ີ ຈະ
ເຮັດໄດ�. 
 

ສະຖານີຕິດຕາມ ຢຸ� ຫຼວງພະບາງ ຈະຖືກຕິດຕັ້ງອຸປະກອນເຄື່ອງວັດແທກ LISST-100X field laser 
granulometer ແລະອຸປະກອນສົ່ງຂ�້ມູນ ເພື່ອຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງຕະກອນເຂົ້່າ ອ�າງເກັບນ�້າ ແບບ
ເວລາທີ່ແທ�ຈິງ (real-time). ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ປະຈຸບັນນີ້ຈະຕ�ອງໄດ�ພິຈາລະນາໃໝ� ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຈາກ
ສະພາບເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ທີ່ສ�າງສ�າເລັດ. ປະລິມານການໄຫຼເຂົ້າຂອງນ�້າ ແລະ ຕະກອນ ຢູ� ເຂື່ອນ ຊະນະ
ຄາມ ຈະຖືກຕິດຕາມໂດຍໃຊ�ອູປະກອນ ADCP ແລະ ການວິເຄາະຄວາມເຂັ ້ມຂຸ �ນ ແລະ ຂະໜາດ 
ຂອງຕະກອນ. ສະຖານີຕິດຕາມການໄຫຼອອກ ຈະອີງໃສ�ສະຖານີການໄຫຼອອກຂອງລະບົບນ�້າ ເຊ່ິງແມ�ນເຂດ
ຕອນລຸ�ມຂອງ ເຂ່ືອນ ຊະນະຄາມ. ເຄ່ືອງມື ແລະ ການວິເຄາະຈະຄືກັນກັບ ສະຖານີຕິດຕາມການໄຫຼເຂ້ົາ. 
 
ການວັດແທກລະດັບນ�້າຢູ �ເຂື່ອນຈະໃຊ�ສະຖານີວັດແທກລະດັບນ�້າທີ່ມີຢູ �ແລ�ວ ເຊິ່ງຖືກສ�າງຕັ້ງຂື ້ນ ເພ່ືອ
ລະບົບການພະຍາກອນ. ລະດັບທ�າຍນ�້າ ຂອງ ອ�າງເກັບນ�້າ ຈະນ�າໃຊ�ລະບົບທ່ີຖືກສ�າງຕ້ັງຂ້ຶນ ສ�າລັບເຂ່ືອນ
ປາກລາຍ. ໄດ�ມີການສະເໜີ ສ�າງຕັ້ງສະຖານີຕິດຕາມລະດັບນ�້າ ແບບອັດຕະໂນມັດ ຢູ� 2 ແຫ�ງ ທ່ີ ບ�ານ 
ດອນເໝ່ັນ ແລະ ເມືອງປາກລາຍ. 
 
ການສ�າຫຼວດ ໃນການຄວບຄຸມພ້ືນທ່ີອ�າງເກັບນ�້າ ແມ�ນຈະສ�າງພ້ືນຖານໃຫ�ແກ�ການຕິດຕາມ ທາງດ�ານອຸທົກ
ກະສາດ ແລະ ຕະກອນ ຢູ�ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ�າວ. ສິ່ງນີ ້ຈະສ�າງແຜນການ ແລະ ເຄືອຂ�າຍຄວບຄຸມ ການຍົກ
ລະດັບ ສ�າລັບພື້ນທ່ີ ອ�າງເກັບນ�້າທັງໝົດ. ໂດຍທັງໝົດມີ 90 ຈຸດ ຂອງໜ�າຕັດຂວາງແມ�ນ�້າ ທີ່ໄດ�ຖືກວາງ
ແຜນໄວ� ສ�າລັບພ້ືນທ່ີອ�າງເກັບນ�້າ, ເຊ່ິງໂດຍພ້ືນຖານມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 90 ກມ. ໜ່ືງຮູບຊົງ ຂອງໜ�າຕັດ
ເສັ້ນທາງຍາວ ສ�າລັບພື້ນທີ່ອ�າງເກັບນ�້າຖືກວາງອອກ, ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວປະມານ 100 ກິໂລແມັດ, ເຄື່ອງມື
ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ໃນແຕ�ລະສ�ວນ (sectional monitoring beacons) ຈ�ານວນ 90 ຄູ�  ຈະໄດ�
ຮັບການກ�່ສ�າງຕາມບ�ລິເວນອ�າງເກບັນ�້າ. 
 
ພູມີປະເທດໃຕ�ນ�້າຈະຖືກສ�າຫຼວດ ດ�ວຍເຄື່ອງມືສະທ�ອນສຽງ ແບບດີຈີຕອນ, ການສ�າຫລວດພູມສັນຖານ
ເທິງໜ�າດິນ ໂດຍການນ�າໃຊ�ກ�ອງ ໂຕຕານສະເຕເຊິນ (Total Station)  ເຊິ່ງລະບຸຕ�າແໜ�ງ ດ�ວຍລະບົບ 
GPS, ຊອບແວ ການເກັບກ�າຂ�້ມູນ ແບບມືອາຊີບ, ຊອບແວການຄິດໄລ�, ຊອບແວການເຊື່ອມໂຍງຮູບພາບ 
ກ�ຈະຖືກນ�າໃຊ�. 
 
ຮູບພາບດາວທຽມທ່ີມີຄວາມລະອຽດສູງຂອງພ້ືນທ່ີອ�າງເກັບນ�້າ ຊະນະຄາມ ຈະໄດ�ຮັບການເກັບກ�າປີລະຄ້ັງ. 
ເຕັກໂນໂລຢີ 3S ຈະຖືກນ�າມາໃຊ�ເພື່ອສ�າງແຜນທີ່ພູມິສາດຂອງ ອ�າງເກັບນ�້າ. ການປ�ຽນແປງປະຈ�າປີ ຂອງ
ແລວແມ�ນ�້າ, ຫາດຊາຍ ແລະ ທີ່ດິນຂັ້ນບັນໃດຕ�າງໆ ຈະໄດ�ຮັບການວິເຄາະ. ໃນແຕ�ລະປີ ກ�ອນ ແລະ ຫັຼງ
ໄລຍະນ�້າຖ�ວມ ຈະມີການສ�າຫຼວດລາດຕະເວນ ສ�າລັບພ້ືນທ່ີ ອ�າງເກັບນ�້າ ເພ່ືອກວດກາບັນດາ ຕາຝັງ ຢູ�ໃນ
ພ້ືນທ່ີອ�າງເກັບນ�້າ ໂດຍສະເພາະແມ�ນລຽບຕາມເນີນພູ. 
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ເພ່ືອຕິດຕາມວິວັດທະນາການ ຂອງການຕົກຕະກອນ, ພູມີປະເທດເຂດພູດອຍຂອງເຂ່ືອນໄຟຟ�າ ຈະໄດ�ຮັບ
ການຕິດຕາມໃນແຕ�ລະປີ ເພ່ືອປະເມີນການປ�ຽນແປງຢູ�ແນວກັ້ນດິນຊາຍ, ພະລັງງານນ�າເຂ້ົາ, ປະຕູນ�້າຖ�ວມ, 
ແລະ ຊ�ອງທາງເບ້ືອງເທິງ ແລະ ລຸ�ມ ຂອງສ່ິງຄວາມສະດວກໃນການເດີນເຮືອ. 
 
4.6 ບົດລາຍງານການຄຸ�ມຄອງຕະກອນ 
 
ແຜນການດ�າເນີນງານ ການຄຸ�ມຄອງຕະກອນແມ�ນ: 
 ປະຕູນ�້າເບ້ືອງຂວາ ຈະຖືກເປີດຂ້ືນເພ່ືອປ�ອຍນ�້າເມື່ອນ�້າໄຫຼເຂ້ົາສູງກວ�າ 5,801 ແມັດ ກ�ອນ/ວິນາທີ. 
 ເມື່ອປະລິມານນ�້າໄຫຼເຂ້ົາ ຮອດ 17,800 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ (ການປ�ອຍນ�້າຖ�ວມສູງທ່ີສຸດໃນຮອບ 

3 ປີ), ລະດັບນ�້າໃນອ�າງເກັບນ�້າ ກ�່ຈະຫ�ດລົງ ຄາດວ�າຈະມີເວລາໃນການແຈ�ງເຕືອນປະມານ 1 ຫາ 2 
ມື້. ດ່ັງທ່ີການຫ�ດລະດັບນ�້າ ໃນອ�າງເກັບນ�້າລົງ ຄາດວ�າຈະໃຊ�ເວລາ 1 ຫາ 2 ວັນ ເໝືອນກັນ.  

 ເມື່ອລະດັບນ�້າໃນເຂ່ືອນຫ�ດລົງ, ຜູ�ປະຕິບັດງານ ຈະຄ�ອຍໆເປີດປະຕູນ�້າຖ�ວມ ເພ່ືອຮັກສາອັດຕາ ການ
ປ�ອຍທ່ີ 17,800 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ. 

 ເມື່ອລະດັບນ�້າປະຕິບັດການນ�ອຍກວ�າ 4 ແມັດ, ໂຮງປ່ັນໄຟຟ�າ ຈະຖືກປິດລົງ. 
 ເມື່ອລະດັບນ�້າການເກັບກັກໃນເຂ່ືອນຫ�ດລົງເຖີງ 213.85 ແມັດ, ປະຕູທັງໝົດ ຈະຖືກເປີດເພ່ືອ

ລະບາຍນ�້າຖ�ວມ ແລະ ຕະກອນ. 
 ເມື່ອອັດຕານ�້າໄຫຼເຂ້ົາສູງເກີນ 17,800 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ, ປະຕູເດີນເຮືອ ຈະບ�່ໃຫ�ບ�ລິການ ແລະ 

ອ�າງເກັບນ�້າຈະດ�າເນີນງານ ໃນຮູບແບບປ�ອຍນ�້າຢ�າງອິດສະລະ.  
 
ເຂ່ືອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ຖືກອອກແບບໃຫ�ເປັນສະຖານີໄຟຟ�າ ແບບຝາຍນ�້າລ້ົນ ແລະ ການຕົກຕະ 
ກອນຄາດວ�າຈະບ�ຮ່�າຍແຮງ (ຈາກມຸມມອງການປະຕິບັດງານໄຟຟ�ານ�້າຕົກ). ປະລິມານດິນຊາຍໄຫຼເຂ້ົາ ຈະ
ຫ�ດລົງຢ�າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຂະໜາດຂອງອະນຸພາກຂອງຕະກອນ ທ່ີໄຫຼເຂ້ົາສູ�ອ�າງເກັບນ�້າ ເຂ່ືອນ ຊະນະຄາມ  
ຈະມີໜ�ອຍ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຜົນຂອງການເກັບຮັກສາດິນຊາຍ ທ່ີມີຜົນກະທົບຈາກ ສະຖານີໄຟຟ�ານ�້າ 
ຕົກຕອນເທີງ. ສະນ້ັນ, ການຕົກຕະກອນ ຢູ�ຕ�່ໜ�າ ຈຸດສ�າງພະລັງງານ ຄາດວ�າຈະບ�່ເປັນ ບັນຫາສ�າຄັນ. ແນວ
ກັ້ນດິນຊາຍ ຈະຖືກສ�າງຂ້ຶນມາ ຢູ�ອ�າງນ�້າຕອນເທີງ ຂອງຈຸດສ�າງພະລັງງານ ເພ່ືອປ�ອງກັນດິນຕົມ ຫືຼ ຕະກອນ
ໜັກ ໄຫຼລົງໄປສູ� ກັງຫັນນ�້າ ແລ�ວລົງໄປແມ�ນ�້າ ຕອນລຸ�ມ.  
 
ການຕົກຕະກອນທ່ີບ�ລິເວນທາງເຂ້ົາ ຂອງຊ�ອງທາງໄຫຼຕອນເທີງນ້ັນ ແມ�ນຊ�າ ເນ່ືອງຈາກໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ 
ສ�ວນໃຫຍ�ຈາກພ້ືນທ່ີ ນ�້າຍູ�ໄຫຼກັບ. ການຕົກຕະກອນ ເກີດຂ້ືນສ�ວນໃຫຍ� ແມ�ນຢູ�ຂົງເຂດ ພາຍໃນກ�າແພງ
ດ�ານນອກ ຂອງຊ�ອງທາງຕອນເທິງ. ໃນທາງກົງກັນຂ�າມ, ດິນຊາຍທ່ີຢູ�ດ�ານນອກຂອງກ�າແພງ ສາມາດຖືກຊະ
ລ�າງອອກຈາກອ�າງເກັບນ�້າ ໃນລະຫວ�າງການເປີດປະຕູນ�້າຖ�ວມຢ�າງເຕັມທ່ີຢູ�ຕະຝ່ັງເບ້ືອງຊ�າຍ. ຜູ�ປະຕິບັດງານ 
ຈະຂຸດລ�າງໃນພ້ືນທ່ີ ທ່ີການເຊາະລ�າງຕະກອນບ�່ມີ ປະສິດທິພາບ. 
 
ອ�າງເກັບນ�້າ ຂອງ ເຂ່ືອນຊະນະຄາມ ຄາດວ�າຈະມີອັດຕາການດັກຕະກອນຊາຍ ໃນອັດຕາຕ�່າ ແລະ ມີອັດຕາ
ການ ລະບາຍຕະກອນດິນຊາຍ ໄດ�ຂະໜາດໃຫຍ�. ດິນຕະກອນທ່ີໄຫລເຂ້ົາມາ ສ�ວນໃຫຍ�ຈະຖືກປ�ອຍ ລົງສູ�
ສາຍນ�້າ ຕອນລຸ�ມຜ�ານປະຕູ, ສະນ້ັນ ຄວາມແຕກຕ�າງລະຫວ�າງ ການຕົກຕະກອນຂອງຕະກອນທ�າມະຊາດ 
ແລະ ການພົວພັນກັບການຕົກຕະກອນ ໃນນ�້າ ພາຍຫລັງຈາກການລະບາຍ ຕະກອນດິນຊາຍ ຄາດວ�າຈະມີ
ໜ�ອຍ. ດ່ັງນ້ັນ, ຈະບ�່ມີການເຊາະເຈ່ືອນ ທ່ີຮ�າຍແຮງຢູ�ໃນແມ�ນ�້າຕອນລຸ�ມ. 
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ການເໜັງຕີງຂອງລະດັບນ�້າ ຂອງອ�າງເກັບນ�້າ ທ່ີເກີດຈາກການດ�າເນີນງານຊ�ວງປົກກະຕິ ອາດຈະມີຜົນກະທົບ
ບາງຢ�າງ ຕ�່ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງ ຕະຝ່ັງ ຂອງແມ�ນ�້າຕອນເທີງ ແລະ ຕອນລຸ�ມ, ສະນ້ັນ ລະບົບຕິດຕາມຕະກອນ 
ລວມມີການຕິດຕາມຄ�ອຍຕະຝ່ັງ. ໃນລະຫວ�າງການດ�າເນີນງານໃນເບ້ືອງຕ້ົນ, ການຕິດຕາມຄ�ອຍຕະຝ່ັງ 
ຄວນປະຕິບັດຢ�າງລະມັດລະວັງ ເພ່ືອກ�ານົດກ�ອນຫີນທ່ີບ�່ໝ້ັນຄົງທ່ີກັ້ນ ຢູ�ໃນຄ�ອຍຕາຝ່ັງ. ຈະປະຕິບັດມາດ
ຕະການ ທາງດ�ານວິສະວະກ�າ ເຊ່ັນ: ການວາງຖັນຫິນໂບກທັບດ�ວຍຊີມັງ ຫືຼ ແນວປ�ອງກັນຕະຝ່ັງເຈ່ືອນ ເພ່ືອ
ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງຕະຝ່ັງ. ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີຕ�ອງຖືກລວມ ເຂ້ົາໃນຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ ໃນການປະຕິບັດງານ. 
 
ການວາງໄຂຂອງປາ ໂດຍທ່ົວໄປຈະແກ�ຍາວແຕ� ເດືອນ ມີນາ ເຖິງ ເດືອນ ມິຖຸນາ. ສະນ້ັນ, ປະຕູລະ 
ບາຍຕະກອນດິນຊາຍ ບ�່ຄວນດ�າເນີນງານໃນໄລຍະນ້ີ. ຕະກອນດິນຕົມທ່ີໄຫຼມານ�ານ�້າ ອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບ 
ຕ�່ການວາງໄຂ� ດ່ັງນ້ັນຄວນປ�ອງກັນບ�່ໃຫ�ຕະກອນນ້ັນໄຫຼລົງໄປໃນແມ�ນ�້າຕອນລຸ�ມ. ສະນ້ັນ, ຄວນຄ�ອຍໆ
ເປີດປະຕູ ແລະ ລຽງຕາມລ�າດັບ, ເພ່ືອຫີຼກເວ້ັນການເພ່ີມຂ້ືນ ຂອງປະລິມານດິນຊາຍຢ�າງກະທັນຫັນ. ຕະ
ກອນທ່ີໄຫຼອອກຄວນໄດ�ຮັບການຕິດຕາມໃນໄລຍະການລະບາຍຕະກອນດິນຊາຍ ແລະ ຢູ�ແມ�ນ�້າຕອນລຸ�ມ. 
ຍ່ິງໄປກວ�ານ້ັນ, ປາຄວນໄດ�ຮັບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສ�າຫຼວດ ໃນເວລານ້ີ ເພ່ືອແຈ�ງ ຄວາມຕ�ອງການ
ຂອງປະລິມານ ທ່ີຊາຍໄຫຼອອກ. ນອກຈາກນ້ີ, ໂດຍການພິຈາລະນາການເດີນເຮືອ ແລະ ການດ�າລົງຊີວິດ
ປົກກະຕິ ຂອງຜູ�ທ່ີອາໃສຢູ� ເຂດລຸ�ມແມ�ນ�້າ, ປະຕູຕ�າງໆ ຄວນຈະຖືກເປີດຂ້ືນ ເທ່ືອລະໜ�ອຍ ເພ່ືອຫລີກເວ້ັນ
ການປ�ຽນແປງ ຂອງລະດັບນ�້າຢ�າງໄວວາ ໃນແມ�ນ�້າຕອນລຸ�ມ ແລະ ຕອນລຸ�ມ. 
 
4.7 ບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ການຈ�າລອງແບບຕົວເລກຂອງ ການຕົກຕະກອນ ໃນອ�າງ

ເກັບນ�້າ 
 
ນັກພັດທະນາໄດ� ນ�າໃຊ�ຮູບແບບຄະນິດສາດສອງມິຕິ ເພື່ອຈ�າລອງວິວັດທະນາການຂອງຕະກອນໃນອ�າງ 
ເກັບນ�້າ. ພວກເຂົາໄດ�ນ�າໃຊ�ແຜນທີ່ 1/5000, ສະພາບການໄຫຼ ຂອງນ�້າປະຈ�າວັນ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ�ນ
ຂອງຕະກອນ ຢູ�ຈຸດເຂື່ອນ ຊະນະຄາມ ແຕ�ປີ 1971 ເຖິງ 1980 ແລະ ສ�ວນປະກອບ ຂອງຕະກອນ 
ແຂວນລອຍ (ຂ�້ມູນຂອງ CNR) ແລະ ຕະກອນພ້ືນນ�້າ. ແບບຈ�າລອງ ແມ�ນຂ້ືນຢູ�ກັບ ການເຄ່ືອນໄຫວ ຂອງ
ການຕົກຕະກອນ ຂອງການເຄື່ອນຍ�າຍຕະກອນນ�້າຕື້ນ. ແບບຈ�າລອງດັ່ງກ�າວ ໄດ�ຖືກສ�າງຂຶ້ນ ສ�າລັບເຂດ
ຕອນເທິງຂອງເຂື່ອນປະມານ 5 ກິໂລແມັດ ສ�າລັບເປັນ ເງື່ອນໄຂ ຂອບເຂດການໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໃຊ�ລະດັບ
ການເກັບກັກນ�້າ ແບບປົກກະຕິ ແລະ ຮູບແບບການດ�າເນີນງານ ຕະກອນ ສ�າລັບເປັນເງື່ອນໄຂຄວບຄຸມ
ລະດັບນ�້າອອກ. 
 
ພາຍຫຼັງການ ດ�າເນີນງານເປັນເວລາ 10 ປີ, 20 ປີ ແລະ 30 ປີ, ອັດຕາການໄຫຼອອກຂອງຕະກອນແມ�ນ 
70.1%, 76.5% ແລະ 74.4% ຂອງປະລິມານການໄຫຼເຂົ້າ ຕາມລ�າດັບ. ບ�ລິມາດນ�້າ ໃນອ�າງເກັບນ�້າ 
(ໃນລະດັບປະຕິບັດງານປົກກະຕິ 220 ແມັດ) ຈະຫ�ດລົງຈາກ 863 ລ�ານ ແມັດກ�ອນ ມາເປັນ 508 ລ�ານ
ແມັດກ�ອນ, ຫືຼ ປະມານ 118 ລ�ານແມັດກ�ອນ ໃນຮອບ 10 ປີ. ບ�ລິມາດນ�້າ ໃນອ�າງເກັບນ�້າ ທ່ີສູນເສຍໄປ 
ຫຼ ັງຈາກການ ດ�າເນີນງານ 30 ປີ ແມ�ນປະມານ 41%. ລະດັບການເກັບກັກນ� ້າທີ ່ໃຊ�ໄດ� (active 
storage) ຂອງ ອ�າງເກັບນ�້າໃນລະດັບປົກກະຕິ 220 ແມັດ ~ 219 ແມັດ ຈະຫ�ດລົງຈາກ 72 ລ�ານແມັດ
ກ�ອນ ມາເປັນ 63 ລ�ານ ແມັດກ�ອນ, ຫືຼ ປະມານ 3 ລ�ານ ແມັດກ�ອນ ໃນ 10 ປີ, ອັດຕາການສູນເສຍ ການ
ເກັບກັກນ�້າ ພາຍຫຼັງ 30 ປີ ຂອງການປະຕິບັດງານແມ�ນປະມານ 12.5 %. ໃນ 30 ປີ ທ�າອິດຂອງການ
ປະຕິບັດງານ, ການສູນເສຍປະລິມານນ�້າໃນອ�າງເກັບນ�້າໂດຍສະເລ�ຍ ປະຈ�າປີແມ�ນປະມານ 1.4%, ແລະ 
ການສູນເສຍການເກັບກັກນ�້າ ທ່ີສາມາດໃຊ�ໄດ� ສະເລ�ຍປະຈ�າ ປີແມ�ນປະມານ 0.41%. ການສູນເສຍພ້ືນທ່ີ
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ເກັບກັກນ�້າ ໃນອ�າງເກັບນ�້າ ໃນ 30 ປີ ທ�າອິດຂອງການດ�າເນີນງານ ແມ�ນມີຄວາມສ�າຄັນຫຼາຍ. 
 
ຕະກອນໃນພື້ນທີ່ອ�າງເກັບນ�້າ ເຂື່ອນຊະນະຄາມ ຈະສະສົມໄປພ�ອມກັບ ປີດ�າເນີນງານ. ຮ�ອງນ�້າເລີກຢູ�
ບ�ລິເວນໃກ�ເຂື່ອນ ແລະ ຫາງເຂື່ອນ ຍົກສູງຂື້ນ, ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າການຕົກຕະກອນ ໃນພາກສ�ວນເຫຼົ່ານ້ີ
ແມ�ນມີຄວາມຮຸນແຮງ. 
 
ການຄຸ�ມຄອງຕະກອນຈະເຮັດໃຫ�ມີການເປີດປະຕູຮົ້ວນ�້າຢ�າງເຕັມທີ່. ດັ່ງນັ້ນ, ການປ�ຽນແປງຂອງຄວາມ
ເຂ້ັມຂ້ົນຂອງຕະກອນ ແລະ ຂະໜາດອະນຸພາກຂອງຕະກອນ ທ່ີໄຫຼອອກແມ�ນຂ�ອນຂ�າງຫຼາຍ. ເຖິງຢ�າງໃດ
ກ�່ຕາມ, ສ່ິງນ້ີຄາດວ�າຈະກົງກັບຕະກອນທ່ີໄຫຼເຂ້ົາ. 
 
ປະຕູລະບາຍ ຖືກກະກຽມໄວ�ຢູ�ທາງເບື້ອງຊ�າຍ ແລະ ຂວາ ສ�າລັບການລະບາຍນ�້າຖ�ວມ ແລະ / ຫືຼ ການ
ລະບາຍຕະກອນດິນຊາຍ. ການລະບາຍເບື້ອງຊ�າຍແມ�ນພື້ນຖານສ�າລັບການລະບາຍນ�້າຖ�ວມ. ແມ�ນ�້າທີ່ຢູ�
ເບ້ືອງເທິງຂອງເຂ່ືອນສ�ວນຫລາຍແມ�ນໄຫລໄປສູ�ຝ່ັງຊ�າຍ. 
 
ການປ�ອຍນ�້າ ທ່ີເໝາະສົມແມ�ນຕ້ັງຢູ� ຮ�ອງນ�້າເລີກ ຂອງສາຍນ�້າດ່ັງເດີມ. ໃນໄລຍະ 30 ປີ ທ�າອິດຂອງການ
ປະຕິບັດງານ, ຕະກອນສ�ວນໃຫຍ�ຈະເກີດຂ້ືນຢູ�ບ�ລິເວນໃກ�ຄຽງກັບຮ�ອງນ�້າເລີກ ແລະ ມີປະລິມານຕະກອນ
ພຽງໜ�ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຖືກ ນ�າໄປທັບຖົມໄວ�ທີ່ບ�ລິເວນປະຕູນ�້າດ�ານຂວາ. ການຕົກຕະກອນທີ່ມີ
ຄວາມໜາ ສູງສຸດ ແມ�ນ 2.4 ແມັດ ແລະ ລະດັບຄວາມສູງ 192.4 ແມັດ ຄາດວ�າຈະເກີດຂື້ນຢູ�ບ�ລິເວນ
ຕ້ົນນ�້າທ່ີປະຕູ ເລກທີ15 ~ ເລກທີ 16. 
 
4.8 ບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ການຕົກຕະກອນ ຕ�ກັ່ບ ຊ�ອງທາງການເດີນເຮືອ 
 
ເມື່ອ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ�າ ຊະນະຄາມ ເລີ່ມຕົ້ນ, ການຕົກຕະກອນທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕ�່ການເດີນ
ເຮືອ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຢູ�ປະຕູ ໃນຊ�ອງແມ�ນ� ້າຕອນລຸ�ມ. ຜູ�ພັດທະນາໄດ� ສ�າເລັດການສຶກສາກ�ຽວກັບ 
ພື້ນນ�້າ ແລະ ສະພາບແມ�ນ�້າ ຢູ�ຕອນລຸ�ມ ຂອງເຂື່ອນ ເພື່ອຢືນຢັນຄວາມສ�ຽງເຫລົ່ານີ້. ຈຸດປະສົງໃນສິ່ງນ້ີ 
ແມ�ນເພື່ອເຂົ້າໃຈການທັບຖົມຂອງຕະກອນໃນຄອງນ�້າ ໃນລະຫວ�າງການປະຕິບັດງານ, ແລະ ເພື່ອວິເຄາະ 
ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການລະບາຍຕະກອນດິນຊາຍຂອງລະບົບລະບາຍຕະກອນ. 
 
ການສຶກສາສະຫລຸບນ້ີ: 

 
(1) ເມື່ອປະລິມານນ�້າໄຫຼເຂົ ້າອ�າງເກັບນ�້າຢູ �ໃນລະຫວ�າງ 4,410 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ ແລະ 5,500 

ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ, ຄວາມໄວຂອງນ�້າຕາມລວງຍາວຂະຫນານກັບເສ້ັນທາງເດີນເຮືອປະກົດວ�າ ຕ�່າ
ກ�ວາ 2.0 ແມັດ/ວິນາທີ, ຄວາມໄວໃນແນວຕ້ັງໄປຫາເສ້ັນທາງເຮືອ ຈະບ�່ເກີນ 0.3 ແມັດ/ວິນາທີ 
ແລະ ຄວາມໄວຂອງການໄຫຼກັບບ�່ເກີນ 0.4 ແມັດ/ວິນາທີ. ເມື່ອປະລິມານນ�້າໄຫຼ ເຂ້ົາອ�າງເກັບນ�້າ
ແມ�ນ 16,300 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ ແລະ 17,800 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ, ການເດີນເຮືອແມ�ນ
ສາມາດດ�າເນີນໄດ�ໂດຍການຄວບຄຸມ ຮຸບແບບການເປີດປະຕູ ແລະ ລະບົບການໄຫຼຂອງນ�້າ ຢູ�
ເຂ່ືອນຕອນເທີງ. 
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(2) ການຕົກຕະກອນ ຢູ�ທາງເຂ້ົາຂອງຊ�ອງທາງຕອນເທິງແມ�ນຊ�າ ຍ�ອນວ�າມັນໄດ�ຮັບ ຜົນກະທົບ ຈາກ
ພື້ນທີ່ ທີ່ນ�້າໄຫຼຍູ�ກັບ. ການຕົກຕະກອນເກີດຂື້ນສ�ວນຫຼາຍ ແມ�ນຢູ�ໃນບ�ລິເວນພາຍໃນ ຝາດ�ານ
ນອກຂອງຊ�ອງທາງຕອນເທິງ, ໃນຂະນະທ່ີການຕົກຕະກອນ ຢູ�ນອກຝາດ�ານນອກ ຈະຊະລ�າງອອກ
ຈາກອ�າງເກັບນ�້າໃນລະຫວ�າງການປະຕິບັດງານນ�້າຖ�ວມຢູ�ຝ່ັງເບ້ືອງຊ�າຍ. ຄວາມໜາສູງສຸດຂອງພ້ືນ
ດິນບ�ລິເວນຊ�ອງທາງເຂົ້າ ຂອງຊ�ອງທາງຕອນເທິງ ພາຍຫຼັງ ຈາກເຮັດວຽກໄດ� 2 ປີ ຈະມີປະມານ 
0.08 ແມັດ; ຫັຼງຈາກ 5 ປີ, ມັນຈະເປັນ 0.32 ແມັດ ແລະ ຫັຼງຈາກ 10 ປີ 0.74 ແມັດ. 
 

(3) ອີງຕາມການວິເຄາະ, ການຕົກຕະກອນໃນຊ�ອງທາງຄາດວ�າຈະມີໜ�ອຍ. ການຕົກຕະກອນ ປາກົດຢູ�
ໃນຮູບຊົງຂອງແຖບດອນຊາຍຢູ�ປາຍຊ�ອງທາງ ໃນບ�ລິເວນທາງເຂ້ົາ ເຊ່ິງມີຄວາມຍາວ ປະມານ 70 
ແມັດ ແລະ ຄວາມໜາ ຂອງຕະກອນແມ�ນ 0.3-1.3 ແມັດ. 

 
(4) ອີງຕາມການຄິດໄລ�, ຄວາມໄວຂອງນ�້າ ໃນຊ�ອງທາງເຂົ້າ ແມ�ນພຽງພ�ທີ່ຈະເຄື່ອນຍ�າຍ ຕະກອນ

ຜ�ານລະບົບ. ການເດີນເຮືອ ຈ່ຶງບ�່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການຕົກຕະກອນ. 
 
ການສຶກສາຊີ້ໃຫ�ເຫັນວ�າຜູ�ປະຕິບັດງານ ແລະ ອ�ານາດການປົກຄອງ ຂອງໂຄງການ ຄວນດ�າເນີນການ
ກວດກາຕະກອນ ຂອງຊ�ອງທາງເຂົ້າ ແລະ ບ�ລິເວນທາງເຂົ້າ ພ�ອມທັງປະຕິບັດ ການຮັກສາຊ�ອງທາງ ເດີນ
ເຮືອໂດຍການອານາໄມຂຸດແມ�ນ�້າ ຫືຼ ຄອງນ�້າ ຖ�າການເດີນເຮືອ ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກຕະກອນ. 
 
4.9 ບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ການກວດສອບ ແບບຈ�າລອງທາງກາຍຍະພາບແບບໄຮໂດຼລິກ 

ຂອງລະບົບການຕື່ມ ແລະ ການເຮັດໃຫ�ເປົາ່ຫວ�າງ 
 
ນັກພັດທະນາໄດ�ສ່ົງບົດລາຍງານແຍກຕ�າງຫາກ ເພ່ືອສະຫ�ບໃຫ�ເຫັນເຖີງການກວດສອບ ຮູບແບບໄຮໂດຼລິກ
ກ�ຽວກັບ ລະບົບການຕື່ມ ແລະ ການເຮັດໃຫ�ເປົ່າຫວ�າງ. ສິ່ງນີ້ຢັ້ງຢືນ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ 
ໄຮໂດຼລິກ ແລະ ຍັງສະໜັບສະໜູນ ແຜນພາບ ແບບລະອຽດຂອງລະບົບ. 
 
ຈາກການສຶກສາຮູບແບບລະອຽດ ແລະ ການວິເຄາະການຄິດໄລ�ແບບໄຮໂດຼລິກ, ລະບົບ ການຕ່ືມ ແລະການ
ເຮັດໃຫ�ເປ່ົາຫວ�າງ ມີສອງຮູບແບບ: 1) ຝາປິດຝາຜະໜັງ ສອງຊ້ັນທ່ີມີລະບົບໄຟຟ�າ ທາງຂ�າງທາງກາງ - ທາງ
ຂ�າງ (two lock wall culverts with bottom centred lateral-manifold) ແລະ 2) ລະບົບຕັດ
ທ�່ທາງຍາວ (in-chamber bottom longitudinal culvert system). ຜົນການຈ າລອງ ດ�ານກາຍ
ຍະພາບ ແນະນ�າ ໃຫ�ໃຊ�ລະບົບແບບທ່ີສອງ ການຕັດທ�່ທາງຍາວ. 
 
ການທົດສອບ ແບບຈ�າລອງແບບໄຮໂດຼລິກໄດ�ຖືກປະຕິບັດພາຍໃຕ�ສອງເງ່ືອນໄຂການອອກແບບ: ເງ່ືອນໄຂ 
ການຍົກສູງສຸດ ແລະເງື່ອນໄຂລະດັບນ�້າຢູ�ຕອນເທີງເຂື່ອນໃນລະດັບຕ�່າທີ່ສຸດ ເພື່ອກ�ານົດການດ�າເນີນງານ 
ຂອງວາວ ໃນການຕື່ມແລະການເຮັດໃຫ�ເປົ່າຫວ�າງ, ເວລາເປີດ ສ�າລັບວາວ ແລະ ຮູບແບບ ໃນການດ�າເນີນ
ງານ. ສີ່ເວລາ ໃນການເປີດ ສ�າລັບວາວ (5 ນາທີ, 6 ນາທີ, 7 ນາທີ ແລະ 8 ນາທີ) ແລະ ຮູບແບບການ
ປະຕິບັດງານສອງຢ�າງ (ແບບປົກກະຕິສອງວາວທີ່ປະສານກັນແລະ ວາວດຽວ) ໄດ�ຖືກທົດສອບແລ�ວ. ຜົນ
ໄດ�ຮັບແນະນ�າ ໃຫ�ໃຊ�ເວລາເປີດວາວປະມານ 6 ນາທີ ສ�າລັບການຕ່ືມ ແລະ ການເຮັດໃຫ�ເປ່ົາຫວ�າງ. ເວລາ
ຕ່ືມ ແລະ ເຮັດໃຫ�ເປ່ົາຫວ�າງພາຍໃຕ�ຮູບແບບການເປີດວາວຂ�າງເທິງແມ�ນ 9.62 ນາທີ ແລະ 9.98 ນາທີ. 
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4.10 ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  
 
ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ (SIA) ແມ�ນພາກສ�ວນໜ່ຶງຂອງບັນດາເອກະສານກ�ຽວກັບບັນຫາ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເຊ່ິງລວມມີ SIA, ແຜນການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສັງຄົມ, ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານເພ່ືອຍົກຍ�າຍຈັດສັນເຊ່ິງແຕ�ລະດ�ານແມ�ນສະຫລຸບຂ�າງລຸ�ມນ້ີ. 
 
ຈຸດປະສົງຫັຼກຂອງ ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແມ�ນ: 
 ເພື່ອກວດກາເບິ ່ງສະພາບແວດລ�ອມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ 

ວັດທະນະທ�າ ຂອງພ້ືນທ່ີ ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີອາດໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ. 
 ເພື່ອກ�ານົດ ແລະ ວິເຄາະຜົນກະທົບດ�ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທ�າ ທີ່ອາດເກີດຂ້ືນ

ຈາກການອອກແບບໂຄງການ, ການກ�່ສ�າງ ແລະ ການດ�າເນີນງານ ແລະ ແນະນ�າ ມາດຕະການ
ຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບທາງລົບ ທ່ີມີປະສິດທິຜົນ. 

 ເພ່ືອກ�ານົດຫັຼກການ ແລະ ບັນທຶກ ການປຶກສາຫາລືກບັພາກສ�ວນທ່ີມີສ�ວນຮ�ວມ, ໂດຍສະເພາະກັບ
ປະຊາຊົນທ່ີໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ, ແລະ 

 ເພ່ືອປະເມີນຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ ສ�າລັບມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບທ່ີຈ�າເປັນ. 
 
ວິທີການທ່ີນ�າໃຊ�ແມ�ນກ�ຽວຂ�ອງກັບການສຶກສາກ�ຽວກັບກົດໝາຍ ສປປ ລາວ ແລະ ກົດລະບຽບທ່ີມີຢູ�, ການ
ສຶກສາທາງດ�ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການສ�າຫຼວດພາກສະໜາມລວມທັງການສ�າຫຼວດ ສ�າມະໂນຄົວ, ແລະ 
ການສ�າພາດ ແລະ ການປະຊຸມຢູ�ບ�ານ. ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຍັງຊ້ີໃຫ�ເຫັນ ການກ�ຽວພັນກັບ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ ສຸມໃສ�ການແລກປ�ຽນລະຫວ�າງທີມງານດ�ານຊີວະວິທະຍາ 
ແລະ ທີມງານດ�ານສັງຄົມ, ຈາກລະດັບນ�້າ, ການເດີນເຮືອ ແລະ ການທ�ອງທ�ຽວ, ແລະ ການປະມົງ ແລະ 
ຊີວະວິທະຍາທາງປາ ຕ�ກ່ັບບັນຫາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. 
 
ການທົບທວນນະໂຍບາຍທາງສັງຄົມ ແລະ ກອບກົດໝາຍລວມເອົານິຕິກ�າປີ 2005 ເຖິງປີ 2011 ແລະ 
ພາລະບົດບາດຂອງ ໜ�ວຍງານພາກລັດທ່ີກ�ຽວຂ�ອງໃນການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຍົກຍ�າຍຈັດສັນ, ການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ຄວາມຍືນຍົງດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄ ົມ ໃນການນ�າໃຊ�
ພະລັງງານໄຟຟ�າ, ຊົນເຜ່ົາ, ວັດທະນະທ�າ ແລະ ໂບຮານຄະດີ, ການທ�ອງທ�ຽວ ແລະ ການຄຸ�ມຄອງທ່ີດິນ. 
ການທົບທວນກອບກົດໝາຍ ຍັງໄດ�ສຶກສາ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງສາກົນເຊ່ັນ: ສັນຍາຂອງ
ຄະນະກ�າມາທິການເຂ່ືອນໂລກ, ທະນາຄານໂລກ, ແລະ ຄະນະກ�າມາທິການແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ. 
 
ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຊ້ີໃຫ�ເຫັນພາບລວມກ�ຽວກັບ ສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນ ສປປ 
ລາວ, ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງໄ ຊຍະບູລີ, ເຊ່ິງມີຂ�້ມູນຕ້ັງແຕ�ປີ 2005-2010. ໃນເຂດອ�າງໂຕ�ງ
ຂອງໂຄງການຢູ�ເມືອງປາກລາຍ ແລະ ເມືອງແກ�ນທ�າວ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ເມືອງ ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງ
ຈັນ ເນ້ືອທ່ີດິນສ�ວນໃຫຍ� ແມ�ນຖືກນ�າໃຊ�ໃນການເຮັດກະສິກ�າ (ສ�າລັບປະຊາກອນ 80%), ການປູກເຂ້ົາ
ເພ່ືອບ�ລິໂພກເອງເປັນສ�ວນໃຫຍ�, ແລະ ຕ້ົນໄມ�ກິນໝາກ, ແລະ ມີການລ�ຽງສັດເປັນບາງສ�ວນ. ການເຮັດ
ສວນແຄມນ�້າເປັນທ່ີນິຍົມ. ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ກ�່ຍັງໃຫ�ຂ�້ມູນລະອຽດກ�ຽວກັບສະພາບ
ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາໃນບັນດາແຂວງເຫ່ົຼານ້ີ ແລະ ເມືອງທ່ີກ�ຽວຂ�ອງເຊ່ັນ: ອັດຕາການຂາດສານ
ອາຫານ, ສາເຫດຕ້ົນຕ�ຂອງການເສຍຊີວິດ ແລະ ພະຍາດຕ�າງໆ. 
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ກ�ຽວກັບປະຊາກອນທ່ີຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງ, ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ກ�ານົດສາມກຸ�ມດ່ັງຕ�່ໄປ
ນ້ີ: 
 
• ກຸ�ມທີ 1 - ເຂດຕ້ົນນ�້າ ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີໄດ�ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ, ທ່ີອາໄສຢູ�ໃກ�ກັບສະຖານທ່ີກ�່ສ�າງມ ີ

13 ບ�ານ, ໃນນ້ັນ 3 ບ�ານມີ 267 ຄອບຄົວ (1,127 ຄົນທ່ີມີເຮືອນ ແລະ ດິນກະສິກ�າ ຖືກນ�້າຖ�ວມ) 
ຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ຍົກຍ�າຍ. ອີກ 10 ໝູ� ບ�ານຈະໄດ�ຮັບຜົນກະທົບບາງສ�ວນ ໂດຍບ�່ຖືກນ�້າຖ�ວມທັງໝົດ, 
ເຊ່ິງຄອບຄົວຈະຕ�ອງໄດ�ຍົກຍ�າຍໄປຢູ�ບ�ອນສູງ. ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ໃຫ�ລາຍລະອຽດ
ຫຼາຍກ�ຽວກັບສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ທາງເລືອກໃນການດ�າລົງຊີວິດ, ຂ�້ມູນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ຄວາມສ�ຽງ (ຄົນພິການ, ຜູ�ປ�ວຍທາງຈິດ ແລະ ບ�່ມີທ່ີດິນ) ແລະ ຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ�າງຍິງ - ຊາຍ 
ສ�າລັບບ�ານເຫ່ົຼານ້ີ. ການຫາປາແມ�ນໄດ�ຖືກປະຕິບັດໃນຂອບເຂດໜອງຂະໜາດນ�ອຍ ໃນນາເຂ້ົາ ສ�ວນ
ໃຫຍ�ແມ�ນເພ່ືອການບ�ລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ. ລາຍໄດ�ສະເລ�ຍຕ�່ຄອບຄົວແມ�ນເລ່ີມ 1,400 - 1,660 
ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ, ເຊ່ິງເມື່ອປ�ຽນເປັນລາຍໄດ�ຕ�່ຄົນ, ແມ�ນຕ�່າກວ�າເສ້ັນຄວາມທຸກຍາກລະດັບ ສາກົນ, 
ແລະ ນອນຢູ�ເສ້ັນລາຍຮັບ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

 
ຮູບທີ 7 ສຸກສາລາ ດອນສຸກ (ທາງຊ�າຍ) ແລະ ການເຮັດສວນຄົວ  ທາງຊ�າຍ- ຝ່ັງ-ແມ�ນ�້າ ໂດຍແມ�ຍິງທ່ີ
ບ�ານ ດອນສຸກ (ທາງຂວາ) 

 
• ກຸ�ມທີ 2 - ກຸ�ມບ�ານທ່ີຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງຮອງລົງມາ ເຂດຕ້ົນນ�້າ: 17 ບ�ານ (3,929 ຄອບຄົວ - 

19,282 ຄົນ) ທ່ີໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຍ�ອນການປ�ຽນແປງທາງດ�ານພູມສັນຖານວິທະຍາ, ໃນນ້ັນສິບບ�ານ 
(354 ຄອບຄົວ - 1,808 ຄົນ) ຈະຕ�ອງໄດ�ຍົກຍ�າຍປະຊາຊົນຍ�ອນນ�້າຖ�ວມບາງສ�ວນ. ນອກຈາກນ້ີ 
ຍັງມີລາຍລະອຽດຂອງສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນບ�ານເຫ່ົຼານ້ີ, ເຊ່ິງມີຕົວເລກສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ
ລາຍໄດ�ສະເລ�ຍຫ�ດລົງຕ�່າກວ�າເສ້ັນຄວາມທຸກຍາກ ສປປ ລາວ. 
 

• ກຸ�ມທີ 3 - ສອງບ�ານທ່ີອາໄສຢູ�ໃກ�ສະຖານທ່ີຂຸດຄ້ົນບ�່ແຮ� ແລະ ອີກແຫ�ງໜ່ຶງ ໃກ�ກັບສະຖານທ່ີກ�່ສ�າງ 
(2,106 ຄົນ). ຢູ�ບັນດາບ�ານເຫ່ົຼານ້ີ, ລາຍໄດ�ປະຈ�າປີ ສ�າລັບຄົວເຮືອນແມ�ນຂ�ອນຂ�າງສູງເກືອບ 6,000 
ໂດລາສະຫະລັດ.  

 
ການປຶກສາຫາລືກັບກຸ�ມບ�ານທ່ີໄດ�ຮັບຜົນກະທົບສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າຈາກ 60% ເຖິງ 75% ຂອງປະຊາຊົນ
ທ່ີຖືກສ�າພາດ (ຫລາຍກວ�າ ໜ່ຶງ ພັນຄອບຄົວ) ໄດ�ຖືກລາຍງານວ�າເຫັນດີກັບໂຄງການ, ສ�ວນທ່ີເຫືຼອແມ�ນບ�່
ເຫັນດີ ຫືຼ ບ�່ແນ�ໃຈກ�ຽວກັບໂຄງການ. ການສຶກສາຂອງ ກຸ�ມແມ�ຍິງ ແລະ ກຸ�ມທ່ີມີຄວາມສ�ຽງໄດ�ສະແດງ
ຄວາມກັງວົນຕ�ກ່ານສູນເສຍທ່ີຢູ�ອາໄສ, ເນ້ືອທ່ີດິນ ແລະ ສວນໄມ�ປູກ, ແລະ ການສູນເສຍຊັບສົມບັດຂອງ
ຊຸມຊົນເຊ່ັນໂຮງຮຽນ ແລະ ສຸກສາລາ.  
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ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ໄດ�ໃຫ�ຂ�້ມູນລະອຽດກ�ຽວກັບບັນດາຊຸມຊົນ, ລວມທັງແມ�ນ�້າຂອງຝ່ັງ ໄທ 
ຂ້ືນໄປປະມານ 100 ກມ ຂອງ ໂຄງການ ເຂ່ືອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ, ປະຕິບັດຕາມແນວ ທາງ
ນະໂຍບາຍ ການປະເມີນສ່ິງແວດລ�ອມແບບຍຸດທະສາດຂອງ ຄມສ 2010. ໃນພາກນ້ີຈະສັງລວມຂ�້ມູນ
ໂດຍຫຍ�້ ກ�ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຂ�າມຊາຍແດນ ແລະ ຜົນກະທົບແບບສະສົມ. 

   
ຮູບທ່ີ 8 ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງກຸ�ມທ່ີມີຄວາມສ�ຽງໃນ ESIA ຢູ�ບ�ານ ແຄ (ຊ�າຍ) ແລະ ບ�ານ 
ດອນເໝ່ັນ (ຂວາ) 

 
ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຈະກ�ານົດຜົນກະທົບທ່ີອາດເກີດຂ້ືນ ໃນຊ�ວງໄລຍະກ�ອນການກ�່ສ�າງ, 
ການກ�່ສ�າງ ແລະ ການດ�າເນີນງານທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບການຍົກຍ�າຍຈັດສັນ, ຄວາມສ�ຽງທາງດ�ານສຸຂະພາບ, ການ
ຍົກຍ�າຍ, ການສູນເສຍຊີວິດການເປັນຢູ�ລວມທັງການຫາປາ. ຄວາມສ�າຄັນຂອງຜົນກະທົບໂດຍລວມໄດ�ຖືກ
ຈັດປະເພດ ເປັນຂະໜາດກາງທ່ີມີການຍົກຍ�າຍ ແລະ ການປ�ຽນແປງຊີວິດການເປັນຢູ�ຖືກຈັດອັນດັບຢູ�ຂະ 
ໜາດສູງ. 
 
ເອກະສານຍັງປະກອບມີມີບັນດາມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບແຕ�ລະປະເພດ, ລວມມີການຍົກຍ�າຍຈັດ
ສັນ ແລະ ຍົກຍ�າຍຖ່ິນຖານ, ການປຶກສາຫາລືເປັນປະຈ�າ ແລະ ການຕິດຕາມ, ການຝຶກອົບຮົມ, ຜ�ານກົນໄກ
ຕ�າງໆ ລວມທັງກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ. ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍທັງໝົດໃນການຍົກຍ�າຍຈັດສັນຄາດວ�າປະມານ 23,3 
ລ�ານ ໂດລາສະຫະລັດ. 
 
ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍປະກອບມີ ລາຍລະອຽດຂອງບ�ານທ່ີຖືກກະທົບ ແລະ ບັນທຶກການປະຊຸມກັບບ�ານເຫ່ົຼາ
ນ້ີ. 
 
4.11 ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ�ມຄອງສັງຄົມ 
 
ແຜນການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສັງຄົມ (SMMP) ແມ�ນຖືກພັດທະນາຈາກການສຶກສາຂອງ SIA 
ແລະ ເປັນຂ�້ກ�ານົດຂອງໂຄງການພາຍໃຕ�ກົດໝາຍຂອງ ລັດຖະບານລາວ. ຈຸດປະສົງລວມ ຂອງ SMMP 
ແມ�ນເພ່ືອປັບປຸງສະຫວັດດີການຂອງປະຊາຊົນທ່ີອາໄສຢູ�ໃນເຂດໂຄງການເຊ່ິງອາດຈະໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ. ບົດລາຍງານໄດ�ກ�ານົດ ແລະ ແນະນ�າ ຂ້ັນຕອນຕ�າງໆ ທ່ີຜູ�ພັດທະນາໂຄງການ ຄວນປະຕິບັດໃນ
ໄລຍະກ�່ສ�າງ ແລະ ຫັຼງການກ�່ສ�າງ. 
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SMMP ແມ�ນຖືກພັດທະນາພາຍໃຕ�ຫລັກການດ່ັງຕ�່ໄປນ້ີ: 
 
 ຫ�ດຜ�ອນຜົນການຍົກຍ�າຍຈັດສັນຂອງປະຊາກອນທ່ີໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ໃຫ�ໜ�ອຍທ່ີສຸດ 

(PAPs). 
 ໃຫ�ການສະໜັບສະໜູນ ດ�ານງ�ບປະມານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ທ່ີພຽງພ�ຈາກໂຄງການເພ່ືອ

ຮັບປະກັນວ�າ ຊີວິດການເປັນຢູ�ຂອງ PAPs ໄດ�ຖືກຟ້ືນຟູໃຫ�ຢູ�ໃນລະດັບຢ�າງໜ�ອຍ ເທ່ົາກັບກ�ອນການ
ພັດທະນາໂຄງການ. 

 ອະນຸຍາດໃຫ� PAPs ເຂ້ົາຮ�ວມໃນການອອກແບບ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດ�າ 
ເນີນງານຍົກຍ�າຍຈັດສັນ (RAP). 

 ວິເຄາະຄວາມກັງວົນກ�ຽວກັບ ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜ່ົາ ແລະ ລວມເອົາຄວາມຕ�ອງການ ແລະ
ທັດສະນະສະເພາະຂອງພວກເຂົາ ເຂ້ົາໃນທຸກໆສ�ວນປະກອບ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ກິດຈະກ�າທ່ີວາງ
ແຜນໄວ�ທັງຫມົດ. 

 ຮັກສາຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດ�ານວັດທະນະທ�າ - ສັງຄົມ ຂອງບັນດາກຸ�ມບ�ານ ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນການ
ລົບກວນດ�ານວັດທະນະທ�າ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ�. 

 ຈັດກິດຈະກ�າ ຟ້ືນຟູຊີວິດການເປັນຢູ� ແລະ ໂຄງລ�າງພ້ືນຖານໃຫ�ພຽງພ�ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຄວາມຫຍຸ�ງຍາກ
ໃນການດ�າລົງຊີວິດ. 

 ມີວິທີການທ່ີໂປ�ງໃສ ສ�າລັບວຽກງານການວາງແຜນ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ການຊົດເຊີຍທັງໝົດ. 
 
 

SMMP ລວມມີ: 
 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນ. 
 ການຄາດຄະເນງ�ບປະມານ. 
 ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ໄລຍະເວລາ. 
 ແຜນການຕິດຕາມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 

 
SMMP ກວມເອົາບັນຫາທ່ີຄ�າຍຄືກັນກັບ SIA ເຊ່ັນຊີວິດການເປັນຢູ�, ປະຊາກອນ, ການຍົກຍ�າຍຈັດສັນກັບ
ຄວາມຕ�ອງການທ່ີແຕກຕ�າງກັນ ສ�າລັບຜູ�ຊາຍ ແລະ ແມ�ຍິງ. ແຜນດ່ັງກ�າວຍັງມີລາຍລະອຽດຂອງຜົນກະທົບ
ທາງດ�ານສັງຄົມທ່ີອາດເກີດຂ້ືນໄດ�, ຄວາມສ�າຄັນຂອງຜົນກະທົບເຫລ່ົານ້ີ, ມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນທ່ີສອດຄ�ອງ
ກັນ ແລະ ພາກສ�ວນທ່ີຮັບຜິດຊອບ. ນອກນ້ັນ ຍັງລວມມີລາຍການຂອງການສູນເສຍທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ືນ 
ແລະ ຫັຼກການການຊົດເຊີຍລວມທັງການສະໜອງ ທ່ີດິນ, ເງິນສົດ, ວັດສະດຸທ່ີຢູ�ອາໄສ, ໂຄງລ�າງພ້ືນຖານ 
ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ. ບັນດາຕົວຊ້ີວັດການຕິດຕາມດ�ານຄຸນນະພາບ ແລະ ດ�ານປະລິມານ ລວມທັງດ�ານ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ກ�່ຖືກລວມເຂ້ົາໃນແຜນ SMMP ບ�່ວ�າຈະເປັນໄລຍະກ�່ສ�າງ ແລະ ຫັຼງການກ�່ສ�າງໂຄງການ. 
 
ງ�ບປະມານທ່ີສະເໜີ ສ�າລັບ ແຜນການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສັງຄົມ ຄາດວ�າຈະມີມູນຄ�າ 
274,120 ໂດລາສະຫະລັດ ຕ�່ປີ ສ�າລັບການກ�່ສ�າງ 8 ປີ ແລະ ອີກ 23 ປີ ຂອງການດ�າເນີນງານ. ໂດຍ
ໃນຊວ�ງໄລຍະດ�າເນີນງານກ�່ຈະລວມມກີານສ່ົງເສີມ ດ�ານກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ແຜນງານການປະມົງ, ການ
ເຜີຍແຜ�ທາງດ�ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ, ການສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນ ແລະ ກອງທຶນພັດທະນາສັງຄົມ. 
 



 

     
 

25 

4.12 ແຜນປະຕິບັດງານການຍົກຍ�າຍຈັດສັນ 
 
ແຜນປະຕິບັດງານຍົກຍ�າຍຈັດສັນ (RAP) ແມ�ນອີງໃສ� SIA. ປະຊາຊົນ ຈ�ານວນທັງໝົດ 2,935 ຄົນ ໃນ 
621 ຄອບຄົວຈະຕ�ອງມີການຍົກຍ�າຍຈັດສັນໃໝ� (1,127 ຄົນໄປຢູ�ບ�ານໃໝ�) ຫືຼ ຍົກຍ�າຍ (ຍົກຍ�າຍ
ປະຊາຊົນ 1,808 ຄົນໄປຢູ�ບ�ອນສູງໃນບ�ານດຽວກັນ). ກຸ�ມເຫ່ົຼານ້ີຈະເປັນປະຊາກອນເປ້ົາໝາຍຫັຼກສ�າລັບ 
ແຜນປະຕິບັດງານຍົກຍ�າຍຈັດສັນ. ຈຸດປະສົງຕ້ົນຕ�ຂອງບົດລາຍງານ RAP ແມ�ນ: 
 
 ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທ່ີໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. 
 ປ�ອງກັນ ຫືຼ ຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບທາງລົບຂອງສັງຄົມທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ືນຈາກຜົນກະທົບ ຂອງ ນ�້າໄຫຼ 

ຍ�ອນກັບ ຂອງໂຄງການ. 
 ຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບທ່ີເປັນໄປໄດ�ເຫ່ົຼານ້ີໂດຍຜ�ານການຊົດເຊີຍທ່ີດິນ ແລະ ຊັບສິນ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງ

ລ�າງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ອ່ືນໆ. 
 
ວິທີການໃນການກະກຽມແຜນປະຕິບັດງານຍົກຍ�າຍຈັດສັນ ແມ�ນກ�ຽວຂ�ອງກັບການສ�າຫຼວດ ພົນລະເມືອງທ່ີ
ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ, ການປຶກສາຫາລືລວມທັງ ກອງປະຊຸມກັບກຸ�ມຈຸດສຸມກ�ຽວກັບ ການຄັດເລືອກສະຖານທ່ີ
ຕ້ັງຖ່ິນຖານໃໝ� ແລະ ການຕອບ ກ�ຽວກັບຄ�າຄິດເຫັນ. 
 
ຂ�້ມູນລາຍລະອຽດຂອງຜົນກະທົບທ່ີອາດເກີດຂ້ືນກ�ຽວກັບການສູນເສຍທ່ີດິນ ແລະ ຊັບສິນລວມທັງຊັບສິນ
ຂອງຊຸມຊົນແມ�ນໄດ�ຖືກສະໜອງ ພ�ອມກັບມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບ. ມີການລະບຸສະຖານທ່ີຕ້ັງຖ່ິນ
ຖານໃໝ� ແລະ ການຍົກຍ�າຍຈັດສັນກ�່ໄດ�ຖືກກ�ານົດ. ທາງເລືອກໃນການດ�າລົງຊີວິດມີຫລາຍຢ�າງ ສ�າລັບຄົວ
ເຮືອນທ່ີຖືກຍົກຍ�າຍຈັດສັນລວມທັງກະສິກ�າ, ລ�ຽງສັດ, ການປູກຝັງ ແບບຊຸມຊົນ ຫືຼ ແບບສວ�ນຕົວ, ການ
ລ�ຽງສັດ ນ�້າ (ໃນອ�າງເກັບນ�້າ ແລະ ໜອງປາ) ແລະ ການຈ�າງງານທ່ີບ�່ແມ�ນກະສິກ�າ ແລະ ອຸດສະຫະກ�າ ບ�ານ. 
 
ຮູບພາບຂ�າງລຸ�ມນ້ີ, ເອົາມາຈາກເອກະສານ RAP, ສະແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງການຈັດວາງສະຖາບັນສ�າລັບ RAP. 

 
ຮູບທີ 9 ສ�າງຕັ້ງອງົການຈັດຕັ້ງທ່ີສະເໜີສ�າລັບ SNHPP SMMP 

(WREA - ອົງການ ຊັບພະຍາກອນນ�້າ ແລະ ສິງ່ແວດລ�ອມ; EMU - ໜ�ວຍງານຄຸ�ມຄອງສິງ່ແວດລ�ອມ, SMU - ໜ�ວຍງານຄຸ�ມ
ຄອງສັງຄົມ; ESMI - ການກວດກາການຄຸ�ມຄອງສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ; EMO - ຫ�ອງການຄຸ�ມຄອງສິງ່ແວດລ�ອມ; SMO 

- ຫ�ອງການຄຸ�ມຄອງສັງຄມົ) 
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ບົດສະຫລຸບຂອງຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ ການທົດແທນ ແລະ ການຍົກຍ�າຍຈັດສັນມີຢູ�ໃນຕາຕະລາງ 2. 
 

ຕາຕະລາງ 2: ການທົດແທນຄ�າເສຍຫາຍ, ຄ�າການຍົກຍ�າຍຈັດສັນ ແລະ ການຕດິຕາມ
ກວດກາ 

ລ/ດ. ລາຍການ ການກ�່ສ�າງ (8 ປີ) ການດ�າເນີນງານ (23 ປີ) 
 ສິ່ງແວດລ�ອມ 1,358,872 1,500,170 

1 
ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ຄຸ�ມຄອງສ່ິງແວດລ�ອມ 

1,358,872 1,500,170 

 ສັງຄົມ 23,441,518 180,000 
2 ການຊົດເຊີຍ 2,140,000 0 

3 
ການພັດທະນາເຂດຍົກຍ�າຍ
ຈັດສັນ 

16,105,950 0 

4 
ແຜນງານຟ້ືນຟູຊີວິດການເປັນ
ຢູ� 

5,101,448 0 

5 ແຜນງານພັດທະນາສັງຄົມ 94,120 180,000 
 ການຕິດຕາມກວດກາ 70,000 85,000 
6 ການກວດສອບພາຍໃນ 30,000 40,000 
7 ການກວດສອບຈາກພາຍນອກ 40,000 45,000 

 ລວມທັງ ໝົດ 24,870,390 1,765,170 
 ບ�ວງສຸກເສີນ (4%) 1,065,422 
 ລວມທັງຫມົດ 27,700,983 

 
4.13 ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມ 
 
ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ (EIA) ຖືກສະຫລຸບໃນ 5 ພາກສ�ວນທ່ີ ສ�າຄັນຕ�່ໄປນ້ີ:  
 
(1) ຂ�້ມູນທາງກາຍະພາບ, ເຄມ ີແລະ ຊີວະພາບທ່ີສ�າຄັນ ທ່ີໄດ�ຖືກເກັບກ�າ ມີຄື: 
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• ອຸທົກກະສາດ: ການໄຫຼຂອງນ�້າປະຈ�າປີໂດຍສະເລ�ຍ(Q) ທີ່ສະຖານີ ຊະນະຄາມ ແມ�ນ 4,146 
ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ, ໂດຍມີການການໄຫຼສູງສຸດປະມານ 22,600 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ ໃນເດືອນ 
ສິງຫາ ແລະ ເດືອນ ກັນຍາ, ແລະ ການ
ໄຫຼລົງຕ�່າສຸດແມ�ນ 540 ແມັດ ກ�ອນ /
ວິນາທີ ໃນເດືອນ ມີນາ. 
 

• ຄຸນນະພາບຂອງນ� ້າ: ໃນລະດູແລ�ງ, 
ລະດັບນ� ້າ ທີ ່ມີຄຸນນະພາບຢູ �ຕົ ້ນນ� ້າ, 
ລ ຸ �ມນ � ້ າ  ແລະ ໃນຂ ົ ງ ເຂດໂຄງການ 
SNHPP ແມ�ນດີຫຼາຍໂດຍອີງໃສ�ຜົນໄດ�
ຮັບຂອງ DO, pH, TDS, TSS, NO3, 
NH3, ຄວາມຂຸ ່ນ, ແລະ ຜົນໄດ�ຮັບຈາກ
ເຊ້ືອແບັກທີເຣຍ. ບ�່ພົບເຫັນໂລຫະໜັກ 
ໃນສະຖານທີ ່ໂຄງການ. ບ� ່ໄດ�ມີການ
ເກັບຕົວຢ�າງຄຸນນະພາບນ�້າໃນລະດູຝົນ. 

 

• ການເຊາະເຈື ່ອນ ແລະ ການຕົກຕະກອນ: ອັດຕາສ�ວນໃຫຍ�ຂອງຕະກອນສະສົມ (ປະມານ 
75%) ແມ�ນຖືກເຄື ່ອນທີ ່ໃນລະດູຝົນ (ໃນລະຫວ�າງ ເດືອນ ພຶດສະພາ - ຕຸລາ), ໂດຍມີ
ປະລິມານຕະກອນສູງສຸດ (ປະມານ 40%) ໃນເດືອນສິງຫາ ເຊິ່ງສອດຄ�ອງກັບການໄຫຼນ�້າສູງສຸດ
ໃນແມ�ນ�້າ ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ. 

 

• ລະບົບນິເວດວິທະຍາເທີງພ້ືນດິນ (ພືດ): ພ້ືນທ່ີໂຄງການສ�ວນໃຫຍ�ຕ້ັງຢູ�ໃນປ�າທ່ີບ�່ມີການລ�ຽງສັດ, 
ປ�າໄຜ�, ພ້ືນທ່ີທ່ີຖືກຂຸດ, ພ້ືນທ່ີປູກຝັງ ຫືຼ ທ່ີດິນກະສິກ�າ ອ່ືນໆ. 
 

• ລະບົບນິເວດວິທະຍາເທີງພື້ນດິນ (ສັດປ�າ): ສັດລ�ຽງລູກດ�ວຍນົມທີ່ໃກ�ຈະສູນພັນມີ 3 ຊະນິດ 
ຈາກລາຍການສ�າຫຼວດ, ແມ�ນຊ�າງ ອາຊີ, ງ�ວປ�າ, ແລະ ລີງ. ໃນພື້ນທີ່ການສຶກສາ, ມີລາຍງານສັດ
ປະເພດ ອື່ນໆ ປະກອບມີ: ເສືອ, ລີງ, ກວາງ, ເຕົ່າ, ປາຝາ, ໂຕແລນ, ກະປອມບິນ, �ເຫຼືອມ, 
�ເຫ່ົາ, ໄກ�ປ�າ (ໄກ�ຂວ�າ), ແລະ ສັດປະເພດ ນົກຍຸງ. 
 

• ເຂດປ�າສະຫງວນ: ພື້ນທີ່ໂຄງການບ�່ຕິດກັບເຂດ ອະນຸລັກຊີວະນາໆ ພັນແຫ�ງຊາດ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່
ຕາມ, ມັນນອນຢູ�ໃນເຂດປ�າສະຫງວນຂອງແຂວງ. 

 
ຮູບທີ 10: ສະຖານທ່ີເກັບຕົວຢ�າງຄຸນ
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• ລະບົບນິເວດວິທະຍາຂອງສັດນ�້າ, ທ່ີມີ
ບັນທຶກມີ ແພນຕຣອນພືດ ແລະ 
ແພນຕຣອນສັດ, ສັດບ�ກ່ະດູກສັນຫັຼງ, 
ພືດນ�້າ ແລະ ປາ 43 ຊະນິດ, ໂດຍມີ
ການຄ້ົນພົບສັດປະເພດໜ່ຶງ ທ່ີໃກ�ຈະ
ສູນພັນ (CR) ທ່ີຫາຍາກ, ປາເອີນ ທອງ 
(ປາເອີນແດງ), ແລະ ບ�່ມີປາປາ ດຸກຍັກ
ໃນແມ�ນ�້າຂອງທ່ີບັນທຶກໄວ�ໃນທັງໝົດ 
ສະຖານີເກັບຕົວຢ�າງພາກສະ 
ໜາມ; ແລະ 
 

• ກິດຈະກ�າ ການປະມົງ: ກິດຈະກ�າການ
ປະມົງໃກ�ກັບສະຖານທີ ່ເຂື ່ອນໄຟຟ�າ
ນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ແລະ ເມືອງທາງຕົ້ນນ�້າ ມີພຽງສ�ວນໜ�ອຍ, ແຕ�ກ�່ມີການຫາປາລ�ຽງຊີບ ແລະ 
ປານ�ອຍ ຈ�ານວນໜຶ່ງ ທີ ່ຂາຍຢູ �ຕະຫລາດທ�ອງຖິ ່ນ. ເຖິງຢ�າງໃດກ� ່ຕາມ, ການປະມົງ ແລະ 
ກິດຈະກ�າ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຈາກເຂດລຸ�ມນ�້າຂອງສະຖານທີ່ ເຂື ່ອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ, ໂດຍ
ສະເພາະຢູ�ທ່ີ ແກ�ງໃໝ�, ເຂດທ່ີມີການເລ່ັງດ�ວນ; (2) ປາກແມ�ນ�້າສາຂາ ນ�້າຮຸ�ງ; ແລະ (3) ແມ�ນ�້າ
ເຊ່ືອມຕ�່ກັບສາຂາ ນ�້າມີ ້, ແມ�ນມີຄວາມສ�າຄັນຫຼາຍຕ�່ຄວາມໝ້ັນຄົງດ�ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ລາຍ
ໄດ�. 

 
(2) ຜົນກະທົບດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ ໃນໄລຍະການກ�່ສ�າງ ທ່ີສ�າຄັນແມ�ນມີດ່ັງຕ�່ໄປນ້ີ: 

 
• ຜົນກະທົບຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂອງການເຄື່ອນທ່ີ/ການໄຫລຂອງຕະກອນ ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງ

ກະແສນ�້າທ່ີສູງຂ້ືນຍ�ອນການກ�່ສ�າງ ເຂ່ືອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ແລະ ເຂ່ືອນກັ້ນນ�້າ. 
• ຜົນກະທົບຈາກການເພ່ີມຂ້ືນຂອງ TSS ແລະ ການຮ່ົວໄຫຼຂອງນ�້າມັນ ແລະ ການຮ່ົວໄຫຼຂອງສານ

ເຄມີພ�ອມດ�ວຍ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ�ນຂອງ BOD ທີ່ສູງຂື້ນເນື່ອງຈາກການເກັບກູ�ສະຖານທ່ີ, ກິດຈະກ�າ 
ໃນພ້ືນທ່ີ, ແລະ ການດູດນ�້າຈາກເຂດກ�່ສ�າງ. 

• ຜົນກະທົບຈາກການເພ່ີມຂ້ືນຂອງຄວາມເຂ້ັມຂຸ�ນ ແລະ ການຕົກຕະກອນທ່ີເກີດຈາກການວຽກງານ
ຂຸດຄ້ົນຫນ�າດິນ ມີຜົນກະທົບຕ�່ ພານຕຣອນພືດ, ສ່ິງທ່ີມີຊີວິດໃນນ�້າ ແລະ ປະຊາກອນປາ. 

• ຜົນກະທົບຈາກມົນລະພິດທາງນ�້າ ແລະ ທາດລະລາຍທາດອາຫານ, ເຊ່ິງມາຈາກການກ�່ສ�າງກິດຈະ 
ກ�າ ຕ�າງໆທີ່ກະຕຸ�ນໃຫ�ມີການແຜ�ລາມໃນລະບົບນິເວດສັດນ�້າທີ່ຢູ�ລຸ�ມນ�້າ ແລະ ການເພີ່ມຂື້ນຂອງ
ສັດທ່ີມີເຊ້ືອພະຍາດ. 

• ຜົນກະທົບຕ�່ການເຄ່ືອນຍ�າຍຂອງປາ, ເຊ່ິງສ່ົງຜົນຕ�່ຊະນິດພັນປາທ່ີມີຮູບແບບການເຄ່ືອນຍ�າຍໄລຍະ
ທາງໄກ ແລະ ສັດທ່ີແຜ�ລາມອອກໄປຢ�າງໄວວາ ຫືຼ ພືດທ່ີຈົມນ�້າ; ແລະ 

• ຜົນກະທົບຕ�່ການສູນເສຍພັນພືດໃນໄລຍະຍາວໃນພ້ືນທ່ີກ�່ສ�າງ. 
  

 

ຮູບທີ 11: ການເກັບຕົວຢ�າງດ�ານນິເວດ
  



 

     
 

29 

(3) ຜົນກະທົບດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ ໃນໄລຍະດ�າເນີນງານ ທ່ີສ�າຄັນແມ�ນໄດ�ສະຫລຸບໃນຈຸດຕ�່ໄປນ້ີ: 
 
• ຜົນກະທົບຈາກການຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ບ�່ຖືກຕ�ອງ, ໂດຍສະເພາະແມ�ນວັດສະດຸສິ່ງເສດເຫຼືອອນິຊີ

ເຊິ່ງກ�່ໃຫ�ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ�າງໃຫຍ�ຫຼວງຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມເຊິ່ງອາດຈະສ�າງມົນລະພິດທາງດິນ, 
ນ�້າ ແລະ ອາກາດ. 
 

• ຜົນກະທົບຈາກການປົນເປື້ອນນ�້າມັນຈົນເຖິງຄຸນນະພາບຂອງໜ�ານ�້າໃນແມ�ນ�້າຂອງເນື່ອງຈາກມີ
ການບ�າລຸງຮັກສາລະບົບກັງຫັນນ�້າ. 
 

• ຜົນກະທົບຕ�່ການເພີ່ມຂື້ນຂອງລະດັບນ�້າໄຫຼຍ�ອນກັບ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍນ�້າຖ�ວມໃນເຫດການ
ໄຫຼວຽນສູງ. 
 

• ຜົນກະທົບຈາກການປ�ຽນແປງຂອງສະພາບການໄຫຼ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ�ສູນເສຍຖິ່ນທີ່ຢູ�ອາໄສ
ດ�ວຍນ�້າທີ່ໄຫຼແຮງ, ກະແສນ�້າ ແລະ ແອ�ງນ�້າເລິກໃນບ�ລິເວນລ�ອງແມ�ນ�້າທັງໝົດ ຕັ້ງແຕ�ເຂື ່ອນ
ໄຟຟ�າໄປຫານ� ້າໃນອ�າງເກັບນ� ້າຕອນເທິງ, ລວມທັງການຫ�ດຜ�ອນການວາງໄຂ�ຂອງປາ ແລະ 
ຂອບເຂດການຜະລິດ ແລະ ທ ີ ່ຢ ູ �ອາໄສໃນລະດູແລ �ງ ສ �າລ ັບຊະນິດພ ັນປາໃນນ� ້ າຂອງ 
“rheophilic” (ເຊ່ິງຕ�ອງການນ�້າໄຫຼ) ແລະ ຄາດວ�າຈະມີປາປະເພດ ອ່ືນໆ; ແລະ 
 

• ຜົນກະທົບຈາກການກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ການຫ�ດຜ�ອນຖ່ິນທ່ີຢູ�ອາໄສຂອງສັດປ�າເນ່ືອງຈາກການ
ປ�ຽນແປງຖາວອນໄປສູ�ອ�າງເກັບນ�້າຍາວ ຕາມແລວແມ�ນ�້າຂອງ. ຄາດວ�າໂຄງລ�າງພື້ນຖານຖາວອນ
ຂອງໂຄງການຈະກດີຂວາງການເຄ່ືອນຍ�າຍຂອງສັດປ�າ, ໂດຍສະເພາະສັດລ�ຽງລູກດ�ວຍນ�້ານົມ. 

 
(4) ມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນ ສ�າຄັນ ທ່ີແນະນ�າລວມມີ:  

 
• ກວດກາຢ�າງເປັນປະຈ�າ ແລະ ນ�າໃຊ�ເຕັກນິກ ໃນການກວດສອບຄຸນນະພາບນ�້າທ່ີເໝາະສົມ. 
• ການກ�າຈັດພືດພັນ ແລະ ໄມ�ສ�ວນເກີນໃນພ້ືນທ່ີອ�າງເກັບນ�້າກ�ອນທ່ີຈະເຮັດການກັກເກັບນ�້າ. 
• ນ�າໃຊ�ວັດສະດຸມາກ�່ສ�າງຕາຝ່ັງ ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນການເຊາະເຈ່ືອນ. 
• ເວັ້ນໄລຍະຫ�າງຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ເສດແຮ�ຫີນໃນບ�ລິເວນອ�າງເກັບນ�້າໃຫ�ອອກຫ�າງຈາກທ�່ສົ່ງນ�້າ/ 

ທາງນ�້າໄຫລເຂ້ົາ. 
• ສ�າເລັດການກ�່ສ�າງສະຖານທ່ີອ�າງເກັບນ�້າກ�ອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການເກັບນ�້າເພ່ືອປ�ອງກັນສັດປ�າ

ທ່ີຍັງເຫືຼອຢູ�ໃນອ�າງເກັບນ�້າຈາກໄພນ�້າຖ�ວມ. 
• ກວດສອບສະຖານະການຕອນລຸ�ມຂອງການເຊາະເຈ່ືອນທ່ີຜິດປົກກະຕິ. 
• ດ�າເນີນການປ�ອງກັນຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງຕາຝ່ັງໃນເຂດອ�າງເກັບນ�້າໃນເຂດທ່ີມີຄວາມສ�ຽງ; 
• ດ�າເນີນການກວດລ�າງພືດພັນກ�ອນລະດູຮັງນົກ. 
• ສະໜັບສະໜູນ ຂ�້ລິເລີ່ມໃນການອະນຸລັກ ຂອງທ�ອງຖິ່ນເພື່ອປົກປ�ອງທີ່ຢູ�ອາໄສທີ່ມມີູນຄ�າສູງ ຫືຼ

ສັດທ່ີໃກ�ສູນພັນ. 
• ການສ�າງຕ້ັງໜ�ວຍງານຄຸ�ມຄອງ ແລະ ປົກປ�ອງສັດປ�າໂດຍການຮ�ວມມືກັບລັດຖະບານ. 
• ດ�າເນີນໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສ�າງຈິດສ�ານຶກດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ. 
• ການພັດທະນາແຜນການຄຸ�ມຄອງສັດປ�າ ແລະ ແຜນງານຟ້ືນຟູແຫ່ຼງທ່ີຢູ�ອາໄສ. 
• ກ�່ສ�າງສ່ິງອ�ານວຍຄວາມສະດວກທາງເດີນຂອງປາເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບຕ�່ປາທ່ີເຄ່ືອນຍ�າຍ; ແລະ 
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• ສ�າງຕ້ັງສະຖານີຄ້ົນຄວ�າການປະມົງໃກ�ກັບພ້ືນທ່ີໂຄງການ, ລວມທັງໜ�ວຍງານເຄ່ືອນທ່ີຂົນສ່ົງປາທ່ີ
ມີຕູ�ຄອນເທນເນີຂະໜາດໃຫຍ� ແລະ ລະບົບຕ່ືມອາກາດ. 
 

(5) ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເປີດເຜຍີ ຕ�່ສາທາລະນະກ�ຽວກັບໂຄງການແມ�ນມີລາຍລະອຽດໃນ
ບົດທີ 8 ຂອງບົດລາຍງານ EIA ແລະ ຄ�າເຫັນທີ່ສ�າຄັນຈາກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງຕ�າງໆ ລວມທັງການ
ສະເໜີ RAP ຕາມແຜນການ; ການຈັດພິທີການຕາມປະເພນີ; ການຊ�ວຍເຫລືອເພີ ່ມເຕີມຈາກ
ໂຄງການ; ແລະບັນຫາທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກ�ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບທ່ີສະສົມ ແລະ ຂ�າມຊາຍແດນ. 
 

4.14 ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ�ມຄອງສິ່ງແວດລ�ອມ 
 
ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ�ມຄອງສ່ິງແວດລ�ອມ (EMMP) ປະກອບດ�ວຍ 3 ສ�ວນປະກອບທ່ີ ສ�າ 
ຄັນດ່ັງຕ�່ໄປນ້ີ: 
 
(1) ມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນສິ່ງແວດລ�ອມທ່ີສ�າຄນັ ສ�າລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນໄລຍະການ

ກ�່ສ�າງ ແມ�ນ: ກິດຈະກ າປັບປຸງດິນ; ການຂຸດເຈາະ; ການຈັດການພ້ືນທ່ີກ�າຈັດສ່ິງເສດເຫືຼອ; ປ�ອຍ
ລຸ�ມນ�້າ ຕາມລະດູການ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ; ການກ�າຈັດພືດພັນ(ປ�າໄມ�); ການຕິດຕ້ັງທ�່ຢູ�ໃນບ�ານເຂດ
ລຸ�ມນ�້າ; ການປ�ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງທ່ີຢູ�ອາໄສຂອງສັດນ�້າ ແລະ ການສູນເສຍຄວາມສົມບູນຂອງ
ລະບົບນິເວດຍ�ອນການປ�ຽນແປງຂອງຮູບແບບການໄຫຼ; ກ�່ສ�າງທາງຜ�ານຂອງປາ; ສະຖານີຄ້ົນຄວ�າການ
ປະມົງໃກ�ກັບເຂດໂຄງການ; ໜ�ວຍບ�ລິການຂົນສ່ົງປາທ່ີບັນຈຸຕູ�ຄອນເທນເນີຂະໜາດໃຫຍ� ແລະ 
ລະບົບອາກາດ; ແລະ ການຮັບຮອງເອົາການແກ�ໄຂການລ�ຽງສັດນ�້າ. 

 
(2) ມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນສິ່ງແວດລ�ອມທ່ີສ�າຄນັ ສ າລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນໄລຍະດ�າເນີນ

ງານ ແມ�ນ: ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງເຄືອຂ�າຍຂ�້ມູນຂ�າວສານສາທາລະນະ; ການປ�ອຍນ�້າໃນ
ລະດູຝົນລວ�ງຫນ�າ ເພ່ືອປ�ອງກັນນ�້າຖວ�ມຢ�າງທັນທີທັນໃດ (ປະມານ 3 ຫາ 5 ວັນ); ຕິດຕາມກວດກາ
ເປັນປົກກະຕິກ�ຽວກັບສັນຍານ ແລະ ຕົວຊ້ີວັດຂອງຜົນກະທົບໃດໆຈາກການປ�ອຍຕະກອນລົງລຸ�ມນ�້າທ່ີ
ຂາດຕະກອນ; ການພັດທະນາແຜນການຄຸ�ມຄອງ ສ�າລັບການເກັບກ�າສັດປ�າ ແລະ ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ 
(NTFP) ແລະ ການສະໜອງການຕິດຕາມ ແລະ ຕ�າຫຼວດການຄ�າສັດປ�າ; ແລະ ການສ�າງແຜນການ
ຄຸ�ມຄອງອ�າງນ�້າປະສົມສ�າລັບລັດຖະບານ. 

 
ມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນ ສ�າລັບຜົນກະທົບທ່ີສະສົມ ແລະ ຂ�າມຊາຍແດນໄດ�ຮັບການແກ�ໄຂຜ�ານການພັດທະ 
ນາເຕັກນິກການຄຸ�ມຄອງຢ�າງສະໝ�່າສະເໝີ, ປະສົບການການຮຽນຮູ�ຮ�ວມກັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ�ານ
ເສດຖະກິດ, ແລະ ການຮ�ວມມືທ່ີມີຢູ�ກັບຄະນະກ�າມາທິການແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ ເພ່ືອແນໃສ�ຫ�ດຜ�ອນການ
ສູນເສຍຂອງການຫາປາ ແລະ ການແລກປ�ຽນຂ�້ມູນຂ�າວສານ. 
 
(3) ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ�ອມທ່ີ ສ�າຄັນທ່ີສະເໜີ ແມ�ນໄດ�ສະຫ�ບໂດຍຫຍ�້ດ່ັງນ້ີ: 

ການກວດ ກາກ�ຽວກັບການເຊາະເຈ່ືອນທ່ີປາກົດໃຫ�ເຫັນ ແລະ ການຄວບຄຸມຕະກອນຕາມລະດູການ, 
ການຕິດຕາມກວດ ກາ ຄຸນນະພາບນ�້າຂອງແມ�ນ�້າດ�ວຍການເກັບຕົວຢ�າງນ�້າເປັນປະຈ�າ ແລະ ຕິດຕາມ
ອຸນຫະພູມນ�້າປະຈ�າເດືອນ. 
 

ສະຖານທ່ີຕິດຕາມກວດກາທ່ີແນ�ນອນ ສ�າລັບໂປແກຼມທ່ີກ�າວມາຂ�າງເທິງນ້ັນບ�່ໄດ�ຖືກ
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ລະບຸໄວ� ໃນບົດລາຍງານ. ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການຕິດຕາມກວດກາກ�ຽວກັບລະບົບນິເວດວິທະຍາ
ຂອງສັດ ນ�້າ ແລະ ປາແມ�ນບ�່ໄດ�ຖືກອະທິບາຍ. 

 
17 ແຜນຍ�ອຍຂອງ EMMP ທ່ີສ�າຄັນໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍຂອງບົດລາຍງານ EMMP ແມ�ນ: 

• ການຄວບຄຸມການເຊາະເຈ່ືອນ ແລະ ການຕົກຕະກອນ. 
• ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ�ມຄອງການຖ້ິມຂ້ີເຫຍ່ືອ. 
• ແຜນການກວດກາຄຸນນະພາບນ�້າ. 
• ແຜນສຸກເສີນສ�າລັບວັດຖຸອັນຕະລາຍ. 
• ແຜນການເກັບກູ�ພືດພັນ. 
• ແຜນການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການກ�າຈັດສ່ິງເສດເຫືຼອ; ແລະ 
• ການຝຶກອົບຮົມດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ສ�າລັບ ຄົນງານກ�່ສ�າງ. 

 
ງ�ບປະມານທັງໝົດ ສ�າລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການແກ�ໄຂບັນຫາສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີສະ    
ເໜີມາແມ�ນ 27,700,983 ໂດລາສະຫະລັດ ຫືຼ ປະມານ 1,3% ຂອງມູນຄ�າໂຄງການທັງໝົດ 
(2,073,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ). ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ EMMP ຈະມີມູນຄ�າປະມານ 2,859,042 
ໂດລາສະຫະລັດ, ເຊ່ິງລວມມີມູນຄ�າ 1,358,872 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະ 8 ປີຂອງການກ�່ສ�າງ ແລະ 
1,500,100 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະ 23 ປີຂອງການປະຕິບັດງານ, ຕາມລ�າດັບ. 
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4.15 ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມຂ�າມຜ�ານຊາຍແດນ 
ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມ 

 
 ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບດ�ານ
ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມຂ�າມຊາຍແດນ 
(TbESIA) & ການປະເມີນຜົນກະທົບສະ
ສົມ (CIA) ແມ�ນປະກອບດ�ວຍເຈັດບົດ. 
ບົດລາຍງານສະພາບລວມ TbESIA 
& CIA ສະບັບນ້ີແມ�ນກວມເອົາດ່ັງຕ�່ໄປນ້ີ: 
 
(1)  ຂອບເຂດການສ�າຫຼວດລວມມີ 

4 ສ�ວນປະກອບທ່ີສ�າຄັນ: (ກ) 
ເງ່ືອນໄຂທາງຊີວະວິທະຍາ ແລະ 
ສັງຄົມທ່ີ ສ�າ ຄັນກ�ອນເລ່ີມໂຄງການ 
SNHPP; (ຂ) ການປ�ຽນແປງຂອງອຸ
ທົກກະສາດ ແລະ ຕະກອນພາຍຫັຼງມີ
ໂຄງການ SNHPP; (ຄ) ບັນຫາຜົນ
ກະທົບຂ�າມຊາຍແດນ ແລະ ແບບສະ
ສົມ; ແລະ (ງ) ການຫ�ດຜ�ອນ
ຜົນກະທົບ ແລະ ການຄຸ�ມຄອງ. 
 

(2) ເຂດປະເມີນຜົນກະທົບຖືກກ�ານົດ. ໃນນ້ັນປະກອບມີ 4 ເຂດ; ເຂດ 1: ໄທ - ລາວ - ປາກ ເຮືອງ 
ເຖິງບ�ານ ເວີນບົກ; ເຂດ 2: ພາກໃຕ�ຂອງລາວ - ບ�ານເວີນ ເຂ້ົາໄປຫາຊາຍແດນ ກ�າປູເຈຍ; ເຂດ 3: 
ຊາຍແດນ ກ�າປູເຈຍ - ກ�າປູເຈຍຕິດກັບຊາຍແດນຫວຽດນາມ; ແລະ ເຂດ 4: ຊາຍແດນພາກໃຕ� - 
ຫວຽດ ນາມຕິດກັບເຂດສາມລ�ຽມແມ�ນ�້າຂອງ. 

 
(3) ວິທີການ ແລະ ວິທີການສ�າລັບການກະກຽມລາຍງານປະກອບມີ (1) ການທົບທວນ

ເອກະສານທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບ TbESIA ແລະ CIA, (2) ການຈັດກອງປະຊຸມເປັນແຕ�ລະໄລຍະໃນບັນດາ
ທີມງານສຶກສາ ແລະ ກັບວິສະວະກອນພະລັງງານໄຟຟ�າຂອງຈີນ; (3) ໄດ� ດ�າເນີນການສ�າຫຼວດ ແລະ 
ໃຫ�ຄ�າປຶກສາໂດຍຊ�ຽວຊານ; (4) ການສ�າຫຼວດຕົວຢ�າງ ແລະ ການສຶກສາກ�ລະນີໃນແຕ�ລະເຂດ (ສ�າລັບ
ການປະເມີນທາງສັງຄົມເທ່ົານ້ັນ); ແລະ (5) ການປະເມີນຮູບແບບ ແລະ ສະຖານະການ. 

 
(4)  ຂ�້ມູນພ້ືນຖານ ແລະ ການເກັບກ�າຂ�້ມູນ 

ການເກັບກ�າຂ�້ມູນ ແລະ ຂ�້ມູນພ້ືນຖານຂອງສະພາບແວດລ�ອມທາງກາຍະພາບ, ເຄມີ ແລະ ຊີວະພາບທ່ີ 
ສ�າຄັນໄດ�ຖືກສະຫລຸບໃນພາກທີ 4.13 ຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ�ອມ. 
 
ຂ�້ມູນພ ື້ນຖາ ນທ າ ງດ �າ ນສັງຄົມ: ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມຂ�າມຊາຍແດນ (SIA) ຊ້ີໃຫ�
ເຫັນ ຂ�້ມູນພ້ືນຖານໃນແລວທາງ 5 ກິໂລແມັດ ຂອງແມ�ນ�້າຂອງ ໃນປະເທດໄທ, ລາວ, ກ�າປູເຈຍ ແລະ 

 

ຮູບທີ 12: ເຂດຜົນກະທົບຕ�່ TbSEIA 
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ຫວຽດນາມ. ລາຍລະອຽດຂອງສະພາບສັງຄົມກ�ຽວກັບປະຊາກອນ, ພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ, ສາທາລະນະສຸກ 
ແລະ ຄວາມທຸກຍາກໃນສ່ີເຂດກ�່ໄດ�ກວມເອົາຢູ�ໃນການປະເມີນນ້ີ. 
 

(5) ການປະເມີນຜົນກະທົບຂ�າມຊາຍແດນ ແລະ ສະສົມໄດ�ກວມເອົາອຸທົກກະສາດ, ການໄຫຼ ແລະ 
ການຕົກຕະກອນ; ການເຄ່ືອນຍ�າຍປາ ແລະ ການປະມົງ; ການນ�າທາງ; ຄຸນະພາບນ�້າ; ຄວາມປອດໄພ
ຂອງເຂ່ືອນ; ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ; ແລະ ດ�ານສັງຄົມ. 
 

(6) ມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບແມ�ນຖືກກ�ານົດ ສ�າລັບອຸທົກກະສາດ; ການເຄ່ືອນຍ�າຍປາ ແລະ 
ການປະມົງ; ການເດີນເຮືອ; ຕະກອນ; ແລະ ຄຸນນະພາບນ�້າ. ບ�່ມີການປຶກສາຫາລືກ�ຽວກັບມາດຕະການ
ຫ�ດ ຜ�ອນຜົນກະທົບຂ�າມຊາຍແດນດ�ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. 

 
(7) ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການປບັຕົວຄວນໄດ�ຮັບການປະຕິບັດໂດຍ ຄມສ ແລະ ການຕິດຕາມ

ຄວນໄດ�ຮັບການລິເລ່ີມກ�ອນການກ�່ສ�າງເລ່ີມຕ້ົນ, ໃນຊວ�ງໄລຍະການກ�່ສ�າງ, ແລະ ຕະຫຼອດຊວ�ງໄລຍະ
ປະຕິບັດງານ. 

 
(8) ການມີສ�ວນຮ�ວມ ແລະ ປຶກສາຫາລື: ບົດລາຍງານຍັງສະເໜີ ຂ້ັນຕອນການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງ

ປະຊາຊົນ ຕ�່ກັບໂຄງການຊະນະຄາມ ກັບພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງໃນ 4 ລະດັບ, ຄືບ�ານ, ເມືອງ, ແຂວງ 
ແລະ ລະດັບພາກພ້ືນ, ລວມທັງຊ�ຽວຊານ ຄມສ, ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ�່ຂ້ືນກັບລັດຖະບານ ກ�າປູເຈຍ, ລາວ 
ແລະ ຫວຽດນາມ. 

 
4.16 ການອອກແບບ ສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ທາງຜ�ານຂອງປາ 
 
ການສ�າຫຼວດ ການຫາປາ ແລະ ການປະມົງ ແມ�ນໄດ�ດ�າເນີນແລ�ວ ຜ�ານການເກບັກ�າຂ�້ມູນເບ້ືອງຕ້ົນ 
(ຂ�້ມູນດິບ) ແລະ ຂ�້ມູນມືສອງ. ຂ�້ມູນມືສອງໄດ�ລວບລວມ ຈາກບົດຄ້້ົນຄ�ວາວິໄຈ ແລະ ເອກະສານທ່ີ
ກ�ຽວຂ�ອງ. ການເກັບກ�າຂ�້ມູນເບ້ືອງຕ້ົນ ປະກອບມີການເກັບຕົວຢ�າງຂອງປາໃນລະດູແລ�ງ (ເດືອນ ພະຈິກ 
2010) ແລະ ລະດູຝົນ (ເດືອນ ກ�ລະກົດປີ 2011) ຢູ� 6 ສະຖານີ ເກັບຕົວຢ�າງ (ເຂດຕອນເທີງແມ�ນ�້າຢູ� 
ບ�ານ ຫ�ວຍຕິງ, ເຂດຕອນເທີງແມ�ນ�້າ ຂອງ ບ�ານ ແກ�ງໃໝ�, ເຂດຕອນເທີງແມ�ນ�້າ ຢູ�ບ�ານຫ�ວຍທອນ, ເຂດພ້ືນ
ທ່ີເຂ່ືອນ, ເຂດຕອນລຸ�ມແມ�ນ�້າ ພ້ືນທ່ີກ�ອນ ຈຸດເຊ່ືອມຈອດແມ�ນ�້າ ຂອງນ�້າຮຸ�ງ ແລະ ເຂດຕອນລຸ�ມແມ�ນ�້າ ທ່ີ
ຈຸດເຊ່ືອມຈອດແມ�ນ�້າ ຂອງຫ�ວຍມ)ີ, ໂດຍນ�າໃຊ�ເຄ່ືອງມ ື ທ່ີເໝາະສົມເຊ່ັນ: ມອງ, ແຫ ຫືຼ ຕາໜ�າງ ທ່ີຂ້ືນ
ກັບຄຸນລັກສະນະຂອງພ້ືນທ່ີເກັບຕົວຢ�າງ. 
 
ນອກຈາກການເກັບຕົວຢ�າງປາແລ�ວ, ຍັງມີການສ�າຫຼວດ ແລະ ບັນທຶກ ຂ�້ມູນ ຕະຫລາດປາ ແລະ ກິດຈະກ�າ 
ການສ�າຫຼວດຫາປາ. ຈ�ານວນປາທັງໝົດ 43 ຊະນິດ ຖືກພົບເຫັນທັງສອງລະດູ ໃນລະຫວ�າງການສ�າຫຼວດ 
ພາກສະໜາມ. (Cyprinidae) ແມ�ນຕະກູນປານ�້າຈືດທ່ີພົບເຫັນຫຼາຍ, ກວມເອົາປະມານ 40% ຂອງປາທ່ີ
ຈັບໄດ�. ປາຫຼາຍຊະນິດທ່ີອົບພະຍົບ ຈາກແມ�ນ�້າເຂ້ົາໄປໃນພ້ືນທ່ີ ທ່ີຖືກນ�້າຖ�ວມ ໃນຊ�ວງ ເລ່ີມຕ້ົນລະດູຝົນ 
ແລະ ກັບມາຫາບ�ອນຢູ�ອາໄສທາງແມ�ນ�້າ (ເຊ່ັນ: ໜອງນ�້າເລິກ) ໃນຊ�ວງເວລານ້ັນ. ພ້ືນທ່ີໃນການວາງໄຂ� 
ສ�າລັບປາຫຼາຍຊະນິດ ແມ�ນຢູ�ໃນແມ�ນ�້າສາຂາ. 
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ແມ�ນ�້າຂອງ ຢູ�ບ�ານແກ�ງໃໝ�, ຫ�າງຈາກຕົວເມືອງ ຊະນະຄາມ ໄປທາງຕອນເທີງ 15 ກິໂລແມັດ, ເປັນທ່ີຮູ�ຈັກ
ກັນວ�າ ເປັນບ�ອນຢູ�ອາໄສຂອງ ປາເອີນແດງ ໃນຊ�ວງຕ້ົນລະດູຝົນ. ປາ ຈ�ານວນ 10 ຊະນິດຄື ປາບຶກ, ປາ 
ພອນ, ປາຄ�າວ, ປາຊວາຍໝາກໄມ�, ປາເຜາະ, ປາອອດ, ປາປືງ, ປາເລີມ, ປາ ແຂ�, ແລະ ປາເອີນແດງ ໄດ�ຖືກ
ເລືອກ ໃຫ�ເປັນສາຍພັນປາເປ້້ົາໝາຍ ໃນພ້ືນທ່ີໂຄງການ ເຂ່ືອນໄຟຟ�ານ�້່າຕົກ ຊະນະຄາມ ເພ່ືອອອກແບບໃຫ�
ໄປຕາມ ທ�າມະຊາດ ເຊ່ັນ ທາງຂ�າມຂອງປາ ຫືຼ ທາງຮຽນແບບລະບົບນິເວດ.   
 
ເສ້ັນທາງປາທ່ີຮຽນແບບລະບົບນິເວດ ຈະໄດ�ຮັບການກ�່ສ�າງເທິງບັນໄດຢູ�ແຄມຝ່ັງແມ�ນ�້າເບ້ືອງຂວາ, ມີລະບຽງ
ສູງປະມານ 216 ແມັດ. ຈະມີທາງເຂ້ົາສອງທາງ: ທາງໜ່ຶງ ແມ�ນຢູ�ໃກ�ກັບສາຂາແມ�ນ�້າໂຫງ ດ�ວຍລະດັບ
ຄວາມສູງ ຂອງພ້ືນຖານທ່ີ 206 ແມັດ ແລະ ອີກບ�ອນໜ່ຶງ ຢູ�ໃນແມ�ນ�້າຂອງທ່ີຢູ�ຈຸດສູງສຸດ ຂອງປາກແມ�ນ�້າ
ໂຫງ ດ�ວຍຄວາມສູງຂອງພ້ືນຖານຢູ�ທ່ີ 199 ແມັດ. ແຕ�ລະທາງເຂ້ົາມີລະດັບຄວາມເລິກ ຂອງນ�າ້ສູງກວ�າ 2 
ແມັດ ແລະ ຄວາມໄວຂອງນ�້າ ໂດຍສະເລ�ຍປະມານ 1.1 ແມັດ/ວິນາທີ ເຊ່ິງຈະໄດ�ຕິດຕ້ັງຢູ�ຫ�ອງກັ້ນ ແລະ 
ປະຕູຜ�ານ ໃນຫ�ອງກັ້ນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ�ລະດັບນ�້າແຕ� 201.16 - 208.12 ແມັດ. ສ່ິງອ�ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການລ�້ (ດຶງດູດ) ເຊ່ັນ: ໄຟເຍືອງທາງ ແລະ ໜ�າຈ�ໄຟຟ�າ ສ�າລັບການປິດປະຕູປາ ຈະໄດ�ຮັບການ
ກ�່ສ�າງ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກທາງເຂ້ົາຕາມລ�າດັບ ໂດຍອີງໃສ�ການຕອບສະໜອງຂອງປາ ຕ�່ແສງສະຫວ�າງ, 
ສີ ແລະ ສຽງ. 
 
ຄວາມຍາວທັງໝົດ ຂອງເສ້ັນທາງປາທ່ີຮຽນແບບ ລະບົບນິເວດແມ�ນ 2.48 ກິໂລແມັດ, ດ�ວຍລະດັບຄວາມ
ເຂ້ັມ 0.075%. ພາກສວ�ນເສ້ັນທາງຂອງປາ ຮຽນແບບລະບົບນິເວດ ທ່ີເປັນຮູບຄາງໝູ ໜ�າຕັດທາງ ຂວາງ 
ດ່ັງທ່ີສະແດງໃນຮູບທ່ີ 13, ມີຄວາມກ�ວາງດ�ານລຸ�ມ 5 ແມັດ, ຄວາມກວ�າງດ�ານເທິງຂອງ 6 ແມັດ, ແລະ 
ຄວາມເລິກຂອງນ�້າກວ�າ 1.5 ແມັດ. ກ�ອນຫີນຈະຖືກປູຢູ�ທາງລຸ�ມ ແລະ ຢູ�ຄ�ອຍທັງສອງຂ�າງເພ່ືອອ�ານວຍ
ຄວາມສະດວກ ໃຫ�ການເຄ່ືອນຍ�າຍຂອງປາ. ຫຍ�າກ�່ຈະຖືກນ�າໄປປູກ ເພ່ືອແກ�ໄຂບັນຫາດິນເຈ່ືອນ, ແລະ ຍັງ
ມີໜອງນ�້າຈ�ານວນໜ່ຶງ ທ່ີເປັນບ�ອນພັກສ�າລັບປາ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ນອກເໜືອຈາກທາງເຂ້ົາແລ�ວ, ທາງອອກແມ�ນມີທ່ີຕ້ັງຢູ�ໃນອ�າງເກັບນ�້າ (ເຂ່ືອນໄຟຟ�າຕອນເທີງ 250 ແມັດ) 
ທ່ີລະດັບຄວາມເລິກຂອງນ�້າ 2 - 3 ແມັດ, ມີຄວາມສູງຈາກດ�ານລຸ�ມ 217 ແມັດ, ຄວາມກວ�າງດ�ານລຸ�ມ 5 
ແມັດ, ແລະ ມີການເປີດຊ�ອງທາງຮູບຄາງໝູ. ສ�ວນການຄວບຄຸມທາງອອກ ຂອງເສ້ັນທາງປາ ແມ�ນຕ້ັງຢູ�
ບ�ລິເວນເຂ່ືອນເສີມ ຝ່ັງເບ້ືອງຂວາ ມີ 2 ປະຕູ (1 ປະຕູກັ້ນ ແລະ 1 ປະຕູຜ�ານ). ທາງອອກລະດັບນ�້າປະຕິບັດ
ງານ ປົກກະຕິແມ�ນ 219 - 220 ແມັດ. 
 
ທາງເຂ້ົາ ແລະ ທາງອອກ ຈະເປັນໂຄງສ�າງຊີມັງໃນໄລຍະຕ້ົນ ໂດຍການວາງຫີນ ແລະ ພືດພັນຢູ�ດ�ານລຸ�ມ ແລະ 
ທັງສອງຂ�າງ, ຈາກນ້ັນຊີມັງຈະຖືກປ�ຽນໄປ ເປັນແບບທ�າມະຊາດ ທ່ີຄ�າຍຄືກັບເສ້ັນທາງແບທ�າມະຊາດຂອງ
ປາ. ກະແສການໄຫຼຂອງນ�້າ ແບບພ່ົນແຮງ ຈະຖືກວາງໄວ�ໃນທາງເຂ້ົາ ເພ່ືອໃຫ�ໄດ� ການໄຫຼຂອງນ�້າ ຢ�າງໜ�ອຍ 

 

ຮູບທີ 13: ແຜນວາດ ສໍາລບັໜາ້ຕດັທາງຂວາງ ຂອງເສັນ້ທາງຮຽນແບບລະບບົນເິວດຂອງປາ 
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6.6 ແມັດກ�ອນ / ວິນາທີ ແລະ ຄວາມໄວຂອງນ�້າ ຈາກ 0.4 – 0.6 ແມັດ/ວິນາທີ ສ�າລັບດຶງດູດປາລົງເຂ້ົາສູ�
ທາງນ�້າ. 
 
ຢູ�ທາງເທິງ ແລະ ທາງລຸ�ມຄ�ອຍ ຂອງເສ້ັນທາງປາທ່ີຮຽນແບບທ�າມະຊາດ, ເຄືອໄມ�ຂຽວຕະຫຼອດປີ ບາງຊະນິດ
ຈະຖືກປູກ ປະມານ 1 - 2 ແມັດ ຢູ�ເໜືອເສ້ັນລະດັບນ�້າສູງສຸດ ແລະ ຕ້ົນໄມ�ຂຽວຕະຫລອດປີ ບາງຊະນິດທ່ີ
ມີຮາກທ່ີຖືກພັດທະນາ ຈະຖືກປູກປະມານ 5 - 6 ແມັດ ຢູ�ເໜືອເສ້ັນລະດັບນ�້າສູງສຸດ ເພ່ືອຮຽນແບບ
ສະພາບທ�າມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ. ໜ�າຈ�ໄຟຟ�າ ສ�າລັບປາ ຈະມີຮູບຊົງຂະໜາດ ∠ ຄົມ ແລະ ລວງ
ຍາວ 150 ແມັດ ເຊ່ິງຖືກວາງຢູ�ຕອນລຸ�ມ ຂອງໂຮງປ່ັນໄຟ ຂອງ ເຂ່ືອນໄຟຟ�າ ຊະນະຄາມ ເພ່ືອເປັນທິດທາງ
ໃຫ�ປາເຂ້ົາໄປປະຕູ. 
 
ອີກສ�ວນທ່ີສ�າຄັນຂອງເສ້ັນທາງເດີນຂອງປາ ຄືສະຖານທ່ີສັງເກດການທ່ີນ�າໃຊ�ເພ່ືອບັນທຶກ ຊະນິດສາຍພັນປາ 
ຈ�ານວນຫຼາຍ ທ່ີຜ�ານເສ້ັນທາງເດີນປາ; ການສັງເກດການປັບຕົວຂອງປາ ແລະ ການລອຍນ�້າ; ການຄວບຄຸມ
ອັດຕາສ�ວນການໄຫຼຂອງຕ້ົນນ�້າ ແລະ ການບ�ລິໂພກຂອງປາທຸກປະເພດ ໃນເສ້ັນທາງຂອງປາ ການວິເຄາະ
ປະລິມານຂອງປາທ່ີຜ�ານ ແລະ ການພົວພັນກັບສະພາບແວດລ�ອມຕ�າງໆ, ເຊ່ັນ: ອຸທົກກະສາດ ແລະ ອຸນຫະ 
ພູມນ�້າ; ເພ່ີມຄວາມເຂ້ົາໃຈກ�ຽວກັບນິໄສ ແລະ ກິດຈະກ�າຂອງປາ ແລະ ແນວທາງການປະຕິບັດງານ ຂອງ
ເສ້ັນທາງປາ ພັດທະນາກິດຈະກ�າ ການສຶກສາວິທະຍາສາດ ແລະ ປັບປຸງຈິດສ�ານຶກ ໃນການປ�ອງກນັລະບົບ 
ນິເວດທາງນ�້າ.  
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