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1 บทนํา 

เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2562 สาํนกังานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ไดรั้บการแจง้จาก

คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงแห่งสปป.ลาว วา่ไดส่้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าสานะคาม (SNHPP) 

สาํหรับการปรึกษาหารือล่วงหนา้ (PC) ภายใต ้ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การแจง้ การปรึกษาหารือล่วงหนา้ 

และขอ้ตกลง (PNPCA) 

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าสานะคามท่ีนาํเสนอมานั้น เป็นโครงการใชน้ํ้าของระบบแม่นํ้าโขง ท่ีส่งมา

เป็นโครงการลาํดบัท่ี 6 เพื่อกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหนา้ ภายใตร้ะเบียบปฏิบติั เร่ือง การแจง้ การ

ปรึกษาหารือล่วงหนา้ และขอ้ตกลงของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง กระบวนการปรึกษาหารือ

ล่วงหนา้ก่อนหนา้น้ี 5 โครงการ ประกอบดว้ยโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรี ดอนสะฮอง ปาก

แบง ปากลาย และหลวงพระบาง จดัขึ้นในปี พ.ศ. 2553-2554, 2557-2558, 2559-2560, 2561-2562 และ 

2562-2563 ตามลาํดบั 

 
เอกสารประกอบสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าสานะคามไดส่้งมาประมาณ 1 เดือน หลงัจากท่ีมี

การส่งโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าหลวงพระบาง (LPHPP) คณะกรรมการร่วมคณะกรรมาธิการแม่นํ้า

โขง ในการประชุมเตรียมการสาํหรับการประชุมคณะมนตรีคร้ังท่ี 26 ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2562 ไดต้ดัสินใจเล่ือนกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหนา้สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าสานะคาม

ไปหลงัจากกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหนา้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าหลวงพระบางไดเ้สร็จ

ส้ินลง เพื่อใหค้ณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงมุ่งความสนใจไปในแต่ละโครงการโดยแยกออกจากกนั โดย

วนัส้ินสุดกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหนา้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าหลวงพระบาง เดิมกาํหนด

ไวใ้นวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2563 อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ทาํใหก้าร

ประชุมพิเศษของคณะกรรมการร่วมคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ท่ีไดว้างแผนเอาไวแ้ต่เดิมเพื่อสรุป

กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหนา้สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าหลวงพระบาง ถูกเล่ือนออกไป

เป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การแจง้ การปรึกษาหารือลว่งหนา้ และขอ้ตกลง ประสงคใ์หป้ระเทศสมาชิกท่ีรับ

แจง้ทั้ง 3 ประเทศ (กมัพูชา ไทย และเวียดนาม) ไดรั้บทราบและทบทวนเอกสารท่ีนาํส่งมาสาํหรับการ

ปรึกษาหารือล่วงหนา้ และส่งคาํตอบ (ผา่นแบบฟอร์มอย่างเป็นทางการ) กลบัมาใหก้บัคณะกรรมการ

ร่วมคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ทางคณะกรรมการร่วมอาจแต่งตั้งใหส้าํนกังานเลขาธิการ

คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง เป็นผูช่้วยในการประเมินการใชน้ํ้าท่ีนาํเสนอ โดยรับผิดชอบดา้นการ

ทบทวนทางเทคนิคสาํหรับเอกสารท่ีส่งมาเหล่าน้ี ซ่ึงอาจรวมถึงการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
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จากการใชน้ํ้า การทาํงานเชิงระบบนิเวศวิทยาของระบบลาํนํ้า และผลกระทบดา้นอ่ืนท่ีส่งผลต่อสิทธ์ิ

ของประเทศสมาชิกท่ีอาจเกิดขึ้นได ้

 

2 วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ 

รายงานฉบบัน้ีนาํเสนอขอ้มูลท่ีคดักรองออกมาจากเอกสารนาํส่งโดย สปป.ลาว ซ่ึงจะช่วยใหผู้มี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย สามารถหาขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวกบัการออกแบบโครงการ ผลกระทบดา้นสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมาตรการท่ีเป็นไปได ้ และขอ้เสนอโปรแกรมการตรวจติดตามและพยากรณ์ 

รายงานน้ีนาํเสนอบทสรุปของขอ้มูลจากเอกสารท่ีนาํส่งเท่านั้น นอกจากจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

3 สรุปย่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําสานะคาม  

3.1 ความเป็นมา 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าสานะคามเป็นโครงการลาํดบัท่ี 5 ของโครงการเขื่อนขั้นบนัได (cascade) 

แบบนํ้าไหลผา่น (run-of-river) ท่ีตั้งอยูบ่นแมน่ํ้าสายประธานจากตน้นํ้าสู่ปลายนํ้าของแม่นํ้าโขง

ตอนล่าง ตั้งอยูห่่างจากทะเลประมาณ 1,737 กิโลเมตร ท่ีตั้งของเขื่อนอยูร่ะหวา่งจงัหวดัไซยะบุรีและ

เวียงจนัทน์ สปป.ลาว ตั้งอยู่ประมาณ 25 กิโลเมตรเหนือนํ้าจากอาํเภอสานะคาม จงัหวดัเวียงจนัทน์ซ่ึง

ตั้งอยูห่่างจากเมืองหลวงเวียงจนัทน์ประมาณ 155 กิโลเมตร และอยูห่่าง 83.7 กิโลเมตรปลายนํ้าจาก

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าปากแล (PLHPP) ท่ีตั้งของเขื่อนห่างออกไปทางตน้นํ้าจากชายแดนลาว/ไทย 

เพียง 2 กิโลเมตร 

 
โรงไฟฟ้าจะมีกาํลงัผลิตติดตั้งท่ีวางแผนไว ้อยูท่ี่ 684 เมกะวตัต ์ออกแบบโดยมีกงัหนันํ้า (เคร่ืองกาํเนิด

ไฟฟ้า) 12 ตวั ซ่ึงแต่ละตวัมีกาํลงัการผลิต 57 เมกะวตัต ์ โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตไฟฟ้า

สาํหรับส่งออกและใชใ้นประเทศเป็นหลกั แต่ก็มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยพฒันาดา้นการคมนาคมทางเรือ

และการท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั การก่อสร้างจะเร่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2563 โดยโรงไฟฟ้าคาดวา่จะเร่ิม

ดาํเนินการไดใ้นปี พ.ศ. 2571 
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3.2 โครงสร้างทางวิศวกรรมของโครงการท่ีนําเสนอ 

โครงการประกอบไปดว้ย

โรงไฟฟ้า โครงสร้างสาํหรับ

ระบายนํ้าลน้และประตู

ระบายตะกอน ทางสัญจร

เรือ ระบบทางปลาผา่น และ

เขื่อนเสริม 

  

โ ค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก ข อ ง

โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้ า

สานะคาม แสดงให้เห็นใน

ภาพท่ี 2 ระดบัสันเขื่อนอยู่ท่ี 

229.5 เม ตร  ค วา ม สู ง ข อง

เขื่อนสูงสุดอยู่ท่ี 56.2 เมตร 

และความยาวสันเขื่อน 909.9 เมตร โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ท่ีร่องนํ้ าหลักของแม่นํ้ า ประตูระบายนํ้ าและ

ตะกอนตั้งอยู่ดา้นขวาและซ้ายของโรงไฟฟ้า และประตูเรือสัญจรจดัให้อยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าดา้นซ้าย ระบบ

ทางปลาผา่นไดรั้บการออกแบบเป็นทางเบ่ียงนํ้าริมฝ่ังดา้นขวา 

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําสานะคาม 

(1) โครงการแบบน้ําไหลผ่าน 
(2) โครงการลําดบัที ่5 ของเขือ่นขัน้บนัไดทีต่ ัง้อยูบ่น

แม่น้ําโขงสายประธานตอนลา่ง  
(3) ตัง้อยู่ปลายน้ําของโครงการโรงไฟฟ้าปากแล 83.7 

กโิลเมตร 
(4) ห่างจากเมอืงหลวงเวยีงจนัทน์ประมาณ 155 

กโิลเมตร 
(5) กําลงัการผลติตดิตัง้: 684 เมกะวตัต ์
(6) กงัหนัน้ํา: 12*57 เมกะวตัต ์
(7) คาดการณ์เริม่ก่อสรา้ง: พ.ศ. 2563 
(8) คาดการณเ์ร่ิมดาํเนินการ: พ.ศ. 2571 

(9) เพ่ือส่งออกและใชใ้นประเทศเป็นหลกั  

(10) ตน้ทุนรวม: 2,073 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

ภาพท่ี 2: ส่วนประกอบหลกัและโครงสรา้งพืน้ฐานของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ําสานะ

  

 

ภาพท่ี 1 ที่ตัง้และลกัษณะสาํคญัของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ําสานะคามทีนํ่าเสนอ  
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3.2.1 โรงไฟฟ้า  

โรงไฟฟ้าประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 1) โรงไฟฟ้า และ 2) สถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้ฉนวนก๊าซขนาด 

500 กิโลโวลต ์ติดตั้งภายนอกอาคาร โรงไฟฟ้าน้ีมีกงัหนันํ้า (เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า) 12 ตวั ซ่ึงแต่ละตวั มี

กาํลงัการผลิต 57 เมกะวตัต์ พื้นท่ีทาํงานหลกัของโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ด้านขวาของโรงไฟฟ้า และพื้นท่ี

ทาํงานเสริมของโรงไฟฟ้าตั้งอยูด่า้นซา้ย 

 

ความยาวโดยรวมของโรงไฟฟ้าอยู่ท่ี 350.2 เมตร ซ่ึงรวมถึงโถงเคร่ืองจกัรหลกั พื้นท่ีทาํงานหลกัของ

โรงไฟฟ้า และพื้นทาํงานเสริมของโรงไฟฟ้า ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัไม่ใหมี้ตะกอนสะสมบริเวณทางเขา้ของ

อาคารรับนํ้า ไดมี้การติดตั้งช่องระบายตะกอน (desilting hole) บริเวณเสาตรงกลางระหวา่งกงัหนั โดย

มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 6 ช่อง 

 

3.2.2 โครงสร้างการระบายน้ํา ล้นและประตูระบายตะกอน  

โครงสร้างการระบายนํ้าลน้ ประกอบไปดว้ย ประตูระบายนํ้าลน้และประตูระบายตะกอนบริเวณ

ดา้นขวาและซา้ยของโรงไฟฟ้า ฝ่ังดา้นซา้ย ประตูระบายนํ้าลน้และประตูระบายตะกอนจาํนวน 13 

บาน ถูกออกแบบเพื่อระบายนํ้าลน้ ตะกอน และส่ิงต่าง ๆ ท่ีลอยมา โดยมีขนาดอยูท่ี่ 15 x 22 เมตร 

(กวา้ง x สูง) และมีระดบัความลึกท่ีทอ้งนํ้า 198.0 เมตร ประตู 5 บานเป็นประตูระบายนํ้าระดบัพื้นนํ้า 

และอีก 8 บานเป็นประตูระบายนํ้าระดบัผิวนํ้า 

 

ฝ่ังดา้นขวา ไดมี้การวางแผนติดตั้งประตูระบายนํ้าลน้และประตูระบายตะกอนจาํนวน 5 บาน ซ่ึงมี

จาํนวน 4 บาน ท่ีไดรั้บการออกแบบใหเ้ป็นประตูท่ีมีระดบัพื้นนํ้า เพื่อระบายนํ้าลน้และตะกอน 

ประกอบไปดว้ยกาํแพงกั้นนํ้ า (breast wall) ท่ีเปิดได ้มีขนาด 12.5 x 16 เมตร (กวา้ง x สูง) และมีระดบั

ความลึกท่ีทอ้งนํ้า 192.0 เมตร ประตูบานอ่ืนเป็นแบบเปิด ไดรั้บการออกแบบเพื่อระบายส่ิงต่าง ๆ ท่ี

ลอยมา โดยมีขนาด 12.5 x 22 เมตร (กวา้ง x สูง) และมีระดบัความลึกท่ีทอ้งนํ้า 198.0 เมตร 

 

ประตูระบายตะกอนจาํนวน 6 บาน มีขนาด 2.5 x 4.5 เมตร (กวา้ง x สูง) ไดรั้บการออกแบบในส่วน

ของโรงไฟฟ้าสําหรับหน่วยผลิตไฟฟ้าทุก ๆ 2 หน่วย ผ่านทางดา้นใตข้องโรงไฟฟ้า เพื่อป้องกนัการ

ทบัถมของดินตะกอนบริเวณดา้นหนา้ของอาคารรับนํ้ า และเพื่อให้มัน่ใจว่านํ้ าท่ีไหลเขา้มาไม่เจือปน

ตะกอนเกินกว่าท่ีควรเป็น ความลึกของทอ้งนํ้าในส่วนทางนํ้าไหลเขา้และทางนํ้ าไหลออก อยู่ท่ี 176.3 

เมตร และ 189 เมตร ตามลาํดบั นอกจากน้ี ประตูฉุกเฉิน ไดรั้บการออกแบบในลกัษณะประตูกั้นนํ้ า

แบบบานกั้นนํ้ าปกติ (plain service gate) สําหรับทางนํ้ าไหลเข้า และประตูกั้นนํ้ าแบบบานกั้นนํ้ า

ชัว่คราว (bulkhead gate) สาํหรับทางนํ้าไหลออก 
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3.2.3 ทางสัญจรเรือ  

ทางสัญจรเรือเป็นทางสัญจรแบบช่องทางเด่ียวแบบ 1 ชั้น สําหรับเรือระวางขนาด 500 ตนั และไดมี้

การจองพื้นท่ีสําหรับการพฒันาทางสัญจรเรือแบบ 2 ทางในอนาคต ความต่างระดบัของนํ้ า (working 

head) สูงสุดอยู่ท่ี 20.59 เมตร โดยขนาดของอ่างพกัเรือ 120 x 12 x 4 เมตร (ยาว x กวา้ง x ลึก) และ

ความสูงของช่องท่ีสามารถลอดไดสู้งสุดอยูท่ี่ 8 เมตร 

 

โครงสร้างทางสัญจรเรือถูกจัดให้อยู่บริเวณชายฝ่ังด้านซ้าย ประกอบไปด้วยทางเรือสัญจร (Ship 

Lock) และเส้นทางเขา้ทางเรือสัญจร (Access Channel) ความยาวทั้งหมดของเส้นทางเขา้ทางเรือสัญจร

ดา้นตน้นํ้ า ยาว 626 เมตร ซ่ึงประกอบไปดว้ยพื้นท่ีในการสัญจร พื้นท่ีในการปรับทิศทางเรือ พื้นท่ี

สําหรับการจอดเรือท่ีประกอบไปดว้ยเสาจอดเรือ 8 เสาอยู่ทางดา้นซ้ายของเส้นทางเขา้ทางเรือสัญจร 

ความยาวทั้งหมดของเส้นทางเขา้ทางเรือสัญจรดา้นปลายนํ้ ามีความยาว 873 เมตร ประกอบไปด้วย

พื้นท่ีในการสัญจร พื้นท่ีในการปรับทิศทางเรือ และพื้นท่ีสําหรับการจอดเรือท่ีประกอบไปด้วยเสา

จอดเรือ 8 เสาอยูท่างดา้นขวาของเส้นทางเขา้ทางเรือสัญจร 

 

3.2.4 ระบบทางปลาผ่าน  

ทางปลาผา่นเสมือนเส้นทางธรรมชาติ ท่ีช่ือวา่ทางปลาผา่นเลียนแบบระบบนิเวศ (imitative-ecological 

fishway) ไดน้าํเสนอมาใชส้าํหรับการอพยพของปลาแบบอพยพล่อง และอพยพขึ้น สาํหรับทุกช่วง

ชีวิตของปลาท่ีวา่ยผา่นเขื่อนแห่งน้ี 

  

ระบบทางปลาผา่นน้ีมีความยาวทั้งหมด 2.48 กิโลเมตร ตั้งอยูบ่ริเวณลานท่ีมีความสูงจากระดบันํ้าทะเล 

216 เมตร บนชายฝ่ังดา้นขวา โดยมีทางเขา้ 2 ทางและทางออก 1 ทาง อุปกรณ์ในการล่อปลาเช่นแสงไฟ

และฉากกั้นระบบไฟฟ้า (electric screen) เพื่อกั้นปลา จะไดรั้บการติดตั้งทั้งดา้นในและดา้นนอกของ

ทางเขา้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัวา่ปลามีผลตอบสนองต่อแสง สี และเสียงอยา่งไร สามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม

เก่ียวกบัระบบทางปลาผา่นไดท่ี้หวัขอ้ 4.16 

 

3.2.5 เ ข่ือนเสริม  

เขื่อนเสริม (auxiliary) จะถูกสร้างบริเวณริมฝ่ังซ้ายและขวา เพื่อปิดเส้นทางนํ้ าดั้ งเดิม เขื่อนเสริม

ดา้นซ้ายจะตั้งอยู่บนดา้นซ้ายของทางสัญจรเรือ ความยาวและความกวา้งของสันเขื่อนอยู่ท่ี 100 เมตร

และ 22 เมตร ตามลาํดบั สําหรับเขื่อนเสริมดา้นขวาตั้งอยู่ทางดา้นขวาของประตูนํ้ า มีความยาวและ
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ความกวา้งอยู่ท่ี 85.7 เมตรและ 22 เมตร ตามลาํดบั โครงสร้างทางปลาผ่าน ตั้งผ่านบริเวณเขื่อนเสริม

ดา้นขวา และระดบัความลึกของทางปลาผา่นอยูท่ี่ 217 เมตร 

 

3.3 ความปลอดภัยของเข่ือน 

ปัจจยัในการออกแบบสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าสานะคามมีดงัต่อไปน้ี: 

• มาตรฐานด้านแผ่นดินไหว 

 

การประเมินความปลอดภยัต่อแรงแผ่นดินไหวสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าสานะคาม แสดงให้

เห็นวา่ อตัราเร่งสูงสุดของพื้นดิน (peak ground acceleration) ดว้ยความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดแผ่นดินไหว

รุนแรงเกินกว่าระดบัท่ีพิจารณา (probability of exceedance) เท่ากบัร้อยละ 10 ในช่วงเวลา 50 ปี และ 

ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเกินกว่าระดบัท่ีพิจารณา เท่ากบัร้อยละ 5 ในช่วงเวลา 50 ปี 

ในอาณาเขตของโครงการ อยู่ ท่ี  0.063 และ 0.090 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงผลลัพธ์น้ีร่วมกับ

ประสบการณ์การออกแบบโครงการท่ีคลา้ยคลึงกนั พบวา่ มาตรฐานอตัราเร่งสูงสุดของพื้นดินต่อแรง

แผ่นดินไหวแนวราบ (horizontal seismic peak ground acceleration standards) สําหรับเหตุการณ์

ออกแบบ (design event) และเหตุการณ์ตรวจสอบ (check event) อยูท่ี่ 0.063g และ 0.090g ตามลาํดบั 

• มาตรฐานด้านน้ําหลาก  

 

ตามมาตรฐานของประเทศจีนและมาตรฐานทางเทคนิคของอุตสาหกรรมพลงังานของจีน และเพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของมาตรฐานทางเทคนิคของลาว มาตรฐานดา้นนํ้ าหลากเบ้ืองตน้ และ

การไหลสูงสุด ไดรั้บการสรุปไวใ้นตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 : มาตรฐานด้านน้ําหลากและการไหลสูงสุด 

สภาวการณ์ รายการ เข่ือนและโรงไฟฟ้า โครงสร้างสําหรับสลาย

พลงังาน (energy 

dissipation) และการ

ป้องกนั  

น้ําหลากเพ่ือการ

ออกแบบ  

(Design Flood) 

 

คาบอุบติั (ปี) 2,000 100 

อตัราการไหล

สูงสุด (ลบ.ม./

วินาที) 

34,700 27,200 

น้ําหลากเพ่ือการ

ตรวจสอบ 

(Check Flood) 

คาบอุบติั (ปี) 10,000 N/A 

อตัราการไหล

สูงสุด (ลบ.ม./

วินาที) 

38,800 N/A 

 

• โปรแกรมการตรวจติดตามความปลอดภัย 

 

ระบบตรวจติดตามความปลอดภยัแบบละเอียด ไดถู้กนาํเสนอเพื่อใช้ตลอดระยะเวลาของโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงันํ้ าสานะคาม การตรวจติดตามความปลอดภยั ประกอบไปดว้ยการลาดตระเวน การ

ตรวจติดตามอย่างสมํ่าเสมอ และการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินความปลอดภยัอย่างสมํ่าเสมอ และ

การซ่อมบาํรุงระบบตรวจติดตามรายวนั ฯลฯ การตรวจติดตามความปลอดภยัของโครงการ จะไดรั้บ

การปฏิบัติให้สอดคล้องกับเอกสาร Technical Specification for Concrete Dam Safety Monitoring 

(DL/T5178-2003) 

 

3.4 การปฏิบัติการ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าสานะคาม ไดรั้บการพฒันาเพื่อผลิตไฟฟ้าช่วงความตอ้งการไฟฟ้าพื้นฐาน 

(base load power generation) เป็นหลกั มากกวา่ผลิตเพื่อใชง้านช่วงความตอ้งการไฟฟ้าสูง (peak load) 

ดังนั้นจึงไม่มีความตอ้งการในการผลิตไฟฟ้าจาํนวนมากในช่วงเวลาสั้ น (hydropeaking operation) 

โดยทัว่ไป อ่างเก็บนํ้าจะยงัคงระดบัอยูท่ี่ 220 เมตรจากระดบันํ้าทะเล เม่ือนํ้าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้ามากกวา่

ความสามารถในการผลิตของกังหัน (5,801 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ประตูระบายนํ้ าจะเปิดออกเพื่อ

ระบายนํ้าส่วนเกินลงสู่แอ่งนํ้าน่ิง (stilling basin) 
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ช่องระบายตะกอนจะเปิดไวใ้นช่วงเวลานํ้ าหลาก (ฤดูฝน) และเปิดเป็นคร้ังคราวในฤดูแลง้ ขึ้นกับ

ขอ้มูลการตรวจติดตามของตะกอน ตะกอนแขวนลอยท่ีสะสมอยู่บริเวณดา้นหน้าของอาคารรับนํ้ า 

คาดว่าจะถูกปล่อยออกไปในเวลาปกติ เพื่อทาํให้มัน่ใจว่าจะไม่มีการสะสมของตะกอนบริเวณอาคาร

รับนํ้า 

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าสานะคาม จะดาํเนินการชะลา้งตะกอนประมาณ 5-7 วนัทุกปี ในช่วงตน้

เดือนกนัยายน เม่ือการชะลา้งตะกอนไม่สามารถทาํงานได ้การชะลา้งตะกอนแบบประดิษฐ์ (artificial 

silt-clearing) จะกระทาํโดยลดระดบันํ้ าลงเพื่อกาํจดัตะกอนหยาบและเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการมีการ

ดาํเนินการไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 

การปฏิบติัการของทางเรือสัญจรจะถูกระงบัเม่ือนํ้ าท่ีไหลเขา้มีมากกว่าการระบายนํ้ าหลากสูงสุด 3 ปี 

โดยอยูท่ี่ 17,800 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที 

 
ภาพท่ี 3 เกณฑป์ฏิบติัการสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าสานะคาม  

 

ในระหว่างการดาํเนินงานตามปกติ “ช่วงระดับนํ้ าปฏิบัติการ” อยู่ท่ีประมาณ 1 เมตร ใช้สําหรับ

วตัถุประสงค์ในการปฏิบติัการ (ระบบควบคุม) เช่น  ระดบัเก็บกกันํ้ าสูงสุด (FSL) จะเปล่ียนแปลง

ระหวา่ง 219.0 และ 220.0 เมตรจากระดบันํ้าทะเล 

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าสานะคาม ไดรั้บการติดตั้งดว้ยประตูระบายนํ้ าหลากแบบฐานเรียบ (flat-

bottomed flood sluice) 10 บาน โดยมีแอ่งนํ้ าน่ิงทั้งฝ่ังดา้นขวาและซา้ย ท่ีอตัราการปล่อยนํ้ าท่ีนอ้ยกวา่ 

11,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ประตูระบายนํ้ าหลาก 5 บานฝ่ังขวาจะทาํงานเป็นช่องทางระบายนํ้าหลกั 

และประตูอีก 5 บานท่ีฝ่ังซ้ายจะทาํงานเป็นคร้ังคราว หรือทาํงานร่วมกนั 4 หรือ 3 บานดา้นขวาและ 2 

หรือ 3 บานดา้นซา้ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายตะกอน 
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การปล่อยนํ้ าระหว่าง 11,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และ 17,800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (เช่น นํ้ าท่วม 3 

ปี) ประตูทั้ง 10 บานจะถูกเปิดออก 

 

เอกสารท่ีรวบรวมระบุวา่ หากมีนํ้าท่วม 3 ปีหรือนํ้าท่วมใหญ่กวา่นั้นเกิดขึ้นท่ีโครงการโรงไฟฟ้าหลวง

พระบาง (ก่อนท่ีสถานีโรงไฟฟ้าปากแบงจะเสร็จสมบูรณ์) หรือนํ้ าท่วม 3 ปี หรือนํ้ าท่วมใหญ่กว่านั้น

เกิดขึ้นท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าปากแบง และมีการปล่อยนํ้ าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าปาก

แบงเพื่อการระบายนํ้ า ทางโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าสานะคามจะตอ้งปล่อยนํ้ าออกล่วงหน้า โดยมี

อตัราการไหลควบคุมดงัเช่นนํ้ าท่วม 3 ปี ท่ี 17,800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และระดบันํ้ าในอ่างเก็บนํ้ า

จะตอ้งถูกลดลงเช่นกนั ซ่ึงจะใชเ้วลา 1-2 วนัสําหรับนํ้ าหลากท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าหลวงพระ

บางทางตน้นํ้ าไหลมาถึงท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าสานะคาม ในระหว่างน้ี อตัราการไหลออกควร

รักษาไวท่ี้ 17,800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เม่ือระดบันํ้ าปฏิบติัการ (water head) อยู่ตํ่ากว่า 4 เมตร เคร่ือง

ผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกปิด และเม่ือระดบัในอ่างเก็บนํ้ าอยู่ท่ี 213.85 เมตร ประตูทั้งหมดจะถูกเปิด

ออกเพื่อระบายนํ้ าหลากและตะกอน ซ่ึงกฎการปฏิบติังานเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการปรับเปล่ียนเม่ือมี

การใชก้ฎปฏิบติังานแบบโครงการเขื่อนขั้นบนัได (cascade operating rules) ในอนาคต 

 

3.5 แผนการก่อสร้างและระยะเวลา 

ระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงการ

ทดสอบและเร่ิมใช้งาน ได้รับการ

วางแผนไวเ้ป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 96 

เดือน ส้ินเดือนธันวาคมในปีท่ี  8 

เคร่ืองผลิตไฟฟ้าตวัสุดทา้ยจะพร้อม

สําหรับการปฏิบติัการจ่ายไฟฟ้าเขา้

ร ะ บ บ เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์  (commercial 

operation) เน่ืองจากเง่ือนไขทางภูมิ

ประเทศและทางธรณีวิทยา รวมถึง

ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม 

แผนงานเบ้ืองต้นจึงวางแผนให้มี

การเบ่ียงทางนํ้าเป็น 2 ช่วง 

  

 

ภาพท่ี 4 การเบีย่งทางน้ําในช่วงแรก 
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การเบ่ียงนํ้าในช่วงแรก บริเวณชายฝ่ังดา้นซา้ย จะเร่ิมตั้งแต่ปีแรกของการก่อสร้าง จนถึงเดือนธนัวาคม

ของปีท่ี 4 (ภาพท่ี 4) ซ่ึงจะทาํการสร้างเขื่อนกั้นลาํนํ้ าชัว่คราว (cofferdam) เบ้ืองตน้ช่วงท่ี 1 และเขื่อน

กั้นลาํนํ้ าชัว่คราวบริเวณตน้นํ้ าและปลายนํ้ าตลอดปีในช่วงท่ี 1 รวมถึงกาํแพงคอนกรีตนาํร่องตามยาว 

(รวมทั้งปล่องแบบเปิด) เขื่อนกั้นลาํนํ้ าชัว่คราวบริเวณตน้นํ้ าและปลายนํ้ าตลอดปีน้ี ถูกสร้างขึ้นเพื่อ

ปรับเปล่ียนการไหลของนํ้ าในแม่นํ้า ให้ผ่านทางลาํนํ้ าท่ีแคบลง ในช่วงระยะเวลาน้ีเอง ทางแม่นํ้ าไหล

ผา่นดั้งเดิม จะใชเ้พื่อการสัญจรเรือ และเร่ิมสร้างทางสัญจรเรือและประตูระบายตะกอนบริเวณชายฝ่ัง

ดา้นซา้ย 

 

การเบ่ียงนํ้ าในช่วงท่ี 2 บริเวณด้านขวาของชายฝ่ัง (ภาพท่ี 5) ถูกวางแผนให้เร่ิมก่อสร้างในเดือน

มกราคมของปีท่ี 5 และจะเสร็จส้ิน

ในเดือนกรกฎาคมในปีท่ี  7 การ

เบ่ียงนํ้ าในช่วงท่ี 2 รวมถึงเขื่อนกั้น

ลํานํ้ าชั่วคราวบริเวณต้นนํ้ าและ

ป ล า ย นํ้ า ต ล อ ด ปี  แ ล ะ กํา แ พ ง

คอนกรีตนําร่องตามยาว ในช่วงน้ี 

ประตูระบายนํ้ าและทางสัญจรเรือ

จะดาํเนินการ และจะมีการสร้างใน

ส่วนของโรงไฟฟ้า ประตูระบายนํ้ า

ลน้บริเวณชายฝ่ังดา้นขวา และทาง

ปลาผา่น 

 

 

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมในปีท่ี 7 ถึงเดือนธนัวาคมในปีท่ี 8 โครงสร้างถาวรจะนาํมาใชส้ําหรับการระบาย

นํ้า รวมถึงการทดสอบและเร่ิมตน้การใชก้งัหนันํ้าและเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

 

4 ภาพรวมเอกสารที่ นําส่ง 

รายงานและภาคผนวกรวม 16 ฉบบั เอกสารนาํเสนอแบบ PowerPoint 3 ฉบบั และคลิปวิดีโอความยาว 

15 นาที ไดถู้กส่งมา โดยในส่วนต่อไปน้ีเป็นการนาํเสนอขอ้สรุปของรายงานแต่ละฉบบั 

  

 

ภาพท่ี 5 เชื่อนกัน้ลําน้ําชัว่คราวในขัน้ตอนช่วงที ่2 
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4.1 รายงานสถานะทางวศิวกรรม 

รายงานสถานะทางวิศวกรรมครอบคลุมเน้ือหาทางวิศวกรรมของโครงการ ซ่ึงรวมถึงการสาํรวจทาง

ธรณีวิทยาและธรณีเทคนิค ภูมิประเทศและแผนท่ี อุทกวิทยาและตะกอน แผนงานและลกัษณะของ

โครงการ ส่วนประกอบของโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภยัของเขื่อน ทางปลาผา่น อุปกรณ์

เคร่ืองกลและไฟฟ้า แผนการก่อสร้างและการจดัลาํดบังาน รวมถึงตน้ทุนทั้งหมดของโครงการ 

ภาคผนวกของรายงานซ่ึงไดจ้ดัเตรียมโดยผูพ้ฒันาโครงการ โดยไดใ้หข้อ้มูลการปฏิบติัตามของ

โครงการท่ีนาํเสนอน้ีตามคาํแนะนาํการออกแบบร่างขั้นตน้ของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง (MRC 

Preliminary Design Guidance)  

 

4.2 รายงานข้อมูลทางอุทกวิทยาและตัวอย่างตะกอน 

รายงานฉบบัน้ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัตั้งสถานีวดันํ้า การตรวจวดัอตัราการไหล การสาํรวจลาํนํ้าตาม

แนวยาวและภาคตดัขวาง (longitudinal and cross sections) และระดบัผิวนํ้าตามแนวลาํนํ้า (water 

surface profile) รวมถึงตวัอยา่งตะกอนและการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีรวบรวมไดจ้นถึงปัจจุบนัไดรั้บการ

นาํเสนอมา ณ ท่ีน้ีเช่นกนั 

 

4.2.1 สถานีตรวจวัดระดับน้ํา  

สถานีวดัระดบันํ้าแบบธรรมดา (manual) 6 สถานี ถูกสร้างขึ้นท่ีบริเวณท่ีตั้งเขื่อนบริเวณหมู่บา้น 

Donmen เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 จุดวดั P ตั้งอยูท่างตน้นํ้า 250 เมตรจากเกาะเลก็สานะคามท่ีบริเวณ

ท่ีตั้งเขื่อนบริเวณหมู่บา้น Donmen จุดวดั A และจุดวดั A’ อยูท่ี่ช่องทางดา้นขวาและซา้ยของแกนเขื่อน

ตามลาํดบั จุดวดั B และจุดวดั B’ อยูท่ี่ช่องทางดา้นขวาและซา้ยของโรงไฟฟ้า (แกนเขื่อนดา้นล่าง) 

ตามลาํดบั จุดวดั C อยูท่างปลายนํ้า 250 เมตรจากเกาะเลก็ ๆ  ของแม่นํ้า สถานีวดัระดบันํ้าแบบอตัโนมติั

ไดรั้บการติดตั้งท่ีชายฝ่ังดา้นขวาท่ีจุดวดั C และเก็บขอ้มูลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยไม่มี

รายละเอียดความถ่ีของการเก็บขอ้มูลกล่าวอยูใ่นรายงาน 

 

เน่ืองจากสถานท่ีตั้งเขื่อนใหม่สาํหรับสร้างเขื่อนสานะคาม ไดถู้กเลือกในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 

โดยตั้งอยูท่ี่บริเวณหมู่บา้น Veunkham แทน เคร่ืองวดัระดบันํ้าแบบธรรมดาอีก 4 ตวัจึงไดรั้บการติดตั้ง

เพิ่มเติม จุดวดั P ตั้งอยูต่น้นํ้า 600 เมตร ของแกนเขื่อนดา้นบน จุดวดั A ติดตั้งอยูท่ี่ช่องแม่นํ้าท่ีแคบท่ีสุด

ท่ีหมู่บา้น Houayla ส่วนจุดวดั B ติดตั้งอยูท่ี่แกนเขื่อนดา้นล่าง จุดวดั C อยูท่ี่หมู่บา้น Veunkham 

เคร่ืองวดัระดบันํ้าทุกตวัเร่ิมดาํเนินงานในวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 

 

ระดบันํ้าเฉล่ียในแต่ละวนัจากเคร่ืองวดัระดบันํ้าท่ีกล่าวขา้งตน้ ไดแ้นบไวก้บัรายงาน การบนัทึกระดบั

นํ้าท่ีบริเวณจุดตั้งเขื่อนบริเวณหมู่บา้น Donmen เร่ิมตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
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2552 การบนัทึกระดบันํ้าท่ีบริเวณจุดตั้งเขื่อนบริเวณหมู่บา้น Veunkham เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2553 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และจาก 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2559 

 

การวัดอัตราการไหล 

การวดัอตัราการไหลไดจ้ดัทาํขึ้นตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ท่ีจุดวดั C ท่ีบริเวณจุดตั้งเขื่อนบริเวณ

หมู่บา้น Veunkham มีการวดัอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง การวดัรวมทั้งหมด 28 คร้ัง ระหว่าง 1 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2558 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2559 ซ่ึงไดมี้การนาํเสนอในรายงาน ความลึกของนํ้าถูกวดัโดยเคร่ืองวดั

ความลึกดว้ยคล่ืนอุลตร้าโซนิค (ultrasonic depth finder) การวดัการไหลของนํ้าใชร้อกแขวนรูปไข่

นํ้าหนกั 25 กิโลกรัม ความเร็วของการไหลวดัโดยใชเ้คร่ืองมือวดักระแสนํ้าแบบใบพดัรุ่น LS25-3A  

 

การสํารวจลําน้ําตามแนวยาวและภาคตัดขวางและระดับผิวน้ําตามแนวลําน้ํา 

การสาํรวจ 7 คร้ังสาํหรับภาคตดัขวางลาํนํ้า (จุดวดั P, A, B, C, ดา้นบนของเขื่อน, ตรงกลางของแกน

เขื่อน, แกนเขื่อนดา้นล่าง) และการสาํรวจลาํนํ้าตามแนวยาว 1 คร้ัง (จุดวดั C) ทาํขึ้นท่ีบริเวณจุดตั้ง

เขื่อนบริเวณหมู่บา้น Donmen การสาํรวจ 5 คร้ังสาํหรับภาคตดัขวาง (แกนเขื่อนดา้นบน, จุดวดั P, A, 

B, C) และการสาํรวจลาํนํ้าตามแนวยาว 1 คร้ัง (จุดวดั C) ทาํขึ้นท่ีบริเวณจุดตั้งเขื่อนบริเวณหมู่บา้น 

Veunkham ผลจากการสาํรวจไดแ้นบไวใ้นรายงาน  

 

การเกบ็ตัวอย่างตะกอน 

การเก็บตวัอยา่งตะกอน ทาํโดยใชอุ้ปกรณ์เก็บตวัอยา่งตะกอนแบบแนวราบ 200 มิลลิลิตร (200ML 

hammering horizontal type sampler) มีการเก็บตวัอยา่งท่ี จุดวดั C วนัละคร้ัง ณ เวลา 9 นาฬิกา ตั้งแต่

วนัท่ี 1 พฤษภาคม ถึง 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยใชอุ้ปกรณ์เก็บตวัอยา่งแบบแนวราบ (tension 

horizontal type sampler) มีการวดัปริมาณตะกอนทั้งหมด 245 หน่วย และวดัปริมาณตะกอนแบบส่วน 

19 หน่วย โดยตั้งแต่ 1 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2559 มีการวดัปริมาณตะกอน 121 หน่วย และมีการวดัแบบ

ส่วน 5 หน่วย มีการวดัปริมาตรของตวัอยา่งตะกอนในสถานท่ีนั้น และปริมาณตะกอนไดถู้กตรวจสอบ

โดยใชวิ้ธีแบบแทนท่ี (substitution) 

 

การวิเคราะห์ขนาดตะกอนแขวนลอยไดจ้ดัทาํขึ้น โดยใชวิ้ธีการวดัขนาดอนุภาค (particle size meter 

method) ควบคู่กบัวิธีปิเปตตแ์บบปริมาตร (transfer pipette method) ผลของการวิเคราะห์ขนาดตะกอน

แขวนลอยสาํหรับปี พ.ศ. 2558 และ 2559 ไดแ้นบไวใ้นรายงาน 
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4.3 รายงานการตกตะกอนในอ่างเกบ็นํ้าและนํ้าเท้อ 

รายงานน้ีใหข้อ้มูลการจดัการของอ่างเก็บนํ้า การวิเคราะห์และคาํนวณการตกตะกอนในอ่างเก็บนํ้า 

และการคาํนวณนํ้าเทอ้ของอ่างเก็บนํ้า โดยการบริหารจดัการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าสานะคาม

ไดมี้การกล่าวไวใ้นหวัขอ้ก่อนหนา้ 

 

การวิเคราะห์และคํานวณการตกตะกอนในอ่างเกบ็น้ํา 

การคาํนวณการตกตะกอนในอ่างเก็บนํ้า ไดใ้ชโ้มเดล “Susbed-2” (Non-equilibrium sediment 

transport model with constant flow) พฒันาโดยมหาวิทยาลยัอู่ฮัน่ ในการคาํนวณน้ีรายงานไดก้ล่าววา่

โมเดลน้ีไดถู้กใชอ้ยา่งแพร่หลายในการศึกษาและออกแบบโรงไฟฟ้าพลงันํ้าและโครงการอนุรักษน์ํ้า

ในประเทศจีน  

 

ผลการสาํรวจตามแนวยาวและภาคตดัขวางของพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้าท่ีไดก้ระทาํขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 

2551 และ มกราคม พ.ศ. 2552 โดย Power China ถูกนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์น้ี โดยมีระยะตามแนวยาว 

99.2 กิโลเมตร และ 50 ภาคตดัขวางในพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้า 

 

ขอ้มูลนํ้าและตะกอนท่ีสถานีเชียงคาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ถึง 2523 ไดถู้กนาํมาใชส้าํหรับการคาํนวณ

ตะกอน การกระจายของตะกอนแขวนลอยจดัทาํโดย CNR ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ไดน้าํมาใช้

สาํหรับการกระจายของตะกอนแขวนลอย 

 

ผลของการศึกษาเสนอวา่ หลงัจากการดาํเนินงาน 10 ปีจะมีตะกอนไหลเขา้ทั้งหมดจาํนวน 703.8 ลา้น

ตนั ซ่ึง 690 ลา้นตนัเป็นตะกอนแขวนลอย การตกตะกอนในบริเวณท่ีกกัเก็บนํ้าจะมี 156 ลา้นตนั ซ่ึง 

144 ลา้นตนัจะเป็นตะกอนแขวนลอย อตัราการไหลของตะกอนเฉล่ียคือ 77.8% ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความ

สูญเสียกาํลงัในการกกัเก็บนํ้าของอ่างเก็บนํ้าไป 15.3% หลงัจาก 10 ปี โดยหลงัจากการดาํเนินงาน 50 ปี 

จะมีตะกอนไหลเขา้ทั้งหมดคือ 3,519 ลา้นตนั ซ่ึง 3,450 ลา้นตนัจะเป็นตะกอนแขวนลอย การ

ตกตะกอนในบริเวณท่ีกกัเก็บนํ้าจะมี 344 ลา้นตนั ซ่ึง 287 ลา้นตนัจะเป็นตะกอนแขวนลอย อตัราการ

ไหลของตะกอนเฉล่ีย คือ 90.5% ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความสูญเสียกาํลงัในการกกัเก็บนํ้าของอ่างเก็บนํ้าไป 

31.2% 

 

การตกตะกอนจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในบริเวณตอนกลางของอ่างเก็บนํ้า (28.1- 58.4 กิโลเมตรจากสัน

เขื่อน) โดยตะกอนจะมีนอ้ยกวา่หากเขา้ใกลส้ันเขื่อน (28.1 กิโลเมตรแรก) ซ่ึงความกวา้งของอ่างเก็บ

นํ้ามีความแคบกวา่ การตกตะกอนมีนอ้ยท่ีสุดอยูบ่ริเวณในตอนบนของอ่างเก็บนํ้า (58.4 กิโลเมตรจาก
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สันเขื่อน) หลงัจากการดาํเนินงาน 10 ปี การตกตะกอนใกลส้ันเขื่อน ตอนกลาง และตอนบนของอ่าง

เก็บนํ้า จะนบัเป็น 15.5%, 74.5% และ 10% ของการตกตะกอนทั้งหมดในอ่างเก็บนํ้าตามลาํดบั 

หลงัจากการดาํเนินงาน 50 ปี จะนบัเป็น 24.8%, 70% และ 5.2% ตามลาํดบั ซ่ึงอธิบายไดว้า่การเคล่ือน

ตวัของการตกตะกอนจะค่อย ๆ เคล่ือนท่ีไปทางปลายนํ้า 

 

ในบริเวณอ่างเก็บนํ้าตอนบน การเปล่ียนแปลงของความเร็วการไหลระหวา่งภาวะธรรมชาติและ

หลงัจากการดาํเนินงานจะมีเพียงเลก็นอ้ย ในบริเวณตอนกลางและตอนใกลส้ันเขื่อนของอ่างเก็บนํ้า 

ความเร็วการไหลเฉล่ียในช่วงการไหลท่ีตํ่าจะมีความเร็วการไหลเฉล่ียตํ่ากวา่ภาวะธรรมชาติ สาํหรับ

ในช่วงการไหลท่ีสูงความเร็วตลอดเส้นทางของท่ีเก็บนํ้าจะใกลเ้คียงกบัภาวะธรรมชาติ สรุปไดว้า่ 

หลงัจากเร่ิมดาํเนินงาน จาํนวนตะกอนไหลเขา้ 22% จะหายไปในอ่างเก็บนํ้า ซ่ึงไม่นบัรวมผลกระทบท่ี

เกิดจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าบริเวณตน้นํ้าท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นขั้นบนัได 

 

ในหวัขอ้การบริหารจดัการตะกอนท่ีจะกล่าวต่อไปดา้นล่าง จะใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการวาง

แผนการดาํเนินงานเพื่อระบายตะกอน 

 

การคํานวณน้ําเท้อในบริเวณอ่างเกบ็น้ํา 

ในระดบัเก็บกกัปกติท่ี 220 เมตร ระดบันํ้าเทอ้ของอตัราการไหลเฉล่ียปประจาํปี 4,410 ลูกบาศกเ์มตร/

วินาที จะอยูท่ี่ 4.27-3.78 เมตร ซ่ึงสูงกวา่ระดบันํ้าตามธรรมชาติท่ีเมืองปากลาย สาํหรับนํ้าท่วม 3 ปีดว้ย

อตัราการไหล 17,800 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที ระดบันํ้าเทอ้ในเมืองจะอยูท่ี่ 0.30-0.19 เมตร สูงกวา่ระดบั

นํ้าตามธรรมชาติ ผลเหล่าน้ีอา้งอิงจากผลลพัธ์ของการตกตะกอน 10 ปี ในระดบันํ้าเก็บกกัปกติท่ี 220 

เมตร นํ้าเทอ้ในบริเวณระดบัทา้ยนํ้าของโครงการโรงไฟฟ้าปากลาย จะมีตั้งแต่ 0.0-4.16 เมตร อา้งอิง

จากการไหลตั้งแต่ 5,000 ถึง 920 ลูกบาศกเ์มตร/วินาทีตามลาํดบั ในอตัราการไหลเฉล่ียต่อปีท่ี 4,410 

ลูกบาศกเ์มตร/วินาที ระดบันํ้ าเทอ้ท่ีโครงการโรงไฟฟ้าปากลายจะเพิ่มขึ้น 0.07 เมตร รายละเอียดของ

ผลในการคาํนวณไดร้ะบุไวใ้นรายงาน 
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4.4 รายงานการเกบ็ข้อมูลทางอุทกวิทยาและการส่งข้อมูลโดยอตัโนมัต ิ

การเก็บขอ้มูลทางอุทกวิทยาและการส่งขอ้มูล

โดยอตัโนมติั (ASHDCT) ไดรั้บการออกแบบ

ใหเ้ก็บขอ้มูลระดบันํ้าและนํ้าฝนตามเวลาจริง 

เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจและการดาํเนินงาน

ของเขื่อนในดา้นการตรวจติดตามนํ้าท่ีไหลเขา้ 

การระบายนํ้าเพื่อควบคุมนํ้าส่วนเกิน การผลิต

กระแสไฟฟ้า และการประปา รายงาน

ประกอบไปดว้ยบทต่าง ๆ ดงัน้ี: ภาพรวม, 

เกณฑก์ารออกแบบ, ความจาํเป็นและความ

เป็นไปไดข้องการเก็บขอ้มูลทางอุทกวิทยา

และการส่งขอ้มูลโดยอตัโนมติั, แนวคิดและ

หลกัการการออกแบบ, การปฏิบติังานและ

ดชันีทางเทคนิคหลกัของการเก็บขอ้มูลทาง

อุทกวิทยาและการส่งขอ้มูลโดยอตัโนมติั, ผงั

และเครือข่ายการพยากรณ์, การส่ือสาร, 

อุปกรณ์จ่ายไฟและการป้องกนัฟ้าผา่, โครงแบบของอุปกรณ์และความตอ้งการทางเทคนิค, วิศวกรรม

โยธา, การก่อสร้าง, การบริหารจดัการการยอมรับและการปฏิบติังาน และการประมาณการการลงทุน 

โดยการออกแบบการเก็บขอ้มูลทางอุทกวิทยาและการส่งขอ้มูลโดยอตัโนมติัน้ี ไดก้ระทาํตาม

มาตรฐานของจีน 

 

แนวคิดและหลกัการในการออกแบบการเก็บขอ้มูลทางอุทกวิทยาและการส่งขอ้มูลโดยอตัโนมติั ได้

บรรยายในรายงาน รวมถึงเครือข่ายสถานีใน สปป.ลาว, การใชส้ถานีและสถานท่ีท่ีมีอยู,่ การรวมกนั

ของสถานีและสถานท่ีแบบถาวร, การออกแบบการก่อสร้าง, การวางแผนในการรวมเป็นหน่ึงเดียวกนั 

และการพิจารณาโดยรวมของการจดัการเขื่อนแบบขั้นบนัได, และการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่ง

โรงไฟฟ้าพลงันํ้าอ่ืน ๆ  

 

ระบบจะประกอบไปดว้ยการรวบรวมขอ้มูลและการส่งขอ้มูล, ท่ีเก็บขอ้มูล, การประมวลผลขอ้มูล, 

การพยากรณ์ทางอุทกวิทยา, การส่ือสารสาํรอง, และระบบป้องกนั สถานีศูนยก์ลางสามารถขยายใหรั้บ

และประมวลขอ้มูลดา้นนํ้าและส่งผา่นขอ้มูลจากระบบอ่ืน และรวมเขา้มาดว้ยกนัในระบบของ

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าสานะคาม ซ่ึงระบบน้ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะเป็นศูนยร์วมสาํหรับการ

 

ภาพท่ี 6: แผนทีเ่ครอืขา่ยสถานอีุทกวทิยา 
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ปฏิบติังานของเขื่อนขั้นบนัได (cascade) ในอนาคต ระบบยงัสามารถใหก้ารพยากรณ์นํ้าท่าในระยะ

ปานกลางและระยะยาว รวมถึงรูปแบบการดาํเนินงานของอ่างเก็บนํ้า ขอ้กาํหนดหลกัทางเทคนิคขึ้นอยู่

กบัความเร็วของการตอบสนอง, ความแม่นยาํของการเก็บและส่งขอ้มูล, ความน่าเช่ือถือและการ

ปฏิบติังานตามปกติของอุปกรณ์ 

 

การเก็บขอ้มูลทางอุทกวิทยาและการส่งขอ้มูลโดยอตัโนมติัจะครอบคลุมถึงบริเวณพื้นท่ีรับนํ้าตั้งแต่

หลวงพระบางจนถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าสานะคาม โดยมีพื้นท่ีรวม 22,103 ตารางกิโลเมตร 

แผนงานแบ่งออกเป็นระยะเวลาการก่อสร้างและระยะเวลาดาํเนินงาน การพยากรณ์ระดบันํ้าและอตัรา

การไหลไปสู่ปลายนํ้า จะขึ้นอยูก่บัการไหลของนํ้าบริเวณตน้นํ้าและปลายนํ้า โดยใชวิ้ธีการพยากรณ์

ระบบลาํนํ้า โมเดลทางอุทกวิทยาและแนวคิดท่ีเรียกวา่ Xin’anjiang ท่ีพฒันาโดยมหาวิทยาลยั Hohai 

จะถูกนาํมาใชส้าํหรับการพยากรณ์กระบวนการนํ้าฝน-นํ้าท่า 

 

ระดบันํ้าและอตัราการไหลของทางนํ้าไหลเขา้และทางนํ้าไหลออกของช่องผนันํ้า จะไดรั้บการ

พยากรณ์ระหวา่งช่วงเวลาการก่อสร้าง สถานีวดัและส่งขอ้มูลทางไกลสถานีใหม่ท่ีหลวงพระบาง จะ

สร้างขึ้นเป็นสถานีตน้นํ้าลาํดบัแรก ในขณะท่ีสถานีวดัและส่งขอ้มูลทางไกลสถานีใหม่ท่ีสานะคาม จะ

เป็นสถานีลาํดบัสุดทา้ยท่ีตั้งอยูด่า้นหลงัของทางออกของช่องผนันํ้า สถานีวดัและส่งขอ้มูลทางไกลท่ี

หลวงพระบางจะเป็นสถานีควบคุมเพื่อพยากรณ์นํ้าไหลเขา้ ในขณะท่ีสถานีวดัและส่งขอ้มูลทางไกลท่ี

สานะคามจะเป็นสถานีควบคุมสาํหรับนํ้าไหลออก ระบบการพยากรณ์แม่นํ้าจะพยากรณ์อตัราการไหล

ท่ีเขื่อนสานะคาม โดยจะพยากรณ์ล่วงหนา้ 1-2 วนั โดยมีการพยากรณ์ใหม่ทุก ๆ 6 ชัว่โมง ในช่วงท่ีมี

การดาํเนินการของโรงไฟฟ้าแลว้นั้น ระบบพยากรณ์นํ้ าฝน-นํ้าท่าจะถูกบูรณาการร่วมกบัระบบการ

พยากรณ์แม่นํ้า โดยมีความถ่ีในการพยากรณ์ท่ีสั้นกวา่ช่วงเวลาการก่อสร้าง ทั้งน้ีไม่มีการกลา่วถึง

การบูรณาการระบบการพยากรณ์น้ีร่วมกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรี หรือโครงการโรงไฟฟ้า

อ่ืน ๆ ในระบบขั้นบนัได (cascade)  

 

ระบบการเก็บขอ้มูลทางอุทกวิทยาและการส่งขอ้มูลโดยอตัโนมติั ในช่วงเวลาการก่อสร้าง ประกอบ

ไปดว้ยสถานีศูนยก์ลาง (ท่ีแคมป์), สถานีฝนแบบวดัและส่งขอ้มูลทางไกล 15 สถานี และสถานีอุทก

วิทยาแบบวดัและส่งขอ้มูลทางไกล 2 สถานี (หลวงพระบางและสานะคาม) รวมถึงสถานีวดัและส่ง

ขอ้มูลทางไกลท่ีจุดวดั A, B และ C (ภาพท่ี 6) มีเพียงจุดวดั B ท่ีจะวดัทั้งระดบันํ้าและฝน ในส่วนของ

การวดัระดบันํ้าและอตัราการไหลท่ีสถานีสานะคาม และระดบันํ้าท่ีจุดวดั A, B และ C จะพยากรณ์ ณ 

เวลาจริง การวดัอตัราการไหลจะทาํท่ีสถานีสานะคาม เพือ่หาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบันํ้าและอตัรา

การไหลของนํ้า อยา่งไรก็ตามรายงานไม่ไดใ้หข้อ้มูลท่ีชดัเจนวา่สถานีหลวงพระบางของ

คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงท่ีมีอยู ่จะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของระบบน้ี 
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ระหวา่งระยะเวลาการดาํเนินงาน จุดวดั A และ C จะถูกยา้ยออกไป และสถานีฝนแบบวดัและส่งขอ้มูล

ทางไกล 5 สถานีจะถูกเพิ่มเขา้ไปในเครือข่าย สถานีศูนยก์ลางชัว่คราวจะถูกเปล่ียนใหเ้ป็นสถานีถาวร

ตั้งในศูนยค์วบคุมในอาคารปฏิบติัการ รายงานแนะนาํวา่ควรมีการเช่ือมต่อระบบโครงการโรงไฟฟ้า

พลงันํ้าสานะคาม กบั MRC HYCOS การส่ือสารแบบเช่ือมต่อเป็นเครือข่ายจะทาํผา่น GSM และ/หรือ 

ดาวเทียม Beidou ขึ้นอยูก่บัความแรงของสัญญาณ 

 

รายงานไดใ้ห้รายละเอียดอ่ืน ๆ เช่น แหล่งจ่ายไฟและการป้องกนัฟ้าฝ่า องคป์ระกอบของอุปกรณ์และ

ความตอ้งการทางเทคนิค เป็นตน้ นอกจากน้ี ขอ้มูลเร่ืองความตอ้งการดา้นงานวิศวกรรมโยธา รวมถึง

ตน้ทุนการดาํเนินงานและการลงทุน ก็ไดร้ะบุไวใ้นรายงานน้ีเช่นกนั 

 

4.5 รายงานระบบตรวจติดตามตะกอน  

หลกัการท่ีนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการตรวจติดตามตะกอน คือการสังเกตความเปล่ียนแปลงทางอุทกวิทยา

และปริมาณตะกอน ระบบสถานีทางอุทกวิทยาและการพยากรณ์ท่ีมีอยู ่ไดน้าํมาใชเ้ท่าท่ีจะทาํได ้

 

สถานีตรวจติดตามท่ีหลวงพระบาง จะได้รับการติดตั้ งด้วยอุปกรณ์  LISST-100X field laser 

granulometer พร้อมทั้งอุปกรณ์ส่งขอ้มูล เพื่อใหส้ามารถตรวจติดตามตะกอนท่ีไหลเขา้ท่ีอ่างเก็บนํ้ าได้

ทนัที อยา่งไรก็ตาม ยงัตอ้งอาศยัการพิจารณาใหม่อีกคร้ัง เม่ือโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรีเสร็จ

ส้ิน นํ้ าและตะกอนท่ีไหลเขา้มาในโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าสานะคามจะไดรั้บการตรวจติดตามโดย

ใชอุ้ปกรณ์ ADCP และมีการวิเคราะห์ความเขม้ขน้และขนาดของตะกอน สถานีสาํหรับนํ้าไหลออกจะ

ขึ้นกบัสถานีระบบนํ้ าไหลออก ซ่ึงอยู่ทางปลายนํ้ าของโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าสานะคาม เคร่ืองวดั

และการวิเคราะห์จะใชเ้หมือนกบัท่ีสถานีนํ้าไหลเขา้ 

 

การประเมินระดบันํ้ าท่ีเขื่อน จะใชส้ถานีวดัระดบันํ้ าท่ีมีอยู่แลว้ท่ีจดัตั้งขึ้นสําหรับระบบการพยากรณ์ 

ระดบันํ้ าบริเวณปลายนํ้ าของอ่างเก็บนํ้ าจะใชร้ะบบท่ีจดัตั้งขึ้นสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าปาก

ลาย ทั้งน้ีไดมี้การนาํเสนอให้เพิ่มสถานีวดัระดบันํ้ าแบบอตัโนมติัเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่งคือท่ีหมู่บา้น Don 

Men และเมืองปากลายเช่นกนั 

 

งานรังวดัควบคุม (control survey) ในบริเวณอ่างเก็บนํ้ า จะถูกนาํมาพฒันาการตรวจติดตามดา้นอุทก

วิทยาและตะกอนในบริเวณอ่างเก็บนํ้ า ซ่ึงจะก่อให้เกิดการแบบแปลนและเครือข่ายควบคุมระบบ

ความสูงของพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้ าทั้งหมด ภาคตดัขวางทั้งหมด 90 ภาคจะไดรั้บการจดัทาํสําหรับพื้นท่ีอ่าง
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เก็บนํ้าตลอดเส้นฐานท่ีมีความยาวทั้งหมด 90 กิโลเมตร เคา้โครงตามแนวยาว 1 แนวของอ่างเก็บนํ้ าจะ

ไดรั้บการจดัทาํซ่ึงจะมีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร เทคโนโลยีบอกพิกดัหรือตาํแหน่ง (beacon) 

สาํหรับการตรวจติดตามในแต่ละส่วนจาํนวน 90 คู่ จะไดรั้บการติดตั้งในพื้นท่ีกกัเก็บนํ้า 

 

ภูมิลกัษณ์ใตน้ํ้าจะไดรั้บการสาํรวจดว้ยอุปกรณ์หาความลึกของนํ้าดว้ยเสียงสะทอ้นแบบดิจิทลั (digital 

echo-sounding instrument) ภูมิลกัษณ์บนพื้นดินสํารวจดว้ยอุปกรณ์ Total Station และระบุตาํแหน่ง

ดว้ยอุปกรณ์ GPS นอกจากน้ียงัมีการใช ้ซอฟตแ์วร์การเกบ็ขอ้มูลอยา่งมืออาชีพ ซอฟตแ์วร์การคาํนวณ 

และซอฟตแ์วร์สาํหรับการดูภาพดว้ยเช่นกนั 

 

ภาพถ่ายดาวเทียมแบบความละเอียดสูงของพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้าสานะคาม จะไดรั้บการเก็บบนัทึกปีละคร้ัง 

โดยมีการใชเ้ทคโนโลย ี3S ในการผลิตแผนท่ีบริเวณอ่างเก็บนํ้าดงักล่าว อีกทั้งยงัจะมีการวิเคราะห์การ

เปล่ียนแปลงของลาํนํ้า ชายฝ่ัง และพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังประจาํปี ในแต่ละปีทั้งก่อนและหลงัระยะเวลาท่ี

นํ้ าหลากจะมีการสํารวจลาดตระเวณในบริเวณอ่างเก็บนํ้ า เพื่อสํารวจชายฝ่ังบริเวณท่ีกักเก็บนํ้ า 

โดยเฉพาะในส่วนท่ีลาดชนัท่ีอาจเกิดการยบุตวัได ้

 

ในการตรวจติดตามการเปล่ียนแปลงของตะกอน จะมีการตรวจติดตามลกัษณะภูมิลกัษณ์ท่ีบริเวณ

เขื่อนทุกปี เพื่อประเมินผลการเปล่ียนแปลงของสันดอนทราย อาคารรับนํ้ า ประตูระบายนํ้ าท่วม และ

ช่องทางเรือผา่นทั้งตน้นํ้าและปลายนํ้า 

 

4.6 รายงานการบริหารจัดการตะกอน 

แผนการดาํเนินงานการบริหารจดัการตะกอน มีดงัน้ี คือ:  

 ประตูดา้นขวาจะเปิดเพื่อระบายนํ้าเม่ือนํ้าเขา้มีมากกวา่ 5,801 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที 

 เม่ือนํ้าไหลเขา้มีถึง 17,800 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที (อตัราการไหลสูงสุดของนํ้าท่วม 3 ปี) ระดบันํ้า

เก็บกกัจะถูกทาํใหล้ดลง เวลาในการเตือนคาดวา่ประมาณ 1-2 วนั ซ่ึงเป็นระยะเวลาเดียวกนัท่ีใช้

สาํหรับการลดระดบันํ้าในท่ีกกัเก็บนํ้าลง 

 เม่ือระดบันํ้าในท่ีเก็บกกัลดลง ผูค้วบคุมจะค่อยๆ เปิดประตูระบายนํ้าท่วมเพิ่มขึ้น เพื่อใหค้ง

อตัราการปล่อยนํ้าอยูท่ี่ 17,800 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที 

 เม่ือระดบันํ้าปฏิบติัการนอ้ยกวา่ 4 เมตร โรงไฟฟ้าจะถูกหยดุดาํเนินการ 

 เม่ือระดบันํ้าเก็บกกัลดลงอีกจนถึงระดบั 213.85 เมตร ประตูทั้งหมดจะถูกเปิดออกเพื่อระบาย

นํ้าลน้และตะกอน 
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 เม่ือนํ้าไหลเขา้เกินกวา่ 17,800 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที ทางเรือผา่นจะหยดุดาํเนินการ และอ่างเก็บ

นํ้าจะดาํเนินงานในรูปแบบท่ีปล่อยนํ้าอยา่งอิสระ  

 

โครงการโรงไฟฟ้าสานะคามไดรั้บการออกแบบเป็นโรงไฟฟ้านํ้าไหลผา่น และการตกตะกอนคาดวา่

จะไม่รุนแรง (จากมุมมองการดาํเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้า) ปริมาณตะกอนท่ีไหลเขา้มาจะ

ลดลงเป็นอยา่งมาก และขนาดของตะกอนท่ีไหลเขา้มาในอ่างเก็บนํ้าสานะคามจะมีขนาดเลก็ เม่ือ

พิจารณาจากการกกัตะกอนจากสถานีโรงไฟฟ้าพลงันํ้าบริเวณตน้นํ้า ดงันั้นการตกตะกอนบริเวณ

ดา้นหนา้อาคารรับนํ้าคาดวา่จะมีเพียงเลก็นอ้ย แนวนาํทางตะกอนจะถูกจดัทาํบริเวณตน้นํ้าของอาคาร

รับนํ้าเพื่อนาํทางให้ตะกอนไหลไปในช่องทางปลายนํ้าผา่นประตู เพื่อป้องกนัตะกอนหยาบไหลเขา้ไป

ในกงัหนั 

 

การตกตะกอนบริเวณทางเขา้ของร่องชกันํ้าดา้นบนหนา้โรงไฟฟ้าจะชา้ โดยผลกระทบส่วนใหญ่มา

จากพื้นท่ีนํ้าเทอ้ การตกตะกอนเกิดขึ้นส่วนใหญ่อยูท่ี่พื้นท่ีดา้นในของกาํแพงนาํร่องดา้นนอกในส่วน

ของร่องชกันํ้าดา้นบน ในทางกลบักนั ทรายท่ีขวางดา้นนอกของกาํแพงนาํร่องจะถูกชะลา้งออกไปจาก

อ่างเก็บนํ้าเม่ือเปิดประตูระบายนํ้าลน้ท่ีฝ่ังดา้นซา้ยออกอยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ีผูค้วบคุมจะขดุลอกพื้นท่ีท่ี

ประตูระบายตะกอนไมมี่ประสิทธิภาพ 

 

อ่างเก็บนํ้าสานะคามคาดวา่จะมีปริมาณตะกอนติดไม่มาก และมีสัดส่วนของการชะลา้งตะกอนจาํนวน

มาก ตะกอนท่ีไหลเขา้มาส่วนใหญ่จะไหลออกไปทางปลายนํ้าผา่นประตู ดงันั้นความแตกต่างระหวา่ง

ปริมาณตะกอนตามธรรมชาติและความสัมพนัธ์ของนํ้า-ตะกอนหลงัการชะลา้งคาดวา่จะมีเพียง

เลก็นอ้ย ดงันั้นจึงไม่คาดวา่จะมีการกดัเซาะท่ีรุนแรงในช่องทางนํ้าบริเวณปลายนํ้า 

 

ความผนัผวนของระดบันํ้าในอ่างเก็บนํ้าอนัมีสาเหตุมาจากการดาํเนินงานตามปกติอาจส่งผลกระทบ

ต่อความมัน่คงของความลาดเอียงของตล่ิงในบริเวณตน้นํ้าและปลายนํ้า ดงันั้นระบบตรวจติดตาม

ตะกอนจึงรวมถึงการสังเกตความลาดเอียงของตล่ิงดว้ย ในช่วงแรกของการดาํเนินงานควรมีการเฝ้า

ตรวจติดตามความลาดเอียงของตล่ิงดว้ยความระมดัระวงั เพื่อวิเคราะห์หาความเป็นไปไดท่ี้จะมีหินท่ี

ไม่มัน่คงผงัทลายลงในบริเวณท่ีลาดชนั การป้องกนัในทางวิศวกรรม เช่น การก่ออิฐซีเมนต ์ หรือการ

ป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงแบบกล่องลวดถกับรรจุหิน (gabion) จะนาํมาใชเ้พื่อเสริมความมัน่คงของตล่ิง 

ซ่ึงจะตอ้งรวมเขา้ไปในตน้ทุนการดาํเนินงาน 

 

การวางไข่ของปลาโดยทัว่ไปจะอยูร่ะหวา่งเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ดงันั้นการระบายตะกอนจึงไม่

ควรทาํในระยะเวลาดงักลา่ว ควรป้องกนัการไหลของตะกอนท่ีอาจส่งผลต่อการวางไข่ไม่ใหไ้หลเขา้
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ไปในร่องนํ้าทางปลายนํ้า ดงันั้นควรค่อยๆเปิดประตูและเปิดตามลาํดบัเพื่อป้องกนัการเพิ่มของ

ปริมาณตะกอนแบบปัจจุบนัทนัด่วน ปริมาณตะกอนท่ีไหลออกควรไดรั้บการตรวจติดตามในช่วง

ระหวา่งมีการระบายตะกอนและร่องนํ้าทางปลายนํ้า ยิง่ไปกวา่นั้นควรตรวจติดตามและสาํรวจสภาวะ

ของปลาในเวลาเดียวกนัดว้ยเพื่อระบุถึงความตอ้งการของปริมาณตะกอนท่ีไหลออก นอกจากน้ีเม่ือ

พิจารณาถึงการเดินเรือและส่ิงมีชีวิตและถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของพืชและสัตวบ์ริเวณปลายนํ้า ประตูควร

ค่อยๆ เปิดเพื่อหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงระดบันํ้าทางตน้นํ้าและปลายนํ้าท่ีเร็วเกินไป 

 

4.7 รายงานการใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์ของการตกตะกอนในอ่างเกบ็นํ้า 

ผูพ้ฒันาโครงการใชแ้บบจาํลองคณิตศาสตร์แบบ 2 มิติในการจาํลองการตกตะกอนในอ่างเก็บนํ้ า โดย

ใช้แผนท่ีภูมิประเทศอตัราส่วน 1/5000 การไหลของนํ้ าประจาํวนั และความเขม้ขน้ของตะกอนใน

บริเวณเขื่อนสานะคามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ถึง 2523 และส่วนประกอบของเม็ดแร่ของปริมาณสาร

แขวนลอย (ข้อมูลของ CNR) และตะกอนท้องนํ้ า แบบจาํลองน้ีอ้างอิงจากการเปล่ียนแปลงของ

ตะกอนในการเคล่ือนท่ีของตะกอนในนํ้าต้ืน แบบจาํลองน้ีจดัทาํขึ้นโดย บริเวณ 5 กิโลเมตรไปทางตน้

นํ้ าของเขื่อนเป็นสภาวะสําหรับทางเขา้ และใช้สภาวะกักเก็บนํ้ าระดับปกติและวิธีการดาํเนินงาน

ระบายตะกอนเป็นสภาวะควบคุมของระดบันํ้าสาํหรับทางออก 

 

หลงัจากการดาํเนินงาน 10, 20 และ 30 ปี อตัราการไหลออกของตะกอนจะเป็น 70.1%, 76.5% และ 

74.4% ของตะกอนท่ีไหลเขา้ตามลาํดบั ปริมาณตะกอนในระดบัการดาํเนินงานปกติท่ี 220 เมตร จะ

ลดลงจาก 863 ลา้นลูกบาศกเ์มตร เป็น 508 ลา้นลูกบาศกเ์มตร หรือประมาณ 118 ลา้นลูกบาศกเ์มตรใน 

10 ปี ปริมาณความจุอ่างเก็บนํ้ าท่ีหายไปหลงัจากการดาํเนินงาน 30 ปี คิดเป็นประมาณ 41% ปริมาณ

นํ้าใชก้ารในอ่างเก็บนํ้าท่ีระดบัการกกัเก็บปกติ 220~219 เมตร จะลดลงจาก 72 ลา้นลูกบาศกเ์มตร เป็น 

63 ลา้นลูกบาศกเ์มตร หรือประมาณ 3 ลา้นลูกบาศก์เมตรใน 10 ปี อตัราของปริมาณนํ้ าใชก้ารในอ่าง

เก็บนํ้ าจะสูญเสียหลงัการดาํเนินงาน 30 ปี ไป 12.5% ในการดาํเนินงาน 30 ปีแรก ปริมาณความจุอ่าง

เก็บนํ้ าเฉล่ียต่อปีท่ีเสียไปประมาณ 1.4% และปริมาณนํ้ าใชก้ารในอ่างเก็บนํ้ าเฉล่ียต่อปีจะสูญเสียไป 

0.41% ปริมาณความจุอ่างเก็บนํ้าใน 30 ปีแรกจะสูญเสียอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

ตะกอนในพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้ าของโครงการสานะคามมีแนวโน้มท่ีจะสะสมมากขึ้ นตลอดตามปี

ดาํเนินงาน ร่องนํ้าลึกในบริเวณใกลเ้ขื่อนและบริเวณปลายนํ้ าของอ่างเก็บนํ้ายกตวัสูงขึ้น แสดงให้เห็น

วา่การตกตะกอนในพื้นท่ีเหล่าน้ีมีความรุนแรง 
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การบริหารจดัการตะกอนจะเก่ียวขอ้งกบัการเปิดประตูระบายตะกอนทั้งหมด ดงันั้นการเปล่ียนแปลง

ในความเขม้ขน้ของตะกอนและขนาดของตะกอนท่ีไหลออกจะมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม 

คาดวา่จะเท่ากบัขนาดของตะกอนท่ีไหลเขา้มา 

 

ประตูถูกจดัอยู่ดา้นซ้ายและขวา สําหรับการระบายนํ้ าท่วมและ/หรือตะกอน ประตูดา้นซ้ายสําหรับ

ระบายนํ้าท่วมเป็นหลกั แม่นํ้าท่ีไหลมาทางตน้นํ้าของเขื่อน ส่วนมากไหลมาทางฝ่ังซา้ยเป็นหลกั 

 

ประตูดา้นขวาตั้งอยู่ท่ีร่องนํ้ าลึกเดิมของแม่นํ้ า ใน 30 ปีแรกของการดาํเนินงาน ตะกอนส่วนใหญ่จะ

เกิดขึ้นใกลร่้องนํ้ าลึก และมีปริมาณเพียงเล็กน้อยท่ีจะทบัถมท่ีประตูฝ่ังขวา การตกตะกอนท่ีมีความ

หนาสูงสุดท่ี 2.4 เมตร และระดับความสูง 192.4 เมตร คาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีบริเวณต้นนํ้ าของประตู

หมายเลข 15~16  

 

4.8 รายงานการตกตะกอนร่องนํ้าทางเดินเรือ 

เม่ือโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าสานะคามเร่ิมการดาํเนินงาน การตกตะกอนท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อการ

เดินเรืออาจเกิดขึ้นบริเวณทางเขา้ของช่องทางเดินเรือดา้นลา่ง ผูพ้ฒันาโครงการไดท้าํการศึกษาทอ้งนํ้ า

และสถานการณ์ของช่องทางเดินเรือบริเวณทา้ยนํ้าของเขื่อนเรียบร้อยแลว้ เพื่อยนืยนัความเส่ียงเหล่าน้ี 

ทั้งน้ีก็เพื่อทาํความเขา้ใจการสะสมของตะกอนในช่องทางเดินเรือเม่ือดาํเนินงานผลิตกระแสไฟ และ

เพื่อวิเคราะห์และปรเะเมินผลของผลกระทบของการระบายทรายของประตูระบายทรายช่องทาง

เดินเรือ 

 

การศึกษาน้ีสรุปไดว้า่: 

(1) เม่ือปริมาณนํ้ าท่ีไหลเข้าอ่างเก็บนํ้ าอยู่ระหว่าง 4,410 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และ 5,500 

ลูกบาศก์เมตร/วินาที พบว่าความเร็วของการไหลของนํ้ าในระยะตามยาวท่ีขนานไปกับ

เส้นทางเดินเรือ มีค่าน้อยกว่า 2 เมตร/วินาที ความเร็วแนวตั้งไม่เกิน 0.3 เมตร/วินาที และ

ความเร็วการไหลยอ้นกลบัไม่เกิน 0.4 เมตร/วินาที เม่ือปริมาณนํ้ าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้ าระหว่าง 

16,300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และ17,800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สามารถควบคุมปริมาณนํ้ าท่ี

ตอ้งการในการเดินเรือได ้โดยการควบคุมโหมดการเปิดประตูและระบบการไหลทางด้าน

เหนือนํ้าของเขื่อน 

 

(2) การตกตะกอนบริเวณทางเขา้ของช่องทางเรือดา้นบนเกิดขึ้นไดช้า้ เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบ

จากพื้นท่ีท่ีเกิดการไหลยอ้นกลบัของนํ้ า การตกตะกอนเกิดขึ้นส่วนใหญ่บริเวณพื้นท่ีภายใน 
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ของกําแพงนําร่อง (guide wall) ด้านนอกบริเวณช่องทางเดินเรือด้านบน ในขณะท่ีการ

ตกตะกอนในบริเวณพื้นท่ีด้านนอกของกาํแพงนําร่อง จะถูกชะลา้งออกไปจากอ่างเก็บนํ้ า

ระหวา่งการปฏิบติังานเพื่อควบคุมนํ้าท่วมบริเวณตล่ิงดา้นซา้ย ความหนาสูงสุดของตะกอนท่ี

บริเวณทางเขา้ช่องทางเดินเรือดา้นบน หลงัจากการดาํเนินงาน 2 ปีจะมีค่าประมาณ 0.08 เมตร 

และหลงัจาก 5 ปี จะมีค่าเท่ากบั 0.32 เมตร และ 10 ปี จะอยูท่ี่ 0.74 เมตร 

 

(3) อา้งอิงจากการวิเคราะห์ การสะสมของตะกอนในช่องทางการเดินเรือคาดวา่จะมีเพยีงเล็กน้อย 

การสะสมของตะกอนปรากฏในลกัษณะของสันดอนทรายท่ีบริเวณส่วนปลายของช่องทาง

เรือบริเวณทางเขา้ มีความยาวประมาณ 70 เมตร และมีความหนาของตะกอนอยู่ท่ีประมาณ 

0.3-1.3 เมตร 

 

(4) อา้งอิงจากการคาํนวณ ความเร็วในการไหลของนํ้ าในช่องทางการเดินเรือมีความเพียงพอท่ีจะ

เคล่ือนตะกอนผ่านทางระบบ ดังนั้ น การสัญจรทางเรือจะไม่ได้รับผลกระทบจากการ

ตกตะกอน 

 

การศึกษาแนะนาํว่า ผูป้ฏิบติังานและผูมี้อาํนาจในการบริหารของโครงการ ควรตรวจตรวจติดตาม

ปริมาณตะกอนของช่องทางเดินเรือท่ีสัญจรเขา้มา และบริเวณทางเขา้ รวมถึงทาํการซ่อมบาํรุงเส้นทาง

สัญจรเรือโดยการขดุลอกหรือดูดทรายหากการสัญจรของเรือไดรั้บผลกระทบจากตะกอน 

 

4.9 รายงานการตรวจสอบแบบจําลองชลศาสตร์ทางกายภาพของระบบการเตมิและการ

ถ่ายออก 

ผูพ้ฒันาโครงการไดส่้งรายงานแยกอีกฉบบัหน่ึงเพื่อใหข้อ้มูลขอ้สรุปของการตรวจสอบแบบจาํลอง

ชลศาสตร์ทางกายภาพของระบบการเติมและการถ่ายออก ซ่ึงเป็นการยืนยนัตรวจสอบและเพิ่ม

ประสิทธิภาพลกัษณะทางชลศาสตร์ของระบบ รวมทั้งสนบัสนุนแผนผงัโดยละเอียดของระบบ 

 

อา้งอิงจากการศึกษาแผนผงัโดยละเอียดและการวิเคราะห์คาํนวณทางชลศาสตร์ มีระบบเติมและถ่าย

ออกท่ีเป็นไปได ้2 ระบบดว้ยกนั คือ 1) ท่อระบายนํ้าติดกบัผนงั 2 ท่อ โดยดา้นใตมี้ท่อทบกนัหลายทบ

แบบขวาง (two lock wall culverts with bottom centred lateral-manifold) และระบบ 2)  ระบบท่อ

ระบายนํ้าตามแนวยาวดา้นใต ้(in-chamber bottom longitudinal culvert system) ซ่ึงผลของแบบจาํลอง

ทางกายภาพแนะนาํวา่ควรใชร้ะบบท่อระบายนํ้าตามแนวยาวดา้นใต ้

ไดมี้การทดสอบแบบจาํลองชลศาสตร์ภายใตส้ภาวะออกแบบ 2 แบบ คือ สภาวะการยกระดบัสูงสุด 

และสภาวะระดบันํ้าทางดา้นเหนือนํ้าตํ่าสุด เพื่อกาํหนดการดาํเนินงานของวาลว์เติมและถ่ายออก เวลา
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ในการเปิดวาลว์และรูปแบบการดาํเนินงาน ไดท้าํการทดสอบเวลาในการเปิดวาล์ว 4 คร้ัง (5 นาที, 6 

นาที, 7 นาที และ 8 นาที) และรูปแบบการดาํเนินงาน 2 รูปแบบ (แบบ 2 วาลว์พร้อมกนัปกติ และวาลว์

เดียว) เช่นกนั โดยผลของการทดสอบแนะนาํการเปิดวาลว์ 6 นาที ทั้งเติมและถ่ายออก เวลาเติมและ

ถ่ายออกตามรูปแบบขา้งตน้ คือ 9.62 นาที และ 9.98 นาที 

 

4.10 การประเมินผลกระทบทางสังคม 

การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) เป็นส่วนหน่ึงของชุดประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจต่าง ๆ 

อนัประกอบไปดว้ย การประเมินผลกระทบทางสังคม แผนการบริหารจดัการและติดตามตรวจสอบ

ทางสังคม และแผนปฏิบติัการตั้งถ่ินฐานใหม่ ซ่ึงสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 

วตัถปุระสงคห์ลกัของ การประเมินผลกระทบทางสังคม คือ: 

 เพื่อตรวจสอบสภาวะท่ีเป็นอยู่ปัจจุบนัในดา้นส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์และสถานะทางสังคม-

เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของพื้นท่ีและชุมชนท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ 

 เพื่อวินิจฉัยและวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม-เศรษฐกิจท่ีอาจเกิดขึ้น อันเก่ียวข้องกับการ

ออกแบบโครงการ การก่อสร้างและการดาํเนินการ และแนะนาํถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบ

โดยใชต้น้ทุนอยา่งมีประสิทธิผลสหรับผลกระทบทางลบท่ีรุนแรง  

 เพื่อกาํหนดหลกัการและการบนัทึก สําหรับการปรึกษาหารืออย่างมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย โดยเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ และ 

 เพื่อใหก้ารประมาณการตน้ทุนสาํหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบท่ีตอ้งการ 

 

ระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช ้ เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาขั้นทุติยภูมิหรือการศึกษาบนโต๊ะจากการคน้ควา้เอกสาร

เร่ืองกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของลาวท่ีมีอยู ่ การศึกษาทางสังคม-เศรษฐกิจ การเก็บรวบรวมขอ้มูล

ภาคสนาม ซ่ึงรวมถึงสาํมะโนครัวเรือน และการสัมภาษณ์รวมถึงการจดัประชุมตามหมู่บา้น การ

ประเมินผลกระทบทางสังคมมีความเช่ือมโยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

และเนน้ย ํ้าถึงการแลกเปล่ียนระหวา่งทีมทางชีวกายภาพและทีมทางสงัคม-วฒันธรรม นบัตั้งแต่ใน

เร่ืองระดบันํ้า การคมนาคมทางนํ้าและกิจกรรมการท่องเท่ียว การประมงและชีววิทยาของปลา ไป

จนถึงประเด็นทางสังคม-เศรษฐกิจ 

 

การทบทวนนโยบายทางสังคมและกรอบกฎหมาย ครอบคลุมถึง กฎหมายปี พ.ศ. 2548 ถึง 2554 และ

บทบาทของหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการชดเชยและการจดัหาถ่ินท่ีอยู ่ การประเมินผลกระทบ

ทางส่ิงแวดลอ้มและสังคม ความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้มพลงันํ้าและสังคม กลุ่มชาติพนัธุ์ วฒันธรรมและ
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โบราณคดี การทอ่งเท่ียวและการบริหารจดัการท่ีดิน การทบทวนกรอบกฎหมายยงัรวมถึงการประชุม

และการปฏิบติัระดบันานาชาติ ยกตวัอยา่งเช่น ของคณะกรรมการเขื่อนโลก ธนาคารโลก และ

คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง 

 

การประเมินผลกระทบทางสังคม ใหภ้าพรวมสถานการณ์ทางสังคม-เศรษฐกิจในสปป.ลาว และ

จงัหวดัเวียงจนัทน์และไซยะบุรี โดยใหข้อ้มูลตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2553 พบวา่พื้นท่ีส่วนใหญ่ในพื้นท่ีรับ

นํ้าของโครงการในอาํเภอปากลายและแก่นทา้วของจงัหวดัไซยะบุรี และอาํเภอสานะคามของจงัหวดั

เวียงจนัทน์ เป็นท่ีการเกษตร (80% ของประชากร) โดยมีการปลูกขา้วสาํหรับบริโภคเพื่อดาํรงชีวิตเป็น

หลกั และไมผ้ล รวมถึงการทาํปศุสัตว ์ ส่วนการทาํสวนริมตล่ิงเป็นท่ีนิยม การประเมินผลกระทบทาง

สังคม ใหข้อ้มูลรายละเอียดในดา้นสาธารณสุขและการศึกษาในจงัหวดัเหล่าน้ีรวมถึงอาํเภอท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น อตัราภาวะทุพโภชนาการ สาเหตุหลกัของการเสียชีวิตและโรคภยัไขเ้จ็บ 

 

หากกล่าวถึงประชากรท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง การประเมินผลกระทบทางสังคม ไดจ้าํแนกออกมา

เป็น 3 กลุ่มดงัน้ี: 

• กลุ่มท่ี 1 – ชุมชนตน้นํ้าท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง ซ่ึงอาศยัอยูใ่กลพ้ื้นท่ีก่อสร้างมีจาํนวน 13 

หมู่บา้น ซ่ึงมี 3 หมู่บา้นประกอบไปดว้ย 267 ครัวเรือน (ประชากร 1,127 คนท่ีมีบา้นและพื้นท่ีทาํ

ฟาร์มจมใตน้ํ้า) ตอ้งการการตั้งถ่ินฐานใหม่ อีก 10 หมู่บา้นจะไดรั้บผลกระทบบางส่วน ไม่ท่วม

ทั้งหมด ซ่ึงครัวเรือนเหล่าน้ีตอ้งตั้งถ่ินฐานใหม่บนพื้นท่ีท่ีระดบัสูงขึ้น การประเมินผลกระทบทาง

สังคมใหข้อ้มูลบญัชีท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัสถานการณ์ทางสังคม-เศรษฐกิจ ตวัเลือกในการทาํมา

หากิน ประวติัความยากจน และผูท่ี้มีความเปราะบาง (ผูพ้ิการ ผูป่้วยทางจิต และผูไ้ร้ท่ีดิน) รวมถึง

ความเทา่เทียมทางเพศของหมู่บา้นเหล่าน้ี มีการจบัปลาเลก็นอ้ยบริเวณบอ่รอบนาขา้วเพื่อการ

บริโภคในครัวเรือนเป็นหลกั รายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนประมาณ 1,400–1,660 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี 

ซ่ึงหากคิดเป็นรายไดต่้อคนแลว้จะตํ่ากวา่เส้นแบ่งความยากจนนานาชาติ และสูงกวา่เส้นแบ่ง

ความยากจนของลาวเลก็นอ้ย 

 
ภาพท่ี 7 ศูนย์อนามัย Donsok (ซ้าย) และสตรีทําสวนบนริมตลิง่ของแม่น้ําท่ี Ban Donsok (ขวา) 
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• กลุ่มท่ี 2 – หมู่บา้นตน้นํ้าท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงเลก็นอ้ยมีจาํนวน 17 หมู่บา้น (3,929 ครอบครัว 

– 19,282 คน) ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของลกัษณะทางสัณฐานวิทยา ซ่ึงมี 10 

หมู่บา้น (354 ครอบครัว – 1,808 คน) จะตอ้งไดรั้บการยา้ยถ่ินฐานเน่ืองจากถูกนํ้าท่วมในบางส่วน 

นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลบญัชีท่ีมีรายละเอียดในดา้นสถานการณ์ทางสังคม-เศรษฐกิจในหมู่บา้น

เหล่าน้ี โดยตวัเลขแสดงให้เห็นถึงรายไดเ้ฉล่ียท่ีตกลงมาเลก็นอ้ยจากเส้นแบ่งความยากจนของลาว 

 

• กลุ่มท่ี 3 – 2 หมู่บา้นอาศยัอยูใ่กลบ้ริเวณเหมืองหินและอีก 1 หมู่บา้นใกลบ้ริเวณก่อสร้าง (2,106 

คน) ในหมู่บา้นเหล่าน้ี รายไดต่้อปีสาํหรับแต่ละครัวเรือนค่อนขา้งสูง อยูท่ี่ประมาณ 6,000 

ดอลลาร์สหรัฐ 

 

การปรึกษาหารือกบัหมู่บา้นท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ แสดงใหเ้ห็นวา่ จาก 60-70% ของประชาชนท่ีถูก

สัมภาษณ์ (มากกวา่ 1 พนัครอบครัว) เห็นดว้ยกบัโครงการน้ี โดยส่วนท่ีเหลือไม่เห็นดว้ย หรือไม่แน่ใจ

กบัโครงการน้ี การศึกษาของกลุ่มสตรีและผูท่ี้มีความเปราะบาง แสดงใหเ้ห็นถึงความกงัวลในการ

สูญเสียบา้น ท่ีดิน และพื้นท่ีเพาะปลูก และสูญเสียส่ิงปลูกสร้างในชุมชน เช่น โรงเรียน และศูนย์

อนามยั 

 

การประเมินผลกระทบทางสังคม ไดค้รอบคลมุถึงขอ้มูลรายละเอียดของชุมชนท่ีอาศยัทางฝ่ังประเทศ

ไทย ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตรจากทา้ยนํ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าสานะคาม โดย

ดาํเนินการตามแนวทางของการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553 ของ

คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง (MRC Strategic Environmental Assessment 2010 guidelines) เพื่อความ

รวบรัด ขอ้มูลเหล่าน้ีจะกล่าวถึงในหวัขอ้เร่ืองการประเมินผลกระทบขา้มพรมแดนและการประเมินผล

กระทบสะสม 

   
ภาพท่ี 8 การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ท่ีมีความเปราะบางใน ESIA ท่ี Ban Khae (ซา้ย) และ Ban 

Donmen (ขวา) 
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การประเมินผลกระทบทางสังคมไดวิ้เคราะห์ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในกระบวนการก่อนก่อสร้าง 

ระหวา่งก่อสร้าง และดาํเนินงาน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการยา้ยถ่ินเขา้มา ความเส่ียงดา้นสุขภาพ การใหผู้อ่ื้น

ยา้ยออก ความสูญเสียในการทาํมาหากิน รวมถึงการจบัปลา นยัสาํคญัทางผลกระทบโดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ในขณะท่ีการใหย้า้ยคนออกและการเปล่ียนแปลงดา้นการทาํมาหากินถูกจดัอนัดบัให้

อยูใ่นระดบัสูง 

 

ทั้งน้ี มีขอ้มูลโดยละเอียดในมาตรการบรรเทาผลกระทบสาํหรับผลกระทบแต่ละประเภท ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ยการตั้งถ่ินฐานใหม่และการยา้ยถ่ินฐาน การปรึกษาหารือและการตรวจติดตามเป็นประจาํ การ

ฝึกอบรมดว้ยกลไกท่ีหลากหลาย รวมถึง กองทุนเพื่อการพฒันาชุมชน ตน้ทุนทั้งหมดสาํหรับการตั้ง

ถ่ินฐานใหม่อยูท่ี่ประมาณ 23.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

 

ภาคผนวกประกอบไปดว้ย รายละเอียดของหมู่บา้นท่ีไดรั้บผลกระทบ และบนัทึกการประชุมกบั

หมู่บา้นเหล่าน้ี 

 

4.11 แผนการบริหารจัดการทางสังคมและการติดตาม 

แผนการบริหารจดัการทางสังคมและการติดตาม (SMMP) ถูกพฒันามาจากการศึกษาการประเมินผล

กระทบทางสังคม และเป็นขอ้กาํหนดของโครงการภายใตก้ฏหมายของรัฐบาลลาว วตัถปุระสงค์

โดยรวมของแผนการบริหารจดัการทางสังคมและการติดตาม คือการปรับปรุงพฒันาสวสัดิการของ

ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีของโครงการท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากโครงการน้ี รายงานน้ีไดวิ้เคราะห์

และใหค้าํแนะนาํกระบวนการท่ีผูพ้ฒันาโครงการควรกระทาํในช่วงระหวา่งและภายหลงัการก่อสร้าง 

 

แผนการบริหารจดัการทางสังคมและการติดตาม ถูกพฒันาภายใตห้ลกัการดงัน้ีคือ:  

 ลดการตั้งถ่ินฐานใหม่ ของประชากรท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการ (PAPs) 

 ใหเ้งินทุนสนบัสนุนท่ีเหมาะสม และความช่วยเหลือจากโครงการ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มาตรฐาน

ความเป็นอยูข่องประชากรท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการ ไดรั้บการฟ้ืนฟูอยา่งนอ้ยอยูใ่น

ระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีเป็นอยู่ก่อนเกิดการพฒันาโครงการขึ้น 

 ใหป้ระชากรท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการ มีส่วนร่วมในการออกแบบ วางแผน และ

ดาํเนินงานของแผนปฏิบติัการตั้งถ่ินฐานใหม ่(RAP) 

 วิเคราะห์ความกงัวลดา้นสถานะเพศและกลุ่มชาติพนัธุ์ และรวมถึงความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจง

ของพวกเขา รวมถึงมุมมองในองคป์ระกอบ กลยทุธ์ และกิจกรรมท่ีวางแผนทั้งหมด 
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 คงไวซ่ึ้งความสามคัคีทางดา้นสังคมและวฒันธรรมของหมู่บา้น เพื่อลดความแปรปรวนทาง

วฒันธรรมและการดาํรงชีพ 

 ใหกิ้จกรรมฟ้ืนฟูการดาํรงชีพท่ีเหมาะสมรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดความแปรปรวนใน

การดาํรงชีพ 

 มีระเบียบวิธีการท่ีโปร่งใส ในภาระหนา้ท่ีทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การดาํเนินการ และ

การชดเชย  

แผนการบริหารจดัการทางสังคมและการติดตาม ยงัรวมถึง: 

 ความรับผิดชอบของสถาบนั 

 การประเมินงบประมาณ 

 การกาํหนดเวลาและระยะเวลา 

 แผนการติดตามทั้งภายในและภายนอก  

 

แผนการบริหารจดัการทางสังคมและการติดตาม ครอบคลุมประเด็นคลา้ยกบัการประเมินผลกระทบ

ทางสังคม เช่น การดาํรงชีพ ประชากร การตั้งถ่ินฐานใหม่ โดยแยกความตอ้งการระหวา่งชายกบัหญิง

ออกจากกนั นอกจากน้ียงัมีรายการและรายละเอียดเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคมท่ีอาจเกิดขึ้น ความ

รุนแรง มาตรการบรรเทาผลกระทบ และผูท่ี้มีส่วนรับผิดชอบ และยงัมีรายการท่ีแสดงถึงความสูญเสีย

ท่ีอาจเกิดขึ้น และหลกัการชดเชยท่ีครอบคลุมถึงการใหท่ี้ดิน เงิน วสัดุสาํหรับการสร้างบา้น โครงสร้าง

พื้นฐาน และการฝึกอบรม ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศสภาพ ไดถู้ก

นาํมาพิจารณาดว้ยทั้งระหวา่งและหลงัจากการก่อสร้างโครงการ 

 

งบประมาณท่ีนาํเสนอสาํหรับ แผนการบริหารจดัการทางสังคมและการติดตาม อยูท่ี่ประมาณ 274,120 

ดอลลาร์สหรัฐต่อปี สาํหรับการก่อสร้าง 8 ปี และการดาํเนินการอีก 23 ปี ซ่ึงงบประมาณในส่วนหลงัน้ี

จะรวมถึงการส่งเสริมดา้นการเกษตรและการป่าไม ้ โครงการดา้นการประมง การช่วยเหลือดา้น

สาธารณสุขและการศึกษา การช่วยเหลือชุมชน และกองทุนพฒันาชุมชน 

 

4.12 แผนปฏิบัติการตั้งถิ่นฐานใหม่ 

แผนปฏิบติัการตั้งถ่ินฐานใหม่ (RAP) อยูบ่นพื้นฐานของการประเมินผลกระทบธ์ทางสังคม จาํนวน

ประชากรทั้งหมด 2,935 คน จาก 621 ครอบครัว จะตอ้งการการตั้งถ่ินฐานใหม่ (1,127 คนไปสู่หมู่บา้น

ใหม่) หรือการยา้ยถ่ินฐาน (1,808 คนยา้ยไปพื้นท่ีสูงขึ้นในหมู่บา้นเดิม) กลุ่มคนเหล่าน้ีจะเป็น

ประชากรหลกัสาํหรับแผนปฏิบติัการตั้งถ่ินฐานใหม ่ วตัถุประสงคห์ลกัของรายงานแผนปฏิบติัการตั้ง

ถ่ินฐานใหม ่คือ: 
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 พฒันาคุณภาพชีวิตของผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโครงการให้ดียิง่ขึ้น 

 ป้องกนั หรือ ลดความรุนแรงของผลกระทบทางสังคมท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบจากนํ้าเทอ้

ของโครงการ 

 บรรเทาผลกระทบท่ีเป็นไปไดเ้หล่าน้ี โดยการชดเชยท่ีดินและทรัพยสิ์น และใหก้ารสนบัสนุน

โครงสร้างพื้นฐาน และการสนบัสนุนดา้นอ่ืน ๆ 

 

วิธีการในการจดัเตรียมแผนปฏิบติัการตั้งถ่ินฐานใหม่ใ เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัแบบการสาํรวจสาํมะโน

ประชากรท่ีไดรั้บผลกระทบ การปรึกษาหารือ รวมถึงการประชุมกลุม่เฉพาะเร่ืองการเลือกพื้นท่ี

สาํหรับการตั้งถ่ินฐานใหม่ และผลตอบรับของขอ้เสนอแนะน้ี 

 

รายการรายละเอียดเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสูญเสียท่ีดินและทรัพยสิ์น 

รวมถึงทรัพยสิ์นในชุมชน ไดรั้บการระบุพร้อมกบัมาตรการบรรเทาผลกระทบ รวมไปถึงพื้นท่ีสาํหรับ

การตั้งถ่ินฐานใหม่และการยา้ยถ่ินฐาน สาํหรับครัวเรือนท่ีถูกตั้งถ่ินฐานใหม่จะมีทางเลือกในการดาํรง

ชีพหลากหลาย ไดแ้ก่ การเกษตรกรรม การปศุสตัว ์การเพาะปลกูในชุมชนหรือส่วนตวั การเพาะพนัธุ์

สัตวน์ํ้ า (ในอ่างเก็บนํ้าและบ่อปลา) และการจา้งงานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรม

ในครัวเรือน 

 

ภาพดา้นล่างน้ี นาํมาจากเอกสาร แผนปฏิบติัการตั้งถ่ินฐานใหม่ แสดงให้เห็นถึงการออกแบบเชิง

สถาบนัสาํหรับแผนปฏิบติัการตั้งถ่ินฐานใหม่ 

 
ภาพท่ี 9 การจัดตั้งองค์กรท่ีเสนอสําหรับ แผนการบริหารจัดการทางสังคมและการติดตามของ

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ําสานะคาม  

(WREA – Water Resource and Environment Administration การบริหารทรัพยากรนํา้และ

ส่ิงแวดล้อม; EMU –Environment Management Unit หน่วยบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม, SMU –Social 
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Management Unit หน่วยบริหารจัดการสังคม; ESMI –Environment and Social Management 

Inspection การตรวจสอบการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม; EMO –Environment Management 

Office สาํนักงานบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม; SMO –Social Management Office สาํนักงานบริหาร

จัดการสังคม) 

 

บทสรุปตน้ทุนการชดเชยและการตั้งถ่ินฐานใหม่ แสดงใหเ้ห็นในตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2: ต้นทุนการชดเชย การตั้งถิ่นฐานใหม่ และการติดตาม  

No. เร่ือง การก่อสร้าง (8 ปี) การดาํเนินการ (23 ปี) 
 ส่ิงแวดล้อม 1,358,872 1,500,170 

1 EMMP 1,358,872 1,500,170 
 สังคม 23,441,518 180,000 

2 การชดเชย 2,140,000 0 

3 
การพฒันาพืน้ทีส่าํหรบัการ

ตัง้ถิน่ฐานใหม่ 

16,105,950 0 

4 
โปรแกรมบูรณะในการดาํรง

ชพี 

5,101,448 0 

5 โครงการพฒันาทางสงัคม 94,120 180,000 

 การติดตาม 70,000 85,000 

6 การตดิตามภายใน 30,000 40,000 

7 การตดิตามอสิระ 40,000 45,000 

 ยอดรวม 24,870,390 1,765,170 

 ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 
(4%) 

1,065,422 

 ยอดรวมสุทธิ 27,700,983 
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4.13 การประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

 

รายงานการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) สรุปออกเป็น 5 ส่วนสาํคญั คือ:  

(1) ขอ้มูลและสารสนเทศสาํคญัดา้นกายภาพ เคมี และชีวภาพ:  

• อุทกวิทยา: อตัราการไหลของนํ้ าเฉล่ียประจาํปี (Q) ท่ีสถานีสานะคาม อยู่ท่ี 4,146 ลูกบาศก์

เมตรต่อวินาที โดยมีอัตราการไหล

สูงสุดประมาณ 22,600 ลูกบาศก์เมตร

ต่ อ วิ น า ที ใ น เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม แ ล ะ

กนัยายน และอตัราการไหลตํ่าสุดอยู่ท่ี  

540 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเดือน

มีนาคม 

 

• คุณภาพนํ้ าผิวดิน: ในฤดูแลง้ คุณภาพ

นํ้าบริเวณเหนือนํ้า ทา้ยนํ้า และบริเวณ

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าสานะคามดี

มาก วดัจากค่า DO (ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายอยู่ในนํ้ า), pH (ความเป็นกรด-เบส), TDS (ค่า

ของแข็งละลายนํ้ าทั้งหมด), TSS (ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดใ้นนํ้ าทั้งหมด), NO3 (ไนเตรต) 

NH3 (แอมโมเนีย) ความขุ่น และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ตรวจไม่พบโลหะหนัก บริเวณท่ีตั้ง

โครงการ รายงานน้ีไม่มีขอ้มูลของคุณภาพนํ้าผิวดินในฤดูฝน 

 

• การกัดกร่อนและการตกตะกอน: ปริมาณตะกอนส่วนใหญ่ (ประมาณ 75%) ถูกเคล่ือนท่ี

ในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) โดยพบปริมาณตะกอนสูงสุด (ประมาณ 40%) ในเดือน

สิงหาคม ซ่ึงเกิดขึ้นพร้อมกบัอตัราการไหลของนํ้าสูงสุดในแม่นํ้าในช่วงเวลาเดียวกนั 

 

• นิเวศวิทยาบนบก (พืชพนัธุ์เฉพาะถ่ิน): พื้นท่ีของโครงการส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นป่าท่ีมีผลผลิตตํ่า 

ป่าไผ ่พื้นท่ีไร่เล่ือนลอย สวน หรือพื้นท่ีเกษตรกรรมอ่ืน ๆ 

 

• นิเวศวิทยาบนบก (สัตวเ์ฉพาะถ่ิน): สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมใกลสู้ญพนัธุ์ 3 ชนิด ท่ีระบุในรายการ

ท่ีทาํการวิจยั คอื ชา้งเอเชีย ววัแดง และค่างดคั ในขอบเขตการวิจยั ในพื้นท่ีศึกษามีรายงานถึง

สัตวช์นิดอ่ืน ๆ เช่น เสือ ลิง กวาง เต่า ตะพาบนํ้ า ตวัเงินตวัทอง ก้ิงก่าบิน งูเหลือม งูจงอาง 

ไก่ฟ้าพญาลอ และนกยงู 

 

ภาพท่ี 10: สถานท่ีเก็บตวัอย่างคุณภาพนํ้า 
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• พื้นท่ีคุ ้มครอง: พื้นท่ีของโครงการไม่ติดกับพื้นท่ีอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

แห่งชาติใด ๆ อย่างไรก็ตาม พื้นท่ีของโครงการตั้งอยู่ในพื้นท่ีป่าคุม้ครองท่ีถูกเสนอระดบั

จงัหวดั หรือป่าท่ีไดรั้บการเสนออนุรักษพ์ิเศษ (special spirit pool)  

 

• ระบบนิเวศในนํ้า โดยมีการบนัทึก

แพลงกต์อนพืชและแพลงกต์อนสัตว ์ 

พวกท่ีกินสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัตาม

พื้น พืชนํ้า และปลา 43 ชนิด โดย

ตรวจพบชนิดท่ีมีความเส่ียงขั้นวิกฤติ

ต่อการสูญพนัธุ์ คือ ปลายีส่ก 

(Jullien’s Golden Carp - Probarbus 

jullieni) และไม่มีรายงานการบนัทึก

ของปลาบึกในทุกสถานีท่ีเก็บตวัอยา่ง  

 

• กิจกรรมการประมง: กิจกรรมการประมงใกลเ้ขื่อนสานะคามและเมืองทางดา้นเหนือนํ้ า เป็น

การประมงท่ีไม่ค่อยแพร่หลายและสาํหรับเพื่อดาํรงชีวิต มีปลาเพียงเลก็นอ้ยท่ีขายอยูใ่นตลาด 

อย่างไรก็ตาม การประมงและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมีในบริเวณทา้ยนํ้ าของโครงการโรงไฟฟ้า

พลงันํ้ าสานะคามโดยเฉพาะท่ี (1) Keng Mai บริเวณนํ้ าไหลเช่ียว (2) ปากนํ้ าของแม่นํ้ าสาขา 

Nam Houng และ (3) แม่นํ้าท่ีบรรจบกบัแม่นํ้าสาขา Nam Mee มีความสาํคญัมากสาํหรับความ

มัน่คงทางอาหารของครัวเรือน และรายได ้

 

 

(2) ผลกระทบสําคัญทางส่ิงแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง มีการระบุไวด้งัน้ี: 

• ผลกระทบจากการเคล่ือนยา้ยของตะกอนท่ีเพิ่มมากขึ้น และความเร็วของการไหลท่ีสูงขึ้นอนั

เกิดจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าสานะคามและทาํนบกั้นนํ้า 

• ผลกระทบจาก TSS (ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดใ้นนํ้าทั้งหมด) ท่ีเพิ่มมากขึ้น และการร่ัวไหล

ของนํ้ ามนัและสารเคมี โดยมีการเพิ่มขึ้นของความเขม้ขน้ของ BOD (ปริมาณออกซิเจนท่ี

จุลินทรียต์อ้งใชเ้พื่อย่อยสลายสารอินทรียใ์นนํ้ า) อนัเป็นผลจากการเก็บลา้งสถานท่ี กิจกรรม

งานดิน และนํ้าเสียจากสถานท่ีก่อสร้าง 

 

ภาพท่ี 11: การเกบ็ตวัอย่างระบบนเิวศทางน้ํา 
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• ผลกระทบจากความขุ่นและการตกตะกอนท่ีเพิ่มขึ้น เกิดจากกิจกรรมงานดินท่ีส่งผลกระทบ

ต่อแพลงกต์อนพชื ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูต่ามพื้นนํ้า และปลา 

• ผลกระทบจากมลพิษทางนํ้ าและสารอาหารท่ีเป็นตวัละลาย เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

รวมถึงปรากฏการณ์ ยูโทรฟิเคชัน่ (กระบวนการเจริญเติบโตเกินขอบเขต เป็นตวัชกันาํธาตุ

อาหารไปสู่ส่ิงมีชีวิต เช่น ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส) ในระบบนิเวศในนํ้ าบริเวณทา้ยนํ้ า 

และการเพิ่มขึ้นของจุลินทรียก่์อโรค 

• ผลกระทบต่อการอพยพของปลา ส่งผลกระทบต่อชนิดของปลาท่ีมีรูปแบบการอพยพระยะ

ทางไกล และปลาท่ีวางไข่ในบริเวณนํ้าเช่ียวหรือพืชใตน้ํ้า  

• ผลกระทบต่อความสูญเสียระยะยาวของพืชพนัธุ์ในบริเวณก่อสร้าง 

 

(3) ผลกระทบสําคัญทางส่ิงแวดล้อมระหว่างการดําเนินงาน สรุปไวด้งัน้ี: 

• ผลกระทบจากการทิ้งขยะท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะขยะอินทรีย ์ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมาก ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดมลพิษทางดิน นํ้า และอากาศ 

• ผลกระทบจากการปนเป้ือนของนํ้ ามนัต่อคุณภาพนํ้าผิวดินของแม่นํ้าโขง อนัเกิดจากการซ่อม

บาํรุงระบบกงัหนั 

• ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดบันํ้าเทอ้และนํ้าท่วมรุนแรงในช่วงท่ีมีอตัราการไหลสูง 

• ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของการไหลของนํ้ า ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อถ่ินท่ีอยู่

อาศยัของพืชและสัตว ์ดว้ยกระแสนํ้ าเช่ียว สันทรายใตน้ํ้ า และวงันํ้ าลึกในแม่นํ้ าตลอดทั้งสาย

จากเขื่อนไปจนถึงทา้ยอ่างเกบ็นํ้าของเขื่อนดา้นบน รวมถึงการลดลงอยา่งมากของพื้นท่ีวางไข่

ของปลา และปลาในฤดูแลง้ท่ีอาศยัอยู่ในแหล่งนํ้ าไหลแม่นํ้ าโขง (ท่ีตอ้งอาศยันํ้ าไหล) และ

การเพิ่มขึ้นของปลาบางชนิดท่ีอยูอ่าศยัในแหล่งนํ้าน่ิง 

• ผลกระทบจากการกระจายตัวและการลดลงของถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ อันเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงอย่างถาวรเน่ืองมาจากการกกันํ้ าบนแม่นํ้ าโขง โดยคาดว่าโครงสร้างพื้นฐานท่ี

ติดตั้งถาวรของโครงการจะกีดขวางการเคล่ือนท่ีของสัตวป่์า โดยเฉพาะสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

 

(4) มาตรการสําคัญในการบรรเทาผลกระทบท่ีแนะนาํ มีดงัน้ี:   

• ดาํเนินการและใชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสม ในการตรวจติดตามคุณภาพนํ้าอยา่งสมํ่าเสมอ 

• ขจดัพืชส่วนเกินในบริเวณอ่างเก็บนํ้าออกก่อนเร่ิมกกัเก็บนํ้า 

• นาํวสัดุจากบ่อยมืดินมาก่อสร้างเพือ่ลดการกดัเซาะ  

• เวน้ระยะห่างจากขยะขี้โลหะ เศษแร่เศษหินในพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้าออกจากทางนํ้าไหลเขา้ 

• สร้างบริเวณอ่างเก็บนํ้ าให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนดาํเนินการสูบนํ้ า เพื่อปกป้องสัตวป่์าท่ียงัคงอยู่

ในบริเวณอ่างเก็บนํ้าจากนํ้าท่วม 
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• ตรวจติดตามสถานการณ์ดา้นทา้ยนํ้า สาํหรับการกดักร่อนท่ีผิดปกติ  

• ดาํเนินการการป้องกันความมัน่คงของตล่ิงในอ่างเก็บนํ้ าอย่างระมดัระวงั บริเวณท่ีมีพื้นท่ี

อ่อนไหว  

• ดาํเนินการขจดัตน้ไม ้ตน้หญา้ ก่อนฤดูทาํรังของนก 

• สนับสนุนความคิดริเร่ิมในการอนุรักษ์ของทอ้งถ่ิน เพื่อปกป้องรักษาถ่ินท่ีอยู่อาศยัของพืช

และสัตวท่ี์มีคุณค่า หรือส่ิงมีชีวิตท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ 

• จดัตั้งหน่วยงานการอนุรักษแ์ละบริหารจดัการสัตวป่์าโดยไดรั้บความร่วมมือกบัรัฐบาล  

• จดัใหมี้โปรแกรมการใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกัรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

• การพฒันาแผนการบริหารจดัการสัตวป่์าและโปรแกรมฟ้ืนฟูแหล่งท่ีอยู่อาศยั 

• สร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกทางปลาผา่นเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อปลาท่ีมีการยา้ยถ่ิน 

• จดัตั้งสถานีวิจยัดา้นการประมงใกลก้บัพื้นท่ีโครงการ รวมถึงหน่วยขนส่งปลาโดยมีท่ีบรรทุก

ขนาดใหญ่พร้อมทั้งระบบเติมอากาศ 

 

(5) การปรึกษาหารือสาธารณะและการเปิดเผยต่อสาธารณะสําหรับโครงการน้ี มีรายละเอียดอยู่

ในบทท่ี 8 ของรายงาน การประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญัจากผูท่ี้มี

ส่วนไดส่้วนเสียท่ี ไดแ้ก่ แผนปฏิบติัการตั้งถ่ินฐานใหม่ท่ีนําเสนอโดยอา้งอิงจากแผน การ

จดัการตามพิธีการดั้งเดิม ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการ และประเด็นท่ีกงัวลในดา้น

การประเมินผลกระทบสะสมและผลกระทบขา้มพรมแดน 

 

 

4.14 แผนการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและการติดตาม 

แผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการติดตาม (EMMP) ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั 3 

ส่วน ดงัน้ี:  

(1) มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมสําคัญท่ีนําเสนอ เพื่อใชใ้นช่วงระยะเวลาการ

ก่อสร้าง ไดแ้ก่ กิจกรรมการขนยา้ยดิน  สกดัดินทรายจากบ่อยมืวสัดุก่อสร้าง การจดัพื้นท่ีสาํหรับ

กาํจดัของเสีย การปล่อยนํ้าดา้นทา้ยนํ้าตามความตอ้งการการไหลตามฤดูกาลและการไหลของนํ้า

เพื่อการรักษาสมดุลนิเวศ การขจดัพืชส่วนเกิน การติดตั้งบ่อบาดาลในหมู่บา้นทา้ยนํ้า การป้องกนั

การสูญสลายของแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสตัวน์ํ้าและสูญเสียความมัน่คงของระบบนิเวศเน่ืองจาก

การเปล่ียนแปลงของรูปแบบการไหลของนํ้า การก่อสร้างระบบทางปลาผา่น สถานีวิจยัดา้นการ

ประมงใกลพ้ื้นท่ีโครงการ หน่วยขนส่งปลาโดยมีตูบ้รรทุกขนาดใหญ่พร้อมทั้งระบบเติมอากาศ 

และโซลูชัน่ในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า  
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(2) มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมสําคัญท่ีนําเสนอ เพื่อใชใ้นช่วงระยะเวลาการ

ดําเนินงาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในเครือข่ายส่ือสารขอ้มูลสาธารณะ การปล่อยนํ้าล่วงหนา้ในฤดู

ฝนของเหตุการณ์อุทกภยัระยะสั้นตามธรรมชาติ (ช่วงเวลาประมาณ 3-5 วนั) การติดตามสัญญาณ

และตวัช้ีวดัของผลกระทบต่าง ๆ จากการปล่อยนํ้าและตะกอนไปยงัทา้ยนํ้า การพฒันาแผนการ

บริหารจดัการสัตวป่์าและผลผลิตจากป่าท่ีไม่ใช่เน้ือไม ้ (Non-Timber Forest Product - NTFP) 

และบทบญัญติัการติดตามและกาํหนดนโยบายสาํหรับการคา้สัตวป่์า และการจดัตั้งแผนการ

บริหารจดัการลุ่มนํ้าแบบบูรณาการสาํหรับรัฐบาล สปป. ลาว 

 

มาตรการบรรเทาผลกระทบสะสมและผลกระทบขา้มพรมแดน ไดมี้การจดัการผา่นการพฒันาเทคนิค

การบริหารอยา่งสอดคลอ้งกนั รวมถึงการแลกเปล่ียนประสบการณ์และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

และความร่วมมือกบัคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง โดยมีเป้าหมายในการลดความสูญเสียของการประมง

ในแม่นํ้า และการแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นการไหลของนํ้า 

(3) โปรแกรมการติดตามด้านส่ิงแวดล้อมสําคัญท่ีนําเสนอ สรุปไวด้งัน้ี คือ: การตรวจพินิจตามท่ี

ปรากฏต่อสายตาในเร่ืองการกดักร่อนและควบคุมตะกอนตามฤดูกาล การตรวจติดตามตคุณภาพ

นํ้าของแม่นํ้าโดยมีการเก็บตวัอยา่งเป็นประจาํสมํ่าเสมอ และการตรวจติดตามอุณหภูมิของนํ้าใน

อ่างเก็บนํ้าประจาํเดือน 

 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของพื้นท่ีสําหรับโปรแกรมการติดามท่ีกล่าวถึงด้านบนไมได้แสดงอยู่ในรายงานฉบับนี ้

และไมมี่รายละเอยีดของโปรแกรมการติดตามสําหรับนิเวศวิทยาทางน้ําและปลา 

 

แผนงานยอ่ยสาํคญั 17 แผนท่ีปรากฏอยูใ่นส่วนภาคผนวก ของรายงาน แผนการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มและการติดตาม มีดงัน้ีคือ:   

• การควบคุมการกดักร่อนและการเกิดตะกอน  

• การวางแผนและบริหารจดัการการกาํจดัของเสีย 

• แผนการติดตามคุณภาพนํ้า 

• แผนฉุกเฉินสาํหรับวสัดุอนัตราย 

• แผนการกาํจดัพืช 

• แผนการกาํจดัและบริหารจดัการขยะ  

• แผนการอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้มสาํหรับคนงาน 
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งบประมาณทั้งหมดสาํหรับการดาํเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ี

นาํเสนอ รวมถึงโปรแกรมการติดตาม อยูท่ี่ 27,700,983 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.3% ของ

งบประมาณโครงการทั้งหมด (2,073,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ) การดาํเนินงานของ แผนการบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มและการติดตาม จะมีตน้ทุนประมาณ 2,859,042 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบไปดว้ย 

1,358,872 ดอลลาร์ระหวา่งการก่อสร้าง 8 ปี และ 1,500,170 ดอลลาร์ระหวา่งการดาํเนินงาน 23 ปี 

ตามลาํดบั  

  

4.15 การประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม และการประเมินผล

กระทบสะสม 

รายงานเร่ืองการประเมินผลกระทบขา้ม

พรมแดนดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม

(TbESIA) และการประเมินผลกระทบ

สะสม (CIA) ประกอบไปดว้ย 7 บท ใน

รายงานภาพรวมฉบบัน้ีในส่วนของ

รายงาน การประเมินผลกระทบข้าม

พรมแดนด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 

และการประเมินผลกระทบสะสม

ครอบคลุมดงัน้ี:   

 

(1) ขอบเขตการตรวจสอบ ประกอบไป

ดว้ยส่วนประกอบหลกั 4 ส่วน คือ: 

(ก) สภาวะทางชีวกายภาพและ

สังคมท่ีสาํคญั ก่อนเกิดโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงันํ้าสานะคามท่ี (ข) 

การเปล่ียนแปลงทางอุทกวิทยาและตะกอน หลงัเกิดโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าสานะคาม (ค) 

ประเด็นผลกระทบขา้มพรมแดนและผลกระทบสะสม และ (ง) การแทรกแซงการบรรเทา

ผลกระทบและการบริหารจดัการ  

(2) เขตในการบรรเทาผลกระทบ ไดรั้บการระบุ ไดแ้ก่ 4 เขต เขตท่ี 1: ไทย-ลาว – Pak Heuang ถึง Ban 

Woenbuk; โซนท่ี 2: ภาคใตข้องลาว – Ban Woen buk ถึงชายแดนกมัพูชา; โซนท่ี 3: กมัพูชา – 

ชายแดนกมัพูชาถึงชายแดนเวียดนาม; และโซนท่ี 4: ภาคใตข้องเวียดนาม – ชายแดนเวียดนามถึง

พื้นท่ีดินดอนสามเหล่ียมปากแม่นํ้าโขง   

 

Figure 12: The impact zones for the TbSEIA 
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(3) กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย สาํหรับการจดัเตรียมรายงาน ประกอบไปดว้ย (1) การทบทวน

เอกสารแบบนัง่โต๊ะ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลกระทบขา้มพรมแดนดา้นส่ิงแวดลอ้มและ

สังคม และการประเมินผลกระทบสะสม (2) จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการเป็นคร้ังคราวระหวา่งทีม

วิจยักบัวิศวกรชาวจีน (3) จดัการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและการปรึกษาหารือ (4) การสาํรวจจากกลุ่ม

ตวัอยา่งและการศึกษารายกรณีในแต่ละเขต (สาํหรับการประเมินผลทางสังคมเท่านั้น) และ (5) 

การประเมินผลดว้ยการใชแ้บบจาํลองและการกาํหนดสถานการณ์จาํลอง 

 

(4) ข้อมูลพื้นฐานและการเกบ็ข้อมูล 

การเก็บขอ้มูลและขอ้มูลพื้นฐานของส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ท่ีสาํคญั ไดถู้กสรุป

ไวอ้ยูใ่นหวัขอ้ 4.14 ของการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

พืน้ฐานทางสังคม: การประเมินผลกระทบทางสงัคมขา้มพรมแดน (SIA) แสดงให้เห็นถึงขอ้มูล

พื้นฐานในพื้นท่ีท่ีอยูใ่นขอบเขตระยะ 5 กิโลเมตรจากแม่นํ้าโขงสายหลกั ในประเทศไทย ลาว 

กมัพูชา และเวียดนาม ขอ้มูลรายละเอียดเร่ืองสภาวะทางสังคม ครอบคลุมในส่วนท่ีเก่ียวกบั

ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ และความยากจนในแต่ละเขต ทั้ง 4 เขต   

 

(5) การประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนและผลกระทบสะสม ครอบคลุมในแงมุ่มดา้นอุทกวิทยา 

อตัราการไหลและตะกอน การอพยพของปลาและการประมง การเดินเรือ คุณภาพนํ้า ความ

ปลอดภยัของเขื่อน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแงมุ่มทางสังคม  

(6) มาตรการบรรเทาผลกระทบ มีการระบุไวใ้นเร่ืองของอุทกวิทยา การอพยพของปลาและการ

ประมง การเดินเรือ ตะกอน และคุณภาพนํ้า แต่ไม่มีขอ้มลูมาตรการบรรเทาผลกระทบสาํหรับ

ผลกระทบดา้นสงัคม-เศรษฐกิจขา้มพรมแดน 

(7) การติดตามและการบริหารจัดการในการปรับตัว ควรดาํเนินการโดยคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง 

และการติดามควรมีการริเร่ิมทาํก่อนการก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และควรคงไว้

ตลอดระยะเวลาการดาํเนินงาน  

(8) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการปรึกษาหารือ: รายงานฉบบัน้ีนาํเสนอกระบวนการ

มีส่วนร่วมของสาธารณะต่อโครงการสานะคาม กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 4 ระดบั คือ หมู่บา้น อาํเภอ 

ประเทศ และภูมิภาค รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง รวมถึงองคก์รไม่แสวงหา

กาํไรของกมัพูชา ลาว และเวียดนาม  
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4.16 การออกแบบระบบทางปลาผ่าน 

การวิจัยด้านปลาและประมง โดยการเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิและปฐมภูมิ ขอ้มูลทุติยภูมิเก็บรวบรวม

จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ รวมถึง การเก็บตวัอยา่งปลา

ในฤดูแลง้ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) และฤดูฝน (กรกฎาคม พ.ศ. 2554) ท่ีสถานีเก็บตวัอยา่ง 6 แห่ง 

(บริเวณตน้นํ้าท่ี Houay Ting, บริเวณตน้นํ้าท่ี Keng Mai, บริเวณตน้นํ้าท่ี Ban Houay Thom, พื้นท่ีสร้าง

เขื่อน, บริเวณทา้ยนํ้า ก่อนถึงปากนํ้า Nam Houng และบริเวณปลายนํ้าท่ีปากนํ้า Houay Mee) โดยใช้

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เช่น อวนทบัตล่ิง อวนติดตา หรือแห ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของพื้นท่ี 

 

นอกเหนือจากการเก็บตวัอยา่งปลา ยงัมีการบนัทึกกิจกรรมการสาํรวจตลาดปลาและการตกปลา โดย

ระหวา่งการสาํรวจ ไดพ้บปลาท้ังหมด 43 ชนิดทั้ง 2 ฤดูกาล วงศป์ลาตะเพียน เป็นชนิดเด่น โดยพบ

ประมาณ 40% จากท่ีปลาจบัได ้ปลาหลายชนิดอพยพจากแม่นํ้ามาบริเวณท่ีมีนํ้าท่วมช่วงตน้ฤดูฝน และ

กลบัสู่พื้นท่ีถ่ินท่ีอยูอ่าศยัในแม่นํ้า (เช่น พื้นท่ีวงันํ้าลึก) ช่วงปลายฤดู พื้นท่ีวางไข่ของปลาหลายชนิดอยู่

ในบริเวณแม่นํ้าสาขา 

 

แม่นํ้าโขงท่ี Ban Keng Mai ระยะทาง 15 กิโลเมตรทางดา้นเหนือนํ้าจากเมืองสานะคาม เป็นแหล่งท่ีอยู่

อาศยัท่ีดีของปลายีส่ก (Probarbus jullieni) ในช่วงตน้ฤดูฝน ปลา 10 ชนิด คือ ปลาบึก Pangasianodon 

gigas, ปลานวลจนัทร์ Cirrhinus microlepsis, ปลาคา้วขาว Wallago attu, ปลาสวาย Pangasianodon 

hypophthalmus, ปลาเผาะ Pangasius bocourti, ปลาโมง Pangasius conchophilus, ปลาเทโพ 

Pangasius larnaudii, ปลาเทพา Pangasius sanitwongsei, ปลาแคย้กัษ ์Bagarius yarrelli Sykes และปลา

ยีส่ก Probarbus jullieni ไดถู้กเลือกใหเ้ป็นชนิดปลาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้า

พลงันํ้าสานะคาม ในการออกแบบทางปลาผ่านเสมือนธรรมชาต ิ หรือ ทางปลาผ่านเลยีนแบบระบบ

นิเวศ (imitative-ecological fishway) 

 

ทางปลาผา่นเลียนแบบระบบนิเวศจะสร้างบริเวณพื้นท่ีตล่ิงฝ่ังขวาของแม่นํ้า ซ่ึงเป็นพื้นท่ีสูงกวา่

ระดบันํ้าทะเลประมาณ 216 เมตร มีทางเขา้ 2 ทาง โดยทางแรกจะใกลก้บัปากนํ้าของแม่นํ้า Nam Hong 

ระดบัความสูงทางเขา้ 206 เมตร และทางเขา้ท่ี 2 อยูบ่นแม่นํ้าโขง เหนือปากนํ้า Nam Hong มีระดบั

ความสูงของทางเขา้ 199 เมตร ทางเขา้แต่ละทางมีความลึกของนํ้ามากกวา่ 2 เมตร และมีความเร็วของ

นํ้าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.1 เมตร/วินาที ทางเขา้จะประกอบไปดว้ยช่องทางเขา้และประตูเซอร์วิสภายในช่อง และ

จะทาํงานท่ีระดบันํ้า 201.16-208.12 เมตร มีระบบในการล่อปลาท่ีจะไดรั้บการติดตั้ง เช่น แสงไฟและ

ฉากกั้นไฟฟ้า (electric screen) เพื่อขวางทางปลาดา้นนอก ขึ้นอยูก่บัวา่ปลามีผลตอบสนองต่อแสง สี 

และเสียงอยา่งไร 
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ความยาวของทางปลาเลียนแบบระบบนิเวศ จะยาว 2.48 กิโลเมตร มีความลาดชนั 0.075% ในส่วนของ

ทางปลาเลียนแบบระบบนิเวศมีรูปทรงส่ีเหล่ียมคางหมู ดงัแสดงใหเ้ห็นในภาพ 13 มีความกวา้ง

ดา้นล่าง 5 เมตร ดา้นบน 6 เมตร และความลึกของนํ้ามากกวา่ 1.5 เมตร พื้นกรวดจะอยูบ่ริเวณดา้นใต ้

และบริเวณท่ีลาดชนั เพื่อช่วยในการเคล่ือนตวัของปลา หญา้จะไดรั้บการปลูกบนทางลาดและจะมีบ่อ

พกัปลาหลายบ่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากทางเขา้แลว้ บริเวณทางออกตั้งอยูใ่นอ่างเก็บนํ้า (ไปทางตน้นํ้าเหนือเขื่อน 250 เมตร) ท่ีมีความ

ลึกของนํ้า 2-3 เมตร มีระดบัทอ้งนํ้าท่ี 217 เมตร ความกวา้งดา้นล่าง 5 เมตร ช่องทางเปิดเป็นส่ีเหล่ียม

คางหมู ในส่วนท่ีควบคุมทางออกของปลาตั้งอยูบ่ริเวณฝ่ังดา้นขวาของเขื่อนเสริมมี 2 ประตู ซ่ึงเป็น

ประตูแบบบานกั้นนํ้า 1 บาน และประตูเซอร์วิส 1 บาน ทางออกจะทาํงานท่ีระดบันํ้าปกติ 219-220 

เมตร 

 

ทางเขา้และทางออกจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตในระยะแรก โดยการปูดว้ยกอ้นหินและหญา้บริเวณ

ดา้นล่างและทั้ง 2 ดา้น ต่อมาคอนกรีตจะเปล่ียนเป็นเส้นทางปลาผา่นเลียนแบบธรรมชาติ หวัจ่ายนํ้าจะ

ติดตั้งในบริเวณทางเขา้เพื่อใหมี้อตัราการไหลของนํ้าอยา่งนอ้ย 6.6 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที และความเร็ว

ของการไหลอยูท่ี่ 0.4-0.6 เมตร/วินาที เพื่อดึงดูดใหป้ลาเขา้มาในทางปลาผา่น 

 

ในส่วนท่ีเป็นวสัดุเสริมกาํแพงของเส้นทางปลาเลียนแบบระบบนิเวศทั้งช่วงตน้และช่วงปลาย จะมีการ

ปลูกพืชอวบนํ้าสูง 1-2 เมตร จากระดบัเส้นผิวนํ้าสูงสุด และปลูกไมไ้ม่ผลดัใบท่ีไมมี่การพฒันาของ

รากสูง 5-6 เมตร จากระดบัเส้นผิวนํ้า เพื่อเลียนแบบส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ ฉากกั้นไฟฟฟ้า (electric 

screen) จะมีรูปร่างลกัษณะ ∠ มีความยาว 150 เมตร วางอยูท่างช่วงล่างของโรงไฟฟ้าสานะคาม เพื่อนาํ

ทางใหป้ลาเขา้มาในทางเขา้ 

 

 

 

ภาพท่ี 13: แผนผงัแบบตดัขวางของเส้นทางปลาเลียนแบบระบบนิเวศ  
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ส่วนสาํคญัอีกส่วนหน่ึงของระบบทางปลาผา่น คือ ระบบติดตาม ใชบ้นัทึกจาํนวนชนิดของปลาท่ีผา่น

เขา้มาในทางปลาผา่น สังเกตการปรับตวัของปลาและการวา่ยของปลา เรียนรู้อตัราดา้นเหนือนํ้าและ

การบริโภคเชิงกายภาพของปลาทุกชนิดในทางปลาผา่น วิเคราะห์จาํนวนปลาท่ีผา่นเขา้มาและ

ความสัมพนัธ์ต่อส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น อุทกวิทยา อุณหภูมิของนํ้า นอกจากน้ี ยงัสามารถทาํความ

เขา้ใจลกัษณะนิสัยและกฎเกณฑข์องปลา และช้ีนาํแนวทางในทางปฏิบติัของทางปลาผา่น ตลอดจน

พฒันากิจกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเผยแพร่ต่อประชาชน และพฒันาความตระหนกัรู้ใน

การอนุรักษนิ์เวศวิทยาทางนํ้า 
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