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CIA การประเมินผลกระทบแบบสะสม (Cumulative Impact Assessment) 

DSMS ระบบการจดัการความปลอดภยัของเข่ือน (Dam Safety Management System) 

EAP 
แผนปฏิบตัิการฉกุเฉิน – จาํเป็นตอ้งมีเพ่ือความปลอดภยัของเขื่อน (Emergency Action Plan – 

required for Dam Safety) 

EIA การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment) 

FS การศกึษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 

GoL รฐับาลสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (Government of the Lao PDR) 

HPP โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ (Hydropower project) 

Hydropeaking 

การดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากาํลงัสงูในระยะเวลาอนัสัน้ คือ รูปแบบการดาํเนินงานของ

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการผลิตไฟฟ้ากาํลงัสงูโดยเพ่ิมปรมิาณการไหลผ่าน

กงัหนั ซึ่งทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงระดบันํา้อยา่งรวดเรว็ดา้นทา้ยนํา้ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ใน

กรณีท่ีโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เป็นโครงการแบบแม่นํา้ไหลผ่าน ก็จะไม่ส่งผลต่อระบบชลศาสตรต์าม

ฤดกูาล (An operating mode for a HPP that responds to rapidly changing electricity 

demands by increasing flows through the turbines. This results in rapid changes in 

water levels downstream of the HPP. If the HPP is also a Run-of-River Project, it does 

not affect the seasonal hydrology.) 

JAP 
แผนปฏิบตัิการรว่ม – ภายหลงักระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ (Joint Action Plan – a post 

prior consultation process) 

JC คณะกรรมการรว่ม (Joint Committee) 

JCWG 

คณะทาํงานของคณะกรรมการรว่ม – จดัตัง้ขึน้เพ่ือใหแ้นวทางในการจดัทาํรายงานทบทวนดา้น

เทคนิค (Joint Committee Working Group – established to guide the technical review 

process) 

JEM 

โครงการรว่มตดิตามตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม – แผนการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของ

มาตรการลดผลกระทบท่ีไดเ้สนอไว ้ซึ่งแผนการดงักล่าวไดถ้กูรเิริม่ท่ีโครงการเข่ือนไชยะบรีุและ

โครงการเขื่อนดอนสะโฮง  (Joint Environmental Monitoring – a monitoring programme 

being piloted at the Xayaburi and Don Sahong HPPs to evaluate the efficacy of the 

measures applied.) 

Joint Platform 

คณะทาํงานท่ีถกูจดัตัง้ขึน้โดยคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงเพ่ือปรบัปรุง พฒันาการนาํใชร้ะเบียบ

ปฏิบตัใิหม้ีความเชื่อมโยงและสอดคลอ้งกนั (A body created by the MRC to help improve 

the implementation of the Procedures in linked and cooperative manner) 

 คาํย่อ และอภิธานศัพท์ 
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LEPTS 2018 
มาตรฐานทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นขอ้กาํหนดทาง

กฎหมาย (Lao Electric Power Technical Standards 2018. A legal requirement) 

LMB 
ลุ่มแม่นํา้โขงตอนล่าง – พืน้ท่ีลุ่มนํา้โขงท่ีตัง้อยู่ในขอบเขตของประเทศภาคีสมาชกิ (Lower 

Mekong Basin - The Mekong River Basin falling in the territories of its Member States) 

LNMC คณะกรรมการแม่นํา้โขงแห่งชาต ิสปป. ลาว (Lao National Mekong Committee) 

MC 

ประเทศภาคสีมาชกิ, ไดแ้ก่ประเทศทีไ่ดล้งนามร่วมกนัตามความตกลง ๑๙๙๕ ว่าดว้ยความ

ร่วมมือเพือ่การพฒันาแม่นํา้โขงอย่างยั่งยืน ไดแ้ก ่กมัพูชา, สปป.ลาว, ไทย และ เวยีดนาม

(Member Country, one of the four parties to the 1995 Mekong Agreement; viz. 

Cambodia, Lao PDR, Thailand, and Viet Nam) 

MRC 

คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง – จดัตัง้ขึน้โดยประเทศภาคีสมาชิกเพ่ือช่วยสนบัสนนุการประสานงาน

รว่มกนั Mekong River Commission – established by the MC to support their efforts 

towards collaboration 

MRCS สาํนกังานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง (Mekong River Commission Secretariat) 

PC การปรกึษาหารือล่วงหนา้ (Prior Consultation) 

PDG2009 
แนวทางการออกแบบเบือ้งตน้สาํหรบัเขื่อนไฟฟ้าพลงันํา้ ปี ๒๐๐๙ – ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ 

(Preliminary Design Guidance of 2009 – approved) 

PDG2020 
แนวทางการออกแบบเบือ้งตน้สาํหรบัเขื่อนไฟฟ้าพลงันํา้ ปี ๒๐๒๐ – ยงัไม่ไดร้บัความเห็นชอบ 

(Preliminary Design Guidance of 2020 – not yet approved) 

PDIES 
ระเบียบปฎิบตัิเร่ืองการแลกเปล่ียน การใชร้ว่มกนัซึง่ขอ้มลู และขอ้สารสนเทศ (Procedures for 

Data and Information Exchange and Sharing) 

PMFM 
ระเบียบปฏิบตัิเร่ืองการรกัษาปรมิาณการไหลในแม่นํา้โขงสายประธาน (Procedures for the 

Maintenance of Flows on the Mainstream) 

PNPCA 
ระเบียบปฏิบตัิเร่ืองการแจง้ การปรกึษาหารือล่วงหนา้ และขอ้ตกลง (Procedures for 

Notification, Prior Consultation and Agreement)  

PPA สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) 

Pressure flushing 

การระบายทรายท่ีสะสมอยู่บรเิวณกาํแพงเขื่อนและกงัหนั ผ่านช่องระบายนํา้บรเิวณดา้นล่างของ

ตวัเขื่อน เพ่ือเป็นการป้องกนัโครงสรา้งเขื่อนและระบบการผลิต (Use of low-Level outlets to 

scour sand deposited near the dam wall and turbines, primarily to project the 

infrastructure and power production.) 

PWQ ระเบียบปฏิบตัิเร่ืองคณุภาพนํา้ (Procedures for Water Quality) 

PWUM ระเบียบปฏิบตัิเร่ืองการติดตามตรวจสอบการใชน้ํา้ (Procedures for Water Use Monitoring)  
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RAP แผนปฏิบตัิการสาํหรบัการโยกยา้ยถิ่นท่ีอยูใ่หม ่(Resettlement Action Plan) 

RIS 

ระบบขอ้มลูลาํนํา้ – ระบบท่ีอาจจะถกูพฒันาขึน้เพ่ือชว่ยอาํนวยความสะดวกในการเดินเรือตลอด

ลาํนํา้ของแม่นํา้โขงสายประธาน (River Information System – a system that may be 

introduced to facilitate navigation on the Mekong mainstream) 

RoR 

แบบแม่นํา้ไหลผ่าน คือ รูปแบบการดาํเนินงานของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ท่ีไม่มีการเก็บกกันํา้เป็น

จาํนวนมาก และปรมิาณนํา้ท่ีไหลเขา้เข่ือนเท่ากบัปรมิาณนํา้ท่ีไหลออกจากเขื่อน ในช่วงเวลาไม่

นาน อาจเป็นเพียงชว่งเวลาไมก่ี่ชั่วโมง หรือไม่ก่ีวนั ซึง่โครงการไฟฟ้าพลงันํา้แบบแม่นํา้ไหลผ่าน

อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงปรมิาณนํา้ท่ีไหลเขา้เข่ือนอย่างรวดเรว็เน่ืองจากการ

ดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากาํลงัสงูในระยะเวลาอนัสัน้ท่ีดา้นเหนือนํา้ (Run-of-River, and 

operating mode for a HPP without significant storage, where inflows = outflows over a 

few hours to a few days. RoR HPPs can be affected by rapid changes in inflows due to 

upstream hydropeaking operations.) 

SEE 

การประเมินความปลอดภยัจากแผ่นดินไหว – มาตรฐานท่ีเก่ียวกบัการสั่นสะเทือนจากการ

เคล่ือนไหวของพืน้ปฐพี (Safety Evaluation Earthquake – a seismic standard applied to 

possible ground motion.) 

Sediment flushing 

การลดระดบันํา้เพ่ือกระตุน้เป็นระยะ ใหเ้กิดการกดัเซาะรอ่งนํา้และปล่อยตะกอนท่ีทบัถมใน

ปรมิาณมากบรเิวณเหนือเขื่อน (Drawing down water levels to periodically induce channel 

erosion and discharge large volumes of deposited sediment.) 

SIA การประเมินผลกระทบดา้นสงัคม (Social Impact Assessment) 

SMMP 

แผนการบรหิารจดัการและการตรวจสอบดา้นสงัคม – กระบวนการเพ่ือประเมินและปรบัตวัจาก

ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการก่อสรา้งและการดาํเนินงานของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้โดยพิจารณา

ตัง้แตเ่ริ่มการก่อสรา้ง (Social Monitoring and Management Plan – a process initiated with 

construction to evaluate and adapt to impacts due to construction and operations of the 

HPP) 

SNHPP โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคาม (Sanakham Hydropower Project) 

Sediment routing 
การลดระดบันํา้ในช่วงท่ีมีนํา้ไหลเขา้มามากเพ่ือใหร้ะบายตะกอนไดส้งูสดุ (Drawing down water 

level during periods of high inflow to maximise sediment throughput) 

TbIA การวเิคราะหผ์ลกระทบขา้มพรมแดน (Transboundary Impact Analysis) 

TRR รายงานทบทวนดา้นเทคนิค (Technical Review Report) 
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ความเป็นมา 

คณะกรรมการแม่นํา้โขงแห่งชาต ิสปป. ลาว ไดเ้สนอเร่ืองโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคาม

เขา้กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ต่อคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง เมื่อวนัท่ี ๙ กนัยายน 

๒๕๖๒ ซึ่งเป็นระยะเวลา ๑ เดอืนใหห้ลงัจากการเสนอเร่ืองโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนหลวง

พระบางเขา้สู่กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ คณะกรรมการรว่มของคณะกรรมาธิการแม่นํา้

โขงเห็นชอบรว่มกนัใหช้ะลอกระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อน

สานะคามไปก่อนจนกว่ากระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อน

หลวงพระบางแลว้เสรจ็ ดว้ยเหตผุลดงักล่าว กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ของโครงการไฟฟ้า

พลงันํา้เขื่อนสานะคามไดเ้ริ่มตน้ขึน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

สืบเน่ืองจากความทา้ทายท่ีเกิดจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ ๑๙ จึงมีการตกลงใหก้รอบเวลา

ในการดาํเนินการกระบวนการสามารถยดืหยุ่นได ้โดยมกีารดาํเนินการตามขัน้ตอนของกระบวนการ

ปรกึษาหารือล่วงหนา้ ทัง้นีก้ารกาํหนดหว้งเวลาในการจดัทาํเอกสาร หรือกิจกรรมท่ีสาํคญัจะถกู

เห็นชอบรว่มกนัเมื่อกระบวนการเริ่มขึน้ 

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคามเป็นโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ลาํดบัท่ี ๖ ท่ีถกูเสนอเขา้สู่

กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ โดยโครงการท่ีถกูเสนอเขา้กระบวนการก่อนหนา้นีไ้ดแ้ก่ 

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนไชยะบรีุ เขื่อนดอนสะโฮง เขื่อนปากแบง เขื่อนปากลาย และเขื่อนหลวง

พระบาง 

ความตกลงแม่น้ําโขง ๑๙๙๕ 

รฐับาลของประเทศกมัพชูา สปป.ลาว ไทย และเวียดนามไดล้งนามรว่มกนัในความตกลงวา่

ดว้ยความรว่มมือเพ่ือการพฒันาลุ่มแม่นํา้โขงอย่างยั่งยืน พ.ศ.๒๕๓๘ (“ความตกลงแม่นํา้

โขง ๑๙๙๕”) ซึง่ก่อใหเ้กิดการจดัตัง้คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงและยํา้ถงึความปรารถนา

ของประเทศภาคีสมาชิกในการรว่มมือกนัเพ่ือพฒันาลุ่มแม่นํา้โขงอย่างยั่งยืน 

อย่างไรกด็ี การตระหนกัวา่การพฒันาอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อระบบ

ของแม่นํา้โขงได ้ดงันัน้ในบทท่ี ๓ ของความตกลงไดก้ล่าวถึงขอ้ผกูพนัของประเทศภาคี

สมาชิกท่ีจะดาํเนินการรว่มกนัเพ่ือ: 

 คุม้ครองความสมดลุทางนิเวศวิทยาของลุ่มแม่นํา้โขง 

 การใชน้ํา้อย่างสมเหตสุมผล และเป็นธรรมของระบบแม่นํา้โขง 

 หารือและตัง้เป้าหมายท่ีจะตกลง (ในคณะกรรมการรว่ม) เก่ียวกบัการใชน้ํา้ท่ีมี

บทนํา  

ความตกลงแมน่ํา้โขง ๑๙๙๕ มี

ลกัษณะท่ีสนบัสนนุการพฒันาเป็น

หลกั แต่ไดก้าํหนดกรอบ

วตัถปุระสงค ์และหลกัการซึ่ง

ประเทศภาคสีมาชกิตกลงท่ีจะ

พฒันาระบบแม่นํา้โขงอยา่งยตุิธรรม

และยั่งยืนเพ่ือผลประโยชนร์ว่มกนั 
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ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อแม่นํา้โขงสายหลกัในฤดแูลง้ (การปรกึษาหารือล่วงหนา้) 

 รกัษาปรมิาณการไหลในแม่นํา้โขงสายหลกั 

 ดาํเนินความพยายามทกุวิถีทาง เพ่ือหลีกเล่ียง ลด และบรรเทาผลกระทบท่ีเป็นอนัตราย

ท่ีอาจเกิดขึน้กบัระบบแม่นํา้ 

 แสดงความรบัผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายซึ่งก่อใหเ้กิดความเสียหายแกป่ระเทศ

ภาคีสมาชิกอ่ืนๆ และหยดุกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายเมื่อไดร้บัการแจง้เตือน

ความเสียหายอยา่งรุนแรงโดยมหีลกัฐานท่ีแน่ชดั 

 โครงการใดๆท่ีอยู่บนแม่นํา้โขงสายหลกัจะตอ้งใหค้วามรว่มมือในการใชเ้ม่นํา้โขงสาย

หลกัเพ่ือเดินเรือโดยไม่มส่ิีงปิดกัน้ท่ีเป็นอปุสรรคถาวรต่อการเดินเรือ และ 

 แจง้เตือนประเทศภาคีสมาชิกในกรณีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินเก่ียวกบัปรมิาณนํา้และคณุภาพ

นํา้ 

ประเทศภาคีสมาชกิมีเป้าหมายท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละหลกัการเหล่านีผ่้านเจตนารมณข์องความ

รว่มมือท่ีเป็นเอกลกัษณซ์ึง่ยืนยนัความรว่มมือระหวา่งประเทศภาคีสมาชกิตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และไดร้บั

การยืนยนัอีกครัง้ในหลายโอกาสต่อมา 

ความตกลงแม่นํา้โขง ๑๙๙๕ ยงัก่อใหเ้กิดคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง (MRC) ขึน้ ซึ่งมโีครงสรา้งท่ี

ประกอบดว้ยองคก์รบรหิารท่ีถาวร โดยมอีาํนาจ หนา้ท่ีดงันี ้ 

 คณะมนตรี (The Council) ไดร้บัอาํนาจใหก้าํหนด “กฎระเบียบในการใชน้ํา้และการ

ผนันํา้ขา้มลุ่มนํา้” (ระเบียบปฏิบตัิทัง้ ๕ ในปัจจบุนั) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะมนตรีไดต้ก

ลงเห็นชอบ ระเบียบปฏิบตัเิร่ืองการแจง้ การปรกึษาหารือล่วงหนา้ และขอ้ตกลง 

(PNPCA)   
 คณะกรรมการร่วม (JC) ไดรบัอาํนาจตามความตกลงใน บทท่ี ๕ และ ระเบียบปฏิบตัิ

เร่ืองการแจง้ การปรกึษาหารือล่วงหนา้ และขอ้ตกลง (PNPCA) ใหด้าํเนินกระบวนการ

ปรกึษาหารือล่วงหนา้ และ คณะกรรมการรว่มไดใ้หค้วามเห็นชอบต่อ ขอ้กาํหนดทาง

เทคนิค (Technical Guidelines) เพ่ือสนบัสนนุระเบียบปฏิบตัิเร่ืองการแจง้ การ

ปรกึษาหารือล่วงหนา้ และขอ้ตกลง เมื่อวนัท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘  

 สาํนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง (MRCS) มหีนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนนุ

ทางดา้นเทคนิคและงานบรหิารเพ่ือสนบัสนนุกระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ และ

สามารถทาํงานเชิงรุกเพ่ือสนบัสนนุคณะกรรมการรว่มในกระบวนการดงักล่าว  

คณะกรรมาธิการสามารถทาํงานไดภ้ายใตก้รอบงานเหล่านีเ้ท่านัน้ ในความตกลงแม่นํา้โขง ๑๙๙๕ 

ไดบ่้งชีว้า่ กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ มิไดเ้ป็นทัง้สิทธิท่ีจะยบัยัง้การใช ้หรือเป็นสิทธิแต่ฝ่าย

เดียวของประเทศภาคีใดท่ีจะใชน้ํา้โดยไม่คาํนึงถึงสิทธิของประเทศภาคีสมาชิกอ่ืน ดงันัน้

ประเทศภาคสีมาชกิได้

จดัตัง้คณะกรรมาธกิารและ

โครงสรา้งองคก์รโดยให้

อํานาจ หน้าทีบ่างประการ

แก่องคก์รบรหิารเหล่าน้ี ให้

สามารถทาํงานไดภ้ายใต้

อาํนาจท่ีได้รบัมอบหมาย

เท่านัน้ 
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กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ และระเบียบปฏิบตัิอ่ืนๆ ไม่ใช่กลไกเพ่ือการกาํกบัดแูล แต่เป็น

การสรา้งกรอบสาํหรบัความรว่มมือและการสนทนาระหว่างประเทศภาคีสมาชิก  

ระเบียบปฏิบัติเร่ืองการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) 
และกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า  

กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ มีท่ีมาจากบทท่ี ๕ ของความตกลงฯ ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกตก

ลงรว่มกนัในการใชร้ะบบแม่นํา้โขงรว่มกนัอยา่งสมเหตสุมผลและเป็นธรรม ทัง้นีก้ระบวนการ

ปรกึษาหารือล่วงหนา้จะมีมมุมองท่ีกวา้งขึน้โดยพิจารณาจากวตัถปุระสงคแ์ละหลกัการทัง้หมดท่ีตก

ลงกนัในบทท่ี ๓ ของความตกลงฯ  

จากวตัถปุระสงคแ์ละหลกัการรว่มดงักล่าวจึงสนบัสนนุใหเ้กดิการพฒันาอยา่งสมเหตสุมผลและ

เป็นธรรม ในขณะเดียวกนัก็หลีกเล่ียง ลดและบรรเทาโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายขา้ม

พรมแดนและผลกระทบต่อความสมดลุของระบบนิเวศของระบบแม่นํา้โขง  

ระเบียบปฏิบตัิเร่ืองการแจง้ การปรกึษาหารือล่วงหนา้ และขอ้ตกลง (PNPCA) ประกอบดว้ย ๓ 

กระบวนการ ไดแ้ก่ ๑.การแจง้ (Notification) ๒.การปรกึษาหารือล่วงหนา้ (Prior 

Consultation) และ ๓.ขอ้ตกลงเฉพาะเจาะจง (specific Agreement)  

การแจ้ง จะกระทาํเมื่อมีการใชน้ํา้ในลาํนํา้สาขาของระบบแม่นํา้โขง และการใชน้ํา้จากแม่นํา้โขง

สายหลกัในช่วงฤดนูํา้มาก (wet season) การปรึกษาหารือล่วงหน้า จาํเป็นตอ้งกระทาํเมื่อมี

การใชน้ํา้ในแม่นํา้โขงสายหลกัในฤดแูลง้ (dry season) และการผนันํา้ขา้มลุ่มนํา้ในฤดนูํา้มาก  

ข้อตกลงเฉพาะเจาะจง  จาํเป็นตอ้งกระทาํเมื่อมีการผนันํา้ขา้มลุ่มนํา้ในฤดแูลง้ 

 

คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ไม่มีอํานาจในการจดัการระบบแม่น้ําโขงแต่จะทาํหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานให้
การสนับสนุนแก่ประเทศภาคีสมาชิกเพื่อดําเนินการภายใต้วัตถุประสงค์และหลักการของความตกลง 

 

ระดบัการปฏิสมัพนัธท่ี์เพ่ิมขึน้เหล่านีส้ะทอ้นให้

เห็นถึงความสมดลุระหว่างผลกระทบขา้มพรมแดน

ท่ีอาจเกิดขึน้กบัหลกัการตดัสินใจของอาํนาจ

อธิปไตย  

ในบางช่วงเวลา การแบ่งปันนํา้อย่างเป็นธรรม ถกู

ยกขึน้มาเป็นขอ้กงัวลของประเทศภาคีสมาชิก จาก

แนวคิดท่ีว่าปรมิาณนํา้ท่ีมีอยูม่ากในชว่งฤดนูํา้มาก ทาํใหม้ีความกงัวลนอ้ยลงเก่ียวกบัการแบ่งปัน

นํา้ รวมถงึปรมิาณการไหลในแมน่ํา้โขงสายหลกัยงัคงปรมิาณอยูใ่นขอบเขตท่ีตกลงกนัไว ้และการ

ใชน้ํา้จากลาํนํา้สาขาก็ไม่ส่งผลกระทบขา้มพรมแดนจนถงึระดบัท่ีมีนยัสาํคญั 
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อย่างไรกต็ามผลกระทบของการพฒันาลุ่มนํา้ต่อการพดัพาของตะกอน การประมง และกระบวนการ

ทางนิเวศวิทยา ยงัเป็นหวัใจสาํคญัของการใชร้ะบบ

แม่นํา้โขงอย่างสมเหตสุมผล เป็นท่ีทราบกนัวา่

ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อการประมงและการพดัพา

ของตะกอน อาจเกิดขึน้ไดเ้น่ืองจากการพฒันาท่ีเกดิขึน้ในลาํ

นํา้สาขา ในขณะท่ีโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดใหญ่ใน

ประเทศจีนและในแม่นํา้สาขามีผลต่อระบบการไหลของ

แม่นํา้โขง ท่ีส่งผลต่อเวลาและปรมิาณของการไหลยอ้นกลบั

ของนํา้ตามธรรมชาติสู่ทะเลสาบโตนเลสาบและ ระบบพืน้ท่ีชุ่มนํา้อ่ืน ๆ โดยยงัส่งผลกระทบต่อการ

ประมง ซึ่งในรายงานสถานะของลุ่มนํา้ปี ๒๕๖๑ ยงัไดเ้นน้ถึงผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อความสมดลุ

ของระบบนิเวศรวมถึง การทาํการประมงมากเกินไป มลพิษ การดดูทรายและฝายทดนํา้เพ่ือ

การเกษตรจาํนวนมาก  

ความกงัวลท่ีเพ่ิมขึน้เก่ียวกบัผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการพฒันาอย่างรวดเรว็ในลุ่มนํา้กาํลงั

กระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปสู่บทบาทเชิงรุกมากขึน้สาํหรบัคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง จะเห็น

ว่า คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงมกีารตรวจสอบ ติดตาม ระบบแมน่ํา้อย่างสมํ่าเสมอ ซึง่กิจกรรม

ดงักล่าวเป็นพืน้ฐานของการใหค้าํแนะนาํเพ่ือกาํหนดมาตรการจดัการในการปฏิบตัิงานกบั

ผลกระทบจากภยัแลง้ นํา้ท่วมและการพดัพาของตะกอนท่ีดขีึน้  

 ข้อควรคาํนึง 

ประเทศภาคีสมาชกิควรคาํนึงถึงส่ิงเหล่านี:้  

 การประเมินว่าการใชน้ํา้ท่ีเสนอนัน้มีความสมเหตสุมผลและเป็นธรรม และอยู่

นอกเหนือขอบเขตของกระบวนการตรวจสอบทางเทคนิคหรือไม่  

 กระบวนการทบทวนทางเทคนิคมีจดุมุง่หมายเพ่ือระบกุารออกแบบ และ

มาตรการการดาํเนินงานเพ่ือหลีกเล่ียง ลดและบรรเทาผลกระทบท่ีเป็นอนัตราย

ท่ีอาจเกิดขึน้กบัระบบแม่นํา้โขง ตามเจตจาํนงของประเทศภาคีสมาชกิท่ีได้

แสดงความมุ่งมั่นรว่มกนั  

 คณะกรรมการรว่ม (JC) จะเห็นพอ้งกบั “ถ้อยแถลง” ในตอนทา้ยของ

กระบวนการปรกึษาหารือ ซึง่จะเรียกรอ้งใหป้ระเทศท่ีแจง้ดาํเนินโครงการท่ี

เสนอ พยายามอยา่งเต็มท่ีในการดาํเนินมาตรการท่ีขจดั หรือลดความเส่ียงจาก

ความเสียหายขา้มพรมแดน  

 มาตรการเหล่านีส้ามารถอา้งถงึขัน้ตอนการออกแบบขัน้สดุทา้ย การก่อสรา้ง หรือขัน้ตอน

การปฏิบตัิงาน  
 มาตรการท่ีนาํเสนอควรมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ทัง้ในทางเทคนิคและทางการเงิน 

มิฉะนัน้มาตรการเหล่านัน้อาจจะถือเป็นการยบัยัง้การพฒันาโดยพฤตินยั  

กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ อยู่ภายใต้

ขอ้ตกลงแม่นํา้โขงปี ค.ศ. ๑๙๙๕ และอยู่ภายใต้

ระเบียบปฏิบตัิของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง 

โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมการใชผ้ลประโยชน์

ที่ไดร้บัจากระบบแม่นํา้โขงอย่างยตุิธรรมและ

เป็นธรรม 

  กระบวนการปรกึษาหารือลว่งหนา้ มี

จดุมุ่งหมายเพ่ือบรรลฉุนัทามติในถอ้ยแถลงที่

เรียกรอ้งใหป้ระเทศที่แจง้ดาํเนินโครงการ ให้

พยายามอย่างเต็มที่ในการดาํเนินมาตรการที่

ถกูระบจุากกระบวนการปรกึษาหารือลว่งหนา้

เพ่ือ หลีกเลี่ยง ลด และบรรเทาผลกระทบขา้ม

พรมแดน 
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 การใชน้ํา้ท่ีไดร้บัแจง้ เป็นเพียงหน่ึงในชดุโครงการของการพฒันาตามแผนการพฒันาลุ่ม

นํา้ ส่ิงสาํคญัคอืตอ้งพิจารณาผลกระทบสะสมของโครงการการใชน้ํา้ท่ีแจง้และวางแผนไว้

ทัง้หมด เพ่ือใหเ้ขา้ใจผลกระทบโดยรวม 

ดงันัน้จดุประสงคห์ลกัของการทบทวนทางเทคนิคคือ เพ่ือพยายามมองหาความเป็นไปได ้หรือ 

มาตราการใดบา้งท่ีสามารถทาํได ้เพ่ือหลีกเล่ียง ลด และบรรเทาผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายใด ๆ  การ

ทบทวนทางเทคนิคยงัช่วยสนบัสนนุประเทศท่ีแจง้เพ่ือชว่ยในการประเมินการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิ

ท่ีดีของผูพ้ฒันาโครงการในการพฒันาโครงการนัน้ๆ 

การปรบัปรงุกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า 

คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงมุ่งมั่นท่ีจะปรบัปรุงกระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้อย่างต่อเน่ืองเสมอ 

ซึ่งในกระบวนการก่อนหนา้นีแ้นวคิดเร่ือง “ถ้อยแถลง” และ “แผนปฏิบัติการร่วม” หรือ ขัน้ตอน

ภายหลงักระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ ถกูนาํมาใชเ้พ่ือส่งเสรมิใหเ้กิดการมีส่วนรว่มอยา่ง

ต่อเน่ืองตลอดกระบวนการของการออกแบบและขัน้ตอนการก่อสรา้ง การดาํเนินของโครงการไฟฟ้า

พลงันํา้ สาํหรบักระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคาม 

เน่ืองจากความเส่ียงจากท่ีตัง้ของโครงการซึ่งอยูใ่กลช้ดิกบัพรมแดน สปป.ลาวและไทยดงันัน้จึงมี

ความพยายามอยา่งยิ่งยวดจากคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงในการดาํเนินงานเพ่ิมเติมจากงานท่ีได้

ทาํมาก่อนหนา้นีเ้พ่ือนาํมาสู่แนวทางท่ีดใีนการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัประเทศไทย 

อย่างไรกต็าม ความพยายามดงักล่าวถกูจาํกดัโดยทรพัยากรท่ีมใีหส้าํหรบักระบวนการปรกึษาหารือ

ล่วงหนา้ และรายงานทบทวนทางเทคนิคไดเ้สนอคาํแนะนาํหลายประการท่ีผูพ้ฒันาโครงการจะตอ้ง

นาํไปดาํเนินการต่อ"  
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 กรอบระยะเวลากระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า 

เน่ืองจากจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด ๑๙ ทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัในการเดินทาง คณะกรรมาธิการ

แม่นํา้โขงจึงเห็นชอบรว่มกนัใหก้ารดาํเนินการตามขัน้ตอนการปรกึษาหารือล่วงหนา้สาํหรบัโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคามมกีรอบระยะเวลาท่ียืดหยุ่นได ้ซึ่งการประชมุของคณะทาํงานรว่มใน

กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ในแต่ละครัง้จะเป็นผูก้าํหนดหว้งเวลาเพ่ือดาํเนินกิจกรรมต่างๆท่ี

จะตอ้งดาํเนินการ ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุกระบวนการมีส่วนรว่มท่ีมีคณุค่าจากผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทัง้หมด

ในระหวา่งกระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ 

กระบวนการนีส้ามารถขยายระยะเวลาไดต้ามขอ้ตกลงของคณะกรรมการรว่ม ตามแนวปฏิบตัิสากล

โดยทั่วไปแลว้การขยายระยะเวลาจะไดร้บัการพิจารณากต็่อเมื่อสาํนกังานเลขาธิการคณะกรรมาธิการ

แม่นํา้โขงประสบปัญหาพิเศษในการดาํเนินการทบทวนทางเทคนิค หรือหากมีขอ้มลูใหม่ท่ีมีนยัสาํคญั

เพ่ิมเขา้มาภายหลงัท่ีกระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ไดเ้ริ่มตน้ขึน้ 

ภายใตค้าํแนะนาํจากคณะทาํงานของคณะกรรมการรว่ม (JCWG) เก่ียวกบักระบวนการปรกึษาหารือ

ล่วงหนา้ สาํนกังานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง ไดแ้ต่งตัง้กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญขึน้หลายกลุ่มซึ่ง

ประกอบดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญระดบัชาติและระดบันานาชาตเิพ่ือดาํเนินการประเมินและทบทวนเอกสารท่ีส่ง

มาจากประเทศผูเ้สนอโครงการ  

กรอบเวลาของเหตุการณส์าํคัญสาํหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 สรุปรายงานการทบทวนทางเทคนิคฉบบันี ้อา้งอิงจากรา่งรายงานการทบทวนทางเทคนิค

ฉบบัท่ี ๒ ลงวนัท่ี  ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔ 

 การจดัการประชมุกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียระดบัชาติรอบท่ี ๑ ไดจ้ดัขึน้ในช่วงเดือนตุลาคม - 

ธันวาคม ๒๕๖๓ และรอบท่ี ๒ ควรจะดาํเนินการในชว่งมีนาคม ๒๕๖๔ ๑ 

 รอบท่ี ๓ มีการวางแผนท่ีจะจดัขึน้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 การจดัการประชมุกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียระดบัภมูิภาคครัง้ท่ี ๑ จดัขึน้ในวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ และครัง้ท่ี ๒ มีแผนจะดาํเนินการในเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

การแจ้งเตือนระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม 

โครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่มีการดาํเนินการหลายขัน้ตอนซึง่รายละเอียดในแต่ละขัน้ตอนจะชว่ย

ใหผู้พ้ฒันาโครงการ สามารถประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการก่อนพิจารณาในเพ่ิมงบประมาณ

 
๑ ประเทศไทยชีแ้จงว่ามีขอ้มลูนอ้ยเกินไปเกี่ยวกบัผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัประเทศไทย ดงันัน้จึงไม่ไดจ้ดัใหมี้การ

จดัประชมุกบัผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียระดบัชาติ 

กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า  โครงการไฟฟ้าพลัง น้ําเ ข่ือนสานะคาม  

การมีส่วนรว่มกบัผูมี้สว่นได้

ส่วนเสียบ่อยครัง้และดว้ย

ความโปรง่ใสเป็นกญุแจ

สาํคญัในการปรบัปรุงผลลพัธ์

ของกระบวนการปรกึษาหารือ

ล่วงหนา้ 
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การลงทนุ รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้พ้ฒันาโครงการระบขุอ้กาํหนดการออกแบบท่ีเฉพาะเจาะจงก่อนท่ี

จะสรุปการออกแบบ ทงันี ้ในระเบียบปฏิบตัิเร่ืองการแจง้ การปรกึษาหารือล่วงหนา้ และขอ้ตกลง 

(PNPCA) และ เอกสารขอ้แนะนาํการออกแบบเบือ้งตน้ของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง (MRC’s 

Design Guidance) เรียกรอ้งใหม้ีการส่งเอกสารของโครงการท่ีเสนอในระหว่างขัน้ตอนการศกึษา

ความเหมาะสมซึ่งในขณะท่ีการพฒันาโครงการอยู่ระหว่างการดาํเนินงาน ผูพ้ฒันาโครงการ อาจมี

การวางแผนการเปล่ียนแปลงบางอย่างไวแ้ลว้ 

 

แนวคดินีม้ีทัง้ขอ้ดีและขอ้เสีย ในกรณีของดา้นดี กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ สามารถมี

อิทธิพลต่อการออกแบบขัน้สดุทา้ยและการบรหิารจดัการของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคาม 

นอกจากนี ้สปป. ลาวและผูพ้ฒันาโครงการ ยงัสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัความเป็นไปไดท้างการเงนิ

ของโครงการโดยอาศยัขอ้มลูจากคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง อย่างไรก็ตามการแจง้เตือนในขัน้ตอน

การศกึษาความเป็นไปไดอ้าจทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการตรวจสอบทางเทคนิคไดอ้ยา่งครอบคลมุ

เหมาะสมเน่ืองจากขอ้มลูท่ีมีไมเ่พียงพอ และอาจเกดิความรูส้กึในแงล่บโดยไม่จาํเป็นต่อโครงการท่ี

ถกูเสนอ กรณีนีไ้ดเ้กิดขึน้กบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคาม ซึ่งรายงานทบทวนทางเทคนิคได้

สรุปขอ้แนะนาํจาํนวนมากเพ่ือใหผู้พ้ฒันาโครงการนาํไปดาํเนินการศกึษาเพ่ิมเตมิ   

ข้ันตอนภายหลงักระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า 

เพ่ือแกไ้ขขอ้บกพรอ่งบางประการท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งกระบวนการ ดงันัน้จงึมีการวางแผนขัน้ตอนร

ภายหลงักระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ไว ้ซึ่งแผนปฏิบตัิการรว่ม (Joint Action Plan) นีม้ี

จดุมุง่หมายเพ่ือการมีส่วนรว่มอยา่งต่อเน่ืองระหว่างสปป. ลาว ผูพ้ฒันาโครงการ  และ 

คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง และแจง้ใหป้ระเทศภาคีสมาชิกทราบในช่วงสดุทา้ยของการออกแบบ 

การก่อสรา้งและการดาํเนินงาน เจตนาของขัน้ตอนภายหลงักระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้คือ 

การรว่มมือกนัในการปรบัแต่งมาตรการเพ่ือหลีกเล่ียง ลด และบรรเทาผลกระทบขา้มพรมแดนท่ีเป็น

อนัตรายใด ๆ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปไดท้างวศิวกรรมและการเงิน รวมถึงการระบทุางเลือก

ของผลประโยชนร์ว่ม 
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ในทา้ยท่ีสดุหวงัว่าจะสามารถมี

ความตกลงรว่มกนัเก่ียวกบัชดุ

มาตรการปฏิบตัิการ เช่นการ

ดาํเนินการระบายตะกอน

ตามปกต ิซึง่จะกลายเป็นส่วนหน่ึง

ของระเบียบปฏิบัติเร่ืองการ

ติดตามตรวจสอบการใช้นํ้า (PWUM) และการดาํเนินการดงักล่าวจะมีการรายงานในการประชมุ

คณะกรรมการรว่มตามปกติ ชดุมาตรการปฏิบตัิเหล่านีม้ีความสาํคญัในแง่ของการทาํงานรว่มกนั

ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้แบบขัน้บนัไดในแม่นํา้โขงสายหลกั จากการตดิตามตรวจสอบปรมิาณ

การไหลท่ีดา้นทา้ยนํา้ของโครงการไฟฟ้าพลงังนํา้ไชยะบรีุพบว่ามกีารดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้า

กาํลงัสงูในระยะเวลาอนัสัน้โดยมกีารเปล่ียนแปลงระดบันํา้เกิดขึน้ท่ีบรเิวณทา้ยนํา้ของเขื่อนท่ีไกล

ออกไป ถึงแมว้่าจะมีการลดทอนของการเปล่ียนแปลงระดบันํา้อยา่งรวดเรว็ เป็นท่ีทราบกนัดีวา่การ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ของระดบันํา้ลกัษณะนีจ้ะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศของ

แม่นํา้ ศกัยภาพในการประมง และการเดินเรือ ดงันัน้การดาํเนินการ โครงการร่วมติดตาม

ตรวจสอบด้านสิ่งแวดลอ้ม (JEM) ท่ีโครงการไฟฟ้าพลงังนํา้ไชยะบรีุ และดอนสะโฮงอาจทาํให้

คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเหมาะสมในการใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการออกแบบทาง

ปลาผ่านท่ีมีประสิทธิภาพและการบรหิารจดัการแบบปรบัตวัท่ีดีขึน้ 
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ท่ีตัง้โครงการ 

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคามเป็นโครงการลาํดบัท่ี ๕ ของเขื่อนขัน้บนัไดท่ีตัง้อยู่บนแม่นํา้

โขงสายหลกัตอนล่าง และห่างจากชายแดนระหว่าง สปป.ลาวและประเทศไทย ประมาณ ๒ 

กิโลเมตร (กม.) ซึง่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบขา้มพรมแดน  

เขื่อนสานะคามตัง้อยูห่่างจากนครหลวงเวียงจนัทนป์ระมาณ ๑๕๕ กม.ไปดา้นเหนือนํา้ และห่าง

จากชายฝ่ังทะเลเป็นระยะทาง ๑,๗๓๗ กม. จดุก่อสรา้งโครงการตัง้อยู่ห่างจากอาํเภอเชียงคาน 

จงัหวดัเลย เป็นระยะทาง ๒๐ กม. และตลอดระยะทาง ๕๐ กม.ตามแนวลาํนํา้โขงมีประชากรของ

ทัง้สองประเทศอาศยัอยู่หนาแน่นเช่นกนั  

ผูพ้ฒันาโครงการคือ บรษิัทตา้ถงั(ลาว)สานะคาม ไฮโดรพาวเวอรจ์าํกดั เดมิคาดวา่จะเริ่มการ

ก่อสรา้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และคาดวา่จะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าในปี พ.ศ.๒๕๗๑ แต่อาจจะล่าชา้จาก

แผนเดิมเน่ืองจากการก่อสรา้งยงัไมเ่ริม่ขึน้ 

โรงไฟฟ้าจะมีกาํลงัการผลิตติดตัง้ ๖๘๔ เมกะวตัต ์โดยมกีงัหนั ๑๒ ตวั 

(เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า) แต่ละเคร่ืองผลิตไฟได ้๕๗ เมกะวตัต ์โครงการนีม้ี

วตัถปุระสงคห์ลกัในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือการส่งออกและการใชใ้นประเทศ  

พื้นที่ที่ เสนอให้ มีการก่อสร้างเขื่อน  

ผูพ้ฒันาโครงการไดพิ้จารณาพืน้ท่ีก่อสรา้งเขื่อนไวห้ลายจดุ โดยจดุแรกตัง้อยู่ท่ี

กม. ๑๗๗๒ แต่หลงัจากการศกึษาการ

เพ่ิมประสิทธิภาพโดยสปป. ลาว พืน้ท่ี

ก่อสรา้งเขื่อนถกูเคล่ือนยา้ยไปทางทา้ย

นํา้ประมาณ ๓๕ กม. จากนัน้มีการ

พิจารณาพืน้ท่ีบรเิวณ ๓.๑ กม.ทางเหนือ

นํา้ของพืน้ท่ีก่อสรา้งปัจจบุนัแต่ทา้ยท่ีสดุ

ก็ไม่ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นพืน้ท่ี

ก่อสรา้งเขื่อน ทา้ยท่ีสดุไดม้ีการพิจารณา

พืน้ท่ีก่อสรา้งห่างจากพืน้ท่ีปัจจบุนัขึน้ไป

ทางตน้นํา้ประมาณ 280 เมตร แต่พบว่า

มีความเหมาะสมนอ้ยกว่า ดงันัน้การเลือกพืน้ท่ีและการจดัวางแนวเขื่อนสานะคาม จงึเป็นไปตาม

วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหเ้กดิศกัยภาพของการผลิตไฟฟ้าพลงันํา้สงูสดุ ตามรูปแบบการออกแบบเขื่อน

ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา เ ข่ือนสานะคาม  

โครงการเขื่อนสานะคาม

ตัง้อยู่ห่างจากชายแดน

ไทยและ สปป.ลาวเพียง 

๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ เมตร   
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แบบขัน้บนัไดทางตอนเหนือของ สปป.ลาวและส่งผลกระทบต่อหมู่บา้นภายใน สปป.ลาว ท่ีจะถกู

นํา้ท่วม  

โครงการเขื่อนแบบแม่นํ้าไหลผ่าน  (RU N-OF-RIVER) 

ผูพ้ฒันาโครงการไดร้ะบวุา่โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามจะเป็นโครงการเข่ือนแบบแม่นํา้

ไหลผ่านท่ีมีปรมิาณนํา้ไหลเขา้เท่ากบัปรมิาณนํา้ท่ีไหลออกจากเขื่อน 

ผูพ้ฒันาโครงการยงัไดร้ะบอีุกวา่จะไม่มีการดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากาํลงัสงูในระยะเวลาอนัสัน้

ซึ่งอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบขึน้ อย่างไรกต็าม ยงัคงมคีวามเส่ียงของการเปล่ียนแปลงปรมิาณการ

ไหลอย่างรวดเรว็เน่ืองจากดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากาํลงัสงูในระยะเวลาอนัสัน้ของโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํา้ดา้นเหนือนํา้ซึ่งจะส่งผลกระทบผ่านมายงัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคาม  

เกณฑป์ฏิบัติการ 

ระดบันํา้ในอ่างนํา้ตามสภาวะปกติของเขื่อนสานะคาม จะอยู่ระหว่าง ๒๒๐-๒๑๙ เมตร เหนือ

ระดบันํา้ทะเลปานกลาง (รทก.) เมื่อปรมิาณนํา้ไหลเขา้อ่างมากกวา่ความจขุองกงัหนั (๕,๘๐๑ ลบ.

ม. / วินาที) บานบงัคบันํา้จะถกูเปิดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปล่อยส่วนเกินของปรมิาณนํา้ท่ีไหลเขา้ออกไป 

ซึ่งปรากฎการณนี์จ้ะเกดิขึน้ประมาณ ๒๓% ของเวลาท่ีอาจเกดิขึน้เป็นประจาํทกุปี  

เมื่อปรมิาณนํา้ไหลเขา้อ่างนอ้ยกว่า ๑๑,๐๐๐ ลบ.ม. / วินาที จะมกีารเปิดบานบงัคบันํา้ทัง้ ๕ บาน

ทางฝ่ังขวาก่อน นั่นคือประมาณ ๖% ของเวลา โดยบานบงัคบันํา้อยู่ในระดบัท่ีตํ่าซึง่จะเหมาะ

สาํหรบัการระบายตะกอน สาํหรบับานบงัคบันํา้ฝ่ังซา้ยจะเริ่มใชง้านไดต้ามตอ้งการโดยเริ่มตน้เปิด

บานประตท่ีูปรมิาณการไหล ๑๕,๔๐๐ ลบ.ม. / วินาที นั่นคือประมาณ ๑% ของเวลาและอาจไม่

เกิดขึน้ทกุปี   

กรณีท่ีปรมิาณนํา้ไหลเขา้มากกวา่ ๑๗,๘๐๐ ลบ.ม. / วินาที (เช่นรอบนํา้ท่วม ๓ ปี หรือ <๑% ของ

เวลา) เขื่อนจะเปิดบานบงัคบันํา้ทัง้ ๑๐ บานเพ่ือลดระดบันํา้ในอ่างนํา้ ซึ่งเกณฑป์ฏิบตัิการนีจ้ะเริม่

ขึน้เมื่อตรวจพบว่าเกิดสภาวะนํา้หลากท่ีบรเิวณเหนือนํา้ เพ่ือใหม้ท่ีีว่างสาํหรบัรองรบัปรมิาณนํา้

ขนาดใหญ่และระดบันํา้สงูท่ีจะไหลเขา้อ่าง เมื่อระดบันํา้ปฎิบตัิการมีระดบัตํ่ากว่า ๔ เมตร กงัหนั

ทัง้หมดจะถกูปิดและบานบงัคบันํา้ทัง้หมดจะถกูเปิดขึน้เพ่ือระบายนํา้ท่วมและระบายตะกอนทราย 

การลดระดบันํา้ของอ่างเก็บนํา้โดยการเปิดบานบงัคบันํา้ขึน้ทัง้หมดจะเกิดขึน้เพียง ๑% ของเวลาใน

ระยะยาว อย่างไรก็ตามผูป้ฏิบตังิานของเขื่อนจะดาํเนินการระบายตะกอนเป็นเวลา ๕ ถึง ๗ วนั ใน

ทกุปีช่วงตน้เดือนกนัยายน ซึง่เกณฑป์ฏิบตัิการเหล่านีค้วรไดร้บัการตรวจสอบอีกครัง้โดยเป็นส่วน

หน่ึงของเกณฑป์ฏิบตัิการของเขื่อนแบบขัน้บนัไดรว่มกนัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายตะกอน  

ช่องทางเดินเรือจะถกูระงบัการใชง้านเมื่อมีปรมิาณการไหลเขา้มากกว่ารอบนํา้ท่วมสงูสดุ ๓ ปี ท่ี 

๑๗,๘๐๐ ลบ.ม. / วินาที ซึ่งจะเกดิขึน้นอ้ยกว่า ๑% ของเวลา  
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ความเป็นมา 

กระบวนการทบทวนด้านเทคนิค  

กระบวนการทบทวนดา้นเทคนิคดาํเนินการโดยทีมผูเ้ชี่ยวชาญ ๗ ทีมภายใตส้าํนกังานเลขาธิการ 

คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงซึง่ครอบคลมุดา้นอทุกวิทยาและระบบชลศาสตร ์การพดัพาของตะกอน 

คณุภาพนํา้และนิเวศวิทยาทางนํา้ ทางปลาผ่านและการประมง ความปลอดภยัของเขื่อน การ

เดินเรือรวมถงึประเด็นทางสงัคมและเศรษฐกิจ ทีมผูเ้ชี่ยวชาญเหล่านีท้าํงานภายใตค้าํแนะนาํของ

คณะทาํงานของคณะกรรมการรว่มซึง่จะรายงานความกา้วหนา้ตอ่คณะกรรมการรว่ม การทบทวน

ทางเทคนิคนีอ้า้งอิงจากเอกสารท่ีคณะกรรมการแม่นํา้โขงแห่งชาติ สปป. ลาวส่งมอบใหก้บั

สาํนกังานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง และสาํนกังานเลขาธิการ คณะกรรมาธิการแม่นํา้

โขงไม่มีการดาํเนินงานใดๆในพืน้ท่ีเพ่ิมเตมิ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีนีง้าน

ทบทวนผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัประเทศไทยซึง่ไดด้าํเนินการมาก่อน

หนา้นีโ้ดยคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงไดถ้กูนาํมารวบรวม

ไวใ้นรายงานฉบบันี ้

เหตุผลสนับสนุนการทบทวนทางเทคนิค  

กระบวนการทบทวนทางเทคนิคจะประเมินจากเอกสารท่ี

คณะกรรมการแม่นํา้โขงแห่งชาต ิสปป. ลาวส่ง

มอบใหก้บัสาํนกังานเลขาธิการคณะกรรมาธิการ

แม่นํา้ โขง โดยทบทวนตามแนวปฏิบตัิท่ีดีในการ

ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม และการประเมินผลกระทบสะสม ซึ่งผูพ้ฒันาโครงการควร

จดัสรา้งฐานขอ้มลูพืน้ฐานท่ีสามารถตรวจวดัได ้“ก่อนมีโครงการ” เพ่ือเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากโครงการ 

ผูพ้ฒันาโครงการควรระบกุารเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้1

๒ จากนัน้ควรมีการเตรียมโครงการเพ่ือติดตาม

การเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างขัน้ตอนการก่อสรา้งและการดาํเนินงาน รวมถึงจดัตัง้กลไก

การเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือการติดตามตรวจสอบดงักล่าว กระบวนการเหล่านีค้วรไดร้บัการออกแบบมา

เพ่ือใหส้ามารถติดตามผลกระทบในเวลาท่ีเหมาะสมและทนัต่อเหตกุารณเ์พ่ือรองรบัการจดัการในกรณี

ท่ีมกีารดาํเนินการมาตรการเพ่ืมเติม   

 
๒ ที่อาจเกิดขึน้ หมายถึงผลกระทบที่ไม่ตอ้งพิสจูนใ์นการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้มแต่เป็นไปไดว้า่อาจเกิดขึน้ 

สรุปรายงานทบทวนด้านเทคนิค  
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เน่ืองจากผลกระทบอาจเกิดขึน้เน่ืองจากโครงการอ่ืน ๆ ดว้ยเช่นกนั ดงันัน้จึงเป็นขอ้ดีของผูพ้ฒันาโครงการ

ในการระบผุลกระทบสะสมของโครงการในปัจจบุนัและในอนาคต อย่างไรก็ตามในระดบัขา้มพรมแดนซึ่ง

อยู่ภายใตก้ารสนบัสนนุของความตกลงแม่นํา้โขง ๑๙๙๕ ประเทศภาคีสมาชิกควรท่ีจะมุ่งเนน้ถงึ

ผลประโยชนร์ว่มกนัท่ีเพ่ิมขึน้  

การทบทวนทางเทคนิคเพ่ือ: 

 สนบัสนนุ สปป.ลาวในการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของโครงการ และตรวจสอบเอกสารท่ี

ส่งมอบเป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิท่ีดีหรือไม่  

 สนบัสนนุผูพ้ฒันาโครงการในการออกแบบโครงการ โดยแนะนาํมาตรการเพ่ือหลีกเล่ียง ลด

และบรรเทาผลกระทบขา้มพรมแดนท่ีเป็นอนัตรายท่ีอาจเกดิขึน้ และ  

 สนบัสนนุขอ้มลูใหแ้ก่คณะกรรมการรว่มในการตกลงรว่มกนัเพ่ือออก “ถ้อยแถลง” 

วตัถปุระสงคข์องการทบทวนทางเทคนิค: 

 หลีกเลี่ยง หมายถงึ หากนาํมาตรการไปใชจ้ะทาํใหม้ั่นใจไดว้่าผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายอาจ

เหลืออยู่เล็กนอ้ย 

 ลด หมายถึง หากนาํมาตรการไปใช ้จะช่วยลดผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายหรือความเส่ียงของ

ผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายไดอ้ยา่งมาก, และ 

 บรรเทา หมายถงึ หากนาํมาตรการนีไ้ปใช ้จะชว่ยลดผลสะทอ้นจากผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายต่อ

ผูใ้ชน้ํา้รายอ่ืนในระบบแม่นํา้โขง 

ความเห็นโดยรวม  

ขอ้มลูท่ีใชใ้นเอกสารท่ีส่งมอบโดย สปป.ลาว เป็นขอ้มลูเกา่ท่ีมีอายมุากกวา่ ๑๐ ปี ซึ่งอาจนาํไปสู่

ความน่าเชื่อถือของขอ้มลูสถานการณพื์น้ฐาน รวมถงึการนาํไปใชเ้พ่ือคาดการณก์ารเปล่ียนแปลงท่ี

เป็นไปไดใ้นระหว่างขัน้ตอนการดาํเนินงานของเขื่อน โดยเฉพาะขอ้เท็จจรงิท่ีมีโครงการไฟฟ้าพลงั

งนํา้บรเิวณดา้นเหนือนํา้อยู่ระหวา่งการดาํเนินงานในปัจจบุนั 

ในหลายๆส่วนของเอกสารไม่ไดอ้ธิบายถงึวิธีการสุ่มเก็บตวัอยา่ง พืน้ท่ีเก็บตวัอย่าง แบบจาํลอง และ

ขัน้ตอนการควบคมุคณุภาพของขอ้มลู ทาํใหย้ากแก่การประเมินความน่าเชื่อถือของขอ้มลูและ

ผลลพัธ ์ทัง้นีย้งัรวมถงึจาํกดัจาํนวนและโอกาสในการสุ่มตวัอยา่ง บางครัง้ระยะเวลาในการเก็บ

ตวัอยา่งไมค่รอบคลมุเวลารอบปี ซึ่งจะทาํใหผ้ลลพัธท่ี์ไดบิ้ดเบือนไปดว้ย นอกจากนีย้งัมคีวาม

ขดัแยง้และความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างเอกสารท่ีส่งมอบ ทาํใหก้ารตรวจสอบทาํไดย้าก 

การปรกึษาและอภิปรายรว่มกบัผูพ้ฒันาโครงการไดน้าํไปสู่ขอ้มลูและเอกสารโครงการเพ่ิมเติม

รวมถงึพนัธสญัญาในการสนบัสนนุเอกสารเพ่ิมเตมิภายหลงักระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้และ 

ระหว่างการดาํเนินงานแผนปฏิบตัิการรว่ม (JAP)  
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รายงานการทบทวนทางเทคนิคสามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปนี ้

 

 

อุทกวิทยาและชลศาสตร ์

ทาํไมอุทกวิทยาและชลศาสตรจ์ึงสาํคัญ? 

อทุกวทิยาและชลศาสตร์2

๓ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคามเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสดุ สาํหรบัการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าและความเป็นไปไดท้างการเงิน รวมถงึ

รูปแบบทางเทคนิคของมาตรการเพ่ือหลีกเล่ียง ลด และบรรเทา

ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้  

 ข้อมูลทางอุทกวิทยาและการคาดการณ์ 

ผูพ้ฒันาโครงการไดค้าํนวณขอ้มลูปรมิาณการไหลท่ีจดุก่อสรา้งโครงการเขื่อนสานะคาม โดยใชข้อ้มลูจาก

สถานีวดันํา้หลวงพระบางและเวยีงจนัทน ์เพ่ือคาํนวณปรมิาณการไหลรายวนัในชว่งปี พ.ศ.๒๔๖๖ ถึง 

๒๕๕๕ (๘๙ ปี) ท่ีบรเิวณเขื่อนสานะคาม ผลการคาํนวณท่ีไดส้ามารถปรบัปรุงใหด้ีขึน้ไดโ้ดยการนาํปรมิาณ

นํา้ฝนท่ีบนัทึกไวแ้ละปรมิาณการไหลจากสถานีใกลเ้คียงมาพิจารณารว่มดว้ย ผูพ้ฒันาโครงการไดเ้ริ่มการ

ตรวจวดัปรมิาณนํา้ท่ีบรเิวณโครงการและจะใชข้อ้มลูเหล่านีเ้พ่ือปรบัการคาดการณข์องปรมิาณการไหลใน

อนาคต อยา่งไรกด็ผีลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ท่ีตัง้อยู่บนลาํนํา้สาขาและการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศยงัไมถ่กูนาํมาพิจารณาอยู่ในการคาดการณส์าํหรบัอทุกวิทยาในอนาคต ซึ่งผลกระทบจาก

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ท่ีตัง้อยู่บนลาํนํา้สาขาและการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นแนวทางปฏิบตัิ

มาตรฐานในปัจจบุนั และการศกึษาของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าโครงการไฟฟ้าพลงันํา้

ท่ีตัง้อยู่บนลาํนํา้สาขามีอิทธิพลตอ่ปรมิาณการไหลของแม่นํา้โขงสายหลกั ปรมิาณการไหลของฤดแูลง้ท่ี

สงูขึน้เน่ืองจากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ในลาํนํา้สาขาช่วงตน้นํา้จะเพ่ิมศกัยภาพกาํลงัการผลิตไฟฟ้าพลงันํา้

ใหส้งูขึน้ การคาดการณส์ถานการณป์รมิาณการไหลในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง

ในช่วงก่อนพฒันาโครงการบรเิวณเหนือนํา้แสดงใหเ้ห็นวา่ มีปรมิาณการไหลท่ีเทียบเท่าหรือเพ่ิมขึน้ ๓๐% 

โดยประมาณของเวลา หลงัจากมกีารพฒันาโครงการบรเิวณตน้นํา้แลว้เสรจ็สมบรูณซ์ึ่งคาดวา่จะเกิดขึน้ใน

ปี พ.ศ.๒๕๗๓ จะส่งผลใหก้าํลงัการผลิตของกงัหนัทาํไดเ้ตม็ท่ีหรือมากกวา่ ๒๗% โดยประมาณของเวลา 3

๔ 

 
๓ “อทุกวิทยา” คือ ปริมาณและระยะเวลาของนํา้ (ปรมิาตร) ท่ีมาถึงโครงการจากเขือ่นท่ีตัง้อยู่ดา้นเหนือนํา้ ปริมาณนํา้ฝนและปริมาณนํา้ท่าซึ่งเป็นขอ้มลู

ท่ีจาํเป็นสาํหรบัการผลิตไฟฟ้า ทางผ่านปลา การเดินเรือและการชะลา้งตะกอน 
“ชลศาสตร”์ คือ ความลกึของนํา้ ความเรว็ ความป่ันป่วน การเคล่ือนตวัของคล่ืนนํา้ท่วม และคณุสมบติัอ่ืน ๆ ของการไหลในแม่นํา้และอ่างเก็บนํา้ 

๔ การคาํนวณเหล่านีร้วมถงึโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ของแม่นํา้ลา้นชา้งในจีน โครงการไฟฟา้พลงันํา้ในลาํนํา้สาขาและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ 
 

อุทกวทิยาทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตจะเป็น
ตัวกาํหนดปริมาณพลังงานทีส่ามารถผลิต

ได้และรวมถึงความเป็นไปไดข้อง
มาตรการเพื่อจาํกดัผลกระทบทีไ่ม่พึง

ประสงค ์
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แนวโนม้ของปรมิาณการไหลท่ีเพ่ิมมากขึน้ในฤดแูลง้และปรมิาณการไหลท่ีนอ้ยลงในฤดนูํา้มาก เมื่อ

พิจารณาถึงความสมดลุยจ์ะเห็นไดว้่ากาํลงัการผลิตทัง้หมดจะสงูกว่าการคาดการณข์องผูพ้ฒันาโครงการ

ซึ่งส่งผลต่อผลตอบแทนทางเศรษศาสตรข์องโครงการ 

ผูพ้ฒันาโครงการไดเ้สนอระบบพยากรณป์รมิาณการไหลท่ีจะดาํเนินการก่อนเริม่การก่อสรา้ง ดงันัน้จึงมี

ขอ้แนะนาํใหผู้พ้ฒันาโครงการเชื่อมโยงกบัระบบพยากรณป์รมิาณการไหลของเชื่อยไซยะบรีุและเขื่อนหลวง

พระบางเพ่ือใหไ้ดร้ะยะเวลาของชดุขอ้มลูยาวนานขึน้ อยา่งไรก็ตามคาดว่าเกณฑป์ฏิบตัิการของเขื่อนไฟฟ้า

พลงันํา้แบบขัน้บนัไดทางตอนเหนือของลาวท่ีกาํลงัพฒันาอยู่ในขณะนีจ้ะชว่ยแกไ้ขปัญหาเหล่านีไ้ด ้ 

ความถี่ น้ําท่วมและค่าน้ําท่วมออกแบบ  

ความถ่ีและขนาดของนํา้ท่วมในอนาคตท่ีเป็นไปไดม้คีวามสาํคญัต่อการออกแบบโครงการไฟฟ้า

พลงันํา้ เน่ืองจากตอ้งสามารถอยูร่อดจากอทุกภยัในอนาคตได ้ค่านํา้ท่วมออกแบบท่ีผูพ้ฒันา

โครงการใชเ้ป็นแบบอนรุกัษ์นิยมและเป็นท่ียอมรบัในการออกแบบ อย่างไรก็ตามในระหวา่งนี ้สปป. 

ลาวไดป้ระกาศใชข้อ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.๒๕๖๑  (LEPTS 

2018) ซึ่งเป็นขอ้กาํหนดมาตรฐานการออกแบบท่ีเขม้งวดมากขึน้ท่ีผูพ้ฒันาโครงการตอ้งนาํมาใชใ้น

การออกแบบ  

แบบจาํลองเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ  

มีการใชแ้บบจาํลองหลายตวัเพ่ือสนบัสนนุการออกแบบเพ่ือศกึษาความ

เป็นไปได ้ขอ้มลูท่ีจาํกดั เก่ียวกบัแบบจาํลองท่ีใชแ้ละการสอบเทียบได้

ระบไุวใ้นขัน้ตอนนี ้ 

มีการใชแ้บบจาํลองทางกายภาพของโครงการเขื่อนสานะคามเพ่ือสนบัสนนุ

การออกแบบ อยา่งไรกต็าม ไดม้คีาํแนะนาํใหท้าํการทดลองประสิทธิภาพ

ของอาคารทางระบายนํา้ลน้และความซบัซอ้นของ

รูปแบบการไหลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตาํแหน่งท่ีตัง้ของเขื่อนสา

นะคามอยู่บรเิวณโคง้นํา้ ซึ่งจะมผีลต่อความไม่แน่นอน

ของระดบันํา้ในดา้นทา้ยนํา้ ผลลพัธข์องแบบจาํลองทาง

กายภาพนีค้วรนาํไปใชเ้พ่ือปรบัปรุงการออกแบบโครงสรา้งและระบมุาตรการ

เพ่ือลดผลอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ 

ข้อแนะนํา 

รายงานทบทวนทางเทคนิคใหค้าํแนะนาํหลายประการเพ่ือปรบัปรุงการสรา้งแบบจาํลองทาง

อทุกวิทยาและชลศาสตรจ์ากขอ้มลูท่ีดีขึน้และการตรวจสอบขอ้มลูในสถานท่ี 

  

การใช้คอมพิวเตอรแ์ละ
แบบจาํลองทางกายภาพชว่ยใน

กระบวนการออกแบบและปรับปรุง
เกณฑก์ารปฏิบตัิงาน 



 สรุปรายงานทบทวนด้านเทคนิคโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคาม 

 
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

Page | 16 

 

การพดัพาตะกอนและสณัฐานวิทยาแมน้ํ่า 
ทาํไมการพัดพาตะกอนจึงมีความสาํคัญ? 

การพดัพาตะกอนทัง้แบบละเอียดและแบบหยาบในแม่นํา้โขงมคีวามสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการรกัษา

โครงสรา้งและการทาํงานของระบบนิเวศทา้ยนํา้รวมทัง้ยงัเป็นการนาํพาสารอาหารไปยงัพืน้ท่ีราบ

นํา้ท่วมถึง 

ข้อมูลการพัดพาตะกอนและผลกระทบ   

เอกสารไดน้าํเสนอขอ้มลูตะกอนท่ีหลากหลายซึง่ใชใ้นการจาํลองการพดัพาตะกอนผ่านพืน้ท่ีนํา้ท่วม

จนถึงตวัเขื่อน ขอ้มลูปรมิาณตะกอนท่ีของผูพ้ฒันาโครงการเป็นขอ้มลูเก่าและมีคา่สงูกว่าขอ้มลู

ปรมิาณตะกอนของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงถงึ ๓ เท่า ความแตกต่างของขอ้มลูดงักล่าวไม่ได้

สะทอ้นถึงอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงจากการพฒันาโครงการบรเิวณเหนือนํา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

จากการดาํเนินการของเขื่อนไซยะบรีุ นั่นหมายถึงผูพ้ฒันาโครงการไดป้ระเมินปรมิาณตะกอนท่ีจะ

ถกูพดัพาผ่านโครงการไฟฟ้าพลงันํา้สานะคามไวส้งูเกินไป 

ดงันัน้จงึแนะนาํใหเ้ริ่มมีการตรวจสอบตะกอนท่ีบรเิวณก่อสรา้งโครงการโดยเรว็ท่ีสดุ และขอ้มลูนี้

ควรใชค้วบคู่กบัขอ้มลูตะกอนล่าสดุจากคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงเพ่ือปรบัปรุงการสรา้ง

แบบจาํลองตะกอนท่ีบรเิวณจดุกอ่สรา้งโครงการ เพ่ือใหก้ารประเมินผลกระทบของเขื่อนสานะคาม

ต่อการพดัพาตะกอนมีความน่าเชื่อถือมากยิง่ขึน้ ทัง้นีแ้บบจาํลองของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง

ชีใ้หเ้ห็นว่าผลกระทบของการพดัพาตะกอนมีแนวโนม้ว่าจะสงูกว่าผลกระทบท่ีเอกสารโครงการระบุ

ไวม้าก  

แบบจาํลองของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงแสดงใหเ้ห็นขอ้บ่งชีท่ี้สาํคญัของปรมิาณตะกอน การ

กระจายตวัของขนาดตะกอนท่ีจะเกิดขึน้ภายหลงัการก่อสรา้งเข่ือนแบบขัน้บนัไดใน สปป. ลาว 

ดงันี:้ 

 ในช่วงก่อนการมเีขื่อนจะมีปรมิาณตะกอนประมาณ ๒๑ ลา้นตนั/ปี ณ ตาํแหน่งโครงการ

เขื่อนสานะคามภายใตแ้ผนการแบบ “ไม่มีเขื่อนขัน้บนัได”  
 ตะกอนส่วนใหญ่ท่ีถกูพดัพาผ่านตาํแหน่งโครงการเขื่อนสานะคามจะเป็นตะกอนทราย

ละเอียด ภายใตเ้งื่อนไข ก่อนมเีขื่อนแบบขัน้บนัได  
 หลงัจากมีเขื่อนแบบขัน้บนัไดแลว้ ตะกอนทรายเกือบทัง้หมด (ละเอียด ปานกลางและใหญ่) 

และกรวดจะถกูดกัไวโ้ดยมีเพียงทรายแป้ง ดินเหนียวและทรายละเอียดเล็กนอ้ยท่ีถกูพดัพา

ไปดา้นทา้ยนํา้ซึง่มีปรมิาณโดยรวมประมาณ ๕  ลา้นตนั/ปี   
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ปรากฎการณ ์“หิวตะกอน” ของนํา้ท่ีถกูปล่อยออกจากเขื่อนสานะคาม

จะมีผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อลกัษณะของแม่นํา้ (สณัฐานวิทยาแม่นํา้) 

ท่ีดา้นทา้ยนํา้ไปจนถงึบรเิวณพรมแดน สปป.ลาว-ไทย ตะกอนท่ีถกูกดั

เซาะจากทอ้งนํา้จะส่งผลใหรู้ปแบบการกดักรอ่นและตกตะกอนมกีาร

เปล่ียนแปลง ซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศของลาํนํา้ ปรากฎการณนี์จ้ะยิง่

รุนแรงขึน้เมื่อมีการเปล่ียนแปลงปรมิาณการไหลเขา้อยา่งรวดเรว็ท่ีเป็น

ผลมาจากการเปล่ียนแปลงดา้นเหนือนํา้เกดิขึน้กบัโครงการไฟฟ้าพลงั

นํา้สานะคาม 

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้เหล่านีไ้ดถ้กูบ่งชีไ้วใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขา้ม

พรมแดนเชิงยทุธศาสตร ์(TbSEIA)และเป็นขอ้กงัวลท่ีสาํคญัสาํหรบัประเทศไทย  แนวทางมาตรการ

ในการบรรเทาผลกระทบเหล่านีจ้ะตอ้งไดร้บัการอธิบายอย่างชดัเจนซึ่งควรตัง้อยู่บนพืน้ฐานของผล

จากการทาํแบบจาํลองท่ีใชข้อ้มลูท่ีมีความถกูตอ้งและทาํใหด้ีขึน้ ซึง่มาตรการดงักล่าวตอ้งมกีาร

ดาํเนินการอยา่งเรง่ดว่นเพ่ือเปิดโอกาสใหม้เีวลาเพียงพอในการพิจารณาการเปล่ียนแปลงการ

ออกแบบและการปฏิบตัิการของเขื่อน 

โครงการเขื่อนสานะคามจะส่งผลใหเ้กดิการสญูเสียแหล่งท่ีอยู่อาศยัซึ่งจะถกูจมอยู่ใตพื้น้ท่ีเขื่อน 

เอกสารแสดงขอ้มลูเก่ียวกบัธรณีสณัฐานของพืน้ท่ีบรเิวณโครงการและรายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้มรวมถึงแผนท่ีโดยละเอียดของพืน้ท่ีท่ีอาจเกิดนํา้ท่วมไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการ

กระจายของแหล่งท่ีอยู่อาศยัตา่งๆ ซึ่งจะตอ้งถกูนํา้ท่วม แต่รายละเอียดของพืน้ท่ีเหล่านัน้จะไม่

สามารถมองเห็นไดเ้น่ืองจากแผนท่ีไม่มีความละเอียดมากพอ  

มีขอ้สงัเกตวา่การเปล่ียนแปลงระดบันํา้ในพืน้ท่ีนํา้ท่วมถึงอาจทาํใหเ้กิดการทรุดตวัของตล่ิง ดงันัน้

จึงควรมีการวางแผนท่ีจะเสรมิความแขง็แรงใหก้บัตล่ิงในกรณีท่ีจาํเป็น และมาตรการรองรบัการ

เปล่ียนแปลงปรมิาณการไหลเขา้อย่างรวดเรว็จงึยิง่ส่งผลจาํเป็นอย่างยิ่งต่อกรณีนี ้
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 โครงสร้างสาํหรับการจัดการตะกอนและการบริหารจัดการ   

การออกแบบและการดาํเนินการของเขื่อนสานะคามชีใ้หเ้ห็นขอ้กาํหนดท่ีจาํกดัในการ

จดัการตะกอน กรณีท่ีมีปรมิาณนํา้ไหลเขา้เกินขีดความสามารถของกงัหนั บานบงัคบันํา้

ตวัดา้นล่างของทางฝ่ังขวาจะเปิดขึน้เพ่ือระบายตะกอน อย่างไรกต็ามการสรา้ง

แบบจาํลองทางชลศาสตร ์๒ มติ ิแสดงใหเ้ห็นวา่อตัราการไหลท่ีดา้นหนา้ของบานบงัคบั

นํา้เหล่านีอ้ยูใ่นระดบัตํ่า ถงึแมจ้ะมีการติดตัง้บานระบายตะกอนอยู่ระหว่างกงัหนัทกุ

สองตวัเพ่ือป้องกนัการสะสมของตะกอนบรเิวณดา้นหนา้ของโรงผลิตกระแสไฟฟ้า แต่

ตะกอนเหล่านีจ้ะยงัคงสะสมอยูส่กัระยะก่อนจงึจะถกูระบายผ่านบานระบายตะกอน

ออกไปได ้ประเด็นเหล่านีท้าํใหเ้กิดคาํถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบายตะกอนของ

โครงการ  

ผูพ้ฒันาโครงการออกแบบใหม้ีการเปิดบานบงัคบันํา้ฝ่ังขวาเมื่อมปีรมิาณการไหลท่ี ๕,๘๐๑ ลบ.ม./

วินาที ซึง่จะชว่ยใหม้กีารเคล่ือนตวัของตะกอนท่ีตกทบัถมอยู่บรเิวณหนา้เขื่อนแต่ไมส่่งผลใดๆต่อ

ตะกอนท่ีตกทบัถมอยูใ่นบรเิวณเหนือเข่ือน เมื่อปรมิาณการไหลสงูกวา่ ๑๗,๘๐๐ ลบ.ม./วินาที ซึ่ง

คาดว่าจะเกิดขึน้หน่ึงครัง้ในรอบ ๓ ปี บานบงัคบันํา้จะค่อยๆถกูเปิดและระดบันํา้หนา้เขื่อนจะค่อยๆ

ลดลงซึ่งจะชว่ยใหเ้กดิการเคล่ือนท่ีของตะกอนท่ีสะสมอยู่ในบรเิวณเหนือเขื่อน การระบายตะกอน

จะถกูนาํใชเ้พ่ือจดัการการสะสมของตะกอนในบรเิวณเหนือเขื่อนซึ่งปรมิาณความถ่ีของการระบาย

ตะกอนจะไดร้บัคาํแนะนาํจากผลการติดตามตรวจสอบตะกอน 

ดงันัน้จงึแนะนาํใหพิ้จารณารวมการบรหิารการจดัการตะกอนตามปกตขิองเขื่อนสานะคามไวใ้น

เกณฑป์ฏิบตัิการรว่มของเขื่อนแบบขัน้บนัได  

การติดตามตรวจสอบตะกอนระหว่างการใช้งานเข่ือน  

ผูพ้ฒันาโครงการจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงแผนงานตดิตามตรวจสอบตะกอนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

หลงัเกิดโครงการเขื่อนไซยะบรีุ 

การจดัทาํเสน้ชัน้ความลกึของบรเิวณเข่ือนโดยการเก็บขอ้มลูจากเสน้แนวหลกัตามลาํนํา้ท่ีถกู

กาํหนดขึน้และแนวตัง้ฉากออกจากเสน้แนวหลกัจะถกูดาํเนินการ โดยขอ้มลูนีจ้ะเป็นตวัช่วยบ่งชี ้

สภาพของการตกตะกอนบรเิวณพืน้ท่ีเกบ็นํา้ ซึง่สามารถนาํผลมาใชส้าํหรบัการจดัการแบบประยกุต์

ได ้

การตรวจสอบตามแนวรมิฝ่ังแมน่ํา้บรเิวณเหนือและทา้ยนํา้ของเขื่อนสานะคาม จะทาํทกุปีหลงัฤดู

นํา้มากและจะดาํเนินการเสรมิความแข็งแรงของตล่ิงตามแนวรมิฝ่ังแม่นํา้หากมคีวามจาํเป็น 

ผูพ้ฒันาโครงการตัง้ขอ้สงัเกตว่าการเสรมิสรา้งความแข็งแรงของตล่ิงไดม้ีการดาํเนินการแลว้ตาม

โครงการเขื่อนสานะคามไดม้ีการเสนอ

แผนการบรหิารจดัการตะกอนไว ้

อย่างไรกต็ามแบบจาํลอง และขอ้มลู

เก่ียวกบัตะกอนตอ้งไดร้บัการปรบัปรุง

โดยพิจารณาชว่งเวลาภายหลงัจากการ

มีเขื่อนไชยะบรีุและเขื่อนแบบขัน้บนัได

เกิดขึน้แลว้และการวิเคราะหก์ารพดัพา

ตะกอนผ่านเขื่อน ควรใชแ้บบจาํลอง ๒ 

มิต ิ 
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แนวฝ่ังแม่นํา้โขงของประเทศไทยในพืน้ท่ีอาํเภอเชียงคาน กรณีท่ีมกีิจกรรมใด ๆ เพ่ิมเตมิในฝ่ังไทย

จะตอ้งกระทาํโดยไดร้บัความยินยอมและมีส่วนรว่มของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายไทย 

ข้อแนะนํา 

รายงานทบทวนทางเทคนิคใหค้าํแนะนาํหลายประการเพ่ือปรบัปรุงคณุภาพแบบจาํลองการพดัพา

ตะกอนจากขอ้มลูท่ีดีและการเกบ็ขอ้มลูจากสถานท่ีตัง้โครงการ และเรียกรอ้งใหผู้พ้ฒันาโครงการ

จดัทาํขอ้มลูพืน้ฐานท่ีดีขึน้ของการพดัพาตะกอนและธรณีสณัฐาน 

  

คุณภาพน้ําและระบบนิเวศทางน้ํา  

ทาํไมคุณภาพน้ําและระบบนิเวศทางน้ําจึงมีความสาํคัญ? 

กิจกรรมการก่อสรา้งและการกกัเก็บนํา้อาจก่อใหเ้กดิการเปล่ียนแปลงคณุภาพ

นํา้ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อผูใ้ชน้ํา้รายอ่ืน ระบบนิเวศทางนํา้เป็นพืน้ฐาน

สาํหรบัการประมงและบรกิารอ่ืน ๆ ซึ่งคนในลุ่มนํา้โขงตอนล่างจาํนวน

มากตอ้งพ่ึงพาอาศยั 

  

การติดตามตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพน้ํา  

คณุภาพนํา้ในบรเิวณส่วนนีข้องแม่นํา้โขงสายประธานปัจจบุนัจดัอยู่ในเกณฑ ์“ดเียี่ยม หรือ ดี” และ

เหมาะสมสาํหรบัการปกป้องส่ิงมชีีวิตในนํา้ สขุภาพของมนษุย ์และเการใชป้ระโยชนท์าง

เกษตรกรรม 

การเก็บตวัอย่างคณุภาพนํา้ดาํเนินการครอบคลมุทัง้ในฤดแูลง้และฤดนูํา้มาก (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 

๒๕๕๔ ตามลาํดบั) มีการรวบรวมและวิเคราะหด์ชันีคณุภาพนํา้โดยใชว้ิธีมาตรฐาน แต่ไม่มีการ

รายงานรายละเอียดการควบคมุคณุภาพ และในเอกสารท่ีส่งใหก้บัสาํนกังานเลขาธิการ 

คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงมีการแสดงผลการวเิคราะหเ์ฉพาะในชว่งฤดแูลง้เท่านัน้ การติดตาม

ตรวจสอบนีไ้ม่เพียงพอท่ีจะสรา้งขอ้มลูพืน้ฐานท่ีน่าเชื่อถือท่ีจะนาํมาใชเ้ฝา้ติดตามการเปล่ียนแปลง

คณุภาพนํา้ภายหลงัมีการดาํเนินการของเขื่อนสานะคาม  

โอกาสการเติบโตของสาหรา่ยในบรเิวณพืน้ท่ีเก็บกกันํา้ไม่จดัว่าเป็นปัญหา เน่ืองจากมีการเก็บกกันํา้

ในช่วงสัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของสาหรา่ยพิษชนิด Microcystis aeruginosa ในตวัอยา่งนํา้

ท่ีเก็บได ้อาจเป็นสาเหตทุาํใหเ้กดิขอ้กงัวลได ้ผูพ้ฒันาโครงการตัง้ใจท่ีจะจาํกดัผลกระทบจากการ

เจรญิเติบโตของสาหรา่ยโดยการกาํจดัพืชในบรเิวณพืน้ท่ีเก็บกกันํา้ซึ่งช่วยลดการปล่อยสารอาหาร

จากซากพืชท่ีเน่าเป่ือย อย่างไรกต็าม ควรปล่อยใหม้ีตน้ไมเ้นือ้แขง็บางส่วนเจรญิเติบโตเพ่ือใชเ้ป็นท่ี

อยู่อาศยัและแหล่งหาอาหารของปลา 
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การติดตามตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานด้านนิเวศวิทยาทางน้ํา   

การติดตามตรวจสอบขอ้มลูพืน้ฐานดา้นนิเวศวิทยาทางนํา้มี

ขอ้จาํกดั เน่ืองจากจาํนวนและความหลากหลายของส่ิงมีชวีิตในนํา้

ท่ีรายงานนัน้ตํ่ากวา่ท่ีพบจากการเฝา้ติดตามของคณะกรรมาธิการ

แม่นํา้โขงอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากวธีิการท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู  

นอกจากนี ้ยงัไม่มขีอ้มลูถงึปัจจบุนัพอท่ีจะสรา้งขอ้มลูพืน้ฐานท่ี

น่าเชื่อถือภายหลงัเขื่อนไซยะบรีุก่อสรา้งแลว้เสรจ็ได ้จงึแนะนาํให้

ดาํเนินการตดิตามตรวจสอบและเก็บขอ้มลูทางนิเวศวิทยาทางนํา้ให้

ครอบคลมุมากขึน้ ก่อนท่ีจะเริ่มการก่อสรา้งโครงการ  

การติดตามตรวจสอบในระยะก่อสร้างและระยะดาํเนินการของเขื่อน  

มีการระบมุาตรการในการตดิตามตรวจสอบคณุภาพนํา้ในระยะกอ่สรา้ง แต่ไม่ไดเ้ชื่อมโยงกบัความ

เส่ียงดา้นมลพิษท่ีอาจเกดิขึน้ ดงันัน้ จึงจาํเป็นตอ้งมีการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํา้อยา่งต่อเน่ือง

ซึ่งเชื่อมโยงกบัวธีิปฏิบตัิในการตอบสนองเหตฉุกุเฉินเพ่ือใชร้ะบแุละควบคมุเหตกุารณม์ลพิษ  

การติดตามตรวจสอบในระยะดาํเนินการของเขื่อนควรขึน้อยูก่บัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้จาก

การดาํเนินงานของเขื่อนสานะคาม โปรแกรมการตดิตามตรวจสอบคณุภาพนํา้และนิเวศวิทยาทาง

นํา้ท่ีอธิบายในเอกสาร ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล จงึแนะนาํใหใ้ชว้ิธีการในโครงการรว่ม

ติดตามตรวจสอบทางส่ิงแวดลอ้มของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง (Joint Environmental 

Monitoring:JEM) ยิ่งไปกวา่นัน้ งบประมาณท่ีจดัเตรียมไวส้าํหรบัการติดตามตรวจสอบอย่าง

ต่อเน่ืองมีจาํกดั และไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนนุรายละเอียดตามโปรแกรมท่ีครอบคลมุการตรวจสอบ

คณุภาพนํา้หรือระบบนิเวศทางนํา้ในระยะการก่อสรา้งและการดาํเนินงานของเขื่อน 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง   

แม่นํา้โขงขว่งเหนือนํา้และทา้ยนํา้ของเขื่อนสานะคามจะไดร้บัผลกระทบอย่างมากในระยะก่อสรา้ง

เขื่อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบตอ่คณุภาพนํา้ แหล่งท่ีอยู่อาศยัของสตัวน์ํา้และระบบนิเวศทางนํา้ 

กิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การขดุเจาะ การถมคนัดินและการขนส่งวสัดกุ่อสรา้ง อาจทาํใหเ้กิดสาร

แขวนลอย นํา้มนัและสารเคมีรั่วไหลเพ่ิมขึน้ รวมถงึการกาํจดัของเสียอินทรียแ์ละของเสียภายใน

พืน้ท่ีโครงการอยา่งไมเ่หมาะสมอาจสรา้งความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหค้ณุภาพดิน นํา้และ

อากาศเส่ือมโทรม เน่ืองดว้ยระยะทางท่ีไม่ห่างจากพรมแดนไทย ผลกระทบจากเหตกุารณม์ลพิษท่ี

เกิดขึน้ในทอ้งถิ่นอาจส่งผลกระทบขา้มพรมแดนได ้

ผลกระทบดงักล่าวนีส้ามารถจดัการได ้หากมีการกาํหนดกฎเกณฑท่ี์เขม้งวดและปฏิบตัิตามแนว

ปฏิบตัิดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี สนันิษฐานวา่ระเบียบการตรวจสอบการปฏิบตัติามขอ้กาํหนดดา้น

การเก็บขอ้มลูพืน้ฐาน

ดาํเนินการอยา่งจาํกดั และ

โปรแกรมการตดิตาม

ตรวจสอบท่ีเสนอมา จะตอ้ง

ไดร้บัการปรบัปรุงให้

เหมาะสมและดาํเนินการ

อย่างนอ้ยสองปีก่อนท่ีจะเริ่ม

การก่อสรา้ง  
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ส่ิงแวดลอ้มของ สปป. ลาว ในระยะก่อสรา้งจะทาํใหม้ั่นใจไดว้่ามกีารควบคมุดแูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม

อย่างเพียงพอ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะดาํเนินการของเ ข่ือน  

ผลกระทบดา้นคณุภาพนํา้ท่ีอาจเกิดขึน้ในระยะดาํเนินการของเขื่อน บางส่วน

ไดร้ะบไุวโ้ดยผูพ้ฒันาโครงการ ความเส่ียงส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมขึน้

ของมลพิษเน่ืองจากการเพ่ิมจาํนวนประชากรโดยรอบบรเิวณพืน้ท่ีเก็บกกันํา้

เขื่อนและการเปล่ียนแปลงโยกยา้ยท่ีอยู่อาศยับรเิวณทา้ยนํา้ การ

ระบายตะกอนจากอ่างเก็บนํา้ของโครงการ อาจรบกวนแหล่งท่ีอยูข่อง

สตัวน์ํา้บรเิวณทา้ยนํา้ ส่งผลใหเ้กิดการสญูเสียสตัวไ์มม่ีกระดกูสนัหลงั

และพืน้ท่ีวางไข่ของปลาในชว่งทา้ยนํา้ 

เขื่อนสานะคามจะส่งผลใหเ้กิดนํา้ท่วมขงัพืน้ท่ีท่ีเคยมกีารไหลอย่างอิสระทางดา้นเหนือนํา้ ระยะทาง

ประมาณ ๖๐๐ กม. ซึ่งจะคกุคามระบบนิเวศทางนํา้ในพืน้ท่ีสปป. ลาว ตอนเหนือของแม่นํา้โขงสาย

ประธาน นอกจากนี ้บรเิวณทา้ยนํา้ของเขื่อนสานะคามจนถึงนครหลวงเวียงจนัทนเ์ป็นพืน้ท่ีท่ีมี

ความสาํคญัอย่างยิง่ เน่ืองจากเป็นท่ีหลบภยัแหล่งสดุทา้ยสาํหรบัส่ิงมีชีวติท่ีตอ้งการนํา้ไหลเพ่ือให้

วงจรชีวติของพวกมนัสมบรูณ ์ดงันัน้การประเมินปรมิาณการไหลเพ่ือรกัษาระบบนิเวศในบรเิวณนี้

จึงมคีวามสาํคญัอยา่งมาก รวมถงึการหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงปรมิาณนํา้ท่ีไหลออกจากเขื่อน

อย่างรวดเรว็ 

ดงันัน้ จึงจาํเป็นตอ้งมีโครงการตดิตามตรวจสอบและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในระยะ

ยาวท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรบัลาํนํา้บรเิวณดงักล่าว  

ข้อแนะนํา 

รายงานทบทวนทางเทคนิคใหค้าํแนะนาํหลายประการเพ่ือปรบัปรุงขอ้มลูพืน้ฐานท่ีดีและการเก็บ

ขอ้มลูจากสถานท่ีตัง้โครงการผ่านการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอสาํหรบัโครงการติดตาม

ตรวจสอบ และเรียกรอ้งใหม้ีโครงการติดตามตรวจสอบระหวา่งการก่อสรา้งเพ่ือใหส้ามารถตรวจพบ

เหตรุั่วไหลของสารพิษไดอ้ยา่งทนัท่วงที  รวมถงึแนวทางปฏิบตัิท่ีดีระหว่างการก่อสรา้งตอ้งไดร้บัการ

ดาํเนินการและตดิตามตรวจสอบโดยรฐับาล สปป.ลาว 

 

พืน้ท่ีวางไข่ของปลาและสตัวไ์ม่มกีระดกู

สนัหลงัขนาดเล็กในลาํนํา้บรเิวณทา้ย

เขื่อนจะสญูเสียไป  
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 ทรพัยากรประมง 

ความสาํคัญของทรัพยากรประมง   

แม่นํา้โขงถือไดว้า่เป็นแหล่งประมงนํา้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยมมีลูค่าสงูถึง ๑๑ พนัลา้นเหรียญ

สหรฐั การประมงมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวติและความมั่นคงทางอาหารของผูย้ากจนในชนบท

จาํนวนมากในลุม่นํา้ ในจาํนวนนีม้ีปลาหลายชนิดท่ีเป็นปลาอพยพ การจดัใหม้ีโครงสรา้งอาํนวย

ความสะดวกชว่ยสนบัสนนุการอพยพของปลา เช่น ระบบทางปลาผ่านในโครงการเขื่อนไชยะบรีุจงึ

เป็นแนวทางปฏิบตัิมาตรฐาน  

ขณะท่ีผลผลิตการประมงส่วนใหญ่ในแม่นํา้โขงมาจากบรเิวณตัง้แต่นครหลวงเวยีงจนัทนล์งมาตาม

ลาํนํา้ แต่การทาํประมงจาํนวนมากกเ็กิดขึน้ในพืน้ท่ีของโครงการเขื่อนสานะคามรวมถึงบรเิวณลาํนํา้

เหนือเขื่อนขึน้ไป ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่เป็นพนัธุป์ลาอพยพ คาดว่ามีการจบัปลาไดป้ระมาณ 

๔๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ ตนั/ปี ในเขตอพยพตอนบนของแม่นํา้โขง การทาํประมงโดยทั่วไปเกดิขึน้

ในช่วงท่ีปลามกีารอพยพขึน้ไปทางตน้นํา้และมีความสมัพนัธก์บัระดบันํา้ท่ีเพ่ิมขึน้ คาดการณว์า่การ

จบัปลาขาว (whitefish species) ในบรเิวณนีอ้าจจะลดลงประมาณรอ้ยละ ๖๐ หากมีการพฒันา

โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลงันํา้ขัน้บนัไดเต็มลาํนํา้ 

ข้อมูลการสาํรวจพื้นฐาน  

เอกสารจากโครงการเขื่อนสานะคามประกอบดว้ย : 

 การทบทวนวรรณกรรมดา้นการประมงในแม่นํา้โขงโดยเนน้การประมงในลาํนํา้บรเิวณสานะ

คาม  

 ขอ้มลูการสาํรวจท่ีดาํเนินการใน ๖ จดุใกลก้บัพืน้ท่ีท่ีจะก่อสรา้งโครงการเขื่อนสานะคามใน

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  และกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔,  และ 

 ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักจิกรรมการประมงในพืน้ท่ี ซึ่งรวบรวมในจงัหวดัไชยะบรีุเมื่อวนัท่ี ๓ 

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔  

ผูพ้ัฒนาโครงการแสดงบัญชีพนัธุ์ปลาท่ีสาํรวจพบและสถานะท่ีถูกคุกคาม อย่างไรก็ตาม วิธีการ

เก็บตวัอย่างปลาไม่สอดคลอ้งกับระเบียบวิธีปฏิบัติสากลหรือสอดคลอ้งกับ โครงการร่วม

ติดตามตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อม (JEM)  

การพบปลาทัง้หมด ๕๗ ชนิดนัน้สอดคลอ้งกบัจาํนวนชนิดปลาท่ีมีการรายงานโดยโครงการไฟฟ้า

พลงันํา้หลกัอ่ืน ๆ ในแม่นํา้โขงสายประธาน อยา่งไรก็ตาม จาํนวนชนิดปลาท่ีพบนัน้ตํ่ากวา่จาํนวนท่ี

ระบจุากการศกึษาความอดุมสมบรูณข์องปลาและการติดตามตรวจสอบความหลากหลายของปลา

ของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง ซึง่พบมากถึง ๒๐๐ - ๓๐๐ ชนิด หรือ ๑๖๐ ชนิดตามท่ีมกีาร

รายงานไวใ้นการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนหลวงพระบาง   
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ตวัอยา่งปลาท่ีจบัไดส่้วนใหญ่เป็นปลาเล็กหรือลกูปลาวยัอ่อน บ่งชีว้่าพืน้ท่ีนีเ้ป็นแหล่งอนบุาลพนัธุ์

ปลาท่ีสาํคญั อย่างไรก็ตาม การไม่พบว่ามีปลาขนาดใหญ่จากรายงานผลการเก็บตวัอยา่งปลา เนน้

ใหเ้ห็นถงึจดุอ่อนในวธีิท่ีใชใ้นการเก็บตวัอย่างปลา เน่ืองจากปลาขนาดใหญ่ควรปรากฎในขอ้มลูท่ี

จบัได ้การสาํรวจขอ้มลูพืน้ฐานนีมุ้่งความสนใจเพียงเล็กนอ้ยกบัสตัวน์ํา้อ่ืน ๆ และพืชนํา้ท่ีมี

ประโยชน ์แต่ไม่ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของการประมงต่อชมุชนทอ้งถิ่น และไม่ไดเ้นน้ถงึภยัคกุคาม

ใด ๆ ต่อการดาํรงชวีิตหรือความมั่นคงทางอาหาร  

ดงันัน้ผลการตดิตามตรวจสอบขอ้มลูพืน้ฐานดงักล่าว จงึไม่เพียงพอท่ีจะสรา้งฐานขอ้มลูท่ีน่าเชื่อถือ

ได ้และแนะนาํใหด้าํเนินการการเก็บขอ้มลูเพ่ิมเติมโดยใชว้ิธีการดงัท่ีไดร้ะบไุวใ้น โครงการร่วม

ติดตามตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อม (JEM) โดยเรว็ท่ีสดุและก่อนเริ่มการก่อสรา้ง 

ข้อแนะนํา 

รายงานทบทวนทางเทคนิคใหค้าํแนะนาํหลายประการเพ่ือปรบัปรุงขอ้มลูพืน้ฐานท่ีดีของการประมง

ในช่วงก่อนเกิดโครงการและความสาํคญัของการประมงต่อวิถีชีวติชมุชน 
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การอพยพของปลาในแม่นํ้าโขง  

ทาํไมการอพยพของปลาในแม่ น้ําโขงจึงมีความสาํคัญ? 

ปลาหลายชนิดท่ีจบัไดส่้วนใหญ่จะเป็นปลาอพยพยา้ยถิ่นและตอ้งเคล่ือนยา้ย

ตามแนวแม่นํา้โขงเพ่ือใหว้งจรชีวติสมบรูณ ์แม่นํา้โขงสายประธานมีบรเิวณการอพยพ

หลกัของปลา ๓ บรเิวณ คือ บรเิวณท่ี ๑ ฝ่ังล่าง ตัง้แต่บรเิวณใตน้ํา้ตกคอนพะเพ็งลงมา บรเิวณท่ี 

๒ เหนือนํา้ตกคอนพะเพ็งขึน้มาถงึนครหลวงเวยีงจนัทน ์และบรเิวณท่ี ๓ ดา้นเหนือนํา้ตัง้แต่นคร

หลวงเวียงจนัทนข์ึน้ไป นอกจากนี ้ยงัมีปลาอีกหลายชนิดท่ีอพยพไปมาระหว่างบรเิวณเหล่านีแ้ละ

บางชนิด (อาจมากถงึ ๓๐ ชนิดและส่วนใหญ่เป็นปลาขาวท่ีมีคณุค่าในเชงิพาณิชย)์ ท่ีอพยพใน

ระยะทางไกลระหว่างบรเิวณต่าง ๆ  

 

ลุ่มน้ําโขงตอนล่าง - แสดงเส้นทางการอพยพ

ของปลาที่สําคัญ พืน้ทีว่างไข่ที่สําคัญของ

แม่น้ําโขงสายหลักและลําน้ําสาขาและ

โครงการไฟฟ้าพลังน้ําแบบขัน้บันไดทางตอน

เหนือของ สปป.ลาว 
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โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลงันํา้สานะคามตัง้อยูใ่นการอพยพของปลาบรเิวณท่ี ๑ และโครงสรา้งเขื่อน

จะลดความสามารถในการอพยพของปลาทัง้ในทิศตามนํา้และทวนนํา้ ซึง่จะนาํไปสู่การลดของ

จาํนวนและมวลชวีภาพของปลาท่ีอพยพยา้ยถิ่นและอาจมีการแพรก่ระจายของปลาท่ีไมใ่ช่พนัธุ์

พืน้เมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาคารฟ์ทั่วไปและปลานิลซึง่จะไดร้บัประโยชนจ์ากสภาพแวดลอ้มท่ี

เปล่ียนไป นอกจากนี ้เขื่อนยงัมีแนวโนม้ท่ีทาํใหเ้กิดแอ่งนํา้ลกึหลายแห่งซึง่เคยทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีหลบ

ภยัของปลาในช่วงฤดแูลง้ 

   

หลักการออกแบบทางปลาผ่าน  

โครงสรา้งทางปลาผ่านตอ้งพิจารณาปัจจยัหลายประการท่ีมี

ความเชื่อมโยง ซึ่งทัง้หมดนีต้อ้งทาํงานรว่มกนัไดด้ีเพ่ือใหป้ลาสามารถ

อพยพผ่านเขื่อนทัง้ในทิศตามนํา้และทวนนํา้ จดุเชื่อมโยงท่ี

อ่อนแอท่ีสดุในห่วงโซ่ปัจจยันีจ้ะเป็นตวักาํหนดประสิทธิภาพ

ของทางปลาผ่านท่ีสมบรูณ ์ทาํนองเดยีวกนั ถึงแมว้า่ปลา

สามารถว่ายอพยพในทิศทวนนํา้ขึน้ไปได ้แต่หากไม่มีแหล่ง

วางไข่ของปลา หรือหากปลาเล็กและลกูปลาวยัอ่อนไม่สามารถยอ้นกลบัไปท่ีทา้ยนํา้ได ้จาํนวนของ

พวกมนัก็จะลดลงอย่างรวดเรว็ หลกัการเดียวกนันีข้องจุดเชือ่มโยงทีอ่่อนแอทีส่ดุมีการประยกุตใ์ช้

กบัทางปลาผ่านสาํหรบัเขื่อนหลายแห่ง 

ทางปลาผ่านจะตอ้งใชง้านไดต้ลอดปีเมื่อเกิดการอพยพของปลาทัง้ใน

ทิศทวนนํา้และตามนํา้โดยมีทางเขา้ท่ีปลาจะหาเจอและวา่ยผ่านไปได ้

การประเมินการออกแบบทางปลาผ่านท่ีผู้พัฒนา
โครการเสนอมา   

ผูพ้ฒันาโครงการไดเ้สนอทางปลาผ่าน "เสมือนธรรมชาติ" สาํหรบัการ

อพยพในทิศทวนนํา้และใชก้งัหนัเป็นเสน้ทางหลกัสาํหรบัการอพยพใน

ทิศตามนํา้เพ่ือลงไปดา้นทา้ยนํา้ แนวคิด "เสมือนธรรมชาติ" มีศกัยภาพ 

แต่การออกแบบโดยรวมสาํหรบัทางปลาผ่านระหว่างเหนือนํา้และทา้ย

นํา้ตามท่ี ไม่สามารถชว่ยรกัษาประชากรปลาอพยพได ้

 

คาํแนะนําท่ี สาํคัญสาํหรับการออกแบบทางปลาผ่าน  

ทางผ่านของปลาเพ่ือใหส้ามารถว่ายอพยพในทิศทวนนํา้ไปดา้นเหนือนํา้ไดน้ัน้ จาํเป็นตอ้ง: ก) มี

ทางเขา้หลายทาง ณ บรเิวณพืน้ท่ีเขื่อนและทางนํา้ลน้ท่ีสามารถดงึดดูปลาอพยพ (ไมใ่ช่ ๑ กม. 

ตามท่ีเสนอ); ข) ตอ้งใชป้รมิาตรนํา้ไหล ๓๓๖ ลบ.ม. / วินาที ตลอดปี เพ่ือดงึดดูใหป้ลาวา่ยผ่านไป

ประสิทธิภาพของทางปลาผ่านจะถูก
กาํหนดโดยความสามารถการเชื่อมโยงจุด

ทีอ่่อนแอทีสุ่ดในห่วงโซ่ของปัจจัย  
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ได ้(ไม่ใช่ ๖.๖ ลบ.ม. / วินาที ตามท่ีเสนอ) และ ค) ตอ้งออกแบบมาสาํหรบัปลาท่ีมขีนาดไมเ่กิน 

๓๐๐ ซม. (ไม่ใช่ขนาดไม่เกิน ๖๐ ซม. ตามท่ีเสนอ)  

การวา่ยอพยพของปลาลงตามนํา้ไปทางทา้ยนํา้จะเกิดขึน้บรเิวณตะแกรงดกัสวะของกงัหนั, ตวั

กงัหนั, ทางระบายนํา้ลน้ของตวัเขื่อน ส่วนการวา่ยอพยพผ่านทางปลาผ่านขึน้ไปดา้นเหนือนํา้และ

ทางช่องเดินเรือมคีวามเป็นไปไดน้อ้ยกวา่มากเมื่อเทียบกบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เพ่ือใหป้ลาวา่ยอพยพ

ผ่านไดอ้ย่างปลอดภยั รายงานทบทวนดา้นเทคนิคฉบบัรายละเอียด แนะนาํให ้: ก) รกัษาอตัราการ

ไหลของนํา้ท่ี ๐.๓ ม./วินาที ในบรเิวณเก็บกกัของตวัเขื่อน สาํหรบัลกูปลาวยัอ่อนใหว้า่ยผ่านไปได ้

ข) ติดตัง้อปุกรณร์วบรวมและช่วยอาํนวยความสะดวกการว่ายผ่านของปลาอพยพท่ีหนา้ตะแกรงดกั

สวะของกงัหนัเพ่ือเบ่ียงเบนปลาขนาดใหญ่ และ ค) ออกแบบกงัหนัท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงแรงดนั

สทุธิ, มีส่วนแหลมคมใหน้อ้ยท่ีสดุ และลดโอกาสการว่ายปะทะใบพดัใหเ้กิดขึน้นอ้ยลง เพ่ือใหเ้กิด

อนัตรายกบัปลาท่ีวา่ยผ่านนอ้ยท่ีสดุ รายละเอียดดงักล่าวมีการระบไุวใ้นรายงานทบทวนดา้น

เทคนิคฉบบัรายละเอียด 

 

การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเส่ียงต่อการอพยพของปลา

ถกูดาํเนินการโดยประเมินความเป็นไปไดท่ี้

ทางผ่านปลาจะมคีวามบกพรอ่งและผลท่ี

เกิดขึน้ตามมากบัประชากรปลาอพยพ ทัง้นี ้

ความเสีย่งสูงมากหรือสูง จะถือเป็นลาํดบั

ความสาํคญัสงูสดุท่ีจะกล่าวถึงในการแกไ้ขการออกแบบ การประเมินความเส่ียงท่ีเกดิขึน้ก่อนและ

หลงัมีมาตรการท่ีระบไุวข้า้งตน้ไดแ้สดงไวใ้นหนา้ถดัไป 

  

Key: Low Moderate High Very High 

     

     Consequence 

     Insignificant Minor Moderate Major Critical 

Li
ke

lih
o

o
d

 

   Very likely M M H VH VH 

   Likely M M H H VH 

   Possible L M M H VH 

   Unlikely L L M M H 

   Rare L L M M H 
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ความเส่ียงก่อนมีมาตรการเสริม  

 

ความเส่ียงหลังมีมาตรการเสริมท่ีแนะนํา  

 

การประเมินความเส่ียงของผูเ้ชี่ยวชาญแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่การดาํเนินการตามคาํแนะนาํใน

รายงานทบทวนดา้นเทคนิคฉบบัรายละเอียด มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นประโยชนอ์ย่างมาก อยา่งไรกด็ี

โครงสรา้งทางปลาผ่านขนาดใหญ่ดงักล่าวยงัไม่ไดร้บัการพิสจูนส์าํหรบัแม่นํา้เขตรอ้นขนาดใหญ่เช่น

Key: Low Moderate High Very High 
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แม่โขง และความไม่แน่นอนหลายประการจะยงัคงอยู่จนกว่าขอ้มลูจากการเฝา้ติดตามท่ีเขื่อนไซยะ

บรีุจะปรากฏใหเ้ห็น 

ความปลอดภยัเขื่อน 

ทาํไมความปลอดภยัเข่ือนจึงมีความสาํคญั? 

ความเสียหายของเขื่อนขนาดใหญ่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งมากต่อ

ชมุชนทา้ยนํา้ ความเสียหายทางเศรษฐกิจและการสญูเสียชีวติ ดงันัน้

การก่อสรา้งเขื่อนจงึต้องเป็นไปตามตามมาตรฐานการออกแบบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีโครงการเขื่อนสานะคามซึ่งตัง้อยู่ไม่ไกลจากชายแดนลาว – ไทย และ

ประชากรจาํนวนมากทัง้สองฝ่ังของแม่นํา้ท่ีอยู่อาศยัถดัจากบรเิวณทา้ยนํา้ของโครงการ  

การศึกษาธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 

สณัฐานธรณีของพืน้ท่ีโครงการมลีกัษณะเป็นชัน้ดินท่ีนํา้สามารถซมึผ่านไดแ้ละผูพ้ฒันาโครงการได้

ยืนยนัวา่จะดาํเนินการเสรมิความแข็งแรงของฐานรากโดยวิธีการอดัฉีดสารผสมเป็นแนวกาํแพงทึบ

นํา้ใตเ้ขื่อน (curtain grouting) เน่ืองจากโครงการเขื่อนสานะคามตัง้อยู่ท่ีทางโคง้ซา้ยมือในแม่นํา้ 

กระบวนการกดัเซาะและการทบัถมบนโคง้นีจ้ะลดลงเมื่อโครงการเริ่มดาํเนินงาน แต่กจ็ะยงัคง

เกิดขึน้ท่ีบรเิวณทา้ยนํา้ การโคง้งอท่ีตาํแหน่งนีจ้ะมีผลต่อสภาพการไหลเขา้และออกจากอาคารทาง

ระบายนํา้ลน้ซึง่ตอ้งพิจารณาถงึมาตรการควบคมุการกดัเซาะบรเิวณทา้ยนํา้ ผูพ้ฒันาโครงการตัง้

ขอ้สงัเกตวา่ปรากฎการณแ์ผ่นดนิเหลว (liquefaction)  ขณะก่อสรา้งเขื่อนกัน้นํา้ชั่วคราวอาจ

เกิดขึน้ไดแ้ละจะตอ้งมีขอ้กาํหนดพิเศษในระหวา่งการก่อสรา้ง 

การประเมินความเส่ียงจากแผ่นดินไหวในระดบัภมูิภาคไดม้กีารจดัทาํแลว้ แมว้่าจะมีรอย

เล่ือนบางส่วนภายในระยะ ๓๐ กม. จากพืน้ท่ีก่อสรา้ง แต่ผูพ้ฒันาโครงการสรุปว่ารอย

เล่ือนเหล่านีม้ีผลเพียงเล็กนอ้ยและพืน้ท่ีก่อสรา้งของโครงการตัง้อยู่ในเขตของความมั่นคงจาก

แผ่นดินไหวในระดบัภมูิภาค การเกิดแผ่นดินไหวในพืน้ท่ีสานะคามในอดตีไดร้บัการประเมินโดยใช้

บนัทึกซึ่งครอบคลมุระยะเวลา ๕๕๓ ปี ซึ่งจดัทาํโดยกรมทรพัยากรธรณี ประเทศไทย จากขอ้มลู

เหล่านีก้ารเกิดแผ่นดินไหวในพืน้ท่ีโครงการถือว่าอยู่ในระดบัตํ่า อย่างไรกด็กีารประเมินนีย้งัไม่มกีาร

ประเมินแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึน้ในเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๖๒  และควรจดัใหม้กีารดาํเนินการ

ประเมินดงักล่าวดว้ย 

รา่งเอกสาร PDG๒๐๒๐ ของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงชีใ้หเ้ห็นวา่ควรพิจารณาเหตกุารณ์

แผ่นดินไหวท่ีรุนแรงมากกว่าท่ีผูพ้ฒันาโครงการระบไุว ้นอกจากนีย้งัแนะนาํวา่ควรปฏิบตัติาม

เอกสาร ICOLD๕ Bulletins 120 และ 148  จากการตรวจสอบพบวา่ไม่มีการอา้งอิงถึงเอกสาร

 
๕ ICOLD คือ องคก์ารเขื่อนใหญ่ระหว่างชาต ิ(International Committee On Large Dams) 
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เหล่านีใ้นรายงานสถานะทางวิศวกรรม เน่ืองจากโครงการเขื่อนสานะคามตัง้อยูใ่นเขตแผ่นดินไหว

ปานกลางใน สปป. ลาว ขอ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

(LEPTS 2018) กาํหนดใหต้อ้งมกีารศกึษาเฉพาะพืน้ท่ี  

มาตรฐานการออกแบบสาํหรับน้ําท่วม  

ผูพ้ฒันาโครงการเสนอวา่โครงสรา้งพืน้ฐานควรไดร้บัการออกแบบสาํหรบันํา้ท่วมท่ีรอบ

ปีการเกดิ ๒,๐๐๐ ปี โดยการตรวจสอบนํา้ท่วมท่ีรอบปีการเกิด ๑๐,๐๐๐ ปี5

๖ อย่างไรก็

ตาม LEPTS 2018 จดัใหเ้ขื่อนสานะคามอยูใ่นประเภท "ความเส่ียงสงู" ซึ่งตอ้งการให้

ปรมิาณนํา้ท่วมท่ีออกแบบเป็น คา่นํา้ท่วมสงูสดุท่ีอาจเกิดขึน้ได ้(Probable Maximum 

Flood :PMF) โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อโครงสรา้ง  ทัง้นี ้LEPTS ยงักาํหนดใหม้ีการ

พิจารณาความสามารถในการปล่อยนํา้ของเขื่อนท่ีตัง้อยู่ดา้นเหนือนํา้ในการออกแบบดว้ย เน่ืองจาก

การออกแบบระดบัความเหมาะสมไดจ้ดัทาํเสรจ็สิน้ก่อนท่ี LEPTS 2018 จะประกาศใช ้ประเด็น

ต่างๆท่ีสาํคญัเหล่านีจ้งึยงัไม่ไดร้บัการพิจารณาในการออกแบบ ผูพ้ฒันาโครงการไดร้ะบวุา่จะ

ดาํเนินงานรว่มกบัรฐับาล สปป.ลาว ในการปฏิบตัิตาม LEPTS 2018  

ความสารถในการระบายน้ําของอาคารทางระบายน้ําล้น  

ความจขุองบานบงัคบันํา้อาคารทางระบายนํา้ลน้ถกูกาํหนดโดยใชส้ตูรมาตรฐาน 

อย่างไรกต็ามในขณะท่ีแนวทางนีเ้หมาะสมสาํหรบัการประมาณการเบือ้งตน้ แต่ก็

ไม่เพียงพอสาํหรบัวตัถปุระสงคใ์นการออกแบบโครงการนี ้เงื่อนไขการไหลอาจมี

ความซบัซอ้นและปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบานบงัคบันํา้ และอาจมีอิทธิพลอย่างมาก

ต่อความสามารถในการระบายนํา้โดยรวม 

แบบจาํลองทางกายภาพซึ่งครอบคลมุทัง้โรงไฟฟ้าและโครงสรา้งอาคารทาง

ระบายนํา้ลน้ไดม้จีดัทาํและดาํเนินขึน้เพ่ือใชป้ระเมินการทาํงานของบานบงัคบันํา้

โดยพิจารณาถงึเงื่อนไขการไหลตา่งๆ ทัง้นีแ้บบจาํลองนีค้วรคาํนึงถึงเงื่อนไขการไหลของนํา้ท่วม

สงูสดุท่ีอาจเป็นไปได ้(PMF) ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงและขอ้กาํหนดทาง

เทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ สปป. ลาว โดยใหม้ีการทาํการทดสอบภายใตเ้งื่อนไขท่ีมีบานบงัคบั

นํา้หน่ึงบานท่ีไม่สามารถทาํงานได ้ดงันัน้จงึจาํเป็นตอ้งมกีารศกึษาแบบจาํลองเพ่ิมเตมิต่อไป  

ประเทศไทยไดแ้สดงขอ้กงัวลเก่ียวกบัการกดัเซาะท่ีอาจเกดิขึน้และส่งผลต่อแนวเขตชายแดน ดงันัน้

แบบจาํลองทางกายภาพควรขยายขอบเขตการศกึษาใหค้รอบคลมุบรเิวณชายแดนระหวา่ง สปป.

ลาวและไทย 

 
๖ นํา้ท่วมออกแบบคือนํา้ทว่มที่จะผ่านโครงสรา้งไดอ้ย่างปลอดภยัโดยไม่มีความเสียหายใด ๆ คา่นํา้ท่วมสงูสดุที่อาจ

เกิดขึน้จะผ่านไปไดอ้ย่างปลอดภยั แตอ่าจเกิดความเสียหายเล็กนอ้ย 

แบบจาํลองทางกายภาพของ 
โครงการเขือ่นสานะคาม  
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แมว้า่เอกสารประกอบจะไม่อา้งถึงขอ้กาํหนดของระยะพน้นํา้ (freeboard) แต่ในระหว่างการ

ตรวจสอบสภาพนํา้ท่วมโดยบานบงัคบันํา้ทกุบานจะมีการใชง้าน พบว่าจะมีระยะพน้นํา้ ๖.๒ ม. 

อย่างไรกต็ามขอ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ใหร้ายละเอียด

ขอ้กาํหนดของระยะพน้นํา้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขหลาย ๆ อย่างรวมกนั ผูพ้ฒันาโครงการควร

แสดงใหเ้ห็นวา่ระยะพน้นํา้ท่ีเสนอนัน้เป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ้รวมถึงการใช ้PMF เป็นคา่การ

ไหลออกแบบสาํหรบัค่านํา้ท่วม ภายใตเ้งื่อนไขท่ีมีบานบงัคบันํา้หน่ึงบานไม่สามารถใชง้านได ้

ประเภทบานบังคับน้ําและความน่าเ ช่ือถือ  

มีการนาํเสนอใหใ้ชบ้านยกแนวดิง่แบบตดิลอ้ซึง่จะยกขึน้โดยเคร่ืองกวา้นเคเบิล้เพ่ือควบคมุการเปิด

อาคารทางระบายนํา้ลน้ ลกัษณะการปิดดว้ยตวัเองนีไ้มก่่อใหเ้กิดขอ้ดตี่อบานบงัคบันํา้ของอาคาร

ทางระบายนํา้ลน้ หากคาํนึงถงึการควบคมุการเปิดท่ีน่าเชื่อถือไดเ้ป็นวตัถปุระสงคห์ลกัในการ

พิจารณา บานบงัคบันํา้จะตอ้งยกขึน้พรอ้มกนัทัง้บานส่งผลใหโ้ครงสรา้งกวา้นสงูขึน้ประมาณ ๓๔ 

เมตรเหนือระดบัสนัเขื่อน ซึง่จะทาํใหร้อกอยู่ในตาํแหน่งท่ีสามารถเขา้ถงึไดย้าก ทัง้ยงัส่งผลใหก้าร

บาํรุงรกัษาและการเปล่ียนรอกจะทาํไดย้าก  

ส่ิงนีช้ีใ้หเ้ห็นว่าบานโคง้อาจเป็นทางออกท่ีดีกว่า เช่นเดยีวกบัท่ีมกีารใชง้านในโครงการเขื่อนไซยะบรีุ

และมีการเสนอใหใ้ชก้บัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้แบบขัน้บนัไดเข่ือนหลวงพระบาง ประตบูานโคง้ให้

ประสิทธิภาพการไหลท่ีนุ่มนวลขึน้ในทกุขัน้ตอนของการเปิดและชดุป๊ัมไฮดรอลิกสาํหรบัรอกติด

ตัง้อยู่ท่ีระดบัท่ีการบาํรุงรกัษาทาํไดง้่าย  

การทาํงานของบานบงัคบันํา้ท่ีเชื่อถือไดเ้ป็นกญุแจสาํคญัสาํหรบัความปลอดภยัของเขื่อนและ

หน่วยงานบางแห่งกาํหนดใหเ้ขื่อนสามารถระบายปรมิาณนํา้ท่วมออกอย่างปลอดภยัโดยท่ีบาน

ระบายหน่ึงบานไม่สามารถทาํงาน รายงานสถานะทางวิศวกรรมระบวุ่าเข่ือนมีความปลอดภยั

ภายใตน้ํา้ท่วมรอบ ๑๐.๐๐๐ ปีโดยมบีานระบายสองบานท่ีไม่สามารถใชง้านได ้น่ีเป็นแนวคิดท่ี

รอบคอบและยงัเป็นขอ้ปฎิบตัิของขอ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.

๒๕๖๑ (LEPTS 2018) แต่ทัง้นีย้งัคงตอ้งมีการตรวจสอบระยะพน้นํา้อีกครัง้ภายใตเ้งื่อนไขการไหล

ของนํา้ท่วมสงูสดุท่ีอาจเป็นไปได ้(PMF) ท่ีปรบัปรุงใหม ่

ทัง้นีม้ีความจาํเป็นตอ้งมีการพิจารณาความน่าเชื่อถือของประตรูะบายนํา้ให้

รอบคอบมากขึน้เพ่ือใหค้รอบคลมุสภาวะท่ีรุนแรงท่ีอาจเกิดขึน้ ขณะนีย้งัไม่

ชดัเจนวา่บานยกแนวดิ่งจะใชเ้วลาตอบสนองนานเพียงใดโดยเฉพาะอยา่งยิง่

หากแหล่งพลงังานหลกัไม่สามารถใชง้านได ้ดงันัน้ควรมีการตรวจสอบความ

เป็นไปไดใ้นการจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกในการตอบสนองอย่างรวดเรว็เพ่ือ

รองรบัการหยดุทาํงานของกระแสไฟฟ้าท่ีใชส้าํหรบัควบคมุบานระบายนํา้ วิธีการ

ผู้พัฒนาโครงการจาํเป็นต้องมีส่วน

ร่วมกับรัฐบาล สปป.ลาวในสว่นที่

เกี่ยวกับการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด

ทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ 

สปป.ลาว ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
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ท่ีนาํมาใชใ้นโครงการอ่ืน ๆ ไดแ้ก ่ช่องระบายนํา้ลน้ท่ีไม่มีการปิดกัน้ ท่อไซฟอนท่ีมีการควบคมุ

อากาศ หรือประตแูบบมีบานพบัดา้นล่าง อย่างนอ้ยหน่ึงในตวัเลือกเหล่านีจ้าํเป็นตอ้งไดร้บั

การศกึษารว่มกบัการเพ่ิมความสามารถในการไหลผ่านอาคารทางระบายนํา้ลน้ทัง้หมด เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบั ขอ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในขัน้ตอนการ

ออกแบบขัน้สดุทา้ย 

การสลายพลงังานและการกดัเซาะ 

ผูพ้ฒันาโครงการเสนอใหใ้ชน้ํา้ท่วมรอบ ๕๐ปี เป็นคา่พืน้ฐานการออกแบบสาํหรบัการสลาย

พลงังานและการป้องกนัการกดัเซาะ ภายใตเ้งื่อนไขนีแ้บบจาํลองทางกายภาพระบคุวามลกึของการ

กดัเซาะสงูสดุ ๕ ม. และความเรว็ดา้นทา้ยนํา้จะกลบัสู่สภาวะปกติภายใน ๑ กม. จากเขื่อน 

ผูพ้ฒันาโครงการสรุปว่าการเตรียมการสลายพลงังานและการป้องกนัการกดัเซาะท่ีเสนอจะเพียง

พอท่ีจะหลีกเล่ียงความเส่ียงใด ๆ ต่อโครงสรา้งหากบานระบายถกูดาํเนินการตามลาํดบัท่ีเหมาะสม  

อย่างไรกต็าม ขอ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.๒๕๖๑กาํหนดให ้

“อ่างรบันํา้และพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ใกลก้บัตีนเขื่อนตอ้งไดร้บัการออกแบบเพ่ือใหไ้ม่มคีวามเสียหายท่ีสาํคญั

เกิดขึน้ภายใตส้ภาวะนํา้ท่วมท่ีออกแบบไว”้ ดงันัน้จึงควรใชเ้งื่อนไขการออกแบบรอบการเกิดนํา้ท่วม

ซํา้ท่ีสงูขึน้มากเพ่ือใหแ้น่ใจว่าการกดัเซาะจะไม่เกดิขึน้ซึง่อาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงต่อโครงสรา้ง

อาคารทางระบายนํา้ลน้  

 การจัดการน้ําท่วม  

การจดัการนํา้ท่วมอย่างมีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งมีการ

เตือนภยัล่วงหนา้ถงึสภาวะนํา้หลากไหลเขา้ ระบบเตือนภยั

ล่วงหนา้ไดถ้กูนาํเสนอ แต่ควรมคีวามเชื่อมโยงกบัระบบเตือน

ภยัล่วงหนา้ท่ีเขื่อนไซยะบรีุและโครงการไฟฟ้าพลงันํา้อ่ืนๆท่ีอยู่

บรเิวณเหนือขึน้ไปท่ีไดว้างแผนการก่อสรา้งไว ้อย่างไรก็ตาม

จะตอ้งมีการจดัทาํแผนจดัการนํา้ท่วมโดยรฐับาลสปป. ลาวซึง่

จดัการกบั โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ทัง้หมดท่ีเป็นระบบขัน้บนัไดและกาํหนดใหม้ีการเตือนภยัชมุชน

ทา้ยนํา้ โดยควรมกีารรวมขอ้มลูจากทางการไทยดว้ย 

มาตรฐานการออกแบบ  

ความมั่นคงของโครงสรา้งพืน้ฐานตอ้งเป็นไปตาม ขอ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ 

สปป.ลาว ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เน่ืองจากตัง้อยูใ่กลข้องพรมแดนลาว – ไทยและมีประชากรไทยจาํนวนท่ี

ค่อนขา้งมากซึง่อาจไดร้บัผลกระทบจากการพิบตัิของเขื่อน รฐับาลประเทศไทยอาจตอ้งการ

เปรียบเทียบมาตรฐานการออกแบบท่ีใชก้บัมาตรฐานของไทยดว้ย จึงขอแนะนาํใหผู้พ้ฒันาโครงการ

ระบบการจดัการนํา้ท่วมของเขื่อน

แบบขัน้ไดตอ้งไดร้บัการพฒันาซึง่

รวมถงึการจดัการตะกอน การ

ล่องลอยของปลาตวัอ่อนและการ

จดัการนํา้ท่วม  

  



 สรุปรายงานทบทวนด้านเทคนิคโครงการไฟฟ้าพลงัน้ําเขื่อนสานะคาม 

 
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

Page | 32 

จดัหาแหล่งขอ้มลูและรวมถึงมาตรฐานการออกแบบไทยท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการ

เปรียบเทียบ  

คณะผู้ เ ช่ียวชาญ  

รายงานสถานะทางวิศวกรรมอา้งอิงถึงทีมผูเ้ชี่ยวชาญท่ีใหค้าํปรกึษา เป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่

ทีมนีป้ระกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญจากภายในองคก์รของผูพ้ฒันาโครงการและทีมท่ีปรกึษา

ท่ีสรรหาโดยผูพ้ฒันาโครงการ ดงันัน้จงึไม่ใช่คณะกรรมการอิสระ เอกสารประกอบไม่ได้

อา้งถงึการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภยัเขื่อน (DSRP) ซึง่จาํเป็นตอ้ง

แต่งตัง้ขึน้ ภายใตน้โยบายการดาํเนินงานของธนาคารโลก 4-37 และ แนวทางการออกแบบเบือ้งตน้

เขื่อนไฟฟ้าพลงันํา้ ปี ๒๐๒๐ (PDG 2020)  

คณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภยัเขื่อนจะตอ้งไดร้บัการจดัตัง้ขึน้โดยเรว็ท่ีสดุใน

กระบวนการพฒันาโครงการตัง้แตเ่ริ่มดาํเนินการตรวจสอบพืน้ท่ีโครงการและกระบวนการตดัสินใจ

เก่ียวกบัวางแผนผงัเคา้โครงของโครงการ ขอ้กาํหนดการทาํงานสาํหรบัคณะกรรมการดงักล่าวมกัจะ

ขยายเกินกว่าเร่ืองความปลอดภยัของเขื่อนเพ่ือใหค้รอบคลมุประเด็นท่ีกวา้งขึน้ของการวางแผน

โครงการ เช่น ขัน้ตอนการก่อสรา้ง การผนันํา้และอปุกรณก์ารผลิตไฟฟ้า ทัง้นีจ้ะเป็นประโยชนต์่อ

โครงการเขื่อนสานะคามอย่างยิ่งหากมกีารนาํขอ้กาํหนดการทาํงานท่ีครอบคลมุขอบเขตงานท่ี

กวา้งขวางในทาํนองเดียวกนัมาใชก้บัโครงการนี ้การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภยั

เขื่อนถือเป็นความรบัผิดชอบของรฐับาล สปป.ลาว แมว้า่โดยทั่วไปแลว้ผูพ้ฒันาโครงการจะจดัหา

เงินทนุใหก้็ตาม ทัง้นีผู้พ้ฒันาโครงการไดแ้สดงเจตจาํนงคใ์นการใหท้นุสนบัสนนุคณะกรรมการ

ตรวจสอบความปลอดภยัเขื่อน และรฐับาล สปป.ลาวควรพิจารณาเร่ืองจดัตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบความปลอดภยัเขื่อนใหเ้ป็นเร่ืองท่ีมคีวามสาํคญัระดบัสงู 

การวางแผนเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเ ฉิน  

ในรา่งเอกสาร PDG 2020 แนะนาํใหม้กีารพฒันาแผนเตรียมความพรอ้มในกรณีฉกุเฉิน (EPP) 

สาํหรบัขัน้ตอนการก่อสรา้งและการดาํเนินงานของโครงการ ซึง่ควรทาํทัง้ในช่วงท่ีมีการผนันํา้ของ

เขื่อน นอกจากนีจ้ะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งหากมกีารพฒันาแผนแยกต่างหากสาํหรบัการกกัเก็บนํา้

ครัง้แรกเมื่อโครงสรา้งเขื่อนไดร้บันํา้หนกัเป็นครัง้แรกจากนํา้ท่ีเก็บกกัหนา้เขื่อนโดยจะตอ้งมีการ

ตรวจสอบในระดบัท่ีเขม้งวดมากขึน้และตอ้งมกีารตอบสนองอย่างรวดเรว็ 

รายงานสถานะทางวิศวกรรมใหค้าํอธิบายเบือ้งตน้เก่ียวกบัการวางแผนฉกุเฉินและระบวุ่าแผน

เตรียมความพรอ้มในกรณีฉกุเฉินจะไดร้บัการพฒันาหน่ึงปีก่อนการกกัเก็บนํา้แต่ทัง้นีไ้ม่มีการเสนอ

แผนเตรียมความพรอ้มในกรณีฉกุเฉินระหว่างขัน้ตอนการก่อสรา้ง ซึ่งเป็นแผนท่ีจาํเป็น   

คณะผูเ้ช่ียวขาญตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้โดยเรว็

ที่สดุตามคาํแนะนาํของเอกสารแนวทางการ

ออกแบบเบือ้งตน้เขื่อนไฟฟ้าพลงันํา้ 2009, 
องคก์ารเขื่อนใหญ่ระหว่างชาติ และ เอกสาร

ของธนาคารโลก  
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การศึกษาการพิบัติของเข่ือน  

ผูพ้ฒันาโครงการไดพิ้จารณาความเป็นไปไดข้องการพิบตัิของเขื่อนสาํหรบัทัง้เขื่อนทาํนบชั่วคราว

และเขื่อนหลกัซึ่งในทัง้สองกรณีผูพ้ฒันาโครงการไดร้ายงานวา่จะมีผลกระทบต่อเมืองและหมู่บา้น

ทา้ยนํา้ แตจ่ะไม่กระทบถึงระดบันํา้ท่ีนครหลวงเวยีงจนัทน ์ 

อย่างไรกต็ามไมม่ีความพยายามท่ีจะประเมินผูค้นและทรพัยสิ์นท่ีมีความเส่ียงในฝ่ังลาวและไทย 

หรือพิจารณาความเส่ียงท่ีคล่ืนนํา้ท่วมอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงกบัเรือในแม่นํา้ ผูอ้ยู่อาศยับรเิวณรมิ

ฝ่ังแม่นํา้และการทาํเหมืองทราย (ระยะทาง ๘ กม. ไปทางดา้นทา้ยนํา้) ดงันัน้จงึจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ี

จะตอ้งมีการศกึษาเพ่ือระบโุครงสรา้งพืน้ฐานและประชากรท่ีอาจมีความเส่ียงจากภยัพิบตัิจากเขื่อน 

และทางการประเทศไทยจะตอ้งมีส่วนรว่มเมื่อมกีารสรุปแผนเตรียมความพรอ้มในกรณีฉกุเฉิน 

กลไกเครื่องมือ  

แบบรายงานสถานะทางวิศวกรรมไดใ้หข้อ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัแผนการติดตัง้เคร่ืองมือท่ีจะ

จดัเตรียมไว ้แตอ่ย่างไรก็ดขีอ้กาํหนดขัน้สดุทา้ยของเคร่ืองมือสามารถทาํไดใ้นภายหลงัเมื่อมีการ

เปิดเผยคณุลกัษณะของฐานรากอย่างเพียงพอและมีการดาํเนินการประเมินความลม้เหลวของเขื่อน

แลว้เสรจ็ (failure modes assessment)   

ระบบการจดัการความปลอดภยัเขือ่น 

ควรมีระบบการจดัการความปลอดภยัของเขื่อน (DSMS) ซึง่เป็นการกาํหนดระเบียบปฏิบตัิอย่าง

เป็นทางการเพือนาํมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของแนวปฏิบตัิท่ีดีในดา้นความปลอดภยัของเขื่อนและสรา้ง

ขึน้จากประเด็นท่ียกไวใ้นเอกสารขององคก์ารเขื่อนใหญ่ระหว่างชาติ (ICOLD Bulletin) เก่ียวกบั

ความปลอดภยัเขื่อน รา่งเอกสาร PDG๒๐๒๐ ของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงไดใ้หค้าํแนะนาํ

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงสรา้งและเนือ้หาของระบบการจดัการความปลอดภยัของเขื่อน 

จะตอ้งมีการอา้งอิงถงึแนวทางปฏิบตัิดา้นความปลอดภยัของเขื่อนซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของขอ้กาํหนด

ของขอ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.๒๕๖๑ (LEPTS 2018) ซึ่งใน

รายงานสถานะทางวิศวกรรมอา้งถึงประเดน็เหล่านีห้ลายประเด็น อย่างไรกด็อีาจจะเป็นการเรว็

เกินไปในตอนนีส้าํหรบัโครงการท่ีจะพฒันาในการใหร้ายละเอียดระบบการจดัการความปลอดภยั

ของเขื่อน  

การประเมินความลม้เหลว 

ในรา่งเอกสาร PDG 2020 แนะนาํใหม้กีารพฒันาการประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบความ

ลม้เหลวของเขื่อน (Potential Failure Modes Assessment: PFMA) โดยละเอียด แต่ในรายงาน

สถานะทางวศิวกรรมของโครงการไม่รวมการประเมินดงักล่าว ซึง่ถือไดว้่าสมเหตสุมผลในขัน้ตอนนี ้

แต่ควรมีการประเมินรูปแบบความลม้เหลวของเขื่อนเมื่อเริ่มขัน้ตอนการออกแบบโดยละเอียด 
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ผลลพัธข์องการประเมินนีจ้ะแจง้ใหท้ราบถงึขอบเขตของการตรวจสอบภาคสนามเพ่ิมเตมิ การ

พฒันาระบบการจดัการความปลอดภยัของเขื่อน แผนเตรียมความพรอ้มในกรณีฉกุเฉิน และแผน

ติดตัง้เคร่ืองมือตรวจวดั   

ข้อแนะนํา 

รายงานทบทวนทางเทคนิคใหค้าํแนะนาํหลายประการเพ่ือปรบัปรุงความปลอดภยัเขื่อน โดยมุง่เนน้

ใหม้ีความมั่นใจวา่การออกแบบท่ีดาํเนินการอยูเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้า

ของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.๒๕๖๑ (LEPTS 2018) ซึ่งเขม้งวดกวา่มาตรฐานท่ีนาํมาใชส้าํหรบัการ

ออกแบบความเหมาะสม และท่ีสาํคญัควรจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภยัเข่ือน

โดยเรว็ท่ีสดุ 

 

การเดินเรือ 

ทาํไมการเดินเรือจึงมีความสาํคญั? 

ความตกลงแม่นํา้โขง ๑๙๙๕ ระบวุ่าส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเดินเรือตอ้ง

รวมอยูใ่นโครงการท่ีดาํเนินงานในแม่นํา้โขงสายหลกั การเดินเรือสามารถทาํไดใ้น

แม่นํา้ส่วนท่ีถกูกัน้ไวด้า้นหลงัเขื่อนและสามารถอาํนวยความสะดวกในการเดินเรือทาํใหป้ลอดภยัยิ่งขึน้

หากมกีารจดัทาํช่องทางเดินเรือไวใ้นการออกแบบโครงการไฟฟ้าพลงันํา้  

 

ช่องทางเดินเ รือ  

ในช่องทางเดินเรือมีความหนาของพืน้เพียง ๒ ม. บรเิวณ

ฐานมคีวามกวา้ง ๑๘.๐๐ ม. ความหนาของกาํแพงมี

ขนาดตัง้แต่  ๓.๐๐ ม. (บรเิวณฐาน) จนถงึ ๙.๓๐ ม. ณ 

จดุท่ีกวา้งท่ีสดุ และ เรียวแคบลงบรเิวณดา้นบนซึง่มี

ความหนา ๔ ม. ซึง่การออกแบบนีเ้ป็นการออกแบบพืน้ท่ี

มีความบางกว่าโครงการไฟฟ้าพลงันํา้อ่ืนๆในบรเิวณดา้น

เหนือนํา้ของแม่นํา้โขง  
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ดงันัน้ผูพ้ฒันาโครงการจึงควรตรวจสอบการออกแบบอีกครัง้ตามเงื่อนไข

ขา้งตน้และพิจารณาการออกแบบใหม่หากจาํเป็น 

ความยาวของช่องทางเดินเรือควรไม่นอ้ยกวา่ ๑๒๐ ม. ตามท่ีกาํหนดใน 

PDG2009 ดงันัน้ควรเพ่ิมระยะความยาวของข่องทางเดินเรือ  

ระยะห่างทางอากาศ  

ในแม่นํา้โขงสายหลกันัน้ ไดม้กีารกาํหนดใหม้ีระยะห่างทางอากาศขัน้ตํ่าสาํหรบัการเดินเรืออย่าง

นอ้ย ๑๐ ม. สะพานบรกิารขาขึน้มีระยะห่างทางอากาศเพียง ๘.๘๐ เมตร ในขณะท่ีหากช่องทาง

เดินเรือมีนํา้เต็ม สะพานบรกิารขาล่องจะมีระยะห่างทางอากาศเพียง ๒.๘๐ ม. ซึ่งทาํใหเ้รือจะ

สามารถแล่นผ่านใตส้ะพานนีไ้ดก้็ต่อเมื่อมีการระบายนํา้ออกจากช่องทางเดินเรือแลว้  

ผูพ้ฒันาโครงการควรเพ่ิมความสงูของสะพานบรกิารตน้นํา้จาก ๘.๘๐ ม. เป็น ๑๐ ม. และยืนยนัว่า

จะติดตัง้สายเคเบิลหยดุเรือท่ีบรเิวณดา้นหนา้ของสะพานบรกิารขาล่อง 

ระบบการถ่ายเทน้ําของช่องทางเดินเรือ  

ระบบการถา่ยเทนํา้เขา้ออกอาจส่งผลใหเ้กิดแรงตงึ (hawser๗  forces) สงูขึน้ ซึง่สามารถแกไ้ขได้

โดยการเปล่ียนการออกแบบระบบเติมนํา้เขา้หรือปรบัโปรแกรมสาํหรบัการเปิดวาลว์เทนเทอรเ์พ่ือ

หลีกเล่ียงคล่ืนเสียงสะทอ้นในช่องทางเดินเรือ รายงานทบทวนทางเทคนิคไดจ้ดัทาํขอ้เสนอบาง

ประการในเร่ืองนีไ้ว ้และวาลว์เทนเทอรแ์บบยอ้นกลบัยงัเหมาะสาํหรบัช่องทางเดินเรือท่ีมีระยะยก

สงูอีกทัง้ยงัทนต่อการเกิดโพรงอากาศไดด้ีพอสมควร 

ทางเข้าช่องเดินเรือขาขึ้นและขาล่อง  

จะเห็นไดว้า่ความยาวของทางเขา้ช่องทางเดินเรือทัง้ขาขึน้และขาล่องจะอยู่ท่ีประมาณ ๒๕๐ ม. 

ตามแนวแกนช่องทางเดินเรือ อยา่งไรก็ตามมคีวามไม่แน่นอนเก่ียวกบัทางเขา้ช่องทางเดินเรือขาขึน้

ซึ่งอาจมรีะยะทางของช่องทางตรงเพียง ๒๒๐ ม. เท่านัน้เน่ืองจาก ๓๐ ม. สดุทา้ยถกูรวมอยูใ่นส่วน

หน่ึงการออกแบบของช่องทางเดนิเรือ 

แนวกาํแพงนาํทางฝ่ังขาขึน้เป็นทางเขา้ท่ีสะดวกสบายสาํหรบัการล่องเรือผ่านในแนวตรงกบัผนงั

ช่องทางเดินเรือฝ่ังขวา ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการจอดเรืออยู่ห่างจากฝ่ังขาขึน้มากพอสมควร แต่

ควรจดัใหม้ตีะขอเก่ียวแถวเป็นระยะ ๆ ในกาํแพงนาํทาง ทัง้นีไ้ม่มขีอ้มลูเก่ียวกบัแนวทางปฏิบตัิท่ีดี

ในเร่ืองของบนัไดสาํหรบักาํแพงนาํทางและไม่มีขอ้มลูว่าสามารถเดินทางขึน้ฝ่ังจากทุ่นท่ีจอดเรือ

ผ่านทางเดินลอยนํา้ท่ีเชื่อมต่อกนัไดห้รือไม่  

 
๗ เชือกผกูเรือ (Hawsers) ใชผ้กูเรือเม่ือจอดเรือ 
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ทางเขา้ช่องเดินเรือขาล่องเป็นเสน้ตรงและยาวพอสมควร (มากกว่า ๒๕๐ ม.) แต่ไม่กวา้งพอ

เน่ืองจากพืน้ท่ีจอดเรือล่วงลํา้เขา้ไปในช่องทางเดินเรือ ทุ่นท่ีจอดเรือควรตัง้กลบัใหเ้ต็มตลอดความ

กวา้งของพืน้นํา้ท่ีเดินเรือไดเ้ป็นระยะ ๕๒ เมตร 

ไม่มีกาํแพงนาํทางท่ีเป็นแนวเสน้ตรงกบัผนงัของช่องทางเดินเรือ ทาํใหเ้รือขนาดใหญ่และเรือขน

สินคา้เขา้ไดย้ากขึน้ ควรพิจารณาใหม้กีาํแพงนาํทางประมาณ ๒๐๐ ม. ในแนวเดยีวกบัผนงัช่องทาง

เดินเรือฝ่ังซา้ยเช่นเดยีวกบัท่ีช่องทางขาขึน้ 

ควรจดัใหม้แีผ่นมาตรวดัท่ีอ่านไดช้ดัเจนติดกบัมาตรวดัระดบัทัง้สองและภายในช่องทางเดินเรือ 

อุปกรณ์ในช่องทางเดินเรือ  

มีบนัไดเพียง ๒ x ๒ ในช่องทางเดินเรือทัง้หมด ดงันัน้จึงควรมีบนัไดเพ่ิมเติมแต่ไมจ่าํเป็นตอ้งลงไป

ถึงแผ่นพืน้ อย่างไรก็ตามควรถึงระดบั +๑๙๘.๐๐ นั่นคือ ๒ เมตรใตแ้นวระดบันํา้ตํ่า 

ในการออกแบบอปุกรณใ์นช่องทางเดินเรือนี ้มีทุ่นผกูเรือขนาด ๒ x ๖ ซึ่งเหมือนกบัช่องทางเดินเรือ

ผ่านโครงการไฟฟ้าพลงันํา้หลกัอ่ืนๆ แต่ไม่ไดเ้สนอใหม้ีสายขอเก่ียวไวใ้นผนงัช่องทางเดินเรือ ซึ่งควร

ติดตัง้ไวบ้รเิวณติดกบับนัได ไม่มเีหล็กป้องกนัผนงัตวัเล่ือนหรือเกราะผนงัในผนงัของช่องทางเดินเรือ 

มีขอ้แนะนาํใหต้ิดตัง้ป้ันจั่นยกของหนกัดา้นบนท่ีมีความยาวครอบคลมุช่องทางเดินเรือทัง้หมดเพ่ือ

การชว่ยเหลือยกเรือขนาดเล็กท่ีจมลง ยกเศษซากท่ีจมหรือลอยขวางอยู่หนา้ขอบประต ูยกกาํแพง

กัน้ เพ่ือยกและเปล่ียนกาํแพงกัน้เป็นตน้ 

การจัดการ  ความปลอดภัยและการบาํรุงร ักษา  

สภาพการเดินเรือจะไดร้บัการปรบัปรุงเป็นระยะทางประมาณ ๖๐๐ กม. ผ่านทางนํา้ท่ีลดหลั่นของ

เขื่อนแบบขัน้บนัไดของลาวตอนเหนือทัง้หมด ซึง่จะช่วยใหเ้รือขนาดใหญ่สามารถเดินเรือไดแ้ละ

ปรบัปรุงการขนส่งสินคา้ตามแมน่ํา้ อย่างไรก็ตามระบบขอ้มลูแมน่ํา้ควรไดร้บัการออกแบบและ

รวมเขา้กบัเกณฑป์ฏิบตักิารรว่มกนัของเขื่อน ระบบขอ้มลูแม่นํา้จะใหค้าํแนะนาํแก่ผูใ้ชง้านเก่ียวกบั

เงื่อนไขการนาํทางและเวลารอโดยประมาณในแต่ละช่องทางเดินเรือ 

ความปลอดภยัของการดาํเนินการของช่องทางเดินเรือท่ีเขื่อนสานะคาม ตอ้งคาํนึงถงึทัง้มาตรการ

ป้องกนั และการตอบสนองและการจดัการอยา่งรวดเรว็ในกรณีท่ีเกิดอบุตัิเหต ุช่องทางเดินเรือท่ีมี

ระยะยกสงูเป็นอนัตรายสาํหรบัเรือขนาดเล็ก ช่องทางเดินเรือจะถกูเติมนํา้เขา้ผ่านช่องดา้นล่างซึง่

มกัก่อใหเ้กดิความป่ันป่วนอยา่งหนกัและเกิดคล่ืนรูปเห็ดในแนวตัง้ ส่ิงเหล่านีอ้าจเป็นปัญหาสาํหรบั

เรือขนาดเล็กและขอแนะนาํใหพ้ฒันาแผนการเตมินํา้เขา้แบบพิเศษสาํหรบัเรือขนาดเล็ก   
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การหยดุการทาํงานของช่องทางเดินเรือในกรณีฉกุเฉินตอ้งเกดิขึน้ไดไ้ม่เพียงแต่โดยผูค้วบคมุหลกั

เท่านัน้แตย่งัรวมถงึผูใ้ชง้านและเจา้หนา้ท่ีดแูลดว้ย ควรจดัเตรียมระบบการส่ือสารสองทางระหวา่ง

ผูใ้ชง้านและผูค้วบคมุหลกั 

และจาํเป็นจะตอ้งมีการเตรียมพรอ้มของอะไหล่สาํหรบัการซ่อมแซมใหพ้รอ้มใชง้านทนัที รวมถงึ

แนะนาํใหม้ีการจดัการรายการอะไหล่เพ่ือปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ  

การเดินเรือระหว่างการก่อสร้าง  

ระยะแรกของการก่อสรา้งจะรวมถึงการสรา้งช่องทางเดินเรือ ช่องทางเขา้และทางระบายนํา้ลน้หลงั

ทาํนบชั่วคราว การเดินเรืออย่างต่อเน่ืองในชว่งเวลานีส้ามารถทาํไดผ่้านช่องว่างฝ่ังขวาซึ่งเป็นส่วนท่ี

ลกึท่ีสดุของแม่นํา้ ผูพ้ฒันาโครงการระบวุา่ระบบช่องทางเดินเรือจะเปิดใชง้านในชว่งท่ี ๒ ของการ

ก่อสรา้ง เป็นท่ีสงัเกตว่าไมม่ีขอ้กาํหนดพิเศษสาํหรบัเรือประมงขนาดเล็ก หรือเรือขนาดครอบครวั 

ในขณะท่ีโครงการไฟฟ้าพลงันํา้อ่ืนๆไดพิ้จารณาใหเ้รือเล็กเหล่านีถ้กูและขนส่งโดยรถพ่วงไปรอบ ๆ 

สถานท่ีก่อสรา้ง ดงันัน้จงึแนะนาํใหผู้พ้ฒันาโครงการนาํมาตรการท่ีใชก้บัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้อ่ืนๆ

มาใชก้บัโครงการเขื่อนสานะคาม 

การออกแบบช่องทางเดินเรือช่องท่ี  ๒  

ภายใต ้PDG 2009 ไดแ้นะนาํใหม้ีการออกแบบช่องทางเดินเรือชอ่งท่ี ๒ และแนะนาํใหอ้อกแบบ

คู่ขนานกบัช่องแรกและใชช้่องทางเขา้ช่องเดยีวกนั ในขณะท่ีการออกแบบเชื่อนสานะคามไดเ้สนอให้

มีช่องทางเล่ียงผ่านเนินเขาทางฝ่ังซา้ย อย่างไรก็ดีรายงานทบทวนทางเทคนิคไดใ้หค้าํแนะนาํ

ทางเลือกสาํหรบัชอ่งทางเดินเรือแบบขนานทางฝ่ังซา้ยตามขอ้แนะนาํในเอกสาร PDG2009 

เน่ืองจากสภาพการนาํทางท่ีเป็นอนัตรายและขอ้กาํหนดดัง้เดิมท่ีถกูใชใ้นหลายๆท่าเทียบเรือ ดงันัน้

การล่องเร่ืองตามนํา้ในส่วนทา้ยนํา้ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้สานะคาม จงึตอ้งใชร้ะดบันํา้ท่ีคงท่ี

สมัพทัธโ์ดยมีการแปรผนัท่ีชา้มากเท่านัน้ ความผนัผวนของการไหลอย่างรวดเรว็จากการดาํเนินงาน

ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ท่ีอยู่บรเิวณเหนือนํา้ก่อใหเ้กดิความเส่ียงอย่างรุนแรงต่อการขนส่งในพืน้ท่ี

นีห้ากไม่ไดร้บัการปรบัอย่างเหมาะสม 

ข้อแนะนํา 

รายงานทบทวนทางเทคนิคใหค้าํแนะนาํหลายประการเพ่ือปรบัปรุงการออกแบบช่องทางเดินเรือ

และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเอกสารแนวทางการออกแบบ (PDG) รวมถึงการออกแบบส่ิงอาํนวยความ

สะดวกอ่ืนๆสาํหรบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้แบบขัน้บนัไดและบรรทดัฐานของคณะกรรมาธิการแม่นํา้

โขง 
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 ประเดน็ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ 

ทาํไมประเด็นด้านสังคมและเศรษฐกิจจึงมีความสาํคัญ? 

แนวปฏิบตัิท่ีเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไปและกฎหมายสปป. ลาวกาํหนดใหก้าร

ดาํรงชีวติทัง้หมดท่ีอาจไดร้บัผลกระทบจากโครงการไดร้บัการฟ้ืนฟใูหก้ลบัมา

เหมือนเดิมหรือดีขึน้กวา่เดมิ  

ข้อมูลพื้นฐานด้านสังคมและเศรษฐกิจ  

ขอ้มลูพืน้ฐานถกูกาํหนดโดยการศกึษาขอ้มลูทตุยิภมูิ การสาํรวจภาคสนามรวมถงึการ

สาํรวจสาํมะโนประชากรในครวัเรือน การสมัภาษณแ์ละการประชมุในหมู่บา้น  

พืน้ท่ีท่ีจะถกูนํา้ท่วมประกอบดว้ยป่าไผ่และป่าชนิดอ่ืน ๆ จาํนวน ๔,๔๒๕ เฮกแตร ์นาขา้ว ไร่

หมนุเวยีน ท่ีอยู่อาศยัและท่ีดินอ่ืน ๆ หมู่บา้น ๓ แห่งจะถกูนํา้ท่วมซึ่งตอ้งมีการตัง้ถิ่นฐานใหม่ และ 

๑๐ หมู่บา้นจะไดร้บัผลกระทบบางส่วน (กล่าวคือไม่ถกูนํา้ท่วมทัง้หมด) ทาํใหต้อ้งยา้ยท่ีอยู่บางส่วน

ไปอยู่ในท่ีสงู จาํนวนผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรงทัง้หมดประมาณ ๖๒,๕๓๐ คน  

ไดม้ีการดาํเนินการสาํรวจตามแนวตล่ิงทัง้สองฝ่ังเป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ กม. ดา้นทา้ยนํา้ในปี 

พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔ ซึ่งใหค้าํอธิบายทั่วไปเก่ียวกบัประชากรโครงสรา้งพืน้ฐานและการดาํรงชีวติ

ของหมู่บา้นในสปป. ลาวและประเทศไทย การประเมินผลกระทบดา้นสงัคมและเศรษฐกิจขา้ม

พรมแดน (TbESIA) และการประเมินผลกระทบแบบสะสม (CIA) ใหข้อ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัประชากรท่ี

อยู่ดา้นทา้ยนํา้ห่างออกไปใน ๔ โซน โดยเนน้ท่ีผูอ้ยู่อาศยัในระยะทางเดินจากรมิฝ่ังแม่นํา้โขง ๕ 

กม.: 

 โซน ๑ : พรมแดนไทย-ลาว ถงึ ปากเฮือง (กม. ๑๗๓๖ บรรจบกบัแม่นํา้เฮืองประมาณ ๑ 

กม. ทา้ยเขื่อน) ถงึบา้นเวินบก (กม. ๙๐๔) 

 โซน ๒: ลาวใต ้ถึง บา้นเวินบก (กม. ๙๐๔) ถงึชายแดนกมัพชูา (กม. ๗๒๓) 

 โซน ๓: กมัพชูา - ชายแดนกมัพชูา (กม. ๗๒๓) ถึงชายแดนเวียดนาม (กม.๒๑๘)  

 โซน ๔: เวียดนามตอนใต ้- ชายแดนเวยีดนาม (กม.๒๑๘) ถึงสามเหล่ียมปากแม่นํา้โขง 

(กม.๐) 

มีผูค้นมากกวา่ ๒๔ ลา้นคนในภมูิภาคลุ่ม

แม่นํา้โขงตอนล่างอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเหล่านี ้

อย่างไรกต็ามเฉพาะผูท่ี้อยู่ห่างจากทา้ยนํา้

ของโครงการเขื่อนสานะคามไม่เกิน ๑๐๐ 

กม. เท่านัน้ท่ีไดร้บัการพิจารณาอย่างเป็น

โซน ระดับการพ่ึงพา 

ฝ่ังซ้าย ฝ่ังขวา 

โซน ๑ ๓.๑ ๒.๗ 

โซน ๒ ๓.๓ ๓.๒ 

โซน ๓ ๔.๑ ๔.๐ 

โซน ๔ ๔.๑ ๔.๒ 
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ทางการวา่เป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโครงการ ผูพ้ฒันาโครงการไดม้ีการประเมินระดบัการพ่ึงพา

ทรพัยากรในแม่นํา้โขงของพืน้ท่ีโซนต่างๆเหล่านี ้

ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดขึน้และมาตรการบรรเทา 

มาตรการลดผลกระทบทางสงัคมโดยตรงไดอ้ธิบายไวใ้นชดุเอกสารของการประเมินผลกระทบทาง

สงัคม ซึง่ไดม้ีการสรา้งทางเลือก คาํแนะนาํ หลกัการหรือขอ้ความแสดงเจตจาํนง แทนท่ีจะเป็นขอ้

ผกูมดัท่ีมั่นคง และไดม้ีการกาํหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบและการชดเชยท่ีครอบคลมุท่ีสดุไวใ้น

แผนปฏิบตัิการสาํหรบัการยา้ยถิ่นท่ีอยู่ใหม่ (RAP) ซึง่ครอบคลมุเฉพาะประชากรท่ีมีการยา้ยถิ่นฐาน

เท่านัน้ ส่วนสาํหรบักลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีไดร้บัผลกระทบในลกัษณะเดียวกนั (เช่นผูค้นท่ียา้ยถิ่นฐานภายใน

หมู่บา้น ผูค้นท่ีสญูเสียทรพัยสิ์นบางส่วน ผูค้นท่ีสญูเสียวิถีชีวิตแต่ไม่สญูเสียท่ีอยู่อาศยั) กลบัไม่ไดม้ี

การอธิบายไวช้ดุเอกสารอยา่งชดัเจน 

งบประมาณทัง้หมดสาํหรบัแผนการบรหิารจดัการและการตรวจสอบทางสงัคม (SMMP) กาํหนดไว้

เพียง ๒๗๔,๑๒๐ เหรียญสหรฐั ซึ่งถือว่าตํ่ามาก ยกตวัอยา่งเช่น แผนการบรหิารจดัการและการ

ตรวจสอบทางสงัคมสาํหรบัโครงการเขื่อนปากลายมงีบประมาณ ๙๐.๖ ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่ง

ผูพ้ฒันาโครงการไดร้ะบวุา่จะทาํการชีแ้จงใหข้อ้มลูในประเด็นนีส่้วนงบประมาณสาํหรบัแผนปฏิบตัิ

การสาํหรบัการยา้ยถิ่นท่ีอยูใ่หม่ (RAP) กาํหนดไวท้ัง้หมด ๒๓.๓ ลา้นเหรียญสหรฐั ซึง่เฉล่ียแลว้

นอ้ยกวา่ ๘,๐๐๐ เหรียญสหรฐัตอ่คนท่ีจะตัง้ถิ่นฐานใหม่หรือยา้ยถิ่นฐาน ซึง่จาํนวนนีด้เูหมือนจะตํ่า

กว่ามาตรฐานสากลและตํ่ากวา่โครงการไฟฟ้าพลงันํา้หลกัอ่ืน ๆ เมื่อเปรียบเทียบกนั ดงันัน้แผนการ

จดัการและงบประมาณของผูพ้ฒันาโครงการควรจะตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

กรอบการกาํกบัดแูลใหม่และขึน้อยู่กบัการประเมินซํา้ของจาํนวนคนและทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัผลกระทบ 

รวมถงึตน้ทนุและมลูคา่ตอ่หน่วย 

ความคิดเห็นต่อมุมมองด้านสังคมและเศรษฐกิจ   

ขอ้มลูท่ีนาํเสนอโดยทั่วไปมีอาย ุ๑๐ ปีขึน้ไป ซึ่งขอ้มลูเหล่านีม้มีาก่อนกฎหมายใหม่ของ สปป.ลาว

จะเห็นไดว้า่มกีารพฒันาการท่ีสาํคญัในชว่งทศวรรษท่ีผ่านมา การเติบโตทางเศรษฐกิจในลาว

ในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมาอยู่ระหวา่ง ๘.๕% ถึง ๔.๖%๘  โดยรายไดป้ระชาชาตเิพ่ิมเป็นสองเท่าภายใน

ทศวรรษ ขณะท่ีอตัราการเติบโตของประชากรเฉล่ียอยู่ท่ี ๑.๕%  ซึ่งชีใ้หเ้ห็นการเปล่ียนแปลงอยา่ง

มากของสถานการณพื์น้ฐานทางเศรษฐกิจสงัคม ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ และมาตรการท่ีตอ้งใชใ้นการ

บรรเทา และในทาํนองเดียวกนัประเทศไทยก็มกีารเปล่ียนแปลงของขอ้มลูดา้นประชากร 

เอกสารดงักล่าวครอบคลมุประชากรท่ีอยู่ภายในระยะทาง ๕ กม.จากรมิตล่ิง และไม่สามารถเทียบ

ไดโ้ดยตรงกบัขอ้มลูของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงซึง่ครอบคลมุระยะทาง ๑๕ กม.จากรมิตล่ิง ใน

 
๘ https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=LA 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=LA
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แต่ละโซนทา้ยนํา้จะมกีารสาํรวจหรือบนัทึกหมู่บา้นและพืน้ท่ีปกครองบางส่วน แต่ไม่มีขอ้มลูว่ามี

เกณฑใ์นการคดัเลือกอย่างไรและเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างไดอ้ย่างไร ดชันีสาํหรบั "ระดบัของ

การพ่ึงพา" อาจเป็นประโยชนส์าํหรบัการเนน้ประเด็นท่ีน่ากงัวล แต่ตวัเลขเหล่านีจ้ะขึน้อยู่กบัความ

คิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญเท่านัน้และยงัไม่มกีารพิสจูนด์ชันีดงักล่าว ประเทศไทยใหข้อ้แนะนาํเก่ียวกบั

จาํนวนท่ีนอ้ยเกินไปของชมุชนท่ีตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังขวาของแม่นํา้โขง 

โดยทั่วไปผลกระทบท่ีเกิดขึน้จะไม่แตกต่างกนัเมื่อแยกพิจารณาตาม เพศ เชือ้ชาติ รายได ้หรือปัจจยั

อ่ืนๆ มีการวเิคราะหเ์พียงผิวเผินเก่ียวกบัประเด็นทางเพศและความเปราะบางซึ่งไม่รวมถงึมาตรการ

บรรเทาผลกระทบเฉพาะสาํหรบักลุ่มท่ีมีความเปราะบางทัง้หมด  

มีการกล่าวถึงผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้ต่อประชากรภายในระยะ ๑๐๐ กม. ดา้นทา้ยนํา้ของโครงการ

เขื่อนสานะคาม แต่ไม่ไดว้ิเคราะหอ์ย่างครอบคลมุเพ่ือเพ่ิมผลกระทบเชิงบวกใหส้งูสดุ ยกตวัอย่าง

เช่น การใชโ้ครงการเขื่อนสานะคามเพ่ือควบคมุสมดลุการเปล่ียนแปลงการไหล เพ่ือส่งเสรมิการ

ดาํรงชีวติท่ียืดหยุ่นตามการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและส่งเสรมิการท่องเท่ียว และลด

ผลกระทบดา้นลบใหน้อ้ยท่ีสดุ เชน่การลดการเปล่ียนแปลงปรมิาณการไหลอย่างรวดเรว็ มีหมู่บา้น

และเมืองหลายแห่งเช่น สานะคาม ในสปป. ลาว และเชยีงคานในประเทศไทยตัง้อยู่ห่างจากเขื่อน

ไม่เกิน ๒๐ กม. และบางส่วนจะเป็นบรเิวณใกลเ้คยีงแคมป์ทาํงาน ถนนทางเขา้ สายส่ง เหมืองหิน

และองคป์ระกอบอ่ืนๆ ของโครงการ  

รายละเอียดของส่วนประกอบเหล่านีไ้ม่ไดร้ะบไุวอ้ย่างชดัเจนบนแผนท่ี และดว้ยเหตนีุจ้ึงไมม่ีความ

ชดัเจนวา่ใครจะไดร้บัผลกระทบ และผลกระทบเหล่านัน้จะบรรเทาลงไดอ้ยา่งไรโดยการออกแบบ

องคป์ระกอบของโครงการ เน่ืองดว้ยการมพีนกังานจาํนวนมากในการดาํเนินงานเขื่อนสานะคาม มี

ชมุชนใกลเ้คียงหลายแห่งในประเทศไทยและการควบคมุชายแดนท่ีจาํกดั จึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิด

ความขดัแยง้ โรคตดิต่อ และปัญหาสงัคม ผลกระทบดงักล่าวขึน้อยู่กบัสถานท่ีตัง้แคมป์และการ

จดัการแคมป์ และสดัส่วนของคนงานในพืน้ท่ีซึ่งไม่ไดอ้ธิบายไวใ้นเอกสาร นอกจากนีย้งัไม่มกีาร

คาดการณท่ี์ชดัเจนเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแม่นํา้ในทอ้งถิ่นเช่น

การท่องเท่ียว (รวมถึงแก่งทา้ยนํา้) กระชงัปลาในแม่นํา้ การเดินเรือในทอ้งถิ่น การขดุทราย หรือสวน

รมิฝ่ังแม่นํา้ และฟารม์ปลา 

การบรรเทาทุกข์  /  การชดเชย  

มาตรการบรรเทาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยทางกายภาพของผูค้นในพืน้ท่ีใกลเ้คียงโครงการ

ไดร้บัการกาํหนดไวค้่อนขา้งดี แตม่าตรการบรรเทาผลกระทบสาํหรบัหมู่บา้นท่ีไม่ไดย้า้ยถิ่นฐาน

โดยตรงมคีวามชดัเจนนอ้ยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ไม่มีความชดัเจนว่ามาตรการบรรเทาผลกระทบ
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ใดท่ีระบไุวจ้ะครอบคลมุชมุชนเหล่านี ้รวมถึงไม่ไดก้ล่าวถึงมาตรการบรรเทาทกุขจ์ะไดร้บัการ

พิจารณาใหค้รอบคลมุชมุชนท่ีอยู่อาศยับรเิวณดา้นทา้ยนํา้ในฝ่ังประเทศไทยดว้ยหรือไม ่

โครงการโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่สามารถใหโ้อกาสสาํหรบัการพฒันาเศรษฐกิจในทอ้งถิ่นอย่าง

มากมาย แต่ตอ้งการการจดัการท่ีดีและกระตือรือรน้ การจา้งงานในทอ้งถิ่นสามารถเพ่ิมขึน้ไดด้ว้ย

การพฒันาทกัษะและความเหมาะสมกบัทอ้งถิ่น การก่อสรา้งถนนทางเขา้ชมุชนจะชว่ยปรบัปรุงการ

คมนาคมขนส่งสาํหรบัชมุชนทอ้งถิ่น แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีมาตรการบรรเทาดงักล่าวไม่ไดถ้กูระบไุว้

ในเอกสาร   
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ความเป็นมา 

กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ มุ่งเนน้ท่ีการแบ่งปันขอ้มลูของโครงการท่ีไดร้บัแจง้และ

มาตรการ ขอ้เสนอแนะท่ีจะเกดิขึน้หลงัจากไดม้ีการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลกระทบท่ีอาจเกดิ

จากโครงการท่ีไดร้บัแจง้ ต่อโครงการท่ีดาํเนินการอยู่แลว้ในปัจจบุนัและโครงการท่ีไดร้บั

แจง้ว่าจะมีการพฒันาในอนาคต อย่างไรกต็าม โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคามเป็น

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ลาํดบัท่ี ๕ ในเขื่อนแบบขัน้บนัไดของสปป. ลาวตอนบน ท่ีเขา้สู่

กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ การพฒันาโครงการอาจส่งผลใหเ้กิดการท่วมหรือส่งผล

กระทบต่อแหล่งท่ีอยู่อาศยัของส่ิงมีชวีิตบนสภาวะนํา้ไหลท่ีเหลืออยู่ในแม่นํา้โขงสายประธาน

ทางตอนเหนือของสปป. ลาว ผลกระทบสะสมจากการดาํเนินการของเขื่อนแบบขัน้บนัไดจึง

เป็นขอ้พิจารณาท่ีมคีวามสาํคญัมากขึน้เป็นลาํดบั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมื่อโครงการเขื่อนสานะ

คามตัง้อยู่ห่างชายแดน สปป.ลาว – ไทย ไม่เกิน ๒ กม. ดงันัน้ ผลกระทบขา้มพรมแดนจะ

เกิดขึน้ทนัทีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละอาจมีนยัสาํคญั   
 

การประเมินผลกระทบสะสม (CIA) คืออะไร? 

การประเมินผลกระทบสะสมทาํใหไ้ดต้ระหนกัถึง ผลกระทบต่อระบบแม่นํา้โขงมีท่ีมาจากหลายแหล่ง 

โครงการพฒันาการใชน้ํา้ใหม่ท่ีนาํเสนอ ก็อาจสรา้งผลกระทบเกิดขึน้ นอกเหนือจากผลกระทบทัง้หมด

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการพฒันาท่ีมอียูแ่ลว้ (นอกเหนือจากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้) เป็นท่ีทราบกนัดีอยู่

แลว้ว่าในอนาคตจะมีการใชป้ระโยชนอ่ื์น ๆ จากระบบแม่นํา้โขง และควรมีการปรบัใชอ้ย่างเหมาะสม

โดยคาํนึงถึงหลกัการใชร้ะบบแมน่ํา้โขงอยา่งสมเหตสุมผลและเท่าเทียมกนั เมื่อถึงจดุหน่ึง ผลกระทบ

สะสมจากโครงการพฒันาทัง้ท่ีมอียู่และในอนาคตจะเพ่ิมขึน้จนถงึจดุท่ีผลกระทบขา้มพรมแดนเกดิขึน้

อย่างรุนแรง ในกรณีเหล่านี ้ประเทศสมาชกิอาจตอ้งเจรจาเพ่ือพิจารณาถงึทิศทางการพฒันาใน

อนาคต โดยคาํนึงถึงมาตรา ๗ และ ๘ ของความตกลงแม่โขงปี 1995 ซึ่งกาํหนดใหม้ีการพิจารณา

ความรบัผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายก่อใหเ้กิดความเสียหายรุนแรง (หากสามารถพิสจูนท์ราบ

ได)้ 

อย่างไรกต็าม การประเมินดงักล่าวตอ้งตระหนกัถึงลกัษณะการพฒันาตามความตกลงแม่โขงปี 1995 

และการปรบัตวัต่อสภาวะอากาศมีประโยชนต์่อการเติบโตทางเศรษฐกจิในภมูิภาค 

ผลกระทบสะสมและผลกระทบข้ามพรมแดน   
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การทบทวนผลกระทบสะสมและผลกระทบข้ามพรมแดน 

ผลกระทบด้านอุทกวิทยาข้ามพรมแดน  

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคามจะถกูดาํเนินการแบบเขื่อนแบบแม่นํา้ไหลผ่าน (Run-of-River) 

ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อปรมิาณการไหลและช่วงเวลาการไหลยอ้นกลบัของทะเสสาบเขมร อย่างไรก็ตาม จะ

ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการไหลอยา่งรวดเรว็ในระยะสัน้ท่ีเกดิจากการทาํงานของบานระบายนํา้

และกงัหนั ขอ้มลูระดบันํา้บรเิวณทา้ยนํา้ของเขื่อนไชยะบรีุเมื่อไม่นานนีแ้สดงใหเ้ห็นถงึการ

เปล่ียนแปลงระดบันํา้อย่างรวดเรว็เกดิขึน้ ถึงแมจ้ะมีผลอ่อนลงบรเิวณทา้ยนํา้ท่ีไกลออกไปแต่กย็งั

สามารถสงัเกตเห็นไดท่ี้เชียงคาน พนัธสญัญาของผูพ้ฒันาโครงการท่ีจะไม่มีการดาํเนินการผลิต

กระแสไฟฟ้ากาํลงัสงูในระยะเวลาอนัสัน้เป็นส่ิงท่ีน่าชื่นชม แตก่ารดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากาํลงั

สงูในระยะเวลาอนัสัน้ของโครงการดา้นเหนือนํา้อาจส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงปรมิาณการไหล

อย่างรวดเรว็และมีผลผ่านมายงัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคาม   

เน่ืองจากชายแดนลาว - ไทยอยูห่่างจากทา้ยนํา้ของโครงการไมถ่งึ ๒ กม. ดงันัน้การเปล่ียนแปลง

ระดบันํา้อยา่งรวดเรว็จะส่งผลกระทบขา้มพรมแดนหลายประการ ไดแ้ก่: 

 การเดินเรือและการจอดเรืออาจเป็นอนัตรายไดเ้น่ืองจากความลกึนํา้อาจเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเรว็  

 การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ของระดบันํา้อาจทาํใหต้ล่ิงท่ีสงูชนัเกิดการทรุดตวั ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อโครงสรา้งพืน้ฐานและการเกษตรท่ีอยู่ใกลก้บัฝ่ังตล่ิง 

 การกดัเซาะท่ีเพ่ิมขึน้ของทอ้งนํา้บรเิวณแม่นํา้ท่ีมีกระแสนํา้สงูมากจะส่งผลกระทบต่อแหล่งท่ี

อยู่อาศยัของสตัวน์ํา้ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและอาจสญูเสียการประมง 

 ในทางกลบักนัการทบัถมของตะกอนท่ีเกิดจากปรมิาณการไหลท่ีตํ่าอาจทาํใหเ้กิดการทบัถม

ของตะกอนบรเิวณพืน้ท่ีวางไข่และส่งผลต่อแหล่งท่ีอยู่อาศยั 

 ความผนัผวนอยา่งรวดเรว็ของระดบันํา้จะขดัขวางการประมงและส่งผลใหก้ารประมงใน

ภมูิภาคลดลง 

 การทาํเหมืองทรายในระยะ ๘ - ๙ กม. ทา้ยนํา้ของพืน้ท่ีเขื่อนจะไดร้บัผลกระทบซึ่งอาจทาํให้

เกิดความเสียหายกบัอปุกรณแ์ละปรมิาณทรายท่ีจะขดุไดล้ดลง 

ดว้ยเหตนีุจ้งึขอแนะนาํอยา่งยิง่วา่จะตอ้งมกีารประเมินปรมิาณการไหลเพ่ือรกัษาระบบนิเวศ 

(EFA)ในช่วงลาํนํา้ตัง้แต่ทา้ยเขื่อนสานะคมจนถึงนครหลวงเวียงจนัทน ์การประเมินดงักล่าวจะชว่ย

สรา้งฐานขอ้มลูในการระบรุะดบัการเปล่ียนแปลงระดบันํา้สงูสดุรายวนัและรายชั่วโมง และมาตรการ

นีค้วรไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการรว่ม คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง  
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ผลกระทบต่อตะกอน  

รายงานการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ชีใ้หเ้ห็นว่าการเคล่ือนท่ีตะกอนจะไม่ไดร้บั

ผลกระทบจากโครงการมากนกัเพราะเมื่อบานระบายเปิดออกตะกอนจะไหลผ่านบานและตะกอน

บางส่วนจะถกูระบายจากดา้นล่างเขื่อน ในทางตรงกนัขา้มการประเมินผลกระทบดา้นสงัคมและ

เศรษฐกิจขา้มพรมแดน (TbESIA) และการประเมินผลกระทบแบบสะสม (CIA) กลบัระบวุ่า ๒ ใน ๓ 

ของตะกอนท่ีเขา้มาจะถกูกกัไวใ้นเขื่อน และสรุปว่า: 

“จากความสมดลุของความน่าจะเป็น เขือ่นมีแนวโนม้ทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบต่อผลกระทบของ

ตะกอนขา้มพรมแดน สณัฐานวทิยา และสารอาหาร ซึ่งนาํไปสู่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่

ตามมาซึ่งวดัไดแ้ละมีนยัสาํคญัตอ่ชมุชน เศรษฐกิจ ทีอ่ยู่อาศยั และระบบนเิวศในแม่นํา้

โขงตลอดจน ทีร่าบนํา้ท่วมขงัพืน้ทีชุ่่มนํา้และสามเหลีย่มปากแม่นํา้”  

การดกัจบัตะกอนในเขื่อนและการเคล่ือนตวัของตะกอนทา้ยนํา้ของเขื่อนยงัแสดงใหเ้ห็นโดย

แบบจาํลองของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง 

 

ขอ้มลูนีแ้สดงใหเ้ห็นถงึการกดัเซาะท่ีค่อยๆเพ่ิมขึน้เมื่อเวลาผ่านไปในบรเิวณเหนือนํา้ของเขื่อน การทบั

ถมเกดิขึน้ตัง้แต่ ๒๐ – ๕๐ กม. ดา้นเหนือนํา้ของโครงการ และหลงัจากเขื่อนเริ่มปฏิบตัิการ คล่ืนกดั

เซาะท่ีดา้นทา้ยนํา้จะค่อย ๆ เคล่ือนตวัลงสู่เวียงจนัทนแ์ละจะใชเ้วลาประมาณ ๗ ปี ในเวลาต่อมา   

วฏัจกัรการทบัถมและการกดัเซาะจะทอดยาวไปจนถึงกมัพชูาและเวียดนาม รายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองนี ้แต่ไม่ไดป้ระเมินปรมิาณตะกอนดา้นทา้ยนํา้และ

ระยะเวลาท่ีใชก้วา่คล่ืนกดัเซาะจะมาถงึชายแดนกมัพชูา 

ผลจากแบบจาํลองท่ีอา้งถงึใน TbESIA-CIA สอดคลอ้งกบัผลของแบบจาํลองของคณะกรรมาธิการ

แม่นํา้โขงล่าสดุ และการตรวจสอบในระดบัภมูิภาค ส่ิงนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าปรมิาณตะกอนจะลดลงจาก

ปรมิาณในอดีตท่ี ๘๐ ลา้นตนั/ปี เป็น ๕ ลา้นตนั/ปี เมื่อมเีข่ือนแบบขัน้บนัไดเต็มรูปแบบ  อย่างไรก็
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ตามผลการประเมินการพดัพาตะกอนท่ีเป็นปัจจบุนัควรถกูในไปใชเ้พ่ือการทาํแบบจาํลองของผูพ้ฒันา

โครงการ 

มาตรการปฏิบัติงานร่วมของเ ข่ือนแบบขัน้บันไดเพื่อลดการสูญเสีย
ตะกอน  

คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงไดต้รวจสอบมาตรการจดัการตะกอนรว่มสาํหรบัเข่ือนแบบขัน้บนัไดในลาว

ตอนเหนือ ซึ่งชีใ้หเ้ห็นแผนการระบายตะกอนท่ีชว่ยเพ่ิมประโยชนส์งูสดุและลดผลกระทบต่อการผลิต

ไฟฟ้าในโครงการใดโครงการหน่ึง 

การระบายตะกอนจะเริม่จากเขื่อนสานะคามซึ่งจะดาํเนินการโดยการลดระดบันํา้และเปิดช่องระบาย

ระดบัตํ่าโดยใชร้ะยะเวลาประมาณ ๕ -๖ วนั (ไม่ตา่งจากท่ีผูพ้ฒันาโครงการเสนอ แต่บ่อยกวา่) ซึง่จะ

ทาํการระบายทรายและกรวดตลอดจนตะกอนและดินเหนียวออกจากเขื่อน หลงัจากการระบาย

ตะกอนระดบันํา้ในการกกัเก็บจะกลบัสู่ระดบัปฏิบตัิการขัน้ตํ่า (MOL) ใน ๑ - ๒ วนัและเริม่ดาํเนินการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เมื่อระดบันํา้ในท่ีเขื่อนสานะคามกลบัสู่สภาวะปกต ิเขื่อนปากลายก็จะเริม่กระบวนการระบายตะกอน

และเขื่อนอ่ืนๆถดัไปจนถึงเขื่อนปากแบง ผลท่ีเกดิขึน้คือการระบายตะกอนลงสูด่า้นทา้ยนํา้ของเขื่อน

แบบขัน้บนัไดในช่วงเวลาประมาณ ๕ วนัตามดว้ยระยะเวลาช่วงหน่ึงซึ่งมีการระบายปรมิาณตะกอนท่ี

ลดลง (แมว้่าจะยงัคงสงูกวา่การดาํเนินการทั่วไป) ภายในเขื่อนแบบขัน้บนัได การดาํเนินการดงักล่าว

ช่วยใหส้ามารถควบคมุการเคล่ือนตวัของตะกอนหยาบซึง่ส่งผลใหไ้ม่มเีขื่อนในระบบขัน้บนัไดไดร้บั

ตะกอนจากกจิกรรมการระบายตะกอนอย่างมากจนเกนิไป 

การใชแ้บบจาํลองสาํหรบัชว่งเวลา ๗ ปีแสดงใหเ้ห็นวา่ปรมิาณตะกอนสงูสดุท่ีถกูระบายออกจากเขื่อน

แบบขัน้บนัไดคือเกือบ ๒ ลา้นตนั/ปี แมว้่าจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกบัปรมิาณตะกอนในอดีตหรือกอ่น

การมเีขื่อนแบบขัน้บนัได แต่กย็งัสะทอ้นถึงการพดัพาของตะกอนท่ีเพ่ิมขึน้ ๔๐% และเมื่อใช้

แบบจาํลองสาํหรบัระยะเวลา ๑๖ ปีมีขอ้บ่งชีว้่าเมื่อมกีารสะสมตะกอนมากขึน้จะมีการพดัพาตะกอน

ในปรมิาณท่ีมากขึน้เช่นกนั ซึ่งทาํใหเ้ห็นวา่การระบายตะกอนจะมปีระสิทธิภาพมากขึน้เมื่อเวลาผ่าน

ไป 

ในขณะท่ีการลดระดบันํา้ในเขื่อนจะลดการผลิตไฟฟ้าพลงันํา้ทัง้หมด แต่การศกึษาประเมินว่าการ

ผลิตพลงังานท่ีสญูเสียไปทัง้หมดเท่ากบั ๒.๘% ของการผลิตไฟฟ้าทัง้ปี มีการสญูเสียโดยประมาณ 

๗๗๒ กิกะวตัตช์ั่วโมง (GWh) ต่อปี ของเขื่อนแบบขัน้บนัไดเ้ป็นการสญูเสียเพียงเล็กนอ้ยในแงข่อง

ความตอ้งการพลงังานในภมูิภาค แต่ก็อาจเป็นเร่ืองท่ีน่ากงัวลสาํหรบัผูป้ระกอบการแต่ละราย หาก

ไม่ไดร้บัการชว่ยเหลือจากการปรบัขึน้อตัราคา่ไฟฟ้า 
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 การประเมินการปฏิบตัิงานของเขื่อนแบบขัน้บนัไดควรมกีารขยายใหค้รอบคลมุถึงการปฏิบตัิงานของ

โครงงการไฟฟ้าพลงันํา้สานะคามเพ่ือใหโ้ครงการสานะคามทาํหนา้ท่ีควบคมุซํา้อีกครัง้เพ่ือช่วย

ป้องกนัการเปล่ียนแปลงปรมิาณนํา้ท่ีไหลออกจากเขื่อนอยา่งรวดเรว็ไปสู่ลาํนํา้ดา้นทา้ยนํา้ 

นิเวศวิทยาทางน้ํา   

หากเขื่อนแบบขัน้บนัไดทางตอนเหนือของสปป. ลาวก่อสรา้งแลว้เสรจ็ จะส่งผลต่อการไหลอย่างอิสระ

ของแม่นํา้โขงสายประธาน ดา้นทา้ยนํา้ของเขื่อนสานะคามจนไปถึงนครหลวงเวียงจนัทน ์และจะ

ส่งผลวิกฤตต่อใหแ้หล่งวางไข่ของปลาอพยพ เช่น ปลาขาว (white fish) และทาํใหเ้กดิการสญูเสีย

แหล่งท่ีอยู่อาศยัของสตัวน์ํา้บรเิวณดา้นเหนือนํา้ของเข่ือนสานะคาม มีแนวโนม้วา่ปลาจาํนวนมากจะ

ติดอยูใ่ตเ้ขื่อนแมว้่าจะมีการปรบัปรุงโครงสรา้งทางปลาผ่านแลว้กต็าม ดงันัน้บรเิวณทา้ยนํา้ของเขื่อน

สานะคามก็น่าจะใชป้ระโยชนเ์พ่ือการขยายพนัธุไ์ด ้

การปล่อยนํา้ท่ี "หิวตะกอน" จากเข่ือนสานะคาม จะส่งผลกระทบตอ่แหล่งท่ีอยู่อาศยัในบรเิวณ

โครงการและอาจส่งผลใหแ้ม่นํา้มีรอยบากเหนือพืน้หินโดยมีพืน้ทรายและกรวดเล็กนอ้ยซึง่จาํเป็น

สาํหรบัส่ิงมีชวีิตในนํา้ซึง่ส่ิงนีจ้ะทวีความรุนแรงขึน้หากมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ของระดบันํา้ 

ดงันัน้ จะตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมากในการรกัษารูปแบบของระบบแม่นํา้ธรรมชาตใินชว่งนี ้หรือ

มีการชดเชยดว้ยการลงทนุไปยงัพืน้ท่ีท่ีสามารถไดร้บัประโยชนจ์ากการฟ้ืนฟท่ีูอยู่อาศยัของสตัวน์ํา้

หรือดาํเนินกจิกรรมการฟ้ืนฟ ู

การกกัเก็บนํา้บรเิวณเหนือเขื่อนสานะคาม จะลดปรมิาณการไหลผ่านอ่างเก็บนํา้และลดการล่องลอย

ของส่ิงมชีีวติในนํา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระยะการวางไข่และระยะตวัอ่อนของปลาท่ีใชก้ระแสนํา้เพ่ือ

กระจายตวัไปยงัแหล่งอนบุาลและท่ีอยู่อาศยัดา้นทา้ยนํา้ ส่ิงนีจ้ะส่งผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อการ

รกัษาพนัธุป์ลาหลายชนิดท่ีพ่ึงพาการล่องลอยในระยะแรกของวงจรชีวติ เช่นเดียวกบัส่ิงมีชวีิตในนํา้

จาํนวนมาก คาดวา่วงจรชวีิตของแมลงนํา้จาํนวนมากท่ีพ่ึงพาการล่องลอยตามกระแสนํา้เพ่ือกระจาย

ตวั จะหยดุชะงกัและชมุชนสตัวน์ํา้จะเปล่ียนไป 

การหลีกเล่ียงหรือลดปัญหานีเ้ป็นเร่ืองยาก ถงึแมว้่าจะมีการปฏิบตัิตามมาตรการดา้นการระบาย

ตะกอนในช่วงเวลาสาํคญัท่ีมีการอพยพของปลา ดงัท่ีระบรุายละเอียดไว ้อยา่งไรก็ตาม การจะเกิด

ผลลพัธท่ี์ดี อาจตอ้งใชช้่วงเวลาท่ียาวนานและตอ้งดาํเนินกจิกรรมบ่อยขึน้ซึ่งอาจจะไม่คุม้ค่าต่อการ

ลงทนุ ลกูปลาวยัอ่อนท่ีลอยตามกระแสนํา้ตอ้งการหนา้ตดัเฉล่ียของการไหล ๐.๓ ม./วินาที ตลอดทัง้

ปี เพ่ือใหล้อยตามกระแสนํา้ได ้สาํหรบัโครงการเขื่อนสานะคามตอ้งการ

ปรมิาณนํา้ไหลเขา้มากกว่า ๔,๐๐๐ ลบ.ม. / วินาที ตลอดทัง้ปีและปรมิาณ

การไหลจะสงูกว่าความตอ้งการประมาณรอ้ยละ ๓๕ ซึง่จะแตกตา่งกบั

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้อ่ืน ๆ ในระบบเขื่อนแบบขัน้บนัได ดงันัน้ ลาํนํา้ส่วน
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ใหญ่ท่ีถกูควบคมุดว้ยเขื่อนแบบขัน้บนัไดในสปป. ลาวตอนบน จะถกูเปล่ียนจากสภาวะการไหลอย่าง

อิสระของแม่นํา้ไปสู่การไหลในบรเิวณเก็บกกันํา้ท่ีต่อเน่ืองกนั 

มาตรการลดผลกระทบเพ่ือแกไ้ขปัญหาการสญูเสียผลผลิตปลาและสตัวน์ํา้อ่ืน ๆ จะตอ้งพิจารณา

ทางเลือกอ่ืนท่ีกวา้งขึน้ นอกเหนือจากการการเลีย้งปลาในเขื่อน เช่น สาํรวจทางเลือกดา้นการชดเชย 

การสรา้งพืน้ท่ีชุ่มนํา้และทะเลสาบเทียมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ซึ่งอาจดาํเนินการไดผ่้านกองทนุแม่โขง  

ทางปลาผ่าน  

ควรมีการพิจารณาถึงผลกระทบสะสมต่อการอพยพของปลา โครงการไฟฟ้าพลงันํา้แต่ละโครงการ

อาจขดัขวางการอพยพของปลาทัง้ทิศทางตามนํา้และทวนนํา้ ผลกระทบเหล่านีส้ามารถลดลงไดด้ว้ย

ทางปลาผ่านท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างไรกต็าม เป็นไปไดย้ากท่ีทางปลาผ่านจะมีประสิทธิภาพสมบรูณ ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแม่นํา้เขตรอ้นท่ีพบความหลากหลายของชนิดพนัธุป์ลาสงู ผลกระทบสะสมของ

ความสาํเรจ็ในการอพยพของปลาในแต่ละเขื่อนจะลดลงจากผลสาํเรจ็ในแต่ละโครงการ ตวัอยา่งเช่น 

หากรอ้ยละ ๘๐ ของปลาสามารถว่ายอพยพผ่านทางปลาผ่านของเขื่อนแห่งแรกไปได ้และอีกรอ้ยละ 

๘๐% ของปลาสามารถว่ายอพยพผ่านทางปลาผ่านเขื่อนตวัท่ี ๒ ดงันัน้ ปรมิาณปลาท่ีสามารถวา่ย

อพยพผ่านทางปลาผ่านของเขื่อนตวัท่ี ๒ จะมเีพียงรอ้ยละ ๖๔ ของปรมิาณปลาทัง้หมด (๐.๘ x ๐.๘ 

= ๐.๖๔) นอกจากนี ้ความน่าจะเป็นของปลาท่ีสามารถวา่ยอพยพขา้มเข่ือนหลาย ๆ แห่งท่ีมีการสรา้ง

แบบขัน้บนัได จะยิ่งลดลงในแต่ละเขื่อน ทัง้นีโ้ดยไมค่าํนึงถึงประสิทธิภาพของทางปลาผ่านของเขื่อน

แต่ละแห่งนัน้ ๆ 

ดงันัน้ ดว้ยอตัราความสาํเรจ็รอ้ยละ ๘๐ ของทางปลาผ่านแต่ละแห่ง จะมเีพียงรอ้ยละ ๓๓ ของ

ปรมิาณปลาทัง้หมด ท่ีจะสามารถว่ายอพยพผ่านเขื่อนทัง้ ๕ แห่งได ้ดว้ยสมมตฐิานอตัราความสาํเรจ็

รอ้ยละ ๕๐ จะมีปรมิาณปลาเพียงรอ้ยละ ๓ ท่ีสามารถวา่ยอพยพผ่านเขื่อนทัง้ ๕ แห่งอย่างต่อเน่ือง 

การประเมินนีถ้กูพิจารณาเฉพาะผลกระทบดา้นวา่ยอพยพทวนนํา้ในขณะท่ีการสญูเสียท่ีอยู่อาศยัของ

ปลาบรเิวณดา้นทา้ยนํา้ไม่ไดถ้กูนาํมาพิจารณา 
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การวิ เคราะห์ความคุ้มค่าของทางปลาผ่าน  

มีความเป็นไปไดใ้นการพิจารณาปรบัปรุงประสิทธิภาพของทางปลาผ่านทัง้หมด แต่อาจตอ้งใชเ้งนิ

ลงทนุหลายรอ้ยลา้นเหรียญสหรฐั ปรมิาณการไหลของนํา้ท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พ่ิมขึน้เพ่ือปรบัปรุง

ประสิทธิภาพทางปลาผ่านเหล่านี ้จะส่งผลต่อตน้ทนุดาํเนินการสาํหรบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้แต่ละ

แห่งเพ่ิมสงูขึน้ และทัง้หมดนีอ้าจมาพรอ้มกบัความไม่แน่นอน การรีบเรง่ส่งเอกสารโครงการไฟฟ้าพลงั

นํา้เพ่ือเขา้สู่กระบวนการ

ปรกึษาหารือล่วงหนา้อยา่งรวดเรว็ 

ทาํใหไ้ม่มเีวลาเพียงพอในการ

ประเมินประสิทธิภาพของทางปลา

ผ่านท่ีมีการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ของ

เขื่อนไซยะบรีุทัง้สาํหรบัการว่าย

อพยพของปลาขึน้ไปดา้นเหนือนํา้และลงมาดา้นทา้ยนํา้ 

คาดการณว์่ามลูค่าทางเศรษฐกจิทัง้หมดจากกจิกรรมการ

ประมงในบรเิวณท่ีมกีารว่ายอพยพหลกัทัง้ ๓ แห่งในลุ่มแม่นํา้

โขงตอนล่างโดยประมาณ คือ ๑๑ พนัลา้นเหรียญสหรฐั การสญูเสีย

กิจกรรมการประมงในระบบแม่นํา้โขงตอนบนรอ้ยละ ๕๐% - ๖๐% 

จะคิดเป็นมลูคา่ประมาณ ๕.๕ - ๖.๖ พนัลา้นเหรียญสหรฐัต่อปี 

ถึงแมว้่าการสญูเสียการประมงในระบบส่วนบน ๕๐% - ๖๐% จะ

แสดงเพียงส่วนนอ้ยของมลูค่าการประมงและมวลชีวภาพทัง้หมด 

แต่ผลกระทบต่อการจบัปลาในโซนกลางและโซนล่างของระบบ

แม่นํา้โขง เน่ืองจากการสญูเสียปลาขาวท่ีตอ้งอพยพไปยงัโซนพืน้ท่ี

ส่วนบนเพ่ือใหว้งจรชีวติสมบรูณจ์ะตอ้งไดร้บัการพิจารณา  

ในทางกลบักนั เงินท่ีใชใ้นการลงทนุและการดาํเนินงานของทางปลาผ่านของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้

ทัง้หมดผ่าน “กองทนุแมน่ํา้โขง” สามารถใหผ้ลตอบแทนไดม้าก และสามารถนาํเงินดงักล่าวไปใช้

สนบัสนนุโครงการปรบัปรุงความเป็นอยู่ของชมุชนท่ีไดร้บัผลกระทบจากการสญูเสียกิจกรรมการ

ประมงในทกุประเทศสมาชกิ ตามหลกัการแลว้ควรมีการวิเคราะหต์น้ทนุ - ผลประโยชนเ์พ่ือช่วยใน

การพฒันาภาพรวมเชงิกลยทุธเ์พ่ิมเติมเก่ียวกบัแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการอพยพของปลาใน

สปป. ลาวตอนเหนือ 

การสญูเสียพนัธุป์ลาขาวอพยพรอ้ยละ 

๔๐ ในเขตอพยพตอนบน เน่ืองจากการ

สรา้งเขื่อนแบบขัน้บนัไดในสปป. ลาว

ตอนเหนือถือไดว้่านอ้ยมากเมื่อเทียบ

กบัปรมิาณการจบัปลาทัง้หมดในลุ่ม

แม่นํา้โขงตอนล่าง สดัส่วนการจบัท่ี

สญูเสียไป จดัวา่เป็นผลกระทบขา้ม

พรมแดนโดยธรรมชาต ิ
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ความปลอดภัยเขื่อน  

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคามตัง้อยูด่า้นเหนือนํา้ของแม่นํา้โขงตาํแหน่งท่ีใกลก้บัชายแดน

ลาว- ไทย ผลกระทบขา้มพรมแดนจากความพิบตัิของเขื่อนหรือการดาํเนินการตามปกตจิึงมี

ความสาํคญัอย่างยิง่ ดงันัน้จึงมคีวามสาํคญัอย่างยิง่ท่ีจะตอ้งทาํการศกึษาเก่ียวกบัส่ิงปลกูสรา้ง 

ความลกึและความเรว็นํา้ในบรเิวณพืน้ท่ีท่ีจะถกูนํา้ท่วมบรเิวณดา้นทา้ยนํา้สาํหรบัแม่นํา้ในชว่งทา้ยนํา้

ของโครงการเขื่อนสานะคาม การศกึษานีจ้ะระบผุลกระทบของสถานการณพิ์บตัิของเขื่อนใน

สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัท่ีจะส่งผลกระทบทัง้ในสปป. ลาวและไทย ทัง้ในชว่งก่อสรา้งและระยะเวลา

ดาํเนินการ ทรพัยสิ์นทัง้หมดท่ีตกอยู่ในความเส่ียงควรไดร้บัการประเมินจากความเส่ียงท่ีจะเกดิความ

เสียหายและมลูค่าท่ีอาจเกิดความเสียหาย 

ผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจข้ามพรมแดน  

ผูพ้ฒันาโครงการไดก้าํหนดผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ในแม่นํา้โขงสายหลกัทัง้ 

๗ โครงการท่ีวางแผนไวใ้นสปป. ลาว โดยเอกสารระบวุา่จากการพฒันาดงักล่าวจะทาํใหม้ีการตัง้ถิ่น

ฐานใหม่ของประชากร ๓๐,๐๐๐ คนและมีการสญูเสียพืน้ท่ีเกษตรกรรม ๑๘,๐๐๐ เฮกแตร ์ผลกระทบ

เชิงลบเหล่านีถื้อว่ามคีวามสาํคญัอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกนัการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน ์เช่นการ

ปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานทางสงัคมและส่ิงอาํนวยความสะดวก ฐานรายไดท่ี้ดีขึน้ของประชากรใน

สปป. ลาวและการจา้งงานในทอ้งถิ่นยงัไม่ไดร้บัการประเมินอยา่งชดัเจน แต่ยงัถือว่ามคีวามสาํคญัใน

ระดบัปานกลาง 

วตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจนในการพฒันาโครงการขนาดใหญ่คือ อย่างนอ้ยตอ้งรกัษาระดบัรายไดห้รือ

มาตรฐานการดาํรงชวีิตของทกุฝ่ายท่ีไดร้บัผลกระทบ หรือพฒันาใหด้ีขึน้ ซึง่ถกูระบไุวใ้นกฎหมายฉบบั

ปัจจบุนัของสปป.ลาว แต่ทัง้นีไ้มม่ีการรายงานวตัถปุระสงคเ์ฉพาะดงักล่าวในรายงานประเมินผล

กระทบดา้นสงัคม หรือ แผนการบรหิารจดัการและการตรวจสอบทางสงัคมสาํหรบัโครงการเขื่อนสา

นะคาม อยา่งไรกต็ามเอกสารไดม้ีการเสนอค่าชดเชยโดยตรงสาํหรบัการยา้ยถิ่นฐานและ / หรือ

กิจกรรมเพ่ือการดาํรงชวีิต (การเลีย้งปลา) ซึง่เป็นรูปแบบเดียวกนักบักระบวนการปรกึษาหารือ

ล่วงหนา้ ๔ ครัง้ล่าสดุ อย่างไรกต็ามโดยทั่วไปแลว้มาตรการบรรเทาผลกระทบเหล่านีจ้ะจาํกดัเฉพาะ

ชมุชนท่ีไดร้บัผลกระทบใน สปป.ลาว 

อย่างไรกต็ามเป็นท่ียอมรบัว่าการชดเชยผลกระทบขา้มพรมแดนวา่ดว้ยมาตรา ๗และ มาตรา ๘ ของ

ความตกลงแม่นํา้โขง ๑๙๙๕ นัน้เต็มไปดว้ยความยากลาํบากซึง่เก่ียวขอ้งกบัจาํนวนของคา่ชดเชยท่ี

ตอ้งการ ลกัษณะของความเสียหายท่ีเกิดขึน้และการกระจายเงินทนุ นอกจากนีย้งัไดม้กีารแนะนาํให้

ดาํเนินการจดัตัง้กองทนุแมน่ํา้โขงขึน้ต่อไป 
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การปฏิบัติการของโครงการไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนไชยะบุรี 

ระบบติดตามตรวจสอบระดบันํา้แบบอตัโนมตัิ (near-real time water level monitoring) ท่ี

ดาํเนินการตดิตัง้บรเิวณดา้นทา้ยนํา้ของเขื่อนไชยะบรีุชว่ยใหส้ามารถประเมินระดบันํา้ท่ีดา้นทา้ยนํา้

ซึ่งอาจเกิดจากการดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากาํลงัสงูในระยะเวลาอนัสัน้ 

 

กราฟดา้นบนสดุแสดงระดบันํา้ท่ีสถานีเชยีงแสนซึง่ตัง้อยูถ่ดัจากประเทศจีน กราฟตรงกลางแสดง

ระดบันํา้บรเิวณทา้ยเขื่อนไชยะบรีุและกราฟดา้นล่างแสดงระดบันํา้ท่ีเชยีงคาน ประเทศไทย ซึ่งตัง้อยู่

บรเิวณทา้ยนํา้ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคาม ขอ้มลูดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่ามีการ

เปล่ียนแปลงระดบันํา้อยา่งรวดเรว็ท่ีเขื่อนไชยะบรีุทาํและมกีารดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากาํลงัสงูใน

ระยะเวลาอนัสัน้เกดิขึน้ (B) ซึ่งการเปล่ียนแปลงนีม้ีหลกัฐานปรากฎใหเ้ห็นจากขอ้มลูของสถานีเชยีง

คาน ถึงแมก้ารเปล่ียนแปลงระดบันํา้จะไม่รุนแรงมากนกั 

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของเขื่อนไซยะบรีุกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งแจง้กาํลงัไฟฟ้าทัง้หมดท่ีมีอยู่เป็น

เวลา 10 วนัล่วงหนา้ แต่ภายในชว่งเวลาดงักล่าวผูผ้ลิตไฟฟ้าของไทย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย – กฟผ.) จะกาํหนดใหเ้ขื่อนไซยะบรีุสามารถตอบสนองความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุ การ

ดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากาํลงัสงูในระยะเวลาอนัสัน้จึงเป็นผลมาจาก “การดาํเนินการ” ของกฟผ. 

ส่ิงนีจ้ะทาํใหก้ารระบคุวามรบัผิดต่อความเสียหายซบัซอ้นขึน้ 

การเปลียนแปลงระดบันํา้จาก ๓ ตาํแหน่งในแม่นํา้

โขงสายประธานบริเวณลาํนํา้ทา้ยเขื่อนไชยะบรีุ 

เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
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ขอ้กงัวลคือโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนปากลายควรจะถกูใชแ้นวทางการปฏิบตัิแบบเดยีวกนักบั

โครงการสานะคามท่ีผูพ้ฒันาโครงการใหพ้นัธสญัญาท่ีจะไม่ดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากาํลงัสงูใน

ระยะเวลาอนัสัน้ แต่จะดาํเนินการบนหลกัการของเขื่อนแบบแม่นํา้ไหลผ่าน ซึ่งก็ยงัคงส่งผลใหม้กีาร

เปล่ียนแปลงระดบันํา้อยา่งรวดเรว็ในลาํนํา้ดา้นทา้ยนํา้มาถงึนครหลวงเวียงจนัทน ์และมีผลกระทบ

โดยตรงต่อการใชล้าํนํา้ในช่วงนีข้องแม่นํา้โขง ดงันัน้จึงแนะนาํวา่มคีวามจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีโครงการ

เขื่อนสานะคามควรจะดาํเนินงานในลกัษณะของโครงการท่ีรกัษาความสมดลุของการไหลในลาํนํา้ 

คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงไดป้ระเมินขอ้เสนอทางเลือกนีแ้ละพบว่ามคีวามเป็นไปไดใ้นทางเทคนิค 

และแนะนาํใหท้กุโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ในระบบขัน้บนัไดพิจารณาขอ้เสนอทางเลือกนี ้

บทสรปุและข้อเสนอแนะ  

เน่ืองจากตาํแหน่งท่ีตัง้โครงการของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคามตัง้อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกบั

พรมแดนระหวา่ง สปป.ลาวและประเทศไทยจงึมีความเป็นไปได้ในการเพ่ิมโอกาสและความรุนแรง

ของผลกระทบขา้มพรมแดนซึง่อาจนาํไปสู่ระดบัของผลกระทบรุนแรงตามท่ีไดร้ะบไุวใ้น มาตรา ๗ 

และ มาตรา ๘ ของความตกลงแม่นํา้โขง ๑๙๙๕ มาตรา ๗ (เก่ียวกบัผลกระทบท่ีเป็นอนัตราย) และ 

มาตรา ๘ สามารถเรียกรอ้งได ้หากมีหลกัฐานท่ีชดัเจนวา่โครงการก่อใหเ้กิดอนัตราย และเพ่ือใหท้กุ

ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งแกไ้ขปัญหาทัง้หมดรว่มกนัตามความตกลงและกฎหมายระหวา่งประเทศ 

มีมาตรการหลายอยา่งท่ีสามารถนาํมาใชเ้พ่ือจาํกดัผลกระทบสะสมและผลกระทบขา้มพรมแดนท่ี

อาจเกิดขึน้จากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคามและโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงันํา้แบบขัน้บนัไดใน

ลาวตอนบน อยา่งไรก็ตาม บางมาตรการเหล่านีอ้าจลดทอนความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํา้แต่ละตวั หากไม่มกีารพิจารณากาํหนดเพ่ิมราคาของพลงังานไฟฟ้าหรือการขยาย

ระยะเวลาสมัปทานอย่างเหมาะสม 

มาตรการเหล่านีบ้างส่วนไดร้บัการทดสอบโดยคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงแลว้และแสดงใหเ้ห็นถงึ

ความสาํเรจ็ในระดบัหน่ึง แตจ่าํเป็นตอ้งมีการเพ่ิมประสิทธิภาพและการพิจารณารูปแบบการ

ผสมผสานของการระบายตะกอนและการลอยของลกูปลาขนาดเล็กไปกบักระแสนํา้ รวมทัง้การ

ปกป้องความสมบรูณข์องระบบนิเวศทา้ยนํา้ และจะตอ้งมีการประเมินเพ่ิมเตมิจากแบบจาํลองเพ่ือ

ประเมินผลประโยชนแ์ละตน้ทนุการผลิตในการดาํเนินการของโครงการเขื่อนสานะคามในฐานะ

โครงการท่ีชว่ยควบคมุการไหลและระดบันํา้เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินปรมิาณการไหลเพ่ือ

รกัษาระบบนิเวศ 

การศกึษานีส้ามารถขบัเคล่ือนไดโ้ดยรฐับาลสปป. ลาวเท่านัน้และกาํลงัอยู่ระหว่างการสาํรวจเพ่ิมเติม

โดย บรษิัทท่ีปรกึษา CNR อย่างไรก็ตามความเชี่ยวชาญและระบบการสรา้งแบบจาํลองท่ีพฒันาขึน้

แลว้และนาํใชใ้นคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงจะมีส่วนช่วยสนบัสนนุการศกึษาเพ่ิมประสิทธิภาพเหล่านี ้
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คาํแนะนาํในรายงานทบทวนทางเทคนิคฉบบันีไ้ดถ้กูจดัทาํขึน้เพ่ือพฒันาเร่ืองความปลอดภยัของ

เขื่อน ในขณะท่ีหวัขอ้เร่ืองการปรบัปรุงช่องทางเดินเรือและทางปลาผ่านจะไดร้บัการทบทวนใน

ระหว่างขัน้ตอนการออกแบบรายละเอียดและการก่อสรา้งของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคาม 
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ความคิดเหน็โดยทัว่ไป 

เน่ืองจากตาํแหน่งโครงการซึง่ตัง้อยู่ใกลช้ดิกบัพรมแดนลาว – ไทย นั่นหมายความวา่จาํเป็นตอ้งให้

ความสนใจอย่างมากต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากโครงการเขื่อนสานะคาม ถงึแมว้่าจะเป็น

โครงการภายในประเทศของ สปป.ลาว ก็ตาม 

เป็นท่ีน่ายนิดีอย่างยิง่หากผูพ้ฒันาโครงการมีพนัธสญัญาท่ีจะไมด่าํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากาํลงัสงู

ในระยะเวลาอนัสัน้ และตอ้งหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงระดบันํา้อย่างรวดเรว็ในดา้นทา้ยนํา้ และควร

พิจารณาความเป็นไปไดใ้นการใชโ้ครงการเขื่อนสานะคามเพ่ือป้องกนัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็

ของกระแสนํา้จากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ท่ีตัง้อยู่บรเิวณเหนือนํา้ 

ข้อสรปุ 

อุทกวิทยาและชลศาสตร์ 

ขอ้มลูท่ีมีอยู่ของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงและกรมอตุนิุยมวิทยาใน สปป.ลาวและประเทศไทยจะ

ช่วยปรบัปรุงแบบจาํลองทางอทุกวิทยา วิธีการท่ีใชใ้นการกาํหนดค่านํา้ท่วมสงูสดุดเูหมือนจะให้

ผลลพัธเ์ช่นเดียวกบัการศกึษาอ่ืน ๆ ถึงแมว้า่อาจจะมีความผิดพลาดในดา้นอนรุกัษ์นิยมก็ตาม คา่นํา้

ท่วมท่ีเป็นไปไดส้งูสดุ (PMF) ควรไดร้บัการกาํหนดตามขอ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ 

สปป.ลาว ปี พ.ศ.๒๕๖๑ (LEPTS 2018) 

จาํเป็นตอ้งมรีายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของโครงการเขื่อนสานะคามโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเมื่อมีการเปล่ียนแปลงอตัราการผลิตไฟฟ้าและการใชบ้านบงัคบันํา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเมื่อ

พิจารณาในแง่ของระบบชลศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการโคง้งอในแมน่ํา้และผลกระทบจากการไหลของ

กระแสนํา้ท่ีไหลอย่างรวดเรว็  

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ในลาํนํา้สาขาของสปป. 

ลาว ควรรวมอยูใ่นการคาดการณป์รมิาณการไหลซึ่งจะส่งผลต่อกาํลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าของ

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคาม 

งานท่ีสปป. ลาวกาํลงัดาํเนินการเพ่ือกาํหนดเกณฑป์ฎิบตัิการรว่มของเขื่อนแบบขัน้บนัไดควร

พิจารณารวมระบบพยากรณป์รมิาณการไหลของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ทัง้หมด เกณฑป์ฎิบตัิการรว่ม

ของเขื่อนแบบขัน้บนัไดควรพิจารณาถึงการระบายตะกอนท่ีประสานกนั การดาํเนินการควบคมุนํา้

ท่วม ระบบขอ้มลูของแม่นํา้ (RIS) เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการเดินเรือ รวมถึงศกัยภาพในการใช้

โครงการเขื่อนสานะคามเพ่ือลดความผนัผวนของกระแสนํา้อยา่งรวดเรว็ท่ีเกดิจากการดาํเนินการของ

ความคิดเห็น และข้อสรุป  
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โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ท่ีตัง้อยูเ่หนือนํา้ขึน้ไป และค่าการเปล่ียนแปลงระดบันํา้สงูสดุบรเิวณชายแดน 

สปป.ลาวและไทย และเชียงคานควรไดร้บัการยอมรบัและตกลงจากทางการฝ่ายไทย 

ตะกอน  

ควรมีการเพ่ิมระบบการติดตามตรวจสอบตะกอนเพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขการประมาณการปรมิาณตะกอน 

ขนาดของตะกอนและปรมิาณตะกอนท่ีทอ้งนํา้ ซึง่ควรนาํมาใชเ้พ่ือปรบัปรุงการศกึษาแบบจาํลองและ

การประเมินปรมิาณตะกอนในบรเิวณอ่างเก็บนํา้ใหด้ียิง่ขึน้ นอกจากนี ้สปป. ลาวควรเตรียมการ

จดัการตะกอนของเขื่อนแบบขัน้บนัไดโดยอาศยัความเชี่ยวชาญท่ีมีอยู่ในคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง 

คุณภาพน้ําและระบบนิเวศทางน้ํา  

ควรมีการตดิตามเก็บขอ้มลูการประเมินคณุภาพนํา้ นิเวศวิทยาทางนํา้ และการประมงอย่างนอ้ย ๒ ปี

ในฤดนูํา้มากและฤดแูลง้เพ่ือสรา้งขอ้มลูพืน้ฐานอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชว่งลาํนํา้จาก

โครงการเขื่อนสานะคามถึงนครหลวงเวียงจนัทน ์

โปรแกรมการตดิตามตรวจสอบคณุภาพนํา้ในระยะก่อสรา้งควรดาํเนินการตามสภาพปัญหาท่ีคาดวา่

จะเกดิขึน้ และควรมีการติดตามตรวจสอบตามเวลาจรงิอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหส้ามารถใชม้าตรการ

จดัการไดท้นัทีเมื่อมีการตรวจพบมลพิษ 

การประมงและทางปลาผ่าน  

ผูพ้ฒันาโครงการเขื่อนสานะคาม ระบวุ่าทางปลาผ่านจะไดร้บัการออกแบบใหม่ อยา่งไรกต็าม ควร

พิจารณาส่ิงต่อไปนี ้:  

 การประเมินความเส่ียงของทางปลาผ่านท่ีทางโครงการเสนอมา ชีใ้หเ้ห็นวา่ควรมีการปรบัปรุง

ประสิทธิภาพของทางปลาผ่านเป็นอย่างยิ่ง 

 แต่เน่ืองจากไม่มีทางปลาผ่านท่ีมปีระสิทธิภาพสมบรูณ ์ดงันัน้ ความอ่อนไหวในประเด็นนี ้

ยงัคงมีอยู่สาํหรบัโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงันํา้แบบขัน้บนัไดทัง้หมด 

 เน่ืองดว้ยปัจจยัดา้นตน้ทนุท่ีใชใ้นการปรบัปรุงทางปลาผ่าน ผลกระทบสะสมและผลกระทบ

ทวีคณู ดงันัน้ จึงควรมีการพฒันาแนวทางเชิงกลยทุธใ์นการวิเคราะห ์ตน้ทนุ – ผลประโยชน์

ของโครงการ ในกรณีท่ีมีมาตรการเพ่ือการลด หรือบรรเทาผลกระทบจากกิจกรรมการประมงท่ี

ลดลง 

ความปลอดภัยเขื่อน  

การออกแบบท่ีนาํเสนอไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว ปี 

พ.ศ.๒๕๖๑ (LEPTS 2018) ดงันัน้จึงควรมีการจดัตัง้คณะตรวจสอบความปลอดภยัของเขื่อนท่ีเป็น

อิสระ ก่อนท่ีการออกแบบขัน้สดุทา้ยจะดาํเนินต่อไป 
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เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายในกรณีท่ีเกิดการพิบตัขิองเขื่อน หรือแมก้ระทั่งภายใตก้ารปฏิบตัิการนํา้

ท่วมตามปกต ิจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการศกึษาผลท่ีตามมากรณีท่ีเข่ือนมีการระบายนํา้สงูสดุ

จนถึงค่านํา้ท่วมท่ีเป็นไปไดส้งูสดุ (PMF)  และควรมีการพฒันาระเบียบการจดัการเหตฉุกุเฉินใด ๆ 

รว่มกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของไทย 

การเดินเรือ  

ผูพ้ฒันาโครงการควรพิจารณาการออกแบบแผ่นพืน้ดา้นล่างของช่องทางเดินเรือใหม่ และยงัตอ้งเพ่ิม

ความยาวของช่องทางเดินเรือนีข้ึน้อีกเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการออกแบบเบือ้งตน้เข่ือนไฟฟ้า

พลงันํา้ ปี ๒๐๐๙  (PDG 2009) ในทาํนองเดยีวกนัควรเก็บอะไหล่สาํหรบัส่วนสาํคญัของอปุกรณ์

ช่องทางเดินเรือไวใ้นบรเิวณใกลเ้คียงเพ่ือใหส้ามารถใชก้ารไดท้นัที นอกจากนีย้งัแนะนาํใหเ้พ่ิม

มาตรการความปลอดภยัในช่องเดินเรือ ตะขอ บนัได แผ่นมาตรวดั ฯลฯ 

การเพ่ิมช่องทางเดินเรือช่องท่ี ๒ ท่ีเสนอ มีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กดิตน้ทนุท่ีเพ่ิมขึน้เป็นจาํนวนมากซึง่

อาจตกอยู่กบัรฐับาลสปป. ลาว หากจาํเป็นตอ้งมกีารก่อสรา้งเพ่ิมเติมหลงัจากหมดระยะเวลา

สมัปทาน มีการเสนอทางเลือกการออกแบบช่องทางเดินเรือแบบขนานและควรไดร้บัการพิจารณา 

สังคมและเศรษฐกิจ  

การประเมินเศรษฐกจิและสงัคมควรไดร้บัการปรบัปรุงและผูพ้ฒันาโครงการควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า

สอดคลอ้งกบักฎหมายลาวฉบบัปรบัปรุง หากเป็นไปไดค้วรพิจารณาทางเลือกในการบรรเทา

ผลกระทบรว่มกบัผูพ้ฒันาโครงการและหน่วยงานอ่ืน ๆ 

เช่นเดียวกบัการทบทวนทางเทคนิคอ่ืน ๆ ขอ้มลูพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมไมเ่หมาะท่ีจะใชเ้พ่ือ

วดัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากโครงการเขื่อนสานะคามโดยตอ้งครอบคลมุขอ้มลูของ

ชมุชนในฝ่ังประเทศไทย และจาํเป็นตอ้งมีโปรแกรมการตรวจสอบท่ีเขม้งวดมากขึน้และไดร้บัการ

สนบัสนนุงบประมาณอยา่งเพียงพอสาํหรบัขัน้ตอนการดาํเนินงานของเขื่อน 

บทสรุป  

รายงานทบทวนทางเทคนิคไดร้วบรวมขอ้พิจารณาเหล่านีเ้พ่ือพิจารณาโดยคณะกรรมการรว่ม 

๑ กรณีท่ีการออกแบบปัจจบุนัถกูนาํไปใชใ้นการก่อสรา้ง จะมีความเป็นไปไดส้งูจะก่อใหเ้กิด

ผลกระทบขา้มพรมแดนอย่างมีนยัสาํคญั 

๒ ขอ้มลูท่ีไดร้บัไม่เป็นปัจจบุนัและไม่เพียงพอในการระบปุรมิาณผลกระทบขา้มพรมแดนและ

โอกาสท่ีอาจเกิดขึน้จากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคามและเขื่อนแบบขัน้บนัไดใน

ตอนเหนือของลาวไดอ้ยา่งชดัเจน 
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๓ ความเส่ียงของผลกระทบขา้มพรมแดนอยา่งรุนแรงอาจลดลงไดอ้ย่างมาก และผลประโยชน์

ขา้มพรมแดนจากโครงการอาจเพ่ิมขึน้ หากขอ้เสนอแนะการศกึษาเพ่ิมเติมจากรายงาน

ทบทวนทางเทคนิคไดร้บัการพิจรณา  

๔ การศกึษาเพ่ิมเติมท่ีแนะนาํโดยรายงานทบทวนทางเทคนิคจะชว่ยใหส้ามารถประเมินผล

กระทบขา้มพรมแดนไดด้ีขึน้ รวมถึงสรา้งฐานขอ้มลูเพ่ือตดิตามการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ

เกิดขึน้ในอนาคต 

๕ ไม่เฉพาะโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนสานะคาม แต่การเปล่ียนแปลงใดๆก็ตามจะส่งอิทธิพล

ต่อผลกระทบสะสมของดา้นเหนือนํา้และทา้ยนํา้รวมไปถึงในลาํนํา้สาขา 

๖ ถึงแมว้่าคาํแนะนาํทัง้หมดจะไดร้บัการนาํไปปฏิบตัิ แต่ยงัคงมีความไม่แน่นอนในผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดขึน้ได ้รวมถึงอาจจะเกดิผลกระทบท่ียงัคงเหลืออยู่ (residual impacts) 

๗ อย่างไรกด็ี มีขอ้เสนอแนะใหก้ารส่งเอกสารโครงการโดยคณะกรรมการแม่นํา้โขงลาว “ไดร้บั

การยอมรบัโดยมีเงือ่นไขใหม้าตรการและคาํแนะนาํทีเ่สนอจะไดร้บัการนาํไปปฏิบตัภิายหลงั

กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหนา้” (โดยถอ้ยแถลงและแผนการณร์ว่ม) 

๘ ควรมีการประเมนิผลกระทบขา้มพรมแดนเพ่ิมเตมิในตอนทา้ยของขัน้ตอนการออกแบบขัน้

สดุทา้ยและใชเ้พ่ือสรุปกฎการดาํเนินงานของเขื่อน 

๙ การประเมินในรายงานทบทวนทางเทคนิค ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้ตดัสินไดว้่าโครงการไฟฟ้า

พลงันํา้เขื่อนสานะคามหรือ ขอ้เสนอการใชน้ํา้ของเข่ือนแบบขัน้บนัไดใ้นตอนเหนือของ 

สปป.ลาวไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึการใชร้ะบบแม่นํา้โขงอยา่งสมเหตสุมผลและเป็นธรรมหรือไม่ 

หรือผลกระทบขา้มพรมแดนท่ีตกคา้งอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างรุนแรงหรือไม ่
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