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CIA การประเมินผลกระทบแบบสะสม (Cumulative Impact Assessment) 

DSMS ระบบการจดัการความปลอดภยัของเข่ือน (Dam Safety Management System) 

EAP 
แผนปฏิบติัการฉกุเฉิน – จาํเป็นตอ้งมีเพ่ือความปลอดภัยของเข่ือน (Emergency Action Plan – 

required for Dam Safety) 

EIA การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment) 

FS การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 

GoL รฐับาลสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (Government of the Lao PDR) 

HPP โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ (Hydropower project) 

Hydropeaking 

การดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากาํลงัสงูในระยะเวลาอันสัน้ คือ รูปแบบการดาํเนินงานของ

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการผลิตไฟฟ้ากาํลงัสงูโดยเพ่ิมปริมาณการไหลผ่าน

กงัหนั ซึ่งทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงระดบันํา้อย่างรวดเร็วดา้นทา้ยนํา้ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ ใน

กรณีที่โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เป็นโครงการแบบแม่นํา้ไหลผ่าน 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 
แผนปฏิบติัการรว่ม – 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 

โครงการรว่มติดตามตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม – แผนการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของ

มาตรการลดผลกระทบที่ไดเ้สนอไว ้ซึ่งแผนการดงักล่าวไดถ้กูริเร่ิมที่โครงการเข่ือนไชยะบุรีและ

โครงการเข่ือนดอนสะโฮง  (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 

คณะทาํงานที่ถกูจดัตัง้ขึน้โดยคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงเพ่ือปรบัปรุง พฒันาการนาํใชร้ะเบียบ

ปฏิบติัใหมี้ความเชื่อมโยงและสอดคลอ้งกนั (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 – พืน้ที่ลุ่มนํา้โขงท่ีตัง้อยู่ในขอบเขตของประเทศภาคีสมาชิก (Lower 

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

LNMC คณะกรรมการแม่นํา้โขงแห่งชาติ สปป. ลาว (Lao National Mekong Committee) 

MC 

ประเทศภาคีสมาชิก, ไดแ้ก่ประเทศที่ไดล้งนามร่วมกนัตามความตกลง ๑๙๙๕ ว่าดว้ยความ

ร่วมมือเพือ่การพฒันาแม่นํ้าโขงอย่างยั่งยืน ไดแ้ก่ กัมพูชา, สปป.ลาว, ไทย และ เวียดนาม

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

Cambodia, Lao PDR, Thailand, and Viet Nam) 

MRC 

คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง – จดัตัง้ขึน้โดยประเทศภาคีสมาชิกเพ่ือช่วยสนับสนนุการประสานงาน

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 
แนวทางการออกแบบเบือ้งตน้สาํหรบัเข่ือนไฟฟ้าพลงันํา้ ปี ๒๐๐๙ – ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ 

(Preliminary Design Guidance of 2009 – approved) 

PDG2020 
แนวทางการออกแบบเบือ้งตน้สาํหรบัเข่ือนไฟฟ้าพลงันํา้ ปี ๒๐๒๐ – ยงัไม่ไดร้บัความเห็นชอบ 

(Preliminary Design Guidance of 2020 – not yet approved) 

PDIES 
ระเบียบปฎิบติัเร่ืองการแลกเปล่ียน การใชร้ว่มกนัซึ่งขอ้มลู และขอ้สารสนเทศ (Procedures for 

Data and Information Exchange and Sharing) 

PMFM 
ระเบียบปฏิบติัเร่ืองการรกัษาปริมาณการไหลในแม่นํา้โขงสายประธาน (Procedures for the 

Maintenance of Flows on the Mainstream) 

PNPCA 
ระเบียบปฏิบติัเร่ืองการแจง้ การปรกึษาหารือล่วงหนา้ และขอ้ตกลง (Procedures for 

Notification, Prior Consultation and Agreement)  

PPA สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) 

Pressure flushing 

การระบายทรายที่สะสมอยู่บริเวณกาํแพงเข่ือนและกงัหนั ผ่านช่องระบายนํา้บริเวณดา้นล่างของ

ตวัเข่ือน เพ่ือเป็นการป้องกนัโครงสรา้งเข่ือนและระบบการผลิต (Use of low-Level outlets to 

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

infrastructure and power production.) 

PWQ ระเบียบปฏิบติัเร่ืองคณุภาพนํา้ (Procedures for Water Quality) 

PWUM ระเบียบปฏิบติัเร่ืองการติดตามตรวจสอบการใชน้ํา้ (Procedures for Water Use Monitoring)  
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RAP แผนปฏิบติัการสาํหรบัการโยกยา้ยถิ่นที่อยู่ใหม่ (Resettlement Action Plan) 

RIS 

ระบบขอ้มลูลาํนํา้ – ระบบท่ีอาจจะถกูพฒันาขึน้เพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกในการเดินเรือตลอด

ลาํนํา้ของแม่นํา้โขงสายประธาน (River Information System – a system that may be 

introduced to facilitate navigation on the Mekong mainstream) 

RoR 

แบบแม่นํา้ไหลผ่าน คือ รูปแบบการดาํเนินงานของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ที่ไม่มีการเก็บกกันํา้เป็น

จาํนวนมาก และปริมาณนํา้ท่ีไหลเขา้เข่ือนเท่ากบัปริมาณนํา้ท่ีไหลออกจากเข่ือน ในช่วงเวลาไม่

นาน อาจเป็นเพียงช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมง หรือไม่กี่วนั ซึ่งโครงการไฟฟ้าพลงันํา้แบบแม่นํา้ไหลผ่าน

อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงปริมาณนํา้ที่ไหลเขา้เข่ือนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการ

ดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากาํลงัสงูในระยะเวลาอนัสัน้ที่ดา้นเหนือนํา้ (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 – มาตรฐานที่เกี่ยวกบัการสั่นสะเทือนจากการ

เคล่ือนไหวของพืน้ปฐพี (Safety Evaluation Earthquake – a seismic standard applied to 

possible ground motion.) 

Sediment flushing 

การลดระดบันํา้เพ่ือกระตุน้เป็นระยะ ใหเ้กิดการกดัเซาะรอ่งนํา้และปล่อยตะกอนท่ีทบัถมใน

ปริมาณมากบริเวณเหนือเข่ือน (Drawing down water levels to periodically induce channel 

erosion and discharge large volumes of deposited sediment.) 

SIA การประเมินผลกระทบดา้นสงัคม (Social Impact Assessment) 

SMMP 

แผนการบริหารจดัการและการตรวจสอบดา้นสงัคม – กระบวนการเพ่ือประเมินและปรบัตวัจาก

ผลกระทบอนัเนื่องมาจากการก่อสรา้งและการดาํเนินงานของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้โดยพิจารณา

ตัง้แต่เร่ิมการก่อสรา้ง (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 โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคาม (Sanakham Hydropower Project) 

Sediment routing 
การลดระดบันํา้ในช่วงที่มีนํา้ไหลเขา้มามากเพ่ือใหร้ะบายตะกอนไดส้งูสดุ (Drawing down water 

level during periods of high inflow to maximise sediment throughput) 

TbIA การวิเคราะหผ์ลกระทบขา้มพรมแดน (Transboundary Impact Analysis) 

TRR รายงานทบทวนดา้นเทคนิค (Technical Review Report) 
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ความเป็นมา 

คณะกรรมการแม่นํา้โขงแห่งชาติ สปป. ลาว ไดเ้สนอเร่ืองโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคาม

เขา้กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ต่อคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง เม่ือวนัที่ ๙ กนัยายน 

๒๕๖๒ ซึ่งเป็นระยะเวลา ๑ เดือนใหห้ลงัจากการเสนอเร่ืองโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนหลวง

พระบางเขา้สูก่ระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ คณะกรรมการรว่มของคณะกรรมาธิการแม่นํา้

โขงเห็นชอบรว่มกนัใหช้ะลอกระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือน

สานะคามไปก่อนจนกว่ากระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือน

หลวงพระบางแลว้เสร็จ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ของโครงการไฟฟ้า

พลงันํา้เข่ือนสานะคามไดเ้ร่ิมตน้ขึน้เม่ือวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

สืบเน่ืองจากความทา้ทายท่ีเกิดจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด ๑๙ ที่ประชุมคณะทาํงานของ

คณะกรรมการรว่มครัง้ท่ี ๑ เม่ือวนัที่ ๓๐ สิงคาหคม พ.ศ.๒๕๖๓ จึงเห็นชอบใหก้รอบเวลาในการ

ดาํเนินการตามกระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้สามารถยืดหยุ่นได ้โดยมีการดาํเนินการตาม

ขัน้ตอนของกระบวนการ ทัง้นีก้ารกาํหนดหว้งเวลาในการจดัทาํเอกสาร หรือกิจกรรมที่สาํคญัไดถ้กู

เห็นชอบรว่มกนัเม่ือกระบวนการเร่ิมขึน้ และในการประชุมคณะกรรมการรว่มของคณะกรรมาธิการ

แม่นํา้โขงครัง้ท่ี ๕๒ เม่ือวนัที่ ๑๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมไดเ้ห็นชอบรว่มกนัต่อแผนขัน้ตอน

ดาํเนินการซึ่งมีกาํหนดการสิน้สดุกระบวนการในวนัที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามเป็นโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ลาํดบัที่ ๖ ท่ีถกูเสนอเขา้สู่

กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ โดยโครงการท่ีถกูเสนอเขา้กระบวนการก่อนหนา้นีไ้ดแ้ก่ 

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนไชยะบุรี เข่ือนดอนสะโฮง เข่ือนปากแบง เข่ือนปากลาย และเข่ือนหลวง

พระบาง 

บทนํา  
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ความตกลงแม่น้ําโขง ๑๙๙๕ 

รฐับาลของประเทศกัมพชูา สปป.ลาว ไทย และเวียดนามไดล้งนามรว่มกนัในความตกลงว่า

ดว้ยความรว่มมือเพ่ือการพฒันาลุ่มแม่นํา้โขงอย่างยั่งยืน พ.ศ.๒๕๓๘ (“ความตกลงแม่นํา้

โขง ๑๙๙๕”) ซึ่งก่อใหเ้กิดการจดัตัง้คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงและยํา้ถึงความปรารถนา

ของประเทศภาคีสมาชิกในการรว่มมือกนัเพ่ือพฒันาลุ่มแม่นํา้โขงอย่างยั่งยืน 

อย่างไรก็ดี การตระหนกัว่าการพฒันาอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อระบบ

ของแม่นํา้โขงได ้ดงันัน้ในบทที่ ๓ ของความตกลงไดก้ล่าวถึงขอ้ผกูพนัของประเทศภาคี

สมาชิกที่จะดาํเนินการรว่มกนัเพ่ือ: 

 คุม้ครองความสมดุลทางนิเวศวิทยาของลุ่มแม่นํา้โขง 

 การใชน้ํา้อย่างสมเหตสุมผล และเป็นธรรมของระบบแม่นํา้โขง 

 หารือและตัง้เป้าหมายที่จะตกลง (ในคณะกรรมการรว่ม) เกี่ยวกบัการใชน้ํา้ท่ีมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อแม่นํา้โขงสายหลกัในฤดูแลง้ (การปรกึษาหารือล่วงหนา้) 

 รกัษาปริมาณการไหลในแม่นํา้โขงสายหลกั 

 ดาํเนินความพยายามทกุวิถีทาง เพ่ือหลีกเล่ียง ลด และบรรเทาผลกระทบท่ีเป็นอนัตราย

ที่อาจเกิดขึน้กบัระบบแม่นํา้ 

 แสดงความรบัผิดชอบต่อผลกระทบที่เป็นอนัตรายซึ่งก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประเทศ

ภาคีสมาชิกอื่นๆ และหยดุกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายเม่ือไดร้บัการแจง้เตือน

ความเสียหายอย่างรุนแรงโดยมีหลกัฐานที่แน่ชดั 

 โครงการใดๆที่อยู่บนแม่นํา้โขงสายหลกัจะตอ้งใหค้วามรว่มมือในการใชเ้ม่นํา้โขงสาย

หลกัเพ่ือเดินเรือโดยไม่มีส่ิงปิดกัน้ที่เป็นอปุสรรคถาวรต่อการเดินเรือ และ 

 แจง้เตือนประเทศภาคีสมาชิกในกรณทีี่เกิดเหตฉุกุเฉินเกี่ยวกบัปริมาณนํา้และคณุภาพ

นํา้ 

ประเทศภาคีสมาชิกมีเป้าหมายท่ีจะบรรลวุัตถปุระสงคแ์ละหลกัการเหล่านีผ่้านเจตนารมณข์องความ

รว่มมือที่เป็นเอกลกัษณซ์ึ่งยืนยนัความรว่มมือระหว่างประเทศภาคีสมาชิกตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และไดร้บั

การยืนยนัอีกครัง้ในหลายโอกาสต่อมา 

ความตกลงแม่นํา้โขง ๑๙๙๕ มี
ลกัษณะที่สนบัสนนุการพฒันาเป็น

หลกั แต่ไดก้าํหนดกรอบ

วตัถปุระสงค ์และหลกัการซึ่ง

ประเทศภาคีสมาชิกตกลงที่จะ

พฒันาระบบแม่นํา้โขงอย่างยติุธรรม

และยั่งยืนเพ่ือผลประโยชนร์ว่มกนั 
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ความตกลงแม่นํา้โขง ๑๙๙๕ ยงัก่อใหเ้กิดคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง (MRC) ขึน้ ซึ่งมีโครงสรา้งที่

ประกอบดว้ยองคก์รบริหารที่ถาวร โดยมีอาํนาจ หนา้ที่ดงันี ้ 

 คณะมนตรี (The Council) ไดร้บัอาํนาจใหก้าํหนด “กฎระเบียบในการใชน้ํา้และการ

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

ลงเห็นชอบ ระเบียบปฏิบติัเร่ืองการแจง้ การปรกึษาหารือล่วงหนา้ และขอ้ตกลง 

(PNPCA)   

 คณะกรรมการร่วม (JC) ไดร้บัอาํนาจตามความตกลงใน บทที่ ๕ และ ระเบียบปฏิบติั

เร่ืองการแจง้ การปรกึษาหารือล่วงหนา้ และขอ้ตกลง (PNPCA) ใหด้าํเนินกระบวนการ

ปรกึษาหารือล่วงหนา้ และ คณะกรรมการรว่มไดใ้หค้วามเห็นชอบต่อ ขอ้กาํหนดทาง

เทคนิค (Technical Guidelines) เพ่ือสนบัสนนุระเบียบปฏิบติัเร่ืองการแจง้ การ

ปรกึษาหารือล่วงหนา้ และขอ้ตกลง เม่ือวนัที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘  

 สาํนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง (MRCS) มีหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนนุ

ทางดา้นเทคนิคและงานบริหารเพ่ือสนบัสนนุกระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ และ

สามารถทาํงานเชิงรุกเพ่ือสนบัสนนุคณะกรรมการรว่มในกระบวนการดงักล่าว  

คณะกรรมาธิการสามารถทาํงานไดภ้ายใตก้รอบงานเหล่านีเ้ท่านัน้ ในความตกลงแม่นํา้โขง ๑๙๙๕ 

ไดบ่้งชีว่้า กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ มิไดเ้ป็นทั้งสิทธิท่ีจะยบัยัง้การใช ้หรือเป็นสิทธิแต่ฝ่าย

เดียวของประเทศภาคีใดที่จะใชน้ํา้โดยไม่คาํนึงถึงสิทธิของประเทศภาคีสมาชิกอื่น ดงันัน้

กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ และระเบียบปฏิบติัอื่นๆ ไม่ใช่กลไกเพ่ือการกาํกบัดแูล แต่เป็น

การสรา้งกรอบสาํหรบัความรว่มมือและการสนทนาระหว่างประเทศภาคีสมาชิก  

ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) 
และกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า  

กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ มีท่ีมาจากบทท่ี ๕ ของความตกลงฯ ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกตก

ลงรว่มกนัในการใชร้ะบบแม่นํา้โขงรว่มกนัอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม ทัง้นีก้ระบวนการ

ปรกึษาหารือล่วงหนา้จะมีมุมมองที่กวา้งขึน้โดยพิจารณาจากวตัถปุระสงคแ์ละหลกัการทัง้หมดที่ตก

ลงกนัในบทที่ ๓ ของความตกลงฯ  

จากวตัถปุระสงคแ์ละหลกัการรว่มดงักล่าวจึงสนบัสนนุใหเ้กิดการพฒันาอย่างสมเหตสุมผลและ

เป็นธรรม ในขณะเดียวกนัก็หลีกเล่ียง ลดและบรรเทาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายขา้ม

พรมแดนและผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศของระบบแม่นํา้โขง  

ระเบียบปฏิบติัเร่ืองการแจง้ การปรกึษาหารือล่วงหนา้ และขอ้ตกลง (PNPCA) ประกอบดว้ย ๓ 

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

Consultation) และ ๓.ขอ้ตกลงเฉพาะเจาะจง (specific Agreement)  

ประเทศภาคสีมาชกิได้

จดัตัง้คณะกรรมาธกิารและ

โครงสรา้งองคก์รโดยให้

อํานาจ หน้าทีบ่างประการ

แก่องคก์รบรหิารเหล่าน้ี ให้

สามารถทํางานไดภ้ายใต้

อาํนาจท่ีได้รบัมอบหมาย

เท่านัน้ 
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การแจ้ง จะกระทาํเม่ือมีการใชน้ํา้ในลาํนํา้สาขาของระบบแม่นํา้โขง และการใชน้ํา้จากแม่นํา้โขง

สายหลกัในช่วงฤดนูํา้มาก (wet season) การปรึกษาหารือล่วงหน้า จาํเป็นตอ้งกระทาํเม่ือมี

การใชน้ํา้ในแม่นํา้โขงสายหลกัในฤดูแลง้ (dry season) และการผนันํา้ขา้มลุ่มนํา้ในฤดนูํา้มาก  

ข้อตกลงเฉพาะเจาะจง  จาํเป็นตอ้งกระทาํเม่ือมีการผนันํา้ขา้มลุ่มนํา้ในฤดูแลง้ 

 

คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ไม่มีอํานาจในการจัดการระบบแม่นํ้าโขงแตจ่ะทําหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานให้
การสนับสนุนแก่ประเทศภาคีสมาชิกเพื่อดําเนินการภายใต้วัตถุประสงค์และหลักการของความตกลง 

 

ระดบัการปฏิสัมพนัธท์ี่เพ่ิมขึน้เหล่านีส้ะทอ้นให้

เห็นถึงความสมดุลระหว่างผลกระทบขา้มพรมแดน

ที่อาจเกิดขึน้กบัหลกัการตัดสินใจของอาํนาจ

อธิปไตย  

ในบางช่วงเวลา การแบ่งปันนํา้อย่างเป็นธรรม ถกู

ยกขึน้มาเป็นขอ้กงัวลของประเทศภาคีสมาชิก จาก

แนวคิดที่ว่าปริมาณนํา้ที่มีอยู่มากในช่วงฤดนูํา้มาก ทาํใหมี้ความกงัวลนอ้ยลงเกี่ยวกับการแบ่งปัน

นํา้ รวมถึงปริมาณการไหลในแม่นํา้โขงสายหลกัยงัคงปริมาณอยู่ในขอบเขตท่ีตกลงกนัไว ้และการ

ใชน้ํา้จากลาํนํา้สาขาก็ไม่ส่งผลกระทบขา้มพรมแดนจนถึงระดบัที่มีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตามผลกระทบของการพฒันาลุ่มนํา้ต่อการพัดพาของตะกอน การประมง และกระบวนการ

ทางนิเวศวิทยา ยงัเป็นหวัใจสาํคญัของการใชร้ะบบ

แม่นํา้โขงอย่างสมเหตสุมผล เป็นที่ทราบกนัว่า

ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อการประมงและการพดัพา

ของตะกอน อาจเกิดขึน้ไดเ้นื่องจากการพฒันาที่เกิดขึน้ในลาํ

นํา้สาขา ในขณะท่ีโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดใหญ่ใน

ประเทศจีนและในแม่นํา้สาขามีผลต่อระบบการไหลของ

แม่นํา้โขง ที่ส่งผลต่อเวลาและปริมาณของการไหลยอ้นกลบั

ของนํา้ตามธรรมชาติสู่โตนเลสาบและ ระบบพืน้ท่ีชุ่มนํา้อื่น ๆ โดยยงัส่งผลกระทบต่อการประมง ซึ่ง

ในรายงานสถานะของลุ่มนํา้ปี ๒๕๖๑ ยงัไดเ้นน้ถึงผลกระทบอื่น ๆ ที่มีต่อความสมดลุของระบบ

นิเวศรวมถึง การทาํการประมงมากเกินไป มลพิษ การดูดทรายและฝายทดนํา้เพ่ือการเกษตรจาํนวน

มาก  

ความกงัวลที่เพ่ิมขึน้เกี่ยวกับผลกระทบสะสมที่เกิดจากการพฒันาอย่างรวดเร็วในลุ่มนํา้กาํลงั

กระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปสู่บทบาทเชิงรุกมากขึน้สาํหรบัคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง จะเห็น

กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ อยู่ภายใต้

ขอ้ตกลงแม่นํา้โขงปี ค.ศ. ๑๙๙๕ และอยู่ภายใต้

ระเบียบปฏิบตัิของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการใชผ้ลประโยชน์

ที่ไดร้บัจากระบบแม่นํา้โขงอย่างยุติธรรมและ

เป็นธรรม 
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ว่า คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงมีการตรวจสอบ ติดตาม ระบบแม่นํา้อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งกิจกรรม

ดงักล่าวเป็นพืน้ฐานของการใหค้าํแนะนาํเพ่ือกาํหนดมาตรการจดัการในการปฏิบติังานกบั

ผลกระทบจากภยัแลง้ นํา้ท่วมและการพดัพาของตะกอนที่ดีขึน้  

 ข้อควรคาํนึง 

ประเทศภาคีสมาชิกควรคาํนึงถึงส่ิงเหล่านี:้  

 การประเมินว่าการใชน้ํา้ที่เสนอนัน้มีความสมเหตสุมผลและเป็นธรรม และอยู่

นอกเหนือขอบเขตของกระบวนการตรวจสอบทางเทคนิคหรือไม่  

 กระบวนการทบทวนทางเทคนิคมีจุดมุ่งหมายเพ่ือระบุการออกแบบ และ

มาตรการการดาํเนินงานเพ่ือหลีกเล่ียง ลดและบรรเทาผลกระทบท่ีเป็นอนัตราย

ที่อาจเกิดขึน้กบัระบบแม่นํา้โขง ตามเจตจาํนงของประเทศภาคีสมาชิกที่ได้

แสดงความมุ่งมั่นรว่มกนั  

 คณะกรรมการรว่ม (JC) จะเห็นพอ้งกบั “ถ้อยแถลง” ในตอนทา้ยของ

กระบวนการปรกึษาหารือ ซึ่งจะเรียกรอ้งใหป้ระเทศที่แจง้ดาํเนินโครงการท่ี

เสนอ พยายามอย่างเต็มที่ในการดาํเนินมาตรการท่ีขจัด หรือลดความเส่ียงจาก

ความเสียหายขา้มพรมแดน  

 มาตรการเหล่านีส้ามารถอา้งถึงขั้นตอนการออกแบบขั้นสดุทา้ย การก่อสรา้ง หรือขัน้ตอน

การปฏิบติังาน  
 มาตรการที่นาํเสนอควรมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ทัง้ในทางเทคนิคและทางการเงิน 

มิฉะนัน้มาตรการเหล่านัน้อาจจะถือเป็นการยบัยัง้การพฒันาโดยพฤตินยั  

 การใชน้ํา้ที่ไดร้บัแจง้ เป็นเพียงหนึ่งในชุดโครงการของการพฒันาตามแผนการพฒันาลุ่ม

นํา้ ส่ิงสาํคญัคือตอ้งพิจารณาผลกระทบสะสมของโครงการการใชน้ํา้ท่ีแจง้และวางแผนไว้

ทัง้หมด เพ่ือใหเ้ขา้ใจผลกระทบโดยรวม 

ดงันัน้จุดประสงคห์ลกัของการทบทวนทางเทคนิคคือ เพ่ือพยายามมองหาความเป็นไปได ้หรือ 

มาตราการใดบา้งที่สามารถทาํได ้เพ่ือหลีกเล่ียง ลด และบรรเทาผลกระทบที่เป็นอนัตรายใด ๆ  การ

ทบทวนทางเทคนิคยงัช่วยสนบัสนนุประเทศที่แจง้เพ่ือช่วยในการประเมินการปฏิบติัตามแนวปฏิบติั

ที่ดีของผูพ้ฒันาโครงการในการพฒันาโครงการนัน้ๆ 

การปรบัปรงุกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า 

คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงมุ่งมั่นที่จะปรบัปรุงกระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้อย่างต่อเนื่องเสมอ 

ซึ่งในกระบวนการก่อนหนา้นีแ้นวคิดเร่ือง “ถ้อยแถลง” และ “แผนปฏิบัติการร่วม” หรือ ขัน้ตอน

ภายหลงักระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ ถกูนาํมาใชเ้พ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนรว่มอย่าง

ต่อเน่ืองตลอดกระบวนการของการออกแบบขัน้ตอนการก่อสรา้ง และการดาํเนินงานของโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํา้  

  กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ มี

จุดมุ่งหมายเพื่อบรรลฉัุนทามตใินถอ้ยแถลงที่

เรียกรอ้งใหป้ระเทศที่แจง้ดาํเนินโครงการ ให้

พยายามอย่างเต็มทีใ่นการดาํเนนิมาตรการที่

ถูกระบุจากกระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้

เพื่อ หลีกเล่ียง ลด และบรรเทาผลกระทบขา้ม

พรมแดน 
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สาํหรบักระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามนัน้ เนื่องจาก

ความเส่ียงจากที่ตัง้ของโครงการซึ่งอยู่ใกลช้ิดกบัพรมแดนระหว่าง สปป.ลาวและไทยดงันัน้จึงมี

ความพยายามอย่างยิ่งยวดจากคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงในการดาํเนินงานเพ่ิมเติมจากงานท่ีได้

ทาํมาก่อนหนา้นีเ้พ่ือนาํมาสู่แนวทางที่ดีในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับประเทศไทย 

ดงันัน้การประเมินผลกระทบอย่างรวดเร็วที่อาจเกิดขึน้บริเวณทา้ยนํา้ของแม่นํา้โขงสายหลกัจากการ

เปล่ียนแปลงปริมาณการไหลออกจากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามไดถ้กูจดัทาํขึน้โดย

สาํนกังานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง การประเมินดงักล่าวถกูจดัทาํขึน้ภายใตข้อ้จาํกดั

ของทรพัยากรของกระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ รายงานสรุปการประเมินผลกระทบอย่าง

รวดเร็วไดถ้กูจดัทาํเป็นเอกสารแยกไวอ้ีกฉบับ 

อย่างไรก็ตาม รายงานฉบบัดงักล่าวไดเ้นน้ยํา้ขอ้แนะนาํที่สาํคญัซึ่งตอ้งไดร้บัการพิจารณารวมถึง 

กฎการปฏิบติังานของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ สญัญาสัมปทานการซือ้ขายไฟฟ้า และสญัญา

สมัปทาน และรายงานทบทวนทางเทคนิคไดเ้สนอคาํแนะนาํหลายประการต่อผูพ้ฒันาโครงการ ทัง้นี ้

ขอ้แนะนาํทัง้หลายจะถกูเสนอผ่าน “ถอ้ยแถลง” และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาเพ่ิมเติม

เหล่านีจ้ะมีส่วนช่วยประเทศภาคีสมาชิกในการจดัเตรียมแบบฟอรม์การตอบสาํหรบัการ

ปรกึษาหารือล่วงหนา้อย่างเป็นทางการ  
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 กรอบระยะเวลากระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้า 

เน่ืองจากจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด ๑๙ ทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัในการเดินทาง คณะกรรมาธิการ

แม่นํา้โขงจึงเห็นชอบรว่มกนัใหก้ารดาํเนินการตามขัน้ตอนการปรกึษาหารือล่วงหนา้สาํหรบัโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามมีกรอบระยะเวลาท่ียืดหยุ่นได ้ซึ่งการประชุมของคณะทาํงานรว่มใน

กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ในแต่ละครัง้จะเป็นผูก้าํหนดหว้งเวลาเพ่ือดาํเนินกิจกรรมต่างๆที่

จะตอ้งดาํเนินการ ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุกระบวนการมีส่วนรว่มที่มีคณุค่าจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทัง้หมด

ในระหว่างกระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ 

กระบวนการนีส้ามารถขยายระยะเวลาไดต้ามขอ้ตกลงของคณะกรรมการรว่ม ตามแนวปฏิบติัสากล

โดยทั่วไปแลว้การขยายระยะเวลาจะไดร้บัการพิจารณาก็ต่อเม่ือสาํนกังานเลขาธิการคณะกรรมาธิการ

แม่นํา้โขงประสบปัญหาพิเศษในการดาํเนินการทบทวนทางเทคนิค หรือหากมีขอ้มูลใหม่ที่มีนยัสาํคญั

เพ่ิมเขา้มาภายหลงัท่ีกระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ไดเ้ร่ิมตน้ขึน้ 

ภายใตค้าํแนะนาํจากคณะทาํงานของคณะกรรมการรว่ม (JCWG) เกี่ยวกบักระบวนการปรกึษาหารือ

ล่วงหนา้ สาํนกังานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง ไดแ้ต่งตัง้กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญขึน้หลายกลุ่มซึ่ง

ประกอบดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญระดบัชาติและระดบันานาชาติเพ่ือดาํเนินการประเมินและทบทวนเอกสารท่ีส่ง

มาจากประเทศผูเ้สนอโครงการ  

กรอบเวลาของเหตุการณส์าํคัญสาํหรับผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 สรุปรายงานการทบทวนทางเทคนิคฉบบันี ้อา้งอิงจากรา่งรายงานการทบทวนทางเทคนิค

ฉบบัที่ ๒ ลงวนัที่  ๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ 

 การจดัการประชุมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียระดบัชาติรอบที่ ๑ ไดจ้ดัขึน้ในช่วงเดือนตุลาคม - 

ธันวาคม ๒๕๖๓ และรอบที่ ๒ ควรจะดาํเนินการในช่วงมีนาคม ๒๕๖๔ ๑ 

 รอบท่ี ๓ มีการวางแผนที่จะจดัขึน้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 การจดัการประชุมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียระดบัภูมิภาคครัง้ท่ี ๑ จดัขึน้ในวนัที่ ๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ และครัง้ที่ ๒ มีแผนจะดาํเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

การแจ้งเตือนระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม 

โครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญมี่การดาํเนินการหลายขัน้ตอนซึ่งรายละเอียดในแต่ละขัน้ตอนจะช่วย

ใหผู้พ้ฒันาโครงการ สามารถประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการก่อนพิจารณาในเพ่ิมงบประมาณ

 
๑ ประเทศไทยชีแ้จงว่ามีขอ้มลูนอ้ยเกนิไปเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับประเทศไทย ดงันัน้จึงไม่ไดจ้ดัใหมี้การ

จดัประชุมกับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียระดบัชาต ิ

กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า  โครงการไฟฟ้าพลังนํา้ เ ข่ือนสานะคาม  

การมีส่วนร่วมกับผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียบ่อยครัง้และดว้ย

ความโปร่งใสเป็นกุญแจ

สาํคญัในการปรบัปรุงผลลพัธ์

ของกระบวนการปรกึษาหารือ

ล่วงหนา้ 
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การลงทนุ รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้พ้ฒันาโครงการระบุขอ้กาํหนดการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงก่อนที่

จะสรุปการออกแบบ ทงันี ้ในระเบียบปฏิบติัเร่ืองการแจง้ การปรกึษาหารือล่วงหนา้ และขอ้ตกลง 

(PNPCA) และ เอกสารขอ้แนะนาํการออกแบบเบือ้งตน้ของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง (MRC’s 

Design Guidance) เรียกรอ้งใหมี้การส่งเอกสารของโครงการที่เสนอในระหว่างขัน้ตอนการศึกษา

ความเหมาะสมซึ่งในขณะท่ีการพฒันาโครงการอยู่ระหว่างการดาํเนินงาน ผูพ้ฒันาโครงการ อาจมี

การวางแผนการเปล่ียนแปลงบางอย่างไวแ้ลว้ 

 

แนวคิดนีมี้ทัง้ขอ้ดีและขอ้เสีย ในกรณีของดา้นดี กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ สามารถมี

อิทธิพลต่อการออกแบบขัน้สดุทา้ยและการบริหารจดัการของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคาม 

นอกจากนี ้สปป. ลาวและผูพ้ฒันาโครงการ ยงัสามารถตดัสินใจเกี่ยวกับความเป็นไปไดท้างการเงิน

ของโครงการโดยอาศยัขอ้มลูจากคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง อย่างไรก็ตามการแจง้เตือนในขัน้ตอน

การศึกษาความเป็นไปไดอ้าจทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการตรวจสอบทางเทคนิคไดอ้ย่างครอบคลุม

เหมาะสมเนื่องจากขอ้มลูที่มีไม่เพียงพอ และอาจเกิดความรูสึ้กในแง่ลบโดยไม่จาํเป็นต่อโครงการท่ี

ถกูเสนอ กรณีนีไ้ดเ้กิดขึน้กบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคาม ซึ่งรายงานทบทวนทางเทคนิคได้

สรุปขอ้แนะนาํจาํนวนมากเพ่ือใหผู้พ้ฒันาโครงการนาํไปดาํเนินการศึกษาเพ่ิมเติม   

ข้ันตอนภายหลังกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า 

เพ่ือแกไ้ขขอ้บกพรอ่งบางประการที่อาจเกิดขึน้ระหว่างกระบวนการ ดงันัน้จึงมีการวางแผนขัน้ตอนร

ภายหลงักระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ไว ้ซึ่งแผนปฏิบติัการรว่ม (Joint Action Plan) นีมี้

จุดมุ่งหมายเพ่ือการมีส่วนรว่มอย่างต่อเนื่องระหว่างสปป. ลาว ผูพ้ฒันาโครงการ  และ 

คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง และแจง้ใหป้ระเทศภาคีสมาชิกทราบในช่วงสุดทา้ยของการออกแบบ 

การก่อสรา้งและการดาํเนินงาน เจตนาของขัน้ตอนภายหลงักระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้คือ 

การรว่มมือกนัในการปรบัแต่งมาตรการเพ่ือหลีกเล่ียง ลด และบรรเทาผลกระทบขา้มพรมแดนที่เป็น

อนัตรายใด ๆ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปไดท้างวิศวกรรมและการเงิน รวมถึงการระบุทางเลือก

ของผลประโยชนร์ว่ม 
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ในทา้ยที่สดุหวงัว่าจะสามารถมี

ความตกลงรว่มกนัเกี่ยวกบัชุด

มาตรการปฏิบติัการ เช่นการ

ดาํเนินการระบายตะกอน

ตามปกติ ซึ่งจะกลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของระเบียบปฏิบัติเร่ืองการ

ติดตามตรวจสอบการใช้นํ้า (PWUM) และการดาํเนินการดงักล่าวจะมีการรายงานในการประชุม

คณะกรรมการรว่มตามปกติ ชุดมาตรการปฏิบติัเหล่านีมี้ความสาํคญัในแง่ของการทาํงานร่วมกนั

ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้แบบขัน้บนัไดในแม่นํา้โขงสายหลกั จากการติดตามตรวจสอบปริมาณ

การไหลท่ีดา้นทา้ยนํา้ของโครงการไฟฟ้าพลงังนํา้ไชยะบุรีพบว่ามีการเปล่ียนแปลงปริมาณการไหล

ออกจากเข่ือนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปล่ียนแปลงของระดับนํา้ยงัคงปรากฏใหเ้ห็นอยูบ่ริเวณดา้นทา้ย

นํา้ แมว่้าความรุนแรงของการเปล่ียนแปลงระดบันํา้จะลดทอนลงตามระยะทางท่ีไกลขึน้ก็ตามเป็นที่

ทราบกนัดีว่าการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของระดบันํา้ลกัษณะนีจ้ะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ของแม่นํา้ ศกัยภาพในการประมง และการเดินเรือ ดงันั้นการดาํเนินการ โครงการร่วมติดตาม

ตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อม (JEM) ที่โครงการไฟฟ้าพลงังนํา้ไชยะบุรี และดอนสะโฮงอาจทาํให้

คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงทาํหนา้ที่ไดอ้ย่างเหมาะสมในการใหค้าํแนะนาํเกี่ยวกบัการออกแบบทาง

ปลาผ่านที่มีประสิทธิภาพและการบริหารจดัการแบบปรบัตวัที่ดีขึน้ 
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ท่ีตัง้โครงการ 

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามเป็นโครงการลาํดับที่ ๕ ของเข่ือนขัน้บนัไดท่ีตัง้อยู่บนแม่นํา้

โขงสายหลกัตอนล่าง และห่างจากชายแดนระหว่าง สปป.ลาวและประเทศไทย ประมาณ ๒ 

กิโลเมตร (กม.) ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบขา้มพรมแดน  

เข่ือนสานะคามตัง้อยูห่่างจากนครหลวงเวียงจนัทนป์ระมาณ ๑๕๕ กม.ไปดา้นเหนือนํา้ และห่าง

จากชายฝ่ังทะเลเป็นระยะทาง ๑,๗๓๗ กม. จุดก่อสรา้งโครงการตัง้อยู่ห่างจากอาํเภอเชียงคาน 

จงัหวดัเลย เป็นระยะทาง ๒๐ กม. และตลอดระยะทาง ๕๐ กม.ตามแนวลาํนํา้โขงมีประชากรของ

ทัง้สองประเทศอาศยัอยู่หนาแน่นเช่นกนั  

ผูพ้ฒันาโครงการคือ บริษัทตา้ถงั(ลาว)สานะคาม ไฮโดรพาวเวอรจ์าํกดั เดิมคาดว่าจะเร่ิมการ

ก่อสรา้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และคาดว่าจะเร่ิมผลิตกระแสไฟฟ้าในปี พ.ศ.๒๕๗๑ แต่อาจจะล่าชา้จาก

แผนเดิมเนื่องจากการก่อสรา้งยงัไม่เร่ิมขึน้ 

โรงไฟฟ้าจะมีกาํลงัการผลิตติดตัง้ ๖๘๔ เมกะวตัต ์โดยมีกงัหนั ๑๒ ตวั 

(เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า) แต่ละเคร่ืองผลิตไฟได ้๕๗ เมกะวัตต ์โครงการนีมี้

วตัถปุระสงคห์ลกัในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือการส่งออกและการใชใ้นประเทศ  

พื้นที่ที่ เสนอให้ มีการก่อสร้างเ ข่ือน 

ผูพ้ฒันาโครงการไดพิ้จารณาพืน้ที่ก่อสรา้งเข่ือนไวห้ลายจุด โดยจุดแรกตัง้อยู่ที่

กม. ๑๗๗๒ แต่หลงัจากการศึกษาการ

เพ่ิมประสิทธิภาพโดยสปป. ลาว พืน้ที่

ก่อสรา้งเข่ือนถกูเคล่ือนยา้ยไปทางทา้ย

นํา้ประมาณ ๓๕ กม. จากนัน้มีการ

พิจารณาพืน้ที่บริเวณ ๓.๑ กม.ทางเหนือ

นํา้ของพืน้ที่ก่อสรา้งปัจจุบนัแต่ทา้ยที่สดุ

ก็ไม่ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นพืน้ท่ี

ก่อสรา้งเข่ือน ทา้ยที่สดุไดมี้การพิจารณา

พืน้ที่ก่อสรา้งห่างจากพืน้ที่ปัจจุบนัขึน้ไป

ทางตน้นํา้ประมาณ 280 เมตร แต่พบว่า

มีความเหมาะสมนอ้ยกว่า ดงันัน้การเลือกพืน้ที่และการจดัวางแนวเข่ือนสานะคาม จึงเป็นไปตาม

วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหเ้กิดศกัยภาพของการผลิตไฟฟ้าพลังนํา้สงูสดุ ตามรูปแบบการออกแบบเข่ือน

ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังนํา้ เ ข่ือนสานะคาม  

โครงการเข่ือนสานะคาม

ตัง้อยู่ห่างจากชายแดน

ไทยและ สปป.ลาวเพียง 

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

นํา้ท่วม  

โครงการเขื่อนแบบแม่น้ําไหลผ่าน (RUN-OF-RIVER) 

ผูพ้ฒันาโครงการไดร้ะบุว่าโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามจะเป็นโครงการเข่ือนแบบแม่นํา้

ไหลผ่านที่มีปริมาณนํา้ไหลเขา้เท่ากบัปริมาณนํา้ที่ไหลออกจากเข่ือน ถึงแมผู้พ้ฒันาโครงการไม่ไดมี้

การระบุช่วงเวลาการปฏิบัติการก็ตาม (รายวนั รายสปัดาห ์เป็นตน้) 

ผูพ้ฒันาโครงการยงัไดร้ะบุอีกว่าจะไม่มีการดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากาํลงัสงูในระยะเวลาอนัสัน้

ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบขึน้ อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงปริมาณการ

ไหลอย่างรวดเร็วเนื่องจากดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากาํลงัสงูในระยะเวลาอนัสัน้ของโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํา้ดา้นเหนือนํา้ซึ่งจะส่งผลกระทบผ่านมายงัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคาม ซึ่งส่ิง

เหล่านีไ้ดถ้กูพิจารณาในการประเมินอย่างรวดเร็ว 

เกณฑป์ฏิบัติการ 

ระดบันํา้ในอ่างนํา้ตามสภาวะปกติของเข่ือนสานะคาม จะอยู่ระหว่าง ๒๒๐-๒๑๙ เมตร เหนือ

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

ม. / วินาที) บานบงัคบันํา้จะถกูเปิดอย่างต่อเนื่องเพ่ือปล่อยส่วนเกินของปริมาณนํา้ที่ไหลเขา้ออกไป 

ซึ่งปรากฎการณน์ีจ้ะเกดิขึน้ประมาณ ๒๓% ของเวลาที่อาจเกิดขึน้เป็นประจาํทกุปี  

เม่ือปริมาณนํา้ไหลเขา้อ่างนอ้ยกว่า ๑๑,๐๐๐ ลบ.ม. / วินาที จะมีการเปิดบานบงัคับนํา้ทัง้ ๕ บาน

ทางฝ่ังขวาก่อน นั่นคือประมาณ ๖% ของเวลา โดยบานบงัคบันํา้อยู่ในระดับท่ีตํ่าซึ่งจะเหมาะ

สาํหรบัการระบายตะกอน สาํหรบับานบงัคับนํา้ฝ่ังซา้ยจะเร่ิมใชง้านไดต้ามตอ้งการโดยเร่ิมตน้เปิด

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

เกิดขึน้ทกุปี   

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

เวลา) เข่ือนจะเปิดบานบงัคับนํา้ทัง้ ๑๐ บานเพ่ือลดระดบันํา้ในอ่างนํา้ ซึ่งเกณฑป์ฏิบติัการนีจ้ะเร่ิม

ขึน้เม่ือตรวจพบว่าเกิดสภาวะนํา้หลากที่บริเวณเหนือนํา้ เพ่ือใหมี้ที่ว่างสาํหรบัรองรบัปริมาณนํา้

ขนาดใหญ่และระดบันํา้สงูที่จะไหลเขา้อ่าง เม่ือระดบันํา้ปฎิบติัการมีระดบัตํ่ากว่า ๔ เมตร กงัหนั

ทัง้หมดจะถกูปิดและบานบงัคับนํา้ทัง้หมดจะถกูเปิดขึน้เพ่ือระบายนํา้ท่วมและระบายตะกอนทราย 

การลดระดบันํา้ของอ่างเก็บนํา้โดยการเปิดบานบงัคบันํา้ขึน้ทัง้หมดจะเกิดขึน้เพียง ๑% ของเวลาใน

ระยะยาว อย่างไรก็ตามผูป้ฏิบติังานของเข่ือนจะดาํเนินการระบายตะกอนเป็นเวลา ๕ ถึง ๗ วนั ใน

ทกุปีช่วงตน้เดือนกนัยายน ซึ่งเกณฑป์ฏิบติัการเหล่านีค้วรไดร้บัการตรวจสอบอีกครัง้โดยเป็นส่วน

หน่ึงของเกณฑป์ฏิบติัการของเข่ือนแบบขัน้บนัไดรว่มกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายตะกอน  
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ช่องทางเดินเรือจะถกูระงบัการใชง้านเม่ือมีปริมาณการไหลเขา้มากกว่ารอบนํา้ท่วมสงูสดุ ๓ ปี ที่ 

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

กระบวนการทบทวนด้านเทคนิค  

กระบวนการทบทวนดา้นเทคนิคดาํเนินการโดยทีมผูเ้ชี่ยวชาญ ๗ ทีมภายใตส้าํนกังานเลขาธิการ 

คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงซึ่งครอบคลมุดา้นอทุกวิทยาและระบบชลศาสตร ์การพดัพาของตะกอน 

คณุภาพนํา้และนิเวศวิทยาทางนํา้ ทางปลาผ่านและการประมง ความปลอดภยัของเข่ือน การ

เดินเรือรวมถึงประเด็นทางสงัคมและเศรษฐกิจ ทีมผูเ้ชี่ยวชาญเหล่านีท้าํงานภายใตค้าํแนะนาํของ

คณะทาํงานของคณะกรรมการรว่มซึ่งจะรายงานความกา้วหนา้ต่อคณะกรรมการร่วม การทบทวน

ทางเทคนิคนีอ้า้งอิงจากเอกสารที่คณะกรรมการแม่นํา้โขงแห่งชาติ สปป. ลาวส่งมอบใหก้บั

สาํนกังานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง และสาํนกังานเลขาธิการ คณะกรรมาธิการแม่นํา้

โขงไม่มีการดาํเนินงานใดๆในพืน้ท่ีเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม ในกรณีนีง้าน

ทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัประเทศไทยซึ่งไดด้าํเนินการมาก่อน

หนา้นีโ้ดยคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงไดถ้กูนาํมารวบรวม

ไวใ้นรายงานฉบบันี ้

เหตุผลสนับสนุนการทบทวนทางเทคนิค  

กระบวนการทบทวนทางเทคนิคจะประเมินจากเอกสารที่

คณะกรรมการแม่นํา้โขงแห่งชาติ สปป. ลาวส่ง

มอบใหก้บัสาํนกังานเลขาธิการคณะกรรมาธิการ

แม่นํา้ โขง โดยทบทวนตามแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม และการประเมินผลกระทบสะสม ซึ่งผูพ้ฒันาโครงการควร

จดัสรา้งฐานขอ้มลูพืน้ฐานที่สามารถตรวจวดัได ้“ก่อนมีโครงการ” เพ่ือเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงที่

เกิดขึน้อนัเนื่องมาจากโครงการ 

ผูพ้ฒันาโครงการควรระบุการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้1

๒ จากนัน้ควรมีการเตรียมโครงการเพ่ือติดตาม

การเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึน้ในระหว่างขัน้ตอนการก่อสรา้งและการดาํเนินงาน รวมถึงจดัตัง้กลไก

การเงินที่เหมาะสมเพ่ือการติดตามตรวจสอบดงักล่าว กระบวนการเหล่านีค้วรไดร้บัการออกแบบมา

เพ่ือใหส้ามารถติดตามผลกระทบในเวลาท่ีเหมาะสมและทนัต่อเหตกุารณเ์พ่ือรองรบัการจดัการในกรณี

ที่มีการดาํเนินการมาตรการเพ่ืมเติม   

 
๒ ที่อาจเกิดขึน้ หมายถึงผลกระทบทีไ่ม่ตอ้งพิสจูนใ์นการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแต่เป็นไปไดว้า่อาจเกิดขึน้ 

สรุปรายงานทบทวนด้านเทคนิค 
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เนื่องจากผลกระทบอาจเกิดขึน้เน่ืองจากโครงการอื่น ๆ ดว้ยเช่นกนั ดงันัน้จึงเป็นขอ้ดีของผูพ้ฒันาโครงการ

ในการระบุผลกระทบสะสมของโครงการในปัจจุบนัและในอนาคต อย่างไรก็ตามในระดบัขา้มพรมแดนซึ่ง

อยู่ภายใตก้ารสนบัสนนุของความตกลงแม่นํา้โขง ๑๙๙๕ ประเทศภาคีสมาชิกควรที่จะมุ่งเนน้ถึง

ผลประโยชนร์ว่มกนัที่เพ่ิมขึน้  

การทบทวนทางเทคนิคเพ่ือ: 

 สนบัสนนุ สปป.ลาวในการกาํกับดแูลการดาํเนินงานของโครงการ และตรวจสอบเอกสารท่ี

ส่งมอบเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีหรือไม่  

 สนบัสนนุผูพ้ฒันาโครงการในการออกแบบโครงการ โดยแนะนาํมาตรการเพ่ือหลีกเล่ียง ลด

และบรรเทาผลกระทบขา้มพรมแดนที่เป็นอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ และ  

 สนบัสนนุขอ้มูลใหแ้ก่คณะกรรมการร่วมในการตกลงร่วมกนัเพ่ือออก “ถ้อยแถลง” 

วตัถปุระสงคข์องการทบทวนทางเทคนิค: 

 หลีกเล่ียง หมายถึง หากนาํมาตรการไปใชจ้ะทาํใหม้ั่นใจไดว่้าผลกระทบที่เป็นอนัตรายอาจ

เหลืออยู่เล็กนอ้ย 

 ลด หมายถึง หากนาํมาตรการไปใช ้จะช่วยลดผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายหรือความเส่ียงของ

ผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายไดอ้ย่างมาก, และ 

 บรรเทา หมายถึง หากนาํมาตรการนีไ้ปใช ้จะช่วยลดผลสะทอ้นจากผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายต่อ

ผูใ้ชน้ํา้รายอื่นในระบบแม่นํา้โขง 

ความเห็นโดยรวม  

ขอ้มลูที่ใชใ้นเอกสารที่ส่งมอบโดย สปป.ลาว เป็นขอ้มลูเก่าท่ีมีอายมุากกว่า ๑๐ ปี ซึ่งอาจนาํไปสู่

ความน่าเชื่อถือของขอ้มลูสถานการณพื์น้ฐาน รวมถึงการนาํไปใชเ้พ่ือคาดการณก์ารเปล่ียนแปลงที่

เป็นไปไดใ้นระหว่างขัน้ตอนการดาํเนินงานของเข่ือน โดยเฉพาะขอ้เท็จจริงท่ีมีโครงการไฟฟ้าพลงั

งนํา้บริเวณดา้นเหนือนํา้อยู่ระหว่างการดาํเนินงานในปัจจุบนั 

ในหลายๆส่วนของเอกสารไม่ไดอ้ธิบายถึงวิธีการสุ่มเก็บตวัอย่าง พืน้ที่เก็บตวัอย่าง แบบจาํลอง และ

ขัน้ตอนการควบคุมคณุภาพของขอ้มลู ทาํใหย้ากแก่การประเมินความน่าเชื่อถือของขอ้มลูและ

ผลลพัธ ์ทัง้นีย้งัรวมถึงจาํกดัจาํนวนและโอกาสในการสุ่มตวัอย่าง บางครัง้ระยะเวลาในการเก็บ

ตวัอย่างไม่ครอบคลุมเวลารอบปี ซึ่งจะทาํใหผ้ลลัพธท์ี่ไดบิ้ดเบือนไปดว้ย นอกจากนีย้งัมีความ

ขดัแยง้และความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างเอกสารที่ส่งมอบ ทาํใหก้ารตรวจสอบทาํไดย้าก 

การปรกึษาและอภิปรายรว่มกบัผูพ้ฒันาโครงการไดน้าํไปสู่ขอ้มลูและเอกสารโครงการเพ่ิมเติม

รวมถึงพนัธสญัญาในการสนบัสนนุเอกสารเพ่ิมเติมภายหลงักระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้และ 

ระหว่างการดาํเนินงานแผนปฏิบติัการร่วม (JAP)  
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รายงานการทบทวนทางเทคนิคสามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปนี ้

การประเมินผลกระทบอย่างรวดเร็ว 

การประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของการปล่อยนํา้ออกของโครงการไฟฟ้า

พลงันํา้เข่ือนสานะคามดาํเนินการโดยทีมผูเ้ชี่ยวชาญดา้นอทุกวิทยา ตะกอน นิเวศวิทยาทางนํา้ 

และทีมผูเ้ชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจและสงัคม ทัง้นีแ้บบจาํลองคอมพิวเตอรถ์กูใชเ้พ่ือกาํหนดปริมาณ

และอตัราการเปล่ียนแปลงของระดบันํา้ดา้นทา้ยนํา้ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคาม

ภายใตส้ถานการณต่์าง ๆ รวมถึง อตัราการเปล่ียนแปลงของการระบายนํา้ของเข่ือน, สภาพการ

ไหลเขา้, จาํนวนกงัหนัที่ใชท้ี่ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคาม, และการดาํเนินงานต่างๆ ที่

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนไซยะบุรีและโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนปากลายในอนาคต 

ผลของสถานการณเ์หล่านีถ้กูนาํมาใชเ้พ่ืออนมุานผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัริมตล่ิงและกน้แม่นํา้ 

การพดัพาตะกอน นิเวศวิทยาทางนํา้ และสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของพืน้ที่ดา้นทา้ยนํา้ทัง้สองฝ่ัง

ของแม่นํา้โขง 

ผลการประเมินเหล่านีจ้ะถกูรายงานในบทสรุปของรายงานทบทวนดา้นเทคนิคฉบับนี ้

 

อุทกวิทยาและชลศาสตร ์

ทาํไมอุทกวิทยาและชลศาสตรจ์งึสาํคัญ? 

อทุกวิทยาและชลศาสตร์2

๓ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมที่สดุ สาํหรบัการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าและความเป็นไปไดท้างการเงิน รวมถึง

รูปแบบทางเทคนิคของมาตรการเพ่ือหลีกเล่ียง ลด และบรรเทา

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้  

 ข้อมูลทางอุทกวิทยาและการคาดการณ์  

ผูพ้ฒันาโครงการไดค้าํนวณขอ้มลูปริมาณการไหลท่ีจุดก่อสรา้งโครงการเข่ือนสานะคาม โดยใชข้อ้มลูจาก

สถานีวดันํา้หลวงพระบางและเวียงจนัทน ์เพ่ือคาํนวณปริมาณการไหลรายวนัในช่วงปี พ.ศ.๒๔๖๖ ถึง 

๒๕๕๕ (๘๙ ปี) ที่บริเวณเข่ือนสานะคาม ผลการคาํนวณที่ไดส้ามารถปรบัปรุงใหดี้ขึน้ไดโ้ดยการนาํปริมาณ

นํา้ฝนที่บนัทึกไวแ้ละปริมาณการไหลจากสถานีใกลเ้คียงมาพิจารณารว่มดว้ย ผูพ้ฒันาโครงการไดเ้ร่ิมการ

ตรวจวดัปริมาณนํา้ที่บริเวณโครงการและจะใชข้อ้มลูเหล่านีเ้พ่ือปรบัการคาดการณข์องปริมาณการไหลใน

 
๓ “อุทกวิทยา” คือ ปริมาณและระยะเวลาของนํา้ (ปริมาตร) ที่มาถึงโครงการจากเขื่อนที่ตัง้อยู่ดา้นเหนือนํา้ ปริมาณนํา้ฝนและปริมาณนํา้ท่าซึง่เป็นขอ้มลู

ที่จาํเป็นสาํหรบัการผลิตไฟฟ้า ทางผ่านปลา การเดินเรือและการชะลา้งตะกอน 

“ชลศาสตร”์ คือ ความลึกของนํา้ ความเร็ว ความป่ันป่วน การเคล่ือนตวัของคล่ืนนํา้ท่วม และคุณสมบตัิอื่น ๆ ของการไหลในแม่นํา้และอ่างเก็บนํา้ 

อุทกวิทยาที่จะเกิดขึน้ในอนาคตจะเป็น
ตัวกาํหนดปริมาณพลังงานที่สามารถผลิต

ได้และรวมถึงความเป็นไปได้ของ
มาตรการเพ่ือจาํกัดผลกระทบที่ไม่พึง

ประสงค ์
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อนาคต อย่างไรก็ดีผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ที่ตัง้อยู่บนลาํนํา้สาขาและการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศยงัไม่ถกูนาํมาพิจารณาอยู่ในการคาดการณส์าํหรบัอทุกวิทยาในอนาคต ซึ่งผลกระทบจาก

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ที่ตัง้อยู่บนลาํนํา้สาขาและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นแนวทางปฏิบติั

มาตรฐานในปัจจบุนั และการศึกษาของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าโครงการไฟฟ้าพลงันํา้

ที่ตัง้อยู่บนลาํนํา้สาขามีอิทธิพลต่อปริมาณการไหลของแม่นํา้โขงสายหลกั ปริมาณการไหลของฤดแูลง้ที่

สงูขึน้เนื่องจากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ในลาํนํา้สาขาช่วงตน้นํา้จะเพ่ิมศกัยภาพกาํลงัการผลิตไฟฟ้าพลงันํา้

ใหส้งูขึน้ การคาดการณส์ถานการณป์ริมาณการไหลในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง

ในช่วงก่อนพฒันาโครงการบริเวณเหนือนํา้แสดงใหเ้ห็นว่า มีปริมาณการไหลที่เทียบเท่าหรือเพ่ิมขึน้ ๓๐% 

โดยประมาณของเวลา หลงัจากมีการพฒันาโครงการบริเวณตน้นํา้แลว้เสร็จสมบูรณซ์ึ่งคาดว่าจะเกิดขึน้ใน

ปี พ.ศ.๒๕๗๓ จะส่งผลใหก้าํลงัการผลิตของกงัหนัทาํไดเ้ต็มท่ีหรือมากกว่า ๒๗% โดยประมาณของเวลา 3

๔ 

แนวโนม้ของปริมาณการไหลที่เพ่ิมมากขึน้ในฤดแูลง้และปริมาณการไหลท่ีนอ้ยลงในฤดนูํา้มาก เม่ือ

พิจารณาถึงความสมดุลยจ์ะเห็นไดว่้ากาํลงัการผลิตทัง้หมดจะสงูกว่าการคาดการณข์องผูพ้ฒันาโครงการ

ซึ่งส่งผลต่อผลตอบแทนทางเศรษศาสตรข์องโครงการ 

ผูพ้ฒันาโครงการไดเ้สนอระบบพยากรณป์ริมาณการไหลที่จะดาํเนินการก่อนเร่ิมการก่อสรา้ง ดงันัน้จึงมี

ขอ้แนะนาํใหผู้พ้ฒันาโครงการเชื่อมโยงกบัระบบพยากรณป์ริมาณการไหลของเชื่อยไซยะบุรีและเข่ือนหลวง

พระบางเพ่ือใหไ้ดร้ะยะเวลาของชุดขอ้มลูยาวนานขึน้ อย่างไรก็ตามคาดว่าเกณฑป์ฏิบติัการของเข่ือนไฟฟ้า

พลงันํา้แบบขัน้บนัไดทางตอนเหนือของลาวที่กาํลงัพฒันาอยู่ในขณะนีจ้ะช่วยแกไ้ขปัญหาเหล่านีไ้ด ้ 

ความถ่ี น้ําท่วมและค่าน้ําท่วมออกแบบ  

ความถี่และขนาดของนํา้ท่วมในอนาคตที่เป็นไปไดมี้ความสาํคญัต่อการออกแบบโครงการไฟฟ้า

พลงันํา้ เนื่องจากตอ้งสามารถอยู่รอดจากอทุกภยัในอนาคตได ้ค่านํา้ท่วมออกแบบที่ผูพ้ฒันา

โครงการใชเ้ป็นแบบอนรุกัษ์นิยมและเป็นที่ยอมรบัในการออกแบบ อย่างไรก็ตามในระหว่างนี ้สปป. 

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

2018) ซึ่งเป็นขอ้กาํหนดมาตรฐานการออกแบบที่เขม้งวดมากขึน้ที่ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งนาํมาใชใ้น

การออกแบบ  

 
๔ การคาํนวณเหล่านีร้วมถึงโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ของแม่นํา้ลา้นชา้งในจีน โครงการไฟฟ้าพลังนํา้ในลาํนํา้สาขาและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
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แบบจาํลองเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ  

มีการใชแ้บบจาํลองหลายตัวเพ่ือสนบัสนนุการออกแบบเพ่ือศึกษาความ

เป็นไปได ้ขอ้มูลที่จาํกดั เกี่ยวกบัแบบจาํลองที่ใชแ้ละการสอบเทียบได้

ระบุไวใ้นขัน้ตอนนี ้ 

มีการใชแ้บบจาํลองทางกายภาพของโครงการเข่ือนสานะคามเพ่ือ

สนบัสนนุการออกแบบ อย่างไรก็ตาม ไดมี้คาํแนะนาํใหท้าํการทดลอง

ประสิทธิภาพของอาคารทางระบายนํา้ลน้และความ

ซบัซอ้นของรูปแบบการไหลที่เกี่ยวขอ้งกบัตาํแหน่งที่ตัง้

ของเข่ือนสานะคามอยู่บริเวณโคง้นํา้ ซึ่งจะมีผลต่อความ

ไม่แน่นอนของระดบันํา้ในดา้นทา้ยนํา้ ผลลพัธ์ของ

แบบจาํลองทางกายภาพนีค้วรนาํไปใชเ้พ่ือปรบัปรุงการออกแบบโครงสรา้งและ

ระบุมาตรการเพ่ือลดผลอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ 

ข้อแนะนํา 

รายงานทบทวนทางเทคนิคใหค้าํแนะนาํหลายประการเพ่ือปรบัปรุงการสรา้งแบบจาํลองทาง

อทุกวิทยาและชลศาสตรจ์ากขอ้มลูที่ดีขึน้และการตรวจสอบขอ้มลูในสถานที่ 

  

 

การพดัพาตะกอนและสณัฐานวิทยาแมน้ํ่า 
ทาํไมการพัดพาตะกอนจึงมีความสาํคัญ? 

การพดัพาตะกอนทัง้แบบละเอียดและแบบหยาบในแม่นํา้โขงมีความสาํคญัอย่างยิ่งต่อการรกัษา

โครงสรา้งและการทาํงานของระบบนิเวศทา้ยนํา้รวมทัง้ยงัเป็นการนาํพาสารอาหารไปยงัพืน้ท่ีราบ

นํา้ท่วมถึง 

ข้อมูลการพัดพาตะกอนและผลกระทบ   

เอกสารไดน้าํเสนอขอ้มลูตะกอนที่หลากหลายซึ่งใชใ้นการจาํลองการพดัพาตะกอนผ่านพืน้ที่นํา้ท่วม

จนถึงตวัเข่ือน ขอ้มลูปริมาณตะกอนที่ของผูพ้ฒันาโครงการเป็นขอ้มลูเก่าและมีค่าสงูกว่าขอ้มูล

ปริมาณตะกอนของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงถึง ๓ เท่า ความแตกต่างของขอ้มูลดงักล่าวไม่ได้

สะทอ้นถึงอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงจากการพฒันาโครงการบริเวณเหนือนํา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

จากการดาํเนินการของเข่ือนไซยะบุรี นั่นหมายถึงผูพ้ฒันาโครงการไดป้ระเมินปริมาณตะกอนที่จะ

ถกูพดัพาผ่านโครงการไฟฟ้าพลงันํา้สานะคามไวส้งูเกินไป 

การใช้คอมพิวเตอรแ์ละ
แบบจาํลองทางกายภาพช่วยใน

กระบวนการออกแบบและปรับปรุง
เกณฑก์ารปฏิบัติงาน 
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ดงันัน้จึงแนะนาํใหเ้ร่ิมมีการตรวจสอบตะกอนท่ีบริเวณก่อสรา้งโครงการโดยเร็วที่สดุ และขอ้มลูนี้

ควรใชค้วบคู่กบัขอ้มลูตะกอนล่าสุดจากคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงเพ่ือปรบัปรุงการสรา้ง

แบบจาํลองตะกอนที่บริเวณจุดก่อสรา้งโครงการ เพ่ือใหก้ารประเมินผลกระทบของเข่ือนสานะคาม

ต่อการพดัพาตะกอนมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ ทัง้นีแ้บบจาํลองของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง

ชีใ้หเ้ห็นว่าผลกระทบของการพดัพาตะกอนมีแนวโนม้ว่าจะสงูกว่าผลกระทบที่เอกสารโครงการระบุ

ไวม้าก  

แบบจาํลองของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงแสดงใหเ้ห็นขอ้บ่งชีท้ี่สาํคญัของปริมาณตะกอน การ

กระจายตวัของขนาดตะกอนที่จะเกิดขึน้ภายหลงัการก่อสรา้งเข่ือนแบบขัน้บนัไดใน สปป. ลาว 

ดงันี:้ 

 ในช่วงก่อนการมีเข่ือนจะมีปริมาณตะกอนประมาณ ๒๑ ลา้นตนั/ปี ณ ตาํแหน่งโครงการ

เข่ือนสานะคามภายใตแ้ผนการแบบ “ไม่มีเข่ือนขัน้บนัได”  
 ตะกอนส่วนใหญ่ที่ถกูพดัพาผ่านตาํแหน่งโครงการเข่ือนสานะคามจะเป็นตะกอนทราย

ละเอียด ภายใตเ้งื่อนไข ก่อนมีเข่ือนแบบขัน้บนัได  
 หลงัจากมีเข่ือนแบบขัน้บนัไดแลว้ ตะกอนทรายเกือบทัง้หมด (ละเอียด ปานกลางและใหญ่) 

และกรวดจะถกูดกัไวโ้ดยมีเพียงทรายแป้ง ดินเหนียวและทรายละเอียดเล็กนอ้ยที่ถกูพดัพา

ไปดา้นทา้ยนํา้ซึ่งมีปริมาณโดยรวมประมาณ ๕  ลา้นตัน/ปี   
 

 

ปรากฎการณ ์“หิวตะกอน” ของนํา้ที่ถกูปล่อยออกจากเข่ือนสานะคาม

จะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อลกัษณะของแม่นํา้ (สณัฐานวิทยาแม่นํา้) 

ที่ดา้นทา้ยนํา้ไปจนถึงบริเวณพรมแดน สปป.ลาว-ไทย ตะกอนที่ถกูกดั

เซาะจากทอ้งนํา้จะส่งผลใหรู้ปแบบการกดักรอ่นและตกตะกอนมีการ

เปล่ียนแปลง ซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศของลาํนํา้ ปรากฎการณน์ีจ้ะยิ่ง

รุนแรงขึน้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงปริมาณการไหลเขา้อย่างรวดเร็วที่เป็น

ผลมาจากการเปล่ียนแปลงดา้นเหนือนํา้เกิดขึน้กบัโครงการไฟฟ้าพลงั

นํา้สานะคาม 
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ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้เหล่านีไ้ดถ้กูบ่งชีไ้วใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขา้ม

พรมแดนเชิงยทุธศาสตร ์(TbSEIA)และเป็นขอ้กงัวลท่ีสาํคญัสาํหรบัประเทศไทย  แนวทางมาตรการ

ในการบรรเทาผลกระทบเหล่านีจ้ะตอ้งไดร้บัการอธิบายอย่างชดัเจนซึ่งควรตัง้อยู่บนพืน้ฐานของผล

จากการทาํแบบจาํลองที่ใชข้อ้มลูที่มีความถกูตอ้งและทาํใหดี้ขึน้ ซึ่งมาตรการดงักล่าวตอ้งมีการ

ดาํเนินการอย่างเรง่ด่วนเพ่ือเปิดโอกาสใหมี้เวลาเพียงพอในการพิจารณาการเปล่ียนแปลงการ

ออกแบบและการปฏิบติัการของเข่ือน 

โครงการเข่ือนสานะคามจะส่งผลใหเ้กิดการสญูเสียแหล่งท่ีอยู่อาศยัซึ่งจะถกูจมอยู่ใตพื้น้ที่เข่ือน 

เอกสารแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบัธรณีสณัฐานของพืน้ที่บริเวณโครงการและรายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้มรวมถึงแผนที่โดยละเอียดของพืน้ที่ที่อาจเกิดนํา้ท่วมไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการ

กระจายของแหล่งที่อยู่อาศยัต่างๆ ซึ่งจะตอ้งถกูนํา้ท่วม แต่รายละเอียดของพืน้ที่เหล่านัน้จะไม่

สามารถมองเห็นไดเ้นื่องจากแผนที่ไม่มีความละเอียดมากพอ  

มีขอ้สงัเกตว่าการเปล่ียนแปลงระดบันํา้ในพืน้ที่นํา้ท่วมถึงอาจทาํใหเ้กิดการทรุดตัวของตล่ิง ดงันัน้

จึงควรมีการวางแผนที่จะเสริมความแข็งแรงใหก้ับตล่ิงในกรณีท่ีจาํเป็น และมาตรการรองรบัการ

เปล่ียนแปลงปริมาณการไหลเขา้อย่างรวดเร็วจึงยิ่งส่งผลจาํเป็นอย่างยิ่งต่อกรณีนี ้

 โครงสร้างสาํหรับการจัดการตะกอนและการบริหารจัดการ   

การออกแบบและการดาํเนินการของเข่ือนสานะคามชีใ้หเ้ห็นขอ้กาํหนดที่จาํกดัในการ

จดัการตะกอน กรณีที่มีปริมาณนํา้ไหลเขา้เกินขีดความสามารถของกงัหนั บานบงัคบันํา้

ตวัดา้นล่างของทางฝ่ังขวาจะเปิดขึน้เพ่ือระบายตะกอน อย่างไรก็ตามการสรา้ง

แบบจาํลองทางชลศาสตร ์๒ มิติ แสดงใหเ้ห็นว่าอตัราการไหลท่ีดา้นหนา้ของบานบงัคับ

นํา้เหล่านีอ้ยู่ในระดบัตํ่า ถึงแมจ้ะมีการติดตัง้บานระบายตะกอนอยูร่ะหว่างกงัหนัทกุ

สองตวัเพ่ือป้องกนัการสะสมของตะกอนบริเวณดา้นหนา้ของโรงผลิตกระแสไฟฟ้า แต่

ตะกอนเหล่านีจ้ะยงัคงสะสมอยู่สกัระยะก่อนจึงจะถกูระบายผ่านบานระบายตะกอน

ออกไปได ้ประเด็นเหล่านีท้าํใหเ้กิดคาํถามเกี่ยวกบัประสิทธิภาพของระบายตะกอนของ

โครงการ  

ผูพ้ฒันาโครงการออกแบบใหมี้การเปิดบานบงัคบันํา้ฝ่ังขวาเม่ือมีปริมาณการไหลท่ี ๕,๘๐๑ ลบ.ม./

วินาที ซึ่งจะช่วยใหมี้การเคล่ือนตวัของตะกอนที่ตกทบัถมอยู่บริเวณหนา้เข่ือนแต่ไม่ส่งผลใดๆต่อ

ตะกอนที่ตกทบัถมอยู่ในบริเวณเหนือเข่ือน เม่ือปริมาณการไหลสงูกว่า ๑๗,๘๐๐ ลบ.ม./วินาที ซึ่ง

คาดว่าจะเกิดขึน้หน่ึงครัง้ในรอบ ๓ ปี บานบงัคบันํา้จะค่อยๆถกูเปิดและระดบันํา้หนา้เข่ือนจะค่อยๆ

ลดลงซึ่งจะช่วยใหเ้กิดการเคล่ือนที่ของตะกอนที่สะสมอยู่ในบริเวณเหนือเข่ือน การระบายตะกอน

โครงการเข่ือนสานะคามไดมี้การเสนอ

แผนการบริหารจดัการตะกอนไว ้

อย่างไรก็ตามแบบจาํลอง และขอ้มูล

เกี่ยวกบัตะกอนตอ้งไดร้บัการปรบัปรุง

โดยพิจารณาช่วงเวลาภายหลงัจากการ

มีเข่ือนไชยะบุรีและเข่ือนแบบขัน้บนัได

เกิดขึน้แลว้และการวิเคราะหก์ารพดัพา

ตะกอนผ่านเข่ือน ควรใชแ้บบจาํลอง ๒ 

มิติ  
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จะถกูนาํใชเ้พ่ือจดัการการสะสมของตะกอนในบริเวณเหนือเข่ือนซึ่งปริมาณความถี่ของการระบาย

ตะกอนจะไดร้บัคาํแนะนาํจากผลการติดตามตรวจสอบตะกอน 

ดงันัน้จึงแนะนาํใหพิ้จารณารวมการบริหารการจดัการตะกอนตามปกติของเข่ือนสานะคามไวใ้น

เกณฑป์ฏิบติัการรว่มของเข่ือนแบบขัน้บนัได  

การติดตามตรวจสอบตะกอนระหว่างการใช้งานเข่ือน  

ผูพ้ฒันาโครงการจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงแผนงานติดตามตรวจสอบตะกอนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

หลงัเกิดโครงการเข่ือนไซยะบุรี 

การจดัทาํเสน้ชัน้ความลึกของบริเวณเข่ือนโดยการเก็บขอ้มลูจากเสน้แนวหลกัตามลาํนํา้ที่ถกู

กาํหนดขึน้และแนวตัง้ฉากออกจากเสน้แนวหลกัจะถกูดาํเนินการ โดยขอ้มูลนีจ้ะเป็นตวัช่วยบ่งชี ้

สภาพของการตกตะกอนบริเวณพืน้ที่เก็บนํา้ ซึ่งสามารถนาํผลมาใชส้าํหรบัการจดัการแบบประยกุต์

ได ้

การตรวจสอบตามแนวริมฝ่ังแม่นํา้บริเวณเหนือและทา้ยนํา้ของเข่ือนสานะคาม จะทาํทกุปีหลงัฤดู

นํา้มากและจะดาํเนินการเสริมความแข็งแรงของตล่ิงตามแนวริมฝ่ังแม่นํา้หากมีความจาํเป็น 

ผูพ้ฒันาโครงการตัง้ขอ้สงัเกตว่าการเสริมสรา้งความแข็งแรงของตล่ิงไดมี้การดาํเนินการแลว้ตาม

แนวฝ่ังแม่นํา้โขงของประเทศไทยในพืน้ท่ีอาํเภอเชียงคาน กรณีที่มีกิจกรรมใด ๆ เพ่ิมเติมในฝ่ังไทย

จะตอ้งกระทาํโดยไดร้บัความยินยอมและมีส่วนรว่มของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายไทย 

ข้อแนะนํา 

รายงานทบทวนทางเทคนิคใหค้าํแนะนาํหลายประการเพ่ือปรบัปรุงคณุภาพแบบจาํลองการพัดพา

ตะกอนจากขอ้มลูท่ีดีและการเก็บขอ้มลูจากสถานท่ีตัง้โครงการ และเรียกรอ้งใหผู้พ้ฒันาโครงการ

จดัทาํขอ้มลูพืน้ฐานที่ดีขึน้ของการพัดพาตะกอนและธรณีสณัฐาน 

  

คุณภาพนํ้าและระบบนิเวศทางนํ้า 

ทาํไมคุณภาพนํ้าและระบบนิเวศทางนํา้จึงมีความสาํคัญ? 

กิจกรรมการก่อสรา้งและการกกัเก็บนํา้อาจก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงคณุภาพ

นํา้ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อผูใ้ชน้ํา้รายอื่น ระบบนิเวศทางนํา้เป็นพืน้ฐาน

สาํหรบัการประมงและบริการอื่น ๆ ซึ่งคนในลุ่มนํา้โขงตอนล่างจาํนวน

มากตอ้งพ่ึงพาอาศยั 
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การติดตามตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพน้ํา  

คณุภาพนํา้ในบริเวณส่วนนีข้องแม่นํา้โขงสายประธานปัจจุบนัจดัอยู่ในเกณฑ ์“ดีเยี่ยม หรือ ดี” และ

เหมาะสมสาํหรบัการปกป้องส่ิงมีชีวิตในนํา้ สขุภาพของมนษุย ์และเการใชป้ระโยชนท์าง

เกษตรกรรม 

การเก็บตวัอย่างคณุภาพนํา้ดาํเนินการครอบคลมุทัง้ในฤดแูลง้และฤดนูํา้มาก (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 

๒๕๕๔ ตามลาํดบั) มีการรวบรวมและวิเคราะหด์ชันีคุณภาพนํา้โดยใชวิ้ธีมาตรฐาน แต่ไม่มีการ

รายงานรายละเอียดการควบคมุคณุภาพ และในเอกสารที่ส่งใหก้บัสาํนกังานเลขาธิการ 

คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงมีการแสดงผลการวิเคราะหเ์ฉพาะในช่วงฤดแูลง้เท่านัน้ การติดตาม

ตรวจสอบนีไ้ม่เพียงพอที่จะสรา้งขอ้มูลพืน้ฐานท่ีน่าเชื่อถือที่จะนาํมาใชเ้ฝา้ติดตามการเปล่ียนแปลง

คณุภาพนํา้ภายหลงัมีการดาํเนินการของเข่ือนสานะคาม  

โอกาสการเติบโตของสาหรา่ยในบริเวณพืน้ที่เก็บกกันํา้ไม่จดัว่าเป็นปัญหา เนื่องจากมีการเก็บกกันํา้

ในช่วงสัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของสาหรา่ยพิษชนิด Microcystis aeruginosa ในตวัอย่างนํา้

ที่เก็บได ้อาจเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดขอ้กงัวลได ้ผูพ้ฒันาโครงการตัง้ใจที่จะจาํกดัผลกระทบจากการ

เจริญเติบโตของสาหรา่ยโดยการกาํจดัพืชในบริเวณพืน้ที่เก็บกกันํา้ซึ่งช่วยลดการปล่อยสารอาหาร

จากซากพืชท่ีเน่าเป่ือย อย่างไรก็ตาม ควรปล่อยใหมี้ตน้ไมเ้นือ้แข็งบางส่วนเจริญเติบโตเพ่ือใชเ้ป็นที่

อยู่อาศยัและแหล่งหาอาหารของปลา 

การติดตามตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานด้านนิเวศวิทยาทางน้ํา   

การติดตามตรวจสอบขอ้มูลพืน้ฐานดา้นนิเวศวิทยาทางนํา้มี

ขอ้จาํกดั เนื่องจากจาํนวนและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตในนํา้

ที่รายงานนัน้ตํ่ากว่าที่พบจากการเฝา้ติดตามของคณะกรรมาธิการ

แม่นํา้โขงอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากวิธีการที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลู  

นอกจากนี ้ยงัไม่มีขอ้มลูถึงปัจจุบนัพอท่ีจะสรา้งขอ้มลูพืน้ฐานที่

น่าเชื่อถือภายหลงัเข่ือนไซยะบุรีก่อสรา้งแลว้เสร็จได ้จึงแนะนาํให้

ดาํเนินการติดตามตรวจสอบและเก็บขอ้มลูทางนิเวศวิทยาทางนํา้ให้

ครอบคลมุมากขึน้ ก่อนท่ีจะเร่ิมการก่อสรา้งโครงการ  

การติดตามตรวจสอบในระยะก่อสร้างและระยะดาํเนินการของเข่ือน  

มีการระบุมาตรการในการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํา้ในระยะก่อสรา้ง แต่ไม่ไดเ้ชื่อมโยงกบัความ

เส่ียงดา้นมลพิษที่อาจเกิดขึน้ ดงันัน้ จึงจาํเป็นตอ้งมีการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํา้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเชื่อมโยงกบัวิธีปฏิบติัในการตอบสนองเหตฉุกุเฉินเพ่ือใชร้ะบุและควบคมุเหตกุารณม์ลพิษ  

การเก็บขอ้มลูพืน้ฐาน

ดาํเนินการอย่างจาํกดั และ

โปรแกรมการติดตาม

ตรวจสอบที่เสนอมา จะตอ้ง

ไดร้บัการปรบัปรุงให้

เหมาะสมและดาํเนินการ

อย่างนอ้ยสองปีก่อนที่จะเร่ิม

การก่อสรา้ง  
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การติดตามตรวจสอบในระยะดาํเนินการของเข่ือนควรขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึน้จาก

การดาํเนินงานของเข่ือนสานะคาม โปรแกรมการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํา้และนิเวศวิทยาทาง

นํา้ที่อธิบายในเอกสาร ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล จึงแนะนาํใหใ้ชวิ้ธีการในโครงการรว่ม

ติดตามตรวจสอบทางส่ิงแวดลอ้มของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง (Joint Environmental 

Monitoring:JEM) ยิ่งไปกว่านัน้ งบประมาณที่จดัเตรียมไวส้าํหรบัการติดตามตรวจสอบอย่าง

ต่อเนื่องมีจาํกดั และไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนนุรายละเอียดตามโปรแกรมที่ครอบคลมุการตรวจสอบ

คณุภาพนํา้หรือระบบนิเวศทางนํา้ในระยะการก่อสรา้งและการดาํเนินงานของเข่ือน 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะก่อสร้าง   

แม่นํา้โขงข่วงเหนือนํา้และทา้ยนํา้ของเข่ือนสานะคามจะไดร้บัผลกระทบอย่างมากในระยะก่อสรา้ง

เข่ือน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคณุภาพนํา้ แหล่งที่อยู่อาศยัของสตัวน์ํา้และระบบนิเวศทางนํา้ 

กิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การขุดเจาะ การถมคนัดินและการขนส่งวัสดกุ่อสรา้ง อาจทาํใหเ้กิดสาร

แขวนลอย นํา้มนัและสารเคมีรั่วไหลเพ่ิมขึน้ รวมถึงการกาํจดัของเสียอินทรียแ์ละของเสียภายใน

พืน้ที่โครงการอย่างไม่เหมาะสมอาจสรา้งความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหค้ณุภาพดิน นํา้และ

อากาศเส่ือมโทรม เนื่องดว้ยระยะทางที่ไม่ห่างจากพรมแดนไทย ผลกระทบจากเหตกุารณม์ลพิษที่

เกิดขึน้ในทอ้งถิ่นอาจส่งผลกระทบขา้มพรมแดนได ้

ผลกระทบดงักล่าวนีส้ามารถจดัการได ้หากมีการกาํหนดกฎเกณฑท์ี่เขม้งวดและปฏิบติัตามแนว

ปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้มที่ดี สนันิษฐานว่าระเบียบการตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้น

ส่ิงแวดลอ้มของ สปป. ลาว ในระยะก่อสรา้งจะทาํใหม้ั่นใจไดว่้ามีการควบคมุดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม

อย่างเพียงพอ 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในระยะดําเนินการของเ ข่ือน  

ผลกระทบดา้นคณุภาพนํา้ที่อาจเกิดขึน้ในระยะดาํเนินการของเข่ือน บางส่วน

ไดร้ะบุไวโ้ดยผูพ้ฒันาโครงการ ความเส่ียงส่วนใหญ่เกี่ยวขอ้งกบัการเพ่ิมขึน้

ของมลพิษเน่ืองจากการเพ่ิมจาํนวนประชากรโดยรอบบริเวณพืน้ที่เก็บกกันํา้

เข่ือนและการเปล่ียนแปลงโยกยา้ยที่อยู่อาศยับริเวณทา้ยนํา้ การ

ระบายตะกอนจากอ่างเก็บนํา้ของโครงการ อาจรบกวนแหล่งท่ีอยู่ของ

สตัวน์ํา้บริเวณทา้ยนํา้ ส่งผลใหเ้กิดการสญูเสียสตัวไ์ม่มีกระดกูสนัหลงั

และพืน้ท่ีวางไข่ของปลาในช่วงทา้ยนํา้ 

เข่ือนสานะคามจะส่งผลใหเ้กิดนํา้ท่วมขงัพืน้ที่ที่เคยมีการไหลอย่างอิสระทางดา้นเหนือนํา้ ระยะทาง

ประมาณ ๖๐๐ กม. ซึ่งจะคกุคามระบบนิเวศทางนํา้ในพืน้ที่สปป. ลาว ตอนเหนือของแม่นํา้โขงสาย

ประธาน นอกจากนี ้บริเวณทา้ยนํา้ของเข่ือนสานะคามจนถึงนครหลวงเวียงจนัทนเ์ป็นพืน้ที่ที่มี

พืน้ที่วางไข่ของปลาและสตัวไ์ม่มีกระดกู

สนัหลงัขนาดเล็กในลาํนํา้บริเวณทา้ย

เข่ือนจะสญูเสียไป  
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ความสาํคญัอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นท่ีหลบภยัแหล่งสุดทา้ยสาํหรบัส่ิงมีชีวิตท่ีตอ้งการนํา้ไหลเพ่ือให้

วงจรชีวิตของพวกมนัสมบูรณ ์ดงันัน้การประเมินปริมาณการไหลเพ่ือรกัษาระบบนิเวศในบริเวณนี้

จึงมีความสาํคญัอย่างมาก รวมถึงการหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงปริมาณนํา้ที่ไหลออกจากเข่ือน

อย่างรวดเร็ว 

ดงันัน้ จึงจาํเป็นตอ้งมีโครงการติดตามตรวจสอบและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในระยะ

ยาวที่มีประสิทธิภาพสาํหรบัลาํนํา้บริเวณดงักล่าว  

ข้อแนะนํา 

รายงานทบทวนทางเทคนิคใหค้าํแนะนาํหลายประการเพ่ือปรบัปรุงขอ้มลูพืน้ฐานที่ดีและการเก็บ

ขอ้มลูจากสถานที่ตัง้โครงการผ่านการจดัสรรงบประมาณที่เพียงพอสาํหรบัโครงการติดตาม

ตรวจสอบ และเรียกรอ้งใหมี้โครงการติดตามตรวจสอบระหว่างการก่อสรา้งเพ่ือใหส้ามารถตรวจพบ

เหตรุั่วไหลของสารพิษไดอ้ย่างทนัท่วงที  รวมถึงแนวทางปฏิบติัที่ดีระหว่างการก่อสรา้งตอ้งไดร้บัการ

ดาํเนินการและติดตามตรวจสอบโดยรฐับาล สปป.ลาว 

 

 ทรพัยากรประมง 

ความสาํคัญของทรัพยากรประมง   

แม่นํา้โขงถือไดว่้าเป็นแหล่งประมงนํา้จืดท่ีใหญ่ที่สดุในโลก โดยมีมลูค่าสงูถึง ๑๑ พนัลา้นเหรียญ

สหรฐั การประมงมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของผูย้ากจนในชนบท

จาํนวนมากในลุ่มนํา้ ในจาํนวนนีมี้ปลาหลายชนิดที่เป็นปลาอพยพ การจดัใหมี้โครงสรา้งอาํนวย

ความสะดวกช่วยสนับสนนุการอพยพของปลา เช่น ระบบทางปลาผ่านในโครงการเข่ือนไชยะบุรีจึง

เป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน  

ขณะท่ีผลผลิตการประมงส่วนใหญ่ในแม่นํา้โขงมาจากบริเวณตัง้แต่นครหลวงเวียงจนัทนล์งมาตาม

ลาํนํา้ แต่การทาํประมงจาํนวนมากก็เกิดขึน้ในพืน้ที่ของโครงการเข่ือนสานะคามรวมถึงบริเวณลาํนํา้

เหนือเข่ือนขึน้ไป ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่เป็นพนัธุป์ลาอพยพ คาดว่ามีการจบัปลาไดป้ระมาณ 

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

ในช่วงที่ปลามีการอพยพขึน้ไปทางตน้นํา้และมีความสัมพนัธก์บัระดบันํา้ที่เพ่ิมขึน้ คาดการณว่์าการ

จบัปลาขาว (whitefish species) ในบริเวณนีอ้าจจะลดลงประมาณรอ้ยละ ๖๐ หากมีการพฒันา

โครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงันํา้ขัน้บนัไดเต็มลาํนํา้ 

ข้อมูลการสาํรวจพื้นฐาน  

เอกสารจากโครงการเข่ือนสานะคามประกอบดว้ย : 
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 การทบทวนวรรณกรรมดา้นการประมงในแม่นํา้โขงโดยเนน้การประมงในลาํนํา้บริเวณสานะ

คาม  

 ขอ้มลูการสาํรวจที่ดาํเนินการใน ๖ จุดใกลก้บัพืน้ที่ท่ีจะก่อสรา้งโครงการเข่ือนสานะคามใน

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

 ขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักิจกรรมการประมงในพืน้ที่ ซึ่งรวบรวมในจงัหวดัไชยะบุรีเม่ือวนัท่ี ๓ 

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔  

ผูพ้ัฒนาโครงการแสดงบัญชีพันธุ์ปลาที่สาํรวจพบและสถานะท่ีถูกคุกคาม อย่างไรก็ตาม วิธีการ

เก็บตัวอย่างปลาไม่สอดคลอ้งกับระเบียบวิธีปฏิบัติสากลหรือสอดคลอ้งกับ โครงการร่วม

ติดตามตรวจสอบทางส่ิงแวดล้อม (JEM)  

การพบปลาทัง้หมด ๕๗ ชนิดนัน้สอดคลอ้งกบัจาํนวนชนิดปลาที่มีการรายงานโดยโครงการไฟฟ้า

พลงันํา้หลกัอื่น ๆ ในแม่นํา้โขงสายประธาน อย่างไรก็ตาม จาํนวนชนิดปลาที่พบนัน้ตํ่ากว่าจาํนวนที่

ระบุจากการศึกษาความอดุมสมบูรณข์องปลาและการติดตามตรวจสอบความหลากหลายของปลา

ของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง ซึ่งพบมากถึง ๒๐๐ - ๓๐๐ ชนิด หรือ ๑๖๐ ชนิดตามที่มีการ

รายงานไวใ้นการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนหลวงพระบาง   

ตวัอย่างปลาที่จบัไดส่้วนใหญ่เป็นปลาเล็กหรือลกูปลาวัยอ่อน บ่งชีว่้าพืน้ที่นีเ้ป็นแหล่งอนบุาลพนัธุ์

ปลาที่สาํคญั อย่างไรก็ตาม การไม่พบว่ามีปลาขนาดใหญจ่ากรายงานผลการเก็บตวัอย่างปลา เนน้

ใหเ้ห็นถึงจุดอ่อนในวิธีที่ใชใ้นการเก็บตัวอย่างปลา เนื่องจากปลาขนาดใหญ่ควรปรากฎในขอ้มูลที่

จบัได ้การสาํรวจขอ้มลูพืน้ฐานนีมุ้่งความสนใจเพียงเล็กนอ้ยกบัสตัวน์ํา้อื่น ๆ และพืชนํา้ที่มี

ประโยชน ์แต่ไม่ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการประมงต่อชุมชนทอ้งถิ่น และไม่ไดเ้นน้ถึงภยัคกุคาม

ใด ๆ ต่อการดาํรงชีวิตหรือความมั่นคงทางอาหาร  

ดงันัน้ผลการติดตามตรวจสอบขอ้มูลพืน้ฐานดงักล่าว จึงไม่เพียงพอที่จะสรา้งฐานขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ

ได ้และแนะนาํใหด้าํเนินการการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมโดยใชวิ้ธีการดงัที่ไดร้ะบุไวใ้น โครงการร่วม

ติดตามตรวจสอบทางส่ิงแวดล้อม (JEM) โดยเร็วที่สดุและก่อนเร่ิมการก่อสรา้ง 

ข้อแนะนํา 

รายงานทบทวนทางเทคนิคใหค้าํแนะนาํหลายประการเพ่ือปรบัปรุงขอ้มลูพืน้ฐานที่ดีของการประมง

ในช่วงก่อนเกิดโครงการและความสาํคญัของการประมงต่อวิถีชีวิตชุมชน 

  



 สรุปรายงานทบทวนด้านเทคนิคโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนสานะคาม 

 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

Page | 25 

 

การอพยพของปลาในแม่น้ําโขง  

ทาํไมการอพยพของปลาในแม่น้ําโขงจึงมีความสาํคัญ? 

ปลาหลายชนิดที่จบัไดส่้วนใหญ่จะเป็นปลาอพยพยา้ยถิ่นและตอ้งเคล่ือนยา้ย

ตามแนวแม่นํา้โขงเพ่ือใหว้งจรชีวิตสมบูรณ ์แม่นํา้โขงสายประธานมีบริเวณการอพยพ

หลกัของปลา ๓ บริเวณ คือ บริเวณที่ ๑ ฝ่ังล่าง ตัง้แต่บริเวณใตน้ํา้ตกคอนพะเพ็งลงมา บริเวณที่ 

๒ เหนือนํา้ตกคอนพะเพ็งขึน้มาถึงนครหลวงเวียงจนัทน ์และบริเวณที่ ๓ ดา้นเหนือนํา้ตัง้แต่นคร

หลวงเวียงจนัทนขึ์น้ไป นอกจากนี ้ยงัมีปลาอีกหลายชนิดที่อพยพไปมาระหว่างบริเวณเหล่านีแ้ละ

บางชนิด (อาจมากถึง ๓๐ ชนิดและส่วนใหญ่เป็นปลาขาวที่มีคณุค่าในเชิงพาณิชย)์ ที่อพยพใน

ระยะทางไกลระหว่างบริเวณต่าง ๆ  

 

ลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง - แสดงเส้นทางการอพยพ

ของปลาที่สําคัญ พืน้ที่วางไข่ที่สําคัญของ

แม่นํ้าโขงสายหลักและลํานํ้าสาขาและ

โครงการไฟฟ้าพลังนํ้าแบบขั้นบันไดทางตอน

เหนือของ สปป.ลาว 
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โครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงันํา้สานะคามตัง้อยูใ่นการอพยพของปลาบริเวณที่ ๑ และโครงสรา้งเข่ือน

จะลดความสามารถในการอพยพของปลาทัง้ในทิศตามนํา้และทวนนํา้ ซึ่งจะนาํไปสู่การลดของ

จาํนวนและมวลชีวภาพของปลาที่อพยพยา้ยถิ่นและอาจมีการแพรก่ระจายของปลาที่ไม่ใช่พนัธุ์

พืน้เมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาคารฟ์ทั่วไปและปลานิลซึ่งจะไดร้บัประโยชนจ์ากสภาพแวดลอ้มท่ี

เปล่ียนไป นอกจากนี ้เข่ือนยงัมีแนวโนม้ที่ทาํใหเ้กิดแอ่งนํา้ลึกหลายแห่งซึ่งเคยทาํหนา้ที่เป็นที่หลบ

ภยัของปลาในช่วงฤดแูลง้ 

   

หลักการออกแบบทางปลาผ่าน  

โครงสรา้งทางปลาผ่านตอ้งพิจารณาปัจจยัหลายประการที่มี

ความเชื่อมโยง ซึ่งทัง้หมดนีต้อ้งทาํงานรว่มกนัไดดี้เพ่ือใหป้ลาสามารถ

อพยพผ่านเข่ือนทัง้ในทิศตามนํา้และทวนนํา้ จุดเชื่อมโยงที่

อ่อนแอที่สดุในห่วงโซ่ปัจจยันีจ้ะเป็นตวักาํหนดประสิทธิภาพ

ของทางปลาผ่านที่สมบูรณ ์ทาํนองเดียวกนั ถึงแมว่้าปลา

สามารถว่ายอพยพในทิศทวนนํา้ขึน้ไปได ้แต่หากไม่มีแหล่ง

วางไข่ของปลา หรือหากปลาเล็กและลกูปลาวยัอ่อนไม่สามารถยอ้นกลับไปท่ีทา้ยนํา้ได ้จาํนวนของ

พวกมนัก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว หลกัการเดียวกนันีข้องจุดเชือ่มโยงทีอ่่อนแอทีส่ดุมีการประยกุตใ์ช้

กบัทางปลาผ่านสาํหรบัเข่ือนหลายแห่ง 

ทางปลาผ่านจะตอ้งใชง้านไดต้ลอดปีเม่ือเกิดการอพยพของปลาทัง้ใน

ทิศทวนนํา้และตามนํา้โดยมีทางเขา้ที่ปลาจะหาเจอและว่ายผ่านไปได ้

การประเมินการออกแบบทางปลาผ่านท่ีผู้พัฒนา
โครการเสนอมา   

ผูพ้ฒันาโครงการไดเ้สนอทางปลาผ่าน "เสมือนธรรมชาติ" สาํหรบัการ

อพยพในทิศทวนนํา้และใชก้งัหนัเป็นเสน้ทางหลกัสาํหรบัการอพยพใน

ทิศตามนํา้เพ่ือลงไปดา้นทา้ยนํา้ แนวคิด "เสมือนธรรมชาติ" มีศกัยภาพ 

แต่การออกแบบโดยรวมสาํหรบัทางปลาผ่านระหว่างเหนือนํา้และทา้ย

นํา้ตามที่ ไม่สามารถช่วยรกัษาประชากรปลาอพยพได ้

 

คาํแนะนําท่ี สาํคัญสาํหรับการออกแบบทางปลาผ่าน  

ทางผ่านของปลาเพ่ือใหส้ามารถว่ายอพยพในทิศทวนนํา้ไปดา้นเหนือนํา้ไดน้ัน้ จาํเป็นตอ้ง: ก) มี

ทางเขา้หลายทาง ณ บริเวณพืน้ที่เข่ือนและทางนํา้ลน้ท่ีสามารถดึงดดูปลาอพยพ (ไม่ใช่ ๑ กม. 

ตามที่เสนอ); ข) ตอ้งใชป้ริมาตรนํา้ไหล ๓๓๖ ลบ.ม. / วินาที ตลอดปี เพ่ือดึงดดูใหป้ลาว่ายผ่านไป

ประสิทธิภาพของทางปลาผ่านจะถูก
กาํหนดโดยความสามารถการเช่ือมโยงจุด

ที่อ่อนแอที่สุดในห่วงโซ่ของปัจจัย  
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ได ้(ไม่ใช่ ๖.๖ ลบ.ม. / วินาที ตามที่เสนอ) และ ค) ตอ้งออกแบบมาสาํหรบัปลาท่ีมีขนาดไม่เกิน 

๓๐๐ ซม. (ไม่ใช่ขนาดไม่เกิน ๖๐ ซม. ตามที่เสนอ)  

การว่ายอพยพของปลาลงตามนํา้ไปทางทา้ยนํา้จะเกดิขึน้บริเวณตะแกรงดกัสวะของกงัหนั, ตวั

กงัหนั, ทางระบายนํา้ลน้ของตวัเข่ือน ส่วนการว่ายอพยพผ่านทางปลาผ่านขึน้ไปดา้นเหนือนํา้และ

ทางช่องเดินเรือมีความเป็นไปไดน้อ้ยกว่ามากเม่ือเทียบกบัที่กล่าวมาขา้งตน้ เพ่ือใหป้ลาว่ายอพยพ

ผ่านไดอ้ย่างปลอดภยั รายงานทบทวนดา้นเทคนิคฉบบัรายละเอียด แนะนาํให ้: ก) รกัษาอตัราการ

ไหลของนํา้ที่ ๐.๓ ม./วินาที ในบริเวณเก็บกกัของตวัเข่ือน สาํหรบัลกูปลาวยัอ่อนใหว่้ายผ่านไปได ้

ข) ติดตัง้อปุกรณร์วบรวมและช่วยอาํนวยความสะดวกการว่ายผ่านของปลาอพยพที่หนา้ตะแกรงดกั

สวะของกงัหนัเพ่ือเบ่ียงเบนปลาขนาดใหญ่ และ ค) ออกแบบกงัหนัท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงแรงดนั

สทุธิ, มีส่วนแหลมคมใหน้อ้ยท่ีสดุ และลดโอกาสการว่ายปะทะใบพดัใหเ้กิดขึน้นอ้ยลง เพ่ือใหเ้กิด

อนัตรายกบัปลาที่ว่ายผ่านนอ้ยท่ีสดุ รายละเอียดดงักล่าวมีการระบุไวใ้นรายงานทบทวนดา้น

เทคนิคฉบบัรายละเอียด 

 

การประเมินความเส่ียง  

การประเมินความเส่ียงต่อการอพยพของปลา

ถกูดาํเนินการโดยประเมินความเป็นไปไดท่ี้

ทางผ่านปลาจะมีความบกพรอ่งและผลท่ี

เกิดขึน้ตามมากบัประชากรปลาอพยพ ทัง้นี ้

ความเสีย่งสูงมากหรือสูง จะถือเป็นลาํดับ

ความสาํคญัสงูสดุท่ีจะกล่าวถึงในการแกไ้ขการออกแบบ การประเมินความเส่ียงที่เกิดขึน้ก่อนและ

หลงัมีมาตรการท่ีระบุไวข้า้งตน้ไดแ้สดงไวใ้นหนา้ถดัไป 

  

Key: Low Moderate High Very High 

     

     Consequence 

     Insignificant Minor Moderate Major Critical 

Li
k

e
li

h
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  

 

การประเมินความเส่ียงของผูเ้ชี่ยวชาญแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่าการดาํเนินการตามคาํแนะนาํใน

รายงานทบทวนดา้นเทคนิคฉบบัรายละเอียด มีแนวโนม้ที่จะเป็นประโยชนอ์ย่างมาก อย่างไรก็ดี

โครงสรา้งทางปลาผ่านขนาดใหญ่ดงักล่าวยงัไม่ไดร้บัการพิสจูนส์าํหรบัแม่นํา้เขตรอ้นขนาดใหญ่เช่น

Key: Low Moderate High Very High 
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แม่โขง และความไม่แน่นอนหลายประการจะยงัคงอยู่จนกว่าขอ้มลูจากการเฝา้ติดตามที่เข่ือนไซยะ

บุรีจะปรากฏใหเ้ห็น 

ความปลอดภยัเขื่อน 

ทาํไมความปลอดภยัเข่ือนจึงมีความสาํคญั? 

ความเสียหายของเข่ือนขนาดใหญ่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงอย่างมากต่อ

ชุมชนทา้ยนํา้ ความเสียหายทางเศรษฐกิจและการสญูเสียชีวิต ดงันัน้

การก่อสรา้งเข่ือนจึงต้องเป็นไปตามตามมาตรฐานการออกแบบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีโครงการเข่ือนสานะคามซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนลาว – ไทย และ

ประชากรจาํนวนมากทัง้สองฝ่ังของแม่นํา้ที่อยู่อาศยัถดัจากบริเวณทา้ยนํา้ของโครงการ  

การศึกษาธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 

สณัฐานธรณีของพืน้ที่โครงการมีลกัษณะเป็นชัน้ดินที่นํา้สามารถซึมผ่านไดแ้ละผูพ้ฒันาโครงการได้

ยืนยนัว่าจะดาํเนินการเสริมความแข็งแรงของฐานรากโดยวิธีการอดัฉีดสารผสมเป็นแนวกาํแพงทึบ

นํา้ใตเ้ข่ือน (curtain grouting) เนื่องจากโครงการเข่ือนสานะคามตัง้อยู่ท่ีทางโคง้ซา้ยมือในแม่นํา้ 

กระบวนการกดัเซาะและการทบัถมบนโคง้นีจ้ะลดลงเม่ือโครงการเร่ิมดาํเนินงาน แต่ก็จะยงัคง

เกิดขึน้ที่บริเวณทา้ยนํา้ การโคง้งอที่ตาํแหน่งนีจ้ะมีผลต่อสภาพการไหลเขา้และออกจากอาคารทาง

ระบายนํา้ลน้ซึ่งตอ้งพิจารณาถึงมาตรการควบคุมการกัดเซาะบริเวณทา้ยนํา้ ผูพ้ฒันาโครงการตัง้

ขอ้สงัเกตว่าปรากฎการณแ์ผ่นดินเหลว (liquefaction)  ขณะก่อสรา้งเข่ือนกัน้นํา้ชั่วคราวอาจ

เกิดขึน้ไดแ้ละจะตอ้งมีขอ้กาํหนดพิเศษในระหว่างการก่อสรา้ง 

การประเมินความเส่ียงจากแผ่นดินไหวในระดบัภูมิภาคไดมี้การจดัทาํแลว้ แมว่้าจะมีรอย

เล่ือนบางส่วนภายในระยะ ๓๐ กม. จากพืน้ที่ก่อสรา้ง แต่ผูพ้ฒันาโครงการสรุปว่ารอย

เล่ือนเหล่านีมี้ผลเพียงเล็กนอ้ยและพืน้ที่ก่อสรา้งของโครงการตัง้อยู่ในเขตของความมั่นคงจาก

แผ่นดินไหวในระดับภูมิภาค การเกิดแผ่นดินไหวในพืน้ท่ีสานะคามในอดีตไดร้บัการประเมินโดยใช้

บนัทึกซึ่งครอบคลมุระยะเวลา ๕๕๓ ปี ซึ่งจดัทาํโดยกรมทรพัยากรธรณี ประเทศไทย จากขอ้มลู

เหล่านีก้ารเกิดแผ่นดินไหวในพืน้ที่โครงการถือว่าอยู่ในระดบัตํ่า อย่างไรก็ดีการประเมินนีย้งัไม่มีการ

ประเมินแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  และควรจดัใหมี้การดาํเนินการ

ประเมินดงักล่าวดว้ย 

รา่งเอกสาร PDG๒๐๒๐ ของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงชีใ้หเ้ห็นว่าควรพิจารณาเหตกุารณ์

แผ่นดินไหวที่รุนแรงมากกว่าที่ผูพ้ฒันาโครงการระบุไว ้นอกจากนีย้งัแนะนาํว่าควรปฏิบติัตาม

เอกสาร ICOLD๕ Bulletins 120 และ 148  จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีการอา้งอิงถึงเอกสาร

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

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

(LEPTS 2018) กาํหนดใหต้อ้งมีการศึกษาเฉพาะพืน้ที่  

มาตรฐานการออกแบบสาํหรับน้ําท่วม  

ผูพ้ฒันาโครงการเสนอว่าโครงสรา้งพืน้ฐานควรไดร้บัการออกแบบสาํหรบันํา้ท่วมที่รอบ

ปีการเกิด ๒,๐๐๐ ปี โดยการตรวจสอบนํา้ท่วมที่รอบปีการเกิด ๑๐,๐๐๐ ปี5

๖ อย่างไรก็

ตาม LEPTS 2018 จดัใหเ้ข่ือนสานะคามอยู่ในประเภท "ความเส่ียงสงู" ซึ่งตอ้งการให้

ปริมาณนํา้ท่วมท่ีออกแบบเป็น ค่านํา้ท่วมสงูสดุที่อาจเกิดขึน้ได ้(Probable Maximum 

Flood :PMF) โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อโครงสรา้ง  ทัง้นี ้LEPTS ยงักาํหนดใหมี้การ

พิจารณาความสามารถในการปล่อยนํา้ของเข่ือนที่ตัง้อยู่ดา้นเหนือนํา้ในการออกแบบดว้ย เน่ืองจาก

การออกแบบระดบัความเหมาะสมไดจ้ดัทาํเสร็จสิน้ก่อนที่ LEPTS 2018 จะประกาศใช ้ประเด็น

ต่างๆที่สาํคญัเหล่านีจ้ึงยงัไม่ไดร้บัการพิจารณาในการออกแบบ ผูพ้ฒันาโครงการไดร้ะบุว่าจะ

ดาํเนินงานรว่มกบัรฐับาล สปป.ลาว ในการปฏิบติัตาม LEPTS 2018  

ความสารถในการระบายน้ําของอาคารทางระบายน้ําล้น  

ความจุของบานบงัคบันํา้อาคารทางระบายนํา้ลน้ถกูกาํหนดโดยใชส้ตูรมาตรฐาน 

อย่างไรก็ตามในขณะที่แนวทางนีเ้หมาะสมสาํหรบัการประมาณการเบือ้งตน้ แต่ก็

ไม่เพียงพอสาํหรบัวตัถุประสงคใ์นการออกแบบโครงการนี ้เงื่อนไขการไหลอาจมี

ความซบัซอ้นและปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบานบงัคบันํา้ และอาจมีอิทธิพลอย่างมาก

ต่อความสามารถในการระบายนํา้โดยรวม 

แบบจาํลองทางกายภาพซึ่งครอบคลมุทัง้โรงไฟฟ้าและโครงสรา้งอาคารทาง

ระบายนํา้ลน้ไดมี้จดัทาํและดาํเนินขึน้เพ่ือใชป้ระเมินการทาํงานของบานบงัคบันํา้

โดยพิจารณาถึงเงื่อนไขการไหลต่างๆ ทัง้นีแ้บบจาํลองนีค้วรคาํนึงถึงเงื่อนไขการไหลของนํา้ท่วม

สงูสดุท่ีอาจเป็นไปได ้(PMF) ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงและขอ้กาํหนดทาง

เทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ สปป. ลาว โดยใหมี้การทาํการทดสอบภายใตเ้งื่อนไขที่มีบานบงัคบั

นํา้หน่ึงบานที่ไม่สามารถทาํงานได ้ดงันัน้จึงจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาแบบจาํลองเพ่ิมเติมต่อไป  

ประเทศไทยไดแ้สดงขอ้กงัวลเกี่ยวกบัการกดัเซาะที่อาจเกิดขึน้และส่งผลต่อแนวเขตชายแดน ดงันัน้

แบบจาํลองทางกายภาพควรขยายขอบเขตการศึกษาใหค้รอบคลมุบริเวณชายแดนระหว่าง สปป.

ลาวและไทย 

 
๖ นํา้ท่วมออกแบบคอืนํา้ท่วมที่จะผ่านโครงสรา้งไดอ้ย่างปลอดภยัโดยไม่มีความเสียหายใด ๆ ค่านํา้ท่วมสงูสดุที่อาจ

เกิดขึน้จะผ่านไปไดอ้ย่างปลอดภยั แตอ่าจเกิดความเสียหายเล็กนอ้ย 

แบบจาํลองทางกายภาพของ 

โครงการเข่ือนสานะคาม  
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แมว่้าเอกสารประกอบจะไม่อา้งถึงขอ้กาํหนดของระยะพน้นํา้ (freeboard) แต่ในระหว่างการ

ตรวจสอบสภาพนํา้ท่วมโดยบานบงัคับนํา้ทกุบานจะมีการใชง้าน พบว่าจะมีระยะพน้นํา้ ๖.๒ ม. 

อย่างไรก็ตามขอ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ใหร้ายละเอียด

ขอ้กาํหนดของระยะพน้นํา้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขหลาย ๆ อย่างรวมกนั ผูพ้ฒันาโครงการควร

แสดงใหเ้ห็นว่าระยะพน้นํา้ที่เสนอนัน้เป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ้รวมถึงการใช ้PMF เป็นค่าการ

ไหลออกแบบสาํหรบัค่านํา้ท่วม ภายใตเ้งื่อนไขที่มีบานบงัคบันํา้หน่ึงบานไม่สามารถใชง้านได ้

ประเภทบานบังคับน้ําและความน่าเ ช่ือถือ  

มีการนาํเสนอใหใ้ชบ้านยกแนวด่ิงแบบติดลอ้ซึ่งจะยกขึน้โดยเคร่ืองกวา้นเคเบิล้เพ่ือควบคมุการเปิด

อาคารทางระบายนํา้ลน้ ลกัษณะการปิดดว้ยตัวเองนีไ้ม่ก่อใหเ้กิดขอ้ดีต่อบานบงัคับนํา้ของอาคาร

ทางระบายนํา้ลน้ หากคาํนึงถึงการควบคุมการเปิดที่น่าเชื่อถือไดเ้ป็นวตัถปุระสงคห์ลกัในการ

พิจารณา บานบงัคบันํา้จะตอ้งยกขึน้พรอ้มกนัทัง้บานส่งผลใหโ้ครงสรา้งกวา้นสงูขึน้ประมาณ ๓๔ 

เมตรเหนือระดบัสนัเข่ือน ซึ่งจะทาํใหร้อกอยู่ในตาํแหน่งที่สามารถเขา้ถึงไดย้าก ทัง้ยงัส่งผลใหก้าร

บาํรุงรกัษาและการเปล่ียนรอกจะทาํไดย้าก  

ส่ิงนีช้ีใ้หเ้ห็นว่าบานโคง้อาจเป็นทางออกที่ดีกว่า เช่นเดียวกบัที่มีการใชง้านในโครงการเข่ือนไซยะบุรี

และมีการเสนอใหใ้ชก้บัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้แบบขัน้บันไดเข่ือนหลวงพระบาง ประตูบานโคง้ให้

ประสิทธิภาพการไหลที่นุ่มนวลขึน้ในทกุขัน้ตอนของการเปิดและชุดป๊ัมไฮดรอลิกสาํหรบัรอกติด

ตัง้อยู่ท่ีระดบัที่การบาํรุงรกัษาทาํไดง้่าย  

การทาํงานของบานบงัคบันํา้ที่เชื่อถือไดเ้ป็นกุญแจสาํคัญสาํหรบัความปลอดภยัของเข่ือนและ

หน่วยงานบางแห่งกาํหนดใหเ้ข่ือนสามารถระบายปริมาณนํา้ท่วมออกอย่างปลอดภยัโดยท่ีบาน

ระบายหน่ึงบานไม่สามารถทาํงาน รายงานสถานะทางวิศวกรรมระบุว่าเข่ือนมีความปลอดภยั

ภายใตน้ํา้ท่วมรอบ ๑๐.๐๐๐ ปีโดยมีบานระบายสองบานท่ีไม่สามารถใชง้านได ้นี่เป็นแนวคิดที่

รอบคอบและยงัเป็นขอ้ปฎิบติัของขอ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว ปี พ.ศ.

๒๕๖๑ (LEPTS 2018) แต่ทัง้นีย้งัคงตอ้งมีการตรวจสอบระยะพน้นํา้อีกครัง้ภายใตเ้งื่อนไขการไหล

ของนํา้ท่วมสงูสุดที่อาจเป็นไปได ้(PMF) ท่ีปรบัปรุงใหม่ 

ทัง้นีมี้ความจาํเป็นตอ้งมีการพิจารณาความน่าเชื่อถือของประตรูะบายนํา้ให้

รอบคอบมากขึน้เพ่ือใหค้รอบคลมุสภาวะที่รุนแรงที่อาจเกิดขึน้ ขณะนีย้งัไม่

ชดัเจนว่าบานยกแนวด่ิงจะใชเ้วลาตอบสนองนานเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หากแหล่งพลงังานหลกัไม่สามารถใชง้านได ้ดงันัน้ควรมีการตรวจสอบความ

เป็นไปไดใ้นการจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกในการตอบสนองอย่างรวดเร็วเพ่ือ

รองรบัการหยดุทาํงานของกระแสไฟฟ้าที่ใชส้าํหรบัควบคมุบานระบายนํา้ วิธีการ

ผู้พัฒนาโครงการจาํเป็นต้องมีส่วน

ร่วมกับรัฐบาล สปป.ลาวในส่วนที่

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอ้กาํหนด

ทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ 

สปป.ลาว ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
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ที่นาํมาใชใ้นโครงการอื่น ๆ ไดแ้ก่ ช่องระบายนํา้ลน้ท่ีไม่มีการปิดกัน้ ท่อไซฟอนที่มีการควบคุม

อากาศ หรือประตแูบบมีบานพับดา้นล่าง อย่างนอ้ยหนึ่งในตวัเลือกเหล่านีจ้าํเป็นตอ้งไดร้บั

การศึกษารว่มกบัการเพ่ิมความสามารถในการไหลผ่านอาคารทางระบายนํา้ลน้ทัง้หมด เพ่ือให้

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

ออกแบบขัน้สดุทา้ย 

การสลายพลงังานและการกดัเซาะ 

ผูพ้ฒันาโครงการเสนอใหใ้ชน้ํา้ท่วมรอบ ๕๐ปี เป็นค่าพืน้ฐานการออกแบบสาํหรบัการสลาย

พลงังานและการป้องกนัการกดัเซาะ ภายใตเ้งื่อนไขนีแ้บบจาํลองทางกายภาพระบุความลึกของการ

กดัเซาะสงูสดุ ๕ ม. และความเร็วดา้นทา้ยนํา้จะกลบัสู่สภาวะปกติภายใน ๑ กม. จากเข่ือน 

ผูพ้ฒันาโครงการสรุปว่าการเตรียมการสลายพลงังานและการป้องกนัการกดัเซาะที่เสนอจะเพียง

พอที่จะหลีกเล่ียงความเส่ียงใด ๆ ต่อโครงสรา้งหากบานระบายถกูดาํเนินการตามลาํดับที่เหมาะสม  

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

“อ่างรบันํา้และพืน้ที่อื่น ๆ ใกลก้บัตีนเข่ือนตอ้งไดร้บัการออกแบบเพ่ือใหไ้ม่มีความเสียหายที่สาํคญั

เกิดขึน้ภายใตส้ภาวะนํา้ท่วมที่ออกแบบไว”้ ดงันัน้จึงควรใชเ้งื่อนไขการออกแบบรอบการเกิดนํา้ท่วม

ซํา้ที่สงูขึน้มากเพ่ือใหแ้น่ใจว่าการกัดเซาะจะไม่เกิดขึน้ซึ่งอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงต่อโครงสรา้ง

อาคารทางระบายนํา้ลน้  

 การจัดการน้ําท่วม  

การจดัการนํา้ท่วมอย่างมีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งมีการ

เตือนภยัล่วงหนา้ถึงสภาวะนํา้หลากไหลเขา้ ระบบเตือนภยั

ล่วงหนา้ไดถ้กูนาํเสนอ แต่ควรมีความเชื่อมโยงกบัระบบเตือน

ภยัล่วงหนา้ที่เข่ือนไซยะบุรีและโครงการไฟฟ้าพลงันํา้อื่นๆที่อยู่

บริเวณเหนือขึน้ไปที่ไดว้างแผนการก่อสรา้งไว ้อย่างไรก็ตาม

จะตอ้งมีการจดัทาํแผนจดัการนํา้ท่วมโดยรฐับาลสปป. ลาวซึ่ง

จดัการกบั โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ทัง้หมดที่เป็นระบบขัน้บนัไดและกาํหนดใหมี้การเตือนภยัชุมชน

ทา้ยนํา้ โดยควรมีการรวมขอ้มลูจากทางการไทยดว้ย 

มาตรฐานการออกแบบ  

ความมั่นคงของโครงสรา้งพืน้ฐานตอ้งเป็นไปตาม ขอ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ 

สปป.ลาว ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องจากตัง้อยูใ่กลข้องพรมแดนลาว – ไทยและมีประชากรไทยจาํนวนที่

ค่อนขา้งมากซึ่งอาจไดร้บัผลกระทบจากการพิบติัของเข่ือน รฐับาลประเทศไทยอาจตอ้งการ

เปรียบเทียบมาตรฐานการออกแบบที่ใชก้บัมาตรฐานของไทยดว้ย จึงขอแนะนาํใหผู้พ้ฒันาโครงการ

ระบบการจดัการนํา้ท่วมของเข่ือน

แบบขัน้ไดตอ้งไดร้บัการพฒันาซึ่ง

รวมถึงการจดัการตะกอน การ

ล่องลอยของปลาตวัอ่อนและการ

จดัการนํา้ท่วม  
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จดัหาแหล่งขอ้มลูและรวมถึงมาตรฐานการออกแบบไทยที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการ

เปรียบเทียบ  

คณะผู้ เ ช่ียวชาญ  

รายงานสถานะทางวิศวกรรมอา้งอิงถึงทีมผูเ้ชี่ยวชาญที่ใหค้าํปรกึษา เป็นที่เขา้ใจกนัว่า

ทีมนีป้ระกอบดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญจากภายในองคก์รของผูพ้ฒันาโครงการและทีมที่ปรกึษา

ที่สรรหาโดยผูพ้ฒันาโครงการ ดงันัน้จึงไม่ใช่คณะกรรมการอิสระ เอกสารประกอบไม่ได้

อา้งถึงการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภยัเข่ือน (DSRP) ซึ่งจาํเป็นตอ้ง

แต่งตัง้ขึน้ ภายใตน้โยบายการดาํเนินงานของธนาคารโลก 4-37 และ แนวทางการออกแบบเบือ้งตน้

เข่ือนไฟฟ้าพลงันํา้ ปี ๒๐๒๐ (PDG 2020)  

คณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภยัเข่ือนจะตอ้งไดร้บัการจดัตัง้ขึน้โดยเร็วที่สดุใน

กระบวนการพฒันาโครงการตัง้แต่เร่ิมดาํเนินการตรวจสอบพืน้ที่โครงการและกระบวนการตดัสินใจ

เกี่ยวกบัวางแผนผงัเคา้โครงของโครงการ ขอ้กาํหนดการทาํงานสาํหรบัคณะกรรมการดงักล่าวมกัจะ

ขยายเกินกว่าเร่ืองความปลอดภยัของเข่ือนเพ่ือใหค้รอบคลมุประเด็นที่กวา้งขึน้ของการวางแผน

โครงการ เช่น ขัน้ตอนการก่อสรา้ง การผนันํา้และอปุกรณก์ารผลิตไฟฟ้า ทัง้นีจ้ะเป็นประโยชนต่์อ

โครงการเข่ือนสานะคามอย่างยิ่งหากมีการนาํขอ้กาํหนดการทาํงานที่ครอบคลมุขอบเขตงานที่

กวา้งขวางในทาํนองเดียวกนัมาใชก้บัโครงการนี ้การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภยั

เข่ือนถือเป็นความรบัผิดชอบของรฐับาล สปป.ลาว แมว่้าโดยทั่วไปแลว้ผูพ้ฒันาโครงการจะจดัหา

เงินทนุใหก้็ตาม ทัง้นีผู้พ้ฒันาโครงการไดแ้สดงเจตจาํนงคใ์นการใหท้นุสนบัสนนุคณะกรรมการ

ตรวจสอบความปลอดภยัเข่ือน และรฐับาล สปป.ลาวควรพิจารณาเร่ืองจดัตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบความปลอดภยัเข่ือนใหเ้ป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัระดบัสงู 

การวางแผนเตรียมความพร้อมในกรณี ฉุกเฉิน 

ในรา่งเอกสาร PDG 2020 แนะนาํใหมี้การพฒันาแผนเตรียมความพรอ้มในกรณีฉกุเฉิน (EPP) 

สาํหรบัขัน้ตอนการก่อสรา้งและการดาํเนินงานของโครงการ ซึ่งควรทาํทัง้ในช่วงที่มีการผนันํา้ของ

เข่ือน นอกจากนีจ้ะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งหากมีการพัฒนาแผนแยกต่างหากสาํหรบัการกกัเก็บนํา้

ครัง้แรกเม่ือโครงสรา้งเข่ือนไดร้บันํา้หนกัเป็นครัง้แรกจากนํา้ที่เก็บกกัหนา้เข่ือนโดยจะตอ้งมีการ

ตรวจสอบในระดับที่เขม้งวดมากขึน้และตอ้งมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

รายงานสถานะทางวิศวกรรมใหค้าํอธิบายเบือ้งตน้เกี่ยวกบัการวางแผนฉกุเฉินและระบุว่าแผน

เตรียมความพรอ้มในกรณีฉกุเฉินจะไดร้บัการพฒันาหน่ึงปีก่อนการกกัเก็บนํา้แต่ทัง้นีไ้ม่มีการเสนอ

แผนเตรียมความพรอ้มในกรณีฉกุเฉินระหว่างขัน้ตอนการก่อสรา้ง ซึ่งเป็นแผนที่จาํเป็น   

คณะผูเ้ชี่ยวขาญตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้โดยเร็ว

ที่สดุตามคาํแนะนาํของเอกสารแนวทางการ

ออกแบบเบือ้งตน้เขื่อนไฟฟา้พลงันํา้ 2009, 
องคก์ารเขื่อนใหญ่ระหว่างชาต ิและ เอกสาร

ของธนาคารโลก  
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การศึกษาการพิบัติของเข่ือน  

ผูพ้ฒันาโครงการไดพิ้จารณาความเป็นไปไดข้องการพิบติัของเข่ือนสาํหรบัทัง้เข่ือนทาํนบชั่วคราว

และเข่ือนหลกัซึ่งในทัง้สองกรณีผูพ้ฒันาโครงการไดร้ายงานว่าจะมีผลกระทบต่อเมืองและหมู่บา้น

ทา้ยนํา้ แต่จะไม่กระทบถึงระดบันํา้ที่นครหลวงเวียงจนัทน ์ 

อย่างไรก็ตามไม่มีความพยายามที่จะประเมินผูค้นและทรพัยสิ์นท่ีมีความเส่ียงในฝ่ังลาวและไทย 

หรือพิจารณาความเส่ียงท่ีคล่ืนนํา้ท่วมอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงกบัเรือในแม่นํา้ ผูอ้ยู่อาศยับริเวณริม

ฝ่ังแม่นํา้และการทาํเหมืองทราย (ระยะทาง ๘ กม. ไปทางดา้นทา้ยนํา้) ดงันัน้จึงจาํเป็นอย่างยิ่งที่

จะตอ้งมีการศึกษาเพ่ือระบุโครงสรา้งพืน้ฐานและประชากรที่อาจมีความเส่ียงจากภยัพิบัติจากเข่ือน 

และทางการประเทศไทยจะตอ้งมีส่วนรว่มเม่ือมีการสรุปแผนเตรียมความพรอ้มในกรณีฉกุเฉิน 

กลไกเครื่องมือ  

แบบรายงานสถานะทางวิศวกรรมไดใ้หข้อ้มลูเบือ้งตน้เกี่ยวกบัแผนการติดตัง้เคร่ืองมือที่จะ

จดัเตรียมไว ้แต่อย่างไรก็ดีขอ้กาํหนดขัน้สดุทา้ยของเคร่ืองมือสามารถทาํไดใ้นภายหลงัเม่ือมีการ

เปิดเผยคณุลกัษณะของฐานรากอย่างเพียงพอและมีการดาํเนินการประเมินความลม้เหลวของเข่ือน

แลว้เสร็จ (failure modes assessment)   

ระบบการจดัการความปลอดภยัเขือ่น 

ควรมีระบบการจดัการความปลอดภยัของเข่ือน (DSMS) ซึ่งเป็นการกาํหนดระเบียบปฏิบติัอย่าง

เป็นทางการเพือนาํมาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบติัท่ีดีในดา้นความปลอดภยัของเข่ือนและสรา้ง

ขึน้จากประเด็นที่ยกไวใ้นเอกสารขององคก์ารเข่ือนใหญ่ระหว่างชาติ (ICOLD Bulletin) เกี่ยวกบั

ความปลอดภยัเข่ือน รา่งเอกสาร PDG๒๐๒๐ ของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงไดใ้หค้าํแนะนาํ

เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัโครงสรา้งและเนือ้หาของระบบการจดัการความปลอดภยัของเข่ือน 

จะตอ้งมีการอา้งอิงถึงแนวทางปฏิบติัดา้นความปลอดภยัของเข่ือนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขอ้กาํหนด

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

รายงานสถานะทางวิศวกรรมอา้งถึงประเด็นเหล่านีห้ลายประเด็น อย่างไรก็ดีอาจจะเป็นการเร็ว

เกินไปในตอนนีส้าํหรบัโครงการที่จะพฒันาในการใหร้ายละเอียดระบบการจดัการความปลอดภยั

ของเข่ือน  

การประเมินความลม้เหลว 

ในรา่งเอกสาร PDG 2020 แนะนาํใหมี้การพฒันาการประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบความ

ลม้เหลวของเข่ือน (Potential Failure Modes Assessment: PFMA) โดยละเอียด แต่ในรายงาน

สถานะทางวิศวกรรมของโครงการไม่รวมการประเมินดังกล่าว ซึ่งถือไดว่้าสมเหตสุมผลในขัน้ตอนนี ้

แต่ควรมีการประเมินรูปแบบความลม้เหลวของเข่ือนเม่ือเร่ิมขัน้ตอนการออกแบบโดยละเอียด 
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ผลลพัธข์องการประเมินนีจ้ะแจง้ใหท้ราบถึงขอบเขตของการตรวจสอบภาคสนามเพ่ิมเติม การ

พฒันาระบบการจดัการความปลอดภยัของเข่ือน แผนเตรียมความพรอ้มในกรณีฉกุเฉิน และแผน

ติดตัง้เคร่ืองมือตรวจวดั   

ข้อแนะนํา 

รายงานทบทวนทางเทคนิคใหค้าํแนะนาํหลายประการเพ่ือปรบัปรุงความปลอดภยัเข่ือน โดยมุ่งเนน้

ใหมี้ความมั่นใจว่าการออกแบบที่ดาํเนินการอยู่เป็นไปตามขอ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้า

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

ออกแบบความเหมาะสม และที่สาํคญัควรจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภยัเข่ือน

โดยเร็วที่สดุ 

 

การเดินเรอื 

ทาํไมการเดินเรอืจึงมีความสาํคญั? 

ความตกลงแม่นํา้โขง ๑๙๙๕ ระบุว่าส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเดินเรือตอ้ง

รวมอยู่ในโครงการที่ดาํเนินงานในแม่นํา้โขงสายหลกั การเดินเรือสามารถทาํไดใ้น

แม่นํา้ส่วนที่ถกูกัน้ไวด้า้นหลงัเข่ือนและสามารถอาํนวยความสะดวกในการเดินเรือทาํใหป้ลอดภยัยิ่งขึน้

หากมีการจดัทาํช่องทางเดินเรือไวใ้นการออกแบบโครงการไฟฟ้าพลงันํา้  

 

ช่องทางเดินเ รือ  

ในช่องทางเดินเรือมีความหนาของพืน้เพียง ๒ ม. บริเวณ

ฐานมีความกวา้ง ๑๘.๐๐ ม. ความหนาของกาํแพงมี

ขนาดตัง้แต่  ๓.๐๐ ม. (บริเวณฐาน) จนถึง ๙.๓๐ ม. ณ 

จุดที่กวา้งท่ีสดุ และ เรียวแคบลงบริเวณดา้นบนซึ่งมี

ความหนา ๔ ม. ซึ่งการออกแบบนีเ้ป็นการออกแบบพืน้ที่

มีความบางกว่าโครงการไฟฟ้าพลงันํา้อื่นๆในบริเวณดา้น

เหนือนํา้ของแม่นํา้โขง  
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ดงันัน้ผูพ้ฒันาโครงการจึงควรตรวจสอบการออกแบบอีกครัง้ตามเงื่อนไข

ขา้งตน้และพิจารณาการออกแบบใหม่หากจาํเป็น 

ความยาวของช่องทางเดินเรือควรไม่นอ้ยกว่า ๑๒๐ ม. ตามที่กาํหนดใน 

PDG2009 ดงันัน้ควรเพ่ิมระยะความยาวของข่องทางเดินเรือ  

ระยะห่างทางอากาศ  

ในแม่นํา้โขงสายหลกันัน้ ไดมี้การกาํหนดใหมี้ระยะห่างทางอากาศขัน้ตํ่าสาํหรบัการเดินเรืออย่าง

นอ้ย ๑๐ ม. สะพานบริการขาขึน้มีระยะห่างทางอากาศเพียง ๘.๘๐ เมตร ในขณะที่หากช่องทาง

เดินเรือมีนํา้เต็ม สะพานบริการขาล่องจะมีระยะห่างทางอากาศเพียง ๒.๘๐ ม. ซึ่งทาํใหเ้รือจะ

สามารถแล่นผ่านใตส้ะพานนีไ้ดก้็ต่อเม่ือมีการระบายนํา้ออกจากช่องทางเดินเรือแลว้  

ผูพ้ฒันาโครงการควรเพ่ิมความสงูของสะพานบริการตน้นํา้จาก ๘.๘๐ ม. เป็น ๑๐ ม. และยืนยนัว่า

จะติดตัง้สายเคเบิลหยดุเรือที่บริเวณดา้นหนา้ของสะพานบริการขาล่อง 

ระบบการถ่ายเทน้ําของช่องทางเดินเรือ  

ระบบการถ่ายเทนํา้เขา้ออกอาจส่งผลใหเ้กิดแรงตึง (hawser๗  forces) สงูขึน้ ซึ่งสามารถแกไ้ขได้

โดยการเปล่ียนการออกแบบระบบเติมนํา้เขา้หรือปรบัโปรแกรมสาํหรบัการเปิดวาลว์เทนเทอรเ์พ่ือ

หลีกเล่ียงคล่ืนเสียงสะทอ้นในช่องทางเดินเรือ รายงานทบทวนทางเทคนิคไดจ้ดัทาํขอ้เสนอบาง

ประการในเร่ืองนีไ้ว ้และวาลว์เทนเทอรแ์บบยอ้นกลบัยังเหมาะสาํหรบัช่องทางเดินเรือท่ีมีระยะยก

สงูอีกทัง้ยงัทนต่อการเกิดโพรงอากาศไดดี้พอสมควร 

ทางเข้าช่องเดินเรือขาข้ึนและขาล่อง  

จะเห็นไดว่้าความยาวของทางเขา้ช่องทางเดินเรือทัง้ขาขึน้และขาล่องจะอยู่ท่ีประมาณ ๒๕๐ ม. 

ตามแนวแกนช่องทางเดินเรือ อย่างไรก็ตามมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัทางเขา้ช่องทางเดินเรือขาขึน้

ซึ่งอาจมีระยะทางของช่องทางตรงเพียง ๒๒๐ ม. เท่านั้นเน่ืองจาก ๓๐ ม. สดุทา้ยถกูรวมอยู่ในส่วน

หน่ึงการออกแบบของช่องทางเดินเรือ 

แนวกาํแพงนาํทางฝ่ังขาขึน้เป็นทางเขา้ที่สะดวกสบายสาํหรบัการล่องเรือผ่านในแนวตรงกบัผนงั

ช่องทางเดินเรือฝ่ังขวา ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการจอดเรืออยู่ห่างจากฝ่ังขาขึน้มากพอสมควร แต่

ควรจดัใหมี้ตะขอเกี่ยวแถวเป็นระยะ ๆ ในกาํแพงนาํทาง ทัง้นีไ้ม่มีขอ้มลูเกี่ยวกบัแนวทางปฏิบติัที่ดี

ในเร่ืองของบนัไดสาํหรบักาํแพงนาํทางและไม่มีขอ้มลูว่าสามารถเดินทางขึน้ฝ่ังจากทุ่นที่จอดเรือ

ผ่านทางเดินลอยนํา้ที่เชื่อมต่อกนัไดห้รือไม่  

 
๗ เชือกผูกเรือ (Hawsers) ใชผู้กเรือเม่ือจอดเรือ 
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ทางเขา้ช่องเดินเรือขาล่องเป็นเสน้ตรงและยาวพอสมควร (มากกว่า ๒๕๐ ม.) แต่ไม่กวา้งพอ

เนื่องจากพืน้ที่จอดเรือล่วงลํา้เขา้ไปในช่องทางเดินเรือ ทุ่นที่จอดเรือควรตัง้กลบัใหเ้ต็มตลอดความ

กวา้งของพืน้นํา้ท่ีเดินเรือไดเ้ป็นระยะ ๕๒ เมตร 

ไม่มีกาํแพงนาํทางที่เป็นแนวเสน้ตรงกบัผนงัของช่องทางเดินเรือ ทาํใหเ้รือขนาดใหญ่และเรือขน

สินคา้เขา้ไดย้ากขึน้ ควรพิจารณาใหมี้กาํแพงนาํทางประมาณ ๒๐๐ ม. ในแนวเดียวกับผนงัช่องทาง

เดินเรือฝ่ังซา้ยเช่นเดียวกบัที่ช่องทางขาขึน้ 

ควรจดัใหมี้แผ่นมาตรวดัท่ีอ่านไดช้ดัเจนติดกบัมาตรวัดระดบัทัง้สองและภายในช่องทางเดินเรือ 

อุปกรณ์ในช่องทางเดินเรือ  

มีบนัไดเพียง ๒ x ๒ ในช่องทางเดินเรือทัง้หมด ดงันัน้จึงควรมีบนัไดเพ่ิมเติมแต่ไม่จาํเป็นตอ้งลงไป

ถึงแผ่นพืน้ อย่างไรก็ตามควรถึงระดบั +๑๙๘.๐๐ นั่นคือ ๒ เมตรใตแ้นวระดบันํา้ตํ่า 

ในการออกแบบอปุกรณใ์นช่องทางเดินเรือนี ้มีทุ่นผกูเรือขนาด ๒ x ๖ ซึ่งเหมือนกบัช่องทางเดินเรือ

ผ่านโครงการไฟฟ้าพลงันํา้หลกัอื่นๆ แต่ไม่ไดเ้สนอใหมี้สายขอเกี่ยวไวใ้นผนงัช่องทางเดินเรือ ซึ่งควร

ติดตัง้ไวบ้ริเวณติดกบับนัได ไม่มีเหล็กป้องกนัผนงัตวัเล่ือนหรือเกราะผนงัในผนงัของช่องทางเดินเรือ 

มีขอ้แนะนาํใหติ้ดตัง้ป้ันจั่นยกของหนกัดา้นบนที่มีความยาวครอบคลมุช่องทางเดินเรือทัง้หมดเพ่ือ

การช่วยเหลือยกเรือขนาดเล็กที่จมลง ยกเศษซากที่จมหรือลอยขวางอยู่หนา้ขอบประต ูยกกาํแพง

กัน้ เพ่ือยกและเปล่ียนกาํแพงกัน้เป็นตน้ 

การจัดการ  ความปลอดภัยและการบาํรุงรักษา  

สภาพการเดินเรือจะไดร้บัการปรบัปรุงเป็นระยะทางประมาณ ๖๐๐ กม. ผ่านทางนํา้ท่ีลดหลั่นของ

เข่ือนแบบขัน้บนัไดของลาวตอนเหนือทัง้หมด ซึ่งจะช่วยใหเ้รือขนาดใหญ่สามารถเดินเรือไดแ้ละ

ปรบัปรุงการขนส่งสินคา้ตามแม่นํา้ อย่างไรก็ตามระบบขอ้มลูแม่นํา้ควรไดร้บัการออกแบบและ

รวมเขา้กับเกณฑป์ฏิบติัการรว่มกนัของเข่ือน ระบบขอ้มลูแม่นํา้จะใหค้าํแนะนาํแก่ผูใ้ชง้านเกี่ยวกบั

เงื่อนไขการนาํทางและเวลารอโดยประมาณในแต่ละช่องทางเดินเรือ 

ความปลอดภยัของการดาํเนินการของช่องทางเดินเรือที่เข่ือนสานะคาม ตอ้งคาํนึงถึงทัง้มาตรการ

ป้องกนั และการตอบสนองและการจดัการอย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดอบุติัเหต ุช่องทางเดินเรือที่มี

ระยะยกสงูเป็นอนัตรายสาํหรบัเรือขนาดเล็ก ช่องทางเดินเรือจะถกูเติมนํา้เขา้ผ่านช่องดา้นล่างซึ่ง

มกัก่อใหเ้กิดความป่ันป่วนอย่างหนกัและเกิดคล่ืนรูปเห็ดในแนวตัง้ ส่ิงเหล่านีอ้าจเป็นปัญหาสาํหรบั

เรือขนาดเล็กและขอแนะนาํใหพ้ฒันาแผนการเติมนํา้เขา้แบบพิเศษสาํหรบัเรือขนาดเล็ก   
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การหยดุการทาํงานของช่องทางเดินเรือในกรณีฉกุเฉินตอ้งเกิดขึน้ไดไ้ม่เพียงแต่โดยผูค้วบคมุหลกั

เท่านัน้แต่ยงัรวมถึงผูใ้ชง้านและเจา้หนา้ที่ดแูลดว้ย ควรจดัเตรียมระบบการส่ือสารสองทางระหว่าง

ผูใ้ชง้านและผูค้วบคมุหลกั 

และจาํเป็นจะตอ้งมีการเตรียมพรอ้มของอะไหล่สาํหรบัการซ่อมแซมใหพ้รอ้มใชง้านทนัที รวมถึง

แนะนาํใหมี้การจดัการรายการอะไหล่เพ่ือปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ  

การเดินเรือระหว่างการก่อสร้าง  

ระยะแรกของการก่อสรา้งจะรวมถึงการสรา้งช่องทางเดินเรือ ช่องทางเขา้และทางระบายนํา้ลน้หลงั

ทาํนบชั่วคราว การเดินเรืออย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานีส้ามารถทาํไดผ่้านช่องว่างฝ่ังขวาซึ่งเป็นส่วนที่

ลึกที่สดุของแม่นํา้ ผูพ้ฒันาโครงการระบุว่าระบบช่องทางเดินเรือจะเปิดใชง้านในช่วงที่ ๒ ของการ

ก่อสรา้ง เป็นที่สงัเกตว่าไม่มีขอ้กาํหนดพิเศษสาํหรบัเรือประมงขนาดเล็ก หรือเรือขนาดครอบครวั 

ในขณะที่โครงการไฟฟ้าพลงันํา้อื่นๆไดพิ้จารณาใหเ้รือเล็กเหล่านีถ้กูและขนส่งโดยรถพ่วงไปรอบ ๆ 

สถานที่ก่อสรา้ง ดงันัน้จึงแนะนาํใหผู้พ้ฒันาโครงการนาํมาตรการท่ีใชก้บัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้อื่นๆ

มาใชก้บัโครงการเข่ือนสานะคาม 

การออกแบบช่องทางเดินเรือช่องท่ี  ๒  

ภายใต ้PDG 2009 ไดแ้นะนาํใหมี้การออกแบบช่องทางเดินเรือช่องที่ ๒ และแนะนาํใหอ้อกแบบ

คู่ขนานกบัช่องแรกและใชช้่องทางเขา้ช่องเดียวกนั ในขณะที่การออกแบบเชื่อนสานะคามไดเ้สนอให้

มีช่องทางเล่ียงผ่านเนินเขาทางฝ่ังซา้ย อย่างไรก็ดีรายงานทบทวนทางเทคนิคไดใ้หค้าํแนะนาํ

ทางเลือกสาํหรบัช่องทางเดินเรือแบบขนานทางฝ่ังซา้ยตามขอ้แนะนาํในเอกสาร PDG2009 

เนื่องจากสภาพการนาํทางที่เป็นอนัตรายและขอ้กาํหนดดัง้เดิมที่ถกูใชใ้นหลายๆท่าเทียบเรือ ดงันัน้

การล่องเร่ืองตามนํา้ในส่วนทา้ยนํา้ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้สานะคาม จึงตอ้งใชร้ะดบันํา้ที่คงที่

สมัพทัธโ์ดยมีการแปรผนัที่ชา้มากเท่านัน้ ความผนัผวนของการไหลอย่างรวดเร็วจากการดาํเนินงาน

ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ที่อยู่บริเวณเหนือนํา้ก่อใหเ้กิดความเส่ียงอย่างรุนแรงต่อการขนส่งในพืน้ที่

นีห้ากไม่ไดร้บัการปรบัอย่างเหมาะสม 

ข้อแนะนํา 

รายงานทบทวนทางเทคนิคใหค้าํแนะนาํหลายประการเพ่ือปรบัปรุงการออกแบบช่องทางเดินเรือ

และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเอกสารแนวทางการออกแบบ (PDG) รวมถึงการออกแบบส่ิงอาํนวยความ

สะดวกอื่นๆสาํหรบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้แบบขัน้บนัไดและบรรทดัฐานของคณะกรรมาธิการแม่นํา้

โขง 
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 ประเดน็ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ 

ทาํไมประเด็นด้านสังคมและเศรษฐกิจจึงมีความสาํคัญ? 

แนวปฏิบติัที่เป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไปและกฎหมายสปป. ลาวกาํหนดใหก้าร

ดาํรงชีวิตทัง้หมดท่ีอาจไดร้บัผลกระทบจากโครงการไดร้บัการฟ้ืนฟูใหก้ลับมา

เหมือนเดิมหรือดีขึน้กว่าเดิม  

ข้อมูลพื้นฐานด้านสังคมและเศรษฐกิจ  

ขอ้มลูพืน้ฐานถกูกาํหนดโดยการศึกษาขอ้มูลทติุยภูมิ การสาํรวจภาคสนามรวมถึงการ

สาํรวจสาํมะโนประชากรในครวัเรือน การสมัภาษณแ์ละการประชุมในหมู่บา้น  

พืน้ที่ที่จะถกูนํา้ท่วมประกอบดว้ยป่าไผ่และป่าชนิดอื่น ๆ จาํนวน ๔,๔๒๕ เฮกแตร ์นาขา้ว ไร่

หมนุเวียน ที่อยู่อาศยัและที่ดินอื่น ๆ หมู่บา้น ๓ แห่งจะถกูนํา้ท่วมซึ่งตอ้งมีการตัง้ถิ่นฐานใหม่ และ 

๑๐ หมู่บา้นจะไดร้บัผลกระทบบางส่วน (กล่าวคือไม่ถกูนํา้ท่วมทัง้หมด) ทาํใหต้อ้งยา้ยที่อยู่บางส่วน

ไปอยูใ่นที่สงู จาํนวนผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรงทัง้หมดประมาณ ๖๒,๕๓๐ คน  

ไดมี้การดาํเนินการสาํรวจตามแนวตล่ิงทัง้สองฝ่ังเป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ กม. ดา้นทา้ยนํา้ในปี 

พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔ ซึ่งใหค้าํอธิบายทั่วไปเกี่ยวกบัประชากรโครงสรา้งพืน้ฐานและการดาํรงชีวิต

ของหมู่บา้นในสปป. ลาวและประเทศไทย การประเมินผลกระทบดา้นสงัคมและเศรษฐกิจขา้ม

พรมแดน (TbESIA) และการประเมินผลกระทบแบบสะสม (CIA) ใหข้อ้มลูทั่วไปเกี่ยวกบัประชากรท่ี

อยูด่า้นทา้ยนํา้ห่างออกไปใน ๔ โซน โดยเนน้ที่ผูอ้ยู่อาศยัในระยะทางเดินจากริมฝ่ังแม่นํา้โขง ๕ 

กม.: 

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

กม. ทา้ยเข่ือน) ถึงบา้นเวินบก (กม. ๙๐๔) 

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

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

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

(กม.๐) 

มีผูค้นมากกว่า ๒๔ ลา้นคนในภูมิภาคลุ่ม

แม่นํา้โขงตอนล่างอาศยัอยูใ่นพืน้ที่เหล่านี ้

อย่างไรก็ตามเฉพาะผูท้ี่อยู่ห่างจากทา้ยนํา้

ของโครงการเข่ือนสานะคามไม่เกิน ๑๐๐ 

กม. เท่านัน้ท่ีไดร้บัการพิจารณาอย่างเป็น

โซน ระดับการพึ่งพา 

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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ทางการว่าเป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโครงการ ผูพ้ฒันาโครงการไดมี้การประเมินระดบัการพ่ึงพา

ทรพัยากรในแม่นํา้โขงของพืน้ที่โซนต่างๆเหล่านี ้

ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดขึน้และมาตรการบรรเทา 

มาตรการลดผลกระทบทางสงัคมโดยตรงไดอ้ธิบายไวใ้นชุดเอกสารของการประเมินผลกระทบทาง

สงัคม ซึ่งไดมี้การสรา้งทางเลือก คาํแนะนาํ หลกัการหรือขอ้ความแสดงเจตจาํนง แทนท่ีจะเป็นขอ้

ผกูมดัท่ีมั่นคง และไดมี้การกาํหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบและการชดเชยท่ีครอบคลมุท่ีสดุไวใ้น

แผนปฏิบติัการสาํหรบัการยา้ยถิ่นท่ีอยู่ใหม่ (RAP) ซึ่งครอบคลมุเฉพาะประชากรที่มีการยา้ยถิ่นฐาน

เท่านัน้ ส่วนสาํหรบักลุ่มอื่น ๆ ท่ีไดร้บัผลกระทบในลกัษณะเดียวกนั (เช่นผูค้นที่ยา้ยถิ่นฐานภายใน

หมู่บา้น ผูค้นที่สญูเสียทรพัยสิ์นบางส่วน ผูค้นท่ีสญูเสียวิถีชีวิตแต่ไม่สญูเสียที่อยู่อาศยั) กลบัไม่ไดมี้

การอธิบายไวชุ้ดเอกสารอย่างชดัเจน 

งบประมาณทัง้หมดสาํหรบัแผนการบริหารจดัการและการตรวจสอบทางสงัคม (SMMP) กาํหนดไว้

เพียง ๒๗๔,๑๒๐ เหรียญสหรฐั ซึ่งถือว่าตํ่ามาก ยกตวัอย่างเช่น แผนการบริหารจดัการและการ

ตรวจสอบทางสงัคมสาํหรบัโครงการเข่ือนปากลายมีงบประมาณ ๙๐.๖ ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่ง

ผูพ้ฒันาโครงการไดร้ะบุว่าจะทาํการชีแ้จงใหข้อ้มลูในประเด็นนีส่้วนงบประมาณสาํหรบัแผนปฏิบติั

การสาํหรบัการยา้ยถิ่นที่อยู่ใหม่ (RAP) กาํหนดไวท้ัง้หมด ๒๓.๓ ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งเฉล่ียแลว้

นอ้ยกว่า ๘,๐๐๐ เหรียญสหรฐัต่อคนท่ีจะตัง้ถิ่นฐานใหม่หรือยา้ยถิ่นฐาน ซึ่งจาํนวนนีด้เูหมือนจะตํ่า

กว่ามาตรฐานสากลและตํ่ากว่าโครงการไฟฟ้าพลงันํา้หลกัอื่น ๆ เม่ือเปรียบเทียบกนั ดงันัน้แผนการ

จดัการและงบประมาณของผูพ้ฒันาโครงการควรจะตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

กรอบการกาํกบัดแูลใหม่และขึน้อยู่กบัการประเมินซํา้ของจาํนวนคนและทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัผลกระทบ 

รวมถึงตน้ทนุและมลูค่าต่อหน่วย 

ความคิดเห็นต่อมุมมองด้านสังคมและเศรษฐกิจ   

ขอ้มลูที่นาํเสนอโดยทั่วไปมีอาย ุ๑๐ ปีขึน้ไป ซึ่งขอ้มลูเหล่านีมี้มาก่อนกฎหมายใหม่ของ สปป.ลาว

จะเห็นไดว่้ามีการพฒันาการที่สาํคญัในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา การเติบโตทางเศรษฐกิจในลาว

ในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมาอยู่ระหว่าง ๘.๕% ถึง ๔.๖%๘  โดยรายไดป้ระชาชาติเพ่ิมเป็นสองเท่าภายใน

ทศวรรษ ขณะท่ีอตัราการเติบโตของประชากรเฉล่ียอยู่ที่ ๑.๕%  ซึ่งชีใ้หเ้ห็นการเปล่ียนแปลงอย่าง

มากของสถานการณพื์น้ฐานทางเศรษฐกิจสงัคม ผลกระทบที่เกิดขึน้ และมาตรการท่ีตอ้งใชใ้นการ

บรรเทา และในทาํนองเดียวกนัประเทศไทยก็มีการเปล่ียนแปลงของขอ้มลูดา้นประชากร 

เอกสารดงักล่าวครอบคลมุประชากรท่ีอยู่ภายในระยะทาง ๕ กม.จากริมตล่ิง และไม่สามารถเทียบ

ไดโ้ดยตรงกบัขอ้มูลของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงซึ่งครอบคลมุระยะทาง ๑๕ กม.จากริมตล่ิง 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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แต่ละโซนทา้ยนํา้จะมีการสาํรวจหรือบนัทึกหมู่บา้นและพืน้ที่ปกครองบางส่วน แต่ไม่มีขอ้มลูว่ามี

เกณฑใ์นการคดัเลือกอย่างไรและเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างไดอ้ย่างไร ดชันีสาํหรบั "ระดบัของ

การพ่ึงพา" อาจเป็นประโยชนส์าํหรบัการเนน้ประเด็นท่ีน่ากงัวล แต่ตัวเลขเหล่านีจ้ะขึน้อยู่กบัความ

คิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญเท่านัน้และยงัไม่มีการพิสจูนด์ชันีดงักล่าว ประเทศไทยใหข้อ้แนะนาํเกี่ยวกับ

จาํนวนท่ีนอ้ยเกินไปของชุมชนท่ีตัง้อยู่บริเวณฝ่ังขวาของแม่นํา้โขง 

โดยทั่วไปผลกระทบที่เกิดขึน้จะไม่แตกต่างกนัเม่ือแยกพิจารณาตาม เพศ เชือ้ชาติ รายได ้หรือปัจจยั

อื่นๆ มีการวิเคราะหเ์พียงผิวเผินเกี่ยวกบัประเด็นทางเพศและความเปราะบางซึ่งไม่รวมถึงมาตรการ

บรรเทาผลกระทบเฉพาะสาํหรบักลุ่มท่ีมีความเปราะบางทัง้หมด  

มีการกล่าวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อประชากรภายในระยะ ๑๐๐ กม. ดา้นทา้ยนํา้ของโครงการ

เข่ือนสานะคาม แต่ไม่ไดวิ้เคราะหอ์ย่างครอบคลุมเพ่ือเพ่ิมผลกระทบเชิงบวกใหส้งูสุด ยกตวัอย่าง

เช่น การใชโ้ครงการเข่ือนสานะคามเพ่ือควบคุมสมดลุการเปล่ียนแปลงการไหล เพ่ือส่งเสริมการ

ดาํรงชีวิตที่ยืดหยุ่นตามการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการท่องเท่ียว และลด

ผลกระทบดา้นลบใหน้อ้ยที่สดุ เช่นการลดการเปล่ียนแปลงปริมาณการไหลอย่างรวดเร็ว มีหมู่บา้น

และเมืองหลายแห่งเช่น สานะคาม ในสปป. ลาว และเชียงคานในประเทศไทยตัง้อยู่ห่างจากเข่ือน

ไม่เกิน ๒๐ กม. และบางส่วนจะเป็นบริเวณใกลเ้คียงแคมป์ทาํงาน ถนนทางเขา้ สายส่ง เหมืองหิน

และองคป์ระกอบอื่นๆ ของโครงการ  

รายละเอียดของส่วนประกอบเหล่านีไ้ม่ไดร้ะบุไวอ้ย่างชัดเจนบนแผนที่ และดว้ยเหตนีุจ้ึงไม่มีความ

ชดัเจนว่าใครจะไดร้บัผลกระทบ และผลกระทบเหล่านั้นจะบรรเทาลงไดอ้ย่างไรโดยการออกแบบ

องคป์ระกอบของโครงการ เนื่องดว้ยการมีพนกังานจาํนวนมากในการดาํเนินงานเข่ือนสานะคาม มี

ชุมชนใกลเ้คียงหลายแห่งในประเทศไทยและการควบคุมชายแดนที่จาํกดั จึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิด

ความขัดแยง้ โรคติดต่อ และปัญหาสงัคม ผลกระทบดงักล่าวขึน้อยู่กบัสถานที่ตัง้แคมป์และการ

จดัการแคมป์ และสดัส่วนของคนงานในพืน้ที่ซึ่งไม่ไดอ้ธิบายไวใ้นเอกสาร นอกจากนีย้งัไม่มีการ

คาดการณท่ี์ชดัเจนเกี่ยวกบัผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัแม่นํา้ในทอ้งถิ่นเช่น

การท่องเที่ยว (รวมถึงแก่งทา้ยนํา้) กระชงัปลาในแม่นํา้ การเดินเรือในทอ้งถิ่น การขุดทราย หรือสวน

ริมฝ่ังแม่นํา้ และฟารม์ปลา 

การบรรเทาทุกข์  /  การชดเชย  

มาตรการบรรเทาที่เกี่ยวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยทางกายภาพของผูค้นในพืน้ท่ีใกลเ้คียงโครงการ

ไดร้บัการกาํหนดไวค่้อนขา้งดี แต่มาตรการบรรเทาผลกระทบสาํหรบัหมู่บา้นที่ไม่ไดย้า้ยถิ่นฐาน

โดยตรงมีความชดัเจนนอ้ยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีความชดัเจนว่ามาตรการบรรเทาผลกระทบ
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ใดที่ระบุไวจ้ะครอบคลมุชุมชนเหล่านี ้รวมถึงไม่ไดก้ล่าวถึงมาตรการบรรเทาทกุขจ์ะไดร้บัการ

พิจารณาใหค้รอบคลุมชุมชนที่อยู่อาศยับริเวณดา้นทา้ยนํา้ในฝ่ังประเทศไทยดว้ยหรือไม่ 

โครงการโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่สามารถใหโ้อกาสสาํหรบัการพฒันาเศรษฐกิจในทอ้งถิ่นอย่าง

มากมาย แต่ตอ้งการการจดัการที่ดีและกระตือรือรน้ การจา้งงานในทอ้งถิ่นสามารถเพ่ิมขึน้ไดด้ว้ย

การพฒันาทกัษะและความเหมาะสมกบัทอ้งถิ่น การก่อสรา้งถนนทางเขา้ชุมชนจะช่วยปรบัปรุงการ

คมนาคมขนส่งสาํหรบัชุมชนทอ้งถิ่น แต่เป็นที่น่าเสียดายที่มาตรการบรรเทาดงักล่าวไม่ไดถ้กูระบุไว้

ในเอกสาร 

ผลการประเมินผลกระทบอย่างรวดเร็ว 

การประเมินผลกระทบอย่างรวดเร็วไดท้าํการประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงปริมาณนํา้ที่

ถกูระบายออกจากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามในลาํนํา้โขงสายหลกัลงไปจนถึงปากซนั 

ผลกระทบต่อระดับนํ้าด้านทา้ยนํ้า 

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามอาจประสบกบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของปริมาณนํา้ที่

ระบายออกจากเข่ือนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ือ้ไฟฟ้าในระยะสัน้หรือจากการดาํเนินการ

ของเข่ือนบริเวณเหนือนํา้ ในกรณีนี ้ระดบันํา้ที่อยู่บริเวณถดัจากดา้นทา้ยเข่ือนของโครงการไฟฟ้า

พลงันํา้สามารถเปล่ียนแปลงไดร้ะหว่าง มากถึง ๔ เมตรต่อวนัในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงสงูสดุ ถึง

นอ้ยกว่า ๑ เมตรเม่ือจาํเป็นตอ้งปรบัเปล่ียนการดาํเนินงานของเข่ือนเล็กนอ้ย 

ในกรณีที่มีความรุนแรงสงูสดุ การเปล่ียนแปลงของระดับนํา้จะลดลงเหลือ ๓.๕ เมตร ที่เชียงคาน  

๐.๗ เมตร ที่นครหลวงเวียงจนัทน ์และ ๐.๕ เมตร ที่หนองคาย โดยการเปล่ียนแปลงระดบันํา้รายวนั

ดงักล่าวจะไม่พบเห็นที่ปากซนั ทัง้นีอ้ตัราการเปล่ียนแปลงรายชั่วโมงก็มีความสาํคญัเช่นกนั แนว

ปฏิบติัของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงไดใ้หค้าํแนะนาํว่าอตัราการเปล่ียนแปลงควรนอ้ยกว่า ๐.๕  

ลบ.ม./ชม. ซึ่งในกรณีที่รา้ยแรงอตัราการเปล่ียนแปลงรายชั่วโมงในลาํนํา้โขงจะสงูกว่าเกณฑ์

กาํหนดตามแนวปฏิบติันีไ้ปถึงปากซนั แต่ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงของปริมาณการปล่อยนํา้ออก

ของเข่ือนเล็กนอ้ยโดยใหก้งัหนัทาํงานเป็นกะระหว่าง 3 ถึง 4 กงัหนัเท่านัน้ อตัราการเปล่ียนแปลง

จะสงูกว่าเกณฑต์ามแนวปฏิบัตินีเ้ป็นระยะทาง ๖๐ กม. ไดท้างดา้นทา้ยนํา้ของเชียงคาน การ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของระดบันํา้เหล่านีส้ามารถบรรเทาไดด้ว้ยอตัราการเปล่ียนแปลงของการ

ระบายนํา้ของเข่ือนที่ชา้ลง 

หากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนปากลายหรือไซยะบุรีมีการเปล่ียนแปลงของปริมาณนํา้ที่ปล่อยออก

อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ไดมี้การดาํเนินการดงักล่าวที่โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคาม การ

เปล่ียนแปลงของระดบันํา้ดา้นทา้ยนํา้ของเข่ือนสานะคามอาจไม่เกิดขึน้ ซึ่งกรณีนีจ้ะชดัเจนยิ่งขึน้
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หากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามมีความตัง้ใจในการดาํเนินการเพ่ือลดการเปล่ียนแปลง

เหล่านีโ้ดยการบริหารจดัการปริมาณนํา้ที่ปล่อยออกจากเข่ือน 

ผลกระทบต่อการพัดพาตะกอน 

การพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามจะเพ่ิมอตัราการกดัเซาะตล่ิงเน่ืองจากการเก็บกกั

ตะกอนของเข่ือนและการเปล่ียนแปลงระดบันํา้อย่างรวดเร็วจะยิ่งทาํใหเ้กิดการกดัเซาะสงูขึน้ ทัง้นี้

ความเส่ียงสงูสดุต่อประเด็นการพดัพาตะกอนจะเกิดขึน้เม่ือมีการดาํเนินงาน เปิด-ปิด ของกงัหนั

มากกว่า ๑ ตัวในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ซึ่งผลกระทบจะเกิดขึน้บริเวณใกลก้บัโครงการและจะลดลง

ตามระยะทางที่ไกลออกดา้นทา้ยนํา้ ระดับนํา้ที่ผนัผวนอย่างรวดเร็วจะกดัเซาะริมตล่ิงแม่นํา้โดยตรง 

และทาํใหริ้มตล่ิงมีความออ่นไหวต่ออตัราการกดัเซาะที่สงูในช่วงนํา้ท่วม 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางนํ้าและการประมง 

การเปล่ียนแปลงของระดบันํา้อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางนํา้ในหลาย ๆ ดา้น 

รวมถึงการสญูเสียแหล่งที่อยู่อาศยั ปลาและไข่ปลาที่เกยตืน้อยูเ่หนือระดบันํา้ สตัวไ์ม่มีกระดกูสนั

หลงัขนาดใหญ่ที่สญูเสียไป (แหล่งอาหารสาํหรบัปลา) ทัง้นีผ้ลกระทบต่อระบบนิเวศทางนํา้และ

ตามมาดว้ยศกัยภาพการประมงที่ลดลง จะมีแนวโนม้ที่จะมีความรุนแรงและหลากหลายมากขึน้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีกรณีสถานการณรุ์นแรงเกิดขึน้ 

ช่วงลาํนํา้บริเวณดา้นทา้ยนํา้ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามมีความสาํคญัอย่างยิ่งต่อ

การทาํงานของระบบนิเวศซึ่งเป็นบริเวณที่มีสภาพการไหลในลาํนํา้เร็วขึน้กว่าดา้นเหนือนํา้และมี

ความสาํคญัสาํหรบัสายพนัธุเ์ฉพาะถิ่น รวมถึงเป็นช่องทางในการอพยพของปลาขึน้ไปดา้นเหนือนํา้

เพ่ือวางไข่ จากนัน้แยกยา้ยกนัไปทางดา้นทา้ยนํา้เพ่ือการเจริญเติบโต 

ผบกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ในช่วงลาํนํา้บริเวณดา้นทา้ยนํา้ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามมีประชากรอาศยัอยู่

หนาแน่นทัง้สองฝ่ังของแม่นํา้ ทัง้นีด้ชันีการพฒันามนษุยมี์แนวโนม้สงูขึน้ และมีสัดส่วนประชากรใน

จาํนวนนอ้ยที่ตอ้งพ่ึงพาแม่นํา้โดยตรงต่อการดาํรงชีวิต บนฝ่ังของทัง้ฝ่ังไทยและลาวเม่ือเปรียบเทียบ

กบัประชากรที่อาศยัอยู่ตามแนวลาํนํา้ส่วนอื่น อย่างไรก็ตาม ครวัเรือนที่ยากจนบางส่วนยงัคงใชก้าร

ประมงเป็นแหล่งรายไดห้ลกัและแหล่งโปรตีน ประเทศไทยมีพืน้ที่ 17% ของริมฝ่ังแม่นํา้โขงท่ีไดร้บั

การเสริมความแข็งแรงในขณะท่ี สปป. ลาว มีเพียง 6% ของริมฝ่ังแม่นํา้โขงท่ีไดร้บัการเสริมความ

แข็งแรงของตล่ิง 

การเปล่ียนแปลงการไหลอย่างรวดเร็วาจส่งผลกระทบที่หลากหลายต่อผูค้นท่ีอาศยัอยู่ตามแนวลาํ

นํา้ดา้นทา้ยนํา้ดงัแสดงดา้นล่าง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงการไหลอย่างรวดเร็ว
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ต่อสภาพเศรษฐกิจและสงัคมใน

บริเวณพืน้ที่ดา้นทา้ยนํา้ทัง้สอง

ฝ่ังของแม่นํา้จึงมีความ

หลากหลาย และรวมถึง

ศกัยภาพในการประมงท่ีลดลง 

การสญูเสียส่ิงมีชีวิตในนํา้อื่น ๆ 

ที่ใชเ้ป็นอาหาร ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การกดัเซาะริมฝ่ังแม่นํา้ และการลดลงของศกัยภาพการ

ขุดทราย การเปล่ียนแปลงระดบันํา้อย่างรวดเร็วยงัก่อใหเ้กิดความเส่ียงดา้นความปลอดภยัทางนํา้ 

บทสรุปการประเมินอย่างรวดเร็ว 

การเปล่ียนแปลงระดบันํา้อย่างรวดเร็วจะเป็นเร่ืองที่น่ากงัวลหากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะ

คามยอมรบัใหมี้การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของการระบายนํา้ออกจากเข่ือน ทัง้นีพื้น้ที่เก็บกกันํา้

บริเวณเหนือเข่ือนจะไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงระดบันํา้ส่วนใหญ่ที่เขา้มาสู่เข่ือนแม้

ภายใตส้ภาวะการทาํงานปกติ ส่ิงนีจ้ะถกูเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจนหากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้

เข่ือนสานะคามมีการดาํเนินการโดยเฉพาะเพ่ือลดการเปล่ียนแปลงเหล่านี ้

หากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามมีการดาํเนินการเพ่ือรองรบัความตอ้งการพลงังานที่

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วก็อาจส่งผลใหร้ะดบันํา้มีการเปล่ียนแปลงไดม้ากหลายเมตรต่อวนัซึ่งจะ

เห็นไดท้นัทีที่ทา้ยนํา้ของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ และการเปล่ียนแปลงระดบันํา้จะลดลงเหลือระกบั

เดซิเมตรท่ีนครหลวงเวียงจนัทนแ์ละหนองคาย และในระดบัไม่กี่เซนติเมตรที่ปากซนั โดยผลกระทบ

ต่อดา้นทา้ยนํา้ที่ไกลออกไปจะมีนอ้ยมาก 

หากเกิดการเปล่ียนแปลงระดบันํา้อย่างรุนแรงขึน้ จะส่งผลเสียหลายประการ ไดแ้ก่ 

• การสญูเสียแหล่งที่อยู่อาศยัท่ีสาํคญัของปลาสายพนัธุ์หลกัและสตัวไ์ม่มีกระดกูสนัหลงั 

• การลดลงของจาํนวนประชากรสตัวใ์กลส้ญูพนัธุ ์

• ศกัยภาพการประมงที่ลดลงซึ่งจะตามมาดว้ยผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคม 

• ความยากลาํบากในการเดินเรือและการจอดเรือบริเวณเหนือนํา้ของนครหลวงเวียงจนัทน ์

• การสญูเสียทรายท่ีอาจเกิดขึน้จากการทาํเหมืองทราย 

• รบกวนการเลีย้งปลากระชงัในพืน้ท่ี 

• การสญูเสียการดาํรงชีพ โดยเฉพาะสาํหรบัชาวบา้นริมฝ่ังที่ยากจน; 

• ลดความปลอดภยัสาธารณะและลดคณุค่าการท่องเท่ียวของชายหาดริมแม่นํา้ในฤดแูลง้ 

ซึ่งจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจตามมา 

ข้อแนะนํา 
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การประเมินผลกระทบอย่างรวดเร็วมีขอ้แนะนาํดงันี ้

• สญัญาสมัปทานและสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าควรมีบทบญัญัติควรหลีกเล่ียงแรงจูงใจทาง

การเงินสาํหรบัผูพ้ฒันาโครงการในการควบคมุการปล่อยนํา้เพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วของความตอ้งการพลงังาน 

• มีการพฒันากฎการทาํงานของเข่ือนไฟฟ้าพลงันํา้แบบขัน้บนัไดท่ีไม่เพียงแต่ช่วยในการ

ระบายตะกอนและการอพยพของปลาผ่านเข่ือนไฟฟ้าพลงันํา้แบบขัน้บนัได แต่ยงัสามารถ

ใชโ้ครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามในการรองรบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ

ระดบันํา้จากบริเวณเหนือนํา้ 
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ความเป็นมา 

กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ มุ่งเนน้ที่การแบ่งปันขอ้มลูของโครงการที่ไดร้บัแจง้และ

มาตรการ ขอ้เสนอแนะที่จะเกิดขึน้หลงัจากไดมี้การสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิด

จากโครงการที่ไดร้บัแจง้ ต่อโครงการที่ดาํเนินการอยูแ่ลว้ในปัจจุบนัและโครงการที่ไดร้บั

แจง้ว่าจะมีการพฒันาในอนาคต อย่างไรก็ตาม โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามเป็น

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ลาํดบัที่ ๕ ในเข่ือนแบบขัน้บนัไดของสปป. ลาวตอนบน ที่เขา้สู่

กระบวนการปรกึษาหารือล่วงหนา้ การพฒันาโครงการอาจส่งผลใหเ้กิดการท่วมหรือส่งผล

กระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศยัของส่ิงมีชีวิตบนสภาวะนํา้ไหลที่เหลืออยู่ในแม่นํา้โขงสายประธาน

ทางตอนเหนือของสปป. ลาว ผลกระทบสะสมจากการดาํเนินการของเข่ือนแบบขัน้บนัไดจึง

เป็นขอ้พิจารณาที่มีความสาํคญัมากขึน้เป็นลาํดบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือโครงการเข่ือนสานะ

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

เกิดขึน้ทนัทีอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละอาจมีนยัสาํคญั   
 

การประเมินผลกระทบสะสม (CIA) คอือะไร? 

การประเมินผลกระทบสะสมทาํใหไ้ดต้ระหนกัถึง ผลกระทบต่อระบบแม่นํา้โขงมีท่ีมาจากหลายแหล่ง 

โครงการพฒันาการใชน้ํา้ใหม่ท่ีนาํเสนอ ก็อาจสรา้งผลกระทบเกิดขึน้ นอกเหนือจากผลกระทบทัง้หมด

ที่เกิดขึน้จากโครงการพฒันาที่มีอยู่แลว้ (นอกเหนือจากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้) เป็นที่ทราบกนัดีอยู่

แลว้ว่าในอนาคตจะมีการใชป้ระโยชนอ์ื่น ๆ จากระบบแม่นํา้โขง และควรมีการปรบัใชอ้ย่างเหมาะสม

โดยคาํนึงถึงหลกัการใชร้ะบบแม่นํา้โขงอย่างสมเหตุสมผลและเท่าเทียมกัน เม่ือถึงจุดหนึ่ง ผลกระทบ

สะสมจากโครงการพฒันาทัง้ท่ีมีอยู่และในอนาคตจะเพ่ิมขึน้จนถึงจุดท่ีผลกระทบขา้มพรมแดนเกิดขึน้

อย่างรุนแรง ในกรณีเหล่านี ้ประเทศสมาชิกอาจตอ้งเจรจาเพ่ือพิจารณาถึงทิศทางการพฒันาใน

อนาคต โดยคาํนึงถึงมาตรา ๗ และ ๘ ของความตกลงแม่โขงปี 1995 ซึ่งกาํหนดใหมี้การพิจารณา

ความรบัผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายก่อใหเ้กิดความเสียหายรุนแรง (หากสามารถพิสจูนท์ราบ

ได)้ 

อย่างไรก็ตาม การประเมินดงักล่าวตอ้งตระหนกัถึงลกัษณะการพฒันาตามความตกลงแม่โขงปี 1995 

และการปรบัตวัต่อสภาวะอากาศมีประโยชนต่์อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

ผลกระทบสะสมและผลกระทบข้ามพรมแดน   
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การทบทวนผลกระทบสะสมและผลกระทบข้ามพรมแดน 

ผลกระทบด้านอุทกวิทยาข้ามพรมแดน  

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามจะถกูดาํเนินการแบบเข่ือนแบบแม่นํา้ไหลผ่าน (Run-of-River) 

ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อปริมาณการไหลและช่วงเวลาการไหลยอ้นกลบัของทะเสสาบเขมร อย่างไรก็ตาม จะ

ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการไหลอย่างรวดเร็วในระยะสัน้ที่เกิดจากการทาํงานของบานระบายนํา้

และกงัหนั ขอ้มลูระดบันํา้บริเวณทา้ยนํา้ของเข่ือนไชยะบุรีเม่ือไม่นานนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงระดบันํา้อย่างรวดเร็วเกิดขึน้ ถึงแมจ้ะมีผลอ่อนลงบริเวณทา้ยนํา้ที่ไกลออกไปแต่ก็ยงั

สามารถสงัเกตเห็นไดท้ี่เชียงคาน พนัธสญัญาของผูพ้ฒันาโครงการที่จะไม่มีการดาํเนินการผลิต

กระแสไฟฟ้ากาํลงัสงูในระยะเวลาอนัสัน้เป็นส่ิงที่น่าชื่นชม แต่การดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากาํลงั

สงูในระยะเวลาอนัสัน้ของโครงการดา้นเหนือนํา้อาจส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงปริมาณการไหล

อย่างรวดเร็วและมีผลผ่านมายงัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคาม   

เนื่องจากชายแดนลาว - ไทยอยู่ห่างจากทา้ยนํา้ของโครงการไม่ถึง ๒ กม. ดงันัน้การเปล่ียนแปลง

ระดบันํา้อย่างรวดเร็วจะส่งผลกระทบขา้มพรมแดนหลายประการ ไดแ้ก:่ 

 การเดินเรือและการจอดเรืออาจเป็นอนัตรายไดเ้นื่องจากความลึกนํา้อาจเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว  

 การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของระดบันํา้อาจทาํใหต้ล่ิงที่สงูชนัเกิดการทรุดตัว ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อโครงสรา้งพืน้ฐานและการเกษตรที่อยู่ใกลก้บัฝ่ังตล่ิง 

 การกดัเซาะท่ีเพ่ิมขึน้ของทอ้งนํา้บริเวณแม่นํา้ที่มีกระแสนํา้สงูมากจะส่งผลกระทบต่อแหล่งที่

อยู่อาศยัของสตัวน์ํา้ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและอาจสญูเสียการประมง 

 ในทางกลบักนัการทบัถมของตะกอนที่เกิดจากปริมาณการไหลที่ต ํ่าอาจทาํใหเ้กิดการทบัถม

ของตะกอนบริเวณพืน้ที่วางไข่และส่งผลต่อแหล่งท่ีอยู่อาศยั 

 ความผันผวนอย่างรวดเร็วของระดบันํา้จะขดัขวางการประมงและส่งผลใหก้ารประมงใน

ภูมิภาคลดลง 

 การทาํเหมืองทรายในระยะ ๘ - ๙ กม. ทา้ยนํา้ของพืน้ที่เข่ือนจะไดร้บัผลกระทบซึ่งอาจทาํให้

เกิดความเสียหายกบัอปุกรณแ์ละปริมาณทรายที่จะขุดไดล้ดลง 

ดว้ยเหตนุีจ้ึงขอแนะนาํอย่างยิ่งว่าจะตอ้งมีการประเมินปริมาณการไหลเพ่ือรกัษาระบบนิเวศ 

(EFA)ในช่วงลาํนํา้ตัง้แต่ทา้ยเข่ือนสานะคมจนถึงนครหลวงเวียงจนัทน ์การประเมินดงักล่าวจะช่วย

สรา้งฐานขอ้มลูในการระบุระดบัการเปล่ียนแปลงระดับนํา้สงูสดุรายวนัและรายชั่วโมง และมาตรการ

นีค้วรไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการรว่ม คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง  
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ผลกระทบต่อตะกอน  

รายงานการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ชีใ้หเ้ห็นว่าการเคล่ือนท่ีตะกอนจะไม่ไดร้บั

ผลกระทบจากโครงการมากนกัเพราะเม่ือบานระบายเปิดออกตะกอนจะไหลผ่านบานและตะกอน

บางส่วนจะถกูระบายจากดา้นล่างเข่ือน ในทางตรงกนัขา้มการประเมินผลกระทบดา้นสงัคมและ

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

ของตะกอนที่เขา้มาจะถกูกกัไวใ้นเข่ือน และสรุปว่า: 

“จากความสมดลุของความน่าจะเป็น เข่ือนมีแนวโนม้ที่จะตอ้งรบัผิดชอบต่อผลกระทบของ

ตะกอนขา้มพรมแดน สณัฐานวิทยา และสารอาหาร ซึ่งนาํไปสู่ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มที่

ตามมาซึ่งวดัไดแ้ละมีนยัสาํคญัต่อชุมชน เศรษฐกิจ ทีอ่ยู่อาศยั และระบบนิเวศในแม่นํ้า

โขงตลอดจน ทีร่าบนํ้าท่วมขงัพืน้ทีชุ่่มนํ้าและสามเหลีย่มปากแม่นํ้า”  

การดกัจบัตะกอนในเข่ือนและการเคล่ือนตวัของตะกอนทา้ยนํา้ของเข่ือนยงัแสดงใหเ้ห็นโดย

แบบจาํลองของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง 

 

ขอ้มลูนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการกัดเซาะที่ค่อยๆเพ่ิมขึน้เม่ือเวลาผ่านไปในบริเวณเหนือนํา้ของเข่ือน การทบั

ถมเกิดขึน้ตัง้แต่ ๒๐ – ๕๐ กม. ดา้นเหนือนํา้ของโครงการ และหลงัจากเข่ือนเร่ิมปฏิบติัการ คล่ืนกดั

เซาะที่ดา้นทา้ยนํา้จะค่อย ๆ เคล่ือนตวัลงสู่เวียงจนัทนแ์ละจะใชเ้วลาประมาณ ๗ ปี ในเวลาต่อมา   

วฏัจกัรการทบัถมและการกดัเซาะจะทอดยาวไปจนถึงกมัพชูาและเวียดนาม รายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองนี ้แต่ไม่ไดป้ระเมินปริมาณตะกอนดา้นทา้ยนํา้และ

ระยะเวลาที่ใชก้ว่าคล่ืนกดัเซาะจะมาถึงชายแดนกัมพชูา 

ผลจากแบบจาํลองท่ีอา้งถึงใน TbESIA-CIA สอดคลอ้งกบัผลของแบบจาํลองของคณะกรรมาธิการ

แม่นํา้โขงล่าสดุ และการตรวจสอบในระดบัภูมิภาค ส่ิงนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าปริมาณตะกอนจะลดลงจาก

ปริมาณในอดีตท่ี ๘๐ ลา้นตนั/ปี เป็น ๕ ลา้นตนั/ปี เม่ือมีเข่ือนแบบขัน้บนัไดเต็มรูปแบบ  อย่างไรก็
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ตามผลการประเมินการพดัพาตะกอนที่เป็นปัจจุบนัควรถกูในไปใชเ้พ่ือการทาํแบบจาํลองของผูพ้ฒันา

โครงการ 

มาตรการปฏิบัติงานร่วมของเข่ือนแบบขัน้บันไดเพื่อลดการสูญเสีย
ตะกอน  

คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงไดต้รวจสอบมาตรการจดัการตะกอนรว่มสาํหรบัเข่ือนแบบขัน้บนัไดในลาว

ตอนเหนือ ซึ่งชีใ้หเ้ห็นแผนการระบายตะกอนที่ช่วยเพ่ิมประโยชนส์งูสดุและลดผลกระทบต่อการผลิต

ไฟฟ้าในโครงการใดโครงการหนึ่ง 

การระบายตะกอนจะเร่ิมจากเข่ือนสานะคามซึ่งจะดาํเนินการโดยการลดระดบันํา้และเปิดช่องระบาย

ระดบัตํ่าโดยใชร้ะยะเวลาประมาณ ๕ -๖ วนั (ไม่ต่างจากที่ผูพ้ฒันาโครงการเสนอ แต่บ่อยกว่า) ซึ่งจะ

ทาํการระบายทรายและกรวดตลอดจนตะกอนและดินเหนียวออกจากเข่ือน หลงัจากการระบาย

ตะกอนระดบันํา้ในการกกัเก็บจะกลบัสู่ระดบัปฏิบติัการขัน้ตํ่า (MOL) ใน ๑ - ๒ วนัและเร่ิมดาํเนินการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เม่ือระดบันํา้ในท่ีเข่ือนสานะคามกลบัสู่สภาวะปกติ เข่ือนปากลายก็จะเร่ิมกระบวนการระบายตะกอน

และเข่ือนอื่นๆถดัไปจนถึงเข่ือนปากแบง ผลที่เกิดขึน้คือการระบายตะกอนลงสู่ดา้นทา้ยนํา้ของเข่ือน

แบบขัน้บนัไดในช่วงเวลาประมาณ ๕ วนัตามดว้ยระยะเวลาช่วงหนึ่งซึ่งมีการระบายปริมาณตะกอนที่

ลดลง (แมว่้าจะยงัคงสงูกว่าการดาํเนินการทั่วไป) ภายในเข่ือนแบบขัน้บนัได การดาํเนินการดงักล่าว

ช่วยใหส้ามารถควบคมุการเคล่ือนตวัของตะกอนหยาบซึ่งส่งผลใหไ้ม่มีเข่ือนในระบบขัน้บนัไดไดร้บั

ตะกอนจากกิจกรรมการระบายตะกอนอย่างมากจนเกินไป 

การใชแ้บบจาํลองสาํหรบัช่วงเวลา ๗ ปีแสดงใหเ้ห็นว่าปริมาณตะกอนสงูสดุที่ถกูระบายออกจากเข่ือน

แบบขัน้บนัไดคือเกือบ ๒ ลา้นตนั/ปี แมว่้าจะมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัปริมาณตะกอนในอดีตหรือก่อน

การมีเข่ือนแบบขัน้บนัได แต่ก็ยงัสะทอ้นถึงการพัดพาของตะกอนที่เพ่ิมขึน้ ๔๐% และเม่ือใช้

แบบจาํลองสาํหรบัระยะเวลา ๑๖ ปีมีขอ้บ่งชีว่้าเม่ือมีการสะสมตะกอนมากขึน้จะมีการพัดพาตะกอน

ในปริมาณที่มากขึน้เช่นกนั ซึ่งทาํใหเ้ห็นว่าการระบายตะกอนจะมีประสิทธิภาพมากขึน้เม่ือเวลาผ่าน

ไป 

ในขณะที่การลดระดบันํา้ในเข่ือนจะลดการผลิตไฟฟ้าพลงันํา้ทัง้หมด แต่การศึกษาประเมินว่าการ

ผลิตพลงังานที่สญูเสียไปทัง้หมดเท่ากบั ๒.๘% ของการผลิตไฟฟ้าทัง้ปี มีการสญูเสียโดยประมาณ 

๗๗๒ กิกะวตัตช์ั่วโมง (GWh) ต่อปี ของเข่ือนแบบขัน้บันไดเ้ป็นการสญูเสียเพียงเล็กนอ้ยในแง่ของ

ความตอ้งการพลงังานในภูมิภาค แต่ก็อาจเป็นเร่ืองที่น่ากงัวลสาํหรบัผูป้ระกอบการแต่ละราย หาก

ไม่ไดร้บัการช่วยเหลือจากการปรบัขึน้อตัราค่าไฟฟ้า 
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 การประเมินการปฏิบติังานของเข่ือนแบบขัน้บนัไดควรมีการขยายใหค้รอบคลุมถึงการปฏิบติังานของ

โครงงการไฟฟ้าพลงันํา้สานะคามเพ่ือใหโ้ครงการสานะคามทาํหนา้ที่ควบคุมซํา้อีกครัง้เพ่ือช่วย

ป้องกนัการเปล่ียนแปลงปริมาณนํา้ที่ไหลออกจากเข่ือนอย่างรวดเร็วไปสู่ลาํนํา้ดา้นทา้ยนํา้ 

นิเวศวิทยาทาง น้ํา   

หากเข่ือนแบบขัน้บนัไดทางตอนเหนือของสปป. ลาวก่อสรา้งแลว้เสร็จ จะส่งผลต่อการไหลอย่างอิสระ

ของแม่นํา้โขงสายประธาน ดา้นทา้ยนํา้ของเข่ือนสานะคามจนไปถึงนครหลวงเวียงจนัทน ์และจะ

ส่งผลวิกฤตต่อใหแ้หล่งวางไข่ของปลาอพยพ เช่น ปลาขาว (white fish) และทาํใหเ้กิดการสญูเสีย

แหล่งที่อยู่อาศยัของสตัวน์ํา้บริเวณดา้นเหนือนํา้ของเข่ือนสานะคาม มีแนวโนม้ว่าปลาจาํนวนมากจะ

ติดอยู่ใตเ้ข่ือนแมว่้าจะมีการปรบัปรุงโครงสรา้งทางปลาผ่านแลว้ก็ตาม ดงันัน้บริเวณทา้ยนํา้ของเข่ือน

สานะคามก็น่าจะใชป้ระโยชนเ์พ่ือการขยายพนัธุไ์ด ้

การปล่อยนํา้ที่ "หิวตะกอน" จากเข่ือนสานะคาม จะส่งผลกระทบต่อแหล่งท่ีอยู่อาศยัในบริเวณ

โครงการและอาจส่งผลใหแ้ม่นํา้มีรอยบากเหนือพืน้หินโดยมีพืน้ทรายและกรวดเล็กนอ้ยซึ่งจาํเป็น

สาํหรบัส่ิงมีชีวิตในนํา้ซึ่งส่ิงนีจ้ะทวีความรุนแรงขึน้หากมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของระดบันํา้ 

ดงันัน้ จะตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมากในการรกัษารูปแบบของระบบแม่นํา้ธรรมชาติในช่วงนี ้หรือ

มีการชดเชยดว้ยการลงทนุไปยงัพืน้ท่ีที่สามารถไดร้บัประโยชนจ์ากการฟ้ืนฟูท่ีอยู่อาศยัของสตัวน์ํา้

หรือดาํเนินกิจกรรมการฟ้ืนฟู 

การกกัเก็บนํา้บริเวณเหนือเข่ือนสานะคาม จะลดปริมาณการไหลผ่านอ่างเก็บนํา้และลดการล่องลอย

ของส่ิงมีชีวิตในนํา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะการวางไข่และระยะตวัอ่อนของปลาที่ใชก้ระแสนํา้เพ่ือ

กระจายตวัไปยงัแหล่งอนบุาลและที่อยู่อาศยัดา้นทา้ยนํา้ ส่ิงนีจ้ะส่งผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อการ

รกัษาพนัธุป์ลาหลายชนิดที่พ่ึงพาการล่องลอยในระยะแรกของวงจรชีวิต เช่นเดียวกบัส่ิงมีชีวิตในนํา้

จาํนวนมาก คาดว่าวงจรชีวิตของแมลงนํา้จาํนวนมากท่ีพ่ึงพาการล่องลอยตามกระแสนํา้เพ่ือกระจาย

ตวั จะหยดุชะงกัและชุมชนสตัวน์ํา้จะเปล่ียนไป 

การหลีกเล่ียงหรือลดปัญหานีเ้ป็นเร่ืองยาก ถึงแมว่้าจะมีการปฏบิติัตามมาตรการดา้นการระบาย

ตะกอนในช่วงเวลาสาํคญัที่มีการอพยพของปลา ดงัท่ีระบุรายละเอียดไว ้อย่างไรก็ตาม การจะเกิด

ผลลพัธท์ี่ดี อาจตอ้งใชช้่วงเวลาท่ียาวนานและตอ้งดาํเนินกิจกรรมบ่อยขึน้ซึ่งอาจจะไม่คุม้ค่าต่อการ

ลงทนุ ลกูปลาวยัอ่อนที่ลอยตามกระแสนํา้ตอ้งการหนา้ตดัเฉล่ียของการไหล ๐.๓ ม./วินาที ตลอดทัง้

ปี เพ่ือใหล้อยตามกระแสนํา้ได ้สาํหรบัโครงการเข่ือนสานะคามตอ้งการ

ปริมาณนํา้ไหลเขา้มากกว่า ๔,๐๐๐ ลบ.ม. / วินาที ตลอดทัง้ปีและปริมาณ

การไหลจะสงูกว่าความตอ้งการประมาณรอ้ยละ ๓๕ ซึ่งจะแตกต่างกบั

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้อื่น ๆ ในระบบเข่ือนแบบขั้นบนัได ดงันัน้ ลาํนํา้ส่วน
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ใหญ่ที่ถกูควบคมุดว้ยเข่ือนแบบขัน้บนัไดในสปป. ลาวตอนบน จะถกูเปล่ียนจากสภาวะการไหลอย่าง

อิสระของแม่นํา้ไปสูก่ารไหลในบริเวณเก็บกกันํา้ท่ีต่อเนื่องกนั 

มาตรการลดผลกระทบเพ่ือแก้ไขปัญหาการสญูเสียผลผลิตปลาและสตัวน์ํา้อื่น ๆ จะตอ้งพิจารณา

ทางเลือกอื่นที่กวา้งขึน้ นอกเหนือจากการการเลีย้งปลาในเข่ือน เช่น สาํรวจทางเลือกดา้นการชดเชย 

การสรา้งพืน้ที่ชุ่มนํา้และทะเลสาบเทียมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ซึ่งอาจดาํเนินการไดผ่้านกองทนุแม่โขง  

ทางปลาผ่าน  

ควรมีการพิจารณาถึงผลกระทบสะสมต่อการอพยพของปลา โครงการไฟฟ้าพลงันํา้แต่ละโครงการ

อาจขดัขวางการอพยพของปลาทัง้ทิศทางตามนํา้และทวนนํา้ ผลกระทบเหล่านีส้ามารถลดลงไดด้ว้ย

ทางปลาผ่านที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เป็นไปไดย้ากที่ทางปลาผ่านจะมีประสิทธิภาพสมบูรณ ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแม่นํา้เขตรอ้นที่พบความหลากหลายของชนิดพนัธุป์ลาสงู ผลกระทบสะสมของ

ความสาํเร็จในการอพยพของปลาในแต่ละเข่ือนจะลดลงจากผลสาํเร็จในแต่ละโครงการ ตวัอย่างเช่น 

หากรอ้ยละ ๘๐ ของปลาสามารถว่ายอพยพผ่านทางปลาผ่านของเข่ือนแห่งแรกไปได ้และอีกรอ้ยละ 

๘๐% ของปลาสามารถว่ายอพยพผ่านทางปลาผ่านเข่ือนตวัที่ ๒ ดงันัน้ ปริมาณปลาท่ีสามารถว่าย

อพยพผ่านทางปลาผ่านของเข่ือนตวัท่ี ๒ จะมีเพียงรอ้ยละ ๖๔ ของปริมาณปลาทัง้หมด (๐.๘ x ๐.๘ 

= ๐.๖๔) นอกจากนี ้ความน่าจะเป็นของปลาท่ีสามารถว่ายอพยพขา้มเข่ือนหลาย ๆ แห่งที่มีการสรา้ง

แบบขัน้บนัได จะยิ่งลดลงในแต่ละเข่ือน ทัง้นีโ้ดยไม่คาํนึงถึงประสิทธิภาพของทางปลาผ่านของเข่ือน

แต่ละแห่งนัน้ ๆ 

ดงันัน้ ดว้ยอตัราความสาํเร็จรอ้ยละ ๘๐ ของทางปลาผ่านแต่ละแห่ง จะมีเพียงรอ้ยละ ๓๓ ของ

ปริมาณปลาทัง้หมด ที่จะสามารถว่ายอพยพผ่านเข่ือนทัง้ ๕ แห่งได ้ดว้ยสมมติฐานอตัราความสาํเร็จ

รอ้ยละ ๕๐ จะมีปริมาณปลาเพียงรอ้ยละ ๓ ที่สามารถว่ายอพยพผ่านเข่ือนทัง้ ๕ แห่งอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินนีถ้กูพิจารณาเฉพาะผลกระทบดา้นว่ายอพยพทวนนํา้ในขณะท่ีการสญูเสียที่อยู่อาศยัของ

ปลาบริเวณดา้นทา้ยนํา้ไม่ไดถ้กูนาํมาพิจารณา 
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การวิ เคราะห์ความคุ้มค่าของทางปลาผ่าน 

มีความเป็นไปไดใ้นการพิจารณาปรบัปรุงประสิทธิภาพของทางปลาผ่านทัง้หมด แต่อาจตอ้งใชเ้งิน

ลงทนุหลายรอ้ยลา้นเหรียญสหรฐั ปริมาณการไหลของนํา้ท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พ่ิมขึน้เพ่ือปรบัปรุง

ประสิทธิภาพทางปลาผ่านเหล่านี ้จะส่งผลต่อตน้ทนุดาํเนินการสาํหรบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้แต่ละ

แห่งเพ่ิมสงูขึน้ และทัง้หมดนีอ้าจมาพรอ้มกบัความไม่แน่นอน การรีบเรง่ส่งเอกสารโครงการไฟฟ้าพลงั

นํา้เพ่ือเขา้สู่กระบวนการ

ปรกึษาหารือล่วงหนา้อย่างรวดเร็ว 

ทาํใหไ้ม่มีเวลาเพียงพอในการ

ประเมินประสิทธิภาพของทางปลา

ผ่านที่มีการก่อสรา้งแลว้เสร็จของ

เข่ือนไซยะบุรีทัง้สาํหรบัการว่าย

อพยพของปลาขึน้ไปดา้นเหนือนํา้และลงมาดา้นทา้ยนํา้ 

คาดการณว่์ามลูค่าทางเศรษฐกิจทัง้หมดจากกิจกรรมการ

ประมงในบริเวณที่มีการว่ายอพยพหลกัทัง้ ๓ แห่งในลุ่มแม่นํา้

โขงตอนล่างโดยประมาณ คือ ๑๑ พนัลา้นเหรียญสหรฐั การสญูเสีย

กิจกรรมการประมงในระบบแม่นํา้โขงตอนบนรอ้ยละ ๕๐% - ๖๐% 

จะคิดเป็นมลูค่าประมาณ ๕.๕ - ๖.๖ พนัลา้นเหรียญสหรฐัต่อปี 

ถึงแมว่้าการสญูเสียการประมงในระบบส่วนบน ๕๐% - ๖๐% จะ

แสดงเพียงส่วนนอ้ยของมลูค่าการประมงและมวลชีวภาพทัง้หมด 

แต่ผลกระทบต่อการจบัปลาในโซนกลางและโซนล่างของระบบ

แม่นํา้โขง เนื่องจากการสญูเสียปลาขาวที่ตอ้งอพยพไปยงัโซนพืน้ที่

ส่วนบนเพ่ือใหว้งจรชีวิตสมบูรณจ์ะตอ้งไดร้บัการพิจารณา  

ในทางกลบักนั เงินท่ีใชใ้นการลงทนุและการดาํเนินงานของทางปลาผ่านของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้

ทัง้หมดผ่าน “กองทนุแม่นํา้โขง” สามารถใหผ้ลตอบแทนไดม้าก และสามารถนาํเงินดงักล่าวไปใช้

สนบัสนนุโครงการปรบัปรุงความเป็นอยู่ของชุมชนท่ีไดร้บัผลกระทบจากการสญูเสียกิจกรรมการ

ประมงในทกุประเทศสมาชิก ตามหลกัการแลว้ควรมีการวิเคราะหต์น้ทนุ - ผลประโยชนเ์พ่ือช่วยใน

การพฒันาภาพรวมเชิงกลยทุธเ์พ่ิมเติมเกี่ยวกบัแนวทางที่เหมาะสมในการจดัการอพยพของปลาใน

สปป. ลาวตอนเหนือ 

การสญูเสียพนัธุ์ปลาขาวอพยพรอ้ยละ 

๔๐ ในเขตอพยพตอนบน เนื่องจากการ

สรา้งเข่ือนแบบขัน้บนัไดในสปป. ลาว

ตอนเหนือถือไดว่้านอ้ยมากเม่ือเทียบ

กบัปริมาณการจบัปลาทัง้หมดในลุ่ม

แม่นํา้โขงตอนล่าง สดัส่วนการจบัที่

สญูเสียไป จดัว่าเป็นผลกระทบขา้ม

พรมแดนโดยธรรมชาติ 
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ความปลอดภัยเ ข่ือน  

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามตัง้อยูด่า้นเหนือนํา้ของแม่นํา้โขงตาํแหน่งที่ใกลก้บัชายแดน

ลาว- ไทย ผลกระทบขา้มพรมแดนจากความพิบติัของเข่ือนหรือการดาํเนินการตามปกติจึงมี

ความสาํคญัอย่างยิ่ง ดงันัน้จึงมีความสาํคญัอย่างยิ่งที่จะตอ้งทาํการศึกษาเกี่ยวกับส่ิงปลกูสรา้ง 

ความลึกและความเร็วนํา้ในบริเวณพืน้ที่ที่จะถกูนํา้ท่วมบริเวณดา้นทา้ยนํา้สาํหรบัแม่นํา้ในช่วงทา้ยนํา้

ของโครงการเข่ือนสานะคาม การศึกษานีจ้ะระบุผลกระทบของสถานการณพิ์บติัของเข่ือนใน

สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัที่จะส่งผลกระทบทัง้ในสปป. ลาวและไทย ทัง้ในช่วงก่อสรา้งและระยะเวลา

ดาํเนินการ ทรพัยสิ์นทัง้หมดท่ีตกอยู่ในความเส่ียงควรไดร้บัการประเมินจากความเส่ียงที่จะเกิดความ

เสียหายและมลูค่าที่อาจเกิดความเสียหาย 

ผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจข้ามพรมแดน  

ผูพ้ฒันาโครงการไดก้าํหนดผลกระทบสะสมที่เกิดจากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ในแม่นํา้โขงสายหลกัทัง้ 

๗ โครงการท่ีวางแผนไวใ้นสปป. ลาว โดยเอกสารระบุว่าจากการพฒันาดงักล่าวจะทาํใหมี้การตัง้ถิ่น

ฐานใหม่ของประชากร ๓๐,๐๐๐ คนและมีการสญูเสียพืน้ที่เกษตรกรรม ๑๘,๐๐๐ เฮกแตร ์ผลกระทบ

เชิงลบเหล่านีถ้ือว่ามีความสาํคญัอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกนัการเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน ์เช่นการ

ปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานทางสงัคมและส่ิงอาํนวยความสะดวก ฐานรายไดท้ี่ดีขึน้ของประชากรใน

สปป. ลาวและการจา้งงานในทอ้งถิ่นยงัไม่ไดร้บัการประเมินอย่างชดัเจน แต่ยงัถือว่ามีความสาํคญัใน

ระดบัปานกลาง 

วตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจนในการพฒันาโครงการขนาดใหญ่คือ อย่างนอ้ยตอ้งรกัษาระดบัรายไดห้รือ

มาตรฐานการดาํรงชีวิตของทกุฝ่ายที่ไดร้บัผลกระทบ หรือพฒันาใหดี้ขึน้ ซึ่งถกูระบุไวใ้นกฎหมายฉบบั

ปัจจุบนัของสปป.ลาว แต่ทัง้นีไ้ม่มีการรายงานวตัถปุระสงคเ์ฉพาะดงักล่าวในรายงานประเมินผล

กระทบดา้นสงัคม หรือ แผนการบริหารจดัการและการตรวจสอบทางสงัคมสาํหรบัโครงการเข่ือนสา

นะคาม อย่างไรก็ตามเอกสารไดมี้การเสนอค่าชดเชยโดยตรงสาํหรบัการยา้ยถิ่นฐานและ / หรือ

กิจกรรมเพ่ือการดาํรงชีวิต (การเลีย้งปลา) ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกนักบักระบวนการปรกึษาหารือ

ล่วงหนา้ ๔ ครัง้ล่าสดุ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแลว้มาตรการบรรเทาผลกระทบเหล่านีจ้ะจาํกดัเฉพาะ

ชุมชนที่ไดร้บัผลกระทบใน สปป.ลาว 

อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรบัว่าการชดเชยผลกระทบขา้มพรมแดนว่าดว้ยมาตรา ๗และ มาตรา ๘ ของ

ความตกลงแม่นํา้โขง ๑๙๙๕ นัน้เต็มไปดว้ยความยากลาํบากซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัจาํนวนของค่าชดเชยที่

ตอ้งการ ลกัษณะของความเสียหายที่เกิดขึน้และการกระจายเงินทนุ นอกจากนีย้งัไดมี้การแนะนาํให้

ดาํเนินการจดัตัง้กองทนุแม่นํา้โขงขึน้ต่อไป 
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บทสรปุและขอ้เสนอแนะ  

เนื่องจากตาํแหน่งที่ตัง้โครงการของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามตัง้อยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบั

พรมแดนระหว่าง สปป.ลาวและประเทศไทยจึงมีความเป็นไปได้ในการเพ่ิมโอกาสและความรุนแรง

ของผลกระทบขา้มพรมแดนซึ่งอาจนาํไปสู่ระดบัของผลกระทบรุนแรงตามที่ไดร้ะบุไวใ้น มาตรา ๗ 

และ มาตรา ๘ ของความตกลงแม่นํา้โขง ๑๙๙๕ มาตรา ๗ (เกี่ยวกบัผลกระทบที่เป็นอนัตราย) และ 

มาตรา ๘ สามารถเรียกรอ้งได ้หากมีหลกัฐานที่ชดัเจนว่าโครงการก่อใหเ้กิดอนัตราย และเพ่ือใหท้กุ

ฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้งแกไ้ขปัญหาทัง้หมดร่วมกนัตามความตกลงและกฎหมายระหว่างประเทศ 

มีมาตรการหลายอย่างที่สามารถนาํมาใชเ้พ่ือจาํกดัผลกระทบสะสมและผลกระทบขา้มพรมแดนที่

อาจเกิดขึน้จากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามและโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงันํา้แบบขัน้บนัไดใน

ลาวตอนบน อย่างไรก็ตาม บางมาตรการเหล่านีอ้าจลดทอนความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํา้แต่ละตัว หากไม่มีการพิจารณากาํหนดเพ่ิมราคาของพลงังานไฟฟ้าหรือการขยาย

ระยะเวลาสมัปทานอย่างเหมาะสม 

มาตรการเหล่านีบ้างส่วนไดร้บัการทดสอบโดยคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงแลว้และแสดงใหเ้ห็นถึง

ความสาํเร็จในระดบัหน่ึง แต่จาํเป็นตอ้งมีการเพ่ิมประสิทธิภาพและการพิจารณารูปแบบการ

ผสมผสานของการระบายตะกอนและการลอยของลกูปลาขนาดเล็กไปกับกระแสนํา้ รวมทัง้การ

ปกป้องความสมบูรณข์องระบบนิเวศทา้ยนํา้ และจะตอ้งมีการประเมินเพ่ิมเติมจากแบบจาํลองเพ่ือ

ประเมินผลประโยชนแ์ละตน้ทนุการผลิตในการดาํเนินการของโครงการเข่ือนสานะคามในฐานะ

โครงการท่ีช่วยควบคุมการไหลและระดบันํา้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินปริมาณการไหลเพ่ือ

รกัษาระบบนิเวศ 

การศึกษานีส้ามารถขบัเคล่ือนไดโ้ดยรฐับาลสปป. ลาวเท่านัน้และกาํลงัอยู่ระหว่างการสาํรวจเพ่ิมเติม

โดย บริษัทท่ีปรกึษา CNR อย่างไรก็ตามความเชี่ยวชาญและระบบการสรา้งแบบจาํลองท่ีพฒันาขึน้

แลว้และนาํใชใ้นคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงจะมีส่วนช่วยสนบัสนนุการศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพเหล่านี ้

คาํแนะนาํในรายงานทบทวนทางเทคนิคฉบบันีไ้ดถ้กูจดัทาํขึน้เพ่ือพฒันาเร่ืองความปลอดภยัของ

เข่ือน ในขณะท่ีหวัขอ้เร่ืองการปรบัปรุงช่องทางเดินเรือและทางปลาผ่านจะไดร้บัการทบทวนใน

ระหว่างขัน้ตอนการออกแบบรายละเอียดและการก่อสรา้งของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคาม 
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ความคิดเหน็โดยทัว่ไป 

เนื่องจากตาํแหน่งโครงการซึ่งตัง้อยูใ่กลช้ิดกบัพรมแดนลาว – ไทย นั่นหมายความว่าจาํเป็นตอ้งให้

ความสนใจอย่างมากต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึน้เน่ืองจากโครงการเข่ือนสานะคาม ถึงแมว่้าจะเป็น

โครงการภายในประเทศของ สปป.ลาว ก็ตาม 

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งหากผูพ้ฒันาโครงการมีพนัธสญัญาที่จะไม่ดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ากาํลงัสงู

ในระยะเวลาอนัสัน้ และตอ้งหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงระดบันํา้อย่างรวดเร็วในดา้นทา้ยนํา้ และควร

พิจารณาความเป็นไปไดใ้นการใชโ้ครงการเข่ือนสานะคามเพ่ือป้องกนัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของกระแสนํา้จากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ที่ตัง้อยู่บริเวณเหนือนํา้ 

ข้อสรปุ 

อุทกวิทยาและชลศาสตร์ 

ขอ้มลูที่มีอยู่ของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงและกรมอตุุนิยมวิทยาใน สปป.ลาวและประเทศไทยจะ

ช่วยปรบัปรุงแบบจาํลองทางอทุกวิทยา วิธีการท่ีใชใ้นการกาํหนดค่านํา้ท่วมสงูสดุดเูหมือนจะให้

ผลลพัธเ์ช่นเดียวกบัการศึกษาอื่น ๆ ถึงแมว่้าอาจจะมีความผิดพลาดในดา้นอนรุกัษ์นิยมก็ตาม ค่านํา้

ท่วมที่เป็นไปไดส้งูสดุ (PMF) ควรไดร้บัการกาํหนดตามขอ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ 

สปป.ลาว ปี พ.ศ.๒๕๖๑ (LEPTS 2018) 

จาํเป็นตอ้งมีรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการปฏิบติังานของโครงการเข่ือนสานะคามโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอตัราการผลิตไฟฟ้าและการใชบ้านบงัคบันํา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเม่ือ

พิจารณาในแง่ของระบบชลศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการโคง้งอในแม่นํา้และผลกระทบจากการไหลของ

กระแสนํา้ที่ไหลอย่างรวดเร็ว  

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ในลาํนํา้สาขาของสปป. 

ลาว ควรรวมอยูใ่นการคาดการณป์ริมาณการไหลซึ่งจะส่งผลต่อกาํลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าของ

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคาม 

งานที่สปป. ลาวกาํลงัดาํเนินการเพ่ือกาํหนดเกณฑป์ฎิบติัการรว่มของเข่ือนแบบขัน้บนัไดควร

พิจารณารวมระบบพยากรณป์ริมาณการไหลของโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ทัง้หมด เกณฑป์ฎิบติัการรว่ม

ของเข่ือนแบบขัน้บนัไดควรพิจารณาถึงการระบายตะกอนที่ประสานกนั การดาํเนินการควบคมุนํา้

ท่วม ระบบขอ้มูลของแม่นํา้ (RIS) เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการเดินเรือ รวมถึงศกัยภาพในการใช้

โครงการเข่ือนสานะคามเพ่ือลดความผนัผวนของกระแสนํา้อย่างรวดเร็วที่เกิดจากการดาํเนินการของ

ความคิดเห็น และข้อสรุป  
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โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ที่ตัง้อยู่เหนือนํา้ขึน้ไป และค่าการเปล่ียนแปลงระดบันํา้สงูสดุบริเวณชายแดน 

สปป.ลาวและไทย และเชียงคานควรไดร้บัการยอมรบัและตกลงจากทางการฝ่ายไทย 

ตะกอน  

ควรมีการเพ่ิมระบบการติดตามตรวจสอบตะกอนเพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขการประมาณการปริมาณตะกอน 

ขนาดของตะกอนและปริมาณตะกอนที่ทอ้งนํา้ ซึ่งควรนาํมาใชเ้พ่ือปรบัปรุงการศึกษาแบบจาํลองและ

การประเมินปริมาณตะกอนในบริเวณอ่างเก็บนํา้ใหดี้ยิ่งขึน้ นอกจากนี ้สปป. ลาวควรเตรียมการ

จดัการตะกอนของเข่ือนแบบขัน้บนัไดโดยอาศยัความเชี่ยวชาญท่ีมีอยู่ในคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง 

คุณภาพน้ําและระบบนิเวศทาง น้ํา  

ควรมีการติดตามเก็บขอ้มูลการประเมินคณุภาพนํา้ นิเวศวิทยาทางนํา้ และการประมงอย่างนอ้ย ๒ ปี

ในฤดนูํา้มากและฤดแูลง้เพ่ือสรา้งขอ้มูลพืน้ฐานอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงลาํนํา้จาก

โครงการเข่ือนสานะคามถึงนครหลวงเวียงจนัทน ์

โปรแกรมการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํา้ในระยะก่อสรา้งควรดาํเนินการตามสภาพปัญหาท่ีคาดว่า

จะเกดิขึน้ และควรมีการติดตามตรวจสอบตามเวลาจริงอย่างต่อเนื่องเพ่ือใหส้ามารถใชม้าตรการ

จดัการไดท้นัทีเม่ือมีการตรวจพบมลพิษ 

การประมงและทางปลาผ่าน  

ผูพ้ฒันาโครงการเข่ือนสานะคาม ระบุว่าทางปลาผ่านจะไดร้บัการออกแบบใหม่ อย่างไรก็ตาม ควร

พิจารณาส่ิงต่อไปนี ้:  

 การประเมินความเส่ียงของทางปลาผ่านที่ทางโครงการเสนอมา ชีใ้หเ้ห็นว่าควรมีการปรบัปรุง

ประสิทธิภาพของทางปลาผ่านเป็นอย่างยิ่ง 

 แต่เนื่องจากไม่มีทางปลาผ่านท่ีมีประสิทธิภาพสมบูรณ ์ดงันัน้ ความอ่อนไหวในประเด็นนี ้

ยงัคงมีอยูส่าํหรบัโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงันํา้แบบขัน้บันไดทัง้หมด 

 เนื่องดว้ยปัจจยัดา้นตน้ทนุที่ใชใ้นการปรบัปรุงทางปลาผ่าน ผลกระทบสะสมและผลกระทบ

ทวีคณู ดงันัน้ จึงควรมีการพฒันาแนวทางเชิงกลยทุธ์ในการวิเคราะห ์ตน้ทุน – ผลประโยชน์

ของโครงการ ในกรณีที่มีมาตรการเพ่ือการลด หรือบรรเทาผลกระทบจากกิจกรรมการประมงที่

ลดลง 

ความปลอดภัยเ ข่ือน  

การออกแบบที่นาํเสนอไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทางเทคนิคดา้นพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว ปี 

พ.ศ.๒๕๖๑ (LEPTS 2018) ดงันัน้จึงควรมีการจดัตัง้คณะตรวจสอบความปลอดภยัของเข่ือนที่เป็น

อิสระ ก่อนท่ีการออกแบบขัน้สดุทา้ยจะดาํเนินต่อไป 
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เม่ือพิจารณาถึงความเสียหายในกรณีที่เกิดการพิบติัของเข่ือน หรือแมก้ระทั่งภายใตก้ารปฏิบติัการนํา้

ท่วมตามปกติ จึงจาํเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีการศึกษาผลที่ตามมากรณีท่ีเข่ือนมีการระบายนํา้สงูสดุ

จนถึงค่านํา้ท่วมท่ีเป็นไปไดส้งูสดุ (PMF)  และควรมีการพฒันาระเบียบการจดัการเหตฉุกุเฉินใด ๆ 

รว่มกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งของไทย 

การเดินเรือ  

ผูพ้ฒันาโครงการควรพิจารณาการออกแบบแผ่นพืน้ดา้นล่างของช่องทางเดินเรือใหม่ และยงัตอ้งเพ่ิม

ความยาวของช่องทางเดินเรือนีขึ้น้อีกเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการออกแบบเบือ้งตน้เข่ือนไฟฟ้า

พลงันํา้ ปี ๒๐๐๙  (PDG 2009) ในทาํนองเดียวกนัควรเก็บอะไหล่สาํหรบัส่วนสาํคญัของอปุกรณ์

ช่องทางเดินเรือไวใ้นบริเวณใกลเ้คียงเพ่ือใหส้ามารถใชก้ารไดท้นัที นอกจากนีย้งัแนะนาํใหเ้พ่ิม

มาตรการความปลอดภยัในช่องเดินเรือ ตะขอ บนัได แผ่นมาตรวดั ฯลฯ 

การเพ่ิมช่องทางเดินเรือช่องที่ ๒ ที่เสนอ มีแนวโนม้ที่จะก่อใหเ้กิดตน้ทนุที่เพ่ิมขึน้เป็นจาํนวนมากซึ่ง

อาจตกอยู่กบัรฐับาลสปป. ลาว หากจาํเป็นตอ้งมีการก่อสรา้งเพ่ิมเติมหลงัจากหมดระยะเวลา

สมัปทาน มีการเสนอทางเลือกการออกแบบช่องทางเดินเรือแบบขนานและควรไดร้บัการพิจารณา 

สังคมและเศรษฐกิจ  

การประเมินเศรษฐกิจและสงัคมควรไดร้บัการปรบัปรุงและผูพ้ฒันาโครงการควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า

สอดคลอ้งกบักฎหมายลาวฉบับปรบัปรุง หากเป็นไปไดค้วรพิจารณาทางเลือกในการบรรเทา

ผลกระทบรว่มกบัผูพ้ฒันาโครงการและหน่วยงานอื่น ๆ 

เช่นเดียวกบัการทบทวนทางเทคนิคอื่น ๆ ขอ้มูลพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมไม่เหมาะที่จะใชเ้พ่ือ

วดัการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึน้เนื่องจากโครงการเข่ือนสานะคามโดยตอ้งครอบคลุมขอ้มลูของ

ชุมชนในฝ่ังประเทศไทย และจาํเป็นตอ้งมีโปรแกรมการตรวจสอบท่ีเขม้งวดมากขึน้และไดร้บัการ

สนบัสนนุงบประมาณอย่างเพียงพอสาํหรบัขัน้ตอนการดาํเนินงานของเข่ือน 

บทสรุป  

รายงานทบทวนทางเทคนิคไดร้วบรวมขอ้พิจารณาเหล่านีเ้พ่ือพิจารณาโดยคณะกรรมการรว่ม 

๑ กรณีที่การออกแบบปัจจุบนัถกูนาํไปใชใ้นการก่อสรา้ง จะมีความเป็นไปไดส้งูจะก่อใหเ้กิด

ผลกระทบขา้มพรมแดนอย่างมีนยัสาํคญั 

๒ ขอ้มลูท่ีไดร้บัไม่เป็นปัจจุบนัและไม่เพียงพอในการระบุปริมาณผลกระทบขา้มพรมแดนและ

โอกาสที่อาจเกิดขึน้จากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคามและเข่ือนแบบขัน้บนัไดใน

ตอนเหนือของลาวไดอ้ย่างชดัเจน 
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๓ ความเส่ียงของผลกระทบขา้มพรมแดนอย่างรุนแรงอาจลดลงไดอ้ย่างมาก และผลประโยชน์

ขา้มพรมแดนจากโครงการอาจเพ่ิมขึน้ หากขอ้เสนอแนะการศึกษาเพ่ิมเติมจากรายงาน

ทบทวนทางเทคนิคไดร้บัการพิจรณา  

๔ การศึกษาเพ่ิมเติมท่ีแนะนาํโดยรายงานทบทวนทางเทคนิคจะช่วยใหส้ามารถประเมินผล

กระทบขา้มพรมแดนไดดี้ขึน้ รวมถึงสรา้งฐานขอ้มลูเพ่ือติดตามการเปล่ียนแปลงที่อาจ

เกิดขึน้ในอนาคต 

๕ ไม่เฉพาะโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสานะคาม แต่การเปล่ียนแปลงใดๆก็ตามจะส่งอิทธิพล

ต่อผลกระทบสะสมของดา้นเหนือนํา้และทา้ยนํา้รวมไปถึงในลาํนํา้สาขา 

๖ ถึงแมว่้าคาํแนะนาํทัง้หมดจะไดร้บัการนาํไปปฏิบติั แต่ยงัคงมีความไม่แน่นอนในผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึน้ได ้รวมถึงอาจจะเกิดผลกระทบที่ยงัคงเหลืออยู่ (residual impacts) 

๗ อย่างไรก็ดี มีขอ้เสนอแนะใหก้ารส่งเอกสารโครงการโดยคณะกรรมการแม่นํา้โขงลาว “ไดร้บั

การยอมรบัโดยมีเงือ่นไขใหม้าตรการและคาํแนะนาํทีเ่สนอจะไดร้บัการนาํไปปฏิบติัภายหลงั

กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหนา้” (โดยถอ้ยแถลงและแผนการณร์ว่ม) 

๘ ควรมีการประเมินผลกระทบขา้มพรมแดนเพ่ิมเติมในตอนทา้ยของขัน้ตอนการออกแบบขัน้

สดุทา้ยและใชเ้พ่ือสรุปกฎการดาํเนินงานของเข่ือน 

๙ การประเมินในรายงานทบทวนทางเทคนิค ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้ตดัสินไดว่้าโครงการไฟฟ้า

พลงันํา้เข่ือนสานะคามหรือ ขอ้เสนอการใชน้ํา้ของเข่ือนแบบขัน้บนัไดใ้นตอนเหนือของ 

สปป.ลาวไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใชร้ะบบแม่นํา้โขงอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมหรือไม่ 

หรือผลกระทบขา้มพรมแดนท่ีตกคา้งอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างรุนแรงหรือไม่ 
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