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1

ພາກສະເໜີ

ໃນວັນທີ 09 ກັນຍາ 2019, ກອງເລຂາຄະນະກ�າມາທິການແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ໄດ�ຮັບແຈ�ງການຈາກ
ຄະນະກ�າມາທິການແມ�ນ�້າຂອງ ແຫ�ງຊາດ ສປປ ລາວ ໂດຍຍື່ນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະ
ຄາມ (SNHPP) ສ�າລັບການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ (PC) ຕາມລະບຽບການແຈ�ງເຕືອນ, ເພື່ອປຶກສາຫາລືລ�ວງ
ໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງຮ�ວມກັນ (PNPCA) .
ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ທີ່ສະເໜີມາແມ�ນການນ�າໃຊ�ນ�້າ ຂອງລະບົບແມ�ນ�້າຂອງ
ທີ່ຖືກສະເໜີມາ ເປັນຄັ້ງທີ 6 ສ�າລັບ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ພາຍໃຕ� ລະບຽບການແຈ�ງເຕືອນ,
ເພື່ອປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງຮ�ວມກັນ ຂອງ (ຄມສ). ຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ 5
ໂຄງການກ�ອນໜ�ານີ້ແມ�ນ ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ໄຊຍະບູລີ, ດອນສະໂຫງ, ປາກແບ�ງ,
ປາກລາຍ, ແລະ ຫຼວງພະບາງ ທີ່ໄດ�ດ�າເນີນການມາແຕ�ປີ 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017,
2018-2019, ແລະ 2019-2020, ຕາມລ�າດັບ.
ເອກະສານ ສ�າລັບ ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ໄດ�ຖືກຍື່ນມາປະມານ ໜຶ່ງເດືອນຫຼັງ
ຈາກການຍື່ນສະເໜີ ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຫຼວງພະບາງ (LPHPP). ກອງປະຊຸມຄະນະ
ກ�າມະການຮ�ວມ (ຄມສ) ໃນການກະກຽມ ສ�າລັບກອງປະຊຸມສະພາຄັ້ງທີ 26 ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019,
ໄດ�ຕັດສິນໃຈການປະຕິບັດຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ສ�າລັບ ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ
ຊະນະຄາມ ພາຍຫຼັງ ສ�າເລັດຂະບວນການ ປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ສ�າລັບ ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ�າພະລັງງານ
ນ�້າຕົກ ຫຼວງພະບາງກ�ອນ ເພື່ອໃຫ� (ຄມສ) ໄດ�ສາມາດສຸມໃສ�ວຽກຂອງແຕ�ລະໂຄງການ ໃຫ�ຊັດເຈນ. ວັນ
ສິ້ນສຸດ ສ�າລັບການສະຫລຸບຂະບວນການ PC ຂອງໂຄງການ ໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຫຼວງພະບາງ ແມ�ນໄດ�
ກ�ານົດເອົາວັນທີ 07 ເມສາ 2020. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ຍ�ອນວ�າການລະບາດຂອງ COVID 19 ສະນັ້ນຈື່ງ
ໄດ�ເລື່ອນການຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝພິເສດ ຂອງຄະນະກ�າມະການຮ�ວມ (ຄມສ) ເພື່ອສະຫລຸບຂະບວນ
ການ PC ສ�າລັບ ເຂື່ອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຫຼວງພະບາງ ມາເປັນ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ອີງຕາມການ
ຕົກລົງຂອງຄະນະກ�າມະການຮ�ວມທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝພິເສດ ໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2020.
ກອງປະຊຸມພິເສດຂອງຄະນະກ�າມະການຮ�ວມ ຄມສ ທີ່ຖືກຈັດຂື້ນໃນ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ໄດ�ກາ� ນົດ
ເອົາວັນທີ 30 ກ�ລະກົດ 2020 ເປັນມື້ເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງທ�າອິດຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ
ຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ�ວງຫນ�າ PNPCA ຂອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ�າຊະນະຄາມ, ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງທ�າ
ອິດນີ້ກ�່ຈະມີການກ�ານົດ ມື້ເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ�ວງຫນ�າຢ�າງ ເປັນທາງການ ແລະ ແຜນງານ
ຂອງຂະບວນການດັ່ງກ�າວ.
ຂະບວນການແຈ�ງການ ປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງຮ�ວມກັນ ໄດ�ຮຽກຮ�ອງໃຫ� ສາມປະເທດ
ສະມາຊິກ ທີໄ່ ດ�ຮັບການແຈ�ງເຕືອນ (ຣາຊະອານາຈັກກ�າປູເຈຍ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ)
ຮັບຮູ� ແລະ ທົບທວນເອກະສານທີ່ໄດ�ຖືກຍື່ນມາ ເພື່ອການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແລະ ເພື່ຶອສົ່ງຄ�າຕອບຂອງ
ພວກເຂົາ (ຜ�ານແບບຟອມການຕອບຢ�າງເປັນທາງການ) ຕ�່ຄະນະກ�າມະການຮ�ວມ (ຄມສ). ເຊິ່ງຄະນະ
ກ�າມະການຮ�ວມ (ຄມສ) ດັ່ງກ�າວ ອາດຈະຊີ້ນ�າ ກອງເລຂາ (ຄມສ) ເພື່ອຊ�ວຍໃນ ການປະເມີນຜົນ ຂອງ
ການນ�າໃຊ�ນ�້າທີ່ສະເໜີມາ ໃຫ�ມີການ ດ�າເນີນການທົບທວນ ທາງດ�ານວິຊາການ ຂອງເອກະສານທີ່ສົ່ງມາ. ນີ້
ອາດລວມທັງການປະເມີນຜົນກະທົບ ທີ່ອາດເກີດຂື້ນຕ�ກ
່ ານນ�າໃຊ� ນ�້າ ອື່ນໆ, ລະບົບນິເວດ ຂອງລະບົບ
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ແມ�ນ�້າຂອງ, ແລະ ການກະທົບກະເທືອນ ຕ�່ສິດທິຂອງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.
2

ຈຸດປະສົງຂອງເອກະສານ

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໄດ�ສະຫ�ບສັງລວມເອກະສານທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ�ຍື່ນສະເໜີ ມາໃຫ� ເຊື່ງຈະຊ�ວຍໃຫ�
ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງສາມາດເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນທີ່ສ�າຄັນກ�ຽວກັບ ການອອກແບບໂຄງການ, ຜົນກະທົບຕ�່ສິ່ງແວດ
ລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະການແກ�ໄຂ, ແລະ ການສະເໜີລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ການຄາດຄະເນ. ບົດ
ລາຍງານພຽງແຕ� ນ�າສະເໜີບົດສະຫ�ບ ຂອງຂ�້ມູນໃນເອກະສານ ທີ່ຍື່ນມາ, ຍົກເວັ້ນແຕ�ທີ່ໄດ�ລະບຸໄວ� ໃນ
ຂ�ກ
້ �ານົດອື່ນ.
3 ບົດສະຫລຸບຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ
3.1 ຄວາມເປັນມາ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ແມ�ນ ໂຄງການທີ 5 ຂອງໂຄງການໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ແບບ
ຝາຍນ�້າລົ້ນ (run-of-river) ທີ່ນອນໃນແມ�ນ�້າສາຍຫຼັກຈາກຕອນເທິງຫາຕອນລຸ�ມ ຂອງອ�າງແມ�ນ�້າຂອງ
ຕອນລຸ�ມ, ເຊີ່ງຕັ້ງຢູ�ຫ�າງຈາກທະເລ ປະ ມານ 1,737 ກິໂລແມັດ. ທີ່ຕັ້ງຂອງເຂື່ອນແມ�ນຕັ້ງຢູ�ລະຫວ�າງ
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຢູ�ເໜືອເມືອງ ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ປະມານ
� າງລຸ�ມ
25 ກິໂລແມັດ, ແລະ ຫ�າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຢູ�ທາງລຸ�ມປະມານ 155 ກິໂລແມັດ ແລະ ຢູທ
ຂອງໂຄງການໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ປາກລາຍ ປະມານ 83.7 ກິໂລແມດ. ທີ່ຕັ້ງຂອງເຂື່ອນ ຢູ�ຫ�າງຈາກຊາຍແດນ
ລາວ/ໄທ ພຽງ 2 ກິໂລແມັດ.
ໂຮງງານໄຟຟ�າມີການວາງແຜນ ໃຫ�ມີກ�າລັງໃນການຕິດຕັ້ງ 684 ເມກາວັດ, ອອກແບບດ�ວຍກັງຫັນນ�້າ 12
ເຄື່ອງ (ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ), ແຕ�ລະເຄື່ອງສາມາດຜະລິດໄດ� 57 ເມກາວັດ. ໂຄງການດັ່ງກ�າວຕົ້ນຕ�ແມ�ນຜະລິດພະ
ລັງງານເພື່ອການສົ່ງອອກ ແລະ ການຊົມໃຊ�ພາຍໃນປະເທດ, ແຕ�ມັນຍັງຈະເປັນການປັບປຸງ ການເດີນເຮືອ
ແລະ ການທ�ອງທ�ຽວ. ການກ�່ສ�າງມີແຜນທີ່ຈະເລີ່ມລົງມືໃນປີ 2020. ຄາດຕະເນເລີ້ມຕົ້ນຜະລິດກະແສ
ໄຟຟ�າໃນປີ 2028.
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ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ
ຊະນະຄາມ
(1) ໂຄງການຮູບແບບຝາຍນ�້າລົ້ນ
(2) ໂຄງການທີ 5 ຂອງການສ�າງເຂື່ອນໄຟຟ�າ
ພະລັງງານນ�້າຕົກໃນແມ�ນ�້າຂອງຕອນລຸ�ມ
(3) ຕອນລຸ�ມຂອງເຂື່ອນປາກລາຍ ປມ 83.7 ກມ
(4) ຫ�າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປມ 155 ກມ
(5) ກ�າລັງຕິດຕັ້ງ: 684 ເມກາວັດ
(6) ເຄື່ອງປັນ
່ ໄຟ: 12*57 ເມກາວັດ
(7) ວັນເລີ່ມການກ�່ສ�າງທີ່ຄາດໝາຍປີ 2020
(8) ຄາດໝາຍ ການດ�າເນີນງານ ປີ: 2028
(9) ຕົ້ນຕ�ແມ�ນການສົ່ງອອກ ແລະ ຊົມໃຊ� ພາຍ
ໃນ
(10) ລວມມູນຄ�າທັງໝົດ: 2,073 ລ�ານ ໂດລາສະ
ຫະລັດ

ຮູບທີ່ 1: ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ການວັດແທກທີ່ສ�າຄັນຂອງໂຄງການເຂືອ
່ ນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ

3.2

ໂຄງສ�າງທາງວິສະວະກ�າ ຂອງໂຄງການທີ່ສະເໜີມາ

ຮູບທີ່ 2: ສ�ວນປະກອບຫຼັກ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ�າງຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ

ໂຄງການດັ່ງກ�າວ ປະກອບມີໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ�າ, ປະຕູລະບາຍນ�້າຖ�ວມ ແລະ ໂຄງສ�າງປະຕູລະບາຍຕະ
ກອນ, ປະຕູເດີນເຮືອ, ເສັ້ນທາງຜ�ານຂອງປາ ແລະ ເຂື່ອນເສີມ.
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ໂຄງສ�າງທີ່ສ�າຄັນຂອງເຂື່ອນ ໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ແມ�ນໄດ�ສະແດງຢູ�ໃນຮູບທີ 2. ການຍົກ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງຍອດເຂື່ອນແມ�ນຢູ�ທີ 229.5 ແມັດ, ຄວາມສູງຂອງເຂື່ອນສູງສຸດແມ�ນປະມານ 56.2
ແມັດ, ແລະ ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນໄຟຟ�າແມ�ນ 909.9 ແມັດ. ໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ�າຕັ້ງຢູ�ຊ�ອງທາງ
ແມ�ນ�້າສາຍຫລັກ, ປະຕູລະບາຍນ�າ້ ແມ�ນຕັ້ງຢູ�ທາງເບື້ອງຂວາ ແລະ ເບື້ອງຊ�າຍຂອງໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ�າ,
ແລະ ທາງເດີນເຮືອ ແມ�ນຖືກຈັດວາງຢູ�ທາງຝັ່ງເບື້ອງຊ�າຍ. ເສັ້ນທາງຜ�ານຂອງປາ ແມ�ນຖືກອອກແບບ ເປັນ
ຊ�ອງທາງຂ�າມຜ�ານ ຝັ່ງເບື້ອງຂວາ.

3.2.1 ໂຮ ງ ຈ ັ ກ ຜ ະ ລ ິ ດ ໄຟ ຟ � າ
ໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ�າປະກອບມີສອງພາກສ�ວນຄື: 1) ໂຮງຈັກປັ່ນໄຟຟ�າ ແລະ 2) ສະຖານີໄຟຟ�າ 500 ກິ
ໂລໂວນ ທີ ່ ຕິ ດຕັ ້ ງຢູ � ຂ� າ ງນອກ, ໂຮງຈັ ກ ຜະລິ ດໄຟຟ� າ ມີ 12 ກັ ງຫັ ນນ� ້ າ (ເຄື ່ ອງປັ ່ ນໄຟ) ຊຶ ່ ງແຕ� ລະເຄື ່ ອງ
ສາມາດຜະລິດໄຟຟ�າ 57 ເມກາວັດ. ພື້ນທີ່ຫລັກຂອງເຄື່ອງຈັກ ແມ�ນຕັ້ງຢູ�ເບື້ອງຂວາຂອງໂຮງຈັກ ປັ່ນໄຟຟ�າ
ແລະ ໂຮງພື້ນທີ່ເຄື່ອງຈັກ ເສີມ ແມ�ນຕັ້ງຢູ�ເບື້ອງຊ�າຍ.
ຄວາມຍາວທັງໝົດ ຂອງພາກສ�ວນໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ�າແມ�ນ 350.2 ແມັດ, ເຊິ່ງປະກອບມີຫ�ອງໂຖງໃຫຍ�
ຂອງເຄື ່ ອງຈັ ກ , ພື ້ ນທີ ່ ຫ ລັ ກ ຂອງເຄື່ ອງຈັ ກ ແລະ ພື ້ ນທີ່ ເ ຄື່ ອງຈັ ກ ເສີ ມ ເພື ່ ອຮັ ກ ສາ ປະລິ ມ ານການໃຊ�
ພະລັງງານນ�າເຂົ້າໂດຍບ�່ມີຕະກອນ, ມີຂຸມເຈາະໜື່ງຮູທີ່ລວມຢູ�ຕ�ມ�ກາງ ລະຫວ�າງ ແຕ�ລະໜ�ວຍກັງ ຫັນນ�້າ
ມີທັງໝົດ 6 ໜ�ວຍ.

3.2.2 ໂຄ ງ ສ� າ ງ ກ າ ນ ປ� ອ ຍ ນ �້ າ ລ ົ ້ ນ (ນ � ້ າ ຖ � ວ ມ ) ແ ລ ະ ປ ະ ຕ ູ ລ ະ ບ າ ຍ ຊ າ ຍ
ໂຄງສ�າງການປ�ອຍນ�້າຖ�ວມແມ�ນປະກອບດ�ວຍ ປະຕູລະບາຍຂອງນ�້າ ແລະ ປະຕູລະບາຍຊາຍ ຢູ�ເບື້ອງຂວາ
ແລະ ເບື້ອງຊ�າຍຂອງໂຮງຈັກປັ່ນໄຟຟ�າ. ຢູ�ຝັ່ງຊ�າຍ, ມີປະຕູລະບາຍຂອງນ�້າ 13 ບ�ອນ ແລະ ມີການກະກຽມ
ປະຕູ ລະບາຍຊາຍ ເພື ່ ອປ� ອຍນ� ້ າ ຖ� ວມ, ຕະກອນ ແລະ ຊາກຫັ ກ ພັ ງລອຍທີ ່ມ ີຂະໜາດ 15 ແມັ ດ x 22
ແມັດ (W x H) ແລະ ລະດັບຄວາມສູ ງຂອງແຜ� ນພື ້ນດ�າ ນລຸ�ມ ຢູ� ທີ ່ 198.0 ແມັດ. 5 ໜ�ວຍ ແມ�ນທາງ
ອອກ ດ�ານລຸ�ມ, ຂະນະທີ່ອີກ 8 ໜ�ວຍແມ�ນທາງອອກຢູ�ເທີງພື້ນຜິວ.
ຢູ�ຝັ່ງຂວາ, ມີການວາງແຜນລະບາຍນ�້າຖ�ວມ 5 ແຫ�ງ ແລະ ປະຕູລະບາຍຊາຍ. 4 ໜ�ວຍ ໄດ�ຖືກອອກແບບ
ເປັນທ�່ລະບາຍນ�້າໃນລະດັບສູງເພື່ອລະບາຍນ�້າຖ�ວມ ແລະ ຕະກອນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ�ນມີຝາຜະໜັງ ນົມທີ່ມີ
ຂະໜາດ ເປີ ດກວ� າ ງ 12.5 ແມັ ດ x 16 ແມັ ດ (W x H) ແລະ ຊັ ້ ນສູ ງດ� າ ນລຸ � ມ ຂອງແຜ� ນດິ ນ 192.0
ແມັດ. ລະບາຍນ�້າທີ່ຍັງເຫຼືອແມ�ນປະເພດທີ່ເປີດ, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອລະບາຍນ�າ້ ເປື້ອນ ທີ່ມີຂະໜາດເປີດ
12,5 ແມັດ x 22 ແມັດ (W x H) ແລະ ຄວາມສູງດ�ານລຸ�ມຂອງແຜ�ນແມ�ນ 198.0 ແມັດ.
6 ປະຕູລະບາຍຊາຍ ມີຂະໜາດ 2.5 ແມັດ × 4.5 ແມັດ (W × H) ແລະ ຖືກອອກແບບຢູ�ໃນພາກສ�ວນ
ໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ�າ ສ�າລັບທຸກໆ ສອງໜ�ວຍການຜະລິດໂດຍຜ�ານທາງດ�ານລຸ�ມຂອງໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ�າ
ເພື່ອປ�ອງກັນບ�່ໃຫ�ມີການຈົມຂອງຕະກອນຢູ�ຕ�່ໜ�າ ພະລັງງານນ�າເຂົ້າ ແລະ ຮັບປະກັນ ການນ�ານ�້າໃສເຂົ້າໄປ
ໃນທ�່ນ�າເຂົ້າ. ລະດັບຄວາມສູງດ�ານລຸ�ມຂອງທາງເຂົ້າ ແລະ ທາງອອກແມ�ນ 176.3 ແມັດ ແລະ 189 ແມັດ
ຕາມລ�າດັບ. ນອກຈາກນີ້, ປະຕູສຸກເສີນຖືກອອກແບບມາສ�າລັບທາງເຂົ້າ, ປະຕູບ�ລິການທ�າມະດາ ແລະ
ປະຕູກັ້ນ ສ�າລັບທາງອອກ.
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3.2.3 ປ ະ ຕ ູ ທ າ ງ ເ ດ ີ ນ ເ ຮ ື ອ
ປະຕູລ�າລຽງເຮືອ ຂື້ນ-ລົງແມ�ນ ເສັ້ນທາງໜື່ງ ທີ່ໃຊ�ສ�າລັບເຮືອ 500 ໂຕນ. ພື້ນທີ່ສ�າລັບການຍົກລະດັບ ໄປ
ເປັນເສັ້ນທາງແບບສອງແຖວນັ້ນໄດ� ຖືກສະຫງວນໄວ� ໃນອະນາຄົ ດ. ໜ�າທີ່ເຮັດວຽກສູງສຸດທາງຫົ ວແມ� ນ
20.59 ແມັ ດ , ຂະໜາດຂອງຫ� ອ ງລັ ອ ກແມ� ນ 120 ແມັ ດ x 12 ແມັ ດ x 4 ແມັ ດ (LxWxD), ແລະ
ໄລຍະສູງສຸດໃນການເດີນເຮືອໄດ�ແມ�ນ 8 ແມັດ.
ໂຄງສ�າງ ການເດີນເຮືອແມ�ນຖືກຈັດຢູຝ
� ັ່ງເບື້ອງຊ�າຍ ແລະ ປະກອບດ�ວຍປະຕູເດີນເຮືອ ແລະ ຊ�ອງທາງເຂົ້າ
ເຖິງ. ຄວາມຍາວທັງໝົດທີ່ຢູ�ເບື້ອງເທິງແມ�ນ 626 ແມັດ ມີພື້ນທີ່ເດີນເຮືອ, ພື້ນທີ່ປັບ ແລະ ພື້ນທີ່ຈອດເຮືອ
ໂດຍມີ 8 ເສົາ (ເສົາທີຈ
່ ອດເຮືອ) ມີຢູ�ເບື້ອງຊ�າຍຂອງຊ�ອງທາງ. ຄວາມຍາວທັງໝົດ ຂອງຊ�ອງທາງຕອນລຸ�ມ
ແມ�ນ 873 ແມັດ ກັບພື້ນທີ່ເດີນເຮືອ, ເຂດປັບ ແລະ ພື້ນທີ່ຈອດເຮືອ ໂດຍມີ 8 ເສົາ (ເສົາທີ່ຈອດເຮືອ) ມີ
ຢູ�ເບື້ອງຂວາຂອງຊ�ອງທາງເດີນເຣຶອ.

3.2.4 ເ ສ ັ ້ ນ ທ າ ງ ເ ດ ີ ນ ຂ ອ ງ ປ າ
ເສັ້ນທາງຜ�ານຂອງປາ ແບບທ�າມະຊາດ ທີ່ຄ�າຍຄືກັບ ເສັ້ນທາງຜ�ານຂອງປາ ຮຽນແບບລະບົບ
ນິເວດ ທີ່ໄດ�ຖືກສະເໜີສ�າລັບການເຄື່ອນຍ�າຍ ທັງຕອນເທີງ ແລະ ຕອນລຸ�ມ ຂອງ ທຸກໄລຍະຊີວິດ ຂອງ
ຊະນິດປາ ທີ່ຜ�ານເຂົ້າອອກເຂື່ອນ.
ເສັ້ນທາງຜ�ານຂອງປາ ຮຽນແບບລະບົບນິເວດ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 2.48 ກິໂລແມັດ ຕັ້ງຢູ�ບັນໃດໃນລະດັບ
ຄວາມ/ສູງປະມານ 216 ແມັດ ເທິງຝັ່ງແມ�ນ�້າເບື້ອງຂວາ, ມີສອງທາງເຂົ້າ ແລະ ໜື່ງທາງອອກ. ມີສິ່ງອ�ານວຍ
ຄວາມສະດວກ (ດືງດູດ) ເຊັ່ນ: ໄຟເຍືອງທາງ ແລະ ໜ�າຈ� ອີເລັກໂທນິກ ສ�າລັບການປິດປາ ຈະຕັ້ງຢູ�ທາງໃນ
ແລະ ທາງນອກ ຂອງທາງເຂົ້າ ໂດຍອີງຕາມການຕອບສະໜອງຕ�່ແສງ, ສີ ແລະ ສຽງທີ່ສົ່ງມາຂອງປາ. ລາຍ
ລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງເສັ້ນທາງຜ�ານຂອງປາ ແມ�ນມີຢູ�ໃນພາກ 4.16.

3.2.5 ເ ຂື່ ອ ນ ເ ສ ີ ມ
ເຂື່ອນເສີມ ສອງແຫ�ງຈະໄດ�ຮັບການກ�່ສ�າງຢູ�ຝັ່ງຊ�າຍ ແລະ ຂວາເພື່ອປິດຊ�ອງທາງເດີມຂອງແມ�ນ�້າ. ເຂື່ອນ
ເສີມເບື້ອງຊ�າຍຕັ້ງຢູ�ເບື້ອງຊ�າຍຂອງປະຕູເດີ ນເຮື ອ, ຄວາມຍາວ ແລະ ຄວາມກວ�າງ ຂອງຫົວເຂື່ອນ ແມ�ນ
100 ແມັດ ແລະ 22 ແມັດ ຕາມລ�າດັບ. ເຂື່ອນເສີມເບື້ອງຂວາ ແມ�ນຕັ້ງຢູ�ເບື້ອງຂວາ ຂອງປະຕູລະບາຍ
ເບື້ອງຂວາ, ຄວາມຍາວ ແລະ ຄວາມກວ�າງ ຂອງຫົວເຂື່ອນ ແມ�ນ 85.7 ແມັດ ແລະ 22 ແມັດ ຕາມລ�າດັບ.
ໂຄງສ�າງ ຂອງເສັ້ນທາງຜ�ານຂອງປາ ແມ�ນຈະຜ�ານເຂື່ອນເສີມເບື້ ອງຂວາ, ແລະ ການຍົກລະດັບຄວາມສູ ງ
ຂອງເສັ້ນທາງຜ�ານຂອງປາ ເບື້ງລຸ�ມແມ�ນ 217 ແມັດ.
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3.3

ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ

ຕົວກ�ານົດໃນການອອກແບບສ�າລັບ ເຂື່ອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ມີດັ່ງລຸ�ມນີ້:
•

ມາດຕະຖານແຜ�ນດິນໄຫວ

ການປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງແຜ�ນດິນໄຫວ ສ�າລັບ ເຂື່ອນ ໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ສະແດງ
ໃຫ�ເຫັນວ�າການເລັ່ງຄວາມໄວສູ ງສຸ ດຂອງພື້ ນຜິ ວແຜ�ນດິ ນໄຫວທີ່ມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ� 50 ປີ ເກີນ 10%
ແລະ ຄວາມເປັ ນໄປໄດ� 50 ປີ ເກີ ນ 5%, ໃນພື ້ ນທີ ່ ໂ ຄງການແມ� ນ 0.063 ແລະ 0.090 ຕາມລ� າ ດັບ.
ພິຈາລະນາຜົນໄດ�ຮັບເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ປະສົບການການອອກແບບຂອງໂຄງການທີ່ຄ�າຍຄືກັນ, ມາດຕະຖານການ
ເລັ່ງສູງສຸດຂອງການເກີດແຜ�ນດິນໄຫວຕາມແນວນອນ ສ�າລັບການອອກແບບ ແລະ ກວດສອບເຫດການ
ແມ�ນ 0.063 ກຣາມ ແລະ 0.090 ກຣາມ ຕາມລ�າດັບ.

•

ມາດຕະຖານນ�້າຖ�ວມ

ຕາມມາດຕະຖານ ແຫ�ງຊາດຈີນ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງອຸດສາຫະກ�າ ພະລັງງານໄຟຟ�າຂອງຈີນ,
ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ�ອງຕ�ອງການ ຂອງມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງລາວ, ມາດຕະຖານ ນ�້າ
ຖ�ວມເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການໄຫຼສູງສຸດແມ�ນໄດ�ລະບຸໄວ�ໃນຕາຕະລາງ 1.
ຕາຕະລາງ 1: ມາດຕະຖານນ�້າຖ�ວມ ແລະ ການໄຫຼສູງສຸດ
ເງື່ອນໄຂ
ການດ�າເນີນງານ

ການອອກແບບນ�້າ
ຖ�ວມ

ກວດການ�້າຖ�ວມ

•

ລາຍການ

ເຂື່ອນ ແລະ ໂຮງ
ຈັກໄຟຟ�າ

ໄລຍະເວລາການກັບ
ຄືນ (ປີ)
ການໄຫຼສູງສຸດ
(ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ)
ໄລຍະເວລາຂອງ
ການກັບຄືນ (ປີ)
ການໄຫຼສູງສຸດ
(ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ)

2,000

ໂຄງສ�າງ ສ�າລັບ ການ
ກະຈາຍພະລັງງານ
ແລະ ການປ�ອງກັນ
100

34,700

27,200

10,000

ບ�່ມີ

38,800

ບ�່ມີ

ໂປແກຣມກວດສອບຄວາມປອດໄພ

ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພໂດຍລະອຽດແມ�ນໄດ�ສະເໜີ ສ�າລັບທຸກໆ ໄລຍະຂອງໂຄງການ
ເຂື່ອນໄຟຟ�າພະລັ ງງານນ�້ າຕົກ ຊະນະຄາມ. ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພ ສ�ວນໃຫຍ� ແມ�ນການ
ກວດກາລາດຕະເວນ, ການສັງເກດການ ແລະ ການວິເຄາະຂ�້ມູນ, ການປະເມີນຄວາມປອດໄພ ແບບເປັນ
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ປົກກະຕິ ແລະ ການບ�າລຸງຮັກສາລະບົບຕິດຕາມ ປະຈ�າວັນເປັນຕົ້ນ. ການຕິດຕາມກວດກາ ຄວາມປອດໄພ
ຂອງໂຄງການຈະຕ�ອງໄດ� ດ�າເນີນການຕາມຂ�້ກ�ານົດ ທາງດ�ານວິຊາການ ສ�າລັບການກວດກາ ຄວາມປອດໄພ
ຂອງເຂື່ອນຄອນກີດ (DL / T5178-2003).
3.4

ການປະຕິບັດງານ

ໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ໄດ�ຖືກພັດທະນາຂື້ນ ເພື່ຶອການຜະລິດພະລັງງານໂດຍເປັນພື້ ນຖານ,
ແທນທີ ່ ຈະກ� າ ນົ ດ ການຜະລິ ດໄຟຟ� າ ແບບຂັ ້ ນສູ ງສຸ ດ. ດັ ່ ງນັ ້ ນ ຈຶ ງ່ ບ� ່ ມ ີ ກ ານພິຈາລະນາການປະຕິ ບັ ດງານ
ຈຸດນ�້າສູງສຸດ. ໂດຍທົ່ວໄປອ�າງເກັບນ�້າຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ�ໃນລະດັບອ�າງນ�້າປົກກະຕິທີ່ 220 masl. ເມື່ອ
ການໄຫຼ ເ ຂົ ້ າ ອ� າ ງເກັ ບນ� ້ າ ສູ ງກວ� າ ຄວາມສາມາດຂອງກັ ງຫັ ນ (5,801 ແມັ ດກ� ອນ/ ວິ ນາທີ ), ຈະມີ ກ ານ
ເປີດປະຕູນ�້າເພື່ອປ�ອຍ ນ�້າໜ�າສວ�ນເກີນອອກໄປ.
ປະຕູລະບາຍ ຕະກອນຈະຍັງຄົງເປີດຕະຫຼອດໄລຍະເວລານ�້າຖ� ວມ (ລະດູຝົນ) ແລະ ເປີດເປັນໄລຍະໃນ
ລະດູ ແ ລ� ງ ໂດຍອີ ງ ໃສ� ຂ� ້ ມ ູ ນ ຕິ ດ ຕາມກວດກາຕະກ ອນ. ການຕົ ກ ຕະກອນແບບສະສົ ມ ຢູ� ຕ � ່ ໜ� າ
ພະລັງງານນ�າເຂົ້າ ຄາດວ�າຈະຖືກປ�ອຍຕະກອນ ເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າ ການນ�າເຂົ້າພະລັງງານ ຈະ
ບ�່ມີການສະສົມ ຂອງຕະກອນ.
ໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ຈະດ�າເນີນການປະຕິບັດຂອງການປ� ອຍຕະກອນລະຫວ�າງ 5 ເຖິງ 7
ວັນໃນທຸກໆ ປີໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ. ເມື່ອການໄຫຼຕະກອນບ�່ປະຕິບັດງານ, ການກ�າຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທຽມ ຈະ
ເຮັດແທນໄດ�ໂດຍການ ລົດລະດັບນ�້າລົງ, ເພື່ອກ�າຈັດຕະກອນ ທີ່ຫຍາບ ແລະ ຮັບປະກັນ ການດ�າເນີນງານ
ທີ່ປອດໄພ ຂອງໂຄງການ.
ປະຕູລັອກເຮືອຈະຖືກໂຈະໃນເວລາທີ່ກະແສການໄຫຼເຂົ້າຫຼາຍກ�ວາການປ�ອຍນ�້າຖ�ວມສູງສຸດໃນຮອບ 3 ປີ
17,800 ແມັດກ�ອນ / ວິນາທີ.

ຮູບທີ 3 ເສັ້ນໂຄ�ງຂອງການໃຊ�ງານສ�າລັບ ເຂືຶ່ອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ
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ໃນລະຫວ�າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ, “ລະດັບປະຕິບັດການ” ປະມານ 1.00 ແມັດ ຈະຕ�ອງມີຈຸດປະສົ ງ
ໃນທາງພາກປະຕິ ບັ ດ (ລະບົ ບຄວບຄຸ ມ ), ເຊັ ່ ນ: FSL ຈະແຕກຕ� າ ງກັ ນລະຫວ� າ ງ 219.0 ແມັ ດ ແລະ
220.0 ແມັດ asl.

ເຂືຶ່ອນໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ປະກອບດ�ວຍປະຕູນ�້າຖ�ວມດ�ານລຸ�ມສຸດ 10 ຈຸດ, ມີອ�າງນ�້າຄັງຢູ�
ເບື້ອງຊ�າຍ ແລະ ເບື້ອງຂວາ. ການປ�ອຍນ�້າຕ�່າກວ�າ 11,000 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ, ປະຕູນ�້າຖ�ວມ 5 ແຫ�ງຢູ�
ຝັ່ງຂວາຈະຖືກດ�າເນີນການເປັນປະຕູປ�ອຍນ�້າຫຼັກ, ແລະ ປະຕູນ�້າຖ�ວມ 5 ບ�ອນຢູ�ເບື້ອງຊ�າຍຈະດ�າເນີ ນການ
ເປັນແຕ�ລະຊ� ວງໄລຍະ ຫຼື ເປັນຮູບແບບ ການປະຕິບັດການ ແບບປະສົມປະສານຂອງ 4 ຫຼື 3 ຊ�ອງທາງ
ອອກຢູ� ເ ທີ ງຝັ ່ ງເບື ້ ອ ງຂວາ ແລະ 2 ຫຼື 3 ຊ� ອງທາງອອກ ຢູ� ເ ທີ ງຝັ ່ ງເບື ້ ອງຊ� າ ຍ ຈະຖື ກ ນ� າ ໃຊ� ເພື ່ ອເພີ່ ມ
ປະສິດທິພາບ ການໄຫຼຂອງດິນຊາຍ.
ການປ� ອຍນ� ້ າ ໃນລະຫວ� າງ 11,000 ແມັ ດກ� ອນ/ວິ ນາທີ ແລະ 17,800 ແມັ ດກ� ອນ/ວິ ນາທີ (ເຊັ ່ ນ: ນ�້ າ
ຖ�ວມ 3 ປີ) ທັງໝົດ 10 ປະຕູຈະຖືກເປີດອອກ.
ເອກະສານດັ່ງກ�າວຊີ້ໃຫ�ເຫັນວ�າ ເມື່ອເກີດນ�້າຖ�ວມ 3 ປີ ຫຼື ໃຫຍ�ກວ�ານັ້ນ ເກີດຂື້ນທີ່ ເຂືຶ່ອນໄຟຟ�າ ຫຼວງພະ
ບາງ (ກ�ອນທີ່ຈະສ�າເລັດ ສະຖານີໄຟຟ�າ ປາກແບງ) ຫຼື 3 ປີ ຫຼື ເກີດນ�້າຖ�ວມໃຫຍ�ຂື້ນ ຢູ� ສະຖານີໄຟຟ�າ
ປາກແບ�ງ ແລະ ການປ�ອຍນ�້າທັງໝົດອອກ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ�າ ປາກແບ�ງ ກ�່ຈະຖືກເປີດທັງໝົດ ເພື່ອ
ການລະບາຍນ�້າທີ່ສະດວກຂື້ນ, ເຂື່ອນໄຟຟ�າ ຊະນະຄາມ ຈະເລີ່ມປ�ອຍລ�ວງໜ�າ ດ�ວຍລະດັບຄວບຄຸມການ
ໄຫຼເປັນໄລຍະ ສູງສຸດ 3 ປີ ດ�ວຍປະລິມານ 17,800 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ, ແລະ ລະດັບອ�າງເກັບນ�້າ ຈະຫ�ດ
ລົງຕາມນັ້ນ. ມັນຈະໃຊ�ເວລາປະມານ 1 ຫາ 2 ມື້ ສ�າລັບ ນ�້າຖ�ວມທີ່ຕົ້ນນ�້າຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ�າ ນ�້າ ຕົກ ຫຼວງ
ພະບາງ ກ� ອ ນທີ່ ນ � ້ າ ຈະໄປເຖິ ງ ສະຖານີ ເຂື ່ ອ ນໄຟຟ� າ ຊະນະຄາມ. ໃນໄລຍະນີ້ , ອັ ດ ຕາການໄຫຼ ອອກ
ຈະຍັງຄົງຢູ�ທີ່ 17,800 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ. ເມື່ອຫົວນ�້າຕ�່າກວ�າ 4 ແມັດ, ທຸກໜ�ວຍ ຈະຖືກປິດລົງເມື່ອ
ລະດັບຂອງອ�າງເກັບນ�້າສູງຂື້ນເຖິງ 213.85 ແມັດ, ທຸກປະຕູນ�້າຈະຖືກເປີດ ເພື່ອການປ�ອຍນ�້າຖ�ວມແລະ
ການເຊາະລ�າງຊາຍ. ກົດລະບຽບການປະຕິບັດງານເຫຼົ່ານີ້ ຈະຕ�ອງຖີກປັບດັດ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາ ກົດລະບຽບ
ຂອງການປະຕິບັດງານ ເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ໃນອະນາຄົດ.
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3.5

ແຜນການກ�່ສ�າງ ແລະ ການກ�ານົດເວລາ

ຮູບທີ 4 ການຜັນປ�ຽນແມ�ນ�້າໃນຂັ້ນຕອນທ�າອິດ

ໄລຍະເວລາການກ�່ສ�າງລວມທັງການທົດສອບ ແລະ ການມອບໝາຍ ແມ�ນໄດ�ວາງແຜນໄວ�ເປັນ ເວລາ 96
ເດືອນ. ໃນທ�າຍເດືອນ ທັນວາ ໃນປີທີ 8, ໜ�ວຍຜະລິດໄຟຟ�າສຸດທ�າຍຈະກຽມພ�ອມ ສ�າລັບການດ�າເນີນ
ທູ ລະກິ ດການຄ� າ . ເນື ່ ອງຈາກສະພາບ ພູ ມ ີ ປະເທດ ແລະ ພູ ມ ີ ສາດ, ແລະ ຄວາມສະລັ ບສັ ບຊ� ອນ ດ� າ ນ
ວິສະວະກ�າ, ແຜນການເບື້ອງຕົ້ນ ແມ�ນ ການໃຊ� ການຜັນປ�ຽນ ທິດທາງນ�້າ 2 ຂັ້ນຕອນ.
ການປ�ຽນທິດທາງນ�້າ ຂັ້ນຕອນທ�າອິດຢູ�ຝັ່ງເບື້ອງຊ�າຍ ແມ�ນຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ປີທ�າອິດຂອງການກ�່ສ�າງ ຈົນ
ເຖິງ ເດືອນທັນວາ ຂອງປີທີສີ່ (ຮູບທີ 4). ປະກອບມີ: ຂັ້ນຕອນທີ 1 ເລີ່ມຕົ້ນ ເຂື່ອນກັ້ນນ�້າ ທັງຕອນເທິງ
ແລະ ຕອນລຸ�ມ ຕະຫຼອດທັງປີ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜະຫນັງທາງຄອນກີດຕາມລວງຍາວ (ລວມທັງການເປີດ
ບ� ລິ ເ ວນໃຫ� ແ ຫ� ງ). ເຂື ່ ອນກັ ້ ນນ� ້ າ ທັ ງຕອນເທິ ງ ແລະ ຕອນລຸ � ມ ຕະຫຼ ອດທັ ງປີ ຖື ກ ສ� າ ງຂື ້ ນເພື ່ ອ ປ� ຽ ນ
ທິດການໄຫຼ ຂອງນ�້າ ຜ�າ ນ ທ�ອງແມ�ນ�້ າທີ່ ແ ຄບ. ໃນຊ�ວງເວລານີ້ ຈະມີການໃຊ� ທ�ອງແມ�ນ� ້າ ດັ່ງເດີມ ໃນ
ການເດີນເຮືອ. ສິ່ງ ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ພາກສ�ວນ ປະຕູປ�ອຍນ�້າລົ້ນ (ນ�້າຖວ
້ ມ)
ທາງຝັ່ງເບື້ອງຊ�າຍຈະໄດ�ມີການກ�່ສ�າງຂື້ນ.
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ຮູບທີ 5 ເຂື່ອນກັ້ນນ�້າ ຂັ້ນຕອນທີ່ສອງ

ຂັ ້ ນຕອນທີ 2 ການປ� ຽ ນທິ ດທາງນ�້ າ
ໄປຝັ ່ ງເບື ້ ອງຊ� າ ຍ (ຮູ ບທີ່ 5) ມີ ການ
ວາງແຜນ ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນ ມັງ
ກອນ ຂອງປີ ທ ີ 5 ຂອງການກ� ່ ສ � າ ງ,
ແລະ ຈະແກ�ຍາວເຖິງເດືອນ ກ�ລະກົດ
ຂອງປີ ທ ີ ເ ຈັ ດ. ການປ� ຽ ນທິ ດແມ� ນ�້າ
ໃນຂັ ້ ນ ຕອນທີ 2 ລວມທັ ງ ເຂື ່ ອ ນ
ກັ້ນນ�້າ ຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸ�ມ ຕະ
ຫຼອດປີ ແລະ ຝາຄອນກີດ ຕາມລວງ
ຍາວ. ໃນລະຫວ�າງຂັ້ນຕອນນີ້, ປະຕູ
ນ�້າຝັ່ງຊ� າຍ ແລະ ປະຕູເດີນເຮື ອ ຈະ
ຖື ກ ເປີ ດ ໃຊ� ງ ານ ແລະ ພາກສວ� ນ
ໂຮງຈັ ກ ຜະລິ ດ ໄຟຟ� າ , ພາກສວ� ນ
ປະຕູປ�ອຍນ�້າລົ້ນ(ນ�້າຖວ�ມ) ຝັ່ງເບື້ອງ
ຂວາ ແລະ ເສັ ້ ນ ທາງຜ� າ ນ ຂອງປາ
ກ�່ຈະຖືກກ�່ສ�າງຂື້ນ.

ຕັ້ງແຕ� ເດືອນ ສິງຫາ ປີທີເຈັດ ເຖິງ ເດືອນ ທັນວາ ໃນປີທີ 8, ໂຄງສ�າງຖາວອນຈະຖືກນ�າໃຊ� ສ�າລັບການ
ປ�ອຍນ�້າ ແລະ ສ�າລັບການທົດລອງ ເຄື່ອງຈັກກັງຫັນ ແລະ ເຄື່ອງປັ່ນໄຟໄຟ�າ.
4

ພາບລວມຂອງເອກະສານທີ່ຍື່ນມາ

ບົດລາຍງານ ຈ�ານວນທັງໝົດ 16 ສະບັບ ພ�ອມດ�ວຍ ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ, ບົດນ�າສະເໜີ ພາວເວີພອຍ
ສາມຄັ້ງ ແລະ ຄລິບວິດີໂອ 15 ນາທີ ໄດ�ຖືກນ�າສົ່ງມາແລ�ວ. ບັນດາຫົວຂ�້ຕ�່ໄປນີ້ ນ�າສະເໜີ ບົດສັງລວມຫຍ�້
ຂອງແຕ�ລະບົດລາຍງານ.
4.1

ບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ສະຖານະພາບທາງດ�ານວິສະວະກ�າ

ບົດລາຍງານກ�ຽວກັບ ສະຖານະພາບດ�ານວິສະວະກ�າ ແມ�ນກວມເອົາລັກສະນະດ�ານວິສະວະກ�າ ຂອງໂຄງ
ການ ລວມທັງ ການສ�າຫຼວດທາງທ�ລະນີສາດ, ພູມສາດ ແລະ ການສ�າງແຜນທີ່, ອຸທົກກະສາດ ແລະ ຕະກອນ
, ການວາງແບບ ແລະ ແຜນໂຄງການ, ສ�ວນປະກອບຂອງໂຄງລ�າງພື້ນຖານ, ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ເສັ້ນ
ທາງປາ, ອຸປະກອນກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ�າ, ແຜນການກ�່ສ�າງ ແລະ ກ�ານົດເວລາ ແລະ ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍທັງໝົດ ຂອງ
ໂຄງການ. ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍຂອງບົດລາຍງານ ໄດ�ສ�າງຕາຕະລາງທຽບ ຄວາມສອດຄ�ອງ ຂອງໂຄງການທີ່
ສະເໜີ ຕ�່ກັບ ບົດແນະນ�າການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ຄມສ, ເຊິ່ງໄດ�ຖືກກະກຽມ ໂດຍຜູ�ພັດທະນາ.
4.2

ບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ຂ�້ມູນທາງອຸທົກກະສາດ ແລະ ການເກັບຕົວຢ�າງຕະກອນ

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໃຫ�ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການສ�າງສະຖານີວັດແທກການໄຫຼຂອງນ�້າ, ການວັດແທກປະລິມານ
ນ�້າໄຫຼ, ວຽກສ�າຫຼວດ ໜ�າຕັດທາງຍາວຕາມລ�ານ�້າ, ແບບໜ�າຕັດຂວາງແມ�ນ�້າ ແລະ ຂ�້ມູນໜ�ານ�້າ ພ�ອມທັງ
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ການເກັບຕົວຢ�າງ ແລະ ການວິເຄາະຕະກອນ. ຂ�້ມູນທີ່ເກັບກ�າ ມາຮອດປະຈຸບັນ ກ�່ໄດ�ນ�າສະເໜີໃນລາຍງານ.

4.2.1 ສ ະ ຖ າ ນ ີ ວ ັ ດ ແ ທ ກ ລ ະ ດັ ບ ນ �້ າ
6 ສະຖານີວັດແທກລະດັບນ�້າ ໄດ�ຖືກສ�າງຕັ້ງຂື້ນຢູ�ບ�ລິເວນເຂື່ອນ ເຂດບ�ານ ດອນເໝນ ໃນທ�າຍເດືອນເມສາ
2008. ຈຸດວັດແທກ P ຕັ້ງຢູ�ຕອນເທິງ ເຂດແກ�ງຊະນະຄາມ ບ�ານ ດອນເໝນ ໄປ 250 ແມັດ, ຈຸດວັດແທກ
A ແລະ A’ ແມ�ນຢູ� ຊ�ອງເບື້ອງຂວາ ແລະ ເບື້ອງຊ�າຍຂອງແກນເຂື່ອນ ຕາມລ�າດັບ. ຈຸດວັດແທກ B ແລະ B’
ແມ�ນຢູ�ໃນຊ�ອງທາງເບື້ອງຂວາ ແລະ ເບື້ອງຊ�າຍຂອງ ເຮືອນຈັກ (ຕ�່າກວ�າແກນເຂື່ອນ) ຕາມລ�າດັບ. ຈຸດ
ວັດແທກ C ຕັ້ງຢູ� 250 ແມັດ ລຸ�ມນ�້າ ຂອງ ແກ�ງແມ�ນ�້າ. ສະຖານີວັດລະດັບນ�້າອັດຕະໂນມັດ ໄດ�ຖືກຕິດຕັ້ງ
ຢູ�ຕາຝັ່ງເບື້ອງຂວາ ທີ່ຢູ�ຈຸດວັດແທກ C ແລະ ໄດ�ເກັບກ�າຂ�້ມູນຕັ້ງແຕ�ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ.
ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບກ�າ ຂ�້ມູນອັດຕະໂນມັດບ�່ໄດ�ຖືກກ�າວເຖິງໃນບົດລາຍງານ.
ນັບຕັ້ງແຕ�ເຂື່ອນ ຊະນະຄາມແຫ�ງໃໝ� ທີ່ບ�ານເວີນຄ�າ ໄດ�ຖືກເລືອກ ໃນເດືອນທັນວາ 2009, ຈຸດວັດແທກ
ລະດັບນ�້າແບບໃຊ�ຄົນຕິດຕາມ ໄດ�ຖືກສ�າງຂຶ້ນ ຕື່ມອີກ 4 ແຫ�ງ. ຈຸດວັດແທກ P ຕັ້ງຢູ�ຕົ້ນນ�້າຂອງ ຈຸດເຂື່ອນ
ຕອນເທິງ ປະມານ 600 ແມັດ, ຈຸດວັດແທກ A ແມ�ນຢູ�ໃນສາຍນ�້າທີ່ແຄບໆ ທີ່ບ�ານຫ�ວຍລາ, ຈຸດວັດແທກ
B ແມ�ນຢູ�ລຸ�ມຈຸດເຂື່ອນ ແລະ ຈຸດວັດແທກ C ຢູ�ທີ່ບ�ານເວີນຄ�າ. ຈຸດວັດແທກທັງໝົດ ໄດ�ເລີ່ມປະຕິບັດງານ
ແຕ�ວັນທີ 1 ທັນວາ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ.
ຂ�້ມູນບັນທຶກ ລະດັບນ�້າສະເລ�ຍປະຈ�າວັນ ຂອງບັນດາຈຸດວັດແທກ ທັງໝົດຂ�າງເທິງນັ້ນ ແມ�ນ ຄັດຕິດຢູ�ໃນ
ບົດລາຍງານ. ຂ�້ມູນບັນທຶກ ຢູ�ທ່ບ
ີ �ລິເວນເຂື່ອນ ບ�ານ ດອນເໝນ ແມ�ນເລີ່ມແຕ�ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2008
ເຖິງວັນທີ 31 ທັນວາ 2009. ການບັນທຶກຢູ�ທີ່ບ�ລິເວນເຂື່ອນ ບ�ານ ເວີນຄ�າ ແມ�ນເລີ່ມແຕ�ວັນທີ 01 ມັງກອນ
2010 ເຖິງ 31 ທັນວາ 2012 ແລະ ເລີ່ມແຕ�ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2015 ເຖິງ 30 ເມສາ 2016.

ກາ ນ ວັດ ແ ທ ກປະລິມ າ ນ ນ �້າ ໄຫ ຼ
ການວັດແທກປະລິມານນ�້າໄຫຼ ໄດ�ດ�າເນີນມາຕັ້ງແຕ�ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2015, ທີ່ຈຸດວັດແທກ C - ບ�ລິ
ເວນເຂື່ອນ ບ�ານ ເວີນຄ�າ. ການວັດແທກໄດ�ດ�າເນີນການ ຢ�າງໜ�ອຍໜຶ່ງຄັ້ງຕ�່ເດືອນ. ການວັດແທກທັງໝົດ
28 ຄັ້ງ ຕັ້ງແຕ�ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2015 ເຖິງ 30 ເມສາ 2016 ຖືກນ�າສະເໜີ ໃນບົດລາຍງານ. ຄວາມ
ເລິກຂອງນ�້າໄດ�ຖືກວັດແທກ ໂດຍເຄື່ອງມືວັດແທກຫາຄວາມເລິກ (ultrasonic depth finder). ການ
ວັດແທກການໄຫຼຂອງນ�້າ ດ�າເນີນການໂດຍໃຊ�ເຄື່ອງ ແຂວນ ຊະນິດທີ່ ຈັບດ�ວຍມື ຊື່ງມີນ�້າໜັກ 25 ກິໂລ
ກາມ, ຄວາມໄວຂອງການໄຫຼໄດ�ຖືກວັດແທກໂດຍເຄື່ອງວັດ (LS25-3A).

ກາ ນ ສ�າ ຫ ຼວ ດໜ �າ ຕັດ ທ າ ງ ຍາ ວ & ທ າ ງ ຂວາ ງ ແ ລະ ສະພ າ ບຫ ນ �າ ນ �້າ
ການສ�າຫຼວດ 7 ຄັ້ງ ສ�າລັບແບບຕັດຂວາງ (ຈຸດວັດແທກ P, A, B, C, ສະຖານທີ່ສ�າງເຂື່ອນຕອນເທິງ, ແກນ
ເຂື່ອນຕອນກາງ, ແກນຂື່ອນຕອນລຸ�ມ) ແລະ 1 ຄັ້ງ ສ�າລັບແບບຕັດທາງຍາວ (ຈຸດວັດແທກ C) ໄດ�ຖືກດ�າ
ເນີນຢູ�ບ�ລິເວນເຂື່ອນບ�ານ ດອນເໝນ. ການສ�າຫຼວດ 5 ຄັ້ງ ສ�າລັບແບບຕັດຂວາງ (ແກນເຂື່ອນຕອນເທິງ,
ບັນດາຈຸດວັດແທກ P, A, B ແລະ C) ແລະ ແລະ 1 ຄັ້ງ ສ�າລັບແບບຕັດທາງຍາວ (ຈຸດວັດແທກ C) ໄດ�
ດ�າເນີນຢູ�ບ�ລິເວນເຂື່ອນບ�ານ ເວີນຄ�າ. ຜົນໄດ�ຮັບການສ�າຫຼວດທັງໝົດ ແມ�ນໄດ�ຄັດຕິດໃນບົດລາຍງານ.
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ກາ ນ ເ ກັບ ຕົວ ຢ�າ ງ ຕະກອນ
ການເກັບຕົວຢ�າງຕະກອນ ໄດ�ຖືກເຮັດດ�ວຍເຄື່ອງເກັບຕົວຢ�າງ ປະເພດແບບແນວນອນ ຂະໜາດ 200 ມິນ
ລີລິດ (200ML hammering horizontal type sampler). ການເກັບຕົວຢ�າງຕະກອນ ຢູ�ພາກສະ
ໜາມ ໄດ�ຖືກປະຕິບັດຢູ� ໃນພາກສວ�ນ C ທຸກໆມື້ ໃນເວລາ 9 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 1 ພຶດສະພາ ເຖິງ ວັນທີ
30 ທັນວາ 2016 ໂດຍການນ�າໃຊ�ເຄື່ອງເກັບຕົວຢ�າງແບບແນວນອນ (tension horizontal type
sampler). ການວັດແທກປະລິມານຕະກອນໃນນ�້າ ມີທັງໝົດ 245 ຫົວໜ�ວຍ ແລະ ວັດແທກປະລິ
ມານຕະກອນໃນນ�້າ ໃນ 19 ພາກສ�ວນ. ນັບແຕ�ວັນທີ 1 ມັງກອນຫາ 30 ເມສາ 2016, ມີການວັດແທກ
ປະລິມານ ຕະກອນໃນນ�້າ 121 ໜ�ວຍ ແລະ ການວັດແທກຕະກອນ ໃນ 5 ພາກສ�ວນ. ບ�ລິມາດ ຂອງ
ຕົວຢ�າງຕະກອນ ໄດ�ຖືກວັດແທກຢູ�ບ�ລິເວນເຂື່ອນ ແລະ ປະລິມານຕະກອນໃນນ�້າ ໄດ�ຖືກທົດສອບໂດຍໃຊ�
ວິທີການທົດແທນ (substitution method).
ການວິເຄາະຂະໜາດ ອະນຸພາກ ຕະກອນແຂວນລອຍ ໄດ�ດ�າເນີນໂດຍ ນ�າໃຊ�ວິທີວັດຂະໜາດຂອງອະນຸພາກ
(particle size meter method) ພ�ອມດ�ວຍ ວິທີການເຄື່ອນຍ�າຍ ຂອງປີເປດ (transfer pipette
method). ຜົນຂອງການວິເຄາະຂະໜາດອະນຸພາກຕະກອນ ສ�າລັບປີ 2015 ແລະ 2016 ແມ�ນ ຄັດຕິດຢູ�
ໃນບົດລາຍງານ.
4.3

ບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ນ�້າຍູ�ໄຫຼກັບ ແລະ ການຕົກຕະກອນ ໃນອ�າງເກັບນ�້າ

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໃຫ�ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການ ດ�າເນີນງານຂອງອ�າງເກັບນ�້າ, ການວິເຄາະ ແລະ ຄິດໄລ�ການຕົກ
ຕະກອນໃນອ�າງເກັບນ�້າ ແລະ ການຄິດໄລ� ນ�້າຍູ�ໄຫຼກັບຂອງອ�າງເກັບ. ການດ�າເນີນງານຂອງໂຄງການ ເຂື່ອນ
ໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ແມ�ນໄດ�ລະບຸໄວ�ໃນພາກກ�ອນ.

ກາ ນ ວິເ ຄາ ະ ແ ລະ ກາ ນ ຄິດ ໄລ�ກ າ ນ ຕົກ ຕະກອນ ໃນ ອ�າ ງ ເ ກັບ ນ �້າ
ເຄື່ອງມືແບບຈ�າລອງ Susbed-2 ກ�ຽວກັບການເຄື່ອນຍ�າຍ ຕະກອນ ແບບບ�່ມີຄວາມສົມດຸນ ໃນການໄຫຼ
ຂອງນ�້າຄົງທີ່, ເຊິ່ງພັດທະນາໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອູຫັນ ໄດ�ຖືກນ�າໃຊ�ເພື່ອຄິດໄລ� ການຕົກຕະກອນໃນ
ອ�າງເກັບນ�້າ. ບົດລາຍງານ ລະບຸວ�າ ເຄື່ອງມື ດັ່ງກ�າວໄດ�ຖືກນ�າໃຊ� ຢ�າງກວ�າງຂວາງໃນການສຶກສາ ແລະ ອອກ
ແບບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ແລະ ການອະນຸລັກນ�້າ ໃນປະເທດຈີນ.
ຜົນການສ�າຫຼວດ ສ�າລັບແບບຕາມລວງຍາວ ແລະ ແບບຕັດຂວາງ ຂອງເຂດອ�າງເກັບນ�້າ ທີ່ດ�າເນີນການ ໃນ
ເດືອນ ເມສາ 2008 ແລະ ເດືອນ ມັງກອນ 2009 ໂດຍ ສະຖາບັນ ພະລັງງານ ສປ ຈີນ ໄດ�ຖືກນ�າໃຊ�ເຂົ້າ
ໃນການວິເຄາະ. ເຊິ່ງໃນເຂດອ�າງເກັບນ�້າ ມີຮູບໜ�າຕັດແບບເສັ້ນທາງຍາວ 99.2 ກິໂລແມັດ ແລະ ແບບຕັດ
ຂວາງ 50 ຈຸດ.
ຊຸດຂ�້ມູນກ�ຽວກັບນ�້າ ແລະ ຕະກອນ ທີ່ສະຖານີ ຊຽງຄານ ແຕ�ປີ 1971 ເຖິງ 1980 ຖືກນ�າໃຊ�ໃນການຄິດ
ໄລ�ຕະກອນ. ຂ�້ມູນ ລະດັບ ຕະກອນແຂວນລອຍ ຈາກ CNR ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2015 ແມ�ນຖືກໃຊ�ໃນ
ລາຍງານ.
ຜົນໄດ�ຮັບຊີ້ໃຫ�ເຫັນວ�າ ພາຍຫຼັງຈາກການດ�າເນີນງານໄດ� 10 ປີ, ປະລິມານຕະກອນທັງໝົດ ທີ່ໄຫຼເຂົ້າອ�າງ
ເກັບນ�້າ ອາດຮອດ 703.8 ລ�ານໂຕນ, ໃນນັ້ນ 690 ລ�ານໂຕນ ແມ�ນຕະກອນແຂວນລອຍ. ການຕົກຕະກອນ
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ໃນພື້ນທີ່ອ�າງເກັບນ�້າຈະມີເຖິງ 156 ລ�ານໂຕນ ໃນນັ້ນ 144 ລ�ານໂຕນ ແມ�ນຕະກອນແຂວນລອຍ. ອັດຕາ
ສ�ວນການໄຫຼຜ�ານ ຂອງຕະກອນ ໂດຍສະເລ�ຍແມ�ນ 77,8%, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ� ຄວາມສາມາດໃນການເກັບ
ກັກ ຂອງອ�າງເກັບນ�້າ ສູນເສຍໄປ 15.3% ຫຼັງຈາກ 10 ປີ. ພາຍຫຼັງການ ດ�າເນີນງານມາໄດ� 50 ປີ,
ປະລິມານຕະກອນທັງໝົດ ທີ່ໄຫຼເຂົ້າອ�າງເກັບນ�້າ ແມ�ນ 3,519 ລ�ານໂຕນ ເຊິ່ງ 3,450 ລ�ານໂຕນ ແມ�ນຕະ
ກອນແຂວນລອຍ. ການຕົກຕະກອນ ໃນພື້ນທີ່ອ�າງເກັບນ�້າຈະມີ 344 ລ�ານໂຕນ, ໃນນັ້ນ 287 ລ�ານໂຕນ
ແມ�ນຕະກອນແຂວນລອຍ. ອັດຕາສ�ວນການໄຫຼຜ�ານ ຂອງຕະກອນໂດຍສະເລ�ຍແມ�ນ 90.5% ເຊິ່ງຈະເຮັດ
ໃຫ�ສູນເສຍຄວາມສາມາດ ໃນການເກັບກັກ ຂອງອ�າງເກັບນ�້າ 31.2%.
ການຕົກຕະກອນສ�ວນໃຫຍ� ຈະເກີດຂື້ນໃນພາກສ�ວນກາງ (28.1 ກິໂລແມັດ - 58.4 ກິໂລແມັດ ຈາກ
ເຂື່ອນ) ຂອງພື້ນທີ່ນ�້າຂັງ. ໃນຂະນະທີ່ ຕະກອນຈະໜ�ອຍລົງ ເມື່ອຍັບເຂົ້າໃກ�ກັບເຂື່ອນ (28.1 ກິໂລແມັດ
ທ�າອິດ), ເຊິ່ງຂອບເຂດອ�າງເກັບນ�້າຈະແຄບກວ�າ. ການຕົກຕະກອນໜ�ອຍທີ່ສຸດ ແມ�ນເກີດຂື້ນ ໃນຈຸດຕົ້ນນ�້າ
(ຫ�າງຈາກເຂື່ອນ 58.4 ກິໂລແມັດ). ພາຍຫຼັງການດ�າເນີນງານເປັນເວລາ 10 ປີ, ການຕົກຕະກອນ ໃນເຂດ
ໃກ�ກັບເຂື່ອນ, ສ�ວນຕອນກາງ ແລະ ສ�ວນຕອນເທິງຈະມີຄ�າ 15.5%, 74.5% ແລະ 10% ຂອງການ
ຕົກຕະກອນທັງໝົດ ໃນອ�າງເກັບນ�້າ. ຫຼັງຈາກດ�າເນີນງານມາໄດ� 50 ປີ, ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ຈະມີຄ�າ 24.8%,
70% ແລະ 5.2% ຕາມລ�າດັບ. ນີ້ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ ຄື້ນການຕົກຕະກອນ ຈະຄ�ອຍໆເຄື່ອນຍ�າຍລົງໄປ
ໃນແມ�ນ�້າຕອນລຸ�ມ.
ໃນອ�າງກັກເກັບນ�້າ ດ�ານເທິງເຂື່ອນ, ການປ�ຽນແປງຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຂອງນ�້າ ລະຫວ�າງສະພາບທ�າມະ
ຊາດ ແລະ ຫຼັງຈາກການດ�າເນີນງານ ແມ�ນຂ�ອນຂ�າງໜ�ອຍ. ໃນສາຍນ�້າຕອນກາງ ແລະ ຕອນລຸ�ມ, ໃນຊ�ວງນ�້າ
ໄຫຼເຂົ້າ ທີ່ຕ�່າລົງ, ຄວາມໄວການໄຫຼຂອງນ�້າໂດຍສະເລ�ຍ ຈະຕ�່າກວ�າສະພາບທ�າມະຊາດຫຼາຍ. ໃນຊ�ວງນ�້າໄຫຼ
ເຂົ້າ ທີ່ສູງຂື້ນ, ຄວາມໄວການໄຫຼຂອງນ�້າ ຕະຫຼອດຄວາມຍາວຂອງພື້ນທີ່ເກັບນ�້າ ຈະເທົ່າກັບສະພາບທ�າມະ
ຊາດ. ສະຫ�ບໄດ�ວ�າຫຼັງຈາກ ເລີ່ມດ�າເນີນການຜະລິດ ປະມານ 22% ຂອງປະລິມານຕະກອນທີ່ໄຫຼ ເຂົ້າອ�າງ
ເກັບນ�້າ ຈະຈົມຢູອ
� າ� ງເກັບນ�້າ. ສີ່ງນີ້ບ�່ໄດ�ພິຈາລະນາ ຜົນກະທົບຂອງ ບັນດາໂຄງການເຂື່ອນ ທີ່ຢູ�ຕອນເທິງ.
ພາກກ�ຽວກັບການຄຸ�ມຄອງຕະກອນ ຂ�າງລຸ�ມນີ້ ສະແດງລາຍລະອຽດ ກ�ຽວກັບການປະຕິບັດງານ ທີ່ໄດ�ແຜນ
ໄວ� ເພື່ອລະບາຍຕະກອນ

ກາ ນ ຄິດ ໄລ� ຂອງ ນ �້າ ຍູ�ໄຫ ຼກ ັບ ຄືນ ຂອງ ອ�າ ງ ເກັບ ນ �້າ
ໃນລະດັບອ�າງເກັບນ�້າປົກກະຕິ 220 ແມັດ, ລະດັບນ�້າຍູ�ໄຫຼກັບຄືນຂອງລະດັບສະເລ�ຍ ຂອງການປ�ອຍນ�້າ
4,410 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ ອາດຮອດ 4.27 – 3.78 ແມັດ ສູງກວ�າລະດັບນ�້າທ�າມະຊາດ ທີ່ຕົວເມືອງປາກ
ລາຍ. ໃນລະດັບຮອບວຍນນ�້າຖ�ວມ 3 ປີ ທີ່ມີປະລິມານນ�້າໄຫຼ 17,800 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ, ລະດັບນ�້າຍູ�
ໄຫຼກັບຄືນໃນເມືອງອາດຈະເທົ່າ 0.30 – 0.19 ແມັດ ສູງກວ�າລະດັບນ�້າທ�າມະຊາດ. ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ແມ�ນ
ໄດ�ອີງໃສ�ຜົນການຕົກຕະກອນ ໃນໄລຍະ 10 ປີ. ໃນລະດັບ ອ�າງເກັບນ�້າປົກກະຕິ 220 ແມັດ, ລະດັບນ�້າຍູ�
ໄຫຼກັບຄືນໃນບ�ລິເວນສວ�ນທ�າຍຂອງເຂື່ອນປາກລາຍ ຈະມີຢູ�ໃນຊ�ວງຕັ້ງແຕ� 0.0 ແມັດ ຫາ 4.16 ແມັດ
ຕາມລະດັບການໄຫຼຂອງນ�້າ ລະຫວ�າງ 5,000 ຫາ 920 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ ຕາມລ�າດັບ. ໃນລະດັບ
ປະລິມານນ�້າສະເລ�ຍລາຍປີ ທີ່ 4,410 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ ລະດັບນ�້າຍູ�ໄຫຼກັບຄືນຢູ� ເຂື່ອນປາກລາຍ ຈະເພີ່ມ
ຂື້ນ 0.07 ແມັດ. ຜົນໄດ�ຮັບລະອຽດ ຂອງການຄິດໄລ�ແມ�ນຖືກຈັດໃສ�ໃນບົດລາຍງານ.
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4.4

ບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ການເກັບກ�າ ແລະ ສົງ່ ຂ�້ມູນທາງອຸທົກກະສາດ ແບບ
ອັດຕະໂນມັດ
ລະບົບເກັບກ�າ ແລະ ສົ່ງຂ�້ມູນທາງ ອຸທົກກະສາດ
ແບບອັດຕະໂນມັດ (ASHDCT) ໄດ�ຖືກ ອອກ
ແບບເພື່ອເກັບກ�າ ລະດັບນ�້າ ແລະ ຂ�້ມູນນ�້າຝົນ
ແບບເວລາຈິງ (real-time) ເພື່ອສະໜັບສະ
ໜູນ ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການດ�າເນີນການ ຂອງ
ເຂື່ອນ ກ�ຽວກັບ ການຕິດຕາມ ນ�້າໄຫຼເຂົ້າ, ການ
ຄວບຄຸມນ�້າຖ�ວມ, ການຜະລິດໄຟຟ�າ ແລະ ການ
ສະໜອງນ�້າ. ບົດລາຍງານ ປະກອບມີ ພາກຕ�າງໆ
ດັ່ງຕ�່ໄປນີ້: ສະພາບລວມ, ພື້ນຖານການອອກ
ແບບ, ຄວາມຈ�າເປັນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ�
ຂອງ ADHDCT, ແນວຄວາມຄິດການອອກ
ແບບ ແລະ ຫຼັກການ, ໜ�າທີ່ ແລະ ດັດສະນີ
ເຕັກນິກຕົ້ນຕ� ຂອງ ASHDCT, ໂຄງການ ການ
ພະຍາກອນ ແລະ ເຄືອຂ�າຍ, ການສື່ສານ, ການ
ສະໜອງ ພະລັງງານ ແລະ ການປ�ອງກັນຟ�າຜ�າ,
ການຕັ້ງຄ�າອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມຕ�ອງການດ�ານ
ຮູບທີ 6: ແຜນທີ່ກະຈາຍເຄືອຂ່ າຍສະຖານີອຸຕຸນຍ
ິ ມ
ົ
ເຕັກນິກ, ວິສະວະກ�າໂຍທາ, ການກ�່ສ�າງ, ການ
ຍອມຮັບ ແລະ ການຄຸ�ມຄອງການ ດ�າເນີນງານ,
ແລະ ການຄາດຄະເນການລົງທືນ. ການອອກແບບຂອງ ASHDCT ແມ�ນປະຕິບັດຕາມ ມາດຕະຖານ ຂອງ
ສປ ຈີນ.
ແນວຄວາມຄິດການອອກແບບ ແລະ ຫຼັກການຂອງ ASHDCT ໄດ�ຖືກອະທິບາຍໄວ�ໃນບົດລາຍງານ ລວມ
ທັງເຄືອຂ�າຍສະຖານີໃນ ສປປ ລາວ, ການນ�າໃຊ� ສະຖານີ ແລະ ສະຖານທີ່ ທີ່ມີຢູ�, ການລວມກັນຂອງ
ສະຖານີ ແລະ ສະຖານທີ່ ຖາວອນ; ການອອກແບບການກ�່ສ�າງ ຕາມແບບທີ່ຄືກັນ, ການວາງແຜນເປັນເອກະ
ພາບ ແລະ ການພິຈາລະນາໂດຍລວມຂອງເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ, ແລະ ການແບ�ງປັນຂ�້ມູນຈາກ ເຂື່ອນ ອື່ນໆ.
ລະບົບດັ່ງກ�າວຈະປະກອບມີການເກັບກ�າ ແລະ ການສົ່ງຕ�່, ການເກັບຮັກສາຂ�້ມູນ, ການປະມວນຂ�້ມູນ, ການ
ພະຍາກອນທາງອຸທົກກະສາດ, ການສື່ສານສ�າຮອງ ແລະ ການປ�ອງກັນ. ສະຖານີສູນກາງ ສາມາດຂະຫຍາຍ
ເພື່ອຮັບ ແລະ ປະມວນຂ�້ມູນກ�ຽວກັບນ�້າ ແລະ ຂ�້ມູນທີ່ສົ່ງຕ�່ຈາກລະບົບອື່ນ ແລະ ລວມເອົາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນ
ລະບົບ ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ. ສິ່ງນີ້ມີທ�າແຮງຈະເປັນສູນກາງຮັບຂ�້ມູນ ສ�າລັບການດ�າເນີນງານ
ເຂື່ອນນ�້າລົ້ນ ໃນອະນາຄົດ. ລະບົບດັ່ງກ�າວສາມາດສະໜອງ ການພະຍາກອນນ�້າ ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະ
ຍາວ ພ�ອມທັງໜ�າທີ່ການດ�າ ເນີນງານຂອງອ�າງເກັບນ�້າ. ຄຸນລັກສະນະ ສະເພາະດ�ານເຕັກນິກ ທີ່ສ�າຄັນແມ�ນ
ອີງໃສ� ຄວາມໄວຂອງການຕອບສະໜອງ, ການເກັບກ�າ ແລະ ຄວາມຖືກຕ�ອງຂອງການສົ່ງ, ຄວາມໜ�າເຊື່ອຖື
ແລະ ການດ�າເນີນງານປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ.
ລະບົບເກັບກ�າ ແລະ ສົ່ງຂ�້ມູນທາງອຸທົກກະສາດແບບອັດຕະໂນມັດ ຈະກວມເອົາພື້ນທີ່ອ�າງຮັບນ�້າ ຈາກ ຫຼວງ
ພະບາງ ຈົນເຖິງ ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ດ�ວຍເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 22,103 ກມ2. ໂຄງການດັ່ງກ�າວແບ�ງ
ອອກ ເປັນໄລຍະເວລາການກ�່ສ�າງ ແລະ ໄລຍະດ�າເນີນງານ. ລະດັບນ�້າ ແລະ ປະລິມານນ�້າໄຫຼຂອງນ�້າ ທີ່
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ພະຍາກອນ ສ�າລັບເຂດຕອນລຸ�ມແມ�ນ�້າ ຈະອີງໃສ�ການໄຫຼຂອງນ�້າ ຢູ�ຕອນເທີງ ແລະ ຕອນລຸ�ມຂອງແມ�ນ�້າ
ໂດຍໃຊ�ວິທີການພະຍາກອນລະບົບແມ�ນ�້າ ທີ່ຊື່ວ�າ “Xin’anjiang” ເຊິ່ງເປັນ ຕົວແບບຈ�າລອງ ອຸທົກກະ
ສາດ ແລະ ແນວຄິດ ທີ່ພັດທະນາ ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ ເຮີໄຮ, ຕົວແບບຈ�າລອງນີ້ ຈະຖືກນ�າໃຊ�ເພື່ອ
ຈ�າລອງຂະບວນການ ຂອງການໄຫຼຂອງນ�້າ ຈາກປະລິມານນ�້າຝົນ.
ລະດັບນ�້າ ແລະ ປະລິມານນ�້າໄຫຼ ຢູ� ທາງເຂົ້າ ແລະ ທາງອອກຂອງອຸໂມງຜັນນ�້າ ແມ�ນຖືກພະຍາກອນໃນຊ�ວງ
ເວລາ ຂອງໄລຍະການກ�່ສ�າງ. ສະຖານີວັດແທກແບບອັດຕະໂນມັດແຫ�ງໃໝ� ຢູ�ຫຼວງພະບາງ ຈະຖືກສ�າງ ຕັ້ງ
ຂື້ນເປັນສະຖານີຕົ້ນນ�້າຈຸດທ�າອິດ ໃນຂະນະທີ່ສະຖານີວັດແທກແບບອັດຕະໂນມັດແຫ�ງໃໝ� ຢູ� ຊະນະຄາມ
ຈະເປັນສະຖານີແຫ�ງສຸດທ�າຍ ຕັ້ງຢູ�ທາງຫລັງຂອງອຸໂມງທາງອອກ. ສະຖານີຫຼວງພະບາງ ຈະເປັນສະຖານີ
ຄວບຄຸມ ການພະຍາກອນນ�້າໄຫຼເຂົ້າ ໃນຂະນະທີ່ສະຖານີຊະນະຄາມ ຈະເປັນສະຖານີຄວບຄຸມນ�້າໄຫຼອອກ.
ລະບົບພະຍາກອນແມ�ນ�້າ ຈະຄາດຄະເນການປ�ອຍນ�້າທີ່ ເຂື່ອນຊະນະຄາມ. ໄລຍະເວລາ ຂອງການພະຍາ
ກອນ ແມ�ນສ�າລັບຊ�ວງ 1-2 ວັນ ດ�ວຍຄວາມຖີ່ປະມວນໃໝ�ທຸກໆ 6 ຊົ່ວໂມງ. ໃນໄລຍະດ�າເນີນງານ, ການ
ຄາດຄະເນປະລິມານນ�້າຝົນຈະຖືກລວມເຂົ້າກັບລະບົບການພະຍາກອນແມ�ນ�້າ ດ�ວຍຄວາມຖີ່ຂອງການ ຄາດ
ຄະເນທີ່ສັ້ນກວ�າ. ບ�່ມີການກ�າວເຖິງ ການປະສານກັບ ເຂື່ອນ ໄຊຍະບູລີ ທີ່ມີຢູ�, ຫຼື ເຂື່ອນໄຟຟ�າ ອື່ນໆ ທີ່ຢູ�
ໃນນ�້າຕົກ.
ເຄືອຂ�າຍ ລະບົບເກັບກ�າ ແລະ ສົ່ງຂ�້ມູນທາງອຸທົກກະສາດ ແບບອັດຕະໂນມັດ ໃນໄລຍະການກ�່ສ�າງ ແມ�ນ
ປະກອບດ�ວຍສະຖານີສູນກາງ (ຢູ�ຄ�າຍສະໜາມ), ສະຖານີວັດແທກນ�້າຝົນແບບອັດຕະໂນມັດ 15 ແຫ�ງ
ແລະ ສະຖານີວັດແທກ ອຸທົກແບບອັດຕະໂນມັດ (ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຊະນະຄາມ) 2 ແຫ�ງ ລວມທັງ
ສະຖານີ ວັດແທກ ແບບອັດຕະໂນມັດ ຢູ�ທີ່ຈຸດວັດແທກ A, B ແລະ C (ຮູບ 6). ເຊິ່ງມີພຽງແຕ�ຈຸດວັດແທກ
B ທີ່ຈະວັດທັງລະດັບນ�້າ ແລະ ນ�້າຝົນ. ລະດັບນ�້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນ�້າ ຢູ�ສະຖານີ ຊະນະຄາມ ແລະ
ລະດັບນ�້າ ຢູຈ
� ຸດວັດແທກ A, B ແລະ C ຈະຖືກຄາດຄະເນໄວ�ໃນເວລາຈິງ (real time). ການວັດແທກ
ປະລິມານນ�້າໄຫຼ ຈະດ�າເນີນ ຢູ�ສະຖານີ ຊະນະຄາມ ເພື່ອໃຫ�ໄດ� ຄວາມສ�າພັນລະຫວ�າງ ລະດັບນ�້າ ແລະ
ປະລິມານນ�້າ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ບົດລາຍງານ ບ�່ໄດ�ໃຫ�ຂ�້ມູນທີ່ຈະແຈ�ງ ວ�າສະຖານີ ຫຼວງພະບາງ ທີ່ມີຢູ�
ແລ�ວ ຂອງ ຄມສ ຖືກນ�າເຂົ້າເປັນສ�ວນໜຶ່ງ ຂອງລະບົບ ຫຼື ບ�່.
ໃນລະຫວ�າງໄລຍະເວລາ ດ�າເນີນງານ, ຈຸດວັດແທກ A ແລະ C ຈະຖືກຖອດອອກ, ແລະ ສະຖານີວັດແທກ
ນ�້າຝົນແບບອັດຕະໂນມັດ 5 ແຫ�ງ ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນເຄືອຂ�າຍ. ສະຖານີສູນກາງຊົ່ວຄາວ ຈະຖືກປ�ຽນເປັນ
ສະຖານີຖາວອນ ໃນສູນຄວບຄຸມ ໃນອາຄານ. ບົດລາຍງານຊີ້ໃຫ�ເຫັນ ການເຊື່ອມຕ�່ລະບົບ ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າ
ຕົກ ຊະນະຄາມ ກັບລະບົບສະຖານີອຸທົກກະສາດ ຂອງ ຄມສ (HYCOS). ການສື່ສານເຄືອຂ�າຍຈະຜ�ານ
(GSM) ແລະ/ຫຼື ດາວທຽມ (Beidou) ຂຶ້ນກັບຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ.
ບົດລາຍງານໄດ�ໃຫ�ຂ�້ມູນສະເພາະທີ່ລະອຽດ ອື່ນໆ ຕົວຢ�າງ ເຊັ່ນການສະໜອງ ພະລັງງານ ແລະ ການປ�ອງ
ກັນຟ�າຜ�າ, ການຕັ້ງຄ�າອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມຕ�ອງການດ�ານເຕັກນິກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມຕ�ອງການດ�ານ
ວຽກງານວິສະວະກ�າໂຍທາ ກ�່ຄືຄ�າໃຊ�ຈ�າຍໃນການດ�າເນີນງານ ແລະ ການລົງທຶນກ�່ມີລາຍລະອຽດຢູ�ໃນລາຍ
ງານດັ່ງກ�າວ.
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4.5

ບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ລະບົບຕິດຕາມຕະກອນ

ຫຼ ັ ກ ການທີ ່ ນ� າ ໃຊ� ໃນການຕິ ດຕາມຕະກອນ ແມ� ນເພຶ ່ ອເບິ ່ ງ ການປ� ຽ ນແປງ ທາງອຸ ທ ົ ກ ກະສາດ ແລະ
ປະລິມານຕະກອນ. ສະຖານີ ລະບົບອຸທົກກະສາດ ແລະ ພະຍາກອນທີ່ມີຢູ�ແລ�ວ ແມ�ນຖືກນ�າໃຊ�ເທົ່າທີ່ ຈະ
ເຮັດໄດ�.
ສະຖານີ ຕິ ດຕາມ ຢຸ� ຫຼ ວງພະບາງ ຈະຖື ກ ຕິ ດຕັ ້ ງອຸ ປະກອນເຄື ່ອງວັ ດແທກ LISST-100X field laser
granulometer ແລະອຸປະກອນສົ່ງຂ�້ມູນ ເພື່ອຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງຕະກອນເຂົ້່າ ອ�າງເກັບນ�້າ ແບບ
ເວລາທີ່ແທ�ຈິງ (real-time). ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ປະຈຸບັນນີ້ຈະຕ�ອງໄດ�ພິຈາລະນາໃໝ� ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຈາກ
ສະພາບເຂື່ອນໄຊຍະບູ ລີ ທີ່ສ�າງສ�າເລັດ. ປະລິມານການໄຫຼເຂົ້າຂອງນ�້າ ແລະ ຕະກອນ ຢູ� ເຂື່ອນ ຊະນະ
ຄາມ ຈະຖື ກ ຕິ ດ ຕາມໂດຍໃຊ� ອ ູ ປ ະກອນ ADCP ແລະ ການວິ ເ ຄາະຄວາມເຂັ ້ ມ ຂຸ � ນ ແລະ ຂະໜາດ
ຂອງຕະກອນ. ສະຖານີຕິດຕາມການໄຫຼອອກ ຈະອີງໃສ�ສະຖານີການໄຫຼອອກຂອງລະບົບນ�້າ ເຊິ່ງແມ�ນເຂດ
ຕອນລຸ�ມຂອງ ເຂື່ອນ ຊະນະຄາມ. ເຄື່ອງມື ແລະ ການວິເຄາະຈະຄືກັນກັບ ສະຖານີຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າ.
ການວັດແທກລະດັ ບນ� ້າ ຢູ �ເຂື່ ອນຈະໃຊ� ສະຖານີວັ ດແທກລະດັ ບນ�້ າທີ ່ມີ ຢູ �ແ ລ� ວ ເຊິ່ງຖືກສ�າງຕັ ້ງຂື ້ ນ ເພື່ອ
ລະບົບການພະຍາກອນ. ລະດັບທ�າຍນ�້າ ຂອງ ອ�າງເກັບນ�້າ ຈະນ�າໃຊ�ລະບົບທີ່ຖືກສ�າ ງຕັ້ ງຂຶ້ ນ ສ�າລັບເຂື່ອນ
ປາກລາຍ. ໄດ�ມີການສະເໜີ ສ�າງຕັ້ງສະຖານີຕິ ດຕາມລະດັບນ�້າ ແບບອັດຕະໂນມັ ດ ຢູ� 2 ແຫ�ງ ທີ່ ບ�າ ນ
ດອນເໝັ່ນ ແລະ ເມືອງປາກລາຍ.
ການສ�າຫຼວດ ໃນການຄວບຄຸມພື້ນທີ່ອ�າງເກັບນ�້າ ແມ�ນຈະສ�າງພື້ນຖານໃຫ�ແກ�ການຕິດຕາມ ທາງດ�ານອຸທົກ
ກະສາດ ແລະ ຕະກອນ ຢູ � ໃນພື ້ ນທີ່ ດັ່ ງກ�າ ວ. ສິ ່ ງນີ ້ ຈະສ� າ ງແຜນການ ແລະ ເຄື ອຂ� າ ຍຄວບຄຸ ມ ການຍົກ
ລະດັບ ສ�າລັບພື້ນທີ່ ອ�າງເກັບນ�້າທັງໝົດ. ໂດຍທັງໝົດມີ 90 ຈຸດ ຂອງໜ�າຕັດຂວາງແມ�ນ�້າ ທີ່ໄດ�ຖືກວາງ
ແຜນໄວ� ສ�າລັບພື້ນທີ່ອ�າງເກັບນ�້າ, ເຊິ່ງໂດຍພືນ
້ ຖານມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 90 ກມ. ໜື່ງຮູບຊົງ ຂອງໜ�າຕັດ
ເສັ້ນທາງຍາວ ສ�າລັບພື້ນທີ່ອ�າງເກັບນ�້າຖືກວາງອອກ, ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວປະມານ 100 ກິໂລແມັດ, ເຄື່ອງມື
ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ໃນແຕ�ລະສ�ວນ (sectional monitoring beacons) ຈ�ານວນ 90 ຄູ� ຈະໄດ�
ຮັບການກ�່ສ�າງຕາມບ�ລິເວນອ�າງເກັບນ�້າ.
ພູມີປະເທດໃຕ�ນ�້າຈະຖືກສ�າຫຼວດ ດ�ວຍເຄື່ອງມືສະທ�ອນສຽງ ແບບດີຈີຕອນ, ການສ�າຫລວດພູມສັນຖານ
ເທິງໜ�າດິນ ໂດຍການນ�າໃຊ�ກ�ອງ ໂຕຕານສະເຕເຊິນ (Total Station) ເຊິ່ງລະບຸຕ�າແໜ�ງ ດ�ວຍລະບົບ
GPS, ຊອບແວ ການເກັບກ�າຂ�້ມູນ ແບບມືອາຊີບ, ຊອບແວການຄິດໄລ�, ຊອບແວການເຊື່ອມໂຍງຮູບພາບ
ກ�ຈະຖືກນ�າໃຊ�.
ຮູບພາບດາວທຽມທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຂອງພື້ນທີ່ອ�າງເກັບນ�້າ ຊະນະຄາມ ຈະໄດ�ຮັບການເກັບກ�າປີລະຄັ້ງ.
ເຕັກໂນໂລຢີ 3S ຈະຖືກນ�າມາໃຊ�ເພື່ອສ�າງແຜນທີ່ພູມິສາດຂອງ ອ�າງເກັບນ�້າ. ການປ�ຽນແປງປະຈ�າປີ ຂອງ
ແລວແມ�ນ�້າ, ຫາດຊາຍ ແລະ ທີ່ດິນຂັ້ນບັນໃດຕ�າງໆ ຈະໄດ�ຮັບການວິເຄາະ. ໃນແຕ�ລະປີ ກ�ອນ ແລະ ຫຼັງ
ໄລຍະນ�້າຖ�ວມ ຈະມີການສ�າຫຼວດລາດຕະເວນ ສ�າລັບພື້ນທີ່ ອ�າງເກັບນ�້າ ເພື່ອກວດກາບັນດາ ຕາຝັງ ຢູ�ໃນ
ພື້ນທີ່ອ�າງເກັບນ�້າ ໂດຍສະເພາະແມ�ນລຽບຕາມເນີນພູ.
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ເພື່ອຕິດຕາມວິວັດທະນາການ ຂອງການຕົກຕະກອນ, ພູມີປະເທດເຂດພູດອຍຂອງເຂື່ອນໄຟຟ� າ ຈະໄດ�ຮັບ
ການຕິດຕາມໃນແຕ�ລະປີ ເພື່ອປະເມີນການປ�ຽນແປງຢູ�ແນວກັ້ນດິນຊາຍ, ພະລັງງານນ�າເຂົ້າ, ປະຕູນ�້າຖ�ວມ,
ແລະ ຊ�ອງທາງເບື້ອງເທິງ ແລະ ລຸ�ມ ຂອງສິ່ງຄວາມສະດວກໃນການເດີນເຮືອ.
4.6

ບົດລາຍງານການຄຸ�ມຄອງຕະກອນ

ແຜນການດ�າເນີນງານ ການຄຸ�ມຄອງຕະກອນແມ�ນ:
 ປະຕູນ�້າເບື້ອງຂວາ ຈະຖືກເປີດຂື້ນເພື່ອປ�ອຍນ�້າເມື່ອນ�້າໄຫຼເຂົ້າສູງກວ�າ 5,801 ແມັດ ກ�ອນ/ວິນາທີ.
 ເມື່ອປະລິມານນ�້າໄຫຼເຂົ້າ ຮອດ 17,800 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ (ການປ�ອຍນ�້າຖ�ວມສູງທີ່ສຸດໃນຮອບ
3 ປີ), ລະດັບນ�້າໃນອ�າງເກັບນ�້າ ກ�່ຈະຫ�ດລົງ ຄາດວ�າຈະມີເວລາໃນການແຈ�ງເຕືອນປະມານ 1 ຫາ 2
ມື້. ດັ່ງທີ່ການຫ�ດລະດັບນ�້າ ໃນອ�າງເກັບນ�້າລົງ ຄາດວ�າຈະໃຊ�ເວລາ 1 ຫາ 2 ວັນ ເໝືອນກັນ.
 ເມື່ອລະດັບນ�້າໃນເຂື່ອນຫ�ດລົງ, ຜູ�ປະຕິບັດງານ ຈະຄ�ອຍໆເປີດປະຕູນ�້າຖ�ວມ ເພື່ອຮັກສາອັດຕາ ການ
ປ�ອຍທີ່ 17,800 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ.
 ເມື່ອລະດັບນ�້າປະຕິບັດການນ�ອຍກວ�າ 4 ແມັດ, ໂຮງປັ່ນໄຟຟ�າ ຈະຖືກປິດລົງ.
 ເມື່ອລະດັບນ�້າການເກັບກັກໃນເຂື່ອນຫ�ດລົງເຖີງ 213.85 ແມັດ, ປະຕູທັງໝົດ ຈະຖືກເປີດເພື່ອ
ລະບາຍນ�້າຖ�ວມ ແລະ ຕະກອນ.
 ເມື່ອອັດຕານ�້າໄຫຼເຂົ້າສູງເກີນ 17,800 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ, ປະຕູເດີນເຮືອ ຈະບ�່ໃຫ�ບ�ລິການ ແລະ
ອ�າງເກັບນ�້າຈະດ�າເນີນງານ ໃນຮູບແບບປ�ອຍນ�້າຢ�າງອິດສະລະ.
ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ຖືກອອກແບບໃຫ�ເປັນສະຖານີໄຟຟ�າ ແບບຝາຍນ�້າລົ້ນ ແລະ ການຕົກຕະ
ກອນຄາດວ�າຈະບ�ຮ
່ �າຍແຮງ (ຈາກມຸມມອງການປະຕິບັດງານໄຟຟ�ານ�້າຕົກ). ປະລິມານດິນຊາຍໄຫຼເຂົ້າ ຈະ
ຫ�ດລົງຢ�າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຂະໜາດຂອງອະນຸພາກຂອງຕະກອນ ທີ່ໄຫຼເຂົ້າສູ�ອ�າງເກັບນ�້າ ເຂື່ອນ ຊະນະຄາມ
ຈະມີໜ�ອຍ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຜົນຂອງການເກັບຮັກສາດິນຊາຍ ທີ່ມີຜົນກະທົບຈາກ ສະຖານີໄຟຟ�ານ�້າ
ຕົກຕອນເທີງ. ສະນັ້ນ, ການຕົກຕະກອນ ຢູ�ຕ�່ໜ�າ ຈຸດສ�າງພະລັງງານ ຄາດວ�າຈະບ�່ເປັນ ບັນຫາສ�າຄັນ. ແນວ
ກັ້ນດິນຊາຍ ຈະຖືກສ�າງຂຶ້ນມາ ຢູ�ອ�າງນ�້າຕອນເທີງ ຂອງຈຸດສ�າງພະລັງງານ ເພື່ອປ�ອງກັນດິນຕົມ ຫຼື ຕະກອນ
ໜັກ ໄຫຼລົງໄປສູ� ກັງຫັນນ�້າ ແລ�ວລົງໄປແມ�ນ�້າ ຕອນລຸ�ມ.
ການຕົກຕະກອນທີ່ບ�ລິເວນທາງເຂົ້າ ຂອງຊ�ອງທາງໄຫຼຕອນເທີງນັ້ນ ແມ�ນຊ�າ ເນື່ອງຈາກໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ
ສ�ວນໃຫຍ�ຈາກພື້ນທີ່ ນ�້າຍູ�ໄຫຼກັບ. ການຕົກຕະກອນ ເກີດຂື້ນສ�ວນໃຫຍ� ແມ�ນຢູ�ຂົງເຂດ ພາຍໃນກ�າແພງ
ດ�ານນອກ ຂອງຊ�ອງທາງຕອນເທິງ. ໃນທາງກົງກັນຂ�າມ, ດິນຊາຍທີ່ຢູ�ດ�ານນອກຂອງກ�າແພງ ສາມາດຖືກຊະ
ລ�າງອອກຈາກອ�າງເກັບນ�້າ ໃນລະຫວ�າງການເປີດປະຕູນ�້າຖ�ວມຢ�າງເຕັມທີ່ຢູ�ຕະຝັ່ງເບື້ອງຊ�າຍ. ຜູ�ປະຕິບັດງານ
ຈະຂຸດລ�າງໃນພື້ນທີ່ ທີ່ການເຊາະລ�າງຕະກອນບ�່ມີ ປະສິດທິພາບ.
ອ�າງເກັບນ�້າ ຂອງ ເຂື່ອນຊະນະຄາມ ຄາດວ�າຈະມີອັດຕາການດັກຕະກອນຊາຍ ໃນອັດຕາຕ�່າ ແລະ ມີອັດຕາ
ການ ລະບາຍຕະກອນດິນຊາຍ ໄດ�ຂະໜາດໃຫຍ�. ດິນຕະກອນທີ່ໄຫລເຂົ້າມາ ສ�ວນໃຫຍ�ຈະຖືກປ�ອຍ ລົງສູ�
ສາຍນ�້າ ຕອນລຸ�ມຜ�ານປະຕູ, ສະນັ້ນ ຄວາມແຕກຕ�າງລະຫວ�າງ ການຕົກຕະກອນຂອງຕະກອນທ�າມະຊາດ
ແລະ ການພົວພັນກັບການຕົກຕະກອນ ໃນນ�້າ ພາຍຫລັງຈາກການລະບາຍ ຕະກອນດິນຊາຍ ຄາດວ�າຈະມີ
ໜ�ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈະບ�່ມີການເຊາະເຈື່ອນ ທີ່ຮ�າຍແຮງຢູ�ໃນແມ�ນ�້າຕອນລຸ�ມ.
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ການເໜັງຕີງຂອງລະດັບນ�້າ ຂອງອ�າງເກັບນ�້າ ທີ່ເກີດຈາກການດ�າເນີນງານຊ�ວງປົກກະຕິ ອາດຈະມີຜົນກະທົບ
ບາງຢ�າງ ຕ�່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ຕະຝັ່ງ ຂອງແມ�ນ�້າຕອນເທີງ ແລະ ຕອນລຸ�ມ, ສະນັ້ນ ລະບົບຕິດຕາມຕະກອນ
ລວມມີການຕິດຕາມຄ�ອຍຕະຝັ່ງ. ໃນລະຫວ�າງການດ�າເນີນງານໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ການຕິດຕາມຄ�ອຍຕະຝັ່ງ
ຄວນປະຕິບັດຢ�າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອກ�ານົດກ�ອນຫີນທີ່ບ�່ໝັ້ນຄົງທີ່ກັ້ນ ຢູ�ໃນຄ�ອຍຕາຝັ່ງ. ຈະປະຕິບັດມາດ
ຕະການ ທາງດ�ານວິສະວະກ�າ ເຊັນ
່ : ການວາງຖັນຫິນໂບກທັບດ�ວຍຊີມັງ ຫຼື ແນວປ�ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນ ເພື່ອ
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕະຝັ່ງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕ�ອງຖືກລວມ ເຂົ້າໃນຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ ໃນການປະຕິບັດງານ.
ການວາງໄຂຂອງປາ ໂດຍທົ່ວໄປຈະແກ�ຍາວແຕ� ເດືອນ ມີນາ ເຖິງ ເດືອນ ມິຖຸນາ. ສະນັ້ນ, ປະຕູລະ
ບາຍຕະກອນດິນຊາຍ ບ�່ຄວນດ�າເນີນງານໃນໄລຍະນີ້. ຕະກອນດິນຕົມທີ່ໄຫຼມານ�ານ�້າ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບ
ຕ�່ການວາງໄຂ� ດັ່ງນັ້ນຄວນປ�ອງກັນບ�່ໃຫ�ຕະກອນນັ້ນໄຫຼລົງໄປໃນແມ�ນ�້າຕອນລຸ�ມ. ສະນັ້ນ, ຄວນຄ�ອຍໆ
ເປີດປະຕູ ແລະ ລຽງຕາມລ�າດັບ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເພີ່ມຂື້ນ ຂອງປະລິມານດິນຊາຍຢ�າງກະທັນຫັນ. ຕະ
ກອນທີ່ໄຫຼອອກຄວນໄດ�ຮັບການຕິດຕາມໃນໄລຍະການລະບາຍຕະກອນດິນຊາຍ ແລະ ຢູ�ແມ�ນ�້າຕອນລຸ�ມ.
ຍິ່ງໄປກວ�ານັ້ນ, ປາຄວນໄດ�ຮັບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສ�າຫຼວດ ໃນເວລານີ້ ເພື່ອແຈ�ງ ຄວາມຕ�ອງການ
ຂອງປະລິມານ ທີ່ຊາຍໄຫຼອອກ. ນອກຈາກນີ,້ ໂດຍການພິຈາລະນາການເດີນເຮືອ ແລະ ການດ�າລົງຊີວິດ
ປົກກະຕິ ຂອງຜູ�ທີ່ອາໃສຢູ� ເຂດລຸ�ມແມ�ນ�້າ, ປະຕູຕ�າງໆ ຄວນຈະຖືກເປີດຂື້ນ ເທື່ອລະໜ�ອຍ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນ
ການປ�ຽນແປງ ຂອງລະດັບນ�້າຢ�າງໄວວາ ໃນແມ�ນ�້າຕອນລຸ�ມ ແລະ ຕອນລຸ�ມ.
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ບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ການຈ�າລອງແບບຕົວເລກຂອງ ການຕົກຕະກອນ ໃນອ�າງ
ເກັບນ�້າ

ນັກພັດທະນາໄດ� ນ�າໃຊ�ຮູບແບບຄະນິ ດສາດສອງມິ ຕິ ເພື່ອຈ�າລອງວິວັດທະນາການຂອງຕະກອນໃນອ�າ ງ
ເກັບນ�້າ. ພວກເຂົາໄດ�ນ�າໃຊ�ແຜນທີ່ 1/5000, ສະພາບການໄຫຼ ຂອງນ�້າປະຈ�າວັນ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ� ນ
ຂອງຕະກອນ ຢູ � ຈຸ ດເຂື ່ ອ ນ ຊະນະຄາມ ແຕ� ປີ 1971 ເຖິ ງ 1980 ແລະ ສ� ວນປະກອບ ຂອງຕະກອນ
ແຂວນລອຍ (ຂ�້ມູນຂອງ CNR) ແລະ ຕະກອນພື້ນນ�້າ. ແບບຈ�າລອງ ແມ�ນຂື້ນຢູ�ກັບ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ
ການຕົກຕະກອນ ຂອງການເຄື່ອນຍ�າຍຕະກອນນ�້າຕື້ນ. ແບບຈ�າລອງດັ່ງກ�າວ ໄດ�ຖືກສ�າງຂຶ້ນ ສ�າລັບເຂດ
ຕອນເທິງຂອງເຂື່ອນປະມານ 5 ກິໂລແມັດ ສ�າລັບເປັນ ເງື່ອນໄຂ ຂອບເຂດການໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໃຊ�ລະດັ ບ
ການເກັບກັກນ�້າ ແບບປົກກະຕິ ແລະ ຮູບແບບການດ�າເນີ ນງານ ຕະກອນ ສ�າລັບເປັ ນເງື່ ອນໄຂຄວບຄຸ ມ
ລະດັບນ�້າອອກ.
ພາຍຫຼັງການ ດ�າເນີນງານເປັ ນເວລາ 10 ປີ, 20 ປີ ແລະ 30 ປີ, ອັດຕາການໄຫຼອອກຂອງຕະກອນແມ� ນ
70.1%, 76.5% ແລະ 74.4% ຂອງປະລິມານການໄຫຼເຂົ້າ ຕາມລ�າດັບ. ບ�ລິມາດນ�້າ ໃນອ�າງເກັບນ�້ າ
(ໃນລະດັບປະຕິບັດງານປົກກະຕິ 220 ແມັດ) ຈະຫ�ດລົງຈາກ 863 ລ�ານ ແມັດກ�ອນ ມາເປັນ 508 ລ�ານ
ແມັດກ�ອນ, ຫຼື ປະມານ 118 ລ�ານແມັດກ�ອນ ໃນຮອບ 10 ປີ. ບ�ລິມາດນ�້າ ໃນອ�າງເກັບນ�້າ ທີ່ສູນເສຍໄປ
ຫຼ ັ ງ ຈາກການ ດ� າ ເນີ ນ ງານ 30 ປີ ແມ� ນ ປະມານ 41%. ລະດັ ບ ການເກັ ບ ກັ ກ ນ� ້ າ ທີ ່ ໃ ຊ� ໄ ດ� (active
storage) ຂອງ ອ�າງເກັບນ�້າໃນລະດັບປົກກະຕິ 220 ແມັດ ~ 219 ແມັດ ຈະຫ�ດລົງຈາກ 72 ລ�ານແມັດ
ກ�ອນ ມາເປັນ 63 ລ�ານ ແມັດກ�ອນ, ຫຼື ປະມານ 3 ລ�ານ ແມັດກ�ອນ ໃນ 10 ປີ, ອັດຕາການສູນເສຍ ການ
ເກັບກັກນ�້າ ພາຍຫຼັງ 30 ປີ ຂອງການປະຕິບັດງານແມ� ນປະມານ 12.5 %. ໃນ 30 ປີ ທ�າອິດຂອງການ
ປະຕິບັດງານ, ການສູນເສຍປະລິມານນ�້າໃນອ�າງເກັບນ�້າໂດຍສະເລ�ຍ ປະຈ�າປີແມ�ນປະມານ 1.4%, ແລະ
ການສູນເສຍການເກັບກັກນ�້າ ທີສ
່ າມາດໃຊ�ໄດ� ສະເລ�ຍປະຈ�າ ປີແມ�ນປະມານ 0.41%. ການສູນເສຍພື້ນທີ່
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ເກັບກັກນ�້າ ໃນອ�າງເກັບນ�້າ ໃນ 30 ປີ ທ�າອິດຂອງການດ�າເນີນງານ ແມ�ນມີຄວາມສ�າຄັນຫຼາຍ.
ຕະກອນໃນພື້ ນທີ່ ອ� າງເກັ ບນ�້ າ ເຂື່ອນຊະນະຄາມ ຈະສະສົມໄປພ� ອມກັ ບ ປີດ�າເນີນງານ. ຮ�ອງນ�້າ ເລີກ ຢູ�
ບ�ລິເວນໃກ�ເຂື່ອນ ແລະ ຫາງເຂື່ອນ ຍົກສູງຂື້ນ, ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າການຕົກຕະກອນ ໃນພາກສ�ວນເຫຼົ່ານີ້
ແມ�ນມີຄວາມຮຸນແຮງ.
ການຄຸ�ມຄອງຕະກອນຈະເຮັດໃຫ�ມີການເປີດປະຕູ ຮົ້ ວນ�້າ ຢ�າ ງເຕັມທີ່. ດັ່ງນັ້ນ, ການປ�ຽນແປງຂອງຄວາມ
ເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຕະກອນ ແລະ ຂະໜາດອະນຸພາກຂອງຕະກອນ ທີ່ໄຫຼອອກແມ�ນຂ�ອນຂ�າງຫຼາຍ. ເຖິງຢ�າງໃດ
ກ�່ຕາມ, ສິ່ງນີ້ຄາດວ�າຈະກົງກັບຕະກອນທີ່ໄຫຼເຂົ້າ.
ປະຕູລະບາຍ ຖືກກະກຽມໄວ�ຢູ�ທາງເບື້ອງຊ�າຍ ແລະ ຂວາ ສ�າລັບການລະບາຍນ�້າຖ� ວມ ແລະ / ຫຼື ການ
ລະບາຍຕະກອນດິນຊາຍ. ການລະບາຍເບື້ອງຊ�າຍແມ�ນພື້ນຖານສ�າລັບການລະບາຍນ�້າຖ�ວມ. ແມ�ນ�້າທີ່ຢູ�
ເບື້ອງເທິງຂອງເຂື່ອນສ�ວນຫລາຍແມ�ນໄຫລໄປສູ�ຝັ່ງຊ�າຍ.
ການປ�ອຍນ�້າ ທີ່ເໝາະສົມແມ�ນຕັ້ງຢູ� ຮ�ອງນ�້າເລີກ ຂອງສາຍນ�້າດັ່ງເດີມ. ໃນໄລຍະ 30 ປີ ທ�າອິດຂອງການ
ປະຕິບັດງານ, ຕະກອນສ�ວນໃຫຍ�ຈະເກີດຂື້ນຢູ�ບ�ລິເວນໃກ�ຄຽງກັບຮ�ອງນ�້າເລີກ ແລະ ມີປະລິມານຕະກອນ
ພຽງໜ�ອຍດຽວເທົ ່າ ນັ້ ນທີ່ ຈະຖືກ ນ�າໄປທັບຖົມໄວ�ທ ີ່ ບ� ລິເ ວນປະຕູ ນ�້ າ ດ�າ ນຂວາ. ການຕົກຕະກອນທີ່ມີ
ຄວາມໜາ ສູງສຸດ ແມ�ນ 2.4 ແມັດ ແລະ ລະດັບຄວາມສູງ 192.4 ແມັດ ຄາດວ�າຈະເກີດຂື້ນຢູ�ບ�ລ ິເ ວນ
ຕົ້ນນ�້າທີ່ປະຕູ ເລກທີ15 ~ ເລກທີ 16.
4.8

ບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ການຕົກຕະກອນ ຕ�ກ
່ ັບ ຊ�ອງທາງການເດີນເຮືອ

ເມື່ອ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ�າ ຊະນະຄາມ ເລີ່ມຕົ້ນ, ການຕົກຕະກອນທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕ�່ການເດີນ
ເຮື ອ ທີ ່ ອາດຈະເກີດຂື ້ ນຢູ �ປະຕູ ໃນຊ� ອງແມ� ນ� ້ າ ຕອນລຸ � ມ. ຜູ � ພ ັ ດທະນາໄດ� ສ� າ ເລັ ດການສຶ ກສາກ�ຽວກັບ
ພື້ນນ�້າ ແລະ ສະພາບແມ�ນ�້າ ຢູ�ຕອນລຸ�ມ ຂອງເຂື່ອນ ເພື່ອຢືນຢັນຄວາມສ�ຽງເຫລົ່າ ນີ້. ຈຸດປະສົງໃນສິ່ ງນີ້
ແມ�ນເພື່ອເຂົ້າໃຈການທັບຖົມຂອງຕະກອນໃນຄອງນ�້າ ໃນລະຫວ�າງການປະຕິບັດງານ, ແລະ ເພື່ອວິເຄາະ
ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການລະບາຍຕະກອນດິນຊາຍຂອງລະບົບລະບາຍຕະກອນ.
ການສຶກສາສະຫລຸບນີ້:
(1) ເມື ່ ອປະລິ ມ ານນ� ້າ ໄຫຼ ເຂົ ້າ ອ� າງເກັບນ� ້າ ຢູ �ໃນລະຫວ� າງ 4,410 ແມັ ດກ� ອນ/ວິ ນາທີ ແລະ 5,500
ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ, ຄວາມໄວຂອງນ�້າຕາມລວງຍາວຂະຫນານກັບເສັ້ນທາງເດີນເຮືອປະກົດວ�າ ຕ�່າ
ກ�ວາ 2.0 ແມັດ/ວິນາທີ, ຄວາມໄວໃນແນວຕັ້ງໄປຫາເສັ້ນທາງເຮືອ ຈະບ�່ເກີນ 0.3 ແມັດ/ວິນາທີ
ແລະ ຄວາມໄວຂອງການໄຫຼກັບບ�່ເກີນ 0.4 ແມັດ/ວິນາທີ. ເມື່ອປະລິມານນ�້າໄຫຼ ເຂົ້າອ�າງເກັບນ�້າ
ແມ� ນ 16,300 ແມັ ດ ກ� ອ ນ/ວິ ນ າທີ ແລະ 17,800 ແມັ ດ ກ� ອ ນ/ວິ ນ າທີ , ການເດີ ນ ເຮື ອແມ� ນ
ສາມາດດ�າເນີ ນໄດ� ໂ ດຍການຄວບຄຸມ ຮຸບແບບການເປີ ດປະຕູ ແລະ ລະບົບການໄຫຼ ຂອງນ� ້າ ຢູ�
ເຂື່ອນຕອນເທີງ.

19

(2) ການຕົກຕະກອນ ຢູ�ທາງເຂົ້າຂອງຊ�ອງທາງຕອນເທິງແມ�ນຊ�າ ຍ�ອນວ�າມັນໄດ�ຮັບ ຜົນກະທົບ ຈາກ
ພື້ນທີ່ ທີ່ນ�້າໄຫຼຍູ�ກັບ. ການຕົກຕະກອນເກີດຂື້ນສ�ວນຫຼາ ຍ ແມ�ນຢູ�ໃນບ�ລິເວນພາຍໃນ ຝາດ�ານ
ນອກຂອງຊ�ອງທາງຕອນເທິງ, ໃນຂະນະທີ່ການຕົກຕະກອນ ຢູ�ນອກຝາດ�ານນອກ ຈະຊະລ�າງອອກ
ຈາກອ�າງເກັບນ�້າໃນລະຫວ�າງການປະຕິບັດງານນ�້າຖ�ວມຢູ�ຝັ່ງເບື້ອງຊ�າຍ. ຄວາມໜາສູງສຸ ດຂອງພື້ ນ
ດິນບ�ລິເວນຊ�ອງທາງເຂົ້າ ຂອງຊ�ອງທາງຕອນເທິງ ພາຍຫຼັງ ຈາກເຮັດວຽກໄດ� 2 ປີ ຈະມີປະມານ
0.08 ແມັດ; ຫຼັງຈາກ 5 ປີ, ມັນຈະເປັນ 0.32 ແມັດ ແລະ ຫຼັງຈາກ 10 ປີ 0.74 ແມັດ.
(3) ອີງຕາມການວິເຄາະ, ການຕົກຕະກອນໃນຊ�ອງທາງຄາດວ�າຈະມີໜ�ອຍ. ການຕົກຕະກອນ ປາກົດຢູ�
ໃນຮູບຊົງຂອງແຖບດອນຊາຍຢູ�ປາຍຊ�ອງທາງ ໃນບ�ລິເວນທາງເຂົ້າ ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວ ປະມານ 70
ແມັດ ແລະ ຄວາມໜາ ຂອງຕະກອນແມ�ນ 0.3-1.3 ແມັດ.
(4) ອີງຕາມການຄິດໄລ�, ຄວາມໄວຂອງນ�້າ ໃນຊ�ອງທາງເຂົ້າ ແມ�ນພຽງພ�ທີ່ຈະເຄື່ ອນຍ�າ ຍ ຕະກອນ
ຜ�ານລະບົບ. ການເດີນເຮືອ ຈຶ່ງບ�່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການຕົກຕະກອນ.
ການສຶ ກ ສາຊີ ້ ໃຫ� ເ ຫັ ນວ� າ ຜູ � ປ ະຕິ ບັ ດງານ ແລະ ອ� າ ນາດການປົ ກ ຄອງ ຂອງໂຄງການ ຄວນດ� າ ເນີ ນການ
ກວດກາຕະກອນ ຂອງຊ�ອງທາງເຂົ້າ ແລະ ບ�ລິເວນທາງເຂົ້າ ພ�ອມທັງປະຕິບັດ ການຮັກສາຊ�ອງທາງ ເດີນ
ເຮືອໂດຍການອານາໄມຂຸດແມ�ນ�້າ ຫຼື ຄອງນ�້າ ຖ�າການເດີນເຮືອ ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກຕະກອນ.
4.9

ບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ການກວດສອບ ແບບຈ�າລອງທາງກາຍຍະພາບແບບໄຮໂດຼລິກ
ຂອງລະບົບການຕື່ມ ແລະ ການເຮັດໃຫ�ເປົາ່ ຫວ�າງ

ນັກພັດທະນາໄດ�ສົ່ງບົດລາຍງານແຍກຕ�າງຫາກ ເພື່ອສະຫ�ບໃຫ�ເຫັນເຖີງການກວດສອບ ຮູບແບບໄຮໂດຼລິກ
ກ�ຽວກັບ ລະບົບການຕື່ມ ແລະ ການເຮັດໃຫ�ເປົ່າຫວ�າງ. ສິ່ງນີ້ຢັ້ງຢືນ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ
ໄຮໂດຼລິກ ແລະ ຍັງສະໜັບສະໜູນ ແຜນພາບ ແບບລະອຽດຂອງລະບົບ.
ຈາກການສຶກສາຮູບແບບລະອຽດ ແລະ ການວິເຄາະການຄິດໄລ�ແບບໄຮໂດຼລິກ, ລະບົບ ການຕື່ມ ແລະການ
ເຮັດໃຫ�ເປົ່າຫວ�າງ ມີສອງຮູບແບບ: 1) ຝາປິດຝາຜະໜັງ ສອງຊັ້ນທີ່ມີລະບົບໄຟຟ�າ ທາງຂ�າງທາງກາງ - ທາງ
ຂ�າງ (two lock wall culverts with bottom centred lateral-manifold) ແລະ 2) ລະບົບຕັດ
ທ� ່ ທ າງຍາວ (in-chamber bottom longitudinal culvert system). ຜົ ນການຈາລອງ ດ� າ ນກາຍ
ຍະພາບ ແນະນ�າ ໃຫ�ໃຊ�ລະບົບແບບທີ່ສອງ ການຕັດທ�່ທາງຍາວ.
ການທົດສອບ ແບບຈ�າລອງແບບໄຮໂດຼລິກໄດ�ຖືກປະຕິບັດພາຍໃຕ�ສອງເງື່ອນໄຂການອອກແບບ: ເງື່ອນໄຂ
ການຍົກສູງສຸດ ແລະເງື່ອນໄຂລະດັບນ�້າຢູ�ຕອນເທີງເຂື່ອນໃນລະດັບຕ�່າທີ່ສຸດ ເພື່ອກ�ານົດການດ�າເນີນງານ
ຂອງວາວ ໃນການຕື່ມແລະການເຮັດໃຫ�ເປົ່າຫວ�າງ, ເວລາເປີດ ສ�າລັບວາວ ແລະ ຮູບແບບ ໃນການດ�າເນີນ
ງານ. ສີ່ເວລາ ໃນການເປີດ ສ�າລັບວາວ (5 ນາທີ, 6 ນາທີ, 7 ນາທີ ແລະ 8 ນາທີ) ແລະ ຮູບແບບການ
ປະຕິບັດງານສອງຢ�າງ (ແບບປົກກະຕິສອງວາວທີ່ປະສານກັນແລະ ວາວດຽວ) ໄດ�ຖືກທົດສອບແລ�ວ. ຜົນ
ໄດ�ຮັບແນະນ�າ ໃຫ�ໃຊ�ເວລາເປີດວາວປະມານ 6 ນາທີ ສ�າລັບການຕື່ມ ແລະ ການເຮັດໃຫ�ເປົ່າຫວ�າງ. ເວລາ
ຕື່ມ ແລະ ເຮັດໃຫ�ເປົ່າຫວ�າງພາຍໃຕ�ຮູບແບບການເປີດວາວຂ�າງເທິງແມ�ນ 9.62 ນາທີ ແລະ 9.98 ນາທີ.
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4.10 ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ
ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ (SIA) ແມ�ນພາກສ�ວນໜຶ່ງຂອງບັນດາເອກະສານກ�ຽວກັບບັນຫາ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເຊິ່ງລວມມີ SIA, ແຜນການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສັງຄົມ, ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານເພື່ອຍົກຍ�າຍຈັດສັນເຊິ່ງແຕ�ລະດ�ານແມ�ນສະຫລຸບຂ�າງລຸ�ມນີ້.
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແມ�ນ:
 ເພື ່ ອ ກວດກາເບິ ່ ງ ສະພາບແວດລ� ອ ມຂອງປະຊາຊົ ນ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິ ດ - ສັ ງ ຄົ ມ ແລະ
ວັດທະນະທ�າ ຂອງພື້ນທີ່ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ອາດໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ.
 ເພື່ອກ�ານົດ ແລະ ວິເຄາະຜົນກະທົບດ�ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທ�າ ທີ່ອາດເກີດຂື້ນ
ຈາກການອອກແບບໂຄງການ, ການກ� ່ ສ� າ ງ ແລະ ການດ� າ ເນີ ນງານ ແລະ ແນະນ� າ ມາດຕະການ
ຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບທາງລົບ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.
 ເພື່ອກ�ານົດຫຼັກການ ແລະ ບັນທຶກ ການປຶກສາຫາລືກບ
ັ ພາກສ�ວນທີ່ມີສ�ວນຮ�ວມ, ໂດຍສະເພາະກັບ
ປະຊາຊົນທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ, ແລະ
 ເພື່ອປະເມີນຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ ສ�າລັບມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບທີ່ຈ�າເປັນ.
ວິທີການທີ່ນ�າໃຊ�ແມ�ນກ�ຽວຂ�ອງກັບການສຶກສາກ�ຽວກັບກົດໝາຍ ສປປ ລາວ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ມີຢູ�, ການ
ສຶກສາທາງດ�ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການສ�າຫຼວດພາກສະໜາມລວມທັງການສ�າຫຼວດ ສ�າມະໂນຄົວ, ແລະ
ການສ�າພາດ ແລະ ການປະຊຸມຢູ�ບ�ານ. ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຍັງຊີ້ໃຫ�ເຫັນ ການກ�ຽວພັນກັບ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ສຸມໃສ�ການແລກປ�ຽນລະຫວ�າງທີມງານດ�ານຊີວະວິທະຍາ
ແລະ ທີມງານດ�ານສັງຄົມ, ຈາກລະດັບນ�້າ, ການເດີນເຮືອ ແລະ ການທ�ອງທ�ຽວ, ແລະ ການປະມົງ ແລະ
ຊີວະວິທະຍາທາງປາ ຕ�ກ
່ ັບບັນຫາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.
ການທົບທວນນະໂຍບາຍທາງສັງຄົມ ແລະ ກອບກົດໝາຍລວມເອົານິຕິກ�າປີ 2005 ເຖິງປີ 2011 ແລະ
ພາລະບົດບາດຂອງ ໜ�ວຍງານພາກລັດທີ່ກຽ� ວຂ�ອງໃນການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຍົກຍ�າຍຈັດສັນ, ການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ຄວາມຍືນຍົງດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນການນ�າໃຊ�
ພະລັງງານໄຟຟ�າ, ຊົນເຜົ່າ, ວັດທະນະທ�າ ແລະ ໂບຮານຄະດີ, ການທ�ອງທ�ຽວ ແລະ ການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນ.
ການທົບທວນກອບກົດໝາຍ ຍັງໄດ�ສຶກສາ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງສາກົນເຊັ່ນ: ສັນຍາຂອງ
ຄະນະກ�າມາທິການເຂື່ອນໂລກ, ທະນາຄານໂລກ, ແລະ ຄະນະກ�າມາທິການແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ.
ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຊີ້ໃຫ�ເຫັນພາບລວມກ�ຽວກັບ ສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນ ສປປ
ລາວ, ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງໄ ຊຍະບູລີ, ເຊິ່ງມີຂ�້ມູນຕັ້ງແຕ�ປີ 2005-2010. ໃນເຂດອ�າງໂຕ�ງ
ຂອງໂຄງການຢູ�ເມືອງປາກລາຍ ແລະ ເມືອງແກ�ນທ�າວ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ເມືອງ ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງ
ຈັນ ເນື້ອທີ່ດິນສ�ວນໃຫຍ� ແມ�ນຖືກນ�າໃຊ�ໃນການເຮັດກະສິກ�າ (ສ�າລັບປະຊາກອນ 80%), ການປູກເຂົ້າ
ເພື່ອບ�ລິໂພກເອງເປັນສ�ວນໃຫຍ�, ແລະ ຕົ້ນໄມ�ກິນໝາກ, ແລະ ມີການລ�ຽງສັດເປັນບາງສ�ວນ. ການເຮັດ
ສວນແຄມນ�້າເປັນທີ່ນິຍົມ. ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ກ�່ຍັງໃຫ�ຂ�້ມູນລະອຽດກ�ຽວກັບສະພາບ
ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາໃນບັນດາແຂວງເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເມືອງທີ່ກ�ຽວຂ�ອງເຊັ່ນ: ອັດຕາການຂາດສານ
ອາຫານ, ສາເຫດຕົ້ນຕ�ຂອງການເສຍຊີວິດ ແລະ ພະຍາດຕ�າງໆ.

21

ກ�ຽວກັບປະຊາກອນທີ່ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງ, ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ກ�ານົດສາມກຸ�ມດັ່ງຕ�່ໄປ
ນີ້:
•

ກຸ�ມທີ 1 - ເຂດຕົ້ນນ�້າ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ, ທີ່ອາໄສຢູ�ໃກ�ກັບສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງມີ
13 ບ�ານ, ໃນນັ້ນ 3 ບ�ານມີ 267 ຄອບຄົວ (1,127 ຄົນທີ່ມີເຮືອນ ແລະ ດິນກະສິກ�າ ຖືກນ�້າຖ�ວມ)
ຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ຍົກຍ�າຍ. ອີກ 10 ໝູ� ບ�ານຈະໄດ�ຮັບຜົນກະທົບບາງສ�ວນ ໂດຍບ�່ຖືກນ�້າຖ�ວມທັງໝົດ,
ເຊິ່ງຄອບຄົວຈະຕ�ອງໄດ�ຍົກຍ�າຍໄປຢູ�ບ�ອນສູງ. ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ໃຫ�ລາຍລະອຽດ
ຫຼາຍກ�ຽວກັບສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ທາງເລືອກໃນການດ�າລົງຊີວິດ, ຂ�້ມູນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ຄວາມສ�ຽງ (ຄົນພິການ, ຜູ�ປ�ວຍທາງຈິດ ແລະ ບ�່ມີທີ່ດິນ) ແລະ ຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ�າງຍິງ - ຊາຍ
ສ�າລັບບ�ານເຫຼົ່ານີ້. ການຫາປາແມ�ນໄດ�ຖືກປະຕິບັດໃນຂອບເຂດໜອງຂະໜາດນ�ອຍ ໃນນາເຂົ້າ ສ�ວນ
ໃຫຍ�ແມ�ນເພື່ອການບ�ລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ. ລາຍໄດ�ສະເລ�ຍຕ�່ຄອບຄົວແມ�ນເລີ່ມ 1,400 - 1,660
ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ, ເຊິ່ງເມື່ອປ�ຽນເປັນລາຍໄດ�ຕ�່ຄົນ, ແມ�ນຕ�່າກວ�າເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກລະດັບ ສາກົນ,
ແລະ ນອນຢູເ� ສັ້ນລາຍຮັບ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ຮູບທີ 7 ສຸກສາລາ ດອນສຸກ (ທາງຊ�າຍ) ແລະ ການເຮັດສວນຄົວ ທາງຊ�າຍ- ຝັ່ງ-ແມ�ນ�້າ ໂດຍແມ�ຍິງທີ່
ບ�ານ ດອນສຸກ (ທາງຂວາ)
•

ກຸ�ມທີ 2 - ກຸ�ມບ�ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງຮອງລົງມາ ເຂດຕົ້ນນ�້າ: 17 ບ�ານ (3,929 ຄອບຄົວ 19,282 ຄົນ) ທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຍ�ອນການປ�ຽນແປງທາງດ�ານພູມສັນຖານວິທະຍາ, ໃນນັ້ນສິບບ�ານ
(354 ຄອບຄົວ - 1,808 ຄົນ) ຈະຕ�ອງໄດ�ຍົກຍ�າຍປະຊາຊົນຍ�ອນນ�້າຖ�ວມບາງສ�ວນ. ນອກຈາກນີ້
ຍັງມີລາຍລະອຽດຂອງສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນບ�ານເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງມີຕົວເລກສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ
ລາຍໄດ�ສະເລ�ຍຫ�ດລົງຕ�່າກວ�າເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ ສປປ ລາວ.

•

ກຸ�ມທີ 3 - ສອງບ�ານທີ່ອາໄສຢູ�ໃກ�ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ� ແລະ ອີກແຫ�ງໜຶ່ງ ໃກ�ກັບສະຖານທີ່ກ�່ສ�າງ
(2,106 ຄົນ). ຢູ�ບັນດາບ�ານເຫຼົ່ານີ້, ລາຍໄດ�ປະຈ�າປີ ສ�າລັບຄົວເຮືອນແມ�ນຂ�ອນຂ�າງສູງເກືອບ 6,000
ໂດລາສະຫະລັດ.

ການປຶກສາຫາລືກັບກຸ�ມບ�ານທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າຈາກ 60% ເຖິງ 75% ຂອງປະຊາຊົນ
ທີ່ຖືກສ�າພາດ (ຫລາຍກວ�າ ໜຶ່ງ ພັນຄອບຄົວ) ໄດ�ຖືກລາຍງານວ�າເຫັນດີກັບໂຄງການ, ສ�ວນທີ່ເຫຼືອແມ�ນບ�່
ເຫັນດີ ຫຼື ບ�່ແນ�ໃຈກ�ຽວກັບໂຄງການ. ການສຶກສາຂອງ ກຸ�ມແມ�ຍິງ ແລະ ກຸ�ມທີມ
່ ີຄວາມສ�ຽງໄດ�ສະແດງ
ຄວາມກັງວົນຕ�ກ
່ ານສູນເສຍທີ່ຢູ�ອາໄສ, ເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ສວນໄມ�ປູກ, ແລະ ການສູນເສຍຊັບສົມບັດຂອງ
ຊຸມຊົນເຊັ່ນໂຮງຮຽນ ແລະ ສຸກສາລາ.
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ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ໄດ�ໃຫ�ຂ�້ມູນລະອຽດກ�ຽວກັບບັນດາຊຸມຊົນ, ລວມທັງແມ�ນ�້າຂອງຝັ່ງ ໄທ
ຂື້ນໄປປະມານ 100 ກມ ຂອງ ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ, ປະຕິບັດຕາມແນວ ທາງ
ນະໂຍບາຍ ການປະເມີນສິ່ງແວດລ�ອມແບບຍຸດທະສາດຂອງ ຄມສ 2010. ໃນພາກນີ້ຈະສັງລວມຂ�້ມູນ
ໂດຍຫຍ�້ ກ�ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຂ�າມຊາຍແດນ ແລະ ຜົນກະທົບແບບສະສົມ.

ຮູບທີ່ 8 ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງກຸ�ມທີ່ມີຄວາມສ�ຽງໃນ ESIA ຢູ�ບ�ານ ແຄ (ຊ�າຍ) ແລະ ບ�ານ
ດອນເໝັ່ນ (ຂວາ)
ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຈະກ�ານົດຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນ ໃນຊ�ວງໄລຍະກ�ອນການກ�່ສ�າງ,
ການກ�່ສ�າງ ແລະ ການດ�າເນີນງານທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບການຍົກຍ�າຍຈັດສັນ, ຄວາມສ�ຽງທາງດ�ານສຸຂະພາບ, ການ
ຍົກຍ�າຍ, ການສູນເສຍຊີວິດການເປັນຢູ�ລວມທັງການຫາປາ. ຄວາມສ�າຄັນຂອງຜົນກະທົບໂດຍລວມໄດ�ຖືກ
ຈັດປະເພດ ເປັນຂະໜາດກາງທີ່ມີການຍົກຍ�າຍ ແລະ ການປ�ຽນແປງຊີວິດການເປັນຢູ�ຖືກຈັດອັນດັບຢູ�ຂະ
ໜາດສູງ.
ເອກະສານຍັງປະກອບມີມີບັນດາມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບແຕ�ລະປະເພດ, ລວມມີການຍົກຍ�າຍຈັດ
ສັນ ແລະ ຍົກຍ�າຍຖິ່ນຖານ, ການປຶກສາຫາລືເປັນປະຈ�າ ແລະ ການຕິດຕາມ, ການຝຶກອົບຮົມ, ຜ�ານກົນໄກ
ຕ�າງໆ ລວມທັງກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ. ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍທັງໝົດໃນການຍົກຍ�າຍຈັດສັນຄາດວ�າປະມານ 23,3
ລ�ານ ໂດລາສະຫະລັດ.
ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍປະກອບມີ ລາຍລະອຽດຂອງບ�ານທີ່ຖືກກະທົບ ແລະ ບັນທຶກການປະຊຸມກັບບ�ານເຫຼົ່າ
ນີ້.
4.11 ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ�ມຄອງສັງຄົມ
ແຜນການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສັງຄົມ (SMMP) ແມ�ນຖືກພັດທະນາຈາກການສຶກສາຂອງ SIA
ແລະ ເປັນຂ�້ກ�ານົດຂອງໂຄງການພາຍໃຕ�ກົດໝາຍຂອງ ລັດຖະບານລາວ. ຈຸດປະສົງລວມ ຂອງ SMMP
ແມ�ນເພື່ອປັບປຸງສະຫວັດດີການຂອງປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ�ໃນເຂດໂຄງການເຊິ່ງອາດຈະໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ. ບົດລາຍງານໄດ�ກ�ານົດ ແລະ ແນະນ�າ ຂັ້ນຕອນຕ�າງໆ ທີ່ຜູ�ພັດທະນາໂຄງການ ຄວນປະຕິບັດໃນ
ໄລຍະກ�່ສ�າງ ແລະ ຫຼັງການກ�່ສ�າງ.
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SMMP ແມ�ນຖືກພັດທະນາພາຍໃຕ�ຫລັກການດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:










ຫ�ດຜ�ອນຜົນການຍົກຍ�າຍຈັດສັນຂອງປະຊາກອນທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ໃຫ�ໜ�ອຍທີ່ສຸດ
(PAPs).
ໃຫ�ການສະໜັບສະໜູນ ດ�ານງ�ບປະມານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ທີ່ພຽງພ�ຈາກໂຄງການເພື່ອ
ຮັບປະກັນວ�າ ຊີວິດການເປັນຢູ�ຂອງ PAPs ໄດ�ຖືກຟື້ນຟູໃຫ�ຢູ�ໃນລະດັບຢ�າງໜ�ອຍ ເທົ່າກັບກ�ອນການ
ພັດທະນາໂຄງການ.
ອະນຸຍາດໃຫ� PAPs ເຂົ້າຮ�ວມໃນການອອກແບບ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດ�າ
ເນີນງານຍົກຍ�າຍຈັດສັນ (RAP).
ວິເຄາະຄວາມກັງວົນກ�ຽວກັບ ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ແລະ ລວມເອົາຄວາມຕ�ອງການ ແລະ
ທັດສະນະສະເພາະຂອງພວກເຂົາ ເຂົ້າໃນທຸກໆສ�ວນປະກອບ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ກິດຈະກ�າທີ່ວາງ
ແຜນໄວ�ທັງຫມົດ.
ຮັກສາຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດ�ານວັດທະນະທ�າ - ສັງຄົມ ຂອງບັນດາກຸ�ມບ�ານ ເພື່ອຫ�ດຜ�ອນການ
ລົບກວນດ�ານວັດທະນະທ�າ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ�.
ຈັດກິດຈະກ�າ ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ� ແລະ ໂຄງລ�າງພື້ນຖານໃຫ�ພຽງພ�ເພື່ອຫ�ດຜ�ອນຄວາມຫຍຸ�ງຍາກ
ໃນການດ�າລົງຊີວິດ.
ມີວິທີການທີ່ໂປ�ງໃສ ສ�າລັບວຽກງານການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຊົດເຊີຍທັງໝົດ.

SMMP ລວມມີ:
 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນ.
 ການຄາດຄະເນງ�ບປະມານ.
 ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ໄລຍະເວລາ.
 ແຜນການຕິດຕາມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
SMMP ກວມເອົາບັນຫາທີ່ຄ�າຍຄືກັນກັບ SIA ເຊັ່ນຊີວິດການເປັນຢູ�, ປະຊາກອນ, ການຍົກຍ�າຍຈັດສັນກັບ
ຄວາມຕ�ອງການທີ່ແຕກຕ�າງກັນ ສ�າລັບຜູ�ຊາຍ ແລະ ແມ�ຍິງ. ແຜນດັ່ງກ�າວຍັງມີລາຍລະອຽດຂອງຜົນກະທົບ
ທາງດ�ານສັງຄົມທີ່ອາດເກີດຂື້ນໄດ�, ຄວາມສ�າຄັນຂອງຜົນກະທົບເຫລົ່ານີ້, ມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນທີ່ສອດຄ�ອງ
ກັນ ແລະ ພາກສ�ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ. ນອກນັ້ນ ຍັງລວມມີລາຍການຂອງການສູນເສຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ
ແລະ ຫຼັກການການຊົດເຊີຍລວມທັງການສະໜອງ ທີ່ດິນ, ເງິນສົດ, ວັດສະດຸທີ່ຢູ�ອາໄສ, ໂຄງລ�າງພື້ນຖານ
ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ. ບັນດາຕົວຊີ້ວັດການຕິດຕາມດ�ານຄຸນນະພາບ ແລະ ດ�ານປະລິມານ ລວມທັງດ�ານ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ກ�່ຖືກລວມເຂົ້າໃນແຜນ SMMP ບ�່ວ�າຈະເປັນໄລຍະກ�່ສ�າງ ແລະ ຫຼັງການກ�່ສ�າງໂຄງການ.

ງ�ບປະມານທີ່ສະເໜີ ສ�າລັບ ແຜນການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສັງຄົມ ຄາດວ�າຈະມີມູນຄ�າ
274,120 ໂດລາສະຫະລັດ ຕ�່ປີ ສ�າລັບການກ�່ສ�າງ 8 ປີ ແລະ ອີກ 23 ປີ ຂອງການດ�າເນີນງານ. ໂດຍ
ໃນຊວ�ງໄລຍະດ�າເນີນງານກ�່ຈະລວມມີການສົ່ງເສີມ ດ�ານກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ແຜນງານການປະມົງ, ການ
ເຜີຍແຜ�ທາງດ�ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ, ການສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນ ແລະ ກອງທຶນພັດທະນາສັງຄົມ.
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4.12 ແຜນປະຕິບັດງານການຍົກຍ�າຍຈັດສັນ
ແຜນປະຕິບັດງານຍົກຍ�າຍຈັດສັນ (RAP) ແມ�ນອີງໃສ� SIA. ປະຊາຊົນ ຈ�ານວນທັງໝົດ 2,935 ຄົນ ໃນ
621 ຄອບຄົວຈະຕ�ອງມີການຍົກຍ�າຍຈັດສັນໃໝ� (1,127 ຄົນໄປຢູ�ບ�ານໃໝ�) ຫຼື ຍົກຍ�າຍ (ຍົກຍ�າຍ
ປະຊາຊົນ 1,808 ຄົນໄປຢູ�ບ�ອນສູງໃນບ�ານດຽວກັນ). ກຸ�ມເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນປະຊາກອນເປົາ້ ໝາຍຫຼັກສ�າລັບ
ແຜນປະຕິບັດງານຍົກຍ�າຍຈັດສັນ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕ�ຂອງບົດລາຍງານ RAP ແມ�ນ:




ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.
ປ�ອງກັນ ຫຼື ຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບທາງລົບຂອງສັງຄົມທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກຜົນກະທົບ ຂອງ ນ�້າໄຫຼ
ຍ�ອນກັບ ຂອງໂຄງການ.
ຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ�ເຫຼົ່ານີ້ໂດຍຜ�ານການຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງ
ລ�າງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ອື່ນໆ.

ວິທີການໃນການກະກຽມແຜນປະຕິບັດງານຍົກຍ�າຍຈັດສັນ ແມ�ນກ�ຽວຂ�ອງກັບການສ�າຫຼວດ ພົນລະເມືອງທີ່
ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ, ການປຶກສາຫາລືລວມທັງ ກອງປະຊຸມກັບກຸ�ມຈຸດສຸມກ�ຽວກັບ ການຄັດເລືອກສະຖານທີ່
ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ� ແລະ ການຕອບ ກ�ຽວກັບຄ�າຄິດເຫັນ.
ຂ�້ມູນລາຍລະອຽດຂອງຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນກ�ຽວກັບການສູນເສຍທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນລວມທັງຊັບສິນ
ຂອງຊຸມຊົນແມ�ນໄດ�ຖືກສະໜອງ ພ�ອມກັບມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບ. ມີການລະບຸສະຖານທີ່ຕັ້ງຖິ່ນ
ຖານໃໝ� ແລະ ການຍົກຍ�າຍຈັດສັນກ�່ໄດ�ຖືກກ�ານົດ. ທາງເລືອກໃນການດ�າລົງຊີວິດມີຫລາຍຢ�າງ ສ�າລັບຄົວ
ເຮືອນທີ່ຖືກຍົກຍ�າຍຈັດສັນລວມທັງກະສິກ�າ, ລ�ຽງສັດ, ການປູກຝັງ ແບບຊຸມຊົນ ຫຼື ແບບສວ�ນຕົວ, ການ
ລ�ຽງສັດ ນ�້າ (ໃນອ�າງເກັບນ�້າ ແລະ ໜອງປາ) ແລະ ການຈ�າງງານທີ່ບ�່ແມ�ນກະສິກ�າ ແລະ ອຸດສະຫະກ�າ ບ�ານ.
ຮູບພາບຂ�າງລຸ�ມນີ້, ເອົາມາຈາກເອກະສານ RAP, ສະແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງການຈັດວາງສະຖາບັນສ�າລັບ RAP.

ຮູບທີ 9 ສ�າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສະເໜີສ�າລັບ SNHPP SMMP

(WREA - ອົງການ ຊັບພະຍາກອນນ�້າ ແລະ ສິງ່ ແວດລ�ອມ; EMU - ໜ�ວຍງານຄຸ�ມຄອງສິງ່ ແວດລ�ອມ, SMU - ໜ�ວຍງານຄຸ�ມ
ຄອງສັງຄົມ; ESMI - ການກວດກາການຄຸ�ມຄອງສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ; EMO - ຫ�ອງການຄຸ�ມຄອງສິງ່ ແວດລ�ອມ; SMO
- ຫ�ອງການຄຸ�ມຄອງສັງຄົມ)

25

ບົດສະຫລຸບຂອງຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ ການທົດແທນ ແລະ ການຍົກຍ�າຍຈັດສັນມີຢູ�ໃນຕາຕະລາງ 2.
ຕາຕະລາງ 2: ການທົດແທນຄ�າເສຍຫາຍ, ຄ�າການຍົກຍ�າຍຈັດສັນ ແລະ ການຕິດຕາມ
ກວດກາ
ລ/ດ.
ລາຍການ
ການກ�່ສ�າງ (8 ປີ)
ການດ�າເນີນງານ (23 ປີ)
ສິ່ງແວດລ�ອມ
1,358,872
1,500,170
ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ
1,358,872
1,500,170
1
ແລະ ຄຸ�ມຄອງສິ່ງແວດລ�ອມ
ສັງຄົມ
23,441,518
180,000
2
ການຊົດເຊີຍ
2,140,000
0
ການພັດທະນາເຂດຍົກຍ�າຍ
16,105,950
0
3
ຈັດສັນ
ແຜນງານຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນ
5,101,448
0
4
ຢູ�
5
ແຜນງານພັດທະນາສັງຄົມ
94,120
180,000
ການຕິດຕາມກວດກາ
70,000
85,000
6
ການກວດສອບພາຍໃນ
30,000
40,000
7
ການກວດສອບຈາກພາຍນອກ
40,000
45,000
ລວມທັງ ໝົດ
24,870,390
1,765,170
ບ�ວງສຸກເສີນ (4%)
1,065,422
ລວມທັງຫມົດ
27,700,983
4.13 ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມ
ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມ (EIA) ຖືກສະຫລຸບໃນ 5 ພາກສ�ວນທີ່ ສ�າຄັນຕ�່ໄປນີ້:
(1) ຂ�້ມູນທາງກາຍະພາບ, ເຄມີ ແລະ ຊີວະພາບທີ່ສ�າຄັນ ທີ່ໄດ�ຖືກເກັບກ�າ ມີຄື:
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•

ອຸທົກກະສາດ: ການໄຫຼຂອງນ�້າປະຈ�າປີໂດຍສະເລ�ຍ(Q) ທີ່ສະຖານີ ຊະນະຄາມ ແມ�ນ 4,146
ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ, ໂດຍມີການການໄຫຼສູງສຸດປະມານ 22,600 ແມັດກ�ອນ/ວິນາທີ ໃນເດືອນ
ສິງຫາ ແລະ ເດືອນ ກັນຍາ, ແລະ ການ
ໄຫຼລົງຕ�່າສຸດແມ�ນ 540 ແມັດ ກ�ອນ /
ວິນາທີ ໃນເດືອນ ມີນາ.

•

ຄຸ ນ ນະພາບຂອງນ� ້ າ : ໃນລະດູ ແ ລ� ງ ,
ລະດັ ບ ນ� ້ າ ທີ ່ ມ ີ ຄ ຸ ນ ນະພາບຢູ � ຕ ົ ້ ນ ນ� ້ າ ,
ລຸ � ມ ນ� ້ າ ແ ລະ ໃນຂົ ງເ ຂດໂ ຄງກ ານ
SNHPP ແມ�ນດີຫຼາຍໂດຍອີງໃສ�ຜົ ນໄດ�
ຮັບຂອງ DO, pH, TDS, TSS, NO3,
NH3, ຄວາມຂຸ່ນ, ແລະ ຜົນໄດ�ຮັບຈາກ
ເຊື້ອແບັກທີເຣຍ. ບ�່ພົບເຫັນໂລຫະໜັກ
ໃນສະຖານທີ ່ ໂ ຄງການ. ບ� ່ ໄ ດ� ມ ີ ກ ານ
ເກັບຕົວຢ�າງຄຸນນະພາບນ�້າໃນລະດູຝົນ.

ຮູບທີ 10: ສະຖານທີ່ເກັບຕົວຢ�າງຄຸນ

•

ການເຊາະເຈື ່ ອ ນ ແລະ ການຕົ ກ ຕະກອນ: ອັ ດ ຕາສ� ວ ນໃຫຍ� ຂ ອງຕະກອນສະສົ ມ (ປະມານ
75%) ແມ� ນ ຖື ກ ເຄື ່ ອ ນທີ ່ ໃ ນລະດູ ຝ ົ ນ (ໃນລະຫວ� າ ງ ເດື ອ ນ ພຶ ດ ສະພາ - ຕຸ ລ າ), ໂດຍມີ
ປະລິມານຕະກອນສູງສຸດ (ປະມານ 40%) ໃນເດືອນສິງຫາ ເຊິ່ງສອດຄ�ອງກັບການໄຫຼນ�້າສູງສຸດ
ໃນແມ�ນ�້າ ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ.

•

ລະບົບນິເວດວິທະຍາເທີງພື້ນດິນ (ພືດ): ພື້ນທີ່ໂຄງການສ�ວນໃຫຍ�ຕັ້ງຢູ�ໃນປ�າທີ່ບ�່ມີການລ�ຽງສັ ດ,
ປ�າໄຜ�, ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຂຸດ, ພື້ນທີ່ປູກຝັງ ຫຼື ທີ່ດິນກະສິກ�າ ອື່ນໆ.

•

ລະບົບນິເວດວິທ ະຍາເທີ ງພື ້ນດິ ນ (ສັດປ�າ): ສັດລ�ຽງລູກດ� ວຍນົມທີ ່ໃກ� ຈະສູ ນພັ ນມີ 3 ຊະນິ ດ
ຈາກລາຍການສ�າຫຼວດ, ແມ�ນຊ�າງ ອາຊີ, ງ�ວປ�າ, ແລະ ລີງ. ໃນພື້ນທີ່ການສຶກສາ, ມີລາຍງານສັດ
ປະເພດ ອື ່ ນໆ ປະກອບມີ : ເສື ອ, ລີ ງ, ກວາງ, ເຕົ ່ າ , ປາຝາ, ໂຕແລນ, ກະປອມບິ ນ, �ເຫຼ ື ອມ,
�ເຫົ່າ, ໄກ�ປ�າ (ໄກ�ຂວ�າ), ແລະ ສັດປະເພດ ນົກຍຸງ.

•

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

•

•

ລະບົບນິເວດວິທະຍາຂອງສັດນ�້າ, ທີ່ມີ
ບັນທຶກມີ ແພນຕຣອນພືດ ແລະ
ແພນຕຣອນສັດ, ສັດບ�ກ
່ ະດູກສັນຫຼັງ,
ພືດນ�້າ ແລະ ປາ 43 ຊະນິດ, ໂດຍມີ
ການຄົ້ນພົບສັດປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ໃກ�ຈະ
ສູນພັນ (CR) ທີ່ຫາຍາກ, ປາເອີນ ທອງ
(ປາເອີນແດງ), ແລະ ບ�່ມີປາປາ ດຸກຍັກ
ໃນແມ�ນ�້າຂອງທີ່ບັນທຶກໄວ�ໃນທັງໝົດ
ສະຖານີເກັບຕົວຢ�າງພາກສະ
ໜາມ; ແລະ
ຮູບທີ 11: ການເກັບຕົວຢ�າງດ�ານນິເວດ
ກິດຈະກ�າ ການປະມົງ: ກິດຈະກ�າການ
ປະມົ ງ ໃກ� ກ ັ ບ ສະຖານທີ ່ ເ ຂື ່ ອ ນໄຟຟ� າ
ນ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ແລະ ເມືອງທາງຕົ້ນນ�້າ ມີພຽງສ�ວນໜ�ອຍ, ແຕ�ກ�່ມີການຫາປາລ�ຽງຊີບ ແລະ
ປານ� ອ ຍ ຈ� າ ນວນໜຶ ່ ງ ທີ ່ ຂ າຍຢູ � ຕ ະຫລາດທ� ອ ງຖິ ່ ນ . ເຖິ ງ ຢ� າ ງໃດກ� ່ ຕ າມ, ການປະມົ ງ ແລະ
ກິ ດຈະກ� າ ທີ ່ ກ � ຽວຂ� ອງຈາກເຂດລຸ� ມນ�້ າຂອງສະຖານທີ່ ເຂື ່ ອນໄຟຟ� າ ນ�້ າຕົ ກ ຊະນະຄາມ, ໂດຍ
ສະເພາະຢູ�ທີ່ ແກ�ງໃໝ�, ເຂດທີ່ມີການເລັ່ງດ�ວນ; (2) ປາກແມ�ນ�້າສາຂາ ນ�້າຮຸ�ງ; ແລະ (3) ແມ�ນ�້າ
ເຊື່ອມຕ�່ກັບສາຂາ ນ�້າມີ້, ແມ�ນມີຄວາມສ�າຄັນຫຼາຍຕ�່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ�ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ລາຍ
ໄດ�.

(2) ຜົນກະທົບດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ ໃນໄລຍະການກ�່ສ�າງ ທີ່ສ�າຄັນແມ�ນມີດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:
•
•

•
•

•
•

ຜົນກະທົບຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂອງການເຄື່ອນທີ່/ການໄຫລຂອງຕະກອນ ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງ
ກະແສນ�້າທີ່ສູງຂື້ນຍ�ອນການກ�່ສ�າງ ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າຕົກ ຊະນະຄາມ ແລະ ເຂື່ອນກັ້ນນ�້າ.
ຜົນກະທົບຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂອງ TSS ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ�້າມັນ ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼຂອງສານ
ເຄມີພ�ອມດ�ວຍ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ�ນຂອງ BOD ທີ່ສູງຂື້ນເນື່ອງຈາກການເກັບກູ�ສະຖານທີ່, ກິດຈະກ�າ
ໃນພື້ນທີ່, ແລະ ການດູດນ�້າຈາກເຂດກ�່ສ�າງ.
ຜົນກະທົບຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ�ນ ແລະ ການຕົກຕະກອນທີ່ເກີດຈາກການວຽກງານ
ຂຸດຄົ້ນຫນ�າດິນ ມີຜົນກະທົບຕ�່ ພານຕຣອນພືດ, ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນນ�້າ ແລະ ປະຊາກອນປາ.
ຜົນກະທົບຈາກມົນລະພິດທາງນ�້າ ແລະ ທາດລະລາຍທາດອາຫານ, ເຊິ່ງມາຈາກການກ�່ສ�າ ງກິດຈະ
ກ�າ ຕ�າງໆທີ່ກະຕຸ�ນໃຫ�ມີການແຜ�ລາມໃນລະບົບນິເວດສັດນ�້າທີ່ຢູ�ລຸ�ມນ�້າ ແລະ ການເພີ່ມຂື້ນຂອງ
ສັດທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດ.
ຜົນກະທົບຕ�່ການເຄື່ອນຍ�າຍຂອງປາ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕ�່ຊະນິດພັນປາທີ່ມີຮູບແບບການເຄື່ອນຍ�າ ຍໄລຍະ
ທາງໄກ ແລະ ສັດທີ່ແຜ�ລາມອອກໄປຢ�າງໄວວາ ຫຼື ພືດທີ່ຈົມນ�້າ; ແລະ
ຜົນກະທົບຕ�່ການສູນເສຍພັນພືດໃນໄລຍະຍາວໃນພື້ນທີ່ກ�່ສ�າງ.
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(3) ຜົນກະທົບດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ ໃນໄລຍະດ�າເນີນງານ ທີ່ສ�າຄັນແມ�ນໄດ�ສະຫລຸບໃນຈຸດຕ�່ໄປນີ້:
•

ຜົນກະທົບຈາກການຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ບ�່ຖືກຕ�ອງ, ໂດຍສະເພາະແມ�ນວັດສະດຸສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີ
ເຊິ່ງກ�່ໃຫ�ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ�າງໃຫຍ�ຫຼວງຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມເຊິ່ງອາດຈະສ�າງມົນລະພິດທາງດິນ,
ນ�້າ ແລະ ອາກາດ.

•

ຜົນກະທົບຈາກການປົນເປື້ອນນ�້າມັນຈົ ນເຖິງຄຸນນະພາບຂອງໜ�າ ນ�້າໃນແມ�ນ�້າຂອງເນື່ອງຈາກມີ
ການບ�າລຸງຮັກສາລະບົບກັງຫັນນ�້າ.

•

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

•

ຜົນກະທົບຈາກການປ�ຽນແປງຂອງສະພາບການໄຫຼ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ�ສູນເສຍຖິ່ນທີ່ຢູ�ອາໄສ
ດ�ວຍນ�້າ ທີ ່ໄຫຼ ແ ຮງ, ກະແສນ�້າ ແລະ ແອ�ງນ�້າເລິກ ໃນບ� ລິເ ວນລ� ອງແມ�ນ�້ າທັ ງໝົດ ຕັ້ງແຕ�ເຂື ່ ອນ
ໄຟຟ� າ ໄປຫານ� ້ າ ໃນອ� າ ງເກັ ບ ນ� ້ າ ຕອນເທິ ງ , ລວມທັ ງ ການຫ� ດ ຜ� ອ ນການວາງໄຂ� ຂ ອງປາ ແລະ
ຂອບເຂດການຜະລິ ດ ແລະ ທີ ່ ຢ ູ � ອ າໄສໃນລະດູ ແ ລ� ງ ສ� າ ລັ ບ ຊະນິ ດ ພັ ນ ປາໃນນ� ້ າ ຂອງ
“rheophilic” (ເຊິ່ງຕ�ອງການນ�້າໄຫຼ) ແລະ ຄາດວ�າຈະມີປາປະເພດ ອື່ນໆ; ແລະ

•

ຜົນກະທົບຈາກການກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ການຫ�ດຜ�ອນຖິ່ນທີ່ຢູ�ອາໄສຂອງສັດປ�າເນື່ອງຈາກການ
ປ�ຽນແປງຖາວອນໄປສູ�ອ�າງເກັບນ�້າຍາວ ຕາມແລວແມ�ນ�້າຂອງ. ຄາດວ�າໂຄງລ�າງພື້ນຖານຖາວອນ
ຂອງໂຄງການຈະກີດຂວາງການເຄື່ອນຍ�າຍຂອງສັດປ�າ, ໂດຍສະເພາະສັດລ�ຽງລູກດ�ວຍນ�້ານົມ.

(4) ມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນ ສ�າຄັນ ທີ່ແນະນ�າລວມມີ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ກວດກາຢ�າງເປັນປະຈ�າ ແລະ ນ�າໃຊ�ເຕັກນິກ ໃນການກວດສອບຄຸນນະພາບນ�້າທີ່ເໝາະສົມ.
ການກ�າຈັດພືດພັນ ແລະ ໄມ�ສ�ວນເກີນໃນພື້ນທີ່ອ�າງເກັບນ�້າກ�ອນທີ່ຈະເຮັດການກັກເກັບນ�້າ.
ນ�າໃຊ�ວັດສະດຸມາກ�່ສ�າງຕາຝັ່ງ ເພື່ອຫ�ດຜ�ອນການເຊາະເຈື່ອນ.
ເວັ້ນໄລຍະຫ�າງຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ເສດແຮ�ຫີນໃນບ�ລິເວນອ�າງເກັບນ�້າໃຫ�ອອກຫ�າງຈາກທ�່ສົ່ງນ�້າ/
ທາງນ�້າໄຫລເຂົ້າ.
ສ�າເລັດການກ�່ສ�າງສະຖານທີ່ອ�າງເກັບນ�້າກ�ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບນ�້າເພື່ ອປ� ອງກັ ນສັ ດປ�າ
ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ�ໃນອ�າງເກັບນ�້າຈາກໄພນ�້າຖ�ວມ.
ກວດສອບສະຖານະການຕອນລຸ�ມຂອງການເຊາະເຈື່ອນທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
ດ�າເນີນການປ�ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕາຝັ່ງໃນເຂດອ�າງເກັບນ�້າໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ�ຽງ;
ດ�າເນີນການກວດລ�າງພືດພັນກ�ອນລະດູຮັງນົກ.
ສະໜັບສະໜູນ ຂ�້ລິເລີ່ມໃນການອະນຸລັກ ຂອງທ�ອງຖິ່ນເພື່ອປົກປ�ອງທີ່ຢູ�ອາໄສທີ່ມມ
ີ ູນຄ�າສູງ ຫຼື
ສັດທີ່ໃກ�ສູນພັນ.
ການສ�າງຕັ້ງໜ�ວຍງານຄຸ�ມຄອງ ແລະ ປົກປ�ອງສັດປ�າໂດຍການຮ�ວມມືກັບລັດຖະບານ.
ດ�າເນີນໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສ�າງຈິດສ�ານຶກດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ.
ການພັດທະນາແຜນການຄຸ�ມຄອງສັດປ�າ ແລະ ແຜນງານຟື້ນຟູແຫຼ່ງທີ່ຢູ�ອາໄສ.
ກ�່ສ�າງສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກທາງເດີນຂອງປາເພື່ອຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບຕ�່ປາທີ່ເຄື່ອນຍ�າຍ; ແລະ

•

ສ�າງຕັ້ງສະຖານີຄົ້ນຄວ�າການປະມົງໃກ�ກັບພື້ນທີ່ໂຄງການ, ລວມທັງໜ�ວຍງານເຄື່ອນທີ່ຂົນສົ່ ງປາທີ່
ມີຕູ�ຄອນເທນເນີຂະໜາດໃຫຍ� ແລະ ລະບົບຕື່ມອາກາດ.

(5) ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເປີດເຜີຍ ຕ�່ສາທາລະນະກ�ຽວກັບໂຄງການແມ�ນມີລາຍລະອຽດໃນ
ບົດທີ 8 ຂອງບົດລາຍງານ EIA ແລະ ຄ�າເຫັນທີ່ສ�າຄັນຈາກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງຕ�າງໆ ລວມທັງການ
ສະເໜີ RAP ຕາມແຜນການ; ການຈັ ດ ພິ ທ ີ ກ ານຕາມປະເພນີ ; ການຊ� ວ ຍເຫລື ອ ເພີ ່ ມ ເຕີ ມ ຈາກ
ໂຄງການ; ແລະບັນຫາທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກ�ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ສະສົມ ແລະ ຂ�າມຊາຍແດນ.
4.14 ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ�ມຄອງສິ່ງແວດລ�ອມ
ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ�ມຄອງສິ່ງແວດລ�ອມ (EMMP) ປະກອບດ�ວຍ 3 ສ�ວນປະກອບທີ່ ສ�າ
ຄັນດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:
(1) ມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນສິ່ງແວດລ�ອມທີ່ສ�າຄັນ
ສ�າລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະການ
ກ�່ສ�າງ ແມ�ນ: ກິດຈະກາປັບປຸງດິນ; ການຂຸດເຈາະ; ການຈັດການພື້ນທີ່ກ�າຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ; ປ�ອຍ
ລຸ�ມນ�້າ ຕາມລະດູການ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ; ການກ�າຈັດພືດພັນ(ປ�າໄມ�); ການຕິດຕັ້ງທ�່ຢູ�ໃນບ�ານເຂດ
ລຸ�ມນ�້າ; ການປ�ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມຂອງທີ່ຢູ�ອາໄສຂອງສັດນ�້າ ແລະ ການສູນເສຍຄວາມສົມບູນຂອງ
ລະບົບນິເວດຍ�ອນການປ�ຽນແປງຂອງຮູບແບບການໄຫຼ; ກ�່ສ�າງທາງຜ�ານຂອງປາ; ສະຖານີຄົ້ນຄວ�າການ
ປະມົງໃກ�ກັບເຂດໂຄງການ; ໜ�ວຍບ�ລິການຂົນສົ່ງປາທີ່ບັນຈຸຕູ�ຄອນເທນເນີຂະໜາດໃຫຍ� ແລະ
ລະບົບອາກາດ; ແລະ ການຮັບຮອງເອົາການແກ�ໄຂການລ�ຽງສັດນ�້າ.
(2) ມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນສິ່ງແວດລ�ອມທີ່ສ�າຄັນ ສາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະດ�າເນີນ
ງານ
ແມ�ນ: ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງເຄືອຂ�າຍຂ�້ມູນຂ�າວສານສາທາລະນະ;
ການປ�ອຍນ�້າໃນ
ລະດູຝົນລວ�ງຫນ�າ ເພື່ອປ�ອງກັນນ�້າຖວ�ມຢ�າງທັນທີທັນໃດ (ປະມານ 3 ຫາ 5 ວັນ); ຕິດຕາມກວດກາ
ເປັນປົກກະຕິກ�ຽວກັບສັນຍານ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຂອງຜົນກະທົບໃດໆຈາກການປ�ອຍຕະກອນລົງລຸ�ມນ�້າທີ່
ຂາດຕະກອນ; ການພັດທະນາແຜນການຄຸ�ມຄອງ ສ�າລັບການເກັບກ�າສັດປ�າ ແລະ ເຄື່ອງປ�າຂອງດົງ
(NTFP) ແລະ ການສະໜອງການຕິດຕາມ ແລະ ຕ�າຫຼວດການຄ�າສັດປ�າ; ແລະ ການສ�າງແຜນການ
ຄຸ�ມຄອງອ�າງນ�້າປະສົມສ�າລັບລັດຖະບານ.
ມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນ ສ�າລັບຜົນກະທົບທີ່ສະສົມ ແລະ ຂ�າມຊາຍແດນໄດ�ຮັບການແກ�ໄຂຜ�ານການພັດທະ
ນາເຕັກນິກການຄຸ�ມຄອງຢ�າງສະໝ�່າສະເໝີ, ປະສົບການການຮຽນຮູ�ຮ�ວມກັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ�ານ
ເສດຖະກິດ, ແລະ ການຮ�ວມມືທີ່ມີຢູ�ກັບຄະນະກ�າມາທິການແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ ເພື່ອແນໃສ�ຫ�ດຜ�ອນການ
ສູນເສຍຂອງການຫາປາ ແລະ ການແລກປ�ຽນຂ�້ມູນຂ�າວສານ.
(3) ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ�ອມທີ່ ສ�າຄັນທີ່ສະເໜີ ແມ�ນໄດ�ສະຫ�ບໂດຍຫຍ�້ດັ່ງນີ້:
ການກວດ ກາກ�ຽວກັບການເຊາະເຈື່ອນທີ່ປາກົດໃຫ�ເຫັນ ແລະ ການຄວບຄຸມຕະກອນຕາມລະດູການ,
ການຕິດຕາມກວດ ກາ ຄຸນນະພາບນ�້າຂອງແມ�ນ�້າດ�ວຍການເກັບຕົວຢ�າງນ�້າເປັນປະຈ�າ ແລະ ຕິດຕາມ
ອຸນຫະພູມນ�້າປະຈ�າເດືອນ.
ສະຖານທີ່ຕິດຕາມກວດກາທີ່ແນ�ນອນ ສ�າລັບໂປແກຼມທີ່ກ�າວມາຂ�າງເທິງນັ້ນບ�່ໄດ�ຖືກ
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ລະບຸໄວ� ໃນບົດລາຍງານ. ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການຕິດຕາມກວດກາກ�ຽວກັບລະບົບນິເວດວິທະຍາ
ຂອງສັດ ນ�້າ ແລະ ປາແມ�ນບ�່ໄດ�ຖືກອະທິບາຍ.
17 ແຜນຍ�ອຍຂອງ EMMP ທີ່ສ�າຄັນໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍຂອງບົດລາຍງານ EMMP ແມ�ນ:
• ການຄວບຄຸມການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ການຕົກຕະກອນ.
• ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ�ມຄອງການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອ.
• ແຜນການກວດກາຄຸນນະພາບນ�້າ.
• ແຜນສຸກເສີນສ�າລັບວັດຖຸອັນຕະລາຍ.
• ແຜນການເກັບກູ�ພືດພັນ.
• ແຜນການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການກ�າຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ; ແລະ
• ການຝຶກອົບຮົມດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ ສ�າລັບ ຄົນງານກ�່ສ�າງ.
ງ�ບປະມານທັງໝົດ ສ�າລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແກ�ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ສະ
ເໜີມາແມ�ນ 27,700,983 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 1,3% ຂອງມູນຄ�າໂຄງການທັງໝົດ
(2,073,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ). ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ EMMP ຈະມີມູນຄ�າປະມານ 2,859,042
ໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງລວມມີມູນຄ�າ 1,358,872 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະ 8 ປີຂອງການກ�່ສ�າງ ແລະ
1,500,100 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະ 23 ປີຂອງການປະຕິບັດງານ, ຕາມລ�າດັບ.
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4.15 ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມຂ�າມຜ�ານຊາຍແດນ
ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມ
ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບດ�ານ
ສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ສັງຄົມຂ�າມຊາຍແດນ
(TbESIA) & ການປະເມີນຜົນກະທົບສະ
ສົມ (CIA) ແມ�ນປະກອບດ�ວຍເຈັດບົດ.
ບົດລາຍງານສະພາບລວມ TbESIA
& CIA ສະບັບນີ້ແມ�ນກວມເອົາດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:
(1) ຂອບເຂດການສ�າຫຼວດລວມມີ
4 ສ�ວນປະກອບທີ່ສ�າຄັນ: (ກ)
ເງື່ອນໄຂທາງຊີວະວິທະຍາ ແລະ
ສັງຄົມທີ່ ສ�າ ຄັນກ�ອນເລີ່ມໂຄງການ
SNHPP; (ຂ) ການປ�ຽນແປງຂອງອຸ
ທົກກະສາດ ແລະ ຕະກອນພາຍຫຼັງມີ
ໂຄງການ SNHPP; (ຄ) ບັນຫາຜົນ
ກະທົບຂ�າມຊາຍແດນ ແລະ ແບບສະ
ສົມ; ແລະ (ງ) ການຫ�ດຜ�ອນ
ຜົນກະທົບ ແລະ ການຄຸ�ມຄອງ.

ຮູບທີ 12: ເຂດຜົນກະທົບຕ�່ TbSEIA

(2) ເຂດປະເມີນຜົນກະທົບຖືກກ�ານົດ. ໃນນັ້ນປະກອບມີ 4 ເຂດ; ເຂດ 1: ໄທ - ລາວ - ປາກ ເຮືອງ
ເຖິງບ�ານ ເວີນບົກ; ເຂດ 2: ພາກໃຕ�ຂອງລາວ - ບ�ານເວີນ ເຂົ້າໄປຫາຊາຍແດນ ກ�າປູເຈຍ; ເຂດ 3:
ຊາຍແດນ ກ�າປູເຈຍ - ກ�າປູເຈຍຕິດກັບຊາຍແດນຫວຽດນາມ; ແລະ ເຂດ 4: ຊາຍແດນພາກໃຕ� ຫວຽດ ນາມຕິດກັບເຂດສາມລ�ຽມແມ�ນ�້າຂອງ.
(3) ວິທີການ ແລະ ວິທີການສ�າລັບການກະກຽມລາຍງານປະກອບມີ (1) ການທົບທວນ
ເອກະສານທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບ TbESIA ແລະ CIA, (2) ການຈັດກອງປະຊຸມເປັນແຕ�ລະໄລຍະໃນບັນດາ
ທີມງານສຶກສາ ແລະ ກັບວິສະວະກອນພະລັງງານໄຟຟ�າຂອງຈີນ; (3) ໄດ� ດ�າເນີນການສ�າຫຼວດ ແລະ
ໃຫ�ຄ�າປຶກສາໂດຍຊ�ຽວຊານ; (4) ການສ�າຫຼວດຕົວຢ�າງ ແລະ ການສຶກສາກ�ລະນີໃນແຕ�ລະເຂດ (ສ�າລັບ
ການປະເມີນທາງສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ); ແລະ (5) ການປະເມີນຮູບແບບ ແລະ ສະຖານະການ.
(4) ຂ�້ມູນພື້ນຖານ ແລະ ການເກັບກ�າຂ�້ມູນ
ການເກັບກ�າຂ�້ມູນ ແລະ ຂ�້ມູນພື້ນຖານຂອງສະພາບແວດລ�ອມທາງກາຍະພາບ, ເຄມີ ແລະ ຊີວະພາບທີ່
ສ�າຄັນໄດ�ຖືກສະຫລຸບໃນພາກທີ 4.13 ຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມ.

ຂ�້ມ ູນ ພ ື້ນ ຖາ ນ ທ າ ງ ດ�າ ນ ສັງ ຄົມ : ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມຂ�າມຊາຍແດນ (SIA) ຊີ້ໃຫ�

ເຫັນ ຂ�້ມູນພື້ນຖານໃນແລວທາງ 5 ກິໂລແມັດ ຂອງແມ�ນ�້າຂອງ ໃນປະເທດໄທ, ລາວ, ກ�າປູເຈຍ ແລະ
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ຫວຽດນາມ. ລາຍລະອຽດຂອງສະພາບສັງຄົມກ�ຽວກັບປະຊາກອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ�າງ, ສາທາລະນະສຸກ
ແລະ ຄວາມທຸກຍາກໃນສີ່ເຂດກ�່ໄດ�ກວມເອົາຢູ�ໃນການປະເມີນນີ້.
(5) ການປະເມີນຜົນກະທົບຂ�າມຊາຍແດນ ແລະ ສະສົມໄດ�ກວມເອົາອຸທົກກະສາດ, ການໄຫຼ ແລະ
ການຕົກຕະກອນ; ການເຄື່ອນຍ�າຍປາ ແລະ ການປະມົງ; ການນ�າທາງ; ຄຸນະພາບນ�້າ; ຄວາມປອດໄພ
ຂອງເຂື່ອນ; ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ; ແລະ ດ�ານສັງຄົມ.
(6) ມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບແມ�ນຖືກກ�ານົດ ສ�າລັບອຸທົກກະສາດ; ການເຄື່ອນຍ�າຍປາ ແລະ
ການປະມົງ; ການເດີນເຮືອ; ຕະກອນ; ແລະ ຄຸນນະພາບນ�້າ. ບ�່ມີການປຶກສາຫາລືກ�ຽວກັບມາດຕະການ
ຫ�ດ ຜ�ອນຜົນກະທົບຂ�າມຊາຍແດນດ�ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.
(7) ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການປັບຕົວຄວນໄດ�ຮັບການປະຕິບັດໂດຍ ຄມສ ແລະ ການຕິດຕາມ
ຄວນໄດ�ຮັບການລິເລີ່ມກ�ອນການກ�່ສ�າງເລີ່ມຕົ້ນ, ໃນຊວ�ງໄລຍະການກ�່ສ�າງ, ແລະ ຕະຫຼອດຊວ�ງໄລຍະ
ປະຕິບັດງານ.
(8) ການມີສ�ວນຮ�ວມ ແລະ ປຶກສາຫາລື: ບົດລາຍງານຍັງສະເໜີ ຂັ້ນຕອນການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງ
ປະຊາຊົນ ຕ�່ກັບໂຄງການຊະນະຄາມ ກັບພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງໃນ 4 ລະດັບ, ຄືບ�ານ, ເມືອງ, ແຂວງ
ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ, ລວມທັງຊ�ຽວຊານ ຄມສ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບ�່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ ກ�າປູເຈຍ, ລາວ
ແລະ ຫວຽດນາມ.
4.16 ການອອກແບບ ສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ທາງຜ�ານຂອງປາ
ການສ�າຫຼວດ ການຫາປາ ແລະ ການປະມົງ ແມ�ນໄດ�ດ�າເນີນແລ�ວ ຜ�ານການເກັບກ�າຂ�້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ
(ຂ�້ມູນດິບ) ແລະ ຂ�້ມູນມືສອງ. ຂ�້ມູນມືສອງໄດ�ລວບລວມ ຈາກບົດຄົ້ນຄ�ວາວິໄຈ ແລະ ເອກະສານທີ່
ກ�ຽວຂ�ອງ. ການເກັບກ�າຂ�້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ປະກອບມີການເກັບຕົວຢ�າງຂອງປາໃນລະດູແລ�ງ (ເດືອນ ພະຈິກ
2010) ແລະ ລະດູຝົນ (ເດືອນ ກ�ລະກົດປີ 2011) ຢູ� 6 ສະຖານີ ເກັບຕົວຢ�າງ (ເຂດຕອນເທີງແມ�ນ�້າຢູ�
ບ�ານ ຫ�ວຍຕິງ, ເຂດຕອນເທີງແມ�ນ�້າ ຂອງ ບ�ານ ແກ�ງໃໝ�, ເຂດຕອນເທີງແມ�ນ�້າ ຢູ�ບ�ານຫ�ວຍທອນ, ເຂດພື້ນ
ທີ່ເຂື່ອນ, ເຂດຕອນລຸ�ມແມ�ນ�້າ ພື້ນທີ່ກ�ອນ ຈຸດເຊື່ອມຈອດແມ�ນ�້າ ຂອງນ�້າຮຸ�ງ ແລະ ເຂດຕອນລຸ�ມແມ�ນ�້າ ທີ່
ຈຸດເຊື່ອມຈອດແມ�ນ�້າ ຂອງຫ�ວຍມີ), ໂດຍນ�າໃຊ�ເຄື່ອງມື ທີ່ເໝາະສົມເຊັ່ນ: ມອງ, ແຫ ຫຼື ຕາໜ�າງ ທີ່ຂື້ນ
ກັບຄຸນລັກສະນະຂອງພື້ນທີ່ເກັບຕົວຢ�າງ.
ນອກຈາກການເກັບຕົວຢ�າງປາແລ�ວ, ຍັງມີການສ�າຫຼວດ ແລະ ບັນທຶກ ຂ�້ມູນ ຕະຫລາດປາ ແລະ ກິດຈະກ�າ
ການສ�າຫຼວດຫາປາ. ຈ�ານວນປາທັງໝົດ 43 ຊະນິດ ຖືກພົບເຫັນທັງສອງລະດູ ໃນລະຫວ�າງການສ�າຫຼວດ
ພາກສະໜາມ. (Cyprinidae) ແມ�ນຕະກູນປານ�້າຈືດທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍ, ກວມເອົາປະມານ 40% ຂອງປາທີ່
ຈັບໄດ�. ປາຫຼາຍຊະນິດທີ່ອົບພະຍົບ ຈາກແມ�ນ�້າເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຖືກນ�້າຖ�ວມ ໃນຊ�ວງ ເລີ່ມຕົ້ນລະດູຝົນ
ແລະ ກັບມາຫາບ�ອນຢູ�ອາໄສທາງແມ�ນ�້າ (ເຊັ່ນ: ໜອງນ�້າເລິກ) ໃນຊ�ວງເວລານັ້ນ. ພື້ນທີ່ໃນການວາງໄຂ�
ສ�າລັບປາຫຼາຍຊະນິດ ແມ�ນຢູ�ໃນແມ�ນ�້າສາຂາ.

33

ແມ�ນ�້າຂອງ ຢູ�ບ�ານແກ�ງໃໝ�, ຫ�າງຈາກຕົວເມືອງ ຊະນະຄາມ ໄປທາງຕອນເທີງ 15 ກິໂລແມັດ, ເປັນທີ່ຮູ�ຈັກ
ກັນວ�າ ເປັນບ�ອນຢູ�ອາໄສຂອງ ປາເອີນແດງ ໃນຊ�ວງຕົ້ນລະດູຝົນ. ປາ ຈ�ານວນ 10 ຊະນິດຄື ປາບຶກ, ປາ
ພອນ, ປາຄ�າວ, ປາຊວາຍໝາກໄມ�, ປາເຜາະ, ປາອອດ, ປາປືງ, ປາເລີມ, ປາ ແຂ�, ແລະ ປາເອີນແດງ ໄດ�ຖືກ
ເລືອກ ໃຫ�ເປັນສາຍພັນປາເປົ້າໝາຍ ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້່າຕົກ ຊະນະຄາມ ເພື່ອອອກແບບໃຫ�
ໄປຕາມ ທ�າມະຊາດ ເຊັ່ນ ທາງຂ�າມຂອງປາ ຫຼື ທາງຮຽນແບບລະບົບນິເວດ.
ເສັ້ນທາງປາທີ່ຮຽນແບບລະບົບນິເວດ ຈະໄດ�ຮັບການກ�່ສ�າງເທິງບັນໄດຢູ�ແຄມຝັ່ງແມ�ນ�້າເບື້ອງຂວາ, ມີລະບຽງ
ສູງປະມານ 216 ແມັດ. ຈະມີທາງເຂົ້າສອງທາງ: ທາງໜຶ່ງ ແມ�ນຢູ�ໃກ�ກັບສາຂາແມ�ນ�້າໂຫງ ດ�ວຍລະດັບ
ຄວາມສູງ ຂອງພື້ນຖານທີ່ 206 ແມັດ ແລະ ອີກບ�ອນໜຶ່ງ ຢູ�ໃນແມ�ນ�້າຂອງທີ່ຢູ�ຈຸດສູງສຸດ ຂອງປາກແມ�ນ�້າ
ໂຫງ ດ�ວຍຄວາມສູງຂອງພື້ນຖານຢູ�ທີ່ 199 ແມັດ. ແຕ�ລະທາງເຂົ້າມີລະດັບຄວາມເລິກ ຂອງນ�າ້ ສູງກວ�າ 2
ແມັດ ແລະ ຄວາມໄວຂອງນ�້າ ໂດຍສະເລ�ຍປະມານ 1.1 ແມັດ/ວິນາທີ ເຊິ່ງຈະໄດ�ຕິດຕັ້ງຢູ�ຫ�ອງກັ້ນ ແລະ
ປະຕູຜ�ານ ໃນຫ�ອງກັ້ນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ�ລະດັບນ�້າແຕ� 201.16 - 208.12 ແມັດ. ສິ່ງອ�ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການລ�້ (ດຶງດູດ) ເຊັ່ນ: ໄຟເຍືອງທາງ ແລະ ໜ�າຈ�ໄຟຟ�າ ສ�າລັບການປິດປະຕູປາ ຈະໄດ�ຮັບການ
ກ�່ສ�າງ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກທາງເຂົ້າຕາມລ�າດັບ ໂດຍອີງໃສ�ການຕອບສະໜອງຂອງປາ ຕ�່ແສງສະຫວ�າງ,
ສີ ແລະ ສຽງ.
ຄວາມຍາວທັງໝົດ ຂອງເສັ້ນທາງປາທີ່ຮຽນແບບ ລະບົບນິເວດແມ�ນ 2.48 ກິໂລແມັດ, ດ�ວຍລະດັບຄວາມ
ເຂັ້ມ 0.075%. ພາກສວ�ນເສັ້ນທາງຂອງປາ ຮຽນແບບລະບົບນິເວດ ທີ່ເປັນຮູບຄາງໝູ ໜ�າຕັດທາງ ຂວາງ
ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບທີ່ 13, ມີຄວາມກ�ວາງດ�ານລຸ�ມ 5 ແມັດ, ຄວາມກວ�າງດ�ານເທິງຂອງ 6 ແມັດ, ແລະ
ຄວາມເລິກຂອງນ�້າກວ�າ 1.5 ແມັດ. ກ�ອນຫີນຈະຖືກປູຢູ�ທາງລຸ�ມ ແລະ ຢູ�ຄ�ອຍທັງສອງຂ�າງເພື່ອອ�ານວຍ
ຄວາມສະດວກ ໃຫ�ການເຄື່ອນຍ�າຍຂອງປາ. ຫຍ�າກ�່ຈະຖືກນ�າໄປປູກ ເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາດິນເຈື່ອນ, ແລະ ຍັງ
ມີໜອງນ�້າຈ�ານວນໜຶ່ງ ທີ່ເປັນບ�ອນພັກສ�າລັບປາ.

້
ຮູບທີ 13: ແຜນວາດ ສໍາລັບໜ້າຕັດທາງຂວາງ ຂອງເສັນທາງຮຽນແບບລະບົ
ບນິເວດຂອງປາ
ນອກເໜືອຈາກທາງເຂົ້າແລ�ວ, ທາງອອກແມ�ນມີທີ່ຕັ້ງຢູ�ໃນອ�າງເກັບນ�້າ (ເຂື່ອນໄຟຟ�າຕອນເທີງ 250 ແມັດ)
ທີ່ລະດັບຄວາມເລິກຂອງນ�້າ 2 - 3 ແມັດ, ມີຄວາມສູງຈາກດ�ານລຸ�ມ 217 ແມັດ, ຄວາມກວ�າງດ�ານລຸ�ມ 5
ແມັດ, ແລະ ມີການເປີດຊ�ອງທາງຮູບຄາງໝູ. ສ�ວນການຄວບຄຸມທາງອອກ ຂອງເສັ້ນທາງປາ ແມ�ນຕັ້ງຢູ�
ບ�ລິເວນເຂື່ອນເສີມ ຝັ່ງເບື້ອງຂວາ ມີ 2 ປະຕູ (1 ປະຕູກັ້ນ ແລະ 1 ປະຕູຜ�ານ). ທາງອອກລະດັບນ�້າປະຕິບັດ
ງານ ປົກກະຕິແມ�ນ 219 - 220 ແມັດ.
ທາງເຂົ້າ ແລະ ທາງອອກ ຈະເປັນໂຄງສ�າງຊີມັງໃນໄລຍະຕົ້ນ ໂດຍການວາງຫີນ ແລະ ພືດພັນຢູ�ດ�ານລຸ�ມ ແລະ
ທັງສອງຂ�າງ, ຈາກນັ້ນຊີມັງຈະຖືກປ�ຽນໄປ ເປັນແບບທ�າມະຊາດ ທີ່ຄ�າຍຄືກັບເສັ້ນທາງແບທ�າມະຊາດຂອງ
ປາ. ກະແສການໄຫຼຂອງນ�້າ ແບບພົ່ນແຮງ ຈະຖືກວາງໄວ�ໃນທາງເຂົ້າ ເພື່ອໃຫ�ໄດ� ການໄຫຼຂອງນ�້າ ຢ�າງໜ�ອຍ
34

6.6 ແມັດກ�ອນ / ວິນາທີ ແລະ ຄວາມໄວຂອງນ�້າ ຈາກ 0.4 – 0.6 ແມັດ/ວິນາທີ ສ�າລັບດຶງດູດປາລົງເຂົ້າສູ�
ທາງນ�້າ.
ຢູ�ທາງເທິງ ແລະ ທາງລຸ�ມຄ�ອຍ ຂອງເສັ້ນທາງປາທີ່ຮຽນແບບທ�າມະຊາດ, ເຄືອໄມ�ຂຽວຕະຫຼອດປີ ບາງຊະນິດ
ຈະຖືກປູກ ປະມານ 1 - 2 ແມັດ ຢູ�ເໜືອເສັ້ນລະດັບນ�້າສູງສຸດ ແລະ ຕົ້ນໄມ�ຂຽວຕະຫລອດປີ ບາງຊະນິດທີ່
ມີຮາກທີ່ຖືກພັດທະນາ ຈະຖືກປູກປະມານ 5 - 6 ແມັດ ຢູ�ເໜືອເສັ້ນລະດັບນ�້າສູງສຸດ ເພື່ອຮຽນແບບ
ສະພາບທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ. ໜ�າຈ�ໄຟຟ�າ ສ�າລັບປາ ຈະມີຮູບຊົງຂະໜາດ ∠ ຄົມ ແລະ ລວງ
ຍາວ 150 ແມັດ ເຊິ່ງຖືກວາງຢູ�ຕອນລຸ�ມ ຂອງໂຮງປັ່ນໄຟ ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ�າ ຊະນະຄາມ ເພື່ອເປັນທິດທາງ
ໃຫ�ປາເຂົ້າໄປປະຕູ.
ອີກສ�ວນທີ່ສ�າຄັນຂອງເສັ້ນທາງເດີນຂອງປາ ຄືສະຖານທີ່ສັງເກດການທີ່ນ�າໃຊ�ເພື່ອບັນທຶກ ຊະນິດສາຍພັນປາ
ຈ�ານວນຫຼາຍ ທີ່ຜ�ານເສັ້ນທາງເດີນປາ; ການສັງເກດການປັບຕົວຂອງປາ ແລະ ການລອຍນ�້າ; ການຄວບຄຸມ
ອັດຕາສ�ວນການໄຫຼຂອງຕົ້ນນ�້າ ແລະ ການບ�ລິໂພກຂອງປາທຸກປະເພດ ໃນເສັ້ນທາງຂອງປາ ການວິເຄາະ
ປະລິມານຂອງປາທີ່ຜ�ານ ແລະ ການພົວພັນກັບສະພາບແວດລ�ອມຕ�າງໆ, ເຊັ່ນ: ອຸທົກກະສາດ ແລະ ອຸນຫະ
ພູມນ�້າ; ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈກ�ຽວກັບນິໄສ ແລະ ກິດຈະກ�າຂອງປາ ແລະ ແນວທາງການປະຕິບັດງານ ຂອງ
ເສັນ
້ ທາງປາ ພັດທະນາກິດຈະກ�າ ການສຶກສາວິທະຍາສາດ ແລະ ປັບປຸງຈິດສ�ານຶກ ໃນການປ�ອງກັນລະບົບ
ນິເວດທາງນ�້າ.

35

36

