คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง
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สําคัญของโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคาม เพื่ออํานวยความสะดวกในการปรึ กษาหารื อกับผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย ซึ่งอาจมีความสนใจในกระบวนการของระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องการแจ้ง การปรึ กษาหารื อ
ล่วงหน้าและข้อตกลง (PNPCA) เอกสารนี้ จะช่วยให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสามารถหาข้อมูลสําคัญที่
เกี่ยวกับการออกแบบโครงการ รวมถึงผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น และข้อเสนอมาตรการลดความ
รุ นแรงของผลกระทบเหล่านั้น รวมทั้งโปรแกรมการติดตาม และการประเมินผลกระทบด้านสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
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1 บทนํา
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง ได้รับการแจ้งจาก
คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงแห่งสปป.ลาว ว่าได้ส่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคาม (SNHPP)
สําหรับการปรึ กษาหารื อล่วงหน้า (PC) ภายใต้ ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การแจ้ง การปรึ กษาหารื อล่วงหน้า
และข้อตกลง (PNPCA)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคามที่นาํ เสนอมานั้น เป็ นโครงการใช้น้ าํ ของระบบแม่น้ าํ โขง ที่ส่งมา
เป็ นโครงการลําดับที่ 6 เพื่อกระบวนการปรึ กษาหารื อล่วงหน้า ภายใต้ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การแจ้ง การ
ปรึ กษาหารื อล่วงหน้า และข้อตกลงของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง กระบวนการปรึ กษาหารื อ
ล่วงหน้าก่อนหน้านี้ 5 โครงการ ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าไซยะบุรี ดอนสะฮอง ปาก
แบง ปากลาย และหลวงพระบาง จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2553-2554, 2557-2558, 2559-2560, 2561-2562 และ
2562-2563 ตามลําดับ
เอกสารประกอบสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคามได้ส่งมาประมาณ 1 เดือน หลังจากที่มี
การส่ งโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าหลวงพระบาง (LPHPP) คณะกรรมการร่ วมคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ
โขง ในการประชุมเตรี ยมการสําหรับการประชุมคณะมนตรี ครั้งที่ 26 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562 ได้ตดั สิ นใจเลื่อนกระบวนการปรึ กษาหารื อล่วงหน้าสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคาม
ไปหลังจากกระบวนการปรึ กษาหารื อล่วงหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าหลวงพระบางได้เสร็จ
สิ้นลง เพื่อให้คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงมุ่งความสนใจไปในแต่ละโครงการโดยแยกออกจากกัน โดย
วันสิ้ นสุ ดกระบวนการปรึ กษาหารื อล่วงหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าหลวงพระบาง เดิมกําหนด
ไว้ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ทําให้การ
ประชุมพิเศษของคณะกรรมการร่ วมคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง ที่ได้วางแผนเอาไว้แต่เดิมเพื่อสรุ ป
กระบวนการปรึ กษาหารื อล่วงหน้าสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าหลวงพระบาง ถูกเลื่อนออกไป
เป็ นวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การแจ้ง การปรึ กษาหารื อล่วงหน้า และข้อตกลง ประสงค์ให้ประเทศสมาชิกที่รับ
แจ้งทั้ง 3 ประเทศ (กัมพูชา ไทย และเวียดนาม) ได้รับทราบและทบทวนเอกสารที่นาํ ส่ งมาสําหรับการ
ปรึ กษาหารื อล่วงหน้า และส่ งคําตอบ (ผ่านแบบฟอร์มอย่างเป็ นทางการ) กลับมาให้กบั คณะกรรมการ
ร่ วมคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง
ทางคณะกรรมการร่ วมอาจแต่งตั้งให้สาํ นักงานเลขาธิการ
คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง เป็ นผูช้ ่วยในการประเมินการใช้น้ าํ ที่นาํ เสนอ โดยรับผิดชอบด้านการ
ทบทวนทางเทคนิคสําหรับเอกสารที่ส่งมาเหล่านี้ ซึ่งอาจรวมถึงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1

จากการใช้น้ าํ การทํางานเชิงระบบนิเวศวิทยาของระบบลํานํ้า และผลกระทบด้านอื่นที่ส่งผลต่อสิ ทธิ์
ของประเทศสมาชิกที่อาจเกิดขึ้นได้

2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องเอกสารฉบั บ นี้
รายงานฉบับนี้นาํ เสนอข้อมูลที่คดั กรองออกมาจากเอกสารนําส่ งโดย สปป.ลาว ซึ่งจะช่วยให้ผมู ้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย สามารถหาข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวกับการออกแบบโครงการ ผลกระทบด้านสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม รวมถึงมาตรการที่เป็ นไปได้ และข้อเสนอโปรแกรมการตรวจติดตามและพยากรณ์
รายงานนี้นาํ เสนอบทสรุ ปของข้อมูลจากเอกสารที่นาํ ส่ งเท่านั้น นอกจากจะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

3 สรุ ป ย่ อ โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง นํ้า สานะคาม
3.1 ความเป็ นมา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคามเป็ นโครงการลําดับที่ 5 ของโครงการเขื่อนขั้นบันได (cascade)
แบบนํ้าไหลผ่าน (run-of-river) ที่ต้งั อยูบ่ นแม่น้ าํ สายประธานจากต้นนํ้าสู่ ปลายนํ้าของแม่น้ าํ โขง
ตอนล่าง ตั้งอยูห่ ่างจากทะเลประมาณ 1,737 กิโลเมตร ที่ต้งั ของเขื่อนอยูร่ ะหว่างจังหวัดไซยะบุรีและ
เวียงจันทน์ สปป.ลาว ตั้งอยู่ประมาณ 25 กิโลเมตรเหนื อนํ้าจากอําเภอสานะคาม จังหวัดเวียงจันทน์ซ่ ึง
ตั้งอยูห่ ่างจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 155 กิโลเมตร และอยูห่ ่าง 83.7 กิโลเมตรปลายนํ้าจาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าปากแล (PLHPP) ที่ต้งั ของเขื่อนห่างออกไปทางต้นนํ้าจากชายแดนลาว/ไทย
เพียง 2 กิโลเมตร
โรงไฟฟ้าจะมีกาํ ลังผลิตติดตั้งที่วางแผนไว้ อยูท่ ี่ 684 เมกะวัตต์ ออกแบบโดยมีกงั หันนํ้า (เครื่ องกําเนิด
ไฟฟ้า) 12 ตัว ซึ่งแต่ละตัวมีกาํ ลังการผลิต 57 เมกะวัตต์ โครงการนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้า
สําหรับส่ งออกและใช้ในประเทศเป็ นหลัก แต่ก็มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาด้านการคมนาคมทางเรื อ
และการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน การก่อสร้างจะเริ่ มขึ้นในปี พ.ศ. 2563 โดยโรงไฟฟ้าคาดว่าจะเริ่ ม
ดําเนินการได้ในปี พ.ศ. 2571

2

โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าสานะคาม
(1) โครงการแบบนํ้าไหลผ่าน
(2) โครงการลําดับที่ 5 ของเขือ่ นขัน้ บันไดทีต
่ งั ้ อยูบ่ น
แม่น้ําโขงสายประธานตอนล่าง
(3) ตัง้ อยู่ปลายนํ้าของโครงการโรงไฟฟ้ าปากแล 83.7
กิโลเมตร
(4) ห่างจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 155
กิโลเมตร
(5) กําลังการผลิตติดตัง้ : 684 เมกะวัตต์
(6) กังหันนํ้า: 12*57 เมกะวัตต์
(7) คาดการณ์เริม่ ก่อสร้าง: พ.ศ. 2563
(8) คาดการณ์เริ่มดําเนินการ: พ.ศ. 2571
(9) เพื่อส่งออกและใช้ในประเทศเป็ นหลัก
(10) ต้นทุนรวม: 2,073 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภาพที่ 1 ที่ตงั้ และลักษณะสําคัญของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าสานะคามทีน่ ําเสนอ

3.2 โครงสร้ างทางวิศวกรรมของโครงการที่นําเสนอ

โครงการประกอบไปด้วย
โรงไฟฟ้า โครงสร้างสําหรับ
ระบายนํ้าล้นและประตู
ระบายตะกอน ทางสัญจร
เรื อ ระบบทางปลาผ่าน และ
เขื่อนเสริ ม

โ ค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก ข อ ง
โครงการโรงไฟฟ้ า พลัง นํ้า
สานะคาม แสดงให้เห็ นใน
ภาพที่ 2 ระดับสันเขื่อนอยู่ที่
229.5 เมตร ความสู งของ
ภาพที่ 2: ส่วนประกอบหลักและโครงสร้างพืน้ ฐานของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าสานะ
เขื่ อ นสู ง สุ ด อยู่ ที่ 56.2 เมตร
และความยาวสั นเขื่ อน 909.9 เมตร โรงไฟฟ้ า ตั้ง อยู่ที่ ร่องนํ้า หลัก ของแม่น้ ํา ประตูระบายนํ้า และ
ตะกอนตั้งอยู่ดา้ นขวาและซ้ายของโรงไฟฟ้า และประตูเรื อสัญจรจัดให้อยู่ริมฝั่งแม่น้ าํ ด้านซ้าย ระบบ
ทางปลาผ่านได้รับการออกแบบเป็ นทางเบี่ยงนํ้าริ มฝั่งด้านขวา
3

3.2.1 โรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ 1) โรงไฟฟ้ า และ 2) สถานี ไฟฟ้ าแรงสู งแบบใช้ฉนวนก๊าซขนาด
500 กิโลโวลต์ ติดตั้งภายนอกอาคาร โรงไฟฟ้านี้มีกงั หันนํ้า (เครื่ องกําเนิดไฟฟ้า) 12 ตัว ซึ่งแต่ละตัว มี
กําลังการผลิต 57 เมกะวัตต์ พื้นที่ทาํ งานหลักของโรงไฟฟ้ าตั้งอยู่ด้านขวาของโรงไฟฟ้ า และพื้นที่
ทํางานเสริ มของโรงไฟฟ้าตั้งอยูด่ า้ นซ้าย
ความยาวโดยรวมของโรงไฟฟ้าอยู่ที่ 350.2 เมตร ซึ่ งรวมถึงโถงเครื่ องจักรหลัก พื้นที่ทาํ งานหลักของ
โรงไฟฟ้า และพื้นทํางานเสริ มของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีตะกอนสะสมบริ เวณทางเข้าของ
อาคารรับนํ้า ได้มีการติดตั้งช่องระบายตะกอน (desilting hole) บริ เวณเสาตรงกลางระหว่างกังหัน โดย
มีจาํ นวนรวมทั้งสิ้น 6 ช่อง
3.2.2 โครงสร้ างการระบายนํ้า ล้ น และประตู ร ะบายตะกอน
โครงสร้างการระบายนํ้าล้น ประกอบไปด้วย ประตูระบายนํ้าล้นและประตูระบายตะกอนบริ เวณ
ด้านขวาและซ้ายของโรงไฟฟ้า ฝั่งด้านซ้าย ประตูระบายนํ้าล้นและประตูระบายตะกอนจํานวน 13
บาน ถูกออกแบบเพื่อระบายนํ้าล้น ตะกอน และสิ่ งต่าง ๆ ที่ลอยมา โดยมีขนาดอยูท่ ี่ 15 x 22 เมตร
(กว้าง x สู ง) และมีระดับความลึกที่ทอ้ งนํ้า 198.0 เมตร ประตู 5 บานเป็ นประตูระบายนํ้าระดับพื้นนํ้า
และอีก 8 บานเป็ นประตูระบายนํ้าระดับผิวนํ้า
ฝั่งด้านขวา ได้มีการวางแผนติดตั้งประตูระบายนํ้าล้นและประตูระบายตะกอนจํานวน 5 บาน ซึ่งมี
จํานวน 4 บาน ที่ได้รับการออกแบบให้เป็ นประตูท่ีมีระดับพื้นนํ้า เพื่อระบายนํ้าล้นและตะกอน
ประกอบไปด้วยกําแพงกั้นนํ้า (breast wall) ที่เปิ ดได้ มีขนาด 12.5 x 16 เมตร (กว้าง x สู ง) และมีระดับ
ความลึกที่ทอ้ งนํ้า 192.0 เมตร ประตูบานอื่นเป็ นแบบเปิ ด ได้รับการออกแบบเพื่อระบายสิ่ งต่าง ๆ ที่
ลอยมา โดยมีขนาด 12.5 x 22 เมตร (กว้าง x สู ง) และมีระดับความลึกที่ทอ้ งนํ้า 198.0 เมตร
ประตูระบายตะกอนจํานวน 6 บาน มีขนาด 2.5 x 4.5 เมตร (กว้าง x สู ง) ได้รับการออกแบบในส่ วน
ของโรงไฟฟ้าสําหรับหน่วยผลิตไฟฟ้าทุก ๆ 2 หน่วย ผ่านทางด้านใต้ของโรงไฟฟ้ า เพื่อป้องกันการ
ทับถมของดินตะกอนบริ เวณด้านหน้าของอาคารรับนํ้า และเพื่อให้มน่ั ใจว่านํ้าที่ไหลเข้ามาไม่เจือปน
ตะกอนเกินกว่าที่ควรเป็ น ความลึกของท้องนํ้าในส่ วนทางนํ้าไหลเข้าและทางนํ้าไหลออก อยู่ที่ 176.3
เมตร และ 189 เมตร ตามลําดับ นอกจากนี้ ประตูฉุกเฉิ น ได้รับการออกแบบในลักษณะประตูก้ นั นํ้า
แบบบานกั้นนํ้า ปกติ (plain service gate) สํา หรั บ ทางนํ้า ไหลเข้า และประตู ก้ ันนํ้า แบบบานกั้นนํ้า
ชัว่ คราว (bulkhead gate) สําหรับทางนํ้าไหลออก
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3.2.3 ทางสั ญ จรเรื อ
ทางสัญจรเรื อเป็ นทางสัญจรแบบช่องทางเดี่ยวแบบ 1 ชั้น สําหรับเรื อระวางขนาด 500 ตัน และได้มี
การจองพื้นที่สําหรับการพัฒนาทางสัญจรเรื อแบบ 2 ทางในอนาคต ความต่างระดับของนํ้า (working
head) สู งสุ ดอยู่ที่ 20.59 เมตร โดยขนาดของอ่างพักเรื อ 120 x 12 x 4 เมตร (ยาว x กว้าง x ลึก) และ
ความสู งของช่องที่สามารถลอดได้สูงสุ ดอยูท่ ี่ 8 เมตร
โครงสร้างทางสั ญจรเรื อถู กจัดให้อยู่บ ริ เวณชายฝั่ ง ด้า นซ้า ย ประกอบไปด้วยทางเรื อสั ญจร (Ship
Lock) และเส้นทางเข้าทางเรื อสัญจร (Access Channel) ความยาวทั้งหมดของเส้นทางเข้าทางเรื อสัญจร
ด้านต้นนํ้า ยาว 626 เมตร ซึ่ งประกอบไปด้วยพื้นที่ในการสัญจร พื้นที่ในการปรับทิศทางเรื อ พื้นที่
สําหรับการจอดเรื อที่ประกอบไปด้วยเสาจอดเรื อ 8 เสาอยู่ทางด้านซ้ายของเส้นทางเข้าทางเรื อสัญจร
ความยาวทั้งหมดของเส้นทางเข้าทางเรื อสัญจรด้านปลายนํ้ามีความยาว 873 เมตร ประกอบไปด้วย
พื้นที่ในการสัญจร พื้นที่ในการปรับทิศทางเรื อ และพื้นที่สําหรับการจอดเรื อที่ประกอบไปด้วยเสา
จอดเรื อ 8 เสาอยูท่ างด้านขวาของเส้นทางเข้าทางเรื อสัญจร
3.2.4 ระบบทางปลาผ่ า น
ทางปลาผ่านเสมือนเส้นทางธรรมชาติ ที่ชื่อว่าทางปลาผ่านเลียนแบบระบบนิ เวศ (imitative-ecological
fishway) ได้นาํ เสนอมาใช้สาํ หรับการอพยพของปลาแบบอพยพล่อง และอพยพขึ้น สําหรับทุกช่วง
ชีวิตของปลาที่วา่ ยผ่านเขื่อนแห่งนี้
ระบบทางปลาผ่านนี้มีความยาวทั้งหมด 2.48 กิโลเมตร ตั้งอยูบ่ ริ เวณลานที่มีความสู งจากระดับนํ้าทะเล
216 เมตร บนชายฝั่งด้านขวา โดยมีทางเข้า 2 ทางและทางออก 1 ทาง อุปกรณ์ในการล่อปลาเช่นแสงไฟ
และฉากกั้นระบบไฟฟ้า (electric screen) เพื่อกั้นปลา จะได้รับการติดตั้งทั้งด้านในและด้านนอกของ
ทางเข้า ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ว่าปลามีผลตอบสนองต่อแสง สี และเสี ยงอย่างไร สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับระบบทางปลาผ่านได้ที่หวั ข้อ 4.16
3.2.5 เขื่ อ นเสริ ม
เขื่อนเสริ ม (auxiliary) จะถูกสร้ างบริ เวณริ ม ฝั่ งซ้ายและขวา เพื่อปิ ดเส้นทางนํ้า ดั้ง เดิ ม เขื่อนเสริ ม
ด้านซ้ายจะตั้งอยู่บนด้านซ้ายของทางสัญจรเรื อ ความยาวและความกว้างของสันเขื่อนอยู่ที่ 100 เมตร
และ 22 เมตร ตามลําดับ สําหรับเขื่อนเสริ มด้านขวาตั้งอยู่ทางด้านขวาของประตูน้ าํ มีความยาวและ
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ความกว้างอยู่ที่ 85.7 เมตรและ 22 เมตร ตามลําดับ โครงสร้างทางปลาผ่าน ตั้งผ่านบริ เวณเขื่อนเสริ ม
ด้านขวา และระดับความลึกของทางปลาผ่านอยูท่ ี่ 217 เมตร

3.3 ความปลอดภัยของเขื่อน

ปัจจัยในการออกแบบสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคามมีดงั ต่อไปนี้:
• มาตรฐานด้ านแผ่ นดินไหว
การประเมินความปลอดภัยต่อแรงแผ่นดินไหวสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคาม แสดงให้
เห็นว่า อัตราเร่ งสู งสุ ดของพื้นดิน (peak ground acceleration) ด้วยความน่าจะเป็ นที่จะเกิดแผ่นดินไหว
รุ นแรงเกินกว่าระดับที่พิจารณา (probability of exceedance) เท่ากับร้อยละ 10 ในช่วงเวลา 50 ปี และ
ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุ นแรงเกินกว่าระดับที่พิจารณา เท่ากับร้อยละ 5 ในช่วงเวลา 50 ปี
ในอาณาเขตของโครงการ อยู่ ที่ 0.063 และ 0.090 ตามลํา ดับ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ผลลัพ ธ์ น้ ี ร่ ว มกับ
ประสบการณ์การออกแบบโครงการที่คล้ายคลึงกัน พบว่า มาตรฐานอัตราเร่ งสู งสุ ดของพื้นดินต่อแรง
แผ่ น ดิ น ไหวแนวราบ (horizontal seismic peak ground acceleration standards) สํ า หรั บ เหตุ ก ารณ์
ออกแบบ (design event) และเหตุการณ์ตรวจสอบ (check event) อยูท่ ี่ 0.063g และ 0.090g ตามลําดับ
• มาตรฐานด้ านนํ้าหลาก
ตามมาตรฐานของประเทศจี นและมาตรฐานทางเทคนิ คของอุตสาหกรรมพลังงานของจีน และเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของมาตรฐานทางเทคนิ คของลาว มาตรฐานด้านนํ้าหลากเบื้องต้น และ
การไหลสู งสุ ด ได้รับการสรุ ปไว้ในตารางที่ 1
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สภาวการณ์

นํ้าหลากเพื่อการ
ออกแบบ
(Design Flood)
นํ้าหลากเพื่อการ
ตรวจสอบ
(Check Flood)

ตารางที่ 1 : มาตรฐานด้ านนํ้าหลากและการไหลสู งสุ ด
รายการ
เขื่อนและโรงไฟฟ้า
โครงสร้ างสํ าหรับสลาย
พลังงาน (energy
dissipation) และการ
ป้ องกัน
คาบอุบตั ิ (ปี )
2,000
100
อัตราการไหล
34,700
27,200
สู งสุ ด (ลบ.ม./
วินาที)
คาบอุบตั ิ (ปี )
10,000
N/A
อัตราการไหล
38,800
N/A
สู งสุ ด (ลบ.ม./
วินาที)

• โปรแกรมการตรวจติดตามความปลอดภัย
ระบบตรวจติดตามความปลอดภัยแบบละเอียด ได้ถูกนําเสนอเพื่อใช้ตลอดระยะเวลาของโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าสานะคาม การตรวจติ ดตามความปลอดภัย ประกอบไปด้วยการลาดตระเวน การ
ตรวจติดตามอย่างสมํ่าเสมอ และการวิเคราะห์ขอ้ มูล การประเมินความปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอ และ
การซ่ อมบํารุ งระบบตรวจติดตามรายวัน ฯลฯ การตรวจติดตามความปลอดภัยของโครงการ จะได้รับ
การปฏิ บ ัติ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ เอกสาร Technical Specification for Concrete Dam Safety Monitoring
(DL/T5178-2003)

3.4 การปฏิบตั ิการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคาม ได้รับการพัฒนาเพื่อผลิตไฟฟ้าช่วงความต้องการไฟฟ้าพื้นฐาน
(base load power generation) เป็ นหลัก มากกว่าผลิตเพื่อใช้งานช่วงความต้องการไฟฟ้าสู ง (peak load)
ดังนั้นจึ งไม่มีความต้องการในการผลิตไฟฟ้ าจํานวนมากในช่ วงเวลาสั้น (hydropeaking operation)
โดยทัว่ ไป อ่างเก็บนํ้าจะยังคงระดับอยูท่ ี่ 220 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เมื่อนํ้าไหลเข้าอ่างเก็บนํ้ามากกว่า
ความสามารถในการผลิ ตของกังหัน (5,801 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ) ประตูระบายนํ้าจะเปิ ดออกเพื่ อ
ระบายนํ้าส่ วนเกินลงสู่ แอ่งนํ้านิ่ง (stilling basin)

7

ช่ องระบายตะกอนจะเปิ ดไว้ในช่ วงเวลานํ้าหลาก (ฤดู ฝน) และเปิ ดเป็ นครั้ งคราวในฤดูแล้ง ขึ้นกับ
ข้อมูลการตรวจติดตามของตะกอน ตะกอนแขวนลอยที่สะสมอยู่บริ เวณด้านหน้าของอาคารรั บนํ้า
คาดว่าจะถูกปล่อยออกไปในเวลาปกติ เพื่อทําให้มนั่ ใจว่าจะไม่มีการสะสมของตะกอนบริ เวณอาคาร
รับนํ้า
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าสานะคาม จะดําเนิ นการชะล้างตะกอนประมาณ 5-7 วันทุกปี ในช่วงต้น
เดือนกันยายน เมื่อการชะล้างตะกอนไม่สามารถทํางานได้ การชะล้างตะกอนแบบประดิษฐ์ (artificial
silt-clearing) จะกระทําโดยลดระดับนํ้าลงเพื่อกําจัดตะกอนหยาบและเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการมี การ
ดําเนินการได้อย่างปลอดภัย
การปฏิบตั ิการของทางเรื อสัญจรจะถูกระงับเมื่อนํ้าที่ไหลเข้ามีมากกว่าการระบายนํ้าหลากสู งสุ ด 3 ปี
โดยอยูท่ ี่ 17,800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ภาพที่ 3 เกณฑ์ปฏิบตั ิการสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคาม
ในระหว่า งการดํา เนิ นงานตามปกติ “ช่ วงระดับ นํ้า ปฏิ บ ัติก าร” อยู่ที่ ป ระมาณ 1 เมตร ใช้สํา หรั บ
วัตถุประสงค์ในการปฏิ บตั ิการ (ระบบควบคุม) เช่น ระดับเก็บกักนํ้าสู งสุ ด (FSL) จะเปลี่ยนแปลง
ระหว่าง 219.0 และ 220.0 เมตรจากระดับนํ้าทะเล
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าสานะคาม ได้รับการติดตั้งด้วยประตูระบายนํ้าหลากแบบฐานเรี ยบ (flatbottomed flood sluice) 10 บาน โดยมีแอ่งนํ้านิ่งทั้งฝั่งด้านขวาและซ้าย ที่อตั ราการปล่อยนํ้าที่นอ้ ยกว่า
11,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ประตูระบายนํ้าหลาก 5 บานฝั่งขวาจะทํางานเป็ นช่องทางระบายนํ้าหลัก
และประตูอีก 5 บานที่ฝั่งซ้ายจะทํางานเป็ นครั้งคราว หรื อทํางานร่ วมกัน 4 หรื อ 3 บานด้านขวาและ 2
หรื อ 3 บานด้านซ้าย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการระบายตะกอน
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การปล่อยนํ้าระหว่าง 11,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และ 17,800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (เช่น นํ้าท่วม 3
ปี ) ประตูท้งั 10 บานจะถูกเปิ ดออก
เอกสารที่รวบรวมระบุวา่ หากมีน้ าํ ท่วม 3 ปี หรื อนํ้าท่วมใหญ่กว่านั้นเกิดขึ้นที่โครงการโรงไฟฟ้าหลวง
พระบาง (ก่อนที่สถานี โรงไฟฟ้าปากแบงจะเสร็ จสมบูรณ์) หรื อนํ้าท่วม 3 ปี หรื อนํ้าท่วมใหญ่กว่านั้น
เกิดขึ้นที่โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าปากแบง และมีการปล่อยนํ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าปาก
แบงเพื่อการระบายนํ้า ทางโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคามจะต้องปล่อยนํ้าออกล่วงหน้า โดยมี
อัตราการไหลควบคุมดังเช่นนํ้าท่วม 3 ปี ที่ 17,800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และระดับนํ้าในอ่างเก็บนํ้า
จะต้องถูกลดลงเช่นกัน ซึ่งจะใช้เวลา 1-2 วันสําหรับนํ้าหลากที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าหลวงพระ
บางทางต้นนํ้าไหลมาถึงที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคาม ในระหว่างนี้ อัตราการไหลออกควร
รักษาไว้ที่ 17,800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เมื่อระดับนํ้าปฏิบตั ิการ (water head) อยู่ต่าํ กว่า 4 เมตร เครื่ อง
ผลิตไฟฟ้ าทั้งหมดจะถูกปิ ด และเมื่อระดับในอ่างเก็บนํ้าอยู่ที่ 213.85 เมตร ประตูท้ งั หมดจะถูก เปิ ด
ออกเพื่อระบายนํ้าหลากและตะกอน ซึ่ งกฎการปฏิบตั ิงานเหล่านี้ จะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อมี
การใช้กฎปฏิบตั ิงานแบบโครงการเขื่อนขั้นบันได (cascade operating rules) ในอนาคต

3.5 แผนการก่ อสร้ างและระยะเวลา
ระยะเวลาการก่ อสร้ า ง รวมถึ ง การ
ทดสอบและเริ่ ม ใช้ง าน ได้รั บ การ
วางแผนไว้เป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 96
เดื อ น สิ้ น เดื อ นธั น วาคมในปี ที่ 8
เครื่ องผลิตไฟฟ้าตัวสุ ดท้ายจะพร้อม
สําหรับการปฏิบตั ิการจ่ายไฟฟ้ าเข้า
ร ะ บ บ เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ (commercial
operation) เนื่ องจากเงื่อนไขทางภูมิ
ประเทศและทางธรณี วิทยา รวมถึ ง
ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม
แผนงานเบื้ อ งต้น จึ ง วางแผนให้ มี
การเบี่ยงทางนํ้าเป็ น 2 ช่วง
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ภาพที่ 4 การเบีย่ งทางนํ้าในช่วงแรก

การเบี่ยงนํ้าในช่วงแรก บริ เวณชายฝั่งด้านซ้าย จะเริ่ มตั้งแต่ปีแรกของการก่อสร้าง จนถึงเดือนธันวาคม
ของปี ที่ 4 (ภาพที่ 4) ซึ่ งจะทําการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าชัว่ คราว (cofferdam) เบื้องต้นช่วงที่ 1 และเขื่อน
กั้นลํานํ้าชัว่ คราวบริ เวณต้นนํ้าและปลายนํ้าตลอดปี ในช่วงที่ 1 รวมถึงกําแพงคอนกรี ตนําร่ องตามยาว
(รวมทั้งปล่องแบบเปิ ด) เขื่อนกั้นลํานํ้าชัว่ คราวบริ เวณต้นนํ้าและปลายนํ้าตลอดปี นี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
ปรับเปลี่ยนการไหลของนํ้าในแม่น้ าํ ให้ผ่านทางลํานํ้าที่แคบลง ในช่วงระยะเวลานี้เอง ทางแม่น้ าํ ไหล
ผ่านดั้งเดิม จะใช้เพื่อการสัญจรเรื อ และเริ่ มสร้างทางสัญจรเรื อและประตูระบายตะกอนบริ เวณชายฝั่ง
ด้านซ้าย
การเบี่ ย งนํ้า ในช่ วงที่ 2 บริ เวณด้า นขวาของชายฝั่ ง (ภาพที่ 5) ถูก วางแผนให้เริ่ ม ก่ อสร้ า งในเดื อน
มกราคมของปี ที่ 5 และจะเสร็ จสิ้ น
ในเดื อ นกรกฎาคมในปี ที่ 7 การ
เบี่ยงนํ้าในช่วงที่ 2 รวมถึงเขื่อนกั้น
ลํา นํ้ าชั่ ว คราวบริ เวณต้ น นํ้ าและ
ป ล า ย นํ้ า ต ล อ ด ปี แ ล ะ กํ า แ พง
คอนกรี ตนํา ร่ องตามยาว ในช่วงนี้
ประตูระบายนํ้าและทางสัญจรเรื อ
จะดําเนิ นการ และจะมีการสร้างใน
ส่ วนของโรงไฟฟ้า ประตูระบายนํ้า
ล้นบริ เวณชายฝั่ งด้านขวา และทาง
ปลาผ่าน
ภาพที่ 5 เชื่อนกัน้ ลํานํ้าชัวคราวในขั
่
น้ ตอนช่วงที่ 2

ตั้งแต่เดือนสิ งหาคมในปี ที่ 7 ถึงเดือนธันวาคมในปี ที่ 8 โครงสร้างถาวรจะนํามาใช้สําหรับการระบาย
นํ้า รวมถึงการทดสอบและเริ่ มต้นการใช้กงั หันนํ้าและเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า

4 ภาพรวมเอกสารที่ นํา ส่ ง
รายงานและภาคผนวกรวม 16 ฉบับ เอกสารนําเสนอแบบ PowerPoint 3 ฉบับ และคลิปวิดีโอความยาว
15 นาที ได้ถูกส่ งมา โดยในส่ วนต่อไปนี้เป็ นการนําเสนอข้อสรุ ปของรายงานแต่ละฉบับ
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4.1 รายงานสถานะทางวิศวกรรม

รายงานสถานะทางวิศวกรรมครอบคลุมเนื้อหาทางวิศวกรรมของโครงการ ซึ่งรวมถึงการสํารวจทาง
ธรณี วิทยาและธรณี เทคนิค ภูมิประเทศและแผนที่ อุทกวิทยาและตะกอน แผนงานและลักษณะของ
โครงการ ส่ วนประกอบของโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยของเขื่อน ทางปลาผ่าน อุปกรณ์
เครื่ องกลและไฟฟ้า แผนการก่อสร้างและการจัดลําดับงาน รวมถึงต้นทุนทั้งหมดของโครงการ
ภาคผนวกของรายงานซึ่งได้จดั เตรี ยมโดยผูพ้ ฒั นาโครงการ
โดยได้ให้ขอ้ มูลการปฏิบตั ิตามของ
โครงการที่นาํ เสนอนี้ตามคําแนะนําการออกแบบร่ างขั้นต้นของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง (MRC
Preliminary Design Guidance)

4.2 รายงานข้ อมูลทางอุทกวิทยาและตัวอย่างตะกอน

รายงานฉบับนี้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานีวดั นํ้า การตรวจวัดอัตราการไหล การสํารวจลํานํ้าตาม
แนวยาวและภาคตัดขวาง (longitudinal and cross sections) และระดับผิวนํ้าตามแนวลํานํ้า (water
surface profile) รวมถึงตัวอย่างตะกอนและการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมได้จนถึงปั จจุบนั ได้รับการ
นําเสนอมา ณ ที่น้ ีเช่นกัน
4.2.1 สถานี ต รวจวั ด ระดั บ นํ้า
สถานีวดั ระดับนํ้าแบบธรรมดา (manual) 6 สถานี ถูกสร้างขึ้นที่บริ เวณที่ต้ งั เขื่อนบริ เวณหมู่บา้ น
Donmen เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 จุดวัด P ตั้งอยูท่ างต้นนํ้า 250 เมตรจากเกาะเล็กสานะคามที่บริ เวณ
ที่ต้ งั เขื่อนบริ เวณหมู่บา้ น Donmen จุดวัด A และจุดวัด A’ อยูท่ ี่ช่องทางด้านขวาและซ้ายของแกนเขื่อน
ตามลําดับ จุดวัด B และจุดวัด B’ อยูท่ ี่ช่องทางด้านขวาและซ้ายของโรงไฟฟ้า (แกนเขื่อนด้านล่าง)
ตามลําดับ จุดวัด C อยูท่ างปลายนํ้า 250 เมตรจากเกาะเล็ก ๆ ของแม่น้ าํ สถานีวดั ระดับนํ้าแบบอัตโนมัติ
ได้รับการติดตั้งที่ชายฝั่งด้านขวาที่จุดวัด C และเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยไม่มี
รายละเอียดความถี่ของการเก็บข้อมูลกล่าวอยูใ่ นรายงาน
เนื่องจากสถานที่ต้ งั เขื่อนใหม่สาํ หรับสร้างเขื่อนสานะคาม ได้ถูกเลือกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552
โดยตั้งอยูท่ ี่บริ เวณหมู่บา้ น Veunkham แทน เครื่ องวัดระดับนํ้าแบบธรรมดาอีก 4 ตัวจึงได้รับการติดตั้ง
เพิ่มเติม จุดวัด P ตั้งอยูต่ น้ นํ้า 600 เมตร ของแกนเขื่อนด้านบน จุดวัด A ติดตั้งอยูท่ ี่ช่องแม่น้ าํ ที่แคบที่สุด
ที่หมู่บา้ น Houayla ส่ วนจุดวัด B ติดตั้งอยูท่ ี่แกนเขื่อนด้านล่าง จุดวัด C อยูท่ ี่หมู่บา้ น Veunkham
เครื่ องวัดระดับนํ้าทุกตัวเริ่ มดําเนินงานในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ระดับนํ้าเฉลี่ยในแต่ละวันจากเครื่ องวัดระดับนํ้าที่กล่าวข้างต้น ได้แนบไว้กบั รายงาน การบันทึกระดับ
นํ้าที่บริ เวณจุดตั้งเขื่อนบริ เวณหมู่บา้ น Donmen เริ่ มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.
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2552 การบันทึกระดับนํ้าที่บริ เวณจุดตั้งเขื่อนบริ เวณหมู่บา้ น Veunkham เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2553 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และจาก 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2559
การวัดอัตราการไหล
การวัดอัตราการไหลได้จดั ทําขึ้นตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่จุดวัด C ที่บริ เวณจุดตั้งเขื่อนบริ เวณ
หมู่บา้ น Veunkham มีการวัดอย่างน้อยเดือนละครั้ง การวัดรวมทั้งหมด 28 ครั้ง ระหว่าง 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งได้มีการนําเสนอในรายงาน ความลึกของนํ้าถูกวัดโดยเครื่ องวัด
ความลึกด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิ ค (ultrasonic depth finder) การวัดการไหลของนํ้าใช้รอกแขวนรู ปไข่
นํ้าหนัก 25 กิโลกรัม ความเร็ วของการไหลวัดโดยใช้เครื่ องมือวัดกระแสนํ้าแบบใบพัดรุ่ น LS25-3A
การสํารวจลํานํ้าตามแนวยาวและภาคตัดขวางและระดับผิวนํ้าตามแนวลํานํ้า
การสํารวจ 7 ครั้งสําหรับภาคตัดขวางลํานํ้า (จุดวัด P, A, B, C, ด้านบนของเขื่อน, ตรงกลางของแกน
เขื่อน, แกนเขื่อนด้านล่าง) และการสํารวจลํานํ้าตามแนวยาว 1 ครั้ง (จุดวัด C) ทําขึ้นที่บริ เวณจุดตั้ง
เขื่อนบริ เวณหมู่บา้ น Donmen การสํารวจ 5 ครั้งสําหรับภาคตัดขวาง (แกนเขื่อนด้านบน, จุดวัด P, A,
B, C) และการสํารวจลํานํ้าตามแนวยาว 1 ครั้ง (จุดวัด C) ทําขึ้นที่บริ เวณจุดตั้งเขื่อนบริ เวณหมู่บา้ น
Veunkham ผลจากการสํารวจได้แนบไว้ในรายงาน
การเก็บตัวอย่ างตะกอน
การเก็บตัวอย่างตะกอน ทําโดยใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างตะกอนแบบแนวราบ 200 มิลลิลิตร (200ML
hammering horizontal type sampler) มีการเก็บตัวอย่างที่ จุดวัด C วันละครั้ง ณ เวลา 9 นาฬิกา ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบแนวราบ (tension
horizontal type sampler) มีการวัดปริ มาณตะกอนทั้งหมด 245 หน่วย และวัดปริ มาณตะกอนแบบส่ วน
19 หน่วย โดยตั้งแต่ 1 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2559 มีการวัดปริ มาณตะกอน 121 หน่วย และมีการวัดแบบ
ส่ วน 5 หน่วย มีการวัดปริ มาตรของตัวอย่างตะกอนในสถานที่น้ นั และปริ มาณตะกอนได้ถูกตรวจสอบ
โดยใช้วิธีแบบแทนที่ (substitution)
การวิเคราะห์ขนาดตะกอนแขวนลอยได้จดั ทําขึ้น โดยใช้วิธีการวัดขนาดอนุภาค (particle size meter
method) ควบคู่กบั วิธีปิเปตต์แบบปริ มาตร (transfer pipette method) ผลของการวิเคราะห์ขนาดตะกอน
แขวนลอยสําหรับปี พ.ศ. 2558 และ 2559 ได้แนบไว้ในรายงาน
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4.3 รายงานการตกตะกอนในอ่างเก็บนํ้าและนํ้าเท้ อ

รายงานนี้ให้ขอ้ มูลการจัดการของอ่างเก็บนํ้า การวิเคราะห์และคํานวณการตกตะกอนในอ่างเก็บนํ้า
และการคํานวณนํ้าเท้อของอ่างเก็บนํ้า โดยการบริ หารจัดการของโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคาม
ได้มีการกล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้า
การวิเคราะห์ และคํานวณการตกตะกอนในอ่ างเก็บนํ้า
การคํานวณการตกตะกอนในอ่างเก็บนํ้า ได้ใช้โมเดล “Susbed-2” (Non-equilibrium sediment
transport model with constant flow) พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอู่ฮนั่ ในการคํานวณนี้รายงานได้กล่าวว่า
โมเดลนี้ได้ถูกใช้อย่างแพร่ หลายในการศึกษาและออกแบบโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและโครงการอนุรักษ์น้ าํ
ในประเทศจีน
ผลการสํารวจตามแนวยาวและภาคตัดขวางของพื้นที่อ่างเก็บนํ้าที่ได้กระทําขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.
2551 และ มกราคม พ.ศ. 2552 โดย Power China ถูกนํามาใช้ในการวิเคราะห์น้ ี โดยมีระยะตามแนวยาว
99.2 กิโลเมตร และ 50 ภาคตัดขวางในพื้นที่อ่างเก็บนํ้า
ข้อมูลนํ้าและตะกอนที่สถานี เชียงคาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ถึง 2523 ได้ถูกนํามาใช้สาํ หรับการคํานวณ
ตะกอน การกระจายของตะกอนแขวนลอยจัดทําโดย CNR ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้นาํ มาใช้
สําหรับการกระจายของตะกอนแขวนลอย
ผลของการศึกษาเสนอว่า หลังจากการดําเนินงาน 10 ปี จะมีตะกอนไหลเข้าทั้งหมดจํานวน 703.8 ล้าน
ตัน ซึ่ง 690 ล้านตันเป็ นตะกอนแขวนลอย การตกตะกอนในบริ เวณที่กกั เก็บนํ้าจะมี 156 ล้านตัน ซึ่ง
144 ล้านตันจะเป็ นตะกอนแขวนลอย อัตราการไหลของตะกอนเฉลี่ยคือ 77.8% ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
สู ญเสี ยกําลังในการกักเก็บนํ้าของอ่างเก็บนํ้าไป 15.3% หลังจาก 10 ปี โดยหลังจากการดําเนินงาน 50 ปี
จะมีตะกอนไหลเข้าทั้งหมดคือ 3,519 ล้านตัน ซึ่ง 3,450 ล้านตันจะเป็ นตะกอนแขวนลอย การ
ตกตะกอนในบริ เวณที่กกั เก็บนํ้าจะมี 344 ล้านตัน ซึ่ง 287 ล้านตันจะเป็ นตะกอนแขวนลอย อัตราการ
ไหลของตะกอนเฉลี่ย คือ 90.5% ซึ่งจะก่อให้เกิดความสู ญเสี ยกําลังในการกักเก็บนํ้าของอ่างเก็บนํ้าไป
31.2%
การตกตะกอนจะเกิดขึ้นส่ วนใหญ่ในบริ เวณตอนกลางของอ่างเก็บนํ้า (28.1- 58.4 กิโลเมตรจากสัน
เขื่อน) โดยตะกอนจะมีนอ้ ยกว่าหากเข้าใกล้สันเขื่อน (28.1 กิโลเมตรแรก) ซึ่งความกว้างของอ่างเก็บ
นํ้ามีความแคบกว่า การตกตะกอนมีนอ้ ยที่สุดอยูบ่ ริ เวณในตอนบนของอ่างเก็บนํ้า (58.4 กิโลเมตรจาก
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สันเขื่อน) หลังจากการดําเนิ นงาน 10 ปี การตกตะกอนใกล้สันเขื่อน ตอนกลาง และตอนบนของอ่าง
เก็บนํ้า จะนับเป็ น 15.5%, 74.5% และ 10% ของการตกตะกอนทั้งหมดในอ่างเก็บนํ้าตามลําดับ
หลังจากการดําเนินงาน 50 ปี จะนับเป็ น 24.8%, 70% และ 5.2% ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้วา่ การเคลื่อน
ตัวของการตกตะกอนจะค่อย ๆ เคลื่อนที่ไปทางปลายนํ้า
ในบริ เวณอ่างเก็บนํ้าตอนบน
การเปลี่ยนแปลงของความเร็ วการไหลระหว่างภาวะธรรมชาติและ
หลังจากการดําเนินงานจะมีเพียงเล็กน้อย ในบริ เวณตอนกลางและตอนใกล้สันเขื่อนของอ่างเก็บนํ้า
ความเร็ วการไหลเฉลี่ยในช่วงการไหลที่ต่าํ จะมีความเร็ วการไหลเฉลี่ยตํ่ากว่าภาวะธรรมชาติ สําหรับ
ในช่วงการไหลที่สูงความเร็ วตลอดเส้นทางของที่เก็บนํ้าจะใกล้เคียงกับภาวะธรรมชาติ สรุ ปได้วา่
หลังจากเริ่ มดําเนินงาน จํานวนตะกอนไหลเข้า 22% จะหายไปในอ่างเก็บนํ้า ซึ่งไม่นบั รวมผลกระทบที่
เกิดจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าบริ เวณต้นนํ้าที่เชื่อมโยงกันเป็ นขั้นบันได
ในหัวข้อการบริ หารจัดการตะกอนที่จะกล่าวต่อไปด้านล่าง
แผนการดําเนิ นงานเพื่อระบายตะกอน

จะให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวาง

การคํานวณนํ้าเท้ อในบริ เวณอ่ างเก็บนํ้า
ในระดับเก็บกักปกติที่ 220 เมตร ระดับนํ้าเท้อของอัตราการไหลเฉลี่ยปประจําปี 4,410 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที จะอยูท่ ี่ 4.27-3.78 เมตร ซึ่งสู งกว่าระดับนํ้าตามธรรมชาติที่เมืองปากลาย สําหรับนํ้าท่วม 3 ปี ด้วย
อัตราการไหล 17,800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับนํ้าเท้อในเมืองจะอยูท่ ี่ 0.30-0.19 เมตร สู งกว่าระดับ
นํ้าตามธรรมชาติ ผลเหล่านี้อา้ งอิงจากผลลัพธ์ของการตกตะกอน 10 ปี ในระดับนํ้าเก็บกักปกติที่ 220
เมตร นํ้าเท้อในบริ เวณระดับท้ายนํ้าของโครงการโรงไฟฟ้าปากลาย จะมีต้ งั แต่ 0.0-4.16 เมตร อ้างอิง
จากการไหลตั้งแต่ 5,000 ถึง 920 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีตามลําดับ ในอัตราการไหลเฉลี่ยต่อปี ที่ 4,410
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับนํ้าเท้อที่โครงการโรงไฟฟ้าปากลายจะเพิ่มขึ้น 0.07 เมตร รายละเอียดของ
ผลในการคํานวณได้ระบุไว้ในรายงาน

14

4.4 รายงานการเก็บข้ อมูลทางอุทกวิทยาและการส่ งข้ อมูลโดยอัตโนมัติ

การเก็บข้อมูลทางอุทกวิทยาและการส่ งข้อมูล
โดยอัตโนมัติ (ASHDCT) ได้รับการออกแบบ
ให้เก็บข้อมูลระดับนํ้าและนํ้าฝนตามเวลาจริ ง
เพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจและการดําเนินงาน
ของเขื่อนในด้านการตรวจติดตามนํ้าที่ไหลเข้า
การระบายนํ้าเพื่อควบคุมนํ้าส่ วนเกิน การผลิต
กระแสไฟฟ้า และการประปา รายงาน
ประกอบไปด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้: ภาพรวม,
เกณฑ์การออกแบบ, ความจําเป็ นและความ
เป็ นไปได้ของการเก็บข้อมูลทางอุทกวิทยา
และการส่ งข้อมูลโดยอัตโนมัติ, แนวคิดและ
หลักการการออกแบบ, การปฏิบตั ิงานและ
ดัชนีทางเทคนิ คหลักของการเก็บข้อมูลทาง
ภาพที่ 6: แผนทีเ่ ครือข่ายสถานีอุทกวิทยา
อุทกวิทยาและการส่ งข้อมูลโดยอัตโนมัติ, ผัง
และเครื อข่ายการพยากรณ์,
การสื่ อสาร,
อุปกรณ์จ่ายไฟและการป้ องกันฟ้าผ่า, โครงแบบของอุปกรณ์และความต้องการทางเทคนิค, วิศวกรรม
โยธา, การก่อสร้าง, การบริ หารจัดการการยอมรับและการปฏิบตั ิงาน และการประมาณการการลงทุน
โดยการออกแบบการเก็บข้อมูลทางอุทกวิทยาและการส่ งข้อมูลโดยอัตโนมัติน้ ี
ได้กระทําตาม
มาตรฐานของจีน
แนวคิดและหลักการในการออกแบบการเก็บข้อมูลทางอุทกวิทยาและการส่ งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ได้
บรรยายในรายงาน รวมถึงเครื อข่ายสถานีใน สปป.ลาว, การใช้สถานีและสถานที่ที่มีอยู,่ การรวมกัน
ของสถานีและสถานที่แบบถาวร, การออกแบบการก่อสร้าง, การวางแผนในการรวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน
และการพิจารณาโดยรวมของการจัดการเขื่อนแบบขั้นบันได,
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
โรงไฟฟ้าพลังนํ้าอื่น ๆ
ระบบจะประกอบไปด้วยการรวบรวมข้อมูลและการส่ งข้อมูล, ที่เก็บข้อมูล, การประมวลผลข้อมูล,
การพยากรณ์ทางอุทกวิทยา, การสื่ อสารสํารอง, และระบบป้องกัน สถานีศูนย์กลางสามารถขยายให้รับ
และประมวลข้อมูลด้านนํ้าและส่ งผ่านข้อมูลจากระบบอื่น
และรวมเข้ามาด้วยกันในระบบของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคาม
ซึ่งระบบนี้มีความเป็ นไปได้ที่จะเป็ นศูนย์รวมสําหรับการ
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ปฏิบตั ิงานของเขื่อนขั้นบันได (cascade) ในอนาคต ระบบยังสามารถให้การพยากรณ์น้ าํ ท่าในระยะ
ปานกลางและระยะยาว รวมถึงรู ปแบบการดําเนินงานของอ่างเก็บนํ้า ข้อกําหนดหลักทางเทคนิคขึ้นอยู่
กับความเร็ วของการตอบสนอง, ความแม่นยําของการเก็บและส่ งข้อมูล, ความน่าเชื่อถือและการ
ปฏิบตั ิงานตามปกติของอุปกรณ์
การเก็บข้อมูลทางอุทกวิทยาและการส่ งข้อมูลโดยอัตโนมัติจะครอบคลุมถึงบริ เวณพื้นที่รับนํ้าตั้งแต่
หลวงพระบางจนถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคาม โดยมีพ้นื ที่รวม 22,103 ตารางกิโลเมตร
แผนงานแบ่งออกเป็ นระยะเวลาการก่อสร้างและระยะเวลาดําเนินงาน การพยากรณ์ระดับนํ้าและอัตรา
การไหลไปสู่ ปลายนํ้า จะขึ้นอยูก่ บั การไหลของนํ้าบริ เวณต้นนํ้าและปลายนํ้า โดยใช้วิธีการพยากรณ์
ระบบลํานํ้า โมเดลทางอุทกวิทยาและแนวคิดที่เรี ยกว่า Xin’anjiang ที่พฒั นาโดยมหาวิทยาลัย Hohai
จะถูกนํามาใช้สาํ หรับการพยากรณ์กระบวนการนํ้าฝน-นํ้าท่า
ระดับนํ้าและอัตราการไหลของทางนํ้าไหลเข้าและทางนํ้าไหลออกของช่องผันนํ้า
จะได้รับการ
พยากรณ์ระหว่างช่วงเวลาการก่อสร้าง สถานีวดั และส่ งข้อมูลทางไกลสถานีใหม่ที่หลวงพระบาง จะ
สร้างขึ้นเป็ นสถานี ตน้ นํ้าลําดับแรก ในขณะที่สถานีวดั และส่ งข้อมูลทางไกลสถานีใหม่ที่สานะคาม จะ
เป็ นสถานีลาํ ดับสุ ดท้ายที่ต้งั อยูด่ า้ นหลังของทางออกของช่องผันนํ้า สถานีวดั และส่ งข้อมูลทางไกลที่
หลวงพระบางจะเป็ นสถานีควบคุมเพื่อพยากรณ์น้ าํ ไหลเข้า ในขณะที่สถานีวดั และส่ งข้อมูลทางไกลที่
สานะคามจะเป็ นสถานีควบคุมสําหรับนํ้าไหลออก ระบบการพยากรณ์แม่น้ าํ จะพยากรณ์อตั ราการไหล
ที่เขื่อนสานะคาม โดยจะพยากรณ์ล่วงหน้า 1-2 วัน โดยมีการพยากรณ์ใหม่ทุก ๆ 6 ชัว่ โมง ในช่วงที่มี
การดําเนิ นการของโรงไฟฟ้าแล้วนั้น ระบบพยากรณ์น้ าํ ฝน-นํ้าท่าจะถูกบูรณาการร่ วมกับระบบการ
พยากรณ์แม่น้ าํ โดยมีความถี่ในการพยากรณ์ที่ส้ นั กว่าช่วงเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ไม่มีการกล่าวถึง
การบูรณาการระบบการพยากรณ์น้ ีร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าไซยะบุรี หรื อโครงการโรงไฟฟ้า
อื่น ๆ ในระบบขั้นบันได (cascade)
ระบบการเก็บข้อมูลทางอุทกวิทยาและการส่ งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในช่วงเวลาการก่อสร้าง ประกอบ
ไปด้วยสถานีศูนย์กลาง (ที่แคมป์ ), สถานีฝนแบบวัดและส่ งข้อมูลทางไกล 15 สถานี และสถานีอุทก
วิทยาแบบวัดและส่ งข้อมูลทางไกล 2 สถานี (หลวงพระบางและสานะคาม) รวมถึงสถานีวดั และส่ ง
ข้อมูลทางไกลที่จุดวัด A, B และ C (ภาพที่ 6) มีเพียงจุดวัด B ที่จะวัดทั้งระดับนํ้าและฝน ในส่ วนของ
การวัดระดับนํ้าและอัตราการไหลที่สถานีสานะคาม และระดับนํ้าที่จุดวัด A, B และ C จะพยากรณ์ ณ
เวลาจริ ง การวัดอัตราการไหลจะทําที่สถานีสานะคาม เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าและอัตรา
การไหลของนํ้า
อย่างไรก็ตามรายงานไม่ได้ให้ขอ้ มูลที่ชดั เจนว่าสถานีหลวงพระบางของ
คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงที่มีอยู่ จะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบนี้
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ระหว่างระยะเวลาการดําเนิ นงาน จุดวัด A และ C จะถูกย้ายออกไป และสถานีฝนแบบวัดและส่ งข้อมูล
ทางไกล 5 สถานีจะถูกเพิ่มเข้าไปในเครื อข่าย สถานีศูนย์กลางชัว่ คราวจะถูกเปลี่ยนให้เป็ นสถานีถาวร
ตั้งในศูนย์ควบคุมในอาคารปฏิบตั ิการ รายงานแนะนําว่าควรมีการเชื่อมต่อระบบโครงการโรงไฟฟ้า
พลังนํ้าสานะคาม กับ MRC HYCOS การสื่ อสารแบบเชื่อมต่อเป็ นเครื อข่ายจะทําผ่าน GSM และ/หรื อ
ดาวเทียม Beidou ขึ้นอยูก่ บั ความแรงของสัญญาณ
รายงานได้ให้รายละเอียดอื่น ๆ เช่น แหล่งจ่ายไฟและการป้องกันฟ้าฝ่ า องค์ประกอบของอุปกรณ์และ
ความต้องการทางเทคนิค เป็ นต้น นอกจากนี้ ข้อมูลเรื่ องความต้องการด้านงานวิศวกรรมโยธา รวมถึง
ต้นทุนการดําเนินงานและการลงทุน ก็ได้ระบุไว้ในรายงานนี้เช่นกัน

4.5 รายงานระบบตรวจติดตามตะกอน

หลักการที่นาํ มาประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามตะกอน คือการสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา
และปริ มาณตะกอน ระบบสถานีทางอุทกวิทยาและการพยากรณ์ที่มีอยู่ ได้นาํ มาใช้เท่าที่จะทําได้
สถานี ต รวจติ ด ตามที่ ห ลวงพระบาง จะได้ รั บ การติ ด ตั้ ง ด้ ว ยอุ ป กรณ์ LISST-100X field laser
granulometer พร้อมทั้งอุปกรณ์ส่งข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจติดตามตะกอนที่ไหลเข้าที่อ่างเก็บนํ้าได้
ทันที อย่างไรก็ตาม ยังต้องอาศัยการพิจารณาใหม่อีกครั้ง เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าไซยะบุรีเสร็ จ
สิ้ น นํ้าและตะกอนที่ไหลเข้ามาในโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคามจะได้รับการตรวจติดตามโดย
ใช้อุปกรณ์ ADCP และมีการวิเคราะห์ความเข้มข้นและขนาดของตะกอน สถานีสาํ หรับนํ้าไหลออกจะ
ขึ้นกับสถานี ระบบนํ้าไหลออก ซึ่ งอยู่ทางปลายนํ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคาม เครื่ องวัด
และการวิเคราะห์จะใช้เหมือนกับที่สถานีน้ าํ ไหลเข้า
การประเมินระดับนํ้าที่เขื่อน จะใช้สถานี วดั ระดับนํ้าที่มีอยู่แล้วที่จดั ตั้งขึ้นสําหรับระบบการพยากรณ์
ระดับนํ้าบริ เวณปลายนํ้าของอ่างเก็บนํ้าจะใช้ระบบที่จดั ตั้งขึ้นสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าปาก
ลาย ทั้งนี้ได้มีการนําเสนอให้เพิ่มสถานี วดั ระดับนํ้าแบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ งคือที่หมู่บา้ น Don
Men และเมืองปากลายเช่นกัน
งานรังวัดควบคุม (control survey) ในบริ เวณอ่างเก็บนํ้า จะถูกนํามาพัฒนาการตรวจติดตามด้านอุทก
วิทยาและตะกอนในบริ เวณอ่างเก็บนํ้า ซึ่ งจะก่ อให้เกิ ดการแบบแปลนและเครื อข่ายควบคุมระบบ
ความสู งของพื้นที่อ่างเก็บนํ้าทั้งหมด ภาคตัดขวางทั้งหมด 90 ภาคจะได้รับการจัดทําสําหรับพื้นที่อ่าง
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เก็บนํ้าตลอดเส้นฐานที่มีความยาวทั้งหมด 90 กิโลเมตร เค้าโครงตามแนวยาว 1 แนวของอ่างเก็บนํ้าจะ
ได้รับการจัดทําซึ่งจะมีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร เทคโนโลยีบอกพิกดั หรื อตําแหน่ง (beacon)
สําหรับการตรวจติดตามในแต่ละส่ วนจํานวน 90 คู่ จะได้รับการติดตั้งในพื้นที่กกั เก็บนํ้า
ภูมิลกั ษณ์ใต้น้ าํ จะได้รับการสํารวจด้วยอุปกรณ์หาความลึกของนํ้าด้วยเสี ยงสะท้อนแบบดิจิทลั (digital
echo-sounding instrument) ภูมิลกั ษณ์บนพื้นดินสํารวจด้วยอุปกรณ์ Total Station และระบุตาํ แหน่ ง
ด้วยอุปกรณ์ GPS นอกจากนี้ยงั มีการใช้ ซอฟต์แวร์การเก็บข้อมูลอย่างมืออาชีพ ซอฟต์แวร์การคํานวณ
และซอฟต์แวร์สาํ หรับการดูภาพด้วยเช่นกัน
ภาพถ่ายดาวเทียมแบบความละเอียดสู งของพื้นที่อ่างเก็บนํ้าสานะคาม จะได้รับการเก็บบันทึกปี ละครั้ง
โดยมีการใช้เทคโนโลยี 3S ในการผลิตแผนที่บริ เวณอ่างเก็บนํ้าดังกล่าว อีกทั้งยังจะมีการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของลํานํ้า ชายฝั่ง และพื้นที่บริ เวณชายฝั่งประจําปี ในแต่ละปี ทั้งก่อนและหลังระยะเวลาที่
นํ้า หลากจะมี ก ารสํา รวจลาดตระเวณในบริ เวณอ่ า งเก็บ นํ้า เพื่อสํา รวจชายฝั่ ง บริ เ วณที่ กัก เก็ บ นํ้า
โดยเฉพาะในส่ วนที่ลาดชันที่อาจเกิดการยุบตัวได้
ในการตรวจติ ดตามการเปลี่ยนแปลงของตะกอน จะมี การตรวจติ ดตามลักษณะภูมิลกั ษณ์ที่บริ เวณ
เขื่อนทุกปี เพื่อประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของสันดอนทราย อาคารรับนํ้า ประตูระบายนํ้าท่วม และ
ช่องทางเรื อผ่านทั้งต้นนํ้าและปลายนํ้า

4.6 รายงานการบริหารจัดการตะกอน

แผนการดําเนิ นงานการบริ หารจัดการตะกอน มีดงั นี้ คือ:
 ประตูดา้ นขวาจะเปิ ดเพื่อระบายนํ้าเมื่อนํ้าเข้ามีมากกว่า 5,801 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
 เมื่อนํ้าไหลเข้ามีถึง 17,800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (อัตราการไหลสู งสุ ดของนํ้าท่วม 3 ปี ) ระดับนํ้า
เก็บกักจะถูกทําให้ลดลง เวลาในการเตือนคาดว่าประมาณ 1-2 วัน ซึ่งเป็ นระยะเวลาเดียวกันที่ใช้
สําหรับการลดระดับนํ้าในที่กกั เก็บนํ้าลง
 เมื่อระดับนํ้าในที่เก็บกักลดลง ผูค
้ วบคุมจะค่อยๆ เปิ ดประตูระบายนํ้าท่วมเพิ่มขึ้น เพื่อให้คง
อัตราการปล่อยนํ้าอยูท่ ี่ 17,800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
 เมื่อระดับนํ้าปฏิบต
ั ิการน้อยกว่า 4 เมตร โรงไฟฟ้าจะถูกหยุดดําเนิ นการ
 เมื่อระดับนํ้าเก็บกักลดลงอีกจนถึงระดับ 213.85 เมตร ประตูท้ งั หมดจะถูกเปิ ดออกเพื่อระบาย
นํ้าล้นและตะกอน
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เมื่อนํ้าไหลเข้าเกินกว่า 17,800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทางเรื อผ่านจะหยุดดําเนินการ และอ่างเก็บ
นํ้าจะดําเนิ นงานในรู ปแบบที่ปล่อยนํ้าอย่างอิสระ

โครงการโรงไฟฟ้าสานะคามได้รับการออกแบบเป็ นโรงไฟฟ้านํ้าไหลผ่าน และการตกตะกอนคาดว่า
จะไม่รุนแรง (จากมุมมองการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้า) ปริ มาณตะกอนที่ไหลเข้ามาจะ
ลดลงเป็ นอย่างมาก และขนาดของตะกอนที่ไหลเข้ามาในอ่างเก็บนํ้าสานะคามจะมีขนาดเล็ก เมื่อ
พิจารณาจากการกักตะกอนจากสถานีโรงไฟฟ้าพลังนํ้าบริ เวณต้นนํ้า
ดังนั้นการตกตะกอนบริ เวณ
ด้านหน้าอาคารรับนํ้าคาดว่าจะมีเพียงเล็กน้อย แนวนําทางตะกอนจะถูกจัดทําบริ เวณต้นนํ้าของอาคาร
รับนํ้าเพื่อนําทางให้ตะกอนไหลไปในช่องทางปลายนํ้าผ่านประตู เพื่อป้ องกันตะกอนหยาบไหลเข้าไป
ในกังหัน
การตกตะกอนบริ เวณทางเข้าของร่ องชักนํ้าด้านบนหน้าโรงไฟฟ้าจะช้า โดยผลกระทบส่ วนใหญ่มา
จากพื้นที่น้ าํ เท้อ การตกตะกอนเกิดขึ้นส่ วนใหญ่อยูท่ ี่พ้ืนที่ดา้ นในของกําแพงนําร่ องด้านนอกในส่ วน
ของร่ องชักนํ้าด้านบน ในทางกลับกัน ทรายที่ขวางด้านนอกของกําแพงนําร่ องจะถูกชะล้างออกไปจาก
อ่างเก็บนํ้าเมื่อเปิ ดประตูระบายนํ้าล้นที่ฝั่งด้านซ้ายออกอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ผคู ้ วบคุมจะขุดลอกพื้นที่ที่
ประตูระบายตะกอนไม่มีประสิ ทธิภาพ
อ่างเก็บนํ้าสานะคามคาดว่าจะมีปริ มาณตะกอนติดไม่มาก และมีสัดส่ วนของการชะล้างตะกอนจํานวน
มาก ตะกอนที่ไหลเข้ามาส่ วนใหญ่จะไหลออกไปทางปลายนํ้าผ่านประตู ดังนั้นความแตกต่างระหว่าง
ปริ มาณตะกอนตามธรรมชาติและความสัมพันธ์ของนํ้า-ตะกอนหลังการชะล้างคาดว่าจะมีเพียง
เล็กน้อย ดังนั้นจึงไม่คาดว่าจะมีการกัดเซาะที่รุนแรงในช่องทางนํ้าบริ เวณปลายนํ้า
ความผันผวนของระดับนํ้าในอ่างเก็บนํ้าอันมีสาเหตุมาจากการดําเนิ นงานตามปกติอาจส่ งผลกระทบ
ต่อความมัน่ คงของความลาดเอียงของตลิ่งในบริ เวณต้นนํ้าและปลายนํ้า ดังนั้นระบบตรวจติดตาม
ตะกอนจึงรวมถึงการสังเกตความลาดเอียงของตลิ่งด้วย ในช่วงแรกของการดําเนินงานควรมีการเฝ้า
ตรวจติดตามความลาดเอียงของตลิ่งด้วยความระมัดระวัง เพื่อวิเคราะห์หาความเป็ นไปได้ที่จะมีหินที่
ไม่มน่ั คงผังทลายลงในบริ เวณที่ลาดชัน การป้องกันในทางวิศวกรรม เช่น การก่ออิฐซีเมนต์ หรื อการ
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแบบกล่องลวดถักบรรจุหิน (gabion) จะนํามาใช้เพื่อเสริ มความมัน่ คงของตลิ่ง
ซึ่งจะต้องรวมเข้าไปในต้นทุนการดําเนินงาน
การวางไข่ของปลาโดยทัว่ ไปจะอยูร่ ะหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ดังนั้นการระบายตะกอนจึงไม่
ควรทําในระยะเวลาดังกล่าว ควรป้องกันการไหลของตะกอนที่อาจส่ งผลต่อการวางไข่ไม่ให้ไหลเข้า
19

ไปในร่ องนํ้าทางปลายนํ้า
ดังนั้นควรค่อยๆเปิ ดประตูและเปิ ดตามลําดับเพื่อป้องกันการเพิ่มของ
ปริ มาณตะกอนแบบปัจจุบนั ทันด่วน ปริ มาณตะกอนที่ไหลออกควรได้รับการตรวจติดตามในช่วง
ระหว่างมีการระบายตะกอนและร่ องนํ้าทางปลายนํ้า ยิง่ ไปกว่านั้นควรตรวจติดตามและสํารวจสภาวะ
ของปลาในเวลาเดียวกันด้วยเพื่อระบุถึงความต้องการของปริ มาณตะกอนที่ไหลออก นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาถึงการเดินเรื อและสิ่ งมีชีวิตและถิ่นที่อยูอ่ าศัยของพืชและสัตว์บริ เวณปลายนํ้า
ประตูควร
ค่อยๆ เปิ ดเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าทางต้นนํ้าและปลายนํ้าที่เร็ วเกินไป

4.7 รายงานการใช้ แบบจําลองคณิตศาสตร์ ของการตกตะกอนในอ่างเก็บนํ้า

ผูพ้ ฒั นาโครงการใช้แบบจําลองคณิ ตศาสตร์แบบ 2 มิติในการจําลองการตกตะกอนในอ่างเก็บนํ้า โดย
ใช้แผนที่ ภูมิประเทศอัตราส่ วน 1/5000 การไหลของนํ้าประจําวัน และความเข้มข้นของตะกอนใน
บริ เวณเขื่ อนสานะคามตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2514 ถึง 2523 และส่ วนประกอบของเม็ดแร่ ข องปริ มาณสาร
แขวนลอย (ข้อมู ล ของ CNR) และตะกอนท้องนํ้า แบบจํา ลองนี้ อ้า งอิ ง จากการเปลี่ ย นแปลงของ
ตะกอนในการเคลื่อนที่ของตะกอนในนํ้าตื้น แบบจําลองนี้จดั ทําขึ้นโดย บริ เวณ 5 กิโลเมตรไปทางต้น
นํ้าของเขื่อนเป็ นสภาวะสําหรั บทางเข้า และใช้สภาวะกักเก็บนํ้าระดับปกติ และวิธีการดําเนิ นงาน
ระบายตะกอนเป็ นสภาวะควบคุมของระดับนํ้าสําหรับทางออก
หลังจากการดําเนิ นงาน 10, 20 และ 30 ปี อัตราการไหลออกของตะกอนจะเป็ น 70.1%, 76.5% และ
74.4% ของตะกอนที่ไหลเข้าตามลําดับ ปริ มาณตะกอนในระดับการดําเนิ นงานปกติท่ี 220 เมตร จะ
ลดลงจาก 863 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็ น 508 ล้านลูกบาศก์เมตร หรื อประมาณ 118 ล้านลูกบาศก์เมตรใน
10 ปี ปริ มาณความจุอ่างเก็บนํ้าที่หายไปหลังจากการดําเนิ นงาน 30 ปี คิดเป็ นประมาณ 41% ปริ มาณ
นํ้าใช้การในอ่างเก็บนํ้าที่ระดับการกักเก็บปกติ 220~219 เมตร จะลดลงจาก 72 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็ น
63 ล้านลูกบาศก์เมตร หรื อประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรใน 10 ปี อัตราของปริ มาณนํ้าใช้การในอ่าง
เก็บนํ้าจะสู ญเสี ยหลังการดําเนิ นงาน 30 ปี ไป 12.5% ในการดําเนิ นงาน 30 ปี แรก ปริ มาณความจุอ่าง
เก็บนํ้าเฉลี่ยต่อปี ที่เสี ยไปประมาณ 1.4% และปริ มาณนํ้าใช้การในอ่างเก็บนํ้าเฉลี่ยต่อปี จะสู ญเสี ยไป
0.41% ปริ มาณความจุอ่างเก็บนํ้าใน 30 ปี แรกจะสู ญเสี ยอย่างมีนยั สําคัญ
ตะกอนในพื้ น ที่ อ่ า งเก็ บ นํ้า ของโครงการสานะคามมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะสะสมมากขึ้ น ตลอดตามปี
ดําเนินงาน ร่ องนํ้าลึกในบริ เวณใกล้เขื่อนและบริ เวณปลายนํ้าของอ่างเก็บนํ้ายกตัวสูงขึ้น แสดงให้เห็น
ว่าการตกตะกอนในพื้นที่เหล่านี้มีความรุ นแรง
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การบริ หารจัดการตะกอนจะเกี่ยวข้องกับการเปิ ดประตูระบายตะกอนทั้งหมด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง
ในความเข้มข้นของตะกอนและขนาดของตะกอนที่ไหลออกจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ อย่างไรก็ตาม
คาดว่าจะเท่ากับขนาดของตะกอนที่ไหลเข้ามา
ประตูถูกจัดอยู่ดา้ นซ้ายและขวา สําหรับการระบายนํ้าท่วมและ/หรื อตะกอน ประตูดา้ นซ้ายสําหรั บ
ระบายนํ้าท่วมเป็ นหลัก แม่น้ าํ ที่ไหลมาทางต้นนํ้าของเขื่อน ส่ วนมากไหลมาทางฝั่งซ้ายเป็ นหลัก
ประตูดา้ นขวาตั้งอยู่ที่ร่องนํ้าลึกเดิมของแม่น้ าํ ใน 30 ปี แรกของการดําเนิ นงาน ตะกอนส่ วนใหญ่จะ
เกิดขึ้นใกล้ร่องนํ้าลึก และมีปริ มาณเพียงเล็กน้อยที่จะทับถมที่ประตูฝั่งขวา การตกตะกอนที่มีความ
หนาสู ง สุ ดที่ 2.4 เมตร และระดับ ความสู ง 192.4 เมตร คาดว่า จะเกิ ดขึ้นที่ บริ เวณต้นนํ้า ของประตู
หมายเลข 15~16

4.8 รายงานการตกตะกอนร่ องนํ้าทางเดินเรื อ

เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคามเริ่ มการดําเนิ นงาน การตกตะกอนที่อาจเป็ นอันตรายต่อการ
เดินเรื ออาจเกิดขึ้นบริ เวณทางเข้าของช่องทางเดินเรื อด้านล่าง ผูพ้ ฒั นาโครงการได้ทาํ การศึกษาท้องนํ้า
และสถานการณ์ของช่องทางเดินเรื อบริ เวณท้ายนํ้าของเขื่อนเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อยืนยันความเสี่ ยงเหล่านี้
ทั้งนี้ก็เพื่อทําความเข้าใจการสะสมของตะกอนในช่องทางเดินเรื อเมื่อดําเนิ นงานผลิตกระแสไฟ และ
เพื่อวิเคราะห์และปรเะเมิ นผลของผลกระทบของการระบายทรายของประตู ระบายทรายช่ องทาง
เดินเรื อ
การศึกษานี้สรุ ปได้วา่ :
(1) เมื่ อ ปริ ม าณนํ้า ที่ ไ หลเข้า อ่ า งเก็ บ นํ้า อยู่ ร ะหว่ า ง 4,410 ลู ก บาศก์ เ มตร/วิ น าที และ 5,500
ลู ก บาศก์เมตร/วิ นาที พบว่า ความเร็ วของการไหลของนํ้า ในระยะตามยาวที่ ข นานไปกับ
เส้นทางเดิ นเรื อ มี ค่าน้อยกว่า 2 เมตร/วินาที ความเร็ วแนวตั้งไม่เกิ น 0.3 เมตร/วินาที และ
ความเร็ วการไหลย้อนกลับไม่เกิน 0.4 เมตร/วินาที เมื่อปริ มาณนํ้าไหลเข้าอ่างเก็บนํ้าระหว่าง
16,300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และ17,800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สามารถควบคุมปริ มาณนํ้าที่
ต้องการในการเดิ นเรื อได้ โดยการควบคุมโหมดการเปิ ดประตูและระบบการไหลทางด้า น
เหนือนํ้าของเขื่อน
(2) การตกตะกอนบริ เวณทางเข้าของช่องทางเรื อด้านบนเกิดขึ้นได้ชา้ เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากพื้นที่ที่เกิดการไหลย้อนกลับของนํ้า การตกตะกอนเกิดขึ้นส่ วนใหญ่บริ เวณพื้นที่ภายใน
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ของกํา แพงนํา ร่ อ ง (guide wall) ด้า นนอกบริ เ วณช่ อ งทางเดิ น เรื อ ด้า นบน ในขณะที่ ก าร
ตกตะกอนในบริ เวณพื้นที่ ด้านนอกของกําแพงนําร่ อง จะถูกชะล้างออกไปจากอ่างเก็บนํ้า
ระหว่างการปฏิบตั ิงานเพื่อควบคุมนํ้าท่วมบริ เวณตลิ่งด้านซ้าย ความหนาสู งสุ ดของตะกอนที่
บริ เวณทางเข้าช่องทางเดินเรื อด้านบน หลังจากการดําเนินงาน 2 ปี จะมีค่าประมาณ 0.08 เมตร
และหลังจาก 5 ปี จะมีค่าเท่ากับ 0.32 เมตร และ 10 ปี จะอยูท่ ี่ 0.74 เมตร
(3) อ้างอิงจากการวิเคราะห์ การสะสมของตะกอนในช่องทางการเดินเรื อคาดว่าจะมีเพียงเล็กน้อย
การสะสมของตะกอนปรากฏในลักษณะของสันดอนทรายที่บริ เวณส่ วนปลายของช่องทาง
เรื อบริ เวณทางเข้า มีความยาวประมาณ 70 เมตร และมีความหนาของตะกอนอยู่ที่ประมาณ
0.3-1.3 เมตร
(4) อ้างอิงจากการคํานวณ ความเร็ วในการไหลของนํ้าในช่องทางการเดินเรื อมีความเพียงพอที่จะ
เคลื่ อ นตะกอนผ่ า นทางระบบ ดัง นั้น การสั ญ จรทางเรื อ จะไม่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากการ
ตกตะกอน
การศึกษาแนะนําว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูม้ ีอาํ นาจในการบริ หารของโครงการ ควรตรวจตรวจติ ดตาม
ปริ มาณตะกอนของช่องทางเดินเรื อที่สัญจรเข้ามา และบริ เวณทางเข้า รวมถึงทําการซ่อมบํารุ งเส้นทาง
สัญจรเรื อโดยการขุดลอกหรื อดูดทรายหากการสัญจรของเรื อได้รับผลกระทบจากตะกอน

4.9 รายงานการตรวจสอบแบบจําลองชลศาสตร์ ทางกายภาพของระบบการเติมและการ
ถ่ ายออก

ผูพ้ ฒั นาโครงการได้ส่งรายงานแยกอีกฉบับหนึ่ งเพื่อให้ขอ้ มูลข้อสรุ ปของการตรวจสอบแบบจําลอง
ชลศาสตร์ ท างกายภาพของระบบการเติ ม และการถ่ า ยออก ซึ่ ง เป็ นการยืนยันตรวจสอบและเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพลักษณะทางชลศาสตร์ของระบบ รวมทั้งสนับสนุนแผนผังโดยละเอียดของระบบ
อ้างอิงจากการศึกษาแผนผังโดยละเอียดและการวิเคราะห์คาํ นวณทางชลศาสตร์ มีระบบเติมและถ่าย
ออกที่เป็ นไปได้ 2 ระบบด้วยกัน คือ 1) ท่อระบายนํ้าติดกับผนัง 2 ท่อ โดยด้านใต้มีท่อทบกันหลายทบ
แบบขวาง (two lock wall culverts with bottom centred lateral-manifold) และระบบ 2) ระบบท่ อ
ระบายนํ้าตามแนวยาวด้านใต้ (in-chamber bottom longitudinal culvert system) ซึ่งผลของแบบจําลอง
ทางกายภาพแนะนําว่าควรใช้ระบบท่อระบายนํ้าตามแนวยาวด้านใต้
ได้มีการทดสอบแบบจําลองชลศาสตร์ ภายใต้สภาวะออกแบบ 2 แบบ คือ สภาวะการยกระดับสู งสุ ด
และสภาวะระดับนํ้าทางด้านเหนื อนํ้าตํ่าสุ ด เพื่อกําหนดการดําเนิ นงานของวาล์วเติมและถ่ายออก เวลา
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ในการเปิ ดวาล์วและรู ปแบบการดําเนิ นงาน ได้ทาํ การทดสอบเวลาในการเปิ ดวาล์ว 4 ครั้ง (5 นาที, 6
นาที, 7 นาที และ 8 นาที) และรู ปแบบการดําเนินงาน 2 รู ปแบบ (แบบ 2 วาล์วพร้อมกันปกติ และวาล์ว
เดียว) เช่นกัน โดยผลของการทดสอบแนะนําการเปิ ดวาล์ว 6 นาที ทั้งเติมและถ่ายออก เวลาเติมและ
ถ่ายออกตามรู ปแบบข้างต้น คือ 9.62 นาที และ 9.98 นาที

4.10 การประเมินผลกระทบทางสั งคม

การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) เป็ นส่วนหนึ่งของชุดประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจต่าง ๆ
อันประกอบไปด้วย การประเมินผลกระทบทางสังคม แผนการบริ หารจัดการและติดตามตรวจสอบ
ทางสังคม และแผนปฏิบตั ิการตั้งถิ่นฐานใหม่ ซึ่งสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
วัตถุประสงค์หลักของ การประเมินผลกระทบทางสังคม คือ:
 เพื่อตรวจสอบสภาวะที่ เป็ นอยู่ปั จจุ บ น
ั ในด้านสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์ และสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของพื้นที่และชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ
 เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย และวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบทางสั ง คม-เศรษฐกิ จ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อัน เกี่ ย วข้อ งกับ การ
ออกแบบโครงการ การก่อสร้างและการดําเนิ นการ และแนะนําถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบ
โดยใช้ตน้ ทุนอย่างมีประสิ ทธิผลสหรับผลกระทบทางลบที่รุนแรง
 เพื่อกําหนดหลักการและการบันทึ ก สําหรั บการปรึ กษาหารื ออย่างมี ส่วนร่ วมของผูม
้ ี ส่วนได้
ส่ วนเสี ย โดยเฉพาะผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ และ
 เพื่อให้การประมาณการต้นทุนสําหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ตอ
้ งการ
ระเบียบวิธีวิจยั ที่ใช้ เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นทุติยภูมิหรื อการศึกษาบนโต๊ะจากการค้นคว้าเอกสาร
เรื่ องกฎระเบียบและข้อบังคับของลาวที่มีอยู่ การศึกษาทางสังคม-เศรษฐกิจ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม ซึ่งรวมถึงสํามะโนครัวเรื อน และการสัมภาษณ์รวมถึงการจัดประชุมตามหมู่บา้ น การ
ประเมินผลกระทบทางสังคมมีความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
และเน้นยํ้าถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างทีมทางชีวกายภาพและทีมทางสังคม-วัฒนธรรม นับตั้งแต่ใน
เรื่ องระดับนํ้า การคมนาคมทางนํ้าและกิจกรรมการท่องเที่ยว การประมงและชีววิทยาของปลา ไป
จนถึงประเด็นทางสังคม-เศรษฐกิจ
การทบทวนนโยบายทางสังคมและกรอบกฎหมาย ครอบคลุมถึง กฎหมายปี พ.ศ. 2548 ถึง 2554 และ
บทบาทของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในด้านการชดเชยและการจัดหาถิ่นที่อยู่ การประเมินผลกระทบ
ทางสิ่ งแวดล้อมและสังคม ความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อมพลังนํ้าและสังคม กลุ่มชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรมและ
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โบราณคดี การท่องเที่ยวและการบริ หารจัดการที่ดิน การทบทวนกรอบกฎหมายยังรวมถึงการประชุม
และการปฏิบตั ิระดับนานาชาติ ยกตัวอย่างเช่น ของคณะกรรมการเขื่อนโลก ธนาคารโลก และ
คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง
การประเมินผลกระทบทางสังคม ให้ภาพรวมสถานการณ์ทางสังคม-เศรษฐกิจในสปป.ลาว และ
จังหวัดเวียงจันทน์และไซยะบุรี โดยให้ขอ้ มูลตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2553 พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่รับ
นํ้าของโครงการในอําเภอปากลายและแก่นท้าวของจังหวัดไซยะบุรี และอําเภอสานะคามของจังหวัด
เวียงจันทน์ เป็ นที่การเกษตร (80% ของประชากร) โดยมีการปลูกข้าวสําหรับบริ โภคเพื่อดํารงชีวิตเป็ น
หลัก และไม้ผล รวมถึงการทําปศุสัตว์ ส่ วนการทําสวนริ มตลิ่งเป็ นที่นิยม การประเมินผลกระทบทาง
สังคม ให้ขอ้ มูลรายละเอียดในด้านสาธารณสุขและการศึกษาในจังหวัดเหล่านี้รวมถึงอําเภอที่เกี่ยวข้อง
เช่น อัตราภาวะทุพโภชนาการ สาเหตุหลักของการเสี ยชีวิตและโรคภัยไข้เจ็บ
หากกล่าวถึงประชากรที่ได้รับผลกระทบโดยตรง การประเมินผลกระทบทางสังคม ได้จาํ แนกออกมา
เป็ น 3 กลุ่มดังนี้:
• กลุ่มที่ 1 – ชุมชนต้นนํ้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่ งอาศัยอยูใ่ กล้พ้ืนที่ก่อสร้างมีจาํ นวน 13
หมู่บา้ น ซึ่งมี 3 หมู่บา้ นประกอบไปด้วย 267 ครัวเรื อน (ประชากร 1,127 คนที่มีบา้ นและพื้นที่ทาํ
ฟาร์มจมใต้น้ าํ ) ต้องการการตั้งถิ่นฐานใหม่ อีก 10 หมู่บา้ นจะได้รับผลกระทบบางส่ วน ไม่ท่วม
ทั้งหมด ซึ่งครัวเรื อนเหล่านี้ตอ้ งตั้งถิ่นฐานใหม่บนพื้นที่ที่ระดับสู งขึ้น การประเมินผลกระทบทาง
สังคมให้ขอ้ มูลบัญชีที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคม-เศรษฐกิจ ตัวเลือกในการทํามา
หากิน ประวัติความยากจน และผูท้ ี่มีความเปราะบาง (ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยทางจิต และผูไ้ ร้ที่ดิน) รวมถึง
ความเท่าเทียมทางเพศของหมู่บา้ นเหล่านี้
มีการจับปลาเล็กน้อยบริ เวณบ่อรอบนาข้าวเพื่อการ
บริ โภคในครัวเรื อนเป็ นหลัก รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อนประมาณ 1,400–1,660 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
ซึ่งหากคิดเป็ นรายได้ต่อคนแล้วจะตํ่ากว่าเส้นแบ่งความยากจนนานาชาติ
และสูงกว่าเส้นแบ่ง
ความยากจนของลาวเล็กน้อย

ภาพที่ 7 ศูนย์ อนามัย Donsok (ซ้ าย) และสตรีทําสวนบนริมตลิง่ ของแม่ นํ้าที่ Ban Donsok (ขวา)
24

•

•

กลุ่มที่ 2 – หมู่บา้ นต้นนํ้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเล็กน้อยมีจาํ นวน 17 หมู่บา้ น (3,929 ครอบครัว
– 19,282 คน) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางสัณฐานวิทยา ซึ่งมี 10
หมู่บา้ น (354 ครอบครัว – 1,808 คน) จะต้องได้รับการย้ายถิ่นฐานเนื่ องจากถูกนํ้าท่วมในบางส่ วน
นอกจากนี้ยงั มีขอ้ มูลบัญชีที่มีรายละเอียดในด้านสถานการณ์ทางสังคม-เศรษฐกิจในหมู่บา้ น
เหล่านี้ โดยตัวเลขแสดงให้เห็นถึงรายได้เฉลี่ยที่ตกลงมาเล็กน้อยจากเส้นแบ่งความยากจนของลาว
กลุ่มที่ 3 – 2 หมู่บา้ นอาศัยอยูใ่ กล้บริ เวณเหมืองหิ นและอีก 1 หมู่บา้ นใกล้บริ เวณก่อสร้าง (2,106
คน) ในหมู่บา้ นเหล่านี้ รายได้ต่อปี สําหรับแต่ละครัวเรื อนค่อนข้างสู ง อยูท่ ี่ประมาณ 6,000
ดอลลาร์สหรัฐ

การปรึ กษาหารื อกับหมู่บา้ นที่อาจได้รับผลกระทบ แสดงให้เห็นว่า จาก 60-70% ของประชาชนที่ถูก
สัมภาษณ์ (มากกว่า 1 พันครอบครัว) เห็นด้วยกับโครงการนี้ โดยส่ วนที่เหลือไม่เห็นด้วย หรื อไม่แน่ใจ
กับโครงการนี้ การศึกษาของกลุ่มสตรี และผูท้ ี่มีความเปราะบาง แสดงให้เห็นถึงความกังวลในการ
สูญเสี ยบ้าน ที่ดิน และพื้นที่เพาะปลูก และสู ญเสี ยสิ่ งปลูกสร้างในชุมชน เช่น โรงเรี ยน และศูนย์
อนามัย
การประเมินผลกระทบทางสังคม ได้ครอบคลุมถึงข้อมูลรายละเอียดของชุมชนที่อาศัยทางฝั่งประเทศ
ไทย ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตรจากท้ายนํ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคาม โดย
ดําเนินการตามแนวทางของการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553 ของ
คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง (MRC Strategic Environmental Assessment 2010 guidelines) เพื่อความ
รวบรัด ข้อมูลเหล่านี้จะกล่าวถึงในหัวข้อเรื่ องการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนและการประเมินผล
กระทบสะสม

ภาพที่ 8 การมีส่วนร่ วมของกลุ่มผู้ที่มีความเปราะบางใน ESIA ที่ Ban Khae (ซ้าย) และ Ban
Donmen (ขวา)
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การประเมินผลกระทบทางสังคมได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการก่อนก่อสร้าง
ระหว่างก่อสร้าง และดําเนินงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นเข้ามา ความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ การให้ผอู ้ ื่น
ย้ายออก ความสู ญเสี ยในการทํามาหากิน รวมถึงการจับปลา นัยสําคัญทางผลกระทบโดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ในขณะที่การให้ยา้ ยคนออกและการเปลี่ยนแปลงด้านการทํามาหากินถูกจัดอันดับให้
อยูใ่ นระดับสูง
ทั้งนี้ มีขอ้ มูลโดยละเอียดในมาตรการบรรเทาผลกระทบสําหรับผลกระทบแต่ละประเภท ซึ่งประกอบ
ไปด้วยการตั้งถิ่นฐานใหม่และการย้ายถิ่นฐาน การปรึ กษาหารื อและการตรวจติดตามเป็ นประจํา การ
ฝึ กอบรมด้วยกลไกที่หลากหลาย รวมถึง กองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชน ต้นทุนทั้งหมดสําหรับการตั้ง
ถิ่นฐานใหม่อยูท่ ี่ประมาณ 23.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาคผนวกประกอบไปด้วย รายละเอียดของหมู่บา้ นที่ได้รับผลกระทบ และบันทึกการประชุมกับ
หมู่บา้ นเหล่านี้

4.11 แผนการบริหารจัดการทางสั งคมและการติดตาม

แผนการบริ หารจัดการทางสังคมและการติดตาม (SMMP) ถูกพัฒนามาจากการศึกษาการประเมินผล
กระทบทางสังคม และเป็ นข้อกําหนดของโครงการภายใต้กฏหมายของรัฐบาลลาว วัตถุประสงค์
โดยรวมของแผนการบริ หารจัดการทางสังคมและการติดตาม คือการปรับปรุ งพัฒนาสวัสดิการของ
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ รายงานนี้ได้วิเคราะห์
และให้คาํ แนะนํากระบวนการที่ผพู ้ ฒั นาโครงการควรกระทําในช่วงระหว่างและภายหลังการก่อสร้าง
แผนการบริ หารจัดการทางสังคมและการติดตาม ถูกพัฒนาภายใต้หลักการดังนี้คือ:
 ลดการตั้งถิ่นฐานใหม่ ของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ (PAPs)
 ให้เงินทุนสนับสนุนที่เหมาะสม และความช่วยเหลือจากโครงการ เพื่อให้มน
่ั ใจว่ามาตรฐาน
ความเป็ นอยูข่ องประชากรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
ได้รับการฟื้ นฟูอย่างน้อยอยูใ่ น
ระดับที่ใกล้เคียงกับที่เป็ นอยู่ก่อนเกิดการพัฒนาโครงการขึ้น
 ให้ประชากรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
มีส่วนร่ วมในการออกแบบ วางแผน และ
ดําเนินงานของแผนปฏิบตั ิการตั้งถิ่นฐานใหม่ (RAP)
 วิเคราะห์ความกังวลด้านสถานะเพศและกลุ่มชาติพน
ั ธุ์ และรวมถึงความต้องการที่เฉพาะเจาะจง
ของพวกเขา รวมถึงมุมมองในองค์ประกอบ กลยุทธ์ และกิจกรรมที่วางแผนทั้งหมด
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คงไว้ซ่ ึงความสามัคคีทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของหมู่บา้ น เพื่อลดความแปรปรวนทาง
วัฒนธรรมและการดํารงชีพ
 ให้กิจกรรมฟื้ นฟูการดํารงชีพที่เหมาะสมรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดความแปรปรวนใน
การดํารงชีพ
 มีระเบียบวิธีการที่โปร่ งใส ในภาระหน้าที่ท้ งั หมดที่เกี่ยวกับการวางแผน การดําเนิ นการ และ
การชดเชย
แผนการบริ หารจัดการทางสังคมและการติดตาม ยังรวมถึง:
 ความรับผิดชอบของสถาบัน
 การประเมินงบประมาณ
 การกําหนดเวลาและระยะเวลา
 แผนการติดตามทั้งภายในและภายนอก


แผนการบริ หารจัดการทางสังคมและการติดตาม ครอบคลุมประเด็นคล้ายกับการประเมินผลกระทบ
ทางสังคม เช่น การดํารงชีพ ประชากร การตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยแยกความต้องการระหว่างชายกับหญิง
ออกจากกัน นอกจากนี้ยงั มีรายการและรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น ความ
รุ นแรง มาตรการบรรเทาผลกระทบ และผูท้ ี่มีส่วนรับผิดชอบ และยังมีรายการที่แสดงถึงความสู ญเสี ย
ที่อาจเกิดขึ้น และหลักการชดเชยที่ครอบคลุมถึงการให้ที่ดิน เงิน วัสดุสาํ หรับการสร้างบ้าน โครงสร้าง
พื้นฐาน และการฝึ กอบรม ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณในมิติที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพ ได้ถูก
นํามาพิจารณาด้วยทั้งระหว่างและหลังจากการก่อสร้างโครงการ
งบประมาณที่นาํ เสนอสําหรับ แผนการบริ หารจัดการทางสังคมและการติดตาม อยูท่ ี่ประมาณ 274,120
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี สําหรับการก่อสร้าง 8 ปี และการดําเนิ นการอีก 23 ปี ซึ่งงบประมาณในส่ วนหลังนี้
จะรวมถึงการส่ งเสริ มด้านการเกษตรและการป่ าไม้ โครงการด้านการประมง การช่วยเหลือด้าน
สาธารณสุ ขและการศึกษา การช่วยเหลือชุมชน และกองทุนพัฒนาชุมชน

4.12 แผนปฏิบัติการตั้งถิ่นฐานใหม่

แผนปฏิบตั ิการตั้งถิ่นฐานใหม่ (RAP) อยูบ่ นพื้นฐานของการประเมินผลกระทบธ์ทางสังคม จํานวน
ประชากรทั้งหมด 2,935 คน จาก 621 ครอบครัว จะต้องการการตั้งถิ่นฐานใหม่ (1,127 คนไปสู่ หมู่บา้ น
ใหม่) หรื อการย้ายถิ่นฐาน (1,808 คนย้ายไปพื้นที่สูงขึ้นในหมู่บา้ นเดิม) กลุ่มคนเหล่านี้จะเป็ น
ประชากรหลักสําหรับแผนปฏิบตั ิการตั้งถิ่นฐานใหม่ วัตถุประสงค์หลักของรายงานแผนปฏิบตั ิการตั้ง
ถิ่นฐานใหม่ คือ:
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูไ้ ด้รับผลกระทบจากโครงการให้ดียง่ิ ขึ้น
ป้องกัน หรื อ ลดความรุ นแรงของผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบจากนํ้าเท้อ
ของโครงการ
บรรเทาผลกระทบที่เป็ นไปได้เหล่านี้ โดยการชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน และให้การสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐาน และการสนับสนุนด้านอื่น ๆ

วิธีการในการจัดเตรี ยมแผนปฏิบตั ิการตั้งถิ่นฐานใหม่ใ เกี่ยวข้องกับการวิจยั แบบการสํารวจสํามะโน
ประชากรที่ได้รับผลกระทบ การปรึ กษาหารื อ รวมถึงการประชุมกลุม่ เฉพาะเรื่ องการเลือกพื้นที่
สําหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่ และผลตอบรับของข้อเสนอแนะนี้
รายการรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ที่เกี่ยวข้องกับการสู ญเสี ยที่ดินและทรัพย์สิน
รวมถึงทรัพย์สินในชุมชน ได้รับการระบุพร้อมกับมาตรการบรรเทาผลกระทบ รวมไปถึงพื้นที่สาํ หรับ
การตั้งถิ่นฐานใหม่และการย้ายถิ่นฐาน สําหรับครัวเรื อนที่ถูกตั้งถิ่นฐานใหม่จะมีทางเลือกในการดํารง
ชีพหลากหลาย ได้แก่ การเกษตรกรรม การปศุสตั ว์ การเพาะปลูกในชุมชนหรื อส่ วนตัว การเพาะพันธุ์
สัตว์น้ าํ (ในอ่างเก็บนํ้าและบ่อปลา) และการจ้างงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรม
ในครัวเรื อน
ภาพด้านล่างนี้ นํามาจากเอกสาร แผนปฏิบตั ิการตั้งถิ่นฐานใหม่ แสดงให้เห็นถึงการออกแบบเชิง
สถาบันสําหรับแผนปฏิบตั ิการตั้งถิ่นฐานใหม่

ภาพที่ 9 การจัดตั้งองค์ กรที่เสนอสํ าหรับ แผนการบริหารจัดการทางสั งคมและการติดตามของ
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าสานะคาม
(WREA – Water Resource and Environment Administration การบริ หารทรั พยากรนํา้ และ
สิ่ งแวดล้ อม; EMU –Environment Management Unit หน่ วยบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้ อม, SMU –Social
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Management Unit หน่ วยบริ หารจัดการสังคม; ESMI –Environment and Social Management
Inspection การตรวจสอบการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้ อมและสังคม; EMO –Environment Management
Office สํานักงานบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้ อม; SMO –Social Management Office สํานักงานบริ หาร
จัดการสังคม)
บทสรุ ปต้นทุนการชดเชยและการตั้งถิ่นฐานใหม่ แสดงให้เห็นในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ต้ นทุนการชดเชย การตั้งถิ่นฐานใหม่ และการติดตาม

No.
1
2
3
4
5
6
7

เรื่อง
สิ่ งแวดล้อม

การก่อสร้าง (8 ปี )

การดําเนิ นการ (23 ปี )

EMMP

1,358,872
23,441,518

1,500,170
180,000

การชดเชย
การพัฒนาพืน้ ทีส่ าํ หรับการ
ตัง้ ถิน่ ฐานใหม่
โปรแกรมบูรณะในการดํารง
ชีพ
โครงการพัฒนาทางสังคม
การติ ดตาม
การติดตามภายใน
การติดตามอิสระ
ยอดรวม
ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด

2,140,000

0

16,105,950

0

5,101,448

0

94,120

180,000

70,000

85,000

30,000

40,000

40,000

45,000

24,870,390

1,765,170

สั งคม

(4%)

ยอดรวมสุทธิ
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1,358,872

1,065,422
27,700,983

1,500,170

4.13 การประเมินผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม (EIA) สรุ ปออกเป็ น 5 ส่ วนสําคัญ คือ:
(1) ข้อมูลและสารสนเทศสําคัญด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ:
• อุทกวิทยา: อัตราการไหลของนํ้าเฉลี่ ยประจําปี (Q) ที่ สถานี สานะคาม อยู่ที่ 4,146 ลูกบาศก์
เมตรต่ อ วิ น าที โดยมี อัต ราการไหล
สู งสุ ดประมาณ 22,600 ลูกบาศก์เมตร
ต่ อ วิ น าที ใ นเ ดื อ นสิ ง หา คม แ ล ะ
กันยายน และอัตราการไหลตํ่าสุ ดอยู่ที่
540 ลู ก บาศก์เมตรต่ อวิ นาที ใ นเดื อ น
มีนาคม
•

•

•

•

คุณภาพนํ้าผิวดิน: ในฤดูแล้ง คุณภาพ
นํ้าบริ เวณเหนือนํ้า ท้ายนํ้า และบริ เวณ
ภาพที่ 10: สถานที่เก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้า
โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคามดี
มาก วัดจากค่า DO (ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายอยู่ในนํ้า), pH (ความเป็ นกรด-เบส), TDS (ค่า
ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด), TSS (ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ในนํ้าทั้งหมด), NO3 (ไนเตรต)
NH3 (แอมโมเนี ย) ความขุ่น และโคลิ ฟอร์ มแบคทีเรี ย ตรวจไม่พบโลหะหนัก บริ เวณที่ต้ งั
โครงการ รายงานนี้ไม่มีขอ้ มูลของคุณภาพนํ้าผิวดินในฤดูฝน
การกัดกร่ อนและการตกตะกอน: ปริ มาณตะกอนส่ วนใหญ่ (ประมาณ 75%) ถูกเคลื่ อนที่
ในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) โดยพบปริ มาณตะกอนสู งสุ ด (ประมาณ 40%) ในเดือน
สิ งหาคม ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับอัตราการไหลของนํ้าสู งสุ ดในแม่น้ าํ ในช่วงเวลาเดียวกัน
นิเวศวิทยาบนบก (พืชพันธุ์เฉพาะถิ่น): พื้นที่ของโครงการส่ วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ นป่ าที่มีผลผลิตตํ่า
ป่ าไผ่ พื้นที่ไร่ เลื่อนลอย สวน หรื อพื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ
นิเวศวิทยาบนบก (สัตว์เฉพาะถิ่น): สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใกล้สูญพันธุ์ 3 ชนิด ที่ระบุในรายการ
ที่ทาํ การวิจยั คือ ช้างเอเชีย วัวแดง และค่างดัค ในขอบเขตการวิจยั ในพื้นที่ศึกษามีรายงานถึง
สัตว์ชนิ ดอื่น ๆ เช่น เสื อ ลิง กวาง เต่า ตะพาบนํ้า ตัวเงินตัวทอง กิ้งก่าบิน งูเหลือม งูจงอาง
ไก่ฟ้าพญาลอ และนกยูง
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•

•

•

(2)
•

•
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พื้ น ที่ คุ ้ม ครอง: พื้ น ที่ ข องโครงการไม่ ติ ด กับ พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ
แห่ งชาติ ใด ๆ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ของโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ ป่าคุม้ ครองที่ ถูกเสนอระดับ
จังหวัด หรื อป่ าที่ได้รับการเสนออนุรักษ์พิเศษ (special spirit pool)
ระบบนิเวศในนํ้า โดยมีการบันทึก
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
พวกที่กินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตาม
พื้น พืชนํ้า และปลา 43 ชนิด โดย
ตรวจพบชนิดที่มีความเสี่ ยงขั้นวิกฤติ
ต่อการสู ญพันธุ์ คือ ปลายีส่ ก
(Jullien’s Golden Carp - Probarbus
jullieni) และไม่มีรายงานการบันทึก
ของปลาบึกในทุกสถานีที่เก็บตัวอย่าง

ภาพที่ 11: การเก็บตัวอย่างระบบนิเวศทางนํ้า

กิจกรรมการประมง: กิจกรรมการประมงใกล้เขื่อนสานะคามและเมืองทางด้านเหนื อนํ้า เป็ น
การประมงที่ไม่ค่อยแพร่ หลายและสําหรับเพื่อดํารงชีวิต มีปลาเพียงเล็กน้อยที่ขายอยูใ่ นตลาด
อย่างไรก็ตาม การประมงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมีในบริ เวณท้ายนํ้าของโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังนํ้าสานะคามโดยเฉพาะที่ (1) Keng Mai บริ เวณนํ้าไหลเชี่ยว (2) ปากนํ้าของแม่น้ าํ สาขา
Nam Houng และ (3) แม่น้ าํ ที่บรรจบกับแม่น้ าํ สาขา Nam Mee มีความสําคัญมากสําหรับความ
มัน่ คงทางอาหารของครัวเรื อน และรายได้

ผลกระทบสํ าคัญทางสิ่ งแวดล้ อมระหว่ างการก่ อสร้ าง มีการระบุไว้ดงั นี้:
ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายของตะกอนที่เพิ่มมากขึ้น และความเร็ วของการไหลที่สูงขึ้นอัน
เกิดจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคามและทํานบกั้นนํ้า
ผลกระทบจาก TSS (ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ในนํ้าทั้งหมด) ที่เพิ่มมากขึ้น และการรั่วไหล
ของนํ้ามันและสารเคมี โดยมี การเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของ BOD (ปริ มาณออกซิ เจนที่
จุลินทรี ยต์ อ้ งใช้เพื่อย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นนํ้า) อันเป็ นผลจากการเก็บล้างสถานที่ กิจกรรม
งานดิน และนํ้าเสี ยจากสถานที่ก่อสร้าง

•

•

•

•

(3)
•

•

•
•

•

(4)
•
•
•
•
•

ผลกระทบจากความขุ่นและการตกตะกอนที่เพิ่มขึ้น เกิดจากกิจกรรมงานดินที่ส่งผลกระทบ
ต่อแพลงก์ตอนพืช สิ่ งมีชีวิตที่อาศัยอยูต่ ามพื้นนํ้า และปลา
ผลกระทบจากมลพิษทางนํ้าและสารอาหารที่ เป็ นตัวละลาย เกิ ดจากกิ จกรรมการก่ อสร้ าง
รวมถึงปรากฏการณ์ ยูโทรฟิ เคชัน่ (กระบวนการเจริ ญเติบโตเกินขอบเขต เป็ นตัวชักนําธาตุ
อาหารไปสู่ สิ่งมีชีวิต เช่ น ไนโตรเจน และฟอสฟอรั ส) ในระบบนิ เวศในนํ้าบริ เวณท้ายนํ้า
และการเพิ่มขึ้นของจุลินทรี ยก์ ่อโรค
ผลกระทบต่อการอพยพของปลา ส่ งผลกระทบต่อชนิ ดของปลาที่มีรูปแบบการอพยพระยะ
ทางไกล และปลาที่วางไข่ในบริ เวณนํ้าเชี่ยวหรื อพืชใต้น้ าํ
ผลกระทบต่อความสู ญเสี ยระยะยาวของพืชพันธุ์ในบริ เวณก่อสร้าง
ผลกระทบสํ าคัญทางสิ่ งแวดล้ อมระหว่ างการดําเนินงาน สรุ ปไว้ดงั นี้:
ผลกระทบจากการทิ้งขยะที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะขยะอินทรี ย ์ ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
สิ่ งแวดล้อมอย่างมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษทางดิน นํ้า และอากาศ
ผลกระทบจากการปนเปื้ อนของนํ้ามันต่อคุณภาพนํ้าผิวดินของแม่น้ าํ โขง อันเกิดจากการซ่ อม
บํารุ งระบบกังหัน
ผลกระทบจากการเพิม่ ขึ้นของระดับนํ้าเท้อและนํ้าท่วมรุ นแรงในช่วงที่มีอตั ราการไหลสูง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการไหลของนํ้า ซึ่ งจะก่อให้เกิดความสู ญเสี ยต่อถิ่นที่ อยู่
อาศัยของพืชและสัตว์ ด้วยกระแสนํ้าเชี่ยว สันทรายใต้น้ าํ และวังนํ้าลึกในแม่น้ าํ ตลอดทั้งสาย
จากเขื่อนไปจนถึงท้ายอ่างเก็บนํ้าของเขื่อนด้านบน รวมถึงการลดลงอย่างมากของพื้นที่วางไข่
ของปลา และปลาในฤดูแล้งที่อาศัยอยู่ในแหล่งนํ้าไหลแม่น้ าํ โขง (ที่ตอ้ งอาศัยนํ้าไหล) และ
การเพิม่ ขึ้นของปลาบางชนิดที่อยูอ่ าศัยในแหล่งนํ้านิ่ง
ผลกระทบจากการกระจายตัว และการลดลงของถิ่ น ที่ อ ยู่อ าศัย ของสั ต ว์ อัน เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างถาวรเนื่ องมาจากการกักนํ้าบนแม่น้ าํ โขง โดยคาดว่าโครงสร้างพื้นฐานที่
ติดตั้งถาวรของโครงการจะกีดขวางการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
มาตรการสํ าคัญในการบรรเทาผลกระทบที่แนะนํา มีดงั นี้:
ดําเนินการและใช้เทคนิคที่เหมาะสม ในการตรวจติดตามคุณภาพนํ้าอย่างสมํ่าเสมอ
ขจัดพืชส่ วนเกินในบริ เวณอ่างเก็บนํ้าออกก่อนเริ่ มกักเก็บนํ้า
นําวัสดุจากบ่อยืมดินมาก่อสร้างเพือ่ ลดการกัดเซาะ
เว้นระยะห่างจากขยะขี้โลหะ เศษแร่ เศษหิ นในพื้นที่อ่างเก็บนํ้าออกจากทางนํ้าไหลเข้า
สร้างบริ เวณอ่างเก็บนํ้าให้เสร็ จสมบูรณ์ก่อนดําเนิ นการสู บนํ้า เพื่อปกป้ องสัตว์ป่าที่ยงั คงอยู่
ในบริ เวณอ่างเก็บนํ้าจากนํ้าท่วม
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(5)

ตรวจติดตามสถานการณ์ดา้ นท้ายนํ้า สําหรับการกัดกร่ อนที่ผิดปกติ
ดําเนิ นการการป้ องกันความมัน่ คงของตลิ่งในอ่างเก็บนํ้าอย่างระมัดระวัง บริ เวณที่ มีพ้ืนที่
อ่อนไหว
ดําเนินการขจัดต้นไม้ ต้นหญ้า ก่อนฤดูทาํ รังของนก
สนับสนุ นความคิดริ เริ่ มในการอนุ รักษ์ของท้องถิ่น เพื่อปกป้ องรั กษาถิ่นที่อยู่อาศัย ของพืช
และสัตว์ที่มีคุณค่า หรื อสิ่ งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์
จัดตั้งหน่วยงานการอนุรักษ์และบริ หารจัดการสัตว์ป่าโดยได้รับความร่ วมมือกับรัฐบาล
จัดให้มีโปรแกรมการให้ความรู ้และการสร้างความตระหนักรู ้ดา้ นสิ่ งแวดล้อม
การพัฒนาแผนการบริ หารจัดการสัตว์ป่าและโปรแกรมฟื้ นฟูแหล่งที่อยู่อาศัย
สร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกทางปลาผ่านเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อปลาที่มีการย้ายถิ่น
จัดตั้งสถานีวิจยั ด้านการประมงใกล้กบั พื้นที่โครงการ รวมถึงหน่วยขนส่ งปลาโดยมีที่บรรทุก
ขนาดใหญ่พร้อมทั้งระบบเติมอากาศ
การปรึกษาหารื อสาธารณะและการเปิ ดเผยต่ อสาธารณะสําหรับโครงการนี้ มีรายละเอียดอยู่
ในบทที่ 8 ของรายงาน การประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม ข้อเสนอแนะที่สาํ คัญจากผูท้ ี่มี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยที่ ได้แก่ แผนปฏิบตั ิการตั้งถิ่นฐานใหม่ที่นําเสนอโดยอ้างอิ งจากแผน การ
จัดการตามพิธีการดั้งเดิม ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการ และประเด็นที่กงั วลในด้าน
การประเมินผลกระทบสะสมและผลกระทบข้ามพรมแดน

4.14 แผนการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมและการติดตาม
แผนการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมและการติดตาม (EMMP) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบสําคัญ 3
ส่ วน ดังนี้:
(1) มาตรการบรรเทาผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อมสํ าคัญที่นําเสนอ
เพื่อใช้ในช่วงระยะเวลาการ
ก่ อสร้ าง ได้แก่ กิจกรรมการขนย้ายดิน สกัดดินทรายจากบ่อยืมวัสดุก่อสร้าง การจัดพื้นที่สาํ หรับ
กําจัดของเสี ย การปล่อยนํ้าด้านท้ายนํ้าตามความต้องการการไหลตามฤดูกาลและการไหลของนํ้า
เพื่อการรักษาสมดุลนิเวศ การขจัดพืชส่ วนเกิน การติดตั้งบ่อบาดาลในหมู่บา้ นท้ายนํ้า การป้องกัน
การสู ญสลายของแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าํ และสู ญเสี ยความมัน่ คงของระบบนิเวศเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบการไหลของนํ้า การก่อสร้างระบบทางปลาผ่าน สถานีวิจยั ด้านการ
ประมงใกล้พ้ืนที่โครงการ หน่วยขนส่ งปลาโดยมีตูบ้ รรทุกขนาดใหญ่พร้อมทั้งระบบเติมอากาศ
และโซลูชนั่ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ
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(2) มาตรการบรรเทาผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อมสํ าคัญที่นําเสนอ
เพื่อใช้ในช่วงระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ได้ แก่ การมีส่วนร่ วมในเครื อข่ายสื่ อสารข้อมูลสาธารณะ การปล่อยนํ้าล่วงหน้าในฤดู
ฝนของเหตุการณ์อุทกภัยระยะสั้นตามธรรมชาติ (ช่วงเวลาประมาณ 3-5 วัน) การติดตามสัญญาณ
และตัวชี้วดั ของผลกระทบต่าง ๆ จากการปล่อยนํ้าและตะกอนไปยังท้ายนํ้า การพัฒนาแผนการ
บริ หารจัดการสัตว์ป่าและผลผลิตจากป่ าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ (Non-Timber Forest Product - NTFP)
และบทบัญญัติการติดตามและกําหนดนโยบายสําหรับการค้าสัตว์ป่า และการจัดตั้งแผนการ
บริ หารจัดการลุ่มนํ้าแบบบูรณาการสําหรับรัฐบาล สปป. ลาว
มาตรการบรรเทาผลกระทบสะสมและผลกระทบข้ามพรมแดน ได้มีการจัดการผ่านการพัฒนาเทคนิค
การบริ หารอย่างสอดคล้องกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และความร่ วมมือกับคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง โดยมีเป้ าหมายในการลดความสู ญเสี ยของการประมง
ในแม่น้ าํ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการไหลของนํ้า
(3) โปรแกรมการติดตามด้ านสิ่ งแวดล้ อมสํ าคัญที่นําเสนอ สรุ ปไว้ดงั นี้ คือ: การตรวจพินิจตามที่
ปรากฏต่อสายตาในเรื่ องการกัดกร่ อนและควบคุมตะกอนตามฤดูกาล การตรวจติดตามตคุณภาพ
นํ้าของแม่น้ าํ โดยมีการเก็บตัวอย่างเป็ นประจําสมํ่าเสมอ และการตรวจติดตามอุณหภูมิของนํ้าใน
อ่างเก็บนํ้าประจําเดือน
ทั้งนี้ ข้อมูลของพื้นที่สําหรับโปรแกรมการติดามที่กล่ าวถึงด้ านบนไมได้ แสดงอยู่ในรายงานฉบับนี้
และไม่มีรายละเอียดของโปรแกรมการติดตามสําหรับนิเวศวิทยาทางนํ้าและปลา
แผนงานย่อยสําคัญ 17 แผนที่ปรากฏอยูใ่ นส่ วนภาคผนวก ของรายงาน แผนการบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อมและการติดตาม มีดงั นี้คือ:
• การควบคุมการกัดกร่ อนและการเกิดตะกอน
• การวางแผนและบริ หารจัดการการกําจัดของเสี ย
• แผนการติดตามคุณภาพนํ้า
• แผนฉุกเฉิ นสําหรับวัสดุอนั ตราย
• แผนการกําจัดพืช
• แผนการกําจัดและบริ หารจัดการขยะ
• แผนการอบรมด้านสิ่ งแวดล้อมสําหรับคนงาน
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งบประมาณทั้งหมดสําหรับการดําเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคมที่
นําเสนอ รวมถึงโปรแกรมการติดตาม อยูท่ ี่ 27,700,983 ดอลลาร์สหรัฐ หรื อประมาณ 1.3% ของ
งบประมาณโครงการทั้งหมด (2,073,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ) การดําเนินงานของ แผนการบริ หาร
จัดการสิ่ งแวดล้อมและการติดตาม จะมีตน้ ทุนประมาณ 2,859,042 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบไปด้วย
1,358,872 ดอลลาร์ระหว่างการก่อสร้าง 8 ปี และ 1,500,170 ดอลลาร์ระหว่างการดําเนินงาน 23 ปี
ตามลําดับ

4.15 การประเมินผลกระทบข้ ามพรมแดนด้ านสิ่ งแวดล้อมและสั งคม และการประเมินผล
กระทบสะสม
รายงานเรื่ องการประเมินผลกระทบข้าม
พรมแดนด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม
(TbESIA) และการประเมินผลกระทบ
สะสม (CIA) ประกอบไปด้วย 7 บท ใน
รายงานภาพรวมฉบับนี้ในส่ วนของ
รายงาน การประเมินผลกระทบข้ าม
พรมแดนด้ านสิ่ งแวดล้ อมและสั งคม
และการประเมินผลกระทบสะสม
ครอบคลุมดังนี้:

(1) ขอบเขตการตรวจสอบ ประกอบไป
ด้วยส่ วนประกอบหลัก 4 ส่ วน คือ:
(ก) สภาวะทางชีวกายภาพและ
Figure 12: The impact zones for the TbSEIA
สังคมที่สาํ คัญ ก่อนเกิดโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคามที่ (ข)
การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาและตะกอน หลังเกิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าสานะคาม (ค)
ประเด็นผลกระทบข้ามพรมแดนและผลกระทบสะสม และ (ง) การแทรกแซงการบรรเทา
ผลกระทบและการบริ หารจัดการ
(2) เขตในการบรรเทาผลกระทบ ได้รับการระบุ ได้แก่ 4 เขต เขตที่ 1: ไทย-ลาว – Pak Heuang ถึง Ban
Woenbuk; โซนที่ 2: ภาคใต้ของลาว – Ban Woen buk ถึงชายแดนกัมพูชา; โซนที่ 3: กัมพูชา –
ชายแดนกัมพูชาถึงชายแดนเวียดนาม; และโซนที่ 4: ภาคใต้ของเวียดนาม – ชายแดนเวียดนามถึง
พื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ โขง
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(3) กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย สําหรับการจัดเตรี ยมรายงาน ประกอบไปด้วย (1) การทบทวน
เอกสารแบบนัง่ โต๊ะ
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนด้านสิ่ งแวดล้อมและ
สังคม และการประเมินผลกระทบสะสม (2) จัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเป็ นครั้งคราวระหว่างทีม
วิจยั กับวิศวกรชาวจีน (3) จัดการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญและการปรึ กษาหารื อ (4) การสํารวจจากกลุ่ม
ตัวอย่างและการศึกษารายกรณี ในแต่ละเขต (สําหรับการประเมินผลทางสังคมเท่านั้น) และ (5)
การประเมินผลด้วยการใช้แบบจําลองและการกําหนดสถานการณ์จาํ ลอง
(4) ข้ อมูลพื้นฐานและการเก็บข้ อมูล
การเก็บข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานของสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่สาํ คัญ ได้ถูกสรุ ป
ไว้อยูใ่ นหัวข้อ 4.14 ของการประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
พืน้ ฐานทางสั งคม: การประเมินผลกระทบทางสังคมข้ามพรมแดน (SIA) แสดงให้เห็นถึงข้อมูล
พื้นฐานในพื้นที่ที่อยูใ่ นขอบเขตระยะ 5 กิโลเมตรจากแม่น้ าํ โขงสายหลัก ในประเทศไทย ลาว
กัมพูชา และเวียดนาม ข้อมูลรายละเอียดเรื่ องสภาวะทางสังคม ครอบคลุมในส่ วนที่เกี่ยวกับ
ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สุ ขภาพ และความยากจนในแต่ละเขต ทั้ง 4 เขต
(5) การประเมินผลกระทบข้ ามพรมแดนและผลกระทบสะสม ครอบคลุมในแง่มุมด้านอุทกวิทยา
อัตราการไหลและตะกอน การอพยพของปลาและการประมง การเดินเรื อ คุณภาพนํ้า ความ
ปลอดภัยของเขื่อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแง่มุมทางสังคม
(6) มาตรการบรรเทาผลกระทบ มีการระบุไว้ในเรื่ องของอุทกวิทยา การอพยพของปลาและการ
ประมง การเดินเรื อ ตะกอน และคุณภาพนํ้า แต่ไม่มีขอ้ มูลมาตรการบรรเทาผลกระทบสําหรับ
ผลกระทบด้านสังคม-เศรษฐกิจข้ามพรมแดน
(7) การติดตามและการบริหารจัดการในการปรับตัว ควรดําเนินการโดยคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง
และการติดามควรมีการริ เริ่ มทําก่อนการก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และควรคงไว้
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน
(8) การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยและการปรึกษาหารื อ: รายงานฉบับนี้นาํ เสนอกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของสาธารณะต่อโครงการสานะคาม กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 4 ระดับ คือ หมู่บา้ น อําเภอ
ประเทศ และภูมิภาค รวมถึงผูเ้ ชี่ยวชาญของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง รวมถึงองค์กรไม่แสวงหา
กําไรของกัมพูชา ลาว และเวียดนาม
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4.16 การออกแบบระบบทางปลาผ่าน

การวิจัยด้ านปลาและประมง โดยการเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิและปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิเก็บรวบรวม
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ รวมถึง การเก็บตัวอย่างปลา
ในฤดูแล้ง (พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) และฤดูฝน (กรกฎาคม พ.ศ. 2554) ที่สถานีเก็บตัวอย่าง 6 แห่ง
(บริ เวณต้นนํ้าที่ Houay Ting, บริ เวณต้นนํ้าที่ Keng Mai, บริ เวณต้นนํ้าที่ Ban Houay Thom, พื้นที่สร้าง
เขื่อน, บริ เวณท้ายนํ้า ก่อนถึงปากนํ้า Nam Houng และบริ เวณปลายนํ้าที่ปากนํ้า Houay Mee) โดยใช้
เครื่ องมือที่เหมาะสม เช่น อวนทับตลิ่ง อวนติดตา หรื อแห ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของพื้นที่
นอกเหนือจากการเก็บตัวอย่างปลา ยังมีการบันทึกกิจกรรมการสํารวจตลาดปลาและการตกปลา โดย
ระหว่างการสํารวจ ได้พบปลาทั้งหมด 43 ชนิดทั้ง 2 ฤดูกาล วงศ์ปลาตะเพียน เป็ นชนิดเด่น โดยพบ
ประมาณ 40% จากที่ปลาจับได้ ปลาหลายชนิดอพยพจากแม่น้ าํ มาบริ เวณที่มีน้ าํ ท่วมช่วงต้นฤดูฝน และ
กลับสู่ พ้ืนที่ถิ่นที่อยูอ่ าศัยในแม่น้ าํ (เช่น พื้นที่วงั นํ้าลึก) ช่วงปลายฤดู พื้นที่วางไข่ของปลาหลายชนิดอยู่
ในบริ เวณแม่น้ าํ สาขา
แม่น้ าํ โขงที่ Ban Keng Mai ระยะทาง 15 กิโลเมตรทางด้านเหนื อนํ้าจากเมืองสานะคาม เป็ นแหล่งที่อยู่
อาศัยที่ดีของปลายีส่ ก (Probarbus jullieni) ในช่วงต้นฤดูฝน ปลา 10 ชนิด คือ ปลาบึก Pangasianodon
gigas, ปลานวลจันทร์ Cirrhinus microlepsis, ปลาค้าวขาว Wallago attu, ปลาสวาย Pangasianodon
hypophthalmus, ปลาเผาะ Pangasius bocourti, ปลาโมง Pangasius conchophilus, ปลาเทโพ
Pangasius larnaudii, ปลาเทพา Pangasius sanitwongsei, ปลาแค้ยกั ษ์ Bagarius yarrelli Sykes และปลา
ยีส่ ก Probarbus jullieni ได้ถูกเลือกให้เป็ นชนิดปลาที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย สําหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังนํ้าสานะคาม ในการออกแบบทางปลาผ่ านเสมือนธรรมชาติ หรื อ ทางปลาผ่ านเลียนแบบระบบ
นิเวศ (imitative-ecological fishway)
ทางปลาผ่านเลียนแบบระบบนิเวศจะสร้างบริ เวณพื้นที่ตลิ่งฝั่งขวาของแม่น้ าํ
ซึ่งเป็ นพื้นที่สูงกว่า
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 216 เมตร มีทางเข้า 2 ทาง โดยทางแรกจะใกล้กบั ปากนํ้าของแม่น้ าํ Nam Hong
ระดับความสู งทางเข้า 206 เมตร และทางเข้าที่ 2 อยูบ่ นแม่น้ าํ โขง เหนือปากนํ้า Nam Hong มีระดับ
ความสู งของทางเข้า 199 เมตร ทางเข้าแต่ละทางมีความลึกของนํ้ามากกว่า 2 เมตร และมีความเร็ วของ
นํ้าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.1 เมตร/วินาที ทางเข้าจะประกอบไปด้วยช่องทางเข้าและประตูเซอร์วสิ ภายในช่อง และ
จะทํางานที่ระดับนํ้า 201.16-208.12 เมตร มีระบบในการล่อปลาที่จะได้รับการติดตั้ง เช่น แสงไฟและ
ฉากกั้นไฟฟ้า (electric screen) เพื่อขวางทางปลาด้านนอก ขึ้นอยูก่ บั ว่าปลามีผลตอบสนองต่อแสง สี
และเสี ยงอย่างไร
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ความยาวของทางปลาเลียนแบบระบบนิเวศ จะยาว 2.48 กิโลเมตร มีความลาดชัน 0.075% ในส่ วนของ
ทางปลาเลียนแบบระบบนิเวศมีรูปทรงสี่ เหลี่ยมคางหมู ดังแสดงให้เห็นในภาพ 13 มีความกว้าง
ด้านล่าง 5 เมตร ด้านบน 6 เมตร และความลึกของนํ้ามากกว่า 1.5 เมตร พื้นกรวดจะอยูบ่ ริ เวณด้านใต้
และบริ เวณที่ลาดชัน เพื่อช่วยในการเคลื่อนตัวของปลา หญ้าจะได้รับการปลูกบนทางลาดและจะมีบ่อ
พักปลาหลายบ่อ

ภาพที่ 13: แผนผังแบบตัดขวางของเส้นทางปลาเลียนแบบระบบนิเวศ

นอกจากทางเข้าแล้ว บริ เวณทางออกตั้งอยูใ่ นอ่างเก็บนํ้า (ไปทางต้นนํ้าเหนื อเขื่อน 250 เมตร) ที่มีความ
ลึกของนํ้า 2-3 เมตร มีระดับท้องนํ้าที่ 217 เมตร ความกว้างด้านล่าง 5 เมตร ช่องทางเปิ ดเป็ นสี่ เหลี่ยม
คางหมู ในส่ วนที่ควบคุมทางออกของปลาตั้งอยูบ่ ริ เวณฝั่งด้านขวาของเขื่อนเสริ มมี 2 ประตู ซึ่งเป็ น
ประตูแบบบานกั้นนํ้า 1 บาน และประตูเซอร์วิส 1 บาน ทางออกจะทํางานที่ระดับนํ้าปกติ 219-220
เมตร
ทางเข้าและทางออกจะเป็ นโครงสร้างคอนกรี ตในระยะแรก โดยการปูดว้ ยก้อนหิ นและหญ้าบริ เวณ
ด้านล่างและทั้ง 2 ด้าน ต่อมาคอนกรี ตจะเปลี่ยนเป็ นเส้นทางปลาผ่านเลียนแบบธรรมชาติ หัวจ่ายนํ้าจะ
ติดตั้งในบริ เวณทางเข้าเพื่อให้มีอตั ราการไหลของนํ้าอย่างน้อย 6.6 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และความเร็ ว
ของการไหลอยูท่ ี่ 0.4-0.6 เมตร/วินาที เพื่อดึงดูดให้ปลาเข้ามาในทางปลาผ่าน
ในส่ วนที่เป็ นวัสดุเสริ มกําแพงของเส้นทางปลาเลียนแบบระบบนิเวศทั้งช่วงต้นและช่วงปลาย จะมีการ
ปลูกพืชอวบนํ้าสู ง 1-2 เมตร จากระดับเส้นผิวนํ้าสู งสุ ด และปลูกไม้ไม่ผลัดใบที่ไม่มีการพัฒนาของ
รากสู ง 5-6 เมตร จากระดับเส้นผิวนํ้า เพื่อเลียนแบบสิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติ ฉากกั้นไฟฟฟ้า (electric
screen) จะมีรูปร่ างลักษณะ ∠ มีความยาว 150 เมตร วางอยูท่ างช่วงล่างของโรงไฟฟ้าสานะคาม เพื่อนํา
ทางให้ปลาเข้ามาในทางเข้า
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ส่ วนสําคัญอีกส่ วนหนึ่งของระบบทางปลาผ่าน คือ ระบบติดตาม ใช้บนั ทึกจํานวนชนิ ดของปลาที่ผา่ น
เข้ามาในทางปลาผ่าน สังเกตการปรับตัวของปลาและการว่ายของปลา เรี ยนรู ้อตั ราด้านเหนื อนํ้าและ
การบริ โภคเชิงกายภาพของปลาทุกชนิดในทางปลาผ่าน
วิเคราะห์จาํ นวนปลาที่ผา่ นเข้ามาและ
ความสัมพันธ์ต่อสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อุทกวิทยา อุณหภูมิของนํ้า นอกจากนี้ ยังสามารถทําความ
เข้าใจลักษณะนิสัยและกฎเกณฑ์ของปลา และชี้นาํ แนวทางในทางปฏิบตั ิของทางปลาผ่าน ตลอดจน
พัฒนากิจกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเผยแพร่ ต่อประชาชน และพัฒนาความตระหนักรู ้ใน
การอนุรักษ์นิเวศวิทยาทางนํ้า

39

