ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP

ຄະນະກາມາທິການແມ່ນາໍ້ ຂອງສາກົນ

ຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືກອ
່ ນລ່ວງໜ້າ ສາລບ
ໂຄງການ ໄຟຟ້ານາໍ້ ຕົກ ຊະນະຄາມ
ການສະຫບ
ຼຸ
ສະບບຮ່າງ ບົດລາຍງານການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ ຄັງັ້ ທີ 1

28 SEPTEMBER 2020

Page | 1

1|Page

ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP

ຄ າຫຍ ໍ້ ແລະ ຄ າສ ບ
CIA

ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມ

DSMS

ລະບົບຄມ
້ ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ

EAP

ແຜນປະຕິບັດງານສຸກເສີນ – ຕ້ອງການສາລັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂືື່ອນ

EIA

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ

FS

ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້

GoL

ລດຖະບານ ສປປ ລາວ

HPP

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ

JAP

ແຜນປະຕິບດງານຮ່ວມ - ຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລກ່ອນລ່ວງໜ້າ - ຫງ

JC

ຄະນະກາມະການຮ່ວມ

JCWG

JEM

Joint Platform
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ກ່ມເຮດວຽກ ຂອງຄະນະກາມະການຮ່ວມ - ສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນເພືື່ອເປັນທິດທາງໃນຂັັ້ນຕອນທາງດ້ານວິຊາ
ການ
ການຕິດຕາມກວດກາສິື່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກນ –ແຜນງານຕິດຕາມກວດກາໄດ້ຖືກທົດລອງຢູ່ເຂືື່ອນ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ໄຊຍະບລີ ແລະ ດອນສະຫົງເພືື່ອປະເມີນປະສິດທິຜົນຂອງມາດຕະການທີໄື່ ດ້ນາໃຊ້
ໜ່ວຍງານສ້າງຂືັ້ນໂດຍ ຄມສ ເພືອ
ື່ ຊ່ວຍປັບປຸງຂັັ້ນຕອນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນການເຊືື່ອມໂຍງ ແລະ
ຮ່ວມມ

LEPTS 2018

ມາດຕະຖານທາງດ້ານເຕັກນິກໄຟຟ້າລາວ 2018. ຂໍ້ການົດທາງດ້ານກົດໝາຍ

LMB

ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລມ
່ - ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງນອນຢູ່ໃນດິນແດນຂອງປະເທດສະມາຊິກ

LNMC

ກອງເລຂາຄະນະກາມະການແມ່ນາໍ້ ຂອງແຫ່ງຊາດລາວ

MC

MRC

ປະເທດສະມາຊິກ, ໜງື່ ໃນ 4 ພາຄີ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນໍ້າຂອງປີ 1995 ເຊີື່ງມີ ຣາຊະອານາຈັກ ກາປ
ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ.
ຄະນະກາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ - ສ້າງຕັ້ງຂັ້ນໂດຍ ປະເທດສະມາຊິກ
ເພື່ອສະໜບສະໜນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາຕໍ່ການຮ່ວມມ

MRCS

ກອງເລຂາຄະນະກາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ

PC

ການປຶກສາຫາລລ່ວງໜ້າ

PDG2009

ບົດແນະນາການອອກແບບເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງປີ 2009 - ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ

PDG2020

ບົດແນະນາການອອກແບບເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງປີ 2009 - ຍງບໄໍ່ ດ້ຮັບການອະນຸມັດ
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
PDIES

ລະບຽບວ່າດ້ວຍການແລກປູ່ຽນຂມ
ໍ້ ນ-ຂ່າວສານ

PMFM

ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮກສາລະດບການໄຫຂອງນາໍ້ ຢູ່ລາແມ່ນໍ້າຂອງ

PNPCA

ລະບຽບວ່າດ້ວຍການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, ປືກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ແລະ ການຕົກລົງ

PPA

ຂໍ້ຕົກລົງຊັ້ໄຟຟ້າ

Pressure flushing

ການນາໃຊ້ສະຖານທີລ
ື່ ະດັບຕໍ່າເພືອ
ື່ ຂດດິນຊາຍທີື່ຢູ່ໃກ້ກັບກາແພງເຂືື່ອນ ແລະ ກັງຫັນ, ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຜະລິດໄຟຟ້າ.

PWQ

ລະບຽບວ່າດ້ວຍຄນນະພາບນາໍ້

PWUM

ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມການນາໃຊ້ນໍ້າ

RAP

ແຜນປະຕິບດງານຍົກຍ້າຍຈດສນ

RIS

SEE
Sediment
flushing
SIA
SMMP
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ລະບົບຂມ
ໍ້ ນ-ຂ່າວສານແມ່ນາໍ້ - ລະບົບທີື່ອາດຈະຖືກນາມາໃຊ້ເພືື່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ເດີນເຮືອຕາມລາແມ່ນໍ້າຂອງ
ການປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ - ມາດຕະຖານແຜ່ນດິນໄຫວທີື່ໃຊ້ກັບ
ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງພືັ້ນດິນທີື່ເປັນໄປໄດ້
ການເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າຫຼຸດລົງເປັນໄລຍະ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊາະເຈືື່ອນຂອງແລວທາງນາໍ້ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ປະລິມານຕະກອນທບຖົມທີມ
ື່ ີປະລິມານຫາຍ.
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສງຄົມ
ແຜນການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງທາງສັງຄົມ - ເປັນຂັ້ນຕອນການລິເລີມ
ື່ ເພືື່ອປະເມີນການກໍ່ສ້າງ ແລະ
ການປັບຕົວເຂົັ້າກັບຜົນກະທົບເນືອ
ື່ ງຈາກການກໍ່ສາ້ ງ ແລະ ການດາເນີນງານຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ

SNHPP

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຊະນະຄາມ

Sediment
routing

ການຫຼຸດລະດັບນໍ້າໃນຊ່ວງເວລາທີື່ມີການໄຫເຂົາັ້ ສງເພືື່ອເພີື່ມປະລິມານດິນຕະກອນ

TbIA

ການວິເຄາະຜົນກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ

TRR

ບົດລາຍງານທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ

12 ພະຈິກ 2020

ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP

ພາກສະເໜີ
ຄວາມເປັນມາ
ຄະນະກາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຍືື່ນສະເໜີ ໂຄງການເຂືື່ອນໄຟຟ້ານາໍ້ ຕົກ ຊະນະ
ຄາມ (SNHPP) ເພືື່ອຂການປຶກສາຫາລລ່ວງໜ້າໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019. ເຊີື່ງເປັນເວລາໜງື່
ເດືອນຫັງຈາກການຍືື່ນສະເໜີ ໂຄງການເຂືອ
ື່ ນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຫວງພະບາງ. ສະນັັ້ນ, ຄະນະກາມະ
ການຮ່ວມ (ຄມສ) ຈື່ງຕົກລົງເຫນດີທີື່ຈະເລືື່ອນຂັັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືກ່ອນລ່ວງໜ້າ ສາລັບ
(SNHPP) ຈົນກວ່າຂັ້ນຕອນຂອງ ໂຄງການ ຫວງພະບາງ ຈະສາເລັດ. ເຊີື່ງຂັ້ນຕອນ ຂອງໂຄງ
ການ ຊະນະຄາມ ໄດ້ເລີມ
ື່ ປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 30 ກລະກົດ 2020.
ແຕ່ ເ ນື ື່ ອ ງຈາກບັ ນ ດາສິ ື່ ງ ທ້ າ ທາຍທີ ື່ ເ ກີ ດ ຈາກການແຜ່ ລ ະບາດໃຫ່ ຍ ຂອງ (COVID 19),
ຈື່ງມີການຕົກລົງໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີື່ສາມາດປູ່ຽນແປງໄດ້, ເຊິື່ງໃນກອງປະຊຼຸມແຕ່ລະ
ຄັັ້ງຂອງຄະນະກາມະການຮ່ວມເຮັດວຽກ ສາມາດຕົກລົງ ແລະ ການົດວັນທີໃນການດາເນີນກິດຈະກາ
ສາຄັນຕ່າງໆໄດ້.
ໂຄງການເຂືື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຊະນະຄາມ ແມ່ນການສະເໜີໂຄງການຄັັ້ງທີ VI ທີື່ຖືກສະເໜີເພືື່ອຂປຶກ
ສາຫາລືກ່ອນລ່ວງໜ້າ. ຂັ້ນຕອນການສະເໜີ 5 ໂຄງການຄງັ້ ກ່ອນໜ້ານີັ້ ແມ່ນສາລັບ ໂຄງການເຂືື່ອນ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ໄຊຍະບລີ (XHPP), ດອນສະຫົງ, ປາກແບງ (PBHPP), ປາກລາຍ (PLHPP) ແລະ
ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຫວງພະບາງ (LPHPP).

ສນຍາແມ່ນາໍ້ ຂອງປີ 1995
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ລັດຖະບານ ຣາຊະອານາຈັກ ກາປເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງ
ນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ເພືອ
ື່ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ, “ສັນຍາ
ແມ່ນໍ້າຂອງປີ 1995”. ສັນຍາດັັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຄະນະກາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ແລະ ຢັງັ້ ຢືນຄືນ
ໃໝ່ຄວາມປາດຖະໜາ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມືອາ່ ງແມ່ນໍ້າ
ຂອງ ແບບຍືນຍົງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍຮັບຮ້ວາ່ ການພັດທະນາສາມາດສົັ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່
ລະບົບແມ່ນາໍ້ ຂອງ, ບົດທີ III ຂອງຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມລວມມີ ຄາໝັັ້ນສັນຍາຂອງບນດາປະເທດສະມາຊິກທີື່
ຈະ:

▪

ປົກປ້ອງຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.
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▪

ການນາໃຊ້ນໍ້າໃນ ລະບົບແມ່ນໍ້າຂອງ ຢູ່າງສົມເຫດສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ເທົາັ່ ທຽມກັນ

▪

ປຶກສາຫາລື ແລະ ແນ່ໃສ່ໃນການຕົກລົງ (ໃນຄະນະກາມະການຮ່ວມ) ກ່ຽວກັບການນາ
ໃຊ້ນໍ້າທີື່ສາຄັນໃນແມ່ນາໍ້ ຂອງສາຍຫກ ໃນລະດແລ້ງ (ການປຶກສາຫາລືກອ
່ ນລ່ວງໜ້າ).

ສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງປີ 1995
ໂດຍລວມແມ່ນການພັດທະນາເປັນ
ຫລັກ ແຕ່ໄດ້ສ້າງກອບຈຸດປະສົງ
ແລະ ບັນດາຫັກການໂດຍຜ່ານການ
ເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກຕໍ່ການພັດທະນາ
ທີື່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຍືນຍົງຂອງລະບົບ

▪

ຮັກສາອດຕາການໄຫໃນແມ່ນາໍ້ ຂອງສາຍຫກ.

▪

ພະຍາຍາມຫີກລ້ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ບນເທົາຜົນກະທົບທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕລ
ໍ່ ະບົບແມ່ນາໍ້ .

▪

ຮັບຜິດຊອບໃນກລະນີທີື່ຜົນກະທົບທີື່ເປັນອັນຕະລາຍສົັ່ງຜົນເສຍຫາຍຢູ່າງຫວງຫາຍຕໍ່
ປະເທດສະມາຊິກອືື່ນໆ, ແລະ ໃຫ້ຢຸດເຊົາກິດຈະກາ ເຫົັ່ານີັ້ເມືື່ອໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ
ດ້ວຍຫັກຖານທີື່ຖືກຕ້ອງ.

▪

ແມ່ນໍ້າຂອງເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດ

ລວມເອົາການນາໃຊ້ເພືື່ອການເດີນເຮອ ຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ເພືື່ອບໍ່
ໃຫ້ລະບົບ ການ ເດີນເຮອເສຍຫາຍຢູ່າງຖາວອນ, ແລະ

ຫລາຍຝູ່າຍ.

▪

ເຕືອນປະເທດສະມາຊິກອືື່ນໆ ກ່ຽວກບຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານນໍ້າສຸກເສີນ.

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກມີຈຸດໝາຍເພືື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ຫັກການເຫົັ່ານີັ້ໂດຍຜ່ານຈິດໃຈລວມທີື່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ
ການຮ່ວມມືທໄີື່ ດ້ສະໜັບສະໜນ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກຕັງັ້ ແຕ່ປີ 1957, ເຊິື່ງໄດ້ຖືກຢັັ້ງຢືນອີກຄັັ້ງໃນຫາຍໆຄັງັ້
ຕໍ່ມາ.
ສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງປີ 1995 ຍັງສ້າງຕັັ້ງຄະນະກາມາທິການແມ່ນາໍ້ ຂອງສາກົນ (ຄມສ) ແລະ ໂຄງສ້າງ
ຂອງອົງກອນ ທີື່ເປັນອົງການສາກົນ ແລະ ມອບອານາດ ແລະ ໜ້າທີື່ໃຫ້ກັບອົງການເຫົັ່ານີັ້.

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ

▪

(ຄມສ) ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຄະນະ

ລະຫວ່າງອ່າງ” (ປະຈຸບັນ ຄມສ ມີ 5 ຂັັ້ນຕອນ) ສະພາໄດ້ຕົກລົງກ່ຽວກບ ລະບຽບການ

, ໂຄງສ້າງ ແລະ
Page |ກາມະການ
2

ມອບອານາດ ແລະ ໜ້າທີື່

ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, ປືກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ແລະ ການຕົກລົງ (PNPCA) ໃນປີ 2003.

▪

ໃຫ້ແກ່ ໜ່ວຍງານເຫາົັ່ ນີັ້.

ຄະນະກາມະການຮ່ວມ (JC) ໄດ້ຮັບສິດອານາດ ໃນມາດຕາ 5 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ
PNPCA ເພືື່ອດາເນີນຂັັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືລວ
່ ງໜ້າ, ແລະ ຄາແນະນາ ທາງດ້ານ

ຄມສ ສາມາດ ດາ ເນີນໜ້

ວິຊາການໃນການສະໜັບສະໜນ (PNPCA) ໄດ້ຖືກຕົກລົງໂດຍຄະນະກາມະການຮ່ວມ

າທີື່ແລະ ບົດບາດ ທີື່ໄດ້ກາ

ນົດໄວ້ເທົາັ່ ນັນ
ັ້ .

ສະພາ ມີສິດອານາດໃນການສ້າງ “ກົດລະບຽບ ສາລັບການນາໃຊ້ນາໍ້ ແລະ ການຮ່ວມມື

ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2005.

▪

ກອງເລຂາ (ຄມສ) ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການບລິຫານແກ່
ຂັ້ນຕອນການປືກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ, ສາມາດມີບົດບາດຢູ່າງຕັງັ້ ໜ້າ ໃນການຊ່ວຍເຫືອ
ຄະນະກາມະການຮ່ວມໃນເລືອ
ື່ ງນີ.ັ້

(ຄມສ) ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃນກອບນີັ້ເທົາັ່ ນັັ້ນ. ສັນຍາສະບັບດັງັ່ ກ່າວຍັງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການປຶກສາ
ຫາລືລ່ວງໜ້າ ບໍ່ແມ່ນການໃຫ້ສິດທິຍັບຍັງັ້ ຫ ສິດທິຝາູ່ ຍດຽວໃນການດາເນີນການໂດຍບໍ່ມກ
ີ ານພິຈາ
ລະນາຄວາມກັງວົນຂອງປະເທດສະມາຊິກອືື່ນໆ. ດັັ່ງນັ້ນ, ການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ແລະ ທຸກຂັັ້ນ
ຕອນອືື່ນໆ ບໍ່ແມ່ນກົນໄກດ້ານລະບຽບການ, ແຕ່ຄວນສ້າງກອບ ໃນການຮ່ວມມື ແລະ ສົນທະນາກັນ.
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ຂນ
ັ້ ຕອນການປຶກສາຫາລລ່ວງໜ້າ ແລະ ລະບຽບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, ປືກສາ
ຫາລືລວ
່ ງໜ້າ ແລະ ການຕົກລົງ
ການປຶກສາຫາລືລວ
່ ງໜ້າ ແມ່ນອີງໃສ່ມາດຕາ 5 ຂອງສັນຍາ ທີປ
ື່ ະເທດສະມາຊິກຕົກລົງເຫັນດີກັບ
ການນາໃຊ້ລະບົບແມ່ນາໍ້ ຂອງທີື່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ສະເໝີພາບ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປຶກສາ
ຫາລືລ່ວງໜ້າ ຈະມີທັດສະນະທີື່ກວ້າງຂວາງ, ພິຈາລະນາຈຸດປະສົງ ແລະ ຫັກການທັງໝົດ ທີື່ໄດ້ຕົກລົງ
ກັນໃນບົດທີ 3 ຂອງສັນຍາ.
ຈຸດປະສົງ ແລະ ຫັກການເຫົັ່ານີັ້ຮວ
່ ມກັນ ສົັ່ງເສີມການພັດທະນາທີຖ
ື່ ືກຕ້ອງ ຂອງລະບົບແມ່ນໍ້າຂອງ,
ໃນຂະນະທີື່ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ ແລະ
ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານລະບົບນິເວດວິທະຍາ.
ລະບຽບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, ປືກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ແລະ ການຕົກລົງ (PNPCA) ໄດ້ລະບຸມີ 3
ຂັ້ນຕອນ : i) ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, ii) ການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ແລະ iii) ຂໍ້ຕົກລົງສະເພາະ.
ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ແມ່ນໃຊ້ກັບການນາໃຊ້ນໍ້າໃນແມ່ນາໍ້ ສາຂາ ຂອງລະບົບແມ່ນາໍ້ ຂອງ, ແລະ ສາລັບນາ
ໃຊ້ໃນ 'ລະດຝົນ' ໃນແມ່ນາໍ້ ຂອງ. ການປຶກສາຫາລືລວ
່ ງໜ້າ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມກ
ີ ານນາໃຊ້ນາໍ້ ໃນ
ແມ່ນໍ້າຂອງ 'ລະດແລ້ງ' ແລະ ສາລັບການອ່ວຍນາໍ້ ລະຫວ່າງອ່າງໃນ “ລະດຝົນ”. ການຕົກລົງສະເພາະ
ແມ່ນຮຽກຮ້ອງ ສາລັບການອ່ວຍນໍ້າໃນອ່າງໃນລະດແລ້ງ.

ຄມສ ບມ
ໍ່ ອ
ີ ານາດໃນການສງັ່ ໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກດາເນີນການໃດໆ. ໃນພາກປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງມັນແມ່ນໜ່ວຍງານທີື່
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ປຶກສາ.
ລະດັບການເພີື່ມຂືັ້ນຂອງໜ້າວຽກເຫົັ່ານີັ້ໄດ້
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ ແລະ ຜົນກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນທີື່
ຮ້າຍແຮງ, ແລະ ຫັກການອານາອະທິປະໄຕໃນ
ການຕັດສິນໃຈ.
ພວກເຂົາເຈົັ້າຍັງສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ສິື່ງທີຍ
ື່ ັງຄົງ
ຄ້າງຈາກປາເດັນທີື່ກ່ຽວພັນເຖິງການແບ່ງປັນນາໍ້
ຂອງປະເທດສະມາຊິກ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ໃນລະດຝົນຈະບໍ່ຄ່ອຍມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບການ
ແບ່ງປັນນໍ້າ ເພທະາລະດຝົນຈະມີປະລິມານນໍ້າຫລາຍ ແລະ ກະແສການໄຫລຂອງຍັງຄົງຮັກສາເກນ
ການໄຫລໃນລານໍ້າຫລກທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ການ ນາໃຊ້ນາໍ້ ຢູ່ສາຂາຕ່າງໆຈະມີຜົນກະທົບໜ້ອຍຕກ
ໍ່ ານ
ຂ້າມຊາຍແດນ.

12 ພະຈິກ 2020

ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕກ
ໍ່ ານເຄືື່ອນຍ້າຍຂອງຕະກອນ,
ການປະມົງ ແລະ ຂະບວນການນິເວດວິທະຍາຍັງເປັນຈຸດ
ໃຈກາງຕໍ່ການນາໃຊ້ນໍ້າທີື່ສົມເຫດສົມຜົນໃນລະບົບ
ແມ່ນໍ້າຂອງ. ປະຈຸບັນພວກເຮົາຮ້ແລ້ວວ່າຜົນກະທົບທີື່
ສາຄັນຕໍ່ການປະມົງ ແລະ ການເຄືື່ອນຍ້າຍຕະກອນສາມາດເກີດ
ຂືັ້ນຈາກການພັດທະນາໃນແມ່ນໍ້າສາຂາ ພ້ອມໆກັບການເກັບ
ກັກນໍ້າໃນອ່າງ ແລະ ການພັດທະນາ ພະລັງງານໄຟຟ້າຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ໃນປະເທດຈີນ ແລະ ໃນສາຂາແມ່ນໍ້າ
ໄດ້ລົບກວນລະບົບການໄຫຂອງນາໍ້ ແລະ ສົງັ່ ຜົນກະທົບຕໄໍ່ ລຍະ
ເວລາ ແລະ ປະລິມານນໍ້າ ທີໄື່ ຫລເຂົັ້າສ່ ທະເລສາບ (Tonle

ຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ
ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງປີ
1995, ແລະ ການສະໜັບສະໜນໂດຍ
ຄມສ ທຸກຂັັ້ນຕອນ. ເຊີື່ງມີຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອສົັ່ງເສີມການນາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທີື່
ເປັນທາ ແລະ ຍຸດຕິທາ ຈາກລະບົບ
ແມ່ນໍ້າຂອງ.

Sap)ແລະລະບົບດິນທາມອືື່ນໆ. ຈາກນີັ້ໄດ້ສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະມົງ. ບົດລາຍງານສະພາບຂອງອ່າງ
ປີ 2018 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບອືື່ນໆ ຕໍ່ຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານລະບົບນິເວດວິທະຍາ ຊື່ງລວມ
ທັງ ການຫາປາ (ປະມົງ) ຫາຍເກີນໄປ, ມົນລະພິດ, ການຂຸດຄົັ້ນດິນຊາຍ ແລະ ການຜນນໍ້າຈາກ
ຊົນລະປະທານ.
ການເຕີບໂຕຂອງການພັດທະນາ ໄດ້ພົວພັນເຖິງການສະສົມຜົນຢູ່າງໄວວາໃນອ່າງແມ່ນ ກາລັງກະຕຸ້ນ
ໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງໄປສ່ບົດບາດ ຢູ່າງຕັງັ້ ໜ້າຫາຍຂືັ້ນ ສາລັບ (ຄມສ). ນີັ້ຈະເຫັນ (ຄມສ) ຕິດຕາມ
ກວດກາຢູ່າງເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບລະບົບແມ່ນາໍ້ ສ້າງເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ ຄາແນະນາ ສາລັບມາດຕະການ
ຄຸ້ມຄອງທີື່ຈະແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ, ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການເຄືື່ອນຍ້າຍຂອງຕະກອນ.
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ບາງສິງື່ ທີຄ
ື່ ວນໄດ້ໃສ່ໃຈ
ສິື່ງສາຄັນທີື່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ມີດັັ່ງຕໍ່ໄປນີັ້:

ຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືລ່ວງ

ໜ້າ ມີຈຸດປະສົງເພືື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນ
ເອກະພາບຕໍ່ຖະແຫງການຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ປະເທດແຈ້ງການໃຫ້ມີຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ມາດຕະການທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເຊິື່ງຫລີກ
ລ້ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ບນເທົາຜົນ
ກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນທີື່ອາດຈະ
ເກີດຂືັ້ນ.

▪

ການປະເມີນການສະເໜີ ນາໃຊ້ໃດໜື່ງ ແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ສະເໝີພາບ
ຫລືບໍ່ນັັ້ນ ແມ່ນມັນກາຍຂອບເຂດຂອງຂະບວນການທົບທວນທາງດ້ານເຕັກນິກ.

▪

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ເພີັ້ມຄວາມຮັບຜິດຊອບເພືອ
ື່ ສ້າງຄວາມພະຍາຍາມ
ເພືື່ອຫລີກລ້ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ບນເທົາຜົນກະທົບທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບ
ແມ່ນໍ້າຂອງ. ຂະບວນການທົບທວນແມ່ນມີເປົັ້າໝາຍ ການົດມາດຕະການອອກ

▪

ແບບແລະ ການວັດແທກການດາເນີນງານຕໍ່ສິື່ງດ່ງກ່າວ.
ຄະນະກາມະການຮ່ວມຈະຕົກລົງ "ຖະແຫງການ" ໃນຕອນທ້າຍຂອງຂັັ້ນຕອນ
ການປຶກສາຫາລືລວ
່ ງໜ້າ ເຊິື່ງຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດທີື່ຖກແຈ້ງການໃຫ້
ພະຍາຍາມປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆທີື່ ກາຈັດ ຫື ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງໄພ
ອັນຕະລາຍຂ້າມຊາຍແດນ.

▪

ມາດຕະການເຫົັ່ານີັ້ສາມາດ ໝາຍເຖິງທັງໄລຍະອອກແບບຂັັ້ນສຸດທ້າຍ, ການກໍ່ສາ້ ງ ຫື ໄລຍະ
ການດາ ເນີນງານ.
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP

▪

ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງິນ.
ຖ້າບໍ່ດັັ່ງນັັ້ນ, ມັນອາດມີຜົນຕໍ່ອານາດການຢັບຢັັ້ງຕໍ່ການພັດທະນາທີື່ແທ້ຈິງ.

▪

ການແຈ້ງເຕືອນນາໃຊ້ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ ໜງື່ ໃນຊຼຸດຂອງແຜນການພັດທະນາທີື່ວາງໄວ້. ສິື່ງ
ສາຄັນແມ່ນຕ້ອງພິຈາລະນາຜົນກະທົບສະສົມຂອງທຸກໆ ໂຄງການທີື່ໄດ້ແຈ້ງແລະ ວາງແຜນ
ໄວ້.

ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງການກວດກາທາງດ້ານວິຊາການແມ່ນ ເພືື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມເພີມ
ື່ ເຕີມ
ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີື່ຈະເຮັດເພືື່ອຫລີກລ້ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ບນເທົາຜົນກະທົບທີື່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ.

ການປັບປຸງຂັນ
ັ້ ຕອນການປຶກສາຫາລືກອ
່ ນລ່ວງໜ້າ
ຄມສ ພະຍາຍາມປັບປຸງຂະບວນການປຶກສາຫາລືລວ
່ ງໜ້າ. ໃນຂະບວນການທີື່ຜາ່ ນມາແນວຄວາມຄິດ
ຂອງ "ຖະແຫງການ" ແລະ "ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານຮ່ວມກັນ" ຫື ຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ນີັ້ໄດ້
ຖືກແນະນາ ເພືື່ອສົັ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງຕໍ່ເນືື່ອງຕະຫອດຈົນຮອດການອອກແບບ, ການ
ປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງຂອງ HPP. ໃນຂະບວນການ ໂຄງການ ຊະນະຄາມ, ມີຄວາມພະຍາຍາມຫາຍ
ກວ່າເກົັ່າ ເຊີື່ງໄດ້ເຂົາັ້ ໄປໃນການສະເໜີ ຮ່າງ ທາອິດຂອງ TRR, ໃຫ້ເວລາການສົນທະນາ ແລະ ຂໍ້
ຕົກລົງຫາຍມາດຕະການທີື່ຈະລວມເອົາເຂົາັ້ ໃນ "ຖະແຫງການ".
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ແມ່ນາໍ້ ຂອງຕອນລຸມ
່ ,
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເສັນ
ັ້ ທາງ
ການເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍປາທີສ
ື່ າຄັນ,
ແມ່ນາໍ້ ຂອງ ແລະ
ພນ
ັ້ ທີວ
ື່ າ່ ງໄຂ່ ໃນ
ແມ່ນາໍ້ ສາຂາ ແລະ ເຂດ
ພາກເໜືອ ຂອງລາວ.
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ຂະບວນການປຶ ກ ສາຫາຫ ລ່ ວ ງໜ້ າ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟ້ າ ນ ໍ້ າ ຕົ ກ ຊະນະຄາມ
ໄລຍະເວລາ ຂອງຂນ
ັ້ ຕອນການປຶກສາຫາຫລ່ວງໜ້າ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ເລືັ້ອຍໆ ແລະ ໂປູ່ງໃສ
ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນກຸນແຈໃນການ
ປັບ ປຸງຜົນຂອງ
ຂັ້ນຕອນການປຶກສາ
ຫາລືລ່ວງ ໜ້າ.

ເນືື່ອງຈາກມີສິື່ງທ້າທາຍຂອງການຈາກັດ ການໄປມາ ສາເຫດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID, ຄມສ
ໄດ້ຕົກລົງວ່າຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ສາລບ ໂຄງການ ຊະນະຄາມ ສາມາດມີ
ການດັດປັບຊ່ວງເວລາ, ແລະ ໃນກອງປະຊຼຸມແຕ່ລະຄັງັ້ ຂອງກມ
່ ຄະນະກາມະການຮ່ວມເຮັດວຽກ ສາມາດ
ການົດວັນທີທີື່ຈະດາເນີນກິດຈະກາສາຄັນຖັດໄປໄດ້. ນີັ້ແມ່ນເພືື່ອໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງເຕັມສ່ວນຈາກ
ຫລາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະດາເນີນຂະບວນການ.
ຂະບວນການນີັ້ສາມາດຕໍ່ຍືດໄດ້ໂດຍການຕົກລົງໃນຄະນະກາມະການຮ່ວມ. ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນ
ລະດັບສາກົນ, ນີັ້ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຖ້າວ່າ ຄມສ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກສະເພາະໃນການດາ
ເນີນການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ, ຫື ຖ້າຂາດຂມ
ໍ້ ນໃໝ່ ຫລື ຂໍ້ມນທີື່ສາຄັນມາຊ້າໃນຂໄລຍະເລີື່ມ
ຕົັ້ນ.
ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນາຈາກ ກ່ມຄະນະກາມະການຮ່ວມເຮດວຽກ (JCWG) ກ່ຽວກັບ PNPCA, ເລຂາ
ຄະນະກາມະການ ຄມສ ໄດ້ແຕ່ງຕັັ້ງກຸ່ມຊ່ຽວຊານ ຈານວນໜື່ງ, ປະກອບດ້ວຍຊ່ຽວຊານລະດັບຊາດ ແລະ
ສາກົນ, ເພືື່ອປະເມີນເອກະສານທີສ
ື່ ົັ່ງມາ.

ຄາດໝາຍບັນລຸທສ
ີື່ າຄນສາລບ ຜມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງ
▪

ສະຫລຸບສງລວມຂອງ ບົດລາຍງານການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການນີັ້ ແມ່ນອີງໃສ່ຮ່າງທາ
ອິດໃນ ວັນທີ 21 ກັນຍາ 2020.
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ການຈັດປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຜ້ມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດຮອບທີ 1 ດາເນີນການໃນ ເດືອນ
ຕຸລາ - ທັນວາ 2020, ແລະ ຮອບທີ 2 ໃນ ເດືອນມັງກອນ - ກຸມພາ 2020, ຫງັ ຈາກຮ່າງ
TRR ຄັ້ງທີ 2 ສາເລັດແລ້ວ. ຮອບທີ 3 ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນ ເດືອນມີນາ 2021.

▪

ການຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືກບ
ັ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລະດັບພາກພືັ້ນຄັັ້ງທີ 1 ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນ
ໄວ້ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2020 ແລະ ຄັັ້ງທີ 2 ໃນເດືອນມີນາ - ເມສາ 2021.

12 ພະຈິກ 2020
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▪

TRR ສດທ້າຍ ແລະ ຮ່າງຖະແຫງການໄດ້ຖືກວາງແຜນທີື່ຈະຍືື່ນສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຼຸມຄະນະ
ກາມະການຮ່ວມໃນວັນທີ 18 ພດສະພາ 2021.

ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃນຂນ
ັ້ ຕອນຄວາມເປັນໄປໄດ້
ໂຄງການ ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນຜ່ານຫາຍໄລຍະ. ເຊີື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ້ພັດທະນາສາມາດ
ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສະເໜີໂຄງການກ່ອນຈະມີການການົດຊັບພະຍາກອນເພີື່ມເຕີມ
ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດ ການົດຄວາມຕ້ອງການໃນການອອກແບບສະເພາະກ່ອນທີື່ຈະ
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ສາເລັດການອອກແບບສດທ້າຍ. ຄາແນະນາ ກ່ຽວກັບການອອກແບບຂອງ ຄມສ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ຍືື່ນ ການປຶກສາລ່ວງໜ້າ ໃນຂັັ້ນຕອນຄວາມເປັນໄປໄດ້. ໃນຈຸດນີັ້ການພັດທະນາຂອງໂຄງການ ກາລັງ

ດາເນີນຢູ່ ແລະ ການປູ່ຽນແປງບາງຢູ່າງອາດຈະມີການວາງແຜນໄວ້ແລ້ວໂດຍນັກພັດທະນາ.

12 ພະຈິກ 2020
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ມັນມີທງັ ຂໄໍ້ ດ້ປຽບ ແລະ ຂໍ້ເສຍປຽບໃນເລືອ
ື່ ງນີັ້. ມັນໝາຍຄວາມວ່າຂັັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືລ່ວງ
ໜ້າ ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການອອກແບບ ແລະ ການດາເນີນງານສຸດທ້າຍຂອງ ໂຄງການ ຊະນະຄາມ.
ລດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຜ້ພັດທະນາຍັງສາມາດຕັດສິນໃຈກ່ອນໜ້ານີັ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້
ທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການໂດຍອີງໃສ່ປັດໄຈ ນາເຂົາັ້ ຈາກ ຄມສ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແຈ້ງ
ໃຫ້ຊາບ ໃນຂັັ້ນຕອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ອາດຈະໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມຂ
ີ ໍ້ມນພຽງພທີື່ຈະດາເນີນການ
ທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການທີື່ສມ
ົ ບນແບບ ແລະ ການສະແດງຜົນທາງລົບທີບ
ື່ ໍ່ຈາເປັນຂອງໂຄງການທີື່
ສະເໜີມາກໍ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ.

ຂນ
ັ້ ຕອນການປຶກສາຫາລລ່ວງໜ້າ-ຫງ
ເພືື່ອແກ້ໄຂບາງຂບ
ໍ້ ົກຜ່ອງດັັ່ງກ່າວໄລຍະການປຶກສາຫາລືລວ
່ ງໜ້າ ຈະຖືກວາງແຜນໄວ້. ສິື່ງນີັ້ແມ່ນແນ່
ໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງຕໍ່ເນືື່ອງລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ, ຜ້ພັດທະນາ ແລະ ຄມສ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກໃນໄລຍະການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດາເນີນງານຂັັ້ນສຸດທ້າຍ. ຈຸດປະ
ສົງແມ່ນເພືື່ອປັບປຸງມາດຕະການຕ່າງໆ ເພືື່ອຫລີກລ້ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ບນເທົາຜົນກະທົບທີື່ເປັນ
ອັນຕະລາຍໃດໆ ໂດຍການພິຈາລະນາຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິສະວະກາ ແລະ ການເງິນຂອງພວກ
ເຂົາ.
ໃນທີື່ສຸດ, ຫວັງວ່າ, ມາດຕະການປະຕິບັດງານ, ຕົວຢູ່າງການປະຕິບດ
ັ ການໄຫຂອງຕະກອນ, ສາມາດ
ຕົກລົງກັນໄດ້ເຊິື່ງຈະກາຍເປັນສ່ວນໜື່ງ ຂອງ ລະບຽບການຕິດຕາມການນາໃຊ້ນາໍ້
(PWUM) ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາຈະຖືກລາຍງານ
ໃນກອງປະຊຼຸມ ຄະນະກາມະການຮ່ວມ ຂອງ ຄມສ ຢູ່າງປົກກະຕິ. ນີັ້
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ແມ່ນສິື່ງທີື່ສາ ຄັນໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດການເຊືື່ອມໂຍງຂອງ
HPPs ທີື່ສາຄັນທັງໝົດໃນສາຍນໍ້າ. ສິື່ງນີັ້ຮ່ວມກັບ ການຕິດຕາມ
ກວດກາສິງື່ ແວດ ລ້ອມຮ່ວມກນ (JEM) ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ຄມສ ຢູ່
ໃນຕາແໜ່ງ ທີື່ດີກວ່າເພືອ
ື່ ແນະນາໃຫ້ມີການດາເນີນງານໃນການຄຸມ
້ ຄອງແບບປັບຕົວ
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ລັ ກ ສະນະຕົັ້ ນ ຕ ຂອງ (SNHPP)
ທີຕ
ື່ ງັ້ ໂຄງການ
ໂຄງການເຂືື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຊະນະຄາມ ແມ່ນໂຄງການທີຢູ່ສາຍນໍ້າຕອນລຸ່ມທີື່ສຸດຂອງ 5 HPP
ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກ ສປປ ລາວ - ຊາຍແດນໄທພຽງແຕ່ 1.5 - 2 ກມ. ນີັ້ແມ່ນສິື່ງທີື່ສາຄັນສາລັບ
ທ່າແຮງ ສາລັບຜົນກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ.
ມັນຕັັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫວງວຽງຈັນປະມານ 155 ກມ ແລະ 1,737 ກມຈ າກທະເລ. ມັນຕັັ້ງ
ຢູ່ຕົັ້ນນໍ້າ ຂອງເມືອງຊຽງຄານປະມານ 20 ກມ, ເປັນສນກາງປະຊາກອນທີື່ໃຫຍ່ໃນ ປະເທດໄທ.
ແມ່ນໍ້າທັງສອງຝັງ ສປປ ລາວ ແລະ ຝັງປະເທດໄທ ແມ່ນມີປະຊາກອນຢູ່ ປະມານ 50 ກິໂລແມັດໃນ
ເຂດລຸ່ມນໍ້າ.
ຜ້ພັດທະນາໂຄງການແມ່ນ ບລິສດ
ັ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຊະນະຄາມ Datang (ລາວ). ການກໍ່ສາ້ ງໄດ້ມີການ
ວາງແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນເລີື່ມຕົັ້ນໃນປີ 2020. ສະຖານີໄຟຟ້າຄາດວ່າຈະເລີື່ມປະຕິບັດງານໃນປີ 2028, ແຕ່
ວ່າຈະຊັກຊ້າຍ້ອນວ່າການກໍ່ສ້າງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລີື່ມຕົັ້ນເທືອ
ື່ .
ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າດັັ່ງກ່າວຈະມີ ກາລັງຕິດຕັັ້ງ 684 MW, ມີ 12 ກງຫັນ (ເຄືື່ອງປັັ່ນໄຟ), ແຕ່ລະ
ເຄືື່ອງຜະລິດ 57 MW. ໂຄງການດັັ່ງກ່າວຕົັ້ນຕແມ່ນເພືື່ອຜະລິດ
ພະລັງງານເພືື່ອການສົັ່ງອອກ ແລະ ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ.

ພຽງແຕ່ປະມານ 1.500

ໂຄງສ້າງ ວິສະວະກອນຫກ
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SNHPP ມີຄວາມສງ

ພ ັ້ ນ ທີ ື່ ເ ຂດສະເໜີ ສ ້ າ ງເຂ ື່ ອ ນ

ແມັດ ຈາກຈຸດທີື່ແມ່ນໍ້າ
ຂອງເປັນເຂດຊາຍແດນ

ຜ້ພັດທະນາໄດ້ພິຈາລະນາສະຖານທີື່ສ້າງເຂືື່ອນໄຟຟ້າຫາຍແຫ່ງ. ຄັງັ້ ທາອິດ

ລະຫວ່າງ ລາວ - ໄທ

ແມ່ນຢູ່ກິໂລແມັດ 1772, ແຕ່ຫງັ ຈາກມີການສກສາທີື່ດີທີື່ສຸດທີື່ສາເລດໂດຍ
ສປປ ລາວ, ມັນໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປທາງປາຍນາໍ້
ປະມານ 35 ກມ. ມີການພິຈາລະນາ ສະຖານ
ແຫ່ງໜື່ງ ຢູ່ຕົັ້ນນໍ້າ, ປະມານ 3,1 ກມ, ແຕ່ບໍ່
ຖກນາໃຊ້.ໃນທີື່ສຸດ, ມີການພິຈາລະນາບາງສະ
ຖານທີື່ ຢູ່ຕົັ້ນນໍ້າປະມານ 280 ມ ຫ່າງຈາກ ສະ
ຖານທີປ
ື່ ະຈບນ ແຕ່ພົບວ່າບໍ່ເໝາະສົມ. ດັ່ງນັ້ນ,
ຕາແໜ່ງ ທີື່ສອດຄ່ອງຂອງ ໂຄງການໄຟຟ້າ ຊະ
ນະຄາມ ໄດ້ຖກປັບປງໃໝ່ໂດຍ ອີງໃສ່ທ່າແຮງ
ຂອງຄວາມສາມາດດ້ານພະລງງານໄຟຟ້າ ສາຍ
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ນໍ້າ ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຕມ ຮບແບບ, ແລະ ຜົນກະທົບຂອງທ້ອງຖິື່ນຕໍ່ກ່ມບ້ານທີື່ຈະ
ຖືກນໍ້າຖ້ວມ.

ໂຄງການແບບຝູ່ າ ຍນ ໍ້ າ ລົ ັ້ ນ ?
ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນບາງຢູ່າງທີວ
ື່ ່າ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຊະນະຄາມ ຈະຖືກດາເນີນງານເປັນໂຄງການ
ແບບຝູ່າຍນາໍ້ ລົັ້ນ. ສິື່ງນີັ້ແມ່ນສິື່ງທີສ
ື່ າຄັນທີື່ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຍ້ອນວ່າມັນຈະມີອິດທິພົນທີື່
ມີຜົນກະທົບຢູ່າງໄວວາຕໍ່ຜົນກະທົບໃນທັນທີຕໍ່ແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸມ
່ ຂອງໂຄງການ.

ກົ ດ ລະບຽບການປະຕິ ບັ ດ ງານ
ລະດັບອ່າງນໍ້າຂອງ (SNHPP) ປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 220 - 219 masl, ເມືື່ອການໄຫຂອງນໍ້າ
ເຂົັ້າສ່ອ່າງສງກ່ວາຄວາມສາມາດຂອງກັງຫັນ (5,801 ແມັດກ້ອນ / ວິນາທີ), ປະຕນາໍ້ ຈະເປີດຂືັ້ນຢູ່າງ
ຕໍ່ເນືື່ອງເພືື່ອປູ່ອຍນໍ້າເກີນອອກ, ເຊິື່ງຈະເກີດຂືັ້ນ ປະມານ 23% ຂອງເວລາ, ອາດຈະເປັນປີຕປ
ໍ່ ີ
ເມືື່ອປະລິມານນໍ້າໜ້ອຍ ກວ່າ 11,000 ແມັດກ້ອນ / ວິນາທີ, ປະຕນໍ້າທັງໝົດ 5 ປະຕຖືກເປີດຢູ່
ເບືັ້ອງຂວາກ່ອນ, ນັັ້ນແມ່ນ≈ 6% ຂອງເວລາ. ເຫົັ່ານີັ້ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າເໝາະສາລັບການປູ່ອຍຂີຕ
ັ້ ົມ
(ຕະກອນ). ປະຕນໍ້າເບືັ້ອງຊ້າຍຈະເປີດໃຊ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ເລີື່ມຕົັ້ນຈາກ 15,400 ແມັດ
ກ້ອນ / ວິນາທີ, ນັັ້ນແມ່ນ 1% ຂອງເວລາ ແລະ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນທຸກໆປີ.
ໃນປະລິມານຂາເຂົັ້າຫາຍກ່ວາ 17,800 ແມັດກ້ອນ / ວິນາທີ (ຕົວຢູ່າງນໍ້າຖ້ວມ 3 ປີຫື <1% ຂອງ
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ເວລາ), ປະຕນໍ້າທັງໝົດ 10 ແຫ່ງຈະຖືກເປີດ ແລະ ລະດັບອ່າງນາໍ້ ຈະຫຼຸດລົງ. ສິງື່ ນີັ້ຈະຖືກລິເລີມ
ື່ ເມືອ
ື່
ມີການກວດພົບນາໍ້ ຖ້ວມຢູ່ຕອນເທິງເພືື່ອເຮັດໃຫ້ມລ
ີ ະດັບການໄຫເຂົັ້າຂອງລະດັບສງ ແລະ ລະດັບນໍ້າ.
ໃນເວລາທີື່ທລ
ໍ່ ະດັບນໍ້າບໍ່ຮອດ 4 ແມດ, ທຸກໜ່ວຍກັງຫັນໄດ້ປິດ ແລະ ທຸກປະຕເປີດສາລັບການ
ລະບາຍນາໍ້ ແລະ ການລ້າງຊາຍ. ການລະບາຍນໍ້າຂອງອ່າງເກັບນາໍ້ ໂດຍປະຕຮົັ້ວນໍ້າທັງໝົດທີື່ເປີດໃຫ້
ບລິການເຕັມເວລາພຽງ 1% ຂອງເວລາໃນໄລຍະຍາວ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜ້ປະກອບການຈະ
ລ້າງຕະກອນເປັນເວລາຫ້າຫາເຈັດມືັ້ທຸກໆປີໃນຕົັ້ນເດືອນກັນຍາ. ກົດລະບຽບເຫົັ່ານີັ້ຄວນໄດ້ຮັບການ
ກວດກາຄືນເປັນສ່ວນໜື່ງ ຂອງກົດລະບຽບການປະຕິບັດການປົກກະຕິຂອງ ເຂື່ອນແບບຂນໄດ ເພືື່ອ
ປັບປຸງປະສິດທິພາບການໄຫຂອງຕະກອນ.
ການປະຕິບັດການກັບລັອກການເດີນເຮືອແມ່ນຖືກໂຈະໃນເວລາທີກ
ື່ ານໄຫເຂົັ້າຂອງປະລິມານຫາຍ
ກວ່າການລະບາຍນໍ້າຖ້ວມສງສຸດ 3 ປີຢທ
ູ່ ີື່ 17,800 ແມັດກ້ອນ / ວິນາທີ, ເຊິື່ງເກີດຂືັ້ນໜ້ອຍ ກວ່າ
1% ຂອງເວລາ.
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ບົ ດ ລາຍງານການທົ ບ ທວນທາງດ້ າ ນວິ ຊ າການສະບັ ບ ຫຍໍ້
ຄວາມເປັນມາ
ຂ ັ້ ນ ຕອນກາ ນທ ົ ບ ທວນ
ການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ ໄດ້ຖືກດາເນີນໂດຍທີມງານຊ່ຽວຊານ 07 ທີມ ກວມເອົາ ອຸທົກກະ
ສາດ ແລະ ໄຮໂດລິກ, ການຂົນສົັ່ງຕະກອນ, ຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ລະບົບນິເວດວິທະຍາທາງນໍ້າ, ທາງ
ຜ່ານຂອງປາ ແລະ ການປະມົງ, ຄວາມປອດໄພຂອງເຂືື່ອນ, ການເດີນເຮອ ແລະ ບັນຫາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ. ທີມງານເຫົັ່ານີັ້ເປັນສ່ວນໜື່ງ ຂອງ ຄມສ ເຊີື່ງເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນາ ຂອງ ຄະນະເຮດ
ວຽກ ຄະນະກາມະການຮ່ວມ ສາລັບ (PNPCA), ເຊິື່ງເປັນຜ້ລາຍງານຕໍ່ຄະນະກາມະການຮ່ວມ.
ການທົບທວນແມ່ນອີງໃສ່ເອກະສານທີື່ສະເໜີ ໂດຍຄະນະກາມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ
(LNMC).
ເບ ັ້ ອ ງຫ ງກາ ນທ ົ ບ ທວນ
ຂັ້ນຕອນການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ ແມ່ນໄດ້ປະເມີນ
ເອກະສານທີື່ສະໜອງໃຫ້ ຕກ
ໍ່ ບ
ັ ການປະຕິບັດ
ທີື່ດີໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່
ສິື່ງແວດລ້ອມແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ
ກະທົບແບບສະສົມ. ສິື່ງນີັ້ໝາຍຄວາມວ່ານັກ
ພັດທະ ນາຄວນສ້າງພືັ້ນຖານ “ກ່ອນ
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ໂຄງການ” ທີື່ສົມບນ ຕກ
ໍ່ ບການ
ປູ່ຽນແປງຍ້ອນວ່າໂຄງການສາມາດ
ວັດແທກໄດ້.
ພວກເຂົາຄວນການົດການປູ່ຽນແປງ ທ່າແຮງ1 ທີື່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ, ແລະ ຫັງຈາກນັັ້ນກໍ່ສ້າງໂຄງການ
ຕິດຕາມກວດກາທີື່ສົມບນແບບທີໄື່ ດ້ຮັບທນທີື່ດີເພືື່ອຕິດຕາມການປູ່ຽນແປງໃດໆ ໃນໄລຍະການກໍ່ສາ້ ງ
ແລະ ການດາເນີນງານ. ສິື່ງເຫົັ່ານີຄ
ັ້ ວນຖືກອອກແບບມາເພືື່ອຊອກຫາຜົນກະທົບຕ່າງໆໃຫ້ທັນເວລາເພືື່ອ
ສະໜັບສະໜນ ການຈັດການທີື່ສາມາດປັບຕົວໄດ້.
ເນືື່ອງຈາກວ່າຜົນກະທົບອາດຈະເກີດຂືັ້ນຍ້ອນໂຄງການອືື່ນໆ, ມັນກໍ່ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດຂອງນັກພັດທະນາ
ໃນການການົດຜົນກະທົບທີື່ສະສົມຂອງໂຄງການໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນບັນ
ດາລະບົບຂ້າມຊາຍແດນທີໄື່ ດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນ ຈາກຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມື, ນັກພັດທະນາກໍ່ຄວນ
ພະຍາຍາມໃນການດາເນີນງານຮ່ວມກັນເຊິື່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫາຍກວ່າເກົັ່າ ແລະ ຮ່ວມກັນ.
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1

ທ່າແຮງ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜົນກະທົບບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງພິສດໃນ EIA, ແຕ່ວ່າ ມັນກໍ່ແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້.

ການທົບທວນຄືນ:

▪
▪

ສະໜັບສະໜນ ສປປ ລາວໃນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

▪

ສະໜອງ ຂມ
ໍ້ ນທີື່ພວກເຂົາຕ້ອງການເພືື່ອຕົກລົງເຫັນດີກັບ "ຖະແຫງການ" ໃຫ້ຄະນະກາມະ

ສະໜັບສະໜນ ນັກພັດທະນາດ້ວຍການອອກແບບຂອງໂຄງການ, ແລະ
ການຮ່ວມ ຄມສ.

ຈຸດປະສົງສາລັບການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາການ:

▪

ການຫລີກລ້ຽງ ໝາຍຄວາມວ່າມາດຕະການ, ຖ້າຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ , ຈະຮັບປະກັນວ່າຜົນກະທົບທີື່
ເປັນອັນຕະລາຍທີື່ຍງັ ເຫືອ ຈະບມ
ໍ່ ເີ ລີຍ.

▪

ການຫດ
ຼຸ ຜ່ອນ ໝາຍເຖິງມາດຕະການ, ຖ້າປະຕິບັດ, ຈະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຫື
ຄວາມສ່ຽງຂອງຜົນກະທົບທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ, ພສົມຄວນ, ແລະ

▪

ການບນເທົາ ໝາຍຄວາມວ່າມາດຕະການດັັ່ງກ່າວ, ຖ້າປະຕິບັດໄດ້, ຈະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີື່ເປັນ
ອັນຕະລາຍຕໍ່ຜ້ຊົມໃຊ້ອືື່ນໆ ຂອງລະບົບແມ່ນາໍ້ ຂອງ.

ຄາເຫັ ນ ທົັ່ ວ ໄປ
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ຂໍ້ມນທີື່ນາໃຊ້ແມ່ນມີອາຍຸ 10 ປີ ຫື ສງກວ່ານັັ້ນ, ເຊິື່ງສົງັ່ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງມັນ. ສິື່ງນີັ້
ເຮັດໃຫ້ຮບພາບທີງື່ ່ຽງອອກ ຂອງສະຖານະການພືັ້ນຖານ, ລວມທັງການຄາດຄະເນຂອງການປູ່ຽນແປງ
ທີື່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນໃນໄລຍະການດາເນີນງານ.
ໃນກລະນີທີື່ຫາຍທີື່ສຸດ, ວິທີການເກັບຕົວຢູ່າງ, ສະຖານທີື່, ແບບຈາລອງ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ QA / QC
ບໍ່ໄດ້ຖືກອະທິບາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີື່ຈະປະເມີນຄວາມໜ້າເຊືອ
ື່ ຖືຂອງຂໍ້ມນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ. ການ
ຈາລອງຈານວນຈາກັດຂອງຕົວຢູ່າງ, ບາງຄັັ້ງບໍ່ກວມເອົາຮອບວຽນປະຈາປີເຕັມກໍ່ຈະບິດເບືອນຜົນໄດ້
ຮັບ. ຍັງມີຂຂ
ໍ້ ັດແຍ້ງ ແລະ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງເອກະສານ, ເຮັດໃຫ້ການກວດກາມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ.
ພາກສ່ວນຕໍ່ໄປນີັ້ແມ່ນການສະຫຼຸບຜົນການຄົັ້ນພົບຕົັ້ນຕຂອງບົດລາຍງານການທົບທວນທາງດ້ານວິຊາ
ການ.
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ອຸທກ
ົ ກະສາດ ແລະ ໄຮໂດລິກ
ເປ ັ ນ ຫຍ ງ ອຸ ທົ ກ ກະສາດ ແລະ ໄຮໂດ ລິ ກ ຈ ື່ ງ ມີ ຄ ວາມສ າຄ ນ ?

ອຸທົກກະສາດ ແລະ ໄຮໂດລິກ2 ຂອງ SNHPP ການົດການອອກແບບທີື່
ເໝາະສົມທີື່ສຸດ ສາລັບທັງການຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກນິກຂອງມາດຕະການຕ່າງໆ ເພືື່ອ
ຫລີກລ້ຽງ, ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການບນເທົາຜົນກະທົບທີື່ເປັນ
ອັນຕະລາຍໃດໆ

ອຸທົກກະສາດໃນອະນາຄົດ ການົດວ່າພະລັງງານ
ສາມາດຜະລິດໄດ້ຫາຍປານໃດ ແລະດ້ວຍເຫດ
ນີັ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມາດຕະການເພືື່ອ
ຈາກັດຜົນກະທົບທາງລົບ.

2

“ອຸທົກກະສາດ” ແມ່ນຈານວນ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງນໍ້າ (ບລິມາດ) ທີື່ໄປຮອດໂຄງການຈາກຕອນ
ເທິງຂອງເຂືື່ອນໄຟຟ້າ, ລະດຝົນ ແລະ ຂະບວນການໄຫຂອງນໍ້າ, ແລະ ເພາະສະນັັ້ນສິື່ງທີື່ມີຢູ່ ສາລັບການຜະລິດພະລັງງານ,
ທາງເດີນປາ, ການເດີນເຮືອ ແລະ ການໄຫຂອງຕະກອນ.

“ໄຮໂດລິກ” ແມ່ນຄວາມເລິກຂອງນໍ້າ, ຄວາມໄວ, ຄວາມພນພວນ, ການຖ່າຍໂອນຄືັ້ນນໍ້າຖ້ວມ, ແລະ ຄຸນລັກສະນະອືື່ນໆ
ຂອງກະແສໃນແມ່ນໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນໍ້າ

ຂ ໍ້ ມ ນອຸ ທົ ກ ກະສາດ ແລ ະ ການພະຍາກອນ
ນັກພັດທະນາ ໄດ້ຄິດໄລ່ບັນທກການໄຫເຂົັ້າທີື່ສະຖານທີື່ (SNHPP) ໂດຍໃຊ້ຂມ
ໍ້ ນຈາກແຂວງ ຫວງພະບາງ
ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ສິື່ງດັງັ່ ກ່າວໄດ້ສ້າງກະແສນໍ້າລາຍວັນ ສາລັບປີ 1923 ຫາປີ 2012 ທີື່ສະຖານທີື່ສ້າງ
ເຂືື່ອນ. ບັນທກທີື່ຖືກຄິດໄລ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍການລວມເອົາປະລິມານນໍ້າຝົນທີື່ຖືກບັນທກ ແລະ
ໄຫມາຈາກບລິເວນໃກ້ຄຽງ. ນັກພັດທະນາໄດ້ລິເລີື່ມຕິດຕາມຢູ່ສະຖານທີື່ໂຄງການ, ແລະ ຂມ
ໍ້ ນເຫົັ່ານີັ້ຄວນ
ຖືກນາໃຊ້ເພືື່ອປັບປຸງການພະຍາກອນ ຂອງກະແສນໍ້າໃນອະນາຄົດ. ຜົນກະທົບຂອງເຂືື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຈາກ
ສາຂາ ແລະ ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດບໍ່ໄດ້ລວມເຂົາັ້ ໃນການພະຍາກອນຂອງອຸທົກກະສາດໃນອະນາຄົດ.
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ປະຈຸບັນນີັ້ແມ່ນການປະຕິບັດມາດຕະຖານ, ໃນຂະນະທີກ
ື່ ານສກສາຂອງ ຄມສ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຂືື່ອນ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຈາກ ສາຂາ ມີອິດທິພົນຕໍ່ກະແສນໍ້າຫລັກ. ກະແສນໍ້າໃນລະດແລ້ງທີື່ສງຂືັ້ນເນື່ອງຈາກ ກະແສ
ໄຟຟ້າພະລງງານນາໍ້ ຈາກສາຂາຢູ່ຕນ
ົັ້ ນໍ້າ ຈະຊ່ວຍເພີື່ມຜົນຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທັງໝົດ. ສະພາບການໄຫ
ຂອງນາໍ້ ຂອງ ຄມສ ໃນປີ 2030 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກ່ອນທີື່ຄວາມສາມາດ ຂອງກງຫນໃນການຜະລິດທີື່
(SNHPP) ໄດ້ບັນລຸເຖິງ 77%, ເວລາໄຫແມ່ນສງກວ່າ ແລະ ສະນັັ້ນ, ມີກາລັງການຜະລິດເພີື່ມຂືັ້ນເມືື່ອ
ທຽບກັບໄລຍະເວລາການພັດທະນາກ່ອນເຂືື່ອນ ໄລຍະ3 (1985-2008).
ນັກພັດທະນາໄດ້ສະເໜີ ລະບົບການຄາດຄະເນການໄຫເຂົາັ້ ກ່ອນທີື່ຈະເລີື່ມການກໍ່ສາ້ ງ. ແຕ່ສ່ວນໜື່ງ ແມ່ນຂືັ້ນ
ກັບເຄືື່ອງວັດແທກສາຍນາໍ້ ຂອງ ແຂວງຫວງພະບາງ, ເຊິື່ງປະຈຸບັນໄດ້ຈົມນໍ້າຈາກການເກັບຮັກສາເຂືອ
ື່ ນ ໄຊຍະ
ບລີ ແລ້ວ. ຄວນແນະນາ ໃຫ້ຜ້ພດ
ັ ທະນາເຊືື່ອມໂຍງກັບລະບົບການຄາດຄະເນກະແສ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ໄຊຍະບລີ
ແລະ ຫວງພະບາງ ເພືື່ອໃຫ້ເວລານາພາຍາວນານ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກົດລະບຽບການດາເນີນງານຂອງ
ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ແບບຂນໄດ ຢູ່ພາກເໜືອລາວທີື່ກາລັງພັດທະນາໃນປັດຈຸບັນຄາດວ່າຈະແກ້ໄຂບັນຫາເຫົັ່ານີັ້.

12 ພະຈິກ 2020

ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ກາ ນອອກແບບ ແລະ ຄວາມຖີ ນ ໍ້ າ ຖ້ ວ ມ
ຄວາມຖີື່ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງໄພນໍ້າຖ້ວມໃນອະນາຄົດທີື່ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນມີຄວາມ ສາຄັນຕໍ່ການອອກ
ແບບຂອງ HPP, ເພາະວ່າມັນຕ້ອງສາມາດຢລ
ູ່ ອດຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນອະນາຄົດ. ນໍ້າຖ້ວມໃນການ
ອອກແບບທີື່ນັກພັດທະນາໄດ້ ນາ ໃຊ້ແມ່ນການອະນຸລັກແລະຄວນຍອມຮັບໄດ້ ສາລັບຈຸດປະສົງອອກ
ແບບ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນໄລຍະຊົັ່ວຄາວ, ສປປລາວໄດ້ປະກາດໃຊ້ມາດຕະຖານ (LEPTS
2018) ຂອງຕົນ. ສິື່ງເຫົັ່ານີັ້ບງັ ຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານການອອກແບບທີື່ເຂັັ້ມງວດກວ່າເຊິງື່ ຕອນນີັ້ຕ້ອງໄດ້
ຮັບຮອງເອົາໃນການອອກແບບ.

3

ການຄິດໄລ່ເຫົັ່ານີັ້ລວມມີ HPP ຂອງ Lancang, ສາຂາ HPP, ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ເຄືື່ ອ ງມື ກ ານສ ້ າ ງແບບຈາລອງ ສາລັ ບ ການປ ະເມີ ນ ຜົ ນ
ມີການນາໃຊ້ເຄືື່ອງມືການສ້າງແບບຈາລອງຫລາຍເຄືອ
ື່ ງ ເພືື່ອສະໜັບສະ
ໜນການອອກແບບລະດັບຄວາມເປັນໄປໄດ້. ຂໍ້ມນ ທີື່ຈາກັດກ່ຽວກັບ
ແບບຈາລອງ ແລະ ການວັດແທກ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໃນຂັ້ນຕອນນີັ້.
ແບບຈາລອງທາງກາຍະພາບ ສາລັບ (SNHPP) ໄດ້ຖືກນາໃຊ້ເພືື່ອສະໜັບສະໜ
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ການນາໃຊ້ຮບແບບຄອມພິວເຕີັ້ ແລະ ນ ການອອກແບບ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນໄດ້ຖືກແນະນາໃຫ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ
ແບບຈາລອງທາງກາຍຍະພາບ ແລະ ແບບຈາລອງທາງກາຍະພາບ ຖກນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປັບປຸງຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບ
ປັບປຸງລະບົບການດາເນີນງານ.
ລະບົບໄຮໂດລິກທີື່ຢູ່ໃກ້ປະຕຮ່ອງນໍ້າ.
(SNHPP) ແມ່ນຕັັ້ງຢທ
ູ່ າງໂຄ້ງ ຂອງແມ່ນໍ້າ ແລະ ສິື່ງນີັ້ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ແລວທາງການໄຫລ
ຂອງນາໍ້ ເຂົັ້າ ແລະ ຜ່ານປະຕນໍ້າ.

ການຂົນສົງັ່ ຕະກອນ ແລະ ສັນຖານວິທະຍາຂອງແມ່ນາໍ້
ເປັ ນ ຫຍັ ງ ການຂົ ນ ສົັ່ ງ ຕະກອນຈື່ ງ ມີ ຄ ວາມສາຄັ ນ ?
ການຂົນສົັ່ງຕະກອນຕອນລຸມ
່ ທງແບບລະອຽດ ແລະ ແບບເມດຫຍາບ
ໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນໃນການຮັກສາໂຄງສ້າງ ແລະ ການ
ເຮັດວຽກຂອງລະບົບນິເວດຕອນລຸ່ມ ແລະ ນາເອົາສານອາຫານໄປສ່ເຂດທີື່
ຖືກນໍ້າຖ້ວມ.

12 ພະຈິກ 2020

ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ຜົ ນ ກະທົ ບ ແລະ ຂ ໍ້ ມ ນການຂົ ນ ສ ົ ັ່ ງ ຕະກອນ
ເອກະສານດັັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງຂໍ້ມນກ່ຽວກັບ ຕະກອນທີື່ຫາກຫາຍ ເຊິື່ງຖືກນາໃຊ້ເພືື່ອສ້າງແບບຈາ
ລອງການຂົນສົັ່ງຕະກອນໂດຍຜ່ານເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖີງ ແລະ ເຂືື່ອນກນ
ັ້ . ປະລິມານການໂຫດຕະກອນ
ຂອງນັກພັດທະນາແມ່ນອີງໃສ່ຂມ
ໍ້ ນເກົັ່າຫາຍ ແລະ ສງກ່ວາທີື່ການົດໂດຍ ຄມສ ປະມານ 3 ເທົັ່າ.
ຄວາມແຕກຕ່າງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການດາເນີນງານຂອງເຂືື່ອນ ສປ ຈີນ. ນອກຈາກນີ,ັ້ ຍງຄາດ
ການວ່າປູ່ຽນແປງຫ້າສຸດຈະເປັນຍ້ອນການດາເນີນງານຂອງເຂືື່ອນ ໄຊຍະບລີ.
ສະນັັ້ນ, ຈື່ງແນະນາ ໃຫ້ມີການຕິດຕາມກວດກາຕະກອນທີື່ເກີດຂືນ
ັ້ ໃນສະຖານທີື່ດັັ່ງກ່າວໄວເທົາັ່ ທີຈ
ື່ ະ
ໄວໄດ້, ແລະ ສິື່ງນີັ້ແມ່ນຂໍ້ມນເພີມ
ື່ ເຕີມໂດຍ ຂມ
ໍ້ ນຫ້າສດຈາກ ຄມສ ຄວນຖືກນາໃຊ້ເພືື່ອປັບປຸງຮບ
ແບບການຕົກຕະກອນຢູ່ສະຖານທີື່ດັັ່ງກ່າວເພືື່ອໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນກະທົບທີື່ໜາ້ ເຊືື່ອຖ ຂອງ
SNHPP ຕໍ່ການຂົນສົັ່ງຕະກອນ. ການສ້າງແບບຈາລອງຂອງ ຄມສ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນກະທົບອາດຈະ
ມີຫາຍກ່ວາທີື່ໄດ້ແນະນາໄວ້ໃນເອກະສານ.
ການສ້າງແບບຈາລອງຂອງ ຄມສ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມແຕກຕ່າງທີື່ສາຄັນໃນການຂົນສົັ່ງຕະກອນ
ທັງໝົດ, ແລະ ການແຈກຢາຍຂະໜາດຂອງເມັດ ແມ່ນມີແນວໂນ້ມໜ້າຈະເກີດຂັ້ນພາຍຫງັ ທີໄື່ ດ້ສາ
ເລັດການເຮັດເຂື່ອນແບບຂນໄດ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ:

▪

ປະລິມານຕະກອນກ່ອນສ້າງເຂືື່ອນແມ່ນ ~ 21 Mt / yr ທີບ
ື່ ລິເວດເຂືື່ອນ ຊະນະຄາມ ພາຍ
ໃຕ້ສະຖານະການທີື່ “ບມ
ໍ່ ີນໍ້າຕົກ”.

▪

ພາຍໃຕ້ສະພາບກ່ອນນໍ້າຕົກ, ປະລິມານຕະກອນສ່ວນໃຫຍ່ທໄີື່ ຫຜ່ານເຂດເຂືື່ອນ ຊະນະຄາມ
ແມ່ນປະກອບດ້ວຍດິນຊາຍລະອຽດ.
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▪

ຫລັງຈາກມີນໍ້າຕົກແລ້ວ, ດິນຊາຍເກືອບທັງໝົດ (ແບບລະອຽດ, ແບບກາງ ແລະ ແບບ
ຫຍາບ) ແລະ ໝາກຫີນຖືກຈັບ, ໂດຍມີພຽງຕະກອນ ແລະ ດິນໜຽວ ແລະ ດິນຊາຍລະອຽດ

ຂະໝາດນ້ອຍທີື່ຖືກປູ່ອຍລົງໃນເຂດຕອນລຸ່ມ, ເຊິື່ງມີປະມານ 5 Mt / ປີ
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP

The “sediment hungry” water discharged from
SNHPP ຈະມີຜົນກະທົບຢູ່າງຫວງຫາຍຕທ
ໍ່ ີື່ຢູ່ອາໄສຂອງແມ່ນາໍ້
(ທລະນີວິທະຍາ) ລຸມ
່ ແລະ ລົງສຊ
່ າຍແດນລາວ - ໄທຂອງແມ່ນໍ້າ
ຂອງ. ດິນຕົມຈະຖືກຂັງລົງຈາກຕຽງຂອງແມ່ນາໍ້ ແລະ ການເຊາະ
ເຈືື່ອນ ແລະ ຮບແບບການເຊາະເຈືື່ອນຈະປູ່ຽນແປງເຊິື່ງຈະສົັ່ງຜົນ
ກະທົບຕລ
ໍ່ ະບົບນິເວດຂອງເຂດນີັ້. ນີັ້ຈະມີຄວາມ ສາ ຄັນຍິື່ງ
ການຂົນສົງັ່ ດິນຊາຍທີຫ
ື່ ຍາບ ແລະ ແບບລະອຽດ ແລະ

ຖ້າວ່າການປະຕິບັດການຜະລິດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຖືກຮັບຮອງເອົາ.

ຕະກອນມີຜນ
ົ ກະທົບຕທ
ໍ່ ຢ
ີື່ ອ
ູ່ າໃສຢຕ
ູ່ ອນລຸມ
່ ຂອງແມ່ນາໍ້

ຜົນກະທົບທີອ
ື່ າດເກີດຂືັ້ນເຫົັ່ານີັ້ໄດ້ຖືກບັນທກໄວ້ໃນ

TbSEIA, ແຕ່ວ່າມາດຕະການເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບເຫົັ່ານີັ້ຕ້ອງໄດ້ຖືກອະທິບາຍຢູ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ
ອີງໃສ່ການສ້າງແບບຈາລອງທີມ
ື່ ກ
ີ ານປັບປຸງຂໍ້ມນເຂົາັ້ .
SNHPP ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ສນເສຍທີື່ຢູ່ອາໄສທີື່ຖືກຈົມນໍ້າຢູ່ໃຕ້ພືັ້ນທີອ
ື່ ່າງເກັບນໍ້າ. ເອກະສານດັັ່ງກ່າວ
ນາສະເໜີ ຂໍ້ມນກ່ຽວກັບພມສາດຂອງພືັ້ນທີື່ນີັ້ແລະບົດລາຍງານ EIA ປະກອບມີແຜນທີລ
ື່ ະອຽດກ່ຽວ
ກັບພືັ້ນທີທ
ື່ ີື່ມທ
ີ ່າແຮງຂອງການນາໍ້ ຖ້ວມສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຈກຢາຍຂອງທີື່ຢູ່ອາໄສທີື່ແຕກຕ່າງ
ກັນເຊິື່ງຈະຖືກຈົມນໍ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍລະອຽດບໍ່ສາມາດເບິື່ງເຫັນໄດ້ເນືື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງແຜນທີື່.
ມີການສັງເກດວ່າການປູ່ຽນແປງລະດັບນໍ້າໃນການປັບຕົວອາດເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຫຼຸດລົງ, ແລະ ມັນໄດ້
ຖືກວາງແຜນທີື່ຈະສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງທະນາຄານຂອງຄວາມເສືື່ອມໂຊມໃນບ່ອນທີື່ຈາເປັນ.
ກາ ນດ າເນີ ນ ງານ ແລະ ໂຄງສ ້ າ ງພ ັ້ ນ ຖານ ໃນການຄ ້ ມ ຄອງຕະກອນ
ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງ (SNHPP) ລວມມີຂໍ້ ການົດທີື່ຈາກັດ
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SNHPP ປະກອບມີແຜນການ ສາ

ສາລັບການຈັດການກັບຕະກອນ. ໃນເວລາທີື່ກະແສນໍ້າໄຫແຮງເກີນຄວາມສາມາດຂອງກັງ

ລັບການຄຸມ
້ ຄອງໂຄງລ່າງພືນ
ັ້ ຖານແລະ
ການປະຕິບດ
ັ ງານການຄຸມ
້ ຄອງຕະກອນ.

ຫັນ, ປະຕດ້ານຂວາດ້ານລຸ່ມຂອງທໍ່ນໍ້າເປີດເພືື່ອຂົນສົັ່ງຕະກອນຜ່ານພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ. ເຖິງ

ເຖິງຢູ່າງໃດກຕ
ໍ່ າມ, ການສ້າງແບບ ຈາ
ລອງແລະຂມ
ໍ້ ນ ຈາ ເປັນຕ້ອງມີການ
ປັບປຸງໃຫ້ທນ
ັ ສະພາບການຫລັງໄຊຍະບ
ລີ. ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕມ
ືື່ ໃນການ
ຂົນສົງັ່ ດິນຕະກອນເຖິງແລະຜ່ານເຂືອ
ື່ ນ
ໂດຍໃຊ້ແບບ ຈາລອງ 2D.

ຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແບບຈາລອງແບບໄຮໂດລິກ 2D ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກະແສໄຟຟ້າທີື່ຢທ
ູ່ າງ
ໜ້າ ຂອງປະຕເຫົັ່ານີັ້ແມ່ນຍັງຕາໍ່ . ມີປະຕນໍ້າຢລ
ູ່ ະຫວ່າງກັງຫັນລົມທຸກວິນາທີເພືອ
ື່ ຈັດການ
ສະສົມ. ແຕ່ວ່າຕະກອນຕ້ອງໄດ້ສະສົມໄວ້ຈັກໄລຍະໜື່ງ ກ່ອນທີື່ມນ
ັ ຈະຖືກລະບາຍ.
ບັນຫາເຫົັ່ານີັ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ ຄາຖາມກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບການສົັ່ງຕດ
ໍ່ ິນຕະກອນຕາມໂຄງ
ສ້າງ.
ນັກພັດທະນາຕັັ້ງໃຈເປີດປະຕດ້ານຂວາເມືອ
ື່ ກະແສໄຟຟ້າບັນລຸ 5,801 m3 / s, ສິງື່ ນີັ້ຈະ

ຊ່ວຍຊຼຸກຍ້ການເຄືື່ອນຍ້າຍຂອງຕະກອນທີື່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃກ້ເຂືື່ອນ. ແຕ່ຈະບໍ່ລ້າງດິນຕະກອນພາຍໃນເຂືອ
ື່ ນ
ເມືື່ອກະແສເກີນ 17,800 m3 / s ປະມານທຸກໆ 3 ປີ, ປະຕຈະຄ່ອຍໆເປີດຂືັ້ນ ແລະ ລະດັບນາໍ້ ຈະ
ຫຼຸດລົງ, ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ຕະກອນບາງສ່ວນຕົກເຂົັ້າໄປໃນສິື່ງກີດຂວາງ. ການໄຫລວຽນແມ່ນຖືກນາໃຊ້
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ເພືື່ອຈັດການການກໍ່ສ້າງລະບາຍນາໍ້ ໃນລະດັບນໍ້າທີື່ຂັ້ນຢູ່ກັບລະດັບຄວາມຖີື່ ດ້ວຍຄວາມຖີື່ທີື່ແນະນາ
ຈາກຜົນຂອງການກວດກາ.
ຂແນະ ນາ ໃຫ້ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຕະກອນປົກກະຕິແມ່ນລວມຢໃູ່ ນລະບຽບການປະຕິບັດງານ
ເຂື່ອນແບບບນໄດຮ່ວມກັນ. ນັກພັດທະນາໄດ້ສະເໜີ ການຈັດການຕະກອນໂດຍສົມທົບກັບ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ປາກລາຍ.
ກາ ນຕິ ດ ຕາມ ແລ ະ ປ ະເມີ ນ ຜົ ນ ໃນລະຫວ່ າ ງການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ນັກພັດທະນາ ຈາເປັນຕ້ອງປັບປຸງໂຄງການຕິດຕາມຕະກອນ ສາລັບສະຖານະການຫລັງ ເຂືື່ອນໄຊຍະບ
ລີ.
ການກວດກາຄວາມເລິກໃນອ່າງນາໍ້ ຈະຖືກຕິດຕາມຕາມສາຍຄວບຄຸມທາງຍາວ ແລະ 90 ສ່ວນຂ້າມ.
ສິື່ງນີັ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕົກຕະກອນໃນພືັ້ນທີທ
ື່ ີື່ຖືກກະທົບທີື່ສາມາດ ນາໃຊ້ເພືື່ອການຄຸ້ມຄອງ
ການປັບຕົວ.
ການກວດກາຢູ່ຊາຍຝັງັ່ ໃນສິື່ງແນວກັ້ນ ແລະ ເຂດລຸ່ມແມ່ນາໍ້ ຂອງ SNHPP ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດທຸກໆ
ປີພາຍຫງັ ລະດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການເສີມສ້າງແມ່ນໍ້າຂອງໃນເວລາທີຈ
ື່ າເປັນ. ນັກພັດທະນາໄດ້ໃຫ້ຂໍ້
ສັງເກດວ່າການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງທາງຕາຝັັ່ງໄດ້ ດາເນີນການແລ້ວຢູ່ແຄມຝັັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ປະເທດ
ໄທໃນເຂດ ເມືອງ ຊຽງຄານ.

ຄຸນະພາບນາໍ້ ແລະ ລະບົບນິເວດທາງນາໍ້
ເປັ ນ ຫຍັ ງ ຄຸ ນ ນະພາບທາງ ນ ໍ້ າ ແລ ະ ລ ະບົ ບ ນິ ເ ວດທາງນ ໍ້ າ ຈື່ ງ
ມີ ຄ ວາມສ າຄ ນ ?
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ກິດຈະກາ ການກໍ່ສາ້ ງ ແລະ ການຮັກສານໍ້າສາມາດ ນາໄປສ່ການປູ່ຽນແປງຄຸນ
ນະພາບຂອງນໍ້າເຊິື່ງສາມາດສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າ ອືື່ນໆ. ລະບົບນິເວດ
ຂອງສດໃນນໍ້າແມ່ນພືັ້ນຖານ ສາລັບການປະມົງ ແລະ ການບລິການອືື່ນໆ,
ເຊິື່ງມີຫາຍພືັ້ນທີື່ໃນແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ.
ພ ັ້ ນ ຖາ ນການຕິ ດ ຕາມກວດກາ – ຄ ນນະພາບນ ໍ້ າ
ຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖິງແມ່ນໍ້າຂອງໃນແມ່ນາໍ້ ຂອງຕົັ້ນຕແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ ພວກມັນແມ່ນ
"ດີເລີດຫືດີ" ແລະ ເໝາະ ສາລັບການປົກປ້ອງຊີວິດສັດນໍ້າ, ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະ ເພືື່ອນາໃຊ້ເຂົັ້າ
ໃນການ ກະສິກາ.
ການເກັບຕົວຢູ່າງຄຸນນະພາບນໍ້າໄດ້ ດາເນີນການທັງລະດແລ້ງ ແລະ ລະດຝົນ (ປີ 2010 ແລະ 2011
ຕາມລາດັບ). ຕົວການົດຄຸນນະພາບນໍ້າໄດ້ຖືກເກັບກາ ແລະ ວິເຄາະໂດຍນາໃຊ້ວິທກ
ີ ານມາດຕະຖານ,
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ. ມີພຽງແຕ່ການສະແດງຜົນຂອງລະດແລ້ງ. ການຕິດຕາມ
ກວດການີັ້ແມ່ນບໍ່ພຽງພໃນການສ້າງພືັ້ນຖານທີື່ໜ້າເຊືື່ອຖືເພືື່ອຕິດຕາມການປູ່ຽນແປງ.
ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພດປະເພດສາລ່າຍ (algal) ໃນການຮັກສານໍ້າບໍ່ໄດ້ຖືວ່າເປັນປັນຫາ
ເພາະວ່າເວລາຮັກສານາໍ້ ສັັ້ນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມໂດດເດັັ່ນຂອງສາລ່າຍທີື່ມີພິດ (Microcystis
aeruginosa) ໃນຕົວຢູ່າງແມ່ນສາເຫດທີື່ໜ້າເປັນຫ່ວງ. ນັກພັດທະນາຕັັ້ງໃຈ ຈາກັດຜົນກະທົບຂອງ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພດປະເພດສາລ່າຍ (algal) ໂດຍການຕັດຜກໃນພືັ້ນທີື່ກັກກັນ, ເຮັດໃຫ້ການ
ປູ່ອຍສານອາຫານອອກຈາກຜກທີຊ
ື່ ຼຸດໂຊມລົງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕົັ້ນໄມ້ແຂງ ຈານວນໜື່ງ ຄວນ
ຖືກປູ່ອຍໃຫ້ເປັນບ່ອນຢອ
ູ່ າໄສ ແລະ ບ່ອນລ້ຽງປາ.
ພ ັ້ ນ ຖາ ນການຕິ ດ ຕາມກວດກາ – ລ ະບົ ບ ນິ ເ ວດທາງນ ໍ້ າ
ການຕິດຕາມພືັ້ນຖານກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດທາງນໍ້າ ແມ່ນມີຂຈາ
ກັດເຊັັ່ນດຽວກັນ. ຈານວນ ແລະ ຄວາມຫາກຫາຍຂອງສິື່ງມີຊີວິດ
ໃນນໍ້າ ທີື່ຖືກລາຍງານແມ່ນຕໍ່າຫາຍກວ່າທີື່ສັງເກດໃນລະຫວ່າງການ
ຕິດຕາມກວດກາຂອງ ຄມສ. ນີອ
ັ້ າດຈະເປັນຜົນມາຈາກວິທີການຢັັ້ງຢືນ.
ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງບມ
ໍ່ ີຂມ
ໍ້ ນພຽງພທີື່ຈະສ້າງພືັ້ນຖານຄວາມໜ້າເຊືອ
ື່ ຖືທີື່ຢູ່
ຫັງ ໂຄງການໄຟຟ້າ ໄຊຍະບລີ. ສະນັັ້ນ ຄວນດາເນີນການກວດກາໃຫ້
ສົມບນກວ່າເກົາັ່ ກ່ອນເລີື່ມລົງມືກສ
ໍ່ ້າງ.

ການຕິດຕາມພືນ
ັ້ ຖານໄດ້
ຖືກຈາກັດ ແລະ ໂຄງການ
ຕິດຕາມກວດກາທີື່
ຕ້ອງການຈະຕ້ອງໄດ້
ຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັງັ້
ປະຕິບດ
ັ ຢູ່າງໜ້ອຍສອງປີ
ກ່ອນການກສ
ໍ່ າ້ ງເລີມ
ື່ ຕົນ
ັ້ .
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ກາ ນຕິ ດ ຕາມການກໍ່ ສ້ າ ງ ແລະ ກາ ນປະຕິ ບັ ດ ງາ ນ
ການກວດສອບຄຸນນະພາບນາໍ້ ໄດ້ລະບຸໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ. ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຕິດພັນກັບຄວາມສ່ຽງ
ທາງດ້ານມົນລະພິດທີື່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ. ການຕິດຕາມກວດກາຢູ່າງຕໍ່ເນືື່ອງ, ຕິດພັນກັບໂປໂຕຄອນ
ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ, ແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນໃນການການົດ ແລະ ຄວບຄຸມເຫດການມົນລະພິດ.
ການຕິດຕາມກວດກາການດາເນີນງານຄວນອີງໃສ່ການປູ່ຽນແປງທີື່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນຍ້ອນ
(SNHPP). ບັນດາແຜນງານທີໄື່ ດ້ອະທິບາຍແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ການນາ
ໃຊ້ອະນຸສັນຍາການຕິ ດ ຕາມກວດກາ ສິື່ ງ ແວດຮ່ ວ ມກ ນ ຂອງ ຄມສ ແມ່ນຖືກແນະນາ. ສິງື່ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກວ່ານັັ້ນ, ງົບປະມານທີສ
ື່ ະໜອງ ໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມກວດກາຢູ່າງຕໍ່ເນືື່ອງແມ່ນມີໜອ
້ ຍ
ແລະ ຈະບໍ່ຍືນຍົງໂຄງການທີື່ສົມບນແບບສາລັບການກວດສອບຄຸນນະພາບນໍ້າ ຫ ລະບົບນິເວດທາງນໍ້າ
ໃນລະຫວ່າງການດາເນີນງານ.
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ຜົ ນ ກະທົ ບ ທີື່ ອ າ ດເກີ ດ ຂືັ້ ນ ໃນໄລຍະການກໍ່ ສ້ າ ງ
ແມ່ນໍ້າຕອນເທີງ ແລະ ຕອນລຸ່ມຂອງ SNHPP ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່າງຮ້າຍແຮງໃນໄລຍະການ
ກໍ່ສ້າງ, ສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ທີື່ຢອ
ູ່ າໄສ ແລະ ການເຮັດວຽກລະບົບນິເວດທາງນໍ້າ.
ກິດຈະກາ ຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ການຂຸດຄົັ້ນ, ການຂຸດດິນ ແລະ ການຂົນສົັ່ງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ການເພີື່ມຂືັ້ນຂອງຂີັ້ເຫຍືື່ອ, ນາໍ້ ມັນ ແລະ ການຮົັ່ວໄຫຂອງສານເຄມີ. ການກາຈັດສິື່ງເສດເຫືອຂອງ
ອິນຊີ ແລະ ພາຍໃນປະເທດທີື່ບໍ່ຖກ
ື ຕ້ອງສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມສົັ່ງຜົນໃຫ້ດິນ,
ນໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຖືກທາລາຍ. ຊາຍແດນຕິດຈອດກັບຊາຍແດນໄທເຮັດໃຫ້ສິື່ງເຫົັ່ານີັ້,
ແມ່ນແຕ່ເຫດການມົນລະພິດໃນທ້ອງຖິື່ນ, ອາດຈະມີຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນ.
ສິື່ງເຫົັ່ານີັ້ສາມາດຈັດການໄດ້ຖ້າມາດຕະຖານທີື່ເຂັັ້ມງວດ ແລະ ຫັກການຄຸ້ມຄອງທີື່ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນ
ແລະ ການປະຕິບັດສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ດີກໍ່ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ຕາມ. ຄາດວ່າການຕິດຕາມ
ກວດກາການປະຕິບັດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງຈະຮັບປະກັນການຄວບ
ຄຸມທີື່ພຽງພ.
ຜ ົ ນ ກະທ ົ ບ ລ ະຫວ່ າ ງ ການດ າເນີ ນ ງານ
ບັນຫາດ້ານຄຸນນະພາບຂອງນາໍ້ ອາດຈະເກີດຂືັ້ນໃນໄລຍະດາເນີນງານ, ບາງ
ບັນຫາໄດ້ຖືກອະທິບາຍໂດຍນັກພັດທະນາ. ຄວາມສ່ຽງສ່ວນຫາຍແມ່ນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີື່ມຂືັ້ນຂອງມົນລະພິດເນືື່ອງຈາກມີປະຊາກອນທີື່ສງກວ່າອ້ອມ
ຮອບອ່າງກກເກບນໍ້າ ແລະ ການປູ່ຽນແປງຂອງທີື່ຢູ່ອາໃສເຂດລຸ່ມ. ການ
ລ້າງຕະກອນຈາກອ່າງເກັບນາໍ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ແຫ່ງທີື່ຢູ່ ອາໃສລ່ມນໍ້າ
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ເສຍຫາຍ, ເຮັດໃຫ້ການສນເສຍສດບໍ່ມີກະດກສັນຫັງ ແລະ ການສນເສຍ

ການວ່າງໄຂ່ປາ ແລະ ການຢອ
ູ່ າໄສ
ຂອງສດບກ
ໍ່ ະດກສັນຫງັ ຈະສນເສຍໄປ
ໃນເຂດລຸມ
່ ແມ່ນາໍ້

ພືັ້ນທີື່ວ່າງໄຂ່ ໃນແມ່ນໍ້າຕອນລມ
່ .
ໂຄງການ SNHPP ຈະເຮດໃຫ້ພັ້ນທີື່ນໍ້າຖ້ວມໃນພາກສ່ວນທີໄື່ ຫ ຟຣີ ສຸດທ້າຍ ສາລັບສາຍນໍ້າ 600
ກມ. ສິື່ງດັັ່ງກ່າວຈະເປັນໄພຂົມ
ັ່ ຂຕ
່ ໍ່ການເຮດວຽກ ຂອງລະບົບນິເວດຂອງຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງພາກພືນ
ັ້
ແມ່ນໍ້າຂອງ. ດ້ວຍເຫດນີ,ັ້ ການໄປຮອດເຂດລຸມ
່ ແມ່ນໍ້າຂອງ SNHPP ລົງສ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ,
ກາຍເປັນສິື່ງທີື່ສາຄັນຍິງື່ ເພາະວ່າເປັນບ່ອນລີັ້ໄພສຸດທ້າຍຂອງສັດນໍ້າທີື່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີນໍ້າໄຫວຽນເພືື່ອ
ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຊີວິດຂອງພວກເຂົາສົມບນ (ສົມມຸດວ່າ ໂຄງການໄຟຟ້າ ຜາ ມອງ ບໄໍ່ ດ້ດາເນີນການ).
ສິື່ງນີັ້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂຄງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຊີວະນາໆ ພັນໃນໄລຍະຍາວທີື່ເຂັມ
ັ້ ແຂງ
ສາລັບການເຂົັ້າເຖິງນີ.ັ້
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ການປະມົງ
ຄວາມສ າຄ ນຂອງກາ ນປະມົ ງ
ລະບົບແມ່ນາໍ້ ຂອງເປັນແຫ່ງການປະມົງທາງນາໍ້ ຈດທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດຂອງໂລກ ດ້ວຍມນຄ່າປະມານ 7 ຕືັ້ໂດ
ລາ. ການປະມົງແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຕໍ່ການຮັກສາຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານຂອງຫາຍໆ ຊົນນະບົດທີທ
ື່ ຸກຍາກໃນເຂດອ່າງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປາໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ຫາຍປະ
ເພດ ທີື່ນອນໃນເປົັ້າໝາຍ ການເຄືື່ອນຍ້າຍ. ເຊີື່ງລວມເອົາສິງື່ ອານວຍຄວາມສະດວກເສັ້ນທາງຜ່ານ
ຂອງປາທີື່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແມ່ນແນວທາງໃນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ.
ໃນຂະນະທີື່ຜົນຜະລິດທາງດ້ານການປະມົງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມ ແຂວງວຽງຈັນ, ກິດຈະກາ
ການຫາປາຫາຍແມ່ນເກີດຂືັ້ນໃນເຂດພືັ້ນທີື່ SNHPP ແລະ ຢູ່ຕົັ້ນນໍ້າຕໍ່ໄປ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່
ປະເພດປາທີື່ເຄືື່ອນຍ້າຍ ຄາດຄະເນວ່າມີປາປະມານ 40,000-60,000 ໂຕນ / ປີ ຖືກຈັບຢູ່ເຂດອົບ
ພະຍົບຕອນເທິງ. ການຫາປາໂດຍທົັ່ວໄປແມ່ນເກີດຂືັ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການຍົກຍ້າຍຖິື່ນຖານ
ເຂດຕົັ້ນນໍ້າ ແລະ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີື່ມຂືັ້ນຂອງລະດັບນໍ້າ. ມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າການຈັບ
ປາຂາວ ໃນເຂດນີັ້ຈະຫຼຸດລົງ 40% ຖ້າວ່າມີການພັດທະນາ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຢູ່າງເຕັມທີ.ື່
ກາ ນສ າຫ ວດແບບພ ັ້ ນ ຖາ ນ
ເອກະສານ (SNHPP) ລວມມີ:

▪

ການທົບທວນຄືນກ່ຽວກບບນດາ ເອກະສານ ການປະມົງ ສາລັບແມ່ນໍ້າຂອງທີື່ສຸມໃສ່ເຂດ ຊະ
ນະຄາມ
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▪

ການສາຫວດໄດ້ດາເນີນຢູ່ 6 ສະຖານທີື່ໃກ້ກບ
ັ ການສະເໜີ (SNHPP) ໃນ ເດືອນ ພະຈິກ
2010 ແລະ ເດືອນ ກລະກົດ ປີ 2011, ແລະ

▪

ຂໍ້ມນເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບກິດຈະກາ ການຫາປາໃນບລິເວນທີື່ເກັບກາ ໃນ ແຂວງ ໄຊຍະບລີ ໃນ
ວັນທີ 3 ທັນວາ 2011.

ນັກພັດທະນາ ໄດ້ເຮດລາຍຊືື່ຊະນິດປາທີື່ພົບ ແລະ ສະຖານະພາບທີື່ຖືກຄຸກຄາມ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່
ຕາມ, ຍຸດທະສາດການເກັບຕົວຢູ່າງປາແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ອະນຸສັນຍາ ສາກົນ ຫື ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ
ອະນຸສັນຍາ (JEM).
ຈານວນປາທັງໝົດ 57 ຊະນິດໄດ້ຖືກພົບເຫັນ, ເຊິື່ງສອດຄ່ອງກັບ ຈານວນຊະນິດປາທີື່ໄດ້ລາຍງານ
ໂດຍ ບາງໂຄງການສ້າງເຂືື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າ ຂອງໃນແມ່ນາໍ້ ຂອງ ອືື່ນໆ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີັ້ແມ່ນຕາໍ່ ກ່
ວາ 200-300 ຊະນິດທີື່ບງົັ່ ໄວ້ໂດຍການສກສາການຕິດຕາມກວດກາຄວາມອຸດມ
ົ ສົມບນ ແລະ ຄວາມ
ຫາກຫາຍຂອງ ຄມສ ຫື 160 ຊະນິດທີື່ຖືກລາຍງານ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມໃນ ເຂື່ອນ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຫວງພະບາງ.
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ລາຍງານ ຂອງການຈັບປາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ເຍົາວະຊົນ ໄດ້ແນະນາ ວ່າເຂດດັັ່ງກ່າວແມ່ນພືັ້ນ
ທີື່ອານບານ ທີື່ສາຄັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຂາດບຸກຄົນຈານວນຫາຍຊີັ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດອ່ອນຂອງຍຸດ
ທະສາດ ການເກັບຕົວຢູ່າງເນືື່ອງຈາກວ່າບຸກຄົນຈານວນຫາຍຄວນເປັນຕົວແທນໃນຂໍ້ມນການຈັບປາ.
ເຊັັ່ນດຽວກັນ, ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກບ
ັ ສັດນໍ້າອືື່ນ ແລະ ພດນໍ້າ ທີມ
ື່ ີປະໂຫຍດ. ການຕິດຕາມພືັ້ນຖານບໄໍ່ ດ້
ກ່າວເຖິງຄວາມ ສາຄັນຂອງການຫາປາຕໍ່ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ບໄໍ່ ດ້ກ່າວເຖິງໄພຂົມ
ັ່ ຂ່ຕໍ່ຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ ຫ ຄວາມ ໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ.
ດັັ່ງນັັ້ນ, ການຕິດຕາມພືັ້ນຖານຈື່ງບໍ່ພຽງພໃນການສ້າງພືັ້ນຖານທີື່ໜາ້ ເຊືື່ອຖື ແລະ ມັນໄດ້ຖືກແນະນາ
ໃຫ້ມີການຕິດຕາມກວດກາເພີື່ມເຕີມໂດຍນາໃຊ້ ອານສນຍາ JEM ແມ່ນໄດ້ລິເລີມ
ື່ ໄວເທົັ່າທີື່ຈະເປັນ
ໄປໄດ້ ແລະ ກ່ອນການກໍ່ສາ້ ງເລີື່ມຕົັ້ນ.

ການອົ ບ ພະຍົ ກ ຂອງປາ
ເປ ັ ນ ຫ ຍງກາ ນອ ົ ບ ພະຍົ ບ ຈ ື່ ງ ສ າຄ ນ?
ປາຫາຍຊະນິດ ທີື່ຈັບໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະອົບພະຍົບ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຄືື່ອນຍ້າຍຂັ້ນ
ແລະ ລົງຕາມກະແສນໍ້າເພືື່ອເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຊີວິດສົມບນ. ແມ່ນໍ້າຂອງມີລະບົບການ
ອົບພະຍົບ ຕົັ້ນຕຢູ່ເຂດລຸມ
່ ນໍ້າຢູ່ 3 ລະບົບຄ ເຂດລມ
່ ໃຕ້ນໍ້າຕົກ ຄອນ. ເຂດຕອນເທິງ
ຈາກນໍ້າຕົກຮອດວຽງຈັນ ແລະ ເຂດທີສາມທີື່ຢູ່ຕອນເທິງ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງ
ມີຫາຍຊະນິດທີື່ເຄືື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງເຂດເຫົັ່ານີັ້ ແລະ ບາງຊະນິດ (ອາດຫາຍກ່ວາ 30 ຊະນິດ ແລະ ປາ
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ສີຂາວ ທີື່ມີຄຸນຄ່າທາງການຄ້າຫາຍທີື່ສຸດ) ທີື່ອບ
ົ ພະຍົບເປັນໄລຍະຫ່າງໄກລະຫວ່າງເຂດ.
ໂຄງການ (SNHPP) ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດ 1 ແລະ ເຂືື່ອນຈະເຮັດໃຫ້ການອົບພະຍົບ ທັງຕອນເທິງ ແລະ
ຕອນລຸ່ມ. ນີັ້ຈະນາໄປສ່ການຫຼຸດຈານວນ ແລະ ຊີວະມວນຂອງຊະນິດພັນທີື່ອົບພະຍົບ ແລະ ມີ
ທ່າແຮງໃນການຂະຫຍາຍພັນຂອງຊະນິດພັນທີື່ບໍ່ແມ່ນຖິື່ນກາເນີດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ປາຄຣາບ
ແລະ ປານິນ, ເຊິື່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສະພາບສິື່ງແວດລ້ອມທີື່
ປູ່ຽນແປງ. ເຂືື່ອນດັັ່ງກ່າວຍັງຈະມີ ໜອງນາໍ້ ເລິກຫາຍບ່ອນທີື່ເປັນ
ບ່ອນລີໄັ້ ພຂອງປາໃນລະດແລ້ງ.
ຫ ກກາ ນຂອງການອອກແບບເສ ັ້ ນ ທາງຜ່ າ ນຂອງປາ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງຜ່ານຂອງປາຢູ່ສະຖານທີື່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານ
ພິຈາລະນາເຖິງຫລາຍໆ ປັດໃຈທີື່ເຊືື່ອມໂຍງກັນທັງໝົດ ເຊິງື່ ມັນຕ້ອງເຮັດ
ວຽກໄດ້ດີເພືື່ອໃຫ້ປາສາມາດຜ່ານເຂືື່ອນໄດ້ທງັ ທິດທາງຕອນເທິງ
ແລະ ຕອນລຸມ
່ . ການເຊືື່ອມຕທ
ໍ່ ີື່ອອ
່ ນແອທີື່ສຸດໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້

ປະສິດທິພາບຂອງສິງື່ ອານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍປາແມ່ນຖືກ ການົດໂດຍ
ການເຊືອ
ື່ ມໂຍງທີອ
ື່ ອ
່ ນແອທີສ
ື່ ດ
ຸ ໃນຕ່ອງໂສ້ຂອງ
ປັດໃຈທີື່ ຈາ ເປັນ.
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ຂອງປັດໃຈນີັ້ຈະເປັນການ ການົດປະສິດທິພາບຂອງເສັ້ນທາງຜ່ານຂອງປາທີື່ສົມບນແບບ. ເຊັັ່ນດຽວ
ກັນ, ຖ້າປາສາມາດລອຍຜ່ານນໍ້າໃນຕອນເທິງໄດ້ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມແ
ີ ຫ່ງວາງໄຂຂອງປາ ແລະ
ໄລຍະລກປາ ແລະ ຕົວອ່ອນບໍ່ສາມາດກບໄປ ແມ່ນໍ້າຕອນເທິງໄດ້ ຕົວເລກຂອງມັນຈະຫຼຸດລົງຢູ່າງ
ໄວວາ. ຫັກການດຽວກັນຂອງການເຊືື່ອມຕໍ່ທອ
ີື່ ່ອນແອທີື່ສຸດແມ່ນຍັງໃຊ້ກັບ ເສັ້ນທາງຜ່ານຂອງປາ
ຫາຍໆເຂືື່ອນຢູ່.
ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກຂອງເສັ້ນທາງປາ ຈະຕ້ອງໃຊ້ງານໄດ້ໃນຊ່ວງ
ເວລາທີື່ເກີດການອົບພະຍົບຂອງປາຢູ່ຕອນເທິງ ແລະ ລຸມ
່ ລົງມາ, ເຊິື່ງມີ
ປະຕທີື່ຕງັັ້ ຢູ່ບ່ອນທີື່ປາຈະພົບ ແລະ ນາໃຊ້ມັນ.
ພາບລວມຂອງກາ ນປະເມີ ນ ກາ ນອອກແບບທ ີ ື່ ສ ະເໜີ ມ າ
ນັກພັດທະນາໄດ້ສະເໜີ ທາງຜ່ານຂອງປາ "ຄ້າຍຄືກັບທາມະຊາດ" ສາ
ລັບການເຄືື່ອນຍ້າຍຖິນຢູ່ຕອນເທິງ ແລະ ກັງຫັນເປັນເສັັ້ນທາງຫັກ ສາ
ລັບການເຄືື່ອນຍ້າຍຖິື່ນຕອນລຸ່ມ. ແນວຄວາມຄິດ“ ຄ້າຍຄືກັບທາມະ
ຊາດ” ມີສາມາດ, ແຕ່ວາ່ ການອອກແບບໂດຍລວມ ສາລັບ ທາງຜ່ານ
ຂອງ ປາ ໃນຕອນເທິງ ແລະ ລຸ່ມ, ຕາມທີື່ສົັ່ງມາຈະບໍ່ສະໜອງ
ການອົບພະຍົບທີື່ພຽງພເພືື່ອຮກສາປະຊາກອນຂອງປາທີື່ ອົບພະຍົບ.
ຂ ໍ້ ສ ະເໜີ ທ ີ ື່ ສ າ ຄ ນສ າລ ບເສ ັ້ ນ ທາງຜ ່ າ ນຂອງປາ
ຄວາມຕ້ອງທາງຜ່ານຂອງປາຕອນເທິງ: i) ທາງເຂົາັ້ ທີື່ຫາຍບ່ອນຢູ່ບອ
່ ນສ້າງເຂືອ
ື່ ນ ແລະ
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ທາງນໍ້າລົັ້ນບ່ອນທີື່ດຶງດດປາອົບພະຍົບ (ບ່ອນທີບ
ື່ ໍ່ແມ່ນ 1 ກິໂລແມັດລຸ່ມ, ຕາມການສົັ່ງມາ); ແລະ ii)
ນາໃຊ້ 336 ແມດ3 / ວິນາທີ ເພືອ
ື່ ດງດດ ແລະ ສົັ່ງປາ (ບໍ່ແມ່ນ 6,6 ແມດ3 / ວິນາທີ, ຕາມການ
ສົັ່ງ); ແລະ iii) ຖືກອອກແບບມາສາລັບປາເຖິງ 300 ຊມ (ບໍ່ເກີນ 60 ຊມ, ຕາມທີື່ສງົັ່ ມາ).
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ການອົບພະຍົບໃນເຂດຕອນລຸມ
່ ແມ່ນເກີດຂືັ້ນໂດຍຜ່ານ ການຄງນໍ້າ, ໜ້າຈເສດກງຫນ, ກັງຫັນ,
ເສັັ້ນທາງນໍ້າລົັ້ນ ແລະໃນລະດັບທີໜ
ື່ ້ອຍກວ່າຫາຍ, ເສັັ້ນທາງຜ່ານຂອງປາທີື່ຢູ່ຕອນເທິງ ແລະ
ທາງລາລຽງເຮອ. ເພືື່ອສະໜອງທາງຜ່ານຂອງປາທີື່ຢູ່ຕອນລຸ່ມນາໍ້ ທີປ
ື່ ອດໄພ, TRR ແນະນາ: : i)
ຮັກສາຄວາມໄວຂອງນາໍ້ 0.3 ແມດ / ວິນາທີ ໃນອ່າງເກບນາໍ້ ທີມ
ື່ ີຕວ
ົ ອ່ອນລອຍຢູ່; ii) ຕິດຕັັ້ງ
ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກສາລບສງລວມ ແລະ ຂ້າມທີໜ
ື່ ້າຈເສດກງຫນເພື່ອດຶງດດປາຂະ ໜາດໃຫ່ຍ;
Downstream

ແລະ iii) ການອອກ

Upstream

ເສັນ
ັ້ ທາງການຍ້າຍຖິນ
ື່ ທີເື່ ປັນໄປໄດ້ ແລະ ເຂດດງດດ

ແບບກັງຫັນໂດຍບມ
ໍ່ ີການປູ່ຽນແປງຄວາມກົດດັນສຸດທິ ສາລັບປາ, ການຕັດໜ້ອຍທີື່ສຸດ, ແລະ ແຜ່ນ
ໃບຄ້າຍຄື. ລາຍລະອຽດແມ່ນສະໜອງ ໃຫ້ໃນ TRR.
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ການປະເມ ີ ນ ຄວາມສ ່ ຽ ງ
ກມ
່ ຜຊ
້ ່ຽວຊານດ້ານການປະມົງ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມຂອງ ຄມສ ໄດ້ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕກ
ໍ່ ານອົບພະ
ຍົບຂອງປາໂດຍການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີື່ປາຈະມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນເສັ້ນທາງ ແລະ ຜົນ
ສະທ້ອນຂອງມັນຕປ
ໍ່ ະຊາກອນປາທີື່ອົບພະຍົບ. ຄວາມສ່ຽງເຫາົັ່ ນັັ້ນແມ່ນສງຫາຍ ຫື ສງເປັນບຸລິມະ
ສິດສງສຸດທີື່ຈະແກ້ໄຂໃນການອອກແບບໃໝ່. ຄວາມສ່ຽງກ່ອນ ແລະ ຫັງມາດຕະການທີໄື່ ດ້ກ່າວມາ
ຂ້າງເທິງແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໜ້າຕໄໍ່ ປ.
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ຄວາມສ່ ຽ ງກ່ ອ ນມາດຕະການເພີ ື່ ມ ເຕີ ມ

ຄວາມສ່ ຽ ງຫັ ງ ຈາກນາໃຊ້ ມ າດຕະການທ ີ ື່ ແ ນະນ າ
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Key:

Low

Moderate

High

Very High

12 ພະຈິກ 2020
Very likely

ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຜ້ຊ່ຽວຊານສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຫາຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຄາແນະນາທີໄື່ ດ້ລະບຸໄວ້ຢໃູ່ ນ TRR. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ອາຄານທາງຜ່ານຂອງປາຂະໜາດໃຫຍ່ດັັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຮັບຮອງວ່າ ໄດ້ຮັບຜົນດີໃນແມ່ນາໍ້
ໃຫຍ່ເຂດຮ້ອນ ເຊັັ່ນ: ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ຈົນກວ່າຂໍ້ມນເບືັ້ອງຕົັ້ນຈະອອກມາຈາກການຕິດຕາມ
ກວດກາຢູ່ເຂືື່ອນໄຊຍະບລີ, ດັ່ັງນັນ
ັ້ ການນາໃຊ້ ອາຄານດັັ່ງກ່າວຈື່ງອາດຍັງມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຫາຍ.

ຄວາມປອດໄພຂອງເຂອ
ື່ ນ
ເປັນຫຍງຄວາມປອດໄພຂອງເຂອ
ື່ ນຈຶງື່ ມີຄວາມສາຄນ?
ເຂືື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ອາດສ້າງຄວາມສ່ຽງສງຕໍ່ຊມ
ຼຸ ຊົນທີອ
ື່ າໄສຢູ່ເຂດຕອນ
ລຸ່ມຂອງເຂືອ
ື່ ນ ຖ້າວ່າເຂືອ
ື່ ນແຕກ, ເຊິື່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງ
ເສດຖະກິດແລະ ການສນເສຍຊີວິດ. ເພາະສະນັັ້ນເຂືື່ອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ກໍ່ສ້າງຕາມມາດຕະຖານການອອກແບບທີື່ຕົກລົງໄວ້. ສິື່ງດັັ່ງກ່າວນີຈ
ັ້ ະມີຄວາມສາຄັນຫາຍ ໂດຍ
ສະເພາະໃນກລະນີ SNHPP ທີຢ
ື່ ູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນລາວ-ໄທ ແລະ ປະຊາກອນ ຈານວນຫວງຫາຍ
ອາໄສຢູ່ສອງຝັງັ່ ແມ່ນໍ້າຕອນລຸມ
່ .
ການສຶກສາທາງທລະນີສາດ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ
ພັ້ນຖານທລະນີສາດແມ່ນ ສາມາດຊຶມຜ່ານໃນສະຖານທີື່ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜພ
້ ັດທະນາຢືນຢັນວ່າການສ້າງ
ຄວາມໝັັ້ນຄົງໃຫ້ກບ
ັ ຖານຮາກຂອງເຄືື່ອນ ແລະ ຢາແນວຈະຖືກປະຕິບັດ. SNHPP ຕັງັ້ ຢູ່ບລິເວນ
ໂຄ້ງດ້ານຊ້າຍຂອງແມ່ນໍ້າ. ເມືອ
ື່ HPP ເລີມ
ື່ ເປີດດາເນີນງານ, ຂະບວນການຂອງການເຊາະເຈືື່ອນ
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ແລະ ການທບຖົມຢບ
ູ່ ລິເວນໂຄ້ງດັັ່ງກ່າວນີັ້ຈະຫຼຸດລົງ ຢູ່ດ້ານເໜືອກະແສນໍ້າ ແຕ່ຍັງຈະສືບຕໍ່ຢູ່ດ້ານໃຕ້
ກະແສ.. ການໂຄ້ງງຂອງສາຍນໍ້າຢທ
ູ່ ີື່ຕາແໜ່ງນີັ້ຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ວທ
ິ ີການ ແລະ ສະພາບການໄຫ
ອອກຈາກທາງນາໍ້ ລົັ້ນ ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸມການເຊາະເຈືື່ອນຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. ຜ້
ພັດທະນາໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການກສ
ໍ່ ້າງເຂືື່ອນສາມາດດາເນີນການໄດ້ໂດຍການນາໃຊ້ອາຄານກັນ
ນໍ້າແບບ Coffer Dam ແລະ ຕ້ອງມີຂໍ້ການົດພິເສດໃນຊ່ວງເວລາດາເນີນການກໍ່ສ້າງ.
ໄດ້ມີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໃນພາກພືັ້ນແລ້ວ. ໃນຂະນະທີື່ມີຮອຍແຕກ
ແຫງຢູ່ໃນຊ່ວງປະມານ 30 ກິໂລແມັດ ໃນບລິເວນຂອງພືັ້ນທີື່ສກສາ, ຜ້ພັດທະນາໄດ້ສະຫຼຸບ
ວ່າຮອຍແຕກແຫງເຫາົັ່ ນັັ້ນເຫົັ່ານີັ້ມີຜົນກະທົບບໍ່ຫາຍ ແລະ ສະຖານທີື່ໂຄງການແມ່ນຢູ່ໃນເຂດທີມ
ື່ ີ
ຄວາມໝັັ້ນຄົງໃນພາກພືັ້ນ. ປະຫວດຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໃນເຂດ ຊະນະຄາມ ໄດ້ຖືກປະເມີນໂດຍ ນາ
ໃຊ້ຂໍ້ມນບັນທກ ທັງໝົດ 553 ປີ ທີື່ກະກຽມໂດຍ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດຂອງປະເທດໄທ.
ອີງຕາມຂມ
ໍ້ ນປະຫວັດຂອງແຜ່ນດິນໄຫວດັັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ ປະກົດການເກີດແຜນດິນໄຫວຢູ່ເຂດພືັ້ນທີື່
ຂອງໂຄງການຍັງມີໜ້ອຍ.. ຍັງບທ
ໍ່ ັນມີການປະເມີນຜົນຂອງແຜ່ນດິນໄຫວທີື່ເກີດຂືັ້ນໃນ ເດືອນ
ພະຈິກ 2019. ເຫດການດັັ່ງກ່າວນີັ້ ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.
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ເອກະສານແນະນາສະບັບລ້າສຸດຂອງ ຄມສ ໄດ້ແນະນາໄວ້ວ່າ ຄວນພິຈາລະນາ ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ
ທີື່ຮຸນແຮງ ໃຫ້ຫາຍຂືັ້ນຕືື່ມ, ຊື່ງຄວນໃຫ້ຫາຍກວ່າທີື່ນັກພັດທະນາສະໜອງມາ. ນອກຈາກນີັ້ຍັງ
ແນະນາວ່າຄວນປະຕິບັດຕາມ ICOLD Bulletins 120 ແລະ 148. ບມ
ໍ່ ີການອ້າງອີງເຖິງ
ຖະແຫງການເຫົັ່ານີັ້ໃນບົດລາຍງານສະຖານະພາບທາງວິສະວະກາ. ເນືື່ອງຈາກວ່າ SNHPP ນອນຢູ່ໃນ
ເຂດ ແຜ່ນດິນໄຫວ ປານກາງໃນ ສປປ ລາວ, LEPTS 2018 ຈິງື່ ແນະນາໃຫ້ໃຊ້ສາປະສິດສາລັບ
ການຄານວນກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນໄຫວ ແມ່ນ 0,1g ສາລັບແຜ່ນດິນໄຫວແຮງທີື່ສຸດທີື່ເກີດຂືັ້ນຈິງ ແຕ່
ຄວນດາເນີນການສກສາຢູ່ສະເພາະຢູ່ພືັ້ນທີື່ໃດໜື່ງ..
ມາດຕະຖານກາ ນອອກແບບນ ໍ້ າ ຖ້ ວ ມ
ນັກພັດທະນາໄດ້ສະເໜີ ວ່າໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ຄວນອອກແບບສາລັບຮອບວຽນເຫດການນາໍ້ ຖ້ວມ 1:
2,000 ປີ, ໂດຍມີການກວດສອບນໍ້າຖ້ວມ ແມ່ນອີງໃສ່ເຫດການ 1: 10,000 ປີ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່
ຕາມ, LEPTS 2018 ໄດ້ການົດວ່າເຂືື່ອນ ຊະນະຄາມ ຢູ່ໃນປະເພດ "ຄວາມສ່ຽງສງ". ສິື່ງນີັ້
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການອອກແບບການໄຫເຂົັ້າຂອງນາໍ້ ຖ້ວມ ຄວນເປັນນໍ້າຖ້ວມສງສຸດທີອ
ື່ າດຈະເປັນ
(PMF) ໂດຍບສ
ໍ່ ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂຄງສ້າງ. LEPTS ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພິຈາລະນາໃນການອອກ
ແບບ ຄວາມສາມາດໃນການປູ່ອຍ ນໍ້າຢູ່ເຂືື່ອນໄຟຟ້າ ຕອນເທິງ. ຍ້ອນວ່າການອອກແບບລະດັບຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ ໄດ້ເຮັດສາເລັດກ່ອນທີື່ LEPTS 2018 ຖືກປະກາດໃຊ້, ສິື່ງເຫົັ່ານີັ້ບໄໍ່ ດ້ຖືກພິຈາລະນາໃນ
ການອອກແບບ.
ຄວາມສາມາດໃນກາ ນປ ູ່ ອ ຍນ ໍ້ າ ຂອງປະຕ ນາໍ້ ລ ົ ັ້ ນ
ຄວາມສາມາດຂອງປະຕນໍ້າລົັ້ນຂອງເຂອ
ື່ ນ ໄດ້ຖືກການົດຜ່ານສດມາດຕະຖານ. ເຖິງ

Page | 28

ຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການນີັ້ ເໝາະສົມກັບການປະມານຄັັ້ງທາອິດເທົາັ່ ນັັ້ນ ເຊີື່ງມັນຍັງ
ບໍ່ພຽງພ ສາລັບຈຸດປະສົງຂອງການອອກແບບ. ວິທີການໄຫແບບມີເງືື່ອນໄຂອາດຈະ
ມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ມີຄວາມສາພນລະຫວ່າງປະຕນໍ້າປູ່ອຍນາໍ້ ທັງໝົດອາດຈະມີ
ອິດທິພົນຢູ່າງຫວງຫາຍຕໍ່ຄວາມສາມາດໂດຍລວມ.

The physical model of the SNHPP

ການດາເນີນການສາຫວດຕົວແບບຈາລອງທາງກາຍະພາບ ເຊິື່ງກວມເອົາໂຄງສ້າງ
ໂຮງເຮອນ ຜະລິດໄຟຟ້າທັງໝົດ ແລະ ໂຄງສ້າງທາງນໍ້າລົັ້ນໄຫຜ່ານ. ໂດຍນາໃຊ້ວີທີ

ການໄຫລແບບມີເງືື່ອນໄຂ, ແບບຈາລອງນີັ້ ຄວນໃຊ້ ເພືື່ອປະເມີນການດາເນີນງານຂອງປະຕລະບາຍ
ນໍ້າ, ແລະ ຄມສ ແລະ LEPTS ໄດ້ອອກແບບການໄຫແບບມີເງືອ
ື່ ນໄຂ (PMF) ເພືື່ອທົດສອບກັບ
ປະຕດຽວທີບ
ື່ ໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶື່ງຈາເປັນ ຕ້ອງມີການສກສາແບບຈາລອງນີັ້ເພີື່ມເຕີມ.
ໃນຂະນະທີື່ເອກະສານບໄໍ່ ດ້ເວົັ້າ ເຖິງຄວາມຈາເປັນຂອງ freeboard, ໃນໄລຍະການກວດສອບ
ສະພາບນໍ້າຖ້ວມຢທ
ູ່ ຸກປະຕນໍ້າທີກ
ື່ າລັງກາເນີນງານ, Freeboad ທີມ
ື່ ີຂະໜາດສງ6.2 ແມັດ ຈະເລີື່ມ
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ດາເນີນງານ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, LEPTS 2018 ໄດ້ການົດລະອຽດກ່ຽວກັບ ຄວາມຈາເປັນຂອງ
freeboard ໂດຍອີງໃສ່ ການປະສົມປະສານຫາຍເງືື່ອນໄຂທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜ້ພັດທະນາຄວນສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ freeboardທີື່ສະເໜີຂືັ້ນນັັ້ນ ຈະປະກອບມີບັນດາເງືອ
ື່ ນໄຂທີື່ຕ້ອງການຕ່າງໆເຫົັ່ານີ,ັ້
ພ້ອມທັງນາໃຊ້ PMF ເຂົັ້າໃນການອອກແບບນາໍ້ ຖ້ວມທີື່ໄຫເຂົາັ້ ແລະ ມີປະຕໜື່ງທີື່ບໄໍ່ ດ້ຖືກ ນາໃຊ້.
ປະເພດປະຕ ແລ ະ ຄວາມໜ້ າ ເຊ ື່ ອ ຖ
ປະຕລໍ້ແນວຕັັ້ງທີື່ຍົກຂັ້ນໂດຍສາຍເຄເບີັ້ນໄດ້ຖືກນາສະເໜີ ສາລັບ ປະຕລະບາຍນາໍ້ ລົັ້ນທັງໝົດ. ຄຸນ
ລັກສະນະທີື່ປິດດ້ວຍຕົນເອງນີັ້ບໍ່ມປ
ີ ະໂຫຍດຫຍັງຕປ
ໍ່ ະຕລະບາຍນໍ້າລົນ
ັ້ ໃນເມືື່ອການເປີດປະຕທີື່ມີ
ຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖື ແມ່ນຈຸດປະສົງຫັກ. ປະຕລະບາຍນໍ້າລົັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຍົກສງຂືັ້ນໃນສ່ວນດຽວ ສົັ່ງຜົນ
ໃຫ້ໂຄງສ້າງຂໍ້ເສອ ຖືກຍົກສງຂືນ
ັ້ ປະມານ 34 ແມັດ ຢູ່ເທິງລະດັບຂອງສັນເຂືື່ອນ. ເຊີື່ງຈະເຮັດ
ໃຫ້ຂໍ້ເສອຫາຍອນ ຢູ່ໃນຕາແໜ່ງທີື່ບໍ່ສາມາດເຂົາັ້ ເຖິງໄດ້ ແລະ ຈະເຮດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ບາລຸງຮັກສາ ແລະ ການປູ່ຽນຖ່າຍ.
ສິື່ງນີັ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະຕລະບາຍນໍ້າທີື່ເປັນບານໂຄ້ງ ອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີື່ດີກວ່າ, ຄືດງັັ່ ທີໄື່ ດ້ນາໃຊ້
ຢູ່ເຂື່ອນ ໄຊຍະບລີ, ແລະ ໄດ້ສະເໜີໃຊ້ຢູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫວງພະບາງ. ປະຕນໍ້າທີື່ເປັນບານໂຄ້ງ ຈະເຮັດ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນການໄຫໄດ້ງ່າຍຂັ້ນ ໃນທຸກລະດັບຂອງການເປີດປະຕ ແລະ ການຕິດຕັັ້ງເຄືື່ອງປາໍ້
ໄຮໂດລິກ ສາລັບຍົກ ແມ່ນໄດ້ຕິດຕັັ້ງຢູ່ໃນລະດັບສັນເຂື່ອນ ເພືື່ອຄວາມສະດວກໃນການບາລຸງຮັກສາ.
ການປະຕິບັດງານຢູ່າງໜ້າເຊືື່ອຖືຂອງ ປະຕລະບາຍນາໍ້ ແມ່ນສິື່ງສາຄັນຫາຍ ສາລັບຄວາມປອດໄພຂອງ
ເຂືື່ອນ ແລະ ບາງຂໍ້ການົດທີື່ຈາເປັນກ່ຽວກັບ ການອອກແບບນັ້າຖ້ວມ ເພືື່ອໃຫ້ການລະບາຍນາັ້ ມີ
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ຄວາມປອດໄພ ໂດຍທີື່ຍັງມີ ປະຕໜື່ງບໍ່ໄດ້ເປີດນາໃຊ້ (n-1). ບົດລາຍງານສະຖານະພາບທາງດ້ານ
ວິສະວະກາ ກ່າວວ່າເຂືອ
ື່ ນໄຟຟ້າມີຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນຮອບປີການເກີດຊໍ້າຂອງເຫດການນໍ້າຖ້ວມ
10,000 ປີ ເຖິງແມ່ນວ່າ ສອງປະຕລະບາຍນາໍ້ ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້. ນີັ້ແມ່ນແນວຄິດທີມ
ື່ ີ
ຄວາມຮອບ ຄອບ ແລະ ເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງ LEPTS 2018 ແຕ່ວ່າການກວດສອບ
freeboard ອີກຄັ້ງ ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການທົບທວນ PMF ຊືງື່ ຕ້ອງມີການອອກແບບ
ການໄຫເຂົັ້າຂອງນໍ້າຖ້ວມ.
ມັນຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊືອ
ື່ ຖືຂອງປະຕລະບາຍນໍ້າຢູ່າງລະອຽດ ເພືື່ອໃຫ້
ກວມເຖິງສະພາບການທີື່ຮນແຮງ. ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນເລີຍວ່າປະຕແບບແນວແກນຕັັ້ງ ຈະໃຊ້ເວລາໃນ

ນັກພັດທະນາຕ້ອງມີສວ
່ ນຮ່ວມກັບ
ລັດຖະບານລາວໂດຍເຄົາລົບການ

ປະຕິບດ
ັ ຕາມ (LEPTS 2018).

ການປິດເປີດຫາຍປານໃດ, ໂດຍສະເພາະຖ້າແຫ່ງພະລັງງານຕົັ້ນຕບສ
ໍ່ າມາດໃຊ້ໄດ້.
ດັັ່ງນັັ້ນ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສະໜອງ ອຸປະກອນເພືື່ອຮັບມືສກ
ຸ ເສີນຢູ່ສັນຝາຍ
ລະບາຍນາໍ້ ລົັ້ນ ຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບ. ວິທີແກ້ໄຂ ທີື່ໄດ້ໝນໃຊ້ໃນ
ໂຄງການອືື່ນໆ ລວມມີ ອາຄານລະບາບນໍ້າລົັ້ນ ແບບບມ
ໍ່ ປ
ີ ະຕ, ແບບລະບົບຊີຟົັ້ງ ຫື

ປູ່ອຍໃຫ້ນາໍ້ ໄຫອອກເອງຕາມທໍ່ລະບາຍນໍ້າ,. ຢູ່າງໜ້ອຍໜງື່ ທາງເລືອກເຫົັ່ານີັ້ ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ສກສາໄປ
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ຄວບຄ່ກັນ ເພືື່ອເພີື່ມປະສິດທິພາບການລະບາຍນາໍ້ ຂອງທາງນໍ້າລົັ້ນ ແລະ ໄດ້ຕາມຂກ
ໍ້ ານົດໃນ
LEPTS 2018 ໃນໄລຍະການອອກແບບຂັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ.
ກາ ນກະຈາຍຂອງພະລ ງງານ ແລ ະ ການເຊາ ະເຈ ອນ
ນັກພັດທະນາໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມ 50 ປີເປັນພືັ້ນຖານການອອກແບບເພືື່ອການກະຈາຍພະລັງງານ
ແລະ ການປ້ອງກັນການເຊາະເຈືື່ອນ. ຕົວແບບຈາລອງທາງກາຍະພາບໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເລິກຂອງສິງື່
ເສດເຫືອສງເຖິງ 5 ແມັດ ແລະ ຄວາມໄວການໄຫຂອງນໍ້າຈະກັບຄືນສ່ປົກກະຕິພາຍໃນໄລຍະທາງ 1
ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກເຂືື່ອນ. ຜ້ພັດທະນາໄດ້ສະຫລຸບວ່າການກະກຽມການກະຈາຍຂອງພະລັງງານ ແລະ
ການປ້ອງກັນສິື່ງເສດເຫືອ ຈະສາມາດຫີກລ້ຽງທຸກຄວາມສ່ຽງທີອ
ື່ າດຈະເກີດຂືັ້ນກັບອາຄານທັງໝົດ
ຊື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຕລະບາຍນາໍ້ ດາເນີນການໄດ້ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ..
ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, LEPTS ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ ອ່າງນາໍ້ ທີື່ໄຫລົງ ແລະ ພືັ້ນທີອ
ື່ ືື່ນໆ ທີື່ໃກ້ກັບຕີນເຂືອ
ື່ ນ
ຈະຖືກອອກແບບເພືື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍທີື່ສາຄັນເກີດຂືັ້ນພາຍໃຕ້ສະພາບນໍ້າຖ້ວມທີື່ອອກແບບ”.
ຮອບວຽນການເກີດຊໍ້າຂອງ ເງືື່ອນໄຂການອອກແບບ ທີື່ສງກວ່າຄວນຈະຖືກເອົາມານາໃຊ້ ເພືື່ອຮັບປະ
ກັນບໍ່ໃຫ້ມີການເຊາະເຈືື່ອນເກີດຂືັ້ນ ຊືື່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຂອງທາງນາໍ້ ລົັ້ນມີຄວາມສຽງ.
ກາ ນຄ ້ ມ ຄອງນ ໍ້ າ ຖ້ ວ ມ
ການຄຸ້ມຄອງນາໍ້ ຖ້ວມທີື່ມປ
ີ ະສິດຕິຜົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບສະພາບນໍ້າຖ້ວມທີໄື່ ຫເຂົັ້າມາ.
ລະບົບໄດ້ຖືກສະເຫນີໃຫ້ນາໃຊ້ ແຕ່ມັນຄວນຈະເຊືື່ອມໂຍງກັບ
ລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ຢູ່ເຂືື່ອນ ໄຊຍະບຸລີ ແລະ ໂຄງການ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ອືື່ນໆ ທີື່ຢູ່ເບືັ້ອງເທິງກະແສນໍ້າ. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່
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ຕາມ, ແຜນການຄຸ້ມຄອງນາໍ້ ຖ້ວມ ສາລບເຂອ
ື່ ນແບບຄນໄດຄວນ

ຄວນມີການພັດທະນາລະບົບການ
ຄຸມ
້ ຄອງນາໍ້ ຖ້ວມສາລບ ເຂອ
ື່ ນ
ບນໄດເຊິງື່ ລວມມີການພິຈາລະນາ
ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຕະກອນ
ລກປາລອຍ ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງ
ຖ້ວມ.

ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເຊິື່ງຈະເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ກັບ
HPPs ທັງໝົດ ທີື່ຢູ່ໃນພືັ້ນທີື່ ແລະ ເປັນການສ້າງຂໍ້ການົດສາລັບການເຕືອນໄພໃຫ້ແກ່ຊຼຸມຊົນຢູ່ເຂດ
ລຸ່ມ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ຄວນໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນຈາກອົງການຈັດຕັງັ້ ທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງຂອງຝູ່າຍປະເທດໄທ.
ມາດຕະຖານກາ ນອອກແບບ
ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ LEPTS. ຍ້ອນຄວາມໃກ້ຊິດຂອງຊາຍແດນ
ລາວ - ໄທ ແລະ ປະຊາກອນໄທທີື່ຂ້ອນຂ້າງຫາຍເຊິື່ງອາດຈະໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກເຂືອ
ື່ ນແຕກ, ລັດ
ຖະບານໄທ (GoT) ອາດຈະຕ້ອງການປຽບທຽບມາດຕະຖານການອອກແບບທີື່ນາໃຊ້ ກັບ
ມາດຕະຖານການອອກແບບຂອງພວກເຂົາ. ສະນັັ້ນ, ຈື່ງແນະນາໃຫ້ຜ້ພັດທະນາຊອກຫາແຫງ່ ຂໍ້ມນ
ແລະ ປະກອບມີມາດຕະຖານການອອກແບບຂອງໄທທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເພືື່ອປຽບທຽບ.
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ຄະນະຜ ້ ຊ ່ ຽ ວຊານ

ຄະນະຜ້ຊ່ຽວຊານຄວນໄດ້ຮັບການ
ສ້າງຕັັ້ງໄວເທົັ່າທີື່ຈະໄວໄດ້, ຕາມທີື່
ໄດ້ແນະນາຈາກ PDG 2009,

ICOLD ແລະ ຄາແນະນາ ຂອງ
ທະນາຄານໂລກ.

ບົດລາຍງານສະຖານະພາບວິສະວະ ກາ ໝາຍ ເຖິງທີມງານໃຫ້ ຄາ ປຶກສາຊ່ຽວຊານ. ຊື່ງ
ເປັນການເຂົັ້າໃຈວ່າທີມງານນີັ້ປະກອບດ້ວຍຜ້ຊ່ຽວຊານຈາກພາຍໃນອົງກອນຂອງຜ້
ພັດທະນາແລະທີື່ປຶກສາຂອງພວກເຂົາແລະບໍ່ແມ່ນຄະນະທີື່ເປັນເອກະລາດ. ເອກະສານບໄໍ່ ດ້
ໝາຍ ເຖິງການແຕ່ງຕັງັ້ ຄະນະກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຂືອ
ື່ ນ (DSRP), ເຊິື່ງມີ
ຄວາມ ຈາ ເປັນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການ ດາ ເນີນງານຂອງທະນາຄານໂລກ 4-37 ແລະ

PDG 2020.
DSRP ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັງັ້ ຂັ້ນໄວເທົາັ່ ທີື່ຈະເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການເມືື່ອການ
ສືບສວນ ກາ ລັງມີຄວາມຄືບ ໜ້າ ແລະມີການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຮບແບບ. ເງືື່ອນໄຂຂອງກະສານອ້າງ
ອີງ ສາ ລັບກະດານແມ່ນມັກຈະຖືກຂະຫຍາຍໄປເກີນຄວາມປອດໄພຂອງເຂືອ
ື່ ນເພືື່ອໃຫ້ກວມເອົາ
ບັນຫາທີື່ກວ້າງຂວາງຂອງການສ້າງໂຄງການເຊັັ່ນຂັັ້ນຕອນການກໍ່ສາ້ ງ, ການປູ່ຽນນ້ າ ແລະສະຖານທີື່
ຜະລິດໄຟຟ້າ. ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດຖ້າວ່າຂໍ້ ກາ ນົດການອ້າງອີງທີກ
ື່ ວ້າງຂວາງທີື່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ຖືກ
ຮັບຮອງເອົາ ສາ ລັບໂຄງການເຂືອ
ື່ ນໄຟຟ້ານໍ້າ ຄານ.
ການແຕ່ງຕັັ້ງ DSRP ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ, ເຖິງແມ່ນວ່າການສະ ໜອງ ທນ
ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນນັກພັດທະນາ..
EMERGENCY PREPAREDNESS PLANNING
ຮ່າງ PDG 2020 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາແຜນກຽມຄວາມພ້ອມສຸກເສີນ (EPP) ສາ ລັບ
ການກໍ່ສ້າງ, ແລະໄລຍະ ດາ ເນີນງານຂອງໂຄງການ. ສິງື່ ນີັ້ຄວນປະຕິບັດ ສາ ລັບທັງໄລຍະການ
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ຫັນປູ່ຽນແມ່ນໍ້າຂອງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ມັນກໍ່ຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ແຜນການແຍກຕ່າງຫາກທີື່ຈະຖືກ
ພັດທະນາຂືັ້ນມາ ສາ ລັບຄວາມບົກຜ່ອງຄັງັ້ ທາ ອິດເມືື່ອໂຄງສ້າງຖືກໂຫລດເປັນຄັງັ້ ທາ ອິດແລະຕ້ອງ
ມີການຕິດຕາມລະດັບສງກວ່າແລະມີການຕອບໂຕ້ຢູ່າງໄວວາ.
ບົດລາຍງານສະຖານະພາບດ້ານວິສະວະ ກາ ໃຫ້ ຄາ ອະທິບາຍເບືອ
ັ້ ງຕົັ້ນຂອງການວາງແຜນສຸກເສີນ
ແລະຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ EPP ຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໜື່ງ ປີກອ
່ ນທີື່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ອາ່ ງເກັບນ້ າ. ບມ
ໍ່ ີ
ການສະ ເໜີ ຂັັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງ EPP. ນີັ້ແມ່ນຕ້ອງການ.
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ກາ ນສ ຶ ກ ສາເຂ ື່ ອ ນແຕກ
ຜ້ພັດທະນາໄດ້ພິຈາລະນາການສ້າງເຂືື່ອນແຕກທີອ
ື່ າດເປັນໄປໄດ້ສາລບ ເຂອ
ື່ ນກັ້ນນໍ້າທີສອງ ແລະ
ເຂືື່ອນໄຟຟ້າຫັກ. ໃນທັງສອງກລະນີ, ມີຜົນກະທົບບາງຢູ່າງຕໍ່ບັນດາຕົວເມືອງ ແລະ ຄ້ມບ້ານຕອນລຸມ
່ ,
ແຕ່ບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ.
ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໄໍ່ ດ້ມີການປະເມີນຊບສິນຂອງ ປະຊາຊົນ ທີື່ມຄ
ີ ວາມສ່ຽງຕໍ່ຝງັ ລາວ ແລະ ໄທ ຫ
ພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງທີື່ວ່າຄືັ້ນຟອງນໍ້າທີື່ຈະຖ້ວມຕໍ່ເຮອ ແລະ ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດກັບຕາຝັງັ່ , ຜ້ຊົມໃຊ້
ແມ່ນໍ້າ ແລະ ການດາເນີນການຂຸດຄົັ້ນຊາຍ (8 ກິໂລແມັດລຸມ
່ ). ມັນເປັນສິື່ງສາຄັນທີື່ວາ່ ການສກສາ
ເພື່ອການົດວ່າພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ປະຊາກອນ ທີອ
ື່ າດຈະມີຄວາມສ່ຽງຖືກປະຕິບັດ ແລະ ສິື່ງນີັ້ຈະ
ຕ້ອງແບ່ງປັນກັບ ທາງການໄທໃນການກະກຽມແຜນຄວາມພ້ອມໃນເວລາສຸກເສີນ.
ເຄອ
ື່ ງມວດແທກ
ຮບແບບລາຍງານສະຖານະພາບທາງວິສະວະກາ ເປັນຕົວຊີັ້ບອກເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງເຄືື່ອງມືທີື່ຈະສະໜອງ
ໃຫ້. ຂກ
ໍ້ ານົດສຸດທ້າຍສາມາດຖືກການົດໃນເວລາຕໍ່ມາ ໃນການພັດທະນາໂຄງການເມືອ
ື່ ເງືື່ອນໄຂພືນ
ັ້
ຖານໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ໄດ້ຖືກປະຕິບັດການປະເມີນຮບແບບຄວາມລົັ້ມເຫວ.
ລະບົບການຄຸມ
້ ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເຂືອ
ື່ ນ
ຄວນສະໜອງລະບົບການຄຸມ
້ ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເຂືອ
ື່ ນ (DSMS). ສິື່ງນີັ້ແມ່ນການ ການົດຂັັ້ນ
ຕອນຕ່າງໆ ຢູ່າງເປັນທາງການເຊິງື່ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາເປັນສ່ວນໜງື່ ຂອງການປະຕິບັດທີື່ດີໃນດ້ານ
ຄວາມປອດໄພຂອງເຂືື່ອນ ແລະ ສ້າງຂືັ້ນໃນປະເດັນທີື່ຍກ
ົ ຂັ້ນໃນ ICOLD Bulletin - ການຄຸ້ມຄອງ
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ຄວາມປອດໄພຂອງເຂືື່ອນ. ແນວທາງການອອກແບບ ຄມສ ໃຫ້ຄາແນະນາ ເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງ
ສ້າງ ແລະ ເນືັ້ອໃນຂອງ DSMS.
ນອກຈາກນີັ້, ການອ້າງອິງຄວນຈະຖືກນາສະເໜີຢູ່ໃນເອກະສານແນະນາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງ
ເຂືື່ອນເຊິື່ງເປັນສ່ວນໜື່ງ ຂອງ LEPTS 2018. ບົດລາຍງານສະຖານະພາບທາງດ້ານວິສະວະກາ ໄດ້
ອ້າງອີງຫາຍບັນຫາດັັ່ງກ່າວ, ແຕ່ວາ່ ມັນຍງໄວເກີນໄປໃນການພັດທະນາໂຄງການ ສາລັບ DSMS
ທີື່ຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢູ່າງລະອຽດ .
ການປະເມີນຮບແບບຄວາມລົມ
ັ້ ເຫວ
PDG 2020 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາການປະເມີນຮບແບບຄວາມລົັ້ມເຫວທີື່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້
ລະອຽດ (PFMA). ບົດລາຍງານສະຖານະພາບທາງວິສະວະກາ ບລ
ໍ່ ວມການປະເມີນຜົນນີັ້. ສິື່ງນີັ້ແມ່ນ
ສົມເຫດສົມຜົນໃນຂັັ້ນຕອນນີັ້, ແຕ່ວ່າການປະເມີນຮບແບບຄວາມລົັ້ມເຫວຄວນຈະຖືກປະຕິ ບັດໃນ
ເວລາເລີມ
ື່ ຕົັ້ນຂອງຂັັ້ນຕອນການອອກແບບລະອຽດ. ຜົນຂອງການປະເມີນຜົນຈະແຈ້ງໃຫ້ຮ້ເຖິງຂອບ
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ເຂດຂອງການ ສາຫວດໃນພືັ້ນທີຕ
ື່ ໍ່ໄປ, ການພັດທະນາຂອງ DSMS, ແຜນການກຽມພ້ອມໃນກລະນີ
ສຸກເສີນ ແລະ ແຜນການໃຊ້ເຄືື່ອງມືວດແທກ.

ການເດີນເຮອ
ເປັນຫຍງການເດີນເຮອຈິງື່ ມີຄວາມສາຄນ?
ສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງປີ 1995 ຊີໃັ້ ຫ້ເຫັນວ່າສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີນ
ເຮອ ຕ້ອງໄດ້ລວມເຂົັ້າໃນໂຄງການເຂື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງໃດໜື່ງ. ເປັນທີື່ຮບຮ້ກນວ່າ
ພາກສ່ວນທີື່ຖືກກັ້ນຂອງແມ່ນໍ້າທີຢ
ື່ ູ່ເບືັ້ອງຫລັງ ຂອງເຂືື່ອນໄຟຟ້າ ສາມາດອານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ເດີນເຮືອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພກວ່າຖ້າຫາກວ່າ ປະຕລາລຽງເຮອ ໄດ້ຖືກລວມເຂົາັ້ ໃນການອອກແບບ
ຂອງເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້າ.
ຄ ນສ ົ ມ ບ ດຫ ກ
ປະຕລາລຽງເຮອ ຈະຕັັ້ງຢູ່ແຄມຝັງັ່ ຊ້າຍ. ສິງື່ ນີັ້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂຸດທາງຝັງເບືັ້ອງຊ້າຍຈານວນ
ຫາຍ, ອອກຈາກເກາະດອນນ້ອຍໆ. ເກາະ ແລະ ແນວກັ້ນກາແພງຈະແຍກຊ່ອງທາງປາຍນໍ້າ ຈາກສາຍ
ນໍ້າຫລັກ. ເພາະສະນັັ້ນຈາກກະແສນໍ້າໄຫທີື່ສງຂືັ້ນຈາກ ຊ່ອງທາງນາໍ້ ຂອງຝັງເບືອ
ັ້ ງຊ້າຍ ແລະ ໂຮງຈກ.
ທາງຕອນເທິງແມ່ນຢູ່ລຽບທາງຝັງັ່ ຊ້າຍ.
ປະຕລັອກດ່ຽວ ທີມ
ື່ ີຫົວເຮັດວຽກສງສຸດ 20,38 ແມັດ ແມ່ນຖືກສະເໜີ. ຄວາມຍາວທີມ
ື່ ີ
ປະສິດທິພາບຂອງປະຕຫ້ອງລັອກ ແມ່ນ 113 ແມັດຍາວ,
ກວ້າງ 12 ແມດ ແລະ ເລິກ 4 ແມດ.
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ປະຕ ປ ິ ດ -ເປ ີ ດ ລ າລຽງເຮ ອ
ປະຕຫ້ອງລັອກມີຄວາມໜາ ພຽງ 2 ແມັດ. ຄວາມກວ້າງ
ທີື່ພືັ້ນຖານແມ່ນ 18,00 ແມັດ. ຄວາມໜາ ຂອງກາແພງ
ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ 3.00 ແມັດ (ຢູ່ທີື່ຖານ), ເຖິງ
9,30 ແມດ ໃນລະດັບຄວາມ
ກວ້າງສດ ແລະ ຫັງຈາກນັັ້ນແຄບເຖິງ 4 ແມດ ຢູ່ເທິງສຸດ. ສິງື່ ນີັ້ສະໜອງ
ຝາອັດປາກຂຸມຊັັ້ນທີື່ບາງກ່ວາທີື່ໄດ້ສະເໜີຢູ່ (HPPs) ທີື່ຢູ່ຕອນເທິງ.
ສະນັັ້ນ, ນັກພັດທະນາຈື່ງຄວນໃຫ້ກວດສອບການອອກແບບໃໝ່ ໃນ
ເງື່ອນໄຂສິງື່ ທີື່ກາ່ ວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ພິຈາລະນາການອອກແບບໃໝ່ ຖ້າ
ຈາເປັນ.
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ຄວາມຍາວທີື່ເປັນປະໂຫຍດຂອງປະຕຫ້ອງລັອກເຮືອແມ່ນນ້ອຍກວ່າ 120 ແມດ ຕາມທີໄື່ ດ້ການົດໄວ້
ໃນ (PDG2009). ດັັ່ງນັັ້ນ, ຄວາມຍາວຂອງຫ້ອງລັອກ ຄວນຈະເພີື່ມຂືັ້ນ.
ໄລຍະຫ່ າ ງທາງອາກາດ
ແມ່ນໍ້າຂອງຫກມີ ໄລຍະຫ່າງທາງອາກາດຂັ້ນຕໍ່າສຸດສາລັບການເດີນເຮືອຢູ່າງຫນ້ອຍ 10 ແມັດ. ຂົວ
ບລິການຕອນເທິງແມ່ນມີ ໄລຍະຫ່າງທາງອາກາດພຽງແຕ່ 8 ແມັດ. ຂົວບລິການຕອນລຸ່ມມີໄລຍະຫ່າງ
ພຽງແຕ່ 2,80 ແມັດ, ໃນເວລາທີື່ຫ້ອງນໍ້າເຕັມ. ເຮືອສາມາດຂ້າມຜ່ານຂົວແຫ່ງນີັ້ໄດ້ພຽງແຕ່ຄັັ້ງດຽວ
ໃນຕອນທີປ
ື່ ົດລອກແລ້ວ.
ຜ້ພັດທະນາຄວນເພີື່ມຄວາມສງຂອງຂົວບລິການທີື່ຢູ່ເບືັ້ອງເທິງຈາກ 8 ຫາ 10 ແມັດ ແລະ ຢືນຢັນວ່າ
ສາຍເຄເບີັ້ນຢຸດຈະຖືກຕິດຕັັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ຂົວບລິການຂາລ່ອງ.
ລະບົ ບ ການຕ ື່ ມ ແລະ ລ ້ າ ງຂ ໍ້ ມ ນ
ລະບົບການຕືື່ມ ແລະ ການລ້າງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີກາລັງສງ. ສິງື່ ນີັ້ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການປູ່ຽນແປງ
ການອອກແບບຂອງລະບົບຕືມ
ື່ ຂມ
ໍ້ ນ ຫ ດັດປັບໂປແກມ ສາລັບການເປີດວາວ “Tainter” ເພືື່ອຫລີກ
ລ້ຽງຄືັ້ນສຽງສະທ້ອນໃນຫ້ອງ. TRR ເຮັດບາງຂໍ້ສະເໜີໃນເລືື່ອງນີັ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຝາວາວ
“Tainter” ແບບຍ້ອນກບນັ້ນແມ່ນເຫມາະສົມ ສາລັບລອກຍົກສງ ແລະ ມີຄວາມທົນທານ
ຕກ
ໍ່ ານໂພງອາກາດໄດ້ດີພສົມຄວນ.
ວິ ທ ີ ກ ານຂອງ ຊ່ ອ ງທາງຕອນເທ ິ ງ ແລະ ຕອນລ ່ ມ
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ປະກົດວ່າຄວາມຍາວຂອງທັງສອງຊ່ອງທາງການເດີນເຮອທງສອງ ແມ່ນປະມານ 250 ແມັດ ສອດ
ຄ່ອງ ກັບແກນລັອກ ກາປັັ່ນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບວິທີການທີື່ຢູ່ ຕອນ
ເທິງທີື່ອາດຈະມີພຽງແຕ່ຊອ
່ ງທາງກົງຂອງ 220 ແມັດ ເທົັ່ານັັ້ນ, ເນື່ອງຈາກໄລຍະ 30 ແມັດ ສຸດສດ
ທ້າຍທີລ
ື່ ວມເຂົາັ້ ໃນການອອກແບບຂອງນັກພັດທະນາແມ່ນສ່ວນໜງື່ ຂອງປະຕລັອກຕົວຂອງມັນເອງ.
ກາແພງຄາແນະນາຢູ່ ຕົັ້ນນໍ້າເປັນທາງເຂົັ້າທີື່ສະດວກສະບາຍໃນການລັອກເຮືອໃນເສັັ້ນກົງກັບ ກາ
ແພງລັອກເຮືອ ຝັງຂວາ. ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈອດເຮືອແມ່ນຢູ່ຫ່າງເໜືອນໍ້າຢູ່າງພຽງພ,
ແຕ່ຄວນໃຫ້ມີຕະຂກ່ຽວແຖວເປັນໄລຍະ ໃນກາແພງແນະນາ ຍັງບທ
ໍ່ ັນມີຂມ
ໍ້ ນກ່ຽວກັບບັນດາເສັັ້ນທາງ
ຍ່າງທີື່ຢຸດເຊົາ ສາລັບ ກາແພງແນວທາງນີັ້ ແລະ ມັນຍັງບໍ່ຮ້ວ່າ ຈດພກ ປາໂລມາ ນໍ້າຈດ
ສະເໜີການເຂົັ້າເຖີງທີດິນຜ່ານທາງຢູ່າງລອຍນໍ້າທີື່ເຊື່ອມຕໍ່ກນ ເຊິື່ງເປັນແນວທາງປະຕິບດທີື່ດີ.
ວິທີການຢູ່ຕອນລຸມ
່ ແມ່ນຢູ່ໃນເສັັ້ນກົງ ແລະ ຍາວພຽງພ (>250 ແມດ). ແຕ່ວິທີການດັັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່
ກວ້າງພ ເນື່ອງຈາກວ່າພືັ້ນທີື່ບອ
່ ນເຮອໄດ້ລ່ວງລາໍ້ ເຂົັ້າໄປໃນຊ່ອງທາງການເດີນເຮອ. ຈດພກ ປາໂລມາ
ນໍ້າຈດ ແມ່ນຄວນຕັັ້ງກບຄືນເພືື່ອສະຫນອງໃຫ້ມີຄວາມຍາວເຕັມທີື່ ຂອງພັ້ນທີື່ຈອດເຮອ 52 ແມັດ.
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ບໍ່ມີການແນະນາຢູ່ກາແພງ ໃນເສັນ
ັ້ ຊືື່ທີື່ມີ ກາແພງຂອງ ຫ້ອງລາລຽງເຮອ ເຮັດໃຫ້ການເຂົາັ້ ເຖິງເຮືອ
ໃຫຍ່ ແລະ ການຂົນສົັ່ງສິນຄ້າມີຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກຫາຍ. ຝາກາແພງປະມານ 200 ແມັດສອດຄ່ອງກັບ
ຝາກາແພງ ຂອງຝັງເບືັ້ອງຊ້າຍ, ຄືກັບວ່າຢູ່ບລິເວນຊ່ອງທາງຂ້າງເທິງຄວນພິຈາລະນາ.
ຄວນຈດໃຫ້ມີແຜ່ນມາດຕາວດທີອ
ື່ ່ານໄດ້ຊດເຈນຕິດກບປະຕປິດ-ເປີດ ທງສອງ ແລະ ພາຍໃນ ປະຕ
ລາລຽງເຮອ.
ອຸ ປ ະກອ ນ ສາລັ ບ ປະຕ ລ ໋ ອ ກ ແລ ະ ສ ່ ວ ນຍົ ກ ເຮ ອ
ມີຂນໄດໃນທາງເຂົາັ້ ປະຕລອກ ແລະ ສ່ວນຍົກເຮອ ທັງໝົດ ມີຂະໜາດ 2 x 2 ເທົາັ່ ນັັ້ນ. ຄວນມີຂນ
ໄດເພີື່ມເຕີມປະກອບເຂົັ້າ, ແຕ່ບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງໄປເຖິງແຜ່ນພັ້ນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວນຈະບັນລຸລະ
ດັບ+198.00, ຕົວຢູ່າງ 2 ແມດ ພາຍໃຕ້ສາຍນາໍ້ ທີື່ຕາໍ່ .
ມີຕລອຍ ຂະໜາດນ້ອຍ 2 x 6 ເຊິື່ງຄ້າຍຄືກບ
ັ ປະຕລອກ ແລະ ສ່ວນຍົກເຮອ ທີື່ຜາ່ ນມາທັງໝົດສາ
ລັບໂຄງການເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້າ, ບົດ. ບໍ່ໄດ້ລວມສາຍຂເກາະ ໄວ້ໃນຝາລອກ. ສິື່ງເຫລົັ່ານີັ້ຄວນວາງຢູ່ຕິດກັບ
ຂນໄດ. ບມ
ໍ່ ີເຫກປ້ອງກັນຝາຜະໜັງຕົວເລື່ອນ ຫ ເກາະຝາໃນຝາລັອກ.
ລົດບັນທຸກຫົວເຂັມຂັດທີື່ຍືດຍາວທັງໝົດ ຂອງຫ້ອງລັອກແມ່ນແນະນາ ໃຫ້ຊ່ວຍກ້, ຍົກເຮືອນ້ອຍທີື່
ຈົມລົງ, ຍົກຊາກຫັກພັງທີື່ຈອດຢູ່ທາງໜ້າ ປະຕປະຕ, ຍົກຫົວ, ເພືື່ອຍົກ ແລະ ທົດແທນຫົວຫອຍແຄງ
ແລະ ອືື່ນໆ.
ກາ ນດ າ ເນີ ນ ງານ, ຄວາມປອດໄພ ແລ ະ ການບ າລ ງ ຮ ກສາ
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ສະພາບການເດີນເຮອຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນໄລຍະປະມານ 600 ກມ ໂດຍຜ່ານນາໍ້ ຍ້ກບສາຍຕ່າງໆ
ຂອງເຂອ
ື່ ນແບບຂນໄດ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ສິື່ງນີັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເດີນເຮືອມີເຮືອຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ແລະ ປັບປຸງການຂົນສົັ່ງສິນຄ້າຕາມລາແມ່ນໍ້າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕ
ໍ່ າມ, ລະບົບຂມ
ໍ້ ນ-ຂ່າວສານຂອງ
ແມ່ນໍ້າ (RIS) ຄວນຖືກອອກແບບ ແລະ ປະສົມປະສານກັບກົດລະບຽບການປະຕິບັດງານອ່າງເກັບ ນາໍ້
ຮ່ວມກັນ. RIS ຈະໃຫ້ຄາແນະນາແກ່ຜ້ທີື່ຜ່ານ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຂອງ ການເດີນເຮອ ແລະ ເວລາລຖ້າ
ທີື່ຄາດຄະເນໄດ້ໃນແຕ່ລະລະບົບລັອກ.
ຄວາມປອດໄພຂອງການປະຕິບັດການລັອກທີື່ SNHPP ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍຜ່ານທັງມາດ
ຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງ ແລະ ການແຊກແຊງຢູ່າງໄວວາໃນກລະນີເກີດອຸບັດຕິ
ເຫດ. ສ່ວນຍົກເຮືອດ້ວຍລິບສງແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເຮືອຂະໜາດນ້ອຍ. ປະຕປິດ-ເປີດ ແມ່ນ
ຖກເຕີມເຕມຜ່ານຊ່ອງທາງປາກດ້ານລ່ມ ເຊີື່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມປັນປູ່ວນ ແລະ ມີຮບຊົງເຫັດໃນແນວ
ຕັັ້ງ. ສິງື່ ເຫົັ່ານີັ້ສາມາດເປັນບັນຫາສາລັບເຮືອຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂແນະນາໃຫ້ມີໂປແກຣມ ເພື່ອຕືື່ມຂໍ້
ມນພິເສດ ແລະ ພດທະນາ ສາລັບເຮືອຂະໜາດນ້ອຍ.
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ການຢຸດເຊົາ ຂອງການປະຕິບັດການລັອກໃນກລະນີສຸກເສີນຈະຕ້ອງເກີດຂັ້ນໄດ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໂດຍຕົວ
ຊ່າງລັອກເທົັ່ານັັ້ນ ແຕ່ຍງັ ລວມເຖີງຜ້ຂ້າມ ແລະ ພະນັກງານຄວບຄຸມ ຖ້າຈາເປັນຄວນມີລະບົບການ
ສືື່ສານແບບສອງທາງລະຫວ່າງຜ້ຂາ້ ມ ແລະ ແບບລັອກຄວນໄດ້ຮັບການສະໜອງ.
ສິື່ງສາຄັນຄວ່າອາໄຫ່ ສາລັບແລ່ນສ້ອມແປງແມ່ນ ຈະຕ້ອງກຽມພ້ອມໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີ.
ກາ ນເດີ ນ ເຮ ອລະຫວ່ າ ງກາ ນກ ໍ່ ສ ້ າ ງ
ໄລຍະທາອິດຈະປະກອບມີການກສ
ໍ່ ້າງ ປະຕທາງເດີນເຮອ ເຂົາັ້ ຫາຊ່ອງທາງ ແລະ ທາງລະບາຍນໍ້າລົັ້ນໄປ
ທາງຫລັງຂອງເຂອ
ື່ ນກັ້ນ. ໃນໄລຍະນີັ້ ແມ່ນສາມາດສືບຕໍ່ການເດີນເຮືອ ຢູ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຜ່ານຊ່ອງ
ທາງຂອງຝັັ່ງຂວາ ເຊິງື່ ເປັນສ່ວນທີເື່ ລິກທີື່ສຸດຂອງແມ່ນາໍ້ . ຜ້ພັດທະນາໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບ ປະຕ
ເດີນເຮອ ຈະຖືກດາເນີນງານໃນໄລຍະ 2 ຂອງການກໍ່ສາ້ ງ. ບມ
ໍ່ ີຂໍ້ການົດພິເສດ ສາລັບເຮືອປະມົງ /
ແບບຄອບຄົວ ຂະໜາດນ້ອຍ. ຢທ
ູ່ ີື່ ເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້າ ອືື່ນໆ ເຮືອລານ້ອຍໆ ເຫົັ່ານີັ້ໄດ້ວາງຢູ່ເທີງລົດພວງ
ແລະ ຂົນສົັ່ງເປັນຮອບ ຢູ່ສະຖານທີື່ກໍ່ສ້າງ.
ກາ ນອອກແບບລ ະບົ ບ ປ ະຕ ລ າລຽງທ ີ ສ ອງ
ການອອກແບບຂອງ ປະຕລາລຽງທີ 2 ແມ່ນຖືກແນະນາພາຍໃຕ້ (PDG 2009) ແລະ ມັນໄດ້ຖືກ
ແນະນາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະຕລາລຽງທີໜງື່ ແລະໃຊ້ຊ່ອງທາງທີື່ຄກ
ື ັນ. ການອອກແບບ (SNHPP)
ຮຽກຮ້ອງຊ່ອງທາງຂ້າມຜ່ານເນີນພທີື່ຢູ່ເບືັ້ອງຊ້າຍ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສອດຄ່ອງກັບ
PDG2009, TRR ໄດ້ມີການແນະນາທາງເລືອກ ສາລັບປະຕລາລຽງຂະຫນານຢູ່
ເບືັ້ອງຊ້າຍ
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ປັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສງຄົມ
ເປ ັ ນ ຫ ຍງປ ັ ນ ຫາທາງດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ -ສ ງຄົ ມ ຈຶ ື່ ງ ສ າຄ ນ?
ການປະຕິບັດທີື່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໂດຍທົັ່ວໄປ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກການ
ດາລົງຊີວິດທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໄດ້ຮັບການຟືັ້ນຟໃຫ້ກບມາຄເກົາ ຫດີຂັ້ນກ່ວາເກົາກ່ອນ
ການຈດຕັ້ງປະຕິບດໂຄງການ.
ພ ັ້ ນ ຖາ ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສງຄົມ
ພືັ້ນຖານໄດ້ຖືກການົດໂດຍຜ່ານການສກສາ, ການສາຫວດພາກສະໜາມ ລວມທັງການ
ສາຫວດສາມະໂນຄົວ ແລະ ການສາພາດບ້ານ ແລະ ການປະຊຼຸມ.
ເນືັ້ອທີື່ດິນທີື່ຈະຖືກນໍ້າຖ້ວມປະກອບດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ແລະ ປູ່າໄມ້ປະເພດອືື່ນໆກວມ 4,425 ເຮັກຕາ, ທົງັ່
ໄຮ່ທງົັ່ ນາ, ໄຮ່ (ການເຮັດໄຮ່ມນວຽນ), ທີື່ຢອ
ູ່ າໄສ ແລະ ທີື່ດິນອືື່ນໆ. ສາມບ້ານຈະຖືກນໍ້າຖ້ວມເຮດ
ໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃໝ່ ແລະ 10 ບ້ານຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບາງສ່ວນ (ບໍ່ໄດ້ຖືກນາໍ້ ຖ້ວມທັງໝົ
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ດ), ເຊິື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານຍົກຍ້າຍຈານວນໜື່ງໄປຢູ່ພືັ້ນທີື່ສງ. ຈານວນຜ້ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍ
ກົງແມ່ນປະມານ 62,530 ຄົນ.
ການສາຫວດຕາມສອງຝັັ່ງຕອນລຸມ
່ ນໍ້າ, ປະມານ 100 ກິໂລແມັດ ຕອນລ່ມນາໍ້ ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນປີ
2010/2011. ສິື່ງເຫົັ່ານີັ້ໄດ້ອະທິບາຍໂດຍທົັ່ວໄປກ່ຽວກັບປະຊາກອນ, ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊີວດ
ິ
ການເປັນຢູ່ຂອງໝ່ບາ້ ນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ. TbESIA / CIA ໃຫ້ຂມ
ໍ້ ນທົັ່ວໄປບາງຢູ່າງ
ກ່ຽວກັບປະຊາກອນເຂດລຸມ
່ ນໍ້າຕືມ
ື່ ອີກໃນ 4 ເຂດ, ໂດຍສຸມໃສ່ປະຊາຊົນພາຍໃນແລວທາງ 5 ກິໂລ
ແມັດ ຈາກແມ່ນໍ້າຂອງ:

▪

ເຂດ 1: ໄທ - ລາວ - ປາກເຮືອງ (KM 1736, ເຊືື່ອມໂຍງກັບແມ່ນໍ້າເຮອງ ~ ເຂືື່ອນໄຟຟ້າ
ຕອນລຸ່ມ 1 ກິໂລແມັດ) ຫາ ບ້ານ “Wenenbuk” (KM 904)

▪

ເຂດ 2: ພາກໃຕ້ຂອງລາວ - ບ້ານ “Woenbuk” (KM 904) ເຖິງຊາຍແດນ ກາປເຈຍ
(KM 723)

▪

ເຂດ 3: ຊາຍແດນກາປເຈຍ - ກາປເຈຍ (KM 723) ຫາຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ (KM218)

▪

ເຂດ 4: ພາກໃຕ້ຫວຽດນາມ - ຊາຍແດນຫວຽດນາມ (KM 218) ເຖິງເຂດສາມຫຽ່ມປາກ
ແມ່ນໍ້າຂອງ (KM 0)

ມີປະຊາກອນຫລາຍກວ່າ 24 ລ້ານຄົນທີື່ໄດ້
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ຮັບຜົນກະທົບຈາກຜົນກະທົບຂ້າມຊາດ.
ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີພຽງແຕ່ຜ້ທຢ
ີື່ ູ່ໃນເຂດ
ແມ່ນໍ້າຕອນລມ
່ 100 km ຂອງ

ເຂດ

ລະດັບຄວາມເພິງື່ ພາອາໄສ
Left Bankຊ້າຍ

Right ຂວາ

ເຂດ 1

3.1

2.7

ເຂດ 2

3.3

3.2

ເຂດ 3:

4.1

4.0

ເຂດ 4:

4.1

4.2

(SNHPP) ເທົັ່ານັັ້ນທີື່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ
ຢູ່າງເປັນທາງການວ່າເປັນຜທ
້ ີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ຜົນກະທົບທີຄ
ື່ າດວ່າຈະເກີດ ແລະ ມາດຕະການໃນການບນເທົາ
ມາດຕະການບນເທົາຜົນກະທົບທາງ ສັງຄົມໂດຍກົງແມ່ນໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວ້ໃນຊຼຸດ (SIA). ສິື່ງເຫາົັ່
ນີັ້ສ່ວນຫາຍແມ່ນສ້າງເປັນທາງເລືອກ, ຂໍ້ສະເໜີ, ຫັກການ ຫື ຄາຖະແຫງການຂອງເຈດຕະນາ, ແທນ
ທີື່ຈະໃຫ້ ຄາໝັັ້ນສັນຍາຢູ່າງໜັກແໜ້ນ. ມາດຕະການບນເທົາ ແລະ ມາດຕະການການຊົດເຊີຍທີື່ຄົບ
ຊຼຸດທີື່ສຸດແມ່ນຖືກສ້າງຂັ້ນໃນ (RAP), ເຊິື່ງກວມເອົາພຽງແຕ່ປະຊາກອນທີື່ຖືກຍົກຍ້າຍ. ແພກເກດ
ສາລັບກຸມ
່ ອືື່ນໆ ທີື່ມີຜົນກະທົບທີື່ຄ້າຍຄືກັນ (ເຊັັ່ນ: ປະຊາຊົນທີື່ຍາ້ ຍມາຢູ່ໃນບ້ານຂອງພວກເຂົາ,
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ປະຊາຊົນສນເສຍຊັບສິນສ່ວນໜື່ງ, ຄົນສນເສຍຊີວິດການເປັນຢູ່ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເຮືອນຂອງພວກເຂົາ)
ແມ່ນມີການອະທິບາຍໄວ້ແບບລະອຽດໜ້ອຍລົງ.
ງົບປະມານທັງໝົດ ສາລັບ (SMMP) ແມ່ນ 274,120 ໂດລາສະຫະລັດ. ນີັ້ແມ່ນຕໍ່າຫາຍ, ຕົວຢູ່າງ
(SMMP) ສາລັບໂຄງການປາກລາຍມີງບ
ົ ປະມານ 90,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນີັ້ອາດຈະເປັນຜົນມາ
ຈາກຄວາມຜິດພາດເລກຄະນິດສາດ ຫື ວ່າບາງກິດຈະກາ ບໄໍ່ ດ້ຖືກລວມເຂົາັ້ ເຊັັ່ນ: ມັນອາດຈະຍົກເວັນ
ັ້
ງົບປະມານການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. ງົບປະມານທັງໝົດ ສາລັບ RAP ແມ່ນມອບໃຫ້ເປັນ 23,3 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິື່ງໜ້ອຍກວ່າ 8,000 ໂດລາສະຫະລັດ ສາລັບແຕ່ລະຄົນທີື່ຈະໄດ້ຮັບການຍົກຍ້າຍ
ຫື ຈດສນ. ສິື່ງນີັ້ເບິື່ງຄືວາ່ ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ຖ້າທຽບໃສ່ກັບໂຄງການເຂືື່ອນ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ອື່ນໆ ຕາມລານໍ້າຂອງ. ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ງົບປະມານຂອງພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການໃໝ່ ແລະ ອີງໃສ່ການປະເມີນຄືນຈານວນຄົນ ແລະ ຊັບສິນ
ທີື່ຖືກກະທົບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄ່າຂອງຫົວໜ່ວຍ.
ຄ າ ເຫ ນຕ ໍ່ ລ ກສະນະທາງ ເສດຖະກິ ດ -ສ ງຄົ ມ
ຂໍ້ມນທີື່ ນາສະເໜີ ໂດຍທົວ
ັ່ ໄປແມ່ນມີອາຍຸ 10 ປີຂັ້ນໄປ. ສິງື່ ນີມ
ັ້ າກ່ອນກົດໝາຍໃໝ່ຂອງ ປະເທດ
ລາວ ແລະ ການພັດທະນາທີື່ ສາຄັນໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ. ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໃນປະເທດ ລາວ ໃນໄລຍະ 10 ປີທີື່ຜາ່ ນມາແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 8,5% ເຖິງ 4,6%, ປະມານລາຍໄດ້
ແຫ່ງຊາດເພີື່ມຂັ້ນທົບສອງເທົັ່າພາຍໃນໜື່ງ ທົດສະວັດ, ໃນຂະນະທີກ
ື່ ານຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະ
ເມືອງສະເລ່ຍ 1.5%. ສິື່ງດັັ່ງກ່າວໄດ້ປູ່ຽນແປງສະພາບພືັ້ນຖານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຜົນກະທົບ ແລະ
ການບນເທົາຄວາມຕ້ອງການຢູ່າງຫວງຫາຍ.
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ເອກະສານດັັ່ງກ່າວກວມເອົາປະຊາກອນພາຍໃນແລວເສດຖະກິດ 5 ກິໂລແມັດ ແລະ ດັັ່ງນັັ້ນຈື່ງບໍ່
ສາມາດປຽບທຽບໄດ້ໂດຍກົງກັບຂໍ້ມນຂອງແລວທາງ 15 ກິໂລແມັດຂອງ (ຄມສ). ໃນແຕ່ລະເຂດ
ເຂດແມ່ນໍ້າຕອນລມ
່ , ບາງບ້ານ ແລະ ເມືອງໄດ້ຖືກສາຫວດ ຫ ຖືກອະທິບາຍ, ແຕ່ບໍ່ມຂ
ີ ໍ້ມນທີື່ສະເໜີ
ວ່າການຄັດເລືອກເຫົັ່ານີັ້ເປັນແນວໃດ ແລະ ພວກເຂົາເປັນຕົວແທນແນວໃດ. ດັດສະນີ ສາລັບ 'ລະດັບ
ໃນຄວາມເພິື່ງພໃຈ ' ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ ສາລັບການເນັັ້ນເຖິງບັນດາຂົງເຂດທີື່ ໜ້າເປັນຫ່ວງ, ແຕ່
ຕົວເລກດັັ່ງກ່າວແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜ້ຊ່ຽວຊານເທົາັ່ ນັັ້ນ ແລະ ບໍ່ມກ
ີ ານພິສດ.
ໂດຍທົັ່ວໄປຜົນກະທົບ ບໍ່ໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກໂດຍເພດ, ຊົນເຜົັ່າ, ລາຍໄດ້ ຫື ປະເພດ ອືື່ນໆ. ມີການ
ວິເຄາະແບບພິເສດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ບັນຫາຄວາມສ່ຽງ, ເຊິື່ງບລ
ໍ່ ວມມີມາດຕະການ
ບນເທົາສະເພາະ ສາລັບກຸມ
່ ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ ທງໝົດ.
ໄດ້ມີການກ່າວເຖິງຜົນກະທົບທີອ
ື່ າດເກີດຂືັ້ນຕໍ່ປະຊາກອນພາຍໃນ 100 ກິໂລແມັດ ຢູ່ລມ
ຸ່ ເຂືື່ອນຂອງ
(SNHPP), ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຖືກວິເຄາະຢູ່າງລະອຽດເພືື່ອເບິື່ງຜົນກະທົບທາງບວກໃຫ້ສງສຸດ ແລະ
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ. ກ່ມບ້ານ ແລະ ຫາຍເມືອງເຊັັ່ນເມືອງ ຊະນະຄາມ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ
ເມືອງ ຊຽງຄານ ຂອງປະເທດໄທ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະ 20 ກິໂລແມັດ ຂອງເຂືອ
ື່ ນ ແລະ ບາງແຫ່ງຈະເປັນ
ບ່ອນພັກວຽກທີື່ຢູ່ໃກ້ໆ ເຂົັ້າເຖິງເສັັ້ນທາງ, ສາຍສົັ່ງ, ບໍ່ຫີນ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງໂຄງການອືື່ນໆ.
ອົງປະກອບເຫາົັ່ ນີັ້ບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸຢູ່າງຈະແຈ້ງໃນແຜນທີື່. ສະນັ້ນ, ມັນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າໃຜຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ແລະ ວິທີການທີື່ຈະບນເທົາຜົນກະທົບເຫົັ່ານັັ້ນໂດຍຜ່ານການຄັດເລືອກເອົາສ່ວນປະກອບ
ຕ່າງໆ. ດ້ວຍກາລັງແຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່, ຫາຍຊຼຸມຊົນໃກ້ຄຽງໃນປະເທດໄທ ແລະ ການຄວບຄຸມ
ຊາຍແດນທີື່ ຈາກັດ, ຈື່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂັດແຍ້ງ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະ ບັນຫາທາງສັງຄົມ. ຜົນ
ກະທົບດັັ່ງກ່າວແມ່ນຂືັ້ນກັບສະຖານທີື່ຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງຄ່າຍອາໄສ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງ
ແຮງງານທ້ອງຖິື່ນ, ເຊິື່ງບໍ່ໄດ້ຖືກອະທິບາຍ. ຍັງບມ
ໍ່ ີການຄາດຄະເນທີຈ
ື່ ະແຈ້ງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີອ
ື່ າດ
ຈະເກີດຂືັ້ນກັບກິດຈະກາທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບແມ່ນໍ້າໃນທ້ອງຖິື່ນເຊັັ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວ (ລວມທັງການ
ໄຫແຮງຂອງແມ່ນໍ້າຕອນລຸມ
່ ), ກາຊງປາໃນແມ່ນາໍ້ , ການເດີນເຮອໃນທ້ອງຖິື່ນ, ການຂຸດຄົັ້ນດິນຊາຍ
ຫ ສວນແຄມນໍ້າ ແລະ ຟາມລ້ຽງປາ.
ກາ ນບ ນເທ ົ າ / ການຊົ ດ ເຊີ ຍ
ມາດຕະການບນເທົາ ທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບການຍ້າຍຖິື່ນຖານຂອງປະຊາຊົນໃນພືັ້ນທີື່ໂຄງການແມ່ນຖືກ ກາ
ນົດຂ້ອນຂ້າງດີ. ແຕ່ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນເທົາທຸກ ສາລັບບັນດາບ້ານທີບ
ື່ ໍ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍໂດຍກົງແມ່ນ
ຍງບໍ່ການົດຊດເຈນ. ໂດຍສະເພາະ, ບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າມາດຕະການບນເທົາທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຈະຄຸມ
້ ຄອງຊຼຸມຊົນ
ເຫົັ່ານີັ້ແນວໃດ.
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ໂຄງການພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດສ້າງໂອກາດຫາຍຢູ່າງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດທ້ອງຖິື່ນ, ແຕ່ສິື່ງນີັ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄຸມ
້ ຄອງທີມ
ື່ ີສະຕິ ແລະ ການຄ້ມຄອງຢູ່າງ ຫ້າວຫນ. ການ
ຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິື່ນສາມາດປັບປຸງໄດ້ໂດຍການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຄວາມມັກຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ
ເສັັ້ນທາງເຂົາັ້ ເຖິງສາມາດສ້າງເພືື່ອປັບປຸງການຄົມມະນາຄົມ ສາລັບຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິື່ນ. ມາດຕະການບນ
ເທົາດັັ່ງກ່າວບໄໍ່ ດ້ລະບຸ.

12 ພະຈິກ 2020

ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP

ຜົ ນ ກະທົ ບ ສະສົ ມ ແລະ ກກ ຂ້ າ ມຜ່ າ ນຊາຍແດນ
ຄວາມເປັນມາ
ຈຸດສຸມຂອງຂັັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ແມ່ນກ່ຽວກັບໂຄງການທີໄື່ ດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ,
ແລະ ຄາແນະນາ ແມ່ນເຮັດຫັງຈາກໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຜົນກະທົບທີກ
ື່ ານນາໃຊ້ສະເໜີຈະມີ
ຫາຍກວ່າ ແລະ ເໜືອໂຄງການທີມ
ື່ ີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຜ້ທໄີື່ ດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ. ເຖິງຢູ່າງໃດ
ກໍ່ຕາມ, SNHPP ແມ່ນ ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ທີ 5 ໃນ ເຂື່ອນໄຟຟ້າແບບຄນໄດ
ຕອນເທິງທີື່ໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ. ມັນຈະມີນໍ້າຖ້ວມ ຫລື ສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິື່ງທີື່
ເຫລືອຢູ່ສຸດທ້າຍຂອງການຢູ່ອາໃສຂອງນໍ້າທີື່ໄຫໃນແມ່ນໍ້າຂອງໃນພາກເໜືອ ຂອງລາວ. ນີັ້
ເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບສະສົມຂອງສາຍກາບເປັນການພິຈາລະນາທີື່ສາຄັນເພີື່ມຂືັ້ນ. ທີື່ສາຄັນ, ຊາຍ
ແດນ ສປປ ລາວ - ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແມ່ນຢູ່ໃນ 2 ກິໂລແມັດ ຂອງ ໂຄງການ
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນ ຈື່ງມີຄວາມສາຄັນຫາຍ ແລະ ມີຜົນ
ກະທົບທນທີ ໂດຍຫລີກລ້ຽງບໄໍ່ ດ້.

ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມແມ່ນຫຍງ (CIA)?
ອົງການ CIA ຍອມຮັບວ່າມີຫລາຍໆແຫລ່ງຂອງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບແມ່ນໍ້າຂອງ. ການນາໃຊ້ນໍ້າໃໝ່
ທີື່ສະ ເໜີ ມາມີຜົນກະທົບທີື່ເກີດຂືັ້ນຢູ່ເທິງສຸດຂອງຜົນກະທົບທັງ ໝົດ ຈາກການພັດທະນາທີື່ມີຢູ່
ແລ້ວ (ນອກເໜືອ ຈາກເຂືອ
ື່ ນໄຟຟ້າພະລັງງານໄຟຟ້າ). ການນາໃຊ້ໃນອະນາຄົດອືື່ນໆແມ່ນເປັນທີື່
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ຮ້ຈັກສ່ວນໃຫຍ່ແລະຄວນຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍເມືື່ອປະເມີນການ ນາ ໃຊ້ທີື່ ເໝາະ ສົມແລະເທົັ່າ
ທຽມກັບລະບົບແມ່ນາໍ້ ຂອງ. ໃນບາງຈຸດ, ຜົນກະທົບທີື່ສະສົມຈາກທັງການພັດທະນາທີມ
ື່ ີຢູ່ແລະໃນ
ອະນາຄົດຈະເພີື່ມຂືັ້ນເຖິງຈຸດທີື່ຜນ
ົ ກະທົບຂ້າມຊາດບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ໃນກລະນີເຫົັ່ານີັ້, ບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເຈລະຈາກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃນອະນາຄົດທີື່ຄວນພິຈາລະນາ.
ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະເມີນຜົນດັັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຮັບຮ້ເຖິງລັກສະນະການພັດທະນາຂອງສັນຍາ
ແມ່ນໍ້າຂອງປີ 1995, ແລະ ມີຜົນດີຕໍ່ສະພາບອາກາດຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນພາກພືັ້ນ.

ການທົບທວນຄນກ່ຽວກບຜົນກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນແບບສະສົມ
ຜ ົ ນ ກະທ ົ ບ ທາງອ ທ ົ ກ ກະສາດຂ້ າ ມຜ ່ າ ນຊາຍແດນ
ຊະນະຄາມ ແມ່ນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ທີື່ຈະຖືກດາເນີນງານແບບຝາຍນາໍ້ ລົັ້ນຕົັ້ນຕ, ແຕ່ຜົນກະ
ທົບທາງອຸທົກກະສາດໃນໄລຍະສັນ
ັ້ ທີື່ເກີດຈາກການດາເນີນງານຂອງປະຕລະບາຍນໍ້າ ແລະ ກັງຫັນຈະ
ເກີດຂືັ້ນ ເນືື່ອງຈາກວ່າຊາຍແດນ ສປປ ລາວ - ຣາຊະອານາຈັກໄທ ຢູ່ຫາ່ ງຈາກປາຍນາໍ້ ພຽງແຕ່ 2
ກິໂລແມັດ, ສິງື່ ເຫົັ່ານີັ້ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນ. ຍິງື່ ໄປກວ່ານັັ້ນ, ການດາເນີນງານຂອງເຂືອ
ື່ ນ
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ໄຟຟ້າຄວນໄດ້ຮັບການຮັບ

ຮອງຂອງການປູ່ຽນແປງລະດັບນໍ້າຢູ່າງໄວວາເຖິງ

1

-

2

ມ

ທີື່ຈະສາມາດເກີດ ຂັ້ນໃນ ເຂດຕອນລ່ມຂອງ ເມອງ ຊະນະຄາມ ແລະ ທາງຝັງ ໄທຄກນ. ການເໜັງຕີງ
ຈາກຈດສງສດ,
ລະດັບນໍ້າຫາຍກ່ວາ

ແລະ

ຈາກການດາເນີນງານກ່ຽວກັບນໍ້າຖ້ວມ

ເຂດນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.

ສາມາດສັງເກດໄດ້ໃນ

ນີັ້ຈະມີຜົນກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນຫາຍຢູ່າງ

ໄດ້ແກ່:

▪

ການເດີນເຮອສາມາດເປັນອັນຕະລາຍເນືື່ອງຈາກຄວາມເລິກອາດຈະປູ່ຽນແປງຢູ່າງໄວວາ.

▪

ການປູ່ຽນແປງຂອງລະດັບນໍ້າຢູ່າງໄວວາອາດເຮັດ ຕາຝັງັ່ ເຊາະເຈື່ອນ ບ່ອນທີື່ຕາຝັງັ່ ສງ ແລະ ຊນ.
ສິື່ງນີັ້ສາມາດສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ກະສິກາ ທີື່ໃກ້ກບແຂມຝັງັ່ .

▪

ການເພີື່ມຂືັ້ນຂອງການກດເຊາະຂອງແມ່ນາໍ້ ທີມ
ື່ ີກະແສນໍ້າທີື່ສງຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຫ່ງທີື່ຢູ່ອາ
ໄສ ເຊິື່ງເປັນຜົນກະທົບຕລ
ໍ່ ະບົບນິເວດທາງລົບ ແລະ ການສນເສຍການປະມົງ.

▪

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການທບທົມຂອງຕະກອນໃນກະແສນໍ້າທີື່ຕໍ່າກວ່າ ອາດເຮດໃຫ້ປົກຄມ
ພືັ້ນທີື່ວ່າງໄຂ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕທ
ໍ່ ີື່ຢູ່ອາໄສ.

▪

ການເໜັງ ຕີງຂອງລະດັບນໍ້າຢູ່າງວ່ອງໄວຈະລົບກວນຂັ້ນຕອນການຫາປາຂອງຊາວປະມົງ ແລະ
ສົັ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການຫາປາໃນພາກພືັ້ນຍຸບລົງ.

▪

ໃນການປະຕິບັດງານຂຸດຄົັ້ນແຮ່ຊາຍ 8 - 9 ກິໂລແມັດ ຢູ່ໃຕ້ຂອງເຂືື່ອນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,
ເຊີື່ງອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອປ
ຸ ະກອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນດິນຊາຍທີື່ມໄີ ວ້ເພືື່ອການຂຸດ
ຄົັ້ນ.

ດັັ່ງນັັ້ນ, ຈຶື່ງຂແນະນາວ່າ ຫ້າມນາການດາເນີນງານຂອງພະລງງານນາໍ້ ຢູ່ຈດສງສດມານາໃຊ້ ແລະ ຜ້ດາ
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ເນີນງານຄວນພະຍາຍາມຊອກຫາ ວິທີຫຼຸດການປູ່ຽນແປງແບບໄວວາ ຂອງການໄຫເຂົາັ້ ຍ້ອນວ່າ ພະລງ
ງານນໍ້າຢູ່ຈດສງສດໃນຕອນເທິງ ແລະ ການດາເນີນງານຂອງກັງຫັນ ແລະ ທາງອອກໂດຍອດຕາການ
ເພີື່ມຂັ້ນທີລ
ື່ ະດບຊ້າ. ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງຂະໜາດຂອງໂຄງການ ແລະ ຜົນກະທົບທີື່ຄາດວ່າຈະມີຕໍ່ສງິື່
ແວດລ້ອມ (ໂດຍສະເພາະການຕົກຕະກອນ, ນິເວດວິທະຍາ) ແລະ ທີື່ຕັັ້ງຂອງຊາຍແດນໄທ, ຈະຕ້ອງມີ
ການປະເມີນຜົນການໄຫລຂອງສິງື່ ແວດລ້ອມ (EFA) ຢູ່າງລະອຽດ.
ຜ ົ ນ ກະທ ົ ບ ຂອງກາ ນຕົ ກ ຕະກອນ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຂົນສົັ່ງຕະກອນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍ
ຈາກໂຄງການ ເພາະວ່າເມືອ
ື່ ປະຕເປີດອອກຕະກອນຈະໄຫຜ່ານ ແລະ ຕະກອນຈະຖືກໂຮມກນຢູ່ທາງ
ລຸ່ມເຂືອ
ື່ ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂ້າມຜ່ານຊາຍ
ແດນ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມ (TbESIA-CIA) ລະບຸວາ່ ສອງສ່ວນສາມ
ຂອງຕະກອນທີື່ຈະເຂົາັ້ ມາຈະຖກກກຂງ (ຫ ຕິດຢ)ູ່ ແລະ ສະຫລຸບວ່າ:
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
“ ກ່ຽວກັບຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້, ເຂືອ
ື່ ນອາດຈະເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ຕົກຕະກອນຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ, ຜົນກະທົບສນຖານວິທະຍາ ແລະ ທາດອາຫານ, ເຊິື່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນ
ກະທົບດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມທີມ
ື່ ີຜົນກະທົບທີື່ສາມາດວັດແທກໄດ້ ແລະ ມີຄວາມສາຄັນຕໍ່ຊຼຸມຊົນ,
ເສດຖະກິດ, ທີື່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ລະບົບນິເວດໃນແມ່ນໍ້າຂອງ, ລວມທັງເຂດນໍ້າຖ້ວມ, ດິນບລິເວນນໍ້າ,
ແລະ ເຂດສາມ ຫຽ່ ມປາກແມ່ນໍ້າ”
ການກັກຂັງຕະກອນໃນເຂືອ
ື່ ນ, ແລະ ການຖົມຂຸມຂອງຕະກອນທີື່ຢຕ
ູ່ ອນລຸ່ມຂອງເຂືື່ອນກໄໍ່ ດ້ຖືກ

ສະແດງອອກໂດຍການສ້າງແບບຈາລອງຂອງ ຄມສ.
ສິື່ງນີັ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການເຊາະເຈືື່ອນ ເພີື່ມຂືັ້ນເທືອ
ື່ ລະກ້າວເມອເວລາຜ່ານໄປໃນຕົັ້ນນໍ້າ
ຂອງສິງື່ ທີື່ ກີດຂວາງ. ການທບທົມເກີດຂືັ້ນຕັ້ງແຕ່ 20 - 50 ກິໂລແມັດ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຕອນເທິງ.
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ຄັ້ນຄ່ອຍໆ ເຊາະເຈືື່ອນດິນຕອນລມ
່ ແລະ ເຄືອ
ື່ ນຕົວລົງມາຕາມສາຍນໍ້າ ຈົນມາຮອດ ແຂວງວຽງຈັນ
ປະມານ 7 ປີຫລັງຈາກເລີື່ມຕົັ້ນປະຕິບັດງານ. ໃນໄລຍະເວລາຕໍ່ມາ ວົງຈອນການທບທົມ / ການເຊາະ
ເຈືື່ອນຈະແກ່ຍາວລົງໄປສ່ຣາຊະອານາຈັກ ກາປເຈຍ ແລະ ສສ ຫວຽດນ.
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ ຍອມຮັບໃນສິື່ງນີ,ັ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະເມີນປະລິມານຂອງຕະກອນ
ໃນຕອນລຸ່ມຂອງນໍ້າ, ສະນັັ້ນ, ຈຶື່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາທີື່ ສາລັບຄືັ້ນເຊາະເຈືື່ອນທີື່ຈະໄປເຖິງຊາຍແດນ
ກາປເຈຍ.
ວຽກງານສ້າງແບບຈາລອງທີໄື່ ດ້ກາ່ ວມາໃນ TbESIA-CIA ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການສາຫວດ ຂອງ
ຄມສ ໃນພາກພືັ້ນ. ນີັ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະລິມານຕະກອນຈະລຸດລົງຈາກປະລິມານໃນອາດີດ ທີື່ 80
Mt / ປີ ເປັນ 5 Mt / ປີ ໂດຍມີ .
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ກາ ນຫ ຼຸ ດ ກາ ນສ ນເສຍຕະກອນໂດຍການປະຕິ ບັ ດ ງານຮ່ ວ ມ ເຂ ື່ ອ ນແບບຄ ນໄດ
ຄມສ ໄດ້ສາຫວດຮ່ວມກ່ຽວກບ ມາດຕະການຄຸມ
້ ຄອງຕະກອນ ສາລັບ ເຂອ
ື່ ນຄນໄດ ພາກເໜືອ ຂອງ
ສປປ ລາວ. ສິື່ງນີັ້ໄດ້ການົດສະຖານະການໄຫຕະກອນໃນອານາຄົນທີື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສງສຸດ ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດພະລັງງານໃນໂຄງການໃດໜງື່ .
ການໄຫໄດ້ຖືກລິເລີມ
ື່ ຢູ່ ຊະນະຄາມ ໂດຍຜ່ານການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນໍ້າ ແລະ ການເປີດໃນລະດັບຕໍ່າ
ໃນໄລຍະເວລາປະມານ 5-6 ມືັ້ (ເຊິື່ງບໍ່ຕ່າງຈາກກັບການສະເໜີ ຂອງນັກພັດທະນາ, ແຕ່ເລືັ້ອຍໆ
ກວ່າ). ສິື່ງດັງັ່ ກ່າວໄດ້ຂົນສົັ່ງດິນຊາຍ ແລະ ຫີນ, ພ້ອມທັງດິນຊາຍລະອຽດ ແລະ ດິນໜຽວ ອອກຈາກ
ອ່າງກກເກບນໍ້າ, ຫງຈາກການປູ່ອຍ, ລະດບນໍ້າໃນອ່າງກກເກບນໍ້າໄດ້ຖືກສົັ່ງກັບຄືນສ່ລະດັບປະຕິບັດ
ການຕໍ່າສຸດໃນ 1-2 ວັນ ແລະ ແນະນາໃຫ້ຜະລິດພະລັງງານ.
ໃນຂະນະທີື່ລະດັບນໍ້າໃນເມືອງ ຊະນະຄາມ ກັບຄືນສ່ສະພາບປົກກະຕິ, ການໄຫກເໍ່ ລີມ
ື່ ຕົັ້ນໃນ ລກສະ
ນະດຽວກບທີື່ ປາກລາຍ, ແລະ ອືນ
ື່ ໆ ຈົນຮອດຂນໄດ ທີປ
ື່ າກແບ່ງ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນການ
ປູ່ອຍຕະກອນລົງສ່ແມ່ນໍ້າຕອນລຸມ
່ ຂອງເຂື່ອນແບບໃນໄລຍະເວລາປະມານ 5 ວັນ, ຕິດຕາມມາດ້ວຍ
ໄລຍະເວລາຂອງການປູ່ອຍຕະກອນໃນລະດບຕໍ່າ (ເຖິງແມ່ນວ່າມນຍັງສງກວ່າການເຮັດວຽກປົກກະຕິ).
ພາຍໃນເຂື່ອນ, ຂນໄດ ການປະຕິບັດງານໄດ້ສົັ່ງເສີມການເຄືື່ອນຍ້າຍຂອງເຂດຕອນລມ
່ ຂອງຕະກອນ
ທີື່ຫຍາບໃນລັກສະນະທີື່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ເຊັັ່ນນັ້ນ ບໍ່ມີຫຍງຖືກກັກຂັງໂດຍບໍ່ມີຕະກອນຢູ່າງ
ເດັດຂາດຈາກກິດຈະກາ ທີື່ໄຫອອກມາ.
ການຈາລອງແບບຈາລອງໃນໄລຍະ 7 ປີ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະລິມານສງສຸດຂອງຕະກອນທີື່ໄຫລ
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ອອກຈາກ ເຂອ
ື່ ນແບບຂນໄດແມ່ນເກືອບ 2 Mt / ປີ. ໃນຂະນະທີມ
ື່ ີຂະໜາດນ້ອຍ ເມອປຽບທຽບກັບ
ອາດີດ ຫ ກ່ອນການໂຫລດຕະກອນແບບຂນໄດ, ມັນກໍ່ຍງັ ສະທ້ອນເຖິງການຂົນສົັ່ງຕະກອນເພີື່ມຂືນ
ັ້
40%. ການດາເນີນການແບບຈາລອງໃນໄລຍະເວລາ 16 ປີໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມອມີການສະສົມ ຕະ
ກອນຫາຍຂັ້ນ, ແນະນາໃຫ້ປູ່ອຍຕະກອນ ຈະມີປະສິດທິພາບຫາຍຂັ້ນເມອເວາຜ່ານໄປ.
ໃນຂະນະທີື່ການຫຼຸດລົງ ຂອງການກກຂງນາໍ້ ຈະມີຜົນກະທົບຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທັງ
ໝົດ, ການສກສາຄາດຄະເນວ່າການຜະລິດພະລັງງານທີື່ສນເສຍທັງໝົດ ແມ່ນ 2,8% ຂອງການ
ຜະລິດປະຈາປີທງັ ໝົດ. ການສນເສຍຄາດວ່າປະມານ 722 GWh ຕໍ່ປີ ໃນທົັ່ວເຂື່ອນແບບຂນໄດ
ແມ່ນມີ ໜ້ອຍ ໃນແງ່ຂອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານໃນພາກພືັ້ນ ແຕ່ເວັັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຮບ
ການຮບ ຮອງຈາກການດັດປັບອັດຕາພາສີພະລັງງານ, ມັນອາດຈະເປັນຄວາມກັງວົນຕໍ່ເຈົັ້າຂອງບລິສັດ.
ລະບົ ບ ນິ ເ ວດທາງ ນ ໍ້ າ
ຖ້າວ່າເຂອ
ື່ ນແບບຄນໄດ ຢູ່ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ສາເລັດ, ການໄຫໄປສ່ແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸມ
່
ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ ຢູ່າງເສລີ ຈົນຮອດແຂວງ ວຽງຈັນ ກຈ
ໍ່ ະກາຍເປັນແຫ່ງທີື່
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ຢູ່ອາໃສໃນການ ວ່າງ ໄຂ່ທີື່ສາຄນສາລບ ການອົບພະຍົບຂອງປາຂາວ, ແຫ່ງທີື່ຢູ່ອາໃສຕົັ້ນນໍ້າ
ຂອງເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້າຊະນະຄາມ ກໍ່ຈະສນຫາຍໄປ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ຍັງມີແນວໂນ້ມວ່າຈະມີປາ ຈານວນ
ຫາຍ ຈະຕິດຢູ່ລຸ່ມເຂືອ
ື່ ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການປັບປງສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກທາງຜ່ານຂອງປາ,
ແລະ ສິື່ງເຫົັ່ານີັ້ມີແນວໂນມ ທີື່ຈະໃຊ້ ປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍພນປາ
ການປູ່ອຍ ‘ຕະກອນຈາກການເຊາະເຈື່ອນ’ ຈາກ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຊະນະຄາມ ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕທ
ໍ່ ີື່ຢູ່ອາໃສ
ໃນບລິ ເວນນີັ້ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າທີມ
ື່ ີຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກເກີດຂືັ້ນເທິງດານຫີນ, ມີດິນຊາຍ
ແລະ ຫີນ ນ້ອຍໆ ທີື່ຈາເປັນສາລັບຊີວະພາບຂອງສັດນໍ້າ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຄວນພິຈາລະນາ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຮັກ ສາບາງລະບົບຂອງລະບົບແມ່ນໍ້າທາມະຊາດໃນຂອບເຂດນີັ້ ຫ ຊົດເຊີຍ
ການລົງທືນໄປໃນເຂດທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຟືັ້ນຟທີື່ຢູ່ອາໄສ ຫ ການປະຕິບັດການ
ຟືັ້ນຟ.
ການກກເກບນາໍ້ ໃນຕອນເທິງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນກະແສນໍ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ການປະນີປະນອມຕໍ່ກບການລອຍຂອງສິງື່ ທີມ
ື່ ີຊວ
ີ ິດໃນນໍ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະ
ໄຂ່ຂອງປາ ແລະ ໄລ ຍະເປັນຕົວອ່ອນຂອງປາ ທີື່ໃຊ້ກະແສນໍ້າໄຫລເພືື່ອກະຈາຍໄປຢູ່ໃນເຂດຕອນລມ
່
ເປັນບ່ອນອານບານ ປານ້ອຍ ແລະ ແຫ່ງອາຫານ. ສິື່ງດັັ່ງກ່າວຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຢູ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ການທົດ
ແທນແນວພັນປາຫາຍຊະນິດທີອ
ື່ າໄສການລອຍຕົວຂອງໄລຍະເລີື່ມຕົັ້ນຂອງຊີວິດເພືື່ອຮັກສາວົງຈອນ
ຊີວິດຂອງພວກມັນ, ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບສິື່ງທີມ
ື່ ີຊິວິດໃນນໍ້າຫາຍຊະນິດ. ຄາດວ່າວົງຈອນຊີວິດຂອງແມງ
ໄມ້ນໍ້າຫາຍຊະນິດ ແມ່ນຂືັ້ນກັບການລອຍ ເພື່ອທີື່ຈະກະຈາຍຈະຖືກທາລາຍ, ແລະ ຊຼຸມຊົນສັດນໍ້າຈະ
ປູ່ຽນແປງໄປຕາມເວລາ.
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ການຫລີກລ້ຽງ ຫ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫານີັ້ແມ່ນຍາກຫາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປະຕິບັດງານຄືກນກັບການ
ລະບາຍຕະກອນອາດຈະຖືກພິຈາລະນາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພືື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສິື່ງນີັ້ຈະຕ້ອງເກີດ
ຂືັ້ນໃນໄລຍະເວລາທີື່ຍາວນານ ແລະ ເລືອ
ັ້ ຍໆ, ແລະ ອາດຈະບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ລກປາທີື່ ກາລັງ
ລອຍນາໍ້ ແມ່ນຕ້ອງການໄຫຜ່ານທາງ ໜ້າຕັດສະເລ່ຍຂອງ 0.3 m / s ເພືື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນເສົານໍ້າ. ໃນການ
ກັກຂັງນາໍ້ ຂອງ ຊະນະຄາມ, ນີັ້ຈະຕ້ອງມີການໄຫເຂົາັ້ ປະມານ 4,000 m3 / s. ການໄຫຈະເກີນພຽງ
ແຕ່ປະມານ 35% ຂອງເວລາໃນ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ ເທົັ່ານັ້ນ - ສິື່ງນີັ້ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປທີື່
ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ອືື່ນໆ ໃນເຂອ
ື່ ນແບບຂນໃດ. ສະນັັ້ນ, ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງບລິເວນ
ທີື່ປກ
ົ ຄຸມໄປດ້ວຍ ເຂື່ອນແບບຂນໄດ ຕອນເທິງຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຖືກປູ່ຽນຈາກແມ່ນາໍ້ ທີໄື່ ຫຜ່ານ
ມາເປັນ ຊຼຸດຂອງການກກຂງນາໍ້ .
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ມາດຕະການບນເທົາເພືື່ອແກ້ໄຂບັນຫາປາທີື່ສນຫາຍ ແລະ ການລ້ຽງສັດນໍ້າ
ອືື່ນໆ ຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາທາງເລືອກທີື່ກວ້າງຂວາງຂັ້ນ ນອກເໜືອ ຈາກ
ການຂງ ແລະ ການລ້ຽງປາໃນສະພາບທີມ
ື່ ີຄວາມສ່ຽງເຊັັ່ນ: ຄົັ້ນຫາການນາ
ໃຊ້ເຂດທີື່ບໍ່ມີການການົດ ແລະ ການສ້າງເຂດດິນບລິເວນນໍ້າ ແລະ ທະເລ
ສາບທຽມ ເພືອ
ື່ ເພີື່ມສະມັດຕະພາບການຜະລິດ. ສິື່ງນີັ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍ
ຜ່ານກອງທນແມ່ນໍ້າຂອງ.
ເສ ັ້ ນ ທາງ ຜ ່ າ ນຂອງປາ
ຜົນກະທົບສະສົມຕໍ່ການເຄືື່ອນຍ້າຍຂອງປາມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະພິຈາລະນາ. ເນື່ອງຈາກເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້າ ແຕ່
ລະເຂື່ອນໄດ້ສະກັດກັັ້ນການເຄືື່ອນຍ້າຍປາ ຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸມ
່ . ຜົນກະທົບເຫົັ່ານີັ້ສາມາດຫຼຸດ
ຜ່ອນໄດ້ໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງຂົນສົັ່ງປາທີື່ມປ
ີ ະສິດຕິຜົນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຜ່ານຂອງປາແມ່ນ ບໍ່
ຄ່ອຍມີປະສິດທິພາບ 100%, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາ ສາຍພັນປາທີື່ຜ່ານມີຄວາມຫາກຫາຍສງທີື່ພບ
ົ
ເຫນໃນແມ່ນໍ້າເຂດຮ້ອນ. ຜົນກະທົບສະສົມຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຜົນສາເລັດຂອງການເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍໃນແຕ່
ລະເຂືື່ອນຈະບໍ່ເພີື່ມຂັ້ນ ແຕ່ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມສາເລັດໃນແຕ່ລະເສັ້ນທາງ. ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຖ້າຫາກ
80% ຜ່ານ ເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້າ ທາອິດ, ແລະ 80% ຜ່ານເຂື່ອນທີ 2, ຫງັ ຈາກນັັ້ນພຽງແຕ່ 80% ຂອງ
80% ເທົາັ່ ນັ້ນທີື່ຜ່ານທັງສອງເຂອ
ື່ ນເຊັັ່ນ: 64%. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຂ້າມ
ເຂືື່ອນຫລາຍໆ ຊຼຸດ ຈະຫຼຸດລົງເມອແຕ່ລະເຂືື່ອນຕໍ່ເນື່ອງກນ, ໂດຍບໍ່ສົນໃຈເຖິງປະສິດທິພາບຂອງ
ການຜ່ານຂອງປາແຕ່ລະໂຕ.
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ດັ່ງນັັ້ນ, ດ້ວຍອັດຕາຜົນສາເລັດ 80% ໃນການສົັ່ງຜ່ານປາແຕ່ລະຄງັ້ ມີພຽງແຕ່ 33% ເທົັ່ານັັ້ນທີື່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ມັນຜ່ານ 5 ເຂື່ອນໄຟຟ້າທັງໝົດ. ດ້ວຍອັດຕາຜົນສາເລັດ 50% ມີພຽງແຕ່ 3% ເທົັ່ານັັ້ນທີື່
ຈະເຮັດໃຫ້ມັນຜ່ານ 5 ເຂື່ອນໄຟຟ້າທັງໝົດ.

12 ພະຈິກ 2020

ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP

ກາ ນວິ ເ ຄາະຜ ົ ນ ປະໂຫຍດສ ງສ ດຂອງ ເສ ັ່ ນ ທາງຜ່ າ ນຂອງປາ
ມັນເປັນສິື່ງທີື່ເປັນໄປໄດ້ທີື່ຈະປັບປຸງ ສິງື່ ອານວຍຄວາມສະດວກ ເສນ
ັ້ ທາງຜ່ານຂອງປາ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດຕິ
ພາບດີຂືັ້ນ. ແຕ່ສິື່ງດັງັ່ ກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ລງົ ທືນຫາຍເຖິງ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຂັ້ນຕອນທີື່ ເພີື່ມ
ເຕີມນີັ້ ຈາເປັນ ສາລັບສິງື່
ອານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການຍົກລະດັບຈະເຮັດໃຫ້
ຕົັ້ນທນການ ດາເນີນງານເພີື່ມ
ຂືັ້ນໃນແຕ່ລະ ເຂື່ອນໄຟ ຟ້າ.
ທັງໝົດ ນີັ້ມາພ້ອມກບຄວາມບໍ່
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ແນ່ນອນ. ການຍືື່ນສະ ເໜີຂອງ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຢູ່າງໄວວາ ສາລັບການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ໝາຍຄວາມວ່າບມ
ໍ່ ີເວລາພຽງພໃນການປະ
ເມີນ ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ເສັ້ນທາງຜ່ານຂອງປາ ທີື່ຕັັ້ງຢູ່ແຂວງໄຊຍະບຸລີ ສາລບການເຄືື່ອນຍ້າຍ
ປາ ຕອນລຸມ
່ ແລະ ຕອນເທິງ.
ການປະເມີນມນຄ່າ ການປະມົງ ແລະ ມນຄ່າທາງເສດຖະກິດທັງໝົດ ໃນ 3 ລະບົບການເຄືື່ອນຍ້າຍ
ຕົັ້ນຕຢູ່ ລ່ມແມ່ນາໍ້ ຂອງ ແມ່ນ 2,407 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ການສນເສຍ 40% ຂອງການປະມົງໃນລະບົບ ຕອນເທິງຈະເປັນ
ການສນເສຍປະມານ 14,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕປ
ໍ່ ີ. ນີັ້ແມ່ນ
0,6% ຂອງມນຄ່າທັງໝົດ ໃນທັງສາມລະບົບ, ເຖິງແມ່ນວ່າການ
ເຂື່ອນ ແບບຂນໄດ ຢູ່ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ສາເລັດ ຍັງຈະສົັ່ງ
ຜົນໃຫ້ມີການສນເສຍບາງຢູ່າງໃນລະບົບກາງ ແລະ ຕາໍ່ .

ການສນເສຍ 40% ຂອງຊະນິດພັນ
ປາຂາວທີເື່ ຄືື່ອນຍ້າຍໃນເຂດ
ເຂື່ອນແບບຄນໄດເທິງທີື່ຄາດຄະເນ
ເນືື່ອງມາຈາກເທິງ, ເຮັດໃຫ້ໜອ
້ ຍ
ກວ່າ 1% ຂອງການຫາປາທັງໝົດ
ໃນ LMB. ອັດຕາສ່ວນນ້ອຍກ່ວານີັ້
ຈະແມ່ນຂ້າມຊາດ.
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການລົງທືນໃນນະຄອນຫວງ ແລະ ມນຄ່າການດາເນີນງານຂອງ
ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ເສັ້ນທາງຜ່ານຂອງປາ ຢູ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າທັງໝົດ ຂອງ “ກອງທນແມ່ນາໍ້ ຂອງ”
ສາມາດສ້າງຜົນຕອບແທນຢູ່າງຫວງຫາຍເຊິື່ງສາມາດ ນາໃຊ້ເພືື່ອສະໜັບສະໜນ ໂຄງການປັບປຸງຊີວດ
ິ
ການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ຊຼຸມຊົນເຫົັ່ານັັ້ນໃນທຸກໆປະເທດສະມາຊິກທີື່ສນເສຍການປະມົງ. ດັັ່ງນັັ້ນ,
ຕາມຫກການແລ້ວ ຄວນມີການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ - ຜົນປະໂຫຍດສງສດ ເພືື່ອຊ່ວຍພັດທະນາ
ພາບລວມຍຸດທະສາດຂອງວິທີການທີື່ດີທີື່ສຸດໃນການເຄືື່ອນຍ້າຍປາ ຢູ່ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ
A N EFA F O R T H E D O WN S T R E A M R E A C H
ການປູ່ອຍນໍ້າທີື່ “ຕົກຕະກອນຈາກການເຊາະເຈື່ອນ” ຈາກ (SNHPP) ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທີື່ຢອ
ູ່ າ
ໃສໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຕອນລມ
່ . ດັັ່ງນັັ້ນ, ຄວນພິຈາລະນາຢູ່າງຫວງຫາຍ ໃນການຮັກສາບາງ ລະບົບ
ຂອງລະບົບແມ່ນໍ້າທາມະຊາດໃນຂອບເຂດນີັ້ ຫ ຊົດເຊີຍການລົງທືນໃນເຂດທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກການຟືັ້ນຟທີື່ຢູ່ອາໄສ ຫ ການປະຕິບັດການຟືັ້ນຟ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ການເໜັງຕີງຂອງ
ລະດັບນໍ້າໃນແຕ່ລະວັນ ຍ້ອນການຜະລິດພະລັງງານໃນຈດສງສດ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບເຫົັ່ານີັ້ຕໍ່ທຢ
ີື່ ູ່
ອາໃສທີື່ຢູ່ລມ
ຸ່ ແມ່ນໍ້າຂອງ ຂອງ (SNHPP)
ນັກພັດທະນາພິຈາລະນາວ່າມັນບສ
ໍ່ າມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບນີັ້ໄດ້ ແຕ່ຮັບຮ້ວ່າ ການປູ່ຽນແປງລາຍວນ
ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາທີື່ຮາ້ ຍແຮງສາລັບແມ່ນໍ້າ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາດາເນີນການປະເມີນສະພາບ
ການໄຫວຽນຂອງສິື່ງແວດລ້ອມ (EFA) ໃນເອກະສານທີື່ສົັ່ງມາ.
ສະນັັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກແນະນາໃຫ້ເຮັດ (EFA) ສາລັບການໄປເຖິງເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຂອງ (SNHPP)
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ທີື່ຢູ່ໃກ້ກັບ ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ສາລັບອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸມ
່ . ສິື່ງນີັ້ຄວນປະເມີນຜົນກະທົບທີື່
ອາດເກີດຂືັ້ນຈາກການໄຫວຽນຂອງການວາງໄຂ່ ແລະ ການອານບານປາ / ທີື່ຢອ
ູ່ າໄສບ່ອນລົບໄພ ສາ
ລັບພນປາ ແລະ ຊີວະພາບໃນນໍ້າ ທີື່ສາຄນ ແລະ ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບເຫົັ່ານີັ້ໂດຍຜ່ານການ
ດັດປັບອັດຕາການໄຫຂອງການປູ່ອຍນໍ້າ. ສິື່ງນີັ້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂົນສົັ່ງຕະກອນ ແລະ ສ້າງ
ແບບຈາລອງລະອຽດ. ພ້ອມທັງແນະນາໃຫ້ (EFA) ປະສົມປະສານເຂົັ້າໃນກົດລະບຽບການປະຕິບັດ
ງານຮ່ວມ ສາລັບ ເຂອ
ື່ ນ ໄຟຟ້າແບບຂນໄດ ຢູ່ພາກເໜືອ ຂອງລາວ.
ຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ື່ ອ ນ
ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຊະນະຄາມ ຕັັ້ງຢູ່ຕົັ້ນນໍ້າຂອງຈຸດທີື່ຊາຍແດນ ສປປ ລາວ / ຣາຊະອານາຈັກໄທ
ເຊື່ອມກບແມ່ນາໍ້ ຂອງ. ຜົນກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນຂອງຄວາມລົມ
ັ້ ເຫວຂອງເຂືື່ອນ ຫ ການດາເນີນ
ງານຕາມປົກກະຕິແມ່ນມີຄວາມສາຄັນ. ສິງື່ ນີັ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສາຄັນເປັນພິເສດທີື່ ຕ້ອງມີການສກ
ສາກ່ຽວກັບພືັ້ນທີື່, ຄວາມເລິກ, ແລະ ຄວາມໄວຂອງພືັ້ນທີທ
ື່ ີື່ຈະຖືກນໍ້າຖ້ວມ ສາລັບ
ການເຂົັ້າເຖີງພຽງແຕ່ຕອນລຸ່ມຂອງ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຊະນະຄາມ. ການສກສາຄັງັ້ ນີັ້ຈະການົດຜົນ
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ກະທົບຂອງສະຖານະການຂອງເຂືອ
ື່ ນແຕກ ທີື່ແຕກຕ່າງກນທັງໃນ ລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ທັງ
ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດາເນີນງານ. ຊັບສິນທັງໝົດ ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນ
ຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມເສຍຫາຍ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີອ
ື່ າດຈະເກີດຂືັ້ນ.
ຜົ ນ ກະທົ ບ ທາງ ດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ - ສັ ງ ຄົ ມ ຂ້ າ ມຜ ່ າ ນຊາຍແດນ
ຜ້ພັດທະນາໄດ້ ການົດຜົນກະທົບທີື່ສະສົມເປັນຜົນກະທົບທີື່ເກີດຂືນ
ັ້ ຈາກທັງໝົດ 7 ໂຄງການເຂືື່ອນ
ໄຟຟ້າ ໃນ ສປປ ລາວ. ເອກະສານດັັ່ງກ່າວໃຫ້ຂໍ້ສງັ ເກດວ່ານີັ້ຈະສົັ່ງຜົນໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
ປະຊາຊົນ 30,000 ຄົນ ແລະ ສນເສຍທີື່ດິນກະສິກາ 18,000 ເຮັກຕາ. ຜົນກະທົບທາງລົບເຫລົາັ່ ນີັ້ຖື
ວ່າມີຄວາມສາຄັນຫລາຍ. ການປູ່ຽນແປງທີື່ມປ
ີ ະໂຫຍດເຊັັ່ນ: ການປັບປຸງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິງື່
ອາ ນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມ, ການປັບປຸງລາຍຮັບພືັ້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການ
ຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິື່ນບໄໍ່ ດ້ມປ
ີ ະລິມານແຕ່ຍັງເຫັນວ່າມີຄວາມໝາຍ ສາຄັນລະດບປານກາງ.
ໃນບັນດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ສ່ວນໃຫຍ່, ຈຸດປະສົງທີື່ແນ່ນອນແມ່ນເພືື່ອຮັກສາຢູ່າງໜ້ອຍ ຫື ຍັງ
ມີການປັບປຸງ, ລາຍໄດ້ ຫ ລະດັບການດາລົງຊີວິດຂອງທຸກພາກສ່ວນທີື່ຖືກກະທົບ. ນີັ້ແມ່ນຂໍ້ການົດ
ຂອງກົດໝາຍລາວ. ບໍ່ມີການລາຍງານຈຸດປະສົງສະເພາະໃນ SIA ຫື SMMP ສາລັບ ເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້າ
ຊະນະ ຄາມ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສະເໜີ ການຊົດເຊີຍໂດຍກົງສາລັບການຍົກຍ້າຍ ແລະ/ ຫ
ໂຄງການ ດາ ລົງຊີວິດ (ການລ້ຽງປາ) ໄດ້ຖືກສະເໜີ, ແລະ ນີັ້ແມ່ນຮບແບບໃນ 4 ຂະບວນການ
ປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້ານີັ້. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍປົກກະຕິມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນເຫົັ່ານີັ້ໄດ້ຖືກ ຈາກັດຕໍ່
ຊຼຸມຊົນລາວ ທີໄື່ ດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ຖືກຮັບຮ້ວ່າການຊົດເຊີຍຂ້າມຊາຍແດນແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບຄວາມ
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ຫຍຸ້ງຍາກທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບປະລິມານຂອງການຊົດເຊີຍທີື່ຕ້ອງການ, ແລະ ການແຈກຈ່າຍເງິນທນ. ສິື່ງ
ດັັ່ງກ່າວຍັງແນະນາ ໃຫ້ສ້າງຕັັ້ງກອງທນແມ່ນາໍ້ ຂອງໃນຕໍ່ໜ້າ.

ສະຫ ຼຸ ບ ແລະ ການແນະນ າ
ມີຫລາຍມາດຕະການທີື່ສາມາດນາໃຊ້ເພືື່ອຈາກັດຕໍ່ຜົນກະທົບທີື່ສະສົມ ແລະ ຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ
ເຂື່ອນແບບຄນໄດ ຢູ່ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມາດຕະການເຫົັ່ານີັ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງຕົັ້ນທນຂອງກາໄລໄຟຟ້າທີື່ຫຼຸດລົງກັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ທີື່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ. ບາງມາດຕະການເຫົັ່ານີັ້ຍັງອາດຈະປະນີປະນອມຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານການ
ເງິນຂອງ ໂຄງການ ເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້າ ແຕ່ລະເຂື່ອນ ໂດຍບມ
ໍ່ ີການເພີື່ມລາຄາພະລັງງານ ຫື ການຕໍ່ເວລາ
ຂອງການສາປະທານຢູ່າງເໝາະສົມ.
ບາງມາດຕະການດັັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກທົດສອບໂດຍ ຄມສ ແລ້ວ ແລະ ສະແດງຄາສັນຍາແຕ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີ
ການເພີື່ມປະສິດທິພາບຕືື່ມອີກ ແລະ ການສາຫລວດການປະສົມທີແ
ື່ ຕກຕ່າງກັນຂອງການໄຫຕະກອນ

12 ພະຈິກ 2020

ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ແລະ ການລອຍຕົວ ຂອງຕົວອ່ອນ ໃນຕອນລຸມ
່ ກໍ່ຄືການປົກປ້ອງຄວາມສົມບນຂອງລະບົບນິເວດດ້ານ
ລຸ່ມ.
ການສກສານີັ້ສາມາດຖືກຜັກດັນໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວເທົັ່ານັັ້ນ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້ານີັ້ແມ່ນ
ກາລັງຄົັ້ນຄ້ວາຕືື່ມອີກໂດຍ (CNR). ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລະບົບແບບຈາລອງ ແລະ ຄວາມຊານານ
ງານ ທີື່ໄດ້ພັດທະນາມາແລ້ວ ສາລັບສະພາການສກສາ ແລະ ນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນ ຄມສ ຈະຊ່ວຍອານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເພີື່ມປະສິດທິພາບຂອງການສກສາເຫົັ່ານີ.ັ້
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP

ຄ າເຫັ ນ , ການແນະນ າ ແລະ ແນວທາງໃນຕ ໍ່ ໜ້ າ

ຄາເຫນທົວ
ັ່ ໄປ
ຄວາມໃກ້ຊິດຂອງຊາຍແດນ ລາວ - ໄທ ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫາຍກວ່າເກົາັ່ ຕໍ່ກັບຜົນກະ
ທົບທີື່ອາດເກີດຂືັ້ນຍ້ອນ ເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ສິງື່ ເຫົັ່ານີັ້ຈະແມ່ນທ້ອງຖິື່ນກໍ່ຕາມ.
ມັນໄດ້ຖືກແນະນາກ່ຽວກບ ການຜະລິດພະລງງານໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ຈດສງສດ ຈະບໍ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ. ໃນ
ທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການນາໃຊ້ ເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ ເພືື່ອຫຼຸດໃຫ້ການປູ່ຽນ
ແປງຂອງກະແສການໄຫວຽນເຂົາັ້ ຈາກ ເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້າຕອນເທິງ ຄວນພິຈາລະນາ.

ພາກສະຫບ
ຼຸ
ອ ທ ົ ກ ກະສາດ ແລະ ໄຮໂດ ລິ ກ
ຂໍ້ມນທີມ
ື່ ີຢູ່ ຄມສ ແລະ ກົມອຸຕນ
ຸ ິຍົມໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດ ໄທ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງການຈາລອງ
ອຸທົກກະສາດ. ວິທີການທີໃື່ ຊ້ໃນການການົດຈຸດຍອດນໍ້າຖ້ວມປະກົດວ່າໄດ້ມີຜົນໃນລະດັບຂະໜາດ
ດຽວກັນກັບການສກສາອືື່ນໆ, ເຖິງວ່າຈະມີການກະທາຜິດໃນດ້ານອະນຸລັກ. PMF ຄວນໄດ້ຮັບການ
ການົດຕາມທີື່ໄດ້ ການົດໄວ້ໂດຍ LEPTS 2018.
ລາຍລະອຽດເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຢູ່ ເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້າ, ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອັດຕາການ
ຂັ້ນລົງ ແລະ ການໃຊ້ປະຕນາໍ້ ແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນ, ໂດຍສະເພາະດ້ານ ລະບົບໄຮໂດລິກ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
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ກັບການໂຄ້ງງຂອງແມ່ນໍ້າໃນຕົວເຂື່ອນ ແລະ ຜົນກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນຂອງກະແສນໍ້າໄຫວຽນ
ຢູ່າງໄວວາ. ເຊີື່ງຈາເປັນຕ້ອງມີສະຖານທີທ
ື່ າງເລອກ ສາລບ ຫລວງພະບາງ ເຊີງື່ ເປັນສິື່ງຈາເປັນຍ້ອນວ່າ
ສະ ຖານທີື່ແຫ່ງນັ້ນໄດ້ຖືກຈົມນາໍ້ ຈາກສາຍນໍ້າ ຫລັງຈາກເຂືອ
ື່ ນໄຟຟ້າໄຊຍະບລີ.
ຜົນກະທົບຂອງການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າສາຂາ ໃນ ສປປ ລາວ ຄວນຖືກລວມ
ເຂົັ້າໃນການຄາດຄະເນ.
ວຽກງານ ທີື່ ສປປ ລາວ ກາລັງປະຕິບັດ ເພືື່ອສ້າງກົດລະບຽບການປະຕິບັດງານ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າແບບຂນໄດ ເຊີື່ງຄວນພິຈາລະນາສົມທົບລະບົບການຄາດຄະເນການໄຫເຂົັ້າຂອງຜ້ປະກອບ
ການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທັງ ໝົດ. ກົດລະບຽບການປະຕິບັດງານຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າແບບຂນໄດ ຄວນ
ພິຈາລະນາການປະສານສົມທົບຂອງການໄຫວຽນຂອງຕະກອນ, ການປະຕິບັດງານຄວບຄຸມນໍ້າຖ້ວມ,
ລະບົບຂມ
ໍ້ ນຂອງແມ່ນໍ້າ ເພືື່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີນເຮືອ, ແລະ ທ່າແຮງໃນການນາ
ໃຊ້ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ ເພືື່ອຫຼຸດ ຜ່ອນການເໜງຕີງຢູ່າງໄວວ່າ
ຂອງກະແສທີື່ເກີດຈາກການດາເນີນງານຂອງ ເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້າຢູ່ ຕົັ້ນນໍ້າ.
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ກາ ນຕົ ກ ຕະກອນ
ການຕິດຕາມກວດກາຕະກອນເພີື່ມເຕີມ ແລະ ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພືື່ອປັບປຸງການຄາດຄະເນ
ຂອງການໂຫດຂອງຕະກອນ, ຂະໜາດເມັດພືດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພະລງງານເບອ
ັ້ ງຕົນ. ສິື່ງນີັ້ຄວນ
ຖືກ ນາໃຊ້ເພືື່ອປັບປຸງການສກສາສ້າງແບບຈາລອງ, ແລະ ການປະເມີນການດກຈບຕະກອນໃນອ່າງ
ກກ ເກບນໍ້າ. ສປປ ລາວ
ຄວນສາຫວດການປະຕິບດງານໃນການຄ້ມຄອງຕະກອນໃນເຂື່ອນແບບຂນໄດ ໂດຍອາໃສຄວາມ
ຊ່ຽວຊານທີມ
ື່ ີຢູ່ໃນ ຄມສ.
ຄ ນນະພາບນ ໍ້ າ ແລະ ລ ະບົ ບ ນິ ເ ວດທາງ ນ ໍ້ າ
ຄວນມີການຕິດຕາມກວດກາຢູ່າງໜ້ອຍ 2 ປີເພືື່ອສ້າງພືັ້ນຖານໃຫ້ກວມຫາຍກວ່າເກົາັ່ . ສິື່ງນີັ້ຄວນປະ
ກອບມີການປະເມີນຄຸນະພາບຂອງນໍ້າ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາທາງນາໍ້ ແລະ ການປະເມີນຜົນການປະ
ມົງ, ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບສງຈາກ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ ຫາ ແຂວງ ວຽງຈັນ.
ໂປແກຣມ ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າສາລັບໄລຍະການກໍ່ສ້າງຄວນອີງໃສ່ບັນຫາທີື່ຄາດໄວ້. ການ
ຕິດຕາມກວດກາເວລາທີື່ແທ້ຈິງຢູ່າງຕໍ່ເນືື່ອງຄວນ ນາໃຊ້ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງເມືື່ອເຫດການມົນລະພິດ
ຖືກສັງເກດ.
ກາ ນປະມ ົ ງ ແລ ະ ເສ ັ້ ນ ທາງຜ ່ າ ນ ຂອງປາ
ນັກພັດທະນາ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ ໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເສັ້ນທາງຜ່ານຂອງປາ ດັັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການ
ອອກແບບໃໝ່. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິງື່ ຕໍ່ໄປນີັ້ຄວນຖືກພິຈາລະນາໃນຂັ້ນຕອນນີັ້:
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▪

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງສະເໜີ ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ເສນ
ັ້ ທາງຜ່ານຂອງປາ
ຊີັ້ໃຫ້ເຫນວ່າມັນຄວນຈະເປັນໄປໄດ້ທີື່ຈະປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ
ດັ່ງກ່າວ.

▪

ແຕ່ເນືື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີເສັັ້ນທາງປາ ທີື່ໄດ້ປະສິດຕິພາບ 100%, ຄວາມສ່ຽງບາງຢູ່າງຈະຍັງຄົງຢູ່
ໃນ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທັງໝົດ ໃນເຂອ
ື່ ນແບບຂນໄດ.

▪

ເມື່ອພິຈາລານາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປັບປຸງສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ເສັ້ນທາງຜ່ານຂອງປາ
ແລະ ຜົນກະທົບສະສົມແບບທະວີຄນ, ການວິເຄາະຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາມາດ
ພິຈາລະນາເພືື່ອພັດທະນາວິທີການທີື່ມີຍຸດທະສາດຫາຍກວ່າເກົາັ່ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ຫື
ການບນເທົາຜົນກະທົບຂອງການປະມົງທີື່ຫຼຸດລົງ.
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ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທາງດ້ານວິຊາການ ສາລັບ SNHPP
ຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ື່ ອ ນ
ການອອກແບບທີື່ຖືກສະເໜີ ບໍ່ຕກ
ົ ກບ LEPTS 2018 ແລະ ດັັ່ງນັັ້ນ ກົດໝາຍ ສປປ ລາວ. ການ
ທົບທວນຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບເຂືື່ອນໄຟຟ້າທີື່ ເປັນເອກະລາດຄວນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັງັ້ ຂັ້ນກ່ອນການ
ອອກແບບຂັັ້ນສຸດທ້າຍຈະມີຄວາມຄືບໜ້າຫາຍກ່ວານີັ້.
ເນືື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງການລົັ້ມເຫວທນທີ ແລະ ຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນຂອງເຂືື່ອນໃດໆ, ຫື ແມ່ນແຕ່
ພາຍໃຕ້ການດາເນີນງານຂອງນໍ້າຖ້ວມທາມະດາ, ມັນເປັນ
ສິື່ງສາຄນຫາຍທີື່ຈະຕ້ອງມີການສຶກສາຜົນໄດ້ ຮບສາລບຂັ້ນຕອນທງໝົດຈົນເຖິງ (PMF).
ຄວນມີການພດທະນາລະບຽບໃນການຄ້ມຄອງ ເຫດການ ສກເສີນໃດໆ ກບໜ່ວຍງານຂອງ
ປະເທດໄທ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ກາ ນເດີ ນ ເຮ ອ
ນັກພັດທະນາຄວນພິຈາລະນາການອອກແບບຝາອັດທາງລຸ່ມຂອງຫ້ອງລັອກໃຫມ່. ຄວາມຍາວຂອງ
ຫ້ອງລັອກຍັງຕ້ອງໄດ້ເພີື່ມຂືັ້ນເພືື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ PDG 2009. ເຊັັ່ນດຽວກັນ,
ຄວນເກບອາໄຫ່ສາລບສ່ວນທີື່ສາຄນຂອງອປະກອນ ເດີນເຮອໄວ້ທີື່ ສະຖານທີເຂື່ອນ. ມາດຕະການ
ຄວາມປອດໄພເພີື່ມເຕີມໃນຕົວ ລອກ, ຂເກາະ, ບັນໄດ, ແຜ່ນວັດ ແລະ ອືື່ນໆ ແມ່ນແນະນາ.
ການສະເໜີຈດຕາແໜ່ງລັອກທີື່ 2 ມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະນາໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ ສາຄັນເຊິື່ງອາດຈະຕົກຢູ່ໃນ
ລັດ ຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຖ້າຫາກວ່າມັນຈາເປັນຫັງຈາກໄລຍະສາປະທານ. ມີການສະເໜີການ
ອອກແບບຕົວລັອກແບບຂະໜານ ທາງເລືອກໄດ້ຖືກສະເໜີ ແລະ ຄວນພິຈາລະນາ.
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ເສ ດຖະກິ ດ -ສ ງຄົ ມ
ການປະເມີນເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ຜ້ພັດທະນາຄວນຮັບປະກັນການ
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍລາວ ສະບັບປັບປຸງ. ບ່ອນທີທ
ື່ າງເລືອກໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຮ່ວມ
ກັບຜ້ພັດທະນາ ແລະ ອົງການອືື່ນໆ ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.
ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບການທົບທວນດ້ານວິຊາການອືື່ນໆ, ພືັ້ນຖານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ບໍ່ເໝາະສົມທີື່ຈະ
ວັດແທກການປູ່ຽນແປງທີື່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນຍ້ອນ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຊະນະຄາມ. ເຊັັ່ນດຽວກັນ, ຕ້ອງມີ ໂປ
ແກຣມ ຕິດຕາມກວດກາທີື່ເຂັັ້ມງວດຂັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບທນສະໜບສະໜນພຽງພສາລັບໄລຍະດາເນີນ
ງານ.
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