ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกีย่ วข้องต่อผลการศึกษาและ
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการปรับปรุงร่องน้าทางเดินเรือในแม่น้าล้านช้าง-แม่น้าโขง
กาหนดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
วัน/เดือน/ปี
เวลา
สถานที่ประชุม

กลุ่มเป้าหมาย

- กลุ่มผู้มสี ่วนได้เสียในการดาเนินงาน
ศึกษาเบื้องต้นโครงการปรับปรุงร่อง
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 09.00-12.00 น. หอประชุมที่ว่าการอาเภอเวียงแก่น
น้าทางเดินเรือในแม่นาล้
้ านช้างแม่น้าโขง
- หน่วยงานทีจ่ ัดทารายงานการ
ดาเนินงานศึกษาเบื้องต้น
ห้องประชุมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- หน่วยงานร่วมพิจารณารายงานการ
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562
09.00-12.00 น.
เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงของ
ดาเนินงานศึกษาเบื้องต้นฯ
- หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องระดับต่างๆ
องค์กรเอกชนด้านสิง่ แวดล้อม
สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562
09.00-12.00 น. หอประชุมสามเหลี่ยมทองคา เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน อิสระ
- สื่อมวลชน
- ผู้ที่สนใจทั่วไป

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ จะรีบดาเนินการแจ้งให้ทราบโดยทันที

ผู้ศึกษาสารวจและออกแบบ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม : บริษัท CCCC
Second Harbor Consultants จากัด
ผู้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสังคม และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)
พื้นที่ศึกษา : พื้นที่ศึกษาแนวทางปรับปรุงร่องน้าทางเดินเรือในแม่น้าล้านช้าง-แม่น้าโขงใน
ส่วนที่ผ่านประเทศไทยเป็นระยะทาง 96 กิโลเมตร จากอาเภอเชียงแสนถึงอาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย ส่วนพื้นที่ศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ใช้ ร ะยะทาง 2 กิโ ลเมตร จากริ มฝั่ งแม่น้าโขง (ฝั่ งประเทศไทยจังหวั ด
เชียงราย ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร) ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในจังหวัดเชียงราย 3
อาเภอ 9 ตาบล ได้แก่ ตาบลเวียง ตาบลบ้านแซว ตาบลแม่เงิน อาเภอเชียงแสน ตาบล
เวียง ตาบลริมโขง ตาบลสถาน ตาบลศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ และตาบลหล่ายงาว
ตาบลม่วงยาย อาเภอเวียงแก่น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษา : 1) ศึ ก ษาแนวทางปรั บ ปรุ ง ร่ อ งน้ าทางเดิ น เรื อ ในแม่น้า
ล้ า นช้ า ง-แม่ น้ าโขง เพื่ อ ให้ ก ารเดิ น เรื อ รวดเร็ ว สะดวก และท าให้ เ ส้ น ทางคมนาคม
ทางน้ามีประสิทธิภาพ รวมถึงลดอุบัติเหตุจากการเดินเรือ
2) ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับปรุงร่องน้าทาง
เดินเรื อ ทั้งในระยะปรั บ ปรุ งร่ องน้ า (ระยะก่อสร้ าง) และระยะที่มีการเดินเรือพาณิชย์
(ระยะดาเนินการ) เพื่อกาหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจจะเกิดขึ้น
สถานภาพโครงการ : ปัจจุบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรม การสารวจด้านชลศาสตร์ การ
ตรวจสอบทางธรณีวิทยาล าน้ าโขง การศึกษาโดยใช้แบบจาลองทางคณิต ศาสตร์ แ ละ
แบบจาลองทางกายภาพ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมดาเนินการแล้ว
เสร็จ

ภาพรวมของการศึกษา : จากผลการสารวจด้านวิศวกรรมและชลศาสตร์ การตรวจสอบ
ทางธรณีวิทยาลาน้าโขง และการนาผลการสารวจมาศึกษาด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
และแบบจาลองทางกายภาพ สรุปแนวทางการปรับปรุงร่องน้าทางเดินเรือเพื่อให้เรือสินค้า
ขนาด 500 ตัน เรือขนตู้ สิ นค้าขนาด 30 TEU เรือขนส่ งน้ามันขนาด 500 ตัน และเรือ
โดยสารขนาด 150 ที่นั่ง สามารถสัญจรผ่านได้ มีดังนี้
1) ใช้แนวทางด้านวิศวกรรมในการปรับปรุงเกาะแก่งบริเวณร่องน้าทางเดินเรือ เช่น การ
เสริมความมั่นคงบริเวณพื้นท้องน้า การขุดลอก การระเบิดหินใต้น้า และการป้องกันตลิ่ง
เป็นต้น
2) ย้ายสิ่งกีดขวางที่อยู่ภายในร่องน้าทางเดินเรือ
3) ติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการเดินเรือ
4) สร้างที่จอดเรือทอดสมอเพิ่มเติม
สาหรับแม่น้าโขงช่วงที่ผ่านประเทศไทยมีจุดที่ควรปรับปรุงอยู่ 13 แห่ง ซึ่งอยู่บริเวณตาบล
เวียง ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน ตาบลริมโขง ตาบลเวียง ตาบลศรีดอนชัย อาเภอเชียง
ของ และตาบลหล่ายงาว ตาบลม่วงยาย อาเภอเวียงแก่น โดยการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้าและความเร็ว ของกระแสน้าหากมี การปรับปรุ งร่ องน้ าทางเดินเรื อ พบว่า
ภายหลังการปรับปรุงร่องน้าทางเดินเรือ บริเวณแก่งคอนผีหลงจะมีระดับน้าลดลงประมาณ
1 เซนติเมตร เนื่องจากมีการขุดลอกพื้นท้องน้า และความเร็วของกระแสน้าบริเวณแก่งคอน
ผีหลงจะลดลงประมาณ 0.05 เมตรต่อวินาที โดยการลดลงของระดับน้าและความเร็วของ
กระแสน้าจะมีผลอยู่เฉพาะบริเวณที่ทาการปรับปรุงร่องน้าทางเดินเรือและบริเวณใกล้เคียง
นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมและสังคม โดยได้มีการกาหนด
มาตรการเพื่อป้องกัน แก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมด้วย อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้จะต้องได้รับการเห็นชอบจากทั้ง 4 ประเทศ (จีน
ลาว พม่า และไทย) จึงจะสามารถนาผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
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