เขื่อนปากชม และ เขื่อนบานกุม
สรุปโดย โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในภูมภ
ิ าคอินโดจีนและพมา (TERRA)
เมษายน 2551

เขื่อนปากชม และ เขื่อนบานกุม เปนโครงการเขื่อนกั้นแมน้ําโขงสายหลักบริเวณชายแดนไทยลาว ที่นํามาปดฝุนเสนอใหมโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวง
พลังงาน ซึ่งลาสุดมีรายงานขาววา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ และนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ สปป.ลาว ไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) เพื่อใหภาคเอกชน – บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท และเอเชีย คอรป – เขามาทําการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการ
เขื่อนบานกุม
โครงการชุดเขื่อนขั้นบันไดแมน้ําโขงนี้เคยถูกเสนอมาไวตั้งแตชวงทศวรรษ 1960 โดยคณะกรรมการ
แมน้ําโขง (หรือคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (เอ็มอารซี) ในปจจุบัน) ซึ่งแผนการสรางเขื่อนในตอนนั้น
ตองชะงักไปดวยภาวะสงครามความขัดแยงในภูมิภาคอินโดจีน และดวยปญหาที่วาเปนโครงการที่
ราคาสูงจนเกินไป และมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคมอยางกวางขวาง เชน โครงการเขื่อน
ผามองขนาด 4,800 เมกะวัตต จะกอใหเกิดพื้นที่น้ําทวมถึง 3,700 ตารางกิโลเมตร และตองอพยพ
ประชาชนถึง 250,000 คนในประเทศไทยและลาว
ในป 2548 พพ. ไดวาจางบริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด และบริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท
ของไทย ใหศึกษาศักยภาพเขื่อนผลิตไฟฟาแบบขั้นบันไดบนแมน้ําโขงสายหลัก ตอมาในป 2550 ก็
ไดวาจางใหจัดทํา “รายงานกอนรายงานความเหมาะสมและรายงานสิ่งแวดลอมเบื้องตน” ของ
โครงการเขื่อนขั้นบันไดแมน้ําโขง 2 แหงบริเวณชายแดนไทย-ลาว ซึ่งลงความเห็นวามีความ
เหมาะสมดานวิศวกรรม สังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ นั่นคือ เขื่อนปากชม (ใกลกับเขื่อนผามอง
ในแผนดั้งเดิม) และเขื่อนบานกุม โดยเรียกชื่อโครงการวา โครงการไฟฟาพลังน้ําฝายปากชม
และ โครงการไฟฟาพลังน้า
ํ ฝายบานกุม โดยอธิบายวา เปนเขื่อนแบบ run-of-river ที่มี
ผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมนอย แตมีความคุมคาในการลงทุนสูง
เขื่อนปากชม ขนาดกําลังการผลิต 1,079 เมกะวัตต จะตั้งอยูบนแนวพรมแดนไทย-ลาว หางจาก
ปากแมน้ําโขงที่กิโลเมตร 1651 ตรงบานหวยขอบ ต.หาดคัมภีร อ.ปากชม จ.เลย และบานหวยหาง
เมืองสังทอง แขวงนครเวียงจันทน ประเทศลาว คาลงทุนโครงการอยูที่ 69,641 ลานบาท ∗
เขื่อนบานกุม ขนาดกําลังการผลิต 1,872 เมกะวัตต จะตั้งอยูบนแนวพรมแดนไทย-ลาว หางจาก
ปากแมนํา้ โขงที่กิโลเมตร 928.5 ตรงบานทาลง ต.หวยไผ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และบานกุม
นอย เมืองชนะสมบูรณ แขวงจําปาสัก ประเทศลาว คาลงทุนโครงการอยูที่ 120,390 ลานบาท*

∗ ประมาณจากราคาโครงการป 2551 รวมภาษีนาํ เขา คาเงินเฟอ ดอกเบี้ยระหวางการกอสราง และคาธรรมเนียม จาก
เอกสารประกอบการสัมมนา “การศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน โครงการไฟฟาพลังน้าํ ฝายปากชมและฝายบานกุม”,
เสนอโดย บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด และบริษัทแมคโครคอนซัลแตนท จํากัด, กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, มีนาคม 2551

ภาพจําลองโครงการไฟฟาพลังน้ําฝายปากชม จากเอกสารประกอบการสัมมนาการศึกษา
ความเหมาะสมเบื้องตน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, มีนาคม 2551

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ระบุไวในเอกสารการศึกษาของโครงการ
เขื่อนปากชม ที่ระดับกักเก็บปกติ +192 ม.รทก. มีพื้นที่อางเก็บน้ําขนาด 50,217 ไร โดยคิดเปน
พื้นที่น้ําทวมริมตลิ่ง 4,127 ไร จะเกิดผลกระทบน้ําทวมบานคกเวาบางสวนจํานวน 70 ครัวเรือน
รวมทั้งโรงเรียนบานคกเวา และวัดโนนสวางอารมย อ.ปากชม จ.เลย และทวมบานหวยหาง เมืองสัง
ทอง แขวงนครเวียงจันทน ประเทศลาว จํานวน 37 ครัวเรือน และทวมพื้นที่เพาะปลูกริมตลิ่งใน
ประเทศไทยประมาณ 800 ไร ทวมถนน และสะพานบางแหง และน้ําจะทวมพื้นที่เกษตรในประเทศ
ลาวประมาณ 553 ไร เนื่องจากน้ําทวมลนตลิ่งบางแหงและเกิดสภาวะน้ําเออเขาไปในลําหวยสาขา
เขื่อนบานกุม ที่ระดับกักเก็บปกติ +115 ม.รทก. มีพื้นที่อางเก็บน้ําขนาด 98,806 ไร โดยคิดเปน
พื้นที่น้ําทวมริมตลิ่ง 13,858 ไร จะเกิดผลกระทบน้ําทวมบานคันทาเกวียน 29 ครัวเรือน รวมทั้ง
โรงเรียนบานคันทาเกวียน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และทวม บานคําตื้อ และบานคันทุงไชย
เมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน ประเทศลาว จํานวน 98 และ 73 ครัวเรือน ตามลําดับ นอกจากนี้ตอง
โยกยายบานกุมนอย เมืองชนะสมบูน แขวงจําปาสัก ประเทศลาว จํานวน 44 ครัวเรือน จากพื้นที่หัว
งานดวย สําหรับพื้นที่เพาะปลูกริมตลิ่งในฝงไทยจะถูกน้ําทวมประมาณ 900 ไร และทวมพื้นที่
การเกษตรฝงลาว 1,241 ไร
นอกจากนี้เอกสารโครงการยังระบุวา การสรางเขื่อนทั้งสองจะกีดขวางการอพยพของปลาในแมน้ํา
โขง และเปนอุปสรรคตอการเดินเรือขึ้น-ลงตามลําน้ํา รวมทั้งตองขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแหงชาติ
ผาแตมในจังหวัดอุบลราชธานีบางสวนดวย เปนตน
อยางไรก็ตาม ทางผูศึกษาผลกระทบของโครงการมีขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางลดผลกระทบดังกลาว
เชน การสรางคันปองกันน้ําทวมในบางพื้นที่ และพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่รับผลกระทบโดยเสนอ
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา การจายคาชดเชยทีดินและบานเรือน รวมทั้งคาเสียโอกาส ♣ การสงเสริม
อาชีพดานประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การสราง “ทางปลาผาน” และสรางชองทางสําหรับใหเรือขนาด
500 ตันผานได รวมทั้งสงเสริมการทองเที่ยว และพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวของ เชน การจัดทําโครงการ
เพาะพันธุปลาชนิดที่ไมสามารถผาน“ทางปลาผาน”ได

♣ ชดเชยคาเสียโอกาสในการทํากินเทียบเทาการลงทุนเปลี่ยนอาชีพเปนเลี้ยงปลาในกระชัง (160,000 บาท/
ครัวเรือน), ชดเชยคาที่ดินและพื้นที่เพาะปลูก (12,000 บาท/ไร)

