
มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน 
ในการอนุรกัษ บำรุงรกัษาและการไดประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดำรงชีพอยู ไดอยางปกติและตอเนื่อง 
ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม 

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ จะกระทำมิได เวนแตจะไดศึกษา และประเมินผลกระทบ
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให
มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
กอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระ ซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชน
ดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ 
ศกึษาดานสิง่แวดลอม หรอืทรพัยากรธรรมชาติ หรอืดานสขุภาพ ใหความเหน็
ประกอบกอนมีการดำเนินการดังกลาว 
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ที่ตั้งของเขื่อนปากชม 
เขื่อนปากชมตั้งอยูบนแมน้ำโขงพรมแดนไทย-ลาว อยูใกลกับบาน 

คกเวากับตำบลหาดคัมภีร อำเภอปากชม จังหวัดเลยของประเทศไทย และ
ใกลบานหวยหาง แขวงเวียงจันทน ประเทศลาว 

 
ขนาดของโครงการเขื่อนปากชม 
เข่ือนปากชม มีระดับกักเก็บน้ำปกติที่+192 ม.รทก. (เหนือระดับ 

น้ำทะเล) มีพ้ืนท่ีอางเก็บน้ำขนาด 50,217 ไร ความจุของอางเก็บน้ำ 807.77 
ลานลกูบาศกเมตร โดยคดิเปนพืน้ทีน่ำ้ทวมตลิง่ 4,127 ไร ประตูระบายนำ้ลน 
จำนวน 14 บาน ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 25 เมตร ชองเดินเรอืจำนวน 2 ชอง 
กวาง 14 เมตร ยาว 200 เมตร กำลังการผลิตติดต้ังท่ี 1,079 เมกะวัตต 
กำลังการผลิตที่พึ่งได 210.14 เมกะวัตต ราคาโครงการ 69,641 ลานบาท  

 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
1. จะเกิดผลกระทบน้ำทวมบานคกเวา รวมทั้งโรงเรียนคกเวา และ

วัดโนนสวางอารมณ บานหาดคัมภีร บานปากมั่ง บานสงาว บานปากเนียม 
บานศรีภูธร และอำเภอปากชม จังหวัดเลย รวมไปถึงพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
กลางดอนโขงและริมตลิ่งในประเทศไทยประมาณ 800 ไร น้ำทวมถนน 
สะพาน บางแหง 

2. นำ้ทวมบานหวยหาง เมอืงสังทอง แขวงนครเวียงจนัทน ประเทศลาว 
และทวมพื้นที่ทางการเกษตรของประเทศลาวประมาณ 553 ไร น้ำทวมตลิ่ง
ฝงลาวประมาณ 3,300 ไร น้ำทวมถนน สะพาน บางแหง 

3. น้ำจะทวมตล่ิง และเกิดสภาวะน้ำเออเขาไปในลำหวยสาขาของ 
ทั้งสองฝง 

4. สูญเสียอาชีพประมงของชุมชนทั้งดานเหนือเขื่อนและทายเขื่อน
ไฟฟาปากชม 

5. เกดิการเปลีย่นแปลงของระดบันำ้และกระแสนำ้ใตเขือ่นไฟฟาปากชม 
6. การสรางเขื่อนจะกีดขวางการอพยพของปลาในแมน้ำโขง ในการ

ขึ้นไปวางไขในลำหวยสาขา ในฤดูวางไขของปลา จะสงผลใหปลามีจำนวน
ลดลง บางชนิดอาจสูญพันธุได 

7. เข่ือนไฟฟาปากชมจะเปนอุปสรรคตอการเดินเรือขึ้น-ลงตามลำน้ำ 
แตจะสรางชองทางเดินเรือให โดยตองเสียคาใชจายและผานไดเพียงบาง
ชวงเวลาเทานั้น 

8. น้ำทวมแกงคุดคู แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงคาน 
รวมถึงระบบนเิวศท่ีงดงามของแมนำ้โขง เชน แกงฟา แกงจันทร หนองปลาบึก 
ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร จะกลายเปนเพียงอางเก็บน้ำเทานั้น 

1. ความคุมคาของโครงการกับการลงทุนถึง 69,641 ลานบาท แตสามารถ
พึ่งประโยชนจากไฟฟาไดเพียง 210.14 เมกะวัตตหรือคิดเปนการลงทุน 
เมกะวัตตละ 331.4 ลานบาท (ราคาการลงทุนโดยเฉลี่ยอยูที่ 40 ลานบาทตอ  
1 เมกะวัตต-คิดที่ 40 บาทเทากับ 1 เหรียญ) 

2. ความจำเปนดานการจัดหาพลังงานของไทย เชน ป 2550  
การพยากรณไววาการใชพลังงานจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 6.14% แตในความเปนจริง
เพิ่มขึ้นเพียง 3.3% เทานั้น 

3. ผลกระทบตอระบบนิเวศแมน้ำท้ังในพ้ืนท่ีโครงการและระบบนิเวศ
ในภาพรวมของแมน้ำโขงตลอดทั้งสาย เชน ปลาท่ีสรางเศรษฐกิจที่ดีใหกับ
ชุมชนหรือปลาหายากอยางปลาบึกไมสามารถเดินทางผานไดอีกตอไป  
การสรางบันไดปลาโจนจะไมเกิดประโยชนใดๆ กับการอพยพของปลา 
ในแมน้ำโขง เนื่องจากเปนสิ่งที่ผิดธรรมชาติ 

4. การดำเนินโครงการภายใตกรอบกฎหมายไทยไดแก กฎหมาย
รัฐธรรมนูญมาตรา 67 และกฎหมายส่ิงแวดลอม ในเร่ืองการทำประชาพิจารณ 
การทำรายงานผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและผลกระทบดานสุขภาพ การ
สำรวจพื้นท่ีทำโครงการ การใหขอมูลท่ีเปนความจริงตอผูไดรับผลกระทบ
และตอสาธารณชนไดกระทำการอยางโปรงใสหรือไม 

5. การเปล่ียนแปลงของแนวเขตแดนไทย-ลาว จากการเปลี่ยนแปลง 
ของกระแสน้ำทายเข่ือนปากชม ซึ่งปจจุบันยังหาขอยุติเร่ืองเขตแดนระหวาง
สองประเทศยังไมอาจกระทำได แตประชาชนอาศัยอยูไดเพราะความเปน
บานพี่เมืองนองกันจึงอยูดวยกันอยางสงบสุข 

6. บั้งไฟพญานาค ในแมน้ำโขงทายเข่ือนไฟฟาปากชมจะยังคง 
มีอยูตอไปหรือไม 

7. ผลกระทบดานทรัพยากรการทองเที่ยวของจังหวัดเลย 
8. ชาวบานสามารถปรับตัวกับอาชีพใหมไดมากนอยเพียงใด ไดแก 

การเลี้ยงปลาในกระชัง 
9. นักทองเท่ียวจะเขามาเที่ยวในหมูบานเพ่ิมขึ้นจริงหรือไม เพราะถูก

อางวาชาวบานจะมีรายไดจากนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวมากขึ้น 
10. ชาวบานผูไดรับผลกระทบโดยตรงและสาธารณชนไดรับขอมูล

ขาวสารท่ีเปดเผยและเปนขอเท็จจริงเก่ียวกับโครงการเข่ือนไฟฟาปากชม 
จากผูรับผิดชอบโครงการบางหรือไม 

11. พื้นที่จังหวัดเลยมีแหลงแรที่สำคัญหลายชนิด เชน ทองคำ แบไรต 
แมงกานสี ทองแดง ตะกัว่ เหล็ก เปนตน หากโครงการเขือ่นไฟฟาปากชมเกดิขึน้ 
มีการตัดถนนสายใหม แรที่อยูใตพื้นดินจึงเปนผลประโยชนทับซอนที่กลุม 
ผูไดรบัผลประโยชนผลักดนั ใหมเีขือ่นปากชมเกิดขึน้ไมวาจะใชวธิกีารใดกต็าม 

  ประเด็นเหลานี้ประชาชนผูไดรับผลกระทบและสาธารณชนควร
พิจารณาถึงความคุมคาตอโครงการท่ีแลกมาดวยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตลอดถึงการสูญเสียวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม สังคม วัฒนธรรม 
นั้นพอจะทดแทนกันไดหรือไมเปนสิ่งท่ีทุกคนควรมีสวนรวมและรวมมือกัน
หาทางออกที่เหมาะสมกันตอไป 
 

ความคืบหนาของโครงการเขื่อนไฟฟาปากชม 
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 นายมานะ นิติกุล รองอธิบดีกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปดเผยวา  
ขณะน้ีไดรับงบประมาณจากรัฐบาล 60 ลานบาท ใหวาจางบริษัทเอกชน 
ทำการศึกษารายละเอียด ภายในระยะเวลา 18 เดือน เวลานี้อยูระหวาง
การเตรียมประมูลวาจางบริษัท และนำเสนอตอปลัดกระทรวงพลังงานตอไป 

จุดสรางเขื่อนปากชม ใตบานคกเวา อำเภอปากชม จังหวัดเลย 
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»ÃÐà´ç¹·Õè¤ÇÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò ทางประเทศลาว ไดเห็นชอบกับโครงการดังกลาว และไดกรอก 

แบบฟอรมเอกสารการดำเนินการในแมน้ำโขงแลวและสงมาใหไทย 
กรอกรายละเอียดเชนกัน เพ่ือจัดสงใหประเทศสมาชิกคณะกรรมการ 
แมน้ำโขง (เอ็มอารซี) รับทราบ  

หากการศึกษาโครงการดังกลาวผานความเห็นชอบท้ังจากประชาชน
และรัฐบาลแลว จะหารือเกี่ยวกับการแบงปนผลประโยชนกับประเทศลาว
และการประมูลการกอสรางเข่ือนไฟฟาปากชมตอไป (เดลินิวส 23 กรกฎาคม 
2552) 




