
 

 

เขื่อนปากชม และ เขื่อนบานกุม 

สรุปโดย โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมา (TERRA) 

เมษายน 2551 

 
เข่ือนปากชม และ เข่ือนบานกุม เปนโครงการเขื่อนก้ันแมนํ้าโขงสายหลักบริเวณชายแดนไทย-
ลาว  ท่ีนํามาปดฝุนเสนอใหมโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวง
พลังงาน ซ่ึงลาสุดมีรายงานขาววา เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2551 นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ และนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ สปป.ลาว ไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) เพื่อใหภาคเอกชน – บริษัท อิตาเลียน-
ไทย ดีเวลลอปเมนท และเอเชีย คอรป – เขามาทําการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการ
เข่ือนบานกุม  
 
โครงการชุดเข่ือนข้ันบันไดแมนํ้าโขงน้ีเคยถูกเสนอมาไวตั้งแตชวงทศวรรษ 1960 โดยคณะกรรมการ
แมนํ้าโขง (หรือคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง (เอ็มอารซี) ในปจจุบัน) ซ่ึงแผนการสรางเข่ือนในตอนน้ัน
ตองชะงักไปดวยภาวะสงครามความขัดแยงในภูมิภาคอินโดจีน และดวยปญหาท่ีวาเปนโครงการท่ี
ราคาสูงจนเกินไป  และมีผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสังคมอยางกวางขวาง เชน โครงการเข่ือน
ผามองขนาด 4,800 เมกะวตัต จะกอใหเกิดพื้นท่ีนํ้าทวมถึง 3,700 ตารางกิโลเมตร และตองอพยพ
ประชาชนถึง 250,000 คนในประเทศไทยและลาว 
 
ในป 2548 พพ. ไดวาจางบริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด และบริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท 
ของไทย ใหศึกษาศักยภาพเข่ือนผลิตไฟฟาแบบข้ันบันไดบนแมนํ้าโขงสายหลัก ตอมาในป 2550 ก็
ไดวาจางใหจัดทํา “รายงานกอนรายงานความเหมาะสมและรายงานส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน” ของ
โครงการเข่ือนข้ันบันไดแมนํ้าโขง 2 แหงบริเวณชายแดนไทย-ลาว ซ่ึงลงความเห็นวามีความ
เหมาะสมดานวิศวกรรม สังคม ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจ น่ันคือ เข่ือนปากชม (ใกลกับเข่ือนผามอง
ในแผนดั้งเดิม) และเข่ือนบานกุม โดยเรียกชื่อโครงการวา โครงการไฟฟาพลังน้ําฝายปากชม 
และ โครงการไฟฟาพลังน้าํฝายบานกุม โดยอธิบายวา เปนเข่ือนแบบ run-of-river ท่ีมี
ผลกระทบดานสังคมและส่ิงแวดลอมนอย แตมีความคุมคาในการลงทุนสูง 
 
เข่ือนปากชม ขนาดกําลังการผลิต 1,079 เมกะวัตต จะตั้งอยูบนแนวพรมแดนไทย-ลาว หางจาก
ปากแมนํ้าโขงท่ีกิโลเมตร 1651 ตรงบานหวยขอบ ต.หาดคัมภีร อ.ปากชม จ.เลย และบานหวยหาง 
เมืองสังทอง แขวงนครเวียงจันทน ประเทศลาว  คาลงทุนโครงการอยูท่ี 69,641 ลานบาท ∗   
 
เข่ือนบานกุม ขนาดกําลังการผลิต 1,872 เมกะวัตต จะตั้งอยูบนแนวพรมแดนไทย-ลาว หางจาก
ปากแมนํ้าโขงท่ีกิโลเมตร 928.5 ตรงบานทาลง ต.หวยไผ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และบานกุม
นอย เมืองชนะสมบูรณ แขวงจําปาสัก ประเทศลาว คาลงทุนโครงการอยูท่ี 120,390 ลานบาท*   
 

                                                 
∗ ประมาณจากราคาโครงการป 2551 รวมภาษีนาํเขา คาเงินเฟอ ดอกเบ้ียระหวางการกอสราง และคาธรรมเนียม จาก 
เอกสารประกอบการสัมมนา “การศึกษาความเหมาะสมเบ้ืองตน โครงการไฟฟาพลังน้าํฝายปากชมและฝายบานกุม”, 
เสนอโดย บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด และบริษัทแมคโครคอนซัลแตนท จํากัด, กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, มีนาคม 2551 



 
ภาพจาํลองโครงการไฟฟาพลังน้ําฝายปากชม จากเอกสารประกอบการสัมมนาการศึกษา
ความเหมาะสมเบ้ืองตน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, มีนาคม 2551 

 
 
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีระบุไวในเอกสารการศึกษาของโครงการ 
 
เข่ือนปากชม ท่ีระดับกักเก็บปกติ +192 ม.รทก. มีพื้นท่ีอางเก็บนํ้าขนาด 50,217 ไร โดยคิดเปน
พื้นท่ีนํ้าทวมริมตลิ่ง 4,127 ไร จะเกิดผลกระทบนํ้าทวมบานคกเวาบางสวนจํานวน 70 ครัวเรือน 
รวมท้ังโรงเรียนบานคกเวา และวัดโนนสวางอารมย อ.ปากชม จ.เลย และทวมบานหวยหาง เมืองสัง
ทอง แขวงนครเวียงจันทน ประเทศลาว จํานวน 37 ครัวเรือน และทวมพื้นท่ีเพาะปลูกริมตลิ่งใน
ประเทศไทยประมาณ 800 ไร ทวมถนน และสะพานบางแหง และน้ําจะทวมพื้นท่ีเกษตรในประเทศ
ลาวประมาณ 553 ไร เน่ืองจากน้ําทวมลนตลิ่งบางแหงและเกิดสภาวะนํ้าเออเขาไปในลําหวยสาขา 
 
เข่ือนบานกุม ท่ีระดับกักเก็บปกติ +115 ม.รทก. มีพื้นท่ีอางเก็บนํ้าขนาด 98,806 ไร โดยคิดเปน
พื้นท่ีนํ้าทวมริมตลิ่ง 13,858 ไร จะเกิดผลกระทบนํ้าทวมบานคันทาเกวียน 29 ครัวเรือน รวมท้ัง
โรงเรียนบานคันทาเกวียน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และทวม บานคําตื้อ และบานคันทุงไชย 
เมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน ประเทศลาว จํานวน 98 และ 73 ครัวเรือน ตามลําดับ นอกจากน้ีตอง
โยกยายบานกุมนอย เมืองชนะสมบูน แขวงจําปาสัก ประเทศลาว จํานวน 44 ครัวเรือน จากพื้นท่ีหัว
งานดวย  สําหรับพื้นท่ีเพาะปลูกริมตลิ่งในฝงไทยจะถูกนํ้าทวมประมาณ 900 ไร และทวมพื้นท่ี
การเกษตรฝงลาว 1,241 ไร  
 
นอกจากน้ีเอกสารโครงการยังระบุวา การสรางเข่ือนท้ังสองจะกีดขวางการอพยพของปลาในแมนํ้า
โขง และเปนอุปสรรคตอการเดินเรือข้ึน-ลงตามลํานํ้า รวมท้ังตองขอเพิกถอนพื้นท่ีอุทยานแหงชาติ
ผาแตมในจังหวัดอุบลราชธานีบางสวนดวย เปนตน 
 
อยางไรก็ตาม ทางผูศึกษาผลกระทบของโครงการมีขอเสนอเก่ียวกับแนวทางลดผลกระทบดังกลาว 
เชน การสรางคันปองกันนํ้าทวมในบางพ้ืนท่ี และพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นท่ีรับผลกระทบโดยเสนอ
โครงการสูบนํ้าดวยไฟฟา  การจายคาชดเชยทีดินและบานเรือน รวมท้ังคาเสียโอกาส ♣ การสงเสริม
อาชีพดานประมง เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การสราง “ทางปลาผาน” และสรางชองทางสําหรับใหเรือขนาด 
500 ตันผานได รวมท้ังสงเสริมการทองเท่ียว และพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวของ เชน การจัดทําโครงการ
เพาะพันธุปลาชนิดท่ีไมสามารถผาน“ทางปลาผาน”ได   
 
 

                                                 
♣ ชดเชยคาเสียโอกาสในการทํากินเทียบเทาการลงทุนเปล่ียนอาชีพเปนเล้ียงปลาในกระชัง (160,000 บาท/
ครัวเรือน), ชดเชยคาท่ีดินและพ้ืนท่ีเพาะปลูก (12,000 บาท/ไร) 


