บริษทั มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการเขื่อนปากแบง

ภาพโดย

รูปที่ 4.7-8 ตำแหน่งทีต
่ ง้ั เขือ
่ นไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง

สรุปข้อมูล

เขื่อนปากแบง

ภาพโดย

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษทั มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง
จะดำเนินการโดยบริษทั ต้าถังอินเตอร์เนชัน่ แนล
พาวเวอร์ จากประเทศจีน ร่วมกับรัฐบาลลาว
เพื่อผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนบนแม่น้ำโขง
เอกสารสำหรับชุมชน สิงหาคม 2552
ข้อมูลจากการศึกษาของคณะกรรมการแม่น้ำโขง หรือ เอ็มอาร์ซี วางแผนเขื่อนบนแม่น้ำโขงตอนล่างไว้ทั้งสิ้น 11 โครงการ

โครงการเขื่อนปากแบง

รายละเอียดของโครงการ
ตัวเขื่อนตั้งอยู่บนแม่น้ำโขง กิโลเมตรที่ 2188 หัวงานเขื่อนตั้งอยู่ที่
ท้ายน้ำของลำห้วยแกบ (Huay Kep) บ้านปากเงย เมืองปากแบง แขวง
อุดมไชย สปป.ลาว กำลังผลิตติดตั้ง 1,132 เมกะวัตต์ มีเครื่องปั่นไฟฟ้า
ติดตั้ง 10 เครื่อง เขื่อนมีขนาดกว้าง 66 เมตร ยาว 342 เมตร ระดับ
กักเก็บน้ำ 345 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (ม.รทก.) อ่างเก็บน้ำมีขนาดยาว
90 กิโลเมตรในฤดูแล้ง และ 136 กิโลเมตร ในฤดูฝนอ่างเก็บน้ำมีขนาด
107 ตารางกิโลเมตร ท่วมพื้นที่ลำน้ำ 51% ป่าไม้ 43% พื้นที่เกษตร 5%
โครงการเขื่อนปากแบง จะดำเนินการโดย บริษัทต้าถังอินเตอร์เนชั่นเเนล
พาวเวอร์ จากประเทศจีน
มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับรัฐบาลลาว เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม
2550 มีมูลค่าการก่อสร้าง 1,880 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทดังกล่าว
เป็นผู้ลงทุน 100% การก่อสร้างคาดว่าจะสำเร็จภายใน 5 ปี

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1. น้ำท่วมริมตลิ่งตลอดฝั่งน้ำชายแดนไทย-ลาว ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย
ของหมู่ บ้ า นริ ม น้ ำ เช่ น หมู่ บ้ า นในฝั่ ง ประเทศไทย คื อ บ้ า นห้ ว ยลึ ก บ้ า นแจ๋ ม ป๋ อ ง บ้ า นท่ า ข้ า ม
บ้านดอนมหาวัน บ้านทุ่งอ่าง บ้านเต๋น บ้านปากอิงใต้ บ้านศรีดอนชัย บ้านหาดไคร้ บ้านวัดหลวง และ
บ้านเวียงแก้ว	
หมู่บ้านในฝั่งประเทศลาว คือ บ้านห้วยแคน บ้านปากเงย บ้านห้วยคูณ บ้านห้วยสิด
บ้านคกกะ บ้านลุ่มโต่ง บ้านน้ำแย่ง บ้านปากครอบ บ้านห้วยผะลำ บ้านก้อนตื้น บ้านห้วยลำแพน
บ้านห้วยสะงึก บ้านน้ำทา บ้านปากทา บ้านคกหลวง และบ้านด่าน
2. พันธุ์ปลาถูกทำลาย สูญเสียอาชีพประมง เขื่อนจะปิดกั้นเส้นทางการอพยพวางไข่ของ
พันธุ์ปลาธรรมชาติในแม่น้ำโขง เช่น ปลาบึก ที่อพยพมาจากทางตอนล่างของแม่น้ำโขง รวมไปถึง
พันธุ์ปลาในแม่น้ำสาขา เช่น แม่น้ำอิง แม่น้ำกก ตลอดจนห้วยสาขาต่างๆ และทำลายระบบนิเวศ
การขึ้น-ลง ของระดับน้ำตามฤดูกาล
3. ทำลายอาชีพเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยว เขื่อนจะปิดกั้นเส้นทางการเดินเรือโดยสาร
ที่เดินทางจากอำเภอเชียงของ และเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ไปเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
ทำลายแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำโขง
4. พี่ น้ อ งในฝั่ ง ไทย-ลาว มี ก ารอพยพย้ า ยถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ท ำกิ น เนื่ อ งจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการเขื่อนปากแบง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามความเหมาะสม
การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ
ต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและคุ ณ ภาพของประชาชนในชุ ม ชน และจั ด ให้ มี ก ระบวนการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
องค์ ก ารเอกชนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ และผู้ แ ทนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด การการศึ ก ษา
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการ
ดังกล่าว

