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ข้อเท็จจริง 8 ประการจากผู้เชี่ยวชาญและจากพื้นที่แม่น้้าโขง 
กรณีเขื่อนไซยะบุรี ที่มีการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม2562 

 
โดย เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวดัแม่น ้าโขง 

7 พฤศจิกายน 2562 
 

 สืบเนื่องจากการเผยแพรข่้อมูลผ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่เข่ือนไซยะ
บุรี เริ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อขายอย่างเป็นทางการให้แกก่ารไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นั น เครือข่ายประชาชนไทย 
8 จังหวัดลุ่มน า้โขง ซึ่งท้างานตดิตามกรณีผลกระทบจากการพัฒนาบนแม่น ้าโขงมาตลอด ขอมีข้อชี แจง ดังนี   

 1. ข้อเท็จจริงที่อวดอ้างบนสื่อ: โรงไฟฟ้าต้นแบบ “ฝายทดน้้าขนาดใหญ”่ Run of river มีการอธิบายว่า
โรงไฟฟา้ไซยะบุรีผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยการยกระดบัน ้าบริหารจัดการน ้าแบบ in flow = out flow  ยกระดับเท่าตลิ่ง
ในช่วงฤดูน ้าหลาก ยกระดับเพียง 1 ครั งตลอดอายุของโรงไฟฟ้า ไม่มีอ่างเก็บน ้า 

 ข้อเท็จจริงจากผู้เช่ียวชาญและจากพื้นท่ี: แม้จะเรียกตัวเองว่า “ฝายทดน ้า” แต่โครงสร้างของเขื่อนไซยะ
บุรีเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่พาดผ่านกลางล้าน า้โขง ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า คอื เข่ือนขนาดใหญ่ (mega dam หรือ large 
dam) ที่มีความสูง 35 เมตรและยาวมากกว่า 820 เมตร มกีารยกระดับน ้าตอนเหนือเข่ือนขึ นไปประมาณ 30-65 เมตร 
เอกสารโครงการระบุว่ามีอ่างเก็บน ้ากินความยาวไปตามล้าน ้าถึง 80 กิโลเมตร (impoundment)   

 การใช้งานเขื่อนในช่วงการทดลองผลิตไฟฟา้ และการเปิดใช้งานของเข่ือนไซยะบุรีอย่างเป็นทางการ เป็นที่
ประจักษ์และปรากฎแกส่ายตาของประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายน า้ ตั งแต่เมืองปากลาย ในสปป.ลาว ลงมาตลอดระยะทาง 
700 กิโลเมตรในเขตภาคอีสานริมฝั่งแม่น ้าโขงของไทย ว่าเกดิเหตุการณ์ระดับน ้าโขงขึ นลงผิดธรรมชาติ ผิดฤดูกาลอย่าง
ต่อเน่ืองและยาวนาน ขณะที่สภาพแม่น ้าโขงในบริเวณอ่างเก็บน ้าทางเหนือของเขื่อนไซยะบุรีเขตแขวงไซยะบุรีแขวง
หลวงพระบางระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร กลับมีปริมาณน ้าเต็มสองฝั่งนับตั งแต่มีการทดลองผลติไฟฟ้า ปัจจุบัน และคาด
ว่าจะเป็นเช่นนี ตลอดอายุการใช้งานของเข่ือน   

 โดยวงจรธรรมชาต ิในช่วงฤดูฝนแม่น ้าโขงต้องท่วมหลาก สิ่งมีชีวติ ปลา ฯลฯ ต้องว่ายอพยพมุ่งสู่ลา้น ้าโขง
ตอนบน ล้าน ้าสาขา และพื นที่ชุ่มน ้า (wetland) ตลอดลุ่มน า้ เพื่อวางไข่ขยายพันธุ์และอนุบาลตวัอ่อน เมื่อเขื่อนตอนบน
กักเก็บน ้าท้าให้เกิดปรากฎการณร์ะดับน ้าในฤดูฝนลดลงอย่างมากและผันผวน ท้าให้วงจรของสิ่งมชีีวิตในแม่น ้าโขงได้รับ
ผลกระทบล้าน ้าสาขาและพื นที่ชุ่มน ้าไม่สามารถมีน ้าหลากส่งผลกระทบต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่   

 การกกัเก็บน ้าของเข่ือนในฤดูฝน (หรือที่ผู้พัฒนาโครงการพยายามเรียกว่า “ยกระดับน ้า”) ทา้ให้ตะกอนแร่
ธาต ุที่เป็นหัวใจของความอุดมสมบูรณ์ในแม่น ้าโขงถูกกักเก็บไปในปริมาณมากและหายไปจากระบบแม่น ้าโขง  

 ระดับน ้าโขงที่ผันผวนสรา้งความเสียหายอยา่งยับเยินต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของประชาชน ไปจนถึง
ปลายน ้า พรรณพืชที่มีความส้าคัญ เช่น ต้นไคร้น ้า ซึ่งเปรียบเสมือนป่าชายเลนของแม่น ้าโขง เป็นแหล่งอาศัยวางไข่สัตว์
น ้า ไดร้ับผลกระทบจากความผันผวนของระดับน า้ที่ขึ นลงผิดฤดูกาลถูกทา้ลาย ไม่สามารถเจริญเตบิโตได้และตายซาก
อย่างมากมายอย่างที่ปรากฎในภาพข่าว และ social media ตา่งๆ  
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 สิ่งที่ทางเจ้าของโครงการอ้างถึง run of river และ in flow=out flow เป็นการน้าเสนอข้อมูลแบบไม่มี
ข้อมูลปัจจุบัน (real time) ที่ส้าคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลที่กล่าวอา้งนี สาธารณะและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามาถเข้าถึงหรือร่วม
ตรวจสอบได ้

 อนึ่ง ตัวอยา่งรูปธรรมของ “เข่ือน run of river” ที่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างสิ นเชิง คือ เข่ือน
ปากมูลที่สร้างกั นล้าน ้าสาขาที่ใหญ่ที่สุดของแม่น ้าโขง 

 2. ข้อเท็จจริงที่อวดอ้างบนสื่อ: ต้นแบบ “โรงไฟฟ้าล่องหน” ที่กล่าวอา้งว่าด้วยความกา้วหน้าทุกแขนง 
และที่ปรึกษาจากบริษทัชั นน้าทั่วโลก ออกแบบและคัดสรรเทคโนโลยีเพื่อให้ฝูงปลา ตะกอน และเรือในแม่น ้าโขง ยังคง
เดินทางผ่านโครงสร้างไดเ้สมือนว่าไม่มีโรงไฟฟ้าแห่งนี อยู่ ทางปลาผ่านที่สมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบัน โครงสรา้งประต ู11 
บานออกแบบเพื่อรองรับการระบายน ้าและตะกอน มีทางสัญจรเรือที่ทันสมัย 

 ข้อเท็จจริงจากผู้เช่ียวชาญและจากพื้นท่ี: โรงไฟฟ้าลอ่งหน ถือเป็นการสร้างวาทกรรมที่อา้พรางความจริง 
ทั งที่เป็นเขื่อนคอนกรีตสูงกว่า 35 เมตรและยาว 820 เมตรขวางกั นล้าน ้าโขงและในรายงานการศกึษาของคณะมนตรี
แม่น ้าโขง หรือ Council Study ระบุว่าปริมาณน า้ที่จะไหลผ่านประตูมีความเร็วมากถึง 7-10 เมตร/วินาท ีหรือ 25-36 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเป็นอันตรายตอ่การขึ นลงของปลาแม่น ้าโขง ซึ่งมีปกติปลาสามารถว่ายความแรงเฉลี่ย 1.1 เมตรต่อ
วินาทีหรือความเร็ว 4 กิโลเมตรต่อชัว่โมง   

 ทางปลาผ่านที่อา้งถึงจึงเป็นเพียงวาทกรรมสวยหรู ที่สร้างไปบนข้อเท็จจริงที่ไม่มีการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญและสาธารณะ  

 ผลกระทบด้านตะกอน การศึกษาทบทวนการออกแบบเข่ือนโดยคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง Review of 
the Design Changes Made for Xayaburi Hydropower Project (MRC 2019) ระบุชัดเจนว่าผลกระทบต่อปริมาณ
ตะกอนและการพังของตลิ่ง จะเกิดเป็นบริเวณกว้างตลอดพื นที่ทา้ยน ้าของเขื่อนไซยะบุรี เป็นระยะทางนับร้อยกิโลเมตร 
หรือที่เรียกวา่ “คลื่นตลิ่งพัง” erosional wave ดังที่ปรากฎในพื นที่ท้ายน ้าชัดเจนในหลายจังหวดัในภาคอีสาน และจะ
ส่งผลไปจนถึงกัมพูชาและเวียดนาม โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

 ประเด็นส้าคัญคือ การออกแบบเขื่อนใหม่ที่อ้างว่าออกแบบโดยที่ปรึกษาจากบริษัทชั นน้าทั่วโลกและคัดสรร
เทคโลโลยีที่สุดนั น กลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังที่เอกสาร Review of the 
Design Changes Made for Xayaburi Hydropower Project (MRC 2019) ระบุว่าการลงทุนในทางปลาผ่านใหม่ของ
เจ้าของโครงการแทบไม่มีมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ แม้วา่จะมีเสียงเรียกร้องและค้าขอหลายครั งจากภาคประชา
สังคมในลุ่มน ้าโขงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังมีข้้อคันพบว่า ผู้พัฒนาโครงการได้พยายามลงทุนอย่างมากเพื่อแก้ไข
ตามข้อกังวลที่มกีารเสนอระหว่างการการทบทวนด้านเทคนิคของเขื่อนไซยะบุรี อย่างไรก็ดียังไมม่ีการให้ข้อมูลมาก
เพียงพอเพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของมาตรการเหล่านี ได้อยา่งเต็มที่ เน่ืองจากไม่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลัก
เกณท์ในการเดินเครื่องทีไ่ด้รับการปรับปรุง  

 3. ข้อเท็จจริงที่อวดอ้างบนสื่อ: ต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังน้้าลดภาวะโลกร้อน ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7,600 ล้าน
หน่วยไฟฟ้าต่อปี มีความสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3.8 ล้านตันต่อป ี 
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 ข้อเท็จจริงจากผู้เช่ียวชาญและจากพื้นท่ี: ค้าอธบิายนี เป็นระบบคิดที่ไม่ถูกต้องและตีความเอาเองโดยไม่ได้
ค้านวณความเสียหายต่อระบบนิเวศแม่น ้าโขงซึ่งมีคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่ประเมินค่ามิได้ และ
ยังไม่มีหลักประกันใดๆวา่เข่ือนจะผลิตไฟฟ้าได้จรงิตามจา้นวนที่ระบุไว้ตามสัญญาซื อขายเท่านั น  

 ผู้ด้าเนินการควรอา้งอิงเอกสารที่มกีารศึกษาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาของคณะมนตรีแม่น ้าโขง ซึ่ง
เกิดขึ นเนื่องจากการที่ 4 ประเทศสมาชิกลุ่มน ้าโขงตอนล่างไม่สามารถเห็นชอบร่วมกันได้เรื่องผลกระทบข้ามพรมแดน
จากเข่ือนไซยะบุรีของท่านเอง (Council Study: The Study on Sustainable Management and Development 
of the Mekong River including Impacts of Mainstream Hydropower Projects 2018)  
(http://www.mrcmekong.org/highlights/the-study-on-sustainable-management-and-development-of-
the-mekong-river-including-impacts-of-mainstream-hydropower-projects/) 

 4. ข้อเท็จจริงที่อวดอ้างบนสื่อ: ต้นแบบ “โรงไฟฟ้ามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด” 

 ข้อเท็จจริงจากผู้เช่ียวชาญและจากพื้นท่ี: เป็นเพียงค้าอธิบายที่กล่าวอ้างของผู้พัฒนาโครงการเทา่นั น ยัง
ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวต่อสาธารณะ 

 5. ข้อเท็จจริงที่อวดอ้างบนสื่อ: ต้นแบบ “โรงไฟฟ้าพัฒนาชุมชน” โดยอ้างว่าใส่ใจคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ประชาชนโดยรอบ เป้าหมายให้ทุกครอบครัวรอบโรงไฟฟ้าพ้นขีดความยากจน มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นกว่า 60% 
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน จดัท้าโครงการเพื่อสาธาระประโยชน์มุ่งพัฒนาบ้าน โรงเรียน และชุมชน
โดยรอบ  

 ข้อเท็จจริงจากผู้เช่ียวชาญและจากพื้นท่ี: ชุมชนลุ่มน ้าโขงมีประชาชนอาศัยและพึ่งพาทรพัยากรลุ่มน ้าโขง
ตอนล่างถึง 60 ลา้นคน แต่ผู้พัฒนาเข่ือนไซยะบุรีนับ “ผู้ได้รับผลกระทบ” หรือ “ชุมชน” เพียงผูท้ีอ่าศัยในพื นทีร่อบ
โรงไฟฟา้ หรอืผู้ที่อพยพออกไปจากแม่น ้าโขงเพื่อให้สามารถสรา้งเข่ือนได้เท่านั น  

 วิธีคิดของผู้พัฒนาเข่ือนไซยะบุรี เป็นการกีดกันและไม่นับผู้ได้รับผลกระทบอีกจ้านวนมากทีอ่าศัยและพึ่งพา
แม่น ้าโขง อาทิ ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น ้าโขง ใน 7 จังหวัดภาคอีสานของไทย ที่ก้าลังเผชิญผลกระทบจากเหตุการณ์
ระดับน ้าโขงผันผวนผิดฤดูกาลอยูใ่นขณะนี  การประปาเทศบาลและภูมิภาค ที่ไดร้ับผลกระทบต่อการสูบน ้าดิบจากแม่น ้า
โขงเนื่องจากแม่น ้าโขงท้ายน ้าเข่ือนไซยะบุรีลดระดับลงอย่างรวดเร็ว เป็นต้น   

 แม่น ้าที่เคยเป็นแหล่งต้นทุนทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและพื นที่ของรักษาความสัมพันธ์ทางสังคม
ของคนในลุ่มน ้าก้าลังจะสูญหายไปจากการสรา้งเข่ือน คนท้องถิ่นก้าลังเป็นผู้เสียเปรียบและผู้ไม่ได้รับความยุตธิรรมจาก
การทดลองเทคโนโลยีเข่ือนในลุ่มน ้าโขง ที่ต้องแลกกับการสูญเสียสมดุลของระบบนิเวศประมงและสัตว์น ้าอยา่งมหาศาล 
ทั งท้าลายเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้า เช่น ปลา สาหรา่ยน ้าจืด เกษตรริมน า้ เน่ืองจากสูญเสียที่ดินจาก
น ้าท่วมและการลดลงของธาตุอาหารในดินจากการสูญเสียตะกอน เพราะอตัราการพัดพาลงมาจากต้นน ้าสู่ท้ายน ้าลดลง 
เข่ือนได้กักเก็บตะกอนไว้เป็นจ้านวนมาก และลดทอนสิทธิชุมชนและศักดิศ์รีและคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีฐานมาจาก
ระบบนิเวศแม่น ้า การประเมินผลกระทบเชิงกลยุทธ์ในล้าน ้าโขงสายหลักให้กับคณะกรรมการแม่น ้าโขง ได้เสนอว่าไม่ควร
ให้แม่น ้าโขงเป็นสถานที่ทดลองเทคโนโลยีส้าหรบัเขื่อน (https://isaanrecord.com/2019/08/08/dams-and-
development-mekong-region/) 
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 6. ข้อเท็จจริงที่อวดอ้างบนสื่อ: ต้นแบบ “โรงไฟฟ้ารักษ์ปลา” โดยอ้างว่าได้ศกึษาพฤตกิรรมปลาอย่าง
ต่อเน่ือง พัฒนาระบบทางปลาผ่านที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สดุจากทุกมุมโลกมาใชร้่วมกันแบบ muti-system fish 
passing facilities เพื่อให้ระบบครอบคลุมความหลากหลายของพันธุ์ปลา มีช่องทางให้ปลาว่ายผา่นได้ตลอดทั ง
โครงสรา้งโรงไฟฟ้า กังหนัน ้าที่เป็นมิตรกับปลา fish friendly turbine เป็นกังหันแกนตั งมีรอบหมุนต่้า มีจา้นวนใบพดั
น้อย และอ้างอีกวา่มุ่งมัน่ศึกษาวิจัยพฤติกรรมของปลาในบริเวณพื นที่โครงการอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ระบบทางปลาผ่านให้ดียิง่ขึ นอยู่เสมอ  

 ข้อเท็จจริงจากผู้เช่ียวชาญและจากพื้นท่ี: ลุ่มน ้าโขงมีการประมงที่ใหญท่ี่สุดในโลก มีปลาธรรมชาติที่ศึกษา
พบถึง 1,000 ชนิด และการศกึษาของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงระบุว่ากว่า 70 % เป็นพันธุ์ปลาอพยพทางไกล มี
พฤติกรรมการอยู่อาศัย หาอาหาร อพยพ แตกตา่งกันไปตามสายพันธุ์ ฤดูกาล และระบบนิเวศ  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มี
เทคโนโลยีใดสามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเข่ือนและการอพยพของปลาน ้าโขงที่หลากหลายได้  

 “กังหันน ้าที่เป็นมิตรกับปลา” เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง หลายกรณีทั่วโลกพบว่าไม่สามาถแก้ไขปัญหาการอพยพ
ลงท้ายน ้าของปลาต่างขนาดตา่งชนิดได้ และพบว่าอัตราการตายของสัตวน์ ้าที่ผ่านกังหันมรณะดังกล่าวอยู่ในะดับสูง 

 ระบบต่างๆที่ผู้พัฒนาเข่ือนระบุไว้ในเนื อหาโฆษณานั น เป็นเพียงการกล่าวอ้างโดยไม่มกีารพิสูจน์ และไม่มี
สถาบันที่เป็นกลางที่เชื่อถือได้ให้การรับรอง 

 สิ่งที่บริษัทจะต้องให้ข้อมลูต่อสาธารณะคอื ตอ้งมีข้อมูลปลาที่ผ่านขึ น/ลง และกระบวนการติดตามการ
อพยพของปลา มีปริมาณมากน้อยแค่ไหน มีปลากี่สายพันธ์้ ขนาดของปลา ทั งการอพยพขึ นและลง ที่ผ่านระบบติดตั งที่
บริษัทอ้างว่าเป็นมิตกับปลา บริษัทควรจะเสนอข้อมูลว่าระบบทางปลาผ่านนั นมีขนาดและน ้าหนักของปลาระดับไหนจึง
จะสามารถผ่านได้เพราะปลาน ้าโขงตัวใหญ่ๆ ขนาดประมาณ 40-200 กิโลกรัม มีหลายชนิด ปลาที่มีขนาดเหล่านี จะ
สามารถผ่านทางปลาผ่านที่ติดตดิตั งได้จริงหรอืไม่ ต้องแสดงการขึ นลงของน ้าในแต่ละวันแต่ละฤดกูาลจะเป็นอย่างไร 
เพื่อเปิดเผยและให้สาธารณะร่วมกันตรวจสอบมาตรการดังกลา่ววา่มีประสิทธิภาพอย่างไร  

 7. ข้อเท็จจริงที่อวดอ้างบนสื่อ: ต้นแบบ “การสร้างสมดลุระหว่างธุรกิจและสิ่งแวดล้อม” โดยอา้งว่ามี
การลงทุนเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมสูงถึง 19,400 ล้านบาท มีการศึกษาระบบนิเวศโดยรอบอย่างละเอียดก่อนเริ่มก่อสร้าง 
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยที่สุดจากทั่วโลกและยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรีเป็นต้นแบบมาตรฐานในการลงทนุผลิตไฟฟา้บนแม่น ้าโขงอย่างยั่งยืน  

 ข้อเท็จจริงจากผู้เช่ียวชาญและจากพื้นท่ี: ต้นแบบของเข่ือนไซยะบุรีอาจจะเรียกได้วา่ “สร้างไป ศึกษาไป 
กู้ไป” การลงทุนสร้างเข่ือนไซยะบุรี นอกจากผลก้าไรจากการกอ่สรา้งแล้วผู้พัฒนาเข่ือนยังระบุอีกว่าจะมีรายไดจ้ากการ
ขายไฟฟ้าถึง 13,000-14,000 ล้านบาทต่อป ี(หรือคิดเป็นรายได้ 35-38 ลา้นบาทต่อวัน) จึงเป็นที่ชดัเจนว่าการสัมปทาน
พัฒนาเข่ือนไซยะบุรี เป็นการน้าทรัพยากรส่วนรวมของภูมิภาคอุษาคเนย์ไปใช้สร้างผลกา้ไรสา้หรบับริษัทและครอบครัว
ไม่กี่ราย  

 การเพิ่มเงินลงทุนเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมในวงเงินที่สูง ไม่ได้แปลว่ามาตรการดังกล่าวจะได้ผล ในเมื่อ
ความส้าคัญอันดับแรกของเขื่อนคือเพื่อผลิตไฟฟา้เพื่อขายสร้างรายได้ นอกจากนี ข้อมูลที่ปรากฎระบุว่าผู้พัฒนาโครงการ
ยังได้ผลตอบแทนเพิ่ม คอืได้ขยายเวลาสัมปทานเป็น 31 ปีอีกด้วย 



5 
 

 ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตของแม่น ้าโขง มีความสลบัซับซ้อนเป็นอย่างมาก มีวัฏจักรการขึ นลงของน ้าตาม
ฤดูกาล ซึ่งเป็นหัวใจในการดา้รงอยู่ของวงจรชวีิตต่างๆ การอ้างถึงการลงทุนเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยงบประมาณที่สูง 
ไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันว่าเทคโนโลยีนั นจะสามารถแก้ไขปัญหาและมีประสิทธิภาพได้แท้จริง  

 สิ่งส้าคัญคือ เจ้าของโครงการเข่ือนไซยะบุรีก้าลังใช้ชีวติของประชาชนและระบบนิเวศของแม่น ้าโขง เป็น
ห้องทดลองเทคโนโลยีนั น โดยมีประชาชนในภูมิภาคนี ต้องแบกรับภาระความเสี่ยง 

 8. ข้อเท็จจริงที่อวดอ้างบนสื่อ: ต้นแบบ “โรงไฟฟ้าเพ่ือเสถียรภาพด้านพลังงานของภูมิภาค” โดยอ้างว่า
พลังงานน ้าเป็นพลังงานหมุนเวียนเพียงชนิดเดียวที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า และสามารถเป็นแหล่ง
พลังงานทางเลือก เชื่อมโยงสายส่งของกฟผ. สามารถท้าหน้าที่เป็นโรงไฟฟ้า้หลัก รองรับความต้องการใช้ไฟฟา้ของ
ประเทศในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงของแต่ละวัน daily peaking รวมถึงท้าหน้าทีร่องรบัสภาวะฉุกเฉิน 
สามารถเพิ่มกา้ลังผลิตชดเชยส่วนที่ขาดได้ มีความยืดหยุ่นในการเดินเครื่องพร้อมกัน 7 เครื่อง หรอืแยกเดินเฉพาะเครื่อง
ให้สอดคล้องกับปริมาณน ้าในล้าน ้าและความต้องการใช้ไฟ  

 ข้อเท็จจริงจากผู้เช่ียวชาญและจากพื้นท่ี: ปัจจุบันก้าลังการผลติไฟฟ้าในระบบของประเทศไทย มีก้าลัง
การผลติอยู่ที่ 43,253 เมกะวัตต ์และความต้องการใชพ้ลังงานสูงสดุเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 อยู่ที่ 30,853.20 เมกะ
วัตต ์ซึ่งท้าให้ปริมาณไฟฟ้าส้ารองในประเทศอยูท่ี่ 12,400 เมกะวัตต ์หรอืคิดเป็น 30 % ของกา้ลงัการผลติทั งหมดของ
ประเทศ อาจกลา่วได้ว่าการผลติไฟฟ้้าของข่ือนไซยะบุรีเข้าสู่ระบบตามสัญญาซื อขาย ก็เท่ากับการซื อไฟฟ้ามาสู่ระบบ
ส้ารองพลังงานของประเทศเท่านั น  

 การนิยามว่า พลังงานน ้าเป็นพลังงานหมุนเวียนและเป็นทางเลือก แต่ลักษณะของเขื่อนขนาดใหญ่นั นต้อง
ปิดกั นแม่น ้าสายใหญ่และต้องการพื นที่กักเก็บน ้าขนาดใหญ่ ได้ส่งผลกระทบต่อพื นที่ป่าไม้ แหล่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พื นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของประชาชน และเกิดการละเมดิสิทธิมนุษยชน และที่สา้คัญต้นทุนทาง
สิ่งแวดล้อมและสังคมเหล่านั นไม่ได้ถูกค้านวนอยูใ่นความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ แตม่ีการคา้นวนความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เฉพาะเจ้าของโครงการเทา่นั น  

 วิถีชีวิตของพวกเราและระบบนิเวศของแม่น ้าโขงอยู่ในภาวะวกิฤตอย่างหนัก และขณะนี ก้าลังเข้าสู่ฤดูแล้ง
อย่างเป็นทางการ เราพบว่าปริมาณน ้าโขงที่ลดลงจนแห้งขอด ได้ท้าให้เกดิการขาดแคลนน ้าทั งอุปโภคและบริโภค เพราะ
หลายหมู่บ้าน เมืองและจังหวัดใหญ่ๆริมฝั่งแม่น ้าโขงที่ใช้น ้าจากแม่น ้าโขงเป็นต้นทุนในการผลิตน า้ประปา การขาดแคลน
น ้าในการเกษตรริมฝั่งโขง ความเสียหายตอ่พันธุป์ลาที่ไม่สามารถวางไข่และอพยผิดฤดูกาล การสะสมของดินตะกอนริม
ฝั่งแม่น ้าโขงปีนี ลดลงอย่างมากเนื่องจากไม่มรีะดบัน ้าหลากสูงสุด และท้าให้ภาวะตลิ่งพังในหลายพื นที่  

 พวกเราขอเรียกร้องให้บริษัทไซยะบุรีพาวเวอร์ มมีาตรการที่แสดงความรบัผิดชอบต่อผลกระทบข้าม
พรมแดนต่อประชาชนทีอ่าศัยอยู่ริมฝั่งแม่น ้าโขง  

 ส้าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคการเงินการธนาคารต้องทา้การประเมินโดยอิสระดว้ยการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบการศึกษาผลกระทบจากเข่ือนไซยะบุรีที่ธนาคารเคยบอกว่าไดต้รวจสอบแล้วกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ นจริงในขณะนี  โดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม  


