ความเคลือ
่ นไหวของโครงการเขือ
่ นไซยะบุรใี นปี 2554
1 มีนาคม 2554
บริษัท ช. การช่าง ขายหุ้นใน
บริษัท ไฟฟ้าไซยะบุรี จ�ำกัด
โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นในขณะนี้
คือ บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด
(มหาชน) ถือหุน้ 57.5% บริษทั
นที ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (บริษัท
ลูกของปตท.) 25% บริษทั ผลิต
ไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท
ลูกของกฟผ.) 12.5% และ
บริษทั พี.ที.คอนสตรัคชัน่ แอนด์
อิริเกชั่น จ�ำกัด 5%
19 เมษายน 2554
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการร่วม
4 ประเทศลุม่ น�ำ้ โขงตอนล่าง
มีมติให้เลื่อนการพิจารณา
เขื่อนไซยะบุรีออกไป
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากทีป่ ระชุมยังไม่
สามารถหาข้อสรุปร่วมได้ จึง
เลือ่ นการพิจารณาออกไปใน
เดือนตุลาคม 2554 ขณะที่
ตัวแทนรัฐบาลลาว สรุปว่า
กระบวนการแจ้ง ปรึกษาหารือ
ล่วงหน้าและข้อตกลง (PNPCA)
สิ้นสุดแล้ว
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14 เมษายน 2554
สมาชิกวุฒสิ ภาสหรัฐฯ ออก
แถลงการณ์ให้ยกเลิกโครงการ
เขื่อนไซยะบุรี
โดยระบุวา่ ทุกประเทศในลุม่
น�้ ำ โขงควรเคารพสิ ท ธิ ใ น
ทรัพยากรน�้ำของประเทศ
อื่นๆ ที่ใช้ลุ่มน�้ำร่วมกัน และ
ควรพิ จ ารณายกเลิ ก การ
ก่อสร้างเขื่อนแม่น�้ำโขงเพื่อ
ป้องกันความเสียหายทีไ่ ม่อาจ
เรียกคืนได้

17 เมษายน 2554
การก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีเริ่ม
ขึ้นทั้งๆ ที่โครงการยังไม่ได้รับ
ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการ
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
รายงานว่าการก่อสร้างในพื้นที่
เขื่อนไซยะบุรีได้เริ่มขึ้นแล้ว โดย
มีการตัดถนน และประชาชนใน
พืน้ ทีก่ ำ� ลังเตรียมตัวโยกย้ายออก
จากพืน้ ที่ โดยระบุวา่ พวกเขาจะ
ได้ค่าชดเชยเพียง 450 บาท
ส�ำหรับการอพยพ

21 เมษายน 2554
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และ
การมีสว่ นร่วมของประชาชน สภาผูแ้ ทนราษฎร มีมติเป็นเอกฉันท์
คัดค้านการสร้างเขื่อนไซยะบุรี
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากเห็นว่าเขือ่ นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ประชาชน
และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงอีก 3
ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ยังคัดค้านโครงการ และ
เรียกร้องให้ศกึ ษาเกีย่ วกับผลกระทบเพิม่ เติม พร้อมทัง้ ชีป้ ระเด็นว่า
การท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ กฟผ. กับประเทศลาว เข้าข่ายขัด
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 โดยคณะกรรมาธิการฯ จะท�ำหนังสือ
ถึงนายกรัฐมนตรี และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ขอให้รัฐบาลยับยั้ง
โครงการ รวมทั้งน�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเข้าสู่กระบวนการรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 และจะขอให้บริษัท ช.การช่าง ชี้แจง
กับประชาชน พร้อมทัง้ จะตรวจสอบธนาคารกรุงไทย ถึงสาเหตุการ
ให้กู้เงินสร้างเขื่อนดังกล่าวด้วย

25 เมษายน 2554
ธนาคารไทยพาณิชย์ระบุวา่ ยังไม่สามารถ
เซ็นสัญญาเงินกูใ้ ห้กบั โครงการเขือ่ นไซยะ
บุรีได้ เนื่องจากเกิดข้อคัดค้านเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
โดยเปิดเผยกับสื่อว่า ขณะนี้มีหลายกลุ่มที่
คัดค้านโครงการเขื่อนไซยะบุรีในหลาย
ประเทศ ทั้งในลาว กัมพูชา เวียดนาม และ
ไทย โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบทางสิ่ง
แวดล้อม ธนาคารจึงต้องพิจารณาตามกรอบ
ของกฎหมายก่อนจะเซ็นสัญญาให้เงินกู้

9 พฤษภาคม 2554
นายกรัฐมนตรีลาว กล่าวกับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม
ว่า จะระงับโครงการเขื่อนไซยะบุรีไว้ชั่วคราว
โดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศมีโอกาสพบกันใน
การประชุมสุดยอดผูน้ ำ� อาเซียน ทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย
ซึง่ เวียดนามได้กล่าวขอบคุณต่อการตัดสินใจ เนือ่ งจาก
เวียดนามมีความกังวลกับการประเมินผลได้และผล
เสียที่ไม่เพียงพอ และเสี่ยงต่อความเสียหายใน
อุตสาหกรรมประมงและเกษตรของเวียดนาม และ
เรียกร้องให้ลาวเลื่อนการพิจารณาสร้างเขื่อนออกไป
อีก 10 ปี

20 มิถุนายน 2554
กฟผ. ชี้ไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรีสามารถป้อนเข้าระบบได้ตามแผนปี 2562
ผูว้ า่ การ กฟผ. เปิดเผยว่าทางบริษทั ช.การช่าง ได้แจ้งว่ามีความเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะสามารถสร้างเขือ่ น
ไซยะบุรีเสร็จตามแผนเดิม และเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของกฟผ. ได้ตั้งแต่ปี 2562
23 มิถุนายน 2554
พบเอกสารที่รัฐบาลลาวอ้างว่า เขื่อนไซยะบุรีผ่านข้อ
ตกลงแม่น�้ำโขงแล้ว และ่บริษัทไฟฟ้าไซยะบุรีขอเร่ง
การลงนามซื้อขายไฟฟ้า
องค์กรแม่นำ�้ นานาชาติ (International Rivers) เปิดเผย
จดหมายของรัฐบาลลาว โดยกระทรวงพลังงานและเหมือง
แร่ ที่ส่งถึงบริษัท ไฟฟ้าไซยะบุรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน
2554 ระบุวา่ ทางการลาวได้จา้ งบริษทั ทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษา
ข้อมูล และรับรองว่าโครงการไซยะบุรีผ่านกระบวนการ
ตามข้อตกลงแม่น�้ำโขง ของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง
(เอ็มอาร์ซี) แล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา และยัง
เปิดเผยจดหมายจาก บริษทั ไฟฟ้าไซยะบุรี ทีส่ ง่ ถึง กฟผ.
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ระบุว่าทางการลาวรับรอง
โครงการแล้ว และขอเร่งด�ำเนินการลงนามสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้ากับกฟผ.

18 กันยายน 2554
เขื่อนไซยะบุรียังคงเดินหน้าก่อสร้าง
ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการเห็น
ชอบจากประเทศในลุ่มน�้ำโขง
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ รายงาน
ข่าวการก่อสร้างถนนไปสูต่ วั เขือ่ นไซยะ
บุรี ในประเทศลาว ว่าคืบหน้าไปกว่า
90 เปอร์เซ็นต์ และขณะนีม้ คี นงานอยู่
ในพื้นที่สร้างเขื่อนแล้วกว่า 1,000 คน
ในขณะทีช่ าวบ้านผูไ้ ด้รบั ผลกระทบใน
พื้นที่กล่าวว่า พวกเขารับรู้ข้อมูลเกี่ยว
กับโครงการน้อยมาก และยังไม่ทราบ
ว่าจะต้องอพยพย้ายออกจากพืน้ ทีเ่ มือ่
ใด และไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหน
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