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เพราะเหตุใดประเทศจีนจึงมีการพัฒนาพลังงานน�้ำบนลุ่ม ว่า ประเทศจีนได้ด�ำเนินการก่อสร้างเพื่อพัฒนาศักยภาพพลังงานน�้ำ
ในปี ค.ศ. 2010 ไปแล้วถึง 22.18 เปอร์เซ็นต์ของอุปสงค์ดา้ นพลังงาน
แม่น�้ำลานซางและที่ราบลุ่มแม่น�้ำโขง?
ประเทศจีนถือได้ว่าเป็นผู้น�ำในการสร้างพลังงานน�้ำ ในแผนพัฒนา
แห่งชาติห้าปีฉบับที่ 12 (ค.ศ. 2011-2015) ของประเทศจีน ได้มีการ
ประกาศเจตนารมณ์ในการขยายศักยภาพด้านพลังงานน�้ำอย่างต่อ
เนื่อง โดยการพัฒนาพลังงานน�้ำจ�ำนวน 8 เขต ซึ่งมีการขยายอาณา
บริเวณอย่างกว้างขวางครอบคลุมโครงการพลังงานน�้ำ 60 โครงการ
อันจะน�ำมาซึง่ การสร้างศักยภาพในการผลิตพลังงานน�ำ้ ในประเทศถึง
248 กิโลวัตต์ (GEV, 2011)

ทั้งหมดที่มี

อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของพลังงานน�้ำในประเทศจีนไม่ได้ส่งผลต่อ
เพียงแค่แม่น�้ำลานซางเท่านั้น ประเทศจีนยังถือเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาระบบพลังงานน�ำ้ ในลุม่ แม่นำ�้ โขงตอนล่าง
โดยการด�ำเนินงานของบริษัทต่างๆอันได้แก่ บริษัทพลังงานน�้ำและ
ไฟฟ้าของจีน บริษทั ลานซางน�ำ้ และชิโนไฮโดร ประเทศจีนมีการด�ำเนิน
งานด้านเขื่อนมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ราบลุ่มตอนล่างซึ่งรวมไปถึง
องค์ประกอบที่ส�ำคัญของแผนการพัฒนาพลังงานน�้ำในประเทศและ เขื่อนซีซาน 2 (400 เมกกะวัตต์) ในประเทศกัมพูชา
กลยุทธ์ดา้ นพลังงานของประเทศจีนคือการก่อสร้างเขือ่ นลานซาง ซึง่
อยูใ่ นเขตพืน้ ทีม่ ณฑลยูนนาน แม่นำ�้ ลานซาง 1 คือแม่นำ�้ โขงทีอ่ ยูท่ าง เขือ่ นเหล่านีน้ ำ� มาซึง่ โอกาสทางการส่งออกของประเทศจีน เพิม่ บทบาท
ชายแดนตอนล่างของประเทศจีน มีศักยภาพในการผลิตพลังงานน�้ำ ทางการเมือง การพัฒนาเชือ่ มโยงทางการค้า ส่งเสริมก�ำไรแก่รฐั วิสาหกิจ
ถึง 30,000 เมกกะวัตต์ เพื่อเป็นการน�ำเอาศักยภาพดังกล่าวมาใช้ ส�ำหรับประเทศทีเ่ ป็นเจ้าของเขือ่ นแล้ว การสร้างเขือ่ นหมายถึงการน�ำ
รัฐบาลของประเทศจีนมีแผนการในการพัฒนาเขือ่ นขนาดใหญ่ 8 แห่ง มาซึ่งเม็ดเงินในการลงทุนจ�ำนวนมหาศาลในระบบเศรษฐกิจของ
บนลุ่มน�้ำลานซาง ซึ่ง 5 แห่งในนั้นได้รับการสร้างขึ้นเพื่อใช้งานแล้ว ประเทศ ขณะเดียวกันก็น�ำมาซึ่งโครงสร้างพื้นฐานและไฟฟ้า ดังนั้น
หากแผนการนีส้ ำ� เร็จลุลว่ ง เขือ่ นเหล่านีจ้ ะผลิตพลังงานได้ถงึ 15,720 เขือ่ นเหล่านีจ้ งึ ถูกวางกรอบไว้วา่ เป็นโครงการทีน่ ำ� มาซึง่ ผลก�ำไรทาง
เมกกะวัตต์ หรือประมาณ 52.4 เปอร์เซ็นต์ของศักยภาพทั้งหมดที่ ธุรกิจแก่นักพัฒนาธุรกิจของประเทศจีน
สามารถผลิตได้ (Grumbine, Dore และ Xu, 2012) นอกจากนี้ยังมี
โครงการก่อสร้างเขือ่ นอีกจ�ำนวน 20 แห่งในแม่นำ�้ สายสาขาของแม่นำ�้ บทสรุป: เขื่อนลานซางเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของแผนการพัฒนา
ลานซาง (Kummu และ Varis, 2007)
ของประเทศจีนเพื่อการผลิตพลังงานที่มีราคาถูกและมีการเผาผลาญ
คาร์บอนมอนอ๊อกไซด์ในระดับที่ต�่ำ เพื่อใช้ในการป้อนเข้าสู่ความ
เพื่อเป็นการจัดหาพลังงานไฟฟ้าราคาถูก การพัฒนาพลังงานน�้ำบน ต้องการด้านพลังงานภายในประเทศทีม่ สี งู มากขึน้ การพัฒนาพลังงาน
ลุ่มน�้ำลานซางน�ำมาซึ่งโอกาสทางการพัฒนาเศรษฐกิจในเมือง น�้ำในที่ราบลุ่มตอนล่างน�ำโอกาสมาสู่ประเทศจีนในการเพิ่มบทบาท
อุตสาหกรรมของจีน ทัง้ คุณหมิงและกวางโจว พลังงานน�ำ้ ถือเป็นหนึง่ ทางการเมืองและเศรษฐกิจ สร้างผลก�ำไรแก่ธุรกิจของรัฐและการส่ง
ในห้าเสาหลักทางเศรษฐกิจของยูนนาน ซึ่งพลังงานน�้ำนี้ได้รับการ ออกด้านพลังงานของประเทศ
มองว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการ
ลดการพึง่ พาพลังงานจากการเผาไหม้และการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอน ประวัติของการพัฒนาพลังงานน�้ำ
อ๊อกไซด์ของประเทศจีน ซึง่ ถือว่าสูงทีส่ ดุ เป็นอันดับหนึง่ ของโลก ข้อมูล การพัฒนาพลังงานน�้ำบริเวณแม่น�้ำลานซางเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงต้น
ด้านสถิติจากองค์กรอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติของจีนพบ ของปี ค.ศ. 1956 โดยบริษัทไอโดรไชนา คุณหมิงเอ็นจิเนียริ่ง
1 - Lancang will be used to denote Lancang River for the remainder of the text.

1

SOK 4:

อิทธิพลของจีนต่อการพัฒนาพลังงานน�้ำในแม่น�้ำลานซางและที่ราบลุ่มแม่น�้ำโขง, July 2013

คอร์ปอเรชั่น (HCKEC) เริ่มท�ำการส�ำรวจพื้นที่ระหว่างปี ค.ศ. 19571958 โดย HCKEC ระบุว่า มีพื้นที่ 21 จุดบนแม่น�้ำที่มีศักยภาพใน
การผลิตพลังงานน�ำ้ โดยรวมถึงการสร้างเขือ่ นเซียววาน แต่เนือ่ งจาก
สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวมีความไม่แน่นอน
อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติทางวัฒนธรรม ท�ำให้โครงการพัฒนา
พลังงานน�้ำดังกล่าวถูกพักไว้จนถึงทศวรรษ 1960
หลังจากผ่านกระบวนการศึกษามากมาย ในปี ค.ศ. 1988 การก่อสร้าง
เขือ่ นแมนวานซึง่ เป็นเขือ่ นแห่งแรกบนแม่น�้ำลานซางสายหลักจึงเริ่ม
ต้นขึ้น โดยไม่มีการบอกกล่าวอย่างเป็นทางการแก่ประเทศที่อยู่ทาง
ลุ่มน�้ำตอนล่าง ช่วงทศวรรษ 1990 และ 2000 ประเทศจีนมีการเร่ง
รีบในการพัฒนาพลังงานน�้ำในลุ่มน�้ำลานซาง ภายในปี ค.ศ. 2008
เขื่อนหลักจ�ำนวน 4 แห่งถูกสร้างขึ้นส�ำเร็จและเปิดใช้งาน อันได้แก่
เขือ่ นแมนวาน (1,550 เมกกะวัตต์) เริม่ เปิดใช้งานปี ค.ศ. 1992 เขือ่ น
ดาเซาซาน (1,350 เมกกะวัตต์) เริ่มเปิดใช้งานปี ค.ศ. 2003 เขื่อน
จิงฮอง (1,750 เมกกะวัตต์) เริ่มเปิดใช้งานปี ค.ศ. 2008 และเขื่อน
เซียววาน (4,200 เมกกะวัตต์) เริ่มเปิดใช้งานปี ค.ศ. 2010 และตาม
มาด้วยเขื่อนนัวซาดู (5,850 เมกกะวัตต์) ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.
2013 ในขณะที่เขื่อนต่างๆในแม่น�้ำสายสาขาและเขื่อนกองกัวเดียว
(750 เมกกะวัตต์) ก�ำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

ลานซาง ริเวอร์ ไอโดรพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (HLHC) ซึ่งเป็นบริษัท
ของภาครัฐที่มีอิทธิพลอย่างสูงและมีประวัติการท�ำงานที่หลากหลาย

การพัฒนาพลังงานน�้ำบนลุ่มน�้ำลานซางก่อให้เกิดผลด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แก่ประเทศที่อยู่ทาง
ลุ่มแม่น�้ำตอนล่างอย่างไรบ้าง?

ประเทศจีนมีสายสัมพันธ์ดา้ นการเมือง เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม กับ
ประเทศในลุ่มน�้ำตอนล่าง อย่างไรก็ตาม เขื่อนต่างๆที่ได้รับการสร้าง
ขึน้ เป็นการด�ำเนินงานโดยปราศจากการปรึกษากับกลุม่ ประเทศทีอ่ ยู่
ตอนล่างของแม่นำ�้ อันน�ำมาซึง่ การท้วงติงจากประเทศผูไ้ ด้รบั ผลกระ
ทบ ในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2010
การประท้วงได้ก่อตัวจนถึงจุดสูงสุด เพราะระดับน�้ำในแม่น�้ำโขงของ
ประเทศต่างๆทางตอนใต้ของจีนลดลง ขณะทีย่ งั มีนำ�้ อยูเ่ ต็มเขือ่ นลาน
ซาง (Hirch, 2010) ประเทศจีนกล่าวอ้างว่า สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นธรรมชาติ
ของฤดูแล้ง ไม่ใช่เกิดจากเขื่อน แต่ก็เห็นด้วยกับการเพิ่มการแบ่งปัน
ปริมาณการไหลและการปล่อยน�้ำจากเขื่อน และปรับปรุงการเจรจา
ระหว่างประเทศผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Goh (2009) กล่าวว่า การพัฒนาเขื่อนในลุ่มน�้ำลานซางของประเทศ
จีนมีผลกระทบด้านการเมืองและนิเวศวิทยาต่อชุมชนทีอ่ ยูล่ มุ่ น�ำ้ ตอน
ล่าง แต่ประเทศจีนยืนยันว่าการกระท�ำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการใช้
การพัฒนาพลังงานน�ำ้ อย่างเร่งรีบบนแม่นำ�้ ลานซางในช่วงหลังปี ค.ศ. ศักยภาพจากแม่น�้ำโขงถือเป็นเรื่องภายในประเทศของตน (Dupont,
2000 เป็นการประจวบเหมาะกับการก่อตั้ง บริษัทยูนนาน ลานซาง 2001:129)
ไฮโดรพาวเวอร์ เดลเวลล็อบเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (YLHDC) ในปี ค.ศ.
2001 ก่อนหน้าปีดังกล่าว ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาลุ่มน�้ำลาน อย่างไรก็ตาม การประท้วงจากประเทศในพื้นที่ลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง
ซางเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคณะกรรมการด้านการพัฒนา ทีเ่ ริม่ ก่อตัวขึน้ ในปี ค.ศ. 2010 และส่งผลให้ประเทศจีนเริม่ มีความตืน่
ของมณฑลยูนนาน ซึง่ อยูภ่ ายใต้การดูแลของกระทรวงพลังงาน (MOE) ตัว โดยมีการแถลงการณ์ว่า การพัฒนาพลังงานน�้ำที่ขยายบนลุ่มน�้ำ
และบริษัทไชน่า เอ็นนิจี อินเวสเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น ในปี ค.ศ. 2001 จะมีความระมัดระวังและมีการค�ำนึงถึงผลกระทบต่อกลุ่มประเทศใน
บริษัท YLHDC ได้รับมอบอ�ำนาจทั้งหมดในการดูแลรับผิดชอบด้าน ลุ่มน�้ำตอนล่างอย่างระมัดระวัง (China Daily, 2012) และยังมีการ
การพัฒนาเขื่อนลานซาง ในปี ค.ศ. 2002 บริษัท YLHDC ได้รับการ กล่าวต่อไปด้วยว่า ผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการสร้างเขือ่ นจะช่วยควบคุม
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ฮัวเนง ลานซาง ริเวอร์ ไอโดรพาวเวอร์ การเกิดน�ำ้ ท่วม พัฒนาการใช้นำ�้ และการบริหารจัดการความแล้งของ
คอร์ปอเรชั่น (HLHC)
ลุ่มน�้ำตอนล่าง โดยการกักเก็บน�้ำในช่วงฤดูฝนเอาไว้และปล่อยลงมา
ในช่วงฤดูแล้ง (China Daily, 2012) ประเทศจีนมีกฎหมายมากมาย
บริษัท HLHC เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไชน่า ฮัวเนง กรุ๊ป (CHG) ด้านการพัฒนาพลังงานน�้ำ รวมไปถึงกฎหมายด้านการป้องกันสิ่ง
บริษทั ฮองตา กรุป๊ (HG) และบริษทั ยูนนานอินเวสเม้นท์ คอร์ปอเรชัน่ แวดล้อม กฎหมายการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม กฎหมาย
(YIC) บริษัท ไชน่า ฮัวเนง กรุ๊ป เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของโดยรัฐบาล ด้านน�ำ้ ของประเทศจีน กฎหมายแห่งชาติจนี ว่าด้วยการพิทกั ษ์นำ�้ และ
ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐบาลกลางของจีน และยังถือเป็นหนึ่งใน ดิน และกฎระเบียบของจีนในเรื่องเกี่ยวกับแหล่งธรรมชาติ อย่างไร
ห้าบริษัทด้านพลังงานน�้ำที่ใหญ่ที่สุด ในขณะที่ บริษัท ฮองตา กรุ๊ป ก็ตาม กฎหมายเหล่านี้ไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวข้องกับผลกระทบระหว่าง
คือบริษทั ของรัฐบาลทีเ่ ป็นพันธมิตรกับบริษทั บุหรีข่ องจีน บริษทั ฮองตา เขตแดนอันเกิดจากพลังงานน�้ำจากเขื่อน
กรุ๊ป ควบคุมดูแลบุหรี่ยี่ห้อต่างๆที่ใหญ่ที่สุดของจีน และมีประวัติการ
ท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงาน การก่อสร้าง การรักษาความปลอดภัย กระนั้นก็ตาม การศึกษาหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นว่า การสร้างเขื่อน
การผลิตกระดาษ ยาและเวชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์และสินค้าทีเ่ กีย่ วกับการ ของประเทศจีนจะลดปริมาณระดับน�้ำไปถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ในระยะ
พยาบาล ในรายงานของประเทศจีน ปี ค.ศ. 2010 เกี่ยวกับธุรกิจที่มี ทางไกลถึงเวียงจันทร์ ประเทศลาว เพิ่มปริมาณน�้ำเค็มในลุ่มน�้ำและ
ความเข้มแข็งที่สุดพบว่า บริษัท ฮองตา กรุ๊ป ถูกจัดอยู่ในล�ำดับหนึ่ง ลดการไหลเวียนของตะกอน ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการประมง การเกษตร
ของยูนนาน และล�ำดับที่ 104 ของโลก (ETMOC, 2010) ส่วน บริษัท กรรมและวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง
ยูนนานอินเวสเม้นท์ คอร์ปอเรชัน่ เป็นบริษทั ด้านการลงทุนของรัฐบาล (Kummu และ Varis 2007; Räsänen และคณะ, 2012)
ท้องถิ่นยูนนาน
ลุ่มน�้ำลานซางถือเป็นแหล่งตะกอนที่ส�ำคัญของแม่น�้ำโขง ความยาว
บทสรุป: การพัฒนาเขือ่ นในลุม่ น�ำ้ ลานซางโดยเร่งรีบภายหลังปี ค.ศ. เกือบครึ่งของแม่น�้ำโขงไหลผ่านประเทศจีน ซึ่งมีปริมาณน�้ำถึง 35
2000 เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ประจวบเหมาะกับการเปลีย่ นความรับผิดชอบ เปอร์เซ็นต์ของน�้ำในฤดูแล้ง และ 55 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณตะกอน
ด้านการจัดการเขื่อนจากการดูแลของกระทรวงพลังงานและ บริษัท ทัง้ หมด ดังนัน้ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของลุม่ น�ำ้ โดยรวม
ไชน่า เอ็นนิจี อินเวสเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น ไปสู่มือของ บริษัท ฮัวเนง (Kummu and Varis 2007; CPWF SOK Mekong Sediment Basics
2-

The dry season in Thailand usually runs from November to May.

2013) อุทกศาสตร์ของลุม่ น�ำ้ โขงถูกก�ำหนดโดยชีพจรน�ำ้ ทีน่ ำ� พาตะกอน
เข้าสู่ระบบในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม แร่ธาตุเหล่า
นี้หล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงระบบนิเวศน์ของภูมิภาคและผลิตผลทาง
เกษตรกรรมซึ่งผู้คนในแถบนี้ต้องพึ่งพาอาศัย (Kummu และ Varis,
2007) คาดการณ์กันว่าการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 8 แห่ง จะท�ำให้
เกิดการกักกันตะกอนไว้ถงึ 94 เปอร์เซ็นต์ (Kummu และ Varis, 2007)
การตกตะกอนมีความส�ำคัญต่อผู้วางแผนด้านการสร้างเขื่อน เพราะ
มีผลต่อการลดทอนระยะเวลาการใช้งานของเขื่อนและศักยภาพใน
การท�ำงานของเขื่อน โดยส่งผลต่อศักยภาพในการกักเก็บน�้ำ อัตรา
การพังทลายของดินในลุ่มน�้ำลานซางมีสูงมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ระยะเวลาในการใช้งานของเขื่อนในประเทศจีน ปริมาณตะกอนใน
เขื่อนแมนวานมีสูงมาก กล่าวคือ 1.20 กิโลกรัม/ลูกบาสก์เมตร (Plinston และ Damming, 1999:238) หากไม่มีการป้องกันแก้ไขเกี่ยวกับ
เรือ่ งนี้ ระดับน�ำ้ ตายของเขือ่ นแมนวานจะเต็มภายใน 15-20 ปี แต่การ
สร้างเขื่อนเซียววานตอนต้นได้มีการวางแผนการสร้างให้สามารถ
ขยายระยะเวลาในการใช้งานได้ ด้วยศักยภาพในการกักเก็บตะกอน
ของเขื่อน

ทางการเมืองและการทหารของจีน รวมทั้งความช่วยเหลือด้านเงิน
ลงทุนของรัฐจ�ำนวนมหาศาลที่ส่งให้กับประเทศในลุ่มน�้ำโขงตอนใต้
บทสรุป: ประเทศจีนได้วางแนวทางในการพัฒนาพลังงานน�้ำของ
ตนเองภายใต้กรอบแนวทางแบบที่ทุกภาคส่วน ซึ่งหมายถึงประเทศ
จีนและประเทศอืน่ ๆในลุม่ น�ำ้ โขงตอนล่างเป็นฝ่ายได้รบั ประโยชน์ดว้ ย
กัน เขื่อนลานซางลดปริมาณของตะกอนที่ส่งไปยังท้องน�้ำและท�ำให้
ประเทศจีนสามารถควบคุมช่วงเวลาของฤดูแล้งได้ สิง่ นีน้ บั เป็นประเด็น
ทางการเมือง เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อประเทศในลุ่มน�้ำตอน
ล่าง แต่การเจรจาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการบริหารจัดการลุ่มน�้ำ
ยังไม่เกิดขึ้น

อะไรคือผลกระทบจากการพัฒนาพลังงานน�้ำของประเทศ
จีนที่มีต่อที่ราบลุ่มแม่น�้ำโขง?

บทบาทของประเทศจีนในฐานะผู้สนับสนุนทางการเงินและผู้พัฒนา
เขื่อนในลุ่มน�้ำโขงตอนล่างได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่าน
มา ปัจจัยผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานน�ำ้ ในประเทศจีนคือ ความ
สัมพันธ์ด้านการต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน การขยายตัวของ
ธุรกิจที่ภาครัฐเป็นเจ้าของ ความมั่นคงทางพลังงาน เป้าหมายในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัญหาด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมภายในประเทศ
เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ปักกิ่งขยายอ�ำนาจเหนือภูมิภาคโดย
มีนโยบายในการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ

การตกตะกอนสามารถท�ำลายกังหันพลังงานน�้ำซึ่งมีราคาสูงและใช้
เวลาในการซ่อมแซมนานมาก การติดตัง้ ประตูระบายตะกอนสามารถ
ท�ำได้เพื่อเคลื่อนย้ายตะกอนทางด้านท้ายเขื่อน แต่การติดตั้งประตู
ระบายตะกอนนีต้ อ้ งได้รบั การด�ำเนินการในช่วงแรกของการสร้างเขือ่ น
ซึ่งใช้งบประมาณสูงและยังลดศักยภาพของพลังงานงานน�้ำในเขื่อน
(ข้อมูลเกีย่ วกับการเกิดตะกอนและผลกระทบของตะกอนต่อลุม่ น�ำ้ โขง ประเทศจีนพยายามที่จะพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านความ
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก บทความสถานะองค์ความรู้เกี่ยวกับ สัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ตะกอนในลุ่มแม่น�้ำโขง)
กลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง ด้วยเหตุผลที่มีพรมแดนติดต่อกัน
ความสัมพันธ์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ จะช่วยให้ประเทศจีนสร้างความเข้มแข็งทาง
เมื่อวิเคราะห์ในมุมมองด้านการเมืองแล้วพบว่าเขื่อนลานซางช่วย ด้านอ�ำนาจของตนเองในแถบประเทศใกล้เคียงได้ เพื่อเหตุผลด้าน
ท�ำให้ประเทศจีนควบคุมปริมาณน�ำ้ ทีจ่ ะส่งไปยังบริเวณลุม่ น�ำ้ ตอนล่าง เศรษฐกิจและความมั่นคง หลังจากเกิดความขัดแย้งกับประเทศ
ซึง่ เป็นปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ ความมัน่ คงทางอาหาร เวียดนามในปี ค.ศ. 1979 และการยุตคิ วามสัมพันธ์ชวั่ คราวกับประเทศ
และเศรษฐกิจของประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม Räsänen และ ลาวในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1979-1999 และการสนับสนุนกลุ่มเขมร
คณะ (2012) พบว่า เขือ่ นลานซางเพิม่ อัตราการความแล้งของฤดูแล้ง แดงในประเทศกัมพูชา ประเทศจีนต้องท�ำงานอย่างหนักเพือ่ ให้ได้รบั
ถึง 34-155 เปอร์เซ็นต์ และลดอัตราการเกิดฝนในฤดูฝนถึง 29-36 การยอมรับกลับคืนมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่าง
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสชีพจรน�้ำและการ กัมพูชากับลาวกลับคืนมาอีกครั้งในช่วงปี ค.ศ. 2000 เมื่ออดีต
หมุนเวียนของชีพจรน�ำ้ ท่วม แม้วา่ จะยังไม่มผี ลการศึกษาอย่างชัดเจน ประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินเป็นประธานาธิบดีคนแรกของจีนที่ไป
เกีย่ วกับผลกระทบจากเขือ่ นทีม่ อี ยูต่ อ่ การประมงและระบบอุทกศาสตร์ เยือนทั้งสองประเทศ (Thayer, 2001)
แต่ไม่เป็นทีน่ า่ สงสัยเลยว่า ประเทศทีอ่ ยูท่ างลุม่ น�ำ้ ตอนใต้จะต้องจับตา
มองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดในช่วงปีที่ก�ำลังจะมาถึงนี้
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ่านจากศัตรูสู่มิตรเป็นสิ่งที่มีความหมาย
อย่างยิ่งและยังใช้ระยะเวลายาวนาน ส่วนใหญ่เป็นเพราะการริเริ่ม
ยังไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศจีนและรัฐบาลของ ทางการเมืองและเศรษฐกิจของปักกิ่งในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา
ประเทศในลุ่มแม่นำ�้ โขงตอนล่างเกี่ยวกับการบริหารจัดการลุ่มน�ำ้ โดยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เด่นๆได้แก่
ประเทศจีนมีสถานะในการเจรจากับคณะกรรมาธิการแม่นำ�้ โขง (MRC) • การตัดสินใจของประเทศจีนในการไม่ลดค่าเงินสกุลหยวนในช่วง
และองค์กรเพื่อแม่น�้ำสายหลักในภูมิภาค ซึ่งได้มีการแบ่งปันข้อมูล
วิกฤติการทางการเงินในเอเชีย และยังมีการให้ความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับอุทกศาสตร์ของเขื่อนลานซาง แต่ที่ผ่านมา ประเทศจีนยัง
ทางการเงิน (ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือเป็นจ�ำนวนเงิน 1
ปฏิเสธการเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่นำ�้ โขง รวมทัง้ ประเทศ
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ, Halloran 1998)
จีนเองยังมีจุดยืนที่อ้างว่าเรื่องของแม่น�้ำลานซางเป็นประเด็นภายใน • นโยบายเปิดประเทศของจีนซึ่งริเริ่มขึ้นในแผนพัฒนาแห่งชาติ
ประเทศทีไ่ ม่จำ� ป็นต้องน�ำมาถกเถียง โครงการเขือ่ นพลังงานน�ำ้ ยังคง
ฉบับที่ 10 (ค.ศ. 2001-2005) โดยมีหลักการในการเพิ่มการลงทุน
ได้รับการพัฒนา โดยประเทศในกลุ่มลุ่มน�ำ้ โขงตอนใต้ยังคงยึดหลัก
โดยตรงจากนอกประเทศ
สันติวิธีและกลยุทธ์ที่ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน
• จีน กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
รัฐบาลของประเทศทางลุ่มแม่น�้ำโขงตอนใต้ต้องได้รับผลกระทบจาก • การลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีของจีนและอาเซียน (CAFTA)
เขื่อนลานซางของจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเนื่องด้วยอ�ำนาจ สร้างสร้างเขตการค้าเสรีในระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ในโลกขึ้นเมื่อ
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SOK 4:

อิทธิพลของจีนต่อการพัฒนาพลังงานน�้ำในแม่น�้ำลานซางและที่ราบลุ่มแม่น�้ำโขง, July 2013

วันที่ 1 มกราคม 2010 (Tong, 2010)
• ข้อตกลงทางการเงินตามมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ ซึ่งมีเป้าหมาย
ด้านความมัน่ คงทางการเงินในภูมภิ าคระหว่างประเทศในกลุม่ อาเซียน
และอีกสามประเทศได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้รับการน�ำร่อง
โดยประเทศจีน ในช่วงต้นของทศวรรษ 2000
• โครงการพัฒนาลุม
่ แม่นำ�้ โขงของธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งเอเชีย
ได้สนับสนุนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นผ่านเครือข่ายขนาดใหญ่ด้าน
โครงการพื้นฐานในภูมิภาค(Cronin, 2012)

ที่ไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้ ภายในปี ค.ศ. 2015 โดยครึ่งหนึ่งของ
แผนการดังกล่าวมาจากพลังงานน�ำ้ (CEP 2012) แผนการด้านพลังงาน
นี้ถูกระบุในแผนห้าปีฉบับที่ 12 (ค.ศ. 2011-2015) ซึ่งส่งผลให้เกิด
การก่อสร้างเขือ่ นขนาดใหญ่ขนึ้ ประเทศในแถบลุม่ น�ำ้ โขงตอนใต้กำ� ลัง
เผชิญหน้ากับการถาโถมด้วยโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ เนื่องจากมี
เขื่อนจ�ำนวน 50 แห่งของจีนที่ก�ำลังได้รับการก่อสร้างอยู่ (มากกว่า
50 เมกกะวัตต์) และยังมีหลายโครงการที่ก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการน�ำ
เสนอ (Urban และคณะ, 2013)

นโยบายทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนีส้ ะท้อนการเปลีย่ นแปลงด้านความสัมพันธ์
ทีจ่ นี มีตอ่ ประเทศในภูมภิ าค เพราะแสดงให้เห็นความพยายามในการ
เปิดตลาดเพื่อแข่งขันกับอิทธิพลของประเทศตะวันตกที่มีต่อภูมิภาค
รวมทัง้ ช่วยสร้างความเป็นผูน้ ำ� ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ในระดับโลก นโยบายดังกล่าวมีประสิทธิภาพ โดยเห็นได้จากวัตถุประสงค์
ต่างๆประสบความส�ำเร็จและจีนยังได้กลายเป็นตัวเลือกแก่ประเทศ
ในภูมภิ าคเอเชียแถบลุม่ น�ำ้ โขงตอนใต้ ซึง่ เป็นตัวเลือกทีน่ อกเหนือไป
จากประเทศตะวันตก และยังมีเงื่อนไขการลงทุนที่น่าสนใจ

การขยายตัวของโครงการเขือ่ นขนาดใหญ่ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ของประเทศจีนประกอบด้วยรายละเอียดส�ำคัญดังนี้ พม่า 30
เขื่อน ลาว 13 เขื่อน กัมพูชา 7 เขื่อน เวียดนาม 3 เขื่อน โดยใน
ประเทศไทยมีบางส่วนที่เป็นโครงการของประเทศจีน แต่ไม่เกิน 50
เมกกะวัตต์ (Urban และคณะ, 2013) โครงการเหล่านี้ได้รับการ
สนับสนุนทางการเงิน การพัฒนาและการก่อสร้าง โดยมีการเซ็นสัญญา
กับรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน บริษทั ชิโนไฮโดร มีบทบาทในโครงการ
เหล่านีถ้ งึ 30 เปอร์เซ็นต์ และจัดการด้านการเงิน การพัฒนา และการ
ก่อสร้าง 5 ใน 13 ของเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศลาว (Urban และ
คณะ 2013) บริษัทของรัฐบาลจีน เช่น บริษัท ชิโนไฮโดร มีศักยภาพ
สูง และสามารถสร้างเขือ่ นได้ในงบประมาณทีต่ ำ�่ กว่าผูอ้ นื่ (McDonald
และคณะ, 2009) โครงการเขื่อนขนาดใหญ่มักต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐทั้งจากรัฐบาลกลางของจีนและจาก
ประเทศในแถบลุม่ น�ำ้ โขงตอนใต้ ดังนัน้ การมีสายสัมพันธ์กบั รัฐวิสาหกิจ
จึงถือเป็นข้อได้เปรียบ ในลุม่ แม่น�้ำโขงตอนใต้นนั้ โครงการเขือ่ นหลัก
แทบทุกเขือ่ นมีสว่ นร่วมจากรัฐวิสาหกิจ ซึง่ ด�ำเนินการโดยบริษทั ใหญ่ๆ
ที่มีชื่อเสียง แต่ในประเทศพม่า มีความแตกต่างคือ บริษัทที่ด�ำเนิน
งานบางบริษทั มีขนาดเล็กกว่าและไม่คอ่ ยเป็นทีร่ จู้ กั (Urban และคณะ
2013)

การริเริ่มด้านการเมืองของจีนที่มีต่อกลุ่มประเทศในลุ่มน�้ำโขงตอนใต้
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับช่วงเวลาการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน
ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของพม่า เวียดนาม และลาว รวม
ทัง้ ยังเป็นประเทศคูค่ า้ รายใหญ่เป็นอันดับสองของไทย และอันดับสาม
ของกัมพูชา (Gronholt-Pederson 2013; Chen Y.W. 2012; Heng
2012) เปรียบเทียบมูลค่าแต่ละประเทศพบว่า มูลค่าทางการค้าระหว่าง
ประเทศไทยและจีนมีถึง 460 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กับประเทศ
เวียดนาม 27.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พม่า 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
กัมพูชา 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และประเทศลาว 1 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ประเทศจีนยังสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานให้แก่กมั พูชา รวมทัง้ เป็น
ผูช้ ว่ ยเหลือทางการเงินอันดับหนึง่ อีกด้วย จีนมีโครงการช่วยเหลือแก่
ประเทศลาว กัมพูชา พม่า ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นความช่วยเหลือที่มา
กกว่าที่ได้รับจากประเทศสหรัฐอเมริกา (Kurlantzick 2007) เพื่อให้
เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนต่อการค้าใน
ประเทศแถบลุ่มแม่น�้ำโขงตอนใต้ ควรจะมีการพิจารณาความช่วย
เหลือด้านการลงทุนในภาพรวมมากกว่าการพิจารณาเป็นรายประเทศ
Urban และคณะ (2013:312) กล่าวอธิบายให้เห็นว่าองค์ประกอบเหล่า
นี้มีความเกี่ยวข้องกับประเทศในแถมลุ่มน�้ำโขงตอนล่าง

อะไรคือนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอกของ
จีนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานน�้ำ?

“แนวปฏิบตั ขิ องจีนเข้ามาในรูปแบบของความช่วยเหลือด้านการค้า
และการลงทุนก้อนใหญ่ ตัวอย่างเช่น การจัดหาเงินลงทุนและงินกูเ้ พือ่
การสร้างเขื่อน โดยเชื่อมโยงเข้ากัยการส่งออกพลังงานไฟฟ้าและ
การน�ำเข้าด้านอุปกรณ์เครื่องมือการผลิตและสินค้าต่างๆจากบริษัท
ของประเทศจีน”

ประเทศจีนกล่าวย�ำ้ เสมอว่าตนยึดถือกรอบนโยบายและกฎหมายของ
ประเทศที่ตนไปลงทุน หนึ่งในนั้นคือนโยบายการไม่เข้าไปแทรกแซง
กิจการภายใน อันน�ำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาสังคม
ถึงการละเลยการป้องกันทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (ดู WWF 2008
และองค์กรแม่น�้ำโลก2012) ในปี ค.ศ. 2012 อาจเป็นการกระท�ำเพื่อ
สนองตอบกับค�ำวิพากษ์วจิ ารณ์และความกังวลของจีนต่อชือ่ เสียงของ
ประเทศตนเอง สมาคมธนาคารแห่งจีนได้ทบทวนแนวทางด้านสิ่ง
แวดล้อมที่มีข้อส�ำคัญเกี่ยวกับผลงานด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารใน
ประเทศจีน แนวปฏิบตั เิ หล่านีร้ ะบุวา่ ธนาคารต้องพิจารณาสิง่ แวดล้อม
และมีแผนการจัดการความเสี่ยงทางสังคมในโครงการต่างประเทศ
และปฏิบัติตามหลักบรรทัดฐานสากล

การพัฒนาพลังงานน�้ำของจีนในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงตอนใต้สร้างผล
ก�ำไรแก่ความมั่นคงทางพลังงานเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการสร้าง
เขือ่ นในต่างประเทศ ความแตกต่างอย่างหนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนระหว่าง
โครงการพัฒนาพลังงานน�ำ้ ในลุม่ แม่นำ�้ โขงตอนล่างและในแอฟริกาใต้
คือความเชื่อมโยงกับระบบพลังงานไฟฟ้าของจีน ความใกล้ชิดของ
จีนกับประเทศในลุ่มน�้ำโขงตอนใต้ช่วยส่งผลให้มีการน�ำกระแสไฟฟ้า
เข้ามาในเขตเมืองของประเทศจีนได้อย่างรวดเร็ว (Urban และคณะ,
2013) ความมั่นคงด้านพลังงานเป็นสิ่งที่ประเทศจีนให้ความส�ำคัญ
ที่สุด ด้วยมีเป้าหมายที่จะให้พลังงาน 15 เปอร์เซ็นต์มาจากพลังงาน

เป้าหมายต่อไปของการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมได้รบั ความตระหนัก
ถึงความส�ำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2013 เมื่อกระทรวงการค้า
และการป้องกันสิง่ แวดล้อมออกแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับปัญหาสิง่ แวดล้อม
ในการลงทุนด้านต่างประเทศ แนวปฏิบัติเหล่านี้สนับสนุนให้บริษัท
ของจีนต้องระบุแผนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีกรอบระยะเวลา
ก�ำหนดอย่างชัดเจน โดยเป็นกรอบระยะยาว มีความรับผิดชอบต่อ
การป้องกันสิ่งแวดล้อม มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและ
บริษัทของประเทศจีนที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนในประเทศเพื่อนบ้าน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

ธรรมาภิบาลของประเทศจีนใน CPWF สถานภาพความรู้: การ
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาพลังงานน�้ำในลุ่มแม่น�้ำโขง)
ในปี ค.ศ. 2011 บริษัท ชิโนไฮโดร ได้พัฒนากรอบนโยบายด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และความ
ปลอดภัย ซึ่งยึดหลักมาตรฐานสากล รวมทั้งนโยบายการได้รับความ
ยินยอมจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ แต่นโยบายเหล่านี้จะน�ำมาใช้อย่าง
จริงจังหรือไม่ เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งติดตาม อย่างไรก็ตาม ถือเป็นจุดเริม่ ต้น
ของจีนในการก้าวถอยหลังไปเพือ่ การเดินหน้าทีเ่ ป็นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
บทสรุป: ในตอนเริม่ แรกนัน้ จีนยึดแนวปฏิบตั โิ ดยการไม่เข้าไปก้าวก่าย
กิจการภายในของประเทศจีน และขาดการแสดงออกด้านการดูแลสิ่ง
แวดล้อมและการป้องกันสังคม โดยยึดแนวปฏิบัติและนโยบายของ
ประเทศเจ้าบ้านเพียงอย่างเดียว เมื่อที่ผ่านมานี้ จีนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ในฐานะเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทต่อประเทศในลุม่ แม่นำ�้ โขงและ
การสร้างความเข้มแข็งต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทั้งหลักธรรมาภิ
บาล ในโครงการที่ด�ำเนินงานในระดับนานาชาติ

บทสรุปในภาพรวม

ประเทศจีนมีกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญ รวมทัง้ ผลประโยชน์ในเขือ่ นลานซางและ
ประเทศทางลุ่มน�้ำโขงตอนใต้ ซึ่งโครงการพลังงานน�้ำถือเป็นกุญแจ
ดอกส�ำคัญ โครงการพัฒนาพลังงานน�้ำของจีนในลุ่มแม่น�้ำโขงได้รับ
การต้อนรับด้วยความระมัดระวังจากชาติตา่ งๆทีต่ อ้ งการแสวงหาการ
ลงทุนด้านทรัพยากรน�้ำและเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มี
ความสัมพันธ์กบั รัฐบาลจีนและรัฐวิสาหกิจจีน อย่างไรก็ตาม การลงทุน
เหล่านีไ้ ด้รบั เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์จากภาคประชาสังคมและภาควิชาการ
ด้วยเหตุที่ขาดการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม แม้ว่าในอดีตที่
ผ่านมา ประเทศจีนจะมีประวัติในการละเลยการมีส่วนร่วมกับภาค
ประชาสังคม วิชาการ และชุมชน ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ แต่
ในปัจจุบันพบว่า จีนและรัฐวิสาหกิจจีนเริ่มให้ความส�ำคัญกับชื่อเสียง
และความเสี่ยงของตนเองอันเกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ของตนเองมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จีน
และรัฐวิสาหกิจจีนจึงได้มีความร่วมมือกันในการเจรจากับประเทศใน
แถบลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง โดยเป็นการเจรจาผ่านคณะกรรมาธิการ
แม่น�้ำโขง อาเซียน และองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร รวมทั้งกับที่ประชุม
ของโครงการเพื่อน�้ำ อาหารและพลังงานในลุ่มน�้ำโขง (CPWF) ยก
ตัวอย่างเช่น บริษทั HLHC ได้ดำ� เนินโครงการต้นแบบด้านการประเมิน
ความยั่งยืนของโครงการพัฒนาพลังงานน�้ำของเขื่อนจิงฮองและมี
การน�ำเสนอต่อที่ประชุมของโครงการเพื่อน�้ำ อาหารและพลังงานใน
ลุ่มน�้ำโขง โดยองค์กรกลุ่มที่ปรึกษาการวิจัยทางการเกษตรระหว่าง
ประเทศ จีนจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้นในฐานะเป็นผู้มี
บทบาทและความสามารถในการควบคุมรัฐวิสาหกิจให้ยึดมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติที่วางไว้ได้หรือไม่ จะถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงค�ำมั่นสัญญา
ในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพัฒนาที่ทุกภาคส่วน
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน
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What is the State of Knowledge (SOK) Series?
The SOK series sets out to evaluate the state of knowledge on subjects related to the impact, management and development of
hydropower on the Mekong, including its tributaries. Publications in the series are issued by the CGIAR Challenge Program
on Water and Food – Mekong Programme. The series papers draw on both regional and international experience. Papers seek
to gauge what is known about a specific subject and where there are gaps in our knowledge and understanding. All SOK papers
are reviewed by experts in the field. Each section in a SOK papers ends with a conclusion about the state of knowledge on that
topic. This may reflect high levels of certainty, intermediate levels, or low certainty.
The SOK series is available for download from the CPWF Mekong website at http://mekong.waterandfood.org/
Citation: Matthews, N. and Motta S. 2013. China’s Influence on Hydropower Development in the Lancang River and Lower
Mekong River Basin, July 2013. State of Knowledge Series 4. Vientiane, Lao PDR, Challenge Program on Water and
Food.
This SOK has been edited by Terry Clayton at Red Plough International Co. Ltd. clayton@redplough.com and proofread
by Clare Sandford claresandford@hotmail.co.uk
Design and lay-out by Remy Rossi rossiremy@gmail.com and Watcharapol Isarangkul nong.isarangkul@gmail.com
The Challenge Program on Water and Food was launched in 2002 as a reform initiative of the CGIAR, the Consultative
Group on International Agricultural Research. CPWF aims to increase the resilience of social and ecological systems
through better water management for food production (crops, fisheries and livestock). CPWF does this through an
innovative research and development approach that brings together a broad range of scientists, development specialists,
policy makers and communities to address the challenges of food security, poverty and water scarcity. CPWF is currently
working in six river basins globally: Andes, Ganges, Limpopo, Mekong, Nile and Volta. More information can be found
at www.waterandfood.org.
In the Mekong, the CPWF works to to reduce poverty and foster development by optimizing the use of water in reservoirs.
If it is successful, reservoirs in the Mekong will be: (a) managed in ways that are fairer and more equitable to all water
users; (b) managed and coordinated across cascades to optimize benefits for all; (c) planned and managed to account for
environmental and social needs; (d) used for multiple purposes besides hydropower alone; (e) better governed and the
benefits better shared. More information can be found at www.mekong.waterandfood.org.

Want to know more?
Contact us at cpwf.mekong@gmail.com.
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