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ດ້ວຍສາເຫດໃດປະເທດຈີນຈື່ງເລືອກແມ່ນ້ຳ Lancang ແລະ ຜ່ອນ ການຊົມໃຊ້ເຊື້ອເພີງຟອດຊິວ ແລະ ການປ່ອຍອາຍກາກໂບນິກ
ຕອນລຸມ
່ ຂອງອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງ ເພື່ອພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ. CO2, ເຊິ່ງປະເທດຈີນໃນປັດຈຸບັນຈັດຢູ່ໃນອັນດັບສູງທີ່ສຸດຂອງ
ປະເທດຈີນເປັນປະເທດຜູນ
້ ໍາດ້ານການກໍ່ສາ້ ງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ
ຂອງໂລກ. ໄລຍະແຜນການຫ້າປີ ຄັ້ງທີ 12 (2011-2015), ປະເທດ
ຈີນໄດ້ປະກາດຈຸດປະສົງທີ່ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະ
ລິດເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໂດຍການພັດທະນາ ແປດເຂດຂອງເຂື່ອນ
ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ມຫຼ
ີ າຍກວ່າ 60 ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະຫນາດ
ໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດຕິດຕັ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທັງຫມົດ
ພາຍໃນປະເທດລວມມີ 284 GW (GEV. ປີ 2011).
ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກພາຍ
ໃນປະເທດຈີນ ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານພະລັງງານແມ່ນການກໍ່ສາ້ ງ
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຕກ
ົ Lancang ທີ່ຕງັ້ ຢູໃ່ ນມົນທົນຢຸນນານ. ແມ່ນ້ໍາ
1
Lancang , ເປັນທີ່ຮຈ
ູ້ ກ
ັ ກັນດີໃນນາມຂອງແມ່ນ້ໍາຂອງທາງຕອນ
ໃຕ້ຂອງຊາຍແດນຈີນ, ທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟ
ຟ້າ 30,000 MG. ເພື່ອຄວບຄຸມທ່າແຮງດັ່ງກ່າວນີ້, ລັດຖະບານ
ຈີນມີແຜນການທີ່ຈະພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າແປດແຫ່ງຢູ່ແມ່ນຳ້
Lancang, ເຊິ່ງຫ້າແຫ່ງກຳລັງດໍາເນີນງານ. ເມື່ອໃດທີ່ສາ້ ງສຳເລັດ,
ເຂື່ອນໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວຈະສາມາດຜະລິດໄດ້ 15.720 MW ຫຼື 52,4
ເປີເຊັນ ຂອງທ່າແຮງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ Lancang (Grumbine, Dore
ແລະ Xu, ປີ 2012). ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີອີກ 20 ເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ທີ່ໄດ້ມີການວາງແຜນ ຫຼື ພາຍໃຕ້ກໍ່ສ້າງຕາມສາຂາ ຂອງແມ່ນຳ້
Lancang (Kummu ແລະ Varies ປີ 2007).
ໂດຍຜ່ານການສະຫນອງໄຟຟ້າລາຄາຖືກ, ການພັດທະນາໄຟຟ້
ານໍ້າຕົກຢູ່ຕາມແມ່ນຳ້ Lancang ເຮັດໃຫ້ໂອກາດການພັດທະ
ນາທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງທັງສອງປະເທດອຸດສາຫະກຳຈີນເ
ຊັ່ນ: ຂຸນມິງ ແລະ ກວາງໂຈ. ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແມ່ນຫນຶ່ງໃນຫ້າເສົາ
ຫຼັກ ເສດຖະກິດຕົ້ນຕໍຂອງຢຸນນານ. ມັນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນແຫຼ່ງ
ພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະ ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການຫຼຸດ

ໂລກ. ອີງຕາມສະຖິຕກ
ິ ານຄວາມໄວຂອງອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ
ໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ, ຄວາມສາມາດຕິດຕັ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂອງຈີນ
ໃນປີ 2010 ກວມເອົາ 22,18 ເປີເຊັນ ຂອງການສະຫນອງພະລັງ
ງານຂອງຕົນທັງຫມົດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອິດທິພົນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂອງຈີນ,
ແມ່ນບໍ່ຈໍາກັດພຽງແຕ່ແມ່ນ້ຳ Lancang ເທ່ານັ້ນ. ປະເທດຈີນຍັງເປັນຜູນ
້ ຳ
ໃນການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຢູ່ ຕອນລຸ່ມຂອງອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງ
(LMB). ໃນຮູບແບບຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໃນຮູບແບບການຮ່ວມ
ມືສາກົນດ້ານນ້ໍາ ແລະ ໄຟຟ້າ, ໄຟຟ້າ Lancang ແລະ ສິນໂນໄຮໂດຼ,
ຈີນເປັນປະເທດທີ່ນຳໃຊ້ເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນຕອນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ
ລວມທັງເຂື່ອນ ເສສານ 2 (400 MG) ທີ່ປະເທດກໍາປູເຈຍ ທີ່ໄດ້
ປະກາດນຳໃຊ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ເຂື່ອນໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວສ້າງໂອກາດ
ປະເທດຈີນມີສສ
ື່ ຽງໃນການສົ່ງອອກ, ເພີ່ມທະວີອດ
ິ ທິພນ
ົ ທາງດ້ານ
ການເມືອງ, ການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍການຄ້າ, ແລະ ເພີ່ມທະວີຜນ
ົ
ກໍາໄລໃຫ້ແກ່ລັດວິສາຫະກິດຂອງຕົນ (SOEs). ສໍາລັບບັນດາ
ປະເທດເຈົ້າພາບ, ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ເປັນກຳລັງຊຸກຍູທ
້ າງດ້ານການ
ເງິນຂະຫນາດໃຫຍ່ເຂົ້າໃນເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ໃນຂະນະດຽວກັນ
ຍັງໄດ້ມີການສະຫນອງໂຄງລ່າງພື້ຖານ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ.
ເຂື່ ອ ນ ໄຟຟ້ າ ເຫຼົ່ າ ນີ້ ແ ມ່ ນ ນອນຢູ່ ໃ ນໂຄງການ “ໄຊຊະນະ“
ນັກພັດທະນາຊາວຈີນ.
ສະຫຼຸບ: ນ້ຳຕົກ Lancang ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການ
ວາງແຜນຂອງຈີນໃນການພັດທະນາດ້ານມີລາຄາໃຫ້ຖືກລົງ,
ດ້ານພະລັງງານທົດແທນ, ຄາບອນຕໍ່າເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມ
ຂື້ນ. ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຢູ່ຕອນລຸ່ມ ຂອງອ່າງແມ່
ນ້ໍາຂອງສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະເທດຈີນເພີ່ມທະວີອິດທິພົນທາງດ້ານ
ການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຕົນຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະ

1 - Lancang will be used to denote Lancang River for the remainder of the text.
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ເພື່ອເພີ່ມທະວີຜນ
ົ ກໍາໄລ ແລະ ຄວາມຊໍານານໃນການການສົ່ງອອກ
ພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລັດວິສະຫະກິດ.

ປະຫວັດສາດຂອງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ Lancang
ການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໃນ Lancang ໄດ້ຖກ
ື ພິຈາລະນາໃນຕົ້ນ
ປີ 1956, ໃນເວລາທີ່ ບໍລິສັດວິສະວະກໍາ ໄຮໂດຼຊາຍນາຄຸນຫມິງ
(HCKEC) ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສຳຫຼວດພື້ນທີ່. ນັບແຕ່ ປີ 1957-58,
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ວິສະວະກໍາ ໄຮໂດຼຊາຍນາຄຸນຫມິງໄດ້ກໍານົດ 21 ແຫ່ງທີ່ມີ
ທ່າແຮງໃນການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຕາມລໍາແມ່ນ້ໍາ, ລວມທັງການວາງ
ແຜນການຂັ້ນພື້ນຖານສໍາລັບເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຊາວຫວານ Xiaowan.
ເນື່ອງຈາກ ການປະຕິວດ
ັ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ການພັດທະນາ
ແບບກ້າວກະໂດດສົ່ງຜົນໃຫ້ສະເຖຍລະພາບທາງ ດ້ານການເມືອງ
ແລະ ເສດຖະກິດບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ການວາງແຜນການຜະລິດ ໄຟຟ້ານໍ້າ
ຕົກໃນຕໍ່ຫນ້າໄດ້ຢຸດສະຫງັກລົງຈົນເຖິງທ້າຍປີ 1960.
ຫຼັງຈາກການສຶກສາທີ່ຍາວນານ, ໃນປີ 1988, ການກໍ່ສາ້ ງເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ມານຫວານ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂື້ນ, ເຊືງີ່ ເປັນເຂື່ອນທໍາອິດທີ່ສາ້ ງຕັ້ງຂື້ນຢູ່
ແມ່ນ້ຳ Lancang -ແມ່ນ້ໍາຂອງ, ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງການຢ່າງເປັນ
ທາງການໃຫ້ແກ່ບນ
ັ ດາປະເທດຕາມລ້ອງແມ່ນ້ຳຂອງ. ຕະຫຼອດຊຸມປີ
1990 ແລະ ຊຸມປີ 2000, ການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂອງຈີນຕາມ
ແມ່ນ້ຳ Lancang ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ, ແລະໃນປີ 2008,
ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄດ້ທຳການຜະລິດຄື: ເຂື່ອນ ມານຫວານ (1,550
MG) ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບດ
ັ ງານໃນປີ 1992; ເຂື່ອນ Dachaoshan
(1,350 MG) ໃນປີ 2003, ເຂື່ອນ Jinghong(1,750 MG )
ໃນປີ 2008 ແລະ ເຂື່ອນ Xiaowan (4, 200 MG) ໃນປີ 2010.
ໃນເດືອນມິຖນ
ຸ າປີ 2013, ເຂື່ອນ Nuozhadu (5, 850 MG) ແມ່ນ
ຢູ່ໃນການດຳເນີນງານແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ ແລະ ເຂື່ອນ Gongguoqiao (750 MG) ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການກໍ່ສ້າງ.
ຫຼັງຈາກປີ 2000 ເຂື່ອນໄຟຟ້າ Lancang ໄດ້ພດ
ັ ທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ
ໃນປີ 2001,ບໍລສ
ິ ດ
ັ ພັດທະນາໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳຢຸນນານ-Lancang
(YLHDC). ກ່ອນປີ 2001, ການພັດທະນາແມ່ນ້ຳ Lancang ແມ່ນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄະນະກຳມາທິການວາງແຜນ ແລະ
ພັດທະນາແມ່ນ້ຳ Lancang ປະຈຳແຂວງ ຢຸນນານ, ກະຊວງພະລັງງານ
ແລະບໍລິສັດ ການລົງທຶນ ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງປະເທດຈີນ.
ໃນປີ 2001 YLHDC ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໂດຍລວມສໍາລັບການພັດ
ທະນານ້ຳຕົກ Lancang. ໃນປີ 2002, YLHDC ໄດ້ປຽ່ ນຊື່ມາເປັນ
ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຫົວເນັ່ງ Lancang (HLHC).
HLHC ແມ່ນບໍລິສັດຮ່ວມຮຸ້ນລະຫວ່າງກຸ່ມ ບໍລິສັດ Huaneng
ປະເທດຈີນ (CHG), ກຸ່ມບໍລິສັດ ຫົງຕ້າ (HG) ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ
ການລົງທຶນຢູນນານ (YIC). CHG ເປັນບໍລສ
ິ ດ
ັ ລັດວິສາຫະກິດ ທີ່
ຢູພ
່ າຍໃຕ້ອໍານາດການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານສູນກາງຂອງຈີນ,
ແລະ ເປັນຫນຶ່ງໃນຫ້າບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີ່ໃຫຍ່ທສ
ີ່ ດ
ຸ ໃນຂະແຫນງການໄຟຟ້ານໍ້າ
ຕົກ. HG ເປັນບໍລສ
ິ ດ
ັ ຂອງລັດ ຄຽງຄູກ
່ ບ
ັ ໂຮງງານຢາສູບປະເທດຈີນ.
HG ຄວບຄຸມຍີ່ຫໍ້ຢາສູບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈຳນວນໜຶ່ງຂອງ ຢູນນານ
ແລະ ເພິ່ມທະວີອດ
ິ ທິພນ
ົ ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂື້ນເຊິ່ງປະກອບມີ ດ້ານ
ພະລັງງານ, ການກໍ່ສ້າງ, ຫຼັກຊັບ, ການຜະລິດເຈ້ຍ, ການຢາ,
ເຄື່ອງສຳອາງ, ແລະ ອຸປະກອນການແພດ. ໃນບົດລາຍງານຂອງ
ລັດວິສາຫະກິດທີ່ມອ
ີ ດ
ິ ທິພນ
ົ ທີ່ສດ
ຸ ຂອງປະເທດຈີນປະຈຳປີ 2010,
HG ຈັດຢູໃ່ ນອັນດັບທໍາອິດຂອງຢຸນນານ ແລະ ເປັນອັນດັບທີ 104
ຂອງໂລກ (ETMOC ປີ 2010). YIC ແມ່ນບໍລສ
ິ ດ
ັ ລັດວິສະຫະກິດ
2-

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

ການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານແຂວງຢຸນນານ.
ສະຫຼຸບ: ການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວຂອງນ້ຳຕົກ Lancang
ຫຼັງຈາກປີ 2000 ສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຈາກ ຄະນະກຳມາທິການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາແມ່ນ້ຳ Lancang ປະຈຳແຂວງ ຢູນນານ , ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍລິສັດ
ການລົງທຶນດ້ານພະລັງງານຂອງປະເທດຈີນມາເປັນຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຫົວເນັ່ງ Lancang (HLHC).
HLHC ເປັນບໍລິສັດລັດວິສະຫະກິດທີ່ມີອໍານາດໃນຫລາຍດ້ານ.

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ Lancang ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ ການເມືອງ,
ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ?
ເຖິງວ່າດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງປະເທດຈີນ
ມີການກ່ຽວພັນກັບຕອນລຸມ
່ ຂອງແມ່ນ້ຳ, ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້
ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ແມ່ນ້ຳ Lancang ທີ່ໄດ້ສໍາເລັດໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນຖືກ
ສ້າງຂື້ນໂດຍບໍ່ມີການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳ.
ດ້ວຍເຫດນີ້ ເຮັດໃຫ້ບນ
ັ ດາປະເທດລຸມ
່ ນ້ຳພາກັນລຸກຂື້ນປະທ້ວງ.
ການປະທ້ວງຮຸນແຮງທີ່ສດ
ຸ ແມ່ນໃນລະດູແລ້ງ 2 ປີ 2010, ໃນເວລາ
ທີ່ລະດັບນ້ໍາຂອງແມ່ນ້ໍາຂອງຕອນລຸມ
່ ຂອງປະເທດຈີນໄດ້ຫລດ
ຸ ລົງ
ຢ່າງໄວວາຍ້ອນຈີນໄດ້ກກ
ັ ນ້ຳໄວ້ໃນບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າ Lancang
(Hirsch 2010) . ໂດຍທີ່ຈີນໄດ້ອ້າງວ່າລະດັບນ້ໍາໃນແມ່ນ້ຳຂອງ
ຕອນລຸ່ມຕ່ຳກວ່າລະດັບປົກກະຕິໃນລະດູແລ້ງບໍ່ແມ່ນສາເຫດມາ
ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ແລະເຫັນດີທຈ
ີ່ ະເພີ່ມການແລກປ່ຽນຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວ
ກັບການໄຫລ ແລະ ການປ່ອຍນ້ໍາກັບບັນດາປະເທດພາຄີ, ແລະ
ພ້ອມ ປຶກສາຫາລືກນ
ັ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກັບບັນດາປະເທດລຸມ
່ ນ້ຳ.
Goh (2009) ຄາດການວ່າການພັດທະນາໃນເຂື່ອນ Lancang ຂອງຈີນມີຜົນກະທົບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ລະບົບ
ນິເວດຕໍ່ປະຊາກອນໃນລຸມ
່ ນ້ຳ.ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ປະເທດຈີນ
ຍັງຄົງຢຶດໝັ້ນວ່າ,”ການດໍາເນີນການໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ນໍາຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກທ່າແຮງຂອງແມ່ນ້ໍາຂອງລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນເລື່ອງພາຍໃນ”
(Dupont 2001:129).
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປະທ້ວງຂອງບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳ�ທີ່ເກີດ
ໃນປີ 2010 ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດຈີນໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງ
ການວ່າການກ່ອນຈະມີການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໃດໜຶ່ງລຽບ
ຕາມລ້ອງແມ່ນ້ຳ�ຈະໄດ້ມີການພິດຈາລະນາຢ່າງລະອຽດເຖິງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ຕອນລຸ່ມແມ່ນ້ຳ� (ໜັງສືພມ
ິ ປະຈໍາວັນ
ຂອງ ສ.ປ ຈີນ ປີ 2012). ຍັງໄດ້ມີການລະບຸອີກວ່າຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຈະປະກອບມີມາດຕະການຄວບຄຸມ
ນ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ການປັບປຸງການນໍາໃຊ້ນ້ໍາ ແລະການຄຸ້ມຄອງໄພ
ແຫ້ງແລ້ງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ຕອນລຸ່ມແມ່ນ້ຳ� ຕ້ອງມີການ
ເກັບນ້ໍາໄວ້ໃນໄລຍະລະດູຝົນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມີການປ່ອຍນ້ຳ�ໃນ
ລະດູແລ້ງ (ໜັງສືພມ
ິ ປະຈໍາວັນ ຂອງ ສ.ປ ຈີນ ປີ 2012). ປະເທດຈີນ
ມີກົດຫມາຍຄວບຄຸມການພັດທະ ນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ລວມທັງກົດ
ຫມາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍນ້ໍາ
ຂອງປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນຈີນ
(PRC-ສ.ປ ຈີນ), ກົດຫມາຍຂອງ ສ.ປ ຈີນ ວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກນ້ໍາ
ແລະ ດິນ ແລະ ຂໍ້ບັງຂັບກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.
ເຖິງວ່າກົດຫມາຍເຫຼົ່ານີ້ ຈະປະກອບມີບົດບັນຢັດຈຳ�ນວນໜື່ງ ຫຼື

ວ່າບໍ່ມີກໍ່ຕາມແຕ່ມັນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບລະຫວ່າງປະເທດຈາກການ
ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜ່ານການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂື່ອນໄຟ
ຟ້ານ້ຳ�ຕົກຂອງຈີນຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳ�ຂອງໃນນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ. ລາວ ຫຼຸດລົງເຖິງ 30%ເປີເຊັນ, ເຮັດໃຫ້
ລະດັບນ້ຳ�ເຄັມເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ໄຫລລົງສູ່ພື້ນທີ່ສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່
ນ້ຳ� ເຊີ່ງເປັນອຸປະສັກໃນລອຍຕົວຂອງຕະກອນທີ່ສໍາຄັນ, ເຊິ່ງຈະ
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະມົງ, ກະສິກໍາ, ແລະການດໍາລົງຊີວິດຂອງ
ປະຊາຊົນໃນຕອນລຸ່ມແມ່ນ້ຳ�ຂອງ (Kummu ແລະ Varis ປີ 2007;
Räsänen et al ປີ 2012;. ແລະ ອື່ນໆ).
ແມ່ນ້ຳ� Lancang ຕອນລຸ່ມຍັງເປັນແຫຼ່ງຜະລິດຕະກອນທີ່ສໍາຄັນ
ຂອງອ່າງແມ່ນ້ຳ�ຂອງ. ເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຄວາມຍາວຂອງແມ່ນ້ໍາ
ຂອງທີ່ໄຫຼຜ່ານປະເທດຈີນ, ເຊິ່ງກວມເອົາ 35 ເປີເຊັນ% ຂອງການ
ໄຫຼຂອງນ້ຳ�ໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 55 ເປີເຊັນ ຂອງ ປະລິມານ
ຕະກອນແຂວນລອຍ, ແລະ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳ�ຄັນຕໍ່ລະບົບນິເວດ
ທົ່ວທັງລຸ່ມນ້ຳ� (Kummu ແລະ Varis ປີ 2007; ; CPWF SOK
Mekong Sediment Basics 2013). ອຸທົກກະສາດຂອງແມ່ນ້ໍາ
ຂອງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖີງສັນຍານທີ່ສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳ�ຖ້ວມທີ່
ນຳ�ໄປເຖິງການສູນເສຍຕະກອນທີ່ອຸດົມດ້ວຍທາດອາຫານໃນ
ລະດູຝົນລະຫວ່າງເດືອນມິຖນ
ຸ າ ຫາ ເດືອນຕຸລາ. ເຊີ່ງສານອາຫານ
ເຫຼົ່ານີ້ປະກອບເຂົ້າໃນລະບົບນິເວດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜະລິດກະສິກຳ�
ເຊີ່ງເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖີ່ນ (Kummu and
Varis, 2007). ຕາມການຄາດຄະເນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳ�ຕົກ 9 ແຫ່ງ
ມີຄວາມອາດສາມາດດັກຈັບຕະກອນໄດ້ເຖິງ 94 ເປີເຊັນ% (Kum
muແລະ Vari, 2007).
ການຕົກຕະກອນຍັງເປັນເຫດຜົນເຫລັກທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກວ່າງແຜນ
ສ້າງເຂື່ອນຄວນຄຳນືງເປັນຫລັກ ຍ້ອນວ່າການຕົກຕະກອນຈະຫລຸດ
ອາຍຸການນຳໃຊ້ ແລະ ກຳລັງການຜະລິດຂອງເຂື່ອນລົງເຊີ່ງຈະສົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ກຳລັງການເກັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນ. ອັດຕາການເຊາະເຈື່ອນ
ໃນອ່າງເກັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນ Lancang ຢູໃ່ ນປະລິມານສູງຫຼາຍ, ຊຶ່ງ
ມີຜົນຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ປະລິມານຕະກອນຢູເ່ ຂື່ອນ Manwan ມີປະລິມານຈົນໜ້າຕົກໃຈ,
ວັດແທກໄດ້ 1,21 kg/m3 (Plinston ແລະ Damming, 1999:238).
ໂດຍບໍ່ມີການສະກັດກັ້ນ, ອ່າງເກັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນ Manwan ຈະ
ເຕັມໄປດ້ວຍຕະກອນທີ່ເກາະຢູໃ່ ນອ່າງເກັບນ້ຳໃນເວລາ 15-20 ປີ,
ແຕ່ວາ່ ການກໍ່ສາ້ ງຂອງເຂື່ອນ Xioawan ຢູຕ
່ ອນເທິງຂອງແມ່ນ້ຳ ຈະ
ມີອາອາຍຸການນຳໃຊ້ທີ່ຍາວນານເນື່ອງຈາກວ່າເຂື່ອນ Xiaowan
ມີອຸປະກອນດັກຈັບຕະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ (ibid).
ການຕົກຕະກອນກໍ່ຍງັ ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກນ
ັ ຈັກປັ່ນໄຟ
ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍສູງ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃນການຊ້ອມແປງດົນ.
ປະຕູລະບາຍຕະກອນສາມາດຕິດຕັ້ງໄວ້ເພື່ອລະບາຍຕະກອນອອກ
ຈາກຕອນລຸມ
່ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ແຕ່ວາ່ ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ຕອ
້ ງໄດ້ທຳ
ການຕິດຕັ້ງໃນເວລາກໍ່ສາ້ ງເຂື່ອນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຊິ່ງມີຄາ່ ໃຊ້ຈາ່ ຍສູງ
ແລະ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສັກກະຍາພາບໃນການຜະລິດໄຟຟ້ານໍ້າ
ຕົກຂອງໂຄງການ. (ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕົກຕະ
ກອນ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນ
CPWF SOK Mekong Sediment Basics).

ທາງດ້ານການເມືອງ, ນ້ຳ�ຕົກ Lancang ເຮັດໃຫ້ປະເທດຈີນສາມ
າດທີ່ຈະຄວບຄຸມປະລິມານຂອງນ້ໍາຈົນເຖິງຕອນລຸ່ມຂອງອ່າງ. ນີ້
ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສດ
ຸ ທີ່ໃນການດໍາລົງຊີວດ
ິ , ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອາຫານ
ແລະ ເສດຖະກິດຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ, ກໍາປູເຈຍແລະ ຫວຽດນາມ.
Räsänen etal. (ປີ 2012) ໄດ້ພົບວ່າ ນ້ຳ�ຕົກ Lancang ເພິ່ມ
ປະລິມານການປ່ອຍນ້ຳ�ໃນລະດູແລ້ງແມ່ນ 34-155 ເປີເຊັນ%
ແລະ ຫຼຸດປະລິມານການປ່ອຍນ້ຳ�ໃນລະດູຝົນປະມານ 29-36
ເປີເຊັນ%, ດ້ວຍເຫດນີ້ການຄວບຄຸມໄລຍະເວລາ ແລະ ຄວາມກວ້າງ
ຂວາງຂອງແມ່ນ້ໍາຂອງໃຫ້ເປັນຈັງຫວະ.ຜົນກະທົບທີ່ພົບໃນປະຈຸ
ບັນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແມ່ນ ການປະມົງ ແລະ ອຸທົກກະສາດ,
ທັງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ອ່າງນ້ໍາ ແລະ ພື້ນທີ່ສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳ�, ແມ່ນຍັງ
ບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ, ແຕ່ແນ່ນອນວ່າຈະຖືກສັງເກດການຢ່າງ
ໃກ້ຊດ
ິ ໂດຍບັນດາປະເທດຕອນລຸ່ມແມ່ນ້ຳ�ໃນໄລຍະຫຼາຍປີຂ້າງຫນ້າ.
ບໍ່ມຂ
ີ ຕ
ໍ້ ກ
ົ ລົງຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງ ສ. ປ. ຈີນ ແລະ ພາກສ່ວນ
ລັດຖະບານຂອງບັນດາປະເທດລຸ່ມເຂື່ອນໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃນ
ອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ. ປະເທດຈີນ “ຢູລ
່ ະຫວ່າງການເຈລະຈາກັບຄະນະ
ກຳມາທິການແມ່ນ້ໍາຂອງນ້ໍາ (MRC), ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼັກຂອງອ່າງ
ແມ່ນ້ຳຂອງ (RBO) ໃນພູມມິພາກ, ເຊິ່ງໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນອຸທົກ
ກະສາດຈາກ Lancang, ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າ
ມາເປັນສະມາຊິກ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ປະເທດຈີນຍັງຄົງຢືນຢັນວ່າ
ນ້ຳຕົກ Lancang ເປັນບັນຫາພາຍໃນຊາດທຳມະດາ ແລະ
ພ້ອມທີ່ຈະປຶກສາຫາລື, ຈີນຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງນະໂຍບາຍການພັດ
ທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກກັບ ບັນດາປະເທດທີ່ຢຕ
ູ່ ອນລຸມ
່ ແມ່ນ້ຳບົນພື້ນ
ຖານຂອງຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງທັງສອງຝ່າຍ.
ລັດຖະບານຂອງບັນດາປະເທດຕອນລຸ່ມແມ່ນ້ຳ�ລັງເລ ທີ່ຈະເຊັນ
ສັນຍາກັບຈີນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງນ້ຳ�ຕົກ Lancang ອັນເນື່ອງ
ຈາກກອງກຳ�ລັງຂອງຈີນ ແລະ ອຳ�ນາດການເມືອງ ແລະ ປະເທດທີ່ມີ
ການລົງທຶນຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າ ໃນຕອນ
ລຸ່ມແມ່ນ້ຳ�.
ສະຫຼຸບ: ປະເທດຈີນໄດ້ວາງຂອບໃນການພັດທະນາດ້ານໄຟຟ້ານໍ້າ
ຕົກຂອງຕົນເປັນການພັດທະນາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດ
ຈີນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາປະເທດຕອນລຸ່ມຂອງອ່າງແມ່
ນ້ຳ�ຂອງ.ເຂື່ອນໄຟຟ້າ Lancangໄດ້ມີອຸປະກອນດັດຈັບຕະກອນ
ອອກຈາກອ່າງນ້ຳ� ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະເທດຈີນຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງ
ນ້ຳ�ລະດູແລ້ງ. ດ້ວຍເຫດນີ້ອາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງດ້ານການເມືອງ,
ເສດຖະກິດ ແລະ ລະບົບນິເວດທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ບັນດາປະເທດຕອນລຸ່ມ
ແມ່ນ້ຳ�. ປະເທດຈີນໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຕົນ ແລະ ການ
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມນ
ູ ກັບບັນດາປະເທດຕອນລຸ່ມແມ່ນ້ຳ�, ແຕ່ວ່າບໍ່ມຂ
ີ ໍ້ຕົກ
ລົງຢ່າງເປັນທາງການໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາ.

ອິດທິພົນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງຈີນຕໍ່ຕອນລຸ່ມອ່າງ
ແມ່ນ້ໍາຂອງແມ່ນຫຍັງ?
ພາລະບົດບາດຂອງຈີນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການພັດທະນາ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນຕອນລຸ່ມອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລຳດັບ
ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜາ່ ນມາ. ສາຍເຫດຕົ້ນຕໍສໍາລັບການຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງຈີນໃນການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກລວມມີການພົວພັນ
ສາກົນກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ, ການຂະຫຍາຍ ຕະ
ຫຼາດທີ່ສາມາດເພີງໂຕເອງໄດ້ຮັບການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ຄວາມ
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ໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ເປົ້າຫມາຍການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍ
ພິດເຮືອນແກ້ວ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງບັນຫາສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມພາຍໃນປະເທດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2000, ປັກກິ່ງໄດ້
ສະຫນັບສະຫນູນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອິດທິພົນໃນພູມມີພາກ ໂດຍ
ຜ່ານນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ຕົກໃນພູມມີພາກ, ແລະ ຜັກດັນຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາທັງໃນ
ອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບປະ
ສິດທິຜນ
ົ ໃນການປະຕິບດ
ັ ຕາມເປົ້າຫມາຍ, ແລະຍັງໃຫ້ທາງເລືອກ
ກັບບັນດາປະເທດຕອນລຸ່ມແມ່ນ້ຳແກ່ປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະ
ມັກມີເງື່ອນໄຂການລົງທຶນສູງ.

ປະເທດຈີນພະຍາຍາມສຸດຂີດເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ເສີມສ້າງການພົວພັນ
ອັນແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ເປັນຫລັກ ,
ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາປະເທດຕອນລຸ່ມອ່າງແມ່ນ້ຳ
ຂອງເນື່ອງຈາກການມີຊາຍແດນຕິດກັນ. ການປັບປຸງສາຍພົວພັນຊ່ວຍ
ໃຫ້ຈີນສາມາດລວມກຳລັງກັບປະເທດໃກ້ຄຽງເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງຊາດ ແລະ ເຫດຜົນທາງເສດຖະກິດ. ພາຍຫຼັງທີ່ເກີດການຂັດ
ແຍ່ງກັບປະເທດຫວຽດນາມໃນປີ 1979, ການຢຸດຕິການພົວພັນກັບ
ສ.ປ.ປ. ລາວ ແຕ່ປີ1979 ຫາປີ 1999, ແລະ ໃນການສະຫນັບ
ສະຫນູນຂະເໝນແດງໃນກໍາປູເຈຍ, ສ.ປ. ຈີນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດທຸກວິທີ
ທາງເພື່ອທີ່ຈະຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງ
ຕົນໃນພູມມີພາກຄືນມາ. ການພົວພັນຂອງຈີນກັບກໍາປູເຈຍ ແລະ
ສ.ປ.ປ. ລາວ ຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປີ 2000,
ໃນເວລາທີ່ອະດີດປະທານປະເທດ ຈຽງຊືມນ
ິ (Jiang Zemin) ໄດ້
ກາຍເປັນປະທານປະເທດຂອງຈີນຄົນທໍາອິດທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມສອງ
ປະເທດ (Thayer ປີ 2001)

ການລິເລີ່ມທາງດ້ານການເມືອງຂອງປັກກິ່ງໃນຕອນລຸ່ມອ່າງແມ່
ນ້ຳຂອງໄດ້ເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍໂຕໄປຄອບຄູ່ກັບເສດຖະກິດທີ່
ຈະເລີນຮຸງ່ ເຮືອງຂອງປະເທດຈີນ.ຈີນເປັນປະເທດຄູຄ
່ າ້ ທີ່ໃຫຍ່ທສ
ີ່ ດ
ຸ
ຂອງປະເທດມຽນມາ, ຫວຽດນາມ, ແລະ ສ.ປ.ປ. ລາວ, ເຊີ່ງໄທເປັນ
ຄູ່ຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີສອງ, ແລະ ກໍາປູເຈຍແມ່ນຄູ່ຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບ
ທີສາມ (Gronholt-Pederson ປີ 2013; ChenY.W ປີ 2012;
Hengປີ 2012). ບົນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ສຳລັບປະເທດ
ໄທມີມູນຄ່າການຄ້າກັບປະເທດຈີນໃນປີ 2010 ມີເຖິງ46.0
ຕື້ ໂ ດລາສະຫະລັ ດ , ສໍ າ ລັ ບ ປະເທດຫວຽດນາມແມ່ ນ 27,3
ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, 4,7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດສໍາລັບປະເທດມຽນມາ,
1.3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດສໍາລັບກໍາປູເຈຍ, ແລະ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
ສໍາລັບ ສປປ ລາວ. ປະເທດຈີນໄດ້ຊ່ວຍສ້າງບັນດາໂຄງລ່າງພື້ນ
ຖານແກ່ກໍາປູເຈຍ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໃຫຍ່ທີ່
ສຸດ ແລະ ເປັນນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນກຳປູເຈ້ຍ. ໂຄງການການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະເທດຈີນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ສ.ປ.ປ. ລາວ, ກໍາປູເຈຍ
ແລະມຽນມາ ໃນປະຈຸບັນມີຫຼາຍກ່ວາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ
ສະຫະລັດ (Kurlantzick 2007). ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖກ
ື
ຕ້ອງກ່ຽວກັບອິດທິພົນຂອງຈີນດ້ານການຄ້າ ດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອ,
ແລະ ການລົງທຶນໃນຕອນລຸມ
່ ອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ ເ້ ບິ່ງ
ຄຽງຄູຸກັນໄປບໍແມ່ນຈະໄຈ້ແຍກໃນແຕ່ລະດ້ານ. Urbanalet.
(2013:312) ໄດ້ມີການອະທິບາຍເຖີງອົງປະກອບທີ່ຄວບຄູ່ກັນ
ເຫຼົ່ານີ້ໃນຕອນລຸ່ມອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງມີຄື:

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຫັນປ່ຽນຈາກສັດຕູມາເປັນມິດເປັນຂີດໝາຍອັນ
ດີ ແລະໃນເວລາທີເໝາະສົມ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍ້ອນການລິເລີ່ມທາງ
ດ້ານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປັກກິ່ງໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່
ຜ່ານມາ. ບາງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການເມືອງທີ່ສງັ ເກດເຫັນໄດ້ມ:ີ
• ການຕັດສິນໃຈຂອງຈີນທີ່ຈະບໍ່ລົດຄ່າເງິນຢວນໃນລະຫວ່າງ
ຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງວິກິດການທາງດ້ານການເງິນໃນອາຊີແລະ
ແທນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ(ມີພຽງປະເທດໄທເທາົ່ ນັ້ນ
ທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ເງິນຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, Halloran ປີ 1998).
• “ນະໂຍບາຍອອກສູ່ພາຍນອກ” ຂອງຈີນ, ເຊິ່ງໄດ້ລິເລີ່ມ
ໄລຍະແຜນການຫ້າປີ ຄັ້ງທີ 10 (2001-2005) ແລະ ກໍານົດພື້ນ
ຖານສໍາລັບການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຈີນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
• ປະເທດຈີນ, ກໍາປູເຈຍ, ສ.ປ.ປ. ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ
ທັງຫມົດແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງ
ການການຄ້າໂລກ.
• ການສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ເຊັນບົດບັນທຶກຂອງສັນຍາການຄ້າ
ເສລີຈີນອາຊຽນ (CAFTA) ເປັນການສ້າງພູມມີພາກການຄ້າ
ເສລີທໃີ່ ຫຍ່ທສ
ີ່ ດ
ຸ ອັນດັບສາມຂອງໂລກຂື້ນ ໃນວັນທີ 1 ເດືອນມັງກອນ
ປີ 2010 (Tong, ປີ 2010).
• ການລິເລີ່ມຂອງຊຽງໃຫມ່, ແມ່ນສຸມໃສ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ
ສະກຸນເງິນໃນພູມມີພາກ, ໂດຍການຊີ້ນຳຂອງຈີນໃນຕອນຕົ້ນຂອງ
ປີ 2000.
• ໂຄງການ Greater Mekong Subregion program
ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນ
ອັນໃກ້ຊິດໂດຍຜ່ານເຄືອຄ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງໂຄງການ
ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ (Cronin ປີ 2012)
ນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງໃນກຸງປັກ
ກິ່ງ ຕໍ່ການຮ່ວມມືໃນພູມມີພາກ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມທະເຍີ
ທະຍານຂອງຕົນທີ່ຈະເປີດຕະຫຼາດ, ການຕໍ່ຕາ້ ນອິດທິພນ
ົ ຕາເວັນ

ໃນການປະຕິບັດຂອງຈີນແມ່ນເຈາະຈົງເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ,
ການຄ້າ, ແລະ ການລົງທຶນໂດຍການຕອບສະໜອງ ເຊັ່ນ:
ການລົງທຶນ ແລະ ອະນຸມັດເງິນກູ້ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ
ໄຟຟ້າ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໄປຫາການສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າ
ຕ້ອງຄຽງຄູ່ໄປກັບການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຈາກຈີນ ແລະ ຂໍ້
ຕົກລົງການຄ້າສໍາລັບບໍລິສັດຈີນ.
ການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂອງຈີນໃນຕອນລຸ່ມຂອງອ່າງແມ່ນ້ຳ�
ຂອງຕອບສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ມີຄວາມໝັັນ
ຄົງດ້ານພະລັງງານ ເມື່ອທຽບໃສ່ ບັນດາໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຫນຶ່ງໃນ ຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນແມ່ນການພັດທະນາ
ໄຟຟ້ານ້ຳ�ຕົກໃນປະເທດຈີນໃນຕອນລຸ່ມຂອງອ່າງແມ່ນ້ຳ�ຂອງ ແລະ
ບັນດາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນທະວີບ ອາຟຣິກາ ຫຼື ອາເມລິກາໃຕ້
ແມ່ນ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງຈີນ. ການຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຊິດ
ກັບຕອນລຸ່ມອ່າງແມ່ນ້ຳ�ຂອງເຮັດໃຫ້ການຳ�ກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າສູຕ
່ ວ
ົ
ເມືອງຂອງປະເທດຈີນໄດ້ຢ່າງໄວວາ(Urbanet al . 2013). ຄວາມ
ໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານແມ່ນຄວາມກັງວົນຫຼັກສໍາລັບການຕັດສິນ
ໃຈຂອງຈີນ, ເຊີ່ງໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ວ່າຈະໃຊ້ພະລັງງານ 15 %
ຕໍ່ເປີເຊັນຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ໄດ້ມາຈາກເຊື້ອເພີງຈາກຟອດຊິດ
ໃນປີ 2015, ໃນນັ້ນ, ເຄິ່ງຫນຶ່ງແມ່ນໄດ້ຈະມາຈາກໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ
(CEP ປີ 2012). ເປົ້າຫມາຍ ຈະມີການຂຸດຂົ້ນພະລັງງານເຫຼົ່ານີ້
ໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງໃນໄລຍະແຜນການຫ້າປີ ຄັ້ງທີ 12 ( 20112015) ສີ່ງນີ້ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດມີກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະຫນາດ

ໃຫຍ່ ແລະໂຄງການນ້ຳ�ຕົກຢ່າງຮີບດ່ວນ. ປັດຈຸບັນຕອນລຸ່ມອ່າງ
ແມ່ນ້ຳ�ຂອງກຳ�ລັງປະສົບກັບຄື້ນໃຫຍ່ໃນໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟ
ຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່, ທີ່ມຫຼ
ີ າຍກວ່າ 50 ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່
ທີ່ກຳ�ລັງດຳ�ເນີນການກໍ່ສ້າງ (ຫຼາຍກວ່າ 50 MG ) ໂດຍບໍລສ
ິ ັດຈີນ
ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ , ແລະ ຍັງມີອີກຫຼາຍໆເຂື່ອນທີ່ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະການ
ສະເຫນີຂໍ (Urbanet al . 2013) .
ການແຜ່ລາມຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຈີນຢູ່ໃນພູມມີ
ພາກມີດັ່ງນີ້: ປະເທດມຽນມາມີ 30 ແຫ່ງ , ສ.ປ.ປ ລາວ ມີ13 ແຫ່ງ
, ກໍາປູເຈຍມີ 7 ແຫ່ງ , ຫວຽດນາມມີ 3 ແຫ່ງ, ແລະ ປະເທດໄທມີ
ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂອງຈີນຈຳ�ນວນໜື່ງ, ແຕ່ຜະລິດໄຟຟ້າບໍ່ເກີນ
50 MG (Urbanet al 2013). ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ຈະມີເງິນທຶນ,
ການພັດທະນາ, ການກໍ່ສ້າງ, ແລະ ການຮ່າງສັນຍາຂັ້ນຕົ້ນອອກ
ມາເພື່ອລັດວິສາຫະກິດຈີນ. ບໍລີສັດລັດວິສະຫະກິດ ສີນໂນໄຮໂດຼ
Sinohydro ມີພາລະບົດບາດໜ້ອຍພຽງແຕ່ 30%ເປີຊັບ ຂອງໂຄງ
ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນຕອນລຸ່ມອ່າງແມ່ນ້ຳ�
ຂອງ, ແລະ ມີສ່ວນຮັບຜິດຊ່ວຍດ້ານການເງິນ, ການພັດທະນາ,
ແລະ ຈຳ�ນວນ 5 ໃນ 13 ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຈີນ ຢູ່ໃນ
ສ.ປ.ປ ລາວ (Urbanet al. 2013). ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ
ສິນໂນໄຮໂດຼ Sinohydroມັກຈະມີຄວາມສາມາດສູງ, ເຄື່ອງວັດແທກ,
ການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເມືອງຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ, ມີ
ປະສົບການຫລາຍຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງພາຍໃນປະເທດ, ແລະ
ສາມາດ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາຄາຕ່ໍາກວ່າຄູ່ແຂ່ງ (McDonald
et al. 2009). ໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ ຕາມປົກກະຕິ ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ ລະດັບສູງສຸດຂອງປັກກິ່ງ
ແລະ ບັນດາປະເທດຕອນລຸ່ມອ່າງແມ່ນ້ຳ�ຂອງ, ດັ່ງນັ້ນການພົວພັນ
ກັບພາກລັດຈື່ງເປັນປະໂຫຍດ. ເກືອບທັງໝົດຂອງໂຄງການສ້າງ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ສໍາຄັນໃນຕອນລຸ່ມອ່າງແມ່ນ້ຳ�ຂອງລ້ວນແຕ່ມສ
ີ ່ວນ
ຮ່ວມຈາກລັດວິສາຫະກິດຍັກໃຫຍ່ລະດັບໂລກທີ່ມຊ
ີ ື່ສຽງ, ແຕ່ປະເທດ
ມຽນມາສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນທາງກັບກັນວ່າມີພຽງແຕ່ບໍລິສັດນ້ອຍ
ແລະ ບໍ່ມີຊື່ສຽງທີ່ດຳ�ເນີນການກໍສ້າງ (ຕົວເມືອງ et al. 2013).
ສະຫຼຸບ :ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ ຂອງຈີນ
ໃນຕອນລຸ່ມອ່າງແມ່ນ້ຳ�ຂອງແມ່ນຜົນພອຍໄດ້ທາງດ້ານການເມືອງ
, ເສດຖະກິດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານ, ແລະ ເປົ້າຫມາຍ
ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. ສັນຍານທັງຫມົດຊີ້
ໃຫ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນໃນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ
ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ “ເປັນກຸ່ມກ້ອນ” ໂດຍຜ່ານວິສາຫະກິດ
ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນຊຸມປີຂ້າງໜ້າ. ຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນກໍ່ຄືລັດວິສາ
ຫະກິດຂອງຈີນຈະບໍລິຫານຈັດການແນວໃດກ່ຽວກັບບັນຫາທາງ
ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຈາກໂຄງການຂອງ
ພວກເຂົາໃນຕອນລຸ່ມອ່າງແມ່ນ້ຳ�ຂອງ.

ໃນປີ 2012, ບາງທີອາດມີການຮັບມືຕໍ່ການວິພາກວິຈານກັບສະ
ພາຍການເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຈີມຄ
ີ ວາມກັງວົນຕໍ່ພາບພົດຂອງຕົນ, ຄະນະ
ກໍາມາທິການທະນາຄານຈີນໄດ້ປບ
ັ ປຸງຄູ່ມຂ
ື ໍ້ກຳ�ນົດຂອງການປ່ອຍ
ສິນເຊື່ອສີຂຽວທີ່ຄວບຄຸມການດຳ�ເນີນງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ
ທະນາຄານຈີນ. ໃນປັດຈຸບັນຄູ່ມືເຫຼົ່ານີ້ລະບຸວ່າທະນາຄານຕ້ອງ
ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງ
ໂຄງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.
ບາດກ້າວໃນຕໍ່ຫນ້າໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຖຶກນ້ຳ�ໃຊ້
ໃນ ເດືອນກຸມພາປີ 2013, ກະຊວງການຄ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງ
ແວດລ້ອມໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ກຳ�ນົດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ
ລ້ອມໃນການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ. ຂໍ້ກຳ�ນົດ
ເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຂອງຈີນ “ໄດ້ຈຳ�ແນກຫາສາເຫດ
ແລະ ຢັບຢົັ້ງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ທັນເວລາ, ເຮັດໃຫ້ບລ
ໍ ສ
ິ ັດ
ຕົນເອງກາຍເປັນບໍລິສັດທີ່ນຳ�ໜ້າດ້ານການມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕໍ່
ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສີມສ້າງພາບລັກທີ່ດໃີ ຫ້ບັນດາ
ບໍລິສັດຂອງຈີນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນການພັດ
ທະນາແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ.” (ສໍາລັບຂໍ້ມນ
ູ ເພີ່ມເຕີມ
ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງສັງຄົມຂອງບໍລິສັດຈີນ (CSR)
ເບິ່ງ CPWF SOK: ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມໃນການພັດທະ
ນາເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນແມ່ນ້ຳ�ຂອງ).
ໃນປີ 2011, ບໍລສ
ິ ັດ ສິນໂນໄຮໂດຼ Sinohydroໄດ້ພັດທະນາໂຄງ
ຮ່າງນະໂຍບາຍສໍາລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ່ກໍານົດມາດ
ຕະຖານ ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ,
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຕ້ອງ
ປະກອບດ້ວຍຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ການຍິນຍອມຈາກປະ
ຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານີ້ ຈະຖຶກປະຕິບັດໄດ້
ມາດຕະຖານລະດັບໃດໃນອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງແມ່ນບໍ່ທັນສັງເກດໄດ້
ເທື່ອ; ຢ່າງໃດກໍຕາມເມື່ອພວກເຂົາຍົກໃຫ້ເຫັນ, ມັນກໍ່ເຕັ້ມໄປດ້ວຍ
ຄວາມຫວັງ, ເຖີງແມ່ວ່າຈະເປັນບາດກ້າວທີ່ຫລ້າຊ້າຂອງຈີນໃນ
ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳ�ຕົກແບບຍືນຍົງ.
ສະຫລຸບ: ໃນເບື້ອງຕົ້ນປະເທດຈີນປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງ
ການບໍ່ແຊກແຊງ,ຈໍາກັດການມີສ່ວນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ແລະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ
ທີ່ຖືກຈໍາກັດຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍພາຍໃນປະເທດທີ
ໄດ້ມກ
ີ ານປະຕິບັດງານ. ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້, ຈີນໄດ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນ
ການສົນທະນາການປັບປຸງກັບບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທົ່ວແມ່ນ້ໍາ
ຂອງແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງກົດຫມາຍຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ
ແລະສິ່ງແວດລ້ອມແລະ ນະໂຍບາຍຄວມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ
ສໍາລັບໂຄງການສາກົນ.

ນະໂຍບາຍພາຍນອກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມຂອງຈີນ ສະຫຼຸບລວມ
ທີ່ຕໍ່ກັບເຂື່ອນໄຟຟ້ນ້ຳຕົກມີຫຍັງແດ່?
ປະເທດຈີນໄດ້ເໜັ້ນໜັກວ່າຈະປະຕິບັດຕາມທຸກລະບຽບກົດຫມາຍ
ແລະ ທຸກນະໂຍບາຍທີ່ມີຂອງບັນດາປະເທດທີ່ໂຄງການຂອງຕົນ
ຕົນທີ່ລົງທຶນ ແລະ ມີການພັດທະນາຢູ່. ເຊີ່ງລວມເຖິງນະໂຍບາຍ
ທີ່ບໍ່ແຊກແຊງວຽກງານພາຍໃນປະເທດ, ທີ່ໄດ້ຖກ
ື ວິພາກວິຈານຈາກ
ປະຊາຊົນໃນສັງຄົມສໍາລັບການຂາດການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ
ລ້ອມແລະສັງຄົມ (ເບິ່ງ WWF 2008 ແລະ ແມ່ນ້ໍາສາກົນປີ 2012).

ປະເທດຈີນມີ ຍຸດທະສາດທີ່ດີ ແລະ ເສດຖະກິດທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນ
Lancang ແລະ ຕອນລຸ່ ມ ອ່ າ ງແມ່ ນ້ ຳ ຂອງ , ຊຶ່ ງ ໃນນັ້ ນ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແມ່ນ ສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນ. ການພັດທະນາ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຂອງຈີນໃນຕອນລຸ່ມ ອ່າງ ແມ່ນ້ໍາຂອງ ໄດ້ຖືກ
ຕອບຮັບຢ່າງລັງເລຈາກລັດທະບານເຊິ່ງລັດທະບານເຫັນວ່າ
ການລົ ງ ທຶ ນ ເຂົ້ າ ໃນ ຊັ ບ ພະຍາກອນນ້ໍ າ ຂອງເຂົ າ ເຈົ້ າ ແລະ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະພາໃຫ້ມີສາຍພົວພັນ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບລັດຖະບານຈີນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ. ເຖິງວ່າການ
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SOK 4: ອິດທິພົນຂອງປະເທດຈີນໃນການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຢູ່ແມ່ນ້ໍາ ລ້ານຊ້າງ (Lancang) ແລະ ຕອນລຸ່ມຂອງອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງ, July 2013

ລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກວິພາກວິຈານວ່າຂາດການປ້ອງກັນດ້ານສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ
ບັນດານັກວິຊາການ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຂາດການຮ່ວມມືກັບສັງ
ຄົມ, ນັກວິຊາການ , ແລະ ຊຸມຊົນໃນພູມມີພາກ ແລະ ສາກົນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງໃນໄລຍະຜ່ານມາ,ປະເທດຈີນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ
ຂອງຈີນມີຄວາມກັງວົນເພີ່ມຂື້ນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊື່ສຽງ
ຂອງຕົນ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່
ອາດຈະເກີດຂື້ນກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງການນ້ຳຂະ ໜາດໃຫຍ່.
ຍ້ອນຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້, ຈີນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດຂອງຕົນໄດ້ຮວ
່ ມກັນ
ປຶກສາຫາລື ກັບ ບັນດາປະເທດລຸມ
່ ແມ່ນ້ຳ ໂດຍຜ່ານ MRC ASEAN,
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດ NGOs ແລະ ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ
ເຊັ່ນ:ໂຄງການ ຄວາມຖ້າທາຍ ດ້ານນາໍ້ ແລະ ສະບຽງອາຫານ
(CPWF), ກອງປະຊຸມແມ່ນ້ໍາຂອງກ່ຽວກັບນໍ້າ, ອາຫານ ແລະ
ພະລັງງານຢູ່ພະນົມເປັນ ໃນປີ 2011, ແລະ ຢູ່ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນປີ
2012. ຕົວຢ່າງ , HLHC ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບັນທຶກການປະ
ເມີນຜົນກ່ຽວກັບໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ຍນ
ື ຍົງໃນເຂື່ອນຊຽງຮຸງ່ Jinghong
ແລະ ໃຫ້ການນໍາສະເຫນີ ກ່ຽວກັບການປະສົບການ ໃນໂຄງການ
CPWF ຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ້ໍາຂອງ ກ່ຽວ ກັບນ້ໍາ, ອາຫານ ແລະ
ພະລັງງານ. ປະເທດຈີນສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນ
ການຮັກສາມາດຕະຖານຂອງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ຕນ
ົ
ໄດ້ວາງອອກຈະເປັນການທົດຊອບຊີ້ວັດໃຫ້ແກ່ການສົ່ງເສີມການ
ພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງຂອງທັາສອງຝ່າຍ.
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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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