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ហេតអ
ុ វីបា
្ នជាប្រទេសចិនអភិវឌ្ឍន៍វារីអគ្គី
សនីនៅល�ើអាងទន្លេឡាងឆាងនិងអាងទន្លេ
មេគង្គ?

ដោយសារអគ្គិសនី មានតំ លៃថោកការអភិ វឌ្ឍន៍ វារ ីអគ្គិស
នីនៅតាមអាងទន្លេឡាងឆាងផ្តល់នូវឱកាសសម្រាប់ការ
អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិចន្ច ៅក្នុងទីក្រុងឧស្សាហកម្មទាង
ំ ពីរគឺ៖
ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការសាងសង់វារ ីអ គួ នម៉ី ងនិ ងក្វាងចូ វ។វារ ីអគ្គិសនី គឺជាសសរស្តមមួ យក្នុងចំ
គ្គិ សនី នៅក្នុ ងពិ ភពលោក។ នៅក្នុ ងផែនការប្រាំ ឆ្នាំល�ើ កទី ១២ ណោមសសរស្ត មទាំ ងប្រាំ នៃសេដ្ឋកិ ច្ចរបស់ ខេត្ត យូណាន។
(២០១១ឥ២០១៥) ប្រទេសចិនបានប្រកាសអំពីគោលបំ វារ ីអគ្គិសនី ត្វរូ បានគេគិ តថាជាប្រភពថាមពលស្អាតមួយ
ណងក្នុងការពង្រីកសមត្ថភាពវារ ីអគ្គិសនី របស់ខលួ្នបន្ថែម និ ងជាសមាសធាតុ ដ៏សំខាន់ កនុ្ងការកាត់ បន្ថយការពឹ ងផ្អែ
ទ�ៀតដោយការអភិ វឌ្ឍន៍ តំបន់ វារ ីអគ្គិសនី ទាំងប្រាំបីដែល កទាំងស្រុងទៅល�ើថាមពលប្រេងផូស៊ីល និងជួយកាត់ប
មានគំរោងវារ ីអគ្គិសនីខ្នាតធំៗចំនួនល�ើសពី៦០ ហ�ើយនឹ ន្ថយការបញ្ចេ ញចោលនូវឧស្ម័នកាបូនិច ដែលនាពេលប
1
ងផ្តល់នូវថាមពលអគ្
គិសនីទូទាំងប្រទេសក្នុងបរ ិមាណចំ ច្ចុប្បន្នចិនជាប្រទេសដែលមានការបញ្ចេ ញនូ វឧស្ម័នកាបូ
និចខ្ពសជា
់ ងគេបំផុត។តាមរយៈរបាយការណ៍សត
្ថិ ិនៃឧ
នួន 284 GW (GEV 2011)។
ស្សាហកម្មថាមពលអគ្គិសនី ជាតិ ថាមពលអគ្គិសនី បានម
សមាសធាតុ ដ៏សំខាន់ មួយនៃការអភិ វឌ្ឍន៍ វារ ីអគ្គិសនី កនុ្ង កពីវារ ីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសចិននាឆ្នាំ២០១០ មានទំហំ
ស្រុកនិងយុទសា
្ធ
ស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនគឺការសាងសង់ទំ ២០% នៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលសរុប។
1
នប់ ល្បាក់ ទឹកឡាងឆាងក្នុ ងខេត្ត យូណាន ។ ទន្លេឡាងឆាង
យ៉ា ងណាក៏ដោយ ឥទ្ធិពលវារ ីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិន
ត្រូវបានស្គាល់ជាទន្លេមេគង្គភាគខាងត្បូងព្រំដែនប្រទេ
សចិន មានសក្តា នុពលវារ ីអគ្គិសនីទំហំ 30,000 MW ។ មិនមែនមានតែនៅក្នុងទន្លេឡាឆាងប៉ុណ្ណោះទេ។ ប្រទេ
្
វឌ្ឍន៍វារ ីអគ្គិសនីនៅក្នុង
ដ�ើម្បីទាញយកសក្តា នុពលនេះ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិន សចិនក៏ជាតួអង្គដ៏ធំកនុងការអភិ
អាងទន្លេមេគង្គផងដែរ។
តាមរយៈក្រុ
មហ៊ុ នជាច្រើ នដូ ចជា
មានផែនការអភិ វឌ្ឍន៍ ទំនប់ ទឹកជាថ្នា ក់ ៗទាំ ងប្រាំ បីនៅល�ើ
គិ នីអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសចិន
អាងទន្លេធំនៃទន្លេឡាងឆាង ហ�ើយមានទំនប់ទឹកចំនួនប្ សាជីវកម្មទឹកនិងអគ្ស
រាំកំពុងដំ ណ�ើរការ។ នៅពេលការសាងសង់ ត្វរូ បានបញ្ចប់ (China International Water and Electric Corporation)
ទំនប់ទាំងនេះនឹងអាចផលិតថាមពលបានចំនួន 15,720 ហាយដ្រូឡាងឆាង (Hydro Lancang) និ ងស៊ី ណូហាយដ្រូ
្ម នុងការ
្
MW ឬស្មើនឹង ៤៥% នៃសក្តា នុពលថាមពលវារ ីអគ្គិសនី (Sinohydro) ប្រទេសចិនបានដ�ើរតួយ៉ាងសកមក
ឡាងឆាង (Grumbine, Dore and Xu, 2012)។ មានទំ នប់ ចំនួន សាងសង់ ទំនប់ ប្រមាណ ១០ទំ នប់ នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ
រួមបញ្ចូលទាំងទំនប់សេសានខាងក្រោមដែលទ�ើបតែប្រ
២០ទ�ៀតត្រូវបានគេរ�ៀបចំគំរោង ឬកំពុងត្រូវបានសាង
សង់ នៅតាមដៃទន្លេឡាងឆាង(Kummu and Varis 2007)។ កាសថ្មីៗ (400 MW) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ ទំន
ប់ ទាំងនេះផ្តល់នូវឱកាសដល់ប្រទេសចិ នក្នុងការនាំចេញ
1 - ពាក្យឡាងឆាងនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជំន ួសឲ្យពាក្យទន្លេឡាងឆាងនៅក្ងអត្ថ
បទខាងក្រោម
នុ
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នូវជំនាញបង្កើនឥទ្ធិពលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំន
ងពាណិជ្ជកម្ម និងបង្កើនប្រាក់ចំណេញដល់សហគ្រាសរ
ដ្ឋ (SOEs) ផងដែរ។ សម្រាប់ម្ចា ស់ប្រទេស គម្រោងទាំង
នេះផ្តល់នូវធនធានហិរញ្ញ វត្ថុយ៉ា ងច្រើនទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច
ជាតិ និ ងបានផ្ត ល់នូ វហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធនិងអគ្គិ សនី ផងដែរ។
ទំ នប់ ទាំងនេះត្រូវបានអ្នកអភិ វឌ្ឍន៍ ទំនប់ របស់ចិនកំ ណត់
ថាជាគម្រោង “ឈ្នះ-ឈ្នះ”។

ក្រោយពីការបង្កើតសាជីវកមអ
្ម ភិវឌ្ឍន៍វារ ីអគ្គិសនីឡាង
ឆាងយូណាន (YLHDC) ក្នុងឆ្នាំ២០០១។ មុនឆ្នាំ២០០១
ភារកិចអ
្ច ភិវឌ្ឍន៍ទន្លេឡាងឆាងត្រូវបានធ្វើរម
ួ គ្នា រវាងគ
ណៈកម្មការអភិ វឌ្ឍន៍ ផែនការចំ រះុ ឡាងឆាងខេត្តយូណាន
(Yunnan Provincial Lancang Integrated Development
Planning Commission) ក្រសួងថាមពល (MoE)
និងសាជីវកម្មវ ិនិយោគថាមពលចិន (China Energy Investment Corporation)។ ក្នុងឆ្នាំ ២០០១ YLHDC ត្រូវបា
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន :ល្បាក់ទឹកឡាងឆាងគឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់នៅ នផ្តល់ការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្ងការអភិវឌ្ឍន៍ទន្លេ
នុ
ក្នុងផែនការរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានតម្លៃទាប ថា ឡាងឆាង។ ក្ ងឆ្នាំ ២០០២ YLHDC ត្រូវបានផ្តូរឈ្មោះមកជា
នុ
មពលអាចបង្កត
្គ ក
ើ ឡ�ង
ើ វ ិញបានថាមពលកាបូនទាបដ�ម
ើ ្បីផ្គតផ
់ ង
់ ំ Huaneng Lancang River Hydropower Corporation
ណ�ើនតម្រូវការអគ្គិសនក
្
ក។ការអភវិ ឌ្ឍនវា
ី នុ ងស្រុ
៍ រអគ្គិសន
ី
ីនៅក្នុង (HLHC) វ ិញ។
អាងទន្លេមេគង្គខាងក្រោមផ្តលឱ
់ កាសដលប់ ្រទេសចន
ិ ក្នុងការបង្កើ
នឥទ្ព
្ឋ ច
ធិ លនយោបាយនង
ិ សេដក
ិ ន្ច ៅក្នុងតប
ំ នមេ
់ គង្គនង
ិ បាន បង្ HLHC គឺជាម្ចា ស់ភាគហ៊ុននៃសាជីវកម្ម China Huaneng
ក�ន
ញនង
រី បសស
ើ ប្រាកច
់ ណេ
ំ
ិ បាននាចេ
ំ ញជំនាញវារអគ្គិសន
ី
់ ហគ្ Group (CHG) Hongta Group (HG) និ ង Yunnan Investរាសរដ្ឋផងដែរ។
ment Corporation (YIC)។ CHG គឺជាសាជីវកម្មគ្រប់គ្រ
ងដោយរដ្ឋស្ថិតនៅក្រោមយុត្ថា ធិកានៃរដ្ឋាភិបាលមជ្ឈឹម
សាវតានៃការអភិវឌ្ឍន៍វារីអគ្គិសនីឡាងឆាង ប្រទេសចិន និងជាសាជីវកម្មមួយក្នុងចំណោមសាជីវកម្
ការអភិវឌ្ឍន៍វារ ីអគ្គិសនីនៅទន្លេឡាងឆាងត្រូវបានគិតពិ មធំជាងគេបំផុតទាំងប្រាំនៅក្ងវ ិស័យវារ ីអគ្គិសនី។ HG
នុ
ចារណាតាំងពីឆ្នាំ ១៩៥៦ នៅពេលដែលសាជីវកម្មវ ិស្វក គឺជាសាជីវកម្មគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងថ្នា ំជក់ចិ
ម្មហាយដ្រូឆៃណាគួនម៉ីង (HydroChina Kunming Engi- នផងដែរ។ HG គ្រប់ គ្រងបារីម៉ាកល្ៗ
បី របស់ ខេត្តយូណាន
neering Corporation - HCKEC) ចាប់ផ្តម
ើ ចុះអ
ហ�ើយការជួញដូររបស់ HG មានការរ ីកចំរ� ើនកាន់តែខ្លាំង
ង្កេតទីតាង
ំ សាងសង់មកម្ល៉េះ។ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៥៧ - ៥៨ រួមមាន ថាមពល សំ ណង់ ទី ផ្សារហិ រញ្ញ វត ផលិ តកម្មក្រដាស
្ថុ
HCKEC បានកំណត់ទីតាំ ងដែលមានសក្តា នុពលសាង ថ្នា ំ ពេទ្យ សារធាតុ គីមីស្រាលៗ និ ងការធ្វើ បដិសណ្
ឋា រកិ ច្ច។
សង់ទំនប់វារ ីអគ្គិសនីចំនួន ២១ កន្លែងនៅល�ើទន្លេ រួមទាំ នៅក្ងរបាយការណ៍ស្តីពីសហគ្រាសដែលរ ឹងម៉ាំ បំផុតក្
នុ
នុ
ងផែនការដំបង
ូ សម្រាប់សាងសង់ទន
ំ ប់ស៊ា វវ៉ាន់ (Xiងប្រទេសចិនប្រចាំឆ្នាំ ២០១០ HG ជាប់ចំណាត់ថ្នា ក់ទី១
aowan) ផងដែរ។ ដោយសារតែអស្ថេរភាពនយោបាយនិ ក្ងខេត្តយូណាន និងទី១០៤ក្ងកម្រិតទូទាំងប្រទេសល
នុ
នុ
ងសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំឲ្យមានបដិវត្តវប្បធម៌ ផែនការសាង
(ETMOC 2010)។ YIC គឺជាសាជីវកម្មវ ិនិយោគនៃរដ្ឋាភិ
សង់ទំនប់វារ ីអគ្គិសនីដ៏ទៃៗទ�ៀតត្រូវបានពន្យាលពេលរ បាលខេត្តយូណាន។
ហូតដល់ចុងទស្សវត្សទី ៦០។
សេចក្ស
តី ន្ដ្
និ ឋា ន :ការអភវិ ឌ្ឍនទ
៍ ន្លេឡាងឆាងយង
៉ា ឆាបរ់ ហសក្រោ
័
បន្ទាប់ពីការសិក្សាយ៉ា ងស៊ីជម្រៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៨ ការសា យឆ្នា ំ ២០០០ បានប្តូរការទទួលខុសត្រូវពីគណៈកម្មការអ ភិវឌ្ឍន៍ផែ
ងសង់ទំនប់ម៉ានវ៉ា ន (Manwan) បានចាប់ផ្តើម គឺជាទំនប់ នការចំរុះឡាងឆាងខេត្តយូណាន ក្រសួងថាមពល និងសាជីវកម្មវ ិនិ
ទី មួយដែលបានសាងសង់ នៅល�ើ ទន្លេធំ នៃទន្លេឡាងឆាង យោគថាមពលចន
ិ មកជាការទទួលខុសត្រូវរបសសា
់ ជីវកម្ម HLHC
មេគង្គ តែប្រទេសចិនមិនបានផ្តល់ដំណឹងទៅដល់បណ្
វ ិញ។ HLHC គឺជាសាជីវកម្មគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែ
តាប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមទេ។ ក្នុងទសវត្ស ៩០
លធ្វើជំនួញក្នុងវ ិស័យជា ច្រើន។
ដល់ទសវត្សឆ្នាំ២០០០ ការអភិវឌ្ឍន៍វារ ីអគ្គិសនីរប ស់ប្រ
ទេសចិ ននៅតាមទន្លេឡាងឆាងបានអភិ វឌ្ឍន៍ យ៉ាងល�ឿន តើវារីអគ្គិសនីឡាងឆាងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពា
ល់អវីខ
្ ្លះទៅល�ើនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្
ហ�ើយនៅឆ្នាំ ២០០៨ ទំនប់នៅល�ើទន្លេធំចំនួនបួនបាន
ថានរបស់
ប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោម?
ដាក់ឲ្យដំណ�ើរការ ដូចជាទំនប់ Manwan (1,550 MW)
ចាប់ផ្តើមដំណ�ើរការនៅឆ្នាំ ១៩៩២ ទំនប់ Dachaoshan ប�ើ ទោះបី ជានយោបាយ សេដ្ឋកិ ច្ចនិងបរ ិស្ថា នរបស់ប្រទេ
(1,350 MW) ក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ ទំ នប់ Jinghong (1,750 MW) សចិនពាក់ព័ន្ធនឹងទន្លេមេគង្គក្រោមយ៉ា ងណាក៏ដោយ ទំ
ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ និងទំនប់ Xiaowan (4200 MW) ក្នុងឆ្នាំ នប់ ទឹកទាំងអស់ដែលមាននៅល�ើទន្លេឡាងឆាងត្រូវបាន
២០១០។ ត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ទំនប់ Nuozhadu (5, សាងសង់ជាឯកតោភាគីដោយគ្មា នការពិគ្រោះយោបល់
850 MW) កំពុងភ្ជាប់បណ្តា ញ ប៉ុន្តែមិនទាន់បានដាក់ឲ្យ ជាមួយនឹងប្រទេសផ្នែកខាងក្រោមឡ�ើយ។ ការសាងស
ង់នេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ា ពីបណ្តា ប្រទេសនៅខ្សែទឹក
ដំណ�ើរការទួប៊ីនទាំងអស់នៅឡ�ើយទេ ហ�ើយទំនប់
ផ្នែកខាងក្រោម។ ការតវ៉ា ក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងរដូវប្រាំងក្នុង2
Gongguoqiao (750 MW) កំពុងត្រូបានសាងសង់។
ឆ្នាំ ២០១០ ខណៈពេលនោះកម្រិតទឹកទន្លេនៅល�ើទន្លេ
ការអភិ វឌ្ឍន៍ ទន្លេឡាងឆាងយ៉ា ងរហ័សក្រោយឆ្នាំ២០០០ មេគង្គខាងក្រោមមានការធ្លា ក់ ចុះយ៉ា ងខ្លាំងដោយសារស្
2-

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

តុកទឹកបំពេញទំនប់ឡាងឆាងរបស់ចិន (Hirsch 2010)។
ប្រទេសចិ នបានអះអាងថាកម្រិតទឹ កទាបគឺ ដោយសារភា
ពរាំងស្ងួតខុ សពី ធម្មតាមិ នមែនមកពី ទំនប់ នោះទេ ប៉ុ ន្តែប្
រទេសចិ នបានយល់ ព្រមចែករ ំលែកទិ ន្នន័យលំ ហូរទឹ ក កា
របង្ហូរទឹ កនិ ងជម្រុញឲ្យមានការពិ ភាក្សាជាមួ យប្រទេសផ្
នែកខាងក្រោមឲ្យកាន់តែប្រស�ើរ ឡ�ើង។

Basics 2013)។ ជលសាស្ត្ររបស់ទន្លេមេគង្គត្រូវបានកំ
ណត់ដោយចលនាបញ្ចេ ញបញ្ចូលទឹកជំនន់មួយដ៏សំខា
ន់នំាមកនូវកករទឹកសំបូរជីជាតិកនុងរដូ
្
វវស្សាចាប់ពីខែមិ
ថុនាដល់ខែតុលា។ ជីវជាតិទាំងនេះទ្រទ្រង់ដល់សេវាប្រ
ព័នអេ
្ធ កូឡស
្ម សិកម្មដែលប្រ
ូ រ៊ី បស់តំបន់និងផលិតកមក
ជាជនភាគច្រើនក្ងតំ
ប
ន់
ព
ង
ឹ
ផ្អែកក្
ងការចិ
ញ្ចឹមជីវ ិត
នុ
នុ
(Kummu and Varis, 2007)។ គេបានប៉ា ន់ប្រមាណថា ទំ
នប់ទាំងប្រាំបីដែលមានសណ្
ឋា នជាថ្នា ក់ៗនឹងស្ទាក់កករ
ទឹកប្រមាណ 94% (Kummu and Varis, 2007)។

Goh (2009) បានអះអាងថាថាការអ ភិវឌ្ឍន៍ល្បាក់ទឹកទ
ន្លេឡាងឆាងរបស់ប្រទេសចិនមានផលវ ិបាកល�ើផ្នែកន
យោបាយនិ ងអេកូ ឡូសី៊ របស់ សហគមន៍ ផ្នែកខាងក្រោម។
ទោះជាយ៉ាងណា ប្រទេសចិ ននៅតែអះអាងថា “សកម្ម ភាពអ្វី កករទឹកគឺជាបញ្
ហា សំខាន់សម្រាប់អក
្ន ធ្វើផែនការទំនប់កនុ្
ក៏ដោយដែល [ខ្លួន] ធ្វើដ�ើម្បីទាញយកសក្តា នុពលពីទន្លេ ងការពិចារណាពីព្រោះវានឹងកាត់បន្ថយអាយុកាលនៃកា
មេគង្គគឺជាបញ្
ហាផ្ទៃក្នុងសុទ្ធសាធ” (Dupont 2001:129)។ រដំណ�ើរការរបស់ទំនប់ដោយប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពក្នុ
ងការផ្ទុកទឹក។ អត្រាសំណឹកនៅក្នុងតំបន់ទឹករងឡាងឆា
ទោះបី ជាយ៉ាងណាក៏ ដោយ ការតវ៉ា នៅតាមប្រទេសផ្នែកខា ងមានកំរ ិតខ្ពស់ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់អាយុកាលទំ
ងក្រោមដែលក�ើតឡ�ើងក្នុងឆ្នាំ 2010 បានញ
ំា ឲ្យប្រទេ នប់ របស់ ចិននៅតាមបណ្តោ យទន្លេនេះ។ កំ ណកកករទឹ កនៅ
ុ ង
សចិនប្រកាសជាផ្លូវការថាប្រទេសចិននឹងពិចារណាដោ Manwan មានកំ រត
ិ ខ្ព ស់គួរឱ្យកត់ សម្គាល់ មានបរិមាណប្រមា
យប្រុងប្រយ័ត្នល�ើផលប៉ះពាល់ដល់បណ្តា ប្រទេសនៅខ្ ណ 1,21 kg/m3 (Plinston and Damming, 1999:238)។
សែទឹកផ្នែកខាងក្រោមដែលក�ើតចេញពីការអភិវឌ្ឍន៍វារ ី ដោយមិនមានការអន្តរាគមន៏ កម្រិតសកទឹក ‘ស្លាប់’
្តុ
អគ្គិសនី នៅទន្លេផ្នែកខាងល�ើ (China Daily 2012)។ ប្រទេ របស់អាងសកទឹក Manwan នឹងត្រូវបានបំពេញដោយក
្តុ
សចិ នក៏ បានមានបញ្
ជា ក់ បន្ថែមទ�ៀតថាអត្ថប្រយោជន៍ នៃ ករទឹកក្ងរយៈពេលពី 15-20 ឆ្នាំ ប៉ុន្តែការសាងសង់ទំនប់
នុ
ទំនប់រម
ួ មានការត្រួតពិនិត្យទឹកជំនន់និងការកែលម្អការ
Xioawan នៅផ្នែកខាងល�ើបានពន្យាអាយុកាលរបស់ទំន
ប្រើប្រាស់ទឹកនិងការគ្រប់គ្រងគ្រោះរាំងស្តនៅផ្នែកខា
ប់ Manwan បន្ថែមទ�ៀតដោយសារទំនប់ Xiaowan អាច
ងួ
ងក្រោមឲ្យបានប្រស�ើរឡ�ើងដោយស្តុកទឹកក្នុងរដូវវស្សា ស្ទាក់កករទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព (ibid)។
និ ងបញ្ចេ ញទឹ កក្នុងរដូ វប្រាំង (China Daily 2012)។ ប្រទេ
សចិនមានច្បាប់និយតកមកា
្ម រអភិវឌ្ឍន៍វារ ីអគ្គិសនីយ៉ាង កករទឹ កក៏ អាចធ្វើ ឱ្យខូ ចទួរប៊ី នវារីអគ្គិសនី ផងដែរ ហ�ើ យការ
ទូលំទូលាយ រួមមានច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរ ិស្ថា ន ច្បាប់ ជួសជុលត្រូវការចំណាយខ្ពស់និងប្រើប្រាស់ពេលវេលា
សព
្តី កា
ី រវាយតំលៃផលប៉ះពាល់បរ ិស្ថា ន និងច្បាប់ទក
ឹ
ច្រើន។ បំពង់បង្ហូរកករទឹកអាចត្រូវបានតំឡ�ើងដ�ើម្បីប
ច្បាប់ ស្តីពីការអភិ រក្សទឹ កនិ ងដី និ ងបទ បញ្
ញា តិ ស្តីពីធនធានធ ញ្ចេ ញកករទឹកទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំនប់ ប៉ុន្តែការតំឡ�ើ
ម្មជាតិ នេះ។ ទោះជាយ៉ា ងណា ច្បាប់ ទាំងនេះមានតិ ចតួច ងនេះត្រូវតែរ�ៀបចំនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការសា
ឬសឹងតែមិនមានបទប្បញ្ញត្តិណានិយាយអំពីផលប៉ះពា ងសង់វាមានតម្លៃខ្ពស់និងអាចកាត់បន្ថយសក្តា នុពលវារ ី
ល់នៃទំនប់វារ ីអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ព្រំដែនទេ។
អគ្គិសនីរបស់គម្រោងផងដែរ។ (សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំ
ពី កករទឹ កនិ ងផលប៉ះពាល់ របស់ វាក្នុ ងទន្លេមេគង្គ សូ មម�ើ ល
ទោះបី ជាយ៉ា ងណា ការសិក្សាជាច្រើ នបានបង្ហាញថាទំ ន CPWF SOK ស្តីអំពីមូលដ្ឋានកករទឹកទន្លេមេគង្គ)។
ប់ ជាថ្នា ក់ ៗរបស់ប្រទេសចិ ននឹ ងកាត់ បន្ថយកម្រិតទឹ កយ៉ា
ងច្រើនប្រមាណ 30% លាតសន្ធឹងរហូតដល់ទីក្រុងវ�ៀង ជាទស្សនៈខាងនយោបាយ ទំនប់ឡាងឆាងជាថ្នា ក់ៗ អ
ច័នប្ទ ្រទេសឡាវ បង្កើនការហូរចូលទឹកប្រៃទៅក្នុងតំបន់ នុញ្ញាតឱ្យប្រទេសចិនអាចគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យបរ ិមាណ
ដីសណ្តរទន្លេមេគង្គនិងបង្អាក់លំហូរកករទឹកដ៏សំខាន់
ទឹ កហូរទៅកាន់ ទន្លេមេគង្គខាងក្រោម។ បរ ិមាណទឹ កនេះ
ដែលនឹងប៉ះពាល់ល�ើធនធានជលផល វ ិស័យកសិកម្មនិ គឺមានសារៈសំខាន់បំផុតចំពោះការចិញ្ចឹមជីវ ិត សន្តិសុខ
ងការចិញ្ចឹមជីវ ិតនៅទន្លេមេគង្គក្រោមទាំងមូល (Kummu ស្បៀងនិងសេដ្ឋកិចស
្ច ំរាប់ប្រទេសឡាវប្រទេសកម្ពុជានិ
and Varis 2007; Räsänen et al. 2012; etc.)។
ងប្រទេសវ�ៀតណាម។ Räsänen et al. (2012) បានរកឃ�ើ ញ
ថាល្បាក់ទឹកឡាងឆាង (cascade Lancang) បានធ្វើឲ្យ
អនុ អាងទន្លេឡាងឆាងគឺ ជាប្រភពដ៏ សំខាន់ នៃកករទឹ កស ធារទឹកនៅក្ងរដូវប្រាំងក�ើនឡ�ើងប្រមាណ 34-155%
នុ
ម្រាប់អាងទន្លេមេគង្គ។ ស្ទើរតែពាក់កណ្តាលនៃទន្លេមេគ និ ងថយចុ ះប្រមាណ 29-36% នៅរដូ វវស្សា ដោយហេតុ នេះ
ង្គហូរកាត់ ប្រទេសចិ នបានរួមចំ ណែកដល់បរ ិមាណទឹ កប្ ធ្វើ ឲ្យមានការផ្លាស់ប្រពេលវេលានិ ងទំ ហំចលនាបញ្ចេ ញ
ដូ
រមាណ 35% នៃលំហូរទឹកនៅរដូវប្រាំងនិងផ្ទុកកករទឹកប្ បញ្ចូលទឹកជំនន់របស់ទន្លេ។ ផលប៉ះពាល់នៃទំនប់បច្ចុប្
រមាណ 55% ដូច្នេះទន្លេឡាងឆាងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង បន្នដែលមាននៅល�ើវ ិស័យជលផលនិងជលសាស្ត្រទាំ
ណាស់ចំពោះអេកូ ឡូស៊ីនៅក្នុងអាងទន្លេទាំងមូ ល (Kum ងនៅក្ងអាងទន្លេនិងក្ងតំបន់ដីសណ្តរគឺនៅតែមិនទា
នុ
នុ
mu and Varis 2007; CPWF SOK Mekong Sediment ន់ យល់ច្បាស់នៅឡ�ើយទេប៉ុ ន្តែវានឹ ងពិ តជាត្រូវបានម�ើ ល
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យ៉ា ងដិ តដល់ដោយប្រទេសជាតិ ផ្នែកខាងក្រោមក្នុងរយៈ
ពេលប៉ុន្មា នឆ្នាំខាងមុខនេះ។

ប្រទេសចិនបានព្យាយាមកែលមន
្អ ិងពង្រឹងទំនាក់ទំនង
ជាមួយតំបន់អាសអា
៊ី គ្នេយ៍ទាង
ំ មូលនិងជាពិសេសជាមួ
យបណ្តា ប្រទេសក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមយ៉ា ងសកម្ម
មិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការរវាងប្រទេសចិននិ
ដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះមានព្រំប្រទល់រម
ួ ជាមួយ
ងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមស្តីពីការគ្រប់ គ្នា ។ ទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងនឹងជួយឲ្យប្រទេស
គ្រងអាងទន្លេនៅឡ�ើ យទេ។ ប្រទេសចិ នជា ‘ដៃគូ រពិ ភាក្សា’ ចិនអាចពង្រឹងអំណាចរបស់ខនយ៉ា
ងជិតស្និទជា
្ធ មួយប្រ
លួ្
នៅក្នុងគណៈកមកា
្ម រទន្លេមេគង្គ (MRC) ជាអងកា
្គ រគ្រប់ ទេសជិតខាងដ�ើម្បីសន្តិសុខជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ច។ បន្ទាប់ពី
គ្រងអាងទន្លេ (RBO) នៅក្នុងតំបន់ដែលក្នុងនោះប្រទេ
ការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប្រទេសវ�ៀតណាមនៅឆ្នាំ 1979
សចិនបានចែករ ំលែកទិនន
្ន ័យជលសាស្ត្រពីតំបន់ឡាង
ការបញ្ចប់ទនា
ំ ក់ទន
ំ ងជាមួយប្រទេសឡាវពីឆ្នាំ 1979
ឆាង ប៉ុ ន្តែមកទល់ពេលនេះប្រទេសចិ នបានបដិ សេធនឹ ង ដល់ឆ្នាំ 1999 និងការគាំទ្ររបបខ្មែរក្រហមនៅក្ងប្រទេ
នុ
ការអញ្ជ ញ
ើ ដ�ើម្បីក្លា យជាសមាជិកនៅក្នុងអងកា
្គ រនេះ។ សកមជា ប្រទេសចិនមានការងារធ្វើជាច្រើនដ�ើម្បីទទួល
្ពុ
ទោះបីជាគោលជំហររបស់ចិនថាទំនប់ល្បាក់ទឹកឡាង
បានមកវ ិញនូវការជ�ឿទុកចិត្តពីបណ្តា ប្រទេសជិតខាង
ឆាងគឺ ជាបញ្
ហា ក្នុងស្រុករបស់ខលួ្នដែលជាទូ ទៅគេគ្មា នចេ នៅក្ងតំបន់។ ទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសចិនជាមួយប្រ
នុ
តនាក្នុងការពិភាក្សាអំពីវាក៏ដោយ ក៏ប្រទេសចិនបានបន្ ទេសកមជានិងប្រទេសឡាវបានក�ើតឡ�ើងជាធម្មតាវ ិញ
្ពុ
តរ�ៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វារ ីអគ្គិសនីជាមួយប នៅក្ងឆ្នាំ 2000 នៅពេលដែលអតី តប្រធានាធិ បតី Jiang
នុ
ណ្តា ប្រទេសផ្នែកខាងក្រោមផ្អែកស្តីពី ‘សន្តិភាព’ និ ងស្ថា នភាព Zemin បានក្លា យជាប្រធានាធិបតីជាល�ើកដំបូងរបស់ចិន
‘ឈ្នះឈ្នះ’។
ទៅទស្សនាប្រទេសជាតិទាំងពីរ (Thayer 2001)។
រដ្ឋាភិ បាលប្រទេសផ្នែកខាងក្រោមមានការស្ទាក់ ស្ទើរក្នុង
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មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការណាមួយស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ
នេះទេ។

តើឥទ្ធិពលវារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិននៅ
ក្ងអាងទន្លេ
មេគង្គក្រោមគឺជាអ្វី?
នុ

ទោះជាយ៉ា ងណាការផ្លាស់ប្តូរពីសត្រូវមកជាមិតត្
្ត រូវបាន
ធ្វើ ឡ�ើងគួរឱ្យកត់ សម្គាល់និងទាន់ ពេលវេលាដែលភាគច្
រ� ើនគឺ ដោយសារតែការផ្តួចផ្តើ មរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងល�ើផ្នែ
កនយោបាយនិ ងសេដ្ឋកិ ច្ចកនុ្ងទសវត្សកន្លងមកនេះ។ កា
រផ្លាស់ប្តូ រនយោបាយគួរឱ្យកត់ សម្គាល់មួយចំ នួនភាគច្រើ
នរួមមានៈ
• ការសម្រេចចិ ត្តរបស់ ប្រទេសចិ នមិ នទំ លាក់ តម្លៃលុ យយ័ ន
(Renminbi) នៅក្នុងអំឡុងពេលវ ិបត្តិហិរញ្ញ វត្ថុអាស៊ីតែផ្ត
ល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជំនួសមកវ ិញ(ប្រទេសថៃតែឯងទទួ
លបានជំ នួយប្រមាណ ១កោដិ ដុល្លា ; Halloran 1998)។
• ‘គោលនយោបាយចេញក្រៅ’ របស់ប្រទេសចិន ដែល
បានផ្តួចផ្តើ មនៅក្នុងផែនការឆ្នាំប្រាំ (2001-2005) ល�ើ កទី
10 និងការកំណត់មូលដ្ឋានសម្រាប់ការវ ិនិយោគដោយ
ផ្ទាល់របស់ចិននៅក្រៅប្រទេស។
• ប្រទេសចិន ប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសឡាវ ប្រទេសថៃនិ
ងប្រទេសវ�ៀតណាមបានក្លា យជាសមាជិ កក្នុងអង្គការ\
ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។
• ការធ្វើសេចក្តីព្រាងនិងការចុះហត្ថលេខាល�ើកិច្ចព្រម
ព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរ ីអាស៊ា នចិន (CAFTA) បង្កើតជា
តំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតទីបីនៅល�ើពិភពលោកនៅ
ថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2010 (Tong 2010)។
• គំនិតផ្តួចផ្តើមឈ�ៀងម៉ៃដែលផ្តោ តល�ើសន្តិសុខរូបិយ
ប័ណ្ណនៅក្នុងតំ បន់ នេះត្រូវបានដឹ កនាំដោយប្រទេសចិ ន
ផងដែរនៅដ�ើមឆ្នាំ 2000 ។
• កម្មវ ិធីមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍ
ន៍អាស៊ីបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងប្រស�ើ
រឡ�ើងតាមរយៈគម្រោងបណ្តា ញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំ
នៅក្នុងតំបន់(Cronin 2012)។

តួនាទីរបស់ចិនជាអក
្ន ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុនិងអក
្ន អភិវឌ្ឍន៍ទំន
ប់នៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមមានការក�ើនឡ�ើងយ៉ា ង
ខ្លាង
ំ ក្នុងទសវត្សរ ៍កនង
្ល មកនេះ។ ចលករដ៏ចម្បងចំពោះ
ការរ ីកចំរ� ើនថ្មីៗរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វារ ីអគ្គិ
សនីរម
ួ មានទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិកាន់តែជិតស្និទជា
្ធ មួយ
ប្រទេសជិតខាងរបស់ខលួនការពង្រីកទី
្
ផ្សារសម្រាប់សហ
គ្រាសរដ្ឋដែលកំពុងក�ើនឡ�ើង សន្តិសុខថាមពល គោល
ដៅកាត់បន្ថយការបំភាយឧសម័ន
្ ផ្ទះកញ្ចក់ និងការចំណា
យក�ើនឡ�ើងនៃបញ្
ហា សងម
្គ និងបរ ិស្ថា នក្ងស្រុ
ក។
នុ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2000 ទីក្រុងប៉េកាំងបានគាំទ្រការក�ើនឡ�ើ
ងនៃឥទ្ធិពលរបស់ខលួ្ននៅក្នុងតំ បន់ តាមរយៈគោលនយោ គោលនយោបាយទាំងនេះឆ្ ញ្
លុះប ចា ំងពីការផ្លាស់ប្តូរមួយរ
បាយល�ើកទឹកចិត្តដល់ការវ ិនិយោគនៅបរទេស។
បស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឆ្ពោះទៅរកកិចស
្ច ហប្រតិបត្តិ

ការក្នុងតំបន់និងបង្ហាញពីមហិចតា
្ឆ របស់ខលួនដ�ើ
្
ម្បីប�ើកទី
ផ្សារ ទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលបស្ចឹមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និង
ប្រែក្លា យខ្លួនទៅជាមេដឹ កនាំទាំងនៅក្នុងតំ បន់ អាស៊ីអាគ្នេ
យ៍និងនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរ។ គោលនយោបាយ
ទាំងនេះមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការសម្រេចគោលដៅនិងផ្ត
ល់ជាជម្រើសសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គក្រោមជំនួ
សឲ្យការវ ិនិយោគរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលជា
ញឹកញយជាការវ ិនិយោគមានលក្ខខណ្ឌខ្ពស់។

ដោយមានទី តាំងស្ថិតនៅជិ តតំ បន់ មេគង្គក្រោមអនុ ញ្ញាត
ឱ្យអគ្គិសនីដែលផលិតនៅក្នុងតំបន់អាចនាំចូលទៅក្នុង
តំបន់ទីក្រុងដែលរ ីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រ
ទេសចិន (Urban et al. 2013)។

សន្តិសុខថាមពលគឺជាការព្រួយបារម្ភដ៏ចម្បងសម្រាប់អ្ន
កធ្វើការសម្រេចចិតរ្ត បស់ប្រទេសចិនដែលបានកំណត់
គោលដៅឲ្យមានថាមពល 15% បានមកពី ប្រភពមិ នមែន
ពី ប្រេងហ្វូស៊ី លនៅត្រឹមឆ្នាំ 2015 ដែលក្នុ ងនោះថាមពលពាក់
នយោបាយផ្តួចផ្តើ មទី ក្ង
រុ ប៉េកាំ ងនៅក្នុងតំ បន់ មេគង្គក្រោ កណ្តាលបានមកពីវារ ីអគ្គិសនី (CEP 2012)។ គោលដៅ
មត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងជាមួយនឹងសន្ទុះនៃសេដ្ឋកិចរ្ច បស់ ថាមពលដ៏ក្លា ង
ំ ក្លា ទាំងនេះត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងនៅក្ង
នុ
ប្រទេសចិន។ ប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុត ផែនការឆ្នាំប្រាំល�ើកទី១២ (ឆ្នាំ 2011-2015) ដែលបានជ
សម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា វ�ៀតណាមនិងប្រទេសឡាវ
ម្រុញឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់ធំៗនិងគម្រោងទំនប់ល្
ធំទីពីរសម្រាប់ប្រទេសថៃ និងទីបីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា បាក់ទក
ឹ ។ តំបន់មេគង្គក្រោមបាននឹងកំពង
ុ ជួបប្រទះកំ
(Gronholt-Pederson 2013; Chen Y.W. 2012; Heng ណ�ើនគម្រោងទំ នប់ ធំៗ ដែលក្នុ ងចំ ណោមគម្រោងទាំ ងនោះ
2012)។ តម្លៃនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនីមួយៗ គម្រោងទំនប់ច្រើនជាង 50 (មានសមត្ថភាពផលិតអគ្គិ
ជាមួយប្រទេសចិននៅឆ្នាំ 2010 បានឈានដល់ 46 ពាន់ សនីច្រើនជាង 50 mw) ត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុ
លានដុ លា្ល រសម្រាប់ ប្រទេសថៃ 27,3 ពាន់ លានដុ ល្លា រសម្រា នរបស់ប្រទេសចិនតែម្នា ក់ឯង ហ�ើយមានគម្រោងជាច្រើ
ប់ ប្រទេសវ�ៀតណាម 4,7 ពាន់ លានដុ ល្លា រសម្រាប់ ប្រទេស នទ�ៀតសត
្ថិ នៅក្ងដំ
ំ
ើ
នុ ណាក់កាលនៃការរ�ៀបចំសណ�
មី យ៉ាន់ ម៉ា 1,3 ពាន់ លានដុ ល្លា រសម្រាប់ ប្រទេសកម្ពុជានិ ង (Urban et al. 2013)។ចំនួនទំនប់ធំៗរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន
1 ពាន់លានដុល្លា រសម្រាប់ប្រទេសឡាវ។ ប្រទេសចិនក៏ នៅក្នុងតំបន់មេគង្គក្រោមមានចំនួនដូចតទៅ:ប្រទេសមី
បានជួ យដល់ការស្តា រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើ នរបស់ប្រ យ៉ា ន់ម៉ា 30 ប្រទេសឡាវ 13 ប្រទេសកម្ពុជាទី 7 ប្រទេស
ទេសកម្ពុជា ហ�ើយជាម្ចា ស់ជំនួយនិងជាអ្នកវ ិនិយោគទុន វ�ៀតណាម 3 និងប្រទេសថៃមានគម្រោងមួយចំនួន ប៉ុន្តែ
ដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ កម្មវ ិធីផ្តល់ជំនួយ គ្មា នគម្រោងណាមានសមត្ថ ភាព ផលិ តអគ្គិ សនី ឲ្យច្រើ នជាង
របស់ប្រទេសចិនដល់ប្រទេសឡាវ កម្ពុជា និងប្រទេសមី 50 mw ទេ (Urban et al. 2013)។ គម្រោងទាំងនេះត្រូវបា
យ៉ា ន់ ម៉ាគឺ បច្ចុប្បន្នមានទំ ហំធំជាងជំ នួយរបស់សហរដ្ឋអា នផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទាន អភិ វឌ្ឍន៍ សាងសង់ និងចុ ះកិ ច្ចសន្យា
មេរ ិកទៅទ�ៀត (Kurlantzick 2007)។ ដ�ើម្បីងាយយល់ពី ជាមួយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិន។ Sinohydro ជាអ្ន
ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិ នក្នុងការធ្វើ ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំ កសាង់សង់ទំនប់វារ ីអគ្គិសនីប្រមាណ 30% នៃគម្រោងទំ
បន់មេគង្គក្រោម
នប់ ធំៗនៅក្នុងតំ បន់ មេគង្គក្រោមហ�ើយជាអ្នកផ្តល់ហិរញ្
ការផ្តល់ជំនួយនិងការវ ិនិយោគត្រូវបានគេរ�ៀបចំជាកញ្ច ញប្បទាន អភិ វឌ្ឍន៍ និងសាងសង់ ទំនប់ ចំនួន 5 ក្នុងចំ ណោ
ប់ មួយជាជាងការផ្តួចផ្តើ មដាច់ ពីគ្នា ។ Urban et al.(2013:312) មទំ នប់ ធំៗទាំង 13 របស់ប្រទេសចិ ននៅក្នុងប្រទេសឡាវ
ពិពណ៌នាអំពីរប�ៀបដែលកត្តា ទាំងនេះត្រូវបានរ�ៀបចំជា (Urban et al. 2013)។ សហគ្រាសរដ្ឋដូចជា Sinohydro
កញ្ចប់ជាមួយនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់មេគង្គ
ជាញឹ កញាប់ មានសមត្ថ ភាពខ្ព ស់ជាង លទ្ធ ភាពពង្រីកបន្ថែម
ការគាំទ្រនយោបាយច្រើ នជាងមានបទពិ សោធន៏ ច្រើនពី
ក្រោម:
ការអនុ វត្ដ របស់ ប្រទេសចិ នជាញឹ កញាប់ ជាការផ្ត ល់ជំនួយ គម្រោងសាងសង់ទំនប់កនុ្ងស្រុក ហ�ើយជាធម្មតាក្រុមហ៊ុ
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវ ិនិយោគជាកញ្
ចាប់តាមរយៈ ននេះអាចសាងទំ នប់ នៅតម្លៃទាបជាងដៃគូ ប្រកួ តប្រជែង
ការផ្តល់ការវិនិយោគ និ ងសម្បទានប្រាក់ កម្ចីសម្រាប់ សា (McDonald et al. 2009)។ គម្រោងមានទ្រង់ ទ្រាយធំ ៗទាំ
ងសង់ទំនប់និងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងនេះទៅការនាំ ងនេះជាធម្មតាតម្រូវឱ្យមានការអនុម័តពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់
ចេញអគ្គិសនី រួមជាមួយនឹងការនាំចូលទំនិញកម្មន្តសា នៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេស
នៅក្នុងតំ បន់ មេគង្គក្រោម ដូ ចនេះទំ នាក់ ទំនង់ ជាមួ យនឹ ង
លចិន និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុ
រដ្ឋទាំ ងនោះដ�ើ រតួនាទី យ៉ាងសំ ខាន់ ។នៅក្នុ ងតំ បន់ មេគង្គក្រោម
នចិន។
ស្ទើរតែគ្រប់គម្រោងទំនប់ធំៗទាំងអស់មានការចូលរួមពី
ការអភិ វឌ្ឍន៍ វារ ីអគ្គិសនី របស់ប្រទេសចិ ននៅក្នុងតំ បន់ មេ សហគ្រាសរដ្ឋធំៗដែលទទួលស្គាល់ជាសាកល ប៉ុន្តែនៅ
គង្គក្រោមផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទ�ៀតដល់សន្តិសុ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានក្រុមហ៊ន
ុ តិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលចូ
ខថាមពលប�ើ ប្រៀបធ�ៀបទៅនឹ ងគម្រោងសាងសង់ ទំនប់ លរួមហ�ើយគម្រោងទាំងនោះត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយក្រុ
នៅបរទេស។ភាពខុសគ្នា មួយដែលសំខាន់រវាងការអភិវ មហ៊ុ នដែលគេស្គាល់ តិចតួ ចប៉ុ ណ្
ណ ោះ (Urban et al. 2013)។
ឌ្ឍន៍វារ ីអគ្គិសនីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់មេគង្គក្រោមនិងគ
ម្រោងផ្សេងៗនៅក្នុងទ្វីបអាហ្រ្វិកឬអាមេរ ិចខាងត្បូងគឺ ជា សេចក្តីសន្និដ្ឋាន: គម្រោងទំនប់ធំៗរបស់ចិននៅតំបន់មេគ
ការតភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភពថាមអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិន។ ង្គក្រោមគឺជាលទ្ធផលនៃនយោបាយសេដ្ឋកិចស
្ច ន្ដិសខ
ុ
5

SOK 4: ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងអាងទន្លេឡាងឆាង និងអាងទន្លេមេគង្គ, July 2013

ថាមពល និ ងគោលដៅកាត់ បន្ថ យឧសម័្ នផ្ទះកញ្ចក់ ។ លទ្ធ ផ
លទាំងនេះជម្រុញដល់ការក�ើនឡ�ើងនៃការសាងសង់ទំ
នប់ និងកិ ច្ចសហប្រតិ បត្តិការសេដ្ឋកិ ច្ចដែលបានប្រមូ លផ្
តុំតាមរយៈសហគ្រាសរដ្ឋធំៗនៅប៉ុន្មា នឆ្នាំខាងមុខនេះ។
សំណួរដែលសំខាន់មួយគឺ ថាត�ើសហគ្រាសរដ្ឋរបស់ចិន
ទាំងនោះនឹងគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបរ ិស្ថា ននៃ
គម្រោងរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់មេគង្គក្រោមដោយវ ិធី
ណា។

ដោយព័ត៌មានត្រឹមត្រូវចំពោះប្រជាជនដែលរងផលប៉ះ
ពាល់។ ទោះជាយ៉ា ងណា គោលនយោបាយនិងបទដ្ឋាន
ទាំងនេះមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តកនុងតំ
្
បន់ទន្លេមេគង្គនៅ
ឡ�ើយទេ វាគ្រាន់តែតំណាងឱ្យការសន្យា និងការឆ្ពោះ
ទៅមុ ខពាក់ ព័ន្ធនឹងការអភិ វឌ្ឍន៍ វារ ីអគ្គិសនី របស់ប្រទេស
ចិនប្រកបដោយនិរន្តរភាពប៉ុណ្ណោះ។

សេចក្ស
ូ ប្រទេសចន
តី ន្ដ្
និ ឋា ន: ដំបង
ិ បានអនុវត្តតាមគោលនយោបា
យនៃការមិនជ្រៀតជ្រែក ទំនាក់ទំនងមានកម្រិតជាមួយនឹងតួអង្គ
តើកត្តា បរិស្ថា នខាងក្រៅនិងគោលនយោបាយ សំខាន់ៗ និងវ ិធានការបរសា
ិ ្ថ នសង្គមដែលត្រូវបានកំណត់ចំពោះ
សង្គមពាក់ពន
័ ន
្ធ ឹងវារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិ ច្បាបន
ុ ប្រតប
់ ង
ិ គោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្លួនកព
ំ ង
ិ ត្តិ
នគឺជាអ្វីខ្លះ?
ការគម្រោង។ បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនបានចូលរួមក្នុងការសន្ទនា
ប្រទេសចិ នបានថ្លែងម្តងហ�ើយម្តងទ�ៀតថាខ្លួននឹ ងគោរព ជាមួយនឹងតួអង្គសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់មេគង្គទាង
ំ មូលនិងកំពុងព
ទៅតាមច្បាប់និងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសដែល
ង្រឹងច្បាប់ការពារសង្គមនិងបរ ិស្ថា នគោលនយោបាយទទួលខុស
ខ្លួនធ្វើការវ ិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងផ្សេងៗ។ នេះរួ
ត្រូវសង្គមសម្រាប់គម្រោងអន្ដរជាតិរបស់ខ្លួន។
មបញ្ចូលទាំងគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការ
ផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួ យ ដែលកត្តានេះធ្វើ ឲ្យមានកា សេចក្តីសន្និដ្ឋានរ ួម
ររ ិះគន់ពីសង្គមស៊វី ិលចំពោះកង្វះខាតក្នុងការការពារបរ ិ ប្រទេសចិ នទទួលបានផលប្រយោជន៍ ជាយុទ្ធសាស្រ្តនិង
ស្ថា ននិងសងម
្គ (សូមម�ើល WWF 2008 and Interna- សេដ្ឋកិ ច្ចយ៉ាងសំខាន់ ពីទន្លេឡាងឆាងនិ ងអាងទឹ កខាងក្
tional Rivers 2012)។ នៅឆ្នាំ 2012 ប្រហែលជាការឆ្លើយ រោម ក្នុងនោះវារ ីអគ្គិសនីគឺជាសមាសភាគដ៏សំខាន់។ កា
តបទៅនឹងការរ ិះគន់ទាង
ំ នេះនិងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រ រអភិ វឌ្ឍន៍ វារ ីអគ្គិសនី របស់ចិននៅក្នុងតំ បន់ ទន្លេមេគង្គត្រូ
ិ៍ ្ត
ទេសចិនល�ើកេរឈ្
ម ោះរបស់ខលួន
្ គណៈកម្មការបទប្បញ្ញ វបានស្វាគមន៍យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នពីបណ្តា រដ្ឋទាំងឡាយ
ត្តិធនាគារចិនបានកែសម្រួលគោលការណ៍ឥណទានបៃ នៅក្នុងតំបន់ ដោយសារតែពួកគេស្វែងរកការវ ិនិយោគ
ល�ើធនធានទឹករបស់ពួកគេ ហ�ើយការអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធ
តងដែលត្រួតពិនត
ិ ្យល�ើការអនុវត្តផ្នែកបរ ិស្ថា នរបស់ប
នឹងសេដ្ឋកិចត្
្ច រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងដ៏រ ឹងមាំជាមួ
ណ្តា ធនាគារចិន។ ឥឡូវនេះគោលការណ៍ណែនាំទាំង
យនឹ ងរដ្ឋនិ ងសហគ្រាសរដ្ឋរបស់ ប្រទេសចិ ន។ ទោះជាយ៉ា
នេះបានចែងថាធនាគាររបស់រដ្ឋត្រូវតែកែលម្អការគ្រប់
្គ រ
គ្រងហានិភ័យបរ ិស្ថា ននិងសងម
្គ នៃគម្រោងការនៅក្រៅ ងណាការវ ិនិយោគទាំងនេះត្រូវបានរ ិះគន់ដោយអងកា
សង្គមស៊ីវ ិលនិ ងអ្នកអប់ រ ំជាច្រើ ន ដោយសារកង្វះខាតនៃ
ប្រទេសនិងត្រូវអនុវត្តតាមបទដ្ឋានអន្ដរជាតិ។
ការការពារបរ ិស្ថា ននិងសង្គម។ ប�ើទោះបីជាអវត្តមាននៃ
ការចូ លរម
ួ របស់សង្គមសី៊វ ិល ស្ថាប័នអប់ រ ំ និ ងសហគមន៍
ជំហានបន្ទាប់កនុងការគ្រប់
្
គ្រងបរ ិសា្ថនត្រូវបានអនុវត្តកនុ្
ងខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2013 ក្រសួងពាណិជ្ជកមន
្ម ិងការពារបរ ិស្ថា
អនរ្ដ ជាតិ និងក្នុងតំបន់កនុងពេលកន
្
ង
្ល មកក៏ដោយ ប្រទេ
នបានចេញផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការការពារ
សចិននិងសហគ្រាសរដ្ឋរបស់ខលួនទំ
្
នងជាមានការព្រួយ
ិ៍ ្ត
បរ ិស្ថា ននៃការវ ិនិយោគនិងសហប្រតិបត្ដិបរទេស។ គោ បារម្ភកាន់តែខ្លាង
ំ ឡ�ើងចំពោះហានិភ័យកេរឈ្
ម ោះនិងផ
លការណ៍ណែនាំទាំងនេះល�ើកទឹកចិតដល
្ត
់ក្រុមហ៊ុនចិន លប៉ះពាល់សង្គមនិងបរ ិស្ថា នសក្តា នុពលដែលនឹងក�ើត
ឱ្យ “កំណត់អត្តសញ្ញាណនិងហានិភ័យបរ ិសា្ថនជាមុនឲ្យ ចេញពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសមន
្ព័ ទ
្ធ ក
ឹ ធំៗរបស់ខន។
លួ្
បានទាន់ពេលវេលា ដែលនាំឱ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអាច
ជាលទ្ធផលនៃការព្រួយបារម្ភទាំងនេះ ប្រទេសចិននិង
បំពេញការទទួលខុសត្រូវសង្គមយ៉ា ងសកម្មកនុងការការ
្
សហគ្រាសរដ្ឋរបស់ខលួ្នបានចូ លរម
ួ ក្នុងការពិ ភាក្សាយ៉ា ង
ិ៍ ្ត
ពារបរ ិស្ថា ន កសាងកេរឈ្
ម ោះល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបរទេ ខ្លាំងក្លា ជាមួយបណ្តា ប្រទេសផ្នែកខាងក្រោមតាមរយៈគ
សរបស់ចិននិងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្ត ណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ (MRC) អាស៊ា ន អង្គការមិនមែន
រភាពរបស់ម្ចា ស់ប្រទេស”។ (ព័ត៌មានបន្ថែមសព
្តី ីការទទួ រដ្ឋាភិបាល និងវេទិកាផ្សេងៗ ដូចជាវេទិកាមេគង្គរបស់ក
ិ ី ជំនះល�ើ បញ្
លខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ន
ុ ចិន (CSR) សូមម�ើល
ម្មវធ
ហាទឹ កនិ ងស្បៀងអាហារ ( CPWF ) ស្តីអំពី
CPWF SOK: ការទទួលខុសត្រូវសង្គមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ទឹ ក អាហារ និ ងថាមពល ដែលបានរ�ៀបចំ នៅរាជធានី ភនំពេ
្ ញ
ក្ងឆ្
នា ំ 2011 និងនៅទីក្រុងហាណូយ ក្ងឆ្
នា ំ 2012 ។
វារ ីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់មេគង្គ)។
នុ
នុ
ជាឧទហរណ៍ HLHC បានសាកល្បងអនុវត្តពិធីសារវ ិភា
នៅក្នុងឆ្នាំ 2011 Sinohydro បានអភិវឌ្ឍន៍ក្របខណ្ឌគោ គវាយតម្លៃនិរន្តភាពវារ ីអគ្គិសនីរហ័សនៅល�ើទំនប់ Jinលនយោបាយមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរ ghong ហ�ើយបានធ្វើ បទបង្ហាញអំ ពីបទពិ សោធន៍ របស់ខ្
ន្តភាព ដែលបានកំណត់ចេញនូវបទដ្ឋានបរ ិស្ថា ន សង្គម លួននៅក្ងវេទិ កា មេគង្គ របស់ CPWF ស្តីអំពីទឹក អាហារ
នុ
និ ងសន្ដិសុខដែលគោរពតាមស្តង់ដារអន្ដរជាតិ រម
ួ មានកា និងថាមពល។ការចូលរួមបន្តរបស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹ
រទទួលបានការយល់ព្រមជាមុននិងការឆ្លើយតបប្រកប
ងតួអង្គស្ថាប័នសំខាន់ៗជាច្រើនមានការក�ើនឡ�ើង

និងមានសមត្ថភាពក្នុងការណែនាំឲ្យសហគ្រាសរដ្ឋរប
ស់ខលួនអនុ
្
លោមទៅតាមបទដ្ឋាននិងគោលការណ៍ណែ
នាំដែលបានកំណត់ការធ្វើតេស្ត litmus សំរាប់ការល�ើក
កម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព “ឈ្នះ ឈ្នះ “
ដ៏ប្រស�ើរមួយ។
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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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