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កនុងភមិូកបលរមស និងែ្រសគរ កនុងេខត្តសទឹងែ្រតង ្របេទសកមពុជ 

វ  

 កនុងែខកកក  ឆន ២ំ០១៤ អងគករ Mekong Watchេ យមនកិចចករជមួយ 3SPN បនចប់េផ្តមីជួយភូមិ
ចំននួពីរ គឺភូមិកបលរមសនិងភូមិែ្រសគរ កនុងេខត្តសទឹងែ្រតង ភគឥ នៃន្របេទសកមពុជ កនុងករគូរែផនទីមួយេដីមបី
បង្ហ ញអំពីធនធនធមមជតិែដលពួកេគពឹងែផ្អកេទេលី។ ភូមិទងំេនះ កំពុងទទួលរងករប៉ះពល់េ យ រទំនប់
រអីគគីសនីេស នេ្រកម២ ែដលេគកំពុង ងសង់េនេលីទេន្លេស ន ែដលមនចមង យ១,៥គម េនែខ ទកឹខង
េ្រកមពីទេន្លែ្រសពក នងិចមង យ២៥គម ពីទែីដលទេន្លទងំពរី្របសប់គន ជមួយនឹងទេន្លេមគងគេម។ 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមអំពទីេន្លេស នេ្រកម២។  
http://www.mekongwatch.org/english/country/cambodia/LS2/index.html 

 

 
៥គីឡូែម៉្រតពីតំបន់ ងសងទំ់នប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ 

 
អនកភូមិជេ្រចីន ជពិេសសអនកែដលកំពុងរស់េនកនុងភូមទិងំពីរេនះ បនសែម្តងយ៉ងចបស់្រកែឡតអំពកី្តី

បរមភនិងករជំទស់នឹងគេ្រមងេនះ។ េយងីសងឃមឹថែផនទីធនធនសហគមន៍េនះ ចជួយឲយភូមទិងំពីរេនះរក
េឃញីេឡងីវញិនូវធនធនធមមជតិដ៏សមបូរែបបែដលពួកេគបនទទលួផល ក៏ដូចជចំណងដ៏ជិតសនិទធិេទនឹង
្របវត្តិ ្រស្ត ្របៃពណី វបបធម៌ នងិែបបែផនជីវតិរបស់ភូមិទងំពីរេនះែដរ។ អនកភូមិក៏ ចេ្របីែផនទេីនះេដីមបពីនយល់
អំពីតៃម្លៃនធនធនធមមជតិកនុងសហគមន៍ដល់អនកមកពីខងេ្រក ក៏ដូចជគូបដិបកខកនុងគេ្រមងេស នេ្រកម២េនះ 
ក៏ដូចជេដមីបគី្ំរទដល់ករបរមភ ករអះ ង នងិ រមមណ៍របស់ពកួេគ ដូចជ «េយងីមិនចង់ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេទ» និង 
«វបបធម៌និង្របៃពណីរបស់េយងីមិន ចផ្ល ស់េទកែន្លងេផ ងបនេទ»។ ករតំ ងែដល ចេមីលេឃញី ដូចជ
ែផនទេីនះ ក៏នឹងជឧបករណ៍ដ៏មន្របសិទធភពមួយស្រមប់ករព្រងឹងសិទធិអំ ចរបស់សហគមន៍ ដូច រែត
អនកភូមិជេ្រចីនជនិគមជនភគតិច េហយីសមតថភពកនុងករ នជភ ែខមរមិនសូវរងឹមែំដរ។  
 

េតអី្វេីទជេគលបណំងៃនករេធ្វែីផនទេីនះ?  
១. េដមីបបីេងកីនករយល់ដឹងរបស់អនកភូមិអំពី៖ 

- ថេតធីនធនធមមជតិអ្វីខ្លះែដលពកួេគមន 
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- 
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២. ភូមិែ្រសពក 

 មនទី ងំ មបេ ្ត យទេន្លេស ន េហយីនឹង្រតូវជនលិ់ចេនេពលែដល ងគេ្រមងេស នេ្រកម២ 
្រតូវេគបញចូ លទឹកបំេពញ។ អនកភូមិភគេ្រចីនជជនជតិ វ។ អនកភូមិែ្រសពកបនផ្ល ស់មកេនេលីទី ងំេនះកនុងឆន ំ
១៩៥៥។  

 
ករបន់្រសន់្រពលងឹ្រកហមក េនភូមិែ្រសពក 

 
 

េតកីរេធ្វែីផនទីមនដំេណីរករយ៉ងដូចេម្តច?  
១. ករបណ្តុ ះប ្ត លអនកស្រមបស្រមួល 

 េនេពលចប់េផ្តមីេធ្វីលំ ត់េធ្វីែផនទីេនះ អនកស្រមបស្រមួល្រតូវបនេ្រជីសេរសីេចញពកីនុងចំេ មអនកភូមិ។ 
េគរពំងឹថអនកស្រមបស្រមួល្រតូវដឹកនសំកមមភពេ យជំរុញឲយមនករចូលរមួពីអនកភូមិដៃទេទៀត និងេ យពយយម
េលីកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីធនធនេនកនុងភូមិ។ អនកស្រមបស្រមួល្រតូវបន្របប់ថមិនឲយផ្តល់ចេម្លីយដល់អនកភូមិ 
ប៉ុែន្ត ្រតូវជំរុញឲយពួកេគ «គិតនិងដឹងេ យខ្លួនឯង»។  
 េនកបលរមស េមដឹកនយុំវជនមន ក់ សមជិកយុវជនបីនក់ និងមនុស ចស់ពរីនក់ (្របុសទងំអស់) ្រតូវ
បនេ្រជីសេរសីេធ្វីជអនកស្រមបស្រមួល។ ពកួគត់្រតូវបនេ្រជីសេរសីេ យ រែតពួកគត់មួយចំននួមនសមតថភព
រងឹមខំងែផនក ននិងសរេសរ ្រពមទងំមនចំេណះដឹងអំពទីី ងំរបស់ធនធនធមមជតិ។ េនៃថងទីមួយៃនករេធ្វី
ែផនទី អនកស្រមបស្រមួលេរៀនេចះដឹងអំពីករគូរែផនទីធនធនេ យខ្លួនឯងសិន ែដលេនះជែផនកមួយៃនករ
បណ្តុ ះប ្ត ល។ 

ករបណ្តុ ះប ្ត លអនកស្រមបស្រមួលេនកបលរមស (រូបភពេឆ្វង េ យ 3SPN) 
 



២. ករគូរែផនទី 

១. ករ យបញជ ីធនធនធមមជតិេនកនុងភូម ិ

 អនកស្រមបស្រមួលមន ក់ សួរអនកភូមិែដលកំពុងចូលរមួគិតអំព្ីរបេភទធនធនធមមជតិ េហយីអនកស្រមប
ស្រមួលេផ ងេទៀតកត្់រ ទុកនូវចេម្លីយរបស់អនកភូមិេនេលី្រក សស្អិត។ េដីមបឲីយអនកភូមិមនភពងយ្រសួលកនុងករ
េឆ្លយីតបនិងេដមីបេីធ្វីឲយកន់ែតមនភពចបស់ ស់អំពចីំណងរ ងធនធនធមមជតិនិងជីវតិ្របចៃំថង អនកស្រមប
ស្រមួលសួរសំណួរងយ្រសួលេឆ្លយី ដូចជ៖  

- េតីអនកហូបអ្វីកលពី្រពឹកមិញ? 

- (ចង្អុលេទបយកនុងចន) េតអីនកបនបយេនះមកពី ? 

- (ចង្អុលេទ្រតីេនេលីតុ) េតីអនកបន្រតីេនះមកពី ?  
- េពលអនក បំយេធ្វមី្ហូប្រពកឹមញិ េតីអនកេ្របីសមភ រៈអ្វីខ្លះ?  
- េតីអនកបនអុសមកពី ?  
- េតីអនកបនឆន ងំមកពី ? េតីអនកបនលុយមកពី  យកេទវញិឆន ងំេនះ? 

េនភូមិែ្រសគរ េដីមបឲីយអនកភូមិមន រមមណ៍កន់ែត្រសួលចិត្ត នងិេដមីបេីធ្វីឲយសកមមភពកន់ែតមនភព
រកី យ ករេធ្វែីផនទ្ីរតូវបេងកីតជករេលងែលបងកំ ន្តមួយ ដូចតេទេនះ៖ 

ល់េពលែដលអនកស្រមបស្រមួលសួរសំណួរ មួយ អនកស្រមបស្រមួល្រតូវេបះបល់េទអនក
ភូមិមន ក់។ អនកភូមិ ែដលបនទទួលបល់្រតូវែតេឆ្លើយសំណួរេនះ។ អនកស្រមបស្រមួលមន ក់េផ ងេទៀត
សរេសរចេម្លីយរបស់អនកភូមេិនេលី្រក សស្អិត។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ករេធ្វីែផនទីេនែ្រសគរ 



២. ករ ក់បិតធនធនធមមជតិេទេលីែផនទទីេទរមួយ 

 បនទ ប់ពីអនកភូមិបនគិតេឃញីដល់ធនធនធមមជតិទងំ យនិង្រតូវបនសរេសរេនេលី្រក សស្អិត និង
ក់េនេលី្រក សផទ ងំធំរចួេហយី ករគូរែផនទីចប់េផ្តមី។ 

 ដំបូង អនកស្រមបស្រមួលសរេសរអំពទីី ងំសំខន់ៗេនកនុងភូម ិ ដូចជទេន្ល េនេលីផទ ងំ្រក សទេទរមួយ។ 
បនទ ប់មក អនកស្រមបស្រមួលមន ក់យក្រក សស្អិតមួយបិតពីេលី េហយីកន់ េលីកេឡងីឲយខពស់ ឲយអនកចូលរមួទងំ
អស់េមលីេឃញី េហយីសួរេទអនកចូលរមួដូចជ សួរថ «េតីអនករកេឃញីបឹងែ្រពកប៉ូឯកេនកែន្លង ?»។ អនកភូមិ
េឆ្លយីតប េ យចង្អុលេទទិសៃនបឹងេនះថ «េនទេីនះ។ េនេ្រកយភូមិរបស់េយងី»។ បនទ ប់មក អនកស្រមបស្រមួល
ក់្រក សស្អិតេនះេនេលីែផនទទីេទរេនះ មទី ងំសម្រសប។  

 អនកស្រមបស្រមួលនិយយម្តងេហយីម្តងេទៀតអំពសំីណួរនិងចេម្លីយ រហូតទល់ែត្រក សស្អិតទងំអស់េនះ 
េផទរេទេលីែផនទ។ី មនុស ចស់ែដលដឹងេ្រចីនអំពភូីមេិនះ ជពេិសសអំពទីី ងំៃនធនធនធមមជតិទងំេនះ ជួយដល់
ដំេណីរករេនះេ្រចីន ស់ ខណៈេពលែដល្រស្តីឬេកមងៗែដលមិនែដលបនេឃញីឬមិនែដលបនេទដល់កែន្លងែដល
េនឆង យពីភូមិ បនេរៀនេចះដឹងពីមនុស ចស់ទងំ យអំពធីនធនធមមជតិែដល ចរកបននិងេនកែន្លង ។  

 
ែផនទីទេទរមយួ េ យមនទេន្លជទី ងំសំខន់ (េនកបលរមស) (រូបថតេ យ 3SPN) 

 

ករេផទរ្រក សស្អិតទងំអស់េទេលីែផនទីទេទរ(េនកបលរមស)(រូបថតខងេ្រកម េ យអនកស្រមបស្រមួលពី្រកុមយុវជន) 

 

៣. ករគូររូបេនេលីែផនទី 
 បនទ ប់ពីបនេផទរ្រក សស្អិតទងំអស់េទេលីែផនទីេហយី េគឲយអនកភូមិគូររូបធនធនធមមជតិនិមយួៗ។ 
េដមីបឲីយអនកភូមែិដលមិនសូវេចះអក របនចូលរមួ អនកស្រមបស្រមួលែចកប៊ិចនិងេខម ៃដែដលមនពណ៌េផ ងគន ដល់
ពួកគត់។ អនកភូម្ិរតូវបនេលីកទកឹចិត្តឲយចូលរមួកនុងករពិភក និងយល់្រសបគន អំពី្របេភទៃនរូបភពែដលសម្រសប
ជមួយនឹងពណ៌ េដីមបឲីយទងំអស់គន កនុងភូមិ ចសមគ ល់បនថជអ្វី។ បនទ ប់មក ពកួេគគូររូបភពមួយេនជតិ



្រក សស្អិតនិមយួៗេនេលីែផនទី។ 

 ្រគប់េពលែដលមននរ គូររូបមួយរចួ ល់េហយី ្រក សស្អិតេនជប់រូបេនះ្រតូវដកយកេចញ រហូតដល់
អនកភូមបិញចប់ករគូររូបធនធនធមមជតិទងំអស់ែដលមនេនេលីែផនទេីនះ។ ែផនទីធនធនធមមជតិសហគមន៍ ្រតូ
វបនេធ្វីចបរ់ចួ ល់។  

 
 
 
 
 

អនកភូមិកំពុងគូររូបេនេលីែផនទី (េនកបលរមស) (រូបថតេ យអនកស្រមប
ស្រមួលពី្រកុមយុវជន) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                    អនកភូមិកំពុងគូររូបេនេលីែផនទី (េនែ្រសគរ) 

 
 
 
 

 
ែផនទីបេងកីតេឡងីេ យអនកភូមិកបលរមស 

 

 
ែផនទីបេងកីតេឡងីេ យអនកភូមិែ្រសគរ 



៣. ករថតរូបធនធនធមមជតិ 

 េដមីបេីធ្វីឲយអនកភូមិកន់ែតងយ្រសួលសមគ ល់ធនធនធមមជតិេនេលីែផនទ ីអនកស្រមបស្រមួលេចញេទេ្រក
េដមីបេីមីលទី ងំៃនធនធនធមមជតិសំខន់ៗេនកនុងភូម ិនិងថតរូបេដមីបបីង្ហ ញដល់អនកភូម។ិ  
 មុនេពលេចញេទេ្រក អនកភូមមួិយចំននួ្រតូវេរៀនឲយេចះរេបៀបេ្របីម៉សីុនថត។ បនទ បម់ក អនកភូម្ិរតូវែបង
ែចកជ្រកុមតូចៗ។ ្រកុមនិមយួៗ យ៉ងេ ច ស់មនអនកភូមិមន ក់ែដលដឹងេ្រចីនអំពទីី ងំធនធនធមមជតិ និង
មន ក់េទៀតមកពី្រកុមយុវជន ែដលេចះេ្របីម៉សីុនថត។ េចតនមួយេនពេី្រកយករងរេនះ គឺករជំរុញឲយសមជិកជ
យុវជនបនេទេឃញីធនធនធមមជតិែដលពួកេគមិនែដលបនេឃញីឬមិនែដលបនេទដល់។  
 

 
សមជិក្រកុមយុវជនមន ក់កំពុងថតរូវ លែ្រស (េនកបលរមស) 

 

 
្រកុមមយួេចញេទកនុងៃ្រពេដីមបថីតរូប និងជួបជមយួអនកភូមិមន ក់ែដលរសេ់នជិតេនះ។ អនកភូមិេនះ នផំ្លូវ្រកុមេនះចូលេទកនុងៃ្រព។  

  

េ យ រែតភូមកិបលរមសមនទំហធំំ អនកភូមចិំ យេពលេពញមួយៃថងេ យថតបនរូបមិនបនដល់
ពក់ក ្ត លៃនទី ងំទងំ យែដលេគបន ក់េនេលីែផនទផីង។ រូបថតទងំអស់្រតូវបនផ្តិតេនេលី្រក សស្អិត
តូចៗ េដមីបឲីយអនកភូមិ ចបិតបែនថមេទេលីែផនទធីនធនេនះបនេ យងយ្រសួល។  
 

 េតអីនកភូមេិ្របែីផនទយ៉ីងដូចេម្តច?  
 កនុងែខសី  អងគករ Mekong Watch និង 3SPN ជួយេរៀបចំសិកខ មួយមួយេនភូមិកបលរមសេដមីបី
បង្ហ ញែផនទីេពញេលញ េទដល់អនកភូមិឲយបនេ្រចីន មែដល ចេធ្វីេទបន។ 



 េនេពលចប់េផ្តមីករ្របជុំ អនកស្រមបស្រមួលមន ក់ពនយល់ថ ែផនទីេនះ ចបង្ហ ញអំពធីនធនធមមជតិនិង
ទី ងំរបស់ធនធនធមមជតិេនកនុងភូមិ ្រពមទងំនិយយថ «ខញុ ំ គ ល់ភនំេរឿង េហយីមនធនធនជេ្រចីនេនទេីនះ 
ប៉ុែន្តខញុ ំមិនដឹងេ្រចីនអំព្ីរបេភទធនធនទងំេនះេទ េហយីេយងីបនេ្របីធនធនទងំេនះយ៉ងដូចេម្តចេនះេទ។ 
េនេពលែដលមនអនកមកពីេ្រកេហយីសួរេយងីអំពភូីមិរបស់េយងី េយងី្រគប់គន គួរមនលទធភពេឆ្លយីនិងពនយល់
អំពធីនធនធមមជតិទងំអស់េនះបន»។  
 េនៃថងេនះ បុរសបីនកន់ិង្រស្តីពីរនកប់នសម័្រគចិត្ត ក់េវនគន មកឈរេនពមុីខែផនទី និងែចករែំលក
ចំេណះដងឹរបស់ពួកេគអំពីកែន្លងនិមយួៗេនេលីែផនទី ឧទហរណ៍ េឈម ះកែន្លង េហតុអ្វីបនជេគ ក់េឈម ះ
ែបបេនះ េតីភូមិបនេ្របី្របស់ធនធនធមមជតិេនជុំវញិកែន្លងនិមយួៗយ៉ងដូចេម្តច េហយីេតបីចចុបបននេនះមនករ
ផ្ល ស់ប្តូរអ្វីខ្លះ ជេដីម។  

 
បទបង្ហ ញ 

 

េតអីនកភូមយិល់យ៉ងដូចេម្តចចំេពះែផនទេីនះ?  
រទិធ,ី អនកស្រមបស្រមួលពី្រកុមយុវជនេនកបលរមស 

«េនៃថងែដលខញុ ំថតរូបេនកែន្លងេផ ងៗេនកនុង
ភូមរិបស់េយងីេនះ ខញុ ំមន រមមណ៍សបបយចិត្ត ស់

ែដលបនដឹងអំពទីីកែន្លងនិង្របេភទធនធន
ធមមជតិែដលេយងីមនេនកនុងភូមិ។ ខញុ ំកនែ់តមនឆនទៈ

កនុងករេសនីសំុឲយអនកភូមេិផ ងេទៀតករពរទី ងំទងំ
យែដលខញុ ំបនថតនិងកត្់រ ក់េនេលី

ែផនទសីហគមន៍។» 

«ខញុ ំគិតថករេធ្វែីផនទីេនះមន រៈសំខន់ ស់
ស្រមប់ពួកេយងី។ សមជកិសហគមន៍ ចយល់អំពី

រៈសំខនរ់បស់ធនធនធមមជតនិងិកែន្លងែដល ងំេន។ ពួកេគកន់ែតងយ្រសួលសមគ ល់អំពី រៈសំខនអ់ំពធីន
ធនទងំេនះចំេពះជីវតិរបស់េយងី។ ខញុ ំសូមសំណូមពរឲយភូមដិៃទេទៀតែដលមិនទន់បនេធ្វែីផនទសីហគមន៍េន
េឡយីេនះថ ពកួេគគួរែតចូលរមួជមួយេយងី នងិ្រតូវេធ្វែីផនទសី្រមបភូ់មសិហគមន៍របស់ពួកេគែដរ»។  
 
 
 



ែយម៉ ចន់នី, សមជិក្រកុមយុវជនេនកបលរមស 

«ែផនទេីនះ មន្របេយជន៍ខ្ល ងំ ស់ ពីេ្រពះេយងី ចេចះដឹងបែនថមអំពកីែន្លងែដលេយងីរស់េនកនុងេពល
បចចុបបននេនះ អំពកីែន្លងែដលេយងីមនិធ្ល ប់បនេទ ក៏ដូចជកែន្លងរបស់េយងី»។  
 

 ំបង, អនកភូមិកបលរមស 

«សហគមន៍របស់េយងីេធ្វីកររមួគន េដីមបេីធ្វី
ែផនទេីនះ។ ខញុ ំគិតថករេធ្វីែផនទសីហគមន៍េនះមន
្របេយជន៍ ស់ចំេពះេយងី។ សូមបែីតេ្រកយេពល
ែដលេយងីេរេីទេនកែន្លងេផ ងក៏េ យ ក៏េយងីេនែត
ចេ្របីែផនទេីនះេដីមបបីង្ហ ញដល់អនកដៃទអពំទំីហដំី

ែដលេយងីមន។ ្រកុមហុ៊នបន្របប់េយងីថ ដីេនះ
នឹង្រតូវេគយក (ស្រមប់េធ្វទំីនប់េស នេ្រកម២) 
េហយីជករផ្ល ស់ប្តូរ េយងីនឹង្រតូវេរេីទរស់េនកែន្លង
ថមីមយួ។ ខញុ ំសុខចតិ្តរស់េនេលីដីទលួេនទេីនះ ជងរស់

េនកនុងភូមថិមី ពេី្រពះ្របសិនេបេីយងីេរេីទភូមថិមី េយងីនឹងបត់បង់្របៃពណីនងិផនូររបស់ដូន េយងី»។  
 
 
 

សមគ ល់៖ ្រគប់រូបភពទងំអស់េនេលីទំព័រេនះ ថតេ យអងគករ Mekong Watch កនុងឆន ២ំ០១៤ ្របសិនេបីមិនមនករ
បញជ ក់េផ ងពីេនះ។  

េធ្វីបចចុបបននភពចុងេ្រកយ៖ ៃថងទី១៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៤ 
 


