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១.បរិ ថ នធមមជ របសទ់េន្លេមគងគ 
 

បរិ ថ នធមមជ េនកនុង ងទេន្លេមគងគ 
 ទេន្លេមគងគគជឺផ្លូវទឹកអន្តរជតិមយួែដលមន្របភពពីខពង់ បទេីបនិងហូរកត់ មដសីណ្ដ រ 
ទេន្លេមគងគេឆព ះបន្តរហូតេទដល់សមុ្រទចិនភគខងតបូង។ទេន្លេនះសមបូរេទេ យជីវៈច្រមុះ្រគបេ់បភទ
ែដលជបច់ំ តថ់ន កទ់ពីីរបនទ បព់ីទេន្ល មហ ូន(Peterson និង Middleton ២០១០)។េ្រកពី្រតី
ែដលមន៨៥០្របេភទទេន្លេនះកម៏នរុកខជតិ២០,០០០្របេភទមនសត្វ៤៣០្របេភទមនដូចជពពកួ

បក ចីនំួន១,២០០្របេភទនិងពពួកលមូននិងពពកួសត្វរស់េនបនទងំកនុងទឹកនិងេលើេគកចំនួន៨០០

េផ ងេទៀតផងែដរ (Thompson២០០៨)។ ងទេន្លេនះទងំមលូមនៃផទ្រក ៧៩៥,០០០គ.ម២គឺេសមើ
ពីរដងៃនៃផទដី្របេទសជប៉ុនែដលមនទំហ៣ំ៧៧,៩៤៧គ.ម២និង មនបេ ្ត យ្របែវង៤,៩០៩គ.ម (

MRCឆន ២ំ០០០: ៥)។ 

 
របូភពទី១៖ទេន្លេមគងគ 

 

 ចមង យរ ង្របភពទេន្លនងិដីសណ្ដ រេនកនុង្របេទសជប៉ុនមនចមង យខ្លីេ យែឡកទេន្លេមគងគ
ហូរកនុងរយះចមង យមយួដឆ៏ង យ។លកខណៈពិេសសមយួេទៀតរបស់ទេន្លេមគងគគឺេន្រតងរ់យៈកមពស់របស់
េធៀបជមយួនីវ ៉ូទឹកសមុ្រទែដលមនិមនភពខុសគន េ្រចើនរ ង្របភពទេន្លនិងដីសណ្ត រ។    
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 ទេន្លេមគងគហូរកត្់របេទសចំនួន៦រមួមន្របេទសចិន (េខត្តQinghaiនិងេខត្តYunnan) ្របេទស

ភូម/មយ៉ីនម៉់្របេទស វ្របេទសៃថ្របេទសកមពុជនិង្របេទសេវៀត មេហើយបនទ បម់កហូរចក់
ចូលេទកនុងសមុ្រទ។េនកនុង្របេទសចិនភគខងេលើកបលទេន្លដធ៏ំរបស់កនុងពិភពេ កចំនួនបីែដល
រមួមនទេន្លYangtze ទេន្លេមគងគនិងទេន្លSalween បនហូរ្របេកៀកគន ដូចេនះេហើយភូមិ ្រស្តតំបន់
េនះ្រតូវបនេគេ ថទេន្ល្រសបបី។បនទ បម់កទេន្លេមគងគហូរចូលកនុង្របេទស វ មបេ ្ត យ្រពំែដន
្របេទសភូម– វេហើយេ្រកយមកបនទ បព់ីហូរ មបេ ្ត យ្រពំែដនៃថ– វទេន្លេនះបនហូរចូលកនុង
្របេទសកមពុជែដលជកែន្លងតភជ បជ់មយួនឹងបងឹទេន្ល បែដលជនិមតិ្តរូបរបស់្របេទសកមពុជ។េន
ចុងេ្រកយទេន្លេនះហូរចូលកនុង្របេទសេវៀត មែដលេគ គ ល់ថជទេន្លនគ្របបំនួ។តំបនដ់សីណ្ត រ
ទេន្លេមគងគេនកនុង្របេទសេវៀត មគឺជតំបនផ់លិត្រសូវដធ៏ំបំផុតមយួរបស់ពិភពេ កេហើយចបព់ីទី
េនះមកទេន្លេមគងគហូរចកចូ់លេទកនុងសមុ្រទចិនខងតបូង។ 

 ទេន្លេមគងគមន្របភពមកពីកររ យដុំទឹកកកេនភនHំimalayas(ភនេំហមពន្ត)ប៉ុែន្តទកឹែដលហូរ

ពីៃផទ ងេផ ងៗេនកនុង្របេទសចិនបនចូលរមួចំែនកដល់លំហូរទឹកទេន្លេនះចំនួន១៦% ្របេទសភូម

ចំនួន២%្របេទស វចំនួន៣៥% ្របេទសៃថចំនួន១៨%្របេទសកមពុជចំនួន១៨% និង្របេទសេវៀត

មចំនួន១១% (MRC ២០០៥) ។ 

 ្របេទសចិន 
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២១ ៣ ២៥ ២៣ ២០ ៨ ១០០ 

ក្រមតិទឹក (គិតជ% 

ៃនៃផទរងទឹកេភ្ល ង
ទងំមលូ)   

១៦ ២ ៣៥ ១៨ ១៨ ១១ ១០០ 

ង១៖ករេបៀបេធៀបៃផទ ងទឹកទេន្លេមគងគ រ ង្របេទសទងំ៦ (MRC ឆន ២ំ០០៥) 

           

 ងទេន្លេមគងគទទួលរងឥទធពល កសធតុពីខយល់មូសុង្រតូពិច។ចបព់ីពកក់ ្ត លែខឧស
ភដល់ែខតុ ខយល់មូសុងនិរតីនមំកនូវរដូវវស ។ចបព់ីែខវចិឆិកដល់ពកក់ ្ត លែខមនីតំបនេ់នះ
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្រតូវរងឥទធពលខយល់មូសុងឦ នែដលនមំកនូវរដូវ្របងំ (MRC២០១០៖១៤)។រដូវ្របងំេនះបន្ត
រហូតដល់ែខេម េហើយបនទ បម់កេនែខឧសភេភ្ល ងចបេ់ផ្តើមធ្ល កែ់ដលបង្ហ ញពីករចបេ់ផ្តើមៃនរដូវវ
ស ។េ្រកពីតំបនេ់នកនុង្របេទសចិនេពលេវ ែដលេក្ដ បំផុតគឺេនជុំវញិែខេម ។ 

 

ច
ប

កនុង

ញិ។ 

ក្រមតិទឹកេភ្ល ងធ្ល ក្់របចឆំន េំនកនុងេខត្ត
អ៊ុប៊ុន ៉ តឆថនី(UbonRatchathani)ភគឥ

នៃន្របេទសៃថមនកមពស់១,៥០០ម.ម។
ំនួនេនះ្រប ក្់របែហលគន នឹងទី្រកុងតូកយូែដរ
៉ុែន្តកនុងករណីមយួដូចមនបង្ហ ញកនុងដយ្រកមទី
២មនេភ្ល ងធ្ល កខ់្ល ងំេនចេន្ល ះែខឧសភនិងែខ
កញញ ។ចបព់ីែខតុ រហូតដល់េដើមរដូវវស កនុង
ែខឧសភពឆន បំនទ បម់នេភ្ល ងធ្ល កត់ិចតួចបំផុ

ត។ទេន្លមូន (Mun River)ែដលហូរកត់ មេខត្ត
អ៊ូប៊ុន ៉ តឆថនី្រតូវទទួលរងឥទធិពលពីលំនទំឹក

េភ្ល ងេនះដូេចនះក្រមតិទឹកចបេ់ផ្តើមេកើនេឡើងេន
ែខឧសភនិងបន្តេឡើងដល់ក្រមតិខពស់បំផុតេន
កនុងែខតុ ។បនទ បម់កចបព់ីែខវចិឆិកដល់ែខេម

ក្រមតិទឹកចបេ់ផ្តើម្រសកចុះបន្តចិម្តងៗវ
 មនែតទេន្លេមៃន ងទេន្លេមគងគទងំមូលប៉ុ ្ណ ះែដលទទួលបនទឹកពីកររ យទឹកកកេនភនំ
Himalayas(ភនេំហមពន្ត) ដូចេនះក្រមតិទឹករបស់ទេន្លេមេនះចបេ់ផ្តើមេកើនេឡើងេនកនុងែខេម ។ករ
ែ្រប្របួលលកខណ័ទងំអស់េនះបេងកើតបនជមូល ្ឋ នៃនបរ ិ ថ នធមមជតិដវ៏េិសសនិង្របពន័ធជីវៈច្រមុះដ៏
ក្រមជេ្រចើន្របេភទេផ ងៗគន េនកនុង ងទេន្លេមគងគ។ 
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២. ្របេភទ្រ េនកនុង ងទេន្លេមគងគ 
 

 ្របភពដសំ៏ខនៃ់ន្របូេតអុីនស្រមប្់របជជនែដលរស់េនកនុងតំបនជ់នបទៃន ងទេន្លេមគ
ងគេ្រកម (្របេទសទងំបនួៃនទេន្លេមគងគេ្រកមេ យមនិ បប់ញចូ ល្របេទសចិននិងមយ៉ីនម៉់) គឺ្រតីនិង
្របេភទមចឆ ទឹក បេផ ងៗេទៀត។េ យេលើកែលងតំបនដ់សីណ្ដ រទេន្លេមគងគ្របេទសេវៀត មែដល
េនជបស់មុ្រទេនះអ្រ ៃនករទទួលទន្រតីទឹក បមនក្រមតិខពស់បំផុតេនេសទើរ្រគបត់ំបនទ់ងំអស់
ៃន ងេនះ។េយើងសូមផ្តល់នូវទិដ្ឋភពរមួមយួេនទីេនះពីករេ្របើ្របស់្រតីទេន្លេមគងគេ យ្របជជនេន
កនុងតំបនេ់ យដក្រសងេ់ចញពីអតថបទស្តីពីករ យតៃម្លទិននយ័េដើមៃនធនធនជលផល(២០១០) របស់
ឯក រស្តីពី"ករ យតៃំលបរ ិ ថ នទេន្លេមគងគជយុទធ ្រស្តរបស់គណៈកមមករទេន្លេមគងគ"។ 

១.     ្របេភទ្រ េនកនងុ ងទេន្លេមគងគ 
 អតថបទស្តីពកីរប៉ន្់របមណទិននយ័េដើមៃនធនធនជលផល(២០១០) បន យតំៃលពី្របេភទ

្រតីកនុងទេន្លេមគងគេ យយកទិនននយ័ចុះបញជ ីកនុង្របពន័ធទិនននយ័FishBaseែដលកត្់រ ទុកពី្របេភទ្រតី
ែដលរស់េនកនុងទេន្លចំននួ២០៤និងបឹងចំនួន៣២ទូទងំពិភពេ ក។េយងេទ មទិនននយ័ែដលបន
ចុះបញជ ីឆន ២ំ០០៩្រតីចំនួន៧៨១្របេភទែដលេគរកេឃើញេនកនុងទេន្លេមគងគជបច់ំ តថ់ន កទ់ីពីរ
បនទ បព់ីទេន្ល មហ ូន(Amazon) ែដលមន្រតីរហូតដល់១,២៧១្របេភទេហើយតួេលខេនះកប៏ញជ ក់
ផងែដរថទទេន្លេមគងគជទេន្លទីពីរេនេលើពិភពេ កែដលមន្របេភទ្រតីច្រមុះ។េយង មរបយ
ករណ៍មយួែដលេចញេ យអងគករមូលនិធិសត្វៃ្រពពិភពេ ក(WWF) បនឲយដឹងថ ងទេន្លេមគងគ
គឺជបណ្តុ ំ ៃនជីវៈច្រមុះែដល្របេភទ្រតីថមីៗជង២៧៩្របេភទ្រតូវបនរកេឃើញេនកនុងទសវត ចុងេ្រក
យ។កលពីមុនេគបន យតៃម្លថមន្រតី្របមណ១,២០០្របេភទប៉ុេ ្ណ ះេនកនុងទេន្លេមគងគប៉ែុន្ត

បចចុបបននវញិេគគិតថ្រតីទឹក បមន្របែហល៨៥០្របេភទេហើយ ចមនរហូតដល់១,១០០្របេភទ
េផ ងេទៀតមករស់េនកនុងទេន្ល្របសិនេបើ្រតីសមុ្រទែដលបំ ស់ទីមករស់េនបេ ្ត ះ សននកនុងតំបន់
ដីសណ្ត រទេន្លេមគងគ្រតូវបន បប់ញចូ ល។េលើសពីេនះេទៀត្រតីចំនួន១៩៧្របេភទ្រតូវបនចុះបញជ ីេនកនុង
្របពន័ធទិនននយ័FishBaseថជ្រតីរស់េនកនុងបឹងទេន្ល បែដលចំនុចេនះបង្ហ ញថបឹងេនះគឺជបឹងទី
បនួេនេលើពិភពេ កែដលសមបូរ្រតី្រគប្់របេភទ(បងឹប៊ី ៉Biwa)របស់្របេទសជប៉ុនជបច់ំ តថ់ន កទ់ី
្របមំយួែដលមនសត្វចំនួន៦៩្របេភទ)។ 
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 ចំនួន្របេភទ្រតីេន២០ទី ងំេនកនុង ងទេន្លេមគងគ (េ យ បប់ញចូ លទងំ ងៃដទេន្ល

ទងំ យ) ្រតូវបនបង្ហ ញកនុង ងខងេ្រកម៖ 

 

ងបង្ហ ញព្ីរបេភទសត្វេនកនុង២០ទី ងំៃន ងទេន្លេមគងគ 

ទីកែន្លង ្របេភទ អំបូរ ចំនួនរកេឃើញ 

្របភពទឹកទេន្លេមគងគេន្របេទសចិន ២៤ ៣ ៤ 

ែខ ទឹកទេន្លេមគងគភគខងេលើកនុង្របេទសចិន ៣៤ ៤ ៤ 

ែខ ទឹកទេន្លេមគងគភគក ្ត លកនុង្របេទសចិន ៤៨ ៨ ៧ 

ែខ ទឹកទេន្លេមគងគភគខងេ្រកមកនុង្របេទសចិន ១២២ ២១ ១៥ 

្របេទស វភគខងេជើង ទេន្លេមគងគ ១៤០ ៣០ ២៦

ទេន្ល មអ៊(ូNam Ou) ៧២ ១៥ ២៩ 

ទេន្ល មងុ(ំNam Ngum) ១៥៦ ២៧ ៤៣ 

ទេន្ល មម៉ង(Nam Mang) ៥៧ ១៩ ១៧ 

ទេន្ល មខឌីញ(Nam Kadinh) ៩៩ ២១ ៣៨ 

ទេន្លសុង្រកម(Songkhram) ២១៦ ៤០ ៣៩ 

ទេន្លេហ បងៃហ្វ (Xe Bang Fai) ១៥៧ ៣១ ៥១ 

ទេន្លេហ បង ងំ (Xe Bang Hiang) ១៦០ ៣៣ ៤៧ 
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ទេន្លមូន/ជ ី(Mun/Chi) ២៧០ ៣៨ ៤៩ 

ទឹកធ្ល កល់បកេ់ខនខងេ្រកមៃនទេន្លេមគងគ

(Khone Fall) 
១៦៨ ៣៤ ២៥ 

ទេន្លេមគងគេខត្តសទឹងែ្រតង–្រកេចះ ២០៤ ៣៧ ៣៣

ទេន្លេសកុង (Sekong) ២១៤ ៣៣ ៦៣ 

ទេន្លេស ន្ត (Sesan) ១៣៣ ២៦ ២៤ 

ទេន្លែ្រសពក (Srepok) ២០៤ ៣២ ៣៨ 

ទេន្ល ប (Tonle Sap) ២៨៤ ៤៥ ៣១ 

ដីសណ្ដ រេមគងក(Mekong Delta) ៤៨៦ ៧៣ ២៨ 

គណៈកមមករទេន្លេមគងគ៖ស្រមងអ់តថបទស្តីពកីរ យតៃំលទិននយ័េដើមៃនធនធនជលផលឆន ២ំ០១០ ទពំរ័១១ 

  េយង ម ងខងេលើេ យមនិ បប់ញចូ លតបំនដ់ីសណ្ត រទេន្លេមគងគែដលជកែន្លង
្រតីទឹកៃ្របរស់េនមន្រតីជេ្រចើន្របេភទកំពុងរស់េន មៃដទេន្លរបស់ទេន្លេមគងគដូចជ ងទេន្លសុង
្រកមនិង ងទេន្លមូន/ជកីនុង្របេទសៃថនិងេន មដងទេន្លេមកនុងេខត្តសទឹងែ្រតងេខត្ត្រកេចះនិង ង
ទេន្លេសកុងនិងែ្រសពកកនុង្របេទសកមពុជ៕ 
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៣. ងទកឹទេន្លេមគងគ-ជពិភពជលផលទឹក បដធ៏ជំងេគបផំតុកនុងេ ក 

១. ករទទលួទន្រ ទឹក ប 

េបើេយងេទ មរបយករណ៍ស្តីពីធនធនជលផល(ឆន ២ំ០១០) សំេ េទខងេលើករចប្់រតីទឹក
ប េនកនុង្របេទសទងំបនួៃន ងទេន្លេមគងគេ្រកមែដលបនបង្ហ ញេនកនុងសថិតរិបស់អងគ រករេសប ង

និងកសិកមមែដលេ ជភ អងេ់គ្លសថ(FAO)ៃនអងគករសហ្របជជតិបនបញជ កថ់ចំនួន្រតចីបប់ន
សរុប៧៥០០០០េ នកនុងមយួឆន  ំប៉ុែន្ដេបើេយង មករសទងម់តិេនមូល ្ឋ នវញិ ចេធ្វើករប៉ន្់របមណ
ថផល្រតី្របមណ២.១ នេ នែដល្រតូវបនចបប់នកនុងមយួឆន ំៗ ែដលេសមើនឹង១៨% ៃនទិននផល្រតីទឹក

បែដលេន ទបនេនទូទងំពិភពេ ក។ េយង មករគណនៃនសថិតិរបស់អងគករ េសប ងនិង
កសិកមម(FAO)បនបង្ហ ញថករបរេិភគ្រតីទឹក ប្របចឆំន សំ្រមបម់នុស មន កេ់ន ម ងទេន្លេមគងគ

េ្រកមគឺេសមើរនឹង១៣,៨គីឡូ្រកមកនុងមយួឆន  ំខណៈែដលអ្រ ៃនករបរេិភគ្រតីទឹក បកនុងសកលេ ក

ជមធយមមន្រតឹមែត ២.៣គីឡូ្រកមប៉ុេ ្ណ ះ។ ករបរេិភគ្រតីទឹក ប្របចឆំន េំនកនុង្របេទសកមពុជវញិ

េសមើរនឹង១៩,៤គីឡូ្រកមគឺខពស់ជងេគបំផុតេនកនុងពិភពេ ក។ មនេសចក្តីសេងខបរបយករណ៍សទងម់តិ
ចំនួន២០េផ ងេទៀតបនបង្ហ ញថ ករបរេិភគ្រតីទឹក ប្របចឆំន ជំមធយមស្រមបម់នុស មន ក់ ចេ្រចើន
រហូតដល់េទ៣២,៣គីឡូ្រកមសំ ប្់របេទសកមពុជ ២៤,៥គីឡូ្រកមស្រមប្់របេទស វ ២៤,៩

គីឡូ្រកមស្រមប្់របេទសៃថនិង ៣៤,៥គីឡូ្រកមស្រមប្់របេទសេវៀត ម។េបើេយងេទ មទិនននយ័
របស់អងគករ េសប ងនិងកសិកមមរ (FAO)ស្រមបឆ់ន  ំ២០០០ដល់ឆន ២ំ០០៣ ស្តីពីសត្វែដលមនជតិ្របូេត
អុីន្រតូវេគបនបរេិភគកនុងមយួៃថងៗេឃើញថបនមកពីសត្វ្រតមីនរហូតដល់េទ៤៩,៨% េនកនុង្របេទស
កមពុជ ៣៨,៣១% េនកនុង្របេទស វ ១៦,១៩% េនកនុង្របេទសៃថនិង ១២,៨៧កនុង្របេទសេវៀត ម
ែដល ចបញជ កឲ់យេឃើញថមនអ្រ ខពស់ខ្ល ងំ េបើេធ្វើករេ្រប បេធៀបជមយួអ្រ មធយមភគជសកល
រហូតដល់េទ៥,៧៨%។ ្របេទសកមពុជនិង្របេទស វ គមឺនករេលចេធ្ល ជពិេសស េនកនុងេ្រប បេធៀប
េនះ។  
 
២.  ទិននផល្រ ទេន្លេមគងគ 

មនទិនននយ័ថមីេពលបចចុបបននបនបង្ហ ញថ ករេន ទ្រតីពី ងេមគងគ្រតូវបនេគប៉ន់ ម នថមន
គុណតៃម្លស្រមបេ់សដ្ឋកិចច្របចឆំន ពំី២,១ (USD2.1) ពន់ នដុ ្ល រ េទ៣,៨ (USD 3.8)ពន់ ន
ដុ ្ល រនិងពី៤,២(USD4.2)ពន់ នដុ ្ល រ េទ៧,៦(USD7.6)ពន់ នដុ ្ល រេនឯតៃម្លទំនិញលក់ យ 
( យសីុអឹម (ICEM) ឆន ២ំ០១០) ។ 
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់

 

ីឡូ្រកម។ 

េនកនុងតំបនជុ់ំវញិៃនទឹកធ្ល ក
លបកេ់ខន(Khone)េនភគខង
តបូងៃន្របេទស វែដលជតំបន់
េន ទសំខនៃ់នទេន្លេមគងគែដល
បនផគតផ់គងដ់ល់ករកររស់េនេទ
ដល់្របជជនចំនួន៦៥,000្រគួ រ។
ជមធយមកនុងមយួ្រគួ រគិតថ ច

ចប្់រតីបនចំនួន៣៥៥គីឡូ្រកមនិងបរេិភគ្រតីជមនយមចំននួ២៤៩គ
ផល្រតីសរុបែដលេន ទបនពីតំបនែ់កបរជួរទឹកលបកេ់ខន(Khone)្របមណជ៤,០០០េ ន ែដល

មនតៃម្លពី៤៥០,០០០(USD450,000) េទ១(USD1) នដុ ្ល  (ប ណ(Baran), ចនេ់ថឿន
(Jantunen) និងចុងឆន  ំ2008) ។ 
 

មន្របភពពត័ម៌នេផ ងៗគន បនេធ្វើក◌ារប៉ន្់របមណថករផលិត្រតីទឹក បរមួទងំករេធ្វើកសិកមម
្រតីេនកនុង្របេទសកមពុជស្រមបគ់ណនចំនួនរ ង១១,៧% និង ១៦% ឬរ ង ៨និង ១២%ៃនផលិតផល
កនុង្រសុកសរុប។ ខណៈេពលែដលតួេលខទងំេនះគឺជករប៉ន្់របមណទងំអស់េហើយ ពិបក ស់
េដើមបទីទួលបនសថិតិ្រតឹម្រតូវស្រមបអ់នកេន ទខន តតូច រៈសំខនៃ់នជលផលទេន្លេមគងគែដល ច្រតូវ
បនយល់ពីទិនននយ័្រប ក្់របែហលទងំេនះេ យ ( យអុីសីុអឹម(ICEM )ឆន ២ំ០១០) ។ 
 
៣.្រ ្រទ្រទងជ់ី ត្របចំៃថង និងវបបធម ៏

នេពលបចចុបបននេនះេ យ រែតករអភវិឌ បេងកើតឲយមនេ្រគ ងបរកិខ រដូចជទូរទឹកកក និងប ្ត
ញដឹកជញជូ នដសំ៏បូរែបបេនះ ្រតីែដលចបប់នពី ងទេន្លេមគងគ គកឺំពុង្រតូវបនែចកចយេនទូទងំ្រពំ
ែដនអន្ដរជតិ។ជករពិត ស់ ្រតមីន រៈសំខនសំ់ បេ់ ះដូរេហើយមុនេពល្របពន័ធែចកចយ្រតូវបន
បេងកើតេឡើង ករេ ះដូ្រតី្រតូវករទីកែន្លងេដើមបេីធ្វើករប្ដូរទំនិញគន េទវញិេទមក។ 
 

រហូតមកដល់្របមណជ៥០ឆន មំុន ករេ ះដូរ្រតីនិង្រសូវបនេធ្វើេឡើងយ៉ងទូលំទូ យេនកនុង
តំបនែ់ដលរមួបញចូ លទងំតំបនភ់គខងតបូងៃន្របេទស វនិងភគឦ នៃន្របេទសៃថ។ េនកនុងសមយ័
េនះ េនេពលែដលករចិញច ឹមជីវតិមនុស ជសកលបនចំ យេពលេវ របស់ពួកេគេដើមប្ីរបមូលផ្តុ ំឬ
ែស្វងរក រេនកនុងេគលបំណងេដើមបធីនករផគតផ់គងច់ណីំ រ។ 
 

េនកនុងភូម ិមខុរបរែដលសំខនជ់ងេគគឺករេធ្វើេ្រសចំករ ែដលេធ្វើឲយពួកេគមនករពិបកកនុងកររក
េពលេដើមបែីស្វងរក របែនថម (េដើមបបីរេិភគជមយួបយ) កនុងកំឡុងេពលបងករបេងកើនផល និង្របមូល
ផល្រសូវជេដើម។ េនេពលេវ ដូចគន េនះែដរ ្រចងំទេន្លេន មភូមែិដលជទីកែន្លងសមបូរ,្រតី ងយ
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្រសួលកនុងករេន ទ្រតីេនទីេនះ េហើយបនបំែលងេទជ្រតីែដលចបប់នេនះ ជចំណី រដូចជ
ផ្អកឬ្រតីេឆ្អើរ(ឬ រេ្រក ម)ែដលអនកភូមិ ចេធ្វើករេ ះដូរជមយួទំនញិេផ ងៗែដលពួកេគ្រតូវករ។ 
ចំណី រ្រតូវបេធ្វើករែចកចញេ យេធ្វើករេ ះដូរគន េទវញិេទមក។ 

 ករេ ះដូរទងំេនះមនិ្រតឹមែត្រតូវបនអនុវត្តន៍ មទិដ្ឋភពជកែ់ស្តងប៉ុេ ្ណ ះេទែតកម៏ន រៈ
សំខនសំ់ បស់ងគមនិងវបបធមផ៌ងែដរ។ 

ភគឦ ន្របេទសៃថ ្រស្តីជនជតិៃថមន កេ់នកនុងវយ័៧០ឆន រំបស់នងមនែដលមនករទកទ់ង
េទនឹងយុវយ័របស់នងែដលនងបនេធ្វើ រែដលេ្រក ម ដូចជ្រតីេងៀត ្របហុក និងផ្អក។ ពួកេគបន
ដឹកយកេទលកេ់ យរទះេគនិងជញឹកញបក់ំណតេ់ពលេចញរមួ្រពមគន ជមយួនឹងមតិ្តភក្តិេ យគម នករ
កំណតឬ់សេ្រមចពីទិសេ មយួេទ។ បនទ បម់កនងបននឹងចរចជមយួមនុស ែដលនងបនជួបេន
មបេ ្ត យផ្លូវេដើមបេីធ្វើករេ ះដូរជមយួ្រតីែដលនងយកមកជមយួនងឹអងករនិងផលិតផលកសិកមមដៃទ

េទៀត។ មនិមនអ្រ េថរេទស្រមបក់រេ ះដូរអងករនិង្រតី ដូេចនះេនេពលែដលនងបនេលើសនងនឹងផ្តល់
ឱយបែនថមេទដល់មនុស េផ ងេទៀត ែត្របសិនេបើនងមនរយៈេពលខ្លីកនុងករផគតផ់គង ់េនះនងនឹងចរចជ
មយួមនុស េផ ងេទៀតេដើមបឲីយទទួលបន្រសូវេ្រចើនេ្រចើន។ ចំនុចេនះ បនពនយល់អំពី រៈសំខនេ់នកនុង
ករចរចរគឺ្រតូវេធ្វើឧយេគមនចិត្តទូ យ។ 

 េនេពលេនះ ទងំអងករ និង្រតីគឺមនិ្រតូវបនេគែចកចយ មរយៈទីផ រេទដូេចនះេហើយកម៏និ ច
េ ះដូរជ ច្់របកែ់ដ។ ច្រតូវបនសនមតថ់្របជជនមន រមមណ៍ថគម នចំណុច មយួែដល្រតូវ
កំណតអ់្រ េ ះដូរេថរជេលខេនះេទ។ េលើសពីេនះេទៀត ទងំ្រតី ឬអងករគឺមនិ ច្រតូវបនេធ្វើប្រមុងទុក
ស្រមបរ់យៈេពលយូជជងករខជះខជ យេ យេបះេចល គឺ្រតុវពយយមប្តូរយក្របកឲ់យបនេ្រចើន ម
ែដល ចេធ្វើបន េហើយជេមេរៀនកនុងសងគមបនបង្ហ ញថ ករេចះផ្តល់ឱយរបស់ទងំេនះជចិត្តសបបុរសេទ
អនកេផ ងេទៀតេនះ គឺេដើមបបីេងកើនេករ ្តិ៍េឈម ះរបស់េគនិងករព្រងឹងទំនកទ់នំងរ ងបុគគល និងបុគគល ែដល
ជវធិីដល៏្អកនុងករផ្តល់្របឆងំនឹងកលៈេទសៈ មយួែដលេកើតេឡើងេ យមនិបនរពំឹងទុក។ េយើងកប៏ន
េរៀនពី បទសមភ សផងែដរថករកំណតេ់ទភូមែិដលមនិ គ ល់: េដើមបេីធ្វើករេ ះដូរ និងបេងកើតទំនកទ់ំនង
មតិ្តភក្តិថមីៗ គឺជអ្វីែដល្របជជនេនទីេនះរកី យនឹងេធ្វើ។ មនុស ែដលបនក្ល យជមតិ្តភក្តិ មរយៈករ
េ ះដូរ ្រតូវបនេគេ ថ េសៀវ (siaow) ( កដូ់ចមននយ័ថ ជមតិ្តជិតសនិទធ) ែដលែតងែតេទសួរសុខ
ទុកខគន េទវញិេទមក។ បនទ ប ់ពិធី ពហ៍ពិពហ៍ ចនឹងេកើតមនេឡើងរ ងពីរ្រគួ រទងំពីរ េ យេហតុ
េនះមននយ័ថ ករព្រងឹងទំនកទ់ំនង មរយៈករេ ះដូរេទជមតិ្តភក្តិ ចបេងកើនទំនកទ់ំនងេទ ច់
ញតិបន។ 

 ឥឡូវេនះ្រតី ច្រតូវបនេគលកប់នយ៉ងងយ្រសួលស្រមបក់រេ ះដូយក ច្់របក,់ ចស់ទុំ
ជេ្រចើនេ ក ្ដ យេនេពលែដល្រតីែដល ច្រតូវបនែចករែំលក មរយៈករេ ះដូរេនះប៉ុែន្តសូមបែីត
េពលបចចុបបននេនះ ចំេពះភគខងតបូង្របេទស វេនេពលែដលចប្់រតីបន ្រតីទងំេនះ្រតូវបនេគែចកឱយ
មតិ្តភក្តិនងិ ចញ់តិ។ េនកនុងភូមមិយួៃនភគឦ នៃន្របេទសៃថេនេពលែដលផល្រតីែដលេន ទ
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4  Mekong Watch (2013)

 

បនមនបរមិណតិច  េហើយករចំ យេលើេ្របង ំងេដើមបយីក្រតីេទទីផ រមនិសមម្រតគន  ឬមនិបន
ចំេនញ ,្រតីទងំេនះ្រតូវបនលកេ់នកនុងភូមកិនុងតៃំលទប។ ្រត ងទេន្លេមគងគនេពលបចចុបបននេនះ បនេដើរ
តួនទីយ៉ងសំខនក់នុងករព្រងឹងទំនកទ់ំនងសងគមនិងគ្ំរទដល់សន្តិសុខេសប ងរបស់្របជជនែដលមនឱ
កសតិចតួចេដើមបទីទួលបន្របកច់ំណូលជ ច្់របក។់ 
 
ឯក រេយង : 
Baran, Eric, JantunenTeemu, and ChiewKieok Chong, 2008.Value of Inland Fisheries in the Mekong River Basin, Tropical River 

Fisheries Valuation: Background Paper to Global Synthesis 227-290. 
International Center for Environmental Management (ICEM). 2010. Mekong River Commission (MRC) Strategic Environmental 

Assessment (SEA) for Hydropower on the Mekong Mainstream: Fisheries Baseline Assessment Working Paper. 
Vientiane, Lao PDR: MRC. 

http://www.mrcmekong.org/about-the-mrc/programmes/initiative-on-sustainable-hydropower/strategic-environmental- 
assessment-ofmainstream-dams/ 
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៤. ករចិញច ឹមជី តរបស្់របជជន មដងទេន្លេមគងគ 
 

១.   ្របជជននិងទេន្ល 
ចំនួន្របជជន ម ងទកឹទេន្លេមគងគេលើសពី៦០ ននក។់ ចំនួន្របជជនៃនតំបន់ ងទេន្លេមគងគ

េនកនុង្របេទសនិមយួៗមន៥,២ ននកេ់នកនុង្របេទស វ២៣,១ ននកេ់នកនុង្របេទសៃថ,១៣
ននកេ់នកនុង្របេទសកមពុជនិង ១៨,៧ ននកេ់នកនុង្របេទសេវៀត ម។ ្របមណជ ៨៥% គឺ

ជសហគមនក៍សិកមម (គណះកមម ធកិរទេន្លេមគងគ(MRC)ឆន  ំ ២០១០ទំពរ៣៏១-៣២) ។ កសិកមមករ
េន ទករ្របមូលៃនជីវតិកនុងទឹក និងបែន្លគឺជសកមមភពេសដ្ឋកិចចដសំ៏ខនរ់បស់្របជជនកនុង ងទេន្ល
េហើយ្របែហលជ៦២,៦%ៃនចំនួន្របជជនែដលេធ្វើករេនកនុងតំបនប់េងកើតកររស់េនរបស់ពួកេគជមូល
្ឋ នបនពកីរងរែដលទកទ់ងនឹងធនធនទឹក (កណះកមម ធិករទេន្លេមគងគ(MRC)ឆន  ំ ២០១០ទំពរ័៤៨) 

។ 
ទេន្លេមគងគមនិ្រតឹមែតផគតផ់គងទ់ឹកេ្របើ្របស់សំ បត់ំបនទ់ី្រកុងប៉ុនេ ្ណ ះេទរ, កជ៏្របភពទឹកស្រមប់

េ្របើ្របស់្របចៃំថងេនកនុងសហគមនក៍សិកមមកនុងរដូវ្របងំផងែដរ។ េនកនុងភមូនិន មបេ ្ត យដងទេន្ល
េមគងគែដលេសទើរែត ល់ទឹកផឹកទឹកស្រមបេ់្របើ្របស់្របចៃំថងនិងទឹកស្រមបវ់ស័ិយកសិកមមទងំអស់ គឺពឹង
្រស័យេលើទេន្ល។ ទេន្លេនះគឺមន រៈសំខន់ ស់ េហើយកជ៏កែន្លងស្រមបកុ់មរេលងផងែដរ។ 

1  Mekong Watch (2013)

 

 ។ 

េនេពលែដលក្រមតិទឹកថយចុះេនកនុងរដូវ្របងំតំបនក់្ល យេទជសងួតខ្ល ងំេហើយមតទ់េន្លក្ល យេទជ
ទីកែន្លងដសំ៏ខនម់យួស្រមបក់រេធ្វើកសិកមម។ េលើសពីេនះេទៀតេ តដ ៏ជ្របភពដសំ៏ខនៃ់ន្របូេតអុីន
ស្រមបស់ហគមនក៍សិកមមគឺ្រតីទឹក បែដល្រតូវបនេគចបេ់ន ទទងំេន មដងទេន្លនិងៃដទេន្លេផ
ងៗេទៀត កដូ៏ចជដីេសើមនិងផ្លូវទឹកែដលតភជ បេ់ទឱយពួកេគ។ នេពលបចចុបបននេនះមន្រតី្របមណជ
៨៥០្របេភទែដលបនកំណតថ់ មនេនកនុង ងទេន្លេមគងគេហើយភគេ្រចើន ច្រតូវបនបរេិភគ។ 
ស ្ឋ នជីវតិកនុងទឹករមួទងំ្រតីនិងកែងកបគឺជ្របភព្របូេតអុីនចំបងសំ ប្់របជជន ្រពមទងំជ្របភពដ៏

សំខនៃ់នកររក្របកច់ំណូលផងែដរ។ ្របសិនេបើ
បប់ញចូ ល ខង ជីវកមមនិងពលកមម មរដូវកល

គឺ្របជជន៤០ ននកេ់នកនុងតំបនេ់នះ្រតូវបន
ចូលរមួេនកនុងឧស ហកមមេន ទែន្របពន័ធទឹក
ទេន្លេមគងគ។្របែហល៤០%ៃនចំនួន្របជជនរបស់
្របេទសកមពុជគឺ ្រស័យេនេលើទឹកបឹងទេន្ល ប
និងទី លែដលទឹកជំននេ់នជុំវញិ (កណះកមម ធិ
ករទេន្លេមគងគ(MRC )ឆន  ំ២០១០ទំពរ៤័៩)

ទេន្លកជ៏ផ្លូវដឹកជញជូ នដសំ៏ខនែ់ដរ។ មនិ
ែមនជេរឿងចែម្លកស្រមបម់នុស ពភីមូជិេ្រចើនេន មដងទេន្លទងំសងខងេនះេធ្វើេ យមនករទំំនក់
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ទំនងឆង យពគីន េនះេទ។ កន្លងមកេនកនុងេខត្ត បណូ ឆថននី(UbonRatchathani)ៃន្របេទសៃថ 
មនុស ែដលរស់េនខងៃថ ចេធ្វើករ ដុំះដំ ំវលិជុំ(swidden)របស់ពួកេគេនេលើភនៃំន្របេទស វប
ន។ ស្រមបព់ួកេគទេន្លេនះមនិែមនជ្រពំែដនជតិយ៉ងខ្ល ងំខ្ល េនះេទ ្រគនែ់តជអ្វីែដល្រតូវឆ្លងកត់
យ៉ងសមញញ េទវញិ។ 

 
២.  ជំេនឿខង ញញ ណនិងទេន្ល 
ទេន្លេមគងគនងិទេន្លដៃទេទៀតេនកនុងតំបន ់គឺមនមន រៈសំខនខ់ងវញិញ ណពិេសសស្រមបម់នុស

ទងំេនះផងែដរ។ េនកនុង្របេទសៃថ, វនិងកមពុជ មន្រប ទពុទធ សននិងវត្ត មននែដលជ
ទីកែន្លងែនជំេនឿរបស់មនុស ្រតូវបនក ងេឡើងជញឹកញបេ់ន មបេ ្ត យមតទ់េន្ល។ កនុងអឡុំង
េពលៃនករសិក មមលូ ្ឋ នេនះ មនឱកសជញឹកញបឮ់េរឿងេ្រពងនិទនជេ្រចើន។ ឧទហរណ៍េន
ភគខងតបូង្របេទស វ ្រតូវបនេគដំ លថមន ងំសត្វនគេនខងេ្រកមៃនទេន្លេមគងគ។ ្រតូវ
បនេគេជឿថមន្រពលឹងដរ៏ងឹមរំស់េនកនុងទេន្លនិងេនកែន្លងពិេសសេផ ងេទៀតដូេចនះ ចនឹងមនេ្រគះ
ថន កដ់ល់ដំេណើ រករទូកេន ទឬករឆ្លងកតទ់ី ងំែដលមនិបនេធ្វើករឧទទិសបងួសួង។ មបេ ្ត យ
ទេន្លដមណូយ(DOM Noi)េនកនុង្របេទសៃថែដលជៃដៃន ទេន្លមូន (Mun) មយួ គឺជៃដៃនទេន្លេមគងគ
មនុស ែតងែតសំុករអនុញញ តពី្រពលឹង ឬ រក  មនុេពលេន ទ។ គួរបញជ កផ់ងែដរេនកនុង្របេទសៃថនិង
្របេទស វ្រតូវបននិយយយ៉ងទូលំទូ យថទេន្លគឺជតំែណលៃនករ្របយុទធ របស់នគ។ 

្រពះវញិញ ណបននិយយថ មនវញិញ ណថិតេនកនុង្រតី។េទះបបជីទំហំដធ៏ំសេមបើមក្តី រតូឺចក្ត្ីរតូវបន
េគ គ ល់អំពជីីវតិ្រតីឆ្ល ងំយក របស់េមគងគ្រតីទឹក បដធ៏ំបំផុតរបស់ពិភពេ កជមយួនឹងភពេពញវយ័
មនទងំនរ់ហូតដល់ ៣០០គឡូ្រកមឯេ ះ។ ្រតូវបនេគមនជំេនឿេ យសហគមនេ៍ន ទៃថេទះជ
យ៉ង កេ៏ យ ជីវតិ្រតីឆ្ល ងំយក រស់េនេ យ រសមទនសីល្រពះពុទធនិងភពពិសិដ្ឋរបស់ គឺេ យ

រែត មនែស្លនិងបែន្លេផ ងេទៀត្រតូវបនេគធ្ល បរ់កេឃើញេនកនុងេពះរបស់ ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ េនកនុងែបក៉ឥ
ឦ ន្ត េខត្ត ណបូ ចថនី(UbonRatchathani)របស់្របេទសៃថ ្រតូវបនេគេជឿថេនេពលែដល្រតី
េនះ្រតូវបនេគចបេ់នកនុងសំ ញ់របស់នរ
មន កគ់ឺជេរឿងមនិសូវល្អេនះេទ។ ឥឡូវ្រតីទងំ
េនះ ច្រតូវបនេគលកស់្រមបថ់វកិរយ៉ងេ្រចើន
ប៉ុែន្តេ យ រែតមនករភយ័ខ្ល ចៃនករបតប់ង់
ជីវតិរបស់មនុស មន ក់ៗ ចំេពះករ្រប្រពឹត្តអំេពើបប
ៃនករសំ ប្់រតី អនកេន ទបនអនុវត្តបន្តជផ្លូវ
ករេស រពំញក្រពះពុទធ សន បនទ បព់ីករលក្់រតី
ឆ្ល ងំយក ។... 

ទេន្លេនះកជ៏ទីកែន្លងៃនពិធីបុណយេផ ងៗ។ 

2  Mekong Watch (2013)

 



កញចបព់ត័ម៌ន ស្តីអំពី“ធមមជតិ និងអនគតរ់បស់េយើង៖ ងទេន្លេមងគ និង្របេទសជប៉ុន” 

3  Mekong Watch (2013)

 

ជេរៀង ល់ឆន មំនករ្រប ំងទូកេនេលើទេន្លេមគងគនិងៃដទេន្លរបស់ េនជុំវញិេពលរដូវវស បញចប់
េនះ។ ដូចគន េនះផងែដរេនកនុងអំឡុងេពលចូលែខឆន ថំមីរបស់្របជពលរដ្ឋៃថនិង វេនែខេម ។ 

មនុស ែដល្របរពធពិធីេន មបេ ្ត យដង្រចងំទេន្លបនក ងបម៉ដីខ ចេ់នេលើេចតិយ្រពះពុទធ
សន។ ពិធីេនះបនេធ្វើេឡើងេនកនុងទី ងំេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កៃនហ្លួង្រពះបងតែដលមនេឈម ះលបផីង
ែដរប៉ុែន្តទំេនៀមទម្ល ប្់រសេដៀងគន េនះ្រតូវបនអេងកតផងែដរេនកនុងតំបនែ់ដលបន គ ល់តិចជងដូចជ 
ទេន្លមុន(Mun)ជៃដទេន្លេមគងគមយួេនកនុងភគឦ នៃន្របេទសៃថនិង ទេន្លេសកុងៃន្របេទសកមពុជ។ 

៣.ករេ្របី្រ សទ់េន្លថមី 
េនេលើខពង់ បបូ េវន(Bolaven)ៃន្របេទស វមនករេ្របើ្របស់េកើនេឡើងៃនករបេងកើត រអីគគសិនី

ខន តតូចេ យេ្របើម៉សីុនេភ្លើងអគគីសនីតូចរបស់្របេទសចិន។ ម៉សីុនទងំេនះ្រតូវបនលកេ់នេលើទីផ រកនុង
្រសុកនិងអនកភូមខិ្លួនឯងផទ ល់ ចដំេឡើងឧបករណ៍ដ៏ មញញនិងងយ្រសួលេនះ្របសិនេបើមន្រគួ រមយួ
ចំនួនេធ្វើករវនិិេយគរមួគន  ចំ យ្របក្់របែហល២០០-៣០០ដុ ្ល រ េមរកិ។ ករធ្ល កចុ់ះៃន កពំស់ទឹក
២ែម្៉រត គឺ្រគប្់រគនេ់ដើមបបីេងកើតអគគិសនីបន។ ដូេចនះេទះបីជគម នករផ្តល់ជំនួយកេ៌ យ អនកភូមិ ចេ្របើ
្របស់ធនធនផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគេដើមបទីទួលបននិងរក ថមពលអគគសីនី។ កនុងភមូែិដលគម នអគគីសនី
េនកនុង្របេទស វមន្របជជនខ្លះបនបេងកើត ជីវកមម ក គុយែដលជករផ្តល់កំេណើ តដល់ ជីវកមម
ខន តតូច។ 

 
ឯក រេយង: 
Mekong River Commission (MRC). 2010. State of the Basin Report 2010. 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/basin-reports/MRC-SOB-report-2010full-report.pdf 
ឃិគូឈយូិក 
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៥. ភពចំរះុេផ ងគន វបបធមច៌ំរះុគន  
ភ េផ ងៗេនកនុងតំបនទ់េន្លេមគងគ 

ភ សរុបទ
្របេទសេមគងគទងំ៥ (

េសមើនឹង៥.៨% ៃនចំនួនភ សរ

េឈម ះភ ពិភពេ ក

និយយភ កនុង្របេ

ទងំអស់កនុងពិភពេ ក។ ធ្ល កចុ់ះទបៃនតំបនប៉់សីុហ្វិក (០.១%

ៃនអនកនិយយភ ១៨.១%ៃនភ ) េហើយតំបនទ់្វីប េមរកិខ

េជើងនិងខងតបូង (០.៨%ៃនអនកនិយយភ ១៤.៤%ៃនភ ) ប៉ុែន្តេបើេ្រប បេធៀបជមយួអឺរ ៉ុប (២៦.១%

អនកនិយយភ ៣.៤%ៃនភ ) ឬ សីុទងំមូល (៦០.៨%ៃនអនកនយិយភ ៣៣.៦%ភ ) ច
និយយបនថមនភ េផ ងៗចំរុះែបបយ៉ងកនុងចំេ មចំនួន្របជជនកនុងតំបនទ់េន្លេមគងគ

ំ
ភ

ទ

ដូេចនះមននយ័ថ៣.២

ង

ៃន

្របេទស 
ភ

មនអនកនិយយតិចជង
ឧទហរណ៍ 

ងអស់មន៣៩៨ភ ្រតូវបននិយយកនុង
មូ វៃថកមពុជេវៀត ម)1។ចំនួនេនះ

ុប៦,៩០៩ែដលបនចុះបពជ ី យ

Ethnologue។មយ៉ងេទៀតចំនួនអនក

សទងំ៥េនះគឺមន៣.២%ៃនពិភពេ ក

%ៃនអនកនិយយភ ៥.៨%ៃនភ

2។ 

# អនកនិយយ # ភ
ភ   ១០,០០០នក់ 

កមពុជ ១៣ ៩៧០ ១២  េ្រព,សំែរ,៉ស្អូច ,៥១១, ២៣

វ ៥,៣៤៩,៨៩៤ ៨៤ ៤៧  ហឺ, ែរម៉,ឆតុ 

ភមូ ៤ ១៧,៣១៩,៨០០ ១១ ៣៥  នុ, វឆិន,ហពូន 

ៃថ ៥១,៦៦៨,៩៩៧ ៧៤ ២៨  បីសុ,ឆងុ,ផ្លង ់

េវៀត ម ១  ៧៥,៦៥០,០៩៩ ០៦ ៤២  ែរម,ឆតុ,អន
សរបុ (៥្របេទស) ១ ១៩៣,៥០០,៧៦០ ៣៩៨ ៦៤   

ពិភពេ កសរបុ ៥ ៦ ៣,៩៥៩,៥១១,៧១៧ ,៩០៩ ,៥២៤   

ភគរយ ៣.២% ៥.៨%   

                                                            
1េយង មចំនួនបនផ្តល់កនុងបញ្វ ី យេឈម ះភ កនុងពិភពេ កEthnologue (Lewis 2009) 
2កនុងទ្វីប ្រហ្វិក១២.២%ៃនអនកនិយយភ  េ្របើ្របស់៣០.៥%ៃនភ កនុងពិភពេ ក 

វ ិ មូនេនេខត្ត ៉ តឆ់បរួភីគខងលិច្របេទសៃថ 
(ែខកញញ ឆន ២ំ០១២) 
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េនកនុង្របេទសទងំ៥កនុងតបំនទ់េន្លេមគងគ 

 (៤១.២%) មនអនកនិយយតិចជង១០ពនន់ក់3។ខណៈ

កររស

ន់

យ

e

អ្វីជករគំ មកំែហងដលភ់ ភគ ច? 

ំបនទ់េន្លេម
គងគគឺេ

មបី

រ់ ំ

របស់ពួកេគ។ជលទធផលភ ភគតិចមនិ្រតូវបនយកមកេ្របើេន

                                                           

ភ

កនុងចំេ ម៣៩៨ភ ចំនួនភ ១៦៤

់ នៃនភ មនិែមន្រតូវបនសំេរចេ យចំនួនអនកនយិយទងំ្រសុងេទ(NettleនិងRomaine២០០០) 

បនទ បព់ីេធ្វើករគណនេចញពីករពិនិតយេ្រប បេធៀប(Crystal២០០០) ប៉ន្់របមណថ៥០%ៃនភ នឹង
បតប់ងក់នុងេពល១០០ឆន ខំងមុខនិងភគរយៃនភ កនុងពិភពេ កែដលមនអនកនយិយតិចជង១០ព
នកគ់ឺមនចនំួនពិត្របកដ៥១.០% (៣,៥២៤ភ )។ដូេចនះ មនជំេរ ើសខពស់ែដលថមន១៦៤ភ ្រតូវ
បននិយយេ យជនជតិេដើមភគតចិនិងជនជតិភគតិចេនកនុងតំបនទ់េន្លេមគងគេហើយនឹងបតប់ងក់នុង
កំលុងសតវត រទ៍ី២១។ករគណនករបតប់ងគ់ឺ១ឬ២ភ ជេរៀង ល់ឆន កំនុង្របេទសទងំ៥ មបេ ្ត
ទេន្លេមគងគ។ភ បនបន្តបតប់ងន់ងិវវិឌ មរយៈ្របវត្តិ ្រស្តមនុស ជតិប៉ុែន្ត   អ្រ ៃនកររលត់ ប
សូនយបនេកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ងំកនុងរយៈេពលជង៥០០ឆន កំន្លងេហើយេនះជករគួរបរមភ (NettleនិងRomain

២០០០)។ 
 

េ
ក ្ត គំ មកំែហងដល់ភ ភគតិចដធ៏ំបំផុតកនុងត
កើនេឡើងយ៉ងឆបរ់ហ័សៃនភ ធំៗដូចជភ ជតិនិង

ភ ផ្លូវករនន។ពិេសសករអបរ់ ំ ធរណៈេលើកទឹកចិត្តឬសួ
ែតត្រមូវេ្របើ្របស់និងទទលួយកភ ធំៗ។ខណៈកុមរៃន្រកុមជន
ជតិភគតិច្រតូវករេរៀនភ ជតិនិងភ ផ្លូវករេហើយពួកេគមន
សិទធិេធ្វើដូេចន ះ ជបញ្ហ ែដល្រគូបេ្រង ននិងឪពុកម្ត យ្រតូវេបើកចំហរ
ឬេបើកចំហរេ យពយយម ងំខទបឲ់យេ្របើ្របស់ភ ភគតិចទងំ
េនះ។េនះនឲំយកុមរមនសំណួរអំពីតៃម្លៃនេដើមកំេណើ តនិងករអប

កនុង េរៀនេហើយសូមបែីតេន មផទះដូេចនះភ មនិ្រតូវបន
 

3Nettle (1999) យករណ៍ថ ភគរយៃនភ ទំងអស់ មនអនកនិយយតិចជង១០,០០០នក់ ្រតូវជ៩២.៨% កនុងតំបន់អូ្រ ្ត លី /អូេស នី 
៧៦.៥%កនុង េមរកិខងតបូង ៧៧.៨%កនុង េមរកិខងេជើង ៣៦.៤%កនុង េមរកិក ្ត ល ៣២.៦%កនុង ្រហ្វិក និង ៣០.២%កនុងអឺរ ៉បុ ។ ទូទំង

កលជមធយមគឺ ៥៩.៤% និងជមធយមកនុង សីុគឺ៥២.៨% ។ 

្រស្តីជនជតខិមូកនុង្រសុកប៉កេ់បង, េខត្តឧត្តមៃស
េនភគខងតបូង្របេទស វ 
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ែចកចយដល់មនុស ជនំនេ់្រកយ។េលើសពីេនះេទៀតភ ធំៗបនព្រងីកនិងមនឥទធិពល មរយៈ
ទូរទស នវ៍ទិយុកែសតនិង្របពន័ធផ ព្វផ យធំេផ ងៗកដូ៏ចជវបបធម៌្របជ្របិយកនុងែខ ភពយន្តនិងចំេរៀង។
បែនថមជងេនះេទៀតភ អងេ់គ្លសេដើរតួរជភ «អន្តរជតិ»សំ បក់រទំនកទ់ំនងកនុងតំបនទ់េន្លេមគងគជ
មយួករបញចូ ល្របេទស ៊ នែដលនឹងមកដល់កនុងឆន ២ំ០១៥ជករជំរុញឱកសបតប់ងក់រឲយតៃម្លភ
ភគតិចែថមេទៀត។ 

ជេម្ល ះនិងស្រងគ មសីុវលិេ្រគះធមមជតេិ គ តតបតនិង (ករបងខំ)ផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ យ រគំេ ង
អភវិឌ ធំៗដូចជករ ងសងទ់ំនបគ់ឺជករគំ មកំែហងដល់ភពរស់ នរបស់ភ ភគតិចផងែដរ។អនក
និយយភ មងជជនជតិេដើមភគតិចរស់េនកនុងភគខងតបួង្របេទសភូមនិងៃថបនរងេ្រគះរញជួ យែផនដី
និងសូ៊ មយ៉ិងខ្ល ងំកនុងែខធនូឆន ២ំ០០៤។ពីមុនេនះពួកេគមន ថ នភពេសដ្ឋកិចចនិងសងគមអនថ់យរចួេទ
េហើយប៉ុែន្តអនកនិយយភ មងជពិេសសអនករស់េន មេឆនរសមុ្រទពួកេគបនបតប់ងទូ់កនិងផទះេទ មសូ៊

មែិដលគឺជករ្របឈមជមយួវបិត្តិ (Skehan២០១២) ។ភូមែិដលមនអនកនិយយភ អ៊ូគុងជភ

មនេដើមកំេណើ តពីភ សីុណូ-ទីេបរស់េនកនុងតំបនខ់ងលិច្របេទសៃថ្រតូវបន ជញ ធរ  អគគិសនីៃថបងខំឲយេរ ើ
លំេន នេដើមបី ងសងទ់ំនប។់ជលទធផលកររបួរមួេនកនុងសហគមនម៍នភពទនេ់ខ យបេងកើនជឧបសគគ
កនុងករែថរក ភ និងអត្តសញញ ណែថមេទៀត (Bradley១៩៨៩)។ 

ភ របស់ជនជតិេដើមភគតិចនិងជនជតិភគតិចបនបំេពញ
គតិបណ្ឌិ តនងិចំេណះដឹង្របមូលផ្តុ ំ មរយៈរេបៀបរស់េនជ្របៃពណី
និងកររស់េនែបបធមមជតិ។មនអនក្រ វ្រជវខ្លះបននិយយថ
មនុស េកើតមកជមយួភ និងវបបធម៌( McCarty, Skutnabb-

KangasនិងMagga២០០៧) ។ 
 

្រស្តីជនជតយ៉ិេហឿន មតបំនត់េន្លេសកុង
ភគខងតបូង្របេទស វ 
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៦. ករបតប់ងៃ់្រពេឈីេនកនុងប ្ត ្របេទស មបេ ្ត យទេន្លេមគងគ 
 

១. ករពឹង ្រសយ័ៃ្រពេឈីរបស្់របជជន 

 «ៃ្រពេឈើគឺជផទះរបស់ខញុ  ំ ។ ខញុ ំមនិ ចរស់េនេ យគម នផទះរបស់ខញុ ំបនេទ» ។ ពកយេនះបននិយយ
េ យកសិករមន ក ់ ែដលកំពុងរស់ មភនកំនុង្របេទស វ ។ ជីវតិរស់េន ម្រសុកជនបទ កនុងប ្ត ្របេទស
មបេ ្ត យទេន្លេមគងគ សូមបែីតបចចុបបននេនះកេ៏ យ កេ៏នពឹងែផ្អកធនធនធមមជតិ ៃ្រពេឈើ និងទេន្ល1។ 

 េនកនុងម អនុតំបនទ់េន្លេមគងគ(GMS)មន្រប្ំរបេទស៖ វ ភូម ៃថ កមពុជ និង េវៀត ម រមួ
ជមយួេខត្តពីររបស់ចិន ៖ តំបនស់្វ័យភព យូ ន និង គងសីុហ ៊ូ ង ែដលមន្របជជន្របមណ៧០ ន
នក ់ រស់េនពឹង ្រស័យេលើ្របពន័ធេអកូឡូសីុ សំ ប្់របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ ទកឹ រ និង េស កមមសំខន់ៗ
ទកទ់ងនឹងកររស់ ន (WWF 2013:5)។ 

 ្របជជនភជ បរ់បរកសិកមម ្រស័យេលើបរ ិ ថ នធមមជតិ ប្រងគបផ់លិតផល របរេិភគរបស់ពួកេគ 
មនករលំបកែថរក  េហើយ បនថយចុះ ផលិតផលៃ្រពេឈើ រមួមន ទំពងំ ផ តិ និង សត្វៃ្រព ែដលមន
េនកនុងៃ្រព 2 ។ េឈើែដលពួកេគេ្របើសំ បស់ងលំ់េន ន និងស្លឹកេ្របើសំ ប្់របកដ់ំបូលផទះរបស់ពួកេគ កម៏ន
េនកនុងៃ្រព ។ ជបែនថមេទៀត ពួកេគមនមរតកចំេណះដឹងកនុងករេ្របើ្របស់ឱសថរុកខជតិ េដើមបពីយបលជមងឺ
េផ ងៗ ។ 

 េលើសពីេនះ ទម្ល បេ់គរពអនក ៃ្រពរបស់ សនេផ ងៗ រមួមន កនុងេខត្តយូ ន្របេទសចិន វ 
ភគឥ នៃថ នងិ ភគពយពយេវៀត ម េហើយរបស់ពិសិដ្ឋេផ ងៗេទៀត្រតូវបនែថទ ំមនិឲយបះ៉ពល់ កប់
េឈើ ឬ េ្របើ្របស់ធនធនៃ្រពេឈើទងំេនះេ្រចើនហួសេហតុ3។ 

 ្រកុមកុលសមពន័ជនជតិេដើមភគតិច អនុវត្តករកបឆ់ក រវលិជុំ េនកនុងតបំនភ់នៃំនប ្ត ្របេទស មដង
ទេន្លេមគងគ ។ ពួកេគកបឆ់ក រ  ំ និងដុត នដី បំណ្តុ ះ្រគបពូ់ជេនេលើដី នសំ បរ់យៈេពលខ្លីបនទ បម់ក

                                                  
1អងគករMekong Watch បន្របមូលព័ត៌មនផលិតជវេីដអូឯក រ ឆន ំ២០០៣ មនចំណងេជើង «អន្តរកល ករផ្ល ស់ប្តូរៃ្រពេឈើ និង 
រេបៀបរស់េន កនុង្របេទស វ» (http://www.youtube.com/watch?v=ac9OIxLWm2I) ។ វេីដអូេនះែណនំអំពីទំនក់ទំនងរ ងៃ្រពេឈើ 
និង ជីវភពរស់េន និង វបបធ៌មរបស់ជនជតិ វ ្រពមទំងករប៉ះពល់េផ ងៗ េលើជីវះចំរះុៃន្របពន័្ឋេអកូឡូសីុ និងរេបៀបរស់េន

្រស័យៃ្រពេឈើ មកពីេគលនេយបយ និង សកមមភពេសដ្ឋកិចច ែដលមនេគលបំណងអភិវឌ េសដ្ឋកិចចកនុងបុ៉នម នឆន ំថមីៗេនះ។ 
2សំ ប់លំអិតបែនថម សូមេមើលឯក រសេងខបទំព័រX «សុវតថិភព រ និង ករេ្របើ្របស់ផលិតផលមិនែមនៃ្រពេឈើ េនកនុង្របេទស

មបេ ្ត យទេន្លេមគងគ 〜ករណីរបស់្របេទស វ» 
3សូមេមើលទំព័រX«ជំេនឿអរបិូយ និង កិចចបងក រៃ្រពេឈើ េនកនុងប ្ត ្របេទស មបេ ្ត យទេន្លេមគងគ»  
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េបះបងដ់ីបនទ បព់ី្របមលូផល េដើមបទុីកឲយរុកខជតិដុះេឡើងវញិ កនុងកំឡុងេពលបនទ ប ់េ្រកយមកពួកេគេធ្វើដូេចនះ
ម្តងេទៀត សំ បប់ណ្តុ ះ្រគបពូ់ជ ។ ្របជជនេធ្វើកសិកមមវលិជុំម្តងេហើយម្តងេទៀត េនេលើដីចមក រ និង ៃ្រពេឈើ 
ដែដល ។ េនកនុងៃ្រពទីពីរៃនចមក រវលិជុំ ពួកេគ ច្របមូលផលិតផលៃ្រពេឈើេផ ងៗេទៀត ។ ផលិតផលៃ្រព
េឈើទងំេនះ ខ្លះគម នដុះេនកែន្លងេផ ងេទ ប៉ុែន្ត ដុះេនកនុងៃ្រពទីពីរ ដូេចនះមនុស  នងិ ៃ្រពេឈើរស់េនជមយួ
គន  ផ្តល់ករគពំរគន េទវញិេទមក ែដលៃ្រពេឈើផ្តល់មុខរបរចិញច ឹមជីវតិដល់មនុស  េហើយមនុស ធនករពរ
ជីវៈចំរុះ4។ 

 ដូចែដលបនដក្រសងសំ់ដីកសិករជនជតិ វ ែដលបននិយយេនឃ្ល ចបេ់ផ្តើម កនុងរបយករណ៍
េនះ ថ ្របជជនែដលរស់េនកនុងតំបនក់សិកមម មបេ ្ត យទេន្លេមគងគ មនិ ចរស់េ យគម នៃ្រពេឈើេទ ។ 
ៃ្រពេឈើកនុងតំបនេ់នះ មនករថយចុះ និង មនករបំផ្ល ញយ៉ងគំហុក កនុងកំឡុងកន្លះក ្ត លសតវត កន្លង 
នឲំយមនករគំ មកំែហងដល់កររស់ នរបស់្របជជន ។ 

 
២.ៃ្រពេឈបីតប់ងេ់ន មបេ ្ត យទេន្លេមគងគ* 

េយង មសថិតិែដល្របមូលកនុងឆន ២ំ០១០ េ យអងគករេសប ង រ និង កសិកមមសហ្របជជតិ
(FAO)ថ បចចុបបននមនៃ្រពេឈើចំនួន៩០ នហត កំពុងេសសសល់កនុង្របេទសទងំ៥ គឺមន ១៣%ៃនចំនួន
ៃ្រពបឋម ១០%ជចមក រេឈើ  ំនិង សល់ពីករបំផ្ល ញ ែត ជៃ្រពធមមជតិ ែដលនងឹបន្តដុះលូត ស់ មធមម
ជតិ ្របសិនេបើទុក ឲយេនេសសសល់ (តួេលខ១) ។អ្រ ៃ្រពេឈើ្រគបដណ្ត បក់នុង្របេទសនីមយួៗគឺ កមពុជ
៥៧% វ៦៨% ភូម៤៨% ៃថ៣៧% និង េវៀត ម៤៤% ។ 

េបើបំែបកជ្របេភទៃ្រពេផ ងៗ ្របេទសកមពុជ នងិ េវៀត ម មនៃ្រពេឈើបឋមេសសសល់តិចតួចបំផុត 
(៣២២,០០០ហតកនុង្របេទសកមពុជ ៨០,០០០ហតកនុង្របេទសេវៀត ម) េបើេ្រប បេធៀបជមយួ្របេទសដ៏
ៃទេទៀត ៃថ និង េវៀត ម មនតំបនធ់ំៗ្រគបដណ្ត បេ់ យចមក រេឈើ  ំ។ 

 

                                                  
4សូមេមើលឯក រទំព័រX«ចមក រវលិជំុ និង ជីវតិរស់េន មតំបន់ភនំ 〜ករណីរបស់្របេទស វ» 
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កញចបព់ត័ម៌ន ស្តីអំពី“ធមមជតិ និងអនគតរ់បស់េយើង៖ ងទេន្លេមងគ និង្របេទសជប៉ុន” 
 

4  Mekong Watch (2013)
 

មមុយនីស្ត នងិ កងកម្ល ងំទ នរ ្ឋ ភបិលៃថ េនកនុងតំបនភ់នភំគក ្ត ល ចុងឆន ១ំ៩៧០ ដល់េដើមឆន ១ំ៩៨០ 
ៃ្រពេឈើកនុងតំបនធ់ំៗ្រតូវបនដុតបំផ្ល ញ េនកនុងករ្របយុទ្ឋេ យកម្ល ងំរ ្ឋ ភបិល(Kashio)។ 

ក ្ត ទីពីរ េគលនេយបយេលើកទឹកចិត្តករអភវិឌ កសិកមម រមួចំែណកបំែលងៃ្រពេឈើជដីកសិកមម ។ 
ករអភវិឌ ដំ ំកសិឧស ហកមម រមួមន េកសូ៊ និង កសយ និងកសិ ្ឋ នសំ ប់ នដី ដំំ ំ ដូចជ 
ដំឡូងម ី នងិ អំេព ជលទ្ឋផលេធ្វើឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរៃ្រពេឈើេទជដីកសិកមម។ េន្របេទសៃថ និងេវៀត
មម សកមមភពចិញច ឹមបងគ  បនបងករឲយបតប់ងៃ់្រពេឈើេកងកង ។ 

អងគករអងេ់គ្លសGlobal Witnessបនចង្អុលបញ្ហ េកង្របវញ័ធនធនដីធ្ល ីកនុង្របេទសកមពុជ នងិេវៀត ម 
ពីសំ កគ់េ្រមងចមក រេកសូ៊ មនមូលធនមកពី្របេទសេវៀត ម ។ េយង មរបយករណ៍(Global 

Witness 2013)្រកុមហុ៊នេវៀត មធំៗ មនទំនកទ់នំងជមយួម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលពុករលួយ និងអនកមន្របកេ់្រចើន 
 

 
 

ករ នដីសំ ប់ចមក រេកសូ៊ (េខត្ត ត ភឺ ភគខងតបូង 

្របេទស វ) 
 

 
កនុងប ្ត ្របេទសទងំេនះ ែដលអនុញញត្តិឲយពួកេគជួលដី ចំមក រេកសូ៊ េធ្វើឲយមនករបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរដល់
សងគម នងិ បរ ិ ថ ន ។ របយករណ៍កប៏នបង្ហ ញផងែដរ ធនគរDeutscheនិង រជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ
(IFC)ជ្រកុមធនគរពិភពេ ក ផ្តល់ទុនដល់្រកុមហុ៊នចមក រេកសូ៊ទងំេនះ េធ្វើសកមមភព េ យគម នេធ្វើករ
ពិចរ ដល់បរ ិ ថ ន ឬ សិទិធមនុស  ។ ករបង្ហូរៃនមូលធនបរេទសដល់្រកុមហុ៊នែបបេនះគឺជ ករបងករឲយ
បតប់ងៃ់្រពេឈើេនកនុងតំបនេ់នះផងែដរ ។ 

ក ្ត ទីបីគ ឺករអភវិឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ្រទង្់រទយធំ ដូចជ កររុករកែរ ៉និង ទំនប់ រអិគគិសនី ។ គេ្រមង  

តំបន់ដី ំេពតសំ ប់ចំណីសត្វ ។ ដំ ំឧស ហកមម
្របេភទែតមូយ បនបងករឲយបត់បង់គុណភព និង បក់ដី 
(េខត្តអូ៊ដុមរ ៊ ីភគឥ ន្របេទស វ) 
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រអិគគិសនី មេធឿន២6 កនុង្របេទស វ បន ងសង ់េ យមនជំនួយពីធនគរពិភពេ ក និង ធនគរ
អភវិឌ សីុ(ADB)បនជនលិ់ចៃ្រពេឈើ៤៥០គម២ែដលជតំបនសំ់បូរជីវៈចំរុះដេ៏្រចើន ែដលេគេ ថ 
«Galapagosរបស់ សីុ»។ កនុងឆន ១ំ៩៩៣ ដល់ ១៩៩៤ មុនករ ងសងទ់ំនប ់ ្រកុមហុ៊នកបេ់ឈើបនចូលរមួ
ជមយួទ ន វ កបរ់លំំេដើមេឈើមនតៃម្ល ដូចជេឈើ្រសល់Merkus pinesេហើយដឹកជញជូ នេឈើេទកន់
្របេទសជិតខង ៃថ និង េវៀត ម ។ ្រកុមហុ៊នអគគិសនី មេធឿន២(NTPC)ែដល្របតិបត្តិគេ្រមង បនពន្លិច
ងស្តុកទឹក េ យគម នយកជតិជីវៈម៉ស់េចញឲយអស់ ជកររេំ ភនឹងនេយបយគពំរ បរ ិ ថ ន នងិ 

សងគម របស់ខ្លួន ។ េគ ចេមើលេឃើញ េដើមេឈើងបេ់នឈរកនុងទឹកៃន ងស្តុកទឹកេនេឡើយ ។ សូមបែីតឥឡួវ
េនះ េយង មសថិតិផ្លូវកររបស់រ ្ឋ ភបិល ្របមណ៨០%ផលិតផលេឈើ្របចឆំន កំនុង្របេទស វ បនមកពី
ករកបេ់ឈើេនតំបនអ់ភវិឌ រអិគគិសនី ឬ តំបនរុ់ករកែរ ៉។  

ក ្ត ទីបនួគ ឺ បញ្ហ កបេ់ឈើខុសចបបខ់្ល ងំក្ល  ។ េទះបីជមនិមនទិនននយ័ជក់ កក់េ៏ យ ករណីកនុង
្របេទស វ េ្រប បេធៀបេទករកបៃ់្រពេឈើមន ជញ បណ័្ណ ផ្លូវករ មករប៉ន្់របមណពីចំនួនេ ងច្រក រ
េឈើបចចុបបនន និង អ្រ ្របតិបត្តិកររបស់ពួកេគធំជង 

ករកបេ់ឈើហុប និង នេំចញពតីបំនគ់េ្រមងទំនប់ មេធឿន២ 
េនកនុង្របេទស វ (របូថតឆន ១ំ៩៩៦) 

ងស្តុកទឹក ទំនប់ មេធឿន២ ។ ករ្របមូល រៈធតុ
សំណល់មនិបនល្អ បន ល់ទុកឲយេដើមេឈើងបឈ់រទងំ
ឫស (របូថតឆន ២ំ០០៩)

្របែហលជពីរដង ែដលបង្ហ ញពីករកបេ់ឈើខុសចបបយ៉់ងសនធឹកសនធ ប ់។ ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០១ រ ្ឋ ភបិ
ល វបនអនុមត័ ករនេំចញែតផលិតផលសំេរច ទកទ់ងេទនឹងេឈើពីៃ្រពធមមជតិ ប៉ុែន្តឧស ហកមមេ ង
ច្រក រេឈើកនុង្រសុកគឺ មនិមនករ្របកួត្របែជងដូចជ េន្របេទសេវៀត មេទ  ដូេចនះករនេំចញេឈើហុប 
និងផលិតផលមនិទនែ់កៃឆនេឈើហុបេទ្របេទសេវៀត មេនែតបន្ត ។ 
 

                                                  
6សូមេមើលឯក រទំព័រX «ដំេណើ រករអភិវឌ ដ៏គំហុក ៃនបេ ្ត យទេន្លេមគងគ និង ករប៉ះពល់ដល់សងគម -ករណីគេ្រមងទំនប់ រអិគគិ
សនី មេធឿន២» 
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ករ ំចំករវលិជំុ្រតូវបនអនុវត្តជ្របៃពណីេនតំបន់ភនំៃន ងទេន្ល      
េមគងគ។េ យ រែតករេកើនេឡើងនូវចំនួន្របជជន និងគេ្រមងអភិវឌ
ជេ្រចើនេនះ ដីែ្រសចំករ្រតូវបនថយចុះកន់ែតតិចេទៗ ឬ  ក្រមរេទៗ 
េហើយបញ្ហ កប់បំផ្លិចបំផ្ល ញៃ្រពេឈើេដើមបីយកដីេ្របើ្របស់កន់ែតេកើន
េឡើង 

 
េឈើហុបធំៗបនដឹកេចញពីភគខងតបូង្របេទស វ នំេទ្របេទស
េវៀត ម ។ ករនំេចញេឈើហុប ឬ េឈើមិនទន់ែកៃឆនគឺ្រតូវបន

មឃត់ បុ៉ែន្តករកប់េឈើខុសចបប់ និងករេធ្វើពណិជជកមមេនែត
មនបន្ត ។ 

ជបែនថម ចមក រវលិជុំ្រតូវបនគិតថ ជក ្ត មយួកនុងករបំផ្ល ញៃ្រពេឈើកនុងតំបនេ់នះែដរ ។ េចញពីករគិត
្រសៃមច៉ំេពះចមក រវលិជុំជេ្រចើនែដលេ ថ កបឆ់ក រ និង ដុត មនទេំនរេទនឹងមូលេហតុៃនករបំផ្ល ញៃ្រព
េឈើ ប៉ុែន្ត្របសិនេបើទុកដីឲយេនទំេនរមយួរយៈបេងកើនគុណភពដី្រគប្់រគនសំ់ បរុ់កខជតិដុះ បនទ បព់ី្របមលូ
ផល គឺជ វធិីកសិកមមនិរន្តភពមយួ ។ េទះបីជយ៉ង េ យ រកំេណើ ន្របជជន គេ្រមងអភវិឌ េហ ្ឋ
រចនសមពន័ធ និងករព្រងីកចមក រកសិឧស ហកមម និងផលិតផលដំ ំកសិកមម តំបនដ់ីែដល ច្រតូវបនេ្របើ
្របស់ សំ បច់មក រវលិជុំបនកំពុងថយចុះ ។ 

ដូចែដលបនេកើតេឡើងេនះ ករទុកដីឲយទំេនរបេងកើនគុណភពដីបនថយចុះ ចង្អុលបង្ហ ញថ ៃ្រពេឈើ 
មនិមនឱកស្រគប្់រគន ់ េដើមបដុីះលូត ស់បន្ត យកេទេ្របើ្របស់សំ បច់មក រវលិជុំ ។ ដីកសិកមមធ្ល បប់ន
េ្របើ្របស់រមួេ យអនកភូម ិ ្រតូវក្ល យជរបស់ឯកជន េហើយេ្រកយមកសំ បក់សិឧស ហកមមរបស់្រកុមហុ៊ន ឬ 
បុគគលេផ ងេទៀត បងករឲយវដ្តៃនចមក រវលិជុំរមួខ្លី ករណីខ្លះមនករ កគ់ម្ល បេលើដីកសិកមមចមក រវលិជុំ(Barney 

2010) ។ េនកនុង្របេទស វ រ ្ឋ ភបិលបនជំរុញេគលនេយបយប្តូរទី ងំអនកភូមជិនជតិេដើមភគតិច 
បែង្វរពួកេគមកេន មបេ ្ត យផ្លូវថនល់ េហើយជលទធផលេធ្វើឲយដីចមក ររបស់ពួកេគរមួតូច ។ លទធផលេនះ 
បនេធ្វើឲយករទុកដីឲយទំេនរបេងកើនគុណភពដី មនរយៈេពលខ្លីជងមុន េនកនុងតំបនច់មក រវលិជុំ និង កសិ ្ឋ ន 
នមំកនូវផលវជិជមនកនុងករេ្របើ្របស់ដី(Higashi 2010)។ េពលគិតដល់បញ្ហ ៃនករបំផ្ល ញៃ្រពេឈើ េ យ រ

កសិកមមចមក រវលិជុំ ជសំខនគ់ឺេមើលេលើក ្ត មូល ្ឋ នេផ ងៗ ។ រយៈេពលៃនករទុកដីឲយទំេនរបេងកើនគុណ
ភពដី ្រតូវបនកតប់នថយែបបេនះ សមតថភពៃនករដុះលូត ស់េឡើងវញិរបស់ធមមជត ិ គឺ្រតូវបនរខំន 
េហើយមនករណីេ្រចើន េហើយេ្រចើនែថមេទៀត ែដលនឲំយដីរចិរលិ ។ 
 



កញចបព់ត័ម៌ន ស្តីអំពី“ធមមជតិ និងអនគតរ់បស់េយើង៖ ងទេន្លេមងគ និង្របេទសជប៉ុន” 
 

7  Mekong Watch (2013)
 

៤.សំេណីរ៖េឆព ះេទកិចចបងក រករបតប់ងន់ិងករថយចះុៃ្រពេឈី 
េយង មវធិនបងក រករបតប់ងៃ់្រពេឈើ ជទូេទអ្វី្រតូវយកចិត្តទុក ក ់គីគេ្រមង េំដើមេឈើ ។ ចមក រ

េឈើ ភំគេ្រចើនកនុងតំបន់ មបេ ្ត យទេន្លេមគងគ គឺជ ្របេភទេឈើែតមយួមុខ ដូចជ េដើម កសយ ឬ ដូង
េ្របង ែដលមនិសក្តិសមជលំេន នសំ បស់ត្វៃ្រព េបើេយង មទស នៈអភរិក ជីវៈចំរុះ កដូ៏ចជករធន
សន្តិសុខេសប ងសំ បអ់នកភូមកិនុងតំបន ់ពួក មនផលអវជិជមនេ្រចើន ។ កនុងករណីខ្លះ ៃ្រពេឈើែដលអនកភូមកិនុង
តំបនធ់្ល បចូ់ល និង េធ្វើចមក រវលិជុំ ឬ ្របមូលធនធនៃ្រពេឈើ្រតូវបនគិតថជ »េឈើគម នតៃម្ល» េហើយបនហុ៊ម
ពទ័ធ និង ជនំួសេ យៃ្រពេឈើ្របេភទែតមយួ កនុងករ្របតិបត្តិគេ្រមងចមក រេឈើ ។ំ មនិ ចមនិនិយយថ 
េពលអនុវត្តគេ្រមងចមក រេឈើ  ំមនិ្រតឹមែតពិចរ ផ្តល់គុណភពដី នងិ្របេភទេដើមេឈើែដល្រតូវយកមក ំ
េទ ប៉ុែន្ត ្រតូវក្៏រតូវគិតដល់ទិដ្ឋភពបរ ិ ថ ន និង សងគមផងែដរ ។   

ករបងក រឲយមននិរន្តភពៃ្រពេឈើ មនិ ចសេ្រមចបនេទ េបើសិនគម នករយល់ដឹង នងិ ករចូលរមួពី្របជ
ជនមូល ្ឋ ន ែដលជអនករស់េន និង ្រស័យធនធនៃ្រពេឈើ ។ ជករពិត េនកនុង្របេទស មបេ ្ត យទេន្ល
េមគងគ េសរភីពរបស់អនក្រសុក កនុងករសែម្តងទស នៈរបស់ពួកេគ េលើេគលនេយបយជតិ ឬ គេ្រមង
អភវិឌ ្របេទសរបស់ពួកេគ ្រតូវបនរតឹតបតិ សូមបែីតក្រមតិរតឹតបតិេកើតេឡើងកម៏នភពខុសៗគន ផងែដរ ។ េន
កនុង្របេទស វ ឧបបត្តិេហតុចបខ់្លួន និង គំ មកំែហងបនេកើតេឡើងចំេពះ្របជពលរដ្ឋ ែដលបនអំពវនវ
ដល់សភជតិអំពីបញ្ហ ទកទ់ងនឹងគេ្រមងកសិឧស ហកមមចមក រេឈើ  ំ របស់្រកុមហុ៊នេវៀត ម។ បែនថម
េលើករផ្តល់អំ ចដល់អនក្រសុក ឲយករពរៃ្រពេឈើ មន រៈសំខនដ់ល់អនក្រសុក នងិ សងគមសីុវលិ ច
ចូលរមួេធ្វើករសំេរចចិត្តេលើ្របពន័ធករពរៃ្រពេឈើនិរន្តភព ។  

បែនថមេលើ ករព្រងីក្របពន័ធៃ្រពេឈើកនុង្របេទសនីមយួៗេដើមបបីងក រករបតប់ង ់ ឬហិនេ ចៃ្រពេឈើ 
ទមទរបងខំឲយអនុវត្ត្របពន័ធចបបែ់ដលមន្រ បឲ់យខ្ល ងំក្ល ែថមេទៀត ។េនកនុង្របេទស វ និង កមពុជ កែន្លង
ែដលមនករកបេ់ឈើខុសចបប ់នងិគេ្រមងកសិឧស ហកមមចមក រេឈើ បំង្ហិនបេង្ហ ចយ៉ងេ្រចើនសនធឹក េទះ
មនចបបក់រពរ និងក្រមតិរចួេហើយកេ៏ យ ។ ចបបទ់ងំេនះ មនិ្រតូវបនអនុវត្តសម្រសប េ យ រកររកី
ដុះ លអំេពើពុករលួយ នងិកង្វះករ្រតតួពិនិតយេនះនឲំយមនករបតប់ង ់នងិហិនេ ចៃ្រពេឈើ ។ អ្វីែដលជ
ត្រមូវករេនះគឺ ថ បន័អន្តរជតិ និង សងគមសីុវលិ េដើរតួមុខងរ្រតួតពិនិតយ នងិ ផ្តល់លកខខ័ណ័្ឌ  ែដលឆ្លុះបញច ំង
កនុងេគលនេយបយ ។ េនះគឺមនិងយ្រសួលេទ េនកនុង្របេទសែដលមនអភបិលកិចចទនេ់ខ យ អំេពើពុក
រលួយ យលុក ម្រន្តី ធរណៈទទួលសំណូក េហើយករករពរខ្លួនឯងគឺ មន រៈសំខន់ ស់ ។  

ករពិពណ៌នកនុងរបយករណ៍ខងេលើអងគករGlobal Witness េលើកេឡើងពីករទទួលបនកិចចសនយដី  សំ
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ប់ ចំមក រេកសូ៊របស់្រកុមហុ៊នេវៀត ម មនទំនកទ់ំនងយ៉ងស្អិតរមតួេនកនុងរង្វងអ់នកនេយបយ និង 
ហិរញញ វតថុ កនុង្របេទស វ និង កមពុជ ។ េទះបីយ៉ង កេ៏ យ ្រកមុហុ៊នបនបដិេសធ ភពពិតឆ្លុះបញច ងំ
កនុងរបយករណ៍ េហើយរ ្ឋ ភបិលៃន្របេទសទងំពីរ វ និង កមពុជ បនកំពុង្រពេងើយកេន្តើយនឹងរបយ
ករណ៍េនះ ។ កំៃរសមបទនគឺមននយ័ៃនករេកើន្របកេ់ឡើង េនកនុង្របេទសេវៀត ម នងិ វ េហើយករណី
ជេ្រចើនេយធេដើរតួរយ៉ងសំខនក់នុងករកបៃ់្រពេឈើ (Matsumoto & Hirsch 2003: 135-137)។ កនុងករណីែបប
េនះ ករេ្របើ្របស់យន្តករ្រតួតពិនិតយខងេ្រក និងេលើកពីករជំទស់េផ ងៗ ជករលំបក ។  

េនកនុងល័កខខណ័្ឌ ែបបេនះ ករែដល ចេធើ្វបន សំ បប់ញឈបក់របំផ្ល ញៃ្រពេឈើ គឺ ចកតលំ់ហូរហិរញញ
វតថុដល់ សកមមភព រជីវកមម ែដលបនបងករវនិសកមមៃ្រពេឈើ ។ ្របកដ ស់ ្រតូវតំរូវឲយមនករែកលំអរ
អភបិលកិចចៃន្របេទសនីមយួៗផងែដរ ប៉ុែន្តកនុងេពលជមយួគន េនះ ករ្រតួតពិនិតយក្៏រតវូករចបំចែ់ដរ ដូេចនះ
មូលនិធិវនិិេយគពី ថ បន័អន្តរជតិ ឬ ធនធនពបីរេទស មនិ្រតូវហូរេទកនុងសកមមភពេសដ្ឋកិចច ែដលនឲំយ
មនវនិសកមមៃ្រពេឈើេទ ។ 
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៧. សយ័កសិកមមមតទ់េន្លេនកនុង ងទេន្លេមគងគ 

ករផ្លសប់្តូរនេពលអនគតស្រមប់ សយ័កសិកមម ែដលមិនបងករផលបះ៉ពល់
ដលប់រិ ថ ន 

 

១ .   កសិកមម មមតទ់េន្លកនុងតំបនទ់េន្លេមគងគ 
េ យ រែតផលបះ៉ពល់ៃនខយល់មូសុងេនកនុង ងទេន្លេមគងគក្រមតិទឹកទងំខងកនុង

ទន្លរេម និងៃដទេន្លមនករផ្ល ស់ប្តូរយ៉ងខ្ល ងំរ ងរដូវវស និងរដូវ្របងំ។ កនុងកំឡុងេពលរ
ដូវ្របងំករេធ្វើកសិកមមព្រងីកេទដល់មតទ់េន្ល (រមួទងំ េឆនខ ចនិ់ង េកះតូចៗ) ែដល្រតូវ
បន ត្រត ងជមយួនឹងក្រមតិទឹក្រសក។ សែណ្ត កបែន្លមនស្លឹក, ឪឡឹក, េមទស, ឱសថ
ជេ្រចើន្រពមទងំពូជបែន្លដៃទេផ ងេទៀត្រតូវបនេគ ដុំះ។ េនកនុង Blake (២០០៤) បន
យករណ៍ថេនកនុងករសទងម់តិមយួែនភូមទិងំ១០េន មបេ ្ត យទេន្ល មុន(Mun)និង 

សង្់រខន(Songkran)េនកនុងភគឦ ន្របេទសៃថសរុបឱសថនិងបែន្លចំននួ៤៧្របេភទ
្រតូវបន្របមូលផល។ ្របជជន ដុំះសួនទងំេនះជពិេសសស្រមបេ់្របើ្របស់បរេិភគ
ផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ។ ផលិតផល្រតូវបនេគប្ដូរគន េទវញិេទមកឬលកក់នុងតំៃលេថកេន
កនុងភូមដិែដលដែដល េហើយផលិតផលកសិផលេផ ងេទៀតែដលបន្របមូលផលេលើសពី
បរមិណជក់ ក្់រតូវបនលកេ់នទីផ រកនុង្រសុក។ 

 រដូវវស  រដូវ្របំង 

សួន មមតទ់េន្លចបេ់ផ្តើមមនេនែខវចិឆិករ េពលែដលក្រមតិទឹកដងទេន្ល្រសកចុ់ះ។ 
្របជជន ដំំ ំេផ ងៗសមេទនឹងក្រមតិទឹក។ ដំ ំែដលត្រមូវករលូត ស់រយៈេពល
យូរ្រតូវបន េំនកនុងតំបនខ់ងេលើៃន្រចងំទេន្លខណៈេពលែដល្រតកួននិងដំ ំ្រតូវករ
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ទឹកេផ ងៗេទៀតែដលលូត ស់កនុងរយៈេពលខ្លី្រតូវបន េំនកនុងតំបនែ់ដលទបជង។ 
េនជំុវញិែខឧសភេនេពលែដលេភ្ល ងបនចបេ់ផ្តើមករ្របមលួផល្រតូវបនបញចបេ់ហើយ
ភ្ល មេនះសួនចបរមតទ់េន្ល្រតូវលិចទឹកជបន្តបនទ ប។់ 

២.    អតថ្របេយជនៃ៍នសនួមតទ់េន្ល 
េនកនុងរដូវវស ដីែដលមនជីជតិហូរ មែខ ទឹកនឹង្រតូវមកចកេ់នេលើ្រសទបៃ់ផទ

ែដល្រជលលិចទឹក មមតទ់េន្ល។ មរេបៀបេនះដីមតទ់េន្លមនជីជតិជថមីកនុងអំឡុង
េពលរដូវវស ។ដូេចនះេទះបីជមនករេ្របើ្របស់ជីតិចតួចកេ៏ យជបរមិណជក់ កៃ់ន
ដំ ំ ច្រតូវ ដុំះនិងមន និភយ័តិចតចួចំេពះករប ជយ័កនុងករ ដុំះ ជថមី។ គួរ
បញជ កផ់ងែដរេ យ រែតមតទ់េន្ល្រតូវបនលិចទឹកកនុងរដូវវស េ ម មនិដុះលូត ស់េទ 
េហើយេនកនុងរដូវ្របងំមន្របេយជននិ៏ងមនភពងយ្រសួលកនុងករយកទឹកេ្របើ្របស់។ 
េលើសពីេនះេទៀតកិចចករេនកនុងសួន មមតទ់េន្ល្រតូវបនបូកបញចូ លគន បនយ៉ងងយ
្រសួលជមយួនឹងភរកិចច្របចៃំថងេផ ងេទៀតដូចជករេបកសំេលៀកបំពកមុ់ជទឹកនិង
េន ទ្រតី។ សកមមភពទងំេនះភគេ្រចើន្រតូវបនេធ្វើេ យ្រស្តី។ 

សួនចបរមតទ់េន្លែបបេនះជកមមបទែនសិទធិៃនករេ្របើ្របស់និងមរតក មទំ ប់
្របៃពណី។ ្របសិនេបើកនុង្រគួ រមយួែដលមនសិទធិេ្របើ្របស់បនសេ្រមចចិត្តមនិេទអនុវត្ត
េនសិទធិេនះេទ្រគួ រេនះក៏ ចឧយដីេទ្រគួ រមយួេផ ងេទៀតខចីនិងេនកនុងករណីមយួ
ចំននួេគក៏ ចលកសិ់ទធិេនះែដរ(Blake ២០០៤) ។ េនកនុងេខត្ត វ ្ណ េកតៃន្របេទស

វកម៏នឧទហរណ៍ជកែន្លងែដលម្រន្តីភូមិ ្ត បក់រ្របថន ចងប់នរបស់្រគួ រនិមយួៗ
េរៀង ល់ឆន េំហើយបនទ បម់កេគបនេធ្វើករពិភក េទេលើរេបៀបែចកចយដីកសិកមមេនះ។ 

មនិ្រតឹមែតករេធ្វើកសិកមមមតទ់េន្លេនកនុង ងទេន្លេមគងគេទែដលត្រមូវឱយេ្របើជីនិង
ពលកមមតិចតចួ, ្របសិទធិភពករេ្របើ្របស់ៃនកែន្លងវដ្តធមមជតិបះពល់តិចតួច ស់េទ
េលើបរ ិ ថ ន។ 

៣. ផលិតផលកសិផលេ យសហគមនម៍លូ ្ឋ ន 

េនកែន្លងែដលមនេឆនខ ចធំ់ផុសេឡើងដូចជេនកនុងេខត្តភគឥឦ នែន្របេទសៃថ
េហើយេនកនុងេខត្តបូកូ(Bokeo)នភគខងេជើងៃន្របេទស វករេធ្វើកសិកមមចិញច ឹមជីវតិមនិ
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្រតឹមែត្រតូវបនេគេធ្វើេនះេទប៉ុែន្តជដំ ំកសិកផលដូចជេពត្រតូវបនេគ ដុំះផងែដរ។ 
េពតែដល ដុំះនិងករ្របមូលផលេនកនុង្របេទស វ្រតូវបនលកេ់នកនុង្របេទសៃថ
េហើយ គឺជ្របភពដសំ៏ខនៃ់ន្របកចំ់ណូលស្រមបស់ហគមន។៍ 

កម៏នឧទហរណ៍កែន្លងែដលសកមមភពផលិតកមម មែបប្របៃពណីបនដឹកនេំទ
រក ជីវកមមថមី។ េនកនុងេខត្ត វ ្ណ េខតែដលសថិតេនក ្ត ល្របេទស វេ យ រែត
កររមួបញចូ លៃនទេន្លជេ្រចើនេទេលើែផនកខងេលើទេន្លហ បិនេហៀង(Xe Ban Heing)ករ
ផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងក្រមតិទឹកកនុង ងក ្ត លេន្រសុកែឆមហ្វូន(Champhone)មនឥទធិពល
ខ្ល ងំពិេសស។ េនកនុងទេន្លេនះេគ ដុំះកបបសនិងធ្លះយ៉ងទូលំទូ យេនរដូវ្របងំ។ ពី
មុនមនុស បនេ្របើសេម្ល កបំពក្់រជលកព់ណ៏េនកនុង ធ្លះេនះស្រមបក់រងរសំេលៀកបំពក់
របស់ពកួេគប៉ុែន្តេ យមនចំ បេ់ផ្ដើមដធំ៏មយួៃនឧស ហកមមផលិតសេម្ល កបំពកម់ន
តៃម្លេថក បនេធ្វើឲមុខជំនញួេនះបនចបេ់ផ្តើមធ្ល កចុ់ះ។ េទះជយ៉ង  ល័កខនិងសំឡី
ធមមជតិេនះគឺជកសិកមមគម ន រធតុគីមែីដល្រតូវបនេកតសរេសើរេនកនុងប ្ត ្របេទស
ដៃទេទៀតជពិេសសេនកនុង្របេទសជប៉ុន េហើយជផលិតផលថមីែដលកំពុង្រតូវបនបេងកើត
េឡើងេ្រកមករបណ្តុ ះប ្ត េ យអនកបេចចកេទសបរេទស។ ចប់ ងំពីេពល្របមណ១០
ឆន កំន្លងមកេហើយផលិតផលែបបេនះ្រតូវបនេគរកេឃើញកនុង ជធនីេវៀងចន(់Vientienne) 
្របេទស វនិងក្៏រតូវបនេគនេំចញេទ្របេទសជប៉ុន។ ផលិតកមមសិបបកមមគឺករបេងកើន
្របកចំ់ណូលរបស់្រស្តី។ 
៤.   ករបតប់ងក់សិ ្ឋ នមតទ់េន្ល 

កសិ ្ឋ នេន មមតទ់េន្លមនបនទុកតូចេនេលើបរ ិ ថ នត្រមូវឱយមនករវនិិេយគតិច
តចួពីសហគមននិ៍ងជ្របភពដម៏នតៃម្លៃន្របកចំ់ណូលប៉ុែន្តតំបនែ់ដល ចរកបនស្រមប់
កសិកមមបនធ្ល កចុ់ះជងកលពី ២០ឆន មុំនេនកនុងែផនកជេ្រចើនៃន ងទេន្ល។ មូលហតុមយួ
ស្រមបក់រធ្ល កចុ់ះេនះគឺេ យ រករ ងសងទំ់នប់ រ។ី ទំនបបិ់ទលំហូរទឹកនិងបេងកើត
ងទឹក។ ដូេចនះសូមបែីតេនកនុងរដូវ្របងំក្រមតិទឹកមនិហូរពីែផនកខងេលើែនទំនបេ់ធ្វើឱយ

កសិកមមេន មមតទ់េន្លមនិ ចេធ្វើេទបនេឡើយ។ 

កម៏នបតុភូតមយួែដលេគេ ថករេ្រសកឃ្ល នទឹក, ែដលប ្ត លឱយមនករហូរ
េ្រចះបំផ្ល ញធងនធ់ងរដល់មតទ់េន្លែផនកខងេ្រកម។ េ យ រែតបចចុបបននេនកនុង ងស្តុក
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ទឹក គឺយឺត ស់, ដីខ ចែ់ដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងពីមុនលិចេទកនុងទេន្លេនេពលែដលឆ្លង
កត់ ម ងស្តុកទឹកេនះ។ ដូេចនះទឹកហូរែផនកខងេ្រកមៃនទំនបេ់នះមនិមន កករេ្រចើន
េទ។ េនេពលេនះ "ករេ្រសកឃ្ល នទឹក" ហូរេទែផនកខងេ្រកមទំនប់  "បេងកើតេឡើង" នូវ
កករកនុងបរមិណដធំ៏មយួបងកឱយមនករេ្រចះធងនធ់ង ដល់មតទ់េន្ល។ 

គរួបញជ កផ់ងែដរថេ្រពះមនទំនបទឹ់កេ្រចើនែដល ងសងេ់នកនុង ងទេន្លេមគងគ
ទងំេនះគឺជទំនប់ រអីគគិសនី, ករបេញចញទឹកពី ងខុសពីធមមជតិផងែដរប ្ត លឱយមន
សំណឹកមតទ់េន្លេ្រចើនទងំពីរែផនកខងេលើនិងខងេ្រកមៃនទំនប។់ ស្រមបេ់ហតុផលជ
េ្រចើនដូចជមនករធ្ល កចុ់ះេនកនុងករ ដំំ ំ ចេធ្វើបនទងំពីរែនែផនកខងេលើនិងខង
េ្រកមៃនទេន្លែដលជកែន្លងទំនប្់រតូវបន ងសងេ់ឡើង។ ករព្រងឹង្រចងំ មមតទ់េន្ល
េដើមបបីងក រសំណឹកក្៏រតូវបនរមួចំែណកដល់ករបតប់ងដី់កសិកមមផងែដរ។ 

៥.   ករ យតៃម្លេឡីង ញកសិកមមមតទ់េន្ល 

កនុងេពលកន្លងមក្របជជនមនិ្រតូវបនសងស្រមបក់របតប់ងៃ់នកសិ ្ឋ នមតទ់េន្ល
េ យ រែតករ ងសងទំ់នប់ រេីនះេទ។ ករេ្របើ្របស់ដីេនះ្រតូវបនេគទទលួ គ ល់ជ
ទំ បេ់នកំរតិថន កភូ់មបិ៉ុែន្តមនិបនទទលួ គ ល់ជផ្លូវករេនថន កជ់តិ។ ដូេចនះសហគមន៌
មនិ ចទមទរសិទធិ្រសបចបបជ់ផ្លូវករឱយេ្របើ្របស់ឬជមច ស់ដី េហើយអនកអភវិឌ មនិបន
េអើេពើបញ្ហ េនះ។ 

ករងរែបបេនះបនក្ល យជ
ករទទលួ គ ល់យ៉ងទូលំទូ យ
ថជករចិញច ឹមជីវតិេនេពលែដល
្រតូវបនសងកតធ់ងនពី់ រៈសំខន់
របស់ េ យ្របជជនែដលរង
ផលបះ៉ពល់ែដលបនប្រងួប
ប្រងួមគន កនុងចលន្របឆងំនឹង
ទំនបផ់កមុន(Pak Mun) (ករ

ងសងេ់នះបនចបេ់ផ្តើមកនុងឆន  ំ

4 Mekong Watch (2013)
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១៩៩១) ជមយួនិងេនេពលែដលអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលនិងសហគមនេ៍នកនុង្របេទស
វនិង្របេទសៃថបនេធ្វើករសទងម់តិរបស់ពកួេគនិងបន យករណ៍ពីកររកេឃើញ (AOP 

&Searinឆន  ំ២០០២អនកផលិតែសបកេជើង, Baird និង Monsiri២០០១។ល។) ។ 

ករបតប់ងៃ់នវស័ិយកសិកមមមតទ់េន្ល កជ៏្របធនបទមយួៃនករច្រមូងច្រមសមុន
េពលករ ងសងទំ់នប់ មេធឿន២(Nam Theun) ែដលគ្ំរទេ យធនគរពិភពេ
ក។ េនកនុងករណីទំនប់ មេធឿន២(Nam Theun 2 )ទឹក្រតូវបនបែង្វរេទកនុងទេន្លXe 
Bang Fai និងកសិ ្ឋ នមតទ់េន្លេន មបេ ្ត យដងទេន្លេនះ្រតូវបនេគសនមតថ់ទទលួ
បនសំណង។ េបើេយងេទ មករសទងម់តិរបស់អងគករឃ្ល េំមើលទេន្លេមគងគ េទះបបជី
យ៉ង បនបង្ហ ញចបស់ថសំណងមនិ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ពិត្របកដេទ(កឃ្ល េំមើលទេន្ល
េមគងគកនុងឆន  ំ២០១០) ។ 

កសិកមមេន មមតទ់េន្លគឺជក ្ត េទសភពដសំ៏ខនម់យួកនុង ងទេន្លេមគងគនរដូវ
្របងំ។ េនកនុង្របេទស វ ហ្លួង្រពះបងែដលជកែន្លងេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កេភញ វ
េទសចរជេ្រចើនមកពីជំុវញិពិភពេ កបនមកផ្តិតថតរូបមតទ់េន្លេនកនុងរដូវ្របងំ។ មនិ
្រតឹមែតមតទ់េន្លជកសិកមមសំ បជី់វតិសហគមនមូ៌ល ្ឋ នប៉ុេ ្ណ ះេទ ជតំបនម់យួ្រតូវ
បនចបេ់ផ្តើមេ យតែម្លថជធនធនេទសចរណ៍ផងែដរ។ 

េនកនុងបរបិទៃនករអភវិឌ េនកនុង ងទេន្លេមគងគែដលជកែន្លង រអីគគិសនី្រតូវបន
សងកតធ់ងនថ់: ករ្របឈមជបន្តបនទ បេ់នះគឺេដើមបទីទលួបននូវអនកអភវិឌ នទំ៍នបយ់ល់ដឹង
្រតឹម្រតូវពីតៃម្លៃនករេធ្វើកសិកមមមតទ់េន្លរមួទងំតៃម្លេសដ្ឋកិចចនិងចូលរមួចំែណកដល់សន្តិ
សុខេសប ង។ 
 

ឯក រេយង: 
Assembly of the Poor (AOP), and Southeast Asia Rivers Network (SEARIN). 2002. 
Mae Mun: KanKlap Ma KhongKhon Ha Pla (The Mun River: Return of People who Fish). Chiang Mai, Thailand: SEARIN (in Thai) 
Blake, David. 2004. Riverbank Vegetable Cropping in the Mekong Basin: 
A Sustainable Farming System Doomed to Oblivion? Watershed Vol. 10 No. 1 July-October 2004, 62-72. 
Mekong Watch. 2010. Report on field visit to the Nam Theun 2 Dam (Nov 20-27, 2010). Tokyo. (in Japanese) 
http://www.mekongwatch.org/PDF/nt2report2010.pdf 
Shoemaker, B., I. G. Baird, and Monsiri Baird. 2001. 
The People and Their River: A Survey of River-Based Means of Livelihood in the Xe Bang Fai River Basin in Central Lao PDR, 
Vientiane, Lao PDR: Canada/Lao PDR Fund for Local Initiatives. 

ឃិគូឈយូិក 
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៨. ករេគរព រក អនក និងករអ រក ៃ្រពេឈីេនកនុង ងទេន្លេមគងគ 

១.    ករេគរព រក អនក និងៃ្រពេឈី  

 េនេខត្តយុន ន្របេទសចិន ្របេទស វភគឦ នៃន្របេទសៃថភគពយព័យរបស់្របេទស
េវៀត ម គឺជតំបន់ ងទេន្លេមគងគ ជនជតិៃដយយ(៍Dai) នី(Hani) វនិង្រកុមជនជតិេដើមភគតិច
ដៃទេទៀតេនែតអនុវត្តពិធីបុណយស្រមប់ រក ែដលរស់េនកនុងៃ្រពនិងមនដំណមជេ្រចើនែដលេគេគរព
តមករហូតដល់សព្វែថងេនះេនេពលេ្របើ្របស់ៃ្រពេឈើ។ ករេគរព រក បននឹងកំពុងមនមុខងរជករពិ
និតយេនកនុងករេ្របើ្របស់ៃ្រពេឈើ និងករកបេ់ឈើហួសេហតុ។ 

 
្រកុមជនជតិ ទី ងំ ករពិពណ៌នអំពីពិធីបូជ រក   ្របភព 

ជនជតិ នី 
( ខ េន
ខងេជើង
្របេទសភូម, 

វ និង
្របេទសៃថ) 

្របជជន នី(Hani) 
រស់េនកនុងភគខង
តបូងេខត្តយុន ន
និង 
េន មបេ ្ត យ្រពំ
ែដនភគខងេជើងៃន 
្របេទសភូម/ 
្របេទសមយ៉ីនម៉់ វ
និង្របេទសេវៀត ម 

្របជជន នី(Hani)េជឿថ រក នីមយួៗ
មនទីលំេនផទ ល់ខ្លួន(ដូចជេនតំបនដ់ីេសើម 
្រសះទឹក ថម ជពិេសសេដើមេឈើ។ល។) 
រក  ទងំេនះបនរស់េនកនុងៃ្រពេឈើ។ 
េនកនុងៃ្រពែបបេនះ គឺជតំបនែ់ដលមន ដំ

ណមសំ បអ់នកភូមិ នី(Hani ) 
កនុងករយកទញយកអនុផលៃ្រពេឈើ,  ករ
បរបញ់សត្វឬករកបរ់លំំេដើមេឈើជេដើម។ 
 

Xu et al 
(2005) 

ជនជតិ យ
យ ៍

្របជជន យយ(៍Dai 
)ែដលរស់េនកនុងភគ
ពយពយ្របេទសេវៀត

មតំបនភ់ន ំ
ៃន្របេទស វេន
ភគខងេកើត្របេទស
មយ៉ីនម៉់ (ភមូ) ភគ
ខងេជើង្របេទសៃថ
និងភគខងតបូងេខត្ត
យុន ន។ 

្របជជន យយ(៍Dai)ជ្របៃពណីពួកេគមន
ជំេនឿថ រក  នងិជំេនឿៃន សនគឺពិតជ
មនេនកនុងអំ ចធមមជតិ ដូចជមនេន
កនុងៃ្រពេឈើសត្វនិងរុកខជតិនន។ ករេធ្វើឲយ
េ យ រក មនកំហឹងជមយួនឹងឥរយិបទ
មនិសមរមយនមំកនូវបតុភូតធមមជតិជេ្រចើន
ែដលបននមំកជមយួនូវេ្រគះមហន្ត យឬ
េធ្វើឲយមនសំ ងដ៌ ្រកកេ់កើតមនដល់ភូមិ
េនះជកជ់មនិខន។ កនុងចំេ មជនជតិ
យយ្៍រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឱយរស់េនកនុង

ភពសុខដុមរមណីជមយួបរ ិ ថ នធមមជតិ
ែដលេនជុំវញិខ្លួនពួកេគ។ 

Xu et al 
(2005) 
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្រសុកេដៀនេបៀនដុង
(Dien Bien Dong), 
េនេខត្តៃឡឆូវ Lai 
Chau)របស់្របេទស
េវៀត ម 
 

ភូមិ យយ(៍Dai)មនៃ្រពេឈើដស៏ក្តសិ័ទ្ឋ
ែដលជទីកែន្លងៃន្រពលឹងដូន រស់េននិងជ
កែន្លងសំខនសំ់ បករពរែថរក ដល់អនកភូ
ម។ិ មនុស ែដលបំពនេលើៃ្រពេឈើដស៏ក្ត័
សិទ្ឋេនះ រក នឹងដកយក្របលឹងអនកេនះ 
េហើយេគេជឿថ អនកទងំេនះ ចេទជឆកួតឬ
ក៏ ្ល ប។់េដើមបី ងកំហុសស្រមបអ់ំេពើបប
អនកមនកំហុសេនះ្រតូវបន កេ់ធ្វើករ
ទណ្ឌ កមម ឬពនិយ័េ យេយងេទ មកបួន
ចបបក់នុងភូមនិិង្រតូវផកពិនយ័ជសត្វ្រកបីទឹក
ឬសត្វពហនៈដៃទេទៀតែដល ចបូជបន។
មយ៉ងេទៀតៃ្រពដស៏ក្តសិ័ទ្ឋទងំេនះ កជ៏្រទពយ
សមបត្តិរមួរបស់ភូមផិងែដរ ដូេចនះេពល
ធនធនៃ្រពេឈើ្រតូវបនលកេ់ចញេ្រក េនះ
្របកច់ំណូលគឺ្រតូវបន កប់ញចូ លេទកនុង
មូលនិធិសហគមនរ៍មួេហើយ្រតូវបន្រគប្់រគង
ចតែ់ចងេយងេទ មកបួនចបបជ់ក់ ក់
េនកនុងភូម។ិ 

Tran (2007), 

ជនជតិ វ 
េនភគឥឦ ន
្របេទសៃថ 

កនុងចំេ ម្រកុមជនជតិភគតិច វែដល
រស់េនភគឥឦ នៃន្របេទសៃថ េធ្វើករ
េគរពៃ្រពេឈើ ែដលេ ថដុនភូ (Don 
Phu Ta) ែដលកនុងេនះ្រតូវបនេគនិយយ
េទវញិញ ណរស់េនផងែដរ។សូមបែីតេនភគ
ឥឦ នៃន្របេទសៃថែដលជកែន្លងមនករ
កបៃ់្រពេឈើេ្រចើនដុនភូ េនែតមនសភព
ល្អ េហើយតំបនម់យួចំនួនៃនៃ្រពេឈើទងំេនះ
បនក្ល យជតំបនអ់ភរិក ឬជ្រទពយសមបត្តិរមួ
ភូម្ិរពមទងំជេគលេ ចំបងៃនកិចចខិតខំ
្របឹងែ្របងអភរិក ។ 

សំភសន៌
េ យករឃ្ល ំ
Mekong 
Watch(2012) 
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២.    ៃ្រព រក ៃនេខត្ត វ ្ណ េខតៃន្របេទស វ 

ៃ្រពេឈើមយួែដលេគេ ថ ដុន ថតនុងលុម(Don NathatNongLom)េនកនុងភូមិ អ៊ុន
ន(Thatoinhan)ៃន្រសុកខសុន(Kaisorn) (ជផ្លូវករខត បូរKីantaburi) ៃនេខត្តករ វ ្ណ ខតភគក
្ត ល្របេទស វ្រតូវបនរក ទុកេនកនុង ថ នភពល្អ។ េបើេយងេទ មករកត្់រ របស់ភូម ិ ៃ្រពេនះ

មនទំហំ្របែហល ៤.៣០០ហិច េហើយកជ៏្របភពទឹកដសំ៏ខនក់នុងតំបន។់ ឥឡូវ ្រតូវបនចត់ ងំជ
ៃ្រពអភរិក ធរណៈ(ប៉ គនPa Saguan)ប៉ុែន្តៃ្រពេនះ្រតូវបនេគរពជទំ បេ់ យអនកភូមផិងែដរ 
េ យ រែតពួកេគេជឿថ រក ដខ៏្ល ងំរស់េនទីេនះ។ ជំេនឿទងំេនះ្រតូវេគ្របត្តិបត្តិ មដល់សព្វៃថងេនះ
េនេឡើយ េហើយេនកនុងេខត្ត វ ្ណ េខត, ៃ្រពេឈើទងំេនះ្រតូវបនេគ គ ល់ថជៃ្រពេឈើ ម៉ ែសក
(Mahasaek)។ 

មនភូមមិយួែដលមន្រប ទដល៏បេី ថ ថត ់ អុឹង- ន(That Ing-han) ។ ដណំមៃ្រពេឈើ
ឥឡូវ្រតូវបនពនយល់កនុងនយ័្រពះពុទធ សន។ ៃ្រពេឈើមន្រពំ្របទល់េន លភកម់យួែដលេ ថ ណុង
លុម(NongLom)ប៉ុែន្ត លភកេ់នះ្រតូវបនេគេមើលដឹងផងែដរថជកមមសិទធិរបស់ រក  េហើយ ្រតូវបន

មឃតសំ់ បដ់ឹកទូកេចញេទរក្រតីឬេទបរបញ់សត្វៃ្រពែដល្រពះពុទធបន មមនិឱយបរេិភគ (ដូចជ
ពស់និង ្វ ជេដើម ) ។ 

ជេរៀង ល់ឆន េំនែខមនីពិធីបុណយស្រមប់ រក ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យមនិមនសំែណនជ ច់
និងេ្រគ ង្រសវងឹេទ។ មកដល់ៃថងេនះអនកភូមេិនែតេជឿថករទទួលយកអនុផលៃ្រពេឈើេ យគម នករ
អនុញញ តពី រក  ករកបេ់ដើមេឈើនិងករេធ្វស្របេហសខកខនែសនគឺជតំណម េហើយ្របសិនេបើ
នរ មន ករ់េំ ភចបបទ់ងំេនះ្រតូវបនបន រក បន្ល ចយ៉ងខ្ល ងំដល់អនកភូម ិ ចធ្ល កខ់្លួនឈឬឺ ្ល ប់
បន។ ្រតូវបននិយយថអស់រយៈេពលជេ្រចើនទសវត កន្លងេទ េ យ រែតពិធីបុណយពុទធ សន
បនក្ល យជភពសំខនជ់ងេនកនុងភូម ិចស់ទុំភមូបិនបញឈបេ់ធ្វើពិធីែសនេ្រពនស្រមប់ រក ។ បនទ ប់
មកេនកនុងពធិី្រពះពុទធ សន ្រ បែ់តមនពយុះដធ៏ំ បនបំផ្លចិបំផ្ល ញែតភូមមិយួេនះប៉ុេ ្ណ ះដូេចនះពកួេគ
ដឹងថពួកេគ្រតូវបន្តេធ្វើពិធីែសនេ្រពនស្រមប់ រក ។ គួរបញជ កផ់ងែដរថ ្របសិនេបើមននរ មន កេ់ន
កនុងភូមរិេំ ភតំណមេនះ េគនិយយថបតុភូតចែម្លក្រតូវបនេកើតេឡើងដូចជករេមើលមនិេឃើញេសះ
ែដលកំពុងរតេ់នជុំវញិភូមេិនេពលយប។់ ដូេចនះ្របសិនេបើេគ គ ល់ថនរ មន កប់នបំពនតណំមទងំ
េនះអនកភូមពិភិក គន អំពបីញ្ហ  េហើយេធ្វើពិធីែសនេ្រពនេធ្វើឧយ រក សងបច់ិត្តកនុងេគលបំណងេដើមបកីរពរ
េ្រគះមហន្ត យេកើតមនដល់ភូម។ិ 

ខណៈេពលែដលអនកភូមកិនក់បៃ់្រពេឈើេនកនុងេសចក្តីេសងើចពួកេគកប៏នេ្របើ ជមូល ្ឋ នេរៀង
ល់ៃថង។ ករកបេ់ដើមេឈើគឺ ចេធ្វើបន្របសិនេបើ្រតូវបនទទួលករអនុញញ ត្តិ។ េនះេបើេយង មម្រន្តីភូមិ

្របែហល ១០០្រគួ រៃន៣៦០្រគួ រ  របស់ភូម ិថតអុឹង នែដលកំពុងេ្របើធនធនៃ្រពេឈើេនះ ប៉ុែន្ត
្រគួ រជេ្រចើនែដលមកពី ១៣ភមូដិៃទេទៀតេនកនុងតំបនជុ់ំវញិកប៏នមកយកផលៃ្រពេឈើនូវអ្វីែដលពួក
េគ្រតូវករ។ េនេពល ជរដូវ្របមូលផលផ តិសូមបែីតមនុស មកពីឆង យកម៏កេដើមប្ីរបមូលផលផ តិែដរ។ 
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។
 

ដូេចនះ គឺជវធិនករចបំចេ់ដើមបកីរពរៃ្រពេឈើ។ 

គួរបញជ កផ់ងែដរអនុផលៃ្រពេឈើគឺជមេធយបយៃនករែស្វងរក្របកច់ំណូលមយួ។ េនកនងរដូវ
្របងំអ

្រមបប់
ឹក

ង
់ព

ជ្របៃពណីេដើមឌីតថឺរូខភសងតមយួេដើមនឹងជកមមសិទធិរបស់្រគួ រមយួែដលមនសិទធិកនងករយក
ជរ័ពី

.     ប ្តៃនៃ្រព រក  

វមនៃ្រពេឈើែដលេគេធ្វើសកក រ:ខ្លះបនក្ល យជតំបនៃ់្រពអភរិក ។ 
ឧទហ ណ ថ

ឥឡូវេនះេទះជយ៉ង ៃ្រពេឈើែដល្រតូវបនករពរម្ដងេ យេសចក្តីេសងើចរបស់្របជជនជទី
សកក រៈឥឡូវេនះកំពុង្រតូវបនគំ មកំែហងេ យករព្រងីកចំករធំៗដូចជចមក រេកសូ៊និងចមក រែផ្លេឈើក៏

កនុងៃ្រពេនះអនកភូម្ិរបមូលផ តិ ែដល ចប
រេិភបបនេ ម ៃ្រពទឹកឃមុ ំនិងជរ័ទឹកែដល្រតូវបនេ្របើ

ជឥនធនៈ  េ យ រែត េទើបែតបនក្ល យជៃ្រព
អភរិក  ្រតូវបន មឃតក់នុងករ្របមូលអុស។ ករ
ពនយល់ែដលបនផ្ដល់ឱយេនះគឺថមនករេកើនេឡើង
ចំនួន្របជជនែដល្របមូលអុសមនិែមនស្រមបក់រ
េ្របើ្របស់ផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគេទប៉ុែន្តសំ បល់ក់

 ខទម រក េនេខត្តសីុ េកត ភគខងេជើង្របេទសៃថ

ុ
នកភូម្ិរបមូលជរ័ទឹកមយួេ ថ មម៉ណយ៉ង(Nam ManYang)។ជរ័េនះ្រតូវបនេ្របើជឥនធនៈ

ស្រមបេ់ធ្វើចន្លុះមនេឈម ះថកបុង(kabong)។ អគគសិនីភវូបនីយកមម្រតូវបនរកី ល លេនកនុង
្របេទស វដូេចនះចន្លុះទងំេនះមនិ្រតូវបនេ្របើស ំភ្លពឺន្លឺែត្រតូវបនលកេ់នកនុងទីផ រសំ បេ់ធ្វើជ
ករចបេ់ផ្តើមបងក តេ់ភ្លើងស្រមបច់្រងក នធយូង។ ខ្លះ្រតូវបននេំចញេទ្របេទសៃថ។ េដើមប្ីរបមូលជរ័ទ
្របជជនជេលើកដំបូងេធ្វើករជីករនធកនុងេដើមេឈើមយួេដើម។ បនទ បម់កដុតេភ្លើងេនកនុ រនធេដើមបឧីយេចញជរ័
ប៉ុែន្តេដើមេឈើមនិ ្ល បេ់នកនុងដំេណើ រករេនះេទ។ េរៀង ល ីរបីឆន មំ្តង អនកភូមនិងឹេចះរនធមយួេនកែន្លង
េផ ងគន ថមីមយួេទៀត េហើយរនធចស់គឺមនិ្រតូវេ្របើេទៀតេទដូេចនះ ដុះេពញេឡើងវញិនិង្រតឡបម់ករកសភព
េដើមែដរ។ ដំេណើ រករេនះ្រតូវបន្រគប្់រគងេដើមបកុីំឧយេដើមេឈើេនះងប។់ 

ួ ុ
។ កនុង្រគួ រមយួ ចមន៧ឬ៨េដើមនិងេ្រចើនបំផុត១០េដើម។ ខណៈេពលែដល ្រតូវបន

អនុញញ តឱយយកជរ័, មនិមនសិទធកិបេ់ទ។ សិទធិកនុងករយកជរ័្រតូវបន្របគល់េ យពីជំននម់យួេទ
ជំននម់យួ។ 
 
៣

 េនក ្ត ល្របេទស
រ ៍ ៃនករភជ ប្់រជេ្រជរ ងជីវតិរស់េនរបស់មនុស និងៃ្រពេឈើដូចែដលបនេឃើញកនុងដុន

ណុង ម(Don NathaNongLam)ជកែន្លងែដលអនកភូមមិនកំរតិកនុងករ្របមូលអុសែដលជគំនិតផ្តួចេផ្តើ
មផទ ល់របស់េគបង្ហ ញពីសក្ត នុពលស្រមបក់រ្រគប្់រគងធនធនដម៏ន្របសិទធិភពេ យអនកភូមខិ្លួនឯង
ផទ ល់។ 



កញចបព់ត័ម៌ន ស្តីអំពី“ធមមជតិ និងអនគតរ់បស់េយើង៖ ងទេន្លេមងគ និង្របេទសជប៉ុន” 

5 Mekong Watch (2013)
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ុ ិ ឹ
ិ ើ ិ ិ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តអំពវនវឧយេគរពតៃម្លៃនៃ្រពេឈើែដល្រតូវបន

ករព នឹង

ចមក រអំេពពីេ្រពះសកមមភពពណិជជកមមទងំេនះជញឹកញបទ់កទ់ងេទរកករកបប់ំផ្ល ញៃ្រព
េឈើធមមជតិ។ គួរបញជ កផ់ងែដរ្របេទស វមនលកខណៈទំេនើបខងរូបនីយកមមយ៉ងឆបរ់ហ័សដូេចន
មនត្រមូវករខពស់ស្រមបអ់នុផលៃ្រពេឈើនិងមនករចប់ រមមណ៍ដអ៏ ច រយេនកនុងេដើមជរ័សងួត្រតូវ
បេ់ធ្វើេ្រគ ងផទះ។ មេគលនេយបយមយួរបស់្របេទស វគឺ្រតូវបនត្រមងទ់ិសេដើមបបីេងកើនគ្រមបៃ្រព

េឈើជមយួៃ្រពេឈើពណិជជកមម ប៉ុែន្តកនុងេពលកន្លងមកមនរបយករណ៍ជេ្រចើនបនពីគេ្រមងករ ំ
េដើមេឈើេឡើងវញិ្រតូវបនេគេ្របើជេលសមយួេដើមបចូីលកបៃ់្រពេឈើធមមជតិ។ ( មូ ៊ (Namura)ឆន  ំ
២០០៨ ជញ ធរជតិ្រគប្់រគងដីឆ ០១០) 

ករអភរិក ៃ្រពេឈើដម៏ន្របសិទធិភពេនកនង ងទេន្លេមគងគត្រមូវឱយមនមន្រតមែត្រតូវករ
ពចរ េលជីវចំរុះនងសន្ដសុខេសប ងប៉ុេ

រេ យអនកភូមនិងិ រក ។ ជករសំខនេ់ដើមបអីនុវត្តករ្រគប្់រគងៃ្រពេឈើឲយសម្រសបេទ
តំបនេ់ យមនិគួរេផ្ត តេលើេគលេ ជេលខេ្រចើនេពកេនះេទ។ 
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