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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) ។ 
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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។ 
 

ឯក រេយង 

Mekong River Commission (MRC). 2005. Overview of the Hydrology of the Mekong Basin. 

http://www.mekonginfo.org/assets/midocs/0001968-inland-waters-overview-of-the-hydrology-of-the-mekong-basin.pdf 
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 
Peterson, B., and C. Middleton. 2010. Feeding Southeast Asia: Mekong River Fisheries and Regional Food Security. 

Berkeley, California: International Rivers (IR). 
http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/intrivers_mekongfoodsecurity_jan10.pdf 

ដយ្រកមទី២៖ សីតុណ្ហ ភព និងកមពស់ទឹកេភ្ល ងកនុង េខត្តអុ៊បុ៊ន ៉ត
ឆថនី (នយក ្ឋ នឧត្តុនិយមេខត្តអុ៊បុ៊ន ៉តឆថនី ្របេទសៃថ 
២០០៤) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0

100

200

300

400

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

℃

ែខ

អ៊បុ៊នុ ៉ តឆថនី 2004

Rain fall Temperatureសីតុណ្ហ ភពកមពស់ទឹកេភ្ល ង 



កញចបព់ត័ម៌ន ស្តីអំពី“ធមមជតិ និងអនគតរ់បស់េយើង៖ ងទេន្លេមងគ និង្របេទសជប៉ុន” 

4  Mekong Watch (2013)
 

Thompson, C. 2008. First Contact in the Grater Mekong.World Wildlife Fund (WWF) Greater Mekong Programme. 
http://awsassets.panda.org/downloads/first_contact_final_report.pdf 

Tone River Management Office of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism, Kanto Regional Development 
Bureau. 

What are the Unique Characteristics of Japan’s Rivers? (in Japanese). 
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/tonedamu00082.html (Last accessed on September 30, 2012) 
 

ឃិគូឈយូិក 
 


