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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



កញចបព់ត័ម៌ន ស្តីអំពី“ធមមជតិ និងអនគតរ់បស់េយើង៖ ងទេន្លេមងគ និង្របេទសជប៉ុន” 

4  Mekong Watch (2013)

 

បនមនបរមិណតិច  េហើយករចំ យេលើេ្របង ំងេដើមបយីក្រតីេទទីផ រមនិសមម្រតគន  ឬមនិបន
ចំេនញ ,្រតីទងំេនះ្រតូវបនលកេ់នកនុងភូមកិនុងតៃំលទប។ ្រត ងទេន្លេមគងគនេពលបចចុបបននេនះ បនេដើរ
តួនទីយ៉ងសំខនក់នុងករព្រងឹងទំនកទ់ំនងសងគមនិងគ្ំរទដល់សន្តិសុខេសប ងរបស់្របជជនែដលមនឱ
កសតិចតួចេដើមបទីទួលបន្របកច់ំណូលជ ច្់របក។់ 
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