
កញចបព់ត័ម៌ន ស្តីអំពី“ធមមជតិ និងអនគតរ់បស់េយើង៖ ងទេន្លេមងគ និង្របេទសជប៉ុន” 

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



កញចបព់ត័ម៌ន ស្តីអំពី“ធមមជតិ និងអនគតរ់បស់េយើង៖ ងទេន្លេមងគ និង្របេទសជប៉ុន” 

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។ 
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