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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  ំ
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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។ 
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