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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។ 
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ដូចជ

ះ

រសំ

 

ន  ំ២

ុ ិ ឹ

ិ ើ ិ ិ ្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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