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ឯកសរេនះ ផ�ល់នូវទិដ�ភាពរមួមួយ អពំគីេ្រមាងទនំបវ់រអីគ�សិនីសណាខ ំ (Sanakham 

Hydropower Project េហកត់ថា SNHPP) នងិសំណំុឯកសរែដលបានដក់េស�ពីី្របេទសឡាវ។ វ
បង� ញពត័៌មានសខំន់ៗ ែដលបានដក្រសង់េចញពសីណំុំឯកសរែដលបានដក់េស�ី េលកីែលងែត
្រតងច់ណុំចណាមយួែដលបានកណំតខុ់សពីេនះ។ ឯកសរេនះ មានេគាលបណំងផ�លនូ់វេសចក�ី
សេង�បមួយ អំពគីេ្រមាងែដលបានេស�ី េដីម្បជីយួស្រមបស្រម�លកចិ�ពិភាក្សោជាមយួនឹងភាគពីក់ពន័�
េផ្សងៗ ឬភាគីែដលមានចណំាប់អរម�ណ៍េលដីំេណីរករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន។ វនងឹផ�លល់ទ�ភាព
ដល់្រគប់ភាគីពកព់័ន� ក�ុងករែស�ងរកពត័៌មានចបំាច ់ ទកទ់ងនងឹករេរៀបចបំ�ងស់ងសង ់ កដូ៏ចជា
ផលបះ៉ពល់ែបបអវជិ�មានែដលអចេកតីមាន នងិវធិានករកតប់ន�យផលប៉ះពល់ែដលបានេស� ី
កម�វធិីតមដននានា ្រពមទងំករវយតៃម�ផលប៉ះពល់ែផ�កសង�ម និងបរសិ� នជាេដមី។  
 
 
 
 
 

កក�ដ ២០២០





 

មាតិក 

១ េសចក�ីេផ�មី          ១ 

២ េគាលបំណងៃនឯកសរេនះ        ២ 

៣ េសចក�សីេង�បៃនគេ្រមាងទនំបវ់រអីគ�សិនសីណាខ ំ    ២
 ៣.១ ្របវត�គិេ្រមាង         ២ 

 ៣.២ រចនាសម�ន័�វសិ�កម�ៃនគេ្រមាងែដលបានេស�ី     ៣ 

 ៣.២.១  េរងច្រកថាមពលអគ�សិន ី     ៤ 

 ៣.២.២  រចនាសម�ន័�បេ��ញទកឹជំនន់ និង្រចកទ� របង�ូរខ្សោច ់  ៤ 

 ៣.២.៣ ្រចកទ� រនាវចរណ៍      ៥ 

 ៣.២.៤  ្រចកចរចរ្រត ី       ៥ 

 ៣.២.៥  ទំនបប់ំេពញបែន�ម      ៥ 

 ៣.៣ សុវត�ភិាពទនំប ់        ៦ 

 ៣.៤ ្របតបិត�ិករ        ៧ 

 ៣.៥ ែផនករសងសង់ នងិករកំណត់េពលេវល    ៩ 

៤ ទិដ�ភាពទូេទៃនឯកសរែដលបានេស� ី      ១០ 

 ៤.១ របាយករណ៍ស�ពីសី� នភាពវសិ�កម�     ១០ 

 ៤.២ របាយករណ៍ស�ពីទីនិ�នយ័ជលស�ស�  

និងវធិីេ្រជសីេរសីសណំាកកំណកកករ     ១០ 

 ៤.២.១  ស� នយីវសក់្រមតិទឹក      ១១ 

 ៤.៣ របាយករណ៍ស�ពីកីណំកកករក�ុងទំនបទ់ឹកនងឹ និងក�ុងអងស�ុក  ១២ 

 ៤.៤ របាយករណ៍អពំីករប��ូ ន នងិ្របមូលទនិ�ន័យជលស�ស�េដយស�យ័្របវត� ិ១៤ 

៤.៥ របាយករណ៍ស�ពីី្របពន័�តមដនកណំកកករ    ១៧ 

៤.៦ របាយករណ៍ស�ពីកីរ្រគប់្រគងកណំកកករ    ១៨ 

៤.៧ របាយករណ៍ស�ពីមី៉ូែដលស�តិិៃនកណំកកករក�ុងអងស�ុក   ២០ 

៤.៨ របាយករណ៍ស�ពីកីណំកកករតម្របឡាយនាវចរណ៍   ២១ 



 

៤.៩ របាយករណ៍ស�ពីកីរសកិ្សោអេង�ត 

េលីម៉ូែដលរូបវន�ែបបធារស�ស�ៃន្របពន័�បំេពញ នងិបេ��ញេចល  ២២ 

៤.១០ ករវយតៃម�ផលប៉ះពល់ែផ�កសង�ម     ២៣ 

៤.១១ ែផនករតមដន នងិ្រគប់្រគងែផ�កសង�ម     ២៦ 

៤.១២ ែផនករសកម�ភាពស�ីពកីរតងំទលីំេនថ� ី    ២៨ 

៤.១៣ ករវយតៃម�ផលប៉ះពល់ែផ�កបរសិ� ន     ៣០ 

៤.១៤ ែផនករតមដន នងិ្រគប់្រគងែផ�កបរសិ� ន    ៣៣ 

៤.១៥ ករវយតៃម�ផលប៉ះពលឆ់�ងែដនែផ�កបរសិ� ន និងសង�ម  

និងករវយតៃម�ផលប៉ះពល់រមួ      ៣៥ 

៤.១៦ ប�ងស់� បនាឧបករណ៍្រចកចរចរ្រត ី     ៣៧
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១  េសចក�ី េផ�ីម  
 
េនៃថ�ទ០ី៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៩ េលខធិករដ� នៃនគណៈកម�ករទេន�េមគង� (េហកត់ថា MRC) 
បានទទួលេសចក�ជូីនដណឹំង ពគីណៈកមា� ធកិរជាតទិេន�េមគង�ឡាវ ែដលបានដកេ់ស�គីេ្រមាង
ទំនបវ់រអីគ�សិនសីណាខ ំ(SNHPP) ស្រមាបក់រពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន (PC) ែដលស�តិេនេ្រកម
នីតិវធិសី�ីពកីរជូនដំណឹង ករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន និងកចិ�្រពមេ្រពៀង (េហកត់ថា PNPCA)។ 
 
គេ្រមាងែដលបានេស�ីេនះ គជឺាគេ្រមាងេស�ីេ្របី្របាស់្របពន័�ទកឹទេន�េមគង�េលកីទ៦ី ែដលបានដក់
ស្រមាប់ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន ក�ុងនិតីវធិសី�ីពកីរជូនដំណឹង ករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន 
និងកចិ�្រពមេ្រពៀងរបស ់ MRC។ ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន េលគីេ្រមាងទងំ៥ពមុីន រមួមាន
គេ្រមាងទនំបវ់រអីគ�សិនីសយាបូរ ី ដនសហុង ប៉ាក់េបង ប៉ាក់ឡាយ នងិលួង្របាបាង ែដលបាន
េរៀបចំក�ុងឆា� ២ំ០១០-១១ ២០១៤-១៥ ២០១៦-១៧ ២០១៨-១៩ នងិឆា� ២ំ០១៩-២០ ជាបន�
បនា� ប់គា� ។ 
 
ឯកសរស្រមាប ់SNHPP ្រត�វបានដក់ជូន ្របែហលមួយែខ េ្រកយេពលករដក់េស�ីគេ្រមាងទនំបវ់រ ី
អគ�សិនលីួង្របាបាង(LPHPP)។ អ្រស័យេហតុេនះ េនឯកចិ�្របជុំេ្រតៀមស្រមាបក់ិច�្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោ
េលីកទី២៦ នាៃថ�ទី២៥ ែខវចិ�កិ ឆា� ២ំ០១៩ គណៈកមា� ធកិរច្រម�ះរបស់ MRC បានេធ�ីករសេ្រមច
ចិត�អនុវត�ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនស្រមាប់ SNHPP បនា� បព់កីរបទិប��ប់ៃនដំេណីរករ
ពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុនស្រមាប ់ LPHPP េដមី្បផី�ល់េពលេវលឲ្យ MRC េផា� តករយកចិត�ទុកដក់េលី
ដំេណីរករនមីួយៗ ឲ្យដចេ់ដយែឡកពគីា� ។ ដេំណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនស្រមាប់ LPHPP ្រត�វ
បានេ្រគាងប��ប់ េនៃថ�ទី០៧ ែខេមស ឆា� ២ំ០២០។ ប៉ុែន�េដយសរកររតត្បាតៃនជងំកូឺវដី១៩ 
កិច�្របជុំពិេសសតមកលកណំតរ់បសគ់ណៈកមា� ធកិរច្រម�ះរបស ់MRC េដីម្បបីិទប��បដ់ំេណីរករ
ពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុនស្រមាបគ់េ្រមាងេនះ ្រត�វបានពន្យោេពល េទៃថ�ទី៣០ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០
វញិ េដយេយាងតមករសេ្រមចនាកិច�្របជុពំិេសសរបសគ់ណៈកមា� ធិករច្រម�ះកលពីៃថ�ទី០៤ ែខ
មិថុនា ឆា� ២ំ០២០ វញិ។ 
 
គណៈកមា� ធិករច្រម�ះនាកិច�្របជុពំិេសសៃថ�ទ៣ី០ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ បានឯកភាពថា កចិ�្របជុំ

េលីកទី១របស់្រក�មករងរគណៈកមា� ធកិរច្រម�ះស�ពីដីំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់េលគីេ្រមាងវរអីគ�ិ
សនីសណាខ្ំរត�វេរៀបចំេនៃថ�ទី៣០ ែខសហី ឆា� ២ំ០២០ េដមី្បពីភិាក្សោេលកីលបរេិច�ទៃនករ
ចប់េផ�ីមដំេណីរករជាផ�ូវករ នងិេលមីាគ៍ាបង� ញផ�ូវៃនដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់េលីគេ្រមាងវរអីគ�ិ
សនីសណាខ។ំ   
 
PNPCA ត្រម�វឲ្យ្របេទសជាសមាជិកទងំបី (កម�ុជា ៃថ និង េវៀតណាម) ែដលទទលួបានេសចក�ីជូន
ដំណឹង ទទលួស� ល ់ នងិពិនតិ្យេឡងីវញិេលឯីកសរែដលបានេស�ី ស្រមាប់ករពិេ្រគាះេយាបល់ជា
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មុន នងិដក់ជូនករេឆ�ីយតប (តមរយៈទ្រមង់េឆ�យីតបផ�ូវករមយួ) េទឲ្យគណៈកមា� ធិករច្រម�ះ
របស ់MRC ។ គណៈកមា� ធកិរេនះ អចនងឹចត់តងំ MRC ឲ្យជយួេ្រជាមែ្រជងក�ុងករវយតៃម�េលី
ករេ្របី្របាសទ់កឹែដលបានេស�ី េដយេធ�កីរេរៀបចំ្រត�តពនិតិ្យបេច�កេទសមយួ េលីឯកសរែដលបាន
េស�ី។ ករ្រត�តពិនតិ្យេនះ អចនឹងរមួប��ូ លនូវករវយតៃម�ផលប៉ះពល់ែដលអចេកតីមាន េលីករ
េ្របី្របាសទ់កឹេផ្សងៗេទៀត មុខងររបស់្របពន័�េអកូឡូសុីទេន� នងិករបំពនសិទ�ែដលអចេកតីមាន
េលី្របេទសជាសមាជិក។ 
 
២  េគាលបំណងៃនឯកសរេនះ  
 
របាយករណ៍េនះ ផ�លព់័តម៌ានសេង�បអពំឯីកសរែដលបានដក់េស�ីេដយ្របេទសឡាវ។ របាយ
ករណ៍េនះ នឹងផ�លល់ទ�ភាពឲ្យភាគីពកព់ន័�នានា ទទលួបានពត័៌មានសំខន់ៗ ពបី�ងស់ងសង់

គេ្រមាង ផលប៉ះពល់ែដលអចនឹងមានេលបីរសិ� ននងិសង�ម វធិានករ្របកបេដយសក� នុពលដ៏ៃទ
េទៀត ្រពមទងំែផនករព្យោករណ៍ នងិតមដនែដលបានេស�ី។ របាយករណ៍េនះ បង� ញ្រតឹមែត
ព័តម៌ានសេង�បស្រមាបឯ់កសរែដលបានដក់េស�បី៉ុេណា� ះ េលីកែលងែត្រតងច់ណុំចណា ែដលមាន
ករប�� ក់េផ្សងពីេនះ។  
 
៣  េសចក�ីសេង�បពីគេ្រមាងទំនប់វរអីគ�ិសនីសណា ខំ 
៣.១ ្របវត�ិគេ្រមាង 
  
SNHPP គជឺាគេ្រមាងទំនបវ់រអីគ�សិនី ែដលមនិបេង�តីជាអងទឹក (run-of-river) េលកីទ៥ី ែដល
ដំេណីរករេនក�ុងល្បាកទ់េន�េម េដយហូរចបព់ីែផ�កខងេល ី ដល់ខងេ្រកមៃនទេន�េមគង�េ្រកម 
និងមានទតីងំចមា� យ្របមាណ ១,៧៣៧ គឡូីែម៉្រត ពសីមុ្រទ។ ទនំប់េនះ មានទតីងំឋតិេនចេនា� ះ
េខត�សយាបូរ ីនិងេវៀងចន� ្របេទសឡាវ។ វស�តិេនចមា� យ្របមាណ ២៥ គឡូីែម៉្រត ខងេលីទេន� ពី
្រស�កសណាខ ំេខត�េវៀងចន� េហយី្របមាណ ១៥៥ គឡូីែម៉្រត ពីទី្រក�ងេវៀងចន� េនែផ�កខងេ្រកម
ទេន� នងិ ៨៣.៧ គីឡូែម៉្រត ពខីងេ្រកមគេ្រមាងទនំប់វរអីគ�សិនីប៉ាក់ឡាយ (PLHPL)។ ទតីងំេនះ 
មានចមា� យ្រតមឹែត្របមាណ ២ គីឡូែម៉្រត េនែផ�កខងេលទីេន�ៃន្រពំ្របទល់្របេទសឡាវ និងៃថ។   
 
េរងច្រកថាមពលវរអីគ�សិនី េ្រគាងនងឹស� បនា េដយមានផលតិភាពថាមពល ៦៨៤ េមហ� វ៉ត ់
និងបពំក់េដយតួប៊នីចំននួ១២ (ម៉ាសុនីេភ�ងី) ែដលតបួ៊ីននមីួយៗ ផលតិថាមពលបាន ៥៧ េមហ�
វ៉ត់។ ជាទូេទ គេ្រមាងេនះ មានេគាលបំណងផលិតថាមពលស្រមាប់ករនាេំចញ និងករេ្របី្របាស់
ក�ុង្រស�ក ប៉ុែន� វក៏អចេដីរតួនាទកី�ុងករជំរុញវសិ័យនាវចរណ៍ និងេទសចរណ៍ ឲ្យកន់ែត្របេសីរផង
ែដរ។ ករសងសង់ េ្រគាងនឹងចប់េផ�មីេនក�ុងឆា� ២ំ០២០។ ស� នយីថាមពល ្រត�វបានេគរពំងឹថានងឹ
ចប់េផ�ីម្របតបិត�ិករក�ុងឆា� ២ំ០២៨។  
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៣.២ រចនាសម�ន័�វសិ�កម�ៃនគេ្រមាងែដលបានេស� ី
 
គេ្រមាងេនះ រមួមានេរង
ច្រកថាមពលអគ�សិនី 
មួយ រចនាសម�័ន�បង�ូរ
ខ្សោច់ និងបេ��ញទកឹ
ជំននម់ួយ ្រចកទ� រនាវចរ
មួយ ្រចកចរចរ្រតីមយួ 
និងទនំបប់ំេពញបែន�ម
មួយចនំួន (auxiliary 

dams)។ 

 
រូបភាពទី២ បង� ញព ី
រចនាសម�ន័�េគាលៃន
គេ្រមាងទនំបវ់រអីគ�សិនីសណាខ។ំ ទនំបេ់នះមានកពំស ់២២៩.៥ ែម៉្រត ែដលកពំស់ទនំប់អតិបរ
មាគឺ្របមាណ ៥៦.២ និង្របែវងទំនប ់៩០៩.៩ ែម៉្រត។ េរងច្រកផលិតថាមពល មានទីតងំេនក�ុង
្របឡាយទេន�េម រឯី្រចកទ� របង�ូរខ្សោច ់ គឋឺតិេនខងស�  ំ និងខងេឆ�ងេរងច្រក ចំែណកឯ្រចកទ� រ
នាវចរណ៍វញិ ្រត�វបានេរៀបចំសងសង់េលី្រចងំទេន�ខងេឆ�ង។ ្រចកចរចរ្រតី ្រត�វបានរចនាដូច
្របឡាយេវៀងេលី្រចងំទេន�ខងស� ។ំ  

គេ្រមាងទំនប់វរអីគ�ិសនីសណាខ ំ(SNHPP) 
 
(១) គេ្រមាងទំនប់វរអីគ�ិសនី មិនបេង�តីជាអងទឹក 
(២) គេ្រមាងទី៥ ក�ុងល្បាកទ់េន�េមគង�េ្រកម 
(៣) ចមា� យ ៨៣.៧ គម ខងេ្រកមគេ្រមាងប៉ាកឡ់ាយ 
(៤) ចមា� យ្របមាណ ១៥៥ គម ពីទី្រក�ងេវៀងចន� 
(៥) ថាមពលតំេឡងីសរុប៖ ៦៤៨ េមហ� វ៉ត ់
(៦) តួប៊នី៖ ១២*៥៧ េមហ� វ៉ត ់
(៧) ៃថ�ចប់េផ�ីមសងសង់ែដលេ្រគាងទុក៖ ឆា� ២ំ០២០ 
(៨) ៃថ�ចប់េផ�ីម្របតបិត�កិរែដលេ្រគាងទុក៖ ឆា� ២ំ០២៨ 
(៩) តៃម�សរុប៖ ២,០៧៣ លនដុល� រអេមរកិ 

រូបភាពទី១៖ ទតំងំ នងិរង� សស់ំខន់ៗ ស្រមាបគ់េ្រមាងទនំប់វរអីគ�សិនសីណាខែំដលបានេស� ី

រូបភាពទី២៖ សមាសធាតុ និងេហដ� រចនាសម�ន័�សខំន់ៗ ៃន SNHPP 
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៣.២.១ េរងច្រកថាមពលអគ�សិន ី
 
េរងច្រកថាមពលអគ�ិសនី រមួមានពីរែផ�កគឺ (១) េរងច្រកថាមពលអគ�ិសន ីនិង (២) អនុស� នយី
បិទេបីក GIS េនខងេ្រកែដលមានថាមពល ៥០០ គីឡូវ ៉ុល (kV)។ េរងច្រកេនះមានតួប៊ីនចំនួន
១២ (ម៉ាសុីនេភ�ីង) ែដលតួប៊ីននីមួយៗ មានថាមពល ៥៧ េមហ� វ៉ត់។ តំបន់ផ�ល់េសវកម�សង
សង់េគាល (erection bay)គឺស�ិតេនែផ�កខងស� េំរងច្រក េហយីអនុតំបន់ផ�ល់េសវកម�សងសង់

ស�ិតេនែផ�កខងេឆ�ង (auxiliary erection bay)។  
 
ែផ�កេរងច្រកថាមពលវរអីគ�ិសនី មានបេណា� យសរុប្របែវង ៣៥០.២ ែម៉្រត េដយរួមមានេរង
ម៉ាសុីនេម តំបន់ផ�ល់េសវកម�សងសង់េគាល និងអនុតំបន់ផ�លេ់សវកម�សងសង់។ េដីម្បរីក្សោករ
្រស�បថាមពលេដយគា� នកំណកកករ រន�បង�ូរមួយ្រត�វបានដក់ប��ូ លេទក�ុងែផកណា� ល េនតម
ចេនា� ះទីតងំតួប៊ីននីមួយៗ ែដលមានចំននួសរុប៦។  
 
៣.២.២  រចនាសម�ន័�បេ��ញទកឹជនំន់ នងិទ� របង�ូរខ្សោច ់
 
រចនាសម�ន័�បេ��ញទកឹជំនន ់ រមួមាន្របព័ន�បេ��ញទឹកជនំន់េនខងស�  ំ នងិ្របពន័�បង�ូរខ្សោច់េន
ខងេឆ�ងេរងច្រកថាមពលអគ�សិនី។ េលី្រចងំទេន�ខងេឆ�ង ្របពន័�បេ��ញទកឹជនំន់ នងិបង�ូរខ្សោច់
ចំននួ១៣ ្រត�វបាននងឹតំេឡងី េដមី្បបីេ��ញទកឹជនំន់ កណំកកករ និងកំេទចអែណ� តេផ្សងៗ ែដល
មាន្របែវងទទងឹ ១៥  កំពស់ ២២ នងិកំពសប់ាតខងេ្រកម ១៩៨ ែម៉្រត។ បពំង់បង�ូរខងេ្រកម
មានបន�ប៥់ ខណៈែដលបពំងប់ង�ូរខងេលី មាន ៨បន�ប។់  
 
្របពន័�បេ��ញទកឹជនំន់ នងិបង�ូរខ្សោចច់នំនួ៥ ្រត�វបានេ្រគាងសងសង់េលី្រចងំទេន�ខងស� ។ំ បន�ប់
៤ ្រត�វបានេរៀបចំជាបពំងប់ង�ូរខងេ្រកមក្រមតិខ�ស់ េដមី្បបីេ��ញទឹកជនំន ់នងិកណំកកករ។ បន�ប់
ទងំេនះ ្រត�វបានបពំក់េដយេខឿន្រចងំទេន� (breast walls) េដយមានទទងឹ្របែវង ១២.៥ កពំស ់
១៦ នងិកំពសប់ាតេ្រកម ១៩២ ែម៉្រត។ ្របព័ន�បង�ូរេផ្សងេទៀត គឺជា្របេភទេបកី ែដលបានរចនា
េឡងី េដមី្បបីេ��ញកំេទចអែណ� ត ក�ុងបរមិាណទទងឹ្របែវង ១២.៥ កពំស់ ២២ នងិកពំសប់ាត
េ្រកម ១៩៨ ែម៉្រត។  
 
្របព័ន�បង�ូរខ្សោច់ចំនួន៦ ែដលមានទទឹង្របែវង ២.៥ និងកំពស់ ៤.៥ ែម៉្រត នឹង្រត�វបានសងសង់

ក�ុងេរងច្រកថាមពលវរអីគ�ិសនី េនរល់ចេនា� ះអគារផលិតថាមពលចំនួនពីរ ែដលឆ�ងកត់ែផ�ក
ខងេ្រកមេរងច្រក េដីម្បីករពរករកកស�ះដី (siltation) េនខងមុខទីតងំ្រស�បយកថាមពល 
និងេដីម្បីធានាឲ្យមានទឹកថា� ហូរចូលេទក�ុងទីតងំេនះ។ កំពស់បាតស្រមាប់្រចកចូល មាន្របែវង 
១៧៦.៣ និងស្រមាប្់រចកេចញ ១៨៩ ែម៉្រត។ បែន�មពីេនះ ្រចកទ� រអសន�មួយ ្រត�វបានសងសង់
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ស្រមាប់្រចកចូល េហីយ្រចកទ� រេសវកម�ទូេទមួយ និង្រចកទ� រែបបសន�ះមួយ (bulkhead gate) 

ស្រមាប់្រចកេចញ។ 
 
៣.២.៣ ្រចកទ� រនាវចរណ៍ 
 
្រចកទ� រនាវចរណ៍ គឺជា្រចក្របេភទ្របឡាយែខ្សមួយ និងកមំួយ (one-line and one-step ship 

lock)ស្រមាប់នាវែដលមានទម�ន ់៥០០េតន។ ចេនា� ះទេំនរ ្រត�វបានេគរក្សោទុកស្រមាបែ់កែ្រប្រចក
ទ� រេនះ ឲ្យក� យជា្រចកទ� រ្របេភទ្របឡាយែខ្សពីរ នាេពលអនាគត។ មុខទ� រអតិបរមា គឺមាន្របែវង 
២០.៥៩ េហីយ្របឡាយ្រចកទ� រមានបេណា� យ្របែវង ១២០ ទទឹង ១២ និងកំពស ់៤ ែម៉្រត ្រពម
ទងំ្របព័ន�សំអតខ្យល់ចរចរបានក្រមិតអតិបរមា (maximum navigable air clearance) ែដល
មានទំហ ំ៨ ែម៉្រត។ 
 
រចនាសម�័ន�នាវចរណ៍ ្រត�វបានសងសង់េលី្រចងំទេន�ខងេឆ�ង ែដលរួមមាន្រចកទ� រនាវចរណ៍ 
និង្របឡាយេចញចូល (access channels)។ ្របឡាយបែង� រទឹកែផ�កខងេលី  (upstream 

approach channel) មាន្របែវងសរុប ៦២៦ ែម៉្រត រួមមានតំបន់នាវចរណ៍ តំបន់ែកស្រម�ល 
(adjustment area) និងតំបន់ចំណតែដលមានែផ្រតីចំនួន៨ (ែផទូក/នាវ) ស�ិតេនែផ�កខងេឆ�ង
ៃន្របឡាយបែង�រទឹក។ ចំែណកឯ្របឡាយបែង�រទឹកែផ�កខងេ្រកម (downstream approach 

channel) ែដលស�ិតេនែផ�កខងស� ៃំន្របឡាយបែង�រទឹក មាន្របែវងសរុប ៨៧៣ ែម៉្រត េដយរមួ
មានតំបន់នាវចរណ៍ តំបន់ែកស្រម�ល និងតំបន់ចំណតែដលមានែផ្រតីចំនួន៨ (ែផទូក/នាវ)។  
 
៣.២.៤ ្របពន�ផ័�ូវ្រត ី
 
្រចកចរចរ្រតឆី�ងកតដូ់ចធម�ជាតិ ែដលេហថា ្រចកចរចរ្រត្ីរតបត់ម្របពន័�េអកូឡូសុ ី ្រត�វបាន
េលីកេស�ី ស្រមាបក់របមា� សទ់ីេនែផ�កខងេល ី នងិែផ�កខងេ្រកមទេន� របស្់រតី្រគប់្របេភទែដល
ឆ�ងកត់ទនំប់ េន្រគបដ់ណំាក់កលជីវតិទងំអស។់ 
 
្រចកេនះមាន្របែវងសរុប ២.៨ គឡូីែម៉្រត ស�តិេនេលីជ្រមាលែដលមានរយៈកពំស់្របមាណ ១២៦ 
ែម៉្រត េលី្រចងំទេន�ខងស�  ំនិងមានបពំង់បង�ូរខងក�ុងពីរ និងខងេ្រកមួយ។ ឧបរកណ៍ទកទ់ញ
្រតី ដូចជាេភ�ីង នងិេអ្រកង់េអឡចិ្រត�នកិមយួស្រមាបប់ង� ងំ្រតី នឹង្រត�វបានតំេឡងី ទងំេនខងក�ុង 
និងខងេ្រក្របឡាយទកឹ េដយែផ�កេលី្របតកិម�ពី្រតីេទនឹងពន�ឺ ពណ៌ នងិសំេលង។ ព័តម៌ានលម�ិត
ស�ពីី្របពន�ផ័�ូវ្រតី មានផ�លជូ់នក�ុងែផ�កទី ៤.១៦។ 
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៣.២.៥ ទនំបប់ំេពញបែន�ម 
 
ទំនប់បំេពញបែន�មចំនួនពីរ នឹង្រត�វបានសងសង់េនខងេឆ�ង និងខងស� ំ្រចងំទេន� េដីម្បីបិទ
្របឡាយទេន�េដីម។ ទំនបប់ំេពញបែន�មខងេឆ�ង ស�ិតេនខងេឆ�ង្រចកទ� រនាវចរណ៍ េហយីកំពូល
ទំនប់មានបេណា� យ្របែវង ១០០ និងទទឹង ២២ ែម៉្រត។ រឯីទំនប់បំេពញបែន�មខងស�  ំស�ិតេន
ខងស� ំៃន្រចកបង�ូរ្រចងំខងស� ំ ែដលកំពូលទំនប់មានបេណា� យ្របែវង ៨៥.៧ និងទទឹង ២២   
ែម៉្រត។ រចនាសម�័ន�្រចកចរចរ្រតីេនះ ឆ�ងកត់ទំនប់បំេពញបែន�មខងស�  ំេហីយមានកំពស់បាត
្របែវង ២១៧ ែម៉្រត។ 
 
៣.៣ សុវត�ភិាពទនំប ់
 
ប៉ារ៉ែម៉្រតប�ង់សងសង់ស្រមាប ់SNHPP មានដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 

• បទដ� នរ��ួ យ 

ករវយតៃម�សុវត�ិភាពរ��ួ យស្រមាប់ SNHPP បង� ញថា កំេណីនៃនបាតុភូតរ��ួ យដីខ�ស់បំផុតក�ុង
ថិរេវល៥០ឆា�  ំែដលមានក្រមិតេលីសពី១០% ក�ុងតំបន់គេ្រមាង គឺមានកមា� ងំទនំាញ ០.០៦៣(g) 
និងមានក្រមិតេលីសពី៥% ក�ុងតំបន់គេ្រមាង គឺមានកមា� ងំទំនាញ ០.០៩(g)។ េដយពិចរណា
េលីលទ�ផលទំងេនះ និងេយាងេលីបទពិេសធន៍ប�ង់សងសងគេ្រមាង្រសេដៀងគា� ដ៏ៃទេទៀត 
បទដ� នៃនកំេណីនបាតុភូតរ��ួ យដីខ�ស់បំផុតែបបអ័ក្សេផ�ក (horizontal seismic peak ground 

acceleration standards) ស្រមាបប់�ង់សងសង់ គឺកមា� ងំទំនាញ ០.០៦៣(g) និងលក�ខណ� ្រត�ត
ពិនិត្យគឺ ០.០៩០(g)។  
 

• បទដ� នទកឹជនំន់  
ដូចេទនឹង បទដ� នថា� ក់ជាតិ និងបទដ� នបេច�កេទសស្រមាប់ឧស្សោហកម�ថាមពលអគ�ិសនីរបស់
្របេទសចិន និងេដីម្បបីំេពញតមលក�ខណ� បទដ� នបេច�កេទសរបស្់របេទសឡាវ បទដ� នទកឹជនំន់
បឋម និងលំហូរខ�ស់បំផុត ្រត�វបានបក្រសយក�ុងតរងទី១។ 
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តរងទ១ី៖ បទដ� នទឹកជនំន់ នងិលហូំរខ�សប់ផុំត 

ស� នភាពករងរ 
 

្របេភទ 
 

ទំនប់ និងេរងច្រកថាមពល
អគ�សិន ី

 

រចនាសម�ន័�ស្រមាប់ករ
សយភាយថាមពល នងិ

ករករពរ 

បទដ� ន 
ទឹកជនំន ់

 

រយៈេពល 
្រតឡប់ (ឆា� )ំ 

២,០០០ 
 

១០០ 
 

លំហូរខ�ស់បផុំត
(ម៣/វ) 

៣៤,៧០០ 
 

២៧,២០០ 
 

លក�ខណ� ្រត�តពិនិត្យ 
ទឹកជំនន ់

រយៈេពល 
្រតឡប់ (ឆា� )ំ 

១០,០០០ 
 

ម/ម 
 

លំហូរខ�ស់បផុំត
(ម៣/វ) 

៣៨,៨០០ 
 

ម/ម 
 

 
 

• កម�វធិីតមដនសុវត�ិភាព  
្របព័ន�តមដនសុវត�ិភាពលម�ិតមួយ ្រត�វបានេស�ីស្រមាប់្រគប់ដំណាក់កលទំងអស់ៃនគេ្រមាង 
SNHPP ។ ជាទូេទ ករតមដនសុវត�ិភាព រួមមានករ្រត�តពិនិត្យ ករសេង�ត និងករវភិាគទិន�ន័យ
ជា្របចំ ករវយតៃម�សុវត�ិភាពឲ្យបានេទៀងទត់ និងករែថរក្សោ្របព័ន�តមដនជាេរៀងរល់ៃថ� 
។ល។ ករតមដនសុវត�ិភាពស្រមាប់គេ្រមាង គួរែតអនុវត�េដយអនុេលមេទតមលក�ខណ�
បេច�កេទសស្រមាប់ករតមដនសុវត�ិភាពទំនប់េបតុង (DL/T ៥១៧៨-២០០៣)។ 
 
៣.៤ ្របតបិត�កិរ 
 
SNHPP ្រត�វបានសងសង់ជាពិេសស ក�ុងេគាលបំណងផ�ុកករផលិតថាមពលជាអប្បបរមា (base 

load) ជាជាងស្រមាប់ករ្រគប់្រគងថាមពលែបបអតិបរមា (peak load)។ េហតុដូេច�ះ ្របតិបត�ិករ
វរអីគ�ិសនីខ�ស់បំផុត មិន្រត�វបានពិចរណាេទ។ ជាទូេទ បរមិាណទឹកក�ុងអងស�ុក នឹង្រត�វរក្សោេន
ក�ុងក្រមិត្រប្រកតី ២២០ ែម៉្រត េលីនីវ ៉ូទឹកសមុ្រទ។ េនេពលែដលលំហូរចូលក�ុងអងស�ុក េលីសពី
សមត�ភាពរបស់តួប៊ីន (៥,៨០១ ម៣/វ) េគនឹងេបីកដំេណីរករ្របព័ន�បេ�� ញទឹក េដីម្បីបេ�� ញ
េចលបរមិាណទឹកែដលេលីស។ 
 
បំពង់បង�ូរកំណកកករ នឹងេបីកដំេណីរកររហូត ក�ុងកំឡុងេពលទឹកជំនន ់(រដូវវស្សោ) និងេបីកយូរៗ
ម�ងក�ុងរដូង្របាងំ អ្រស័យេលីទិន�នយ័តមដនកណំកកករ។ កំណកកករែដលបានពូនផ�ុខំងមុខទី
តំង្រស�បយកថាមពល នឹង្រត�វបានបង�ូរេចញតមចេនា� ះេពលេទៀងទត់ េដីម្បីធានាឲ្យមានករ
្រស�បយកថាមពលេដយគា� នបណ�ុ ំ កំណកកករ។ 
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ជាេរៀងរល់ឆា�  ំSNHPP នឹងអនុវត�្របតិបត�ិករបង�ូរកំណកកករ រយៈេពលពី៥ ដល ់៧ៃថ� េនេដីមែខ
ក�� ។ ្របសិនេបីវធិីេនះមិនដំេណីរករេទ ករលងសំអតែបបសិប្បនិមិត�នឹង្រត�វអនុវត� តមរយៈ
ករបនា� បក្រមិតទកឹ េដីម្បបីេ��ញេចលកំណកកករ និងធានាសុវត�ិភាព្របតិបត�ិកររបស់គេ្រមាង។ 
 
្របតិបត�ិករ្រចកទ� រនាវចរណ៍ នឹង្រត�វពន្យោេពល េបីលំហូរចូលមានបរមិាណេលីសពីលំហូរទឹក
ជំនន់អតិបរមារយៈេពល ៣ឆា�  ំក�ុងបរមិាណ ១៧.៨០០ ម៣/វ។ 
 

 
រូបភាពទី៣៖ ែខ្សេកង្រគប់្រគង្របតបិត�ិករស្រមាប់ SNHPP 

 
ក�ុងអំឡុង្របតិបត�ិករទូេទ “ចេនា� ះ្របតិបត�ិករ” មួយក�ុងក្រមិត ១.០០ ែម៉្រត ្រត�វករជាចបំាច់
ស្រមាប់ករអនុវត�ជាក់ែស�ង (្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ) ឧ. ក្រមិតផ�ត់ផ�ង់េពញេលញ នឹងែ្រប្រប�លេន
ចេនា� ះពី ២១៩ ដល ់២២០ ែម៉្រត េលីនីវ ៉ូទឹកសមុ្រទ។  
 
SNHPP ្រត�វបានបំពក់េដយ្របព័ន�បេ�� ញទឹកជំនន់ ែដលមានបាតរបេស�ីចំនួន១០ ជាមួយអង
ទឹកនឹងេលី្រចងំទេន�ទងំសងខង។ េនក�ុងបរមិាណលំហូរទឹកតិចជាង ១១,០០០ ម៣/វ ្របព័ន�
បង�ូរទឹកទងំ៥ េលី្រចងំទេន�ខងស�  ំនឹង្របតិបត�ិករជាបំពង់បេ�� ញទឹកេគាល ចំែណកឯ្របព័ន�
បង�ូរទឹកទងំ៥ េលី្រចងំទេន�ខងេឆ�ង នឹងដំេណីរករេទតមចេនា� ះេពលេវល។ ឬក៏្រត�វ្របតិបត�ិ
ករក�ុងទ្រមង់រួមគា�  េដយបំពង់បង�ូរ៣ ឬ៤ េលី្រចងំទេន�ខងស�  ំជាមួយនឹងងបំពង់បង�ូរ២ ឬ៣ 
េលី្រចងំទេន�ខងេឆ�ង េដីម្បពី្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករបង�ូរខ្សោច់។ 

 
េនក�ុងបរមិាណលំហូរទឹកចេនា� ះពី ១១,០០០ ម៣/វ េទ ១៧.៨០០ ម៣/វ (ឧ. ទឹកជំនន់រយៈេពល
៣ឆា� )ំ ្របព័ន�បង�ូរទងំអស ់នឹងេបីកដំេណីរករ។ 
 
ឯកសរបង� ញថា េបីទឹកជំនន់រយៈេពល៣ឆា�  ំឬខ� ងំជាងេនះ េកីតមានេនគេ្រមាងទំនប់វរអីគ�សិនី
លួង្របាបាង (មុនេពលប�� ប់ករសងសង់ស� នីយថាមពលអគ�ិសនីប៉ាក់េបង) ឬេនស� នីយ



 

     
 
9 

គេ្រមាងទំនប់វរអីគ�ិសនីប៉ាក់េបង េហីយកិច�ករបេ�� ញទឹកទំងអស់ៃនគេ្រមាងេនះ បានេបីក
ដំេណីរករយ៉ាងេពញេលញេដីម្បីរេំដះទឹក ទំនប់សណាខ ំគួរែតចប់េផ�ីមបេ�� ញទឹកជាមុន 
េដយ្រគប់្រគងអ្រតលហូំរ ឲ្យស�ិតក�ុងក្រមតិលហូំរខ�សប់ផុំតរយៈេពល៣ឆា� ៃំនបរមិាណ ១៧.៨០០ 
ម៣/វ េហីយក្រមិតទឹកក�ុងអងស�ុក គួរែតថយចុះេទតមបរមិាណខងេលីែដរ។ េដីម្បីឲ្យបរមិាណ
ទឹកជំនន់េនែផ�កខងេលី LPHPP  ហូរេទដល់ស� នីយ SNHPP វ្រត�វករេពលពី១ ដល់ ២ៃថ�។ 
អំឡុងេពលេនះ អ្រតលំហូរេចញ គួរែតរក្សោឲ្យបានេនក្រមិត ១៧.៨០០ ម៣/វ។ េនេពលក្បាល
ទឹក មានកំពស់ទបជាង ៤ ែម៉្រត ្របព័ន�ទងំអស ់នឹងបិទដំេណីរករ ក៏ប៉ុែន� េនេពលែដលក្រមិត
អងស�ុកេកីនដល់ ២១៣.៨៥ ែម៉្រត ្រចកទ� រទងំអស់ គួរែតេបីកដំេណីរករស្រមាប់បេ�� ញទឹក
ជំនន់ និងបង�ូរខ្សោច់។ បទប្ប��ត�ិ្របតិបត�ិទងំេនះ នឹង្រត�វបានែកស្រម�លេដីម្បីអនុម័តបទប្ប��តិ�
្របតិបត�ិករល្បាក់ទំនប់េផ្សងៗ នាេពលអនាគត។  
 
៣.៥  ែផនករសងសង់ និងករកណំត់េពលេវល 
 
រយៈេពលសងសង់ រួមទងំករេធ�ីេតស� និង្របតិបត�ិករ ្រត�វបានេ្រគាងស្រមាប់រយៈេពល ៩៦ែខ។ 
េនចុងែខធ�ូ ឆា� ទំី៨ អគារផលិតថាមពលចុងេ្រកយ នឹងរួចរល់ជាេ្រសច ស្រមាប់្របតិបត�ិករ
ពណិជ�កម�។ េដយសរលក�ខណ� ភូមិស�ស� និងភូគុព�ស�ស� រួមទងំភាពស�ុគស� ញែបបវសិ�កម� 
ែផនករបឋម គឺករអនុវត�ករបែង�រទឹកេចញពីទេន�ជាពីរដំណាក់កល។ 
 
ដំណាក់កលបែង�រទឹកេចញ
ពីទេន�េលីកទីមួយេន្រចំង
ខងស� ំ នឹងចប់េផ�ីមពីឆា� ទំី
១ៃនករសងសង់ រហូតដល់
ែខធ�ូ ៃនឆា� ទំី៤ (រូបភាពទី៤)
។ ដំណាក់កលេនះ រួមមាន
ករចប់េផ�ីមសងសង់ទំនប់
របាំងដំណាក់កលទី១ និង
ទំនប់របាំងេពញមួយឆា� េំន
ែផ�កខងេលី និងខងេ្រកម
ទេន� ក�ុងដំណាក់កលទី១ ក៏
ដូចជាជ�� ំងទំនប់ េបតុង
ប េ ណា� យ  ( longitudinal 

concrete guide wall) (រួមទងំ្រចកស្រមាប់េធ�ីករេ្រកមទឹក)។ ទំនប់របាងំេពញមួយឆា� េំនែផ�ក
ខងេលី និងខងេ្រកមទេន� ្រត�វបានសងសង់ េដីម្បីបែង�រលំហូរទឹកតម្រចកតូចេន បាតទេន�។ 

 

រូបភាពទី៤៖ ករបែង�រទកឹេចញពទីេន�ដណំាកក់លទី១ 
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អំឡុងេពលេនះ បាតទេន�ពីេដីម នឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់ស្រមាប់នាវចរណ៍។ បរកិ� នាវចរណ៍ និង
ែផ�កទ� របង�ូរទឹកជំននេ់លី្រចងំខងេឆ�ង នឹង្រត�វបានសងសង់។ 
 
ដំណាក់កលបែង�រទឹកេចញពីទេន�េលីកទីពីរេន្រចងំខងេឆ�ង (រូបភាពទី៥) ្រត�វបានេ្រគាងនឹង
ចប់េផ�ីមក�ុងែខមករ េនឆា� ទំី៥ៃនករសងសង់ និងបន�រហូតដល់ែខកក�ដ េនឆា� ទំី៧។ ដំណាក់
កលេនះ រួមមានករសងសង់ទំនប់របាំងេពញមួយឆា� េំនែផ�កខងេលី និងខងេ្រកមទេន�  និង
ជ�� ងំទំនបេ់បតុងបេណា� យ។ េនកំឡុងេពលេនះ ្រចកទ� របង�ូរ្រចងំខងេឆ�ង និង្រចកទ� រនាវចរ
ណ៍ នឹងស�ិតក�ុង្របតិបត�ិករ រឯីែផ�កេរងច្រក ទ� របេ�� ញទឹកជំនន់្រចំងខងស�  ំ្រពមទំង្រចក
ចរចរ្រតី នឹង្រត�វបានស� បនា។ 
 

ចប់ពីែខសីហ ឆា� ទំី៧ ដល់ែខធ�ូ 
ឆា� ទំី៨ រចនាសម�័ន�អចិៃ�ន�យ ៍នឹង
្រត� វបានេ្របី ្របាស់ស្រមាប់ករ
ប េ�� ញទឹក  ករ េធ�ី េតស�  និង
្របតិបត�ិក រតួប៊ី ន  និងម៉ាសុីន      
េភ�ីង។ 
 
 

 

 

 

 

 

 

៤  ទិដ�ភាពទូេទៃនឯកសរែដលបានេស�ី 
 
របាយករណ៍ នងិឧបសម�័ន�សរុបចនំនួ១៦ បទបង� ញតមកម�វធិី Power Point ចនំនួ៣ នងិវេីដអូ
ែដលមានរយៈេពល១៥ នាទមីយួ ្រត�វបានដក់ជូនស្រមាប់ករ្រត�តពនិិត្យ។ របាយករណ៍នមីួយៗ 
្រត�វបានសេង�បេទតមែផ�កនមីយួៗ ដូចខងេ្រកមេនះ។ 
 
៤.១  របាយករណ៍ស�ពីសី� នភាពវសិ�កម� 
 
របាយករណ៍ស�ពីសី� នភាពវសិ�កម� ្រគបដណ� បេ់លទីដិ�ភាពវសិ�កម�េផ្សងៗរបសគ់េ្រមាង ែដលរមួ
មានករសកិ្សោអេង�តែបបភូគុព�វទិ្យោ នងិភូមបិេច�កេទស ភូមិស�ស�នងិករេធ�ីែផនទី ជលស�ស� នងិ
កំណកកករ ករេរៀបចំែផនករ នងិគនូំស្រពង សមាសធាតុេហដ� រចនាសម�ន័� សុវត�ិភាពទំនប់ ្រចក

 

រូបភាពទី៥៖ ទនំប់របាងំ ក�ុងដណំាក់កលទី២ 
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ចរចរ្រតី បរកិ� បេច�កេទស នងិេអឡចិ្រត�និក ែផនករសងសង ់នងិករកណំត់េពលេវល ក៏ដូចជា
តៃម�សងស់ងគ់េ្រមាងសរុប។ អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង បានេរៀបចំឧបសម�ន័�របាយករណ៍ស្រមាប់
គេ្រមាងែដលបានេស� ី ក�ុងទ្រមងជ់ាតរង េដយអនុេលមតមេសចក�ីែណនាសំ�ពីបី�ងស់ងសង់

ទំនបប់ឋមរបស ់MRC (Preliminary Design Guidance)។ 
 
៤.២  របាយករណ៍ស�ពីទីិន�ន័យជលស�ស� និងវធិយីកសណំាកៃនកណំកកករ 
 
របាយករណ៍េនះផ�លព់័តម៌ានពកីរបេង�តីស� នយីវសល់ំហូរ រង� សល់ំហូរទកឹ កចិ�ករអេង�តតម
បេណា� យ ឆ�ងកត់ នងិេលីៃផ�ទកឹទេន� ក៏ដូចជាវធិីយកសណំាក នងិករវភិាគ។ ទនិ�ន័យែដល្របមូល
បានរហូតដល់សព�ៃថ�េនះ ក៏្រត�វបានបង� ញផងែដរ។ 
 
៤.២.១ ស� នីយវស់កំពស់ទឹក  
 
េនចុងែខេមស ឆា� ២ំ០០៨ ស� នីយវស់កពំសទ់ឹកេដយៃដចនំនួ៦ ្រត�វបានស� បនាេនទតីងំសង
សង់ទនំប់បានដនែមន (Ban Donmen)។ រង� ស់ ផ (Gauge P) ស�តិេនចមា� យ ២៥០ ែម៉្រត ខង
េលី្របឡាយសណាខ ំ េន្រតងទ់ីតងំសងសង់ទនំប់បានដនែមន រង� ស ់ក (Gauge A) ស�តិេន
្របឡាយខងស�  ំ េហយីរង� ស់ ក’ (Gauge A’) េន្របឡាយខងេឆ�ងៃនអក័្សទនំប ់ ។ រង� ស់ ខ 
(Gauge B) ស�តិេន្របឡាយខងស�  ំរឯីរង� ស ់ខ’ (Gauge B’) េន្របឡាយខងេឆ�ងៃនទតីងំេរង
ច្រក (អ័្រកទនំប់ខងេ្រកម)។ រង� ស ់ គ (Gauge C) មានចមា� យ ២៥០ ែម៉្រត ពីខងេ្រកម
្របឡាយទេន�។ ស� នីយវស់កពំស់ទកឹេដយស�យ័្របវត�មិួយ ្រត�វបានតំេឡងីេនទតីងំរង� ស់ គ េលី
្រចងំខងស�  ំេហយីបាន្របមូលទនិ�នយ័ ចបត់ងំពីៃថ�ទី១ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០០៨ មក។ េ�ហ�កង់ៃន
ករ្របមូលទនិ�នយ័េដយស�យ័្របវត�ិ មនិបានេលកីេឡងីេនក�ុងរបាយករណ៍េនះេទ។   
 
េដយសរទីតងំទំនប់សណាខថំ�ីេន្រស�កបានេវឿនខ ំ ្រត�វបានេ្រជសីេរសីេនក�ុងែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៩ 
រង� សក់ំពសទ់កឹេដយៃដចនំនួ៤ បែន�មេទៀត្រត�វបានសងសង។់ រង� ស ់ ផ ស�តិេនចមា� យ ៦០០ 
ែម៉្រត ខងេលីៃនអ័ក្សទំនបខ់ងេលី រង� ស់ ក េនក�ុង្របឡាយទកឹដ៏តូច ក�ុងភូមិបានហួអយឡា 
េហយីរង� ស ់ខ ក�ុងអក័្សទនំបខ់ងេ្រកម ្រពមទងំរង� ស ់គ  េនក�ុងភូមបិានេវឿនខ។ំ រង� ស់ទងំអស់
បានចប់េផ�ីមដំេណីរករ េនៃថ�ទ១ី ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៩។  
 
ក្រមតិទឹក្របចៃំថ�ជាមធ្យមៃនស� នីយរង� ស់ខងេលី ្រត�វបានភា� បជូ់នក�ុងរបាយករណ៍េនះ។ ករ
កត្់រតេនឯទតីងំសងសងទ់នំបប់ានដនែមន បានចប់េផ�មីៃថ�ទី១ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០០៨ ដល់ៃថ�
ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៩។ េនឯេនទីតងំទនំប់បានេវឿនខវំញិ ករកត់្រតបានចប់េផ�មីៃថ�ទ១ី ែខ
មករ ឆា� ២ំ០១០ ដល់ៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១២ នងិពីៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ ដល់ៃថ�ទី៣០ ែខ
េមស ឆា� ២ំ០១៦។ 
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រង� សល់ំហូរទឹក 
 
រង� សល់ំហូរទឹកេផ្សងេទៀត ្រត�វបានអនុវត�ចបត់ងំពីៃថ�ទី១ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៥មក េនឯទីតងំ
រង� ស ់គ េនទនំបប់ានេវឿនខ។ំ េគយកព័តម៌ានរង� ស់ទងំេនះ យ៉ាងតចិបផុំតម�ងក�ុងមួយែខ។ ចប់
ពីៃថ�ទី១ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៥ ដល់ៃថ�ទី៣០ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៦ រង� សស់រុប ២៨ ដង ្រត�វបាន
បង� ញក�ុងរបាយករណ៍េនះ។ ជេ្រមទកឹ ្រត�វបានវស់េដយឧបករណ៍ជេ្រមអ៊ុល្រតេសនមយួ។ 
រង� សល់ំហូរ ្រត�វបាន្របតបិត�កិរេដយកង� រដងៃដដ៏រងឹមុាមំយួ (dedicated hand-handled winch

) ែដលព្ួយរេដយជ�� ីងមួយរងពង្រកេពីទម�ន ់ ២៥ គីឡូ្រកម េហយីកំលងំលំហូរ ្រត�វបានវស់
េដយែម៉្រតចរន�ទកឹ្របេភទស� បច្រក LS២៥-៣A មួយ (propeller type current meter)។ 
 
ករស�ងម់តិតមបេណា� យ ឆ�ងែផ�ក នងិេលៃីផ�ទកឹទេន� 
 
ករស�ង់មតចិនំួន៧ ស្រមាប់ឆ�ងែផ�ក (រង� ស់ ផ ក ខ គ ទតីងំទនំបខ់ងេលី អ័ក្សទំនបក់ណា� ល 
អ័ក្សទនំបខ់ងេ្រកម) នងិករស�ងម់តតិមបេណា� យទេន� េលទីីតងំមួយ (រង� ស ់គ) ្រត�វបានអនុ
វត� េនឯទីតងំទនំប់បានដនែមន។ េនទីតងំទំនបប់ានេវឿនខវំញិ េគបានេរៀបចំករស�ងម់តចិំននួ
៥ ស្រមាបឆ់�ងែផ�ក (អក័្សទនំប់ខងេលី នងិរង� ស ់ផ ក ខ គ) នងិករស�ងម់តិតមបេណា� យទេន�
េលីទតីងំមយួ (រង� ស ់គ)។ លទ�ផលស�ងម់តទិងំអស់ ្រត�វបានផ�ល់ជូនក�ុងរបាយករណ៍េនះ។ 
 
វធិយីកសណំាកកករ  
 
វធិីយកសណំាកកករ ្រត�វបានអនុវត�េដយសណំាក្របេភទេផ�ក (hammering horizontal type 

sampler) ែដលមានក្រមតិ ២០០ មលីលីី្រត។ វធិីយកសណំាកេនតមទីតងំ ្រត�វបានអនុវត�េនទី
តងំ គ េនេម៉ាង ៩្រពឹក ម�ងក�ុងមយួៃថ� ចបព់ីៃថ�ទី១ ែខឧសភា ដល់ៃថ�ទី៣០ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦ 
េដយេ្របី្របាសស់ណំាក្របេភទសមា� ធេផ�ក (tension horizontal type sampler)។ េគមានរង� ស់
សមាសធាតុកករតម្រក�មសរុប ២៤៥ និងតមែផ�ក ១៩។ ចបព់ីៃថ�ទ១ី ែខមករ ដល់ៃថ�ទី៣០ ែខ
េមស ឆា� ២ំ០១៦ មានរង� សស់មាសធាតុកករតម្រក�មចនំួន ១២១ នងិតមែផ�កចនំនួ ៥។ ទំហំ
សណំាកកករ ្រត�វបានវស់េនទតីងំទនំប់ េហយីសមាសធាតុកណំកកករ ្រត�វបានេធ�ីេតស�េដយ
េ្របី្របាស់វធិីស�ស�ែបបជំនសួ (substitution method)។ 
 
ករវភិាគទំហចុំណ�ភាគកករែដលបានបង� ងំទុក ្រត�វបានអនុវត�េដយេ្របី្របាស់ែម៉្រតវសទ់ំហ ំ       
ចុណ�ភាគ (particle size meter method) ជាមយួនងឹវធិសី�ស�េផ�រតមបំពង់ែកវ (transfer 

pipette method)។ លទ�ផលករវភិាគទហំចុំណ�ភាគកករស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៥ នងិ២០១៦ ្រត�វបាន
ភា� បជូ់នក�ុងរបាយករណ៍េនះ។ 
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៤.៣  របាយករណ៍អពំីកណំកកករក�ុងទនំបទ់កឹនងឹ និងក�ុងអងស�ុក 
 
របាយករណ៍េនះ ផ�លព់័តម៌ានស�ពីី្របតបិត�កិរអងស�ុក ករវភិាគ នងិករគណនាកណំកកករ
ស្រមាបអ់ងស�ុក ក៏ដូចជាករគណនាទនំប់ទកឹនឹងៃនអងស�ុក។ ្របតបិត�ិករ SNHPP ទងំេនះ ្រត�វ
បានបង� ញជូនេនក�ុងែផ�កខងេលី។ 
 
ករវភិាគ និងករគណនាកណំកកករក�ុងអងស�ុក 
 
ម៉ូែដលសសបដិ៍េលខ២ (Susbed-2) គឺជាម៉ូែដលចរចរកណំកកករមនិមានលនំឹង េដយមានលំ
ហូរមនិែ្រប្រប�ល (non-equilibrium sediment transport model with constant flow) ្រត�វបាន
បេង�តីេឡងីេដយសកលវទិ្យោលយ័អ៊ហូន (Wuhan Univeristy)។ ម៉ូែដលេនះ ្រត�វបានេ្របី្របាស់
េដីម្បគីណនាកំណកកករក�ុងអងស�ុក។ របាយករណ៍សមា� ល់េឃញីថា ម៉ូែដលេនះ្រត�វបានេ្របី
្របាស់យ៉ាងទូលទូំលយ េនក�ុងករសកិ្សោ និងករេរៀបចបំ�ងស់ងសងទ់ំនបវ់រអីគ�សិន ី នងិគេ្រមាង
អភិរក្សទកឹក�ុង្របេទសចិន។ 

 
ករវភិាគេនះ បានេ្របី្របាស់លទ�ផលពកីរស�ង់មតតិមបេណា� យ នងិឆ�ងែផ�កស្រមាបត់បំន់អង
ស�ុក ែដលបានអនុវត�ក�ុងែខេមស ឆា� ២ំ០០៨ និងែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ េដយ្រក�មហុ៊នផូវវរឺឆាយ
ណា (Power China)។ ែផ�កបេណា� យមានចមា� យ្របែវង ៩៩.២ គីឡូែម៉្រត និងឆ�ងែផ�កមានចនំនួ 
៥០ កែន�ង ក�ុងតបំន់អងស�ុក។   
 
ករគណនាកណំកករ បានេ្របី្របាសក់្រមងទនិ�ន័យកណំកកករ នងិទឹកេនស� នីយឈងែសន ចប់
ពីឆា� ១ំ៩៧១ ដលឆ់ា� ១ំ៩៨០។ េគបានេ្របី្របាសច់ណំាត់ថា� កក់ករបង� ងំទុក េដយសុអីនិែអរ 
(CNR) ក�ុងែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៥ េដមី្បកីណំតច់ណំាត់ថា� ក់កណំកកករបង� ងំទុក។ 
 
លទ�ផលបង� ញថា េ្រកយេពល្របតិបត�កិរ១០ឆា�  ំ កណំកកករហូរចូលសរុប នងឹមានបរមិាណ 
៧០៣.៨ លនេតន ែដលក�ុងេនាះបរមិាណ ៦៩០ លនេតនគឺជាករផ�ុកេដយបង� ងំទុក។ 
កំណកកករក�ុងតបំន់អងទំនប ់នងឹមានបរមិាណ ១៥៦ លនេតន ែដលក�ុងេនាះបរមិាណ ១៤៤
លនេតនគឺជាករផ�ុកេដយបង� ងំទុក។ សមាមា្រតលំហូរកករជាមធ្យមគឺ ៧៧.៨% ែដលអចេធ�ី
ឲ្យបរមិាណរក្សោទុកក�ុងអងស�ុកេ្រកយេពល១០ឆា�  ំ បាតប់ង់ចនំនួ ១៥.៣%។ េ្រកយ្របតបិត�ិករ
៥០ឆា�  ំកណំកកករហូរចូលសរុប នងឹមានបរមិាណ ៣,៥១៩ លនេតន ក�ុងេនាះបរមិាណ ៣,៤៥០
លនេតនជាករផ�ុកេដយបង� ងំទុក។ កណំកកករក�ុងតបំន់អងទនំបម់ានបរមិាណ ៣៤៤ លន
េតន ក�ុងេនាះបរមិាណ ២៨៧ លនេតនជាករផ�ុកេដយបង� ងំទុក។ សមាមា្រតលហូំរកករជា
មធ្យមគឺ ៩០.៥% ែដលអចេធ�ឲី្យបរមិាណរក្សោទុកក�ុងអងស�ុក បាត់បងច់នំួន ៣១.២%។ 

 
កំណកកករ េកតីមានភាគេ្រចីនេនតមែផ�កកណា� ល (ចមា� យពី ២៨.១ ដល ់៥៨.៤ គីឡូែម្៉រត ពី
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ទំនប់) ៃនអងទំនប។់ េបីេធ�ីករេ្របៀបេធៀប កំណកកករតចិជាងេនះ នឹងេកតីមានេនែក្បរទំនប ់
(២៨.១ គីឡូែម៉្រត ដបូំង) ក�ុងទតីងំអងទនំប់ែដលមាន្របែវងទទងឹចេង��តជាងេគ។ កណំកកករ
តិចបផុំត េកីតមានេនែផ�កខងេលីៃនអងទំនប់ (៥៨.៤ គឡូីែម៉្រត ពទីំនប់)។ េ្រកយេពល
្របតបិត�ិករ១០ឆា�  ំកណំកកករែដលេនែក្បរទនំប ់មានចនំនួ ១៥.៥% ែផ�កកណា� លមាន ៧៤.៥% 
និងែផ�កខងេលមីាន ១០% ៃនកណំកកករសរុបេនក�ុងអងទនំប។់ េហយីេ្រកយេពល្របតបិតិ�ករ
៥០ឆា�  ំបរមិាណេនះ នងឹមានចនំួន ២៤.៨% ៧០% នងិ ៥.២% េទតមទីតងំេរៀបរប់ខងេលី។ 
េនះបង� ញថា រលកកណំកកករនងឹរកំលិេដយសន្សមឹៗ េទខងេ្រកមទេន�។ 
 
េនែផ�កខងេលអីងទនំប ់ កំលងំលំហូររវងស� នភាពែបបធម�ជាត ិ នងិេ្រកយពី្របតបិត�ិករ នងឹ
មានភាពខុសគា� តចិតចួ។ ក�ុងែផ�កកណា� ល នងិខងេ្រកម ែដលមានលហូំរចូលទបជាងែផ�កខង
េលី កំលងំលំហូរជាមធ្យមេ្រកយពី្របតិបបត�កិរ នងឹមានសភាពទបជាងស� នភាពែបបធម�ជាតគិួរ
ឲ្យកតស់មា� ល់។ េនក្រមិតលហូំរចូលខ�ស់ជាងេនះ ថាមពលលំហូរេនទូទងំអងទំនប ់ នងឹមាន
សភាព្របហក់្របែហលេទនឹងស� នភាពែបបធម�ជាតិ។ េគសន�ដិ� នថា េ្រកយពី្របតបិត�ិករ ករ
ផ�ុកកណំកកករហូរចូល្របមាណជា ២២% នងឹបាតប់ង់េនក�ុងអងទំនប។់ លក�ខណ� េនះ មនិបាន
េធ�ីករពចិរណាេលផីលបះ៉ពល់ៃនគេ្រមាងទំនប់វរអីគ�សនីេនែផ�កខងេលកី�ុងល្បាក់េទ។ 
 
ែផ�កស�ពីីករ្រគប់្រគងកណំកកករខងេ្រកម ផ�ល់ពត័៌មានលម�ិតពី្របតបិត�ិករែដលបានេ្រគាងទុក
េដីម្បបីង�ូរកណំកកករ។ 
 
ករគណនាទំនបទ់ឹកនងឹៃនអងទំនប ់
 
េបីទកឹអន�ង់ (pool) មានក្រមិត្រប្រកតី ក�ុងកពំស ់២២០ ែម៉្រត ក្រមតិទឹកក�ុងទនំបទ់កឹនងឹៃនលំហូរ
្របចឆំា� ជំាមធ្យម (annual mean discharge) ក�ុងបរមិាណ ៤,៤១០ ម៣/វ នងឹមានក្រមតិព ី៤.២៧ 
ដល ់ ៣.៨៧ ែម៉្រត ខ�សជ់ាងក្រមិតទកឹទេន� េន្រក�ងប៉ាក់ឡាយ។ ស្រមាប់រយៈេពល៣ឆា� ៃំនលំហូរ
ទឹកក�ុងបរមិាណ ១៧,៨០០ ម៣/វ ក្រមតិទឹកក�ុងទនំបទ់ឹកនងឹក�ុងទី្រក�ងេនះ នងឹមានកពំសព់ ី
០.៣០ ដល ់០.១៩ ែម៉្រត ខ�ស់ជាងក្រមតិទកឹទេន�។ ឥទ�ពិលទងំេនះ គឺែផ�កេលលីទ�ផលតមដន
កំណកកករក�ុងរយៈេពល១០ឆា� ។ំ េហយីេបីទកឹអន�ង់ មានក្រមិត្រប្រកតី ក�ុងកពំស់ ២២០ ែម៉្រត
ក្រមតិទឹកក�ុងទនំបទ់កឹនឹងេនខងចុងែខ្សទកឹៃនគេ្រមាងទំនបវ់រអីគ�សិនប៉ីាកឡ់ាយ នងឹមានកំពស់
ចេនា� ះពី ០ ដល៤់.១៦ ែម៉្រត អ្រស័យេលីគមា� តលំហូរ ែដលមានបរមិាណចេនា� ះពី ៥,០០០ ដល ់
៩២០ ម៣/វ។ លំហូរ្របចឆំា� ជំាមធ្យមក�ុងបរមិាណ ៤,៤១០ ម៣/វ ៃនទនំបទ់កឹនងឹស្រមាបគ់េ្រមាង
េនះ នងឹេកនីបាន ០.០៧ ែម៉្រត។ លទ�ផលលម�តិៃនករគណនាេនះ ្រត�វបានបង� ញក�ុងទ្រមងត់រង
ក�ុងរបាយករណ៍េនះ។  
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៤.៤  របាយករណ៍អពំីករ្របមូល និងប��ូ នទិន�ន័យជលស�ស�េដយស�័យ្របវត� ិ
 
្របពន័�ដំេណីរករេដយស�យ័្របវត�មិួយៃនករ
្របមូល នងិប��ូ នទិន�នយ័ជលស�ស� 
(ASHDCT) ្រត�វបានតំេឡងី េដមី្ប្ីរបមូល
ទិន�នយ័ពកី្រមតិទឹក នងិបរមិាណេភ��ងធា� ក់
ក�ុងេពលេវលពតិ្របាកដ េដមី្បគីា្ំរទដល់ករ
សេ្រមចចតិ� នងិ្របតបិត�កិរទនំប ់ ក�ុងករ
តមដនលហូំរចូល ករប��ូ នទិន�ន័យពីករ
្រគប់្រគងទកឹជនំន់ ករផលតិថាមពល និង
ករផ�ត់ផ�ងទ់ឹក។ របាយករណ៍េនះ រមួប��ូ ល
នូវជពូំកដូចខងេ្រកមេនះ េពលគឺ ទដិ�ភាព
ទូេទ មូលដ� ន្រគះឹប�ងស់ងសង ់ភាពចបំាច ់
និងលទ�ភាព ASHDCT េគាលគំនតិ និងេគាល
ករណ៍ប�ងស់ងសង់េផ្សងៗ មុខងរ នងិសន�
ស្សនប៍េច�កេទសសខំន់ៗ ៃន ASHDCT 
ែផនករព្យោករណ៍ នងិបណា� ញ ទនំាក់ទនំង ករផ�តផ់�ង់ថាមពល និងករករពររន�ះ បរកិ� សងសង ់
និងលក�ខណ� បេច�កេទស វសិ�កម�សណំង់សុីវលិ ករសងសង់ ករទទលួយក នងិករ្រគប់្រគង
្របតបិត�ិករ ្រពមទងំករប៉ាន់ស� នតៃម�វនិិេយាគ។ ប�ង់សងសង់េនះ េរៀបចំេឡងីេទតមបទដ� ន
របស់្របេទសចិន។  
 
គំនតិ នងិេគាលករណ៍នានាស្រមាបប់�ង់សងសង់ ASHDCT ្រត�វបានបក្រសយេនក�ុងរបាយករណ៍
េនះ ែដលរមួមាន បណា� ញស� នីយក�ុង្របេទសឡាវ ករេ្របី្របាសស់� នីយ និងទីតងំសងសងែ់ដល
មាន្រសប់ ករដកស់� នីយអចិៃ�ន�យ ៍ នងិទតីងំសងសងប់��ូ លគា�  ករេរៀបចបំ�ង់សងស់ង់ក�ុង
ែបបែផនរមួ ករបេង�ីតែផនកររមួ នងិករពិចរណាទូេទស្រមាបទ់នំបដ់៏ៃទេទៀតេនក�ុងល្បាកទ់េន� 
េហយីនងិករែចករែំលកទនិ�នយ័ពីគេ្រមាងទំនបវ់រអីគ�ិសនីេផ្សងេទៀត។  
 
្របពន័�េនះរមួមាន ករ្របមូល និងករប��ូ នទនិ�នយ័ ករផ�ុកទនិ�នយ័ ករដំេណីរករទិន�នយ័ ករ
ព្យោករណ៍ែបបជលស�ស� ករប្រម�ងទុកទិន�នយ័ទនំងទនំង និងករករពរ។ ស� នយីកណា� លអច
នឹង្រត�វព្រងីក េដមី្បទីទលួ នងិដំេណីរករពត័ម៌ាន នងិទិន�នយ័ទកឹ ែដល្របពន័�េផ្សងៗប��ូ នមក  
្រពមទងំដកទ់និ�នយ័ទងំេនះប��ូ លេទក�ុង្របព័ន� SNHPP។ េហយី្របព័ន�េនះ អចនងឹេដីរតនួាទដី៏

មានសក� នុពល ជាមជ្ឈមណ� លស្រមាបរ់ល្់របតបិត�កិរល្បាក់ទកឹនាេពលអនាគត។ ្របពន័� 
ASHDCT ក៏អចផ�ល់ពត័ម៌ានអពំីករព្យោករណ៍លំហូរទឹក ក�ុងរយៈេពលមធ្យម នងិែវង ្រពមទងំមុខ

 

រូបភាពទី៦៖ ែផនទីព្រងយបណា� ញស� នយីែបប
ជលស�ស� 
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ងរ្របតបិត�ិករអងស�ុកទកឹដ៏ៃទេទៀតផងែដរ។ លក�ខណ� បេច�កេទសសខំន់ៗ គឺអ្រសយ័េលី
េល្ប�នក�ុងករេឆ�ីយតប សុ្រកិតភាពេលកីរប��ូ ន នងិ្របមូលទិន�ន័យ រមួទងំភាពទុកចតិ�បាន និង
ដំេណីរករជា្រប្រកតសី្រមាបប់រកិ� ទងំអស់។  
 
្របពន័� ASHDCT នងឹ្រគបដណ� បេ់លអីងទកឹ ចបព់លីួង្របាបាង ដល ់ SNHPP េដយមានៃផ�ដសីរុ
ប២២,១០៣ គម២។ េ្រគាងករណ៍េនះ ្រត�វែបងែចកជារយៈេពលសងសង់ នងិេពលេវល្របតិបត�ិ
ករ។ ករព្យោករណ៍ក្រមតិ និងលហូំរទកឹ ស្រមាបត់បំនែ់ផ�កខងេ្រកមទេន� នឹងែផ�កេលលីំហូរទកឹេន
ែផ�កខងេលី និងខងេ្រកម ែដលេ្របី្របាស់វធិសី�ស�ព្យោករណ៍េដយ្របពន័�ទេន�មយួ។ ម៉ូែដលែបប
គំនតិ នងិជលស�ស� េហថាម៉ូែដលសុនិអនជាងំ (Xin’anjiang) ែដលបានបេង�តីេឡងីេដយ
សកលវទិ្យោល័យហូ៊ហយ (Hohai University) នឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់ ស្រមាបប់េង�ីតចលនាទកឹ
ហូរដូចេភ��ងធា� ក។់ 
 
លំហូរ នងិក្រមតិទឹក តម្រចកេចញចូល្របឡាយបែង�រទកឹ នងឹ្រត�វបានព្យោករណ៍ ក�ុងអឡុំងេពល
សងសង់។ េនលងួ្របាបាង ស� នយីទូរមា្រតវធិី (telemetry) ថ�ីមយួ នងឹ្រត�វបានសងសង ់ ជា
ស� នយីេនែផ�កខងេលីទេន�ដំបូងបង�ស ់ ខណៈែដលស� នីយទូរមា្រតវធិថី�មីួយេនសណាខ ំ នងឹ
ក� យជាស� នីយចុងេ្រកយបង�ស ់ ែដលស�តិេនពីេ្រកយ្រចកេចញៃន្របឡាយបែង�រទឹក។ ស� នយី
ទូរមា្រតវធិលីួង្របាបាង គជឺាស� នីយ្រត�តពនិតិ្យករព្យោករណ៍លំហូរចូល ្រសបេពលែដលស� នយី  
សណាខ ំ ្រត�វបានចតទុ់កជាស� នយី្រត�តពនិិត្យករព្យោករណ៍លំហូរេចញ។ ្របព័ន�ព្យោករណ៍ទកឹ
ទេន� នងឹេធ�កីរគណនាលហូំរទកឹេនទីតងំសងសងទ់នំបស់ណាខ។ំ ករព្យោករណ៍េដយកណំត់
េពលេវល (េពលចប់េផ�ីម នងិប��ប់) ្រត�វបានេ្រគាងចនំនួព ី១ ដល ់២ៃថ� េដយមានករបេង�ីន
េ�ហ�កងស់ជាថ�ី េនេរៀងរល់ ៦ េម៉ាងម�ង។ ក�ុងអឡុំងេពល្របតិបត�ិករ ករព្យោករណ៍លំហូរែបប
េភ��ងធា� ក ់ នឹង្រត�វរមួប��ូ លជាមយួនងឹ្របពន័�ព្យោករណ៍ទកឹទេន� ែដលមានេ�ហ�កង់ព្យោករណ៍រយៈ
េពលខ�ីជាង។ េគមនិបានប�� កថ់ាមានកររមួប��ូ ល ជាមយួនងឹគេ្រមាងទនំបវ់រអីគ�សិនីសយាបូរ ី
ែដលមាន្រសប ់ឬគេ្រមាងដ៏ៃទេទៀតក�ុងល្បាកទ់េន�េនាះេទ។ 
 
ក�ុងអឡុំងេពលសងសង់ បណា� ញ ASHDCT មានស� នយីកណា� លមយួ (េន camp) ស� នយីទូរ
មា្រតវធិសី្រមាបវ់សប់រមិាណេភ��ងធា� កច់នំួន ១៥ និងស� នីយទូរមា្រតវធិីែបបជលស�ស�ចនំនួ ២ 
(លួង្របាបាង និងសណាខ)ំ រមួទងំស� នីយទូរមា្រតវធិីេផ្សងៗ េនតមទតីងំរង� ស ់ក ខ នងិ គ 
(រូបភាពទ៦ី)។ មានែតទតីងំរង� ស ់ខ ប៉ុេណា� ះ ែដលវសស់�ងទ់ងំក្រមតិទកឹ នងិបរមិាណេភ��ងធា�
ក់។ ក្រមតិ នងិលំហូរទឹកេនស� នីយសណាខ ំនិងកពំស់ទកឹេនទីតងំរង� ស ់ក ខ និង គ នងឹ្រត�វ
បានព្យោករតមេពលេវលពតិ្របាកដ។ រង� សល់ំហូរទឹកនានា នឹង្រត�វបានេរៀបចំេនស� នីយសណា
ខ ំេដីម្បទីទលួពត័៌មានពទីនំាកទ់នំងរវងលហូំរទឹក នងិដណំាក់កលនីមយួៗ។ េទះជាយ៉ាងេនះក៏
េដយ របាយករណ៍េនះមនិបានផ�ល់ពត័៌មានច្បាសល់ស់េទ ថាេតីស� នីយលងួ្របាបាងរបស ់ MRC 
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ែដលមាន្រសប ់អចនងឹ្រត�វបានចត់ទុកជាែផ�កមយួៃន្របពន័�េនះែដរឬេទ។   
 
ក�ុងអឡុំងេពល្របតិបត�ិករ ទតីងំរង� ស ់ក នងិ គ នងឹ្រត�វបានដកេចញ េហយីស� នីយទូរមា្រតវធិី
ស្រមាប់វសប់រមិាណេភ��ងធា� កច់នំនួ៥ នងឹ្រត�វបានបែន�មេទក�ុងបណា� ញេនះ។ ស� នីយកណា� លប
េណា� ះអសន�េនះ នឹង្រត�វបានបែម�ងជាស� នយីអចិៃ�ន�យម៍ួយ េនក�ុងមណ� ល្រត�តពិនតិ្យ ែដលមាន
ទីតងំក�ុងអគារប��ូ នព័តម៌ាន។ របាយករណ៍េនះ េស�ឲី្យភា� ប់្របព័ន� SNHPP េទនងឹ្របពន័� HYCOS 
របស ់ MRC។ បណា� ញទំនាកទ់ំនង នងឹ្រត�វអនុវត�តម្របពន័� GSM និង/ឬ្របពន័�ផា� យរណបៃបដូ 
(Beidou) អ្រស័យេលកីមា� ងំអសនពីល។  
 
របាយករណ៍េនះ ផ�លនូ់វលក�ខណ� លម�តិេផ្សងេទៀត ជាឧទហរណ៍ ករផ�ត់ផ�ង់ថាមពលអគ�សិន ី
និងករករពររន�ះ បរកិ� សងសង់ នងិលក�ខណ� បេច�កេទស ។ល។ បែន�មេលីលក�ខណ� ទងំេនះ 
លក�ខណ� វសិ�កម�សណំងសុ់ីវលិ កដូ៏ចជាតៃម�វនិិេយាគ និង្របតិបត�ិករ ក៏្រត�វបានរយករណ៍យ៉ាង
ល�តិល�ន ់ក�ុងរបាយករណ៍េនះផងែដរ។ 

 
៤.៥  របាយករណ៍អពំី្របពន័�តមដនកណំកកករ 
 
េគាលករណ៍េ្របី្របាស់ស្រមាប់តមដនកំណកកករ គឺេដីម្បទីទួលព័ត៌មានពីករផា� ស់ប�ូរេនក�ុងទកឹ 
និងករផ�ុកកំណកកករ។ ស� នីយ្របព័ន�ព្យោករណ៍ និងជលស�ស�ែដលមាន្រសប់ ្រត�វបានេ្របី
្របាស់េទតមលទ�ភាពែដលអចអនុវត�បាន។ 
 
ស� នីយតមដនេនលួង្របាបាង នឹង្រត�វបំពក់េដយឧបករណ៍វស់ទំហំេដយករំស�ី (field laser 

granulometer) ្របេភទ LISST-១០០X និងឧបករណ៍ប��ូ នទិន�ន័យ េដីម្បតីមដនលំហូរចូលតម
េពលេវលពិត្របាកដៃនកំណកករេទក�ុងអងទំនប់។ ប៉ុែន� នាេពលថ�ីៗេនះ ករតំេឡីងឧបករណ៍
េនះ នឹង្រត�វពិចរណាេឡងីវញិ ្របសិនេបីគិតដលក់របិទប��ប់គេ្រមាងទំនប់វរអីគ�ិសនីសយាបូរ។ី 
លំហូរទឹក និងកំណកកករចូលេទក�ុង SNHPP នឹង្រត�វបានតមដន េដយេ្របី្របាស់ឧបករណ៍ 
ADCP មួយ និងករវភិាគេផ្សងៗេលីបរមិាណ និងករ្របមូលផ�ុ ំកំណកកករ។ ស� នីយលំហូរេចញ 
នឹងែផ�កេលីស� នីយរបបលំហូរទឹកេចញ ែដលស�ិតេនែផ�កខងេ្រកមៃនគេ្រមាងេនះ។ ស្រមាប់
ស� នីយលំហូរចូល េគក៏េ្របី្របាស់ឧបករណ៍ និងករវភិាគដូចខងេលីផងែដរ។ 
 
រង� សក់្រមិតទឹកេនទំនបេ់នះ នឹងេ្របី្របាស់ស� នីយវស់ក្រមិតទកឹែដលមាន្រសប ់ែដលបានបេង�តី
េឡងីស្រមាប់្របព័ន�ព្យោករណ៍។ ក្រមិតទឹកេនខងចុងអងទនំប ់នឹងេ្របី្របាស់្របព័ន�មួយ ែដលនងឹ
បេង�ីតេឡីងស្រមាប់ PLHPP។ េគបានេស�ីឲ្យបេង�ីតស� នីយវស់ក្រមិតទឹកេដយស�័យ្របវតិ�ចំនួន២ 
ក�ុង្រស�កដនែមន និង្រក�ងប៉ាក់ឡាយ។ 
 
ករអេង�តេលីករ្រត�តពិនិត្យតំបន់អងទំនប ់នឹងបេង�ីតជាមូលដ� ន្រគឹះ ស្រមាប់ករតមដនកំណក
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កករ និងជលស�ស�ក�ុងតបំនអ់ងទំនប។់ េហយីករអេង�តេនះ នឹងបេង�ីតជាែផនករមួយ និងបណា�
ញពិនិត្យ្របព័ន�កំពសន់ានា ស្រមាប់តំបន់អងទំនបទ់ងំមូល។ េគេ្រគាងនឹងសងសង់ស� នីយឆ�ង
កត់ែផ�ក(Cross-sections) ទងំ៩០ ស្រមាប់តំបន់េនះ ែដលមានបនា� ត់េគាល (Baseline) ្របែវង
សរុប ៩០ គីឡូែម៉្រត។ គំនូសែខ្សបេណា� យមួយស្រមាប់តំបន់អងទំនប ់្រត�វបានដក់េចញ ែដល
មាន្របែវងបេណា� យ្របមាណ ១០០ គីឡូែម៉្រត។ ស� នីយផ�ល់េភ�ីងស�� តមដនឆ�ងកត់ែផ�ក
ចំនួន ៩០គូ នឹង្រត�វបានសងសង់តមតំបន់អងទំនប់ទឹក។  
 
េគនឹងេ្របី្របាស់ឧបករណ៍រពំងសំេលងឌីជីថលមួយ  (Digital echo-sounding instrument) 
េដីម្បពីិនិត្យេមីលសណា� នភូមសិ�ស�េនេ្រកមទឹក េហយីករពិនិត្យស� នភាពភូមសិ�ស�េលដីេីដយ
ស� នីយតូតល់ (Total Station) ែដលមានបំពក់្របព័ន� GPS មួយ។ សូហ�ែវរ (Software)ទទួល
ទិន�ន័យក្រមិតជំនាញ សូហ�ែវរកុំព្ូយទ័រ និងសូហ�ែវរប��ូ លរូបភាពរមួគា�  ក៏នឹង្រត�វបានេ្របី្របាសផ់ង
ែដរ។ 
 
ជាេរៀងរល់ឆា�  ំេគនឹងផ�លរូ់បភាពតម្របព័ន�ផា� យរណបែដលមានគុណភាពខ�ស ់ស្រមាបត់បំនអ់ង
ទំនប់សណាខ។ំ េហីយបេច�កវទិ្យោ 3S នឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់ េដីម្បីបេង�ីតែផនទីសណា� នភូមិស
�ស�ស្រមាប់តំបនេ់នះ។ ករែ្រប្រប�ល្របចឆំា� ៃំនលហូំរទេន� ្រចងំទេន� និងទីលនតមជ្រមាលភ�េំផ្សង
េទៀត ក៏្រត�វបានេធ�ីករវភិាគ។ ជាេរៀងរល់ឆា�  ំមុនេពល និងេ្រកយេពលទឹកជំនន់ ករ្រត�តពិនិ
ត្យមួយ នឹង្រត�វបានេរៀបចំស្រមាប់តំបនេ់នះ េដីម្បពីិនិត្យ្រចងំទងំអសេ់នក�ុងតបំន ់ជាពិេសសតម
ទីជ្រមាល ែដលអចមានករណីបាក់្រស�ត។ 
 
េដីម្បីតមដនពីបែ្រមប្រម�លៃនកំណកកករ េគនឹងពិនិត្យសណា� នភូមិស�ស�ស្រមាប់តំបន់សង
សង់ទំនប ់ជាេរៀងរល់ឆា�  ំេដីម្បវីយតៃម�ពីករែ្រប្រប�លេលីរបាងំខ្សោច់ ករ្រស�បយកថាមពល ្របព័ន�
បេ��ញទឹកជំនន់ និង្របឡាយបែង�រទឹកេនែផ�កខងេលី និងខងេ្រកមៃន្រចកទ� រនាវចរណ៍។ 
 
៤.៦  របាយករណ៍ស�ពីីករ្រគប់្រគងកណំកកករ 
 
ែផនករស្រមាប់្របតបិត�ិករ ក�ុងករ្រគប់្រគងកណំកកករគ៖ឺ 

 ្របពន័�បង�ូរខងស�  ំនងឹេបកីដំេណីរករេដមី្បបីេ��ញទឹក េបលីំហូរចូលមានបរមិាណខ�សជ់ាង 
៥,៨០១ ម៣/វ។ 

 េពលលហូំរចូលេកនីដល់បរមិាណ ១៧,៨០០ ម៣/វ (លំហូរខ�ស់បផុំតៃនទកឹជនំន់រយៈេពល
៣ឆា� )ំ ក្រមិតទកឹក�ុងអងទនំបអ់ចនងឹធា� កចុ់ះ។ េគេ្រគាងនងឹផ�លក់រ្រពមានែបបកណំត់
េពល ក�ុងរយៈេពល ១ ដល់ ២ៃថ�។ េហយីេពលេវល ស្រមាបប់នា� បក្រមតិទកឹក�ុងអងទនំប់
ទឹកទបមានរយៈព១ី ដល់ ២ៃថ� ផងែដរ ។ 
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 េពលែដលក្រមិតទកឹក�ុងអងទនំបធ់ា� ក់ចុះ ្របតិបត�កិរនងឹេបកី្រចកទ� រទកឹជនំនប់ែន�មេទៀត
េដយសន្សមឹៗ េដីម្បរីក្សោអ្រតលំហូរឲ្យេនក្រមិត ១៧.៨០០ ម៣/វ។ 

 េពលែដលក្រមិតទកឹេនខងមុខអងទនំប់ មានកំពសទ់បជាង ៤ ែម៉្រត េរងច្រកវរអីគ�សិនី
នឹង្រត�វបទិដំេណីរករ។ 

 ទ� រទងំអសន់ឹងេបីកដំេណីរករ ស្រមាប់បេ��ញទកឹជំនន់ នងិកណំកកករ េពលែដលក្រមតិ
ទឹកក�ុងអងទំនបប់ន�ធា� ក់ចុះដល់ ២១៣.៨៥ ែម៉្រត។ 

 េពលលហូំរចូលមានបរមិាណេលសីពី ១៧.៨០០ ម៣/វ ្រចកទ� រនាវចរណ៍នងឹបទិដំេណីរករ 
េហយីអងទនំប ់នឹងេធ�ី្របតបិត�កិរេនក�ុងទ្រមង់ទ� របិទ (ungated pattern)។  

 
SNHPP ្រត�វបានស� បនាជាស� នីយថាមពលែបបទនំប់មនិបេង�តីជាអងទកឹ ដូេច�ះេគរពំងឹថា កណំក
កករនងឹមនិមានស� នភាពធ�នធ់�រេទ (តមទស្សនៈ្របតបិត�កិរថាមពលអគ�ិសនី)។ សមាសធាតុ
ខ្សោច់ែដលហូរចូល នងឹ្រត�វបានកតប់ន�យយ៉ាងេ្រចនីគួរឲ្យកតស់មា� ល់ េហយីចុណ�ភាគកំណកកករ
ែដលហូរចូលេទក�ុងអងទនំបស់ណាខនំឹងមានទហំតូំច េបីពចិរណាេលី្របសទិ�ភាព្របពន័�បង� ងំ
ខ្សោច់ៃនស� នីយថាមពលអគ�សិនីេនែផ�កខងេលទីេន�។ េហតុដូេច�ះ េគសង្ឈមឹថា កណំកកករេន
ខងមុខតបំន្់រស�បយកថាមពល នងឹមនិ្របមូលផ�ុ ំខ� ងំេទ។ របាងំខ្សោចន់ងឹ្រត�វបានតំេឡងី េនែផ�ក
ខងេលីទតីងំ្រស�បយកថាមពល េដមី្បនីាយំកល្បាបផ់�ុកក�ុងបាតទេន� តម្រចកទ� រេផ្សងៗ េទក�ុង
្របឡាយទេន�េនែផ�កខងេ្រកម ក�ុងករទបស់� ត់ខ្សោច់េ្រគីមហូរចូលេទក�ុងតបួ៊នី។ 
 
កំេណីនកករេន្រចកចូល្របឡាយបែង�រទឹកែផ�កខងេលី មានេល្ប�នយតឺ េដយសរទីតងំេនះរង
ឥទ�ពិលខ� ងំពីតបំនល់ំហូរប��� ស។ កណំកកករ េកតីមានភាគេ្រចនីេនក�ុងតបំនខ់ងក�ុង ជ�� ងំ
ទំនបខ់ងេ្រក (outer guide wall) ៃន្របឡាយបែង�រទកឹខងេល។ី ផ�ុយមកវញិ ល្បាបខ់្សោចេ់នខង
េ្រកជ�� ងំេនះ ្រត�វបានបង�ូរេចញពអីងទនំប ់ ក�ុងអំឡុងេពលែដល្រចកទ� របេ��ញទកឹជនំនេ់លី
្រចងំខងេឆ�ង បានេបកីចហំទងំ្រស�ង។ ្របតបិត�កិរនឹងបូមល្បាប់េចញពទីីតងំណា ែដលករបង�ូរ
កំណកកករគា� ន្របសិទ�ភាព។ 
 
េគរពំងឹថា អងទនំបទ់កឹសណាខ ំនងឹមានអ្រតបង� ងំខ្សោច់ នងិសមាមា្រតបង�ូរខ្សោចទ់ហំធំំៗ ទប
េដយសរខងមុខទនំបម់ានក្រមតិទប។ កណំកកករហូរចូលភាគេ្រចីន នងឹ្រត�វបានបេ��ញតម
្រចកទ� រេផ្សងៗ េទក�ុង្របឡាយទេន�េនែផ�កខងេ្រកម។ េហតុដូចេនះ េគប៉ានស់� នថានឹងមានភាព
ខុសគា� តិចតចួ រវងករផ�ុកខ្សោចធ់ម�ជាតិ នងិទនំាកទ់នំងរវងកណំកកករ នងិទកឹ េ្រកយពីករបង�ូរ
ខ្សោចេ់ចញ។ ដូេច�ះ េគរពំឹងថា វមនិមានករសកឹរចិរលិធ�នធ់�រក�ុងទេន�េនែផ�កខងេ្រកមេទ។ 
 
ករែ្រប្រប�លក្រមតិទកឹក�ុងអងទនំប ់ ែដលេកតីេឡងីពី្របតបិត�ិករជា្រប្រកត ី អចនងឹបង�ផលប៉ះ
ពលម់ួយចនំនួ េលលីនំងឹជ្រមាលតម្រចងំទន�ៃន្របឡាយេនែផ�កខងេល ី នងិខងេ្រកមទងំអ
ស់។ ដូេច�ះ ្របពន័�តមដនកណំកកករ កប៏ានដកប់��ូ លនូវករតមដនតមជ្រមាល្រចងំទេន�ផង
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ែដរ។ ក�ុងអឡុំងេពល្របតិបត�កិរដបូំង ករតមដនជ្រមាល្រចងំទេន� គួរែតអនុវត�េដយ្រប�ង
្របយត័� េដីម្បកីណំតដុ់ថំ�គា� នលំនងឹែដលអចេកីតមានេនតមជ្រមាល្រចងំទេន�។ វធិានករែបប
វសិ�កម� ដូចជាឥដ�កំេបារសុមីង៉ន ៍(cement laid stone masonry) ឬសណំាញ់ករពរសងសង់ពថី� 
ឬេបតុង (gabion) នងឹ្រត�វអនុវត� េដមី្បេីធ�ឲី្យ្រចងំមានលនំងឹ។ វធិានករទងំេនះ ្រត�វែតដកប់��ូ ល
េទក�ុងចណំាយ្របតបិត�និានា។ 
 
ជាទូេទ រយៈេពល្រតពីងកូន ចបេ់ផ�មីពីែខមនិា ដល់មថុិនា។ េហតុដូេច�ះ េគមនិគួរបង�ូរខ្សោច់ក�ុង    
កំឡុងេពលេនះេទ។ លហូំរល្បាប ់ែដលប៉ះពលដ់លក់របេ��ញពង្រតី គួរែតទបស់� ត់មនិឲ្យហូរចូល
េទក�ុង្របឡាយទេន�ែផ�កខងេ្រកម។ អ្រសយ័េហតុេនះ េគគួរែតេបកីទ� រទងំអស ់ ឲ្យដំេណីរករ
េដយសន្សមឹៗ នងិតមលំដបល់ំេដយ េដីម្បេីជៀសេវៀងពកីំេណីនយ៉ាងរហ័សៃនសមាសធាតុ     
ខ្សោច់។ សមាសធាតុកណំកកករែដលហូរេចញ គួរែត្រត�វបានតមដនក�ុងអំឡុងេពលបង�ូរខ្សោច ់និង
េនក�ុង្របឡាយទេន�ែផ�កខងេ្រកម។ េលសីពេីនះ ស� នភាព្រតី គួរែត្រត�វបានពនិតិ្យ និងសកិ្សោ
អេង�តក�ុងេពលែតមួយ េដមី្បផី�លព់ត័៌មានពលីក�ខណ� េផ្សងៗៃនសមាសធាតុខ្សោច់ែដលហូរេចញ។ 
េ្រកពីេនះ េបពីិចរណាេលីស� នភាពនាវចរណ៍ និងជីវភាព្របចៃំថ�របស់្របជាពលរដ�ែដលរស់េន
ែផ�កខងេ្រកម េគគួរែតេបកី្រចកទ� រទងំអសប់ន�ចិម�ងៗ េដមី្បេីជៀសេវៀងពកីរែ្រប្រប�លភា� មៗៃន
ក្រមតិទឹកេនែផ�កខងេលី នងិខងេ្រកម។  
 
៤.៧  របាយករណ៍ស�ពីមី៉ូែដលស�ិតិៃនកណំកកករក�ុងអងស�ុក 
 
អ�កអភិវឌ្ឍគេ្រមាង បានេ្របី្របាសម់៉ូែដលស�ិតវិមិា្រតពីរ (two-dimensional mathematical model

) េដីម្បីេធ�ី្រតប់តមករែ្រប្រប�លកំណកកករេនក�ុងអងទំនប់។ េគបានេ្របី្របាស់ែផនទីសណា� ន
ភូមិស�ស�ក្រមិត ១/៥០០០ លំហូរ្របចៃំថ� និងបណ�ុ ំ កំណកកករេនទីតងំទនំប់សណាខ ំចបព់ី
ឆា� ១ំ៩៧១ ដល់ឆា� ១ំ៩៨០ ្រពមទងំសមាសធាតុកករៃនករផ�ុកេដយបង� ងំទុក (ទិន�ន័យរបស់ 
CNR) និងករផ�ុកក�ុងបាតទេន�។ ម៉ូែដលេនះ អ្រស័យេលីថាមពលកំេណីនកករៃនចរចរកំណក
កករក�ុងទឹករក់។ េគបានតំេឡីងម៉ូែដលេនះ ក�ុងចមា� យ្របមាណ ៥ គីឡូែម៉្រត េនែផ�កខងេលី
ទំនប់ និងកំណតវ់ជាលក�ខណ� ្រពំែដនស្រមាប្់រចកចូល ្រពមទងំដក់ក្រមិតរក្សោទុកក�ុងស� នភាព
្រប្រកតី និងវធិី្របតិបត�ិករបង�ូរល្បាប់ ជាលក�ខណ� ពិនិត្យក្រមិតទឹកតម្រចកេចញ។ 
 
េ្រកយេពល្របតិបត�ិករ១០ឆា�  ំអ្រតកករែដលហូរេចញ នឹងមានក្រមិត ៧០.១ េហយីេ្រកយេពល
្របតិបត�ិករ២០ឆា�  ំនឹងមានក្រមិត ៧៦.៥ និង េ្រកយេពល្របតិបត�ិករ៣០ឆា�  ំនឹងមានក្រមិត
៧៤.៤% ៃនលំហូរចូល។ ចំណុះអងទំនបេ់នក្រមិត្របតិបត�ិករជា្រប្រកតីក�ុងកំពស ់២២០ ែម៉្រត 
នឹងធា� ក់ចុះពី ៨៦៣ ដល់ ៥០៨ លនែម៉្រតគូប ឬ្របមាណ ១១៨ លនែម៉្រតគូប ក�ុងថិរេវល១០
ឆា� ។ំ អងទំនប់បាត់បង់បរមិាណ្របមាណ ៤១% េ្រកយេពល្របតិបត�ិករ៣០ឆា� ។ំ កររក្សោទុក
េដយសកម�ៃនអងទំនប់ទឹក ក�ុងក្រមិត្រប្រកតីពីកំពស់ ២២០ ដល់ ២១៩ ែម៉្រត នឹងថយចុះពី 
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៧២ ដល់ ៦៣ លនែម៉្រតគូប ឬ្របមាណ ៣ លនែម៉្រតគូប ក�ុងេពល១០ឆា� ។ំ េ្រកយេពល៣០ឆា�  ំ
ករបាត់បង់កររក្សោទុកេដយសកម� មានអ្រត្របមាណ ១២.៥%។ អំឡុង្របតិបត�ិករ៣០ឆា� ដំបូំង 
ករបាត់បង់ចំណុះអងទំនប់្របចឆំា� ជំាមធ្យម មាន្របមាណ ១.៤% េហយីករបាត់បង់កររក្សោទុក
េដយសកម�្របចឆំា� ជំាមធ្យម គឺ ០.៤១%។ េដយេហតុេនះ ករបាត់បង់កររក្សោទុកក�ុងអងទំនប់ 
អំឡុង្របតិបត�ិករ៣០ឆា� ដំំបូង គឺមានបរមិាណេ្រចីនបង�ួរ។ 
 
កំណកកករក�ុងតំបន់អងទំនប់សណាខ ំហក់ដូចជាពូនផ�ុ ំេទតមចំនួនឆា� ្ំរបតិបត�ិករ។ ចង�ូរទឹក
េ្រជេនែផ�កែក្បរទំនប់ និងខងចុងែខ្សទឹក េកីនេឡីងខ�ស់ េនះប�� ក់ថា កំេណីតកករក�ុងទីតងំ
ទងំេនះមានក្រមិតធ�ន់ធ�រខ� ងំ។  
 
ករ្រគប់្រគងកករ ទមទរឲ្យេបីកដំេណីរករ្រចកទ� របង�ូរទងំអស់។ េហតុដូេច�ះ ករែ្រប្រប�លក�ុង
ករពូនផ�ុ ំកំណកកករ និងទំហំចុណ�ភាគកករែដលហូរេចញ គឺមានក្រមិតខ� ងំបង�ួរ។ េទះជាយ៉ាង
េនះក�ី េគរពំឹងថា ក្រមិតែ្រប្រប�លេនះ នឹងបន្ុសគីា� េទនឹងកករែដលហូរចូល។ 
 
្របព័ន�បង�ូរនានា ្រត�វបានេរៀបចំេនែផ�កខងេឆ�ង និងខងស�  ំស្រមាប់ករបេ�� ញទឹកជំនន់ និង/ឬ
ករបង�ូរខ្សោច់។ ្របព័ន�បង�ូរខងេឆ�ង គឺេ្របី្របាស់ជាពិេសស ស្រមាបរ់េំដះទឹកជំនន ់។ បរមិាណទកឹ
ទេន�ភាគេ្រចីន ែដលហូរេទដលែ់ផ�កខងេលីទំនប ់នឹងហូរចូលេទតម្រចងំខងេឆ�ង។ 
 
្របព័ន�បង�ូរខងស�  ំស�ិតក�ុងចង�ូរទឹកេ្រជៃនដងទេន�ធម�ជាតិ។ ក�ុងអំឡុង្របតិបត�ិករ៣០ឆា� ដំំបូង 
កករអចនឹងេកីតមានភាគេ្រចីនេនែក្បរចង�ូរទឹកេ្រជ េហយីមានបរមិាណកករតិចតួចប៉ុេណា� ះែដល
ហូរចូលក�ុង្របព័ន�បង�ូរខងស� ។ំ េគរពំឹងថា កំេណីនកករែដលមានកហំប់អតិបរមា ២.៤ ែម៉្រត នងិ
កំេណីនល្បាប់ខ�ស់បផុំត ១៩២.៤ ែម៉្រត នឹងេកីតមានេនែផ�កខងេលីទេន�ៃន្រចកទ� រេលខ១៥ នងិ
១៦។ 
 
៤.៨  របាយករណ៍ស�ពីកីំណកកករក�ុង្របឡាយនាវចរណ៍ 
 
េនេពលែដល SNHPP ចប់េផ�ីមដំេណីរករ កំណកកករ ែដលេធ�ីឲ្យអន�រយដល់ករដឹកជ��ូ នតម
នាវ អចនឹងេកីតមានក�ុង្រចកចូល្របឡាយបែង�រទឹកខងេ្រកម។ អ�កអភិវឌ្ឍគេ្រមាងបានប��ប់
ករសិក្សោមួយស�ីពីស� នភាពបាតទេន� និង្របឡាយែផ�កខងេ្រកមទំនប ់េដីម្បីេធ�ីករប�� ក់េឡងី
វញិពីហនិភ័យទងំេនះ។ ករសិក្សោេនះ មានេគាលបំណងែស�ងយល់ពីករពូនផ�ុ ំកករក�ុង្របឡាយ
បែង�រទឹក ក�ុងកំឡុងេពល្របតិបត�ិករ ្រពមទងំវភិាគ និងវយតៃម�ពី្របសទិ�ភាព្របពន័�បង�ូរខ្សោច់ៃន
្របព័ន�បេ��ញល្បាប់តម្របឡាយទឹក។ 
 
ករសិក្សោេនះសន�ិដ� នថា៖ 

(១) េពលលំហូរចូលក�ុងអងស�ុក មានបរមិាណចេនា� ះពី ៤,៤១០ ដល ់៥,៥០០ ម៣/វ េល្ប�ន
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ៃនលំហូររយៈបេណា� យ (velocity of longitudinal flow) ែដល្រសបតមគន�ងនាវចរណ៍ 
ហក់ដូចជាមានេល្ប�នយឺតជាង ២.០ ម/វ។ េល្ប�នតមបេណា� យគន�ងនាវចរណ៍នឹងមិន
េលីសពី ០.៣ ម/វ េហយីេល្ប�នលំហូរ្រតឡប់ នឹងមិនេលីសពី ០.៤ ម/វ។ ្របសិនេបីលំហូរចូល
ក�ុងអងស�ុក មានបរមិាណពី ១៦,៣០០ និង ១៧,៨០០ ម៣/វ លក�ខណ� នាវចរណ៍េផ្សងៗ 
អចនឹងសេ្រមចបាន តមរយៈករ្រគប់្រគងស� នភាពទ� រេបីកចំហ និងរបបលំហូរេនែផ�កខង
េលីទំនប់។  

 
(២) កំេណីតកករេន្រចកចូល្របឡាយបែង�រទឹកែផ�កខងេលី គឺមានក្រមិតទប េដយសរ
ែផ�កេនះរងឥទ�ិពលពតីំបនល់ំហូរ្រតឡបវ់ញិ។ កំណកកករ េកីតមានភាគេ្រចីនេនក�ុងតបំនខ់ង
ក�ុង ជ�� ំងទំនប់ខងេ្រកៃន្របឡាយបែង�រទឹកខងេលី ខណៈែដលកំេណីតកកករខងេ្រក
ជ�� ងំទំនប់េនះ អចនឹងសំអតេចញពីអងស�ុក ក�ុងអំឡុង្របតិបត�ិករទឹកជំននេ់ន្រចងំខង
េឆ�ង។ េ្រកយេពល្របតិបត�ិករ២ឆា�  ំកំហប់ល្បាប់ជាអតិបរមា េនតំបន់្រចកចូលៃន្របឡាយ
បែង�រទឹកែផ�កខងេលី នឹងមានក្រមិត្របមាណ ០.០៨  េហីយេ្រកយេពល៥ឆា�  ំមានក្រមិត
០.៣២ និងមានក្រមិត ០.៧៤ ែម៉្រត េ្រកយេពល្របតិបត�ិកររយៈេពល១០ឆា� ។ំ 
 
(៣) េបីគិតតមករវភិាគ េគរពំឹងថា ល្បាប់កករក�ុង្របឡាយបែង�រទឹក មានបរមិាណតិចតួច
ណាស។់ កំេណីតកករ នឹងេលចរូបរងជាឆ�ុកខ្សោច់េនខងចុង្របឡាយក�ុងតបំន្់រចកចូល ែដល
មាន្របែវង្របមាណ ៧០ម េហយីកំហបល់្បាប់ក្រមិតពី ០.៣ ដល ់១.៣ម។ 

 
(៤) េបីែផ�កេលីករគណនាទងំេនះ លំហូរក�ុង្របឡាយបែង�រទឹក មានេល្ប�ន្រគប់្រគាន់េដីម្បី
បេ�� ញកំណកកករេទតម្របព័ន�។ ដូេច�ះ នាវចរណ៍ អចនឹងមិនរងផលប៉ះពល់ពីកំេណីត
កករេទ។ 

 
ករសិក្សោផ�ល់ជាសំេណីរឲ្យ្របតិបត�ិករ និងអជា� ធរែផ�ករដ�បាលៃនគេ្រមាង អនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យ
កំណកកករៃន្របឡាយបែង�រទឹក និងតំបន់្រចកចូលរបស់្របឡាយ ្រពមទងំេធ�ីករែថទ្ំរបឡាយ
នាវចរណ៍ តមរយៈករបង�ូរល្បាប់ ឬករបូមល្បាប់េចញ ្របសិនេបីវប៉ះពល់ដលវ់សិ័យេនះ។ 
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៤.៩  របាយករណ៍ស�ពីីករសកិ្សោអេង�តេលមី៉ូែដលរូបវន�ែបបធារស�ស�ៃន្របពន័�បំេពញ និង
បេ��ញេចល 

 
អ�កអភិវឌ្ឍគេ្រមាង បានដក់េស�ីរបាយករណ៍ដច់េដយែឡកមួយ េដីម្បីបក្រសយពីករសិក្សោ
អេង�តេលីម៉ូែដលែបបធារស�ស�េលី្របព័ន�បំេពញ និងបេ�� ញេចល។ ករសិក្សោេនះប�� ក់េឡងី
វញិ និងេធ�ីឲ្យគុណលក�ណៈែបបធារស�ស�ៃន្របព័ន�េនះកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព េហីយវក៏ជួយ  
គា្ំរទដលក់រេរៀបចំ្របព័ន�េនះ ឲ្យបានល�ិតល�នផ់ងែដរ។ 
 
េបីេយាងតមករសិក្សោេលីែផនករលម�ិត និងករវភិាគេលីករគណនាែបបធារស�ស� េគអចនឹង
មាន្របព័ន�បំេពញ និងបេ��ញេចលចំនួន២៖ (១) ្របព័ន�បង�ូរជារបាងំសន�ះ (lock wall culverts

) ចំនួន២ ែដលមានបំពង់បង�ូរេនកណា� លបាត (bottom centered lateral-manifold) និង (២) 
្របព័ន�បង�ូរតមបេណា� យបាត្របឡាយក�ុង (in-chamber bottom longitudinal culvert system)។ 
លទ�ផលសិក្សោេលីម៉ូែដលរូបវន� គា្ំរទឲ្យេ្របី្របាស់្របព័ន�បង�ូរតមបេណា� យក�ុងបាត្របឡាយក�ុង។ 
 
ករេធ�ីេតស�ម៉ូែដលែបបធារស�ស�ជាេ្រចីន ្រត�វបានអនុវត�េ្រកមលក�ខណ� ប�ង់សងសង់ចំនួន២៖ 
លក�ខណ� ែដលជំរុញទឹកឲ្យដល់ក្រមិតអតិបរមា និងដក់ក្រមិតទឹកេនែផ�កខងេលីឲ្យដល់ក្រមិត
ទបបំផុត េដីម្បីកំណត់្របតិបត�ិករេផ្សងៗៃនវ៉ល់ (valves) បំេពញ និងបេ�� ញេចល ថិរេវល
េបីកវ៉ល់ទងំអស់ និងទ្រមង់្របតិបត�ិករ។ េគបានេធ�ីេតស�សកល្បង េដយេ្របី្របាសថ់ិរេវលេបីក
វ៉ល់ទងំអសច់ំនួន៤ (រយៈេពល៥ ៦ ៧ និង ៨នាទី) និងទ្រមង់្របតិបត�ិករ ២ (្របតិបត�ិករវ៉ល់
មុខពីរធម�តក�ុងេពលែតមួយ និងវ៉ល់េទលធម�ត)។ លទ�ផល េស�ីឲ្យេ្របី្របាស់ថិរេវលេបីកវ៉ល់ 
ក�ុងរយៈេពល ៦នាទី ស្រមាប់ទងំករបេំពញ និងករបេ��ញេចល។ េនេ្រកមទ្រមង់េបកីវ៉លខ់ង
េលី េពលេវលបំេពញ និងបេ��ញេចល គឺមានរយៈេពល ៩.៦២ និង ៩.៩៨ នាទី។  
 
៤.១០  ករវយតៃម�ផលបះ៉ពលែ់ផ�កសង�ម 
 
ករវយតៃម�ផលប៉ះពលែ់ផ�កសង�ម (SIA) គជឺាែផ�កមយួៃនសណំុំប�� សង�ម នងិេសដ�កិច� ែដល
រមួមានករវយតៃម� SIA ែផនករ្រគប់្រគង និងតមដនែផ�កសង�ម ្រពមទងំែផនករសកម�ភាពតងំ
ទលីំេនថ� ីែដលប�� នមីយួៗ្រត�វបានសេង�បដូចខងេ្រកមេនះ។ 
 
ករវយតៃម�ផលប៉ះពលែ់ផ�កសង�ម មានេគាលបំណងសំខន់ៗ េដមី្ប៖ី 

 ពិនិត្យេលីស� នភាពបរសិ� នមនុស្ស សង�ម និងេសដ�កិច� ្រពមទំងវប្បធម៌ែដលមាន្រសប់
ស្រមាបត់ំបន់ និងសហគមន៍នានាែដលរងផលប៉ះពល។់ 

 កំណត់ និងវភិាគផលប៉ះពលែ់ផ�កសង�ម និងេសដ�កិច� និងវប្បធមេ៌ផ្សងៗែដលអចេកតីមាន 
ពក់ព័ន�េទនឹងប�ង់សងសង់គេ្រមាង ករសងសង់ និង្របតិបត�ិករ ្រពមទំងផ�ល់អនុ
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សសន៍អំពីវធិានករកត់បន�យផលប៉ះពលែ់ដលមាន្របសិទ�ភាពចំណាយ ស្រមាប់ផលប៉ះ
ពល់អវជិ�មានខ� ងំ។ 

 ដក់េចញេគាលករណ៍ និងេរៀបចំកំណត្់រតអំពីកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ែដលចូលរមួេដយភាគី
ពក់ព័ន� ជាពិេសសជាមួយនឹង្របជាជនែដលរងផលប៉ះពល់ និង 

 ផ�ល់ករប៉ាន់ស� នេលីចំណាយ ស្រមាប់វធិានករកត់បន�យផលប៉ះពលច់បំាច់នានា។ 
 
វធិីស�ស�្រសវ្រជាវែដលបានេ្របី្របាស់ រមួមានករសកិ្សោ្រសវ្រជាវ (desk study) ពីនតិីវធិី នងិបទ
ប្ប��តិ�ស្រមាប្់របេទសឡាវែដលមាន្រសប ់ ករសិក្សោេផ្សងៗេលីែផ�កសង�ម និងេសដ�កចិ� ករស�ង់

មតតិមទតីងំសងសង ់ ដូចជាជំេរឿន្រគ�សរ បទសមា� សក�ុងភូម ិនងិកិច�្របជុំជាេដមី។ SIA ក៏បាន
បង� ញពទីំនាកទ់ំនងជាមយួនងឹករវយតៃម�ផលប៉ះពលែ់ផ�កបរសិ� ន នងិេផា� តសខំន់េលកីរផា� ស់
ប�ូរពត័៌មានរវង្រក�មអ�កជនំាញែផ�កជីវរូបវន� នងិ សង�ម នងិវប្បធម ៌ ចបព់ីពត័៌មានក្រមតិទកឹ 
សកម�ភាពនាវចរណ៍ និងេទសចរណ៍ ជលផល នងិជីវវទិ្យោ្រត ី រហូតដលប់�� សង�ម នងិេសដ�កចិ�
េផ្សងៗ។ 
 
ករពនិិត្យេឡងីវញិៃនេគាលនេយាបាយសង�ម និង្រកបខណ� នីតិវធិី រមួមាននតីិកម�ពីឆា� ២ំ០០៥ ដល់
២០១១ និងតួនាទីរបសភ់ា� ក់ងររដ� ភិបាលនមីួយៗ ក�ុងករទូទតស់ណំង និងករតងំទលីំេនថ� ី
ករវយតៃម�ផលប៉ះបាលែ់ផ�កបរសិ� ន នងិសង�ម និរន�ភាពថាមពលអគ�ិសនីែបបបរសិ� ន នងិសង�ម 
្រក�មជនជាតិភាគតចិ វប្បធម ៌នងិបុរណវត�ុវទិ្យោ េទសចរណ៍ និងករ្រគប់្រគងដធី�ី។  ្រកបខណ� នតីិ
វធិី ក៏បានពិនតិ្យេលអីនុស�� អន�រជាត ិនងិករអនុវត�េផ្សងៗ ដូចជាអនុស��ទងំអស់ របសគ់ណៈ
កម�ករពភិពេលកស�ីពទីនំបទ់កឹ ធនាគារពភិពេលក នងិគណៈកម�ករទេន�េមគង�។ 
 
បនា� បម់ក SIA ផ�ល់ពត័៌មានពីទដិ�ភាពទូេទមយួេលសី� នភាពសង�ម នងិេសដ�កចិ�ក�ុង្របេទសឡាវ 
េខត�េវៀងចន� និងសយាបូរ ីេដយេ្របី្របាសព់័តម៌ានចបព់ីឆា� ២ំ០០៥ ដល់២០១០។ ករេ្របី្របាស់
ដីធ�ជីាចម្បងក�ុងតំបនគ់េ្រមាង ក�ុង្រស�កប៉ាកឡ់ាយ នងិកនិថាវ េខត�សយាបូរ ី នងិ្រស�កសណាខ ំ
េខត�េវៀងចន� គឺស្រមាបេ់ធ�ីកសកិម� (ស្រមាប ់ ៨០%ៃន្របជាជន) ែដលភាគេ្រចនីស្រមាប់ដ្ំរស�វ
ចិ�� ឹមជីវតិ និងេដីមេឈហូីបែផ� រឯីខ�ះេទៀតស្រមាបច់ិ�� ឹមសត�។ ករេធ�សីួនច្បារតម្រចងំទេន� គឺ
មាន្របជា្របយិភាព។ SIA ផ�ល់ពត័ម៌ានលម�តិស�ពីីស� នភាពសុខភាព នងិអប់រកំ�ុងេខត�ទងំេនះ នងិ
្រស�កែដលពក់ពន័� ដូចជាអ្រតកង�ះអហររូបត�ម� បុព�េហតុេគាលៃនករស� ប់ និងជងំឺេផ្សងៗ។ 
 
ទកទ់ងនងឹ្របជាជនែដលរងផលប៉ះពលេ់ដយផា� ល់ SIA កណំត្់របជាជនទងំេនះជាបី្រក�ម ដូច
ខងេ្រកម៖ 

• ្រក�មទី១ – ែផ�កខងេល ីនិងសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពលេ់ដយផា� លខ់� ងំ កពុំងរស់េនែក្បរ
ទីតងំសងសង់ មាន១៣ភូម ិ ែដលក�ុងេនាះភូមិចនំនួ៣ មាន ២៦៧ ្រគ�សរ (្របជាជនចំននួ 
១,១២៧ នាក ់មានផ�ះ នងិដីកសកិម�ែដលលចិទកឹ) ទមទរឲ្យមានករតងំទលីំេនថ�ី។ ១០
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ភូមិេផ្សងេទៀត រងផលបះ៉ពល់េដយែផ�ក ប៉ុែន�មិនលចិទឹកទងំ្រស�ងេនាះេទ។ ្របជាជនក�ុងភូមិ
ទងំេនះ ត្រម�វឲ្យេរេីទតបំនខ់�ស់ជាងេនះ។ SIA ផ�ល់នូវព័តម៌ានលម�តិបំផុតពីស� នភាពសង�ម 
និងេសដ�កចិ� ជេ្រមសីករចិ�� ឹមជីវតិ ទិន�នយ័ភាព្រកី្រក និងភាពងយរងេ្រគាះ (្របជាជនពកិរ 
ឈរុឺៃំរ នងិពុំមានដធី�ី) នងិតុល្យភាពេយនឌ័រស្រមាប់ភូមទិងំេនះ។ ករេនសទ ្រត�វបានអនុវត�
ក�ុងទហំតូំចៗតមបងឹវលែ្រស នងិភាគេ្រចនីស្រមាប់ករេ្របី្របាសជ់ាលក�ណៈ្រគ�សរ។ ្របាក់
ចំណូលជាមធ្យមក�ុងមួយ្រគ�សរ គឺមានពី ១,៤០០ ដល ់១,៦៦០ ដុល� រអេមរកិ/ឆា�  ំេហយីេបី
គិតជាចំណូលស្រមាប្់របជាជនមា� ក់វញិ ្របាកច់ណូំលេនះមានក្រមតិទបជាងែខ្សបនា� តភ់ាព  
្រកី្រកក្រមតិអន�រជាតិ នងិេលសីែខ្សបនា� តភ់ាព្រកី្រករបស្់របេទសឡាវបន�ចិប៉ុេណា� ះ។ 
 

 
រូបភាពទី៧៖ មណ� លសុខភាពដនសុខ (ខងេឆ�ង) និងករេធ�ីសនួដំណាេំនខងេឆ�ង្រចងំទេន� េដយ�ស�មីា� ក់េនបាន
ដនសុខ (ខងស� )ំ 

 

• ្រក�មទី២ – ែផ�កខងេល ី និងភូមិែដលរងផលប៉ះពល់េដយផា� លត់ិចតចួ មាន ១៧ ភូម ិ
(៣,៩២៩ ្រគ�សរ ែដលមាន្របជាជន ១៩,២៨២ នាក់) រងផលប៉ះពល់េដយសរករែ្រប
្រប�លេលសីណា� នវទិ្យោ ក�ុងេនាះ ១០ ភូម ិ(៣៥៤ ្រគ�សរ ែដលមាន្របជាជន ១,៨០៨ នាក)់ 
្រត�វផា� សទ់លីំេន េដយសរទកឹជនំនេ់ដយែផ�ក។ េគក៏មានទិន�ន័យលម�តិពសី� នភាពសង�ម 
និងេសដ�កចិ�ក�ុងភូមិទងំេនះ េដយរូបភាពមួយចំននួបង� ញពី្របាកច់ណូំលជាមធ្យម បានធា� ក់
ចុះបន�ចិ េ្រកមែខ្សបនា� តភ់ាព្រកី្រកស្រមាប្់របេទសឡាវ។ 
 

• ្រក�មទី៣ – មាន ២ ភូមិ រស់េនែក្បរតំបនជ់កីថ� (quarry sites) នងិ ១ ភូមិែក្បរតបំន់សងសង ់
(្របជាជន ២,១០៦ នាក់)។ ក�ុងភូមិទងំេនះ ្របាកច់ណូំល្របចឆំា� សំ្រមាប់្រគ�សរនមីួយៗ 
មានក្រមតិខ�ស ់េស�ីរែតេស�នីឹង ៦,០០០ ដុល� រអេមរកិ/ឆា� ។ំ 

 
 
 
កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយនងឹភូមិែដលអចរងផលបះ៉ពល ់ បានបង� ញថា្របជាជនែដលបាន
សមា� សពី ៦០ ដល៧់៥% (េលសីពី ១ពន់្រគ�សរ) បានរយករណ៍ថា យល់្រពមនឹងករសងសង់

គេ្រមាង រឯី្របជាជនែដលេនសល ់មិនបានឯកភាព ឬមនិដងឹច្បាសព់គីេ្រមាងេនះ។ ករសកិ្សោេលី
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�ស�ី នងិ្រក�មងយរងេ្រគាះ បានបង� ញថា ពកួេគបារម�ពីករបាតប់ងផ់�ះសែម្បង ដធី� ី នងិដដីណំា ំ
្រពមទងំករបាត់បង់្រទព្យសម្បត�សិហគមន ៍ែដលរមួមានសលេរៀន នងិមណ� លសុខភាពជាេដីម។ 
 
េដយអនុវត�តមេគាលករណ៍ែណនាឆំា� ២ំ០១០ ស�ពីីករវយតៃម�បរសិ� នជាយុទ�ស�ស�របស ់
MRC SIA ផ�លនូ់វពត័៌មានលម�តិពសីហគមន៍ រមួមានសហគមនេ៍នែផ�កមា� ងេទៀតៃនទេន�ក�ុង
្របេទសៃថ ែដលមានចមា� យរហូតដល់ ១០០ គីឡូែម៉្រត េនែផ�កខងេ្រកមៃនគេ្រមាង ។ ក�ុងនយ័
សេង�ប ពត័៌មានេនះ នងឹបានប��ូ លេទក�ុងែផ�កែដលពិភាក្សោេលីករវយតៃម�ផលបះ៉ពលឆ់�ងែដន 
និងករវយតៃម�ផលប៉ះពល់រមួ។  
 

   
រូបភាពទី៨៖ ករចូលរមួរបស់្រក�មងយរងេ្រគាះក�ុង ESIA េនបានែខ (ខងេឆ�ង) នងិបានដនែមន (ខងស� )ំ 

 

SIA កំណតផ់លបះ៉ពល់ែដលអចេកតីមាន ក�ុងអឡុំងដណំាក់កលេផ្សងៗៃនដណំាកក់លមុន
េពលសងសង់ េពលសងសង់ និងេពល្របតបិត�កិរ ែដលពកព់ន័�េទនឹងករេធ�ចីណំាក្រស�កក�ុង
្របេទស ហនិភយ័េលសុីខភាព បនា� សទ់ី ករបាតប់ង់របរច�ិ� ឹមជីវតិ រមួទងំករេនសទ។ សរៈ
សំខនផ់លបះ៉ពល់ជារមួ ្រត�វបានដកច់ណំាត់ថា� ក់ េដយបនា� សទ់ី ទទលួបានចណំាត់ថា� កប់ង�ួរ 
េហយីករផា� សប់�ូររបរច�ិ� ឹមជីវតិ បានចណំាតថ់ា� កខ់�ស់។ 
 
េគមានប�� ីល�ិតល�ន់មយួអំពីវធិានករកត់បន�យផលប៉ះពល ់ ស្រមាប្់របេភទផលប៉ះពលន់មីួយៗ 
ែដលរមួមានករតងំទលីំេនថ�ី និងបនា� សទ់ី កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ និងករតមដនជា្របច ំ ករ          
បណ�ុ ះបណា� លតមរយៈយន�ករខុសៗគា�  រមួទងំមូនិធអិភិវឌ្ឍនស៍ហគមន៍េផ្សងៗ។ ចណំាយសរុប
ស្រមាប់ករតងំទលីំេនថ� ី្រត�វបានប៉ានស់� នថាមានតៃម� ២៣.៣ លនដុល� រអេមរកិ។ 
 
ឧបសម�ន័�នានា រមួប��ូ លករពណ៌នាពីភូមិែដលរងផលប៉ះពល់ និងកណំត់្រតកចិ�្របជុជំាមយួនងឹ
ភូមទិងំេនះ។ 
 
៤.១១  ែផនករ្រគប់្រគង នងិតមដនែផ�កសង�ម 
 
ែផនករ្រគប់្រគង និងតមដនែផ�កសង�ម (SMMP) ្រត�វបានបេង�តីេចញពកីរសកិ្សោ SIA េហយីវគឺ
ជាលក�ខណ� មយួស្រមាបគ់េ្រមាង ែដលស�តិេ្រកមបទប្ប��តិ�របស់រដ� ភបិាលឡាវ។ ែផនករេនះ
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មានេគាលបណំងរមួ េធ�ីឲ្យសុខមាលភាព្របជាជនរស់េនក�ុងតំបនគ់េ្រមាងកន់ែត្របេសីរ ែដល
្របជាជនទងំេនាះអចនឹងរងផលប៉ះពល់អវជិ�មានពគីេ្រមាង។ របាយករណ៍េនះ បានផ�លន់ិយម
ន័យ នងិអនុសសនអ៍ពំនីីតិវធិីមយួចំននួ ែដលអ�កអភិវឌ្ឍគេ្រមាងគួរែតអនុវត�តម ក�ុងកំឡុងេពល 
ឬេ្រកយេពលសងសង់។ 
 
SMMP ្រត�វបានអភិវឌ្ឍេ្រកមេគាលករណ៍ែណនាដូំចខងេ្រកម៖ 

 កតប់ន�យករប�ូរទលីំេនថ�សី្រមាប្់របជាជនែដលរងផលប៉ះពល់េដយគេ្រមាង (PAPs) ឲ្យ
ដល់ក្រមិតទបបផុំត។ 

 ផ�ល់ហរិ�� ប្បទន និងករគា្ំរទពគីេ្រមាងឲ្យបាន្រគប់្រគាន ់ េដមី្បធីានាថា បទដ� នរស់េន
របស្់របជាជនទងំេនះ ្រត�វបានស� រេឡងីវញិ យ៉ាងេហចណាស់ឲ្យបានក្រមតិ ដូចមុនេពល
ករអភិវឌ្ឍគេ្រមាង។ 

 អនុ�� ត�ឲិ្យ PAPs ចូលរមួក�ុងករេរៀបចំប�ងស់ងសង់ ករបេង�ីតែផនករ និងករអនុវត�
ែផនករសកម�ភាពតងំទីលំេនថ�ី។ 

 កំណតប់�� េផ្សងៗ ពក់ពន័�នឹងេយនឌ័រ និង្រក�មជនជាតិ ្រពមទងំដកប់��ូ លត្រម�វករ នងិ
ទស្សនៈជាក់លករ់បស់្រក�មទងំេនះ ក�ុង្រគបស់មាសធាតុ យុទ�ស�ស� នងិសកម�ភាពេ្រគាង
ទុកទងំអស់។  

 រក្សោសិនទិ�ពលសង�ម និងវប្បធម៌របសភូ់មទិងំេនះ េដមី្បកីត់បន�យកររខំនេលីែផ�កវប្បធម ៌
និងករច�ិ� ឹមជីវតិឲ្យដលក់្រមិតទបបផុំត។ 

 ផ�ល់សកម�ភាពស� រជីវភាពរស់េន នងិេហដ� រចនាសម�័ន�ឲ្យបាន្រគប់្រគាន ់ េដីម្បកីតប់ន�យ
កររខំនេលីករចិ�� ឹមជីវតិឲ្យដលក់្រមតិទបបផុំត។ 

 េ្របី្របាស់វធិីស�ស�្រសវ្រជាវដ៏មានតមា� ភាព ស្រមាប់ករេរៀបចំែផនករ ករអនុវត� នងិកិច�
ករទូទតស់ណំងេផ្សងៗ។ 

 
SMMP កប៏ានដក់ប��ូ លនូវ៖ 

 ករទទួលខុស្រត�វេនក្រមតិស� បន័ 

 ករប៉ានស់� នថវកិ 

 ករកណំត់េពលេវល និងថិរេវល 

 ែផនករតមដនៃផ�ក�ុង នងិៃផ�េ្រកនានា 
 
SMMP ក៏ផ�ល់របាយករណ៍ពីប�� ្រសេដៀងគា� េទនងឹ SIA ផងែដរ ដូចជាករច�ិ� ឹមជីវតិ ្របជាជន 
និងករតងំទលីំេនថ�ី េនក�ុងលក�ខណ� េផ្សងៗគា� ស្រមាបបុ់រស នងិ�ស�ី។ េគមានប�� ីលម�តិអពំីផល
ប៉ះពលែ់ផ�កសង�មែដលអចេកីតមាន សរៈសំខនៃ់នផលប៉ះពលទ់ងំេនាះ វធិានករកតប់ន�យ
ែបបេឆ�ីយតប និងភាគីទទលួខុស្រត�វេផ្សងៗ។ េគកម៏ានប�� ីស�ីពកីរបាត់បង់ែដលអចេកីតមាន នងិ
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េគាលករណ៍ទូទតស់ំណង រមួមានករែបងែចកដធី�ី សច់្របាក់ សមា� រៈសងសងផ់�ះ េហដ� រចនា  
សម�័ន�មូលដ� ន នងិករបណ�ុ ះបណា� ល។ ប�� ីស�ពីីសូចនាករតមដនែបបគុណវសិយ័ នងិបរមិាណ
វសិ័យ ែដលរមួមានែផ�កពកព់ន័�នងឹេយនឌ័រ ក៏្រត�វបានប��ូ លស្រមាប់េ្របី្របាសក់�ុងអំឡុង និង
េ្រកយេពលសងសង់ផងែដរ។ 
 
ថវកិែដលបានេស�សី្រមាប់ SMMP ្រត�វបានប៉ាន់្របមាណថានឹងមាន ២៧៤,១២០ ដុល� រអេមរកិ 
ក�ុង១ឆា�  ំ ស្រមាប់រយៈេពលសងសង់៨ឆា�  ំ នងិ្របតបិត�កិរ២៣ឆា� ។ំ ថិរេវល្របតិបត�ិករ នឹងរមួ
ប��ូ លករព្រងកីវសិ័យកសិកម� និងៃ្រពេឈ ី កម�វធិីេនសទ វសិលភាពសុខភាព នងិករអប់រ ំ ករ  
គា្ំរទសហគមន៍ នងិមូនធិអិភិវឌ្ឍនស៍ង�មមយួ។ 
 
៤.១២  ែផនករសកម�ភាពក�ុងករតងំទីលំេនថ� ី
 
ែផនករសកម�ភាពក�ុងករតងំទលីេំនថ�ី (RAP) គអឺ្រសយ័េល ីSIA។ ្របជាជនសរុប ២,៩៣៥ នាក ់
ក�ុង ៦២១ ្រគ�សរ នងឹត្រម�វឲ្យមានករតងំទលីំេនសរជាថ�ី (្របជាជន ១,១២៧ នាក ់េទភូមថិ�)ី 
ឬករបនា� សទ់ី (១,៨០៨ នាក ់េទតំបនទ់ីទលួក�ុងភូមិដែដល)។ ្របជាជន្រក�មទងំេនះ នឹងក� យជា
េគាលេដដច៏ម្បងស្រមាប ់RAP ។ របាយករណ៍ RAP មានេគាលបណំងសខំន់ៗ  ក�ុងករ៖ 

 េធ�ីឲ្យគុណភាពជីវតិរបស់្របជាជនែដលរងផលប៉ះពលេ់ដយគេ្រមាង កន់ែត្របេសីរ។ 

 ករពរ ឬកតប់ន�យផលបះ៉ពលស់ង�មែបបអវជិ�មាន ែដលេកីតេចញពឥីទ�ពិលអន�ងទ់ឹកនងឹ
របសគ់េ្រមាងឲ្យដល់ក្រមិតទបបផុំត។ 

 កតប់ន�យផលបះ៉ពល់ទងំេនះ តមរយៈករទូទតស់ំណងេលីដធី� ី នងិ្រទព្យសម្បត�ិ ្រពម
ទងំបរកិ� គាពំរេហដ� រចនាសម�័ន� នងិជំនយួដ៏ៃទេទៀត។ 

 
វធិីស�ស�្រសវ្រជាវក�ុងករេរៀបចំ RAP រមួមានករស�ង់មតជិំេរឿនមយួ េលី្របជាជនែដលរងផលប៉ះ
ពល់ កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាេ្រចីន ដូចជាកិច�្របជុំ្រក�មេគាលេដអំពកីរេ្រជសីេរសីតំបនត់ងំទលីំេន
ថ�ី និងករេឆ�ីយតបេផ្សងៗេទនឹងមតិេយាបល់េនះ។ 
 
េគបានផ�លប់�� ីលម�ិតមយួអពំផីលបះ៉ពល់ែដលអចេកតីមាន ទក់ទងនងឹករបាតប់ងដ់ធី� ី នងិ
្រទព្យសម្បត�ិនានា រមួទងំ្រទព្យសម្បត�សិហគមន ៍ ជាមយួនងឹវធិានករកតប់ន�យហនភិ័យនានា។ 
តំបនត់ងំទលីំេនថ�ី នងិបនា� ស់ទី ក៏្រត�វបានកណំតផ់ងែដរ។ េគបានផ�លជ់េ្រមសីករចិ�� ឹមជីវតិមយួ
ចំននួ េទឲ្យ្រគ�សរែដលតងំទលីំេនថ�ី រមួមានករេធ�ីកសកិម� ចិ�� ឹមសត� ដណំាែំបបសហគមន៍ ឬ
ឯកជន វរវីប្បកម� (ក�ុងអងស�ុក និងបងឹ) នងិមុខរបរមនិែមនកសិកម� នងិឧស្សោហកម�សណំង់។ 
 
រូបភាពែដលដក្រសង់េចញពឯីកសររបស ់RAP ខងេ្រកមេនះ បង� ញពីករេរៀបចំេនក្រមិតស� បន័ 
ស្រមាប ់RAP ។ 
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រូបភាពទី៩៖ ករបេង�ីតស� បន័ែដលបានេស�សី្រមាប់ SNHPP SMMP 

(WREA គជឺារដ� បាលែផ�កបរសិ� ន នងិធនធានទកឹ EMU ជាអង�ភាព្រគប់្រគងែផ�កបរសិ� ន SMU ជាអង�ភាព្រគប្់រគង
ែផ�កសង�ម ESMI គជឺាអធកិរកចិ�្រគប្រគងែផ�កសង�ម នងិបរសិ� ន EMO ជាករយិាលយ័្រគប់្រគងែផ�កបរសិ� ន េហយី 

SMO ជាករយិាល័យ្រគប់្រគងែផ�កសង�ម) 

 
តរងទី២ បង� ញពីករសេង�បេលីករទូទត់សណំង នងិចណំាយស្រមាប់ករតងំទលីេំនថ�ី។ 
 

តរងទី២៖ ករទូទតស់ំណង ចណំាយេលីករតងំទលីំេនជាថ�ី និងករតមដន  

ល. ្របេភទ ករសងសង់ (៨ឆា� )ំ ្របតបិត�កិរ (២៣ឆា� )ំ 
 ែផ�កបរសិ� ន ១,៣៥៨,៨៧២ ១,៥០០,១៧០ 

១ EMMP ១,៣៥៨,៨៧២ ១,៥០០,១៧០ 

 ែផ�កសង�ម ២៣,៤៤១,៥១៨ ១៨០,០០០ 

២ ករទូទតស់ណំង ២,១៤០,០០០ ០ 

៣ អភិវឌ្ឍនត៍បំនត់ងំទលីំេនថ� ី ១៦,១០៥,៩៥០ ០ 

៤ កម�វធិសី� រករច�ិ� ឹមជីវតិេឡងីវញិ ៥,១០១,៤៤៨ ០ 

៥ កម�វធិអីភិវឌ្ឍនែ៍ផ�កសង�ម ៩៤,១២០ ១៨០,០០០ 

 ែផ�កតមដន ៧០,០០០ ៨៥,០០០ 

៦ ករតមដនៃផ�ក�ុង ៣០,០០០ ៤០,០០០ 

៧ ករតមដនេដយឯករជ្យ ៤០,០០០ ៤៥,០០០ 
 សរុបរង ២៤,៨៧០,៣៩០ ១,៧៦៥,១៧០ 
 យថាភាព (៤%) ១,០៦៥,៤២២ 

 សរុបទងំអស ់ ២៧,៧០០,៩៨៣ 
 
៤.១៣  ករវយតៃម�ផលបះ៉ពលែ់ផ�កបរសិ� ន 
 
របាយករណ៍ស�ពីកីរវយតៃម�ផលប៉ះពលែ់ផ�កបរសិ� ន (EIA) ្រត�វបានសេង�បជា ៥ ែផ�កសខំន់
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ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 
(១) ទិន�ន័យ និងព័ត៌មានែបបរូបវន� គីមី និងជីវស�ស�សំខន់ៗែដលបាន្របមូល រមួមាន៖ 

• ជលវទិ្យោ៖ លំហូរទឹក្របចឆំា� ជំាមធ្យម (Q) េនស� នីយសណាខ ំគឺមានក្រមិត ៤,១៤៦
ម៣/វ ែដលមានបរមិាណលំហូរជាអតិ
បរមា្របមាណ ២២,៦០០ ក�ុងែខ
សីហ និងក��  និងជាអប្បបរមា 
៥៤០ ម៣/វ ក�ុងែខមិនា។ 
 

• គុណភាពៃផ�ទឹក៖ េនរដូវ្របាងំ គុណ
ភាពទឹកែផ�កខងេលី ខងេ្រកម និង
ជុំ វ ិញ តំ ប ន់ ទំ ន ប់  SHNPP មា ន
លក�ខណ� ល�្របេសីរ  េបី េយាងេលី 
សមាសធាតុអុកសុី ែហ្សនរលយ 
(DO) អសុីត pH ក្រមិតសរធាតុរងឹរលយសរុប (TDS) ក្រមិតសរធាតុរងឹផ�ុកសរុប 
(TSS) នី្រតត (NO3) អម៉ូញាក់ (NH3) ក្រមិតល�ក់កករ និងលទ�ផលពីបាក់េតរបីង�ឲ្យ
េកីតជំងឺ (coliform bacteria)។ េគមិនបាន្របទះេឃញីេលហធាតុធន់ធ�ន ់ក�ុងតំបនស់ង
សង់គេ្រមាងេទ។ េហីយេគក៏បានផ�លល់ទ�ផលពីវធិីស�ស�េ្រជីសេរសីសំណាកគុណភាព
ទឹក ក�ុងរដូវវស្សោផងែដរ។ 

 
• សំណឹក និងកំណកកករ៖ សមាមា្រតភាគេ្រចីនៃនករផ�ុកកំណកកក (្របមាណ៧៥%) 

្រត�វបានចរចរក�ុងអឡុំងរដូវវស្សោ (ចេនា� ះែខឧសភា និងតុល) ក�ុងបរមិាណផ�ុកេ្រចនីបផុំត 
(្របមាណ៤០%) េកីតមានក�ុងែខសហី ែដល្រសបគា� េទនឹងបរមិាណលហូំរខ�សប់ផុំតក�ុង
ទេន� ក�ុងថិរេវលដូចគា� ។ 

 
• បរសិ� នវទិ្យោេលីដី (រុក�ជាតិ)៖ តំបន់គេ្រមាងភាគេ្រចីន ស�ិតក�ុងតំបន់ៃ្រពមិនមានសត�

ចិ�� ឹម (unstocked forest) ៃ្រពឬស្សី តំបន់ែកែ្របដី (swidden) ដីដំណាំ និងដីកសិកម� 
ដ៏ៃទេទៀត។  

 
• បរសិ� នវទិ្យោេលីដី (សត�)៖ ថនិកសត�បី្របេភទែដលជិតផុតពូជ និងបានកំណត់េចញពី

ប�� ីស�ង់មតិ មានដំរអីសុី ទេន្សោង (Banteng) និងស� មុខ្រកហម (Duoc Langur)។ េន
ក�ុងតំបន់សកិ្សោ្រសវ្រជាវ ្របេភទសត�េផ្សងៗេទៀតែដលបានរយករណ៍រមួមាន សត�ខ�  ស�  
ក� ន់ អេណ�ី ក អេណ�ី កស�ូកទន់ (softshell) បង�ួយទឹក (water monitor) បង�ួយេហះ 

 
រូបភាពទី១០៖ តំបន់េ្រជសីេរសីសណំាកគុណភាពទឹក 
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( flying lizard) ពស់ថា� ន់  ពស់ ែ វក មាន់ េសៀម (Siamese fireback) និងសត� េក� ក 
(peafowl)។ 

 
• តំបន់ករពរ៖ តំបន់គេ្រមាង មិនស�ិតេកៀកគា� នឹងតំបន់អភិរក្សជីវស�ស�ច្រម�ះជាតិេទ។ 

ប៉ុ ែន� វស�ិតក�ុងតំបន់ៃ្រពករពរថា� ក់េខត� និងៃ្រពអន�ង់វ�ិ� ញពិេសស (special spirit 

pool) ែដលបានេស�ី។ 
 

• បរសិ� នវទិ្យោក�ុងទឹក មានកំណត់្រតវរជីាតិ នងិសត�ល�តិអែណ� តេលទីកឹ (zooplankton) 
រុក�ជាតិឥតឆ�ឹងខ�ងក�ុងទកឹ (benthic inverterbrates) រុក�ជាតិក�ុងទកឹដ៏ៃទេទៀត និង្រតី ៤៣
្របេភទ ្រពមទងំ្របទះេឃញីនូវ្របេភទ្រតីជតិផុតពូជខ� ងំ (CR) គឺ្រតី្រតសក ់ Jullien’s 

Golden ប៉ុែន�េនតមស� នយីសកិ្សោ្រសវ្រជាវទងំអស់ មនិមានកំណត់្រត្រតីរជេទ។ នងិ 

  
• សកម�ភាពេនសទ៖ សកម�ភាព

េនសទែក្បរតំបន់ទំនប់សណាខំ 
និងេនែផ�កខងេលីទី្រក�ង មិនសូវ
មានសកម�ភាពទូលំទូលយេទ មាន
ែតករេនសទជាលក�ណៈ្រគ�សរ និង
ក�ុ ងបរមិាណតិចតួច  ស្រមាប់លក់
ត ម ទី ផ ្សោ រ ក�ុ ង ្រ ស� ក ។  ប៉ុ ែ ន�  
សកម�ភាពេនសទ និងពក់ព័ន�េផ្សង
េទៀតេនែផ�កខងេ្រកមទីតងំសង
សង់ទំនប់ គឺមានសរៈសំខន់ខ� ំង
ណាស់ស្រមាប់សន�ិសុខេស្ប�ង និងចំណូល្របច្ំរគ�សរ ជាពិេសសេន (១) ្រស�កេកងៃម ៉
(Keng Mai) ែដលជាតំបន់ទឹកហូរខ� ំង (២) ្រចកមាត់ៃដទេន�ណាំហួង និង (៣) ទី
្របសព�មុខជាមួយនឹងៃដទេន�ណាមំី (Nam Mee)។  

  

 

រូបភាពទី១១៖ ករេ្រជសីេរសីសណំាកេអកូឡូសុកី�ុងទឹក 
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(២) ផលប៉ះពលែ់ផ�កបរសិ� នសំខន់ៗ ក�ុងអំឡុងដំណាក់កលសងសង ់្រត�វបានកំណត់ដូច
ខងេ្រកមេនះ៖ 

• ផលប៉ះពលព់ីកំេណីនចរចរកំណកកករ និងេល្ប�នលំហូរខ�ស់ជាង េដយសរករសង
សង់ SNHPP និងទំនប់របាងំនានា។ 

• ផលប៉ះពលព់ីកំេណីនក្រមិតសរធាតុរងឹសរុប និងករលិចេ្របង និងសរធាតុគីមី រួមទងំ 
កំេណីនៃនករ្របមូលផ�ុ ំ BOD េដយសរករសំអតទីតងំសងសង ់សកម�ភាពេលីកដី និង
ទឹកលូពីទីកែន�ងសងសង់។ 

• ផលប៉ះពលព់ីកំេណីនល�ក់កករ និងល្បាបប់ណា� លមកពីសកម�ភាពេលីកដី េធ�ីឲ្យប៉ះពល់
ដលវ់រជីាតិអែណ� តេលីទឹក សររីៈក�ុងទឹក និងបរមិាណ្រតី។  

• ផលប៉ះពល់ពីករបំពុលទឹក និងសរធាតុចិ�� ឹមរលយ ែដលេកីតេឡីងពីសកម�ភាពសង
សង់ បណា� លឲ្យេកីតមានសរធាតុចិ�� ឹមេលីសក្រមិត (eutrophication) េនក�ុង្របព័ន�េអ
កូឡូសុីក�ុងទឹក និងកំេណីនសររីៈបង�ជាជំងឺ (pathogenic organisms) េនែផ�កខងេ្រកម
ទេន�។ 

• ផលប៉ះពល់េលីបមា� ស់ទី្រតី ែដលជះឥទ�ិពលដល់្របេភទ្រតីេផ្សងៗ ែដលមានលំនាបំមា� ស់
ទីក�ុងចមា� យឆា� យ និង្រតីែដលពងកូនក�ុងតំបន់ទឹកហូរខ� ងំ ឬដីដំណាលំិចទឹក។ ្រពមទងំ 

• ផលប៉ះពល់េលីករបាត់បង់ដីដដំំណារំយៈេពលែវង ក�ុងតំបន់សងសង់។ 
 

(៣) ផលប៉ះពលែ់ផ�កបរសិ� នសំខន់ៗ ក�ុងអំឡុងដំណាក់កល្របតិបត�ិករ ្រត�វបានសេង�បជា
ចំណុចដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

• ផលប៉ះពល់ពីករេចលកកសំណល់េដយមិន្រតឹម្រត�វ ជាពិេសសកកសំណល់សររីង� 
ែដលបង�េ្រគាះអន�រយយ៉ាងខ� ងំដល់បរសិ� ន បណា� លឲ្យមានករបំពុលដី ទឹក និងខ្យល់
យ៉ាងធ�ន់ធ�រ។  

• ផលប៉ះពល់ពីេ្របងកខ�កេ់លីគុណភាពៃផ�ទឹកទេន�េមគង� េដយសរករែថទ្ំរបព័ន�តួប៊ីន
នានា។ 

• ផលប៉ះពល់េលីកំេណីនក្រមិតទឹកក�ុងទំនបទ់ឹកនឹង និងហនិភ័យទឹកជន់ ក�ុងកំឡុងេពល 
មាន្រពឹត�ិករណ៍លំហូរខ� ងំ។ 

• ផលប៉ះពល់ពីករផា� សប់�ូរស� នភាពលំហូរ។ ស� នភាពទងំេនះនឹងេធ�ីឲ្យបាត់បង់ទីជ្រមក
ក�ុងតំបន់ទឹកហូរខ� ងំ តំបន់ទឹកហូរតមថ�/ខ្សោច់ និងអន�ង់ទឹកេ្រជេនទូទងំទេន�ទងំមូល
ចប់តងំពីទនំប ់រហូតដល់ែខ្សទឹកខងចុងអងស�ុកទកឹខងេលី រមួទងំករកត់បន�យគរួឲ្យ
កត់សមា� ល់ក�ុងតំបន់្រតីពង និងភា� ស់កូន ្រពមទំងទីជ្រមករដូវ្របាងំស្រមាប់្របេភទសត�   
អែណ� តេលីទឹករក់ក�ុងទេន�េមគង� (ែដល្រត�វករទឹកហូរ) និង្រតី្របេភទកករជាេ្រចីនែដល
បានរពំឹងទុក។ និង 
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• ផលប៉ះពល់ពីករបំផ�ិចបំផា� ញ និងកត់បន�យទីជ្រមកសត�ៃ្រព េដយសរករែ្រប្រប�លជា 
អចិៃ�ន�យ៍េលីអងស�ុកដ៏យូរអែង�ង តមទេន�េមគង�។ េគរពំឹងថាេហដ� រចនាសម�័ន�ជា          
អចិៃ�ន�យរ៍បស់គេ្រមាង នឹងរងំស�ះដល់បមា� ស់ទីសត�ៃ្រព ជាពិេសសពួកថនិកសត�។ 

 
(៤) វធិានកត់បន�យផលប៉ះពល់សំខន់ៗែដលបានេស�ី រមួមាន៖ 

• ករអនុវត� និងេ្របី្របាស់វធិីស�ស�សមរម្យឲ្យបានេទៀងទត់ ស្រមាប់ករ្រត�តពិនិត្យគុណ
ភាពទឹក។ 

• ករដកដំណាែំដលេលីសបរមិាណក�ុងតបំន់អងស�ុកេចញ មុនេពលដំេណីរករអងទំនបទ់ឹ
ក។ 

• ខ�ីឧបករណ៍ជីករេណ�  េដីម្បកីត់បន�យសំណឹកឲ្យដល់ក្រមិតទបបំផុត។ 

• ចក់សំណល់អចម៌ែដកក�ុងតំបន់អងស�ុក ឲ្យឆា� យពី្រចកទឹក។ 

• ប�� ប់ករសងសង់េនទីតងំអងស�ុក មុនេពលអនុវត�ករស�ុកទឹកេដយម៉ាសុីនបូម េដីម្បី
ករពរសត�ៃ្រពែដលេនេសសសល់ក�ុងអងស�ុកទឹកពីទឹកជំនន់។ 

• ពិនិត្យស� នភាពែផ�កខងេ្រកមទេន� ក�ុងករណីមានសណឹំកមិន្រប្រកតែីដលអចេកីតមាន។ 

• ចប់េផ�ីមបង� រលំនឹង្រចងំទេន�ទុកជាមុន ក�ុងអងស�ុក េនក�ុងតំបន់ែដលងយរងេ្រគាះ។ 

• ចប់េផ�ីមកត់សំអតដំណា ំមុនេពលរដូវពងកូនស្រមាប់សត�ស� ប។ 

• គា្ំរទគំនិតផ�ួចេផ�មីអភិរក្សតមមូលដ� ន េដីម្បកីរពរទីជ្រមកែដលមានសរៈសំខនខ់�ស ់ឬ
្របេភទសត�ជិតផុតពូជ។ 

• ករបេង�តីអង�ភាពអភិរក្ស និង្រគប់្រគងសត�ៃ្រព េ្រកមកចិ�សហ្របតបិត�កិរជាមួយនងឹ         
រដ� ភិបាល។ 

• េរៀបចំកម�វធិអីប់រ ំនងិេលីកកម�ស់ករយលដ់ងឹពបីរសិ� ន។ 

• ករអភិវឌ្ឍែផនករ្រគប់្រគងសត�ៃ្រពមួយ នងិកម�វធិសី� រទជី្រមកសត�ៃ្រពេឡងីវញិមួយ។ 

• បេង�តី្របពន�័ផ�ូវ្រតីស្រមាបគ់េ្រមាង េដមី្បកីត់បន�យផលបះ៉ពល់េលី្របេភទ្រតីេធ�ចីរចរ និង 

• បេង�តីស� នយី្រសវ្រជាវជលផលមយួែក្បរតបំនគ់េ្រមាង រមួទងំអគារចល័តស្រមាបដ់ឹក
ជ��ូ ន្រតី ែដលមាន្របពន័�ប��ូ លខ្យល់ នងិធុងផ�ុកខ� តធំ។  
 

(៥) កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ និងករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណស្រមាប់គេ្រមាង ្រត�វបានបក្រសយ
យ៉ាងល�ិតល�នក់�ុងជំពូកទី៨ ៃនរបាយករណ៍ EIA េហីយមតិ្រតលប់សំខន់ៗពីភាគីពក់ព័ន�េផ្ស
ងៗ រួមមាន RAP ែដលបានេស�ី េបីេយាងេទតមែផនករ ករេរៀបចំពិធីតមែបប្របៃពណី ករ
ឧបត�ម�បែន�មពីគេ្រមាង និង ប�� ជាេ្រចីនពក់ព័ន�នឹងករវយតៃម�ផលប៉ះពល់ឆ�ងែដន និង
ករវយតៃម�ផលប៉ះពល់រមួ។ 
 

៤.១៤  ែផនករ្រគប់្រគង នងិតមដនែផ�កបរសិ� ន 
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ែផនករ្រគប់្រគង នងិតមដនែផ�កបរសិ� ន (EMMP) រមួមានសមាសធាតុសខំនច់នំួនបី ដូចខង
េ្រកមេនះ៖ 
 
(១) វធិានករកតប់ន�យផលប៉ះពលប់រសិ� នសំខន់ៗែដលបានេស� ី ស្រមាបក់រអនុវត�ក�ុងអំឡុង

ដណំាកក់លសងសង ់រមួមាន៖ សកម�ភាពេលកីដី ករខ�ឧីបករណ៍ជកីរេណ�  ករេរៀបចតំបំន់
ចកក់កសណំល់មានក�ិន ករបេ��ញទឹកខងេ្រកមទេន�េទតមរដូវកល នងិលំហូរែបបប
រសិ� ន ករដកដណំាេំលសីចនំនួេចញ ករតំេឡងីអណ�ូ ងបំពងក់�ុងភូមិែដលេនខងេ្រកមទំនប ់
ករបង� រករខូចខតទជី្រមកក�ុងទកឹ នងិករបាត់បងសុ់ចរតិភាពៃន្របព័ន�េអកូឡូសុ ីេដយសរ
ករផា� សប់�ូរក�ុងលនំាលំហូំរ ករសសង់្របពន�ផ័�ូវ្រតី ស� នយី្រសវ្រជាវពីជលផលមយួែក្បរតបំន់
គេ្រមាង  អគារចលត័ករដកឹជ��ូ ន្រតី ែដលមាន្របពន័�ប��ូ លខ្យល់ នងិធុងផ�ុកខ� តធ ំនងិករ
អនុវត�ដំេណាះ្រសយតមែបបវរវីប្បកម�។ 
 

(២) វធិានករកតប់ន�យផលប៉ះពលប់រសិ� នសំខន់ៗែដលបានេស� ី ស្រមាបអ់នុវត�ក�ុងអំឡុង
ដណំាកក់ល្របតិបត�ិករ រមួមាន៖ ករចូលរមួពីបណា� ញព័តម៌ានសធារណមួយ ករបេ��ញ
ទឹកមុនេពលកណំតក់�ុងរដូវវស្សោ ស្រមាប្់រពឹត�កិរណ៍ទឹកជនំនធ់ម�ជាតិរយៈេពលខ�ីដបូំង (ថិរេវ 
ល្របមាណពី៣ េទ ៥ៃថ�) ករ្រត�តពនិតិ្យឲ្យបានេទៀងទតេ់លសី��  នងិសូចនាករេផ្សងៗ 
ស្រមាបផ់លប៉ះពលណ់ាមយួ ែដលេកតីេចញពលីំហូរល្បាបដ់ស៏ន�កឹសនា� ប់េទក�ុងែផ�កខង
េ្រកមទនំប ់ ករអភិវឌ្ឍែផនករ្រគប់្រគងស្រមាបស់ត�ៃ្រព នងិករ្របមូលអនុផលៃ្រពេឈ ី
(NTFP) នងិស្រមាបផ់�លក់រពនិតិ្យតមដន នងិរក្សោច្បាប់ទមា� ប់េនក�ុងករជួញដូរសត�ៃ្រព 
្រពមទងំករបេង�ីតែផនករ្រគប់្រគងអងទេន�រមួមួយស្រមាប ់GoL។ 

 
វធិានករកតប់ន�យផលបះ៉ពល ់ ស្រមាបផ់លប៉ះពលឆ់�ងែដន នងិផលប៉ះពលរ់មួ ្រត�វបានេដះ
្រសយតមរយៈករអភិវឌ្ឍវធិីស�ស�្រគប់្រគងេដយសង�តភិាព ករែចករែំលកបទពិេសធនស៍កិ្សោ 
និងអត�្របេយាជន៍ែផ�កេសដ�កិច� នងិកចិ�សហ្របតបិត�ិករជាមយួគណៈកម�ករទេន�េមគង�ែដលមាន
្រសប ់ ែដលមានេគាលេដកតប់ន�យករបាតប់ងធ់នធានជលផលឲ្យដលក់្រមតិទបបំផុត នងិករ
ែចករែំលកពត័៌មានពលីហូំរទកឹ។ 
 
(៣) កម�វធិីតមដនែផ�កបរសិ� នសខំន់ែដលបានេស�ី ្រត�វបានសេង�បដូចខងេ្រកម៖ ករពនិិត្យ

តមរូបភាពេលសីណឹំក នងិករ្រគប់្រគងកណំកកករេទតមរដូវកល ករ្រត�តពនិិត្យគុណភាព
ទឹកទេន�េដយវធិីស�ស�េ្រជសីេរសីសណំាកទឹកជា្របច ំ នងិករតមដនសតុីណ� ភាពទកឹអង
ស�ុកជាេរៀងរល់ែខ។ 
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េគមនិបានផ�ល់ពត័៌មានពទីីតងំ្រត�តពនិតិ្យពតិ្របាកដស្រមាបក់ម�វធិីែដលបានេរៀបរបខ់ងេលី
ក�ុងរបាយករណ៍េនះេទ េហយីកម៏និបានពណ៌នាពពី័តម៌ានលម�ិតស�ពីកីម�វធិីពនិតិ្យតមដន
ស្រមាប់េអកូឡូសុកី�ុងទកឹ នងិ្រតែីដរ។  

 
ែផនកររង EMMP ទងំ ១៧ េនក�ុងឧបសម�ន័� ក ៃនរបាយករណ៍ EMMP រមួមាន៖  

• ករ្រគប់្រគងកណំកកករ និងសណឹំក 

• ករ្រគប់្រគង នងិករេរៀបចំែផនករ ស្រមាប់េចលកកសណំលម់ានក�និ 

• ែផនករតមដនគុណភាពទកឹ 

• ែផនករសេ�ង� ះបនា� ន ់ស្រមាបប់រកិ� ែដលមានេ្រគាះថា� ក ់

• ែផនករឆា� របែន�ដណំា ំ

• ករ្រគប់្រគងកកសណំល់ នងិែផនករេចលកកសំណល់ នងិ 

• ករបណ�ុ ះបណា� លែផ�កបរសិ� នស្រមាប់ែផនករបុគ�លកិ 
 
ថវកិសរុប ស្រមាប់អនុវត�វធិានករកត់បន�យផលបះ៉ពលែ់ផ�កបរសិ� ន នងិសង�មែដលបានេស� ី
្រពមទងំកម�វធិតីមដនេផ្សងៗ គឺមានចនំួន ២៧,៧០០,៩៨៣ ដុល� រអេមរកិ ឬ្របមាណ ១.៣%
ៃនចណំាយសរុបស្រមាប់គេ្រមាង (២,០៧៣,០០០,០០០ ដុល� រអេមរកិ)។ ករអនុវត� EMMP 
នឹងមានតៃម�្របមាណ ២,៨៥៩,០៤២ ែដលតៃម�េនះរមួប��ូ លនូវតៃម� ១,៣៥៨,៨៧២ ក�ុងកឡុំង
េពលសងសង់ ៨ឆា�  ំនងិ ១,៥០០,១៧០ ដុល� រអេមរកិ ស្រមាប់រយៈេពល្របតិបត�ិករ ២៣ឆា� ។ំ 
 
៤.១៥  ករវយតៃម�ផលបះ៉ពល់ឆ�ងែដនែផ�កបរសិ� ន និងសង�ម នងិករវយតៃម�ផលប៉ះពល់រមួ 

របាយករណ៍ស�ពីកីរវយតៃម�ផលប៉ះពលឆ់�ងែដនែផ�កបរសិ� ន និងសង�ម នងិករវយតៃម�េលផីល
ប៉ះពល់រមួ (TbESIA) រមួមាន ៧ ជពូំក។ 
ទិដ�ភាពទូេទៃនរបាយករណ៍ TbESIA នងិ 
CIA ្រគបដណ� បព់័តម៌ានដូចខងេ្រកម៖ 
 
(១) វសិលភាពៃនករអង�តសិក្សោរមួមាន

សមាសធាតុសខំន់ៗ ចនំនួ៤ េពលគឺ 
(ក) ស� នភាពជីវរូបវន� នងិសង�មសំខ
ន់ៗ មុនេពលគេ្រមាង SNHPP ែដលបាន
េស�ី (ខ) ករែ្រប្រប�លកំណកកករ នងិ
ជលស�ស� បនា� ប់ពគីេ្រមាងែដលបានេស�ី
េនះ (គ) ប�� ផលប៉ះពលឆ់�ងែដន និង
ផលបះ៉ពល់រមួេផ្សងៗ នងិ (ឃ)  

រូបភាពទី១២៖ តបំន់រងផលប៉ះពលស់្រមាប ់TbSEIA 
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អន�រគមន៍្រគប់្រគង នងិកតប់ន�យហនិភយ័នានា។   
 

(២) តំបនស់្រមាបវ់យតៃម�ផលប៉ះពល ់ ្រត�វបានកណំត។់ ករកណំត់េនះ មានតបំន ់ ៤ ែដល
តំបនទ់ីមយួ គឺចបព់ីប៉ាក់េហឿង (Pak Heuang) ដល់បានវូនបុក (Ban Woenbuk) ្រពំ្របទល់
្របេទសៃថ នងិឡាវ ទពីីរេនភាគខងត្ូបង្របេទសឡាវ ចបព់ីបានវូនបុក ដល់្រពំ្របទល់្របេទស
កម�ុជា ទី៣ក�ុង្របេទសកម�ុជា ចបព់ី្រពំ្របទល់្របេទសេនះ ដលទ់ល់ែដន្របេទសេវៀតណាម នងិ
តំបនទ់ី៤េនភាគខងត្ូបង្របេទសេវៀតណាម ចបព់ី្រពំ្របទល់្របេទសេនះ ដលដ់សីណ� រទេន�
េមគង�។  

 
(៣) វធិីស�ស�្រសវ្រជាវ និងយុទ�ស�ស� ស្រមាប់េរៀបចំរបាយករណ៍ រមួមាន៖ (១) ករសកិ្សោ

្រសវ្រជាវឯកសរពកព់័ន�នងឹ TbESIA និង CIA (២) ករេរៀបចសំិក� សលតមេពលកំណត់
ក�ុងចំេណាម្រក�មអ�កសកិ្សោ្រសវ្រជាវ នងិជាមយួនងឹវសិ�ករែផ�កឧទកស�ស�្របេទសចិន (៣) 
ករស�ង់មតិេលីអ�កជំនាញ និងកចិ�ពិេ្រគាះេយាបល់ និង (៤) ករស�ងម់តិែបបេ្រជសីេរសី
សណំាក នងិករ្រសវ្រជាវែបបករណីសកិ្សោេផ្សងៗ ក�ុងតំបនន់ីមយួៗ (ស្រមាប់ែតករវយតៃម�
ែផ�កសង�មប៉ុេណា� ះ) ្រពមទងំ (៥) ករវយតៃម�ម៉ូែដល នងិសុណីារយី៉ូ។   

 
(៤) បនា� ត់េគាល នងិករ្របមូលទនិ�នយ័  

ករ្របមូលទនិ�នយ័ និងបនា� ត់េគាលៃនបរសិ� នែបបរូបវន� គមីី នងិជីវស�ស�សខំន់ៗ ្រត�វបាន
សេង�បក�ុងែផ�ក ៤.១៣ ស�ពីីករវយតៃម�ផលបះ៉ពលែ់ផ�កបរសិ� ន។ 
បនា� ត់េគាលែផ�កសង�ម៖ ករវយតៃម�ផលប៉ះពលឆ់�ងែដនែផ�កសង�ម បង� ញពបីនា� ត់េគាល
ក�ុងគន�ងទេន�េមគង�ចមា� យ ៥ គីឡូែម៉្រត េនក�ុង្របេទសៃថ ឡាវ កម�ុជា នងិេវៀតណាម។ េគ
បានរយករណ៍ពីពត័ម៌ានលម�តិស�ពីលីក�ខណ� សង�មេផ្សងៗ ទកទ់ងនងឹ្របជាជន េហដ� រចនា
សម�័ន� សុខភាព នងិភាព្រកី្រកក�ុងតំបនន់ីមយួៗ ស្រមាបត់បំនទ់ងំបនួ។    
 

(៥) ករវយតៃម�ផលបះ៉ពល់ឆ�ងែដន និងផលបះ៉ពល់រមួ បាន្រគបដណ� ប់េលីជលស�ស�      
លំហូរ នងិកណំកកករ ករបមា� ស់ទី្រតី និងករេនសទ នាវចរណ៍ គុណភាពទឹក សុវត�ិភាព
ទំនប់ ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងទដិ�ភាពសង�មដ៏ៃទេទៀត។  
 

(៦) វធិានករកតប់ន�យផលប៉ះពល ់ ្រត�វបានកំណតស់្រមាបជ់លស�ស� ករបមា� ស់ទី្រតី និង
ករេនសទ នាវចរណ៍ កណំកកករ នងិគុណភាពទឹក។ វធិានករកត់បន�យផលប៉ះពល់
ស្រមាប់ផលប៉ះពល់ឆ�ងែដនែផ�កសង�ម នងិេសដ�កចិ� មនិ្រត�វបានពិភាក្សោេទ។ 
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(៧) MRC គួរែតអនុវត� ករតមដន នងិករ្រគប់្រគងែបបស្រមប (adaptive Management) 
េហយីករតមដនេនះ គួរែតបានផ�ួចេផ�មីមុនេពលចប់េផ�មីករសងសង់ ចបព់ីេពលសងសង់

រហូតដលប់��ប ់នងិគួរែតបានែថទេំពញមយួកឡុំងេពល្របតិបត�ិករ។  
 
(៨) ករចូលរមួពីភាគីពកព់័ន� និងកចិ�ពិេ្រគាះេយាបល់េផ្សងៗ៖ របាយករណ៍េនះ កប៏ានបង� ញ

ពីដំេណីរករចូលរមួរបសស់ធារណជន ស្រមាប់គេ្រមាងសណាខ ំជាមួយនឹងភាគីពក់ពន័�េន
៤ ក្រមតិ េពលគឺក្រមតិភូមិ ្រស�ក ថា� កជ់ាតិ នងិថា� កត់បំន់ ែដលរមួមានអ�កជំនាញព ីMRCS និង
អង�ករេ្រករដ� ភបិាល តណំាងឲ្យ្របេទសកម�ុជា ឡាវ នងិេវៀតណាម។  

 
៤.១៦  ករស� បនា្របពន�ផ័�ូវ្រត ី
 
ករសកិ្សោអពំី្រតី នងិករេនសទ ្រត�វបានអនុវត�តមរយៈករ្របមូលទនិ�ន័យេដយផា� ល់ (primary 

data) នងិទនិ�នយ័ែបបសិក្សោ្រសវ្រជាវែដលមាន្រសប ់ (secondary data)។ ទិន�ន័យែបបសិក្សោ
្រសវ្រជាវែដលមាន្រសប់ ្រត�វបាន្របមូលពឯីកសរសិក្សោ្រសវ្រជាវពីមុន នងិឯកសរពក់ពន័�        
នានា។ រឯីករ្របមូលទនិ�ន័យេដយផា� ល់ រមួមានករយកសណំាក្រតកី�ុងរដូវ្របាងំ (ែខវចិ�ិក 
២០១០) នងិរដូវវស្សោ (ែខកក�ដ ២០១១) េនតមស� នីយយកសណំាកទងំ ៦ (េនហួយធងី 
េកងៃម និងបានហួយធនត់ំបន់ែផ�កខងេលី តបំនទ់តីងំសងសងទ់ំនប ់េនពមុីខទី្របសព�ណាហួំង 
និងទី្របសព�ហូអមុីតបំន់ែផ�កខងេ្រកម) េដយេ្របី្របាស់ឧបករណ៍េនសទ្រតមឹ្រត�វ ដូចជា្របេភទ
អួន (beach seine-nets) មង (gillnets) ឬសណំាញ់ (cast nets) អ្រស័យេលលីក�ណៈសម្បត�ិៃន
តំបនយ់កសណំាក។ 
 
បែន�មពីេលកីរយកសណំាក្រតី េគក៏បានេធ�កីរសេង�ត នងិកត់្រតពសីកម�ភាពេផ្សងៗ តមផ្សោរ្រត ី
និងសកម�ភាពេនសទ្រតផីងែដរ។ េគបានរកេឃញី្រតសីរុប ៤៣ ្របេភទ ក�ុងរដូវកលទងំពីរ អំឡុង
េពលសកិ្សោេនតមទតីងំផា� ល់។ អបូំរ្រតី Cyprinidae មានចនំនួេ្រចនីជាងេគ ្របមាណ៤០% ក�ុង
បរមិាណ្រតីែដលចបប់ាន។ ្រតីេ្រចីន្របេភទបានផា� សទ់ី ពីទេន�េទកនត់ំបនល់ចិទកឹ ក�ុងអឡុំងេដមី
រដូវវស្សោ នងិ្រតឡប់េទទីជ្រមកក�ុងទេន�វញិ (ឧ. អន�ងទ់កឹេ្រជ) េនចុងប��ប់ៃនរដូវេនះ។ ៃដទេន�
នានា គឺជាទីតងំពងកូនស្រមាប់្រតីជាេ្រចីន្របេភទ។ 
 
ទេន�េមគង�េនបានេកងៃម ែដលមានចមា� យ ១៥ គីឡូែម៉្រត ែផ�កខងេលទីី្រក�ងសណាខ ំ្រត�វបាន
េគស� ល់ថាជាទជី្រមកដ៏្របៃពស្រមាប្់រតី្រតសក ់ (Probarbus jullieni) ក�ុងអំឡុងេដីមរដូវវស្សោ។ 
េនេពលេរៀបចបំ�ង់ស� បនា្រចកចរចរ្រតឆី�ងកតត់មែបបធម�ជាតិ ឬ្រចកចរចរ្រតី្រតបត់មេអកូឡូ
សុ ី េគបានេ្រជសីេរសី្រត ី១០ ្របេភទ ជា្របេភទ្រតីេគាលេដ េនតំបនស់ងស់ងគ់េ្រមាងទនំបវ់រអីគ�ិ
សនីសណាខ ំក�ុងេនាះរមួមាន្រតីរជ (Pangasianodon gigas) ្រតី្រព�ល ឬ្រតី្រកឡង ់(Cirrhinus 

microlepsis) ្រតីសណា� យ (Wallago attu) ្រតី្របាធ ំ(Pangasianodon hypophthalmus) ្រតី
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្របាេខ�  (Pangasius bocourti) ្រតី្របាែក (Pangasius conchophilus) ្រតីេព (Pangasius 

larnaudii) ្រតីេព្រព�យ (Pangasius sanitwongsei) ្រតី្រកបធីំ (Bagarius yarrelli Sykes) នងិ
្រតី្រតសក ់( Probarbus jullieni) ។ 
 
្រចកចរចរ្រតី្រតបត់មេអកូឡូសុី នឹង្រត�វបានសងសង់េលជី្រមាល្រចងំខងស�  ំ ជាមយួនងឹកំពស់
ជ្រមាលខ�សប់ផុំត្របមាណ ២១៦ ែម៉្រត។ វមាន្រចកចូល ២ ែដល្រចកមយួេនែក្បរពមៃដទេន�
ណាហុំង ែដលមានកពំសប់ន�ះបាត្រចកចូល្របែវង ២០៦ នងិ្រចកមយួេទៀតក�ុងទេន�េមគង� េនែផ�ក
ខងេលីពមៃដទេន�ណាហុំង ែដលមានកពំសប់ន�ះបាត ១៩៩ ែម៉្រត។ ្រចកចូលនមីួយៗ មានជេ្រម
ទឹកខ�ស់ជាង ២ ែម៉្រត នងិេល្ប�នលំហូរជាមធ្យម្របមាណ ១.១ ម/វ េហយីនងឹ្រត�វបានបំពក់េដយ
្របឡាយរបាងំមួយ នងិ្រចកទ� រេសវកម�មួយេនក�ុង្របឡាយេនះ នងិេធ�ី្របតបិត�ិករេនក្រមតិទកឹព ី
២១០.១៦ ដល ់២០៨.១២ ែម៉្រត។ េគនងឹបពំកប់រកិ� ទកទ់ញ្រត ីដូចជាេភ�ងី នងិេអ្រកង់េអឡចិ
្រត�នកិមួយ ស្រមាបរ់រងំ្រត ីពីខងក�ុង និងខងេ្រក្រចកចូល េដយែផ�កេលី្របតិកម�របស់្រតីេទនងឹ
ពន�ឺេភ�ងី ពណ៌ នងិសំេលង។ 
 
្របឡាយ្រចកចរចរ្រតី្រតបត់មេអកូឡូសុី មានបេណា� យសរុប្របែវង ២.៤៨ គីឡូែម៉្រត េដយមាន
ជ្រមាល ០.០៧៥%។ ែផ�កកត់ទទងឹៃន្រចកចរចរ្រតី មានរងជាចតុេកណព� យ ដូចែដលបាន
បង� ញេនក�ុងរូបភាពទី ១៣។ វមាន្របែវងទទឹងបាត ៥ ទទងឹកពូំល ៦ និងជេ្រមទឹកខ�ស់ជាង 
១.៥ ែម៉្រត។ េគនងឹ្រកល្រគ�សក�ុងបាត្របឡាយ និងេនតមជ្រមាលទងំសងខង េដមី្បជីយួ
ស្រម�លដល់ករបមា� សទ់ី្រតី។ េគកន៏ងឹដេំស� េដីម្បែីកលម�ជ្រមាល និងផ�លអ់ន�ងស់្រមាក(resting 

pools) ជាេ្រចនី ស្រមាប់្រតី។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
បែន�មពីេលី្រចកចូល ្រចកេចញមួយ ្រត�វបានស� បនាក�ុងអងស�ុក (២៥០ ែម៉្រត ែផ�កខងេលី
ទំនប់) េនក�ុងជេ្រមទឹកពី២ ដល់ ៣ ែម៉្រត េដយ្រសទប់បាតមានរយៈកពំស ់  ២១៧ ទទងឹ ៥ 
ែម៉្រត និង្របឡាយេបកីរងចតុេកណព� យ។ ែផ�ក្រត�តពនិិត្យ្រចកេចញស្រមាប្់រចកចរចរ្រត ី ្រត�វ
បានសងសង់េលីទនំប់បំេពញទកឹបែន�ម្រចងំខងស�  ំេដយមានទ� រ ២ ្រចកទ� រសន�ះ ១ នងិ្រចក
ទ� រេសវកម� ១។ ្រចកេចញេនះ ដំេណីរករេនក្រមិតទកឹ្របតិបត�កិរធម�ត ក�ុងបរមិាណចេនា� ះព ី

 

រូបភាពទី១៣៖ ដ្យោ្រកមគនូំរបំ្រព�ញ ស្រមាប់ែផ�កឆ�ងកត់ៃនគន�ងដយ្រតីេអកូឡូសុីែបបនមិ�តិ 
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២១៩ និង ២២០ ែម៉្រត។  
 
េនដណំាក់ដបូំង ្រចកចូល នងិ្រចកេចញ នងឹសងសង់ពីេបតុង ែដលមាន្រកលដុថំ� នងិរុក�ជាតិ
តមបាតទងំសងខង េហយីបនា� ប់មក វនឹង្រត�វប�ូរេទជា្រចកចរចរ្រតី្រតប់តមដូចធម�ជាតិ។ 
បំពងប់ង�ូរឧស�័នរវ (jet flow) នងឹ្រត�វបានដកេ់នក�ុង្រចកចូល េដមី្បផី�តផ់�ងល់ំហូរទកឹ យ៉ាងេហច
ណាសឲ់្យបានបរមិាណ ៦.៦ ម៣/វ នងិេល្ប�នលំហូរពី ០.៤ ដល ់០.៦ ម/វ ស្រមាបទ់ក់ទញ្រតី្រគប់
្របេភទឲ្យចូលក�ុង្រចកចរចរ្រតី។  
 
េនេលីេខឿន (revetment) តបំន់ែផ�កខងេល ី នងិខងេ្រកម្រចកចរចរ្រតី្រតប់តមធម�ជាត ិ េគ
នឹងដវំល�ព៍ណ៌ៃបតង្របមាណព១ី ដល ់ ២ ែម៉្រត និងេដមីេឈពីណ៌ៃបតងែដលមានឬស្រកនិ 
្របមាណ៥ ដល ់៦ ែម៉្រត ពីេលបីនា� ត់ៃផ�ទកឹខ�សប់ំផុត េដីម្ប្ីរតបត់មបរយិាកសធម�ជាត។ិ េគបាន
ដក់េអ្រកង់្រតីែបបេអឡចិ្រត�នកិរង ∠ នងិមាន្របែវង ១៥០ ែម៉្រត េនតបំន់ែផ�កខងេ្រកមៃនេរង
ច្រកវរអីគ�សនសីណាខ ំេដមី្បនីា្ំរតចូីលេទក�ុង្រចកចូល។ 
 
ែផ�កដស៏ំខនម់ួយេទៀតៃន្របពន�ផ័�ូវ្រតី គជឺាបរកិ� សេង�តមយួ េ្របី្របាសស់្រមាបក់ត្់រតចំននួ្របេភទ
្រតីែដលឆ�ងកតត់ម្រចកេនះ ករសេង�តេលសីមត�ភាពបន្ុសោ ំ នងិករែហលរបស់្រត ី ករ្រគប់្រគង
អ្រត នងិករេ្របី្របាស់ែបបរូបវន� ស្រមាប្់រតី្រគប់្របេភទក�ុង្រចកចរចរ្រតីេនែផ�កខងេលីទេន� ករ
វភិាគពីបរមិាណ្រតីែដលឆ�ងកត់ និងទនំាកទ់នំងវជាមយួនងឹកត� បរសិ� ននានាដូចជា ជលស�ស� 
និងសតុីណ� ភាពទឹក ករព្រងងឹករយល់ដងឹពីទលំប់របស់្រតី និងវធិាន េហយីនងិផ�ល់ករែណនាេំលី
ដំេណីរករ្រចកចរចរ្រតី ករបេង�ីតសកម�ភាពអប់រែំបបវទិ្យោស�ស�នយិម និងករេធ�ឲី្យ្របេសីរេឡងី
ៃនករយលដ់ឹងពីករករពរេអកូឡូសុកី�ុងទកឹ។ 
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