




មនុស��បែហល ៦០ �ននក ់ កំពុងរស់េនកនុង�ងទេន�េមគងគ
េ�កម ខណៈេពលែដលកំេណីនេសដ�កិចចបនេធ�ីឲយមនករ ែកលម�
យ៉ងេ�ចីនដល់ក�មិតជីវភពរស់េនរបស់�បជជន នរយៈេពល 
ប៉ុនម នឆន មំកេនះ មនុស�ជេ�ចីនេនកនុង�ងទេន�េនះេនែតរស់េន 
កនុងភព�កី�ក។ ជីវភព និងសន�ិសុខេសប�ងរបស់�បជជន ភគ 
េ�ចីន មនទំនកទំ់នងយ៉ងជិតសនិទធជមួយនឹងទេន�េមគងគ និង 
ធនធនទងំ�យែដលទេន�េមគងគបនជួយ។  
 គណៈកមមករទេន�េមគងគ (Mekong River Commission) 
�ត�វបនេលចរូប�ងេឡងី�ងំពីឆន  ំ១៩៩៥ េហយីតួនទីរបស់� គឺ 
េដីមបជួីយដល់ប�� រ�� ភិបលៃន�ងទេន�េមគងគេ�កម (�បេទស 
កមពុជ �វ ៃថ និងេវ�ត�ម) កនុងករ�គប�់គងទឹក និងធនធន 
ពកព់ន័ធនន ែដលមនេនកនុង�ងទេន�េនះឲយមននិរន�រភព និង 
ជួយេ�បី�បស់ធនធនទងំេនះ េដីមបេីលីកកំពស់�បជជនឲយេចញ 
ផុតពីភព�កី�ក។ �មន�រៈសំខន់�ស់ែដល�ក�មអនកេធ� ីករ 
សេ�មចចិត�មនពត័ម៌នចបស់�ស់ និងទនេ់ហតុករណ៍េនកនុង 
វសិ័យននទកទ់ងនឹងទឹក និងមនករយល់ដឹងពីផលបះ៉ពល់ៃន 
ករអភិវ��វសិ័យទងំេនះ េទេលីេសដ�កិចច បរ�ិថ ន និង�បជជន។ 
េដីមបគី�ំទេគលបំណងទងំេនះ គណៈកមមករទេន�េមគងគបនផ�ព� 
ផ�យរបយករណ៍ឆន  ំ ២០១០ ស�ីពី�ថ នភពៃន�ងទេន� ។ 
េសចក�ីសេងខបេនះបនេផ� តេទេលីលទធផលមួយចំនួនកនុងចំេ�ម
លទធផលសំខន់ៗ ែដលមនកនុងរបយករណ៍។  
 របយករណ៍េលីកទី ២ េនះស�ីពី �ថ នភពៃន�ងទេន� បន 
ពិពណ៌នពីធនធនទឹក និងធនធនែដលពកព់ន័ធនឹងទឹកៃន�ង 
ទេន�េមគងគេ�កម។ របយករណ៍េនះបនេធ�ីករសងខបបញ� មួយ 
ចំនួនកនុងចំេ�មបញ� �ប�មននកនុងករអភិវ��ស�មប់�ងទេន� 
េមគងគេ�កម កនុងេនះរមួមនករអភិវ��ថមពល�រអីគគិសនី ករ 
ផ� ស់ប�ូរករេ�បី�បស់ដី និងករែ�ប�ប�ល�កសធតុ។ បញ� ទងំ 
េនះនឹង�ត�វបន�ត�តពិនិតយ និងេលីកេឡងីម�ងេទ�ត �មលំ�ប ់
លំេ�យ េនកនុងរបយករណ៍ស�ីពី�ថ នភពៃន�ងទេន� ។  
 ករយល់ដឹងពី�ថ នភពធនធនទឹកកនុង�ងទេន�េនះ បនផ�ល ់
ជទស�នៈវសិ័យធំទូ�យ េទេលីភពងយរងេ�គះខ� ងំរបស់ 
�បជជនរស់េនកនុងតំបនេ់នះ និងផ�ល់ពត័ម៌នស�ីពីេគលបំណង 
កត់បនថយភព�កី�ករបស់រ�� ភិបលៃន�បេទសជសមជិករបស់ 
គណៈកមមករទេន�េមគងគ ែដល�បេទសទងំអស់េនះសុទធែតបន 
បញជ ក់ពីបំណង�បថន  កនុងករបំេពញបែនថមេទ�តេទេលីផល 
�បេយជនជ៍េ�ចីនែដលមន��បរ់បស់ធនធនធមមជតិ ែដលទេន� 
េមគងគបនផ�ល់ឲយេ�យករបញចូ ល�ងទេន�េមគងគេទកនុងយុទធ��ស� 
អភិវ��េសដ�កិចចរបស់�បេទសខ�ួន។  

 គណៈកមមករទេន�េមគងគ និង�បេទសជសមជិកទងំបួនកំពុង 
េរ�បចំយុទធ��ស�អភិវ��ន៍�ងទេន�េមគងគ េ�យែផ�កេលីករេរ�បចំ 
ធនធនទឹកច�ម�ះមួយ។ យុទធ��ស�េនះនឹងបពច ប់េនកនុងឆន  ំ
២០១០។ ដូចជ�ងដៃទេទ�តែដរ ជេ�មីសែដល�ត�វបនផ�ល ់
ពត័ម៌ន�ត�វែតេធ�ីេឡងី េហយីករអភិវ��មួយចំនួនៃនករអភិវ�� 
ែដលបនេសនីសុ ំ ជពិេសសគេ�មងសុំ�ងសង់ថមពល�រ  ី
អគគិសនី�មដងទេន�េមគងគ គឺសថិតកនុងភពច�ម�ងច�មស់។ របយ 
ករណ៍េនះជកររមួចំែណកយ៉ងសំខនស់�មប់ករពិភក�ែដល 
កំពុងេកីតមន ែដល�ត�វេធ�ីេឡងីកនុងចំេ�មអនកពកព់័នធននេន 
កនុងប�� �បេទសៃន�ងទេន�េមគងគ និងជួយបំេពញបែនថមដល់ករ
វភិគេផ�ងៗេទ�ត ែដល�ត�វេធ�ីេឡងីេ�យគណៈកមមករទេន�េមគងគ 
េទេលីឱកស និងភព�បថុយ�បថនជប់ពកព់ន័ធនឹងែផនករ
អភិវ��ន៍េផ�ងៗនេពលអនគត។ 
 របយករណ៍េនះ បនេធ�ីករសេងខបបញ� �ប�មសំខន់ៗ  
មួយចំនួន ែដលទមទរឲយមនករសហករបែនថមេទ�តេនកនុងករ 
�ត�តពិនិតយ ករ��វ�ជវ និងករ�គប�់គង នរយៈេពលប៉ុនម នឆន  ំ
ខងមុខេនះ។ បញ� �ប�មជេ�ចីនបនក� យជែផនកសំខនៃ់ន 
ករងររបស់គណៈកមមករទេន�េមគងគ េហយីខញុ ំេជ�ជក់ថ ករេផ� ត 
ករយកចិត�ទុក�កេ់ទេលីបញ� ទងំេនះេនកនុងរបយករណ៍ នឹង 
ជួយឲយមនករយល់ដឹងបែនថមេទ�តរបស់�ធរណជន េទេល ី
បញ� ទងំេនះ។ 

ជីវភពរបស់�បជជន�ប់�ននក់ ពឹងែផ�កេទេលីករ�គប់�គង 
េ�យ�ប�ង�បយត័នៃន�ងទេន�េនះេនកនុងលកខណៈេបីកចំហ និងមន 
តម� ភព។ ជទីបញចប ់ខញុ ំេជ�ជក់ថ របយករណ៍ឆន  ំ២០១០ ស�ីពី 
�ថ នភពៃន�ងទេន� នឹង�ចជ�ក�រេយងដម៏នតៃម�ស�មប ់
ករេធ�ីែផនករយុទធ��ស�េនកនុងតំបន់ទេន�េមគងគ នរយៈេពល 
េ�ចីនឆន ខំងមុខេនះ និងផ�ល់ជមូល�� ន�គឹះៃនេគលនេយបយ 
ទឹក និងបរ�ិថ នែដលែផ�កេលីចំេណះដឹង។  

 

 

 

Jeremy Bird 

ម�ន�ី�បតិបត�ិថន ក់ខពស់ 
េលខធិករ�� នៃនគណៈកមមករទេន�េមគងគ 

 
 
 
 

មនុស��បែហល ៦០ �ននក ់ កំពុងរស់េនកនុង�ងទេន�េមគងគ
េ�កម ខណៈេពលែដលកំេណីនេសដ�កិចចបនេធ�ីឲយមនករ ែកលម�
យ៉ងេ�ចីនដល់ក�មិតជីវភពរស់េនរបស់�បជជន នរយៈេពល 
ប៉ុនម នឆន មំកេនះ មនុស�ជេ�ចីនេនកនុង�ងទេន�េនះេនែតរស់េន 
កនុងភព�កី�ក។ ជីវភព និងសន�ិសុខេសប�ងរបស់�បជជន ភគ 
េ�ចីន មនទំនកទំ់នងយ៉ងជិតសនិទធជមួយនឹងទេន�េមគងគ និង 
ធនធនទងំ�យែដលទេន�េមគងគបនជួយ។  
 គណៈកមមករទេន�េមគងគ (Mekong River Commission) 
�ត�វបនេលចរូប�ងេឡងី�ងំពីឆន  ំ១៩៩៥ េហយីតួនទីរបស់� គឺ 
េដីមបជួីយដល់ប�� រ�� ភិបលៃន�ងទេន�េមគងគេ�កម (�បេទស 
កមពុជ �វ ៃថ និងេវ�ត�ម) កនុងករ�គប�់គងទឹក និងធនធន 
ពកព់ន័ធនន ែដលមនេនកនុង�ងទេន�េនះឲយមននិរន�រភព និង 
ជួយេ�បី�បស់ធនធនទងំេនះ េដីមបេីលីកកំពស់�បជជនឲយេចញ 
ផុតពីភព�កី�ក។ �មន�រៈសំខន់�ស់ែដល�ក�មអនកេធ� ីករ 
សេ�មចចិត�មនពត័ម៌នចបស់�ស់ និងទនេ់ហតុករណ៍េនកនុង 
វសិ័យននទកទ់ងនឹងទឹក និងមនករយល់ដឹងពីផលបះ៉ពល់ៃន 
ករអភិវ��វសិ័យទងំេនះ េទេលីេសដ�កិចច បរ�ិថ ន និង�បជជន។ 
េដីមបគី�ំទេគលបំណងទងំេនះ គណៈកមមករទេន�េមគងគបនផ�ព� 
ផ�យរបយករណ៍ឆន  ំ ២០១០ ស�ីពី�ថ នភពៃន�ងទេន� ។ 
េសចក�ីសេងខបេនះបនេផ� តេទេលីលទធផលមួយចំនួនកនុងចំេ�ម
លទធផលសំខន់ៗ ែដលមនកនុងរបយករណ៍។  
 របយករណ៍េលីកទី ២ េនះស�ីពី �ថ នភពៃន�ងទេន� បន 
ពិពណ៌នពីធនធនទឹក និងធនធនែដលពកព់ន័ធនឹងទឹកៃន�ង 
ទេន�េមគងគេ�កម។ របយករណ៍េនះបនេធ�ីករសងខបបញ� មួយ 
ចំនួនកនុងចំេ�មបញ� �ប�មននកនុងករអភិវ��ស�មប់�ងទេន� 
េមគងគេ�កម កនុងេនះរមួមនករអភិវ��ថមពល�រអីគគិសនី ករ 
ផ� ស់ប�ូរករេ�បី�បស់ដី និងករែ�ប�ប�ល�កសធតុ។ បញ� ទងំ 
េនះនឹង�ត�វបន�ត�តពិនិតយ និងេលីកេឡងីម�ងេទ�ត �មលំ�ប ់
លំេ�យ េនកនុងរបយករណ៍ស�ីពី�ថ នភពៃន�ងទេន� ។  
 ករយល់ដឹងពី�ថ នភពធនធនទឹកកនុង�ងទេន�េនះ បនផ�ល ់
ជទស�នៈវសិ័យធំទូ�យ េទេលីភពងយរងេ�គះខ� ងំរបស់ 
�បជជនរស់េនកនុងតំបនេ់នះ និងផ�ល់ពត័ម៌នស�ីពីេគលបំណង 
កត់បនថយភព�កី�ករបស់រ�� ភិបលៃន�បេទសជសមជិករបស់ 
គណៈកមមករទេន�េមគងគ ែដល�បេទសទងំអស់េនះសុទធែតបន 
បញជ ក់ពីបំណង�បថន  កនុងករបំេពញបែនថមេទ�តេទេលីផល 
�បេយជនជ៍េ�ចីនែដលមន��បរ់បស់ធនធនធមមជតិ ែដលទេន� 
េមគងគបនផ�ល់ឲយេ�យករបញចូ ល�ងទេន�េមគងគេទកនុងយុទធ��ស� 
អភិវ��េសដ�កិចចរបស់�បេទសខ�ួន។  

 គណៈកមមករទេន�េមគងគ និង�បេទសជសមជិកទងំបួនកំពុង 
េរ�បចំយុទធ��ស�អភិវ��ន៍�ងទេន�េមគងគ េ�យែផ�កេលីករេរ�បចំ 
ធនធនទឹកច�ម�ះមួយ។ យុទធ��ស�េនះនឹងបពច ប់េនកនុងឆន  ំ
២០១០។ ដូចជ�ងដៃទេទ�តែដរ ជេ�មីសែដល�ត�វបនផ�ល ់
ពត័ម៌ន�ត�វែតេធ�ីេឡងី េហយីករអភិវ��មួយចំនួនៃនករអភិវ�� 
ែដលបនេសនីសុ ំ ជពិេសសគេ�មងសុំ�ងសង់ថមពល�រ  ី
អគគិសនី�មដងទេន�េមគងគ គឺសថិតកនុងភពច�ម�ងច�មស់។ របយ 
ករណ៍េនះជកររមួចំែណកយ៉ងសំខនស់�មប់ករពិភក�ែដល 
កំពុងេកីតមន ែដល�ត�វេធ�ីេឡងីកនុងចំេ�មអនកពកព់័នធននេន 
កនុងប�� �បេទសៃន�ងទេន�េមគងគ និងជួយបំេពញបែនថមដល់ករ
វភិគេផ�ងៗេទ�ត ែដល�ត�វេធ�ីេឡងីេ�យគណៈកមមករទេន�េមគងគ 
េទេលីឱកស និងភព�បថុយ�បថនជប់ពកព់ន័ធនឹងែផនករ
អភិវ��ន៍េផ�ងៗនេពលអនគត។ 
 របយករណ៍េនះ បនេធ�ីករសេងខបបញ� �ប�មសំខន់ៗ  
មួយចំនួន ែដលទមទរឲយមនករសហករបែនថមេទ�តេនកនុងករ 
�ត�តពិនិតយ ករ��វ�ជវ និងករ�គប�់គង នរយៈេពលប៉ុនម នឆន  ំ
ខងមុខេនះ។ បញ� �ប�មជេ�ចីនបនក� យជែផនកសំខនៃ់ន 
ករងររបស់គណៈកមមករទេន�េមគងគ េហយីខញុ ំេជ�ជក់ថ ករេផ� ត 
ករយកចិត�ទុក�កេ់ទេលីបញ� ទងំេនះេនកនុងរបយករណ៍ នឹង 
ជួយឲយមនករយល់ដឹងបែនថមេទ�តរបស់�ធរណជន េទេល ី
បញ� ទងំេនះ។ 

ជីវភពរបស់�បជជន�ប់�ននក់ ពឹងែផ�កេទេលីករ�គប់�គង 
េ�យ�ប�ង�បយត័នៃន�ងទេន�េនះេនកនុងលកខណៈេបីកចំហ និងមន 
តម� ភព។ ជទីបញចប ់ខញុ ំេជ�ជក់ថ របយករណ៍ឆន  ំ២០១០ ស�ីពី 
�ថ នភពៃន�ងទេន� នឹង�ចជ�ក�រេយងដម៏នតៃម�ស�មប ់
ករេធ�ីែផនករយុទធ��ស�េនកនុងតំបន់ទេន�េមគងគ នរយៈេពល 
េ�ចីនឆន ខំងមុខេនះ និងផ�ល់ជមូល�� ន�គឹះៃនេគលនេយបយ 
ទឹក និងបរ�ិថ នែដលែផ�កេលីចំេណះដឹង។  

 

 

 

Jeremy Bird 

ម�ន�ី�បតិបត�ិថន ក់ខពស់ 
េលខធិករ�� នៃនគណៈកមមករទេន�េមគងគ 
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របយករណ៍ស�ីពី�ថ នភពៃន�ងទេន�របស់គណៈកមមករទេន�េមគងគ 
មនេគលបំណងផ�ល់ជទិដ�ភពរមួមួយៃន�ថ នភពរបស់�ងទេន� 
េមគងគែផនកខងេ�កម ែដលកនុងេនះរួមមន�ថ នភព�បជជន 
និងជីវភពរបស់ពួកេគ បរ�ិថ ន និងេសដ�កិចច។ ចប�់ងំពីរបយ 
ករណ៍េលីកទី១ស�ីពី�ថ នភពៃន�ងទេន��ត�វបនផ�ព�ផ�យ េនឆន  ំ
២០០៣ មក ករ��វ�ជវ និងករ�ត�តពិនិតយ បនផ�ល់ជពត័ម៌ន
ែដលជួយកនុងករបេងកីតទិដ�ភពៃន�ថ នភព និងនិនន ករៃន 
សូចនករសំខន់ៗមួយចំនួន។ េ�យមនជំនួយពីពត័ម៌នេនះ 
របយករណ៍េនះក៏េផ� តេទេលីបញ� �ប�មមួយចំនួនស�មប់ 
ប�� �បេទសកនុង�ងទេន�េមគងគេ�កមផងែដរ។  

នគរូបនីយកមម គឺជនិនន ករមួយេនកនុងប�� �បេទសទងំបួន
កនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម េ�យ�រែត�បជជនបនេធ�ីចំ�ក
�ស�កពីតំបន់ជនបទេដីមបែីស�ងរកឱកសរស់េនកនុងតំបន់ទី�ក�ងែដល 
កំពុងែតរកីធំេឡងីៗ។ ខណៈេពលែដល�បជជនភគេ�ចីនៃន
�បជជន ៦០ �ននក ់ ែដលរស់េនកនុង�ងទេន�េនះ េនែតបន�
រស់េនកនុងតំបនជ់នបទ អ��កំេណីន�បជជនជនបទនឹងមន 
ករធ� ក់ចុះេនទសវត�េ�កយ។ តួេលខបនបង� ញថចំនួន�បជជន 
សរុបបនេកីនេឡងី�បែហល ៨ ភគរយ េបីេ�ប�បេធ�បនឹងតួេលខ 
កនុងឆន  ំ ២០០៣ (៥៥ �ននក)់ េទះបីជតួេលខេនះមន 
លកខណៈខុសគន េទ�ម�បេទសនីមួយៗកេ៏�យ។ ចំនួន�បជជន
កនុង�ងទេន�េមគងគេ�កមបនេកីនេឡងី ២៥ ភគរយេនកនុង 
�បេទសកមពុជ �បែហល ៦ ភគរយេនកនុង�បេទស�វ េនេសថរ
ចំនួនដែដលេនកនុង�បេទសៃថ និងេកីនេឡងី�បែហល ១០ ភគរយ
េនកនុង�បេទសេវ�ត�ម។  

ជទូេទ ក�មិតរស់េនរបស់�បជជនមនករេកីនេឡងី ប៉ុែន�
តំបន�់កី�កធំៗជេ�ចីនេនែតមន ជពិេសសេនតំបន់ជនបទ។ 
សនទស�ន៍អភិវ��ន៍មនុស�ែដលផ�ល់ជខន តរង� ស់ៃនកររកីចេ�មីន
េ�យេ�បីនូវសនទស�ន ៍ ដូចជ �យុរស់េន ចំេណះដឹង និងក�មិត
ៃនកររស់េន គឺមនកររកីចេ�មីនេនកនុងប�� �បេទសទងំអស់
កនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម។ សនទស�នអ៍ភិវ��នម៍នុស�របស់�បេទស 
ៃថគឺសថិតេនខពស់ជងបន�ិចៃនមធយមរបស់សនទស�នអ៍ភិវ��នម៍នុស� 
ស�មប់ទ�ីប�សុី េហយីសនទស�នអ៍ភិវ��ន៍មនុស�របស់�បេទស 
េវ�ត�ម គឺ�ប�ក�់បែហលនឹងមធយមរបស់សនទស�នអ៍ភិវ��ន ៍
មនុស�ស�មប់ទ�ីប�សុី ខណៈែដលសនទស�នអ៍ភិវ��នម៍នុស� 
របស់�បេទស�វ និងកមពុជ គឺទបជងមធយមរបស់សនទស�ន ៍
អភិវ��ន៍មនុស�ស�មប់ទ�ីប�សុី។ 

ជីវភព និងសន�ិសុខេសប�ងរបស់�បជជនជនបទភគេ�ចីនកនុង
�ងទេន�េនះមនទំនកទំ់នងយ៉ងជិតសនិទធជមូយទេន�េមគងគ និង
ប�� ញផ�ូវទកឹរបស់�។ ទេន�េនះជ�បភពៃនមចឆ  និងផលិតផល
ជលផលដៃទេទ�តស�មបេ់�បី�បស់ជេសប�ង និងកររក�បក់
ចំណូលទឹកសំ�ប�់ដុំះដំ� ំ និងផ�ូវដឹកជញជូ នស�មប់ភជ បទំ់នក់
ទំនងេទកនទី់ផ�រ។ ទំនកទំ់នងដជិ៏តសនិទធេនះ កម៏ននយ័ថ 
�បជជននឹងងយរងេ�គះខ� ងំផងែដរ �បសិនេបីទេន� និង�បពន័ធ
បរ�ិថ នតំបនដី់េសីមមនករខូចខត។  

�បពន័ធបរ�ិថ នច�ម�ះែដលមនេនកនុង�ងទេន�េមគងគ ជទី
ជ�មកដល់រុកខជតិ និងសត�េផ�ងៗជេ�ចីនសនធឹកសនធ បេ់�យកនុង
េនះ�បេភទថមីៗជេ�ចីនកំពុងែត�ត�វបនរកេឃញីជបន�បនទ ប។់ 
�បពន័ធបរ�ិថ នតំបនដី់េសីម បនបេ�មីផល�បេយជនជ៏េ�ចីន កនុង

របយករណ៍ស�ីពី�ថ នភពៃន�ងទេន�របស់គណៈកមមករទេន�េមគងគ 
មនេគលបំណងផ�ល់ជទិដ�ភពរមួមួយៃន�ថ នភពរបស់�ងទេន� 
េមគងគែផនកខងេ�កម ែដលកនុងេនះរួមមន�ថ នភព�បជជន 
និងជីវភពរបស់ពួកេគ បរ�ិថ ន និងេសដ�កិចច។ ចប�់ងំពីរបយ 
ករណ៍េលីកទី១ស�ីពី�ថ នភពៃន�ងទេន��ត�វបនផ�ព�ផ�យ េនឆន  ំ
២០០៣ មក ករ��វ�ជវ និងករ�ត�តពិនិតយ បនផ�ល់ជពត័ម៌ន
ែដលជួយកនុងករបេងកីតទិដ�ភពៃន�ថ នភព និងនិនន ករៃន 
សូចនករសំខន់ៗមួយចំនួន។ េ�យមនជំនួយពីពត័ម៌នេនះ 
របយករណ៍េនះក៏េផ� តេទេលីបញ� �ប�មមួយចំនួនស�មប់ 
ប�� �បេទសកនុង�ងទេន�េមគងគេ�កមផងែដរ។  

នគរូបនីយកមម គឺជនិនន ករមួយេនកនុងប�� �បេទសទងំបួន
កនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម េ�យ�រែត�បជជនបនេធ�ីចំ�ក
�ស�កពីតំបន់ជនបទេដីមបែីស�ងរកឱកសរស់េនកនុងតំបន់ទី�ក�ងែដល 
កំពុងែតរកីធំេឡងីៗ។ ខណៈេពលែដល�បជជនភគេ�ចីនៃន
�បជជន ៦០ �ននក ់ ែដលរស់េនកនុង�ងទេន�េនះ េនែតបន�
រស់េនកនុងតំបនជ់នបទ អ��កំេណីន�បជជនជនបទនឹងមន 
ករធ� ក់ចុះេនទសវត�េ�កយ។ តួេលខបនបង� ញថចំនួន�បជជន 
សរុបបនេកីនេឡងី�បែហល ៨ ភគរយ េបីេ�ប�បេធ�បនឹងតួេលខ 
កនុងឆន  ំ ២០០៣ (៥៥ �ននក)់ េទះបីជតួេលខេនះមន 
លកខណៈខុសគន េទ�ម�បេទសនីមួយៗកេ៏�យ។ ចំនួន�បជជន
កនុង�ងទេន�េមគងគេ�កមបនេកីនេឡងី ២៥ ភគរយេនកនុង 
�បេទសកមពុជ �បែហល ៦ ភគរយេនកនុង�បេទស�វ េនេសថរ
ចំនួនដែដលេនកនុង�បេទសៃថ និងេកីនេឡងី�បែហល ១០ ភគរយ
េនកនុង�បេទសេវ�ត�ម។  

ជទូេទ ក�មិតរស់េនរបស់�បជជនមនករេកីនេឡងី ប៉ុែន�
តំបន�់កី�កធំៗជេ�ចីនេនែតមន ជពិេសសេនតំបន់ជនបទ។ 
សនទស�ន៍អភិវ��ន៍មនុស�ែដលផ�ល់ជខន តរង� ស់ៃនកររកីចេ�មីន
េ�យេ�បីនូវសនទស�ន ៍ ដូចជ �យុរស់េន ចំេណះដឹង និងក�មិត
ៃនកររស់េន គឺមនកររកីចេ�មីនេនកនុងប�� �បេទសទងំអស់
កនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម។ សនទស�នអ៍ភិវ��នម៍នុស�របស់�បេទស 
ៃថគឺសថិតេនខពស់ជងបន�ិចៃនមធយមរបស់សនទស�នអ៍ភិវ��នម៍នុស� 
ស�មប់ទ�ីប�សុី េហយីសនទស�នអ៍ភិវ��ន៍មនុស�របស់�បេទស 
េវ�ត�ម គឺ�ប�ក�់បែហលនឹងមធយមរបស់សនទស�នអ៍ភិវ��ន ៍
មនុស�ស�មប់ទ�ីប�សុី ខណៈែដលសនទស�នអ៍ភិវ��នម៍នុស� 
របស់�បេទស�វ និងកមពុជ គឺទបជងមធយមរបស់សនទស�ន ៍
អភិវ��ន៍មនុស�ស�មប់ទ�ីប�សុី។ 

ជីវភព និងសន�ិសុខេសប�ងរបស់�បជជនជនបទភគេ�ចីនកនុង
�ងទេន�េនះមនទំនកទំ់នងយ៉ងជិតសនិទធជមូយទេន�េមគងគ និង
ប�� ញផ�ូវទកឹរបស់�។ ទេន�េនះជ�បភពៃនមចឆ  និងផលិតផល
ជលផលដៃទេទ�តស�មបេ់�បី�បស់ជេសប�ង និងកររក�បក់
ចំណូលទឹកសំ�ប�់ដុំះដំ� ំ និងផ�ូវដឹកជញជូ នស�មប់ភជ បទំ់នក់
ទំនងេទកនទី់ផ�រ។ ទំនកទំ់នងដជិ៏តសនិទធេនះ កម៏ននយ័ថ 
�បជជននឹងងយរងេ�គះខ� ងំផងែដរ �បសិនេបីទេន� និង�បពន័ធ
បរ�ិថ នតំបនដី់េសីមមនករខូចខត។  

�បពន័ធបរ�ិថ នច�ម�ះែដលមនេនកនុង�ងទេន�េមគងគ ជទី
ជ�មកដល់រុកខជតិ និងសត�េផ�ងៗជេ�ចីនសនធឹកសនធ បេ់�យកនុង
េនះ�បេភទថមីៗជេ�ចីនកំពុងែត�ត�វបនរកេឃញីជបន�បនទ ប។់ 
�បពន័ធបរ�ិថ នតំបនដី់េសីម បនបេ�មីផល�បេយជនជ៏េ�ចីន កនុង
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េនះរមួមនករករពរពីទឹកជំនន ់ និងករសំ�តទឹកសំអុយ។ ករ
ប៉ុនបង៉ជេ�ចីន�ត�វបនេធ�ីេឡងី េដីមបទីញយកតៃម�េសដ�កិចចពីផល 
�បេយជនទ៏ងំេនះ ដូចេនះពួក�មន�រៈសំខន�់ស់េដីមបី
យកេទេ�បី�បស់កនុងករេធ�ីករសេ�មចចិត�។  

ករ�ត�តពិនិតយេទេលីប�� ញផ�ូវទឹករបស់ទេន�េមគងគ បន
បង� ញពីភពធន់�ទរំបស់ទេន�េទនឹងសមព ធថមីៗែដលបងកេឡងី
េ�យមនុស�។ គុណភពទឹកេនតំបនភ់គេ�ចីន គឺមនលកខណៈល�
�បេសីរ េលីកែលងែតេនតំបន់ដីសណ� ទេន�េមគងគែដលក�មិតខពស់
ៃន�រ�តុចិញច ឹម ជមូលេហតុៃនករ�ព�យបរមភ។ ទឹកជំននជ់េរ�ង 
�ល់ឆន រំបស់ទេន�េមគងគេនែតបន�ជួយផគត់ផគងដ់ល់ករេន�ទ�តីដ ៏
សមបូរែបប ថ�ីេបីមនរបយករណ៍ៃនករថយចុះផលេន�ទក៏េ�យ។ 
េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ�ថ នភពៃ�ពេឈ ី េនកនុង�ងទេន� 
េមគងគ មិនមនលកខណៈល��បេសីរេឡយី េ�យ�រែតមនត�ម�វ 
ករេឈ ី និងដីៃ�ពកនែ់តមនករេកីនេឡងី ែដលនេំទរកករកប់ 
បំផ� ញៃ�ពេឈ ីនិងករសឹករចិរលិ។  

កសិកមម គឺជសកមមភពេសដ�កិចចសំខនបំ់ផុតែតមួយគតេ់ន
កនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម េហយីករេធ�ីរបរកសិកមម គឺជសកមមភព
មួយកនុងចំេ�មសកមមភពែដលេ�បី�បស់ទឹកេ�ចីនជងេគបំផុត។ 
ដំ��ំស�វ គឺជ��រេសប�ងរបស់�បជជន េហយី�កជ៏�បភព
ចំណូលដស៏ំខនស់�មប់អនកជនបទេនកនុង�ងទេន�េមគងគផងែដរ។ 
ចប�់ងំពីទសវត�ឆន  ំ១៩៩០ ទិននផលមនករេកីនេឡងីជលំ�ប់
េន�គបប់�� �បេទសទងំអស់ េ�យ�រករែកលម�បេចចកវទិយ 
និងករេកីនេឡងីៃនៃផទដីេ��ច�សព។  

ករេធ�ីន�ចរណ៍េន�មដងទេន� មនករេកីនេឡងីជលំ�ប ់
េ�យ�រែតទេន�េមគងគបនក� យជករភជ បទំ់នកទំ់នងដស៏ំខន់
េនកនុងផ�ូវពណិជជកមមអន�រជតិ េហយីក៏មន�បជ�បិយភពេកីន
េឡងីផងែដរ ស�មបវ់សិ័យេទសចរណ៍។ េនកនុងតំបនខ់�ះៃន�ង
ទេន�េនះ ករេធ�ីដំេណីរ�មផ�ូវទឹក គឺជមេធយបយដឹកជញជូ នែតមួយ 
គត់ ឬយ៉ងេ�ច�ស់ក៏ជមេធយបយដឹកជញជូ នដ៏មន�បសិទធិភព 
បំផុត ែដលេគ�ចេធ�ីបនេសទីរេពញមួយឆន ។ំ 

េ�យ�រែតក�មិតជីវភពរស់េន និងត�ម�វករថមពលមន
ករេកីនេឡងី បនផ�ល់ជឱកសស�មប់ករអភិវ��ថមពល�រ ី
អគគិសនីេនកនុង�បេទស�វ និងកមពុជ។  

រ�� ភិបលៃនប�� �បេទសកនុង�ងទេន�េនះ បនទទួល�គ ល់
ពីករអភិវ��សក� នុពលេសដ�កិចចៃន�បពន័ធទេន�េមគងគ�បកបេ�យ
និរន�រភព កនុងករកត់បនថយភព�កី�ក និងេធ�ីឲយជីវភព�បជជន
កនែ់ត�បេសីរេឡងី។ បុ៉ែន�ឱកសទងំេនះ�ត�វែតេធ�ីឲយមនតុលយភព 
េទនឹងផលបះ៉ពល់េទេលីបរ�ិថ ន ជលផល និងជីវភព�បជជន។  

របយករណ៍ស�ីពី�ថ នភពៃន�ងទេន� ជករ�បែម�បមូល
ចំេណះដឹងមន��ប់ ែដលនឹងផ�ល់ជ�បភពធន�នស�មប់រ�� ភិបល 
អនក�គប�់គងធន�ន និងអនកពក់ពន័ធដៃទេទ�តេនកនុង�ងទេន� 
េមគងគ។ 
 

េនះរមួមនករករពរពីទឹកជំនន ់ និងករសំ�តទឹកសំអុយ។ ករ
ប៉ុនបង៉ជេ�ចីន�ត�វបនេធ�ីេឡងី េដីមបទីញយកតៃម�េសដ�កិចចពីផល 
�បេយជនទ៏ងំេនះ ដូចេនះពួក�មន�រៈសំខន�់ស់េដីមបី
យកេទេ�បី�បស់កនុងករេធ�ីករសេ�មចចិត�។  

ករ�ត�តពិនិតយេទេលីប�� ញផ�ូវទឹករបស់ទេន�េមគងគ បន
បង� ញពីភពធន់�ទរំបស់ទេន�េទនឹងសមព ធថមីៗែដលបងកេឡងី
េ�យមនុស�។ គុណភពទឹកេនតំបនភ់គេ�ចីន គឺមនលកខណៈល�
�បេសីរ េលីកែលងែតេនតំបន់ដីសណ� ទេន�េមគងគែដលក�មិតខពស់
ៃន�រ�តុចិញច ឹម ជមូលេហតុៃនករ�ព�យបរមភ។ ទឹកជំននជ់េរ�ង 
�ល់ឆន រំបស់ទេន�េមគងគេនែតបន�ជួយផគត់ផគងដ់ល់ករេន�ទ�តីដ ៏
សមបូរែបប ថ�ីេបីមនរបយករណ៍ៃនករថយចុះផលេន�ទក៏េ�យ។ 
េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ�ថ នភពៃ�ពេឈ ី េនកនុង�ងទេន� 
េមគងគ មិនមនលកខណៈល��បេសីរេឡយី េ�យ�រែតមនត�ម�វ 
ករេឈ ី និងដីៃ�ពកនែ់តមនករេកីនេឡងី ែដលនេំទរកករកប់ 
បំផ� ញៃ�ពេឈ ីនិងករសឹករចិរលិ។  

កសិកមម គឺជសកមមភពេសដ�កិចចសំខនបំ់ផុតែតមួយគតេ់ន
កនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម េហយីករេធ�ីរបរកសិកមម គឺជសកមមភព
មួយកនុងចំេ�មសកមមភពែដលេ�បី�បស់ទឹកេ�ចីនជងេគបំផុត។ 
ដំ��ំស�វ គឺជ��រេសប�ងរបស់�បជជន េហយី�កជ៏�បភព
ចំណូលដស៏ំខនស់�មប់អនកជនបទេនកនុង�ងទេន�េមគងគផងែដរ។ 
ចប�់ងំពីទសវត�ឆន  ំ១៩៩០ ទិននផលមនករេកីនេឡងីជលំ�ប់
េន�គបប់�� �បេទសទងំអស់ េ�យ�រករែកលម�បេចចកវទិយ 
និងករេកីនេឡងីៃនៃផទដីេ��ច�សព។  

ករេធ�ីន�ចរណ៍េន�មដងទេន� មនករេកីនេឡងីជលំ�ប ់
េ�យ�រែតទេន�េមគងគបនក� យជករភជ បទំ់នកទំ់នងដស៏ំខន់
េនកនុងផ�ូវពណិជជកមមអន�រជតិ េហយីក៏មន�បជ�បិយភពេកីន
េឡងីផងែដរ ស�មបវ់សិ័យេទសចរណ៍។ េនកនុងតំបនខ់�ះៃន�ង
ទេន�េនះ ករេធ�ីដំេណីរ�មផ�ូវទឹក គឺជមេធយបយដឹកជញជូ នែតមួយ 
គត់ ឬយ៉ងេ�ច�ស់ក៏ជមេធយបយដឹកជញជូ នដ៏មន�បសិទធិភព 
បំផុត ែដលេគ�ចេធ�ីបនេសទីរេពញមួយឆន ។ំ 

េ�យ�រែតក�មិតជីវភពរស់េន និងត�ម�វករថមពលមន
ករេកីនេឡងី បនផ�ល់ជឱកសស�មប់ករអភិវ��ថមពល�រ ី
អគគិសនីេនកនុង�បេទស�វ និងកមពុជ។  

រ�� ភិបលៃនប�� �បេទសកនុង�ងទេន�េនះ បនទទួល�គ ល់
ពីករអភិវ��សក� នុពលេសដ�កិចចៃន�បពន័ធទេន�េមគងគ�បកបេ�យ
និរន�រភព កនុងករកត់បនថយភព�កី�ក និងេធ�ីឲយជីវភព�បជជន
កនែ់ត�បេសីរេឡងី។ បុ៉ែន�ឱកសទងំេនះ�ត�វែតេធ�ីឲយមនតុលយភព 
េទនឹងផលបះ៉ពល់េទេលីបរ�ិថ ន ជលផល និងជីវភព�បជជន។  

របយករណ៍ស�ីពី�ថ នភពៃន�ងទេន� ជករ�បែម�បមូល
ចំេណះដឹងមន��ប់ ែដលនឹងផ�ល់ជ�បភពធន�នស�មប់រ�� ភិបល 
អនក�គប�់គងធន�ន និងអនកពក់ពន័ធដៃទេទ�តេនកនុង�ងទេន� 
េមគងគ។ 
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�បជជនជេ�ចីន�ននក ់ ែដលកំពុងរស់េន�មតំបនភូ់មិ��ស� 
េផ�ងៗៃន�ងទេន�េមគងគេ�កម ពឹងែផ�កេទេលីទឹក និងផលេន�ទ 
បនមកពីទេន�ស�មបេ់ធ�ីជេស��ង �បកចំ់ណូល ឱកសចិញច ឹម 
ជីវតិ និងែបបបទៃនជីវតិរបស់ពួកេគ។ ពួកេគភគេ�ចីនរស់េន 
កនុងលកខខណ� �កី�ក េ�យមនអនមយ័ និងទឹក�� តេ�បី�បស់តិច 
តួចប៉ុេ�� ះ។ ជមួយគន េនះែដរ �បជជនមួយចំនួន�ប�មមុខ 
នឹងភពមិនេទ�ងទត ់ ដូចជទឹកជំនន ់ និងមហន��យេផ�ងៗ កង�ះ 
កមមសិទធិដីធ�ី និងផលបះ៉ពល់ពីករធ� ក់ចុះៃនេសដ�កិចចពិភពេ�ក។ 
ករពឹងែផ�កយ៉ងខ� ងំេទេលី�បភព ធនធនទឹកស�មប់ករចិញច ឹម 
ជីវតិ និងសន�ិសុខេស��ង មននយ័ថ�បជជនទងំេនះងយទទួល 
រងេ�គះបំផុតេនេពលែដល�បភពធនធនទងំេនះមនករថយចុះ 
��ត�វបនបំផ�ិចបំផ� ញ។  

អងគករកមមវធីិអភិវ��សហ�បជជតិ (UNDP) បនេធ�ីចំ�ត ់
ថន កប់�� �បេទសទងំអស់កនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម ថមនករ 
អភិវ��មនុស�ក�មិតមធយ្ម េ�យមនសនទស�ន៍អភិវ��មនុស� 
ែដល �ត�វបនែកលម�យ៉ងេទ�ងទត ់ នប៉ុនម នទសវត�ចុងេ�កយ
េនះ។ េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ �បេទសែដលសថិតេ�កមមធយម
ភគៃនសនទស�ន៍អភិវ��មនុស� បនេធ�ីឲយមនគម� តេនកនុង�បេទស
នីមួយៗ និងរ�ងប�� �បេទសទងំេនះ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ថ�ីេបីមនកំេណីនេសដ�កិចចយ៉ងេល�នកេ៏�យ នពីរទសវត� 

ចុងេ�កយេនះ កមពុជេនែតជ�បេទសមួយកនុងចំេ�ម�បេទស 
�កី�កបំផុតេនកនុងពិភពេ�ក។ �បជជន ៣៥ ភគរយ រស់េន 
េ�កមបនទ តៃ់នភព�កី�ក ប៉ុែន�ភគេ�ចីនពួកេគរស់េនកនុងតំបន ់
ជនបទ ែដលអនកជនបទមន�បមណជ ៨០ ភគរយ ៃន�បជជន 
សរុប។ កំេណីនេសដ�កិចចកំពុងេកីនេឡងី េ�យកនុងេនះកសិកមម
ែដលជវសិ័យសំខនែ់ដលបនផ�ល់ករងរចំនួន ៧០ ភគរយ ៃន
កម� ងំពលកមម។ �បែហលជ ២៤ ភគរយ ៃន�បជជន ទំនងជ
មិន�ចមនជីវតិរស់�នរហូតដល់�យុ ៤០ ឆន  ំ បនេទ ខណៈ
េពលែដល�បជជន ៣៥ ភគរយ ខ�ះខត�បភពទឹក�� តេ�បី�បស់ 
េហយីកុមរេ�កម�យុ ៥ ឆន  ំចំនួន ៣៦ ភគរយ មិន�គបទ់មងន។់  
  

�បជជនជេ�ចីន�ននក ់ ែដលកំពុងរស់េន�មតំបនភូ់មិ��ស� 
េផ�ងៗៃន�ងទេន�េមគងគេ�កម ពឹងែផ�កេទេលីទឹក និងផលេន�ទ 
បនមកពីទេន�ស�មបេ់ធ�ីជេស��ង �បកចំ់ណូល ឱកសចិញច ឹម 
ជីវតិ និងែបបបទៃនជីវតិរបស់ពួកេគ។ ពួកេគភគេ�ចីនរស់េន 
កនុងលកខខណ� �កី�ក េ�យមនអនមយ័ និងទឹក�� តេ�បី�បស់តិច 
តួចប៉ុេ�� ះ។ ជមួយគន េនះែដរ �បជជនមួយចំនួន�ប�មមុខ 
នឹងភពមិនេទ�ងទត ់ ដូចជទឹកជំនន ់ និងមហន��យេផ�ងៗ កង�ះ 
កមមសិទធិដីធ�ី និងផលបះ៉ពល់ពីករធ� ក់ចុះៃនេសដ�កិចចពិភពេ�ក។ 
ករពឹងែផ�កយ៉ងខ� ងំេទេលី�បភព ធនធនទឹកស�មប់ករចិញច ឹម 
ជីវតិ និងសន�ិសុខេស��ង មននយ័ថ�បជជនទងំេនះងយទទួល 
រងេ�គះបំផុតេនេពលែដល�បភពធនធនទងំេនះមនករថយចុះ 
��ត�វបនបំផ�ិចបំផ� ញ។  

អងគករកមមវធីិអភិវ��សហ�បជជតិ (UNDP) បនេធ�ីចំ�ត ់
ថន កប់�� �បេទសទងំអស់កនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម ថមនករ 
អភិវ��មនុស�ក�មិតមធយ្ម េ�យមនសនទស�ន៍អភិវ��មនុស� 
ែដល �ត�វបនែកលម�យ៉ងេទ�ងទត ់ នប៉ុនម នទសវត�ចុងេ�កយ
េនះ។ េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ �បេទសែដលសថិតេ�កមមធយម
ភគៃនសនទស�ន៍អភិវ��មនុស� បនេធ�ីឲយមនគម� តេនកនុង�បេទស
នីមួយៗ និងរ�ងប�� �បេទសទងំេនះ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ថ�ីេបីមនកំេណីនេសដ�កិចចយ៉ងេល�នកេ៏�យ នពីរទសវត� 

ចុងេ�កយេនះ កមពុជេនែតជ�បេទសមួយកនុងចំេ�ម�បេទស 
�កី�កបំផុតេនកនុងពិភពេ�ក។ �បជជន ៣៥ ភគរយ រស់េន 
េ�កមបនទ តៃ់នភព�កី�ក ប៉ុែន�ភគេ�ចីនពួកេគរស់េនកនុងតំបន ់
ជនបទ ែដលអនកជនបទមន�បមណជ ៨០ ភគរយ ៃន�បជជន 
សរុប។ កំេណីនេសដ�កិចចកំពុងេកីនេឡងី េ�យកនុងេនះកសិកមម
ែដលជវសិ័យសំខនែ់ដលបនផ�ល់ករងរចំនួន ៧០ ភគរយ ៃន
កម� ងំពលកមម។ �បែហលជ ២៤ ភគរយ ៃន�បជជន ទំនងជ
មិន�ចមនជីវតិរស់�នរហូតដល់�យុ ៤០ ឆន  ំ បនេទ ខណៈ
េពលែដល�បជជន ៣៥ ភគរយ ខ�ះខត�បភពទឹក�� តេ�បី�បស់ 
េហយីកុមរេ�កម�យុ ៥ ឆន  ំចំនួន ៣៦ ភគរយ មិន�គបទ់មងន។់  
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កដូ៏ចគន េនះែដរ េនកនុង�បេទស�វ ភព�កី�កកំពុងរកី�ល 
�ល េ�យ�បជជនចំនូន ៣៣ ភគរយ សថិតេ�កមបនទ តៃ់នភព 
�កី�ក។ ពកក់�� លៃនចំនួន�គ��រទងំអស់មិនមនទឹកេ�បី�បស ់
�បកបេ�យសុវតថិភពេទ េហយីពកក់�� លៃនភូមិទងំអស់ គឺមិន 
�ចេធ�ីដំេណីរេទដល់�មផ�ូវថនល់កនុងអំឡុងរដូវវស�េទ។ ភព�កី�ក 
មនេ�ចីនជងេគេនតំបន់ខពង់�បខងត�ូងជប់�ពំែដន�បេទស 
េវ�ត�ម។ អ��ទបៃនភព�កី�ក សថិតេន�មប�� ភូមិៃនតំបន់ 
ភនំេនែប៉កខងេជីង�បេទស េហយីភព�កី�កមនក�មិតទបបំផុត 
េន�មទី�បជុំជនខងកនុង និងជំុវញិទី�ក�ងធំៗ។ រយៈេពលប៉ុនម ន 
ឆន ចុំងេ�កយេនះ �យុកលរស់េនមធយមបនេកីនេឡងីជលំ�ប ់
ជពិេសសកនុង�បេទស�វ ែដលបនេកីនេឡងីពី ៥៤ ឆន  ំ កនុងឆន  ំ
២០០០ ដល់ ៦៤ ឆន  ំកនុងឆន  ំ២០០៧ េទះបីជ�យុកលរស់េន 
មធយម កនុង�បេទស�វ និងកមពុជបន�សថិតេនទបជង�យុកល 
រស់េនមធយម ៦៩ ឆន  ំ របស់ប�� �បេទសកំពុងអភិវ�� េន�សុ ី
ខងេកីត និងប៉សុីហ�កិកេ៏�យ។  

េទះបីជមនករែកលម�ជេ�ចីន នរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ�កយ 
េនះកេ៏�យ លកខខណ� សុខភពរបស់កុមរេន�បេទសកមពុជ និង 
�វេនែតមនលកខណៈមិនល� ។ ពីឆន ២ំ០០០ ដល់ ២០០៦ អ�� 
មរណៈភពទរកកនុង�បេទសកមពុជបនធ� កចុ់ះពី ៨៨ កនុង ១០០០ 
ៃនករផ�ល់កំេណីត រហូតដល់ ៦៥ េហយីេនកនុង�បេទស�វ � 
បនធ� ក់ចុះពី ៩២ ដល់ ៥៩ ែដល�បេទសទងំពីរេនះ េនែតសថិត 
ខពស់ជងមធយមៃនតំបន់�សីុ�េគនយែ៍ដលមន�តឹមែត២៧បុ៉េ�� ះ។  

េនកនុង�បេទសៃថ និងេវ�ត�ម ក�មិតៃនករអភិវ��មន 
លកខណៈល��បេសីរ�ស់។ �បេទសៃថសេ�មចបននូវេគលេ� 
អភិវ��សហស�វត�ទងំ�បបួំនចំណុចមុនឆន កំំណត់២០១៥។ 
សមម�តៃន�បជជនែដលរស់េនេ�កមបនទ តៃ់នភព�កី�ក �ត�វបន 

កតប់នថយពី ២៧ ភគរយ កនុងឆន  ំ ១៩៩០ ដល់ ១២ ភគរយ 
កនុងឆន  ំ២០០៤។ 

�បេទសេវ�ត�មបនេធ�ឲីយមនកររកីចេ�មីនយ៉ងខ� ងំ កនុងករ 
ជំនះនឹងភព�កី�ក េ�យេធ�ីឲយចំនួន�បជជនសថិតេ�កមបនទ តៃ់ន 
ភព�កី�ក មនករធ� ក់ចុះយ៉ងេ�ចីនពី ៧៥ ភគរយ កនុងឆន  ំ
១៩៩០ រហូតដល់ ១៦ ភគរយ កនុងឆន  ំ ២០០៦ េទះបីជភព 
ខុសគន ខ� ងំបនេកីតមនេឡងី រ�ង�បជជនតំបន់ជនបទ និងទី�ក�ង 
កេ៏�យ កនុងេនះអ��ៃនភព�កី�កេនជនបទមន ៤៥ ភគរយ 
និងេនទី�ក�ងមន ១៨ ភគរយ។ ជនជតិភគតិចមិនទនប់ន 
ទទួលផល�បេយជនពី៍ករអភិវ�� រយៈេពលប៉ុនម នទសវត�េនះេន 
េឡយីេទ ជពិេសសេនតំបនជ់នបទែដលក�មិតជីវភពរស់េន �ត�វ 
បនេធ�ីឲយ�បេសីរេឡងីកនុងក�មិតតិចតួចប៉ុេ�� ះ។ 

ដីសណ� ទេន�េមគងគកនុង�បេទសេវ�ត�ម ែដលជតំបន់កសិកមម 
មន�បជជនរស់េនេ�ចីនជងេគបំផុតេនះ មន�បជជនេ�ចីនជង 
១៧ �ននក់ ( ២១ ភគរយៃន�បជជនេវ�ត�មសរុប)។ តំបន់ 
ដីសណ� េនះបនក� យជតំបន់កសិកមមសំខន់ជងេគបំផុតកនុង�បេទស 
េវ�ត�ម េ�យផលិតបនេលីសពី ៥០ ភគរយ ៃនដំ�េំស��ង 
និង ៦០ ភគរយ ៃនផលិតកមម�តី។ 
 

កដូ៏ចគន េនះែដរ េនកនុង�បេទស�វ ភព�កី�កកំពុងរកី�ល 
�ល េ�យ�បជជនចំនូន ៣៣ ភគរយ សថិតេ�កមបនទ តៃ់នភព 
�កី�ក។ ពកក់�� លៃនចំនួន�គ��រទងំអស់មិនមនទឹកេ�បី�បស ់
�បកបេ�យសុវតថិភពេទ េហយីពកក់�� លៃនភូមិទងំអស់ គឺមិន 
�ចេធ�ីដំេណីរេទដល់�មផ�ូវថនល់កនុងអំឡុងរដូវវស�េទ។ ភព�កី�ក 
មនេ�ចីនជងេគេនតំបន់ខពង់�បខងត�ូងជប់�ពំែដន�បេទស 
េវ�ត�ម។ អ��ទបៃនភព�កី�ក សថិតេន�មប�� ភូមិៃនតំបន់ 
ភនំេនែប៉កខងេជីង�បេទស េហយីភព�កី�កមនក�មិតទបបំផុត 
េន�មទី�បជុំជនខងកនុង និងជំុវញិទី�ក�ងធំៗ។ រយៈេពលប៉ុនម ន 
ឆន ចុំងេ�កយេនះ �យុកលរស់េនមធយមបនេកីនេឡងីជលំ�ប ់
ជពិេសសកនុង�បេទស�វ ែដលបនេកីនេឡងីពី ៥៤ ឆន  ំ កនុងឆន  ំ
២០០០ ដល់ ៦៤ ឆន  ំកនុងឆន  ំ២០០៧ េទះបីជ�យុកលរស់េន 
មធយម កនុង�បេទស�វ និងកមពុជបន�សថិតេនទបជង�យុកល 
រស់េនមធយម ៦៩ ឆន  ំ របស់ប�� �បេទសកំពុងអភិវ�� េន�សុ ី
ខងេកីត និងប៉សុីហ�កិកេ៏�យ។  

េទះបីជមនករែកលម�ជេ�ចីន នរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ�កយ 
េនះកេ៏�យ លកខខណ� សុខភពរបស់កុមរេន�បេទសកមពុជ និង 
�វេនែតមនលកខណៈមិនល� ។ ពីឆន ២ំ០០០ ដល់ ២០០៦ អ�� 
មរណៈភពទរកកនុង�បេទសកមពុជបនធ� កចុ់ះពី ៨៨ កនុង ១០០០ 
ៃនករផ�ល់កំេណីត រហូតដល់ ៦៥ េហយីេនកនុង�បេទស�វ � 
បនធ� ក់ចុះពី ៩២ ដល់ ៥៩ ែដល�បេទសទងំពីរេនះ េនែតសថិត 
ខពស់ជងមធយមៃនតំបន់�សីុ�េគនយែ៍ដលមន�តឹមែត២៧បុ៉េ�� ះ។  

េនកនុង�បេទសៃថ និងេវ�ត�ម ក�មិតៃនករអភិវ��មន 
លកខណៈល��បេសីរ�ស់។ �បេទសៃថសេ�មចបននូវេគលេ� 
អភិវ��សហស�វត�ទងំ�បបួំនចំណុចមុនឆន កំំណត់២០១៥។ 
សមម�តៃន�បជជនែដលរស់េនេ�កមបនទ តៃ់នភព�កី�ក �ត�វបន 

កតប់នថយពី ២៧ ភគរយ កនុងឆន  ំ ១៩៩០ ដល់ ១២ ភគរយ 
កនុងឆន  ំ២០០៤។ 

�បេទសេវ�ត�មបនេធ�ឲីយមនកររកីចេ�មីនយ៉ងខ� ងំ កនុងករ 
ជំនះនឹងភព�កី�ក េ�យេធ�ីឲយចំនួន�បជជនសថិតេ�កមបនទ តៃ់ន 
ភព�កី�ក មនករធ� ក់ចុះយ៉ងេ�ចីនពី ៧៥ ភគរយ កនុងឆន  ំ
១៩៩០ រហូតដល់ ១៦ ភគរយ កនុងឆន  ំ ២០០៦ េទះបីជភព 
ខុសគន ខ� ងំបនេកីតមនេឡងី រ�ង�បជជនតំបន់ជនបទ និងទី�ក�ង 
កេ៏�យ កនុងេនះអ��ៃនភព�កី�កេនជនបទមន ៤៥ ភគរយ 
និងេនទី�ក�ងមន ១៨ ភគរយ។ ជនជតិភគតិចមិនទនប់ន 
ទទួលផល�បេយជនពី៍ករអភិវ�� រយៈេពលប៉ុនម នទសវត�េនះេន 
េឡយីេទ ជពិេសសេនតំបនជ់នបទែដលក�មិតជីវភពរស់េន �ត�វ 
បនេធ�ីឲយ�បេសីរេឡងីកនុងក�មិតតិចតួចប៉ុេ�� ះ។ 

ដីសណ� ទេន�េមគងគកនុង�បេទសេវ�ត�ម ែដលជតំបន់កសិកមម 
មន�បជជនរស់េនេ�ចីនជងេគបំផុតេនះ មន�បជជនេ�ចីនជង 
១៧ �ននក់ ( ២១ ភគរយៃន�បជជនេវ�ត�មសរុប)។ តំបន់ 
ដីសណ� េនះបនក� យជតំបន់កសិកមមសំខន់ជងេគបំផុតកនុង�បេទស 
េវ�ត�ម េ�យផលិតបនេលីសពី ៥០ ភគរយ ៃនដំ�េំស��ង 
និង ៦០ ភគរយ ៃនផលិតកមម�តី។ 
 

កដូ៏ចគន េនះែដរ េនកនុង�បេទស�វ ភព�កី�កកំពុងរកី�ល 
�ល េ�យ�បជជនចំនូន ៣៣ ភគរយ សថិតេ�កមបនទ តៃ់នភព 
�កី�ក។ ពកក់�� លៃនចំនួន�គ��រទងំអស់មិនមនទឹកេ�បី�បស ់
�បកបេ�យសុវតថិភពេទ េហយីពកក់�� លៃនភូមិទងំអស់ គឺមិន 
�ចេធ�ីដំេណីរេទដល់�មផ�ូវថនល់កនុងអំឡុងរដូវវស�េទ។ ភព�កី�ក 
មនេ�ចីនជងេគេនតំបន់ខពង់�បខងត�ូងជប់�ពំែដន�បេទស 
េវ�ត�ម។ អ��ទបៃនភព�កី�ក សថិតេន�មប�� ភូមិៃនតំបន់ 
ភនំេនែប៉កខងេជីង�បេទស េហយីភព�កី�កមនក�មិតទបបំផុត 
េន�មទី�បជុំជនខងកនុង និងជំុវញិទី�ក�ងធំៗ។ រយៈេពលប៉ុនម ន 
ឆន ចុំងេ�កយេនះ �យុកលរស់េនមធយមបនេកីនេឡងីជលំ�ប ់
ជពិេសសកនុង�បេទស�វ ែដលបនេកីនេឡងីពី ៥៤ ឆន  ំ កនុងឆន  ំ
២០០០ ដល់ ៦៤ ឆន  ំកនុងឆន  ំ២០០៧ េទះបីជ�យុកលរស់េន 
មធយម កនុង�បេទស�វ និងកមពុជបន�សថិតេនទបជង�យុកល 
រស់េនមធយម ៦៩ ឆន  ំ របស់ប�� �បេទសកំពុងអភិវ�� េន�សុ ី
ខងេកីត និងប៉សុីហ�កិកេ៏�យ។  

េទះបីជមនករែកលម�ជេ�ចីន នរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ�កយ 
េនះកេ៏�យ លកខខណ� សុខភពរបស់កុមរេន�បេទសកមពុជ និង 
�វេនែតមនលកខណៈមិនល� ។ ពីឆន ២ំ០០០ ដល់ ២០០៦ អ�� 
មរណៈភពទរកកនុង�បេទសកមពុជបនធ� កចុ់ះពី ៨៨ កនុង ១០០០ 
ៃនករផ�ល់កំេណីត រហូតដល់ ៦៥ េហយីេនកនុង�បេទស�វ � 
បនធ� ក់ចុះពី ៩២ ដល់ ៥៩ ែដល�បេទសទងំពីរេនះ េនែតសថិត 
ខពស់ជងមធយមៃនតំបន់�សីុ�េគនយែ៍ដលមន�តឹមែត២៧បុ៉េ�� ះ។  

េនកនុង�បេទសៃថ និងេវ�ត�ម ក�មិតៃនករអភិវ��មន 
លកខណៈល��បេសីរ�ស់។ �បេទសៃថសេ�មចបននូវេគលេ� 
អភិវ��សហស�វត�ទងំ�បបួំនចំណុចមុនឆន កំំណត់២០១៥។ 
សមម�តៃន�បជជនែដលរស់េនេ�កមបនទ តៃ់នភព�កី�ក �ត�វបន 

កតប់នថយពី ២៧ ភគរយ កនុងឆន  ំ ១៩៩០ ដល់ ១២ ភគរយ 
កនុងឆន  ំ២០០៤។ 

�បេទសេវ�ត�មបនេធ�ឲីយមនកររកីចេ�មីនយ៉ងខ� ងំ កនុងករ 
ជំនះនឹងភព�កី�ក េ�យេធ�ីឲយចំនួន�បជជនសថិតេ�កមបនទ តៃ់ន 
ភព�កី�ក មនករធ� ក់ចុះយ៉ងេ�ចីនពី ៧៥ ភគរយ កនុងឆន  ំ
១៩៩០ រហូតដល់ ១៦ ភគរយ កនុងឆន  ំ ២០០៦ េទះបីជភព 
ខុសគន ខ� ងំបនេកីតមនេឡងី រ�ង�បជជនតំបន់ជនបទ និងទី�ក�ង 
កេ៏�យ កនុងេនះអ��ៃនភព�កី�កេនជនបទមន ៤៥ ភគរយ 
និងេនទី�ក�ងមន ១៨ ភគរយ។ ជនជតិភគតិចមិនទនប់ន 
ទទួលផល�បេយជនពី៍ករអភិវ�� រយៈេពលប៉ុនម នទសវត�េនះេន 
េឡយីេទ ជពិេសសេនតំបនជ់នបទែដលក�មិតជីវភពរស់េន �ត�វ 
បនេធ�ីឲយ�បេសីរេឡងីកនុងក�មិតតិចតួចប៉ុេ�� ះ។ 

ដីសណ� ទេន�េមគងគកនុង�បេទសេវ�ត�ម ែដលជតំបន់កសិកមម 
មន�បជជនរស់េនេ�ចីនជងេគបំផុតេនះ មន�បជជនេ�ចីនជង 
១៧ �ននក់ ( ២១ ភគរយៃន�បជជនេវ�ត�មសរុប)។ តំបន់ 
ដីសណ� េនះបនក� យជតំបន់កសិកមមសំខន់ជងេគបំផុតកនុង�បេទស 
េវ�ត�ម េ�យផលិតបនេលីសពី ៥០ ភគរយ ៃនដំ�េំស��ង 
និង ៦០ ភគរយ ៃនផលិតកមម�តី។ 
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�ប�ន័ធបរ�ិថ នច�ម�ះរបស់�ងទេន�េមគងគ គឺជមូល�� ន�គឹះៃនករ 
ចិញច ឹមជីវតិដ៏សមបូរែបប និងផ�ល់ជសន�ិសុ�េសប�ងស��ប់�បជជន 
ភគេ�ចីនៃន�បជជនតំបនជ់នបទរស់េនកនុង�ងទេន�េនះ។ �ល 
ែ�សលិចទឹក �ត�វបនេ�បី�បស់េដីមប�ីដុំះ�ស�វ និងករេន�ទ 

�តីដ៏េ�ចីនសនធឹកសនធ ប់ែដលជ�ប��ៃន�ប�េតអីុន និង�បក់ចំណូល 
ស��ប់អនកជនបទរស់េនកនុង�ងទេន�េនះ។ ៃផទដីៃ��មួយភគធំ 
ជតំបន់ជីវច�ម�ះ េហយីបនផ�ល់ជអុស និងផលិតផលដៃទេទ�ត 
ស��ប�់បជជនរស់េនកនុងតំបនេ់នះ។ 

កសិកមម គឺជសកមមភពេសដ�កិចចសំខនបំ់ផុតែតមួយគត់េន�ង 
ទេន�េមគងគេ�កម។ ៃផទដី�ដុំះេ�ចីនជង ១០ �នហចិ� �ត�វ 
បនេ�បី�បស់េដីមប�ីដុំះដំ��ំស�វែដលជដំ�េំសប�ងស�មប់
�បជជនភគេ�ចីនរស់េនកនុងតំបនេ់នះ។ េនេលីៃផទដីផលិតកមម
ភគេ�ចីនៃនដីសណ� ទេន�េមគងគ កសិករ�ច�ដុំះដំ��ំស�វបន 
៣ ដង កនុងមួយឆន ។ំ ទិននផល�ស�វមនពី ១ េ�ន រហូតដល់េ�ចីន
ជង ៥ េ�ន កនុងមួយហចិ�។ េនឆន  ំ២០០៥ �ស�វ�បែហលជ 
៣៣.៨ �នេ�ន �ត�វបនផលិតេនកនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម 
ែដលេលីសពីពក់ក�� លៃនចំនួនេនះ �ត�វបនផលិតេ�យ�បេទស 
េវ�ត�ម។ ចំេពះអនកជនបទ េ�ចីនជងពក់ក�� លៃនអនក 
ជនបទរស់េនកនុង�ងទេន�េមគងគ ករលក�់ស�វ គឺជ�ប�ពៃន�បក់
ចំណូលដស៏ំខន។់ 

កនុងប�� �បេទស�ងទេន�េមគងគេ�កមទងំអស់ ទិននផល�ស�វ
មនករេកីនេឡងីជលំ�ប ់ �បែហល ៣ ភគរយ ចប�់ងំពី
ទសវត�ឆន  ំ ១៩៩០មក។ កនុង�បេទសកមពុជ ទិននផល និងផលិត 
កមមដំ��ំស�វ�បងំ និង�ស�វវស�មនករេកីនេឡងីជលំ�ប។់ 

កនុង�បេទស�វ �បពន័ធផលិតកមមដំ��ំស�វសំខនជ់ងេគបំផុត គឺ
�ស�វទំនបរដូវវស� ែដលកនែ់តរកីធំេឡងីៗ។ ផទុយេទវញិ ៃផទដី 
ដំ��ំស�វតំបនខ់ពង�់បែដលជទូេទមនជបព់ក់ពន័ធនឹងកសិកមម
ពេនចរ មនករថយចុះ។ េនកនុងតំបនដី់សណ� �បេទសេវ�ត�ម 
េទះបីៃផទដីកសិកមមមនករថយចុះនពីរទសវត�ចុងេ�កយេនះក៏
េ�យ កក៏រេកីនេឡងីនូវផលិតភពេធ�ីឲយផលិតកមមេកីនេឡងី។ 
េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ ផលិតភពែដលេកីនេឡងីេនះ គឺមន
ករជប់ទក់ទងនឹងករេ�បី�បស់ថន ពុំលកសិកមមេ�ចីនហួស�បមណ  
េហយីជលទធផល ៃផទដីែ�ស�បងំជេ�ចីនកនុងដីសណ� �បេទស 
េវ�ត�ម មិនមនលកខណ�សម�សបស�មប់ករចិញច ឹម�តីេឡយី។ 
េនភគ��នៃន�បេទសៃថ ៃផទដីេ�ចីនជង ៨០ ភគរយ ៃនៃផទដី 
�ដុំះទងំអស់ �ត�វបនេ�បី�បស់េដីមប�ីដុំះដំ��ំស�វ �� ំ
�យ�ន រ�ងដំ��ំស�វ និងដំ�តំំបនខ់ពស។់ ចេន� ះឆន  ំ២០០០ 
និងឆន  ំ ២០០៥ ៃផទដី�បមូលផល�ស�វកនុង�បេទសៃថមនករ�� ក់
ចុះបន�ិច។  

�ប�ន័ធបរ�ិថ នច�ម�ះរបស់�ងទេន�េមគងគ គឺជមូល�� ន�គឹះៃនករ 
ចិញច ឹមជីវតិដ៏សមបូរែបប និងផ�ល់ជសន�ិសុ�េសប�ងស��ប់�បជជន 
ភគេ�ចីនៃន�បជជនតំបនជ់នបទរស់េនកនុង�ងទេន�េនះ។ �ល 
ែ�សលិចទឹក �ត�វបនេ�បី�បស់េដីមប�ីដុំះ�ស�វ និងករេន�ទ 

�តីដ៏េ�ចីនសនធឹកសនធ ប់ែដលជ�ប��ៃន�ប�េតអីុន និង�បក់ចំណូល 
ស��ប់អនកជនបទរស់េនកនុង�ងទេន�េនះ។ ៃផទដីៃ��មួយភគធំ 
ជតំបន់ជីវច�ម�ះ េហយីបនផ�ល់ជអុស និងផលិតផលដៃទេទ�ត 
ស��ប�់បជជនរស់េនកនុងតំបនេ់នះ។ 

កសិកមម គឺជសកមមភពេសដ�កិចចសំខនបំ់ផុតែតមួយគត់េន�ង 
ទេន�េមគងគេ�កម។ ៃផទដី�ដុំះេ�ចីនជង ១០ �នហចិ� �ត�វ 
បនេ�បី�បស់េដីមប�ីដុំះដំ��ំស�វែដលជដំ�េំសប�ងស�មប់
�បជជនភគេ�ចីនរស់េនកនុងតំបនេ់នះ។ េនេលីៃផទដីផលិតកមម
ភគេ�ចីនៃនដីសណ� ទេន�េមគងគ កសិករ�ច�ដុំះដំ��ំស�វបន 
៣ ដង កនុងមួយឆន ។ំ ទិននផល�ស�វមនពី ១ េ�ន រហូតដល់េ�ចីន
ជង ៥ េ�ន កនុងមួយហចិ�។ េនឆន  ំ២០០៥ �ស�វ�បែហលជ 
៣៣.៨ �នេ�ន �ត�វបនផលិតេនកនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម 
ែដលេលីសពីពក់ក�� លៃនចំនួនេនះ �ត�វបនផលិតេ�យ�បេទស 
េវ�ត�ម។ ចំេពះអនកជនបទ េ�ចីនជងពក់ក�� លៃនអនក 
ជនបទរស់េនកនុង�ងទេន�េមគងគ ករលក�់ស�វ គឺជ�ប�ពៃន�បក់
ចំណូលដស៏ំខន។់ 

កនុងប�� �បេទស�ងទេន�េមគងគេ�កមទងំអស់ ទិននផល�ស�វ
មនករេកីនេឡងីជលំ�ប ់ �បែហល ៣ ភគរយ ចប�់ងំពី
ទសវត�ឆន  ំ ១៩៩០មក។ កនុង�បេទសកមពុជ ទិននផល និងផលិត 
កមមដំ��ំស�វ�បងំ និង�ស�វវស�មនករេកីនេឡងីជលំ�ប។់ 

កនុង�បេទស�វ �បពន័ធផលិតកមមដំ��ំស�វសំខនជ់ងេគបំផុត គឺ
�ស�វទំនបរដូវវស� ែដលកនែ់តរកីធំេឡងីៗ។ ផទុយេទវញិ ៃផទដី 
ដំ��ំស�វតំបនខ់ពង�់បែដលជទូេទមនជបព់ក់ពន័ធនឹងកសិកមម
ពេនចរ មនករថយចុះ។ េនកនុងតំបនដី់សណ� �បេទសេវ�ត�ម 
េទះបីៃផទដីកសិកមមមនករថយចុះនពីរទសវត�ចុងេ�កយេនះក៏
េ�យ កក៏រេកីនេឡងីនូវផលិតភពេធ�ីឲយផលិតកមមេកីនេឡងី។ 
េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ ផលិតភពែដលេកីនេឡងីេនះ គឺមន
ករជប់ទក់ទងនឹងករេ�បី�បស់ថន ពុំលកសិកមមេ�ចីនហួស�បមណ  
េហយីជលទធផល ៃផទដីែ�ស�បងំជេ�ចីនកនុងដីសណ� �បេទស 
េវ�ត�ម មិនមនលកខណ�សម�សបស�មប់ករចិញច ឹម�តីេឡយី។ 
េនភគ��នៃន�បេទសៃថ ៃផទដីេ�ចីនជង ៨០ ភគរយ ៃនៃផទដី 
�ដុំះទងំអស់ �ត�វបនេ�បី�បស់េដីមប�ីដុំះដំ��ំស�វ �� ំ
�យ�ន រ�ងដំ��ំស�វ និងដំ�តំំបនខ់ពស។់ ចេន� ះឆន  ំ២០០០ 
និងឆន  ំ ២០០៥ ៃផទដី�បមូលផល�ស�វកនុង�បេទសៃថមនករ�� ក់
ចុះបន�ិច។  
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ដំ�ំ�ស�វេនែតជមូល�� នៃនវសិ័យកសិកមមកនុង�ងទេន�
េមគងគេ�កម នប៉ុនម នទសវត�ខងមុខេនះ ។ នរយៈេពល ២០ 
ឆន  ំ ខងមុខ ផលិតកមម�ត�វបនពយករណ៏ថនឹងមនលកខណៈល� 
�បេសីរ�ចជំនះបនេទនឹងកំេណីនៃនចំនួន�បជជន។ ផលិតកមម
ែដលេកីនេឡងីេនះ បនមកពីករេកីនេឡងីៃនៃផទដីេ��ច�សព 
និងករេកីនេឡងីៃនទិននផល��ប់។ 

វសិ័យេ��ច�សព �ត�វបនេ�បី�បស់ទឹកេ�ចីនជងេគបំផុត
េន�ងទេន�េមគងគេ�កម េ�យេ�បី�បស់ទឹក�ប�បមណជ 
៤១.៨ េកដិែម�៉តគូប កនុងមួយឆន ។ំ េលីសពីពកក់�� លៃនករ 
េ�បី�បស់ទឹកេនះ �ត�វបនេ�បី�បស់កនុង�បេទសេវ�ត�មែដល
�មពីេ�កយេ�យ�បេទសៃថ �វ និងកមពុជ។ ចប់�ងំពីឆន  ំ
១៩៩០ ៃផទដីេ��ច�សព�ត�វបនព�ងីកបន�ិចម�ងៗ កនុងប��  
�បេទស�ងំបួនៃន�ងទេន�េមគងគេ�កម។ ករ�យតៃម�ថមីៗេនះ
េទេលីករេ��ច�សពកនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម បនចុះបញជ ី
គេ�មងេ��ច�សពចំនួន ១៥,០០០ គេ�មង ែដលមនចប់ពី 
គេ�មងតូចរហូតដល់គេ�មងខន តធំ និងចបពី់ករេ��ច�សព
េ�យបង�ូរ រហូតដល់ករេ��ច�សពេ�យេ�បីម៉សុីនបូមទឹក។ 
េ�កពីករេ�បី�បស់េដីមប�ីដុំះដំ��ំស�វ �លែ�សបនផ�ល់ផល
�បេយជនេ៍ផ�ងៗេទ�តជេ�ចីន ដូចជ ផ�ល់ទីជ�មកស�មប�់តី 
និង�បេ�ទសត�ដៃទេទ�ត ដូចជ ពពួកសិបបសីត� និងកែងកបែដល
ជ�ប�ព��រមួយដស៏ំខន។់ ពួក�កេ៏ដីរតួនទីយ៉ងសំខនក់នុង
ករកតប់នថយទឹកជំនន។់ 

និនន ករយ៉ងសំខនក់នុងវសិ័យកសិកមមរបស់�ងទេន�េនះគឺករ
រកី�ល�លយ៉ងេល�នៃនចំករធំៗស�មបក់រផលិតជលកខណៈ

ពណិជជកមមៃនដំ�េំកស៊ូ និងដំ�ផំ�ល់េ�បង ែដលមួយែផនកគឺ
េ�យ�រករេឡងីៃថ�េ�បងឥនធនៈ និងករេកីនេឡងីៃនត�ម�វករនំ
េចញជីវឥនធនៈេទកនទី់ផ�រជិតខង។ ករព�ងីកវសិ័យកសិកមម 
បនបេងកីតជបញ� �បឈមធងនធ់ងរដល់ករបតប់ង ់ ជីវច�ម�ះ និង
គ�មបៃ�ពេឈ ី េ�យ�រែតវស័ិយកសិកមមជមូលេហតុ ចមបងៃន
ករកបបំ់ផ� ញៃ�ពេឈកីនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម។ ប៉ុនម ន ឆន ចុំង
េ�កយេនះ ករកប់�នដីៃ�ពស�មប់វសិ័យកសិកមមបនបងកផល
បះ៉ពល់ធងនធ់ងរដល់គ�មបៃ�ពេឈ ីជជងករកបេ់ឈេីទ�តផង។ 
 

ដំ�ំ�ស�វេនែតជមូល�� នៃនវសិ័យកសិកមមកនុង�ងទេន�
េមគងគេ�កម នប៉ុនម នទសវត�ខងមុខេនះ ។ នរយៈេពល ២០ 
ឆន  ំ ខងមុខ ផលិតកមម�ត�វបនពយករណ៏ថនឹងមនលកខណៈល� 
�បេសីរ�ចជំនះបនេទនឹងកំេណីនៃនចំនួន�បជជន។ ផលិតកមម
ែដលេកីនេឡងីេនះ បនមកពីករេកីនេឡងីៃនៃផទដីេ��ច�សព 
និងករេកីនេឡងីៃនទិននផល��ប់។ 

វសិ័យេ��ច�សព �ត�វបនេ�បី�បស់ទឹកេ�ចីនជងេគបំផុត
េន�ងទេន�េមគងគេ�កម េ�យេ�បី�បស់ទឹក�ប�បមណជ 
៤១.៨ េកដិែម�៉តគូប កនុងមួយឆន ។ំ េលីសពីពកក់�� លៃនករ 
េ�បី�បស់ទឹកេនះ �ត�វបនេ�បី�បស់កនុង�បេទសេវ�ត�មែដល
�មពីេ�កយេ�យ�បេទសៃថ �វ និងកមពុជ។ ចប់�ងំពីឆន  ំ
១៩៩០ ៃផទដីេ��ច�សព�ត�វបនព�ងីកបន�ិចម�ងៗ កនុងប��  
�បេទស�ងំបួនៃន�ងទេន�េមគងគេ�កម។ ករ�យតៃម�ថមីៗេនះ
េទេលីករេ��ច�សពកនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម បនចុះបញជ ី
គេ�មងេ��ច�សពចំនួន ១៥,០០០ គេ�មង ែដលមនចប់ពី 
គេ�មងតូចរហូតដល់គេ�មងខន តធំ និងចបពី់ករេ��ច�សព
េ�យបង�ូរ រហូតដល់ករេ��ច�សពេ�យេ�បីម៉សុីនបូមទឹក។ 
េ�កពីករេ�បី�បស់េដីមប�ីដុំះដំ��ំស�វ �លែ�សបនផ�ល់ផល
�បេយជនេ៍ផ�ងៗេទ�តជេ�ចីន ដូចជ ផ�ល់ទីជ�មកស�មប�់តី 
និង�បេ�ទសត�ដៃទេទ�ត ដូចជ ពពួកសិបបសីត� និងកែងកបែដល
ជ�ប�ព��រមួយដស៏ំខន។់ ពួក�កេ៏ដីរតួនទីយ៉ងសំខនក់នុង
ករកតប់នថយទឹកជំនន។់ 

និនន ករយ៉ងសំខនក់នុងវសិ័យកសិកមមរបស់�ងទេន�េនះគឺករ
រកី�ល�លយ៉ងេល�នៃនចំករធំៗស�មបក់រផលិតជលកខណៈ

ពណិជជកមមៃនដំ�េំកស៊ូ និងដំ�ផំ�ល់េ�បង ែដលមួយែផនកគឺ
េ�យ�រករេឡងីៃថ�េ�បងឥនធនៈ និងករេកីនេឡងីៃនត�ម�វករនំ
េចញជីវឥនធនៈេទកនទី់ផ�រជិតខង។ ករព�ងីកវសិ័យកសិកមម 
បនបេងកីតជបញ� �បឈមធងនធ់ងរដល់ករបតប់ង ់ ជីវច�ម�ះ និង
គ�មបៃ�ពេឈ ី េ�យ�រែតវស័ិយកសិកមមជមូលេហតុ ចមបងៃន
ករកបបំ់ផ� ញៃ�ពេឈកីនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម។ ប៉ុនម ន ឆន ចុំង
េ�កយេនះ ករកប់�នដីៃ�ពស�មប់វសិ័យកសិកមមបនបងកផល
បះ៉ពល់ធងនធ់ងរដល់គ�មបៃ�ពេឈ ីជជងករកបេ់ឈេីទ�តផង។ 
 

ដំ�ំ�ស�វេនែតជមូល�� នៃនវសិ័យកសិកមមកនុង�ងទេន�
េមគងគេ�កម នប៉ុនម នទសវត�ខងមុខេនះ ។ នរយៈេពល ២០ 
ឆន  ំ ខងមុខ ផលិតកមម�ត�វបនពយករណ៏ថនឹងមនលកខណៈល� 
�បេសីរ�ចជំនះបនេទនឹងកំេណីនៃនចំនួន�បជជន។ ផលិតកមម
ែដលេកីនេឡងីេនះ បនមកពីករេកីនេឡងីៃនៃផទដីេ��ច�សព 
និងករេកីនេឡងីៃនទិននផល��ប់។ 

វសិ័យេ��ច�សព �ត�វបនេ�បី�បស់ទឹកេ�ចីនជងេគបំផុត
េន�ងទេន�េមគងគេ�កម េ�យេ�បី�បស់ទឹក�ប�បមណជ 
៤១.៨ េកដិែម�៉តគូប កនុងមួយឆន ។ំ េលីសពីពកក់�� លៃនករ 
េ�បី�បស់ទឹកេនះ �ត�វបនេ�បី�បស់កនុង�បេទសេវ�ត�មែដល
�មពីេ�កយេ�យ�បេទសៃថ �វ និងកមពុជ។ ចប់�ងំពីឆន  ំ
១៩៩០ ៃផទដីេ��ច�សព�ត�វបនព�ងីកបន�ិចម�ងៗ កនុងប��  
�បេទស�ងំបួនៃន�ងទេន�េមគងគេ�កម។ ករ�យតៃម�ថមីៗេនះ
េទេលីករេ��ច�សពកនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម បនចុះបញជ ី
គេ�មងេ��ច�សពចំនួន ១៥,០០០ គេ�មង ែដលមនចប់ពី 
គេ�មងតូចរហូតដល់គេ�មងខន តធំ និងចបពី់ករេ��ច�សព
េ�យបង�ូរ រហូតដល់ករេ��ច�សពេ�យេ�បីម៉សុីនបូមទឹក។ 
េ�កពីករេ�បី�បស់េដីមប�ីដុំះដំ��ំស�វ �លែ�សបនផ�ល់ផល
�បេយជនេ៍ផ�ងៗេទ�តជេ�ចីន ដូចជ ផ�ល់ទីជ�មកស�មប�់តី 
និង�បេ�ទសត�ដៃទេទ�ត ដូចជ ពពួកសិបបសីត� និងកែងកបែដល
ជ�ប�ព��រមួយដស៏ំខន។់ ពួក�កេ៏ដីរតួនទីយ៉ងសំខនក់នុង
ករកតប់នថយទឹកជំនន។់ 

និនន ករយ៉ងសំខនក់នុងវសិ័យកសិកមមរបស់�ងទេន�េនះគឺករ
រកី�ល�លយ៉ងេល�នៃនចំករធំៗស�មបក់រផលិតជលកខណៈ

ពណិជជកមមៃនដំ�េំកស៊ូ និងដំ�ផំ�ល់េ�បង ែដលមួយែផនកគឺ
េ�យ�រករេឡងីៃថ�េ�បងឥនធនៈ និងករេកីនេឡងីៃនត�ម�វករនំ
េចញជីវឥនធនៈេទកនទី់ផ�រជិតខង។ ករព�ងីកវសិ័យកសិកមម 
បនបេងកីតជបញ� �បឈមធងនធ់ងរដល់ករបតប់ង ់ ជីវច�ម�ះ និង
គ�មបៃ�ពេឈ ី េ�យ�រែតវស័ិយកសិកមមជមូលេហតុ ចមបងៃន
ករកបបំ់ផ� ញៃ�ពេឈកីនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម។ ប៉ុនម ន ឆន ចុំង
េ�កយេនះ ករកប់�នដីៃ�ពស�មប់វសិ័យកសិកមមបនបងកផល
បះ៉ពល់ធងនធ់ងរដល់គ�មបៃ�ពេឈ ីជជងករកបេ់ឈេីទ�តផង។ 
 



10

20 –

18 –

16 –

14 –

12 –

10 –

8 –

6 –

4 –

2 –

0 –

A
re

a 
(m

ill
io

ns
 h

a)

l l l l l
 Cambodia Lao PDR Thailand Viet Nam

1990
2000
2005

ករអភិវ��េសដ�កិចច ទងំកនុងក�មិតសកល និងក�មិតជតិ  កំពុង 
បេងកីតជសមព ធដ៏ធងន់ធងរដល់ៃ�ពេឈៃីនប�� �បេទសទេន�េមគងគ 
េ�កម។ កំេណីន�បជជន ករអភិវ��ែដលកនែ់តរកីធំេឡងីៗ និង 
ផលបះ៉ពល់ៃនគេ�មង សុទធែតជះឥទធិពលដល់េទសភពតំបន់ 
ៃ�ពេឈទីងំេនះ។  

ៃផទដីៃ�ពេឈកីនុងប�� �បេទស�ងទេន�េមគងគេ�កម មនសរុប 
៥៤ �នហចិ� េសមីនឹង ៤៣ ភគរយ ៃនៃផទដីសរុប។ េទះបីៃផទ 
ដីៃ�ពេឈែីដលទុកស�មបក់រអភិរក� បនេកីនេឡងី�បែហលមួយ 
ភគបីកនុងចេន� ះឆន  ំ១៩៩០ និងឆន  ំ២០០៥ េ�យ�រែតេគល 
នេយបយករពរបរ�ិថ ន និងវធិនករេដីមបជំីរុញករ�ៃំ�ពេឈ ី
េឡងីវញិ�ត�វទទួលបនករគ�ំទក៏េ�យ ក៏ៃផទដីៃ�ពេឈសំីខន់ (ៃ�ព 
មិនទនរ់ងករបំផ�ិចបំផ� ញ)េនកនុងតំបនេ់នះ បនបន�ធ� កចុ់ះ។ 
គុណភពៃនធនធនៃ�ពេឈ ីកម៏នករធ� កចុ់ះផងែដរ េ�យ�រ 
ែតៃ�ពេឈសីំខនជ់េ�ចីន (ៃ�ពមិនទន់រងករបំផ�ិចបំផ� ញ) បន 
ក� យជៃ�ពបនទ ប់បន� ំ (ៃ�ព�េំឡងីវញិ) េហយីចំករឯកវបបកមម 
ធំៗកក៏នែ់តរកីធំេឡងីៗ។  

ចេន� ះពីឆន  ំ ១៩៩០ ដល់ឆន  ំ ២០០៥ �បេទសេវ�ត�ម
បតប់ង់ ១០ ភគរយ កនុងមយួឆន ំៗ  ៃនគ�មបៃ�ពេឈសីំខនែ់ដល
េនសល ់ ខណៈែដល�បេទសកមពុជបតប់ង ់ ៦ ភគរយ ជ
េរ�ង�ល់ឆន ។ំ ករែ�ប�ប�លធនធនៃ�ពេឈកីនុង�បេទសៃថ និង
េវ�ត�ម បនចបេ់ផ�ីមេដីរ�មគន�ងរបស់�បេទស�វ និង
កមពុជ។ កនុង�បេទសេវ�ត�មែដលជកែន�ងែដលត�ម�វករផលិត 
ផលៃ�ពេឈ ី េនែតមនក�មិតខពស់ កមមវធីិ�េំដីមេឈជីចមក រធំៗ 
មននយ័ថ ៃផទដីៃ�ពេឈសីរុបកំពុងែតរកីធំេឡងីៗ �សបេពល 
ែដល�បេទសៃថមនផលិតកមមេសទីរេទ�ដងៃនផលិតផល�ក�ស 
កនុងមួយទសវត�ចុងេ�កយេនះ។  

កនុង�បេទសៃថ វធិនករករពរៃ�ពេឈែីដល�ត�វបនអនុវត�
រយៈេពល ២ ទសវត� ចុងេ�កយេនះ កំពុងែតផ�ល់លទធផល។ 
េទះបីជៃផទដីៃ�ពេឈសីរុបេនែតធ� កចុ់ះកេ៏�យ កក៏�មិតៃនករ
បតប់ង់េនះមនករថយចុះផងែដរ។ ចមក រៃម៉�ក ់ និងចមក រ
េដីមេឈសី�មបេ់ធ�ី�ក�ស បនបេងកីតជែផនកមួយយ៉ងសំខន ់
និងកនែ់តរកីធំេឡងីៗៃនធនធនៃ�ពេឈជីតិ កនុងេនះរមួមន 
តំបនច់មក រករពររក�ទុក ចនួំន ១.១ �នហចិ�។  

�បេទស�វ និងកមពុជ េនែតសថិតកនុងដំ�ក់កលដំបូងៃន
ករអភិវ��ៃ�ពេឈ។ី េនកនុង�បេទសកមពុជ ទំហៃំផទដីចមក រមនករ
េកីនេឡងីតិចតួច�ស់  �សបេពលែដលករ�នដីៃ�ពធមមជតិេន 
ែតមនក�មិតខពស់។ កនុង�បេទស�វ ចមក រជេ�ចីនកំពុង�ត�វបន
បេងកីតកនុងអ��េកីនេឡងី េទះបីជៃផទដីទងំេនះេនមនទំហតូំច 
កេ៏�យ។ 

ករអភិវ��េសដ�កិចច ទងំកនុងក�មិតសកល និងក�មិតជតិ  កំពុង 
បេងកីតជសមព ធដ៏ធងន់ធងរដល់ៃ�ពេឈៃីនប�� �បេទសទេន�េមគងគ 
េ�កម។ កំេណីន�បជជន ករអភិវ��ែដលកនែ់តរកីធំេឡងីៗ និង 
ផលបះ៉ពល់ៃនគេ�មង សុទធែតជះឥទធិពលដល់េទសភពតំបន់ 
ៃ�ពេឈទីងំេនះ។  

ៃផទដីៃ�ពេឈកីនុងប�� �បេទស�ងទេន�េមគងគេ�កម មនសរុប 
៥៤ �នហចិ� េសមីនឹង ៤៣ ភគរយ ៃនៃផទដីសរុប។ េទះបីៃផទ 
ដីៃ�ពេឈែីដលទុកស�មបក់រអភិរក� បនេកីនេឡងី�បែហលមួយ 
ភគបីកនុងចេន� ះឆន  ំ១៩៩០ និងឆន  ំ២០០៥ េ�យ�រែតេគល 
នេយបយករពរបរ�ិថ ន និងវធិនករេដីមបជំីរុញករ�ៃំ�ពេឈ ី
េឡងីវញិ�ត�វទទួលបនករគ�ំទក៏េ�យ ក៏ៃផទដីៃ�ពេឈសំីខន់ (ៃ�ព 
មិនទនរ់ងករបំផ�ិចបំផ� ញ)េនកនុងតំបនេ់នះ បនបន�ធ� កចុ់ះ។ 
គុណភពៃនធនធនៃ�ពេឈ ីកម៏នករធ� កចុ់ះផងែដរ េ�យ�រ 
ែតៃ�ពេឈសីំខនជ់េ�ចីន (ៃ�ពមិនទន់រងករបំផ�ិចបំផ� ញ) បន 
ក� យជៃ�ពបនទ ប់បន� ំ (ៃ�ព�េំឡងីវញិ) េហយីចំករឯកវបបកមម 
ធំៗកក៏នែ់តរកីធំេឡងីៗ។  

ចេន� ះពីឆន  ំ ១៩៩០ ដល់ឆន  ំ ២០០៥ �បេទសេវ�ត�ម
បតប់ង់ ១០ ភគរយ កនុងមយួឆន ំៗ  ៃនគ�មបៃ�ពេឈសីំខនែ់ដល
េនសល ់ ខណៈែដល�បេទសកមពុជបតប់ង ់ ៦ ភគរយ ជ
េរ�ង�ល់ឆន ។ំ ករែ�ប�ប�លធនធនៃ�ពេឈកីនុង�បេទសៃថ និង
េវ�ត�ម បនចបេ់ផ�ីមេដីរ�មគន�ងរបស់�បេទស�វ និង
កមពុជ។ កនុង�បេទសេវ�ត�មែដលជកែន�ងែដលត�ម�វករផលិត 
ផលៃ�ពេឈ ី េនែតមនក�មិតខពស់ កមមវធីិ�េំដីមេឈជីចមក រធំៗ 
មននយ័ថ ៃផទដីៃ�ពេឈសីរុបកំពុងែតរកីធំេឡងីៗ �សបេពល 
ែដល�បេទសៃថមនផលិតកមមេសទីរេទ�ដងៃនផលិតផល�ក�ស 
កនុងមួយទសវត�ចុងេ�កយេនះ។  

កនុង�បេទសៃថ វធិនករករពរៃ�ពេឈែីដល�ត�វបនអនុវត�
រយៈេពល ២ ទសវត� ចុងេ�កយេនះ កំពុងែតផ�ល់លទធផល។ 
េទះបីជៃផទដីៃ�ពេឈសីរុបេនែតធ� កចុ់ះកេ៏�យ កក៏�មិតៃនករ
បតប់ង់េនះមនករថយចុះផងែដរ។ ចមក រៃម៉�ក ់ និងចមក រ
េដីមេឈសី�មបេ់ធ�ី�ក�ស បនបេងកីតជែផនកមួយយ៉ងសំខន ់
និងកនែ់តរកីធំេឡងីៗៃនធនធនៃ�ពេឈជីតិ កនុងេនះរមួមន 
តំបនច់មក រករពររក�ទុក ចនួំន ១.១ �នហចិ�។  

�បេទស�វ និងកមពុជ េនែតសថិតកនុងដំ�ក់កលដំបូងៃន
ករអភិវ��ៃ�ពេឈ។ី េនកនុង�បេទសកមពុជ ទំហៃំផទដីចមក រមនករ
េកីនេឡងីតិចតួច�ស់  �សបេពលែដលករ�នដីៃ�ពធមមជតិេន 
ែតមនក�មិតខពស់។ កនុង�បេទស�វ ចមក រជេ�ចីនកំពុង�ត�វបន
បេងកីតកនុងអ��េកីនេឡងី េទះបីជៃផទដីទងំេនះេនមនទំហតូំច 
កេ៏�យ។ 
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�បសិនេបីករកបបំ់ផ� ញៃ�ពេឈេីនែតបន� ដូចក�មិតកនុង 
ចេន� ះឆន  ំ ២០០០ – ២០០៥ កមពុជនឹងបត់បងៃ់�ពេឈបីែនថម 
េទ�ត�បមណ ២.៧ �នហចិ� េនឆន  ំ ២០២០ �សបេពល 
ែដល�បេទស�វនឹងបត់បង ់ ១.១ �នហចិ� និង�បេទសៃថ 
បតប់ង់ ៨០០,០០០ ហចិ� ខណៈេពលែដលេវ�ត�ម នឹង 
បេងកីនគ�មបៃ�ពេឈរីបស់ខ�ួនេ�យភគេ�ចីន�មរយៈករអភិវ�� 
ជចមក រធំៗ �បមណជ ៤.៤ �នហចិ�។ 

កនុង�បេទស�វ កមពុជ និងេវ�ត�ម តំបនក់រពរែដលេន 
ែកបរនឹងតំបនអ់ភិវ�� គឺសថិតេ�កមករគំ�មកំែហងយ៉ងធងនធ់ងរៃន 
ករបត់បងធ់នធន និងជីវច�ម�ះ។ េឈហុ៊ីប សត�ៃ�ព និងអនុផល 
ៃ�ពេឈ ី �ត�វបន�បមូលផលយ៉ងេ�ចីនហួស�បមណែដលប�� ល 
ឲយមនករបំផ�ិចបំផ� ញដល់ទីជ�មក និងបរ�ិថ ន េហយីកេ៏ធ�ីឲយ 
អន��យដល់ជីវភព�បជជនកនុងតំបនេ់នះផងែដរ។ 

េ��ពីករកបេ់ដីមេឈដី៏ខ� ងំក�  េភ�ីងេឆះៃ�ពបនក� យជ 
មូលេហតុចមបងៃនករបតប់ងៃ់�ពេឈែីដលបងកជករគំ�មកំែហង 
យ៉ងធងនធ់ងរដល់លំនឹង�បពន័ធេអកូឡូសុី។ កសិករេ�បី�បស់េភ�ីង 
េដីមបរីុក�នដី និងជួយជំរុញដល់ករ�ដុំះ�រជថមី េហយីករេឆះ 

ែដលមនកម� ងំេខ�យ �ត�វបនេ�ប�ីបស់េដីមបកីតប់នថយករដុះ 
របស់ៃ�ព។ ប៉ុែន�ជេរ�ង�ល់ឆន  ំ េភ�ីងេឆះៃ�ពែដលមិន�ច�គប�់គង 
បន បនឈនេទដល់ករបំផ� ញៃ�ពេឈជី�ទង់�ទយធំ។ ជមួយ 
នឹងករេកីនេឡងីៃនចំនួនផ�ូវថនល់ និងសកមមភពមនុស�េកីនេឡងី 
កនុងតំបនែ់ដលកលពីមុនជតំបន�់ច�់សយលេនះ េបីគម នវធិន 
ករទប់�ក តេ់ទ ទំនងជចំនួនៃនេភ�ីងេឆះៃ�ព មនករេកីនេឡងី 
កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ខំងមុខេនះ ែដលប�� លឲយមនករខូច 
ខតដល់ៃ�ពេឈ។ី  

អនុផលៃ�ពេឈដូីចជ េផ� និង�ស� ី រុកខជតិឱសថ និងេ�បង 
រុកខជតិ ជ�បភព�បក់ចំណូលដស៏ំខនស់�មប់�បជជន�ប់ពន់
នកែ់ដលរស់េន��ស័យេលីៃ�ពេឈកីនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម 
េហយី�កប៏នផ�ល់ជសំ�ញ់សន�ិសុខកនុងេពលទុរភិក�ផងែដរ។ 
ផលិតផលមួយចំនួនកនុងចំេ�មផលិតផលទងំេនះ �បពន័ធផលិត 
កមម�បកបេ�យនិរន�រភព �ត�វបនអភិវ��េឡងី ប៉ុែន�ចំេពះផលិត 
ផលដៃទេទ�ត ដូចជ េផ�  ករ�បមូលផលេ�ចីនហសួ�បមណ គឺ 
ជបញ� មួយកំពុងរកី�ល�ល ែដលគំ�មកំែហងដល់�ស�ហកមម 
ដម៏ន�រៈសំខនេ់នះ។

�បសិនេបីករកបបំ់ផ� ញៃ�ពេឈេីនែតបន� ដូចក�មិតកនុង 
ចេន� ះឆន  ំ ២០០០ – ២០០៥ កមពុជនឹងបត់បងៃ់�ពេឈបីែនថម 
េទ�ត�បមណ ២.៧ �នហចិ� េនឆន  ំ ២០២០ �សបេពល 
ែដល�បេទស�វនឹងបត់បង ់ ១.១ �នហចិ� និង�បេទសៃថ 
បតប់ង់ ៨០០,០០០ ហចិ� ខណៈេពលែដលេវ�ត�ម នឹង 
បេងកីនគ�មបៃ�ពេឈរីបស់ខ�ួនេ�យភគេ�ចីន�មរយៈករអភិវ�� 
ជចមក រធំៗ �បមណជ ៤.៤ �នហចិ�។ 

កនុង�បេទស�វ កមពុជ និងេវ�ត�ម តំបនក់រពរែដលេន 
ែកបរនឹងតំបនអ់ភិវ�� គឺសថិតេ�កមករគំ�មកំែហងយ៉ងធងនធ់ងរៃន 
ករបត់បងធ់នធន និងជីវច�ម�ះ។ េឈហុ៊ីប សត�ៃ�ព និងអនុផល 
ៃ�ពេឈ ី �ត�វបន�បមូលផលយ៉ងេ�ចីនហួស�បមណែដលប�� ល 
ឲយមនករបំផ�ិចបំផ� ញដល់ទីជ�មក និងបរ�ិថ ន េហយីកេ៏ធ�ីឲយ 
អន��យដល់ជីវភព�បជជនកនុងតំបនេ់នះផងែដរ។ 

េ��ពីករកបេ់ដីមេឈដី៏ខ� ងំក�  េភ�ីងេឆះៃ�ពបនក� យជ 
មូលេហតុចមបងៃនករបតប់ងៃ់�ពេឈែីដលបងកជករគំ�មកំែហង 
យ៉ងធងនធ់ងរដល់លំនឹង�បពន័ធេអកូឡូសុី។ កសិករេ�បី�បស់េភ�ីង 
េដីមបរីុក�នដី និងជួយជំរុញដល់ករ�ដុំះ�រជថមី េហយីករេឆះ 

ែដលមនកម� ងំេខ�យ �ត�វបនេ�ប�ីបស់េដីមបកីតប់នថយករដុះ 
របស់ៃ�ព។ ប៉ុែន�ជេរ�ង�ល់ឆន  ំ េភ�ីងេឆះៃ�ពែដលមិន�ច�គប�់គង 
បន បនឈនេទដល់ករបំផ� ញៃ�ពេឈជី�ទង់�ទយធំ។ ជមួយ 
នឹងករេកីនេឡងីៃនចំនួនផ�ូវថនល់ និងសកមមភពមនុស�េកីនេឡងី 
កនុងតំបនែ់ដលកលពីមុនជតំបន�់ច�់សយលេនះ េបីគម នវធិន 
ករទប់�ក តេ់ទ ទំនងជចំនួនៃនេភ�ីងេឆះៃ�ព មនករេកីនេឡងី 
កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ខំងមុខេនះ ែដលប�� លឲយមនករខូច 
ខតដល់ៃ�ពេឈ។ី  

អនុផលៃ�ពេឈដូីចជ េផ� និង�ស� ី រុកខជតិឱសថ និងេ�បង 
រុកខជតិ ជ�បភព�បក់ចំណូលដស៏ំខនស់�មប់�បជជន�ប់ពន់
នកែ់ដលរស់េន��ស័យេលីៃ�ពេឈកីនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម 
េហយី�កប៏នផ�ល់ជសំ�ញ់សន�ិសុខកនុងេពលទុរភិក�ផងែដរ។ 
ផលិតផលមួយចំនួនកនុងចំេ�មផលិតផលទងំេនះ �បពន័ធផលិត 
កមម�បកបេ�យនិរន�រភព �ត�វបនអភិវ��េឡងី ប៉ុែន�ចំេពះផលិត 
ផលដៃទេទ�ត ដូចជ េផ�  ករ�បមូលផលេ�ចីនហសួ�បមណ គឺ 
ជបញ� មួយកំពុងរកី�ល�ល ែដលគំ�មកំែហងដល់�ស�ហកមម 
ដម៏ន�រៈសំខនេ់នះ។
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េ�យមនផលិតកមមសរុបចំនួន�បែហល ៣.៨ �នេ�ន កនុងឆន  ំ
២០០៨ កនុងេនះមន ២.១ �នេ�ន បនមកពីករេន�ទ�ត ី
និង ១.៧ �នេ�ន បនមកពី�រវីបបកមមករេន�ទ�តីកនុងែដន 
ដីៃន�ងទេន�េមគងគ គឺសថិតកនុងចំេ�មផលិតកមម�តីធំជងេគបំផុត 
កនុងពិ�ពេ�ក។ តៃម�េសដ�កិចចសរុបៃនករេន�ទ�តីទេន�េមគងគ 
មន�បមណជ ៥.៦−៩.៤េកដិដុ�� រ កនុងមួយឆន ំៗ ។ តៃម�េសដ�កិចច 
េនះ គួរែត�ត�វបនរមួបញចូ លផងែដរនូវតៃម� ៃនករេន�ទ�តីែដល 
�គប�់�នស់�មបែ់តទទួលទន ែដលជ�ប�ព��រមួយស�មប ់
មនុស��ប�់ននករ់ស់េនកនុងតំបន�់ងទេន�េនះ។ 
ករេន�ទ�តីទេន�េមគងគ កប៏នជួយដល់សហ��ស�ប់ែសនផង 
ែដរ ែដលមនចប�់ងំពី�ង និងតូបលក�់�រែដលបនជួយ 
ផគតផ់គងដ់ល់�គ��រអនកេន�ទរហូតដល់អនក�ងសងទូ់ក និងអនក 
ផគតផ់គងឧ់បករណ៍ពកព់ន័ធនឹងករេន�ទ។ 

សថិតេ�កមមូល�� នតៃម�ៃនករេន�ទ�តីទេន�េមគងគគិតជ 
ដុ�� រ គឺជ�រៈសំខន់ៃនករេន�ទ�តីស�មប់េសដ�កិចច�គ��រ។ 
កនុង�បេទស�វ �បជជនេ�ចីនជងពកក់�� លជអនកេន�ទ�តី 
េហយីករេន�ទ�តីបនផ�ល់�បក់ចំណូល ២០ ភគរយ ៃន�បក ់
ចំណូលកនុង�គ��រ។ េនភគខងតបូងៃន�បេទស ករេន�ទ�ត ី
រតឹែតមន�រៈសំខន�់ស់ េហយី�បជជន ៨០ ភគរយ ជអនក 
េន�ទ�តី។ �បកចំ់ណូលបនមកពីករេន�ទ�តី បនផ�ល់ជ 
ថវកិស�មប់ទិញ��ប់ពូជ�ស�វេនចុងរដូវ�បងំ ែដលអូសបន� យរយៈ 

េពលយូរ ប៉ុែន�តៃម�របស់�ក�៏ត�វបនបង� ញផងែដរ េ�យ�រ 
តួនទីដ៏សំខនរ់បស់�េនកនុងសន�ិសុខេសប�ង និងចំណី��រ។ 

ករេន�ទ�តីកនុងទេន�េមគងគ េដីរតួនទីយ៉ងសំខនក់នុងករ
ចិញច ឹមបីបច�់បជជនរស់េនកនុង�ងទេន�េនះ។ �តី គឺជ�ប�ពៃន
�បេតអីុន�ច់ដ៏សំខន់ និងជ�ប�ពៃនមី�ក��រធតុចិញច ឹមជីវតិដ៏ 
ចបំច់។ ករបរេិភគ�តី និងធនធនជលផលដៃទេទ�តកនុង�ង 
ទេន�េនះ មនចបពី់ ២៩−៣៩ គីឡូ�កម ស�មប់មនុស�មន កក់នុង 
មួយឆន  ំ ែដលជអ��មួយខពស់កនុងចំេ�មអ��ខពស់ៗជងេគបំផុត 
កនុងពិ�ពេ�ក។  

ករេន�ទ�តីកនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម ភគេ�ចីនជករេន�ទ 
ខន តតូចជលកខណៈ�គ��រ ែដលេន�ទបន�តីភគេ�ចីនៃន 
បរមិណ�តីែដលេន�ទបនសរុប។ េនទូទងំតំបន់�ងទេន�េមគងគ 
េ�កមេនះ អនកេន�ទ�តីសុទធែតអះ�ងពីករធ� កចុ់ះៃនបរមិណ 
�តី ករថយចុះៃនទំហមំធយមរបស់�តី និងករថយចំនួនៃន�បេ�ទ 
�តីសុី�ចធំ់ៗែដលពួកេគេន�ទបន។ េទះបីជករពិនិតយ�ម 
�នករេន�ទ�តីេ�យេ�បីឧបករណ៍�យ កនុងទេន��ប រយៈ 
េពលេលីសពី ១២ ឆន  ំ េនះ មិនបនបង� ញពីករធ� ក់ចុះៃនបរមិណ 
�តីែដលេន�ទបនក៏េ�យ ក៏�បនបង� ញពីសញញ ៃនករេន�ទ 
�តីេ�ចីនហសួ�បមណផងែដរ េពលគឺមនករធ� កចុ់ះៃនបរមិណ 
�តីធំៗ ែដលសុីរុកខជតិ និងេន�ទបនេ�ចីនេលីសលបនូ់វ�បេ�ទ 
�តីតូចៗ។  

េ�យមនផលិតកមមសរុបចំនួន�បែហល ៣.៨ �នេ�ន កនុងឆន  ំ
២០០៨ កនុងេនះមន ២.១ �នេ�ន បនមកពីករេន�ទ�ត ី
និង ១.៧ �នេ�ន បនមកពី�រវីបបកមមករេន�ទ�តីកនុងែដន 
ដីៃន�ងទេន�េមគងគ គឺសថិតកនុងចំេ�មផលិតកមម�តីធំជងេគបំផុត 
កនុងពិ�ពេ�ក។ តៃម�េសដ�កិចចសរុបៃនករេន�ទ�តីទេន�េមគងគ 
មន�បមណជ ៥.៦−៩.៤េកដិដុ�� រ កនុងមួយឆន ំៗ ។ តៃម�េសដ�កិចច 
េនះ គួរែត�ត�វបនរមួបញចូ លផងែដរនូវតៃម� ៃនករេន�ទ�តីែដល 
�គប�់�នស់�មបែ់តទទួលទន ែដលជ�ប�ព��រមួយស�មប ់
មនុស��ប�់ននករ់ស់េនកនុងតំបន�់ងទេន�េនះ។ 
ករេន�ទ�តីទេន�េមគងគ កប៏នជួយដល់សហ��ស�ប់ែសនផង 
ែដរ ែដលមនចប�់ងំពី�ង និងតូបលក�់�រែដលបនជួយ 
ផគតផ់គងដ់ល់�គ��រអនកេន�ទរហូតដល់អនក�ងសងទូ់ក និងអនក 
ផគតផ់គងឧ់បករណ៍ពកព់ន័ធនឹងករេន�ទ។ 

សថិតេ�កមមូល�� នតៃម�ៃនករេន�ទ�តីទេន�េមគងគគិតជ 
ដុ�� រ គឺជ�រៈសំខន់ៃនករេន�ទ�តីស�មប់េសដ�កិចច�គ��រ។ 
កនុង�បេទស�វ �បជជនេ�ចីនជងពកក់�� លជអនកេន�ទ�តី 
េហយីករេន�ទ�តីបនផ�ល់�បក់ចំណូល ២០ ភគរយ ៃន�បក ់
ចំណូលកនុង�គ��រ។ េនភគខងតបូងៃន�បេទស ករេន�ទ�ត ី
រតឹែតមន�រៈសំខន�់ស់ េហយី�បជជន ៨០ ភគរយ ជអនក 
េន�ទ�តី។ �បកចំ់ណូលបនមកពីករេន�ទ�តី បនផ�ល់ជ 
ថវកិស�មប់ទិញ��ប់ពូជ�ស�វេនចុងរដូវ�បងំ ែដលអូសបន� យរយៈ 

េពលយូរ ប៉ុែន�តៃម�របស់�ក�៏ត�វបនបង� ញផងែដរ េ�យ�រ 
តួនទីដ៏សំខនរ់បស់�េនកនុងសន�ិសុខេសប�ង និងចំណី��រ។ 

ករេន�ទ�តីកនុងទេន�េមគងគ េដីរតួនទីយ៉ងសំខនក់នុងករ
ចិញច ឹមបីបច�់បជជនរស់េនកនុង�ងទេន�េនះ។ �តី គឺជ�ប�ពៃន
�បេតអីុន�ច់ដ៏សំខន់ និងជ�ប�ពៃនមី�ក��រធតុចិញច ឹមជីវតិដ៏ 
ចបំច់។ ករបរេិភគ�តី និងធនធនជលផលដៃទេទ�តកនុង�ង 
ទេន�េនះ មនចបពី់ ២៩−៣៩ គីឡូ�កម ស�មប់មនុស�មន កក់នុង 
មួយឆន  ំ ែដលជអ��មួយខពស់កនុងចំេ�មអ��ខពស់ៗជងេគបំផុត 
កនុងពិ�ពេ�ក។  

ករេន�ទ�តីកនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម ភគេ�ចីនជករេន�ទ 
ខន តតូចជលកខណៈ�គ��រ ែដលេន�ទបន�តីភគេ�ចីនៃន 
បរមិណ�តីែដលេន�ទបនសរុប។ េនទូទងំតំបន់�ងទេន�េមគងគ 
េ�កមេនះ អនកេន�ទ�តីសុទធែតអះ�ងពីករធ� កចុ់ះៃនបរមិណ 
�តី ករថយចុះៃនទំហមំធយមរបស់�តី និងករថយចំនួនៃន�បេ�ទ 
�តីសុី�ចធំ់ៗែដលពួកេគេន�ទបន។ េទះបីជករពិនិតយ�ម 
�នករេន�ទ�តីេ�យេ�បីឧបករណ៍�យ កនុងទេន��ប រយៈ 
េពលេលីសពី ១២ ឆន  ំ េនះ មិនបនបង� ញពីករធ� ក់ចុះៃនបរមិណ 
�តីែដលេន�ទបនក៏េ�យ ក៏�បនបង� ញពីសញញ ៃនករេន�ទ 
�តីេ�ចីនហសួ�បមណផងែដរ េពលគឺមនករធ� កចុ់ះៃនបរមិណ 
�តីធំៗ ែដលសុីរុកខជតិ និងេន�ទបនេ�ចីនេលីសលបនូ់វ�បេ�ទ 
�តីតូចៗ។  
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Brackish culture                Freshwater culture                Inland commercial capture

ករសិក�រយៈេពលបីឆន េំទេលីបរមិណ�តីែដល�ត�វេន�ទ
បន េ�យអនកេន�ទលកខណៈពណិជជកមម បនបង� ញពី 
និនន ករែ�ប�ប�លេទ�មេពលេវ� ប៉ុែន�បរមិណ�តីែដលេន�ទ 
បនទងំេនះមនទំនកទំ់នងជមួយបំ�ស់ទីរបស់ហ�ូង�តី ែដល 
បំ�ស់ទីទងំេនះមនករជបទ់កទ់ងនឹងកមពស់ និងលំហូររបស់ 
ទឹកទេន�។ 

បរ�ិថ នលិចទឹកតំបន�់ត�ពិច មនលកខណៈឆប�់តឡប់េទរក 
ភពេដីមវញិ�ស់ បនទ បពី់រងសមព ធៃនករេន�ទេ�យ�រែត 
ចំនួនកូនញស់របស់�តីដេ៏លីសលប�់ត�វបនបេងកីតេឡងី ជេរ�ង 
�ល់ឆន េំនេលីៃផទដីដធំ៏ល�ឹងេល�ីយៃនតំបនល់ិចទឹកនរដូវទឹកជំនន។់ 
ឧទហរណ៍ ករែ�ប�ប�លបរ�ិថ នទងំេនះ�មរយៈករ�ងសង់ 
ទំនបទឹ់ក ធនស់ និងេហ�� រចនសមពន័ធដៃទេទ�ត ករទបទឹ់ក 
ស�មប់ករេ�បី�បស់េផ�ងៗ កររុក�នៃ�ពលិចទឹក ករកប់ 
បំផ� ញៃ�ពៃនតំបន�់ងធមមជតិ និងផលបះ៉ពល់ៃនករបំពុលទឹក 
សុទធែតជមូលេហតុៃនករថយចុះផលេន�ទែដលេធ�ីឲយបរមិណ 
�តីែដលេន�ទមនករធ� កចុ់ះ។ 

តួនទីរបស់ទឹកជំននជ់អនកជួយដល់ករបងកបេងកីតកូន�តី �រៈ 
សំខនៃ់នបំ�ស់ទីេទកនតំ់បនល់ិចទឹក និងត�ម�វកររបស់�ត ី
េដីមបផី� ស់ទីេទកនទី់ជ�មកទងំ�យ ែដលសថិត�ចឆ់ង យពីគន  
បនបង� ញពី�រៈសំខនៃ់នករផ� ស់ប�ូរជល��ស�ទឹកទេន�េ�យ
លកខណៈធមមជតិ កនុងរយៈេពលមួយឆន  ំ �េ�ចីនឆន  ំ េដីមបរីក�ឲយ 
បននូវភពច�ម�ះដេ៏�ចីនសនធឹកសនធ បរ់បស់�តី ។  

េគប៉ន់�ម នថ �បែហល ៧០ ភគរយ ៃនបរមិណ�តីែដល
េន�ទបនទងំអស់ ពឹងែផ�កយ៉ងខ� ងំេទេលីហ�ូង�តីែដលេធ�ី
បំ�ស់ទី។ ពពួក�តីទងំេនះ សថិតេ�កមករគំ�មកំែហងពីទំនប់
ទងំ�យែដលេគេ�គងនឹង�ងស់ង។់ ករធ� ក់ចុះយ៉ងខ� ងំៃន

ផលេន�ទ �ចប�� លឲយមនផលប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់េសដ�កិចច 
និងសងគម។  

�រវីបបកមមកនែ់តមនលកខណៈសំខនេ់ទៗ េទះបីជករ
េន�ទេនែតផ�ល់បរមិណ�តីេ�ចីនបំផុតៃនបរមិណ�តីែដលទទួល 
បនកនុង�ងទេន�េនះកេ៏�យ។ ករលូត�ស់ៃនករេធ�ី�រវីបបកមម 
នេពលថមីៗេនះ មនលកខណៈអ�ច រយ�ស់ េ�យផលិតកមម
សរុបកនុងឆន  ំ ២០០៨ មន�ប�ក�់បែហល ១.៩ �នេ�ន គឺ 
េ�ចីនជង ៥ ដង ៃនផលិតកមមសរុបកនុងឆន  ំ ២០០០។ កនុងេនះ 
�បែហល ១.៦ �នេ�ន មន�ប�ពពីដីសណ� ទេន�េមគងគ។ �តី 
ចិញច ឹមបន�ត�ត��ករលក់ដូរ�មប�� ទីផ�រកនុងទី�ក�ងកនុង�បេទស 
ៃថ និង�វ។ ករេកីនេឡងីេនះ គឺេ�យ�រករចិញច ឹម�តីទី�ផច  
�តី�ប និងបងគ ។ កនុង�បេទសេវ�ត�ម ផលិតកមមសរុបកនុងឆន  ំ
២០០៨ ឈនដល់ ១.៩ �នេ�ន គឺេ�ចីនជង ៥ ដង ៃនផលតិ 
កមមសរុបកនុងឆន  ំ ២០០០។ ករនេំចញផលិតផល�រវីបបកមម មន 
ចំនួន�បែហល ១ �នេ�ន កនុងមួយឆន ំៗ ។ 

 

ករសិក�រយៈេពលបីឆន េំទេលីបរមិណ�តីែដល�ត�វេន�ទ
បន េ�យអនកេន�ទលកខណៈពណិជជកមម បនបង� ញពី 
និនន ករែ�ប�ប�លេទ�មេពលេវ� ប៉ុែន�បរមិណ�តីែដលេន�ទ 
បនទងំេនះមនទំនកទំ់នងជមួយបំ�ស់ទីរបស់ហ�ូង�តី ែដល 
បំ�ស់ទីទងំេនះមនករជបទ់កទ់ងនឹងកមពស់ និងលំហូររបស់ 
ទឹកទេន�។ 

បរ�ិថ នលិចទឹកតំបន�់ត�ពិច មនលកខណៈឆប�់តឡប់េទរក 
ភពេដីមវញិ�ស់ បនទ បពី់រងសមព ធៃនករេន�ទេ�យ�រែត 
ចំនួនកូនញស់របស់�តីដេ៏លីសលប�់ត�វបនបេងកីតេឡងី ជេរ�ង 
�ល់ឆន េំនេលីៃផទដីដធំ៏ល�ឹងេល�ីយៃនតំបនល់ិចទឹកនរដូវទឹកជំនន។់ 
ឧទហរណ៍ ករែ�ប�ប�លបរ�ិថ នទងំេនះ�មរយៈករ�ងសង់ 
ទំនបទឹ់ក ធនស់ និងេហ�� រចនសមពន័ធដៃទេទ�ត ករទបទឹ់ក 
ស�មប់ករេ�បី�បស់េផ�ងៗ កររុក�នៃ�ពលិចទឹក ករកប់ 
បំផ� ញៃ�ពៃនតំបន�់ងធមមជតិ និងផលបះ៉ពល់ៃនករបំពុលទឹក 
សុទធែតជមូលេហតុៃនករថយចុះផលេន�ទែដលេធ�ីឲយបរមិណ 
�តីែដលេន�ទមនករធ� កចុ់ះ។ 

តួនទីរបស់ទឹកជំននជ់អនកជួយដល់ករបងកបេងកីតកូន�តី �រៈ 
សំខនៃ់នបំ�ស់ទីេទកនតំ់បនល់ិចទឹក និងត�ម�វកររបស់�ត ី
េដីមបផី� ស់ទីេទកនទី់ជ�មកទងំ�យ ែដលសថិត�ចឆ់ង យពីគន  
បនបង� ញពី�រៈសំខនៃ់នករផ� ស់ប�ូរជល��ស�ទឹកទេន�េ�យ
លកខណៈធមមជតិ កនុងរយៈេពលមួយឆន  ំ �េ�ចីនឆន  ំ េដីមបរីក�ឲយ 
បននូវភពច�ម�ះដេ៏�ចីនសនធឹកសនធ បរ់បស់�តី ។  

េគប៉ន់�ម នថ �បែហល ៧០ ភគរយ ៃនបរមិណ�តីែដល
េន�ទបនទងំអស់ ពឹងែផ�កយ៉ងខ� ងំេទេលីហ�ូង�តីែដលេធ�ី
បំ�ស់ទី។ ពពួក�តីទងំេនះ សថិតេ�កមករគំ�មកំែហងពីទំនប់
ទងំ�យែដលេគេ�គងនឹង�ងស់ង។់ ករធ� ក់ចុះយ៉ងខ� ងំៃន

ផលេន�ទ �ចប�� លឲយមនផលប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់េសដ�កិចច 
និងសងគម។  

�រវីបបកមមកនែ់តមនលកខណៈសំខនេ់ទៗ េទះបីជករ
េន�ទេនែតផ�ល់បរមិណ�តីេ�ចីនបំផុតៃនបរមិណ�តីែដលទទួល 
បនកនុង�ងទេន�េនះកេ៏�យ។ ករលូត�ស់ៃនករេធ�ី�រវីបបកមម 
នេពលថមីៗេនះ មនលកខណៈអ�ច រយ�ស់ េ�យផលិតកមម
សរុបកនុងឆន  ំ ២០០៨ មន�ប�ក�់បែហល ១.៩ �នេ�ន គឺ 
េ�ចីនជង ៥ ដង ៃនផលិតកមមសរុបកនុងឆន  ំ ២០០០។ កនុងេនះ 
�បែហល ១.៦ �នេ�ន មន�ប�ពពីដីសណ� ទេន�េមគងគ។ �តី 
ចិញច ឹមបន�ត�ត��ករលក់ដូរ�មប�� ទីផ�រកនុងទី�ក�ងកនុង�បេទស 
ៃថ និង�វ។ ករេកីនេឡងីេនះ គឺេ�យ�រករចិញច ឹម�តីទី�ផច  
�តី�ប និងបងគ ។ កនុង�បេទសេវ�ត�ម ផលិតកមមសរុបកនុងឆន  ំ
២០០៨ ឈនដល់ ១.៩ �នេ�ន គឺេ�ចីនជង ៥ ដង ៃនផលតិ 
កមមសរុបកនុងឆន  ំ ២០០០។ ករនេំចញផលិតផល�រវីបបកមម មន 
ចំនួន�បែហល ១ �នេ�ន កនុងមួយឆន ំៗ ។ 
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សុខភពរបស់ទឹកទេន� ��ស័យនឹងក�� មួយចំនួនដូចជ គុណភព 
ទឹក លំហូរទឹកទេន� និងបរ�ិថ ន�មដងទេន�។ ករេឡងីចុះេរ�ង 
�ល់ឆន ៃំនទឹកទេន�េមគងគ គឺជអនកជំរុញដ៏សំខន់ នេំទរកផលិតភព 
ខពស់ៃនទេន� និងតំបនដី់េសីមែដលពកព់ន័ធជមួយ� េហយីបេងកីត 
ជជ�មក និងចំណី��រដស៏ម�សបស�មប់ពពួករុកខជតិ និង 

សត�ដេ៏�ចីនសនធឹកសនធ ប។់ ខណៈែដលករអភិ���កនុងតំបន�់ង 
ទេន�េមគងគមនករេកីនេឡងី ករ�ត�តពិនិតយបន�េទ�តមនលកខណៈ 
ចបំច់�ស់កនុងករ�ត�ត�ងពីផលប៉ះពល់ននេទេលី 
គុណភពទឹក �បពន័ធជី�ៈច�ម�ះកនុងតំបន ់ និងែដនជ�មកដីេសីម 
របស់�។ 

ករ�ត�តពិនិតយជ�បចចំបពី់ឆន  ំ ១៩៨៥ បនបង� ញថ ជទូេទ 
ទឹកទេន�េមគងគមនគុណភពល� េលីកែលងែតតំបន់មួយចំនួនែដល 
េនែកបរទី�ក�ង ឬតំបនែ់ដលមនកសិកមមអតិផល ឬ�រវីបបកមម។ 
កំ�ប�់រ�តុចិញច ឹមេន�គប់�ថ នីយ�ត�តពិនិតយទងំអស់ មន 
ក�មិតទប េលីកែលងែត�ថ នីយមួយចំនួនកនុងតំបនដី់សណ� ទេន� 
េមគងគែដលជតំបនក់សិកមមអតិផល។ និនន ករៃនក�មិតផូស�័រ និង 
នី�ត�ែសនកនុងតំបនដី់សណ�  បនបង� ញពីករេធ�ីឲយខូចគុណភព 
ទឹក។ កំ�ប�់ម៉ូញូ៉មេន�មដងទេន�េមគងគ សថិតេនេ�កមក�មិត 
បទ�� នជតិ ប៉ុែន��បនេកីនេឡីងយ៉ងខ� ងំ កនុងចេន� ះឆន  ំ
២០០០−២០០៨ េ�យកំ�បខ់ពស់ៗ�ត�វបនេគរកេឃញីេនកនុង 
ែផនកខងេលីៃន�ងទេន�េនះែកបរកែន�ង�បសព�គន ជមួយៃដទេន� 
េផ�ងៗកនុង�បេទស�វ និងេនកនុងទេន�ប�កៃ់ន�បេទសកមពុជ។ 

គុណភពទឹកេនេសទីរែត�គប�់ថ នីយ�ត�តពិនិតយទងំអស់ មន
ក�មិត ”ល��បេសីរ” ស�មបក់រករពរជីវតិកនុងទឹក កនុងចេន� ះឆន  ំ
២០០០−២០០៨ ។ េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ �ថ នភពេនះ 
មនករែ�ប�ប�លេន�មៃដទេន�មួយចំនួនែដលគុណភពទឹកមន
ក�មិត ”មធយម” ែដលមននយ័ថ �បេភទជីវៈមនជីវតិមួយចំនួន 
�ចសថិតេ�កមករគំ�មកំែហង ឬមនករថយចុះ។ េនះបង� ញពី 
ផលបះ៉ពល់ៃនករអភិវ��វសិ័យកសិកមម ករេ�បី�បស់ជី និង
នគរូបនីយកមម។ 

ខណៈេពលែដលករ�ត�តពិនិតយគុណភពទឹកបនបង� ញពី 
�ថ នភពៃនបរ�ិថ នែដល�រពងគកយកនុងទឹករស់េន  �មិនបន
�យតៃម�េ�យ�ទ ល់េទេលី�ថ នភពសុខភពរបស់�រពងគកយ
ទងំេនះេឡយី។ ករ�ត�តពិនិតយជីវៈ ែដលជករ�ត�តពិនិតយ 
សុខភពរបស់�ក�ម�រពងគកយសំខន់ៗ  បនផ�ល់ 

សុខភពរបស់ទឹកទេន� ��ស័យនឹងក�� មួយចំនួនដូចជ គុណភព 
ទឹក លំហូរទឹកទេន� និងបរ�ិថ ន�មដងទេន�។ ករេឡងីចុះេរ�ង 
�ល់ឆន ៃំនទឹកទេន�េមគងគ គឺជអនកជំរុញដ៏សំខន់ នេំទរកផលិតភព 
ខពស់ៃនទេន� និងតំបនដី់េសីមែដលពកព់ន័ធជមួយ� េហយីបេងកីត 
ជជ�មក និងចំណី��រដស៏ម�សបស�មប់ពពួករុកខជតិ និង 

សត�ដេ៏�ចីនសនធឹកសនធ ប។់ ខណៈែដលករអភិ���កនុងតំបន�់ង 
ទេន�េមគងគមនករេកីនេឡងី ករ�ត�តពិនិតយបន�េទ�តមនលកខណៈ 
ចបំច់�ស់កនុងករ�ត�ត�ងពីផលប៉ះពល់ននេទេលី 
គុណភពទឹក �បពន័ធជី�ៈច�ម�ះកនុងតំបន ់ និងែដនជ�មកដីេសីម 
របស់�។ 

ករ�ត�តពិនិតយជ�បចចំបពី់ឆន  ំ ១៩៨៥ បនបង� ញថ ជទូេទ 
ទឹកទេន�េមគងគមនគុណភពល� េលីកែលងែតតំបន់មួយចំនួនែដល 
េនែកបរទី�ក�ង ឬតំបនែ់ដលមនកសិកមមអតិផល ឬ�រវីបបកមម។ 
កំ�ប�់រ�តុចិញច ឹមេន�គប់�ថ នីយ�ត�តពិនិតយទងំអស់ មន 
ក�មិតទប េលីកែលងែត�ថ នីយមួយចំនួនកនុងតំបនដី់សណ� ទេន� 
េមគងគែដលជតំបនក់សិកមមអតិផល។ និនន ករៃនក�មិតផូស�័រ និង 
នី�ត�ែសនកនុងតំបនដី់សណ�  បនបង� ញពីករេធ�ីឲយខូចគុណភព 
ទឹក។ កំ�ប�់ម៉ូញូ៉មេន�មដងទេន�េមគងគ សថិតេនេ�កមក�មិត 
បទ�� នជតិ ប៉ុែន��បនេកីនេឡីងយ៉ងខ� ងំ កនុងចេន� ះឆន  ំ
២០០០−២០០៨ េ�យកំ�បខ់ពស់ៗ�ត�វបនេគរកេឃញីេនកនុង 
ែផនកខងេលីៃន�ងទេន�េនះែកបរកែន�ង�បសព�គន ជមួយៃដទេន� 
េផ�ងៗកនុង�បេទស�វ និងេនកនុងទេន�ប�កៃ់ន�បេទសកមពុជ។ 

គុណភពទឹកេនេសទីរែត�គប�់ថ នីយ�ត�តពិនិតយទងំអស់ មន
ក�មិត ”ល��បេសីរ” ស�មបក់រករពរជីវតិកនុងទឹក កនុងចេន� ះឆន  ំ
២០០០−២០០៨ ។ េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ �ថ នភពេនះ 
មនករែ�ប�ប�លេន�មៃដទេន�មួយចំនួនែដលគុណភពទឹកមន
ក�មិត ”មធយម” ែដលមននយ័ថ �បេភទជីវៈមនជីវតិមួយចំនួន 
�ចសថិតេ�កមករគំ�មកំែហង ឬមនករថយចុះ។ េនះបង� ញពី 
ផលបះ៉ពល់ៃនករអភិវ��វសិ័យកសិកមម ករេ�បី�បស់ជី និង
នគរូបនីយកមម។ 

ខណៈេពលែដលករ�ត�តពិនិតយគុណភពទឹកបនបង� ញពី 
�ថ នភពៃនបរ�ិថ នែដល�រពងគកយកនុងទឹករស់េន  �មិនបន
�យតៃម�េ�យ�ទ ល់េទេលី�ថ នភពសុខភពរបស់�រពងគកយ
ទងំេនះេឡយី។ ករ�ត�តពិនិតយជីវៈ ែដលជករ�ត�តពិនិតយ 
សុខភពរបស់�ក�ម�រពងគកយសំខន់ៗ  បនផ�ល់ 
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ជខន តមួយេផ�ងេទ�តស�មប�់ស់ែវងេទេលីលកខខណ� េអកូឡូសីុ 
របស់ទេន�។ ករ�ត�តពិនិតយជីវៈ រយៈេពលេលីសពី ៥ ឆន  ំកនុងទី�ងំ
ចំនួន ៥០ កនុងបរ�ិថ នជេ�ចីន បនបង� ញថ ទេន�ធំៗជេ�ចីនៃន 
�ងទេន�េមគងគេ�កមមិនទទួលរងករបំផ�ិចបំផ� ញធងន់ធងរពីករ 
អភិវ��ធនធនទឹក ឬករេបះេចលកកសំណល់េនះេទ េទះបីជ 
តំបន់ខ�ះបនបង� ញពីសញញ ៃនករបំផ�ិចបំផ� ញធងន់ធងរេនះក៏េ�យ។ 

ករសិក��មីៗេនះកនុងតំបនដី់សណ� ទេន�េមគងគ  បនបង� ញពី
វត�មនៃន�រធតុបំពុល សរ�ីងគមិនបំែបកធតុេនកនុងកករបត
ទេន� និង�រ�ងគកយកនុងទឹក (ប�ងតុ់ងរុកខជតិ �តី និង�រសីត�
ែដលមនសមបករងឹ មនដូចជ បងកង កំពឹស បងគ  ក� មជេដីម) 
េ�យកនុងេនះមន េដ េដ េត ជ�រធតុពុលដស៏ំខន។់ 

ក�មិតខពស់ៃនេ�ហៈ�ត�វបនជួប�បទះកនុងតំបនែ់ដលមន
ច�ចរណ៍ទូកេទមកេ�ចីន និង ឬដងសុ់ីេត�បជជនខពស់ ែដលភគ
េ�ចីនសថិតេនែផនកខងេ�កម�ជធនីភនំេពញ និងកនុងតំបនដី់សណ�  
ទេន�េមគងគ។ 

ករអភិវ���ស�ហកមមកនុងតំបន�់ងទេន�េមគងគេ�កម គឺេន
ែតសថិតកនុងដំ�កក់លដំបូងេនេឡយីេទ េទះបីករអភិវ��េនះ
មនករេកីនេឡងីេល�នកេ៏�យ។ �មកររពឹំងទុក ត�ម�វករទឹក
ស�មប់ករេ�បី�បស់កនុង�ស�ហកមម គឺនឹងមនករេកីនេឡងី
យ៉ងខ� ងំកនុងប�� �បេទសទងំអស់កនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម ជ 
ពិេសសកនុង�បេទស�វ និងកមពុជ នបុ៉នម នទសវត�ខងមុខេនះ។  

ករបំពុលទឹកេ�យ�រ�ស�ហកមម បនេកីតមនេឡងីកនុង
តំបន�់ងទេន�េមគងគេ�កម ជពិេសសកនុងរដ�ធនីេវ�ងចនទន ៍ និង
�ជធនីភនំេពញ េហយីជទូេទមនកនែ់តេ�ចីនកនុង�បេទសៃ� 
ភគ��ន និងតំបនដី់សណ� ទេន�េមគងគ។ ជទូេទ ករសំ�ត

ទឹកសំអុយេចញពី�ស�ហកមមេនមនក�មិតេនេឡយី េហយីករ 
េ�ះ��យ និងករបំបតេ់ចលកកសំណល់�ស�ហកមមដម៏ន 
េ��ះថន ក ់ មនលកខណៈមិន�គប�់�នេ់ឡយី។ មកទល់នឹងេពល
េនះ ករបំពុលទឹកេ�យ�រ�ស�ហកមម គឺ�បមូលផ�ុ ំេ�ចីនេន
ជំុវញិប�� េ�ងច�ក និងែផនកខងេ�កមៃនតំបនទី់�បជុំជនធំៗ។ 
នរយៈេពលប៉ុនម នឆន ខំងមុខ បញ� េនះនឹងេកីនេឡងីេនេពល
ែដលវសិ័យ�ស�ហកមមមនកររកីចេ�មីន។  
 

ជខន តមួយេផ�ងេទ�តស�មប�់ស់ែវងេទេលីលកខខណ� េអកូឡូសុី 
របស់ទេន�។ ករ�ត�តពិនិតយជីវៈ រយៈេពលេលីសពី ៥ ឆន  ំកនុងទី�ងំ
ចំនួន ៥០ កនុងបរ�ិថ នជេ�ចីន បនបង� ញថ ទេន�ធំៗជេ�ចីនៃន 
�ងទេន�េមគងគេ�កមមិនទទួលរងករបំផ�ិចបំផ� ញធងន់ធងរពីករ 
អភិវ��ធនធនទឹក ឬករេបះេចលកកសំណល់េនះេទ េទះបីជ 
តំបន់ខ�ះបនបង� ញពីសញញ ៃនករបំផ�ិចបំផ� ញធងន់ធងរេនះក៏េ�យ។ 

ករសិក��មីៗេនះកនុងតំបនដី់សណ� ទេន�េមគងគ  បនបង� ញពី
វត�មនៃន�រធតុបំពុល សរ�ីងគមិនបំែបកធតុេនកនុងកករបត
ទេន� និង�រ�ងគកយកនុងទឹក (ប�ងតុ់ងរុកខជតិ �តី និង�រសីត�
ែដលមនសមបករងឹ មនដូចជ បងកង កំពឹស បងគ  ក� មជេដីម) 
េ�យកនុងេនះមន េដ េដ េត ជ�រធតុពុលដស៏ំខន។់ 

ក�មិតខពស់ៃនេ�ហៈ�ត�វបនជួប�បទះកនុងតំបនែ់ដលមន
ច�ចរណ៍ទូកេទមកេ�ចីន និង ឬដងសុ់ីេត�បជជនខពស់ ែដលភគ
េ�ចីនសថិតេនែផនកខងេ�កម�ជធនីភនំេពញ និងកនុងតំបនដី់សណ�  
ទេន�េមគងគ។ 

ករអភិវ���ស�ហកមមកនុងតំបន�់ងទេន�េមគងគេ�កម គឺេន
ែតសថិតកនុងដំ�កក់លដំបូងេនេឡយីេទ េទះបីករអភិវ��េនះ
មនករេកីនេឡងីេល�នកេ៏�យ។ �មកររពឹំងទុក ត�ម�វករទឹក
ស�មប់ករេ�បី�បស់កនុង�ស�ហកមម គឺនឹងមនករេកីនេឡងី
យ៉ងខ� ងំកនុងប�� �បេទសទងំអស់កនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម ជ 
ពិេសសកនុង�បេទស�វ និងកមពុជ នបុ៉នម នទសវត�ខងមុខេនះ។  

ករបំពុលទឹកេ�យ�រ�ស�ហកមម បនេកីតមនេឡងីកនុង
តំបន�់ងទេន�េមគងគេ�កម ជពិេសសកនុងរដ�ធនីេវ�ងចនទន ៍ និង
�ជធនីភនំេពញ េហយីជទូេទមនកនែ់តេ�ចីនកនុង�បេទសៃ� 
ភគ��ន និងតំបនដី់សណ� ទេន�េមគងគ។ ជទូេទ ករសំ�ត

ទឹកសំអុយេចញពី�ស�ហកមមេនមនក�មិតេនេឡយី េហយីករ 
េ�ះ��យ និងករបំបតេ់ចលកកសំណល់�ស�ហកមមដម៏ន 
េ��ះថន ក ់ មនលកខណៈមិន�គប�់�នេ់ឡយី។ មកទល់នឹងេពល
េនះ ករបំពុលទឹកេ�យ�រ�ស�ហកមម គឺ�បមូលផ�ុ ំេ�ចីនេន
ជំុវញិប�� េ�ងច�ក និងែផនកខងេ�កមៃនតំបនទី់�បជុំជនធំៗ។ 
នរយៈេពលប៉ុនម នឆន ខំងមុខ បញ� េនះនឹងេកីនេឡងីេនេពល
ែដលវសិ័យ�ស�ហកមមមនកររកីចេ�មីន។  
 

ជខន តមួយេផ�ងេទ�តស�មប�់ស់ែវងេទេលីលកខខណ� េអកូឡូសុី 
របស់ទេន�។ ករ�ត�តពិនិតយជីវៈ រយៈេពលេលីសពី ៥ ឆន  ំកនុងទី�ងំ
ចំនួន ៥០ កនុងបរ�ិថ នជេ�ចីន បនបង� ញថ ទេន�ធំៗជេ�ចីនៃន 
�ងទេន�េមគងគេ�កមមិនទទួលរងករបំផ�ិចបំផ� ញធងន់ធងរពីករ 
អភិវ��ធនធនទឹក ឬករេបះេចលកកសំណល់េនះេទ េទះបីជ 
តំបន់ខ�ះបនបង� ញពីសញញ ៃនករបំផ�ិចបំផ� ញធងន់ធងរេនះក៏េ�យ។ 

ករសិក��មីៗេនះកនុងតំបនដី់សណ� ទេន�េមគងគ  បនបង� ញពី
វត�មនៃន�រធតុបំពុល សរ�ីងគមិនបំែបកធតុេនកនុងកករបត
ទេន� និង�រ�ងគកយកនុងទឹក (ប�ងតុ់ងរុកខជតិ �តី និង�រសីត�
ែដលមនសមបករងឹ មនដូចជ បងកង កំពឹស បងគ  ក� មជេដីម) 
េ�យកនុងេនះមន េដ េដ េត ជ�រធតុពុលដស៏ំខន។់ 

ក�មិតខពស់ៃនេ�ហៈ�ត�វបនជួប�បទះកនុងតំបនែ់ដលមន
ច�ចរណ៍ទូកេទមកេ�ចីន និង ឬដងសុ់ីេត�បជជនខពស់ ែដលភគ
េ�ចីនសថិតេនែផនកខងេ�កម�ជធនីភនំេពញ និងកនុងតំបនដី់សណ�  
ទេន�េមគងគ។ 

ករអភិវ���ស�ហកមមកនុងតំបន�់ងទេន�េមគងគេ�កម គឺេន
ែតសថិតកនុងដំ�កក់លដំបូងេនេឡយីេទ េទះបីករអភិវ��េនះ
មនករេកីនេឡងីេល�នកេ៏�យ។ �មកររពឹំងទុក ត�ម�វករទឹក
ស�មប់ករេ�បី�បស់កនុង�ស�ហកមម គឺនឹងមនករេកីនេឡងី
យ៉ងខ� ងំកនុងប�� �បេទសទងំអស់កនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម ជ 
ពិេសសកនុង�បេទស�វ និងកមពុជ នបុ៉នម នទសវត�ខងមុខេនះ។  

ករបំពុលទឹកេ�យ�រ�ស�ហកមម បនេកីតមនេឡងីកនុង
តំបន�់ងទេន�េមគងគេ�កម ជពិេសសកនុងរដ�ធនីេវ�ងចនទន ៍ និង
�ជធនីភនំេពញ េហយីជទូេទមនកនែ់តេ�ចីនកនុង�បេទសៃ� 
ភគ��ន និងតំបនដី់សណ� ទេន�េមគងគ។ ជទូេទ ករសំ�ត

ទឹកសំអុយេចញពី�ស�ហកមមេនមនក�មិតេនេឡយី េហយីករ 
េ�ះ��យ និងករបំបតេ់ចលកកសំណល់�ស�ហកមមដម៏ន 
េ��ះថន ក ់ មនលកខណៈមិន�គប�់�នេ់ឡយី។ មកទល់នឹងេពល
េនះ ករបំពុលទឹកេ�យ�រ�ស�ហកមម គឺ�បមូលផ�ុ ំេ�ចីនេន
ជំុវញិប�� េ�ងច�ក និងែផនកខងេ�កមៃនតំបនទី់�បជុំជនធំៗ។ 
នរយៈេពលប៉ុនម នឆន ខំងមុខ បញ� េនះនឹងេកីនេឡងីេនេពល
ែដលវសិ័យ�ស�ហកមមមនកររកីចេ�មីន។  
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តំបនដី់េសីម បនេដីរតួនទីយ៉ងសំខនេ់នកនុងដំេណីរជីវតិរបស់ 
�បជជនរស់េនកនុង�ងទេន�េនះ និងេនកនុងករអភិវ��េសដ�កិចច 
សងគមកនុងតំបន។់ ទេន�និងៃដរបស់� ទឹកទំនប ់ បឹង និង�លភក ់
លបប ់ជួយ�ទ�ទងដ់ល់�បពន័ធេអកូឡូសុីជេ�ចីន ដូចជ ទីទឹកជេ�� 
របស់ទេន� តំបន�់លែ�តង និងតំបនៃ់�ពេកងកង។  

ករសិក��មីៗេនះបនបង� ញថ �បជជនជនបទបនេ�បី�បស់ 
យ៉ងេ�ចីនសនធឹកសនធ បនូ់វ�បេភទ�រ�ងគកយមនជីវតិ ែដល 
ពួកេគចបប់ន ឬ�បមូលបនពីតំបនដី់េសីម។ កនុងមួយរដូវេនកនុង 
�បពន័ធេអកូឡូសុីែដលពឹងែផ�កេលីដំ��ំស�វកនុង�បេទសកមពុជ ចិន  

�វ និងេវ�ត�ម ពពួក�រ�ងគទងំេនះរមួមន �តីចំនួន ១៤៥ 
�បេភទ សត�វន�ជតិ(សត�កនុងទឹកមនសមបករងឹ ដូចជ បងកង បងគ  
កំពឹស ក� ម...)ចំនួន ១១ �បេភទ សិបបសីត�ចំនួន ១៥ �បេភទ 
លមូនចំនួន ១៣ �បេភទ មណ�ុ កសត�(សត�រស់េនកនុងទឹកកប៏ន 
េលីេគកកប៏ន មនដូចជ កែងកប ហុងី គីងគក.់..) ចំនួន ១១ 
�បេភទ សត�ល�ិតចំនួន ១១ �បេភទ និងរុកខជតិចំនួន ៣៧ �បេភទ។ 
ពពួក�រ�ងគកយទងំេនះ�ត�វបន�បមូលេចញពីែដនជ�មកលិច
ទឹកអចិៃ�ន�យ ៍ និងជ�មកលិចទឹក�មរដូវ ែដលរមួមន ទេន� បឹង 
�ត�ងំ �លភក់ និងៃ�ពលិចទឹក។ េ��ពីករេ�បី�បស់េ�យផទ ល់
េដីមប�ីដុំះ�ស�វ និងេន�ទ�តីទឹក�ប តំបនដី់េសីមក�៏ត�វបន
េ�បី�បស់េ�យ�បេយលផងែដរ េ�យមិនមនភពចបស់�ស់ 
ែតយ៉ងេ�ច�ស់ក�៏មន�រៈសំខនផ់ងែដរ។ តំបនដី់េសីម
ធមមជតិ�ច�ស�បយកទឹកជំននែ់ដល�ចបងកេ�គះថន កប់ន កនុង 
រដូវវស�។ ឧទហរណ៍ បឹងទេន��បរបស់�បេទសកមពុជបន
ព�ងីកទំហៃំផទបឹងរហូតដល់ ៤ េទ ៥ ដង កនុងអំឡុងរដូវវស�។ េបី
មិនមនករ�ស�បយកទឹកជំននេ់�យធមមជតិេនះេទ �ជ�នី
ភនំេពញ�ចនឹង�ត�វលិចទឹកជេរ�ង�ល់ឆន ។ំ 

ទី�ក�ងធំៗជេ�ចីនកនុង�ងទេន�េនះ រមួមនទី�ក�ង េវ�ងចនទន ៍
និងភនំេពញ បនបង�ូរទឹកសំអុយពីទី�ក�ងរបស់ពួកេគចូលេទកនុង
តំបនដី់េសីមធមមជតិធំៗ េហយីជលទធផល ពួក�បនសំ�តទឹក
កនុងក�មិតមួយដ៏ខពស់ មុនេពលែដលទឹកកកសំណល់ទងំេនះហូរ 
ចូលេទកនុងទេន�។  

េ�យ�រែតតំបនដី់េសីមសថិតេនកនុងតំបនច់េន� ះក�� ល 
ែដលជតំបន�់បពន័ធេអកូឡូសុី ទឹកផ� ស់ប�ូរបន�ិចម�ងៗេទជតំបន់
�បពន័ធេអកូឡូសុីេគក  ភពខុសគន ែតបន�ិចបន�ួចេនកនុងបរមិណ 
េពលេវ� ឬរយៈេពលៃនលំហូរទឹក�ចេធ�ីឲយមនករផ� ស់ប�ូរយ៉ង
ខ� ងំដល់ធមមជតិរបស់តំបនដី់េសីម រុកខជតិ សត� និងដំេណីរ
កររបស់�។  

  

តំបនដី់េសីម បនេដីរតួនទីយ៉ងសំខនេ់នកនុងដំេណីរជីវតិរបស់ 
�បជជនរស់េនកនុង�ងទេន�េនះ និងេនកនុងករអភិវ��េសដ�កិចច 
សងគមកនុងតំបន។់ ទេន�និងៃដរបស់� ទឹកទំនប ់ បឹង និង�លភក ់
លបប ់ជួយ�ទ�ទងដ់ល់�បពន័ធេអកូឡូសុីជេ�ចីន ដូចជ ទីទឹកជេ�� 
របស់ទេន� តំបន�់លែ�តង និងតំបនៃ់�ពេកងកង។  

ករសិក��មីៗេនះបនបង� ញថ �បជជនជនបទបនេ�បី�បស់ 
យ៉ងេ�ចីនសនធឹកសនធ បនូ់វ�បេភទ�រ�ងគកយមនជីវតិ ែដល 
ពួកេគចបប់ន ឬ�បមូលបនពីតំបនដី់េសីម។ កនុងមួយរដូវេនកនុង 
�បពន័ធេអកូឡូសុីែដលពឹងែផ�កេលីដំ��ំស�វកនុង�បេទសកមពុជ ចិន  

�វ និងេវ�ត�ម ពពួក�រ�ងគទងំេនះរមួមន �តីចំនួន ១៤៥ 
�បេភទ សត�វន�ជតិ(សត�កនុងទឹកមនសមបករងឹ ដូចជ បងកង បងគ  
កំពឹស ក� ម...)ចំនួន ១១ �បេភទ សិបបសីត�ចំនួន ១៥ �បេភទ 
លមូនចំនួន ១៣ �បេភទ មណ�ុ កសត�(សត�រស់េនកនុងទឹកកប៏ន 
េលីេគកកប៏ន មនដូចជ កែងកប ហុងី គីងគក.់..) ចំនួន ១១ 
�បេភទ សត�ល�ិតចំនួន ១១ �បេភទ និងរុកខជតិចំនួន ៣៧ �បេភទ។ 
ពពួក�រ�ងគកយទងំេនះ�ត�វបន�បមូលេចញពីែដនជ�មកលិច
ទឹកអចិៃ�ន�យ ៍ និងជ�មកលិចទឹក�មរដូវ ែដលរមួមន ទេន� បឹង 
�ត�ងំ �លភក់ និងៃ�ពលិចទឹក។ េ��ពីករេ�បី�បស់េ�យផទ ល់
េដីមប�ីដុំះ�ស�វ និងេន�ទ�តីទឹក�ប តំបនដី់េសីមក�៏ត�វបន
េ�បី�បស់េ�យ�បេយលផងែដរ េ�យមិនមនភពចបស់�ស់ 
ែតយ៉ងេ�ច�ស់ក�៏មន�រៈសំខនផ់ងែដរ។ តំបនដី់េសីម
ធមមជតិ�ច�ស�បយកទឹកជំននែ់ដល�ចបងកេ�គះថន កប់ន កនុង 
រដូវវស�។ ឧទហរណ៍ បឹងទេន��បរបស់�បេទសកមពុជបន
ព�ងីកទំហៃំផទបឹងរហូតដល់ ៤ េទ ៥ ដង កនុងអំឡុងរដូវវស�។ េបី
មិនមនករ�ស�បយកទឹកជំននេ់�យធមមជតិេនះេទ �ជ�នី
ភនំេពញ�ចនឹង�ត�វលិចទឹកជេរ�ង�ល់ឆន ។ំ 

ទី�ក�ងធំៗជេ�ចីនកនុង�ងទេន�េនះ រមួមនទី�ក�ង េវ�ងចនទន ៍
និងភនំេពញ បនបង�ូរទឹកសំអុយពីទី�ក�ងរបស់ពួកេគចូលេទកនុង
តំបនដី់េសីមធមមជតិធំៗ េហយីជលទធផល ពួក�បនសំ�តទឹក
កនុងក�មិតមួយដ៏ខពស់ មុនេពលែដលទឹកកកសំណល់ទងំេនះហូរ 
ចូលេទកនុងទេន�។  

េ�យ�រែតតំបនដី់េសីមសថិតេនកនុងតំបនច់េន� ះក�� ល 
ែដលជតំបន�់បពន័ធេអកូឡូសុី ទឹកផ� ស់ប�ូរបន�ិចម�ងៗេទជតំបន់
�បពន័ធេអកូឡូសុីេគក  ភពខុសគន ែតបន�ិចបន�ួចេនកនុងបរមិណ 
េពលេវ� ឬរយៈេពលៃនលំហូរទឹក�ចេធ�ីឲយមនករផ� ស់ប�ូរយ៉ង
ខ� ងំដល់ធមមជតិរបស់តំបនដី់េសីម រុកខជតិ សត� និងដំេណីរ
កររបស់�។  
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�ងទេន�េមគងគ គឺជតំបនមួ់យកនុងចំេ�មតំបនជី់វៈច�ម�ះដស៏មបូរ
ែបបបំផុតេនកនុងពិភពេ�ក េហយីកជ៏តំបនមួ់យកនុងចំេ�ម
តំបនែ់ដលទទួលរងករគំ�មកំែហងខ� ងំបំផុតផងែដរ។ �បពន័ធ
ជីវៈច�ម�ះៃនតំបនដី់េសីម និងតំបនៃ់�ពកនុង�ងទេន�េមគងគ បនផ�ល់
ជជ�មកេផ�ងៗជេ�ចីនដល់ពពួករុកខជតិ និងសត�ដ៏គួរឲយ 
ភញ កេ់ផ�ីល។ ករប៉ន�់ម នថមីៗេនះេទេលីជីវៈបរ�ិថ ន កនុងតំបនទ់េន�
េមគងគទងំមូល មនរុកខជតិចំនួន ២០,០០០ �បេភទ ថនិក
សត�ចំនួន ៤៣០ �បេភទ បក�ចំីនួន ១,២០០ �បេភទ លមូននិង
មណ�ុ កសត�ចំនួន ៨០០ �បេភទ និង�តីចំនួន ១,៣០០ �បេភទ 
េ�យមន�បេភទថមីៗេទ�តជេ�ចីនកំពុងែត�ត�វបនសិក�លំអិត។ 
េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ ករអភិវ��េសដ�កិចចែដលមនសនទុះ
យ៉ងេល�ន កំេណីន�បជជន និងត�ម�វករេ�បី�បស់ែដលមន 
ករេកីនេឡងីជលំ�ប ់ បន�ក់សមព ធេទេលីបរ�ិថ ន។ សត�រស់
េនកនុង�ងទេន�េមគងគចំនួន ១៤ �បេភទ �ត�វបនចុះបញជ ីជ�បេភទ
សត�រងេ��ះថន ក់យ៉ងធងនធ់ងរ (រមួមន �តីេផ�ត) ២១ �បេភទ �ត�វ
បនចុះបញជ ីជ�បេភទសត�រងេ��ះថន ក់ និង២៩ �បេភទ េផ�ងេទ�ត 
កំពុងសថិតកនុង�ថ នភពងយរងេ��ះ។  

ជ�មកសំខន់ៗ ជេ�ចីនរបស់បក� ី �ត�វបនទទួលរងករខូចខត
េ�យ�រករេ��ះទឹក (អស់ទឹក)ៃនតំបនដី់េសីម ករសុីេ�ម
េ�ចីនហសួ�បមណេ�យេ��កបី ករទញយកដីមេមកយកមក
េ�បី�បស់ ករក�ង�ងស�ុកទឹក ករេ�បី�បស់ថន ពុំលកសិកមម និង 
ករផ� ស់ប�ូររេប�បេធ�ីកសិកមម។ េ��ពីករែបងែចក និងករបំផ� ញ
ទីជ�មក បក��ីត�វទទួលរងករគំ�មកំែហងពីករ�បមូលពង ករ
�បមញ់ និងករជួញដូរ។ 

�បេភទ�តីកនុងទេន�េមគងគ មនេលីសពី ១,៣០០ �បេភទ កនុង 
េនះ�តីចំនួន ៧៤០ �បេភទ ជ�តីមន�បភពេដីមកនុងតំបនេ់នះ។ 
ចំនួន�តីធំៗកំពុងមនករធ� ក់ចុះ ែដលកនុងេនះរួមមន�តី�ជ 
(Pangasianodon gidas) ែដលជ�បេភទ�តីទំហធំំទទួលរង 
េ��ះថន កខ់� ងំផងែដរ។ ករគំ�មកំែហងេទេលី�បេភទ�តី បំ�ស ់
ទីែដលមនទំហធំំៗកនុងទេន�េមគងគ រមួមនករអភិវ��េហ�� រចន 

សមពន័ធ ដូចជទំនបែ់ដលផ� ស់ប�ូរលំហូរទឹកទេន� និងបិទផ�ូវបំ�ស ់
ទីរបស់�តី។ េ�យមិនមនសមតថភពកនុងករផ� ស់ទីេទកនែ់ផនក 
ខងេលី ឬខងេ�កមរបស់ទេន� ហ�ូង�តីមនឱកសតិចតួចកនុងករ 
បងក តពូ់ជ។ 

�លទំនបទេន�េមគងគេ�កម េនែតមនតំបនជ់�មកដសុ៏ខ�ន�
មួយចំនួនស�មបព់ពួកបក�ទឹីក េ�យមនបណ�ុ ំ ៃ�ពេ�ទីល
ខពស់ៗ តំបនដី់េសីមនិង�លេ�ម លិចទឹក�មរដូវ និងែដនជ�មក 
�មដងទេន�។ បឹងទេន��បមន�រៈសំខន�់ស់ស�មប់ពពួក
បក�ទឹីកជេ�ចីន េហយីេនកនុងឆន  ំ ២០០៦ រ�� ភិបលកមពុជបន
ដកហូតតំបន�់លេ�ម េលីសពី ២៥៨ គីឡូែម�៉ត�ក� េដីមបកីរពរ 
ែដនជ�មកទងំេនះពីករផ� ស់ប�ូរេទជតំបន�់ដុំះ�ស�វ។  

េទះបីជទេន�េមគងគ និងៃដរបស់�េនែត�ចផ�ល់ជឧទហរណ៍ 
មួយចំនួនកនុងចំេ�មឧទហរណ៍ែដលេនេសសសល់តិចតួចៃន 
ហ�ូងបក� ី និងែដនជ�មក�មដងទេន�ែដលមិនទនរ់ងករបំផ� ញ 
េន�សុី�េគនយក៍េ៏�យ កែ៏ដនជ�មកបក�កីនុងតំបនដី់េសីមកំពុង 
�ត�វបនេ�បី�បស់េ�ចីនេឡងីៗ ស�មប់ករ�ងំទីលំេនរបស់
មនុស�ែដលែតងែតនយំកមកជមួយនូវច�ចរណ៍ទូកេ�បីម៉សុីន។ 
តំបនដី់េសីម និង�លេ�ម កនុងតំបនដី់សណ� ទេន�េមគងគ កទ៏ទួលរង 
ករគំ�មកំែហងពីករេធ�ី�បពលវបបកមមវសិ័យកសិកមមជ�ទង់�ទយ
ធំផងែដរ។ 

�ងទេន�េមគងគ គឺជជ�មកស�មបព់ពួកលមូន និងមណ�ុ កសត�
មួយចំនួនែដលមនលកខណៈអ�ច រយ និងទទួលរងករគំ�មកំែហង
បំផុតកនុងពិភពេ�ក ប៉ុែន�ចំនួន�បជករជេ�ចីនរបស់ពួក��ត�វបន
បំផ� ញេ�យ�រករបរបញ់ និងករជួញដូរ។ ពពួកអេណ�ី កទឹក 
ឬពកក់�� លទឹក ពស់ និងបងកួយជេ�ចីន�ត�វបនបរបញ់ស�មប់
េធ�ីជម�ូប ឬលកេ់ដីមបទិីញម�ូប ឬថន េំពទយេន�មទីផ�រ កនុង�ស�ក។ 
�បេភទលមូនមនចំនួនេ�ចីនជងេគបំផុតកនុងចំេ�ម�បេភទសត�
ែដលេគជួញដូរកនុង�បេទសេវ�ត�ម េហយីករ�បមូលយក�បេភទ
សត�ទងំេនះ �ត�វបនេគេមីលេឃញីថមិនមននិរន�រភព និង
ជករគំ�មកំែហងដល់ជីវតិ�បេភទសត�មួយចំនួន។  

�ងទេន�េមគងគ គឺជតំបនមួ់យកនុងចំេ�មតំបនជី់វៈច�ម�ះដស៏មបូរ
ែបបបំផុតេនកនុងពិភពេ�ក េហយីកជ៏តំបនមួ់យកនុងចំេ�ម
តំបនែ់ដលទទួលរងករគំ�មកំែហងខ� ងំបំផុតផងែដរ។ �បពន័ធ
ជីវៈច�ម�ះៃនតំបនដី់េសីម និងតំបនៃ់�ពកនុង�ងទេន�េមគងគ បនផ�ល់
ជជ�មកេផ�ងៗជេ�ចីនដល់ពពួករុកខជតិ និងសត�ដ៏គួរឲយ 
ភញ កេ់ផ�ីល។ ករប៉ន�់ម នថមីៗេនះេទេលីជីវៈបរ�ិថ ន កនុងតំបនទ់េន�
េមគងគទងំមូល មនរុកខជតិចំនួន ២០,០០០ �បេភទ ថនិក
សត�ចំនួន ៤៣០ �បេភទ បក�ចំីនួន ១,២០០ �បេភទ លមូននិង
មណ�ុ កសត�ចំនួន ៨០០ �បេភទ និង�តីចំនួន ១,៣០០ �បេភទ 
េ�យមន�បេភទថមីៗេទ�តជេ�ចីនកំពុងែត�ត�វបនសិក�លំអិត។ 
េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ ករអភិវ��េសដ�កិចចែដលមនសនទុះ
យ៉ងេល�ន កំេណីន�បជជន និងត�ម�វករេ�បី�បស់ែដលមន 
ករេកីនេឡងីជលំ�ប ់ បន�ក់សមព ធេទេលីបរ�ិថ ន។ សត�រស់
េនកនុង�ងទេន�េមគងគចំនួន ១៤ �បេភទ �ត�វបនចុះបញជ ីជ�បេភទ
សត�រងេ��ះថន ក់យ៉ងធងនធ់ងរ (រមួមន �តីេផ�ត) ២១ �បេភទ �ត�វ
បនចុះបញជ ីជ�បេភទសត�រងេ��ះថន ក់ និង២៩ �បេភទ េផ�ងេទ�ត 
កំពុងសថិតកនុង�ថ នភពងយរងេ��ះ។  

ជ�មកសំខន់ៗ ជេ�ចីនរបស់បក� ី �ត�វបនទទួលរងករខូចខត
េ�យ�រករេ��ះទឹក (អស់ទឹក)ៃនតំបនដី់េសីម ករសុីេ�ម
េ�ចីនហសួ�បមណេ�យេ��កបី ករទញយកដីមេមកយកមក
េ�បី�បស់ ករក�ង�ងស�ុកទឹក ករេ�បី�បស់ថន ពុំលកសិកមម និង 
ករផ� ស់ប�ូររេប�បេធ�ីកសិកមម។ េ��ពីករែបងែចក និងករបំផ� ញ
ទីជ�មក បក��ីត�វទទួលរងករគំ�មកំែហងពីករ�បមូលពង ករ
�បមញ់ និងករជួញដូរ។ 

�បេភទ�តីកនុងទេន�េមគងគ មនេលីសពី ១,៣០០ �បេភទ កនុង 
េនះ�តីចំនួន ៧៤០ �បេភទ ជ�តីមន�បភពេដីមកនុងតំបនេ់នះ។ 
ចំនួន�តីធំៗកំពុងមនករធ� ក់ចុះ ែដលកនុងេនះរួមមន�តី�ជ 
(Pangasianodon gidas) ែដលជ�បេភទ�តីទំហធំំទទួលរង 
េ��ះថន កខ់� ងំផងែដរ។ ករគំ�មកំែហងេទេលី�បេភទ�តី បំ�ស ់
ទីែដលមនទំហធំំៗកនុងទេន�េមគងគ រមួមនករអភិវ��េហ�� រចន 

សមពន័ធ ដូចជទំនបែ់ដលផ� ស់ប�ូរលំហូរទឹកទេន� និងបិទផ�ូវបំ�ស ់
ទីរបស់�តី។ េ�យមិនមនសមតថភពកនុងករផ� ស់ទីេទកនែ់ផនក 
ខងេលី ឬខងេ�កមរបស់ទេន� ហ�ូង�តីមនឱកសតិចតួចកនុងករ 
បងក តពូ់ជ។ 

�លទំនបទេន�េមគងគេ�កម េនែតមនតំបនជ់�មកដសុ៏ខ�ន�
មួយចំនួនស�មបព់ពួកបក�ទឹីក េ�យមនបណ�ុ ំ ៃ�ពេ�ទីល
ខពស់ៗ តំបនដី់េសីមនិង�លេ�ម លិចទឹក�មរដូវ និងែដនជ�មក 
�មដងទេន�។ បឹងទេន��បមន�រៈសំខន�់ស់ស�មប់ពពួក
បក�ទឹីកជេ�ចីន េហយីេនកនុងឆន  ំ ២០០៦ រ�� ភិបលកមពុជបន
ដកហូតតំបន�់លេ�ម េលីសពី ២៥៨ គីឡូែម�៉ត�ក� េដីមបកីរពរ 
ែដនជ�មកទងំេនះពីករផ� ស់ប�ូរេទជតំបន�់ដុំះ�ស�វ។  

េទះបីជទេន�េមគងគ និងៃដរបស់�េនែត�ចផ�ល់ជឧទហរណ៍ 
មួយចំនួនកនុងចំេ�មឧទហរណ៍ែដលេនេសសសល់តិចតួចៃន 
ហ�ូងបក� ី និងែដនជ�មក�មដងទេន�ែដលមិនទនរ់ងករបំផ� ញ 
េន�សុី�េគនយក៍េ៏�យ កែ៏ដនជ�មកបក�កីនុងតំបនដី់េសីមកំពុង 
�ត�វបនេ�បី�បស់េ�ចីនេឡងីៗ ស�មប់ករ�ងំទីលំេនរបស់
មនុស�ែដលែតងែតនយំកមកជមួយនូវច�ចរណ៍ទូកេ�បីម៉សីុន។ 
តំបនដី់េសីម និង�លេ�ម កនុងតំបនដី់សណ� ទេន�េមគងគ កទ៏ទួលរង 
ករគំ�មកំែហងពីករេធ�ី�បពលវបបកមមវសិ័យកសិកមមជ�ទង់�ទយ
ធំផងែដរ។ 

�ងទេន�េមគងគ គឺជជ�មកស�មបព់ពួកលមូន និងមណ�ុ កសត�
មួយចំនួនែដលមនលកខណៈអ�ច រយ និងទទួលរងករគំ�មកំែហង
បំផុតកនុងពិភពេ�ក ប៉ុែន�ចំនួន�បជករជេ�ចីនរបស់ពួក��ត�វបន
បំផ� ញេ�យ�រករបរបញ់ និងករជួញដូរ។ ពពួកអេណ�ី កទឹក 
ឬពកក់�� លទឹក ពស់ និងបងកួយជេ�ចីន�ត�វបនបរបញ់ស�មប់
េធ�ីជម�ូប ឬលកេ់ដីមបទិីញម�ូប ឬថន េំពទយេន�មទីផ�រ កនុង�ស�ក។ 
�បេភទលមូនមនចំនួនេ�ចីនជងេគបំផុតកនុងចំេ�ម�បេភទសត�
ែដលេគជួញដូរកនុង�បេទសេវ�ត�ម េហយីករ�បមូលយក�បេភទ
សត�ទងំេនះ �ត�វបនេគេមីលេឃញីថមិនមននិរន�រភព និង
ជករគំ�មកំែហងដល់ជីវតិ�បេភទសត�មួយចំនួន។  
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អស់រយៈេពល�ប់ពនឆ់ន មំកេហយី ទេន�េមគងគគឺជផ�ូវេធ�ីដំេណីរដ ៏
សំខន់មួយស�មប់�បជជន និងករដឹកទំនិញរ�ងទី�បជំុជននន 
�មដងទេន�េនះ។ បចចុបបនន ទេន�េនះកំពុងែតក� យជផ�ូវភជ ប ់
ទំនកទំ់នងយ៉ងសំខនេ់នកនុងពណិជជកមមអន�រជតិ និងកនែ់ត
មន�បជ�បិយភពកនុងវសិ័យេទសចរណ៍។ េនេពលែដលមនករ 
ដឹកជញជូ នទំនិញបរមិណេ�ចីនកនុងចំងយផ�ូវដឆ៏ង យេនះ ករដឹក 
ជញជូ ន�មផ�ូវទឹក គឺជជេ�មីសមួយែដលមនតៃម�េថកជង និង 
មន�បសិទធិភពជងករដឹកជញជូ ន�មផ�ូវថនល់ េហយី�កជួ៏យដល់ 
បរ�ិថ នផងែដរ។ 

ថ�ីេបីមនករលំបកប�� លមកពីករែ�ប�ប�លកមពស់ទឹក�ម
រដូវកល (េរ�ង�ល់ឆន  ំកមពស់ទឹកកនុង�ងទេន�េមគងគេលី �ចខុស
គន  េលីសពី ១៥ ែម�៉ត) និងែផនកននរបស់ទេន�មនជេ���ក ់
និងមនកម� ងំទឹកហូរខ� ងំកេ៏�យ ទំនិញែដលមនទមងនេ់លីសព ី
៣០០,០០០ េ�ន �ត�វបនដឹកជញជូ ន�មទេន�េមគងគ ចេន� ះ
ទី�ក�ងគុនមីង (Kunming) �បេទសចិន និងទី�ក�ងបងកក 
�បេទសៃថ ជេរ�ង�ល់ឆន ។ំ ទំហពំណិជជកមមេ�យន�ចរណ៍កនុង
តំបនេ់នះ បនេកីនេឡងីេទ�ដង កនុងរយៈេពលបួនឆន  ំ គិតដល់ឆន  ំ
២០០៨។  

កនុងកិចចខិតខំ�បឹងែ�បងកនុងករែកលំអសុវតថិភពច�ចរណ៍�ម
ដងទេន�េនះ គន�ងស�មបក់រេធ�ីន�ចរណ៍�ត�វបន�ស់ែវង និង
�កស់ញញ សមគ ល់េ�យេ�បី�បស់ឧបករណ៍ទំេនីបៗ។ បចចុបបនន 
េនះ ករបំភ�ឺផ�ូវស�មប់ទូកដឹកទំនិញ�មដងទេន�េមគងគពី�ជ�នី
ភនំេពញេទដល់តំបនដី់សណ�  �ច��មនករេធ�ីន�ចរណ៍បន
រយៈេពល ២៤ េម៉ង។ េ��ពីមនជំនួយែផនកខងេ��ដល់ករេធ�ី
ន�ចរណ៍ ករព�ងីកទេន�េមគងគនេពលបចចុបបននេនះ គឺមន
លកខណៈដូចគន ជមួយនឹងទេន�អន�រជតិេផ�ងៗេទ�ត េ�យមន
ករផ�ល់�បពន័ធពត័ម៌នដ៏ទំេនីប ដូចជ ��ងន�ចរណ៍េអឡចិ 
�ត�និច និង�បព័នធេធ�ីអត�សញញ ណកមមេ�យស�័យ�បវត�ិ េដីមបជួីយ
ស�ម�លដល់សុវតថិភព និង�បសិទធិភពៃនករេធ�ីន�ចរណ៍។ 

កិចច�ពមេ�ព�ង��ងកត�់ពំែដនេ�យ�សបច�បស់�មប់
េសរភីពៃនករេធ�ីន�ចរណ៍ បនជួយផ�ល់ជករគ�ំទកនុងករេធ�ី
ន�ចរណ៍ជលកខណៈអន�រជតិេនកនុងតំបនេ់នះ។ េដីមបបីញចប ់
េរ�ង�៉វេនះ គណៈកមមករទេន�េមគងគបនេធ�ីករជមួយ�បេទស
កមពុជ និងេវ�ត�ម េដីមបបីេងកីតកិចច�ពមេ�ព�ងមួយស�ីពីករដឹក
ជញជូ ន�មផ�ូវទឹក ែដលជករអភិវ��ដ៏សំខនេ់នកនុងទំនកទំ់នង 
េសដ�កិចចេទ�ភគី ែដលកិចច�ពមេ�ព�ងេនះ�ត�វបនចុះហតថេលខេន 
កនុងែខធនូ ឆន  ំ២០០៩។  

អស់រយៈេពល�ប់ពនឆ់ន មំកេហយី ទេន�េមគងគគឺជផ�ូវេធ�ីដំេណីរដ ៏
សំខន់មួយស�មប់�បជជន និងករដឹកទំនិញរ�ងទី�បជំុជននន 
�មដងទេន�េនះ។ បចចុបបនន ទេន�េនះកំពុងែតក� យជផ�ូវភជ ប ់
ទំនកទំ់នងយ៉ងសំខនេ់នកនុងពណិជជកមមអន�រជតិ និងកនែ់ត
មន�បជ�បិយភពកនុងវសិ័យេទសចរណ៍។ េនេពលែដលមនករ 
ដឹកជញជូ នទំនិញបរមិណេ�ចីនកនុងចំងយផ�ូវដឆ៏ង យេនះ ករដឹក 
ជញជូ ន�មផ�ូវទឹក គឺជជេ�មីសមួយែដលមនតៃម�េថកជង និង 
មន�បសិទធិភពជងករដឹកជញជូ ន�មផ�ូវថនល់ េហយី�កជួ៏យដល់ 
បរ�ិថ នផងែដរ។ 

ថ�ីេបីមនករលំបកប�� លមកពីករែ�ប�ប�លកមពស់ទឹក�ម
រដូវកល (េរ�ង�ល់ឆន  ំកមពស់ទឹកកនុង�ងទេន�េមគងគេលី �ចខុស
គន  េលីសពី ១៥ ែម�៉ត) និងែផនកននរបស់ទេន�មនជេ���ក ់
និងមនកម� ងំទឹកហូរខ� ងំកេ៏�យ ទំនិញែដលមនទមងនេ់លីសព ី
៣០០,០០០ េ�ន �ត�វបនដឹកជញជូ ន�មទេន�េមគងគ ចេន� ះ
ទី�ក�ងគុនមីង (Kunming) �បេទសចិន និងទី�ក�ងបងកក 
�បេទសៃថ ជេរ�ង�ល់ឆន ។ំ ទំហពំណិជជកមមេ�យន�ចរណ៍កនុង
តំបនេ់នះ បនេកីនេឡងីេទ�ដង កនុងរយៈេពលបួនឆន  ំ គិតដល់ឆន  ំ
២០០៨។  

កនុងកិចចខិតខំ�បឹងែ�បងកនុងករែកលំអសុវតថិភពច�ចរណ៍�ម
ដងទេន�េនះ គន�ងស�មបក់រេធ�ីន�ចរណ៍�ត�វបន�ស់ែវង និង
�កស់ញញ សមគ ល់េ�យេ�បី�បស់ឧបករណ៍ទំេនីបៗ។ បចចុបបនន 
េនះ ករបំភ�ឺផ�ូវស�មប់ទូកដឹកទំនិញ�មដងទេន�េមគងគពី�ជ�នី
ភនំេពញេទដល់តំបនដី់សណ�  �ច��មនករេធ�ីន�ចរណ៍បន
រយៈេពល ២៤ េម៉ង។ េ��ពីមនជំនួយែផនកខងេ��ដល់ករេធ�ី
ន�ចរណ៍ ករព�ងីកទេន�េមគងគនេពលបចចុបបននេនះ គឺមន
លកខណៈដូចគន ជមួយនឹងទេន�អន�រជតិេផ�ងៗេទ�ត េ�យមន
ករផ�ល់�បពន័ធពត័ម៌នដ៏ទំេនីប ដូចជ ��ងន�ចរណ៍េអឡចិ 
�ត�និច និង�បព័នធេធ�ីអត�សញញ ណកមមេ�យស�័យ�បវត�ិ េដីមបជួីយ
ស�ម�លដល់សុវតថិភព និង�បសិទធិភពៃនករេធ�ីន�ចរណ៍។ 

កិចច�ពមេ�ព�ង��ងកត�់ពំែដនេ�យ�សបច�បស់�មប់
េសរភីពៃនករេធ�ីន�ចរណ៍ បនជួយផ�ល់ជករគ�ំទកនុងករេធ�ី
ន�ចរណ៍ជលកខណៈអន�រជតិេនកនុងតំបនេ់នះ។ េដីមបបីញចប ់
េរ�ង�៉វេនះ គណៈកមមករទេន�េមគងគបនេធ�ីករជមួយ�បេទស
កមពុជ និងេវ�ត�ម េដីមបបីេងកីតកិចច�ពមេ�ព�ងមួយស�ីពីករដឹក
ជញជូ ន�មផ�ូវទឹក ែដលជករអភិវ��ដ៏សំខនេ់នកនុងទំនកទំ់នង 
េសដ�កិចចេទ�ភគី ែដលកិចច�ពមេ�ព�ងេនះ�ត�វបនចុះហតថេលខេន 
កនុងែខធនូ ឆន  ំ២០០៩។  
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l l l
 Distance (Km) US$ per TEU1 US$ per 1000 TEU-Km

600 –

500 –

400 –

300 –

200 –

100 –

0 –

1TEU = 20-foot equivalent unit

■  IWT 530 155.44 293.06

■  Rail 435 175.51 403.48

■  Road 251 106.17 422.97

ទស�នៈអវជិជមនដធ៏ងនធ់ងរៃនកំេណីនន�ចរណ៍ គឺ�ថ នភពៃន
ករបំពុលមនករេកីនេឡងី េ�យ�រកំេណីនយ៉ងេ�ចីនៃនន�
ធំ�ែដលេ�បី�បស់េ�បងម៉ស៊ូត។ េទះបីជពណិជជកមម ៃនផលិត
ផលេ�បង ឧសម័ន និង�ងំ រ�ង�បេទសេវ�ត�ម និងកមពុជមន
ករេកីនេឡងីយ៉ងខ� ងំកេ៏�យ កវ៏ធិនករករពរបរ�ិថ នតិចតួច
ប៉ុេ�� ះ បនេលចជរូប�ងេឡងី េដីមបធីនដល់ករ�គប�់គង
ទំនិញដ៏មនេ�គះថន កទ់ងំេនះឲយបន�តឹម�ត�វ។ កររក�ទុកេ�បង 
និងឧសម័នកនុងកំពង់ែផ�មដងទេន�កនុង�បេទសកមពុជ និងេវ�ត�ម 
គឺជបញ� មួយដគួ៏រឲយបរមភ េ�យ�រែតកែន�ងរក�ទុកភគេ�ចីន 
ខ�ះខតគេ�មងេ�ះ��យបញ� ែដល�ចេកីតេឡងីជយថេហតុ  
ឬធនធន និងឧបករណ៍�គប់�គន់េដីមបេីឆ�ីយតបេទនឹងភព�សនន 
ៃនករកំពបេ់�បងេឡយី។ ករវនិិេយគបែនថមេទ�តមនលកខណៈ 
ចបំច់ េដីមបផី�ល់ជធនធនកនុងករទប់�ក ត ់ និងេឆ�ីយតបេទនឹង 
ករបំពុលេ�យករកំពបេ់�បង េដីមបរីក�កំពងែ់ផកនុង�ស�ក និង 
េដីមបធីនដល់សកមមភពេគរពចបប់ និងសកមមភព�ត�តពិនិតយ 
�ត�វបនអនុវត�កនុងក�មិតតំបន ់និងក�មិតកនុង�ស�ក។ 

ករអភិវ��ថមពល�រអីគគិសនីេន�មដងទេន� �ចបេងកីន
កមពស់ទឹកេនរដូវ�បងំ ែដលនឹងជួយជំរុញសមតថភពេធ�ីន�ចរណ៍ 
និងផល�បេយជនេ៍សដ�កិចច�បកបេ�យ�បសិទធិភព។  

វសិ័យេទសចរណ៍កំពុងែតមនករេកីនេឡងីេន�មដងទេន�
េមគងគ។ អនកេទសចរ ចេន� ះពី ២០,០០០ ដល់ ២៥,០០០ នក ់
បនេធ�ីដំេណីរ�មដងទេន�េមគងគេលី (អនកេទសចរភគេ�ចីន បន
េធ�ីដំេណីរចេន� ះពី ហយឺៃស (Houei Sai) និងលួង�ពះបង)។ 
ទេន�េមគងគេ�កម គឺជេគលេ�េទសចរណ៍ែដលងយេធ�ីដំេណីរ
ឆ�ងកត់ និងមន�បជ�បិយភពជងទេន�េមគងគេលី។ �បេទស
កមពុជមនអនកេទសចរចំនួន ៧១,៨៨៩ នក ់មកេលង�មផ�ូវទឹក
កនុងឆន  ំ២០០៨ ខណៈែដលេនកនុងឆន ដំែដលេនះ �បេទសេវ�ត�ម 
មនអនកេទសចរចំនួន ១៥៧,១៩៨ នក ់មកេលង�មទូក។  
 

ទស�នៈអវជិជមនដធ៏ងនធ់ងរៃនកំេណីនន�ចរណ៍ គឺ�ថ នភពៃន
ករបំពុលមនករេកីនេឡងី េ�យ�រកំេណីនយ៉ងេ�ចីនៃនន�
ធំ�ែដលេ�បី�បស់េ�បងម៉ស៊ូត។ េទះបីជពណិជជកមម ៃនផលិត
ផលេ�បង ឧសម័ន និង�ងំ រ�ង�បេទសេវ�ត�ម និងកមពុជមន
ករេកីនេឡងីយ៉ងខ� ងំកេ៏�យ កវ៏ធិនករករពរបរ�ិថ នតិចតួច
ប៉ុេ�� ះ បនេលចជរូប�ងេឡងី េដីមបធីនដល់ករ�គប�់គង
ទំនិញដ៏មនេ�គះថន កទ់ងំេនះឲយបន�តឹម�ត�វ។ កររក�ទុកេ�បង 
និងឧសម័នកនុងកំពង់ែផ�មដងទេន�កនុង�បេទសកមពុជ និងេវ�ត�ម 
គឺជបញ� មួយដគួ៏រឲយបរមភ េ�យ�រែតកែន�ងរក�ទុកភគេ�ចីន 
ខ�ះខតគេ�មងេ�ះ��យបញ� ែដល�ចេកីតេឡងីជយថេហតុ  
ឬធនធន និងឧបករណ៍�គប់�គន់េដីមបេីឆ�ីយតបេទនឹងភព�សនន 
ៃនករកំពបេ់�បងេឡយី។ ករវនិិេយគបែនថមេទ�តមនលកខណៈ 
ចបំច់ េដីមបផី�ល់ជធនធនកនុងករទប់�ក ត ់ និងេឆ�ីយតបេទនឹង 
ករបំពុលេ�យករកំពបេ់�បង េដីមបរីក�កំពងែ់ផកនុង�ស�ក និង 
េដីមបធីនដល់សកមមភពេគរពចបប់ និងសកមមភព�ត�តពិនិតយ 
�ត�វបនអនុវត�កនុងក�មិតតំបន ់និងក�មិតកនុង�ស�ក។ 

ករអភិវ��ថមពល�រអីគគិសនីេន�មដងទេន� �ចបេងកីន
កមពស់ទឹកេនរដូវ�បងំ ែដលនឹងជួយជំរុញសមតថភពេធ�ីន�ចរណ៍ 
និងផល�បេយជនេ៍សដ�កិចច�បកបេ�យ�បសិទធិភព។  

វសិ័យេទសចរណ៍កំពុងែតមនករេកីនេឡងីេន�មដងទេន�
េមគងគ។ អនកេទសចរ ចេន� ះពី ២០,០០០ ដល់ ២៥,០០០ នក ់
បនេធ�ីដំេណីរ�មដងទេន�េមគងគេលី (អនកេទសចរភគេ�ចីន បន
េធ�ីដំេណីរចេន� ះពី ហយឺៃស (Houei Sai) និងលួង�ពះបង)។ 
ទេន�េមគងគេ�កម គឺជេគលេ�េទសចរណ៍ែដលងយេធ�ីដំេណីរ
ឆ�ងកត់ និងមន�បជ�បិយភពជងទេន�េមគងគេលី។ �បេទស
កមពុជមនអនកេទសចរចំនួន ៧១,៨៨៩ នក ់មកេលង�មផ�ូវទឹក
កនុងឆន  ំ២០០៨ ខណៈែដលេនកនុងឆន ដំែដលេនះ �បេទសេវ�ត�ម 
មនអនកេទសចរចំនួន ១៥៧,១៩៨ នក ់មកេលង�មទូក។  
 

ទស�នៈអវជិជមនដធ៏ងនធ់ងរៃនកំេណីនន�ចរណ៍ គឺ�ថ នភពៃន
ករបំពុលមនករេកីនេឡងី េ�យ�រកំេណីនយ៉ងេ�ចីនៃនន�
ធំ�ែដលេ�បី�បស់េ�បងម៉ស៊ូត។ េទះបីជពណិជជកមម ៃនផលិត
ផលេ�បង ឧសម័ន និង�ងំ រ�ង�បេទសេវ�ត�ម និងកមពុជមន
ករេកីនេឡងីយ៉ងខ� ងំកេ៏�យ កវ៏ធិនករករពរបរ�ិថ នតិចតួច
ប៉ុេ�� ះ បនេលចជរូប�ងេឡងី េដីមបធីនដល់ករ�គប�់គង
ទំនិញដ៏មនេ�គះថន កទ់ងំេនះឲយបន�តឹម�ត�វ។ កររក�ទុកេ�បង 
និងឧសម័នកនុងកំពង់ែផ�មដងទេន�កនុង�បេទសកមពុជ និងេវ�ត�ម 
គឺជបញ� មួយដគួ៏រឲយបរមភ េ�យ�រែតកែន�ងរក�ទុកភគេ�ចីន 
ខ�ះខតគេ�មងេ�ះ��យបញ� ែដល�ចេកីតេឡងីជយថេហតុ  
ឬធនធន និងឧបករណ៍�គប់�គន់េដីមបេីឆ�ីយតបេទនឹងភព�សនន 
ៃនករកំពបេ់�បងេឡយី។ ករវនិិេយគបែនថមេទ�តមនលកខណៈ 
ចបំច់ េដីមបផី�ល់ជធនធនកនុងករទប់�ក ត ់ និងេឆ�ីយតបេទនឹង 
ករបំពុលេ�យករកំពបេ់�បង េដីមបរីក�កំពងែ់ផកនុង�ស�ក និង 
េដីមបធីនដល់សកមមភពេគរពចបប់ និងសកមមភព�ត�តពិនិតយ 
�ត�វបនអនុវត�កនុងក�មិតតំបន ់និងក�មិតកនុង�ស�ក។ 

ករអភិវ��ថមពល�រអីគគិសនីេន�មដងទេន� �ចបេងកីន
កមពស់ទឹកេនរដូវ�បងំ ែដលនឹងជួយជំរុញសមតថភពេធ�ីន�ចរណ៍ 
និងផល�បេយជនេ៍សដ�កិចច�បកបេ�យ�បសិទធិភព។  

វសិ័យេទសចរណ៍កំពុងែតមនករេកីនេឡងីេន�មដងទេន�
េមគងគ។ អនកេទសចរ ចេន� ះពី ២០,០០០ ដល់ ២៥,០០០ នក ់
បនេធ�ីដំេណីរ�មដងទេន�េមគងគេលី (អនកេទសចរភគេ�ចីន បន
េធ�ីដំេណីរចេន� ះពី ហយឺៃស (Houei Sai) និងលួង�ពះបង)។ 
ទេន�េមគងគេ�កម គឺជេគលេ�េទសចរណ៍ែដលងយេធ�ីដំេណីរ
ឆ�ងកត់ និងមន�បជ�បិយភពជងទេន�េមគងគេលី។ �បេទស
កមពុជមនអនកេទសចរចំនួន ៧១,៨៨៩ នក ់មកេលង�មផ�ូវទឹក
កនុងឆន  ំ២០០៨ ខណៈែដលេនកនុងឆន ដំែដលេនះ �បេទសេវ�ត�ម 
មនអនកេទសចរចំនួន ១៥៧,១៩៨ នក ់មកេលង�មទូក។  
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�បពន័ធទេន�េមគងគ នឹង�ប�មមុខនឹងបញ� បរ�ិថ នធំ�ជេ�ចីន ន 
ប៉ុនម នទសវត��ងមុខេនះ។ ករអភិវ��ថមពល�រអីគគិសនី ករ 
រកី�ល�ល�នករេ��ច�សព និងករដឹកជញជូ ន�មផ�ូវទឹករមួជ 
មួយនឹងផលបះ៉ពល់�នករែ�ប�ប�ល�កសធតុ នឹងផ�ល់ផល
វបិកធងនធ់ងរដល់បរ�ិថ នទេន�េនះ េហយីកនុងករណីខ�ះ ��ចគំ�ម
កំែហងដល់ជីវៈច�ម�ះ�ន�បពន័ធទឹកកនុង�ងទេន�េនះ និងដល់ជីវភព 
�បជជនែដលរស់េនពឹងែផ�កេទេលី�។  

ប�� រ�� ភិបលទងំអស់�ន�ងទេន�េមគងគ�បថន ចងអ់ភិវ��
ធនធនទឹកទងំេនះស�មបក់រេ��ច�សព ថមពល�រអីគគិសនី 

និងបេ�មីប�មស់េផ�ង� េដីមបជីផល�បេ�ជនដ៍ល់�បជជន�ប់
�ននកែ់ដលរស់េនកនុងភព�កី�កេន�មតំបនជ់នបទ។ 
�សបេពលជមួយគន េនះែដរ រ�� ភិបលយល់ថ ត�ម�វករកនុងករ
អភិវ��ធនធនទឹក និងករសេ�មចបននូវផល�បេ�ជនស៍�មប ់
�បជជនជនបទ �ត�វែតមនលកខណៈដូចគន ជមួយនឹងត�ម�វករ
រស់េនរបស់�បជកសិករ ែដលបែនថមេទករ�ដុំះរបស់ពួកគត់
�មរយៈករេន�ទ និងករ�បមូល��រនិងវតថុេផ�ង�ពីកនុង��ព 
និងតំបនដី់េសីម។  
 

ទេន�េមគងគ បនក� យជតំបន់មួយកនុងចំេ�មតំបនស់កមមបំផុត 
ស��ប់ករអភិវ���មពល�រអីគគិសនីកនុងពិភពេ�ក។ កនុង�ង 
ទេន�េមគងគែផនកខងេលី �បេទសចិនកំពុងអនុវត�គេ��ងចំនួន ៨ 
ែដលនឹងផ� ស់ប�ូរយ៉ងខ� ងំដល់លំហូរទឹក ចបពី់រដូវវស�រហូត 
ដល់រដូវ�បងំ។ កនុងទេន�េមគងគេ�កម ទំនបថ់មី�ជេ�ចីន�ត�វបន
េគេធ�ីគេ��ង�ងសង�់មដងទេន� និងៃដរបស់�។ �មករប៉ន់
�ម ន សក� នុពល�មពល�រអីគគិសនីៃនទេន�េមគងគេ�កម�ន 
៣០,០០០ េម�គ �៉ត ់កនុងេ���បែហល ១០ ភគរយ �ត�វបន 

�បពន័ធទេន�េមគងគ នឹង�ប�មមុខនឹងបញ� បរ�ិថ នធំ�ជេ�ចីន ន 
ប៉ុនម នទសវត��ងមុខេនះ។ ករអភិវ��ថមពល�រអីគគិសនី ករ 
រកី�ល�ល�នករេ��ច�សព និងករដឹកជញជូ ន�មផ�ូវទឹករមួជ 
មួយនឹងផលបះ៉ពល់�នករែ�ប�ប�ល�កសធតុ នឹងផ�ល់ផល
វបិកធងនធ់ងរដល់បរ�ិថ នទេន�េនះ េហយីកនុងករណីខ�ះ ��ចគំ�ម
កំែហងដល់ជីវៈច�ម�ះ�ន�បពន័ធទឹកកនុង�ងទេន�េនះ និងដល់ជីវភព 
�បជជនែដលរស់េនពឹងែផ�កេទេលី�។  

ប�� រ�� ភិបលទងំអស់�ន�ងទេន�េមគងគ�បថន ចងអ់ភិវ��
ធនធនទឹកទងំេនះស�មបក់រេ��ច�សព ថមពល�រអីគគិសនី 

និងបេ�មីប�មស់េផ�ង� េដីមបជីផល�បេ�ជនដ៍ល់�បជជន�ប់
�ននកែ់ដលរស់េនកនុងភព�កី�កេន�មតំបនជ់នបទ។ 
�សបេពលជមួយគន េនះែដរ រ�� ភិបលយល់ថ ត�ម�វករកនុងករ
អភិវ��ធនធនទឹក និងករសេ�មចបននូវផល�បេ�ជនស៍�មប ់
�បជជនជនបទ �ត�វែតមនលកខណៈដូចគន ជមួយនឹងត�ម�វករ
រស់េនរបស់�បជកសិករ ែដលបែនថមេទករ�ដុំះរបស់ពួកគត់
�មរយៈករេន�ទ និងករ�បមូល��រនិងវតថុេផ�ង�ពីកនុង��ព 
និងតំបនដី់េសីម។  
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Upper Mekong Basin

Lower Mekong Basin

Mekong mainstream

Mekong tributary

Chinese dams

Mainstream dams (planned)

Tributary dams (existing, under 
construction and planned)

�ងសង់រចួ�ល់ ែដលសំណង់ទងំអស់សថិតេន�មៃដទេន�េមគងគ។ 
កនុងចំេ�មគេ�មងសរុបចំនួន ១២៤ ៃនគេ�មង ែដលមន 
��ប ់ កំពុង�ងសង ់ និងគេ�មង�មៃដទេន�ដ៏មនសក� នុពល 
ែដលមនេនកនុង�បពន័ធទិនននយ័ ថមពល�រអីគគិសនីរបស់គណៈ 
កមមករទេន�េមគងគឆន  ំ ២០០៩ គេ�មងេ�ចីនជង ៧០ ភគរយ 
ៃនគេ�មងទងំអស់ សថិតកនុង�បេទស�វ េហយី ១០ ភគរយ 
េទ�តសថិតកនុង�បេទសកមពុជ។ សំេណីសុំរបស់ែផនក�កជនស�មប់ 
ករ�ងសងទំ់នប�់រអីគគិសនីមនយ៉ងតិចបំផុត ១១ គេ�មង 
េន�មដងទេន�េមគងគេ�កម។ 

េលប�នដ៏េល�នៃនករអភិវ��ថមពល�រអីគគិសនី បនទក់
ទញចំ�ប�់រមមណ៍ស�ីពី�រៈសំខនៃ់នករ�យតៃម�េទេលី
កំេណីនៃនផលបះ៉ពល់របស់ទំនបន់ន�មៃដទេន� កនុងេនះរមួ
មន របបទឹកហូររបស់ៃដទេន� ផ�ូវបំ�ស់ទីរបស់�តី គុណភពទកឹ 
និងលំហូរដីលបប់។ ផលបះ៉ពល់ទងំេនះនឹងមនសភពកន់ែត
ធងនធ់ងរេទៗ េនេពលែដលចំនួនៃនគេ�មង�ងសងទំ់នបប់ន�េកីន
េឡងីនេពលអនគត។ 

ផលបះ៉ពល់ធងនធ់ងរៃនករអភិវ��ថមពល�រអីគគិសនី គឺជករ
េកីនេឡងីៃនលំហូរទឹករដូវ�បងំ េ�យ�រែតទឹក�ត�វបនស�ុកទុក
កនុងរដូវទឹកជំននេ់ដីមបបីេងកីតអគគិសនីេនកនុងែខបន�បនទ បេ់ទ�ត។ 
ករថយចុះៃនលំហូរទឹករដូវទឹកជំននម់នចំនួនតិចតួចបំផុត។ 
�មិនែមន�គនែ់តរបយ និងបរមិណៃនលំហូរទឹក�មរដូវមន
�រៈសំខនេ់នះេទ។ េពលេវ�ៃនករ�បេ់ផ�ីមរបស់រដូវេផ�ងៗ 
មនករែ�ប�ប�លតិចតួច ពីមួយឆន េំទមួយឆន  ំ ដូចេនះករែ�ប�ប�ល
តិចតួច�ចមនផលបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរដល់បរ�ិថ ន។ 

ផលបះ៉ពល់រយៈេពលយូរមួយេផ�ងេទ�តៃនទំនប ់ គឺករទក់
យកដីលបប។់ ទេន�េមគងគ បននយំកមកនូវដីលបបដ់ម៏នជីជតិ
កនុងបរមិណដេ៏�ចីនសនធឹកសនធ ប ់ ែដលមន�រៈសំខន់ស�មប់
ផលិតភពដខ៏ពស់របស់តំបនដី់េសីម ដូចជ បឹងទេន��ប និងដី
សណ� ទេន�េមគងគ។ ដូចេនះ ករធ� កចុ់ះយ៉ងសេមបមីៃនដីលបប់
របស់ទេន� គឺជកង�ល់មួយដធំ៏។ �បែហលពកក់�� លៃនករន ំ
ដីលបប់មកកន់�ងទេន�េមគងគេ�កម មន�បភពពី�ងទេន�
េមគងគេលី។ �មករប៉ន�់ម ន បនឲយដឹងថ តំបនទឹ់កធ� ក់
យន�់ម (Yunnan) ែដល�ត�វ�ងសងក់នុង�បេទសចិន នឹង
ទកយ់កដីលបប់ចំនួន ៩០ ភគរយ។ ទំនបេ់ផ�ងៗេទ�តែដល

េ�គងនឹង�ងសង�់មដងទេន�េមគងគ កនុង�បេទស�វ រមួទងំ
ទំនប់�មៃដទេន�ភគខងេ�កម នឹងបែនថមេទេលីផលប៉ះពល់េនះ។ 

�សបេពលែដលករ�ងសងទំ់នប ់ បនផ�ល់ឳកសដល់ករ
ែកលម�សមតថភពេធ�ីន�ចរណ៍�មដងទេន�េ�យករផ�ល់នូវ
ជេ��ទឹកសម�សប និងមិនែ�ប�ប�ល ទំនប់ទងំេនះក៏�ចប�� ល 
ឲយមនករគំ�មកំែហងដល់ករដឹកជញជូ នចំងយឆង យ និងឆ�ងកត់ 
�ពំែដន�មដងទេន�េមគងគ។ ជមួយគន េនះែដរ ឧបសគគទងំអស ់
ដូចជ ទំនបប់ន��ងំករបងកបេងកីតកូន និងបំ�ស់ទីរបស់�តី។  
 

�ងសង់រចួ�ល់ ែដលសំណង់ទងំអស់សថិតេន�មៃដទេន�េមគងគ។ 
កនុងចំេ�មគេ�មងសរុបចំនួន ១២៤ ៃនគេ�មង ែដលមន 
��ប ់ កំពុង�ងសង ់ និងគេ�មង�មៃដទេន�ដ៏មនសក� នុពល 
ែដលមនេនកនុង�បពន័ធទិនននយ័ ថមពល�រអីគគិសនីរបស់គណៈ 
កមមករទេន�េមគងគឆន  ំ ២០០៩ គេ�មងេ�ចីនជង ៧០ ភគរយ 
ៃនគេ�មងទងំអស់ សថិតកនុង�បេទស�វ េហយី ១០ ភគរយ 
េទ�តសថិតកនុង�បេទសកមពុជ។ សំេណីសុំរបស់ែផនក�កជនស�មប់ 
ករ�ងសងទំ់នប�់រអីគគិសនីមនយ៉ងតិចបំផុត ១១ គេ�មង 
េន�មដងទេន�េមគងគេ�កម។ 

េលប�នដ៏េល�នៃនករអភិវ��ថមពល�រអីគគិសនី បនទក់
ទញចំ�ប�់រមមណ៍ស�ីពី�រៈសំខនៃ់នករ�យតៃម�េទេលី
កំេណីនៃនផលបះ៉ពល់របស់ទំនបន់ន�មៃដទេន� កនុងេនះរមួ
មន របបទឹកហូររបស់ៃដទេន� ផ�ូវបំ�ស់ទីរបស់�តី គុណភពទកឹ 
និងលំហូរដីលបប់។ ផលបះ៉ពល់ទងំេនះនឹងមនសភពកន់ែត
ធងនធ់ងរេទៗ េនេពលែដលចំនួនៃនគេ�មង�ងសងទំ់នបប់ន�េកីន
េឡងីនេពលអនគត។ 

ផលបះ៉ពល់ធងនធ់ងរៃនករអភិវ��ថមពល�រអីគគិសនី គឺជករ
េកីនេឡងីៃនលំហូរទឹករដូវ�បងំ េ�យ�រែតទឹក�ត�វបនស�ុកទុក
កនុងរដូវទឹកជំននេ់ដីមបបីេងកីតអគគិសនីេនកនុងែខបន�បនទ បេ់ទ�ត។ 
ករថយចុះៃនលំហូរទឹករដូវទឹកជំននម់នចំនួនតិចតួចបំផុត។ 
�មិនែមន�គនែ់តរបយ និងបរមិណៃនលំហូរទឹក�មរដូវមន
�រៈសំខនេ់នះេទ។ េពលេវ�ៃនករ�បេ់ផ�ីមរបស់រដូវេផ�ងៗ 
មនករែ�ប�ប�លតិចតួច ពីមួយឆន េំទមួយឆន  ំ ដូចេនះករែ�ប�ប�ល
តិចតួច�ចមនផលបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរដល់បរ�ិថ ន។ 

ផលបះ៉ពល់រយៈេពលយូរមួយេផ�ងេទ�តៃនទំនប ់ គឺករទក់
យកដីលបប។់ ទេន�េមគងគ បននយំកមកនូវដីលបបដ់ម៏នជីជតិ
កនុងបរមិណដេ៏�ចីនសនធឹកសនធ ប ់ ែដលមន�រៈសំខន់ស�មប់
ផលិតភពដខ៏ពស់របស់តំបនដី់េសីម ដូចជ បឹងទេន��ប និងដី
សណ� ទេន�េមគងគ។ ដូចេនះ ករធ� កចុ់ះយ៉ងសេមបមីៃនដីលបប់
របស់ទេន� គឺជកង�ល់មួយដធំ៏។ �បែហលពកក់�� លៃនករន ំ
ដីលបប់មកកន់�ងទេន�េមគងគេ�កម មន�បភពពី�ងទេន�
េមគងគេលី។ �មករប៉ន�់ម ន បនឲយដឹងថ តំបនទឹ់កធ� ក់
យន�់ម (Yunnan) ែដល�ត�វ�ងសងក់នុង�បេទសចិន នឹង
ទកយ់កដីលបប់ចំនួន ៩០ ភគរយ។ ទំនបេ់ផ�ងៗេទ�តែដល

េ�គងនឹង�ងសង�់មដងទេន�េមគងគ កនុង�បេទស�វ រមួទងំ
ទំនប់�មៃដទេន�ភគខងេ�កម នឹងបែនថមេទេលីផលប៉ះពល់េនះ។ 

�សបេពលែដលករ�ងសងទំ់នប ់ បនផ�ល់ឳកសដល់ករ
ែកលម�សមតថភពេធ�ីន�ចរណ៍�មដងទេន�េ�យករផ�ល់នូវ
ជេ��ទឹកសម�សប និងមិនែ�ប�ប�ល ទំនប់ទងំេនះក៏�ចប�� ល 
ឲយមនករគំ�មកំែហងដល់ករដឹកជញជូ នចំងយឆង យ និងឆ�ងកត់ 
�ពំែដន�មដងទេន�េមគងគ។ ជមួយគន េនះែដរ ឧបសគគទងំអស ់
ដូចជ ទំនបប់ន��ងំករបងកបេងកីតកូន និងបំ�ស់ទីរបស់�តី។  
 

�ងសង់រចួ�ល់ ែដលសំណង់ទងំអស់សថិតេន�មៃដទេន�េមគងគ។ 
កនុងចំេ�មគេ�មងសរុបចំនួន ១២៤ ៃនគេ�មង ែដលមន 
��ប ់ កំពុង�ងសង ់ និងគេ�មង�មៃដទេន�ដ៏មនសក� នុពល 
ែដលមនេនកនុង�បពន័ធទិនននយ័ ថមពល�រអីគគិសនីរបស់គណៈ 
កមមករទេន�េមគងគឆន  ំ ២០០៩ គេ�មងេ�ចីនជង ៧០ ភគរយ 
ៃនគេ�មងទងំអស់ សថិតកនុង�បេទស�វ េហយី ១០ ភគរយ 
េទ�តសថិតកនុង�បេទសកមពុជ។ សំេណីសុំរបស់ែផនក�កជនស�មប់ 
ករ�ងសងទំ់នប�់រអីគគិសនីមនយ៉ងតិចបំផុត ១១ គេ�មង 
េន�មដងទេន�េមគងគេ�កម។ 

េលប�នដ៏េល�នៃនករអភិវ��ថមពល�រអីគគិសនី បនទក់
ទញចំ�ប�់រមមណ៍ស�ីពី�រៈសំខនៃ់នករ�យតៃម�េទេលី
កំេណីនៃនផលបះ៉ពល់របស់ទំនបន់ន�មៃដទេន� កនុងេនះរមួ
មន របបទឹកហូររបស់ៃដទេន� ផ�ូវបំ�ស់ទីរបស់�តី គុណភពទកឹ 
និងលំហូរដីលបប់។ ផលបះ៉ពល់ទងំេនះនឹងមនសភពកន់ែត
ធងនធ់ងរេទៗ េនេពលែដលចំនួនៃនគេ�មង�ងសងទំ់នបប់ន�េកីន
េឡងីនេពលអនគត។ 

ផលបះ៉ពល់ធងនធ់ងរៃនករអភិវ��ថមពល�រអីគគិសនី គឺជករ
េកីនេឡងីៃនលំហូរទឹករដូវ�បងំ េ�យ�រែតទឹក�ត�វបនស�ុកទុក
កនុងរដូវទឹកជំននេ់ដីមបបីេងកីតអគគិសនីេនកនុងែខបន�បនទ បេ់ទ�ត។ 
ករថយចុះៃនលំហូរទឹករដូវទឹកជំននម់នចំនួនតិចតួចបំផុត។ 
�មិនែមន�គនែ់តរបយ និងបរមិណៃនលំហូរទឹក�មរដូវមន
�រៈសំខនេ់នះេទ។ េពលេវ�ៃនករ�បេ់ផ�ីមរបស់រដូវេផ�ងៗ 
មនករែ�ប�ប�លតិចតួច ពីមួយឆន េំទមួយឆន  ំ ដូចេនះករែ�ប�ប�ល
តិចតួច�ចមនផលបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរដល់បរ�ិថ ន។ 

ផលបះ៉ពល់រយៈេពលយូរមួយេផ�ងេទ�តៃនទំនប ់ គឺករទក់
យកដីលបប។់ ទេន�េមគងគ បននយំកមកនូវដីលបបដ់ម៏នជីជតិ
កនុងបរមិណដេ៏�ចីនសនធឹកសនធ ប ់ ែដលមន�រៈសំខន់ស�មប់
ផលិតភពដខ៏ពស់របស់តំបនដី់េសីម ដូចជ បឹងទេន��ប និងដី
សណ� ទេន�េមគងគ។ ដូចេនះ ករធ� កចុ់ះយ៉ងសេមបមីៃនដីលបប់
របស់ទេន� គឺជកង�ល់មួយដធំ៏។ �បែហលពកក់�� លៃនករន ំ
ដីលបប់មកកន់�ងទេន�េមគងគេ�កម មន�បភពពី�ងទេន�
េមគងគេលី។ �មករប៉ន�់ម ន បនឲយដឹងថ តំបនទឹ់កធ� ក់
យន�់ម (Yunnan) ែដល�ត�វ�ងសងក់នុង�បេទសចិន នឹង
ទកយ់កដីលបប់ចំនួន ៩០ ភគរយ។ ទំនបេ់ផ�ងៗេទ�តែដល

េ�គងនឹង�ងសង�់មដងទេន�េមគងគ កនុង�បេទស�វ រមួទងំ
ទំនប់�មៃដទេន�ភគខងេ�កម នឹងបែនថមេទេលីផលប៉ះពល់េនះ។ 

�សបេពលែដលករ�ងសងទំ់នប ់ បនផ�ល់ឳកសដល់ករ
ែកលម�សមតថភពេធ�ីន�ចរណ៍�មដងទេន�េ�យករផ�ល់នូវ
ជេ��ទឹកសម�សប និងមិនែ�ប�ប�ល ទំនប់ទងំេនះក៏�ចប�� ល 
ឲយមនករគំ�មកំែហងដល់ករដឹកជញជូ នចំងយឆង យ និងឆ�ងកត់ 
�ពំែដន�មដងទេន�េមគងគ។ ជមួយគន េនះែដរ ឧបសគគទងំអស ់
ដូចជ ទំនបប់ន��ងំករបងកបេងកីតកូន និងបំ�ស់ទីរបស់�តី។  
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�ងទេន�េមគងគេ�កម �ត�វបនរពំឹងថជតបំន់មួយកនុងចេំ�ម 
តំបន់ែដលរងផលប៉ះពល់យ៉ងខ� ងំេ�យ�រករែ�ប�ប�ល 
�កស�តុ។ �ក�ម�បឹក�អន�ររ�� ភិបលស�ីពីករែ�ប�ប�ល 
�កស�តុ (Intergovernmental Panel of Climate 
Change) បនបញជ ក់ថ សីតុណ� ភពទឹកេភ��ង�ប�ឆំន  ំ និងករ
ហូរេ��ះ នឹងមនករេកីនេឡងី េហយីកមពស់ទឹកសមុ�ទ នឹងេឡងី
ខពស់ ែដល�ចប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់តំបន់ដីសណ� ទេន�េមគងគ។ 

ករែ�ប�ប�លសីតុណ� ភព និងទឹកេភ��ង �ចប�� លឲយលំហូរ
ទឹកទេន�េមគងគមនករេកីនេឡងីយ៉ងខ� ងំ ទងំកនុងរដូវ�បងំ និង
កនុងរដូវវស�។ ករេកនីេឡងីៃនលំហូរទឹក �ចបេងកនីលទធភព
េ�ប�ីបស់ទឹកកនុងរដូវ�បងំ េដមីបជីផល�បេយជន៍ដល់វស័ិយ
កសិកមម បុ៉ែន��ក៏បេងកីនភព�ប�ុយ�បថនៃនទកឹជំនន់ផងែដរកនុង
រដូវវស�។ តំបន់ទបៗេនភគខងេ�កមៃនេខត��កេចះ និងេន
កនុងតំបន់ដីសណ� ទេន�េមគងគ �ចសថិតកនុងេ�គះថន ក់យ៉ងខ� ងំ។ 
ទិដ�ភពទូេទ បន�ក់កំបងំៃនលកខណៈខុសែប�កគន យ៉ងខ� ងំ 
េនទូទងំ�ងទេន�េនះ។  

កនុងតបំន់ដីសណ� ទេន�េមគងគ ករេកីនេឡងីកមពស់ទកឹសមុ�ទ
�ត�វបនរពំងឹទុកជក�� សំខន់បំផុតទក់ទងនងឹទកឹជំនន់ ។ �ម
ករប៉ន់�ម នបនបង� ញថ �បែហល ៣០ ភគរយ ៃនតបំន់ដី
សណ� ទេន�េមគងគកនុង�បេទសេវ�ត�ម នឹង�ត�វលិចទឹក �បសិនេបី
កមពស់ទឹកសមុ�ទេកីនេឡងីមួយែម៉�ត េនឆន  ំ២១០០ ។  

�មកររពំងឹទុក ករេកនីេឡងីកំេ�ែផនដ ី នឹងផ� ស់ប�ូរតំបន់ 
ភូមិ��ស�របស់�បេភទ�រពងគកយមនជីវតិេទកន់តំបន់ភគ 
ខងេជងី ឬរយៈកមពស់ខពស់ៗេន�មតំបន់ភន ំ េ�យ�រែត�បេភទ 
�រពងគកយនីមួយៗ�ត�វបនស�មបខ�ួនេទនឹងក�មិតសីតុណ� ភព 

ចបស់�ស់មួយ។ �បេភទ�រពងគកយមនជីវតិមនទំនក់ 
ទំនងយ៉ងជិតសនទិធជមួយករេឡងីចុះ�មរដូវរបស់ទកឹទេន�។ 
ដូចេនះ រេប�បៃនលំហូរទឹក�មរដូវែដលមនករែ�ប�ប�ល �ចជះ 
ឥទធិពលយ៉ងខ� ងំ ដល់កររស់េនរបស់�រពងគកយនេពល
អនគត និងផលិតភពៃន�បព័នធេអកូឡូសីុ។  

កររមួផ�គំន រ�ងសីតុណ� ភពេកីនេឡងី និងទកឹេភ��ង�យចុះ 
េនកនុងតំបន់មួយចំនួនៃន�ងទេន�េមគងគេ�កម �ចប�� លឲយ
ករហូរេ��ះមនករ�យចុះ េហយីកមពស់ទឹកេ�កមដីកន់ែតទប
េទៗ ែដលេធ�ឲីយតំបន់ដេីសីមមួយចំនួនរញួតូច រឯីែផនកខ�ះេទ�ត
របស់�ងទេន�េនះ ែដលទទួលទឹកេភ��ងេ�ចីនជងមុន �ចមន
ករផ� ស់ប�ូរេទជ�បេភទតំបន់ដីេសីមកន់ែតេ�ចីន។  

ករគិតគូរពិ�រ�អំពរីេប�បកនុងករស�មបខ�ួនេទនឹងករ
ែ�ប�ប�ល�កស�តុ ទមទរឲយមនករពិ�រ�េទេលីក��
ជំរុញេផ�ងៗេទ�តេទេលីករផ� ស់ប�ូរកនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម។ 
ែផនករអភិវ���ងទេន�េមគងគេ�កម �ត�វបនបេងកតីេឡងីស�មប់
តំបន់េនះ េ�យែផ�កេលីគេ�មងអភវិ��របស់ប�� �បេទសទងំ 
បួន�មដងទេន�េនះ។ ឧទហរណ៍ គេ�មងអភវិ��មួយ ែដលមន
ករអភវិ��ថមពល�រអីគគិសន ី និងករេ��ច�សពស�មប់រយៈ
េពល ២០ ឆន  ំ ខងមុខ ែដល�ត�វរមួបញចូ លជមួយែផនករមួយ 
កនុងចំេ�មែផនករនន ទក់ទងនងឹករផ� ស់ប�ូរ�កស�តុ
របស់ IPCC បនបង� ញថ ផលប៉ះពល់មួយចំនួនៃនករផ� ស់ប�ូរ
�កស�តុេទេលីលំហូរទឹក �ចនឹង�ត�វទូទត់សងវញិ �មរយៈ
ករអភវិ��ែដល�ត�វេ�គងទុក។ មូលេហតុចមបងស�មប់េរ�ងេនះ 
គឺសមតថភពស�ុកទឹករបស់ទំនប់�រអីគគិសន ីនិងទនំប់េ��ច�សព។  

�ងទេន�េមគងគេ�កម �ត�វបនរពំឹងថជតបំន់មួយកនុងចេំ�ម 
តំបន់ែដលរងផលប៉ះពល់យ៉ងខ� ងំេ�យ�រករែ�ប�ប�ល 
�កស�តុ។ �ក�ម�បឹក�អន�ររ�� ភិបលស�ីពីករែ�ប�ប�ល 
�កស�តុ (Intergovernmental Panel of Climate 
Change) បនបញជ ក់ថ សីតុណ� ភពទឹកេភ��ង�ប�ឆំន  ំ និងករ
ហូរេ��ះ នឹងមនករេកីនេឡងី េហយីកមពស់ទឹកសមុ�ទ នឹងេឡងី
ខពស់ ែដល�ចប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់តំបន់ដីសណ� ទេន�េមគងគ។ 

ករែ�ប�ប�លសីតុណ� ភព និងទឹកេភ��ង �ចប�� លឲយលំហូរ
ទឹកទេន�េមគងគមនករេកីនេឡងីយ៉ងខ� ងំ ទងំកនុងរដូវ�បងំ និង
កនុងរដូវវស�។ ករេកនីេឡងីៃនលំហូរទឹក �ចបេងកនីលទធភព
េ�ប�ីបស់ទឹកកនុងរដូវ�បងំ េដមីបជីផល�បេយជន៍ដល់វស័ិយ
កសិកមម បុ៉ែន��ក៏បេងកីនភព�ប�ុយ�បថនៃនទកឹជំនន់ផងែដរកនុង
រដូវវស�។ តំបន់ទបៗេនភគខងេ�កមៃនេខត��កេចះ និងេន
កនុងតំបន់ដីសណ� ទេន�េមគងគ �ចសថិតកនុងេ�គះថន ក់យ៉ងខ� ងំ។ 
ទិដ�ភពទូេទ បន�ក់កំបងំៃនលកខណៈខុសែប�កគន យ៉ងខ� ងំ 
េនទូទងំ�ងទេន�េនះ។  

កនុងតបំន់ដីសណ� ទេន�េមគងគ ករេកីនេឡងីកមពស់ទកឹសមុ�ទ
�ត�វបនរពំងឹទុកជក�� សំខន់បំផុតទក់ទងនងឹទកឹជំនន់ ។ �ម
ករប៉ន់�ម នបនបង� ញថ �បែហល ៣០ ភគរយ ៃនតបំន់ដី
សណ� ទេន�េមគងគកនុង�បេទសេវ�ត�ម នឹង�ត�វលិចទឹក �បសិនេបី
កមពស់ទឹកសមុ�ទេកីនេឡងីមួយែម៉�ត េនឆន  ំ២១០០ ។  

�មកររពំងឹទុក ករេកនីេឡងីកំេ�ែផនដ ី នឹងផ� ស់ប�ូរតំបន់ 
ភូមិ��ស�របស់�បេភទ�រពងគកយមនជីវតិេទកន់តំបន់ភគ 
ខងេជងី ឬរយៈកមពស់ខពស់ៗេន�មតំបន់ភន ំ េ�យ�រែត�បេភទ 
�រពងគកយនីមួយៗ�ត�វបនស�មបខ�ួនេទនឹងក�មិតសីតុណ� ភព 

ចបស់�ស់មួយ។ �បេភទ�រពងគកយមនជីវតិមនទំនក់ 
ទំនងយ៉ងជិតសនទិធជមួយករេឡងីចុះ�មរដូវរបស់ទកឹទេន�។ 
ដូចេនះ រេប�បៃនលំហូរទឹក�មរដូវែដលមនករែ�ប�ប�ល �ចជះ 
ឥទធិពលយ៉ងខ� ងំ ដល់កររស់េនរបស់�រពងគកយនេពល
អនគត និងផលិតភពៃន�បព័នធេអកូឡូសីុ។  

កររមួផ�គំន រ�ងសីតុណ� ភពេកីនេឡងី និងទកឹេភ��ង�យចុះ 
េនកនុងតំបន់មួយចំនួនៃន�ងទេន�េមគងគេ�កម �ចប�� លឲយ
ករហូរេ��ះមនករ�យចុះ េហយីកមពស់ទឹកេ�កមដីកន់ែតទប
េទៗ ែដលេធ�ឲីយតំបន់ដេីសីមមួយចំនួនរញួតូច រឯីែផនកខ�ះេទ�ត
របស់�ងទេន�េនះ ែដលទទួលទឹកេភ��ងេ�ចីនជងមុន �ចមន
ករផ� ស់ប�ូរេទជ�បេភទតំបន់ដីេសីមកន់ែតេ�ចីន។  

ករគិតគូរពិ�រ�អំពរីេប�បកនុងករស�មបខ�ួនេទនឹងករ
ែ�ប�ប�ល�កស�តុ ទមទរឲយមនករពិ�រ�េទេលីក��
ជំរុញេផ�ងៗេទ�តេទេលីករផ� ស់ប�ូរកនុង�ងទេន�េមគងគេ�កម។ 
ែផនករអភិវ���ងទេន�េមគងគេ�កម �ត�វបនបេងកតីេឡងីស�មប់
តំបន់េនះ េ�យែផ�កេលីគេ�មងអភវិ��របស់ប�� �បេទសទងំ 
បួន�មដងទេន�េនះ។ ឧទហរណ៍ គេ�មងអភវិ��មួយ ែដលមន
ករអភវិ��ថមពល�រអីគគិសន ី និងករេ��ច�សពស�មប់រយៈ
េពល ២០ ឆន  ំ ខងមុខ ែដល�ត�វរមួបញចូ លជមួយែផនករមួយ 
កនុងចំេ�មែផនករនន ទក់ទងនងឹករផ� ស់ប�ូរ�កស�តុ
របស់ IPCC បនបង� ញថ ផលប៉ះពល់មួយចំនួនៃនករផ� ស់ប�ូរ
�កស�តុេទេលីលំហូរទឹក �ចនឹង�ត�វទូទត់សងវញិ �មរយៈ
ករអភវិ��ែដល�ត�វេ�គងទុក។ មូលេហតុចមបងស�មប់េរ�ងេនះ 
គឺសមតថភពស�ុកទឹករបស់ទំនប់�រអីគគិសន ីនិងទនំប់េ��ច�សព។  
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�កសធតុមូសុង�ត�ពិចៃន�ងទេន�េមគងគេ�កម គឺមនលកខណៈ
េភ��ងធ� ក់េ�ចនី�មរដូវកល ែដលនឲំយមនទឹកជនំន់�បចឆំន  ំនិង 
មនរដូវពីរ�ច់េ�យែឡកពីគន  េពលគឺរដូវទកឹជំនន់ និងរដូវ
លំហូរទឹកតចិ។ េទះបីជទកឹជំនន់ធំៗ�ចបងកជមហន��យធងន់ធងរ 
បុ៉ែន�ទឹកជំនន់ធមម�នមំកនូវផល�បេយជន៍ដ៏សេមបមី។  

ករខូចខតជមធយមរបស់ទឹកជំនន់ធងន់ធងរ េនកនុង�ងទេន�
េមគងគេ�កម គឺ�បមណជ ៦០−៧០ �នដុ�� រ កនុងមួយឆន  ំ
ចំែណកឯតៃម�ៃនផល�បេយជន៍�បចឆំន ៃំនឆន ែំដលមនទឹកជំនន់
ធមម� �ត�វប៉ន់�បមណថមនតៃម� ៨−១០េកដិដុ�� រ េពលគឺ
េ�ចនីជង ១០០ ដង។ កិចចករែដល�ត�វេធ� ីគឺេដមីបកីត់បនថយករ
ខូចខត និងឥទធិពលអវជិជមនរបស់ទឹកជំនន់ ខណៈេពលែដល
កំពុងរក�ឲយបននូវផល�បេយជន៍របស់�។  

កនុងឆន  ំ ២០០៨ ទឹកជំនន់�មដងទេន�េមគងគ និងៃដរបស់�
ែដលបងកេ�យពយុះ�ត�ពិចធងន់ធងរ បនេកតីេឡងី�មដងទេន�ែផនក
ខងេលីៃនទេន�េមគងគេនកនុង�បេទស�វ និងៃថ។ ភពធងន់ធងរ 
របស់ទឹកជំនន់�មដងទេន�េនះ បនថយចុះបន�ចិម�ងៗេនែផនក
ខងេ�កមៃនទី�ក�ងេវ�ងចនទន៍។ ទឹកជំនន់មនលកខណៈ�ប�កតេីន
េពលឆ�ងកត់តបំន់�លទំនប�បេទសកមពុជ និងដីសណ� ទេន� 
េមគងគ។ ទឹកជំនន់េកីតេឡងីភ� មៗចនួំនតចិតួច បនេកីតេឡងីកនុង
�បេទសកមពុជ នងិេវ�ត�ម។  

ករ�គប់�គងេ�គះថន ក់ែដលបងកេ�យទឹកជនំន់ មនករជប់
ទក់ទងនឹងគំនតិផ�ួចេផ�ីមកនុងតំបន់េផ�ងៗគន ជេ�ចនី េដីមបបីេងកីន
នូវភពឆប់�� រេឡងីវញិរបស់សហគមន៍ែដល�ចទទួលរងទឹក
ជំនន់ ដូចេនះពួកេគ�ចរស់េនបនល��បេសីរជងមុនជមួយនងឹ 
ទឹកជនំន់ េហយី�ចទទួលបននូវអតថ�បេយជន៍ៃនករជន់លិច។ 

ករខូចខតភគេ�ចីនែដលបងកេ�យទឹកជនំន់�មដងទេន� 
េមគងគ គឺ�បមូលផ�ុ ំេ�ចីនកនុង�បេទសេវ�ត�ម និងកមពុជែដលជ 
កែន�ងែដលទឹកជនំន់បនបងកករខូចខតអស់�ប់រយ�នដុ�� រ 
េ�យករខូចខតផលិតផល�ស�វ។ កំេណីន�បជជន និងភព 

មនជីជតរិបស់�លទំនបលិចទឹក មនន័យថ �បជជនកន់ែត 
េ�ចនីេឡងីៗ នឹង�ប�មមុខនឹងេ�គះថន ក់ទកឹជំនន់ ពិេសសកនុង 
�បេទសកមពុជ និងតបំន់ដីសណ� កនុង�បេទសេវ�ត�ម។ េទះ 
បីជយ៉ង�ក៏េ�យ ករកំណត់តំបន់េ�ប�ីបស់ដី �ចកត់ 
បនថយេ�គះថន ក់បងកេ�យទឹកជនំន់កនុងក�មិតសហគមន៍ និងជួយ 
កនុងករអភរិក�តំបន់ដីេសីម ខណៈេពលែដលែផនទីតបំន់េ�គះ 
ថន ក់ បងកេ�យទកឹជំនន់ែដល�ត�វបនេ�បី�បស់ស�មប់ករកំណត់ 
តំបន់េនះ មន�រៈសំខន់�ស់កនុងករេធ�ីែផនករេដមីបចីត់ 
វធិនករេ�ះ��យេនេពលមន�សននទឹកជនំន់។ 

ករករពរទកឹជនំន់ (ករ�គប់�គងសំណង់ និងករអភិវ��) 
�ចកត់បនថយ បុ៉ែន�មិន�ចបំបត់េចលនូវផលប៉ះពល់នន
របស់ទឹកជំនន់េទេលីសំណង់ និងេហ�� រចនសមព័នធបនេទ។ ករ
េលីកភូមឲិយខពស់ ដូចែដលបនេធ�េីនតំបន់ដសីណ� �បេទស
េវ�ត�ម គឺជវធិនករមួយដ៏មន�បសិទធិភពកនុងករ�គប់�គង
េ�គះថន ក់បងកេ�យទឹកជនំន់ ែដលជទូេទ �មនផលប៉ះពល់ 
តិចតួចេទេលីបរ�ិថ ន។ �បនផ�ល់ភពធូរ��លពីផលប៉ះពល់
ភ� មៗរបស់ទឹកជនំន់េទេលីសហគមន៍ �សបេពលែដលរក�បន
នូវផល�បេយជន៍េសដ�កិចច និងមនសក� នុពលខពស់ កនុងនម 
ជវធិនករ�គប់�គងេ�គះថន ក់នេពលអនគតែដលមិនសូវទទួល
បនករចប់�រមមណ៍។  

វធិនករ�គប់�គងេ�គះថន ក់�មរយៈសំណង់ ែដលជវធិន
ករ�គប់�គងទកឹែដលបនមកពីទកឹជំនន់ ដូចជ ទំនប់ទកឹជេដីម 
គឺមនឥទធិពលតចិតួចេទេលីេ�គះថន ក់ែដលបងកេ�យទឹកជំនន់
ធំៗ ជពិេសសេនកនុង�បេទសកមពុជ និងដសីណ� �បេទស
េវ�ត�ម។ 

�លទំនបលិចទកឹសំខន់ៗេនជុំវញិកែន�ង�បសព�គន រ�ងទេន�
េមគងគ និងៃដរបស់� �ចទទួលរងនូវជំនន់ទកឹ នងឹបនមកពីទឹក
ជំនន់ទេន�េមគងគ និងគួបផ�ជំមួយករជន់លិចពទីឹកជំនន់របស់
ទេន�េមគងគ និងៃដរបស់�ែដលជន់កនុងេពលដ�ំលគន ។  

�កសធតុមូសុង�ត�ពិចៃន�ងទេន�េមគងគេ�កម គឺមនលកខណៈ
េភ��ងធ� ក់េ�ចនី�មរដូវកល ែដលនឲំយមនទឹកជនំន់�បចឆំន  ំនិង 
មនរដូវពីរ�ច់េ�យែឡកពីគន  េពលគឺរដូវទកឹជំនន់ និងរដូវ
លំហូរទឹកតចិ។ េទះបីជទកឹជំនន់ធំៗ�ចបងកជមហន��យធងន់ធងរ 
បុ៉ែន�ទឹកជំនន់ធមម�នមំកនូវផល�បេយជន៍ដ៏សេមបមី។  

ករខូចខតជមធយមរបស់ទឹកជំនន់ធងន់ធងរ េនកនុង�ងទេន�
េមគងគេ�កម គឺ�បមណជ ៦០−៧០ �នដុ�� រ កនុងមួយឆន  ំ
ចំែណកឯតៃម�ៃនផល�បេយជន៍�បចឆំន ៃំនឆន ែំដលមនទឹកជំនន់
ធមម� �ត�វប៉ន់�បមណថមនតៃម� ៨−១០េកដិដុ�� រ េពលគឺ
េ�ចនីជង ១០០ ដង។ កិចចករែដល�ត�វេធ� ីគឺេដមីបកីត់បនថយករ
ខូចខត និងឥទធិពលអវជិជមនរបស់ទឹកជំនន់ ខណៈេពលែដល
កំពុងរក�ឲយបននូវផល�បេយជន៍របស់�។  

កនុងឆន  ំ ២០០៨ ទឹកជំនន់�មដងទេន�េមគងគ និងៃដរបស់�
ែដលបងកេ�យពយុះ�ត�ពិចធងន់ធងរ បនេកតីេឡងី�មដងទេន�ែផនក
ខងេលីៃនទេន�េមគងគេនកនុង�បេទស�វ និងៃថ។ ភពធងន់ធងរ 
របស់ទឹកជំនន់�មដងទេន�េនះ បនថយចុះបន�ចិម�ងៗេនែផនក
ខងេ�កមៃនទី�ក�ងេវ�ងចនទន៍។ ទឹកជំនន់មនលកខណៈ�ប�កតេីន
េពលឆ�ងកត់តបំន់�លទំនប�បេទសកមពុជ និងដីសណ� ទេន� 
េមគងគ។ ទឹកជំនន់េកីតេឡងីភ� មៗចនួំនតចិតួច បនេកីតេឡងីកនុង
�បេទសកមពុជ នងិេវ�ត�ម។  

ករ�គប់�គងេ�គះថន ក់ែដលបងកេ�យទឹកជនំន់ មនករជប់
ទក់ទងនឹងគំនតិផ�ួចេផ�ីមកនុងតំបន់េផ�ងៗគន ជេ�ចនី េដីមបបីេងកីន
នូវភពឆប់�� រេឡងីវញិរបស់សហគមន៍ែដល�ចទទួលរងទឹក
ជំនន់ ដូចេនះពួកេគ�ចរស់េនបនល��បេសីរជងមុនជមួយនងឹ 
ទឹកជនំន់ េហយី�ចទទួលបននូវអតថ�បេយជន៍ៃនករជន់លិច។ 

ករខូចខតភគេ�ចីនែដលបងកេ�យទឹកជនំន់�មដងទេន� 
េមគងគ គឺ�បមូលផ�ុ ំេ�ចីនកនុង�បេទសេវ�ត�ម និងកមពុជែដលជ 
កែន�ងែដលទឹកជនំន់បនបងកករខូចខតអស់�ប់រយ�នដុ�� រ 
េ�យករខូចខតផលិតផល�ស�វ។ កំេណីន�បជជន និងភព 

មនជីជតរិបស់�លទំនបលិចទឹក មនន័យថ �បជជនកន់ែត 
េ�ចនីេឡងីៗ នឹង�ប�មមុខនឹងេ�គះថន ក់ទកឹជំនន់ ពិេសសកនុង 
�បេទសកមពុជ និងតបំន់ដីសណ� កនុង�បេទសេវ�ត�ម។ េទះ 
បីជយ៉ង�ក៏េ�យ ករកំណត់តំបន់េ�ប�ីបស់ដី �ចកត់ 
បនថយេ�គះថន ក់បងកេ�យទឹកជនំន់កនុងក�មិតសហគមន៍ និងជួយ 
កនុងករអភរិក�តំបន់ដីេសីម ខណៈេពលែដលែផនទីតបំន់េ�គះ 
ថន ក់ បងកេ�យទកឹជំនន់ែដល�ត�វបនេ�បី�បស់ស�មប់ករកំណត់ 
តំបន់េនះ មន�រៈសំខន់�ស់កនុងករេធ�ីែផនករេដមីបចីត់ 
វធិនករេ�ះ��យេនេពលមន�សននទឹកជនំន់។ 

ករករពរទកឹជនំន់ (ករ�គប់�គងសំណង់ និងករអភិវ��) 
�ចកត់បនថយ បុ៉ែន�មិន�ចបំបត់េចលនូវផលប៉ះពល់នន
របស់ទឹកជំនន់េទេលីសំណង់ និងេហ�� រចនសមព័នធបនេទ។ ករ
េលីកភូមឲិយខពស់ ដូចែដលបនេធ�េីនតំបន់ដសីណ� �បេទស
េវ�ត�ម គឺជវធិនករមួយដ៏មន�បសិទធិភពកនុងករ�គប់�គង
េ�គះថន ក់បងកេ�យទឹកជនំន់ ែដលជទូេទ �មនផលប៉ះពល់ 
តិចតួចេទេលីបរ�ិថ ន។ �បនផ�ល់ភពធូរ��លពីផលប៉ះពល់
ភ� មៗរបស់ទឹកជនំន់េទេលីសហគមន៍ �សបេពលែដលរក�បន
នូវផល�បេយជន៍េសដ�កិចច និងមនសក� នុពលខពស់ កនុងនម 
ជវធិនករ�គប់�គងេ�គះថន ក់នេពលអនគតែដលមិនសូវទទួល
បនករចប់�រមមណ៍។  

វធិនករ�គប់�គងេ�គះថន ក់�មរយៈសំណង់ ែដលជវធិន
ករ�គប់�គងទកឹែដលបនមកពីទកឹជំនន់ ដូចជ ទំនប់ទកឹជេដីម 
គឺមនឥទធិពលតចិតួចេទេលីេ�គះថន ក់ែដលបងកេ�យទឹកជំនន់
ធំៗ ជពិេសសេនកនុង�បេទសកមពុជ និងដសីណ� �បេទស
េវ�ត�ម។ 

�លទំនបលិចទកឹសំខន់ៗេនជុំវញិកែន�ង�បសព�គន រ�ងទេន�
េមគងគ និងៃដរបស់� �ចទទួលរងនូវជំនន់ទកឹ នងឹបនមកពីទឹក
ជំនន់ទេន�េមគងគ និងគួបផ�ជំមួយករជន់លិចពទីឹកជំនន់របស់
ទេន�េមគងគ និងៃដរបស់�ែដលជន់កនុងេពលដ�ំលគន ។  




