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Change at Catchment and Commune Level", Cambodia Development Review, 
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ចូលរួម9ើកទី១ ក្នុងចំ�ម�រ�យតv្ល� មួយ&៊�រី"នបី9ើក 
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J�នរង ទឹកL្លៀងចំនួន ៣ 2តំបន់បឹងទ{្ល�Bប គឺ ស្ទឹង]��ក់ 
ក្នុងØ�ត្តកំពង់x+ំង, ស្ទឹងäធិ៍Bត់ ក្នុងØ�ត្តäធិ៍Bត់, និងស្ទឹង  
ជីនិត ក្នុងØ�ត្តកពំង់ធំ។ �រសិក�i�យតv្ល��ដំបូង{�ះ សំÚ   
Ò្វ�ងយល់ឲ�្យ�ន �ន់¯�D�&ើរ ពី (ព=យរង>�ះ របស់  
សហគមន៍ ¶នឹងផលប៉ះ÷ល់<��រC�D�EលF�សGតុ 
ឆ្លងPម �រ67ត ¶9ើ(ព��Ðវរង ឥទ្ធិពល (ពxប់រង ផល  
ប៉ះ÷ល់ និងសមត្ថ(ព បន�iំុ។ �លÚមួយUៀត គឺmើម�្បី 
D�មូល ព័ត៌"ន និងទិន្នន័យ ប_�ប់បន�្សំ ស្តីពី>�ះធម្ម�តិ ��ម 
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"ន�Fទិ៍ មន្ទីរធនGនទឹក និងឧតុនិយម, មន្ទីរបរិBSន, 
មន្ទីរ អភិវឌ�្ឍន៍ជនបទ, មន្ទីរBGរណ�រ និងដឹកជញ្ជូន, និង 
មន្ទីរកសិកម្ម រុ�=D�"ញ់ និង{�Bទ។ >ើងក៏�ន ពិ>�ះ 
�បល់ �មួយ®ង ខ័ណ~រដ្ឋ�លជលផល, ខ័ណ~រដ្ឋ�ល �� 
�ើ, គណៈក"´ធិ�រÏ�ប់Ï�ង>�ះមហន្ត
យ2 ̂ +ក់ ß�ម 
�តិ, និង អភិ�លº�ុក2ក្នុងJ�នរងទឹកL្លៀង�ំងបីផងJ�រ។

ព័ត៌"ន និងទិន្នន័យប_�ប់បន�្សំ �ពិ&�សរ�យ�រណ៍ 
�ក់ទងនឹងX�ន�រÏ�ប់Ï�ង និង�ត់បន្ថយ �និភ័យ<�>�ះ 
ធម្ម�តិ J�លទទួល�នពីមន្ទីរជំ_ញនីមួយៗ និងF�áធរº�ុក 
ក៏�នយកមកពិនិត�្យ និងÇ�ើÈ�ស់ក្នុង�រវិ(គផងJ�រ។

�រពិ>�ះ�បល់ ផ្តល់នូវព័ត៌"នសព្វÏ�ប់ ស្តីពី (ព 
��Ðវរងឥទ្ធិពល (ពីទឹកជំនន់ >�ះ
ំងស្ងួត ខ�្យល់ព�្យុះ ជំងឺឆ្លង 

លQល និង�របំផ្លិចបំ[\ញផលដំ0ំAយហ្វូងសត្វល្អិត) 
(ពxប់រងផលប៉ះ÷ល់ និង សមត្ថ(ពបន�iំុ។ សំណ`រmើម�្បី 
�យតv្ល�ពី(ព��Ðវរងឥទ្ធិពល 67ត9ើឃុំJ�លរង�រប៉ះ÷ល់, 
D�L�ទ>�ះមហន្ត
យ, េ្រហ្វកង់, ទំហំ<�ផលប៉ះ÷ល់ (�រ 
�តប់ង់ដីQំដំ0ំ និង/ឬ �រខូច®តផលដំ0ំគិត�ហិកP 
ឬ �(គរយ) និង �រ®តបង់X្ន�កសង្គម និង&�ដ្ឋកិច្ច។ សំណ`រ 
mើម�្បីកំណត់ពី(ពxប់រង ផលប៉ះ÷ល់  67ត9ើដង់សុី�� 
D��ជន, �រC�D�Eលក្នុងD�ព័ន្ធ ��កូឡូសុីសំ®ន់ៗ (តំបន់ដី 
&ើម, J�នជH�ក��ី, �រC�D�Eល គH�ប���ើ �ហិកP ឬ 
(គរយ) និង�រយល់�ើញពីផល÷ក់ព័ន្ធ<�កំ¸ើនD��ជន។ 
សំណ`រ mើម�្បី�យតv្ល�ពីសមត្ថ(ពបន�iំុ ពិនិត�្យ9ើ�រយល់ដឹង 
របស់D��ជនមូលQÎន ពី�រC�D�Eល F�សGតុ ក្នុងអតីត�ល 
បច្ចុប�្បន្ន�ល និងអ_គត�ល។

Pមរយៈដំ¸ើរ�រពិ>�ះ�បល់ Ô�ុម��វ��វក៏�ន 
យល់ដឹង�ន់¯�សុីជ¹�ពីវត្ត"ន និងD�សិទ្ធ(ព <�សកម្ម(ព  
ផ�្សព្វផ�iយព័ត៌"នស្តីពី�រC�D�EលF�សGតុ, �រQក់ បញ្ចូល 

បÅÆC�D�EលF�សGតុ ¶ក្នុងX�ន�រអភិវឌ�្ឍន៍, D�សិទ្ធ(ព 
<�អង្គ�រX្អ�ក9ើសហគមន៍ J�ល¼្វើ�រ=រ �ក់ទងនឹង�រ 
បន�iំុនឹង�រC�D�EលF�សGតុ និង�រÇ�ើÈ�ស់និងÏ�ប់Ï�ង 
ធនGនធម្ម�តិ, ��ម�ំងសមត្ថ(ព និងលទ្ធ(ពរបស់ប0្ខ
មន្ទីរជំ_ញØ�ត្ត ក្នុង�រ����ង់ និងជួយដល់សហគមន៍ និង 
D��ជន  មូលQÎន J�លរងផលប៉ះ÷ល់។

ព័ត៌"ន និងទិន្នន័យD�មូល�នពី�រពិ>�ះ�បល់ 
�នយក¶½្ទៀង[�ត់�មួយ រ�យ�រណ៍ និងX�ន�រអភិវឌ�្ឍន៍ 
ផ្តល់Aយអ្នកចូលរួម និង សំណុំទិន្នន័យឃំុ (MOP 2010) mើម�្បី 
កំណត់ រកឃុំJ�ល =យរង>�ះ�ងÝ� AយBរឥទ្ធិពល<� 
�រC�D�EលF�សGតុ2ក្នុងJ�នរងទឹកL្លៀង�ំងបី។

លទ្ធផលសិក�f

w�នរងទឹកy្លៀងស្ទឹង~�;ក់ P��ត្តកំពង់��ំង

(ព��Ðវរងឥទ្ធពិល៖ ទឹកជំនន់ និង>�ះ
ំងស្ងតួ ��និភ័យ 
 ចម�្បង2J�នរងទឹកL្លៀងស្ទឹង]��ក់។ ទឹកជំនន់ធំៗ�ន�ើត 
"នក្នុងx+ំ២០០២ និង ២០១១ រីឯ>�ះ
ំងស្ងួត �ើត"ន &្ទើរ 

ល់x+ំ។ 2º�ុក ទឹកផុស "ន ៣ឃំុ J�លរង�រ ប៉ះ÷ល់ពី 
>�ះ
ំងស្ងួត Âើយឃំុ �ំងអស់ រងឥទ្ធិពល ពី  ទឹកជំនន់។ 2 
º�ុករ�»្អៀរ "ន ៥ឃំុ J�ល រង�រប៉ះ÷ល់ ពី>�ះ
ំងស្ងួត។ 
ឃុំក�Êលទឹក ក្នុងº�ុក  ទឹកផុស និងឃំុ�កប_�យ ក្នុងº�ុក 
រ�»្អៀរ �ឃុំ=យទទួលរង>�ះ �ងÝ�AយBរទឹកជំនន់ 
និង >�ះ
ំងស្ងួត Âើយក៏ "នសំ¸ើឲ�្យ¼្វើ�រ�យតv្ល�លំអិត
9ើÜះ។

(ពxប់រងផលប៉ះ÷ល់៖ �រួម (ពÔ�ីÔ�"នកH�ិតខ្ពស់
2³ើយក្នុងØ�ត្តកំពង់x+ំង។ D��ជនក្នុងØ�ត្ត កំពុង�ើន³ើង 
J�ល_ំឲ�្យ"នកំ¸ើនÌ៉ង9ឿននូវតH�Ðវ�រទឹក និងដីa� 
រីឯ&��D�ព័ន្ធ ��កូឡូសុី កំពុង �̄ថយចុះ។ គH�ប���ើ"ន�រ 
ថយចុះគួរឲ�្យកត់សំ*ល់ ពី ២១៣.៩៤២ហិកP ក្នុងx+ំ២០០២ 
មក��ឹម ២១០.៦៨២ហិកP ក្នុងx+ំ២០១០ (MOP 2010)។ 
�រថយចុះ{�ះប0្ខល មកពី �រ�ប់យក�ើ និង�រA�C�ដី
AយD��ជនមូលQÎន និងÔ�ុមហុ៊នសម�្ប�នដី 2ក្នុង�� 
ធម្ម�តិ, ក្នុងឧទ�aន�តិ និងតំបន់�រ÷រ__។ �រ�ប់បំ[\ញ 
���ើ�mើមÂ�តុចម�្បងមួយ  <�បÅÆកំ¸ើន សំណឹកដី និង 
ទឹកហូរចុះ9ឿន។ 

សមត្ថ(ពបន�iុំ៖ D��ជនJ�លរស់2ក្នុងតំបន់ដីខ្ពស់ 
មិនសូវ�ន�ប់Fរម្មណ៍ ពី�រC�D�EលF�សGតុ ÜះU�។ 
អ្នករស់2តំបន់ទំ_ប J�ល �̄ងទទួល�រប៉ះទង្គិច¤�ើន�ងÝ� 
ពី>�ះ
ំងស្ងួត *ត់យល់ដឹងពី រ»ៀបÏ�ប់Ï�ងទឹក ស��ប់�រ 
Qំº�ូវ2រដូវÈ�ំង។ Ý��ើញ"ន គណៈក"́ធិ�រ  ̂ +ក់ß�ម 
�តិមួយ ស��ប់Ï�ប់Ï�ង >�ះមហន្ត
យ (CDM) J�ល"ន 
អភិ�លØ�ត្តរង មួយរូប�D�Gន "នម�្ត�ីមកពីមន្ទីរ ជំ_ញØ�ត្ត 
�ស"ជិក និង"ន ស"ជិកស្ម័Ï�ចិត្ត�អ្នកតំ0ង 2Pម  
ភូមិ។ CDM "នX�ន�រ _�ៀមខ្លួន ទប់ទល់>�ះFសន្នមួយ 
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ប៉ុ¬្ត�សមត្ថ(ព�ប និងធនGន ហិរញ្ញវត្ថុ "នកH�ិត ¼្វើឲ�្យ 
X�ន�រ{�ះ មិនFច អនុវត្ត�ន ��ញ9�ញ ឬ9ឿនÏ�ប់Û�ន់  
mើម�្បី ,្លើយតបនឹងតH�Ðវ�រប_�ន់។ អ្នកចូលរួម__ �នផ្តល់ 
ព័ត៌"ន��ឡប់^ 2��លជួប>�ះ Fសន្ន ប0្ខBSប័ន 
Ï�ប់Ï�ង>�ះមហន្ត
យ ��Ðវ��ករំ��ក ថវិ� Âើយជួន�ល 
��Ðវខ្ចីស"bរៈបរិ�=រ ដូច� ��ក់ទ័រ និងរថយន្តដឹកទំនិញ 
�mើម ពី"�ស់កម្មសិទ្ធិឯកជន Uៀតផង។ Ùះបី មន្ទីរ កសិកម្ម 
រុ�=D�"ញ់ និង{�BទØ�ត្ត �ន¼្វើសកម្ម(ព បណ្ណុះប0្ខល 
និង 9ើកកម្ពស់ �រយល់ដឹង mើម�្បីជំរុញ�រQំដំ0ំធន់នឹង 
�រ
ំងស្ងួតក្តី ក៏Ý��ើញ"ន�រ [\ស់ប្តូរ តិចតួច 0ស់មកទល់ 
សព្វÕ្ង�{�ះ។

w�នរងទឹកy្លៀងស្ទឹង�ធិ៍=ត់ ក្នុង��ត្ត�ធិ៍=ត់
(ព��Ðវរងឥទ្ធិពល៖ ក្នុង ៤º�ុក J�ល�ន��ើស|ីស 

Ý�កំណត់�ើញ^  "ន ១៣ឃុំ J�ល=យរង>�ះ�ងÝ� 
�ពិ&�ស2��ល"នទឹកជំនន់ និង>�ះ
ំងស្ងួត ក្នុងx+ំ 
១៩៩៦, ២០០០, ២០០១, ២០១៣ និង ២០១៤។ ឃុំអន្លង់
ប 
និង ឃុំD�dយ ក្នុងº�ុក�ល±�ង, ឃុំសំeង ក្នុងº�ុក ភ្នំ  
Ô��ញ, និង ឃុំB+ម��ះ ក្នុងº�ុក��ន, �ឃំុ=យរង>�ះ 
បំផុត Âើយ"នសំ¸ើឲ�្យ ¼្វើ�រសិក�i ប¬្ថ�ម Uៀត។ ឃុំស្ថិត 

ក្នុងº�ុក��ន និង º�ុកក¸្ណៀង �̄ងរង�រប៉ះ÷ល់ ពី 
ជំនន់ទឹកL្លៀង ផង និងជំនន់ទឹកស្ទឹងផង (�ល់ពីបឹង ទ{្ល�Bប)។ 
ពួកអ្នកចូលរួម�ន
យ�រណ៍ផងJ�រ ពីខ�្យល់ព�្យុះ និង�រ�ើត 
ជំងឺ ឆ្លង
លQល។ ក្នុងx+ំ២០០០-០១ ខ�្យល់ព�្យុះ�នបំ[\ញដី
a�អស់D�$�ល ២០០ហិកP ក្នុងឃំុD�dយ Âើយខ�្យល់ព�្យុះ 
ក្នុងx+ំ២០១៤ �នបំ[\ញផ្ទះ ៩ខ្នង ក្នុងឃំុអន្លង់
ប។

(ពxប់រងផលប៉ះ÷ល់៖ "នរ�យ�រណ៍ពី�រ�ត់បង់ 
គH�ប���ើ J�លបង្ក�សំណឹកដី និងបÅÆទឹកហូរ ចុះ9ឿន។ 
D��ជនក្នុងØ�ត្តäធិ៍Bត់�ន�ើន³ើង �ពិ&�សក្នុងº�ុក 
��ន J�ល�នប�្កើន (ពxប់រងផល ប៉ះ÷ល់។ កំ¸ើន 
D��ជន _ំឲ�្យ"នកំ¸ើន តH�Ðវ�រដីa� និងទឹក។ "ន 
រ�យ�រណ៍ ផងJ�រ ពីកំ¸ើនទំ_ស់�ក់ទងនឹងតH�Ðវ�រទឹក 
ស��ប់º�ូវÈ�ំង 2ក្នុងD�ព័ន្ធf�ចº�ពស្ទឹងäធ ិ៍Bត់ 
ពិ&�សក្នុងº�ុក��ន។

សមត្ថ(ពបន�iុំ៖ សហគមន៍2ក្នុងº�ុកភ្នំÔ��ញ និង 
º�ុក��ន "ន�រយល់ដឹង¤�ើនពី�រC�D�Eល F�សGតុ 
និង_�ៀមខ្លួន�នល្អ ស��ប់ទប់ទល់នឹង>�ះធម្ម�តិ។ ពួកÝ� 
�ន&្នើឲ�្យកBងសំណង់ ស្តុកទឹក J�លÝ��^ "÷ងយក�្ស" 
mើម�្បីG_�រផ្គត់ផ្គង់ទឹក2រដូវÈ�ំង។ D��ជន2º�ុក��ន  
�ន_�ៀមខ្លួនល្អស��ប់ទប់ទល់នឹងជំនន់ទឹកស្ទឹងទ{្ល� Âើយ 

រូប(ព១៖ º�ុក និងឃុំ ស្ថិតក្នុងJ�នរងទឹកL្លៀងស្ទឹង]��ក់ 

កំណត់សំ*ល់៖ ឃុំ=យរង>�ះ�ងÝ�គឺ ក�Êលទឹក និង�កប_�យ
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ពួកÝ�PមQនព័ត៌"ន ស្តីពីកម្ពស់ទឹកPមដង ទ{្ល�â�គង្គ៖ 
»ើសិនកម្ពស់ទឹក2Ø�ត្តÔ�¥�ះថយចុះ Üះកម្ពស់ទឹកស្ទឹង2 
º�ុក��ន នឹង�ើន³ើង ក្នុងបីÕ្ង�®ងមុខ។ 

"ន គណៈក"´ធិ�រ Ï�ប់Ï�ង >�ះមហន្ត
យ កH�ិតØ�ត្ត 
មួយ J�ល"នអភិ�ល�លØ�ត្តរងមួយរូប �D�Gន និង"ន 
ស"ជិក�ម�្ត�ីមកពីមន្ទីរជំ_ញØ�ត្ត ��ម�ំង"នស"ជិក 
ស្ម័Ï�ចិត្ត2Pមភូមិ។ គណៈក"´ធិ�រ{�ះ "នឯកBរមួយ 
�^ "X�ន�រស��ប់�រ_�ៀមខ្លួន និង�រ,្លើយតប¶នឹង 
>�ះFសន្ន" (Khoy 2013)។ 2Ø�ត្តäធិ៍Bត់ "ន ២៩ 
ស"គមកសិករ J�ល����ង់AយរQÎភិ�ល និង អង្គ�រ 
មិន×�នរQÎភិ�ល (NGOs), សហគមន៍{�Bទ, សហគមន៍ 
កសិករÇ�ើÈ�ស់ទឹក, និង ៧សហគមន៍���ើ, Âើយប0្ខញ 
ទំ_ក់ទំនងសង្គមដ៏រឹង"ំរបស់ពួកÝ�សំ®ន់®\ំង0ស់ ក្នុង�រ 
ជួយ*+¶វិញ¶មក។

រូប(ព ២ ប=Æញពី º�ុក និងឃុំ ស្ថិតក្នុងJ�នរងទឹក 
L្លៀងស្ទឹងäធិ៍Bត់ និងBSន(ព2ជិត បឹងទ{្ល�Bប  <�º�ុក 
ឃុំ�ំងÜះ។ º�ុក និងឃុំ2x�យៗ�ងÝ� ពីបឹងទ{្ល�Bប 
គឺស្ថិត2ក្នុងតំបន់ដីខ្ពស់។

w�នរងទឹកy្លៀងស្ទឹងជីនិត ក្នុង��ត្តកំពង់ធំ
(ព��Ðវរងឥទ្ធិពល៖ D�"ណ�ង ១០ឃំុ ក្នុង ២º�ុក 

(�
យណ៍ និង សន្ទុក) ទទួល�រប៉ះ÷ល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ពីទឹកជំនន់ 
និង >�ះ
ំងស្ងួត។ ឃំុ�ំង{�ះ��Ðវរងឥទ្ធិពលពី�និភ័យទឹក 
ជំនន់បង្កAយទឹកL្លៀង, ទឹកស្ទឹង  (ដូច� ស្ទឹងជីនិត), អូរធំតូច, 
និង �ររីកBយបឹងទ{្ល�Bប AយBរទឹក ទ{្ល� â�គង្គ។ 
ទឹកជំនន់ធំៗ �ើត"ន³ើងក្នុងx+ំ២០០០, ២០០៦, ២០០៧, 
២០១១ និង ២០១២ Âើយ>�ះ
ំងស្ងួត�ន �ើត³ើងក្នុង 
x+ំ២០០៣។ "នខ�្យល់ព�្យុះធំមួយ�ន�ើត³ើងក្នុងx+ំ២០១២។ 
ទឹកជំនន់ក្នុងx+ំ២០០៦ �នបំ[\ញដំ0ំº�ូវអស់ ៩ហិកP 
និងដំ0ំ½�្ស�ងUៀតអស់ ៣០ហិកP ក្នុងº�ុក�
យណ៍ Âើយ 
ទឹកជំនន់ក្នុងx+ំ២០០០ និង ២០១១ �នបំ[\ញដីa�&្ទើរ¯� 
�ំងអស់ក្នុងº�ុកសន្ទុក និងº�ុក�
យណ៍។ ទឹកជំនន់x+ំ 
២០០៦ និង ២០០៧ ¼្វើឲ�្យខូច®តº�ូវអស់ ១៣៣ហិកP និង 
ដំ0ំ½�្ស�ងUៀតអស់ ៥៦៦ហិកP។

ឃុំចុងដូង និង ឃំុh+តជុំ ក្នុងº�ុក�
យណ៍, និង ឃំុកæះ 
ឃុំ��ប់ ឃុំPំងÔ�Bំង និងឃំុj+ ក្នុងº�ុកសន្ទុក, ��Ðវ�ន 
កំណត់�ឃំុ=យរង>�ះបំផុត និង��Ðវ"ន�រសិក�iលំអិត 
ប¬្ថ�ម។ 

រូប(ព ២៖ º�ុក និងឃុំ 2ក្នុងJ�នរងទឹកL្លៀងស្ទឹងäធិ៍Bត់

កំណត់សំ*ល់៖ ឃុំ=យរង>�ះ�ងÝ�គឺ អន្លង់
ប D�dយ សំeង និងB+ម��ះ



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៨ េលខ២ ែខមិថុ� ��ំ២០១៤

(ពxប់រងផលប៉ះ÷ល់៖ 2x+ំ២០១០ "នD��ជន 
១៩៤.៨១៩_ក់ (_រី ៩៩.៧៣៦_ក់) រស់2ក្នុងº�ុក 
�
យណ៍ និង ៩៧.១៦៤_ក់ (_រី ៤៩.០៩៨_ក់) ក្នុង º�ុក 
សន្ទុក (MOP 2010)។ ដង់សុី��D��ជន ដ៏ខ្ពស់{�ះ ពិ&�ស 
ក្នុងឃុំl�ល _ំឲ�្យ"ន(ពxប់រងផលប៉ះ÷ល់ខ្ពស់។ �រ�ប់ 
បំ[\ញ���ើ កំពុង�ើត"ន ÷ស��ញ និងបង្ក³ើងAយ 
D��ជនមូលQÎន និងÔ�ុមហ ៊ុនសម�្ប�នដី។ �រ �ត់បង់គH�ប 
�� Ì៉ង¤�ើន នឹង�ើត"ន³ើងក្នុងÈ�ំx+ំ ®ងមុខ �ងPម 
ខ័ណ~រដ្ឋ�ល���ើØ�ត្តកំពង់ធំ។ 2º�ុក សន្ទុក (ឃុំបឹង�*) 
"ន�រ�ប់បំ[\ញ���ើ®\ំង�ង Ý� និង"ន រ�យ�រណ៍ 
ផងJ�រ ពីសកម្ម(ពជីកm៉�2តំបន់s�្ស�ទឹក®ង9ើ J�លបង្កនូវ 
�របំពុល Âើយប៉ះ÷ល់ រហូតដល់តំបន់ s�្ស�ទឹក®ង ß�ម 
Ùះបី®ង BSប័នប¥្ច�កU�ស មិន�ន់"ន&�ចក្តីបÅ�ក់ពី 
វត្ត"នBរGតុបំពុលក្តី។ 

សមត្ថ(ពបន�iុំ៖ 2កំពង់ធំក៏"ន CDM មួយº�mៀង*+ 
នឹងØ�ត្តពីរUៀតJ�រ ��ម�ំង"នX�ន�រ _�ៀមខ្លួន ទប់ទល់នឹង 
>�ះមហន្ត
យ និងចâ្លើយតបក្នុងÛ�Fសន្ន។ Ý��ន�ត់ទុក 
�ក�ទÔ�ហមØ�ត្ត កំពង់ធំ �BSប័នចម�្បងមួយជួយAះ��យ 

បÅÆ>�ះមហន្ត
យ 	�ះ¯�ង,្លើយតប�ន9ឿន�ងÝ� ។ 
�ក�ទÔ�ហមÇ�ើÈ�ស់វិទ�្យុ (102 MHz), ឧបករណ៍បំពង  
សំ³�ង និងទូរស័ព្ទ mើម�្បីផ�្សព្វផ�iយ ព័ត៌"ន និងD��ស (ព 
Fសន្ន ដល់D��ជនក្នុងតំបន់។ CDM Ç�ើលិខិតផ្លូវ�រmើម�្បី 
�ក់ទង�មួយF�áធរº�ុក និងឃំុ ប៉ុ¬្ត� ក្នុងករណីប_�ន់ Fច  
ទូរស័ព្ទ¶F�áធរº�ុកAយ[�ល់ និងប_�ប់មក¶Ô�ុមD�ឹក�i 
ឃុំUៀត។

F�áធរមូលQÎន �ន¼្វើយុទ្ធ_�រប�្កើនចំ¸�ះដឹង 
D��ជន អំពី�រÏ�ប់Ï�ង9ើ�និភ័យ ទឹកជំនន់ និង �រ9ើក 
កម្ពស់អ_ម័យ។ អង្គ�រ½�្ស�ងៗUៀត (a�s្ម�រ, UNICEF, 
Oxfam និង CAVAC១) ក៏កំពុងជួយ D��ជនមូលQÎនក្នុង�រ 
_�ៀម ខ្លួនទប់ទល់នឹង>�ះមហន្ត
យ �រÇ�ើÈ�ស់ទឹក និង 
បÅÆ អ_ម័យJ�រ។

Ùះបី"ន�រប�្កើតយន្ត�រ�¤�ើនក្តី ក៏អ្នកចូលរួមក្នុង�រ 
ពិ>�ះ�បល់�ន
យ�រណ៍^ �រ=រ ចុះ [�ល់�មួយ  
សហគមន៍មិន�ន់�នអនុវត្ត U� AយBរកង្វះធនGនហិរញ្ញវត្ថុ 
ធនGនមនុស�្ស និងស"bរៈបរិ�=រ។ សព្វÕ្ង�មិន�ន់"នទីក¬្ល�ង 
សុវត្ថិ(ព��ឹម��ÐវU� Âើយ 2 ��លជិត"នទឹកជន់ធំ �ពិ&�ស 

១ កម្មវិធីs�្ស�ច= *ក់តv្ល�កសិកម្មកម្ពុ�។

រូប(ព ៣៖ º�ុក និងឃុំ ក្នុងJ�នរងទឹកL្លៀងស្ទឹងជីនិត

កំណត់សំ*ល់៖ ឃុំ=យរង>�ះ�ងÝ�គឺ ចុងដូង h+តជុំ កæះ PំងÔ�Bំង និងj+។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៨ េលខ២ ែខមិថុ� ��ំ២០១៤

ជំនន់ទឹកទ{្ល�ស្ទឹង 2រដូវវស�i D��ជន��ÐវD�មូលសត្វចិញ្ចឹម 
និងBងសង់ ជH�កប�្ខះFសន្ន 2Pម ដងផ្លូវ�តិ9�ខ៦ ។ 
2តំបន់ស្ទឹងជីនិត មិន"នបÅÆ ខ្វះទឹកU� 	�ះ"នD�ព័ន្ធ 
f�ចº�ពដ៏ធំមួយ។ ប៉ុ¬្ត�"នបÅÆធំមួយ គឺ �រ
តត�Êត 
Aយសត្វល្អិតចq� និង គុណ(ពដី J�ល¼្វើឲ�្យD��ជន 
ពិ�កQំº�ូវ ឬដំ0ំ½�្ស�ងUៀត2ក្នុងតំបន់f�ចº�ព។ 
ក្នុងករណី{�ះ 2រដូវÈ�ំង កសិករ��Ðវចុះ¶ដល់តំបន់A�្ប�រ 
"ត់បឹង J�ល"នដី"នជី�តិល្អ និង"ន�រ�ប់
ន��លិច 
ទឹក Ì៉ង¤�ើន ស��ប់¼្វើ�រQំដុះ 2រដូវÈ�ំង។ 

រូប(ព ៣ ប=Æញពី��ំJ�នរដ្ឋ�ល<�º�ុក និងឃុំ 2 
ក្នុងJ�នរងទឹកL្លៀងស្ទឹងជីនិត និងតំបន់__ Pំងពី ក¬្ល�ង"នដី 
ខ្ពស់បំផុត ¶ដល់ក¬្ល�ងJ�ល"នដីទំ_បបំផុត2Pម"ត់បឹង
ទ{្ល�Bប។

6�ចក្តីសន្និYZន និងសំណ�មពរស��ប់
(រចុះសិក�fដល់ក�្ល�ងប�្ថ�ម�ៀត

º�mៀង*+នឹងលទ្ធផលសិក�iពីមុនៗJ�រ (Chem and Kim 
2014) អ្នកចូលរួម(គ¤�ើនក្នុង�រពិ>�ះ �បល់  �ន�ត់ទុក 
(ព��Ðវរងឥទ្ធិពល �ស"ស(គសំ®ន់បំផុត <�(ព=យរង 
>�ះ¶នឹង �រC�D�EលF�សGតុ �ពិ&�សទឹកជំនន់ ដ៏ធំ 
ក្នុងx+ំ២០០០ និង ២០១១ 2ក្នុ ងJ�នរងទឹកL្លៀង�ំងបី។ 
ឃុំ2 តំបន់ដីខ្ពស់ ជួប��ឹម¯�ជំនន់ទឹកL្លៀង (\មៗប៉ុ�1ះ បុ៉¬្ត� 
ឃុំ2តំបន់s�្ស�ទឹក®ងß�ម J�ល 2 ជិត"ត់បឹងទ{្ល�Bប 
��Ðវ ប៉ះ÷លA់យជំនន់ទឹកL្លៀងផង និង ជំនន់ទឹកស្ទឹងទ{្ល�ផង។ 
>�ះ
ំងស្ងួត �ើត"ន³ើង&្ទើរ|ៀង 
ល់x+ំ2ក្នុងJ�នរងទឹក 
L្លៀង�ំងបី។ T�ពីទឹកជំនន់ និង >�ះ 
ំងស្ងួត ក៏"ន 
រ�យ�រណ៍ពីខ�្យល់ព�្យុះ រន្ទះ�ញ់ និង�រឆ្លង 
ល Qលជំងឺ 
មនុស�្ស និងសត្វចិញ្ចឹមផងJ�រ។

ឃុំ ១២ J�លរួម"ន ២ឃុំ ក្នុងJ�នរងទឹកL្លៀងស្ទឹង]��ក់ 
(ក�Êលទឹក និង �កប_�យ) ៤ឃុំ ក្នុងJ�នរងទឹកL្លៀងស្ទឹង 
äធិ៍Bត់ (អណ្ណូង
ប, D�dយ, សំeង និង B+ម��ះ) និង 
៦ឃំុ ក្នុងJ�នរងទឹកL្លៀងស្ទឹងជីនិត (ចុងដូង, h+តជំុ, �æះ, 
r�ប, PំងÔ�Bំង និង �+) គឺ�ឃុំរង�រប៉ះ÷ល់ ធ្ងន់ធ្ងរ�ងÝ� 
Âើយ��Ðវ"ន�រ�យតv្ល�លំអិតប¬្ថ�មUៀត។ បុ៉¬្ត��រកំណត់ 
�ើញ {�ះ J�លX្អ�ក¯�9ើ(ព��Ðវរងឥទ្ធិពល ��ក់ដូច��ន 
រំលងBលនូវស"ស(គពីរ½�្ស�ងUៀត  <�(ព=យរង>�ះ 
äលគឺ (ពxប់រងផលប៉ះ÷ល់ និង សមត្ថ(ពបន�iំុ។
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