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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ១ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

នhLយn�កូឡូសុី H�ទំនប់pរីអគ្គិសនីកំrយ
,�ចក្តីB្តើម

ន/0យ2	កូឡូសុី (Political ecology) �ន និយម ន័យ  
  À	្ស	ងៗ��'É	ើន æHមអ្នកសិក	a  rើបរិបទខុសៗ��7	 M	ព័ន្ធ   
2	កូឡូសុី (Robbins 2012)។ ក្នុងន័យ»យយល់ ន/ 0យ   
2	កូឡូសុី '�រ សិក	aពីទំQក់ទំនងរ9ងកHý ន/ 0យ កHý  
�	ដ្ឋកិច្ច  និងកHýសង្គម 'មួយនឹងបÊ¼ និង  �រ �	 M	¢ល  បរិ�Jន 
(https://en.wikipedia.org/?title=Political_ecology)។ 

កម្ពុ' �	 វផលិត'បQÜន់នូវ�មពលអគ្គិសនី hើម	្បីអភិវឌ	្ឍ 
�	ដ្ឋកិច្ច និងបំÑ	ញកង្វះ�ត�មពលDក្នុង M	N	ស។ �°	 
©	បដណ្ណប់សរុប7	បd្ខញ"	ក>យអគ្គិសនី �ន�	ឹម�	 
៤២,៧២% ឬ ៣,១៦¾ន©	¢�រ ប៉ុ�4ះ¦	ល0នតKéប់នឹង 
បd្ខញ"	ក>យអគ្គិសនីរបស់'តិ (EAC 2014) ។ អ°	 
©	ប ដណ្ណប់7	បd្ខញ "	ក>យអគ្គិសនីDជនបទ D�ប' 
�Aំង 'ងអ°	មធ	្យមស"	ប់ទូ�ំង M	N	ស។ សមត្ថKព ផលិត 
អគ្គិសនី ក្នុងC	ុកក្នុង��ំ២០១៣ �ន�	ឹម�	 ១៧៧០ ¾ន 
គីឡូ9៉ត់/7៉ង (GWh) ក្នុងu	ះ M	�ណ  ៤៣% 0នពី 8ងចî	 

	ើ�៉ស៊ូត ធ	្យូងថ្ម និងជីវ�៉ស់ ºើយ ៥៧% 0នពី ទំនប់ 
9រីអគ្គិសនី (EAC 2014) ។ �រQំចូលអគ្គិសនីមកពីM	N	ស 
ជិត�ង�នដល់ ២២៨២ GWh ក្នុង�ះ ៤៤% មកពី 
M	N	ស �	, ២៥%  មកពីöៀតdម និង ១% មកពី9វ (EAC 
2014)។ តo្ល	អគ្គិសនីDកម្ពុ' ស្ថិតក្នុងចំ�ម ក¡	ិត ខ្ពស់ 
បំផុតDតំបន់���ន។ តo្ល	អគ្គិសនីក្នុងC	ុក��ំ២០១១ ស្ថិត 
ក្នុងច�Aះពី ៨,៥៤ æ ១៥,៨៥�	នដុ¾Aរក្នុងមួយគីឡូ9៉ត់/
7៉ង (ASEAN Centre for Energy 2011)។

yយ�រM	N	សកម្ពុ' �ន�JនKព ដីអំ�យផល 
É	ើន  (<	លងភ្នំ, អូរ�នទឹកហូរrឿន, និងទu្ល	�ន ទឹកហូរ�Aំង) 
និង�នទុនវិនិ/គពីបរN	ស (KគÉ	ើនរបស់î	ុមហុ៊នចិន) 
ærើº	I�រចQសម្ព័ន្ធ �មពល §ជរI�ភិ0លកម្ពុ'0ន
ផ្តល់�ទិKពខ្ពស់ដល់�រអភិវឌ	្ឍ9រីអគ្គិសនី yយរំពឹង� 
កំ¯ើន �រផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នឹងជួយបញ្ចុះ និងរក	aស្ថិរKព�្ល	 
អគ្គិសនីQÑ	លអQគត។ î	សួង>៉	 និង�មពល (MME) និង 
គណៈកម្ម�រទu្ល	�	គង្គ (MRC) 0ន0៉ន់M	�ណ� �មពល 
9រីអគ្គិសនី ¦	ល�ច�ញយក0ន Hមលទ្ធKពប®្ច	កN	ស D 
កម្ពុ' �នM	�ណ ១០.០០០�	Få9៉ត់ (MW) ក្នុងu	ះ ១០% 
កំពុង�	�ងសង់ �លពី��ំ២០១១ និង�ន�រចុះហត្ថr	� 

អត្ថបទu	ះ vៀបចំxើងyយ គឹម សួ 'អ្នកf	វg	វ z្ន	កបរិ�Jន 7	វិទ	W�Jន 
CDRI ។ សូម/ងឯក�រu	ះ�៖ Kim Sour. 2015. “Political Ecology 
of Kamchay Hydropower Dam.” Cambodia Development 
Review 19(1): 6-11។

rើអនុស	្សរណៈ/គយល់�� ស"	ប់ ២២០០�	Få9៉ត់ 
ã	មNៀត (Gätke and Un 2013)។

ទំនប់ធំៗ'និច្ច'�ល�ន@ទបÊ¼É	ើន ¦	ល'ទូæ 
�ក់ទងនឹងផលប៉ះ)ល់�ងz្ន	ក�	ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច និង ចីរKព 
7	បរិ�Jន (Siciliano et al. ជិត®	ញផ	aយ)។ ផលប៉ះ)ល់ 
ចម	្បងៗ �ងz្ន	កជីវ�C្ត	 �ន'�ទិ៍ �រ�	M	¢លM	%	ទ�	ី 
Dក្នុង ស្ទឹងទu្ល	 �រស្ទះផ្លូវ�	ី¦	ល�	 វÛAស់ទីæ�ន់កá្ល	ង 
រកចំណី, និងកá្ល	ងពងកូន, �រស្ទះលំហូរដីល	Øប់និង�រªតុ 
ចិញ្ចឹម,  �រជន់លិចដីកសិកម្ម និង0ត់បង់សត្វនិង រុក្ខ'តិ 
Drើដី។ �រ� 	M	¢ល�JនKពស្ទឹងទu្ល	, �រ
	ើï	ស់ដី, 
លំហូរទឹក, និងគុណKពទឹក ដូច' កំ¯ើន'តិC 	  D តំបន់ 
n	្ស	ទឹក�ង÷	ម ê	្ប	រD្ន	រសមុE	, គឺ' ផល ប៉ះ)ល់z្ន	ករូបវ័ន្ត។ 
�រត¡	 វឲ	្យ M	'ជន æរស់D កá្ល	ង  មួយNៀត, �រ0ត់បង់ 
ធនªនធម្ម'តិ, �រIក់ ក¡	ិត ឬ�រFម Fត់ rើ�រ 

	 ើï	ស់  ធនªន, �រ�	M	¢ល ជីវKព រស់D និង រÖៀប�្វើ 
កសិកម្ម, និង ទឹកទu្ល	¦	ល មិនសមC	ប  ស"	ប់ 
	ើï	ស់ ក្នុង 
ផ្ទះ និងកសិកម្ម, គឺ'ផលប៉ះ)ល់មួយចំនួន ærើ �	ដ្ឋកិច្ច ក្នុង 
  មូលI�ន។ ផលប៉ះ)ល់ z្ន	កជីវ�C	្ត និង �	ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច 
7	ទំនប់9រីអគ្គិសនីធំៗ មិន�ច �ៀសផុតN	។ ប៉ុá្ត	 ទំហំ7	 
ផលប៉ះ)ល់ អវិជ្ជ�ន គឺ �C	័យ ærើ  ទំហំ7	ទំនប់ និង �ង 
ស្តុកទឹក។ yយ�រ  គG	ង �ច�ន ចំdយ rើសz	ន�រ 
និង�រយឺតÅ៉វ�ះ ទំនប់ �ំងអស់ មិន¥	ន សុទ្ធ� 	 0ន ចំ 	̄ញ 
�ង �	ដ្ឋកិច្ច�ះN	 (Ansar et al. 2014 and Sovaool et al. 
2014 cited in Siciliano et al. forthcoming)។ 

�រអភិវឌ	្ឍវិស័យ�មពល ពិ�	ស9រីអគ្គិសនី គឺ' កិច្ច�រ 
ថ្មី ស"	ប់កម្ពុ' ºើយគG	ង�ងសង់ធំៗ�ម�រ ទុន 
វិនិ/គ និងជំនួយពីបរN	ស។ ក្នុងÑ	ល¦	លរI�ភិ0ល និង 
1	គូអភិវឌ	្ឍន៍ កំពុង+ýតចិត្តærើ ផលM	/ជន៍0នពី�រ
ផលិត�មពល9រីអគ្គិសនី�ះ អ្នកក�ង�លន/0យ 
និងអ្នក�្វើ�	ចក្តី សÕ	ចចិត្ត D�ន�រយល់ដឹងតិចDxើយ 
ពីFនិភ័យÀ	្ស	ងៗ�ក់ទងនឹង�រ�ងសង់ទំនប់។ ដូ®្ន	ះ 
ºើយ   D�ន�រយកចិត្តទុកIក់តិចតួចdស់ærើ ផល 
ប៉ះ)ល ់ 7	�រអភិវឌ	្ឍទំនប់9រីអគ្គិសនី និង វិធី�C	្ត �ត់ បន្ថយ 
Fនិភ័យ។

អត្ថបទu	ះz្អ	កrើ �រសិក	aធំមួយ១ hើម	្បី�្វ	ងយល់ឲ	្យ 
0ន�ន់�	M	�ើរពី រÖៀបរបប7	អភិ0លកិច្ច Dទំនប់ 9រី 
អគ្គិសនី កំ>យ និងផលប៉ះ)ល់z្ន	ក�	ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច និង 
បរិ�Jន yយ+ýត�Aំង ærើ�រ�	M	¢លក្នុងជីវKពរស់D  
របស់M	'ជនDជំុវិញទំនប់9រីអគ្គសនី�ះ។

ករណីសិក�stើទំនប់pរីអគ្គិសនីកំrយ
ទំនប់9រីអគ្គិសនីកំ>យ �នក�Aំងសរុប ១៩៤�	Få9៉ត់ 

និង�ងសង់xើងyយ î	ុមហុ៊នចិនមួយ!�ះ Sinohydro។ 

១ គG	ងf	វg	វ "China Goes Global" ផ្តល់មូលនិធិyយ î	ុមM	ឹក	a 
f	វg	វz្ន	ក�	ដ្ឋកិច្ច និងសង្គម (ESRC), M	N	សអង់×្ល	ស (UK), 
.	ងចប់រួច§ល់Dចុង��ំ២០១៥ ។
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ១ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

ទំនប់u	ះធំ'ង×	បង្អស់Dកម្ពុ' DមុនÑ	ល  ទំនប់ ស្ទឹង ឫស	្សី   
<	ុំ ÷	ម ¦	ល�នក�Aំងដល់ ៣៣៨�	Få9៉ត់ 0ន>ប់ 
ដំ¯ើរ�រ �លពីn	មក§ ២០១៥។ បច្ចុប	្បន្ន×	មិន �ន់ ដឹង 
ច	Øស់N	  ពីផលប៉ះ)ល់ 7	ទំនប់ 9រីអគ្គិសនី កំ>យ  ប៉ុá្ត	�រ 
�	ង"	ក បន្ទុកចំdយ និង ផលចំ¯	ញ  z្ន	ក សង្គមកិច្ច �	ដ្ឋកិច្ច 
និង បរិ�Jន រ9ងតួអង្គ DHមក ¡	ិតÀ	្ស	ងៗ ពិត' មនិ0ន  
�្មើ�� ល្អxើយ។ �រក�ង ទំនប់ 9រីអគ្គិសនីu	ះ ')	ស្ត មួយ 
បÊéក់ពីសមត្ថKពរបស់ រI�ភិ0ល ក្នុង�រ �ត់បន្ថយ ផល 
ប៉ះ)ល់អវិជ្ជ�នQQ និង yះf	យ  បÊ¼មិន�្មើKព��រ9ង 
អ្នកទទួល0នផលM	/ជន៍ និង អ្នក�	 វ �តបង់ ºើយក៏ ជួយ 
ផ្តល់នូវបទពិèធន៍ សំ�ន់ៗ 'É	ើន ស"	ប់គG	ងទំនប់9រី 
អគ្គិសនីQÑ	លអQគត។

�រ�ងសង់ និងកិច្ចដំ¯ើរ�រទំនប់9រីអគ្គិសនីកំ>យ 
0ន ជះឥទ្ធិពល'�Aំងærើបរិ�Jន ºើយ0ន ប៉ះ)ល់ ដល់ 
ធនªនធម្ម'តិ និងអ្នក
	ើï	ស់ធនªនDក្នុង មូលI�ន។ 
បÊ¼u	ះ �	 វ�ន�រ� ្វ	ងយល់ ឲ	្យ0នM	�ើរã	មNៀត ពីផល 
ប៉ះ)ល់ 7	�រក�ងទំនប់ ¦	ល�ច ចូលរួមចំ�	ក ដល់�រ 
កំណត់  �លន/0យ និង�រ�្វើ�	ចក្តីសÕ	ចចិត្តD��ក់ 
មូលI�ន និង��ក់'តិ។

�រf	វg	វ�ន�ល�ចម	្បង hើម	្បី�្វ	ងយល់អំពី 
(១) ផលប៉ះ)ល់7	ទំនប់ærើសង្គម �	ដ្ឋកិច្ចក្នុង មូលI�ន 
និង បរ�ិJន, និង (២) រÖៀបរបបអភិ0លកិច្ច និងដំ¯ើរ�រ �្វើ 
�	ចក្តីសÕ	ចចិត្ត�ក់ទងនឹង ទំនប់9រីអគ្គិសនី។ hើម	្បី សÕ	ច 
�រ»រu	ះ �ន�រសិក	arើសំណKរf	វg	វសំ�ន់ៗ ២ គឺ៖

� )ើទំនប់9រីអគ្គិសនីកំ>យ �នផលប៉ះ)ល់yយÛÜល់ និង 
yយM	/លអ្វីខ្លះærើ សង្គម �	ដ្ឋកិច្ច និងបរិ�Jន 
D��ក់មូលI�ន និង��ក់'តិ?

� )ើ�នរÖៀបរបបអភិ0លកិច្ចអ្វីខ្លះ �ក់ទងនឹង�រអភិវឌ	្ឍ 
និង កិច្ចដំ¯ើរ�រទំនប់9រីអគ្គិសនី កំ>យ?

វិធី1b្ត�
u�បខ័ណvw�ឹស្តី

ន/0យ2	កូឡូសុី hើរតួQទី'î	បខ័ណüវិKគ ស"	ប់ 
កំណត់នូវផលប៉ះ)ល់z្ន	ក/0យ និង�	ដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
7	ទំនប់9រីអគ្គិសនីកំ>យ ¦	លបង្កនូវ�រ�	M	¢ល បរិ�Jន។ 
អ្នកf	វg	វ À	្ស	ង Nៀត 0ន
	ើî	បខ័ណüC	hៀង�� hើម	្បី សិក	a 
អំពីទំQស់rើលទ្ធKព0ន
 	ើï	ស់ និង�	¢ត°	 rើ  ធម្ម'តិ 
ដូច' ទឹក និង�មពល 'hើម (Wolf 1972; Greenberg 
and Park 1994)។ ចំណុចសំ�ន់ ក្នុងî	បខ័ណüu	ះ គឺ អន្តរក
ម្មដ៏ស្មុគ� �ញរ9ងតួអង្គDHមក¡	ិតÀ	្ស	ងៗ  (Tan-Mullins 
2007)៖ �រ9យតo្ល	 ពីទំQក់ទំនងyយ�នអំdច មិន�្មើ�� 
រ9ងតួអង្គQQ ¦	លជួយពន	្យល់ពី�រ�	ង"	កមិន �្មើ��នូវ 
សិទ្ធិ0ន
	ើï	ស់ និង�	¢ត°	rើធនªនបរិ�Jន។

លក្ខណៈ'ប់�ក់ទងដល់É	ើនវិស័យ (interdisciplinary 
nature) 7	ន/0យ2	កូឡូសុី �នន័យ�  �ន�រ សង្កត់ 
ធ្ងន់ខុស�� Dក្នុងនិយមន័យរបស់9។ yយM	ក�រ សន្មត់ 
៣Å៉ង របស់ Bryant and Bailey (1997, 27-28) 0ន �Aយ ' 
មូលI�ន©	ឹះ7	�រអនុវត្តន/0យ2	កូឡូសុី Dក្នុង M	N	ស 
កំពុង អភិវឌ	្ឍន៍។

រូបKព១៖ ទំនប់9រីអគ្គិសនីកំ>យ D(	ត្តកំពត
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3SPN បd្ខញ�រ)រទu្ល	�	�ន N 	ពក �	កុង 
 (3S Rivers Protection Network)
ADB  ធQ�រអភិវឌ	្ឍន៍�សុី (Asian Development Bank)
AFD  ទីK�ក់»រ0§ំងស"	ប់�រអភិវឌ	្ឍ
 (AgenceFrançaise de Développement)
CDC î	ុមM	ឹក	aអភិវឌ	្ឍន៍កម្ពុ'
 (The Council for the Development of Cambodia)
CDRI  វិទ	W�Jនបណ្ណុះបd្ខល និងf	វg	វhើម	្បី អភិវឌ	្ឍន៍កម្ពុ' 

(Cambodia Development Resource Institute) 
CEPA  ស�គមអភិរក	្សវប	្បធម៌ និងបរិ�Jន
 (Culture and Environment Preservation Association)
CI  អង្គ�រអភិរក	្សអន្តរ'តិ (Conservation International)
DOE QយកI�ន�មពល (Department of Energy)
DOH QយកកI�ន9រីអគ្គិសនី
EAC  �'�ធរអគ្គិសនីកម្ពុ' (Electricity Authority Cambodia)
EcoAC ស�គម�	ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ'
 (Economic Association of Cambodia)
EDC អគ្គិសនីកម្ពុ' (Elictrictte Du Cambodge)
EIC  វិទ	W�Jន�	ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ' (Economic Institute of Cambodia)
EU  សហគមន៍អឺរ៉ុប (European Union)
FAO  អង្គ�រ�	្បៀង�Fរ និងកសិកម្ម ពិភពúក 
 (Food and Agriculture Organization)
IRN  បd្ខញទu្ល	អន្តរ'តិ 
 (International Rivers Network)
ITC  វិទ	W�Jនប®្ច	កវិទ	Wកម្ពុ' (Institute of Technology of Cambodia)
IUCN  សម្ព័ន្ធKពអន្តរ'តិស"	ប់អភិរក	្សធម្ម'តិ 
 (International Union for Conservation of Nature)
JICA  ទីK�ក់»រសហM	តិបត្តិ�រអន្តរ'តិ ជប៉ុន
 (Japan International Cooperation Agency)

MAFF î	សួងកសិកម្ម  រុ� OM	�ញ់ និងu	�ទ
 (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)
MB  អង្គ�រម្លប់P	តង (MlupBaitong Organization)
MEF î	សួង�	ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
 (Ministry of Economy and Finance)
MIME î	សួងឧស	aហកម្ម >៉	 និង�មពល  

(Ministry of Industry, Mines and Energy)
MOE î	សួងបរិ�Jន (Ministry of Environment)
MOI î	សួងមFQ្ទ	 (Ministry of Interior)
MOP î	សួងz	ន�រ (Ministry of Planning) 
MOT î	សួងN	សចរណ៍ (Ministry of Tourism)
MOWRAM î	សួងធនªនទឹក និងឧតុនិយម 
 (Ministry of Water Resources and Meteorology)
MRC  គណៈកម្ម�រទu្ល	�	គង្គ (Mekong River Commission)
NA រដ្ឋសK7	Ä	ះ§'dចî	កម្ពុ'
 (The National Assembly of The Kingdom of Cambodia)
NGO Forum  ö	ទិ�7	អង្គ�រមិន¥	នរI�ភិ0ល ស្តីពីកម្ពុ'
 (Non-Governmental Organization  Forum on Cambodia)
OXFAM គណៈកម្ម�ររបស់អុកស្វឺតស"	ប់ជួយរំyះKពអត់F Aន
 (Oxford Committee for Famine Relief)
RUA  �កលវិទ	Wល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (Royal University of Agriculture)
RUPP  �កលវិទ	Wល័យភូមិន្ទភ្នំÑ	ញ (Royal University of Phnom Penh)
UNDP  កម្មវិធីអភិវឌ	្ឍន៍អង្គ�រសហM	''តិ 
 (United Nations Development Programme)
WA  សម្ព័ន្ធKពសត្វR	 (Wildlife Alliance)
WB  ធQ�រពិភពúក (World Bank)
WCS  សង្គមអភិរក	្សសត្វR 	 (Wildlife Conservation Society)
WWF  មូលនិធិសត្វR 	ពិភពúក (World Wildlife Fund)

រូបKព ២៖ �Jប័នចូលរួមក្នុង�រ�្វើ�	ចក្តីសÕ	ចrើទំនប់9រីអគ្គិសនីកំ>យ

ឧត្តមសិក	a/វិទ	W�Jនf	វg	វ

î	ុមហ៊ុនសុីណSFយ្រដូ

�Jនទូត�ªរណរដ្ឋM	'�និតចិន

NGOs អន្តរ'តិ 

NGOs ក្នុងC	ុក

អង្គ�រអន្តរ'តិ

សហគមន៍ក្នុងC	ុក

អ្នក
 	ើï	ស់ក្នុងC	ុក

អ្នក
 	ើï	ស់ក្នុងទីî	ុង

ភូមិ

î	ុមM	ឹក	aឃំុ

�' �ធរ និង�រិÅល័យC	ុក

អ្នក� 	ង"	ក�មពល

�'�ធរ(	ត្ត
QយកI�ន��ក់( 	ត្ត

î	ុមM	ឹក	a
រដ្ឋម*្ត	ី

ខុទ្ទ�រល័យ�រQយករដ្ឋម* ្ត	ី

ទីM	ឹក	a

ធQ�រ �ហរ័ណ-នីហរ័ណ ចិន

បញ្ជី)ក	្យ�ត់
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� ទី១ §ល់ផលចំdយ និងអត្ថM	/ជន៍ ¦	ល�ក់ ទង នឹង 
�រ �	M	¢លបរិ�Jន �ន�រ�	ង"	កមិន �្មើKព ��N	។

� ទី២ �រ�	ង"	កមិន�្មើKព��u	ះ 0នបÓ្កើនxើង ឬ �ត់ 
បន្ថយ វិសមKព�ងសង្គមកិច្ច�	ដ្ឋកិច្ច¦	ល�ន f	ប់។

� ទី៣ �រ�	ង"	កមិន�្មើKព��នូវ§ល់ផលចំdយ និង 
អត្ថM	/ជន៍ និង�របÓ្កើន ឬ�ត់បន្ថយវិសមKព¦	ល�ន 
f	ប់�ះ 0នQំឲ	្យ�នផល)ក់ព័ន្ធz្ន	កន/0យ ក្នុង 
ន័យ �រ�	M	¢លrើទំQក់ទំនងអំdច។

)រចុះz�វ{�វដល់កR្ល�ង
�រសិក	au	ះ 0ន
	ើវិធី�C្ត	�	បគុណKព និង ពិនិត	្យ 

rើÉ	ើនវិស័យ និងz្អ	កrើទិន្នន័យបឋម និងទិន្នន័យ M	ភព 
ទី ២ ¦	លM	មូល0នពី�រf	វg	វឯក�រ និង�រ សិក	a ពី 
ទំនប់ 9រីអគ្គិសនីកំ>យ និងទំនប់À	្ស	ងៗNៀតDកម្ពុ', �	ចក្តី 
�	Qំ និង�លន/0យDអន្តរ'តិ rើ�រ អភិវឌ	្ឍ   ទំនប់ 
9រីអគ្គិសនី, និង�លន/0យ និងច	Øប់'តិ rើ  សន្តិសុខ 
�មពល �រ�ងសង់ និងកិច្ចដំ¯ើរ�រ ទំនប់9រី អគ្គសនី។

ទិន្នន័យបឋម M	មូល0នពី�រ�្វើស�Xសន៍)ក់កd្ខល 
 vៀបរយ (SSIs)  និង�រពិKក	aHមî	ុមស្នូល (FGDs) 'មួយ 
នឹងតំdង�Jប័នQQD§ជªនីDភ្នំÑ	ញ និង M	'ជន 
មូលI�នDHមសហគមន៍ រងផល ប៉ះ)ល់ ក្នុងតំបន់ ទំនប់ 9រី 
អគ្គិសនី D(	ត្តកំពត។ វិធី&	ើសvីស yយ�ន �ល� 
និងHម �រ�åល់ត�� (purposive and snowball sampling) 
�	 វ0ន
	ើï	ស់ hើម	្បី&	ើសvីសភូមចិំនួន ៥ �្វើ'តំបន់សិក	a 
និងhើម	្បី&	ើសvីសអ្នកចូលរួមក្នុង FGDs និង SSIs ផង¦	រ។ 
SSIs ចំនួន ៤ និង FGDs ចំនួន ២ �ន�្វើxើងក្នុងភូមិនីមួយៗ 
គឺ សរុបមក0ន ២០ SSIs និង ១០ FGDs ។ SSIs ចំនួន 
២០ Nៀត �	 វ0ន�្វើxើងD��ក់'តិ និង��ក់÷	ម'តិ 
'មួយ នឹងម*្ត	ីរI�ភិ0ល អ្នកតំdង NGOs និងសង្គមសីុវិល 
និងអ្នកសិក	af	វg	វ។

)រវិJគទិន្នន័យ
�រវិKគទិន្នន័យ �នពីរ�	ប ¦	ល�	 វ
	ើកម្មវិធីកុំព	្យូទ័រ 

ខុស��។ មុនÑ	ល>ប់À្តើមចុះ សិក	aដល់កá្ល	ង �ន�្វើ�រ 
វិKគ  មួយ hើម	្បីកំណត់អ្នក)ក់ព័ន្ធ ទំQក់ទំនង'ផ្លូវ�ររ9ង ពួក 
×	 និង'ពិ�	ស សិទ្ធិអំdច�្វើ �	ចក្តីសÕ	ចចិត្តរបស់ ពួក 
×	។ ជំFនដំបូង គឺ�រកំណត់អ្នក)ក់ព័ន្ធ�ំងអស់ Hមរយៈ 
�រ  ពិKក	a  បំផុសគំនិត រួច�្វើ ចំdត់��ក់Hមទស	្សនៈ �រ ចលូ 
រួម និងផលM	/ជន៍របស់ ពួក×	។ ជំFនបQÜប់Nៀតគឺ �រ 
ក�ង  'z	នទី hើម	្បី កំណត់ និង ប»¼ញ'រូបKពនូវទំQក់ ទំនង  
ដ៏ស្មុគ��ញ រ9ងអ្នក )ក់ព័ន្ធ�ំង�ះ (រូបKព ២) yយ �	 វ 

	ើកម្មវិធីកុំព	្យូទ័រ Visualizer។ �រចងî	ង'z	នទី អនុÊ្ញត ឲ	្យ 
អ្នកf	វg	វ កំណត់0ន� អ្នក)ក់ព័ន្ធdមួយ�នM	/ជន៍
ស"	ប់�រ�្វើស�Xសន៍។

�រថតស�្ល	ងក្នុង SSIs និង FGDs �	 វ0នយកមក កត់°	 
'K�n្ម	រ នងិបក�	'K�អង់×្ល	ស។ ÷	យពី0នពិនិត	្យ 

ឲ	្យសុី��ºើយ (consistency) ឯក�រ�ំងu	ះ ×	�	ង"	ក' 
៣î	ុមតូចៗ៖ �រ�្វើស�Xសន៍ 'មួយស�ជិកសហគមន៍ �រ�្វើ 
ស�Xសន៍'មួយតំdង�Jប័ន និង�រពិKក	aHមî	ុមស្នូល។ 
ព័ត៌�នM	មូល0ន ×	Iក់r	ខកូដ និងផ្តុំ9'កញ្ចុំHម M	ªន 
បទ  À	្ស	ងៗ¦	លផុស®	ញពី�រវិKគ។ លំFត់u	ះ អនុវត្ត xើង 
yយ
	ើកម្មវិធី Nvivo។

លទ្ធផលរក}ើញ
លទ្ធផលប»¼ញឲ	្យÙើញ ផលប៉ះ)ល់z្ន	ក�	ដ្ឋកិច្ច 

សង្គមកិច្ច និងបរិ�Jន 7	�រអភិវឌ	្ឍ9រីអគ្គិសនីDតំបន់ ជុំវិញ 
ទំនប់9រីអគ្គិសនីកំ>យ 'ពិ�	សចំះM	'ជន�នជីវKព 
ពឹងz្អ	កrើធនªនធម្ម'តិ ។ 'ក់�្ត	ង �ជីវករD រមណីយI�ន 
ទឹកឈូរ និងអ្នកM	មូលឫស	្សី 0ន§យ�រណ៍ពីជីវKពលំ0ក 
�Aំង'ងDមុនÑ	ល �នទំនប់9រីអគ្គិសនី។

ផលប៉ះ<ល់tើសហគមន៍មូល~�ន និងបរិ1�ន
ទំនប់9រីអគ្គសិនី 0ន�ត់បន្ថយលទ្ធKព
	ើï	ស់ធនªន 

  ធម្ម'តិរបស់M	'ជនមូលI�ន។ R	Z	ស់ក្នុង ឧទ	Wន'តិ 
ភ្នំបូក� ¦	លពីមុន'តំបន់©	ប់©	ងyយរដ្ឋ ឥឡូវu	ះគឺ' 
កម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់î	ុមហុ៊ន Sinohydro។ �នR	ឫស	្សីមួយ 
ដុំធំ �	 វលិចទឹក'អចិ[ ្ត	យ៍ yយ�រ�ងស្តុកទឹក។ ដូ®្ន	ះ 
អ្នកM	មូលឫស	្សី ក៏þ	ង0នចូលដល់R	ឫស	្សីKAមៗ ºើយ�	 វ 
æ�\យពី�ះNៀត។ C	្ត�ី�ក់Dភូមិអូរតូច ï	ប់� "មុនÑ	ល 
�ងសង់ទំនប់ ពួក] ើង�នជីវKព 	ន់Öើ។ ឥឡូវu	ះ តំបន់ 
ឫស	្សី�	 វលិចទឹកអស់ �រM	មូល ឫស	្សីលំ0ក'ងមុន ,	ះ �	 វ 

	ើក	្បូន។ ជីវKពពួក]ើង លំ0ក'ងមុនÑ	ល�នសំណង់ 
ទំនប់ទឹក។" 	ក ចូលæR	ឫស	្សី  ជួន�ល�នទឹកលិច និង 
�ន�រ§យ�រណ៍'vឿយៗ ពី�រFមFត់M	'ជន មូលI�ន 
មិនឲ	្យចូលR	ឫស	្សី។

�រពិKក	aHមî	មុស្នលូប»¼ញ� ជីវKពរបស់អ្នកM	មូល 
ឬស	្សី0នªAក់ចុះ'ង ៥០% ºើយជួន�ល រហូតដល់ ១០០% 
DÑ	ល�ន�រFមFត់មិនឲ	្យចូលR	ឫស	្សី។ M	'ជន ' 
É	ើន ��នដីធ្លីN	 ឬ�នដីតូច ដូ®្ន	ះ�	 វ ទិញ អង្ករហូប។ អ្នកខ្លះ 
0ន ខ្ចីលុយពី�Jប័នមីî	 ឥណ�ន hើម	្បីទិញ �	្បៀង �Fរ 
ºើយ ខ្លះNៀត0ន ខ្ចីï	ក់æទិញទូក hើម	្បី�ច æដល់ កá្ល	ង 
�ន ឫស	្សី។

ï	ក់ចំណSលរបស់អ្នកលក់z្ល	^ើ DរមណីI�នទឹកឈូរ 
0នªAក់ចុះ yយ�រ%្ញៀវN	សចរ�នចំនួន តិច 'ង មុន >ប់ 
Hំង  ពី  ជ�	ទឹក និងលំហូរទឹកªAក់ 0នថយចុះ 'ពិ�	ស 
Dក្នុង រដូវï	ំង។ D�ន�	ចក្តី§យ�រណ៍បá្ថ	មNៀត� 
%្ញៀវ  N	សចរ ខ្លះ 0ន លង់ទឹក�Aប់ D Ñ	ល �ន�រÖើក បង ្ហូរ ទឹក  
KAមៗ ®	ញ ពី�ង៖ �រÖើក ទឹកu	ះ  មិនNៀង�ត់ និង ��ន �រ  
ជូនដំណឹង 'មុនN	។ C	្តី��ក់  D ភូមិ ស្នំï	ំពីរ 0ន បក f	យ   
� "]ើងមិន �ច លក់ដូរ  0ន É	ើន ដូចមុនN	 ពី,	ះ �ន  ទឹក  
ហូរ តិចÑ	ក ស"	ប់  ឲ	្យ  %្ញៀវ N	សចរ មកr	ង។ សូម	្បី D �្ង	  ឈប់ 
ស"	កបុណ	្យ'តិ ក៏î	ុមហុ៊ន ចិន មិន0នបង ្ហូរ ទឹក ®	ញ ¦	រ។ 
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ១ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

ដូ®្ន	ះ %្ញៀវN	សចរ មកr	ងទីu	ះ  �ន ចំនួន�ន់�	តិចæ Hំង 
ពី �ន  �រ �ង សង់ ទំនប់មក។"

M	'ជនមូលI�នរំពឹង� នឹងទទួល0ន អគ្គិសនីyយឥត 
គិត�្ល	 ឬ�នតo្ល	�ប ប៉ុá្ត	�រពិត9ផ្ទុយ��C	ឡះ។ ធ្ងន់ធ្ងរ 
'ងu	ះ អ្នកភូមិខ្លះ¦	លរស់Dê	្ប	រទំនប់ មិន�ន់0នKéប់æ
នឹងបd្ខញអគ្គិសនីN	។ បុរស ��ក់Dភូមិ�ត់)ម 0នឮ� 
M	'ជន¦	លរងផលប៉ះ)ល់yយ�រទំនប់ នឹង0ន
	ើï	ស់ 
អគ្គិសនី yយឥតគតិ�្ល	។ C្ត	ីអ្នកភូមិ��ក់NៀតនិÅយ� "N	! 
]ើង��នអគ្គសិនី
	ើN	។ ពួក×	មិនតKéប់អគ្គសិនី ឲ	្យ]ើងN	។"

ផលប៉ះ)ល់ដល់បរិ�Jន �ចÙើញច	Øស់បំផុតក្នុង Ñ	ល 
�ងសង់ទំនប់។ ដីនិងR	'ង ២២៣០ហិកH ក្នុងឧទ	Wន'តិ 
ភ្នំបូក� 0នលិចលង់អស់ (SAWAC 2011)។ លំហូរ ទឹក D 
តំបន់�ង÷	មទំនប់ មិន�ន©	ប់ 	ន់ និង មិនNៀង�ត់N	 
ºើយអ្នកភូមិ'É	ើន 'ពិ�	ស អ្នកលក់z្ល	^ើ  0ន 
ត្អូញ�្អ	រ� រមណីI�នទឹកឈូរ�ក់�ញ%្ញៀវ N	សចរ0នតិច  
'ងមុន។ C្ត	ី��ក់Dភូមិស្នំï	ំពីរ 0នï	ប់ពី �រ ¦	ល�ត់ 
"0ន�្នើឲ	្យÖើក�#រទឹក'vៀង§ល់�្ង	 hើម	្បីឲ	្យ ទឹកហូរ  0ន 
Nៀង�ត់"។ �ត់បá្ថ	ម� "ឥឡូវu	ះ ]ើង�ច លក់ 0ន 
�	ឹម�	 ២០  æ ៤០% 7	ចំនួន¦	ល]ើងªAប់លក់ 0ន មុន  
Ñ	ល �ងសង់ទំនបប់៉ុ�4ះ។" ចំះផលប៉ះ)ល់ rើ ធនªន 
ជលផល �នរ0យ�រណ៍ច¡	ះុ��� �ន�រ ½ើនxើង  
Dតំបន់n	្ស	ទឹក�ងrើ ប៉ុá្ត	�ន�រªAក់ចុះDតំបន់ n	្ស	ទឹក 
�ង ÷	ម។ បុរស��ក់Dភូមិ0ត់ក	Øលដំរី 0នកត់ ស�åល់ � 
"មុនÑ	ល �ងសង់ទំនប់ ©	¢�រនីមួយៗ �ចរក �	ី0ន ពី ២០  
æ  ៣០គីឡូZ	ម។ ឥឡូវu	ះ ]ើងមិន�ចæរក �	ីN	 ,	ះ 
ទំនប់0នបិទ ºើយ�	ីមិន�ចរកÙើញ	ក ¦	ល×	 Iក់ ក្នុង 
ទំនប់ ទុកឲ	្យ9Þ	លឆ្លងមកតំបន់ �ង÷	ម�ះN	។"

ទំនប់9រីអគ្គសិនីកំ>យ ក៏�នផលវិជ្ជ�នខ្លះៗ¦	រ ºើយ' 
សំ�ន់ទំនប់u	ះ 0នជួយ�រ)រតំបន់ខ្លះ ពី�រ លិចទឹកM	>ំ��។ំ 
ជីវKព0នល្អM	�ើរxើង ស"	ប់អ្នករស់DHមភូមិ ¦	ល�	ង 
�នទឹកជន់លិចពីមុន។ បុរស��ក់ Dភូមិ0ត់ក	Øលដំរី 
និÅយ� "ជីវKពរបស់ខ្ញុំ 0នM	�ើរ'ង�លពីមុនÑ	ល 
�ងសង់ទំនប់ ,	ះឥឡូវ��នទឹកជន់លិចN	។" �ះÅ៉ងu	ះក្តី 
អ្នកភូមិខ្លះ0នស¥្ត	ង�រ0រម្ភពី.	ះ ទឹកជំនន់ ¦	ល�ច ½ើត 
�នyយ�រ�រªAយទំនប់ ឬ�រ ខូច�ត �	បdមួយ 7	 
ទំនប់។ � �ន�រត¡	 វឲ	្យÛAស់ទីHំងលំDI�ន N	។ M	'ជន 
មូលI�ន Fក់Ñ	ញចិត្តនឹងសំណងទទួល0នrើ�រ0ត់បង់ 
hើម^ើហូបz្ល	 និងកសិI�ន។ អ្នកខ្លះ0នត្អូញ�្អ	រ¦	រ �	ក្នុង 
ក¡	ិតមួយD�ន�រ�Üក់�្ទើរ។

�រលិចលង់ដីR	 និង�រ�	M	¢ល7	ជីវច¡	ុះDជុំវិញ 
�ង ស្តុកទឹក, ក¡	ិតទឹក�ប និងលំហូរទឹកមិនNៀង�ត់ �Aំង D 
រដូវï	ំង, និង �របិទផ្លូវ�	ីÞ	លឆ្លង�ត់æតំបន់�ង ÷	ម 
0នផ្តល់ផលវិ0កÅ៉ងធ ្ងន់ធ្ងរ។ អ្នកM	មូលឫស	្សី អ្នកលក់  
z្ល	^ើ និងអ្នករក�	ី 0ន0ត់បង់M	ភពចិញ្ចឹមជីវិតyយ�រ 
ទំនប់ ប៉ុá្ត	ពុំ�ន់�ន �រគិតគូរឲ	្យî	ុមមនុស	្ស�ំងu	ះទទួល0ន 
សំណងប៉ះប៉ូវ�ះN	។

រ�ៀបរបបអភិLលកិច្ច
�រÛAស់ប្តូរ/បល់ និងអន្តរកម្មD©	ប់ក¡	ិត និងរ9ង 

ក¡	ិតÀ	្ស	ងៗ7	អភិ0លកិច្ច 0ន½ើត�នxើង DមុនÑ	ល 
និង÷	យÑ	ល�ងសង់ទំនប់។ �រ�ងសង់ ទំនប់9រីអគ្គិសនី 
កំ>យ 0នទទួល�	ចក្តីសÕ	ច ពី��ក់កំពូល7	រI�ភិ0ល 
លគឺ ទីស្តី�រគណៈរដ្ឋម*្ត	ី, î	សួង>៉	និង�មពល និង 
�Jប័នរI�ភិ0លÀ	្ស	ងNៀត ¦	ល'ទីK�ក់»រ�ំE	គG	ង។

អ្នកចូលរួមក្នុង�រសិក	a 0ន§យ�រណ៍� សហគមន៍ 
មូលI�ន 'ពិ�	ស សហគមន៍¦	លទំនប់�	 វប៉ះ)ល់ �Aំង 
'ង×	 0នចូលរួមតិចតួចdស់ ក្នងុដំ ើ̄រ�រពិ.	ះ/បល់
មុនÑ	ល�ងសង់។ �ន�រពិ.	ះ /បល់'�ªរណៈមួយ 
0ន�្វើxើង'ចំ�	កមួយ7	 �រ9យតo្ល	ពីផលប៉ះ)ល់rើ
បរិ�Jន (EIA)។ �ះបី�'�ធរមូលI�ន ដូច' M	ªនភូមិ 
និងî	ុមM	ឹក	aឃំុ �	 វ0នអa្ជើញឲ	្យចូលរួមក្នុង  EIA ក្តី ប៉ុá្ត	ពុំ�ន 
�រ�កសួរ/បល់ ពីអ្នកM	មូលឫស	្សីKគÉ	ើន�ះN	។ 
M	'ជន ទទួល0នព័ត៌�នតិចតួចdស់ ស្តីពី ទំនប់u	ះ D 
មុន Ñ	ល>ប់À្តើម�ងសង់។ បុរសៗDភូមិទ្វី�ន់�ើង0ន 
បÊéក់� "�ន�រត្អូញ�្អ	រÉ	ើន អំពី �រFមFត់មិនឲ	្យចូល 
æR	ឫស	្សី¦	លទំនប់0នប៉ះ)ល់។" អ្នកភូមិÀ	្ស	ងNៀត 0ន  
ï	ប់� "ម្តង�ះ �នM	'ជន'ង ៣០០Qក់ 0នត9៉អំពី 
�រ  មិន�ចចូលæក្នុងតំបន់R	ឫស	្សី។" អ្នកខ្លះ�ន �រ មិន 
Ñ	ញចិត្ត នឹងក¡	ិតទឹក�បDរមណីយI�នទឹកឈូរ និងចង់ ឲ	្យ 
អ្នក©	ប់©	ងទំនប់ Öើកបង ្ហូរទឹកឲ	្យÉ	ើន 'ងu	ះពី �ងស្តុកទឹក 
ºើយអ្នកខ្លះNៀត 0នត្អូញ�្អ	រពី�រមិន0ន
 	ើï	ស់អគ្គិសនី។

�	ចក្តីដូច�ងrើFក់ដូចប»¼ញច	Øស់� �ន ទំQស់  
'É	ើន0នផុសxើង HំងពីÑ	លទំនប់>ប់ ដំ¯ើរ�រមក។ 
M	'ជន មូលI�ន'É	ើន0នIក់)ក	្យបណ្ណឹង æ�រិÅល័យ 
រដ្ឋអំdចមូលI�នមួយចំនួន និងIក់ æ î	ុមហុ៊ន Sinohydro 
¦	ល'អ្នកអភិវឌ	្ឍន៍ទំនប់u	ះ។ បុ៉á្ត	×	 D  មិន�ន់  ដឹង ច	Øស់ 
N	� អ្នកdទទួលខុស�	 វrើ�រ yះf	យ  ទំQស់ និង បណ្ណងឹ 
C	បច	Øប់�ំងu	ះ ឬក៏ បÊ¼u	ះ �	 វ yះf	យ Å៉ងd។ 
yយ�រ�រពិ.	ះ /បល់ Dមុន Ñ	ល �ងសង់�ន 
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,�ចក្តីសន្និ~�ន
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