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ទ"/ប់ k�Íវ ខូចvត �យ oរ 	�ស�តុ �����ល មិន  1ៀង 3ត់ 
មិន	ច ព�©ករណ៍ �ន។ ���ជនក្នុង មូល£Ïន ó��យ�រម្ភ 
�យ oរ ទឹក ជំនន់ និង ខ�្យល់ ព�្យុះ � 5ើត "ន �ន់ É� ញឹក rប់ 
និង ប៉ះIល់ ដល់ជីវ+ព រស់T �ពិX�សផលិតកម្មកសិកម្ម។ 
មកទល់B�ល��ះ មិន 3ន់ "ន យន្ត�រ អ្វី �ក់ Ì្ត�ង សè�ប់ 
�ះ³�យ �រ �� ���ល  3ំងអស់ ��ះ1�។  

���ជនក្នុងមូល£Ïន �នបន�_ំុខ្លួន នឹង �រ�����ល 	�ស 
�តុ និងសកម្ម+ពមនុស�្ស "នដូច�  យន្ត�រ V្ន�ក ស"õរៈ និង 
បទ  បញ្ញត្តិ ច�øប់ !�ល "ន �ធរ"ន  T ̀ aក ់��ត្ត និងសហគមន៍ 
សè�ប់  ជួយ �ះ ³�យ បÊ*  ធំៗ ដូច� �រខ្វះvត ទឹក ò�ើ 
æ�ស់ និងកំ&ើន ត �Íវ  �រ  ទឹក  ù�ចÀ�ពTរដូវæ�ំង � 
µើម។ យន្ត�រ3ំង អស់ ��ះ "នដូច� úលន��យ 
û�ប់   û�ង  ធន�ន ទឹក និងអន្ត¿គមន៍របស់រ£Ïភិ�ល ក្នុង 
�រ     បü្កើត  	ង ស្តុកទឹកឲ�្យ�នi�ើនក្នុង	ង ស្ទឹង �រ  ពý�ឹង 
សមត្ថ+ព សហគមន៍  កសិករò�ើæ�ស់ទឹក (សកបទ) �រ 
£ក់  បញ្ចូល �រ  ពý�ឹង សមត្ថ+ពបន�_ំុ Jក្នុងV�ន�រ អភិវឌ�្ឍន៍   
មូល£Ïន ដូច� �រ ò�ើ æ�ស់ ពូជ ដំ�ំ ធន់ þ�ំ នឹង   +ព  ¿ំងស្ងួត 
រÿៀបù�ចÀ�ព�យសន�្សំសំ ��ទឹក និងបY្ច�ក 1�ស រក�_ 
�រIរ ទឹក និងដី �របü្កើនចំណ�ល ក្នុងមូល£Ïន sមរយៈ �រ�្វើ 
��ពលវប�្បកម្ម ពិពិធកម្ម�រ£ំដុះ និង ចំ�ក À�ុក J �្វើ�រ T 
ទី  ��ជុំជន និងតំបន់អភិវឌ�្ឍកសិកម្ម �µើម ។

'រ?�វ@�វ
�យ �ន �រ ឧបត្ថម្ភ ថវិ� ពី មជ�្ឈមណ¢ល³�វ´�វ 

អភិវឌ�្ឍន៍ អន្តរ�តិ ��ត់ ̀  IDRC វិទ�©o¥ន CDRI និង ��គូ 
!�ល � o¥ប័ន រ£Ïភិ�ល និង oកលវិទ�©ល័យ�� �ន  និង 
កំពុងអនុវត្តគ��ង³�វ´�វមួយKើ ���នបទ "�រ �����ល 
	�ស�តុ និង អភិ�ល កិច្ច ធន�ន ទឹក T ��1�ស  កម្ពុ�"។ 
វិទ�©o¥ន CDRI �ន អនុវត្ត គ��ង��ះ Åប់ពី t�តុq  ២០១២ 
មក និងD�ង បញ្ចប់Tt�កÊ្ញ ២០១៥ �យ អនុវត្ត T ក្នុង��ត្ត 
ចំនួន បី  Tជុំវិញបឹងទ�្ល�oបគឺ ��ត្ត កំពង់Caំង Áធិoត់ និង 
កំពង់ធំ µើម�្បី Ì្វ�ង យល់ពី   +ព \យ រងD�ះ និង សមត្ថ+ព បន�_ំុ 
នឹង  �រ �����លរបប ជលoÀ�្ត ;� 	ង ស្ទឹង បង ្ដ�យ �រ �� 
���ល  កsÑ ធម្ម�តិ   និងកsÑ មនុស�្ស �យ យក ចិត្ត ទុក £ក់ ចំÁះ 
ផលប៉ះ Iល់ ��ះKើ ជីវ+ព រស់T របស់  �� � ជន Tតំបន់ 
បឹង  ទ�្ល� oប។ Kើសពី��ះ1ៀត �រ សិក�_ ��ះ "ន ទិស
 
�� លំអ វិធីoÀ្ត�សិក�_ ³�វ´�វ ស្តីពី +ព \យ រង D�ះ និង 
សមត្ថ+ព   បន�_ំុនឹង �រ �� ���ល	�ស�តុ ]ើយ £ក់ បញ្ចូល 
J  ក ្នុងúលន��យ និង��បខ័ណ¢ �្វើV�ន�ររបស់ ̀ aក់ �តិ 
និង  ̀ aក់ ��ម �តិ T ��1�ស កម្ពុ�។ 

គ��ង��ះ "ន  អនុ គè�ង សិក�_ ³�វ ́ �វ ចំនួន បី។ ទី១ 
គឺ  �រ សិក�_ (i) ចំណុច ខ្វះvត;� �រ សិក�_ កន្លងមក   �យ 
ពិនិត�្យ  �ើល �រ ³�វ ́ �វ  ស្តីពី ផលប៉ះIល់;� �រ �����ល  



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ៤ ែខធ្នូ ��ំ២០១២

	�ស  �តុ មក  Kើ ធន�ន ទឹក និង (ii) វិធីoÀ្ត� ³�វ ́ �វ 
!�ល �ន ò�ើ æ�ស់ ក្នុង �រ សិក�_ 3ំង អស់ �ះ µើម�្បី សំ�គ 
យក   វិធីoÀ�្ត មួយ សមÀ�ប k�ឹមk�Íវ !�ល 	ច ឿ ទុក ចិត្ត �ន 
សè�ប់  �រ សិក�_ +ព \យ រង D�ះ និង សមត្ថ+ព បន�_ំុនឹង 
�រ  �����ល 	�ស �តុ T ��1�ស កម្ពុ�� �្ង� អ�គត។ ទី២ 
�យ  អនុ½ម sម របក គំ]ើញ ;� �រ សិក�_ ក្នុង  អនុគ��ង   
ទី ១ អនុ គ��ង ទី ២ នឹង  វិ+គ �រ�����លជល oÀ្ត�Tក្នុង  
	ង ស្ទឹង 3ំង បី µើម�្បីÌ្វ�ងយល់ពី ផលប៉ះIល់;�អន្តរកម្មរ�ង 
�រ �����ល	�ស�តុ នឹងសកម្ម+ពមនុស�្សមក Kើ របប 
ជលoÀ�្ត   	ង ស្ទឹង !�ល "ន ផលវិ�ក ដល់ ជីវ+ព រស់ T 
របស់   ��� ជន � អ្នក 	À�័យ ផល �យ ��ល់ ពី ធន�ន ទឹក  ក្នុង  
	ង   ស្ទឹង  3ំង �ះ។ ទី៣ គឺ �រសិក�_ ពី��សិទ្ធ+ព ;�úល 
ន��យ  "ន ³�ប់ និងរÿៀប;� �រ »ៀបចំo¥ប័ន សè�ប់û�ប់ 
û�ង ទឹកT`aក់មូល£Ïន និង`aក់��ត្ត និងកoងយុទ្ធoÀ្ត� 
µើម�្បី បំB�ញ ចំណុចខ្វះvត !�ល�ន រក�ើញ។

លទ្ធផល;��រសិក�_3ំងបី ដូច �ន »ៀប¿ប់ មក ��ះ នឹង 
យក មក�្វើសំ�គ ]ើយកoង�អនុoសន៍ សè�ប់ជួយ 
ដល់�រ ផ្តួចí្តើមគំនិត និង�រ�្វើV�ន�រ បន�_ំុនឹង �រ �����ល 
	�ស�តុ T ̀ aក់ មូល£Ïន និង`aក់��ត្ត។

µើម�្បី��` លទ្ធផល;� �រ ³�វ´�វ�ន£ក់បញ្ចូល 
k�ឹមk�Íវ និងជួយផ្តល់�ព័ត៌"នដល់ úលន��យ û�ប់û�ង 
ទឹក  និង�របន�_ំុនឹង�រ�����ល	�ស�តុ ]ើយចូលរួម 
ចំ��ក   បü្កើនចំ&�ះដឹងអំពី �រ�����ល 	�ស�តុTក្នុង 
��1�ស និងក្នុងតំបន់�ះ វិទ�©o¥ន CDRI �ន រួ មសហ�រ 
�មួយ ��សួង រ£Ïភិ�ល ចំនួនបី oកលវិទ�©ល័យពីរ និង 
o¥ប័ន ̀ aក់តំបន់មួយ គឺ"ន ��សងួធន�នទឹក និងឧតុនិយម 
(MoWRAM) 	��ធរទ�្ល�oប (TSA) ��សួងបរិo¥ន (MoE) 
oកល វ ិទ�©ល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA) វិទ�©o¥ន បY្ច�កវិទ�© 
កម្ពុ� (ITC) កម្មវិធី��គង្គស្តីពីទឹក បរិo¥ន និង+ពធន់þ�ំនឹង 
�រ �����ល	�ស�តុ (M-POWER)។ 

A�បខ័ណDទស�្សនEន (Gលគំនិត)
ក្តី�រម្ភ"ន�ន់É�i�ើន6ើងៗអំពី ឥទ្ធិពលបំផ្លិចបំ�/ញ;� 

�រ�����ល	�ស�តុ ដូច� ទឹកជំនន់ និងD�ះ¿ងំស្ងួត 
�µើម។ ��1�សកម្ពុ�រួមចំ��កតិចតួច�ស់ក្នុងមូល ]�តុ 
!�លបង្ក�រ�����ល	�ស�តុoកល ប៉ុî្ត���1�ស ��ះ 
����ល k�Íវ ទទួលរងD�ះi�ើនពី  ផល ប៉ះIល់ អវិជ្ជ"ន ;� �រ 
�����ល 	�ស�តុoកល �យoរសមត្ថ+ពបន�_ំុនឹង �រ 
�� ���ល  	�ស�តុ របស់ ���ជន 3ប និងជីវ+ព របស់ ពួក�� 
ពងឹ V្អ�ក v/ងំ Kើ ធន�ន ធម្ម�ត ិនងិ o¥ន+ព	�ស�ត ុ(MRC 
2010; Yusuf & Francisco  2009; Kenskinen et al. 2011)។ 
�រ�����ល	�ស�តុ�ន និងកំពុង ប៉ះIល់�ប&្ណើរៗJ 
Kើ  ធន�ន ទឹក និង ជីវ+ពរស់T របស់ ���ជន ។ ជីវ+ព 
���ជន  ផ�_រ+�ប់�និច្ច Jនឹង លទ្ធ+ព"នទឹក ò�ើ æ�ស់ 
û�ប់��ន់  (សន្តិសុខ ឬសុវត្ថិ+ព ទឹក)។ ដូY្ន�ះ �រ យល់ ដឹង ពី 
ទស�្សន3ន ;� សន្តិសុខ ឬ សុវត្ថិ+ព ទឹក ជួយ ឲ�្យ �� Åត់ វិ�ន�រ 

�� µើម�្បី Kើកកម្ពស់ជីវ+ពរស់T ទប់ ទល់ D�ះមហន្ត¿យ 
និងបü្កើន ចីរ+ព ;� �រ û�ប់ û�ង និង ò�ើæ�ស់ ធន�ន ទឹក ។ 

សន្តិសុខ ឬសុវត្ថិ+ព ទឹក k�Íវ�នកំណត់និយមន័យ` � 
 លទ្ធ+ពទទួល�ន ទឹកo�ត ò�ើ æ�ស់ ក្នុង ត�្ល� សមរម�្យ និង"ន 
 បរិ"ណ û�ប់��ន់ µើម�្បីរក�_ សុខ+ព និង បំB�ញ ត �Íវ �ររបស់  
មនុស�្ស ក្នុង�ះ"ន�រសង្កត់ ធ្ងន់ Kើ �រផ្គត់ផ្គង់ទឹក"ន 
គុណ+ព ល្អសè�ប់ បំB�ញ ត �Íវ�រ��Åំ�្ង� ដូច� សè�ប់ ផឹក 
អ�ម័យ និង qង សំ	ត និង  រក�_�ននូវ ត �Íវ�រ �រទឹក  
បរិo¥ន û�ប់ ��ន់ សè�ប់��រក�_ ��ព័ន្ធ ជីវចំរុះ។ និយមន័យ ��ះ 
û�ប  ដណ្ណប់  ï៉ង ធំទូqយJKើ �រ�រIរ��ព័ន្ធបរិo¥ន 
លទ្ធ+ព 	ច ទទួល ទឹក �ន សè�ប់ 3ំងអស់ [a  µើម�្បី �ន 
 ò�ើ æ�ស់  ក្នុង  ត�្ល� សមរម�្យ សន្តិសុខX�្បៀង សុខ+ពមនុស�្ស និង 
�រ អភិវឌ�្ឍ ��កប �យ ចីរ+ព ។ ដYូ្ន�ះ �រ��សន្តិសុខ ទឹក 
��របំB�ញ ត �Íវ�រទឹក 3ំងក្នុងB�ល បច្ចុប�្បន្ន និង អ�គត 
µើម�្បី �រIរ សុខ+ព សុវត្ថិ+ព សុខុ"ល+ព និង សមត្ថ+ព 
ផលិតកម្ម របស់ ���ជន ដូY្ន�ះ � �មូល£Ïន Åំ �ច់ សè�ប់ 
�រសិក�_ ស្តីពី ជលoÀ�្ត ;� 	ង ស្ទឹង  ក្នុង បរិបទ ;� សន្តិសុខ ទឹក 
និង �រ �� ���ល 	�o�តុ (Cook & Bakker 2012: 97)។ 

�រ û�ប់û�ង D�ះធម្ម�តិ  ដូច� ទឹកជំនន់ D�ះ ¿ំង ស្ងួត 
និងផល ប៉ះIល់ អវិជ្ជ"ន ;�សកម្ម+ព  មនុស�្ស "ន�	ទិ៍  �រ 
អភិវឌ�្ឍ ]�£Ï រច�សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និង �រ�រIរ លទ្ធ+ព "ន 
មុខ\រ ទឹក និងX��កម្មទឹកí�្ស�ងៗ គឺសំvន់  v/ំង�ស់  ។ µើម�្បី 
"ន  សន្តិសុខទឹក �� k�Íវ ទប់o្កត់ �រ បំពុល និង �រ បំ�/ញ 
�� ដល់ ធន�ន ទឹក។ ចំណ ុច គន្លឹះគឺ សន្តិសុខទឹក �ប់ 3ក់ 
ទង   នឹង ចីរ+ព;� �រ អភិវឌ�្ឍ។ ÿើ រួម បញ្ចូល នូវ úល គំនិត 3ំង 
ពីរ  ��ះ  1ើប��	ច �យត�្ល� សន្តិសុខទឹកTû�ប់ក �ិត sំងពី 
ត �Íវ�រsមû��oរ រហូតដល់ ត �Íវ�រoកល �យ ឈរ 
Kើ  úល�រណ៍ មនុស�្ស û�ប់រូប k�Íវ"នលទ្ធ+ពទទួល�ន 
ទឹកû�ប់��ន់ "នគុណ+ព ល្អ និងត�្ល�សមរម�្យ X្មើៗ [a ។ 
ទន្ទឹម [a�ះ ត �Íវ�រvង �រIរ បរិo¥នក៏k�ÍវបំB�ញ ឱ �្យ �ន 
 v�ប់ ខ្ជួន µើម�្បី ��រក�_  ��ព័ន្ធN�កូឡូសុី (Global Water 
Partnership 2000 cited in Cook & Bakker 2012: 97)។

គំនិតមួយ;� សន្តិសុខ ទឹក �ÑតKើ+ព\យរងD�ះ 
(vulnerability)។ +ព \យ រងD�ះ k�Íវ �ន កំណត់ 
និយមន័យ`� ក �ិត រង D�ះ ;���ព័ន្ធ�មួយ !�ល បង្ក 
�យ �រ �����ល	�ស�តុ (IPCC 2000 cited in Warrick 
2000: 2)។ ក �ិត  រង D�ះ � 	À�័យ�យ  កsÑ បីï៉ងគឺ 
ភយ័ន្ត¿យ (exposure ដូច� D�ះ ទឹក ជំនន់ �រ¿ំង ស្ងួត និង 
ខ�្យល់  ព�្យុះ)  +ព Cប់ រង ផល ប៉ះ Iល់ (sensitivity ដូច� កំ&ើន 
���ជន o¥ន+ព បរិo¥ន និង�� ព័ន្ធN�កូឡូសុី) និងសមត្ថ+ព 
បន�_ំុ នឹង �រ�����ល 	�ស �តុ (Warrick 2000)។ អន្តរកម្ម 
រ�ង  �រ �����ល 	�ស�តុ នឹងសកម្ម+ព របស់  មនុស�្ស �ន 
ប៉ះIល់ ដល់  ��ព័ន្ធ  ជីវច �ុះ និង ចុង ��យ ប៉ះIល់ ដល់ X�ដ្ឋកិច្ច 
សង្គម (Lyalomhe 2011) ។ �រ�����ល	�ស�តុ មិន	ច 
ពិនិត�្យ £ច់ �យ��ក ពី កsÑ មនុស�្ស �ន 1�។ កsÑ មនុស�្ស  "ន  
�	ទិ៍ កំ&ើន និង រ�យ���ជន �រ រីក ច��ើន vង បY្ច�ក វិទ�©  



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ៤ ែខធ្នូ ��ំ២០១២

និង X�ដ្ឋកិច្ច និង�រ »ៀបចំ vងសង្គមកិច្ចនិងវប�្បធម៌ !�លµើរ 
តួ�ទីï៉ងសំvន់ ក្នុង�រកំណត់ +ព Cប់ រង ផល ប៉ះ Iល់ 
�យ oរ �រ�����ល	�ស�តុ Áលគឺ +ព\យរងD�ះ 
Warrick (2000) ។

សមត្ថ+ពបន�_ំុ (Smit et al. 2001 cited in Engle 
2011: 686) k�Íវ�ន កំណត់ និយមន័យ ̀ � សមត្ថ+ព ;� 
��ព័ន្ធ   មួយ   ក្នុង �រ  »ៀប ចំ ��ៀម � មុន  µើម�្បី ទទួល +ព sន តឹង 
និង�រ�/ស់ប្តូរ ឬក្នុង�រ��ត �Íវsម និង �្លើយ តប J នឹង   ផល 
ប៉ះIល់  បង្ក6ើង�យ�រ �����ល 	�ស�តុ។ និយមន័យ 
មួយ  ��ប 1ៀត ¼�ង ̀  សមត្ថ+ពបន�_ំុ សំ
ដល់ សមត្ថ+ព 
របស់ អ្នក ទទួល រង  ផលប៉ះIល់ ក្នុង�រû�ប់û�ង និង �� ត �Íវ +ព 
ធន់ þ�ំ របស់ ខ្លួនចំÁះ �រ�/ស់ប្តូរí�្ស�ងៗ (Walker et al. 2006 
cited in Engle 2011: 649)។ �រ �/ស់ ប្តូរ ក្នុង ទិដ្ឋ+ព រូបវ័ន្ត និង 
សង្គម;���ព័ន្ធមនុស�្ស និង�រ�����ល ក្នុង��ព័ន្ធធម្ម�តិ � 
ប៉ះIល់  ដល់ បរិ"ណ ទឹក !�ល "ន និងត �Íវ�រទឹក (Eastham 
et al. 2008: Phalla & Paradis 2011)។ �រ  �� ���ល  ក្នុង  
បរិ"ណ ទឹក !�ល "ន និងត �Íវ�រទឹក �កំណត់នូវ លក្ខខណ¢ 
សង្គម !�ល �្វើឲ�្យមនុស�្ស\យរងD�ះ ដូច� o¥ន+ព vង 
X�ដ្ឋកិច្ច  សង្គមកិច្ច ]�£Ïរច�សម្ព័ន្ធ និង អភិ�លកិច្ច �µើម។ 
]�តុ ដូY្ន�ះ �របន�_ំុ �ន �/យ � úល គំនិត ដ៏សំvន់ ក្នុង+ព 
ធន់þ�ំ នឹង�រ�����ល	�ស�តុ។ 

ទស�្សនៈ ;�សន្តិសុខទឹក �ន!�ងខ្ពស់នូវ វិធីoÀ�្ត �រ 
û�ប់û�ង  ធន�នទឹក  ច �ុះ រួម"ន កសិកម្ម វិស្វកម្ម វិទ�©oÀ�្ត 
បរិo¥ន úលន��យ និងធន�នទឹក (Cook & Bakker 
2012) និង�ស"ស+គ ដ៏សំvន់ បំផុត សè�ប់ផលិតកម្ម 
À�ូវ��កប�យចីរ+ពT  ��1�ស  កម្ពុ�។ �រផ្គត់ផ្គង់ ទឹកឲ�្យ 
�ន   û�ប់��ន់ µើម�្បី បំB�ញ ត �Íវ�រ�ន់É�i�ើនសè�ប់កសិកម្ម 
k�Íវ"នជំ�ញវិស្វកម្មµើម�្បីអភិវឌ�្ឍ��ព័ន្ធ �¿oÀ�្ត។ �រ  បü្កើត 
ច�øប់  û�ប់û�ងបរិ"ណនិងគុណ+ព;� មុខ\រនិងX��កម្មទឹក 
សè�ប់ �រò�ើæ�ស់ របស់មនុស�្ស និង X��កម្ម បរិo¥ន និង�រ 
�ត់ បន្ថយ�អតិបរ"នូវ�រ�����លជល oÀ្ត� ��ប់3ក់ទង 
នឹង វិទ�©oÀ�្ត V្ន�ក បរិo¥ន  ផង !�រ ។ ម�©៉ង1ៀត វិធីoÀ្ត�សិក�_ 
ជលoÀ�្ត �យ ò�ើម៉ូ!�ល 	ចប\*ញនូវ �រទឹក �����ល sម 
រដូវ sម ទី កî្ល�ង !�ល ជួយឱ�្យ  �រ��ង¼�កទឹក �ន សម À�បsម 
ត �Íវ�រ   ទីកî្ល�ង និងB�លð�q។ ដូY្ន�ះ ព័ត៌"ន ជលoÀ�្ត 
គឺ សំvន់បំផុតសè�ប់ឲ�្យអ្នកស��ចចិត្ត 	ចថ្លឹង�្ល�ងឲ�្យ"ន 
តុល�្យ+ពល្អ រ�ង ត �Íវ�រ ;� �រ លូតqស់ X�ដ្ឋកិច្ច នឹង 
ត �Íវ�រÅំ�ច់;�បរិo¥ន Tក្នុងបរិបទ;��រ�����ល 	�ស 
�តុ។ វិធីoÀ្ត� ò�ើ ម៉ូ!�ល k�Íវ"ន�រវិ+គTi�ើន ក �ិត 
ខុសៗ [a (�រសិក�_�យ ò�ើ ទិន្នន័យ មូល£Ïន និង �រ ò�ើ 
ម៉ូ!�ល  T ក �ិត 	ង ស្ទឹង) និងអនុវត្ត �យ អ្នក វិទ�©oÀ�្ត  
"នជំ�ញខុសៗ [a (វិទ�©oÀ�្តរូបវ័ន្ត និងវិទ�©oÀ�្ត 
សង្គម)។ �យ ពិនិត�្យ Kើ�រ�����ល និងអន្តរកម្មTក្នុង ��ព័ន្ធ 
មនុស�្ស និង��ព័ន្ធធម្ម�តិ �� 	ច ទទួល �ន ចំ&�ះដឹង �ន់ 
É�i�ើ នអំពី �រជួប��ទះនឹង�រ�����ល	�ស�តុ D�ះ`aក់ 
និងសមត្ថ+ព�ះ³�យ។ ចំ&�ះដឹង 3ំង ��ះ�ំឲ�្យ"ន �រ 

កoង សូច�ករ និងសន្ទស�្សន៍í�្ស�ងៗ ;�+ព\យរងD�ះ !�ល 
កំណត់ នូវ លក្ខខណ¢ úល µើម សè�ប់ពិនិត�្យsម£ន �រ  � �  
���ល  �B�ល អ�គត។ �រ�យត�្ល�ពីបរិ"ណទឹក !�ល"ន និង 
ត �Íវ �រទឹករបស់អ្នកò�ើæ�ស់ទឹក ក្នុង	ងស្ទឹង និងត �Íវ�រ�រ 
ទឹក បរិo¥ន k�Íវ V្អ�ក J Kើ�រ ò�ើម៉ូ!�ល µើម�្បីសិក�_ពីo¥ន+ព 
ជលoÀ�្ត និង	�ស�តុ (សè�ប់ព�©ករណ៍ រយៈB�ល 
២០Caំ ៥០Caំ និង ១០០Caំ) និង វិធីoÀ្ត�"ន�រចូលរួម !�ល 
អនុវត្ត�យ CDRI (Chem et al. 2011b) និង អង្គ�រ í�្ស�ងៗ 
1ៀត T កម្ពុ�។ 

សន្និJKន 
�រពិនិត�្យ6ើងវិញនូវទស�្សនៈ សន្តិសុខ ទឹក ក្នុង បរិបទ ;� �រ  

�����ល	�ស�តុ និ ង�រ អភិវឌ�្ឍ X�ដ្ឋកិច្ច របស់ មនុស�្ស�តិ 
�ន  ផ្តល់ ព័ត៌"ន û�ប់ ��ន់ µើម�្បី កំណត់ នូវ វិធីoÀ្ត�  សមÀ� ប  
សè�ប់  �រ សិក�_ ³�វ �́វ ស្តីពី �រ �����ល 	�ស�តុ និង  
អភិ�លកិច្ចធន�ន ទឹក ក្នុង ក �ិត 	ង ស្ទឹង 3ំង បី T ជុំវិញ  
បឹង  ទ�្ល�oប ក្នុង ��ត្ត  កំពង់Caំង Áធិ៍oត់ និងកំពង់ធំ។ ម�©៉ង 
1ៀត ចំ&�ះដឹង ពី  មូល£Ïន ស្តី ពី ផល ប៉ះ Iល់ ;� �រ �����ល 
	�ស �តុ  និងផល អវិជ្ជ"ន ;� សកម្ម+ព របស់ មនុស�្ស J 
Kើ  ជីវ+ពរស់T និងសន្តិសុខX�្បៀង  �ន កត់ ស"âល់ �ើញ 
ច �øស់  ក្នុង អំឡុង B�ល សិក�_ T ��ត្ត3ំងបី។ ព័ត៌"ន��ះ "ន 
ត�្ល�សè�ប់ �រ»ៀបចំ និង កoង ��បខ័ណ¢ ³�វ´�វ ó�ម3ំង 
វិធីoÀ្ត� និងឧបករណ៍ ³�វ �́វ��បបរិ"ណ និងគុណ+ព។ 

�រសិក�_ ��ះ ក៏�នផ្តល់ព័ត៌"នដល់អ្នកស��ចចិត្ត ព ី
ចំណុចខ្វះvត ក្នុង �រ សិក�_ មុនៗ !�ល k�Íវ សិក�_  បî្ថ�ម � 
ពិX�ស ត �Íវ�រកoងសមត្ថ+ពបន�_ំុរបស់សហគមន៍ sម 
មូល £Ïន µើម�្បី�ះ³�យបÊ* សន្តិសុខទឹក និង+ព \យ រង 
D�ះ ឬផលប៉ះIល់អវិជ្ជ"ន;��រ�����ល	�ស�តុ និង 
�រ�����លប�្ខល  មកពី �រ អភិវឌ�្ឍ X�ដ្ឋកិច្ច  របស់  មនុស�្ស  ក្នុង 
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