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១	 អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ	ផ្អេក	លើ	ឯកសារ	ពិគេះ	យោបល់	មួយ	របស់	វិទេយាសា្ថាន	បណ្តុះ	បណ្តាល		និង		សេវ	ជេវ	ដើមេបី	អភិវឌេឍន៍	កម្ពុជា	(CDRI) 
កេម		បេធាន	បទ		 "ការ	បេើ	បេស់	ចំណេះ	ដឹង	ជលសាស្តេ	នេ		អាង		ស្ទឹង			 និង	ការ		ចូល		រូម		របស់		សហគមន៍		 ដើមេបី		កេ		លំអ		ការ		ធ្វើ	សេច	ក្តី	សមេច		ចិត្ត	ស្តីពី	 
ការ	បេង	ចេក	ទឹក	សមេប់	សេច	សេព	"	 ដោយ	អ្នក	និពន្ធ		 ចេម		 ផល្លា		 និង		 សុមេធ		 បា៉ារ៉ាឌី		 ។		 ឯក	សារ	ពិគេះ	យោបល់	នេះ		 បង្ហាញ	ពី	លទ្ធផល	នេ	 
ការ	សិកេសា	សេវ	ជេវ	ផ្នេក	សមាសភាគ	ធារសាសេ្ត	រូបវ័ន្ត		 នេ	កម្ម	វិធី	អភិវឌេឍន៍	សមត្ថភាព	សេវ	ជេវ	គេប់	គេង	ធន	ធាន	ទឹក		 ដេល	ជាកម្មវិធី	សេវ	ជេវ	មាន 
	រយៈ	ពេល		៥	ឆ្នាំ	ទទួល	ហិរញ្ញបេបទាន	ពី	ទី	ភា្នាក់ងរ		អភិវឌេឍន៍	អន្តរជាតិ	របស់	បេទេស	អូសេ្តាលី		(AusAID)		ដើមេបី	ជួយ		កេលំអ		ការ	បេើបេស់		និង	អភិបាលកិច្ច	
ធន	ធាន	ទឹក		សំដៅ	លើក	កម្ពស់	ផលិតភាព	កសិកម្ម		និង	ការបេើ	បេស់	ធន	ធាន	ធម្មជាតិ				បេកប	ដោយ	និរន្តរភាពនៅ	កម្ពុជា	។

២	 មកពីកម្មវិធីធនធានធម្មជាតិ	និងបរិសា្ថាន	នេវិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល	និង		សេវ	ជេវ	ដើមេបី	អភិវឌេឍន៍	កម្ពុជា	(CDRI)	។
៣	 មកពីដេបា៉ាតឺម៉ង់ទេពកោសលេយជនបទ	នេវិទេយាសា្ថានបច្ចេកវិទេយាកម្ពុជា	។
៤	 មកពីមជេឈមណ្ឌលសេវជេវមេគង្គអូស្តេលី	ផ្នេកភូគពសាស្តេ	នេសាកលវិទេយាល័យសុីដនី	។

ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ

•  ទឹកជាធនធានមួយដ៏សំបូរនៅប្រទ្រសកម្ពុជា ប៉ុន្ត្រ
កសិករនៅត្រជួបប្រទះ កង្វះខាតទឹកស្រចស្រពស្រូវ
នៅរដូវប្រំងដោយសារ៖
- ក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត នៅខ្វះហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

រូបវ័ន្តសម្រប់រក្រសាទឹកទុកស្រចស្រព។
- អ្នកគ្រប់គ្រងនៅខ្វះទិន្នន័យ និងចំណ្រះដឹងផ្ន្រក

ជលសាស្រ្តន្រអាងស្ទឹង សំរាប់ធ្វើផ្រនការដំដុះ
និងការប្រងច្រកទឹក។

- សមាជិក សហគមន៍កសិករប្រើប្រស់ទឹក
(សកបទ)និងមន្ត្រីមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយម
នៅខ្វះយន្តការ សម្រប់ជួយសម្របសម្រួលកិច្ច
សហការរវាងសហគមន៍នៅខ្រស្រទឹកខាងលើ និង
ខ្រស្រទឹកខាងក្រម ដើម្របីប្រងច្រកទឹកស្រចស្រព
ឲ្រយទាន់ព្រលតាមតម្រូវការនិងមានសមធម៌។

•  សមាជិក សកបទ និងមន្ត្រីជំនាញន្រមន្ទីរធនធានទឹក
និងឧតុនិយមដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រង
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ប៉ុន្ត្រពួកគ្រផ្តោត
ខា្លាំងត្រនៅក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តរៀងៗខ្លួនដោយខ្វះ
យន្តការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាក្នុងកម្រិតអាងស្ទឹងទាំងមូល។

•  នាព្រលបច្ចុប្របន្ន កសិករទទួលបានការប្រងច្រកទឹក
ស្រចស្រព ក្នុងបរិមាណខុសៗ គ្នា អាស្រ័យដោយទី
តាំងភូមិសាស្រ្តន្រអាងស្ទឹង និងសណ្ឋានដី ន្រប្រព័ន្ធ
ធារាសាស្រ្តនីមួយៗ ដ្រលបណ្តាលឲ្រយមានការប្រជ្រង
គ្នា យកទឹកស្រចស្រព ហើយជួនកាលបានបង្កជា
ជម្លាះ រវាងអ្នកខ្រស្រទឹកផ្ន្រកខាងលើ និងអ្នកខ្រស្រទឹក
ផ្ន្រកខាងក្រមទៀតផង។

•  ដើម្របីឲ្រយការប្រងច្រកទឹកស្រចស្រពបានប្រសើរជាង
មុន គ្រត្រូវបង្កើតយន្តការគ្រប់គ្រងរួមគ្នា រវាងអ្នកខ្រស្រ
ទឹកផ្ន្រកខាងលើនិងអ្នកខ្រស្រទឹកផ្ន្រកខាងក្រមហើយ
ការសម្រចចិត្តប្រងច្រកទឹកត្រូវមានការចូលរួមពីភាគី
ពាក់ព័ន្ធនិងអនុឡោមតាមព័ត៌មានជលសាស្រ្តន្រអាង
ស្ទឹងច្របាស់លាស់។

• សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងធនធានទឹក និងការតភា្ជាប់ទំនាក់
ទំនង រវាងអ្នកខ្រស្រទឹកផ្ន្រកខាងលើ និងអ្នកខ្រស្រទឹក
ផ្ន្រកខាងក្រម ក៏ត្រូវពង្រឹងថ្រមទៀត ជាពិស្រស
សមត្ថភាពរបស់សមាជិក សកបទ និងមន្ត្រីមន្ទីរ
ធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខ្រត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ
ធារាសាស្រ្តក្នុងបរិបទន្រការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងឲ្រយមាន
ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ប្រើប្រស់ចំណ្រះដឹងជលសាស្រ្តន្រអាងស្ទឹង

ដើម្របីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត១
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• ទិន្នន័យជលសាស្ត្រ មានគុណភាពខ្ពស់ ត្រូវកសាង
ឡើងដើម្របីជួយគំទ្រដល់ការសម្រចចិត្តលើការប្រងច្រក
ទឹករវាងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តមួយទៅប្រព័ន្ធមួយទៀត។

• អភបិាលកចិ្ចល្អត្រូវពង្រឹងឡើងដើម្របីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព
ប្រើប្រស់ ព័ត៌មានជលសាស្រ្ត និងយន្តការសម្រប់
ធ្វើផ្រនការគ្រប់គ្រងការចរចានិងការប្រងច្រកទឹកក្នុង
កម្រិតអាងស្ទឹងទាំងមូល។

•  ការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងចំរុះ ដោយមានការចូលរួម
(participatory integrated catchment
management) ជាវិធីសាស្ត្រពហុជំនាញមួយដ៏ល្អ
ដ្រលប្រទ្រសជាច្រើនបាននិងកំពុងអនុវត្ត រាប់ទាំង
ប្រទ្រសអូស្តោ្រលីផងដ្ររ។

•  វិធីសាស្រ្តន្រះអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងបរិបទន្រប្រទ្រស
កម្ពុជា ដោយត្រូវបង្កើតគណៈកមា្មាធិការគ្រប់គ្រង
អាងស្ទឹងរួមមួយនៅថ្នាក់ខ្រត្ត ។ គណៈកមា្មាធិការន្រះ
ត្រូវការចំណ្រះដឹងដ្រលបានមកពីការសិក្រសាស្រវជ្រវ
និងជំនាញការបច្ច្រកទ្រសមកពី ក្រសួងធនធានទឹក
និងឧតុនិយម មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខ្រត្ត
ដោយរួមសហការជាមួយ សា្ថាប័នស្រវជ្រវ មន្ទីរ
ពាក់ព័ន្ធនៅជុំវិញខ្រត្ត អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន ដូចជាស្រុក
ឃុំនិងសកបទ។

•  ការសិក្រសាស្រវជ្រវបន្ថ្រមទៀត គួរត្រូវធ្វើឡើង ដើម្របី
ចងក្រងវិធីសាស្រ្តល្អៗ ដ្រលអាចមានប្រយោជន៍
សម្រប់ការដោះស្រយបញ្ហាស្រដៀងគ្នាន្រះ នៅក្នុង
អាងស្ទឹងផ្រស្រងទៀតក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

បញ្ហាចោទ

ស្រូវអង្ករ គឺជាស្របៀងអាហារមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រប់
ប្រជាជនកម្ពុជា ។ ទាំងនៅកម្ពុជា និងអន្តរជាតិ គ្របាន
កំណត់ថ ការបង្កើនផលិតកម្មស្រូវ គឺជាមធ្រយាបាយ
យ៉ាងរហ័សមួយ ដើម្របីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងបង្កើន
សន្តិសុខស្របៀង ។ ទោះបីជាប្រទ្រសកម្ពុជាសំបូរទឹក
ក្តីក៏កសិករជាច្រើននៅត្រខ្វះខាតទឹកសម្រប់ស្រចស្រព
ស្រូវប្រំងនៅឡើយ ។ ការផ្លាស់ប្តូរពីកសិកម្មពឹងលើ
ទឹកភ្លៀង ទៅជាកសិកម្មប្រើប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត គួបផ្រសំនឹង
កំណើនប្រជាជនបានធ្វើឲ្រយតម្រូវការទឹកស្រចស្រពកើន
ឡើងខ្ពស់។

 ការអភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តនៅកម្ពុជា បានធ្វើ
ឡើងក្នុងសា្ថានភាពដ្រលមាន ការសម្រចចិត្តតាមផ្ន្រក

ហើយនិងកង្វះព័ត៌មានជលសាស្រ្ត និងការចូលរួមរបស់
អ្នកពាក់ព័ន្ធ ។ បញ្ហាជាច្រើនបានផុសច្រញពីការអភិវឌ្រឍ
ប្របន្រះ ដូចជា ដំណើរការប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តមិនបានល្អ
ការទទួលខុសត្រូវមិនច្របាស់លាស់ អត្ថប្រយោជន៍ទទួលពី
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តបានទាបជាងការគ្រងទុកនិងទំនាស់
ក្នុងការប្រើប្រស់ទឹកជាដើម ។ ការអភិឌ្រឍប្រព័ន្ធ
ធារាសាស្ត្រ ទាមទារឲ្រយមានការប្រើវិធីសាស្ត្រចំរុះ និងការ
ចូលរួមប្រសើរជាងមុន។

 ការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងចំរុះ ដោយមានការចូលរួម
ត្រូវបានគ្រប្រើប្រស់ក្នុងប្រទ្រសជាច្រើន រាប់ទាំងប្រទ្រស
អូស្តោ្រលីផងដ្ររ ។ ការគ្រប់គ្រងប្របន្រះ តម្រូវឲ្រយអ្នក
ពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ ចូលរួមបង្កើតយន្តការសម្រប់
គ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងយ៉ាងសកម្ម ។ អ្នកពាក់ព័ន្ធនានានៅ
កម្ពុជាមានដូចជាសកបទក្រុមប្រឹក្រសាឃុំសង្កាត់អាជា្ញាធរ
ស្រុក ខ្រត្ត មន្ទីរជំនាញជុំវិញខ្រត្ត និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ
ដទ្រទៀត។

ករណីសិក្រសា

អត្ថបទសង្ខ្របគោលនយោបាយន្រះ បង្ហាញពីលទ្ធផល
សំខាន់ៗ  ន្រករណីសិក្រសាដ្រលបានធ្វើឡើងនៅក្នងុ
អាងស្ទងឹជ្របាក់ ខ្រត្តកំពង់ឆ្នាងំ ក្នងុគោលបំណង
ស្វ្រងយល់ពី ទំនាក់ទំនងន្រការប្រើប្រស់ទឹក គោល
នយោបាយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររូបវ័ន្តនិងក្របខ័ណ្ឌសា្ថាប័ន
ដ្រលទ្រទ្រង់ការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹង ក្នុងបរិបទន្រការ
អភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ។

អាងស្ទឹងជ្របាក់
អាងស្ទឹងជ្របាក់ ជាអាងរងមួយន្រអាងបឹងទន្ល្រសាប ។
ទឹកស្ទឹងជ្របាក់ ហូរចូលទៅក្នុងទន្ល្រសាប ។ នៅតំបន់
នោះ គ្របានសា្តោរ ជួសជុលប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ៤កន្ល្រង
ក្នុងចនោ្លាះពីឆ្នាំ១៩៨៩ដល់២០០៥។ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ
៣កន្ល្រងគឺ ប៉ក់ប៉្រនសា្វាយច្រក និងតាំងក្រសាំង (រាប់ពី
ខ្រស្រទឹកខាងលើ មកខ្រស្រទឹកខាងក្រម) ត្រូវបានសា្តោរ
ឡើងវិញ ដើម្របីផ្តល់ទឹកស្រចស្រពបន្ថ្រម ដល់ស្រូវ
វស្រសា ។ រីឯប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តត្រពាំងត្រប្រក ដ្រលស្ថិត
នៅខ្រស្រទឹកខាងក្រមគ្របង្អស់ ត្រូវបានកសាងឡើង
ដើម្របីផ្តល់ទឹកស្រចស្រពស្រូវប្រំង ។ ក្នុងចំណោម
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តទាំង ៤កន្ល្រងន្រះ មានត្រប្រព័ន្ធ
តាំងក្រសាំងមួយប៉ុណោ្ណោះ ដ្រលមានអាងស្តុកទឹក ក្រពី
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នោះ សុទ្ធត្រជាប្រភ្រទសំណង់សា្ទាក់ទឹក ដ្រលមាន
សមត្ថភាពស្តុកទឹកតិច ។ កំណើនសកម្មភាពធ្វើស្រ
ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ (ធ្វើស្រប្រំងផង និងវស្រសាផង) ក្នុង
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅខ្រស្រទឹកខាងលើ បានធ្វើឲ្រយបរិមាណ
ទឹកក្នុងស្ទឹង ថយចុះក្នុងរដូវប្រំង ។ សា្ថានភាពន្រះបាន
ប៉ះពាល់ខា្លាំងដល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តត្រពាំងត្រប្រក ដ្រល
ស្ថិតនៅខ្រស្រទឹកក្រមគ្របង្អស់ ព្រះកសិករធ្វើស្រប្រំង
នៅទីនោះ ត្រូវពឹងផ្អ្រកទាំងស្រុងលើបរិមាណទឹកក្នុងស្ទឹង
ដ្រលហូរមកពីខ្រស្រទឹកខាងលើ។
 កាលពីប្រំឆ្នាំមុន មានការយល់ដឹងតិចតួចណស់
ស្តីពីធារាសាស្រ្តរូបវ័ន្តនៅអាងស្ទឹងន្រះ ។ នាបច្ចុប្របន្ន
តាមរយៈ កម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍សមត្ថភាពស្រវជ្រវ និង
គ្រប់គ្រងធនធានទឹក គ្របានបង្កើតបណ្តាញប្រមូល
ទិន្នន័យ ឧតុនិយម និងជលសាស្រ្តរបស់អាងស្ទឹង ដ្រល
មានទាំងសា្ថានីយ៍ឧតុនិយមនិងជលសាស្ត្រផង។បណ្តាញ
ន្រះ កំពុងផ្តល់ទិន្នន័យដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រប់ជួយ
ទ្រទ្រង់ការធ្វើផ្រនការនិងការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹង។

លទ្ធផលស្រវជ្រវសំខាន់ៗ

ការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងដ្រលមានលក្ខណៈតាមផ្ន្រក
ដោយខ្វះកិច្ចសហការគ្នាល្អ ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹង
រវាងអ្នកប្រើប្រស់ទឹកនៅខ្រស្រទឹកខាងលើ និងខ្រស្រទឹកខាង
ក្រមការគ្រប់គ្រងទឹកកន្លងមករបស់សកបទផ្តោតលើ
ត្រប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនីមួយៗរៀងខ្លួន ។ ក្រសួងធនធាន
ទឹក និងឧតុនិយម ជាសា្ថាប័នាំមុខគ្រ ក្នុងការគ្រប់គ្រង
អាងស្ទឹង ។ សកបទ តទៅមុខគ្ររំពឹងថ នឹងមានតួនាទី
សំខាន់ ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមូលដ្ឋានដូចជា
ដំណើរការនិងការថ្រទាំ ការផ្តល់ស្រវាស្រចស្រពដល់

ប្រជាកសិករ ការសម្រចចិត្តក្នុងការប្រងច្រកទឹក និង
កិច្ចសហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀតជាដើម ។ មន្ត្រី
ជំនាញរបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ជាអ្នកផ្តល់
ជំនួយទ្រទ្រង់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រង និងបច្ច្រកទ្រសធារាសាស្រ្ត
ដល់ សកបទ ។ ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង សមាជិករបស់
សកបទ និងមន្ត្រីជំនាញរបស់មន្ទីរធនធានទឹក និង
ឧតុនិយម បានព្រយាយមគ្រប់យ៉ាង ដើម្របីពង្រឹងការ
គ្រប់គ្រង ប៉ុន្ត្រពួកគ្របានជួបការលំបាកស្មុគសា្មាញជា
ច្រើន ។ សកបទ ពុំមានលទ្ធភាព និងយន្តការគ្រប់គ្រន់
សម្រប់ធ្វើការឆ្លងពីប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត នៅខ្រស្រទឹកខាង
ក្រម ទៅប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តនៅខ្រស្រទឹកខាងលើ ដើម្របី
សម្រចបាននូវ ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រតាមប្រប
បើកទូលាយក្នុងបរិបទន្រអាងស្ទឹងនោះទ្រ។ការប្រងច្រក
ទឹកមិនស្មើភាពគ្នា គឺជាប្រភពន្រជម្លាះ ជាពិស្រសរវាង
អ្នកប្រើប្រស់ទឹក នៅខ្រស្រទឹកខាងលើ និងនៅខ្រស្រទឹក
ខាងក្រម។

 មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានព្រយាយម
ដោះស្រយទំនាស់នានា ដោយបានពិនិត្រយមើលបរិមាណ
ទឹកដ្រលមាន ធៀបនឹងតម្រូវការជាក់ស្ត្រងក្នុងប្រព័ន្ធ
នីមួយៗ  ដើម្របីក្រសម្រួលការប្រងច្រកទឹកឲ្រយបានប្រសើរ
ឡើង ។ ប៉ុន្ត្រដោយសារខ្វះជំនួយខាងបច្ច្រកទ្រស និង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងខ្វះហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តផងនោះ មន្ទីរ
ជំនាញមិនអាចមានលទ្ធភាពព្រញល្រញ ដើម្របីជួយ
ដល់សកបទឲ្រយបានទាន់ព្រលវ្រលានិងមានប្រសិទ្ធភាព
ឡើយ ហើយកសិករជាច្រើន ក៏នៅមិនទាន់បានទឹក
ស្រចស្រពគ្រប់គ្រន់តាមតម្រូវការដ្ររ ។ ដូច្ន្រះហើយ
ការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អ នាំឲ្រយផលប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ច
ន្រប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ថយចុះមួយកំរិត និងជំរុញឲ្រយមាន
ជម្លាះរវាងអ្នកប្រើប្រស់ទឹកថ្រមទៀតផង។

តម្រូវការព័ត៌មានជលសាស្ត្រប្រសើរជាងមុន
មន្ត្រីរបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដ្រលទទួល
ខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក នៅខ្វះជំនាញ និង
ព័ត៌មានជលសាស្រ្តចាំបាច់ ជាពិស្រសព័ត៌មាន ស្តីពីការ
ប្រប្រួលធារទឹកតាមរដូវកាលក្នុងអាងស្ទឹង ដើម្របីអាច
សម្រចចិត្តប្រងច្រកទឹកដោយមានសមធម៌។ចំណ្រះដឹង
ជលសាស្ត្រដ្រលទទួលបានពីការសិក្រសាន្រះ មានដូចជា 
ទិន្នន័យឧតុនិយម និងកំពស់ទឹកស្ទឹងដ្រលបានកត់ត្រ
មានសារៈសំខាន់ណស់ សម្រប់ការគ្រប់គ្រងទឹកឲ្រយមាន

រូបទី១អាងស្ទឹងជ្របាក់
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ប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាព ។ ចលនាទឹកក្នុងអាងស្ទឹង
បង្កើតបានជាទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគសា្មាញ ពីសហគមន៍មួយ
ទៅសហគមន៍មួយទៀត (Knox et al. 2001) ។ ការ
ប្រប្រួលតូចមួយ នៅក្នុងតំបន់ខ្រស្រទឹកផ្ន្រកខាងលើន្រ
អាងស្ទឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ធំដំុដល់ធារទឹកស្ទឹងដ្រល
ទីបំផុតត្រូវប៉ះពាល់ដល់ អ្នកប្រើប្រស់ទឹកនៅខ្រស្រទឹក
ខាងក្រម ។ ការស្រចស្រពនៅខ្រស្រទឹកខាងលើ បាន
ប្រើទឹកអស់យ៉ាងច្រើន ដ្រលបង្កកង្វះខាតទឹកនៅខ្រស្រទឹក
ក្រម ។ ព័ត៌មានជលសាស្ត្រទទួលបានពីការសិក្រសាន្រះ
នឹងជួយដល់ការគណនាសកា្តោនុពល និងតម្រូវការទឹក
ស្រចស្រពដ្រលកំពុងត្រកើនឡើងនៅរដូវប្រំង។
 ស្ទឹងជ្របាក់ មានធារទឹកសរុបប្រចាំឆ្នាំប្រហ្រល
២៨៤លានម៉្រត្រគូប ។ធារទឹកអតិបរមា ច្រើនកើតឡើង
រវាងខ្រកញ្ញានិងវិច្ឆិកានិងមានប្រហ្រល៨៩%ន្រធារទឹក
សរុបប្រចាំឆ្នាំ ។ ធារទឹកអប្របបរមាមានប្រហ្រល
៤លានម៉្រត្រគូប ក្នុងខ្រមីនា ។ ធារទឹកអប្របបរមាន្រះ
បានប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំងដល់ការធ្វើស្រប្រំង ក្នុងប្រព័ន្ធ
ធារាសាស្រ្តត្រពាំងត្រប្រក ដ្រលនាំឲ្រយមានការចាប់
អារម្មណ៍លើការប្រងច្រកទឹក ក្នុងរដូវប្រំង ពិស្រសក្នុង
ខ្រកុម្ភៈនិងមីនាខណៈដ្រលធារទឹកក្នុងស្ទឹងមានតិច។
 ក្នុងតំបន់វាលទំនាបន្របឹងទន្ល្រសាប គ្របា៉ាន់
សា្មានថ ប្រភ្រទស្រូវ ១០៥ថ្ង្រ ត្រូវការទឹកស្រចស្រព
ប្រហ្រលពី៥៦០មីលីម៉្រត្រសម្រប់ស្រប្រភ្រទដីឥដ្ឋដល់
៩៩០មីលីម៉្រត្រសម្រប់ប្រភ្រទដីខ្រសាច់ (Somethet al.
2007,2009)។ការសិក្រសាន្រះសន្និដ្ឋានថបើមិនទាន់គិត
ពីការខាតបង់ផ្រស្រងៗ អាងស្ទឹងជ្របាក់ មានសកា្តោនុពល
ទឹកប្រហ្រល ១៩១លានម៉្រត្រគូប ដ្រលអាចយកទៅ
អភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត សម្រប់ស្រចស្រពស្រូវ
វស្រសាប្រភ្រទ១០៥ថ្ង្របានប្រហ្រលពី ១៩.០០០ហិកតា
ដល់៣៤.០០០ហិកតា។

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យ
និងការប្រើប្រស់ព័ត៌មានជលសាស្ត្រ
ការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹង កំពុងខ្វះអ្នកជំនាញជលសាស្ត្រ ។
បច្ចុប្របន្ន មានការលំបាកកៀងគរសហគមន៍ ឲ្រយចូលរួម
ថវិកាសម្រប់ការសា្តោរហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និង
គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត។កង្វះសមត្ថភាពដើម្របីសិក្រសា
ជលសាស្រ្ត និងគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងរបស់សកបទនិងមន្ទីរ
ធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនាំឲ្រយមានចំណុចខ្រសាយក្នុងការ
សម្របសម្រួល និងការប្រងច្រកទឹកសម្រប់ស្រចស្រព
ក្នុងកំរិតអាងស្ទឹង។

ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ្រលមានស្រប់រក្រសាទឹកមិនគ្រប់គ្រន់
សម្រប់បំរីការស្រចស្រព
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្រ្តរូបវ័ន្ត ដ្រលមានស្រប់ 
មានសមត្ថភាពស្តុកទឹក មិនគ្រប់គ្រន់ទ្រ ។ ការវិភាគ
ជលសាស្ត្របង្ហាញថ ការបង្កើនសមត្ថភាពផ្ទុកទឹក អាច
ជួយដោះស្រយបញ្ហាកង្វះទឹកបានច្រើន ។ ការផ្តួចផ្តើម
គំនិតមួយចំនួនកន្លងមក ដើម្របីពង្រីកអាងរក្រសាទឹក បង្កើន
សមត្ថភាពរក្រសាទឹកទុកប្រើប្រស់ មិនបានទទួល
ជោគជ័យទ្រ ដោយសារតម្រូវការដីយ៉ាងធំ សម្រប់ធ្វើ
អាង ហើយដីទាំងនោះសព្វថ្ង្រមានកសិករជាច្រើននាក់
កាន់កាប់។ម្រយា៉ាងទៀតសកបទមានចំណូលថវិកាតិចតួច
សម្រប់ត្រដំណើរការផ្ន្រករដ្ឋបាលប៉ុណោ្ណោះហើយសកបទ
ខ្លះគ្មានចំណូលថវិកាសោះត្រម្តង។ដូច្ន្រះសកបទពុំមាន
លទ្ធភាពពង្រីក ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្រ្តរូបវ័ន្តបាន
ដោយខ្លួនឯងឡើយ។
 កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងមួយទៀត របស់ សកបទ
ដើម្របីដក់បញ្ចូលផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍ធារាសាស្រ្ត ទៅក្នុង
ផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ក៏ទទួលបរាជ័យដ្ររ ព្រះ
គណៈកម្មការអភិវឌ្រឍន៍ឃុំ សង្កាត់បានជំទាស់ ដោយ
មូលហ្រតុថ ការពង្រីកវិសាលភាពស្រចស្រព របស់
គម្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ដ្រលត្រូវប្រើថវិកាអភិវឌ្រឍន៍
ឃុំ សង្កាត់ ន្រះ វាផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ត្រចំពោះកសិករ
ណដ្រលមានដីសម្រប់ធ្វើស្រប្រំងត្រប៉ុណោ្ណោះ ។
ប្រជាជនភាគច្រើនដ្រលគ្មានដីធ្វើស្រូវប្រំង គ្រយល់ថ
ថវិកាអភិវឌ្រឍន៍ឃុំ សង្កាត់ គួរប្រើប្រស់សម្រប់
ផលប្រយោជន៍ភាគច្រើនវិញ ដូចជា គំរោងផ្លូវលំជនបទ
ជាដើម។

រូបទី២ក្រហ្វិកធារទឹកស្ទឹងជ្របាក់
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លទ្ធផលរកឃើញសម្រប់ការរៀបចំគោល
នយោបាយគ្រប់គ្រងធនធានទឹក
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ហុចផលប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ចតិច ឬ
ច្រើន វាអាស្រ័យលើគុណភាពន្រប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត
ការផ្តល់ស្រវាកម្មស្រចស្រព និងការផ្រសព្វផ្រសាយ
កសិកម្ម ពោលគឺការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកក្នុងអាងស្ទឹង
ឲ្រយមានប្រសិទ្ធភាព ។ ការសិក្រសាអំពីផលប្រយោជន៍
ស្រដ្ឋកិច្ចន្រប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រន្រះ៥ នឹងមានច្រញផ្រសាយ
ជាឯកសារពិភាក្រសាដោយឡ្រកមួយទៀតន្រ កម្មវិធី
អភិវឌ្រឍន៍សមត្ថភាពស្រវជ្រវគ្រប់គ្រងធនធានទឹក របស់
វិទ្រយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍
កម្ពុជា ។ វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចំរុះ ដោយមាន
ការចូលរួមត្រូវបានកំណត់ក្នុងច្របាប់និងគោលនយោបាយ
ជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក ៃនព្រះរាជាណចក្រ
កម្ពុជា ប៉ុន្ត្រវិធីសាស្រ្តន្រះ នៅមិនទាន់បានអនុវត្ត
ទូលំទូលាយទ្រ ។ ច្របាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក
ន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ដ្រលបានដក់ឲ្រយប្រើប្រស់
នៅឆ្នាំ២០០៧ បានច្រងពី វិធីសាស្រ្តន្រការគ្រប់គ្រង
ធនធានទឹកចំរុះ (IWRM - Integrated Water Re-
sources Management) ។ ច្របាប់ន្រះច្រងថ ទឹក និង
ធនធានទឹក ត្រូវគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្រឍ ដោយផ្អ្រកលើ
វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចំរុះ និងត្រូវពិចារណពី
(ក)គ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ន្រធនធានទឹក(ខ)ទំនាក់ទំនង
រវាងធនធានទឹក និងសមាសភាគដទ្រទៀតន្របរិសា្ថាន
ធម្មជាតិនិង(គ)តម្រូវការទឹកសម្រប់មនុស្រសបរិសា្ថាននិង
វិស័យដទ្រទៀត៦ ដើម្របីឲ្រយមាននិរន្តរភាព និង
ប្រសិទ្ធភាព ។ ច្របាប់ន្រះ ក៏បានការពារផងដ្ររ នូវ
សិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រស់ទឹកនៅខ្រស្រទឹកខាងក្រម (ជំពូក
ទី៣ និងទី៨) ។ ដើម្របីអនុវត្តច្របាប់ន្រះ ត្រូវមានរចនា
សម្ព័ន្ធ អភិបាលកិច្ចល្អ ដ្រលជួយសម្របសម្រួលឲ្រយ
អ្នកពាក់ព័ន្ធបានធ្វើការរួមគ្នា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌន្រការគ្រប់គ្រង
បើកទូលាយក្នុងអាងស្ទឹងទាំងមូល ជាជាងការគ្រប់គ្រង
តាមផ្ន្រក។

ការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងចំរុះដោយមានការចូលរួម
ការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងចំរុះដោយមានការចូលរួមចំណ្រកពី
សហគមន៍(PICM-ParticipatoryIntegratedCatchment
Management)ជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងចង្កាមន្រវិធីសាស្រ្ត
គ្រប់គ្រងធនធានទឹកចំរុះ (IWRM) ។ វិធីសាស្ត្រន្រះ
មានរាប់បញ្ចូលទាំង ទំនាក់ទំនងន្រលក្ខណៈរូបវ័ន្តផ្ន្រក
សង្គមស្រដ្ឋកិច្ច និង អ្នកប្រើប្រស់ទឹកទាំងឡាយនៅក្នុង
អាងស្ទឹងផង(Germanet al. 2006)។ វិធីសាស្ត្រន្រះ
បានដក់បញ្ចូលអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា រាប់ទាំង សកបទ ផង
ឲ្រយចូលរួមនៅក្នុងការកំណត់បញ្ហា និងលើកផ្រនការ
ដោះស្រយ ចាប់តាំងពីការរៀបចំដំបូងៗ  រហូតដល់ការ
អនុវត្តគំរោង ។ ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ អាចអនុវត្ត
បានទាំងក្នុងការធ្វើស្រចក្តីសម្រចចិត្ត ការលើកផ្រនការ
និងការប្រងច្រកទឹក។ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចំរុះអាច
ដំណើរការបានតាមរយៈការធ្វើផ្រនការពហុវិស័យដោយ
មានការចូលរួមពីអ្នកឯកទ្រស ជាតំណងមកពីវិស័យ
ផ្រស្រងៗទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក (ឧទាហរណ៍
វិស័យកសិកម្មន្រសាទរុកា្ខាប្រមាញ់បរិសា្ថាននិងអភិវឌ្រឍន៍
សង្គម) ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អាចចាត់វិធានការ
សំខាន់ៗ ដូចខាងក្រម ដើម្របីសម្រចសកា្តោនុពលន្រ
ការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងចំរុះ។

១.ពង្រឹងការរៀបចំអភិបាលកិច្ចល្អដើម្របីជំរុញការ
ប្រើប្រស់ព័ត៌មានជលសាស្រ្តឲ្រយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
- បង្កើតកម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍ (សា្តោរ) ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត

ដោយមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ ដូចជា
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្រសួងកសិកម្ម
រុកា្ខាប្រមាញ់ និងន្រសាទ ក្រសួងបរិសា្ថាន ក្រសួង
មហាផ្ទ្រ អាជា្ញាធរស្រុក និងខ្រត្ត ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ
សង្កាត់ និងគណៈកមា្មាធិការជាតិ/ខ្រត្ត ដើម្របី
វិមជ្រឈការនិងវិសហមជ្រឈការក្រសួងសាធារណការនិង
ដឹកជញ្ជូន ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុនិងសកបទ។

- បង្កើតគណៈកមា្មាធិការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹង នៅថ្នាក់
ខ្រត្ត ដ្រលមានតំណងមកពីមន្ទីរធនធានទឹក និង
ឧតុនិយម មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ អាជា្ញាធរស្រុក ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ
សង្កាត់និងសកបទ។៥ ឯកសារសង្ខែបគោលនយោបយមួយទៀត ស្តីពីផលបែយោជន៍ 

សែដ្ឋកិច្ចនែបែព័ន្ធធារសាសែ្ត នឹងបោះពុម្ពផែសាយនៅដើមឆ្នាំ២០១១ 
ក្នុងកែបខ័ណ្ឌនែសមាសភាគសែដ្ឋកិច្ចនែ កម្មវីធី អភិវឌែឍន៍សមត្ថភាព
សែវជែវគែប់គែងធនធានទឹក ។

៦ ចែបាប់ស្តីពី  ការគែប់គែងធនធានទឹក នែពែះរជាណាចកែ កម្ពុជា 
(២០០៧) មាតែ ៤ ។
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វិទ្រយាសា្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា

 អគរល្រខ៥៦ផ្លូវ៣១៥ទួលគោក
 ប្រអប់សំបុត្រល្រខ៦២២ភ្នំព្រញកម្ពុជា
 (៨៥៥-២៣)៨៨១-៣៨៤,៨៨១-៧០១,៨៨១-៩១៦,៨៨៣-៦០៣,០១២៨៦៧២៧៨
 (៨៥៥-២៣)៨៨០-៧៣៤
e-mail: cdri@cdri.org.kh
Website: http://www.cdri.org.kh

- កំណត់ឲ្រយ សកបទ មានតួនាទីចូលរួមចំណ្រកក្នុង
ដំណើការសម្រចចិត្តប្រងច្រកទឹកក្នុងអាងស្ទឹង។

- បង្កើនជំនួយគំទ្របច្ច្រកទ្រស និងហិរញ្ញវត្ថុដល់មន្ទីរ
ធនធានទឹកនិងសកបទ។

២.សម្របសម្រួលការចូលរួមរបស់សហគមន៍
និងបង្កើនចំណ្រះដឹងស្តីពីដំណើរការផ្ន្រកជលសាស្រ្ត
ពង្រឹងជំនាញគ្រប់គ្រងដល់ សកបទ អ្នកស្រវជ្រវ មន្ត្រី
មន្ទីរក្រសួងរដ្ឋ តាមការបណ្តុះបណ្តាលភា្ជាប់នឹងការងរ
ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងក្របខ័ណ្ឌសាកលវិទ្រយាល័យ និង
ការចូលរួមក្នុងគំរោងស្រវជ្រវ ដោយសហការជាមួយ
សា្ថាប័នសិក្រសាជាតិក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ។

៣.ធ្វើឲ្រយទិន្នន័យជលសាស្រ្តបានប្រសើរឡើងនិងក្រលំអ
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្រ្តរូបវ័ន្ត
- បន្តប្រមូលទិន្នន័យឧតុនិយម និងជលសាស្ត្រសម្រប់

ការវិភាគធារទឹក និងការធ្វើផ្រនការសា្តោរហ្រដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធធារាសាស្រ្តរូបវ័ន្ត។

- បង្កើតម៉ូដ្រលវិភាគតុល្រយភាពទឹកនៅអាងស្ទឹងជ្របាក់
ដើម្របីជួយទ្រទ្រង់ដល់ការធ្វើផ្រនការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹង
និងការសម្រចចិត្តប្រងច្រកទឹកឲ្រយមានសមធម៌ ជួយ
បង្កើននិរន្តរភាពន្រការអភិវឌ្រឍធារាសាស្រ្ត។

- ចងក្រងវិធីសាស្ត្រល្អៗ ដ្រលបានពីការស្រវជ្រវន្រះ
សម្រប់យកទៅប្រើប្រស់ ក្នុងការដោះស្រយបញ្ហា
ស្រដៀងៗ គ្នា នៅអាងស្ទឹងផ្រស្រងទៀតក្នុងប្រទ្រស
កម្ពុជា។

- សា្តោរហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្ររូបវ័ន្តឡើងវិញនិង
តាមការជាក់ស្ត្រង កសាងសំណង់ថ្មី ដើម្របីបង្កើន
សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រប់ស្រចស្រព។
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