សង្ខេបសំរាប់

CDRI គឺជាវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាឯករាជ្យឈានមុខគេ 
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សំរាប់ការស្រាវជ្រាវពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍

ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងជលសាស្រ្តនៃអាងស្ទឹង
ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត១
ដោយ ចែម ផល្លា២ សុមេធប៉ារ៉ាឌី៣ Philip Hirsch៤ និង Jessie Connell២

ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ
•
•

ទឹកជាធនធានមួយដ៏សំបូរនៅប្រទេសកម្ពុជា

ប៉ុន្តែ

-

ក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត

-

អ្នកគ្រប់គ្រងនៅខ្វះទ
 ិន្នន័យ

-

តាំងភូមិសាស្រន
្ត ៃអាងស្ទឹង និងសណ្ឋានដី នៃប្រព័ន្ធ
ធារាសាស្រ្តនីមួយៗ ដែលបណ្តាលឲ្យមានការប្រជែង

នៅខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

គ្នា យកទឹកស

្រោចស្រព ហើយជួនកាលបានបង្កជា
 

រូបវ័ន្ត សម្រាបរ់ ក្សាទ
 ឹកទ
 ុកស

្រោចស
 ្រព។
ជលសាស្រ្តនៃអាងស្ទឹង
និងកា
 របែងចែកទឹក ។

ជម្លោះ រវាងអ្នកខ
 ្សែទឹកផ្នែកខា
 ងលើ និងអ្នកខ
 ្សែទឹក

និងចំណេះដ
 ឹងផ្នែក

ផ្នែកខាងក្រោមទ
 ៀតផង ។

សំរាប់ធ្វើផែនការដាំដុះ

សមាជិក

សហគមន៍ក
 សិករប្រើប្រាស់ទឹក

នៅខ្វះយន្តការ

សម្រាប់ជួយសម្របសម្រួលកិច្ច

•

ទឹកផ
 ្នែកខាងលើ និងអ្នកខ
 ្សែទឹកផ
 ្នែកខាងក្រោម ហើយ
ការសម្រេចចិតប
្ត ែងចែកទឹក ត្រូវមានការចូលរួមព
 ីភាគី
ពាក់ព័ន្ធ និងអនុឡោមតាមព័ត៌មានជលសាស្រ្តនៃអាង

និង

ស្ទឹងច្បាស់លាស់។

ខ្សែទឹកខាងក្រោម ដើម្បីបែងចែកទឹកស

្រោចស
 ្រព

•

ឲ្យទាន់ពេលតាមតម្រូវការនិងមា
 នសមធម៌ ។

•

សមត្ថភាពគ្របគ
់ ្រងធនធានទឹក និងការតភ្ជាបទ
់ ំនាក់
ទំនង រវាងអ្នកខ
 ្សែទឹកផ្នែកខា
 ងលើ និងអ្នកខ
 ្សែទឹក

សមាជិក សកបទ និងម
 ន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរធនធានទឹក

ផ្នែកខាងក្រោម

និងឧតុនិយម ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការគ្រប់គ្រង

ក៏ត្រូវពង្រឹងថែមទៀត

សមត្ថភាពរបស់សមាជិក

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែពួកគេផ្តោត

សកបទ

ជាពិសេស

និងម
 ន្ត្រីមន្ទីរ

ធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្ត ក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ

ខ្លាំង តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តរៀងៗខ្លួន ដោយខ្វះ

ធារាសាស្រ្ត ក្នុងប
 រិបទនៃការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងឲ្យមាន

យន្តការគ្រប់គ្រងរួមគ
 ្នា ក្នុងក
 ម្រិតអាងស្ទឹងទាំងមូល។

១

ដើម្បីឲ្យការបែងចែកទឹកស

្រោចស្រព បានប្រសើរជាង
មុន គេត្រូវបង្កើតយន្តការគ្រប់គ្រងរួមគ
 ្នា រវាងអ្នកខ
 ្សែ

(សកបទ)និងម
 ន្ត្រីមន្ទីរធ
 នធានទឹកនិងឧ
 តុនិយម
សហការរវាងសហគមន៍នៅ
 ខ្សែទឹកខា
 ងលើ

កសិករទទួលបានការបែងចែកទឹក

ស្រោចស្រព ក្នុងបរិមាណខុសៗគ្នា អាស្រ័យដោយទី

កសិករនៅត
 ែជួបប
 ្រទះ កង្វះខា
 តទឹកស

្រោចស្រពស
 ្រូវ
នៅរដូវប
 ្រាំងដោយសារ៖

នាពេលបច្ចុប្បន្ន

ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ ផ្អែកលឯ
ើ កសារពិគ្រោះយោ
 បល់ម
 ួយរបស់វិទ្យាស្ថានប
 ណ្តុះប
 ណ្តាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ក
 ម្ពុជា (CDRI)

ក្រោមប្រ
 ធានបទ  "ការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងជ
 លសាស្ត្រនៃអាងស្ទឹង  និងកា
 រចូលរូ មរបស់សហគមន៍  ដើម្បីកែលំអការធ្វស
ើ េចក្តីសម្រេចចិតស
្ត ្តីពី

ការបែងចែកទឹកស
 ម្រាបស
់
្រោចស
 ្រព" ដោយអ្នកន
 ិពន្ធ  ចែម  ផល្លា  និង  សុមេធ ប៉ារ៉ាឌី  ។  ឯកសារពិគ្រោះយោ
 បល់ន
 េះ  បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃ
ការសិក្សាស
 ្រាវជ្រាវផ្នែកស
 មាសភាគធារាសាស្ររ្ត ូបវ័ន្ត  នៃកម្មវ ិធីអភិវឌ្ឍន៍ស
 មត្ថភាពស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រងធនធានទឹក  ដែលជាកម្មវិធស
ី ្រាវជ្រាវមាន

រយៈពេល ៥ឆ្នាំ ទទួលហិរញ្ញប្បទានពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អ
 ន្តរជាតិរ បស់ប្រទេសអូស្រ្តាលី (AusAID) ដើម្បីជួយកែលំអការ
 ប្រើប្រាស់ និងអ
 ភិបាលកិច្ច
ធនធានទឹក សំដៅលើកក
 ម្ពសផ
់ លិតភាពកសិកម្ម និងកា
 រប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រ
 កបដោយនិរន្តរភាពនៅកម្ពុជា ។

២ មកពីកម្មវិធីធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន នៃវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ក
 ម្ពុជា (CDRI) ។
៣ មកពីដេប៉ាតឺម៉ង់ទេពកោសល្យជនបទ នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ។
៤

មកពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមេគង្គអូស្ត្រាលី ផ្នែកភូគពសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនី ។

1

•

ទិន្នន័យជលសាស្ត្រ មានគុណភាពខ្ពស់ ត្រូវកសាង

ហើយនិងកង្វះព
 ័ត៌មានជលសាស្រ្ត

ទឹករ វាងប្រព័នធា
្ធ រាសាស្រ្តមួយទៅប្រព័ន្ធមួយទ
 ៀត។

បែបនេះ ដូចជា
  ដំណើរការប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តមិនបា
 នល្អ

ឡើង ដើមប្ ជ
ី យ
ួ គាទ
ំ ដ
្រ ល់ការសម្រេចចត
ិ ល
្ត កា
ើ របង
ែ ចក
ែ 
•

អ្នកពា
 ក់ព័ន្ធ ។ បញ្ហាជាច្រើន បានផុសចេញពីការអភិវឌ្ឍ

អភិបាលកិចល
្ច ្អត្រូវពង្រឹងឡើងដើមប្ ប
ី ង្កើនប្រសិទភា
្ធ ព

ការទទួលខុសត្រូវមិនច
 ្បាស់លាស់ អត្ថប្រយោជន៍ទ
 ទួលពី

ប្រើប្រាស់ ព័ត៌មានជលសាស្រ្ត និងយន្តកា
 រសម្រាប់

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត បានទាបជាងការគ្រោងទុក និងទ
 ំនាស់

ធ្វើផែនការគ្រប់គ្រង ការចរចា និងការបែងច
 ែកទឹកក
 ្នុង
កម្រិតអាងស្ទឹងទាំងមូល ។
•

ការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងចំរុះ
(participatory

management)

ការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងចំរុះ ដោយមានការចូលរួម

ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងប
 ្រទេសជាច្រើន រាប់ទា
 ំងប្រទេស

រាប់ទា
 ំង

អូស្ត្រាលីផងដែរ ។ ការគ្រប់គ្រងបែបនេះ តម្រូវឲ្យអ្នក
ពាក់ព័នទា
្ធ ំងឡាយ

វិធីសាស្រ្តនេះ អាចអនុវត្តបា
 ននៅក្នុងប
 រិបទនៃប្រទេស
កម្ពុជា

ស្រុក ខេត្ត មន្ទីរជំនាញជុំវិញខេត្ត និងក
 ្រសួងពាក់ព័ន្ធ

ត្រូវការចំណេះដឹង ដែលបានមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ដោយរួមស
 ហការជាមួយ

ដទៃទៀត ។

ក្រសួងធនធានទឹក
និងឧតុនិយមខេត្ត

ស្ថាប័នស
 ្រាវជ្រាវ

ករណីសិក្សា

មន្ទីរ

ពាក់ព័ននៅ
្ធ ជវុំ ិញខេត្ត អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដូចជាស្រុក

អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ

ឃុំ និង សកបទ ។
•

សំខាន់ៗ

ការសិក្សាស
 ្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត គួរត្រូវធ្វើឡើង ដើម្បី
ចងក្រងវិធីសាស្រ្តល្អៗ

អាងសង
ឹ្ទ ជបា
្រៃ ក់

ដែលអាចមានប្រយោជន៍

ស្វង
ែ យល់ពី

សម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះ នៅក្នុង

នក
ៃ រណីសក
ិ សា
្ ដល
ែ បានធឡ
ើ្វ ង
ើ នៅកង
ុ្ន 
ខត
េ ក
្ត ព
ំ ង់ឆង
ំ្នា

ក្នង
ុ គោលបណ
ំ ង

ទំនាក់ទំនងនៃការប្រើប្រាស់ទឹក

ដែលទ្រទ្រង់ការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹង

ស្រូវអង្ករ

គឺជាស្បៀងអាហារមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់

កំណត់ថា
 

ការបង្កើនផលិតកម្មស
 ្រូវ

អាងស្ទឹងជ្រៃបាក់

អាងស្ទឹងជ្រៃបាក់ ជាអាងរងមួយនៃអាងបឹងទ
 ន្លេសាប ។

ប្រជាជនកម្ពុជា ។ ទាំងនៅកម្ពុជា និងអន្តរជា
 តិ គេបាន

ទឹកស
 ្ទឹងជ្រៃបាក់ ហូរចូលទៅក្នុងទ
 ន្លេសាប ។ នៅតំបន់

គឺជាមធ្យោបាយ

នោះ គេបានស្តារ ជួសជុលប្រព័នធា
្ធ រាសាស្រ្ត ៤កន្លែង

ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងបង្កើន
។

ក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ១៩៨៩ដល់២០០៥។ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ

ទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាសំបូរទឹក

៣កន្លែងគ
 ឺ ប៉កប
់ ៉ែន ស្វាយចេក និងតា
 ំងក្រសាំង (រាប់ព
 ី

ក្តី ក៏កសិករជាច
 ្រើននៅតែខ្វះខាតទឹកសម្រាប់ស្រោចស
 ្រព
ស្រូវប្រាំងនៅឡើយ

។

ខ្សែទឹកខាងលើ

ការផ្លាស់ប្តូរព
 ីកសិកម្មព
 ឹងល
 ើ

ឡើងវិញ

ទឹកភ
 ្លៀង ទៅជាកសិកម្មប្រើប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត គួបផ
 ្សំនឹង

ត្រូវបានស្តារ

ដើម្បីផ្តល់ទឹកស

្រោចស
 ្រពបន្ថែម

នៅខ្សែទឹកខាងក្រោមគេបង្អស់

ឡើងខ្ពស់។

ឡើងក្នុងស
 ្ថានភាពដែលមាន

មកខ្សែទឹកខាងក្រោម)

ដល់ស្រូវ

វស្សា ។ រីឯប្រព័នធា
្ធ រាសាស្រ្តត្រពាំងត្របែក ដែលស្ថិត

កំណើនប
 ្រជាជនបានធ្វើឲ្យតម្រូវការទឹកស

្រោចស
 ្រព កើន
ការអភិវឌ្ឍប
 ្រព័នធា
្ធ រាសាស្រ្តនៅកម្ពុជា

គោល

ក្នុងប
 រិបទនៃការ

អភិវឌ្ឍប្រព័នធា
្ធ រាសាស្ត្រ។

បញ្ហាចោទ

សន្តិសុខស្បៀង

បង្ហាញពីលទ្ធផល

នយោបាយ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររូបវ័ន្ត និងក្របខ
 ័ណ្ឌស្ថាប័ន

អាងស្ទឹងផ្សេងទៀតក្នុងប
 ្រទេសកម្ពុជា។

យ៉ាងរហ័សមួយ

អ្នកពា
 ក់ព័ននា
្ធ នានៅ

កម្ពុជាមានដូចជា
 សកបទ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាជ្ញាធរ

អាងស្ទឹងរួមម
 ួយនៅថ្នាក់ខេត្ត ។ គណៈកម្មាធិការនេះ

និងឧតុនិយម មន្ទីរធនធានទឹក

ចូលរួមបង្កើតយន្តការសម្រាប់

គ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងយ៉ាងសកម្ម ។

ដោយត្រូវបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង

និងជំនាញការបច្ចេកទេសមកពី

ការអភិឌ្ឍប
 ្រព័ន្ធ

ចូលរួមប
 ្រសើរជាងមុន។

ជាវិធីសាស្ត្រពហុជំនាញមួយដ៏ល្អ

ប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរ ។

។

ធារាសាស្ត្រ ទាមទារឲ្យមានការប្រើវិធីសាស្ត្រចំរុះ និងកា
 រ

catchment

ដែលប្រទេសជាច្រើនបាននិងក
 ំពុងអ
 នុវត្ត
•

ក្នុងកា
 រប្រើប្រាស់ទឹកជាដើម

ដោយមានការចូលរួម

integrated

និងការចូលរួមរ បស់

ដើម្បីផ្តល់ទឹកស

្រោចស
 ្រពស្រូវប្រាំង
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តទាំង

បានធ្វើ

ត្រូវបានកសាងឡើង

៤កន្លែងនេះ

។

ក្នុងចំណោម

មានតែប្រព័ន្ធ

តាំងក្រសាំងមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលមានអាងស្តុកទឹក ក្រៅពី

ការសម្រេចចិតតា
្ត មផ្នែក

2

រូបទី ១ អាងស្ទឹងជ្រៃបាក់

ប្រជាកសិករ ការសម្រេចចិតក
្ត ្នុងការបែងចែកទឹក និង

កិចស
្ច ហការជាមួយអ្នកពាក់ព័នដ
្ធ ទៃទៀតជាដើម ។ មន្ត្រី
ជំនាញរបស់មន
 ្ទីរធនធានទឹក និងឧតុន
 ិយម ជាអ្នកផ
 ្តល់
ជំនួយទ្រទ្រង់ផ្នែកគ្រប់គ្រង

និងបច្ចេកទេសធារាសាស្រ្ត

ដល់ សកបទ ។ ក្នុងកា
 រអនុវត្តជា
 ក់ស្តែង សមាជិករបស់
សកបទ

ឧតុនិយម

និងមន្ត្រីជំនាញរបស់មន្ទីរធនធានទឹក
បានព្យាយាមគ្រប់យ៉ាង

គ្រប់គ្រង

និង

ដើម្បីពង្រឹងការ

ប៉ុន្តែពួកគ
 េបានជួបការលំបាកស្មុគស្មាញជា

ច្រើន ។ សកបទ ពុំមានលទ្ធភាព និងយន្តការគ្រប់គ្រាន់
សម្រាប់ធ្វើការឆ្លងព
 ីប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត
នោះ

សុទ្ធតែជាប្រភេទសំណង់ស្ទាក់ទឹក

សមត្ថភាពស្តុកទឹកត
 ិច

។

ក្រោម

ដែលមាន

ទឹកមិនស
 ្មើភាពគ្នា គឺជាប្រភពនៃជម្លោះ ជាពិសេសរវាង

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅខ្សែទឹកខាងលើ បានធ្វើឲ្យបរិមាណ

អ្នកប
 ្រើប្រាស់ទឹក

ទឹកក
 ្នុងស
 ្ទឹង ថយចុះក្នុងរ ដូវប
 ្រាំង ។ ស្ថានភាពនេះបាន

ខាងក្រោម។

ប៉ះពា
 ល់ខ្លាំងដល់ប្រព័នធា
្ធ រាសាស្រ្តត្រពាំងត្របែក ដែល

ទឹកដ
 ែលមាន

ដែលហូរមកពខ
ី ្សែទឹកខាងលើ។

នីមួយៗ

កាលពប
ី ្រាំឆ្នាំមុន មានការយល់ដឹងត
 ិចត
 ួចណាស់

គ្រប់គ្រងធនធានទឹក

និងឧ
 តុនិយម

បានព្យាយាម

ធៀបនឹងត
 ម្រូវការជាក់ស្តែងក្នុងប
 ្រព័ន្ធ

ដើម្បីកែសម្រួលការបែងចែកទឹកឲ
 ្យបានប្រសើរ

ឡើង ។ ប៉ុន្តែដោយសារខ្វះជំនួយខាងបច្ចេកទេស និង

នាបច្ចុប្បន្ន

ហិរញ្ញវត្ថុ និងខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័នផ
្ត ងនោះ

និង

ជំនាញមិនអាចមានលទ្ធភាពពេញលេញ

គេបានបង្កើតបណ្តាញប្រមូល

មន្ទីរ

ដើម្បីជួយ

ដល់ សកបទ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាព

ទិន្នន័យ ឧតុនិយម និងជ
 លសាស្រ្តរបស់អាងស្ទឹង ដែល

ឡើយ

មានទាំងស
 ្ថានីយ៍ឧតុនិយមនិងជ
 លសាស្ត្រផង ។  បណ្តាញ
នេះ

និងនៅខ្សែទឹក

ដោះស្រាយទំនាស់នានា ដោយបានពិនិត្យម
 ើលបរិមាណ

នៅទីនោះ ត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើបរិមាណទឹកក
 ្នុងស្ទឹង

កម្មវិធអ
ី ភិវឌ្ឍន៍ស
 មត្ថភាពស្រាវជ្រាវ

នៅខ្សែទឹកខាងលើ

មន្ទីរធ
 នធានទឹក

ស្ថិតនៅខ្សែទឹកក
 ្រោមគេបង្អស់ ព្រោះកសិករធ្វើស្រែប្រាំង

តាមរយៈ

ដើម្បី

បើកទូលាយក្នុងប
 រិបទនៃអា
 ងស្ទឹងនោះទេ ។ ការបែងចែក

ពីរដ
 ងក្នុងម
 ួយឆ
 ្នាំ (ធ្វើស្រែប្រាំងផង និងវ ស្សាផង) ក្នុង

។

ទៅប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តនៅខ្សែទឹកខា
 ងលើ

សម្រេចបាននូវ ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រតាមបែប

កំណើនសកម្មភាពធ្វើស្រែ

ស្តីពីធារាសាស្រ្តរូបវ័ននៅ
្ត អាងស្ទឹងនេះ

នៅខ្សែទឹកខាង

ហើយកសិករជាច្រើន

ក៏នៅមិនទា
 ន់បានទឹក

ស្រោចស
 ្រពគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការដែរ ។ ដូច្នេះហើយ

កំពុងផ
 ្តល់ទិន្នន័យដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជួយ

ការគ្រប់គ្រងមិនបា
 នល្អ

ទ្រទ្រង់ការធ្វើផែនការនិងការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹង ។

នាំឲ្យផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច

នៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ថយចុះម
 ួយកំរិត និងជំរុញឲ្យមា
 ន



ជម្លោះរវាងអ្នកប
 ្រើប្រាស់ទឹកថែមទៀតផង ។

លទ្ធផលស្រាវជ្រាវសំខាន់ៗ
ការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងដែលមានលក្ខណៈតាមផ្នែក

តម្រូវការព័ត៌មានជលសាស្ត្រប្រសើរជាងមុន

រវាងអ្នកប
 ្រើប្រាស់ទឹកនៅ
 ខ្សែទឹកខា
 ងលើ និងខ
 ្សែទឹកខា
 ង

ខុសត្រូវក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងធនធានទឹក នៅខ្វះជ
 ំនាញ និង

ដោយខ្វះកិចស
្ច ហការគ្នាល្អ

ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹង

មន្ត្រីរបស់មន្ទីរធនធានទឹក

ក្រោម ការគ្រប់គ្រងទឹកកន្លងមក របស់ សកបទ ផ្តោតលើ

ព័ត៌មានជលសាស្រ្តចាំបាច់ ជាពិសេសព័ត៌មាន ស្តីពីការ

តែប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនីមួយៗរៀងខ្លួន ។ ក្រសួងធនធាន

ប្រែប្រួលធារទឹកតា
 មរដូវកា
 លក្នុងអា
 ងស្ទឹង

ទឹក និងឧតុន
 ិយម ជាស្ថាប័នាំមុខគ
 េ ក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រង

ដើម្បីអាច

សម្រេចចិតប
្ត ែងចែកទឹកដោយមានសមធម៌។ ចំណេះដ
 ឹង

អាងស្ទឹង ។ សកបទ តទៅមុខគ
 េរំពឹងថា
  នឹងមានតួនាទី

ជលសាស្ត្រដែលទទួលបានពីការសិក្សានេះ

សំខាន់ ក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងប
 ្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមូលដ្ឋានដូចជា
ដំណើរកា
 រនិងកា
 រថែទាំ

និងឧតុនិយម ដែលទទួល

ទិន្នន័យឧតុនិយម

ការផ្តល់សេវាស្រោចស
 ្រពដល់

មានដូចជា

និងកំពស់ទឹកស្ទឹងដែលបានកត់ត្រា 

មានសារៈសំខាន់ណាស់ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទឹកឲ្យមាន

3

រូបទី ២ ក្រាហ្វិកធារទឹកស្ទឹងជ្រៃបាក់

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យ
និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជលសាស្ត្រ

ការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹង កំពុងខ្វះអ្នកជំនាញជលសាស្ត្រ ។

បច្ចុប្បន្ន មានការលំបាកកៀងគរសហគមន៍ ឲ្យចូលរួម
ថវិកាសម្រាប់ការស្តារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន
 ្ត

និង

គ្រប់គ្រងប្រព័នធា
្ធ រាសាស្រ្ត។ កង្វះសមត្ថភាពដើម្បីសិក្សា
ជលសាស្រ្ត និងគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងរបស់ សកបទ និងម
 ន្ទីរ
ធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនាំឲ្យមានចំណុចខ
 ្សោយក្នុងកា
 រ
សម្របសម្រួល និងការបែងចែកទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រព

ប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាព ។ ចលនាទឹកក
 ្នុងអា
 ងស្ទឹង
បង្កើតបានជាទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្មាញ

ក្នុងក
 ំរិតអាងស្ទឹង។

ពីសហគមន៍មួយ

ទៅសហគមន៍ម
 ួយទៀត (Knox et al. 2001) ។ ការ
ប្រែប្រួលតូចមួយ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ រក្សាទឹកម
 ិនគ្រប់គ្រាន់

នៅក្នុងតំបន់ខ្សែទឹកផ្នែកខា
 ងលើនៃ

សម្រាប់បំរើការស្រោចស្រព

អាងស្ទឹង អាចមានផលប៉ះពា
 ល់ធំដុំដល់ធារទឹកស
 ្ទឹង ដែល
ទីបំផុតត្រូវប៉ះពា
 ល់ដល់

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័នធា
្ធ រាសាស្រ្តរូបវ័ន្ត

អ្នកប
 ្រើប្រាស់ទឹកនៅ
 ខ្សែទឹក

មានសមត្ថភាពស្តុកទឹក មិនគ
 ្រប់គ្រាន់ទេ ។ ការវិភាគ

ខាងក្រោម ។ ការស្រោចស
 ្រពនៅខ្សែទឹកខាងលើ បាន

ជលសាស្ត្របង្ហាញថា ការបង្កើនសមត្ថភាពផ្ទុកទឹក អាច

ប្រើទឹកអស់យ
 ៉ាងច្រើន ដែលបង្កកង្វះខា
 តទឹកនៅ
 ខ្សែទឹក

ជួយដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះទ
 ឹកបានច្រើន ។ ការផ្តួចផ
 ្តើម

ក្រោម ។ ព័ត៌មានជលសាស្ត្រទទួលបានពីការសិក្សានេះ
នឹងជ
 ួយដល់ការគណនាសក្តានុពល

គំនិតមួយចំនួនកន្លងមក ដើម្បីពង្រីកអាងរក្សាទឹក បង្កើន

និងត
 ម្រូវការទឹក

សមត្ថភាពរក្សាទ
 ឹកទ
 ុកប
 ្រើប្រាស់

ស្រោចស្រពដ
 ែលកំពុងត
 ែកើនឡើងនៅរដូវប
 ្រាំង ។
ស្ទឹងជ្រៃបាក់

អាង

សម្រាប់តែដំណើរការផ្នែករដ្ឋបាលប៉ុណ្ណោះហើយសកបទ

ធារទឹកអប្បបរមាមានប្រហែល

ខ្លះគ្មានចំណូលថវិកាសោះតែម្តង ។ ដូច្នេះ សកបទ ពុំមាន

៤លានម៉ែត្រគូប ក្នុងខ
 ែមីនា ។ ធារទឹកអ
 ប្បបរមានេះ
បានប៉ះពា
 ល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការធ្វើស្រែប្រាំង
ធារាសាស្រ្តត្រពាំងត្របែក

លទ្ធភាពពង្រីក ហេដ្ឋារចនាសម្ព័នធា
្ធ រាសាស្រ្តរូបវ័ន្តបាន

ក្នុងប
 ្រព័ន្ធ

ដោយខ្លួនឯងឡើយ។

ដែលនាំឲ្យមានការចាប់

កិច្ចខិតខ
 ំប្រឹងប្រែងមួយទៀត

អារម្មណ៍លើការបែងចែកទឹក ក្នុងរដូវប
 ្រាំង ពិសេសក្នុង

គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ

គម្រោងប្រព័នធា
្ធ រាសាស្រ្ត

៩៩០មីលីម៉ែត្រ សម្រាប់ប្រភេទដីខ្សាច់ (Someth et al.

សង្កាត់បានជំទាស់

ដោយ

ដែលត្រូវប្រើថវិកាអភិវឌ្ឍន៍

ឃុំ សង្កាត់ នេះ វាផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ត
 ែចំពោះកសិករ

2007, 2009) ។ ការសិក្សានេះសន្និដ្ឋានថា
 បើមិនទា
 ន់គិត

ណាដែលមានដីសម្រាប់ធ្វើស្រែប្រាំងតែប៉ុណ្ណោះ

ពីការខាតបង់ផ្សេងៗ អាងស្ទឹងជ្រៃបាក់ មានសក្តានុពល
អភិវឌ្ឍប
 ្រព័នធា
្ធ រាសាស្រ្ត

ទៅក្នុង

មូលហេតុថា  ការពង្រីកវ ិសាលភាពស្រោចស្រព របស់

ប្រហែលពី៥៦០មីលីម៉ែត្រសម្រាប់ស្រែប្រភេទដីឥដ្ឋដល់

១៩១លានម៉ែត្រគូប

សកបទ

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃ
 ុំ សង្កាត់ ក៏ទទួលបរាជ័យដែរ ព្រោះ

គេប៉ាន់

ស្មានថា ប្រភេទស្រូវ ១០៥ថ្ងៃ ត្រូវការទឹកស

្រោចស្រព

ទឹកប
 ្រហែល

របស់

ដើម្បីដាក់បញ្ចូលផែនការអភិវឌ្ឍន៍ធារាសាស្រ្ត

ខែកុម្ភៈនិងមីនា ខណៈដែលធារទឹកក
 ្នុងស
 ្ទឹងមានតិច។
ក្នុងតំបន់វា
 លទំនាបនៃបឹងទ
 ន្លេសាប

ហើយដីទាំងនោះសព្វថ្ងៃមានកសិករជាច្រើននាក់

កាន់កាប់ ។ ម្យ៉ាងទៀតសកបទមានចំណូលថវិកាតិចត
 ួច

រវាងខែកញ្ញានិងវិច្ឆិកានិងមានប្រហែល ៨៩%នៃធារទឹក
។

មិនបា
 នទទួល

ជោគជ័យទេ ដោយសារតម្រូវការដីយ៉ាងធំ សម្រាប់ធ្វើ

មានធារទឹកស
 រុបប្រចាំឆ្នាំប្រហែល

២៨៤លានម៉ែត្រគូប ។ ធារទឹកអ
 តិបរមា ច្រើនកើតឡើង
សរុបប្រចាំឆ្នាំ

ដែលមានស្រាប់ 

ប្រជាជនភាគច្រើនដែលគ្មានដីធ្វើស្រូវប្រាំង

ដែលអាចយកទៅ

ថវិកាអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ

សម្រាប់ស្រោចស្រពស
 ្រូវ

សង្កាត់

។

គេយល់ថា

គួរប
 ្រើប្រាស់សម្រាប់

ផលប្រយោជន៍ភា
 គច្រើនវិញ ដូចជា គំរោងផ្លូវលំជនបទ

វស្សាប្រភេទ ១០៥ថ្ងៃ  បានប្រហែលពី ១៩.០០០ហិកតា

ជាដើម ។

ដល់៣៤.០០០ហិកតា។

4

លទ្ធផលរកឃើញ សម្រាប់ការរៀបចំគោល
នយោបាយគប
្រ គ
់ ង
្រ ធនធានទក
ឹ 
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត

ហុចផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចតិច

ការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងចំរុះដោយមានការចូលរួម
ឬ

ច្រើន

វាអាស្រ័យលើគុណភាពនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត

កសិកម្ម

ពោលគឺការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកក
 ្នុងអាងស្ទឹង

ការផ្តល់សេវាកម្មស

្រោចស្រព
ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

។

ការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងចំរុះ ដោយមានការចូលរួមចំណែកពី
សហគមន៍ (PICM-Participatory Integrated Catchment

Management) ជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងចង្កោមនៃ វិធីសាស្រ្ត

និងកា
 រផ្សព្វផ្សាយ

គ្រប់គ្រងធនធានទឹកចំរុះ (IWRM) ។ វិធីសាស្ត្រនេះ
មានរាប់ប
 ញ្ចូលទាំង

ការសិក្សាអ
 ំពផ
ី លប្រយោជន៍

សេដ្ឋកិចន
្ច ៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនេះ៥

សង្គមសេដ្ឋកិច្ច និង អ្នកប
 ្រើប្រាស់ទឹកទា
 ំងឡាយនៅក្នុង

អាងស្ទឹងផង (German et al. 2006) ។ វិធីសាស្ត្រនេះ

នឹងមា
 នចេញផ្សាយ

ជាឯកសារពិភាក្សាដោយឡែកមួយទៀតនៃ 

កម្មវ ិធី

បានដាក់បញ្ចូលអ្នកពា
 ក់ព័ននា
្ធ នា រាប់ទា
 ំង សកបទ ផង

អភិវឌ្ឍន៍ស
 មត្ថភាពស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រងធនធានទឹក របស់

ឲ្យចូលរួមនៅ
 ក្នុងកា
 រកំណត់ប
 ញ្ហា

វិទ្យាស្ថានប
 ណ្តុះបណ្តាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ
 ្ឍន៍

អនុវត្តគ
 ំរោង ។ ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ អាចអនុវត្ត

ការចូលរួម ត្រូវបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ និងគោលនយោបាយ
កម្ពុជា

ប៉ុន្តែវិធីសាស្រ្តនេះ

ទូលំទូលាយទេ  ។
នៅឆ្នាំ២០០៧

បានទាំងក្នុងកា
 រធ្វើសេចក្តស
ី ម្រេចចិត្ត ការលើកផែនការ

ៃនព្រះរាជាណាចក្រ

និងការបែងចែកទឹក ។ ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចំរុះ អាច

នៅមិនទា
 ន់បានអនុវត្ត

ដំណើរការបាន តាមរយៈការធ្វើផែនការពហុវិស័យ ដោយ

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បានចែងពី

មានការចូលរួមព
 អ
ី ្នកឯ
 កទេស

ដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់
វិធីសាស្រ្តនៃការគ្រប់គ្រង

វិស័យកសិកម្មនេសាទរុក្ខាប្រមាញ់បរិស្ថាននិងអភិវឌ្ឍន៍
សង្គម)

sources Management) ។ ច្បាប់នេះចែងថា  ទឹក និង
ត្រូវគ្រប់គ្រង

និងត្រូវពិចារណាពី

ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជលសាស្រ្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

និងសមាសភាគដទ
 ៃទៀតនៃបរិស្ថាន

ប្រសិទ្ធភាព

។

ដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាព

ច្បាប់នេះ

-

និង

សង្កាត់

៥

-

ស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រងធនធានទឹក ។

ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក

(២០០៧) មាត្រា ៤ ។

និងខ
 េត្ត

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ

និងគណៈកម្មាធិការជាតិ/ខេត្ត

ហិរញ្ញវត្ថុនិងសកបទ ។

បង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹង
ខេត្ត

ដើម្បី

នៅថ្នាក់

ដែលមានតំណាងមកពីមន្ទីរធ
 នធានទឹក

សង្កាត់ និង សកបទ ។

សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត នឹងបោះពុម្ពផ្សាយនៅដើមឆ្នាំ២០១១

ច្បាប់ស្តីពី

អាជ្ញាធរស្រុក

និង

ឧតុនិយម មន្ទីរពា
 ក់ព័ន្ធ អាជ្ញាធរស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ

ស្តីពីផលប្រយោជន៍

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសមាសភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃកម្មវីធីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព
៦

ក្រសួងកសិកម្ម

ដឹកជ
 ញ្ជូន ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង

ជាជាងការគ្រប់គ្រង

ឯកសារសង្ខេបគោលនយោបាយមួយទៀត

និងឧតុនិយម

វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការក្រសួងសាធារណការនិង

អ្នកពា
 ក់ព័នបា
្ធ នធ្វើការរួមគ្នា ក្នុងក
 ្របខ័ណន
្ឌ ៃការគ្រប់គ្រង
តាមផ្នែក ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត

ដោយមានការចូលរួមព
 ីអ្នកពា
 ក់ព័នទា
្ធ ំងឡាយ ដូចជា

មហាផ្ទៃ

ដែលជួយសម្របសម្រួលឲ្យ

បើកទូលាយក្នុងអាងស្ទឹងទាំងមូល

(ស្តារ)

រុក្ខាប្រមាញ់ និងន
 េសាទ ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួង

ទី៣ និងទី៨) ។ ដើម្បីអនុវត្តច
 ្បាប់ន
 េះ ត្រូវមានរចនា
អភិបាលកិច្ចល្អ

បង្កើតកម្មវិធអ
ី ភិវឌ្ឍន៍
ក្រសួងធនធានទឹក

ក៏បានការពារផងដែរ នូវ

សិទ្ធិរបស់អ្នកប
 ្រើប្រាស់ទឹកនៅខ្សែទឹកខា
 ងក្រោម (ជំព
 ូក
សម្ព័ន្ធ

ដើម្បីសម្រេចសក្តានុពលនៃ

១.ពង្រឹងកា
 ររៀបចំអភិបាលកិចល
្ច ្អ ដើម្បីជំរុញការ

ធម្មជាតិ និង (គ) តម្រូវការទឹកស
 ម្រាប់មនុស្ស បរិស្ថាន និង
វិស័យដទៃទៀត៦

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អាចចាត់វិធានការ

ការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងចំរុះ។

(ក) គ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃធនធានទឹក (ខ)  ទំនាក់ទំនង
រវាងធនធានទឹក

។

សំខាន់ៗដ
 ូចខា
 ងក្រោម

និងអ
 ភិវឌ្ឍ ដោយផ្អែកលើ

វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងធនធានទឹកច
 ំរុះ

ជាតំណាងមកពីវិស័យ

ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក (ឧទាហរណ៍

ធនធានទឹកចំរុះ (IWRM - Integrated Water Reធនធានទឹក

និងល
 ើកផែនការ

ដោះស្រាយ ចាប់តាំងពីការរៀបចំដំបូងៗ
  រហូតដល់ការ

កម្ពុជា ។ វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចំរុះ ដោយមាន
ជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក

ទំនាក់ទំនងនៃលក្ខណៈរូបវ័ន្តផ្នែក

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
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កំណត់ឲ្យ

សកបទ

មានតួនាទីចូលរួមចំណែកក
 ្នុង

ឯកសារយោង

ដំណើការសម្រេចចិតប
្ត ែងចែកទឹកក
 ្នុងអា
 ងស្ទឹង ។

German L., Mansoor H., Alemu G., Mazengia W.,

បង្កើនជំនួយគា
 ំទ្របច្ចេកទេស និងហ
 ិរញ្ញវត្ថុដល់មន្ទីរ

Amede T. and Stroud A (2006), Participatory

ធនធានទឹក និង សកបទ ។

Integrated Watershed Management: Evolution of
Concepts and Methods, Working Paper No. 11

២.សម្របសម្រួលការចូលរួមរបស់ស
 ហគមន៍

(Kampala: African Highlands Initiative (AHI))

និងបង្កើនចំណេះដ
 ឹងស្តីពីដំណើរការផ្នែកជលសាស្រ្ត

Knox A., B. Swallow, N. Johnson (2001), “Conceptual
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