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ន្េចកតីេន្ង្េបប្បតិបតតិេតីពី 
ការវាយតម្ម្េរហ័េអំពីផលប ៉ះពាល់ឆ្េង្ដែល 

បណ្តត លម្កពីការដប្បប្បលួកប្ម្ិតទឹកភ្លេ ម្ៗន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ម្ល 
គន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំ

 
 
 
 

របាយការណ៍បដលែម្ ពីន្លីរបាយការណ៍ប្តតួពិលិតយបន្ចេកន្ទេេតីពីែនំ្ណីរការពិន្ប្រ៉ះន្ោបល់ជាមុ្ល 
េប្ោប់គន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខាដំែលបាលន្េែី 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
ន្រៀបចំន្ោយ 

ន្លខាធិការោា លម្លគណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ 
២៩ តុលា ២០២១ 
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គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ ប្តូវបាលរបំ្ទវភិ្លគទាលន្ោយប្បន្ទេជាេោជិក លិង្ម្ែគូអភិវឌ្ឍល៍ រមួ្ោល
ប្បន្ទេអូស្ត្សាត លី េហភ្លពអឺរ  ុប ប្បន្ទេហ្វ ងំ្ឡង្ ់ដផេលែឺរេ៍/ដបលហសិក បារងំ្ អាលេឺម្ ង្ ់ជប ុល លុចេបំួរ 
ហូឡង្ ់លូដវលន្េឡង្ ់េ ុយដអត េវីេ េហរែាអាន្ម្រកិ លិង្ធនាររពិភពន្លាក។ 
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រកាេិទធ ិ@ គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ ២០២១ 
ន្បា៉ះពុម្ភផាយន្លីកទី១ (២០២១) 

 
រកាេិទធមិ្ួយចំលួល 
 

ឯកសារន្ល៉ះ គឺជាេម្ិទធផិលម្ួយរបេ់ន្លខាធិការោា លគណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ។ ន្ទា៉ះបីជាោលការពាោម្
បង្ហា ញព័តោ៌លែេុ៏ប្កិតោ ង្ណ្តកតី ន្លខាធកិារោា លគណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គម្ិលធានាពី   េុប្កិតភ្លពម្ល
ទិលែល័យដែលបាលោក់បញ្េូ លន្ៅកែុង្ឯកសារន្ល៉ះន្ទ។ ការបង្ហា ញព័តោ៌លពីប្ពំប្បទល់ ពណ៌ លងិ្ ការកណំតទ់ី
តងំ្ដផលទណី្តម្យួន្ៅកែុង្ឯកសារន្ល៉ះ ម្លិដម្លជាការវលិចិឆ័យរបេគ់ណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ ទាក់ទង្លឹង្សាែ ល
ភ្លពផេូវចាប់របេ់ប្បន្ទេ ឬការយល់ប្ពម្ ឬការទទួលសាគ ល់ប្ពំដែលដបបណ្តម្ួយន្នា៉ះន្ទ។ 

 

រម លចណុំចណ្តម្ួយន្ៅទីន្ល៉ះតំណ្តង្ឲ្យ ឬចាត់ទុកជាការោក់កំហតិ ឬល៉ះបង្់បុពវេិទធិ លិង្អភយ័ឯកេិទធិម្លគ
ណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ ដែលប្តូវបាលរកាជាពិន្េេន្នា៉ះន្ទ។ 
 

ការន្បា៉ះពុម្ភផាយទាងំ្មូ្ល ឬដផែកណ្តម្ួយម្លឯកសារន្ល៉ះសារជាថ្ម ី លិង្កែុង្ទប្ម្ង្់ណ្តម្ួយដែលជាប្បន្ោជល៍
ែល់ការេកិា ឬន្ោយន្រលបំណង្ម្ិលដេវង្រកប្បាក់ចំន្ណញ ម្ិលចាបំាច់ោលការអលុ   ញ្ញា តិតជាពិន្េេពអីែក
រកាេិទធិន្ទ ប្បេិលន្បអីែកន្ប្បបី្បាេ់ទទលួសាគ ល់ប្បភពន្ែីម្ លិង្ជូលែណឹំង្ន្ៅកាល់គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ។ គ
ណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គោលន្េចកតីន្សាម្លេសលឹង្ទទួលយកចាប់ចម្េង្រលក់ារន្បា៉ះពុម្ភផាយទាងំ្ឡាយណ្ត
ដែលន្ប្បីប្បាេឯ់កសារន្ល៉ះជាឯកសារន្ោង្។ ការន្បា៉ះពុម្ភផាយន្ល៉ះម្ិលអាចន្ប្បីប្បាេេ់ប្ោប់លក់ ឬកែុង្
ន្រលបណំង្ពាណិជជកម្ម ន្ោយរម លការអលុញ្ញា តិតជាលាយលកេណ៍អកសរពីគណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គន្ទ។ 
 

 
 

ចំណង្ន្ជីង្៖ ន្េចកតីេន្ង្េបប្បតិបតតិម្លការវាយតម្ម្េរហ័េអំពីផលប ៉ះពាល់ឆ្េង្ដែល បណ្តត លម្កពីការដប្បប្បួល
កប្ម្ិតទកឹភ្លេ ម្ៗ ន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ម្លគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលសីាណ្តខា៖ំ របាយការណ៍បដលែម្ពីន្លីរបាយ
ការណ៍ប្តតួពិលតិយបន្ចេកន្ទេ េប្ោបែ់ំន្ណីរការពិន្ប្រ៉ះន្ោបល់ជាមុ្ល េប្ោប់គន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសា
ណ្តខា ំ

 
 
 

ពាកយគលេ៉ឹះ៖ ទំលប់វារអីគគិេលសីាណ្តខា/ំ ការវាយតម្ម្េរហ័េ/ ការដប្បប្បួលកប្ម្ិតទឹកភ្លេ ម្ៗ/របាយការណ៍ប្តួត
ពិលិតយបន្ចេកន្ទេ 
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េប្ោប់ឯកសារន្ោង្ ឯកសារន្ល៉ះអាចលឹង្ប្តូវបាលែកប្េង្់ែូចខាង្ន្ប្កាម្៖ 
ន្េចកតីេន្ង្េបប្បតិបតតិម្លការវាយតម្ម្េរហ័េអំពីផលប ៉ះពាល់ឆ្េង្ដែល បណ្តត លម្កពីការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹកភ្លេ
ម្ៗ ន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ម្លគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា៖ំ របាយការណ៍បដលែម្ពីន្លីរបាយការណ៍ប្តួតពិលិ
តយបន្ចេកន្ទេេប្ោប់ែនំ្ណីរការពិន្ប្រ៉ះន្ោបល់ជាមុ្លេប្ោប់គន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំ ផលិ
តន្ោយ គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ ឆ្ែ ២ំ០២១ ន្ៅទីប្កងុ្ ន្វៀង្ចលទ លិង្ន្បា៉ះពុម្ពន្ោយ ន្លខាធិការោា លម្លគណៈ
កម្មការទន្លេន្ម្គង្គ។ 

 
 

ន្លាកអែកអាចរកពត័៌ោលពីឯកសារន្បា៉ះពុម្ភផាយ លិង្ឯកសារឌ្ីជីថ្លរបេគ់ណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ តម្រយៈ
ន្គហទំព័រ http://www.mrcmekong.org/publications.   
 
 
 
 
 

រល់េំណួរទាក់ទិលលឹង្េទិធិ លិង្អាជាា ប័ណណអាចន្ផាីន្ៅ៖ 
គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ 
ម្ជឈម្ណឌ លេិកា លងិ្ឯកសារ 
អាររន្លខ១៨៤ ផេូវហ្វ ងុ្ំ ប្បអប់េំបុប្តន្លខ៦១០១ ទីប្កងុ្ន្វៀង្ចលទ ប្បន្ទេឡាវ  
ទូរេ័ពទ៖ +៨៥៦ ២១ ២៦៣២៦៣ | អុីដម្ ល៖ mrcs@mrcmekong.org | ន្គហទំព័រ៖ 
www.mrcmekong.org 
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ោតិកា 

 

ន្េចកតីេន្ង្េបប្បតិបតតិ 
១. ន្េចកតីន្ផតីម្ 
២. ការប្សាវប្ជាវអន្ង្េតពីតបំល់ទន្លេន្ម្គង្គ 
៣. ការន្ធវីន្តេតសាកលបង្ន្េណ្តរយី ូ 
៤. ផលប ៉ះពាល់ម្លការដប្បប្បួលរហូំរន្ចញភ្លេ ម្ៗពគីន្ប្ោង្ទលំប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំ
 ការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹកន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេ 
 ផលប ៉ះពាល់ម្លកំន្ណីលទឹក 
 កំណកកករ 
 ប្បព័លធន្អកូឡូេីុកែុ ង្ទឹក លិង្ជលផល 
 ផលប ៉ះពាលេ់ង្គម្-ន្េែាកិចេ 
៥. ការកំណត់ប្ពំប្បទល ់
៦. ន្េចកតេីលែិោា ល 
៧. អលុសាេល ៍
គលែលិន្ទទេ 
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រូបភ្លព 

រូបភ្លពទី១៖ ដផែកបន្ណ្តត យម្លបាតទន្លេន្ម្គង្គ ចន្នាេ ៉ះពីទីតងំ្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំ ែល់បា ក់
សាល 

រូបភ្លពទី២៖ ដផលទីេប្ោប់ភ្លគខាង្ន្ជីង្អាង្ទន្លេន្ម្គង្គន្ប្កាម្ ដែលបង្ហា ញពីទីតងំ្លាក់ទឹក ន្ោយ
ន្តត តខាេ ងំ្ន្លីលាក់ទឹកនានា ចន្នាេ ៉ះពីប្ពំប្បទល់ប្បន្ទេឡាវ/ម្ថ្ ែល់ទីប្កុង្ន្វៀង្ចលទ 

រូបភ្លពទី៣៖ បដប្ម្បប្មួ្លន្ពលន្វលាដែលបាលប្តប់ េប្ោប់ការបន្ញ្េញទឹក (ខាង្សាត )ំ លិង្កប្មិ្ត
ទឹក (ខាង្ន្ឆ្វង្) ន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេ ន្ៅន្ប្កាម្ន្េណ្តរយី ូកប្មិ្តទឹកម្ធយម្ កែុង្
លកេខណឌ រហូំរចូលខុេៗរែ  

រូបភ្លពទី៤៖ អប្តម្លការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹកកែុង្រយៈន្ពល ១ ន្ោ ង្េប្ោប់ន្េណ្តរយី ូ ភី_២_០ 
ន្ោយោល លិង្មិ្លោលការកាត់បលែយម្លកំន្ណីលទឹក 

រូបភ្លពទី៥៖ ការបង្ហេ ងំ្បរោិណកករន្ៅសាែ លីយជាងំ្ដេល (ជេ) ជាងំ្ខាល់ (ជខ) លង្ម្ខ (លខ) ពី
ឆ្ែ ២ំ០០៩ ែល់ឆ្ែ ២ំ០២០ 

រូបភ្លពទី៦៖ ោរ៌ម្លផលប ៉ះពាល់ដបបន្រលគំលិត (Conceptual Impact Pathways) 
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តរង្ 
 

តរង្ទី១៖ ន្េចកតីេន្ង្េបពីអប្តម្លការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹកេប្ោប់លំនាបំ្បតិបតតិតួប ីលខុេៗរែ  
តរង្ទី២៖ ន្េចកតីេន្ង្េបពីការដប្បប្បួលេំខាល់ៗកែុង្បរសិាែ ល លិង្ការន្ឆ្េីយតបនានាម្លេររីៈ បណ្តត
លម្កពីការដប្បប្បួលភ្លេ ម្ៗកែុង្របបរហូំរប្បចាមំ្ថ្ៃ 
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អកសរកាត់ លិង្េនាទ លុប្កម្ 

 

CS  ជាងំ្ដេល  
CK  ជាងំ្ខាល់  
HPP  គន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលី 

LMB  អាង្ទន្លេន្ម្គង្គន្ប្កាម្  
MRC  គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ  
MRCS  ន្លខាធិការោា លម្លគណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ 
NK  លង្ម្ខ  
PNPCA  លីតិវធីិេប្ោប់ការជូលែំណឹង្ ការពិន្ប្រ៉ះន្ោបល់ជាមុ្ល លិង្ការប្ពម្ន្ប្ពៀង្  
PLHPP  គន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីបា ក់ឡាយ  
RoR                   គន្ប្ោង្ដែលមិ្លបន្ង្េីតជាអាង្ទឹក 

SNHPP  គន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំ 
VTE  ន្វៀង្ចលទ  
 
 
 
 
 
 



ន្េចកតីេន្ង្េបប្បតិបតតិ 

១. ន្េចកតីន្ផតីម្ 

 

របាយការណ៍ប្តួតពិលិតយបន្ចេកន្ទេ (TRR) េប្ោប់គន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំ (SNHPP) 
បង្ហា ញលូវកង្វល់មួ្យចំលួល ដែលទាម្ទារឲ្យោលព័ត៌ោលលម្អិតេតីពីផលប ៉ះពាល់ឆ្េង្ដែលអវជិជោល
ដែលអាចន្កីតោល។ ជាពិន្េេ វាបាលរនំ្លចលូវចំណុចែូចខាង្ន្ប្កាម្ន្ល៉ះ៖ 

 

• គន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំេែិតន្ៅចោៃ យប្បោណ ១,៥ គីឡូដម្ ប្ត ន្លីដផែកខាង្ន្លី
ម្លចំណុចប្បេពវរវាង្ប្ពំប្បទល់ឡាវ/ម្ថ្ លិង្ទន្លេន្ម្គង្គ។ ន្ហតុែូន្ចែ៉ះ ផលប ៉ះពាល់ឆ្េង្ដែល
ណ្តមួ្យ អាចលឹង្ោលន្កីតន្ឡងី្ភ្លេ ម្ ន្ោយន្ជៀេមិ្លផុត លិង្ោលសារៈេំខាល់ម្ប្កដលង្។ 

• ខណៈន្ពលដែលអែកអភិវឌ្ឍល៍គន្ប្ោង្ បាលបញ្ញជ ក់ថា ន្គលឹង្មិ្លន្ធវីប្បតិបតតិការបន្ញ្េញទឹកែ៏
ន្ប្ចីលន្លីេលបន់្ទ(hydropeaking) ក៏ប ុដលតប្បតិបតតិការរន្បៀបន្ល៉ះន្ៅគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេ
លីបា ក់ឡាយ ឬសាោប ូរ ីអាចន្ធវីឲ្យោលការដប្បប្បួលខាេ ងំ្ែល់ការបន្ញ្េញទឹកពីគន្ប្ោង្ទំលប់
វារអីគគិេលីសាណ្តខា។ំ 

• កែុង្អំឡុង្ន្ពលរហូំរទឹកទាប គឺន្ៅន្ពលដែលប្បតិបតតិការបន្ញ្េញទឹកធម្មតន្លីែង្ទន្លេ មិ្ល
ប្គប់ប្រល់ ន្ែីម្បបំីន្ពញតម្តប្មូ្វការផលិតថាម្ពលឲ្យបាលខពេ់បំផុតន្ទ ន្គអាចលឹង្ទាម្ទារ
ឲ្យបន្ង្េីលការផលិតថាម្ពល ែូចដែលបាលកត់េោគ ល់ន្ ញីោលន្ៅឯគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេ
លីសាោប ូរ។ី 

• តំបល់អាង្ទន្លេ តម្បន្ណ្តត យដខសទឹកខាង្ន្ប្កាម្ ោលប្បជាជលរេ់ន្ៅោ ង្កុ៉ះករ ន្ោយោល
ទីប្កុង្ លិង្តំបល់ប្បជំុជលធំៗជាន្ប្ចីល ន្ៅទាងំ្េង្ខាង្ទន្លេ។ ការន្លសាទ ន្ទេចរ លិង្ការបូម្
ខាច់តម្តំបល់ន្ល៉ះ បាលកាេ យជាដផែកមួ្យែ៏ចាបំាច់ម្លការចិញ្េ ឹម្ជីវតិ ទាងំ្តម្ប្ចាងំ្ទន្លេម្ល
ប្បន្ទេឡាវ លិង្ម្ថ្។ ក៏ប ុដលត ន្គបាលេន្ង្េតន្ ញីថា ជាទូន្ៅ ន្ខតតឡយឺ លង្ម្ខ លិង្បឹង្កាល
ម្លប្បន្ទេម្ថ្ ោលភ្លពរុង្ន្រឿង្ជាង្ លិង្ប្បឈម្លឹង្ការតេ េ់បតូរទាងំ្ន្ល៉ះតិចជាង្បណ្តត ន្ខតត
ដែលន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេ។  

 

ជាទូន្ៅ ការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹកភ្លេ ម្ៗ ន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ម្លទំលប់វារអីគគិេលី ប្តូវបាលន្គទទួលសាគ ល់
ថា លឹង្បង្េឲ្យោលផលប ៉ះពាល់ខាេ ងំ្ន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ម្លទំលប់ ដែលកែុង្ន្នា៉ះរមួ្ោល៖ 

 

• ភ្លពេៃួត លិង្េំន្ណីម្ោ ង្រហ័េ លិង្ញឹកញាប់ម្លទីជប្ម្កន្ប្កាម្ទន្លេេំខាល់ៗ ដែលន្ធវីឲ្យទី
តងំ្ទាងំ្ន្ល៉ះ មិ្លសាកេម្ជាទីជប្ម្កេប្ោប់ការបលតពូជ ឬេតវឥតឆ្អឹង្ខែង្ធំៗ ដែលន្ធវីឲ្យ
ជលផលោលការធាេ ក់ចុ៉ះ 
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• កំន្ណីលេំណឹកប្ចាងំ្ទន្លេ លិង្ការបាត់បង់្លូវទីតងំ្ោែុំ៉ះតម្ប្ចាងំ្ដែលអាចន្កីតោល 

• ប្បព័លធនាវាចរធាេ ក់ចុ៉ះ លិង្ន្ប្រ៉ះថាែ ក់ ជាពិន្េេតម្ទីតងំ្ែឹកជញ្ជូ ល ដែលអាចលឹង្ជាប់រងំ្
កែុង្លាក់ទឹករក់ៗ 

• ការជាប់រងំ្ម្លកបា ល់ន្ទេចរ លិង្ទូកន្លសាទ បណ្តត លម្កពីការធាេ ក់ចុ៉ះភ្លេ ម្ៗម្លកប្មិ្តទឹក 

• ការតេ េ់បតូរកែុង្លំនាេំំណឹក លិង្ការផទុកលាប់កករ។ 

 

ន្ហតុែូន្ចែ៉ះ ន្លខាធិការោា លម្លគណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ (MRCS) ោលបាលចាត់តងំ្ន្អាយន្រៀបចំការ
វាយតម្ម្េរហ័េមួ្យេតីពីផលប ៉ះពាល់ដែលអាចន្កីតោលម្លការដប្បប្បួលភ្លេ ម្ៗ កែុង្ការបន្ញ្េញទឹកពី
គន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំ ដែលបាលបង្ហា ញជូលន្ៅកែុង្របាយការណ៍ន្ល៉ះ។ ការវាយតម្ម្េ
រហ័េន្ល៉ះ គឺជារបាយការណ៍បដលែម្ពីន្លីរបាយការណ៍ប្តួតពិលិតយបន្ចេកន្ទេ។ ឯកសារន្ល៉ះន្ធវីការ
វាយតម្ម្េ លិង្ប្សាវប្ជាវអន្ង្េតអំពីផលប ៉ះពាល់បង្េន្ោយការដប្បប្បួលទឹកភ្លេ ម្ៗម្លប្បតិបតតិការគន្ប្ោង្
ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំន្លីជលសាស្ត្េត ធារសាស្ត្េត, កករ លិង្ភូគពភសាស្ត្េត, ន្អកូឡ ូេុីកែុង្ទឹក លិង្
ជលផល, លិង្សាែ លភ្លពេង្គម្-ន្េែាកិចេម្លេហគម្ល៍តម្ែង្ទន្លេ កែុង្តំបល់ពីចន្នាេ ៉ះទីតងំ្ទំលប់សា
ណ្តខា ំែល់បា ក់សាល ន្ទា៉ះបីជាការន្តត តជាចំបង្របេ់ការវាយតម្ម្េន្ល៉ះោលប្តឹម្ន្ខតតជាងំ្ខាល់ ន្ហយី
ម្ ូដឌ្លជលសាស្ត្េត បាលលាតេលធឹង្បលតរហូតែល់ដផែកខាង្ន្ប្កាម្ ែល់ន្ខតតបា ក់ន្េ។ 
 

ន្ៅកែុង្ម្ ូដឌ្លន្ល៉ះ ន្គបាលន្ប្បីប្បាេ់ព័ត៌ោលដែលបាលម្កពី MRC ISH03006 លិង្ការេិការបេ់ប្កុម្
ប្បឹកា ព័ត៌ោលបដលែម្េតីពីបេង់្សាង្េង់្គន្ប្ោង្ លិង្បទបបញ្ាតតិប្បតិបតតិម្លគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលី
សាណ្តខា ំ ពីឯកសារដែលបាលោក់ន្េែីេប្ោប់ការពិន្ប្រ៉ះន្ោបល់ជាមុ្ល លិង្ព័ត៌ោលដែលបាលម្ក
ពីប្បតិបតតិការេប្ោប់គន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាោប ូរ ីលិង្ការតម្ោលបរសិាែ លចប្មុ្៉ះ។ 

 

ការវាយតម្ម្េន្ល៉ះ មិ្លអាចផតល់ព័ត៌ោលលម្អិតពីការដប្បប្បួលដែលអាចន្កីតោលកែុង្ភូគពភសាស្ត្េតបាត
ទន្លេន្ទ ន្ហយីក៏មិ្លអាចន្ផទៀង្តទ ត់ដបបបរោិណវេិ័យ ពីផលប ៉ះពាល់ន្លីន្អកូឡូេុី ជលផល លិង្
សាែ លភ្លពេង្គម្-ន្េែាកិចេដែរ ន្ោយសារព័ត៌ោល លិង្ទិលែល័យដែលោល ន្ៅោលកប្មិ្តន្ៅន្ឡយី។ 
ែូន្ចែ៉ះ ផលប ៉ះពាល់ទាងំ្ន្ល៉ះ ប្តូវបាលវាយតម្ម្េតម្ដបបគុណវេិ័យ ន្ោយដផអកន្លីទិលែល័យ លិង្បទ
ពិន្សាធល៍ដែលោលកែុង្ប្បព័លធន្ផសង្ៗន្ទៀត លិង្ការវាយតម្ម្េរបេ់អែកជំនាញ។ របាយការណ៍ន្ល៉ះ មិ្ល
ដម្លជាការពាករអំពីផលប ៉ះពាល់ដែលទំលង្លឹង្អាចន្កីតន្ឡងី្ន្ទ ប ុដលតវារនំ្លចពីផលប ៉ះពាល់ដែល
អាចន្កីតោល ប្បេិលន្បីការបន្ញ្េញទឹកពីគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំ តេ េ់បតូរោ ង្រហ័េ។ 
ការវាយតម្ម្េលម្អិតបដលែម្ន្ទៀត ែូចដែលបាលផតល់ជាអលុសាេល៍ន្ោយរបាយការណ៍ប្តួតពិលិតយ 
បន្ចេកន្ទេ ប្តូវការន្ពលន្វលាបដលែម្ន្ទៀត ន្ែីម្បនី្រៀបចំកែុង្អំឡុង្ម្លែំន្ណីរការអលុវតតដផលការ
េកម្មភ្លពរមួ្ (JAP)។  
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២. ការអន្ង្េតន្លីែង្ទន្លេន្ម្គង្គ 
 

ការេិកាវាយតម្ម្េន្ល៉ះ រមួ្បញ្េូ លលូវែង្ទន្លេន្ម្ម្លទន្លេន្ម្គង្គ ដែលេែិតន្ៅចន្នាេ ៉ះទីតងំ្ទំលប់វារអីគគិ
េលីសាណ្តខា ំ លិង្បា ក់សាល1  ន្ទា៉ះបីជាតំបល់ន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ រហូតែល់ន្ខតតបា ក់ន្េ ប្តូវបាល
ោក់បញ្េូ លកែុង្ម្ ូដឌ្លជលសាស្ត្េតក៏ន្ោយ (រូបភ្លពទី១)។ 

 

 
រូបភ្លពទី១៖ ដផែកបន្ណ្តត យម្លបាតទន្លេន្ម្គង្គ ចន្នាេ ៉ះពីទីតងំ្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំែល់បា ក់សាន្ល 

 

ន្ោយសារជប្ោលម្លបាតទលេន្ៅដខសទឹកខាង្ន្លីម្លន្ខតតន្វៀង្ចលទោលជន្ប្ៅន្ប្ៅ តំបល់ន្ល៉ះ ប្តូវបាល
កត់េោគ ល់ន្ោយន្េ រលីាក់ទឹកជាន្ប្ចីល ប្េបន្ពលដែលតំបល់ទន្លេន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ៗ ប្តូវបាល
កំណត់លកេណៈន្ោយរបារខាច់ធំៗ។ ភិលភ្លគទាងំ្ន្ល៉ះ ផតល់លូវភ្លពចប្មុ្៉ះែ៏េម្បូរដបបេប្ោប់ទី
ជប្ម្ក ដែលន្ធវីឲ្យវាកាេ យជាតំបល់ន្លសាទ លិង្ន្អកូឡូេុីែ៏េំខាល់មួ្យ។ សារៈេំខាល់ជាក់ដេតង្ម្ល
តំបល់ន្ល៉ះ លឹង្ន្កីលន្ឡងី្ ប្បេិលន្បីបណ្តត ញទំលប់វារអីគគិេលីន្ៅភ្លគខាង្ន្ជីង្ប្បន្ទេឡាវ ប្តូវបាល
សាង្េង់្បញ្េ ប់ ន្ហយីជាវបិាក វាលឹង្ជល់លិចទីជប្ម្កេំខាល់ជាន្ប្ចីលន្ៅដផែកខាង្ន្លីម្លគន្ប្ោង្ទំលប់
វារអីគគិេលីសាណ្តខា។ំ 

 

លាក់ទឹកមួ្យចំលួលប្តូវបាលរកន្ ញីន្ៅតម្តំបល់ទន្លេន្ម្ ន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ម្លគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិ
េលីសាណ្តខា(ំរូបភ្លពទី២)។ 

 

 
1 ម្ ូដឌ្លជលសាស្ត្េត បាលរមួ្បញ្េូ លលូវន្េណ្តរយី ូន្ផសង្ៗ ដែលលាតេលធងឹ្បលតន្ទៀតន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេ រហូតែល់បា ក់ន្េ 

 

ជាងំ្ខាល់ 

ន្វៀង្ចលទ លង្ម្ខ 

បា ក់សាន្ល 

ដផលទីរុករក (គម្) 

កំព
េ
់ (ម្

) 
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រូបភ្លពទី២៖ ដផលទីេប្ោប់ភ្លគខាង្ន្ជីង្អាង្ទន្លេន្ម្គង្គន្ប្កាម្ ដែលបង្ហា ញពីទីតងំ្លាក់ទឹកែ៏ន្ប្ចីល េែិតន្ៅ  ចន្នាេ ៉ះ
រវាង្ប្ពំប្បទល់ប្បន្ទេឡាវ/ម្ថ្ លិង្ន្វៀង្ចលទ 

 
ប្បភព៖ គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ (ឆ្ែ ២ំ០១១) 

 

៣. ការន្ធវីន្តេតសាកលបង្ន្េណ្តរយី ូ 
 

ការន្ធវីន្តេតសាកលបង្ន្េណ្តរយី ូប្តូវបាលអលុវតត ន្ោយដផអកន្លីកំណត់ប្តរហូំររហូំរពីសាែ លីយបាលបា 
ខួង្ (Ban Pakhoung Station) ដែលប្តូវបាលតំន្ឡងី្នាន្ពលថ្មីៗន្ល៉ះ លិង្ោលចោៃ យប ុនាម ល
គីឡូដម្ ប្ត ន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ម្លទំលប់សាោប ូរ ី លិង្េម្តែភ្លព លិង្ចំលួលម្លតួប ីល ន្ៅកែុង្ទំលប់វារ ី
អគគិេលី ផង្ដែរ។ 

 

ចាប់តងំ្ពីដខកុម្ភៈ ែល់ដខមិ្នា ឆ្ែ ២ំ០២១ ការបន្ញ្េញរហូំររហូំរទឹកពីទំលប់វារអីគគិេលីសាោប ូរ ី ដប្ប
ប្បួលកែុង្ចន្នាេ ៉ះពី១.៤០០ (ពីន្ោ ង្២២៖០០ ែល់ន្ោ ង្០៦៖០០) ែល់១.៩០០ ម្៣/វនិាទី (ពីន្ោ ង្
០៦៖០០ ែល់ន្ោ ង្២២៖០០)។ កែុង្អំឡុង្ដខកញ្ញា  លិង្ដខតុលា ឆ្ែ ២ំ០២១ ការដប្បប្បួលរហូំរភ្លេ ម្ៗ
ែូចរែ  ន្ៅឯសាែ លីយបាលបា ខួង្ ប្តូវបាលន្គកត់េោគ ល់ថា ោលរហូំរចូលន្ៅកប្មិ្តប្បោណ៤.០០០ 
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ម្៣/វនិាទី។ ការន្កីលន្ឡងី្ន្ល៉ះ វាអាច ន្ោយសារទំលប់វារអីគគិេលីសាោប ូរ ី បាលបន្ង្េីលការផលិ
តថាម្ពល កែុង្អំឡុង្ន្ពលម្ថ្ៃ ន្ែីម្បបំីន្ពញតម្តប្មូ្វការខពេ់ ។  
ន្េណ្តរយី ូន្ផសង្ៗន្ទៀត ប្តូវបាលន្ធវីការសាកលបង្ ន្ោយន្ប្បីប្បាេ់រហូំរទាងំ្ន្ល៉ះជាមូ្លោា ល កែុង្ន្នា៉ះ
រមួ្ោល៖ 
  

១. លកេខណឌ ន្ោង្ ឬន្រលមួ្យ ន្ប្កាម្បរោិណរហូំរចូលខុេៗរែ  ប ុដលតន្ោយោក់ឲ្យទំលប់
សាណ្តខានំ្ធវីប្បតិបតតិការជាទប្ម្ង់្គន្ប្ោង្ទំលប់ដែលមិ្លបន្ង្េីតជាអាង្ទឹក។ 
២. ន្េណ្តរយី ូចំលួលបួល េប្ោប់គន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំន្ោយបន្ង្េីលចំលួលតួប ីល 
ន្ែីម្បបំីន្ពញតម្តប្មូ្វការថាម្ពលដែលន្កីលន្ឡងី្ ចាប់ពីន្ោ ង្៦ ប្ពឹក រហូតែល់ន្ោ ង្២២
យប់ ន្ៅកប្មិ្តែូចខាង្ន្ប្កាម្៖ 
 ក. ខាេ ងំ្ – ន្ោយការផលិតថាម្ពលន្កីលន្ឡងី្ ពីតួប ីល១ រហូតែល់៧ (អប្តរហូំរន្កីល
៧ ែង្) 
 ខ. ម្ធយម្ – ន្ោយការផលិតថាម្ពលន្កីលន្ឡងី្ ពីតួប ីល៣ រហូតែល់៥ (អប្តរហូំរ
ន្កីល១,៧ ែង្) 
 គ. គួរឲ្យកត់េោគ ល់ – ន្ោយការផលិតថាម្ពលន្កីលន្ឡងី្ ពីតួប ីល១ រហូតែល់៤ 
(អប្តរហូំរន្កីល៤ ែង្) 
  . ប្សាល – ន្ោយការផលិតថាម្ពលន្កីលន្ឡងី្ ពីតួប ីល៣ រហូតែល់៤ លិង្ពីតួប ីល 
២ ែល់៣។ 
៣. អប្តកំន្ណីលម្លថាម្ពល ឬរង្វិលតួប ីលខុេៗរែ  ក៏ប្តូវបាលន្ធវីការសាកលបង្ផង្ដែរ ន្ោយ
ោលកំន្ណីលកែុង្រយៈន្ពល២០ នាទីជាមូ្លោា ល លិង្កំន្ណីលកែុង្រយៈន្ពលន្លីេពី១ លិង្៣ 
ន្ោ ង្។ 
៤. ការន្ធវីប្បតិបតតិគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំជាគន្ប្ោង្មិ្លបន្ង្េីតជាអាង្ទឹក ន្ោយ
ោលការដប្បប្បួលរហូំរចូលភ្លេ ម្ៗ ន្ោយសារប្បតិបតតិការនានាន្ៅទំលប់បា ក់ឡាយ ឬសាោ ប ូ
រ។ី 
៥. ការន្ធវីប្បតិបតតិគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំ ជាពិន្េេ ន្ែីម្បកីាត់បលែយការដប្ប
ប្បួលរហូំរ ន្ោយោលកប្មិ្តដប្បប្បួលអតិបរោប្បចាមំ្ថ្ៃ ១ ដម្ ប្ត ន្ៅដផែកអាង្ទំលប់ ដែលេែិត
ពីន្ប្កាយទំលប់សាណ្តខា។ំ 

 

ន្េណ្តរយី ូទាងំ្ន្ល៉ះ បង្ហា ញបាលោ ង្លអបំផុតពីផលប ៉ះពាល់ដែលអាចន្កីតោល ន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ទ
ន្លេ។ 
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ន្ោង្ន្លីរលំហូរន្ៅឯសាែ លីយជាងំ្ខាល់ ចាប់ពីឆ្ែ ២ំ០១៥ ែល់ឆ្ែ ២ំ០២១ ការបន្ញ្េញទឹកន្ៅគន្ប្ោង្
ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំ លឹង្ដប្បប្បួលពី១.២០០ម្៣/វនិាទី (កែុង្ឆ្ែ ២ំ០២០) ែល់ប្បោណ
៤.០០០ ម្៣/វនិាទី (កែុង្ឆ្ែ ២ំ០១៩)។ កែុង្រយៈន្ពលប ុនាម លឆ្ែ នំ្ល៉ះ រយៈន្ពលបដលែម្ម្លការបន្ញ្េញ
ទឹកកប្មិ្តទាប ប្បោណ២.០០០ ម្៣/វនិាទី បាលន្កីតន្ឡងី្។ ន្គបាលន្ប្បីប្បាេ់ន្េណ្តរយី ូទាងំ្ន្ល៉ះ 
ន្ែីម្បផីតល់ជាការដណនាែំល់ការន្ប្ជីេន្រេីលំហូរចូលេប្ោប់ន្េណ្តរយី ូខុេៗរែ ។ 

 
ការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹក ប្តូវបាលន្គទទួលសាគ ល់ថាផតល់ផលប ៉ះពាល់អវជិជោលន្លីប្បព័លធន្អកូឡូេុីកែុង្
ទឹក លិង្ែង្ទន្លេ។ ន្ែីម្បកីាត់បលែយផលប ៉ះពាល់ដែលអាចន្កីតោល ន្រលការណ៍ដណនាេំតីពីទំលប់វារ ី
អគគិេលីរបេ ់ MRC េប្ោប់ផលប ៉ះពាល់ដផែកបរសិាែ ល ប្តូវបាលដកេប្មួ្លឲ្យោលកប្មិ្តន្រលន្ៅម្ល  
បដប្ម្បប្មួ្លកប្មិ្តទឹក ប្តឹម្៥ េម្/ន្ោ ង្ ដែលជាការដណនាអំលុវតតែ៏ប្បន្េីរមួ្យ។ 

 

៤. ផលប ៉ះពាល់ម្លការដប្បប្បលួរហូំរន្ចញភ្លេ ម្ៗ ពីគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំ

ការដប្បប្បលួកប្មិ្តទឹកន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ 

 

ន្ែីម្បរីកាទិលែផលថាម្ពល ការដប្បប្បួលលំហូរភ្លេ ម្ៗ លឹង្ន្កីតោលន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេ ន្ហយីលឹង្
ប្តូវបាលកាត់បលែយកែុង្រយៈចោៃ យឆ្ៃ យ។ បាតុភូតន្ល៉ះ រង្ឥទធិពលពីទំហ ំ (magnitude) ថិ្រៈន្វលា 
(duration) អប្តកំន្ណីលម្លរង្វិលតួប ីល (ramping rate) លិង្វសិាលភ្លពម្លការដប្បប្បួល 
(amplitude of the changes) ក៏ែូចជាពីសាវតរហូំរជាម្ធយម្ផង្ដែរ (background average 
flow)។  

 

ប្កាហវកិខាង្ន្ប្កាម្ន្ល៉ះ កត់េោគ ល់ពីការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹក លិង្ការបន្ញ្េញទឹក តម្ទីតងំ្ន្ផសង្ៗរែ
ន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ម្លគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំ លិង្ន្ៅន្ប្កាម្ន្េណ្តរយី ូម្លការបន្ញ្េញទឹក
កែុង្កប្មិ្តអតិបរោិ (Hydropeaking) ន្ផសង្ៗរែ ។ វាបង្ហា ញថា ន្កៀកលឹង្ដផែកខាង្ន្ប្កាម្ម្លគន្ប្ោង្ 
កប្មិ្តទឹក អាចលឹង្ដប្បប្បួលកែុង្ចន្នាេ ៉ះពី ៤ ដម្ ប្ត កែុង្វែតម្ល ២៤ ន្ោ ង្ េប្ោប់ការបន្ញ្េញទឹកអតិបរ ិ
ោែ៏ន្លីេលប់ លិង្រហូតែល់ទាបជាង្១ ដម្ ប្តេប្ោប់ការបន្ញ្េញទឹកអតិបរោិកែុង្កប្មិ្តទាប។ 

 

ន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេ វសិាលភ្លពម្លការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹកធាេ ក់ចុ៉ះែល់៣,៥ ន្ៅសាែ លីយជាងំ្ខាល់ 
០,៧ ន្ៅន្វៀង្ចលទ លិង្០.៥ ដម្ ប្តន្ៅលង្ម្ខ កែុង្រយៈន្ពល២៤ ន្ោ ង្ េប្ោប់ន្េណ្តរយី ូបន្ញ្េញទឹក
ខាេ ងំ្ (រូបភ្លពទី៣)។ អប្តម្លការដប្បប្បួលន្ល៉ះ ក៏ថ្យចុ៉ះផង្ដែរន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេ ដែលជួយ
េប្មួ្លែល់រហូំរន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្បលតន្ទៀត។ 
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សាណ្តខា ំែ/េ គម្ ១៧៣៧ 

ន្ោ ង្ 

ភ្ល
ពខុ
េ
រែ
កប្
ម្ត
ទឹក

(ម្
) 

 

 

សាណ្តខា ំែ/េ គម្ ១៧៣៧ 

ន្ោ ង្ 

កា
រប
ន្ញ្
េញ
ទឹក
 (
ម្៣

/វ)
 

 

 

សាែ លីយជាងំ្ខាល់ គម្ ១៧១៦ 

ន្ោ ង្ 

ភ្ល
ពខុ
េ
រែ
កប្
ម្ត
ទឹក
 (
ម្) 

 

 ន្ោ ង្ 

សាែ លីយជាងំ្ខាល់ គម្ ១៧១៦ 

កា
រប
ន្ញ្
េញ
ទឹក
 (
ម្៣

/វ)
 

 

   ន្ោ ង្ 

សាែ លីយន្វៀង្ចលទ គម្ ១៥៨០ 

ភ្ល
ពខុ
េ
រែ
កប្
ម្ត
ទឹក
 (
ម្) 

 

 

សាែ លីយន្វៀង្ចលទ គម្ ១៥៨០ 

ន្ោ ង្ 

កា
រប
ន្ញ្
េញ
ទឹក
 (
ម្៣

/វ)
 

 

 

ភ្ល
ពខុ
េ
រែ
កប្
ម្ត
ទឹក
 (ម្

) 

ន្ោ ង្ 

សាែ លីយលង្ម្ខ គម្ ១៥៥០ 

 

 

សាែ លីយលង្ម្ខ គម្ ១៥៥០ 

ន្ោ ង្ 

កា
រប
ន្ញ្
េញ
ទឹក
 (
ម្៣

/វ)
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រូបភ្លព៣៖ បដប្ម្បប្ម្ួលន្ពលន្វលាដែលបា ល់សាម ល េប្ោប់ការបន្ញ្េញទឹក (ខាង្សាត )ំ លិង្កប្ម្ិតកម្ពេ់ទឹក (ខាង្ន្ឆ្វង្) 
ន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេ ន្ៅន្ប្កាម្ន្េណ្តរយី ូកប្ម្ិតទឹកអតិបរោិកែុង្កប្ម្ិតម្ធយម្ កែុង្លកេខណឌ រហូំរចូលខុេៗរែ  

 
តរង្ទី១ រនំ្លចពីន្េណ្តរយី ូ លិង្ទីតងំ្នានាន្លីែង្ទន្លេ រហូតែល់បា ក់សាល ដែលការដប្បប្បួល
កប្មិ្តទឹក (ម្/ម្ ) លឹង្ោលអប្តន្លីេពីន្រលការណ៍ដណនារំបេ់គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ (០,៥ ម្/
ម្ )។ 

 

តរង្ទី១៖ ន្េចកតីេន្ង្េបពីអប្តម្លការដប្បប្បួលកប្ម្ិតកម្ពេ់ទឹកេប្ោប់លំនាបំ្បតិបតតិតួប ីលខុេៗរែ  

គម្ កែុង្ដផលទី (Navigation Atlas) 

ន្េណ្តរយី ូ 

 

អប្តម្ល
ការដប្ប
ប្បួល
កប្មិ្តទឹក 
ម្/ម្  

១.៧៣៦ 

ែ/វ 
SNHPP  
 

១.៧២៣ ១.៧១៦ 

ជខ 

១.៦៦១ ១.៥៩៩ 

អ/វ វច 

១.៥៤៤ 

ែ/វ លខ 

១.៤៧០ ១.៤២៥ 

បា ក់សា
ន្ល 

ទាប 

៣-៤  

ឯកត 

កឡ  អតិ ០,៧៤៥* ០,២៣៥ ០,១២៩ ០,២២៨ ០,០១៦ ០,០១៣ ០,០០៥ ០,០០៣ 

ធច អបប -០,៧០៥ -០,១៨៥ -០,១៣៥ -០,២២២ -០,០១៩ -០,០១៦ -០,០០៥ -០,០០៤ 

ម្ធយម្ 

៣-៥  

ឯកត 

កឡ  អតិ ១,៥៥ ០,៦៧ ០,៥២ ០,៧០ ០,១៩ ០,៣២ ០,០៣ ០,០១ 

ធច អបប 
-១,៤៤ -០,៣៨ -០,២៧ -០,៧៦ -០,១៦ -០,២៧ -០,០៣ -០,០១ 

ខាេ ងំ្ 

១-៤  

ឯកត 

កឡ  អតិ ១,០២ ០,៨៨ ០,៨៤ ០,៥៦ ០,២២ ០,១៤ ០,០៦ ០,០៣ 

ធច អបប 
-១,២៨ -១,១១ -១,១២ -០,១០ -០,២៦ -០,១៩ -០,០៧ -០,០៣ 

ខាេ ងំ្បំផុត 

១-៧  

ឯកត 

កឡ  អតិ ៥,២៧ ១,៦៥ ១,៣៤ ០,៦៦ ០,៣៩ ០,២៥ ០,១០ ០,០៦ 

ធច អបប 
-៣,៦៨ -១,០៥ -០,៥៩ -០,៣២ -០,៤៩ -០,៣១ -០,១១ -០,០៧ 

 

េោគ ល់៖ 
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• ប្កឡាដែលបាលរនំ្លច បង្ហា ញពីការន្កីលន្ឡងី្ ឬការធាេ ក់ចុ៉ះម្លកប្ម្ិតកម្ពេ់ទឹក ដែលន្លីេពីន្រលការណ៍
ដណនាេំតីពីការរចនា កែុង្ឆ្ែ ២ំ០២០ ដែលកែុង្ន្នា៉ះ ការដប្បប្បួលកប្ម្ិតកម្ពេ់ទឹកគឺ ០.០៥ ម្/ម្  (៥ េម្/ម្ )។  
 

កទ=កប្ម្ិតទឹក; កឡ=ការន្កីលន្ឡងី្; ធច=ការធាេ ក់ចុ៉ះ; វច= ន្វៀង្ចលទ; លខ=លង្ម្ខ. 

 

 

ជាលទធផល អប្តម្លការដប្បប្បួលទាងំ្ន្ល៉ះ ោលកប្មិ្តខពេ់ជាង្ន្រលការណ៍ដណនា ំន្ទា៉ះបីជាេប្ោប់
ន្េណ្តរយី ូបន្ញ្េញទឹកអតិបរោិ កែុង្កប្មិ្តទាបក៏ន្ោយ ន្ហយីវាបលតរហូតែល់ដផែកខាង្ន្ប្កាម្ម្ល
សាែ លីយជាងំ្ខាល់។ ន្ៅន្ប្កាម្ន្េណ្តរយី ូកប្មិ្តខាេ ងំ្ វាបលតរហូតែល់ដផែកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេ ក៏ែូចជាែល់
បា ក់សាន្លផង្ដែរ។  
 

ផលប ៉ះពាល់ម្លកំន្ណីលម្លរង្វិលតបួ លី ឬការបន្ញ្េញទឹក (Ramping) 

 

កំន្ណីលការដប្បប្បួលម្លរង្វិលតួប ី ឬ រហូំរន្ចញកែុង្រយៈន្ពលដវង្ (ជាឧទាហរណ៍ ១ ឬ៣ ន្ោ ង្) ន្ធវីឲ្យ
វសិាលភ្លពម្លការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹកន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ធាេ ក់ចុ៉ះ (រូបភ្លព៤)។ ប ុដលត ន្បីន្ទា៉ះជាតួប ីល 
ប្តូវន្បីកែំន្ណីរការបដលែម្ន្ទៀតឲ្យន្លីេពី ៣ ន្ោ ង្ បដប្ម្បប្មួ្លកប្មិ្តកម្ពេ់ទឹក៏វាន្ៅដតន្លីេពី
កប្មិ្តន្រលការណ៍ដណនារំបេ់គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ ដែរ (៥ េម្/ម្ )។  

 

បដលែម្ពីន្លីវសិាលភ្លពម្លការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹក ថិ្រៈន្វលាម្លការដប្បប្បួលទាងំ្ន្ល៉ះ ក៏ន្ធវីឲ្យោលការ
តេ េ់បតូរន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេផង្ដែរ។ ែូន្ចែ៉ះ រហូំរកែុង្កប្មិ្តខពេ់ៗ អាចឆ្េង្កាត់ចំណុចណ្តមួ្យ
ន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្នាន្ពលរប្តី។ សាែ លភ្លពន្ល៉ះ ោលឥទធិពលន្លីផលប ៉ះពាល់ន្ផសង្ៗម្លរលករហូំរន្លី
នាវាចរ  ចំណត លិង្ម្ចាឆ ។ 
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រូបភ្លពទ៤ី៖ អប្តម្លការដប្បប្បួលកប្ម្ិតទឹកកែុង្រយៈន្ពល ១ ន្ោ ង្េប្ោប់ន្េណ្តរយី ូ ភី_២_០ (P_2_0) ន្ោយោល 
លិង្ម្ិលោលការកាត់បលែយម្លកំន្ណីលម្លការរង្វិលតួប ីល ឬការបន្ញ្េញទឹក 

 

េោគ ល៖់ កំន្ណីលម្លរង្វិលតួប ីល ឬការបន្ញ្េញទឹក ន្លីេពី ២០ នាទី ប្តូវបាលោក់បញ្េូ ល ន្ែីម្បឆី្េុ៉ះបញ្ញេ ងំ្ពីការអលុវតតតម្
បទោា លម្លែំន្ណីរការតួប ីល 

 

ន្ទា៉ះជាោ ង្ណ្ត ប្បតិបតតិការន្ៅអាង្ទំលប់សាណ្តខា ំអាចជួយកាត់បលែយបដប្ម្បប្មួ្លកប្មិ្តទឹកភ្លេ
ម្ៗ ឲ្យែល់កប្មិ្តអបបបរោ ប្បេិលន្បីអលុវតតឲ្យបាលប្បន្េីរបំផុត ន្ែីម្បបី្គប់ប្គង្រហូំរ ជាជាង្បន្ង្េីល
ការផលិតថាម្ពល ប្ពម្ទាងំ្បិទ លិង្ន្បីកែំន្ណីរតួប ីលន្ៅកប្មិ្ត ដែលជួយរកាការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹក
ឲ្យន្ៅន្ប្កាម្៥ េម្/ម្ ។ ប្បេិលន្បីទំលប់បា ក់ឡាយ អលុវតតប្បតិបតតិការបន្ញ្េញទឹកអតិបរោិែ៏ន្លីេ
លប់ ការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹកេប្ោប់កប្មិ្តប្បោណ ០,៦ ដម្ ប្ត កែុង្មួ្យម្ថ្ៃ (ប្តឹម្ដតដផែកខាង្ន្ប្កាម្
ម្លទំលប់បា ក់ឡាយប ុន្ណ្តណ ៉ះ) លឹង្ថ្យែល់កប្មិ្តប្បោណ ០,២៥ ដម្ ប្ត (ប្តឹម្ដតដផែកខាង្ន្លីម្ល
ទំលប់សាណ្តខាកំែុង្អាង្ទំលប់)  អាចលឹង្ន្កីតោល។ ផលប ៉ះពាល់ន្ល៉ះ ន្លចន្ឡងី្រតឹដតចាេ់ កែុង្
ករណីដែលទំលប់សាណ្តខា ំ ប្តូវបាលប្គប់ប្គង្ោ ង្េកម្ម ន្ែីម្បកីាត់បលែយបដប្ម្បប្មួ្លម្លកប្មិ្តទឹ
ក។ ន្ៅទំលប់សាណ្តខា ំ ន្ប្កាម្ប្បតិបតតិការធម្មតកែុង្ទប្ម្ង់្មិ្លបន្ង្េីតជាអាង្ទឹក ន្ោយោលការ
បន្ញ្េញទឹកែ៏ន្លីេលប់ន្ៅពីទំលប់បា ក់ឡាយ កប្មិ្តទឹកន្ៅប្តឹម្ដតដផែកន្ប្កាម្ទន្លេ លឹង្ដប្បប្បួល
ប្បោណ ០,៣ ដម្ ប្ត កែុង្មួ្យម្ថ្ៃ។ ប្បេិលន្បីទំលប់សាណ្តខា ំប្តូវបាលែំន្ណីរការឲ្យបន្ញ្េញទឹកដកបរ
លឹង្បរោិណបន្ញ្េញជាប្បចា ំ ការដប្បប្បួលទាងំ្ន្ល៉ះ លឹង្បាត់ទាងំ្ប្េុង្។ ការដប្បប្បួលរហូំរដែលោល
ប្បភពពីទំលប់សាោប ូរ ី បាលថ្យចុ៉ះគួរឲ្យកត់េោគ ល់ មុ្លន្ពលវាហូរែល់ទំលប់សាណ្តខា ំ ន្ទា៉ះបីជា

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ន្ោ ង្ 

កា
រដប្
បប្
បួល

កប្
ម្ត
ទឹក
 (
េ
ម្ 
កែ ុង្
១ 
ន្ោ
 ង្

) 

ភី-២-០ ន្កីល ២០នាទី 
ភី-២-០ ន្កីល ១ន្ោ ង្ 
ភី-២-០ ន្កីល ៣ន្ោ ង្ 
 

ជាងំ្ខាល់ 

 

 

សាណ្តខា ំែ/េ 

ភី-២-០ ន្កីល ២០នាទី 
ភី-២-០ ន្កីល ១ន្ោ ង្ 
ភី-២-០ ន្កីល ៣ន្ោ ង្ 
 កា

រដប្
បប្
បួល

កប្
ម្ត
ទឹក
 (េ

ម្ 
កែ ុង្
១ 
ន្ោ
 ង្

) 

ន្ោ ង្  

ភី-២-០ ន្កីល ២០នាទី 
ភី-២-០ ន្កីល ១ន្ោ ង្ 
ភី-២-០ ន្កីល ៣ន្ោ ង្ 
 

ន្ោ ង្ 

កា
រដប្
បប្
បួល

កប្
ម្ត
ទឹក
 (
េ
ម្ 
កែ ុង្
១ 
ន្ោ
 ង្

) 

លង្ម្ខ 
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រម លប្បតិបតតិការណ្តមួ្យ ន្ែីម្បបី្គប់ប្គង្វាក៏ន្ោយ។ ន្ៅន្ប្កាម្ន្េណ្តរយី ូន្ល៉ះ ការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹក
កែុង្កប្មិ្តប្បោណ ៤ េម្/ម្ថ្ៃ លឹង្រកាន្ៅែដែល ន្ៅដខសទឹកចុង្បំផុតម្លបណ្តត ញលាក់ទំលប់។ 

 
កំណកកករ 
 

ការប្តួតពិលិតយតម្ោលកំណកកករ បង្ហា ញថា ន្ៅឆ្ែ ២ំ០០៩ បរោិណកករហូរចូលអាង្ទន្លេន្ម្គង្គ
ន្ប្កាម្ពីប្បន្ទេចិល បាលធាេ ក់ចុ៉ះោ ង្ខាេ ងំ្ ន្ោយោលបរោិណប្បោណពី១០ ែល់១៥ ម្ត/ឆ្ែ  ំ ន្បី
ន្ធៀបន្ៅលឹង្ការបា ល់សាម លពីមុ្លកែុង្បរោិណប្បោណ៦០ ម្ត/ឆ្ែ ។ំ ន្ៅឆ្ែ ២ំ០១៩ បរោិណកំណក
កករន្ៅសាែ លីយជាងំ្ខាល់ លិង្លង្ម្ខ ក៏បាលបង្ហា ញពីការថ្យចុ៉ះោ ង្ខាេ ងំ្ ន្បីន្ធៀបន្ៅលឹង្ឆ្ែ មុំ្លៗ 
ន្ោយបរោិណផទុកដែលបាលបា ល់សាម លន្ៅឯសាែ លីយទាងំ្ពីរខាង្ន្លី ោលបរោិណន្េមី ឬទាបជាង្
បរោិណដែលបាលគណនាេប្ោប់សាែ លីយជាងំ្ដេល (រូបភ្លពទី៥)។ 

 

 
រូបភ្លពទ៥ី៖ បរោិណកំណកកករន្ៅសាែ លីយជាងំ្ដេល (ជេ) ជាងំ្ខាល់ (ជខ) លង្ម្ខ (លខ) ពីឆ្ែ ២ំ០០៩ ែល់ឆ្ែ ំ

២០២០ 
 
េោគ ល់៖ 

 ទិលែល័យដែលដផអកន្លីលទធផលេិកា ប្តូវបាលប្បមូ្លន្ោយប្បន្ទេម្ថ្។ ការផទុកលាប់កករបា ល់សាម ល ប្តូវបាល
ដផអកន្លីការដកេប្ម្ួលម្លលទធផលតម្ោលដែលបាលវាេ់ដវង្។ ការវភិ្លគ ប្តូវបាលន្រៀបចំបញ្េប់ជាដផែកម្ួយម្លកម្មវធិីតម្
ោលបរសិាែ លចប្ម្ុ៉ះ។ 

 

កំណកកករ លឹង្ធាេ ក់ចុ៉ះបលតន្ទៀត ន្ោយសារការសាង្េង់្បញ្េ ប់ម្លបណ្តត ញលាក់ន្ៅភ្លគខាង្ន្ជីង្
ប្បន្ទេឡាវ។ វាលឹង្បន្ង្េីលេំណឹកកករន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ម្លគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា។ំ 
ន្ហតុការណ៍ន្ល៉ះបាលន្កីតន្ឡងី្រចួន្ៅន្ហយី ន្ោយសារន្គបាលរកន្ ញីថា ទប្ម្ង់្បាតទន្លេន្ៅឯជាំ
ង្ខាល់ ោលការតេ េ់បតូរោ ង្ខាេ ងំ្។ ប្េបន្ពលដែលប ុនាម លឆ្ែ ចុំង្ន្ប្កាយន្ល៉ះ ទប្ម្ង់្រមួ្ម្លទន្លេោលការ

 

ជេ ជខ លខ 

២០០៩       ២០១០             ២០១១            ២០១២    ២០១៣         ២០១៨               ២០១៩     ២០២០ 

បរ
ោិ
ណ
កក
រប
ង្ហេ
ង្ទុ
ក 

(ម្
ត/
ឆ្ែ

)ំ 
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ដប្បប្បួលតិចតួច របាយម្លម្លខាច់កែុង្ទន្លេ ឬន្ៅតំបល់ថ្មដែលោលប្ពំប្បទល់ជាប់លឹង្ប្បឡាយន្ម្ ោល
ការតេ េ់បតូរោ ង្ខាេ ងំ្។ វាក៏ន្ធវីឲ្យោលការដប្បប្បួលន្លីែំណ្តរំុកេជាតិ ន្ៅន្លីែីន្កា៉ះ លិង្ទីទួលខាច់ផង្
ដែរម្លន្ពា៉ះទន្លេផង្ដែរ។ 
 

េកម្មភ្លពបូម្ ឬទាញយកខាច់ជាបលតបនាទ ប់ កំពុង្ន្កីតោលន្ៅដខសទឹកខាង្ន្លីម្លសាែ លីយជាងំ្ខាល់ 
លិង្ដកបរន្វៀង្ចលទ លិង្លង្ម្ខ។ ការកាត់បលែយការផគត់ផគង់្ខាច់ ន្ោយសារការបង្ហេ ងំ្ទុកកែុង្អាង្ទំលប់ 
ប្តូវបាលន្គរពឹំង្ថាលឹង្ជួយបន្ង្េីលអប្តហូរន្ប្ចា៉ះេុីបាតទន្លេ លិង្/ឬេំណឹកប្ចាងំ្ ដែលន្ធវីឲ្យេែិរភ្លព
ប្ចាងំ្ទន្លេធាេ ក់ចុ៉ះ ។ មួ្យរយៈន្ពលន្ប្កាយម្ក បាតទន្លេលឹង្កាេ យន្ៅជា ឬេម្បូរន្ៅន្ោយប្គួេថ្ម 
ន្ោយដឡកការរង្កករម្លលាប់ខាច់ លឹង្ោលដតន្ៅកែុង្តំបល់ការពារដបបជលគតិដតប ុន្ណ្តណ ៉ះ។ 
ែំន្ណីរការន្ល៉ះ លឹង្កាល់ដតន្លឿល ន្បីកប្មិ្តទឹកដប្បប្បួលភ្លេ ម្ៗ ដែលជួយជំរុញេម្តែភ្លពទន្លេ កែុង្
ប្េូបយក/ចាប់យក លិង្ជញ្ជូ លលាប់កំណកកករ។ ការផតល់េំន្ណីម្ លិង្ភ្លពេៃួតម្លប្ចាងំ្ទន្លេដបប
ន្ល៉ះ (កែុង្តំបល់មិ្លការពារ) ក៏បង្េឲ្យោលភ្លពង្ហយប្េួលែល់ការបាក់ប្ចាងំ្ផង្ដែរ។ វាលឹង្ ន្ធវីឲ្យោល
ការបាត់បង់្លូវរុកេជាតិទន្លេតម្ែង្ទន្លេមួ្យចំលួលផង្ដែរ។ 

 

ប្បព័លធន្អកូឡូេីុកែុ ង្ទឹក លិង្ជលផល 
 

ប្បព័លធន្អកូឡូេុីកែុង្ទឹក លិង្ជលផល រង្ផលប ៉ះពាល់ន្ោយការន្កីតន្ឡងី្ជាញឹកញាប់ ទំហ ំលិង្ថិ្រៈ
ន្វលាម្លបដប្ម្បប្មួ្លរហូំរភ្លេ ម្ៗ ែូចបាលេន្ង្េបន្ៅកែុង្តរង្ទី២។ 
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តរង្ទី២៖ ន្េចកតីេន្ង្េបពីការដប្បប្បួលេំខាល់ៗកែុង្បរសិាែ ល លិង្ការន្ឆ្េីយតបនានាម្លេររីៈ បណ្តត លម្កពីការដប្បប្បួល
ភ្លេ ម្ៗកែុង្របបរហូំរប្បចាមំ្ថ្ៃ 

 

ភិលភ្លគរហូំរ លិង្
ការដប្បប្បលួ 

ការដប្បប្បលួន្លីដផែកបរសិាែ ល លិង្ការន្ឆ្េីយតបម្លេររីៈន្ផសង្ៗ  

ភ្លពញឹកញាប់ 

ចំលួ
លកំ
ន្ណី

លក
ែ ុង្ម្
យ
ម្ថ្
ៃេ
ប្ោ
ប់រ
ហំូ
រន្ល

ឿល
 ន្កី
លន្
ឡ
ង្ 
លិង្
ហូ
រប
ស្ត្ញ្ញ
េេ

 

ការតេ េ់បតូរឥរោិបទរបេ់ប្តី រមួ្ទាងំ្ការតេ េ់ទីរយៈន្ពលខេីេប្ោប់ប្តីមិ្លបោេ េ់ទី 
(ឧ. ការដប្បប្បួលន្ថ្រ ចាប់ពីការឈប់េប្ោកន្ៅប្េទាប់ខាង្ន្ប្កាម្ រហូតែល់      
ការដហលន្ៅកែុង្ប្ចកទាវ រទឹក លិង្ដេវង្រកទីជប្ម្កេម្រម្យ)។ វាេបញ្ញជ ក់ឲ្យន្ ញីពី
ការន្ប្បីប្បាេ់ថាម្ពលប្តីខាេ ងំ្ជាង្មុ្ល លិង្ការអល់ថ្យម្លេុខភ្លពរង្កាយ។ 
ការលាង្េំអាតដែលបាលន្កីលន្ឡងី្ អាចន្ធវីឲ្យខូចខាត ឬតេ េ់ទីេររីៈោលជីវតិ ឬ
ែំណ្តក់កាលជីវតិន្ផសង្ៗ តួោ ង្ពង្ប្តី េតវឥតឆ្អឹង្ខែង្កែុង្ទឹក ប្ពម្ទាងំ្រុកេជាតិ 
លិង្េតវកែុង្ទឹក លិង្ទន្លេ។ 
កំន្ណីលេំណឹក លិង្ការហូរន្ប្ចា៉ះេុីបាតទន្លេ (riverbed incision) បន្ង្េីតឲ្យោលទី
ជប្ម្កបន្ណ្តត ៉ះអាេលែ លិង្ធលធាលន្េបៀង្ន្េេេល់ លិង្ការធាេ ក់ចុ៉ះម្លការប្េូប
យកអាហ្រ។ 
 

កំន្ណីលភ្លពប្ចបូកប្ចបល់ ដែលប ៉ះពាល់ជាអវជិជោលែល់េុខភ្លព លិង្ការបោេ េ់ទី
ប្តី ន្ោយសារការេទ៉ះរលធប្េកី លិង្ររងំ្ែល់ការន្ធវីេំន្ោគរេមីម្លរុកេជាតិកែុង្ទឹក លិង្
ទន្លេ។ 
 

កំន្ណីលការរសាត់អដណត ត ឬការតេ េ់ទីលំន្ៅម្លេររីៈកែុង្ទឹក ដែលអាចបន្ង្េីតឲ្យ
ោលន្េបៀង្កាល់ដតន្ប្ចីលេប្ោប់ប្តី រហូតែល់ប្បភពទាងំ្ន្ល៉ះបាលថ្ម្ថ្យអេ់ ។ 
 

ការជល់លិចជាញឹកញាប់ម្លតំបល់តម្ែង្ទន្លេ ន្ធវីឲ្យោលការជល់លិចតម្ដផែក ឬ
ទាងំ្ប្េុង្ជាញឹកញាប់ ដែលប ៉ះពាល់ែល់រុកេជាតិកែុង្ទឹក លិង្ទន្លេ លិង្ការបាត់បង់្ ឬ
ការតេ េ់បតូរទីជប្ម្ករុកេជាតិ លិង្ទីជប្ម្កពាក់ព័លធ ដែលជួយកាត់បលែយតួនាទីរុកេជាតិ
ទាងំ្ន្ល៉ះ កែុង្នាម្ជាវេិវកម្មប្បព័លធន្អកូឡូេុីកែុង្បណ្តត ញប្បឡាយទន្លេ។ គួរកត់
េោគ ល់ថា វសិាលភ្លពម្លការជល់លិច បាលថ្យចុ៉ះន្ៅតម្រយៈចោៃ យ ន្ៅដផែកខាង្
ន្ប្កាម្ទន្លេ។ 
 

ទំហ ំ

ទំហ
កំំន្
ណី
ល

កែ ុង្
ម្យ

ម្ថ្
ៃ

េ
ប្ោ
ប់រ
យ
ៈ

ន្ព
ល
រហំូ
រខ
ពេ់

ជា
ង្ធ
ម្មត
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ពម្
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លកា
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បល
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ម្រ
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ៈច
ោៃ
យ
ន្ៅ

ដផ
ែកខា

ង្
ន្ប្កា

ម្)
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) កំន្ណីលេំណឹក លិង្ការហូរន្ប្ចា៉ះេុីបាតទន្លេ បង្េឲ្យោលការខូចខាត ឬការន្ធវីឲ្យទី
ជប្ម្កប្បន្េីរន្ឡងី្។ េំណឹកខូចខាត ន្ោយការបោេ េ់ទីកែុង្ប្េទាប់ខាង្ន្ប្កាម្ 
លិង្ការផតល់េំន្ណីម្ខាេ ងំ្ម្លទឹក លិង្ការន្ធវីឲ្យប្បន្េីរន្ឡងី្ម្លគុណភ្លពទីជប្ម្ក
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ភិលភ្លគរហូំរ លិង្
ការដប្បប្បលួ 

ការដប្បប្បលួន្លីដផែកបរសិាែ ល លិង្ការន្ឆ្េីយតបម្លេររីៈន្ផសង្ៗ  

ន្ោយការបង្ាូរលាប់ម្ ត់ន្ចញពីប្គួេធំៗ ដែលជួយផតល់ខយល់អុកេុីដហសលឲ្យែល់
កប្មិ្តអតិបរោ។ 
 

ការតេ េ់ទីកែុង្ដខសទឹកខាង្ន្ប្កាម្ លិង្អប្តរសាត់អដណត តខពេ់ម្លប្តី លិង្េតវឥតឆ្អឹង្
ខែង្ធំៗ ការបាត់បង់្ប្បភពន្េបៀង្អាហ្រ តុលយភ្លពម្លកតត បោេ េ់ទី លិង្ន្ស្ត្េតេ
េប្ោប់េររីៈកែុង្ទឹក។ វសិាលភ្លពម្លការបោេ េ់ទី បាលថ្យចុ៉ះន្ៅតម្រយៈចោៃ យ
ន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេ។  
 

ការលាង្េំអាតន្ប្កាម្រហូំរខាេ ងំ្បាលន្កីលន្ឡងី្ ន្ធវីឲ្យខូចខាត ឬតេ េ់ទីេររីៈោល
ជីវតិ ឬែំណ្តក់កាលជីវតិន្ផសង្ៗ ែូចជាពង្ប្តី េតវឥតឆ្អឹង្ខែង្ធំៗ លិង្រុកេជាតិ     
ន្ផសង្ៗន្ោយតទ ល់ ឬមិ្លតទ ល់តម្រយៈេំណឹកកករ លិង្ការដប្បប្បួលកែុង្ភូគពភ    
សាស្ត្េតទន្លេ។ 

ទំហ
ម្ល
កា
រថ្
យ
ចុ៉ះ
កែ ុង្
ម្យ

ម្ថ្
ៃេ
ប្ោ
ប់រ
យ
ៈន្ព
ល
ម្ល
រហំូ
រអ
បប
បរ
ោ

 

ការធាេ ក់ចុ៉ះម្លទីជប្ម្កេម្ប្េបដែលោលេប្ោប់ប្តី ន្ោយសារបរោិណទឹកទាប
ជាង្មុ្លន្ៅកែុង្ទន្លេ លិង្ការកាត់បលែយកែុង្ប្បដវង្ជន្ប្ៅ លិង្ទទឹង្ជាម្ធយម្ម្ល
ប្បឡាយទន្លេ ដែលបន្ង្េីតឲ្យោលន្ស្ត្េតេអុកេុីដហសល លិង្បង្េបញ្ញា ជាន្ប្ចីល ទាក់ទិល
លឹង្ទីជប្ម្ក លិង្ការចិញ្េ ឹម្ប្តី។ 
 

េំណឹកខូចខាតទីជប្ម្ក បនាទ ប់ពីការបន្ញ្េញប្គួេធំៗ លិង្ការធាេ ក់ចុ៉ះបរោិណអុក
េុីដហសល ដែលប ៉ះពាល់ការបន្ង្េីលកូល។ ភវលីយភ្លពម្លការសាេ ប់េប្ោប់រុកេជាតិកែុង្
ទឹក ឬទន្លេ បាលន្កីលន្ឡងី្ ន្ៅន្ពលដែលរុកេជាតិទាងំ្ន្នា៉ះេែិតន្ៅន្ប្កាម្ទឹក ឬេែិត
កែុង្សាែ លភ្លពដបបន្ល៉ះកែុង្រយៈន្ពលយូរ។ 
 

បញ្ញា ចរចរប្តី ទាងំ្ន្ៅដផែកខាង្ន្លី លិង្ខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេ ន្ោយសារបរោិណទឹកតិច
ន្ពក ដែលរងំ្េទ៉ះែល់ការតេ េ់ទីរបេ់ប្តី។ 
 

ែង់្េុីន្តប្តីបាលន្កីលន្ឡងី្ ន្ោយសារភ្លពអេម្តែភ្លព កែុង្ការដបង្ដចកបរោិណប្តី
ទាងំ្ន្ល៉ះសារជាថ្មី។ ប្តីដែលជាប់រងំ្កែុង្ប្េ៉ះទឹក អាចបង្េឲ្យោលការេុីសាច់រែ ជា
អាហ្រ របបអាហ្រោលកប្មិ្ត លិង្ការចម្េង្ខពេ់ម្លបាក់ន្តរនី្ផសង្ៗ។ 
 

ការជាប់រងំ្/ការបាត់បង់្ប្តី លិង្េតវឥតឆ្អឹង្ខែង្ធំៗ ន្ៅតម្ការតេ េ់បតូរម្លប្ចាងំ្
ប្បឡាយ លិង្ភ្លពន្ស្ត្េតេេប្ោប់េររីៈកែុង្ទឹក។ 

ការដប្បប្បលួេីតុ
ណា ភ្លពទឹក 

របបេីតុណា ភ្លពខុេប្បប្កតី (តេ េ់បតូរោ ង្ន្លឿល) ន្ស្ត្េតេេប្ោប់េររីៈកែុង្ទឹក 
តុលយភ្លពម្លកតត បោេ េ់ទី។ 

រហូំរន្លឿលប្បចាំ
ម្ថ្ៃ ធាេ ក់ចុ៉ះ 

ការជាប់រងំ្/ការបាត់បង់្ប្តី លិង្េតវឥតឆ្អឹង្ខែង្ធំៗ ន្ស្ត្េតេេប្ោប់េររីៈកែុង្ទឹក។ 
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ភិលភ្លគរហូំរ លិង្
ការដប្បប្បលួ 

ការដប្បប្បលួន្លីដផែកបរសិាែ ល លិង្ការន្ឆ្េីយតបម្លេររីៈន្ផសង្ៗ  

រហូំរន្លឿលប្បចាំ
ម្ថ្ៃ ន្កីលន្ឡងី្ 
 

អប្តរសាត់អដណត តខពេ់េប្ោប់ប្តី លិង្េតវឥតឆ្អឹង្ខែង្ធំៗ (ការរសាត់អដណត ត
ប្បកបន្ោយន្ប្រ៉ះថាែ ក់) ការបាត់បង់្ប្បភពន្េបៀង្អាហ្រ តុលយភ្លពម្លកតត បោេ េ់
ទី ន្ស្ត្េតេេប្ោប់េររីៈកែុង្ទឹក។ 

រយៈន្ពលខេីកែុង្
ម្ួយម្ថ្ៃម្លរហូំរ
ន្លឿល ន្កីលន្ឡងី្ 
លិង្ធាេ ក់ចុ៉ះ 

ការដប្បប្បួលរហូំររយៈន្ពលខេីជាង្ ោលល័យថា ន្ពលន្វលាោលតិចជាង្ េប្ោប់
េកម្មភ្លពេំខាល់ៗ េប្ោប់ប្តី ែូចជាការរកចំណីអាហ្រ ឬការេប្ោកកែុង្ប្េទាប់
ខាង្ន្ប្កាម្ ដែលន្ៅទីបំផុតន្ធវីឲ្យោលការប្េូបយកអាហ្រតិចតួច លិង្ការន្ប្បីប្បាេ់
ថាម្ពលរបេ់ប្តីខពេ់ជាង្។ 

ការបន្ញ្េញទឹក   
រយៈន្ពលខេីពី
សាែ លីយទំលប់វារ ី
អគគិេលី 

តេ េ់បតូរគុណភ្លពទឹកកែុង្ប្បព័លធដខសទឹកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេ ន្ោយបន្ញ្េញលូវ ‘ចង្ហវ ក់
ទឹក’ ដែលបាលដកេប្មួ្លកែុង្អំឡុង្ន្ពលេតុកទឹក ន្ធវីឲ្យោលការតេ េ់បតូរេីតុណា
ភ្លព េកម្មភ្លពន្អឡចិប្តូលិក ឬភិលភ្លគលកេណៈគុណភ្លពទឹកន្ផសង្ៗកែុង្
បរោិកាេដខសទឹកខាង្ន្ប្កាម្។ 

ថិ្រៈន្វលា 

រែូ
វកា
ល
ម្ល
កា
រដប្
បប្
បួល

រហំូ
ររយ

ៈន្ព
ល
ខេ ី 

ប្តីរសាត់អដណត ត លិង្ហ្លិភ័យម្លការជាប់រងំ្ បាលន្កីលន្ឡងី្ កែុង្អំឡុង្ន្ពលលូត
លាេ់ន្ពញវយ័។ 
 

ការតេ េ់បតូរឥរោិបទប្តីបោេ េ់ទី លិង្ប្តីមិ្លបោេ េ់ទី បាលន្កីលន្ឡងី្ កែុង្អំឡុង្
ន្ពលោលរហូំរទាបធម្មត។ 
ការន្កីតន្ឡងី្ម្លែំណ្តក់កាលជីវតិខុេៗរែ េប្ោប់េតវលអិតកែុង្ទឹក លិង្រុកេជាតិកែុង្
ទឹក លិង្ទន្លេ បាលកំណត់ពីវធីិដែលេតវទាងំ្ន្ល៉ះ រង្ឥទធិពលពីការដប្បប្បួលរហូំររយៈ
ន្ពលខេី។ តួោ ង្ ការតេ េ់បតូររហូំររយៈន្ពលខេី ប្េបន្ពលលឹង្េកម្មភ្លពបលតពូជ
របេ់ប្តីន្ពញវយ័ជំទង់្ ន្ហយីក៏ប្េបន្ៅលឹង្ប្េទាប់ោត់ទន្លេផង្ដែរ ែូចជារុយ
(mayfly) ឬជាមួ្យលឹង្ការបណតុ ៉ះប្រប់ពូជ លឹង្បង្េឲ្យោលផលប ៉ះពាល់ធៃល់ធៃរ។ 

 

ែូន្ចែ៉ះ ផលប ៉ះពាល់ន្លីប្បព័លធន្អកូឡូេុីកែុង្ទឹក លិង្លទធផលម្លការថ្យចុ៉ះេប្ោប់េកាត លុពលជល
ផល អាចលឹង្ោលកប្មិ្តគួរឲ្យកត់េោគ ល់ លិង្ោលលកេណៈខុេៗរែ ។  
 

តំបល់ដខសទឹកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេន្ម្គង្គម្លគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំ ោលសារៈេំខាល់ខាេ ងំ្បំផុត
េប្ោប់មុ្ខង្ហរន្អកូឡូេុីម្លអាង្ទន្លេន្ម្គង្គន្ប្កាម្។ វាផតល់លូវលកេខណឌ រហូំរន្លឿលជាង្មុ្ល ដែល 
ចាបំាច់េប្ោប់ទីជប្ម្កប្បន្ភទេតវតម្តំបល់ម្លេររីៈកែុង្ទឹក រមួ្ទាងំ្េតវឥតឆ្អឹង្ខែង្ធំៗ លិង្ប្តី។ 
ប្បន្ភទប្តីជាន្ប្ចីល តេ េ់ទីន្ៅដខសទឹកខាង្ន្លី ន្ែីម្បបីង្ហេ ត់ពូជកែុង្តំបល់ន្ល៉ះ លិង្បនាទ ប់ម្កបោេ េ់ទីន្ៅ
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ដខសទឹកខាង្ន្ប្កាម្ ន្ែីម្បលូីតលាេ់ លិង្ន្ពញវយ័។ តំបល់ប្បប្ប៉ះទឹក(rapids)ទាងំ្ន្ល៉ះ ប្តូវបាលន្គ
ទទួលសាគ ល់ថាជាតំបល់ប្តីពង្ែ៏េំខាល់ លិង្ជាទីជប្ម្កេប្ោប់ប្បន្ភទេតវន្ផសង្ៗ ដែលជាេោេ
ធាតុចំបង្េប្ោប់េហគម្ល៍ប្តីកែុង្តំបល់ន្ល៉ះ។ 
 

េោេធាតុែម្ទន្ទៀតម្លប្បព័លធន្អកូឡូេុី ក៏អាចលឹង្រង្ប ៉ះពាល់ពីការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹកភ្លេ ម្ៗផង្   
ដែរ។ រុកេជាតិកែុង្ទន្លេ តម្ន្ឆ្ែរថ្មកែុង្តំបល់ន្ល៉ះ ប្តូវបាលប្គបែណត ប់ន្ោយចុលេប្ពឹកស ដែលធល់ន្ៅលឹង្
ចរលតទឹកន្លឿល។ ចុលេប្ពឹកសទាងំ្ន្ល៉ះ ោលន្ែីម្ជាេរម្េ លិង្ទល់បត់ដបល េេឹកខេី លិង្ចន្ង្អៀត ទោេ ប់ែុ៉ះ
លូតលាេ់បលតបនាទ ប់ពីន្ប្កាយរែ  លិង្ោលប្បព័លធជាឬេ លិង្ន្មី្ម្ ដែលភ្លជ ប់ន្ែីម្ទាងំ្ន្ល៉ះោ ង្ន្ប្ៅន្ៅ
កែុង្ប្េទាប់ខាង្ន្ប្កាម្ថ្ម។ វាែុ៉ះពលេក កែុង្អំឡុង្វែតកប្មិ្តទឹកទាប លិង្រកីធំធាត់ជាចំបង្ ជារុកេជាតិ
ន្ពញវយ័កែុង្អំឡុង្ន្ពលន្ល៉ះដែរ។ ការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹកភ្លេ ម្ៗ អាចកាត់បលែយទីជប្ម្កដែលបន្ង្េីត
ន្ឡងី្ន្ោយរុកេជាតិទាងំ្ន្ល៉ះ ដែលលឹង្តេ េ់បតូរគុណភ្លពទីជប្ម្កដែលោល ឲ្យកាេ យន្ៅជាជីវតកែុង្ទឹក 
ន្ហយីន្ៅទីបញ្េ ប់ វាលឹង្តេ េ់បតូររចនាេម្ព័លធេហគម្ល៍ លិង្មុ្ខង្ហរប្បព័លធន្អកូឡូេុី។ 
 

េតវឥតឆ្អឹង្ខែង្ធំៗជាន្ប្ចីល អាចេប្ម្បខេួលបាលោ ង្ប្បន្េីរន្ៅលឹង្សាែ លភ្លពរហូំរន្លឿល ន្ោយសារ
ប្េទាប់ខាង្ន្ប្កាម្មិ្លបាលប្គបែណត ប់ន្ោយលាប់ម្ ត់ន្ទ។ ជាទូន្ៅ ន្ៅកែុង្លកេខណឌ ចរលតទឹកម្ធយម្ 
ន្គក៏បាលរកន្ ញីប្បន្ភទេតវលអិតកែុង្ទឹក ដែលរេ់ន្ៅន្លីខាច់ លិង្ែំុប្គួេ តួោ ង្ន្លីប្គួេលអិតៗ 
ែូចជាេតវរុយ ម្កពីអំបូរ Caenidae លិង្កលទុ ំរុយ ម្កពី Gomphidae ន្ៅទូទាងំ្តំបល់ន្ល៉ះផង្ដែរ។ េតវ
ទាងំ្ន្ល៉ះ មិ្លអាចរេ់បាលន្ទ ប្បេិលន្បីខាច់កប់ន្ប្កាម្លាប់ម្ ត់ ឬោលបាតុភូតេំណឹក ដែលបលសល់
ប្តឹម្ដតប្គួេថ្ម ឬបាតថ្ម។ វាោលខយង្ទឹកែ៏េម្បូរដបប (អំបូរ Gastropoda) ដែលរេ់ន្ៅ លិង្ចិញ្េ ឹម្
ជីវតិជាចំបង្ន្លីប្េទាប់រងឹ្។ េតវខយង្ទាងំ្ន្ល៉ះ ោលសារៈេំខាល់ណ្តេ់ ន្ោយសារវាផតល់លូវភ្លព
ចប្មុ្៉ះោ ង្ខាេ ងំ្ លិង្ជាអាហ្រែ៏ចាបំាច់េប្ោប់ប្បជាជលរេ់តម្ែង្ទន្លេ។ 
 

ប្បន្ភទេតវជិតផុតពូជជាន្ប្ចីល ភ្លគន្ប្ចីលជាេតវដែលោលន្ៅដតកែុង្តំបល់ន្ល៉ះ លឹង្ប្តូវបាត់បង់្
ន្ោយសារការដប្បប្បួលរហូំរន្ចញភ្លេ ម្ៗពីគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំ ន្ហយីលឹង្ប្គបែណត ប់
កាល់ដតឆ្ៃ យរហូតែល់ដផែកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេ ក៏ែូចជាែល់ទីប្កុង្ន្វៀង្ចលទផង្ដែរ។ ន្គែឹង្ថា ភ្លគន្ប្ចីល
ម្ល ប្បន្ភទេតវទាងំ្ន្ល៉ះ រេ់ន្ៅ លិង្/ឬបង្ហេ ត់ពូជកែុង្តំបល់បោេ េ់ទីដខសទឹកខាង្ន្លី ដែលេែិតន្ៅដផែក
ខាង្ន្លីម្លន្វៀង្ចលទ។ ការបោេ េ់ទីន្ៅកាល់តំបល់ទាងំ្ន្ល៉ះ លឹង្ប្តូវបាលេប្មួ្លន្ោយលាក់ទំលប់ ន្ៅ
ភ្លគខាង្ន្ជីង្ម្លប្បន្ទេឡាវ។ ជាវបិាក េតវទាងំ្ន្ល៉ះ អាចលឹង្ដេវង្រកទីជប្ម្កបនាទ ប់បលស ំ ន្ៅដផែក
ខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេម្លគន្ប្ោង្សាណ្តខា ំន្ែីម្បបីន្ង្េីតកូល។ 
 

ការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹកភ្លេ ម្ៗ ក៏អាចលឹង្ររងំ្អែកន្លសាទ កែុង្ការន្ប្បីប្បាេ់េណំ្តញ់ លិង្ឧបករណ៍
ោក់ប្តីដបបបុរណផង្ដែរ ន្ហយីជាលទធផល វាន្ធវីឲ្យោលបញ្ញា ប្បតិបតតិ លិង្េុវតែិភ្លពគួរឲ្យកត់         
េោគ ល់។ បញ្ញា ន្ល៉ះ ប្តូវបាលន្គេន្ង្េតន្ ញីោលកែុង្តំបល់ដផែកខាង្ន្ប្កាម្ម្លទំលប់សាោប ូរ ីដែលអែក



17 
 

ន្លសាទ កំពុង្ដតតអូញដតអរពីផលលំបាកកែុង្ការន្លសាទ លិង្ការធាេ ក់ចុ៉ះម្លទិលែផលន្លសាទ។ ទូក
ន្លសាទ ក៏អាចលឹង្ជាប់រងំ្ន្លីម្ផទទឹកដែរ ន្ៅន្ពលដែលកប្មិ្តទឹកធាេ ក់ចុ៉ះោ ង្គំហុក។ 
 

ផលប ៉ះពាល់េង្គម្-ន្េែាកិចេ 
 

សាែ លភ្លពេង្គម្-ន្េែាកិចេ ន្ៅទូទាងំ្ភ្លគឥសាលម្លប្បន្ទេម្ថ្ ោលភ្លពចប្មុ្៉ះោ ង្ខាេ ងំ្។ ជាទូន្ៅ 
ន្ខតតឡយឺ លង្ម្ខ លិង្បឹង្កាល ោលភ្លពរុង្ន្រឿង្ជាង្ លិង្រង្ផលប ៉ះពាល់តិចជាង្ពីការដប្បប្បួលទាងំ្
ន្ល៉ះ ន្បីន្ធៀបលឹង្បណ្តត ន្ខតតខេ៉ះៗន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេ។ ែូចរែ ផង្ដែរ ន្បីន្ធៀបន្ៅលឹង្ន្ខតតខេ៉ះកែុង្
ប្បន្ទេឡាវ ប្បជាជលតម្ែង្ទន្លេន្ល៉ះ ទទួលបាលលូវការអភិវឌ្ឍធលធាលម្លុេសខពេ់បង្គួរ។   
 

ោ ង្ណ្តក៏ន្ោយ ន្េវាកម្មប្បព័លធន្អកូឡូេុីពីទន្លេន្ម្គង្គ ន្ៅដតផតល់ប្បន្ោជល៍ជាន្ប្ចីលែល់ការចិញ្េ ឹម្
ជីវតិ រមួ្ទាងំ្ការផតល់ការង្ហរន្ោយតទ ល់ លិង្មិ្លតទ ល់ ក៏ែូចជាកាលាលុវតតចិញ្េ ឹម្ជីវតិន្ផសង្ន្ទៀត។ 
កប្មិ្តម្លការពឹង្អាប្េ័យន្លីទន្លេន្ល៉ះ ោលលកេណៈខុេៗរែ  ន្ៅតម្តំបល់ លិង្ដផអកន្លីកតត ជាន្ប្ចីល 
ែូចជាន្េវាកម្មប្បព័លធន្អកូឡូេុីតម្មូ្លោា ល (ឧ. ភ្លពេម្បូរដបបម្លម្ចាឆ ) លិង្ជន្ប្មី្េដផែកន្េែាកិចេ
ដែលប្បជាជលោល។ ទន្លេន្ល៉ះ ក៏ោលផលប ៉ះពាល់បដលែម្ន្ទៀត ន្លីជីវតិប្បជាជល ែូចជាេុវតែិភ្លពន្ៅ
ន្លី លិង្ដកបរទឹកទន្លេ។ 
 

ន្ទា៉ះបីជាការង្ហរចំបង្ ដែលរមួ្បញ្េូ លទាងំ្ការន្លសាទ បាលធាេ ក់ចុ៉ះក៏ន្ោយ ប្បន្ទេទាងំ្បួល ន្ៅដត
ោលប្បជាជលន្ប្ចីលជាង្មួ្យលាលនាក់ ទទួលបាលការង្ហរកែុង្កិចេការន្លសាទ។ ប ុដលត ប្កមុ្ប្គសួារដែល
ពឹង្អាប្េ័យចំបង្ន្លីការន្លសាទកែុង្តំបល់ន្រលន្ៅ ន្ៅោលចំលលួតិច ន្ោយការន្លសាទប្រល់ដតជា
េកម្មភ្លពបដលែម្ ឬន្ប្ៅន្ោ ង្ប ុន្ណ្តណ ៉ះ។ កេិកម្មតម្ប្ចាងំ្ទន្លេ ក៏ែូចជាការចិញ្េ ឹម្ជីវតិពាក់ព័លធលឹង្
ទន្លេែម្ទន្ទៀត ក៏ជាេកម្មភ្លពដែលោលសារៈេំខាល់តិចតចួប ុន្ណ្តណ ៉ះ។ ន្ទា៉ះជាោ ង្ន្ល៉ះកតី ការ
ន្លសាទោលសារៈេំខាល់ណ្តេ់ ន្ប្ពា៉ះវាជាប្បភពម្លចំណូល លិង្ប្បូន្តអីុលេប្ោប់េហគម្ល៍ លិង្ផតល់
លូវកាលាលុវតតនានាេប្ោប់ប្បជាជលប្កីប្កីបំផុត។  
 

ទីកដលេង្ោែុំ៉ះតម្ប្ចាងំ្ទន្លេ ហ្ក់ែូចជាោលតួនាទីតិចតួចកែុង្ការចិញ្េ ឹម្ជីវតិតម្តំបល់ន្ល៉ះ ន្ទា៉ះបីជា
រូបភ្លពតម្ប្បព័លធតេ យរណប បង្ហា ញពីតំបល់េំខាល់ៗម្លកេិកម្មតម្ែង្ទន្លេក៏ន្ោយ។ ទឹកជំលល់ 
អាចោលផលប ៉ះពាល់ខាេ ងំ្ ប ុដលតវាមិ្លោលទំនាក់ទំលង្រហូតន្ោយតទ ល់ន្ៅលឹង្ទន្លេន្ម្ម្លទន្លេន្ម្គង្គ
ន្ទ។ បណ្តត លភូមិ្ប្េុកជាន្ប្ចីល ោលវធិាលការដថ្ទាបំ្ចាងំ្ទន្លេតម្ែង្ទន្លេន្ម្គង្គ។ ១៧% ម្លប្ចាងំ្
ទន្លេប្បន្ទេម្ថ្ ប្តូវបាលការពារ។ ប្បន្ទេឡាវោលប្តឹម្ដត ៦% ម្លប្ចាងំ្ប ុន្ណ្តណ ៉ះ ដែលប្តូវបាលដក       
ពប្ងឹ្ង្។ 
 



18 
 

ន្ៅដផែកខាង្ន្លីម្លទីប្កុង្ន្វៀង្ចលទ ទន្លេោលេណ្តា លជាប្បឡាយបាតថ្មន្ទាល ដែលោលផទុកលាប់តិច
តួចបំផុត។ ន្ធវីឲ្យវាសាកេម្លឹង្វេិ័យនាវាចរ។ ន្ៅឯដផែកខាង្ន្ប្កាម្ម្លទីប្កុង្ន្វៀង្ចលទវញិ វាប្តូវបាលរុ ំ
ព័ទធន្ោយរបាងំ្ខាច់។ ែូន្ចែ៉ះ ការបូម្ខាច់ គឺជាេកម្មភ្លពែ៏េំខាល់តម្ែង្ទន្លេន្ល៉ះ។ ន្ៅឆ្ែ ២ំ០១១ 
ប្បន្ទេម្ថ្បាលបូម្ខាច់ប្បោណ ១៣% (៤,៥ លាលម្៣) ន្ហយីឡាវប្បោណ ៤% (១,៤ លាល
ម្៣) ម្លការបូម្ខាច់ លិង្ប្គួេេរុបន្ោយប្បន្ទេតម្អាង្ទន្លេន្ម្គង្គន្ប្កាម្។ Google Earth បង្ហា ញ
ថា ោលប្បតិបតតិការបូម្ខាច់ខាែ តធំមួ្យ ដែលេែិតន្ៅចោៃ យមិ្លន្លីេពី១០ គីឡូដម្ ប្ត ន្ៅដផែកខាង្
ន្ប្កាម្ម្លគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា។ំ ការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹកភ្លេ ម្ៗ អាចលឹង្ន្ធវីឲ្យោលការ
លាង្េំអាត លិង្ការបតូរទីតងំ្ថ្មីម្លលាប់ខាច់កែុង្តំបល់ន្ល៉ះ ដែលអាចន្ធវីអេ់បរោិណខាច់េប្ោប់
ប្បតិបតតិការន្ល៉ះ។ 
 

តំបល់មួ្យចំលួល តម្ប្ចាងំ្ដផែកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេ ោលប្ទុង្វារវីបបកម្មជាន្ប្ចីល ជាពិន្េេកែុង្តំបល់ចន្នាេ ៉ះ
ប្ចកទន្លេណ្តនំ្ហឿង្ លិង្ជាងំ្ខាល់។ ន្គបាលន្ប្បីប្បាេ់ប្ទុង្ទាងំ្ន្ល៉ះ ន្ែីម្បចិីញ្េ ឹម្ប្តីទីឡាប់ោ ។ ការ
េទង់្ម្តិជាន្ប្ចីល បាលរកន្ ញីថា វាោលកដស្ត្ញ្ជង្លអីេរុបចំលួល ២២០ ដែលកែុង្ន្នា៉ះ ១៧០ េែិតកែុង្
ជាងំ្ខាល់ លិង្ ៤០ ន្ៅបា ក់ជំុ ន្ោយោលទិលែផលេរុប ២៥០.០០០ គក/ឆ្ែ ។ំ   
 

ន្គបាលរកន្ ញីតំបល់ន្ទេចរជាន្ប្ចីលកែុង្តំបល់ន្ល៉ះ ជាពិន្េេន្ៅកែុង្ន្ខតតជាងំ្ខាល់ លិង្តម្តំបល់
ទឹកធាេ ក់កាង្កួតកូ (Kang Kout Koo) (ប្បោណ៥ គីឡូដម្ ប្តន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ម្លតំបល់ទីប្បជំុ 
ឬ២៥ គីឡូដម្ ប្តពីគន្ប្ោង្ទំលប់សាណ្តខា)ំ។ អែកន្ទេចរន្លីេពី ៥០.០០០ នាក់ កែុង្មួ្យឆ្ែ  ំបាល
ម្កទេសនាលាក់ទឹកធាេ ក់ន្ល៉ះ លិង្ោលប្គួសារប្បោណពី ៥០ ែល់៦០ ប្គួសារ (១៥០ ែល់២០០
នាក់) ពាក់ព័លធលឹង្អាជីវកម្មន្ទេចរន្ល៉ះ។ 
 

ែាប្កាម្ផលប ៉ះពាល់ដបបន្រលគំលិត(conceptual impact pathways)ខាង្ន្ប្កាម្ន្ល៉ះ បង្ហា ញពីវធីិ
ដែលការដប្បប្បួលរហូំរភ្លេ ម្ៗ បាលប្ជាបចុ៉ះន្ៅខាង្ន្ប្កាម្តម្ការដប្បប្បួលម្លភូគពភសាស្ត្េតម្លទន្លេ លិង្
ប្បព័លធន្អកូឡូេុីកែុង្ទឹក ន្ហយីជាចុង្បញ្េ ប់ែល់េហគម្ល៍តម្ែង្ទន្លេ។ 
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រូបភ្លពទី៦៖ ោរ៌ម្លផលប ៉ះពាល់ដបបន្រលគំលិត 

 
ែូន្ចែ៉ះ ផលប ៉ះពាល់ដែលអាចន្កីតោលម្លការដប្បប្បួលរហូំរភ្លេ ម្ៗ ន្លីសាែ លភ្លពេង្គម្-ន្េែាកិចេកែុង្
តំបល់ដផែកខាង្ន្ប្កាម្ ទាងំ្េង្ខាង្ម្លទន្លេ ោលភ្លពចប្មុ្៉ះ លិង្រមួ្បញ្េូ លលូវការថ្យចុ៉ះម្លការបាត់បង់្
េកាត លុពលជលផលម្លេររីៈកែុង្ទឹកន្ផសង្ៗ េប្ោប់ន្េបៀង្អាហ្រ ផលប ៉ះពាល់ម្លន្ទេចរ េំណឹក
ប្ចាងំ្ លិង្ការកាត់បលែយលូវេកាត លុពលបូម្ខាច់។ ការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹកភ្លេ ម្ៗ ក៏បង្េឲ្យោលហ្លិ
ភ័យេុវតែិភ្លពផង្ដែរ។ វាោលព័ត៌ោលមិ្លប្គប់ប្រល់េតីពីហ្លិភ័យេុវតែិភ្លពចរលតទឹក លិង្អប្តឧបបតិត
ន្ហតុន្លីទន្លេន្ម្គង្គ។ ន្ោយសារការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹក ថ្ម្ថ្យន្ៅតម្រយៈចោៃ យ ផលប ៉ះពាល់លឹង្
ោលកប្មិ្តខាេ ងំ្បំផុតេប្ោប់េហគម្ល៍ដែលេែិតជិតគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគេលីសាណ្តខា។ំ ប ុដលត ែង់្
េុីន្តប្បជាជល លិង្ការប ៉ះពាល់េហគម្ល៍ ហ្ក់ែូចជាន្កីលន្ឡងី្បដលែម្ន្ទៀតន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ម្ល     
ទន្លេ។ 
 

៥. ការកំណត់ប្ពំប្បទល់ 
 

គណៈកម្មការប្ពំប្បទល់ចប្មុ្៉ះឡាវ/ម្ថ្ ប្តូវបាលបន្ង្េីតកែុង្ឆ្ែ ១ំ៩៩៧ ន្ែីម្បបី្ពម្ន្ប្ពៀង្ន្លីការកំណត់
បនាទ ត់ប្ពំប្បទល់(alignment of the border)រវាង្ប្បន្ទេទាងំ្ពីរ។ ន្ៅឆ្ែ ២ំ០១៨ គណៈកម្មការន្ល៉ះ 
បាលន្ធវីការតម្ោលពីការកំណត់ប្ពំប្បទល់ែីន្រក លិង្ទន្លេ រវាង្ប្បន្ទេឡាវ លិង្ម្ថ្ លិង្ប្តូវបាលន្គ
េោគ ល់ន្ ញីពីការវវិតតល៍ ជាមួ្យលឹង្ការន្រៀបចំដផលទីថ្មីរមួ្រែ ម្លទន្លេន្ម្គង្គរវាង្ប្បន្ទេទាងំ្ពីរ។ ការ

 

 

េុវតែិភ្លពសាធារណៈន្លី 
លិង្ដកបរទឹក 

េំណឹកប្ចាងំ្ លិង្ការចំណ្តយ
បដលែម្ន្លីការដថ្រកាប្ចាងំ្ 

កាត់បលែយទិលែផលប្តី 
ចំណូល លិង្អាហ្រូបតែម្ភ 

កប្ម្ិតទឹកខពេ់ខាេ ងំ្ ឬទាបេប្ោប់
នាវាចរ តំបល់ន្ទេចរ លិង្ន្ហោា
រចនាេម្ព័លធ ែូចជាលូទឹក 

ការបាត់បង់្លូវការបូម្ខាច់ 
លិង្ន្ឆ្ែរនានាេប្ោប់ន្ទេចរ 

ការតេ េប់តូររហូំរ 

ភូគពភសាស្ត្េត 

ប្ត ី

េហគម្ល៍តម្ែង្ទន្លេ 
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ចរចារន្លីលកេលតិកៈន្ោង្េប្ោប់ការេទង់្លិង្ការកំណត់ប្ពំប្បទល់ ប្តូវបាលន្រៀបចំន្ៅឆ្ែ ២ំ០១៨2។ វា
មិ្លោលព័ត៌ោលន្ផសង្ន្ទៀតអំពីភ្លពរកីចន្ប្មី្លបដលែម្ន្ទៀតម្លកិចេពិភ្លកាន្ល៉ះន្ទ។ 
 

MRC ទទួលសាគ ល់ថា ការកំណត់ប្ពំប្បទល់ គឺជាការន្រៀបចំន្ទវភ្លគីោច់ន្ោយដឡក រវាង្ប្បន្ទេឡាវ 
លិង្ម្ថ្។ ន្គក៏មិ្លបាលែឹង្ថា យលតការណ្តមួ្យប្តូវបាល ឬអាចលឹង្ន្ប្បីប្បាេ់ន្ែីម្បកំីណត់លិយម្ល័យឲ្យ
ប្ពំប្បទល់រមួ្ដែរ។ ក៏ប ុដលត ែូចបាលបង្ហា ញកែុង្ជំពូកទី៤ ខណៈដែលដែលែីរមួ្ (រមួ្ទាងំ្ែីន្កា៉ះ) ម្លទន្លេ
ន្ម្ ហ្ក់ោលេែរិភ្លព បាតទន្លេ លិង្ប្ចាងំ្លាប់ លឹង្ោលការតេ េ់បតូរជាបលតបនាទ ប់ ន្ៅតម្ការដប្បប្បួល
ម្លភិលភ្លគលកេណៈចរចរលាប់កករ។ 
 

៦. ន្េចកតីេលិែោា ល 

 

១. ការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹកភ្លេ ម្ អាចលឹង្កាេ យជាបញ្ញា កង្វល់ ប្បេិលន្បីគន្ប្ោង្ទំលប់សាណ្តខា ំអលុវតត
បដប្ម្បប្មួ្លដបបន្ល៉ះកែុង្ការបន្ញ្េញទឹក។ កែុង្ករណីខុេប្បប្កតីបំផុត វាអាចតេ េ់បតូរកប្មិ្តទឹកភ្លេ ម្ៗ 
កែុង្កំពេ់ប្បោណដម្ ប្តកែុង្មួ្យម្ថ្ៃ ន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្ម្លគន្ប្ោង្ ដែលអាចថ្យចុ៉ះរហូតែល់កប្មិ្ត
ន្ែេុីដម្ ប្តន្ៅន្វៀង្ចលទ លិង្លង្ម្ខ លិង្ែល់ប្បោណេង់្ទីដម្ ប្តន្ៅបា ក់សាន្ល។ ផលប ៉ះពាល់ទាងំ្ន្ល៉ះ 
ោលកប្មិ្តតិចតួចណ្តេ់ ន្ៅដផែកខាង្ន្ប្កាម្បដលែម្ន្ទៀត។  

 

ប្បេិលន្បីកប្មិ្តទឹក តេ េ់បតូរខុេប្បប្កតី វាអាចលឹង្ោលផលប ៉ះពាល់អវជិជោលជាន្ប្ចីល រមួ្ោល៖ 
 

• ការបាត់បង់្ទីជប្ម្កចាបំាច់នានា េប្ោប់ប្បន្ភទប្តី លិង្េតវឥតឆ្អឹង្ខែង្េំខាល់ៗ 

• ការធាេ ក់ចុ៉ះម្លចំលួលប្បន្ភទេតវជិតផុតពូជខាេ ងំ្ 

• ការកាត់បលែយេកាត លុពលជលផល ន្ោយោលផលប ៉ះពាល់េង្គម្-ន្េែាកិចេជាបលតបនាទ ប់ 

• ផលលំបាកនានា ពាក់ព័លធលឹង្នាវាចរ លិង្ការចតរបេ់នាវាន្ៅដផែកខាង្ន្លីម្លន្វៀង្ចលទ 
• ការបាត់បង់្ដែលអាចន្កីតោលម្លបរោិណខាច់េប្ោប់ប្បតិបតតិការបូម្ខាច់ 

• ការរខំាលែល់ការចិញ្េ ឹម្ប្តីកែុង្ប្ទុង្កែុង្តំបល់ន្ល៉ះ 

• ការបាត់បង់្របរចិញ្េ ឹម្ជីវតិ ជាពិន្េេេប្ោប់អែកភូមិ្ប្កីប្ករេ់តម្ែង្ទន្លេ 
• ការកាត់បលែយលូវេុវតែិភ្លពសាធារណៈ លិង្ការបាត់បង់្ម្លភ្លពទាក់ទាញម្លតំបល់ន្ឆ្ែរទន្លេ
កែុង្រែូវប្បាងំ្ ដែលន្ធវីន្អាយោលផលប ៉ះពាល់ន្េែាកិចេជាបលតបនាទ ប់ 

 

ន្ទា៉ះជាោ ង្ណ្ត ប្កុម្ប្គសួារដែលពឹង្អាប្េ័យចំបង្ន្លីការន្លសាទតម្តំបល់ន្រលន្ៅ ោល
ចំលលួតិចតួច ន្ោយការន្លសាទប្រល់ដតជាេកម្មភ្លពបដលែម្ ឬន្ប្ៅន្ោ ង្ប ុន្ណ្តណ ៉ះ។ កេិកម្មតម្

 
2 េប្ោប់ពត័៌ោលលម្អិត េូម្ន្ម្ីលប្កេួង្ការបរន្ទេម្ថ្ តម្តណំ៖
www.mfa.go.th/en/content/5d5bd0e815e39c3060022073?cate=5d5bcb4e15e39c306000683e 

http://www.mfa.go.th/en/content/5d5bd0e815e39c3060022073?cate=5d5bcb4e15e39c306000683e
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ប្ចាងំ្ទន្លេ រមួ្ទាងំ្ការចិញ្េ ឹម្ជីវតិពាក់ព័លធទន្លេន្ផសង្ន្ទៀត ក៏ប្រល់ដតជាេកម្មភ្លពដែលោលសារៈ
េំខាល់តិចតចួប ុន្ណ្តណ ៉ះ។ 

 

២. ន្ៅកប្មិ្តរហូំរខពេ់ជាង្ ២.០០០ ម្៣/វ  ផលប ៉ះពាល់ម្លការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹកភ្លេ ម្ៗ ប្តូវបាលកាត់
បលែយ ប ុដលតវាន្ៅដតបង្ហា ញោ ង្ចាេ់ លិង្អាចបង្េបញ្ញា ន្ៅកប្មិ្តរហូំរខពេ់ជាង្ន្ល៉ះ។ វសិាលភ្លព
ដែលការបន្ញ្េញទឹកន្ប្កាម្ ២.០០០ ម្៣/វ លឹង្ន្កីតោលនាន្ពលអនាគត គឺជាការពិចារណ្តែ៏េំខាល់
មួ្យនាន្ពលខាង្មុ្ខ ន្ោយសាររហូំររែូវប្បាងំ្ទំលង្លឹង្ន្កីលន្ឡងី្ ន្ហយីរហូំរទាបខុេខាេ ងំ្ អាចលឹង្
ប្គប់ប្គង្បាល ន្ោយោលបរោិណទឹកេតុកន្ប្ចីលន្ៅកែុង្អាង្។ 

 

៣. ប្បតិបតតិការោ ង្េកម្ម កែុង្ការកំហតិការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹក ឬប្បតិបតតិការអេកម្មកែុង្ទប្ម្ង់្ជា
ទំលប់មិ្លបន្ង្េីតជាអាង្ទឹក ន្ៅឯគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំបាលកាត់បលែយគួរឲ្យកត់េោគ ល់
លូវការដប្បប្បួលកប្មិ្តទឹក ន្ៅជិតលឹង្ដផែកខាង្ន្ប្កាម្ទន្លេ ។ 
 
៤. វាន្ៅោលគលេង្ម្លការដប្បប្បួលជាបលតបនាទ ប់ន្ទៀត ដែលប ៉ះពាល់ែល់ជីវភ្លពរបេ់ប្បជាជលតម្ែង្
ទន្លេ រមួ្ទាងំ្អែកដែលប ៉ះពាល់ន្ោយការអភិវឌ្ឍទំលប់វារអីគគិេលី ការដប្បប្បួលអាកាេធាតុ បដប្ម្         
បប្មួ្លប្បជាសាស្ត្េត លិង្កំន្ណីលន្េែាកិចេ។ 
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៧. អលុសាេល៍ 
 

ការដប្បប្បួលរហូំរទឹកន្ចញភ្លេ ម្ៗ ពីគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីសាណ្តខា ំគួរដតប្តូវបាលន្ជៀេវាង្។    
ន្េចកតីដថ្េង្ការណ៍ ដែលលឹង្ប្ពម្ន្ប្ពៀង្កែុង្ន្ពលបិទបញ្េ ប់ម្លែំន្ណីរការពិន្ប្រ៉ះន្ោបល់ជាមុ្ល គួរដត
ោក់បញ្េូ លលូវលកេខណឌ ែូចខាង្ន្ប្កាម្ន្ល៉ះ (ែូចោប្តទី៥.៤.៣ ម្លលីតិវធីិ PNPCA)៖ 
 

ប្បន្ទេឡាវ ប្តូវបាលជំរុញឲ្យប្បឹង្ដប្បង្បន្ញ្េ ៀេលូវការដប្បប្បួលរហូំទឹកន្ចញភ្លេ ម្ៗ ពីគន្ប្ោង្ទំលប់វារ ី
អគគិេលីសាណ្តខា ំជាពិន្េេ ន្ោយ៖ 
 

• ោក់បញ្េូ លលូវោប្តពាក់ព័លធនានា កែុង្កិចេប្ពម្ន្ប្ពៀង្េតីពីេម្បទាល លិង្កិចេប្ពម្ន្ប្ពៀង្េតីពី
ការជាវថាម្ពល។ កិចេប្ពម្ន្ប្ពៀង្ទាងំ្ន្ល៉ះ គួរដតរមួ្បញ្េូ លលូវបទបបញ្ាតតិនានា ន្ែីម្បនី្ជៀេវាង្
ការន្លីកទឹកចិតតដផែកហរិញ្ាវតែុ ែល់ប្បតិបតតិករអភិវឌ្ឍល៍គន្ប្ោង្ កែុង្ការដកេប្មួ្លបរោិណ
បន្ញ្េញទឹក ឲ្យប្េបន្ៅលឹង្ការតេ េ់បតូរភ្លេ ម្ៗកែុង្តប្មូ្វការថាម្ពល។ 

• ផតល់ឳកាេន្ផសង្ៗ ន្ែីម្បោីក់ឆ្េង្យលតការឧបតែម្ភធល េំន្ៅកាត់បលែយផលប ៉ះពាល់ន្ប្រ៉ះថាែ ក់
នានា ន្លីប្បព័លធទន្លេន្ម្គង្គ រវាង្គន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលីទាងំ្អេ់។ 

• បន្ង្េីតបទបបញ្ាតតិប្បតិបតតិទំបល់ជាបណ្តត ញលាក់ ដែលជួយេប្មួ្លែល់ចរចរម្លបំដណក
លាប់កករ តម្បណ្តត ញលាក់ លិង្ដែលអាចលុបបំបាត់ការដប្បប្បួលរហូំរភ្លេ ម្ៗ បន្ញ្េញម្ក
ពីគន្ប្ោង្ទំលប់វារអីគគិេលី ន្ៅដផែកខាង្ន្លីទន្លេ។ 

 

ប្បន្ទេជាេោជិកទាងំ្អេ់ គួរេហការជាមួ្យលឹង្អែកផគត់ផគង់្អគគិេលី ន្ែីម្បជំីរុញឲ្យពួកន្គេន្ប្ម្ច
ឲ្យបាលលូវកិចេប្ពម្ន្ប្ពៀង្ជាវថាម្ពល ដែលន្ជៀេវាង្ លិង្កាត់បលែយផលប ៉ះពាល់នានា ន្លីទន្លេន្ម្គង្គ
ឲ្យែល់កប្មិ្តទាបបំផុត។ 
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