
 

 
ការសាកស្បង និងកំហុស្ដែលជាហានិភ័យខ្ពស្ច់ំព ោះទំនប់ែនុសាហុង៖  

ការពិនិត្យតាមលកខណៈបពចេកពទស្ស្តពីកីារវាយត្ម្មៃផលប ោះ លប់រសិាា នឆ្ន ២ំ០១៣ម្នទំនប់
ែុនសាហុង 

ទពនៃអនតរជាត្ិ ដខ្ មករា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
 
ខាងក្រោមក្ េះគឺជារបាយោរណ៍សក្ងេបសតីពីោរពិ ិត្យក្មើលឯករាជ្យតាមលកេណៈបក្ចេកក្េសក្ៅក្លើ
របាយោរណ៍វាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  ឆ្ន ាំ២០១៣ របស់េាំ ប់ដុ ស្ថហុងដដលមា ចាំណងក្ជ្ើងថា៖ 
គក្រមាងស្ថងសង់េាំ ប់វារអីគគិស ីដុ ស្ថហុង ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  របស់របក្េសឡាវ ដែមក
រា ឆ្ន ាំ២០១៣។ ក្រៀបចាំសរមាប់រកុមហ ុ   Mega First Corporation Berhad  ក្ោយរកុមហ ុ ពិក្ររេះក្ោបល់
ជាតិ្កនុងរបក្េសឡាវ។ 
 
របាយការណ៍ស្ពងខប៖ 
 
ោរពិ ិត្យក្មើលឯករាជ្យរបស់អនកជ្ាំនាញសតីពី"គក្រមាងេាំ ប់វារអីគគិស ីដុ ស្ថហុង ោរវាយត្ម្មៃផលប េះ
ពាល់បរសិ្ថា  ” ក្រៀបចាំក្ោយេក្ ៃអ តរជាតិ្បា រកក្ ើញថា ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  គឹ មា ោរ
ោក់ករមិត្ធ្ង ់ធ្ងរ  ិងែវេះព័ត៌្មា សាំខា ់ ដៗដលរត្ូវោរយល់ដឹងអាំពីភាពធ្ង ់ធ្ងរម្ ផលប េះពាល់ដដលអាច
ក្កើត្មា ក្ោយស្ថរគក្រមាងក្ េះ ជាពិក្សសក្ៅក្លើមចឆជាតិ្ ិងធ្ ធា ជ្លផលក្ៅកនុងត្ាំប ់។ របាយ
ោរណ៍សក្ងេបក្ េះដផែកក្ៅក្លើោរចងរកងឯកស្ថរដដលក្យើងបា ក្រជ្ើសក្រ ើសតាមរយៈោរពិ ិត្យក្ោយឯក
រាជ្យពីរកុមអនកជ្ាំនាញកនុងត្ាំប ់ ិងអ តរជាតិ្បួ របូក្ៅក្លើជ្លផល រតី្ក្ផោត្ េឹក  ិងផលប េះពាល់អ តររប
ក្េស។ ដូក្ចនេះក្ហើយអនកជ្ាំនាញបា កាំណត់្បា អាំពីគមាៃ ត្សាំខា ់ កៗ្ៅកនុងរបាយោរណ៍ក្ េះរមួមា ៖ 
 

១. ព័ត៌្មា មិ ចាស់លាស់ ិងក្ៅមា ករមិត្អាំពីោរផ្លៃ ស់េីរបស់រតី្សរមាប់របក្េេរតី្ជាក់លាក់
មួយចាំ ួ ក្ៅកនុងដរពកជី្កហ ូ ស្ថហុង ិងដរពកជី្ក១៦ក្េៀត្ក្ៅកនុងត្ាំប ់លាក់ក្ខា ។ 
២. កងវេះេិ ន ័យដដលគួរឲ្យក្ជ្ឿេុកចិត្តដដលេិ ន ័យក្នាេះគឺក្ដើមបីក្ធ្វើោរវភិាគឲ្យបា េូលាំេូលាយ
អាំពីរបបរ ាំហូរេឹកដ៏សមុគស្ថម ញសរមាប់ដរពកជី្ក ីមួយៗកនុងោរយល់ដឹង ថា ក្ត្ើផៃូវេឹក ឹងដរបរបួល
ដូចក្មតចតាមរយៈគក្រមាងក្ េះ  ិង 



៣. មិ មា ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់អ តររបក្េសសរមាប់គក្រមាងក្ េះក្េ ក្បើក្ េះជាេាំ ប់ក្ េះសាិត្
ក្ៅក្លើេក្ ៃរមួមា ចមាង យមិ ដល់២គីឡូដម រត្ពីរពាំដដ កមពុជា ឡាវក៏ក្ោយ។ 
៤. មិ មា ោរពិក្ររេះក្ោបល់ជាមួយសហគម ៍ក្ៅតាមដែែេឹកខាងក្រោមក្ៅកនុងរបក្េសកមពុជា 
ឬោរចងែុលបង្ហា ញពីវធិា ោរជាក់លាក់ណាមួយសតីពីោរផតល់សាំណងដល់សហគម ៍មូលោា  
ដដលរងផលប េះពាល់ក្ឡើយ។ 

 
ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  ក្លើកក្ឡើងថា គក្រមាងក្ េះ ឹងមិ មា ផលប េះពាល់ធ្ង ់ធ្ងរដល់ធ្ ធា 
ជ្លផលក្េក្ោយស្ថរដត្មា វធិា ោរោត់្ប ាយផលប េះពាល់។ ប ុដ តោរអេះអាង ាំងក្ េះគឺដផែកក្ៅក្លើអវី
ដដលក្គមិ ដដលបា ស្ថកលបងក្ស្ថេះក្ៅកនុងេក្ ៃក្មគងគ ក្ហើយមា ោរសងែ័យថា ក្ត្ើគក្រមាងក្ េះអាច
េេួលបា ក្ជាគជ័្យកនុងរេង់រ យដ៏ធ្ាំដបបក្ េះឬោ ងណា។ រកុមហ ុ អេិវឌ្ឍ ៍គក្រមាងអេះអាងថា រកុម
ហ ុ កាំពុងអ ុវត្តដសវងរក “ដាំក្ណាេះស្រស្ថយឲ្យមា ភាពប ោុាំ” ចាំក្ពាេះោរផ្លៃ ស់េីរបស់រតី្តាមរយៈោរសិកោ
ដូចដដលក្គធាៃ ប់បា ក្ធ្វើរយៈក្ពល១០ឆ្ន ាំមកក្នាេះ។ ក្ េះោ ងណា “ដាំក្ណាេះស្រស្ថយស្ថកលបង ិងដសវងរក
 ូវកាំហុស” ក្ជ្ឿថាមា ផលប េះពាល់ធ្ង ់ធ្ងរបាំផុត្របស់គក្រមាងក្ៅេក្ ៃក្មគងគក្ េះ។ របសិ ក្បើវធិា ោរោត់្
ប ាយផលប េះពាល់មិ េេួលបា ក្ជាគជ័្យ ឬរកុមហ ុ អេិវឌ្ឍ ៍មិ មា លេធភាពក្ោេះស្រស្ថយបញ្ហា ដដល
ក្កើត្ក្ឡើងបា ក្េក្នាេះ សហគម ៍មូលោា  ក្ៅកនុងរបក្េសឡាវ  ិងក្ៅតាមេក្ ៃក្មគងគគឺជាអនករងក្ររេះ។ 
 
េាំ ប់ដុ ស្ថហុងគាំរាមកាំដហងដល់របព័ ធក្អកូឡូសីុក្ៅត្ាំប ់លាក់ក្ខា  (Khone Falls) ប េះពាល់ដល់ធ្ 
ធា ជ្លផល របរចិញ្េ ឹមជី្វតិ្  ិងសុវត្ាិភាពក្សបៀងក្ៅេក្ ៃក្មគងគ។ គណៈកមមោរេក្ ៃក្មគងគបា ក្ធ្វើោរ
វាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  ជាយុេធស្ថស្តសតក្ៅក្លើេាំ ប់វារអីគគិស ីក្ៅេក្ ៃក្មគងគក្ េះក្លើកក្ឡើងថា “ផៃូវ
េឹកេក្ ៃក្មគងគមិ គួរក្របើជាោរស្ថកលបងសរមាប់បង្ហា ញ  ិងដកលមែបក្ចេកវេិាេាំ ប់វារអីគគិស ីឲ្យបា 
ក្ពញក្លញក្ឡើយ” 1។ ក្ េះគឺជាក្រឿងពិត្ ក់េង ឹងេាំ ប់ដុ ស្ថហុង។ ោរសិកោក្ផែង កៗ្េៀត្រមួមា ោរ
វាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  អ តររបក្េស  ិងោរពិក្ររេះក្ោបល់ជាស្ថធារណៈគឺចាំបាច់ណាស់ក្ដើមបី
យល់ដឹងអាំពីផលប េះពាល់ពិត្របាកដក្ោយស្ថរេាំ ប់ដុ ស្ថហុងក្ េះ។ េក្ ៃក្មគងគគឺជាេក្ ៃមួយកនុង
ចាំក្ណាមេក្ ៃធ្ាំៗកនុងពិេពក្លាក  ិងជាធ្ ធា ដ៏សាំខា ់ក្ៅកនុងត្ាំប ់ ក្ោយធានា ូវ ិរ តរភាព ិងផគត់្ផគង់
ដល់ជី្វភាពរស់ក្ៅ សុែភាព  ិងជាអត្តសញ្ហា ណវបបធ្ម៌សរមាប់របជាជ្ រាប់លា នាក់។ ត្ាំប ់ ាំងមូល

                                                 
1ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  ជាយុេធស្ថស្តសតរបស់គណៈកមមោរេក្ ៃក្មគងគ ឆ្ន ាំ ២០១០ 



 ឹងរត្ូវក្ធ្វើោរសក្រមចរមួរន អាំពីផលវបិាកដដលក្កើត្ក្ឡើងក្ោយស្ថរោរអេិវឌ្ឍ ៍េាំ ប់វារអីគគិស ីក្ៅេក្ ៃ
ក្មគងគក្ េះ។ ក្ហតុ្ដូក្ចនេះក្ហើយ រត្ូវក្ធ្វើោរសក្រមចដផែកក្ៅក្លើោរសិកោឲ្យបា សីុជ្ក្រៅ ិងបក្ចេកវេិា
ចាស់លាស់រមួជាមួយោរពិក្ររេះក្ោបល់កនុងចាំក្ណាមរបក្េសកនុងត្ាំប ់  ិងសហគម ៍ដដលរងផលប េះ
ពាល់។ ក្ោយស្ថរក្គរកក្ ើញថាមា គុណវបិត្តិធ្ង ់ធ្ងរក្ៅកនុងរបាយោរណ៍ក្ េះ  ិងក្ហតុ្ពិត្ដដលថា េក្ ៃ
ក្មគងគហួសពីរពាំដដ េូមិស្ថស្តសតក្នាេះ េក្ ៃអ តរជាតិ្បា ផតល់អ ុស្ថស ៍ឲ្យរកុមហ ុ អេិវឌ្ឍ ៍គក្រមាងក្ធ្វើ
ោរោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  ថ្មីសរមាប់េាំ ប់ដុ ស្ថហុងក្ េះ ដដលរមួមា ផលប េះពាល់អ តរ
របក្េស មុ ក្ពលក្ធ្វើក្សចកតីសក្រមចថា ក្ត្ើរត្វូស្ថងសង់េាំ ប់ក្ េះឬមិ ស្ថងសង់។ 
 
ផលប ោះ លព់ៅពលើធនធានជលផលនិងស្វុត្ាិភាពពស្បៀង 
 
ពស្ចកតីពផតើម៖ ផលប េះពាល់បរសិ្ថា   ិងក្សដាកិចេសងគមធ្ង ់ធ្ងរបាំផុត្ក្ោយស្ថរេាំ ប់ដុ ស្ថហុងក្ៅក្លើ
ធ្ ធា ជ្លផលកនុងស្រសុក ិងកនុងត្ាំប ់។ េាំ ប់ដុ ស្ថហុង ឹងរាាំងសទេះដល់ដរពកជី្ក ហ ូ ស្ថហុង ដដលអនក
វេិាស្ថស្តសត  ិងគណៈកមមោរេក្ ៃក្មគងគចត់្េុកថា មា ស្ថរៈសាំខា ់បាំផុត្ដល់ោរផ្លៃ ស់េីរបស់រតី្។ វាជា
ផៃូវមួយកនុងចាំក្ណាមផៃូវសាំខា ់ កៗ្ៅេក្ ៃក្មគងគជាផៃូវសរមាប់រតី្ផ្លៃ ស់េីពីរបក្េសកមពុជា ឡាវ ម្ថ្  ិង
របក្េសក្វៀត្ណាម។ ផលប េះពាល់ក្ោយស្ថរគក្រមាងក្ េះគាំរាមកាំដហងដល់ធ្ ធា ជ្លផល របរចិញ្េ ឹមជី្វតិ្ 
 ិងសុវត្ាិភាពក្សបៀងក្ៅអាងេក្ ៃក្មគងគក្រោម។ ែណៈោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  បា េេួល
ស្ថគ ល់ពីស្ថរៈសាំខា ់របស់ដរពកជី្កហ ូ ស្ថហុងជាកដ ៃងផ្លៃ ស់េីរបស់រតី្ក្នាេះ ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់ប
រសិ្ថា  ក្ េះអេះអាងថា ផលប េះពាល់របស់គក្រមាងក្ៅក្លើោរផ្លៃ ស់េីរបស់រតី្ ឹងមិ ធ្ង ់ធ្ងរក្េក្រពាេះផលប េះ
ពាល់អវជិ្ជមា រត្ូវបា ោត់្ប ាយ។ 2 ក្ េះោ ងណា ោរអេះអាង ាំងក្ េះមិ េេួលបា ោររាំរេក្េ ក្ហើយ
ក្បើក្ោងតាមអនកជ្ាំនាញជ្លផលមាន ក់ រត់្មា គាំ ិត្សុេិដាិ ិយម។ វធិា ោរោត់្ប ាយផលប េះពាល់ មិ 
ដដលរត្ូវបា ក្គស្ថកលបងក្េក្ៅេក្ ៃក្មគងគក្េ ក្ហើយក្គមិ   ់ដឹងថា ក្ត្ើវធិា ោរក្ េះេេួលបា ក្ជាគ
ជ័្យកនុងោរោត់្ប ាយោរបាត់្បង់ក្ោយស្ថរដរពកជី្កហ ូ ស្ថហុង សរមាប់ោរផ្លៃ ស់េីរបស់រតី្ ឬរបរ
ចិញ្េ ឹមជី្វតិ្បាត់្បង់ក្ោយស្ថរដត្ ផលប េះពាល់ដដលបណាត លមកពីេាំ ប់ក្ េះក្ៅក្លើធ្ ធា ជ្លផលកនុង
មូលោា  ឬោ ងណាក្ឡើយ។ 

 ការវាយត្ម្មៃអំពហីានិភ័យ៖ ោរសិកោអាំពីធ្ ធា ជ្លផលដដលបា បង្ហា ញក្ៅកនុងោរវាយ

                                                 
2 ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  ក្លើេាំ ប់ដុ ស្ថហុង  ឧបសមព័ ធ  ២០១៣ (របាយោរណ៍សក្ងេប) 



ត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  គឺដផែកក្លើព័ត៌្មា ក្ៅមា ករមិត្សតីពីោរចប់រតី្លកេណៈរគួស្ថរតាមរ
យៈោរសិកោដដលក្យើងបា ក្ធ្វើក្ៅកនុងេូមិចាំ ួ របាាំមួយដដលប េះពាល់ក្ោយផ្លទ ល់ពីគក្រមាង
ក្ េះ។3 េិ ន ័យដដលបា កត់្រតាេុករកក្ ើញថា មា របក្េេរតី្ចរមុេះរន ជាក្រចើ របក្េេ ប ុដ តមិ 
បា កាំណត់្  ិងកត់្រតាពីរបក្េេែុសរន  ាំងក្នាេះក្េ។4 អនកវេិាស្ថស្តសតបា អេះអាងថា ដរពកជី្កហ ូ 
ស្ថហុង មា របក្េេរតី្ែុសរន ោ ងក្ោចណាស់ក៏២០១របក្េេដដររមួមា របក្េេរតី្រស់ក្ៅតាម
កដ ៃងជាក់លាក់ ិងរបក្េេរតី្ដដលជិ្ត្ផុត្ពូជ្។ 5  របក្េេរតី្ ីមួយៗកនុងចាំក្ណាមរបក្េេរតី្ ាំង
ក្នាេះមា ោរផ្លៃ ស់េីក្ផែងៗពីរន ។ ក្ដើមបីយល់ដឹងអាំពីផលប េះពាល់ ាំងស្រសុងក្ោយស្ថរេាំ ប់ដុ 
ស្ថហុងក្ៅក្លើោរផ្លៃ ស់េីរបស់រតី្  ិងធ្ ធា ជ្លផលក្ៅកនុងត្ាំប ់ រពម ាំងវាយត្ម្មៃពីវធិា ោរ
ោត់្ប ាយផលប េះពាល់ក្នាេះ គឺចាំបាច់រត្ូវក្ធ្វើោរសិកោអាំពីរបក្េេរតី្ ីមួយ ដៗដលមា េាំនាក់
េាំ ងជាមួយរបក្េេរតី្ដដលរស់ក្ៅដរពកជី្ក ាំង១៧។ ភាពែុសរន ក្ េះក៏មា ភាពចាំបាច់ដដរ
ក្ដើមបីកាំណត់្ពីោរផតល់សាំណងសមរមយដល់របជាក្ ស្ថេដដលរងផលប េះពាល់ ពីក្រពាេះត្ម្មៃម្ 
របក្េេរតី្ ាំងក្នាេះែុសរន ក្រចើ ។ 

 លាក់ក្ខា គឺជាត្ាំប ់ជី្វចរមុេះដ៏អស្ថេ រយ ិងសរមស់ធ្មមជាតិ្កនុងពិេពក្លាក។ កនុងឆ្ន ាំ២០០៦ ក្ោយ
មា ោរេេួលស្ថគ ល់ថា ចាំបាច់រត្ូវក្ធ្វើោរោរពារធ្ ធា ធ្មមជាតិ្  ិងរបព័ ធក្អកូឡូសីុ ដ៏អស្ថេ រយ
ក្ េះ មា សាំក្ណើ ឲ្យចត់្េុកកដ ៃងក្ េះជា Ramsar អ តរជាតិ្។ ក្ េះោ ងណា េាំ ប់ដុ ស្ថហុង 
គាំរាមកាំដហងដល់លេធភាពេីតាាំង  ិងដផ ោរកនុងោរបក្ងកើត្គក្រមាងបា ក្ធ្វើឲ្យរោា េិបាលឡាវជាប់
រាំងមិ អាចប តដាំក្ណើ រោរបា ។ ព័ត៌្មា ក្ៅមា ករមិត្រតូ្វបា បង្ហា ញក្ៅោរវាយត្ម្មៃផលប េះ
ពាល់បរសិ្ថា  សតីពីសត្វម្រព ិងសត្វរស់ក្ៅកនុងេឹកដដលរងផលប េះពាល់ក្ោយស្ថរគក្រមាងក្ េះរមួ
មា ព័ត៌្មា មិ រតឹ្មរត្ូវអាំពីចាំ ួ សត្វស្ថៃ ប រមួមា របក្េេសត្វជិ្ត្ផុត្ពូជ្ ដដលក្គក្ ើញមា ក្ៅ
តាមេីតាាំងគក្រមាងជាក្ដើម។6 

 គក្រមាងក្ េះ ឹងត្រមូវឲ្យមា ោរផ្លៃ ស់បតូរេឹកជាចមបងក្ដើមបីបក្ងកើ បរមិាណេឹកដដលហូរោត់្តាម
ដរពកជី្កហ ូ ស្ថហុង។ បញ្ហា ក្ េះ ឹងក្ធ្វើឲ្យករមិត្េឹកក្ៅតាមដរពកជី្កនានាក្ៅកនុងត្ាំប ់លាក់ក្ខា

                                                 
3 ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  េាំ ប់ដុ ស្ថហុង ឧបសមព័ ឌ D ២០១៣ (រមួមា េាំ ប់ដុ  ផ្លក្ផង ហ ូ ស្ថោម, ដុ  ស្ថហុង, ដុ 
ក្អសែម, ោងែ   ិងដរពកជី្កោងស្ថោម) េាំព័រ៣ 
4 ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  េាំ ប់ដុ ស្ថហុង ឧបសមព័ ធ C ២០១៣ (េាំព័រ២១)  ិងឧបសមព័ ធ D (េាំព័រ ៣) 
5 េាំ ប់ដុ ស្ថហុង  ិងធ្ ធា ជ្លផលក្ៅេក្ ៃក្មគងគ, មជ្ឈមណឌ លមចឆជាតិ្ពិេពក្លាក, មិថុ្នា ២០០៧។ 

6 ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  េាំ ប់ដុ ស្ថហុង, ២០១៣ (េាំព័រ៣-១៣)  ិង Daconto, ២០០១, ត្ាំប ់ដីក្សើម Siphandone 



 មា ោរផ្លៃ ស់បតូរ។ បរមិាណេឹកក្ៅកនុងដរពកជី្ក ផ្លក្ផងដដលជាកដ ៃងក្េសចរណ៍ដ៏ក្ពញ ិយម 
 ិងដរពកជី្កធ្ាំៗជាក្រចើ ក្េៀត្ក្ៅដកបរក្នាេះ ឹងរត្ូវថ្យចុេះមកក្ៅរតឹ្មករមិត្អបបបរមា 800m3/s 
ដដលតិ្ចជាងករមិត្រ ាំហូរេឹកអបបបរមាតាមធ្មមជាតិ្ដដលមា  1000m3/s ដូចបា ក្លើកក្ឡើងដាំបូង
ក្ៅកនុងោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  ឆ្ន ាំ ២០០៧។ 7  ោរថ្យចុេះ ូវករមិត្េឹកអាំឡុងរដូវផ្លៃ ស់េី
សាំខា ់ រៗបស់រតី្ ជាពិក្សសក្ៅក្ដើមរដូវវសោ  ឹងប េះពាល់ធ្ង ់ធ្ងរដល់ធ្ ធា ជ្លផលក្ៅតាម
ដរពកជី្កដដលមា របក្េេរតី្សាំខា ់  ៗរមួមា ដរពកជី្ក ហ ូ ស្ថហុង ហ ូ សាំ ីម្យ  ហ ូ សាំណូយ  ិង
ហ ូោជី្ក្វៀង។ ផលប េះពាល់ ាំងក្ េះជាពិក្សសក្ៅក្លើោរផ្លៃ ស់េីរបស់របក្េេរតី្ជាក់លាក់មួយ
ចាំ ួ ក្ៅោ ់ដរពកជី្កក្ផែងក្េៀត្ដដលមិ បា កត់្រតាេុកក្ៅកនុងរបាយោរណ៍សតីពីោរវាយត្ម្មៃ
ផលប េះពាល់បរសិ្ថា   ក្ហើយមិ មា ោរផតល់សាំណងដល់អនកេូមិដដលបា របកបរបរក្ ស្ថេរតី្
ក្ៅកនុងត្ាំប ់ក្ឡើយ (ដូចជាេូមិ ថាែូ  ិងដុ  ផ្លក្ផងជាក្ដើម)។ តាមោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា
  គឺមា ោរសិកោក្ៅក្លើដត្ដរពកជី្កហ ូ ស្ថហុង ហ ូស្ថោម  ិងហ ូ ស្ថងក្េឿកដត្ប ុក្ណាណ េះ។  

  ោរជី្កដរពកជី្ក ហ ូ ស្ថហុងឲ្យបា ក្រៅក្ៅដែែេឹកខាងក្លើ  ិងោរដកសរមួលដរពកជី្កហ ូ ស្ថង 
ក្េឿក  ិងហ ូ ស្ថោមដកបរខាងក្នាេះ8 គឺក្ដើមបី សរមួលដល់ោរផ្លៃ ស់េីរបស់រតី្ក្ៅដែែេឹកខាងក្លើ 
 ិងដែែេឹកខាងក្រោមម្ េាំ ប់ក្ េះ។ ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  អេះអាងថា ដរពកជី្កថ្មីក្ េះ
 ឹងផតល់ជាជ្រមកដល់រតី្រគប់របក្េេ ាំងអស់ ក្ហើយក៏មិ មា េសតុតាងបញ្ហជ ក់ពីោរអេះអាងក្ េះ
ដដរ។ វធិា ោរោត់្ប ាយផលប េះពាល់ដដលបា ក្លើកក្ឡើងក្នាេះមិ ដដលរត្ូវបា ក្គយកក្ៅស្ថក
លបងក្ៅេក្ ៃក្មគងគក្េ។ ក្ហតុ្ដូចក្ េះក្ហើយក្គមិ   ់ដឹងថា ក្ត្ើវធិា ោរក្ េះេេួលបា ក្ជាគ
ជ័្យឬក៏អត់្ក្ឡើយ។ ោរពិ ិត្យមពីោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  ឆ្ន ាំ ២០០៧ របស់ក្លខាធិ្ោរ
ោា  គណៈកមមោរេក្ ៃក្មគងគក៏មា ចមងល់អាំពីវធិា ោរោត់្ប ាយផលប េះពាល់ក្ោយស្ថរេាំ ប់
ដុ ស្ថហុងក្ េះដដរ មិ ដដលរត្ូវក្គយកក្ៅអ ុវត្តតាមគាំរកូ្ េះក្ៅកដ ៃងក្ផែងក្េៀត្កនុងពិេពក្លាក
ក្ឡើយ។ គណៈកមមោរេក្ ៃក្មគងគក្លើកក្ឡើងថា ោរដកសរមួលដរពកជី្ក ាំងក្ េះចាំបាច់រត្ូវក្ធ្វើោរ
អក្ងកត្ឲ្យបា ហមត់្ចត់្  ិងបង្ហា ញឲ្យក្ ើញថាវាមា របសិេធភាពក្ៅមុ ក្ពលក្ធ្វើោរស្ថងសង់េាំ 
ប់។9 

                                                 
7 ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  េាំ ប់ដុ ស្ថហុង, ២០១៣ (េាំព័រ៤-៩) 
8 Don Sahong Dam EIA - Annex D, 2013 (Pg 10) 
9 ោរពិ ិត្យក្មើលពីោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  ឆ្ន ាំ២០០៧ក្ៅក្លើេាំ ប់ដុ សហុង, គណៈកមមោរេក្ ៃក្មគងគ (ចាំណុច៦៤) 

http://www.mrcmekong.org/assets/Other-Documents/Don-Sahong/DSHPP-EIA-FINAL-AnnexC.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Other-Documents/Don-Sahong/DSHPP-EIA-FINAL-AnnexC.pdf


 វធិា ោរោត់្ប ាយផលប េះពាល់បដ ាមក្េៀត្ដដលមិ បា បង្ហា ញ ក់េងេក្ ៃក្មគងគរួមមា ោរ
សិកោក្ៅក្លើតួ្ប ី ដដលមា កាលែៃីសរមាប់ចប់រតី្ ដូចដដលបា ក្លើកក្ឡើងក្ៅកនុងោរវាយត្ម្មៃ
ផលប េះពាល់បរសិ្ថា   រពម ាំង “របព័ ធរត្ង ិងដឹកជ្ញ្ជូ  ” ក្ដើមបីចប់រតី្ធ្ាំៗពីកដ ៃងេាំ ប់ខាង
ក្រោម ក្ហើយដឹកក្ៅោ ់េាំ ប់ខាងក្លើ។ វធីិ្ក្ េះគាំរាមកាំដហងធ្ង ់ធ្ងរដល់រតី្រាជ្ក្ៅេក្ ៃក្មគងគ
ដដលជារបក្េេរតី្ជិ្ត្ផុត្ពូជ្  ិងរបក្េេរតី្ក្ផែង កៗ្េៀត្ដូចជា Pangasius krempfi ដដលផ្លៃ ស់េីពីដី
សណត េក្ ៃក្មគងគក្ៅកនុងរបក្េសក្វៀត្ណាមក្រៀងរាល់ឆ្ន ាំ។10 ក្គក្ៅមិ   ់ចាស់ពីមូលក្ហតុ្ដដល
ចាំបាច់រត្ូវក្របើវធិា ោរ “រត្ង ិងដឹកជ្ញ្ជូ  ”ក្ េះក្ឡើយ របសិ ក្បើដរពកជី្កដដលមា ោរដកសរមួល
ក្នាេះពិត្ជាអាចផតល់ជ្រមកដល់របក្េេរតី្ ាំងអស់ក្ៅកនុងត្ាំប ់ក្នាេះ។  

 ក្រលោរណ៍ដណនាាំបៃង់បឋមរបស់គណៈកមមោរេក្ ៃក្មគងគសតីពីេាំ ប់ដដលបា ក្លើកក្ឡើងក្ៅ
កនុងអាងេក្ ៃក្មគងគក្រោម (PDG) កាំណត់្ថា “ោរោត់្ប ាយផលប េះពាល់របកបក្ោយក្ជាគជ័្យ” 
អាំពីោរផ្លៃ ស់េីរបស់រតី្ ាំងដែែេឹកខាងក្លើ ិងដែែេឹកខាងក្រោមពាក់ព័ ធេាំ ប់គឺសក្រមចបា 
៩៥%ដដលរតី្អាចឆ្ៃងោត់្ក្ោយមិ បណាត លឲ្យវាង្ហប់ក្ឡើយ។11 តួ្ក្លែដដលបង្ហា ញក្ៅកនុង
របាយោរណ៍របាយោរណ៍វាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  ក្ៅក្លើេាំ ប់ដុ ស្ថហុងបង្ហា ញថា មា 
មា ភាគរយែពស់ដដលថា រតី្អាចង្ហប់ក្ឡើយក្ៅក្ពលវាឆ្ៃងោត់្ដែែេឹកខាងក្រោមតាមរយៈតួ្ប ី
 ក្នាេះ ជាពិក្សសរតី្ដដលមា របដវងជាង៥០សម។12 សរមាប់រតី្ ាំងក្ េះ អរតាគណនាអាំឡុងមួយ
ឆ្ន ាំគឺមា ៨៨-៩០%។ ប ុដ តតួ្ក្លែក្ េះដផែកក្លើរបក្េេរតី្ដដលបា ក្ ើញក្ៅអាក្មរកិខាងក្ជ្ើង 
ក្ហើយវាមិ មា ក្ៅកនុងេក្ ៃក្មគងគក្េ។  

 មា ោររពួយបារមភថា អរតាង្ហប់ម្ កូ រតី្ ឹងែពស់ក្ៅក្ពលដដលវាបា ឆ្ៃងោត់្តាមរយៈតួ្ប ី ក្ េះ 
ប ុដ តផលប េះពាល់មិ   ់ចាស់ក្ៅក្ឡើយក្េក្ោយស្ថរមិ   ់បា ក្ធ្វើោរសិកោ។13 ោ រ វា យ
ត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  ក្លើកក្ឡើងថា ក្រលោរណ៍ដណនាាំរបស់គណៈកមមោរេក្ ៃក្មគងគក្លើក
ក្ឡើងរម  អវីក្រៅពីពងរតី្សរបុ  ិងកូ រតី្ដដលង្ហប់ជាង៣០% ដដលបា ឆ្ៃងោត់្ដែែេឹកខាងក្រោម
ក្នាេះ។14 សូមបី បាត់្បង់រតឹ្ម៣០%ក៏ក្ោយ ក៏ជាផលប េះពាល់ធ្ង ់ធ្ងរដដរ។ រកុមហ ុ អេិវឌ្ឍ ៍េាំ ប់

                                                 
10 Hogan et al, ោរផ្លៃ ស់េីកនុងចមាង យផៃូវដ៏ដវង  ិងជ្រមករតី្អដណត ងអាសីុរត្ូពិក, Pangasius krempfi,  ២០០៧ 
11 ក្រលោរណ៍ដណនាាំបឋមសរមាប់េាំ ប់ដដលក្សនើក្ឡើងក្ៅអាងេក្ ៃក្មគងគក្រោម, គណៈកមមោរេក្ ៃក្មគងគ (ចាំណុច៦១) 
12 ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  េាំ ប់ដុ  ស្ថហុង, ឧបសមព័ ធ C, ២០១៣ (េាំព័រ១៥) 
13 ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  េាំ ប់ដុ  ស្ថហុង, ឧបសមព័ ធ c, ២០១៣ (េាំព័រ ៣២) 
14 ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  េាំ ប់ដុ  ស្ថហុង, ឧបសមព័ ធ c, ២០១៣ (េាំព័រ៤១) 



ដុ  ស្ថហុងអេះអាងថា ដាំក្ណើ រោរតួ្ប ី  ឹងរត្ូវោត់្ប ាយអាំឡុងក្ពលោរផ្លៃ ស់េីរបស់កូ រតី្ 
របសិ ក្បើអរតាង្ហប់ ូវពងរតី្ ិងកូ រតី្ដដលឆ្ៃងោត់្តួ្ប ី ក្លើសពី៣០%ក្នាេះ។15 ប ុដ តក្គក្ៅមិ 
  ់ចាស់ក្ៅក្ឡើយ ថាក្ត្ើមា អរតាង្ហប់ប ុនាម  ក្នាេះក្េ ពីក្រពាេះចាំ ួ រតី្ដដលផ្លៃ ស់េីតាមរយៈ
ដរពកជី្កមា ចាំ ួ ក្រចើ ក្ោយមា របក្េេរតី្ក្ផែងៗរន   ក្ហើយថា ក្ត្ើរបតិ្បត្តិោរេាំ ប់ក្ េះអាច
ោត់្ប ាយដូចក្មតច ែណៈដដលោរក្ឆ្ៃើយត្បតាមត្រមូវោរកនុងោរផលិត្ថាមពលក្ៅ បក្ៅក្ឡើយ
ក្នាេះ។ 

 ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  សងកត់្ធ្ង ់ថា  ឹងក្ធ្វើោរសិកោក្ៅក្លើធ្ ធា ជ្លផលសរមាប់រ
យៈក្ពល១០ឆ្ន ាំ ក្ៅក្ពលេាំ ប់ក្ េះកាំពុងរត្ូវបា ស្ថងសង់ ក្ហើយក្ៅកនុងដាំក្ណើ រោរប ុនាម  ឆ្ន ាំ
ដាំបូងម្ េាំ ប់ក្ េះ  ិងថា “ភាពប ោុាំ” ពាក់ព័ ធេិ ន ័យដដលរបមូលបា ។ ប ុដ តក្គក្ៅមិ   ់
ចាស់ក្ៅក្ឡើយថា ក្ត្ើគក្រមាងវសិវកមមម្ ោរស្ថងសង់េាំ ប់ក្ េះអាចរត្ូវដកសរមួលដូចក្មតច 
របសិ ក្បើវធិា ោរោត់្ប ាយផលប េះពាល់មិ េេួលបា ក្ជាគជ័្យក្នាេះ។ ក្លើសពីក្ េះក្ៅក្េៀត្ 
ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  មិ បា បង្ហា ញថា អនកណា ឹងរា ប់រងោរចាំណាយ របសិ ក្បើ
គក្រមាងោរពារមចឆជាតិ្មិ េេួលបា ក្ជាគជ័្យវញិក្នាេះ។ បញ្ហា សាិត្ក្ៅរត្ង់ថា រកុមហ ុ អេិវឌ្ឍ ៍
គក្រមាងមិ មា ដផ ោរេេួលែុសរត្ូវដផនកហិរញ្ាវត្ាុណាមួយសរមាប់ផលប េះពាល់ក្ោយស្ថរ
េាំ ប់ក្ េះក្នាេះ។ 

 ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  េាំ ងជាបង្ហា ញថា គក្រមាងជាអនកក្ោេះស្រស្ថយបញ្ហា ក្ េះ ក្ោយ
សងកត់្ធ្ង ់ពីសមាព ធ្ក្ៅក្លើធ្ ធា ជ្លផលក្ៅកនុងត្ាំប ់ ក្ហើយអេះអាងថា គក្រមាងក្ េះមិ រតឹ្មដត្
ជួ្យក្លើកកមពស់ដល់ត្ាំប ់ក្ េះប ុក្ណាណ េះក្េ ប ុដ តដថ្ម ាំងក្លើកកមពស់ផលិត្កមមធ្ ធា ជ្លផល
កនុងស្រសុកក្េៀត្ផង។ ប ុដ តមិ មា ោរព យល់ឲ្យបា ចាស់លាស់ពី”ជ្ក្រមើសកនុងោររបកបរបរចិញ្េ ឹម
ជី្វតិ្” ឬោរផតល់សាំណងដល់របជាក្ ស្ថេកនុងមូលោា  ដដល ឹងរត្ូវរងផលប េះពាល់ក្ោយស្ថរ
គក្រមាង ឬោរោក់ករមិត្មិ ឲ្យក្របើរបាស់ឧបករណ៍ចប់រតី្Ly ក្ឡើយ។  

 
ផលប ោះ លព់ៅពលើត្ត្ីពផោត្ 
 
ពស្ចកតីពផតើម៖ េាំ ប់ដុ  ស្ថហុងសាិត្ក្ៅចមាង យដត្មួយគីឡូដម រត្ប ុក្ណាណ េះពីជ្រមកដ៏សាំខា ់របស់រតី្

                                                 
15 ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  េាំ ប់ដុ  ស្ថហុង, ២០១៣ (េាំព័រ៥-២២) 



ក្ផោត្ដដលជារបក្េេរតី្ជិ្ត្ផុត្ពូជ្។ រតី្ក្ផោត្មួយរកុមរបដហលរបាាំមួយកាលគឺជារតី្ក្ផោត្ក្ៅក្សស
សល់ចុងក្រោយកនុងរបក្េសឡាវ។ រតី្ក្ េះរស់ក្ៅកនុងអាងេឹកក្រៅអ តររបក្េសក្ៅតាមរពាំដដ រវាងរបក្េស
ឡាវ  ិងកមពុជា16 មា រតី្ក្ផោត្សុរប៨៥កាលក្សសសល់ក្ៅកនុងេក្ ៃក្មគងគ ភាគក្រចើ រត្ូវក្គក្ ើញក្ៅ
ដែែេឹកខាងក្រោមម្ េក្ ៃក្មគងគក្ៅកនុងរបក្េសកមពុជា។17 ោររត្ួត្ពិ ិត្យឯករាជ្យក្ៅក្លើោរវាយត្ម្មៃផល
ប េះពាល់បរសិ្ថា  ក្ោសស្ថរេាំ ប់ដុ  ស្ថហុង បង្ហា ញថា គក្រមាងក្ េះមា ោ ិេ័យែពស់ក្ៅក្លើរបក្េេរតី្
ដដលង្ហយរងក្ររេះរួចក្ៅក្ហើយ  ិងេាំ ងជាក្ធ្វើឲ្យោ ់ដត្ធ្ង ់ធ្ងរដថ្មក្េៀត្ដល់ោរបាត់្បង់រតី្ក្ផោត្ក្ៅ
កនុងរបក្េសឡាវ។  
 
ការវាយត្ម្មៃអំពហីានិភ័យ៖ 
 

 ោរជី្កដរពកជី្កគឺជាដផនកមួយដ៏សាំខា ់ម្ ោរស្ថងសង់គក្រមាង។ ក្ដើមបីបក្ងកើ ថាមពលដដលបា 
មកពីេាំ ប់ រកុមហ ុ អេិវឌ្ឍ ៍ក្សនើឲ្យបក្ងកើ ចាំ ួ េឹកដដលហូរោត់្ដរពកជី្ក ហ ូ ស្ថហុង តាមរយៈ
ោរជី្កកោយថ្មរងឹ២,៥លា ដម រត្គូបពីដរពកជី្កក្ េះ  ិងត្ាំប ់ជុ្ាំវញិក្នាេះ។ ភាគក្រចើ ម្ ោរជី្កគឺ
ក្ធ្វើក្ឡើងក្ោយក្របើរ ាំក្សវដដលក្ធ្វើឲ្យមា រលកោ ងខាៃ ាំងក្ៅក្រោមេឹក។ រតី្ក្ផោត្មា របព័ ធស្ថត ប់
សាំក្ឡងែពស់ ក្ហើយង្ហយរងក្ររេះចាំក្ពាេះកមាៃ ាំងដ៏ខាៃ ាំងក្ៅក្រោមេឹកដដលអាចបណាត លឲ្យវារបួសឬ
ង្ហប់បា ។ គក្រមាងរបស់រកុមហ ុ អេិវឌ្ឍ ៍គឺរត្ូវបូមេឹកេក្ ៃឲ្យរងីមុ ក្ពលជី្ក ក្ោយក្ធ្វើឲ្យរតី្
ក្ផោត្រត់្ក្គចពីសាំក្ឡងផទុេះក្ៅេាំ ប់ដកបរក្នាេះ។ ោរក្ធ្វើដូចក្ េះ ឹងោត់្ប ាយោ ិេ័យមួយចាំ ួ 
កនុងចាំក្ណាមផលប េះពាល់ធ្ង ់ធ្ងរក្ៅក្លើរតី្ក្ផោត្ ោរោា  េាំ ប់គឺក្ៅជិ្ត្ ឹងកដ ៃងរតី្ក្ផោត្រស់
ក្ៅ ក្ហើយវាក្ៅដត្មា សាំក្ឡងរ ាំខា ខាៃ ាំងដដដលពីោរផទុេះក្នាេះ។ ក្គក្ៅមិ   ់ចាស់ពីោរវាយ
ត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  រត្ូវក្របើរយៈក្ពលយូរប ុណាណ ក្នាេះក្េ េាំហាំថ្មធ្ាំៗដដលចាំបាច់រត្ូវយក
ក្ចញគឺអាចក្របើរយៈក្ពលរាប់ឆ្ន ាំឯក្ណាេះ ក្ោយបណាត លឲ្យមា ផលប េះពាល់ោ ់ដត្អូសបនាៃ យ
 ិងោររ ាំខា ក្ៅក្លើចាំ ួ រតី្ក្ផោត្។ 

 ោរជី្កេាំ ប់បដ ាមអាចឈា ក្ៅដល់រាប់រយដម រត្ឯក្ណាេះកនុងត្ាំប ់ដដលរតី្ក្ផោត្រស់ក្ៅ។18 
រកុមហ ុ អេិវឌ្ឍ ៍បា ក្លើកក្ឡើងថា ជាតិ្ផទុេះមិ រត្ូវក្របើកនុងោរជី្កក្ៅត្ាំប ់ក្នាេះក្េ។ ប ុដ ត មិ 

                                                 
16 Brahminy Kites Haliastur Indus fishing with Irrawaddy dolphins Orcaella brevirostris in the Mekong River, Ryan 2012 
17 លកេណៈេូមិស្ថស្តសតរតី្ក្ផោត្រស់ក្ៅកនុងេក្ ៃក្មគងគ៖ An application of mark–resight models, Ryan et al 2011 

18 ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  េាំ ប់ដុ  ស្ថហុង , ២០១៣ (េាំព័រ ២-៥) 

http://www.esajournals.org/doi/abs/10.1890/ES10-00171.1


  ់មា ព័ត៌្មា លមែិត្ចាស់លាស់អាំពីជ្ក្រមើសក្ផែងដដល ឹងរត្ូវក្របើក្ៅក្ឡើយក្េ។ សូមបីក្យើង
ក្របើោរជី្កក្ោយក្របើក្រគឿងចរកក្ោយោរែួង របោប់ម្ែថ្ម  ិងកមាៃ ាំងេឹក  ឹងបណាត លឲ្យមា 
សាំក្ឡងខាៃ ាំងដដរ ក្ហើយមា ផលប េះពាល់ធ្ង ់ធ្ងរដល់រតី្ក្ផោត្ ពីក្រពាេះេីកដ ៃងរតី្ផែក្តាក្ៅក្កៀក 
ក្ហើយរបតិ្បត្តិោរក្នាេះចាំណាយក្ពលយូរក្េៀត្ផង។ 

 រ ាំហូរជាតិ្កាំណកកករគឺជាដាំក្ណើ រោរសាំខា ់ម្ របព័ ធក្អកូឡូសីុ ក្ហើយអាងេាំ ប់អាចជួ្យរត្ងយក
ជាតិ្កាំណកកករបា មួយចាំ ួ ធ្ាំ ដដលមា សោត  ុពលកនុងោរផ្លៃ ស់បតូរេូមិស្ថស្តសតេក្ ៃបា ។ េី
តាាំងេាំ ប់ដុ  ស្ថហុង មា  ័យថា ជាតិ្កាំណកកករ ឹងអាចហូរតាមដរពកជី្កក្ផែងក្េៀត្ក្ៅកនុង
ត្ាំប ់ជុ្ាំវញិ ប ុដ តោររ ាំខា ក្ោយស្ថរជាតិ្កាំណកកករអាំឡុងោរស្ថងសង់  ិងោរហូរម្ ជាតិ្កាំណក
កករអាំឡុងក្ពលរបតិ្បត្តិោរគក្រមាងក្ៅដត្គាំរាមកាំដហងដល់រតី្ក្ផោត្ក្ៅកនុងត្ាំប ់ក្នាេះដដដល។ 
ោរហូរលាងជាតិ្កាំណកកករបងកឲ្យមា េឹកោកសាំណល់ក្រចើ អាចមា រហូត្ដល់២០ដងខាប់ជាង
ោរហូរតាមធ្មមតា។ ក្គក្ៅមិ   ់ចាស់ថា ក្ត្ើជាតិ្កាំណកកករក្កើ ក្ឡើងក្នាេះ ឹងប េះពាល់ដល់
រតី្ក្ផោត្ឬោ ងណាក្នាេះក្ឡើយ ប ុដ តរបដហលជាមា ផលប េះពាល់អវជិ្ជមា ក្ៅក្លើជ្រមករបស់វា
របសិ ក្បើចាំ ួ ម្ ជាតិ្កាំណកកករក្រចើ អាចប េះពាល់ដល់ោរដកដក្ងាើមរបស់វាបា ។ 

 អាំឡុងោរស្ថងសង់ ិងរបតិ្បត្តិោរ  ឹងមា ោររ ាំខា ក្រចើ ក្ៅជុ្ាំវញិកដ ៃងក្នាេះពីោរចរាចរេូក  ិង
សកមមភាពឧសោហកមមក្ផែងៗជាក្ដើម។ រតី្ក្ផោត្ង្ហយរងោរេិត្េ័យចាំក្ពាេះោរចរាចរេូក  ិង
សកមមភាពក្ផែងៗណាស់គឺអាចបណាត លឲ្យវារងរបួស មា ភាពតា តឹ្ងកនុងអារមមណ៍  ិងោររត់្ដបក
ដែែកពីកដ ៃងក្នាេះ។ សកមមភាពពាក់ព័ ធឧសោហកមមធ្ាំ កៗ្ៅកនុងត្ាំប ់ក្នាេះក៏អាចគាំរាមកាំដហងដល់
ោរក្ហៀរម្ ស្ថរធាតុ្គីមីដដលបណាត លឲ្យមា ផលលាំបាកធ្ង ់ធ្ងរដល់អាងរតី្ក្ផោត្ក្ៅកនុងត្ាំប ់
ផងដដរ។ លេធភាព ាំងក្ េះមិ បា ក្លើកក្ឡើងក្ៅកនុងោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  ក្េ ប ុដ ត
ោររបកបរបរចិញ្េ ឹមជី្វតិ្ក្ោយស្ថរោរស្ថងសង់រយៈក្ពលយូរក៏គួរពិចរណាដដរ។ 

 ដាំក្ណើ រោរតួ្ប ី ក្ៅេាំ ប់ ឹងប េះពាល់ដល់អាងរតី្ក្ផោត្កនុងត្ាំប ់ដដរ។ សាំក្ឡងរ ាំខា ខាៃ ាំងេាំ ងជា
ប េះពាល់ដល់ជ្រមករបស់វា ក្ោយក្ធ្វើឲ្យរតី្ក្ផោត្លាំបាកកនុងោរមកោ ់កដ ៃងក្ដើមវញិក្ៅក្ពល
េាំ ប់ោក់ឲ្យដាំក្ណើ រោរក្នាេះ។  

 របសិ ក្បើរតី្ក្ផោត្មកពីអាងក្ េះបាត់្បង់ក្េៀត្ វាមា ចាំ ួ ក្សមើ ឹងោរថ្យចុេះរបក្េេរតី្ក្ េះ ៣៤%
ក្ៅកនុងេក្ ៃក្មគងគ។ ោរថ្យចុេះដ៏ក្រចើ ដបបក្ េះកនុងចាំ ួ សរុបតិ្ចតួ្ចក្នាេះ  ឹងរបឈមោ ិេ័យ
ម្ ោរផុត្ពូជ្ោ ់ដត្ខាៃ ាំង។ ផលប េះពាល់ក្ោយស្ថរគក្រមាងក្ៅក្លើចាំ ួ រតី្ក្ផោត្កនុងស្រសុករត្ូវគឺ



ក្ធ្វើោរពិចរណាបនាទ ប់ពីបា ពិ ិត្យក្មើលផលប េះពាល់រយៈក្ពលយូរក្ោយស្ថរគក្រមាងមក។ វា
េាំ ងជាថា ផលប េះពាល់ ាំងក្ េះ ឹងផលប េះពាល់ធ្ង ់ធ្ងរក្ៅក្លើចាំ ួ រតី្ក្ផោត្ដដលមា តិ្ចតួ្ច
បាំផុត្ក្ៅកនុងេក្ ៃក្មគងគ។ 

 
កងវលទ់ាក់ទងនឹងទឹក 
 
ពស្ចកតីពផតើម៖ េីតាាំងេាំ ប់ដុ  ស្ថហុងគឺជាត្ាំប ់សមុគស្ថម ញក្ោយមា ដរពកជី្កចាំ ួ ១៧ែុសៗរន ។ របប
េឹក ិងកមាៃ ាំងេឹកក្ៅដផនកម្ េក្ ៃក្មគងគ រត្ូវចត់្េុកថា ជា “ស្ថា  ភាពមា លាំ ឹង”។ រកុមហ ុ អេិវឌ្ឍ ៍
គក្រមាងបា ក្សនើសុាំជី្កដរពកជី្កហ ូ ស្ថហុង ិងដរពកជី្កក្ៅជុ្ាំវញិក្នាេះក្ដើមបីបក្ងកើ រ ាំហូរ ិងកមាៃ ាំងេឹក
របស់េាំ ប់ក្ េះ។ ប ុដ តក្បើក្ េះជាជី្កជ្ក្រៅ៥ដម រត្ក្ៅដែែេឹកខាងក្លើ  ិងជ្ក្រៅ១,៥ដម រត្ក្ៅដែែេឹកខាង
ក្រោមក៏ក្ោយ ក៏វា ឹងប េះពាល់ដល់ភាពលាំ ឹងម្ ត្ាំប ់ក្ េះដដដល។ ផលប េះពាល់ក្ោយស្ថរោរផ្លៃ ស់បតូ
រករមិត្េឹក  ិងប េះពាល់ក្ៅក្លើរតី្ ិងធ្ ធា ជ្លផលក្ៅកនុងត្ាំប ់មិ បា កត់្រតាេុករគប់ររ ់ក្ៅកនុង
ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  ក្ឡើយ។  
 
ការវាយត្ម្មៃពីហានិភ័យ៖ 
  

 ផលប េះពាល់ក្ោយស្ថរេាំ ប់ដុ ស្ថហុងក្ៅក្លើេឹក ិងរ ាំហូរេឹកដែែេឹកខាងក្រោមរត្ូវបា វភិាគ
តាមរយៈគក្រមាងដរពកជី្កចាំ ួ របាាំក្ៅកនុងេីតាាំងគក្រមាង ក្ហើយបា ស និោា  ថា មា ដត្ដរពកជី្ក 
ហ ូ ស្ថហុង ហ ូ ស្ថោម  ិង ហ ូផ្លដផងប ុក្ណាណ េះ ឹងរត្ូវប េះពាល់ក្ោយស្ថរគក្រមាងក្ េះ។ ប ុដ តោរ
សិកោមិ បា ក្ធ្វើោរវភិាគឲ្យបា េូលាំេូលាយក្ៅក្លើត្ាំប ់េឹកសមុគស្ថម ញ បូករួមដរពកជី្ក ាំង
១៧ផងក្េ។19 ក្ដើមបីយល់ដឹងអាំពីស្ថរៈសាំខា ់ម្ តួ្នាេីបចេុបប នរបស់ដរពកជី្ក ហ ូ ស្ថហុង  ិងោរ
ចត់្វធិា ោរក្ៅក្លើផលប េះពាល់ដដលេាំ ប់ដុ  ស្ថហុងបងកក្ឡើងក្ោយក្ធ្វើឲ្យមា ោររាាំងសទេះ
ដល់ដរពកជី្ក ដូក្ចនេះរត្ូវក្ធ្វើោរសិកោឲ្យបា េូលាំេូលាយអាំពីដរពកជី្ក ាំង១៧។ បញ្ហា ក្ េះក៏រត្ូវ
បា គណៈកមមោរេក្ ៃក្មគងគក្លើកក្ឡើងក្ៅកនុងោរពិ ិត្យក្មើលោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  
របស់ែៃួ ក្ៅឆ្ន ាំ២០០៧ផងដដរ។20 

                                                 
19 ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  េាំ ប់ដុ  ស្ថហុង - ឧបសមព័ ធ A, ២០១៣ (េាំព័រ A-3) 
20 ោរពិ ិត្យក្មើលពីរបាយោរណ៍វាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  េាំ ប់ដុ  ស្ថហុង, គណៈកមមោរេក្ ៃក្មគងគ (ចាំណុច ៦៤-៦៩) 



 រកុមហ ុ អេិវឌ្ឍ ៍មា គក្រមាងក្របើរបាស់ដរពកជី្កក្ៅជុ្ាំវញិក្នាេះសរមាប់ោរផ្លៃ ស់េីរបស់រតី្  ិ ង
ជាវធិា ោរោត់្ប ាយផលប េះពាល់ ប ុដ តមិ   ់មា េិ ន ័យពាក់ព័ ធេឹក ិងកមាៃ ាំងេឹកពីដរពកជី្
ក១២កនុងចាំក្ណាមដរពកជី្ក ាំង១៧ក្ៅក្ឡើយក្េ។ េិ ន ័យសតីពីករមិត្េឹក  ិងោរបងាូរេឹកសរមាប់
ដរពកជី្ក ីមួយៗគឺចាំបាច់សរមាប់ោរវាស់សទង់ពីករមិត្១០០០ម៣ក្ៅ២០០០ម៣ ក្ដើមបីក្ធ្វើឲ្យរបាកដ
ថា រ ាំហូរេឹករត្ូវបា ដចកចយក្សមើរន ដល់ដរពកជី្ក ាំងក្នាេះ។ ព័ត៌្មា ភាគក្រចើ ពាក់ព័ ធ ឹងេឹក
ដដលបា ក្លើកក្ឡើងក្ៅកនុងោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  គឺដផែកក្លើ “គាំរូេក្ ៃក្មគងគ DSHPP” 
ប ុដ តវាមា ព័ត៌្មា តិ្ចតួ្ចណាស់សតីពីគាំរូ វធីិ្ស្ថស្តសត  ិងអវីដដលកាំពុងក្ធ្វើោរសិកោ។ រកុមហ ុ 
អេិវឌ្ឍ ៍គក្រមាងចាំបាច់រត្ូវក្ធ្វើឲ្យមា ត្មាៃ ភាពដថ្មក្េៀត្ក្ដើមបីយល់ដឹងពីត្ាំប ់ដដលក្យើងសិកោ
ក្នាេះជាអវី។  

 ក្ៅក្ពលក្ធ្វើោរគណនាពីេឹកជ្ាំ  ់ក្ៅេក្ ៃក្ េះ រ ាំហូរេឹកដ៏ខាៃ ាំងមិ រត្ូវបា ក្ធ្វើសរមាប់ោរោា  
េាំ ប់ក្ េះក្េ ក្ហើយក្គក្ៅមិ   ់ចាស់ថា ក្ត្ើក្ៅក្ពលេឹកជ្ាំ  ់ក្កើ ក្ឡើងខាៃ ាំងក្នាេះរត្ូវក្របើ
កដ ៃងណាសរមាប់បងាូរក្ចញ។  

 រកុមហ ុ អេិវឌ្ឍ ៍គក្រមាងបា ក្លើកក្ឡើងថា េាំ ប់ក្ េះ ឹងផលិត្ថាមពលអគគិស ីបា  ាំងរដូ
វរបាាំង ិងរដូវវសោ ប ុដ តក្បើតាមោរសិកោរបស់អនកជ្ាំនាញខាងេឹកមាន ក់ឲ្យដឹងថា អាំឡុងរដូវរបាាំង 
េាំ ប់ក្ េះ ឹងរត្ូវផ្លែ ករបតិ្បត្តិោរជាក្រចើ ក្មា ងក្ដើមបីឲ្យេឹកក្ពញអាង។ ក្ដើមបីដាំក្ណើ រោរកដ ៃង
មួយ រត្ូវមា តួ្ប ី   ិងមា សីុ ក្េៃើង ដដលបងាូរេឹកបា អបបបរមា ៧០% ក្ោយោរបងាូរេឹកក្ចញអតិ្
បរមាចប់ពី៣០៦ម៣/s ដល់ ៤២០ម៣/s។ ករមិត្រ ាំហូរក្ េះក្សមើរន  ឹងករមិត្បងាូរក្ចញរបដហល
២២០០ម៣/s ដល់ ២៥០០ម៣/sក្ៅ Pakse។ ប ុដ តក្ៅរដូវរបាាំង ករមិត្រ ាំហូរក្ៅ Pakse ថ្យចុេះោ ង
ខាៃ ាំង ក្ហើយអាចថ្យចុេះដល់១១០០ម៣/s។21 មា ោរកត់្សមាគ ល់ថា Companie National du Rhône 
(CNR) បា ក្ធ្វើោរសិកោពីកមាៃ ាំងេឹកេាំ ប់ដុ  ស្ថហុងក្ោយែៃួ ឯងក្ៅឆ្ន ាំ២០១១ ក្ហើយោរសិកោ
ក្នាេះក៏បា រកក្ ើញផងដដរថា ោរផលិត្ថាមពលសរបុសរមាប់េាំ ប់ដុ  ស្ថហុងគឺហួសពីោរបា  ់
របមាណេុកក្ៅក្េៀត្ដផែកក្លើោរករមិត្កនុងោរក្ធ្វើឲ្យមា រ ាំហូរេឹកក្ៅរគប់ដរពកជី្ក ាំងអស់ក្ៅកនុ
ត្ត្ាំប ់លាក់ក្ខា ។22 

 
                                                 
21 ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  េាំ ប់ដុ  ស្ថហុង, ២០១៣ (តារាង៥-8) 
22 Compagnie Nationale du Rhone, េាំ ប់វារអីគគិស ីថាែូ  ិងគក្រមាងអេិវឌ្ឍ ៍ក្េសចរណ៍ ោរសិកោពីកមាៃ ាំងេឹកអាំពីេាំ ប់ដុ  
ស្ថហុង, ដែឧសភា ២០១១។ 



ផលប ោះ លអ់នតរត្បពទស្ និងការពិពត្រោះពោបល៖់ 
 
ពស្ចកតីពផតើម៖ ោរោា  េាំ ប់ដុ  ស្ថហុង គឺសាិត្ក្ៅមិ ដល់ពីរគីឡូដម រត្ផងពីដែែេឹកខាងក្លើជាប់រពាំដដ 
កមពុជាឡាវ។ ប ុដ តមិ មា ដផនកជាក់លាក់ណាមួយក្ៅកនុងោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  ក្ោេះស្រស្ថយផ
លប េះពាល់អ តររបក្េសក្ េះក្ឡើយ។ ោ ិេ័យែពស់បាំផុត្សរមាប់របក្េសកមពុជាក្ោយស្ថរេាំ ប់ក្ េះគឺោរ
រ ាំខា ដល់ោរផ្លៃ ស់េីរបស់រតី្ ាំងដែែេឹកខាងក្លើ  ិងដែែេឹកខាងក្រោម។ ផលប េះពាល់ក្ោយស្ថរេាំ ប់
ដុ  ស្ថហុងក្ េះធាៃ ក់ក្លើដែែេឹកខាងក្រោមកនុងក្ែត្តសទឹងដរត្ង ក្ហើយអាចក្កើ ក្ឡើងបដ ាមក្េៀត្ែណៈ
ដដលគក្រមាងក្ េះមា ផលប េះពាល់ដល់េាំនាក់េាំ ងម្ ោរផ្លៃ ស់េីរបស់រតី្ដដលរស់ក្ៅកនុងបឹងេក្ ៃស្ថប។ 
ក៏មា ផលប េះពាល់គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ផងដដរដល់ដែែេឹកខាងក្លើក្ៅរបក្េសម្ថ្  ិងដែែេឹកខាងក្រោមកនុង
របក្េសក្វៀត្ណាម។ 
 
ការវាយត្ម្មៃអំពីហានិភ័យ៖ 
 

 ចាំណុចមួយកនុងចាំក្ណាមចាំណុចសាំខា ់ កៗ្ៅកនុងោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  ដដលមា ឥេធិ
ពលក្ៅក្លើេាំនាក់េាំ ង ិងោរពិក្ររេះក្ោបល់ជាមួយរបក្េសជិ្ត្ខាងក្នាេះគឺោរចត់្ថាន ក់េាំ ប់
ដុ  ស្ថហុងថាជាេាំ ប់ក្មេឹក ឬមិ ដម ជាក្មេឹក។ ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  កនុងឆ្ន ាំ
២០១៣ រកុមហ ុ អេិវឌ្ឍ ៍គក្រមាងដផែក ិយម ័យរបស់ែៃួ ក្ៅក្លើោរពិចរណាពីរបេពេឹក 
ក្ោយអេះអាងថា ដរពកជី្ក ហ ូ ស្ថហុងគឺមិ ដម ជាដផនកម្ ក្មេឹកក្េ ក្រពាេះមា េឹកេក្ ៃក្មគងគដត្
១៥%ប ុក្ណាណ េះហូរោត់្ដរពកជី្កក្ េះ។ ប ុដ តក្ េះគឺជា ិយម ័យដ៏ចក្ងែៀត្មិ ែវល់ពីត្ាំប ់ក្អកូឡូសីុ
សាំខា ់ក្ឡើយ។ តួ្ោ ង អនកជ្ាំនាញខាងជ្លផលដដលបា ក្ធ្វើោរវាយត្ម្មៃក្ៅក្លើោរវាយត្ម្មៃផល
ប េះពាល់បរសិ្ថា  ឆ្ន ាំ២០០៧ បា កាំណត់្ថា ដរពកជី្ក ហ ូ ស្ថហុង គឺជាដផនកមួយម្ េឹកេក្ ៃក្មគងគ
ក្បើដផែកក្ៅក្លើេិ ន ័យដដលបា ពីោរផ្លៃ ស់េីរបស់រតី្។ ក្លើសពីក្ េះក្ៅក្េៀត្ វធិា ោរោរោត់្
ប ាយផលប េះពាល់រួមមា ោរដកសរមួលដរពកជី្កចាំក្ពាេះដរពកជី្ក ហ ូ ស្ថងក្េឿក ិង ហ ូ ស្ថោម
គួរកុាំឲ្យមា ស្ថា  ភាពដូចដរពកជី្ក ហ ូ ស្ថហុង ជារចកផ្លៃ ស់េីដ៏សាំខា ់របស់រតី្។  

 មា ោរក្លើកក្ឡើងែុសរន សតីពីឯកស្ថរគក្រមាងថា ក្ត្ើគក្រមាងក្ េះរត្ូវបា កាំណត់្ក្ោយរក្បៀប
ណា។ ឯកស្ថរដាំបូងរមួមា ោរសិកោដដលផតល់មូល ិធិ្ក្ោយគណៈកមមោរេក្ ៃក្មគងគ  ិងដផ េី
ក្ៅកនុងក្គហេាំព័ររបស់គណៈកមមោរេក្ ៃក្មគងគបង្ហា ញពីេាំ ប់ដុ  ស្ថហុង ថា ជាគក្រមាងេាំ ប់



មួយកនុងចាំក្ណាមគក្រមាងេាំ ប់ចាំ ួ ១១។ ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់រមួឆ្ន ាំ២០១៣ក្ៅក្លើេាំ ប់ក្ េះ
ក្ធ្វើក្ឡើងក្ោយរកុមហ ុ អេិវឌ្ឍ ៍គក្រមាងក៏បា បង្ហា ញផងដដរថាេាំ ប់ដុ  ស្ថហុ ង ក្  េះ គឺ ជា
គក្រមាងសាំខា ់មួយក្ោយក្លើកក្ឡើងថា “មិ មា េាំ ប់ណាក្ៅេក្ ៃក្មគងគក្រោមក្ៅក្ពលក្ េះក្េ 
ប ុដ តមា គក្រមាងេាំ ប់ោ ងក្ោចណាស់ក៏១១ដដរ រួម ាំងគក្រមាងេាំ ប់វារអីគគិស ីដុ ស្ថហុង
ផង”។23 កនុងនាមជាគក្រមាងក្ម េាំ ប់ដុ  ស្ថហុង ត្រមូវឲ្យក្ធ្វើតាម ីតិ្វធីិ្ក្ពញក្លញរបស់គណៈកមម
ោរេក្ ៃក្មគងគគឺឲ្យមា ោរជូ្ ដាំណឹងជាមុ   ិងដាំក្ណើ រោរពិក្ររេះក្ោបល់ជាមុ  (PNPCA) យ
អ ុញ្ហា ត្ឲ្យមា ោរពិក្ររេះក្ោបល់ ិងោរក្ធ្វើក្សចកតីសក្រមចកនុងត្ាំប ់។ 

 ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់បរសិ្ថា  អេះអាងថា ោរពិក្ររេះក្ោបល់ជាមួយរបជាជ្ រស់ក្ៅដែែេឹក
ខាងក្លើកនុងរបក្េសកមពុជាបង្ហា ញោររាំរេចាំក្ពាេះគក្រមាងក្ េះ។ 24  ប ុដ តមិ មា េសតុតាងបញ្ហជ ក់ពី
ោរពិក្ររេះក្ោបល់ជាមួយសហគម ៍ក្ៅកនុងរបក្េសកមពុជាក្ឡើយ។  ោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់រួម
បង្ហា ញពីព័ត៌្មា ក្ៅមា ករមិត្រួមមា រូបថ្ត្  ិងបញ្ជ ីក្ឈាម េះមន្ត តីដដលបា ជួ្បរបជុ្ាំអាំឡុងោរចុេះ
ក្ៅក្សុើបអក្ងកត្ផ្លទ ល់ោលពីដែតុ្លា  ិងដែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៩25 ប ុដ ត  មិ មា េសតុតាងបដ ាមពីេាំនាក់
េាំ ងថ្មីៗឬោរពិក្ររេះក្ោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ ធកនុងរបក្េសកមពុជាក្ឡើយ។ ក្ េះមា  ័យថា
ព័ត៌្មា ដដលបា បង្ហា ញអាំឡុងោរចុេះក្សុើបអក្ងកត្ផ្លទ ល់ក្ េះដផែកក្លើោរសិកោពីមុ  ៗ ិងព័ត៌្មា 
មិ រតឹ្មរត្ូវអាំពីគក្រមាង។ ក្រោយមកោរវាយត្ម្មៃផលប េះពាល់រួមឲ្យដឹងថា “សិោេ ស្ថលាសតីពីោរ
ពិក្ររេះក្ោបល់ស្ថធារណៈផៃូវោរឬកិចេរបជុ្ាំដម្េក្េៀត្ក្ដើមបីជូ្ ដាំណឹងដល់អាជាែ ធ្រពាក់ព័ ធអាំពី
វឌ្ឍ ភាពរបស់ DSHPP  [ក្ៅកនុងរបក្េសកមពុជា]មិ រត្ូវក្រៀបចាំក្ធ្វើក្េ។ ោរពិក្ររេះក្ោបល់ក្ដើមបី
េេួលបា គាំ ិត្ក្ោបល់សតីពីគក្រមាងក្ េះគឺជាោរចាំបាច់ណាស់ែណៈក្ពលគក្រមាងកាំពុង
ដាំក្ណើ រោរក្ៅមុែក្នាេះ”។ ោរពិក្ររេះក្ោបល់ជាស្ថធារណៈគឺចាំបាច់ណាស់ក្ៅកនុងរបក្េសកមពុ
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