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ទស្សនៈដ្លបង្ហ្ញនៅក្នុងឯកសារបោះពុម្ពន្ះ គឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ ហើយមិនឆ្លុះបញ្ច្ំងពីទស្សនៈ និង 

គោលនយោបាយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុ (CIF) ឬក្ុមប្ឹក្សាភិបាលរបស ់

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឬរដ្ឋ្ភិបាលដ្លក្ុមប្ឹក្សាភិបាលជាអ្នកតំាងឱ្យឡើយ។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី មិនធានាចំពោះសុក្ឹត្យាពន្ទិន្នន័យនៅក្នុងឯកសារន្ះ ហើយក៏មិនទទួលខុសត្ូវចំពោះ

ផលវិបាកាមួយន្ការប្ើប្្ស់ទិន្នន័យាំងន្ះឡើយ។ ការប្ើប្្ស់ាក្យ “ប្ទ្ស” នៅក្នុងឯកសារ អ្នកនិពន្ធ 

ADB ឬCIF ពុំមានបំណងធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើាពស្បច្បាប់ ឬសា្ថ្នាពដទ្ទៀតន្បូរណៈាពាមួយឡើយ។





  

 
 
 
 
 
 

 

ម្រៀបចំម្ោយ៖ នាយកោឌ នផរបរបួលអាកាសធាតុ្ននរកុមរបឹកាជាតិ្អភិវឌណន៍ម្ោយចីរភាព 
ផឋល់មូនិធិម្ោយ៖ មូលនិធិវនិិម្ោគអាកាសធាតុ្តាមរយៈធនាគារអភិវឌណន៍អាសុី  
ហរិញ្ដបផទានសហរបតិ្បត្ថិ
ការបម្ចចកម្ទសម្ោយ 

មជឈមណ្ឍ លអនថរជាតិ្សរោប់ការរគប់រគងបរសិាទ ន (ICEM) និង 
រកុមហុ៊ន Fraser Thomas Partners 

ព័ត៌្ោនបផនទម www.spcrcambodia.org, www.camclimate.org.kh និង
www.icem.com.au 
រកសួងបរសិាទ ន៖ 
អាគារមរត្កម្ត្ម្ជា ឡូត្ិ៍ម្លែ៥០៣ សង្កា ត់្ទម្នលបាសាក់ ែណ្ឍ ចំការមន 
រាជធានីភបំម្ពញ រពះរាជាណាចរកកមពុជា 
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រៀបចំដោយ៖ ក្ុមប្ឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរាព និងក្សួងបរិសា្ថ្ន

ផ្ដល់មូលនិធិដោយ៖ មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី

គាំ ទ្ បច្ច្កទ្ស 
ដោយ៖

មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្្ប់ការគ្ប់គ្ងបរិសា្ថ្ន – ICEM

(អ្នកនិពន្ធ)

រក្សាសិទ្ធ៖ិ
ក្ុមប្ឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរាព 
ក្សួងបរិសា្ថ្ន ឆ្ន្ំ ២០១៩

សម្ង់ឯកសារយោង៖ ក្ុម ប្ឹក្សា ជាត ិអភិវឌ្ឍន ៍ដោយ ចីរាព និង ក្សួង បរិសា្ថ្ន 
ឆ្ន្ំ២០១៩។ មគ្គទ្សក៍៍ ស្តីពី បន្សាំុវិស័យ ធនធានទឹក
រាជធានី ភ្នំព្ញ ព្ះរាជាាចក្កម្ពុជា

ព័ត៌មានបននថែម៖ www.spcrcambodia.org, www.camclimate.org.kh និង  
www.icem.com.au

កកសួងបរិសា្ថ្ន
អគារមរតកត្ជោ ដីឡូតិ៍ល្ខ៥០៣ 
ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្ល្បាសាក់ សង្ក្ត់ទន្ល្បាសាក់ 
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំព្ញ ព្ះរាជាាចក្កម្ពុជា 
ទូរស័ព្ទ (៨៥៥) ៨៩ ២១៨ ៣៧០
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បុព្វកថ 

្របេទសកមពុជ្រតូវបនចត់ទុកជ្របេទសមួយកនុងចំេ�មប�្ដ ្របេទស កនុងតំបន់
�សីុ ែដលងយរងផលប៉ះពល់ខ្ល ងំេ�យ�រករែ្រប្របួល�កសធតុ និង្រពឹត្តិករណ៍
�កសធតុធងន់ធងរ។ មុខសញញ េ្រគះថន ក់�កសធតុនេពលបចចុបបនន និងករែ្រប្របួល
�កសធតុរយៈេពលែវង គឺជឧបសគគដល់ករអភិវ��េសដ្ឋកិចច សងគម និងបរ�ិថ ន 
ស្រមប់្របេទសកមពុជ។ វសិមរូប�កសធតុ និងភពញឹកញប់ៃន្រពឹត្តិករណ៍ធតុ�កស
ធងន់ធងរ ដូចជ ទឹកជំនន់ ភព�ងំសងួត នងិខយល់ពយុះជេដីម ្រតូវបនពយករថនឹងមនករ
េកីនេឡងី។ 

្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភព និង្រកសួងធនធនទឹក នងិឧតុនិយម េ�យមន
កិចចសហករជមួយអនកពក់ព័នធ បនេរៀបចំឯក�រមគគេទសក៍ស្តីពីបន�ំុវស័ិយធនធនទឹក 
កនុងេគលបំណងផ្តល់ជជំនួយ�ម រតី ដល់អនកេរៀបចំេគលនេយបយ ្របតិបត្តិករ វសិ្វករ 
្រគឹះ�ថ នសិក� អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល សងគមសីុវលិ វស័ិយឯកជន នងិសហគមន៍មូល�្ឋ ន 
កនុងករេរៀបចំែផនករ គេ្រមងប្លង់វសិ្វកមមៃនគេ្រមង/កមមវធិីនន និងករអនុវត្តេឆ្លីយតបនឹង
ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ និងចូលរមួចំែណកដល់ករអភិវ��េសដ្ឋកិចចជតិ 
ដូចជ៖ េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតង កសិកមម ថមពល ករេរៀបចំែផនករេ្របី្របស់ដីធ្លី និង
េទសចរណ៍។ល។ 

ឯក�រមគគេទសក៍េនះ ែបងែចកជ ៣ែផនក នងិមនចំននួ ៣២ វធិនករបន�ំុ។ ែផនក ក 

េរៀប�ប់អំពីធនធនទឹក ទិដ្ឋភពទូេទៃនតួនទីេហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងកនុងករ្រគប់្រគង
ធនធនទឹក តួនទី និងភរៈកិចចរបស់្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម មគគេទសក៍ស្តីពី
បន�ំុវស័ិយធនធនទឹក នងិ��ងម៉្រទិចៃនវធិនករបន�ុសំ្រមប់ករ្រគប់្រគងធនធនទឹក។ 
ែផនក ខ េរៀប�ប់អំពីវធិនករបន�ំុ ស្រមប់ករ្រគប់្រគងេ�យចីរភពនូវ ទឹកេលីដី ទឹកេ្រកមដ ី
និងទីជ្រមលទឹកេភ្ល�ង។ ែផនក គ េរៀប�ប់អំពីភគីពក់ព័នធកនុងករ្រគប់្រគងធនធនទឹក រមួមន៖ 
�ថ ប័ន�ជរ�្ឋ ភិបល សហគមន៍កសិករេ្របី្របស់ទឹក អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភិបល សងគមសីុវលិ 
និងវស័ិយឯកជន។ 

ឯក�រមគគេទសក៍ស្តីពីបន�ំុវស័ិយធនធនទឹកេនះ ្រតូវបនចង្រកង េដីមបគី្ំរទដល់
ករអនុវត្ត ករប្រញជ បភពធន់នឹង�កសធតុេទកនុងករេរៀបចំេគលនេយបយយុទធ�្រស្ត 
និងែផនករអភិវ��ន៍នន។ ឯក�រមគគេទសក៍បន�ំុេនះនឹងចូលរមួចំែណកកនុងករអនុវត្តនូវ 
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ii

 

ii 

 

ឯក�រយុទធ��ស្តនន ែដលទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគង និងករកត់បនថយ�និភ័យ 
េ្រគះមហន្ត�យ និងករែ្រប្របួល�កសធតុ ជ�ទិ៍៖ េគលេ�ទី១៣ ស្តីពីករចត់ 
វធិនករបនទ ន់េទេលីករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ និងផលប៉ះពល់របស់

�េ�កនុងេគលេ�អភិវ��ន៍សហវត�រក៍មពុជ ែផនករអភិវ��ន៍យុទធ��ស្តជតិ (២០១៤
-២០១៨) យុទធ��ស្តចតុេកណដ�ំក់កលទី៣ (២០១៤-២០១៨) ែផនករយុទធ��ស្ត
េឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុកមពុជ (២០១៤-២០២៣) ែផនករយុទធ��ស្តេឆ្លីយតប
នឹងករែ្រប្របួល�កសធតុស្រមប់វស័ិយធនធនទឹក (២០១៣-២០១៧) និងែផនករ
សកមមភពេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុស្រមប់វស័ិយធនធនទឹក និងឧតុនិយម 
(២០១៤‐២០១៨)។ 

កនុងនម្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភព េយីងខញុ ំសូម 
សែម្តងនូវអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ និងេកតសរេសីរដល់ឯកឧត្តម េ�កជំទវ េ�ក 
េ�ក្រសី នងិអនកពក់ព័នធទងំអស់ មកពី�ថ ប័នពក់ព័នធ ៃដគូអភិវ��ន៍ សងគមសីុវលិ អងគករ
មិនែមនរ�្ឋ ភិបល វស័ិយឯកជន និង្រគឹះ�ថ នសិក� ែដលបនផ្តល់នូវករគ្ំរទ និង 
កិចចសហករយ៉ងល្អ កនុងករេរៀបចំឯក�រមគគេទសក៍ស្ដីពីបន�ំុវស័ិយធនធនទឹកេនះឱយ 
សេ្រមច បនជរូប�ងេ�ងី។ 

្រកសួងបរ�ិថ ន  និង្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភព  សងឃឹមថ  ្រគប់ភគី 
ពក់ព័នធទងំអស់ នឹងចូលរួមអនុវត្តមគគេទសក៍ស្ដីពីបន�ំុវស័ិយធនធនទឹកេនះឱយមន
្របសិទធភព េដីមបេីឆ្លីយតបនឹងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ និងចូលរមួចំែណក
កត់បនថយភព្រកី្រក និងករអភិវ��េ�យចីរភពកនុង្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ។ 
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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 

ឯក�រមគគេទសក៍ស្ដីពីបន�ំុវស័ិយធនធនទឹកេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ្រកមគេ្រមង 
ករប្រញជ បភពធន់នងឹ�កសធតុេទកនុងករេរៀបចំែផនករអភិវ��ន៍ ៃនកមមវធិីយុទធ�្រស្ត 
ស្រមប់ភពធន់នឹង�កសធតុ ែដលអនុវត្តេ�យ្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភព/
្រកសួងបរ�ិថ ន ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម េ�យស�ករយ៉ងជិតសនិទធជមួយភគី
ពក់ព័នធ។ 

�ងនម្រកុមករងរ គេ្រមងករប្រញជ បភពធន់នឹង�កសធតុេទកនុងករេរៀបចំ
ែផនករអភិវ��ន៍ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះ ឯកឧត្ដម លមឹ ��េ� 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម ឯកឧត្ដម �� ស�ំល ់ ្របធន្រកុម្របឹក�
ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភព និងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ�ិថ ន ែដលបនគ្ំរទ និងែណនដ៏ំ
ខពង់ខពស់ដល់ករេរៀបចំឯក�រមគគេទសក៍ស្តីពីបន�ំុវស័ិយធនធនទឹកេនះ។ 

េយងីខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះ ឯកឧត្តម ទនិ ពន្លក អគគេលខធិករ ឯកឧត្តម 
 ជបួ ប៉រសី អគគេលខធិកររង ឯកឧត្តម �៉ន់ មុនននីថ អគគេលខធិកររង េ�ក សំុ៊ ធ ី
្របធននយក�្ឋ នែ្រប្របលួ�កសធតុ នងិម្រន្តទីងំអស់ៃនអគគេលខធិករ�្ឋ ន្រកុម្របឹក�
ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភព ែដលបនចូលរមួ និងគ្ំរទកនុងដំេណីរករអនុវត្តន៍កមមវធិីយុទធ�្រស្ត
ស្រមប់ភពធន់នឹង�កសធតុ េ�យស�ករយ៉ងជិតសនិទធជមួយភគីពក់ព័នធ។ 

េយងីខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណ ចំេពះ្រកុមករងរបេចចកេទសបន�ំុនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុៃន្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយមរួមមន ឯកឧត្តម បុ៉ញ សចចៈ 
រដ្ឋេលខធិករ េ�ក អំុ៊ រ�ី ្របធននយក�្ឋ នឧតុនិយម េ�ក បក់ បុ៊ន�្ណ   
អនុ្របធននយក�្ឋ ន្រគប់្រគង និងអភិរក�ធនធនទឹក និងម្រន្តីពក់ព័នធ ែដលបនចូលរមួ
យ៉ងសកមមកនុងករផ្តល់មតិេយបល់ជធតុចូលដ៏មនតៃម្ល កនុងដំេណីរករេរៀបចំឯក�រ
មគគេទសក៍បន�ំុេនះ។ 

េយីងខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់  េ�ក មស សុផល អគគនយកស្តីទីៃន 
អគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធនធនធមមជតិ ៃន្រកសួងបរ�ិថ ន និងជ
នយកដឹកនកំមមវធិី េ�ក អូ៊ ច័នទធរទិធ អនុ្របធននយក�្ឋ នវទិយ�្រស្ត និងបេចចកវទិយ
ៃនអគគេលខធិករ�្ឋ ន្រកុម្របឹក�ជតអិភិវ��ន៍េ�យចីរភព និងជ្របធន្រគប់្រគងកមមវធិី 
េ�ក សឹុម ទូច ្របធនករយិល័យ ៃននយក�្ឋ នែ្រប្របួល�កសធតុ នងិជជំនួយករ 
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្របធន្រគប់្រគងកមមវធិ ី េ�ក េឌឿន ��៉ អនុ្របធនករយិល័យៃននយក�្ឋ នែ្រប្របួល
�កសធតុៃនអគគេលខធិករ�្ឋ ន្រកុម្របឹក�ជតិអភិវឌ�ន៍េ�យចីរភព  និងជ្របធន
គណេនយយកមមវធិី ែដលបនផ្តល់េយបល់ដ៏មនតៃម្ល។ េយងីខញុក៏ំសូមែថ្លងអណំរគុណផង
ែដរដល់ម្រន្តី និងទី្របឹក�កមមវធិីយុទធ�្រស្តស្រមប់ភពធន់នងឹ�កសធតុែដលបនផ្តល់
ករគ្ំរទ និងស្រមបស្រមួលេរៀបចំឯក�រមគគេទសក៍បន�ំុេនះ។ 

 េយងីខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះករែណន ំ និងអនុ�សន៍េទេលីមគគេទសក៍
េនះពីេ�ក បណ្ឌិ ត Anchar Srinivasan អនកឯកេទសែផនកែ្រប្របួល�កសធតុ កញញ  
Valerie Pacardo អនកឯកេទសស្រមបស្រមួលកមមវធិីយុទធ�្រស្តស្រមប់ភពធន់នឹង
�កសធតុៃននយក�្ឋ ន�សីុ�េគនយរ៍បស់ធនគរអភិវឌ�ន៍�សីុ េ�ក សួស ពនិរក� 
អនកឯកេទសស្រមបស្រមួលកមមវធិីយុទធ�្រស្តស្រមប់ភពធន់នឹង�កសធតុ េ�ក  
ែហម ចន់ធូ  ម្រន្តីគេ្រមងជន់ខពស់ៃនេបសកកមមធនគរអភិវឌ�ន៍�សីុ្របចកំមពុជ  និង
អនកឯកេទសដៃទេទៀតរបស់ធនគរអភិវឌ�ន៍�សីុ ែដលបនផ្ដល់មតិែផនកបេចចកេទស េដមីបី
ចូលរមួេរៀបចំមគគេទសក៍បន�ុេំនះ។ 

ជទីបញច ប់ េយីងខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជដល់្រកសួង�ថ ប័ន 
ពក់ព័នធ ្រគឹះ�ថ នសិក� អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល សងគមសីុវលិ ៃដគូអភិវឌ�ន៍ និងវស័ិយ 
ឯកជនទងំអស់ ែដលបនផ្ដល់មតិេយបល់កនុងករេរៀបចំ និងចូលរមួផ�ព្វផ�យមគគេទសក៍
ស្ដីពីបន�ុេំលីវស័ិយធនធនទឹកេនះេឡងី។ 
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ពកយបំ្រពួញ និ��ក����់ 

ADB Asian Development Bank ធនគរអភិវឌឃន៍�សីុ 
AWG Adaptation Working 

Group 
្រកុមករងរបេចចកេទសបន�ំុនឹងករ 
ែ្រប្របួល�កស�តុ 

CAM Climate Change 
Adaptation and Mitigation 
Methodology 

វធិី��ស្តបន�ំុ និងករកត់បនថយករ 
ែ្រប្របួល�កស�តុ 

CCAP Climate Change Action 
Plan 

ែផនករសកមមភពេឆ្លីយតបនឹងករ 
ែ្រប្របួល�កស�តុ 

CCCSP Cambodia’s Climate 
Change Strategic Plan 

ែផនករយុទធ��ស្តេឆ្លីយតបនឹងករ 
ែ្រប្របួល�កស�តុកមពុជ 

CIF Climate Investment Funds មូលនិធិវនិិេ�គ�កស�តុ 
CMDG Cambodia Millennium 

Development Goals 
េគលេ�អភិវឌ�ន៍សហសវត�រក៍មពុជ 

CNMC Cambodia National 
Mekong Committee 

គណៈកមម ធកិរជតិទេន្លេមគងគកមពុជ 

FDP Flood Protection Dyke ទំនប់ករពរទឹកជំនន់ 
FWUC Farmer Water User 

Community 
សហគមន៍កសិករេ្របី្របស់ទឹក 

GHG Greenhouse Gas ឧសម័នផទះកញច ក់ 
GMS Greater Mekong Sub-

region 
ម�អនុតបំន់ទេន្លេមគងគ 

ICEM International Centre for 
Environmental 
Management 

មជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិស្រមប់ករ្រគប់្រគង
បរ�ិថ ន 
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១. េសចក្ដេីផ្ដើម 
�រ�សំខន់ៃនទឹក�បែដលជ្របព័នធ្រទង្រទង់ជីវតិរបស់ពួកេយងីគឺមនករទទួល

�គ ល់យ៉ងទូលំទូ�យ។ ជក់ែស្ដង ដូចេឃញីមនកនុងបរបិទអន្តរជតិ (ឧ. រេប�ប�រ�ទី 
២១ េវទិកទឹកពិភពេ�ក ករ�យតៃម្ល្របព័នធេអកូឡូសីុសហវសត�រ ៍ និងរបយករណ៍
អភិវ��ន៍ទឹកពិភពេ�កជេដីម)។ ទឹក�ប គឺជ�រ�តុមួយែដលមិន�ច�្វះបន
ស្រមប់មនុស�្រគប់វយ័ និងមនត្រមូវករដ៏េ្រចីនេសទីរែត្រគប់សកមមភពរបស់មនុស�្រគប់រូប។ 
�កស�តុ ទឹក�ប ្របព័នធជីវរូប��ស្ត និងេសដ្ឋកិចចសងគមមនទំនក់ទំនងគន េទវញិេទ
មកយ៉ងសមុគ�ម ញ េហីយករែ្រប្របួល�មួយកនុងចំេ�មេនះ នឹងនឱំយមនករ 
ែ្រប្របួលកនុង្របព័នធមួយេផ�ងេទ�ត (រូបភព ១)។ 
 

រូបភព ១៖ ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កស�តុេទេលីទឹក 
 

 
(្របភព៖ www.nrcan.gc.ca) 
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េ�យ�រសីតុណ្ហ ភពែផនដីេនែតបន្ដេកីនេឡងី េយងី�ចរពំឹងដឹងពីផលប៉ះពល់
ដ៏ធងន់ធងរេទេលីករផគត់ផគង់ទឹក�ប ែដលនឹង�ចបងកឲយមនករអន្ត�យធងន់ធងរេទេលី
ធនធនទងំេនះ។ េ�យ�រសីតុណ្ហ ភពែផនដីេកីនេឡងី កំេណីនកររហួំត ជួនកលនំ
ឱយេកីតមនភព�ងំសងួត។ បចចុបបននេនះ ្របេទសកមពុជ គឺជ្របេទសមួយកនុងប�្ដ ្របេទស
ែដលងយរងេ្រគះបំផុតេ�យករែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុងតំបន់�សីុ�េគនយ ៍ េហយី
ទទួលរងផលប៉ះពល់អវជិជមនពី្រពឹត្តិករណ៍ែ្រប្របួល�កសធតុដូចជ ទឹកជនំន់ និងភព
�ងំសងួតជេរៀង�ល់ឆន  ំចប់�ងំពីទស�វត�រចុ៍ងេ្រកយមកេនះ។ 

ករែ្រប្របួល�កធតុេ�យសកមមភពរបស់មនុស�ជតិ បន�ក់សមព ធយ៉ងខ្ល ងំ 
បែនថមដល់្របេទសជតិ កនុងករេ្រតៀម្របយុទធនឹងេ�ះ្រ�យបញ្ហ េ្របី្របស់ទឹក�បេ�យ
ចីរភព។ ស្រមប់ប្របេទសកមពុជ បញ្ហ ្របឈមទងំេនះរមួមន៖ ទឹកេ្រចីនេពកេន 
រដូវវស� និងទឹកតិចេពកេនរដូវ្របងំ និងេកីនភពកខ្វក់ម្ដងបន្តចិៗ ជពិេសស កនុងទី្រកុង
ែដលមន្របជជនរស់េនេ្រចីន។ បញ្ហ នីមួយៗកនុងចំេ�មបញ្ហ ទងំេនះ �ចេធ្វីឱយករ
ែ្រប្របួល�កសធតុកន់ែត�្រកក់េឡងី។ បញ្ហ ទក់ទងនឹងទកឹ�ប គឺេដីរតួនទីសំខន់ 
កនុងចំេ�មភពងយរងេ្រគះ�មតំបន់ និងវស័ិយសំខន់ៗ។ 

េហតុដូេចនះ ទំនក់ទំនងរ�ងករែ្រប្របួល�កសធតុ និងធនធនទឹក�បគឺជ
កង្វល់ចមបងែដលចបំច់្រតូវែតយកចិត្តទុក�ក់បំផុត។ ករែ្រប្របួល�កសធតុនឱំយមន
និនន ករ និងជំ�នែ្រប្របួលជបន្តបនទ ប់េទេលីគុណភព នងិបរមិណទកឹេ្រកមដី និង
ទឹកេលីដីដូចជ៖ 

 ករេកីនេឡងីសីតុណ្ហ ភពខយល់ជមធយមនឱំយៃផទទឹក�ប បឹង សមុ្រទ និង 
ម�សមុ្រទមន សីតុណ្ហ ភពេកីនេឡងីខពស់និងបេងកីនរហួំតរភំយចំ�យទឹក។ 
ក�្ត ទងំេនះនឱំយែ្រប្របួលសមសធតុគីម ីនិងគុណភពទឹកេអកូឡូសីុ េហយី�ច
នឱំយមនករែ្រប្របួលដល់ធនធនមចឆ ជតិ។ កំេណីនរហួំតរភំយចំ�យទឹក�ច 
ប�្ត លឱយមនភពក�ត់ទឹក និងប៉ះពល់ដល់ករលូត�ស់ៃនរុកខជតិ �ចមនករ
េកីនេឡងីៃនករហូរេ្រចះឱនភពដី និងករេកីនេឡងីដីលបប់កនុងទេន្លបឹងនិងតំបន់
េឆនរ។ 
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 នីវ ៉ូទឹកសមុ្រទេកីនេឡងី និង�ចមនករេកីនេឡងីៃនទឹកជំនន់ និងករទ្រនទ នចូល
ៃនជតិៃ្រប។ �ក៏េធ្វី�យ�ងំសទះដល់ករបង្ហូរទឹកចូលេទកនុងទេន្លតំបន់ដីសណ្ត រ និង
តំបន់េឆនរដូចជ េខត្តេកះកុង ្រពះសីហនុ កំពត និងែកប ជេដីម។ 

 ករែ្រប្របួលជមធយមនូវកំណក�កសធតុជ�កល និងតំបន់ និងករែ្រប្របួល
�ងំតង់សីុេត ឬករែបងែចករបបទឹកេភ្ល�ង។ េនេលីម្រត�្ឋ នពិភពេ�ក េគរពំឹងថ 
វដ្តជល�្រស្តនឹងកន់ែតផ្ល ស់ប្តូរខ្ល ងំ េហយីក្រមិតកមពស់ទឹកេភ្ល�ងជធមយមនឹងេកីន
េឡងី បុ៉ែន្តមនលកខណៈខុសគន �មតបំន់េផ�ង�ៃនភពែផនដ ីតំបន់ខ្លះនងឹែ្របជ
េសីមខ្ល ងំ និងខ្លះេទៀតសងួតខ្ល ងំ។ មូ៉ែ�ល�កសធតុមនលកខណៈខុសគន �ម
តំបន់ែដលែ្របជេសីម ឬសងួតខ្ល ងំ ដូេចនះមនករសនមត់មិនជក់�ក់។ 

 ករែ្រប្របួលញឹកញប់ ៃន្រពឹត្តិករណ៍ធតុ�កស�្រកក់ និងធងន់ធងរ ដូចជ េពល
មនេភ្ល�ងធ្ល ក់ ខយល់ពយុះ និងភព�ងំសងួត។ េនះគឺជក�្ត យល់ដឹងតិចតួច និង 
ទស�នៈែដល�ចព�រកបនៃនករែ្រប្របួល�កសធតុែដលេកីតមនេនក្រមិត
តំបន់និងមូល�្ឋ ន និងមិនមនករពិពណ៌នចបស់�ស់ពីមូ៉ែ�ល�កលេនះេទ។ 
េគរពំឹងថ ្រពឹត្តិករណ៍ធតុ�កសនឹងកន់ែតមនភពធងន់ធងរេឡងីេ�យ�រមន
េភ្ល�ងពយុះខ្ល ងំញឹកញប់រយៈេពលែវង និងភព�ងំសងួតខ្ល ងំ។ ករែ្រប្របួល�កស
ធតុមនឥទធិពលេទ�មេពលេវ� និង�ងំតង់សីុេតៃនលំហូរេឡងីខពស់អតិបរម 
លំហូរអបបបរម និងបរមិណទឹក។ ក៏�ចែ្រប្របួលដល់ករកេកីតេឡងីវញិៃនទឹក
េ្រកមដី និងក្រមិតទឹកេ្រកមដី�ក់ែដលមនផលវបិកចំេពះរុកខជតិ កសិកមម និង
ទឹកែដលមនេនកនុងអណ្ដូ ង។ 

េ្រកពី សីតុណ្ហ ភពខយល់ ទឹក គឺជបញ្ហ ្របឈមមយួែដលរងផលប៉ះពល់�មរយៈ
ករែ្រប្របួល�កសធតុ និងបរ�ិថ នែដលជទេង្វីរបស់មនុស�ជតិ (ក�្ត េនះបនបញជ ក់
កនុង�ក�របេចចកេទសរបស់្រកុមករងរអន្តររ�្ឋ ភិបល ស្ដីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ 
(IPCC) (�មរយៈ Bates et al., ២០០៨)។ ទឹកមន�រៈសំខន់ទក់ទងនឹងករកត់
បនថយករែ្រប្របួល�កសធតុ េ�យ�រសកមមភពកត់បនថយករែ្រប្របួល�កសធតុ
ជេ្រចីនេទីប�ចរកទឹកបនស្រមប់េ្របី្របស់្របកបេ�យភពេជគជ័យ នងិដំេណីរករ 
រយៈេពលែវង។ 
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ករែ្រប្របួល�កស�តុកនុង្របេទសកមពុជ នឱំយេកីតមន្រពឹត្តិករណ៍ពីរែដល�ច
េមីលេឃញីបនដូចជ៖ ទឹកជំនន់ និងភព�ងំសងួត។ ទឹកជំនន់ធងន់ធងរេធ្វីឱយខូចខតេហ�្ឋ
រចនសមព័នធ បង្អ ក់សកមមភពេសដ្ឋកិចច និងប�្ដ លឱយមនករបត់បង់ជីវតិមនុស� សត្វ
ចិញច ឹម និងផលិតផលកសិកមម។ កនុងទឹកជំនន់ឆន ២ំ០០០ ដីែ្រសចំករ្របែហល ៣៧០.០០០ 
ហចិ�បនជន់លិច និងលំេន�្ឋ នចំនួន ៦០៨១ខនង ្រតូវបនបំផ្ល ញែដលប៉ះពល់ដល់
្របជជនចំនួន៣,៤៤ �ននក់ ែដលរស់េនកនុង្រសុកចំនួន ១៣២។ �ថ នភពទឹកជំនន់
មនករែ្រប្របួលកនុងបុ៉នម នទសវត�រចុ៍ងេ្រកយេនះ មន៖ ១) កំេណីនចំនួនទឹកជំនន់ែដល
មិនបនរពំឹងទុកកនុងទេន្លេមគងគ ២) េភ្ល�ង�្ល ក់ខ្ល ងំ�ម�ដទេន្លេមគងគ និង ៣) កេំណីននីវ ៉ូទឹក
ជំនន់។ 

ភព�ងំសងួតែដលេកីតមនថមីៗេនះកនុងឆន ១ំ៩៩២ ១៩៩៣ ១៩៩៨ ១៩៩៩ 
២០១៥ និងឆន  ំ២០១៦។ ភព�ងំសងួតកនុងឆន ១ំ៩៩៩ គឺមនភពធងន់ធងរបំផុត។ ផលប៉ះពល់
�នភព�ងំសងួត ្រតូវបនេលីកេឡងីេនកនុងកមមវធិីជេ្រចីនកនុងេគលបំណងេលីកកមពស់្របព័នធ
����ស្ត �្ដ រេឡងីវញិនូវ�ថ នភពម៉សីុនបូមទកឹ និងែកលម្អករផគត់ផគង់ទកឹ និង 
អនម័យឱយ្របេសីរេឡងី។ សហគមន៍កសិករេ្របី្របស់ទឹក (FWUC) ក៏្រតូវបនបេងកីតេឡងី
ផងែដរ។ កនុងករខិតខំ្របឹងែ្របងេដីមបសីេ្រមចេគលេ�របស់ MOWRAM ស្រមប់ឆន ំ
២០០១-២០០៥ ដូចជ គេ្រមង�្ដ រេឡងីវញិ្របព័នធ����ស្ត ចំនួន២៩០ កែន្លងែដល
្រគប់ដណ្ដ ប់េលីដីែ្រសរដូវវស�ចំនួន៥៣២,៦៧៣ ហចិ� និងដីែ្រសរដូវ្របងំចំនួន
១៥៤,៣៦៨ ហចិ� ចំ�យអស់ទឹក្របក់ចំននួ៦០៧ �នដុ�្ល រ។ រហូតដល់ឆន ំ
២០០៣ បនអនុវត្តគេ្រមងេ្រ�ច្រសពចំនួន៣១៥ កែន្លង ែដល្រគបដណ្ដ ប់េលីដីែ្រស
ចំនួន១៥៣.១៤៩ ហចិ� ែដលកនុងេនះ ៨៩.៣៨៣ ហចិ� ជដីែ្រសរដូវវស� និង 
៦៣,៧៦៦ ហចិ� ជដីែ្រសរដូវ្របងំេផ�ងៗេទ�ត (MOWRAM ២០០៨)។ 
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២. តួនទៃីន���្ឋ រចនសមពន័ធៃបតងកនងុករ្រគប់្រគងធនធនទឹក 
វធិី��ស្ដេហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងគឺេដមីបកីរករពរ និង្រគប់្រគងទឹក ករ�្ដ រ ឬករ

េធ្វី�មវដ្ដទឹកធមមជតិ។ �មន្របសិទធភពកនុងករេលីកកមពស់េសដ្ឋកិចច និងសុវតថិភព 
សហគមន៍ នងិគុណភពជវីតិ (�ក�រ American Rivers ២០១៧)។ 

េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងផគួបផ�នំឹងបរ�ិថ នធមមជត ិ និង្របព័នធវសិ្វកមមផ្ដល់ទកឹ�្អ ត 
និងផ្តល់ផល្របេយជន៍េផ�ងៗដល់មនុស� និងសត្វ ខណៈែដលករអភិរក�គុណតៃម្ល នងិ
មុខងរ្របព័នធេអកូេសដ្ឋកិចច។ េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងត្រមូវឱយមនករ�េំដីមេឈ ី និងករ
�្ដ រតំបន់ដីេសីមជំនួសឱយករបេងកីតេ�ងច្រក្រប្រពឹត្តិកមមទឹក។ វធិនករ្រគប់្រគងទឹកឲយមន
្របសិទធភព គឺមន�ទិភពជងករ�ងសង់ទំនប់ផគត់ផគង់ទកឹថមី នងិករ�្ដ រតំបន់�ល
ទំនបលិចទកឹ្រតូវបនអនុវត្តជំនួសឱយករ�ងសង់ទំនប់ទឹក�មមត់ែ្រពក (American Rivers 
២០១៧)។ 

ដំេ�ះ្រ�យេហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតង�ចអនុវត្តេនេលីម្រត�្ឋ នខុសៗគន ចប់ពី
លំេន�្ឋ ន ឬអគររ ហូតដល់តំបន់េអកូឡូសីុទងំមូល។ ម្រត�្ឋ នតូច រមួមន៖ សួនេ្របី
ទឹកេភ្ល�ង ក្រមលផ្លូវ្រជបទឹក ដបូំលៃបតង េផីង�រុំកខជតិេ្របីទឹកេភ្ល�ង េដីមេឈ ីនិងធុង�ំ
េដីមេឈ ី ទំនប់�ម្រចងំៃបតង និង្របព័នធ្រតងទឹកេភ្ល�ង។ េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងែដល
មនម្រត�្ឋ នធំបំផុត មនដូចជ៖ ករទប់�ក ត់ នងិ�្ដ រេទសភពធមមជតដូិចជ ៃ្រពេឈ ី
តំបន់�លទនំបលិចទឹក និងតំបន់ដីេសីម (American Rivers ២០១៧)។ 

ករវនិិេយគេលីេហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងជួយជំរុញេសដ្ឋកិចច េលីកកមពស់សុខភព 
និងសុវតថិភពសហគមន៍ និងផ្ដល់កែន្លងលំែហកម�ន្ត សត្វៃ្រព និងផល្របេយជន៍េផ�ងៗ។ 
ដំេ�ះ្រ�យៃបតងទងំេនះបនបេងកីតករងរល្ៗអ េលី្រគប់ែផនកជេ្រចីន ដូចជ ករបូម
ទឹក ករបេងកតីេទសភព វសិ្វកមម ករ�ងសង់ នងិកររចន។ េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងក៏
បនគ្ំរទដល់ប�្ដ ញផគត់ផគង់ និងករងរែដលទក់ទងនិងករផលិតសមភ រៈ មនដូចជ 
្រសទប់ដំបូល ្របព័នធ្រតងទឹកេភ្ល�ង ក្រមលផ្លូវ្រជបទឹកផងែដរ។ ្របេទសជេ្រចីនេនអឺរ ៉ុប 
�េមរកិខងេជីង និង្របេទសអភិវ��ន៍េនតំបន់�សីុបនបញចូ លេហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតង
រចួជេ្រសច។ (American Rivers ២០១៧)។ 
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េហតុអ្វេីហ�្ឋ រចនសមពន័ធៃបតងមន�ររសំខនចំ់េពះករ្រគប្់រគងធនធនទឹក? 

 

៣. ្រកសងួធនធនទឹក និងឧតនុិយម 
្រកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនិយម ទទួលបនទុកេលីករ្រគប់្រគង និងអភិវ��ន៍ធនធនទឹក 

ដូចជ �ងទេន្ល អនុ�ង លំហូរេ្រចះ�មទីជ្រមលទឹកេភ្ល�ង ទឹកេ្រកមដី និង្របព័នធទកឹក
េ្រកមដី េ�យមនកិចចសហករជមួយប�្ដ ្រកសួងពក់ព័នធ (ម្រ�១0 ចបប់ស្ដីពីទឹកឆន ំ
២០០៧)។ ្រកសួងធនធនទឹក នងិឧតុនិយម្រតូវបនបេងកីតេឡងីកនុងឆន ១ំ៩៩៩ េ�យ្រកម 

ធមមជតដិំេណីរករល្អបំផុត៖ ទេន្ល សទឹង តបំន់ដីេសីម តបំន់�លទំនបលិចទឹក និង 
ៃ្រពេឈ ីផ្ដល់នូវកញច ប់េស�កមម មនដូចជ ទកឹ�្អ ត ទជី្រមក នងិករករពរទឹកជនំន់ និង
្រតូវបនចត់ទុកជសមសធតុេហ�្ឋ រចនសមព័នធទកឹ ែដលមន្របសិទធភព។ ឧទហរណ៍  
ទី្រកុងញូ៉វយក មនកបលម៉សីុនទឹក ែដលមនគុណភពល្អេ�យ�រទី្រកុងេនះបន 
វនិិេយគេលីករករពរទឹក េ�យទិញដេីនជុំវញិ�ងស្តុកទឹក Catskills របស់ខ្លួនេដីមបធីន
ថ ជតិពុលហូរេចញពីផ្លូវថនល់ នងិទីធ្ល រ នងឹមិនចូលកនុង្របព័នធផគត់ផគង់ទឹក។ 

�មន្របសិទធភពខពស់៖ ករចំ�យ្របក់េ�យឆ្ល តៃវ មនន័យថ ជករវនិិេយគ
េលីពហុដំេ�ះ្រ�យែដលកត់បនថយករចំ�យខពស់ និងផ្ដល់ផល្របេយជន៍េ្រចីន។ ករ 
េ្របី្របស់ធនធនែដលមនកនុងមូល�្ឋ នដូចជ តំបន់ដីេសីម េដីមេឈ ី រុកខជតិកនុងទកឹ  និង 
សមភ ររជីវ�យនភ័ណ្ឌ េផ�ង�មនតៃម្លទប េបីេ្របៀបេធៀបនងឹសមភ ររសំណង់ធមម� េហយី
សម្រសបនឹងលកខខណ្ឌ �កសធតុកនុងមូល�្ឋ ន។ 

េលីកកមពស់សុវតថិភពសហគមន៍ នងិភពរកី�យ៖ េហ�្ឋ រចនសមព័នធែបប្របៃពណី
មិនបនរចនឱយធន់នងឹទកឹជំនន់ នងិភព�ងំសងួតែដលទក់ទងនឹងករេឡងីកេម្ដ ភពែផនដី
េនះេទ ដូេចនះ វធិី��ស្តទំេនីបគឺមនភពចបំច់ដល់សុខភព�ធរណរ និងករករពរ
សុវតថិភព នងិគុណភពជីវតិ។ ដំេ�ះ្រ�យៃបតងផ្ដល់ឲយសហគមន៍នូវសន្ដសុិខ នងិភព
បត់ែបនែដលចបំច់។ េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតង�ចបេងកតីកែន្លងៃបតង នងិសួនចបរថមី
ស្រមប់ពហុសកមមភពដូចជ កែន្លងកម�ន្ត នងិផ�រនន (American Rivers ២០១៧)។ 
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(្រពះ�ជ្រកម) េលខ នស/រកម/០៦៩៩/០៨ ចុះៃថងទី២៣ ែខមិថុន ឆន ១ំ៩៩៩។ កនុង 
��ិត្តរបស់ខ្លួន ្រកសួងធនធនទឹកនងិឧតុនិយមេដីរតួជអនកអនុវត្តន៍ នងិស្រមបស្រមួល
សំខន់ស្រមប់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជកនុងគេ្រមង និងកមមវធីទក់ទងនឹងករអភិវ�� និងករ
្រគប់្រគងធនធនទឹក។ 

េនក្រមិតថន ក់ជតិ មននយក�្ឋ នបេចចកេទសសំខន់ៗជេ្រចីនេនកនុង្រកសួង
ធនធនទឹក និងឧតុនយិមែដលេដីរតួសំខន់កនុងករេលីកកមពស់ ករ្រគប់្រគងទឹកស្រមប់
ករអភិវ��៖ 

 នយក�្ឋ នអភិរក� និង្រគប់្រគងធនធនទឹក 
 នយក�្ឋ នឧតុនិយម 
 នយក�្ឋ នជល��ស្ត និងករងរទេន្ល 
 នយក�្ឋ នធ���ស្តកសិកមម និង 
 នយក�្ឋ នទឹក�្អ ត នងិអនម័យ 

្រកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនិយមមនតនួទីពីរគឺ៖ កចិចករស្រមបស្រមួល នងិករអនុវត្ត
េនក្រមិត្រកសួង�ជរ�្ឋ ភបិល និងករ្រគប់្រគងប�្ដ មនទីរែដលជតំ�ង��្រកសួងធនធនទឹក 
និងឧតុនិយមេនក្រមិតថន ក់េ្រកមជតិ។ េខត្តនីមួយៗមនមនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម
ចំនួនមយួ (PDOWRAM)។ 

៣.១ េគលនេយបយ និងបទបញញត្ត ិ
ចប់�ងំពីខ្លួនបនបេងកីត សមតថភព្រគប់្រគងថន ក់ជតិមនកររកីចេ្រមីន�មរយ�

ជំនួយែផនកបេចចកេទស នងិបទពិេ�ធ និងករគ្ំរទែផនកហរិញញវតថុ និងែផនកបេចចកេទស 
បែនថម។ កនុងក្រមិត�ថ ប័ន និងេគលនយបយ ្របេទសកមពុជបនេរៀបចំអនុវត្តចបប់ និង
បទបញញ ត្តដូិចខងេ្រកម៖ 

 ចបប់ស្ដីពីករ្រគប់្រគងធនធនទឹក (ឆន ២ំ០០៧) 

 ែផនករយុទធ��ស្តស្ដីពីទឹក និងកសិកមម (SAW) ស្រមប់ឆន ២ំ០០៦-២០១០ (ឆន ំ
២០០៧) និងឆន ២ំ០០៩-២០១៣ (ឆន ២ំ០១០) 

 េគលនេយបយថន ក់ជតិស្ដីពីករ្រគប់្រគងធនធនទឹក (ឆន ២ំ០០៤) 
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 ករអភិវ�� និងករ្រគប់្រគង្របព័នធធ��្រស្តេ�យមនករចូលរមួ (PIMD) 
 ្របកស (េសចក្ដី្របកស) េលខ ៣០៦ ស្រមប់ករបេងកីតសហគមន៍មូល�្ឋ ន
្រគប់្រគងទឹក 

 ��ចរេលខ១ ស្ដីពីករអនុវត្តេគលនេយបយ្របព័នធធ��្រស្តេ�យចីរភព (ឆន ំ
២០០០) 

 អនុ្រកឹតយស្ដីពីនីតិវធិីស្រមប់ករបេងកីតសហគមន៍កសិករេ្របី្របស់ទឹក (FWUC) 

(ឆន ២ំ០១៥) 
 ករ្រគប់្រគង�ងទេន្ល (ឆន ២ំ០១៥)។  
េគលនេយបយ និងបទបញញត្តិេ��ង�េទ�ត ែដលមិនទន់អនុម័ត រមួមន 

 (i) �ជញ ប័ណ្ណទឹក និង (ii) គុណភពទឹក។ 
ភន ក់ងរ នងិភន ក់ងររងមួយចំននួមនតួនទីពក់ពនធ័នងឹករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ 

និងបរ�ិថ នែដលមន�រៈសំខន់ដល់ករ្រគប់្រគងធនធនទឹក។ ្រកសួង�ថ ប័នទងំេនះ 
បនបំេពញភរកិចច �មន�ណត្តកិនុងករបំេពញតួនទីអនកស្រមបស្រមួល ែដលទក់ទង
នឹងករ្រគប់្រគងធនធនទកឹ មនដូចជ៖ 

 ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម (MOWRAM) 
 ្រកសួងបរ�ិថ ន (MOE) 

 ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ (MAFF) 
  ្រកសួងែរ ៉និងថមពល 
 ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ 
 �ជញ ធរបឹងទេន្ល�ប (េធ្វីរបយករណ៍សកមមភពរបស់ខ្លួនជូនទីស្តីករ 
គណៈរដ្ឋម្រន្តី បុ៉ែន្តសថិតេ្រកមករស្រមបស្រមួលរបស់្រកសួងធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម) 

 គណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគកមពុជ (CNMC) 
 គណៈកមម ធិករជតិ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត�យ (NCDM) (េធ្វីរបយករណ៍ជូន 



មគ្គទ្សក៍ស្តីពបីន្សុាំវិស័យធនធានទឹក

9

 
 

10�

ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី) 
 គណៈកមម ធិករជតិស្រមប់ករអភិវ���មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ 

(NCDD) (េធ្វីរបយករណ៍ជូន្រកសួងម�ៃផទ និងទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី)។ 
្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម ស្រមបស្រមួល និងអនុវត្តកមមវធិីស្ដីពីករ្រគប់្រគង

�និភ័យ�កសធតុ និងករ�្ដ រេឡងីវញិៃនគេ្រមង្របព័នធធ��្រស្តខន តតូច មធយម 
និងធំកនុង្របេទស ជពិេសស �ងបឹងទេន្ល�ប នងិទេន្លេមគងគ។ ជមួយករគ្ំរទពីកមមវធិី
�កល�ងស្រមប់ភពធន់នឹង�កសធតុ (PPCR) របស់ធនគរពិភពេ�ក ្រកសួង
ធនធនទឹក និងឧតុនិយម បនអនុវត្តកមមវធិីស្ដីពីករេលីកកមពស់ករ្រគប់្រគងទឹកជំនន់ នងិ
ភព�ងំសងួតេន�ម�ងបឹងទេន្ល�ប។ កមមវធិីទងំេនះ ្រតូវបនអនុវត្តេ�យមនករ 
សហករជមួយ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ ្រកសួងបរ�ិថ ន នងិ  
គណៈកមម ធកិរជតិ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត�យ  �មប�្ដ េខត្តែដលបនេ្រជីសេរសី និង
មនករចូលរមួពីៃដគូពក់ព័នធថន ក់ឃុ ំ ្រសុក េខត្ត រមួមន អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល  
សហគមន៍អនកេ្របី្របស់ទឹក និងតំ�ងសហគមន៍កនុងមូល�្ឋ ន។ 

៣.២ ែផនករយទុធ��ស្តេឆ្លើយតបនឹងករែ្រប្រប�ួ�កស�តុរបស ់  
         MOWRAM 

េ�ង�មែផនករយុទធ�្រស្តេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ របស់្រកសួង
ធនធនទឹក និងឧតុនិយម ឆន ២ំ០១៣-២០១៧ ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ
េទេលីទឹកេនកនុងកមពុជ រមួមន៖ 
 វស័ិយធនធនទឹក៖ កំេណីនទឹកជំនន់ និងភព�ងំសងួតេធ្វីឱយករផគត់ផគង់ទកឹ និង 
គុណភពទឹកមនភពែ្រប្របួល និងមនកំេណីន្របកួត្របែជងកនុងករេ្របី្របស់ 
ទឹក។ រដូវកលមិនេទៀងទត់ៃនដូវ្របងំ និងរដូវវស�ជេ្រចីនែខ ប�្ដ លមកពីករ 
ែ្រប្របួល�កសធតុ ជពិេសស អំឡុងេពលបុ៉នម នទសវត�រចុ៍ងេ្រកយេនះ  
ផលប៉ះពល់េទេលីករ្រគប់្រគងធនធនទឹក និងកិចចករអភិវ��ន៍។ ទនទឹមនឹងេនះ ក៏
មនត្រមូវករេកីនេឡងីៃនករេ្របី្របស់ទឹកពីវស័ិយេផ�ង� រមួមន ឧស�ហកមម 
សត្វចិញច ឹម ករេ្របី្របស់�មលំេន�្ឋ ន និងជពិេសស កសិកមម គួបផ�នំឹងរដូវកល
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ករែ្រប្របួលេ�យ�រករែ្រប្របួល�កស�តុ ែដលបេងកីតឱយមនបញ្ហ សងគម
កន់ែតេ្រចីនេឡងី។ ្រសបគន ជមួយនឹងករេឡងីកេម្ដ ភពែផនដី និងសីតុណ្ហ ភពទូេទ
របស់្របេទសកមពុជបនេកីនេឡងីែដលប�្ត លឱយបត់បង់ទឹកេ�យ�ររហួំត។ 
្របភពទឹកេ្រកមដី�ចកេកីតេទបងីវញិេ�យ�រទឹកេភ្ល�ងជេរៀង�ល់ឆន ។ំ េ�យ�រ
ករែ្រប្របួល�កស�តុែដលប៉ះពល់ដល់បរមិណទឹកេភ្ល�ង ដូចេនះ អ្រ�កេកីត
េឡងីវញិ្រតូវបនកត់បនថយយ៉ងខ្ល ងំែដលនឱំយកសិករកមពុជមន្របភពទឹកេ្រកម
ដីេ្របី្របស់មិន្រគប់្រគន់ស្រមប់ករេធ្វីែ្រសចំករ។ គួរកត់សមគ ល់ថទឹកេ្រកមដី
ផ្ដល់ ៣.១% ៃនចរន្ដទឹកេ្រ�ច្រសព ៤.៥% ខណៈែដលចំនួនែដលេនសល់ផ្ដល់
េ�យទឹកេលីដី (MOWRAM ២០០៨)។ 

 �ងស្តុកទកឹ៖ �ងស្តុកទឹកជេ្រចីនកន់ែត�ក់េទៗេ�យ�រភពរងកករប�្ដ ល
មកពីករបត់បង់ៃ្រពេឈជុីំវញិតំបន់ៃ្រពេឈែីដលនឱំយកត់បនថយសមតថភពបងខ ងំ
ទឹក។ 

 ្របព័នធេ្រ�ច្រសព នងិេហ�្ឋ រចនសមពន័ធជល��ស្ត៖ ្របព័នធេ្រ�ច្រសព និង 
េហ�្ឋ រចនសមព័នធ����ស្តមិន្រតូវបនេធ្វីទំេនបីកមមេនេឡយីេទ �រចនេ�យគិត
ពីករែ្រប្របួល�កស�តុែដលមនេសទីរសឹងែត្រគប់តំបន់ៃន្របេទស។ ទឹកជំនន់ 
និងភព�ងំសងួតប៉ះពល់ដល់្របព័នធ����ស្ត  និងេហ�្ឋ រចនសមព័នធ����ស្ត។ 
ជពិេសសេនះ គឺទឹកជំនន់មនផលប៉ះពល់អវជិជមនខ្ល ងំបំផុតេលី្របព័នធេ្រ�ច
្រសពែដលសថិតកនុងតំបន់ទនំបលិចទឹក។ 

 ទនំប់ទកឹ/ភ្លទឺប់ទកឹ៖ ទឹកជនំន់ជញឹកញប់បំផ្លិចបផំ្ល ញទំនប់ទឹក។ ទំនប់ទឹក និងភ្លឺ
ទប់ទឹកទងំេនះ ភគេ្រចីនសុទធែតចស់ៗ (�ងសង់ទស�វត�រឆ៍ន ១ំ៩៦០ នងិ 
១៩៧០) និងមិនបនពិចរ�ពីផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កស�តុេទេលី
ទំនប់ទឹក និងភ្លឺទប់ទឹកទងំេនះេទ។ 

 ទនំប់ករពរទកឹជនំន់ (FPD)៖ អំឡុងេពលទឹកជំនន់ម្ដងៗ ទឹកេហៀរចូលទំនប់
ករពរទឹកជំនន់ េហយីបំផ្លិចបំផ្ល ញទំនប់ករពរទឹកជំនន់។ េនេពល�ងសង់ទំនប់
ករពរទឹកជំនន់ មិនបនគិតដល់ផលប៉ះពល់ែដលមនសក្ត នុពលៃនករែ្រប្របួល
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�កសធតុ។ មយង៉េទៀតទំនប់ករពរទឹកជំនន់ េធ្វីពីដីែដលមនរចនសមព័នធមិន 
រងឹមកំនុងករេ�ះម�យផលប៉ះពល់ៃនទឹកជំនន់ធងន់ធងរ។ 

 តបំន់�មម្រងំទេន្ល នងិសមុមទ៖ ករហូរេម្រះៃនេឆនរសមុមទ ម្រងំទេន្លប�្ដ លមក
ពីទឹកជំនន់ �រលកែដលមនេលប�ន�ពស់មកពីករែមបមបួល�កសធតុ ផលប៉ះពល់
អវជិជមនេទេលីជីវភពមបជពលរដ្ឋរស់េន�មជនបទ ជពិេសស កសិករែដលពឹង
ែផ្អកទងំមសុងេទេលីដីធ្លីែដលមនកំណត់។ 

៣.៣ �ថ នីយ�៍����្តកមពុជ 

ែផនទីខងេមកម បង្ហ ញពីទី�ងំ�ថ នយីជ៍ល��ស្តេនកនុងមបេទសកមពុជ។ �ថ នយី៍
ជល��ស្ត មតូវបនដំេឡងីេដីមបមីបមូលទិននន័យ អំពីកមពស់ទកឹទេន្ល នងិសទងឹសំខន់ៗ �ម
េពលេវ�ជក់�ក់ ជពិេសស �មដងទេន្លេមគងគ ទេន្ល�ប និងបឹងទេន្ល�ប។ េលីសពីេនះ
េទៀត ទិននន័យ�មេពលេវ�ជក់�ក់អំពីកមមិតទឹកជួយដល់ករពយករធតុ�កសមបកបេ�យ
មបសិទធភព និងករេរៀបចំករេឆ្លីយតបជបនទ ន់ចំេពះេមគះមហន្ត�យ ដូចជទឹកជំនន់។ 
មកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម មន�ថ នីយសរុបចំននួ ១៣១ ទី�ងំ�ថ នីយេ៍នទូទងំ
មបេទស បុ៉ែន្តមនែត ៥៩ �ថ នីយបុ៉៍េ�្ណ ះែដល�ចដំេណីរករបន។ េមកពីេនះ ៤៧ ទ�ីងំ
�ថ នីយមតូវបនដំេឡងី�មដងទេន្លេមគងគ នងិ ១២ ទី�ងំ�ថ នីយេទៀតដំេឡងី�មៃដទេន្ល
សំខន់ៗកនុងមពះ�ជ�ចមកកមពុជ។ 
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ែផនទីទី�ងំ�ថ នីយជ៍ល��្រ្ត 
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៤. មគគេទសកស៍្ដពី�ីន�ំុវិសយ័ធនធនទឹក 
មគគេទសក៍ស្ដពីបីន�ំុវស័ិយធនធនទឹកេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េ្រកមគេ្រមងករ

ប្រញជ បភពធន់នឹង�កសធតុេទកនុងករេរៀបចំែផនករអភិវ��ន៍ បនផ្ដល់ករវភិគជ
លកខណៈ្របព័នធនូវព័ត៌មនពក់ព័នធថមីៗ ែដលមនកនុងវធិី�្រស្តបន�ំុនឹងករែ្រប្របួល�កស
ធតុថន ក់មូល�្ឋ ន េដីមប្ីរគប់្រគងធនធនទឹកេ�យចីរភព។ 

វធិនករទងំ៣២្រតូវបនេ្រជីសេរសីស្រមប់បន�ំុករែ្រប្របួល�កសធតុេន
កនុងករ្រគប់្រគងធនធនទឹក។ វធិនករទងំេនះ ្រតូវែបងែចកជ ៣ ែផនក៖ 

 ករ្រគប់្រគងទឹកេលីដីេ�យចីរភព 
 ករ្រគប់្រគងទឹកេ្រកមដីេ�យចីរភព និង 
 ករ្រគប់្រគងទីជ្រមលេ�យចីរភព  

ឯក�រមគគេទសក៍េនះ ែចកជបីែផនក។ ែផនក ក េសចក្ដីេផ្ដីមៃនមគគេទសក៍ ែផនក ខ 
បង្ហ ញអំពីវធិនករបន�ំុទងំ៣២ ែដលសម្រសបនឹងករ្រគប់្រគងធនធនទកឹេនកនុង្របេទស
កមពុជ និងែផនក គ គឺេរៀប�ប់ព�ីថ ប័នពក់ព័នធសំខន់ៗេដីមបេីលីកកមពស់េហ�្ឋ រចនសមព័នធ
ៃបតងកនុងករ្រគប់្រគងធនធនទឹក េនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

ែផនកនីមួយៗ្រតូវបនែបងែចកជអនុែផនក។ ែផនក ក រមួមន អនុែផនកទី១ – េសចក្ដី
េផ្ដីម អនុែផនកទី២ – តនួទីេហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងកនុងករ្រគប់្រគងធនធនទឹក អនុែផនកទី
៣ – ្រកសួងធនធនទឹកនងិឧតុនិយម  អនុែផនកទី៤ – មគគេទសក៍ស្ដីពីបន�ំុវស័ិយធនធន
ទឹក នងិអនុែផនកទី៥ – ម៉្រទិចៃនវធិនករបន�ំុស្រមប់ករ្រគប់្រគងធនធនទឹក។ ែផនក ខ 
រមួមន អនុែផនកទី១ – េសចក្ដីេផ្ដីម អនុែផនកទី២ ដល់ទី៤ បង្ហ ញអំពីវធិនករបន�ំុចត់ជ
បី្រកុម ដូចបនេរៀប�ប់ខងេលី។ ែផនក គ រមួមន អនុែផនកទី១ – �ជរ�្ឋ ភិបល អនុែផនកទី
២ – សហគមន៍កសិករេ្របី្របស់ទឹក អនុែផនកទី៣ – អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល (សងគមសីុវលិ) 
និងអនុែផនកទ៤ី – វស័ិយឯកជន។ 

ករ្រគប់្រគងធនធនទឹកគមឺនភពពក់ព័នធ្របទក់្រក�គន នឹងវស័ិយនន ដូចជ 
ករអភិវ��ជនបទ កសិកមម ករដឹកជញជូ ន និងជលផល ែដលមនលកខណៈ្រសេដៀងគន រ�ង
មគគេទសក៍េនះ និងមគគេទសក៍ែដលបនេរៀបចំស្រមប់្រកសួងវស័ិយពក់ព័នធ។ បេចចកវទិយ 
និងវធិី�្រស្តននែដល្រតូវបនេ្រជីសេរសីេនកនុងឯក�រមគគេទសក៍េនះ គឺមនលកខណៈ 



មគ្គទ្សក៍ស្តីពបីន្សុាំវិស័យធនធានទឹក

14

 

15�

 

សម្រសបនឹងបរបិទករ្រគប់្រគងធនធនទឹក ែដលជគុណ្របេយជន៍បេ្រមីដល់វស័ិយជ
េ្រចីនេទៀត។  

អតថន័យកនុងវធិនករនីមួយៗ រមួមន៖ (១) ករបរយិយ – ែដលបរយិយអំពីវធិនករ 
េគលបំណង និងេគលេ�របស់វធិនករ (២) ករចូលរមួចំែណកៃនវធិនករនីមួយៗេទ
េលីភពធន់នឹង�កសធតុ (៣) គុណសមបត្តិ និងផល្របេយជន៍ៃនបេចចកវទិយ/វធិ�ី�ស្ត 
(៤)  គុណវបិត្តិ – កនុងករេ្របី្របស់វធិនករ និង (៥) ្របភពព័ត៌មនបែនថម – ្របភពព័ត៌មន
បែនថមរបស់វធិនករ។ ព័ត៌មនបែនថមក៏បនផ្តល់នូវករអនុវត្តវធិនករបន�ំុ េទ�មទីកែន្លង 
និងបរបិទជក់�ក់។ 
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៥. ម៉្រទចិៃនវិធនករបន�ំុស្រមបក់រ្រគប់្រគងធនធនទឹក 
ម៉្រទិចៃនវធិនករបន�ំុស្រមប់ករ្រគប់្រគងធនធនទឹក បង្ហ ញព�ីរៈសំខន់ និង

ផល្របេយជន៍ៃនវធិនករនីមួយៗ ែផ្អកេលី�ងទេន្លនីមួយៗ (តំបន់េអកូឡូសីុ) និងត្រមវូ
ករ្រគប់្រគងទឹក�មវស័ិយ។ េលីសពីេនះេទៀត �មនព័ត៌មនលម្អិតអពំី�រៈសំខន់ៃន
វធិនករនីមួយៗែដលបនេ្របី្របស់េ�យ�ក់បញចូ លជមួយវធិនករេផ�ងៗស្រមប់អនក
េធ្វីេគលនេយបយ នងិ្របតិបត្តិករ េដីមបងីយ្រសួលេ្រជីសេរសីវធិនករ�ែដលសម
្រសបបំផុត កនុង�ថ ន�ព�មួយ។ មយង៉វញិេទៀត េយងី្រតូវករ�ក់បញចូ លវធិនករនន
កនុងករេ�ះ្រ�យផលប៉ះពល់ជក់ែស្ដងពីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

ម៉្រទិចេនះ្រតូវបនេរៀបចំេទកនុងវធិនករបន�ុំ�ងទេន្ល  និងត្រមូវករ្រគប់្រគង
ធនធនទឹក។ េដីមប្ីរគប់្រគងធនធនទកឹ នងិេគលបំណងេរៀបចំែផនករ ្របព័នធទឹកេលីដី
េនកមពុជ្រតូវបនចត់េទ�មតំបន់  ្រសប�ម�ងទេន្លែដលេ្របី្របស់ជផ្លូ វករេ�យ
្រកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនិយម។ �ងទេន្លកនុង្របេទសកមពុជ្រតូវបនែបងែចក ជបួនតំបន់
�ងសំខន់ៗ៖ 

1. �ងទេន្លេមគងគេលី៖ ្រគបដណ្ដ ប់េលីេខត្តកំពង់ចម តបូងឃមុ ំ្រកេចះ សទឹងែ្រតង និង
ទេន្ល៣ (ទេន្លេស�ន ទេន្លេសកុង និងទេន្លែ្រសពក) ែដល�ចចត់ជចំ�ត់ថន ក់
ចូលេទកនុងតបំន់េអកូឡូសីុ ខពង់�ប នងិតំបន់ភន ំ

2 . �ងទេន្ល�ប និងបឹងទេន្ល�ប៖ មនប�្ដ េខត្តេនជុំវញិបឹងទេន្ល�ប។ �មន
លកខណៈ្រសេដៀងនឹងតំបន់ទេន្ល�ប 

3 . �ងទេន្លេមគងគេ្រកម និងតំបន់ដីសណ្ដ ៖ ដូចជ ទេន្លេមគងគេ្រកម និងទេន្លប�ក់
ជប់្រពំ្របទល់្របេទសេវៀត�ម។ �មនលកខណៈ្រសេដៀងនឹងតំបន់ដីសណ្ដ  និង 

4. �ងតំបន់េឆនរសមុ្រទ៖ ្រគបដណ្ដ ប់េលីៃផទដីរងទឹកេភ្ល�ងៃនេខត្តែកប កំពត  
្រពះសីហនុ នងិេខត្តេកះកុង ែដលេន�មេឆនរសមុ្រទ។ �មនលកខណៈដូចតបំន់
េឆនរសមុ្រទែដល្រសប�ម��ងចត់ច�ំក់ថន ក់តបំន់េអកូឡូសីុ េហយីគឺជែផនក
មួយេនកនុងតំបន់ភនំ និងខពង់�ប។ 
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ខងេ្រកមេនះគឺជម៉្រទិចវធិនករបន�ំុវស័ិយធនធនទឹកស្រមប់ករបរយិយអំពី
បេចចកវទិ�បន�ំុមនកនុង��ងម៉្រទិកមគគេទសក៍េនះ។ 

វធិនករបន�ំុ �ង ត្រមូវករ្រគប្់រគងធនធនទឹក 

 

តំប
ន់េ
ឆនរ
ស
មុ្រ
ទ 

ដ ីស
ណ
្ត 

ប ឹង
ទេ
ន្ល�

ប  
 

ខពង់
�ប

 ន
ិងភ
នំ 

្រស
ទ
ប់ទ
ឹកេ
្រក
មដ
ី 

អណ
្ត ូង
ស
នប់/
អណ

្ត ូង
ជីក

 
�
ពន

 
ទ្រ
មក
�ល

�
ពន

 
អគ

រ   
្រប
�
យ

  
េឆ
នរស
មុ្រ
ទ 

ស
ំណ
ង់ស

ិល
បក
រ  

្រប
ព័ន
ធបង
្ហ ូរទ
ឹក 

ទំន
ប់ 

ខនង
ទំន
ប់/
្រប
�
យ

 

កស
ិ�្ឋ
ន 

ទធ
រទ
ឹក 

ល
ំេ�
�្ឋ
ន 

ផ�
រ 

�
ងស

្ត ុកទឹ
ក 

ផ្ល ូវ
ថនល់

 ន
ិងផ
្ល ូវេថ
ម ីរេជ
ីង 

្រប
ព័ន
ធបង
្ហ ូរទ
ឹកេ
ភ្ល�
ង 

�
ង្រ
ប្រ
ពឹត
្ត ិកម
ម

ស
ំណ
ល់
�វ

 

សំ��់
ជីវ��ស្ត 

                       

្របដឹស                         

្រសះចេ្រមះ
ជីវ��ស្ត 

                       

កូន្រប�យ
ជីវ��ស្ត 

                       

តំបន់ដីេសីម
សិបបនិមមិត 

                       

េផីង�រុំកខជតិ
េ្របីទឹកេភ្ល�ង 

                       

្រចករេំ�ះទឹក                        

្រប�យ�មទី
�ល 
(�ន មេភ្ល ះ) 

                       

ករែកៃចនទឹក
កខ្វក់(សំណល់
�វ) 

                       

អណ្ដូ ងបញចូ ល
ទឹក 

                       

ជញជ ងំ្រគីប
បេងគ លេឈរីស់ 

                       

របងំបច់រុកខ
ជតិរស់ 

                       

របងំសនឹងរុកខ
ជតិរស់ 

                       

របងំកំ�ត់
េឈជីថន ក ់

                       

ករ�េំដីមេកង
កង 

                       

របងេឈ ី                        
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ក្រមលផ្លូវ្រជប
ទឹក 

                       

រេ�្ដ �ដំំ� ំ                        

ករ្របមូលទឹក
េភ្ល�ង (េលីដី) 

                       

ករ្របមូលទឹក
េភ្ល�ង (ពីដំបូល) 

                       

សួនទឹកេភ្ល�ង                        

រេ�្ដ បញចូ ល
ទឹក 

                       

រេ�្ត ជ្រមប
ទឹក 

                       

ម៉សីុនបូមទឹក
េដីរេ�យ
ថមពល្រពះ
�ទិតយ (សូ�) 

                       

រេ�្ដ រុកខជតិ
្របមូលទឹកេភ្ល�ង 

                       

ករេរៀបចំ្រចងំ
ទេន្លកនុង្រកុងជ
ថន ក់ 

                       

រុកខទំនប់�ក ត់
ទឹក 

                       

ក្រន្តកថមរុកខជតិ                        

សំ��់ 
រុកខជត ិ

                       

េខឿនរុកខជត ិ                        

ករតេ្រមៀបថម
ជមួយរុកខជត ិ

                       

�្រមបេ�ម ពូជវ ី
ទីវ ឺ 
(Vetiver grass) 
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ខ. វិ�������ុំ 
 
 



មគ្គទ្សក៍ស្តីពបីន្សុាំវិស័យធនធានទឹក

19

 
 

19�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខ. វិ�������ុំ 
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៦.េសចក្ដេីផ្ដើម 
វធិនករបន�ំុកនុង�ក�រមគគេទសក៍េនះ្រតូវបនេលីកកមពស់ និងេធ្វីសមហរណកមម

េទកនុងេគលនេយបយ�មវស័ិយ និងករេរៀបចំបទ�្ឋ នបេចចកេទស ែដលបំេពញេទ�ម
េគលេ�សំខន់ៗរបស់្រកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនិយម។ វធិនករទងំេនះ គឺេ្របី្របស់ 
និង�ចអនុវត្តបនកនុងបរបិទៃនករ្រគប់្រគងធនធនទឹក  និងេនកនុងវស័ិយដៃទេទៀត។ 
វធិនករទងំេនះ្រតូវបនទទួល�គ ល់ថ មន្របសិទធភពខពស់ េនេពលេ្របី�រមួបញចូ លគន ។ 

៧. ករ្រគប់្រគងទកឹេលើដីេ��ចីរភព 
ទិដ្ឋភពសំខន់ៗៃនករបេងកីនភពធន់នងឹ�កសធតុកនុងវស័ិយធនធនទឹក គឺករ

្រគប់្រគងទឹកេលីដីេ�យចីរភព។ ទឹកេលីដី េដីរតួនទីសំខន់កនុងករផគត់ផគង់ទឹកស្រមប់ 
វស័ិយកសិកមម ឧស�ហកមម េសដ្ឋកចិច និងករេ្របី្របស់កនុងលំេន�្ឋ ន្របចៃំថង។ វធិនករ
េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងែដលបនបង្ហ ញកនុងែផនកេនះ �ច្រតូវបនអនុវត្តកនុងករ្រគប់្រគង
�និភ័យករបំពុលទឹកេលីដី ករហូរេ្រចះ្រចងំសទឹងទេន្ល នងិកង្វះទឹកេ្របី្របស់។ វធិនករ
ជេ្រចីនក៏�ចអនុវត្តកនុងករ្រគប់្រគងទឹកេ្រកមដី និងជ្រមលទឹកេភ្ល�ងដូចបនបង្ហ ញកនុង
អនុែផនកទី៣ និងទី៤ ផងែដរ។ េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងទងំមូល �ចជវធិនករ្រគប់្រគង
ទឹកេលីដីេ�យចីរភព។ ជនិចចកល វធិនករេនះ គឺមន្របសិទធភពខពស់បផុំត េនេពល
ែដលេគេ្របីបញចូ លគន  េដីមបបីេងកីនផល្របេយជន៍អតបិរម។ 
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៧.១ ម៉សុនីបូមទឹកេដើ�េ���ម������ទិតយ (ស�ូ) 

ករេ្របី្របស ់ កសិ�្ឋ ន លំេន�្ឋ ន ផ�រ 

បរយិយ  ម៉សុីនបូមទឹកេដីរេ�យថមពល្រពះ�ទិតយ  គឺជ្របព័នធបូមទឹកអគគិសនី
ែដលេដីរេ�យថមពល្រពះ�ទិតយ ពីករបេញចញថមពលេ�យផទ ងំ  

សូ� ឬថមពលកេម្ដ ករំសមីែដលបនមកពីពន្លឺ្រពះ�ទិតយ។ ម៉សុីនបូម
ទឹកេនះ គឺមនតៃម្លទប និងជវធីិ��ស្តល្អស្រមប់ករផគត់ផគង់ទឹកកនុង
�ថ នភពែដល្របភពទឹកែចកចយសថិតេនឆង យមិនមនប�្ត ញអគគិសនី 

ឬេ្របងឥនធនៈ  និងករចំ�យេលីករែថទអំស់េ្រចីន។ ម៉សុីនបូមទឹកេនះ
�ចែចកចយទឹកបរេិភគ ្រពមទងំទឹកស្រមប់ចិញច ឹមសត្វ ឬេ្រ�ច
្រសព។ ្របព័នធបូមទឹកែដលេដីរេ�យថមពល្រពះ�ទិតយ ជធមម�មន
បនទះផទ ងំសូ�េ�យផ្ដល់ថមពលេទមូ៉ទ័រេភ្លីង និងបញចូ នអគគិសនីេទ
ម៉សុីនបូមទឹក។ ជធមម� ទឹកបូមេចញពីកនុងដី ឬ្រប�យេទ�ងស្តុក
ទឹកស្រមប់ផគត់ផគង់ ដូេចនះករបង្ហូរទឹកស្រមប់ករេ្របី្របស់ មិន្រតូវករ
ថមពលអគគិសនីេទ។ 

កររមួចំែណកភព
ធននឹ់ង�កសសតុ 

េ�យករែ្រប្របួល�កសសតុនឹងរពឹំងថ សីតុណ្ហ ភពេឡងីខពស់ និង
របបទឹកេភ្ល�ងថយចុះ េនកនុងរដូវ្របងំែដលនឹងនឱំយ្របភពធនសនទឹក
មួយចំនួន (ដូចជ អណ្ដូ ងសហគមន៍ និងអណ្ដូ ង�ម្រគួ�រ) រងីសងួត
េ�យេ��សមិនរចួ។ ម៉សុីនបូមទឹកេដីរេ�យថមពល្រពះ�ទិតយ �ច
កត់បនថយបញ្ហ ទងំេនះែដល�ច�យ្របជពលរដ្ឋ បូមទឹកពី្របភពទឹក
េផ�ង� ដូចជ ទេន្ល �ងស្តុកទឹក និងទឹកេ្រកមដី ែដលេនឆង យ។ 
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គុណសមបត្ត ិ

 ជចមបង ្របតិបត្តិករម៉សីុនបូមទឹក
េដីរេ��ថមពល្រពះ�ទិតយ គឺ
មនករសន�សំំៃចេ្រចីនេ���រ
្របតិបត្តិករ និងករែថទមំនតៃម្ល
ទប 

 ម៉សីុនបូមទឹកសូ�មន 
អតថ្របេយជន៍ េនេពលែដល 
ប�្ត ញអគគិសនី និង្របភព
ថមពលេផ�ង�េទៀត (ជពិេសស 
ខយល់) ផ្ដល់ថមពលអគគិសនីមិន្រគប់
្រគន់ 

 មិនសូវមនផលប៉ះពល់ដល់ 
បរ�ិថ ន ដូចម៉សីុនបូមទឹកែដលផ្ដល់
ថមពលេ��េ្របីេ្របងឥនធនៈេទ 

 ជពិេសស �ចមនអតថ្របេយជន៍
េនកនុងករេ្រ�ច្រសព�ន តតូច ឬ 
សហគមន៍។ 

គុណវបិត្ត ិ

 ករចំ��េដីមទន់ខពស់ (ជពិេសស 
បនទះផទ ងំសូ�) 

 ត្រមូវឱយស្តុកទឹកេពលេមឃ្រសទុំ េ្រពះ
ថមពលទប 

 ្រតូវ�ក់ឱយចំេ្រកមពន្លឺ្រពះ�ទិតយឱយ
្រតឹម្រតូវ េនចេន្ល ះេម៉ង៩ ្រពឹក និង
េម៉ង ៣ រេសៀល 

 េនេពលជួសជុល ជធមម� ្រតូវករ
អនកជំនញបេចចកេទស។ 
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្របភព 
http://www.homepower.com/articles/solar-electricity/design-installation/solar-powered-water-
pumping 
http://infohub.practicalaction.org/oknowledge/bitstream/11283/314192/1/535e1143-5804-
4c58-b561- 18590a000075.pdf 
http://www.indiamart.com/eco-world-solar/solar-water-pump-system-agriculture-pump.html  
http://www.solarsponsoring.com.au/benefits-of-solar-energy/solar-water-pumps/ 



មគ្គទ្សក៍ស្តីពបីន្សុាំវិស័យធនធានទឹក

25

 
 

2 4�

៧.២ របងំសនងឹរកុខជតិរស ់

ករេ្រប្ីរបស ់ �ព ន ្រប�យ ្របព័នធបង្ហូរទឹក ទនំប់ករពរ ខនងទំនប់/្រប�យ ផ្លូវ
ថនល់ ផ្លូវេថមីរេជីង េ�ងច្រក្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់�វ 

បរយិយ  របងំសនឹងរុកខជតិរស់គឺេ�តេឈ ី នងិក�ំត់េឈ ី (ឧ. េដីមរលួស និង
េដីមកបបស) េ��មមត់្រប�យែដលេរៀបជថន ក់ៗ េដីមបទីប់លំនឹង
មត់្រប�យ និង្រគប់្រគងករហូរេ្រចះតិចតចួ �មរយ�ករបេងកីតបណ្ដុ ំ
ឫស និងៃ្រពគេមព តែដលដុះេលីដី។ របងំសនឹងរុកខជតិរស់ ក៏្រតវូបនេ្របី
ជមេធយបយមួយស្រមប់ចងភជ ប់រចនសមព័នធដីជីវវសិ្វកមម ឬវធិនករ
្រគប់្រគងករហូរេ្រចះ ដូចជ របងំបច់េឈរីស់ និង្របដឹសេ�តេ�កនុង
ដី។ អតថ្របេយជន៍បែនថមៃនករេ្របីរបងំសនឹង គឺេដីមបធីនថ ករេរៀបចំ
េ�តសនឹង នឹង�ចឱយរុកខជតិជុំវញិដុះលូត�ស់េឡងីបនល្អ។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសធតុ 

របងំសនឹងរុកខជតិរស់ �ចកតប់នថយករហូរេ្រចះេ�យទបម់ត្់រប�យ

ឱយមនលំនឹង�មរយ�ករព្រងឹង និងករបេងកីតប�្ត ញឫស។ �ម
មេធយបយទងំេនះ របងំសនឹងរុកខជតិរស់ បេងកីនភពធន់្រទដំល់មត់
្រប�យេ�នឹង្រពឹត្តិករណ៍�កសធតុធងន់ធងរ។ ពីេ្រពះពួក�េធ្វីេឡងី
េ�យេ្របីកម្ល ងំពលកមម រូបធតុ និងសមភ រ�ែដល�ចរកបនកនុងមូល
�្ឋ ន ្រតូវករកម្ល ងំពលកមមតិចកនុងករ�ងសង់ ឆប់បនេ្របី្របស់
និងមនចីរភព។ ្របសិនេបីេយងីេរៀបចំែផនករជក់�ក់ និង��ំម
េពលេវ�្រតឹម្រតូវ របងំសនឹងរុកខជតិរស់ នឹង�ចមនគុណតៃម្លកនុង
ករេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
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គុណសមបត្ត ិ

 របងំសនឹង�ចបេងកីនេ��័ណភព 
និងផ្ដល់ជ្រមកសត្វៃ្រព 

 ករចំ�យទប សមភ រ��ចរកបន
េនមូល�្ឋ ន 

 ងយ្រសួល�ងសង់ និងែថទ ំេទ
�មទំហទំី�ងំ 

 �ចបេងកីននូវមុខងរកនុងករ្រគប់្រគង
ករហូរេ្រចះៃផទដីខងេលី  

 ផ្ដល់លកខខណ្ឌ អំេ�យផលដល់ 
រុកខជតិជុំវញិ ដុះ�លលូត�ស់ 

 េធ្វីឱយមនលំនឹងៃផទដី ែដលអន្ត�គមន៍
ពីបេចចកេទសជីវវសិ្វកមមដីេផ�ងេទ�ត។ 

គុណវបិត្ត ិ

 របងំសនឹងរុកខជតិរស់្រតូវ�អំំឡុង 
រដូវស្លឹកេឈ្ីរជុះ 

 ្រតូវ� ំមុនេពលេកីតមនបញ្ហ ហូរ
េ្រចះធងន់ធងរ 

 ្រតូវែត្រគប់្រគងឱយបន្រតឹម ្រតូវ
េជ�ស�ងភពសងួត ឬចងំកេម្ដ ចូល 

 មិន�ច�បំនេនេជីងេទរែដល
ខពស់ជង ២:១ 

 មិន្រតូវេ្របី្របស់េនះេទ ្របសិនេបី
ត្រមូវឱយមនករទប់លំនឹងភ្ល មៗ។ 

 
 

2 6�

្របភព 
http://www.ernstseed.com/products/bioengineering/live-stakes-and-whips/ 
https://www.nswa.ab.ca/sites/default/files/Lives%20staking%20%26%20joint%20planting.pdf  
http://www.ontariostreams.on.ca/PDF/OSRM/Tech8.pdf 
http://www.dec.ny.gov/docs/permits_ej_operations_pdf/stabiltechguid.pdf 
https://www.landandwater.com/features/vol52no2/vol52no2_2.html 
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៧.៣ របងេឈើ 

ករេ្រប្ីរបស ់ �ព ន ្រប�យ ្របព័នធបង្ហូរទឹក ទំនប់ ខនងទំនប់/្រប�យ ផ្លូវថនល់ 
ផ្លូវេថមីរេជីង េ�ងច្រក្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់�វ 

បរយិយ  របងេឈ ី គឺជរបងំរុកខជតិរស់មួយែដលសនឹងជវតថុធតុេដីមមន
ស�្ឋ នដូចៗគន ចក់ចូលកនុងដី (្របែវងមួយភគបី) េ�តជប់ៗគន
ែដលបេងកីតជរបងំេឈមីួយ។ របងេឈកីត់បនថយេជីងេទរ�ម
ចង្អូរ និងៃដសទឹង ែដលជួយឱយកកដី ជពិេសសដីលបប់ នងិបេងកីតជ
របងំរងឹមមំយួ េដីមបពី្រងងឹេជីងេទរ ជពិេសស េនេពលកំ�ត់មុខ
ផ�ំដុះឫស។ របងេឈ្ីរតូវបនេ្របី្របស់េដីមបបីេងកីនកំណកដ�ីម
ចង្អូរ ចង្អូរ�ងជ�ក�រវ ី (V) និងករ�្ដ រេឡងីវញិនូវដីលបប់ (ដីឥដ្ឋ 
ខ�ច់ ដផុីសៗ ដីមនជីជតិល្អ)។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសធតុ 

របងេឈកីត់បនថយករហូរេ្រចះ�មចង្អូរ និងៃដសទឹងេ�យកត់
បនថយេជីងេទររបស់ចង្អូរ ជួយបេងកីនកណំកដី�មចង្អូរ និងព្រងឹង
េជីងេទរ។ �មមេធ�បយ�ងំេនះ របងេឈបីេងកីនភពធន់មត់
្រប�យេ�នឹង្រពឹត្តិករណ៍�កសធតុធងន់ធងរ ពីេ្រពះរបងេឈេីធ្វី
េឡងីេ�យេ្របីកម្ល ងំពលកមម នងិសមភ រ�ែដល�ចរកបនកនុង 
មូល�្ឋ ន េរៀបចំេឡងីេ�យ្រតូវករកម្ល ងំពលកមមតិច មនចីរភព 
េហយីឆប់បនេ្របី្របស់។ 
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គុណសមបត្ត ិ

 ្រតូវករកម្ល ងំពលកមម និងសមភ រៈជ
េ្រចីន 

 �ទ ក់ទុកកេមទចកមទីែដលហូរធ្ល ក់ពី
េជីងេទរ 

 ករចំ�យតិចតួច េ�យ�រ 
វតថុធតុេដីម�ចរកបនេ� 
មូល�្ឋ ន 

 ងយ�ងសង់  េ្របីរហ័ស 
រយៈេពលខ្លី 

 �ច�្ដល់ករករពរេជីងេទរបន 
ភ្ល មៗ 

 �មធមម� ដុះលូត�ស់បនល្អ 
 ទប់លំនឹង និងព្រងឹងេជីងេទរ។ 

 
 

គុណវបិត្ត ិ

 របងេឈមីន្របសិទធភព្រតឹមទទឹង
្របែវង ៦ ែម៉្រត និងបេ�្ដ យ្របែវង 
២៤ ែម៉្រត បុ៉េ�្ណ ះ 

 �ចមនករលំបករកសមភ រៈេធ្វីរបង
េឈែីដលមិនងយរកបន (បេងគ ល
ែវង្រតង់) 

 �ច�ងំែតទឹក និងលំហូរកំេទច 
កំទីបុ៉េ�្ណ ះ។ 

 

្របភព 
https://www.nswa.ab.ca/sites/default/files/Lives%20staking%20%26%20joint%20planting.pd
f http://www.cesvi.org/aaa-root/o/Erosion%20control_Tajikistan2013.pdf 
http://lib.icimod.org/record/27708/files/Chapter%204%20Bioengineering.pdf 
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៧.៤ របងំបច់រកុខជតិរស ់

ករេ្រប្ីរបស ់ �ព ន ្រប�យ ្របព័នធបង្ហូរទឹក ទំនប់ ខនងទំនប់/្រប�យ ផ្លូវថនល់ ផ្លូវ
េថមីរេជីង េ�ងច្រក្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់�វ 

បរយិយ  របងំបច់រុកខជតិរស់គឺជបណ្តុ ំ រុកខជតិរស់ែវងកប់�មមត់្រប�យ 
�ក់ៗ តេ្រមៀប្រសបនឹងលំហូរទឹក្រប�យ។ បច់រុកខជតិដុះពន្លក
មនឫសជេ្រចីនែដលនឹងទប់ដីឱយនឹង និងករពរេជីងេទ្រប�យពី
ករហូរេ្រចះ។ របងំបច់រុកខជតិរស់�ចេធ្វីជ្របព័នធបងខ ងំទឹក េន
េពល�ក់�េផ្តក ឬ�ចេធ្វីជ្របព័នធបង្ហូរទឹក ្របសិនេបី�ក់�ប�ឆ ិត
្រសបេទនឹងែខ�ទឹក។ របងំបច់រុកខជតិរស់ក៏�ចេ្របី្របស់ជេជីង
ទប់េជីងេទរ ឬចង្អូរែដលហូរេ្រចះ និងបេងកីនករ្រជប និងមុខងរផ្លូវ
ទឹកេផ�ងៗេទៀតផងែដរ។ េ�យេ្របីផគួបផ�ជំមួយវធិី�្រស្តេផ�ងៗ 
របងំបច់រុកខជតិរស់�ចេ្របី្របស់េដីមបកីរពរេជីងេ្រកមៃន្របដឹស 
និងែគមេលីៃនជញជ ងំ្រគីប។ របងំបច់រុកខជតិរស់ក៏�ចេ្របីេដីមប ី
“បនធូរ” ដល់ជ្រមកថមភនំ ក្រន្តកថម ឬដុេំបតុង េ�យ�ក់�ចប់ពីែគម
ខងេលីៃនថម ឬេបី�ច�ក់�មប�្ត យែខ�ទឹក។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

របងំបច់រុកខជតិរស់ មន�រ�សំខន់កនុងករ្រគប់្រគងករហូរេ្រចះ
េជីងេទរែដលងយរងករហូេ្រចះ េនកែន្លងែដលបេងកីតជចង្អូរេ្រជ 
និងជេរឿយៗគឺេ្របី្របស់េដីមបទីប់លំនងឹេជីងេទរែដលមន្របែវងែវង។ 
�មមេធ�បយេនះ របងំបច់រុកខជតិរស់ទងំេនះបេងកីនភពធន់ៃន
េជីងេទរផ្លូវទឹក េទនឹង្រពឹត្តិករណ៍�កសសតុធងន់ធងរ។ 
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គុណសមបត្ត ិ

 �មញញ និង្រតូវករេពលេវ�តិចកនុង
ករេធ្វី និង�ចេធ្វីេនកែន្លងតូចចេង្អ�ត
បន 

 �ចផ្ដល់ជឧបករណ៍ចេ្រមះេដីមបី
បងខ ងំ និង្រសូបយក�រធតុចិញច ឹម 
និងធតុពុលែដលេ្រចីនហួស មុនេពល
ពួក�ហូរចូលកនុងទឹក 

 �ផ្ដល់ករករពរបនភ្ល មៗ េនេពល
ដំេឡងីរចួ 

 មិន្រតូវករេ្រគឿងច្រកធុនធងន់ ែដល
ពិបកកនុងករដឹកជញជូ នេទដល់ទី�ងំ 

 បេងកីនជ្រមក្រតី ផ្ដល់នូវបំែណក�រធតុ
សរ�ីងគកនុងទឹក េធ្វីឲយគុណភពទឹក និង
េ�ភ័ណ្ឌ ភព្របេសីរេឡងី 

 មន្របសិទធភពបំផុត េនេពលេ្របីផគួប
គន ជមួយរបងំសនឹង និងករេរៀប 
ជ្រមកថមភនំ។ 

គុណវបិត្ត ិ

 មិនគួរេ្របីេនកែន្លងែដលមន�ថ ន
ភពងយហូរេ្រចះខ្ល ងំ។ 

 មិនគួរេ្របីេនកែន្លងែដល្រចងំមន
ជ្រមលេចតជង១:២ 

 ្រចងំ្រតូវមនធតុផ�ែំដលបងកភព
ងយ្រសួលហូរ និង�ចផទុកសំេណីម 
េដីមប្ីរទ្រទង់ដល់ករលូត�ស់
របស់រុកខជតិ 

 ្រតូវករកម្ល ងំពលកមមេ្រចីនគួរសម 
 មិន្រតូវ��ំទបជងក្រមិតកមពស់ 
លំហូរទឹកទបេនះេទ ែដល�ចេធ្វី
�យ�ងប់េ�យលិចទឹក 

 ករ�ងសង់្រតូវេធ្វីេឡងីេនរដូវ
�កសធតុ សងប់�ង ត់។ 



មគ្គទ្សក៍ស្តីពបីន្សុាំវិស័យធនធានទឹក

31

 
 

3 1�

 

្របភព 
http://projects.geosyntec.com/npsmanual/Fact%20Sheets/Live%20Fascines.pdf 

https://water.ohiodnr.gov/portals/soilwater/pdf/stream/stfs14.pdf  

http://riparianhabitatrestoration.ca/575/livefascines.htm 

http://www.ontariostreams.on.ca/PDF/OSRM/Tech9.pdf  

https://www.wilderness.net/toolboxes/documents/restoration/pdf06232815dpi72pt09.pdf  

http://www.bender-rekultivierungen.de/en/services/bioengineering/ 
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៧.៥ ្របដឹស 

ករេ្រប្ីរបស ់ �ព ន ្រប�យ សំណង់សិលបករ ទំនប់ ខនងទំនប់/្រប�យ 
ទ្វ រទឹក ្របព័នធបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង 

បរយិយ  ្របដឹស គឺជក្រមលករពរែដលតបញេ�យែមករុកខជតិរស់
មួយ្របេភទេ�តេនេលីេជីងេទរ ឬមត់្រប�យ េ�យទប់�
ឱយេននឹងកែន្លងេ�យេ្របីសំ�ញ់លួស របងំសនឹងរស់ និង
បេងគ លសនឹង។ �គឺជមេធយបយមួយែដល�ម�ញ និងមន
្របសិទធភពកនុងករករពរៃផទដីេលីេជីងេទរ ពីកម្ល ងំហូរេ្រចះ 
�មរយៈករបេងកីតរុកខជតិ្រកស់ ែដលដុះ�មបេ�្ដ យេជីងេទរ

ទងំមូល នងិរក�លំនឹងរុកខជតិបនយូរ។ ្របដឹស�ចកត់បនថយ
េលប�នទឹក�មមត់្រប�យនិង្របមូលផ្ដុ ំកំេទចកំទីែដលហូរធ្ល ក់
ចូលមត់្រប�យ ែដល�ចែកលម្អករ្រតួតពិនិតយេទេលីករ
បំពុលែដលគម ន្របភពចបស់�ស់។ ជេរឿយៗ បេចចកេទសេនះ
េ្របីរមួគន ជមួយវធិី��ស្តេផ�ងៗេទ�ត ែដលជួយករពរេជីង
េ្រកមៃនេជីងេទរពីករហូរេ្រចះពីេ្រកម ដូចជ េដីមេឈ ី និង
េខឿនថម។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសធតុ 

្របដឹសករពរៃផទដីេជីងេទរពីករហូរេ្រចះ �មរយៈប�្ត ញ 
ឫស កត់បនថយេលប�នទឹកហូរេលីដី និងបេងកីនករ្រជប។ 
្របដឹស�ច្របមូលផ្ដុ ំកំេទចកំទី បេងកីនគុណភពទកឹែដលហូរ
ចូល្រប�យ និង�ចកត់បនថយករែថទផំ្លូវផងែដរ។ ្របដឹស
េធ្វីេឡងីេ�យេ្របី្របស់កម្ល ងំពលកមម និងសមភ រៈែដល�ច
រកបនេនកនុងមូល�្ឋ ន ករជួសជុលមនលកខណៈេលឿនជង
សំណង់វសិ្វកមមសីុវលិែបប្របៃពណី។ 
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គុណសមបត្ត ិ

 មនអតថ្របេយជន៍ចំេពះ្រចងំ
្រប�យេចតែដលទឹកហូរេលឿន 

 �ច�្ដ ររុកខជតិ និងជ្រមកសត្វ
�ម្រចងំ្រប�យ 

 បេងកីនលកខខណ្ឌ ករលូត�ស់
ស្រមប់រុកខជតិេដីម 

 ជជ្រមកស្រមប់សត្វ�្ល ប សត្វ
ពហនៈ សត្វល្អិត និង�រពងគ
កយេផ�ងេទៀតែដលជចំណី្រតី  

 ផ្ដល់ម្លប់ដល់្រប�យ បនថយ 
សីតុណ្ហ ភពទឹក បេងកីនជ្រមក្រតី 
និងផ្ដល់ករករពរពីសត្វសីុសត្វ
កនុងទឹកជ��រ  

គុណវបិត្ត ិ

 េ�យ�រ្របដឹស្រតូវេ្របីកំ�ត់ 
រុកខជតិែដលគម នស្លឹក ដូេចនះ្រតូវ�ំ
កនុងអំឡុងេពលរដូវមិនដុះលូត�ស់ 

 ្របដឹសគួរែតេរៀបចំដំ�ល់គន
ជមួយយុទធ��ស្ត�រុំកខជតិេឡងី
វញិ ពីេ្រពះ��ចមនករលំបក
ខ្ល ងំកនុងករ�រុំកខជតិ េនេពល
�ក់ក្រមល្របដឹសរចួ 

 មិនគួរេធ្វីេនេលីេជីងេទរែដលេចត
ជង ១:២.៥ និងមិនគួរេ្របីេន
�មមត់្រប�យែដលមនករហូរ
េ្រចះ បក់ជផទ ងំធំៗេនះេទ 

 ្រតូវមនេជីងេ្រកមែដលរងឹម ំ
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 មន្របសិទធភពតៃម្លល្អ េបីេ្របៀប
េធៀបនឹងករងរវសិ្វកមមសីុវលិ
ែដលមនភព�ុញុំេំ្រចីន េ��
�េ្របី្របស់សមភ រៈ និងពលកមម
កនុងមូល�្ឋ ន 

 មន្របសិទធភពែតេនេលីេជីងេទរ
ែផនកខងេលី និង្រតូវកររុកចជតិជ
េ្រចីនេទៀតែដល្រតូវ�្ំរគបដណ្ត ប់
ៃផទេជីងេទរ។ 

 

្របភព 
http://projects.geosyntec.com/npsmanual/Fact%20Sheets/Brush%20Mattresses.pdf 
http://www.ontariostreams.on.ca/PDF/OSRM/Tech12.pdf 
http://www.spa.usace.army.mil/Portals/16/docs/civilworks/regulatory/Stream%20Informa
tion%20and%20Ma nagement/ERDC%20Brush%20Mattresses.pdf 
http://www.ernstseed.com/products/bioengineering/brush-mattresses-and-wattles-
fascines/ 
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៧.៦ របងំកំ��់េឈើជថន ក ់

ករេ្រប្ីរបស ់ �ព ន ្រប�យ ្របព័នធបង្ហូរទឹក ទំនប់ ខនងទំនប់/្រប�យ ផ្លូវ
ថនល់ ផ្លូវេថមីរេជីង េ�ងច្រក្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់�វ 

បរយិយ  បេចចកេទស�ក់របងំកំ�ត់េឈជីថន ក់ គឺេ្របីកំ�ត់េឈី
េរៀបឆន ស់គន ជថន ក់េ�យេបះបេងគ ល�មជ្រមលេចតេដីមបី
បងខ ងំករហូរេ្រចះេនៃផទេលីេជីងេទរ។ វធិីេនះ ជួយជំរុញ
ចំេពះកិចចខំ្របឹងែ្របងកនុងករ�រុំកខជតិេឡងីវញិ្របកបេ�យ
េជគជ័យ។ េដីមេឈ ីនិងចុល្ល្រពឹក� �ច�េំនពីេ្រកយរបងំ
កំ�ត់េឈជីថន ក់េនះ។ ករ�ក់របងំកំ�ត់េឈជីថន ក់ 

ប្រងួម្របែវងជ្រមល និងភពេទរចេន្ល ះសំណង់នីមយួៗ េធ្វីឱយ
កែន្លង�រុំកខជតិមនលំនឹងេនេលីេជីងេទរទងំមូល។ �គឺជវធិី
មួយបង្អ ក់ទកឹហូរធ្ល ក់េជីងេទរ�មថន ក់ៗ និងករេរៀបថន ល
កំ�ត់េឈ ី ឬដុំ្រសកីដូង�ម្រប�យ�ក់ៗ។ កំ�ត់េឈី
ថន ក់ៗកត់បនថយេលប�នទឹក បំែបកលំហូរទឹក និងបង្អ ក់កម្ល ងំ
ទឹកហូរេទជ្រមលទឹកេភ្ល�ង។ របងំកំ�ត់េឈជីថន ក់មន
្របសិទធភពរយៈេពលមួយឆន េំទបីឆន ំ និង�ផ្ដល់ករករពរ 
រយៈេពលខ្លីេនទីេជីងេទរ ែដល្រតូវ�រុំកខជតិជអចិៃ្រន្តយេ៍ដីមបី
្រគប់្រគងករហូរេ្រចះរយៈេពលែវង។ ករេ្របី្របស់ដុំ្រសកីដូង
ែដលផលិតកនុងមូល�្ឋ ន ្របេសីរជងេយងីេទកប់េដីមេឈមីក
េ្របី។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសធតុ 

របងំកំ�តេ់ឈជីថន ក ់ កតប់នថយេលប�នទឹកែដលហូរធ្ល កចុ់ះ
�មេជីងេទរ បំែបកលំហូរទឹក និងកតប់នថយករហូរេ្រចះផងែដរ។ 
របងំកំ�តេ់ឈជីថន ក ់បេងកីតេឡងីេ�យេ្របីកម្ល ងំពលកមម និង
សមភ រៈែដល�ចរកបនកនុងមូល�្ឋ ន។ បេចចកវទិយេនះគឺ�ចអនុវត្ត

បនេលឿនជងករងរវសិ្វកមមែបប្របៃពណី។ ្របសិនេបីេរៀបចំ និង
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�ងសងេ់ឡងីេ�យ្របុង្របយត័ន របងំកំ�តេ់ឈជីថន ក�់ច
មនគុណតៃម្លកនុងករទប់ទល់នឹងករែ្រប្របួល�កស�តុ។ 

 

 
 

គុណសមបត្ត ិ

 កត់បនថយ្របែវង និងចំេ�តៃន
េជីងេទរ 

 េធ្វីឱយៃផទដីមនលំនឹងស្រមប់ករ� ំ
រុកខជតិេផ�ងៗដូចជ េដីមេឈ ីនិង
ចុល្ល្រពឹក� 

 េធ្វីឱយជ្រមលមនលំនឹងភ្ល មៗ នងិ
ជួយរក�ទុកដីលបប់ 

 បេងកីនករ្រជប បែនថមភពរដិបរដុប 
កត់បនថយករហូរេ្រចះ និងជួយ
បងខ ងំដីែដលហូរេ្រចះតិចៗឱយេទី
េននឹងកែន្លង។ 

គុណវបិត្ត ិ

 ករអនុវត្តករេធ្វី របងំកំ�ត់េឈី
ជថន ក់គឺេ្របី្របស់កម្ល ងំពលកមម
េ្រចីន និង�ចទទួលរងេ្រគះថន ក់ 
េ�យ�រករេ្របី្របស់កំ�ត់
េឈេីនេលីេជីងេទរ 

 ្រតូវករេ្រគឿងច្រកធុនធងន់ៗេដីមបី
េលីក�ក់ កំ�ត់េឈធីំៗ 

 ្របសិទធភពៃនរបងំកំ�ត់េឈជី
ថន ក់ ចុះថយខ្ល ងំ េនេលីេជីងេទរ
េចតជង៥០ភគរយ។ 
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្របភព 
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/wy/technical/?cid=nrcs142p2_027265 
http://www.tahoebmp.org/Documents/BMPHandbook/Chapter%204/4.2/e_Terrac.pdf 
http://www.blm.gov/or/programs/nrst/files/Soil%20bioeng.pdf 
http://www.wsdot.wa.gov/publications/manuals/fulltext/M25-30/740.pdf 
https://peaceofearthfarmalbany.wordpress.com/page/9/ 
http://www.northernmichiganstreams.org/sbeinfo.asp 
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៧.៧ េខឿនរកុខជត ិ

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រប�យ សំណង់សិលបករ ទំនប់ ខនងទំនប់/្រប�យ ទ្វ រទឹក 
្របព័នធបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង 

បរយិយ  េខឿនរុកខជតិគឺជជ្រមលវសិ្វកមម ែដលមន�េំដីមេឈ�ីម
្រចងំ េឆនរ ឬ្រចងំថមេចតេដីមបកីត់បនថយករហូរេ្រចះ�ម
ជ្រមលេ�យ្រសូបយកថមពល និងកត់បនថយេលប�នទឹក 
ចប់យកដី និងបេងកីតជ្រមកធមមជតិែដលបេងកីនលកខខណ្ឌ
ស្រមប់�ដុំះ ឬកររកីដុះ�លៃនពពួករុកខជតិជេដីម។ េខឿន 
រុកខជតិបេងកីតពីេដីមេឈ ី(គម ន សំណំុឫស) ែដលចងែខ�ជប់គន  
និងេបះចងភជ ប់គន �មសំណង់េ�យេ�តជប់នឹងដីែដលបន
កប់កនុង្រចងំ។ ដីលបប់ជប់េនខងកនុង ឬខងេ្រកយេខឿនផ្ដល់
សំេណីម និងថន លបណ្ដុ ះែដលមនជីជតិស្រមប់�ដុំះរុកខជត។ិ 
េគលបំណងចមបងៃនករ�ងសង់េខឿនេនះ គឺេដីមបទីប់លំនឹង
្រចងំែដលហូរេ្រចះ និងករហូរេ្រចះេ្រកមដី រហូតដល់េដីម
េឈ ី និងចុល្ល្រពឹក�ដុះលូត�ស់េដីមបផី្ដល់ករករពរករហូរ
េ្រចះជអចិៃ្រន្តយ។៍ េខឿនេដីមេឈបីនថយករហូរេ្រចះ និង
ពនយតឺចរន្តទកឹែកបរ្រចងំេ�យដីលបប់ និងខ�ច់ផ្ដុ ំេន្រចងំ 
ទេន្ល។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

េខឿនរុកខជតិទប់�ក ត់ករហូរេ្រចះេ�យទប់លំនឹង្រចងំ និង
ពនយតឺចរន្តទកឹែកបរ្រចងំែដលេធ្វីឱយដីលបប់ និងខ�ច់�ចផ្ដុ ំេន
�ម្រចងំ។ ករេធ្វីែបបេនះ បេងកីនភពធន់ៃនមត់្រប�យេ�
នឹង្រពឹត្តិករណ៍�កសសតុធងន់ធងរ។ េខឿនរុកខជតិបេងកីតេឡងី
េ�យេ្របីកម្ល ងំពលកមម និងសមភ រ�ែដល�ចរកបនកនុង  
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មូល�្ឋ ន ្រតវូករកម្ល ងំពលកមមតិចកនុងករបេងកីត មនចីរភព 

និង�ច�នុវត្តបនេលឿជងករងរវសិ្វកមម សីុវលិែបប្របៃពណី។ 
 

 
 

គុណសមបត្ត ិ

 េ្របី្របស់សមភ រៈមនតៃម្លទប និង
មន្រ�ប់ 

 �ចេធ្វីជឧបករណ៍្របមូលផ្ដុ ំដីលបប់ 
 ធមមជតិ បេងកីនជ្រមកជក់�ក់ 
 ស្វ័យជួសជុល 
 ករពរទងំេជីងេ្រកមជ្រមល និង
្រចងំពីកម្ល ងំទឹកហូរេ្រចះ 

 កត់បនថយសីតុណ្ហ ភព្រប�យ និង
េធ្វីឱយេលប�នទឹកចុះថយ 

 ផ្ដល់ជ្រមកដ៏មនតៃម្លទងំែខ�ទឹកខង
េលី និងខងេ្រកមស្រមប់រុកខជតិ

គុណវបិត្ត ិ

 រុកខជតិ្រតូវែត�េំនដង់សីុេតជមធយម 
េជ�ស�ងករផ្ដុ ំកំេទចកំទីេ្រចីន 
ហួស និងហូរធ្ល ក់េទកនុង្រប�យ 

 �មន�រៈសំខន់បំផុតកនុងករេបះ
ភជ ប់េដីមេឈនីីមួយ េៗនបត ឬេជីង
េ្រកម្រចងំែដលហូរេ្រចះ 

 មិន្រតូវេ្របីេនែកបរ�ព ន ឬសំណង់
េផ�ងៗែដលសថិតេនេ្រកមែខ�ទឹក 
េ្រពះ��ចេធ្វីឱយខូចខតដល់សំណង់
ទងំេនះ ្របសិនេបីេខឿនរបូត។ 

 ្របសិនេបីេខឿនមិនេរ�ប�មបេ�្ដ យ
្រចងំែដលមនករហូរេ្រចះទងំ្រសុង
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មូល�្ឋ ន ្រតវូករកម្ល ងំពលកមមតិចកនុងករបេងកីត មនចីរភព 

និង�ច�នុវត្តបនេលឿជងករងរវសិ្វកមម សីុវលិែបប្របៃពណី។ 
 

 
 

គុណសមបត្ត ិ

 េ្របី្របស់សមភ រៈមនតៃម្លទប និង
មន្រ�ប់ 

 �ចេធ្វីជឧបករណ៍្របមូលផ្ដុ ំដីលបប់ 
 ធមមជតិ បេងកីនជ្រមកជក់�ក់ 
 ស្វ័យជួសជុល 
 ករពរទងំេជីងេ្រកមជ្រមល និង
្រចងំពីកម្ល ងំទឹកហូរេ្រចះ 

 កត់បនថយសីតុណ្ហ ភព្រប�យ និង
េធ្វីឱយេលប�នទឹកចុះថយ 

 ផ្ដល់ជ្រមកដ៏មនតៃម្លទងំែខ�ទឹកខង
េលី និងខងេ្រកមស្រមប់រុកខជតិ

គុណវបិត្ត ិ

 រុកខជតិ្រតូវែត�េំនដង់សីុេតជមធយម 
េជ�ស�ងករផ្ដុ ំកំេទចកំទីេ្រចីន 
ហួស និងហូរធ្ល ក់េទកនុង្រប�យ 

 �មន�រៈសំខន់បំផុតកនុងករេបះ
ភជ ប់េដីមេឈនីីមួយ េៗនបត ឬេជីង
េ្រកម្រចងំែដលហូរេ្រចះ 

 មិន្រតូវេ្របីេនែកបរ�ព ន ឬសំណង់
េផ�ងៗែដលសថិតេនេ្រកមែខ�ទឹក 
េ្រពះ��ចេធ្វីឱយខូចខតដល់សំណង់
ទងំេនះ ្របសិនេបីេខឿនរបូត។ 

 ្របសិនេបីេខឿនមិនេរ�ប�មបេ�្ដ យ
្រចងំែដលមនករហូរេ្រចះទងំ្រសុង  
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ែដលដុះកនុងទឹក និងសត្វ�្រពេ��ង� េនះេទ សំណង់េនះនឹងមិនមន
្របសិទធភពេឡយី។ 

្របភព 
https://water.ohiodnr.gov/portals/soilwater/pdf/stream/stfs12.pdf 
http://projects.geosyntec.com/npsmanual/Fact%20Sheets/Tree%20Revetments.pdf 
https://www.bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/MF2750.pdf 
http://www.salixrw.com/solution/river-rhiw-bank-protection/attachment/04-installing-a-
live-brush-mattress-revetment-with-whole-tree-toe/  
http://www.danbury.org/stillriver/tree1.htm 

 
 

40�

ែដលដុះកនុងទឹក និងសត្វ�្រពេ��ង� េនះេទ សំណង់េនះនឹងមិនមន
្របសិទធភពេឡយី។ 

្របភព 
https://water.ohiodnr.gov/portals/soilwater/pdf/stream/stfs12.pdf 
http://projects.geosyntec.com/npsmanual/Fact%20Sheets/Tree%20Revetments.pdf 
https://www.bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/MF2750.pdf 
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៧.៨ ករតេ្រមៀបថមជមួយរកុខជតិ 

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រប�យ សំណង់សិលបករ ទំនប់ ខនងទំនប់/្រប�យ ទ្វ រទឹក 
្របព័នធបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង 

បរយិយ  ករតេ្រមៀបថមជមួយរុកខជតិ គឺជកររមួបញចូ លគន រ�ងថម និង 
រុកខជតិកនុង្រសុក កនុងទ្រមង់ករកត់�។ំ ឧទហរណ៍ បេងគ ល
េដីមរលួស ឬេដីមកបបសែវង េហយី្រសស់ �ច�ក់�ជំប់នឹង
ថមែដលេ្របីជែខលទប់្រចងំផ្លូវទឹក ឬករហូរកួច។ ករបែនថម 
រុកខជតិ�ម្របេ�ះដុំថម�ចករ�រៃផទដីពីកម្ល ងំទឹកហូរេ្រចះ ឬ
បេងកីនលំនឹងដីេជីងេទរែដល្រជប ឬដីទន់្រជយ �មរយៈករដុះ
ឫសជេ្រចីន។ េលីសពីេនះេទៀត �ផ្ដល់លកខណៈជធមមជតិ
បែនថមេទៀតដល់ថមែដលបន�ក់។ ករបណ្ដុ ះរុកខជតិនឹងទប់
�ក ត់ករបត់បង់ដី ពីេ្រកយសំណង់េនះ និងបេងកីនភពធន់។ 
វធិី��ស្តទងំ្របសំ្រមប់ករ�ងសង់ ែដលមន្របសិទធភព
ដូចជ៖ ករតេ្រមៀបថមជមួយរុកខជតិនិងបច់េដីមរលួស ករ
តេ្រមៀបថមជមួយរុកខជតិ និងបេងគ លែដលពត់បន ករតេ្រមៀប
ថមជមួយរុកខជតិនិង្រសទប់គេមព តៃ្រព និងករេ�តបេងគ ល 
េហយីករតេ្រមៀបថមជមួយរុកខជតិនិងគ្រមបដី េ�ម  និងគ្រមប
េ្រកមដី និងតំណ ឬរបងំសនឹងរុកខជតិរស់េបះ��ំមចេ�្ល ះដុំ
ថម។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

ករតេ្រមៀបថមជមួយរុកខជត ិ ទប់�ក ត់ករហូរេ្រចះ�ម្រចងំ
េ�យករ�រៃផទដីេលី និងករហូរេ្រចះដីេ្រកមេជីងេទរ។ �ក៏
បេងកីនភពធន់របស់សហគមន៍មូល�្ឋ នេទនឹងភព�ងំសងួត 
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េ�យបេងកីតជ្រមកស្រមប់្រតី (ជជេ្រមីសមួយៃន្របភព��រ
កសិកមម) និងផគត់ផគង់ចណីំ��រស្រមប់សត្វចិញច ឹមកនុងមូល
�្ឋ នផងែដរ។ ករតេ្រមៀបថមជមួយរុកខជត ិ បេងកីតេឡងីេ�យ
េ្របីកម្ល ងំពលកមម និងសមភ រៈែដល�ចរកបនកនុងមូល�្ឋ ន ្រតូវ
ករកម្ល ងំពលកមមតិចកនុងករបេងកីត មនចីរភព និង�ចអនុវត្ត
បនេលឿននិងេ្របីរយៈេពលខ្លីជងករងរវសិ្វកមមសីុវលិែបប
្របៃពណី។ 

 

 

គុណសមបត្ត ិ

 ធន់នឹងកម្ល ងំទឹក បេងកីនលំនឹង
ស�្ឋ នដី និងទប់�ក ត់ករបត់បង់ដី 

 បេងកីនជ្រមក្រតីេ�យផ្ដល់ជម្លប់ 
គ្រមប និងផ្ដល់សំណល់សរ�ីងគតូចៗ
កនុង្រប�យ 

 �ចផគត់ផគង់ចណីំ��រស្រមប់ 
សត្វពហនៈ 

គុណវបិត្ត ិ

 �រុំកខជតិែដល�ចរស់បនេន
េពលលិចទឹកម្ដងមក ល អំឡុង
េពលវដ្ដទឹកហូរតិច មធយម និង 
ខ្ល ងំ។ ករេធ្វីរេបៀបេនះគឺជគន្លឹះ
េជគជ័យៃនតំេរៀបថមភនំជមួយ 
រុកខជតិ 

 ជួនកល មនភពលំបកកនុងករ
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 ផ្ដល់ជម្លប់ និងេលីកកមពស់ 
េ�ភ័ណភព 

 ឫស ែមកេឈ ីនិងពន្លកជួយភជ ប់ថម 
និងទប់ និងចប់យកកំេទចកំទី។ 

�រំបងំសនឹងរុកខជតិ���ចរស់
បនកនុងចេន្ល ះភជ ប់ថម �មរយ�
សំ��់ចេ្រមះកប់ចូលេទកនុង
ដី។ 

 

្របភព 
http://www.terraerosion.com/VegetatedRiprap.htm 
http://docs.trinitycounty.org/departments/Planning/PDF/Environ-
IS/Monitoring%20Plan%20AppendixA.pdf 
http://dnr.wi.gov/topic/Waterways/shoreline/erosioncontrol-vegetated.html 
http://www.intechopen.com/source/html/17257/media/image3.png 
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៧.៩ ក្រន្តកថមរកុខជតិ 

ករេ្រប្ីរបស ់ ទ្រមក�ល�ព ន ្រប�យ សំណង់សិលបករ ទំនប់ ខនងទំនប់/
្រប�យ ទ្វ រទឹក ្របព័នធបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង 

បរយិយ  ក្រន្តកថម គឺជ្របអប់�ង្របេលពីែប៉តែកង្រកងពីលួស៣ធ្លុងវញិ
ចូលគន �ង�េកណ ្រកងពីលួសមិនែ្រចះចប់។ �មធមម� 
ក្រន្តក�ចបត់ឱយសំែប៉ត និងចងបញចូ លគន បន មនភពងយ
្រសួលកនុងករកន់។ បនទ ប់មក �្រតូវបនចក់បំេពញេ�យថមពី
ទំហតូំចេទមធយម។ ្រសទប់រុកខជតិ ៃនសំណង់េនះសង់ពី
សំ�ញ់ជីវ�្រស្ត (geotextile) ែដល�ក់កំ�ត់មុខផ�ំ 
រុកខជតិរស់ �ម្រសទប់េផ្ដកចេន្ល ះក្រន្តកែដល�ក់ថមេពញ
ស្រមប់េ្របីកនុងករទប់ដី ឬថមចក់បំេពញឱយមនលំនឹង រហូត
ដល់កែន្លងផ�ំដុះឫស្រគប់្រគន់។ ក្រន្តកថមរុកខជតបិនចងភជ ប់
គន  និងដំេឡងីេនបត្រចងំេដីមបបីេងកីតជសំណង់េជីងេ្រកម 
ឬជញជ ងំ។ ក្រន្តកថមរុកខជតិេ្របីស្រមប់បញឈប់ករហូរេ្រចះដី
ខងេ្រកម ឬករហូរ�ច់េ�យកម្ល ងំទឹកេនបតជ្រមល។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

ក្រន្តកថមរុកខជតិ កតប់នថយករហូរេ្រចះប�្ត លមកពីទឹកជំនន ់
ឬទឹកេភ្ល�ងេ�យទប់លំនឹងបតជ្រមល។ ��ចជួសជុល
េ�យេ្របីកម្ល ងំពលកមម និងសមភ រៈែដល�ចរកបនកនុង 
មូល�្ឋ ន។ វសិនករេនះ �ច�្ត រេឡងីវញិកនុងរយៈេពលខ្លី 
ជងករងរវសិ្វកមមសីុវលិែបប្របៃពណី �កន់ែតមនភពបន�ំុ
េទនឹង្រពឹត្តិករណ៍�កសសតុ និងបេងកីនភពធន់េទនឹងតំបន់
ែដលេ្របី�។ 
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គុណសមបត្ត ិ

 េមីលេឃញីជលកខណៈធមមជតិ និងមិនសូវ
េឃញីសមុគ�ម ញជងសំណង់ចេ្រមះែតឯង 

 ករ�ងសង់មនភព�ម�ញ េហយី 
រហ័ស។ �ចតេម្លីងេ�យមិនចបំច់អនក
ជំនញ ឬឧបករណ៍ពិេសសេទ 

 �ចរក�លំនឹងេជីងេទរែដលមនសភព
េចត ែដលករេ្របីរបងំបច់រុកខជតិរស់ 
និង្រសទប់សំ�ញ់ ែតឯងគឺមិន 
្រគប់្រគន់េទ 

 ក្រន្តកថមរុកខជតិមនភពបត់ែបន េ��ម
សមព ធ និងបញ្ហ ដី្រសុត 

 ករែថទមំនលកខណៈ�ម�ញ �ចេធ្វីបន
េ�យមិនេ្របី្របស់េ្រគឿងច្រកធុនធងន់ 

គុណវបិត្ត ិ

 មនភពលំបកកនុងករ�ំ
រុកខជតិ េ្រកយពីករ�ង
សង់ក្រន្តកថមរចួ 
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 សំណង់មនភពបត់ែបន ែដល�ច 
េ្របី្របស់បនេ្រចីនយ៉ង និង�ចេ្របីរមួ
ជមួយវ�ិនករេផ�ង� 

 មិនបងកេ្រគះថន ក់េ�យ�រករបងខ ងំទឹក 
ែដលេនទី�ងំដីមនសភពេសីម ែដល
មនដីលបប់ម៉ដ្ឋផងែដរ 

 េ្របីស្រមប់ជ្រមលមិនមនលំនឹង ែដល
ងយរងករខូច�តេ�យ�រករ�ូរ
េ្រចះ ជពិេសស�ម្រប�យទឹកឬេន
តំបន់មនកំេទចកំទីេ្រចីន។ 

្របភព 
http://riparianhabitatrestoration.ca/575/livesoftgabion.htm 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.545.2505&rep=rep1&type=pdf 
http://ponce.sdsu.edu/alamar_hydroecology_final_report_figure_03b.jpg 
http://www.fao.org/3/a-y5576e/x0622e0s.htm 
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៧.១០ សនួទឹកេភ្ល�� 

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រសទប់ទឹកេ្រកមដី អគរ លំេន�្ឋ ន ផ�រ ្របព័នធបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង 

បរយិយ  សួនទឹកេភ្ល�ង គឺ�ង�ីវ��ស្តតូចមួយែដលសម្អ ត និងកត់
បនថយបរមិណទឹកេភ្ល�ង េនេពលទឹកេភ្ល�ងហូរចូលសួន។ ជ
ពិេសស ថន លសួនចបរគឺរចនេដីមបកីត់បនថយេលប�នទឹកេភ្ល�ង
ហូរ និងទុកេពលស្រមប់ករ្រជបចូលកនុងដី។ ទឹកេភ្ល�ងគឺ្រតូវ
បន្របមូល និងរក�េនេលីៃផទដីសួន បនទ ប់មក្រជប�ម
្រសទប់រុកខជតិ និងដមុីនេពលហូរចូល្របព័នធទឹកេ្រកមដី។ សំ�ម 
និងកំេទចកំទ្ីរតូវចប់ទុកេនៃផទដីសួន។ �រធតុចិញច ឹមែដល
រ�យកនុងទឹកេភ្ល�ង ្រតូវបនេ្របី្របស់េ�យរុកខជតិ នងិជតិ
ពុល្រតូវបនចប់ទុកេ�យដី។ ប�្ដ ញឫសបេងកីនករ្រជបទឹក
ចូលកនុងដ ី រក�សំេណីមដី នងិ្រទ្រទង់ពពួកមី្រកបុេនកនុងដី។ 
�មរយ�ដំេណីរកររហួំតទឹករុកខជតិ កនុងសួនទឹកេភ្ល�ង បញជូ ន
ចំ�យទឹក្រតឡប់េទបរយិកសវញិ។ ដី នងិឫសរុកខជតិេធ្វី
កររមួគន កនុងករេ្រចះទឹក និងបេញចញជតិពុល�មធមមជត។ិ 
សួនទឹកេភ្ល�ងែកលម្អគុណភពទឹកេនែកបរៃផទទឹក និងធនថ
ទឹកេភ្ល�ងនឹងមនស្រមប់រុកខជតិ ដូចជទឹកេ្រកមដី ជជង
បញជូ នទឹក�ម្របព័នធបង្ហូរទឹកេភ្ល�ងេចញេទសមុ្រទ។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសធតុ 

សួនទឹកេភ្ល�ងសម្អ តទឹកេភ្ល�ង េហតុេនះេធ្វីឱយគុណភពទឹកេន
ែកបរៃផទទឹក្របេសីរេឡងី។ ករេធ្វីែបបេនះ កត់បនថយត្រមូវករទឹក
�បែដលផគត់ផគង់េ�យ�ជញ ធរទឹកកនុងមូល�្ឋ ន។ េ�យបនថយ
េលប�នទឹក សួនទឹកេភ្ល�ងក៏ធនថទឹកជេ្រចីន្រតូវបន្រសូប
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ចូលកនុងដី (េដីមបបំីេពញទឹកេ្រកមដីេឡីងវញិ) ជជងករបង្ហូរ
េចញេទទេន្លសមុ្រទ។ ករ្រគប់្រគងទឹកែដលបនែកលម្អ គឺជ
វធីិមួយល្អបំផុត េដីមបបីេងកីនភពធន់នឹងករែ្រប្របួល�កស�តុ។ 

 

 
 

គុណសមបត្ត ិ

 បេងកីនគុណភពទឹក 
 ទឹកកខ្វក់�ចេ្របី្របស់េដីមបបីេងកីនដីេសីម 
ែដលេនែកបរ 

 កត់បនថយត្រមូវករផគត់ផគង់ទឹក�បកនុងទី្រកុង 
 កត់បនថយបនទុកេ�ងច្រក្រប្រពឹត្តិកមមទឹក 
 បេងកីនកំេណីនទឹកេ្រកមដីេឡីងវញិ 
 កត់បនថយករចំ�យ និងថមពលែដល 
្រតូវករស្រមប់ករបូមទឹកពីទី្រកុង 

 ករេ្រ�ចទឹកសួនេ�យស្វ័យ្របវត្តិ និង 
ងយ្រសួលែថទ។ំ 

គុណវបិត្ត ិ

 សួនទឹកេភ្ល�ង�ចរក�ទឹក
ទុកកនុងរយៈេពលពីរេទបី
េម៉ងយ៉ងយូរ េដីមបកីរពរ
ពពួករុកខជតិ និងកត់បនថយ
បញ្ហ មូស។ 
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្របភព 
http://www.lowimpactdevelopment.org/raingarden_design/whatisaraingarden.htm 
http://www.melbournewater.com.au/getinvolved/protecttheenvironment/raingardens/pag
es/what-is-a- raingarden.aspx 
https://www.epa.gov/soakuptherain/rain-gardens 
http://mother-natures-backyard.blogspot.com/2013/03/harvesting-rain-rain-gardens-
and.html 
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៧.១១ េផើ��រំកុខជតិេ្របើទឹកេភ្ល�� 

ករេ្រប្ីរបស ់ អគរ លំេន�្ឋ ន ផ�រ 

បរយិយ  េផីង�រុំកខជតិេ្របីទឹកេភ្ល�ង គឺជេផីងរុកខជតិែដលតុបែតងមន
�ក់្រគប់្រកួសល្អិតៗ ដ ី និងរុកខជត ិ េ�យេ្របី្របស់ទឹកេភ្ល�ង
ែដលហូរពីដំបូលផទះមកេ្រ�ច្រសព។ �្រតូវបន�ក់តំេរៀប�ម
េនប�្ត យ ឬេនចុងបញច ប់ៃនបំពង់បង្ហូរទឹកេភ្ល�ងេដីមប្ីរតងទឹក 
មុនេពល�ហូរចូលេទកនុងលូទឹក។ េផីង្រតូវបនេរៀបយ៉ង�មញញ

េនខងេ្រកម �ចេរៀបមួយ ឬេ្រចីនេផីង�មប�្ត យទឹក។ 
ទឹកេភ្ល�ងហូរចូលេផីងយតឺៗ េហយី្រជបចូលដី និងចប់យក
ជតិពុល។ ��ចសង់េទបងីបន្រគប់ទំហ ំ និង្រគប់្រទង់្រទយ 
េ�យេ្របីសមភ រៈដូចជ េបតុង ឥដ្ឋ ប្ល សទិក េឈ ីឬអុស។ េផីង
�ចេ្របី្របស់បនយូរ ្របសិនេបីមន�ក់ថង់ប្ល សទិកពីេ្រកម
េដីមបរីក�សំេណីម េហយីរុកខជតិឆប់រលួយជងករេ្របីេផីង 
ធមម�។ ក�ំត់ប្ល សទិក គឺជជេ្រមីសល្អេ�យ�រ�ជប់បន 
យូរ។ បំពង់បង្ហូរទកឹមន�រៈសំខន់�ស់ េ�យ�រេផងី 
រុកខជតិ�ក់ជប់នឹងអគរ ្របសិនេបីបំពង់បង្ហូរមនិល្អ�ចេធ្វីឱយ
អគរ្រជបទឹក។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

េផីង�រុំកខជតិេ្របីទឹកេភ្ល�ងកត់បនថយេលប�នទឹក និងបរមិណ 
លំហូរទឹកេភ្ល�ង និងកត់បនថយករហូរេ្រចះ និងបញ្ហ ្របព័នធបង្ហូរ
ទឹកេ្រចីនហួសែដលទក់ទងនឹងេភ្ល�ងស្ល ក់ខ្ល ងំ។ �ក៏សម្អ តទឹក
ែដលឆ្លងកត់�មេផីង កត់បនថយជតពុិល�មែ��ទឹក។ ករ
្រគប់្រគងទឹកែកលម្អ គឺជវធិីមួយល្អបំផុតកនុងករេធ្វីឱយមនភព

 
 

51�

ធន់នឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
 

 
គុណសមបត្ត ិ

 កត់បនថយលំហូរទឹក 
 �ចេធ្វីជជីវចេ្រមះ ស្រមប់ចេ្រមះ 

កំេទចកំទី និងជតិពុល េនេពលទឹក
្រជបចូល�មេផីង 

 ផ្ដល់កររក�ទឹកេភ្ល�ង និងករកត់បនថយ
លំហូរទឹកេភ្ល�ងអំឡុងេពលេភ្ល�ងធ្ល ក់ 

 បែនថមេ�ភ័ណដល់សួនេ�ម  និងទីធ្ល
កនុងផទះ 

 ជពិេសសមនអតថ្របេយជន៍ េនេពល
ទីកែន្លងមនទំហកំំណត់ 

គុណវបិត្ត ិ

 េផីងែដលតំេរៀបជជួរ្រតូវចងឱយរងឹមំ
យ៉ង្រតឹម្រតូវេ��មទមងន់ដីេសីម 

 ្របសិនេបីទី�ងំរបស់�មិន
អំេ�យផលដល់ករ�រុំកខជតិ 
ជេ្រមីសដ៏ល្អគឺ�េំ�ម ។ 
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ធន់នឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
 

 
គុណសមបត្ត ិ

 កត់បនថយលំហូរទឹក 
 �ចេធ្វីជជីវចេ្រមះ ស្រមប់ចេ្រមះ 

កំេទចកំទី និងជតិពុល េនេពលទឹក
្រជបចូល�មេផីង 

 ផ្ដល់កររក�ទឹកេភ្ល�ង និងករកត់បនថយ
លំហូរទឹកេភ្ល�ងអំឡុងេពលេភ្ល�ងធ្ល ក់ 

 បែនថមេ�ភ័ណដល់សួនេ�ម  និងទីធ្ល
កនុងផទះ 

 ជពិេសសមនអតថ្របេយជន៍ េនេពល
ទីកែន្លងមនទំហកំំណត់ 

គុណវបិត្ត ិ

 េផីងែដលតំេរៀបជជួរ្រតូវចងឱយរងឹមំ
យ៉ង្រតឹម្រតូវេ��មទមងន់ដីេសីម 

 ្របសិនេបីទី�ងំរបស់�មិន
អំេ�យផលដល់ករ�រុំកខជតិ 
ជេ្រមីសដ៏ល្អគឺ�េំ�ម ។ 
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្របភព 
http://www.grownyc.org/files/osg/green_infrastructure_techniques_WEB.pdf 
http://www.phillywatersheds.org/whats_in_it_for_you/residents/downspout-planters 
http://www.grownyc.org/openspace/green-infrastructure-toolkit/permeable-pavement-
downspout-planters- enhanced-tree-pits 
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៧.១២ ចង្អ�ូ�ម�ី�� (�ន មេភ្ល ះ) 

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រប�យ សំណង់សិលបករ ្របព័នធបង្ហូរទឹក ទំនប់ កសិ�្ឋ ន 
្របព័នធបង្ហូរទកឹេភ្ល�ង 

បរយិយ  ចង្អូរ�មទី�ល្រតូវភជួរចប់ពី្រជុងខង�្ដ ៃំនជ្រមលទី�ល។ 
េ�យករបំែបកដីេជីងេទរ ��ចបេងកីនករ្របមូលទឹកេភ្ល�ង 
និងកត់បនថយេលប�នទឹកហូរ។ ចង្អូរ�មទី�លេ្រចះទឹកហូរ 
កត់បនថយករខូចដី បេងកីនករ្រជបទឹកចូលេទកនុងដី និងរក�
សំេណីមដី។ អតថ្របេយជន៍ល្អរបស់ចង្អូរ�មទី�ល េបីេ្របៀប
េធៀបនឹងវធិនករ្របមូលទឹកេផ�ងៗេទៀត គឺ��ចអនុវត្តបន
ទងំដីមនស�្ឋ ន�បេសមី និងស�្ឋ នជ្រមល នងិទឹក្រគប់
្របេភទ។ ឧទហរណ៍ េបីអនុវត្តឱយល្អ្របេសីរ ចង្អូរគួរែត្រតូវ
�ងសង់�មប�្ត យគន្លងវង់ េហតុេនះ�មជួរ ្រតូវ�ក់
សញញ សមគ ល់ មុនេពលចប់េផ្ដីមជីក។ េនេពលជីកចង្អូរ ដី
ែដលកប់គស់ ្រតូវ�ក់ជ្រមលខងេ្រកម�មែគមចង្អូ រ។ 
បនទ ប់មក�ដំំ��ំមដីែដលេលីកចេន្ល ះចង្អូរ។ ករ�ជំប់
គន ល្អបំផុតស្រមប់កររក�សំេណីមដីេនកនុងតំបន់ ែដលមន
ទឹកេភ្ល�ងធ្ល ក់តិចតួចេ�យែទបកករ�ជំរេ�្ត ល្អបំផុតចំេពះ
តំបន់មនេភ្ល�ងធ្ល ក់េ្រចីន។ 

កររមួចំែណកភពធន ់

នឹង�កសធតុ 

�មរយ�ករបំែបកដីេជីងេទរ ចង្អូរ�មទី�លកត់បនថយេលប�ន
ទឹកហូរេនេពលមនេភ្ល�ងធ្ល ក់ខ្ល ងំ និងជំនន់ភ្ល មៗ ដូេចនះ�
កត់បនថយករហូរេ្រចះដី។ វធិនករេនះ�ច្របមូលទឹកេដីមបី
ជួយ្រទ្រទង់ដំ�ែំដល��ំមចេន្ល ះ្រប�យផងែដរ។ �្រតូវ
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បន�ងសង់េ�យេ្របីកម្ល ងំពលកមម និងសមភ រៈែដលមន
កនុងមូល�្ឋ ន ��ចស្រមប�ម្រពឹត្តកិរណ៍�កស�តុបន
យ៉ងល្អ និងជួយបេងកីនភពធន់ៃន ្របព័នធកសិកមមែដលេ្របី�។ 

 

 
គុណសមបត្ត ិ

 ករ�ងសង់មនលកខណៈ�ម�ញ្រតូវករ
ឧបករណ៍ និងជំនញេនមូល�្ឋ ន 

 �ចេ្របីបន្រគប់�ថ នភពដី និងទឹកេភ្ល�ង 
 ទប់�ក ត់ករខូចដី និងករហូរេ្រចះ 
 បេងកីនករ្រជបទឹកេលីៃផទដី និងសំេណីមដី 
 ជួយកត់បនថយេ្រគះទឹកជំនន់ 
 ករ�ងសង់មនលកខណៈ�ម�ញ ្រតូវករែត
សមភ រៈសំណង់មូល�្ឋ ន ដូចជបេងគ ល ែប៉ល 
ឧបករណ៍ចក់ឬគស់ និង�ចេ្របី្រ�ក់ទ័រ
បន 

 រុកខជតិ�ចទប់លំនឹងចង្អូរ និងេធ្វីឱយដីខូច
គុណភព បនល្អ្របេសីរេឡងីវញិ។ 

គុណវបិត្ត ិ

 ត្រមូវករកម្ល ងំពលកមមេ្រចីន
េដីមបែីថទ ំ

 មិនសូវមនដី�ដំំ� ំ
 �ចេធ្វីឱយមនករជទំឹក

បេ�្ដ ះ�សននកនុងដី�ប់ 
 ្រតូវែថទជំ្របច ំនិង�ចេ្របី

េពលេ្រចីន 
 កំេទចកំទី្រតូវយកេចញពីមត់

ចង្អូរេហយីត្រមូវឱយអនុវត្តេទបងី
វញិេទេលីទី�ល េនេលី្រចងំ
្រគប់េពលេវ�។ 
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្របភព 
http://www.sswm.info/content/field-trenches 
http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/MALESU%202007%20G
reen%20Water%20 Management%20Handbook.pdf 
http://www.bebuffered.com/downloads/sussman_contour_trenches.pdf 
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៧.១៣ ���្ដ �ដំ�ំ ំ

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រសទប់ទឹកេ្រកមដី កសិ�្ឋ ន 

បរយិយ  រេ�្ដ �ដំំ� ំ (រុកខជតិ ឬដំ�កំសិកមម) គជឺរេ�្ដ តូចមួយ
ស្រមប់្របមូលទឹកេភ្ល�ងេដីមបទីប់�ក ត់ទឹកហូរ រក�ដី និងសំេណីម
ដី បេងកីនករ្រជបចូល និងកត់បនថយករហូរេ្រចះ។ ទឹកែដល
្របមូល ្រតូវបនេ្របីស្រមប់ដំ�ែំដល�េំនជិតៗេនះ។ េដីមបី
បែនថមកំេណីរករផលិតដំ� ំ រូបធតុសរ�ីងគ ដូចជ កំបុ៉ស្ដិ ឬ
ជី�មកសត្វ�ច�ក់កនុងរេ�្ដ េធ្វីជជីធមមជតិ។ ជទូេទ រេ�្ត
មនគំ�តពគីន ្របែវង ៥០-១០០ សង់ទីែម៉្រត នងិមនជេ្រមពី
៥-១៥ សង់ទីែម៉្រត េដីមបទីប់�ក ត់ទឹកហូរ។ រេ�្ដ �សំម្រសប
បំផុតស្រមប់ដីមន្រជបទឹកតិចតួច ដូចជដីលបប់ម៉ដ្ឋ នងិដី
ឥដ្ឋ។ េនេពលមនេភ្ល�ងធ្ល ក់ខ្ល ងំ �រធតុសរ�ីងគ�ចជួយ្រសូប
ទឹកែដលេលីស េដីមបកីរពរកុំឱយជទំឹក។ �សម្រសបនឹងតំបន់
ពក់ក�្ដ ល�ងំសងួតស្រមប់ដំ�្ំរបចឆំន  ំ និងដំ�ពំហុវដ្ត 
(ដូចជ ដ�ំចំំណីសត្វ េពត េប៉ងេបះ ដំឡូងជ្វ  និងេចក)។ 

កររមួចំែណកភពធន ់

នឹង�កសធតុ 

រេ�្ដ �ទំប់�ក ត់ទឹកហូរ ជួយកត់បនថយករហូរេ្រចះពីេភ្ល�ងធ្ល ក់
ខ្ល ងំ។ ទកឹែដល្របមូលបន គឺ្រតូវបនេ្របី្របស់េដីមបេី្រ�ច្រសព
ដំ�េំនែកបរ កត់បនថយករពឹងែផ្អកេទេលី្របភពទឹកដ៏ៃទេទៀត។ 
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គុណសមបត្ត ិ

 ករអនុវត្តនិងករែថទំ
មនភព�មញញ 

 ឧបករណ៍មនតៃម្លេថក 
ពីេ្រពះករជីករេ�្ត  គឺ
�ចេធ្វីបនេ��េ្របី
ឧបករណ៍ 

គុណវបិត្ត ិ

 េ្របីកម្ល ងំពលកមមេ្រចីន 
 អំទបុងេពលរដូវវស�ទឹកេ្រចីន កកសំណល់ 

សរ�ីងគេធ្វីឱយកំេណីនទឹកេកីនេទបងី 
 មិនបច់សម្អ តេ�ម ចៃ្រង ពីេ្រពះដីេនចេន្ល ះ 

រេ�្ត ្រតូវបន្រគបេ�េ��ដំ� ំ 
 បេងកីនករ្រជបទឹក ចូលនឱំយដីដុះេឡងីវញិ 
 កររចនរេ�្ដ �មំនភពបត់ែបនខ្ល ងំ 
 មិន្រតូវករដីេ្រជេនះេទ។ 
 �មរ��ករ�ក់ជី�មកសត្វកនុងរេ�្ត  �ច

ទក់ទញសត្វកេណ្ត �រ ពនំ�ំរ�តុចិញច ឹមពីកនុង
ដីមកដី្រសទប់េលី 

 េនេពលដីចប់េផ្តីម�ក់ រេ�្ត មនជេ្រមកន់ែត
�ក់ េនះករ�ដំំ�្ំរតូវ�េំនេលីពំនូកដី 

 រេ�្ត ្រតូវជីកេនរដូវ្របងំ ដូេចនះដំ��ំច� ំ  
 

58�

េនរដូវេភ្ល�ង�ប់េផ្តីម 
 ករអនុវត្តេនកនុងឆន ទំីពីរ ្រតូវជីករេ�្ត ថមីេដីមបី

រក�ជីជតិដី។ 
 

្របភព 
http://www.sswm.info/content/planting-pits 
http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/WOCAT%202007%20W
here%20the%20Land%20is%20Greener%20part%202.pdf 
http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/ADB%202008%20Rainw
ater%20Harvesting%20Handbook_0.pdf 
http://www.cgiar.org/?attachment_id=2106 
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េនរដូវេភ្ល�ង�ប់េផ្តីម 
 ករអនុវត្តេនកនុងឆន ទំីពីរ ្រតូវជីករេ�្ត ថមីេដីមបី

រក�ជីជតិដី។ 
 

្របភព 
http://www.sswm.info/content/planting-pits 
http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/WOCAT%202007%20W
here%20the%20Land%20is%20Greener%20part%202.pdf 
http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/ADB%202008%20Rainw
ater%20Harvesting%20Handbook_0.pdf 
http://www.cgiar.org/?attachment_id=2106 
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៧.១៤ ករ្របមូលទឹកេភ្ល�� (េលើដី) 

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រសទប់ទឹកេ្រកមដី អណ្ដូ ងសនប់/អណ្ដូ ងជីក អគរ កសិ�្ឋ ន 
លំេន�្ឋ ន ផ�រ �ងស្ដុកទឹក 

បរយិយ  ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ងពីៃផទរងទឹកេភ្ល�ងេលីដី គឺជបេចចកេទសែដល
ផ្ដល់ឱកសេ្រចីនជងករ្របមូលទឹកេភ្ល�ងពីៃផទរងទឹកេភ្ល�ង ែដល
មនៃផទធំ េបីេ្របៀបេធៀបនឹងករ្របមូលទឹកេភ្ល�ងែតពីដំបូល (ផទះ
ឬអគរ)។ បេចចកេទសេធ្វីៃផទរងទឹកេភ្ល�ងេលីដីគឺខុសៗគន  ចប់ពី
�ងខន តតូចរហូតដល់�ងខន តធំ េ�យែផ្អកេលីតំបន់ភូមិ��ស្ត 
និងបេចចកេទសរចនែបបវសិ្វកមម។ �ក៏�ចេធ្វីពីទំនប់ដីែដលមន
ករចំ�យតិច ទំនប់នងិ្រប�យ េដីមប្ីរបមូលនិងរក�ស្តុកទឹក
ទុក។ ទនំប់្រតូវបន�ងសង់េនែផនកេ្រកមៃនៃផទរងទឹកេភ្ល�ង ឬ
�ងស្តុកទឹកេដីមបរីក�លំហូរទឹកពីែ្រពក ្រប�យ និងលំហូរទឹក
េលីៃផទដីេទកនុង្របព័នធ�ងស្តុកទឹក។ ទ្វ រទឹករបស់្រប�យគឺជ 
សមសធតុ្របព័នធដ៏សំខន់។ ទ្វ រទឹកជួយរក�ធរទឹក នងិបេង្ហ�រ
ទឹកេចញ ្របសិនេបីទឹកហូេហៀរ េដីមប្ីរគប់្រគងែផនកខងេ្រកម 
និងែផនកខងេលីទំនប់េន�ងរងទឹកេភ្ល�ង។ ទឹកែដល្របមូល�ច
េ្របី្របស់ជធនធនទឹកស្រមប់កសិកមម ចិញច ឹមសត្វ និងករ 
េ្របី្របស់�មលំេន�្ឋ នជមួយករ្រប្រពឹត្តិកមម្រតឹម្រតូវ។ �ក៏�ច
េ្របី្របស់រក�ទុកទឹកបរេិភគរយៈេពលយូរ និងបញចូ លទឹកកនុង
អណ្ដូ ងសនប់ ឬអណ្ដូ ងជីកេ�យៃដ និងទឹកេ្រកមដីផងែដរ។ 

កររមួចំែណកភព

ធននឹ់ង�កសធតុ 

្រសះ្របមូលទឹកេភ្ល�ងបេងកីនភពធន់នឹងភព�ងំសងួត េ�យបេងកីន
ភពមនទឹកស្រមប់កសិកមម ចិញច ឹមសត្វ និងករេ្របី្របស់កនុង
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្រគួ�រ ដូចជ ករ�ងសម្អ ត និងករេបកគក់។ េគ�ចរក�
ទឹកទុក េនេពលមនេភ្ល�ងធ្ល ក់ខ្ល ងំកនុងរដូវវស� និងកត់បនថយ
�ពក�ត់ទឹកកនុងរដូវ្របងំ។ ្រពឹត្តិករណ៍ទងំពីរ (ទឹកជំនន់ និង
�ងំសងួត) �ក់ដូចជកន់ែតធងន់ធងរេ�យករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

្រសះ្របមូលទឹកេភ្ល�ងសម្រសបស្រមប់្រគួ�រ េនេពលែដលមិន
បនដំេឡងីធុងស្ដុកទឹកេភ្ល�ងេ�យ�រដីជ្រមល ឬតំបន់�ច់
្រសយល។ 

 

 

គុណសមបត្ត ិ

 ផ្ដល់ធនធនទឹកសំខន់ស្រមប់ករ 
េ្របី្របស់កសិកមម និងកនុងលំេន�្ឋ ន 

 កេកីតទឹកេ្រកមដីេឡងីវញិ 
 បញចូ លទឹកកនុងអណ្ដូ ងសនប់ និងអណ្ដូ ងជីក
េ�យៃដ 

 រក�សំេណីមដី និងតំបន់ែដលមន្របភព
ទឹកេនែកបរ 

គុណវបិត្ត ិ

 ្របព័នធ្រតងទឹកេភ្ល�ង្រតូវករករ
ែថទជំ្របច។ំ ្របសិនេបីគម នករ
ែថទ្ំរតឹម្រតូវេនះេទ េនះ��ចជ
ទីជ្រមកស្រមប់សត្វកេករ សត្វ
មូសបងកកំេណីត ដុះែស្ល សត្វល្អិត
ចៃ្រង និងលមនូ 

 ្របសិនេបីេ្របី្របស់ស្រមប់
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 ផ្ដល់្របព័នធផគត់ផគង់ទឹក�ក�ជ�មួយ
ស្រមប់តំបន់មនកររតឹតបតិកនុងករេ្របី
្របស់ទឹក �េនេពលមនភព�ងំសងួត 

 ្រគប់្រគងករជន់លិច ជពិេសស េន
តំបន់ ែខ�ទឹកខងេ្រកមែដលមន្របភព
ទឹកេនែកបរ 

កសិកមម ��មលំេន�្ឋ ន �្រ�
បត់បង់ទឹក�ចមនក្រមិតខពស់
េ�យ�រករ្រជបទឹកចូលកនុងដ ី

 េបីមិនមនេភ្ល�ង�្ល ក់្រគប់្រគន់ 
េនះ្របព័នធេនះនឹងមិនសូវមន
្របសិទធភពតៃម្លេឡយី 

្របភព 
http://www.fao.org/docrep/R7488E/r7488e00.htm#Contents 
http://www.unwater.org/downloads/Rainwater_Harvesting_090310b.pdf 
http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/Urban/UrbanEnv-2/3.asp 
http://www.gdrc.org/uem/water/rainwater/introduction.html 
http://www.appropedia.org/index.php?title=Original:Rainwater_harvesting&mobileaction
=toggle_view_mobil e# 
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៧.១៥ ក្រមលប្ល សទកិស្រមប់្រសះ ន�ិ��ស្តកុទឹក 

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រសះ និង�ងស្តុកទឹក 

បរយិយ  តំបន់ជេ្រចីនេនកនុង្របេទសកមពុជ ទឹកេភ្ល�ងមិន្រតូវបនស្តុក
ទុកេនះេទ េ�យ�រករ្របមូល និងកែន្លងរក�ទកឹទុកមិន 
្រគប់្រគន់។ វធិី��ស្តេនះ រមួចំែណកកនុងកររក�ទុកទឹក
ស្រមប់បរេិភគ និងករេ្របី្របស់េផ�ង�។ ករេ្របី្របស់
ក្រមលសំេយគ េទកនុង្រសះ្របមូលទឹកេភ្ល�ង បនបេងកីន
្របសិទធភពៃនករ្របមូល និងរក�ទុកទឹកេភ្ល�ង បេងកីនភព
មនទឹកស្រមប់កសិកមម �រវីបបកមម និងសត្វចិញច ឹម។ 

ក្រមលសំេយគ (ឬ ភូមវិភន ស ‘geomembranes’) គឺជភន ស
េស្ដីង ឬរបងំ្រជបទឹកតចិតួចេធ្វីេ�យៃដ េដីមប្ីរគប់្រគងករ 
បម្ល ស់ទី�រធតុ�វ កនុងសំណង់ស្តុកទឹកែដល�ងសង់េ�យ
ដី។ ��ចេធ្វពីី PVC ឬ�រធតុបូ៉លីេអទីែឡនែដលមនដង់សីុ
េតខពស់។ ្រទនប់�រធតុបូ៉លីេអទីែឡនែដល�យផ�េំ�ហ�
ធតុ ្រតូវបនផលិត�មបទ�្ឋ នពិត្របកដ នងិបំេពញករងរ
ល្អបំផុតេសទីរែត្រគប់កែន្លង េ�យ�របេងកីនភពធន់នឹងភព
ធ្លុះធ្ល យ និង�ច់រែហក។ ករបេងកីតេឡងីែបបវសិ្វកមម្របៃពណី 
និងទំហមំនរហូតដល់មួយ� ែដល�ចេធ្វី���ន មប៉ះតូច
បំផុតៃនបនទះេកសូ៊ទងំពីរ។ 

កររមួចំែណកភពធន ់

នឹង�កសធតុ 

ក្រមលប្ល សទិកបេងកីន្របសិទធភព្រសះ្របមូលទឹកេភ្ល�ង ដូេចនះ�
បេងកីនភពធន់នឹងភព�ងំសងួតេ�យបេងកីនភព  ែដល�ច
មនទឹក ស្រមប់ករេ្របី្របស់កសិកមម សត្វចិញច ឹម និងករ 
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េ្របី្របស់កនុង្រគួ�រ  ដូចជ  ករ�ងសម្អ ត  និងករេបក 
គក់។ ករេធ្វីែបបេនះ ក៏កត់បនថយសមព ធ្របភពទឹកេផ�ង� ដូចជ 

ទឹកេ្រកមដី និងកត់បនថយករចំ�យែដលពក់ព័នធនឹងករ
បូមទឹកផងែដរ។ 

 

 
 

គុណសមបត្ត ិ

 បេងកីនកររក�ទឹកទុកកនុង្រសះ និង
�ងស្តុកទឹក និងទប់�ក ត់ករបំពុល
ដល់ទឹកេ្រកមដី 

 ករពរេជីងេទរ និង្រចងំពីករហូរ
េ្រចះេ�យ�រសកមមភពខយល់ 
និងទឹករលក 

 លុបបំបត់ក្លិនស្អុយពី្រសទប់ដីទន់ 

 ទមងន់្រ�ល ងយ្រសួលកនុងចប់
កន់ ករដឹកជញជូ ន និងដំេឡងីបន
យ៉ងងយ្រសួលេហយីរហ័ស 

គុណវបិត្ត ិ

 សំ�កដី្រតូវបន្របមូលពីកែន្លង 
េដីមបកីំណត់្របេភទក្រមល ឬ
្រទនប់ែដល្រតូវករស្រមប់្រសះេនះ 

 ស្រមប់ដំេណីរករល្អ គឺចបំច់កនុង
ករ�ស់កត់ ្រទនប់ឱយបន្រតឹម្រតូវ 

 ករេរៀបចំកែន្លង�ក់្រទនប់េ�យ
្របុង្របយត័នគឺមន�រ�សំខន់
�ស់ េ�យយកេច�នូវដុំថម  
កំេទចកំទី ឫសេឈ ីឬវតថុេផ�ង� 
ែដល�ចប�្ដ លឱយធ្លុះធ្ល យអំឡុង
េពល្រកល  



មគ្គទ្សក៍ស្តីពបីន្សុាំវិស័យធនធានទឹក

64

 
 

64�

 េ្របីបនយូរ និងស្វិតល្អ ងយ្រសួល
�ងសម្អ ត មិនបច់មនករែថទំ
ៃផទខងេលីេ្រចីនេនះេទ 

 គម នជតិពុល មនករកកិតតិចតួច 
និងជប់ល្អ។ 

 ្រសះ្រតូវចក់បំេពញភ្ល មៗ បនទ ប់ពី
�ក់្រទនប់ទប់លំនឹង្រទនប់ និង
្រគប្រសទប់ដី 

 ក្រមិតទឹក្រសះ្រតូវរក�េនក្រមិតលមម 
េដីមបកីត់បនថយករហូរេ្រចះេន 
ក្រមិតទបបំផុត ពីដីែដល្រគប 
ក្រមល។ 

 

្របភព 

Warren's-TerraBond Field Manual and Specification Guide. 
http://www.essenpoly.com/geomembrane_liner.htmlTechnical Reference Document for 
Liquid Manure Storage Structures SYNTHETIC LINERS 
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៧.១៦ ករែកៃចនទឹកកខ្វក់ (សណំល�់�) 

ករេ្រប្ីរបស ់ អគរ កសិ�្ឋ ន លំេ��្ឋ ន ផ�រ េ�ងច្រក្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់
�វ 

បរយិយ  ្របព័នធែកៃចនទឹកកខ្វក់្របមូលទឹកពីកែន្លង�ងចន កែន្លងងូត
ទឹក និងបនទប់ទឹក។ ករេ្របី្របស់្របពន័ធចេ្រមះទឹកទំេនីប ្របពន័ធ

េនះសម្អ តទឹក និងករបូម្រតឡបចូ់លេទកនុងបងគនម៉់សុីនេបក

េខ�វ នងិកបលម៉សីុនទឹកខងេ្រកផទះ។ វធិងីយ្រសួល
បំផុត េដីមបេី្របី្របស់ទឹកកខ្វក់គឺបង្ហូរទកឹកខ្វក់េ�យ�ទ ល់េទ
េ្រក េហយីេ្របី្របស់�េដីមបេី្រ�ចរុកខជតិ េដីមហូបែផ្ល ឬ
សម្អ តៃផទផ្លូវ រថយន្ត នងិធូលី។ ្របព័នធែកៃចនទឹកកខ្វក់ ្រតូវបន
េ្របី្របស់េ�យេជគជ័យស្រមប់អគរពណិជជកមមធំៗ  ដូចជ 
ស�្ឋ គរ េ�ងច្រកសហ្រគសផងែដរ។ ្របព័នធេនះមនតៃម្ល
ៃថ្ល កនុងករដំេឡងីេ្របី្របស់�ម្រគួ�រ មិនដូច្របព័នធ្របមូល
ទឹកេភ្ល�ងែដលពឹងែផ្អកែតេលីទឹកេភ្ល�ងេ�ះេទ ្របព័នធែកៃចនទឹក
កខ្វក់េនះ្រតូវបនចក់បំេព�ជេរ�ង�ល់ៃថង។ 

កររមួចំែណកភពធន ់

នឹង�កសសតុ 

ករ្របមូលទកឹកខ្វក់បេងកនីភព ែដល�ចមនទឹក�ប ស្រមប់
េ្របី្របស់និងេធ្វីកសិកមម�មរយ�ករកត់បនថយត្រមូវកស្រមប់
ករេ្របី្របស់េផ�ងៗ (បងគន់ ម៉សីុនេបកេខ�វ ករសម្អ តផ្លូវ
ថនល់ជេដីម)។ �ក៏មនភពេជឿទុកចតិ្តជងករ្របមូលទឹកេភ្ល�ង 

បុ៉ែន្តត្រមូវឱយមនករផគត់ផគង់ទឹក�បែដលមនេសថរភព។ ករ
្រគប់្រគង់ទកឹែកលម្អ គឺជវធិីមួយល្អបំផុតកនុងករបេងកនីភពធន់
នឹង�កសសតុ។ 
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គុណសមបត្ត ិ

 រក�ទឹកកខ្វក់ពីករបំពុល្របព័នធ 
េអកូឡូសីុ 

 ទឹកកខ្វក់�ច្រតូវេ្របី្របស់េដីមបី
បេងកីន សំេណីមដីែកបរេនះ 

 កត់បនថយត្រមូវករករផគត់ផគង់ទឹក
�បកនុងទី្រកុង 

 កត់បនថយបនទុកេ�ងច្រក្រប្រពឹត្តិកមម 
 ផ្ដល់ទឹកស្រមប់ករកេកីតទឹកេ្រកមដី 
 កត់បនថយករចំ�យ និងថមពល
ែដល្រតូវករេដីមបបូីមទឹកពទីី្រកុង។ 

គុណវបិត្ត ិ

 ករែកៃចនទឹកកខ្វក់ស្រមប់ករេ្របី្របស់ 
ែតមិនែមនស្រមប់បរេិភគេទ។ ទឹកកខ្វក់
្រតូវបនេ្របី្របស់ស្រមប់ករេ្រ�ច្រសព
ចំេពះែតរុកខជតិ 

 ទឹកកខ្វក់មិន�ចរក�ទុកេលីសពី២៤
េម៉ងេទ 

 ករប៉ះពល់ទឹកកខ្វក់្រតូវកត់បនថយឱយេន
ក្រមិតអបបបរម 

 ទឹកកខ្វក់គួរ្រជបចូលកនុងដី និងមិន្រតូវឱយ
ហូរចូល�ងទឹក ឬហូរេទដក់េនកែន្លង
�មួយែដល�ចបងកជជ្រមកសត្វមូស។ 
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្របភព 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/jul/21/greywater-systems-can-they-
really-reduce-your-bills http://www.graywater.net/ 
http://greywateraction.org/contentabout-greywater-reuse/ 
https://broadviewcollaborative.com/2015/11/24/grey-is-the-new-green/ 
http://gardening.stackexchange.com/questions/8598/can-my-diy-grey-water-bio-filter-
system-be-improved 
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៧.១៧ ����ក��ឹកែបបជី����្ត 

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រសទប់ទឹកេ្រកមដី ទ្រមកបល�ព ន ្របព័នធបង្ហូរទឹក ផ្លូវថនល់ ផ្លូវ
េថមីរេជីង ្របព័នធបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង េ�ងច្រក្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់�វ 

បរយិយ  ្រសះរក�ទឹកែបបជីវ��ស្ត គឺជទំនប�ក់�ែដលមន�េំដីម
េឈ ី េដីមបរីក�ឬ�ទ ក់ទុកទឹកេភ្ល�ង មុនេពល្រជបចូល ឬហូរ
េចញេទកន់ែខ�ទឹកខងេ្រកម។ សមសធតុចមបងគឺជថន ល
ចេ្រមះមួយែដលមនលបយខ�ច់ ដី និង�រធតុសរ�ីងគ ជ
មជ��្ឋ នចេ្រមះមន្រសទប់�រធតុ្រគបេនៃផទខងេលី។ 
េពលមនពយុះ រហូំរៃផទខងេលី គឺហូរចូលទំនបដ�ីក់ គឺ�ក់
ដូចជលំហូរជ្រសទប់ ឬលំហូរជបណ្ដុ ំ ។ ្រសះេនះ�ចស្តុក
ទឹកបេ�្ដ ះ�សនន បនកមពស់្របែហល១៥-៣០សង់ទីែម៉្រត 

ពីេលី្រសទប់�រធតុខងេលី បនទ ប់មកេ្រចះ�មបត្រសះ
យ៉ងេលឿន។ ទំនបរមួបញចូ លយន្តករលុបបំបត់ជតិពុលជ
េ្រចីន ែដល្របតិបត្តិករ�ម្របព័នធេអកូៃ្រពេឈ ី ដូចជ ដំេណីរ
ករដីែដលមនអតិសុខុម្របណ ករចេ្រមះ រហួំត និងេដីម
េឈ។ី ពួក�បេងកីតបរ�ិថ នមួយស្រមប់ករកត់បនថយករហូរ 
ករ្រជប ករបែម្លងជីវ��ស្ត សកមមភពអតិសុខុម្របណ និង
បំបត់ជតិពុលយ៉ងល្អ្របេសីរ។ ែផ្អកេលីកររចន វធិនករ
េនះ�ចផ្ដល់កររក�ទុក �ទ ក់ទុកទកឹហូរ េហយីនឹងចប់យក 
ឬយកដីែដលរងេនខងេលីេចញ និងចេ្រមះ ឬ្រសូបជតិពុលពី
ដីនិង�រធតុរុកខជតិ។ ្រសះជីវ��ស្ត�ចបញចូ លកនុងគេ្រមង
�ងសង់ទធី្ល សួនចបរ តំបន់អភិវ��ន៍េសដ្ឋកិចច កែន្លងចំណត
យនយន្ត និងផ្លូវថនល់។ 
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កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កកសធុ 

្រកះរក�ទឹកែបបជីវ��ក្ត�ទ ក់ទុកទកឹេភ្ល�ង មុនេពល្រជប ឬ
ហូរេចញ�មែខ�ទឹក ែកលម្អគុណភពទឹក (េ�យលុបបំបធ់
ជធិពុល) និងកធ់បនថយករហូរេ្រចះ និងករខូចខធេផ�ង�
ពក់ព័នធនឹងករហូរ។ ដូចេនះ�កធ់បនថយផលប៉ះពល់អវជិជមន
ៃនកមពក់ទឹកេភ្ល�ង ខយល់ខ្ល ងំ ែដលរពំឹងទុកថនងឹេកីនេឡងី 
(កនុងរដូវក�) េ�យ�រករែ្រប្របួល�កកសធុ។ 

 

 
 

គុណកមបធ្ត ិ

 ករ�ងកម្អ ធជធិពុលេចញពីទឹក
េភ្ល�ង 

 ្រធួធពិនិធយបរមិណ និងេលប�នទឹក
េភ្ល�ងហូរ ្រពមទងំ្រធួធពិនិធយគុណភព
ទឹកេនកែន្លងទឹក្រជបចូល 

 កធ់បនថយផលប៉ះពល់កីធុណ្ហ ភពៃន
រហូំរទឹក 

គុណវបិធ្ត ិ

 ទី�ងំ្រកះ គួរែធេធ្វីេនកែន្លងធូច 
(ឧទហរណ៍៨០ែម៉្រធកេរ ឬធិចជង
េនះ) េបី្រកះធំ�ចនឹងកទះ 

 ្រធូវេធ្វីឲយឆង យពីទី�ងំែខ�ទឹកេ្រកម
ដី េដីមបសីនថ ទឹកេ្រកមដីមិន�ច
ហូរ្របកព្វគន  េនបធេ្រកមៃន្រកះ
ជីវ��ក្ត ែដលជួយទប់�ក ធ់ករ  

 

7 0�

 ��េ្របី្របស់បនេសទីរ្រគប់្របេភទដី ឬ
្រគប់ស�្ឋ នដី 

 េលីកតេមកីងតៃម្លេ�ភ័ណភព។ 

បំពុលទឹកេ្រកមដី។ 

 

្របភព 
http://www.fxbrowne.com/html/gs-facts/gs-factsheet05v9.pdf 
http://www.stormwatercenter.net/Assorted%20Fact%20Sheets/Tool6_Stormwater_Pract
ices/Filtering%20Pra ctice/Bioretention.htm 
http://www.vwrrc.vt.edu/swc/NonPBMPSpecsMarch11/VASWMBMPSpec9BIORETENTI
ON.html https://xpsolutions.atlassian.net/wiki/display/XDH/Bioretention 
http://drenajeurbanosostenible.org/blog/page/12/ 
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 ��េ្របី្របស់បនេសទីរ្រគប់្របេភទដី ឬ
្រគប់ស�្ឋ នដី 

 េលីកតេមកីងតៃម្លេ�ភ័ណភព។ 

បំពុលទឹកេ្រកមដី។ 

 

្របភព 
http://www.fxbrowne.com/html/gs-facts/gs-factsheet05v9.pdf 
http://www.stormwatercenter.net/Assorted%20Fact%20Sheets/Tool6_Stormwater_Pract
ices/Filtering%20Pra ctice/Bioretention.htm 
http://www.vwrrc.vt.edu/swc/NonPBMPSpecsMarch11/VASWMBMPSpec9BIORETENTI
ON.html https://xpsolutions.atlassian.net/wiki/display/XDH/Bioretention 
http://drenajeurbanosostenible.org/blog/page/12/ 
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៧.១៨ ចង្អរូទឹកជី����្ត 

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រសទប់ទឹកេ្រកមដី ទ្រមកបល�ព ន ្របព័នធបង្ហូរទកឹ ផ្លូវថនល់ 
ផ្លូវេថមីរេជីង ្របព័នធបង្ហូរទកឹេភ្ល�ង េ�ងច្រក្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់
�វ 

បរយិយ  ចង្អូរទឹកជីវ��ស្ត គឺជ្របព័នធរេំ�ះទឹកេភ្ល�ងែដល្របមូលេ្រចះ 
និង្រប្រពឹត្តិកមមទឹកេភ្ល�ង មុនេពលបេញចញេទជ្រមលទឹកេភ្ល�ង 
ឬលូបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង។ �ជជួរចង្អូរែដលមនរុកខជតិ េ�ម  ឬថម 
តេ្រមៀប។ ផ្លូវទឹកហូរ �មចង្អូរ�ក់ ែដលេធ្វីេឡងីេដីមបពីនយតឺ
ទឹកហូរចូលេទកនុងចង្អូរ ែដលជួយបងខ ងំជតិពុល និងដីលបប់។ 
រុកខជតិកត់បនថយេលប�នទឹកហូរែដល�ច�យ�្របមូលចូលកនុង
ចង្អូរទឹកជីវ��ស្ត េហយីេ្រចះកំេទចកំទីែដលអែណ្ដ តេលីទឹក។ 

ពពួកអតិសុខុម្របណេនកនុងដីរ�ំយ�រសតុសរ�ីងគ។ បនទ ប់
មកទឹកបន្តហូរេទកែន្លងេ្រចះមួយេផ�ងេទៀត។ ្របសិនេបី ចង្អូរ
ទឹកជីវ��ស្ត�ងសង់េនេលីដីែដល�ច្រជបទឹកេភ្ល�ងបន 
�ទ ក់ទឹកទុកកនុងចង្អូរ នងឹ្រជបចូលេទេ្រកមដី។ ករេធ្វីែបប
េនះ �ច�យទឹកេភ្ល�ងចូលបំេពញទឹកេ្រកមដីេឡងីវញិជជង
ហូរចូល្របព័នធលូទឹកស្អុយ។ ចង្អូរទឹកជីវ��ស្ត �ច្រតូវបន

បេងកីតេឡងីជទំនបតូ់ចៗ ែដលជួយស្រមួលដល់ករេធ្វី្រសះបេងកីន
ករ្រជប និងកតប់នថយលហូំរទឹកេភ្ល�ង។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

ចង្អូរទឹកជីវ��ស្តបងខ ងំទឹកេភ្ល�ងទុក មុនេពល�្រជប ឬ
បេញចញេទែខ�ទឹកខងេ្រកម បេងកីនគុណភពទឹក (េ�យលុប
បំបត់ជតិពុល) និងកត់បនថយករហូរេ្រចះ និងករខូចខត
េផ�ងៗែដលទក់ទងនឹងរហូំរទឹក។ ដូេចនះ វសិនករេនះកត់
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បនថយផលប៉ះពល់ជអវជិជមនរបស់េភ្ល�ងធ្ល ក់ខ្ល ងំ ខយល់ពយុះ 
ែដលរពំឹងថ នឹងេកីនេឡងី (េនរដូវវស�) េ�យ�រករ 
ែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

 
 

គុណសមបត្ត ិ

 ចប់យក និងបំបត់ជតិពុលទូេទ 
 ែកលម្អគុណភពទឹកកនុងបរេិវណៃផទទឹក
េ�យេ្របីដី រុកខជតិ និងអតសុិខុម្របណ 

 កត់បនថយលំហូរទឹកេភ្ល�ង េហយីបេងកីន
ករ្រជបទឹក និងបំេពញទឹកេ្រកមដី
េឡងីវញិ 

 បេងកីនទីធ្ល ពណ៌ៃបតង នងិភពទក់
ទញៃនេ�ភ័ណភព 

 ផ្តល់ជ្រមកដល់�រជីតិ និងសត្វៃ្រព 
េផ�ង�េទ�ត 

 ងយ្រសួលែកស្រមួលបែនថម កនុងេពល

គុណវបិត្ត ិ

 ចង្អូរទឹកជីវ��ស្តគឺជ្របព័នធរេំ�ះ
ទឹកបឋមមួយ្របេភទែដលេធ្វីេទបងី
េដីមបរីេំ�ះទឹកេចញ េនេពលមន
េភ្ល�ងធ្ល ក់ខ្ល ងំ បេញច �សករជន់លិច 

 ្រតូវេធ្វីករ្រតួតពិនិតយចង្អូរទឹក 
ជីវ��ស្តជ្របច ំេដីមបកីំណត់សញញ
ៃនករហូរេ្រចះករ្របមូលផ្តុ ំកំេទចកទំី
េនជុំវញិសំណង់េនះ នងិសញញ ៃន
ភពរងកករេ្រចីនហួស 

 មិន្រតូវដំេឡងីេនតំបន់មនដេង្ហីម
ទឹកខពស់ែដលទឹកេ្រកមដីជិតដល់
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ែកលម្អទិដ្ឋភព ឬកែន្លងចំណត ផ្លូវថនល់
េឡងីវញិ 

 ករចំ��េលីករ�ង�ង់ និងករ
ែថទជំទូេទតិចជង្របព័នធធមម�។ 

បតចង្អូរទឹក 
 មិន�ច�នុវត្តចំេពះតំបន់ែដលមន
ៃផទ�បេ�មីេពក ឬតំបន់ជ្រមលេចត
េពកេទ។ 

 

្របភព 
http://www.esf.edu/ere/endreny/GICalculator/BioswaleIntro.html  
http://greencampsinitiative.org/wp-content/uploads/2015/04/bioswales1.pdf  
http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs144p2_029251.pdf  
https://www.soils.org/discover-soils/soils-in-the-city/green-infrastructure/important-
terms/rain-gardens-bioswales  
https://www.columbus.gov/Templates/Detail.aspx?id=539 



មគ្គទ្សក៍ស្តីពបីន្សុាំវិស័យធនធានទឹក

74

 
 

7 4�

៨. ករ្រគប់្រគងទកឹេ្រកមដីេ���ីរភព 
ទឹកេ្រកមដី្រតូវបនយកេទេ្របី្របស់ជញឹកញប់កនុងវស័ិយកសិកមមទី្រកុង និង

�ស�ហកមមែដលេ្របី្របស់កនុងករ�ងសង់ និងដំេណីរករជីកអណ្តូ ងទឹក។ ជទូេទ 

ទឹកេ្រកមដីមនតៃម្លេថក មនភពងយ្រសួល និងងយរងេ្រគះពីករបំពុលតិចជង
ទឹកេលីដី។ េហតុដូេចនះ �្រតូវបនេគេ្របីជទូេទស្រមប់ករផគត់ផគង់ទឹកជ�ធរណ�។ ករ
េធ្វីដូេចនះ ជេហតុនឱំយមនករទញយកទឹកេ្រកមដីហួសក្រមិត ដេង្ហីមទឹកេ្រកមដីចុះ
ទប និងប�្ត លឱយបរមិណទឹកេ្រកមដីថយចុះ។ ទឹកេ្រកមដីែដលរងករបំពុល គឺមិន
�ចេមីលេឃញី េហយី�មនករលំបកកនុងករេធ្វី្រប្រពឹត្តិកមមជងទឹកបំពុលេលីដី។ ទឹក
េ្រកមដីែដលមនជតិពុលបងកករគំ�មកំែហងយ៉ងធងន់ធងរដល់សុខភពមនុស�  និង
្របព័នធេអកូឡូសីុ។  ដូេចនះ ករបំេពញបញចូ លទឹកេ្រកមដី នងិករ្រតួតពិនិតយជតិពុលជ
មុន គឺមន�រ�សំខន់�ស់។ ជមួយនឹងវធិនករននែដលបនេរ�ប�ប់កនុងអនុែផនក
ទី៧វធិនករជេ្រចីនកនុងែផនកេនះ ក៏�ចយកមកេ្របីកនុងករ្រគប់្រគងទឹកេលីដ ីនិងជ្រមល
ទឹកេភ្ល�ងផងែដរ។ទនទឹមនឹងេនះែដរមនវធិនករននជេ្រចីន ដូចជករែកៃចនទឹកកខ្វក់
េឡីងវញិ្រសះជីវ��ស្ត និងចង្អូ រទឹកជីវ��ស្ត �ចជួយដល់ករ្រគប់្រគងទឹកេ្រកមដី
បន។ េដីមបបីេងកីនផល្របេយជន៍ជអតិបរម វធិីល្អបំផុតគឺេ្របីវធិនកររមួបញចូ លគន
េ�េពល�ែដល�ចេធ្វីេទបន។ 
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៨.១ ករ្របមូលទឹកេភ្ល�� (ពីដបំូល) 

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រសទប់ទឹកេ្រកមដី អណ្តូ ងសនប់ និងអណ្តូ ងជីក អគរកសិ�្ឋ ន
លំេ��្ឋ ន ផ�រ និង�ងស្តុកទឹក 

បរយិយ  ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ងពីដំបូល គឺជបេចចកេទសមួយ កនុងករ
្របមូលទឹកេភ្ល�ងពីៃផទខងេលី ែដលមនេភ្ល�ងធ្ល ក់ ចេ្រមះេហយី
រក�ទុកស្រមប់ករេ្របី្របស់េផ�ង�។ ទឹកែដល្របមូលបន
�ចេ្របី្របស់ស្រមប់សួនចបរ ករចិញច ឹមសត្វ ករេ្រ�ច្រសព
ករេ្របី្របស់កនុងលំេ��្ឋ នេ្រកយពី្រប្រពឹត្តិកមមរចួ និងកេម្ត កនុង
ផទះ។ �ក៏�ចេ្របី្របស់ជទឹកស្រមប់បរេិភគ បំេពញទឹកេ្រកម
ដីេឡងីវញិ អណ្តូ ងសនប់ និងអណ្តូ ងជកីេហយី�ចរក�ទុកបន 
រយៈេពលយូរផងែដរ។ សមសធតុសំខន់ៃន្របព័នធ្របមូលទឹក
ពីដំបូល ែដល�មញញគឺជៃផទរងទឹកេភ្ល�ងពីដំបូល្របព័នធរេំ�ះ
ទឹក ឬទរទឹក និងបំពង់ែដលតភជ ប់េទធុងស្តុកទឹក (ពង ធុង ឬ
�ងទឹក)។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសធតុ 

ករ្រតងទឹកេភ្ល�ងបេងកីនលទធភព  ែដល�ចមនទឹកេ្របី្របស់
ស្រមប់កសិកមម ករចិញច ឹមសត្វ ករេ្របី្របស់�ម្រគួ�រ 
(ករ�ងសម្អ ត និងករចម្អិនម្ហូប��រ) និងករេ្របី្របស់
ផទ ល់ខ្លួន(ជមួយ្រប្រពឹត្តិកមមសម្រសប)។ េហតុដូេចនះេហីយ 
�កត់បនថយសមព ធេលី្របភពទឹកេផ�ងេទ�ត  ដូចជ  ទឹកេ្រកម
ដី។  សមភ រៈសំណង់ស្រមប់បេចចកេទស្រតងទឹកេភ្ល�ងភគ
េ្រចីន គឺ�ចរកបនកនុងមូល�្ឋ នេហីយករដំេឡីង  និងករ
ជួសជុល�ចេធ្វីបន�ម្រគួ�រ បេងកីនសមតថភពពួក�កនុង 
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គុណសមបត្ត ិ

 �ចែចកទឹកេទបញចូ លកនុងទឹកេ្រកមដី 
 បេចចកេទស�មញញស្រមប់អនក្រសុកកនុង

ករដំេឡងី េហយីសមភ រៈសំណង់មនរួច
ជេ្រសច 

 ករផគត់ផគង់ទឹក្រតង់ចំណុចេ្របី្របស់គឺ
មនភពងយ្រសួល េហយីសមជិក
្រគួ�រមនករ្រគប់្រគងេលី្របព័នធទឹក
េ�យ�្លួនឯងបនយ៉ងេពញេលញែដល
ជួយកត់បនថយបញ្ហ ្របតិបត្តិករ និងករ
ែថទបំនយ៉ងល្អ 

 ៃថ្លចំ�យទបបំផុត 
 �មធមម� ទឹកែដល្របមូលពី�ងរងទឹក

គុណវបិត្ត ិ

 ដំបូល្រតូវ�ងសង់ពីសមភ រៈគម ន
ជតិគីមី ដូចជេឈ ីេកប�ង 
ស័ងកសី �លុយមីញូ៉ម ឬបនទះេធ្វី
ពីហ្វ្ីរបូ េហយី្រតូវសម្អ តជ្របចំ
េដីមបេីជ�ស�ងផលប៉ះពល់
ធងន់ធងរេទេលីគុណភពទឹក 

 ទឹកេភ្ល�ងែដលមិន�ចព�ករបន 
�ចនឹងបងកជបញ្ហ  

 ្របព័នធ្រតងទឹកេភ្ល�ង ្រតូវករករ
ែថទជំ្របច។ំ្របសិនេបីែថទំ
មិនបនល្អពួក�នឹងក្ល យជ
កែន្លងបងកកំេណីតដល់ពពួកសត្វ
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ករេ�ះ្រ�យនិង�្ដ រេឡីងវញិេ�េពល�សនន។ 
 

 
 

គុណសមបត្ត ិ

 �ចែចកទឹកេទបញចូ លកនុងទឹកេ្រកមដី 
 បេចចកេទស�មញញស្រមប់អនក្រសុកកនុង

ករដំេឡងី េហយីសមភ រៈសំណង់មនរួច
ជេ្រសច 

 ករផគត់ផគង់ទឹក្រតង់ចំណុចេ្របី្របស់គឺ
មនភពងយ្រសួល េហយីសមជិក
្រគួ�រមនករ្រគប់្រគងេលី្របព័នធទឹក
េ�យ�្លួនឯងបនយ៉ងេពញេលញែដល
ជួយកត់បនថយបញ្ហ ្របតិបត្តិករ និងករ
ែថទបំនយ៉ងល្អ 

 ៃថ្លចំ�យទបបំផុត 
 �មធមម� ទឹកែដល្របមូលពី�ងរងទឹក

គុណវបិត្ត ិ

 ដំបូល្រតូវ�ងសង់ពីសមភ រៈគម ន
ជតិគីមី ដូចជេឈ ីេកប�ង 
ស័ងកសី �លុយមីញូ៉ម ឬបនទះេធ្វី
ពីហ្វ្ីរបូ េហយី្រតូវសម្អ តជ្របចំ
េដីមបេីជ�ស�ងផលប៉ះពល់
ធងន់ធងរេទេលីគុណភពទឹក 

 ទឹកេភ្ល�ងែដលមិន�ចព�ករបន 
�ចនឹងបងកជបញ្ហ  

 ្របព័នធ្រតងទឹកេភ្ល�ង ្រតូវករករ
ែថទជំ្របច។ំ្របសិនេបីែថទំ
មិនបនល្អពួក�នឹងក្ល យជ
កែន្លងបងកកំេណីតដល់ពពួកសត្វ
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េភ្ល�ង គុណភពទឹកគឺ�ចទទួលយក
បនស្រមប់ករេ្របី្របស់កនុងលំេន�្ឋ ន 

 កត់បនថយលំហូរជតិពុលេទទឹកេលីដី 
 េ្របីជ្របព័នធផគត់ផគង់ទឹកប្រមុង េនេពល

មន�សនន និងេ្រគះមហន្ត�យ�មមជតិ 
និងកត់បនថយករជន់លិចតំបន់ទំនប 

 ផ្តល់ករផគត់ផគង់ទឹក�ក�ជ�។ 

កេករ សត្វមូស សត្វល្អិត សត្វលមូន 
និងដុះែស្ល។ 

 

្របភព 
http://www.gdrc.org/uem/water/rainwater/introduction.html 
http://www.watercache.com/education/rainwater/ 
http://www.conserve-energy-
future.com/Advantages_Disadvantages_Rainwater_Harvesting.php 
http://lms.sjp.ac.lk/fas/wordpress/?p=329 
http://e- 
pao.net/epSubPageExtractor.asp?src=education.Science_and_Technology.Rainwater_
Harvesting_and_its_Ben efits 
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៨.២ ���្ដ បញចូលទឹក 

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រសទប់ទឹកេ្រកមដី អណ្តូ ងសនប់ អណ្តូ ងជកី កសិ�្ឋ ន  
�ងស្តុកទឹក 

បរយិយ  រេ�្ដ បញចូ លទឹក គឺជរេ�្ត តូចមន្រគប់ទ្រមង់ (�ងចតុេកណ 
កេរ ឬរង្វង់) �ងសង់ពឥីដ្ឋ ឬថមបយអរែដលមនរនធហូរទឹក
�មគម្ល តចេន្ល ះដូចៗគន ។ �សថិតេនែផនកេ្រកមបំផុតៃនៃផទ
រងទឹកេភ្ល�ងេហយីទឹកេភ្ល�ងហូរចូលេទកនុងរេ�្ដ បញចូ លទឹក
េ�យ�ទ ល់។ បំពង់ែដលមនរនធតូចៗ្រគបេ�យសំ�ញ់
នីឡុងមុនេពលចក់បំេពញេទកនុងឧបករណ៍ចេ្រមះ។ ែផនកខង
េលីរេ�្ត ្រតូវមនគ្រមបមួយសមរមយ។ ែផនកខងេ្រកមរេ�្ត
្រតូវភជ ប់ជមយួឧបករណ៍ចេ្រមះ។ ចំណុះរបស់រេ�្ត �ច
េរៀបចំ េ�យែផ្អកេលីមូល�្ឋ នៃនតំបន់ៃផទរងទឹកេភ្ល�ង �ងំតង់
សីុេត និងអ្រ�បញចូ លទឹកេទកនុងដ។ី ជទូេទ ទំហរំេ�្ត គឺ
មនទទឹង ពី១-២ែម៉្រតនិងជេ្រមពី២-៣ែម៉្រត �្រស័យ�ម
្រសទប់ទឹកពីមុន។ ទឹកហូរកត់ឧបករណ៍ចេ្រមះេទជទឹក
�្អ តហូរចូលកនុងអណ្តូ ងសនប់ េហយីបញចូ លេទកនុង្រសទប់ទឹក
េ្រកមដី។ រេ�្ត ទងំេនះគឺសម្រសបនឹងករបញចូ លទឹកេទកនុង
អណ្តូ ងសនប់ និងទកឹ្រសទប់ទឹកេ្រកមដីកនុងដី�ក់ៗបេងកីន
សំេណីមដីនងិស្រមប់េ្របី្របស់កនុង្រគួ�រតូចៗ។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

រេ�្ដ បញចូ លទឹក �ច�យទឹកេភ្ល�ងចូលបំេពញទឹកេ្រកមដីេឡងី
វញិ េ�យេ្របី្របស់ទឹកេភ្ល�ងស្ល ក់ខ្ល ងំេនរដូវវស� និងបេងកីន
លទធភពែដល�ចមនទឹកស្រមប់េ្របី្របស់េនរដូវ្របងំ (េស
�រយូីេនះ�ក់ដូចជកន់ែតធងន់ធងរជមួយករែ្រប្របួល
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�កស�តុ)។ ករ�ងសង់េ�យេ្របី្របស់កម្ល ងំពលកមម 
និងសមភ រៈែដល�ចរកបនកនុងមូល�្ឋ ន ករជួសជុលឆប់រហ័ស 
េធ្វីឱយអណ្ដូ ងបញជូ លទឹកមនភពធន់នឹងេ្រគះមហន្ត�យធមមជតិ 
និងភពសឹករចិរលិ។ 

 

 
  
 

គុណសមបត្ត ិ

 �ចសង់េឡីងេដីមបបីញចូ លទឹក
េទកនុងអណ្តូ ងសនប់ ឬជំរុញដល់
ករ្រជបទឹក 

 �ចនឹងេមីលមិនេឃញីអណ្ដូ ង 
េនេពលបញច ប់ករ�ងសង់ 

 �ងសង់េ�យេ្របីសមភ រៈែដល
�ចរកបនកនុងមូល�្ឋ ន 

 ករចំ�យទប និងអនក្រសុក
មនភពងយ្រសួលកនុងករែថទំ

គុណវបិត្ត ិ

 ទី�ងំ្រតូវមនៃផទរងទឹកេភ្ល�ងធំ េហយី
�្អ តល្អេនឆង យពីទី�ងំែដលរងករ
បំពុលេ�យ ជីវ��ស្ត និងគីមី។ 

 ទី�ងំ្រតូវជកែន្លងែដល�ចឱយទឹក
្រជប និងេ្រចះពីេលីេទេ្រកមបន
េលឿន 

 ករែថទ្ំរតូវេធ្វីេឡីងេដីមបកំុីឱយជតិ
ពុល្រជបចូលទឹកេ្រកមដី។ 

 
 

80�

 ����ទឹកេភ្ល�ង�ូលបំេពញទឹក
េ្រកមដីេឡងីវញិ។ 

្របភព 
http://www.indiawaterportal.org/sites/indiawaterportal.org/files/WPRECHARGE2.pdf 
http://theconstructor.org/water-resources/methods-of-rainwater-harvesting/5420/ 
http://www.wrmin.nic.in/writereaddata/ModelDesignsforRainWaterHarvesting.pdf 
http://www.rainwaterharvestingindia.in/gallery.html 
https://srds2020.wordpress.com/our-services/direct-bore-well-recharge/ 
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 ����ទឹកេភ្ល�ង�ូលបំេពញទឹក
េ្រកមដីេឡងីវញិ។ 

្របភព 
http://www.indiawaterportal.org/sites/indiawaterportal.org/files/WPRECHARGE2.pdf 
http://theconstructor.org/water-resources/methods-of-rainwater-harvesting/5420/ 
http://www.wrmin.nic.in/writereaddata/ModelDesignsforRainWaterHarvesting.pdf 
http://www.rainwaterharvestingindia.in/gallery.html 
https://srds2020.wordpress.com/our-services/direct-bore-well-recharge/ 
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៨.៣ ក្រមល្រជបទឹក 

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រសទប់ទឹកេ្រកមដី អគរ ្របព័នធបង្ហូរទកឹ ផ�រ �ងស្តុកទឹក ផ្លូវ
ថនល់ និងផ្លូវេថមីរ េជីង 

បរយិយ  ក្រមល្រជបទឹក គឺជករតំេរៀបសមភ រៈ និងបេចចកេទសេ�យ 
ចីរភព ែដល�ចឱយចលនទឹកេភ្ល�ងហូរកត់�មៃផទក្រមល ចូល
េទដីខងេ្រកម។ ��ចេធ្វីពីេបតុង្រជបទឹកក្រមលេកសូ៊្រជប
ទឹក ឥដ្ឋ្រជបទឹក និងសមភ រៈេផ�ង�េទៀតជេ្រចីន។ �មន 
មុខងរដូចគន នឹងត្រមងខ�ច់ែដលេ្រចះទឹកេ�យ�្លងកត់លបយ
ថម និងត្រមង្រក�ត់។ គម្ល តចេន្ល ះថម រក�ទឹក និងឱយទឹក្រជប
ចូលេទកនុង្រសទប់ដី្របេសីរជជងឱយ�ហូរេចលេនេលីៃផទ 
ក្រមល។ េលីសពីេនះេទៀតៃផទក្រមល្រជបទឹក ចប់យក និង
បំែបក�រ�តុរងឹែដលអែណ្ដ តទប់�ក ត់ជតិពុលមិនឱយេ្រជៀត
ចូលកនុងទឹក និងដីេនេ្រកម្រសទប់ផ្លូវថនល់ ឬេទកន់ទឹកេលី
ដី។ ��ចឱយទឹក្រជបបន េដីមបបីញចូ លេទទឹកេ្រកមដី ែដល
កត់បនថយលំហូរក្រមិតខពស់ និងករជន់លិច។ ក្រមលផ្លូវ្រជប
ទឹក ្រតូវបនេរៀបយ៉ង្របុង្របយត័ន ពីមួយដុំេទមួយដុំ េ្រកយពី
េរៀបចំទី�ងំរចួ រមួមនករឈូសឆយដីឱយេសមីេហយី្រកល
្រសទប់្រកួស។ បនទ ប់មក ្រកល្រក�ត់ជីវ��ស្ត  ពីេលីៃផទ
្រកួសេហយី្រកល្រសទប់ខ�ច់។ ្រសទប់ក្រមលគឺេរៀបចំេឡងី
េ�យៃដ ឬេ្របីេ្រគឿងម៉សីុនពិេសស។ រនធឬចេន្ល ះទេទបំេពញ
េ�យ្រកួសខ�ច់្រកួសល្អិតឬដី។ 

កររមួចំែណកភពធន ់ �មរយៈករកត់បនថយករហូរទឹកេចលេលីៃផទដី ក្រមលផ្លូវ
្រជបទឹកជួយនទំឹកេទបំេពញទឹកេ្រកមដី និងកត់បនថយលំហូរ
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នឹង�កកសធុ  ទឹកជំនន់។ ករ្រជបែបបេនះ បេងកីននីវ ៉ូទឹកកនុង្រកទប់ទឹកេ្រកម
ដីក្រមប់េ្របី្របក់កនុងរដូវ្របងំ បេងកីនភពធន់នឹងភព�ងំកងួធ
របក់កហគមន៍ែដល�ក់ដូចជកន់ែធ�្រកក់េឡងីៗ េ�យ
ករែ្រប្របួល�កកសធុ។ 

 

  
 

គុណកមបធ្ត ិ

 បេងកីនកុវធថិភពផ្លូវ និងេ្របីបនយូរេ�យ
បេងកីនភពធន់នឹងកររអិលទប់�ក ធ់ករ
ខទ ធទឹក និង�ចទឹកពីយនជំនិះឆ្លង
កធ់ និងកធ់បនថយកំេឡងរខំន។ 

 កធ់បនថយករជន់លិចេពលពយុះេភ្ល�ង 
 ផ្តល់ចេន្ល ះឱយេដីមេឈកីនុងទី្រកុងចក់ឫក

ដុះលូធ�ក់ល្អ 
 បំេពញទឹកកនុង្រកទប់ទឹកេ្រកមដី 
 ជួយទប់�ក ធ់បញ្ហ ហូរេ្រចះ�ម្រប�យ 

គុណវបិធ្ត ិ

 ក្រមលផ្លូវ្រជបទឹកគឺ�េ្របីបន
ែធេនកនុងធំបន់ ែដលមនយន
ជំនិះធន់្រ�លេធ្វីច�ចរ ដូចជ
កែន្លងចំណធជយថនល់ ចិេញច ីម
ផ្លូវ និងផ្លូវចូលកនុងផទះ 

 មិន្រធូវេ្របី េនេពល្របភព 
លំហូរទឹកមនភពកខ្វក់ខ្ល ងំ
េ�យ�រ�និភ័យភពកខ្វក់
ៃនទឹកេ្រកមដី។ 
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 ែកលម្អគុណភពទឹក��យ�ប់យកជតិ
ពុលនិងកត់បនថយបនទុកជតិពុល�ម�្លូវ
ទឹកកនុងមូល�្ឋ ន។ 

្របភព 
http://www.paversearch.com/permeable-pavers-menu.htm  
https://extension.umd.edu/sites/default/files/_docs/programs/master- 
gardeners/Howardcounty/Baywise/PermeablePavingHowardCountyMasterGardeners10
_5_11%20Final.pdf https://www.epa.gov/soakuptherain/permeable-pavement 
http://www.motherearthliving.com/gardening-tips/nuts-bolts.aspx 
http://farleypavers.com/permeable-paver-installation/ 
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៨.៤ រេ�្ដ រកុខជតិ្របមូលទឹកេភ្ល�� 

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រសទប់ទឹកេ្រកមដី អគរ ្របព័នធបង្ហូរទឹក ផ�រ ផ្លូវថនល់ និងផ្លូវ
េថមីរេជីង 

បរយិយ  រេ�្ត រុកខជតិ្របមូលទឹកេភ្ល�ង គឺមនលកខណៈ្រសេដៀងនឹងរេ�្ត

�េំដីមេឈ�ីមដងផ្លូវែបប្របៃពណីែដរ េលីកែលងែតទីធ្ល មន
ករែកស្រមួលេដីមបឲីយមនភពធំទូ�យកនុងករ�េំដីមេឈ ី

េហយីភជ ប់េទសំណង់េ្រកមដ ី េដីមប្ីរបមូល និងស្តុកទឹកេភ្ល�ង
ទុកេនចេន្ល ះថមនិងេធ្វី្រប្រពឹត្តិកមមទកឹេភ្ល�ង�មែបបជីវ��ស្ត។ 

្របព័នធជីវ��ស្តគឺ្របមូល និងេ្រចះទឹកេភ្ល�ង�មរយៈដី នងិឫស
រុកខជតិ ែដលជតិពុល េ្រចះ និង្រសូបយកេចញ។ សំណង់
េ្រកមដី គឺជចង្អូរេ្រកមដី្របមូលទឹកេភ្ល�ង េនេ្រកមក្រមល
ែដលភជ ប់នឹងរេ�្ត �េំដីមេឈនីីមួយៗ េដីមបបីេងកនីមុខងរៃន
្របព័នធ។ ទកឹេភ្ល�ងែដលបនេធ្វី្រប្រពឹត្តិកមមរចួ បន្រជបយ៉ង 
យតឺៗចូលេទកនុងដី ឬ្របសិនេបីដំេណីរករ្រជបមិនល្អ េនះ
ទឹកេភ្ល�ងនឹងហូរេទកនុង្របព័នធបង្ហូរទឹកេភ្ល�ងែបប្របៃពណី។ 

កររមួចំែណកភពធន ់

នឹង�កសធតុ 

�មរយៈករកត់បនថយលំហូរទឹកេលីដីរេ�្ត រុកខជតិ្របមូលទឹក
េភ្ល�ង បនរមួចំែណកដល់ករបញចូ លទឹកេទេ្រកមដី និងកត់
បនថយលំហូរទឹកជំនន់។ វធិនករេនះ ធនថមនទឹកេ្រចីនកនុង
្រសទប់ទឹកេ្រកមដីស្រមប់េ្របី្របស់កនុង រដូវ្របងំបេងកីនភព
ធន់របស់សហគមន៍ េទនឹងភព�ងំសងួត ែដល�ក់ដូចជកន់
ែត�្រកក់េឡងីេ�យករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
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គុណសមបត្ត ិ

 កត់បនថយបរមិណលំហូរទឹកេភ្ល�ង �្រ� 
លំហូរ និងសីតុណ្ហ ភព 

 បេងកីនករ្រជប និងករបញចូ លទឹក 
េទកនុងដី 

 លុបបំបត់កករ និងជតិពុលេចញពីទឹក
េភ្ល�ង ែកលម្អគុណភពទឹកេលីដីកនុង 
មូល�្ឋ ន 

 បេងកីនេ�ភ័ណភពផ្លូវថនល់ និងតំបន់ 
េនជុំវញិ 

 ផ្តល់ជ្រមកស្រមប់រុកខជតិតូចៗ និង 
សត្វៃ្រព 

 ត្រមូវករទី�ងំតូច និងងយ្រសួលកនុង
ករដំេឡងី។ 

គុណវបិត្ត ិ

 ជទូេទ រេ�្ត រុកខជតិ្របមូលទឹក
េភ្ល�ង ចប់យក និងេធ្វី្រប្រពឹត្តិកមម
ទឹកេភ្ល�ងពីេភ្ល�ងតិចៗ បុ៉ែន្ត�មិនេធ្វី
េឡងីេដីមបចីប់យកទឹកេភ្ល�ងធំៗ ឬ
េភ្ល�ងរយ�េពលយូរៗេនះេទ 

 មិនសម្រសបនឹងតំបន់ទំនប 
 ដីែដលមនលបយដីឥដ្ឋ ឬដីលបប់
គឺមិនសម្រសបេនះេទ េ�យ�រ�
មិន�ចបង្ហូរទឹកបនល្អ។ 
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្របភព 
http://www.crwa.org/hs-fs/hub/311892/file-640261436- 
pdf/Our_Work_/Blue_Cities_Initiative/Resources/Stormwater_BMPs/CRWA_Tree_Pit.pd
f 
http://www.phillywatersheds.org/what_were_doing/green_infrastructure/tools/stormwater
_tree_trench  
http://www.aucklandcouncil.govt.nz/EN/environmentwaste/stormwater/Documents/treepi
tsconstructionguid e.pdf 
http://urbanwater.melbourne.vic.gov.au/wp-content/uploads/2015/07/Urban-
Water_Central-city-WSUD- tours.pdf 
http://gievidencebase.botanicgardens.sa.gov.au/contents/7-water-management 
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៨.៥ អណ្ដូ ងបញចូលទឹក 

ករេ្របី្របស ់ ្រសទប់ទឹកេ្រកមដី អណ្តូ ងសនប់អណ្តូ ងជីក កសិ�្ឋ ន �ងស្តុកទឹក 

បរយិយ  អណ្តូ ងបញចូ លទឹក គឺជឧបករណ៍មួយែដលបញចូ លទឹកេទេ្រកមដីេ្រជ 
រហូតដល់្រសទប់ ថមដូចជថមល�យខ�ច់ ឬថមកំេបរ។ លហូំររបស់�គឺផទុយ
ពីអណ្តូ ងបូមទឹកបុ៉ែន្តសំណង់របស់�មនលកខណៈដូចគន ។ �្រតូវបនេ្របី
េដីមបបីំេពញបែនថមធនធនទឹកេ្រកមដី �មរយៈករបេញចញទឹកផទ ល់េទ
កនុងតំបន់ដេង្ហីមទកឹេ្រជ េនេពល្រសទប់ទឹកេ្រកមដីសថតិេនេ្រជខ្ល ងំ និង
បងខ ងំេ�យវតថុធតុ្រជបទឹកតិច។ ��ច�យជមួយរូបធតុ ែដល្រគប
ដណ្ត ប់ពីេលី្រសទប់ទឹកេ្រកមដី។ ្របសិនេបីរូបធតុេនះមិនផ្តុ ំគន េទេនះ
បនទះមួយ គឺ្រតូវបន�ក់ចូលេទកនុងអណ្តូ ងេនកែន្លងែដលបនបញចូ ល 
ទឹក។ �មន្របេយជន៍កនុងកររក�ទុកទឹកេ្រកមដីឱយេ្របី្របស់បនយូរ
កនុងតំបន់ែដលដីខ�ត់ជតិទឹក ឬតំបន់ែដលេ្របី្របស់ទឹកេ្រចីន និងតំបន់
ែដលមនបទពិេ�ធេលីបញ្ហ នីវ ៉ូទឹក្រសកេលឿន ដីមនជតិៃ្រប ឬកង្វះ
ខតទឹក និងស្រមប់បែនថមទឹក�បេទកនុង្រសទប់ទឹកេ្រកមដី�មតំបន់
េឆនរសមុ្រទ ែដលជួប្របទះករ្រជបចូលៃនទឹកៃ្របេនតំបន់េឆនរ។ 

កររមួចំែណក
ភពធន ់
នឹង�កសធតុ 

អណ្តូ ងបញចូ លទឹក គឺបញចូ លទឹកេលីដីេទេ្រកមដី�ចេ្របីទឹកេភ្ល�ងែដល
្របមូលេនរដូវវស� និង�ចកត់បនថយករខ្វះខតទឹកេ្របី្របស់កនុងរដូវ
្របងំ។ ស្រមួលដល់ករេ្របី្របស់ទឹកេលីដី កត់បនថយកម្ល ងំទឹកហូរ
និងករហូរេ្រចះ។ វធីិ��ស្តេនះធនថ នឹងមនទឹក្រគប់្រគន់កនុង
្រសទប់ទឹកេ្រកមដីស្រមប់េ្របី្របស់កនុងរដូវ្របងំបេងកីនភពធន់របស់
សហគមន៍េទនឹងភព�ងំសងួត ែដល�ក់ដូចជកន់ែត�្រកក់េឡងី
េ�យករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
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គុណសមបត្ត ិ

 �ចផគត់ផគង់ទឹកេទដល់�ងរងីសងួតេ�យ
យកទឹកពីេ្រកមដី 

 បេចចកេទសមនភពងយ្រសួលយល់ និង
ងយ្របតិបត្តិករ 

 ្របមូលទឹកេភ្ល�ងកនុងរដូវវស�ស្រមប់ 
េ្របី្របស់កនុងរដូវ្របងំ េនេពលមនត្រមូវ
ករខពស់ខ្ល ងំ 

 លំហូរទឹកេលីដី្រតូវបន្រគប់្រគង 
េ�យ�រករបញចូ លទឹកេទ្រសទប់ទឹក
េ្រកមដី ែដលនឱំយមិនសូវមនបញ្ហ ករ
្របមូលផ្តុ ំកករ 

 ករបញចូ លទឹកេលីដីែដលមនជតិៃ្របតិច
តួច ឬទឹកែដលបនេធ្វី្រប្រពឹត្តិកមមរចួ ជួយ
ែកលម្អគុណភពទឹកៃ្របេ្រកមដី ស្រមួល
ដល់ករេ្របីទឹកេនកនុងវសិ័យកសិកមម និង 
ចិញច ឹមសត្វ។ 

គុណវបិត្ត ិ

 ្រតូវមនបរមិណទឹក្រគប់្រគន់ 
េដីមបចីក់បញចូ លេទកនុង្រសទប់ដី 
េទីបទឹកេ្រកមដី�ចេ្របី្របស់បន 

 ករហូរចូលនូវ�រធតុចិញច ឹម និង
ធតុបំពុលេផ�ង� �ចបងកផល 
ប៉ះពល់អវជិជមនដល់ដី និង
្រសទប់ទឹកេ្រកមដី 

 សក្ត នុពលៃនករបំពុលទឹកេ្រកម
ដី ពីករចក់បញចូ លទឹកេលីដី ជ
ពិេសសពីកែន្លងកសិកមម និងទឹក
េលីផ្លូវថនល់ 

 ករបញចូ លទឹក�ចេធ្វីឱយខូច 
គុណភពទឹកេ្រកមដី លុះ្រ�ែត
មនករ្រតួតពិនិតយឱយបន្រតឹម្រតូវ
េលីគុណភពទឹកែដលចក់ 
បញចូ ល។ 
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្របភព 
http://www.sswm.info/content/subsurface-groundwater-recharge 
http://www.thealternative.in/lifestyle/recharge-wells-and-why-we-need-them/ 
https://www.epa.gov/uic/aquifer-recharge-and-aquifer-storage-and-recovery 
https://amwua.wordpress.com/2015/03/16/cities-store-water-to-keep-taps-flowing-come-
no-rain-or-shine/ 
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៨.៦ ���្ត ជ្រមបទកឹ 

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រសទប់ទឹកេ្រកមដី អណ្តូ ងសនប់ អណ្តូ ងជីក កសិ�្ឋ ន  �ងស្តុក
ទឹក 

បរយិយ  រេ�្ត ជ្រមបទឹក (�ងជ្រមប ឬ�ងេ្រចះ) គឺេ្របីេដីមបចីក់
បំេពញទឹកេ្រកមដី និងបំេពញតួរនទីជែផនកមួយៃនករេធ្វី
្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់�វ ទកឹកខ្វក់ ឬទកឹេភ្ល�ង។ �ជបនទប់្រគប 
េ�យជ�ជ ងំថម្របេ�ងៗ ែដល�ចឱយទឹក្រជបចូលេទេ្រកម
យតឺៗ ចូលេទទឹកេ្រកមដី។ េ�យ�រសំណល់�វ្រជបចូល
�មរយ�ដីពី�ងជ្រមបទឹក េហយីភគល្អិតតូចៗបនេ្រចះ
េចញ�មរយ�សនទះចេ្រមះម៉្រទីស យកេចញភគល្អិត និង 
មី្រកូ�រពងគកយ �រ�តុសរ�ីងគ។ សំណល់�វ�យភយ 
្រតូវបន្រសូបេ�យភគល្អិតដ ីេហយីមនចលន�មទិសេផ្តក 
និងប��រេ�យ�្លងកត់�មរនធដី។ ��ច្រតូវបនទុកឱយេន
ទេទរេហយីភជ ប់ជមួយថម្របេ�ងៗ េដីមបផី្តល់ជជំនួយ និង
ករពរករដួលរលំ ឬក៏មិនភជ ប់េហយីបំេពញជមួយថម និង 
្រកួស។ ថម និង្រកួស�ចករពរជ�ជ ងំពីករដួលរលំ បុ៉ែន្ត�ផ្តល់
្របេ�ង្រគប់្រគន់ស្រមប់សំណល់�វ។ ្រសទប់ខ�ច់ និង្រកួស
ល្អិតគួរែត្រកលពីេលីបតរេ�្ត េដីមបជីួយបែង្វរលំហូរៃនទឹក។ 

េដីមបសី្រមួលកនុងករេបីកសម្អ តគ្រមបែដល�ចយកេចញបន 

(ពីេបតុង) គបបេី្របីេដីមបបីិទរេ�្ដ រហូតដល់េពល្រតូវករេបីក
េដីមបែីថទ។ំ 

កររមួចំែណកភពធន ់ �ងជ្រមបទឹកស្រមួលចក់បំេពញទឹកេ្រកមដី និងជួយមួយ
ែផនកេលីករេធ្វី្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់�វ ទឹកកខ្វក់ និងទឹកេភ្ល�ង នងិ
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នឹង�កកសធុ  អនុញញ ធឱយទឹ្រជបចូលេទេ្រកមយធឺៗ។ �បេងកីនករមនទឹក
េ្របី្របក់កនុងរដូវ្របងំ ែដល�ក់ដូចជកន់ែធធងន់ធងរ ជមួយ
លកខខណ្ឌ ករែ្រប្របួល�កកសធុ។ ករ�ងកង់េ្របី្របក់
កម្ល ងំពលកមម និងកមភ រ��ចរកបនកនុងមូល�្ឋ ន ��ចជួកជុល
ឆប់រហ័ក េធ្វីឱយ�មនភពធន់ល្អនឹងេ្រគះមហន្ត�យធមមជធិ 
និងករខូចខធ។ 

 

  
គុណកមបធ្ត ិ

 �ច�ងកង់ និងជួកជុលជ 
មួយកមភ រ�ែដល�ចរកបនកនុង
មូល�្ឋ ន 

 បេចចកេទក�ម�ញ អនកេ្របី
្របក់ទងំអក់�ចអនុវធ្តបន 

 ្រធូវករទី�ងំធូច 
 ចំ�យទុន និងៃថ្ល�ងកង់ 
ធិចធួច 

គុណវបិធ្ត ិ

 ្រកទប់ដីខងេ្រកមគួរែធ�ច្រជបទឹកបន 
េដីមបេីជ�ក�ងករ្រជបេជគឆប់រហ័ក 

 េជ�ក�ងករបេ�ចញបរមិណកំណល់�វ
េ្រចីនជ្របច ំ

 គួរែធ�ក់ឱយឆង យពីធំបន់មនច�ចរណ៍
េ្រចីន 

 គួរែធកថិធេនទី�ងំែដលមនគម្ល ធ 
កុវធ្តិភពពី្របភពទឹកផឹក(េលីកពី ៣០  

 

92 �

 បញចូ លេទៃផទទឹកេ្រកមដី 
 តៃម្លសមរមយស្រមប់ែផនក 
្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់�វ ទឹក
កខ្វក់ ឬទឹកេភ្ល�ង�នពី 
្រប្រពឹត្តិកមមដ�ំក់កលបឋម 

 គម នក្លិន និងេមីលមិនេឃញី។ 

ែម៉្រត) 
 មិន្រតូវេនតិចជង ២ ែម៉្រត ពីដេង្ហីមទកឹ
េ្រកមដី 

 មិនសម្រសបស្រមប់្របព័នធទឹកលូសម្អុយ។
្រប្រពឹត្តិកមមដ�ំក់កលបឋមត្រមូវឱយមន
ករទប់�ក ត់ករសទះ។ 

 

្របភព 
http://www.sswm.info/content/soak-pits 
http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/AHRENS%202005%20A
%20Comparison%20 
of%20Wash%20Area%20and%20Soak%20pit%20Construction.pdf 
http://hubpages.com/living/Soak-pit-An-easy-way-to-recharge-ground-water-level 
http://civildigital.com/need-soak-pit-tank/ 
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 បញចូ លេទៃផទទឹកេ្រកមដី 
 តៃម្លសមរមយស្រមប់ែផនក 
្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់�វ ទឹក
កខ្វក់ ឬទឹកេភ្ល�ង�នពី 
្រប្រពឹត្តិកមមដ�ំក់កលបឋម 

 គម នក្លិន និងេមីលមិនេឃញី។ 

ែម៉្រត) 
 មិន្រតូវេនតិចជង ២ ែម៉្រត ពីដេង្ហីមទកឹ
េ្រកមដី 

 មិនសម្រសបស្រមប់្របព័នធទឹកលូសម្អុយ។
្រប្រពឹត្តិកមមដ�ំក់កលបឋមត្រមូវឱយមន
ករទប់�ក ត់ករសទះ។ 

 

្របភព 
http://www.sswm.info/content/soak-pits 
http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/AHRENS%202005%20A
%20Comparison%20 
of%20Wash%20Area%20and%20Soak%20pit%20Construction.pdf 
http://hubpages.com/living/Soak-pit-An-easy-way-to-recharge-ground-water-level 
http://civildigital.com/need-soak-pit-tank/ 
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៨.៧ ទំនប�់ក ត់ទឹករកុខជត ិ

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រសទប់ទឹកេ្រកម ដីអណ្តូ ងសនប់ អណ្តូ ងជីក លូទឹកនិងបំពង់បង្ហូរទឹក
ទំនប់ករពរ កសិ�្ឋ ន 

បរយិយ  រុកខទំនប់�ក ត់ទឹក (ក៏េ��ជករបិទផ្លូវទឹក) ជទនំប់តូចបេ�្ត ះ�សនន 
ឬអចិៃ្រន្តយែ៍ដលសង់កត់ទទងឹ្រប�យអូរ ឬែ្រពកេដីមបបីនថយេលប�ន
ទឹកហូរ។ �មរយៈករកត់បនថយជ្រមលេដីមៃនចង្អូរែ្រពក ករហូរេ្រចះ
�មចង្អូរ្រតូវបនទប់�ក ត់ េហយីកករ និងធតុពុល្រតូវបនេ�ះ្រ�យ។ 
េលីសពីេនះេទៀត ��ចជួយកនុងករចក់បំេពញទកឹេ្រកមដ ី និងករពរ
សំេណីមដីេ�យ�រករ្រជប។ ��ច�ងសង់ពីក�ំត់េឈ ីថម ្រកួស 
និងបវខ�ច់ ឬឥដ្ឋ នងិសីុម៉ងត៍។ កូនេឈ ី ្រពមទងំចុល្ល្រពឹក� នងិេ�ម
ែដលបន�កំនុងចង្អូរទកឹ �ចដុះលូត�ស់បនេ�យមិនហូរេ��មទកឹ
េឡយី។ ដូេចនះ គ្រមបរុកខជតិអចិៃ្រន្តយ�៍ចបេងកតីកនុងរយៈេពលខ្លី។ 
 វធិនករវសិ្វកមមបេ�្ត ះ�សនន ដូចជសំ�ញ់លួស ចុល្ល្រពឹក� 
កំ�ត់េឈ ី ្រកួស និងទំនប់ផទ ងំថមធំៗ  ្រតូវបនេ្របីេដីមបជីួយស្រមួល
ដល់ករដុះលូត�ស់របស់គ្រមបរុកខជតអិចិៃ្រន្តយ។៍ មនវធិី�្រស្តជ
េ្រចីនកនុងករ�ងសង់ទំនប់�ក ត់ទកឹរុកខជតិ �្រស័យេលីស�្ឋ នដ ី
បរមិណទកឹេភ្ល�ង សមភ រៈ និងធនធនហរិញញវតថុែដលមន។ 

កររមួចំែណក

ភពធននឹ់ង 
�កសធតុ 

េ�យកតប់នថយេលប�នទឹកហូរេពលមនទឹកជំនន ់ ទំនប�់ក តទឹ់ករុកខជតិ

បនកត់បនថយករហូរេ្រចះ។ វធិនករេនះក៏េលីកកមពស់ក្រមិតទឹក
េ�យចូលរូមចំែណកដល់ករចក់បំេពញទឹកេ្រកមដី។ ករ�ងសង់
េ្របី្របស់កម្ល ងំពលកមម និងសមភ រៈែដ�ចរកបនកនុងមូល�្ឋ ន្រតូវករ
កម្ល ងំពលកមមតិចកនុងករបេងកីត មនចីរភព និង�ចក�ងេល�ន
ជងករងរវសិ្វកមមសីុវលិែបប្របៃពណី។ 
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គុណសមបត្ត ិ

 រុកខជតិជួយបនថយចរន្តទឹកហូរខ្ល ងំ និង
ទប់�ក ត់ករហូរ�ច់ដី 

 េលប�នទឹកហូរថយចុះ កត់បនថយករ
ហូរេ្រចះ និងទប់�ក ត់ករកេកីតចង្អូរ
ែដលមិនចបំច់កនុងេពលមនទឹកជំនន់ 

 មិនចបំច់មន�ន មចង្អូរបង្ហូរទឹក គឺ
្រគន់ែតេ្របីចង្ហូរែដលមន្រ�ប់ជករ
េ្រសច។ 

 �ចជួយចក់បំេពញ ទឹកេ្រកមដី និង 
អណ្តូ ង�ក់ៗ 

 �ចកត់បនថយជតិៃ្របកនុងទឹកេ្រកមដី 
 មនតៃម្លសមរមយ ទំនប់�ច�ងសង់
ជមួយសមភ រៈ ែដល�ចរកបនកនុង 
មូល�្ឋ ន។ 

គុណវបិត្ត ិ

 ្រតូវែតេធ្វីករ្រតួតពិនិតយ និងែថទយ៉ំង
េទៀងទត់ 

 ែផនកចំេហៀងៃនទំនប់�ក ត់ទឹករុកខជតិ្រតូវ
ែតខពស់ជងែផនកក�្ត ល េដីមបឱីយទឹក
ហូរចក់េទចំណុចក�្ត លទំនប់េ�យ
ផទ ល់េដីមបេីជៀស�ងករ�្ល យទំនប់េ�យ
ទឹកហូរបុក 

 អ្រ�ជ្រមបទឹក�ចនឹងយតឺេ�យ�រ
ករដុះដីលបប់ 

 ្របសិនេបីកររចនមិន្រតឹម្រតូវ��ចបិទ
្រចក្រតីឆ្លងកត់ 

 េនេពលេផ្ត តែតេលីករ�ងសង់ចង្អូរ 
េនះករករពរពីករេកីតមនរនធហូរ 
�ចេ�្លច 

 ្រតូវករចំេណះដឹងពីអនកជំនញ។ 
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្របភព 
http://www.sswm.info/content/check-dams-gully-plugs 
http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/POLYTECHNIC%20ny%
20Check%20Dam.pdf 
http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/RUFFINO%202009%20
Rainwater%20Harves 
ting%20and%20Artificial%20Recharge%20to%20Groundwater.pdf 
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៩. ករ្រគប់្រគងជ្រមលទកឹេភ្ល�ងេ���ីរភព  
សកមមភពទងំអស់ែដលេកីតមនេនជ្រមលទឹកេភ្ល�ង នឹងប៉ះពល់ដល់ធនធន

ធមមជតិ នងិគុណភពទឹក។ ករបំពុលទឹកេលីដី ករបត់បង់ទឹកេ្រកមដី និងករហូរ
េ្រចះដ ីគឺជបញ្ហ មួយែដលេធ្វីឱយខូចខតដល់�ថ នភពជ្រមលទឹកេភ្ល�ង។ ផលប៉ះពល់
ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ កំពុងេធ្វីឱយអន់ថយដល់ករ្រគប់្រគងជ្រមលទឹកេភ្ល�ងយ៉ង
ខ្ល ងំ �មរយ�ករហូរេ្រចះ�មេជីងេទរ ទឹកជំនន់ធំៗ  និងករបត់បង់ដី។ ករបេងកីនករ
្រគប់្រគងជ្រមលទឹកេភ្ល�ងេ�យចីរភព�មរយ�ករេ្របីេហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតង គឺមន
ភពចបំច់�ស់។ វធិនករជេ្រចីនែដលមនបង្ហ ញេនកនុងែផនកមុនៗ គឺ�ចអនុវត្ត
េនែផនកេនះបន េហយីែផនកេនះក៏�ចេ្របីកនុងវធិនករកនុងែផនកមុនៗបនែដរ។ វធិនករ
ែដលបង្ហ ញេនទីេនះ គឺល្អបំផុតកនុងករេ្របីបញចូ លគន  េនេពលសម្រសប េដីមបបីេងកីន
ឱកស និងផល្របេយជន៍ឱយបនក្រមិតអតិបរម។ 
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៩.១ តំបនដ់ីេសើមសបិបនិមមិត 

ករេ្រប្ីរបស ់ ្របព័នធបង្ហូរទកឹ ផ�រ ផ្លូវថនល់និងផ្លូវេថមីរេជីង ្របព័នធបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង 
េ�ងច្រក្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់�វ 

បរយិយ  តំបន់ដីេសីមសិបបនិមមិត រមួមន ្រសះ ឬ្រប�យ�ក់�ែដល�េំ�យ
�ររុីកខជតិ។  �បេងកីតេឡីងយកលំន�ំមលកខណៈតំបន់ដីេសីម 
ធមមជតែិដលេដីរតួជចេ្រមះជីវ ឬទញេចញនូវកករ និង�រធតុ
ពុលេចញពីទឹក។ �ជដំេណីរករធមមជតិជែខ�ស�្វ ក់ទក់ទងគន
រ�ង រុកខជតិតំបន់ដីេសីម ដី និងអតសុិខុម្របណ េដីមបែីកលម្អ
គុណភពទឹក។ េពលទឹកហូរឆ្លងកត់តំបន់ដីេសីមសិបបនិមិត្តេនះ �
�ចកត់បនថយលំហូរៃនទឹក េហយីកករកំេទចកំទកីនុងទឹក្រតូវបន
ចប់េ�យរុកខជតិ នងិរងធ្ល ក់េទបតដី។ �រធតុពុលេផ�ង�
េទៀត គឺបែំលងេទជទ្រមង់ែដលរ�យតិច ែដលចប់េ�យ 
រុកខជតិ ឬក្ល យជអសកមម។ រុកខជតិេនតំបន់ដីេសីមបេងកីតជ 
កំេទចកំទ ី (ដូចជឫស ែមកេឈ ី នងិស្លឹកេឈ)ី ែដលអតិសុខុម
្របណ�ចលូត�ស់ នងិលុបបំបត់ជតិពុលពីទកឹ។ 
 

ជទូេទ តំបន់ដីេសីមសិបបនិមមិត្រតូវបនបេងកតីេឡងីេនតំបន់ដេីសីម
ែដលខូចខ្ល ងំ ឬកែន្លងថមែីដលមនបញ្ហ ជមួយករបង្ហូរទកឹ និង 
គុណភពទកឹ។ ជញឹកញប់ តបំន់ដីេសីម្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ�យ
ករជីកកយ លប់ដី េកៀរ េលីកភ្លឺ នងិតេម្លីងរចនសមព័នធ្រគប់្រគងទកឹ 
េដីមបបីេងកីតគរូំលំហូរជល��ស្តែដលចង់បន។ បនទ ប់មក �រុំកខជតិ
តំបន់ដីេសីម និងបងកលកខណៈលូត�ស់�មធមមជតិរបស់�។ 

កររមួចំែណកភព តំបន់ដីេសីមសិបបនិមមិត កត់បនថយផលប៉ះពល់ៃនទឹកជំនន់ េ�យ 
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ធននឹ់ង�កកសធុ រក�ទុកបរមិណទឹកជេ្រចីន បនទ ប់មកហូរេចញយធឺៗ។ វសិនករ
េនះក៏ផ្ដល់េក�្រប្រពឹធ្តិកមមកំណល់�វផងែដរ េហយីមនុក� កធ្វ
ចិញច ឹម និងកធ្វៃ្រពេ្របី្របក់ជ្របភពទឹកេនេពល�ងំកងួធ។ 

 

  
  
គុណកមបធ្ត ិ

 ជករេធ្វី្រប្រពឹធ្តិកមមទឹកែដលមន
្របកិទធភពធៃម្លល្អ 

 �ចជជ្រមកកធ្វកនុងធំបន់ និងកធ្វ
ៃ្រពពីកែន្លងេផ�ង 

 ែកលម្អគុណភពទឹក 
 ជួយផ្តល់េ�ភ័ណភព 
 ផ្ដល់ករករពរទឹកជំនន់ បនធូរបនថយ
ភព�ងំកងួធ និងឱកកក្រមប់ករ
លំែហកម�ន្ត។ 

 ផ្តល់ជេ�ភ័ណ្ឌ ភពមេនរមយ 
ករពរទឹកជំនន់ បនធូរបនថយភព�ងំ
កងួធ និងផ្តល់ឱកកកនុងករែកៃចនជ

គុណវបិធ្ត ិ

 មនភពកមុគ�ម ញកនុងករេរៀបចំ ែដល
ធ្រមូវឱយមនករ្រគប់្រគងជប់រហូធ 

 ្របព័នធគួរកថិធេនទី�ងំ ែដលមន្របព័នធ
បង្ហូរទឹកជប់ផទ ល់ ពីកំណង់ដីេកីម
កិបបនិមមិធ។ ទឹកេលីដីហូរចូល �ច
េ្រចីនេលីកពីកមធថភព�។ របងំ�ទ ក់ 
កករដូចជករេរៀបថម ឬដី គឺមនភព
ចបំច់ េដីមបកីធ់បនថយ ករហូរេ្រចះ 
និងបញ្ហ ហូរ�ច់្រកទប់ធំបន់ដីេកីមឱយ
េនក្រមិធអបបបរម។ 

 ករយល់ដឹងពីដំេណីរករជធមមជធិ េន
កនុងដំេណីរកររបក់� និង្របកិទធិផល គឺ
ជករចបំច់ 

 
 

99�

ទីស្រមប់លំែហកំ�ន្ត។  ្រតូវករៃផទដីធំជង្របព័នធ្រប្រពឹត្តិកមមទឹក
ស្អុយធមម�។ 

្របភព 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/constructed-wetlands-
handbook.pdf http://wwno.org/post/wwnos-coastal-glossary 
http://www.designweneed.com/tag/agricultural-runoff/ 
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ទីស្រមប់លំែហកំ�ន្ត។  ្រតូវករៃផទដីធំជង្របព័នធ្រប្រពឹត្តិកមមទឹក
ស្អុយធមម�។ 

្របភព 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/constructed-wetlands-
handbook.pdf http://wwno.org/post/wwnos-coastal-glossary 
http://www.designweneed.com/tag/agricultural-runoff/ 
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ទីស្រមប់លំែហកំ�ន្ត។  ្រតូវករៃផទដីធំជង្របព័នធ្រប្រពឹត្តិកមមទឹក
ស្អុយធមម�។ 

្របភព 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/constructed-wetlands-
handbook.pdf http://wwno.org/post/wwnos-coastal-glossary 
http://www.designweneed.com/tag/agricultural-runoff/ 



មគ្គទ្សក៍ស្តីពបីន្សុាំវិស័យធនធានទឹក

99

 
 

100�

៩.២ ក��េំដើមេកងកង 

ករេ្រប្ីរបស ់ េឆនរសមុ្រទ ទំនប់ករពរ 

បរយិយ  េដីមេកងកងគឺជចុល្ល្រពឹក� ឬេដីមេឈតូីចៗែដលដុះកនុងេឆនរទឹក
ៃ្រប។ េនះគឺេ្របីស្រមប់រុកខជតិ ែដលដុះ�មេឆនរេនតំបន់្រតូពិច
ែដលមនពពួក្របេភទរុកខជតិេនះែដរ។ េដីមេកងកងគឺធន់នងឹទឹក
ៃ្រប េហយី�ធន់ករលិចេ�យទឹកៃ្រប និងសកមមភពរលក។ សំណំុ
ឫសដ៏្រកស់ៃនេដីមេកងកងបនថយលំហូរទឹកហូរេលីៃផទដី និងចប់
យកកំេទចកំទីែដលហូរធ្ល ក់ពីទេន្ល នងិេលីដី។ ករ�េំដីមេកង
កង គឺជួយទប់លំនឹងេឆនរសមុ្រទ និងទប់�ក ត់ករហូរេ្រចះេ�យ
រលក និងខយល់។ េ្រកពីករេ្រចះកំេទចកំទី េដីមេកងកងករពរ
ជួរផក ថមប៉្របះទឹក និង�លេ�ម សមុ្រទពីករ្រគបសងកត់េ�យកំេទច
កំទី។ េដីមេកងកងកត់បនថយកមពស់ និងកម្ល ងំខយល់ និងកំ�ងំ
រលកែដលឆ្លងកត់� កត់បនថយករហូរេ្រចះនូវកំេទចកំទ ី និង 
លទធភពកនុងករេធ្វីខូចខតេហ�្ឋ រចនសមព័នធដូចជទំនប់តូច និង
ទំនប់បងំរលកជេដីម។ 

កររមួចំែណកភព

ធននឹ់ង 
�កសធតុ 

េដីមេកងកងបេងកីនភពធន់ដល់សហគមន៍ ែដលរស់�មតំបន់
េឆនរសមុ្រទេ�យករ្រសូបថមពលរលក ករករពរជួរមត់សមុ្រទ
ពីករហូរេ្រចះ និងកត់បនថយករខូចខតប�្ដ លមកពីទឹកជំនន់ 
ទឹកេជរនចខ្ល ងំ ខយល់ពយុះ ពយុះទីហ្វុង និងសូ�មិ។ �ក៏ចូលរមួ
ចំែណកកនុងករកតប់នថយករែ្រប្របួល�កសធតុេ�យករបងខ ងំ
ទុក រក�ទុកកបូនកនុងជីវម៉ស់ពីេលីនិងពីេ្រកមដី។ េដីមេកងកង
ក៏ជជ្រមក្រតី ក្ដ ម និងកំពឹសែដលបេងកីនភពធន់នឹងភព�ងំសងួត
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េ�យផ្ដល់្របភព��រ។ េ្រកពីករផ្ដល់នូវធនធន��រដ៏សំខន់ 
េដីមេកងកងក៏កត់បនថយសមព ធេលីដីែកបរ្រចងំសមុ្រទ ដូចេនះ�
ផ្តល់ជេ្រមីសេ្រចីនកនុងករ្រគប្់រគងដីធននឹ់ងករែ្រប្របួល�កសធតុ 
និងជំនួសករផ�ព្វផ�យកសិកមម។ 

 

គុណសមបត្ត ិ

 កត់បនថយករខូចខតពីខយល់ពយុះ និង
ពយុះរលកសមុ្រទ 

 ផ្ដល់ផលិតផលេឈ ីជេ្រចីន (េឈេីដីម
េកងកង គឺធន់នឹងករពុកផុយ និង
សត្វល្អិត និង�ចេ្របី្របស់ស្រមប់ 
សមភ រៈសំណង់ និងេ្របងឥនធនៈ  
រុកខជតិឱសថ និងស្លឹកេកងកងជ
ចំណីស្រមប់សត្វពហនៈ)។  

 ករពរជួរេឆនរសមុ្រទពីករហូរេ្រចះ 
 ជជ្រមកដ៏្របេសីរបំផុត ស្រមប់្រតី 
ក្ដ ម កំពឹស និងពពួកសិបបបសត្វ 
េផ�ង�េទ�ត។ 

គុណវបិត្ត ិ

 េដីមេកងកងរងករគំ�មកំែហងពីករ
អភិវ�� ដូចជ ករកប់្របមូលេ្រចីន
ហួស្របមណ ករអភិរក�ស្រមប់
ជេ្រមីសេ្របី្របស់ និងករអភិវ�� 
េហ�្ឋ រចនសមព័នធ 

 េដីមេកងកង�ចរងផលប៉ះពល់
េ�យវធិនករអនុវត្តេនឆង យពីពួក� 

 ករ�្ដ រេឡងីវញិនូវៃ្រពេកងកង ែដល
ទទួលករបំផ្ល ញ ជមួយករបំេពញ 
ជីវច្រមុះេពញេលញរបស់� គឺជដំេណីរ
ករែដលសមុគ�ម ញ និងេ្របីរយៈេពលយូរ។ 
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 ្រទ្រទង់ និងករពរដល់ពពួកសត្វែដល
រងករគំ��កំែហង និងជិតផុតពូជ 

 �ច�កែន្លងទក់ទញេទសចរណ៍ 
 ��ង្រសូបទុកកបូនពីបរយិកស។ 
្របភព 
http://www.unep.org/pdf/infrontline_06.pdf 
http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/coasts/mangroves/mangrove_importa
nce 
http://www.nature.org/media/oceansandcoasts/mangroves-for-coastal-defence.pdf 
http://www.kuleuven.be/hydr/SurinameCoast/SurinameCoast_v2010_4.htm 
http://www.thephuketnews.com/mud-glorious-mud-for-mangrove-planters-28973.php 
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៩.៣ ្រចករ�ំ���ឹក 

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រប�យ ្របព័នធបង្ហូរទឹក ្របព័នធបង្ហូរទកឹេភ្ល�ង 

បរយិយ  ្រចករេំ�ះទឹក គឺជផ្លូវទឹកមួយេហយីតំបន់ជុំវញិ្រតូវបនរចន
ស្រមប់ករេ្របី្របស់េ្រចីនយ៉ង កនុងបរបិទទី្រកុង។ ករបេងកីត
្រចករេំ�ះទឹកជធមម�គពឺក់ព័នធនឹងករបែម្លង្រប�យ ឬលូបង្ហូរ
ទឹកេភ្ល�ងេទជែ្រពកធមមជតិ ែដលហូរចូល្រចករេបៀងេ្របី្របស់
េ្រចីនយ៉ង េ�យករ�្ដ រេឡងីវញិ និងករែកលម្អ ែ្រពក និង
្រប�យធមមជតិ។ �កត់បនថយចំនួនលូបង្ហូរទឹក នងិករចំ�យ
េលីបេចចកវទិយែដលមនតៃម្លៃថ្ល ែដលចបំច់កនុងករ្រគប់្រគង 
លំហូរទឹកេភ្ល�ង និងជទូេទគឺកត់បនថយករចំ�យេលីករ
្រគប់្រគងទឹកជំនន់។ ទឹកេភ្ល�ង្រតូវបន្របមូល�មរេ�្ត ធមមជតិ 
និងប�្ដ ញលូែដល្រតូវ�ងសង់�មផ្លូវថនល់។ រេ�្ដ  និង

ប�្ដ ញលូបែង្វរលំហូរទឹកេទកន្់រចករេំ�ះទឹក ជទីែដលដីេសីម
េធ្វី្រប្រពឹត្តិកមមទឹកេភ្ល�ង មុនេពល�ហូរេទកនផ់្លូវទឹកធមមជតិ។ 

កររមួចំែណកភពធន ់

នឹង�កសសតុ 

្រចករេំ�ះទឹកេលីកកមពស់ ករ្រគប់្រគងកររហូំរទឹកេភ្ល�ងកនុងតំបន់
ទី្រកុង កត់បនថយផលប៉ះពល់េ�យ�រទឹកជំនន់។  �ែកលម្អ
គុណភពទឹកេ�យ្រប្រពឹត្តិកមមទឹកេភ្ល�ង មុនេពល�ហូរេទកន់
ផ្លូវទឹកធមមជតិ។ វធិី��ស្តេនះ ជួយបេងកីនភពធន់នឹងទឹកជំនន់ 
ែដលេគរពំឹងថនឹងេកីតេឡងីជ្របច ំ េ�យ�រករែ្រប្របួល
�កសសតុ។ 
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គុណសមបត្ត ិ

 ែកលម្អ្របព័នធបង្ហូរទឹកេពលមន
េភ្ល�ង�្ល ក់ 

 ្រចករេំ��ទឹកត្រមង់ទិសេ�រហូំរទឹក
េភ្ល�ង ដូចេន��ជួយកត់បនថយករ
ជន់លិច�មកែន្លង�ន ក់េន 

 ជករេ្រ���មែបបធមមជតិេលីទឹក
េភ្ល�ង និងករបំពុល 

 បេងកីនជ្រមកស្រមប់សត្វ��ន� 
និងរុកខជតិ 

 បេងកីនរហូំរែដលកត់បនថយទឹកកខ្វក់ 
ក្លិន នងិករចម្លងជំងឺ។ 

គុណវបិត្ត ិ

 ្រចករេ��ទឹកធមមជតិ្រតូវករៃផទដីឱយ
្រគប់្រគន់ 

 ្រតូវែតពិ�រ��ព្រសបច�ប់ៃនដី
ែដលេ្របី្របស់ េនេពលេរៀបចំ
ែផនករអភិវ��ន៍ទី្រកុងថមី និងករ
អភិវ��េ�ងីវញិៃនតំបន់ទី្រកុង។ 

 

្របភព 

http://www.wagga.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/4635/Lloyd_Study_Area2.pdf  
https://www.dews.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/78128/qudm2013-
provisional.pdf http://www.melbournewater.com.au/Planning-and-building/Forms-
guidelines-and-standard-drawings/Documents/Waterway-corridors-Greenfield-
development-guidelines.pdf 
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៩.៤ ករេរៀបចំ្រចងំទេន្លកនងុ្រកុងជថន ក់ 

ករេ្រប្ីរបស ់ ្រប�យ េ�ងច្រក្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់�វ  

បរយិយ  េគលេ�ចមបងៃនករេរៀបចំ្រចងំទេន្លកនុង្រកុងជថន ក់ គឺករពរ
ទឹកជំនន់ ប្លង់េម និងករែកលម្អលកខខណ្ឌ បរ�ិថ ន។ ទស�នៈ
េនះ គឺប្ដូរពភីពធន់នឹងទកឹជំនន់េទជករពរពីទឹកជំនន់។ េន
តំបន់ទេន្ល ទនំបលិចទឹកគឺកន់ែតធំ នងិកន់ែតេ្រជ ែដល�ច
្រសូបយកទឹកបនេ្រចីនកនុងេពលមនេភ្ល�ងធ្ល ក់ និងទប់�ក ត់
ទឹកេភ្ល�ងមិនឱយជន់លិចតបំន់ទី្រកុង។ រយៈេពលចេន្ល ះេភ្ល�ង
ធ្ល ក់ខ្ល ងំម្តងៗ ទំនបលិចទឹក្រតូវបនបេងកីតេទជសួន និង
តំបន់ៃបតងស្រមប់្របជពលរដ្ឋេនកនុងមូល�្ឋ ន។ ្រប�យរង
្រតូវបន�ងសង់្រសបគន នឹងទេន្ល ែដល�ចឱយទឹកហូរចូលបន
េ្រចីនេទកនុងទេន្ល េនេពលមនេភ្ល�ងធ្ល ក់ខ្ល ងំ។ េសថរភពរបស់
ទំនប់ និងបតទេន្ល នងិបេចចកវទិ�េផ�ងៗែដលេ្របី្របស់កនុង
ករេរៀបចំ នងិ�ងសង់ េ�យេ្របី្របស់រូបធតុពីធមមជតិេដីមបី
េ្រចះទឹកឱយបនជអតិបរមិ និងមនអតថ្របេយជន៍ដល់ករ
�្ដ រេឡងីវញិ។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសធតុ 

ករេរៀបចំ្រចងំទេន្លកនុង្រកងុជថន ក់ គទឺប់�ក ត់ទកឹេភ្ល�ងពីករ
ជន់លិចតំបន់ទី្រកុង។ េលីសពីេនះេទៀត សមភ រៈធមមជតិែដល
បនេ្របី្របស់េដីមបេី្រចះទឹក និងជជ្រមក្រតី និងសត្វៃ្រព 
េផ�ងៗេទៀត។ េនះគឺជែផនកមួយៃនករបេងកីនករេ្រតៀមបងក រ
ទុកជមុនរបស់ទី្រកុង ចំេពះទឹកជំនន់ធងន់ធងរែដល�ចេកីតេឡងី
េ�យ�រករែ្រប្របួល�កសធតុនេពលអនគត។ 
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គុណសមបត្ត ិ

 កត់បនថយ�និភ័យទឹកជំនន់កនុង
តំបន់លំេ��្ឋ ន 

 បេងកីនមុខងរេអកូឡូសីុ ដូចជ  
ករ្រជបទឹក 

 បេងកីតជ្រមក្រតី បក�បក� ីនិង 
សត្វៃ្រព 

 បេងកីតឱកសេទសចរណ៍ និងករ
លំ��កម�ន្ត។ 

គុណវបិត្ត ិ

 ករេរៀបចំ្រចងំទេន្លកនុង្រកងុជថន ក់ 
ទមទរត្រមូវករវនិិេយគេ្រចីន េទ
េលីករបូមលបប់ េចញពបីតទេន្ល 
និងេធ្វីឱយតំបន់េនះមនេសថរភព។ 

 

្របភព 
http://www.slideshare.net/DutchEmbassyDC/room-for-the-river-presentation-2011 
http://deltaproof.stowa.nl/Publicaties/deltafact/Room_for_the_river.aspx?pId=48 
http://blogs.kcrw.com/dna/l-a-designer-mia-lehrer-l-a-s-landscape-architect 
http://waterandthedutch.com/delta/ 
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៩.៥ ស�ំ�ជ់ី���ស្ត 

ករេ្របី្របស ់ �ព ន ទ្រមកបល�ព ន ្រប�យ េឆនរសមុ្រទ សំណង់សិលបករ 
្របព័នធបង្ហូរទឹក ទំនប់ ខនងទំនប់/្រប�យ ទ្វ រទឹកជំនន់ ្របព័នធ
បង្ហូរទឹកេភ្ល�ង 

បរយិយ  សំ�ញ់ជីវ�្រស្ត គឺជវតថុធតុែដល�ចបំែបកធតុ�មែបបជីវៈ
បនយ៉ងល្អ្របេសីរបំផុត និងជសមភ រៈែដលមន្របសិទធភពកនុង
ករ្រគប់្រគងករហូរេ្រចះដីយ៉ងល្អ្រគប់�ថ នភព។ សរៃសអំេបះ
ធមមជតិ�ចតបញេទជសំ�ញ់ជីវ�្រស្ត។ េ្រគឿងផគត់ផគង់សមភ រៈ
�ចរកបនេនកនុងមូល�្ឋ នែដលមនតៃម្លេថក និង�ចកេកីត
េឡងីវញិ មនេ្រចីន ដូចជ ្រកេច ្រសកីដូង េដីមកបបស េដីម
ដូង ឫស� ីនិងកំេប្ល កែដល�ចផលិតជសំ�ញ់ជីវ�្រស្តបន
យ៉ងល្អ។ វត្ដមនៃនេដីមរុកខជតិជួយទប់លំនឹងជ្រមល និងទប់
�ក ត់ករហូរេ្រចះ។ រុកខជតិផ្ដល់ឫសរងឹម ំ និង្រសូបសមព ធដ៏
មន្របសិទធភពេ�យេធ្វីជ្របព័នធបង្ហូរទឹក និងេធ្វីឱយមនលំនឹង
េនេពលមនករហូរេ្រចះជអចិៃ្រន្តយ។៍ ��ច្រតូវបនេ្របី្របស់
េដីមបកីរពរ្រចងំទេន្ល ខនងទំនប់/្រប�យ និងេឆនរសមុ្រទ និងេធ្វី
ឱយដី�ប់។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសធតុ 

សំ�ញ់ជីវ�្រស្ត កត់បនថយករហូរេ្រចះេ�យករពរជ្រមល 
េធ្វីជ្របព័នធបង្ហូរទឹក និងេធ្វីឱយដី�ប់ (េ�យេហតុេនះ បេងកីន
េសថរភពដល់ជ្រមល)។ �មរយៈមេធ�បយទងំេនះ វធិនករ
េនះបេងកីនភពធន់�ម្រចងំទេន្លេទនឹង្រពឹត្តិករណ៍�កសធតុ
ធងន់ធងរ ពីេ្រពះពួក�្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ�យេ្របី្របស់កម្ល ងំ
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ពលកមម និងសមភ រៈែដលរកបនកនុងមូល�្ឋ ន  ្រតូវករកម្ល ងំ
ពលកមមតិចកនុងករផលិតែដលមនចីរភព និងជញឹកញប់ �
�ចក�ងបនេល�នជងករងរវសិ្វកមមសុីវលិ�មែបប្របៃពណី។ 

 

  
គុណសមបត្ត ិ

 មនតៃម្លសមរមយ េ�យេ្របីសមភ រៈ
ែដល�ចរកបនកនុងមូល�្ឋ ន និង
កម្ល ងំពលកមមមនតៃម្លេថកេបី 
េ្របៀបេធៀបនឹងករងរវសិ្វកមមសុីវលិ
ែដលមនភព�ុញុំេំ្រចីន 

 កត់បនថយករហូរេ្រចះេលីជ្រមល  
ករ�្ឋ ន�ងសង់ផ្លូវថនល់ និង្រចងំ
ទេន្ល 

 ផ្ដល់កម្ល ងំទំនញខ្ល ងំ 
 ែថរក�កម្ល ងំទំនញរយៈេពលយូរ 
 អ្រ�រក�ទុកសំេណីមៃនកំេប្ល កខពស់ 

គុណវបិត្ត ិ

 ថ្វីេបីជវធីិ��ស្តធមម� ែត�ច 
េ្របី្របស់កម្ល ងំពលកមមេ្រចីន  

 ករយល់ដឹងអំពីរេបៀបអនុវត្តឱយ្រតឹម
្រតូវ គឺសំខន់�ស់ ដូចជ ទំហ ំករ
ដំេឡងីផ្លូវទឹកខងេលី រមួទងំ 
រុកខជតិផង។  

 េ្របី្របស់មិន្រតឹម្រតូវ ��ចនឱំយ
មនករហូរេ្រចះបែនថម និងមិន 
ដំេណីរករ។ 
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�ចេ�្វីឱយរុកខជតិដុះលូត�ស់បនល្អ 
 ងយ្រសួលដំេឡងី េ�យ�រ្រ�ន់ែត
�ក់េនេលីដី មិនកប់កនុងដីដូច 
្រក�ត់ជី���ស្ត សំេយគេនះេទ។ 

 

្របភព 
https://www.deepdyve.com/lp/elsevier/properties-and-potential-application-of-the-
selected-natural-fibres- as-XiFXIjl1st 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ldr.1097/full 
http://www.exactasales.com/index.php/landscaping-products/geojute-landscaping 
http://www.hydrosaat.ch/protection-erosion-glissement-de-terrain/geotextiles/geotextile-
en-jute 
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៩.៦ ជញជ ងំ្រគីបបេងគ លេឈើរស ់

ករេ្រប្ីរបស ់ �ព ន ្រប�យ ្របព័នធបង្ហូរទឹក ទំនប់ ខនងទំនប់/្រប�យ ផ្លូវ ផ្លូវ
េថមីរេជីង េ�ងច្រក្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់�វ 

បរយិយ  ជញជ ងំ្រគីបបេងគ លេឈរីស់ គឺជសំណង់ែដលមនបីែផនកគឺ េឈី
មិនទន់ែកៃចន ករចក់បំេពញ និងបេងគ លេឈរីស់។ ្រសទប់
កំ�ត់េឈ្ីរតូវបនចក់េ្រសះគន ជមួយែមកេឈែីវងៗ ែដលលយ
េចញមកេ្រក។ កំ�ត់េឈ�ីក់សងកត់េលីគន  និងភជ ប់នឹង្រចងំ
េ�យចក់ដីបំេពញពីេ្រកយកំ�ត់េឈទីងំេនះ េដីមបេីធ្វីជ 
ជញជ ងំ។ បេងគ លេឈរីស់ជួយចងរតឹក�ំត់េឈជីប់គន រហូតដល់
ជ្រមល។ បេងគ លេឈរីស់ទងំេនះនឹងដុះពន្លក និងឫសជេ្រចីន
ែដលភជ ប់ជមួយតួកំ�ត់េឈ ី ជែខលករពរ្រចងំផ្លូវទឹក និង
ករពរ�ពីករហូរេ្រចះ។ ឫសេឈគីឺ្រគប់្រគងរចនសមព័នធកំ�ត់
េឈទីងំេនះ។ ជញជ ងំ្រគីបបេងគ លេឈរីស់េដីរតួជជញជ ងំបងខ ងំ 
និងមន្របសិទធភពស្រមប់ករកត់បនថយករហូរេ្រចះ និងទប់
លំនឹង្រចងំផ្លូវ ជពិេសស្រចងំែផនកខងេ្រកែដលេកង មនចរន្ត
ទឹកបុកខ្ល ងំ និងស្រមប់�ងសង់្រចងំផ្លូវទឹកេឡងីវញិេនកែន្លង 
ែដលមនករហូរេ្រចះខ្ល ងំ។ �កេ៏្របី្របស់េដីមបកីតប់នថយកំេ�ង

េជីងេទរ េ�យបេងកីតជជញជ ងំទបេដីមបកីរពរេជីងេ្រកម និង
េកៀរដីពីេលី�េន្រសទប់ដីែដលទន់ផងែដរ។ 

កររមួចំែណកភព

ធននឹ់ង 
�កសសតុ 

ជញជ ងំ្រគីបបេងគ លេឈរីសទ់ប�់ក តក់រហូរេ្រចះ និង�ចេ្របី្របស់

េដីមប�ីងសង់េឡងីវញិនូវ្រចងំែដលបនហូរេ្រចះ េ�យេធ្វីជ
ជញជ ងំបងខ ងំ និងបណ្ដុ ះឫសជេ្រចីនែដលព្រងឹង្រចងំ។ �មរយ�
មេធយបយទងំេនះ ពួក�បេងកីនភពធនៃ់ន្រចងំេទនឹង្រពឹត្តិករណ៍
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�កសធតុធងន់ធងរ។ វធិនករេនះ�ងសង់េ�យេ្របី្របស់កម្ល ងំ
ពលកមម និងសមភ រៈកនុងមូល�្ឋ ន ្រតូវករកម្ល ងំពលកមមតិចកនុងករ
បេងកីត មនចីរភព និង�ច�ងសង់េលឿនជងករងរវសិ្វកមម 
សុីវលិែបប្របៃពណី។ 

 

គុណសមបត្ត ិ

 ត្រមូវករកែន្លងតូច 
 េធ្វីឱយមនលំនឹងទងំែផនកខងេលី 

និងខងេ្រកមនីវ ៉ូទឹក 
 ទប់លំនឹងេជីងេ្រកម និងករពរ�ពី

ករហូរេ្រចះេ្រកមដី 
 ថម និងកំ�ត់េឈេីនេ្រកមៃផទទឹក

�ចផ្ដល់ជ្រមក�រជីតិល្អ្របេសីរ
បំផុត 

 ករពរ និងទប់លំនឹងេជីងេទរបន 
ភ្ល មៗ 

 ជជេ្រមីស ស្រមប់សំណង់វសិ្វកមម 
ដូចជ ក្រន្តកថម ឬដំុេបតុង។ 

គុណវបិត្ត ិ

 មិន្រតូវេ្របី្របស់ េនទី�ងំែដលផ្លូវ 
ឬរចនសមព័នធទងំមូលគឺពឹងែផ្អកេលី
ជញជ ងំ្រគីបេឡយី េ�យ�រ�មិន
បនរចនេឡងីេដីមបទីប់ដីែដលមន
សមព ធខ្ល ងំេឡយី 

 េនេពលេ្របី្របស់េដីមបកីរពរ្រចងំ 
ជញជ ងំ្រគីបបេងគ លេឈរីស់ មិន្រតូវ
�ក់េនកែន្លងែដលធ្ល ប់មនសមព ធ
ដីខ្ល ងំ ឬកែន្លងែដលខូចធំៗ 

 ត្រមូវករសមភ រៈ និងកម្ល ងំពលកមម
េ្រចីន 

 �ចនឹងមនតៃម្លខពស់ េដីមបអីនុវត្ត
វធិនករេនះ។ 

្របភព 
http://www.ctre.iastate.edu/erosion/manuals/streambank/live_cribwall.pdf 
http://riparianhabitatrestoration.ca/575/livecribwalls.htm 
https://water.ohiodnr.gov/portals/soilwater/pdf/stream/stfs17.pdf 
http://www.ontariostreams.on.ca/PDF/OSRM/Tech15.pdf  
http://www.fs.fed.us/t-d/pubs/htmlpubs/htm06232815/longdesc/fig3_68.htm 
https://www.ieca.org/photogallery/2013photocontestwinners.asp 
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៩.៧ ស�ំ�រ់កុខជតិ 

ករេ្រប្ីរបស ់ �ព ន ្រប�យ េឆនរសមុ្រទ សំណង់សិលបករ ទំនប់ ខនងទំនប់/្រប�យ 
ទ្វ រទឹក ផ�រ ផ្លូវ ផ្លូវេថមីរេជីង ្របព័នធបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង 

បរយិយ  សំ�ញ់រុកខជតិផ�េំឡងីេ�យ្រសទប់េផ�ងៗៃនបណ្តុ ំ ែមកេឈរីស់ និង
ដីបង្ហ ប់ជមយួ្រក�ត់ករពរករហូរេ្រចះ (សំ�ញ់ដីសំេយគ ឬ
ធមមជតិ) រុជុំំវញិ្រសទប់ដី�មជន់នីមួយៗ។ សំ�ញ់្រក�ត់ ្រតូវ
បនចងរតឹ និងញត់ចូល�មេជីងេទរ េដីមបរីក�ដីឱយេននឹង។ កំ�ត់ 
ែមកេឈ�ីក់ចេន្ល ះសំ�ញ់ និងប�្ត ញឫសេឈ ី េដីមបចីងភជ ប់ដី
ែផនកខងកនុង និងខងេ្រកយសំ�ញ់។ េជីងេ្រកម្រចងំ្រតូវបនទប់
លំនឹងេ�យ្រសទប់ថមេនខងេលី្រសទប់ដី។ 
 

កំ�ត់បណ្តុ ំ ែមកេឈរីស់�ចមន្របេយជន៍េ្រចីនយ៉ង �ជ្រទនប់
កតប់នថយកម្ល ងំរលក និងកតប់នថយកម្ល ងំកតទ់ទឹងេទេលីមុខជញជ ងំ។ 
ករមនបណ្តុ ំ ែមកេឈមុីនេពលបញច ប់ករ�ងសង់ជញជ ងំ �ចឱយ 
រុកខជតិដុះលូត�ស់កន់ែតរហ័ស។ េនេពលែមកេឈដុីះ�ចេ្របីជ
ចំណងចងភជ ប់ជមួយគន នឹងសំ�ញ់ និងផ្ដល់ប�្ដ ញឫសរុកខជតិ
េនខងេ្រកយជញជ ងំ ភជ ប់�យ៉ងជប់េទនឹង្រចងំ។ 

កររមួចំែណក

ភពធននឹ់ង 
�កសសតុ 

សំ�ញ់រុកខជតិកត់បនថយករហូរេ្រចះេ�យ�រទឹកេភ្ល�ង េ�យ�
្រគបៃផទដីខងេលី និងប�្ត ញឬសរុកខជតិេនេ្រកមៃផទដី្រសទប់េលី 
េ�យកត់បនថយេលប�នទឹកហូរស្ល ក់ និងបេងកីនករ្រជប។ េនះ�ច
បេងកីនភពធន់ៃនេជីងេទរសងខងផ្លូវេទនឹង្រពឹត្តិករណ៍�កសសតុ
ធំៗ។ ្របសិទធភពរបស់�គឺបេងកីនេនេពលែដលរុកខជតិដុះេពញេលញ។ 
បេចចកវទិយេនះ ្រតូវបន�ងសង់េឡងីេ�យេ្របីពលកមម និងសមភ រៈ



មគ្គទ្សក៍ស្តីពបីន្សុាំវិស័យធនធានទឹក

112

 
 

114�

ែដល�ចរកបនកនុងមូល�្ឋ ន មិនសូវ្រតូវករថមពលេ្រចីនកនុងករបេងកីត 
មនចីរភព និង�ចអនុវត្តកនុងរយៈេពលេលឿនជងករងរវសិ្វកមម សីុវលិ
ែបប្របៃពណី។ 

 

 
 

គុណសមបត្ត ិ

 �ចេ្របី្របស់េនទី�ងំែដល្រចងំមន
ករហូរធ្ល ក់ទឹករហ័សភ្ល មៗ និងកែន្លង
ែដល្រចងំជ្រមលមិន�ចេធ្វីបន 

 �ចេ្របីេនទី�ងំែដល្រចងំមនករហូរ
េ្រចះខ្ល ងំ 

 កំ�ត់េឈរីស់ គឺពេន្ល�នករលូត�ស់ 
រុកខជតិ ែដលកត់បនថយលំហូរៃនទឹកកនុង 
កំឡុងេពលទឹកេឡងីខ្ល ងំ 

 �ចធន់្រទនំឹងេលប�នចរន្តទឹកខ្ល ងំ នងិ 
កម្ល ងំកត់ទទឹង 

 ចប់យកកករ និងព្រងឹង្រចងំេឡងីវញិ 
 ផ្ដល់ជទីជ្រមកសត្វ នងិេលីកេ��ណ្ឌ
ភព 

គុណវបិត្ត ិ

 ្រតូវករបរមិណដនីិងថមេ្រចីន 
េដីមបចីក់បំេពញសំ�ញ់
ជីវ��ស្ត 

 ករដំេឡងីមនភពសមុគ�ម ញ 
និង្រតូវករេ្រគឿងច្រកធុនធងន់ 

 មនតៃម្លៃថ្ល 
 �ចេ្របីកម្ល ងំពលកមម �្រស័យ
េលីជេ្រមីសៃនសមភ រៈសំ�ញ់
ជីវ��ស្ត 

 រុកខជតិ្រតូវ� ំកនុងអំឡុងេពល 
រដូវមិនលូត�ស់ េដីមប�ី��ចក់
ឫសដុះបនល្អ 
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 វត្តមនសំ��់ដ៏ធំេធង គឺេឆ្លីយតប 
ត្រមូវករជក់�ក់ 

 ្របសិទធភពរបស់�គឺេកីនេឡងី ្រសប�ម
េពលេវ� និងករលូត�ស់ៃនរុកខជតិ។ 

 

្របភព 
http://www.ctre.iastate.edu/erosion/manuals/streambank/vegetated_geogrids.pdf 
http://projects.geosyntec.com/npsmanual/Fact%20Sheets/Vegetated%20Geogrids.pdf 
http://www.ctre.iastate.edu/erosion/manuals/streambank_erosion.pdf 
http://dewprojects.countyofkane.org/dixieBriggsFromm/gallery.asp 
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៩.៨ ������ម វីទវីឺ (Vetiver Grass) 

ករេ្រប្ីរបស ់ �ព ន ្រប�យ សំណង់សិលបករ ្របព័នធបង្ហូរទឹក ខនងទំនប់/
្រប�យ ទ្វ រទឹក ្របព័នធបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង 

បរយិយ  េ�ម វទីីវ ឺ (Chrysopogonzizanioides) ្រតូវបន�ជំរបង�ម
គន្លងៃនេជីងេទរ េធ្វីជរបងំរុកខជតិដ៏្រកស់ ជួយបនថយរហូំរទឹក 

ជួយឱយទឹក្រជបចូលកនុងដី ករពរករហូរ�ច់្រសទប់េលីៃន
េជីងេទរ និងជួយព្រងឹងដឱីយ�ប់ល្អ�មរយៈឫសរបស់�។ ករ
រមួគន ជមួយប�្ដ ញឫសេ្រជេហយីរងឹម ំ ែដលធន់នឹង pH 
របស់ដី និងធន់ចំេពះេ�ហៈធងន់ និងមនសមតថភពកំចត់ 
នី្រ�ត ផូ�្វ ត និង�រធតុគីមីកសិកមមពីដ ី និងទឹក េ�ម វទីីវ ឺ
�ចជ�បករណ៍ដ៏សំខន់កនុងករកត់បនថយករហូរេ្រចះ កត់
បនថយ និងរក�ករហូរធ្ល ក់ៃនទឹកេភ្ល�ង ែកលម្អករចក់បំេពញ
ទឹកេ្រកមដី ទញេចញ�រធតុពុលពីទឹក កត់បនថយ�និភ័យ 
ៃនទឹកជំនន់ និងេលីកកមពស់ផល្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចដល់ 
សហគមន៍។ េ�ម វទីីវមឺនកំេណីតមកពី្របេទស��្ឌ  និង 
អុី្រ�ែអ៊ល។ �គឺជបេចចកវទិយមួយែដលមនករចំ�យតិច 
និងេ្របីកម្ល ងំពលកមមេ្រចីន។ 

កររមួចំែណកភព

ធននឹ់ង�កសធតុ 

ករ�េំ�ម វទីីវ ឺជួយកត់បនថយករហូរេ្រចះ�មរយៈករករពរ
ដីពីផលប៉ះពល់េ�យេភ្ល�ងធ្ល ក់ខ្ល ងំ ពនយតឺករហូរ ជួយ
ស្រមួលករ្រសូបទឹក និងព្រងឹងដីជមយួឫសរបស់�។ �បេងកីន
ភពធន់េជីងេទរៃនផ្លូវេទនឹង្រពឹត្តិករណ៍�កសធតុធងន់ធងរ។ 

េ�ម វទីីវ ឺ គឺ�េំ�យេ្របីកំ�ងំពលកមម និងសមភ រៈែដលមនេន
កនុងមូល�្ឋ ន �្រតូវករថមពលេ្រចីន មនចីរភពេហយី �ច 
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�ងសងក់នុងរយៈេពលេលឿនជងករងរវសិ្វកមមសីុវលិែបប 
្របៃពណី។ 

 

គុណសមបត្ត ិ

 មិនែមនជេ�ម �តត�ត �េ�ម ឥត
្របេយជន៍េនះេទ 

 �ច�នុវត្តកនុងតៃម្លទប ែតេ្របីកំ�ងំ
មនុស� 

 សមតថភពបន�បជតិពុល�ចជួយសម្អ ត
តំបន់មនជតិពុល 

 ធន់នឹងភព�ងំសងួតនិង�កស�តុ្រតជក់ 
 បនទ ប់ពី� ំត្រមូវឱយមនករែថទតំិចតួច 
 �ចេ្របីេលីកសិ�្ឋ នែដលមនករែ្រប្របួល
តិចតួច េទេលីៃផទកសិ�្ឋ ន 

 មិនមនករ្របកួត្របែជងជមួយដំ�ជំិត
ខងកនុងករេ្របី្របស់ទឹក និង�រ�តុ
ចិញច ឹម 

 �ចដុះលូត�ស់ជមួយដី្រគប់្របេភទ 
រមួទងំដី��ច់ ដី្រគួស និងដីឥដ្ឋ �ច 
ធន់្រទនំឹងករលិចកនុងទឹកបនយូរ។ 

គុណវបិត្ត ិ

 មិនមនភពធន់កនុងម្លប់េទ ជ
ពិេសស កនុងដំ�ក់កលដុះ
លូត�ស់ ្រតូវែត�េំនេ្រកម
កេម្ដ ៃថងេពញេលញ 

 េ�ម វទីីវ�ឺែំត�ង�ច��ងំ 
ជីវច្រមុះ និងរុកខជតិកនុងតំបន់។ 
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�ងសងក់នុងរយៈេពលេលឿនជងករងរវសិ្វកមមសីុវលិែបប 
្របៃពណី។ 

 

គុណសមបត្ត ិ

 មិនែមនជេ�ម �តត�ត �េ�ម ឥត
្របេយជន៍េនះេទ 

 �ច�នុវត្តកនុងតៃម្លទប ែតេ្របីកំ�ងំ
មនុស� 

 សមតថភពបន�បជតិពុល�ចជួយសម្អ ត
តំបន់មនជតិពុល 

 ធន់នឹងភព�ងំសងួតនិង�កស�តុ្រតជក់ 
 បនទ ប់ពី� ំត្រមូវឱយមនករែថទតំិចតួច 
 �ចេ្របីេលីកសិ�្ឋ នែដលមនករែ្រប្របួល
តិចតួច េទេលីៃផទកសិ�្ឋ ន 

 មិនមនករ្របកួត្របែជងជមួយដំ�ជំិត
ខងកនុងករេ្របី្របស់ទឹក និង�រ�តុ
ចិញច ឹម 

 �ចដុះលូត�ស់ជមួយដី្រគប់្របេភទ 
រមួទងំដី��ច់ ដី្រគួស និងដីឥដ្ឋ �ច 
ធន់្រទនំឹងករលិចកនុងទឹកបនយូរ។ 

គុណវបិត្ត ិ

 មិនមនភពធន់កនុងម្លប់េទ ជ
ពិេសស កនុងដំ�ក់កលដុះ
លូត�ស់ ្រតូវែត�េំនេ្រកម
កេម្ដ ៃថងេពញេលញ 

 េ�ម វទីីវ�ឺែំត�ង�ច��ងំ 
ជីវច្រមុះ និងរុកខជតិកនុងតំបន់។ 
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្របភព 

http://www.vetiver.org 
http://permaculturenews.org/2009/01/19/vetiver-grass-a-hedge-against-erosion/ 
http://www.vetiversystems.co.nz/ 
http://www.theherbcottage.com/may-2015-vetiver-grass-of-many-uses/ 
http://www.agrowingculture.org/2012/11/vetiver-system-a-green-investment-for-
sustainable- development/ 
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្របភព 

http://www.vetiver.org 
http://permaculturenews.org/2009/01/19/vetiver-grass-a-hedge-against-erosion/ 
http://www.vetiversystems.co.nz/ 
http://www.theherbcottage.com/may-2015-vetiver-grass-of-many-uses/ 
http://www.agrowingculture.org/2012/11/vetiver-system-a-green-investment-for-
sustainable- development/ 
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គ. តួអងគសខំន់ៗ 
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១០. ����្ឋ ភបិល៖ ្រកសងួធនធនទឹក នងិឧតុនិយម 

១០.១ ��ត្ត ិ
្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម បនបេងកីតេឡងីកនុងឆន ១ំ៩៩៩។ �ណត្តិ

របស់្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនយិម គឺេធ្វីករ្រគប់្រគង ដឹកនំ និង្រតួតពិនិតយករ 
អនុវត្តចបប់ស្ដីពីករ្រគប់្រគងធនធនទកឹ។ ្រកសួង មនតួនទីកនុងករស្រមបស្រមួល នងិ
អនុវត្តគេ្រមង និងកមមវធិីរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលននែដលទក់ទងនឹងករអភិវ�� និងករ
្រគប់្រគងធនធនទឹក។ 

្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម េ�យមនកិចចសហករជមួយៃដគូពក់ព័នធ 
េផ�ង�បនកំណត់តំបន់�លទំនបលិចទឹកជតំបន់្រគប់្រគងទឹកជំនន់ កនុងេគលបំណង
ករពរទឹកជំនន់។ កនុងតំបន់្រគប់្រគងទឹកជំនន់ ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយមសហករ
រមួគន ជមួយ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន និងភន ក់ងរេផ�ង�េទៀត បនបេងកីតែផនករស្ដីពីវធិន
ករស្រមប់ករទប់�ក ត់ និងករកត់បនថយទកឹជំនន់េដីមបធីនសុវតថិភពជីវតិមនុស� 
សត្វ និង្រទពយសមបត្តិ។ ្រកសួងធនធនទឹក នងិឧតុនិយម�ចនឹងផ្អ កសកមមភព
បេ�្ដ ះ�សននននែដលខូចខតដល់ករងរករពរទឹកជំនន់ ��ងំសទះដល់រហូំរទឹក
ធមមជតិ។ 

ពក់ពនធ័នឹងករ្រគប់្រគងទេន្លអន្តរជតិ ្រកសួងធនធនទឹក នងិឧតុនិយមបន
េផ្ដ តករយកចិត្តទុក�ក់ជពិេសសេលីករេ្របី្របស់�ងទេន្លេមគងគឱយមន្របសិទធភព 
និងល្អ្របេសីរេលី្រគប់វស័ិយ បូករមួទងំន�ចរណ៍ និងករដឹកជញជូ ន្រសប�មេគល
ករណ៍្រគប់្រគងរបស់ CNMC។ េលីសពីេនះេទៀត កតព្វកិចច នងិភរកិចចទទលួខុស្រតូវ
របស់្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម មន៖ 
 កំណត់អត្តសញញ ណេគលនេយបយ និងករអភិវ��យុទធ��ស្តធនធនទឹក  
កិចចករអភិវ�� ករែថទ ំនិងករអភិរក� េយង�មេគលនេយបយ និង 
បទបញញត្តិជតិ និងអន្តរជតិេ�យអនុេ�ម�មបរបិទេគលនេយបយរបស់ 
�ជរ�្ឋ ភិបល។ 

 សិក� និង្រ�វ្រជវធនធនទឹកែដលមនសក្ដ នុពលដូចជ ទឹកេ្រកមដី ទឹកេលី
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ៃផទដី និងកណំក�កសែផ្អកេលីេគលករណ៍បេចចកេទសជក់�ក់ែដល 
សម្រសបនឹង្រកបខណ្ឌ ករងរ ។ 

 បេងកីតែផនកររយៈេពលែវង ខ្លី និងមធយមស្រមប់កិចចករអភិវ��ន៍ និងករអភិរក�
ធនធនទឹកេដីមបបីេ្រមីដល់ករអភិវ��េសដ្ឋកិចចជតិ និងបេងកីនជីវភពរស់េន
របស់្របជជន្រគប់រូប។ 

 ្រគប់្រគង និង្រតួតពិនិតយសមព័នធ�ជីវកមមទងំអស់ែដលទក់ទងនងឹធនធនទឹក
េ�យផទ ល់ �េ�យមិនផទ ល់ និងេដីមបកីត់បនថយផលប៉ះពល់េ�យ 
េ្រគះមហន្ត�យ។ 

 បេងកីតចបប់ និងបទបញញត្តសិ្រមប់ករ្រគប់្រគងែដលមន្របសិទធភព និងករ 
្រតួតពិនិតយេលីធនធនទឹក។ 

 ្របមូល និងចង្រកងឯក�រព័ត៌មនស្ដីពីធ��្រស្ត និងឧតុនិយម េដីមបជី
្របេយជន៍ដល់វស័ិយជតិ និងអន្តរជតិ។ 

 េបីចបំច់ ផ្ដល់ករែណន ំនិងករគ្ំរទែផនកបេចចកេទសដល់ៃដគូពក់ព័នធ ដូចជ  
វស័ិយឯកជន អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល សហគមន៍ និង្របជជនេ�យសមរមយ
្រតឹម្រតូវ និងបេងកីនកិចចករ្របតិបត្តិករធនធនទឹក។ 

 េលីកកមពស់ និងែណនបំេចចកវទិយសម្រសប បណ្ដុ ះប�្ដ លម្រន្តី្រកសួងធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម  និងអនកអនុវត្តែដលពក់ព័នធកនុងករេ្របី្របស់ បនទ ប់មកផ�ព្វផ�យ
ជ�រធរណៈ�យបនទូលំទូ�យ�មែដល�ចេធ្វីបន។ 

 ចូលរមួកនុងករអនុវត្តកិចចករទងំ�យែដលទក់ទងនឹង�ងទេន្លេមគងគ េ�យ
អនុេ�ម�មកតព្វ កចិច និងភរកិចចទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួងធនធនទឹក នងិ 
ឧតុនិយម 

 ព្រងឹង និងបេងកីនកិចចសហ្របតិបត្តិករថន ក់ជតិ និងអន្តរជតិស្ដីពីករ្រគប់្រគង 
និងករេ្របី្របស់ធនធនទឹកច្រមុះ នងិឧតុនិយម។ 

១០.២ ចបប់ និងេគលនេយបយ 
ចបប់ និងេគលនេយបយមួយចំនួន គ្ំរទករេ្របី្របស់ធនធនទឹកេ�យ 

ចីរភព ករែបងែចកទឹកេ�យសមធម៌ និងករកត់បនថយភព្រកី្រក បុ៉ែន្តចបប់ទងំេនះ
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ៃផទដី និងកណំក�កសែផ្អកេលីេគលករណ៍បេចចកេទសជក់�ក់ែដល 
សម្រសបនឹង្រកបខណ្ឌ ករងរ ។ 

 បេងកីតែផនកររយៈេពលែវង ខ្លី និងមធយមស្រមប់កិចចករអភិវ�� និងករអភិរក�
ធនធនទឹកេដីមបបីេ្រមីដល់ករអភិវ��េសដ្ឋកិចចជតិ និងបេងកីនជីវភពរស់េន
របស់្របជជន្រគប់រូប។ 

 ្រគប់្រគង និង្រតួតពិនិតយសមព័នធ�ជីវកមមទងំអស់ែដលទក់ទងនងឹធនធនទឹក
េ�យផទ ល់ �េ�យមិនផទ ល់ និងេដីមបកីត់បនថយផលប៉ះពល់េ�យ 
េ្រគះមហន្ត�យ។ 

 បេងកីតចបប់ និងបទបញញត្តសិ្រមប់ករ្រគប់្រគងែដលមន្របសិទធភព និងករ 
្រតួតពិនិតយេលីធនធនទឹក។ 

 ្របមូល និងចង្រកងឯក�រព័ត៌មនស្ដីពីធ��្រស្ត និងឧតុនិយម េដីមបជី
្របេយជន៍ដល់វស័ិយជតិ និងអន្តរជតិ។ 

 េបីចបំច់ ផ្ដល់ករែណន ំនិងករគ្ំរទែផនកបេចចកេទសដល់ៃដគូពក់ព័នធ ដូចជ  
វស័ិយឯកជន អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល សហគមន៍ និង្របជជនេ�យសមរមយ
្រតឹម្រតូវ និងបេងកីនកិចចករ្របតិបត្តិករធនធនទឹក។ 

 េលីកកមពស់ និងែណនបំេចចកវទិយសម្រសប បណ្ដុ ះប�្ដ លម្រន្តី្រកសួងធនធន
ទឹក នងិឧតុនយិម  និងអនកអនុវត្តែដលពក់ព័នធកនុងករេ្របី្របស់ បនទ ប់មក
ផ�ព្វផ�យជ�រធរណៈ�យបនទូលំទូ�យ�មែដល�ចេធ្វីបន។ 

 ចូលរមួកនុងករអនុវត្តកិចចករទងំ�យែដលទក់ទងនឹង�ងទេន្លេមគងគ េ�យ
អនុេ�ម�មកតព្វ កចិច និងភរកិចចទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួងធនធនទឹក នងិ 
ឧតុនិយម 

 ព្រងឹង និងបេងកីនកិចចសហ្របតិបត្តិករថន ក់ជតិ និងអន្តរជតិស្ដីពីករ្រគប់្រគង 
និងករេ្របី្របស់ធនធនទឹកច្រមុះ នងិឧតុនិយម។ 
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ចបប់ និងេគលនេយបយមួយចំនួន គ្ំរទករេ្របី្របស់ធនធនទឹកេ�យ 
ចីរភព ករែបងែចកទឹកេ�យសមធម៌ និងករកត់បនថយភព្រកី្រក បុ៉ែន្តចបប់ទងំេនះ
េនមិនទន់�ក់បញចូ លករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងករពិ�រ�លម្អិតេនេឡយី
េទ។ មនដូចជ៖ 

(i) េគលនេយបយថន ក់ជតិស្ដីពីករ្រគប់្រគងធនធនទឹក (ឆន ២ំ០០៤) 
(ii) ចបប់ស្ដីពីករ្រគប់្រគងធនធនទឹក (ឆន ២ំ០០៧)  
(iii) ែផនករយុទធ��ស្តេលីែផនកកសិកមម និងទឹក (SAW) ឆន ២ំ០០៦-២០១០  

(ឆន ២ំ០០៧) និង ឆន ២ំ០០៩-២០១៣ (ឆន ២ំ០១០) 
(iv) ករអភិវ�� និងករ្រគប់្រគង្របព័នធធ���ស្តេ�យមនករចូលរមួ 
(v) ្របកស (េសចក្ដី្របកស) េលខ៣០៦ ស្រមប់ករបេងកីតករ្រគប់្រគងទឹក

ែផ្អកេលីសហគមន៍ - ��ចរេលខ១ ស្ដីពីករអនុវត្តេគលនេយបយ
្របព័នធធ���ស្តេ�យចីរភព (ឆន ២ំ០០០) 

(vi) អនុ្រកឹតយស្ដីពីនីតិវធីិស្រមប់ករបេងកីតសហគមន៍កសិករេ្របី្របស់ទឹក  
(ឆន ២ំ០១៥) 

(vii) ករ្រគប់្រគង�ងទេន្ល (ឆន ២ំ០១៥) 
 

ចបប់ និងេគនេយបយែដលពយួរេផ�ង� មន (i) �ជញ ប័ណ្ណទឹក និង  

(ii) គុណភពទឹក។ 
 

្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម បនបេងកីត និងអនុវត្តយុទធ��ស្តស្ដីពីករ
្រគប់្រគងធនធនទឹក និងឧតុនិយម ថន ក់ជតិចំនួនពីរ៖ យុទធ��ស្តឆន ២ំ០០៦ ដល់ ឆន ំ
២០១០ និង ឆន ២ំ០០៩ ដល់ ឆន ២ំ០១៣។ យុទធ��ស្តទងំេនះ្រសប�មេគល
នេយបយ និងេគលេ�អភិវ��ន៍ថន ក់ជតិ រមួមន ែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ 
និងេគលេ�អភិវ��ន៍សហសវត�រក៍មពុជ និងសំេ�េលីករអភិវ�� និងករ្រគប់្រគង
ធនធនទឹកេលី្រគប់វសិ័យែដលេ្របី្របស់ទឹកមនដូចជ កសិកមម ចិញច ឹមសត្វ ករេ្របី្របស់
�មលំេន�្ឋ ន ឧស�ហកមម និងេផ�ង�។ កិចចខំ្របឹងែ្របងចមបងៃនយុទធ��ស្តេនះ គឺ
�្ដ រ និងែកលម្អ្របព័នធធ���ស្តេឡងីវញិ �ងសង់្រប�យ�មី បេងកីត�ថ នីយបូមទឹក 
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បេងកីតសហគមន៍កសិករេ្របី្របស់ទឹក េធ្វីករសិក�្រ�វ្រជវនិងអភិវឌ� និងក�ង
សមតថភពធនធនមនុស�ែផនក្រគប់្រគងធនធនទឹកេ�យចីរភព។ ករ្រគប់្រគងភព
�ងំសងួត និងទឹកជំនន់ (មុន េ្រកយ និងបនទ ប់ពីេ្រគះមហន្ត�យ) មនករេផ្ដ តេលី 
យុទធ��ស្តចមបងេផ�ងៗេទ�ត។ 

េ�យមនកិចច្របឹងែ្របង របស់គណៈកមម ធិករជតិ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត�យ 
កនុងករ្រគប់្រគងករកត់បនថយ�និភ័យេ្រគះមហន្ត�យ ្រកសួងធនធនទឹក និង 
ឧតុនិយមមនតួនទីសំខន់កនុងករស្រមបស្រមួលកនុងចំេ�មតួអងគ�ជរ�្ឋ ភិបល និង
មិនែមនរ�្ឋ ភិបលសំខន់ៗ ស្រមប់ករទប់�ក ត់េ្រគះមហន្ត�យ និងករ�្ដ រេឡងី 
វញិ។ 

១០.៣ ករប្រញជ បអំពីករែ្រប្របួ��ក���ុ  

្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម បនេប្តជញ ចិត្តេ�ះ្រ�យប�្ហ ករែ្រប្របួល
�កសធតុជពិេសសករអភិវឌ�ទឹកេ�យចីរភព និងអភិបលកចិចល្អេលីវស័ិយធនធន
ទឹក។ ជឱកសដ៏សំខន់ស្រមប់្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយមកនុងករអនុវត្តចបប់ 
និងបទបញញត្តិទក់ទងនឹងទឹក េដីមបសីេ្រមចចកខុវសិ័យ េបសកកមម និងេគលបំណងៃន
ករ្រគប់្រគងធនធនទឹក និងករអភិវឌ�េ�យចីរភពេនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

កលពីេពលថមីៗេនះ ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយមបនបេងកីតែផនករ
សកមមភពេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ (CCAP) ស្រមប់ធនធនទឹក និង 
ឧតុនិយមឆន ២ំ០១៤ ដល់ ឆន ២ំ០១៨ (ឆន  ំ២០១៤)។ ែផនករសកមមភពេឆ្លីយតបនឹង
ករែ្រប្របួល�កសធតុ ត្រមូវឱយមនសកមមភពយុទធ��ស្តចំនួន១៦ ចបំច់កនុងវសិ័យ
្របគឺំ ជលឧតុវទិយ ធ���ស្ត ទឹកជំនន់ និងភព�ងំសងួត កំេណីននីវ ៉ូទឹកសមុ្រទ និងករ
្រជបចូលៃនទឹកៃ្រប និងករែ្រប្របួល�កសធតុ និងេយនឌ័រ។ សកមមភពយុទធ��ស្ត
ទងំ១៦ មន៖ 
 

ជលឧតុវទិយ 
 
(i) ព្រងឹងព័ត៌មនស្ដីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ និង្របព័នធ្របកស�សននជមុន 
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(ii) ក�ងសមតថភពនយក�្ឋ នធនធនទឹកថន ក់ជតិ និងថន ក់េខត្តកនុងករ្របមូល 
ទិននន័យករកក់្រ��កសធតុ។ល។ 

(iii) បេងកីនរចនសមព័នធ�ថ ប័ន និងប�្ត ញព័ត៌មនជមយួ្របព័នធផ�ព្វផ�យស្រមប់
ករផ�ព្វផ�យធតុ�កស និងពយករណ៍�កសធតុជ�ធរណ� 

(iv) ករដំេឡងី�ថ នីយ�ស់សទង់ េដីមប្ីរតួតពិនិតយកមពស់ទឹកេភ្ល�ង េលប�នខយល់ពយុះ 
និងកំេណីននវី ៉ូទឹកសមុ្រទ (េនកនុងេខត្តចំនួនបួន) 

 

កចិចករពក់ព័នធនងឹធ��្រស្ត 
i. ្រគប់្រគង�និភ័យ�កសធតុ និងករ�្ត រេឡងីវញិនូវេហ�្ឋ រចនសមព័នធ 

ធ��្រស្តខន តតូចមធយម និងខន តធ។ំ 
ii. េលីកកមពស់បេចចកវទិយធ��្រស្តែបបៃចន្របឌិតកនុងតបំន់  ែដលរងផលប៉ះពល់

េ�យ�រេភ្ល�ងធ្ល ក់ខ្ល ងំ (េខត្តមណ្ឌ លគីរ ីេពធិ៍�ត់ និង្រពះសីហនុ) 
iii. ក�ងសមតថភព និងករយល់ដឹងអំពកីរកត់បនថយករែ្រប្របួល�កសធតុ 

និង�និភ័យេ្រគះមហន្ត�យរបស់សហគមន៍កសិករេ្របី្របស់ទឹក 
iv. អភិវឌ�សមតថភពរបស់វសិ្វករធ��្រស្ត េលីករ្រគប់្រគង�និភ័យ 

�កសធតុ 
v. បេងកីន�ថ នយីបូមទឹកចល័ត (២០) និង �ថ នីយអចិៃ្រន្តយ ៍(១០) កនុងករ 

េឆ្លីយតបេទនឹងភព�ងំសងួតធន់តូច 
 

ទកឹជនំន់ នងិភព�ងំសងួត 
vi. អភិវឌ� និង�្ត រេឡងីវញិនូវទំនប់ករពរទឹកជំនន់ (កំពង់្រតែបក បធយ) 

ស្រមប់ករអភិវឌ�វស័ិយកសិកមម និងទី្រកុង 
vii. បេងកីនសមតថភពស្រមប់ករពយករទឹកជំនន់ និងភព�ងំសងួត និងជគ្រមូដល់

ករយិល័យបេចចកេទសថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 
viii. បេងកីតមជឈមណ្ឌ លពយករណ៍ជលវទិយ(ទឹកជំនន់) 
ix. ផ�ព្វផ�យវធិី�្រស្ដស្ដីពី វទិយ�្រស្ត និង្រគប់្រជុងេ្រជយស្រមប់ករផគត់ផគង់

ទឹកេ្រកមដីកនុងករេឆ្លីយតបនឹងភព�ងំសងួត និង�និភ័យ�កសធតុ 
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កេំណីននវី ៉ូទកឹសមុ្រទ នងិករ្រជបចូលៃនទកឹៃ្រប  
x. េលីកកមពស់ភពធន់នឹង�កសសតុៃនវស័ិយកសិកមម�មរយ�ករ�ងសង់

ទំនប់ទឹក�មតំបន់េឆនរសមុ្រទ 
xi. �យតៃម្លផលប៉ះពល់ែដលសក្ត នុពលៃនកំេណីននីវ ៉ទូឹកសមុ្រទ និងករ្រជប

ចូលៃនទឹកៃ្រប (េនតំបន់ដីសណ្ត ទេន្លរេមគងគ និងតបំន់េឆនរ) 
 

ករែ្រប្របួល�កសសតុ នងិេយនឌ័រ 
xii. េលីកកមពស់តុលយភពេយនឌ័រកនុងករ្រគប់្រគងទឹក នងិករែ្រប្របួល 

�កសសតុ និងកបន�ំុ 



មគ្គទ្សក៍ស្តីពបីន្សុាំវិស័យធនធានទឹក

125

 
 

126

១១. សហគមន៍កសកិរេ្របើ្របសទឹ់ក 
 សហគមន៍កសិករេ្របី្របស់ទឹក (FWUC) ្រតូវបនបេងកីតេឡងី�មអនុ្រកឹតយរបស់ 

�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជកនុងឆន ២ំ០១៥។ �គឺជអងគករេនកនុង្រសុកមួយដ៏សំខន់ ស្រមប់
្រគប់្រគង និង្របតិបត្តិករធនធនទឹក និងេហ�្ឋ រចនសមព័នធទឹក (ដូចជ្របព័នធធ���ស្ត
ទី២)។ ពួកេគធនករេ្របី្របស់ទឹក េ�យចីរភព និង្របសិទធភព ្រពមទងំករ
្រគប់្រគង្របព័នធធ���ស្ត។ 

កសិករែដលេ្របី្របស់ទឹកពី្របព័នធធ���ស្តែតមួយ ឬមួយែផនកពី្របព័នធេផ�ង
េទៀតមនសិទធិបេងកីតសហគមន៍កសិករេ្របី្របស់ទឹក។ ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម 
និងមនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម ្របគល់�ណត្តិកនុងករបេងកីត និងគ្ំរទសហគមន៍
កសិករេ្របី្របស់ទឹកបុ៉ែន្ត្រតូវករបេចចកេទស ធនធនមនុស� និងធនធនហរិញញវតថុផង
ែដរ។ 

លកខន្តិកៈរបស់សហគមន៍កសិករេ្របី្របស់ទឹក ្រតូវមនករចុះបញជ ីជមួយមនទីរ
ធនធនទឹក និងឧតុនិយម។ េ្រកយពីបនចុះបញជ ីរចួ សហគមន៍កសិករេ្របី្របស់ទឹក 
្រតូវបនទទួល�គ ល់ជផ្លូវករ និងទទួលបនទុក្របតិបត្តិ�មតួនទីរបស់ពួកេគ។ នីតិវធីិ
កនុងករបេងកីត ករ្របគល់មុខតំែណង និងកររ�ំយសហគមន៍កសិករេ្របី្របស់ទឹក្រតូវ
បនកំណត់េ�យអនុ្រកឹតយ។ 

១២. អងគករមិន�មនរ�្ឋ ភិបល (សងគមសុវិីល) និងវិសយ័ 
        ឯកជន 

�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជេលីកកមពស់កិចចសហ្របតិបត្តិករ និងករចូលរមួពី�ថ ប័ន 
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ វនិិេយគិនឯកជន ៃដគូពក់ព័នធ អនកទទួលផលេន្រគប់ជន់ថន ក់  
អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល និងអងគករអន្តរជតិកនុងសកមមភពពក់ព័នធនឹងករ្រគប់្រគង
វនិិេយគ េធ្វី�ជីវ កមមករពរ និងករអភិវ��ធនធនទឹក។ 

មនុស�្រគប់រូបមនសិទធិកនុងករេ្របី្របស់ធនធនទឹកេ�យគម ន�ជញ ប័ណ្ណ ឬ
លិខិតអនុញញ ត េនេពលបរមិណទឹកែដលេ្របី្របស់ ែចកចយ ឬែបងែចកមិនេលីស
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ត្រមូវករមូល�្ឋ នកនុងករបរេិភគទឹក�ងសម្អ ត ងូតទឹក និងត្រមូវករេផ�ង� ដូចជ 
ករឱយចំណីសត្វ និង្រកបីកនុង្រសុក ករេន�ទ និងករេ្រ�ច្រសពសួនចបរ និងចមក រ
ែផ្លេឈខីណ�េពលេជ�ស�ងផលប៉ះពល់េទេលីមនុស�ដ�ទេទ�ត។ េនេពលករែចក
ចយ ករែបងែចក និងករេ្របី្របស់ធនធនទឹកកនុងកសិកមម (ម្រត�្ឋ នពណិជជកមម) ឬ
ត្រមូវករឧស��កមមមនេ្រចីនជងត្រមវូករមនុស�ជមូល�្ឋ នេនះ�ជញ ប័ណ្ណ ឬលិខិត
អនុញញ តែដលេច�េ�យ�ជរ�្ឋ ភិបល (្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនយិម) គឺមន
ភពចបំច់។ 

ករ�ងសង់�ព នេនពីេលីផ្លូវទឹក បឹង ្រប�យ នងិ�ងស្តុងទកឹ ករ�ងសង់
កំពង់ែផ និងអ�រ�នេ��្ឋ រចនសមព័នធេផ�ង�េលីែផនកបត ្រចងំ និងផ្លូវទកឹ បឹង ្រប�យ
និង�ងស្តុកទឹក គឺ្រតូវអនុម័តករងរបេចចកេទសជមុនេ�យ្រកសួងធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម។ 
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