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ព័ត៌មាន និងតួេលខសខំន់ៗៃនទេន�េមគង� 

• ទេន�េមគង� គឺជាទេន�ធំជាងេគទី ១០ ក�ុងពិភពេលក និងជាទេន� ែដលមាន្របែវងែវងជាងេគេន
អសុអីេគ�យ។៍ ទេន�េនះ គឺជាទី្របមូលផ�ុ ំធនធានធម�ជាតិ ែដលមានលក�ណៈសម្ូបរែបប ពិេសស 

ក�ុងបរមិាណដ៏េ្រចីន ដូចជា ពពកួ្រតីសំខន់ៗែដលជិតផុតពូជ ដូចជា ្រតីរជ ែដលមានេឈ� ះ
បេច�កេទស Pangasianodon gigas និង្រតីេផ្សោតអីុរ៉វ៉ឌី ែដលមានេឈ� ះបេច�កេទស 

Orcaella brevirostris ។ មានរុក�ជាតិជាង ២០.០០០ ្របេភទ និង្រតីជាង ៨៥០ ្របេភទ េន
ក�ុងអងទេន�េមគង� ែដលហូរកត់ៃផ�ដីសរុប ៧៩៥.០០០ គ.ម2 ចប់ពីតំបន់ទីជ្រមាលភាគខង

េកីតៃនខ�ង់របទីេប រហូតដល់តំបន់ដីសណ� រទេន�េមគង�។ 
 

• េសដ�កិច�ៃនតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម កំពុងមានកររកីចេ្រមីនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ 
្របជាពលរដ�ជិត ៧ លននាក់ រស់ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម។ តំបន់េនះមាន
កំេណីន្របជាជនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ្របករេនះ កំពុងដក់សមា� ធកន់ែតខ� ងំេឡងីមកេលី
ធនធានធម�ជាតិ េដយសរករទញយកទឹកមកេ្រសច្រសពករេធ�ីករកសិកម� ករព្រងីក និង
ករអភិវឌ្ឍទី្រក�ង ឧស្សោហភាវូបនីយកម� ករផលិតអគ�ិសនី និងផលិតកម�េស្ប�ង។ េបីេទះបីជា
តំបន់េនះមានកំេណីនេសដ�កិច�យ៉ាងឆាប់រហ័ស េហីយរដ� ភិបាលមានែផនករកសងទំនាក់
ទំនងក�ុងតំបន់េនះឱ្យរតឹែតស�ិតរមតួបែន�មេទៀត េដីម្បជំីរុញេលីកកម�ស់ពណិជ�កម� និងេសដ�
កិច�យ៉ាងណាក៏េដយ មាន្របជាពលរដ�ជាេ្រចីននាក់ េនបន�រស់ក�ុងភាព្រកី្រក េដយទទលួបាន
ទឹកស� ត និងេសវអនាម័យក�ុងក្រមិតទប ឱកសករងរតិចតចួ េហយីជាេរឿយៗ ពកួេគេនពំុ

មានេស្ប�ងអហរ ឬអគ�ិសនីេ្របី្របាស់ឱ្យបាន្រគប់្រគាន់េនេឡយី។ ភាព្រកី្រកធ�ន់ធ�រ្រត�វបាន
សេង�តេឃញី េនតមតំបន់ភូមិស�ស�ជាេ្រចីន។ េនតមតំបន់ែដលមានករកត់បន�យភាព្រកី
្រក គមា� ត និងវសិមភាពក�ុងសង�មេនបន�េកីតមានជាទូេទេនេឡយី។  

 
• អងទឹកេ្រជក�ុងទេន�េមគង�អចមានជេ្រមរហូតដល់ ៩០,៥ ែម្រត។ អងទឹក ឬអងទឹកេ្រជគឺជា

តំបន់ែដលទទលួរងសមា� ធទឹកពីធម�ជាតិស�ិតេនបាតទេន�។ សមា� ធទងំេនះេកីតេឡងីជាេទៀង

ទត់េនតមដងទេន�ភាគេ្រចីន និងអចែស�ងេចញក�ុងទ្រមង់ជាេ្រចីន ដូចជា សមា� ធទឹករក់ េកីត
េឡងីក�ុងរយៈេពលយូរ េនតម្រចកែដលមានលំហូរដីល្បោប់ និងសមា� ធទឹកេ្រជេកីតេឡងីរយៈ

េពលខ�ី េនក�ុងតំបន់បាតទេន�ែដលសម្ូបរថ�េ្រចីន។ េនតមដងទេន�េមគង� និងតមៃដទេន�ជា
េ្រចីន តំបន់អងទឹកទងំេនះ គឺជាែដនជ្រមករដូវ្របាងំដ៏សំខន់ ស្រមាប់ពពួក្រតីក�ុងទេន�េមគង�
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សំខន់ៗជាេ្រចីន និងជាកែន�ងពងស្រមាប់សត�ជាេ្រចីន្របេភទ។ មានករយល់េឃញីថា របាយ
អងទឹកេ្រជែបបេនះ មានឥទ�ិពលយ៉ាងសំខន់មកេលីបែ្រមប្រម�លៃន្របព័ន�ភូមិស�ស� សំខ

ន់ៗទងំបី ែដលជួយស្រម�លដល់ករេធ�ីចរចរណ៍្រតី ក�ុងតំបន់ទេន�េមគង�េនះ។  
 
• ធនធានេនសទទឹកសបក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម គឹជាធនធានេនសទធំជាង

េគបង�ស់របស់ពិភពេលក ជាមយួនឹងទិន�ផល្របមាណជា ៤,៤ លនេតនក�ុងមយួឆា�  ំគិតជាតៃម�
សរុប្របមាណ ១៧ ពន់លនដុល� រ។ ្របជាពលរដ�ជាង ៤០ លននាក់ (ពីរភាគបីៃនចំននួ្របជា

ពលរដ�សរុបក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម) កំពុងចូលរមួយ៉ាងសកម� ក�ុងរបរ
េនសទ។ របរេនសទ ផ�ល់ឱ្យ្របជាពលរដ�រស់េនក�ុងតំបន់អងទេន�េនះនូវ្រប�េតអីុន ៥០-៨០% 

ៃន្រប�េតអីុនសរុបែដលបានពីសត�។ ធនធានេនសទទងំេនះ រមួចំែណក ១៨% ៃន ផសស 
របស់្របេទសកម�ុជា ែដលជាក្រមិតមយួខ�ស់ជាងកររមួចំែណកៃនផលិតកម�្រស�វក�ុងេសដ�កិច�

របស់្របេទសេនះ។ េនក�ុង្របេទសឡាវ តៃម�ៃនធនធានេនសទមាន្របមាណជាជិត ១៣% ៃន 
ផសស របស់្របេទសេនះ។ េបីេទះបីជាមិនសូវជាមានសរៈសំខន់ចំេពះេសដ�កិច�របស់ជាតិយ៉ាង
ណាក៏េដយ វស័ិយេនសទៃនទេន�េមគង�ក�ុង្របេទសៃថ និង្របេទសេវៀតណាមបានបែន�មនូវ
ទឹក្របាក់្របមាណជា ៥.៥០០ លនដុល� រដល់ ផសស របស់្របេទសទងំពីរេនះជាេរៀងរល់
ឆា� ។ំ 

 
• ករបរេិភាគ្រតី និងវរសីត�ដៃទេទៀត គិតជាមធ្យមមាន្របមាណជាជិត ៦៣គ.ក/្របជាជនមា� ក់/ ឆា�  ំ

េពលគឺខ�ស់ជាងតេួលខមធ្យមរបស់សកលេលកទងំមូល ែដលមាន្រតឹមែត ១៩គ.ក/្របជាជន
មា� ក់/ឆា� ។ំ 

 
• តំបន់ទេន�េមគង� បានក� យជាតំបន់មយួក�ុងចំេណាមតំបន់ ែដលមានសកម�ភាពរស់រេវកីជាងេគ

ខងករអភិវឌ្ឍវរអីគ�សិនី េនក�ុងពិភពេលកទងំមូល។ េរងច្រកផលិតវរអីគ�ិសនី ែដលមាន
សមត�ភាពផលិតអគ�ិសនីបានជាង ៦.៤០០ េមហ� វ៉ត់ ្រត�វបានកសងេនតម្របព័ន�ៃដទេន�

ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម ក�ុងរយៈេពល ២០ ឆា�  ំចុងេ្រកយេនះ។ តំបន់អងទេន�
េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម មានសក� នុពលអចផលិតវរអីគ�ិសនីបានរហូតេទដល់ ៣០.០០០ 

េមហ� វ៉ត់ េហយីគិតមកដល់បច�ុប្បន�េនះ មានករផលិតបាន្រតឹមែត ២៥% ៃនសក� នុពលេពញ
េលញេនះែតបុ៉េណា� ះ។ េនតមតំបន់ភាគេ្រចីនៃនតំបន់អងទេន�េមគង� ករេ្របី្របាស់អគ�ិសនីអច

មាន្រតឹមតិចជាង ៥% ៃនបរមិាណអគ�ិសនី ែដលេ្របី្របាស់ក�ុង្របេទសឧស្សោហកម�ែត
បុ៉េណា� ះ។ គេ្រមាងែដលអចផលិតបាន្របមាណ ៥.៣០០ េមហ� វ៉ត់បែន�មេទៀត កំពុងស�ិតេន
ក�ុងដំណាក់កលសងសង់េនេឡយី េនតមៃដទេន�ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខង 
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េ្រកម ។ េគអចសងសង់គេ្រមាងទំនប់វរអីគ�ិសនីចំននួ ១១ េនតមដងទេន�េម ក�ុង្របេទស
ឡាវ ្របេទសឡាវ-្របេទសៃថ និង្របេទសកម�ុជា។ គេ្រមាងចំនួនពីរកំពុងសងសង់នាេពល

បច�ុប្បន� េហយីគេ្រមាងេផ្សងេទៀតកំពុងស�ិតេនដំណាក់កលខុសៗគា� ៃនករសិក្សោ ែដលេធ�ី
េឡងីេដយ្រក�មហុ៊នអភិវឌ្ឍន៍ឯកជន េ្រកមកិច�្រពមេ្រពៀង ែដល្រត�វបានចុះហត�េលខជាមយួ

្របេទសជាសមាជិកៃនគណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC)។  
 
• ទេន�េមគង� គឺជា្រចក ស្រមាប់ដឹកជ��ូ នរប់ពន់ឆា� មំកេហយី។ ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង� ែខ្សទឹក

ខងេ្រកម េគអចេធ�ីនាវចរក�ុងទេន�េមគង� និងៃដទេន�ធំៗបានក�ុងរដូវែដលទឹកមានជេ្រមេ្រជ 
(្របមាណជា ៨ ែខក�ុងមយួឆា� )ំ េលីកែលងែតល្បោក់េខន ្របែវង ១៤ គីឡូែម៉្រតេនភាគខងេជីងៃន

្រពំែដនរវង្របេទសកម�ុជា និង្របេទសឡាវ ែដលេគមិនអចឆ�ងកត់បាន។ 
 
• បច�ុប្បន�េនះ ករេធ�ពីណិជ�កម�តមដងទេន�េមគង�បន�មានកររកីចេ្រមីន េដយមានករប៉ាន់

្របមាណថា មានទំនិញ្របមាណជា ៤.៥០០ ពន់េតន ្រត�វបានដឹកជ��ូ ន ជាេរៀងរល់ឆា�  ំចេនា� ះពី
្របេទសចិន និង្របេទសៃថ។ េនតំបន់ដីសណ� រទេន�េមគង� ែដលស�ិតក�ុង្របេទសេវៀតណាមវញិ 
ក�ុងចំេណាមទំនិញសរុប ដូចជា អង�រ សមា� រសំណង់ និងទំនិញេ្របី្របាស់នានា ៧០% ្រត�វបាន
េគដឹកជ��ូ នតមផ�ូវទឹក។ ក�ុង្របេទសឡាវ ទូកតូចៗ្រត�វបានេ្របី្របាស់ជាចម្បង េដីម្បដឹីកជ��ូ ន
កសិផល និងសមា� រសំណង់េទ និងមកពីតំបន់នានា ែដលេគអចេទដល់បានែតតមទេន�។ 
នាវែដលអចេបីកបានក�ុងទេន� និងសមុ្រទ េធ�ីចរចរពីកំពង់ែផទី្រក�ងភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា និង
ក�ុងតំបន់ដីសណ� ទេន�េមគង�។  

 
• ករេកីនេឡងីនូវសតុីណ� ភាព និងកម�ស់ទឹកេភ��ង ែដលេគមិនអចព្យោករណ៍ដឹងមុនបាន កំពុងែត

េធ�ីឲ្យមានេ្រគាះរងំស�ួតេនតំបន់មួយចំនួន និងេ្រគាះទឹកជំនន់េនតំបន់មួយចំនួនេទៀត។ េន
ក�ុងសកលេលកទងំមូល ទសវត្សរចុ៍ងេ្រកយេនះ គឺជាទសវត្សរ ៍ែដលមានសីតុណ� ភាពេក� ជាង
េគ មិនធា� ប់មានកន�ងមក។ ករសិក្សោនានាបានព្យោករណ៍ថា កម�ស់ទឹកេភ��ង្របចឆំា�  ំ       ជា
មធ្យម នឹងេកីនេឡងី្របមាណ ១២០ ម.ម។ ករេកីនេឡងីនូវកម�ស់ទឹកសមុ្រទកំពុងបេង�ីន
បរមិាណទឹកៃ្រប ្រជាបចូលេទក�ុង្របព័ន�េអកូឡូហ្ុស ី ែដលកំពុងែតមានភាពផុយ្រស�យរចួេទ

េហយី និងដីែ្រសចមា� ររបស់្របជាពលរដ�េនតំបន់ដីសណ� ទេន�េមគង� ែដលជាតំបន់ផលិត
េស្ប�ងអហរដ៏សំខន់មយួៃនតំបន់េនះ។ ទឹកសមុ្រទរបស់ពិភពេលក េកីនកម�ស់ជាមធ្យម ៣ 

ម.ម ក�ុងមយួឆា�  ំ ែដលបង�ករគំរមកំែហងេធ�ីឱ្យជន់លិចតំបន់មួយភាគបីៃនតំបន់ដីសណ� ទេន� 
េមគង�េនសតវត្សរេ៍នះ បង�ករខូចខតដល់ផលិតភាពកសិកម� និងអចេធ�ីឱ្យ្របជាពលរដ�រប់

លននាក់បាត់បង់ទីលំេន។ 
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• ករខតបង់ជា្របចឆំា�  ំ គិតជាមធ្យមេដយសរេ្រគាះទឹកជំនន់ ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�មាន

ចេនា� ះពី ៦០ េទ ៧០ លនដុល� រ ខណៈេពលែដលផលជាវជិ�មានវញិ េពលគឺតៃម�ជា្របចឆំា� ំ
គិតជាមធ្យមៃនផលែដលបានពីទឹកជំនន់មាន្របមាណពី ៨-១០ ពន់លនដុល� រ។ តំបន់អង

ទេន�េនះ ងយរងេ្រគាះេដយសរផលប៉ះពល់ជាេ្រចីន ែដលបង�េឡងីេដយសរករែ្រប្រប�ល
អកសធាតុ ដូចជា កំេណីនសីតុណ� ភាពគិតជាមធ្យម្របមាណ ០,៨ អង្សោេស្រតឹមឆា�  ំ២០៣០ 
ក៏ដូចជាករេកីនេឡងីនូវកម�ស់ទឹកេភ��ង្របចឆំា� ្ំរបមាណ ១២០ ម.ម ក�ុងតំបន់េនះ។  

 
• ៃផ�ដី្របមាណ ៦០% ៃនតំបន់អងទេន�េមគង� គឺជាតំបន់វលទំនាប្រត�ពិច ែដលជាតំបន់មាន្របជា

ពលរដ�រស់េនេ្រចីនជាងេគ និងជាតំបន់ែដលមានែដនជ្រមកច្រម�ះធំទូលំទូលយស្រមាប់វរសីត� 
ែដលអចផ�ល់ករគា្ំរទដល់ពពកួសត�ជាេ្រចីន ទងំសត�ក�ុងធម�ជាតិ ទងំសត�ចិ�� ឹម។  

 
• េដយសរែត្របជាពលរដ�មយួភាគបនួក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកមរស់េនេ្រកម

បនា� ត់ៃនភាព្រកី្រក ជាធម�ត វស័ិយកសកិម� គឺជាជេ្រមីសមយួក�ុងចំេណាមជេ្រមីសដំបូងៗេគ 
េដីម្បេីលីកកម�ស់ជីវភាពរស់េនរបស់ពកួេគ តមរយៈករផ�ល់នូវមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិកន់ែតល�
្របេសីរជាងមុន និងករកត់បន�យភាព្រកី្រក។ តំបន់េនះគឺជា្របភពមយួក�ុងចំេណាម្របភពសំ
ខន់ៗៃនេស្ប�ងអហរ និងចំណូលស្រមាប់្របជាពលរដ�្របមាណជា ៦០% ក�ុងតំបន់។ កសិករ
ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង� ផលិតអង�រក�ុងបរមិាណ្រគប់្រគាន់ េដីម្បផី�ល់ជាេស្ប�ងអហរដល់
្របជាពលរដ� ៣០០ លននាក់ក�ុងមយួឆា� ។ំ េបីេទះបីជាត្រម�វករេស្ប�ងក�ុង្រស�កនឹងមានករ
េកីនេឡងី ជាពិេសសក�ុង្របេទសកម�ុជា និង្របេទសឡាវ យ៉ាងណាក៏េដយ េគរពឹំងថាេស្ប�ង
ែដលបានពីករេធ�ីកសិកម�ក�ុងតំបន់េនះ អចបំេពញត្រម�វករក�ុងរយៈេពលមធ្យមបាន។ បុ៉ែន� 
ករធានាសន�ិសុខេស្ប�ង ស្រមាប់ទងំអស់គា� នឹងក� យជាប�� ្របឈមស្រមាប់្របជាពលរដ�េន
តមមូលដ� ន េដយសរេ្រគាះទឹកជំនន់ និងបណា� ញផ�ូវថ�ល់ និងេហដ� រចនាសម�័ន�េ្រកយ
្របមូលផល ែដលេនមានលក�ណៈអន់េខ្សោយេនេឡយី។ ្របេទសៃថទំនងជាបន�ជា្របេទសនាំ

េចញអង�រធំមួយ បុ៉ែន�្របេទសេវៀតណាមទំនងជា្រត�វករយកអតិេរកអង�រែដលកំពុងនាេំចញ
បច�ុប្បន�េនះ េទេ្របី្របាស់ក�ុង្របេទសរបស់ខ�ួនេទវញិ។  

 
• តំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកមមានទីតងំធារស�ស�ជាង ១២.៥០០ កែន�ង រប់ប��ូ ល

ទងំគេ្រមាងធារស�ស�ខ� តតូច និងខ� តធំ។ ៃផ�ដីកសិកម�តិចជាង ១០% ទទួលបានករេ្រសច
្រសពេនរដូវ្របាងំ។ ករេធ�ពិីធកម�ដំណា ំគឺជាយុទ�ស�ស�ែដលអចផ�ល់នូវ្របេយាជន៍ េដីម្បឱី្យករ
េធ�កីសកិម�កន់ែតទទលួបានលទ�ផលល�្របេសរីជាងមុន។ េដយសរដំណាែំដលមានតៃម�ខ�ស់ 
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េ្រចីន្រត�វករទឹកតិចជាង្រស�វ ករដដំំណាដំៃទេទៀតអចបេង�ីនផលិតភាពទឹក។ ករេធ�ីែបបេនះ
ក៏អចជយួទប់ទល់ជាមយួនឹងកំេណីនត្រម�វករេស្ប�ង និងអចជយួព្រងីក្របភពចំណូលរបស់

កសិករផងែដរ។ វលែ្រសផលិតេស្ប�ង បុ៉ែន�វលែ្រសទងំេនះក៏បំេពញមុខងរដ៏មាន្របេយាជន៍
េផ្សងេទៀត ដូចជា ករកត់បន�យទឹកជំនន់ ករបឺតយកទឹកេលីដី ករេធ�ីឱ្យមានស�ិរភាពលំហូរទឹក

ទេន� ករទញយកទឹកពី្របព័ន�េ្រសច្រសពយកមកេ្របី្របាស់េឡងីវញិ ករទប់ករបាក់ដី និងករ
្រគប់្រគងអកសធាតុេនក�ុងតំបន់ផា� ល់។ េគក៏អចប��ូ លរបរកសិកម� ករេនសទ និងករ
ចិ�� ឹមសត�រមួគា�  េដីម្បេីធ�ីពិពិធកម�មុខរបរចិ�� ឹមជីវតិរបស់្របជាពលរដ�ផងែដរ។  

 
### 


	ព័ត៌មាន និងតួលេខសំខាន់ៗនៃទន្លេមេគង្គ

