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អរយិធម៌ននមនុសសជាតិ ភាគចស្រចីនគឺបានចកី្សតច ងីចៅតំបន់មាត់ទ្យចនេ ឬតំបន់ដីសណ្ត ទ្យចនេដូចជា

អរយិធម៌ចអហសុបីបុរាណ្ក្សនុងតំបន់ដីសណ្ត ទ្យចនេនីល អរយិធម៌ចមសូប ូតាមី ក្សនុងចច េ្ ោះទ្យចនេទី្យក្ស និងអឺន្រវា ត 
អរយិធម៌ចិនចៅតាមដងទ្យចនេចលឿង និងអរយិធម៌ខ្មែរ ក្សនុងតំបន់ដីសណ្ត ទ្យចនេចមគងគជាចដីម។ 

របបទឹ្យក្សធមែជាតិននទ្យចនេចមគងគខ្តងខ្តបានបចងកីតរដូវទឹ្យក្សច ងី(រដូវទឹ្យក្សជំនន់) និងរដូវទឹ្យក្សស្រសក្ស
ចសទីរខ្តចទ្យៀងទាត់។ ទ្យចនេចមគងគបានរមួចំខ្ណ្ក្សដ៏ធំចធងក្សនុងការ្ទឹំ្យក្សឱ្យលិចជនក់្សនុងតបំនទ់្យចនេចមគងគចស្រកាម
ចៅរវាងខ្មសីវ-វចិឆិកា។ ទ្យឹក្សជនំនដ់៏សនធឹក្សស ធ្ ប់ចនោះ បានហូរចូលចស្រាចស្រសពបឹងបួរ្្ រមួទាងំបឹង
ទ្យចនេាបដ៏ធំមយួចៅអាសុអីាចគនយ ៍ តាមរយៈទ្យចនេាប ខ្ដលចធាីឱ្យនទទទ្យកឹ្សបងឹដ៏ធចំនោះចក្សីនដលច់ំនួនស្របខ្ហល
១៦០០០គី ូខ្ម ស្រតកាចរ   ប ុខ្នតចៅរដូវស្របាងំមានចំននួស្របខ្ហលខ្ត ២៥០០គី ូខ្ម ស្រតកាចរ  ប ុច ណ្ ោះ 1 ។ ប ទ្ ប់
មក្សចាប់ពីស្របខ្ហលពាក្ស់ក្ស ត្ លខ្មវចិឆិកាទ្យឹក្សចៅតាមបឹងបួរ្្ក្ស៏ចាប់ចទតមីហូរស្រសក្សចុោះវញិ បងឹទ្យចនេាបចាប់
ចទតីមស្រសក្សទ្យឹក្សហូរស្រត ប់ចៅទ្យចនេចមគងគវញិតាមរយៈទ្យចនេាបដខ្ដល។ វដតននទឹ្យក្សទ្យចនេចមគងគចនោះវាបានបចងកីត
ឱ្យមានភាពសមបូរខ្បបននជីវៈចស្រមរោះ រមួទាងំស្របនពណី្វបបធម៌ននស្របជាជាតិរាប់សិបលាន្ក់្សខ្ដលរស់តាម
ដងទ្យចនេចនោះ ជាពិចសសសស្រមាប់ស្របជាជនខ្មែរ។   

ជនជាតិខ្មែរមានទ្យមាេ ប់ចធាីទទោះមានសសរមពស់ពីដី ចស្រពាោះពកួ្សចគដឹងចាស់្ស់ថា ទឹ្យក្សជំនន់គឺមាន
ជាចរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ ទឹ្យក្សជំនន់បាន្មំក្សនូវដីលាប់ដ៏មានជីជាតិខ្ដលចធាីឱ្យជនជាតិខ្មែរមានទ្យមាេ ប់ក្សនុងការចធាី
ខ្ស្រសច ងីទឹ្យក្ស(ស្រសូវទំុ្យចពលទឹ្យក្សជំនន់) និងខ្ស្រសស្របចដញទឹ្យក្ស(ស្រសូវទំុ្យចពលរដូវស្របាងំ)។ ចស្រៅពីស្រសូវស្របជាជន
ចៅតាមដងទ្យចនេបានដនូំវដំ្បំខ្នេ ដំ្ចំ ហូីបខ្ទេ និងដំ្កំ្សសិ-សិបបក្សមែ និងក្សសិ-ឧសាហក្សមែ
ជាចស្រចីនចទ្យៀត។ ទឹ្យក្សជំនន់ក៏្សបានចធាីឱ្យមានការធំធាត់ននសតាវារជីាតិ រមួទាងំស្រតីដ៏សមបូរខ្បប។ ចៅរដូវទឹ្យក្ស
ស្រសក្សគឺជាចពលចវលាដ៏សបាយរកី្សរាយសស្រមាប់ស្របជាជនក្សមពុជាក្សនុងការចនាទ្យស្រតី។ ស្រតីបានបចងកីតឱ្យមាន
វបបធម៌ចស្រចីនយ ង ជាពិចសសវបបធម៌ស្របហុក្ស ស្រតីចងៀត និងស្រតីច អ្ីរជាចដីម។ 

ចៅរដូវទ្យឹក្សស្រសក្ស ទ្យកឹ្សតាមបងឹបួរតូចធំក្សច៏ាប់ចទតមីហូរស្រសក្សចុោះ ជាសញ្ញា ស្របាប់ឱ្យដងឹថា រដូវស្របមូលទល
្្ក្ស៏នងឹមតិជតិចូលមក្សដល់។  ចដីមបសីខ្មតងមច្សចចេត្ដងឹគុណ្ នងិក្សតីស្រសលាញ់ចំចពាោះទ្យចនេចមគងគ 
                                                           
1 https://www.globalnature.org/en/living-lakes/asia/tonle-sap 



និងទ្យចនេាប ខ្ដលបានទតល់ដលជ់ីវភាពរស់ចៅ សុមុមាលភាព និងចសចក្សតរី  ុងចរឿង ខ្មែរបានចធាីពធិីបុណ្យទ្យចនេ 
និងពធិបុីណ្យអុំទូ្យក្ស បខ្ណ្ត តស្របទ្យីប សពំោះស្រពោះខ្ម នងិអក្សអំបុក្ស ជាចរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ  

ក្សនុងពធិីបុណ្យអុំទូ្យក្ស ស្របជាជនខ្មែរក៏្សដូចជាមន្រនតីក្សនុងាា បនធំៗរបស់រដា ភិបាល ខ្តងខ្តចធាីនូវស្របទី្យប
តូច ធំ បខ្ណ្ត តបងួសួង្ចពលរាស្រតីមានចភេីងចស្រមរោះពណ៌្ គរួជាទី្យគយគន់ និងមានបាញ់កាសំ្រជួច ក្សនុងចោល
បំណ្ងសំខ្ដងនូវការដឹងគុណ្ដល់ស្រពោះខ្ម គង្គគ  (Goddess Ganga ) ខ្ដលខ្ែរក្សាទ្យចនេចមគងគ និងទ្យចនេឯ
ចទ្យៀតក្សនុងស្របចទ្យសក្សមពុជា និងការអបអរនូវភាពសំបូររុងចរឿងរបស់ស្របជាជាតិតាមរយៈភាពអំច្យទល
របស់ទ្យចនេចមគងគ។ ក្សនុងពិធបុីណ្យអុំទូ្យក្សចនោះទងខ្ដរក្ស៏មានចរៀបចំនូវក្សមែវធិសីំពោះស្រពោះខ្ម និង អក្សអំបុក្ស ខ្ដល
ស្របស្រពឹតតចៅចៅចមា ង១២រលំងអាស្រធាតុ ។ ចៅក្សនុងពិធីអក្សអំបុក្សចគអាចចលងខ្លបងជាស្រក្សរម ខ្ដលឱ្យសមាជិក្ស
ចងីយអក្សអំបុក្ស និងញំុចចក្សចពញមាត់(បញ្ញា ក់្សអំពីភាពសមបូរសបាយ) ចហយីចស្របីវធីិចំអក្ស ក្សចលីយចធាី
យ ង្ឱ្យអនក្សអក្សអំបុក្ស េក់្សចសីច ជាការសនែត់ថាចាញ់ ។ ក្សនុងពិធីចនោះពកួ្សចគខ្តងខ្តមានពាក្សយសួរោន ជា
និចេថា ឆ្ន ចំស្រកាយមានទឹ្យក្សស្រគប់ស្រោន់ចទ្យ? ឬថា ឆ្ន ចំស្រកាយចភេៀងលអឬចទ្យ? 2 ពិធីអក្សអំបុក្សក៏្សជាក្សមែវធីិមួយ
សស្រមាប់ជាឱ្កាសរបស់យុវជនស្របរសស្រសីក្សសិក្សរខ្មែរបានជបួជំុសមេឹងរក្សោន ក្សនុងចសចក្សតីចសនវ ចស្រកាមស្រក្សខ្ស
ខ្ភនក្សចាស់ៗ ជាឱ្ពុក្សមាា យចដីមបចីរៀបចំទុ្យក្សដក់្សកូ្សនចៅ្រដូវរចំហយីខាងមុម។ 

ទឹ្យក្សទ្យចនេចមគងគពិតជាបានទតល់នូវក្សតីស្រសលាញ់ដល់មនុសសជាតិខ្ដលស្រតូវមានការយក្សចិតតទុ្យក្សដក់្ស
ជាសក្សល។ ចហតុចនោះគណ្ក្សមាែ ធិការចមគងគបានបានចរៀបចំឱ្យមានច ងីតាងំពីឆ្ន ១ំ៩៥៧ ចស្រកាមការ
ស្រគប់ស្រគងរបស់អងគការសហស្របជាជាតិ 3 ។ ខ្តយ ង្ក្សនុងចពលែែីៗចនោះទ្យចនេចមគងគបានកាេ យជា
ភូមិាន្រសតនចយបាយរវាងសហរដាអាចម រកិ្ស និងចិនរចួមក្សចហយី។ គរួបញ្ញា ក់្សថា មានយនតការពីរ ចធាីចរឿង
ទ្យចនេចមគងគខ្តមយួ ខ្ដលទី្យ១គឺ គណ្ក្សមែការទ្យចនេចមគងគ ខ្ដលបចងកីតឆ្ន ១ំ៩៩៥ មានសមាជិក្ស ក្សមពុជា ចវៀត
្ម ឡាវ នែ ប ុខ្នតមីយ ន់មា  និងស្របចទ្យសចិនខ្ដលមានពាក់្សព័នធនឹងទ្យចនេចមគងគចនោះមិនខ្មនជាសមាជិក្ស
គណ្ក្សមែការទ្យចនេចមគងគចនោះចទ្យ។ គណ្ក្សមែការទ្យចនេចមគងគស្រតូវបានចគចមីលច ញីថា ទ្យទ្យលួបានជំនយួភាគ
ចស្រចីនពីសហរដាអាចម រកិ្ស ជប ុន និងស្របចទ្យសកូ្សចរ  ខាងតបូង ។ ចដយខ្ ក្ស ចៅឆ្ន ២ំ០១៤ មានការបចងកីតកិ្សចេ
សហស្របតិបតតិការ ចមគងគ ឡានឆ្ង ខ្ដលោសំ្រទ្យចដយស្របចទ្យសចិន 4។ 

ចយងីស្រតូវទ្យទ្យលួាគ ល់ថាបខ្ស្រមបស្រមួលននអាកាសធាតុ តស្រមូវការទឹ្យក្ស និងតស្រមូវការអគគីសនីបានចធាីឱ្យ
ចយងីរពឹំងទុ្យក្សថារបបទឹ្យក្សទ្យចនេចមគងគនឹងមិនមានវដតធមែជាតិដូចមុនចទ្យៀតច យី ជាពិចសសគិតស្រតឹមពីឆ្ន ំ

                                                           
2 ចមៀច ប ុណ្ណ ស្រក្សរមជំនុទំ្យំចនៀមទ្យមាេ ប់ខ្មែរននវទិ្យាាា នពុទ្យធាសនបណ្ឌិ តយ។ 
3 https://www.mrcmekong.org/ 
4 http://www.lmcchina.org/eng/ 



២០១២មក្ស5។ ការបក្សស្រាយអំពីលំហូរទឹ្យក្សទ្យចនេមគងគតាមដំចណី្រធមែជាតិរបស់អាចម រកិ្សខ្ដលចលីក្សច ងី
ថា ការឃងំទឹ្យក្សចដយទំ្យនប់វារអីគគីសនីនឹងចធាីឱ្យស្របចទ្យសចៅទ្យចនេចមគងគចស្រកាមមាោះទឹ្យក្ស និងការបក្សស្រាយ
របស់ចិនខ្ដលថា ទំ្យនប់វារអីគគីសនីអាចជយួកាត់បនាយចស្រោោះរាងំសងួត។ កាខ្សត People’s Daily ខ្ដល 
ជា កាខ្សតទេូវការរបស់គណ្បក្សសកុ្សមែុយនិសតចិន បានសរចសរថា៖ «ការស្រាវស្រជាវបានរក្សច ញីថា ទំ្យនប់
ទឹ្យក្សទ្យចនេចៅក្សនុងស្របចទ្យសចិនជយួកាត់បនាយទឹ្យក្សជំនន់ និងចស្រោោះរាងំសងួត» 6 ។ ការសិក្សាស្រាវស្រជាវខ្ដលចធាី 
ច ងីចដយាក្សលវទិ្យាល័យ Tsinghua និង វទិ្យាាា នធនធានទឹ្យក្សចិន បានរក្សច ញីថា ទំ្យនប់ទឹ្យក្សចិន 
ចៅចពលអ្គតអាចនឹងជួយកាត់បនាយចស្រោោះរាងំសងួត)7។  

ទ្យចនេចមគងគមានស្របភពមក្សពីស្របចទ្យសចិន វារអីគគីសនីជាចស្រចីនបានាងសង់ក្សនុងទឹ្យក្សដីចិន និងប ត្
ស្របចទ្យសមយួចំននួចទ្យៀតចៅតាមបច ត្ យទ្យចនេចមគងគរចួចហយី។ ចបីតាមយនតការរបស់អាចម រកិ្ស ចតីទំ្យនប់វារ ី
អគគីសនីទាងំច្ោះនឹងស្រតូវវាយក្សចមទច? ឬក៏្សស្រតូវបចេ ប់ទំ្យ្ក់្សទំ្យនងជាមយួស្របចទ្យសចិន? ស្របខ្ហលជាមិន
អាចច យី។ ចហតុចនោះ ចយងីស្រតូវទ្យទ្យលួយក្សការពិតថា លំហូរទឹ្យក្សទ្យចនេចមគងគតាមរចបៀបបចចេក្សចទ្យសននវារអី
គគីសនី វានឹងមក្សជំនសួឱ្យលំហូរទឹ្យក្សតាមខ្បបធមែជាតិចដយចចៀសមិនទុតច យី។ អាីខ្ដលសំខាន់សួរថា លំ
ហូរទឹ្យក្សតាមរចបៀបបចចេក្សចទ្យសននវារអីគគីសនីែែីចនោះ វានឹងមានអាីមេោះចកី្សតច ងីសស្រមាប់មនុសសជាតិរាប់លាន
្ក់្សចៅទ្យចនេចមគងគចស្រកាម? ចតីចគស្រតូវចធាីចរឿងអាីមេោះចដីមបជំីនសួឱ្យការបខ្ស្រមបស្រមួលែែីទាងំចនោះ?  

វទិ្យយុមិតតភាពក្សមពុជា-ចិន បានចលីក្សច ងីថា “ចយងីទឹក្សទឹ្យក្សទ្យចនេខ្តមយួ សូមឱ្យមិតតភាព និង មច្
សចចេត្ជិតសនិទ្យធនឹងោន ” 8 ចហតុចនោះ កិ្សចេសហស្របតិបតតិការឡានឆ្ង-ចមគងគ គឺជាយនតការមយួខ្ដលស្រតូវ
បានបំចពញតួ្ទី្យជាវជិាមាន ចំចពាោះការបចងកីតការអភិវឌ្ឍន៍ចសដាកិ្សចេតំបន់ទ្យចនេឡានឆ្ង-ចមគងគ ចដយរមួ
ោន បចងកីតសហគមន៍វាស្ស្របចទ្យសទ្យចនេឡានឆ្ង-ចមគងគ បចងកីននូវសុវភមងគលរបស់ស្របជាជនននប ត្
ស្របចទ្យសតាមដងទ្យចនេឡានឆ្ង-ចមគងគ ស្រពមទាងំបានរក្សា និងជំរុញនូវចសារភាពអភិវឌ្ឍន៍ និងសនតិភាពក្សនុង
តំបន់ទងខ្ដរ។ កិ្សចេសហស្របតិបតតិការឡានឆ្ង-ចមគងគអាចជាការច េ្ីយតបនឹងអាីខ្ដល្ឱំ្យមានការចចាទ្យ
ស្របកាន់ចិនថា បានចធាីចរឿងអវជិាមាន្្ចលីបញ្ញា ទ្យចនេចមគងគ។ ចហតុចនោះកិ្សចេការខ្ដលចិនស្រតូវចធាីស្របឆ្ងំ
នឹងចរឿងចចាទ្យស្របកាន់ចនោះ តាមរយៈយនតការចមគងគ-ឡានឆ្ង ស្របចទ្យសចិនគរួខ្តចធាីចរឿងខ្បបវជិាមានជំនសួ
វញិ ខ្ដលក្សនុងច្ោះមាន ៖  
                                                           
5 https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Understanding-Mekong-River-hydrological- 
  conditions_2020.pdf 
6 http://en.people.cn/n3/2020/0824/c90000-9737767.html 
7 https://www.reuters.com/article/us-mekong-river-diplomacy-insight-idINKCN24P0K7 
8 វទិ្យយុមិតតភាពក្សមពុជាចិន ភនំចពញ FM៩៦.៥ Mhz “ ពិធីស្របគល់រង្គា ន់ជូនជយល័ាភី ១៥រូប ចៅក្សនុងការស្របក្សួតាន នដវចីដអូខាន តមេី  
  សតីអំពី សនាជួបោន ននទ្យចនេឡានឆ្ង-ចមគងគ “ នែងទ្យី ៣១ ខ្មឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Understanding-Mekong-River-hydrological-


ទី្យ១ បនតខ្ចក្សរខំ្លក្សពត៌មានទឹ្យក្សដ៏ជាក់្សលាក់្សចរៀងរាល់ឆ្ន  ំ និងយូរអខ្ងាង ចដីមបឱី្យចយងីង្គយស្រសួល
ចធាីខ្ទនការចៅក្សនុងការអភិវឌ្ឍទ្យចនេចមគងគភាគខាងចស្រកាម។  

ទី្យ២ ការខ្ចក្សរខំ្លក្សទឹ្យក្សស្របក្សបចដយតមាេ ភាព ចចៀសវាងការចចាទ្យស្របកាន់ថាមានចរឿងអយុតតិធម៌។  
ឧទាហរណ៍្ក្សរណី្ខ្មកុ្សមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ ទ្យចនេចមគងគស្រសក្សដល់ក្សស្រមិត «គរួឱ្យស្រពួយបារមភ» ជាពិចសសក្សនុង
ស្របចទ្យសឡាវ និងក្សនុងតំបន់ចំននួ៤ក្សនុងស្របចទ្យសក្សមពុជាដូចជា៖ ចៅចមតត កំ្សពង់ចាម  ចៅអនក្សចលឿង ចៅខ្ស្រពក្ស 
កាា ម និងចៅទ្យចនេបាាក់្ស ក្សនុងទី្យស្រក្សរងភនំចពញ  ចនោះចបីតាមការអោះអាងរបស់គណ្ៈក្សមែការទ្យចនេចមគងគ 9 ។     

ទី្យ៣ បចងកីតាា ប័នស្រាវស្រជាវ និងបណ្តុ ោះប ត្ លនូវរចបៀបចធាីក្សសិក្សមែែែជីាពិចសសការទលិត 
ឧបក្សរណ៍្បចចេក្សចទ្យសសនសសំំនចទឹ្យក្សក្សសិក្សមែ និងពូជដំ្ខំ្ដលាុនឹំងបខ្ស្រមបស្រមួលអាកាសធាតុ។  

ទី្យ៤ ការទតល់ជំនយួបចចេក្សចទ្យសដល់ការបចងកីតថាមពលក្សចកី្សតច ងីវញិ ដូចជាបនទោះសូឡា សស្រមាប់
ចលីក្សក្សមពស់ជីវភាពរបស់ស្របជាជនតាមតំបន់អាងទ្យចនេចមគងគភាគខាងចស្រកាម។  

ទី្យ៥ ទតល់ជំនយួសស្រមាប់ប ត្ ញគម្គមន៍តាមដងទ្យចនេ សស្រមាប់ជាស្របចយជន៍ចទ្យសចរណ៍្ 
ពាណិ្ជាក្សមែ និងទំ្យ្ក់្សទំ្យនងចទសងៗ។  

ទី្យ៦ អាងសតុក្សទឹ្យក្សធំៗគរួខ្តស្រតូវបានាា ប្សស្រមាប់សនតិសុមទឹ្យក្ស ការពារចពលខ្ដលទឹ្យក្សជំនន់          
ចមគងគជន់ច ងីចូលមិនដល់ ឬចពលខ្ដលមានការមាោះខាតទឹ្យក្សចដយស្របការ្មួយ។  

ទី្យ៧ ចដយារចរនតលំហូរទឹ្យក្សែែីប ោះពាល់ដល់ទលចនាទ្យ យនតការចមគងគ ឡានឆ្ង គរួខ្តបចងកីត
ក្សមែវធីិជីក្សស្រសោះ និងការចិចេ ឹមស្រតី ការបចងកីតតំបន់អភិរក្សសសស្រមាប់ពូជស្រតី និងសតាវាឬីជាតិដនទ្យចទ្យៀត។ 
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