
1 

 

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅតំរន្ភ់ាគខាងន ើតរន្ទា យលង្ងែ   
 នងុឃុ ំំពង់ហ្លួង ប្្ ុពញាឮ នេតរ ណ្ដា ល 

 

ដោយ៖ ផុន កសិកា
1, ដេង វទូិ2, តាដកត ស័កោ3 និង សួ ប៉ាុណ្ណា រ៉ា ត់4 

 
ន្ច ាីន្ាើម 

 ទឹក គឺជាវតថុរវធម្មតាមួ្យប្បដេទដៅដ ើផផនដើ គ្មម នពណ៌ គ្មម នកលិន គ្មម នរសជាតិ អាចឆលុុះបាន។ 
វចនានុប្កម្ផមមរមានដសចកដើពនយ ់ថា ទឹកគឺជាធាតុរវ, តាម្កំដណើ តដដើម្ឥតពណ៌ ឥតកលិន, ជារបស់មាន
ប្បដោជនដ៍៏សំខានស់ប្មាបពួ់កម្នុសស សតវ, មានប្តូវផឹក, ងូត ជាដដើម្ (វចនានុប្កម្ផមមរ)។ ម្នុសសមាា បានដឹង
ចាស់អំពើអតថប្បដោជនន៍នទឹក ផដ រុកខជាតិ និងសតវទងំឡាយ ពិដសសម្នុសសកាុងដោកប្តូវការទឹកជាចបំាច់
សប្មាបជ់ើវតិរស់ដៅ។  

ទឹកមានអតថប្បដោជនដ៍ប្ចើនណ្ណស់ ដូចជា៖ 
-សប្មាបម់្នុសស សតវ បរដិោគ។  
-ដប្ោចប្សប់រុកខជាតិឱ្យដុុះ រ ើកធំធាត ់មានផផលផ្កា ។ 
-ប្បពន័ធគម្នាគម្នធំ៍ៗក៏អាចប្បប្ពឹតតិដៅបានតាម្រយៈផលូវទឹក។ ដទុះបើដៅសម្័យបុរណ ម្នុសសដធវើ

ទំនាកទំ់នងគ្មា តាម្ផលូវទឹកដប្ចើនសនធឹកសនាធ ប។់ 
ដៅដ ើពិេពដោកកាុងសម្័យបុរណ អារយធម្ធំ៌ៗដកើតដេើងដៅតំបន់ជាបនឹ់ងប្បេពទឹក ឧទហរណ៍ 

អារយធម្ដ៌អហសើបផដ ដកើតតាងំពើ ៣៤០០ មុ្នប្គឹសគសករជ រ ើកចដប្ម្ើន ូតោស់ដៅតំបនដ់ើសណដ រទដនលនើ  
តាម្ដងទដនលនើ , អារយធម្ដ៌ម្ហសូប៉ាូម្ើ, អារយធម្ប៌ាប ើ ូន ជាដដើម្។ ចំផណកអារយធម្៌បុរណននប្បដទសកម្ពុជាវញិ 
កម៏ានទំនាក់ទំនងជាមួ្យទឹកោ៉ា ងខាល ងំណ្ណស់ផដរ។ ចប់តាងំពើសម្័យដំបូងននអារយធម្ផ៌មមរ សម្យ័ហវូណនរ ើក
ចដប្ម្ើន ូតោស់ដៅតាម្ដើសណដ រទដនលដម្គងគដប្កាម្ ោគខាងតបូងប្បដទស។ ចំផណកអារយធម្៌អងគរវញិ អាណ្ណ
ចប្កអងគរដរុ៏ងដរឿងករ៏ ើកចដប្ម្ើនដៅផកបរទដនលោបផដរ។ 

ទឹកកជ៏ាចំផណកធំមួ្យកាុងការជំរុញអេិវឌ្ឍវសិ័យកសិកម្ម។ ការោដុំុះទងំឡាយរប់តាងំពើដំណ្ណបំ្សូវ 
បផនលបង្កា រដផសងៗ រតឹផតប្តូវការទឹកខាល ងំណ្ណស់ដៅដទៀត។ ដៅកម្ពុជា ការោដុំុះមានបញ្ហា ជាដប្ចើន ដហើយបញ្ហា
ចម្បងគឺ «ទឹក»។ ដៅសម្័យហវូណន ក៏ដូចជាសម្័យអងគរ ផមមរបុរណបានជើកបារយណ៍ធំៗជាដប្ចើន និងដៅ
មានការជើកប្តពងំតូចៗជាដប្ចើនដទៀតសប្មាបស់ហគម្នតូ៍ចៗ ឬ េូមិ្តូចៗអាចទញយកទឹកម្កដប្បើប្បាស់ផគត់
ផគងត់ប្មូ្វការដផសងៗ។ 

                                                            
1 ប្បធានវទិាោថ នម្នុសសោស្តសតនិងវទិាោស្តសតសងគម្ ននរជបណឌិ តយសោកម្ពុជា 
2

 អនុប្បធាននាយកោា នបុរណវទិានិងបុដរប្បវតតិោស្តសត ននប្កសួងវបបធម៌្និងវចិិប្តសិ បៈ 
3

 ម្ស្តនតើ ននរជបណឌិ តយសោកម្ពុជា 

4
 ប្បធាននាយកោា នប្បវតតិវទិានិងវទិាោស្តសតនដោបាយ ននវទិាោថ នម្នុសសោស្តសតនិងវទិាោស្តសតសងគម្, រជបណឌិ តយសោកម្ពុជា 
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ដៅសម្័យបុរណ ជួនកា មលុះ ផមមរបុរណដ ើកទំនប់ទបោ់ា តរ់កាទឹកកាុងទំនបដ់នាុះសប្មាបយ់កទឹក
ដប្បើប្បាស់។ ទំនបផ់ដ ដគដ ើកអាចមាន២ប្ជុង ឬ ៣ប្ជុង ដៅតាម្ោថ នោពននសណ្ណា នដើ។ រដបៀបដនុះ ដគដប្ចើន
ដធវើដៅទំនបផ់ដ មានសណ្ណា នដើជប្មា  មិ្នអាចមានទឹកដកប់ាន ដូដចាុះ ដគប្តូវដ ើកទំនបទ់ប់ទឹក។ 

កាុងអតថបទមលើដនុះមានដគ្ម បំណងបង្កា ញអំពើបដចេកដទសននការោា ត់ទឹកទុកសប្មាបោ់បំ្សូវ ដោយ
ដ ើកជាទំនប់ចំនួន២ប្ជុង ឬ ៣ប្ជុង ដៅតំបន់បនាា យ ផងវកោគខាងដកើតផដ សថិតដៅចដនាល ុះបនាា យ ផងវក
ម្កទ ់នឹងទដនលោប និងោគខាងដជើងពម្ជំនើក រហូតផប្ពក ផងវក។ តំបនប់នាា យ ផងវកោគខាងដកើតដនុះ
សថិតកាុងឃុកំំពងហ់លួង ប្សុកពញាឮ ដមតតកណ្ណដ   (ផផនទើដ ម១និងដ ម២)។ 
 

 
ផផនទើដ ម១៖ ផផនទើឃុកំំពង់ហលួង ប្សុកពញាឮ ដមតតកណ្ណដ   (ប្បេព៖ រដាបា ប្សុកពញាឮ) 
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ផផនទើដ ម២៖ រូបោពបង្កា ញពើតំបន់ោគខាងដកើតបនាា យ ផងវក (ប្បេព៖ Google Earth, 2010) 

 
សាា ន្ភាពភូមិសាស្ត្រនៅតំរន្់ភាគខាងន ើតរន្ទា យលង្ងែ  

ដៅតំបន ់ផងវកោគខាងដកើត ផដ សថិតដៅចដនាល ុះបនាា យ ផងវកម្កទ ់នឹងទដនលោប និងោគខាង
ដជើងពម្ជំនើក រហូតផប្ពក ផងវក គឺជាតំបនទ់ំនាប សថិតកាុងឃុកំំពង់ហលួង ប្សុកពញាឮ ដមតតកណ្ណដ  ។ តំបន់
ដនុះសថិតជាបនឹ់ងទដនលោប និងទទួ រងឥទធិព ជំនន់ទឹកដេលៀង ដៅរដូវវសា។ ដៅរដូវវសា តំបនដ់នុះទទួ ទឹក
ដេលៀងដប្ចើនផង និងទឹកហូរពើតំបនដ់ផសងៗម្កចូ ផង (ទឹកហូរពើផប្ពកប្កាងំពននល) រហូតដ ់ ិច មិ្នអាចដធវើប្សូវ 
ដៅរដូវវសាបានដទ។ ទឹកផដ ហូរពើតំបនដ់ផសងគឺហូរពើផប្ពកប្កាងំពននល ដមតតកំពងស់ពឺ ចូ ម្កផដរ។ ោថ នោព
ទឹកដើដៅតំបនដ់នុះមានសណ្ណា នមពស់ដៅោគខាងដជើង និងខាង ិច។ ដៅដព ទឹកចបដ់ផដើម្ប្សក (ចបព់ើផមវចិឆិកា) 
ទឹកហូរដចញពើតំបនម់ពស់ចូ កាុងផប្ពក ចូ កាុងទដនល ឬហូរផបកវា មិ្នមានទឹកដទ។ 

ប្បជាព រដាផដ រស់ដៅកាុងតំបន់ោគខាងដកើតបនាា យ ផងវកមិ្នប្បកបមុ្មរបរដធវើកសិកម្មោបំ្សូវដៅ
រដូវវសាដទ ដប្ពុះទឹក ិចផប្សទងំអស់។ កាុងរដូវវសា ពួកដគប្បកបមុ្មរបរដនោទប្តើដៅតាម្ទដនល និងដៅតាម្
ផប្ពក និងវា ផដ  ិចទឹក។  ុុះកាុងរដូវប្បាងំ ពិដសសចបព់ើទឹកសប្ម្ក (ដដើម្ផមវចិឆិកា) ប្បជាព រដាចប់
ដផដើម្ោបំ្សូវ ប្បាងំ ឬ ប្សូវប្បដដញទឹក ដោយចបដ់ផដើម្ពយួររស់ោស់ដើ បូម្ទឹកបញ្េូ  ផប្ស (រូបដ ម១, ២ និង 
៣)។ 

 

   
 

រូបដ ម១៖ កសិករចប់ដផដើម្ពយួររស់ដើដៅផកបរដម្ទឹក 
កំពើងពយួ ដៅដដើម្ផមវចិឆិកា 

 

រូបដ ម២៖ កសិករដរៀបចំដើផប្សមុ្ននឹងប្ពួសប្សូវប្បាងំ 
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រូបដ ម៣៖ កសិករបូម្ទឹកបញ្េូ  ផប្សផដ ដៅជាប់ដម្ទឹកកូនប្តពងំរងំ 

 
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅតំរន្់លង្ងែ  
 

 . ប្រព័ន្ធង្ប្ព  
 

ប្បពន័ធផប្ពកដប្ចើនដប្បើដៅោគខាងតបូងប្បដទសកម្ពុជា ពិដសសកាុងដមតតកណ្ណដ  ។ តាម្ការសិការបស់
ដោក ញឹម្ សុធាវនិា (NHIM Sotheavin, Factors that Led to Change of the Khmer Capitals from the 
15ht to 17th Century, Sophia University, Tokyo, 2016) បានរកដឃើញថា មានផប្ពកដប្ចើនជាង៦០ ផដ 
ប្សូបទឹកពើទដនលបាោក ់ និង ទដនលោប។ ផប្ពកទងំដនាុះមានតួនាទើរម្លស់ទឹកដចញដៅរដូវវសា និងតួនាទើសដុក
ទុកដប្បើប្បាស់ដៅរដូវប្បាងំ។ ដៅតំបន់មលុះ ដគដប្បើពកយ «ជំនើក» ជំនួសពកយ «ផប្ពក» ដូចជាដៅេូមិ្ពម្ជំនើក ឃុំ
កំពងហ់លួង ប្សុកពញាឮ ដមតតកណ្ណដ   អាកប្សុកដៅផប្ពកថាជា ពម្ជំនើក វញិ។  

ដៅតំបនោ់គខាងដកើតបនាា យ ផងវក មានប្បពន័ធធារោស្តសតទក់ទងនឹងផប្ពកផដ ជាផប្ពកម្នុសសជើក 
និងផប្ពកធម្មជាតិ។ ផប្ពកម្នុសសជើកមានចំនួន៣គឺ៖ 

-ផប្ពកកំពងហ់លួង 
-ផប្ពកជំនើក (ពម្ជំនើក) 
-ផប្ពក ផងវក 
 
ផប្ពកកំពងហ់លួងផ ងមានទឹកហូរដចញចូ  ឬទើសដុកទឹកបានដទៀតដហើយ ដប្ពុះប្តូវកកសាុះដោយោរ

មានសំណង់ ំដៅោា នហូរផហ ដៅតាម្មាតផ់ប្ពក (រូបដ ម៤)។ ដៅោគខាង ិចននផប្ពកប្តូវបិទ ដោយោរ
ផលូវជាតិដ ម៥ ប្តងផ់លូវដកាងផដ មានសំណងបុ់សបុកតម្ា ់បដិមាប្ពុះអងគឌួ្ងប្ទងគ់ងដ់ ើដសុះ។ 
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រូបដ ម៤៖ រូបោពផប្ពកកំពង់ហលួង តាម្រយៈផផនទើGoogle Earth ដៅឆ្ា ២ំ០១៥ 
 

ពកព់ន័ធនឹងផប្ពក ដោងតាម្ប្ពុះរជពងាវតារឧកញា៉ា  វាងំ ជួន «ដៅប្គិសតសករជ ១៨៤៧, ប្ពុះបាទអងគ
ឌួ្ង កាុងប្ពុះជនម៥២ឆ្ា  ំ បនាា បព់ើេិដសកដោយរជសម្បតតិ ប្ពុះអងគ ប្ពុះរជបំរ៉ា ម្ហាម្នាមឺ្នសពវមុ្មម្ស្តនតើធំតូច
ទងំពួងកុំឲ្យផសពវសុរ៉ា  ចំផណកបណ្ណត រសាផមប្តដប្ៅទងំប៉ាុនាម នប្ទងប់្ពុះរជបំរ៉ា ម្ហាម្កំុឲ្យដបាុះដធាា ុះដទុះប្តើរងំ
ផប្ពកបិតជិត។ ឲ្យដធវើផតសង្កខ ងទុកផលូវកណ្ណត   ដដើម្បើឲ្យធារដចញចូ នឹងម្ចឆ ជា ិផហ ដចញចូ ដោយប្សួ  
ដបើរសាណ្ណមិ្នោត បត់ាម្ប្ពុះរជបំរ៉ា ម្ដនុះដទនឹងយកដទសជាទំងន់» (ប្ពុះរជពងាវតារឧកញា៉ា  វាងំ ជួន, ទំព័រ 
៨២៥-២៦)។  

 ដបើតាម្ពងាវតារដនុះ ប្បផហ ជាមានផប្ពកផដ ជើករចួប្ោប ់ឬ ប្តូវបានជើកកាុងរជប្ពុះអងគឌួ្ង ដទើប
ប្ពុះអងគប្ពុះរជបំរ៉ា ម្ឱ្យជួយផែរកាផប្ពក។ ផប្ពកផដ ដរៀបរប់កាុងពងាវតារដនុះ ប្បផហ ជាផប្ពកកំពងហ់លួង។ 
បចេុបបនាដនុះ ផប្ពកកំពងហ់លួងដៅរការូបរងប្តឹម្ប្បផវង ៣០០ផម្៉ាប្ត ពើទដនល។ ដូដចាុះដហើយ ដយើងមិ្នអាចដឹងថា 
ចុងផប្ពកកំពង់ហលួងចប់ដៅប្តឹម្ណ្ណ និង ដតើផប្ពកដនុះប្តូវដគ បផ់ផាកផដ បាតដ់ៅដព ណ្ណ? 

 

 ចំផណកផប្ពកជំនើក (ពម្ជំនើក) និង ផប្ពក ផងវកជាផប្ពកផដ ម្នុសសជើកដៅសម្យ័ណ្ណមួ្យផដ 
ការសិកាប្ោវប្ជាវកនលងម្កមិ្នទន់បានបង្កា ញពើអាយុកា ដៅដេើយ។ ផប្ពកទងំពើរប្តូវបានជើកោា ប់នឹង
ទដនលោប ទឹកអាចហូរដចញចូ បាន។ ចុងផប្ពកទងំពើរតោា បដ់ៅនឹងផប្ពកធម្មជាតិដផសងៗដទៀត។ ផប្ពកធម្មជាតិ 
ដៅតំបនដ់នាុះមានដូចជា ផប្ពកតាដហា, ផប្ពកប្តង ់ និងផប្ពកដដដ ។ ផប្ពកធម្មជាតិទងំបើហូរបតដ់កាងចុុះដេើង ដៅ
តាម្េូមិ្ោស្តសត ននតំបន។់ ផប្ពកធម្មជាតិទងំ៣តោា ប់ ប្ពម្ទងំមានប្បេពផតមួ្យគឺប្បេពផប្ពកប្កាងំពននល កាុង
ដមតតកំពងស់ពឺ។ ផប្ពកប្កាងំពននលហូរពើដមតតកំពងស់ពឺកាត់ផលូវជាតិដ ម៥ ចូ ម្កោា ប់ផប្ពកដដដ  ដហើយផបងផចកទឹក
ដៅតាម្ផប្ពកនានា។ 
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រូបដ ម៦៖ រូបោពពើដ ើអាកាសផប្ពក ផងវក 

 
 

   
 

 

 
រូបដ ម៧៖ រូបោពផប្ពកតាដហា, ផប្ពកប្តង់ និង ផប្ពកដដដ  (ប្បេព៖ Google Earth, 2019) 

 
 េ. ប្រព័ន្ធនមទឹ  

ដប្ៅពើប្បពន័ធផប្ពកផដ មានដៅតំបន់ោគខាងដកើតបនាា យ ផងវក ដៅមានប្បពន័ធមួ្យដទៀតផដ 
ម្នុសសបដងាើតដដើម្បើរកាទឹកទុកដប្បើប្បាស់ ដនាុះគឺប្បពន័ធដម្ទឹក។ អាកប្សុកដៅថា «ដម្ទឹក» ដោយសំដៅដ ើ
សំណងទំ់នប់២ប្ជុង ឬ ៣ប្ជុងសងឬ់ដ ើកោា ប់គ្មា ដៅចំណុចណ្ណមួ្យ ដដើម្បើឱ្យទឹកដកដ់ៅចំណុចោា បគ់្មា ដនាុះ។ 

ប្បជាព រដាមិ្នអាចដធវើប្សូវវសាបានដទ ដោយោរទឹក ិចផប្សទងំអស់ ដូដចាុះពួកដគអាចដធវើផតប្សូវ 
ប្បាងំ ឬ ប្សូវប្បដដញទឹកជំនួសវញិ បនាា បព់ើទឹកប្សក។ ដៅដព ទឹកប្សក ទឹកហូរពើដជើងដៅតបូង ឬ ហូរចូ ទដនល
អស់ មិ្នមានទឹកសប្មាបដ់ធវើផប្សប្បាងំដេើយ។ ដដើម្បើរកាទឹកកំុឱ្យហូរដចញពើផប្ពក ឬ រកាទឹកសប្មាបដ់ប្បើប្បាស់
កសិកម្មោណំ្ណបំ្សូវប្បាងំ អាកប្សុកដៅតំបន់ោគខាងដកើត ផងវកមានរដបៀបនិងបដចេកដទសរបស់មលួនកាុងការ

រូបដ ម៥៖ រូបោពផប្ពកជំនើក ឬ ពម្ជំនើក (ប្បេព៖ Google Earth, 2019) 
 

បនាា យ ផងវក 

ផប្ពក ផងវក 
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រកាទឹកទុក។ បដចេកដទសននការឃាតោ់ា ត់ទឹកទុកគឺការសងស់ំណងដ់ម្ទឹក។ ផ ិតផ ប្សូវប្បាងំផដ ដធវើដៅ
ផកបរដម្ទឹកទងំដនាុះអាចទទួ ផ បានចបព់ើ៥ដតាន ដៅ៨ដតាន។ 

ដម្ទឹកផដ មានដៅតំបនដ់នាុះមានដូចជា៖ 
 

១-នមទឹ អងគំនប្ោម ឬ នមទឹ អន្លង់ដំរ៖ី មានទំនបព់ើរគឺខាងដកើតមានប្បផវង១៥០ផម្៉ាប្ត និង
ទំនបខ់ាងតបូងរងដកាងដូចដងធាូរ មានប្បផវង៥០០ផម្ប្ត។ 

 

២-នមទឹ អងគំនលើ៖ មានទំនបខ់ាង ិច ប្បផវង៣០០ផម្៉ាប្ត និងទំនប់ខាងតបូងប្បផវង៤០០ផម្៉ាប្ត។ 
 

៣-នមទឹ ប្តពងំរាងំ៖ ដម្ទឹកដនុះមានទំនបផ់តមួ្យប្ជុងដទ គឺប្ជុងខាង ិច ប្សបនឹងទដនលោបផតម្ដង។ 
ទំនបដ់នុះចប់ពើផប្ពកដតាដហាោតសនធឹងរហូតទ ់នឹងពម្ជំនើក។ ទំនប់ដម្ទឹកប្តពងំរងំមានប្បផវង២០០០ផម្៉ាប្ត។ 

 

៤- នូ្នមទឹ ប្តពងំរាងំ៖ មានទំនប់ខាងដកើតប្បផវង១៣៥ផម្៉ាប្ត និងទំនបខ់ាងតបូងប្បផវង១៨៨
ផម្៉ាប្ត គឺម្កទ ់នឹងផប្ពកប្តង។់ 

 

៥-នមទឹ  ំពីងពួយ៖មានទំនប់ខាងតបូងជាបព់ើផលូវមាតទ់ដនល ម្កទ ់គ្មា នឹងទំនប់ខាង ិច។ ទឹក
អាចទប់ោា ត់ ដកដ់ៅប្ជុងខាងតបូងដឆៀងខាង ិច។ ទំនបខ់ាងតបូងមានប្បផវង៥០០ផម្៉ាប្ត និងទំនបខ់ាង ិច
ប្បផវង៦៥០ផម្៉ាប្ត។ ដម្ទឹកដនុះចត់ទុកថាជាដម្ទឹកធំមួ្យផដរកាុងតំបន ់ផងវកដនុះ។ 
 

៦-នមទឹ រឹងច ៖ មានទំនបដ់ៅខាងដកើតប្បផវង៤៤០ផម្៉ាប្ត និងទំនបខ់ាងតបូងប្បផវង៤០០ផម្៉ាប្ត។ 
ដម្ទឹកដនុះដៅជាបផ់ប្ពក ផងវកោគខាងតបូង, ចមាា យប្បមាណ៣០០ផម្៉ាប្តពើបនាា យ ផងវកោគខាងដកើត។ 

 

៧-នមទឹ ទួលបាយង្ ែ ៖ ជាដម្ទឹកធំមួ្យផដរ ផដ មានទំនបផ់វងដៅោគខាងតបូង និងរងបត់
ផបនដប្ចើនគនាល ក។់ ដម្ទឹកដនុះមានទំនបប់ើប្ជុង ប្គ្មនផ់តប្ជុងខាងដកើត និងខាង ិចមានប្បផវងមលើៗ មិ្នផវងដូច
ទំនបខ់ាងតបូង។ ទំនបខ់ាងតបូងប្បផវង៩៧០ផម្៉ាប្ត និងទំនប់ខាងដកើតមានប្បផវង២៥០ផម្៉ាប្ត និងទំនបគ់នាល ក់
ខាងដកើតប្បផវង១៨០ផម្៉ាប្ត និងទំនបខ់ាង ិចប្បផវង១៥០ផម្៉ាប្ត។ បចេុបបនាទំនបដ់នុះផ ងដឃើញមានដទៀតដហើយ។ 

 

៨-នមទឹ ទទឹងថ្ងៃ៖ សថិតកាុងបនាា យ ផងវកផដ ទំនបខ់ាងតបូងននដម្ទឹកសថិតកាុងបរដិវណបនាា យ
 ផងវក ផផាកខាងដកើត ចំផណកមានទំនបខ់ាងដកើតននដម្ទឹកសថិតដៅចំកំផពងទំនប់ននបនាា យផតម្ដង។ ទំនបខ់ាង
ដកើតប្បផវង៧០០ផម្៉ាប្ត និងទំនប់ខាងតបូងប្បផវង៧៦០ផម្៉ាប្ត រងបត់ផបនចុុះដេើង មិ្នប្តង់ដូចទំនប់ខាងដកើតដទ។ 
 

៩-នមទឹ ទំន្រ់ប្គូ៖ សថិតដៅោគខាងដជើងផប្ពក ផងវក សថិតកាុងដមតតកំពង់ឆ្ា ងំ។ ដម្ទឹកដនុះមាន
ទំនបស់ងដ់ៅខាងតបូងប្បផវង៦៦៥ផម្៉ាប្ត និងទំនបខ់ាង ិចប្បផវង៣០០ផម្៉ាប្ត។ 
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រូបដ ម១១៖ របូោពដម្ទឹកប្តពងំរងំ រូបដ ម១២៖ របូោពដម្ទឹកទ ួបាយផកែក 

 
រូបដ ម៨៖ រូបោពដម្ទឹកដផសងៗដៅតំបន់ោគខាងដកើតបនាា យ ផងវក 

 

   
 
 

  
 

 

បនាា យ ផងវក 

ដម្ទឹកទំនប់ប្គូ 

ដម្ទឹកបឹងចក 

ដម្ទឹកទទឹងនែា 
ដម្ទឹកកំពើងពួយ 

ដម្ទឹកទួ បាយផកែក 

ដម្ទឹកអងគំដប្កាម្ 
ដម្ទឹកអងគំដ ើ 

ដម្ទឹកប្តពងំរងំ 

ដម្ទឹកកូនប្តពងំរងំ 

ដម្ទឹកទួ បាយផកែក 

រូបដ ម៩៖ រូបោពដម្ទឹកអងគំដ ើ និង ដម្ទឹកអងគំដប្កាម្ឬដម្ទឹកអនលង់ដំរ ើ រូបដ ម១០៖ របូោពដម្ទឹកកំពើងពយួ 

ដម្ទឹកប្តពងំរងំ 
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រូបដ ម១៣៖ របូោពដម្ទឹក និង វា ផប្សផដ ដប្បើទឹកពើដម្ទឹក 

រូបដ ម១៤៖ របូោពទំនប់ខាង ិចននដម្ទឹកប្តពងំរងំ រូបដ ម១៥៖ របូោពទំនប់ខាងតបូងននដម្ទឹកអងគំដ ើ 

 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

វា ផប្សយកទឹកពើដម្ទឹកទួ 
បាយផកែក 

ផប្ពកដដដ  

ផប្ពកប្តង់ 

ទនន្លសារ 
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្ន្និដ្ឋា ន្ 
 ប្បពន័ធធារោស្តសតដៅោគខាងដកើតននបនាា យ ផងវក គឺជា កខណៈដទសោពវបបធម្៌បុរណមួ្យផដ 
បនតមានដៅដេើយកាុងប្បដទសកម្ពុជា។ ដទុះបើ ការសិកាប្ោវប្ជាវមិ្នទនរ់កដឃើញពើអាយុកា ននការោង
សងដ់ម្ទឹក ឬ អាយុកា ននផប្ពកផដ បានជើក ោ៉ា ងដហាចណ្ណស់ វាជាេសតុតាងបនស ់ពើបុរណ ពើអតើតកា 
ណ្ណម្ួយបនស ់ទុកដ ់ប្បជាជនបនតរស់ជាម្ួយ។ ដោយោរ ម្រតកដទសោពវបបធម្ប៌នស ់ដនុះដហើយ ដទើប
ប្បជាព រដាដៅបនតមុ្មរបរកសិកម្មផបបប្បនពណើ កាុងតំបនរ់បស់មលួនបាន។ 

ប្បពន័ធធារោស្តសតដៅោគខាងដកើតននបនាា យ ផងវក ទងំប្បពន័ធផប្ពកកដើ និង ប្បពន័ធដម្ទឹកកដើមាន កខ
ណៈនិងទប្ម្ង់ប្បហាកប់្បផហ គ្មា នឹងប្បព័នធធារោស្តសតកាុងតំបនម់ានេូមិ្ោស្តសតប្សដដៀងគ្មា  ឧទហរណ៍ប្បពន័ធ
ដម្ទឹកដ ើកជាទំនបរ់កាទឹកកម៏ានដប្បើដៅតំបនប់្សើសនធរ ដមតតកំពងច់ម្ផដរ។ ប្បពន័ធដនុះអាចដប្បើបានដៅតំបន់
ណ្ណផដ មានជប្មា  មិ្នអាចរកាទឹកសប្មាបដ់ធវើផប្សប្បាងំបាន។ ដទុះោ៉ា ងណ្ណ ប្បព័នធផបបដនុះមិ្នមាន ទធោព 
កាុងការសដុកទឹកបានដប្ចើនដពកដទ។ កាុងករណើ មានវា ផប្សដប្ចើន ប្តូវការោបំ្សូវប្បាងំដប្ចើន ទឹកផដ បង្កខ ងំកាុង
ដម្ទឹក ឬ ផប្ពក មិ្នមានប្គបប់្គ្មនដ់េើយ។ កាុងដព ចំនួនប្បជាព រដាដៅតិច កសិករដៅេូមិ្ជំនើកអាចដប្បើ
ប្បាស់ទឹកកាុងដម្ទឹក និង ផប្ពកបានប្គបប់្គ្មន។់  ុុះចំនួនប្បជាព រដាកានផ់តដកើនដេើង កសិករដធវើផប្សប្បាងំ
កានផ់តដប្ចើន ដធវើឱ្យមានបញ្ហា កងវុះទឹកដធវើផប្សប្បាងំ។ ដដើម្បើបដងាើនបរមិាណទឹកឱ្យបានដប្ចើន និងប្គប់ប្គ្មន ់ដគប្តូវ
ការោដ រដម្ទឹក និង ផប្ពកឱ្យបានធំ និងជដប្ៅដប្ៅជាងមុ្ន។ 
 កាុងកិចេការអេិរកស និង អេិវឌ្ឍប្បព័នធធារោស្តសតដៅោគខាងដកើតននបនាា យ ផងវកកាុងេូមិ្ពម្ជំនើក 
ឃុកំំពង់ហលួង ប្សុកពញាឮ ដមតតកណ្ណដ   ដោកជំទវឧកញា៉ា កិតតិបណឌិ ត ន្ៀង ចាន្ន់ហ្ង អគគនាយកិាប្កុម្
ហ ុនដហងអេិវឌ្ឍន ៍បាននឹងកំពុងោដ រប្បព័នធធារោស្តសតទងំដនុះ រប់តាងំពើការោដ រផប្ពកតាដហា ផប្ពកប្តង ់ដម្
ទឹកអងគំដ ើ និង ដម្ទឹកកូនប្តពងំរងំ សប្មាបប់ដងាើនបរមិាណទឹកឱ្យមានកាុងប្បព័នធទងំដនុះ ជាប្បដោជនដ៍ ់
កសិករកាុងេូមិ្ដធវើផប្សប្បាងំមានទឹកប្គបប់្គ្មន។់ 


