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គម្រាងផ្តួចផ្តើមគំនិតអំពីអាកាសធាតុ (JCCI) គឺជាកិច្ចសហការរវាងអង្គការ Forum Syd 

DCA/CA និងអង្គការ Cord JCCI មានគោលបំណងពង្រាឹងសមត្ថភាពអង្គការកម្ពុជា ២២ និង
សហគមន៍ដ្រាលអង្គការដ្រាគូរទំាងនោះអនុវត្តន៍គម្រាងជាមួយ ដើម្រាបីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រាះ 
អាកាសធាតុ។

សៀវភៅណ្រានំាអំពីការឆ្លើយតបនឹងការប្រាប្រាលួអាកាសធាតុ សម្រាប់បុគ្គលិកអង្គការមិនម្រានរដ្ឋាភិបាល  
និងស្ថាប័នផ្រាស្រាងទៀត 
ភ្នំព្រាញ ឆ្នាំ២០១២

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថ្រាមអំពី JCCI និងស្នើសុំសៀវភៅម្រារៀនន្រាះសូមទំនាក់ទំនង៖

Forum Syd  

ផ្ទះល្រាខ ៩១ ផ្លូវល្រាខ ៩៥  
ភ្នំព្រាញ
(+៨៥៥) ២៣ ២២១ ១៤៧
info.kh@forumsyd.org



សែចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ក្រាុមអត្ថបទបច្ចកទ្រាស
លោកស្រាី ប៊ុន ពៅចិនា្តា
លោកស្រាី ឃ្លោក វិចិត្រារដ្ឋា
លោក សុឹម សម្រាបតិ្ត
លោក ណុប ប៉ូលីន
លោកស្រាី ហ៊ួន រតនា 
លោក ឆ្រាម វុត្ថា
លោកស្រាី រ៉ូនីដ កូ
លោក ថាក់ឃ័រ មា៉ាក្រាវី
លោក ចូហាន់ នីលសុន
លោកស្រាី  គ្រាីស្ទិន រ៉ាស់ម៉ូសិន
លោកស្រាី  ស្រាង សូទ្ធីរ៉ា

ត្រាួតពិនិត្រាយអត្ថបទភាសអង់គ្ល្រាស
លោកស្រាី Kristen RASMUSSEN

លោកស្រា ីAnn BISHOP

លោក Andrew E.L. MCNAUGHTON

លោក Michael WILD

ត្រាួតពិនិត្រាយអត្ថបទភាសខ្ម្រារ
លោក ម៉ម កុសល

បកប្រាពីភាសអង់គ្ល្រាសទៅជាភាសខ្ម្រារ
ណាទី ខ្ម្រារ

រចនាសៀវភៅ
ក្រាហ្វិករូត

គំនូររូបភាព
សៀវភៅខ្ញុំ

សូមថ្ល្រាងអំណរគុណដល់ស្ថាប័នផ្ថល់ជំនួយថវិកាសម្រាប់បោះពុម្ភផ្រាសាយសៀវភៅម្រារៀនអំពីការ 
ប្រាប្រាលួអាកាសធាតុន្រាះ រួមមានអង្គការការីតសនៅកម្ពជុា អង្គការទស្រាសនៈពិភពលោកនៅកម្ពជុា  
គម្រាងគំនិតផ្តួចផ្តើមរួមអំពីអាកាសធាតុ (JCCI) ក្រាមជំនួយថវិកាពី Sida និងអង្គការ ភ្ល្រាន
អន្តរជាតិ នៅកម្ពុជា ក្រាមកិច្ចសហការ និងជំនួយបច្ច្រាកទ្រាសពីក្រាសួងបរិស្ថាន។

ចំពោះការធ្វើត្រាស្តសៀវភៅម្រារៀនន្រាះ យើងសូមថ្ល្រាងអំណរគុណដល់ បុគ្គលិកអង្គការដ្រាគូ ក្នុង 
ការជួយសម្រាបសម្រាួល និងផ្តល់យោបល់ក្រាលម្អខ្លឹមសរសៀវភៅម្រារៀនន្រាះ ជាពិស្រាសផ្ន្រាកទ ី
ពីរ។ រួមមាន លោក នួន ពិសិដ្ឋ លោក ឆ្រាម វុត្ថា កញ្ញា ធឿន លក្ខិណា លោក ខុន រិទ្ធី  
កញ្ញា យិន សុខា និង លោក អ៊ូច សំនៀង។ យើងសូមថ្ល្រាងអំណរគុណដល់សហគមន៍ 
ភូមិត្រាប្រាងលិច ស្រាុកបនា្ទាយស្រាី ខ្រាត្តសៀមរប ដ្រាលបានចូលរួមធ្វើេតស្តសៀវភៅម្រារៀន។

សូមថ្ល្រាងអំណរគុណផងដ្រារដល់គណៈគ្រាប់គ្រាងន្រាគម្រាង JCCI ចំពោះការគាំទ្រា និងជួយ
សម្រាួលឲ្រាយដំណើរការផលិត និងបោះពុម្ពផ្រាសាយសៀវភៅម្រារៀនន្រាះកា្លោយជាការពិត រួមមាន 
លោកស្រាី Katja LEVIN លោកស្រាី Åsa THOMASSON និងលោក Dennis MCMAHON។
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សែចក្តីណែនាំអំពីការបែីបា្រស់សៀវភៅមែរៀននែះ

សៀវភៅម្រារៀនន្រាះ មានគោលបំណងជំនួយដល់បុគ្កលិកអង្គការ 
មិនម្រានរដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលប្រាើបា្រស់ក្នុងការបណ្តុះ 
បណា្តាលដល់ដ្រាគូរបស់ខ្លួន អំពីមូលហ្រាតុ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការ 
ឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រាប្រាួលអាកាសធាតុ។ សៀវភៅន្រាះច្រាកច្រាញជា  
៥ ផ្ន្រាកធំៗ ហើយផ្ន្រាកនីមួយៗមានគោលបំណងផ្រាស្រាងៗគា្នា។

តមការសន្មតិ អ្នកប្រាើបា្រស់សៀវភៅម្រារៀនទាំងអស់មិនសុទ្ធត្រា 
មានបទពិសោធន៍អាច សម្រាបសម្រាលួវគ្គបណ្តះុបណា្តាលបានល្អឡើយ  
ដូច្ន្រាះនៅផ្ន្រាកទី ១ មានគន្លឹះជាជំនួយដល់ការសម្រាបសម្រាួលឲ្រាយមាន 
ប្រាសិទ្ធភាព និងថាតើមានជំហានអ្វីខ្លះ ត្រាូវយកចិត្តទុកដក់នៅព្រាល 
រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្តាល។

មុនចាប់ផ្តើមការបណ្តុះបណា្តាល គួរមានការវាយតម្ល្រាសមត្ថភាព 
អ្នកចូលរួម ដើម្រាបីវាស់ស្ទង់កម្រាិតយល់ដឹង និងបទពិសោធន៍របស ់
ពួកគ្រា។

របៀបបែើបា្រស់សៀវភៅមែរៀននែះ

ផ្ន្រាកទី ១ ន្រាសៀវភៅម្រារៀនន្រាះ មានគោលបំណងបង្កើនការ 
យល់ដឹង និងចំណ្រាះដឹងទូទៅអំពីមូលហ្រាតុផលប៉ះពាល់ និងវិធានការ 
ឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រាប្រាួលអាកាសធាតុ។ ផ្ន្រាកទី ១ គឺជាឯកសរ 
យោងមួយ ឬជាស្ពានជំនួយដល់ការសម្រាបសម្រាលួម្រារៀន ឬឧបករណ៍ 
នៅផ្ន្រាកទី ២ និងទី ៣ ន្រាសៀវភៅម្រារៀនន្រាះឲ្រាយបានល្អ។ នៅផ្ន្រាកទី  
២ គឺជាម្រារៀន ឬឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការសម្រាបសម្រាួលធ្វើផ្រានការ  
ដោយមានការចូលរួមដើម្រាបីបញ្ចូល និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រាប្រាួល 
អាកាសធាតុនៅថា្នាក់សហគមន៍។ ឧបករណ៍នៅផ្ន្រាកទី ២ ប្រាើសម្រាប់ 
ប្រាមូលព័ត៌មានពីសហគមន៍ ដើម្រាបីរៀបចំផ្រានការរួមសម្រាប់ឆ្លើយ
តបទៅនឹងការប្រាប្រាួលអាកាសធាតុ។ នៅផ្ន្រាកទី ៣ គឺជាម្រារៀន 
សម្រាប់ជួយដល់បុគ្គលិកអង្គការមិនម្រានរដ្ឋាភិបាល  ឬមន្រា្តរីដ្ឋាភិបាល  
ដើម្រាបីវាស់ស្ទង់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លនួមុននឹងគំាទ្រា ផ្រានការឆ្លើយតបនឹង 
ការប្រាប្រាួលអាកាសធាតុ តមរយៈការអនុវត្តគម្រាងទាំងនៅកម្រាិត 
អង្គការនិងសហគមន៍។ នៅផ្ន្រាកទី ៤ គឺជាសនា្ទានុក្រាម និងពាក្រាយ 
បំព្រាួញដ្រាលប្រាើនៅក្នុងសៀវភៅម្រារៀនន្រាះ ចំណ្រាកផ្ន្រាកទី ៥ គឺជា 
សៀវភៅណ្រានាំជាពិស្រាសសម្រាប់គ្រាូឧទ្ទ្រាសបង្រាៀនម្រារៀនផ្ន្រាកទី ១  
រួមទំាងខ្លមឹសរណ្រានំាទូទៅដ្រាលមានចំណុចគន្លះឹ និងព័ត៌មានសំខាន់ៗ 
អំពីវិធីសស្រា្តបង្រាៀន សម្រាប់គ្រាូឧទ្ទ្រាសប្រាើប្រាស់ក្នុងការធ្វើផ្រានការ 
ឬសម្រាបសម្រាួលព្រាលបង្រាៀនអំពីការប្រាប្រាួលអាកាសធាតុ។
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ផ្នែកទី ១
ការស្វ្រាងយល់អំពីការប្រាប្រាួលអាកាសធាតុ

ផ្នែកទី ២
ឧបករណ៍ធើ្វផ្រានការបន្រាសុាំដោយមានការចូលរួម

ផ្នែកទី ៣
ការវាយតម្រា្លសមត្ថភាពស្ថាប័ន ដើម្រាប ី
ដោះស្រាយការប្រាប្រាួលអាកាសធាតុ

ផ្នែកទី ៤
សនា្ទានុក្រាម និងពាក្រាយបំព្រាួញ

ផ្នែកទី ៥
សៀវភៅគ្រាូ សម្រាប់បណ្តុះបណា្តាលផ្ន្រាកទី ១

មាតិកា



ការស្វែងយល់អំពី 
ការបែបែួលអាកាសធាតុ



មា
តិក

ា
មែរៀនទី១ 

មូលហតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

មែរៀនទី២ 

ភាពងាយរងគៃះ និងផលប៉ះពាល់ 
នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

មែរៀនទី៣ 

ការស្វៃងយល់អំពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យ 
នៃគៃះមហន្តរាយ

មែរៀនទី៤ 

យុទ្ធសាសៃ្តបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

មែរៀនទី៥ 

ការកាត់បន្ថយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

មែរៀនទី៦ 

កៃបខ័ណ្ឌការងារបៃបៃួលអាកាសធាតុ 
នៅថ្នាក់ជាតិ និងលើពិភពលោក

មែរៀនទី៧ 

ការយល់ដឹងអំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 
ការអភិវឌៃឍ និងសិទ្ធិមនុសៃស

មែរៀនទី៨ 

ការយល់ដឹងអំពីវិធីសាសៃ្តដោយយក 
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
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១
ផ្នែកទី

នៅពៃលរៀនចប់ផ្នៃកទី១ សិកា្ខាកាមអាចទទួលបាន ៖
•	 ចំណៃះដឹងទូទៅអំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃលួអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ 

និងវិធានការឆ្លើយតប នៅលើពិភពលោក និងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា។
•	 មានការយល់ដឹងអំពីទសៃសនទាននៃការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃ

គៃះមហន្តរាយ កៃបខ័ណ្ឌការងារអន្តរជាតិ វិធីសាសៃ្តដៃលយកសិទ្ធ ិ
ជាមូលដ្ឋាន និងការអភិវឌៃឍក្នុងបរិបទនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ។

គោលបំណងនែមែរៀន

ផ្នៃកទី១ ចៃកចៃញជា ៨មៃរៀន ដៃលផ្តោត 
លើមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាព 
ងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយ 
តប ទំាងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់  
និងការបនៃសុាំ នៅលើពិភពលោក និងនៅក្នុង
បៃទៃសកម្ពុជា។ និយាយម៉ៃយាងទៀតគឺ តើការ 
បៃបៃួលអាកាសធាតុជាអ្វី? ហៃតុអ្វីវាជាកង្វល ់
សមៃប់បៃជាជនកម្ពជុា? តើការបៃបៃលួអាកាស 
ធាតុបង្កផលប៉ះពាល់បៃបណាដល់កម្ពុជា ?  
តើយើងតៃូវដោះសៃយដោយវិធីណាខ្លះ?

នៅក្នុងផ្នៃកនៃះ ក៏មានការពនៃយល់អំពីការ 
កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគៃះមហន្តរាយ ចំណុច 
ខុសគ្នា ពីវិធានការការបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួល
អាកាសធាតុ កៃបខ័ណ្ឌការងារថ្នាក់អន្តរជាតិអំព ី
ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគៃះមហន្តរាយ និង 
វិធីសាសៃ្តដៃលយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងការ 
អភិវឌៃឍនៅក្នុងបរិបទ នៃការបៃបៃួលអាកាស
ធាតុ។

ការស្វែងយល់អំពីមូលហែតុនែការបែបែួលអាកាសធាតុ 
ភាពងាយរងគែោះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



សែចក្តីផ្តើម
តាមការសៃវជៃវកន្លងមក បានឲៃយដឹងថ  

ការធា្លាក់ចុះ និងការដួលរលំនៅសម័យអង្គរ គឺបណា្តាល 
មួយផ្នៃកមកពីការបៃបៃួល នៃរបបអាកាសធាតុ។  
ទោះជាយា៉ាងនោះក្តី ការផ្លាស់បៃបៃួលនាសម័យ 
នោះ គឺជាផ្នៃកមួយនៃវដ្តបៃព័ន្ធអាកាសធាតុដៃល 
កើតឡើងដោយធម្មជាតិ។ ការបៃបៃលួអាកាសធាតុ 
ដៃលបៃទៃសលើពិភពលោក កំពុងជួបបៃទះបច្ចបុៃបន្ន 
នៃះ មានលក្ខណៈខុសគ្នា ពោលគឺបណា្តាលមកព ី
សកម្មភាពមនុសៃស ដូចជាការដុតឥន្ធនៈផូសុីល  
ការបាត់បង់ពៃឈើ និងទមៃង់នៃការបៃើបៃស់ដី  
ដៃលជាហៃតុធ្វើឲៃយមាន ការបំភាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ 
លើសលុបទៅក្នុងបរិយាកាសផៃនដី។ 

ចាប់តាំងពីមានការរីកចមៃើន ផ្នៃកឧសៃសាហ- 
កម្ម ក្នងុអំឡុងសតវតៃសរ៍ទី១៨ នៅទ្វបីអឺរុ៉ប ដោយសារ 
តៃកំណើនកមៃិត នៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក ់
យា៉ាងចៃើន និងផលផ្ទះកញ្ចក់ដៃលពាក់ព័ន្ធ សីតុណ្ហ 
ភាព ផៃនដីមានការកើនឡើងយា៉ាងឆាប់រហ័ស។  
កំណើនសីតុណ្ហភាព សកលធ្វើឲៃយមានការបៃបៃលួ 
បៃព័ន្ធអាកាសធាតុ។

នៅទូទាំងបៃវត្តិសាសៃ្ត អាកាសធាតុនៃ 
ភពផៃនដីបានឆ្លងកាត់ ការបៃបៃលួខុសៗគ្នា។ បុ៉ន្តៃ 
នៅពាក់កណា្តាលសតវតៃសរ៍ទី ២០ ការបៃបៃួលតាម 
ទមៃង់ថ្មីនៃះ បានបងា្ហញជាភស្តុតាងជាក់ស្តៃងថ  
វាមិនមៃនជាផ្នៃកមួយ នៃការបៃបៃលួតាមលក្ខណៈ 
ធម្មជាតិទៀតឡើយ ប៉ុន្តៃ គឺជាផលវិបាកនៃសកម្ម 
ភាពមនុសៃស។ ភស្តុតាងវិទៃយាសាសៃ្តបានបងា្ហញ
យា៉ាងចៃបាស់ថ ការបៃបៃលួទំាងនៃះ (“ការបៃបៃលួ
អាកាសធាតុ”) ដៃលបានវាស់តាមរយៈកំណើន
យា៉ាងឆាប់រហ័សនៃសីតុណ្ហភាពមធៃយម ទំនងជានឹង 
នៅតៃបន្តទៅទៀត។

ការឡើងកម្តោផៃនដី នាំឲៃយមានការបៃបៃួល 
បៃព័ន្ធអាកាសធាតុទាំងមូល ដោយសារតៃការកើន 
ឡើងនៃកម្តោដៃនដីគោក និងមហាសាគរ និងការ 
រលាយផ្ទាំងទឹកកក និងគមៃបទឹកកកនៅប៉ូលទាំង 
សងខាង។ បញ្ហទាំងនៃះបង្កឲៃយមានការបៃបៃួល 
ផៃៃសងទៀតដូចជា កំណើនកម្ពស់ទឹកសមុទៃ របប 
ទឹកភ្លៀងមិនទៀងទាត់ រលកកម្តោ ចំហាយតៃជាក់  
គៃះរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ដៃលមានកាន់តៃញឹក 
ញាប់ និងខា្លាំងជាមុន និងពៃឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុ 
កំណាចផៃសៃងៗទៀតផងដៃរ។ 

មែរៀនទី១ 

មូលហែតុនែការបែបែួលអាកាសធាតុ

នៅពៃលរៀនចប់មៃរៀនទី ១ សិកា្ខាកាមនឹង ៖

• មានការយល់ដឹងអំពីផលផ្ទះកញ្ចក់បៃភពនៃឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ និងបៃភពបំភាយ
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅបៃទៃសកម្ពុជា

គោលបំណងនែមែរៀន

មៃរៀនទី១ ៖ មូលហតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប
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ផលផ្ទះកញ្ចក់

ការយល់ដឹងអំពីផលផ្ទះកញ្ចក់
ផលផ្ទះកញ្ចក់ គឺជាពាកៃយដៃលយកឈ្មោះ 

តាមពាកៃយថ ផ្ទះកញ្ចក់ ដៃលអាចរកៃសាសីតុណ្ហភាព
ឲៃយក្តោល្មម ក្នុងគោលបំណងដំបន្លៃនៅបៃទៃស 
តៃជាក់។ ដំណើរការនៃះគឺវាដូចគ្នាទៅនឹងដំណើរ 
ការរកៃសាសីតុណ្ហភាពផ ែនដីឲៃយក្តោល្មមសមៃប់ជីវិត 
រស់នៅបានផងដៃរ។

នៅពៃលលោកអ្នកអាចឮគៃនិយាយ អំព ី
ផលផ្ទះកញ្ចក់ មើលទៅហាក់ដូចជាវាជារឿងអាកៃក់  
បុ៉ន្តៃតាមពិតវាមិនជាអាកៃក់នោះទៃ។ ផលផ្ទះកញ្ចក់  
គឺជារឿងល្អ។ បើសិនជាគ្មោនវាទៃ នោះភពផៃនដី 
យើងពិតជាតៃជាក់ខា្លាំង។ ប៉ុន្តៃដោយសារតៃមាន 
ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លើសលុប ទៅក្នុង 
បរិយាកាសទើបធ្វើឲៃយមាន កំណើនសីតុណ្ហភាព  
ដៃលជាហៃតុបង្កផលប៉ះពាល់ដល់រុក្ខជាតិ និង 
ជីវិតសត្វទាំងអស់។

អ្នកវិទៃយាសាសៃ្តមានការពៃួយបារម្ត អំពីបញ្ហ 
នៃះ ពីពៃះផៃនដីមានការកើនសីតុណ្ហភាពក្នុង 
កមៃិតមួយយា៉ាងលឿន។ បញ្ហនៃះកើតឡើង គឺ 
ដោយសារយើងកំពុងបញ្ចៃញឧស្មន័ផ្ទះ កញ្ចក់បន្ថៃម 
ទៀតទៅក្នុងបរិយាកាស ដូចជា ឧស្ម័នកាបូនិក ឌី 
អាសូតម៉ូណូអុកសុីត មៃតាន ជាដើម។ នៃះជាការ 
នំាឲៃយមានផលផ្ទះកញ្ចក់កាន់តៃខា្លាងំឡើងផងដៃរ។

បរិយាកាសភពផៃនដី របស់យើងសៃូបកម្ពៅ 
ដូចករណី ផ្ទះកញ្ចក់ ឬរថយន្តដៃលចតដោយបិទ 
កញ្ចក់ជិតនៅកៃមកម្តោពៃះអាទិតៃយ ដូច្នាះដៃរ។  
ថមពលពីពៃះអាទិតៃយ ដៃលមានសណា្ឋានជាកំារស្មី  
បានចំាងចូលមកក្នងុបរិយាកាសផៃនដី បុ៉ន្តៃចំណំាង 
ផ្លាត នៃកាំពន្លឺមិនបានជះតៃឡប់ពីផៃនដីទៅវិញ 
ទាំងអស់ទៃ ដោយសារពន្លឺនៃះមួយផ្នៃកតៃូវឧស្ម័ន 
ផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នងុបរិយាកាសសៃបូយក។ កាលណា 
មានកហំាបឧ់ស្មន័កានត់ៃចៃើនក្នងុបរយិាកាស កវ៏ា 
មានការចាប់យកកម្ពៅកាន់តៃខា្លាងំ និងធ្វើឲៃយផៃនដី 
កាន់តៃក្តោផងដៃរ។

នៅពៃលកាំរស្មីពៃះអាទិតៃយ ចាំងមកលើផៃនដី  
បៃមាណ ៧០% នៃថមពលនៃះបានសៃូបដោយ 
មហាសមុទៃ រុក្ខជាតិ និងវត្ថុផៃសៃងៗទៀតនៅលើ 
ផៃនដី ហើយថមពល ៣០% ផៃសៃងទៀត បាន 
ចាំងផ្លាតតៃឡប់ទៅក្នុងបរិយាកាសវិញ តាមរយៈ 
ពពក ពៃិល និងផ្ទៃនៃវត្ថុដទៃទៀត។ ទោះយា៉ាងនោះ 
ក្ត ីថមពល ៧០% មិនមៃនស្ថតិនៅក្នងុបរិយាកាស 
រហូតទៃ បើមិនដូច្នាះផៃនដីយើងនឹងកា្លាយជាដំុភ្លើង 
ឆៃះសនោ្ធោសនៅ្ធោមិនអាចរស់នៅបានឡើយ។ ផ្ទៃ 
ផៃនដីដៃលសៃបូកម្តោពៃះអាទិតៃយ បានបំភាយកម្តោ 
ទៅក្នុងបរិយាកាសវិញ តាមជំហានរលកខុសៗគ្នា  
ដូចជាកម្តោសៃបូចូលក្នងុកអីពូករថយន្ត និងបន្ទះ 
ខាងមុខនៃរថយន្តដូច្នាះដៃរ។

មៃរៀនទី១ ៖ មូលហតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប
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កាំរស្មីខ្លះដៃលភាយចៃញពីផ្ទៃវត្ថុនានា នៅ
លើផៃនដ ីបានផ្លាតទៅក្នងុបរយិាកាសវញិ នងិមយួ 
ចំនួនទៀតជះតៃឡប់មកផៃនដីវិញ នៅពៃលប៉ះនឹង 
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាស ដូចជាឧស្ម័ន 
កាបូនិក មៃតាន ចំហាយទឹក ពោលគឺ ដូចគ្នានឹង 
កញ្ចក់រថយន្តដៃលធ្វើ ឲៃយរថយន្តចតកណា្តាលថ្ងៃ មាន 
សីតុណ្ហភាពខាងក្នុងក្តោជាងខាងកៃដូច្នាះដៃរ។  
ចំហាយក្តោដៃលមិនអាចចៃញរួច ពីបរិយាកាស 
ផៃនដី ធ្វើឲៃយផៃនដីមានកម្តោខ្ពស់ជាងក្នុងតំបន់ 
ដៃលស្ថតិនៅកៃសៃទាប់បរិយាកាស នៃភពផៃនដី  
ពីពៃះ ថមពលចំាងចូលមកក្នងុបរិយាកាសផៃនដី 
ចៃើនជាងថមពលដៃលភាយចៃញទៅបរិយាកាស 
ខាងកៃវិញ។ បាតុភូតនៃះ គឺហៅថ ផលផ្ទះកញ្ចក់  
ដៃលធ្វើឲៃយផៃនដីមានកម្តោ។

បៃសិនបើផៃនដី គ្មោនផលផ្ទះកញ្ចក់ទៃនោះ  
ភពផៃនដីរបស់យើង គឺដូចទៅនឹងភពអងា្គារ៍ដូច្នាះ 
ដៃរ។ បរិយាកាសនៅជុំវិញភពនោះមិនកៃស់គៃប ់
គៃន់ដើមៃបីផ្លាតកម្តោតៃឡប់ចូលមកភពនៃះវិញទៃ  
ជាហៃតុធ្វើឲៃយភពនៃះតៃជាក់។ ដូច្នៃះផលផ្ទះកញ្ចក់  
គឺជារឿងល្អ។ បុ៉ន្តៃដូចជារឿងល្អភាគចៃើនដៃរ កមៃតិ 
កណា្តាលគឺជាគន្លឹះ។ ចាប់តាំងពីសម័យចាប់ផ្តើម 
ឧសៃសាហកម្មមក ផលផ្ទះកញ្ចក់លៃងមានតុលៃយភាព 
ហើយ។ បច្ចុបៃបន្ននៃះ បរិយាកាសផៃនដីចាប់យក 
កម្តោយា៉ាងចៃើនលើសលុប។ 

តាមលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិនៃភពផៃនដី ឧស្ម័ន 
កាបូនិកតៃងមានលំនឹង ដៃលភាគចៃើនតាមរយៈ 
ការសៃូបដោយរុក្ខជាតិ និងដើមឈើ។ ប៉ុន្តៃមនុសៃស 
បានចាប់ផ្តើមដុតឥន្ធនៈផូសុីល កាន់តៃចៃើនឡើង  
ដៃលនាំឲៃយមាន ការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិកកាន់តៃ 
ចៃើន ដៃលធ្វើឲៃយវត្តមានឧស្មន័នៃះលៃងមានលំនឹង។  
យើងកំពុងបញ្ចៃញឧស្ម័នកាបូនិកចៃើនហួសហៃតុ 
ទៅក្នងុបរិយាកាស ដៃលរុក្ខជាតិមនិអាចសៃូបយក 
អស់ (ជាពិសៃស ក្នុងពៃលដៃលរងឥទ្ធិពលបន្ថៃម 
នៃការកាប់បំផ្លាញពៃឈើ)។

កណំើនកហំាបឧ់ស្មន័កាបនិូកលើសលបុ នៃះ
ធ្វើឲៃយសីតុណ្ហភាពផៃនដីកើន ១ អងៃសាសៃ ថៃមទៀត 
ដៃលហាក់ដូចជាមិនចៃើន រហូតដល់ពៃលដៃល 
អ្នកដឹងថ អ្នកវិទៃយាសាសៃ្តបានទសៃសន៍ទាយថ  
កំណើនសីតុណ្ហភាព ២ អងៃសាសៃ នឹងបង្កផលប៉ះ 
ពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទូទាំងពិភពលោក និងមិនអាចតៃឡប ់
កៃយបាន ដៃលនំាឲៃយមានកំណើនកម្ពស់ទឹកសមុទៃ  
សៃបជាមួយទឹកជំនន់ របបអាកាសធាតុកំណាច  
និង ការបាត់បង់ជាទៃង់ទៃយធំនៃជមៃកសត្វពៃ 
ជាដើម។ 

បែភពឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
យោងតាមរបាយការណ៍ នៃកៃុមការងារអន្តរ 

រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ (IPCC)  
ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់រវាងឆា្នាំ ១៩៩៧ និង 
២០០៤ មានបៃភពមកពី ៖
• ការផ្គត់ផ្គង់ថមពល (២៥,៩%) ដូចជា បៃង 

ឧស្ម័ន ធៃយូងថ្ម ធៃយូងឈើ អុស និងជីវមា៉ាស 
ដ៏ទៃទៀត។

• ឧសៃសាហកម្ម (១៩,៤%)
• ការបាត់បង់ពៃឈើ និងការបៃបៃួលនៃការបៃើ

បៃស់ដី (១៧,៤%)
• វិស័យកសិកម្ម (១៣,៥%)
• វិស័យដឹកជញ្ជូន (១៣,១%)
• ការបំភាយចៃញពីលំនៅដ្ឋាន និងអាគរពាណិជ្ជ

កម្ម (៧,៩%)

វ�ស័យដឹកជ���ន

�របំ�យ��ញពីលំ���ន 
និង��រ�ណិជ�កម�

៧,៩%
១៣,១%

១៣,៥%

១៧,៤%
១៩,៤%

២៥,៩%

�រ�ត់បង់���ើ 
និង�រ�����ល���រ��ើ��ស់ដី

ឧស��ហកម� 

�រផ�ត់ផ�ង់�មពល

វ�ស័យកសិកម� 

ការបំភាយតាមវិស័យនៅទូទាំងពិភពលោក 

មៃរៀនទី១ ៖ មូលហតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប
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បែភែទឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចំបងៗ 
និងបែភពរបស់វា
• ឧស្ម័នកាបូនិក (CO2)៖ មានបៃភពពីការដុត

ឥន្ធនៈផូសុីល ដូចជាធៃយូងថ្ម បៃងកាត ឧស្ម័ន 
ធម្មជាតិ និងការបាត់បង់ពៃឈើ

• ឧស្មន័មៃតាន (CH4)៖ មានបៃភពពីដីវាលសៃ 
សត្វពាហនៈ ទីលានចាក់សមៃម លូទឹកស្អុយ  
និងអាជីវកម្មរ៉ៃធៃយូងថ្ម

• ឌីអាសូតម៉ូណូអុកសុីត (N2O)៖ ភាគចៃើន
បានមកពីការបៃើបៃស់ជីគីមី នៅក្នុងកសិកម្ម 
បៃពលវបៃបកម្ម និងពីចំហៃះឥន្ធនៈផូសុីល

• អូហៃសូន (O3)៖ នៅក្នុងសៃទាប់ខាងកៃមនៃ
បរិយាកាស ដៃលកើតចៃញដោយបៃយោលពី
ផៃសៃងយានយន្ត

• ឧស្ម័នក្លរ៉ូភ្លុយអ័ររ៉ូកាបូន (CFCs)៖ មានបៃភព
បំភាយពីការបៃើសារធាតុបាញ់នៅកៃមសមា្ពៅធ 
ខៃយល់ មា៉ាសុីនតៃជាក់ និងមៃតៃជាក់ជាដើម

បែភពនែការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះ 
កញ្ចក់នៅបែទែសកម្ពុជា

ជាការសំខាន់ តៃូវយល់ថ ការបំភាយឧស្ម័ន 
ផ្ទះកញ្ចក់ គឺជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពមនុសៃស។ នៅ 
ឆា្នា១ំ៩៩៤ បៃទៃសកម្ពជុាបានសៃបូឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ 
យា៉ាងចៃើនពីបរិយាកាស តាមរយៈពៃឈើនៅក្នុង 
បៃទៃសនៃះ បុ៉ន្តៃចាប់តំាងពីឆា្នា ំ២០០០មក ដោយសារ 
មានការកាប់បំផ្លាញពៃឈើ និងសកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ច  
បៃទៃសកម្ពជុាកា្លាយទៅជាបៃទៃសបំភាយចៃើនជាង 
សៃូបទៅវិញ។

មិនដូចបៃភព នៃការបំភាយនៅទូទាំងពិភព
លោកទៃដៃលភាគចៃើនចៃញពីឧសៃសាហកម្ម និង 
ការផលិតថមពល បៃភពធំបំផុតនៃការបំភាយ 
ក្នុងបៃទៃសកម្ពុជានៅឆា្នាំ ២០០០ គឺការបាត់បង់ 
ពៃឈើ និងការបៃបៃលួនៃការបៃើបៃស់ដីធ្ល ី(៤៩%)  
និងសកម្មភាពកសិកម្ម (៤៤%)។ ទោះជាមិនមាន 
ឧសៃសាហកម្មទៃង់ទៃយធំក៏ដោយ ប៉ុន្តៃបៃទៃស
កម្ពុជាបានកា្លាយជាបៃទៃសដៃលបំភាយចៃើនជាង 
សៃូបឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ហើយនិនា្នាការនៃះកំពុងកើន 
ឡើងយា៉ាងឆាប់រហ័ស។

បៃទៃសកម្ពុជា

មៃរៀនទី១ ៖ មូលហតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប
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សែចក្តីផ្តើម
ឥទ្ធិពលនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ មិន 

អាសៃ័យលើពៃំដៃនបៃទៃសឡើយ និងបង្កផល
ប៉ះពាល់មកលើបៃទៃសនានា ក្នុងពិភពលោកមិន 
ដូចគ្នាទៃ។ អ្នកដៃលរួមចំណៃកតិចតួចបំផុតក្នុង 
ការបង្កឲៃយមានកំណើនកម្តោផៃនដី ពោលគឺអ្នកកៃ  
ដៃលមានសមត្ថភាព តិចតួចក្នុងការឆ្លើយតប តៃូវ 
គៃរំពឹងថនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគៃ។ ភាព 
កៃីកៃធ្វើឲៃយមនុសៃសយើង កាន់តៃរងគៃះថៃមទៀត 
នៅចំពោះមុខផលប៉ះពាល់ទំាងនៃះ។ ជាញឹកញាប់ 
អ្នកកៃីកៃពុំមានសមត្ថភាព និងធនធានគៃប់គៃប់  
ដើមៃបបីនៃសុាំឡើយ។

ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ នាំឲៃយមានការប៉ះ 
ទង្គិចក្នុងរយៈពៃលខ្លីចំពោះមុខ និងការបៃបៃួល 
បន្តិចម្តងៗក្នុងរយៈពៃលវៃងនៃបរិសា្ថានសង្គម និង 
សៃដ្ឋកិច្ចផងដៃរ។ ផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុនឹងកើតមាននៅកមៃតិពិភពលោក តំបន់  
និងមូលដ្ឋាន។

គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថ ការបៃបៃលួអាកាសធាតុ 
មិនតៃឹមតៃនាំមកនូវការគំរាមកំហៃង និងបញ្ហ 
ផៃសៃងៗប៉ុណ្ណោះទៃ ប៉ុន្តៃថៃមទាំងធ្វើឲៃយបញ្ហដៃល 
មានសៃប់ជាចៃើនកាន់តៃធ្ងន់ធ្ងរ និងកាន់តៃមាន 
ចៃើនឡើងផងដៃរ។ បៃជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅជន 
បទភាគចៃើនពឹងផ្អៃកលើ កសិកម្មអាសៃ័យលើទឹក 
ភ្លៀង និងធនធានធម្មជាតិ និងងាយរងគៃះយា៉ាង 
ខា្លាំងដោយសារការបៃបៃួលសីតុណ្ហភាព និងរបប 
ទឹកភ្លៀង។ លើសពីនៃះ ពួកគៃមិនមានលទ្ធភាព 
តៃៀមបងា្ការជាមុន ដើមៃបីឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់ 

នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុឡើយ។

ក្នុងរយៈពៃល ២០ ឆា្នាំកន្លងមក សហគមន៍ 
អន្តជាតិបាន និងកំពុងពុះពារដើមៃបីឈានដល់កិច្ច 
ពៃមពៃៀង និងចាត់វិធានការកាត់បន្ថយការបំភាយ 
ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ ដោយទទួលជោគជ័យតៃមឹតិចតួច 
បុ៉ណ្ណោះ។ បៃទៃសកំពុងអភិវឌៃឍន៍នៅតៃបន្តទាមទារ 
ដូចកាលកន្លងមកថបៃទៃសឧសៃសហកម្ម ឬបៃទៃស 
ជឿនលឿន គឺជាអ្នកបំភាយចៃើន បើគិតជាបរិមាណ 
សរុប និងកំពុងបន្តបំភាយចៃើនថៃមទៀត បើគិត 
ក្នងុមា្នាក់ៗ។ ចំណៃកបៃទៃសជឿនលឿនវិញអះអាង 
ថ បៃទៃសកំពុងអភិវឌៃឍន៍រួមគ្នាទំាងអស់ គឺជាអ្នក 
បំភាយភាគចៃើនទៅវិញនាពៃលបច្ចបុៃបន្ននៃះ។ កិច្ច 
ចរចាអំពីការបៃបៃលួអាកាសធាតុ នៅថ្នាក់អន្តរជាតិ  
ដៃលមានគោលបំណង ស្វៃងរកកិច្ចពៃមពៃៀងមួយ 
ជាសកល បច្ចុបៃបន្ននៃះផ្អៃកលើគោលការណ៍ “ការ
ទទួលខុសតៃូវរួម ប៉ុន្តៃក្នុងកមៃិតដោយឡៃកពីគ្នា  
និងទៅតាមសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួន”។

ទោះជាសកម្មភាពរួមគ្នា ដើមៃបីកាត់បន្ថយការ 
បំភាយនៅទូទំាងពិភពលោក នៅតៃវូការពៃលវៃលា 
ចៃើនឆា្នាំទៀតនាពៃលអនាគតក៏ដោយ បច្ចុបៃបន្ននៃះ 
មានការលើកទឹកចិត្ត កិច្ចពៃមពៃៀងហិរញ្ញវត្ថុ និង 
ការផ្ទៃរបច្ចៃកវិទៃយា ដៃលជាឱកាសសមៃប់បៃទៃស 
នានាដូចជាកម្ពជុាផងដៃរ។ ក្នងុពៃលដៃលពិភពលោក 
នៅបន្តរង់ចាំឲៃយមានកិច្ចពៃមពៃៀង បណា្តាបៃទៃស
និងសហគមន៍នានា តៃវូការចំាបាច់ដើមៃបីកាត់បន្ថយ 
ហានិភ័យ និងភាពងាយរងគៃះ និងធ្វើការបនៃសុាំ
ទៅនឹងផលវិបាកនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ។ 

មែរៀនទី ២

ភាពងាយរងគែោះ និងផលប៉ះពាល់នែការបែបែួល
អាកាសធាតុ

មៃរៀនទី២ ៖ ភាពងាយរងគៃះ និងផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ6

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



ការបនៃសុាំរាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គល និងសហ-
គមន៍ធ្វើសកម្មភាពនៅថ្នាក់មូល ក៏ដូចជា សា្ថាប័ន 
រដ្ឋាភិបាល និងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ 
សា្ថាប័នផងដៃរ។ ការកសាងសមត្ថភាពបនៃសុាំ និង
របរចិញ្ចឹមជីវិតនៅជនបទ ដៃលធន់ទៃំទៅនឹង
អាកាសធាតុ នៅក្នុងតំបន់ដៃលបៃឈមហានិភ័យ  
និងភាពមិនបៃកដបៃជា គឺជាការបៃឈមស្នូល 
មួយនៅក្នុងការអភិវឌៃឍ។

គោលបំណងនែមែរៀន
នៅពៃលរៀនចប់មៃរៀនទី ២ សិកា្ខាកាមនឹង 

អាច ៖
• ស្វៃងយល់ អំពីភាពងាយរងគៃះនៅចំពោះមុខ

ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

• ទទួលចំណៃះដឹង អំពីផលប៉ះពាល់នៃការបៃ
បៃួលអាកាសធាតុ លើផ្នៃកកសិកម្ម ពៃឈើ  
ជលផល ធនធានទឹក សង្គម និងការអភិវឌៃឍ។

ផលប៉ះពាល់ជាសកលនែការបែបែលួអាកាសធាតុ
កៃុមការងារអន្តររដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការបៃបៃួល 

អាកាសធាតុ បានទសៃសន៍ទាយថ សីតុណ្ហភាព 
លើសកលលោកនឹងកើនឡើងរវាងពី ១,៨ ទៅ ៤  
អងៃសារសៃ នៅចុងសតវតៃសរ៍នៃះ។ កំណើនដៃលបាន 
ទសៃសន៍ទាយនៃះ រួមជាមួយការបៃបៃលួរបបទឹកភ្លៀង  
កំណើនកម្ពស់ទឹកសមុទៃ និងកំណើនធាតុអាកាស 
កំណាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ផៃសៃងៗគ្នា រវាងតំបន ់
នានា និងរវាងបៃទៃសនានា។ បៃទៃសខ្លះអាចទទួល 
រងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងបៃទៃសខ្លះទៀត។

នៅពៃលរៀនចប់មៃរៀនទី ២ សិកា្ខាកាមនឹងអាច ៖

• ស្វៃងយល់អំពីភាពងាយរងគៃះនៅចំពោះមុខការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

• ទទួលចំណៃះដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃលួអាកាសធាតុ លើផ្នៃកកសិកម្ម 
ពៃឈើ ជលផល ធនធានទឹក សង្គម និងការអភិវឌៃឍ។

គោលបំណងនែមែរៀន

មៃរៀនទី២ ៖ ភាពងាយរងគៃះ និងផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 7

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប
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កែាហ្វិកស្តីពីភាពងាយរងគែោះនែការបែបែួលអាកាសធាតុ នៅតាមបណ្តាខែត្ត កែុង

បៃភព ៖ កម្មវិធីជាតិបនៃសុាំនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ២០0២

• កំណើនកម្ពស់ទឹកសមុទៃ នឹងគំរាមកំហៃងជីវិត
មនុសៃសរាប់លាននាក់ ដៃលរស់នៅក្នុងរដ្ឋជា 
កោះតូច និងតំបន់ទំនាបនៃដៃនដីសណ្តរ ដូចជា 
បៃទៃសបង់កា្លាដៃស អៃហៃសុីប វៀតណាម និង 
ចិនជាដើម។

• កំណើនកម្តោផៃនដី នឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់
ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ផលិតកម្មសៃបៀងថយចុះ នៅ 
តំបន់តៃូពិក និងតំបន់កៃបៃរតៃូពិក។ វានឹងធ្វើឲៃយ 
ខូចខាតពៃនៅកៃតំបន់តៃូពិក ដៃលនាំឲៃយ 
បាត់បង់ជីវៈចមៃះុ និងការរាតតៃបាតនៃជំងឺតំបន់ 
តៃូពិក ទៅតំបន់កៃបៃរតៃូពិក។

• របបសីតុណ្ហភាពមិនបៃកៃតី និងបាតុភូតធាតុ
អាកាសធាតុកំណាច នឹងអាចកើតមានកាន់តៃ
ញឹកញាប់។ នៃះមានន័យថ ទឹកជំនន់ គៃះ 
រាំងស្ងួត ខៃយល់ពៃយុះ ចំហាយតៃជាក់ និងរលក 
កម្តោ កាន់តៃមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងមានរយៈ 
ពៃលវៃងជាងមុន។

• របបទឹកភ្លៀងនឹងកើនឡើងនៅតំបន់ខ្លះ និង
ថយចុះនៅតំបន់ផៃសៃងទៀត។ បៃការនៃះនឹង 
ធ្វើបៃបៃួលកមៃិតញឹកញាប់ និងកមៃិតធ្ងន់ធ្ងរ 
នៃទឹកជំនន់ និងគៃះរាំងស្ងួត និងបង្កផលប៉ះ 
ពាល់ដល់ទឹកកៃម និងលើដីផងដៃរ។

• ការបៃបៃួលសីតុណ្ហភាពទឹក អាចបង្កផលប៉ះ
ពាល់ដល់គុណភាពទឹក និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅ  
និង ផលិតភាពនៃបៃព័ន្ធអៃកូឡូសីុដៃនទឹកសាប។

• កំណើនកម្ពស់ទឹកសមុទៃ នឹងបង្កផលប៉ះពាល់
ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាប នៅតាមតំបន់ឆ្នៃរ  
ដោយសារមានទឹកបៃហូរចូល។

• ការថយចុះនៃវត្តមានទឹក នឹងបន្ថៃមសមា្ពៅធមក
លើមនុសៃស កសិកម្ម បរិសា្ថាន និងផលប៉ះពាល់ 
មកលើសុខភាពមនុសៃសផងដៃរ។

ភាពងាយរងគែោះ និងផលប៉ះពាល ់
នែការបែបែួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

កម្ពុជា គឺជាបៃទៃសងាយរងគៃះខា្លាំងដោយ 
សារការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ពីពៃះបៃជាជន 
ភាគចៃើន មានមុខរបរដៃលងាយបៃបៃលួដោយសារ 
តៃលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ ដូចជាវិស័យកសិកម្ម 
ដៃលពឹងលើទឹកភ្លៀង និងជលផល។ ការបៃបៃលួ 
សំខាន់បំផុត នៃអាកាសធាតុនៅបៃទៃសកម្ពុជា  
ជាពិសៃសតំបន់ភាគចៃើន នៃអាងទន្លៃមៃគង្គកៃម  
គឺការបៃបៃួលនៃធារទឹកទន្លៃ ស្ទឹង ពៃក ទំនាប 
លិចទឹក និងបឹងទន្លៃសាប។ ការបៃបៃួលរបបទឹក 
ភ្លៀងនឹងបណា្តាលឲៃយមានភាពមិនបៃកដបៃជា និង
ការបៃបៃួលនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។ តាមការទសៃសន៍ 
ទាយបងា្ហញថ ការបៃបៃួលផៃសៃងទៀតរួមមាន៖
• តំបន់ទាំងមូលនឹងកាន់តៃក្តោឡើង
• រដូវបៃំងនឹងមានការអូសបនា្លាយ និងស្ងួត

ជាងមុន

មៃរៀនទី២ ៖ ភាពងាយរងគៃះ និងផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ8

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



• រដូវវសៃសាអាចចាប់ផ្តើមយឺត និងមានរយៈពៃល
ខ្លី និងមានសំណើមខា្លាំងជាងមុន

• បរិមាណទឹកភ្លៀងនឹងកើនឡើង និងមានភ្លៀង
ខា្លាំងជាងមុន។ ជាទូទៅ ទំនងជានឹងមានការ 
បៃបៃលួនៃការចាប់ផ្តើមរដូវកាល និងរយៈពៃល 
នៃរដូវកាលនីមួយៗពៃមទាំងបៃពលភាព និង 
ភាពញឹកញាប់នៃទឹកជំនន់ និងគៃះរាំងស្ងួត 
ផងដៃរ។ 

វិស័យដៃលងាយរងគៃះជាក់ស្តៃងរួមមាន ៖
• ធនធានទឹក និងជលផល
• ផលិតកម្មកសិកម្ម
• សុខភាពមនុសៃស
• ពៃឈើ និងបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី

បៃទៃសកម្ពជុា ងាយរងគៃះជាខា្លាងំដោយសារ 
ទឹកជំនន់ គៃះរាំងស្ងួត ការបាត់លំនឹងនៃបៃព័ន្ធ 
អៃកូឡូសុី មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតបៃឈមនឹងការគំរាម 
កំហៃង ការថយចុះនៃសុវត្ថភិាព និងសុខភាពរបស់ 
សហគមន៍។ 

តើការបែបែួលអាកាសធាត ុ
មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តែច 
លើវិស័យធនធានទឹកនៅ 
បែទែសកម្ពុជា?

ការបៃបៃលួកម្ពស់ទឹកតាមរដូវកាល នៅបៃទៃស
កម្ពជុា គឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ ជំនន់ និងការថយចុះ 
ទៅវិញនៃកម្ពស់ទឹកដៃលជាជីពចរនៃរបបទឹក មាន 
ឥទ្ធពិលមកលើផលិតភាពធម្មជាតិ នៃដំណំាកសិកម្ម  
និងជលផល បុ៉ន្តៃនៅឆា្នាខំ្លះ វាក៏បង្កគៃះមហន្តរាយ 
ផងដៃរ។ កម្ពជុាតៃវូបានចាត់ទុកថជាបៃទៃសងាយ 
រងគៃះយា៉ាងខា្លាំង នៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍។  
បៃជាជនកម្ពជុា ងាយរងគៃះជាពិសៃស នៅចំពោះ 
មុខការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ដោយសារពួកគៃពឹង 
ផ្អៃកភាគចៃើនលើទឹកភ្លៀង សមៃប់សកម្មភាព 
កសិកម្មទៃង់ទៃយតូចដៃលពឹងផ្អៃកលើ ទឹកភ្លៀង  
(ពោល គឺមានផ្ទៃដីតិចតួចបុ៉ណ្ណោះដៃលគៃបដណ្តប់ 
ដោយបៃព័ន្ធសៃចសៃព) សមៃប់ផលិតសៃបៀង 
អាហារ និងការងារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគៃ។ គៃះ 
មហន្តរាយនានា ដូចជាទឹកជំនន់ និងគៃះរាំងស្ងួត  
ចៃើន តៃបន្ថៃមផលអាកៃក់មកលើសា្ថានភាពបច្ចបុៃបន្ន 
នៃអសន្តិសុខសៃបៀង ផលិតភាពកសិកម្មទាប និង 

មៃរៀនទី២ ៖ ភាពងាយរងគៃះ និងផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 9

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



• កម្ពស់ទឹកភ្លៀងនឹងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ខ្លះៗ និងថយចុះនៅតំបន់ផៃសៃងទៀត។ បញ្ហ
នៃះនឹងនាំឲៃយមានការបៃបៃួលនៃបៃពលភាព និងភាពញឹកញាប់នៃទឹកជំនន់ និងគៃះ 
រាំងស្ងួត។

• ការបៃបៃលួរបបទឹកភ្លៀងអាចប៉ះពាល់ដល់របាយនៃវត្តមានទឹក ទំាងទឹកនៅកៃមដី និង
លើដី។ គុណភាពទឹកក៏នឹងអាចធា្លាក់ចុះផងដៃរ។

• ការបៃបៃួលសីតុណ្ហភាពទឹកអាច បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅភាពចមៃុះ និងផលិត
ភាពនៃបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីដៃនទឹកសាប។

• កំណើនកម្ពស់ទឹកសមុទៃនឹងប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គត់ទឹកសាបនៅតំបន់ឆ្នៃរ ដោយសារ
ការជៃបចូលនៃទឹកបៃ។

• ការថយចុះធនធានទឹកអាចបង្កើនសំពាធមកលើមនុសៃស កសិកម្ម និងបរិសា្ថាន។

តើធនធានទឹករបស់កម្ពុជាងាយរងគែោះបែបណានៅចំពោះមុខការបែបែួលអាកាសធាតុ?

ភាពកៃីកៃ។ ថ្មីៗនៃះ បៃទៃសកម្ពុជាមានបៃវត្តិគៃះ 
ធម្មជាតិ ជាពិសៃសទឹកជំនន់ និងគៃះរាំងស្ងួត  
នៅក្នុងកំឡុងរយៈពៃលប៉ុនា្មោនទសវតៃសរ៍ចុងកៃយ 
នៃះ ដៃលជួនកាលគៃះធម្មជាតិទាំងពីរបៃបនៃះ 
កើតឡើងនៅក្នុងឆា្នាំតៃមួយ។

ទឹកជំនន់ ចាប់ផ្តើមដោយសារតៃទឹកហូរមក 
ពីទីជមៃលនៃអាងទន្លៃមៃគង្គ និងការធា្លាក់ភ្លៀងខា្លាងំ 
នៅជុំវិញបឹងទន្លៃសាប ដៃលធ្វើមានទឹកជំនន់នៅ 
តាមស្ទឹងតូចៗ និងតំបន់ទំនាបនៅខៃត្តសៀមរាប  
បនា្ទាយមានជ័យ កំពង់ធំ កំពង់ឆា្នាំង ពោធិសាត់  
និងបាត់ដំបង។ ទឹកជំនន់នៃះក៏ហូរចាក់បំពៃញអាង 
ទន្លៃសាបផងដៃរ ដៃលជាហៃតុធ្វើឲៃយមានទឹកហូរ 
ចៃញទៅកាន់ទន្លៃមៃគង្គ ដៃលនាំឲៃយមានការជន់ 
លិចខៃត្តកំពង់ចាម កណា្តាល ពៃវៃង សា្វាយរៀង  
និងតាកៃវ។ i ii iii

• ទឹកជំនន់ឆា្នាំ ២០០០ បង្កការប៉ះពាល់មកលើ
បៃជាជនចំនួន ៣.៤៤៨.៦២៩ នាក់ ខូចខាត 
ផ្ទះសមៃបៃង ៣១៧.៩៧៥ ខ្នង និងធ្វើឲៃយបាត់បង ់
ជីវិតមនុសៃស ៣៤៧ នាក់។

• ទឹកជំនន់ឆា្នា ំ២០១១ បានលិចសាលារៀនចំនួន 
១.៣៦០ខ្នង មណ្ឌលសុខភាព ១១៥ កន្លៃង  
ផ្ទៃដីសៃ ៣០០.០០០ ហិចតា បៃជាជន 
៥២០០០គៃួសារ តៃូវជម្លៀសលិចលង់គោ និង 

ជៃូក ១.៦៧៥ កៃបាល និងមនុសៃស ២៥០នាក់  
បាត់បង់ជីវិតនៅទូទាំង ១៩ ខៃត្ត-កៃុង។iv

គៃះរំាងស្ងតួនៅឆា្នា ំ២០០២ បង្កផលប៉ះពាល់ 
ដល់បៃជាជនចំនួន ២.០១៧.៣៤០ នាក់ នៅកម្ពជុា។  
កម្ពុជា គឺជាបៃទៃសងាយរងគៃះយា៉ាងខា្លាំងចំពោះ 
គៃះរាំងស្ងួត ពីពៃះកសិករភាគចៃើនពឹងផ្អៃកលើ 
ទឹកភ្លៀងសមៃប់សកម្មភាពកសិកម្ម។ កំណើន 
សីតុណ្ហភាព និងការបៃបៃួលរបបទឹកភ្លៀងនឹង 
បង្កើនហានិភ័យ នៃភាពរាំងស្ងួតទាំងនៅមូលដ្ឋាន  
និងនៅក្នងុតំបន់ ក៏ដូចជាបៃពលភាព និងរយៈពៃល 
ផងដៃរ។ 

កម្ពុជា គឺជាបៃទៃសសំបូរធនធានទឹក ប៉ុន្តៃ 
បញ្ហបៃឈមចំបងសមៃប់កម្ពុជា គឺវត្តមាន និង 
របាយទឹកភ្លៀងមិនស្មើគ្នារវាងរដូវកាល និងរវាងអ្នក 
បៃើបៃស់។ បន្ថៃមលើបញ្ហបៃបៃួលអាកាសធាតុ  
ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គសិនី និងហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ 
ធារាសាសៃ្ត នៅតាមដងទន្លៃមៃគង្គ និងដៃទន្លៃនៃះ  
អាចបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្ពុជា។ លំហូរ 
ទឹកទន្លៃមៃគង្គ មានសារៈសំខាន់ណាស់សមៃប់ 
បៃទៃសកម្ពុជា។ ការគៃប់គៃងទឹក ក៏មានសារៈ 
សំខាន់ សមៃប់គៃប់បៃទៃសជាប់ដងទន្លៃមៃគង្គផង 
ដៃរ។ កិច្ចសហបៃតិបត្តកិារក្នងុតំបន់ ជាកតា្តោចំាបាច់ 
បំផុត សមៃប់ចៃករំលៃកធនធានដ៏សំខាន់នៃះ។  

មៃរៀនទី២ ៖ ភាពងាយរងគៃះ និងផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ10

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



• ពូជតៃទឹីកសាបជាចៃើនបៃភៃទអាចធន់ទៃនឹំងអាកាសធាតុបៃបៃលួ បុ៉ន្តៃបៃភៃទផៃសៃងទៀត
អាចផុតពូជ។

• បៃសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី បៃភៃទតៃីដៃលបមា្លាស់ទីនឹងងាយរងគៃះ
ជាងគៃ។

• បាតុភូតធាតុអាកាសកំណាច ដៃលកើនឡើងដំណាលគ្នានឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 
អាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលតៃី ដោយធ្វើឲៃយបាត់បង់ពូជសមៃប់វារីវបៃបកម្ម និង 
បំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធសមៃប់ការនៃសាទ និងសមៃប់វារីវបៃបកម្ម។ 

• ការកាប់រានដីពៃលិចទឹកនៅជុំវិញបឹងទន្លៃសាប សមៃប់បំរីផ្នៃកកសិកម្មនឹងបង្កផល
ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានជលផលក្នុងធម្មជាតិ។

• ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី និងរចនាសម្ព័ន្ធធារាសាសៃ្តបង្កផលវិបាកមិនអាចបា៉ាន់
សា្មោនបានមកលើបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី។

• ការបង្កើនសមត្ថភាពស្តកុទឹក និងការគៃប់គៃងទឹក តាមរយៈការសាងសង់ទំនប់ និងបៃព័ន្ធ
ស្តុកទឹកដទៃទៀត អាចជួយបង្កើនវត្តមានទឹកសមៃប់ធ្វើកសិកម្មនៅរដូវបៃំង ប៉ុន្តៃក៏អាច 
បងា្អាក់ដំណើរផ្លាស់ទីរបស់តៃី និងកាត់បន្ថយផលិតភាពជលផលផងដៃរ ពោលគឺ
ការខាតបង់ដល់គៃួសារដៃលមុខរបររបស់ពួកគៃពឹងផ្អៃកលើការនៃសាទ។

តើវិស័យជលផលងាយរងគែោះបែបណាជាទូទៅ?

សៃចក្តីសមៃចសំខាន់ៗមួយចំនួននឹងធ្វើឡើងនៅ 
រយៈពៃលប៉ុនា្មោនឆា្នាំខាងមុខនៃះ ដៃលនឹងនាំឲៃយ
បៃបៃួលរយៈពៃលវៃងផងដៃរ។ 

សមៃប់បៃទៃសកម្ពុជា ការសាងសង់ទំនប់វារ ី
អគ្គសិនីនៅលើដងទន្លៃមៃគង្គ និងការទាញយកទឹក 
បៃើបៃស់ពីសំណាក់បៃទៃសនៅ ផ្នៃកខាងលើនៃ 
អាងទន្លៃនាំឲៃយមានការបៃបៃួលរបបធារទឹក។ អ្នក 
បៃើបៃស់ទឹកនៅតំបន់ខៃសៃទឹកខាងកៃម នឹងមិន 
មានលទ្ធភាពទទួលបានទឹក ដូចអ្នកនៅតំបន់ខៃសៃ 
ទឹកខាងលើឡើយ ហើយសកម្មភាពមួយចំនួននៅ 
តំបន់ខៃសៃទឹកខាងកៃម ដូចជា ការនៃសាទនឹងការ 
ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ។ 

ទោះជាទំនប់ បង្កការគំរាមកំហៃងដល់វិស័យ 
ជលផលក្ត ីការអភិវឌៃឍហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធធារាសាសៃ្ត 
តៃវូបានចាត់ទុកជាមធៃយាបាយមួយ ដើមៃបីកាត់បន្ថយ 
ភាពមិនបៃកដបៃជា នៃវត្តមានទឹកដៃលបៃបៃួល 
តាមរដូវកាល។ លើសពីនៃះ ថ្លៃអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា  
ដៃលស្ថតិក្នងុចំណមថ្លៃខ្ពស់បំផុត លើពិភពលោក  

តៃវូបានគៃមើលឃើញថ ជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយចំពោះ 
ការអភិវឌៃឍឧសៃសាហកម្ម និងសៃដ្ឋកិច្ចជនបទ។ វារី 
អគ្គសិនី ដៃលមានសកា្តោនុពលធំធៃងនៅទូទំាងតំបន់  
និងនៅបៃទៃសកម្ពជុាផងដៃរ នៅតៃជាបៃភពថមពល 
ដៃលផ្តល់ភាពទាក់ទាញ សមៃប់អ្នកកសាងផៃន 
ការអភិវឌៃឍន៍ជាចៃើន។

តើការបែបែលួអាកាសធាតុមានផលប៉ះពាល់អ្វខី្លះ 
មកលើកសិកម្ម និងជលផលនៅបែទែសកម្ពជុា?

ផ្នែកកសិកម្ម
ផលប៉ះពាល ់នៃការបៃបៃលួអាកាសធាតលុើ 

សកម្មភាពកសិកម្មដៃលពឹងផ្អៃកលើទឹកភ្លៀង គឺ 

គៃះរាំងស្ងួត

មៃរៀនទី២ ៖ ភាពងាយរងគៃះ និងផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 11

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



ជាបៃការគួរឲៃយពៃួយបារម្ភ ពីពៃះរបរចិញ្ចឹមជីវិត 
អាសៃយ័លើកសិកម្ម ពឹងផ្អៃកភាគចៃើនលើកសិកម្ម 
បៃភៃទនៃះ និងអាចងាយរងគៃះយា៉ាងខា្លាងំដោយសារ 
កតា្តោអាកាសធាតុ។ ការបាត់បង់ផលសៃវូនៅកម្ពជុា 
ភាគចៃើន ដោយសារទឹកជំនន់ ៧០% និងដោយសារ 
គៃះរាំងស្ងួត ២០%។ ការខូតខាតផលដំណាំ 
ដោយសារសត្វកតា្តោចងៃ និងជំងឺនានា ពំុមានកមៃតិ 
ធ្ងន់ធ្ងរឡើយ។ ភាពញឹកញាប់ និងធ្ងន់ធ្ងរនៃទឹក 
ជំនន់ គៃះរាំងស្ងួត និងខៃយល់ពៃយុះ អាចបង្កើនការ 
បៃបៃួលលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ។ បៃការនៃះនឹង 
ធ្វើឲៃយគៃួសារកសិករបៃឈមហានិភ័យកាន់តៃខា្លាំង 
ឡើង ដោយសារពួកគៃពឹងផ្អៃកតៃលើដំណាំសៃូវ 
មួយមុខ និងខ្វះយុទ្ធសាសៃ្តបនៃសុាំ។

កំណើនសីតុណ្ហភាព មិនតៃមឹតៃប៉ះពាល់ដល់ 
រំហួតទឹកបុ៉ណ្ណោះទៃ បុ៉ន្តៃថៃមទំាងមកលើវដ្តនៃការ 
លូតលាស់ និងការចៃញផ្កានៃដំណាំដៃលរួមទាំង 
បៃភៃទពូជសៃូវដៃលពៃញនិយមខ្លះៗផងដៃរ។ ការ 
សិកៃសានានា នៅទូទំាងតំបន់នៃះបងា្ហញថ ទិន្នផល 
សៃវូអាចថយចុះ ១០% រៀងរាល់កំណើនសីតុណ្ហភាព   
អបៃបបរមា ១អងៃសាសៃ ក្នុងរដូវដំដំណាំ។

ការបៃបៃលួអាកាសធាតុ មិនតៃមឹតៃនំាឲៃយមាន 
គៃះរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់កាន់តៃញឹកញាប់ និង 
ខា្លាងំកា្លាជាងមុនបុ៉ណ្ណោះទៃ បុ៉ន្តៃថៃមទំាងធ្វើឲៃយពៃល 
ចាប់ផ្តើមរដូវនានា លៃងអាចពៃយាករណ៍បានថៃមទៀត 
ផង។ បញ្ហនៃះបង្កផលប៉ះពាល់ធំធៃងដល់ផលិត 
ភាពសៃវូ ដៃលមានទំនាក់ទំនងជិតស្នទិ្ធជាមួយការ 
មកដល់នៃទឹកភ្លៀងដើមរដូវ។

មូលហៃតុចំបង នៃអសន្តិសុខសៃបៀងរបស ់
កសិករកៃីកៃនៅជនបទ រួមមាន កង្វះដីធ្លី សត្វ 
ពាហនៈ ឥណទាន ទីផៃសារ និងសមា្ភារៈកសិកម្ម។ 

ផ្នែកជលផល
ធនធានជលផលទឹកសាបនៃបៃទៃសកម្ពុជា  

មានផលិតភាពខ្ពស់បំផុតលំដប់ទី ៤ លើពិភពលោក  
និងដើរតួនាទីស្នូលនៅក្នុងសន្តិសុខសៃបៀង និង 
វបៃបធម៌នៅជនបទ។ តៃី និងធនធានក្នុងទឹកដទៃ 

ទៀត ផ្តល់បៃូតៃអ៊ីនពីជាតិសាច់រហូតដល់ ៨០%  
នៃរបបអាហារនៅជនបទ។ ការបៃបៃលួផលិតផល 
តៃីអាចមានផលប៉ះពាល់យា៉ាងធំធៃង ដល់បៃជា 
ពលរដ្ឋ ដៃលពឹងផ្អៃកភាគចៃើនលើផ្នៃកជលផល  
ហើយដៃល អ្នកទាំងនោះមិនមានសមត្ថភាពក្នុង 
ការទប់ទល់នឹងការបៃបៃលួអាកាសធាតុ ដោយសារ 
តៃពួកគៃមានភាពកៃីកៃ ទន់ខៃសាយ និងខ្វះជមៃើស 
ក្នុងមុខរបរ។ 

ការបៃបៃលួរបបទឹកក្នងុអាងទន្លៃមៃគង្គ ដៃល 
ជាលទ្ធផលនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ និងការ 
សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គសិនី នឹងបង្កផលប៉ះពាល់មិន 
អាចបា៉ាន់បៃមាណបាន មកលើធនធានជលផល  
ដៃលអាចបង្កើតឲៃយ មានរដ្តនៃផលចាប់មិនបៃកៃតី  
ពោលគឺអាចសំបូរតៃីខា្លាំងនៅឆា្នាំខ្លះ និងខៃសត់ខា្លាំង 
នៅឆា្នាំផៃសៃងទៀត។ 

តើការបែបែលួអាកាសធាតុមានផលប៉ះពាល់អ្វខី្លះ 
ដល់សុខភាពសារធារណៈនៅកម្ពុជា?

ការលក់ដីធ្លី ឬសត្វពាហនៈសមៃប់បំពៃញ 
ការចំណាយលើ ការថៃទាំសុខភាពដៃលមិនបាន 
រំពឹងទុកជាមុន គឺជាបញ្ហចំបងដៃលនំាឲៃយបៃជាជន 
កម្ពុជាធា្លាក់ទៅក្នុងភាពកៃីកៃ។ សុខភាពទៃុឌទៃម 
នៅតៃជាឧបសគ្គចំបងមួយ ក្នុងការសមៃចគោល 
ដៅអភិវឌៃឍន៍សហសវតៃសរ៍របស់បៃទៃសនៃះ។

ការបៃបៃលួអាកាសធាតុ បង្កការគំរាមកំហៃង 
បន្ថៃមទៀតដល់របបអាហារូបត្ថម្ភ និងសា្ថានភាព 
សុខភាពដៃលទាបរួចទៅហើយ និងទំនងជាបង្ក 
ការប៉ះពាល់មកលើផ្នៃកទាំង ៤ នៃសន្តិសុខសៃបៀង  

មៃរៀនទី២ ៖ ភាពងាយរងគៃះ និងផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ12

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



លានដុលា្លារអាមៃរិក ក្នុងមួយឆា្នាំ។ ការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុគំរាមកំហៃងដោយដក់សមា្ពៅធបន្ថៃម 
មកលើផ្នៃកសុខភាព ដៃលមានកំពុងខ្វះខាតថវិកា  
និងសៃវាទៃទៃង់សៃប់ទៅហើយ។ 

តើការបែបែលួអាកាសធាតុមានផលប៉ះពាល់អ្វខី្លះ 
មកលើតំបន់ឆ្នែរនៅកម្ពុជា?

តាមការអង្កៃតបងា្ហញថ កម្ពស់ទឹកសមុទៃ 
ពិភពលោកបានកើនឡើងជាមធៃយមពី ១០ ទៅ ២៥  
ស.ម ធៀបនឹងរយៈពៃលមួយសតវតៃសរ៍កន្លងទៅ  
ភាគចៃើនដោយសារ កំណើនសីតុណ្ហភាពមធៃយមជា 
សកលពី ០,៣ ទៅ ០,៦ អងៃសាសៃ ចាប់តាំងពីឆា្នាំ  
១៨៦០មក។ 

បៃសិនបើ និនា្នាការបច្ចុបៃបន្ននៃការឡើងកម្តោ 
ផៃនដីនៅតៃបន្ត កម្ពស់ទឹកសមុទៃអាចកើនពី ១៥  
ទៅ ៩៥ ស.ម បន្ថៃមទៀតរហូតដល់ឆា្នាំ ២១០០។  
កំណើននៃះ បណា្តាលមកពីការរីកមាឌទឹកសមុទៃ 
បណា្តាលពីកម្តោ និងការហូរចូលនៃទឹកសាបដៃល 
បានមកពីការរលាយផ្ទាងំទឹកកក និងគមៃបទឹកកក 
នៅប៉ូល។ 

ការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទៃ

ពោលគឺ វត្តមានសៃបៀង ការទទួលបានសៃបៀង សៃ្ថរ-
ភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់សៃបៀង និងការបៃើបៃស់សៃបៀង។ 

បាតុភូតកំណាចនៃធាតុអាកាស ដៃលទាក់ទង 
នឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ នឹងបណា្តាលឲៃយមាន 
កំណើនអតៃមនុសៃសឈឺ និងបាត់បង់ជីវិត និងបង្ក 
ការខូចខាតដំណាំ និងសត្វចិញ្ចឹម ជាហៃតុធ្វើឲៃយ 
ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងប៉ះពាល់ដល់បៃជា្ញាសា្មោរតី  
បណា្តាលពីការបាត់បង់សមាជិកគៃសួារ ផ្ទះសមៃបៃង  
មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត និងបៃក់ចំណូលជាដើម។

ទាំងគៃះរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ បង្កឲៃយមាន 
ជំងឺផៃសៃងៗដៃលគំរាមកំហៃងដល់សុខភាព។ ទឹក 
ជំនន់បង្កជំងឺចៃើនបៃភៃទ ដូចជាជំងឺគៃុនចាញ់ និង 
គៃុនឈាម ប៉ុន្តៃគៃះរាំងស្ងួតកាន់តៃមានផលប៉ះ 
ពាល់ធំធៃងថៃមទៀត មកលើសុខភាពមនុសៃស ដោយ 
គំរាមកំហៃងមកលើការផ្គត់ផ្គង់សៃបៀង និងអាហា- 
រូបត្ថម្ភ ក៏ដូចជាបញ្ហអនាម័យ និងជំងឺផៃសៃងៗទៀត 
ដូចជាជំងឺរាគរូស កមរមាស់ កៃហមភ្នៃក ជំងឺ 
តៃក់កូមជាដើម ដៃលៃពាក់ព័ន្ធជាមួយកង្វះអនាម័យ  
និងបណា្តាលពីកង្វះទឹកសា្អាតបៃើបៃស់។ ការខាត 
បង់ផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ច ដោយសារបញ្ហកង្វះអនាម័យ  
នៅបៃទៃសកម្ពុជា អាចមានតម្លៃចៃើនជាង ៤៥០ 

មៃរៀនទី២ ៖ ភាពងាយរងគៃះ និងផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 13

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



តំបន់ទំនាបតាមឆ្នៃរសមុទៃ និងកោះតូចៗ 
មួយចំនួន ងាយរងគៃះបំផុតនៅចំពោះមុខកំណើន 
កម្ពស់ទឹកសមុទៃ។ ការទសៃសន៍ទាយឲៃយដឹងថ បើ 
កម្ពស់ទឹកសមុទៃកើន ១ម៉ៃតៃ ៦% នៃផ្ទៃដីបៃទៃស 
ហូឡង់, ១៧,៥% នៃបៃទៃសបង់កា្លាដៃស និងចៃើន 
ជាង ៥០% នៃបណា្តារដ្ឋនៅលើកោះតូចនឹងតៃូវ
លិចលង់។

តើការបែបែលួអាកាសធាតុមានផលប៉ះពាល់អ្វខី្លះ 
មកលើបែព័ន្ធអែកូឡូសុី និងពែឈើ?

បែព័ន្ធអែកូឡូសុី
បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី គឺជាសហគមន៍ជីវសាសៃ្ត 

នៃសារពាង្គកាយ ដៃលមានអំពើលើគ្នាទៅវិញទៅមក  
និងជាមួយបរិសា្ថានរូបវន្ត។ បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីមួយ គ ឺ
ជាសហគមន៍នៃសារពាង្គកាយរស់ (រុក្ខជាតិ សត្វ  
និងមីកៃុប) រួមជាមួយសមាសភាគគ្មោនជីវិតនៅ 
ក្នុងបរិសា្ថាន (ដូចជា ខៃយល់ ទឹក និងដី) ដៃលមាន 
អំពើលើគ្នា ទៅវិញទៅមកជាបៃព័ន្ធមួយ។ បៃព័ន្ធ 
អៃកូឡូសីុ គឺជាបណា្តាញអន្តរអំពើរវាងសារពាង្គកាយ 
នានា និងមជៃឈដ្ឋានរបស់វា។ វាផៃសារភា្ជាប់ជាមួយគ្នា 
តាមរយៈរដ្តនៃសារធាតុចិញ្ចមឹ និងលំហូរថមពល។  
ថមពលដៃលឆ្លងកាត់បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី ភាគចៃើន 
បានមកពីពៃះអាទិតៃយ។

ជាទូទៅ បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី ទទួលរងនូវសមា្ពៅធ 
មួយចំនួនរួចទៅហើយ រួមមាន ៖
• ការអភិវឌៃឍមនុសៃស និងសៃដ្ឋកិច្ច
• ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវារីអគ្គីសនី ផ្លូវថ្នល់ និង

ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផៃសៃងទៀត
• ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ៃ ការពងៃីកកសិកម្ម និង

នៃសាទ និង
• កំណើនចំនួនបៃជាជន និងចំណាកសៃុក

សា្ថានភាព នៃបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីនៅបៃទៃស 
កម្ពុជា មានការបៃបៃួលយា៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយ 
សារតៃការអភិវឌៃឍន៍ដៃលគ្មោនការកំហិត ការកាប់ 

ពៃឈើខុសចៃបាប់ ការពងៃកីដីកសិកម្ម ការនៃសាទ 
បៃបបំផ្លាញ ការធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មធនធាន 
ធម្មជាតសិារធារណៈ ការផ្តលដ់សីមៃបទានសៃដ្ឋកចិ្ច 
នៅក្នងុតំបន់ពៃការពារជាដើម។ ការបៃបៃលួបរិសា្ថាន  
ចៃើនតៃកើតឡើងដោយសារតៃភាពទន់ខៃសាយ នៃ 
អភិបាលកិច្ច ប៉ុន្តៃពិតជាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះ 
មុខមកលើរបរចិញ្ចមឹជីវិតរបស់បៃជាជននៅជនបទ។

ជីវចមែុះដែលជិតផុតពូជ
នៅបៃទៃសកម្ពជុា មានសត្វពៃជាង ៦០បៃភៃទ  

ដៃលជាបៃភៃទសត្វកមៃ និងជិតផុតពូជ ក្នុងនោះ 
សត្វភាគចៃើនបានផុតពូជ រួចទៅហើយនៅទីកន្លៃង 
ផៃសៃងទៀតនៃតំបន់អាសុីអគ្នៃយ៍។

បៃទៃសកម្ពុជា មានតំបន់ធម្មជាតិធំៗចំនួន 
៤ ហើយតំបន់នីមួយៗនឹងរងការប៉ះពាល់ខុសៗគ្នា  
ដោយសារការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ៖
• តំបន់ទន្លៃសាប ៖ មានតៃីចៃើនជាង ៥០០

បៃភៃទ និងរុក្ខជាតិចំនួន ២០០០ បៃភៃទដៃល 
បានកំណត់ឃើញ ក៏ដូចជា ថនិកសត្វ ២០០ 
បៃភៃទ សត្វសា្លាប ២០០បៃភៃទ និងពពួកល្មនូ  
៣០បៃភៃទផងដៃរ។

• តំបន់ខ្ពង់រាប ឬតំបន់ភ្នកំៃវាញ ៖ គឺជាតំបន់ដៃល
មានពៃតៃូពិចធំជាងគៃនៅអាសុីអគ្នៃយ៍ដៃល 

មៃរៀនទី២ ៖ ភាពងាយរងគៃះ និងផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ14

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



ពុំទាន់រងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយ ដៃល 
មានពៃឈើចៃើនបៃបផងដៃរ។ តំបន់នៃះតៃូវ 
បានកំណត់ជាតំបន់សំខាន់មួយ ក្នុងចំណម 
តំបន់សំខាន់ៗទាំង ២៥ លើពិភពលោក។  
តំបន់នៃះមានផ្ទៃដីបៃមាណតៃឹមតៃ ១,៤% នៃ 
ផ្ទៃដីពិភពលោកតៃប៉ុណ្ណោះ តៃអាចផ្តល់ជមៃក 
សមៃប់ចៃើនជាង ៦០% នៃបៃភៃទសត្វដៃល 
រស់លើដៃនដីគោកទាំងអស់។

• តំបន់ទំនាបកណា្តាល ៖ តំបន់ទំនាបទន្លៃមៃគង្គ 
គឺជាតំបន់ផលិតកម្មសៃូវសំខាន់ នៃបៃទស
កម្ពុជា និងមានបៃជាជនរស់នៅចៃើនជាងគៃ។

• តំបន់ឆ្នៃរ ៖ គឺជាតំបន់ពៃកោងកាងល្អដៃល
នៅសៃសសល់ចុងកៃយគៃ នៅតំបន់អាសុី 
អគ្នៃយ៍ មាន ៦៤ កោះ និងផ្កាថ្មចៃើនជាង  
៧០បៃភៃទ។

តំបន់នីមួយៗ តៃូវការឲៃយមានការរៀបចំផៃន 
ការអាទិភាព អភិវឌៃឍន៍ និងតៃៀមបងា្ការផៃសៃងៗគ្នា 
ទៅតាមសា្ថានភាពជាក់ស្តៃង។ បៃជាជនកម្ពជុាអាច 
ទទួលអត្ថបៃយោជន៍យា៉ាងចៃើនពីធនធាន និង 
ដំណើរការផៃសៃងៗ ដៃលជាលក្ខណៈអំណាយផល 
ពីធម្មជាតិ។ សៃវាកម្មបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីដៃលនឹងរង 
ផលប៉ះពាល់ ដោយសារការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 

រួមមាន ៖
• ផលិតភាពជលផល
• លំហូរ ការចាក់បង្គរនៃដីលៃបាប់នៅតំបន់ទំនាប
• និយ័តកម្មកម្ពស់ទឹក គុណភាពទឹក និងការ

ឡើងចុះនៃទឹកជំនន់
• ទប់សា្កាត់ការហូរចូលនៃទឹកបៃ
• បរិមាណទឹកសមៃប់វិស័យកសិកម្ម និងការ

បៃើបៃស់តាមគៃួសារ
• បនៃសាយលំអងផ្កា និងដំណើរផៃសៃងទៀតដៃល

មានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នា ដៃលផ្តល់ដោយជីវៈ 
ចមៃុះ។

ផ្នែកពែឈើ
ពៃឈើ អាចផ្តល់អត្ថបៃយាជន៍យា៉ាងសំខាន់ 

សមៃប់បៃជាជនកម្ពជុា។ បៃជាជនកម្ពជុាចៃើនជាង  
៨០% ពឹងផ្អៃកលើថមពលអុសសមៃប់ចម្អនិអាហារ  
ហើយធនធានពៃឈើ ជាបៃភពសមៃប់ការបៃើ 
បៃស់ក្នុងគៃួសារ និងផ្តល់បៃក់ចំណូលពី ១០- 
២០%។ សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួន 
ពឹងផ្អៃកយា៉ាងខា្លាងំលើផលិតផលពៃឈើ។ តួយា៉ាង  
ការរកជ័រផ្តល់ជា បៃភពបៃក់ចំណូលភាគចៃើនដល់ 
ជនជាតិភ្នង នៅខៃត្តមណ្ឌលគីរី។ អនុផលពៃឈើ 
អាចផ្តល់សំណាញ់សុវត្ថិភាពយា៉ាងសំខាន់ ដល់

ភ្លើងឆៃះពៃ

មៃរៀនទី២ ៖ ភាពងាយរងគៃះ និងផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 15

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



បៃជាជនជនបទ។ ជនជាតិដើមភាគតិចក៏អាច 
ទទួលរងផលប៉ះពាល់កាន់តៃខា្លាំង ដោយសារការ 
បៃបៃួលអាកាសធាតុផងដៃរ ដោយសារពួកគៃពឹង 
ផ្អៃកជាខា្លាំងលើពៃឈើសមៃប់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត 
របស់ពួកគៃ។ 

ពៃឈើ ដើរតួយា៉ាងសំខាន់នៅក្នុងបៃព័ន្ធ 
អាកាសធាតុធម្មជាតិ។ ពៃឈើគឺជាអាងស្តុកដ៏ធំ 
សមៃបរ់កៃសាទកុទឹកកៃមដី នងិជាអាងស្តុកកាបនូ 
មួយ។ ពៃឈើក៏មានឥទ្ធពិលផ្ទាល់មកលើលក្ខខណ្ឌ 
អាកាសធាតុនៅមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ និងទូទាំងទ្វីប 
ផងដៃរ ដោយមានឥទ្ធិពលមកលើសីតុណ្ហភាព 
លើផ្ទៃផៃនដី ការបង្កើតពពក និងទឹកភ្លៀង។ 

បៃព័ន្ធអៃកូឡូសីុពៃឈើនឹងបៃបៃលួ ដោយសារ 
បៃភៃទសត្វរុក្ខជាតិ តៃូវឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌ 
អាកាសធាតុ។ ជមៃកសត្វនឹងតៃូវរៃចរឹល និងដច ់
ដោយដុំ ដោយសារឥទ្ធិពលរួមគ្នានៃការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ ការបាត់បង់ពៃឈើ និងសមា្ពៅធផៃសៃង 
ទៀតមកលើបរិសា្ថាន។ បៃភៃទរុក្ខជាតិ និងសត្វ 
មួយចំនួនដៃលមិនអាចទប់ទល់នឹងឥទ្ធពិលនៃការ 
បៃបៃួលអាកាសធាតុបាននឹងតៃូវផុតពូជ។ 

កំណើនសីតុណ្ហភាពសកល ជាមធៃយមតៃឹម  
១ អងៃសាសៃ នឹងមានឥទ្ធិពលមកលើមុខងារ និង 
សមាសភាពនៃពៃឈើ។ បៃភៃទពៃឈើទាំងមូល 
អាចបាត់បង់ ទន្ទមឹនឹងការកើតឡើងថ្មនីៃពពួកសត្វ 
រុក្ខជាតិផៃសៃងទៀត ដៃលជាហៃតុនាំឲៃយមានបៃព័ន្ធ 
អៃកូឡូសុីថ្មីផងដៃរ។ ការឡើងកម្តោផៃនដី ក៏អាច 
បង្កឲៃយមានពពួកសត្វចងៃ ភា្នាក់ងារបង្ករោគ និង 
ភ្លើងឆៃះពៃជាដើមកាន់តៃចៃើនផងដៃរ។

ហែតុអ្វីសែ្តីងាយរងគែោះដោយសារការបែបែួល
អាកាសធាតុ?

សៃ្តីងាយរងគៃះ ដោយសារការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុដោយសារកតា្តោមួយចំនួនខាងកៃម ៖
• តមៃូវការជាក់លាក់របស់ សៃ្តីតៃូវបានគៃមើល

រំលង ដោយសារសៃ្តីមិនសូវចូលរួមក្នុងការធ្វើ 

សៃចក្តីសមៃចផៃសៃងៗ ទាក់ទងនឹងបញ្ហដៃល 
ប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ទាំងមូល ដូចជាបញ្ 
ហាទាក់ទងនឹងការកៃលម្អហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ។ 

• និនា្នាការក្នុងគៃួសារបងា្ហញថ បង្កជាបន្ទុកការ
ងារបន្ថៃមមកលើសៃ្ត ីដោយសារមានការបៃបៃលួ 
នៃការបៃងចៃកកមា្លាំងពលកម្មបន្ថៃមរវាងបុរស 
និងសៃ្តីជមៃើសរបៀប និងរដូវដំដំណាំ។ 

• ជាបៃពៃណី សៃ្តីគឺជាអ្នកទទួលការងារខ្ចីបុល 
និងសងបំណុល ដូច្នៃះការពឹងផ្អៃកកាន់តៃចៃើន 
ឡើងលើបៃក់កម្ចី នាំឲៃយសៃ្តីរងសមា្ពៅធថ្មីបន្ថៃម 
ទៀតក្នុងការដោះបំណុល។

• សៃបនឹងកំណើនចំណាកសៃុក និងការបមា្លាស់
ទីរបស់បុរសដើមៃបីទៅរកការងារធ្វើ និងបៃភព 
ផៃសៃងនៃបៃក់ចំណូល សៃ្តីតៃូវតៃនៅរា៉ាប់រង 
ការងារផ្ទះ និងកសិកម្មបន្ថៃមទៀត។

តើការបែបែលួអាកាសធាតុបង្កផលប៉ះពាល់អី្វខ្លះ 
មកលើសន្តិភាព និងបញ្ហាជម្លោះផែសែងៗ?v

ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ មានទំនាក់ទំនង 
មួយចំនួនទៅនឹងបញ្ហជម្លាះ និងសន្តិភាព។ មុខ 
សញ្ញាគៃះថ្នាក់នៃការបៃបៃលួអាកាសធាតុ ដូចជា 
ទឹកជំនន់ ខៃយល់ពៃយុះ ការបាត់ដី និងគៃះរាំងស្ងួត  
អាចបង្កផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមានមកលើរបរចិញ្ចឹម 
ជីវិត សន្តសុិខសៃបៀង និងមានផលប៉ះពាល់បៃយោល 
មកលើបណា្តាញទំនាក់ទំនង នៅក្នុងសហគមន៍  
ក៏ដូចជារវាងរដ្ឋាភិបាល និងបៃជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន 
ផងដៃរ។ 

ផលប៉ះពាល់ទាំងនៃះភាគចៃើនទំនងជាមាន 
ឥទិ្ធពលធ្ងន់ធ្ងរមកលើសៃ្តី និងកុមារ។ នៃះដោយ 
សារសៃ្តីជាអ្នករា៉ាប់រងការងារកសិកម្ម និងមិនសូវ 
មានឱកាសរកបៃក់ចំណូលបន្ថៃម។ ពួកគៃចៃើនតៃ 
ជាអ្នកកៃីកៃបំផុតក្នុង ចំណមជនកៃីកៃនៅកម្ពុជា  
និង បៃឈមមុខនឹងការរីសអើងនៅគៃប់ជាន់ថ្នាក់ 
ក្នងុសង្គម។ បុ៉ន្តៃពួកគៃតៃងបៃឈមមុខនឹងការងារ 
ផ្ទះថៃមទៀត ដូចជា ការថៃទាំកូនចៅដៃលផលប៉ះ 
ពាល់ទាំងអស់នៃះតៃូវធា្លាក់ទៅលើកុមារផងដៃរ។

មៃរៀនទី២ ៖ ភាពងាយរងគៃះ និងផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ16

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



ដោយសារ បញ្ហជម្លាះពាក់ព័ន្ធនឹងធនធាន 
ធម្មជាតិទំនងជាកើនឡើង នៅក្នងុតំបន់ដៃលងាយ 
ទទួលរងគៃះដោយការបៃបៃលួអាកាសធាតុ បៃការ 
សំខាន់ គឺតៃូវគៃប់គៃងកតា្តោជំរុញ និងផលប៉ះពាល់
ទៅបរិសា្ថាន កាត់បន្ថយភាពតានតឹង និងមានការ 
បៃើបៃស់ធនធានធម្មជាតិដោយនិរន្តរភាព ដើមៃបី 
គំទៃដល់សៃ្ថរភាព និងការអភិវឌៃឍសមៃប់រយៈពៃល 
វៃង។ ការកសាងសន្តិភាពមិនអាចដំណើរការទៅ 
បាន ដោយគ្មោនការយកចិត្តដកអ់ពំីបញ្ហបៃបៃលួ 
អាកាសធាតុឡើយ។

ទីភា្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយ របស់សហរដ្ឋអាមៃរិក 
បានផ្តល់ នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនអំពីវិធីសមៃច 
បាននូវគោលបំណងនៃះ ៖
• តៃូវធានាថ ការបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួល

អាកាសធាតុ បានទទួលការយកចិត្តទុកដក់  
ក្នុងនាមបញ្ហដៃលងាយបង្កជាជម្លាះ និងតៃូវ 
គិតគូរ អំពីរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចមូលដ្ឋាន និង 
សណា្តាប់ធា្នាប់សង្គមផងដៃរ។

• តៃវូធានាថ “ការកសាងសន្តភិាព” បានពិចារណា
អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ដើមៃបីធានាថ  
រាល់ការរីកចមៃើននានា មិនខូចខាតទៅវិញ 
ដោយសារតៃការបៃបៃលួអាកាសធាតុ (ដូចជា 
គៃះមហន្តរាយធម្មជាតិ)ឡើយ។

• គំទៃឲៃយមានការឈាន ទៅរកគោលការណ៍
បំភាយកាបូនកមៃិតទាប ដៃលជំរុញការ 
អភិវឌៃឍនិងសន្តភិាព (ពោលគឺ មិនដូចផលិតកម្ម 
ជីវឥន្ធនៈ ដៃលបង្កការគំរាមកំហៃងដល់សន្តសុិខ 
សៃបៀង ដោយសារភាពបៃកួតបៃជៃងលើការ 
បៃើបៃស់ធនធានដី និងទំនាស់ដៃលអាចកើត 
ឡើងដោយសារការបៃើបៃស់ដីឡើយ។

• ពងៃឹងសមត្ថភាពសហគមន៍ ដើមៃបីគៃប់គៃង
ជម្លាះ និងហានិភ័យដោយសារការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ (តាមរយៈការបណ្តុះបណា្តាល  
បង្កើនការយល់ដឹង និងការអប់រំ)។

• បង្កើនសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាល ដើមៃបីដោះសៃយ
បញ្ហចំណាកសៃុក បង្កឡើងដោយសារការ 
បៃបៃួលអាកាសធាតុ។

• ក្នុងករណីអាចធ្វើបាន តៃូវបៃើបៃស់យន្តការ
បនៃសុាំនៅមូលដ្ឋាន និងបង្កើតឲៃយមានតមា្លាភាព 
និងគណនៃយៃយភាព ដើមៃបីធ្វើឲៃយវិធានការបនៃសុាំ
មាននិរន្តរភាព និងមានបៃយោជន៍។

បៃទៃសកម្ពុជារងគៃះជាពិសៃស ដោយសារ 
ការបៃបៃលួអាកាសធាតុ ដោយសារសៃដ្ឋកិច្ចរបស់ 
ខ្លួនពឹងផ្អៃកលើវិស័យតៃមួយចំនួនតូច។ ជាងនៃះ 
ទៀត បៃជាជនកម្ពជុាភាគចៃើនរស់នៅតំបន់ជនបទ  

មៃរៀនទី២ ៖ ភាពងាយរងគៃះ និងផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 17

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



តារាងសង្ខៃបអំពីគៃះមហន្តរាយធម្មជាតិ នៅបៃទៃសកម្ពុជា ពីឆា្នាំ ១៩៨៧ ដល់ឆា្នាំ ២០០៧

ចំនួន 
ពៃឹតិ្តការណ៍

អ្នកសា្លាប់ របួស ខ្វះជមៃក បៃជាជន  
ដៃលទទួលរង 
ផលប៉ះពាល់

ការខូចខាត គិតជា 
ដុលា្លារអាមៃរិក

ទឹកជំនន់ ១២ ១.១២៥ ៥៣ ២៧៥.៨០៥ ៩.៥១៤.៦១៤ ៣២៧.១០០.០០០

គិតជាមធៃយម 
ក្នុងមួយ 
ពៃឹត្តិការណ៍

៩៤ ៤ ២២.៩៨៤ ៧៩២.៨៨៥ ២៧.២៥៨.០០០
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ពៃឹត្តិការណ៍
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ជំងឺរាតតៃបាត ៨ ៧៨៨ 0 0 ៤១៣.៥៧០ 0

គិតជាមធៃយម 
ក្នុងមួយ 
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ហើយធនធានធម្មជាតិ ដូចជាដីធ្លី ពៃឈើ និង 
ធនធានទឹក ចៃើនតៃគៃប់គៃងពុំបានតៃឹមតៃូវ។ ជា 
ទូទៅ ផលិតភាពកសិកម្មនៅមូលដ្ឋាន នៅមាន 
កមៃិតទាបដោយសារកង្វះបចៃ្ចកវិទៃយា និងចំណៃះ 
ដឹង។ លើសពីនៃះ បៃជាជនភាគចៃើន មិនបាន 
ផលិតសៃបៀងនៅចៃបារដំណាំតាមលំនៅសា្ថានរបស់ 
ខ្លនួឡើយ និងពឹងផ្អៃកតៃលើដំណំាសៃូវតៃមួយមុខ  
ជាបៃភពចំណូលចំបង។ ដោយសារផលិតកម្មសៃវូ 
នៅបៃទៃសកម្ពជុាពឹងផ្អៃកលើទឹកភ្លៀង និងខ្វះបៃព័ន្ធ 
ធារាសាសៃ្ត ពួកគៃកាន់តៃងាយរងគៃះដោយសារ 
ការបៃបៃួលរបបទឹកភ្លៀង បណា្តាលពីការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ។ បៃសិនបើមានភ្លៀងតិច ទិន្នផល 
សៃូវទំនងជាធា្លាក់ចុះ។ ក្នុងករណីជួបគៃះរាំងស្ងួត  
បញ្ហមានន័យថ ៖
• សុខភាពចុះខៃសាយ (ដោយសារកង្វះអាហា-

រូបត្ថម្ភ បណា្តាលមកពីខ្វះសៃបៀង)
• សិសៃសមិនអាចចូលរៀន (ដោយសារខ្វះបៃក់

សមៃប់បង់ថ្លៃកៃផ្លូវការដើមៃបីបានរៀន)
• ការធ្វើចំណាកសៃុក (ដោយសារតៃទិន្នផល

សៃូវធា្លាក់ចុះ ដៃលបង្ខំឲៃយបៃជាជនធ្វើចំណាក 
សៃុកដើមៃបីរកការងារធ្វើ)។ 

• អាចមានជម្លាះកើតឡើង (លើបញ្ហធនធាន
ធម្មជាតិដៃលមានក្នុងកមៃិតកំណត់ និងខ្វះ 
ឱកាសបង្កើនកមៃិតជីវភាព)។

ក្នុងរយៈពៃលវៃង បាតុភូតដៃលបណា្តាលមក 
ពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ នឹងអាចបង្កើនភាព 
តានតឹង នៅក្នុងសា្ថានភាពដៃលងាយខូចខាតរួច
ទៅហើយ និងអាចនាំឲៃយមានជម្លាះកាន់តៃចៃើន 
ឡើង ដៃលអាចគំរាមកំហៃងដល់ដំណើរការកសាង 
សន្តិភាពនៅបៃទៃសកម្ពុជា។

ដំណះសៃយ គឺតៃូវកសាងភាពធន់ទៃំ នៅ 
ថ្នាក់មូលដ្ឋាន តាមរយៈកម្មវិធីដៃលបង្កើតឡើង  
សមៃប់ជួយបង្កើនចំណៃះដឹងដល់កសិករ និងជួយ 
ដល់ការកសាងផៃនការបៃកបដោយការយល់ដឹង  
ដើមៃបីកាត់បន្ថយ និងបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួល
អាកាសធាតុ គំទៃដល់ដំណើរការធ្វើសៃចក្តសីមៃច 
នានាដៃលយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងជំរុញឲៃយមាន 
ការដោះសៃយដៃលទន់ភ្លន់សៃបទៅនឹងបញ្ហនៅ 
មូលដ្ឋាន។

មៃរៀនទី២ ៖ ភាពងាយរងគៃះ និងផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ18

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



សែចក្តីផ្តើម
ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ នៃគៃះមហន្តរាយ  

គឺជាកិច្ចការពារជួរមុខ ក្នងុការទប់ទល់ទៅនឹងឥទ្ធពិល 
នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ និងជាចំណុចចាប់ 
ផ្តើមដ៏មានបៃយោជន៍ ក្នងុការរៀបចំគោលនយោបាយ 
បនៃសុាំ យុទ្ធសាសៃ្តកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគៃះ
មហន្តរាយ និងការកសាងភាពធន់របស់សហគមន៍ 
មូលដ្ឋាន។ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគៃះមហន្ត- 
រាយ គឺជាវិធានការការពារ ដើមៃបីកាត់បន្ថយផល 
ប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃគៃះមហន្តរាយ។ គោលបំណង 
រួមនៃការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគៃះមហន្តរាយ  
គឺកសាងភាពធន់របស់សហគមន៍។ មធៃយាបាយ 
ចមៃបងក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ គឺការបង្កើន 
សមត្ថភាពដើមៃបីដោះសៃយភាពងាយរងគៃះ។ 

ការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គល និងសហគមន៍  
តៃវូចាប់ផ្តើមពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ការបា៉ាន់ 
បៃមាណអំពីភាពងាយរងគៃះ និងការវាយតម្លៃ 
សមត្ថភាព។ សកម្មភាពទាំងនៃះ សំដៅរៀបចំ 
ផៃនការឆ្លើយតបមួយឲៃយបានល្អ។ ផៃនការកាត់បន្ថយ 
គៃះភ័យនៃគៃះមហន្តរាយ អាចជាសកម្មភាព 
បុគ្គល រួមមាន ៖ ការលើកទំនប់ការពារដំណាំ 
កសិកម្ម និងស្តុកទឹកទុក ការដំដំណាំដៃលធន់ 
នឹងគៃះរាំងស្ងួត ដើមៃបីបង្កើនសន្តិសុខសៃបៀង ការ 
រៀបចំគោលនយោបាយ ការចាត់ចៃងសា្ថាប័ន និង 
យុទ្ធនាការបង្កើនការយល់ដឹង។ 

គោលបំណងនៃការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃ 
គៃះមហន្តរាយ គឺ ៖
• កាត់បន្ថយ ឬបញ្ជៀសការខូចខាតដៃលបង្ក

ឡើងដោយមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់
• ផ្តល់ជំនួយបនា្ទាន់ និងសមសៃបដល់ជនរងគៃះ

ដោយសារគៃះមហន្តរាយ
• ការសា្តោរឡើងវិញជាបនា្ទាន់ និងមានបៃសិទ្ធភាព

មានគោលការណ៍ និងវិធានការមួយចំនួន  
ដៃលអាចជួយស្វៃងរក និងកៃលម្អជមៃើសសមៃប់ 
កសាងភាពធន់របស់សហគមន៍ ដៃលរួមមាន ៖
• កសាងផៃនការ និងធ្វើសៃចក្តីសមៃចផៃសៃងៗ 

ដោយមានការចូលរួមនិងការយល់ដឹងជាមុន
• វិធីសាសៃ្តដៃល យកសិទិ្ធជាមូលដ្ឋានសមៃប់

ការអភិវឌៃឍ
• ការចាត់ទុកអៃកូឡូសុី ជាស្នូលនៃការអភិវឌៃឍ
• វិធីសាសៃ្តចមៃុះទៅតាមទីតាំង
• សា្ថាប័នដៃលមានការបនៃសុាំ និងបត់បៃនបាន
• ផ្តល់អាទិភាព ដល់វិធានការដៃលដោះសៃយ

ភាពងាយរងគៃះ និងភាពកៃីកៃដៃលមាន 
សៃប់

មែរៀនទី ៣

ការស្វែងយល់អំពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យ 
នែគែោះមហន្តរាយ

មៃរៀនទី ៣ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគៃះមហន្តរាយ 19

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
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វដ្តនែការគែប់គែងគែោះមហន្តរាយ

ការតែៀមបង្ការ

ការកាត់បន្ថយ

ការការពារ ការកសាងឡើងវិញ

ការស្តារឡើងវិញ

ការឆ្លើយតប/សង្គែោះបន្ទាន់

គែោះមហន្តរាយ

កែបខ័ណ្ឌការងារថ្នាក់អន្តរជាត ិ
អំពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនែ 
គែោះមហន្តរាយកែបខ័ណ្ឌ 
ហែយូហ្គោសមែាប់សកម្មភាព 

យុទ្ធវិធីល្អិតល្អន់មួយ ដើមៃបីកាត់បន្ថយ 
ហានិភ័យដោយសារគៃះធម្មជាតិ តៃូវបានបង្កើត  
ពោលគឺ កៃបខ័ណ្ឌហៃយូហ្គាសមៃប់សកម្មភាពដៃល

ពៃលរៀនចប់មៃរៀននៃះ សិកា្ខាកាមអាច ៖

• មានការយល់ដឹងអំពីវាកៃយស័ព្ទទាក់ទងនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគៃះ
មហន្តរាយ

• បានស្វៃងយល់នូវទសៃសនទានអំពីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគៃះមហន្តរាយ 
វដ្តនៃការគៃប់គៃងគៃះមហន្តរាយ និងកៃបខ័ណ្ឌការងារថ្នាក់អន្តរជាតិអំព ី
ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគៃះមហន្តរាយ

• យល់អំពីវិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគៃះមហន្តរាយ

គោលបំណងនែមែរៀន

បានគំទៃដោយអង្គការសហបៃជាជាតិ។ កៃប 
ខ័ណ្ឌនៃះតៃវូបានអនុម័តនៅឆា្នា២ំ០០៥ ដៃលរំពឹងថ  
“នឹងអាចកាត់បន្ថយបានយា៉ាងចៃើននូវការខូចខាត
ដោយសារគៃះមហន្តរាយទំាងអាយុជីវិត ធនធាន 
សង្គម សៃដ្ឋកិច្ច និងបរិសា្ថានរបស់សហគមន៍ និង 
បៃទៃសនានាផងដៃរ”។

កៃបខ័ណ្ឌហៃយូហ្គា សមៃប់សកម្មភាព មាន 
សកម្មភាពអាទិភាពចំនួន ៥ ដូចជា ៖

មៃរៀនទី ៣ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគៃះមហន្តរាយ20

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



មុន�
�ល

�
�ឹត�ិ�

រណ
៍

�
�យ

�
�ល

 �
�ឹត�ិ�

រណ
៍ �រ�

�រ�
ើងវ�ញ

 
�រទប់�

�ត់ និង�ត់បន�យ

�រ��ើយតប �រ�
�ៀមប��រ

ផលប៉ះ�ល់
�យ�រ��ឹត�ិ�រណ៍

�រក�ង
�ើងវ�ញ

សកម��ព
មុន��ល

ទទួលរងផល
ប៉ះ�ល់

�រ��ប់��ង 
និង��តិបត�ិ�រ
ស���ះប��ន់ 

��ន់
���ណ

�និភ័យ & 
�រ��ើ��ន�រ

�រ
��រ����

រច�សម�័ន� 
និង���កម�
�ើងវ�ញ 

១

២

៣

៤

៥

• កាត់បន្ថយហានិភ័យ នៃគៃះមហន្តរាយជា
កិច្ចការអាទិភាព 

• ដឹងអំពីហានិភ័យ និងចាត់វិធានការឆ្លើយតប 
• បង្កើនចំណៃះដឹង និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង 
• កាត់បន្ថយហានិភ័យ 
• តៃៀមបងា្ការដើមៃបីធ្វើសកម្មភាព

យុទ្ធសាសៃ្តអន្តរជាតិ សមៃប់កាត់បន្ថយ 
គៃះមហន្តរាយ (ISDR) យុទ្ធសាសៃ្តអន្តរជាតិ 
សមៃប់កាត់បន្ថយគៃះមហន្តរាយ បានផ្តល់ជា 
មធៃយាបាយ សមៃបក់ចិ្ចសហបៃតិបត្តិក្នងុចំណម 
រដ្ឋាភិបាល អង្គការនានា និងសង្គមសុីវិល ដើមៃបី 

ជួយអនុវត្តន៍កៃបខ័ណ្ឌហៃយូហ្គា។ គួរកត់សំគល់ 
ថ ទោះបីជួនកាលហៅថ "ការកាត់បន្ថយគៃះ 
មហន្តរាយ" ក៏ដោយ ពាកៃយថ "ការកាត់បន្ថយ 
ហានិភ័យនៃគៃះមហន្តរាយ" បងា្ហញពីការទទួល 
សា្គាល់នូវបៃភៃទហានិភ័យនៃគៃះមហន្តរាយដៃល 
កំពុងតៃមាន និងលទ្ធភាពដៃលកំពុងតៃមាន 
សមៃប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យទាំងនៃះ។

វដ្ដនែការកាត់បន្ថយហានិភ័យនែ
គែោះមហន្តរាយ ៖ ការទប់ស្កាត់ 
កាត់បន្ថយ និងតែៀមបង្ការ

ឯកសារយោង ៖ floodsite.net 2009

មៃរៀនទី ៣ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគៃះមហន្តរាយ 21

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
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ហានិភ័យ  =

សមត្ថភាព

មុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់ ភាពងាយរងគៃះX

ដំណើរការកាត់បន្ថយហានិភ័យ

ហានិភ័យ គឺជាផលសរុបនៃមុខសញ្ញាគៃះ 
ថ្នាក់គុណនឹងភាពងាយរងគៃះ។ ហានិភ័យអាច 
កាត់បន្ថយបានដោយសារ ការកសាងសមត្ថភាព 
ដើមៃបីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគៃះ។ 

នៅពៃលសមត្ថភាព សមៃប់ដោះសា្រយភាព 
ងាយរងគៃះកាន់តៃកើនឡើង ហានិភ័យនៅក្នុង 
សហគមន៍ ការបៃកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត ឬបៃព័ន្ធ 
អៃកូឡូសុី ក៏ថយចុះមួយទៅតាមនោះដៃរ។

១. បា៉ាន់បៃមាណហានិភ័យ៖ មុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់ ភាពងាយរងគៃះ និងសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍ 

២. កំណត់គោលបំណងនៃការកាត់បន្ថយហានិភ័យ 

៣.រៀបចំផៃនការសកម្មភាពកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃអាកាសធាតុ 

៤. កសាងសមត្ថភាពដើមៃបីអនុវត្តផៃនការ
សកម្មភាព

វិធានការទប់សា្កាត់ - កាត់បន្ថយ 
តៃៀមបងា្ការ vi

(IIRR,	Cordaid.	2007)

មៃរៀនទី ៣ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគៃះមហន្តរាយ22

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



សែចក្តីផ្តើម
មៃរៀននៃះផ្តល់ចំណៃះដឹងអំពីការបនៃសុាំ និង

ភាពខុសគ្នារវាងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ នៃគៃះ 
មហន្តរាយ និងការបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃលួអាកាស
ធាតុ ដៃលអាចមានភាពតៃួតគ្នាលើចំណុចខ្លះៗ  
និងអន្តរវិស័យ។ ប៉ុន្តៃសកម្មភាពទាំងពីរនៃះមាន 
គោលបំណងដើមៃបីពងៃឹងធនធាន និងសា្ថាប័ន  
បង្កើនចំណៃះដឹង និងបៃព័ន្ធព័ត៌មាន និងជំរុញឲៃយ 
មានការធ្វើសៃចក្តីសមៃចដៃលមានការចូលរួម។ 

ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ ការបនៃសុាំទាមទារ
ឲៃយមានការដោះសៃយរយៈពៃលវៃង ជាងការឆ្លើយ 
តបបនា្ទាន់ ឬការឆ្លើយតបក្នុងពៃលមានវិបត្តិ និង 
គួរដោះសៃយឫសគល់នៃភាពងាយរងគៃះ និង 
ភាពកៃីកៃ។ បៃសិទ្ធភាពនៃការកសាងសហគមន៍  
ដៃលមានអាចមានភាពធន់នឹងការបៃបៃលួអាកាស 
ធាតុ ទាមទារឲៃយមានការបញ្ចូលផៃនការមួយចំនួន 
ទៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់សា្ថាប័នផៃសៃងៗ នៅ 
ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់កៃមជាតិ។

មែរៀនទី ៤

យុទ្ធសាសែ្តបនែសុាំទៅនឹងការបែបែួលអាកាសធាតុ

តាមរយៈមៃរៀននៃះ សិកា្ខាកាមអាចនឹង ៖

• យល់អំពីការលទ្ធភាពបនៃសុាំ ក្នុងវិស័យចំនួន ៥ ដូចជាធនធានទឹក កសិកម្ម 
សុខភាព តំបន់ឆ្នៃរ និងវិស័យពៃឈើ

• យល់អំពីភាពខុសគ្នារវាងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគៃះមហន្តរាយ និង
ការបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

គោលបំណងនែមែរៀន

មៃរៀនទី ៤ ៖ យុទ្ធសាសៃ្តបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 23

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



ការបនៃសុាំសយម្ភូ ការបនៃសុាំតាមការគៃងទុក

ក្នុងរយៈខ្លី និងមធៃយម ដំណះសៃយក្នុងរយៈពៃល ដើមៃបីសុវត្ថិភាព 
មុខរបររយៈពៃលវៃង

ធ្វើយា៉ាងណាដើមៃបីរស់ ជាដំណើរការបន្តរហូត

មិនការបន្ត លទ្ធផលនៅស្ថិតស្ថៃរ

ដោះសៃយតៃពៃលមានអាសន្ន និងជាបៃតិកម្មតប បៃើបៃស់ធនធានដោយបៃសិទ្ធភាព និងចីរភាព

ចៃើនតៃធ្វើឲៃយរៃចរឹលមូលដ្ឋានធនធាន មានផៃនការតៃឹមតៃូវ 

បង្កើតឡើងដោយសារគ្មោនជមៃើសដោះសៃយ រួមបញ្ចូលគ្នារវាងយុទ្ធសាសៃ្ត និងចំណៃះដឹងចាស់ 
និងថ្មី និងផ្តោតលើការស្វៃងរកដំណះសៃយថ្មីៗ 

ការបនែសុាំទៅនឹងការបែបែួល 
អាកាសធាតុ

ការបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ គឺ
ជាសមត្ថភាព នៃបៃព័ន្ធដៃលអាចសមៃបនឹងការ 
បៃបៃួលអាកាសធាតុ ដើមៃបីកាត់បន្ថយការខូចខាត 
ដៃលអាចកើតឡើង ទាញយកបៃយោជនព៍ឱីកាស  
ឬទប់ទើ់នឹងផលវិបាកផៃសៃងៗ។ កៃុមការងារអន្តរ 
រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ (IPCC)  
បានឲៃយនិយមន័យ ការបនៃសុាំ ថជា”	ការសមៃបនៃ
បៃព័ន្ធធម្មជាតិ ឬមនុសៃសទៅនឹងបរិសា្ថានថ្មី ឬដៃល 
បៃបៃួល។ ការបនៃសុាំនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 
សំដៅលើការសមៃបនៃបៃព័ន្ធធម្មជាតិ ឬមនុសៃស  
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកតា្តោ ឬឥទិ្ធពលអាកាសធាតុ  
ដៃលឡើងជាក់ស្តៃង ឬដៃលរំពឹងថកើតឡើង ដៃល 
បន្ធរូបន្ថយគៃះថ្នាក់ ឬទាញយកបៃយោជន៍ពីឱកាស 
ដៃលមាន។ ការបនៃសុាំមានចៃើនបៃភៃទខុសៗគ្នា 
ដៃលរួមទាំង ការបនៃសុាំដោយគិតទុកជាមុននិងការ
បនៃសុាំជាបៃតិកម្មតប ការបនៃសុាំជាលក្ខណៈឯកជន
និងការបនៃសុាំជាសារធារណៈ និងការបនៃសុាំសយម្ភូ 
និងបនៃសុាំដៃលគៃងទុក។ គោលបំណងចំបងនៃ
ការបនៃសុាំ គឺទទួលបានភាពធន់។ ការបនៃសុាំមាន 
២ បៃប គឺ ១) ការបនៃសុាំសយម្ភូ ឬយុទ្ធសាសៃ្តបនៃសុាំ 
តាមធម្មជាតិ និងការបនៃសុាំតាមការគៃងទុក។

យុទ្ធសាសៃ្តបនៃសុាំសយម្ភូទូទៅតាមគៃួសារ៖
• ការជៃើសរីសពូជសៃវូ ឬដំណំាឲៃយបានសមសៃប 

បនា្ទាប់មកតៃឡប់ទៅបៃើពូជតាមទមា្លាប់ បនា្ទាប់ 
ពីជួបគៃះអាសន្ន

• រកៃសាសៃបៀងបមៃុងទុកមុន និងកៃយជួយគៃះ
មហន្តរាយ

• ការគៃប់គៃងសត្វចិញ្ចមឹ ដូចជា ការកំចាត់ចល
ពូជមិនល្អ

• បមៃុងទុកចំណីសមៃប់សត្វពាហនៈ (ស្មោ 
និងចំបើង)

• ជមៃើសមុខរបរផៃសៃង ដូចជា ចំណាកសៃុក
ដើមៃបីការងារវៃនការងារបណ្តាះអាសន្ន ការ 
បៃើបៃស់បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីផៃសៃងពីមុន។

• ឥណទាន ឬការខ្ចីបៃក់

ការបនៃសុាំសយម្ភ ូអាចដើរតួនាទីធំទូលំទូលាយ
មួយដៃរ ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការបៃបៃួលអាកាស 
ធាតុ ធៀបនឹងយុទ្ធសាសៃ្តបនៃសុាំតាមការគៃងទុក 
ដៃលតៃវូអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ ឬសា្ថាប័ន 
ជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀត។ បុគ្គល គៃួសារ អាជីវកម្ម និង 
សហគមន៍អាចជួបបៃទះផ្ទាល់ចៃើន នឹងបញ្ហបៃឈម  
ឱកាស និងហានិភ័យចមៃុះនៅក្នុងបរិបទមូលដ្ឋាន 
របស់ពួកគៃជាងរដ្ឋាភិបាល។

មៃរៀនទី ៤ ៖ យុទ្ធសាសៃ្តបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ24

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



គួរកត់សមា្គាល់ដៃរថ សកម្មភាពដៃលអាច 
បង្កើនសមត្ថភាពបនៃសុាំ ទៅនឹងការបៃបៃលួអាកាស 
ធាតុ ចៃើនតៃដូចគ្នានឹងសកម្មភាព និងគមៃង 
អភិវឌៃឍន៍ដោយនិរន្តរភាពដៃរ។ (សូមអានឯកសារ 
កម្មវិធីជាតិសមៃប់ការបនៃសុាំ នៅឆា្នាំ  ២០០៦ ដើមៃបី
ស្វៃងយល់អំពីគមៃងបនៃសុាំដៃលកំពុងអនុវត្ត)។

ការបនែសុាំនឹងការបែបែួលអាកាសធាតុក្នុងវិស័យ 
ធនធានទឹក និងជលផល

ធនធានទឹក មានសារៈសំខាន់សមៃប់ការ 
អភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច ពោលគឺសមៃប់ផលិតថមពល 
តាមរយៈថមពលវារីអគ្គីសនី និងការអភិវឌៃឍវិស័យ 
កសិកម្ម តាមរយៈការពងៃីកបៃព័ន្ធសៃចសៃព។  
ប៉ុន្តៃ សំខាន់ជាងនៃះទៀត ទឹកគឺជាមូលដ្ឋានគៃឹះ 
សមៃប់សុខភាព និងសុខមាលភាពរបស់មនុសៃស។  
បញ្ហបៃឈមចមៃបងចំពោះវិស័យធនធានទឹក គឺ
ការគៃប់គៃងឲៃយមានការបៃើបៃស់ និងចៃកចាយ 
ទឹកបៃកបដោយសមធម៌ និងនិរន្តរភាពរវាងវិស័យ 
ទាំងអស់។ 

ការគៃប់គៃងធនធានទឹកឲៃយបានបៃសើរ និង 
មានបៃសិទ្ធភាព វាអាចជួយកាត់បន្ថយភាពងាយ 
រងគៃះនៅចំពោះមុខផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ។ វិធានការបនៃសុាំដៃលមានខ្លះៗ គឺ ៖
• បង្កើតបទបៃបញ្ញត្តិចៃបាប់ និងបច្ចៃកវិទៃយាផៃសៃងៗ

សមៃប់គៃប់គៃង ការបៃបីៃស់ដីធ្លនិីងទឹកដោយ 
ផ្ទាល់

• ការលើកទឹកចិត្តខាងសៃដ្ឋកិច្ច ដើមៃបីផ្លាស់ប្តូរ
ឥរិយាបទរបស់អ្នកបៃើបៃស់

• បង្កើតបៃភពធនធានថ្មីៗ
• កៃលម្អការគៃប់គៃងធនធានទឹក ទាំងលើការ

បៃតិបត្តិ និងកៃបខ័ណ្ឌសា្ថាប័ន
• ការពារទីជមៃល
• ការពាររុក្ខជាតិនៅតាមមាត់ទឹក
• សា្តោរបៃព័ន្ធបៃឡាយ ពៃក ឲៃយវិលមករកសា្ថាន

ភាពធម្មជាតិវិញ និងកាត់បន្ថយការបំពុលទឹក

ការបនៃសុាំទៅនឹងគៃះរាំងស្ងួត ៖ ការស្តុកទឹក 
និងការតៃង ឬបៃមូលទឹកទុកជាទូទៅ របរចិញ្ចឹម 

ជីវិតអាចធានាបាននៅពៃល មានភ្លៀងគៃប់គៃន់  
ប៉នុ្តៃ ក្នងុករណជីបួភាពរាងំស្ងតួវញិអសូបនា្លាយការ 
ខូចផលដំណាំ និងការថយចុះរុក្ខជាតិសមៃប់ជា 
ចំណីសត្វពៃ និងសត្វសៃុក ទំនងជានឹងតៃូវជួប 
បៃឈម ហើយក្នុងករណីខ្លះទៀត អាចជួបបញ្ហ 
កង្វះទឹកផ្គត់ផ្គង់។ 

ការបនៃសុាំតាមការគៃងទុក ផ្តោតលើកតា្តោ
ដូចខាងកៃម ៖
• តៃងទឹកភ្លៀងទុក។ កិច្ចការនៃះអាចធ្វើបាន

តាមរយៈវិធានការជាចៃើន ដៃលនៅក្នុងករណ ី
ជាចៃើន ពាក់ព័ន្ធនឹងការកៃបៃលើការបៃើបៃស់ 
ដីធ្លីជាទៃង់ទៃយធំ។

• រកៃសាការពារតំបន់បៃភពទឹកធម្មជាតិ និងការពារ
មុខងារផ្តល់ទឹក ដូចជា តាមរយៈការសា្តោរពៃ 
ឈើឡើងវិញជាដើម។

• ពងៃីកហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសារធារណៈ ដើមៃបី
បង្កើនសមត្ថភាពស្តុកទឹកនៅមូលដ្ឋាន និង 
ដំណើរការផ្តល់ទឹក

• អនុវត្តវិធានការបៃមូល និងស្តុកទឹកទុកតាមវិធី
ខុសៗគ្នាជាចៃើន។

ការបនែសុាំទៅនឹងទឹកជំនន់ និង 
តួនាទីនែគណៈកម្មការទន្លែមែគង្គ

គណៈកម្មការទន្លៃមៃគង្គផ្តោតការងារជាចំបង 
លើការគៃប់គៃងទឹកជំនន់នៅក្នងុតំបន់ រួមទំាងវិធាន 
ការរូបវន្ត វិធានការកាត់បន្ថយការខូចខាតពីទឹក 
ជំនន់ ការគៃប់គៃងគៃអាសន្នដោយសារទឹកជំនន់  
និង ការសមៃបសមៃួលបញ្ហជំនន់ឆ្លងបៃទៃស។  
គណៈកម្មការ ទន្លៃមៃគង្គផ្តល់ព័ត៌មានពៃយាករណ៍អំពី 
ទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់យា៉ាងសុកៃិតៃយ និងការផៃសព្វ 
ផៃសាយទាន់ពៃលវៃលា និងមានបៃសិទ្ធភាព និង 
ផ្តល់ការបា៉ាន់បៃមាណហានិភ័យនៃទឹកជំនន់។ គណៈ 
កម្មការនៃះក៏បានធ្វើការសិកៃសា និងបា៉ាន់បៃមាណ 
ឥទ្ធិពលនៃហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា ដូចជា អាង 
ស្តុកទឹក ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពារទឹកជំនន់ និង 

មៃរៀនទី ៤ ៖ យុទ្ធសាសៃ្តបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 25

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



ផ្លូវទឹកមកលើជំនន់ ដើមៃបីផ្តល់ជាគោលការណ៍ 
សៃចក្តីណៃនាំ និងបទដ្ឋានបច្ចៃកទៃស។ 

លើសពីនៃះ គណៈកម្មការនៃះបានគំទៃដល់ 
ការកៃលម្អបៃព័ន្ធដៃលមានសៃប់ សមៃប់គៃប់គៃង 
គៃអាសន្ន ដើមៃបីជួយសមៃួលដល់ការដោះសៃយ 
បញ្ហទឹកជំនន់ទន្លៃមៃគង្គ ឲៃយកាន់តៃមានបៃសិទ្ធភាព 
ថៃមទៀត តាមរយៈការកសាងសមត្ថភាព បង្កើន 
ចំណៃះដឹង យុទ្ធនាការផៃសព្វផៃសាយអប់រំ នៅថ្នាក់ខៃត្ត  
ថ្នាក់សៃុក និងថ្នាក់ឃុំ។ គណៈកម្មការទន្លៃមៃគង្គ 
ក៏បានជួយសមៃបសមៃួលឲៃយមានការពិភាកៃសា និង 
ស្វៃងរកដំណះសៃយចំពោះបញ្ហការគៃប់គៃងដី 
ធ្លី និងការកសាងផៃនការបៃើបៃស់ដីធ្លីការកសាង 
ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ និងការគៃប់គៃងទឹកជំនន់ឆ្លងដៃន 
ផងដៃរ។ សមៃប់ព័ត៌មានបន្ថៃម សូមចូលទៅកាន់ 
គៃហទំព័រ ៖ http://www.mrcmekong.org/ 

ការបនែសុាំនៅក្នុងវិស័យជលផល
វិស័យជលផល កំពុងទទួលរងនូវសមា្ពៅធ 

សៃប់ដោយសារ ការបៃើបៃស់ឧបករណ៍នៃសាទ  
និងរបៀបនៃសាទបៃបបំផ្លាញ និងល្មើសចៃបាប់  
ភាពទន់ខៃសាយ នៃអភិបាលកិច្ចដៃលជាឧបសគ្គ 
ដល់ការទទួលបៃយោជន៍ដោយសមធម៌ និងការ 

បំផ្លាញទីជមៃកមច្ឆជាត ដូចជាពៃលិចទឹកនៅជំុវិញ 
បឹងទន្លៃសាបជាដើម។ 

សកម្មភាពបនៃសុាំរួមមានដូចខាងកៃម ៖
• លើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ច
• ការពារជមៃកនៅរដូវបៃំង សមៃប់តៃីមៃពូជ 

ដៃលអាចផ្លាស់ទីទៅបន្តពូជ និងពងនៅទូទាំង 
ទំនាបលិចទឹកក្នុងរដូវវសៃសា

• បង្កើតជមៃកខា្នាតតូច ធ្វើពីលូបៃតុង ដក់នៅ
តាមទីទាបជាងគៃនៅក្នងុសៃ ដើមៃបីបង្កើនអតៃ 
រស់របស់តៃីនៅរដូវបៃំង

• លើកទឹកចិត្ត ឲៃយមានការចិញ្ចមឹតៃតីាមវាលសៃ
• រៀបចំសហគមន៍សៃះជមៃកតៃី

ការបនែសុាំនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម
ការពងៃឹងសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី និងផលិតភាព 

កសិកម្ម មានទំនាក់ទំនងគ្នាយា៉ាងជិតស្នទិ្ធ។ បៃសិន 
បើកសិករមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសៃបចៃបាប់ នោះពួក 
គៃអាចមានឱកាសធ្វើការវិនិយោគរយៈពៃលវៃង និង 
កៃលម្អដីធ្លីរបស់ខ្លួនឲៃយបានបៃសើរ។ 

ដូចគ្នានៃះដៃរ បៃព័ន្ធធារាសាសៃ្ត គឺជាគន្លឹះ 
ក្នុងការបង្កើនផលិតកម្មសៃូវ ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយ 

យើងអាចធ្វើសៃូវបានបីដង 
ពីពៃះឥឡូវនៃះ 

យើងមានទឹកគៃប់គៃន់ 
ពៃញមួយឆា្នាំ

មៃរៀនទី ៤ ៖ យុទ្ធសាសៃ្តបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ26

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



ភាពងាយរងគៃះនៅចំពោះមុខការបៃបៃលួអាកាស 
ធាតុផងដៃរ។ ប៉ុន្តៃបៃសិទ្ធភាពទាបនៃសៃដ្ឋកិច្ច 
និង បៃតិបត្តិការមិនបានល្អនៃបៃព័ន្ធធារាសាសៃ្ត
ដៃលមានសៃប់ ទាមទារឲៃយមានការយកចិត្តទុកដក់ 
អំពីបៃភៃទ និងទំហំនៃបៃព័ន្ធថ្មីៗ។ បញ្ហបៃឈម 
រួមមាន សមត្ថភាពទនខ់ៃសាយរបស់កៃុមកសិករ ក្នងុ 
ការថៃទាំ និងគៃប់បៃព័ន្ធធារាសាសៃ្ត កង្វះការលើក 
ទឹកចិត្តដើមៃបីអនុវត្តសកម្មភាពរួមគ្នា និងគំរូប្លង់មិន 
ល្អនៃបៃព័ន្ធសៃចសៃពដៃលមានសៃប់។ 

គោលនយោបាយ និងផៃនការបនៃសុាំដៃលមាន
បៃសិទ្ធភាព គឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ 
ដៃលអាចកើតមាន បណា្តាលពីការបៃបៃលួអាកាស 
ធាតុ មកលើផលិតភាពកសិកម្ម និងការបង្កើន 
សន្តិសុខសៃបៀង។ ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដោយ 
សារការបៃបៃួលអាកាសធាតុអាចកាត់បន្ថយបាន  
តាមរយៈវិធីសាសៃ្តដូចខាងកៃម ៖
• ប្តូរមុខដំណាំ និងបៃភៃទពូជដំណាំ 
• កៃលម្អការគៃប់គៃងធនធានទឹក និងបៃព័ន្ធធារា

សាសៃ្ត
• កៃតមៃវូរដូវដំដំណំា និងកាត់បន្ថយការភ្ជរួរាស់

ដី
• កៃលម្អការគៃប់គៃងទីជមៃល និងកាសាង

ផៃនការបៃើបៃស់ដីធ្លីឲៃយល្អជាងមុន
• បង្កើតពូជដំណាំធន់នឹងភាពរាំងស្ងួត
• កៃលម្អបច្ចៃកទៃសដំដំណាំនៅរដូវបៃំង
• តៃៀមគៃប់ពូជដំណាំសមសៃបឲៃយបានមុនរដូវ

ភ្លៀង
• បង្កើតធនាគរពូជបៃចាំភូមិ ដៃលមានពូជ

បៃពៃណី និងដំណាំ និងពូជធន់នឹងភាពរាំង 
ស្ងួត

• បង្កើនការបណ្តុះបណា្តាល អំពីការបៃើបៃស់
ទឹកដោយសនៃសំសំចៃ

• ផ្តល់ការឧបត្ថម្ភធន និងជួយសមៃបសមៃួល
ផ្គត់ផ្គង់គៃប់ពូជ និងបរិកា្ខារសៃចសៃព

• បង្កើតសាលាសៃកសិករ និងបណា្ណោល័យ
ចល័ត

• បៃើបៃស់ការពៃយាករណ៍ឧតុនិយម នៅមូលដ្ឋាន
ឲៃយបានចៃើនថៃមទៀត និងការណៃនាំអំពីការ 
ដំដំណាំឲៃយសៃបគ្នានៃះ

• បង្កើនការគៃប់គៃងសំណើមដី និងជីជាតិដីតាម
រយៈការបៃើបៃស់ជីសរីរាង្គ និងជីកំប៉ុស្ត

• កាត់បន្ថយការហូរចៃះដីដោយសារទឹកភ្លៀង 
និងបង្កើនជមៃបទឹកភ្លៀង ដោយដំរុក្ខជាតិ 
ជារបាំងខៃយល់ ដូចជាស្មោ ស្លឹកគៃ និងរុក្ខជាត ិ
ផៃសៃងៗ។ល។

• បង្កើនជីជាតិដី និងសមត្ថភាពរកៃសាទឹកទុកក្នុង
ដី តាមរយៈការបៃើបៃស់ជីសរីរាង្គ និងជីបៃតង

• កសាងផៃនការបៃើបៃស់ដីធ្លី ឲៃយបានតៃឹមតៃូវ 
ទៅតាមបៃភៃទដី និងចំណាត់ថ្នាក់របស់វា

• ជំរុញការគៃបដីដើមៃបីរកៃសាសំណើមដីដៃលមាន
តិចតួចសៃប់ក្នងុដំណាក់កាលសំខាន់ៗនៃដំណំា

• កម្មវិធីផៃសព្វផៃសាយដំណាំកសិកម្ម ដើមៃបីបង្កើន
មខុដណំា ំជនំាញបច្ចៃកទៃស នងិផ្តលព់ត័ម៌ាន  
ទាន់ពៃលវៃលាអំពីធាតុអាកាស។ល។

• គំទៃថវិកាដល់ការសិកៃសាសៃវជៃវផ្នៃកកសិកម្ម
• បង្កើនលទ្ធភាព ឲៃយមានពូជសៃូវចៃើនបៃភៃទ 

ដៃលមានលក្ខណៈល្អបៃសើរ
• បៃព័ន្ធឥណទានសមៃប់កសិកម្មបៃបពាណិជ្ជកម្ម
• កៃលម្អបៃព័ន្ធធារាសាសៃ្ត
• កសិរុក្ខកម្ម

ការបនែសុាំក្នុងផ្នែកសុខាភិបាល

ហានិភ័យចំពោះសុខភាពមនុសៃសដោយសារ 
ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ អាចតៃូវបានកាត់បន្ថយ  
តាមរយៈវិធីសាសៃ្តបនៃសុាំផៃសៃងៗ។ ចំពោះបៃទៃស
ដៃលមានសមត្ថភាពបនៃសុាំ និងធនធានមានកមៃិត
ដូចជាបៃទៃសកម្ពុជា គឺចាំបាច់តៃូវផ្តល់អាទិភាព 

មៃរៀនទី ៤ ៖ យុទ្ធសាសៃ្តបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 27

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



ខ្ពស់ទៅលើវិធានការបងា្ការ ដើមៃបីកាត់បន្ថយតមៃូវ 
ការវិធានការឆ្លើយតបដៃលតៃវូចំណាយខ្ពស់។ វិធាន 
ការបនៃសុាំ ដៃលអាចឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់នៃ
ការបៃបៃលួអាកាសធាតុលើផ្នៃកសុខភាព រួមមាន ៖
• កៃលម្អសៃវាថៃទំាសុខភាព ជាពិសៃស ជំងឺឆ្លង
• បង្កើតកម្មវិធីឃ្លាំមើល និងអនាម័យសុខភាព
• ផៃសព្វផៃសាយអប់រំ និងបង្កើនការយល់ដឹងអំពី

សុខភាព
• លើកកម្ពស់ការថៃទាំបរិសា្ថាន
• តៃៀមបងា្ការទប់ទល់នឹងគៃះមហន្តរាយ
• កៃលម្អគុណភាពទឹក និងតៃួតពិនិតៃយការបំពុល

ទឹក
• បង្កើតជំនាញវិជា្ជាជីវៈ និងបណ្តុះបណា្តាលអំពី

ការសៃវជៃវ
• ផ្តល់បច្ចៃកទៃសដើមៃបីតៃៀមបងា្ការ ដូចជាការ

សាងសង់ផ្ទះឲៃយមានលក្ខណៈបៃសើរជាងមុន  
ការបនៃសុទ្ធទឹក និងការចាក់វា៉ាក់សាំង

ការបនែសុាំទៅនឹងការបែបែួល 
អាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់ឆ្នែរ

ការជៃបចូលនៃទឹកបៃ បាននិងកំពុងបង្ក 
ផលប៉ះពាល់ដល់កសិករនៅតំបន់ឆ្នៃររួចទៅហើយ។  
បញ្ហនៃះបានជះឥទ្ធិពលដល់ការដំដំណាំ និង 
ការចិញ្ចមឹសត្វ ក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុសៃស  
ផងដៃរ ដោយធ្វើឲៃយទឹកកៃខ្វក់។ 

ជមៃើសនៃមួយចំនួនដៃលអនុវត្តបាន ដើមៃបី 
ឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៅតំបន់ឆ្នៃររួមមាន៖
• កសាងទំនប់ទឹកបៃនៅតាមមាត់សមុទៃ
• បង្កើតតំបន់ដីសើម
• អនុម័តកូដសមៃប់សំណង់អាគរថ្មីៗ ពោលគឺ 

បទបញ្ជាដៃលចៃង អំពីស្តង់ដរអបៃបបរមាដៃល 
អាចទទួលយកបាន សមៃប់ធានាសុវត្ថិភាព 
សំណង់ ដៃលរួមទាំង សំណង់គៃឹះអគរ និង 
មិនមៃនអគរ។ គោលបំណងចំបងនៃកូដសំណង់  
គឺការពារសុខភាពសារធារណៈ សុវត្ថិភាព និង 
សុខមាលភាពជាទូទៅ ដៃលពាក់ព័ន្ធនឹងការ 
សាងសង់ និងបៃើបៃស់សំណង់និងអាគរ។

• ការពារបៃព័ន្ធអៃកូឡូសីុ ដៃលរងការគំរាមកំហៃង
• បង្កើតបទបៃបញ្ញត្តិ និងផៃនការ សមៃប់ការអភិ

វឌៃឍថ្មីៗនៅតំបន់ឆ្នៃរ
• កៃលម្អបទដ្ឋានគំរូប្លង់
• ពងៃឹងការគៃប់គៃងជលផល
• គៃប់គៃងចមៃុះតំបន់ឆ្នៃរ ដៃលយកចិត្តដក់ទៅ

លើវិធានការសង្គម សៃដ្ឋកិច្ច ចៃបាប់ សា្ថាប័ន  
និងបរិសា្ថាន អាចផ្តល់ជមៃើសក្នុងការឆ្លើយតប 
បានចៃើនយា៉ាង។

ការបនែសុាំនៅក្នុងផ្នែកពែឈើ 
និងបែព័ន្ធអែកូឡូសុី

ការបាត់បង់ពៃឈើ និងការកៃបៃលើការ 
បៃើបៃស់ដី គឺជាមូលហៃតុចមៃបងនាំឲៃយបៃទៃស 
កម្ពុជា កា្លាយជាបៃទៃសមានការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះ 
កញ្ចក់ចៃើនជាងសៃូប។ កតា្តោនៃះក៏ធ្វើឲៃយប៉ះពាល់ 
ដល់និរន្តរភាពនៃរបរចិញ្ចឹមជីវិត ដៃលតៃូវពឹងផ្អៃក 
ទៅលើបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី ដៃលមានសុខភាពល្អ 
ក៏ដូចជា ធាតុអាកាស និងអាកាសធាតុក្នងុមូលដ្ឋាន 
ផងដៃរ។ ពៃឈើនៅបៃទៃសកម្ពុជា ធា្លាប់ជាបៃភព 
ធនធានរួម បុ៉ន្តៃភាពទន់ខៃសាយនៃអភិបាលកិច្ច និង 
ទឹកបៃក់ដ៏ចៃើនសន្ធឹកសនា្ធោប់ដៃលបានពីការកាប់ 
ឈើល្មើសចៃបាប់ គឺជាមូលហៃតុនាំឲៃយមានកំណើន 
ភាពតានតឹង និងជម្លាះលើការបៃើបៃស់ពៃឈើ។  
បើទោះជាមាន ការពៃយួរសកម្មភាពកាប់ឈើហើយ
ក៏ដោយ ការបាត់បង់ពៃឈើនៅតៃបន្ត។

កម្មវិធីពៃឈើជាតិ ឆា្នាំ ២០១០-២០២៩ លើក 
ឡើងអំពីការបៃឈមយា៉ាងចៃើនខាងសៃដ្ឋកិច្ច និង 
អភិបាលកិច្ច ចំពោះពៃឈើសហគមន៍ និងតំបន ់
ការពារធម្មជាតិ។ កម្មវិធីនៃះផ្តោតលើអន្តរាគមន៍ 
ចំនួន ៥ ៖
• កំណត់ពៃំបៃទល់ ការចាត់ថ្នាក់ និងចុះបញ្ជី

ដីពៃ
• គៃប់គៃង និងអភិរកៃសពៃបមៃុងទុក
• ពងៃងឹការអនុវត្តចៃបាប់ និងអភិបាលកិច្ចពៃឈើ

មៃរៀនទី ៤ ៖ យុទ្ធសាសៃ្តបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ28

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
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• ជំរុញការដំដើមឈើឲៃយបាន ២ លានហិចតា 
ដៃលអាចរួមបញ្ចូល សហគមន៍ពៃឈើដៃល 
មានសៃប់ និងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ

• ហិរញ្ញបៃបទានដៃលមាននិរន្តរភាព

នៅក្នងុវិស័យពៃឈើ វិធានការដៃលអាចជួយ 
បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី ធម្មជាតិក្នុងការបនៃសុាំទៅនឹងការ
បៃបៃួលអាកាសធាតុ រួមមាន ៖
• បង្កើតចៃករបៀងធម្មជាតិ សមៃប់សត្វពៃ

ផ្លាស់ទី និងជួយសត្វបៃភៃទខ្លះក្នុងការផ្លាស់ទី
• សា្តោរពៃឈើឡើងវិញ និងអនុវត្តវិធានការចមៃះុ

គៃប់គៃងភ្លើងឆៃះពៃ កំចាត់សត្វចងៃ និងជំងឺ
• ជៃើសរីសបៃភៃទរុក្ខជាតិ សមសៃបសមៃប់

វាលស្មោចិញ្ចឹមសត្វ
• កំហិតលើការដក់សត្វចិញ្ចឹម នៅលើទីលាន

ណាមួយ
• យុទ្ធសាសៃ្តថ្មីសមៃប់ការលៃងសត្វឲៃយសុីស្មោ
• ដំបៃភៃទរុក្ខជាតិ ដៃលធន់នឹងគៃះរាំងស្ងួត 

និងទមា្លាប់អនុវត្តដៃលរកៃសាគុណភាពដី។

ទម្លាប់ល្អក្នុងការឆ្លើយតបនឹង 
ហានិភ័យនែការបែបែួល 
អាកាសធាតុ

វិធានការដែលមានបែសិទ្ធភាព ដើមែបីកាត់បន្ថយ 
ភាពបែឈមនឹងហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល ់
ដោយសារអាកាសធាតុ
• ផ្តល់ជំនួយបច្ចៃកទៃស តាមរយៈបណា្តាញ ឬ

អង្គការកសិករ ដៃលជួយជំរុញដល់ការសិកៃសា 
រៀនសូតៃ ចៃករំលៃកបទពិសោធន៍ និងបច្ចកទៃស 
ពីគ្នាទៅវិញទៅមក ដូចជាសាលាសៃកសិករ  
កៃុមសនៃសំបៃក់ ធនាគរសៃូវ និងលើកទឹកចិត្ត 
ឲៃយមាន ការបៃើបៃស់បច្ចៃកទៃសដៃលផ្តល់ផល 
បានចៃើនជាងមុន ដូចជាបៃព័ន្ធសៃូវបៃពល- 
វបៃបកម្មតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិជាដើម។

• ជៃើសរីសពូជដំណាំ ដៃលមានលក្ខណៈសម
សៃប ដោយពិនិតៃយមើលទៅបៃភៃទដំណាំនៅ 
ក្នុងមូលដ្ឋាន ក៏ដូចជាតៃូវយកចិត្តដក់ទុកទៅ 
លើការពៃយាករណ៍អាកាសធាតុ។ បៃការសំខាន់  
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ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
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គឺ តៃូវជៃើសរីសបៃភៃទដំណាំដៃលសមសៃប
នឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុជាក់ស្តៃង ឧទាហរណ៍  
សៃវូសៃល គឺវាសមសៃបនឹងតំបន់ដៃលបៃឈម 
នឹងភាពរាំងស្ងួត។ 

• អនុវត្តវិធីសាសៃ្តផ្តោតឲៃយចំបញ្ហ មានន័យថ 
តៃូវកំណត់ឫសគល់ដៃលនាំឲៃយមានភាពងាយ 
រងគៃះដោយសារអាកាសធាតុ ដើមៃបីរៀបចំ 
ផៃនការឲៃយបានល្អ។ ឧទា. បៃឡាយនិងអាង 
ស្តុកទឹកមិនគៃប់គៃន់អាចងាយរងគៃះ នឹង 
គៃះរំាងស្ងតួ ដូច្នៃះចំាបាច់តៃវូបង្កើនសមត្ថភាព 
ស្តុកទឹក តាមរយៈ អាងស្តុកទឹក បៃឡាយ  
សៃះ ។ល។ 

• បញ្ចលូភាពបត់បៃនបាន ទៅក្នងុគមៃងនានា។

រួមចំណែកកគាំទែដល់ការថែទាំសុខមាលភាព និង
ការកសាងសមត្ថភាពបនែសុាំដល់សហគមន៍
• លើកកម្ពស់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត តាមរយៈការ

បង្កើតទីផៃសារ និងផ្តោតលើអត្ថបៃយោជន៍ដៃល 
មានភាពបៃកួតបៃជៃងសមៃប់ផលិតផល ឬ 
ដំណាំរបស់សហគមន៍លោកអ្នក។ 

• បង្កើតធនាគរសៃបៀង និងសុខភាព នៅក្នុង
សហគមន៍

• ពងៃឹងភាពធន់នៅក្នុងមុខរបរ តាមរយៈការថៃ
រកៃសាបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី។

•. លើកកម្ពស់សមភាព និងសមធម៌យៃនឌ័រ 
• ធ្វើការវិភាគយៃនឌ័រ នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃ

ការរៀបចំគមៃង ដើមៃបីស្វៃងយល់ថៃមទៀត 
អំពីតួនាទីយៃនឌ័រ ជាពិសៃសនៅក្នងុរង្វង់គៃសួារ  
និងសហគមន៍។

• វិភាគវិធីនៃការចូលរួមរបស់ បុរស និងសៃ្តី នៅ
ក្នុងការធ្វើផៃនការ និងការធ្វើសៃចក្តីសមៃច។ 

• ជៃើសរីសបច្ចៃកទៃស ឬការអនុវត្តសមសៃប 
ដៃលអាចកាត់បន្ថយបន្ទកុរបស់សៃ្ត។ី ឧទាហរណ៍  
បៃព័ន្ធសៃូវបៃពលវបៃបកម្ម តាមគោលការណ៍ 
ធម្មជាតិ អាចកាត់បន្ថយកមា្លាំងពលកម្មរបស់ 
សៃ្តី នៅក្នុងការស្ទូង ពីពៃះការស្ទូងតាមបៃព័ន្ធ 
នៃះតៃូវការសន្ទូងតិច។

ការកែច្នែ និងការបញ្ចូលបច្ចែកទែសតាមទម្លាប់របស់
សហគមន៍
• ថៃរកៃសា និងលើកកម្ពស់ការបៃើបៃស់បច្ចៃកទៃស

តាមទមា្លាប់ដៃលមាននិរន្តរភាព។ 
• ដក់បញ្ចូលចំណៃះដឹង និងបច្ចៃកទៃសតាម

ទមា្លាប់នៅមូលដ្ឋានទៅក្នុងផៃនការបនៃសុាំ ។ 
សហគមន៍មូលដ្ឋានអាចមានចំណៃះដឹង អំពី 
ការបនៃសុាំសយម្ភូ។ ជាក់ស្តៃង នៅតំបន់ដៃល
ងាយជួបគៃះរាំងស្ងួត កសិករបៃើបៃស់សៃូវ 
សៃលជាដើម។

ជួយគាំទែឲែយភាពសុីសង្វាក់គ្នា និងការធ្វើសែចក្ត ី
សមែចតាមបែបចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍
• វិនិយោគលើការពងៃឹងសា្ថាប័ន នៅមូលដ្ឋាន 

ដូចជាសាលាសៃកសិករ កៃុមសនៃសំបៃក់ និង 
ធនាគរសៃូវ ជាដើម។

• ជួយសា្ថាប័ននៅមូលដ្ឋាន ដើមៃបីសៃវជៃវរក
ដំណះសៃយ ដៃលមានលក្ខណៈសមសៃប 
សមៃប់មូលដ្ឋាននោះ។

• គំទៃដល់ដំណើរការអភិវឌៃឍសា្ថា ប័នសមៃប់
គោលដៅធំទូលាយជាងគមៃង ដើមៃបីទទួល 
បានអត្ថបៃយោជន៍ពីគមៃង និងចៀសវាងការ 
បនៃសុាំមិនតៃឹមតៃូវ។

ការបញ្ជែាប និងសក្តានុពលសមែាប់បន្តការអនុវត្តដែល 
ទទួលបានជោគជ័យ
• កំណត់អត្តសញ្ញាណ បច្ចៃកទៃសជោគជ័យ

សមៃប់យកទៅអនុវត្តបន្ត និងស្នើដក់បញ្ចូល
ទៅក្នុងគោលនយោបាយជាតិ

• បង្កើតឧបករណ៍ ឬឯកសារដៃលជាជំនួយដល់
ដំណើរការបញ្ជាៃបការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

មៃរៀនទី ៤ ៖ យុទ្ធសាសៃ្តបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ30

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



ភាពខុសគ្នារវាងការកាត់បន្ថយ 
ហានិភ័យនែគែោះមហន្តរាយ  
និងការបនែសុាំនឹងការបែបែួល 
អាកាសធាតុ

កាត់បន្ថយហានិភ័យ នៃគៃះមហន្តរាយអាច 
ជួយគំទៃដល់សហគមន៍ ដើមៃបីបនៃសុាំទៅនឹងឥទ្ធពិល
នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ។ ប៉ុន្តៃមិនមៃនគៃប់ 

ភាពខុសគ្នា និងភាពសែដៀងគ្នារវាងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនែគែោះមហន្តរាយ និងការបែបែួលអាកាសធាតុ

ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគៃះមហន្តរាយ

គៃះមហន្តរាយមិនទាក់ទង
នឹងអាកាសធាតុ
ឧ. ការរញ្ជួយផៃនដី

គៃះមហន្តរាយទាក់ទង 
នឹងអាកាសធាតុ
ឧ. ទឺកជំនន់ រាំងស្ងួត ពៃយុះ

ដក់បញ្ចូលការបៃបៃួល 
អាចពៃយាករណ៍បាននៃគៃះ 
មហន្តរាយដោយសារធាតុ 
អាកាសទៅក្នុងផៃនការ 
កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃ 
គៃះមហន្តរាយ

ផលប៉ះពាល់មិនទាក់ទងនឹងគៃះមហន្តរាយ
ឧ. កំណើនសីតុណ្ហភាព ភ្លៀងមិនអាច 
ពៃយាករណ៍បានកំណើនទឹកសមុទៃ  
ការហូរចូលទឹកបៃសមុទៃ

ដក់បញ្ចូលផៃនការអន្តរាគមន៍ ដើមៃបីគំទៃ 
ដល់សហគមន៍អាចដោះសៃយនឹងការបៃបៃួល 
រយៈពៃលវៃង ដោយផ្តោតលើមុខរបរ  
ការគៃប់គៃងធនធានធម្មជាតិ និង 
គោលនយោបាយ និងសកម្មភាពជាតិ 
(បង្កបរិយាកាសអំណយផល)

ការបនៃសុាំនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

សកម្មភាពកាត់បន្ថយហានិភ័យ នៃគៃះមហន្តរាយ  
សុទ្ធតៃពាក់ព័ន្ធ នឹងមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់ដោយសារ 
ការបៃបៃួលអាកាសធាតុឡើយ (ឧទាហរណ៍មុខ 
សញ្ញាគៃះថ្នាក់ដទៃទៀត រួមមាន ការរញ្ជយួផៃនដី)  
និងដូចគ្នានៃះដៃរ មិនមៃនគៃប់ផលប៉ះពាល់ដោយ 
សារការបៃបៃួលអាកាស សុទ្ធតៃជាមុខសញ្ញគៃះ 
ថ្នាក់ឡើយ (ដូចជា កំណើនសីតុណ្ហភាព ការបៃ- 
បៃលួរបបទឹកភ្លៀងដៃលមិនអាចពៃយាករណ៍បាន និង 
ការបៃបៃួលរដូវកាលជាដើម) ដៃលទាំងនៃះសុទ្ធ 
តៃជាការបៃបៃួលរយៈពៃលវៃង។

មៃរៀនទី ៤ ៖ យុទ្ធសាសៃ្តបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 31

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



សែចក្តីផ្តើម
មៃរៀននៃះពនៃយល់អំពីគោលគំនិត និងជមៃើស 

ក្នុងការកាត់ បន្ថយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ។  
សកម្មភាពកាត់បន្ថយ ការបៃបៃួលអាកាសធាតុគ ឺ 
កាត់បន្ថយកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ (GHGs) នៅ 
ក្នុងបរិយាកាស តាមរយៈ (១)ការសៃូបយកកាបូន  

ដើមៃបីកាត់បន្ថយឧស្មន័កាបូនិក និងឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ 
ផៃសៃងៗ ទៀតដៃលភាយចូលទៅក្នុងបរិយាកាស  
ឬ (២) ការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក ់
នៅតាមបៃភពនៃការបំភាយទាំងនោះ។ 

មែរៀនទី ៥

ការកាត់បន្ថយការបែបែួលអាកាសធាតុ

នៅចុងបញ្ចប់មៃរៀននៃះ សិកា្ខាកាមនឹងអាចមានលទ្ធភាព ៖

• យល់ដឹងអំពីគោលគំនិតជាមូលដ្ឋានមួយចំនួន ទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយ
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដូចជា សា្លាកសា្នាមកាបូន ការទូទាត់លើការបំភាយកាបូន  
ការអភិវឌៃឍសា្អាត និងការកាត់បន្ថយនូវការបំភាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ពីការបាត់បង់  
និងការរៃចរឹលនៃពៃឈើ (REDD) និងយន្តការទីផៃសារ

• យល់ដឹងអំពីវិធានការដៃលមានសកា្តោនុពលក្នុងការកាត់បន្ថយការបៃបៃួល
អាកាសធាតុ 

គោលបំណងនែមែរៀន

មៃរៀនទី ៥ ៖ ការកាត់បន្ថយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ32

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



កាបូនណឺត

ឥណទាន
កាត់បន�យ
ការបំភាយ

ស�ាកសាម
កាបូន ការទូទាត់កាបូន

ការទូទាត់លើការបំភាយកាបូន

សា្លាកសា្នាមកាបូន

ការយល់ដឹងអំពីស្លាកស្នាមកាបូន 
ការសែូបកាបូន និងការលើការ 
បំភាយកាបូន សមែាប់ការកាត ់
បន្ថយការបែបែួលអាកាសធាតុ

សា្លាកសា្នាមកាបូន ៖ សា្លាកសា្នាមកាបូន គឺជា
រងា្វាស់ផលប៉ះពាល់ នៃសកម្មភាពរបស់យើងទៅលើ 
បរិសា្ថាន និងជាពិសៃសលើការបៃបៃួលអាកាស 
ធាតុ។ សា្លាកសា្នាមកាបូន ជារងា្វាស់បរិមាណឧស្ម័ន 
ផ្ទះកញ្ចក់ដៃលកើតចៃញពីការបៃើបៃស់ផលិតផល  
និងសៃវានានា។ បៃភពធំបំផុតនៃការបំភាយឧស្មន័ 
ផ្ទះកញ្ចក់ គឺដំណុតឥន្ធនៈផូសុីល (ដូចជាបៃង  
ធៃយូងថ្ម ។ល។) ដើមៃបីផលិតថមពលអគ្គិសនី និង 
សមៃប់ការដឹកជញ្ជូន និងសមៃប់ឧសៃសាហកម្ម។  
បៃភពផៃសៃងៗទៀត នៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ 
មានដូចជា កសិកម្ម និងការបាត់បង់ពៃឈើ។

ការសៃូបកាបូន និងអាងស្តុកកាបូន ៖ អាង
ស្តុកកាបូន គឺជាអាងស្តុកធម្មជាតិ ឬសិបៃបនិម្មិត 
ដៃលបៃមូលផ្តុ ំនិងស្តកុសារធាតុសមាសដៃលមាន 
សមាសធាតុកាបូន។ ដំណើរការនៅក្នុងអាងស្តុក 
កាបូន ដៃលដកយកឧស្ម័នកាបូនិក (CO2) ពី
បរិយាកាស តៃូវបានហៅថការសៃូបកាបូន។ ការ 
យល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីសារៈសំខាន់ នៃអាងស្តកុ 
ឧស្ម័នកាបូនិកមានការកើនឡើង ចាប់តាំងពីមាន 
ការអនុម័តពិធីសារកៃយូតូ ដៃលលើកកម្ពស់ការ 
បៃើបៃស់អាងស្តុកទាំងនៃះ សមៃប់ទូទាត់ការ 
បំភាយ។

អាងស្តុកកាបូនធម្មជាតិចំបងៗមានដូចខាងកែោម ៖
• ការសៃូបឧស្ម័នកាបូនិក ដោយសមុទៃតាម

រយៈដំណើរការបៃតិកម្មគីមី - រូបសាសៃ្ត និង
ជីវសាសៃ្ត

• រស្មីសំយោគដោយពៃឈើ និងរុក្ខជាតិ

ការទូទាត់លើការបំភាយកាបូន ៖ គឺជាយន្តការ
ហិរញ្ញវត្ថមួុយ ដើមៃបីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្មន័ផ្ទះ 

កញ្ចក់។ កៃុមហ៊ុន និងរដ្ឋាភិបាលទិញការទូទាត់ 
កាបូនដៃលបានបំភាយ ដើមៃបីអាចអនុវត្តតាមកិច្ច 
ពៃមពៃៀងស្តីពីបរិមាណសរុប នៃឧស្ម័នកាបូនិក 
សរុបដៃលអាចអនុញ្ញាតឲៃយបំភាយ។ បៃសិនបើ
កៃមុហុ៊ន និងរដ្ឋាភិបាលទំាងនោះមិនគោរពកិច្ចពៃម 
ពៃៀងទៃនោះ ជាញឹកញាប់ការមិនគោរពបៃបនៃះ  
នឹងនាំឲៃយមានទណ្ឌកម្មជាហិរញ្ញវត្ថុ និងការរំលោភ 
លើកិច្ចពៃមពៃៀងនយោបាយ។ បុគ្គលកៃុមហ៊ុន  
ឬរដ្ឋាភិបាលនានា ក៏អាចទិញការទូទាត់លើការ 
បំភាយកាបូនដោយស្ម័គៃចិត្តផងដៃរ ដើមៃបីកាត់ 
បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ខ្លួន នៅក្នុង 
ការដឹកជញ្ជូនការបៃើបៃស់ថមពល និងបៃភព 
ផៃសៃងៗទៀត ដើមៃបីធានាឲៃយមានតុលៃយភាពកាបូន  

មៃរៀនទី ៥ ៖ ការកាត់បន្ថយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 33

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



ឬ កៃលម្អសា្ថានភាពទទួលខុសតៃូវផ្នៃកសង្គមនៃ 
សារជីវកម្មទាំងនោះ។ 

យន្តការអភិវឌៃឍន៍សា្អាត (CDM) ៖ អនុម័តដោយ
សហគមន៍អន្តរជាតិនៅឆា្នាំ១៩៩៧ យន្តការ 
អភិវឌៃឍន៍សា្អាតមាន គោលបំណងលើកកម្ពស់ការ 
អភិវឌៃឍបៃកប ដោយចីរភាពនៅក្នុងបៃទៃសកំពុង 
អភិវឌៃឍន៍ និងអនុញ្ញាតឲៃយបៃទៃសឧសៃសាហកម្ម 
ជឿនលឿនទទួលបានឥណទាន សមៃប់ទូទាត់ 
លើការបំភាយកាបូន។ ដើមៃបីទទួលបានឥណទាន 
នៃះនៅកៃមយន្តការអភិវឌៃឍន៍សា្អាត គមៃងមួយ 
តៃវូតៃបងា្ហញ នងិមានការបញ្ជាកថ់ ការកាតប់ន្ថយ 
ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់របស់ខ្លនួ គឺជាការពិតអាចវាស់វៃង 
បាន និងបន្ថៃមទៅអ្វីដៃលអាចកើតមានក្នុងករណ ី
គ្មោនគមៃងយន្តការអភិវឌៃឍន៍សា្អាតទៃ។ ទោះជា 
យា៉ាងនៃះក៏ដោយ ចំពោះគមៃងតូចៗ ដៃលមាន 
លក្ខណៈសមសៃបបំផុត សមៃប់បៃទៃសកំពុង
អភិវឌៃឍន៍ និងសមៃប់សហគមន៍មូលដ្ឋាន ដំណើរ 
ការសុំឲៃយ មានការឯកភាពលើហិរញ្ញវត្ថុសមៃប់
យន្តការអភិវឌៃឍន៍សា្អាតបានបៃឈម នឹងបញ្ហ 
ការិយាធិបតៃយៃយ និងការចំណាយខ្ពស់។

ការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ពីការ 
បាត់បង់ពៃឈើ និងការរៃចរឹលពៃឈើ (REDD) ៖ 
ការបាត់បង់ពៃឈើ និងការរៃចរឹលនៃពៃឈើធ្វើ 
ឲៃយមានការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ បៃមាណជា 
២០% នៃការបំភាយឧស័្មនផ្ទះកញ្ចក់សរុបនៅលើ 
ពិភពលោកដៃលការបំភាយនៃះ មានចំនួនចៃើន 
ជាងការបំភាយ នៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននៅក្នុង 
ពិភពលោកទាំងមូល និងឈរក្នុងលំដប់ទីពីរ 
បនា្ទាប់ពីវិស័យថមពល។ ការកាត់បន្ថយការបំភាយ 
ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ពីការបាត់បង់ពៃឈើ និងការរៃចរឹល 
ពៃឈើ គឺជាការលើកទឹកចិត្តផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុដល់ 
បៃទៃសកំពុងអភិវឌៃឍន៍ដើមៃបីកាត់បន្ថយ ការបំភាយ 
ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ពីការបាត់បង់ពៃឈើ និងវិនិយោគ 

លើមាគ៌ទៅរកការអភិវឌៃឍដោយនិរន្តរភាព ដៃល
បំភាយឧស្ម័នកមៃិតទាប។ គមៃងដូចនៃះមាន 
សកា្តោនុពលយា៉ាងខា្លាំងសមៃប់ បៃទៃសនៅតំបន់ 
តៃូពិចដៃលមានគមៃបពៃឈើធំទូលាយ ដូចជា 
បៃទៃសកម្ពុជា។ 

តាមរយៈទីផៃសារកាបនូស្មគ័ៃចតិ្ត វសិយ័ឯកជន  
រួមទាំង បុគ្គលនានា អាចទិញឥណទានកាបូន  
ដើមៃបីទូទាត់លើការបំភាយកាបូន។ តាមរយៈ 
ការអភិរកៃសពៃឈើ និងការគៃប់គៃងពៃឈើដោយ 
និរន្តរភាព និងតាមរយៈការវាស់វៃង ការតៃួតពិនិតៃយ  
និងការវាយតម្លៃដៃលអាចទុកចិត្តបាន ការកាត់ 
បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ពីការបាត់បង់ 
ពៃឈើ និងការរៃចរឹលពៃឈើ មានសកា្តោនុពល 
ក្នុងការទទួលបានមូលនិធិជាចៃើនសមៃប់វិស័យ 
ពៃឈើ។ បៃការសំខាន់គឺតៃវូដក់ឲៃយអនុវត្តយន្តការ 
ចៃកផលដើមៃបីធានាថ ផលបៃយោជន៍ពីការកាត់ 
បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ពីការបាត់បង់ 
ពៃឈើ និងការសឹករៃចរឹលនៃពៃឈើតៃវូបានចៃក 
រម្លៃកដោយសមធម៌ជាមួយសហគមន៍ពៃឈើនៅ 
មូលដ្ឋាន។ 

ផលបែយោជន៍ ពីការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
ពីការបាត់បង់ពែឈើ និងការរែចរឹលពែឈើគឺ៖
• ការកាត់បន្ថយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 
• ការអភិរកៃសជីវៈចមៃះុ និងសៃវាផៃសៃងៗទៀតដៃល

ពាក់ព័ន្ធនឹងបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី 
• ការគំទៃដល់ការអភិវឌៃឍ របស់បៃទៃសកំពុង

អភិវឌៃឍន៍
• ការគំទៃផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ការអភិវឌៃឍដៃល

ដឹកនាំដោយសហគមន៍មូលដ្ឋាន ៖ សិទ្ធិស្វ័យ 
សមៃច និងសិទ្ធិចូលរួម។ 

សមៃប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅ ៖ 
http://www.redd-monitor.org/

មៃរៀនទី ៥ ៖ ការកាត់បន្ថយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ34

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



បៃភៃទគមៃង/ឆា្នាំ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ សរុប

ជីវឧស្ម័ន ២ ១ ១ ៤

ថមពលវារីអគ្គិសនី ១ ១

ការបៃើបៃស់សំណល់/
ឧស្ម័នចំហាយក្តោ 

១ ១

ជីវមា៉ាស ១ ១

សរុប ១ ២ ២ ១ ១ ៧

បៃភព ៖ នាយកដ្ឋានបៃបៃួលអាកាសធាតុ ឆា្នាំ ២០១១ (ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅ ៖		www.camclimate.org.kh)

 

វិនិ�គ�ើគ��ងកាត់បន�យ
ឧស�័នផ�ះកញ�ក់

លក់អគ�ិសនី លក់ឥណទានកាបូន៛៛៛លក់���ក៛៛៛ ៛៛៛

បៃភព ៖	កៃសួងបរិសា្ថាន

ឧទាហរណ៍ខ្លះៗនែគមែោងដែល
ទទួលបានឥណទានទូទាត់ការបំ
ភាយកាបូនសែបតាមយន្តការអភិ
វឌែឍន៍ស្អាត (CDM)

រហូតដល់ឆា្នាំ ២០១០ បៃទៃសកម្ពុជាមាន 
គមៃងយន្តការអភិវឌៃឍន៍សា្អាតចំនួន ៧ ដៃលទទួល 
បានសា្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាល។ តារាងខាងកៃមបងា្ហញ 
ពីបៃភៃទគមៃង និងឆា្នាំអនុវត្តគមៃងទាំងនោះ ៖

គមែោងជីវឧស្ម័ន

គមែោងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីការបាត់បង ់
ពែឈើ និងការរែចរឹលពែឈើក្នុងខែត្តឧត្តរមានជ័យ

គមៃងពៃការពារនៅសីមា ក្នងុបៃទៃសកម្ពជុា  
តៃូវបានកំណត់សមៃប់ទីផៃសារកាបូនស្ម័គៃចិត្ត។

គៃរំពឹងថ ពៃការពារនៃះនឹងសៃបូយកឧស្មន័ 
កាបូនិក ១.៥៦៦.០០០ តោន (ដៃលមានតម្លៃជា 
ទឹកបៃក់បៃមាណ ៥,៤ លានដុលា្លាអាមៃរិកក្នុង 
រយៈពៃល ៥ ឆា្នាំដំបូងនៃគមៃងនៃះ)។ 

មៃរៀនទី ៥ ៖ ការកាត់បន្ថយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 35

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



ចង្កាៃនបុរាណ ចង្កាៃនឡូវថ្មី (សនៃសំអុស ធៃយូង ៣០%)

គមៃង REDD នៃះមានបំណងពងៃងឹសកម្ម- 
ភាពអភិរកៃសដៃលមានសៃប់ ដោយផ្តោតការយក 
ចិត្តទុកដក់ ជាពិសៃសលើការកាត់បន្ថយការបាត់ 
ពៃឈើ។ គៃរំពឹងថ គមៃងនៃះក៏នឹងជួយ “លើក
កម្ពស់” ភាពសៃបចៃបាប់របស់សហគមន៍ជនជាតិ
ដើមនៅមូលដ្ឋាន និងបង្កើនការគំទៃខាងនយោ- 
បាយដល់គមៃងនៃះទៀតផង។ លើសពីនៃះ ការ 
លៃចធា្លាយនានានឹងតៃូវដោះសៃយ តាមរយៈ
ដំណើរការមួយចំនួនដូចជា ការពងៃីកសកម្មភាព 
លៃបាត, ការផ្តល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លី និងមុខរបរបន្ថៃម  
នៅពៃលមានចំណូលពីការលក់កាបូន។ មូលនិធ ិ
មួយផ្នៃកនឹងតៃូវបៃើបៃស់ ដើមៃបីរៀបចំកម្មវិធីលើក 
ទឹកចិត្តផ្ទាល់មួយចំនួន។ គួរកត់សំគល់ថការលៃបាត 
ដើមៃបីពងៃឹងការអនុវត្តចៃបាប់ មិនអាចធ្វើឡើងនៅ 
ទូទាំងតំបន់គមៃងទាំងមូលបានឡើយ ហើយ 
អតៃនៃការបាត់បង់ពៃឈើកំពុងកើនឡើង ទោះបី 
អតៃនៃះនៅទាបជាង តំបន់ជិតខាងនៃពៃការពារ 
នៃះក៏ដោយ។ ទាំងនៃះគឺជាបញ្ហបៃឈមយា៉ាង 
ធ្ងន់ធ្ងរដៃលតៃូវដោះសៃយ។ 

ផលបៃយោជន៍ផៃសៃងៗទៀតពីគមៃងនៃះ គឺ 
កិច្ចការពារបៃភៃទសត្វ ដៃលកំពុងរងការគំរាមកំហៃង 
ជាសកលចំនួន ៣៨ បៃភៃទ និងការអភិរកៃសអនុផល 
ពៃឈើជាចៃើនបៃភៃទសមៃប់ជនជាតិដើម។ 

វិធានការកាត់បន្ថយការបំភាយ 
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងវិស័យ 
ថាមពល

បែសិទ្ធភាពថាមពល 
បៃសិទ្ធភាពថមពលពាក់ព័ន្ធ ជាមួយបច្ចៃកទៃស 

ថមពលបៃសើរជាងមុន ដៃលអាចកាត់បន្ថយការ 
បៃើបៃស់ថមពល និងការបំភាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់។  
នៅក្នងុបៃទៃសកម្ពជុា ចង្កាៃនឡៅថ្ម ីអាចសនៃសំអុស 
បានរហូតដល់ ៣០% បៃើបៃៀបធៀបនឹងចងៃ្កាន 
បុរាណ។ អតៃនៃការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្មន័ 
ផ្ទះកញ្ចក់តាមរយៈចង្កាៃននីមួយៗដៃលមាន ០,៤  
តោន ក្នងុមួយឆា្នា ំអាចបង្កើនឥណទានកាបូនយា៉ាង 
ចៃើនដៃលអាចធានានិរន្តរភាពហិរញ្ញបៃបទានដៃល 
ចាំបាច់ក្នុង ការធ្វើឲៃយការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិចង្កាៃន 
បៃសិទ្ធភាពអាចដំណើរការដោយខ្លួនឯង ក៏ដូចជា  
ការគំទៃហិរញ្ញវត្ថុដល់ការផលិតអុសឲៃយបានគៃប់ 
គៃន់ បៃកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈសហគមន៍ 
ពៃឈើ និងការផលិតធៃយូងបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព។

មៃរៀនទី ៥ ៖ ការកាត់បន្ថយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ36

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



អំពូលពងមាន់ អំពូលអកៃសរអ៊ុយ (សនៃសំភ្លើង ៨០%)

ថាមពលកកើតឡើងវិញ

ថមពលកកើតឡើងវិញ គឺជាថមពលដៃល 
ទទួលបានពីបៃភពមិនរីងស្ងតួ មិនដូចឥន្ធនៈផូសីុល 
ឡើយដៃលមានបរិមាណកំណត់។ បៃភពថមពល 
កកើតឡើងវិញរួមមាន អុស សំណល់ ចំហាយ 
ក្តោពីក្នុងដី ខៃយល់ ថមពលពីពន្លឺពៃះអាទិតៃយ ពន្ល ឺ
ពៃះអាទិតៃយ ។ល។ 

បៃមាណ ១៦% នៃថមពលដៃលបៃើបៃស់ 
លើពិភពលោក មានបៃភពថមពលកកើតឡើង 
វិញ ដៃលក្នុងនោះ ១០% បានមកពីជីវមា៉ាសតាម 
បៃពៃណីដៃលភាគចៃើន បៃើបៃស់ជាបៃភពកម្តោ  
និង ៣,៤% ពីវារីអគ្គសិនី។ ភាគចំណៃកនៃថមពល 
កកើតឡើងវិញនៅក្នុង ការផលិតអគ្គិសនីមាន  
បៃមាណ១៩% ដៃលក្នុងនោះ ១៦% នៃអគ្គិសន ី
លើពិភពលោកបានមកពីវារីអគ្គិសនី និង ៣% ជា 
ថមពលកកើតឡើងវិញពីបៃភពថ្មីៗ។

ខាងកៃមនៃះ គឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃការ 
បៃើបៃស់ថមពល កកើតឡើងវិញដៃលអាចជួយ 

កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ ដៃលរួមទំាង 
ឧស្ម័នកាបូនិក និងឧស្ម័នមៃតានផងដៃរ។

• ឡជីវឧស្ម័ន អាចកាត់បន្ថយតមៃូវការអុស។ 
ឡជីវឧស្មន័ក្នងុលក្ខខណ្ឌបិទជិត ដៃលបៃើបៃស់ 
លាមកសត្វ និងសំណល់សរីរាង្គផៃសៃងទៀត  
បង្កើតឧស្មន័មៃតាន ដៃលអាចបៃើបៃស់សមៃប់ 
ចម្អិនអាហារ និងការបំភ្លឺ។

• ធុងចមៃះទឹកសៃរា៉ាមិក មិនតៃឹមតៃកៃលម្អ
អនាម័យ និងសុវត្ថិភាពទឹកផឹកប៉ុណ្ណោះទៃ តៃ 
ថៃមទាំងសនៃសំសំចៃពៃលវៃលា និងកាត់បន្ថយ 
ឥន្ធនៈបៃើសមៃប់ដំទឹកផឹកផងដៃរ។

• អំពូលភ្លើង LED ភា្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍បញ្ចូល
ភ្លើងពីថមពលពន្លឺពៃះអាទិតៃយ គឺជាដំណះ 
សៃយមួយបៃកបដោយនិរន្តរភាព សមៃប់បំពៃញ 
តមៃូវការបំភ្លឺនៅជនបទ ដើមៃបីជំនួសតមៃូវការ 
ចង្កៀងបៃងកាត ឬមា៉ាសីុនភ្លើងបៃើបៃងមា៉ាសូ៊ត 
ដើមៃបីបញ្ចូលភ្លើងអាគុយសមៃប់ការបំភ្លឺ។

មៃរៀនទី ៥ ៖ ការកាត់បន្ថយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 37

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



ជីវមា៉ាស ជីវឧស្ម័ន

ថមពលកំដៅកៃមដី

វារីអគ្គិសនី

ថមពលពីកមា្លាំងទឹកសមុទៃជោរនាចថមពលពីកមា្លាំងទឹករលក

ថមពលពីកមា្លាំងខៃយល់

ថមពលពន្ឺពៃះអាទិតៃយ

ថមពលកកើតឡើងវិញ

យុទ្ធសាសែ្តកាត់បន្ថយឧស្ម័ន 
ផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងវិស័យកសិកម្ម

ការសែូបកាបូន
ទមា្លាប់ល្អៗជាចៃើន លើការគៃប់គៃងនៅក្នុង 

វិស័យកសិកម្ម បានធ្វើឲៃយមានកំណើននៃការសៃូប 
កាបូន។ ការអនុវត្តទាំងនៃះ មានដូចជាការកាត់ 
បន្ថយទំហំដីកសិកម្មដៃលនៅទំនៃរ ដោយមិនភ្ជួរ 
រាស់ដី ការសា្តោរដីដៃលបាត់បង់ជីជាតិ ការកៃលម្អ 
វាលស្មោ និងទីវាលសមៃប់សត្វសុីស្មោ ការបៃើ 
បៃស់បៃព័ន្ធធារាសាសៃ្ត និងការផ្លាស់ប្តរូដំណំា និង 
ចំណីសត្វ។

វិធីមួយផៃសៃងទៀតក្នងុការបង្កើន ការសៃបូកាបូន  
គឺ តាមរយៈការគៃប់គៃងដីសមៃប់លៃងសត្វឲៃយសុ ី
ស្មោ ដោយធ្វើការបង្កើនវិសាលភាពផ្ទៃដីដំស្មោ 
ដៃលលូតលាស់រហ័ស និងបៃពលភាពនៃការឲៃយ 
សត្វសីុស្មោក្នងុទីវាល។ តៃវូសា្តោរឡើងវិញនូវដីដៃល 
បាត់បង់ជីជាតិ ឬដៃលលៃងសត្វឲៃយសុីស្មោចៃើន 
ហួសកមៃិត ដើមៃបីផលិតជីវមា៉ាស តាមរយៈការដំ 
ពូជស្មោមួយចំនួន បន្ថៃមជីផូសា្វាត និងលៃងសត្វ 
ឲៃយសុីស្មោឆា្លាស់គ្នា ដោយទុកពៃលសមៃប់ឲៃយដី 
នៅទំនៃរ។

ការបង្កើនផលិតភាពជីវមា៉ាសលើ ដីវាលស្មោ 
សមៃប់ចិញ្ចមឹសត្វ អាចបង្កើនស្មោ បង្កើនសំណើម 
ដី និងវត្តមានស្មោ និងបង្កើនបរិមាណសរុបនៃ 
សារធាតុសរីរាង្គនៅក្នុងដី។ 

ថាមពលជីវឥន្ធនៈ 
ការផលិតឥន្ធនៈរាវ ពីដំណាំថមពលមួយ 

ចំនួន ដូចជា គៃប់ធញ្ញជាតិ និងគៃប់រុក្ខជាតិមាន 
បៃង កំពុងស្ថិតក្នុងការសិកៃសា ដើមៃបីបៃើបៃស់ជា 
ឥន្ធនៈសមៃប់ការដឹកជញ្ជូនដៃលជាការឆ្លើយតប 
ទៅនឹងកង្វល់ អំពីនិរន្តរភាពបរិសា្ថានដោយសារតៃ 
ការបន្តពឹងផ្អៃកផ្អៃកលើឥន្ធនៈផូសុីល។vii ទោះជា
យា៉ាងនៃះក្តី សកា្តោនុពលនៃជីវឥន្ធនៈក្នុងការកាត់ 
បន្ថយការបំភាយកាបូន គឺពឹងផ្អៃកជាខា្លាងំលើទមៃង់ 
នៃដំណើការផលិតជីវឥន្ធនៈ តាមរយៈការដំ និង 
ការផលិតដំណាំជីវឥន្ធនៈទាំងនៃះ។viii

ការសិកៃសាមួយចំនួន កំពុងជំទាស់ទៅនឹង 
តុលៃយភាពនៃការកាត់បន្ថយកាបូន ដោយធ្វើការ 
បៃៀបធៀបទៅនឹងឥន្ធនៈផូសុីល តាមបៃពៃណី 
(Pimentel and Patzek 2005), ជាពិសៃស  
ការផលិតជីវឥន្ធនៈ ដៃលតមៃូវឲៃយរានឆា្ការដីដៃល 
មានគមៃបរុក្ខជាតិ បៃកបដោយបៃសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នងុ 
ការសៃបូកាបូន ដូចជាពៃឈើជាដើម (Searchinger  
et al. 2008)។

មៃរៀនទី ៥ ៖ ការកាត់បន្ថយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ38

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



ការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅតាមកសិដ្ឋាន
ការកៃលម្អទមា្លាប់គៃប់គៃង ដៃលកាត់បន្ថយ 

ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ នៅតាមកសិដ្ឋាន មាន 
ជាអាទិ៍ ការគៃប់គៃងសត្វ និងលាមកសត្វ ការគៃប់ 
គៃងជីគីមី និងការកៃលម្អរបៀបធ្វើសៃ។

ការគែប់គែងជីលាមកសត្វ
នៅក្នុងការគៃប់គៃងជីលាមកសត្វ វិធីសាសៃ្ត 

ដៃលមានបៃសិទ្ធភាពក្នងុការគៃប់គៃង ជីលាមកសត្វ  
មានដូចជាការធ្វើឲៃយតៃជាក់ និងការបៃើបៃស់គមៃប 
បិទអាង និងសៃះស្តកុសំណល់រាវ ការញៃកសំណល់ 
រាវ ចៃញពីភក់ និងការតៃងយកឧស្ម័ន CH4 ដៃល
បំភាយចូលទៅក្នងុបរិយាកាស។ ទោះជាយា៉ាងនៃះ 
ក្ត ីនៅក្នងុបៃទៃសកំពុងអភិវឌៃឍន៍ ការគៃប់គៃងជីលាមក 
សត្វបៃបនៃះអាចជួបការលំបាក ដោយសារសត្វ 
តៃងជុះនៅតាមទីវាល។ ការធ្វើជីកំប៉ុស្តិពីលាមក 
សត្វ និងការកៃបៃទមា្លាប់ផ្តល់ចំណីឲៃយសត្វអាចជា 
ជួយកាត់បន្ថយការបំភាយបានមួយកមៃតិផងដៃរ។ 

ការគែប់គែប់គែងជីគីមី 
ការលើកកម្ពស់បៃសិទ្ធភាព ក្នងុការដក់ជីគីមី 

ក្នុងសៃ/ចមា្ការ ឬផ្លាស់ប្តូរពីជីគីមី ទៅជីសរីរាង្គ 
អាចកាត់បន្ថយបន្ទកុសារធាតុបំប៉ន និងការបំភាយ 
ឧស្ម័នឌីអាសូតម៉ូណូអុកសុីត (N2O)។ ទោះជា
យា៉ាងណាក៏ដោយ គៃចំាបាច់តៃវូធ្វើការថ្លងឹថ្លៃងអំពី 
ផលបៃយោជន៍សរុប ធៀបនឹងឥទ្ធិពលដៃលអាច 
មានមកលើទិន្នផល។ ទោះបីការសិកៃសាមួយចំនួន 
បានបងា្ហញថ កសិកម្មសរីរាង្គផ្តល់ទិន្នផលចៃើន  
បៃហៃលគ្នា នឹងការបៃើបៃស់ជីគីមីតាមវិធីធម្មតា 
ក៏ដោយ ការថយចុះនៃតមៃូវការជីគីមីចំនួន ៩០%  
នៅក្នុងចមា្ការពោតដៃលពឹងផ្អៃកលើទឹកភ្លៀង បាន 
បងា្ហញពីការថយចុះទិន្នផល ១០% ធៀបនឹង 
លក្ខខណ្ឌធម្មតា (USEPA 2006)។ 

ដំណាំសែូវ
ការលើកកម្ពស់ ការគៃប់គៃងទឹកនៅក្នងុបៃព័ន្ធ 

ដណំាសំៃវូដៃលបភំាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក ់ចៃើន ដៃល 
មានបៃព័ន្ធសៃចសៃព តាមរយៈការបង្ហរូទឹកចៃញ 
នៅពាក់កណា្តាលរដូវ ឬការបញ្ចលូ និងបញ្ចៃញទឹក 
ពីសៃឆា្លាស់គ្នានៅអាសុី បានបងា្ហញពីការកាត់ 
បន្ថយការបំភាយមៃតានបានយា៉ាងចៃើន (CH4)។ 
ទោះជាយា៉ាងនោះក្តី មួយផ្នៃកនៃផលទាំងនៃះអាច 
កាត់បន្ថយទៅវិញ ដោយសារកំណើននៃការបំភាយ 
ឧស្ម័នឌីអាស៊ូតម៉ូណូអុកសុីត (N2O) ទៅក្នុង
បិរយាកាស។ 

ការបនែសុាំមិនតែឹមតែូវ

អនុសញ្ញាកៃបខ័ណ្ឌសហបៃជាជាតិ ស្តីពីការ 
បៃបៃួលអាកាសធាតុ (UNFCCC) និងពិធីសារ 
កៃយូតូនៃអនុសញ្ញានៃះ ជំរុញរដ្ឋភាគីឲៃយកាត់បន្ថយ 
ឲៃយដល់កមៃិតអបៃបបរមា នូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន 
មកលើសៃដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងបរិសា្ថាន បណា្តាល 
ពីការអនុវត្តវិធានការឆ្លើយតបដើមៃបីកាត់បន្ថយ ឬ 
បនៃសុាំទៅ នឹងផលប៉ះពាល់ពីការបៃបៃួលអាកាស
ធាតុ។ ការផលិតកសិឥន្ធនៈ ឬជីវឥន្ធនៈ គឺជា 
ឧទាហរណ៍មួយដៃលបញ្ជាក់ថ តើវិធានការកាត់ 
បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជ- 
មានដៃលមិនបានគៃងទុក មកលើសិទ្ធិមនុសៃស  
ជាពិសៃសសិទ្ធិទទួលបានអាហារគៃប់គៃន់ដៃរ ឬ 
យា៉ាងណា។ ទោះបីការផលិតកសិឥន្ធនៈអាចរួម 
ចំណៃកកាត់បន្ថយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ និង 
ផលវិជ្ជមានសមៃប់កសិករ និងអ្នកចំការនៅក្នុង 
បៃទៃសកំពុងអភិវឌៃឍន៍ក៏ដោយ កសិឥន្ធនៈ ក៏រួម 
ចំណៃកដល់កំណើនថ្លៃសៃបៀង ដោយសារតៃភាព 
បៃកួតបៃជៃងគ្នា រវាងការផលិតចំណីសមៃប់មនុសៃស  
ចំណីសមៃប់សត្វ និងឥន្ធនៈនៅលើដីដំដំណាំ 
ដៃលមានក្នុងកមៃិតកំណត់។ កៃពីផលប៉ះពាល់ 
លើសិទ្ធិទទួលបានអាហារគៃប់គៃន់ ក៏មានកង្វល ់
ផងដៃរដៃលតមៃូវការជីវឥន្ធនៈ អាចបំពានលើសិទ្ធ ិ
របស់ជនជាតិដើមភាគតិច លើការបៃើបៃស់ដីតាម 
បៃពៃណី និងវបៃបធម៌របស់ពួកគៃផងដៃរ។

មៃរៀនទី ៥ ៖ ការកាត់បន្ថយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 39

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



សែចក្តីផ្តើម
មៃរៀននៃះ រៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពរួមនៃរចនាសម្ពន័្ធ 

រដ្ឋាភិបាល គោលនយោបាយ  និងយុទ្ធសាសៃ្តរបស់ 
កម្ពុជា និងការចរចាអន្តរជាតិដៃលពាក់ព័ន្ធនឹងការ 

បៃបៃួលអាកាសធាតុ។ មៃរៀននៃះក៏រៀបរាប់អំពី 
កៃបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ និងសា្ថាប័ននានានៃ 
អង្គការសហបៃជាជាតិផងដៃរ។ 

មែរៀនទី ៦

កែបខ័ណ្ឌការងារបែបែួលអាកាសធាតុនៅថ្នាក់ជាតិ 
និងលើពិភពលោក

នៅចុងបញ្ចប់វគ្គសិកៃសានៃះ អ្នកចូលរួមនឹង ៖

• មានការយល់ដឹងអំពីការចរចា កិច្ចពៃមពៃៀង និងយន្តការនានានៅថ្នាក់ជាតិ 
និងអន្តរជាតិដៃលពាក់ព័ន្ធនឹងការបនៃសុាំ និងការកាត់បន្ថយការបៃបៃួល
អាកាសធាតុ។

• បានរៀនសូតៃ អំពីសា្ថាប័នសំខាន់មួយចំនួនក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាដៃលមាន
ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

គោលបំណងនែមែរៀន

មៃរៀនទី ៦ ៖ កៃបខ័ណ្ឌការងារបៃបៃួលអាកាសធាតុនៅថ្នាក់ជាតិ និងលើពិភពលោក40
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South Africaកាលបែបវត្តិ និងទីកន្លែងនែសន្និសីទរដ្ឋភាគី (CoP)  

ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៥មក ៖ 

ស្ថាប័ន និងកិច្ចពែមពែៀងនៅ 
ថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិស្តីព ី
ការបែបែួលអាកាសធាតុ

នៅថ្នាក់អន្តរជាតិ 
អនុសញ្ញាកៃបខ័ណ្ឌសហបៃជាជាតិ ស្តីពីការ 
បៃបៃលួអាកាសធាតុ (UNFCCC) ៖ ជាសន្ធសិញ្ញា
បរិសា្ថានអន្តរជាតិមួយ ដៃលតៃវូបានបង្កើតឡើងនៅ 
ឯសន្និសីទសហបៃជាជាតិ ស្តីពីបរិសា្ថាន និងការ 
អភិវឌៃឍ (UNCED), ដៃលតៃូវគៃសា្គាល់ជាផ្លូវការថ 
ជាសន្នសិីទកំពលូភពផៃនដ ីដៃលបានធ្វើឡើងនៅ 
ក្នុងទីកៃុងរីយូដឺហៃសានៃរ៉ូ នៃបៃទៃសបៃសុីល នៅ 
ក្នុងឆា្នាំ១៩៩២។ សន្ធិសញ្ញានៃះមានគោលបំណង 
ធ្វើឲៃយមានលំនឹងកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ នៅក្នុង 
បរិយាកាស។ សន្ធសិញ្ញានៃះផ្ទាល់ពំុកំហិតជាកាតព្វ 
កិច្ចតាមផ្លវូចៃបាប់លើ ការបំភាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់របស់ 
បៃទៃសនីមួយៗឡើយ និងក៏ពុំមានចៃងពីយន្តការ 
ពងៃឹងការអនុវត្តនៃះដៃរទៃ។ អាសៃ័យហៃតុនៃះ  

សន្ធសិញ្ញានៃះតៃវូបានចាត់ទុកថ ពំុតមៃវូជាកាតព្វ- 
កិច្ចតាមផ្លវូចៃបាប់ឡើយ។ កៃពីនៃះ សន្ធសិញ្ញានៃះ 
ចៃងអំពីតមៃវូការឲៃយមានកៃបខ័ណ្ឌថ្ម ី(ដៃលហៅថ  
"ពិធីសារ") ដៃលកំហិតជាកាតព្វកិច្ចលើការបំភាយ 
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។ គោលការណ៍នៃះមានឈ្មោះថ 
ពិធីសារកៃយូតូ ដៃលតៃវូគៃសា្គាល់ចៃើនជាងអនុសញ្ញា
អង្គការសហបៃជាជាតិ ស្តីពីកៃបខ័ណ្ឌការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ (UNFCCC) ទៅទៀត។ 

សន្និសីទរដ្ឋភាគី (CoP) ៖ គឺជាសា្ថាប័ន
កំពូលនៃអនុសញ្ញានៃះ។ សន្និសីទនៃះនឹងធ្វើការ 
ពិនិតៃយជាទៀតទាត់លើការអនុវត្តអនុសញ្ញានៃះ និង 
លិខិតូបករណ៍នានាព័ន្ធនានា ដៃលសន្នសីិទរដ្ឋភាគី 
បានអនុម័ត ហើយក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួន សន្និសីទ 
នៃះតៃូវធ្វើសៃចក្តីសមៃចចាំបាច់នានា ដើមៃបីលើក 
កម្ពស់ការអនុវត្តអនុសញ្ញានៃះ ឲៃយមានបៃសិទ្ធភាព។  
បនា្ទាប់ពីការចូលជាធរមាននៃ UNFCCC រដ្ឋភាគី 
បានជួបបៃជំុបៃចំាឆា្នា ំនៅក្នងុសន្នសីិទរដ្ឋភាគីដើមៃបី 
វាយតម្លៃពីការរីកចមៃើនក្នុង ការដោះសៃយបញ្ហ 

មៃរៀនទី ៦ ៖ កៃបខ័ណ្ឌការងារបៃបៃួលអាកាសធាតុនៅថ្នាក់ជាតិ និងលើពិភពលោក 41

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



បៃបៃួលអាកាសធាតុ ហើយចាប់ពីពាក់កណា្តាល 
ទសវតៃសរ៍ឆា្នាំ ១៩៩០មក បានចរចាបង្កើតពិធីសារ
កៃយតូ ូក្នងុបណំងបង្កើត ឲៃយមានកាតព្វកចិ្ចជាផ្លវូចៃបាប ់
សមៃប់បៃទៃសជឿនលឿន ដើមៃបីកាត់បន្ថយការ
បំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់បៃទៃសទាំងនោះ ។ 
នៅក្នុងសន្និសីទទាំងនៃះ រដ្ឋភាគីទាំងអស់ក៏បាន 
ពិភាកៃសាកិច្ចការនានា ដូចជា ការបនៃសុាំ ហិរញ្ញវត្ថុ
អាកាសធាតុ ការកាត់បន្ថយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ ។ល។  
ផងដៃរ។

ពិធីសារកៃយូតូ ៖ នៅក្នុងឆា្នាំ១៩៩៧ ពិធីសារ
កៃយូតូ បានកំណត់គោលដៅដៃលមានចងភា្ជាប់ 
កាតព្វកិច្ចផ្លូវចៃបាប់ក្នុង ការកាត់បន្ថយការបំភាយ 
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងតៃួសតៃយផ្លូវសមៃប់ដោះដូរ 
ឥណទានកាបូន តាមរយៈគមៃងកាត់បន្ថយឧស្មន័ 
ផ្ទះកញ្ចក់កៃមយន្តការអភិវឌៃឍន៍សា្អាត (CDM) និង 
ទីផៃសារអនុវត្តតព្វកិច្ចដទៃទៀត។ នៅក្នុងកិច្ចខិតខំ 
បៃឹងបៃងដំបូងរបស់ខ្លួនពីឆា្នាំ ២០០៨ ដល់ឆា្នាំ 
២០១២ បៃទៃសជឿនលឿននានាជាប់កាតព្វកិច្ច 
តាម ផ្លវូចៃបាប់ឲៃយកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់  
៥,២ ភាគរយ ទាបជាងកមៃិតនៃការបំភាយនៅឆា្នាំ  
១៩៩០ ដៃលចាត់ទុកជាឆា្នាំគោល ឲៃយបាននៅតៃឹម 
ឆា្នាំ ២០១២។

ព័ត៌មានបន្ថៃម សូមចូលអានក្នុងគៃហទំព័រ ៖  
http://unfccc.int/ 

នៅថ្នាក់ជាតិ
ការប្តៃជា្ញារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាក្នុងការ 

ដោះសៃយការគំរាមកំហៃងពី ការបៃបៃលួអាកាស 
ធាតុពិភពលោក មានឆ្លះុបញ្ចាងំនៅក្នងុកៃបខ័ណ្ឌជាតិ  
និងរចនាសម្ព័ន្ធសា្ថាប័នរបស់ខ្លួន។ បៃទៃសកម្ពុជា 
បានផ្តល់សចា្ចាប័ន លើអនុសញ្ញាកៃបខ័ណ្ឌសហ- 
បៃជាជាតិស្តពីីការបៃបៃលួអាកាសធាតុ (UNFCCC)  
នៅថ្ងៃទី១៨ ខៃធ្នូ ឆា្នាំ១៩៩៥ ដៃលបានចូលជា 
ធរមាន នៅថ្ងៃទី ១៦ ខៃ មីនា ឆា្នាំ ១៩៩៦។ 

នៅថ្ងៃទី ៤ ខៃកក្កដ ឆា្នាំ២០០២, បៃទៃស 
កម្ពជុាបានចូលជាសមាជិកពិធីសារកៃយូតូ ដៃលបាន 

ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី២២ ខៃសីហា ក្នងុឆា្នាដំដៃល។  
បៃទៃសកម្ពុជាបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ជាតិលើក 
ទីមួយ ទៅសន្និសីទរដ្ឋភាគី ៨ (CoP-8) នៅក្នុង 
ទីកៃុងញូវដៃលី បៃទៃសឥណា្ឌ ក្នុងឆា្នាំ២០០២។  
កៃសួងបរិសា្ថាន គឺជាសា្ថាប័នបង្គាលថ្នាក់ជាតិសមៃប់ 
អនុសញ្ញា UNFCCC និងជាសា្ថាប័នជាតិទទួលបន្ទកុ 
យន្តការអភិវឌៃឍន៍សា្អាតនៅកៃមពិធីសារកៃយូតូ។ 

ស្ថាប័នជាតិទទួលបន្ទុកយន្តការអភិវឌែឍន៍ស្អាត
ដើមៃបីធានាថ រាល់កិច្ចការដៃលទាក់ទងនឹង 

ការបៃបៃួលអាកាសធាតុតៃូវបានដោះសៃយបាន 
តៃមឹតៃវូទំាងនៅថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ រាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា នៅឆា្នា២ំ០០២ បានចាត់តំាងកៃសួងបរិសា្ថាន 
ជាសា្ថាប័នជាតិ ទទួលបន្ទុកយន្តការអភិវឌៃឍន៍សា្អាត  
(CDM)។

យន្តការអភិវឌែឍន៍ស្អាត (CDM)
យន្តការអភិវឌៃឍន៍ សា្អាតមានគោលដៅសំខាន់ 
ចំនួនពីរ ៖ (i) ជួយបៃទៃសកំពុងអភិវឌៃឍន៍ដៃល
អនុវត្តគមៃង CDM ដើមៃបីឈានទៅសមៃចគោល 
បំណងអភិវឌៃឍន៍ដោយចីរភាព និង (ii)ជួយបៃទៃស 
ជឿនលឿន ក្នុងការសមៃចបានមួយផ្នៃកនៃការ 
ប្តៃជា្ញារបស់ ខ្លួនលើការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ 
ដោយអនុញ្ញាតឲៃយ បៃទៃសទាំងនៃះទទួលយក
ឥណទានពី គមៃងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន 
ផ្ទះកញ្ចក់ដៃល កំពុងអនុវត្តនៅក្នុងបៃទៃសកំពុង 
អភិវឌៃឍន៍។ ការចូលរួមរបស់បៃទៃសកម្ពុជាក្នុង 
យន្តការអភិវឌៃឍន៍សា្អាត គឺជាការស្ម័គៃចិត្ត ហើយ 
គមៃងនានាដៃលបានស្នើឡើង នឹងជួយកម្ពុជា 
សមៃចគោលបំណងអភិវឌៃឍន៍ជាតិដោយចីរភាព។  
បៃភៃទ គមៃងយន្តការអភិវឌៃឍន៍សា្អាតមួយចំនួន 
ដៃលកាត់បន្ថយ បញ្ជៀស ឬសៃូបយកឧស្ម័នផ្ទះ 
កញ្ចក់ មានដូចខាងកៃម ៖
• គមៃងថមពលកកើតឡើងវិញ (ថមពលវារី

អគ្គិសនី ថមពលខៃយល់ ថមពលពៃះអាទិតៃយ,  
ថមពលជីវមា៉ាស) 

• គមៃងបៃសិទ្ធភាពថមពល (ការផលិត និង
ការបៃើបៃស់ផ្ទាល់)

មៃរៀនទី ៦ ៖ កៃបខ័ណ្ឌការងារបៃបៃួលអាកាសធាតុនៅថ្នាក់ជាតិ និងលើពិភពលោក42
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• គមៃងក្នុងវិស័យពៃឈើ (ការដំពៃឈើ និង
ការសា្តោរឈើឡើងវិញសមៃប់ស្តុកកាបូន)

• សកម្មភាពដឹកជញ្ជូន
• ការគៃប់គៃងទឹក

កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិសមែាប់ការបនែសុាំ (NAPA)
កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិសមៃប់ការបនៃសុាំ គឺជា

ឯកសារ ណៃនាំសមៃប់កៃសួងពាក់ព័ន្ធដើមៃបីស្វៃង 
រកមូលនិធិ សមៃប់គំទៃដល់ការអនុវត្តគមៃង
ពាក់ព័ន្ធ។ ឯកសារនៃះតៃូវបានរៀបចំឡើងដោយ 
ផ្អៃកលើអនុសញ្ញាកៃបខ័ណ្ឌ សហបៃជាជាតិស្តីពី 
ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ (UNFCCC)។ កម្មវិធី 
សកម្មភាពជាតិ សមៃប់ការបនៃសុាំតៃូវបង្កើតឡើង
តាមបៃបផៃននៃការចូលរួម ដៃលមានការពាក់ព័ន្ធ 
ពីអ្នករងការប៉ះពាល់បំផុត ពីការបៃបៃួលអាកាស 
ធាតុ ដូចជា បៃជាជនរស់នៅជនបទ និងបៃជាជន 
កៃីកៃ។ កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិសមៃប់ការបនៃសុាំ 
មានគោលបំណងដូចខាងកៃម ៖ 
• ស្វៃងយល់ អំពីសំណុំលក្ខណៈនៃមុខសញ្ញា

គៃះថ្នាក់ខាងអាកាសធាតុ នៅក្នុងបៃទៃស 
កម្ពុជា (ទឹកជំនន់ ភាពរាំងស្ងួត ខៃយល់ពៃយុះ,  
ទឹកជោរ ការជៃបចូលនៃទឹកបៃ និងជំងឺ 
គៃុនចាញ់)

• ស្វៃងយល់ អំពីយន្តការតបទៅនឹងមុខសញ្ញា
គៃះថ្នាក់ខាងអាកាសធាតុ និងការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន

• ស្វៃងយល់អំពីកម្មវិធីដៃលមានសៃប់ និងការ
ចាត់ចៃងសា្ថាប័នសមៃប់ដោះសៃយមុខសញ្ញា 
គៃះថ្នាក់នៃអាកាសធាតុ និងការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ

• លើកកម្ពស់ ផលិតភាពកសិកម្មតាមរយៈការ
ពងៃីកបៃព័ន្ធធារាសាសៃ្ត និងការគៃប់គៃង 
ធនធានទឹក ដើមៃបីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគៃះ 
នៅចំពោះមុខគៃះមហន្តរាយធម្មជាតិ

• កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងចាត់ទុកជាអាទិភាព
នូវសកម្មភាពបនៃសុាំទៅនឹងមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់
នៃអាកាសធាតុ និងការបៃបៃលួអាកាសធាតុ។ 

កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិ សមៃប់ការបនៃសុាំក្នុង
បៃទៃសកម្ពុជា គឺជាកម្មវិធីដៃលគំទៃគោលបំណង 
អភិវឌៃឍន៍ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដៃលមានចៃងនៅក្នងុ 
នៅក្នងុយុទ្ធសាសៃ្តចតុកោណ ដើមៃបីកំណើនការងារ 
សមធម៌ និងបៃសិទ្ធភាព ដៃលបានអនុម័តនៅឆា្នា ំ
២០០៤ ពៃមទំាងផៃនការយុទ្ធសាសៃ្តអភិវឌៃឍន៍ជាតិ  
ឆា្នាំ២០០៦ ដល់ឆា្នាំ២០១០ ដៃលបានអនុម័តនៅ 
ឆា្នាំ២០០៦។ កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិសមៃប់ការ 
បនៃសុាំ តៃវូបានរៀបចំឡើងដោយកៃសួងបរិសា្ថាន និង
បានកំណត់គមៃងសរុបចំនួន ៣៩ គមៃង។ 

វែទិកាជាតិស្តីព ី
ការបែបែូលអាកាសធាតុ
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របាយការណ៍ជាតិលើកទីមួយ
ដើមៃបីអនុវត្តតាមលិខិតូបករណ៍ និងគោល 

នយោបាយពាក់ព័ន្ធ ដើមៃបីដោះសៃយការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា តាមរយៈកៃសួង 
បរិសា្ថាន បានរៀបចំរបាយការណ៍ជាតិលើកទីមួយ  
នៅក្នុងឆា្នាំ២០០២ ដើមៃបីអនុវត្តគមៃងដៃលទទួល 
បានការគំទៃមូលនិធិពី UNFCCC ក្នុងបៃទៃស 
កម្ពុជា។ របាយការណ៍ជាតិលើកទីមួយមានគោល 
បំណងដូចតទៅ ៖
• កសាងសមត្ថភាព និងសមៃបសមៃួលដំណើរ

ការនៃការយកចិត្តទុកដក់លើបញ្ហពាក់ព័ន្ធនឹង 
ការបៃបៃួល អាកាសធាតុឲៃយកាន់តៃចៃើនក្នុង 
បៃទៃសកម្ពុជា និងដោះសៃយបញ្ហបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ និងផលប៉ះពាល់ពីការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ។

• រួមវិភាគទានដល់ការខិតខំបៃងឹបៃង ពិភពលោក
ដើមៃបីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបៃភព និង 
អាងស្តុកឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ផលប៉ះពាល់ដៃល 
អាចកើតឡើងពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ និង 
វិធានការឆ្លើយតបដៃលមានបៃសិទ្ធភាពដើមៃបី 
ឈានទៅសមៃចគោលបំណងចុងកៃយនៃ 
អនុសញ្ញា UNFCCC។

របាយការណ៍ជាតិលើកទីពីរ និងផែនការយុទ្ធសាសែ្ត
បែបែួលអាកាសធាតុកម្ពុជា (CCCSP)

នៅពៃលបច្ចបុៃបន្ន របាយការណ៍ជាតិលើកទីពីរ  
និង ផៃនការយុទ្ធសាសៃ្តបៃបៃលួអាកាសធាតុកម្ពជុា  
កំពុងស្ថិតក្នុងការរៀបរៀង។ 

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវសមែាប់ការអភិវឌែឍបែតងជាតិ 
(ឆ្នាំ២០១០)

តាមរយៈកៃសួងបរិសា្ថាន រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា 
បានអនុម័តផៃនទីបងា្ហញផ្លូវអភិវឌៃឍន៍បៃតង ដើមៃបី 
បញ្ចូលគំនិត និងគមៃងអភិវឌៃឍន៍បៃតងទៅក្នុង 
ផៃនការយុទ្ធសាសៃ្តអភិវឌៃឍន៍ជាតិ។ ផៃនទីបងា្ហញ 
ផ្លូវនៃះ នឹងបង្កើតជាមូលដ្ឋានសមៃប់ការអភិវឌៃឍ
សៃដ្ឋកិច្ច ដៃលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថានតាមរយៈ 
ការជំរុញឲៃយមានការបៃើបៃស់ និងការផលិតបៃកប 

ដោយនិរន្តរភាព ការបង្កើតទីផៃសារបៃតង និងជំនួញ 
បៃតង ការអភិវឌៃឍហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធដោយនិរន្តរភាព  
ពន្ធបៃតង និងកំណៃទមៃង់ថវិកា និងការពិនិតៃយ 
តាមដនសូចនាករបៃសិទ្ធភាពអៃកូឡូសុី។ ដើមៃបី 
ឈានទៅអភិវឌៃឍន៍ដោយចីរភាព និងបនៃសុាំទៅនឹង
ការបៃបៃលួអាកាសធាតុ ផៃនទីបងា្ហញផ្លវូអភិវឌៃឍន៍ 
បៃតងជាតិ នឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដក់លើលទ្ធភាព 
កៃបខ័ណ្ឌចំនួន ៧ ដូចខាងកៃម ៖ 
១.  លទ្ធភាពទទួលបានទឹកសា្អាត និងអនាម័យ
២.  លទ្ធភាពទទួលបានថមពលកកើតឡើងវិញ
៣.  លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន និងចំណៃះដឹង
៤.  លទ្ធភាពទទួលបានមធៃយាបាយ ក្នុងការធ្វើ

ដំណើរបៃសើរជាងមុន
៥.  លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ និងការវិនិយោគ
៦.  លទ្ធភាពទទួលបានសន្តសុិខសៃបៀង (កសិកម្ម) 

និងផលិតផលគ្មោនសារធាតុគីមី
៧.  លទ្ធភាពបៃើបៃស់ដីធ្លីដោយនិរន្តរភាព

គោលនយោបាយ និងការចាត់ចៃងនៅថ្នាក់
ជាតិដៃលការពាក់ព័ន្ធជាមួយការបៃបៃួលអាកាស
ធាតុ មានដូចខាងកៃម ៖

• ពៃះរាជកៃឹតៃយ លៃខ ០២ -៩៤ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខៃធ្នូ 
ឆា្នា១ំ៩៩៦ ដៃលបៃកាសឲៃយបៃើបៃស់ចៃបាប់ស្តពីី 
កិច្ចការពារបរិសា្ថាន និងការគៃប់គៃងធនធាន 
ធម្មជាតិ 

• ពៃះរាជកៃឹតៃយ លៃខ ០១៩៦ -២១ ចុះថ្ងៃទី២៤ 
ខៃមករា ឆា្នាំ១៩៩៦ ស្តីពីការបង្កើតកៃសួង 
បរិសា្ថាន 

• អនុកៃឹតៃយ លៃខ ៥៧ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខៃកញ្ញា 
ឆា្នាំ១៩៩៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការបៃពៃឹត្តទៅ 
នៃកៃសួងបរិសា្ថាន 

• អនុកៃឹតៃយ លៃខ ៣០ ចុះឆា្នាំ ២០០២ ស្តីពី
ការរៀបចំ និងការបៃពៃតឹ្តទៅនៃគណៈកមា្មោធិការ 
ជាតិ គៃប់គៃងគៃះមហន្តរាយ 

• រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ៖ យុទ្ធសាសៃ្តចតុកោណ
ដើមៃបីកំណើនការងារ សមធម៌ និងបៃសិទ្ធភាព ix

មៃរៀនទី ៦ ៖ កៃបខ័ណ្ឌការងារបៃបៃួលអាកាសធាតុនៅថ្នាក់ជាតិ និងលើពិភពលោក44

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប
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ការពាក់ព័ន្ធខាងស្ថាប័ន
យុទ្ធសាសៃ្តជាតិកាត់បន្ថយភាពកៃកីៃ(NPRS)  

ចាត់ទុកគៃះមហន្តរាយធម្មជាតិ ជាពិសៃសទឹក 
ជំនន់ និងគៃះរាំងស្ងួតជាកតា្តោសំខាន់ដៃលបន្ត 
បង្កើនភាពងាយរងគៃះ ដលស់ៃដ្ឋកចិ្ចសង្គមរបស ់
បៃជាជនកៃីកៃនៅជនបទ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការ 
ដក់បន្ទកុក្នងុ កមៃតិវិសមាមាតៃមកលើសៃ្តសីមៃប់ 
ដោះសៃយ។ ដូច្នៃះ ការបៃបៃួលអាកាសធាតុមិន 
តៃឹមតៃបញ្ហបរិសា្ថានប៉ុណ្ណោះទៃ តៃវាក៏ជាបញ្ហ 
អភិវឌៃឍន៍ផងដៃរ។ នៅក្នងុបរិបទនៃះ  យន្តការសហការ  
និងការសមៃបសមៃួលជាចៃើន តៃូវបានដក់ឲៃយ
ដំណើរការ ដើមៃបីឆ្លើយតបទៅនឹងការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុនៅគៃប់វិស័យទំាងអស់នៅក្នងុសង្គម។ 

សា្ថាប័នសំខាន់ៗ ក្នងុបៃទៃសកម្ពជុាដៃលពាក់ 
ព័ន្ធនឹងការបៃបៃលួអាកាសធាតុ មានដូចខាងកៃម ៖
• គណៈកមា្មោធិការជាតិ ដើមៃបីគៃប់គៃងគៃះ

មហន្តរាយ (NCDM) 
• នាយកដ្ឋានបៃបៃួលអាកាសធាតុ (CCD)
• សា្ថាប័នជាតិទទួលបន្ទកុយន្តការអភិវឌៃឍន៍សា្អាត 

(DNA-CDM) 
• គណៈកមា្មោធិការជាតិគៃប់គៃង ការបៃបៃួល

អាកាសធាតុ (NCCC)

គណៈកម្មាធិការជាតិគែប់គែងការបែបែលួអាកាសធាតុ 
គណៈកមា្មោធិការជាតិ គៃប់គៃងការបៃបៃួល 

អាកាសធាតុ គឺជាយន្តការអន្តរកៃសួង អន្តរវិស័យ  
និងពហុជំនាញមួយ។ គណៈកមា្មោធិការនៃះតៃូវ 
បានបង្កើតឡើង ដោយអនុកៃឹតៃយថ្នាក់កៃសួង នៅឆា្នាំ 
២០០៦ ដៃលមានអាណត្តតិាក់តៃង សមៃបសមៃលួ  
និង ពិនិតៃយការអនុវត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាសៃ្ត  
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ ផៃនការ និងកម្មវិធីរបស់ 
រដ្ឋាភិបាល ដើមៃបីដោះសៃយបញ្ហបៃបៃលួអាកាស 
ធាតុនៅក្នុងបៃទៃស។ គណៈកមា្មោធិការនៃះក៏មាន 
តួនាទី សមៃបសមៃួលសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ 
អនុវត្តអនុសញ្ញា UNFCCC ពិធីសារនានានៃអនុ 
សញ្ញានៃះ និងកិច្ចពៃមពៃៀងអន្តរជាតិស្តីពីការបៃ 
បៃួលអាកាសធាតុ ដៃលបៃទៃសកម្ពុជាជារដ្ឋភាគី 
ផងដៃរ ដូចជា យន្តការអភិវឌៃឍន៍សា្អាតនៃពិធីសារ 
កៃយូតូ នៅក្នងុបៃទៃសកម្ពជុា។ NCCC មាននាយករដ្ឋ 
មនៃ្តជីាបៃធានកិត្តយិស និងរដ្ឋមនៃ្តកីៃសួងបរិសា្ថាន 
ជាបៃធាន។ គណៈកមា្មោធិការនៃះមាននាទីកសាង 
គោលនយោបាយ និងមានសមាជិកជារដ្ឋលៃខាធិការ  
និងអនុរដ្ឋលៃខាធិការមកពីកៃសួង និងសា្ថាប័ន 
រដ្ឋាភិបាលចំនួន ២០។ នាយករដ្ឋមនៃ្តបីានឯកភាព 
ទទួលយកតំណៃងជា បៃធានកិត្តិយសនៃគណៈ
កមា្មោធិការនៃះតាមរយៈអនុកៃតឹៃយចុះថ្ងៃទី១៤ ខៃតុលា  
ឆា្នាំ២០០៩។

មៃរៀនទី ៦ ៖ កៃបខ័ណ្ឌការងារបៃបៃួលអាកាសធាតុនៅថ្នាក់ជាតិ និងលើពិភពលោក 45

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



សែចក្តីផ្តើម
នៅក្នុងមៃរៀននៃះ យើងពិភាកៃសាអំពីឥទ្ធិពល 

ជាក់លាក់ នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុមកលើសិទ្ធ ិ
មនុសៃសសំខាន់ៗចំនួន ៦ គឺ ៖ (១)សិទ្ធិរស់រាន 
មានជវីតិ, (២)សិទ្ធមិានអាហារបរភិោគគៃបគ់ៃន,់  
(៣)សិទ្ធមិានទឹកបៃើបៃស់, (៤)សិទ្ធមិានសុខភាព 
ល្អ, (៥)សិទ្ធិស្វ័យសមៃច, និង (៦)សិទ្ធិទទួល 
បានព័ត៌មាន និងចូលរួមក្នងុការធ្វើសៃចក្តសីមៃច។

ការបៃបៃលួអាកាសធាត ុបានបងា្ហញកានត់ៃ 
ចៃបាស់ថ មានផលប៉ះពាល់មកលើសិទ្ធិមនុសៃស។  
កៃុមបៃឹកៃសាសិទ្ធិមនុសៃស សហបៃជាជាតិបានទទួល 
សា្គាល់ថ ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ “បង្កការគំរាម
កំហៃងចំពោះមុខ និងគៃប់រូបភាពមកលើបៃជាជន  
និងសហគមន៍នៅជុំវិញពិភពលោក”។ 

មែរៀនទី ៧

ការយល់ដឹងអំពីការបែបែួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌែឍ 
និងសិទ្ធិមនុសែស

នៅទីបញ្ចប់នៃមៃរៀននៃះ អ្នកចូលរួមនឹង ៖

• យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុសៃសក្នុងបរិបទនៃសកម្មភាពបនៃសុាំ និងកាត់បន្ថយការ
បៃបៃួលអាកាសធាតុ

• យល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងការអភិវឌៃឍ និងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

គោលបំណងនែមែរៀន

“បន្ទកុមិនស្មើគ្នានៃឥទ្ធពិលពីការបៃបៃលួអាកាសធាតុ តៃវូបានឆ្លះុបញ្ចាងំនៅក្នងុមាតៃ 
៣ នៃអនុសញ្ញានៃះ”។ មាតៃនៃះចៃងថ ភាគីនានាតៃូវការពារបៃព័ន្ធអាកាសធាតុ “ដោយ
ផ្អៃកលើសមធម៌ និងអនុលោមតាមគោលការណ៍ទទួលខុសតៃូវរួម ប៉ុន្តៃក្នុងកមៃិតផៃសៃងគ្នា  
និងទៅតាមសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួន”; បៃទៃសជឿនលឿន “តៃូវឈានមុខក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆាំង
ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ និងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន” និងគិតគូរឲៃយបានពៃលលៃញអំពីតមៃូវ
ការចំាបាច់របស់បៃទៃសកំពុងអភិវឌៃឍន៍ ជាពិសៃស“បៃទៃសដៃលងាយរងគៃះបំផុតនៅចំពោះ
មុខផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការបៃបៃលួអាកាសធាតុ” និង“បៃទៃសដៃលតៃវូរា៉ាប់រងបន្ទកុក្នងុ
កមៃិតវិសមាមាតៃ ឬមិនបៃកៃតី នៅកៃមអនុសញ្ញានៃះ”។ 

- ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហបៃជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុសៃសឆា្នាំ ២០០៩

សែចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កែុមបែឹកែសាសិទ្ធិមនុសែសសហបែជាជាតិ

មៃរៀនទី ៧ ៖ ការយល់ដឹងអំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌៃឍ និងសិទ្ធិមនុសៃស46

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



ផលប៉ះពាល់ពីការបែបែួល 
អាកាសធាតុមកលើសិទ្ធិមនុសែស
ជាក់លាក់មួយចំនួន

កំណើនកម្តោផៃនដី នឹងអាចមានឥទ្ធពិលមក 
លើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុសៃសមួយចំនួន។ ផ្នៃកខាង 
កៃមនៃះ គឺជាឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធមិនុសៃស 
ដៃលមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយ ផលប៉ះពាល់ 
បណា្តាលពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ដៃលកៃុម 
ការងារអន្តររដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ (IPCC) បានកំណត់ឃើញ។

#១ - សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត ៖ សិទ្ធិរស់រានមាន
ជីវិតមានចៃងយា៉ាងចៃបាស់ នៅក្នុងកតិកាសញ្ញា 
អន្តរជាតិស្តពីីសិទ្ធពិលរដ្ឋ និងសិទ្ធនិយោបាយ និង 
អនុសញ្ញាស្តពីីសិទ្ធកុិមារ។ ការពារសិទ្ធរិស់រានមាន 
ជីវិតនៅក្នងុបរិបទ នៃការបៃបៃលួអាកាសធាតុ មាន 
ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយវិធានការដើមៃបីបំពៃញ 
សិទ្ធិផៃសៃងទៀត ដូចជាសិទ្ធិទទួលបានអាហារ 
បរិភោគគៃប់គៃន់ សិទ្ធមិានទឹកបៃើបៃស់ សិទ្ធមិាន 
សុខភាពល្អ និងសិទ្ធមិានលំនៅឋាន។ នៅក្នងុកៃប 
ខ័ណ្ឌ នៃគៃះមហន្តរាយបណា្តាលមកពីអាកាសធាតុ  
សិទ្ធិទាំងនៃះ មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងគ្នា។

#២ - សិទ្ធិមានអាហារបរិភោគគៃប់គៃន់ ៖ 
សិទ្ធិមានអាហារបរិភោគគៃប់គៃន់ មានចៃងចៃបាស ់
នៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិសៃដ្ឋកិច្ច  
សង្គមកិច្ច និងវបៃបធម៌ អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ  
និងអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ។ ជាលទ្ធផលនៃ 
ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ សកា្តោនុពលនៃការផលិត 
សៃបៀងតៃូវបានពៃយាករណ៍ជាដំបូងថនឹងកើនឡើង  
នៅក្នុងតំបន់ ដៃលមានរយៈទទឹងពីមធៃយមទៅខ្ពស់  
ក្នុងករណី សីតុណ្ហភាពមធៃយមលើពិភពលោកកើន 
ក្នុងចនោ្លាះពី ១ ដល់ ៣ អងៃសាសៃ។ ទោះជាយា៉ាង 
នៃះក្តី នៅតំបន់ដៃលមានរយៈទទឹងទាប ផលិត 
ដំណាំតៃូវបានពៃយាករណ៍ថនឹងថយចុះ ដៃលនាំឲៃយ 
មានកំណើនហានិភ័យនៃគៃះអត់ឃ្លាន និង
អសន្តសុិខសៃបៀង នៅតាមតំបន់កៃកីៃនានាក្នងុពិភព 
លោក។ បៃជាជនកៃដីៃលរស់នៅក្នងុបៃទៃសកំពុង 
អភិវឌៃឍន៍មានភាពងាយរងគៃះជាពិសៃស ដោយ 
សារពួកគៃមានការពឹងផ្អៃក ក្នុងកមៃិតវិសមាមាតៃ 
មកលើធនធានដៃលងាយចុះខៃសាយដោយសារតៃ 
អាកាសធាតុសមៃប់ការផលិតសៃបៀង និងទៃទៃង ់
ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួន។

#៣ - សិទ្ធិមានទឹកបៃើបៃស់ ៖ តៃូវបានកំណត់
ថជាសិទ្ធិ របស់មនុសៃសគៃប់រូបក្នុងការទទួលបាន 
ទឹកសា្អាតគៃប់គៃន់ និងក្នុងតម្លៃសមរមៃយសមៃប់ 
ការបៃើបៃស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងក្នុងផ្ទះ ដូចជា សមៃប់ 

មៃរៀនទី ៧ ៖ ការយល់ដឹងអំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌៃឍ និងសិទ្ធិមនុសៃស 47

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



ផឹក រៀបចំអាហារ និងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លនួ និងអនាម័យ 
ផ្ទះសំបៃង។ អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ 
ទមៃង់នៃការរីសអើងបៃឆាំងនឹងសៃ្តីភៃទ និងអនុ- 
សញ្ញាស្តពីីសិទ្ធជិនពិការ ចៃងពីលទ្ធភាពទទួលបាន 
សៃវាផ្គត់ផ្គង់ទឹក ទៅតាមបទដ្ឋានសមសៃប សមៃប់ 
ការរស់នៅ រីឯអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារចៃងពីការ 
ផ្តល់ “ទឹកសា្អាត” ជាផ្នៃកមួយនៃវិធានការដៃលរដ្ឋ
ភាគីតៃូវបៃកាន់យក ដើមៃបីបៃយុទ្ធបៃឆាំងនឹងជំងឺ  
និងបញ្ហកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ 

ធាតុអាកាសកំណាច ដូចជា គៃះរាំងស្ងួត  
និងទឹកជំនន់ នឹងមានផលប៉ះពាល់មកលើការផ្គត ់
ផ្គង់ទឹកផងដៃរ។ ដូច្នៃះ ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 
នឹង បង្កើនបន្ទកុដៃលមានសៃប់មកលើធនធានទឹក  
និង ធ្វើឲៃយបញ្ហនៃការទទួលបានទឹកសា្អាតកាន់តៃ 
ធ្ងន់ធ្ងរ ដៃលបច្ចុបៃបន្នបៃជាជននៅលើសកលលោក 
បៃមាណ ១,១ ពាន់លាននាក់ ពុំអាចទទួលបាន 
រួចទៅហើយ និងជាបៃភពដ៏ចំបងមួយនៃបញ្ហបាត់ 
បង់ជីវិត និងជំងឺ។ ក្នងុន័យនៃះ ការបៃបៃលួអាកាស 
ធាតុមានទំនាក់ទំនងជាមួយមូលហៃតុផៃសៃងទៀត 
មួយចំនួនដៃលនំាឲៃយខ្វះទឹក ដូចជាកំណើនបៃជាជន  
ការរៃចរឹលបរិសា្ថាន ការគៃប់គៃងទឹកមិនបានល្អ  
ភាពកៃីកៃ និងវិសមភាព។

#៤ - សិទ្ធិមានសុខភាពល្អ ៖ តៃូវបានចាត់
ទុកថ ជាបទដ្ឋានខ្ពស់បំផុតខាងសុខភាពរាងកាយ  
និងផ្លវូចិត្តខ្ពស់ដៃលតៃវូសមៃចឲៃយបាន។ សិទ្ធមិាន 
សុខភាពល្អនៃះមានចៃងនៅក្នុងមាតៃ ១២ នៃ 
កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តពីីសិទ្ធសិៃដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច  
និងវបៃបធម៌ និងមានយោងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិ 
មនុសៃសអន្តរជាតិសំខាន់ៗចំនួន ៥ ផៃសៃងទៀត។  
សិទ្ធនិៃះបងា្ហញពីវត្តមាន និងការទទួលបានស្មើគ្នា 
នូវការថៃទាំសុខភាពសមសៃប និងរហូតដល់ការ 
ទទួលបានទំនិញ សៃវា និងលក្ខខណ្ឌ ដៃលធ្វើ 
មនុសៃសរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អ ពោលគឺ សៃបៀង 
អាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភគៃប់គៃន់ កន្លៃងសា្នាក់នៅ  
ទឹកសា្អាត អនាម័យសមសៃប និងបរិសា្ថានល្អ។

ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ តៃូវបានពៃយាករណ៍ 
ថ បង្កផលប៉ះពាល់ដល់សា្ថានភាពសុខភាពបៃជា 
ជនជាចៃើនលាននាក់ ដោយសារកំណើនកង្វះ 
អាហារូបត្ថម្ភ កំណើនជំងឺ និងរបួស បណា្តាលព ី
គៃះមហន្តរាយអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ និងកំណើន 
បន្ទុកជំងឺរាគ និងជំងឺឆ្លង។ ការឡើងកម្តោផៃនដី 
ក៏អាចធ្វើឲៃយមានកំណើន នៃការរាតតៃបាតនៃជំងឺ
គៃនុចាញ់ និងជំងឺឆ្លងផៃសៃងទៀតនៅតាមតំបន់មួយ 
ចំនួននៅក្នុងពិភពលោកផងដៃរ។ ជារួម សុខភាព 
មិនល្អ និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ នាំឲៃយមានកំណើន 
ភាពងាយរងគៃះ និងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពបុគ្គល  
និង កៃុមមនុសៃសក្នុងការបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួល
អាកាសធាតុ។

#៥ - សិទ្ធិស្វ័យសមៃច ៖ សិទ្ធិស្វ័យសមៃច
គឺជាគោលការណ៍គៃះឹនៃចៃបាប់អន្តរជាតិ។ មាតៃរួម  
១ កថខណ្ឌ ១ នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធ ិ
សៃដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវបៃបធម៌ និងកតិកាសញ្ញា 
អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ  
ចៃងថ “មនុសៃសគៃប់រូបមានសិទ្ធិស្វ័យសមៃច”, 
ដៃលតាមរយៈសិទ្ធនិៃះ “ពួកគៃមានសៃរីភាពក្នងុការ
ជៃើសរីសរបបនយោយ និងសៃរីភាពក្នងុការបៃកាន់ 
យកការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវបៃបធម៌ 
របស់ខ្លនួ”។ សិទ្ធនិៃះក៏មានបញ្ចលូទំាងសិទ្ធដិៃល
មិនអាចដកហូតចៃញពីមនុសៃសនូវមធៃយាបាយចិញ្ចមឹ 
ជីវិតផងដៃរ។ ដោយហៃតុថ សិទ្ធិស្វ័យសមៃច  
គឺជាសិទ្ធសិមូហភាព តៃមិនមៃនជាសិទ្ធបុិគ្គលមា្នាក់ៗ  
ការអនុវត្តសិទ្ធនិៃះ គឺជាលក្ខខណ្ឌចំាបាច់ជាសារវន្ត  
ក្នងុការឈានទៅ សមៃចបានយា៉ាងមានបៃសិទ្ធភាព 
នូវសិទ្ធិបុគ្គលមា្នាក់។ ដូច្នៃះ រដ្ឋភាគីមានភារកិច្ចក្នុង 
ការចាត់វិធានការជាវិជ្ជមានតៃរៀងៗខ្លួន និងរួមគ្នា  
ក្នងុការដោះសៃយ និងលុបបំបាត់ការគំរាមកំហៃង 
មកលើសិទ្ធិស្វ័យសមៃច ដូចជា ចាត់វិធានដើមៃបី 
កំចាត់ចលផលប៉ះពាល់ ពីការបៃបៃលួអាកាសធាតុ 
ដៃលគំរាមកំហៃងដល់អត្តសញ្ញាណវបៃបធម៌ និង 
សង្គមរបស់ជនជាតិដើម។

មៃរៀនទី ៧ ៖ ការយល់ដឹងអំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌៃឍ និងសិទ្ធិមនុសៃស48

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



#៦ - សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន និងចូលរួម 
ក្នុងការធ្វើសៃចក្តីសមៃច ៖ ការផៃសព្វផៃសាយ និង
លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន មានសារៈសំខាន់ 
ណាស់នៅក្នុងការកិច្ច ខិតខំបៃឹងបៃងដោះសៃយ 
ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ។ ឧទាហរណ៍ ការផ្តល់ 
ព័ត៌មានជាមុន ដល់វិស័យទាំងអស់ក្នុងសង្គមគឺ 
ជាការចំាបាច់។ អនុលោមតាមអនុសញ្ញាកៃបខ័ណ្ឌ 
សហបៃជាជាតិ ស្តីពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ  
រដ្ឋភាគីមានការប្តៃជា្ញាលើកកម្ពស់ និងសមៃួល 
លទ្ធភាពរបស់សាធារណជនឲៃយទទួលបានព័ត៌មាន 
អំពីការបៃបៃលួអាកាសធាតុ។ កៃមចៃបាប់អន្តរជាតិ 
ស្តីពីសិទ្ធិមនុសៃស ការទទួលបានព័ត៌មាន មានចៃង 
ដោយបៃយោលនៅក្នុង សិទ្ធិមានសៃរីភាពក្នុងការ 
បញ្ចៃញមតិយោបល់។ នីតិសាសៃ្តរបស់តុលាការ 
សិទ្ធិមនុសៃសថ្នាក់តំបន់ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ អំពីសារៈ 
សំខាន់ នៃលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានដៃលទាក់ 
ទងទៅនឹងហានិភ័យខាងបរិសា្ថានផងដៃរ។

ការចូលរួមក្នងុ ការធ្វើសៃចក្តសីមៃចមានសារៈ 
សំខាន់ជាគន្លឹះ ក្នុងកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃងដោះសៃយ 
ការបៃបៃលួអាកាសធាតុ។ ឧទាហររណ៍ ការពិគៃះ 
យោបល់ឲៃយបានគៃប់គៃន់ និងបៃកបដោយអត្ថន័យ  
ជាមួយអ្នករងគៃះពី ការបៃបៃួលអាកាសធាតុគួរ 
ធ្វើឡើងនៅមុនពៃលធ្វើ សៃចក្តសីមៃចក្នងុការជម្លៀស 
បៃជាជនចៃញពីតំបន់គៃះថ្នាក់។ អនុលោមតាម 
អនុសញ្ញា UNFCCC រដ្ឋភាគីតៃូវលើកកម្ពស់ និង 
សមៃបសមៃលួឲៃយមាន “ការចូលរួមពីសាធារណជន
ក្នុងការដោះសៃយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ផល 
ប៉ះពាល់ពីការបៃបៃលួអាកាសធាតុ និងធ្វើការឆ្លើយ 
តបឲៃយបានគៃប់គៃន់”។ សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមធ្វើ
សៃចក្តីសមៃចតៃូវបានចៃងនៅក្នុងមាតៃ ២៥ នៃ 
កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិ 
នយោបាយដៃលធានាដល់សិទ្ធិ “ចូលរួមក្នុងការ
អនុវត្តកិច្ចការសាធារណៈ”។ ដូចគ្នានៃះដៃរសៃចក្តី
បៃកាសនៃអង្គការសហបៃជាជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិរបស់ 
ជនជាតិដើមចៃងថ រដ្ឋភាគីតៃូវពិគៃះយោបល់  
និងសហការជាមួយនឹងជនជាតិដើម “ដើមៃបីទទួល
បានការឯកភាពដោយគ្មោនការបង្ខតិបង្ខ ំបៃកបដោយ 
ការយល់ដឹងជាមុន” មុននឹងសមៃចយកវិធានការ
ណាមួយដៃលប៉ះពាល់ដល់ពួកគៃ។ x

ហែតុអ្វីការអភិវឌែឍមនុសែសរងការ 
គំរាមកំហែងដោយការបែបែួល 
អាកាសធាតុ?

ការបៃបៃួលអាកាសធាតុកំពុង តៃធ្វើឲៃយភាព 
អត់ឃ្លាន និងភាពកៃីកៃកាន់តៃមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ 
ថៃមទៀត និងធ្វើឲៃយវិសមភាពដៃលមានសៃប់ មាន 
គមា្លាតកាន់តៃធំ។ ការបាត់បង់នៃសៃដ្ឋកិច្ចបណា្តាល 
ពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ដៃលបានបា៉ាន់សា្មោន 
ថមានបៃមាណ ១២០ ពានល់ានដលុា្លារក្នងុមយួឆា្នា ំ 
គឺជា តួលៃខខ្ពស់ជាងមូលនិធិសរុបពីមា្ចាស់ជំនួយ 
សមៃប់ផ្តល់ឲៃយបៃទៃសកៃកីៃទៅហើយ។ បៃសិនបើ 
គ្មោនការដោះសៃយទៃនោះ ផលប៉ះពាល់ពីការបៃ 
បៃលួអាកាសធាតុនឹង ធ្វើឲៃយការខិតខំបៃងឹបៃងដើមៃបី 
លើកកម្ពស់សុខភាពជាសកល និងបៃយុទ្ធបៃឆាំង 
ភាពកៃីកៃីកា្លាយជាអាសារឥតការ៖ 
• សន្តិសុខសៃបៀង ៖ ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

អាចធ្វើឲៃយខូចលទ្ធភាពផលិតសៃបៀង និងសន្ត ិ
សុខសៃបៀង នៅក្នងុបណា្តាបៃទៃសកំពុងអភិវឌៃឍន៍  
ដោយសារពៃតឹ្តកិារណ៍ធាតុអាកាសកំណាច និង 
ដៃលមិនអាចពៃយាករណ៍បាន (ដូចជា គៃះ 
រំាងស្ងតួ ទឹកជំនន់ និងខៃយល់ពៃយុះកាន់តៃធ្ងន់ធ្ងរ)។

• សន្តិភាព និងសន្តិសុខ ៖ បៃសិនបើគិតគូរ
មិនបានដិតដល់ទៃ ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 
នឹងធ្វើឲៃយទឹកដៃលខៃសត់សៃប់ហើយនោះ ដី
ដៃលអាចបៃើបៃស់និងដំដំណាំបាន និងធន 
ធានធម្មជាតិដទៃទៀត កាន់តៃបៃឈមនឹង 
កំណើនហានិភ័យនៃសង្គាៃមធនធាន។ 

• ការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ ៖ បៃជាជនបៃហៃលជា 
៣៣០ លាននាក់ នឹងតៃូវផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ 
ដោយសារតៃទឹកជំនន់។

• ការរងឥទ្ធិពល ៖ បៃជាជនរាប់លាននាក់ផៃសៃង
ទៀតនឹងតៃវូរងឥទ្ធពិលនៃខៃយល់ពៃយុះសីុក្លនូតៃពិូច 
មហាបៃល័យ។ 

• ជីវិតដូចអតីតកាល ៖ ការកាត់បន្ថយឲៃយបាន
ចៃើននូវការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ គឺជាការ 
ចំាបាច់ ដើមៃបីថៃរកៃសាភពផៃនដីនៃះឲៃយដូចជាពិភព 
មួយមានអារៃយធម៌រីកលូតលាស់ និងមានជីវិតដៃល 
អាចបនៃសុាំក្នុងការរស់នៅលើផៃនដីយើងនៃះ។  

មៃរៀនទី ៧ ៖ ការយល់ដឹងអំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌៃឍ និងសិទ្ធិមនុសៃស 49

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



តើការបែបែួលអាកាសធាតុមាន 
ផលប៉ះពាល់ដូចម្តែចមកលើ
គោលដៅអភិវឌែឍន៍សហែសវតែសរ៍ 
(MDGs)?

ការបៃបៃួលអាកាសធាតុមិនតៃឹមតៃជាបញ្ហ 
បរិសា្ថានប៉ុណ្ណោះទៃ ប៉ុន្តៃវាក៏ជាបញ្ហអភិវឌៃឍន៍ផង 
ដៃរ។ ដោយសារតៃផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើវិស័យ 
ជាចៃើនដៃលរួមចំណៃកសមៃចគោលដៅអភិវឌៃឍ 

សហសៃសវតៃសរ៍ ជាការចៃបាស់ណាស់ថ ការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុបង្កផល វិបាកដល់ការឈានទៅ 
សមៃចគោលដៅទំាងនៃះ។ ផលវិបាកទំាងនៃះនឹង 
បន្ថៃមសំពាធលើសមត្ថភាព របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុង 
ការឈានទៅ សមៃចគោលដៅអភិវឌៃឍន៍សហៃសវតៃសរ៍ 
របស់បៃទៃស។ ការគំរាមកំហៃងបណា្តាលមកពីការ 
បៃបៃួលអាកាសធាតុ តមៃូវឲៃយមានកាន់តៃបនា្ទាន់ 
ជាងមុននូវយុទ្ធសាសៃ្តអភិវឌៃឍន៍ សមៃប់បនៃសុាំ និង
កាត់បន្ថយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ។ 

MDGs តើការបៃបៃួលអាកាសធាតុមានផលប៉ះពាល់ដូចម្តៃចមកលើការឈានទៅ
សមៃចគោលដៅអភិវឌៃឍន៍សហៃសវតៃសរ៍?

១.  លុបបំបាត់ 
ភាពកៃីកៃធ្ងន់ធ្ងរ 
និងភាពអត់ឃ្លាន 

ផលិតកម្មកសិកម្ម និងសន្តសុិខសៃបៀងដៃលគូសបញ្ជាក់ពីតមៃវូការ និងគំទៃឲៃយមាន
ដំណះសៃយចំពោះបញ្ហនៃភាពកៃកីៃធ្ងន់ធ្ងរ និងភាពអត់ឃ្លាននឹងកា្លាយជាវិស័យ
ដៃលងាយរងគៃះនៅចំពោះមុខការបៃបៃួលអាកាសធាតុ។

២. សមៃចឲៃយបានជា 
ទូទៅនូវការអប់រំជា 
មូលដ្ឋាន 

ការបៃបៃួលអាកាសធាតុបង្កឲៃយមានបន្ទុកបន្ថៃមមកលើផលិតកម្មកសិកម្ម និង
សកម្មភាពផៃសៃងទៀតសមៃប់ទៃទៃង់ការរស់នៅ ដៃលអាចបង្កើនបន្ទកុធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់កមៃតិមួយដៃលគៃសួារនានាតៃវូបញៃឈប់ការសិកៃសារបស់កូននៅសាលា។

៣. លើកកម្ពស់សមភាព 
យៃនឌ័រ និង 
ផ្តល់សិទ្ធិអំណាច 
ដល់សៃ្តី 

• សៃ្តីដៃលភាគចៃើនបំផុតជាអ្នកកៃីកៃនៅក្នុងពិភពលោកងាយរងគៃះជាខា្លាំង
នៅចំពោះមុខការបៃបៃួលអាកាសធាតុ។ 

• សិទ្ធិរបស់សៃ្តី និងលទ្ធភាពទទួលបានធនធាន និងព័ត៌មាន មិនអាចធានា និង
បានការទទួលសា្គាល់ឡើយ ទោះបីជាសិទ្ធិដៃលមានសារៈសំខាន់ជាអាយុជីវិត
ក្នុងការដោះសៃយបញ្ហបៃឈមបង្កដោយការបៃបៃួលអាកាសធាតុក៏ដោយ ។

៤.  កាត់បន្ថយអតៃ 
មរណភាពកុមារ 

• ការបៃបៃួលអាកាសធាតុធ្វើឲៃយមានកំណើនភាពងាយរងគៃះដៃលធ្វើឲៃយ
សុខភាពចុះខៃសាយ

• កំណើនករណីជំងឺដៃលទាក់ទងនឹងការថយចុះនៃគុណភាពទឹក បណា្តាល
មកពីទឹកជំនន់ និងគៃះរាំងស្ងួត ។

• លក្ខខណ្ឌកាន់តៃមានអំណយផលដល់ការរីករាលដលនៃជំងឺឆ្លង និងជំងឺឆ្លង
តាមខៃយល់ និងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រវាងសីតុណ្ហភាព និងបន្ទុកនៃកម្តោ។

៥.  លើកកម្ពស់ 
សុខភាពមាតា 

៦.  បៃយុទ្ធបៃឆាំង នឹង 
មៃរោគអៃដស៍/ ជំង ឺ
អៃដស៍ គៃុនចាញ់, និង 
ជំងឺផៃសៃងៗទៀត 

៧. ធានាចីរភាព បរិសា្ថាន • ការបៃបៃួលអាកាសធាតុគំរាមកំហៃងមកលើនិរន្តរភាពបរិសា្ថាន ដោយសារវា
បង្កឲៃយមានការបៃបៃួលជាសារវន្តនៃទំនាក់ទំនងបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី 

• ការបៃបៃលួអាកាសធាតុគំរាមកំហៃងដល់គុណភាព និងបរិមាណធនធាន
ធម្មជាតិដៃលមានសៃប់ និងកាត់បន្ថយផលិតភាពនៃបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី 

៨. បង្កើតភាពជាដៃគូជា 
សកលសមៃប់កិច្ច 
អភិវឌៃឍ 

• ការបៃបៃលួអាកាសធាតុគំរាមកំហៃងក្នងុការធ្វើឲៃយបញ្ហបៃឈមនៅពៃលបច្ចបុៃបន្ន
កាន់តៃធ្ងន់ធ្ងរ ដៃលបង្កការលំបាកក្នុងការឈានទៅសមៃចគោលដៅ 
សហសៃសវតៃសរ៍ 

• មូលនិធិសមៃប់ការអភិវឌៃឍ និងការបនៃសុាំតៃូវបង្កើនឲៃយបានចៃើនបំផុតដើមៃបី
បំពៃញតមៃូវរបស់បៃជាជនកៃីកៃ 

បៃភព ៖ នាយកដ្ឋានបៃបៃួលអាកាសធាតុ ឆា្នាំ ២០១១ (ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅ ៖		www.camclimate.org.kh)

មៃរៀនទី ៧ ៖ ការយល់ដឹងអំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌៃឍ និងសិទ្ធិមនុសៃស50

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



សែចក្តីផ្តើម
នៃះជាមៃរៀនស្តីពី វិធីសាសៃ្ដដោយយកសិទ្ធិ 

ជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការងារអភិវឌៃឍន៍។ មៃរៀននៃះ 
រៀបរាប់ពីសិទ្ធិមនុសៃស និងបញ្ហយុត្តិធម៌ជាសកល 
ដោយផ្អៃកលើទសៃសនៈអន្តរជាតិ និងបងា្ហញថហៃតុ 

អ្វីបញ្ហនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ គឺជាការងារ 
យុត្តិធម៌សកល ហៃតុអ្វីយុត្តិធម៌មានសារៈសំខាន់ 
នៅក្នុងការអភិវឌៃឍមនុសៃស និងហៃតុអ្វីការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុតៃូវបានចាត់ថជាបញ្ហរបស់សៃ្តី។ 

មែរៀនទី ៨

ការយល់ដឹងអំពីវិធីសាសែ្តដោយយកសិទ្ធជិាមូលដ្ឋាន  
និងការបែបែួលអាកាសធាតុ

នៅចុងបញ្ចប់មៃរៀននៃះ អ្នកចូលរួមនឹង ៖ 

• យល់ដឹងថ តើវិធីសាសៃ្តដោយយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសមៃប់ការអភិវឌៃឍ
មានអ្វីខ្លះ?

• មានចំណៃះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ យៃនឌ័រ និងគោលដៅ
អភិវឌៃឍន៍សហសៃសវតៃសរ៍

• យល់ដឹងថតើហៃតុអ្វីផលប៉ះពាល់ពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុអាចតៃូវបាន
ចាត់ទុកថជាការផ្ទុយនឹងសិទ្ធិមនុសៃសអន្តរជាតិដៃរឬទៃ?

• យល់ដឹងពីហានិភ័យភ័យ និងបញ្ហបៃឈមមួយចំនួនដៃលកើតឡើងនៅ
ពៃលអនុវត្តវិធីសាសៃ្តដោយយកសិទ្ធិមនុសៃសជាមូលដ្ឋាន សមៃប់ការអភិវឌៃឍ 
នៅជនបទ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃការបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុនិង

• យល់ដឹងអំពីទសៃសនៈនៃការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងបរិបទនៃ
ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ និងវិធីសាសៃ្តដោយយកសិទ្ធិមនុសៃសជាមូលដ្ឋាន 
សមៃប់ការអភិវឌៃឍ។

គោលបំណងនែមែរៀន

មៃរៀនទី ៨ ៖ ការយល់ដឹងអំពីវិធីសាសៃ្តដោយយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 51

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



…កសាងសមត�ភាព
�ើម��ីទាមទារសិទ�ិខ�ុ ំ… 

 

…កសាងសមត�ភាព
�ើម��ីបំ��ញកាតព�កិច�
របស់ខ�ុំ…

តើវិធីសាសែ្តដោយយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន 
សមែាប់ការអភិវឌែឍគឺជាអ្វី?

តាមរយៈវិធីសាសៃ្ត ដោយយកសិទ្ធិជាមូល 
ដ្ឋានសមៃប់ការអភិវឌៃឍនោះ ផៃនការ និងកម្មវិធី 
នានាតៃូវផៃសារភា្ជាប់ជាមួយ នឹងបៃព័ន្ធសិទ្ធិមនុសៃស  
និងកាតព្វកិច្ចនានាដៃលមាន ចៃងក្នុងចៃបាប់អន្តរ 
ជាតិ។ វិធីសាសៃ្តនៃះផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ អ្នក 
ទទួលសិទ្ធ ិជាពិសៃសអ្នកកៃកីៃជួបការលំបាកបំផុត  
ដើមៃបីចូលរួមក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយ និង 
ធ្វើឲៃយអ្នកដៃលមានភារៈតៃវូបំពៃញកិច្ចការ (អ្នកផ្តល់ 
សិទ្ធិ) រា៉ាប់រងការទទួលខុសតៃូវ។ វិធីសាសៃ្តនៃះ 
ជួយពងៃឹងសមត្ថភាព អ្នកមានសិទ្ធិដើមៃបីធ្វើការ 
ទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួន និងអ្នកមានភារកិច្ចក្នុងការ 
បំពៃញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន។ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ 
ស្តីពីសិទ្ធិមនុសៃស គួរផ្តល់នូវការតមៃង់ទិសសមៃប ់
រាល់សកម្មភាពកាត់បន្ថយ និងការបនៃសុាំទៅនឹង
ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ដោយផ្តល់ជាមូលដ្ឋាន 
សមៃប់ការបា៉ាន់បៃមាណអំពីសហគមន៍ ធានាឲៃយ 
មានការទទួលបានព័ត៌មាន និងការចូលរួម និងផ្តល់ 
លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌។

ហែតុអ្វីការបែបែួលអាកាសធាត ុ
គឺជាបញ្ហាយុត្តិធម៌ពិភពលោក?

• បៃទៃសអ្នកមានដៃល មានឧសៃសាហកម្មរីក
ចមៃើន គឺជាអ្នកទទួលខុសតៃូវជាបៃវត្តិសាសៃ្ត 
ក្នុង ការបំភាយកាបូនយា៉ាងចៃើនចូលទៅក្នុង 
បរិយាកាស។ ការដុតឥន្ធនៈផូសុីល គឺជាវិធី 
មួយដៃលធ្វើឲៃយ បៃទៃសទំាងនោះកា្លាយអ្នកមាន  
និងមានឧសៃសាហកម្មជឿនលឿនតាំងពីដំបូង

• បៃទៃសអ្នកមាន បៃើបៃស់យា៉ាងចៃើនសន្ធឹក
សនា្ធោប់ហួសពីកមៃិតកំណត់នូវកូតា នៃការ 
បំភាយកាបូនរបស់ខ្លនួ និងជាប់ជំពាក់បំណុល 
កាបូនរបស់បៃទៃសកំពុងអភិវឌៃឍន៍

• បៃទៃសកៃីកៃបំផុត ដៃលមានការទទួលខុស
តៃវូតិចបំផុតចំពោះវិបត្តនិៃះ គឺជាបៃទៃសបៃឈម 
នឹងហានិភ័យខា្លាំងបំផុត។ គឺនៅក្នុងបៃទៃស 
ទាំងនៃះ ដៃលការបៃបៃួលអាកាសធាតុបាន
កើនឡើងខា្លាំងបំផុត និងជាបៃទៃសដៃលបៃជា 
ជនពំុមានធនធានគៃប់គៃន់ ដើមៃបីបនៃសុាំទៅខៃយល់
ពៃយុះកំណាច កង្វះទឹក និងសៃបៀងអាហារយា៉ាង 
ធ្ងន់ធ្ងរ និងផលប៉ះពាល់ផៃសៃងៗទៀតនៃការ 
បៃបៃួលអាកាសធាតុ។

• បៃជាជនកៃកីៃតៃវូការជាចំាបាច់ ក្នងុពៃលបច្ចបុៃបន្ន
នៃះនូវធនធានដើមៃបីបនៃសុាំ  និងចាត់វិធានការ
ទប់ទល់។ លទ្ធភាពទទួលបានធនធានទាំង 
អស់នៃះ គឺជាសិទ្ធរិបស់ពួកគៃ ហើយរដ្ឋាភិបាល  
មានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ធនធានទំាងនៃះសៃបតាម
ចៃបាប់អន្តរជាតិ។
 

មៃរៀនទី ៨ ៖ ការយល់ដឹងអំពីវិធីសាសៃ្តដោយយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ52

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



ការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ៖ អ្នកទទួលសិទ្ធិ 
និងអ្នកផ្តល់សិទ្ធិ

បៃការសំខាន់ គឺភាគីពាក់ព័ន្ធនានាតៃវូតៃបាន
ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការកសាងផៃនការ រៀបចំ 
គមៃងប្លង់ អនុវត្ត និងតៃួតពិនិតៃយ។ តាមរយៈការ 
វិភាគនានា យើងអាចរកឃើញថតើនរណាតៃូវការ 
អ្វ ីនរណានឹងចាត់វិធានការដើមៃបីដោះសៃយតមៃវូការ  
និងដោះសៃយដូចម្តៃច។ យើងក៏នឹងយល់ផងដៃរ 
ថតើនរណាមានការពាក់ព័ន្ធបំផុតជាមួយសា្ថានភាព 
បច្ចបុៃបន្ន ដូច្នៃះពួកគៃអាចជំទាស់នឹងការកៃបៃ ក៏ដូច 
ជា តើសមាជិកណាខ្លះនៅក្នុងសង្គមសុីវិលដៃល 
គួរទទួលបានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងដំណើរការនៃះ។  
យល់ដឹងថ កម្មវិធីដោយយកសិទ្ធជិាមូលដ្ឋាន មាន 
លក្ខណៈគៃប់ជៃងុជៃយ និងជាញឹកញាប់តមៃវូឲៃយ 
មានការចងសម្ព័ន្ធភាពជាដៃគូ ជាមួយភាគីនានា  
ដៃលអាចជាសម្ព័ន្ធភាពថ្មី និងមិនធម្មតា។

ការវភិាគអពំភីាគពីាកព់ន័្ធ នៅក្នងុកម្មវធិដីៃល 
អនុវត្តវិធីសាសៃ្តដោយយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន អាច 
កំណត់រកឃើញថ តើនរណាជាអ្នកទទួលខុសតៃូវ 
ក្នងុការដោះសៃយបញ្ហ ដៃលអាចកើតមានទាក់ទង 
ទៅនឹងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច។ បនា្ទាប់ពីបានរកឃើញ 
ថ អ្វីមួយជាប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហសិទ្ធិមនុសៃសហើយ 

នោះ តាមធម្មតាអ្នកជាប់កាតព្វកិច្ចតៃូវធ្វើការឆ្លើយ 
តបនៅក្នងុកៃបខ័ណ្ឌនៃកៃមសីលធម៌ ឬតាមផ្លវូចៃបាប់  
ដើមៃបីដោះសៃយបញ្ហនោះ។ ជានិច្ចកាល សិទ្ធិ 
មានទំនាក់ ទំនងគ្នាជាមួយកាតព្វកិច្ចជាក់លាក់មួយ 
ចំនួន។ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកទទួលសិទ្ធិ  
និងអ្នកជាប់កាតព្វកិច្ចតាមកៃមសីលធម៌ ឬតាមផ្លវូ 
ចៃបាប់ គឺជាការចាំបាច់។ 

ការវាយតម្លៃថតើអ្នកទទួលសិទ្ធ ិអាចទាមទារ 
សិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមរយៈតុលាការ ឬតាមរយៈមធៃយា 
បាយមិនផ្លូវការជាងនៃះនៅកមៃិតសហគមន៍ គឺជា 
កិច្ចការសំខាន់។ តៃូវចងចាំផងដៃរថ អ្នកទទួល 
សិទ្ធិក៏តៃូវរា៉ាប់រង ការទទួលខុសតៃូវជាក់លាក់ដៃរ។  
អ្នកទទួលសិទ្ធ ិតៃវូមានកាតព្វកិច្ចគោរពសិទ្ធអិ្នកដទៃ  
និងមានការទទួលខុសតៃវូចំពោះជីវិត និងសកម្មភាព 
របស់ខ្លួនផ្ទាល់។ ដូច្នៃះ ការវិភាគអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធ 
ក៏តៃវូគូសបញ្ជាក់ អំពីការរំពឹងចង់បានពីកៃមុមនុសៃស 
ដៃលងាយរងគៃះផងដៃរ។ តើពួកគៃមានឥទ្ធពិល 
មកលើសា្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគៃឬទៃ? តើ 
ពួកគៃមានសមត្ថភាពដូចម្តៃច? តើពួកគៃអាច 
បៃើបៃស់ ឬពងៃឹងសមត្ថភាពទាំងនៃះបៃបណា  
ដើមៃបីទទួលបានសិទ្ធិអំណាចជាអតិបរមា និងធ្វើ 
ឲៃយជីវិតរបស់ខ្លួនកាន់តៃបៃសើរឡើងឬទៃ? 

គណនៃយៃយភាព

សាលាឃុំ

សូមអញ្ជើញចូល

មៃរៀនទី ៨ ៖ ការយល់ដឹងអំពីវិធីសាសៃ្តដោយយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 53

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



តើការចូលរួមក្នងុបរិបទការបែបែលួអាកាសធាតុ 
និងវិធីសាសែ្តដោយយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគឺជាអ្វី?

ការចូលរួម គឺជាកតា្តោគន្លឹះឈានទៅសមៃច 
លទ្ធផលពីវិធានការ ឆ្លើយតបទៅនឹងការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ។ គោលបំណងសំខាន់បំផុតនៃ “ការ
ចូលរួម” គឺជំរុញឲៃយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការឆ្លើយ
តបទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ប្តូរពីតួនាទី 
អសកម្មទៅជាបទពិសោធន៍រៀនសូតៃ ជាមួយគ្នា 
យា៉ាងសកម្ម។ 

កមែិតខុសគ្នានែការចូលរួមនៅក្នុងការដោះសែាយ 
ការបែបែួលអាកាសធាតុ 

ពាកៃយថ ”ចូលរួម” សំដៅដល់ការពាក់ព័ន្ធក្នងុ
កមៃិតខុសៗគ្នា។ ការយល់ដឹងអំពីបរិបទនៃបញ្ហ 
បៃបៃួលអាកាសធាតុនៅថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់កៃមជាតិ  
និងថ្នាក់សហគមន៍គឺជាការចាំបាច់ ដោយសារ 
ការដោះសៃយបញ្ហនៅកមៃិតនីមួយៗ តៃូវការ 
វិធីសាសៃ្តផៃសៃងៗគ្នា។ ការផ្តោតលើការសិកៃសា កសាង 
ផៃនការ និងវិធានការរួមគ្នាដើមៃបីឆ្លើយតបទៅនឹង 
ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ មិនសុទ្ធតៃ អាចធ្វើបាន  
ឬសុទ្ធតៃសំខាន់នោះទៃ។ ការកំណត់ថតើមនុសៃស 
មា្នាក់តៃូវចូលរួមនៅក្នុងកមៃិតណានោះ គឺអាសៃ័យ 
ទៅលើកតា្តោដូចខាងកៃម ៖
• គោលបំណងនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងការបៃបៃលួ

អាកាសធាតុ
• កៃបខ័ណ្ឌពៃលវៃលានៃការឆ្លើយតប
• បរិយាកាសគំទៃក្នុងសា្ថាប័នដើមៃបីអនុវត្តវិធាន

ការឆ្លើយតប
• បរិយាកាសខាងនយោបាយ គោលនយោបាយ

ជាតិ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តិដៃលគំទៃដល់វិធាន 
ការឆ្លើយតបទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

• វត្តមានធនធានមនុសៃស និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

កមែិតនែការចូលរួម
• ការរួបរួមគ្នាជាសមូហភាព៖ ភាគីពាក់ព័ន្ធចូល

រួមក្នុងកិច្ចផ្តួចផ្តើមនានា ដច់ចៃញពីភា្នាក់ងារ 
ខាងកៃ។

• ការចូលរួមជាអន្តរកម្ម ៖ ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួម
ក្នងុសកម្មភាពរួមគ្នានៃការវិភាគ ដឹកនាំសកម្ម 
ភាព បង្កើតកៃុមសហគមន៍ថ្មីៗ ឬពងៃឹងកៃុម 
ដៃលមានសៃប់។ ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋាន 
ជាអ្នកគៃប់គៃងលើសៃចក្តសីមៃចនៅមូលដ្ឋាន 
ដៃល ដៃលផ្តល់ជាការលើកទឹកចិត្តមួយក្នងុការ 
រកៃសារចនាសម្ព័ន្ធ ឬការអនុវត្តសកម្មភាពនានា 
នៅមូលដ្ឋាន។

• ការចូលរួមទៅតាមមុខងារ ៖ ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា
រួមគ្នាក្នុងការបង្កើតកៃុមផៃសៃងៗ ដើមៃបីសមៃច 
គោលបំណងនៃកម្មវិធី ដៃលនាំមុខដោយភាគី 
ពីខាងកៃ។ ការចូលរួមបៃបនៃះមិនមៃនជា 
ការចូលរួមតាំងពីដំណាក់កាលនៃការកសាង 
ផៃនការនោះទៃ ប៉ុន្តៃបនា្ទាប់ពីមានការសមៃច
សំខាន់ៗរួចហើយ។

• ការចូលរួមជាទមៃង់ នៃការផ្តល់ការពិគៃះ
យោបល់ ៖ សហគមន៍ចូលរួមតាមរយៈការផ្តល់ 
យោបល់ ហើយភាគីខាងកៃធ្វើការពិចារណា 
លើចំណៃះដឹង និងផលបៃយោជន៍របស់ សហ- 
គមន៍ទាំងនោះ។ អ្នកខាងកៃធ្វើការកំណត់ 
ទាំងបញ្ហ និងដំណះសៃយ ប៉ុន្តៃអាចធ្វើការ 
កៃបៃក្នុងបញ្ហ និងដំណះសៃយទាំងនោះ  
ទៅតាមយោបល់ របស់បៃជាជនមូលដ្ឋាន។ 
ដំណើរការនៃះ មិនអនុញ្ញាតឲៃយមានភាគចំណៃក 
ណាមួយនៅ ក្នុងការធ្វើសៃចក្តីសមៃចឡើយ  
ហើយភាគីខាងកៃ គ្មោនកាតព្វកិច្ចណាមួយថ 
តៃូវតៃយកទសៃសនៈរបស់បៃជាជននោះទៃ។

• ការចូលរួមក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន ៖ សហគមន៍
ចូលរួមដោយឆ្លើយតបនឹងភាគីខាងកៃដៃល 
លើកសំណួរ ទាក់ទងនឹងសា្ថានភាពរបស់សហ- 
គមន៍។ ជាញឹកញាប់ សំណួរទាំងនៃះពាក់ព័ន្ធ 
នឹងយុទ្ធសាសៃ្តទប់ទល់ និងការបនៃសុាំទៅនឹង
ការបៃបៃលួអាកាសធាតុ និង/ឬតមៃវូការចំាបាច់ 
នានា។ ជាញឹកញាប់ សហគមន៍ពំុមានឱកាស 
ក្នុងការពាក់ព័ន្ធ ឬមានឥទ្ធិពលមកលើការធ្វើ 
សៃចក្តីសមៃចឡើយ ដោយសារគ្មោនការចៃក 
រំលៃករបកគំហើញឡើយ។

មៃរៀនទី ៨ ៖ ការយល់ដឹងអំពីវិធីសាសៃ្តដោយយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ54

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



• ការចូលរួមអសកម្ម ៖ សៃចក្តីសមៃចតៃូវបាន
ធ្វើឡើងដោយភាគី “ខាងកៃ” ដៃលមាន
ឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណោះ។ សហគមន៍មូលដ្ឋានចូល 
រួមដោយគៃន់តៃតៃវូបានគៃបៃប់ថ តើនឹងមាន 
អ្វីកើតឡើង ឬតើមានអ្វីកើតឡើងរួចមកហើយ 
តៃប៉ុណ្ណោះ។

លក្ខណៈនែការចូលរួម

• ការចូលរួមពៃញលៃញ ៖ ក្នងុអំឡុងនៃដំណើរការ
ដៃលមានការចូលរួម ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ 
តៃូវបានលើកទឹកចិត្ត ឲៃយចូលរួមយា៉ាងសកម្ម  
និងបងា្ហញពីគំនិតរបស់ខ្លួន។ ការធ្វើបៃបនៃះ  
ជួយពងៃងឹសា្មោរតី របស់មនុសៃសបានចៃើនយា៉ាង។  
ភាគីពាក់ព័ន្ធកាន់តៃកា្លាហាន ក្នងុការលើកឡើង 
អំពីបញ្ហលំបាកៗរបស់ខ្លួន។ ពួកគៃសិកៃសាពី 
របៀបបងា្ហញពី តមៃូវការនិងគំនិតរបស់ខ្លួន 
ហើយនៅក្នុងពៃលនោះដៃរ ពួកគៃសិកៃសារបៀប 
ស្វៃងយល់ និងទទួលយកគំនិត និងសាវតា 
ផៃសៃងៗគ្នារបស់ភាគីទំាងអស់ដៃលបានចូលរួម។

• ការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក ៖ ដើមៃបីឲៃយកៃមុ
ភាគីពាក់ព័ន្ធ ងាយធ្វើការសមៃចណាមួយ  
សមាជិកក្នុងកៃុមតៃូវយោគយល់ និងទទួល 
សា្គាល់នូវហៃតុផលដៃលជាមូលហៃតុនៃតមៃូវ 
ការ និងគោលបំណងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក។  
សា្មោរតីនៃការទទួលយក និងការយោគយល់ 
បៃបនៃះ អាចឲៃយអ្នកចូលរួមមានគំនិតច្នៃបៃឌិត  
ដៃលបានពីទសៃសនៈរបស់សមាជិកកៃមុគៃប់រូប។ 

• ដំណះសៃយរួម ៖ ដំណះសៃយរួមគឺជា
ដំណះសៃយឈា្លាសវៃ។ គតិបណ្ឌិតរបស់ 
ពួកគៃកើតចៃញពីការដក់បញ្ចូលទសៃសនៈ និង 
តមៃវូការរបសម់នសុៃសគៃបរ់បូ។ ដណំះសៃយ 
បៃបនៃះអាចបញ្ចូលទាំងចក្ខុវិស័យ ពិតបៃកដ 
របស់អ្នកមានអំណាច និងអ្នកមានឥទ្ធិពល  
និងរបស់អ្នកកៃកីៃជួបការលំបាក និងទន់ខៃសាយ 
ផងដៃរ។ 

• ការទទួលខុសតៃូវរួម ៖ នៅក្នុងអំឡុងពៃលនៃ
ដំណើរការដៃលមានការចូលរួម ភាគីពាក់ព័ន្ធ 
ទាំងអស់មានសា្មោរតីទទួលខុសតៃូវខ្ពស់ ក្នុង
ការបង្កើត និងរៀបចំកិច្ចពៃមពៃៀងបៃកបដោយ 
និរន្តរភាព។ ពួកគៃទទួលសា្គាល់ថ ពួកគៃតៃូវ 
មានឆន្ទៈ និងអាចអនុវត្តសំណើដៃលពួកគៃជា 
អ្នកបង្កើតឡើង ដូច្នៃះពួកគៃបៃឹងបៃងឲៃយអស ់
លទ្ធភាព ដើមៃបីផ្តល់និងទទួលយកគំនិតទំាងអស់  
មុននឹងសមៃចជាកៃយ។ ទង្វើបៃបនៃះផ្ទុយ 
គ្នាសៃឡះពីទមា្លាប់តាមធម្មតាដៃលថ មនុសៃស 
គៃប់រូបតៃវូរា៉ាប់រងចំពោះផលវិបាកដៃលកើតចៃញ 
ពីសៃចក្តីសមៃច ដៃលធ្វើឡើងដោយមនុសៃស 
សំខាន់ៗមួយចំនួនតូច។

ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ គឺជាបញ្ហសកល  
ប៉ុន្តៃគួរតៃដោះសៃយនៅក្នុងបរិបទមូលដ្ឋាននិង 
ជាក់លាក់។ នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ក្នុងអំឡុងឆា្នាំ 
២០១០ ដល់ឆា្នាំ ២០១២ គមៃងផ្តួចផ្តើមរួមអំព ី
ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ(JCCI) បានណៃនាំអំពី 
ដំណើរការកសាងផៃនការ ដោយមានការចូលរួម 
ដល់ដៃគូគមៃងដៃលធ្វើការ ផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍  
ដើមៃបីដោះសៃយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពី ការបៃ 
បៃលួអាកាសធាតុ។ សហគមន៍ និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន 
បានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃះ ដើមៃបីធ្វើការរួម 
គ្នាឆ្លើយតប ទៅនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការ 
បៃបៃួលអាកាសធាតុ។ តួអង្គផៃសៃងទៀតនៅក្នុង 
មូលដ្ឋាន ដូចជា អង្គការសង្គមសុីវិល ក៏ជាផ្នៃក 
មួយក្នុងដំណើរការនៃះដៃរ។

បញ្ហាបែឈមក្នុងការជំរុញការចូលរួមរបស ់
អ្នកមូលដ្ឋាននៅក្នុងគមែោងផ្តួចផ្តើមរួម 
អំពីការបែបែួលអាកាសធាតុ
• គោលគំនិតក្នុងការចូលរួម និងការអនុវត្តវិធី

សាសៃ្តរៀនសូតៃនៅក្នុងកិច្ចផ្តួចផ្តើម អភិវឌៃឍន ៍
នានា អាចជាបញ្ហចម្លៃកសមៃប់វបៃបធម៌ ឬ 
កៃុមមនុសៃសមួយចំនួន។

មៃរៀនទី ៨ ៖ ការយល់ដឹងអំពីវិធីសាសៃ្តដោយយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ 55

ការស្វៃងយល់អំពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
ផ្នៃកទី១ ៖ ការស្វៃងយល់អំពីមូលហៃតុនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតប



• បច្ចបុៃបន្ននៃះ មា្ចាសជ់នំយួបានផ្តលក់ារគទំៃ នងិ
ចាប់អារម្មណ៍យា៉ាងខា្លាំងលើបញ្ហនានា នៃការ 
បៃបៃួលអាកាសធាតុ ប៉ុន្តៃ មូលនិធិសមៃប់ 
ជំរុញឲៃយមានការចូលរួម និងការចៃកផលនៅ 
មូលដ្ឋាននៅមានកមៃិតនៅឡើយ។ ដើមៃបី 
ដោះសៃយបញ្ហនៃះ រដ្ឋាភិបាលតៃូវបង្កើន 
ថវិកាសមៃប់កៃុមបៃឹកៃសាឃុំសងា្កាត់ដើមៃបីឆ្លើយ 
តបទៅ នឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុនៅថ្នាក់ 
មូលដ្ឋាន។ 

• រដ្ឋាភិបាល និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន និងភាគីពាក់
ព័ន្ធដៃលមានអំណាច អាចមិនគំទៃដល់ការ 
ចូលរួមរបស់បៃជាជនមូលដ្ឋាន ឬផ្តល់សិទ្ធិ 
អំណាចដល់ពួកគៃ ជាពិសៃសបៃសិនបើ 
រដ្ឋាភិបាល និងអាជា្ញាធរចាត់ទុកថការចូលរួម 
របស់បៃជាជននៅមូលដ្ឋាន គឺជាការគំរាមកំហៃង 
ដល់សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួន។

• ដំណើរការដោយមានការចូលរួមទាមទារ ឲៃយ
មានការវិនិយោគជាពៃលវៃលា និងធនធាន។  
អ្នកចូលរួមនៅ ក្នងុគមៃងបៃបៃលួអាកាសធាតុ
ចៃើតៃរំពឹងចង់ឃើញលទ្ធផលភា្លាមៗ ដូចជា 

រដូវរាំងស្ងួតមួយកន្លងផុតទៅ រដូវបនា្ទាប់មិន 
ដឹងជាយា៉ាងណា។ បៃការដៃលមិនអាចទទួល 
បានលទ្ធផលភា្លាមៗ អាចធ្វើឲៃយការចូលរួមរបស់ 
ពួកគៃធា្លាក់ចុះ។

• អ្នកពាក់ព័ន្ធខុសៗ គ្នាអាចកាត់បន្ថយការរំពឹង
ទុកខ្លះៗរបស់ខ្លួន ដោយសារតៃការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុមានផលប៉ះពាល់លើខុសគ្នា មក 
លើកៃមុមនុសៃសផៃសៃងគ្នា អាសៃយ័លើសមត្ថភាព
របស់ពួកគៃរៀងខ្លួនក្នុងការទប់ទល់ ដូចជាសៃ្តី  
កៃុមពលរដ្ឋជួបការលំបាក កសិករ ឬមនុសៃស 
ដៃលមានជមៃើស និងទៃពៃយសមៃបត្តិចៃើន។

• តៃូវដឹងថ ការយកចិត្តទុកដក់លើដំណើរការ
នៃការចូលរួម អាចបង្វៃរការយកចិត្តទុកដក់  
និង ធនធានចៃញពីផ្នៃកបច្ចៃកទៃសដៃលជា
តមៃូវការចាំបាច់ សមៃប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការ 
បៃបៃួលអាកាសធាតុ ដូចជា ការផ្ទៀងផ្ទាត់ 
កមៃិតសៃូបកាបូន ការបៃងចៃកធនធានទឹក  
និងការពៃយាករណ៍អំពីភាពងាយរងគៃះ និងការ
សៃវជៃវ អំពីការបនៃសុាំនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម
ជាដើម។
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សៀវភៅមៃរៀននៃះ គឺជាកិច្ចសហការរួមនៃកៃុមការងារដៃលមានសមាសភាព JCCI	
(Forum	Syd	DCA/CA,	and	Cord)	អង្គការ ភ្លៃន អន្តរជាតិ កម្ពុជា អង្គការ World	Vision	កម្ពុជា 

និងអង្គការ ការីតាស កម្ពុជា ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនាយកដ្ឋានបៃបៃួលអាកាសធាតុនៃកៃសួងបរិសា្ថាន

ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយ សុីដ

ទសៃសនៈយោបល់នៅក្នុងសៀវភៅមៃរៀននៃះ មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទសៃសនៈរបសស់ុីដ



ឧបករណ៍ធើ្វផែនការបនែសុា ំ
ដោយមានការចូលរួម



មា
តិក

ា ២១

២៨

២វគ្គទី ១ 

ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ

ឧបករណ៍ទី ១
មុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់អាកាសធាតុ ការគូសផៃនទី 

អំពីភាពងាយរងគៃះ និងសមត្ថភាព

ឧបករណ៍ទី ២
បៃវត្តិកាលនៃមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់អាកាសធាតុ

ឧបករណ៍ទី ៣
បៃតិទិនរដូវកាល

ឧបករណ៍ទី ៤
តារាងអំពីការបៃបៃួលសៃវាបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី

វគ្គទី ២ 

ការវិភាគអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធ

ឧបករណ៍ទី ១
ការវិភាគភាពងាយរងគៃះនៃភាគីពាក់ព័ន្ធ

ឧបករណ៍ទី ២
ការវិភាគស្ថាប័នគាំទៃ

ឧបករណ៍ទី ៣
ផៃនទីទំនាក់ទំនងអំណាច

វគ្គទី ៣ 

ការបងា្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍ 
និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ

ឧបករណ៍ទី ១
 ការវិភាគ HVC និងវិធានការបនៃសុាំ

ឧបករណ៍ទី ២
ការបងា្ហាញចក្ខុវិស័យ និងការប្ដៃជ្ញារបស់សហគមន៍

ឧបករណ៍ទី ៣
ផៃនការបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ



ការធ្វើឲៃយសហគមន៍ មានភាពធន់ទៅនឹងការ 
បៃបៃួលអាកាសធាតុ តមៃូវឱៃយមានសកម្មភាព 
មូលដ្ឋានបៃកបដោយការយល់ដឹង។ ក្នុងពៃល 
ដៃលបៃទៃសកម្ពុជបន្តអនុវត្ត កំណៃទមៃង់ 
វិមជៃឈការ កម្ពុជនឹងមានឱកាសកាន់តៃចៃើនឡើង 
ក្នុងការដោះសៃយបញ្ហាបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួល
អាកាសធាតុនៅថ្នាក់កៃមជតិ។ ធ្វើបៃបនៃះបាន
ទាមទារឱៃយសហគមន៍នៅជនបទសហការជមួយ
អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន សង្គមសុីវិល និងវិស័យឯកជន 
ដើមៃបីអនុវត្តវិធីសសៃ្តចមៃុះ និងអន្តរវិស័យនៅក្នុង
ការដោះសៃយបញ្ហាបៃបៃួលអាកាសធាតុ។

ផ្នែកទី 

២
ផ្នៃកទី ២ នៃះ ចៃកចៃញជពីរវគ្គ ៖ តាម 

រយៈការបៃើបៃស់ឧបករណ៍វាយតម្លៃ វគ្គទី ១ ផ្ដោត 
ការយកចិត្តទុកដាក់លើការកំណត់រកចំណេះដឹង  
និងការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ អំពីមុខសញ្ញា
គៃះថ្នាក់ ភាពងាយរងគៃះ និងសមត្ថភាពរបស ់
សហគមន៍ ក្នុងការបនៃសុាំទៅនឹងអាកាសធាតុ។ 
វគ្គទី ២ វិភាគភាគីទាំងអស់ដៃលពាក់ព័ន្ធក្នុងការ 
ឆ្លើយតបនឹងការបៃបៃលួអាកាសធាតុ ចាប់ពីកមៃតិ
ភូមិ សហគមន៍ដល់កមៃិតស្ថាប័ន និងអង្គការ និង 
កំណត់វិធានការកាត់បន្ថយ និងបនៃសុាំសមសៃប 
ដើមៃបីដោះសៃយភាពងាយ រងគៃះរបស់សហគមន៍ 
និងពងៃឹងសមត្ថភាពសហគមន៍។

ការវាយតម្លែហានិភ័យអាកាសធាតុ  
ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផែនការបនែសុាំ



វគ្គនៃះ ផ្ដោតលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណ 
ចំណៃះដឹង និងការយល់ដឹងរបស់សមាជិក 
សហគមន៍ អំពីមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់ដៃលប៉ះពាល់ 
ដល់អ្នកទាំងនោះ និងភាពងាយរងគៃះ និង 
សមត្ថភាពរបស់ពួកគៃ ក្នុងការបនៃសុាំទៅនឹងការ
បៃបៃួលអាកាសធាតុ។ វិធីសស្តៃចមៃបងបៃើ 
សមៃប់គោលបំណងនៃះ គឺឧបករណ៍វាយតម្លៃ 
តំបន់ជនបទ ដោយមានការចូលរួម (PRA) ដៃល
មានបំណងបង្កើតចំណៃះដឹង និងជំនាញ ដើមៃបី 
ជួយសមៃួលដល់ការសុើបអង្កៃតអំពីការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ។ ឧបករណ៍ PRA  ជួយសមៃួលដល់ 
ការបៃមូល និងវិភាគព័ត៌មានរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ និង 
សមៃប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដៃលមានស្ថានភាពដូចគា្នា  
ប៉ុន្តៃមិនសុទ្ធតៃមានគំនិតដូចគា្នានោះទៃ។ PRA 
ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដក់លើចំណៃះដឹងមូលដ្ឋាន  
និងធ្វើឲៃយសហគមន៍ចូលរួមពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការវាយ 
តម្លៃ ការរៀបចំផៃនការ ការអនុវត្ត និងពិនិតៃយតាម- 
ដនកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌៃឍន៍។ ដោយសរការបង្កើត 
ភាពធន់ទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ គឺជ 
ដំណើរការ ដៃលទាមទារឲៃយមានកិច្ចសហបៃតិ- 
បត្តិការ ដូច្នៃះ PRA ផ្ដល់អំណាចយ៉ាងសកម្មដល ់

វគ្គទី ១ ៖ ការវាយតម្លែហានិភ័យអាកាសធាតុ

សហគមន៍តូចៗ កាត់បន្ថយការយកចិត្តទុកដក ់
លើឋានានុកៃម និងកំណត់ធនធានដៃលអាចបៃើ 
បៃស់បាន និងធនធានដៃលចាំបាច់។

វិធីសស្តៃ PRA អាចបៃើបៃស់បានក្នុង
គោលបំណងចៃើនយ៉ាង។ វិធីសស្តៃនៃះផ្ដល់ 
ព័ត៌មានទៅឲៃយភាគីពាក់ព័ន្ធ និងសហគមន៍នានា 
ដើមៃបីវាយតម្លៃពីយុទ្ធសស្តៃ បនៃសុាំទៅនឹងការបៃ-
បៃួលអាកាសធាតុរបស់អ្នកទាំងនោះ។ នៅក្នុង 
វគ្គនៃះ មានការបៃើបៃស់ឧបករណ៍ចំនួន ៤ ៖

១. មុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់នៃអាកាសធាតុ  
ការគូសផៃនទីអំពីភាពងាយរងគៃះ  
និងសមត្ថភាព

២. បៃវត្តិកាលនៃមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់នៃ 
អាកាសធាតុ

៣. បៃតិទិនរដូវកាល

៤. តារាងអំពីការបៃបៃួលសៃវាបៃព័ន្ធ 
អៃកូឡូសុី។

វគ្គទី ១ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ
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អ្នកសមៃបសមៃួល PRA ចាំបាច់តៃូវចំណាយពៃលរៀបចំយុទ្ធសស្តៃយ៉ាងបៃុងបៃយ័ត្ន
សមៃប់កិច្ចពិភាកៃសាជមួយសហគមន៍ ដើមៃបីជួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការឆ្លងពីដំណាក់កាលមួយ
នៃការពិភាកៃសាចូលទៅដំណាក់កាលមួយទៀត។ ជញឹកញាប់ PRA ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាង
ខ្លាំងបៃសិនបើអនុវត្តជដំណាក់កាល។ បនា្ទាប់ពីដំណាក់កាលនីមួយៗ កៃុមសមៃបសមៃួល 
PRA នឹងតមៃូវឱៃយមានពៃលវៃលា ដើមៃបីវិភាគទិន្នន័យ ដៃលជផ្នៃកមួយនៃការពិភាកៃសា និងដើមៃប ី
ឆ្លុះបញ្ចាំងនូវលទ្ធផលដៃលរកឃើញ។

ការផ្លាស់ប្តូរពីឧបករណ៍ PRA មួយ ទៅឧបករណ៍មួយទៀត តមៃូវឱៃយមានសំណួរគន្លឹះ ដើមៃបី 
ណៃនាំភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការអនុវត្ត។ ឧបករណ៍ PRA ជួយក្នុងការរៀបចំព័ត៌មាន ហើយ
សំណួរគន្លឹះនឹងផ្ដល់ការណៃនាំដល់ការពិភាកៃសា។ សំណួរគន្លឹះ គួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដក់
លើគោលបំណងនៃដំណើរការចុះអង្កៃត និងព័ត៌មានដៃលចាំបាច់។ ទោះជយ៉ាងនៃះក្ដី ការសួរ 
សំណួរទាំងនៃះដោយផ្ទាល់មិនសូវអនុវត្តបាន ឬសមសៃបនោះទៃ ហៃតុនៃះគួរមានការបៃងចៃ
កជចៃើនផ្នៃក។ សំណួរតៃូវតៃងាយសៃួលយល់ ហើយសំណួរគន្លឹះគួរតៃអាចផ្គុំគា្នា ដើមៃបីបង្កើត 
“ជរូបភាពរួមទាំងមូល“។

សំណួរគន្លឹះគួរជការរួមបញ្ចូលសំណួរទមៃង់បិទ និងបើក។ សំណួរទមៃង់បិទ តមៃូវឱៃយមាន 
ចម្លើយចៃបាស់លាស់ រីឯសំណួរទមៃង់បើកអាចមានការបញ្ចៃញយោបល់។ ឧទាហរណ៍នៃសំណួរ 
ទមៃង់បិទគឺ ៖ “តើអ្នកមានជៃូកប៉ុនា្មានកៃបាល?“ សំណួរទមៃង់បើក គឺ ៖ “ហៃតុអ្វីបានជអ្នក
ចិញ្ចឹមជៃូក?“ នៅកមៃិតសហគមន៍ ការសួរសំណួរបៃភៃទ “បាទ ឬចាស៎“ និង “ល្អ ឬមិនល្អ“ 
ទទួលបានលទ្ធផលល្អ បនា្ទាប់មក គឺសំណួរ “ហៃតុអ្វី“។ ទោះជយ៉ាងនៃះក្ដី ការសួរសំណួរ 
“ហៃតុអ្វី“ តៃម្តងគឺមិនគៃប់គៃន់ទៃ ពោល គឺសំណួរនៃះគួរតៃសួរឱៃយបានចៃើនដង ដើមៃបីទទួល 
បានព័ត៌មានលម្អិតអំពីបញ្ហាដៃលបានបៃមូល។

សំណួរគួរតៃពាក់ព័ន្ធនឹងបទពិសោធន៍របស់អ្នកភូមិ ដៃលជញឹកញាប់ អ្នកសមៃបសមៃួល 
បានលើកជឧទាហរណ៍។ ដោយសរតៃសរៈសំខន់នៃឋានានុកៃមសង្គមក្នុងបៃទៃសកម្ពុជ 
អ្នកសៃវជៃវតៃូវដឹងថ តើនរណាដៃលតៃូវសួរ និងបញ្ចប់សំណួរនៅពៃលណា។ សំណួរគន្លឹះ 
មិនតៃូវធ្វើឱៃយអ្នកភូមិមានភាពទើសទាល់ បងា្ហាញពីស្ថានភាពដៃលមិនសមសៃប ឬធ្វើឱៃយជម្លាះ 
ដៃលមានសៃប់កាន់តៃធ្ងន់ធ្ងរនោះទៃ។ ផ្ទុយទៅវិញ សំណួរទាំងនៃះគួរតៃនាំឱៃយមានការគិត 
ពិចារណា។ អ្នកសៃវជៃវគួរយល់ដឹងថ ពៃលខ្លះការសួរថ “ហៃតុអ្វី“ អាចជបទពិសោធន៍ថ្ម ី
សមៃប់អ្នកភូមិ ហើយចាំបាច់តៃូវតៃពនៃយល់បៃប់អ្នកភូមិពីមូលហៃតុដៃលអ្នកសួរថ ហៃតុអ្វី!

ពៃលធ្វើការជមួយរដ្ឋាភិបាលនៅលំដប់ថ្នាក់ខុសគា្នា ការលើកសំណួរគន្លឹះអាចជួបការ 
លំបាកកាន់តៃចៃើន ដោយសរបញ្ហានយោបាយ។ បៃសិនបើអាចធ្វើបាន តៃូវពៃយាយមសួរសំណួរ 
ទូទៅ និងជៀសវាងការជប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយ រហូតទាល់តៃអ្នកបានបង្កើតទំនុកចិត្ត 
ជមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងនៃះ។ នៅពៃលសួរសំណួរ ចូរពៃយាយមបៃើបៃស់យុទ្ធវិធីវិជ្ជមានដៃល 
ផ្ដោតលើចំណុចខ្លាំងដៃលមានសៃប់ ជជងការផ្ដោតលើចំណុចខៃសាយ។ ឧទាហរណ៍ បៃសិន 

សែចក្តីណែនាំសមែាប់អ្នកសមែបសមែួលសហគមន៍

វគ្គទី ១ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ 3

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ



បើការស្វៃងរកតមៃវូការសមត្ថភាពបនៃសុាំនឹងការបៃបៃលួអាកាសធាតុ គឺជគោលបំណងនៃសំណួរ
នៃះ គៃមិនតៃូវគិតពីកតា្តាអវិជ្ជមាន ដោយផ្ដោតសំណួរអំពីភាពទន់ខៃសាយនៃសមត្ថភាពនោះទៃ។  
ចូរពៃយាយមសួរសំណួររបស់អ្នកក្នុងន័យវិជ្ជមាន និងបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដៃលមានសៃប់របស់ 
អ្នកឆ្លើយតប និងវិស័យនៃសមិទ្ធផល មុនពៃលបន្តសួរពីតមៃូវរបស់អ្នកទាំងនោះ។

មុនពៃលរៀបចំដំណើរការអង្កៃតដៃលមានរយៈពៃលវៃង គួរមានការពិភាកៃសាកៃុមគោលដៅ
ជមយួអ្នកចលូរមួរបសអ់្នក។ ការពភិាកៃសាកៃមុគោលដៅតៃវូបានបៃើជសកម្មភាព “បផំសុគនំតិ“ 
ដើមៃបីណៃនាំពីបៃធានបទនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ គោលបំណង និងគោលដៅនៃការអង្កៃត 
និងទុកពៃលឱៃយអ្នកចូលរួមចៃករម្លៃក និងពិភាកៃសាដោយបើកចំហអំពីបទពិសោធន៍នៃ “ការបៃ-
បៃួលអាកាសធាតុ“ របស់ខ្លួន។ បទពិសោធន៍នៃះ រួមមាន ការបៃបៃួលនៃបរិស្ថានជុំវិញខ្លួន 
ផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរស់នៅ និងការផ្លាស់ប្តូរការអភិវឌៃឍ ដៃលបណា្ដាលមកពីផលប៉ះពាល ់
ពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុ។

កំណត់សម្គាល់ ៖
នៅពៃលចាប់ផ្ដើមការសៃវជៃវដំបូង ការណៃនាំពីបៃធានបទនៃ “ការបែបែួលអាកាសធាតុ“ 

មិនសូវសំខន់ប៉ុនា្មាននោះទៃ។ សមៃប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋាន នៃះជគំនិតអរូបិយ។ អ្នក 
សមៃបសមៃួលសហគមន៍គួរពិចារណាដោយផ្ដោតលើ “ការបែបែួល“។ ការបៃបៃួលដៃលបាន
កត់ទុក អាចពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុនៅពៃលបញ្ចប់កិច្ចពិភាកៃសា។

វគ្គទី ១ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ
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គោលបំណង
• កំណត់តំបន់ងាយរងគៃះ ដោយសរ

មុខសញ្ញាជក់លាក់នៃគៃះថ្នាក់ ដៃល 
ទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ និងកតា្តាដៃល 
ងាយរងគៃះ និងសមាជិកដៃលងាយរង
គៃះក្នុងសហគមន៍។

• កំណត់ធនធានដៃលមាន ដៃលសមាជិក
សហគមន៍ អាចបៃើបៃស់ក្នងុការគៃប់គៃង 
ហានិភ័យនៃគៃះមហន្តរាយ។

ទោះបីសមាជិកសហគមន៍មួយចំនួន បាន 
ដឹងពីមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់ ភាពងាយរងគៃះ និង 
សមត្ថភាពនៃឃុំរបស់ខ្លួនក៏ដោយ សមាជិកដទៃ 
ទៀត មិនបានគិតពីបញ្ហាទាំងនៃះទៃ។ សមៃប់អ្នក 
ដៃលបានដឹង ឧបករណ៍នៃះនឹងជួយផ្ដោតការយក
ចិត្តទុកដក់លើបញ្ហានៃះ ចំណៃកអ្នកដៃលមិនដឹង 
ឧបករណ៍នៃះនឹងបងា្ហាញឲៃយដឹង អំពីមុខសញ្ញា 
គៃះថ្នាក់ និងហានិភ័យ និងជួយកំណត់សមាជិក 
ដៃលងាយរងគៃះក្នុងសហគមន៍ ជពិសៃស 
មនុសៃសចាស់ និងជនពិការ ដៃលបៃឈមនឹងគៃះ- 
ថ្នាក់ ដូចជ ទឹកជំនន់។ លើសពីនៃះ ឧបករណ៍នៃះ  
ក៏ផ្ដល់ការណៃនំាជបឋមដល់សមាជិកសហគមន៍ 
ក្នុងការរៀបចំផៃនការ ទប់ស្កាត់គៃះមហន្តរាយ 
ផងដៃរ។

ឧបករណ៍ទី ១ 

មុខសញ្ញាគែោះថ្នាក់អាកាសធាតុ ការគូសផែនទីអំព ី
ភាពងាយរងគែោះ និងសមត្ថភាព

សម្ភារៈ ៖
• កៃដសផ្ទាំងធំ 
• ខ្មាដៃ 
• ប៊ិចហ្វឺតពណ៌ផៃសៃងៗគា្នា 
• ប័ណ្ណសន្ទសៃសន៍

រយៈពែល ៖ ៣-៤ ម៉ាង

ដំណើរការសមែបសមែួល ៖
១. សរសៃរនៅលើប័ណ្ណសន្ទសៃសន៍នូវពាកៃយ ៖ ធនធាន ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ តំបន់ងាយរងគៃះ 

និងពៃំបៃទល់សហគមន៍។ បិទប័ណ្ណទាំងនៃះលើផ្ទាំងកៃដសធំមួយសន្លឹក។

២. ឱៃយអ្នកចូលរួមកំណត់ធនធាន និងហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន ហើយសរសៃរ 
នៅពីកៃមចំណងជើងប័ណ្ណសន្ទសៃសន៍ ដៃលបិទលើផ្ទាំងកៃដសធំ។ អនុញ្ញាតឱៃយអ្នកចូលរួម 

សែចក្តីណែនាំសមែាប់អ្នកសមែបសមែួល

វគ្គទី ១ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ 5

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ



បៃើបៃស់ភាសក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន អ្នកអាចសរសៃរជភាសអង់គ្លៃសក្នុងវង់កៃចកកៃបៃរ 
ឈ្មាះនៃធនធាន និងហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដៃលសរសៃរជភាសក្នុងតំបន់។ ធ្វើការបំបៃក 
ព័ត៌មាន ឧទាហរណ៍ ដើមឈើ ដោយកំណត់ពូជខុសៗគា្នានៃដើមឈើ រៀបរាប់ពីសមា្ភារៈ 
សង់ផ្ទះខុសៗគា្នា ដូចជ បៃតុង សៃបូវ។ល។

៣. ឱៃយអ្នកចូលរួមគូររូបជសញ្ញាសមា្គាល់សមៃប់ព័ត៌មាននីមួយៗ នៅលើផ្ទាំងកៃដសធំដដៃល 
នោះ។ ដក់សញ្ញាសមា្គាល់សមៃប់តំបន់ងាយរងគៃះ ដៃលអាចជរូបគំនូរ និងតៃូវមានការ 
ឯកភាពគា្នា បនា្ទាប់ពីអ្នកចូលរួមបានគូរធនធាន ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ និងពៃំបៃទល ់
សហគមន៍លើផៃនទីនោះ។

៤. សមាជិកសហគមន៍ តៃូវតៃៀមខ្លួនរួចជសៃចក្នុងការគូរផៃនទីហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹង
អាកាសធាតុ ឧ. មុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់ ភាពងាយរងគៃះ សមត្ថភាព។ ពួកគៃគួរបៃើខ្មាដៃ 
ដើមៃបីគូរពៃំបៃទល់។ ការធ្វើបៃបនៃះ អាចឱៃយសមាជិកសហគមន៍ដទៃទៀតងាយសៃួលលុប 
នៅពៃលពួកគៃគូរបន្ត។ អ្នកសមៃបសមៃួលណៃនាំសមាជិកសហគមន៍ឱៃយ ៖

• កំណត់ទិស ជើង-តៃបូង-កើត-លិច (ទិសធំទាំងបួន)

• ចាប់ផ្ដើមដោយការគូរចំណុចគោលសំខន់ៗ

• ពៃលគូរធនធាន ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងពៃំបៃទល់សហគមន៍ តៃូវធ្វើឲៃយមានភាពសៃបគា្នា
ជមួយសញ្ញាសមា្គាល់។

៥. ពៃលបញ្ចប់ការគូរផៃនទី សូមមើលសញ្ញាសមា្គាល់ និងឱៃយអ្នកចូលរួមឯកភាពលើពណ៌នៃ 
សញ្ញាសមា្គាល់សមៃប់តំបន់ងាយរងគៃះ ឧ. ឆ្នូតបញ្ឆិតពណ៌លឿង សមា្គាល់តំបន់ងាយរង
គៃះដោយទឹកជំនន់។ ឱៃយអ្នកចូលរួមតៃឡប់ទៅមើលផៃនទី និងបងា្ហាញពីតំបន់ងាយរងគៃះ 
ដោយបៃើបៃស់សញ្ញាសមា្គាល់ដៃលបានឯកភាព។

៦. ស្នើឱៃយសមាជិកសហគមន៍ដក់ចំណងជើងផៃនទី ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុក្នុង 
សហគមន៍របស់ខ្លួន ដោយបៃើបៃស់ភាសក្នុងតំបន់ ដោយអាចសរសៃរភាសអង់គ្លៃស 
ក្នុងវង់កៃចក។

៧.  នៅលើផ្ទាំងកៃដសធំ ឱៃយសមាជិកសហគមន៍សរសៃរឈ្មាះរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជអ្នកចូលរួម
ដៃលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពគូរផៃនទីនៃះ។ មៃយា៉ាងវិញទៀត អ្នកក៏អាចសរសៃរឈ្មាះអ្នកទាំង
នោះបានដៃរ រួមទាំងកត់តៃកាលបរិច្ឆៃទ និងទីកន្លៃង។

ខងកៃមនៃះ គឺជគំរូសំណួរគន្លឹះ សមៃប់សួរបនា្ទាប់ពីបញ្ចប់លំហាត់គូរផៃនទី។ អ្នកគួរ 
កត់ចម្លើយលើផ្ទាំងកៃដសធំ។ នៅពៃលអ្នកសួរសំណួរ សូមយោងទៅផៃនទី និងធ្វើការកៃសមៃួល 
លើផៃនទី បៃសិនបើចាំបាច់នៅក្នុងអំឡុងពៃលពិភាកៃសា។

១.  តើគៃះថ្នាក់អ្វីខ្លះ ដៃលអាចធ្វើឱៃយសហគមន៍របស់អ្នកមានហានិភ័យ?

២. តើកន្លៃង/តំបន់ណាខ្លះក្នុងសហគមន៍ ដៃលស្ថិតក្នុងហានិភ័យ?

៣. តើហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ ឬអគារសំខន់ៗណាខ្លះដៃលស្ថិតក្នុងគៃះថ្នាក់? 
តើហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឬអគារណាមួយដៃលធន់នឹងគៃះថ្នាក់អាកាសធាតុ? ហៃតុអ្វី?  
(ឧ. សម្លឹងមើលផ្លូវថ្នល់ សលារៀន មន្ទីរពៃទៃយ វត្តអារាម និងជមៃកបណ្ដាះអាសន្ន)។

វគ្គទី ១ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ
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កំណត់សម្គាល់ ៖ បៃសិនបើមានផៃនទីសហគមន៍សៃប់ អ្នកអាចសមៃចចិត្តបៃើបៃស់ ឬធ្វើបច្ចុបៃបន្នភាព
តាមគោលបំណងរបស់អ្នក។

ចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗ

ពៃំបៃទល់ដៃលបានកំណត់............................
• ការតមៃង់ទិសនយោបាយ និង/ឬជីវភាព

រស់នៅ

សមាសភាពបៃពន័្ធអៃកឡូសូុ.ី...........................
• វាលស្មា និងដីកសិកម្ម បៃភៃទពៃ 

តំបន់ដីសើម សមាសធាតុក្នុងបៃព័ន្ធសមុទៃ

សមាសធាតុរូបធរណីវិទៃយាសំខន់ៗ...................
• ទួល ទន្លៃ/អូរ ភ្នំ ទំនប់ធម្មជតិ និងទិសដៅ 

ទឹកហូរ

សមៃបត្តិធម្មជតិក្នុងបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី...................
• ទឹកសប និងផលិតផលសមុទៃ អនុផល 

ពៃឈើ ឈើ កសិរុក្ខកម្ម ចំណីសត្វ កសិកម្ម 
ទឹក

ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសងដោយមនុសៃស..............
• ផ្លូវ ផ្ទះ/អគារ ទំនប់ អណ្ដូងទឹក អាងស្តុកទឹក 

បៃព័ន្ធធារាសស្តៃ ទា្វារទឹក

ការបៃើបៃស់ដី..............................................
• កសិកម្ម នៃសទ រុក្ខកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ 

ទីលានចោលសំណល់

ការគៃប់គៃងដី..............................................
• កត់សមា្គាល់តំបន់សំខន់ៗ ដៃលតៃូវការពារ 

អភិរកៃស ធ្វើអាជីវកម្ម រៃចរឹល បម្លៃង បៃើបៃស ់
តាមបៃពៃណី

មខុសញ្ញាគៃះថ្នាក.់.......................................

• តំបន់រងការគៃះជទូទៅ ភូមិរងការប៉ះពាល់
ទូទៅ តំបន់ទូទៅដៃលជីវភាពរស់នៅរងការ 
ប៉ះពាល់ ទឹកហូរក្នុងរដូវវសៃសា និងពៃឹត្តិការណ៍ 
កំណាច និងគៃះរាំងស្ងួត។

៤. តើនរណាខ្លះដៃលងាយបៃឈមនឹងហានិភ័យ និងទំនងជតៃូវការជំនួយ?
៥. តើធនធានអ្វីខ្លះ ដៃលអាចរកបាននៅក្នុងសហគមន៍?

៦. តើនរណាដៃលមានធនធានតិចបំផុតនៅក្នងុសហគមន៍ (គៃសួរ  ឬសមាជិកសហគមន៍)?

៧. តើនរណាមានសិទ្ធិបៃើបៃស់ និងគៃប់គៃងធនធានដៃលមានទាំងនៃះ?

៨. តើធនធានអ្វីខ្លះ ដៃលស្ថិតក្នុងហានិភ័យ? ហៃតុអ្វីបានជធនធានទាំងនោះស្ថិតក្នុង 
ហានិភ័យ?

៩. តើមានធនធាន ដៃលធន់នឹងគៃះមហន្តរាយអាកាសធាតុបានយ៉ាងល្អដៃរឬទៃ? ហៃតុអ្វ?ី

១០. តើមានទីទួលដៃលផ្តល់សុវត្ថិភាពដៃរឬទៃ? បៃសិនបើមាន សូមគូសលើផៃនទី។

វគ្គទី ១ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ 7

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ



គំរូផែនទី ៖ ភូមិលលក ផែនទីហានិភ័យ និងការជម្លៀសចែញ  
ផ្ដល់ដោយអង្គការទសែសនពិភពលោកកម្ពុជា

វគ្គទី ១ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ

8



ឧបករណ៍នៃះបង្កើតឡើង ដើមៃបីកំណត់ពីការ 
បៃបៃួលចមៃបងៗក្នុងសហគមន៍ ដៃលពាក់ព័ន្ធនឹង 
ការកើតឡើងនៃគៃះថ្នាក់ បៃពលភាពនៃគៃះថ្នាក់  
ទីកន្លៃង និងផលប៉ះពាល់ ក៏ដូចជសន្តិសុខសៃបៀង 
និងអាហារូបត្ថម្ភ ការបៃើបៃស់ដី និងកម្មសិទ្ធិដីធ្លី។ 
ឧបករណ៍នៃះ ក៏ជួយសមៃួលដល់ការលើកកម្ពស់
ការយល់ដឹង ក្នុងចំណមសមាជិកសហគមន៍ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងការបៃបៃួល នៃស្ថានភាពរបស់ពួកគៃ
នាពៃលកន្លងមកផងដៃរ។

គោលបំណង
• សិកៃសាពីការបៃបៃួលធម្មជតិ និងកមៃិត

នៃគៃះមហន្តរាយ កាលពីអតីតកាល  

ឧបករណ៍ទី ២ 

បែវត្តិកាលនែមុខសញ្ញាគែោះថ្នាក់អាកាសធាតុ

សម្ភារៈ ៖
• កៃដសផ្ទាំងធំ
• កៃដសពណ៌ចៃើនសន្លឹក
• ប៊ិចហ្វឺតពណ៌ផៃសៃងៗគា្នា

រយៈពែល ៖ ១ ម៉ាងកន្លះ

ដំណើរការសមែបសមែួល ៖
១.  លើកៃដសផ្ទាំងធំ គូរតារាងពៃលវៃលាដោយមានចនោ្លាះពៃល ១០ ឆ្នាំ ចុះកាលបរិចៃ្ឆទក្នុង 

រយៈពៃល ៥០  ឆ្នាកំន្លងទៅ។ ដក់ឈ្មាះពៃលវៃលាកំណត់នៃះថ “ឆ្នាដំៃលមានពៃតឹ្តកិារណ៍“។

២. ឱៃយអ្នកចូលរួមកំណត់ពីគៃះថ្នាក់ ដៃលកើតមានក្នុងរយៈពៃល ១០ ឆ្នាំ ដោយបញ្ជាក់ពីឆ្នា ំ
ជក់លាក់ កមៃិតនៃគៃះថ្នាក់ ទីតាំង និងផលប៉ះពាល់ ហើយស្នើឱៃយអ្នកចូលរួមសរសៃរ 
បញ្ហាទាំងនៃះលើកៃដសពណ៌ និងបិទនៅពីកៃមគំនូសតាងពៃលវៃលាកំណត់ក្នុងរយៈ 
ពៃលសៃបគា្នានោះ។

សែចក្តីណែនាំសមែាប់អ្នកសមែបសមែួល

ដើមៃបីតៃៀមខ្លួន សមៃប់មុខសញ្ញាគៃះ 
ថ្នាក់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ និង 
ផលប៉ះពាល់ ដៃលអាចកើតឡើងទៅ 
អនាគត។

• បង្កើនការយល់ដឹង ក្នងុចំណមសមាជិក
សហគមន៍ អំពីការបៃបៃួលលក្ខខណ្ឌ 
សង្គមសៃដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថានរបស់ខ្លួន។

• ផ្ដល់លទ្ធភាព ដល់សមាជិកសហគមន៍
ក្នុងការយល់ដឹងពីទំនាក់ទំនង រវាងមុខ 
សញ្ញាគៃះថ្នាក់ និងភាពងាយរងគៃះ 
របស់ខ្លួន។

វគ្គទី ១ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ 9

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ



៣. នៅផ្នៃកខងលើនៃគំនូសតាងពៃលវៃលាកំណត់ ឱៃយអ្នកចូលរួមសរសៃរលើកៃដសពណ ៌
អំពីការបៃបៃួលនៃការបៃើបៃស់ដី ដំណាំ ពៃឈើ ធនធានទឹក នៃសទ ការផ្លាស់ប្តូរសិទ្ធិ 
កាន់កាប់ដីធ្លី និងការបៃបៃួលសន្តិសុខសៃបៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ គួរសរសៃរជំពូកនីមួយៗ 
លើកៃដសពណ៌តាមការកំណត់។

៤.   សរសៃរចម្លើយលើគំនូសតាងពៃលវៃលាកំណត់ក្នុងរយៈពៃលសៃបគា្នា។

ខងកៃមនៃះជគំរូសំណួរគន្លឹះសមៃប់ពិភាកៃសា បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់តារាងបៃវត្តិកាលនៃ
គៃះថ្នាក់អាកាសធាតុ។ អ្នកគួរកត់ចម្លើយនៅលើផ្ទាំងកៃដសធំ។ ខណៈពៃលសួរសំណួរ  
សូមយោងទៅលើលទ្ធផលរបស់អ្នកចូលរួម ហើយបៃសិនបើចាំបាច់ ធ្វើការកៃតមៃូវនៅក្នុងពៃល 
ពិភាកៃសាតៃម្តង។

១. ជចៃើនឆ្នាំកន្លងមកនៃះ តើអ្នកសង្កៃតឃើញមានការបៃបៃួលនៃកមៃិតគៃះថ្នាក់ និងភាព
ញឹកញាប់នៃគៃះថ្នាក់ដៃរឬទៃ?

២. តើផលប៉ះពាល់នៃគៃះថ្នាក់ណាមួយ មានការបៃបៃួលដៃរឬទៃ?

៣.  តើហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងកៃុម (ឧ. ស្តៃី កុមារ មនុសៃសចាស់។ល។) ណាខ្លះ ដៃលរងផល 
ប៉ះពាល់កាន់តៃខ្លាំងឡើង? ហៃតុអ្វី?

៤. តើវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យណាខ្លះ ដៃលបានដក់បញ្ចូលនៅក្នុងបណា្ដាឆ្នាំកន្លងមក 
ក្នុងការកសងហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ដើមៃបីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃគៃះថ្នាក់?

៥. តើវិធានការអ្វីខ្លះសមៃប់កាត់បន្ថយហានិភ័យ និងកសងសមត្ថភាព ដៃលបានអនុវត្តស
មៃប់កៃុមងាយរងគៃះ ដើមៃបីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃគៃះថ្នាក់?

៦. តើការបៃបៃួលនៃការបៃើបៃស់ដី និងសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីបានបង្កើន ឬកាត់បន្ថយបៃបណា  
នូវភាពងាយរងគៃះរបស់សហគមន៍នៅចំពោះមុខគៃះថ្នាក់? ចូរបញ្ជាក់ពីកៃុមដៃលមាន 
កំណើន ឬការថយចុះនៃភាពងាយរងគៃះ ដោយសរតៃការបៃបៃួលនៃះ។

៧. តើអ្នកសង្កៃតឃើញការបៃបៃួលបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីអ្វីខ្លះ បណា្ដាលពីការបៃបៃួលនៃការបៃើ 
បៃស់ដី និងសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី? តើបញ្ហានៃះបង្កើនភាពងាយរងគៃះរបស់កៃុមខុសៗគា្នា
ដោយរបៀបណា?

៨. តើការបៃបៃួលសន្តិសុខសៃបៀង និងអាហារូបត្ថម្ភបានធ្វើឲៃយមានកំណើន ឬកាត់បន្ថយភាព
ងាយរងគៃះរបស់កៃុមនានាដោយរបៀបណា?

វគ្គទី ១ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ
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ឧទាហរណ៍នែតារាងបែវត្តិកាលនែគែោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ

ការកាប់ឈើបានចាប់ផ្ដើម 
ដៃលធ្វើឲៃយគមៃបពៃថយចុះ 

គួរឱៃយកត់សមា្គាល់

ទឹកជំនន់ឆ្នាំ ១៩៨៧ 
ភូមិ santa, 
Narvacan & 
Bulag
• ផ្ទះខូចខត
• កុមារ ៥ នាក់ 

លង់ទឹកស្លាប់
• គា្មានអគ្គិសនី និង

ទឹក

ខៃយល់ពៃយុះឆ្នាំ ២០០២ 
ប៉ះពាល់ ៣ ភូមិ 
គឺ Pantay, Daya 
& Vigan
• មនុសៃស ១៥ នាក់ 

ស្លាប់
• ផ្ទះខូចខត
• សលាតៃូវបំផ្លាញ

ដីពៃ តៃូវបាន 
បម្លៃងទៅជ 

ដីកសិ-ពាណិជ្ជកម្ម

ដីកសិកម្ម តៃូវបានជួល 
ទៅឱៃយសហគៃស 

ពហុជតិ

ខ្វះអាហារ 
សមៃប់គៃួសរ

១៩៥០ ១៩៦០ ១៩៧០ ១៩៨០ ១៩៩០ ២០០០ ២០១០

ឆ្នាំដៃលមាន
ពៃឹត្តិការណ៍
កើតឡើង

វគ្គទី ១ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ 11

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ



បៃតិទិនរដូវកាលផ្ដល់ព័ត៌មាន អំពីការបៃ- 
បៃួលតាមរដូវកាល ដៃលពាក់ព័ន្ធនឹងគៃះថ្នាក់  
ជំងឺ វត្តមាន និងការខ្វះខតសៃបៀងអាហារ 
សកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ច រួមទាំងចំណាកសៃុក និង 
សកម្មភាពដទៃទៀត ដៃលកើតមានក្នុងអំឡុង
ខៃជក់លាក់នៅក្នុងឆ្នាំណាមួយ។ បៃតិទិនអាច 
បញ្ជាក់ពីកមៃិតនៃភាពធ្ងន់ធ្ងរ ឬវិសលភាពនៃការ 
បៃបៃួលទៅតាមរដូវកាលនៃកតា្តា ដៃលបានរៀប 
រាប់ខងលើ។

ឧបករណ៍ទី ៣

បែតិទិនរដូវកាល

សម្ភារៈ ៖
• កៃដសផ្ទាំងធំ

• ប័ណ្ណសន្ទសៃសន៍

• ប៊ិចហ្វឺតពណ៌ផៃសៃងៗគា្នា

រយៈពែល ៖ ២ ម៉ាង

ដំណើរការសមែបសមែួល ៖
ក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលនៃះ តៃូវបៃងចៃកកៃដសផ្ទាំងធំជ ១៣ ជួរឈរ (សូមមើល 

តារាងបៃតិទិនខងកៃម)។ ក្នុងជួរឈរដៃលនៅចំហៀងខងឆ្វៃងបំផុត សរសៃរបៃភៃទព័ត៌មាន 
ដៃលអ្នក និងអ្នកចូលរួមគិតថសមសៃបសមៃប់ការអង្កៃតរបស់អ្នក បនា្ទាប់មកសរសៃរចំនួនខៃ 
ទាំង ១២ ក្នុងជួរឈរទាំង ១២ ដៃលនៅសល់។ សរសៃរជំពូកព័ត៌មានលើប័ណ្ណសន្ទសៃសន៍ដៃល 
អ្នកនឹងបៃើក្នុងឧបករណ៍នៃះ។

១.  នៅពៃលចាប់ផ្ដើមឧបករណ៍នៃះ សូមយោងទៅលើកៃដសផ្ទាំងធំដៃលអ្នកចូលរួមមកពី 
សហគមន៍ បានរៀបចំឡើងស្ដីពីបៃវត្តិកាលនៃមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់ និងផៃនទីកំណត់អំពី 
គៃះថ្នាក់ ភាពងាយរងគៃះ និងសមត្ថភាព។ សូមរំលឹកការចងចាំរបស់អ្នកចូលរួម 
អំពីគៃះថ្នាក់ដៃលតៃូវបានកំណត់ថមានឥទ្ធិពល ឬផលប៉ះពាល់លើសហគមន៍របស់ 
ពួកគៃ។

សែចក្តីណែនាំសមែាប់អ្នកសមែបសមែួល

គោលបំណង ៖ 
•  ដើមៃបីបង្កើន ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍

លើទនំាកទ់នំងរវាងគៃះថ្នាក ់ជងំ ឺវត្តមាន 
និងការខ្វះខតសៃបៀងអាហារ និងសកម្ម-
ភាពសៃដ្ឋកិច្ចទៅតាមរដូវកាល។

វគ្គទី ១ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ
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២. បនា្ទាប់មក បិទប័ណ្ណសន្ទសៃសន៍តៃង់ចំណងជើង “រដូវកាល និងមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់“ ក្នុង 
តារាងបៃតិទិន។ សូមទុកឱៃយអ្នកចូលរួមចាប់ផ្ដើមពីបៃភៃទនៃព័ត៌មាននៃះ។ ណៃនាំអ្នកទាំង 
នៃះឱៃយដក់រដូវកាល និងមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់ក្នុងតារាងបៃតិទិន ដោយអាសៃ័យទៅលើ 
ពៃឹត្តិការណ៍ដៃលកើតមានក្នុងឆ្នាំនោះ។ អ្នកចូលរួមអាចគូររូប ឬបៃើបៃស់សមា្ភារៈដៃលនៅ 
ជុំវិញខ្លួន។

៣. បនា្ទាប់មក ឱៃយអ្នកចូលរួមបំពៃញព័ត៌មានក្នុងជំពូកផៃសៃងទៀតរបស់ខ្លួន (សកម្មភាព 
សៃដ្ឋកិច្ច។ល។) អាស្រ័យលើអ្វីដៃលកើតមានក្នុងឆ្នាំនោះ។ អ្នកអាចបំពៃញព័ត៌មានម្តង
មួយជំពូក ឬបំពៃញលើព័ត៌មានក្នុងជំពូកទាំងអស់ពៃមពៃលជមួយគា្នា។ អនុញ្ញាតឱៃយ 
អ្នកចូលរួមបៃើគំនូរ ឬសមា្ភារៈដៃលមាន ឧ. ដុំថ្ម ឬឈើ បៃសិនបើចាំបាច់។

៤. ចាត់ថ្នាក់គៃះថ្នាក់នីមួយៗ ពីកមៃិតទាបបំផុត (០) ទៅកមៃិតខ្ពស់បំផុត (៥)។

សួរសំណួរគំរូគន្លឹះដូចខងកៃមក្នុងពៃលពិភាកៃសា បនា្ទាប់ពីរៀបចំបៃតិទិនតាមរដូវកាល 
រួចមក។ អ្នកគួរកត់ចម្លើយលើកៃដសផ្ទាំងធំ។ ពៃលអ្នកសួរសំណួរ សូមយោងទៅផៃនទី និង 
ធ្វើការកៃតមៃូវនៅក្នុងពៃលនោះ បៃសិនបើចាំបាច់។

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងរូបវន្ត
១.  តើទៃពៃយសមៃបត្តិ និងវត្ថុមានតម្លៃអ្វីខ្លះដៃលរូបអ្នកមាន? (សមៃប់ដីសៃ រួមទាំងផ្ទៃដីដំ 

ដំណាំ និងតម្លៃនៃផលិតផល)។

២. តើអ្នកមានឧបករណ៍ និងបរិកា្ខារអ្វីខ្លះសមៃប់សកម្មភាពផលិតកម្ម ឬសកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ច 
របស់អ្នក?

៣. តើអ្នកមានរបរផៃសៃងទៀតកៃពីមុខរបរ ដៃលបានបញ្ជាក់នៅកៃមចំណុចសកម្មភាព 
សៃដ្ឋកិច្ចដៃរឬទៃ? តើរបរទំាងនោះមានអ្វខី្លះ? ហើយអ្នកបៃកបរបរទំាងនោះនៅពៃលណា?

៤. តើអ្នករកបានបៃក់ចំណូលជមធៃយមប៉ុនា្មាន ពីសកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ចនីមួយៗ? ពីបៃភពបៃក ់
ចំណូលដទៃទៀត?

៥. តើតាមធម្មតា អ្នកចំណាយលើអ្វីខ្លះ និងចាយអស់ប៉ុនា្មានក្នុងមួយខៃៗ?

៦.  តើអ្នកសនៃសំបៃក់ដៃរឬទៃ? តើអ្នកសនៃសំដោយរបៀបណា? តើអ្នកបៃើបៃក់សនៃសំនោះសមៃប់ 
ធ្វើអ្វី?

៧. តើអ្នកមានខ្ចីបៃក់គៃដៃរឬទៃ?

៨.  តើនៅក្នុងភូមិមានបៃភពឥណទានអ្វីខ្លះសមៃប់សហគមន៍? តើអ្នកអាចខ្ចីបៃក់ពីបៃភព
ទាំងនោះដៃរឬទៃ?

ធនធានមនុសែស និងសុខភាព
៩.  តើសមាជិកណាខ្លះក្នុងសហគមន៍ ដៃលតៃងតៃរងផលប៉ះពាល់ដោយសរជំងឺ និងរោគ 

ដៃលអ្នកបានបងា្ហាញក្នុងបៃតិទិន?

១០. តើក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកមានសៃវាសុខភាពអ្វីខ្លះ រួមទាំង ការពៃយាបាលជំងឺ និងរោគដៃល 
អ្នកបានបងា្ហាញ? ក្នុងសៃុក និងខៃត្ត?
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១១.  តើអ្នកទទួលបានសៃវាសុខភាពទាំងនៃះដៃរឬទៃ?

១២.  តើការបៃើបៃស់ ឬមិនបៃើបៃស់សៃវានៃះ មានផលប៉ះពាល់ដូចម្តៃចមកលើស្ថានភាព 
សៃដ្ឋកិច្ច / ចំណូលក្នុងគៃួសររបស់អ្នក?

ចំណែះដឹង និងជំនាញ
១៣. តើបុរស និងស្តៃីមានចំណៃះដឹង និងជំនាញអ្វីខ្លះ ដៃលអាចឱៃយអ្នកទាំងនោះស្វៃងរកចំណូល 

ពីបៃភពផៃសៃង ឬបៃភពបន្ថៃម ដើមៃបីឆ្លើយតប និងបនៃសុាំទៅនឹងគៃះមហន្តរាយតាមរដូវកាល 
និងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ?

១៤. តើកុមារ និងយុវជនមានចំណៃះដឹង និងជំនាញអ្វីខ្លះ ដៃលអាចឱៃយអ្នកទាំងនោះឆ្លើយតប  
និងបនៃសុាំទៅនឹងគៃះមហន្តរាយតាមរដូវកាល និងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ?

គំរូតារាងបែតិទិន

ព័ត៌មាន មករា កុម្ភៈ មីនា មៃស ឧសភា មិថុនា កក្កដ សីហា កញ្ញា តុលា វិចិ្ឆកា ធ្នូ

រដូវ និងគៃះមហន្តរាយ

សកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ច

កង្វះអាហារ

ចំណាកសៃុក

ជំងឺ និងរោគ
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ឧបករណ៍នៃះ ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការបៃបៃួល 
នៃបៃព័ន្ធអូកូឡូសីុរបស់សហគមន៍ និងការបៃបៃលួ 
នៃផ្នៃកសៃវាកម្ម/ផលិតផល ដៃលបានមកពីបៃព័ន្ធ 
អៃកូឡូសុី។ លំហាត់នៃះ ជួយអ្នកចូលរួមឱៃយផ្ដោត 
លើទិដ្ឋភាពនានានៃ “ការបៃបៃួល“ ដៃលអាច 
កើតមាន និងតំបន់ដៃលកំពុងរងផលប៉ះពាល់  
និងដៃលអាចមានអនុវត្តសកម្មភាព បនៃសុាំទៅនឹង
ការបៃបៃួលអាកាសធាតុរួចទៅហើយ។ អ្នក 
សមៃបសមៃលួចាំបាចត់ៃូវធានាថ អ្នកចលូរួមមាន 
ការពិចារណាលើសមាសភាគទាំងអស់ នៃបៃព័ន្ធ 
អៃកូឡូសុីនៅជុំវិញខ្លួន។ ឧទាហរណ៍មានបងា្ហាញ 
ក្នុងតារាងខងកៃម។ ដើមៃបីកំណត់បានអំពីការ
បៃបៃួលចមៃបងៗ ចាំបាច់តៃូវធ្វើការអង្កៃតជបន្ថៃម  
ដោយសួរសំណួរជក់លាក់ អំពីព័ត៌មាន “អ្វី“  
(ឧ. គុណភាព និងបរិមាណនៃការបៃបៃួលដៃល 
បានកត់សមា្គាល់) និងសំណួរ “ហៃតុអ្វី“ ដើមៃបី 
បន្តការពិភាកៃសា អំពីការបៃើបៃស់បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី 
និងបៃព័ន្ធគៃប់គៃង។

ឧបករណ៍ទី ៤ 

តារាងអំពីការបែបែួលសែវាបែព័ន្ធអែកូឡូសុី

សម្ភារៈ ៖
• កៃដសផ្ទាំងធំ
• ប៊ិចហ្វឺតពណ៌ផៃសៃងៗគា្នា

រយៈពែល ៖ ១ ម៉ាងកន្លះ

ដំណើរការសមែបសមែួល ៖
១. ពនៃយល់អ្នកចូលរួមអំពីគោលបំណងនៃលំហាត់ និងតើលទ្ធផល ពោល គឺតារាង “មា៉ាទៃីក“  

នឹងយកទៅបៃើបៃស់សមៃប់ធ្វើអ្វី។ តើបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីបៃបៃួល ដោយសរការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ ឬការអភិវឌៃឍមនុសៃស និងដោយសរតៃការបៃបៃួលទមៃង់នៃការបៃើបៃស់ដី?

សែចក្តីណែនាំសមែាប់អ្នកសមែបសមែួល

គោលបំណង 
• កំណត់ពីការបៃបៃួលបៃព័ន្ធ អៃកូឡូសុី

ដៃលនៅជុំវិញខ្លួន និងសៃវាកម្ម ដៃល 
ផ្ដល់ដោយបៃព័ន្ធទាំងនៃះ ដៃលបានកត ់
សំគាល់ឃើញ ឧ. សៃវាកម្មគំាទៃ ផ្ដល់ 
និងនិយ័តកម្មក្នុងរយៈពៃលកន្លងមក។

• ជួយអ្នកចូលរួម ឱៃយផ្ដោតការយកចិត្តទុក
ដកល់ើទដិ្ឋភាពនានានៃ “ការបៃបៃលួ“ 
និងផ្ដល់ឱៃយអ្នកអង្កៃតនូវគំនិត អំពីបរិបទ 
និងតំបន់ដៃលផលប៉ះពាល់ និងការបនៃសុាំ 
ទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ អាច 
កំពុងអនុវត្តរួចទៅហើយ។
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២. រៀបចំតារាងមា៉ាទៃីកលើកៃដសផ្ទាំងធំ បៃសិនបើចាំបាច់ អាចបៃើកៃដសជចៃើនផ្ទាំង 
ដើមៃបីធានាថ មានចនោ្លាះគៃប់គៃន់ក្នុងការសរសៃរព័ត៌មានដៃលបៃមូលបាន និងរៀបច ំ
ព័ត៌មានឲៃយមានរបៀបរៀបរយ (សូមអានតារាងខងកៃម)។

៣.  ឱៃយអ្នកចូលរួមរាយឈ្មាះបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី និងសមាសភាពនានានៃបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី ដៃល 
ពួកគៃបៃើបៃស់។ តារាងខងកៃមជឧទាហរណ៍ទាក់ទងនឹងសហគមន៍ពៃឈើ។ បនា្ទាប់
ពីការរាយឈ្មាះបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី សូមឱៃយអ្នកចូលរួមរាយឈ្មាះអំពីអ្វី ដៃលខ្លួនទទួលបាន
ពីបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីទាំងនៃះ ឧ. ទឹក អាហារ សមា្ភារៈ។ល។

៤.  ពិនិតៃយមើលតារាងមា៉ាទៃកីទំាងមូល ស្នើឱៃយអ្នកចូលរួមបកសៃយលម្អតិពីវិធីដៃលពួកគៃទទួល 
ផលពី “សៃវាកម្ម“ នៃសមាសធាតុបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី។ កៃយពីទទួលបានចម្លើយនីមួយៗ 
តៃវូបន្តទៅជរួឈរបនា្ទាបទ់ៀត៖ “តើផលបៃយោជនន៍ៃះបៃបៃលួដៃរឬទៃ នាពៃលកន្លងមក? 
ពីពៃលណាទៅពៃលណា?“ ហើយកត់តៃចម្លើយ។ ឥឡូវបន្តចូលផលបៃយោជន៍ដៃល 
ស្ថិតក្នុងជួរបនា្ទាប់ និងអនុវត្តតាមរបៀបដូចគា្នានៃះ (សូមមើលតារាងខងកៃម)។

៥.  កៃយពីបំពៃញតារាងមា៉ាទៃីកនៃះរួច (លើកលៃងជួរឈរ FGD) ចូរសង្ខៃបម្ដងមួយៗ អំពី
អ្វីដៃលកើតឡើងក្នុងបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីនីមួយៗ (ឧ. “ពៃឈើ“) បនា្ទាប់មកពិភាកៃសារក 
“មូលហៃតុនៃការបៃបៃួល“ និងកត់តៃយោបល់ទាំងនោះ។ បនា្ទាប់មក បន្តមកពិភាកៃសាអំពី
អ្វីដៃលតៃូវអនុវត្តជបន្ត?

៦.  ដើមៃបីបញ្ចប់វគ្គសិកៃសានៃះ ស្នើឱៃយអ្នកចូលរួមចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួន អំពីបញ្ហាដៃលកើតមាន
នៅក្នុងបរិស្ថានធម្មជតិដៃលនៅជុំវិញខ្លួន និងអាចសួរថ តើការបៃបៃួលណាខ្លះដៃលពួក
គៃគិតថ បណា្ដាលមកពីការបៃបៃួលអាកាសធាតុ និងការបៃបៃួលណាខ្លះ ដៃលបណា្ដាល 
មកពីទមៃង់នៃការអភិវឌៃឍ និង/ឬកតា្តាផៃសៃងៗទៀត។

កំណត់សម្គាល់ ៖  
អ្នកតៃូវមានការយល់ដឹងពីបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី និងធានាថ អ្នកចូលរួមពិចារណាគៃប់ 

សមាសភាគនៃបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីដៃលនៅជុំវិញខ្លួន។ ឧទាហរណ៍មានបងា្ហាញក្នុងតារាងខង 
កៃម។ គួរកត់សមា្គាល់ថ តៃវូធ្វើការអង្កៃតជបន្ត ទើបអាចកំណត់បានអំពីការបៃបៃលួចមៃបងៗ ៖  
តៃូវសួរព័ត៌មានជក់លាក់ “អ្វី“ ឧ. គុណភាព និងបរិមាណនៃការបៃបៃួលដៃលបានកត់សំគាល់ 
និងសួរ “មូលហៃតុ“ ដើមៃបីរកឲៃយឃើញអំពីការបៃើបៃស់បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី និងបៃព័ន្ធគៃប់គៃង។
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ឧទាហរណ៍មួយអំពីសែវាបែព័ន្ធអែកូឡូសុីនែសហគមន៍ពែឈើ

បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុ ី/ សមាសភាគ 
បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី
• តើផ្ដល់ឱៃយអ្វីខ្លះ?

តើអ្នក 
ទទួលបាន 

ផលបៃយោជន៍
ដោយ 

របៀបណា?

តើបៃព័ន្ធនៃះ 
មានបៃបៃួលដៃរឬទៃ 
នាពៃលកន្លងមក?
បៃសិនបើបៃបៃួល

តើបៃបៃួលពីពៃលណា
ទៅពៃលណា?

ហៃតុអ្វីបាន
ជមានការ
បៃបៃួល?

(FGD)

ពីមុន ឥឡូវ

ពៃឈើ
• ស្ថិរភាពដី
•  អនុផលពៃឈើ

 : ពនៃយល់ ៖  : ពនៃយល់

ដៃនទឹកសប
•  ស្ទឹង ៖ ទឹកស្អាត 

តៃី / អាហារ
•  បឹង

 : ពនៃយល់   : 

ពនៃយល់

ដីកសិកម្ម
• តំបន់ខ្ពង់រាប...
• តំបន់ទំនាប...

ដំបូង បំពៃញជួរឈរទី ១ បនា្ទាប់មក តៃូវបំពៃញជួរឈរបន្តបនា្ទាប់ - តាម 
ខៃសៃដៃក

បំពៃញជួរឈរនៃះ
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ចំណុចគន្លឹះ ៖ 
• តើអ្នកទទួលអត្ថបៃយោជន៍របៀបណា ៖ ភាគី

ពាក់ព័ន្ធក្នងុមូលដ្ឋាន ភាគចៃើនផ្តាតលើរបរ 
ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនថ ជផលបៃយោជន៍  
ដូច្នៃះ អ្នកសមៃបសមៃួលចាំបាច់តៃូវជួយអ្នក 
ចូលរួម គិតអំពីសៃវាគាំទៃ និងសៃវានិយ័ត- 
កម្មដៃលបានពីបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី។ ការធ្វើបៃប 
នៃះតាំងពីដំណាក់កាលដំបូង នឹងជួយអ្នក 
ចូលរួម ក្នុងការកំណត់ពីបៃភៃទផៃសៃងៗនៃ  
“គៃះមហន្តរាយ“ និងបនា្ទាប់មក កំណត ់
អពំ ី“ផលប៉ះពាល“់ នៅក្នងុដណំើរការអង្កៃត 
នៃះ។ លើសពីនៃះ តៃូវជំរុញអ្នកចូលរួមឲៃយគិត 
ពីសន្តិសុខសៃបៀង សុខភាព និងសុវត្ថិភាព  
តមៃូវការក្នុងគៃួសរ និងផលិតកម្មសៃដ្ឋកិច្ច 
ផងដៃរ។ អ្នកក៏តៃូវពៃយាយមបៃមូលទិន្នន័យ
ជបរិមាណផងដៃរ បៃសិនបើអាចធ្វើបាន។

• តើអត្ថបៃយោជន៍នៃះ បៃបៃលួពីពៃលមួយទៅ
ពៃលមួយដៃរឬទៃ ៖ អ្នកចូលរួមអាចលំបាក 
ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានបៃបបរិមាណ និង/ឬ 
គុណភាពសមៃប់ចនោ្លាះពៃល (ឧ. គិត 
តៃឡប់ទៅកៃយ ៥ ឆ្នាំម្ដង)។ ជមៃើស 

ដៃលល្អ គួរបៃើបៃស់ពាកៃយ “មុនពៃល“  
និង “កៃយពៃល“ រួមជមួយការពនៃយល់ 
នឹងទទួលបានព័ត៌មានល្អៗ។ គន្លឹះសំខន់ 
ផៃសៃងទៀត មានដូចជ ៖ 

R ស្នើឱៃយអ្នកចូលរួមរម្លឹកឡើងវិញ អំពីពៃល
ដៃលពួកគៃគិតថ អត្ថបៃយោជន៍មាន 
ភាពខុសគា្នា ពោល គឺឱៃយអ្នកចូលរួមផ្ដល ់
ជកាលបរិច្ឆៃទ

R បៃើបៃស់ជួរឈរ “ពីមុន“ និង “ឥឡូវ“ 
បនា្ទាប់មក ពៃយាយមរកកាលបរិច្ឆៃទ

R បៃើបៃស់រូបសញ្ញាផ្ទៃមខុ ៖ ការធ្វើបៃបនៃះ
អាចផ្ដល់ឱៃយអ្នកចូលរួមនូវគន្លឹះ និងជំរុញ 
ឲៃយមានការពនៃយល់ពិស្តារ “អ្វី“។ ឧទា.  

 ទៅជ  ទៅជ   ដើមៃបីបងា្ហាញថ
តើអត្ថបៃយោជន៍ទទួលបានល្អ សមល្មម 
ឬមិនល្អ។

• ហៃតុអ្វីបានជមានការបៃបៃួល? ជួរឈរ 
FGD ផ្តាតលើសំណួរ “ហៃតុអ្វី“ ចំណៃក
ជួរឈរមុននៃះ ផ្ដោតលើសំណួរ “អ្វី“ ។
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វគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលនៃះពៃយាយមកំណត់ និងវិភាគភាពងាយរងគៃះនៃភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅ 
ចំពោះមុខគៃះមហន្តរាយអាកាសធាតុ ក៏ដូចជបៃមូលព័ត៌មានអំពីស្ថាប័នគាំទៃ ដៃលចូលរួមក្នុងការ 
ឆ្លើយតប និងសមត្ថភាពសហគមន៍ក្នុងការបនៃសុាំផងដៃរ។

វគ្គទី ២ ៖ ការវិភាគអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធ

សមៃប់គោលបំណងនៃការវិភាគនៃះ យើង 
នឹងបៃងចៃកភាគីពាក់ព័ន្ធជពីរផ្នៃកផៃសៃងគា្នា ៖  
១) កៃុមសហគមន៍ដៃលងាយរងគៃះ ដោយសរ 
គៃះមហន្តរាយអាកាសធាតុ និងជភា្នាក់ងារដៃល 
ឆ្លើយតប និងបនៃសុាំទៅនឹងគៃះមហន្តរាយទាំង
នៃះ និង ២) ស្ថាប័ន ដូចជ រដ្ឋាភិបាល អង្គការ 
សហគមន៍ អង្គការមិនមៃនរដ្ឋាភិបាល ទីភា្នាក់ងារ 
អង្គការសហបៃជជតិ មា្ចាស់ជំនួយ និងវត្តអារាម 
ដៃលការសមៃច និងសកម្មភាពរបស់ពួកគៃមាន
គោលដៅពងៃឹងសមត្ថភាពបនៃសុាំរបស់សហគមន៍ 
និងការបង្កើនភាពធន់។

ឧបករណ៍ទី ១ 

ការវិភាគភាពងាយរងគែោះនែភាគីពាក់ព័ន្ធ

សម្ភារៈ ៖
• កៃដសផ្ទាំងធំ (២-៥ អាសៃ័យលើចំនួនអ្នកចូលរួម)
• ប៊ិចហ្វឺតពណ៌ផៃសៃងៗគា្នា

រយៈពែល ៖ ២ ម៉ាង

ដំណើរការសមែបសមែួល ៖
១. អ្នកសមៃបសមៃួលបងា្ហាញ និងពនៃយល់ពីគោលបំណងនៃឧបករណ៍នៃះទៅកាន់អ្នកចូលរួម 

មកពីសហគមន៍។ អ្នកសមៃបសមៃួល គួររៀបចំកៃដសផ្ទាំងធំទុកជមុន។
២. បនា្ទាបម់ក   អ្នកសមៃបសមៃលួបៃងចៃកអ្នកចលូរមួជកៃមុ។ តៃវូធានាថ នៅក្នងុកៃមុនមីយួៗ 

មានភាគីពាក់ព័ន្ធចមៃុះ។

សែចក្តីណែនាំសមែាប់អ្នកសមែបសមែួល

សម្គាល់ ៖ មុនពៃលបៃើបៃស់ឧបករណ៍នៃះរាល់
គៃះមហន្តរាយអាកាសធាតុ ដៃលសហគមន៍ 
អះអាង តៃូវតៃបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជមួយឯកសរ 
វិទៃយាសសៃ្តដៃលពាក់ព័ន្ធ ឬដោយអ្នកជំនាញ។ 

គោលបំណង ៖ ដើមៃបីយល់ដឹងពីភាពងាយរង
គៃះ និងសមត្ថភាពនៃកៃុមងាយរងគៃះផៃសៃងៗ 
គា្នាក្នុងសហគមន៍ រួមទាំងការទមា្លាប់អនុវត្តក្នុង 
កិច្ចការសង្គម/វបៃបធម៌ និងតួនាទីក្នុងកមៃិតគៃួសរ 
និងសហគមន៍ផងដៃរ។
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៣. កៃុមនីមួយៗ នឹងផ្ដោតលើកៃុមងាយរងគៃះមួយ ក្នុងចំណមកៃុមងាយរងគៃះផៃសៃងទៀត
ក្នុងសហគមន៍ និងកំណត់រកភាពងាយរងគៃះរបស់កៃុមនោះ ដោយផ្អៃកលើមុខសញ្ញា 
គៃះថ្នាក់។ អ្នកចូលរួមទាំងនោះ ក៏អាចកំណត់ពីសមត្ថភាពនៃកៃុមងាយរងគៃះរបស់ខ្លួន 
ផងដៃរ។

៤. ឱៃយកៃុមនីមួយៗ សរសៃរចម្លើយរបស់ខ្លួនលើកៃដសផ្ទាំងធំ។
៥. នៅពៃលកៃុមទាំងអស់សរសៃររួចរាល់ហើយ បិទកៃដសផ្ទាំងធំនោះលើជញ្ជាំង។
៦. ឱៃយអ្នកចូលរួមជៃើសរីសកៃដសផ្ទាំងធំ និងឈរនៅពីមុខកៃដសផ្ទាំងធំនោះ។ ធានាថ 

នៅពីមុខកៃដសផ្ទាំងធំនីមួយៗ មានអ្នកចូលរួមក្នុងចំនួនស្មើគា្នា។
៧. ណៃនាំឱៃយអ្នកចូលរួមឲៃយសង្កៃតមើលចម្លើយលើកៃដសផ្ទាំងធំ ដៃលស្ថិតនៅពីកៃយពួកគៃ 

រយៈពៃល  ២  នាទី។ បនា្ទាប់មកទៀត  ស្នើឱៃយអ្នកចូលរួមបន្ថៃមភាពងាយរងគៃះ និងសមត្ថភាព 
ដៃលពួកគៃគិតថគួរបញ្ចូលបន្ថៃម។ ឱៃយអ្នកចូលរួមបៃើប៊ិច/ហ្វឺតពណ៌ផៃសៃងគា្នា ដើមៃបីញៃកឱៃយ 
ដច់ពីលទ្ធផលរបស់កៃុម។

៨. រយៈពៃលពីរនាទីកៃយមក អ្នកសមៃបសមៃួលគួរស្នើឱៃយអ្នកចូលរួមបន្តទៅកៃដសផ្ទាំងធ ំ
បនា្ទាប់។ បនា្ទាប់មក អ្នកសមៃបសមៃួលអនុវត្តជំហានទី ៧ និងទី ៨ ឡើងវិញ រហូតទាល់តៃអ្នក 
ចូលរួមបានឃើញផ្ទាំងកៃដសធំទាំងអស់។

សួរសំណួរគន្លឹះដូចខងកៃម ដើមៃបីពិភាកៃសា បនា្ទាប់ពីវិភាគភាពងាយរងគៃះរបស់ភាគី 
ពាក់ព័ន្ធ។ អ្នកសមៃបសមៃួល គួរកត់តៃចម្លើយលើផ្ទាំងកៃដសធំ។ នៅពៃលសួរសំណួរទាំងនៃះ 
សូមយោងទៅចម្លើយក្នុងផ្ទាំងកៃដសធំរបស់អ្នកចូលរួម និងធ្វើការកៃតមៃូវនៅក្នុងអំឡុងពៃល 
ការពិភាកៃសា បៃសិនបើចាំបាច់ ។

ធនធានសង្គម
កត់តៃចម្លើយទាក់ទងនឹងកៃុមងាយរងគៃះ។
១. តើកៃុមនីមួយៗមានតួនាទីអ្វីខ្លះពៃលនៅផ្ទះ និងនៅក្នុងសហគមន៍?
២. តើតួនាទីទំាងនៃះ បង្កើតឱៃយមានភាពងាយរងគៃះនៅចំពោះមុខគៃះថ្នាក់នានាដោយរបៀបណា?
៣. តើតួនាទីទាំងនៃះ រួមចំណៃកក្នុងការបង្កើតសមត្ថភាពដើមៃបីឆ្លើយតប និងបនៃសុាំទៅនឹងគៃះ

មហន្តរាយដោយរបៀបណា?
៤. តើទមា្លាប់ក្នុងសកម្មភាពសង្គម-វបៃបធម៌ និងគុណតម្លៃអ្វីខ្លះ ដៃលរួមចំណៃកធ្វើឱៃយមានភាព 

ងាយរងគៃះនៅចំពោះមុខគៃះមហន្តរាយ?
៥. តើទមា្លាប់ក្នុងសកម្មភាពសង្គម-វបៃបធម៌ និងគុណតម្លៃអ្វីខ្លះ ដៃលរួមចំណៃកធ្វើឱៃយមាន 

សមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតប និងបនៃសុាំទៅនឹងគៃះមហន្តរាយ?
៦. តើមានទំនាក់ទំនងអ្វីខ្លះក្នុងចំណមកៃុមផៃសៃងៗគា្នា ដៃលរួមចំណៃកធ្វើឱៃយកៃុមនីមួយៗ 

ងាយរងគៃះនៅចំពោះមុខគៃះមហន្តរាយអាកាសធាតុ?
៧. តើក្នុងចំណមកៃុមខុសៗគា្នាមានការទំនាក់ទំនងអ្វីខ្លះ ដៃលរួមចំណៃកពងៃឹងសមត្ថភាព 

របស់កៃុមក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគៃះមហន្តរាយ?
៨. តើទមា្លាប់អ្វីខ្លះនៃការគៃប់គៃងគៃប់គៃងបរិស្ថាន  ដៃលរួមចំណៃកធ្វើឲៃយមានភាពងាយរងគៃះ  

នៅចំពោះមុខគៃះមហន្តរាយ?
៩. តើទមា្លាប់អ្វីខ្លះសមៃប់ការគៃប់គៃងបរិស្ថាន ដៃលរួមចំណៃកពងៃឹងសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយ

តប និងបនៃសុាំទៅនឹងមុខសញ្ញាគៃះមហន្តរាយ?
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សម្ភារៈ ៖
• ផ្ទាំងកៃដសធំ (២-៤ អាសៃ័យលើចំនួនអ្នកចូលរួម)

•  ប័ណ្ណសន្ទសៃសន៍

• ប៊ិចហ្វឺតពណ៌ផៃសៃងគា្នា

រយៈពែល ៖ ១-២ ម៉ាង

ដំណើរការសមែបសមែួល ៖
១. ស្នើឱៃយអ្នកចូលរួមបៃប់ឈ្មាះស្ថាប័ន ឬអង្គភាពផៃសៃងៗ ដៃលបានផ្ដល់ជជំនួយដល់ពួកគៃ។

២. សរសៃរឈ្មាះស្ថាប័ននីមួយៗ ក្នុងប័ណ្ណសន្ទសៃសន៍។

៣. បនា្ទាប់មក បៃងចៃកអ្នកចូលរួមជកៃុម អាសៃ័យលើចំនួនស្ថាប័នដៃលបានកំណត់។ កៃុម 
នីមួយៗ គួរមានចំនួនបៃជសសៃ្តចមៃុះ រួមមាន កុមារ យុវជន ក្មៃងសៃីជំទង់ ក្មៃងបៃុស 
ជំទង់ ចាស់ពៃឹទា្ធាចារៃយ ជនពិការ។ល។  

៤. បនា្ទាប់មកទៀត ផ្ដល់ឱៃយកៃុមនីមួយៗនូវស្ថាប័នមួយ/ប័ណ្ណសន្ទសៃសន៍មួយ។ កៃុមនឹងបិទ 
ឈ្មាះស្ថាប័ន/ប័ណ្ណសន្ទសៃសន៍លើផ្ទាំងកៃដសធំ។

៥. នៅលើកៃដសផ្ទាំងធំដដៃលនោះ ស្នើឱៃយកៃុមកំណត់រកជំនួយដៃលស្ថាប័នបាន និងកំពុង
ផ្ដល់ដល់សហគមន៍ដក់ក្នុងជួរឈរមួយ។

៦. នៅក្នុងជួរឈរមួយទៀត នៃកៃដសផ្ទាំងធំដដៃលនោះ សមៃួលឲៃយកៃុមសរសៃរពីទសៃសនៈ 
របស់ពួកគៃលើស្ថាប័ននោះ។

សែចក្តីណែនាំសមែាប់អ្នកសមែបសមែួល

ឧបករណ៍នៃះ តៃូវបានយកមកអនុវត្ត ដើមៃបី 
បៃមូលព័ត៌មានពីស្ថាប័នគាំទៃទសៃសនៈ របស់ 
សហគមន៍ ស្ដីពីការគាំទៃស្ថាប័នទាំងនោះ និង 
ទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័ន និងសហគមន៍។

ឧបករណ៍ទី ២ 

ការវិភាគស្ថាប័នគាំទែ

គោលបំណង ៖ 

ដើមៃបីកំណត់ពីអង្គភាពគាំទៃ រួមទាំងតួនាទី  
ទមៃង់នៃការផ្ដល់ជំនួយ ក៏ដូចជទសៃសនៈរបស់ 
សហគមន៍។

វគ្គទី ២ ៖ ការវិភាគអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធ24

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ



សួរសំណួរគំរូសំខន់ៗខងកៃមសមៃប់ជការពិភាកៃសា បនា្ទាប់ពីបៃើបៃស់ឧបករណ៍វាយ 
តម្លៃស្ថាប័ន។ អ្នកគួរកត់តៃចម្លើយលើកៃដសផ្ទាំងធំ។ នៅពៃលដៃលអ្នកសួរសំណួរ សូមមើល 
លទ្ធផលរយៈពៃលខ្លីក្នុងកៃដសផ្ទាំងធំរបស់អ្នកចូលរួម និងធ្វើការកៃបៃតាមការពិភាកៃសា 
បៃសិនបើចាំបាច់។

កត់ចំណាំពីភាពខុសគា្នាក្នុងចម្លើយរបស់កៃុមងាយរងគៃះ (សូមមើលបៃភៃទកៃុមងាយ 
រងគៃះក្នុងឧបករណ៍មុន)។

ធនធានសង្គម
១. តើអ្នកមានទំនាក់ទំនងដូចម្ដៃចជមួយស្ថាប័នគាំទៃផៃសៃងៗ ដៃលផ្ដល់ជំនួយដល់ភាពងាយ

រងគៃះទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ។

២. តើអ្នកមានទំនាក់ទំនងដូចម្ដៃចជមួយស្ថាប័នគំាទៃផៃសៃងៗ ដៃលផ្ដល់ជំនួយគំាទៃសមត្ថភាព 
របស់អ្នកក្នុងការបនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ។

៣. តើភាពជអ្នកដឹកនាំ ឬបៃបបទនៃការគៃប់គៃងអ្វីខ្លះ ដៃលបងា្ហាញដោយស្ថាប័នគាំទៃផៃសៃងៗ
ដៃលផ្ដល់ជជំនួយដល់ភាពងាយរងគៃះ និងសមត្ថភាពរបស់អ្នក។

៤. តើក្នុងចំណមអ្នកទាំងអស់គា្នា មាននរណាខ្លះ ដៃលជសមាជិកគណៈកមា្មាធិការបង្កើត
ឡើងដោយស្ថាប័នគាំទៃ?

៥. តើនរណាខ្លះ អាចចូលរួមក្នុងស្ថាប័នគាំទៃ? តើការចូលរួមនៃះផ្ដល់ជជំនួយដល់ភាពងាយ
រងគៃះ និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកដូម្ដៃចខ្លះ?

កៃុមបៃឹកៃសាអភិវឌៃឍន៍ឃុំ កែុម ១ ៖ កែុមបែឹកែសាអភិវឌែឍន៍ឃុំ

គណៈកមា្មាធិការឃុំ ដើមៃបីគៃប់គៃង 
គៃះមហន្តរាយ

មន្ទីរបរិស្ថាន

កាកបាទកៃហមកម្ពុជ

សហករណ៍កសិករ

DanChurchAid / ChristianAid

UNICEF

ជំនួយផ្ដល់ដោយ 
ស្ថាប័ន

ទសៃសនៈរបស់ 
សហគមន៍

ឧទាហរណ៍ ៖ 

វគ្គទី ២ ៖ ការវិភាគអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធ 25

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ



ឧបករណ៍នៃះ ពិចារណាកាន់តៃសុីជមៃលើ 
ទំនាក់ទំនងអំណាច និងឥទ្ធិពលរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ 
នានាក្នុងសហគមន៍។ ការបៃមូលព័ត៌មានអាច 
ជួយបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើម គាំទៃ ការបនៃសុាំនឹងការ
បៃបៃួលអាកាសធាតុ ឧទាហរណ៍ តើទំនាក់ទំនង 
របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធអ្វខី្លះដៃលអាចគំាទៃបាន បៃសិន 
បើចាំបាច់ និងអភិវឌៃឍ ដើមៃបីកៃលម្អការបង្កើនភាព 
សុំរបស់ភូមិ ទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ។ 

ឧបករណ៍ទី ៣ 

ផែនទីទំនាក់ទំនងអំណាច

ឧបករណ៍នៃះ នឹងពៃយាយមស្វៃងរកមធៃយាបាយ 
ដៃលមានបៃសិទ្ធភាព និងមធៃយាបាយដៃលមិន 
មានបៃសិទ្ធភាព និងចំណុចខ្វះខតក្នុងការគាំទៃ។

គោលបំណង ៖ 

ដើមៃបីយល់ដឹងពីទំនាក់ទំនង អំណាចក្នុង 
ចំណមភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងសហគមន៍។

សម្ភារៈ ៖
• កៃដសផ្ទាំងធំ
• ប័ណ្ណសន្ទសៃសន៍
• ប៊ិចហ្វឺតពណ៌ផៃសៃងគា្នា

រយៈពែល ៖ ១ ម៉ាង

ដំណើរការសមែបសមែួល ៖
១. កត់តៃរាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដៃលបានកំណត់ពីឧបករណ៍មុនលើប័ណ្ណសន្ទសៃសន៍។

២. នៅលើកៃដសផ្ទាំងធំ គូរជរាងពីរា៉ាមីត រួចស្នើឲៃយអ្នកចូលរួមដក់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងលំដប ់
ផៃសៃងគា្នានៃអំណាច និងឥទ្ធិពលក្នុងសហគមន៍។

៣.  បនា្ទាប់មកទៀត កំណត់ពីកមៃិតឥទ្ធិពលក្នុងចំណមភាគីពាក់ព័ន្ធ និងទំនាក់ទំនងរបស ់
ពួកគៃ ដោយអនុវត្តជមួយសហគមន៍។ គូរបនា្ទាត់ ដើមៃបីបងា្ហាញពីកមៃិតឥទិ្ធពល និង 
ទំនាក់ទំនងរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ និងបនា្ទាត់ដច់ៗ ដើមៃបីបងា្ហាញពីចំណុចផ្ទុយ។

៤. ចុងបញ្ចប់ លោកអ្នកនឹងទទួលបានពីរា៉ាមីតទំនាក់ទំនងអំណាចជមួយនឹងព័ត៌មាន ស្ដីពី 
ទំនាក់ទំនងអំណាច និងទំនាក់ទំនងក្នុងចំណមភាគីពាក់ព័ន្ធ។

សែចក្តីណែនាំសមែាប់អ្នកសមែបសមែួល

វគ្គទី ២ ៖ ការវិភាគអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធ26

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ



មិនសូវមានឥទ្ធិពល

មានឥទ្ធិពលខ្លាំង

ទំនាក់ទំនង និងការបៃស័យទាក់ទងបានល្អ

ទំនាក់ទំនង និងការបៃស័យទាក់ទងមិនសូវល្អ

វគ្គទី ២ ៖ ការវិភាគអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធ 27

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ



វគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលនៃះ ចៃកចៃញជបីផ្នៃក ៖ 
១) ការបញ្ចូលលទ្ធផល PRA ទៅក្នុងការវិភាគជ 
បន្តបនា្ទាប់នៃគៃះមហន្តរាយ ភាពងាយរងគៃះ និង 
សមត្ថភាពសហគមន៍ និងការកំណត់ពីវិធានការ 
បនៃសុាំទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ តាម
សហគមន៍ ដើមៃបីដោះសៃយពីហានិភ័យគៃះ 
មហន្តរាយបណា្ដាលពីអាកាសធាតុ ២) ការបងា្ហាញ 
ពីចក្ខុវិស័យសមៃប់សហគមន៍បង្កើនភាពធន់ និង 
ការបនៃសុាំជមួយនឹងការប្ដៃជ្ញារបស់ សមាជិក 
សហគមន៍ និង ៣) ការបញ្ជាក់ពីផៃនការបនៃសុាំ
លម្អិត។

វគ្គទី ៣ ៖ ការបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍ 
និងការរៀបចំផែនការបនែសុាំ

អ្នកសមៃបសមៃួល គួរអនុវត្តឧបករណ៍នានា 
ក្នុងវគ្គនៃះនៅថ្ងៃផៃសៃងៗគា្នា កៃពីវគ្គសិកៃសាដៃល 
អនុវត្តសមៃប់ជផ្នៃកមួយ នៃការវិភាគស្ថានភាព 
ដើមៃបីទុកពៃលឱៃយបានគៃប់គៃន់ សមៃប់អ្នកសមៃប 
សមៃួលក្នុងការបញ្ចូលលទ្ធផល នៃការវិភាគ 
ស្ថានភាព PRAs អនុវត្តជមួយសហគមន៍។ 
មានឧបករណ៍បីនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលនៃះ ៖

១. មុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់ ភាពងាយរងគៃះ និង
សមត្ថភាព (HVC) ការវិភាគ និងវិធានការ
បនៃសុាំ។

២. ចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍ និងការប្ដៃជ្ញា។

៣. ផៃនការបនៃសុាំ នឹងការបៃបៃលួអាកាសធាតុ។

វគ្គទី ៣ ៖ ការបងា្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ28

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ



ឧបករណ៍នៃះមានពីរផ្នៃក។ ផ្នៃកទីមួយចាប ់
ផ្ដើមដោយការងាររៀបច ំសមៃបអ់្នកសមៃបសមៃលួ 
ក្នុងការបញ្ចូលលទ្ធផលពីឧបករណ៍ PRA។ ការ
បញ្ចូលនៃះ មានគោលបំណងផ្ដល់ការវិភាគជបន្ត 
បនា្ទាប់នៃហានិភ័យ ដៃលសមាជិកសហគមន៍ជួប 
បៃទះទាក់ទងនឹង មុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់អាកាស- 
ធាតុ។

ផ្នៃកទីពីរចាប់ផ្ដើម ដោយការធ្វើបទបងា្ហាញ 
ដល់សមាជិកសហគមន៍នៃលទ្ធផល ដៃលបាន 
បញ្ចូល និងការវិភាគសមៃប់គោលបំណងនៃការ 
បញ្ជាក់។ ការវិភាគនៃះ កា្លាយជមូលដ្ឋានសមៃប់ 
ផៃនការបនៃសុាំដៃលអនុវត្ត។ ការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ 

ឧបករណ៍ទី ១

ការវិភាគ HVC និងវិធានការបនែសុាំ

សម្ភារៈ ៖
• កៃដសផ្ទាំងធំ
• ប៊ិចហ្វឺតពណ៌ផៃសៃងគា្នា

រយៈពែល ៖ ១ ម៉ាង
ពៃលវៃលា អាសៃ័យលើចំនួនមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់ដៃលបានកំណត់។ វាអាចតៃូវការពៃល 

វៃលា ២ ម៉ាង សមៃប់ពិភាកៃសាអំពីមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់នីមួយៗ ដោយផ្ដោតទៅលើផ្នៃកទី១ និង
ទី២ នៃដំណើរការសមៃបសមៃួល។

ដំណើរការសមែបសមែួល ៖
ផ្នែកទី ១ ៖ ការបញ្ជាក់ពីមុខសញ្ញាគែោះថ្នាក់ ភាពងាយរងគែោះ និងសមត្ថភាព

១. នៅពៃលដៃលសមាជិកសហគមន៍បានបញ្ចប់ឧបករណ៍ PRA បញ្ចូលព័ត៌មាន PRA ទៅក្នុង
ការវិភាគ HVC និងឧបករណ៍វិធានការបនៃសុាំ ដោយផ្អៃកទៅតាមចំនួនគៃះថ្នាក់។  (បៃសិន
បើមានមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់ចៃើនជងមួយ គូសមា៉ាទៃកិឱៃយដូចគា្នាសមៃប់គៃះថ្នាក់នីមួយៗ។  
សូមបំពៃញក្នងុផ្នៃកដូចខងកៃម ៖ មុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់ (លៃខ១) ចំនួនដង និងបៃពលភាព 
(លៃខ២) ភាពងាយរងគៃះ (លៃខ៣) និងសមត្ថភាពមានសៃប់ (លៃខ៥)។ ការងារនៃះ 
គួរអនុវត្តឱៃយបានមុនកិច្ចបៃជុំជមួយសមាជិកសហគមន៍សមៃប់វគ្គសិកៃសា ស្ដីពីការរៀបចំ 
ផៃនការបនៃសុាំ ដៃលអ្នកតៃូវបំពៃញក្នុងផ្នៃក (លៃខ៤)។ 

សែចក្តីណែនាំសមែាប់អ្នកសមែបសមែួល

បងា្ហាញពីអនុសសន៍ ដៃលតៃូវអនុវត្តរបស់សមាជិក
សហគមន៍ ដើមៃបីបង្កើនភាពធន់ និងសមត្ថភាពបនៃសុាំ 
ដើមៃបីដោះសៃយមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់អាកាសធាតុ។

គោលបំណង ៖ 
• បញ្ចូលលទ្ធផលរកឃើញ នៃលំហាត់ 

PRA ទៅក្នុងការវិភាគបន្តបនា្ទាប់គា្នាលើ
មុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់ ភាពងាយរងគៃះ  
និងសមត្ថភាព។ 

• បង្កើតផៃនការបនៃសុាំ ការបៃបៃលួអាកាស-
ធាតុតាមសហគមន៍ ជពិសៃស វិធានការ
ក្នងុការកាតប់ន្ថយ ភាពងាយរងគៃះ នងិ 
បង្កើនសមត្ថភាព។

វគ្គទី ៣ ៖ ការបងា្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ 29

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ



២. បនា្ទាប់ពីបំពៃញក្នងុផ្នៃកនៃមា៉ាទៃកិទំាងនៃះចប់ បងា្ហាញចំណុចទំាងនៃះទៅសមាជិកសហគមន៍  
ដើមៃបីបងា្ហាញឱៃយពួកគៃដឹងពីរបៀបបៃមូល និងបញ្ចូលព័ត៌មានពីឧបករណ៍ PRA ទៅក្នុងការ
វិភាគបន្តបនា្ទាប់គា្នានូវមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់អាកាសធាតុ ភាពងាយរងគៃះ និងសមត្ថភាព។

៣. ផ្ដល់ពៃលវៃលាឱៃយបានគៃប់គៃន់ដល់សមាជិកសហគមន៍ ដើមៃបីបញ្ជាក់ថព័ត៌មានទាំងនោះ 
ពិត។ អ្វីដៃលល្អបំផុតនោះ គឺថអ្នកបិទលទ្ធផល PRA សហគមន៍នៅលើជញ្ជាំង ដើមៃបី
អាចឱៃយសមាជិកសហគមន៍អាចមើលព័ត៌មានទាំងនោះ នៅពៃលអ្នកទាំងនោះធ្វើការបញ្ជាក ់
ផ្នៃកស្ដីពីមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់ ភាពងាយរងគៃះ និងសមត្ថភាពនៃការវិភាគ HVC និង
ឧបករណ៍វិធានការបនៃសុាំ។

៤. បន្តបំពៃញព័ត៌មានផៃសៃងទៀតក្នុងផ្នៃកទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៥ ដៃលមិនមានក្នុងឧបករណ៍ 
PRA តាមរយៈការពិភាកៃសាជមួយអ្នកចូលរួម។

ផ្នែកទី ២ ៖ ការកំណត់វិធានការបនែសុាំ

៥. នៅពៃលដៃលព័ត៌មានក្នុងផ្នៃកទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៥ តៃូវបានបញ្ជាក់ និងបំពៃញដោយ 
សមាជិកសហគមន៍ហើយនោះ អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមផ្នៃកទី៤ និង៦ នៃការវិភាគ HVC និង
ឧបករណ៍វិធានការបនៃសុាំ។

៦. អ្នកអាចបៃងចៃកអ្នកចូលរួមជពីរកៃុមធំៗ ៖ កៃុមមួយពិភាកៃសា និងបំពៃញផ្នៃកទី៤ “វិធានការ 
បនៃសុាំ ដើមៃបីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគៃះ“ ហើយកៃុមមួយទៀតអនុវត្តដូចគា្នាសមៃប់ផ្នៃក
ទី៦ “វិធានការក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាព ដើមៃបីបនៃសុាំនឹងមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់។“ បៃសិនបើ
ចាំបាច់ កៃុមនីមួយៗអាចបន្តចៃកចៃញជកៃុមតូចៗផៃសៃងទៀត ដើមៃបីពិនិតៃយមើលពីភាពងាយ 
រងគៃះ ឬសមត្ថភាពខុសៗគា្នា។ ឱៃយកៃុមតូចៗផៃសៃងទៀត សរសៃរចម្លើយរបស់ពួកគៃលើ 
កៃដសផ្ទាំងធំដច់ដោយឡៃក។

៧. ឱៃយកៃុមតូចនោះ បិទផ្ទាំងកៃដសធំលើជញ្ជាំងពៃលសរសៃរចម្លើយចប់។ គៃប់កៃុមតូចៗ 
ដៃលធ្វើការលើបៃធានបទស្ដីពី “វិធានការបនៃសុាំ ដើមៃបីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគៃះនៃគៃះ
មហន្តរាយអាកាសធាតុ“ គួរបិទចម្លើយលើផ្ទាំងកៃដសធំ នៅជប់គា្នាលើជញ្ជាំងដដៃល 
នោះ។ ការងារគួរអនុវត្តដោយកៃុមតូចៗ ដៃលធ្វើការលើបៃធានបទស្ដីពី “វិធានការក្នុងការ 
បង្កើនសមត្ថភាពបនៃសុាំទៅនឹងមុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់។

៨. បនា្ទាប់មក ឱៃយអ្នកចូលរួមជៃើសរីសចម្លើយលើផ្ទាំងកៃដសធំដៃលបិទលើជញ្ជាំង ហើយឈរ 
នៅមុខចម្លើយដៃលពួកគាត់បានជៃើសរីស។ តៃូវធានាថ មានអ្នកចូលរួមឈរនៅខងមុខ 
ចម្លើយនីមួយៗ។

៩. ផ្ដល់ពៃលឱៃយអ្នកចូលរួម ២ នាទី សង្កៃតមើលចម្លើយលើផ្ទាំងកៃដសធំដៃលពួកគៃបានជៃើស 
រីសឈរពីមុខ។ បនា្ទាប់មកទៀត ស្នើឲៃយអ្នកចូលរួមសរសៃរចូលវិធានការបន្ថៃមដៃលពួកគៃ 
អាចគិតឃើញលើកៃដសផ្ទាំងធំ។ អ្វីដៃលល្អជងនៃះទៅទៀតនោះ តៃូវបៃើប៊ិចហ្វឺតពណ៌ 
ផៃសៃងគា្នា ដើមៃបីកំុឱៃយចៃឡំជមួយចម្លើយដៃលបានសរសៃរមុន។ បៃសិនបើចាំបាច់ បន្ថៃមផ្ទាំង
កៃដសធំសរសៃរចូលនូវវិធានការបន្ថៃមដៃលបានកំណត់។

១០. ពីរនាទីកៃយមក ស្នើឱៃយអ្នកចូលរួមបន្តទៅចម្លើយលើកៃដសផ្ទាំងធំបនា្ទាប់។ អនុវត្តជំហាន 
ទី៩ និងទី១០ ដដៃល រហូតទាល់តៃអ្នកចូលរួមទាំងអស់បានអនុវត្តរាល់ចម្លើយលើកៃដស
ផ្ទាំងធំ។
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ចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗ ៖
ដើមៃបីបញ្ចូលលទ្ធផល PRA និងបំពៃញក្នុង

ផ្នៃកទី៣ និងទី៥ នៃ HVC និងឧបករណ៍រៀបចំ
ផៃនការបនៃសុាំ ហើយអ្នកក៏អាចមើលតារាងខង
កៃមសមៃប់បៃភៃទ និងព័ត៌មានដកសៃង់ចៃញ 
ពីកៃបខ័ណ្ឌរបរចិញ្ចឹមជីវិត បៃកបដោយនិរន្តរភាព 
ផងដៃរ។

ក្នុងបៃភៃទធនធានធម្មជតិ លទ្ធផលរយៈ 
ពៃលវៃង ដកសៃង់ចៃញពីឧបករណ៍ ៤ “មា៉ាទៃិក 
អំពីការបៃបៃួលសៃវាបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី“ ក្នុងវគ្គ
បណ្ដុះបណា្ដាល ១ អាចជព័ត៌មានសមៃប់បៃភៃទ 
នៃះ។ សូមទាញយកព័ត៌មាន ស្ដីពីរបៀបដៃល 
សៃវាបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី ទទួលរងឥទ្ធិពលដោយ 
ផលប៉ះពាល់ បណា្ដាលមកពីការបៃបៃួលអាកាស-
ធាតុ។
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១. បៃភៃទធនធាន
២. ព័ត៌មានដៃលអ្នកនឹងទាញចៃញពីលទ្ធផល PRA 

និងបញ្ចូលទៅក្នុងផ្នៃកទី៣ និងទី៥ នៃការវិភាគ HVC 
និងឧបករណ៍រៀបចំផៃនការបនៃសុាំ

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
(លទ្ធផលនៃឧបករណ៍ ៣  
ក្នុងវគ្គ ១)

• បៃភពចំណូល / ការបៃកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត
• ចំណូលជមធៃយមក្នុងគៃួសរ
• ការចំណាយ ៖ សមា្ភារៈ  និងការចំណាយផៃៃសងៗ
• បៃក់សនៃសំ
• បៃក់កម្ចី
•  ទៃពៃយសមៃបត្តិ / ធនធានសៃដ្ឋកិច្ច (ដីសៃ រួមមាន ទំហំផ្ទៃដី 

ធ្វើកសិកម្ម និងចំនួនផលិតផល)

ធនធានធម្មជតិ 
(លទ្ធផលនៃឧបករណ៍ ៤  
ក្នុងវគ្គ ១)

• ធនធានធម្មជតិមានសៃប់ ដូចជ ពៃឈើ ទន្លៃ ដី 
ទឹក។ល។ 

ធនធានរូបវន្ត
(លទ្ធផលនៃឧបករណ៍ ៣  
ក្នុងវគ្គ ១)

• ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (បងា្ហាញពីចំនួន) ៖ ផ្ទះក្នុងតំបន់ងាយ 
រងគៃះ (រួមមាន បៃភៃទ) ផ្លូវថ្នល់ សលារៀន មន្ទីរពៃទៃយ 
បណា្ដាញអគ្គិសនី ទំនប់ទឹក ជមៃកបណ្ដាះអាសន្ន

• ឧបករណ៍ សមា្ភារៈ ដៃលបៃជជនបៃើបៃស់សមៃប់បៃកប
ការងារផលិតកម្ម 

ធនធានមនុសៃស 
(លទ្ធផលនៃឧបករណ៍ ៣  
ក្នុងវគ្គ ១)

•  សុខភាពផ្លូវកាយ 
• ចំណៃះដឹង 
• ជំនាញ

ធនធានសង្គម
(អាចទាញចៃញលទ្ធផលពីសំណួរ 
ក្នុងឧបករណ៍ ១ និង ២ នៃវគ្គ ២)

ទំនាក់ទំនង និងបណា្ដាញជមួយសហគមន៍ ក៏ដូចជជមួយ 
បៃជជននៅកៃសហគមន៍ផងដៃរ។ ទាំងនៃះ រួមមាន ៖ 
• ទំនង
• គណៈកមា្មាធិការ
• បណា្ដាញ
• ទំនៀមទមា្លាប់
• តម្លៃ
• ភាពជអ្នកដឹកនាំ
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ជការល្អ តៃូវធ្វើលំហាត់ការបងា្ហាញពីចក្ខុ- 
វិស័យមុនពៃលរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ ដោយសរ
សមាជិកសហគមន៍ អាចធ្វើការបានយ៉ាងល្អក្នុង 
ការផៃសារភា្ជាប់ស្ថានភាពជក់ស្ដៃង (មុខសញ្ញាគៃះ 
ថ្នាក់ ភាពងាយរងគៃះ សមត្ថភាព) តមៃូវការ  
និងផៃនការជក់ស្ដៃងដៃលបានកំណត់ (វិធានការ 
បនៃសុាំ) ទៅនឹងបំណងបៃថ្នាទូទៅក្នុងជីវិតឱៃយកា្លាយ
ជបុគ្គល គៃួសរ និងសហគមន៍ បង្កើនភាពធន ់
និងការបនៃសុាំ។

ឧបករណ៍ទី ២

ការបង្ហាញចក្ខុវិស័យ និងការប្ដែជ្ញារបស់សហគមន៍

គោលបំណង
• លើកទឹកចិត្តសមាជិកសហគមន៍ ឲៃយ 

បងា្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់ពួកគៃ ក្នុងការ 
កសងសហគមន៍មួយ ដៃលមានភាព 
ធន់ និងមានសមត្ថភាពលើការបនៃសុាំ 
ក្នុងក្តីសៃមៃ។

• កំណត់ និងបងា្ហាញពីការចៃករម្លៃកការ
ប្ដៃជ្ញាចិត្តរបស់សមាជិកសហគមន៍ ក្នុង
ការសមៃចបានចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន និង 
វិធានការបនៃសុាំដៃលពួកគៃនឹងអនុវត្ត។

វគ្គទី ៣ ៖ ការបងា្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ34
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សម្ភារៈ ៖
• កៃដសពណ៌រាងដូចពពក

• របាយការណ៍លើកៃដសផ្ទាំងធំរបស់កៃុមតូចនីមួយៗ ស្ដីពីការងារកៃុមឧបករណ៍ទី ១ 
ទាក់ទងនឹងវិធានការបនៃសុាំ ដើមៃបីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគៃះ និងការបង្កើនសមត្ថភាព

• កៃដសធំ ដៃលអាចបិទភា្ជាប់ទៅនឹងអ្វីមួយ

• ប៊ិចហ្វឺតពណ៌ផៃសៃងគា្នា

រយៈពែល ៖ ២ ម៉ាង

ដំណើរការសមែបសមែួល ៖
ផ្នែកទី ១ ៖ ការកំណត់ចក្ខុវិស័យសហគមន៍

១. សូមមើលចម្លើយលើផ្ទាំងកៃដសធំ ដៃលបានបិទលើជញ្ជាំងរបស់កៃុមការងារមុន ស្ដីពី 
ឧបករណ៍ទី១។ 

២. បនា្ទាបម់កទៀត សរួសណំរួទៅអ្នកចលូរមួ ៖ “ហៃតអុ្វបីានជអ្នកចងស់មៃចឱៃយបានវធិានការ 
បនៃសុាំទាំងនៃះ? បៃសិនបើអ្នកសមៃចបានវិធានការបនៃសុាំទាំងនៃះ តើអ្នកមានអារម្មណ៍
ដូចម្ដៃច? តើសហគមន៍របស់អ្នកនឹងកា្លាយទៅជយ៉ាងណា?  តើអ្វីទៅជសុបិនរបស់អ្នក
ទាក់ទងនឹងសហគមនប៍នៃសុាំ និងការបង្កើនភាពធន់?“

៣. បៃងចៃកអ្នកចូលរួមជកៃុម ហើយឱៃយកៃុមនីមួយៗសរសៃរចម្លើយរបស់ខ្លួនលើផ្ទាំងកៃដស
ធំ។

៤. នៅពៃលបញ្ចប់ ទុកពៃលឱៃយកៃុមនីមួយៗ ៥ នាទី។ លោកអ្នកគួរតៃកត់ចូលរាល់ការ 
ពិពណ៌នា ឬចម្លើយលើផ្ទាំងកៃដសធំមួយផៃសៃងទៀត។

៥. បនា្ទាប់មក ភា្ជាប់ចម្លើយទាំងនោះទៅជបៃយោគតៃមួយ ដៃលបងា្ហាញពីបៃយោគស្ដីពី 
ចក្ខុវិស័យ។ អ្នកអាចឱៃយអ្នកចូលរួមបង្កើតជបៃយោគតៃមួយជមួយអ្នក ចំណៃកអ្នក 
ពៃយាយមបងា្ហាញបៃយោគ ស្ដីពីចក្ខុវិស័យដោយផ្ទាល់មាត់នៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួម។  
សរសៃរចូលបៃយោគផៃសៃងទៀត លើផ្ទាំងកៃដសធំមួយផៃសៃងទៀត។

៦. ធ្វើការបញ្ជាក់ជមួយអ្នកចូលរួមថ អំណះអំណាងនៃះបានបៃមូលគំនិតទាំងអស់ ដៃលពួក 
គៃបានបងា្ហាញក្នុងចម្លើយរបស់គៃ។ នៅពៃលដៃលអ្នកចូលរួមធ្វើការបញ្ជាក់ ក៏អាចធ្វើការ 
កៃបៃផងដៃរ។

៧. នៅពៃលបញ្ចប់អំណះអំណាងស្ដពីីចក្ខវិុស័យ សរសៃរអំណះអំណាងចុងកៃយលើកៃដស 
ពណ៌រាងដូចពពក រួចបិទនៅខងលើនៃផ្ទាំងកៃដសធំដដៃល។

សែចក្តីណែនាំសមែាប់អ្នកសមែបសមែួល

វគ្គទី ៣ ៖ ការបងា្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ 35

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
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ផ្នែកទី ២ ៖ ការបង្ហាញពីការប្ដែជ្ញា ដើមែបីសមែចឲែយបានចក្ខុវិស័យ និងផែនការ

៨. សួរអ្នកចូលរួម ៖ “តើអ្នកតៃូវធ្វើអ្វីខ្លះដើមៃបីសមៃចបានចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍?“  
ស្នើឱៃយអ្នកចូលរួមសរសៃរចម្លើយរបស់ខ្លួនលើកៃដសធំដៃលអាចបិទបាន។

៩. ស្នើឱៃយអ្នកចូលរួមបិទអំណះអំណាងទាំងនោះក្នុងកៃដសដៃលបិទ ដើមៃបីបងា្ហាញពីការប្ដៃជ្ញា
លើផ្ទាំងកៃដសធំ ដៃលមានបិទអំណះអំណាងស្ដីពីចក្ខុវិស័យ។

១០. អានអំណះអំណាង ស្ដីពីការប្ដៃជ្ញានៅពៃលដៃលមានបិទលើផ្ទាំងកៃដសធំ។

១១. បនា្ទាប់មក តៃឡប់ទៅចម្លើយក្នុងកៃដសផ្ទាំងធំស្ដីពីវិធានការបនៃសុាំ (ការងារកៃុមបៃើបៃស់ 
ឧបករណ៍ទី១)។ ជថ្មីម្ដងទៀត ស្នើឱៃយអ្នកចូលរួមឈរនៅពីមុខផ្ទាំងកៃដសធំ។ អ្នក 
ចូលរួម គួរមានកៃដសធំដៃលអាចបិទបាន និងប៊ិច/ហ្វឺតពណ៌។

១២. ទុកពៃលឱៃយអ្នកចូលរួម ២ នាទី មើលចម្លើយលើផ្ទាំងកៃដសធំ។ បនា្ទាប់មកទៀត ស្នើឱៃយ 
អ្នកចូលរួមទាំងនោះសរសៃរចូលក្នុងកៃដស ដៃលអាចបិទបាននូវអ្វីដៃលពួកគៃគិតថនឹង
តៃូវធ្វើ ដើមៃបីរិះរកវិធានការលើផ្ទាំងកៃដសធំ។ មិនតៃូវបង្ខំអ្នកចូលរួមឱៃយសរសៃរពីការប្ដៃជ្ញា 
របស់ពួកគៃឡើយ បៃសិនបើពួកគៃមិនមាន។

១៣. ស្នើឱៃយអ្នកចូលរួមសរសៃរចម្លើយចូលទៅផ្នៃកមា្ខាងទៀត នៃកៃដសដៃលអាចបិទបាននូវ 
វិធានការលើផ្ទាំងកៃដសធំ។

១៤. បនា្ទាប់មកទៀត ស្នើឱៃយអ្នកចូលរួមបន្តទៅផ្ទាំងកៃដសធំបនា្ទាប់។ អនុវត្តជំហានទី ១១-១៣ 
ដដៃល រហូតទាល់តៃអ្នកគៃប់គា្នាបានឃើញចម្លើយទាំងអស់លើផ្ទាំងកៃដសធំ។

វគ្គទី ៣ ៖ ការបងា្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ36

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
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ឧបករណ៍នៃះបញ្ចូលលទ្ធផល នៃការរៀបចំ 
ចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍ និងការរៀបចំផៃនការ 
បនៃសុាំ។ ការណ៍នៃះគួរអនុវត្តដច់ដោយឡៃកពី
វគ្គសិកៃសាមុន ដើមៃបីទុកពៃលឱៃយបានគៃប់គៃន់ 
សមៃប់ការរៀបចំ។ បៃការល្អនោះ គឺថលទ្ធផល 
ពីឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធមុនៗ ជពិសៃស ឧបករណ ៍
ទី ១ នៃវគ្គទី ៣ គួររៀបចំឱៃយបានរួចជសៃច ហើយ 

ឧបករណ៍ទី ៣

ផែនការបនែសុាំទៅនឹងការបែបែួលអាកាសធាតុ

គួរតៃអញ្ជើញតំណាងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា មកពី 
អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន សង្គមសុីវិល វិស័យអប់រំ និង 
ផ្នៃកឯកជនមុនពៃលរៀបចំវគ្គសិកៃសា ដើមៃបីពិភាកៃសា 
ពីតួនាទី និងកិច្ចសហការរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ  
ដើមៃបីគាំទៃសហគមន៍ ឆ្លើយតបនឹងការបៃបៃួល
អាកាសធាតុ។

វគ្គទី ៣ ៖ ការបងា្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ 37

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
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១. សែចក្ដីផ្ដើម
ក. ទីតាំងភូមិសសៃ្ត 

ខ. ការពិពណ៌នាអំពីភូមិសសៃ្ត រួមមាន សណា្ឋានដី និងសមាសធាតុបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី 
ក្នុងតំបន់នោះ

គ. ការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរបស់សហគមន៍ ៖ ចំនួនបៃជជនក្នុងតំបន់គោលដៅ / ចំនួនគៃួសរ  
បៃភៃទសហគមន៍

ឃ. បរិបទអាកាសធាតុ ៖ (ការពិពណ៌នាទូទៅពីអាកាសធាតុ មុខសញ្ញាគៃះថ្នាក់អាកាសធាតុ  
ទសៃសនៈទូទៅនៃផលប៉ះពាល់ពីគៃះមហន្តរាយមកលើសហគមន៍ និងការបៃបៃួលបៃព័ន្ធ
អៃកូឡូសុី)

ង.  សមត្ថភាពសហគមន៍មានសៃប់ រួមទាំងធនធាន

២. គោលបំណង
៣. វិធីសាសែ្ត
៤. លទ្ធផលរកឃើញ
ក.  ហានិភ័យអាកាសធាតុ និងភាពងាយរងគៃះតាមវិស័យសំខន់ និងកៃុមគោលដៅ

ខ.  ការឆ្លើយតបសមសៃបទៅនឹងការបៃបៃលួអាកាសធាតុ (វិធានការបនៃសុាំ និងការកាត់បន្ថយ)

គ.   សមត្ថភាពមានសៃប់

ឃ. ចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍

ង. ការវិភាគរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ច. ទំនាក់ទំនងអំណាចរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ

ឆ. ការផ្ទៀងផ្ទាត់ទសៃសនៈមូលដ្ឋាន និងព័ត៌មានវិទៃយាសសៃ្ត ស្ដីពីហានិភ័យអាកាសធាតុ និង 
ភាពងាយរងគៃះ

ជ. វិធានការក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពដោះសៃយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

ឈ. តួនាទី និងការទទួលខុសតៃូវរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យអាកាស-
ធាតុដៃលបានកំណត់

ញ. ការរៀបចំផៃនការ និងគមៃង រួមទាំងផៃនការថវិកា

កំណត់សម្គាល់ ៖  
សូមបៃើបៃស់គំរូរបាយការណ៍ខងកៃម ជជំនួយធ្វើរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលពិភាកៃសា សី្តពីផៃនការ 
បនៃសុាំរបស់សហគមន៍។

វគ្គទី ៣ ៖ ការបងា្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ38

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ



៥. សែចក្ដីសន្និដ្ឋាន
ក. ហានិភ័យអាកាសធាតុ និងភាពងាយរងគៃះតាមវិស័យ និងកៃុមគោលដៅ

ខ. ការផ្ទៀងផ្ទាត់ទសៃសនៈមូលដ្ឋាន និងព័ត៌មានវិទៃយាសសៃ្ត ស្ដីពីផលប៉ះពាល់ការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ

គ. វិធានការក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពដោះសៃយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ

ឃ. បៃបបទនៃសហការរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

៦.  អនុសាសន៍
ក. សមៃប់សហគមន៍

ខ. សមៃប់ដៃគូអភិវឌៃឍន៍

គ.  សមៃប់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ

គោលបំណង
• បងា្ហាញដល់សមាជិកសហគមន៍ នូវ 

លទ្ធផលជប់ទាក់ទងគា្នា នៃការវិភាគ 
ស្ថាប័ន លំហាត់ចក្ខុវិស័យ និងការរៀបចំ 
ផៃនការ។

• លើកទឹកចិត្តសហគមន៍ ឲៃយដើរតួជមា្ចាស់
លទ្ធផលនៃការវិភាគស្ថាប័ន លំហាត់ 
ចក្ខុវិស័យ និងការរៀបចំផៃនការ។

• កំណត់ និងពិភាកៃសាពីជំហានបនា្ទាប់
ជមួយសមាជិកសហគមន៍។

វគ្គទី ៣ ៖ ការបងា្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ 39

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ



សម្ភារៈ ៖
• ផ្ទាំងកៃដសធំ

• ប៊ិចហ្វឺតពណ៌ផៃសៃងៗគា្នា

• ប័ណ្ណសន្ទសៃសន៍ (មានក៏បាន មិនមានក៏បាន)

រយៈពែល ៖ ២ ម៉ាង

ដំណើរការសមែបសមែួល ៖

១. ជដំបូង រម្លឹកអ្នកចូលរួមពីវគ្គសិកៃសានៅតាមសហគមន៍ដៃលបានអនុវត្តកន្លងមក។ លោក 
អ្នកអាចសួរអ្នកចូលរួមទាំងនោះ ពីលទ្ធផលរយៈពៃលខ្លី ឬលទ្ធផលបានមកពីវគ្គសិកៃសា 
ទាំងនោះ។ កត់ចំណាំចម្លើយរបស់ពួកគៃលើកៃដសផ្ទាំងធំ។

២.  បូកសរុបវគ្គសិកៃសា និងលទ្ធផលតាមលំដប់ដោយបៃើបៃស់ផ្ទាំងកៃដសធំមួយទៀត និង 
សូមមើលចម្លើយរបស់សមាជិកសហគមន៍។ លោកអ្នកអាចបៃើបៃស់ប័ណ្ណសន្ទសៃសន៍ដៃល 
មានរៀបចំរួចជសៃចសមៃប់សៃចក្ដីសង្ខៃប ហើយលោកអ្នកក៏អាចបិទប័ណ្ណសន្ទសៃសន៍ 
លើផ្ទាំងកៃដសធំ ខណៈពៃលដៃលលោកអ្នករៀបចំសៃចក្ដីសង្ខៃបផងដៃរ។

៣.  បនា្ទាប់មកទៀត បងា្ហាញពីលទ្ធផលដៃលបានបញ្ចូលដល់សមាជិកសហគមន៍ទាក់ទងនឹង
ការវិភាគស្ថានភាព ការបង្កើតចក្ខុវិស័យ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ។

៤.  ទុកពៃលឱៃយសមាជិកសហគមន៍មើលលទ្ធផល ដៃលបានបញ្ចូលឱៃយបានគៃប់គៃន់។

៥.  បនា្ទាប់មកទៀត ដំណើរការលទ្ធផលនៃផ្នៃកនីមួយៗតាមជំហាន ផ្នៃកមួយក្នុងពៃលមួយ។ 
ផ្នៃកមួយទៀត ទុកពៃលឱៃយសមាជិកសហគមន៍លើកឡើងជមតិយោបល់។

៦. បនា្ទាប់ពីធ្វើការបញ្ជាក់រួច បន្តកំណត់ជំហានបនា្ទាប់ជមួយសមាជិកសហគមន៍។ ជំហាន 
សំខន់មួយទៀត គឺតៃូវអនុវត្តការបៃឹកៃសារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធជមួយរដ្ឋាភិបាល អង្គការមិន 
មៃនរដ្ឋាភិបាល គៃឹះស្ថានផៃសៃងៗទៀត និងវិស័យឯកជន បៃសិនបើពាក់ព័ន្ធ ដើមៃបីកំណត់ 
រកវិភាគទាន ឬតួនាទីក្នុងការអនុវត្តផៃនការបនៃសុាំរបស់សហគមន៍។ កៃបខណ្ឌពៃលវៃលា
ក៏តៃូវកំណត់ក្នុងពៃលបៃឹកៃសាទាំងនៃះ នៅពៃលដៃលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានបងា្ហាញពី 
វិភាគទានដៃលពួកគៃអាចផ្ដល់ឱៃយបាន ឬភាពជដៃគូ។

សែចក្តីណែនាំសមែាប់អ្នកសមែបសមែួល

វគ្គទី ៣ ៖ ការបងា្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ40

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ



កំណត់សម្គាល់សមែាប់អ្នកសមែបសមែួល ៖

១. ឧបករណ៍នៃះបញ្ចូលគៃប់ចម្លើយក្នុងលំហាត់ / កិច្ចពិភាកៃសាមុនៗ។ នៅពៃលបំពៃញ 
ឧបករណ៍នៃះចប់ លោកអ្នកគួរបងា្ហាញលទ្ធផលដល់សមាជិកសហគមន៍ ដើមៃបីធ្វើការ 
ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ និងបងា្ហាញភាពជមា្ចាស់។

២. វិធានការបនៃសុាំតាមផ្នៃក ៖ បៃើបៃស់ចំណងជើងនៃឈ្មាះផ្នៃកនីមួយៗ ឲៃយដូចគា្នាទៅនឹង
ឈ្មាះផ្នៃកនៃឧបករណ៍ទី ១ (ការវិភាគ HVC និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ)។

៣. សមៃបជ់រួឈរស្ដពី ី“ការទទលួខសុតៃវូរបសភ់ាគពីាកព់ន័្ធ ៖ តនួាទ ីនងិធនធាន“ សមូបពំៃញ 
តៃក្នុងជួរឈរស្ដីពី “សហគមន៍“។ គូសចម្លើយលើកៃដសស្អិត ដោយបៃើបៃស់ឧបករណ ៍
ទី ១ ផ្នៃកទី ២ នៃដំណើរការសមៃបសមៃួល (ការប្ដៃជ្ញាសមៃចឱៃយបានចក្ខុវិស័យ និង 
ផៃនការ)។ បៃមូលចម្លើយសៃដៀងៗគា្នាទុកមួយដុំ និងសំយោគចម្លើយទាំងនោះទៅជ 
បៃយោគតៃមួយ។ ចម្លើយគួរសៃបទៅនឹងវិធានការបនៃសុាំជក់លាក់ក្នុងជួរឈរទី ២ ។

ផែនការបនែសុាំទៅនឹងការបែបែួលអាកាសធាតុ

មុខសញ្ញា
គៃះថ្នាក់

វិធានការបនៃសុាំ

ការទទួលខុសតៃូវរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ៖ តួនាទី និងធនធាន

ពៃលវៃលា
សហគមន៍ រដ្ឋាភិបាល

អង្គការ
មិនមៃន

រដ្ឋាភិបាល

គៃឹះស្ថាន 
អប់រំ

វិស័យ 
ឯកជន

មុខសញ្ញា
គៃះថ្នាក់
#១

មុខសញ្ញា
គៃះថ្នាក់
#២

មុខសញ្ញា
គៃះថ្នាក់
#៣

វគ្គទី ៣ ៖ ការបងា្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ 41

ឧបករណ៍ធើ្វផៃនការបនៃសុាំដោយមានការចូលរួម
ផ្នៃកទី២ ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុ ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផៃនការបនៃសុាំ



សៀវភៅមៃរៀននៃះ គឺជកិច្ចសហការរួមនៃកៃុមការងារដៃលមានសមាសភាព JCCI 

(Forum Syd DCA/CA, and Cord) អង្គការ ភ្លៃន អន្តរជតិ កម្ពុជ អង្គការ World Vision កម្ពុជ 
និងអង្គការ ការីតាស កម្ពុជ ដោយមានកិច្ចសហការជមួយនាយកដ្ឋានបៃបៃួលអាកាសធាតុនៃកៃសួងបរិស្ថាន

ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយ សុីដ

ទសៃសនៈយោបល់នៅក្នុងសៀវភៅមៃរៀននៃះ មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទសៃសនៈរបសស់ុីដ



ការវាយតមែ្លសមត្ថភាពស្ថាប័ន ដើមែប ី
ដោះសែាយការបែបែួលអាកាសធាតុ



មា
តិក

ា 
មែរៀនទី ១ 

តើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមានន័យដូចម្ត្ច?

មែរៀនទី ២ 
ការស្វ្ងយល់ពីការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័ន

មែរៀនទី ៣ 
ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័នសម្ប ់

រៀបចំផ្នការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព

មែរៀនទី ៤ 
ការរៀបចំផ្នការសកម្មភាពតាមស្ថាប័នដើម្ប ី
អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពឆ្លើយតបនឹងការប្ប្ួល 

អាកាសធាតុ

២

៦

៨

១១



គោលបំណង ៖
•	 អាចកំណត់អំពីសមត្ថភាព	 ដ្លត្ូវការជា
	 ចំបាច់នៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋាន	 និងនៅតាម 
	 ស្ថាប័ន។

•	 យល់ដឹងពីសមត្ថភាព	ដ្លត្ូវការជាចំបាច់
	 សម្ប់បញ្ចូលសកម្មភាពកាត់បន្ថយ	 និង 
	 បន្សុា ំទៅនឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុ		ហើយ
	 សំខាន់ជាងន្ះទៅទៀត	 គឺយល់ដឹងពីថតើ 
	 សមត្ថភាពទំាងន្ះមានលក្ខណៈស្បគ្នាប្ប 
	 ណាជាមួយអណត្តិ	 ចក្ខុវិស័យ	 និងគោល- 
	 បំណងរបស់ស្ថាប័ន។	

•	 សិក្សាពីដំណើរការ	ន្ការបង្កើតការវាយតម្ល្
	 សមត្ថភាពស្ថាប័នដ្លបង្ហាញ	ពីការត្ៀមខ្លនួ 
	 រួចជាស្ចរបស់ស្ថាប័ន	 នៅក្នុងអន្តរាគមន៍	 
	 ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្បួ្លអាកាសធាតុ។

កែុមគោលដៅ ៖
មន្្តីអង្គការមិនម្នរដ្ឋាភិបាល	 ឬមន្្តីរដ្ឋាភិបាល	
ដ្លមានបំណងចង់រៀបចំផ្នការ	 អភិវឌ្ឍន៍ 
សមត្ថភាពស្ថាប័ន	ដើម្បីគំទ្ដល់ការអនុវត្តគម្ង 
ស្តីពីការប្ប្ួលអាកាសធាតុ។

សមត្ថភាព ឱកាស និងតមែូវការចាំបាច់របស់ស្ថាប័ន
ផ្នែកទី 

៣
ផ្ន្កទី	 ៣	 គឺផ្អ្កលើលទ្ធផលសុើបអង្ក្ត	 

និងការវាយតម្ល្ដ្លបានមកពីការចុះអនុវត្តតាម 
មូលដ្ឋាន។	 ផ្ន្កន្ះត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី 
គំទ្ដល់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាល	 និងអង្គការមិនម្ន 
រដ្ឋាភិបាលក្នងុការកំណត់អត្តសញ្ញាណសមត្ថភាព 
ស្ថាប័ន	 សម្ប់បញ្ចូលការប្ប្ួលអាកាសធាតុ 
ទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះ។	ដើម្បីអនុវត្ត 
ការងរន្ះ	ឧបករណ៍មួយដ្លមានឈ្មោះថ	ការ
វាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័ន	 (OSA)	 ត្ូវបាន
យកមកប្ើប្ស់ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព	 និង 
កំណត់រកតម្ូវការចំបាច់របស់ស្ថាប័ន។

ឧបករណ៍ន្ះ	អាចជួយស្ថាប័នឲ្យស្គាល់ពីខ្លនួ 
ឯង	ការងរត្ូវអនុវត្ត	និងចណំុចខា្លាំងរបស់ពួកគ្	ក៏
ដូចជាដើម្បីស្វ្ងយល់អំពីសមត្ថភាពដ្លត្ូវការ 
ជាចំបាច់	ដើម្បីបញ្ចូលការកាត់បន្ថយការប្ប្ួល 
អាកាសធាតុ	 និងវិធានការឆ្លើយតបសម្ប់បន្សុា ំ
នៅតាមមូលដ្ឋាន	និងនៅក្នុងស្ថាប័ន។

ផ្ន្កទី	 ៣	 បញ្ចប់ដោយការឈានពីការវាយ 
តម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័ន	(OSA)	ឆ្ពោះទៅរួមបញ្ចូល 
តម្ូវការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជាក់លាក់តាមស្ថាប័ន	 
ទៅក្នងុសំណើគម្ងអនវត្តសកល្បង។	 ការធ្វើ 
ប្បន្ះធានាបង្កើនប្សិទ្ធភាព	 ន្វិធានការឆ្លើយ 
តបនៅមូលដ្ឋាន	 និងនិរន្តរភាពន្កិច្ចខិតខំប្ឹង 
របស់ស្ថាប័ន	 ក្នងុការអនុវត្តគម្ងប្បួ្លអាកាស 
ធាតុទៅថ្ង្អនាគត។	



សម្ភារៈ ៖ 
•	 ផ្ទាំងក្ដសធំ

•	 ប័ណ្ណសន្ទស្សន៍

•	 ប៊ិចហ្វឺត

រយៈពែល ៖ ១	ម៉ោង

ជំហានក្នុងការសមែបសមែួល ៖
•	 រៀបចំក្ដសរាងឆកោណមួយឈុត	 ហើយច្ក
	 ជូនសិកា្ខាកាមមា្នាក់ៗ	 នូវក្ដសរាងឆកោណ 
	 ចំនួន	៣	សន្លឹក។

•	 សិកា្ខាកាមមា្នាក់ៗ	 ត្ូវឆ្លើយសំណួរខាងក្មឲ្យ
	 បានមួយ	ឬពីរពាក្យ	៖

	 R	តើលោកអ្នកគិតដល់អ្វខី្លះនៅព្លដ្ល
	 	 លោកអ្នកឮពាក្យ	‟ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព”?	សរស្រចម្លើយរបស់លោកអ្នកលើ
	 	 ក្ដសរាងឆកោណទី	១។

	 R	តើលោកអ្នកគិតដល់អ្វីខ្លះនៅព្លដ្លលោកអ្នកឮពាក្យ‟សមត្ថភាពឆ្លើយតបនឹងការប្
	 	 ប្ួលអាកាសធាតុ”?សរស្រចម្លើយរបស់លោកអ្នកលើក្ដសរាងឆកោណទី	២។

	 R	តើលោកអ្នកគិតដល់អ្វខី្លះ	នៅព្លដ្លលោកអ្នកឮពាក្យ	‟ការអភិវឌ្ឍការកសងសមត្ថភាព
	 	 ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុ”?	សរស្រចម្លើយរបស់លោកអ្នកលើ
	 	 ក្ដសរាងឆកោណទី	៣។		

•	 ប្មូលក្ដសរាងឆកោណដ្លមានចម្លើយស្ដៀងគ្នាទុកមួយកន្ល្ងហើយពិភាក្សាលើខ្លឹម
	 សរនីមួយៗ។	

•	 សង្ខ្បការពិភាក្សារបស់លោកអ្នកឡើងវិញជាមួយសិកា្ខាកាមទាំងអស់	និងសួរសំណួរ	៖	
	 តើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមានន័យដូចម្ត្ចនៅក្នុងបរិបទន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ?

មែរៀនទី  ១

តើការអភិវឌែឍសមត្ថភាពមានន័យដូចម្តែច?

ការពិភាក្សារួម	៖

តើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព 
មានន័យដូចម្ត្ច?

មែរៀនទី ១ ៖	តើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមានន័យដូចម្ត្ច?

ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័ន	ដើម្បីដោះស្យការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
ផ្ន្កទី៣	៖	សមត្ថភាព	ឱកាស	និងតម្ូវការចំបាច់របស់ស្ថាប័ន

2



កំណត់សម្គាល់សមែាប់អ្នកសមែបសមែួល ៖	លោកអ្នកអាចរកនិយមន័យន្ពាក្យសមត្ថភាព	និងការ
កសងសមត្ថភាពបាននៅផ្ន្កសនា្ទានុក្មនៅក្នុងសៀវភៅណ្នាំន្ះ។	

សំណុំលក្ខណៈទាំង៥	ន្គោលគំនិតទាក់ទងនឹងពាក្យសមត្ថភាព	៖	

១)	សមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាព

២)	សមត្ថភាពក្នុងការសម្ចលទ្ធផលអភិវឌ្ឍ

៣)	សមត្ថភាពផ្សារភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង

៤)	សមត្ថភាពក្នុងការសម្បខ្លួន	និងបន្តបង្កើនសមត្ថភាពបន្សុា ំ

៥)	សមត្ថភាពក្នុងការសម្ចបានការងរដោយរលូន

សមត្ថភាពបន្សុា ំរបស់ស្ថាប័ន-------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

មែរៀនទី ១ ៖	តើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមានន័យដូចម្ត្ច? 3

ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័ន	ដើម្បីដោះស្យការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
ផ្ន្កទី៣	៖	សមត្ថភាព	ឱកាស	និងតម្ូវការចំបាច់របស់ស្ថាប័ន



ចំណុចខាងលើផ្គុំចូលគ្នា អាចបង្កើតបានជាគោលគំនិត ៣ ៖ មុខងារ លទ្ធភាព  
និងសមត្ថកិច្ច។ 

មុខងារ

គុណតម្ល្
វប្បធម៌
ព័ត៌មាន
រចនាសម្ព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធភាព

បច្ច្កវិទ្យា	និងភស្តុភារ
បច្ច្កវិទ្យាសង្គមដើម្បីទទួលបានភាពស្បច្បាប់
បច្ច្កវិទ្យាសង្គមដើម្បបីន្សុា ំ
បច្ច្កវិទ្យាសង្គមដើម្បីបង្កើតអត្ថន័យ		និងអត្តសញ្ញាណ

សមត្ថកិច្ច

ឥទ្ធិពល
ឥរិយាបថ
ថមពល
សមត្ថភាពបុគ្គល
ជំនាញ

លទ្ធភាព

សមាសភាគនែ 
សមត្ថភាព

មុខងារ សមត្ថកិច្ច

មែរៀនទី ១ ៖	តើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមានន័យដូចម្ត្ច?

ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័ន	ដើម្បីដោះស្យការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
ផ្ន្កទី៣	៖	សមត្ថភាព	ឱកាស	និងតម្ូវការចំបាច់របស់ស្ថាប័ន
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ជមែើស ៖ ចូរបំពែញតារាងដោយរៀបរាប់ពីសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នលោកអ្នក។ 

មុខងារ

គុណតម្ល្
វប្បធម៌
ព័ត៌មាន
រចនាសម្ព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធភាព

បច្ច្កវិទ្យា	និងភស្តុភារ
បច្ច្កវិទ្យាសង្គមដើម្បីទទួលបានភាពស្បច្បាប់
បច្ច្កវិទ្យាសង្គមដើម្បបីន្សុា ំ
បច្ច្កវិទ្យាសង្គមដើម្បីបង្កើតអត្ថន័យ		
និងអត្តសញ្ញាណ

សមត្ថកិច្ច

ឥទ្ធិពល
ឥរិយាបថ
ថមពល
សមត្ថភាពបុគ្គល
ជំនាញ

កំណត់សមា្គាល់សម្ប់អ្នកសម្បសម្ួល ៖	ម្រៀនន្ះគួរបញ្ចប់ដោយមានការពិភាក្សាពី
ឧបសគ្គដ្លរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព	និងការលើកឡើងពីវិធីសស្ត្ដោះស្យ។

មែរៀនទី ១ ៖	តើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមានន័យដូចម្ត្ច? 5

ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័ន	ដើម្បីដោះស្យការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
ផ្ន្កទី៣	៖	សមត្ថភាព	ឱកាស	និងតម្ូវការចំបាច់របស់ស្ថាប័ន



សម្ភារៈ ៖ 

•	 ផ្ទាំងក្ដសធំ

•	 ប៊ិចហ្វឺត

រយៈពែល ៖ ១	ម៉ោង

ដំណើរការសមែបសមែួល ៖

•	 ក្នុងការចប់ផ្តើមម្រៀនន្ះ	 ចំបាច់
	 ត្ូវពិនិត្យវាយតម្ល្សរឡើងវិញ	 នូវ 
	 លទ្ធផលការងរក្នុងមូលដ្ឋាន	 និង 
	 កំណត់ពី	ស្ថាប័នរបស់លោកអ្នកដោយ 
	 ចត់ទុកថន្ះជាប្ព័ន្ធសម្ប់បង្កើត 
	 ធនធានអភិវឌ្ឍន៍។	ដើម្បីអនុវត្តការងរ 
	 ន្ះ	តូ្វអនុវត្តសកម្មភាពគិតពិចរណា 
	 ដោយប្ើប្ស់ប័ណ្ណសន្ទស្សន៍	ហើយ 
	 សរស្របញ្ហាទាំងនោះ	 ដោយសង្ខ្ប 
	 នៅលើប័ណ្ណនោះ	៖

	 R		តើអ្វីជាចក្ខុវិស័យន្អត្តសញ្ញាណរបស់ស្ថាប័ន	(ត្ូវកា្លាយជា)

	 R	តើស្ថាប័នធ្វើអ្វី	(ត្ូវធ្វើ)	នៅក្នុងបរិបទកម្មវិធី	និងអាណត្តិរបស់ខ្លួន	

	 R	តើស្ថាប័នគ្ប់គ្ងខ្លនួឯងដូចម្តច្	(តូ្វគ្ប់គ្ង)	នៅក្នងុបរិបទន្ប្ព័ន្ធដ្លខ្លនួប្ើប្ស់

	 R	តើវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទ្យា៉ោងដូចម្ត្ច,	 ឧទាហរណ៍	 ដ្គូ	 ការសហការគ្នា	
	 	 និងគោលបំណង	(ត្ូវភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង)។	

គន្លឹះ ៖	 គូររូបមនុស្សនៅលើផ្ទាំងក្ដសធំ	ហើយសរស្រចូលសកម្មភាពលើរូបគំនូនោះ	ដោយ
យកប័ណ្ណទាំងនោះទៅដក់នៅកន្ល្ងដ្លពាក់ព័ន្ធលើរូបគំនូរមនុស្សនោះ	 ។	 ឧទាហរណ៍ប័ណ្ណ 
ដ្លទាក់ទងទៅនឹងចក្ខុវិស័យន្ការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ស្ថាប័ន	(ត្ូវកា្លាយជា)	អាចយក
ទៅដក់នៅជុំវិញប្ះដូង	 សម្ប់ប័ណ្ណដ្លទាក់ទងនឹងការងរ	 (ត្ូវធ្វើ)	 ត្ូវយកទៅដក់នៅ
ត្ង់ជើង	 និងប័ណ្ណដ្លទាក់ទងនឹង	 (ត្ូវគ្ប់គ្ង)	 ត្ូវយកទៅដក់នៅត្ង់ក្បាល	 និងប័ណ្ណ	
(ត្ូវភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង)	ត្ូវយកទៅដក់នៅត្ង់ដ្។

មែរៀនទី  ២

ការស្វែងយល់ពីការវាយតម្លែសមត្ថភាពស្ថាប័ន

មែរៀនទី ២ ៖	ការស្វ្ងយល់ពីការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័ន

ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័ន	ដើម្បីដោះស្យការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
ផ្ន្កទី៣	៖	សមត្ថភាព	ឱកាស	និងតម្ូវការចំបាច់របស់ស្ថាប័ន
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ឧទាហរណ៍ខ្លីមួយ ៖
តែូវក្លាយជា តែូវធ្វើ តែូវគែប់គែង តែូវភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

ជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការងរ 
ចិញ្ចឹមជីវិតដោយផ្អ្កលើ
ការធ្វើកសិកម្មដ្លបង្កើន
ភាពធន់នឹងការប្ប្ួល	
អាកាសធាតុ

•	 វគ្គបណ្តុះបណា្តាល
	 ស្តីពីការគ្ប់គ្ង 
	 ដី	ទឹក	និងកសិដ្ឋាន	 
	 និងកម្មវិធីគំទ្

•	 កិច្ចសហការ	និង
	 ការបង្កើតថ្មីតាម 
	 គម្ងជាមួយ 
	 វិទ្យាស្ថានស្វជ្វ

•	 គម្ងពិពិធកម្ម
	 កសិកម្មលើដ ី
	 កសិកម្មតូចៗ	និង

•	 គម្ងពង្ីកការ
	 គំទ្ពីកសិករ	ទៅ 
	 កសិករ។

•	ធ្វើការសហការ	ពោលគឺ
	 ទទួលបានរាល់ព័ត៌មាន	 
	 អំពីបច្ចក្វិទ្យាថ្មីៗ 	ន្ការ 
	 ធ្វើកសិកម្ម	ដ្លបង្កើន 
	 ភាពធន់ទៅនឹងការ- 
	 ប្ប្ួលអាកាសធាតុ

•	 កម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាល
	 ផ្ទ្ក្នុងស្ថាប័ន

•	 រក្សាប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង	
	 ចំណ្ះដឹងក្នុងស្ថាប័ន	 
	 និងនៅកម្ិតមូលដ្ឋាន	

•	 តម្វូឲយ្មានបស្ិទ្ធភាព	
	 និងភាពចម្ុះនៅក្នុង 
	 ប្ព័ន្ធមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ	

•	ភាពជាដ្គូនៅកម្ិត
	 គម្ងជាមួយ 
	 សហគមន៍កសិករ	 
	 ស្ថាប័ន	និងទីភា្នាក់ងរ 
	 រដ្ឋាភិបាលដ្លពាក់ព័ន្ធ	

•	 កម្មវិធីតស៊ូមតិ	ដ្ល
	 គំទ្សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី	 
	 និងកម្មសិទិ្ធលើដីស្។ 
 

កំណត់សមា្គាល់សម្ប់អ្នកសម្បសម្ួល	 ៖	 គួរប្ើប្ស់លទ្ធផលដ្លបានមកពីការ
ចុះអង្ក្ត	និងការវាយតម្ល្នៅតាមមូលដ្ឋាន	ក្នុងផ្ន្កទី	២	ន្សៀវភៅណ្នាំ	ជាពិស្ស	 
លទ្ធផលដ្លបានមកពីផ្នការបន្សុា ំទៅនឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុ	 ជាឯកសរយោង
សម្ប់លំហាត់ន្ះ។	 លំហាត់ទាំងន្ះទាក់ទងនឹងសកម្មភាពឆ្លើយតប	 កិច្ចសហការ	
និងធនធានដ្លបានគ្ងទុក	។

មែរៀនទី ២ ៖	ការស្វ្ងយល់ពីការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័ន 7

ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័ន	ដើម្បីដោះស្យការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
ផ្ន្កទី៣	៖	សមត្ថភាព	ឱកាស	និងតម្ូវការចំបាច់របស់ស្ថាប័ន



សម្ភារៈ ៖ 

•	 ផ្ទាំងក្ដសធំ

•	 ប៊ិចហ្វឺត

រយៈពែល ៖ ១-២	ម៉ោង

ជំហានក្នុងការសមែបសមែួល ៖

•	 ឥឡូវន្ះ	 យើងអាចរៀបចំព័ត៌មានដ្លបានមកពីម្រៀនទី២ក្នុងតារាងមួយ។	 សូមចំថ	
‟ត្ូវកា្លាយជា”	 គឺជាប្យោគមួយន្ចក្ខុវិស័យ	 ដ្លត្ូវដក់ក្នុងតារាងនីមួយៗ	 ដើម្បីដស់តឿន
ដល់អង្គភាព/ស្ថាបន័អពំកី្តីសងឃ្ឹមដ្លពួកគ្ចង់	"កា្លាយជា"	ដចូដ្លបានអនុវត្តនៅក្នងុឧបករណ៍ 
ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័ន។		

បំព្ញតារាងដោយចត់ទុកវាជាតារាងត្មួយ	 ឧទាហរណ៍	
សរស្រ	‟ជម្ើសន្ការឆ្លើយតប”	ឲ្យសុីគ្នា។

ចប់ផ្តើម

បន្ត

មែរៀនទី  ៣

ការវាយតម្លែសមត្ថភាពស្ថាប័នសមែាប់រៀបចំផែនការ 
អភិវឌែឍន៍សមត្ថភាព

ឧទាហរណ៍ខ្លីមួយ ៖
តែូវក្លាយជា (បែយោគមួយ)៖ ការដាក់បញ្ចូលការបែបែួលអាកាសធាតុ

ត្ូវធ្វើ	(រាយឈ្មោះកម្មវិធី	
គម្ង	និង/

ឬសកម្មភាពផ្ស្ងៗ)

ភាពខា្លាំងន្ 
សមត្ថភាពបច្ចុប្បន្ន 

(ត្ូវធ្វើ)

ការឆ្លើយតបដ្ល 
បានជ្ើសយក 

(សំណើរបស់លោកអ្នក)

សមត្ថភាពចំបាច់ 
ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតប 
(នៅកម្ិតមូលដ្ឋាន)

មែរៀនទី ៣ ៖	ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័នសម្ប់រៀបចំផ្នការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព

ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័ន	ដើម្បីដោះស្យការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
ផ្ន្កទី៣	៖	សមត្ថភាព	ឱកាស	និងតម្ូវការចំបាច់របស់ស្ថាប័ន

8



បន្ត បពា្ចប់

តែូវក្លាយជា ៖ ការដាក់បញ្ចូលការបែបែួលអាកាសធាតុ

ដើម្បីគ្ប់គ្ង	(ប្ព័ន្ធ) ភាពខា្លាំងន្សមត្ថភាព 
បច្ចុប្បន្ន	(ត្ូវគ្ប់គ្ង)

សមត្ថភាពចំបាច់សម្ប់គ្ប់គ្ងការឆ្លើយតប 
ដ្លបានជ្ើសយក	 

(នៅកម្ិតអង្គភាព/ស្ថាប័ន)

ទាំងន្ះសុទ្ធត្ជាព័ត៌មានដ្លត្ូវកំណត់ថ្មី	
មិនម្នយកពីតារាងខាងលើទ្។	

តែូវក្លាយជា ៖ ការដាក់បញ្ចូលការបែបែួលអាកាសធាតុ

ត្ូវភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង ភាពខា្លាំងន្សមត្ថភាព 
បច្ចុប្បន្ន 

	(ត្ូវភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង)

សមត្ថភាពចំបាច់សម្ប់ភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង 
វិធានការឆ្លើយតបដ្លបានជ្ើសយក	 
(តស៊ូមតិ	សហការ	និងភាពជាដ្គូ)

ទាំងន្ះសុទ្ធត្ជាព័ត៌មានដ្លត្ូវកំណត់ថ្មី	
មិនម្នយកពីតារាងខាងលើទ្។

•	 ក្យពីបំព្ញតារាងរួចរាល់	យើងអាចកំណត់រកចំណុចខ្វះខាតន្សមត្ថភាពរបស់
	 ស្ថាប័ន។	ខាងក្មន្ះជាឧទាហរណ៍មួយសម្ប់បង្ហាញ។	

•	 ចូរបំព្ញផ្នក្នីមួយៗន្ឧបករណ៍ការវាយតម្លស្មត្ថភាពស្ថាប័ននៅខាងក្ម	។	អាច
	 ប្ើប្ស់ព័ត៌មានដ្លទទួលបាន	សម្ប់បង្កើតផ្នការអភិវឌ្ឍន៍	និងអនុវត្តការងរ 
	 កសងសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័ន	 ដើម្បីបញ្ចូលកិច្ចផ្តួចផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹង 
	 ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ។	

មែរៀនទី ៣ ៖	ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័នសម្ប់រៀបចំផ្នការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព 9

ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័ន	ដើម្បីដោះស្យការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
ផ្ន្កទី៣	៖	សមត្ថភាព	ឱកាស	និងតម្ូវការចំបាច់របស់ស្ថាប័ន



ភាពខុសគ្នារវាងជួរឈរទាំងពីរន្ះគឺ	 
ចំណុចខ្វះខាតន្សមត្ថភាពរបស ់
លោកអ្នក។	ចំណុចខ្វះខាតទាំងន្ះ 
គឺជាមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើតផ្នការ 

អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព។

តែូវក្លាយជា ៖ ការដាក់បញ្ចូលការបែបែួលអាកាសធាតុ

ត្ូវធ្វើ	
(រាយឈ្មោះកម្មវិធ ី
គម្ង	និង/

ឬសកម្មភាពផ្ស្ងៗ

ភាពខា្លាំងន្សមត្ថភាព 
បច្ចុប្បន្ន	(ត្ូវធ្វើ)

សមត្ថភាពចំបាច់សម្ប់អនុវត្តវិធានការឆ្លើយត
បដ្លបានជ្ើសយក	-	នៅកម្ិតមូលដ្ឋាន

ត្ូវគ្ប់គ្ង	(ប្ព័ន្ធ) ភាពខា្លាំងន្សមត្ថភាព 
បច្ចុប្បន្ន	(ត្ូវគ្ប់គ្ង)

សមត្ថភាពចំបាច់សម្ប់គ្ប់គ្ងវិធាន 
ការឆ្លើយតបដ្ល	បានជ្ើសយក

ត្ូវភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង សមត្ថភាពបច្ចុប្បន្ន 
(ដើម្បីភា្ជាប ់
ទំនាក់ទំនង)

សមត្ថភាពចំបាច់សម្ប់ភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង 
វិធានការឆ្លើយតបដ្លបានជ្ើសយក 
(តស៊ូមតិ	សហការ	និងភាពជាដ្គូ)

មែរៀនទី ៣ ៖	ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័នសម្ប់រៀបចំផ្នការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព

ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័ន	ដើម្បីដោះស្យការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
ផ្ន្កទី៣	៖	សមត្ថភាព	ឱកាស	និងតម្ូវការចំបាច់របស់ស្ថាប័ន
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មកដល់ព្លន្ះ	 សកម្មភាពនៅក្នុង 
ផ្ន្កទី	 ៣	 ជួយជំរុញសិកា្ខាកាមឲ្យកំណត់
បាននូវឱកាសឆ្លើយតប	 និងជម្ើសនានា 
ដ្លទាក់ទងនឹងការប្បួ្លអាកាសធាតុ	 
នៅតាមកមិ្តអង្គភាព	ឬស្ថាប័ន។	អង្គភាព	 
និង	 ស្ថាប័នជាច្ើនអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន ៍
សមត្ថភាពបុគ្គលិករបស់ខ្លនួ	ហើយជាទូទៅ 
សកម្មភាពទាំងន្ះ	 ត្ូវបានអនុវត្តជាផ្ន្ក 

មួយន្គម្ង	និងកម្មវិធីដ្លគំទ្ដោយ 
មា្ចស់ជំនួយ។	 តារាងខាងក្មអាចប្ើ- 
បស្ដ់ើមប្ីរៀបចលំទ្ធផល	ដល្បានមកព ី
ការវាយតម្លស្មត្ថភាពស្ថាប័ន	របស់លោក 
អ្នក	ក៏ដូចជាដើម្បីកំណត់រកវិធីសស្្តដក់ 
បញ្ចូល	 តម្ូវការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពទៅ 
ក្នុងសំណើ។

តែូវក្លាយជា (បែយោគមួយ)៖………………...................……………….………………….……………….…

តើអ្វីខ្លះជាការឆ្លើយ
តបជាគន្លឹះរបស់ខ្ញុំ
ទាក់ទងនឹងការដក់
បញ្ចូលការប្ប្ួល
អាកាសធាតុ?

តើអ្វីខ្លះជា 
ចំណុចខ្វះខាត 
ន្សមត្ថភាព 
របស់ខ្ញុំ? 

តើត្ូវធ្វើយា៉ោង 
ដូចម្ត្ចទើប 
អាចបំព្ញ 
ចំណុចខ្វះខាត 
ទាំងនោះបាន?

តើត្ូវការធនធាន 
អ្វីខ្លះដើម្បីបំព្ញ 
ចំណុចខ្វះខាត 
ទាំងន្ះ?

តើអ្វីទៅជា 
ឧបសគ្គដ្ល 
រារាំងដំណើរ 
ការន្ះ?

ត្ូវធ្វើ • • • • •

ត្ូវគ្ប់គ្ង • • • • •

ត្ូវភា្ជាប់
ទំនាក់ទំនង

• • • • •

ផែនការវាយតម្លែសមត្ថភាពស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹងការបែបែួលអាកាសធាតុ ៖

ចំណុចន្ះត្ូវឆ្លុះ 
បញ្ចំងនៅក្នុង 

សកម្មភាព	‟គម្ង/
កម្មវិធ”ី 

ន្សំណើរបស់ 
លោកអ្នក។	

ចំណុចន្ះត្ូវឆ្លុះបញ្ចំង 
នៅក្នុងសំណើររបស់ 
លោកអ្នកលើពីរចំណុច	 
១)	ផ្នការសកម្មភាព	 
២)	វិធីសស្ត្	គឺអាស្័យ 
ថតើលោកអ្នកជ្ើសរើស 
វិធីសស្្តប្បណា 
ដើម្បីដោះស្យ 
ចំណុចខ្វះខាតទាំងន្ះ។

អាស្័យថតើលោកអ្នក 
ជ្ើសរើសវិធីវិធីសស្្ត 

ប្បណាដើម្បីដោះស្យ 
ចំណុចខ្វះខាតទាំងន្ះ។	 
ចំណុចន្ះអាចឆ្លុះបញ្ចំង 

នៅក្នុងខ្ទង់ថវិកាន ្
សំណើរបស់លោកអ្នក	ឬ 

ក្នុងថវិកាបដិភាគ។

ជួរឈរន្ះបង្ហាញពី 
ហានិភ័យ....ស្វ្ងរក 
ការអនុវត្តល្អ	ឬ 
វិធីសស្ត្ចំបាច់ 
សម្ប់ដោះស្យ 
ហានិភ័យទាំងន្ះ។

មែរៀនទី  ៤

ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពតាមស្ថាប័នដើមែបីអភិវឌែឍន ៍
សមត្ថភាពឆ្លើយតបនឹងការបែបែួលអាកាសធាតុ

មែរៀនទី ៤ ៖	ការរៀបចំផ្នការសកម្មភាពតាមស្ថាប័នដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពឆ្លើយតបនឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុ 11

ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពស្ថាប័ន	ដើម្បីដោះស្យការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
ផ្ន្កទី៣	៖	សមត្ថភាព	ឱកាស	និងតម្ូវការចំបាច់របស់ស្ថាប័ន







សៀវភៅម្រៀនន្ះ	គឺជាកិច្ចសហការរួមន្ក្ុមការងរដ្លមានសមាសភាព	JCCI 

(Forum Syd DCA/CA, and Cord) អង្គការ	ភ្ល្ន	អន្តរជាតិ	កម្ពុជា	អង្គការ	World Vision កម្ពុជា	
និងអង្គការ	ការើតាស	កម្ពុជា	ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនាយកដ្ឋានប្ប្ួលអាកាសធាតុន្ក្សួងបរិស្ថាន

ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយ	សុីដ

ទស្សនៈយោបល់នៅក្នុងសៀវភៅម្រៀនន្ះ	មិនឆ្លុះបញ្ចំងពីទស្សនៈរបសស់ុីដ
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សន្ទានុក្រម
ការបន្រសុាំ ៖ ការសម្របន្រប្រព័ន្ធធម្មជាតិ ឬ

មនុស្រស ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ជាក់ 
ស្ដ្រង ឬរំពឹងទុក ន្រការប្រប្រួលអាកាសធាតុ។ 
ការសម្រប / ការបន្រសុាំន្រះ អាចជួយកាត់បន្ថយ
គ្រះថ្នាក់ ឬទាញយកឱកាសដើម្របីជាប្រយោជន៍
ផងដ្ររ។

ការដាំព្រឈើ ៖ ការដំាព្រឈើថ្មនីៅលើដីដ្រល
មិនធា្លាប់មានដើមឈើពីមុនមក។

ប្រទ្រសក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ១ ៖ ប្រទ្រសឧស្រសាហកម្ម 
ដ្រលមានចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ១ ន្រអនុសញ្ញា 
ក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិ ស្ដីពីការប្រប្រួល 
អាកាសធាត ុដ្រលប្ដ្រជា្ញាប្រកា្លាយការបភំាយឧស្ម័ន
ផ្ទះកញ្ចក់របស់ខ្លួនមកកម្រិតន្រការបំភាយ ក្នុងឆ្នាំ 
១៩៩០ រហូតដល់ឆ្នាំ២០០០ ដូចមានច្រងក្នុង 
មាត្រ ៤.២ (ក) និង (ខ)។ ប្រទ្រសទាំងនោះ 
ក៏ទទួលយកចំណុចដៅ ន្រការបំភាយសម្រប់ 
អំឡុងឆ្នាំ ២០០០-២០១២ ផងដ្ររ ដូចមានច្រង 
ក្នុងមាត្រ ៣ និងឧបសម្ព័ន្ធ ខ ន្រពិធីសារក្រុង 
ក្រយូតូ។ ប្រទ្រសទាំងនោះ រួមមាន សមាជិកដំបូង 
ទាំង ២៤ ន្រអង្គការ OECD, សហភាពអឺរ៉ុប និង
ប្រទ្រសចំនួន ១៤ ដ្រលមានស្រដ្ឋកិច្ចអន្តរកាល។ 
(ក្រូអាទី ប្រទ្រសលិចតិនស្ត្រន ម៉ូណាកូ និង 
ស្លូវ្រនី បានចូលរួមក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ១ នៅ COP-៣ 
ចំណ្រកសាធារណរដ្ឋឆ្រក និងស្លូវ៉ាគី បានជំនួស 
ឆ្រកូស្លូវ៉ាគី)។

ការវាយតម្ល្រ ៖ ការបា៉ាន់សា្មាន ឬការវយតម្ល្រ
ទំហំ តម្ល្រ ឬគុណភាពអ្វីមួយ។

ជីវៈចម្រុះ ៖ ទម្រង់ប្ល្រកគ្នាទាំងពួងន្រជីវិត 
(រុក្ខជាតិ និងសត្វ) នៅក្នុងទីជម្រកជាក់លាក់មួយ 
ឬប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុីណាមួយ។

សន្ទានុក្រម2

សៀវភៅណ្រនាំអំពីការឆ្លើយតបនឹងការប្រប្រួលអាកាសធាតុ

សមត្ថភាព ៖ សមត្ថភាពជាបុគ្គល និង
សមូហភាព និងធនធាន ដ្រលអាចប្រើប្រស់ 
ដើម្របីសម្របទៅតាមគ្រះថ្នាក់ និងការប៉ះទង្គិច 
បណា្តាលមកពីការប្រប្រួលអាកាសធាតុ ដើម្របីបន្ធូរ 
បន្ថយ កាត់បន្ថយ ឬទប់ទល់ចំពោះការខូចខាត 
ឬទាញយកផលប្រយោជន៍ពីឱកាស ដ្រលមាន។ 
សមត្ថភាពទាំងន្រះអាចបង្ការ ឬកាត់បន្ថយផល
ប៉ះពាល់ន្រគ្រះមហន្តរាយដ្រលណាមួយ ឬជួយ 
សហគមន៍ក្នុងការត្រៀមខ្លួន ដើម្របីឆ្លើយតបបាន 
កាន់ត្រប្រសើរជាងមុន ទៅនឹងផលប៉ះពាល់ 
(ការត្រៀមបង្ការ) ដ្រលទាំងអស់ន្រះនាំឲ្រយមាន 
កំណ្រលម្អភាពសាុំរបស់សហគមន៍។

ការកសាងសមត្ថភាព ៖ ជាដំណើរការក្នុងការ
បង្កើតជំនាញបច្ច្រកទ្រស និងសមត្ថភាពផ្រស្រងទៀត 
ទាំងនៅកម្រិតបុគ្គល និងកម្រិតសា្ថាប័ន / អង្គភាព។  
ដំណើរការន្រះ នឹងជួយជំរុញឲ្រយពួកគ្រដោះស្រយ 
មលូហ្រត ុនងិផលប៉ះពាលន់្រការប្រប្រលួអាកាស 
ធាតុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ការស្រូបកាបូន ៖ ដំណើរការស្រូបយកកាបូន
ច្រញពីបរិយាកាស និងស្តុកទុកកាបូននៅក្នុងអាង
ស្តុកទុក ដូចជា ការរក្រសាទុកនៅក្នុងដី ដ្រលអាចធ្វើ
ឲ្រយកាបូនស្ថិតនៅដាច់ច្រញពីបរិយាកាស។ 

អាងស្តុកកាបូន ៖ ជាអាងធម្មជាតិ ឬអាង
សិប្របនិម្មិតដ្រលប្រមូលផ្តុំ និងស្ដុកទុកសារធាតុ 
សមាស ដ្រលមានផ្រសំដោយកាបូននៅក្នុងរយៈ 
ព្រលមួយមិនកំណត់។ ដំណើរការដ្រលអាង 
ស្តុកកាបូនស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិក (CO2) ពី
បរិយាកាស ត្រូវបានឲ្រយឈ្មាះថ ការស្រូបកាបូន។  
អាងស្តុកកាបូនធម្មជាតិចម្របងៗ គឺការស្រូបយក 
ន្រមហាសមុទ្រ តាមរយៈដំណើរការប្រតិកម្ម 
សរីរៈគីមី និងជីវសាស្រ្ត និងតាមរយៈរស្មីសំយោគ 
ន្ររុក្ខជាតិ និងដើមឈើ។
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យន្តការអភិវឌ្រឍន៍ស្អាត ៖ យន្តការមួយនៅក្រម
ពិធីសារក្រុងក្រយូតូ ដ្រលប្រទ្រសជឿនលឿនអាច 
ផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថ ុសម្រប់គម្រងកាត់បន្ថយការបំភាយ  
ឬស្រូបយកឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងប្រទ្រស កំពុង 
អភិវឌ្រឍន៍ ដើម្របីទទួលបានឥណទានពីគម្រងទាំង 
នោះ ដ្រលប្រទ្រសទាំងនោះ អាចយកមកទូទាត់  
ក្នុងការបំព្រញកាតព្វកិច្ចកំហិត នូវការបំភាយ 
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ខ្លួន។

អាកាសធាតុ ៖ លក្ខខណ្ឌមធ្រយមរយៈព្រលវ្រង
ក្នុងបរិយាកាស ដ្រលអាចពិពណ៌នាតាមរូបមន្ត 
ស្ថិតិ ដូចជា មធ្រយមភាគ និងវិសមរូបន្រធាតុផ្រសំនានា 
ក្នុងលក្ខខណ្ឌបរិយាកាស។ អាកាសធាតុតំណាង 
ឲ្រយលក្ខខណ្ឌបរិយាកាសទូទៅ ក្នុងរយៈព្រលវ្រង 
មួយ (៣០ ឆ្នាំ ដូចដ្រលកំណត់ដោយអង្គការ 
ឧតុនិយមពិភពលោក)។

ការប្រប្រួលអាកាសធាតុ ៖ ការប្រប្រួលបន្ដិច
ម្ដងៗន្រអាកាសធាតុនៅក្នុងរយៈព្រលវ្រង។ ការ 
ប្រប្រួលន្រះ រួមមាន ការប្រប្រួលសីតុណ្ហភាព 
ខ្រយល់ និងទឹកសមុទ្រ របបទឹកភ្លៀង និងខ្រយល់ ផ្ទាងំ 
ទឹកកកលើសកលលោកជាដើម។ ការប្រប្រួល 
ទាំងន្រះកើតមានតាមធម្មជាតិ ដ្រលជាផ្ន្រកមួយ
ន្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ និងក៏បណា្តាលមកពីសកម្ម-
ភាពមនុស្រសផងដ្ររ។

ការបន្រសុាំទៅនឹងការប្រប្រួលអាកាសធាតុ ៖ ការ
បន្រសុាំ ត្រូវបានចាត់ទុកថជាអ្វីដ្រលយើងធ្វើ ដោយ
គ្រងទុក ឬមិនបានគ្រងទុកនៅក្នុងការសម្រប 
ខ្លួនទៅនឹងលក្ខខណ្ឌថ្មី ភាពតានតឹង និងគ្រះ 
មហន្តរាយធម្មជាតិ។ ការបន្រសុាំទាំងន្រះជំរុញឲ្រយ
មានការបង្កើនភាពសាុំរបស់ប្រជាជន ទៅនឹងការ 
ប្រប្រួលអាកាសធាតុ។

សន្និសីទរដ្ឋភាគី ៖ ជាសា្ថាប័នកំពូលន្រអនុ-
សញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិ ស្ដីពីការប្រប្រួល 
អាកាសធាតុ (UNFCCC)។ បច្ចុប្របន្នន្រះ សមាជិក
ក្នុងអនុសញ្ញាន្រះជួបប្រជុំជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្របី 
ពិនិត្រយមើលវឌ្រឍនភាពន្រអនុសញ្ញាន្រះ។ ពាក្រយ 
“សន្និសីទ” ដ្រលប្រើនៅទៅន្រះ មិនមិនម្រនក្នុង 

ន័យជាការប្រជុំទ្រ ប៉ុន្ត្រជាសមាគម។ សន្និសីទន្រះ 
ជួបប្រជុំទៅតាមវគ្គ។ 

គ្រោះមហន្តរាយ ៖ សំដៅលើការរំខានធ្ងន់ធ្ងរ
នៅក្នុងសហគមន៍ណាមួយ ដ្រលបង្កឲ្រយមានការ 
បាត់បង់ធនធានមនុស្រស សមា្ភារៈ ស្រដ្ឋកិច្ច ឬ 
បរិសា្ថាន ក្នុងកម្រិតដ្រលហួសពីសមត្ថភាពគ្រប់ 
គ្រងរបស់សហគមន៍រងគ្រះ ក្នុងការទប់ទល់ 
ដោយប្រើប្រស់ធនធានរបស់ខ្លួន។ ជារឿយៗ 
គ្រះមហន្តរាយ បណា្តាលមកពីកតា្តាផ្រសំនានា 
ដូចជា ១) ជាតំបន់ដ្រលងយរងគ្រះទៅនឹង
គ្រះថ្នាក់ ២) កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរន្រព្រឹត្តិការណ៍ធាតុ
អាកាស និង ៣) សមត្ថភាព ឬវិធានការមិនគ្រប់
គ្រន់ក្នុងការកាត់បន្ថយ ឬទប់ទល់នឹងផលវិបាក 
ន្រព្រឹត្តិការណ៍ធាតុអាកាសកំណាច។

ហានិភ័យន្រគ្រោះមហន្តរាយ ៖ សកា្តានុពលន្រ
គ្រះមហន្តរាយ ដ្រលអាចកើតឡើងនៅក្នុង 
សហគមន៍ ឬសង្គមមួយទៅអនាគត។ តាំងពីមុន 
មក គ្រះមហន្តរាយត្រូវបានទស្រសន៍ទាយសម្រប់ 
រយៈព្រលវ្រងនៅក្នុងតំបន់ភាគច្រើន។ នៅក្នុង 
តំបន់ខ្លះ លក្ខខណ្ឌហានិភ័យនៅត្របន្តកើតមាន
ជាប់ជាប្រចាំ។ តាមរយៈចំណ្រះដឹងអំពីមុខសញ្ញា
គ្រះថ្នាក់ដ្រលមានជាទូទៅ គ្រអាចបា៉ាន់ប្រមាណ 
និងដោះស្រយហានិភ័យន្រគ្រះមហន្តរាយ។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យន្រគ្រោះមហន្តរាយ ៖ ការ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ ន្រគ្រះមហន្តរាយមានគោល- 
បំណងបញ្ចៀស ឬកាត់បន្ថយផលអវិជ្ជមានន្រ 
គ្រះថ្នាក់នានាតាមរយៈសកម្មភាព និងវិធានការ 
ទប់សា្កាត់ ការកាត់បន្ថយ និងការត្រៀមបង្ការ។  
សកម្មភាពន្រះអាចអនុវត្តជាលក្ខណៈបុគ្គល និង 
តាមរយៈអង្គការ ឬរដា្ឋាភិបាលទាំងនៅថ្នាក់ 
មូលដា្ឋាន និងជាតិ។ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យន្រ 
គ្រះមហន្តរាយ ទាក់ទងនឹងវិស័យជាច្រើនដ្រល 
រួមមាន ៖ ការរៀបចំផ្រនការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព  
ការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រស់ដី ការអភិរក្រសធនធាន 
សំខាន់ៗ ប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្ន និងការឆ្លើយតប 
ជាបនា្ទាន់។ 



ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ ន្រគ្រោះមហន្តរាយ 
(DRR) ៖ គឺជាវិធីសាស្រ្តម្រយ៉ាង ដ្រលមានបំណង
កាត់បន្ថយភាពងយរងគ្រះរបស់ប្រជាជន នៅ 
ចំពោះមុខគ្រះថ្នាក់នានាតាមរយៈ ៖ 

ក.  ការធានាថ DRR គឺជាអាទិភាពទាំង
នៅថ្នាក់ជាតិ និងមូលដា្ឋាន ដោយមាន 
ការគំទ្រយា៉ាងរឹងមាំពីសា្ថាប័ន សម្រប់ 
ការអនុវត្ត។

ខ. កំណត់អត្តសញ្ញាណវយតម្ល្រ និងពិនិត្រយ 
តាមដានហានិភ័យ ន្រគ្រះមហន្តរាយ  
និងពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្ន។

គ. ការប្រើប្រស់ចំណ្រះដឹង ការច្ន្រប្រឌិត 
និងការអប់រំ ដើម្របីបង្កើតឲ្រយមានប្រព្រណី 
សុវត្ថិភាព និងបង្កើនការបន្រសុាំនៅគ្រប់
លំដាប់ថ្នាក់

ឃ. កាត់បន្ថយកតា្ដាហានិភ័យ ដ្រលជាមូល- 
ហ្រតុដើម

ង. ពង្រឹងការត្រៀមបង្ការ សម្រប់ការឆ្លើយ 
តបដ៏មានប្រសិទ្ធភាព នៅគ្រប់លំដាប់ 
ថ្នាក់

ផ្រនការកាត់បន្ថយហានិភ័យន្រគ្រោះមហន្តរាយ ៖ 
ជាឯកសាររៀបរៀងដោយអង្គការ ឬរដា្ឋាភិបាល 
ដ្រលបានកំណត់គោលដៅ គោលបំណងជាក់- 
លាក់ និងសកម្មភាពសម្រប់កាត់បន្ថយហានិភ័យ
ន្រគ្រះមហន្តរាយ។ ផ្រនការកាតប់ន្ថយហានភិយ័
ន្រគ្រះមហន្តរាយ គួរយកគំរូតាមក្របខ័ណ្ឌហ្រយូកូ 
និងពិចារណា និងបញ្ចូលទៅក្នុងផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍ 
វិភាជន៍ធនធាន និងសម្របទៅតាមសកម្មភាព 
កម្មវិធី។ ក្នុងករណីដ្រលអាចធ្វើបាន ត្រូវគូស 
បញ្ជាក់ពីចំណងទាក់ទងជាមួយផ្រនការបន្រសុាំ ទៅ
នឹងការប្រប្រួលអាកាសធាតុផងដ្ររ។

ក្នុងផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្ត សកម្មភាពជាតិ 
សម្រប់កាត់បន្ថយហានិភ័យ ន្រគ្រះមហន្តរាយ 
ឆ្នាំ ២០០៨-២០១៥ ប្រទ្រសកម្ពុជាបានបង្កើត 
គណៈកមា្មាធិការជាតិ គ្រប់គ្រងគ្រះមហន្តរាយ 
ថ្នាក់អន្តរក្រសួង (NCDM) ដ្រលរួមបញ្ចូល

គណៈកមា្មាធិការថ្នាក់ខ្រត្ត ស្រុក និងឃុំសម្រប ់
សកម្មភាពនៅមូលដា្ឋាន។

ការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ ៖ ការកាត់បន្ថយ
ហានិភ័យន្របញ្ហ ដ្រលកា្លាយជាគ្រះមហន្តរាយ។  
ការរៀបចំផ្រនការ និងការគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រស់ 
ដីឲ្រយបានសមស្រប មានសារៈសំខាន់ខា្លាំងណាស់
សម្រប់សហគមន៍ភាគច្រើន។

ការត្រៀមបង្ការសម្រាប់ទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយ ៖  
ការត្រៀមបង្ការ មានគោលបំណងកាត់បន្ថយការ
បាត់បង់ជីវិតមនុស្រស និងការខូចខាតទ្រព្រយសម្របត្តិ 
តាមរយៈការរៀបចំ / មានផ្រនការសម្រប់ការឆ្លើយ 
តបបនា្ទាន់ទៅនឹងគ្រះមហន្តរាយ។ ការត្រៀមបង្ការ 
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព អាចឲ្រយសហគមន៍ និង 
សា្ថាប័ន ធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រះមហន្តរាយ 
បានឆប់រហ័ស និងមានការចាត់ច្រងបានល្អ ៖  
ឧទាហរណ៍ ប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្ន ការជម្លៀស 
ប្រជាជនតាមផ្លូវ និងទៅកាន់ទីតាំងដ្រលបាន 
គ្រងទុក និងការផ្ដួចផ្ដើមបម្រុងអាហារទុក។ល។

ជំនួយសង្គ្រោះព្រលមានគ្រោះមហន្តរាយ ៖ វិធាន-
ការរួមដ្រលអនុវត្តភា្លាមៗ បនា្ទាប់ពីមានគ្រះ 
មហន្តរាយ ក្នុងបំណងសង្គ្រះជីវិត កាត់បន្ថយ 
ភាពរងគ្រះ និងការខាតបង់ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច។ 
ឧទាហរណ៍ ជំនួយ សង្គ្រះ រួមមាន ការជម្លៀស 
ប្រជាជនទៅកាន់តំបន់ដ្រលមានសុវត្ថិភាព ការ 
ផ្ដល់ស្របៀងអាហារ និងសម្លៀកបំពាក់។ល។

ការស្ដារឡើងវិញក្រោយគ្រោះមហន្តរាយ៖ ការសា្ដារ
ឡើងវិញ សំដៅលើការធ្វើឲ្រយជីវភាពរស់នៅ និង 
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឲ្រយវិលមកសា្ថានភាពអប្របបរមា 
ដ្រលអាចរស់នៅបាន / ដំណើរការបាន បនា្ទាប់ពី 
មានគ្រះមហន្តរាយ។ ការសា្ដារប្របន្រះ រួមមាន  
ការសាងសង់ជម្រកបណ្តាះអាសន្ន និងការផ្ដល់ 
សមា្ភារៈចាំបាច់ដល់គ្រួសារនានា។ វិធានការន្រះ  
ក៏ផ្តល់ជាការតម្រង់ទិសសម្រប់កិច្ចប្រឹងប្រងរយៈ
ព្រលវ្រង ដើម្របីវិលទៅរកជីវភាពរស់នៅឲ្រយដូចដើម
វិញផងដ្ររ។
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សៀវភៅណ្រនាំអំពីការឆ្លើយតបនឹងការប្រប្រួលអាកាសធាតុ



ការស្ថាបនាឡើងវិញក្រោយគ្រោះមហន្តរាយ ៖ ជា
វិធានការសម្រប់រយៈព្រលវ្រង ដើម្របីឆ្លើយតប 
ទៅនឹងគ្រះមហន្តរាយ។ ក្នុងដំណាក់កាលន្រះ 
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធអចិន្ត្រយ៍ នឹងត្រវូសាងសង់ឡើង 
វិញ ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុីនឹងត្រូវសា្តារឡើងវិញ ហើយ 
ជីវភាពរស់នៅ ក៏ត្រូវត្រតម្រូវឡើងវិញផងដ្ររ។

ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី ៖ សហគមន៍ជីវសាស្ត្រន្រ
សារពាង្គកាយ ដ្រលមានអន្តរកម្មរវងគ្នា និង 
បរិសា្ថានរូបវន្តន្រសារពាង្គកាយទាំងនោះ។

ការឡើងកំដៅផ្រនដី ៖ ការកើនឡើងនូវសីតុណ្ហ-
ភាពជាមធ្រយមន្របរិយាកាសផ្រនដី និងមហាសមុទ្រ 
និងការបន្តកើនឡើង នៅក្នុងការទស្រសន៍ទាយ។  
កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន សីតុណ្ហភាពលើផ្ទ្រផ្រនដីជា 
មធ្រយម បានកើនឡើងប្រហ្រល ០,៨0C (១,៤0 F) 
ប៉ុន្ត្រពីរភាគបីន្រកំណើនន្រះ បានកើតឡើងនៅ 
ត្រឹមត្ររយៈព្រលបីទសវត្រសរ៍ចុងក្រយប៉ុណ្ណោះ។

ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ៖ ឧស្ម័នដ្រលបង្កឲ្រយមានការ
ឡើងកំដៅផ្រនដី និងការប្រប្រួលអាកាសធាតុ។ 
ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចកច់ម្របងៗ មានដចូជា ឧស្ម័នកាបនូកិ  
(CO2) ម្រតាន (CH4) ឌីអាសូតម៉ូណូអុកសុីត 
(N20)។ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បនា្ទាប់បន្រសំដ្រលមាន
ឥទ្ធិពលខា្លាំងមានដូចជា អ៊ី្រដូហ្លុយអ័ររ៉ូកាបូន 
(HFCs) ព្ររហ្លុយអ័ររ៉ូកាបូន (PFCs) និងស៊ុលផួរ
អិចសារហ្លរីត (SF6)។

មុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ៖ ព្រឹត្តិការណ៍ដ្រលមាន
សកា្តានុពល ដោយសារត្រទិន្នន័យ និងបទពិសោធន៍ 
កន្លងមក ដ្រលអាចបណា្តាលឲ្រយបាត់បង់ជីវិត ឬ 
ខូចខាតទ្រព្រយសម្របត្តិ បរិសា្ថាន របរចិញ្ចឹមជីវិត 
និងស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូររបស់មនុស្រស។

ផលប៉ះពាល់ ៖ ឥទ្ធិពល លទ្ធផល ឬផលវិបាក
ខា្លាំងកា្លាន្រសកម្មភាព ឬព្រឹត្តិការណ៍។

ក្រមុការងារអន្តររដ្ឋាភិបាល ស្ដពីីការប្រប្រលួអាកាស 
ធាតុ (IPCC)៖ បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៨៨ ដោយ
អង្គការឧតុនិយមពិភព្រលាក និងកម្មវិធីបរិសា្ថាន 
សហប្រជាជាតិ, IPPC ធ្វើការអង្ក្រតឯកសារ

បច្ច្រកទ្រស និងវិទ្រយសាស្ត្រទូទាំងពិភពលោក  
និងបោះពុម្ពរបាយការណ៍វយតម្ល្រ ដ្រលត្រូវបាន 
ទទួលសា្គល់យា៉ាងទូលំទូលាយថ ជាប្រភពព័ត៌មាន 
ដ្រលមានស្រប់ និងអាចទុកចិត្តបានបំផុតស្ដីព ី
ការប្រប្រួលអាកាសធាតុ។ លើសពីន្រះ IPCC 
ក៏បានបង្កើតវិធីសាស្រ្ត និងឆ្លើយតបទៅនឹង 
សំណូមពរជាក់លាក់ពីអង្គភាពរងផ្រស្រងទៀត ន្រ 
អនុសញ្ញាន្រះផងដ្ររ។ IPCC ជាអង្គការឯករាជ្រយ
ដាច់ច្រញពីអនុសញ្ញាន្រះ។

ពិធីសារក្រយូតូ ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដោយ
ឡ្រកមួយ ដ្រលតម្រូវឲ្រយរដា្ឋាភិបាលផ្តល់សចា្ចាប័ន 
ដាច់ដោយឡ្រក ប៉ុន្ត្រមានទំនាក់ទំនងទៅនឹង  
UNFCCC។ ពិធីសារក្រយូតូស្ថតិក្នងុចំណមពិធីសារ
ផ្រស្រងៗទៀត ដ្រលកំណត់គោលដៅជាប់កាតព្វកិច្ច 
សម្រប់់កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ន្រ 
ប្រទ្រសជឿនលឿន។

ប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍តិចតួចបំផុត ៖ ប្រទ្រសក្រីក្រ
បំផុតលើពិភពលោក។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនាព្រល 
បច្ចុប្របន្នដ្រលក្រុមប្រឹក្រសាស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ប្រើ 
ប្រស់សម្រប់កំណត់ប្រទ្រសណាមួយ ជាប្រទ្រស 
អភិវឌ្រឍន៍តិចតួច រួមមាន ប្រក់ចំណូលទាប 
ភាពទន់ខ្រសាយន្រធនធានមនុស្រស និងភាពងយ 
រងគ្រះន្រស្រដ្ឋកិច្ច។ បច្ចុប្របន្នន្រះ ប្រទ្រសចំនួន 
៤៨ ត្រូវបានកំណត់ដោយមហាសន្និបាតអង្គការ 
សហប្រជាជាតិថ ជាប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍តិចតួច 
បំផុត។

របរចិញ្ចឹមជីវិត ៖ មធ្រយបាយន្រការរស់នៅ ឬ
ការទ្រទ្រង់ជីវភាព។

ការកាត់បន្ថយ ៖ ក្នុងបរិបទន្រការប្រប្រួល
អាកាសធាតុ ការកាត់បន្ថយ គឺជាអន្តរាគមន៍របស ់
មនុស្រសក្នងុការកាត់បន្ថយប្រភព ឬបង្កើនសមត្ថភាព 
ស្តុកឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។ ឧទាហរណ៍ ការប្រើប្រស់ 
ឥន្ធនៈផូសុីល ឲ្រយកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាពសម្រប់ 
ដំណើរការឧស្រសាហកម្ម ឬសម្រប់ផលិតអគ្គិសនី 
ការប្តូរទៅប្រើថមពលព្រះអាទិត្រយ ឬថមពល 
ខ្រយល់ ការបង្កើនអ៊ីសូឡង់ន្រអគរ និងពង្រីក 
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សៀវភៅណ្រនាំអំពីការឆ្លើយតបនឹងការប្រប្រួលអាកាសធាតុ



វិសាលភាពព្រឈើ និង “អាងស្ដុក” ផ្រស្រងៗទៀត  
ដើម្របីស្រូបយកបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិក ឲ្រយបាន 
ច្រើនពីបរិយាកាស។

ការស្តារព្រឈើឡើងវិញ ៖ សំដៅលើការដាំព្រ
ឈើឡើងវិញ នៅតំបន់ដ្រលធា្លាប់មានព្រឈើ 
ប៉ុន្ត្រត្រូវបានកាប់បំផ្លាញ ឬក្រប្រជាដីសម្រប់ប្រើ
ប្រស់ក្នុងគោលបំណងផ្រស្រង។

ភាពសុាំ / ភាពធន់ទ្រាំ ៖ សមត្ថភាព ឬលទ្ធភាព
ន្រប្រព័ន្ធ ឬសហគមន៍ក្នុងការសា្ដារ និងឆ្លើយតប 
យា៉ាងសមស្របទៅនឹងឥទ្ធិពល ន្រគ្រះថ្នាក់បាន 
ទាន់ព្រលវ្រលា និងមានប្រសិទ្ធភាព ហើយដ្រល 
រក្រសា ឬសា្ដារឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធ និងមុខងរ 
ចាំបាច់ជាសារវន្ត។ ប៉ុន្ត្រ មិនត្រឹមត្រជាការសា្ដារ 
ឡើងវិញទៅរកសា្ថានភាពដើមប៉ុណ្ណោះទ្រ វអាច 
ជាការបម្ល្រងទៅសា្ថានភាពថ្មី ដ្រលកាន់ត្រមាន 
និរន្តរភាព នៅក្នុងបរិបទន្រការប្រប្រួលអាកាស-
ធាតុ។

និរន្តរភាព ៖ សមត្ថភាពក្នុងការស៊ូទ្រំ និង
ទ្រទ្រង់សម្រប់រយៈព្រលវ្រង ដ្រលក្នុងនោះ ការប្រើ 
ប្រស់ធនធានបំព្រញបាន តាមតម្រូវការរបស់ 
មនុស្រស ទន្ទឹមនឹងថ្ររក្រសាបរិសា្ថានសម្រប់កូនចៅ 
ជំនាន់ក្រយ។

ភាពងាយរងគ្រោះ ៖ កម្រិតដ្រលរចនាសម្ព័ន្ធ
រូបវន្ត មនុស្រស ឬធនធានធម្មជាតិ និងស្រដ្ឋកិច្ច 
ងយប្រប្រួល  និងមិនអាចទប់ទល់ចំពោះការបាត់ 
បង់ របួស ឬខូចខាត ដ្រលបណា្តាលមកពីផលប៉ះ
ពាល់ន្រគ្រះថ្នាក់។

ធាតុអាកាស ៖ សា្ថានភាពបរិយាកាសក្នុងព្រល 
និងទីកន្ល្រងណាមួយ ដ្រលអាចវស់បាន ពាក់ព័ន្ធ 
នឹងការអថ្ររនានា ដ្រលរួមមាន សីតុណ្ហភាព 
កំណកអាកាស វត្តមានពពក សំណើម សមា្ពាធ 
អាកាស និងខ្រយល់។ ធាតុអាកាស អាចប្រប្រួល 
ច្រើនដងក្នុងមួយថ្ង្រ និងពីមួយថ្ង្រទៅមួយថ្ង្រ។

សន្ទានុក្រម4
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CBA:  ការបន្រសុាំតាមសហគមន៍

CCCA:  សម្ព័ន្ធភាពប្រប្រួលអាកាសធាតុ 
កម្ពុជា

CCD:  នាយកដា្ឋានប្រប្រួលអាកាសធាតុ

CCTT: ក្រុមបច្ច្រកទ្រសប្រប្រួលអាកាសធាតុ

CDM:  យន្តការអភិវឌ្រឍន៍សា្អាត

COP:  សន្និសីទបណា្តាភាគី

CSR:  ការទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គម

DNA:  សា្ថាប័នជាតិទទួលបន្ទុកយន្តការ
អភិវឌ្រឍន៍សា្អាត

DRR:  ការកាត់បន្ថយហានិភ័យន្រ
គ្រះមហន្តរាយ

GHGS:  ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

IDNA:  សា្ថាប័នជាតិបណ្តាះអាសន្នទទួល
បន្ទុកយន្តការអភិវឌ្រឍន៍សា្អាត

INC:  របាយការណ៍ជាតិលើកទី ១

IPCC:  ក្រុមប្រឹក្រសាអន្តររដា្ឋាភិបាល
ស្ដីពីការប្រប្រួលអាកាសធាតុ

ISDR: យុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិ ស្តីពីការ 
កាត់បន្ថយគ្រះមហន្តរាយ

LDCS:  ប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍តិចតួចបំផុត

MDGS: គោលដៅអភិវឌ្រឍន៍សហស្រសវត្រសរ៍

MOE:  ក្រសួងបរិសា្ថាន

ពាក្រយបំព្រួញ

MRC:  គណៈកម្មការទន្ល្រម្រគង្គ

NAPA:  កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិសម្រប់
ការបន្រសុាំ

NCCC:  គណៈកមា្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង
ការប្រប្រួលអាកាសធាតុ

NCDM:  គណៈកមា្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង
គ្រះមហន្តរាយ

NSDP:  ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្រឍន៍ជាតិ

OECD:  អង្គការដើម្របីកិច្ចសហការ 
និងអភិវឌ្រឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ច

RBA: វិធីសាស្ត្រដោយយកសិទ្ធិជាមូលដា្ឋាន

REDD:  ការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន
ផ្ទះកញ្ចក់ពីការបាត់បង់ព្រឈើ និង 
ការរ្រចរឹលន្រព្រឈើ

RGC:  រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា

SNC:  របាយការណ៍ជាតិលើកទី ២

UNCED:  សន្និសីទសហប្រជាជាតិ
ស្ដីពីបរិសា្ថាន និងការអភិវឌ្រឍ

UNDP:  កម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍សហប្រជាជាតិ

UNFCCC: អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិ
ស្ដីពីការប្រប្រួលអាកាសធាតុ

USEPA:  ទីភា្នាក់ងរការពារបរិសា្ថាន
សហរដ្ឋអាម្ររិក

សៀវភៅណ្រនាំអំពីការឆ្លើយតបនឹងការប្រប្រួលអាកាសធាតុសៀវភៅណ្រនាំអំពីការឆ្លើយតបនឹងការប្រប្រួលអាកាសធាតុ
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សៀវភៅម្ររៀនន្រះ គឺជាកិច្ចសហការរួមន្រក្រុមការងរដ្រលមានសមាសភាព JCCI 

(Forum Syd DCA/CA, and Cord) អង្គការ ភ្ល្រន អន្តរជាតិ កម្ពុជា អង្គការ World Vision កម្ពុជា 
និងអង្គការ ការីតាស កម្ពុជា ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនាយកដា្ឋានប្រប្រួលអាកាសធាតុន្រក្រសួងបរិសា្ថាន

ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយ សុីដា

ទស្រសនៈយោបល់នៅក្នុងសៀវភៅម្ររៀនន្រះ មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្រសនៈរបសស់ុីដា



សៀវភៅគ្រូ 
សម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលផ្ន្រកទី ១



មា
តិក

ា
ម្ររៀនទី ១ 

មូលហេតុនេការបេបេួលអាកាសធាតុ

ម្ររៀនទី ២ 

 ភាពងាយរងគេះ និងផលប៉ះពាល់
ដេលបណ្តាលមកពីការបេបេួលអាកាសធាតុ

ម្ររៀនទី ៣ 
ការយល់ដឹងពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យ 

នេគេះមហន្តរាយ

ម្ររៀនទី ៤
យុទ្ធសាសេ្តបនេសុាំនឹងការបេបេួលអាកាសធាតុ

ម្ររៀនទី ៥ 

ការកាត់បន្ថយការបេបេួលអាកាសធាតុ

ម្ររៀនទី ៦ 

កេបខ័ណ្ឌនៅថ្នាក់ជាតិ និងសកល 
ស្តីពីការបេបេួលអាកាសធាតុ - រចនាសម្ព័ន្ធ 

រដ្ឋាភិបាល គោលនយោបាយ យុទ្ធសាសេ្ត 
និងការចរចា

ម្ររៀនទី ៧ 

ការយល់ដឹងពីការបេបេួលអាកាសធាតុ  
ការអភិវឌេឍ និងសិទ្ធិមនុសេស

ម្ររៀនទី ៨ 

 ការយល់ដឹងពីធីសាសេ្ត ដោយយក
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសមេប់ការឆ្លើយតបទៅនឹង 

ការបេបេួលអាកាសធាតុ

១២

១៧

២១

១៥

១៩

២៣

២៥

២៧



ការរៀបចំសម្រាប់វគ្គ  
បណ្តុះបណ្តាល

ការរៀបចំការវាយតម្ល្រអំពីស្រចក្តីត្រូវការ 
សម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

មុនពេលបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល បេការ 
សំខាន់តេូវធ្វើការវាយតម្លេ អំពីសេចក្តីតេូវការ 
សមេប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាមុនសិន។  ក្នុងនាម 
ជាគេូឧទ្ទេស ការវាយតម្លេនេះនឹងជួយអ្នកក្នុងការ 
កេសមេួលបេការសំខាន់ៗ នេវគ្គបណ្តុះបណ្តាល 
របស់អ្នក ដើមេបីបំពេញតាមតមេវូការសិកេសារៀនសូតេ 
របស់សិកា្ខាកាម។ សំណួរមួយចំនួនសមេប់តមេង ់
ទិសដំណើរការវាយតម្លេ អំពីសេចក្តតីេវូការសមេប់ 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល រួមមាន ៖

• តើនរណជាអ្នកស្នើសុំវគ្គបណ្តុះ-
បណ្តាលនេះ?

• តើមានហេតុផលសំអាងអ្វីខ្លះ ដេលជា
មូលដ្ឋាន នេការស្នើសុំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល 
នេះ?

• តើសិកា្ខាកាមនៅក្នុង វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
នោះ គឺជានរណ? តើពួកគាត់មាន 
បទពិសោធន៍ការងារអ្វីខ្លះ ទាក់ទងនឹង 
ការបេបេួលអាកាសធាតុ?

• តើសិកា្ខាកាម ឬអង្គការ / សា្ថាប័នស្នើសុំ 
បានពនេយល់ពីវត្ថុបំណង ក្នុងការស្នើសុំ 
ចូលរួមសិកេសា ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ 
ដេរឬទេ? បេសិនបើមានតើវត្ថុបំណង  
ដេលបានលើកឡើងទាំងនោះ មានអ្វី 
ខ្លះ?

• តើសិកា្ខាកាមទាំងនោះ មានបេវត្តិនេការ
សិកេសាអប់រំអ្វីខ្លះ? តើវាមានភាពខុសគា្នា 
ដេរឬទេ រវាងបេវត្តិនេការសិកេសាអប់រំរបស់ 
សិកា្ខាកាម និងបេវត្តិនេការសិកេសាអប់រំ 
របស់គេូឧទ្ទេស?

ចំណុចគន្លឹះសម្រាប់គ្រូ
ផ្ន្រកទី 

៥
• តើគេូឧទ្ទេស មានរំពឹងទុកជាមុនទេថា 

ពួកគេអាចនឹងតេូវធ្វើការកេសមេួលលើ 
ចំណុចមួយចំនួន ដើមេបីធ្វើឲេយសិកា្ខាកាម 
ងាយយល់ពីខ្លឹមសារ របស់វគ្គបណ្តុះ- 
បណ្តាលនេះ?

ការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
មានជំហានសំខាន់ៗមួយចំនួន ដេលគួរ 

អនុវត្តតាម ដើមេបីធានាថ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ 
តេូវបានចាត់ចេងយ៉ាងល្អ និងដំំណើរការទៅយ៉ាង 
រលូន។ កិច្ចតេងការបងេៀន និងសមា្ភារៈបណ្តុះ-
បណ្តាលទាំងអស់ គួរតេូវបានរៀបចំរួចសេចទុក 
ជាមុន។ គេូឧទ្ទេសគួរមានពេលសមសេប ដើមេបី 
សិកេសាស្វេងយល់ពីសៀវភៅណេនាំ ជាពិសេស  
ឯកសារណេនាំសមេប់គេូឧទ្ទេស មុនពេលធ្វើការ 
បណ្តះុបណ្តាល។ កិច្ចតេងការបងេៀនចេបាស់លាស់  
នឹងជួយដល់គេូឧទ្ទេស ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល  
បេកបដោយបេសិទ្ធភាពផងដេរ។ បេការសំខាន់  
តេវូមានសំណេរ សមេប់បេើជាលំនំាក្នងុការបណ្តះុ- 
បណ្តាល ដើមេបីជួយអ្នកក្នុងការពិនិតេយមើលជំហាន 
នីមួយៗរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
នេះ។

ការកក់កន្ល្រងទុកជាមុនសម្រាប់វគ្គ 
បណ្តុះបណ្តាល

បេការសំខាន់ តេវូមានទីកន្លេងសមរមេយសមេប់ 
បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល។ ទីកន្លេងនោះ គួរមាន 
ទំហំធំល្មមសមេប់សិកា្ខាកាមទាំងអស់ និងគួរ 
ចងចាំថ ផ្ទេទំនេរបន្ថេមអាចនឹងតេូវការសមេប់ 
បំបេកសិកា្ខាកាមឲេយធ្វើការជាកេុមតូចៗ ក្នុងពេល 
ពិភាកេសាជាកេុម។ តេូវមានតុកៅអីដេលងាយ 
បមា្លាស់ទី ដើមេបីសមេួលដល់ការងារជាកេុម។ 
សមេប់ការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ដេលមាន 
អ្នកចូលរួមចេើន ការរៀបចំឲេយសិកា្ខាកាមកេុមអង្គុយ 
ជារង្វង់ អាចជួយឲេយមានការពិភាកេសាផុលផុសជាង 
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១ ដកសេង់ចេញពី ៖ គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមសមេប់អាសុី និងបា៉ាសុីហ្វិច (ឆ្នាំ២០០៣) ជំនាញដោះសេយ 
ទំនាស់សមេប់យុវជន

ឲេយអង្គយុជាជួរ។ ទីកន្លេងសមេប់វគ្គបណ្តះុបណ្តាល 
នេះ គួរមានពន្លឺគេប់គេន់ និងមានខេយល់ចេញចូល 
ល្អ ដើមេបីការពារកុំឲេយសិកា្ខាកាមងងុយដេក ឬ 
បាត់បង់ការផ្ចង់អារម្មណ៍។

ការរៀបចំរបៀបវារៈ និងកិច្ចត្រងការបង្រៀន
មុនពេលចាប់ផ្តើមវគ្គបណ្តះុបណ្តាល លោកអ្នក 

ចំាបាច់តេូវរៀបចំរបៀបវារៈ និងកិច្ចតេងការបងេៀន។  
របៀបវារៈ គឺជាសេចក្តីសង្ខេបដំណើរការទូទៅនេ 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដេលនឹងតេូវអនុវត្ត ដោយគួរ 
មានចេង អំពីការទទួលខុសតេូវជាក់លាក់របស់ 
គេឧូទ្ទេសផងដេរ (បេសិនបើមានចេើនជាងមា្នាក់)។  
របៀបវារៈពុំចាំបាច់ចេងលម្អិតនោះឡើយ ប៉ុន្តេ
គួរមានរៀបរាប់ដោយសង្ខេប អំពីគោលបំណងនេ 
ការសិកេសាសមេប់មេរៀននីមួយៗ ចំនួនមេរៀន និង 
រយៈពេលនេមេរៀននីមួយៗ។

កិច្ចតេងការបងេៀន គឺជាអ្វីដេលលោកអ្នក 
នឹងបេើបេស់ នៅក្នុងដំណើរការបណ្តុះបណ្តាល។  
វាគួរតេរៀបរាប់សកម្មភាពលម្អិតជាងរបៀបវារៈ និង 
គួរបញ្ចូលជំហានជាក់លាក់ សមេប់ផ្នេកនីមួយៗ  
នេវគ្គបណ្តុះបណ្តាល។ នៅក្នុងមេរៀន គួរបញ្ចូល 
ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីគោលបំណងនេមេរៀន ឬ 
វត្ថុបំណងនេមេរៀន វិធីសាសេ្តបងេៀន ដេលតេូវ 
បេើសមេប់ផ្នេកនីមួយៗនេមេរៀន សមា្ភារៈចាំបាច់ 

ជាដើម។ គេូឧទ្ទេសគួរយល់ដឹងផ្នេកទី៥ ដេលជា 
ឯកសារណេនាំសមេប់ការសមេបសមេួល ផ្នេក 
ទី១ នេសៀវភៅណេនាំនេះ ដើមេបីឲេយខ្លួនមានជំនឿ 
ទុកចិត្តក្នុងការបងេៀនមេរៀននីមួយៗ។ គួរកត់ 
សមា្គាល់ថ សមេប់ផ្នេកទី១ គេូឧទ្ទេសតេូវរៀបចំ 
ឯកសារមួយចំនួនទុកជាមុន ដូចជា និយមន័យនេ 
ពាកេយ (ធាតុអាកាស អាកាសធាតុ ការឡើងកម្តៅ 
ផេនដី។ល។) នៅលើប័ណ្ណសន្ទសេសន៍។

ការសម្របសម្រួលវគ្គ 
បណ្តុះបណ្តាល១

ការណ្រនាំពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ជំហានដំបូងដេលអ្នកតេូវចាប់ផ្ដើម ក្នុងវគ្គ 

បណ្តុះបណ្តាល គឺតេូវណេនាំពីខ្លួនអ្នក និងផ្ដល់ការ 
ណេនាំទូទៅអំពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ដេលអាច 
បញ្ចូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរយៈពេល (ចំនួនថ្ងេ)  
នេវគ្គបណ្តះុបណ្តាល និងគោលបំណងសិកេសាទូទៅ 
នេវគ្គបណ្តុះបណ្តាល។ បនា្ទាប់មក អ្នកគួរចំណយ 
ពេលមួយចំនួនឲេយសិកា្ខាកាមណេនំាពីខ្លនួគេ ដេល 
អាចអនុវត្តបាន តាមរយៈការធ្វើលំហាត់បន្ធូរភាព 
តានតឹង។

ការសមេបសមេួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
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លំហាត់បន្ធូរភាពតានតឹង
លំហាត់បន្ធូរភាពតានតឹង ពិតជាមានសារៈ-

សំខាន់ នៅពេលចាប់ផ្ដើមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល 
ដោយសារលំហាត់នេះ អាច ៖

• ជួយឲេយសិកា្ខាកាមសា្គាល់គា្នាទៅវិញទៅមក
• បង្កើតបរិយកាសរីករាយពេលសិកេសា

លំហាត់ថាមពល
លំហាត់ថមពល អាចបញ្ចូលក្នុងពេលណ 

មួយនេវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ដើមេបីធ្វើឲេយបរិយកាស
សិកេសាកាន់តេរីករាយ និងជំរុញដល់ការសិកេសារបស់ 
សិកា្ខាកាម។ បេសិនបើគេូឧទ្ទេសមិនបានរៀបចំ 
ទកុជាមនុនវូលេបេងថមពលទេ នោះគេឧូទ្ទេស អាច 
ស្នើឲេយសិកា្ខាកាមលេងលេបេងថមពលនេះ ដោយ 
ខ្លួនឯងតាមរយៈការចេៀង និងលេងលេបេងខ្លីៗ 
ជាដើម។ គេូឧទ្ទេសមួយចំនួនចូលចិត្តលេងលេបេង 
ថមពល ដេលជាប់ទាក់ទងចេើនទៅនឹងបេធាន 
នេមេរៀន។

ការបង្កើតបទបញ្ជាផ្ទ្រក្នុងសម្រាប់វគ្គ 
បណ្តុះបណ្តាល

នៅពេលចាប់ផ្ដើមមេរៀន បេការសំខាន់ត្រូវ 
បង្កើតបទបញ្ជាផ្ទេក្នុងសមេប់វគ្គបណ្តះុបណ្តាល។ 
បទបញ្ជាទាំងនេះ អាចជាគោលការណ៍ណែនាំ 
ទូទៅ ដូចជា របៀបគេប់គេងទូរស័ព្ទដេ ពេលវេលា  
ដេលសិកា្ខាកាមអាចឈប់សមេក បទបញ្ជាក្នុង 
ការពិភាកេសា។ បេការសំខាន់តេូវចងចាំថ បទបញ្ជា 
ទាំងនេះ គួរមានការយល់សេបពីសិកា្ខាកាមទាំង 
អស់គា្នា ហើយគេូឧទ្ទេសគួរកត់តេបទបញ្ជាទាំង 
នោះលើផ្ទាំងកេដសធំ នៅពេលចាប់ផ្ដើមវគ្គ 
បណ្តុះបណ្តាល។ 

ស្រចក្ដីសង្រឃឹម និងការរំពឹងទុកសម្រាប់ 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

នៅពេលចាប់ផ្ដើមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល សិកា្ខា- 
កាមអាចមិនយល់ចេបាស់ពីអ្វី ដេលពួកគេតេូវធ្វើ  
ហើយមិនចេបាស់ក្នុងចិត្តថ តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាល 
ពិតជាមានសារៈបេយោជន៍សមេប់ពួកគេ ឬយ៉ាង 

ណ។ វិធីសាសេ្តមួយក្នុងការដោះសេយបញ្ហានេះ  
គឺតេូវស្នើឲេយសិកា្ខាកាមសរសេរចំណុច ដូចខាង 
កេមចូលទៅក្នុងប័ណ្ណពណ៌ចំនួនពីរ (បេើបេស់
ពណ៌ផេសេងគា្នាសមេប់សំណួរនីមួយៗ) ៖

(ក) តើខ្ញុំរំពឹងចង់បានអ្វីខ្លះពីវគ្គបណ្តុះ- 
បណ្តាលនេះ? (ការរំពឹងទុក)

(ខ) តើខ្ញុំសងេឃឹមថនឹងរួមចំណេកអ្វីខ្លះ 
ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ?  
(សេចក្ដីសងេឃឹម)

ប័ណ្ណទាំងនោះ អាចដក់គរមួយកន្លេងដោយ 
មិនមានដក់ឈ្មោះ។ ពេលបេមូលប័ណ្ណទាំងអស់ 
បាន ហើយសិកា្ខាកាមតេឡប់ទៅកន្លេងគរប័ណ្ណ 
ទាំងនោះ ហើយមា្នាក់ៗដកយកប័ណ្ណមួយ។ សិកា្ខា-
កាមនីមួយៗ អានប័ណ្ណមួយឲេយសិកា្ខាកាមផេសេង 
ទៀតសា្ដាប់។ បនា្ទាប់មក ធ្វើការពិភាកេសាដោយ 
សង្ខេប ដោយបងា្ហាញពីសេចក្ដីសងេឃឹម និងការរំពឹង 
ទុករបស់សិកា្ខាកាម។ 

វិធីសាស្ត្រសម្របសម្រួល

គេូឧទ្ទេស ចាំបាច់តេូវបេើបេស់វិធីសាស្តេ 
បងេៀន ដេលមានលក្ខណៈអន្តរកម្មឲេយបានចេើន 
តាមដេលអាចធ្វើបាន។ ការសមេបសមេលួដេល 
មានលក្ខណៈអន្តរកម្ម ធ្វើឲេយសិកា្ខាកាមចាប់អារម្មណ៍ 
លើខ្លមឹសារនេវគ្គបណ្តុះបណ្តាល នងិជយួឲេយលោក 
អ្នកទាំងនោះ ចាំនូវចំណុចដេលបានរៀន។ វគ្គ
បណ្តុះបណ្តាលដេលល្អ បេើបេស់វិធីសាស្តេ 
សមេបសមេួលអន្តរកម្មចមេុះ រួមទាំងការពិភាកេសា 
ជាកេមុរួមការធ្វើការងារជាកេមុតូចៗ និងការសម្ដេង 
រឿង។ វិធីសាស្តេទាំងនេះ មានបងា្ហាញលម្អិតដូច 
ខាងកេម។

ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអន្តរកម្ម សិកា្ខាកាម 
អាច ៖

•  ស្វេងរកការសេយបំភ្លឺ
•  លើកជាសំណួរ
•  ចូលរួមគិត
•  លើកឡើងពីការសន្មតរបស់ខ្លួន
•  អនុវត្តអ្វីដេលបានរៀន។

វិធីសាស្តេសមេបសមេួល 3

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



ក្នុងអំឡុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបេបនេះ គេូ 
ឧទ្ទេសតេូវ ៖

•  ជំរុញឲេយមានការដេញដោល
•  បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកសិកេសា

ផេសេងទៀត
•  ចាប់ផ្ដើមយល់ពីតមេូវការ ចំណុចខ្វះ-

ខាត និងចំណុចខា្លាំងរបស់អ្នកសិកេសា 
•  ចាប់ផ្ដើមឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការ

របស់អ្នកសិកេសា
•  ចាប់ផ្ដើមសិកេសាពីខ្លួនឯង
•  បង្កើនចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួន។

ការពិភាក្រសាជាក្រុមរួម
ការពិភាកេសាជាកេុមរួម គឺជាវិធីសាស្តេដេល

បេើសមេប់បេមូលផ្ដុំសិកា្ខាកាមរួមគា្នា បនា្ទាប់ពីការ 
ធ្វើការងារជាកេុមតូចៗ ឬជាលក្ខណៈបុគ្គល និង 
សកម្មភាព ឬកិច្ចការជាកេុមតូចៗ។ ការពិភាកេសា 
កេុមរួមអាចធ្វើឡើង ដោយការធ្វើបទបងា្ហាញ 
របាយការណ៍ខ្លីៗទៅកាន់កេុមផេសេងទៀត តាមរយៈ 
តំណង ឬកិច្ចពិភាកេសាកេុមកេផ្លូវការ។

ការពិភាកេសាកេុមរួម តេូវរៀបចំឲេយបានល្អ  
ជាពិសេស តេូវពិចារណទៅលើពេលវេលាដេល 
អនុវត្ត។ គេូឧទ្ទេសគួរកំណត់ពេលវេលាសមេប់ 
តំណងកេុមនីមួយៗ និងតេូវបញ្ចប់ឲេយបានមុន 
ពេលវេលាដេលបានកំណត់ សមេប់បទបងា្ហាញ 
នីមួយៗក្នុងការពិភាកេសាកេុមរួមនេះ។

គេូឧទ្ទេស គួរមានការផ្ដល់យោបល់តេឡប់  
និងតេៀមខ្លួនរួចជាសេច ក្នុងការសួរសំណួរទៅ 
កាន់តំណងកេមុឲេយបញ្ជាក់បន្ថេមពីចំណុចនានា។

ការធ្វើការងារជាក្រុមតូចៗ
ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជាទូទៅ កេុមតូចៗ 

មានសមាជិក ៤ ឬ ៥ នាក់។ កេុមតូចៗទាំងនេះ 
ធ្វើការងារ ដេលបានកំណត់ក្នុងកេុមទាំងមូល  
(ការពិភាកេសាជាកេមុរួម)។ កេមុតូចៗអាចធ្វើកិច្ចការ 
ដូចគា្នា ឬផ្នេកផេសេងៗគា្នា ដេលស្ថិតក្នុងកិច្ចការ 

តេមួយ។ ការធ្វើការងារជាកេុមតូច អាចយកមក 
អនុវត្តក្នុងសា្ថានភាពចេើនយ៉ាង ឧទាហរណ៍ ពេល 
ដេលសិកា្ខាកាមតេូវការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ ធ្វើ- 
ការសមេចចិត្ត ឬដោះសេយបញ្ហាជាដើម។ ការ 
គេប់គេង់មួយចំនួនមានសារៈសំខាន់ណស់ ដើមេបី 
ឲេយការងារក្នុងកេុមតូចៗ បេបនេះមានបេសិទ្ធភាព។  
ជារឿយៗ កេុមមានពេលវេលាកំណត់សមេប់ការ 
ធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួន ហេតុនេះ កេុមទាំងនេះតេូវធ្វើ 
ការឲេយបានលឿន និងមានបេសិទ្ធភាព។ គេូឧទ្ទេស 
គួរធានាថ ៖

•  កេុមដឹង និងយល់ពីកិច្ចការដេលបាន 
ដក់ឲេយ

•  គេូឧទ្ទេស អាចធ្វើការពនេយល់ក្នុងពេល
ដេលកេុមកំពុងអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួន

•  មានការគេប់គេងលើយោបល់ ពីកេុម
តូចៗ និងបានបង្កើតបទបញ្ជា សមេប់ 
កេុម ដូច្នេះ កេុមនីមួយៗដឹងពីរយៈពេល
ដេលខ្លួនតេូវធ្វើបទបងា្ហាញ

•  មានការសមេច អំពីរបៀបលើកសំណួរ 
និងយោបល់រវាងកេុម។

ការសម្ដ្រងរឿង
ការសម្តេងរឿង ជាវិធីសាសេ្តដ៏សំខាន់មួយក្នងុ 

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងបេើបេស់ក្នុងគោលបំណង 
ពីរសំខាន់ៗ ៖

•  បងា្ហាញបទពិសោធន៍ របស់សិកា្ខាកាម 
ដេលពាក់ព័ន្ធនឹងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ 
ឧទាហរណ៍ អ្នកភូមិមា្នាក់បានបាត់បង់ 
របរចិញ្ចឹមជីវិត ដោយសារផលប៉ះពាល់
នេការបេបេួលអាកាសធាតុ។

•  ផ្ដលឱ់កាសដលស់កិា្ខាកាម ក្នងុការ អនវុត្ត
សកម្មភាពដេលខ្លួន អាចជួបបេទះក្នុង 
ជីវិតជាក់ស្ដេង ឧ. ការពិភាកេសាជាមួយ 
កេុមបេឹកេសាឃុំក្នុងមូលដ្ឋាន អំពីបញ្ហា 
ទីជមេលនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន។

វិធីសាស្តេសមេបសមេួល

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ
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សិកា្ខាកាមអាចស្ម័គេចិត្តដើរតួខុសៗគា្នា ឬ 
ជេើសរីសដោយគេូឧទ្ទេស។ ជាធម្មតា ការសម្ដេង 
រឿងមានរយៈពេលពីរ ឬបីនាទីបុ៉ណ្ណោះ។ ការសម្ដេង 
រឿងអាចធ្វើឡើងដោយកេុមទាំងមូល ឬកេុមតូច។ 
សិកា្ខាកាមអាចសម្ដេងម្ដងមា្នាក់ៗ ដោយចាប់ផ្ដើម 
ពីកេុមតូចៗដល់កេុមទាំងមូល ឬដោយបេើបេស់ 
ការអនុវត្តលំហាត់ “ចានដក់តេី” ដេលមាន 
សិកា្ខាកាមពីរ ឬបីនាក់ ធ្វើការសម្ដេងខណៈពេល 
សិកា្ខាកាមផេសេងទៀតជាអ្នកអង្កេត។

កេយការសម្ដេងនីមួយៗ ចាំបាច់តេូវមាន 
ការពិភាកេសាបនា្ទាប់ ឬម៉ាងឆ្លើយសំណួរ ដើមេបីឲេយ 
សិកា្ខាកាមនិយយពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួន និងចេក 
រំលេកគំនិតថ្មីៗ។

ការប្រើប្រស់រូបភាព និងសំឡ្រងជំនួយ

ការធ្វើបទបង្ហាញពីខ្លឹមសារលើផ្ន្រកទី ១ 
ន្រសៀវភៅណ្រនាំ

ដូចដេលអ្នកនឹងកត់សមា្គាល់ឃើញគេូឧទ្ទេស  
គួរពនេយល់ពីខ្លឹមសារមេរៀននៅផ្នេកទី១ ដេលជា 
ផ្នេកមួយនេបទបងា្ហាញ។  គេូឧទ្ទេសអាចធ្វើការ 
សមេចចិត្តពីរបៀបពនេយល់ឯកសារមេរៀន នៅក្នុង 
ម៉ាងសិកេសានីមួយៗ ប៉ុន្តេគេូឧទ្ទេសគួរតេបេើបេស់ 
រូបភាពជំនួយនៅពេលធ្វើបទបងា្ហាញ។ រូបភាព 
ជំនួយទាំងនេះ អាចជាកេដសផ្ទាំងធំ ឬកា្តៅរខៀន 
ដេលនៅលើនោះ មានសរសេរចំណុចគន្លឹះ  
(បេសិនបើគា្មោនអគ្គិសនី) ឬគេូឧទ្ទេសអាចរៀបចំ 
បទបងា្ហាញដោយបេើឧបករណ៍បញ្ចាំងសា្លាយ។

ការបេើបេស់រូបភាព និងសំឡេងជំនួយ 5

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



ការធ្វើបទបង្ហាញដោយប្រើឧបករណ៍ 
បញ្ចាំងស្លាយ

គេូឧទ្ទេសភាគចេើនយល់ថ វាជាការងាយ 
សេួលក្នុងការធ្វើបទបងា្ហាញ ដោយបេើឧបករណ៍ 
បញ្ចាំងសា្លាយ ដើមេបីសង្ខេបនូវចំណុចគន្លឹះរបស់ 
មេរៀន ពីម៉ាងរៀនទី ១ ដល់ទី ៨ នៅក្នុងផ្នេកទី ១។  
អ្នកអាចបេើសៀវភៅណេនាំ សមេប់ជាមូលដ្ឋាន 
គេឹះក្នុងការរៀបចំបទបងា្ហាញរបស់លោកអ្នក ដោយ 
ថតចម្លងនូវឯកសារមេរៀនដេលពាក់ព័ន្ធ ឧទាហរណ៍  
នៅពេលធ្វើបទបងា្ហាញ ពីនិយមន័យនេពាកេយបច្ចេក- 
ទេសជាដើម។ ប៉ុន្តេ ទោះបីជាយ៉ាងណក៏ដោយ  
អ្វដីេលសំខាន់នោះ គឺតេវូចងចំាថ បទបងា្ហាញរបស់ 
លោកអ្នក គួរតេសង្ខេបពីខ្លឹមសារមេរៀននេម៉ាង 
សិកេសានីមួយៗ។ ដច់ខាតមិនតេវូវាយចម្លងអត្ថបទ 
ទាំងសេុងចេញពីសៀវភៅ ទៅបញ្ចូលក្នុងសា្លាយ 
នោះឡើយ។ សិកា្ខាកាមនឹងមានការលំបាកក្នុង 
ការអានអកេសរចេើនបេបនេះនៅលើសា្លាយ ហើយ
ការសរសេរអកេសរចេើនបេបនេះនៅក្នុងសា្លាយ  មិន
មេនជាវិធីសាសេ្តល្អ ក្នុងការធ្វើបទបងា្ហាញនោះ 
ទេ។ តេូវសរសេរតេចំណុចសំខាន់ៗពីរ ឬបីនៅក្នុង 
សា្លាយបានហើយ។ ចំណេកព័ត៌មានលម្អិតវិញ គួរ 
តេពនេយល់ផ្ទាល់មាត់ ហើយមេយ៉ាងទៀតសិកា្ខាកាម  
ក៏អាចអានព័ត៌មានលម្អតិទំាងនោះ នៅក្នងុសៀវភៅ 
ណេនាំរបស់ខ្លួនបានផងដេរ។ 

ក្តារខៀន
កា្តៅរខៀន គឺជាមធេយបាយល្អ សមេប់សរសេរ 

លំហាត់ផេសេងៗ ដូចជា ការបំផុសគំនិតពិចារណ 
នៅពេលដេលគេូឧទ្ទេស តេូវការសរសេរពីគំនិត 
របស់ខ្លនួឲេយបានលឿន។ បុ៉ន្តេ តេវូបេើបេស់កា្តៅរខៀន 
សមេប់តេសរសេរបញ្ហា ឬគំនិតសំខាន់ៗប៉ុណ្ណោះ 
ហើយតេូវទុកពេលគេប់គេន់ ឲេយសិកា្ខាកាមកត់តេ  
និងគិតពីគំនិតទាំងនេះដោយខ្លួនឯង។

ក្រដាសផ្ទាំងធំ
ផ្ទាងំកេដសធំ គឺមានសារៈបេយោជន៍សមេប់ 

ទុកជាឯកសារយោងនៅវគ្គបនា្ទាប់។ ផ្ទាំងកេដស
ធំទាំងនេះអាចដក់តាំងនៅក្នុងបន្ទប់រៀន។ យើង

អាចរកេសាវាទុកជាឯកសារយោងទៅថ្ងេកេយ ឬ 
ទុកធ្វើជាលំហាត់ សមេប់បណ្តុះបណ្តាលបន្ថេម 
ឬបេើសមេប់កត់តេពីអ្វី ដេលយើងបានពិភាកេសា 
កន្លងមក សមេប់ជារបាយការណ៍វគ្គបណ្តុះ-
បណ្តាល។

ការវាយតម្ល្រវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ការពិនិត្រយតាមដាន និងការវាយតម្ល្រ
ការវាយតម្លេ គឺជាផ្នេកមួយដ៏សំខាន់នេវគ្គ 

បណ្តុះបណ្តាល។ ការវាយតម្លេអាចធ្វើទៅបាននៅ 
អំឡុងពេលបណ្តុះបណ្តាល និងនៅពេលបញ្ចប ់
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ដើមេបីកេលម្អការរៀបចំផេនការ  
និងការសមេបសមេួលមេរៀន។ សកម្មភាពពិនិតេយ 
តាមដន ដោយមានការចូលរួមក្នុងអំឡុងពេល 
បណ្តុះបណ្តាល អាចជួយឲេយសិកា្ខាកាមចូលរួមក្នងុ 
សកម្មភាព និងផ្តល់ឲេយពួកគេនូវភាពមា្ចាស់ការនៅ 
ក្នុងដំណើរការបណ្តុះបណ្តាល។

ការពិនិត្រយតាមដានក្នុងអំឡុងព្រល 
បណ្តុះបណ្តាល

វិធីសាសេ្តមួយទៀត តេូវចេកសិកា្ខាកាមនូវ 
កេដសពិនិតេយតាមដន ដេលបេមូលនៅពេល 
បញ្ចប់ថ្ងេនីមួយៗ។ ក្នុងកេដសពិនិតេយតាមដន 
គួរសរសេរចូលសំណួរ ២ ឬ ៣ ដូចជា “តើអ្វីខ្លះ 
ដំណើរការបានល្អនៅក្នុងមេរៀនថ្ងេនេះ?” ឬ  
“តើចំណុចអ្វខី្លះ ដេលយើងគួរកេលម្អ?” តេវូបេកដ  
ថ សិកា្ខាកាមអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរជាក់លាក់ 
ដូចជា តើរបៀបបងេៀននៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល 
នេះមានលក្ខណៈដូចម្តេចដេរ  តើសិកា្ខាកាមយល់ 
ពីខ្លឹមសារនេវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះដេរឬទេ។ គេូ 
ឧទ្ទេស គួរវិភាគសំណួរក្នុងកេដសតេួតពិនិតេយនេះ 
នៅពេលលា្ងាច ដើមេបីធ្វើការកេលម្អនៅថ្ងេបនា្ទាប់  
បេសិនបើចាំបាច់ ឬបេសិនបើអាចធ្វើទៅបាន។

ការវាយតម្ល្រនៅព្រលបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ការវាយតម្លេអាចដក់បញ្ចូលនៅពេលបញ្ចប់

ម៉ាងសិកេសានៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល។ បេបបទ 

ការវាយតម្លេវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ
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អ្វីដេលគួរធ្វើ អ្វីដេលមិនគួរធ្វើ

រៀបចំមេរៀនឲេយបានហ្មត់ចត់ បងា្ហាញគំនិត ឬសកម្មភាពចេើនពេកនៅក្នុង 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតេមួយ

សមេបសមេួលកិច្ចការ និងការទទួលខុសតេូវ 
ជាមួយសហសេវិកដេលជាគេូឧទ្ទេស 
ដូចគា្នា (បើសិនចាំបាច់)

លេងពាកេយ ឬគេមភាសា ដេលសិកា្ខាកាម 
មិនអាចយល់បាន

ចេះបត់បេន និងរៀបចំសមា្ភារៈបន្ថេម  បើមាន 
ពេលវេលាគេប់គេន់ ឬតេៀមកាត់ឯកសារខ្លះ 
ចោល បើសិនពេលវេលាមិនគេប់គេន់

មានការខ្វល់ខា្វាយថកិច្ចការនេះបរាជ័យ -  
ពេយយមសួររកហេតុផលពីសិកា្ខាកាម

តេៀមទុកជាមុនក្នុងការកេសមេួលសកម្មភាព 
ឲេយសេបទៅនឹងចំនួនសិកា្ខាកាម (ចេើន ឬតិច)

យកសកម្មភាពផេសេងទៀត មកជំនួសសកម្មភាព 
ដេលបានគេងទុក 

គេងឲេយមានពេលវេលាសមេកគេប់គេន់ និង 
ពេលវេលាសមេប់សិកា្ខាកាមបង្កើតទំនាក់ទំនង 
ជាមួយគា្នា និងដើមេបីសា្គាល់គា្នាទៅវិញទៅមក

ធ្វើសារឡើងវិញនូវចំណុចដេលមិនចាំបាច់

សា្គាល់ឈ្មោះ និងតួនាទីរបស់សិកា្ខាកាម 
ហើយមានការគោរពដល់ពួកគេ

កាត់សំដីសិកា្ខាកាម ឬវិនិច្ឆ័យចម្លើយតប 
ឬការងាររបស់ពួកគេ

កេតមេូវភាសារបស់អ្នក ដើមេបីឲេយសមសេបទៅនឹង
សាវតាររបស់សិកា្ខាកាមដេលចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះ
បណ្តាលនេះ

បងា្ហាញពីសកម្មភាពដេលមិនទាក់ទងទៅនឹង 
ដំណើរការវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ

អ្វីដ្រលគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើសម្រាប់គ្រូឧទ្ទ្រស ២

២ ដកសេង់ចេញពី “គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមបេចាំនៅអាសុី និងបា៉ាសីុហ្វិក (២០០១) ជំនាញដោះសេយទំនាស់ 
សមេប់យុវជន” http://www.creducation.org/resources/Conflict_Negotiation_Skills_Youth_UNESCAP.pdf

វាយតម្លេបញ្ចបអ់ាចចេកជនូសកិា្ខាកាមមា្នាក់ៗ   ដើមេប ី
ឲេយពួកគេ អាចសរសេរពីយោបល់របស់ខ្លួនទាក់ទង 
នឹងបទពិសោធន៍ នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ 
និងដើមេបីដឹងថ តើចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់ 
សិកា្ខាកាមមានការរីកចមេើនដេរ ឬយ៉ាងណ 
បនា្ទាប់ពីទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ។ 

ពាក្រយសម្តីចុងក្រោយមុនព្រលចាប់ផ្តើម
គេូឧទ្ទេសគួរមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង មុន 

ចាប់ផ្តើមថ្ងេដំបូងនេមេរៀន។ គេូឧទ្ទេសគួររម្លឹក 
មេរៀនទាក់ទងនឹង “ចំណុចគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើ 
សមេប់គេូឧទ្ទេស” ដើមេបីចងចាំនូវចំណុចល្អៗ  
សមេប់បងេៀននៅម៉ាងដំបូង។ ជាងនេះទៅទៀត  
មុនពេលចាប់ផ្តើមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ឬម៉ាង 
បងេៀន គេូឧទ្ទេសគួរអាន “បញ្ជីសកម្មភាពសមេប ់
គេូឧទ្ទេស” ដើមេបីតេៀមខ្លួនឲេយបានពេញលេញ។

អ្វីដេលគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើសមេប់គេូឧទ្ទេស 7

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



បញ្ជាក់ចំណុចសំខាន់ឲេយបានចេើនដងបេសិន 
បើចាំបាច់ ដើមេបីឲេយសិកា្ខាកាមយល់ដឹងបានចេបាស់

ពេលសមេកវេងពេក ដោយមិនគោរពតាម 
បទបញ្ជាផ្ទេក្នុងអំពីម៉ាងដេលតេូវបន្តមេរៀន

ពេយយមរួមបញ្ចូលសិកា្ខាកាមគេប់រូបក្នុង 
ដំណើរការសិកេសា

ចំណយពេលនិយយចេើនពេក។ អតេនេការ 
និយយរបស់គេូឧទ្ទេស ធៀបនឹងសិកា្ខាកាម  
គួរតេ ៣០% និង ៧០% (ឧទាហរណ៍ ៖ វគ្គ 
បណ្តុះបណ្តាលដេលមានរយៈពេល ៥ ម៉ាង  
អ្នកគួរនិយយតេឹមតេ ៩០ នាទី បានហើយ 
ទុកពេល ២១០ នាទី ឲេយសិកា្ខាកាមនិយយ)

សួរសំណួរឲេយចេបាស់ៗ និងជាសំណួរបើក ផ្តល់មតិរិះគន់នៅគេប់ដំណក់កាលចំពោះគេប ់
ហេតុផល

បង្កើតឲេយមានបរិយកាសសិកេសាល្អ សិកា្ខាកាម គួរតេជាអ្នកធ្វើការសមេច

មានការរំពឹងទុកចេបាស់លាស់ និងងាយយល់ បណ្តាយឲេយមានទំនាស់រវាងសិកា្ខាកាមកើតឡើង

រៀបចំកៅអីអង្គុយជារង្វង់ ដើមេបីឲេយសិកា្ខាកាម 
អាចមើលឃើញគា្នាទៅវិញទៅមក

បងា្ហាញការខកចិត្តរបស់អ្នកនៅពេលសិកា្ខាកាម 
មិនយល់ពីទសេសនៈណមួយ

បេើលំហាត់ថមពល ឬលំហាត់បំផុសគំនិត 
បេសិនបើចាំបាច់

យកចិត្តទុកដក់ចំពោះសិកា្ខាកាមមួយចំនួន និង 
មិនយកចិត្តទុកដក់ចំពោះសិកា្ខាកាមដទេទៀត

រកេសាកាយវិការឲេយបានល្អ បេើភាសាកាយវិការមិនគួរសមេយ ឬបេមាថ 
មើលងាយដល់សិកា្ខាកាម

តារាងតាមដានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់គ្រូឧទ្ទ្រស

ចំណុចដេលតេូវតេួតពិនិតេយ គូសសញ្ញា (X)

១. ស្វេងយល់ពីសិកា្ខាកាមឲេយចេើនតាមដេលអាចធ្វើបាន ៖ តើពួកគេជានរណ 
តើមានប៉ុនា្មោននាក់មានដើមកំណើត និងសាវតារមកពីណ។ 

២. តេូវបេកដថ អ្នក និងសហការីសមេបសមេួលរបស់លោកអ្នកបានរៀបច ំ
ដោយបេុងបេយ័ត្ននូវអ្វី ដេលលោកអ្នកគេងទុក។ 

៣. តេូវបេកដថ សិកា្ខាកាមយល់ពីអ្វីដេលពួកគេនឹងចូលរួម។

៤. ពិនិតេយមើលកន្លេងបណ្តុះបណ្តាល និងសមា្ភារៈផេសេងៗ។ បេសិនបើអាច 
ពិនិតេយមើលកន្លេងដេលនឹងរៀបចំសិកា្ខាសាលា ហើយពេយយមពិនិតេយ 
មើលថ តើនៅមានអ្វីខ្វះខាតទៀត។

តារាងតាមដនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់គេូឧទ្ទេស

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ
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៥. រៀបចំបញ្ជីសមា្ភារៈដេលចាំបាច់សមេប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ហើយឲេយបញ្ជី 
នោះ ទៅអ្នកទទួលខុសតេូវចំពោះសមា្ភារៈទាំងនោះ ដេលរួមមាន ៖ 

• ឯកសារថតចម្លងនេរបៀបវារៈបណ្តុះបណ្តាល

• ឯកសារថតចម្លងនេមេរៀនវគ្គនេះពីសៀវភៅណេនាំ 
(បេសិនបើចាំបាច់)

• ឯកសារតេសមុន និងកេយវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

• តារាងសមេប់វាយតម្លេវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

• បញ្ជីវត្តមានសមេប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

• ផ្ទាំងកេដសធំ

• ប៊ិចហ្វឺត

• ខេសេអាត់សំឡេង

• ឧបករណ៍បញ្ចាំងសា្លាយ

• ទឹកបរិសុទ្ធ និងអាហារសមេន់

• សមា្ភារៈផេសេងៗទៀតសមេប់វគ្គនីមួយៗ

៦. បេសិនបើអ្នកមិនបានពិនិតេយមើលកន្លេងបណ្តុះបណ្តាលជាមុនទេ 
តេូវបេកដថ អ្នកទៅដល់ទីនោះឲេយបានមុនសិកា្ខាកាម ដើមេបីអ្នកអាច 
រៀបចំកន្លេងបណ្តុះបណ្តាល មុនពេលពួកគេមកដល់។ 

៧. តេូវបេកដថ សិកា្ខាកាមមានព័ត៌មានដេលពួកគេតេូវការទាំងអស់ 
ជាពិសេស ព័ត៌មានស្តីពីសិកា្ខាសាលា ដេលមានរយៈពេលចេើនថ្ងេ 
ដេលរួមមាន ៖

• ព័ត៌មានពីទីតាំង និងពេលវេលាសមេប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល 
• លេខទូរស័ព្ទដេលសិកា្ខាកាមអាចទាក់ទងទៅអ្នក ក្នុងករណី

មានការចាំបាច់  
• បុគ្គលទាក់ទង និងព័ត៌មានលម្អិតបងា្ការករណីបនា្ទាន់

សមេប់សិកា្ខាកាម។

៨. សួរសិកា្ខាកាមជាមុនថ តើពួកគេមានតមេូវការចាំបាច់អ្វីទៀតទេ ដូចជា 
អាហារ កន្លេងសា្នាក់នៅ និងចេកចេញចូលកន្លេងបណ្តុះបណ្តាល និង 
ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងឯកសារវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងខ្លឹមសារនេវគ្គ 
បណ្តុះបណ្តល។

តារាងតាមដនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់គេូឧទ្ទេស 9

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



ការណ្រនាំសម្រាប ់
សម្របសម្រួលផ្ន្រកទី ១



ផ្ន្រកទី ១  
ការយល់ដឹងពីមូលហ្រតុ ភាពងាយរងគ្រោះ ផលប៉ះពាល់  
និងចម្លើយតបទៅនឹងការប្រប្រួលអាកាសធាតុ

ផ្ន្រកន្រះច្រកច្រញជា ៨ ម្ររៀន ដោយរួមមាន ៖

១.  មេរៀនទី ១ ៖ មូលហេតុនេការបេបេួលអាកាសធាតុ

២.  មេរៀនទី ២ ៖ ភាពងាយរងគេះ និងផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីការបេបេួលអាកាសធាតុ

៣.  មេរៀនទី ៣ ៖ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនេគេះមហន្តរាយ

៤.  មេរៀនទី ៤ ៖ យុទ្ធសាសេ្តបបនេសុាំទៅនឹងការបេបេួលអាកាសធាតុ

៥.  មេរៀនទី  ៥ ៖ ការកាត់បន្ថយការបេបេួលអាកាសធាតុ

៦. មេរៀនទី ៦ ៖ កេបខ័ណ្ឌនៅថ្នាក់ជាតិ និងសកល ស្ដីពីការបេបេួលអាកាសធាតុ

៧.  មេរៀនទី ៧ ៖ ការបេបេួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌេឍ និងសិទ្ធិមនុសេស

៨. មេរៀនទី ៨ ៖ វិធីសាសេ្តដោយយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសមេប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការបេបេួល 
 អាកាសធាតុ



ម្ររៀនទី ១ 

មូលហ្រតុន្រការប្រប្រួលអាកាសធាតុ

មេរៀននេះ មានគោលបំណងផ្តល់ការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានដល់សិកា្ខាកាម អំពីមូលហេតុនេការបេ 
បេួលអាកាសធាតុ ដេលរួមមាន ផលផ្ទះកញ្ចក់ បេភពនេឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ (GHGs) និងការបំភាយឧស្ម័ន
ផ្ទះកញ្ចក់ (GHG) ក្នុងបេទេសកម្ពុជា។ 

ដំណាក់កាលរៀបចំ ៖ 
១. ថតចម្លងឯកសារនេមេរៀននេះ សមេប់សិកា្ខាកាម។

២. រៀបចំប័ណ្ណពណ៌ ៣ ទៅ ៤ ដុំ ដេលក្នុងមួយដុំមានប័ណ្ណពណ៌ ៥ សន្លឹក។ លើប័ណ្ណពណ៌ 
នីមួយៗ តេូវសរសេរពាកេយ ៖ ធាតុអាកាស អាកាសធាតុ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ផលផ្ទះកញ្ចក់ 
និងការឡើងកម្តៅផេនដី។ 

៣. នៅលើកេដសផ្ទាំងធំ ឬសា្លាយ Power Point របស់លោកអ្នក តេូវសរសេរសំណួរដូចខាង
កេម ៖

ក. តើអ្នកធា្លាប់បានឮពាកេយ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងផលផ្ទះកញ្ចក់ដេរឬទេ?

ខ. តើអ្នកធា្លាប់បានឮ ឬអ្នកដឹងថ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងផលផ្ទះកញ្ចក់ទាំងនោះជាអ្វីខ្លះ 
ឬទេ?

គ. តើអ្នកដឹងថ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះមានបេភពមកពីណដេរឬទេ?

ឃ. តើការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា មានបេភពមកពីណ?

៤. រៀបចំខ្លឹមសារសង្ខេបមេរៀនទី ១ ផ្នេកទី១ សមេប់បទបងា្ហាញក្នុងកម្មវិធី Power Point 
របស់អ្នក ឬលើកេដសផ្ទាំងធំសមេប់ធ្វើបទបងា្ហាញដល់សិកា្ខាកាម។

៥. បើសិនមានអគ្គិសនី សូមរៀបចំឧបករណ៍បញ្ចាំងសា្លាយ Power Point ដើមេបីធ្វើបទបងា្ហាញ 
និងចាក់វីដេអូ ស្ដីពីផលផ្ទះកញ្ចក់ឲេយសិកា្ខាកាមទសេសនា។

សម្ភារៈ ៖
• ឯកសារមេរៀនទី ១ ផ្នេកទី ១ 
• ប័ណ្ណសន្ទសេសន៍ ដោយមានសរសេរពាកេយ និងគោលគំនិត
• កេដសផ្ទាំងធំ
• ប៊ិចហ្វឺត

ម្ររៀនទី ១ ៖ មូលហេតុនេការបេបេួលអាកាសធាតុ12

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



រយៈព្រល ៖ ២ ម៉ាង

ដំណើរការសម្របសម្រួល ៖ 
១. ពនេយល់ពីគោលបំណងនេមេរៀននេះ។ 

២.  បេងចេកសិកា្ខាកាមជា ៣ ទៅ ៤ កេុម។ 

៣. (ការតេៀមជាមុន) សរសេរពាកេយ ឬគោលគំនិតមួយក្នុងចំណមពាកេយ ឬគោលគំនិត 
ខាងកេមនេះ ក្នុងប័ណ្ណសន្ទសេសន៍ ៣ ទៅ ៤ ដុំ ហើយចេកប័ណ្ណសន្ទសេសន៍នោះមួយដុ ំ
ដល់កេុមនីមួយៗ។ កេុមនីមួយៗនឹងទទួលបានប័ណ្ណ ១ ដុំ ដេលសរសេរពាកេយ / គោលគំនិត  
នីមួយៗ ដូចខាងកេម ៖

ក.  ធាតុអាកាស

ខ.  អាកាសធាតុ

ឃ. ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

ង.  ផលផ្ទះកញ្ចក់

ច.  ការឡើងកម្តៅផេនដី

៤. កេុមទាំងអស់ គួរតេពេយយមកំណត់ ឬពនេយល់ពាកេយ/គោលគំនិតទាំងនេះ ហើយរយៈ- 
ពេល ២០ ទៅ ៣០ នាទីបនា្ទាប់ កេុមនីមួយៗគួរតេបងា្ហាញពីនិយមន័យ ឬការពនេយល់ 
របស់ខ្លួនដល់សិកា្ខាកាមទាំងអស់សមេប់ការពិភាកេសាបន្ថេម។ 

៥. បនា្ទាប់មកទៀត គេូឧទ្ទេសតេូវសួរសំណួរដូចខាងកេមនេះ។ តើសិកា្ខាកាមបានអាន 
មេរៀនទី ១ ផ្នេកទី ១ សមេប់ឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងនេះដេរឬទេ?

ក. តើអ្នកធា្លាប់ឮពីឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងផលផ្ទះកញ្ចក់ទេ?

ខ. បេសិនបើអ្នកធា្លាប់បានឮ តើអ្នកដឹងថឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងផលផ្ទះកញ្ចក់ទាំងនោះ 
ជាអ្វីឬទេ?

គ.   តើអ្នកដឹងថឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះ មានបេភពមកពីណដេរឬទេ?

ឃ.  តើការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងបេទេសកម្ពុជា មានបេភពមកពីណ?

៦. បងា្ហាញពីខ្លឹមសារសង្ខេបមេរៀនទី ១ ផ្នេកទី ១ នេសៀវភៅណេនាំ ដើមេបីឲេយសិកា្ខាកាម 
យល់ពីនិយមន័យទាំងអស់ បាតុភូតនេផលផ្ទះកញ្ចក់ និងបេភេទ និងបេភពនេឧស្ម័នផ្ទះ 
កញ្ចក់។

៧. បើសិនមានពេលវេលាគេប់គេន់ មានអគ្គិសនី និងឧបករណ៍បញ្ចាំងសា្លាយ សូមចាក់ 
វីដេអូ ស្តីពីផលផ្ទះកញ្ចក់ (ក្នុងឌីវីឌីភា្ជាប់ជាមួយសៀវភៅណេនាំនេះ)។

៨. វគ្គសំណួរ-ចម្លើយ និងបូកសរុបខ្លឹមសារ។

ម្ររៀនទី ១ ៖ មូលហេតុនេការបេបេួលអាកាសធាតុ 13

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



គន្លឹះ ៖ 
• ដើមេបីយល់ឲេយបានសុីជមេជាងនេះ លើបញ្ហា/គោលគំនិត ស្តីពីការបេបេួលអាកាសធាតុ 

សូមអាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ដេលភា្ជាប់ជាមួយគេហទំព័រសំខាន់ៗ។ 

• បេការសំខាន់ គឺសិកា្ខាកាមតេូវស្វេងយល់ពីគោលគំនិតក្នុងមេរៀននេះ មុនពេលបន្តទៅ
មេរៀនបនា្ទាប់។

• វីដេអូ ដេលកេសួងបរិសា្ថានបានផលិតជាភាសាខ្មេរ ស្តីពីផលផ្ទះកញ្ចក់ និងផលប៉ះពាល់
បណ្តាលមកពីការបេបេួលអាកាសធាតុ អាចយកមកបេើបេស់សមេប់មេរៀននេះបាន។  
វីដេអូនេះ មាននៅក្នុងសុីឌី (CD) នៅផ្នេកខាងកេយនេសៀវភៅណេនាំនេះ។

• វីដេអូមកពីទូរទសេសន៍ “NAtioNAl GEoGrAPHiC” ស្តីពីផលផ្ទះកញ្ចក់ ពិតជាគួរឲេយ
ចាប់អារម្មណ៍ណស់ ៖ http://video.nationalgeographic.com/video/player/
environment/global-warming-environment/global-warming-101.html

ម្ររៀនទី ១ ៖ មូលហេតុនេការបេបេួលអាកាសធាតុ14

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



ម្ររៀនទី ២ 

ភាពងាយរងគ្រោះ និងផលប៉ះពាល់ដ្រលបណ្តាល 
មកពីការប្រប្រួលអាកាសធាតុ

មេរៀនទី ២ នេះ បងា្ហាញពីមូលហេតុ ដេលបេទេសកម្ពុជារងគេះបណ្តាលមកពីការបេបេួល 
អាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដេលបណ្តាលមកពីការបេបេួលអាកាសធាតុ លើវិស័យកសិកម្ម ពេឈើ  
ធនធានទឹក នេសាទ បេព័ន្ធអេកូឡូសុី និងសុខភាព និងបងា្ហាញពីរបៀបដេលការបេបេួលអាកាសធាតុ 
ប៉ះពាល់ដល់សេ្តី និងកុមារ រួមទាំងសន្តិភាព និងស្ថិរភាព។ 

ដំណាក់កាលរៀបចំ ៖ 
១. ថតចម្លងឯកសារមេរៀននេះ ចេកជូនដល់សិកា្ខាកាម។

២. រៀបចំប័ណ្ណសន្ទសេសន៍ ៣ សន្លឹក ដោយសរសេរពាកេយ “ផលប៉ះពាល់ ភាពងាយរងគេះ 
និងហានិភ័យ” លើប័ណ្ណទាំងនោះ។

៣. សរសេរសំណួរនៅក្នុងជំហានទី ៤ លើផ្នេកខាងលើកេដសផ្ទាំងធំ សរសេរសំណួរមួយ 
លើកេដសផ្ទាំងធំមួយ។ 

ព្រលវ្រលា ៖ ២ ម៉ាង

ដំណើរការសម្របសម្រួល ៖ 
១. ពនេយល់ពីគោលបំណងនេមេរៀននេះ។

២. បិទប័ណ្ណ ដេលមានសរសេរពាកេយខាងកេមនេះ និងនិយមន័យនេពាកេយទំាងនោះលើជញ្ជាងំ ៖ 

ក. ផលប៉ះពាល់
ខ. ភាពងាយរងគេះ
គ. ហានិភ័យ

សម្ភារៈ ៖
• ឯកសារមេរៀនទី ២ ផ្នេកទី ១
• ស្កុតបិទ
• កេដសផ្ទាំងធំ និងកេដសតូចៗ
• ប័ណ្ណសន្ទសេសន៍
• ប៊ិចហ្វឺត

ម្ររៀនទី ២ ៖ ភាពងាយរងគេះ និងផលប៉ះពាល់ដេលបណ្តាលមកពីការបេបេួលអាកាសធាតុ 15

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



៣. នៅក្នុងម៉ាងពិភាកេសាកេុមរួម ស្នើឲេយសិកា្ខា-កាមអានពាកេយទាំងនោះឲេយឮៗ ហើយឲេយពួកគេ 
ពិភាកេសាពីអត្ថន័យនេពាកេយទាំងនោះ។

៤. បេងចេកសិកា្ខាកាមជា ៣ ទៅ ៤ កេុមដើមេបីពិភាកេសាសំណួរ ដូចខាងកេម។ កេុមនីមួយៗ  
គួរជេើសរីសសំណួរពីរមកពិភាកេសា។ 

ក. តើផលប៉ះពាល់ពីការបេបេួលអាកាសធាតុលើធនធានទឹកនៅបេទេសកម្ពុជា មាន 
អ្វីខ្លះ?

ខ. តើផលប៉ះពាល់បណ្តាលពីការបេបេួលអាកាសធាតុលើវិស័យកសិកម្ម និងនេសាទ  
នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា មានអ្វីខ្លះ?

គ. តើផលប៉ះពាល់ពីការបេបេួលអាកាសធាតុលើវិស័យសុខភាព ក្នុងបេទេសកម្ពុជា 
មានអ្វីខ្លះ?

ឃ. តើផលប៉ះពាល់ពីការបេបេួលអាកាសធាតុលើតំបន់ឆ្នេរសមុទេនេបេទេសកម្ពុជា មាន 
អ្វីខ្លះ?

ង. តើផលប៉ះពាល់ពីការបេបេួលអាកាសកាធាតុមកលើពេឈើ និងបេព័ន្ធអេកូឡូសុីក្នុង 
បេទេសកម្ពុជា មានអ្វីខ្លះ?

ច. ហេតុអ្វីបានជាសេ្តី ងាយទទួលរងគេះពីការបេបេួលអាកាសធាតុ?

ឆ. តើការបេបេលួអាកាសធាតុអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តភិាព និងស្ថរិភាពទំាងមូលក្នងុបេទេស 
កម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

៥. ជំរុញឲេយសិកា្ខាកាមស្វេងរកចម្លើយពីមេរៀនទី ២ ផ្នេកទី ១ នេសៀវភៅណេនាំ បេសិនបើ 
ចាំបាច់។ 

៦. បនា្ទាប់ពីកេុមនីមួយៗធ្វើបទបងា្ហាញរួចហើយ តេូវសង្ខេបលទ្ធផលនេការពិភាកេសាក្នុងកេុម  
ដើមេបីភា្ជាប់ទៅនឹងខ្លឹមសារៈសំខាន់ៗនេមេរៀននេះ។ 

៧. បងា្ហាញពីទសេសនៈនេមេរៀនទី ២ ស្តីពីមូលហេតុ ដេលធ្វើឲេយបេទេសកម្ពុជាងាយរងគេះ  
ពីការបេបេួលអាកាសធាតុ និងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីការបេបេួលអាកាសធាតុមកលើ 
វិស័យផេសេងៗ។

៨. រម្លឹកពីផលប៉ះពាល់សំខាន់ៗ ដេលបណ្តាលមកពីការបេបេួលអាកាសធាតុលើវិស័យ 
នីមួយៗ។

៩. វគ្គសំណួរ-ចម្លើយ និងបូកសរុបខ្លឹមសារ។

ម្ររៀនទី ២ ៖ ភាពងាយរងគេះ និងផលប៉ះពាល់ដេលបណ្តាលមកពីការបេបេួលអាកាសធាតុ16

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



ម្ររៀនទី ៣ 

ការយល់ដឹងពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យន្រ 
គ្រោះមហន្តរាយ

មេរៀនទី ៣ នេះ ផ្តល់ការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋាននេពាកេយ និងគោលគំនិតនេការកាត់បន្ថយហានិភ័យ 
នេគេះមហន្តរាយ វដ្តនេការគេប់គេងគេះមហន្តរាយ និងដំណើរការកាត់បន្ថយហានិភ័យ ភាពខុសគា្នា 
រវាងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនេគេះមហន្តរាយ និងការបនេសុាំទៅនឹងការបេបេួលអាកាសធាតុ និង
កេបខ័ណ្ឌអន្តរជាតិសំខាន់ៗ ស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនេគេះមហន្តរាយ។  

ដំណាក់កាលរៀបចំ ៖ 
១. ថតចម្លងឯកសារមេរៀននេះ ចេកជូនដល់សិកា្ខាកាម។

២. រៀបចំខ្លឹមសារសង្ខេបមេរៀននេះ សមេប់ធ្វើបទបងា្ហាញ។

៣. រៀបចំប័ណ្ណសន្ទសេសន៍ ៣ ទៅ ៤ ដុំ ដេលក្នុងមួយដុំមាន ៦ សន្លឹក ហើយសរសេរពាកេយមួយ 
ក្នុងប័ណ្ណមួយសន្លឹក ដូចបានរៀបរាប់នៅក្នុងចំណុចទី ១ ខាងកេមនេះ។ 

៤. សរសេរនិយមន័យនេពាកេយទាំង ៦ នៅលើប័ណ្ណផេសេងៗពីគា្នា ហើយសរសេរនិយមន័យមួយ  
ឬរូបភាពមួយ ក្នុងប័ណ្ណមួយសន្លឹក ដើមេបីពិពណ៌នាពាកេយនៅក្នុងចំណុចទី ១ ខាងកេម។

៥. ប័ណ្ណសន្ទសេសន៍នីមួយៗ តេូវសរសេរខ្លឹមសារវដ្តនេការគេប់គេងគេះមហន្តរាយ ដោយបេើ 
ពាកេយដេលបានកំណត់ឲេយ។

រយៈព្រល ៖ ១-២ ម៉ាង

ដំណើរការសម្របសម្រួល ៖
១. ពនេយល់ពីគោលបំណងនេមេរៀននេះ។

២.  បេងចេកសិកា្ខាកាមជា ៣ ទៅ ៤ កេុម។ 

សម្ភារៈ ៖
• ឯកសារមេរៀនទី ៣ ផ្នេកទី ១
• ប័ណ្ណសន្ទសេសន៍ 
• ប៊ិចហ្វឺត
• កា្តៅរខៀន
• កេដសផ្ទាំងធំ

ម្ររៀនទី ៣ ៖ ការយល់ដឹងពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនេគេះមហន្តរាយ 17

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



៣. ចេកប័ណ្ណសន្ទសេសន៍ ១ ដុំ ដេលមាន ៦ សន្លឹក ដោយសរសេរពាកេយ និងនិយមន័យនេពាកេយ 
ទាំងនោះ ឬគូររូបភាពអំពីពាកេយដូចខាងកេមនេះ។

• គេះមហន្តរាយ
• ហានិភ័យ
• ហានិភ័យនេគេះមហន្តរាយ
• ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនេគេះមហន្តរាយ
• សមត្ថភាព
• ការបង្កើនភាពសាុំ / ភាពធន់ទេំ

៤. ឲេយសិកា្ខាកាមផ្គូរផ្គងពាកេយ / គោលគំនិតជាមួយនិយមន័យ ឬរូបភាពដេលបានផ្តល់ឲេយ។

៥. ជំរុញសិកា្ខាកាមឲេយរៀបចំខ្លឹមសារនេវដ្តការគេប់គេងគេះមហន្តរាយ ជាមួយពាកេយដេលបាន 
ផ្តល់ឲេយ ដើមេបីឲេយពាកេយទាំងនោះ តេូវទៅនឹងដេយកេមនៅក្នុងសៀវភៅណេនាំ។

៦. ចំពោះការពិភាកេសាក្នុងកេុម សាកសួរសិកា្ខាកាមក្នុងករណីដេលអ្នកទាំងនោះ ធា្លាប់ចូលរួម 
សម្មភាពផេសេងៗនៅក្នុងសហគមន៍ ដេលបងា្ហាញពីភាពងាយរងគេះដេលបានកំណត់។  
តើសិកា្ខាកាមលើកឡើងពីមុខសញ្ញាគេះថ្នាក់ និងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ ហើយតើពួកគេបង្កើន 
ការបនេសុាំទៅនឹងការបេបេួលអាកាសធាតុដោយរបៀបណ?

៧. បងា្ហាញពីខ្លឹមសារសង្ខេបមេរៀនទី ៣ ផ្នេក ទី១ ធ្វើបេបនេះ សិកា្ខាកាមបេកដជាយល់ពីវដ្ត  
នេការកាត់បន្ថយហានិភ័យនេគេះមហន្តរាយ និងភាពខុសគា្នារវាងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ 
នេគេះមហន្តរាយ និងការបនេសុាំនឹងការបេបេួលអាកាសធាតុ។

៨. វគ្គសំណួរ-ចម្លើយ និងបូកសរុបខ្លឹមសារ។

គន្លឹះ ៖ 
មេរៀននេះ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណស់ ពីពេះមេរៀននេះមានវាកេយស័ព្ទ និងគោលគំនិត 

ដេលចាំបាច់សមេប់មេរៀនបន្តបនា្ទាប់ទៀត។ មេរៀននេះផ្តល់មូលដ្ឋានសមេប់ការស្វេងយល់ពី 
ព័ត៌មាន និងការវាយតម្លេនៅថ្ងេអនាគត។ អ្នកតេូវបេកដថ អ្នកតេូវតេយល់ពីពាកេយទាំងនេះ។  
នេះ គឺជាមេរៀនដេលមានរយៈពេលវេង ដូចនេះ គួរឲេយសិកា្ខាកាមសមេកឲេយបានពីរទៅបីដង។  
ជាងនេះទៀត មេរៀននេះអាចជាវគ្គដេលគួរឲេយចាប់អារម្មណ៍ សមេប់បងា្ហាញដល់គមេងកាត ់
បន្ថយហានិភ័យនេគេះមហន្តរាយចំនួនពីរ ដេលទទួលបានជោគជ័យក្នុងបេទេសកម្ពុជា។

ម្ររៀនទី ៣ ៖ ការយល់ដឹងពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនេគេះមហន្តរាយ18

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



ម្ររៀនទី ៤ 

យុទ្ធសាស្រ្តបន្រសុាំនឹងការប្រប្រួលអាកាសធាតុ

នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកតេូវបងេៀនសិកា្ខាកាមឲេយយល់ពីគោលគំនិតនេការបនេសុាំនឹងការបេបេួល
អាកាសធាតុ និងវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បណ្តាលពីការបេបេួលអាកាស- 
ធាតុ។ នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា ការកសាងសមត្ថភាពបនេសុាំនឹងការបេបេួលអាកាសធាតុ ដេលរួមមាន 
ចំណេះដឹង និងធនធាន ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណស់សមេប់ឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់បណ្តាល 
ពីការបេបេួលអាកាសធាតុ។ 

ដំណាក់កាលរៀបចំ ៖ 
១. ថតចម្លងឯកសារមេរៀន ដើមេបីចេកជូនដល់សិកា្ខាកាម។

២. នៅផ្នេកខាងលើនេកេដសផ្ទាំងធំ តេូវសរសេរពីផលប៉ះពាល់ដេលបណ្តាលមកពីការ 
បេបេួលអាកាសធាតុ ឬភាពងាយរងគេះនៅសហគមន៍ដេលពួកគេធ្វើការ និងរស់នៅ 
កំពុងជួបបេទះ។ 

៣. រៀបចំខ្លឹមសារសង្ខេបមេរៀនទី ៤ ផ្នេកទី ១ សមេប់ធ្វើបទបងា្ហាញ។ 

រយៈព្រល ៖ ២ ម៉ាង

ដំណើរការសម្របសម្រួល ៖ 
១. ពនេយល់ពីគោលបំណងនេមេរៀនដល់សិកា្ខាកាម។

២. បេងចេកសិកា្ខាកាមជា ៣ ទៅ ៤ កេុម អាសេ័យលើចំនួនសិកា្ខាកាម។

៣. ឲេយកេុមនីមួយៗពិចារណ និងសរសេរពីយុទ្ធសាសេ្តបនេសុាំនឹងការបេបេួលអាកាសធាតុ 
ដេលអាចអនុវត្តទៅបានមួយចំនួន ដើមេបីដោះសេយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសហគមន៍  
ដេលពួកគេបានកំណត់។ ឧទាហរណ៍ ៖ គេះរាំងស្ងួត គេះទឹកជំនន់ ឬភ្លៀងធា្លាក់មិន 
ទៀងទាត់។ សិកា្ខាកាម អាចស្វេងរកចម្លើយនៅក្នុងមេរៀនទី ៤ ផ្នេកទី ១ នេសៀវភៅណេនាំ  
និងផ្អេកតាមចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍របស់ខ្លួន។ 

សម្ភារៈ ៖
• ឯកសារមេរៀនទី ៤ ផ្នេកទី ១
• កេដសផ្ទាំងធំ
• ប៊ិចហ្វឺត
• កា្តៅរខៀន

ម្ររៀនទី ៤ ៖ យុទ្ធសាសេ្តបនេសុាំនឹងការបេបេួលអាកាសធាតុ 19

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



៤.  កេមុនីមួយៗគួរតេផ្លាស់ប្តរូកេដសផ្ទាងំធំរបស់ខ្លនួជាមួយកេមុបនា្ទាប់ទៀត រាល់ ១០ នាទីម្តង  
ហើយតេូវសរសេរយុទ្ធសាស្តេបនេសុាំនឹងការបេបេួលអាកាសធាតុបន្ថេមទៀត នៅលើផ្ទាំង
កេដសធំនោះ រហូតទាល់តេកេុមទាំងអស់ បានមើលផ្ទាំងកេដសធំរបស់កេុមដទេទៀត 
អស់ (វិធីសាស្តេវីលកាហ្វេ “World Café”)។ 

៥.   ស្នើឲេយកេុមនីមួយៗបងា្ហាញពីលទ្ធផល និងរៀបចំការពិភាកេសា។

៦.  បងា្ហាញពីខ្លឹមសារសង្ខេបមេរៀនទី ៤ ផ្នេកទី ១ ដើមេបីឲេយសិកា្ខាកាមបានយល់ពីមធេយបាយ 
បនេសុាំ និងវិធីសាសេ្តដោះសេយដេលអាច រួមមាន ករណីសិកេសាជាដើម បេសិនបើមាន។

៧.  ជេើសរីសមធេយបាយបនេសុាំសំខាន់ៗ ដេលអាចយកមកអនុវត្តក្នុងបេទេសកម្ពុជា។

៨.  វគ្គសំណួរ-ចម្លើយ និងបូកសរុបខ្លឹមសារ។

គន្លឹះ ៖ 
ការណេនាំពីគមេង បនេសុាំនឹងការបេបេួលអាកាសធាតុចំនួនពីរ ដេលទទួលបានជោគជ័យ

ក្នុងបេទេសកម្ពុជា ក៏អាចជាព័ត៌មានសំខាន់ផងដេរ។ លោកអ្នកអាចស្វេងរកគមេងដេលទទួល 
បានជោគជ័យខ្លះទៀតក្នុងសៀវភៅព័ត៌មាន ស្ដីពីការអនុវត្តល្អ ដេលរៀបរៀងដោយគមេងគំនិត 
ផ្តួចផ្តើមរួម ស្តីពីការបេបេួលអាកាសធាតុ (JCCi)។

ម្ររៀនទី ៤ ៖ យុទ្ធសាសេ្តបនេសុាំនឹងការបេបេួលអាកាសធាតុ20

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



ម្ររៀនទី ៥ 

ការកាត់បន្ថយការប្រប្រួលអាកាសធាតុ

មេរៀនទី ៥ បងា្ហាញពីវិធានការសមសេបមួយចំនួនសមេប់កាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដេល 
បណ្តាលឲេយមានការបេបេួលអាកាសធាតុ។ មធេយបាយទាំងនោះមានដូចជា ការធ្វើឲេយថមពលកើត 
ឡើងវិញ រួមមាន ពេឈើ និងបេសិទ្ធភាពថមពល។ ជាងនេះទៀត នៅក្នុងមេរៀននេះ អ្នកតេូវពនេយល ់
សិកា្ខាកាមពីគោលគំនិត ឬយន្តការពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដូចជា យន្តការអភិវឌេឍន៍សា្អាត (CDM) ការទូទាត់
កាបូនដេលបានបំភាយ និងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីការកាប់បំផ្លាញពេឈើ និង
ការរេចរឹលនេពេឈើ (rEDD)។

ដំណាក់កាលរៀបចំ ៖ 
១. ថតចម្លងឯកសារមេរៀននេះ ចេកជូនដល់សិកា្ខាកាម

២.  រៀបចំកេដសផ្ទាំងធំខ្លះសមេប់កេុមនីមួយៗ ដើមេបីឲេយពួកគេសរសេរពីវិធានការកាត់បន្ថយ 
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដូចជា Co2, CH4, N2o ជាដើម។

៣. រៀបចំខ្លឹមសារសង្ខេបមេរៀនទី ៥ ផ្នេកទី១ សមេប់វគ្គនេះ។

រយៈព្រល ៖ ១-២ ម៉ាង

ដំណើរការសម្របសម្រួល ៖ 
១. ពនេយល់ពីគោលបំំណងនេមេរៀននេះ។

២. បេងចេកសិកា្ខាកាមជាពីរកេុម។ កេុមមួយ គួរផ្តៅតលើថមពល (ថមពលកើតឡើងវិញ  
និងបេសិទ្ធភាពថមពល) ចំណេកកេុមមួយទៀត ផ្ដាតលើវិស័យកសិកម្ម។

៣. ឲេយកេមុនីមួយៗពិចារណពីសកម្មភាពដេលបេទេសកម្ពជុាអាចអនុវត្តបាន ដើមេបីកាត់បន្ថយ 
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងវិស័យថមពល និងកសិកម្ម។ សិកា្ខាកាមអាចស្វេងរកវិធានការកាត់ 
បន្ថយក្នុងមេរៀនទី ៥ ផ្នេកទី ១ នេសៀវភៅណេនាំនេះ។

សម្ភារៈ ៖
•  ឯកសារមេរៀនទី ៥ ផ្នេកទី ១
• កេដសផ្ទាំងធំ ឬកា្តៅរខៀន
• ប៊ិចហ្វឺត
• រូបភាពខ្លះ បើសិនចាំបាច់

ម្ររៀនទី ៥ ៖ ការកាត់បន្ថយការបេបេួលអាកាសធាតុ 21

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



៤. កេុមនីមួយៗ តេូវធ្វើបទបងា្ហាញពីលទ្ធផលរបស់ខ្លួន។

៥. បងា្ហាញពីមធេយបាយ កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់សិកា្ខាកាម ដេលមានបញ្ចូលយន្តការ 
អភិវឌេឍន៍សា្អាត (CDM) ការកាត់បន្ថយ ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីការកាប់បំផ្លាញពេឈើ 
និងការរេចរឹលនេពេឈើ (rEDD) និងបច្ចេកវិទេយធនធានថមពលកើតឡើងវិញ ដូចជា 
ជីវឧស្ម័ន ចង្កាេនបេសិទ្ធភាពថមពល ថមពលពេះអាទិតេយ និងសា្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនី។ 

៦. សរសេរពីវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដេលសមសេប និងពាក់ព័ន្ធ ដើមេបីឲេយសិកា្ខាកាម 
បានយល់។ 

៧. វគ្គសំណួរ-ចម្លើយ និងបូកសរុបខ្លឹមសារ។

គន្លឹះ ៖ 
• តេូវបេកដកថ សិកា្ខាកាមគេប់រូបបានយល់ពីភាពខុសគា្នារវាងការបនេសុាំ និងការកាត់បន្ថយ។

• មានឯកសារតាមគេហទំព័រជាចេើន ដេលអាចពនេយល់ពីសកម្មភាពកាត់បន្ថយយន្តការ 
អភិវឌេឍន៍សា្អាត ឥណទានទូទាត់កាបូន និងកិច្ចពេមពេៀងអន្តរជាតិដទេទៀត។

• សិកា្ខាកាម គួរតេស្វេងយល់ពីសកម្មភាពដេលខ្លួនអាចអនុវត្តបាន និងចូលរួមក្នុងសហគមន៍ 
រួមទំាងតាមរយៈការតសូ៊មតិ និងការបញ្ចះុបញ្ចលូសា្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និងខេត្ត។

ម្ររៀនទី ៥ ៖ ការកាត់បន្ថយការបេបេួលអាកាសធាតុ22

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



ម្ររៀនទី ៦ 

ក្របខ័ណ្ឌនៅថ្នាក់ជាតិ និងសកលស្តីពីការប្រប្រួល 
អាកាសធាតុ ៖ រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល 
គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត និងការចរចា

ដំណាក់កាលរៀបចំ ៖ 
១. ថតចម្លងឯកសារមេរៀននេះ ដើមេបីចេកជូនដល់សិកា្ខាកាម។

២. រៀបចំដេយកេមសន្និសីទភាគីក្នុងសៀវភៅណេនាំនៅលើកេដសផ្ទាំងធំ ឬសា្លាយ Power 

Point។ 

៣. រៀបចំខឹ្លមសារសង្ខេបនេមេរៀននេះ។

៤. រៀបចំកេដសផ្ទាំងធំខ្លះ សមេប់តេៀមសរសេរពេលពិភាកេសាក្នុងកេុម។

រយៈព្រល ៖ ១ ម៉ាងកន្លះ

ដំណើរការសម្របសម្រួល ៖ 
១.   ពនេយល់ពីគោលបំណងមេរៀននេះ។

២.  បេងចេកសិកា្ខាកាមជាពីរកេមុ។ កេមុមួយគួរស្វេងរកព័ត៌មាន អំពីកេបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ 
ជាតិនៅក្នុងសៀវភៅណេនាំ ចំណេកកេុមមួយទៀត គួរស្វេងរកព័ត៌មានអំពីកេបខ័ណ្ឌ 
អន្តរជាតិ ស្ដីពីការបេបេួលអាកាសធាតុ។ នៅថ្នាក់ជាតិ សិកា្ខាកាមទាំងអស់តេូវតេួតពិនិតេយ 
សៀវភៅណេនាំ ដើមេបីស្វេងរកព័ត៌មាន ស្ដីពីកម្មវិធីសកម្មភាពជាតិបនេសុាំនឹងការបេបេួល
អាកាសធាតុ (NAPA) កេបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយគណៈកមា្មោធិការជាតិគេប់គេងការ

សម្ភារៈ ៖
•  ឯកសារមេរៀនទី ៦ ផ្នេកទី ១
• ផ្ទាំងកេដសធំ
• ប៊ិចហ្វឺតពណ៌ផេសេងៗគា្នា

នៅក្នុងមេរៀននេះ អ្នកតេូវបងា្ហាញសិកា្ខាកាមអំពីកេបខ័ណ្ឌជាតិ និងអន្តរជាតិ ស្ដីពីការបេបេួល 
អាកាសធាតុ។ កេបខ័ណ្ឌនេះ រួមមាន អង្គការសហបេជាជាតិ និងរចនាសម្ព័ន្ធជាតិ នយោបាយ និង 
ការចរចាជាអន្តរជាតិ ស្តីពីការបេបេួលអាកាសធាតុ។

ម្ររៀនទី ៦ ៖ កេបខ័ណ្ឌនៅថ្នាក់ជាតិ និងសកលស្តីពីការបេបេួលអាកាសធាតុ - រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល គោលនយោបាយ យុទ្ធសាសេ្ត 23

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



បេបេួលអាកាសធាតុ និងផេនការយុទ្ធសាសេ្តដទេទៀត។ នៅកមេិតអន្តរជាតិ សិកា្ខាកាម 
តេូវតេួតពិនិតេយសៀវភៅណេនាំ ដើមេបីស្វេងរកព័ត៌មាន អំពីដំណើរការអនុសញ្ញាកេបខ័ណ្ឌ 
សហបេជាជាតិ ស្តីពីការបេបេួលអាកាសធាតុ (UNFCCC) លទ្ធផលសន្និសីទរដ្ឋភាគី 
(CoPs) និងកេបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ ឬយន្តការដទេទៀត។ កេពីការបេឹកេសាក្នុង
មេរៀនទី ៤ ផ្នេកទី ១ សិកា្ខាកាមអាចស្វេងរកចម្លើយពីគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធ បើសិនអ្នកមាន 
អ៊ីនធើណេតបេើបេស់។ ស្នើឲេយសិកា្ខាកាមសង្ខេបលទ្ធផលរបស់ខ្លួន។

៣. ឲេយកេុមនីមួយៗ បងា្ហាញពីលទ្ធផលរបស់ខ្លួននៅក្នុងការពិភាកេសាជាកេុមរួម។

៤. បងា្ហាញពីខ្លឹមសារសង្ខេបមេរៀនទី ៦ ផ្នេកទី១ អំពីដំណើរការ UNFCCC រួមទាំង CoPs 
បេចាំឆ្នាំ និងពិធីសារកេុងកេយូតូ និងកេបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ ស្តីពីការបេបេួលអាកាស- 
ធាតុនៅកម្ពុជា និងផេនការយុទ្ធសាសេ្ត រួមមាន កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិសមេប់ការបនេសុាំ 
(NAPA) ផេនទីបងា្ហាញផ្លូវអភិវឌេឍន៍បេតង និងផេនការយុទ្ធសាសេ្តបេបេួលអាកាសធាតុ
កម្ពុជា (CCCSP)។

៥. ឲេយសិកា្ខាកាមនិយយ អំពីរចនាសម្ពន័្ធនេគណៈកមា្មោធិការជាតិគេប់គេងការបេបេលួអាកាស- 
ធាតុ រួមមាន តួនាទី និងការទទួលខុសតេូវ។ 

៦. ធ្វើការពិភាកេសាដោយមានការសួរ និងឆ្លើយសំណួរ និងបូកសរុបខ្លឹមសារ។

គន្លឹះ ៖ 

អ្នកអាចស្វេងរកព័ត៌មានបន្ថេមទៀត នៅតាមគេហទំព័រដូចខាងកេមនេះ ៖ 

• គេហទំព័រ UNFCCC: www.unfccc.int 

• នៅថ្នាក់ជាតិ សូមមើលគេហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋានគេប់គេងការបេបេួលអាកាសធាតុ
កម្ពជុា ៖ http://www.camclimate.org.kh

ម្ររៀនទី ៦ ៖ កេបខ័ណ្ឌនៅថ្នាក់ជាតិ និងសកលស្តីពីការបេបេួលអាកាសធាតុ - រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល គោលនយោបាយ យុទ្ធសាសេ្ត និងការចរចា24

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



ម្ររៀនទី ៧

ការយល់ដឹងពីការប្រប្រួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌ្រឍ 
និងសិទ្ធិមនុស្រស 

មេរៀននេះ បងា្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងការបេបេួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌេឍ និងសិទ្ធិមនុសេស។  
មេរៀននេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុសេស និងយុត្តិធម៌សកល ដោយយោងតាមទសេសនៈអន្តរជាតិ និង 
បងា្ហាញពីហេតុផល ដេលបញ្ហានេការបេបេួលអាកាសធាតុ តេូវបានចាត់ជាបញ្ហាយុត្តិធម៌សកល  
មូលហេតុដេលគិតថ យុត្តិធម៌មានសារៈសំខាន់ចំពោះការអភិវឌេឍធនធានមនុសេស និងមូលហេតុដេល 
ចាត់ទុកការបេបេួលអាកាសធាតុជាបញ្ហារបស់សេ្តី។

ដំណាក់កាលរៀបចំ ៖ 
១. ថតចម្លងឯកសារមេរៀន ដើមេបីចេកជូនដល់សិកា្ខាកាម។

២. សង្ខេបពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅលើកេដសផ្ទាំងធំ បើសិនចំាបាច់។

៣. រៀបចំបទបងា្ហាញមេរៀននេះ។

៤. រៀបចំកេដសផ្ទាំងធំសមេប់សរសេរ អំឡុងពេលពិភាកេសាក្នុងកេុម។

រយៈព្រល ៖ ១-២ ម៉ាងកន្លះ

ដំណើរការសម្របសម្រួល ៖ 
១. ពនេយល់ពីគោលបំណងនេមេរៀននេះ។

២. បេងចេកសិកា្ខាកាមជាបីកេុម។ 

៣. សួរសិកា្ខាកាមនូវសំណួរងាយៗមួយចំនួន ទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុសេសជាមូលដ្ឋាន។ 

សម្ភារៈ ៖
•  ឯកសារមេរៀនទី៧ ផ្នេកទី១
• កេដសផ្ទាំងធំ
• ប៊ិចហ្វឺត
• កា្តៅរខៀន

ម្ររៀនទី ៧ ៖ ការយល់ដឹងពីការបេបេួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌេឍ និងសិទ្ធិមនុសេស 25

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



៤. ឲេយកេុមនីមួយៗ ពិភាកេសាពីសិទ្ធិមនុសេស និងក្នុងបរិបទ ស្តីពីការបេបេួលអាកាសធាតុទមេង់ 
ដេលសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទាំងនេះ មានទំនាក់ទំនងជាមួយសន្តិសុខសេបៀង ឬវិស័យកសិកម្ម  
ធនធានទឹក សុខភាព ពេឈើ ការទទួលបានព័ត៌មាន និងការចូលរួមក្នុងការសមេចចិត្ត។  
កេុមនីមួយៗ គួរពិភាកេសា ៥ ចំណុច ដេលទាក់ទងនឹងសិទ្វិមនុសេស។ 

៥.  ឲេយតំណងកេុមនីមួយៗ បងា្ហាញ / សង្ខេបពីទសេសនៈដេលបានពិភាកេសាក្នុងកេុម។ 

៦.  បងា្ហាញពីខ្លឹមសារសង្ខេបមេរៀនទី ៧ ផ្នេកទី ១ ដើមេបីឲេយសិកា្ខាកាមមានការយល់ដឹងបន្ថេម 
ទៀតពីសិទ្ធិមនុសេស ការអភិវឌេឍ និងទំនាក់ទំនងជាមួយការបេបេួលអាកាសធាតុ។ 

៧. បើកការពិភាកេសា ដោយមានការសួរ និងឆ្លើយ និងបូកសរុបខ្លឹមសារ។

គន្លឹះ ៖ 
នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ អ្នកអាចស្វេងរកព័ត៌មានបន្ថេម ស្តីពីកិច្ចពេមពេៀងអន្តរជាតិ (ភាគចេើន 

នេកិច្ចពេមពេៀងនោះ ចុះហត្ថលេខាដោយបេទេសកម្ពុជា) ដេលអាចឲេយអ្នកយល់ដឹងកាន់តេ 
សុីជមេលើកិច្ចពេមពេៀងអន្តរជាតិទាំងនោះ។ យោងតាមឯកសារទាំងនេះ សិកា្ខាកាមអាចចាប់ 
ផ្តើមស្វេងយល់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួន និងសា្ថាប័នណខ្លះនេរាជរដ្ឋាភិបាល ដេលជាអ្នកទទួលខុសតេូវ 
ក្នុងការផ្តល់សិទ្ធិទាំងនេះ។

ម្ររៀនទី ៧ ៖ ការយល់ដឹងពីការបេបេួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌេឍ និងសិទ្ធិមនុសេស 26

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



ម្ររៀនទី ៨

ការយល់ដឹងពីធីសាស្រ្តដោយយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន
សម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រប្រួលអាកាសធាតុ

នៅក្នុងមេរៀននេះ អ្នកតេូវពនេយល់ពីគោលគំនិតនេវិធីសាសេ្ត ដោយយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសមេប់ការ 
អភិវឌេឍ និងរបៀបដេលអ្នកផ្ដល់សិទ្ធិ និងអ្នកទទួលសិទ្ធិទទួលខុសតេូវ ចំពោះការដោះសេយបញ្ហាការ 
បេបេួលអាកាសធាតុ។

ដំណាក់កាលរៀបចំ ៖ 
១. ថតចម្លងឯកសារមេរៀននេះ ចេកជូនដល់សិកា្ខាកាម។

២. គូរតារាងមួយ ដោយសរសេរព័ត៌មានដូចតារាងខាងកេម។ 

៣. រៀបចំកេដសផ្ទាំងធំ សមេប់ការពិភាកេសាកេុម។

៤. រៀបចំបទបងា្ហាញ ដើមេបីបងា្ហាញពីវិធីសាស្តេដោយយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងខ្លឹមសារនេ 
ការចូលរួម បេសិនបើចាំបាច់។

រយៈព្រល ៖ ២ ម៉ាង

ដំណើរការសម្របសម្រួល ៖ 
១.   ពនេយល់ពីគោលបំណងនេមេរៀននេះ។

២.   បេងចេកសិកា្ខាកាមជា ៣ កេុម។ 

៣. បេើតារាងសមេប់ពិភាកេសាក្នុងកេុម ដោយរាយឈ្មោះសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុង 
ជួរឈរទី ១។ 

សម្ភារៈ ៖
•  ឯកសារមេរៀនទី ៨ ផ្នេកទី ១
• ផ្ទាំងកេដសធំ ឬកា្តៅរខៀន
• ប័ណ្ណសន្ទសេសន៍
• ប៊ិចហ្វឺត

ម្ររៀនទី ៨ ៖  ការយល់ដឹងពីធីសាសេ្តដោយយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសមេប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការបេបេួលអាកាសធាតុ 27

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ



៤. ឲេយកេុមនីមួយៗ ពិភាកេសាសំណួរដូចខាងកេម ៖ 

ក. តើតួនាទី និងការទទួលខុសតេូវរបស់អ្នកទទួលសិទ្ធិ (ពលរដ្ឋ) និងអ្នកផ្ដល់សិទ្ធិ  
(រាជរដ្ឋាភិបាល) មានអ្វីខ្លះ?

ខ. តើមានបញ្ហាបេឈមអ្វីខ្លះ ក្នុងការឲេយរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសតេូវលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុង
ការដោះសេយបញ្ហាបេបេួលអាកាសធាតុ?

៥. បងា្ហាញ ឬរម្លឹកមេរៀនទី ៨ ផ្នេកទី ១ ដើមេបីទទួលបានការយល់ដឹងបន្ថេមពីវិធីសាសេ្ត 
ដោយយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបេបេួលអាកាសធាតុ។ 

៦. វគ្គសំណួរ-ចម្លើយ និងបូកសរុបខ្លឹមសារ។

គន្លឹះ ៖ 
ការបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិដោយភា្ជាប់ជាមួយនឹងតួនាទី និងការទទួលខុសតេូវនៅគេប់កមេិត ពិតជា 

មានសារៈសំខាន់ណស់។ តេង់ចំណុចនេះ អ្នកបេហេលជាចង់ឲេយមានការពិភាកេសាពីការទទួល 
ខុសតេូវទាក់ទងនឹងសិទ្ធិ។ វិធីសាសេ្តមួយទៀត ក្នុងការសមេបសមេួលកេុមឲេយពិចារណលើ 
បញ្ហានេះ គឺតេូវរម្លឹកពីតួនាទី និងការទទួលខុសតេូវទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។

ម្ររៀនទី ៨ ៖  ការយល់ដឹងពីធីសាសេ្តដោយយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសមេប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការបេបេួលអាកាសធាតុ28

សៀវភៅគេូសមេប់បណ្តុះបណ្តាលផ្នេកទី ១
ផ្នេកទី ៥ ៖ ចំណុចគន្លឹះសមេប់គេូ
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សៀវភៅមេរៀននេះ គឺជាកិច្ចសហការរួមនេកេុមការងារដេលមានសមាសភាព JCCi 

(Forum Syd DCA/CA, and Cord) អង្គការ ភ្លេន អន្តរជាតិ កម្ពុជា អង្គការ World Vision កម្ពុជា 
និងអង្គការ ការីតាស កម្ពុជា ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនាយកដ្ឋានបេបេួលអាកាសធាតុនេកេសួងបរិសា្ថាន

ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយ សុីដ

ទសេសនៈយោបល់នៅក្នុងសៀវភៅមេរៀននេះ មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទសេសនៈរបសស់ុីដ



សៀវភៅម្រារៀនន្រាះ គឺជាកិច្ចសហការរួមន្រាក្រាុមការងារដ្រាលមានសមាសភាព JCCI 

(Forum Syd DCA/CA, and Cord) អង្គការ ភ្ល្រាន អន្តរជាតិ កម្ពុជា អង្គការ World Vision កម្ពុជា 
និងអង្គការ ការីតស កម្ពុជា ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនាយកដ្ឋានប្រាប្រាួលអាកាសធាតុន្រាក្រាសួងបរិស្ថាន

ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយ សុីដ

ទស្រាសនៈយោបល់នៅក្នុងសៀវភៅម្រារៀនន្រាះ មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្រាសនៈរបសស់ុីដ


