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សម្ង់ឯកសារយោង៖ ក្ុមប្ឹក្សា ជាត ិអភិវឌ្ឍន ៍ដោយ ចីរាព និង ក្សួងបរិសា្ថ្ន 
ឆ្ន្ំ២០១៩។ ការអនុវត្តតាមប្បប្ព្ណី និងជនជាតិដើម 
ាគតិច សម្្ប់ ាពធន់នឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា
រាជធានីភ្នំព្ញ ព្ះរាជាាចក្កម្ពុជា

ព័ត៌មានបន្ថ្ម៖ www.spcrcambodia.org, www.camclimate.org.kh និង 
www.icem.com.au 
ក្សួងបរិសា្ថ្ន
អគារមរតកត្ជោ ដីឡូតិ៍ល្ខ៥០៣ 
ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្ល្បាសាក់ សង្ក្ត់ទន្ល្បាសាក់ 
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំព្ញ ព្ះរាជាាចក្កម្ពុជា 
ទូរស័ព្ទ (៨៥៥) ៨៩ ២១៨ ៣៧០

  

 
 
 
 
 
 

 

ម្រៀបចំម្ោយ៖ នាយកោឌ នផរបរបួលអាកាសធាតុ្ននរកុមរបឹកាជាតិ្អភិវឌណន៍ម្ោយចីរភាព 
ផឋល់មូនិធិម្ោយ៖ មូលនិធិវនិិម្ោគអាកាសធាតុ្តាមរយៈធនាគារអភិវឌណន៍អាសុី  
ហរិញ្ដបផទានសហរបតិ្បត្ថិ
ការបម្ចចកម្ទសម្ោយ 

មជឈមណ្ឍ លអនថរជាតិ្សរោប់ការរគប់រគងបរសិាទ ន (ICEM) និង 
រកុមហុ៊ន Fraser Thomas Partners 

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

 

 

  

TA8179-CAM: Mainstreaming Climate Resilience into Development Planning 
- Package A

Produced by: Department of Climate Change, General Secretariat of the 
National Council for Sustainable Development

Financed by: Climate Investment Funds through Asian Development Bank 
(ADB)

Technically  
assisted by:

International Centre for Environmental Management (ICEM) and  
Fraser Thomas Partners

More Information: www.spcrcambodia.org, www.camclimate.org.kh and  
www.icem.com.au

Ministry of Environment: 
Department of Climate Change 
General Secretariat of the National Council for Sustainable 
Development

Morodok Techo building, lot No. 503, Sangkat Tonle Bassac, 
Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia 
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i

បុព្វកថា

 ការ កសាង ចំណ្ះដឹង ស្តីពី បន្សាំុនឹង ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ គឺ ជា សមាសធាតុ 
ដ៏សំខាន់ មួយ ក្នងុការ ឆ្លើយតប នឹង ការ ប្្បួ្ល អាកាស ធាតុ នៅ ប្ទ្ស កម្ពជុា។ យុទ្ធសាស្ត្   
ចតុកោណ ដំាក់កាល ទី៣ ផ្នការ យុទ្ធសាស្ត្ អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និង ផ្នការ យុទ្ធសាស្្ត 
ឆ្លើយ តប នឹង ការប្្ប្ួលអា កាស ធាតុ កម្ពុជា (២០១៤ - ២០២៣) តម្ូវ ឱ្យ មាន ការ ខិតខំ 
ប្ឹងប្្ង ធ្វើ ឱ្យប្សើរ ឡើង នូវ ចំណ្ះ ដឹង អំពីការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ ដើម្បី បង្កើន ការ 
ឆ្លើយ តប ឱ្យ កាន់ ត្ មាន ប្សិទ្ធា ព និង ចីរាព។

 កម្មវធីិ និង គម្្ង នានា ដូច ជា កម្ម វធីិ យទុ្ធសាស្្ត សម្ប់្ ាពធន់នឹង អាកាសធាតុ 
និង កម្មវិធី សម្ព័ន្ធ ាពប្្ប្ួលអា កាស ធាតុ កម្ពុជា ដ្លបា ន និង កំពុង អនុវត្ត ដោយ 
នាយកដ្ឋ្ន ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ  ន្ អគ្គ ល្ខាធិការដ្ឋ្ន ក្ុមប្ឹក្សាជាតិ អភិវឌ្ឍន ៍ដោយ 
ចីរាព គឺ បាន ចូល រួម ចំណ្ក ក្នុងកា រ ពង្ីក ចំណ្ះ ដឹង អំពីការអនុវត្ត បន្សាំុ និង ការកាត់ 
បន្ថយកា រ ប្ប្្លួអា កាសធាតុ។ កិច្ច ខិតខំបឹ្ងប្្ងាងំ អស់ ន្ះ ក៏ រមួ បញ្ចលូ ការសិក្សា 
ពីវិធី សាស្ដ្ និង បច្ច្ក ទ្សបន្សាំុ ពី ប្ ទ្ស ផ្ស្ងៗ ផងដ្រ។ វា មាន សារៈ សំខាន់ ដូច 
គា្ន្ គឺ ការ កសាង ចំណ្ះ ដឹង និង បទពិសោធ ក្នុង ប្ទ្ស រួមមាន របៀប ន្ ការ អនុវត្ត តាម 
ប្ប ប្ព្ណី និង ជនជាតិដើម ាគតិច ដ្ល អាច ចូល រួមចំណ្ក ដើម្បី ាពធន់ នឹង 
អាកាសធាតុ។ 
 ឯកសារ ន្ះ មាន បទអន្តរាគមន៍ ជា ច្ើន ាក់ព័ន្ធ នឹង ការប្្ប្ួ លអាកាសធាតុ 
នៅ ថ្ន្ក់ មូលដ្ឋ្ន។ វា បង្ហ្ញ ពីការ អនុវត្ត នានា ក្នុង គោលបំណង  បង្កើន ាពធន់ នៅ ថ្ន្ក់ 
សហគមន  ៍និង កំណត់ មធយ្ោ បាយ ផស្ង្ៗ ដើម្ប ីប្ើប្ស់្ បទពិសោធ ដល្ មាន ស្ប់្ ក្នងុ 
ការ ដោះស្្យ វិសមរូប អាកាសធាតុ និង មុខ សញ្ញ្ គ្្ះថ្ន្ក់ អាកាសធាតុ ដើម្បី ឆ្លើយតប 
ផលប៉ះាល់ ន ្ការប្ប្្លួ អាកាសធាតុ នាពល្ អនាគត។ ការ អនុវត្ត ាងំ ន្ះ ក៏បង្ហញ្ ពី 
មធយ្ោបាយ ដើម្ប ីផ្សព្វផ្សាយ ាព ធន់ នឹង អាកាសធាតុ និង ការ លើក កម្ពស់ ក្មុងយ រងគ្្ះ 
ដូច ជា ស្ត្ី ជនពិការ  ចាស់ជរា និងកុមារ។ 
 នាយកដ្ឋន្ ប្បួ្្ល អាកាសធាតុ ន្ អគ្គល្ខាធិការដ្ឋន្ ក្មុបឹ្ក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ 
ដោយ ចីរាព បាន ផ្ដល់ អនុសាសន៍ លើ ការ សិក្សា អំពី ការ អនុវត្ត ាំងន្ះ ដល់ សា្ថ្ប័ន រាជ 
រដ្ឋ្ភិបាល  ដ្គូ អភិវឌ្ឍន៍ អង្គការ មិនម្ន រដ្ឋ្ភិបាល អង្គការ សង្គម សុីវិល និង សហគមន៍ 
មូលដ្ឋ្ន ដើម្បី ពិចារា លើ ការ ធ្វើ សមាហរណកម្ម ការ អនុវត្ត តាមប្ប ប្ព្ណី និង 
ជនជាត ិដើម ាគតិច ទៅក្នុង កម្មវិធី គម្្ង គោល នយោបាយ និង ការ អនុវត្ត ការ បន្សាំុ។ 
លើស ពី ន្ះ ទៀត មាន ការ អនុវត្ត បន្សាំុ និង ការ កាត់ បន្ថយ ការ ប្្ប្ួ លអាកាសធាតុ ជា 
ច្ើន នៅ ទូាំង ប្ទ្ស ដ្ល មិន ាន ់ត្ូវ បាន ប្មូល ចងក្ង នៅ ឡើយ នាយកដ្ឋ្ន 
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ប្ប្្លួ អាកាស ធាតុន្ អគ្គល្ខាធិការដ្ឋន្ ក្ុមុ ប្ក្ឹសា ជាតិអភិវឌ្ឍន៍ ដោយ ចីរាព នឹង បន្ត 
ដឹកនាំ កិច្ច ខិតខំប្ឹងប្្ង ក្នុងការ ចងក្ង និង ផ្សព្វផ្សាយ ការ អនុវត្ត ាំងន្ះ  ដើម្បី កសាង 
ចំណ្ះដឹង ឱ្យ កាន់ ត្ ទូលំទូលាយ ដោយ ផ្អ្ក លើ គោលការណ៍ ាពធន់ នឹង អាកាស ធាតុ 
ដ្ល សមស្ប ជាមួយ បរិបទ ប្ទ្ស កម្ពុជា។
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ស្រចក្តតីថ្ល្រងអំណរគុណ

 ឯកសារ បោះពុម្ព ផ្សាយ ន្ះ គ ឺរៀបចំ ឡើង ជា ផ្ន្ក មួយ ន្ គម្្ង ហិរញ្ញប្បាន 
សហបតិ្បត្តកិារ បច្ចក្ទស្ “ការ បញ្ជ្ប្ ាព ធន់ នឹង អាកាសធាតុ ទៅ ក្នងុការ រៀបចំ ផន្ការ 
អភិវឌ្ឍន៍ (MCRDP)” ន ្កម្មវធីិយទុ្ធ សាស្្ត សម្ប់្ ាពធន់ នឹង អាកាសធាតុ (SPCR) ដល្ 
ផ្ដល់ ថវកិា ដោយ មូល និធិវនិិយោគ អាកាស ធាតុ តាម រយៈ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ អាស ុដីល្ បតិ្បត្ត ិ
ដោយ កសួ្ង បរសិា្ថន្  និង កសួ្ង សា្ថប័្ន ាក់ព័ន្ធ ផស្ង្ៗ ទៀត និង អនុវត្ត ដោយ មជ្ឈ មណ្ឌល 
អន្តរជាតិ សម្្ប ់ការ គ្ប់គ្ង បរិសា្ថ្ន (ICEM)។

 ជាបឋម យើង ខ្ញុំ សូម ថ្ល្ង អំណរ គុណ យ៉្ង ជ្្លជ្្ ជូន ចំពោះ ការគាំទ្ និង 
ការណ្នាំ ពីសំាក់ ឯកឧត្ដម សាយ សំអាល់ ប្ធាន ក្ុមប្ឹក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ 
ដោយ ចីរាព និង ជា រដ្ឋមន្្តី ក្សួង បរិសា្ថ្ន។ យើង ខ្ញុំ ក៏សូម ថ្ល្ង អំណរគុណ ដ៏ សោ្ម្ះ អស់ 
ពី ដួង ចិត្ត ដល់ ឯកឧត្តម ទិន ពន្លក អគ្គល្ខាធិការ ឯកឧត្តម ជួប បា៉្រីស៍ អគ្គ ល្ខាធិការ រង  
និង លោក ស៊ុំ ធី ប្ធាន នាយកដ្ឋ្ន ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ ព្ម ាំង សហការី ាំង អស់ 
ន ្អគ្គល្ខា ធិការដ្ឋ្ន ក្ុមប្ឹក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ ដោយ ចីរាព សម្្ប់ ការផ្ដល់ គំនិត និង 
យោបល់ ដ៏ថ្ល្ថ្ល្។

 យើងខ្ញុ ំសូម ថ្លង្ អំណរគុណ ចំពោះ ការ ដឹកនា កុ្ំមកា រងរ បង្កើត ឯកសារ ន្ះ រួមមាន 
លោក មាស សុផល អគ្គនាយក ស្តទីីន្ អគ្គនាយកដ្ឋន្ រដ្ឋបាល ការារ និង អភិរក្ស ធម្ម ជាតិ 
ន្ ក្សួង បរិសា្ថន្ និង ជា ប្ធាន ដឹកនំា កម្មវិធី លោក អូ៊ ច័ន្ទធារិទ្ធ អនុប្ធាន នាយកដ្ឋន្ 
វិទ្យោសាស្ត ្ និង បច្ចក្វិទ្យោ ន្ អគ្គល្ខាធិការដ្ឋន្ កុ្ម បឹ្ក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ ដោយ ចីរាព 
និង ជា ប្ធាន គ្ប់គ្ង កម្មវិធី លោក សីុម ទូច ប្ធាន ការិយល័យ ន្ នាយកដ្ឋន្ ប្្បួ្ល 
អាកាសធាតុ ន្ អគ្គល្ខាធិការដ្ឋន្ កុ្ម បឹ្ក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន ដ៍ោយ ចីរាព និង ជា ជំនួយការ 
ប្ធាន គ្ប់គ្ង កម្មវិធី និង លោក ឌឿន ដរ្៉ា អនុប្ធាន ការិយល័យ   ន្នាយកដ្ឋន្ ប្្បួ្ល 
អាកាសធាតុ ន្ អគ្គល្ខាធិការដ្ឋន្ កុ្ម បឹ្ក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន ដ៍ោយ ចីរាព និង ជា ប្ធាន 
គណន្យ្យ កម្មវិធី ព្មាំង កុ្មការ ងរ គំាទ្ គម្្ង ាំងអស់។

 យើង ខ្ញុ ំសូមថ្លង្ អំណរ គុណ ដល់ អ្នក ចូល រមួ ាងំ អស់ រមួមាន៖ លោក ស្៊ាន ់ចានធ់ា 
លោក អ៊ុន វណ្ណៈ លោក ផ្ង គា លោក ផាត ច័ន្ទតារា លោក ព្ំ ម៉្  អង្គការ ASSIST 
ប្ចាំតំបន់អាសុី លោក កឹម និត លោក ពិន តារា លោក កាត ប៊ុនហ្ង លោក ក្្ំង ផុន្នី 
លោក អឿន រតនា លោក សឹម ហុីម លោកស្ ីមាស មា៉្រីន បណ្ឌិត សៀក សុផាត បណ្ឌិត 
ឡាយ ចន្ធ ីលោក ណំុ សោារទិ្ធ បណ្ឌតិ មក៉ ់សទិ្ធរិទិ្ធ លោក ហាក់ យ ូកញ្ញ ្ហយួ វា្ណរ្៉ត្ 
លោក ថ្ វតា្ថ្រា លោក បុិច សុីថន បណ្ឌិត Jeremy Carew Reid  បណ្ឌិត Peter-John 

Meynell បណ្ឌតិ Ian Hancock និងបណ្ឌតិ Ian Fox ដល្ បាន ផ្តល់ ព័ត៌មាន និង ករណីសិក្សា 
ក្នុង ឯកសារ ន្ះ ដើម្បី ធ្វើឱ្យឯកសារ ន្ះ អាច បោះ ពុម្ពផ្សព្វផ្សាយ បាន។
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 យើងខ្ញុំ ក៏សូម ថ្ល្ង អំណរ គុណ ចំពោះ លោកស្ី យូ បោ៉្នី (អ្នកជំនាញ ជាតិ ផ្ន្ក 
ទំនាក ់ទំនង និង គ្ប់គ្ង ចំណ្ះ ដឹង ន្ គម្្ង MCRDP) ក្នុង ការ រៀបចំ ប្មូល ចងក្ង 
ការ អនុវត្ត ាំង ន្ះ លោកស្ ី Kathleen McLaughlin (អ្នក ជំនាញ អន្តរជាតិ ផ្ន្ក គ្ប់គ្ង 
ចំណ្ះដឹង  និង ទំនាក់ ទំនង ន្ គម្្ង MCRDP) ក្នុង ការ រៀបចំ ស្ចក្ដីផ្ដើម ករណី សិក្សា 
និង កស្មួ្ល ការ អនុវត្ត នីមួយៗ លោក Nick Beresnev លោកស្ ីNguyen Phuong Thao 
លោក ង៉ត្ សុា និង សមាជិក ក្មុ ការងរ ICEM ដទទ្ៀត ចំពោះ ការគាទំ ្ផ្នក្ ក ្សម្លួ 
ឯកសារ ន្ះ ផងដ្រ។

 យើងខ្ញុសូំមថ្លង្អំណរគុណដល់ លោកបណ្ឌតិ Srinivasan Ancha អ្នកឯកទ្ស 
ជាន់ខ្ពស ់ និងជានាយកប្ចាំតំបន់អាសីុអាគ្ន្យ ៍ ផ្ន្កប្្ប្ួលអាកាសធាតុ ន្ ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍ អាសុី កញ្ញ្ Valerie Pacardo និង លោក សួស ពិនរក្ស អ្នក ឯកទ្ស 
សម្បសមួ្ល កម្មវិធីSPCR ចំពោះការណ្នំាក្នងុការរៀបចំ បង្កើត ឯកសារ ន្ះ។ យើងខ្ញុ ំ
ក៏សូមថ្លង្អំណរគុណដល់ អង្គការ ផ្លន្– អន្តរជាតិ និង កម្មវិធី សម្ពន័្ធាព ប្្បួ្ល អាកាសធាតុ 
កម្ពជុា សម្ប់្ ការ ជួយ ផ្សព្វផ្សាយ និងកំណត់ ធនធាន មនុស្ស ចូលរមួ ចក្រល្ំក ការ អនុវត្ត 
បន្សាំុ ាំងន្ះ។

 យើង ខ្ញុ ំសូមថ្លង្ អំណរគុណ ដល់ មន្ដ្ ីនៅកសួ្ង កសិកម្ម រកុា្ខប្ម្ាញ ់និង នស្ាទ 
ក្សួង ធនធាន ទឹក និង ឧតុនិយម  ក្សួង អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ ក្សួង សាធារណការ និង 
ដឹកជញ្ជូន និង គណៈកមា្ម្ធិការ ជាត ិគ្ប់គ្ង គ្្ះមហន្តរាយ  សា្ថ្ប័ន អាជា្ញ្ធរ មូលដ្ឋ្ន 
បា្ដ ្មន្ទរី ាក់ព័ន្ធ សហគមន ៍មូលដ្ឋន្ សង្គមសុវីលិ  និង វស័ិយ ឯកជន សម្ប់្ កិច្ចសហការ  
និង ការចូលរួម ចំណ្ក ក្នុង ប្សកកម្ម នៅ តំបន់ គោលដៅ កំឡុងព្ល សិក្សា ស្្វជ្្វ អំពី 
ការ អនុវត្ត ជាក់ស្ត្ង និង កិច្ចសហការជា  បន្តបនា្ទ្ប់ ក្នុង កម្មវិធSីPCR។
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បញ្ជីអក្រសរកាត់

ADB Asian Development Bank ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី

CARDI Cambodian Agricultural  
Research and Development 
Institute 

វិទ្យោសា្ថ្នស្្វជ្្វ និងអភិវឌ្ឍន៍ 
កសិកម្ម កម្ពុជា 

CBDRM Community-Based Disaster 
Risk Management

ការគប់្គង្ ហានិភ័យ គ្្ះ មហន្តរាយ 
នៅ សហគមន៍

CEDAC Centre d’Etude et de 
Développment Agricole 
Cambodgien

មជ្ឈមណ្ឌល សិក្សា និង អភិវឌ្ឍន៍ 
កសិកម្ម កម្ពុជា

DBST Double Bituminous Surface 
Treatment

ក្្លកៅស៊ូពីរជាន់ 
(កៅស៊ូឌីបីអ្សធ)ី

DPWT Department of Public Works 
and Transport

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

EFEO École Française  
d’Extrême-Orient

សាលាបារាំងចុងបូព៌

FAO Food and Agriculture  
Organisation of the United 
Nations 

អង្គការស្បៀង និង កសិកម្ម ន្ 
សហ ប្ជាជាតិ

FWUC Farmer Water User  
Community

សហគមន៍កសិករប្ើប្្ស់ទឹក

GMS Greater Mekong Sub-region មហាអនុតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ

ha hectare ហិកតា

ICEM International Centre for  
Environmental Management 

មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្្ប ់
ការគ្ប់គ្ងបរិសា្ថ្ន

ITKP Indigenous and Traditional  
Knowledge and Practices 

ចំណ្ះដឹង និងការអនុវត្ត តាម ប្ប 
ប្ព្ណី និង ជនជាតិ ដើម ាគតិច

IRRI International Rice Research 
Institute

វិទ្យោសា្ថ្នស្្វជ្្វស្ូវ អន្តរជាតិ

JICA Japan International  
Cooperation Agency

ទីា្ន្ក់ងរ សហប្តិបត្តិការ អន្តរជាតិ 
ន្ ប្ទ្ស ជប៉ុន នៅ កម្ពុជា
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kg kilogram គីឡូក្្ម

km kilometre គីឡូម៉្ត្

m metre ម៉្ត្

MAFF Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries

ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខ្ប្មាញ់ និង 
ន្សាទ

MCRDP Mainstreaming Climate 
Resilience into Development  
Planning

ការបញ្ជ្្បាពធន់នឹង អាកាសធាតុ 
ទៅ ក្នុង ការ រៀបចំ ផ្នការ អភិវឌ្ឍន៍

MIPAD Mondulkiri Indigenous People  
Association for Development 

 សហគមន៍ អភិវឌ្ឍន៍ ជនជាតិ ដើម 
ាគតិច មណ្ឌលគិរី

mm millimetre មិល្លីម៉្ត្

MOE Ministry of Environment ក្សួងបរិសា្ថ្ន

 MO WRAM Ministry of Water Resources 
and Meteorology 

ក្សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម  

MPWT Ministry of Public Works and  
Transport

ក្សួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន

MRD Ministry of Rural Development ក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

NGO Non-Government Organization អង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាល

PDOWRAM Provincial Departments of  
Water Resources and  
Meteorology

មន្ទីរធនធានទឹក និង ឧតុនិយម ខ្ត្ត

RSP Rock Slope Protection ការការារដោយជម្្លថ្ម

RWC RainWater Cambodia អង្គការទឹកភ្លៀងកម្ពុជា

SPCR Strategic Program for Climate  
Resilience 

កម្មវិធី យុទ្ធសាស្្ត សម្្ប់ាពធន់ 
នឹង អាកាស ធាតុ

TA Technical Assistance ហិរញ្ញប្បានសហប្តិបត្តិការ 
បច្ច្កទ្ស



ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

vii

UNEP United Nations Environment 

Program

កម្មវិធីបរិសា្ថ្នន្សហ ប្ជាជាតិ

UNESCO United Nations Educational, 
Scientific and Cultural  
Organization

អង្គការ អប់រ ំ វិទ្យោ សាស្ដ្ និង វប្បធម៌ 
ន្ សហប្ជាជាតិ 

UNFCCC United Nations Framework  
Convention on Climate Change 

អនុសញ្ញ្ក្បខ័ណ្ឌសហប្ជា ជាតិ 
ស ្តីពីការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ 

USAID United States Agency for  
International Development

ទីា្ន្ក់ងរ សហរដ្ឋអាម្រិក សម្្ប់ 
អភិវឌ្ឍន ៍អន្តរជាតិ

USD United States Dollar (currency) ដុលា្ល្រ សហរដ្ឋ អាម្រិក(រូបិយវត្ថុ)

WSP Water and Sanitation Program គម្្ងទឹកសា្អ្ត និងអនាម័យ

WUG Water User Group ក្ុមអ្នកប្ើប្្ស់ទឹក
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ស្រចក្ដីសង្ខ្រប

 សច្ក្ដផី្ដើម៖ គោលដៅ ន ្ឯកសារ បោះពុម្ព ផ្សាយ ន្ះ គឺ ដើម្ប ីចក្រលំក្ ចំណ្ះដឹង 
អំពី ការ អនុវត្ត តាម បប្ បព្្ណី និង ជន ជាត ដិើម ាគតិច ដ្ល បាន អនុវត្ត នៅ ក្នងុ បទ្ស្ 
កម្ពជុា។ កម្ពជុា គឺ ជា បទ្ស្ មួយ ដល្ មាន ាព ងយ រង គ្្ះ នឹង ការ ប្ប្្ ួលអាកាស ធាតុ 
ខា្ល្ងំ បំផុត ដោយសារ ប្ជាជនជា  ច្ើនស្ថតិ នៅ តាម តំបន់ ទំនាប លិច ទឹក ដី សណ្ដ ទន្ល ម្គ្ង្គ 
ដ្ល ងយ នឹង ទទួល រង ហា និ ភ័យ ន្ ទឹក ជំនន់ និង គ្្ះ រាំង ស្ងួត ធ្ងន់ ធ្ងរ និង អូស បនា្ល្យ 
ព្ល ដ៏ យូរ ហើយ ពឹង ផ្អ្ក លើ កសិកម្ម ដ្ល ងយ រង គ្្ះ ដោយ សារ អា កាស ធាតុ។ 
សហគមន៍ តំបន ់ខ្ពង់រាប កម្ពុជា  ក ៏ងយ រងគ្្ះ នឹង កំណើន ហានិភ័យ ន្ភ្លៀងធា្ល្ក ់ខា្ល្ំង 
ការ រអិល បាក់ដី និង ាព រាំងស្ងួត ផង ដ្រ។ ការ បន្សាំុ នឹង លក្ខខណ្ឌ អាកាសធាតុ ប្្ ប្ួល   
នឹ ងតម្ូ វឱ្ យមាន ការ ស្វ្ងរក ដំណោះ ស្្យ នានា ពី ប្ភព ផ្ស្ងៗ។ ការ អនុវត្ត តាម 
ប្បប្ព ្ណី និង ជន ជាតិដើម ាគ តិច  ដ្លបា ន អនុវត្ត នៅ ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា អស់ រយៈ 
ព្ល ជាច្ើន សតវត្សរ ៍មក ហើយ នោះ គឺ ាក់ ព័ន្ធទៅនឹង ការ ប្្ប្ួល លំនា ំអាកាសធាតុ 
និង ផ្ដល់ ជា ជម្ើស ដ្លមា ន សកា្ដ ្នុពល ក្នងុ ការ ឆ្លើយតប នឹង ផលប៉ះាល់ នក្ារ ប្ប្្លួ 
អាកាស ធាតុ នា ព្ល បច្ចុប្បន្ន និង អនាគត។

 ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ជន ជាតិ ដើម ាគ តិច និង ការ បន្សាំុ៖ ឯកសារ បោះពុម្ព ផ្សាយ 
ន្ះ ប្ើប្្ស់ និយមន័យ “ការ អនុវត្ត បន្សាំុ តាម ប្ប ប្ព្ណី និង ជនជាតិ ដើម ាគតិច” 
ដ្ល បាន អនុម័ត ដោយ អង្គការ អប់រំ វិទ្យោសាស្ដ្  និងវប្បធម៌ សហប្ជាជាតិ (UNESCO) 

“ប្ព័ន ្ធចំណ្ះ ដឹង ក្នុង ស្ុក និង ជន ជាតិ ដើម ាគតិច សំដៅ លើ ការយល់ដឹង ជំនាញ  
និង ទស្សនវិជា្ជ្ ដ្ល កើត ឡើង តាម រយៈ សង្គម ដ្ល មាន អន្តរ សកម្មាព ប្វត្ត ិសាស្ត្ 
ដ៏យូរ អង្វ្ង ជា មួយ មជ្ឈដ្ឋ្ន ធម្ម ជាត ិនៅ ជុំវិ ញពួកគាត់។ សម្្ប ់ជនជាត ិដើម ាគតិច 
និង ប្ជាជន រស់ នៅ តាម ជនបទ ចំណ្ះដឹង ក្នុង ស្ុក នាំ ឱ្យ មាន ការ ធ្វើ ស្ចក្តី សម្្ច 

ចិត្ត ̶ ការ សម្្ច អំពីទិដ្ឋាព ជា មូលដ្ឋ្ន ន្ ជីវិត រស់ នៅ ប្ចា ំថ្ង្។”1 ការ អនុវត្ត តាម ប្ប 
ប្ព្ ណី និង ជន ជាតិ ដើមាគតិច សម្្ប់ ាព ធន់ នឹង អាកាសធាតុ គឺ មាន ការ អនុវត្ត 
ជា ច្ើន ដ្ល សហគមន៍ មួយ អាច នឹង ពិចារា ពី បន្សុំា ឬការកាត ប់ន្ថយ ហានិភ័យ គ្្ះ 
មហន្តរាយ ដ្ល សមស្ប នឹង សា្ថន្ ាព អ្កូឡូសីុ និង សង្គមវប្បធម៌ ដោយ អនុលោម 
តាម អាទិាព គុណតម្ល ្ និង ទស្សនៈ របស់ខ្លនួ។ ចំណ្ះដឹង តាម ប្ប ប្ព្ណី និង 
ជនជាតិ ដើម ាគតិច អាច ធ្វើ ការសង្កត្ លើ អាកាសធាតុ និង បង្ហញ្ ពីបច្ចក្ទ្ស ាពធន់ 
នឹង អាកាសធាតុ ជាក់ស្ដង្ ដ្ល អាច យក ទៅអនុវត្ត នៅតំបន់ ផ្ស្ងៗ ទៀត ដ្ល មាន 

1  UNFCCC (ឆ្ន្ំ ២០១៣)។ ការអនុវត្តល្អ និងឧបករណ៍ដ្លអាចរកបានសម្្ប់ការប្ើប្្ស់ចំណ្ះដឹងតាមប្បប្ព្ណី និង ជន ជាត ិដើម ាគ តិច    

   និង ការ អនុវត្ត បន្សាំុ ការ ប្ ើប្្ស់ ឧបករណ៍ និងវិធីសាស្្ត ឆ្លើយតបនឹងយ្នឌ័រ។ ឯកសារបច្ច្កទ្ស UNFCCC/TP/2013/11។  

     http://unfccc.int/resource/docs/2013/tp/11.pdf
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លក្ខខណ្ឌ ស្ដៀង គា្ន។្ ចំណ្ះដឹង និង ការអនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី និង ជនជាតិដើម 
ាគ តិច ក៏ បង្ហញ្ ពី របៀប បណ្ដះុ គំនិត អំពី បន្សុំា ដ្ល មាន សារៈ សំខាន់ ក្នងុ ការ ឆ្លើយតប 
នឹង ការប្្បួ្ល លំនំា អាកាសធាតុ និង បរិសា្ថន្ រយៈព្ល វ្ង។ ហ្តុដូច្នះ្  ការអនុវត្ត តាម 
ប្ប ប្ព្ណី  និងជន ជាតិដើម ាគតិច  គូស បញ្ជក់្ ពី តួនាទី របស់ស្ត្ ីក្នងុគួ្សារ  និង ការ ធ្វើ 
ស្ចក្ត ីសម្្ច ចិត្តរួម  ការ ធ្វើ ឱ្យប្សើរ ឡើង នូវ គុណតម្ល ្ ហើយ ការ ពងី្កកា រ អនុវត្ត ាំង 
ន្ះ អាច ជួយ លើក កម្ពស់ ស្ត្។ី

 ការធ ្វើបទ បង្ហ្ញ អំពី ការ អនុវត្ត បន្សាំុ៖ ការ អនុវត្ត បន្សាំុ ក្នុង ឯកសារ ន្ះ ត្ូវបាន 
ប្មូល ចងក្ង ក្្ម គម្្ង ADB TA៨១៧៩-CAM MCRDP និង ការ ឆ្លើយតប ពី 
អ្នក ាក់ព័ន្ធ នានា ទៅ នឹង ស្ចក្ដ ីប្កាស ជា សាធារណៈ របស់ នាយកដ្ឋ្ន ប្ ្ប្ួល 
អាកាសធាតុ ក្នុង ឆ្ន្ំ២០១៦ ទៅ កាន ់អង្គការ មិនម្ន រដ្ឋ្ភិបាល អង្គការ សង្គម សុីវិល 
គ្ឹះសា្ថ្ន អប់រំ និង វិស័យ ឯកជន។ ការ អនុវត្ត បន្សាំុ ដ្ល ត្ូវ បាន ជ្ើសរីស គឺ បាន 
ពណ៌នា អំពី “រចនាសម្ព័ន្ធ បច្ច្កទ្ស និង ការអនុវត្ត ដ្ល បាន អនុវត្ត ដោយ ប្ជាជន ក្នុង 
ស្ុក យ៉្ងហោច ាស់ មួយ ជំនាន់ ដើម្បី រចនា និង គ្ប់គ្ង សំណង់ ធនធាន ធម្មជាតិ 
ឬ ជីវាព រស់នៅ ឬ ដើម្បី ការារ ពី មុខ សញ្ញ្ គ្្ះថ្ន្ក់ អាកាសធាតុ ដូច ជា ព្ឹត្តិការណ៍ 
អាកាសធាតុ ធ្ងន់ធ្ងរ (គ្្ះ ទឹកជំនន់ គ្្ះរាំងស្ងួត ខ្យល់ព្យុះ) ក៏ ដូច ជា ការ ឆ្លើយតប នឹង 
លក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យ លើ ាព ាក់ព័ន្ធ បរិបទ និង ការ ធ្វើបទបង្ហ្ញ (សូម មើល ប្អប់ ទី២)។ 
ការ អនុវត្ត ត្ូវ បាន ប្មូល ពី តំបន ់ាំង បួន ន្ ប្ទ្ស កម្ពុជា (តំបន់ ទំនាប តំបន់ឆ្ន្រ តំបន់ 
ជុំវិញ ទន្ល្សាប និង តំបន់ភ្ន ំ/ខ្ពង់រាប)។ ការ អនុវត្ត បន្សាំុ ក្នុង ឯកសារ ន្ះ ត្ូវ បាន ប្ងច្ក 
ជា បី វិស័យ ដើម្បី ឆ្លើយតប នឹង វិស័យ អាទិាព ន្ កម្មវិធី យុទ្ធសាស្្ត សម្្ប់ ាព ធន់ នឹង 
អាកាស ធាតុ របស់ បទ្ស្ កម្ពុជា៖ (១) កសិកម្ម (២) ការ គប់្គ្ង ធនធាន ទឹក និង(៣) ការ 
សង់ លំនៅដ្ឋ្ន និង ការ ដឹកជញ្ជូន។ ព័ត៌មាន ស្ដ ីពីការ អនុវត្ត នីមួយៗ មាន ដូចជា អនុវិស័យ 
មុខ សញ្ញ ្គ្្ះ ថ្នក់្ អាកាសធាតុ ដល្ បាន ដោះ ស្យ្ សមាស ធាតុន្ ការ បន្សុំា សំខាន់ៗ 
ការ បរយិយ អំពី ការ អនុវត្ត លទ្ធផល បន្សុំា បញ្ហ ្បឈ្ម នឹង ការ អនុវត្ត  ពម្ ាងំ បភ្ព  និង 
ទំនាក់ទំនង សំខាន់ៗ។

 វស័ិយកសិកម្ម៖ កម្ពជុា គឺជា បទ្ស្ ពឹងផ្អក្ លើ វស័ិយ កសិកម្ម តាម បប្ បព្ណី្។ 
ាព រកីចម្ើន ផ្នក្ វស័ិយ កសិកម្ម គឺជា កតា្ត សំ្ខាន់ សម្្ប់ វឌ្ឍនាពរបស់ បទ្ស្ ក្នងុ ការ 
កាត ប់ន្ថយា ពកី្ក ្ដ្ល កំពុង កើត មាន អស់ រយៈ ពល្ ជាង កន្លះ ទសវត្សរ ៍មក ន្ះ។ វស័ិយ 
កសិកម្ម កំពុង ត ្បន្ដ ធ្វើជា  សរសរស្ដម្ភ ន ្យទុ្ធសាស្ត ្របស់ បទ្ស្ សម្្ប់ សន្ដសុិខ ស្បៀង 
និង ាព រកី ចម្ើន ផ្នក្ សដ្្ឋកិច្ច។ ទន្ទមឹនឹង ន្ះ ដរ្ គុណប្យោជន៍ ាំង ន្ះ គឺ នៅ ឆ្ងយ្ ពី 
ការការារ ពី ាព ងយរងគ្្ះ ខា្ល្ងំ ទៅ លើ ជីវាព រស ន់ៅ ដល្ បា្ដល្ មក ព ផីលប៉ះាល់ 
ន្ ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ ដូចជា កំណើន ទឹក ជំនន់ ាព រាំង ស្ងួត ការ ខ្វះខាត ទឹក ក្នុង ឆ្ន្ំ 
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មួយ ចំនួន និង សីតុណ្ហាព ឡើង ខ្ពស់។ ចំណ្ះដឹង និង ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី និង 
ជនជាតិដើម ាគតិច គឺ មាន សារៈសំខាន់ សម្្ប់ ផលិតកម្ម កសិកម្ម ក្នុងប្ទ្ស កម្ពុជា។ 
ដោយសារ ត្ ការ បន្សាំុ និង ការ ផា្ល្ស់ប្តូរ ទិដ្ឋាព ផ្ស្ងៗ ន្ ផលិតកម្ម កសិកម្ម វា មាន 
សារៈ សំខាន់ ាស់ ក្នុង ការ ចងក្ង ថ្រក្សា និង ចម្លង តាម ការ អនុវត្ត ប្ប ប្ព្ណី ដ្ល 
ធ្វើ ឱ្យជីវាព រស ន់ៅ កាន់ ត ្មាន ាពធន់នឹង អាកាសធាតុ នៅ ក្នងុ តំបន់ ផស្ង្ៗ ន ្បទ្ស្។

 ការអនុវត ្តតាម បប្ បព្ណី្ និង ជនជាតិ ដើម ាគតិច ក្នងុ ឯកសារ ន្ះ គប្ ដណ្ដប់ 
លើ លក្ខណៈ សំខាន់ ន្ ផលិតកម្ម កសិកម្ម  ដូចជា ដំាំសូ្វ ការ ដំដំាំ ជលផល ការ 
ចិញ្ចឹម សត្វ កសិរុក្ខកម្ម ការ សា្ត្រ ព្្កោងកាងឡើងវិញ និង បច្ច្កទ្ស ក្ច្ន្ ផលិតផល។ 
ផ្ន្កបន្សាំុ នានា បាន កំណត់ អត្តសញ្ញ្ណ ដូចជា ការ បង្កើន និង ការ ធ្វើឱ្យ ជីវាព រស់នៅ 
មាន ាព សម្បូរប្ប ការ ក្តម្ូវ ប្តិទិន រដូវកាល ដំដំាំ ការ ផា្ល្ស់ប្តូរ លំនាំ ផលិតផល 
ការជំរុញ ាពធន់ ន្រុក្ខជាតិ នឹង មុខសញ្ញ្ គ្្ះថ្ន្ក់ អាកាស ធាតុ និង បច្ច្កវិទ្យោ បន្សាំុ 
សម្្ប ់បច្ច្កទ្ស ក្ ច្ន ្ផលិតផល។ ការ អនុវត្តក៏ បង្ហ្ញ ពីវិធានការ នានា សម្្ប់ ការ 
ទប់សា្ក្ត់ ការហូរ ច្្ះដី ការ ការារ តំបន់ឆ្ន្រ និង ការអភិរក្ស ធម្មជាតិ។

 វស័ិយគប់្គង្ធនធានទឹក៖ ការប្ប្្លួអាកាសធាតុ នឹង មាន ផលប៉ះាល់ ខា្ល្ងំ 
ទៅ លើ អាងទន្ល ្មគ្ង្គ ដល្ នំាឱ្យ មាន ការ ផា្លស់្ ប្តរូ ពល្ វល្ា រយៈ ពល្ និង អាងំតង់សុតី ្
ន្ លំនា ំកម្ពស់ ទឹក ភ្លៀង រដូវកាល វដ្ដ ទឹក ន្ ទន្ល្ និង ដ្ ទន្ល្ សំខាន់ៗ។ គុណប្យោជន៍ 
ធ្វើឱ្យ កាន់ ត្មាន សុវត្ថិាព ក្នុងការ ប្ើប្្ស់ ទឹក ដ្ល រង ការ គំរាម កំហ្ង ហើយ ជីវាព 
រស់នៅ ដ្ល ផ្អ្ក លើ កសិកម្ម និង ការ ន្សាទ នឹង មាន ហានិភ័យ។ ប្ទ្ស កម្ពុជា នឹង ត្ូវ 
ការ ដំណោះស្្យ បន្ថ្ម ទៀត ក្នុងការ គ្ប់គ្ង ទឹក និង ាពមាន ទឹក ប្ើប្្ស់ ព្ញមួយ 
រដូវកាល នៅ ទូាំង ប្ទ្ស និង រវាង អ្នក ប្ើប្្ស់ ជាពិស្ស សម្្ប់ ស្ត្ីដ្ល ចំាយ 
ព្ល វ្លា ច្ើន ដើម្បី ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក ក្នុង គ្ួសារ។

 ការ អនុវត្ត តាម បប្ ជនជាតិ ដើម ាគ តិច សម្ប់្ ការ គប់្ គង្ ធនធាន ទឹកត្វូ បាន 
លើក ឧាហរណ៍ ជាច្ើន អំពី របៀប ដល្ សហគមន៍ ដោះស្្យកា រ ប្ប្្លួ អាកាសធាតុ 
តាម រដូវកាល ក្នុង ព្ល កន្លង មក និង ប្ើប្្ស់ វិធានការ ក្នុងការ រក្សា ទុក និង អភិរក្សការ 
ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកសា្អ្ត ឱ្យ កាន់ត ្ប្សើរ ឡើង ដើម្បី ឆ្លើយ តប នឹង តម្ូវការ។ ឯកសារ ន្ះ មាន 
បង្ហ្ញ អំពី ការ អនុវត្ត ការ រក្សា ទឹក ទុក ក្នុង ស្ះ និង អាងស្តុក ទឹក ការ ប្មូល ទឹកភ្លៀង និង 
ធារាសាស្ត្ ស្្ចស្ព ពី ប្ឡាយ ធម្មជាតិ ដ្ល អាច ឱ្យ ក្ុម គ្ួសារ និង សហគមន៍ នានា 
ទទួល បាន ទឹក ពី ប្ភព ខុសៗ គា្ន្។ សមាសធាតុ ន្ការ បន្សាំុ ផ្ដ្ត លើ ការអភិរក្ស និង ការ 
រក្សា ទុកទឹក នៅព្ល សម្បូរ ទឹក ភ្លៀង ដើម្បី ប្ើប្្ស់ ក្នុង កំឡុង រដូវ រាំងស្ងួត។ លើស ពីន្ះ 
ទៀត  សហគមន៍ កសិករ ប្ើប្្ស់ ទឹក បង្ហ្ញ ពី គុណតម្ល្ ន្ការ ធ្វើ ស្ចក្តី សម្្ច ចិត្តរួម 
ក្នុង ការ គ្ប់គ្ង ការ ខ្វះខាត ទឹក។
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ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

 វិស័យ ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធលំនៅ ដ្ឋ្ន  និង ការដឹក ជញ្ជូន៖ ការ វិនិយោគ លើ ហ្ដ្ឋ្ 
រចនាសម្ព័ន្ធ គ ឺជា ផ្ន្ក មួយ ដ៏ សំខាន់ របស់ រាជរដ្ឋ្ ភិបាល កម្ពុជា និង មា្ច្ស់ ជំនួយ អន្តរជាតិ 
ដ្ល បាន ចូល រួមកាត់ បន្ថយ ាពក្ីក្ និង ជំរុញ កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច ក្នុង ប្ទ្ស កំពុង 
អភិវឌ្ឍន៍  ដូចជា បទ្ស្ កម្ពុជាជា ដើម។ ផលប៉ះាល់ ចម្បង មួយ ពី ការ ប្ប្្លួ អាកាសធាតុ 
ដល្ បទ្ស្នៅ  ក្នងុ តំបន់ អាសីុ កំពុង ត ្បឈ្ម គឺាព ងយរងគ្្ះ ដោយ ទឹក ជំនន់ ដ្ល 

បង្កការ ខូតខាត ដល់ ហដ្្ឋ ្រចនាសម្ពន័្ធ និង លំនៅដ្ឋន្ និង អាយ ុជីវតិ មនុស្ស សត្វ។2 សមា្ភរ្ៈ 
នងិ បច្ច្កទ្ស ប្ើប្្ស់ ក្នងុ ការ សា្ថ្បនា ហ្ដ្ឋ្រចនា សម្ពន័្ធ  ក្នងុ ប្ទ្ស កពំងុ អភវិឌឍ្ន៍ ជា 
ញកឹញាប់ តូ្វ បាន ជ្ើសរីស យក មក ប ្ើដើម្ប ីបង្កើន បរមិាណ ជាជាង គិតគូរ ពីគុណាព។ 
ហ្តុន្ះ វា កាន់ ត្ មាន ហានិភ័យ ច្ើន ពីផល ប៉ះាល់ ន្ ការប្្ប្ួល អាកាសធាតុ។ ការ 
ត្ួតពិនិត្យ លើការ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី និង ជនជាតិ ដើម ាគ តិច សម្្ប់ ការ អភិវឌ្ឍ 
ហដ្្ឋ ្រចនាសម្ពន័្ធ គឺជា ផ្នក្មួយ សំខាន់ ន ្ការ កំណត់ ថ តើ ត្វូ ប្ើ វធីិសា្រស្ត អ្វ ីដើម្ប ីឱ្យ ការ 
វនិិយោគ កាន់ ត ្មាន ាពធន់ នឹង ផលប៉ះាល់ ន ្ការ ប្ប្្លួ អាកាសធាតុ ដោយ មិន បន្ថម្ 
ការ ចំាយ ច្ើន។ ឯកសារ ន្ះ បង្ហ្ញ ពីការ អនុវត្ត សម្្ប់ តាំងទីលំនៅ ការ ប្ើប្្ស់ ដី 
ការ សាង សង់ លំនៅដ្ឋន្ ការ ការារ ទឹកជំនន់ ផ្លវូថ្នល់ និងសា្ពន្។ សមាសធាត នុក្ារ បន្សុំា 
គ្បដណ្ដប ់លើការ រៀបចំ ផ្នការ លំនៅដ្ឋ្ន ដ្ល មាន សុវត្ថិាព វិធានការ ជា រចនាសម្ព័ន្ធ 
ដើម្បី កាត ់បន្ថយ ការ ហូរ ច្្ះ តាម តំបន់ឆ្ន្រ ការ ជន់លិច និង ការជ្្ប ចូល ន្ ទឹកប្្ និង 
បច្ច្កទ្ស សាងសង់ ដ្ល មាន ាពធន់ នឹង អាកាសធាតុ។

 ស្ចក្ដីសន្និដ្ឋ្ន៖ សកា្ដ្នុពល សម្្ប់ ការធ្វើ សមាហរណកម្ម វិធានការ ដ្ល បាន 
កំណត់ ទៅ ក្នងុ កប្ខ័ណ្ឌ ការងរ គោលនយោបាយ និង ការអនុវត្ត តាម តូ្វ បាន ជួយ សមួ្ល 
ដោយ វធិាន ការ ាំង ន្ះ មាន ការ ចំាយ តិច ងយ ស្លួ អនុវត្ត កើត ចញ្ ពីការ ចូលរមួ និង 
មូលមតិ គា្ន ្របស់ សហគមន៍។ ជំហាន បនា្ទប់្  ដើម្ប ីបង្កើត គោលនយោបាយ និង កម្មវធីិ ដល្ 
មានគុណតម្ល ្និង លើក កម្ពស់ ការអនុវត្ត តាម បប្ ជនជាតិ ដើម ាគតិច ដើម្ប ីដោះស្យ្ 
ផលប៉ះាល់ ពី ការប្បួ្្ល អាកាសធាតុ ដូចជា៖ ការ សិក្សា ស្វ្ជ្វ្ បន្ថម្  ដើម្ប ីយល់ដឹង អំពី 
មូលហតុ្ នៅ ខាង ក្យ្ ន ្ការ អនុវត្ត ដូច ជា ការប្ៀប ធៀប ជា មួយ ចំណ្ះដឹង វទ្ិយោសាស្ត្ 
ដ្ល អាច រកបាន ការ វាយ តម្ល្ ពីរបៀប អនុវត្តឱ្យ កាន់ ត្មាន ប្សិទ្ធាព ការដ ក់ប ញ្ចូល   
ជាមួយ បច្ច្ក វិទ្យោថ្មីដើម្បីបង្កើន ប្សិទ្ធាព   ការគាំទ្ តាម សា្ថ្ប័ន នៅ ថ្ន្ក់ជាតិ និង ថ្ន្ក់ 
ក្្ម ជាតិ សម្្ប ់ការ អភិរក្ស ការ បង្កើន និង ការ ចម្លង តាម  និង ការ ផ្សព្វផ្សាយ វិធានការ 
តាមរយៈ ការអប់រំ ក្នុង និង ក្្ ប្ព័ន្ធ។

2 ក្ុមការងរអន្តររដ្ឋ្ភិបាលស្ដីពីការប្្ប្ួលអាកាសធាតុឆ្ន្ំ២០១៤។ ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ ឆ្ន្ំ២០១៤៖ ផលប៉ះាល់ ការបន្សាំុ និងាពងយរងគ្្ះ។ 

   ផ្ន្ក ក៖ ទស្សនៈតាមវិស័យ និងជាសាកល។ ការចូលរួមចំណ្ករបស់ក្ុមការងរទី ២ លើរបាយការណ៍វិាគលើកទីប្្ំ ន្ក្ុមការងរអន្តររដ្ឋ្ភិបាលស្ដីពី  

   ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ៖ ស្ចក្ដីសង្ខ្បអំពីអ្នកធ្វើនយោបាយ [Field, C.B., et al. (eds.)]។ សាកលវិទ្យោល័យ ខ្មប្៊ីជ ចក្ភពអង់គ្ល្ស និងទីក្ុងញ៉ូវយក   

   សហរដ្ឋអាម្រិក។ ទំព័រទី ២៣។
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ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

១ . ស្រចក្ដីផ្ដើម

១ .១ សាវា

   គោល បំណង ន្ ឯក សារ បោះ ពុម្ព ន្ះ គ ឺច្ក រំ ល្ក ចំណ្ះ ដឹង ស្ដ ីពី ការ អនុវត្តបន្សាំុ 
តាម ប្បប្ព្ណី និង ជន ជាតិ ដើម ាគតិច ដ្ល បាន អនុវត្ត នៅ កម្ពុជា។ នាយកដ្ឋន 
ប្ប្្លួ អាកាសធាតុ នអ្គ្គល្ខាធិការដ្ឋន្ ក្មុប្កឹ្សាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ដោយ ចីរាពក្ម្ 
ហិរញ្ញប្បាន សហប្តិបត្តិការ បច្ច្កទ្ស ន្ “គម្្ង ការ បញ្ជ្្ប ាពធន់នឹងអាកាស 
ធាតុ ទៅក្នងុ ការ រៀបចំ ផន្ការ អភិវឌ្ឍន៍  ” ចងក្ង ឯកសារ ាំងន្ះចញ្ ពី បភ្ព ចំនួន ពីរ។

 ទីមួយ អ្នក ឯកទស្ គម្្ង ការបញ្ជ្ប្ ាពធន់ នឹង អាកាសធាតុ ទៅក្នងុ ការ រៀបចំ 
ផ្នការ អភិវឌ្ឍន៍ និងមន្ត្ី រាជរដ្ឋ្ភិបាល ផ្ន្ក បច្ច្កទ្ស បាន អនុវត្ត ការសិក្សា ស្្វជ្្វ 
នៅ ទីវាល ដើម្បី ចងក្ង ឯកសារ ស្ដីពីការ អនុវត្ត បន្សាំុ ដ្ល មាន ស្្ប់ ក្នុងវិស័យ កសិកម្ម 
ធនធានទឹក ការអភិវឌ្ឍ ក្ុង និង ហ្ដ្ឋ្រចនា សម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន ដ្ល មាន សកា្ដ្នុពល  ដើម្បី 
បង្កើន ការ ជំរញុ ការ វនិិយោគ ាពធន់ នឹង អាកាស ធាតុ នាពល្ អនាគត ក្នងុវស័ិយ ាងំន្ះ។ 
ារកិច្ច របស់ អ្នកឯក ទ្ស ាំង ន្ះរួមមាន កំណត់ អត្តសញ្ញ្ណ និង ការ បរិយយ អំពីការ 
អនុវត្តតាម បប្បព្ណី្ និង ជនជាតិ ដើម ាគតិច ដល្ បង្ហញ្ ពី ាពធន់ និង សកា្ដនុ្ពល 
ដ្ល ជាផ្ន្ក មួយ ន្ ចំណ្ះដឹង មូលដ្ឋ្ន របស់ ប្ទ្ស កម្ពុជា លើ ការ បន្សាំុ។

 ទីពីរ ដើម្បី បន្ថម្ លើ លទ្ធផល ពីជំនួយ ផ្នក្ បច្ចក្ទ្ស នាយកដ្ឋន្ ប្្បួ្ល 
អាកាសធាតុ បាន ច្ញ ស្ចក្ដ ីប្កាសទៅ  កាន់អ ង្គការ មិនម្ន រដ្ឋ ្ភិបាល  អង្គការស ង្គម   
សីុវិល គឹ្ះសា្ថន្ អប់រំ និងវិស័យ ឯកជន ដើម្បី ច្ក រំល្ក ការសិក្សា ស្្វជ្្វ របស់ ពួកគ្ 
អំពី ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី និងជន ជាត ដិើម ាគតិច។ ស្ចក្ដ ីប្កាសក ល៏ ើកទឹកច តិ្ត   
ប្ក្ខជន ដក់ បញ្ចលូ ការ អនុវត្ត ជា ពិស្ស បង្កើន ជីវាព រស់នៅ របស់ ស្្ត ីកុមារ ចាស់ជរា និង 
ជន ពិការ ឬ កាត់ បន្ថយ ាពងយ រងគ្្ះ ដោយ សារ ការប្្បួ្ លអាកាសធាតុ។ ករណី សិក្សា 
ដ្ល ប្មូល បាន តូ្វ បាន ពិនិត្យ ឡើងវិញ ផ្អក្ លើ លក្ខណៈ វិនិច្ឆយ័ (ប្អប់ទី ២) និង បាន 
ក្សមួ្ល ដើម្បី ដក់ បញ្ចលូ ទៅ ក្នងុ ឯកសារ ន្ះ។ 
 ឯកសារ ន្ះ ច្កច្ញ ជាបីផ្ន្ក - កសិកម្ម ធនធានទឹក និង ការ សង់ លំនៅដ្ឋ្ន 
និង ការ ដឹកជញ្ជូន  ដើម្បី ចាត់ ជាឧាហរណ៍ តាមផ្ន្ក។ ជាក់ស្ដ្ង ការអនុវត្ត តាម ប្ប 
ជនជាតិ ដើម ាគ តិច មាន ជា ឧាហរណ៍ វិធាន ការ ាព ធន់ នឹង អាកាស ធាតុ សម្្ប់ 
កសិកម្ម គឺាក់ព័ន្ធ យ៉្ង ជិតស្និទ្ធ នឹង ការ គ្ប់ គ្ង ធនធាន ទឹក។ សរុបមក ការ ប្មូល ការ 
អនុវត្ត បង្ហ្ញថ  ចំណ្ះដឹង តាមប្ប ជនជាត ិដើម ាគតិច  គឺ មាន ឥទ្ធិពល សំខាន ់ទៅ លើ 
ការ រស់នៅ ប្ចា ថំ្ង ្នៅ កម្ពុជា និង អាច ផ្ដល់ ដំណោះស្យ្ ដល្ អាច អនុវត្ត សម្្ប ា់ពធន់ 
នឹង អាកាសធាតុ។
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១ .២ និនា្ន្រការអាកាសធាតុនៅប្រទ្រសកម្ពុជជា

 ស្ថតិ ក្នងុ អនុតំបន់ អាង ទន្លម្្គង្គ ខាង ក្្ម ប្ទ្ស កម្ពជុា មាន អាកាសធាតុ តូ្ពិក 
ពីរ រដូវ៖ រដូវវស្សា នំាឱ្យ មាន ខ្យល់ មូសុង (ខ្ឧសា ដល់ ខ្តុលា) និង រដូវបំ្្ង (ខ្វិច្ឆកិា 
ដល់ខ្ម្សា)។ ទឹក ជំនន់ ទន្ល ្េមគង្គ ប្ចំា ឆ្ន្ ំគឺ មានលក្ខណៈ ពិស្ស ន្ អាកាសធាតុ និង 
ភូមិ សាស្ដ រ្បស ប្់ ទ្ស កម្ពជុា មាន កម្ពស់ ទឹកភ្លៀង ប្ចំាឆ ្ន្ពីំ៨០០% ទៅ៩០០ % ព្ល បច្ចប្ុបន្ន 
ន្ះ។ ទឹក ជំនន់ បន្សល់ទុក នូវ ដីល្បាប់  ដ្ល សម្បូរ ជីជាតិ ទូាំង តំបន់ វាលទំនាប  ន្ ប្ទ្ស 
នៅ ព្ល ទឹកជន់ ចាប់ ផ្តើម ស្ក ចុះ។ ការ ជន់ លិច ប្ ចា ឆំ្ន្ ំក៏នំា ឱ្យ មាន ជីវចមុ្ះ សម្បូរ ជីជាតិ 
ន្ តំបន់ ទន្ល ស្ាប ដ្ល ពងី្ក ចាប់ ពី ២.៥០០ គ.ម២ រហូត ដល់ ជាង ១៦.០០០ គ.ម២ ដ្ល 

បង្កើត ជា តំបន់ដី សើម ជា ច្ើន។3 ជា ច្ើន សតវត្សរ៍ មក ហើយ ប្ជាជន កម្ពជុាបាន ទ្ទ្ង់ 
ជីវាព រស់នៅ ដោយ ពឹងផ្អក្លើភូមិសាស្ត ្និង លក្ខខណ្ឌ អាកាសធាតុ ពិស្ស ាំង ន្ះ។

 ការ វិាគ ការប្្ប្ួល លំនា ំអាកាសធាតុ របស់ ប្ទ្សកម្ពុជា  បាន ធ្វ ើឡើង ពី ឆ្ន្ំ 

១៩៦០ ដល់ ឆ្ន ្ំ២០០៣។ និនា្ន្ការ ដ្ល បាន សង្ក្ត មាន ដូចជា៖4

 y សីតុណ្ហាពជាមធ្យមប្ចាំឆ្ន្ំ ព្លបច្ចុប្បន្នគឺ ២៥ ទៅ ២៧°C ស្ទើរ ត្ ព្ញ 
មួយ ឆ្ន្ំកើន ឡើង ដល់ កម្ិត ខ្ពស់ បំផុត ពី ២៦ ទៅ ៤០°C មុន ព្ល រដូវ វស្សា។ 
សីតុណ្ហាព ប្ចាំ ឆ្ន្ំ ជាមធ្យម កើន ឡើង ត្ឹម ០,៨°C ចាប់តាំងពីឆ្ន្ំ១៩៦០ នៅ 
អត្្ ប្ហ្ល ០,១៨°C ក្នុងមួយទសវត្សរ៍។

 y អត្្ន្កំណើន គឺកើនឡើងឆប់រហ័សបំផុតក្នុងរដូវកៅ្ត្ខា្ល្ំង (ខ្ធ្នូ ដល់ ខ្ឧសា) 
កើនឡើងត្ឹម ០,២០ ដល់ ០,២៣°C ក្នុងមួយទសវត្សរ៍ ហើយ ថយចុះក្នុងរដូវវស្សា 
(ខ្មិថុនា ដល់ខ្ វិច្ឆិកា) កើនឡើងត្ឹម ០,១៣ ដល់ ០,១៦°C ក្នុងមួយទសវត្សរ៍។ 

 y ចាប់តាំងពីឆ្ន្ំ១៩៦០ ចំនួនដងន្ថ្ង“្កៅ្ដ្” កើនឡើងយ៉្ងខា្ល្ំង (មានកំណើនឡើង
ខា្ល្ំងបំផុតគួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់ក្នុងខ្ធ្នូ ដល់ខ្កុម្ភៈ។

 y ចំនួនដងន្ថ្ង ្“ត្ជាក”់ ថយចុះយ៉្ងខា្ល្ំងក្នុងខ្កញ្ញ្ដល់ខ្កុម្ភៈ។

 y និនា្ន្ការកម្ពស់ទឹកភ្លៀងជាមធ្យមក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា គឺមានាពមិន ច្បាស់ លាស់ 
ដោយ តំបន់ ខ្លះ កើន ឡើង និង តំបន់ ខ្លះ ទៀត ថយចុះ បើ តាម ស្ថិតិការ ប្្ប្ួល ាំង ន្ះ 
គឺមិន ធ្ងន់ធ្ងរ នោះទ្។ 

 y ការ ប្ប្្លួ អាកាសធាតុ អន្តរ បចំ្ា ឆ្ន្ំន្ល ទ្ធផលអា កាស ធាតុុ ្លន ីញូ៉ (El Niño) 

3 សកម្មាព ជា សាកល សម្្ប់ ការ សា្ដ្រ ឡើង វិញ និង ការ កាត់ បន្ថយ ហា និភ័យ គ្្ះ មហន្ត រាយ ។ ាព ងយ រង គ្្ះ ការ កាត ់បន្ថយហា និភ័យ  និងការបន្សាំុនឹងការ  

    ប្្ប្ួលអាកាសធាតុ-ហានិភ័យអាកាសធាតុ និងសាវតាការបន្សាំុរបស់ប្ទ្ស៖ ប្ ទ្ស កម្ពុជា។ ទីក្ុងវា៉្សុីងតាន៖ ធនាគារពិភពលោក៖ ឆ្ន្ំ ២០១១។

4    ក្នុងសៀវភៅដដ្ល។



6 7

ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

ខាង ត្បូង ដ្ល មាន ឥទ្ធិពល ទៅ លើ ខ្យល់មូសុង ក្នុង តំបន់ ហើយ ជាទូទៅ វា នាំ ឱ្យកៅ្ត្ 
និង ស្ងួតជាង លក្ខខណ ្ឌជាមធ្យម ន្រដូវ រង ទូាំង តំបន់ អាសុីអាគ្ន្យ៍ ដោយ សារ 
ុ្លនីញ៉ូ ខាង ត្បូង នាំឱ្យមាន ាព ត្ជាក់ ជាង លក្ខខណ្ឌជាម ធ្យម។

 ការ ព្យោករ ពី ផលប៉ះាល់ ន្ ការប្្ប្ួល អាកាសធាតុ នាព្ល អនាគត គឺ ផ្អ្ក លើ 

ព័ត៌មាន បាន មក ពីតំបន ់អាសុីអាគ្ន្យ៍។ ព័ត៌មាន ាំង ន្ះ រួមមាន ៖5

 y សីតុណ្ហាព ប្ចាំឆ្ន ្ំជាមធ្យម ត្ូវ បាន ព្យោករ ថសីតុណ្ហាព កើន ឡើង នៅ ទូាំង 
ប្ទ្ស កម្ពុជា ត្ឹម ០,៧ ដល ់២,៧°C  នៅ ទស្សវត្សរ៍ ឆ្ន្ំ២០៦០ និង ១,៤ ដល់ 
៤,៣°C នៅ ទស្សវត្សរ៍ ឆ្ន្ំ២០៩០។

 y រាល ់ការ ព្យោករ ាំង អស់ បង្ហ្ញ ពី កំណើនដោយ ចីរាព ក្នុង ចំនួន ដង ន ្ព្ល ថ្ង្  និង 
ព្ល យប់ ដ្ល គិត ទុក ថនឹង “កៅ្ដ្” ក្នុង អាកាសធាតុ បច្ចុប្បន្ន ជាមួយ នឹង ព្ល ថ្ង្កៅ្ដ្ 
កើន ឡើង ត្ឹម  ១៤,៤៩០% និង ព្ល យប ់កៅ្ដ ្កើន ឡើង ត្ឹម ២៤ដល់៦៨០% ត្ឹម ឆ្ន្ំ 
២០៦០។

 y រាល់ការព្យោករាំងអស់បង្ហ្ញពីការថយចុះចំនួនដងន្ព្លថ្ង្  និង ព្ល យប់ ដ្ល 
ចាត ់ទុក ថ “ត្ជាក”់ ជា មួយ នឹង ព្ឹត្តិការណ ៍កម្ ាំង ន្ះ។

 y ខណៈមិន ាន ់មាន រូបាព ច្បាស់ លាស់ ពីការព្យោករ ការ ប្្ប្ួល កម្ពស់ទឹកភ្លៀង 
ដោយសារ ាព មិន ច្បាស់ លាស ់ន្ម៉ូ ដ្លច្ើន ដ្ល បាន ប្ើប្្ស់ ការ ព្យោករ 
បង្ហ្ញ ថតំបន់ អាសុីអាគ្ន្យ៍ នឹងមានវិសមរូប កម្ពស់ ទឹក ភ្លៀង ច្ើននាព្លអនាគត 
ជា ពិស្ស ក្នុងឆ្ន្ំុ្លនីញ៉ូ។ បនា្ទ្ប់ ពី ាពរាំងស្ងួត មក ប្ទ្ស កម្ពុជាគឺ ទំនង មាន 
ការ កើនឡើងទឹកភ្លៀងក្នុងរដូវខ្យល់មូសុង។

 y ាព ងយ រង គ្្ះខា្ល្ំង ពី ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា គឺ ាក់ព័ន្ធ នឹង 
ាគរយ ខ្ពស់ ន ្ចំនួន ប្ជាជន ដ្ល រស់ នៅ ក្នុង តំបន ់ទំនាប លិច ទឹក ដ្ល មាន 
ហា និភ័យ ខា្ល្ំង ន្ ការ ជន់ លិច ធ្ងន់ ធ្ងរ  ឬ ដ្ល អូស បនា្ល្យ ព្ល ដ៏ យូរ ឬ សា្ថ្ន ាព រាំង 
ស្ងួត មិន ប្ ក្តី ។ ដោយ សារ ប្ជាជន កម្ពុជា  មាន  “ការ រស់ នៅ ជា មួយ ទឹក ជំនន”់ 
មាន រយៈ ព្ល យូរ ការ ប្្ប្ួល ដ្ល រំពឹង ទុក ក្នុង លំនា ំអាកាស ធាតុ នឹង តម្ូវ ឱ្យមាន 
ការ ផា្ល្ស់ ប្ដូរ ថ្មី ហួស ពីយន្តការដោ ះ ស្្យ តាម ប្ប ប្ព្ណី របស ់ប្ជាជន។ ការ 
បន្សាំុទៅនឹង លក្ខខណ ្ឌាំង ន្ះ នឹង សំ ដៅ លើការស្វ្ងរក ដំណោះស្្យ សម្្ប់ 
ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ ពីប្ភព ផ្ស្ង ៗ  ដោយ ដក់ បញ្ចូល ការអនុវត្ត ដ្ល បាន 
ប្ើប្្ស ់នៅ ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា ជា ច្ើន សតវត្សរ៍ មក ហើយ និង ាក់ព័ន្ធជា មួយ 
ការ ប្្ប្ួល លំនាំ អាកាស ធាតុ។

5 ក្នុងសៀវភៅដដ្ល។
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ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

២ .ការអនុវត្តតាមប្របជនជាតិដើមភាគតិច និងការបន្រសាំុ

២ .១ និយមន័យការអនុវត្តតបន្រសាំុាមប្របជនជាតិដើមភាគតិច

 នៅ ក្នុង ឯកសារ ន្ះ ទស្សនាាន ន្ ចំណ្ះដឹង តាម  “ប្ប ប្ព្ណី និង ជនជាតិ 
ដើម ាគតិច  និងការអនុវត្ត” សំដៅលើ ចំណ្ះដឹង ពិស្ស ដ្ល ផ្តល់ ដោយ វប្បធម៌ ឬ 
សង្គម តាម រយៈ ការ ប្មូល ផ្តុំ នូវបទពិសោធ ជា ច្ើន ឆ្ន្ំ របស់ ប្ជាជន ក្នុង ស្ុក  រួមាំង 
បទពិសោធ ក្្ផ្ល ូវការ និង ការ យល់ដឹង ពី ប្ព័ន្ធធម្មជាតិ ដ្លរ ងស មា្ព្ធដោ យកា រ   

ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ និង ការ អភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច សង្គម។6 ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី 
និង ជនជាត ិដើម ាគតិច ាក់ទង ទៅ នឹង សកម្មាព របស់ មនុស្ស មា្ន្ក់ៗ ដូចជា លំនាំ 
ការ សង់ លំនៅដ្ឋ្ន បច្ច្កទ្ស សំណង់ ការ ដំដុះ រុក្ខជាតិ ការ អភិរក្ស ប្ព័ន្ធ អ្កូឡូសុី 
សន្ដិសុខស្បៀង ជីវាព រស់នៅ ព្្ឈើ ក្បួនទមា្ល្ប់ សិល្បៈ វប្បធម៌ ការ លំហ្ កាយ  
ការ កម្សាន្ត និង សកម្មាព ជា ច្ើន ទៀត។ ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី គឺ មិន មាន ការ 
ផា្លស់្ប្តរូ បុ៉ន្ត ្វវិឌ្ឍ តាម រយៈ ដំណើរ ការបន្សុំា និង បន្ត អនុវត្ត ជា ច្ើន ជំនាន់ រហតូ មក តាមរយៈ 

ការ ចម្លង វប្បធម៌ ពីគា្ន្។7 ប្អប់ទី១ បង្ហ្ញ ពីនិយមន័យ ដ្ល បាន ប្ ើដោយ  ា្ន្ក់ងរ 
សហប្ជាជាតិ។

6 Srinivasan, Ancha. ការ បញ្ចូល ចំណ្ះដឹង ការបន្សាំុ ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ តាម ប្ប ជនជាតិដើម ាគតិច នៅ តំបន់ អាសុី និងអាសុីបា៉្សុីហ្វិក។ វិទ្យោសា្ថ្ន យុទ្ធសាស្្ត   

   បរិសា្ថ្ន សកល http://www.env.go.jp/en/earth/ap-net/documents/seminar/12th/34.IGES_Ancha_Srinivasan.pdf

7 UNFCCC (ឆ្ន្ំ ២០១៣)។ ការអនុវត្ត ល្អបំផុត និងឧបករណ៍ដ្លអាចរកបានសម្្ប់ការប្ើប្្ស់ចំណ្ះដឹងតាមប្បប្ព្ណីរបស់ជនជាតិដើមាគតិច   

   និងការអនុវត្តសម្្ប់ការបន្សាុុំ ការប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ និងវិធីសាស្្ត ឆ្លើយតបនឹងយ្នឌ័រ។ ឯកសារបច្ច្កទ្ស UNFCCC/TP/2013/11. http://unfccc.int/  

   resource/docs/2013/tp/11.pdf ឯកសារន្ះអាចមានការប្ឹក្សាយោបល់សម្្ប់ទិដ្ឋាពទូទៅន្អក្សរសាស្ដ្អន្តរជាតិអំពីាពាក់ព័ន្ធ និងតួនាទីន្ការអនុវត្តតាម  

   ប្បប្ព្ណី និងជនជាតិដើមាគតិចសម្្ប់ការបន្សាំុការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។
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ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

២ .ការអនុវត្តតាមប្របជនជាតិដើមភាគតិច និងការបន្រសាំុ

២ .១ និយមន័យការអនុវត្តតបន្រសាំុាមប្របជនជាតិដើមភាគតិច

 នៅ ក្នុង ឯកសារ ន្ះ ទស្សនាាន ន្ ចំណ្ះដឹង តាម  “ប្ប ប្ព្ណី និង ជនជាតិ 
ដើម ាគតិច  និងការអនុវត្ត” សំដៅលើ ចំណ្ះដឹង ពិស្ស ដ្ល ផ្តល់ ដោយ វប្បធម៌ ឬ 
សង្គម តាម រយៈ ការ ប្មូល ផ្តុំ នូវបទពិសោធ ជា ច្ើន ឆ្ន្ំ របស់ ប្ជាជន ក្នុង ស្ុក  រួមាំង 
បទពិសោធ ក្្ផ្ល ូវការ និង ការ យល់ដឹង ពី ប្ព័ន្ធធម្មជាតិ ដ្លរ ងស មា្ព្ធដោ យកា រ   

ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ និង ការ អភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច សង្គម។6 ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី 
និង ជនជាត ិដើម ាគតិច ាក់ទង ទៅ នឹង សកម្មាព របស់ មនុស្ស មា្ន្ក់ៗ ដូចជា លំនាំ 
ការ សង់ លំនៅដ្ឋ្ន បច្ច្កទ្ស សំណង់ ការ ដំដុះ រុក្ខជាតិ ការ អភិរក្ស ប្ព័ន្ធ អ្កូឡូសុី 
សន្ដិសុខស្បៀង ជីវាព រស់នៅ ព្្ឈើ ក្បួនទមា្ល្ប់ សិល្បៈ វប្បធម៌ ការ លំហ្ កាយ  
ការ កម្សាន្ត និង សកម្មាព ជា ច្ើន ទៀត។ ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី គឺ មិន មាន ការ 
ផា្លស់្ប្តរូ បុ៉ន្ត ្វវិឌ្ឍ តាម រយៈ ដំណើរ ការបន្សុំា និង បន្ត អនុវត្ត ជា ច្ើន ជំនាន់ រហតូ មក តាមរយៈ 

ការ ចម្លង វប្បធម៌ ពីគា្ន្។7 ប្អប់ទី១ បង្ហ្ញ ពីនិយមន័យ ដ្ល បាន ប្ ើដោយ  ា្ន្ក់ងរ 
សហប្ជាជាតិ។

6 Srinivasan, Ancha. ការ បញ្ចូល ចំណ្ះដឹង ការបន្សាំុ ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ តាម ប្ប ជនជាតិដើម ាគតិច នៅ តំបន់ អាសុី និងអាសុីបា៉្សុីហ្វិក។ វិទ្យោសា្ថ្ន យុទ្ធសាស្្ត   

   បរិសា្ថ្ន សកល http://www.env.go.jp/en/earth/ap-net/documents/seminar/12th/34.IGES_Ancha_Srinivasan.pdf

7 UNFCCC (ឆ្ន្ំ ២០១៣)។ ការអនុវត្ត ល្អបំផុត និងឧបករណ៍ដ្លអាចរកបានសម្្ប់ការប្ើប្្ស់ចំណ្ះដឹងតាមប្បប្ព្ណីរបស់ជនជាតិដើមាគតិច   

   និងការអនុវត្តសម្្ប់ការបន្សាុុំ ការប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ និងវិធីសាស្្ត ឆ្លើយតបនឹងយ្នឌ័រ។ ឯកសារបច្ច្កទ្ស UNFCCC/TP/2013/11. http://unfccc.int/  

   resource/docs/2013/tp/11.pdf ឯកសារន្ះអាចមានការប្ឹក្សាយោបល់សម្្ប់ទិដ្ឋាពទូទៅន្អក្សរសាស្ដ្អន្តរជាតិអំពីាពាក់ព័ន្ធ និងតួនាទីន្ការអនុវត្តតាម  

   ប្បប្ព្ណី និងជនជាតិដើមាគតិចសម្្ប់ការបន្សាំុការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។

ប្អប់ទី១៖ និយមន័យចំណ្ះដឹង តាម ប្ប ប្ព្ណី និង ជនជាតិ ដើមាគតិច ដ្ល បាន 

អនុវត្ត ដោយ ា្ន្ក់ងរ សហប្ជាជាតិ 

អនុសញ្ញ្ ស្ដីពី ការ ប្ើប្្ស់ ជីវចម្ុះ៖ ចំណ្ះ ដឹង តាម ប្ប ប្ព្ណី  គឺ ជា ចំណ្ះដឹង ការ ច្ន្ 

បឌិ្ត និង ការ អនុវត្ត របស់ ជនជាតិ ដើមាគតិច  និង សហគមន៍ មូលដ្ឋន្ នៅ ជំុវញិ ពិភពលោក។ 

ការ កើត ច្ញ ពី បទពិសោធ ដ្ល ទទួល បាន ជា ច្ើន សតវត្សរ៍ និង បន្សាំុទៅ នឹង វប្បធម៌ និង 

បរិសា្ថ្ន មូលដ្ឋ្ន ចំណ្ះ ដឹង តាម ប្ប ប្ព្ណី ត្ូវ បាន ចម្លង ដោយ ផា្ទ្ល់ មាត់ ពីមួយ ជំនាន់ ទៅ 

មួយ ជំនាន់។ ទំនង ជាកម្ម សិទ្ធិរួម និង ប្ើប្្ស់ ទម្ង់ ន្ដំណើរ រឿង បទចម្ៀង ប្ព្ណី និង 

ទំនៀម ទមា្ល្ប់ អ្នក ស្ុក សុា សិត គុណ តម្ល្ វប្បធម៌ ជំនឿ ក្បួន ទមា្ល្ប់ ច្បាប់ សហគមន៍ ាសា 

ក្នុង ស្ុក និងការ អនុវត្ត កសិកម្ម  ដូចជា ការ បណ្ដុះ ពូជ រុក្ខជាតិ  និង ការ បង្ក្ត់ ពូជ សត្វ។ ជួនកាល 

វា សំដៅ លើ ប្ព្ណី ផា្ទ្ល់ មាត់ សម្្ប់ ជា ទមា្ល្ប់ បទ ចម្ៀង របាំ គំនូរ ចមា្ល្ក់ និង បាន អនុវត្ត 

រាប់ាន់ ឆ្ន្មំក ហើយ។ ចំណ្ះដឹង តាម បប្ បព្ណី្ ជា ទមា្លប់្ ធម្មជាតិ ចម្បង មួយ ជាពិស្សក្នងុ 

វស័ិយ ដូចជា កសិកម្ម ជលផល សុខាព សាកវប្បកម្ម  ព្ឈ្ើ និងការគ្ប់គ្ងបរសិា្ថន្ទូទៅ។

អង្គការ UNESCO៖ ប្ព័ន្ធ ចំណ្ះ ដឹង តាម ប្ប ជនជាត ិដើម ាគតិច  និង ក្នុង ស្ុក សំដៅ លើ 

ការយល់ដឹង  ជំនាញ  និង ទស្សនវិជា្ជ្ ដ្ល បង្កើត ឡើង ដោយ សង្គម  ដ្ល មាន អន្តរសកម្មាព 

ប្វត្តិសាស្ត្ ដ៏យូរ អង្វ្ង ជា មួយ មជ្ឈដ្ឋ្ន ធម្មជាតិ នៅជុំវិញ ពួក គាត់។ សម្្ប់ ជនជាតិ ដើម 

ាគតិច  និង ប្ជាជន រស់ នៅ តាម ជនបទ ចំណ្ះដឹង ក្នុង ស្ុក ផ្តល់ នូវ ការ ធ្វើ ស្ចក្តី សម្្ច ចិត្ត 

ការ សម្្ច អំពី ទិដ្ឋាព ជា មូលដ្ឋ្ន គ្ឹះ ន ្ជីវិត រស់ នៅ ពីមួយ ថ ្ង្ទៅ មួយ ថ្ង្។ ចំណ្ះដឹង ន្ះ 

គឺ សំខាន់ សម្្ប់ វប្បធម ៌ដ្ល មាន ាព ស្មុគសា្ម្ញ  ក៏ មាន បញ្ចូល ាសា ប្ព័ន្ធ ន្ ការ ចាត់ ជា 

ប្ភ្ទ ការ អនុវត្តការ ប្ើ ប្្ស់ ធនធាន អន្តរកម្ម សង្គម ទំនៀមទមា្ល្ប់ និងសា្ម្រតី។ មធ្យោបាយ 

ន្ ការ យល់ដឹង ាំង ន្ះ គឺមាន លក្ខណៈ សំខាន់ ន្ ាព ខុសប្ល្ក វប្បធម៌ របស់ ពិភពលោក និង 

ផ្ដល់ មូលដ្ឋ្ន គ្ឹះ សម្្ប់ ការអភិវឌ្ឍ ដោយ ចីរាព និង ត្ឹម ត្ូវ។

២ .២ សារៈ សំខាន់ ន្រ ចំណ្រះ ដឹង ាមប្រប ជនជាតិ ដើម ភាគតិច 
សម្រ្រប់ បន្រសាំុ

 ការ ទទួល សា្គល់្ ពីតម្វូការ ក្នងុការ យល់ ដឹង និង ការ ចងកង្ ឯកសារ ស្ដពីីការ អនុវត្ត 
តាម ប្ប ប្ព្ ណី និង ជនជាត ិដើមាគ តិច ដើម្បី ឆ្លើយតប នឹង ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ 
បាន លច្ ចញ្ ឡើង ចាប់ តាងំ ពី របាយការណ វ៍ាយ តម្ល ្លើក ទីបួន (ឆ្ន្ ំ២០០៧) របស់ ក្មុ 
ការងរ អន្តររដ្ឋ្ភិបាល ស្ត ីពីការ ប្្ប្ួល អាកាសធាត(ុIPCC) បាន ជំរុញ ឱ្យ មាន ការ ផ្ដ្ត 
លើ ការ បន្សាំុ។ ហានិភ័យ ដ្ល នា ំឱ្យ ផា្ល្ស់ប្តូរ សកម្មាព ដ្លបាន ស្នើ ឡើង ដោយ សារ 
សកម្មាព បន្សុំា អាច កំណត់ សមត្ថាព បន្សុំា ដ្ល មាន ស្ប់្ របស់ សហគមន៍ មូល ដ្ឋន្ ជា 



10 11

ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

ជាង ពង្ឹង ាពធន់ ដើម្បីអំាវនាវ ឱ្យមានការ យល់ដឹងកាន់ ត្ ប្សើរ អំពីរបៀប ដ្ល 
ចំណ្ះ ដឹង តាម ប្ប ជន ជាតិ ដើម ាគតិច បាន ចូលរួម ចំណ្ក ដល់ ាពធន់ នៅ មូលដ្ឋ្ន 
និង ការ ចងក្ងកា រ អនុវត្តល្អៗ។ ដើម្បី ឆ្លើយតប នឹង ការ កើន ឡើង នូវ ចំាប់អារម្មណ៍ក្នុង 
វិស័យ ន្ះ UNFCCC ប្គល ់ឯកសារ បច្ច្កទ្ស ដើម្បី ផ្ដល់ ទិដ្ឋាព ទូទៅ ន្ ការសិក្សា 
ស្្វជ្្វ និង អក្សរសាស្ដ ្អន្តរជាតិ ស្ដីពី ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី និង ជនជាតិដើម 

ាគតិច និង ាព ាក់ព័ន្ធ ការបន្សាំុ នឹង ការប្្ប្ួ លអាកាសធាតុ។8 ការ ស្្វជ្្វ របស់ 
UNFCCC កត់ សមា្គ្ល់ ពីតមូ្វការ សម្្ប់ ការ អនុវត្ត និង ជា ឧបករណ៍ ល្អ បំផុត ក្នុង ការ 
យល់ដឹង និង ទ្ទ្ង់ បរិសា្ថ្ន មាន ាព ងយ ស្ួល សម្្ប់ សមត្ថាព បន្សាំុ ទទួល សា្គ្ល់ 
ថ ការ ចូលរ មួ ចំណ្ក ន ្ការ អនុវត្ត តាម បប្ បព្ណី្ និង ជនជាតិ ដើម ាគតិច គឺជា បភ្ព 
ចំណ្ះដឹង (តាម វទ្ិយោសាស្ដ)្ ដ្លអាច លើក កម្ពស់ ការ បន្សុំា បក្ប ដោយ បសិ្ទ្ធាព និង 
ការ យល់ដឹង អំពី ផលប៉ះាល់ ន្ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ។

 យោង តាម UNFCCC ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី  និង ជនជាតិ ដើម ាគតិច 
សម្្ប់ ាពធន់ នឹង អាកាស ធាតុ មានការ អនុវត្ត ជាច្ើន ដ្ល សហគមន៍ មួយ អាច នឹង 
ពិចារា ពីការ បន្សាំុ  ឬការ កាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ គ្្ះមហន្តរាយ ដ្លសមស្បន ឹង   
បរិសា្ថ្ន អ្កូឡូសុី សង្គមវប្បធម៌ និង ដោយ អនុលោម តាម អាទិាព គុណតម្ល្ និង 

ទស្សន ពិភពលោក របស់ខ្លួន។9 ចំណ្ះដឹង តាម ប្ប ប្ព្ណី និង ជនជាតិដើម ាគតិច  
ផ្ដល ់ទស្សន មិន ត្ឹម ត្ បច្ច្កទ្ស ជាក់លាក ់សម្្ប ់ាពធន់ នឹង អាកាស ធាតុ បុ៉ណោ្ណ្ះ 
ទ្ ថ្ម ាំង វិធី សាស្ដ្ នានា ក ្នុងការ បន្សាំុ រយៈ ព្ល វ្ង។  ច ំណ្ះដឹងន ្ការអ នុវត្តតា ម   
ប្ប ប្ព្ណី និង ជនជាតិដើម ាគតិច គឺ ាក់ ព័ន្ធ នឹង កិច្ច ខិតខំ ប្ឹងប្្ង លើ ការបន្សាំុ 
តាម មធ្យោបាយ បី យ៉្ង គឺ ការ សង្ក្ត អាកាសធាតុ បច្ច្កទ្ស ាពធន់ នឹង អាកាសធាតុ 
និង ការបង្កើត “ផ្នត់គំនិត” ន្ ការ បន្សាំុ ក្នុង ការ ដោះស្្យ ការប្្ប្ួល រយៈព្ល វ្ង។

 ាក់ព័ន្ធ នឹងការ សង្ក្ត អាកាសធាតុ ចំណ្ះ ដឹង តាម ប្ប ជនជាតិ ដើម ាគតិច 
គឺជា ប្ភពព័ត៌ មាន ដ្ល មាន ប្យោជន៍ ដើម្បី ប្ើ ក្នុងការ បង្កើត ស្ារីយ៉ូ ស្ដីពី ការ 
ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ សម្្ប់ ទីតាំង ជាក់លាក់។ ការ ប្ើប្្ស ់ការសង្ក្ត  និង ទស្សនៈ 
បប្ បព្ណី្ និង ជនជាតិ ដើមាគ តិច  ថតើ បាន ចងក្ង និង ថរ្ក្សា តាម រយៈ បវ្ត្ត ិផា្ទល់្ 
មាត់ ដល្អាចបន្ថម្ ភស្ដុតាង ជាក ល់ាក ល់ើ ការ សង្កត្ ឧតុនិយម កន្លង មក និង ផ្ដល់ ព័ត៌ មាន 

8   UNFCCC (ឆ្ន្ំ ២០១៣)។ ការអនុវត្តល្អបំផុត និងឧបករណ៍ដ្លអាចរកបានសម្្ប់ការប្ើប្្ស់ចំណ្ះដឹងតាមប្បប្ព្ណីរបស់ ជនជាតិ ដើម   

   ាគ តិច និងការអនុវត្តសម្្ប់ការបន្សាំុ ការប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ និងវិធីសាស្្ត ឆ្លើយ តបនឹងយ្នឌ័រ។ ឯកសារបច្ច្កទ្ស UNFCCC/TP/2013/11.  

    http://unfccc.int/resource/docs/2013/tp/11.pdf  ឯកសារន្ះអាចមានការប្ឹក្សាយោបល់សម្្ប់ ទិដ្ឋាព  ទូទៅន្ អក្សរសាស្ដ្អន្តរជាតិអំពីាពាក់ព័ន្ធ   

   និងតួនាទីន្ ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី  និងជនជាតិដើមាគតិចសម្្ប់ការបន្សាំុ ការ ប្ ្ប្ួ លអាកាស ធាតុ។

9  ក្នុងសៀវភៅដដ្ល។
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បន្ថម្ ស្ដពីី និនា្នក្ារ បវ្ត្តិសាស្្ត ក្នងុទីតំាង ភូមិសាស្ដ ្ជាក់លាក់ ឬទ្។10 ព័ត៌មាន ន្ះ អាច 
ត្ូវ បាន ប្ើ ក្នុងការ អភិវឌ្ឍ ការ ព្យោករ អាកាសធាតុ ដ្ល នា ំឱ្យ មាន កិច្ច ខិតខំប្ឹងប្្ង លើ 
ការបន្សាំុ នាព្ល អនាគត។

 ទីពីរ ចំណ្ះដឹង ន្ការ អនុវត្ត តាម ប្បប្ព្ណី និង ជនជាតិ ដើម ាគតិច ដើម្បី 
ដោះស្យ្ ការប្ប្្លួ តាម រដូវកាល និង វសិមរបូ អាកាស ធាតុ ប្ចា ំឆ្ន្ ំនា ំឱ្យ មាន វធិានការ 
ជាក់លាក់ ដ្ល អាច ត្វូ បាន អនុវត្ត ដើម្ប ដីោះស្្យ ការ ប្ប្្លួ អាកាសធាតុ។ សហគមន៍ 
ជនជាតិ ដើម ាគតិច ផ្អក្ លើ ធនធាន ធម្មជាតិ សម្ប់្ ជីវាព រស់ នៅ របស់ ពួកគាត់ ដូច្ន្ះ 
ពួកគាត់ ត្វូ ត ្បន្សុំា នឹង សមា្ពធ្ អាកាសធាតុ និង ការប្ប្្លួ ផស្ង្ៗ ក្នងុ បរសិា្ថន្ ជា បច្ាំ។   
ឧាហរណ៍ នៅ ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា និង សហគមន៍ ក្នុងតំបន់ អាសុីអាគ្ន្យ៍ ដទ្ទៀត ក្ុម 
ជនជាតិដើម ាគតិច នៅ លើភ្នំ បាន អភិវឌ្ឍការ ផា្ល្ស់ប្ដូរ លំនៅដ្ឋ្ន និង ការអនុវត្ត កសិកម្ម 
ដើម្បី ប្ើប្្ស់ការដក់ បញ្ចូល ទីតាំងព្្ឈើ និងការ ដំ បន្ល្ ធម្មជាត ិដើម្បីកា រារដ ំាំ   
និង ផ្ទះ របស់ ពួកគាត់ ពី ព្ឹត្តិការណ៍ អាកាសធាតុ។ ការ អនុវត្ត ដ្លបាន ប្ើប្្ស ់ដោយ 
សហគមន៍ ជនជាតិ ដើម ាគតិច ាងំន្ះ ដូច ជា ការ ប្ើ បច្ចក្ ទស្កសិ -រកុ្ខកម្ម ដើម្ប ីការារ 
ដំា ំគឺ នៅ ត ្មានាព ាក់ព័ន្ធ និងកាន់ ត ្ចាបំាច់ បើ យោង តាម ការ សង្កត្ មាន ការកើន 
ឡើង ព្តឹ្តកិារណ៍ អាកាសធាតុ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល្ គំរាម កំហង្ ដល់ ផលិតកម្ម ដំាំ ាងំ នៅ តំបន់ 
ភ្នំ និង តំបន់ វាល ទំនាប លិច ទឹក។

 ាក់ព័ន្ធ នឹង ការ បង្កើត  “ផ្នត់គំនិត” ន្ ការ បន្សាំុ ចំណ្ះ ដឹង តាម ប្ប ប្ព្ណី  
និង ជនជាត ិដើម ាគតិច  វិវដ្ត បន្តិច ម្ដងៗ និង កើត ច្ញ មក ពី ការ គិត គូរ ពី ការ ប្្ប្ួល ក្នុង 
បរិសា្ថ្ន។ ការ ផ្ទ្រកា រ អនុវត្ត តាមប្ប ជនជាតិ ដើម ាគតិច ាក់ព័ន្ធនឹង ការ ធ្វើ កសិកម្ម ន្ 
វ្ទយិតាព ដ្ល បាន ច្ក រំល្ក ក្នុង សហគមន៍ ទៅ ក្នុង បរិសា្ថ្ន របស់ ពួកគាត់ និង ការ 
រៀប ចំដំណោះ ស្្យ ផ្អ្ក លើ ការផា្ល្ស់ ប្ដូរ រយៈ ព្ល វ្ង ដូចជា កតា្ត្ ដ្ល បា្ដ្ល មក ពី 
ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ។ ឧាហរណ៍ ប្ព្ណី ន្ “ការ រស់នៅ ជាមួយ ទឹក ជំនន”់ និង 
យន្តការ ដោះ ស្្យ ផ្ស្ងៗ ទៀត  មាន ជា ច្ើន សតវត្សរ៍ អាច ឱ្យ ប្ជាជន កម្ពុជា ជាច្ើន 
បន្សាំុ ទៅ នឹង ប្ព័ន្ធ ធម្មជាតិ និង ទ្ទ្ង ់ដល ់ជីវាពរស់ នៅរបស់ ពួក គាត់ ក្នុង តំបន់ វាល 
ទំនាប លិច ទឹក ដ្ល សម្បូរ ដោយ ជី ជាតិ។

 ផ្នត់ គំនិត ដ្ល កើតឡើង គឺ មិនម្ន ដើម្បី ជៀសវាង ឬ គ្ប់ គ្ង ការ ជន់លិចនោះ 
ទ្ ប៉ុន្ត្ ត្ូវយល់ ដឹង ពីសញ្ញ ្ធម្មជាត ិន្ ស្ារីយ៉ូ អាកាសធាតុ និង ឆ្លើយតបតាម 
មធ្យោបាយ ដ្ល បង្កើន ផល ប្យោជន ៍និង កាត ់បន្ថយ ផលប៉ះាល់ អវិជ្ជមាន។ វិធសីាស្ត្ 
ន្ះ គឺជា ផ្ន្ក សំខាន់ ន្ការ ឆ្លើយ តប ផល ប៉ះ ាល ់ន្ ការ ប្្ប្ួលអាកាសធាតុ នា ព្ល 
អនាគត ដ្ល ផល ប៉ះាល់ ទៅ លើ ធម្មជាតិ ជាក់លាក់ នៅ មិន ាន់ យល់ ដឹង ព្ញល្ញ 
10 ក្នុងសៀវភៅដដ្ល
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នៅ ឡើយ។ ផ្នត់ គំនិត ន ្ការ បន្សុំា ន្ះ ក៏ មាន អត្ថប្យោជន៍ក ្នុងការយ ល់ ដឹងអ ំពី របៀប និង   
ពល្វ្លា ដក ប់ញ្ចលូ ការ អនុវត្ត តាម បប្ បព្ណី្ និង ដំណោះស្យ្ ទំនើប ចំពោះ បញ្ហ ្
នក្ារ ប្ប្្លួ អាកាសធាតុ តាម មធ្យោបាយ ដល្ មិន ធ្វើឱ្យ ចំណ្ះ ដឹង មូលដ្ឋន្ ថយចុះ។

 ការអនុវត ្តតាម បប្ បព្ណី្ នឹង ស្ថតិក្្ម សមា្ពធ្ដោយសារ ការប្ប្្លួ អាកាស 
ធាតុនាំឱ្យមានកំណើនសីតុណ្ហាព រយៈព្លវ្ង និង លំនំា កម្ពស់ ទឹកភ្លៀងដ្ល មិន អាច 
ទស្សន៍ាយ និង មិនអាច អនុវត្ត បានដោយ គា្ម្ន ការ បន្សាំុបន្ថ្ម ជា ដច់ ខាត។ ទោះ ជា 
យ៉្ង ា ដំណោះស្្យថ្មីៗអាចត្ូវបានបង្កើតឡើងតាម រយៈការ កសាង ចំណ្ះដឹង 
និង ដំណើរ ការបន្សាំុរួម ដ្ល ជា ឫសគល់ ន្ យន្តការ ដោះស្្យ តាម ប្ប ប្ព្ណី។ 
ចំណ្ះដឹង ន្ ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី ជនជាតិដើម ាគតិច ក្នុង មូលដ្ឋ្ន អាច ពងី្ក 
ជម្ើស ជា ច្ើន ដល្ សហគមន៍ អាច នឹង ពិចារា ពីការ បន្សុំា ដល្ សមស្ប នឹង បរសិា្ថន្ 
អ្កូឡូសុី និង សង្គមវប្បធម៌ និង ដោយ អនុលោម តាម អាទិាព គុណតម្ល្ និង ទស្សន 
ពិភពលោក។

 ទោះយ៉្ងា ការ កើត ច្ញ ន្ លក្ខខណ្ឌ មូលដ្ឋ្ន ការអនុវត្ត តាមប្ប ជនជាតិ 
ដើម ាគតិច ផ្ដល់ ដំណោះស្្យ  ដ្ល អាច បន្សាំុ នឹង ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ ក្នុង បរិបទ 
ស្ដៀងគា្ន្ផ្ស្ងទៀត។ ការ ផ្ទ្រការអនុវត្ត ផ្អ្កលើ ាព ដ្ល អាច ធ្វើបាន ក្នុង លក្ខខណ្ឌ 
ថ្មីៗ និង ដំណោះស្្យ ដ្ល ទទួល សា្គ្ល់ ពីសង្គម ចំពោះ បញ្ហ្ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ  នៅ 
ទី កន្ល្ងថ្ម ីជាមួយ ឌីាមិក ប្វត្តិសាស្ត្ និង វប្បធម៌។

២ .៣ យ្រនឌ័រ និងការបន្រសាំុ

 ដូច ក្នុង ប្ទ្ស ផ្ស្ង ទៀតដ្រ ស្ដ្ ី និង បុរស នៅ កម្ពុជា មាន តួនាទី ខុសៗ គា្ន្ 
ក្នុង សង្គម ផលិតកម្ម និងកិច្ចការគ្ួសារ។ ហ្តុដូច្ន្ះ ស្ត្ីនិងបុរស នឹងមិនមាន 
បទពិសោធន៍ អំពី ផលប៉ះាល់ ន្ ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ តាម មធ្យោបាយ ដូចគា្ន ្ទ្។ 
ាពងយ រងគ្្ះ ខា្ល្ំង ពី ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ របស់ ប្ទ្ស កម្ពុជា ាក់ ទង នឹង 
ស្ដ្ឋកិច្ច ដ្ល ពឹងផ្អ្ក លើ កសិកម្ម គឺ ជាវិស័យ ដ្ល បម្ើ ការងរ ដោយ ស្ដ្ី កម្ពុជា ជាង ពីរ 

ាគ បី។11 ស្ដ្ី ក៏ចំាយ ព្ល ច្ើន ជាង បុរស ក្នុង ការប្មូល ទឹក ដ្ល នាំឱ្យ ពួក គាត់ 
ត្ូវ ចំាយ ព្ល កាន់ ត្ យូរ ដើម្បី ស្វ្ង រកទឹក នៅ ព្ល ប្ភព ទឹករាំង ស្ងួត។ ភស្ដុតាង 
ក៏ បង្ហ្ញថ  ស្ត្ី កម្ពុជា គឺ រង ផល ប៉ះាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយ សារ គ្្ះ មហន្តរាយ ធម្មជាតិ។   
ស្្តី ទំនង ជា នៅផ្ទះ ក្នុង តំបន់ វាលទំនាប លិចទឹក ដ្ល ងយរងគ្្ះ នៅ ព្ល កើត មាន 
គ្្ះ មហន្តរាយ ខណៈ ដ្ល បុរស ផា្ល្ស់ ទីទៅ កាន់ តំបន់ ទីក្ុង ដើម្បី ស្វ្ង រក ការងរ ធ្វើ។ 
ដោយ ទទួលបន្ទកុ លើ កូន តូចៗ និង មនុស្ស ចាស់ ស្ត ្គឺីទទួល រង ហា និ ភ័យ ធ្ងន់ ធ្ងរ ពល្ មាន 

11  ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ អាសុី យុទ្ធ សាស្ត ្ាព ជា ដ្គូ ឆ្ន្ំ២០១៤ ដល់ ២០១៨ ៖ ការ វិាគ យ្នឌ័រ។ រាជធានី ភ្នំព្ញ៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ អាសីុ  ឆ្ន្ំ២០១៣។
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គ្្ះ មហន្ត រាយ។ ទោះ បី ជា ក្នងុ សហគមន៍ តាម ជន បទ ាគច្ើន ជាស្ត ្ក៏ីដោយ នៅ ពល្ 
មាន គ្្ះមហន្តរាយ កើត ឡើង ពួកគាត់  គឺជាាគ តិច បំផុត ន្អ្នក ដ្ល ទទួល បាន ផល 
បយ្ោជន៍ពី ការ បណ្ដុះ បា្ដល្ និង វទិ្កា ផស្ង្ៗ ក្នងុ ការ បង្កើត បព័្ន្ធ ត្្ៀម បង្ករ្  សម្ប់្ 
ឆ្លើយតប នឹង គ្្ះ មហន្តរាយ (ដោយ សារ វត្តមាន របស់ ពួក គាត ់ក្នុង អាជា្ញ្ធរ មូលដ្ឋ្ន និង 
តួនាទី ជា អ្នក ដឹកនាំ នៅ មាន កម្ិត)។

 ផ្ទុយ ទៅវិញ វត្តមាន ផ្លូវការ របស់ ស្ត្ី ក្នុងគណៈកមា្ម្ធិការ មូលដ្ឋ្ន ការអនុវត្ត តាម 
ប្ប ប្ព្ណី និង ជនជាត ិាគតិច ជា ច្ើន គូស បញ្ជ្ក ់ពី តួនាទី ស្្តីក្នុង គ្ួសារ និង ការ 
សម្្ច ចិត្ត រួម។ ការ ក្លម្អ ការ កំណត់ គុណ តម្ល្ និង ការ ពង្ីក ការ អនុវត្ត ាំង ន្ះ អាច 
ផ្សព្វផ្សាយ លើក កម្ពស់ ស្ត្ី ឧាហរណ៍ សកម្មាពនា នា ដូចជា  ប្ភព  ប្្ក់ ចំណូល ច្ើន 
យ៉្ង  តាម រយៈ ការ បង្កើន សកម្មាព ចិញ្ចឹ មសត្វ (គ្ប់គ្ងតាម ប្ប ប្ព្ណី ដោយ ស្ត ្ី) 
អាច រក ចំណូល ដ្ល នៅ សល់ ទុក សម្្ប់ ស្ត្ី ដើម្បី ជួយ បង្កើន សា្ថ្ន ាព  និង ការ គ្ប ់គ្ង 
ធន ធាន របស់ ពួកគាត់។ ការ ដំឡើង និង ការ ក្លម្អ បច្ច្កវិទ្យោ ប្មូល ទឹក ភ្លៀងនៅក្ប្រ 
គ្ួសារ ជួយ រួម ចំណ្ក ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ បន្ទុក ការងរ របស់ ស្ត្ី។ ការ គាំទ្ ស្ត្ី ក្នុងការ ថ្ 
រក្សា ចំណ្ះ ដឹង តាម ប្ប ប្ព្ណី របស់ ពួកគាត់ ក្នុង ការ អភិរក្ស ព្្ឈើ មិន ត្ឹមត្ លើក 
កម្ពស់ ាពធន់ នឹង អាកាស ធាតុ ប៉ុណោ្ណ្ះ ទ្ ថ្ម ាំង ជួយ លើក កម្ពស់ ស្្ដ ីឱ្យចូល រួម យ៉្ង 
សកម្ម ក្នុង ការ ធ្វើការ សម្្ច ចិត្ត លើ ការ ប្ើប្្ស់ ធនធាន សហគមន៍។ 
 ការ បង្កើត វិធានការ បន្សាំុ ពីការ អនុវត្ត តាមប្ប ជនជាតិ ដើម ាគ តិច គឺលើសពី 
វិធី អភិរក្ស តាមប្ប ប្ព្ណី ហើយ ក៏គួរ ត្ទទួល សា្គ្ល់ ថ ការ អនុវត្តតាម ប្ប ប្ព្ណី 
មួយ ចំនួន អាច រំលោភ លើវិសមាព យ្នឌ័រ។ ប៉ុន្ត្ការ អនុវត្ត របស់ ជនជាតិ ដើមាគតិច  
គឺ តាមរយៈ ឌីាមិក ធម្មជាតិ និង ការវិវឌ្ឍ ហើយ តួនាទី យ្នឌ័រក្នុង ការ ប្ើប្្ស់ ការ 
អនុវត្ត គឺមិន ប្្ប្ួល។ ការ បង្កើត វិធានការ បន្សាំុ នឹង ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាត ុដ្លមាន 
ប្សិទ្ធាព តាម ប្ប ជនជាតិ ដើម ាគ តិច គឺ សំដៅលើការ វិាគ ឌីាមិក យ្នឌ័រ និង 
ការ កំណត់ អត្តសញ្ញណ្ វធិានការ ជាក់លាក់ ដើម្ប ីជំរញុ ឱ្យ ចូលរមួ សកម្ម ពី ស្្ត ីក្នងុ សកម្មាព 
ជា ច្ើន ដ្ល ធ្វើឱ្យ សហគមន៍ និង ក្ុម គ្ួសារ មាន សុវត្ថិាព និង កាន់ ត្មាន ាពធន់ នឹង 
អាកាសធាតុ។
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២ .៤ ការបង្កើនការអនុវត្តតាមប្របជនជាតិដើមភាគតិច

 ការ អនុវត្ត តាមប្ប ជនជាតិដើម ាគតិច ជា ធម្មតា គឺ មាន លក្ខណៈ តូច ដ្ល កើត 
ច្ញ ពី សំណុំ ជាក់លាក់ ន្ លក្ខខណ្ឌ សង្គម បរិសា្ថ្ន និង វប្បធម៌ ប៉ុន្ត ្ការ អនុវត្ត ប្ប ន្ះ 
អាច អនុវត្តតាមនៅ តំបន់ ភូមិសាស្ដ្ ដ្ល មាន លក្ខ ខណ្ឌ ស្ដៀង គា្ន្។ ឧាហរណ៍ 
ប្ភ្ទ ពូជ ក្នុង ស្ុក ឬ បច្ច្ក ទ្ស អភិរក្ស ដី ដ្ល ប្ើប្្ស់ ក្នុង តំបន់ រាំងស្ងួត  អាច នឹង 
ឃើញ មាន ក្នុង តំបន ់ផ្ស្ង ទៀត ក្នុង ប្ទ្ស ដោយ សារ ការ ប្្ប្ួល លក្ខខណ្ឌ តាម រដូវ 
កាល។ បច្ច្កទ្ស ដ្ល បាន បង្ហ្ញ ដើម្បី បន្ថ្ម ពីគុណ តម្ល្ ផលិតកម្ម ក្នុង តំបន់ ជាក់ 
លាក់ អាច ត្ូវបា នធ្វើ ត្ស្ដសាក ល្បង កសិកម្ម ដើម្បីសិក្សា ពីលទ្ធាព ចម្លង ការ អនុវត្ត តាម 
នៅ តំបន់ ផ្ស្ងទៀត ន ្ប្ទ្ស។ ដើម្បី ដកស្ង់ បទពិសោធន៍ ការ ចម្លង ការ អនុវត្តតាម  
និង ការ បង្កើន បច្ច្ក ទ្ស កសិកម្ម ដ្ល ធន ់នឹង អាកាសធាតុ  ាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង ការពង្ឹង 
ប្ព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ កសិកម្ម ឯកជន និង ប្ព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ កសិកម្ម សាធារណៈ និង សាលា 
រៀន ស្្ កសិករ។ គោលនយោបាយ និង គំនិត ផ្ដួចផ្ដើម កម្មវិធី ត្ូវការ បង្កើន ការ សិក្សា 
ស្្វជ្្វ និង តួនាទី ន្ ការ ច្ករំល្ក ចំណ្ះដឹង របស់ ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខ្ប្មាញ់ និង 
ន្សាទ នៅ ថ្ន្ក់ ជាតិ ជាមួយ អង្គាព ខ្ត្ត ស្ុក និងឃុំ ដើម្បី ជួយ សម្ួល ដល់ កសិករ 
អាច ប្ើប្្ស់ បច្ច្កវិទ្យោ ទំនើប និង/ឬប្ប ប្ព្ណី តាមរយៈ ការ សហការ ជា មួយ 
ក្ុមហ៊ុន ឯកជន និង ា្ន្ក់ងរ ផ្ស្ងៗទៀត។ ផ្នទី នីមួយៗ ស្ដីពីតំបន់ ាំង បួន របស់ 
ប្ទ្ស កម្ពុជា បង្ហ្ញ ពី ការ អនុវត្ត ាំង ន្ះ និង លក្ខខណ្ឌ អាកាសធា តុត្ូវ បានដ ក់   
បញ្ចូល ក្នុង ផ្ន្ក ទី៣ ន្ឯកសារ ន្ះ។ ការធ្វើសារ ជាថ្មីន្ការ អនុវត្ត ាំងន្ះ គឺ ាគ ច្ើន 
ទំនង ជា អនុវត្ត នៅ ក្នុង តំបន់ ដ្ល មាន លក្ខខណ្ឌ អាកាសធាតុ និង ស្ារីយ៉ូ ស្ដីពី ការ 
ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុដ្ល មាន លក្ខណៈ ស្ដៀង គា្ន្។

 ការ អនុវត ្តតាម បប្ បព្ណី្ និង ជន ជាតិ ដើម ាគ តិច សម្ប់្ ការគប់្ គង្ ព្ឈ្ើ  
អាចមាន ផ្ដល់ជា ឧាហរណ៍ន្ ការគ្ប់គ្ង ធនធានធម្ម ជាតិក្នុង សហគមន៍  ដ្ល អាច 
ត្ូវ បាន ពង្ីកទៅកាន់តំបន់ ផ្ស្ងៗ ទៀត។ ការអនុវត្ត ប្បន្ះ គឺាក់ទង នឹង ការ បង្កើត 
កម្មវិធី និង គោលនយោបាយ ថ្មីៗ ស្ដីពី ការ គ្ប់គ្ង ព្្ឈើ ដោយ ចីរាព នៅតំបន់ ខ្ពង់រាប 
ព្មា ំង ការ ថ្ រក្សា ជម្ក ធម្មជាតិ ក្នុង តំបន់ ផ្ស្ង ទៀត ន្ប្ទ្ស។ ការ ថ្រក្សា ជម្្ល 
ទឹកភ្លៀង និង ឥទ្ធិពលាព ត្ជាក់ ធម្មជាតិ ពី ការ គ្ប់គ្ង ព្្ឈើ និង ប្ព័ន្ធ អ្កូធម្ម ជាតិ  
ផ្ស្ងៗ ឱ្យ កាន់ ត្ ល្អប្សើរ គឺមាន សារៈសំខាន់ ក្នុង ការប្យុទ្ធ ប្ឆំង នឹង ផលប៉ះ ាល់ន្ 
ការប្្ប្ួល អាកាសធាតុ ទៅ លើ សុខាព មនុស្ស ប្ភពទឹក និង ជីវាព រស់ នៅ ផ្ស្ងៗ 
ទៀត។ ការ យល់ ដឹងការ កំណត់ គុណ តម្ល្ និង ការ បង្កើន ការ អនុវត្ត ប្ប ប្ព្ណី សម្្ប់ 
ការ គ្ប់គ្ង ប្ព័ន្ធ អ្កូឡូសុី និង ព្្ឈើ គឺ ជា សមាសធាតុ មូលដ្ឋ្ន ន្ការ រៀប ចំផ្ន 
ការអភិវឌ្ឍន៍ ាពធន់ នឹង អាកាសធាតុ។ ការ លើក កម្ពស់ ការ អនុវត្ត បប្ន្ះ ឱ្យ ទូលំទូលាយ 
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ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

តម្ូវ ឱ្យមាន លក្ខខណ្ឌ ដ្ល ល្អប្សើរ ដូច ជា គំនិត ផ្ដួតផ្ដើម គោលនយោបាយ និង កម្មវិធី 
គ្ប់គ្ង ធនធាន ដោយ ចីរាព ដ្ល លើក កម្ពស់ការ គ្ប់គ្ង ផ្អ្ក លើ សហគមន៍ រួម។

 ផលប៉ះាល ់ដ្ល បានព្យោករ ពីការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ ទៅ លើ ធនធាន ទឹក នៅ 
ក្នងុបទ្ស្ កម្ពជុា គឺទំនងជានំាឱ្យខ្សត់ទឹកក្នងុការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្្ប់ កសិកម្ម និង សម្ប់្ 
គោលបំណង ផ្ស្ងៗក្នុងព្លវ្លាាមួយន្ឆ្ន្ំដ្លខ្សត់ទឹក។ ខណៈ ដ្ល ប្ទ្ស 
កម្ពុជា វិនិយោគ លើ ការ ពង្ីក លទ្ធាព ន្ ការ ប្ើប្្ស់ ប្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងក្ុង និង 
ជនបទ អ្នកធ្វើនយោបាយនឹងបឈ្មបញ្ហ្ថ តើត្វូ ចក្ ចាយ ទឹក ដល្ មាន បរមិាណ តិច 
ទៅ ឲប្ជាជន ជា ច្ើន តាម របៀប ា។ សូម្បីត្ ប្ព័ន្ធ ស្តុក ទឹក តូច នៅ រដូវ វស្សា សម្្ប់ 
ប្ើប្្ស់ ក្នុងរដូវ ប្្ំង- នៅព្ល ចម្លង ការ អនុវត្ត តាម ឱ្យ មាន មាត្ ដ្ឋ្ន ធំ អាច ធ្វើ ឱ្យ ខុស 
គា្ន្ ក្នុងការ ទទួល បរិមាណ ទឹក។

 ផ្នទី មាន ក្នងុ ផ្នក្ ទី៣ និង ឧបសម្ពន័្ធ គូស បង្ហញ្ ពី ការ រំពឹងទុក ន្ ការ ប្្បួ្ល 
សីតុណ្ហាព និង កម្ពស់ ទឹកភ្លៀង ដ្ល នឹង មាន ផលប៉ះាល់ ទៅ លើ ធនធាន ទឹក។ ការ ប្ើ 
ប្្ស់ ប្ព័ន្ធ ប្មូល ទឹកភ្លៀង និង បច្ចក្ទ្សតា ម ប្ប ប្ព្ណី ផ្ស្ងៗ ទៀត សម្្ប់ 
ការគ្ប គ្់ង ធនធាន ទឹក ផ្អក្ ល ើកម្ពស់ ទឹកភ្លៀង និង លក្ខខណ្ឌ ជលសាស្្ត ក្នងុ មូលដ្ឋន្។ 
បុ៉ន្ត ្ដោយសារ ការ ប្្បួ្ល លក្ខខណ្ឌ អាកាសធាតុ      ាព ាក់ព័ន្ធន្កា រអ នុវត្តប ប្ន្ះ   
ក្នងុ តំបន់ ភូមិសាស្ត ្ខុសៗគា្ននឹ្ង វិវឌ្ឍ។ ឧាហរណ៍ ការ ប្ើប្្ស់ ប្ព័ន្ធ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង 
ពី ដំបូល អាច មិនមាន អាទិាព សម្្ប់ តំបន់ ទីកុ្ង ដ្ល មាន លទ្ធាព ប្ើប្្ស់ ទម្ង់ ន្ 
ការ ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក ផ្ស្ងៗ បុ៉ន្ត ្ដោយ សារតំបន់ ទីកុ្ង មាន ការ ពងី្ក ហើយ ទឹកប្រ ជា ខ្សត់ ការ 
អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី ន្ះ នឹងកាន់ ត្ ាក់ព័ន្ធ នឹង ការ ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក បន្ថម្ សម្្ប់ ផ្ទះ ក្នងុ 
ទីកុ្ង។ ការ ពងី្ក ការ អនុវត្ត ាំង ន្ះ តមូ្វ ឱ្យ មាន ការ ស្្វជ្្វ បន្ថម្ ទៅ លើ វិធីសាស្ត ្ដ្ល 
មាន ប្សិទ្ធ ាព បំផុត ក្នងុ ការ ប្មូល និង រក្សាទុក ទឹកភ្លៀង តាម ប្ភ្ទ ផ្ទ ្ខុសៗ គា្ន ្ និង 
បង្កើន ផលប្យោជន៍ សម្្ប់ មា្ចស់្ ផ្ទះ និង អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ ឯកជន ក្នងុ ការ អនុវត្ត បច្ចក្ វិទ្យោ 
ន្ះ។

 ផ្នទី ដ្ល បាន រៀបរាប់ ខាងលើ ន្ះ បង្ហ្ញ អំពី របៀប ន្ ការ អនុវត្តនានា ដ្ល 
បាន កំណត់ អត្ត សញ្ញ្ណ នឹង កា្ល្យ ជា ប្ធានបទ ឆ្លើយតប ផលប៉ះាល់ ន្ ការប្្ប្ួល 
អាកាសធាត។ុ ការ អនវុត្តបង្ហញ្ឱយ្ឃើញពលីក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុក ំពុងត ្វិវឌ្ឍដ  ្លន ឹង   
បន្ត ប្្ប្ួល។ ដោយ សារការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ ធ្វើឱ្យ ព្ឹត្តិការណ៍ ធាតុ អាកាស កាន់ 
ត្ ធ្ងន់ធ្ងរ ឡើង  ការ អនុវត្ត តាមប្ប ជនជាតិដើម ាគតិច របស់ ពួកគាត់ នឹង មិន ជំនះ លើ 
ឱនាព ន ក្ារ បន្សំា ុ ដល្ បឈ្មដោយ សហគមន៍ នោះ ទ ្ហើយ តម្វូ ឱ្យមាន បច្ចក្ ទស្ 
ក្ លម្អ។ ក្នុង ឯកសារ ន្ះ មធ្យោបាយ ន្ បច្ច្កទ្ស ក្លម្អ មួយ ចំនួន អាច ត្ូវ បាន ដក់ 
បញ្ចូលជា មួយ នឹង ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ជន ជាតិ ដើម ាគ តិច ដ្ល បាន ផ្ដល់ ឱ្យ។ ការ សិក្សា 
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អំពី ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី  និង ការរួមបញ្ចូល ចំណ្ះដឹង ជា មួយ នឹងការ ស្្វជ្្វ 
លក្ខណៈ វិទ្យោសាស្ត្ និង បច្ច្កវិទ្យោ ថ្មី មាន សកា្ដ្នុពល ក្នុង ការ បង្កើត ដំណោះស្្យ 

ថ្មីៗ ដើម្បី ដោះស្្យ បញ្ហ ្ប្ឈម ន្ ាពធន់នឹង អាកាសធាតុ ដ្ល អាច ឆ្លុះបញ្ច្ំង ក្នុង 

គោលនយោបាយ  និង កម្មវិធីនា នា ស្ដីពី ការប្្ប្ួល អាកាសធាតុ។
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៣ . ការបង្ហ្រញពីការអនុវត្តត

៣ .១ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រ្រប់ដាក់បញ្ចូលការអនុវត្តតៅក្នុជងឯកសារ 
បោះពុម្ពផ្រសាយ

 ព័ត៌មាន ដ្ល ចងក្ង សម្្ប់ ឯកសារ ន្ះ គូស បញ្ជក់្ អំពី របៀប ដ្ល សហគមន៍ 
ផ្ស្ងៗ នៅ ទូាំង ប្ទ្ស កម្ពជុា  កំពុង រួមគា្ន ្ការារ និង ប្ើប្្ស់ ចំណ្ះដឹង និង ការអនុវត្ត 
តាម ប្ប ប្ព្ណី ដ្ល ចំា បាច់ ចំពោះ ជីវាព រស់ នៅ ប្ចំា ថ្ង។្ ឯកសារន្ះ គ្បដណ្ដប់ 
លើ ចំណ្ះដឹង និង ការអនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី និង ជនជាតិដើមាគតិច ខណៈ ដ្ល 
ការ អនុវត្តាំង ន្ះ បន្តវិវឌ្ឍ ដូច្នះ្ ការ អនុវត្ត តូ្វ បាន ដក់ បញ្ចលូ ទី កន្លង្ ដ្ល តូ្វ បាន 
អនុវត្តដោយ ប្ជាជន ក្នងុ មូលដ្ឋន្ យ្៉ងតិច ាស់ មួយ ជំនាន់។ លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័បឋម 
និង បនា្ទប់្បន្សំ សម្្ប់ ការដក់ បញ្ចលូ មាន បង្ហញ្ ក្នងុ ប្អប់ ទី២។ លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ 
ចម្បង តូ្វបាន កំណត់ ផ្អក្ លើ និយមន័យ  ដ្ល ទទួល សា្គល់្ ក្្ម អនុសញ្ញ ្ក្បខ័ណ្ឌ 
សហប្ជាជាតិ ស្ដ ីពីការ ប្្បួ្ល អាកាស ធាតុ ចំណ្ក លក្ខណៈ វិនិច្ឆយ័ បន្ថម្ គឺ ដើម្បី ធានា 
ាពាក់ព័ន្ធ  ការ ធ្វើបទ បង្ហញ្ អំពី បរិបទ ក៏បាន ប្ើប្្ស់ ផងដ្រ។
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ប្អប់ទី២៖ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការដក់បញ្ចូលការអនុវត្តនានា

 ក. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចម្បង

 រចនា សម្ពន័្ធ បច្ចក្ ទស្ និង ការ អនុវត្ត ដល្ បាន ប្ើប្ស់្ ដោយ ប្ជាជន ក្នងុ សហគមន៍ 

មូលដ្ឋន្ យ៉ង្ តិច ាស់ មួយ ជំនាន់ ក្នងុ ការរចនា ឬការ សង់សំណង់ ធនធាន ធម្មជាតិ ឬជីវាព 

រស់ នៅ របស់ ពួក គ្ ឬ ដើម្បី ការារ វិស័យ ាំង ន្ះ ពីមុខ សញ្ញ្ គ្្ះ ថ្ន្ក់ អាកាស ធាតុ ដូច ជា 

ព្តឹ្តកិារណ៍ ធ្ងន់ធ្ងរ (ទឹកជំនន់ ាពរំាងស្ងតួ ខ្យល់ព្យុះ)។ វធិានការ នានា ដល្ ប្ជាជន ក្នងុ មូលដ្ឋន្ 

បានចា ប់ ផ្តើម អភិវឌ្ឍ ខ្លនួ ពួក គ ្ដើម្ប ីឆ្លើយ តបនឹង ការ ប្ប្្លួ អាកាស ធាតុ ដល្ ត្វូ បាន អង្កត្ 

ដូច ជា កំណើន សីតុណ្ហាព ឬ ការ ប្្ប្ួល លំនាំ របបទឹក ភ្លៀង។

 ខ. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ស្ងៗទៀត

ាពាក់ព័ន្ធ

 9 ខ្លឹមសារន្ការអនុវត្តមានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសាធារណៈ (ាពធន់នឹងអាកាសធាតុ 

ក្នុង វិស័យកសិកម្ម ធនធានទឹក ការសង់លំនៅដ្ឋ្ន និងការដឹកជញ្ជូន)

 9 ាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្សាំុនឹងការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ និង/ឬ ការ កាត់បន្ថយ 

បញ្ហ្ហានិភ័យគ្្ះ មហន្តរាយត្ូវបានកំណត់អត្តសញ្ញ្ណនៅក្នុងការអនុវត្ត

 9 ាពត្ឹមត្ូវក្នុងការដោះស្្យបញ្ហ្សហគមន៍បានធ្វើឡើងយ៉្ងច្បាស់លាស់

 ខ្លឹមសារ

 9 ការអនុវត្ត គឺអាចធ្វើតាម នៅព្លដ្លមានសា្ថ្នាពស្ដៀងគា្ន្កើតមានឡើង

 9 គមា្ល្តយ្នឌ័រត្ូវបានដោះស្្យ

 9 ឯកសារភស្ដុតាងន្ាពជាមា្ច្ស់សហគមន៍/មូលដ្ឋ្នដ្លបានផ្ដល់ឱ្យ

ការធ្វើបទបង្ហ្ញ

 9 របាយការណ៍គឺសរស្រឱ្យបានល្អ  មានការបង្ហ្ញយ៉្ងច្បាស់លាស់ជាមួយផ្ន្ក 

ដ្លបានស្នើសុំាំង អស់

 9 ការអនុវត្តត្ូវបរិយយឱ្យលម្អិតដ្លមានន័យគ្ប់គ្្ន់អាចយល់បាន

៣ .២ តំបន់ភូមិសាស្តត្ររបស់ប្រទ្រសកម្ពុជជា

 ការ អនុវត្ត បង្ហ្ញ ក្នុង ឯកសារ ន្ះ គ្ប ដណ្ដប ់លើ តំបន់ សំខាន់ បួន របស់ ប្ទ្ស 
កម្ពុជា (ដូច មាន បង្ហ្ញ ក្នុង ផ្នទី១) ដ្ល ត្ូវបាន ចាត់ ជា ប្ភ្ទ ទៅតាម ភូមិសាស្ត្ 
ផ្ស្ងៗ គា្ន្ និង លក្ខខណ្ឌ ក្ស្ត្ បរិសា្ថ្ន ខុសៗ គា្ន្។ លក្ខណៈ សំខាន់ មួយ ចំនួន ន្ តំបន់ 



18 19

ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

នីមួយៗ និង ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាត ុដ្ល រំពឹង ទុក មាន បង្ហ្ញ នៅ ខាង ក្្ម។
 
ផ្នទី ១ - តំបន់ភូមិសាស្ត្របស់ប្ទ្សកម្ពុជា

                                  ADB | TA-8179 CAM ការបញ្ជ្រជ បភាពធននឹ់ងអាកាសធាតុដៅរបុងការដរៀបចំផផនការអភិវឌណន៍– រញ្ច បទី់១ | ICEM 
ការអនុវតថផបបរបនពណី្ និងជនជាតិដដីមភាគតិចសរោបភ់ាពធននឹ់ងអាកាសធាតុ | ផខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៧      

 

 
28 

 

ផផនទី ១ - តំបន់ភូមិស្ថញ្ជ្សថរបស់របដទសរមពុជា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របភព៖ ICEM ឆ្ប  ំ២០១៧ 

៣.២.១ តាំបន់ទាំនាប 
តំបន់ទំនាបរគបដណ្ថ ប់ដលីនផធដី ២៥ ០៦៩ គ.ម២ ទូទាងំទដនលដមគងគ និងនដទនល។ តំបន់ដនះជា

រផនលងផលិតរសូវផបបរបនពណី្ដ៏សំខាន់មយួ ជាមយួទឹរជំនន់ទដនលដមគងគជាដរៀងរាល់ឆ្ប ផំដលនាទឹំរ និងដី
លាប់ោនជីជាតិផដលោនស្ថរៈសំខាន់ចំដព្ចះការោដុំះដំណាបំានលែ។ តំបន់ទំនាប គឺជាតំបន់មួយនន
របដទសរមពុជាផដលោនចំននួរបជាជនរស់ដៅដរចីនបំផុត ដហយីោនជនជាតិជាដរចីន ដូចជា ផខមរ ចិន  
ដវៀតណាម ចាម រពមទាងំរបជាជនមរពីរបដទសនថ ទាវ និងរបដទសដផេងៗ។ ររុមជនជាតិដដីមភាគតិច
រមួោន រយួ និងដសធៀង រ៏រស់ដៅរបុងដខតថរំពង់ចាមផងផដរ។ រាជធានីភបំដពញ រ៏ដូចជាដខតថរណាថ ល រំពង់
ចាម ស្ថវ យដរៀង នរពផវង និងតាផរវ រ៏សទិតដៅរបុងតំបន់ដនះផងផដរ។ 

ប្ភព៖ ICEM ឆ្ន្ំ២០១៧

៣ .២ .១ តំបន់ទំនាប

 តំបន់ ទំនាប គ្បដណ្ដប់ លើផ្ទ ្ដី២៥.០៦៩ គ.ម២ ទូាំង ទន្ល្ ម្គង្គ និង ដ្ 
ទន្្ល។ តំបន់ ន្ះជា កន្ល្ង ផលិត ស្ូវ តាម ប្ប ប្ព្ណី ដ៏សំខាន់ មួយ ជាមួយ ទឹក ជំនន់ 
ទន្ល្ ម្គង្គ ជារៀងរាល់ ឆ្ន្ំ ដោយ នាំទឹក និង ដីល្បាប់ មាន ជី ជាតិ ដ្ល សំខាន់ ចំពោះ ការ 
ដំដុះ ដំាំ បានល្អ។ តំបន់ ទំនាប គឺជា តំបន់ មួយ ន្ ប្ទ្សកម្ពុជា ដ្ល មាន ចំនួន 
ប្ជាជន រស់ នៅ ច្ើន បំផុត ហើយ មាន ជនជាតិ ជា ច្ើន ដូច ជា ខ្ម្រ ចិន វៀតាម 
ចាម ព្មាំង ប្ជាជន មក ពីប្ទ្ស ថ្ ទ្បាវ និង ប្ទ្ស ផ្ស្ងៗ។ ក្ុម ជនជាតិដើម 
ាគតិច រួមមាន កួយ និង ស្ទៀង ក៏ រស់ នៅ ក្នុង ខ្ត្ត កំពង់ចាម ផង ដ្រ។ រាជធានី ភ្នំព្ញ 
ក៏ដូច ជា ខ្ត្តកា្ដ្ល កំពង់ចាម សា្វ្យរៀង ព្្វ្ង និង តាក្វ ក៏ ស្ថិត នៅក្នុង តំបន់ 
ន្ះផង ដ្រ។ ត្ឹមឆ្ន្ំ២០៥០ សីតុណ្ហាព ក្នុង តំបន់ ទំនាប នៅ រដូវ ប្្ំង និង រដូវ វស្សា 
ត្ូវ បាន ព្យោករ ថ នឹង កើន ទ្បើង ត្ឹម +២,៤oC និង +២,៩oC ពី ខ្ស ្គោល បច្ចុប្បន្ន 
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(៣១,៤oC និង ៣០,២oC រៀង គា្ន)្។ កម្ពស់ ទឹក ភ្លៀង ក្នុង រដូវវស្សា រំពឹង ទុក ថនឹង កើន 
ទ្បើង - ត្ឹម+១០,៥០% ពី ខ្ស្ គោល បច្ចុប្បន្ន ១០២៨,៧ ម.ម។ កម្ពស់ ទឹកភ្លៀង ក្នុង រដូវ 

ប្្ំង ត្ូវ បាន រំពឹង ទុកថ នឹង ថយ ចុះ ត្ឹម -២,៣៦០%12។

៣ .២ .២ តំបន់ឆ្ន្ររសមុទ្រ

 តំបន់ឆ្ន្រ សមុទ្ កម្ពុជា គ្បដណ្ដប់ លើ ផ្ទ្ដ ី១៧ .២៣៧ គ.ម២។ តំបន់ន្ះ រួមមាន  
ខ្ត្ត ព្ះសីហនុ កំពត កោះកុង និង ក្ុងក្ប។ តំបន់ ាំងអស់ ន្ះ លាតសន្ធឹង តាម 
បណោ្ដ្យ ឆ្ន្រ ាគ និរតី ន្ ប្ទ្សកម្ពុជា មា នប្វ្ង៤៤០គ.ម។ ខ្ត្តព្ះសីហនុ ស្ថិត នៅ 
ចំណុច កា្ដ្ល ន្តំបន់ ឆ្ន្រសមុទ្ មាន ចមា្ង្យ ប្វ្ង ២៣២គ.ម ពីរាជ ធានី ភ្នំព្ញ។ 
ប្មាណ ជា៨០០%  ន្ចំនួន ប្ជាជន នៅ ក្នុង តំបន់ ឆ្ន្រសមុទ្ ជាជនជាតិខ្ម្រ ទោះ យ៉្ង 
ា ក៏ មានជនជាតិចាម វៀតាម ចិន ថ្ និង ជនជាតិ ាគតិច  ដូចជា ជនជាតិ ស្អូចរស់ 
នៅ ទីន្ះ ផង ដ្រ។ សា្ឋ្នដីន្ តំបន់ ឆ្ន្រសមុទ្ របស់ ប្ទ្សកម្ពុជា គឺជាតំបន់ភ្នំ 
ខ្ពង់រាប ទំនាប ឆ្ន្រសមុទ្ តំបន់ មាត់ សមុទ្ និង ឈូងសមុទ្។ មាន កោះ ចំនួន៦០ក្នុង 
ដ្ន សមុទ ្របស់ ប្ទ្ស កម្ពុជា។ កោះ ាំង ន្ះ រួមមាន  ២៣កោះ ក្នុង ខ្ត្តកោះកុង   
២កោះ ក្នុង ខ្ត្តកំពត  ២២ កោះក្នុងខ្ត្ត ព្ះសីហនុ និង ១៣កោះក្នុង ខ្ត្ត ក្ប។ 

 ត្ឹម ឆ្ន្ំ២០៥០ សីតុណ្ហាព ក្នុងតំបន់ឆ្ន្រសមុទ្ នៅរដូវប្្ំង និង រដូវវស្សា 
ត្ូវ បានព្យោករថនឹងកើនទ្បើងត្ឹម +២,២oC និង +២,៨oC ពីខ្ស្គោលបច្ចុប្បន្ន 
(២៩,៨oC និង២៨,៩oC រៀងគា្ន)្។ កម្ពស់ ទឹកភ្លៀង នៅរដូវវស្សា ត្ូវ បាន ព្យោករថ នឹង 
កើនទ្បើងត្ឹម+៩,១៣០% ពីខ្ស្គោល បច្ចុប្បន្ន១.០៨២,៥ម.ម ខណៈដ្ល កម្ពស់ 
ទឹកភ្លៀង ក្នុងរដូវប្្ំង បានរំពឹងទុកថ នឹងថយចុះត្ឹម -២,៩៥០% ពីខ្ស្គោល ២៥៧ 

ម.ម។13

៣ .២ .៣ តំបន់ជុំវិញទន្ល្រសាប

 តំបន់ន្ះ គ្បដណ្ដប់លើផ្ទ្ដី៦៧.៦៦៨ គ.ម២។ ទន្ល្សាប គឺជាបឹងទឹកសាប 
ដ្ល ធំ ជាង គ្ក្នុង តំបន់អាសុីអាគ្ន្យ៍ និងជាតំបន់ន្សាទទឹកសាបដ្ល សម្បូរត្ី ជាង 
គ្ បំផុតនៅលើពិភពលោក។ ទន្ល្សាប គឺជាអាងបង្ខ្ំងទឹកជំនន់ធម្មជាតិ មួយ សម្្ប់
ប្ព័ន្ធទន្ល្ម្គង្គាំងមូល ដោយ គ្ប់គ្ង ទឹកជំនន់ តំបន់ ខាង ក្្មខ្ស្ ទឹក ពី រាជធានី 
ភ្នំព្ញ ក្នុង រដូវវស្សា និង ជា ការ បំព្ញ បន្ថ្ម ដ៏ សំខាន់ មួយ ចំពោះ ទឹក រដូវប្្ំង ហូរ ទៅ 
កាន ់តំបន់ វាលទំនាប។ ទន្ល្សាប សម្បូរ ទៅ ដោយ មចា ្ឆ្ជាតិ និង ជីវចម្ុះ ផ្ស្ងៗ។ ការ 

12 មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្្ប់ការគ្ប់គ្ងបរិសា្ថ្ន។ ឆ្ន្ំ២០១៧។ ប្អប់ឯកសារស្ដីពីការប្្ប្ួលអាកាសធាតុកម្ពុជា។  

     URL: http://icem.com.au/CambodiaCC/

13 ក្នុងសៀវភៅដដ្ល។
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ន្សាទ និងផលិតកម្មស្ូវ គឺជាមុខរបរចម្បងសម្្ប់ ជីវាព រស់ នៅ របស់ ប្ជាជន នៅ 
តំបន់ ន្ះ។

 តំបន់ នៅជុំវិញទន្ល្សាប មានជនជាតិផ្ស្ងៗរស់នៅដូចជា ខ្ម្រ ចិន វៀតាម 
និងចាម។ មានជនជាតិាគតិចន្កុលសម្ព័ន្ធភ្នំរស់នៅដូចជា ស្អូច ស្ទៀង និងសំរ្។ 
តំបន់ន្ះរួមមានខ្ត្តកំពង់ធំ សៀមរាប បនា្ទ្យមានជ័យ បាត់ដំបង ពោធិ៍សាត់ កំពង់ឆ្ន្ំង 
ឧត្តរមានជ័យ និងខ្ត្តប៉្លិន។

 ត្ឹមឆ្ន្ំ២០៥០ សីតុណ្ហាពជុំវិញទន្ល្សាបនៅរដូវប្្ំង និង រដូវវស្សា ត្ូវ បាន 
ព្យោករ ថ នឹង កើនទ្បើងត្ឹម +២,៤oC និង +៣,០oC ពី ខ្ស ្គោល បច្ចុប្បន្ន (៣១,២oC  
និង  ២៩,៥oC រៀងគា្ន)្។ កម្ពស់ ទឹកភ្លៀង នៅ រដូវ វស្សា ត្ូវ បាន ព្យោករ ថ នឹង កើន ទ្បើង 
ត្ឹម +៩,៤០% ពី ខ្ស ្គោល បច្ចុប្បន្ន ១.១៩១,២ម.ម ខណៈ ព្ល ដ្ល កម្ពស់ ទឹក ភ្លៀង នៅ 

រដូវប្្ ំង ត្ូវ បាន ព្យោករ ថ នឹង ថយ ចុះត្ឹម ០,០៤០%។14

៣ .២ .៤ តំបន់ខ្ពង់រាប និងតំបន់ភ្នំ

 តំបន់ន្ះ គ្បដណ្ដប់ លើ ផ្ទ្ដី៦៨ ០៦១ គ.ម២ ក្នុង ាគឦសាន ន្ ប្ទ្ស 
កម្ពុជា។ មាន ក្ុម ជនជាតិ ដើម ាគតិច ជាច្ើន ដ្លរស់ នៅ តាម តំបន់ភ្នំ និង តំបន់ 
ខ្ពង់រាប។ តំបន់ ខ្ពង់រាប ន្ ប្ទ្ស កម្ពុជា ាគ ច្ើន ជា តំបន់ ព្្ឈើ ដ្ល មាន ដង់សុីត្ 
ាប។ ស្បជា មួយ នឹង ជន ជាត ិខ្ម្រ ចិន វៀតាម ទ្បាវ និងថ្ មាន ក្ុមជន ជាតិ 
ាគតិច ចំនួន ១៨ក្ុម នៅ ក្នុងតំបន ់៖ ព្នង ស្ទៀង ក្្ល សាអុង ទំពួន ថ្មូន ព្្ មិល 
កួយ អរណុង ចារាយ គ្ឹង រា៉្ដ្រ ខា ស្អូច កាចក់ កាវ៉្ត និងលុន។ ក្ុម ជនជាតិដើម 
ាគតិច ាំង ន្ះ ជនជាតិ ព្នង គឺ មាន ចំនួន ច្ើន ជាង គ្ ប្ហ្ល  ៤៥០% បើ ប្ៀប ធៀប 
ទៅ នឹង ចំនួន ប្ជាជន ន្ ជន ជាត ិដើម ាគ តិច។ ប្ជាជន ាគ ច្ើន អនុវត្ត សកម្មាព   

កសិ-រុក្ខកម្ម សម្្ប់ ជីវាព រស់ នៅ ដូច ជា ផលិតកម្ម ដំាំ ខ្ពង់រាប។15 ព្្អភិរក្ស មួយ 
ចំនួន ធំន្ ប្ទ្ស កម្ពុជា ស្ថិតនៅ  ក្នុង តំបន់ន្ះ។ តំបន់ន្ះ មាន ដូចជា ខ្ត្ត កំពង់ស្ពឺ 
ក្ច្ះ ស្ទឹងត្្ង ព្ះវិហារ រតនគីរី និង មណ្ឌលគិរី។

 កំណើន សីតុណ្ហាព ក្នុងតំបន ់ន្ះ ត្ូវ បាន ព្យោករ ថ នឹង ខ្ពស់ ជាង គ្ បើ ប្ៀប 
ធៀប ទៅ នឹង តំបន់ បីផ្ស្ង ទៀត។ ត្ឹមឆ្ន្ំ២០៥០ សីតុណ្ហាព ក្នុង រដូវ ប្្ំង  និង រដូវ 
វស្សា ត្ូវ បាន ព្យោករ ថ នឹង កើន ទ្បើង ត្ឹម+២,៨oC និង +៣,៥oC ពី ខ្ស្គោល បច្ចុប្បន្ន 
(៣០,៦oC និង ២៩,២oC រៀងគា្ន)្។ កម្ពស់ ទឹកភ្លៀង រដូវ វស្សា ត្ូវ បាន រំពឹង ថ នឹង កើន 
14 ក្នុងសៀវភៅដ៏ដ្ល។

15 ដំាំវិលជុំគឺទម្ង់មួយន្កសិកម្មពន្ចរដ្លប្ើប្្ស់ដំណើរការដំរុក្ខជាតិតាមធម្មជាតិជាមធ្យោបាយមួយន្ការរានដីជីជាតិ និង គ្ប់គ្ង ស្ម្ ដ្ល ដុះ  

     រាលដល (ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ។ កសិកម្មតំបន់ខ្ពង់រាបក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា - ហិរញ្ញប្បានសហប្តិបត្តិការបច្ច្កទ្សតាម តំបន ់សម្្ប់គម្្ង កាត់ បន្ថយ  

     ាពក្ីក្ និងការគ្ប់គ្ងបរិសា្ថ្នក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្ល្ម្គង្គដ្លដច់ស្យល៥៧៧១ ឆ្ន្ំ២០០៣។)
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ទ្បើង ត្ឹម +១០,៥០% ព ីខ្ស ្គោល បច្ចុប្បន្ន១,៣៥៤ម.ម ខណៈ ដ្ល កម្ពស់ ទឹកភ្លៀង  
ក្នុង រដូវ ប្្ំង ត្ូវ បាន រំពឹង ថ នឹង កើន ទ្បើង ត្ឹម +០,១៥០% ពី ខ្ស្គោល បច្ចុប្បន្ន២៦៤,៣ 

ម.ម។16

 មុខ សញ្ញ្គ្្ះ ថ្ន្ក់ន្ ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ ជាក់ លាក់  សម្្ប់ ការ អនុវត្ត 
បាន ចងក្ង ជា ការ ឆ្លើយតប មាន សកា្ត្ នុពល មួយ ត្ូវ បាន កត់ត្្នៅក្នុង របាយការណ៍ 
ន្ះ។ មុខ សញ្ញ្ គ្្ះ ថ្ន្ក់ ាំង ន្ះ គឺ ផ្អ្ក លើ លក្ខខណ្ឌ អាកាសធាតុ ដ្ល ក្នុង នោះ ការ 
អនុវត្ត បាន កើត ឡើង ដោយ យោង តាម ទីតាំងនៅ  ក្នុង តំបន់ អ្កូទ្បូសុី មួយ ក្នុង ចំណោម 
តំបន់ អ្កូទ្បូសុី សំខាន់ៗ បួន។

 ផ្ន ទី២ បង្ហ្ញ ពីទីតាំង ន្ ការ អនុវត្ត នីមួយៗ ដ្ល ាក ់ទង នឹង ាគរយ ន្ ចំនួន 
គ្សួារ  ដល្ ត្វូ បាន បា៉ន់្សា្មន្ថ មាន ហានិភ័យ ដល្ ាក់ទង នឹង អាកាសធាតុ។ ផ្នទី៣ 
បង្ហ្ញ ពីទីតាំង ន្ ការ អនុវត្ត ដោយ ស្បតាម កំណើន សីតុណ្ហាព  ដ្ល បាន រំពឹង ទុក ក្នុង 
រដូវ ប្្ំង ត្ឹម ឆ្ន្ំ ២០៥០។ ព័ត៌មាន បន្ថ្ម អំពីាព ប្ឈម  ន្ ការ អនុវត្ត នីមួយៗ ចំពោះ 
ការ ព្យោករ ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ សម្្ប់ សីតុណ្ហាព ក្នុង រដូវប្្ំង និង រដូវវស្សា និង 
ការ ប្្ប្ួល កម្ពស់ ទឹកភ្លៀង មាន បង្ហ្ញ នៅក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ១។

16 ICEM។ ឆ្ន្ំ ២០១៧ ប្អប់ឯកសារស្ដីពីការប្្ប្ួលអាកាសធាតុកម្ពុជា។ URL: http://icem.com.au/CambodiaCC/
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ផ្នទី ២ – ទីតាំងន្ការអនុវត្ត ដ្លចងក្ងជាឯកសារាក់ទងនឹងហានិភ័យគ្្ះមហន្តរាយ
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ផ្នទី ៣ – ទីតាំងន្ការអនុវត្ត ដ្លាក់ទងនឹងការប្្ប្ួលសីតុណ្ហាពក្នុងរដូវប្្ំង
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៤ .១ ទិដ្ឋភាពទូៅ

 បទ្ស្ កម្ពជុា គឺជា សង្គមកសិកម្មប្បប្ពណី្។ វស័ិយ កសិកម្ម រមួចំណ្ក ៣៧០% 
ន្ ផលិត ផល ក្នុង ស្ុក សរុប និង ផ្តល់ ការងរ ដល់ ប្ជាជន២ាគ៣ ន្ ចំនួន ប្ជាជន 

សរុប។17 កំណើន ក្នុង វិស័យ កសិកម ្ម គឺ ជា កតា្ត ្ចម្បង មួយ ន្វឌ្ឍនាព របស់ ប្ទ្ស  ក្នុង 
ការ កាត់ បន្ថយ ាព ក្ក្ី  ជាង ាក ក់ា្ដល្ ទសវត្សរ ៍ចុង ក្យ្ ន្ះ និង បន្តជា សរសរ ស្ដម្ភ 

សំខាន់ ន្ យុទ្ធ សាស្ត ្របស់ ប្ទ្ស សម្្ប ់សន្តិ សុខ ស្បៀង និង កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច។18

 ដូច ជា តំបន់ផ្ស្ងៗ ក្នុង ពិភព លោក ដ្រ ចំណ្ះដឹង និង ការ អនុវត្ត តាម ប្ប 
ជនជាតិ ដើម ាគ តិច  គឺជា ផ្ន្ក ដ៏សំខាន់ មួយ ន្ ផលិតកម្ម កសិកម្ម នៅ ប្ទ្ស កម្ពុជា។ 
កសិករ កម្ពុជា ាគ ច្ើន រស់ នៅ តំបន់ ទំនាប តាម ដង ទន្ល្ ម្គង្គ ដ្ទន្ល្ និង ជុំវិញ បឹង 
ទន្ល ្សាប។ តាម ប្ព្ណី កសិករ ាំងន្ះ ធ្វើការ ដំដំាំ ស្ូវ ក្នុង រដូវវស្សា ត្មួយ ដង 
ដល្ ជា សកម្មាព កសិកម្ម ចម្បង របស់ ពួកគាត់។ ជា រៀងរាល់ ឆ្ន្ ំទន្ល ្មគ្ង្គ តង្ នា ំមក នូវ 
ដីល្បាប់ សម្បរូ ជីជាតិ នៅ តំបន ់វាល ទំនាប ទឹក លិច និង បន្សល់ ជីជាតិ ដល់ ដី កសិកម្មនៅ ពល្ 
ទឹកស្ក។ កសិកម្ម ស្ូវ ត្ូវ បាន បំព្ញ បន្ថ្ម ដោយ ការ ន្សាទ នៅ ក្នុង ប្ព័ន្ធ ទឹកសាប 
ដ្ល ជា ប្ព័ន្ធ ត្ីជីវ ចម្ុះ ដ៏ធំបំផុត មួយ នៅ លើ ពិភពលោក។

 តំបន់ ខ្ពង់រាប បទ្ស្ កម្ពុជា គឺជាផ្នក្តូចមួយនផ្លិតផលកសិកម្ម សរបុ បុ៉ន្ត ្មាន 
បវ្ត្តសិាស្ត ្សម្បរូបប្នក្ារវវិឌ្ឍលើការអនុវត្តផ្នក្កសិកម្ម។ យោងតាមស្ថតិិ ពី វទ្ិយោសា្ថន្ 
ស្្វជ្្វស្ូវអន្តរជាតិ (IRRI) ដំាំស្ូវមាននៅតំបន់ខ្ពង់រាប ប្ហ្ល ជា ៥០.០០០ 
ហិកតា ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (២ទៅ៤០% ន្ផ្ទ្ដីដំាំស្ូវ)។ ាគ ច្ើន វិស័យកសិកម្ម 

តំបន់ ខ្ពង់រាប ប្ទ្សកម្ពុជា គឺជាផលិតកម្ម ស្ូវ ពឹង ផ្អ្ក លើ ទឹក ភ្លៀង វិលជុំ។19

 កសិកម ្មវិលជុំ សម្្ប ់ផលិត កម្ម ស្ូវ ជាប្ភព សំខាន ់ន ្ជីវាព រស់ នៅ តំបន់ភ្នំ 
ខ្ពស់ៗ អស់ រយៈព្ល ជាច្ើន សតវត្សរ៍ មក ហើយ។ ខណៈ ដ្ល រាជរដ្ឋ្ភិបាលបាន 
ផ្សព្វផ្សាយ ផលិតកម្ម ស្វូ នៅហ្នងឹ កន្លង្ កសិករ នៅ តំបន់ ខ្ពង់រាប ជាច្ើន បាន អនុវត្តប្ព័ន្ធ 
ទ្វ្រដង ន្ដំាំ ស្ូវ និង ដំដំាំ វិលជុំ នៅតំបន់ ខ្ពង់រាប។ តាម ការ វិវដ្ត ន្ព្លវ្លា 
ផលិតកម្ម ដំាំ ស្ូវ ត្ូវ បាន ជំនួស ដោយ ដំាំ យូរឆ្ន្ំ ការ ចិញ្ចឹម សត្វ អនុផល ព្្ឈើ 

17 ក្នុង កិ ច្ច ខិត ខំប្ឹង ប្ ្ងកាត ់បន្ថយ ាព ក្ ីក្ និង លើក កម្ពស់ សន្ត ិសុខ ស្បៀង ចំពោះ កំណើន ចំនួន ប្ជាជន របស់ ខ្លួន រាជ រដ្ឋ្ភិបាល កម្ពុជា បាន អនុវត្ត 

    យុទ្ធសាស្ត ្ ជាច្ ើនដើម្បី ធ្វើទំ នើបកម្ម និង លើក កម្ពស់ ការធ្វើ ាណិជ្ជកម្ម វិស័យ កសិកម្ម។ យុទ្ធសាស្ ្តរួម បញ្ចូល ពិពិធកម្ម ជា ច្ើន  ការ ផ្សព្វផ្សាយ បច្ច្កទ្ស 

      ដ្ល បាន ក្លម្អ ការ សា្ត្រ ទ្បើង វិញ ការ ពង្ីក ប្ព័ន្ធ ធារាសាស្ត្ ព្ម ាំងកា រ ទទួល បាន សមា្ភ្រៈ ទំនើប ៗ និង ស្វា កម្ម ជា យន្តកា រកា ន់ត្ ប្ សើឡើង។ ។ 

     កិច្ច ខិតខំប្ឹង ប្្ង ាំង ន្ះ បាន ធ្វើឱ្យ ប្្ក់ ឈ្នួល កើន ទ្បើ ងក្នុ ងវិស័ យកសិកម្ម  និង បាន ចូល រួម ចំណ្ក ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយាពក្ីក្ ប្ក បដោយ ជោគ ជ័យ។

18 ធនាគារពិភពលោក។ កសិកម្មកម្ពុជាក្នុងដំាក់កាលផា្ល្ស់ប្តូរ៖ ឱកាស និងហានិភ័យ។ ស្ដ្ឋកិច្ច និងវិស័យការងរ របាយការណ៍ល្ខ 96308-KH  

     វា៉្សុីតោន ឌីសុី៖ ធនាគារ ពិភពលោក  ឆ្ន្ំ២០១៥។

19 ADB៖ កសិកម្មតំបន់ខ្ពង់រាបក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា - ជំនួយបច្ច្កទ្សប្ចាំតំបន់ ៥៧៧១ ការកាត់បន្ថយាពក្ីក្ និងគម្្ងការគ្ប់គ្ងបរិសា្ថ្ន និង 

    ជម្្លទឹកភ្លៀងក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្ល ្ម្គង្គ (GMS) ដ្លដច់ស្យលឆ្ន្ំ ២០០៣។ 
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ពពួក ដំាំ សណ្ដ្ក ដំាំ យក មើម ដំាំ យក ផ្ល ្ជា បន្ល្ និង ដំាំ មិនម្ន ជាស្បៀង 

ដោយ ប្ើប្្ស់ បច្ច្កទ្ស តាម ប្ប ប្ព្ណី  និង ទំនើប ជាច្ើន លាយ បញ្ចូល គា្ន្។20

 ក្នុង កិច្ច ខិតខំ ប្ឹងប្្ ងកាត ់បន្ថយ ាពក្ីក្ និង លើក កម្ពស់ សន្តិសុខស្បៀង 
ចំពោះ កំណើន ចំនួនប្ជាជន របស់ ខ្លួន រាជរដ្ឋ្ភ ិបាល កម្ពុជា បាន អនុវត្ត យុទ្ធសាស្ត្  
ជា ច្ើន ដើម្បី ធ្វើ ទំនើបកម្ម និង លើក កម្ពស់ ការធ្វ ើាណិជ្ជ កម្មវិស័យ សិកម្ម។យុទ្ធសាស្្ត 
រួម បញ្ចូល ពិពិធកម ្មជាច្ើន ការ ផ្សព្វផ្សាយ បច្ច្ កវិទ្យោដ្ល បាន ក្លម្អ ការ សា្ត្រ ទ្បើង វិញ  
និង ការ ពង្ីក ប្ព័ន្ធ ធារាសាស្្តព្ មាំង ការ ទទួល បាន សមា្ភ្រៈ ទំនើបៗ និង ស្វាកម្ម ជា 
យន្ត ការ កាន ់ត្ប្សើ រឡើង។ កិច្ច ខិតខំ ប្ឹង ប្្ង ាំងន្ះ បាន ធ្វើ ឱ្យ ប្្ក់ ឈ្នួល កើន 
ទ្បើង ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម និងបាន ចូល រួមចំណ្ក ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ ាព ក្ីក្ ប្កប 

ដោយ ជោគជ័យ។21
 
 ាព បស្ើរ ទប្ើង បក្ប ដោយ បសិ្ទ្ធផល និង ការធ្វ ើាណិជ្ជកម ្ម ន ្វស័ិយ កសិកម្ម 
ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា ទទួល បាន ផល ប្យោជន៍ យ៉្ង ថ្ល្ថ្ល ្សម្្ប់ កសិករ។ ទន្ទឹម នឹងនោះ 
ផលប្យោជន៍ គឺ ស្ថិត នៅ ឆ្ង្យ ពីការ ការារ ដ្ល ធ្វើ ឱ្យ មាន ាព ងយរង គ្្ះ ខា្ល្ំង លើ 
ជីវាព កសិកម្ម  ចំពោះ ផលប៉ះាល់ អវិជ្ជមាន ពី ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ។ ធនធាន 
ទឹកក្នងុ តំបន់ អាសីុអាគ្នយ៍្ គឺ បាន រង សមា្ពធ្ ដោយ សារ កំណើន ចំនួន ប្ជាជន និង កំណើន 
ឧស្សាហកម្ម យ៉ង្ ឆប់រហស័  ហើយ ការ ប្ប្្លួ អាកាស ធាតុ ត្វូបាន រពឹំង ទុក ថ ជា បញ្ហ ្

កាន់ ត ្ធ្ងន់ធ្ងរ ទប្ើងៗ។22 សីតុណ្ហាព ខ្ពស់ ក៏ មាន ឥទ្ធពិល លើ ផលិតកម្ម កសិកម្ម ផង ដរ្។ 
ាពរាំង ស្ងួត បាន កើត ឡើងក្នុង ឆ្ន្ំ២០១៥ និងឆ្ន្ំ២០១៦ បាន បង្ហ្ញ ពី តម្ូវ ការ បនា្ទ្ន់ 
ដើម្ប ីធ្វើ ឱ្យ វស័ិយ កសិកម្ម កម្ពជុា កាន់ ត ្មាន ាព ធន់ នឹង អាកាសធាតុ។ ការ ព្យោករ នា ពល្ 
អនាគត  ការ សិក្សា អំពី ផល ប៉ះាល់ ពីការប្្ប្ួល អា កាស ធាតុទៅ លើ វិស័យ កសិកម្ម ក្នុង 
តំបន់ ទន្ល ្ម្គង្គ ខាង ក្្ម ដ្ល ត្ូវ បាន ព្យោករ ទិន្នផល ស្ូវ មាន ការ ថយ ចុះ  ៣,៦០% 
ក្នុង ខ្ត្តកំពង់ធំ និង ៣០% ក្នុង ខ្ត្ត មណ្ឌល គិរី នៅ ត្ឹម ឆ្ន ្ំ២០៥០ ដោយសារ កំណើន  

សីតុណ្ហាព។23
 
 ការ បន្សាំុ នឹង ផា្ល្ស់ ប្តូរ យ៉្ង ខា្ល្ំង នូវ លក្ខណៈ ខុសៗ គា្ន ្ន ្ការ ធ្វើ កសិកម្ម  ចាប់ ពីការ 
ប្ើប្្ស់ ដី និង ការ គ្ប់គ្ង ទឹក ទៅ ជា ជម្ើស ផលិត ផល និង លំនាំ ន្ ការ ដំ ដំាំ 

20 ក្នុងសៀវភៅដដ្ល។

21  ធនាគារពិភពលោក។ កសិកម្មកម្ពុជាក្នុងដំាក់កាលផា្ល្ស់ប្តូរ៖ ឱកាស និងហានិភ័យ។ ស្ដ្ឋកិច្ច និងវិស័យការងរ របាយការណ៍ល្ខ 96308-KH   

      វា៉្សុីតោន ឌីសីុ៖ ធនាគារ ពិភព លោក  ឆ្ន្ំ ២០១៥។

22  ADB៖ ឆ្ន្ំ ២០១១ ផលប៉ះាល់ស្ដ្ឋកិច្ចន្ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្យ៍ទីក្ុងមា៉្នីល។

23 USAID៖ USAID ម្គង្គ ARCC ការសិក្សាស្តីពីផលប៉ះាល់ និងការបន្សាំុនឹងការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ៖ របាយការណ៍ចម្បង (ICEM និង DAI) ឆ្ន្ំ   

      ២០១៤។
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នានា។ ខណៈ ដ្ល ប្ទ្ស កម្ពុជា ធ្វ ើទំនើបកម្ម និង ក្ លម្អ ទម្ង់ វិស័យ កសិកម្ម  វាមាន 
សារៈ សំខាន់ ក្នុងកា រ ប្មូល  ថ្រក្សា និង ធ្វើ សារ ជាថ្មីនូវ ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី ដ្ល 
ធ្វើ ឱ្យជីវាព រស់ នៅ កាន់ ត្ មាន ាពធន់ នឹង អាកាស ធាតុ បន្ថ្ម ទៀត ក្នុង តំបន់ផ្ស្ងៗ 
នៅ ក្នុង ប្ទ្ស។ ឧាហរណ៍ អ្នក សិក្សា ស្្វ ជ្្វ ផ្ន្ក កសិកម្ម  និង ា្ន្ក់ងរ ផ្សព្វ ផ្សាយ 
អាច ជួយ កសិករ កំណត់ អត្ត សញ្ញ្ណ ពូជថ្មី  ដ្ល អាច បន្សាំុ បាន ល្អ ទៅ នឹង ការ ប្្ប្ួល 
ន្ លក្ខខណ្ឌ អាកាសធាតុ និ ងជួ យសម្ួលដល់កសិករ ធ្វើ ការ ប្ៀប ធៀប គ្្ប់ ពូជ ថ្មី 
និង គ្្ប ់ពូជចាស់។ ក្នុង ករណី មួយ ចំនួន  កសិករ អាច ចូល រួម ក្នុង ការ ជ្ើស រីសពូជ ដ្ល 
មាន គុណាព  ដ្ល ពួក គាត់ ចង់បន្សាំុពូជថ្មី ទៅ តាម លក្ខណៈ ដ្ល ពួកគាត់ ចង់ បាន។ 
 ការ អនុវត្ត ាំង ន្ះ គឺ ដក ស្ង់ ពី បច្ច្ក ទ្ស ដ្ល មាន ស្្ប់ ជា ច្ើន ាំងការ 
អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី និង បច្ច្ក វិទ្យោ ថ្មីៗ ដ្ល កសិករ នឹង មាន លទ្ធាពឆ្លើយ តប ការ 
ប្្ប្ួល លំនាំ អាកាស ធាតុ។
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៤ .២ តំបន់ទំនាប

៤ .២ .១ ការដាំដំណាំចំណីសត្វដើម្របីលើកកម្ពស់ការចិញ្ចឹមសត្វ

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់
អាកាសធាតុ

សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការចិញ្ចឹមសត្វ កំណើន សីតុណ្ហ ាព  
ាព រាំង ស្ងួត  
ទឹក ជំនន់ 

ពិពិធកម្ម ជីវាព រស់នៅ
ការ ទប់សា្ក្ត់ ការ ហូរ ច្្ះ ដី
ការ អភិ រក្ស តំបន ់វាលស្ម្ ធម្មជាតិ

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 សីតុណ្ហាព ឡើងកៅ្ត្ ាព រាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ បានកាត់ បន្ថយ បរិមាណ ស្ម្ 
ធម្មជាតិ ដ្ល មាន នៅ តំបន់ វាលស្ម្ សម្្ប់ កសិករ  ដ្ល ចិញ្ចឹម សត្វ។ ទឹក ជំនន់ បង្ក 
ឱ្យតំបន់ វាល ស្ម្ ជន់ លិច រយៈ ព្ល វ្ង  ដ្ល រារាំង សត្វាហនៈ ពីការ រកចំណី។ នៅ 
ព្ល សត្វ ទទួល ចំណីតិច ធ្វើឱ្យ វាស្គម ហើយ ងយ នឹង ឆ្លងជំងឺ។ ការ ដំ ដំាំ ចំណី សត្វ 
នៅ លើដី ស្ ្ចមា្ក្រ របស់ កសិករ  អាចឱ្យ គាត ់គ្ប ់គ្ង កាន់ ត្ល្អ ទៅ លើ គុណាព ចំណី 
សម្្ប់ សត្វ អំឡុង ព្ល ទឹកជំនន់ និង ាពរាំង ស្ងួត។

 កសិករ នៅ ភូម ិពនា្ល្ក ឃុំចុងជាច ស្ុកដំប ្ ខ្ត្តត្បូងឃ្មុំ ចិញ្ចឹម សត្វ តាម ប្ប 
ប្ព្ណី ដើម្បី រក ប្្ក ់ចំណូល បន្ថ្ម។ ការ ចិញ្ចឹម សត្វ តាម ប្ប ប្ព្ណី គឺ ឱ្យ សត្វ សុី 
ស្ម្ នៅ វាល ស្ម្ជុំវិញ សហគមន៍។ ខណៈ ដ្ល វាលស្ម្ មាន ដុះស្ម្ កាន់ ត្ តិចដោយ  
សារ ាព រាំងស្ងួត និង ការ ទន្ទ្្ន ពី ការចិញ្ចឹម សត្វ កសិករ ាំង ន្ះ បាន បន្សាំុ ដោយ 
ដំដំាំ ចំណីសត្វ ដ្លមាន ការគាំទ្ ពីមន្ទីរ កសិកម្ម  រុកា្ខ្ប្មាញ់ និងន ្សាទ ថ្ន្ក់ខ្ត្ត   
និងថ្ន្ក់ស្ុក និងអាជា្ញ្ធរ មូលដ្ឋ្ន។

 ក្ុម គ្ួសារដ្ល ចិញ្ចឹមសត្វបានប្ងច្ក ដីមួយផ្ន្ក  ទុក ដំដំាំ ចំណី សត្វ 
របស់ ពួកគាត់។ ពួក គាត់ ដំស្ម្ មាន គុណាព ខ្ពស ់ដ្ល អាច ដុះ លូតលាស់ បាន ល្អ ក្នុង 
លក្ខខណ្ឌ នៅ មូលដ្ឋ្ន ត្ូវ ការ ទឹកតិច និង មាន ដុះ រុក្ខជាតិ ក្្ស់ ស្តុក នៅ តាម ផ្ទ្ដី តូចៗ 
(STAYLOs184 ឃីងក្្ស ស្ម្ដំរី ស្ម្សុីម៉ុង ស្ម្មុលឡាតូ និង បា៉្សា្ព្លូម)។ ក្ុម 
គ្ួសារ ខ្លះ ដំស្ម្ តាមរបង ផ្ទះរបស់ ពួកគាត់ ឬនៅ កន្ល្ង ដ្ល សមស្ប ផ្ស្ងទៀត ដើម្បី 
អភិរក្ស ដីធ្លី។ 
 វា អា ស្័យ ទៅ តាម ទំហំដី ទំន្រ  កសិករ ច្ូត ស្ម ្សម្្ប ់ឱ្យ ចំណី សត្វ និង លាយ 
ជា មួយ ចំបើង  ដូច្ន្ះ ទើប វា អាច ទុក បាន យូរ។ ម៉្យោង ទៀត កសិករ ក៏ អាច ឱ្យ ចំណីសត្វជា 
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ស្ម ្ដ្លដ ំនៅ ក្នុង ស្ ្ចមា្ក្រ ដ្រ។

ឧាហរណ៍ន្ការ ដំដំាំចំណីសត្វ
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លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

ការ ដំដំាំ ចំណី សត្វ អាច ឱ្យ កសិករ ជ្ើស រីស ពូជ ស្ម្ ដ្ល មាន 
ាព ធន់ ខា្ល្ំង នឹង លក្ខខណ្ឌ ក្នុងស្ុក និង មិន សូវ មាន វ្ទយិតាព/
ាព ប្ឈម នឹង មុខ សញ្ញ្គ្្ះ ថ្ន្ក់ អាកាសធាតុ។

ការ ដំដំាំចំណីសត្វក្នុងស្្ចមា្ក្រ ប្ៀបធៀបទៅនឹងរុក្ខជាតិ 
ដ្ល ដុះនៅទីធា្ល្វាលស្ម្ អាចឱ្យកសិករចាត់វិធាន ការ ឆ្លើយតប 
នឹងការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ ដូចជា ការស្្ចទឹក ដំាំ ក្នុង ព្ល 
រាំង ស្ងួត ឬការប្មូលផល និងរក្សាទុកមុន ព្ល ព្ឹត្តិការណ៍ ទឹក 
ជំនន់។

មានធនធានគ្ប់គ្្ន់ ក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វអាចបន្តជួយឱ្យ សត្វមាន 
សុខាព ល្អដ្លមិនសូវមានវ្ទយិតាពទៅលើ ាពកៅ្ត្ និង 
ត្ជាក់ ខា្ល្ំង ឬជំងឺមកពីកតា្ត្អាកាសធាតុដ្លសើមរយៈព្ល
យូរ។

ជៀសវាង ការ យក សត្វ ទៅឱ្យសុីស្ម្នៅឆ្ង្យពីផ្ទះ ក្នុងរដូវ ទឹក 
ជំនន់ ដើម្បីកាត់បន្ថយាពងយរងគ្្ះដោយហានិភ័យគ្្ះ 
មហន្តរាយ ដល់ អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ និងសត្វាហនៈ។

សមត្ថាពបន្សាំុ ពពួកស្ម្ដ្លបានដំធ្វើជាចំណីសត្វ សុទ្ធត្ ជាចំណី ដ្ល មាន 
គុណាពខ្ពស់ ហើយជួយដល់ការធំធាត់របស់ សត្វាហនៈ កាន់ ត្ 
ល្អ ប្សើរ។ 
កសិកររកប្្ក់ចំណូលបានច្ើនពីការមានដំាំចំណីល្អឱ្យ សត្វ
ហើយក៏បានមកពីការលក់ដំាំចំណីសត្វទៅឱ្យកសិករដទ្ទៀត
ផងដ្រ។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ដំាំចំណីសត្វមួយចំនួនដំតាមដីស្្ចមា្ក្រជួយកាត់បន្ថយការ
ហូរច្្ះ។ 
ការដំដំាំចំណីសត្វជំនួសឱ្យចំណីសត្វដ្លដុះលើវាលស្ម្ និង 
អាចកាត់បន្ថយការប្ើប្្ស់វាលស្ម្ច្ើនហួស និងការខូចដី។
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លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

 ផលប ្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

កុមារដ្លត្ងត្ទទួលបន្ទុកក្នុងការដឹកសត្វាហនៈទៅវាល ស្ម្ 
អាចមានព្លទៅរៀនវិញ នៅព្លដំាំចំណីសត្វមាននៅក្ប្រ
ផ្ទះ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពាក់ព័ន្ធ ដោះស្្យតម្ូវការរបស់សហគមន៍កសិកម្មតាមជនបទ ដ្ល 
ពឹងផ្អ្កលើការចិញ្ចឹមសត្វ និងកំពុងត្ប្ឈម នឹង ការ ខូចដី នៅ 
តំបន់ វាល ស្ម្ធម្មជាតិ។

 ការទទួល យកពី 
សង្គម

ការ ផា្ល្ស់ប្តូរបច្ច្កទ្សចិញ្ចឹមសត្វត្ូវបានទទួលសា្គ្ល់ក្នុង តំបន់ 
ករណីសិក្សា។ សហគមន៍បានយល់ដឹងអំពី ផលប្យោជន៍ ក្នុង 
ការ ថ្រក្សាទមា្ល្ប់ន្ការប្កបរបរចិញ្ចឹម សត្វ តាម ប្ប ប្ព្ណី 
ប្ឈមនងឹការកើនឡើងនវូសមា្ព្ធ បរិយកាសលើតបំនវ់ាលស្ម្។

គមា្ល្តយ្នឌ័រ ក្នុងសហគមន៍ជាច្ើន ស្្តីទទួលខុសត្ូវលើការប្មូល 
រុក្ខជាតិដើម្បីធ្វើជាចំណីសត្វ។ ការដំដំាំចំណីសត្វអាច  
ជា វិធាន ការសន្សំសំច្ព្លវ្លារបស់ស្្តី។

ផល ចំណ្ញ 
ផ្ន្ក ស្ដ្ឋកិច្ច

ការចំាយ ាំងអស់រួមមានការចំាយលើដី និង ការ វិនិយោគ 
លើកដំបូងលើដំាំចំណីសត្វ។ ប្ភ្ទពូជ ដំាំ ចំណី សត្វ 
មាន តម្ល្សមរម្យអាចបំព្ញតម្ូវការតាម កញ្ចប់ ថវិកា ក្នុង គ្ួសារ 
នីមួយៗ។ ដំាំចំណីសត្វអាចដំដុះនៅតាម របង ជុំវិញ ផ្ទះ និង 
ដ ីស ្្ចមា្ក្រដើម្បីការារដី។ ដើម ស្ម្ ដ្ល រក្សា ទុក បាន ល្អ អាច 
ប្ើប្្ស់បានច្ើនរដូវ។ កសិករ នឹង ទទួល បាន ប្្ក់ ចំណូល 
ពីការលក់សត្វចិញ្ចឹមដ្លមាន សុខាព ល្អ។

 សកា្ដ្នុពល ន្ 
ការអនុវត្តតាម

អាចអនុវត្តចំពោះសហគមន៍កសិកម្មតាមជនបទក្នុងតំបន់ ក្ស្ត្ 
បរិសា្ថ្ន ដ្លសមស្បសម្្ប់ការចិញ្ចឹមសត្វ។
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ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

តម្ូវ ការ សា្ថ្ប័ន ការវិនិយោគលើស្វាកម្មផ្សព្វផ្សាយ និងសាលារៀនស្្ កសិករ 
ដើម្បីផ្ទ្រចំណ្ះដឹងអំពីការជ្ើសរីសពូជស្ម្ និង ការ ដំដុះ
ដ្លសមស្បនឹងលក្ខខណ្ឌក្នុងស្ុក ព្មាំង បច្ច្កទ្ស 
ក្លម្អការចិញ្ចឹមសត្វ។

បង្កើនការវិនិយោគខ្ស្សង្វ្ក់ផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីទទួលបានដំាំ 
ចំណីសត្វដ្លមានតម្ល្សមរម្យ និងមានគុណាព។

ចីរាព បង្កើនទិន្នផលកសិកម្មថ្មីឡើងវិញ និងចូលរួមចំណ្កក្នុងការគ្ប់
គ្ងដីប្កបដោយចីរាព។

បញ្ហាបាឈមនឹងការអនុវត្

 y ដំាំចំណីសត្វត្ូវការប្ងច្កដី និងការផា្ល្ស់ប្តូរដីទៀងាត់ កាត់បន្ថយទំហំដីដំ
ដំាំផ្ស្ងទៀត។

 y ដំាំចំណីសត្វគឺងយស្ួលលូតលាស់បំផុត ប៉ុន្ត្ត្ូវការផ្ទ្រចំណ្ះដឹងដល់ 
កសិករដ្លទើប ត្អនុវត្តថ្មីដើម្បីធានាថ ពួកគាត់យល់ពីរបៀបថ្ាំដំាំ 
ាំងនោះ។

 y ទឹកជំនន់ ឬាពរាំងស្ងួតក៏អាចបំផ្លិចបំផា្ល្ញដំាំចំណីសត្វផងដ្រ។ 
ដីដ្លជ្ើសរីសត្ូវជា ដីដ្ល មិន ងយលិចទឹក និងមានា្ជ្ប់ជាមួយប្ព័ន្ធ 
ទឹកមួយចំនួន។

បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y ការពិាក្សាជាមួយក្ុមគ្ួសារ 
កសិករក្នុងសហគមន៍ និង 
អាជា្ញ្ធរ មូលដ្ឋ្ន ភូមិពនា្ល្ក 
ឃុំចុងជាច ស្ុកដំប្រ ខ្ត្តត្បូងឃ្មុំ 
និងមន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខ្ប្មាញ់ 
និងន្សាទក្នុងខ្ត្តត្បូងឃ្មុំ។

លោក ស្៊ាន់ ចាន់ធា
សាកលវិទ្យោល័យសម្ត្ចហ្ងសំរិន 
ត្បូងឃ្មុំ
ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៤៧៩ ៥៦២
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖  
chanthearsroin2010@yahoo.com
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៤ .២ .២ ការបន្រសាំុ ពូជស្រូវៅនឹងលក្ខខណ្ឌក្រស្រត្របរិសា្ថ្រនដ្រល 
ប្រ្រប្រួល

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការដំដំាំស្ូវ កំណើនសីតុណ្ហាព 
ាព រាំង ស្ងួត ទឹក ជំនន់ 
ការផា្ល្ស់ប្ដូរលំនាំអាកាសធាតុ

 ការក ្តម្ូវទៅតាម 
ប្តិទិន រដូវកាល ដំ 
ដំាំ

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 ការដំស្ូវវស្សា គឺជាសកម្មាពប្កបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ជនជាតិដើមាគ តិច 
ដ៏សំខាន់មួយក្នុងតំបន់ទំនាបនៅ ប្ទ្ស កម្ពុជា។ ការអនុវត្តតាម ប្ប ប្ព្ណី ត្ូវបាន 
ក្លម ្អដើម្បី បន្សាំុ នឹង ការប្្ប្ួលអា កាសធាតុ ខណៈដ្ល ការ ថ្ រក្សា សកម្មាព ប្កប 
របរចិញ្ចឹមជីវិត  ត្ូវបា ន អនុវត្តជា យូរ មក ហើយ។

ការអនុវត្តតាម ប្បប្ព្ណី៖
 កសិករ ខ្ម្រ បាន ធ្វើការដំ ដំាំស ្ូវពឹង ផ្អ្ក លើ ទឹកភ ្លៀង អស់ រយៈព្ល យ៉្ង 
ហោចាស់ ២.០០០ឆ្ន្ំ និងបច្ច្កវិទ្យោ ផលិត ស្ូវ ស្្ចស្ព បាន ប្ើប្្ស់ តាំង ពី 
១.៥០០ឆ្ន្ ំមនុ មក ម្ល្៉ះ។ ការ សកិស្ាស្្វជ្វ្ បាន បង្ហញ្ ថ  បច្ចក្វិទយ្ោ ដ ំដាំសំ្វូ បាន 

នាំ ចូល ប្ទ្ស កម្ពុជា តាមរយៈ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ តាម ផ្លូវ ាណិជ្ជកម្ម ពី ប្ទ្ស ឥា្ឌ្។24

 ដោយ ទទួល បាន បទពិសោធ ពី បូរាណ ជាមួយ ដំាំស្ូវ តំបន់ ដី ស្្កម្ពុជា សម 
ស្ប នឹង ប្ព័ន្ធ អ្កូឡូសុី ផ្ស្ងៗ។ អស់រយៈ ព្លរាប់រយ ឆ្ន្ំមក ហើយសមា្ព្ធជម្ើស 
ធម្មជាតិ ដូចជាាព រាំងស្ងួត ការ ជន់លិច កង្វះ សារជាតិ ចិញ្ចឹម បញ្ហ្ ជីជាតិ ដី បាន រួម 
ចំណ្ក សំខាន ់ ក្នុងការ វិវឌ្ឍប្ភ្ទ ពូជ ស្ូវជា ច្ើន ប្ភ្ទ សម្្ប់ បរិយកាសតំបន់ ក្ស្ត្ 
បរិសា្ថ្ន ផ្ស្ងៗ ទៀត។ ការ ក្ប្្ ក្នុងការ អនុវត្ត ការ គ្ប់គ្ង ប្ប វប្បធម៌ (ឧាហរណ ៍ ការ 
ប្មូល ផល ដោយ ការ ច្ូត កួរស្ូវ ធៀប នឹង ការ ប្មូល ផល ដោយ ប្ើ ដ្ ច្ូត យក គ្្ប់ 
នីមួយៗ ការ សាប ព្ួស ធៀប នឹង ការ ដកស្ទូង ពូជស្ូវ ចម្ុះ ធៀប នឹង ពូជ ស្ូវ សុទ្ធ) និង 
ចំណង់ចំណូល ចិត្ត ខុសៗ គា្ន្របស់កសិករ ចំពោះ លក្ខណៈ គ្្ប់ពូជ ក៏បាន ផ្តល់ ស្ន្ទិច 

ចម្ុះ ន្ ប្ភ្ទ ពូជ ស្ូវ ផង ដ្រ។25

24 Nesbitt, H.J., ed. ឆ្ន្ំ ១៩៩៧។ ផលិតកម្មស្ូវនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ ក្ុងមា៉្នីល (ប្ទ្សហ្វីលីពីន)៖ វិទ្យោសា្ថ្នស្្វជ្្វស្ូវអន្តរជាតិ។

25 ក្នុងសៀវភៅដដ្ល។
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 ដំណើរ ការ តាម ប្ប ប្ព្ណីន្ះ ជា ដំណើរ ការ ដ្ល កសិករ កម្ពុជា ប្ើប្្ស់ 
ពូជ ស្ូវ គ្ប់ ប្ភ្ទ  ដ្ល ាក់ទង នឹង ការ ប្្ប្ួល លក្ខខណ្ឌ ក្ស្ត្ បរិសា្ថ្ន កំពុង ត្ បន្ត 
អនុវត្ត រហូត មក ដល់ សព្វថ្ង្ ន្ះ ហើយ វា ជា បច្ច្ក ទ្សមួយ ដ៏សំខាន់ ក្នុងការ បន្សាំុ នឹងការ 
ប្្ប្ួលអា កាសធាតុ។ ការ ផ្អ្ក លើកសិកម្ម រំពឹងទឹក ភ្លៀង គឺជា ការ អនុវត្ត ដ៏ប្ថុយ មួយ  
ក្នុង បរិបទ ន្ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ ដោយ សារដំាំ ស្ូវ ងយ ខូចខាត បើ រដូវវស្សា 
ចាប់ ផ្តើម យឺត  ឬ កម្ពស់ ទឹក ភ្លៀងមា ន កម្ិតា ប។ ជាមួយ ផលប៉ះាល់ ន្ ការប្្ប្ួល 
អាកាសធាតុ និង កតា្ត្ ជលសាស្ត្ ដទ្ទៀត ដ្ល ជះ ឥទ្ធិពល ដល ់ទន្ល្ ម្គង្គ និង 
ដ្ទន្ល្ កសិករ កំពុង ត្ប្ឈម នឹងការ ខូចខាត ដីស្្ ស្ូវវស្សា និង ការ ប្មូល ផលកាន់ 
ត្ ធ្ងន់ធ្ងរ ឡើង។ ដើម្បី បន្តការ បន្សាំុ ការ ដំស្ូវ វស្សា តាម ប្ប ប្ព្ណី របស់ ពួកគាត់ 
អ្នក ភូមិ បាន ប្ើប្្ស់ ពូជស្ូវ ស្្ល ដើម្បី ប្មូល ផល មុន ព្ល ហានិភ័យ ទឹកជំនន់ មក 
ដល់។

 កសិករ ក្នុង ភូមិទ្្ ឃុំកញ្ចំ ស្ុការាំង ខ្ត្តព្្វ្ង កំពុង សាក ល្បង ប្ើប្្ស់ 
ពូជ ស្ូវា ំង ន្ះ ក្្ម គំនិត ផ្តួចផ្តើម ន្ គម្្ង Build-Farm-Adapt គាំទ្ ដោយ 
សម្ព័ន្ធាព ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ កម្ពុជា។ ខ្ត្តព្្វ្ង គឺជាខ្ត្ត មួយ ក្នុង ចំណោម 
បា្ដ្ ខ្ត្ត ដ្ល ងយ រងគ្្ះ បំផុត ពី ការប្្ប្ួល អាកាសធាតុ ជា ពិស្ស ទឹកជំនន់ 
និង ាពរាំង ស្ងួត។ ទឹកជំនន់ធំៗ បាន កា្ល្យ ជាការ គំរាមកំហ្ង អាកាស ធាតុមួយ ដ៏ ធ្ងន់ធ្ងរ 
បំផុតសម្្ប់ កសិករ ក្នុងភូមិទ្្ ស្ុកកញ្ចំ នៅ ព្ល ដំដុះ បាន រយៈព្ល៥ ទៅ ៦ ខ្។ 
ក្នុងឆ្ន្ំខ្លះ ផលិតកម្មស្ូវ ត្ូវបាន បាត់បង់ ាំង ស្ុង ដោយសារទឹកជំនន់ និង ាព រាំង 
ស្ងួត។ 
 កសិករ បាន ចាប់ផ្តើម ប្ើប្្ស់ ពូជស្ូវ ស្្ល ដ្លអាច ឱ្យពួកគាត ់ប្មូលផល 
ស្ូវ ក្នុងរយៈព្ល ៣ខ្។ ពូជ ស្ូវពីរ ប្ភ្ទ ដ្លប្ើប្្ស ់ជាញឹកញាប់ បំផុត គឺ ១) ពូជ 
ស្ូវ ស្នពិដោរជា ពូជស្ូវ ក្នុង ស្ុក មួយ ដ្ល បាន បង្កើតឡើង ដោយ វិទ្យោសា្ថ្ន ស្្វជ្្វ 
និង អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (CARDI) និង ២) IR504 ជា ពូជ ដ្ល នាំ ចូល ពី ប្ទ្ស 
វៀតាម។

 សម្្ប់ ពូជស្ូវ ាំងន្ះ កសិករ អាចចាប់ ផ្តើមការ ដំដុះ នៅ ដើមខ ្មិថុនា និង 
ប្មូល ផល នៅដើម ខ្កញ្ញ្។ វិធីន្ះ ជៀស វាង ក្នុងការ ដំ ដំាំ រហ័ស ព្ក ដូច ជា នៅ 
ខ្ ម្សា/ឧសា នៅ  ព្ល ដ្ល លក្ខខណ្ឌ រដូវ ប្្ំង បានពន្យោរ ព្ល ដ្ល វា អាច កើត 
ឡើង ហើយ ទប់សា្កត់្កា របាត់បង់ នៅព្ល មានទឹកជំនន់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល្ អាច នឹង កើត ឡើង នៅ 
ខ្តុលា  និងវិច្ឆិកា។ ការ អនុវត្ត ការ បន្សាំុ ន្ ការ ប្ើ ពូជ ស្ូវ ស្្ល បាន កាត់ បន្ថយ ការ បាត់ 
បង់ ស្ូវ ដោយសារ ទឹកជំនន់ រហូតដល់ ១០០០%។
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ការដំ្ដុះស្ូវស្្លក្នុងខ្ត្តព្្វ្ង

លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទ យិត ាព /
ាព ប្ឈម

ការដំដំាំស្ូវរយៈព្លខ្លីអាចឱ្យកសិករបន្សាំុទៅនឹងការ
ប្្ប្ួលលំនាំអាកាសធាតុ និងជៀសវាងការបាត់បង់ ដោយ 
សារកំណើនន្ការកើតឡើងព្ឹត្តិការណ៍ អាកាសធាតុ ធ្ងន់ធ្ងរ 
ដ្លាក់ព័ន្ធនឹងការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។ ការ ពន្យោរ 
ព្លការដំដុះជៀសវាងរដូវប្្ំងអូស បនា្ល្យ យូរ និងការប្មូល 
ផលមុនដើម្បី ទប់សា្ក្ត់ការបាត់បង់ នៅ ព្ល មាន ការជន់លិចខា្ល្ំង 
ដ្ល ទំនង នឹងកើតឡើង។ 
គ្្ប់ពូជាំងន្ះអាចដំដុះបានគ្ប់រដូវ ដ្លអាចក្សម្ួលទៅ
តាមប្តិទិនដំដំាំផ្អ្កលើការសង្ក្ត និងការព្យោករលំនាំន្
ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។
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លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

សមត្ថាពបន្សាំុ បង្កើនាពធន់សហគមន៍ និងសន្ដិសុខស្បៀងដោយជួយឱ្យ 
កសិករដំដុះដំាំអាហារសំខាន់ៗ។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ការដក់បញ្ចូលការបណ្ដុះបា្ដ្លស្ដីពីការគ្ប់គ្ងសត្វល្អិត ចម្ុះ 
ជាមួយការប្ើប្្ស់គ្្ប់ពូជក្នុងស្ុក ដូចជា ស្នពិដោរ អាច 
កាត់ បន្ថយការប្ើជី និងថ្ន្ំសមា្ល្ប់សត្វល្អិតដ្លអាចប៉ះាល់ដល់
បរិសា្ថ្ន ក្នុងមូលដ្ឋ្ន។

ផលប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ពូជស្ូវាំងន្ះទទួលបានទិន្នផលល្អពី៣ទៅ៤តោន/ហិកតា។
អង្ករដ្លផលិតច្ញពីពូជស្ូវាំងន្ះគឺមានការព្ញនិយម 
និងមានតម្ល្ខ្ពស់។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពាក់ព័ន្ធ ដោះស្្យតម្ូវការរបស់សហគមន៍កសិកម្មតាមជនបទដ្ល 
ផ្អ្ក លើការដំដំាំស្ូវសម្្ប់សន្ដិសុខស្បៀងរបស់ ពួកគាត់។

ការទទួល យក 
ពីសង្គម

ក្នុងនាមជាកសិករកម្ពុជាបានយល់ដឹងអំពី តម្ូវ ការ ន្ ការ 
ប្្ប្ួល ប្តិទិនរដូវកាលដំដំាំ ដោយសារ ការផា្ល្ស់ប្តូរ លំនាំ 
អាកាសធាតុ តាម រដូវកាល និង ទឹកជំនន់ ធ្ងន់ធ្ងរ ការ ប្ើប្្ស់ 
ពូជស្ូវ ស្្ល កាន់ ត្មាន ការ ទទួល សា្គ្ល់ ច្ើន ឡើង។ ជា 
ពិស្ស ការប្ើប្្ស់ពូជស្ូវស្្ល ក្នុង ស្ុក ដ្ល អាច ឱ្យ កសិករ 
រក្សាទុក និង ស្តុក ទុក គ្្ប់ ពូជ តាមការ ចង់បាន។

គមា្ល្តយ្នឌ័រ ស្្តី ទទួល បាន ធនធាន តិច និង កៀរគរ កមា្ល្ំង ពលកម្ម តិច ជាង 
បុរស។ ជា លទ្ធផល ស្ត្ី គឺមានការ ពឹង ផ្អ្ក លើដំាំ បនា្ទ្ប់បន្សំ 
និង វិសមាមាត្ ជាច្ើន ដ្ល មាន ផលប៉ះាល់ ដោយ ការ បាត់បង់ 
បា្ដ្លមកពី គ្្ះមហន្តរាយ។ ការ ដំ ដុះ ពូជ ស្ូវ ស្្ល បាន 
បង្កើន សមត្ថាព ស្ត្ីក្នុង ការ ធានា សន្តិសុខ ស្បៀង ក្នុងគ ្ួសារ 
និង អាច ឱ្យ មាន ព្ល វ្លា ច្ើន ក្នុង ប្តិទិន ផលិតកម្ម ដើម្បី ជា 
ជម្ើស រក ប្្ក់ ចំណូល ផ្ស្ងៗ។
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ផលចំណ្ញ 
ផ្ន្ក ស្ដ្ឋកិច្ច

ការចំាយាំងអស់រួមមានការចំាយលើដី និងកសិកម្ម។ 
ប្ភ្ទពូជស្ូវស្្លមួយចំនួនដូចជា IR504 មានតម្ល្ថ្ល្ 
ប៉ុន ្ត្ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ហើយកសិករអាចបង្កើនទិន្នផលពួក 
គាត់ដោយជៀសវាងការខាតបង់។

សកា្ដ្នុពល ន្ 
ការ អនុវត្តតាម

ាគច្ើនអាចអនុវត្តបានជាមួយសហគមន៍កសិកម្មជនបទ ក្នុង 
ប្ទ្ស កម្ពុជាដោយសារកសិករាគច្ើនដំដុះដំាំ ស្ូវវស្សា 
និង មានចំណ្ះដឹងផ្ន្កបច្ច្កទ្សកសិកម្មស្ូវ ដ្ល អាច ផា្ល្ស់ប្តូរ 
ទៅ ប្ើពូជស្ូវាំងន្ះ។

តម្ូវ ការ សា្ថ្ប័ន ពង្ីកការអនុវត្តន្ះផ្អ្កលើាពអាចងយរកពូជស្ូវ ស្្ល និង 
ធានាថពួកវាសមស្បនឹងផលិតកម្មប្ក បដោយ ចីរាពលើ
ផ្ទ្ដីធំៗតាមរយៈការសិក្សាបន្ថ្មពី បរិសា្ថ្ន។ សម្្ប់ពូជស្ូវ 
ស្នពិដោរ រាជរដ្ឋ្ភិបាលត្ូវការ សហការ ជាមួយនឹង CARDI 
ដើម្បី ធានានូវការផ្គត់ផ្គង់ និង ការបង្កើតបា្ដ្ញបន្ថ្ម ទៀត ដើម្បី 
ធ្វើ ឱ្យមានប្ភ្ទ ពូជស្ូវ កាន់ត្ច្ើននៅលើទីផ្សារ។ ទោះបី 
ជា កសិករអាច ពឹងផ្អ្កទៅលើចំណ្ះដឹង តាម ប្ប ប្ព្ណី 
របស់ ពួកគាត់ នៅព្លប្ើប្្ស់គ្្ប់ពូជាំងន្ះ ក៏ ត្ូវ ការ ការ 
គាំទ្ផ្ន្ក បច្ច្កទ្ស បន្ថ្មដើម្បីធានាថ ពួកគាត់ ទទួល បាន 
ទិន្នផល ខ្ពស់ បំផុតពីពូជស្ូវស្្លគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការ
លើក កម្ពស់ការប្ើប្្ស់បច្ច្កទ្សន្ះឱ្យកាន់ត្ទូលំទូលាយ។

ចីរាព ពូជស្ូវស្នពិដោរជាពូជស្ូវក្នុងស្ុក ហើយកសិករអាច 
ប្ើប្្ស ់បច្ច្កទ្ស តាម ប្បប្ព្ណីក្នុងការរក្សាទុក និងស្តុក 
ទុក គ្្ប់ពូជ សម្្ប់ រដូវ ដំដុះ បនា្ទ្ប់។

បញ្ហាបាឈមនឹងការអនុវត្

 y ដោយសារត្ជាផលិតផលនាំចូលពីក្្ ប្ទ្ស ពូជស្ូវ IR504 មាន តម្ល ្ថ្ល្ 
ហើយ តម្ល្ មាន ការ ប្្ប្ួល ច្ើន ជាង ពូជ ស្ូវ ក្នុង ស្ុក។

 y ការសិក្សាបន្ថ្មអំពីផលប៉ះាល់ន្ពូជស្ូវ IR504 ទៅលើបរិសា្ថ្ន និង ាព ដ្ល 
អាច រក បាន ពូជស្ូវក្នុងស្ុក។
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 y ពូជស្ូវស្នពិដោរ គឺជាពូជស្ូវក្នុងស្ុកថ្មីដ្លបានណ្នាំដោយ CARDI និង 
មានបរិមាណកំណត់ ហើយ មិនធានាការផ្គត់ផ្គង់ប្ចាំឆ្ន្ំ។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

លោក ពិន តារា
សាកលវិទ្យោល័យ សម្ត្ច ហ្ង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ
ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៧៩៧ ៨៧៩ / ០១៥ ៧៩៧ ៨៧៩
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖ pintara30@gmail.com or pintara@uhst.edu.kh

គ្ហទំព័រ៖ www.uhst.edu.kh

ផ្លូវជាតិល្ខ ៧៣ ភូមិនិគមលើ ឃុំស្ឡប់ ស្ុកត្បូងឃ្មុំ ខ្ត្តត្បូងឃ្មុំ ប្ទ្សកម្ពុជា
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៤ .៣ តំបន់ឆ្ន្ររសមុទ្រ

៤ .៣ .១ ប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះប្រើប្រ្រស់សំណល់ឡជីវម៉្រស

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ផលិតកម្មជីវមា៉្ស
រុក្ខជាតិ

កំណើនសីតុណ្ហាព 
ាពរាំងស្ងួត 
ទឹកជំនន់

ការ ពង្ឹង ាពធន់ ន្ រុក្ខជាតិ 
ទៅនឹង មុខសញ្ញ្ គ្្ះ ថ្ន្ក់ 
អាកាស ធាតុ
ក ្តម្ ូវប្តិទិន រដូវ កាល 
ដំដំាំពិពិធកម្ម ជីវាព
រស់ នៅ

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 ជីវមា៉្ស គឺជា សារធាតុ មួយ ត្ូវ បាន បង្កើត ច្ញ ពី សំណល់ ដ្ល អាច ប្ើ ជា 
ថមពល ឬ ធ្វើ ជា ជី។ ការ ប្ើ ឡើង វិញ នូវ សំណល់ ពី កសិកម្ម សត្វាហនៈ និង នៅ 
តាម ផ្ទះ សម្្ប់ ធើ្វជី ឬ ធ្វ ើ ជា ចំហ្ះ ដ្ល ត្ូវ បាន អនុវត្ត ជា យូរ ាស់ មក ហើយ សម្្ប ់
កសិកម្ម នៅ ប្ទ្ស កម្ពុជា និង បា្ដ្ ប្ទ្ស ផ្ស្ង ទៀត។ កិច្ច ខិតខំ ប្ឹងប្្ង  ដើម្ប ី
លើក កម្ពស់ បច្ច្កទ្ស ផលិត កម្មជីវមា៉្ស នៅ តាម ផ្ទះ ត្ូវ បានធ្វើការ ផ្សព្វផ្សាយ ឱ្យ 
ប្ើប្្ស់ ជា ចំហ្ះ ជំនួស អុស ឬធ្យូង ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ បាត់បង់ ព្្ឈើ។ ទន្ទឹម 
នឹង ន្ះ ការ បង្កើន ផលិតកម្ម ជីវមា៉្ស និងការ អនុវត្ត ក៏ ជា វិធាន ការ បន្សាុុ ំ មួយ  ដើម្បី 
បង្កើន សារធាតុ ចិញ្ចឹម ដំាំ តាមវិធី ដ្ល អាច ធ្វើឱ្យ កសិកម្ម កាន់ ត្ មាន ាពធន់ នឹង 
អាកាសធាតុ ផង ដ្រ។

 ជីជីវមា៉្ស គឺជាធនធាន ដ្ល មានប្សិទ្ធាព ខ្ពស់បំផុត សម្្ប់ការបំប៉ន ដី និង 
បង្កើន ផលិត កម្ម រុក្ខជាតិ។ ជីជីវមា៉្ស ជួយ រក្សា ទុក សារ ធាតុ ចិញ្ចឹម និង សំណើម ក្នុង 
រដូវ ប្្ំង  ហើយ អាច ជួយ ការ ារ ដំាំ ពី បរិមាណ ទឹក ច្ើន នៅ រដូវ វស្សា។ ការ ប្ើ ប្្ស ់
ជីវ មា៉្ស ជា ធន ធាន ដ្ល ចំ ាយ តិច តួច និង ងយ ស្ួល រក សម្្ប់ ការ ដំ ដុះ រុក្ខជាតិ 
កសិកម្ម លក្ខណៈ គ្ួសារ អាច ប្តូរ ពីការ ដំ ដំាំ ស្ូវ ត្ មួយមុខ តាម ប្ប ប្ព្ណ ីទៅ ជា 
ប្ព័ន្ធ ដំ ដំាំ ចម្ុះ ព្ញ មួយ ឆ្ន្ំ ដូច ជា សណ្ដ្ក និង បន្ល ្នានា។ ការ ផា្ល្ស់ ប្តូរន្ះ 
ធ្វ ើឱ្យ កសិករ កាន ់ត្មាន ាពធន់ នឹង អាកាស ធាត ុដោយ ធ្វ ើឱ្យ ល ំនាំ ន្ ការ ដំ ដុះ របស់ 
ពួក គាត ់មាន ចម្ុះ គ្ប ់មុខ និង ជា ប្ភព ប្្ក ់ចំណូល។ កសិករ ដ្ល ដ ំដំាំ ច្ើន 
ប្ភ្ទ ក្នុង មួយ រដូវ គឺ មិន ងយ រង គ្្ះនៅ ព្ល មាន ព្ឹត្តិការណ៍ ទឹក ជំនន់ និង ាព 
រាំង ស្ងួត ប៉ះាល់ ដល់ រដូវ ដំដុះ នោះ ទ្។
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 នៅ ឃុំទូកមាស ខាងលិច ស្ុកបនា្ទ្យមាស ខ្ត្តកំពត កសិករ បាន ណ្នាំ 
ឱ្យផលិត ជីវមា៉្ស ពី សំណល ់សត្វ សម្្ប់ ជា សារធាតុ ចិញ្ចឹម ដំាំ។ ការ បន្ថ្ម 
ប្ភព ជីន្ះ អាច ធ្វើ ឱ្យការ ដំដុះ ដំាំ លើ ផ្ទ្ដី កាន់ ត្ ធំ និង ផា្ល្ស់ប្តូរ ប្ព័ន្ធដ ំដុះ   
របស់ ពួកគាត់។ ក្សួង កសិកម្ម  រុកា្ខ្ប្មាញ់ និងន្សាទ  បានផ្តល់ ចំណ្ះដឹង ផ្ន្ក 
បច្ច្កទ្ស លើ ប្ព័ន្ធ ដំដុះ ចម្ុះ ខណៈ ដ្ល អង្គការ ក្នុង ស្ុក ន្ មជ្ឈមណ្ឌល សិក្សា 
និង អភិវឌ្ឍន៍ កសិកម្ម កម្ពុជា(CEDAC)បាន ផ្តល់ ចំណ្ះដឹង ពី របៀប ផលិត ជី។ កសិករ 
សរុប ចំនួន ២៣ គ្ួសារ បាន កំពុង សាកល្បង ប្ើប្្ស់ ជីវមា៉្ស។ ស្្តី ប្ហ្ល ៧៥០% 
ន្ ចំនួន សមាជិក ចូលរួម សិក្សា អំពី វិធី ដំឡើង និង ថ្ាំ ជីវមា៉្ស ជា ពិស្ស ដើម្បី ដំ 
បន្ល្។

 មុន នឹង ធ្វើ ការណ្នាំ ជីវមា៉្ស សម្្ប់ ជា សារធាតុ ចិញ្ចឹម ដំាំ នៅដើម រដូវ ប្្ំង  
កសិករ ក្នុង ភូម ិន្ះ មិន មានទឹក គ្ប់គ្្ន់ក្នុង ការ ធ្វើ កសិកម្ម  ទ្ ដោយ សារ ត្កង្វះ ទឹក 
ភ្លៀង។ ផ្ទ្ដី ជាង ៦០០% ន ្ដីស្្ ពួកគាត់ បាន ហួតហ្ង រាល់ ឆ្ន្ំ។ នៅ រដូវវស្សា  អ្នកភូម ិ
ទទួលរង ទឹក ភ្លៀង ច្ើន ដ្ល ធ្វើឱ្យខូច ដំាំ របស់ ពួក គាត់។

 ដើម្បីបន្សាំុ នឹង លក្ខ ខណ្ឌ ន្ះ កសិករ បាន ផា្ល្ស ់ប្តូរ ទមា្ល្ប់ ន្ការ ដ ំដុះ របស់ 
ពួកគាត់ ទៅ ជា ប្ព័ន្ធ ដំដុះ ចម្ុះ ដោយ ប្ ើប្្ស់ ជីវមា៉្ស។ ឧាហរណ៍ គ្ួសារ កសិករ 
មួយ បាន ប្ើ ជីវមា៉្ស ក្នុង ការ ដំ បន្ល្១ហិកតា  នៅ លើដី ៣ ហិកតា របស់ ពួកគាត់ ដោយ ដ ំ
ត្សក់ និង សណ្ដ្ក កួរ។ ពួកគាត់ ចំាយ ទឹកប្្ក់ ប្ហ្ល ១.០៩៩ ៩០០ រៀល 
(២៧៥ ដុលា្ល្រ សហរដ្ឋ អាម្រិក) ទៅ លើ គ្្ប ់ពូជ និងការ ចំាយ ផ្ស្ងៗ  ហើយ ទទួល 
បាន ប្មាណ ៣.៥៨២.000 រៀល (៩០០ ដុលា្ល្រ សហរដ្ឋ អាម្រិក) ពី ប្្ក់ ចំណូល បាន 
ពីការ លក់ បន្ល្។ កសិករ ដ្ល ស្ថិត ក្នុងការសាក ល្បង ន្ះ ប្ើ ប្្ស់ ប្តិទិន រដូវកាល 
ដើម្បី ព្យោករ ធាតុអាកាស និង ជ្ើស រីសដី និង ព្លវ្លា ដ្ល សមស្ប បំផុត សម្្ប់ 
ដំាំ ពួកគាត់។ បន្ល្ ខ្លះអាចដំបានច្ើនដងក្នុងមួយ ឆ្ន្ំ ផ្តល់ ជម្ើស ច្ើន ដល ់
កសិករ សម្្ប់ ផលិតកម្ម។ កសិករ កំពុងអភិវឌ្ឍការសិក្សា តាមដន តម្ល្លើ ទីផ្សារ ក្នុង 
ការ ជ្ើសរីស ដំាំ  ដ្ល នឹង អាចនាំ ឱ្យមាន ចំណូល ច្ើន។
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ភូមិព្្ធំ ឃុំទូកមាសខាងលិច ស្ុកបនា្ទ្យមាស ខ្ត្តកំពត
 

លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព /
ាពប្ឈម

ប្ព័ន្ធដំាំចម្ុះដ្លប្ើជីជីវមា៉្សបានធ្វើឱ្យលំនាំដំដុះ របស់ 
កសិករមានចម្ុះគ្ប់មុខ និងប្ភពចំណូលច្ើន ធ្វើឱ្យពួកគាត់ 
មិន សូវមានាពងយរងគ្្ះចំពោះព្ឹត្តិការណ៍ អាកាស ធាតុដ្ល
បំផ្លិចបំផា្ល្ញការដំដំាំត្មួយប្ភ្ទ។

ដំាំទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមច្ើន និងទទួលបានការ ការារ 
ក្នុងដំាក់កាលលូតលាស់ដំបូង។ ជាលទ្ធផល ដំាំ កាន់ ត្ 
រឹងមាំ កាន់ត្ធន់នឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ ហើយ ត្ូវ ការ 
ទឹកតិច។
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លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

សមត្ថាពបន្សាំុ ជួយបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់កសិករក្នុងការវិនិយោគសម្្ប់ 
ផលិផល កសិកម្មដ្លមានាពធន់នឹងអាកាសធាតុ។

កសិករមានប្ភព ប្្ក់ចំណូលចម្ុះ  និងសន្ដិសុខស្បៀង ដូចន្ះ
ធ្វើឱ្យពួកគាត់មានាពធន់នឹងហានិភ័យគ្្ះ មហន្តរាយ។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ប្ើប្្ស់ ជីវមា៉្ស បង្កើន គុណាព ដី និង បន្ថយ តម្ូវ ការ ជីគីមី។ 
ទប់សា្ក្ត់រុក្ខជាតិពីការលូតលាស់រីករាលដល ដូច្ន្ះ ជួយ កាត់បន្ថយ
ការប្ើថ្ន្ំកមា្ច្ត់ស្ម្ដ្លគ្្ះថ្ន្ក់។

ផលប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ការដំដុះបន្ល្ចម្ុះធ្វើឱ្យរបបអាហាររបស់គ្ួសារមានច្ើនមុខ 
និង ផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមជាច្ើនដល់កុមារ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពាក់ព័ន្ធ ដោះស្្យតម្ូវការសម្្ប់សហគមន៍តាមជនបទដើម្បី បង្កើន 
ជីវាព រស់នៅរបស់ពួកគាត់ឱ្យសម្បូរប្បក្នុងការឆ្លើយ តបនឹងលំនាំ
ន្ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។

ការ ទទួល យក ពី 
សង្គម

កសិករបានយល់ដឹងអំពីតម្ូវការចំពោះការផា្ល្ស់ប្តូរ ្របតិទិន 
រដូវកាល ដំដំាំ ដោយសារការផា្ល្ស់ប្តូរលំនាំ អាកាសធាតុ តាម 
រដូវកាល និង មាន ទឹក ជំនន់ ធ្ងន់ធ្ងរ ការ ដំ ដុះ ចម្ុះ កាន់ ត្ មាន ការ 
ទទួលសា្គ្ល់ ច្ើនឡើង។ ផ្អ្ក លើ បទពិសោធ ន្ ករណី សិក្សា 
កសិករ បាន ត្្ៀម រៀបចំ រួច ជា ស្្ច ក្នុង ការ ទទួល យក ផលិតកម្ម 
ជីវមា៉្ស ក្្យ ពីការ សង្ក្ត លើ ផលប្យោជន៍ ពី ការ បង្ហ្ញ។

គមា្ល្តយ្នឌ័រ ការផលិតជីជីវមា៉្សអាចជាបន្ទុកបន្ថ្មលើស្្តី ប៉ុន្ត្សកា្ដ្នុពលន្ 
ផលប៉ះាល់ អវិជ្ជមានន្ះ អាចនឹងឆ្លងកាត់ តាម រយៈកំណើន 
សារធាតុ ចិញ្ចឹមដីសម្្ប់ការលូតលាស់ របស់ សួនបន្ល្ ដើម្បី ជួយ 
បង្កើន ប្្ក់ចំណូល និង សន្ដិសុខ ស្បៀង ក្នុង គ្ួសារ ដោយ បន្ថយ 
ការចំាយ លើ ជីគីមី។
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ផលចំណ្ញ 
ផ្ន្ក ស្ដ្ឋកិច្ច

សមា្ភ្រៈ និង គ្ឿង បរិកា្ខ្រ សម្្ប់ ផលិតកម្ម ជីវមា៉្ស ខុសៗ គា្ន្ 
ផ្អ្ក លើាព សាំញាុ្ំ ន្ប្ព័ន្ធ  ប៉ុន្ត្ ចាប់ ផ្តើម ពីការ វិនិយោគ ដ្ល 
មាន តម្ល្ ាប ជិត១.០០០ ដុលា្ល្រ សហរដ្ឋអាម្រិក។ កសិករ 
ដ្ល វិនិយោគ ទៅ លើសមា្ភ្រៈ ជីវមា៉្ស និង គ្ឿង បរិកា្ខ្រ ក្នុង តំបន់ 
ករណីសិក្សា បានទទួល ចំណូល លើការ វិនិយោគ ពី ផលិតផល 
បន្ល្។ កសិករ ប្ើ ជីវមា៉្ស កាត់ បន្ថយការ ចំាយ លើជី។

សកា្ត្នុពល ន្ 
ការអនុវត្តតាម

អាចអនុវត្តចំពោះសហគមន៍កសិកម្មជនបទនៅតំបន់ ក្ស្ត្ 
បរិសា្ថ្ន ដ្លសមស្បនឹងផលិតកម្មដំាំចម្ុះ រួម ាំង 
ផលិតកម្ម បន្ល្។

តម្ូវ ការ សា្ថ្ប័ន ការអនុវត្តតម្ូវឱ្យ ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខ្ប្មាញ់ និងន្សាទ 
ពង្ីក កម្មវិធីរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការផ្ទ្រចំណ្ះដឹងអំពី បច្ច្កទ្ស 
លើ ប្ព័ន្ធដំាំចម្ុះ។ វាក៏ត្ូវការការគាំទ្ពីមន្ត្ី ផ្សព្វផ្សាយ 
របស់ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខ្ប្មាញ់ និងន្សាទ ឬ ពីអ្នកផ្តល់ 
ស្វាកម្ម តាមជនបទដទ្ទៀតផងដ្រដើម្បីផ្ទ្រ បច្ច្កទ្ស ស្ដីពី 
ផលិតកម្ម ជីវមា៉្ស។

ចីរាព ជីវមា៉្ស គឺជាធនធានកកើតឡើងវិញពីសំណល ់កសិកម្ម ដូច្ន្ះ 
នៅព្លដ្លប្ព័ន្ធត្ូវបានដំឡើង កសិករអាច បន្ត ប្ើប្្ស់ 
ដើម្បី ធ្វើឱ្យផលិតកម្មដំាំរបស់ពួកគាត់សម្បូរប្ប។

បញ្ហាបាឈមនឹងការអនុវត្

 y កសិករត្ូវការជ្ើសរីសប្ភ្ទលំនាំន្ការដំដំាំដ្លត្ឹមត្ូវដើម្បីជៀសវាង
ការបាត់បង់ដំាំដ្លងយរងគ្្ះចំពោះលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិន  
អំណោយ ផល។

 y ដោយសារ ជីវមា៉្ស គឺជា កសិកម្ម ផលិតដំាំ តាម ប្បប្ព្ណី ការប្ើប្្ស់ ការ 
លាយ បញ្ចូល សំណល់ ត្ឹមត្ូវ គឺ ជាកតា្ត្ សំខាន់ សម្្ប់ ដំាំ លូតលាស់ ល្អ។ ការ 
គាំទ្ ផ្ន្ក បច្ច្កទ្ស ពី ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខ្ប្មាញ់ និង ន្សាទ  និង ា្ន្ក់ងរ  
ផ្ស្ងៗ ជាការចាំបាច់ ក្នុង ការផ្ទ្រ ជំនាញ ទៅ ឱ្យ កសិករ ដើម្បី ប្ើ បច្ច្កទ្ស បាន 
ត្ឹមត្ូវ។
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បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y ការ ពិាក្សា ន្ះ ធ្វើ ឡើង ជា 
មួយ គ្ួសារ សាមញ្ញៗ ក្នុង 
ឃុំព្្ធំ និង ការិយ ល័យ 
កសិកម្ម ស្ុកបនា្ទ្យមាស ព្ម 
ាំង អង្គការ  CEDAC ដ្ល 
មាន មូលដ្ឋ្ន អចិន្ត្្យ៍ នៅ ក្នុង 
ខ្ត្តកំពត។

លោក កឹម និត
សាកលវិទ្យោល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
ខណ្ឌដង្ក្ រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 
ប្អប់សំបុត្ល្ខ ២៦៩៦។
ទូរស័ព្ទ៖  
០៦៩ ៥០៤ ២៩៤ 
០២៣ ២១៩ ៨២៩
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖  

knith@rua.edu.kh 

rua@camnet.com.kh

គ្ហទំព័រ៖ www.rua.edu.kh
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៤ .៣ .២ វិធីរក្រសាផលិតកម្មស្របៀងាមរយៈការសម្ងួតដោយ 

ថាមពលព្រះអាទិត្រយ

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់
អាកាសធាតុ

សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការ ន្សាទ

ដំណើរ ការក្្យ ព្ល 
ប្មូលផល

ការ ថ្រក្សា ទុក ស្បៀង

កំណើន សីតុណ្ហាព  
ាពរាំងស្ងួត  ទឹកជំនន់   

ការ ផា្ល្ស់ប្ដូរ លំនាំ រដូវ 

ពិពិធកម្ម ជីវាព រស់នៅ

បច្ច្កទ្ស សម្្ប់ ដំណើរ 
ការ ក្្យ ព្ល ប្មូល ផល 
ដើម្បី ក្តម្ ូវទៅ នឹង លំនាំ 
ន្ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ 

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 ការរក្សា ទុក ផលិតផល កសិកម្ម និង ជលផល តាម រយៈការ សម្ងតួ គឺ ជាបច្ចក្ទ្ស 
តាម ប្បប្ព្ណី ដ្ល បាន អនុវត្តយ្៉ង ទូលំ ទូលាយ នៅ ក្នងុ ប្ទ្ស កម្ពជុា។ ជា ប្ព្ណី 
ការ សម្ងតួ ក្្ម ពន្ល ឺព្ះអាទិត្យ មាន ាព ងយ សួ្ល ហើយ បច្ចក្ទ្ស រក្សា ទុក ផលិតផល 
ស្បៀង តូ្វ ចំាយ តិចតួច សម្្ប់ ប្ើប្្ស់ ឬ លក់ដូរ។ ជា មួយ នឹង បច្ច្កទ្ស ន្ះ 
កសិករ  និង អ្នក ន្សាទ អាច បង្កើន ផលិតផល របស់ ពួកគាត់ ក្នុង អំទ្បុង ព្ល អាកាសធាតុ 
ល្អបំផុត និង ការរក្សា ទុក ផលិតផល សម្្ប់ ការ ប្ើប្្ស់ ឬ លក់ដូរ នៅ ក្្យ ព្ល ដ្ល 
អាកាសធាតុ មិន អំណោយផល។ ការ ធ្វើ ប្ប ន្ះ អាចឱ្យ ផលិតករ កាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ 
ក្នុង ការបាត់បង់ ផលិតផល ដោយ សារ ព្ឹតិ្តការណ៍ អាកាស ធាតុ ធ្ងន់ធ្ងរ។

 ថ្វី បើ វាមាន អត្ថប្យោជន៍ ការ សម្ងួត តាម ប្ប ប្ព្ណី ក្្ម ពន្លឺ ព្ះអាទិត្យ ក៏ 
មាន គុណវិបត្តិផង ដ្រ។ កាល ដ្ល មាន ភ្លៀង ធា្ល្ក់ ច្ើន និង ខ្យល់ព្យុះ បា្ដ្ល ឱ្យ មាន 
ការ ពិបាក  នៅ ក្នុងកា រ ដក់ ហាល សម្ងួត ផលិតផល នៅ ទីវាល។ កំណើន សីតុណ្ហាព ក៏ មិន 
សូវ បង្ក លក្ខខណ្ឌ អំណោយផលដល់ ការ សម្ងួត ក្្ម ពន្លឺ ព្ះអាទិត្យ ដ្រ ដ្ល ការសម្ងួត 
ន្ះ ត្ូវ ការ សីតុណ្ហាព កៅ្ត្ មធ្យម។ លើស ពី ន្ះ ទៀត ការ សម្ងួត ស្បៀង នៅ ទី លំហ ត្ង 
ត្ ឃើញ មាន ជាប ់ធូលីដី និង សត្វ ល្អិត ព្មាំង ាព កខ្វក់ ផ្ស្ងៗ ធ្វើឱ្យ មាន ហានិភ័យ 
អនាម័យ ចំណី អាហារ។

 ការ សម្ងតួ ដោយ ថមពល ព្ះអាទិត្យ គឺ ជា បច្ចក្ទ្ស ទំនើប មួយ សម្្ប់ ការ អភិវឌ្ឍ 
លើ ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី ក្នងុការ ថ្រក្សា តី្ និង ផលិតផល ដទ្ ទៀតតាម រយៈ ការ 
សម្ងតួ។ ការ ប្ើប្្ស ់ការសម្ងតួ ដោយ ថមពល ព្ះអាទិត្យ ជួយ លើក កម្ពស់ បច្ចក្ ទ្ស តាម 



46 47

ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

ប្ប ប្ព្ណី ដ្ល អាច ឱ្យ ផលិតករ បន្សុំា នឹង លក្ខខណ្ឌ ន្ ការ ប្្បួ្ល អាកាសធាតុ វា ក៏ 
បង្កើន ប្សិទ្ធា ពដំណើ រការ និងលក្ខខណ្ឌ អនាម័យ ផង ដ្រ។

ផ្ទះកញ្ចក់ប្ើថមពលព្ះអាទិត្យសម្ងួត ក្នុងខ្ត្តកំពត

 បច្ច្ក ទ្ស សម្ងួត ត្ី និង ផលិតផល កសិកម្ម ក្នុង ផ្ទះ កញ្ចក់ ដោយ ថមពល 
ព្ះអាទិត្យ សម្ងួត ន្ះ ត្ូវ បាន អនុវត្ត លើក ដំបូង គ្ នៅ ភូមិ ចង្ហ្ន ជា ភូមិ ន្សាទ ត ្ីមួយ 
នៅ ខ្ត្ត កំពត។ អ្នក ន្សាទ ក្នុង ភូមិន្ះ  ពឹង ផ្អ្ក លើ មុខរបរ កសិកម្ម និង ការ ន្សាទ ជា 
ប្ភពប្្ក់ ចំណូល របស់ ពួកគាត់ និង មាន ប្ព្ណី សម្ងួត ត្ី និង បង្គ ្សម្្ប់ យក ទៅ 
លក ់នៅ ទ ីរួម ខ្ត្តកំពត។ អង្គការ មិន ម្ន រដ្ឋ្ភិបាល មួយ ឈ្ម្ះ ASSIST បាន ជួយ អ្នក 
ភូមិ តំបន់ ន្ះ ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ ការ អនុវត្ត ការសម្ងួត ផលិតផល កសិកម្ម និង ជលផល។

 ក្នុង ឆ្ន្ំ២០១៣ ស្ត្ី ម្ឃុំ មា្ន្ក ់មាន ឈ្ម្ះ ជ័យ សុផា បាន ណ្នាំ ការ សម្ងួត ដោយ 
ថមពល ព្ះ អាទិត្យ ក្នុង ផ្ទះ កញ្ចក ់ទៅ អ្នក ភូមិ របស់ គាត់។ បច្ចុប្បន្ន លោកស្ី សុផា 
បាន ផ្តល់ ស្វាកម្ម ន្ះ ដល់ អ្នក ភូមិ ចំនួន១០គ្ួសារ ផ្ស្ង ទៀត ក្នុង ការ សម្ងួត បង្គ្ ត្ី និង 
ផលិតផល ដទ្ទៀត។ ការ សាកល្បង សម្ងតួ ដោយ ថមពល ព្ះអាទិត្យ ក្នងុ ផ្ទះកញ្ចក់ ជួយ 
លើក កម្ពស់កា រអនុវត្ត នក្ារ សម្ងតួ និង គុណាព ផលិតផល ដោយ ធ្វើ ឱ្យស្ងតួ លឿន និង មាន 
លក្ខណៈអនាម័យ ខ្ពស់ ជាង ការ សម្ងួត ក្្មពន្លឺ ព្ះអាទិត្យ ធម្មតា។ ដោយ ការ ពង្ឹង ការ 
អនុវត្ត និងកា រ ការារ ការ បាត់បង់ ក្្យ ព្ល ប្មូលផល ការ ជួយ ផ្តួច ផ្តើមន្ះ ធ្វើ ឱ្យ 
សហគមន៍ កាត់ បន្ថយការ ចំាយ ដោយ បង្កើន ការ រក ប្ក់្ ចំណូល និង អាច រកីចម្ើនទៅ 
ជា អាជីវកម្ម។
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លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

ការ សម្ងួត ត្ី និងផលិតផលដំាំអាចនឹងកា្ល្យជាប្ភព ស្បៀង 
សម្្ប់ ការ លក់ដូរ ឬយកមកប្ើប្្ស់បានរយៈព្លយូរព្ញ
មួយ ឆ្ន្ំ ដ្លជួយកាត់បន្ថយតម្ូវការត្ី និងការដំដំាំក្នុងព្ល
ដ្លអាចកើតមានព្ឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុ ធ្ងន់ធ្ងរ។

សម្ងួត ដោយ ថមពល ព្ះអាទិត្យ ជួយឱ្យ ដំណើរការ ក្្យព្ល 
ប្មូល ផលកាន់ត្ឆប់រហ័ស និង កាត់បន្ថយ ហានិភ័យន្ការ 
បាត់បង់ ជាតិទឹក ឬ ផលិតផល ដំា ំក្នងុ ពល្ មាន គ្្ះមហន្តរាយ។

សមត្ថាពបន្សាំុ លើក កម្ពស់ កសិករ ឱ្យ មាន ាពងយស្ួល ក្នុង ដំណើរការ 
ក្្យ ព្ល ប្មូលផល និងធ្វើឱ្យពួកគាត់មានប្ភព ប្្ក់ 
ចំណូល ច្ើន។ គ្ួសារធ្វើកសិកម្ម និងន្សាទជាមួយប្ភព 
ពិពិធកម្ម ជីវាពរស់នៅនឹងកាន់ត្មានលំនឹងដោយសារ អាច សា្ត្រ 
ទ្បើងវិញបានយ៉្ងងយស្ួល ប្សិនបើប្ភពចិញ្ចឹមជីវិតាមួយ
បាត់បង់ ឬបំផ្លិចបំផា្ល្ញដោយគ្្ះមហន្តរាយ។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ាំងការសម្ងួតក្្មពន្លឺព្ះអាទិត្យ និងការសម្ងួតដោយ ថមពល 
ព្ះអាទិត្យជៀសវាងការប្ើប្្ស់អុស ឬប្ភពមិន កកើត ឡើង 
វិញ សម្្ប់ ផលិត ស្បៀង។

ផលប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ប្ើការសម្ងួតដោយថមពលព្ះអាទិត្យកាត់ បន្ថយ ព្ល វ្លា 
ផលិត និង អាច កំណត ់ការ បាត់បង់ក្្យព្ល ប្មូលផល។ 
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នាពបច្ច្កទ្ស បានលើកកម្ពស់ផ្ន្កអនាម័យ 
គុណាព និងតម្ូវការទីផ្សាររបស់ផលិតផលស្ងួត ផ្តល់ឱកាស 
ដល់ ឧស្សាហកម្មក្នុងស្ុកក្នុងការនាំច្ញផលិតផលកាន់ត្ ប្សើរ 
ឡើង។
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ាពាក់ព័ន្ធ ដំណោះស្្យតម្ូវការសហគមន៍តាមជនបទដើម្បីបង្កើន ជីវាព 
រស់នៅរបស់ពួកគាត់ឱ្យសម្បូរប្បក្នុងការឆ្លើយតបនឹងលំនាំន្ 
ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ និងអនុវត្តបច្ច្កទ្ស ផលិត ស្បៀង 
ទំនើប ដើម្បីទទួលបានទីផ្សារកាន់ត្ច្ើន។

 ការ ទទួល យក ពី 
សង្គម

ផ្អ្កលើបទពិសោធអំពីករណីសិក្សា កសិករចាត់ទុក ការ សម្ងួត 
ដោយ ថមពល ព្ះអាទិត្យ គឺ ជាទំនើប នីយកម្ម ន្ បច្ច្កទ្ស 
សម្ងួតស្បៀងតាម ប្បប្ព្ណីដ្លអាច ទទួល យក បាន។

គមា្ល្តយ្នឌ័រ ស្ត្ីមានតួនាទីចម្បងក្នុងការទទួលខុសត្ូវលើដំណើរការ 
ផលិត ស្បៀង ក្្យ ព្ល ប្មូលផល។ បច្ច្កទ្ស សម្ងួត ផ្តល់ 
មធ្យោបាយ ធានា សន្ដិសុខ ស្បៀង យូរអង្វ្ង ក្នុង គ្ួសារ សម្្ប់ ស្ត្ី 
និង សកា្ត្នុពល ន្ការរកប្្ក់ ចំណូលពីការលក់ ផលិតផល បាន ពី 
ដំណើរការ ន្ះ។ ការប្ើប្្ស់សូទ្បាសម្ងួត កាត់ បន្ថយ រយៈព្ល 
ធ្វើ ពលកម្ម និង ពង្ឹង សកា្ដ្នុពល ន្ ប្ភពប្្ក់ ចំណូល ដ្ល 
មាន។

ផ លចំណ ្ញ 
ផ្ន្ក ស្ដ្ឋកិច្ច

វិនិយោគ លើក ដំបូង លើការ សម្ងួត ដោយ ថមពល ព្ះអាទិត្យ  គឺ 
មាន តម្ល្ខ្ពស់ដោយឧបករណ៍ និងសមា្ភ្រៈផ្គត់ផ្គង់ ត្ូវ ការ ដើម ទុន 
ចំាយ ប្ហ្ល ១០.០០០ ដុលា្ល្រ សហរដ្ឋ អាម្រិក។ ការ ទទួល 
បាន ផល ចំណ្ញដ្លបាន បា៉្ន់សា្ម្ន ពី ការ វិនិយោគ មកវិញ គឺ មាន 
រយៈព្ល ពី ៣ ទៅ ៤ឆ្ន្ំ ប្សិន បើ មា្ច្ស់ ធ្វើការ សម្ងួត ផលិតផល 
ខ្លនួឯង  និងឆ្លៀត ឱកាស រកកម្ ្តិចតួច ពីធ្វើ ការ សម្ងតួ ផលិត ផល ឱ្យ 
អ្នក ដទ្ ក្នុង សហគមន៍ របស់ ពួក គាត់។

 សកា ្ដ្នុពល ន្ 
ការអនុវត្តតាម

ការផលិត ស្បៀង សម្ងួត ដោយ សូទ្បា ក្នុង ទីលំហ គឺអាចផលិត 
បាន ច្ើន ដងក្នុងសហគមន ៍ដ្លសម្បូរពន្លឺថ្ង្ច្ើននៅព្ល 
ថ្ង្ និង មាន ធាតុអាកាស កៅ្ត្ក្នុងព្ល ចុងឆ្ន្ំ។ ការ សម្ងួត ដោយ 
ប្ើឧបករណ៍ សូទ្បា  គឺ អាច អនុវត្ត ធ្វើតាម បាន ស្ទើរគ្ប់ តំបន់ 
ប៉ុន្ត្ តម្ូវ ឱ្យ មាន ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីវិនិយោគ ទៅ លើ ឧបករណ៍ និង 
សមា្ភ្រៈផ្គត់ផ្គង់។
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

តម្ូវការ សា្ថ្ប័ន គំរូន្ផ្ទះកញ្ចក់សម្ងួតដោយថមពលព្ះអាទិត្យ ត្ូវ បាន ផ្ដល់ ឱ្យជា
ផ្ន្កមួយន្គម្្ងដ្លទទួលបានមូលនិធ ិអនុវត្តដោយ អង្គការ 
ASSIST។ ាពជោគជ័យ ន្ការ អនុវត្ត ផ្ទះ កញ្ចក់សម្ងួត សូទ្បា ន្ះគឺ 
លើកទឹកចិត្ត ក្នុងការដំទ្បើង ផ្ទះកញ្ចក់ ដោយ សហគ្្ស ខា្ន្តតូច 
និងមធ្យម ដ្ល ផ្ដល់ ស្វាកម្ម ដល់ សហគមន៍ របស់ពួកគាត់។ 
ការ បង្កើន មាត្ដ្ឋ្ន ន្ការ អនុវត្ត តម្ូវ ឱ្យ មាន ការ បង្កើត ផ្ន 
ការ អាជីវកម្ម ណ្នាំ ដើម្បី ជួយ ដល់ អ្នក វិនិយោគ ាំង បុរស  និង 
ស្ត្ី ឱ្យមាន ចំាប ់អារម្មណ៍ ក្នុង ការ ធ្វើ អាជីវកម្ម ន្ះ ពី របៀប ន្ 
ការគណនា រកប្្ក់ ចំណ្ញ លើការ វិនិយោគ របស់ ពួក គាត់។ វា ក៏ 
ត្ូវ ការផ្សព្វផ្សាយ តាមរយៈ កម្មវិធីឥណាន ខា្ន្ត តូច ផង ដ្រ ដ្ល 
អាច ជួយ ដល់ សហគ្ិន ជាស្ត ្ីមាន ដើម ទុន សម្្ប ់ការ វិនិយោគ 
លើក ដំបូង។ ដើម្បី ពង្ីក ផលប្យោជន៍ ន្ះទៅ សហគមន៍ ផ្ស្ងៗ 
ទៀត សហគមន៍ ន្សាទចង្ហ្ន អាច ដើរ តួជា មគ្គទ្សក៍ ក្នុង ការ 
ចង្អុល បង្ហ្ញ ទៅ សហគមន៍ ផ្ស្ងៗទៀតដ្ល ការ សម្ងួត សូទ្បា មាន 
ប្សិទ្ធាព ចំពោះ បរិសា្ថ្ន និង ស្ដ្ឋកិច្ច។

ចីរាព អត្ថប្យោជន៍ ន្ បច្ច្កទ្ស ន្ះ លើកទឹក ចិត្ត ឱ្យមានការ ផលិត 
ថមពល ការកកើតឡើងវិញ ក្នុងស្ុក។ វាធ្វើឱ្យប្ភព ប្្ក់ ចំណូល 
មានាពរឹងមាំ និងមានលំនឹងដ្លអាចឱ្យ ផលិតករ អាច វិនិយោគ 
បន្តិចម្តងៗ ក្នុងការបង្កើត សហគ្្ស ផលិតស្បៀង ខា្ន្តតូច។

បញ្ហាបាឈមនឹងការអនុវត្

 y ការ វិនិយោគ ដ្ល មាន ហិរញ្ញវត្ថុ លើក ដំបូង គឺជា ដ្នកំណត់ សំខាន់ ជាមួយ ការ 
ទិញ ឧបករណ៍ ន្ការ សម្ងួត ដោយ ថមពល ព្ះអាទិត្យ និង សមា្ភ្រៈ ផ្ស្ង ទៀត មាន 
តម្ល្ជិត១០.០០០ ដុលា្ល្រ សហរដ្ឋអាម្រិក។ ការជ្ើសរីស យក ជម្ើស ន្ះ អាច 
នឹង មាន កម្ិត ចំពោះ អ្នក ដ្លមា ន ប្្ក់ កម្ចីមាន កំណត់។ តាមរយៈ ការ លក់ 
ផលិតផល និងការជួលកន្ល្ងសម្ងួត ប្្ក់ចំណ្ញពីការវិនិយោគអាចទទួលបាន 
មក វិញ  អាច នឹង ចំាយព្ល ប្ហ្ល៣ឆ្ន្ំ។

 y ការសម្ងួតដោយថមពលព្ះអាទិត្យ គឺកម្មាននៅកម្ពុជា ដ្ល ឃើញ មាន ត្ ៤ 
កន្ល្ង ប៉ុណោ្ណ្ះ នៅក្នុង សហគមន៍។
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បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y អង្គការ ASSIST ASIA 

សមា្ភ្សន៍ នៅ ភូមិចង្ហ្ន 
ខ្ត្តកំពត។

សមាគមប្ចាំតំបន់អាសុីសម្្ប់ ក្លម្អសង្គម 
និងការផា្ល្ស់ប្ដូរប្កបដោយចីរាព (ASSIST)

ទូរស័ព្ទ៖ ០១០ ៦៩០ ៤៩៨
សារអ្ឡិចទ្ូនិច៖  
mathieu@assistasia.org 

info@assistasia.org

គ្ហទំព័រ៖ www.assistasia.org
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៤ .៣ .៣ ការសា្ត្ររព្រ្រកោងកាងទ្របើងវិញក្នុជងសហគមន៍ន្រសាទ

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការ ន្ សាទ 

ការសា្ត ្រព្្កោងកាង 
ទ្បើងវិញ

កំណើនសីតុណ្ហាព ទឹកជំនន់  

កំណើន នីវ៉ូទឹក សមុទ្

ការការារតំបន់ឆ្ន្រ 

ពិពិធកម្មជីវាពរស់នៅ

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 ការ សា្ត្រព្ ្កោងកាង ទ្បើង វិញ គឺ ជាវិធាន ការ បន្សាំុ មួយ ដ្ល អាច ជួយ ដល់ 
យទុ្ធសាស្ត ្អភិវឌ្ឍន៍ សដ្្ឋកិច្ច ក្នងុ ស្កុ។ ការ បង្កើត ព ្្កោងកាង ទប្ើង វញិ មាន ឥទ្ធពិល ទ្វ ្
ដង ទៅ លើ ស្ដ្ឋកិច្ច៖ ១) បង្កើន ប្្ក ់ចំណូល ដល់ អ្នកន្សាទ សមុទ្ ២) បង្កើត សម្ស់ 
ធម្មជាតិ ជា ច្ើន ដ្ល ធ្វើឱ្យ តំបន ់មាន សកា្ដ្នុពល ភ្ញៀវ ទ្សចរណ៍ កើនឡើង ដើម្បី ផ្ដល់ 
ប្ភព ប្្ក ់ចំណូល បន្ថ្ម។

 ក្នុងនាម ជា ប្ជាន្សាទ សមុទ្ ក្នុងភូមិត្ាំងសង្ក្ ខ្ត្តកំពត (ចំនួន ប្ជាជន 
៧៣៤នាក)់ តាម ការ សង្ក្តបា ន ឱ្យដឹង ថ ការ កើន ទ្បើងចំនួន ទឹក ជំនន់ តាម រដូវ កាល 
និង ការបាត់បង់ ជីវិត ប្ជាន្សាទ ធ្វើ ឱ្យ ពួក គាត់ដឹង អំពី តម្ូវការ ការារ ព្្កោងកាង 
និង សា្ដ្រតំបន់ ព្្កោងកាង របស់ ពួកគាត់ ទ្បើង វិញ។ បសុសត្វ បាន ធា្ល្ក់ចុះ ដោយសារ ខ្វះ 
ជីវចម្ុះ ព្្កោងកាង។ ៧៥០% អ្នកន្សាទ សមុទ្ យល់ ឃើញ ថ ប្ភព ប្្ក់ ចំណូល 
ចម្បង របស ់ពួកគាត់ រងការ គំរាមគំហ្ង។ សហគមន៍ បាន សម្្ច ចិត ្តបង្កើត ក្ុមសា្ដ្រ 
ព្ក្ោងកាង ឡើងវញិ  ដោយ មាន ការ គាទ្ំ ពី អង្គការ អន្តរជាត  ិនិង អង្គការ ក្នងុ ស្កុ ផស្ង្ៗ 
ទៀត។ វិធានការ ន្ះ ចូល រួម ចំណ្ក ដល់ ាពធន់ នឹងអាកាស ធាតុ តាមរយៈ ការការារ 
សហគមន៍ តំបន់ឆ្ន្រ ពីទឹកជំនន់ និង ខ្យល់ព្យុះ ហើយ បង្កើត លក្ខខណ្ឌ អំណោយ ផលដើម្បី 
ទទ្ង់្ កំណើន ជម្ក ត្ ីនិង បង្គ។្ ជាលទ្ធផល ន្ការកៀរគរ សហគមន៍ សម្ប់្ ការ ដំដុះ  
និងការ អភិរក្ស  តំបន់ ព្្កោងកាង កំពុង ត្ូវ បាន ការពង្ីក កាល ពីមុន ព ្្កោងកាង មាន 
ត្មឹត្ ៣១ហកិតា បុ៉ណោ្ណ្ះ បុ៉ន្ត ្បច្ចប្ុបន្ន ន្ះត្វូ បាន បន្ថម្ ចំនួន២១ហិកតា ហើយ គ្ង្ 
នឹង ដំ ជាង ១០ ហិកតា ទៀត។

 ការ សា្ដរ្ ព្ក្ោងកាង ទប្ើង វញិ គឺ ប ្ើប្ស្ ក់មា្ល្ងំ ពល កម្ម ច្ើន ដ្ល ធ្វើ ការ កៀរគរ 
សហគមន ៍(ជាពិស្ស ស្្តី នងិ យុវជន) អាច ជយួ ឱយ្ ការសា្ដ្រ ព្្ទ្បើង វិញ បាន កាន់ ត្ឆប ់
រហស័ និងមាន ាព ជាមា្ចស់្ សហគមន៍ ក្នងុការការារ ព្្កោងកាង ដល្ បាន ដ ំទប្ើងវញិ។ 
ការ ពង្ីក តំបន់ ព្ ្កោងកាង ជួយ ធ្វើ ឱ្យ ទ្សាព ឆ្ន្រ សមុទ្ ល្អប្សើរ ឡើង ដ្ល មាន 
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ាពាក់ាញ ដល់ភ្ញៀវ ទ្សចរណ៍ ដូចជា អ្កូទ្សចរណ៍។ ជាមួយការ អភិវឌ្ឍវិស័យ 
ទ្សចរណ៍មួយ ចំនួន សហគមន៍ តំបន់ ឆ្ន្រ មិនសូវ ពឹងផ្អ្ក លើការន្សាទ ដើម្បី បំព្ញ 
តម្ូវការ នោះទ្។

 ព្្កោងកាង ផ្គួបផ្សំ ជា មួយ បរិយកាស ជាក ់ស្ដ្ង របស ់ភូមិ និង ការ ប្ើប្្ស់ 
ព្្ក គឺ ផ្តល់ ផល ប្យោជន៍ ដល ់អ្កូទ្សចរណ៍ ដូចជា ការ ធ្វើដំណើរ កម្សាន្ត តាម ទូក 
កាយ៉្ក់ និង ទូកដើម្បី ទស្សនា ព្្កោងកាង និង ជីវិត សមុទ្។ ជាពិស្ស ស្្តី និងយុវជន 
គឺ សកម្មក្នងុការ ស្វង្រក ការងរ ទស្ចរណ៍ និង ឱកាស ធ ្វើជំនួញ។ ការច្នប្ឌិ្ត បន្ថម្ ផ្តល់ 
ឱកាស ឱ្យភ្ញៀវ ទស្ចរណ៍ អាច ទិញដើម កោងកាង ដំដុះ ដោយ ហត្ នុ្ះវា ចូល រមួចំណ្ក 
ក្នុងការ ក្លម្អ បរិសា្ថ្ន និង ាពធន់ នឹង អាកាសធាតុ។

ផ្លូវដើរសម្្ប់អ្កូទ្សចរណ៍តាមបណោ្ដ្យ
ព្្កោងកាងក្នុងឃុំត្ាំងសង្ក្ ខ្ត្តកំពត
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លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

ព្្កោងកាងការារទឹករលក ចាប់យកដីល្បាប់ និងកាត់ បន្ថយ 
ការ ហូរច្្ះ តាម ឆ្ន្រសមុទ្។ ជា លទ្ធផល ពួកវា ការារ តំបន់ឆ្ន្រ 
សមុទ្ ពីមុខសញ្ញ្ គ្្ះថ្ន្ក់ ដូច ជាការ កញ្ជ្ោល ន្ ទឹកសមុទ្ 
និង ការខូចខាត បា្ដ្ល មក ពីព្យុះ ដ្ល នឹងកាន់ ត្កើត ទ្បើង 
ជាញឹកញាប់  ដោយ សារ ការប្្ប្ួល អាកាសធាតុ។ ព្្កោងកាង 
មានវ្ទយិតាព នឹង កំណើន នីវ៉ូទឹក សមុទ្ដ្លាក់ព័ន្ធនឹងការ 
ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ។ ការ សា្ត្រទ្បើង វិញ ជួយ ពង្ឹង វិស័យ ព្្ 
កោងកាង និង កាត់បន្ថយ សមា្ព្ធ របស់ មនុស្ស ទៅលើ ការ លូតលាស់ 
ព្្កោងកាង ដើម្បីមាន ាពធន់ នឹង អាកាស ធាតុ។

សមត្ថាពបន្សាំុ ផ្តល់សហគមន៍តំបន់ឆ្ន្រជាមួយការការារធម្មជាតិពីការ ខូចខាត 
បា្ដ្លមកពីព្យុះ។ ប្ភពពិពិធកម្មន្ចំណូលក្នុង តំបន់ ឆ្ន្រ 
សមុទ្ជាមួយជម្កសមុទ្ដ្លបានក្លម្អ សម្្ប់ ប្្ក់ 
ចំណូលន្សាទ ព្មាំងការបង្កើតការងរ និង សហគ្្ស ពី 
វិស័យ ទ្សចរណ៍។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ព្្កោងកាងផ្តល់ជម្កដល់ពពួកខ្យង សត្វវន្តជាតិ (ដូចជា បង្កង 
កា្ត្ម ខ្យង) បក្សី សត្វល្អិត សា្វ្ និងសត្វលូនជាច្ើន។ ពួកវាជា 
ជម្កត្ីពងសម្្ប់ជីវិតត្ីសំខាន់ៗដូចជាបង្គ្ជាដើម។  
ទ្សចរណ៍ការារបរិសា្ថ្នកាត់បន្ថយការន្សាទ ដោយ ផ្តល់ ប្ភព 
ប្្ក់ ចំណូលផ្ស្ងទៀត។

ផលប ្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

បច្ចុប្បន្ន អ្កូទ្សចរណ៍ គឺជាប្ភពចលករចម្បងក្នុង សហគមន៍ 
ត្ាំងសង្ក្។ 
កំណើនប្្ក់ចំណូលមានន័យថកុមារ និង យុវជន អាចទទួល បាន 
ការអប់រ ំ និងការបណ្ដុះបា្ដ្លវិជា្ជ្ជីវៈជាផ្លូវការ។ 
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពាក់ព័ន្ធ ការដំដើមកោងកាងទ្បើងវិញធ្វើឱ្យបរិសា្ថ្នប្សើរឡើង ការ ធ្វើ ឱ្យ 
មាន ស្ដុកត្ីឡើងវិញ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលដល់អ្កូ
ទ្សចរណ៍។

ការទទួលយកពី 
សង្គម

ព្្កោង កាង ត្ូវបាន ទទួល សា្គ្ល ់ដោយ សហគមន៍ ជា សមាសធាតុ 
ចម្បង មួយ ក្នុង ប្ព័ន្ធអ្កូឡូសុី ដ្ល ផ្តល់ ផលប្យោជន៍ ដល់ 
សហគមន៍ និង ជីវាព រស់ នៅ របស់ ពួកគាត់។ ការ បង្កើត សហគមន៍ 
ដើម្បី គ្ប់គ្ង ការសា្ត្រ ព្្កោងកាង ទ្បើងវិញ ចូលរួម ចំណ្ក ក្នុង 
ការ ទទួលសា្គ្ល់ ពីសង្គម។

គមា្ល្តយ្នឌ័រ ាំងបុរស និង ស្្តី អាច បង្កើត ឱកាស ប្កបរបរ ចិញ្ចឹម ជីវិត ដ្ល 
ចូលរួមចំណ្កផ្ដល់ប្្ក់ចំណូលក្នុង គ្ួសារ។ ជាពិស្សស្្តី 
បាន កំណត់ អត្តសញ្ញ្ណ ន្ ឱកាស បង្កើត សហគ្្ស ខា្ន្តតូច 
ដូចជាអាហារដ្ឋ្នសម្្ប់ ភ្ញៀវទ្សចរណ៍។

ផ លចំណ ្ញ 
ផ្ន្ក ស្ដ្ឋកិច្ច

ការ វិនិយោគ លើក ដំបូង លើ ដើម កោងកាង ដូចជា តម្ល្ ដើមឈើ 
កមា្ល្ំង ពលកម្ម និង ឧបករណ៍ ចាំបាច់ សម្្ប់ ការរៀបចំ/ការ សា្ត្រ 
ទីតាំង។ តម្ល្ ក៏បូកបញ្ចូល ាំង ការ រៀបចំ និង ការបណ្ដុះបា្ដ្ល 
របស់ អង្គការ សហគមន៍ ផងដ្រ។ ព្្កោងកាង ផ្តល់ ស្វាកម្ម 
ប្ព័ន្ធអ្កូ ដ្ល កំពុង ត្ ដំណើរការ។ ផល ប្យោជន៍ ស្ដ្ឋកិច្ច 
ដូចជា កំណើន ប្្ក់ចំណូល ពីការ ន្សាទ  កាត់បន្ថយការ 
ខូចខាត ពីគ្្ះ មហន្តរាយ  និង ស្វាកម្ម ប្ព័ន្ធ អ្កូផ្ស្ងៗ ទៀត។ 
ការសិក្សា មួយ បាន បា៉្ន់សា្ម្ន ថ ការ សា្ត្រព្្កោងកាង ទ្បើងវិញ 
អាច រក ប្្ក់ ចំណូល បាន ១៦០ លានដុលា្ល្រ សហរដ្ឋអាម្រិកពី 
ស្វាកម្ម ប្ព័ន្ធ អ្កូឡូសុី ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា ជា មួយ ការគ្្ំទ្ ន្ 
យុទ្ធសាស្ត្ កំណើន ប្តង (USAID ឆ្ន្ំ២០១៦)។
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

សកា្ដ្នុពល ន្ 
ការអនុវត្តតាម

ព្្កោងកាងអាចត្ូវបានបង្កើតទ្បើងតាមជួរមាត ់ឆ្ន្រ សមុទ្ 
និង ច្្ំងឆ្ន្រដ្លងយរងការហូរច្្ះ និង តំបន់ ដ្ល រង ការ 
ខូចខាត យ៉្ងខា្ល្ំងដោយសារព្យុះ ការ កញ្ជ្ោល ន្ ទឹក ជោរ 
នាច ព្យុះសុីក្លូន និងការហូរច្្ះ សា្ឋ្នដី ដើម្បី ចូល រួម 
ចំណ្ក ក្នុង ការ ការារឆ្ន្រសមុទ្។ ការ សា្ត្រ ទ្បើង វិញ នូវ តំបន់ 
ព្្ កោងកាង ដ្ល មាន ស្្ប់ ដ្ល មាន លក្ខខណ្ឌ ជីវសាស្្ត 
សមស្ប ផ្តល់នូវសកា្ត្នុពល ដ៏ល្អបំផុត សម្្ប់ ការ លូតលាស់ 
ព្ ្កោងកាង។ ការបង្កើត តំបន់ទ្នាប់ ដ្ល មាន ព្ំប្ទល់ ជាប់ 
នឹង ជ្្យ ឆ្ន្រឆ្ព្ះទៅសមុទ្ និង ជ្្យ ឆ្ន្រដ្លចូលរកច្្ំង 
ន្ តំបន់ការារព្្កោងកាង ផ្តល់ នូវ ការ ផា្ល្ស់ ប្តូរ រវាង ការ សង់ 
លំនៅដ្ឋ្ន របស់ មនុស្ស ជាមួយដីដ្ល ប្ើប្្ស់ និងទឹក និង តំបន់ 
ការារ ជាច្ើន។

តម្ូវ ការ សា្ថ្ប័ន ដើម្បី ពង្ីក ការអនុវត្តន្ះទូាំងសហគមន៍តំបន់ឆ្ន្រនៅក្នុង 
ប្ទ្ស កម្ពុជាត្ូវការ៖

 y គោលនយោបាយច្បាស់លាស់សម្្ប់ការសា្ដ្រឡើងវិញ និង 
ការការារព្្កោងកាងដ្លផ្អ្កលើសហគមន៍ ដូចជា 
ការបង្កើត ក្ុមសហគមន៍អ្នកប្ើប្្ស់ដើម្បីគ្ប់គ្ង ព្្ 
កោងកាង។

 y បង្កើតកម្មវិធីបណ្ដុះបា្ដ្លទូាំងប្ទ្ស និងយុទ្ធនាការ 
កៀរគរ សហគមន៍ដោយមានការសហការពីក្សួង កសិកម្ម 
រុកា្ខ្ប្មាញ់ និងន្សាទ ក្សួងបរិសា្ថ្ន ក្ុម ប្ឹក្សា ជាតិ 
អភិវឌ្ឍន៍ ដោយចីរាព ក្សួងទ្សចរណ៍ អង្គការ មិនម្ន 
រដ្ឋ្ភិបាល និងទីា្ន្ក់ងរអន្តរជាតិ។

ចីរាព សហគមន៍ទិញ និងចូលរួមក្នុងការសម្្ចចិត្ត និងការអនុវត្ត  
ផ្នការសកម្មាពអភិវឌ្ឍន៍ព្្កោងកាង គឺមានសារៈសំខាន ់
ចំពោះចីរាពន្កិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងសា្ត្រទ្បើងវិញ។
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បញ្ហាបាឈមនឹងការបនាសាំុ

 y ការន្សាទខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ព្្កោងកាងគឺជាកង្វល់មួយ តម្ូវឱ្យ មាន ការ ដើរ 
ល្បាត និង វិធាន ការ គ្ប់គ្ងផ្ស្ងៗទៀត។ 

 y ដីតំបន់ឆ្ន្រសមុទ្មួយចំនួនធំ គឺជាដីឯកជន មានន័យថការសហការ ជា មួយ វិស័យ 
ឯកជន គឺ មាន សារៈ សំខាន ់ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមស្ដៀងគា្ន្។

បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y ការ ធ្វើបទសមា្ភ្ន៍ ជាមួយ អ្នក 
ភូមិត្ាំងសង្ក្ 

 y USAID (ទីា្ន្ក់ងរសហរដ្ឋអាម្រិក 
សម្្ប់ អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាត)ិ 
ឆ្ន្ំ២០១៦។ ការវាយតម្ល្ ស្វាកម្ម 
ប្ព័ន្ធអ្កូឡូសុី ក្នុងអាង ទន្ល្ម្គង្គខាង 
ក្្ម៖ របាយ ការណ៍សម្្ ប់ 
ប្ទ្សកម្ពុជា។ ការបន្សាំុាពធន់នឹង 
ការ ប្្ប្ួលអាកាសធាតុតាមដងទន្ល្ 
ម្គង្គរបស់ USAID។

 y McLeod, Elizabeth and Salm, 

Rodney V. (ឆ្ន្ំ ២០០៦)។ 
ការគ្ប់គ្ងព្្កោងកាង សម្្ប់ 
ាពធន់ នឹងការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។ 
IUCN, Gland, Switzerland ទំព័រទី៦៤។

លោក ភូ ថ្ង 
មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កុមារ និង 
ស្្តីនៅកម្ពុជា
ផ្ទះល្ខ ៤៤ ផ្លូវមិត្តាព 
ភូមិកំពង់បាយខាងត្បូង 
សង្ក្ត់កំពង់បាយ ក្ុងកំពត 
ខ្ត្តកំពត  
ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៦៤៣ ១៣៦
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖  
info@cwdcc.org
គ្ហទំព័រ www.cwdcc.org
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៤ .៣ .៤ ការប្រើពូជស្រូវក្នុជងស្រុក
 

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការដំដំាំស្ូវ កំណើនសីតុណ្ហាព ាពរាំងស្ងួត 

ទឹកជំនន់ និង ការ ផា្ល្ស់ប្ដូរ លំនាំ 
អាកាសធាតុ

ពូជ ដ្លធន់ នឹង គ្្ះ 
មហន្ដរាយ

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 កសិករ បាន នា ំចូល ពូជថ្ម ីនិង ពូជ កល្ម្អ ជា ច្ើន សតវត្សរ ៍មក ហើយ ដើម្ប ីឆ្លើយតប 
ទៅ នឹង សា្ថ្នាព បរិសា្ថ្ន តានតឹង។ ការនាំ ចូល ពូជថ្មី ឬ ពូជ ក្លម្អ គឺ ជាការ អនុវត្ត ដើម្បី 
បង្កើន លើ ផលិតាព គុណាព សុខាព និង គុណតម្ល ្ អាហារូបត្ថម្ភ ព្មាំង បង្កើត 
ាពធន់ លើ ពូជ ចំពោះ ជំងឺ ាវរស ចង្្ និង សមា្ព្ធ បរិសា្ថ្ន ផង ដ្រ។ ពូជ ដ្ល មាន ស្្ប់ 
រាប់ាន់ ប្ភ្ទ ក្នុង ចំណោម ពូជ សំខាន់ៗ ាំងអស់ ក្នុង នោះ មាន ពូជ មួយ ចំនួនធ ំ មាន 
សមត្ថាព បន្សុំា នឹង លក្ខខណ្ឌ អាកាស ធាតុ។ សហគមន៍ តំបន់ ឆ្នរ្ សមុទ្ក្នងុ បទ្ស្ កម្ពុជា  
ដល្ ដំដំាំ ស្វូ ជា ច្ើន សតវត្សរ ៍មក ហើយ ន្ះ  កំពុង សង្កត្ អំពីការ ប្ប្្លួ នានា ក្នងុ 
លក្ខខណ្ឌ កស្ត្ ្បរសិា្ថន្ មូលដ្ឋន្  ដោយសារ ការ ប្ប្្លួ អាកាសធាតុ។ ការ ប្ប្្លួ ាងំ 
នោះ មាន ដូច ជា ភ្លៀងធា្លក់ កាន់ ត្ ខា្ល្ំង ាព រាំងស្ងួត កាន់ ត្យូរ សីតុណ្ហាព ខ្ពស់  និង 
លក្ខខណ្ឌ ជាតិប ្ក្្នងុ ដី និង ទឹក កាន់ ត ្ច្ើន ដោយ សារ កំណើន នីវ៉ ូទឹក សមុទ។្ ការបង្កើត  
និង ការជ្ើសរីស ប្ភ្ទ ពូជ ដំាំ ដ្ល សមស្ប នឹង លក្ខខណ្ឌ  ដំដុះដ ្លប្្ប្ួល  គឺ   
ជាបច្ចក ទ្ស ដ៏ សំខាន់ មួយ សម្្ប់ កសិករ ក្នុង ការ បន្សាំ ុនឹងការប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ។

កសិករស្ទូងពូជស្ូវក្នុងស្ុក

 ឃុំជីខលើ ស្ថិតក្នុង ស្ុកស្្អំបិល ខ្ត្តកោះកុង 
ដ្លមាន ប្មាណជា ១.០៧៣ គ្ួសារ មាន ចំនួន ប្ជាជន 
សរុប ៥.០២៥ នាក់រស ់នៅ ក្នុង បួនភូមិ។ ប្ជាជន ប្ហ្ល 
៩០០% ធ្វើ កសិកម្ម ដ្លជា  ប្ភពប្្ក់ ចំណូល ចម្បង និង 
សម្្ប់ ជីវាពរស ់នៅ។ ស្ូវ (ដំាំសំខាន់) គឺ ដំដុះ ម្ដង 
ក្នុង មួយឆ្ន្ំ។

 ផ្ទ្ដីធ្វើកសិកម្ម ស្ូវ សរុប នៅក្នុង ឃុំជីខលើ មាន 
ប្ហ្ល ១.៣៣០ ហិកតា ដ្ល ជាមធ្យម ក្នុង មួយ គ្ួសារ មាន ដីស្្ ប្ហ្ល០,៥ 
ហិកតា។ នៅក្នុង ឃុំ ន្ះ មិនាន់ មាន ប្ព័ន្ធ ធារាសាស្្ដ ទ្ មាន ន័យថ ការ ដំដុះ 
ដំាំ ស្ូវ ត្ូវពឹង ផ្អ្ក លើ ទឹកភ្លៀង ាំង ស្ុង។ កសិករ ដំដុះ ស្ូវ ដោយ គ្្ប់ពូជ 
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ផា្ទ្ល់ តាមរយៈ វិធី សាបព្ួស។

 ក្នុង ប៉ុនា្ម្ន ឆ្ន្ំ ថ្មីៗ ន្ះ កសិករ បាន សង្ក្ត ឃើញថ សា្ថ្នាព ភ្លៀងធា្ល្ក់កាន ់
ត្ ខា្ល្ំង នៅ ក្នុង រដូវវស្សា ហើយ រាំងស្ងួត ក្នុង រយៈ ព្លយូរ។ នៅឆ្ន្ំខ្លះ កំណើន 
សីតុណ្ហាព ខ្ពស់ និង ាព រាំង ស្ងួត បាន កើត ឡើង ហើយ ប្ភព ទឹក ក្នុង ឃុំជី ខលើ គឺ រីង 
ស្ងួត ាំងស្ុង។ ចាប់ តាំង ពីឆ្ន្ំ២០១១ កសិករ មួយ ចំនួន ចាប់ផ្ដើម ផា្ល្ស់ប្ដូរ ពូជ ស្ូវ 
ក្នុង ស្ុក របស់ ខ្លួន សម្្ប់ ធ្វើ ស្ូវ រដូវវស្សា ដើម្បី បន្សាំុ នឹង លក្ខខណ្ឌ ការប ្្ប្ួល   
អាកាសធាតុ។ 

ការ ពិាក្សា ជា មួយ កសិករ និង អាជា្ញ្ធរ ឃុំ  
កាល ពី ថ្ង ្ទី២៨ ខ្ ម្សា  ឆ្ន ្ំ២០១៦ អំពី  

ពូជ ស្ូវ សរ ទឹក ប្្ ក្នុងឃុំជីខលើ  
ខ្ត្តកោះកុង

 កសិករ បាន នាំ យក ពូជ ក្នុង ស្ុក 
ឈ្ម្ះ សរទឹកប្្ មក ពីក្ុង កោះ កុង ទៅ 
ឃុំជីខលើ។ ពូជស្ូវ ប្ភ្ទ ន្ះ សមស្ប នឹង 
ការដំដុះ ក្នុង សា្ថ្នាព ប្្ប្ួល  ដោយ សារ 
ពូជស្ូវ ប្ភ្ទ ន្ះ មាន ាពធន់ ខា្ល្ំង នឹង ាព 
រាំង ស្ងួត  និង ទឹក ជំនន់។ បច្ចុប្បន្នន្ះ   កសិករ 
ប្ហ្ល  ១០០%  ទៅ  ២០០% ក្នុង ឃុំជីខលើ 
ប្ើប្្ស់ ពូជ ស្ូវ ប្ភ្ទ ន្ះ។

 កសិករ ដំដុះ ពូជ ស្ូវ ប្ភ្ទ ន្ះ 
ក្នុង ខ ្មិថុនា នៅ ព្ល ចាប ់ផ្តើម រដូវ វស្សា។ ការ ដំ ដុះ ពូជ ស្ូវ ប្ភ្ទ ន្ះ មិន ត្ូវ ការ 
កមា្ល្ំង ពលកម្ម ច្ើននោ ះ ទ្ ហើយ អាច ច្ូត កាត ់ បាន បនា្ទ្ប ់ ពីដ ំ ដុះ រយៈ ព្ល បួន 
ខ្(ខ្វិច្ឆិកា)។ កសិករ លើក ឡើងថ  ផ្ទ្ដី ២,៥ ហិកតា ជាទូទៅ អាច ប្មូល ផល ស្ូវ 
បាន ៦.០០០ ទៅ ៧.០០០ គីឡូក្្ម ហើយ ល្អជាង ពូជ ស្ូវ ដទ្ ទៀត  ដ្ល ប្ឈម 
នឹង ការ ទន្្ទាន ចូល ន្ ទឹក សមុទ្ ទៅ ក្នុង ស្្។ 
 អ្នក ស្្វជ្្វ និង ា្ន្ក់ ងរ ផ្សព្វ ផ្សាយ ផ្ន្កកសិកម្ម អាច ជួយ កសិករ ក្នុង ការ 
កំណត់ អត្តសញ្ញ្ណ ពូជស្ូវ ថ្មី ដ្ល អាចបន្សាំុ បានល្អនឹង លក្ខខណ្ឌ ការប្្ប្ួល   
អាកាសធាតុ  និង សម្ួលដល់ កសិករ ក្នុងការ ប្ៀបធៀប ពូជស្ូវ ថ្មី ាំង ន្ះ  ជា មួយ ពូជ 
ស្ូវា ំង ឡាយ ដ្ល ពួក គាត់ បាន ផលិតរួច។ ក្នុង ករណី មួយ ចំនួន  កសិករ អាច ចូលរួម 
ក្នុង ការ ជ្ើសរីស ពូជ ស្ូវ ពី ពូជ នានា ដ្ល បង្ហ្ញ អំពី គុណាព ដ្ល ពួក គាត់ ស្វ្ង រក 
ដើម្បី ផ្សា ំបណ្ដុះ បង្កើត ពូជថ្មី តាម លក្ខណៈ ដ្ល ពួកគាត់ ចង់បាន។
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លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាព ប្ឈម

ពូជដ្លមានាពធន់ខា្ល្ំង អាចឱ្យកសិករជៀសផុតពីការ 
ខូចខាត ដោយសារកំណើនព្ឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា 
ាពរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ និងការទន្្ទានចូលន្ ទឹកសមុទ្ ាក់ព័ន្ធ 
នឹងការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។ 
ពូជស្ូវាំងន្ះសមស្បនឹងលក្ខខណ្ឌក្ស្ត្បរិសា្ថ្ននៅក្នុង 
ប្ទ្សកម្ពុជា ព្មាំងព្លវ្លាន្ការដំដុះ និង ការ ប្មូល ផល 
អាចត្ូវបានក្តម្ូវដោយផ្អ្កលើលំនាំ អាកាសធាតុ ប្្ប្ួល 
ដ្ល បាន សង្ក្ត និងព្យោករ។

សមត្ថាពបន្សាំុ បង្កើន ាព ធន់ និង សន្ដិសុខ ស្បៀង នៅ តាមសហគមន៍ ដោយ អាច 
ឱ្យ យក សិករ ដំដុះដំាំ ស្បៀង សំខាន ់ៗ។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

បង្កើនាពធន់ និង សន្ដិសុខស្បៀងនៅតាម សហគមន៍ ដោយ 
អាចឱ្យកសិករដំដុះដំាំស្បៀង សំខាន់ៗ។

ផលប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ប្ជាជនចូលចិត្តរសជាតិពូជស្ូវប្ភ្ទន្ះ។ ពូជស្ូវ ប្ភ្ទ ន្ះ 
មាន តម្ល ្សមរម្យ និង មាន ដក់លក់ ពីមួយ រដូវ ទៅ មួយ រដូវ ដោយ 
ប្ជាជន មូលដ្ឋន បាន ច្កចាយ ពូជ ស្ូវ ប្ភ្ទ ន្ះ ពីគ្ួសារ មួយ 
ទៅ គ្ួសារ មួយ និង ពីភូមិ មួយ ទៅ ភូមិ មួយ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពាក់ព័ន្ធ ដោះស្្យ តម្ូវការរបស់សហគមន៍កសិកម្មតាមជនបទដ្លជា
សហគមន៍ពឹងផ្អ្កលើការដំដំាំស្ូវសម្្ប់ សន្ដិសុខ ស្បៀង 
របស់ពួកគាត់។

ការទទួល យក ពី 
សង្គម

ក្នុងនាមជាកសិករកម្ពុជាដ្លធា្ល្ប់ជួបប្ទះកំណើនន្ការ ខូច 
ខាត ពូជស្ូវដោយសារាពរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ ពួក គាត់ ស្វ្ង 
រក ការ បន្សាំុ ពូជដំដុះទៅតាមលក្ខខណ្ឌប្្ប្ួល ជា ពិស្ស ការ
ប្ើប្្ស់ពូជក្នុងស្ុកដ្លកសិករអាច សន្សំសំច្ និង រក្សា ទុកពូជ 
តាម ការ ចង់បាន។



60 61

ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

គ មា្ល្តយ្នឌ័រ ស្្ដី មាន ធនធាន និង កមា្ល្ំង ពលកម្ម តិច ជាង បុរស។ ដូចន្ះ 
ស្្ដី ពឹងផ្អ្ក ច្ើន លើ ដំាំ ចិញ្ចឹម ក្ពះ ប៉ុន្ត្ ទទួលរង ការ 
ខូចខាត ដោយសារត្ គ្្ះមហន្ដរាយ ដោយ មិន សមាមាត្ នឹង 
ផលដំាំ។ ពូជក្នុង ស្ុក ជួយ បង្កើន សមត្ថាព ស្្ដី  ដើម្បី ធានា 
បាន សន្ដិសុខ ស្បៀង ប្ចាំ គ្ួសារ និង មាន ព្លវ្លា ច្ើន ក្នុង ការ 
ស្វ្ងរក ប្្ក់ ចំណូល ផ្ស្ងៗ ទៀត។ វិធីសាស្្ដ បណ្ដុះពូជ ផា្ទ្ល់ 
ដោយ ប្ើ ពូជក្នុង ស្ុក កាត់ បន្ថយ កមា្ល្ំង ពលកម្ម  និង ចំណ្ញ 
ព្ល វ្លា សម្ ្ប់ស ្្ដ ី។

ផលចំណ្ញ 
ផ្ន្ក ស្ដ្ឋកិច្ច

ការ ចំាយ ាំងអស់ រួមមាន ការ ចំាយ ល ើធាតុ ចូល សម្្ប់ 
រៀប ចំ ដី និង កសិកម្ម។ ដោយ ជៀសវាង ការ ខាតបង់ កសិករ 
ត្ូវបង្កើន ទិន្នផលរបស់ពួកគាត់។

សកា្ដ្នុពល ន្ 
ការអនុវត្តតាម

អាចប្ើប្្ស់បានក្នុងសហគមន៍កសិកម្មជនបទមួយ ចំនួន 
ធំនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា កសិករាគច្ើនដំដុះស្ូវនៅ រដូវ វស្សា 
ហើយមានចំណ្ះដឹងលើបច្ច្កទ្សកសិកម្ម ធ្វើ ស្ូវ ដ្ល អាច 
យកទៅប្ើប្្ស់លើការដំដុះពូជាំងន្ះបាន។

តម្ូវ ការ សា្ថ្ប័ន អ្នកសិក្សាស្្វជ្្វ  និងា្ន្ក់ងរផ្សព្វផ្សាយផ្ន្ក កសិកម្ម អាចជួយ 
ដល់ កសិករ ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញ្ណពូជថ្មីដ្ល អាចបន្សាំុ បាន 
ល្អ នឹង លក្ខខណ្ឌអាកាសធាត ុប្្ប្ួល និង ជួយសម្ួល ដល់ កសិករ 
ក្នុង ការប្ៀបធៀបពូជថ្មីាំង ន្ះជាមួយពូជាំង ឡាយ ដ្ល ពួក 
គ្ បានផលិតរួច។ កសិករអាចចូលរួមក្នុងការជ្ើសរីស ពូជ ដ្ល 
មានគុណាព ដ្លពួកគាត់ចង់ផ្សាំពូជថ្មីទៅ តាម លក្ខណៈ ដ្ល 
ពួកគាត់ចង់បាន។

ចីរាព ជាមួយពូជស្ូវក្នុងស្ុក កសិករអាចប្ើប្្ស់បច្ច្កទ្ស តាម 
ប្ប ប្ព្ណីដើម្បីសន្សំសំច្ និងរក្សាទុកគ្្ប់ពូជ សម្្ប់ រដូវ 
ដំដុះ បនា្ទ្ប់ទៀត។
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បញ្ហាបាឈមនឹងការបនាសាំុ

 y បច្ចុប្បន្ន ន្ះ ពូជស្ូវប្ភ្ទន្ះត្ូវបានផលិត សម្្ប ់ត្ ប្ើប្្ស់ ក្នុង គ្ួសារ 
ប៉ុណោ្ណ្ះ  វាជា ពូជ ស្ូវ មិន សូវ មានគ្សា្គ្ល់ ហើយមិ នាន់ ផ្សព្វផ្សាយ សម្្ប់ ការ 
ដក់ លក់ លើ ទីផ្សារ នៅ ឡើយ ទ្។ ការ ផ្សព្វ ផ្សាយ បន្ថ្ម អំពី រសជាតិ ឆ្ង្ញ់ ន្ ពូជស្ូវ 
ប្ភ្ទ ន្ះ អាចធ្វើឱ្យពូជស្ូវន្ះមានដក់លក់ នៅ លើ ទីផ្សារ។

បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y ការពិាក្សាជាមួយកសិករ និង 
អាជា្ញ្ធរ ឃុំជីខលើ កាល ពីថ្ង្ទី 
២៨ ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៦

គម្្ងការ បញ្ជ្្បាពធន់នឹងអាកាសធាតុទៅ
ក្នុងការរៀបចំផ្នការអភិវឌ្ឍន៍
ហិរញ្ញប្បានសហប្តិបត្តិការបច្ច្កទ្ស 
កម្មវិធីSPCR 
នាយកដ្ឋ្នប្្ប្ួលអាកាសធាតុន្ 
អគ្គល្ខា ធិការ ដ្ឋ្នក្ុមប្ឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
ដោយចីរាព 

ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៥៣១៤ ៧៧៧
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖  

adbspcrta8179@gmail.com

គ្ហទំព័រ៖ www.spcrcambodia.org
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៤ .៣ .៥ ការចិញ្ចឹមគ្រុំប្រតងនៅាមសហគមន៍តំបន់ឆ្ន្ររ
 

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការន្សាទ កំណើនសីតុណ្ហាព  
ទឹកជំនន់ កំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្

ពិពិធកម្ម ជីវាព រស់ នៅ   
ការ ផា្ល្ស់ប្ដូរ លំនាំ ន្សាទ ដើម្បី 
សម្ប ទៅតា ម ការ ប្្ ប្ួល ជីវិត 
សមុទ្

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ បាន ប៉ះាល់ សកម្មាព ន្សាទ និង ការធ្វើ កសិកម្ម 
តាម តំបន់ ឆ្ន្រ ប្ទ្ស កម្ពុជា។ នៅអំឡុង រដូវវស្សា  ភ្លៀង ធា្ល្ក់ ខា្ល្ំង ញឹកញាប់ កាន់ត្ 
ច្ើន និង មាន ព្យុះ ខា្ល្ំង ធ្វ ើឱ្យ ថយចុះ ចំនួន ថ្ង ្ច្ញ ទៅ ន្សាទ នៅ សមុទ្ ។ ន្ះ 
ជាហ្តុ ធ្វើ ឱ្យអ្នក ន្សាទ រក ប្្ក ់ចំណូល បាន តិច។  
 ការ ធ្វើ កសិកម្ម ក៏ទទួល រងផល ប៉ះាល់ ផងដ្រ។ កំណើន នីវ៉ូ ទឹកសមុទ្ ធ្វើ 
ឱ្យ មាន ការ ទន្ទ្្ន ចូល ន្ ទឹកសមុទ្ទៅ ក្នុង ផ្ទ្ដីដំដុះ ដ្ល បំផ្លិចបំផា្ល្ញ ដំាំ និង 
កសិកម្ម។ ដូចន្ះ សកម្ម ាពកសិកម្ម  មួយចំនួន ដូចជា ស្ូវ និង ដំាំ ផ្ស្ង ទៀត គ ឺ
ទទួល បានទិន្នផលា ប ហើយ ប្ជាជន ក្នុង ភូមិ យល់ថ ន្ះ មិនម្ន ជាការវិនិយោគ 
ល្អ សម្្ប់ ការធ្វើកសិកម្ម របស់ពួកគាត់ ឡើយ។

 ដើម្បី បន្សាំុ នឹងជីវាពរស់ នៅ ក្នុង លក្ខខណ្ឌ ាំងន្ះ ហើយ នៅ ត្បន្ដ ប្ើប្្ស់ 
វិធីសាស្្ដ ន្សាទ តាមប្ប ប្ព្ណី របស់ ខ្លួន ដដ្ល អ្នក ភូមិក្នុង មូលដ្ឋ្ន បាន កំពុង ត្ 
បង្កើត បច្ច្កទ្ស ដើម្បី ដំដុះ និងប្មូលផលន្ផលិត ផលសមុទ្ច្ើន ប្ភ្ទ ខុសៗ 
គា្ន្ឱ្យកាន់ត្ប្សើរ។ មានជម្ើស មួយដ្ល បង្កើត ឡើងដោយអ្នក ន្សាទ នៅ តាម ភូមិ 
តំបន ់ឆ្ន្រមួយចំនួន គឺការចិញ្ចឹមគ្ុំប្តង ជា ជម្ើស បន្ថ្ម សម្្ប់ មុខរបរ ន្សាទ  និង 
កសិកម្ម។
 ាមក្សោប  គឺ ជា ឃុំ ក្នុង តំបន់ ឆ្ន្រ មួយ ន្ ខ្ត្តកោះកុង ដ្ល មាន ភូមិ ចំនួន 
បី។ ការ ន្សាទ គឺ ជា ប្ភព ប្្ក់ចំណូល និង ជា អាហារ ដ៏ សំខាន់ សម្្ប់ ប្ជាជន   
ាគច្ើន (៧០០% ទៅ៨០០%) ហើយ ក្ ្ពីការ ន្សាទ ប្ជាជន ក៏ធ្វើ កសិកម្ម 
ចិញ្ចឹម សត្វ លក់ ទំនិញ តិចតួច និង ធ្វើជា កម្មករ ផងដ្រ។ សកម្មាព ន្សាទ នៅ ក្នុង 
ភូមិ ន្ះ ទទួល រង ផលប៉ះាល ់ដោយ កតា្ដ ្ជា ច្ើន ដូច ជា ខ្យល់ព្យុះ ហើយ សត្វ សមុទ្ 
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ត្ូវថយចុះ ចំណ្ក ឯការ ធ្វើ កសិកម្មកាន់ ត្ លំបាក ឡើង  ដោយសារ កម្ិត ជាត ិ
ប្្ខ្ពស់ ក្នុង ដីស្ ្ បា្ដ្ល មក ពី ការ ទន្ទ្្ន ចូល ន្ ទឹក សមុទ្។ កតា្ដ្ បរិសា្ថ្ន និង 
ទីផ្សារ ផ្ស្ងៗ ទៀត ក៏ធ្វើ ឱ្យ ការ ចិញ្ចឹម បង្គ្ កាន់ ត្ លំបាក ឡើង ដ្រ ដ្លន្ះ ធា្ល្ប់ ជា 
ប្ភព ប្្ក់ ចំណូល ដ៏សំខាន់ ជាច្ើន ឆ្ន្ំ មក ហើយ។

 កសិករ បាន ចិញ្ចឹម គ្ុំប្តង (Perna viridis) ន្ះជាប្្ក់ ចំណូល បន្ថ្ម បនា្ទ្ប ់
ពី មិន អាចចិញ្ចឹម បង្គ្បានតទៅទៀត។ គ្ួសារប្ហ្លជា៨០០% នៅក្នុងឃុំ ដ្ល ចិញ្ចឹម 
គ្ុំប្តងក្នុងតំបន ់ព្្កោងកាង ដ្លហ៊ុំព័ទ្ធដោយព្្កទឹកប្្ គឺ មាន សកា្ដ្នុពល ខ្ពស ់
ក្នុង ការ ចិញ្ចឹមគ្ុំប្តងបានរយៈព្លយូរ។ ប្ជាពលជន ប្កប របរ ន្ះ អាច រក ចំណូល 
បាន ស្ទើរ ត្ ៨០០%។ គ្ួសារ នីមួយៗ ប្ើប្្ស់ព្្ក ដ្ល មាន ផ្ទ្ដី ព្្ កោងកាង 
ប្ហ្ល ០,៥ ទៅ១ហិកតា ក្នុង មួយ គ្ួសារ។ ជា ផ្ន្ក មួយ ន្ ការ ចិញ្ចឹម គ្ុំដ្ល ពួក 
គាត់ កាន ់កាប់ និង គ្ប់គ្ង ហើយ មាន ជម្្ ជ្្ ជាង ១០ ម៉្ត្។

 អ្នក ន្សាទបោះបង្គ្ល ឈើ ព្ញផ្ទ្ដី ដោយ មាន គមា្ល្ត ប្ហ្ល ៥ម៉្ត្ 
ចនោ្ល្ះ បង្គ្ល នីមួយៗ។ អ្នក ន្សាទ យល់ថ ការចិញ្ចឹម គ្ុំប្តង ក្នុង ទឹក ជ្្ អាច 
ការារ ពីសីតុណ្ហាព ខ្ពស់ និង ការទន្ទ្្ន ចូល ន្ ទឹកសាប។ អ្នក ចិញ្ចឹម គ្ុ ំប្តង នៅ 
ក្នុង ស្ុក មួយ ចំនួន បាន សាក ល្បង ស្វ្ង រក កន្ល្ង ដ្ល មាន ជម្ ្ពី១០ ទៅ ១៥ ម៉្ត្ 
ដើម្បី ចិញ្ចឹម គ្ុំប្តង ជា ការកាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ ដោយ សារវិសមរូប អាកាសធាតុ។ 
ការ ចិញ្ចឹម គ្ុំប្តង ត្ូវ ចំាយ ព្ល ១២ខ្ ដោយ ទទួល បាន ទិន្នផលពី ១០ ទៅ 
១៥ តោនក្នុង១ហិកតា។ ព្លវ្លា ន្ ការប្មូល ផលគឺ បនា្ទ្ប់ពីចូលឆ្ន្ំខ្ម្ររួច (ខ្ 
ម្សា)។
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លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព /
ាពប្ឈម

សកម្មាពន្សាទត្ូវ បានកាត់បន្ថយបា្ដ្ល មក ពីការ គំរាម 
កំហ្ង ពីខ្យល់ព្យុះ ហើយកាត់បន្ថយបសុសត្វ ដោយសារ ត្ កតា្ដ្ 
ជា ច្ើន រួមមានផលប៉ះាល់ន្ការប្្ប្ួល អាកាសធាតុ ជាដើម។ 
តាមរយៈការចិញ្ចឹមគ្ុំប្តងនៅតំបន់ ទឹកជ្្ ពូជគ្ុំ ន្ះអាចត្ូវ 
បាន ការារពីកំណើនសីតុណ្ហាព និង ការហូរចូល ន្ទឹកសាប 
ហើយ ធ្វើឱ្យវាកាន់ត្ធន់នឹង ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ។

សមត្ថាពបន្សាំុ បង្កើនាពធន់ និងសន្ដិសុខស្បៀងនៅតាមសហគមន៍ដោយអាច 
ឱ្យកសិករផលិតប្ភពស្បៀង និងប្្ក់ ចំណូលបន្ថ្ម។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ការចិញ្ចឹមគ្ុំប្តងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អ្កត្លើការន្សាទ ត្ី 
និង ប្ភ្ទអាហារសមុទ្ដទ្ទៀតច្ើនហួសហ្តុ និង អាច ឱ្យ 
ពពួក សត្វសមុទ្ាំងន្ះកកើតឡើងវិញ។

 ផលប ្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ការចិញ្ចឹមគ្ុំប្តងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អ្កត្លើការន្សាទ ត្ី និង
ប្ភ្ទអាហារសមុទ្ដទ្ទៀតច្ើនហួសហ្តុ និងអាច ឱ្យ ពពួក
សត្វសមុទ្ាំងន្ះកកើតឡើងវិញ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពាក់ព័ន្ធ ដោះស្្យតម្ូវការរបស់សហគមន៍ ន្សាទ នៅ តំបន់ ឆ្ន្រ ដើម្បី ធ្វើ 
ពិពិធកម្ម សកម្មាព ជីវាព រស់នៅ របស់ ពួកគ្។
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ការទទួល យក ពី 
សង្គម

គ្ុំប្តងគឺជាផលិតផលគ្ួសារសម្្ប់ប្ជាជនរស់នៅជិត តំបន់ 
ព្្កោងកាងដ្លអាចរកប្្ក់ចំណូលជំនួសឱ្យការ ន្សាទ។

គមា្ល្តយ្នឌ័រ ស្្ដីអាចចូលរួមក្នុងការចិញ្ចឹម និងការលក់គ្ុំប្តងដ្លជា 
ប្ភព ប្្ក់ ចំណូលបន្ថ្ម។ សកម្មាពន្ះគឺត្ូវការកមា្ល្ំង 
ពលកម ្មច្ើន ហើយស្្ដីអាចជួយធ្វើការងរន្ះបាន។ ត្ូវ ធានា 
ថ ស្្ដីមាន ទីផ្សារ លក់ ផលិតផល ាំង ន្ះ ដើម្បី បាន ប្្ក់ ចំណូល 
ស្ប នឹង កមា្ល្ំងពលកម្មរបស់ពួកគាត់ ដ្លន្ះអាចកាត់ បន្ថយ 
ផលប៉ះាល់អវិជ្ជមានខា្ល្ំងលើពួក គាត់។

ផ លចំណ ្ញ 
ផ្ន្ក ស្ដ្ឋកិច្ច

ការចិញ្ចឹមគ្ុំត្ូវចំាយប្្ក់ក្្ម ១០. ០០០ ដុលា្ល្រ សហរដ្ឋ 
អាម្រិក ក្នុងមួយឆ្ន្ំ។ ប្្ក់ចំណូលត្ូវ បាន បា៉្ន់ ប្មាណ ប្ចាំ 
ឆ្ន្ំបានមកពីការចិញ្ចឹមគ្ុំ សម្្ប់ អ្នក ន្សាទ ក្នុងដីមួយហិកតា 
គឺបាន ប្ហ្ល៦.០០០ ទៅ៨.០០០ដុលា្ល្រសហរដ្ឋអាម្រិក ក្នុង 
មួយឆ្ន្ំ (ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៦ តម្ល្គ្ុំប្តងគឺប្ហ្ល ០,៥ ដុលា្ល្រ 
សហរដ្ឋ អាម្រិកក្នុងមួយគីឡូក្្ម)។

 សកា ្ដ្នុពល ន្ 
ការអនុវត្តតាម

ការអនុវត្តន្ះ គឺជាជម្ើសមួយនៅក្នុងភូមិតាមតំបន ់ឆ្ន្រ។ 
ជាពិស្ស ាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ដ្លមានប្ភ្ទផលិតកម្ម ផ្ស្ងៗ 
ដូចជា ការចិញ្ចឹមបង្គ្គឺមិនមានស្ថិរាពឡើយ។

តម្ូវ ការ សា្ថ្ប័ន ការ ពង្ីក វិសាលាព តម្ូវឱ្យមានការគាំទ្ដល់កសិករ/អ្នក 
ន្សាទ ដើម្បីសិក្សាអំពីបច្ច្កទ្ស ព្ម ាំង បង្កើត តំបន់ចិញ្ចឹម 
ឱ្យ បាន ត្ឹមត្ូវ។ តម្ូវឱ្យមានបទបញ្ញ្តិ្តន្ការប្ើប្្ស់ដី 
តំបន់ ឆ្ន្រក្នុងតំបន់ជាក់លាក់ដ្លសមស្បនឹង ការចិញ្ចឹមគ្ុំ 
និងជៀសវាងការ ប្ើប្្ស់ហួសកម្ិត។

ចីរាព ផលិតផលមានស្ថិរាពទីផ្សារ។ អ្នក លក់ប្មូល គ្ុំ ប្តង ពីអ្នក 
ភូមិ ក្នុង ាមក្សោប និងលក់ទៅទីផ្សារធំដើម្បីលក់គ្ុំប្តងទៅ 
ប្ទ្សថ្ ជាផលិតផលកំពុងត្ូវការនៅប្ទ្សន្ះ។
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បញ្ហាបាឈមនឹងការអនុវត្

 y ការ អនុវត្តន្ះ ក៏ ទទួល រង ផល ប៉ះ ាល ់ដ្រ  ដោយ សារ លក្ខ ខណ្ឌ អាកាស ធាតុ 
ប្្ប្ួល។ កំណើន កម្ពស់ ទឹកភ្លៀង ធ្វ ើឱ្យមាន ទឹក សាប ចូល ច្ើន និង កាត់បន្ថយ 
ជាតិ ប្ ្នៅ ក្នុង ព្្ក ដ្ល អាច សមា្ល្ប ់គ្ ុំបាន។ ម្យោ៉្ង ទៀត កាលពី ប៉ុនា្ម្ន ឆ្ន្ំ 
កន្លង មក គ្ុ ំប្ តង បាន ចាប់ ផ្ដើម ងប់ នៅ ខ្ វិច្ឆិ កានៅ ព្ល គា្ម្ន ភ្លៀង  (មិន ាន់ 
ដឹង ពីមូលហ្តុ នៅ ឡើយ) ប៉ុន្ដ្អ្នកន្សាទមួយចំនួនលើកឡើងថ ដោយ សារ 
ភ្លៀងមូសុងយូរព្ក និងសីតុណ្ហាពកៅ្ត្។

 y តម្ូវឱ្យមានការសិក្សា ស្្វជ្្វ បន្ថ្មដើម្បីធានាថ ការ ចិញ្ចឹម គ្ុំ ប្តង នឹង នៅ ត្ 
មាន សកម្មាព ទោះបីជាការប្្ប្ួលអាកាសធាតុនៅត ្បន្ដប៉ះាល់ ដល់ លក្ខខណ្ឌ 
លូតលាស់ ក៏ ដោយ។

 y ន្ះជាការងរត្ូវការកមា្ល្ំងពលកម្មច្ើន ដ្លតម្ូវឱ្យមានការគ្ប់គ្ងយ៉្ង 
សកម្ម ដោយអ្នកចិញ្ចឹមដើម្បីរក្សាបានទិន្នផលខ្ពស់។

 y បញ្ហ្កម្មសិទ្ធិមួយចំនួនាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិប្ើប្្ស់ព្្ក។ អ្នកចិញ្ចឹមគ្ុំាគច្ើន 
គា្ម្ន កម្មសិទ្ធិទៅលើតំបន់ដ្លពួកគាត់ចិញ្ចឹមគ្ុំនោះទ្។ ការអនុវត្ត បច្ចុប្បន្ន ផ្អ្ក 
លើ ការ យោគយល់ គា្ន្ រវាងអ្នកភូមិ និង អាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្នប៉ុណោ្ណ្ះ។ កំណើន ចំនួន 
ប្ជាជន និងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នោះហាក់ដូចជាធ្វើឱ្យមាន ការ ប្កួត ប្ជ្ង 
សម្្ប់ តំបន់ព្្ក។ ដូច្ន្ះ រដ្ឋ្ភិបាលថ្ន្ក់មូលដ្ឋ្ន និង ខ្ត្ត ត្ូវ ធ្វើការ ជាមួយ 
នឹង សហគមន៍មូលដ្ឋ្នដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្ន្ះ។



66 67

ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y ការ ពិាក្សា ជាមួយ 
សហគមន ៍ាម ក្សោប 
ក្នុង ខ្ត្តកោះកុង។

គម្្ងការបញ្ជ្្បាពធន់នឹងអាកាសធាតុទៅ ក្នុង 
ការរៀបចំផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ 

ហិរញ្ញប្បានសហប្តិបត្តិការបច្ច្កទ្ស 
កម្មវិធីSPCR

នាយកដ្ឋ្នប្្ប្ួលអាកាសធាតុន ្
អគ្គល្ខាធិការដ្ឋ្នក្ុមប្ឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ 
ដោយចីរាព

ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៥៣១៤ ៧៧៧
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖  
adbspcrta8179@gmail.com

គ្ហទំព័រ៖ http://www.spcrcambodia.org
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៤ .៤ តំបន់ជុំវិញបឹងទន្ល្រសាប

៤ .៤ .១ បច្ច្រកទ្រសក្រលម្អការចិញ្ចឹមសត្វ
 

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការចិញ្ចឹមបសុបក្សី កំណើនសីតុណ្ហាព   
ាពរាំងស្ងួត ទឹកជំនន ់ 
ការផា្ល្ស់ប្ដូរលំនាំរដូវកាល

ពិពិធកម្មជីវាពរស់នៅ 

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 ការ ធ្វើ កសិកម្ម ចម្ុះ គឺជាប្ព័ន្ធ កសិកម្ម តាម ប្ប ប្ព្ណី មួយ ប្ភ្ទ ដ្ល 
កសិករ រួមផ្សំ ប្ភ្ទ ផលិត កម្ម ផ្ស្ងៗ គា្ន្ ដូចជា ការ ដ ំដំាំ សម្្ប់ លក់ និង ការ ចិញ្ចឹម 
សត្វ។ ការ ធ្វើ កសិកម្ម ចម្ុះ គឺ អាស្័យ លើ លក្ខខណ្ឌ ក្ស្ត្ បរិសា្ថ្ន ការ ប្ើប្្ស់ ទឹក ការ 
យល់ដឹង និង វប្បធម៌ ក្នុង មូលដ្ឋ្ន។ គោលបំណង គឺ ដើម្បី បង្កើន ប្្ក់ ចំណូល តាម រយៈ 
ប្ភព ផ្ស្ងៗ ពីគា្ន្ និង ដើម្បី បំព្ញ លើ ការ ប្ើ ប្្ស់ ដីធ្លី និង តម្ូវ ការ កមា្ល្ំង ពលកម្ម 
ព្ញ មួយ ឆ្ន្ំ។ ប្ព័ន្ធ ន្ះ វិវឌ្ឍ តាម ព្លវ្លា ដើម្បី ឆ្លើយ តប នឹង កតា្ដ ្ផ្ស្ងៗ បូករួម ាំង 
អាកាស ធាតុ។

 គម្្ង មួយ ពី អង្គការ មិនម្ន រដ្ឋ្ភិបាល ក្នុង ស្ុក និង មន្ទីរ កសិកម្ម  រុកា្ខ្ប្មាញ់   
និង ន្សាទ ស្ុកបាន ណ្នាំនូវ បច្ច្កទ្ស ថ្មីមួយ សម្្ប់ការ ចិញ្ចឹម បសុបក្សី ឱ្យ មាន 
ាព ធន់បន្ថ្ម ទៀត។ គោលបំណង គម្្ង ន្ះ គឺ ដើម្បី ចិញ្ចឹម បសុបក្សី មិន សូវ មាន ាព 
ងយ រងគ្្ះពីកតា្ត្អាកាសធាតុ និង ដើម្បី ផ្ដល់ ចំណ្ក ប្្ក់ ចំណូល ខ្ពស់ មួយ សម្្ប់ 
គ្ួសារ ជាការបំព្ញមកវិញនូវការខាតបង់តាមតំបន់ផលិតកម្មផ្ស្ងៗ ទៀត។ 

 ឃុំគូល្ន (ស្ុកសា្វ្យលើ ខ្ត្តសៀមរាប) ស្ថិតក្នុងតំបន់ព្្ការារនៅលើ ភ្នំ 
គូល្ន។ សហគមន ៍ក្នុង ឃុំអនុវត្តកសិកម្មចម្ុះតាមប្បប្ព្ណី ដោយ មាន ស្្ដី ចូលរួម 
ចិញ្ចឹម បសុបក្សីជាការចូលរួម ចំណ្កមួយ ក្នុងការរកប្្ក់ ចំណូល សម្្ប់ គ្ួសារ។ 
កសិករ ក្នុងសហគមន៍ន្ះចាប់ផ្ដើមជួបប្ទះបញ្ហ្ ក្នុងផលិតកម្មកសិកម្ម និង ការ ចិញ្ចឹម 
បសុបក្សលីក្ខណៈធម្មតារបស់ខ្លនួ ដោយសារមិនសូវមានភ្លៀងធា្លក់្ មាន សីតុណ្ហាព ខ្ពស់ 
និង ាពរាំងស្ងួត។ ជាពិស្ស សីតុណ្ហាពខ្ពស់នៅចុងរដូវ ប្្ំង នាំ ឱ្យ មាន ភ្លៀង ធា្ល្ក់ ខា្ល្ំង 
នៅ ដើមរដូវវស្សា ដល្ធ្វើឱ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នងុការ ឆ្លង ជំងឺ ក្នងុ ចំណោម សត្វមាន់ ដល្ 
បាន ចិញ្ចឹមនៅទីវាល។
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 ដោយ ការ ប្ើប្ស់្ បច្ចក្ទស្ ន្ះ ការ ចិញ្ចមឹមាន់ ក្នងុ ស្កុត្វូ ដក់ ទ្ងុ និង ដក់ 
របងឃាងំ មិន ឱ្យ ចញ្ ដើរ ហើរ សរ្ ីជំុវញិ បរវ្ិណ ទីធា្ល។្ ទ្ងុ មាន់ មាន ទំហំ ២x៣ម ហើយ ក៏ 
ត្ូវ ធ្វ ើរបង ជុំវិញ ១០x១០ម ដើម្បី ឱ្យ មាន ់ដើរ  និង សុី ចំណី ព្ល ថ្ង្ផងដ្រ។ របង  និង ទ្ុង 
ត្ូវ ដក ់នៅ បរិ វ្ណ ក្ប្រ ផ្ទះ  ដូចជា ទីធា្ល្ក្្យផ្ទះ និងជិតដើមឈើ ឬម្លប់ផ្ស្ងៗ។ របង 
និងទ្ុងធ្វើឡើងពីឈើតូចៗបានមក ពី ព្្ សហគមន៍។ មាន់ក្នុង ទ្ុង ឆប ់ធំធាត ់ និង អាច 
លក់បាន បនា្ទប្ ព់ ចិីញ្ចមឹ បាន ៣ទៅ  ៤ ខ ្ដោយ អាស្យ័ លើការ ថ ្ា។ំ ស្្ដ អី្នកចិញ្ចមឹ មាន់ 
ទទួល បាន ការណន្ា ំអំពី បច្ចក្ទស្ ថា្ ំដូចជា ការ ចាក់ វា៉ក់្សំាង និង ការ ផ្ដល់ ចំណី និង 
ទឹក ក្នងុ បរមិាណ មួយ ត្មឹតូ្វ។ ស្្ដក៏ីដឹង អំពីសារៈសំខាន់ នព្្ឈ្ើ និង ការអភិរក្ស ព្ឈ្ើ 
ដើម្បី ផ្ដល់ ជាម្លប់ សម្្ប់ របងមាន់ ផង ដ្រ។
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លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

ការអនុវត្តកសិកម្មចម្ុះ គឺបន្សាំុនឹងការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ 
ពីព្្ះ ការធ្វើឱ្យមានាពចម្ុះន្ដំាំ និងការចិញ្ចឹមសត្វ ផ្ដល់ 
ឱ្យកសិករនូវជម្ើសកាន់ត្ ច្ើន នៅព្លជួបប្ទះនឹង លក្ខខណ្ឌ 
អាកាសធាតុ មិនជាក់ លាក់ ដ្លាក់ព័ន្ធនឹងកំណើន វិសមរូប 
អាកាសធាតុ។ ការ ធ្វើកសិកម្មចម្ុះ ក៏អាចធ្វើឱ្យ ផលិតកម្ម កាន់ 
ត្ មាន ស្ថិរ ាព ពី ព្្ះ ប្សិនបើដំាំមួយ ឬ ពូជ ា មួយ មិន 
ដំណើរការ ដំាំ ឬ ពូជ ដទ្ ទៀត អាច មាន ការ លូតលាស់ ល្អ ផង 
ដ្រ។ ការ ចិញ្ចឹម មាន់ បាន កា្ល្យ ជា ប្ភព ប្្ក់ ចំណូល បន្ថ្ម យ៉្ង 
ល្អ សម្្ប់ អ្នក ភូមិ ក្្ ពីដំាំ ស្ូវ និង ត្្វ ដ្ល ងយ រងគ្្ះ 
ខា្ល្ំងនឹងលក្ខខណ្ឌរាំង ស្ងួត។

សមត្ថាព បន្សាំុ ការចិញ្ចឹមសត្វគឺជា “ធនាគារ” ទ្ព្យដ្លយើងអាចលក់បាន នៅ 
ព្ល ា ដ្ល ត្ូវ ការ ដូចជា ប្សិនបើដំាំមិន អំណោយ ផល 
ដោយ សារ ាព រាំងស្ងួត ឬទឹកជំនន់ជាដើម។ កសិករ រកចំណូល 
បាន ច្ើនពីសត្វដ្លមានសុខាពល្អ និង ការ ចិញ្ចឹម បាន ល្អ ដោយ 
ប្ើប្្ស់ បច្ច្កទ្សន្ះ។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ការរក្សាសត្វទុកនៅក្នុងរបងកាត់បន្ថយហានិភ័យន្ការឆ្លងជំងឺ និង
ទប់សា្ក្ត់ការចម្លងម្រោគពីប្ភពទឹកនានា។

ផលប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

គ្ួសារអាចកើនឡើងប្្ក់ចំណូលសរុបចំនួនពី២២៥ ទៅ ៣០០ 
ដុលា្ល្រ សហរដ្ឋអាម្រិកពីការលក់មាន់ដោយបន្ថ្មលើ ប្្ក់ ចំណូល 
ប្ចាំ ឆ្ន្ំ។
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពាក់ព័ន្ធ ដោះស្្យតម្ូវការរបស់សហគមន៍កសិកម្មតាម ជនបទ ដើម្បី 
បង្កើន ជីវាពរស់នៅឱ្យសម្បូរប្បនិងកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ 
សន្ដិសុខ ស្បៀងពីការខាតបង់ផលដំាំត្មួយ មុខ ដោយ សារ 
គ្្ះ មហន្ដរាយ។

ការទទួល សា្គ្ល់ 
ពី សង្គម

ស្្ដីនៅក្នុងសហគមន៍យល់ដឹងអំពីការចិញ្ចឹម បសុបក្សី។ 
បច្ចក្ទស្ ថ្មនីក្ារប្ើប្ស្រ់បងឃាំងត្វូបាន ទទលួ សា្គល្ ់ដោយ 
សារ វា ផ្ដល់ផលវិជ្ជមានទៅលើការ ចិញ្ចឹម សត្វ និង សន្សំសំច្ 
ព្លវ្លា សម្្ប់ ការឱ្យចំណី និង ការ ថ្ាំ សត្វ។

គមា្ល្តយ្នឌ័រ ការ ធ្វើកសិកម្មចម្ុះក៏បានផ្សារា្ជ្ប់តួនាទីយ្នឌ័រក្នុង សកម្មាព 
ផលិតាព របស់គ្ួសារ។ ស្្ដីតំាងឱ្យកម្មករ ផ្ន្ក កសិកម្ម 
ាគច្ើននៅប្ទ្សកម្ពុជា និងមាន កាតព្វកិច្ច នៅក ្នុង  
ដំាក់កាល មួយ ចំនួនន ្ផលិតកម្ម ដំាំ តាម គ្ួសារ នីមួយៗ។ 
សកម្មាព មួយចំនួន ជាពិស្ស ការងរ នៅ ជិតៗ ផ្ទះ ដូចជា ការ 
ដំដុះ និង ការចិញ្ចឹម បសុបក្សី ជាដើម សុទ្ធសឹង ត្ ជា ការ ទទួល ខុស 
ត្ូវ របស់ ស្្ដី។ ការផ្សព្វផ្សាយ ពង្ឹង ក្នុង ផលិតកម្ម និង ទីផ្សារ ន្ 
សមាសធាតុ កសិកម្ម ចម្ុះ ក្្ម បន្ទុក របស់ ស្្ដីជាការ ផ្សព្វផ្សាយ 
ការ លើក កម្ពស ់ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច របស់ ស្្ដី។

ផលចំណ្ញ 
ផ្ន្ក ស្ដ្ឋកិច្ច

ការចំាយលើការទិញមាន់ពូជយកមកចិញ្ចឹម ការ ប្ង ច្ក ដី 
និងសមា្ភ្រៈសម្្ប់ធ្វើរបង។ ការចំាយលើ ការ ចាប់ ផ្ដើមអនុវត្ត 
ដំបូង ជា មធ្យមប្មាណ ១០០ ដុលា្ល្រ សហរដ្ឋអាម្រិក។ ក្នុងតំបន់ 
ករណី សិក្សា ប្្ក់ ចំណូល បាន ពី ការ ចិញ្ចឹម មាន់ កា្ល្យទៅ ជាប្ភព 
ប្្ក់ ចំណូល សំខាន់ ទីបី សម្្ប់ អ្នកភូមិ បនា្ទ្ប់ ពីស្ូវ និង គ្្ប់ 
សា្វ្យ ចន្ទី។ ស្្ដី អាច លក់ មាន់ បាន៣ទៅ៤ដង ក្នុងមួយ ឆ្ន្ំឱ្យ ទៅ 
ឈ្មួញ ដ្ល រកប្្ក់ ចំណូល បាន រហូត ដល់៣០០ ដុលា្ល្រ សហរដ្ឋ 
អាម្រិក ក្នុងមួយឆ្ន្ំ។ 

សកា្ដ្នុពល ន្ 
ការអនុ វត្ត  តាម

អាចអនុវត្តចំពោះសហគមន៍កសិកម្មតាមជនបទនៅតំបន់ ក្ស្ត្ 
បរិសា្ថ្ន ដ្លសមស្បនឹងការចិញ្ចឹមសត្វ។
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

តម្ូវការសា្ថ្ប័ន ការ វិនិយោគ លើ ស្វាកម្មផ្សព្វផ្សាយ និងសាលារៀនស្្ កសិករ 
ដើម្បីផ្ទ្រចំណ្ះដឹងស្ដីពីបច្ច្កទ្សក្លម្អការ ចិញ្ចឹម បសុបក្សី។ 
គាំទ្ ដល់ស្្ដីក្នុងការសិក្សាបន្ថ្មលើឌីាមិក ទីផ្សារ ក៏អាចបង្កើន 
ផលប្យោជន៍ ពិពិធកម្មជីវាពរស់នៅ តាម រយៈ វិធានការ ន្ះ 
ផង ដ្រ។

ចីរាព នៅព្លទទួលបានការសិក្សា បច្ច្កទ្សន្ះអាចត្ូវយក មក 
អនុវត្ត បន្ដ ដោយ ស្្ដី និងបុរសជាជម្ើសជីវាពរស់នៅដោយ 
ចីរាព។

បញ្ហាបាឈមនឹងការអនុវត្

 y បច្ច្កទ្សន្ះ តម្ូវឱ្យ ប្ើ ប្្ស់ យកដើមឈើតូចៗមួយចំនួនពីព្្សហគមន៍ 
មកធ្វ ើជា ទ្ុង និងរបង។ ការសិក្សា ពី និរន្ត ាព ន្ ការ ប្ើ ប្្ស់ដើមឈើ តូចៗ 
ាំងន្ះ គឺជាការចាំបាច់ ដើម្បីកាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ ន ្ការប្ើប្្ស់ហួស កម្ិត។

 y ការអនុវត្តន្ះត្ូវការការគាំទ្ពីអ្នកជំនាញផ្ន្កកសិកម្ម និង អាជា្ញ្ធរ មូលដ្ឋ្ន ដើម្បី 
ធានាថ អ្នកភូម ិយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់ន្ការរក្សាទុកមាន់ក្នុងរបង ដោយ ឱ្យ 
ចំណី ត្ឹមត្ូវ និងបច្ច្កទ្ស ដ ទ្ទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ ជំងឺ។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

លោក ព្ំ ម៉្
អង្គការសហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មចម្ុះកម្ពុជា (FIDAC)

ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៨៣០១៧២
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖ maoprum68@gmail.com
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៤ .៤ .២ ការរក្រសាទុកធញ្ញជជាតិ និងគ្រ្រប់ពូជ

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការដំដុះធញ្ញជាតិ

ការរក្សាទុកពូជ

កំណើនសីតុណ្ហាព  
ាពរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់  
ការ ផា្ល្ស់ប្ដូរលំនាំអាកាសធាតុ

ការ ក្តម្ូវ ទៅ តាម 
ប្តិទិន រដូវកាល ដំដុះ 

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 សន្ដិសុខ គ្្ប់ពូជ គឺជា គន្លឹះ សំខាន ់ក្នុងការ ទទួល បានសន្តិសុខ ស្បៀង អាហារ 
សម្្ប់ គ្ួសារ ក្នុង ចំណោម ធនធាន កសិករ ក្ីក្ ក្នុង ប្ទ្ស កំពុង អភិវឌ្ឍន៍។ គោលដៅ 
មូល ដ្ឋ្ន ន្ ការ រក្សា ទុក ធញ្ញ ជាតិ និង គ្្ប ់ពូជ ឱ្យ បាន ល្អគឺ បង្កើត លក្ខ ខណ្ឌ បរិសា្ថ្ន ដ្ល 
ការ ារ ផលិត ផល និង រក្សា គុណ ាព ព្ម ាំង បរិមាណ  ដូច្ន្ះ វា កាត ់បន្ថយ ការ ខាតបង់ 
ផលិតកម្ម និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។

 កសិករ ទូាំង ប្ទ្ស កម្ពជុា បាន យល់ដឹង យ្៉ង ច្បាស់ អំពី ហានិភ័យ ន្ ពឹ្ត្តកិារណ៍ 
អាកាស ធាតុដូចជា ខ្យល់ព្យុះ ទឹក ជំនន់ និង ាពរំាងស្ងតួ ដ្ល អាច បំផ្លចិ បំផា្លញ្ និង 
ធ្វើឱ្យខូចខាត ដល់ ដំាំ របស់ ពួកគាត់។ ជាក់ស្ដ្ង កសិករ មាន ប្ព្ណី ដ៏ យូរអង្វ្ង ក្នុង 
ការ រក្សា ទុកស្ូវ ឱ្យ បាន ព្ញ មួយ ឆ្ន្ំ ដើម្បី ដោះ ស្្យ ដំាំ ដ្ល មាន សកា្ដ្នុពលមិន 
អំណោយ ផល នៅ រដូវ ធ្វើ កសិកម្ម បនា្ទ្ប់។ អវត្ត មាន របស់ គម្្ង ធានា រ្៉ាប់រង កសិកម្មតាម 
ប្បទំនើប ដើម្បី ការារ ការខាតបង់ កសិករ ជា ច្ើន ប្ើ មធ្យោបាយ តាម ប្ប ប្ព្ណី ក្នងុ 
ការ ការារ ជីវាព រស ន់ៅ របស់ ខ្លនួ ក្នងុ ករណី មាន ពឹ្ត្តកិារណ៍ អាកាសធាតុ ធ្ងន់ធ្ងរ។

 កសិករ អនុវត្តការ រក្សាទុក ពូជ ស្ូវ ដើម្បី សា្ដ្រ វិបត្តិ ស្ដ្ឋកិច្ច កសិកម្ម ស្ូវ ឡើង 
វិញ ា្ល្មៗ បនា្ទ្ប់ ពីវិបត្តិ ន្ះ បាន កើត ឡើង។ ឧាហរណ៍ មួយ គឺ គណៈ កម្មការ កសិករ 
ប្ើប្្ស ់ទឹក នៅ ឃុំតោ្ន្តជុំ ស្ុក បារាយណ៍ ខ្ត្តកំពង់ធំ ដ្ល បាន អនុវត្ត ការ រក្សា ទុក 
ស្បៀង នៅ ចនោ្ល្ះ រដូវ ធ្វើ កសិកម្ម ដើម្បី បញ្ជៀស ការ ខ្វះខាត ស្បៀង ក្នុង ករណី ធ្វើ ស្្មិន 
បាន ជោគ ជ័យ។ កសិករ រក្សា ទុកដំា ំស្ូវ មួយ ចំនួន (រហូត ដល់២០០%) ដោយ មិន 
លក់ ច្ញ។ បនា្ទ្ប់ មក កសិករ រក្សា ទុក ស្ូវ ន្ះ រហូត ដល់ ពួកគាត ់ប្្កដថ ស្ូវ ដំដុះ 
ថ្មីមា នការ លូតលាស់ បានល្អ។ ដូចន្ះ  ប្សិន បើ ការ ដំដុះនៅលើដីត្ូវបានបំផ្លិច បំផា្ល្ញ 
ដោយ ទឹកជំនន់ ឬាពរាំងស្ងួត ពួកគាត់ រក្សា ទុកប្ភពពូជដើម្បីជំនួសដល់ពូជ ដ្ល 
ខូចខាត។ នៅព្លា ដ្ល ការ ប្មូល ផលថ្មី បានច្បាស់លាស់ ហើយ នោះ ពួកគាត់ នឹង 
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លក់ ស្ូវ ចាស់ ច្ញ។

 អ្នក ភូមិ រក្សា ទុក ស្ូវ នៅ ក្នុង ជង្ុក  ដ្ល អាច ផ្ទុក បាន ១ ទៅ ២ តោន។ ទំហំ ជង្ុក 
ប្ ហ្ល ៣x២x១,៥ម។ ជា ប្ព្ណី ជង្ុក ន្ះ ធ្វើ ឡើង ពីដី ឥដ្ឋ ប៉ុន្ដ្ បច្ចុប្បន្ន ន្ះ កសិករ 
ប្ើ សមា្ភ្រៈ ផ្ស្ង ទៀត ជំនួស ដូច ជា ធុង ដ្ក ប្សិន បើក សិករ មាន លទ្ធាព ទិញ។ ប្ព័ន្ធ 
ន្ ការ រក្សា ទុកគឺនៅក្្ម ផ្ទះ ឬ ព្ល ខ្លះ ក្នុង ផ្ទះ។ នៅ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០០៩ ខ្យល់ ព្យុះ 
ក្តសាា បាន បំផ្លិចបំផា្ល្ញ វាលស្្ាំងស្ុង។ ស្ូវ ក្នុងជង្ុក ដ្លរក្សាទុក ឆ្ន្ំ មុន 
បាន ជួយ ដល់ កសិករ ដំដុះ ឡើង វិញ និង មាន អង្ករ ដើម្បី ចិញ្ចឹម គ្ួសារ នៅ ចុង រដូវ។ នៅ 
ខ្វិច្ឆិកា ទឹក ចាប់ផ្ដើមស្ក ហើយ បនា្ទ្ប់ ពី ទឹក ស្ក អស់  កសិករ ចាប់ផ្ដើម ប្មូល ទិន្នផល 
ស្ូវ ឡើង វិញា្ល្មៗ។ ចំណ្ក ឯស្ូវ មួយ ចំនួន ទុកសម្្ប់ បរិភោគ ឯ មួយ ចំនួន ទៀត 
ទកុ សម្្ប ់ធ្វើ ពជូ នៅរដូវបនា្ទ្ប់។ វិធាន ការ ន្ះគ ឺជាមធ្យោបាយ ដ្ល កសកិរ ស្្ចស្ង ់
ជីវាព រស់ នៅ របស់ ខ្លួនបាន ឆប់ រហ័ស។

ការរក្សាទុកពូជស្ូវតាមប្បប្ព្ណី
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លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

ការរក្សាទុកធញ្ញជាតិត្ូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរៀបចំព្លមានាព
រាំងស្ងួត ទុរភិក្ស និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ ការរក្សាទុក ធញ្ញជាតិ 
ផ្ដល់យុទ្ធសាស្្ដបន្សាំុសម្្ប់ការប្្ប្ួល អាកាសធាតុ ដោយ 
ធានា ការផ្គត់ផ្គង់ចំណីសម្្ប់ការចិញ្ចឹម សត្វ និង មាន ពូជស្ដុកទុក 
ក្នុងករណីការប្មូលផលមិនសូវបាន ដោយ សារ ាពរាំងស្ងួត។

 សមត្ថាពបន្សុំា ស្ូវមួយចំនួនត្ូវរក្សាទុកសម្្ប់ជាស្បៀង និងសម្្ប់ ត្្ៀម 
ទុកពូជនៅរដូវធ្វើកសិកម្មបនា្ទ្ប់។ ការអនុវត្ត ប្បន្ះធ្វើ ឱ្យ កសិករ 
អាច ទំនុកបម្ុងសម្្ប់ជីវាពរបស់ខ្លួនបាន ា្ល្មៗ បនា្ទ្ប់ ពីជួប 
ប្ទះ ការបាត់បង់ដោយសារគ្្ះ មហន្ដរាយ។ ជាក់ស្ដ្ង ការ 
រក្សា ទុកដោយសុវត្ថិាពសម្្ប ់ធ្វើពូជ និង ត្្ៀម បម្ុង សម្្ប់ 
ជា ស្បៀង និង ទិន្នផល កសិកម្ម អាចប្ើប្្ស់ បាន យូរអង្វ្ង គឺជា 
សូចនាករ ន ្សមត្ថាព បន្សាំុ ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម២ ៥។

 សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ការរក្សាទុកធញ្ញជាតិមិនមានផលប៉ះាល់អវិជ្ជមានដល់បរិសា្ថ្ន
ឡើយ ហើយអាចជំរុញការផ្សព្វផ្សាយ និងការប្ើប្្ស់ពូជក្នុង ស្ុក 
ឱ្យសមស្បតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងស្ុកជាមួយការប្ើប្្ស់សារធាតុ 
គីមី និងទឹកតិចជាងពូជដ្លនាំចូល។

 ផលប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ការប្មូលផលមានប្សិទ្ធាពអាចកាត់បន្ថយការខាតបង់ ក្្យ 
ព្លប្មូលផលរួច និងរក្សាបរិមាណស្បៀង គុណាព និង 
គុណតម្ល្អាហារូបត្ថម្ភផលិតផល។ ការច្ន្ប្ឌិតលើការ ដោះស្្យ 
ការ ប្្ប្ួលអាកាសធាតុរួមមានបច្ច្កវិទ្យោដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ 
ខ្ជះខា្ជ្យ ពីការផលិតកសិកម្ម។

២៥ http://www.climatetechwiki.org/content/seed-and-grain-storage
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យន្ការអនុវត្ត

ាពាក់ព័ន្ធ ដោះស្្យតម្ូវការរបស់សហគមន៍កសិកម្មតាមជនបទដើម្បី 
បង្កើនជីវាពរស់នៅឱ្យសម្បូរប្ប និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ
សន្ដិសុខស្បៀងពីការខាតបង់ផលដំាំត្មួយមុខដោយ 
គ្្ះមហន្ដរាយ។

ការទទួល សា្គ្ល់ 
ពីសង្គម

ការទទួលសា្គ្ល់ពីសង្គមមានកម្ិតខ្ពស់ ដោយសារកសិករ
អាចជ្ើសរីសវិធីរក្សាទុកធញ្ញជាតិដ្លសមស្បបំផុតនឹង 
លក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគាត់។

គមា្ល្តយ្នឌ័រ ជារឿយៗស្្ដីជួបប្ទះឧបសគ្គច្ើនចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ទិន្នផល 
ដ្លនៅឆ្ង្យពីផ្ទះ។ ការរក្សាទុកធញ្ញជាតិបង្កើនសន្ដិសុខ ស្បៀង 
គ្ួសារ និងផ្ដល់ឱ្យកសិករជាស្ដ្ីមានពូជស្្ប់ដោយ មិន ចាំបាច់ ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅ ផ្សារ ទិញ។

ផលចំណ្ញ 
ផ្ន្ក ស្ដ្ឋកិច្ច

ការចំាយផ្អ្កលើវិធីរក្សាទុកដ្លបានជ្ើសរីស។ កសិករ អាច 
រកប្្ក់ ចំណូលពីការចំណ្ញ លើការ វិនិយោគ សមា្ភ្រៈ រក្សា ទុក 
ដោយ ការ សន្សំសំច្ផលិតផលរបស់ខ្លួន និង ការ លក់ នៅ រដូវ ពុំសូវ 
មាន អ្នកទិញ នៅ ព្ល មាន តម្ល្ ខ្ពស់។

សកា្ដ្នុពល ន ្ 
ការ អនុវត្តតាម

កន្ល្ងរក្សាទុកអាចដក់នៅតាមគ្ួសារ និងក្នុងសហគមន៍ កសិកម្ម 
ាមួយក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ ពួកវាអាចត្ូវបានបន្សាំុនឹងលក្ខខណ្ឌ 
មូលដ្ឋ្ន និងជាធនធានដ្លអាចរកបាន។

តម្ូវការ សា្ថ្ ប័ន ការវិនិយោគលើស្វាកម្មផ្សព្វផ្សាយ និងសាលារៀន ស្្ កសិករ 
ដើម្បីផ្ទ្រចំណ្ះដឹងបច្ច្កទ្សក្លម្អការចិញ្ចឹម សត្វ។ 
គាំទ ្ដល់ស្ត្ីក្នុងការសិក្សាស្វ្ងយល់ពីឌីាមិកទីផ្សារក៏ ជួយ 
បង្កើន ដល់ជីវាពរស់នៅតាមរយៈវិធានការន្ះ។

ចីរាព នៅព្លដ្លបានសិក្សាស្វ្ងយល់រួចហើយ បច្ច្កទ្សអាច 
នឹងត្ូវបានបន្តដោយស្ត្ី និងបុរសដោយសារជាជម្ើស សម្្ប់ 
ការរស់នៅប្កបដោយចីរាព។
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បញ្ហាបាឈមនឹងការអនុវត្

 y ការរក្សាទុកដ្លមានប្សិទ្ធាពតម្ូវឱ្យមានការគ្ប់គ្ងសីតុណ្ហាព សំណើម 
ពន្លឺ សត្វល្អិត និងអនាម័យ។

 y សត្វល្អិត និងកណ្ដុរអាចបំផា្ល្ញការរក្សាទុកស្ូវ និងកន្ល្ងទុកស្ូវ។

 y ការរក្សាទុកស្ូវអាចជួយកសិករ នៅព្លជួបប្ទះបញ្ហ្គ្្ះមហន្ដរាយ 
ធម្មជាតិបានមួយរយៈព្លខ្លី ប៉ុន្ដ្មិនអាចលើសពីបីខ្បានឡើយ។

 y ការសមា្អ្ត និងការសម្ងួតស្ូវសម្្ប់រក្សាទុកគឺជាវិធានការសំខាន់ ប៉ុន្ដ្ជា រឿយៗ 
ត្ូវជួបផលលំបាកក្នុងការកាត់បន្ថយសំណើម និងកំទ្ចកំទីច្ញ។

 y ការមិនបានសមា្អ្ត និងសម្ងួតស្ូវឱ្យបានត្ឹមត្ូវ អាចធ្វើឱ្យមានបា៉្រា៉្សុីត 
សត្វល្អិត។ រីឯ ការ សម្ងួត ខា្ល្ំង ព្ក ក៏ អាច ធ្វ ើឱ្យ ប៉ះ ាល់ អវិជ្ជមាន ដល់ គុណាព ពូជ 
ផង ដ្រ។ ការ បាត់ បង់ ពូជ ដោយ សារ សត្វ ល្អិត សត្វ កក្រ បក្សី និង សំណើម អាច មាន 
កម្ិត ខ្ពស់ ក្នុង ការ រក្សា ទុកតាម ប្ប ប្ព្ណី ។ ការ គ្ប់គ្ង ឬ ការ ទប ់សា្ក្ត់មិនឱ្យ
មានបា៉្រា៉្សុីតសត្វល្អិតអាចតម្ូវឱ្យបាញ់ថ្ន្ំគីមី ប៉ុន្ដ្ទីផ្សារមួយចំនួននឹងមិន ទទួល 
យក ពូជ និង ស្ូវ ដ្ល ប្ើថ្ន្ំគី មី ាំង នោះ ឡើយ។
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បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y គណៈ កមា្ម្ធិការ ប្ឹក្សា យោបល់ ផ្ន្ក 
ធុរកិច្ច និង ឧស្សាហកម្ម ដល់ សា្ថ្ប័ន 
សម្្ប ់កិច្ច សហ ប្តិបត្តិការ ផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច និង ការ អភិវឌ្ឍ។  
ឆ្ន្ំ២០០៩ កសិកម្ម និង ការប្្ប្ួល 
អាកាសធាតុ ច្ញផ្សាយ សម្្ប់ ជា ការ 
ពិចារា។ ខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០០៩ ទីក្ុង 
បា៉្រីស  ប្ទ្ស បារាំង 

 y FAO  (អង្គការស្បៀង និង កសិកម្ម 
ន្ សហប្ជាជាតិ) ឆ្ន្ំ២០១០។ 
“កសិកម្មឆ្ល្តវ–្ គោលនយោបាយ 
ការ អនុវត្ត និង ហិរញ្ញប្បាន សម្្ប់ 
សន្ដិសុខ ស្បៀង ការ បន្សាំ ុនិង ការ 
កាត់បន្ថយ អង្គការ ស្បៀង  និង កសិកម្ម 
ន្ សហប្ជាជាតិ ទីក្ុងរ៉ូម។

 y គ្ហទំព័រ Climate Tech Wiki៖ http://

www.climatetechwiki.org/content/

seed-and-grain-storage 

គម្្ងការបញ្ជ្្បាពធន់នឹង 
អាកាសធាតុ ទៅ ក្នុង ការរៀបចំ ផ្នការ 
អភិវឌ្ឍន ៍
ហិរញ្ញប្បានសហប្តិបត្តិការ 
បច្ច្កទ្ស កម្មវិធSីPCR

នាយក ដ្ឋ្ន ប្ ្ប្ួល អាកាស ធាតុ ន្ 
អគ្គល្ខា ធិការ ដ្ឋ្ន ក្ុម ប្ឹក្សា ជាតិ 
អភិវឌ្ឍន៍ ដោយ ចីរ ាព 
ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៥៣១៤ ៧៧៧
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖  
adbspcrta8179@gmail.com
គ្ហទំព័រ៖ 
http://www.spcrcambodia.org
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៤ .៤ .៣ ប្រព័ន្ធចិញ្ចឹមត្រីក្នុជងស្រ្រ

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការដំស្ូវ

ការន្សាទ

វារីវប្បកម្ម

កំណើនសីតុណ្ហាព

ាពរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ 

ការផា្ល្ស់ប្ដូរលំនាំអាកាសធាតុ

ក្តម្ូវ ប្តិទិន រដូវកាល 
ដំដំាំ

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 ប្ព័ន្ធ ចិញ្ចឹម ត្ី ក្នុង ស្្ គឺជា ការ ដក់ ឬ ល្ង ត្ី ចូល ក្នុង ស្្ មាន ាព ផ្ដុំគា្ន្ ដ្ល 
មាន ត្ី ធំធាត់ ដំាល គា្ន្ នឹង ស្ូវ ឬ ឆ្ល្ស់គា្ន ្ជា មួយ ស្ូវ។ ត្ ីអាច ត្ូវ បាន រក្សា ទុកក្នុង 
ស្ ្ឬ ត្អីា ចចូល ក្នងុ ស ្ដ្ោយ ធម្មជាតិ តម្្ដង តាម ផ្លវូទឹក នៅជំុវញិ នោះ នៅព្ល មាន ទឹក 
ជំនន់ (ជលផល ក្នុងស្្) ឬ ាំងពីរ ចំណុច ន្ះ រួមគា្ន្។ ក្នុង មួយ រដូវ ទិន្នផល ត្ីក្នុង មួយ 
ហិកតា អាច មាន បរិមាណ ចាប់ពី ១,៥ ទៅ ១៧៤ គ.ក្/ហិកតា/រដូវ។ ដោយ ផ្អ្ក លើ 
ប្ភ្ទ ន ្ប្ព័ន្ធ ចិញ្ចឹមត្ ីក្នុងស្្ ពូជត្ី ដ្ល មាន និង ការ ចំាយ លើ ការ គ្ប់គ្ង។ 
ប្ភ្ទ ត្ី ក្នុង ស្ុក ដ្ល មាន ច្ើន បំផុត នៅ ក្នុងតំបន់ អាសុី មាន ដូចជា៖

 y ត្ីស (ប្ភ្ទត្ីសុីប្លង់តុង ឬរុក្ខជាតិតូចៗ) ដូចជា ត្ីចង្វ្  
(Rasbora) ត្ីគល់រាំង (Puntius) ត្ីកន្ធរ (Trichogaster) និងត្ីផ្ទ្ង 
(Xenentodon)។

 y ត្ីខ្ម្ (ជារឿយៗ ជាប្ភ្ទត្ីសុីសាច់ដ្លដកដង្ហើមយូរ ហើយ អាច រស់ 
នៅកម្ិតអ៊ុកសុីស្នាប ឬមិនមានអ៊ុកសុីស្ន) ដូចជា ត្ីផ្ទក ់(ត្ីរ៉ស់) 
ត្ីអណ្ដ្ង (Clarias) ត្ីក្្ញ់ស្្ (Anabas) ត្ីខ្ជឹង (Mastacembelus) 
និងត្ីក្ះ (Ompok)។

 y ប្ភ្ទត្ីបរទ្សដ្លនាំចូល ដូចជា ត្ីកាបធម្មតា (Cyprinus) 
ត្ីទីឡាព្យោ (Oreochromis) និង ត្ីឆ្ពិនប្្ក់ (Hypophthalmichthys)។

 y ប្ភ្ទជលជាតិផ្ស្ងៗទៀត ដូចជា កា្ដ្ម បង្គ្ ខ្យង និងសត្វល្អិតក៏អាច 
ប្មូល ផលបានដ្រ។

 ត្ីធំៗ អាច ត្ូវ បាន ជំរុញ ឱ្យ បញ្ចូល ក្នុង ស្្ ដោយ បើក ទុក ផ្លូវចូល និង ភ្លឺស្្នៅ 
ចំហ និងាប។ ពួកវា ក៏ អាច ាក់ាញ ឱ្យ ចូល ដោយ ដក់ ម្កឈើ តាម ស្ ្ដ្ល ធ្វ ើជា 
ជម្ក សម្្ប ់ត្ ីចូល ឬ ដោយ ដក ់ស្ប្ក គោ ឬ ស្ប្ក ក្បី ដើម្បី ាក់ាញ ត្ីអណ្ដ្ង  
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និង អន្ទង់។ ត្ីធំៗ អាច ប្មូល ផល ពីស្ ្ដោយដ ក់មង ស្ទូច ដក់ អនា្ទ្ក់ ចាក់ ស្ន បង់ 
សំាញ ់ ឬបង្ហូរ ទឹកច្ញ ពីស្្។ នៅ ព្លទឹក ស្ក ត្ី អាច ហូរចូល ទៅក្នុង អន្លង់ ដ្ល 
វា អាច រស់ បាន រហូត ដល់ ព្ល ដ្ល យើង ត្ូវការ។ ជារឿយៗ ត្ីខ្ម្ដ្ល យក ពីអន្លង់ 
គឺលក់នៅទីផ្សារក្នុងស្ុក។

 ប្សិន បើ ប្ភព ទឹក មាន សុវត្ថិាព និង មាន ហានិភ័យ ន្ការ ជន់លិច ាបកសិករ 
អាច វិនិយោគ លើស្តុកត្ីសម្្ប់តំបន់ស្្ ឬស្ះនៅជិតៗគា្ន្បាន។ ត្ី អាច ស្ដុក ទុក 
នៅអត្្ ០,២៥ - ត្ី ១/ម២។ ឧាហរណ៍ មួយ ន្ អត្្ស្ដុក (ក្នុង មួយ ហិកតា) សម្្ប់ 
ប្ទ្ស កម្ពុជា គ ឺត្ ីទឹក សាប ទូទៅចំនួន ២.៥០០ ត្ីឆ្ពិន ប្្ក់ ចំនួន ១.២៥០ និង 
ត្ ីទីឡាព្យោ  ចំនួន ១.២៥០។ ត្ី សុី សាច់ ជា អាហារ  ជាក់ស្ដ្ង  ត្ីផ្ទក់ ត្ីរ៉ស់ មិន គួរ 
មានក្នុងប្ព័ន្ធ ន្ះ នៅ ព្ល នាំពូជ ត្ី ចូល។ ប្សិនបើមាន ការ ចិញ្ចឹម ត្ី ប្ប ន្ះ កសិករ 
មាន ផល ចំណ្ញ ផ្ន្ក ស្ដ្ឋកិច្ច គួរ ចិញ្ចឹម បន្ថ្ម ដូចជា ចក កណ្ដៀរ ជន្ល្ន ដ្ល អាច 
ផ្គត់ផ្គង់ ជាចំណីត្ី ក្នុងស្ ្បាន។ 
 វីធី សាស្ ្តប្មូល ផល ត្ី ស្ដៀងៗ គា ្ន្ក្នុង ស្្ ក៏ អាច ត្ូវបា ន ប្ើ ប្្ស់ ដ្រ។ 
ជាធម្មតា ការ ប្មូល ផល អាច មាន ាគរយ ន្ ត្ីធំៗ ដ្ល ចូល ក្នុង ប្ព័ន្ធ ន្ះ ដោយ 
ខ្លួនវា។

ការចិញ្ចឹមត្ីក្នុងប្ព័ន្ធផលិតកម្ម ស្ូវ
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លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

ការរួមបញ្ចូលត្ី និងស្ូវអាចឱ្យកសិករបង្កើនជីវាពរស់នៅ 
របស់ ពួកគាត់ សម្បូរប្ប និង មាន ជម្ើស ច្ើន នៅ ព្ល ប្ឈម 
នឹង លក្ខខណ្ឌធាតុ អាកាស មិន ជាក់លាក់ ដ្ល ាក់ទង នឹង 
កំណើន វិសមរូបអាកាសធាតុ។ ប្ព័ន្ធ ចិញ្ចឹម ត្ីក្នុង ស្្ ក៏ អាច 
ផ្ដល់ផលិតផល មាន ស្ថិរាព បន្ថ្ម ទៀត ពីព្្ះ ប្សិន បើ 
ផលិតផល ាមួយ មិន បាន ជោគជ័យ ផលិតផល ផ្ស្ង ទៀត 
អាច ជំនួស បាន។ ការ ន្សាទ បាន កា្ល្យ ជា ជម្ើស ន្ ប្ភព ប្្ក់ 
ចំណូល ដ៏ល្អ សម្្ប់ អ្នកភូមិ ដើម្បី បំព្ញ បន្ថ្ម លើ ស្ូវដ្ល មាន 
ាព ងយរង គ្្ះខ្ពស់ ដោយសារ លក្ខខណ្ឌា ពរាំងស ្ងួត។

សមត្ថាព បន្សាំុ កសិករសា្ទ្ត់នឹងការធ្វើកសិកម្មស្ូវ និងការបន្ថ្ម ត្ី ក្នុង កសិកម្ម 
ន្ះ ដើម្បី បង្កើន ប្ភពប្្ក់ ចំណូល សម្្ប់ ជីវាព របស់ ពួក 
គាត់។ កសិករ មិនសូវ ពឹងផ្អ្កលើ ត្ ផល ឯកវប្បកម្ម ត្ ម្យោ៉្ង ទ្ 
ពួក គាត់ ឆ្លៀត បង្កើន សន្ដិសុខ ស្បៀង និង បង្កើត ប្្ក់ ចំណូល 
ផងដ្រ។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ត្ូវធានាថ ត្ីធំៗ មិនត្ូវ បាន ប្មូលផល ជាប់លាប់ទ្ ចំពោះ 
ការអនុវត្តប្ព័ន្ធចិញ្ចឹមត្ីក្នុងស្្។ កសិករត្ូវសិក្សាបច្ច្កទ្ស 
ចិញ្ចឹម ត្ីមិនដក់សារធាតុគីមីដ្លបង្ក គ្្ះថ្ន្ក់ ឬដក់ 
អង់ទីប្យូទិក ទៅក្នុងទឹកដ្លអាចប៉ះាល់ដល់ត្ីធំៗ។ 
ត្ឺអាចជួយរារាំងកសិករមិន ឱ្យ ប្ើប្្ស់ថ្ន្ំសមា្ល្ប់ សត្វល្អិត ដ្ល 
បង្កគ្្ះថ្ន្ក់ដល់សត្វ និង សុខាព មនុស្ស។

ផលប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ប្ព័ន្ធចិញ្ចឹមត្ីក្នុងស្្អាចឱ្យផលិតផលត្ី  និង សត្វ ជលជាតិ 
ផ្ស្ង ទៀត ក៏ដូចជាស្ូវអាចស្ថិតក្នុង តំបន់ ស្្ ត្ មួយ ហើយ 
ជា ទូទៅ មិនបា្ដ្លឱ្យ ទិន្នផល ស្ូវ ថយចុះ ឡើយ។ ប្ភព 
ប្ូត្អុីន បាន ពីការ ចិញ្ចឹម សត្វ ាំង ន្ះ មាន សារៈសំខាន់ ជាង 
អាហារូបត្ថម្ភ សម្្ប់ គ្ួសារ និង ប្្ក់ចំណូល ពីកសិកម្ម។
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យន្ការអនុវត្ត

ាពាក់ព័ន្ធ ដោះស្្យតម្ូវការរបស់សហគមន៍កសិកម្មតាម ជនបទ 
ដើម្បី បង្កើនប្ភពជីវាពរស់នៅឱ្យសម្បូរប្ប និង កាត់ បន្ថយ 
ហានិភ័យអសន្តិសុខស្បៀងពីការបាត់បង់ផលិតផល ដំាំ 
ត្មួយមុខដោយសារគ្្ះមហន្តរាយ។

ការទទួល យកពី 
សង្គម

ស្ូវ និង ត្ី ជាប្ភព ពីរ ចម្បងន្សន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុង ប្ទ្ស 
កម្ពុជា ហើយ បច្ច្កទ្ស ន្ះ គឺ មាន ការ ទទួល យក ពី សង្គម យ៉្ង 
ខា្ល្ំង។

គមា្ល្តយ្នឌ័រ ស្្តីបានចំណូលមកពីការលក់ត្ី ឬ ហាល ត្ ីងៀត ឬ ផលិតផល 
ត្ីផ្ស្ងទៀត។ បច្ច្កទ្សន្ះអាចរួមចំណ្ក ក្នុង ការ ពង្ឹង 
ស្ដ្ឋកិច្ច ស្្តី។

ផលចំណ្ញ ផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច

ការចំាយ គឺផ្អ្កលើប្ភ្ទប្ព័ន្ធចិញ្ចឹមត្ីក្នុងស្ ្ដ្ល 
បាន អនុវត្ត។ កសិករអាចទទួល បាន ប្្ក់ ពី ការ ចំាយ របស់ 
ពួកគាត់ មកវិញតាម ការ លក់ត្ី នៅទីផ្សារ។

សកា្ដ្នុពលន ្ការ 
អនុវត្តតាម

អាចអនុវត្តចំពោះសហគមន៍កសិកម្មតាមជនបទនៅជុំវិញ បឹង 
ទន្ល្សាប និង ក្ប្រ ប្ព័ន្ធទន្ល្ និង តំបន់ ដ្ល សម ស្ប នឹង 
ផលិត កម្មដំាំ ស្ូវវស្សា។

តម្ូវការសា្ថ្ប័ន ការវិនិយោគលើស្វាកម្មផ្សព្វផ្សាយ និងសាលារៀនស្្ កសិករ 
ដើម្បី ផ្ទ្រចំណ្ះដឹងអំពីបច្ច្កទ្សចិញ្ចឹមត្ីក្នុង ស្្។ ការ 
បណ្ដុះបា្ដ្លស្្តីអំពីដំណើរការផលិតត្ីដ្លនឹងអាចបន្ថ្ម
ប្្ក់ចំណូលយ៉្ងល្អ។

ចីរាព ចូលរួមចំណ្កក្នុងការគ្ប់គ្ងដោយចីរាពន្ប្ព័ន្ធ 
ផលិតកម្ម ដំាំ ស្ូវ វស្សា។

បញ្ហាបាឈមនឹងការអនុវត្

 y ការគ្ប់គ្ងទឹកជាការសំខាន់ ហើយមិនអាចឱ្យស្្រីងស្ងួតនៅព្លដក់ត្ី
ឡើយ។

 y មិនត្ូវដក់ត្ី នៅព្លមានទឹកជន់ឡើយ។ ការគ្ប់គ្ងទឹកជំនន់អាចមាន ការ 
ពិបាក ក្នុង ប្ព័ន្ធ ស្ូវរំពឹងទឹកភ្លៀង។
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 y តំបន់ស្្កាន់ត្ជ្្ខា្ល្ំងសម្្ប់វារីវប្បកម្មអាចបា្ដ្លឱ្យមានការ លូតលាស់ 
ស្ូវតិច។

 y ថ្ន្ំសមា្ល្ប់សត្វល្អិតមានការបំពុលខា្ល្ំងដល់ត្ី ហើយប្ភ្ទថ្ន្ំមួយចំនួនត្ូវត្ី 
ស្ូប យក ហើយបនា្ទ្ប់មកមនុស្សបរិភោគត្ីនោះ។

បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 y http://www.fishbase.org 
 y Gregory R. 1997. Rice 

Fisheries Handbook, 
Cambodia-IRRI-
Australia Project, 
Cambodia, 38p.

គម្្ង ការ បញ្ជ្្ប ាព ធន់ នឹង អាកាស ធាតុទៅ ក្នុង 
ការ រៀប ច ំផ្ន ការ អភិវឌ្ឍន៍
ហិរញ្ញ ប្បាន សហ ប្តិ បត្ត ិការ បច្ច្ក ទ្ស  កម្មវិធី 
SPCR

នាយកដ្ឋ្នប្្ប្ួលអាកាសធាតុន ្
អគ្គល្ខាធិការដ្ឋ្នក្ុមប្ឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ 
ដោយចីរាព 
ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៥៣១៤ ៧៧៧
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖  
adbspcrta8179@gmail.com
 គ្ហទំព័រ៖ http://www.spcrcambodia.org
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៤ .៥ តំបន់ភ្នំ និងខ្ពង់រាប

៤ .៥ .១ កសិ-រុក្ខកម្មនៅតំបន់ខ្ពស់រាប

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

កសិ-រុក្ខកម្ម ាពរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ ព្យុះខ្យល់ ពិពិធកម្ម ជីវាព រស់ នៅ
ការដំ ដើម ឈើ ដើម្បី ទប់លំនឹង 
ដី និងខ្យល់

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 បច្ច្កទ្សកសិ-រុក្ខកម្ម ត្ូវបានទទួល សា្គ្ល ់ថជា ការ អនុវត្ត ផ្ន្ កអាកាសធាតុ 
ដ៏ វ្ឆ្ល្ត។ កសិ-រុក្ខកម្មគឺជាវិធីសាស្្តចម្ុះន្ផលិត ផល ដើម ឈើ និង ដំាំ មិន ម្ន 
ដើម ឈើ ឬសត្វនៅលើដីត្មួយ។ ដំាំ អាច ត្ូវ បាន គ្ ដំ ដំាល គា្ន្ ដំ្វិលជុំ ឬ 
នៅ ក្នុង សួន ផ្ស្ង គា្ន្ នៅព្ល ដ្ល កាកសំណល់ ដំាំ មួយ ត្ូវ បាន ប្ើប្្ស់ដើម្បី ជា 
ប្យោជន៍ ដល់ដំាំ មួយ ទៀត។ កសិ-រុក្ខកម្ម អាចក្ លម្អ ាព ធន់ របស់ផលិតផល 
កសិកម្ម ចំពោះវិសមរូបអាកាសធាតុ ព្ម ាំង ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ រយៈព្លយូរ 
ដោយ ការ ប្ើប្្ស់ដើម ឈើ ដើម្បី ធ្វើឱ្យ មាន ប្ពល វប្បកម្ម ពិពិធកម្ម និង ជា របាំង 
ការារ ប្ព័ន្ធធ្វើ កសិកម្ម។ ដើម ឈើ មាន តួនាទី សំខាន់ ក្នុងការកាត់ បន្ថយ ាព ងយ 
រងគ្្ះ បង្កើន ាពធន់ ប្ព័ន្ធ ធ្វើ កសិកម្ម និង ជា ខ្ល ការារ ផលិត ផល កសិកម្ម 
ទប់ទល់ នឹង ហានិភ័យ អាកាសធាតុ។ ដើម ឈើ មាន ឫស ជ្្ ផ្ទុក សំណើម ច្ើន និង 
បង្កការ បារម្ភ តិចតួច ជាង ដំាំប្ចាំឆ្ន្ំចំពោះវិសមរូបអន្តរ ប្ចាំឆ្ន្ំ ឬ ព ្ឹត្តិការណ៍ធំៗ   
ដល្ មាន រយៈ ពល្ ខ្ល ីដូច ជា ាពរំាង ស្ងតួ និង ទឹក ជំនន់។ លើស ពីន្ះទៀត ដើម ឈើ បង្កើន 
គុណាព ដី និង ជីជាតិ ដោយ ជួយ បង្ខ្ំង ទឹក និង កាត់បន្ថយ កង្វះទឹក។

 ង៉្ត ចាន់រស្មី គឺជាកសិករដ្លរស់នៅក្នុងក្ុងស្នមនោរម្យ ខ្ត្ត មណ្ឌលគិរី។ 
គាត់ មាន ដីចមា្ក្រ ចំនួន ១៥ហិកតា ដ្លបច្ចុប្បន្នន្ះ គាត់ បាន ដំ ដុះ លើ ផ្ទ្ដី៥ហិកតា 
(៣ហិកតា ដំកាហ្វ្ និង ២ហិកតា ដំធូរ្ន)។ ក្នុងចមា្ក្រកាហ្វ្ គាត់ ដំ ដើមឈើ 
តូចៗ នៅចនោ្ល្ះ ដើម កាហ្វ្ ដូចន្ះ កាត់បន្ថយ ផលប៉ះាល់ ដោយសារខ្យល់ និង ផ្ដល់ 
ម្លប់ដល់កាហ្វ្។ ស្លឹក និងម្កឈើាំងន្ះ ផ្ដល់ ជា ជី សម្្ប់ ដំាំ កាហ្វ្ និង ទប់សា្ក្ត់ 
ការហូរ ច្្ះ។ លើស ពី ន្ះ ទៀត គាត់ បាន លើករង ដី នៅគុម្ព ដើម កាហ្វ្ ដើម្បី រក្សា ទឹក 
និង ទប់ សា្ក្ត់ ការ ហូរច្្ះ។ ក្នុង តំបន់ ដំធូរ្ន គាត់ បាន រៀបចំ រងដី នៅជុំវិញ គល់ ដើម 
ឈើ នីមួយៗ ដើម្បី រក្សា ទឹក និង ជី ក្នុង ចមា្ក្រ កាហ្វ្។ កសិករ ប្ើប្្ស ់ទឹក ពីខ្ស្ ទឹក ខាង 
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ក្្ម សម្្ប់ ការ ស្្ចស្ព ចមា្ក្រ។ គាត់ ប្ើប្្ស់ជី ដ្ល ទិញ ពីផ្សារ ដើម្បី ដក ់ដំាំ 
កាហ្វ្ និង ធូរ្ន របស់ គាត់។

ចមា្ក្រកាហ្វ្ និងធូរ្ននៅខ្ត្តមណ្ឌលគិរី  

ជាឧាហរណ៍ន្កសិ-រុក្ខកម្ម

លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

បច្ច្កទ្សការារដំាំពីខ្យល់ព្យុះ កាត់បន្ថយការហូរច្្ះដី
ពីាពរាំងស្ងួត និងកាត់បន្ថយរំហូរទឹកខា្ល្ំង។ កតា្ត្ាំងន្ះគឺជា
ហានិភ័យក្នុងតំបន់ភ្នំដ្លអាចធ្វើឱ្យរឹតត្មានផលប៉ះាល់ ខា្ល្ំង 
ឡើងពីការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។ 
ការលើករងដីឱ្យខ្ពស់នៅជុំវិញគល់ធូរ្ន គឺអាចផ្ទុកទឹក និង សារធាតុ 
ចិញ្ចឹម ដ្លជួយដល់ការលូតលាស់ដំាំ និង កាត់ បន្ថយ ការ ហូរ 
ច្្ះ ដី។

សមត្ថាព បន្សាំុ កសិករ មាន សន្តិសុខ ស្បៀង ខ្ពស់ និង រក ប្្ក់ ចំណូល បាន ច្ើន ពី 
ប្ភព ប្្ក់ ចំណូល ផ្ស្ង ទៀត។
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សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ការដំដើមឈើកាត់បន្ថយការហូរច្្ះដី និងផ្ទុកសំណើម ក្លម្អ 
គុណាព ដី។ ដើមឈើស្ូបយកកាបូន និងជួយ កាត់ បន្ថយ ការ 
ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ។

ការ ដំដើមឈើអាចកាត់បន្ថយការប្ើប្្ស់ហួសកម្ិត និង ការ 
ខូចដី ដោយ សារព្្ឈើធម្មជាតិ។ បច្ច្កទ្ស ន្ះ ត្ូវ ផ្សំ ជា មួយ 
ការ គ្ប់គ្ង ការប្ើប្្ស់ដីដោយចីរាពដើម្បីធានាថព្្ឈើមិន
ធ្វើឱ្យកសិ-រុក្ខកម្មខូចបន្ថ្មទៀត។

ផលប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ការបាំង ម្លប់ឱ្យដើម កាហ្វ្ ដោយ ប្ើ ដើម ឈើ ហូបផ្ល្ បាន បង្កើន 
គុណាព ដំាំ ដោយ សារកាហ្វ្ ត្ូវការ ពន្លឺតិច។ 
ការដំកាហ្វ្ និងធូរ្ន គឺជួយ បង្កើន ប្្ក់ ចំណូល ទោះបីជា ប្្ក់ 
ចំណូល ពីកាហ្វ្មា នការប្្ប្ួល តម្ល្ឡើង ចុះខា្ល្ំង យ៉្ងា 
ក៏ដោយ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពាក់ព័ន្ធ ការដោះ ស្្យ តម្ូវ ការសហគមន៍ តំបន់ភ្នំដើម្បីបង្កើនជីវាពរស់ 
នៅ ឱ្យសម្បូរប្បដោយប្ើបច្ច្កទ្សដ្លសមស្បនឹង តំបន់ 
កសិអ្កូឡូសុី។

ការទទួលយកពី 
សង្គម

កសិ-រុក្ខកម្មមានការទទួលសា្គ្ល់ក្នុងសហគមន៍ ដោយសារ វិស័យ 
ន្ះបង្កើនប្ភពជីវាព ចម្ុះ ជាជាងពឹងផ្អ្កត្លើ ឯកវប្បកម្ម។

គមា្ល្ត យ្នឌ័រ បច្ច្កទ្សកសិ-រុក្ខកម្មអាចកាត់បន្ថយបន្ទុកការងរស្្តីដោយ 
បង្កើន គុណាពដី និងកាត់បន្ថយព្លវ្លាប្មូលទឹក។ ផលិត 
ផល របស់កសិ-រុក្ខកម្មក៏អាចប្ើប្្ស់សម្្ប់ ជា ប្្ង ឥន្ធនៈ ឬ 
ចំណីសត្វ ដូចន្ះកាត់បន្ថយតម្ូវការប្មូល ម្ក ឈើ ក្នុង ព្្ផង 
ដ្រ។
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ផលចំណ្ញ 
ផ្ន្ក ស្ដ្ឋកិច្ច

ការ វិនិយោគ ដើមទុន លើកដំបូង ក្នុង កសិ-រុក្ខកម្មគឺខ្ពស់។ កសិករ នឹង 
ទទួល បាន ផលត្ឡប់មកវិញដោយមានលក្ខណៈខុសៗ គា្ន្តាម 
ប្ភ្ទ ដំាំ និងពូជ។ ត្ូវចំាយព្ល៣ ទៅ៤ឆ្ន្ំ សម្្ប់ 
ដំាំ កាហ្វ្ដើម្បីត្្ៀមរៀបចំក្នុងការដំដុះ ដោយ ផ្អ្ក លើ ពូជ ជា 
ច្ើន បនា្ទ្ប់មក២ទៅ៣ឆ្ន្ំ ទើបដឹងពី ផល ដ្ល បាន មក វិញ លើ ការ 
វិនិយោគ ន្ះ។ កសិករត្ូវ ការប្ភពប្្ក់ចំណូលបន្ថ្ម ដោយ ការ 
ដំដំាំ រយៈព្ល ខ្លី ខណៈ នៅព្លដំាំរយៈព្ល វ្ង កំពុង 
លូតលាស់។

សកា្ដ្នុពល ន្ 
ការ អនុវត្ត តាម

អាច អនុវត្តចំពោះសហគមន៍កសិកម្មតាមជនបទ ក្នុង តំបន់ ក្ស្ត្ 
បរិសា្ថ្ន ដ្ល មានការលើកកម្ពស់សមស្បសម្្ប់ កសិ-រុក្ខកម្ម។

តម្ូវការសា្ថ្ប័ន ការវិនិយោគលើស្វាកម្មផ្សព្វផ្សាយ និង សាលារៀន ស្្ កសិករ 
ដើម្បីផ្ទ្រចំណ្ះដឹងអំពីការជ្ើសរីសពូជ និងដើមឈើ និង 
របៀប បង្កើនគុណាពដំាំក្នុងលក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋ្នជា អតិបរមា។ 
ក្លម្អសង្វ្ក់ ផ្គត់ផ្គង់ សម្្ប់ ការ ថ្ាំ ដើមឈើ ឱ្យ ទទួល បាន 
ទិន្នផល សមរម្យ សម្្ប់ ជាការ ចាប ់ផ្ដើម។

ចីរាព បង្កើត ទិន្នផល កសិកម្ម ជាថ្មី ឡើង វិញ និង ចូលរួម ចំណ្ក ក្នុង ការ 
គ្ប់គ្ង ដី ដោយ ចីរាព។

បញ្ហាបាឈមនឹងការអនុវត្

 y ការវិនិយោគដើមទុនលើកដំបូងក្នុងកសិ-រុក្ខកម្មគឺខ្ពស់ និងចំាយព្លច្ើនឆ្ន្ំក្នុង
ការឱ្យផល ត្ឡប់តាមការលូតលាស់របស់ដំាំ។

 y ដំាំ ដ្ល លូតលាស់ រយៈ ព្ល វ្ង ចាំ បាច់ ត្ូវ ជ្ើសរីស ដោយ ប្ុងប្យ័ត្ន 
និងស្បតាមបច្ច្កទ្សស្ដង់ដរ និងទីកន្ល្ង  រួមមានការធានាដំណើរការទឹកគ្ប់
គ្្ន់ក្នុងរដូវកៅ្ដ្ និងរដូវវស្សា។
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បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y ការសមា្ភ្សន៍ជាមួយលោក ង៉្ត 
ចាន់រស្មី នៅក្នុងភូមិចំការត្ 
សា្ព្នមានជ័យ ខ្ត្តមណ្ឌលគិរី ដោយ 
លោក លាង ប៊ុនហាក់។

គម្្ង ការ បញ្ជ្្ប ាព ធន់ នឹង អាកាស 
ធាតុទៅ ក្នុង ការ រៀប ច ំផ្ន ការ អភិវឌ្ឍន៍
ហិរញ្ញ ប្បាន សហ ប្តិ បត្ត ិការ 
បច្ច្កទ្ស កម្ម វិធ ីSPCR

នាយកដ្ឋ្ន ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ ន្ 
អគ្គល្ខាធិការ ដ្ឋ្នក្ុមប្ឹក្សាជាតិ 
អភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរាព 
ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៥៣១៤ ៧៧៧
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖  
adbspcrta8179@gmail.com
គ្ហទំព័រ៖  
http://www.spcrcambodia.org
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៤ .៥ .២ ពិពិធកម្មជីវភាពរស់នៅាមដងទន្ល្រ ស៣  
(ស្រកុង ស្រសាន និងស្រ្រពក)

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការន្សាទ

វារីវប្បកម្ម

កំណើនសុីតុណ្ហាព ាពរាំងស្ងួត 
ទឹកជំនន់

ការ ប្្ប្ួល លំនាំអាកាសធាតុ 

ពិពិធកម្ម ជីវាព រស់នៅ 

ក្តម្ូវ ផលិតផល ទៅ តាម  
ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ 

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 ទន្ល្ស្កុង ស្សាន និងស្្ពក (ហៅជារួមថ “ទន្ល្ ស៣”) មាន ព្ំដ្ន ចំណុះ 
ទន្ល ្ម្គង្គ។ ទន្ល្ ាំងន្ះ ទ្ទ្ង ់ជីវាព រស់ នៅ របស់ ប្ជាជន ចំនួន ៣,៥លាននាក់ 
នៅ ប្ទ្ស កម្ពុជា នៅ សាធារណរដ្ឋ ប្ជាធិបត្យ្យប្ជាមានិតឡាវន ិងនៅ ប្ទ្ស  
វៀតាម។ ក្នងុ តំបន់ ទន្ល ្ស៣ នប្ទ្ស្កម្ពុជា ការ ប្ប្្លួ អាកាស ធាតុ  បាន ប៉ះាល់ 
ដល់ សកម្មាព ន្សាទ ដ្ល សហគមន៍ មូលដ្ឋ្ន ពឹងផ្អ្ក ជាប្ព្ណី សម្្ប់ ជីវាព 
រស់ នៅ របស់ ពួកគាត់។ អ្នក ន្សាទ នៅតំបន់ ន្ះ បាន ប្្ប់ថ  ាព រាំង ស្ងួត ភ្លៀងធំ ទឹក 
ជំនន់ ខ្យល់ ព្យុះ មាន កំណើន ញឹកញាប់ និង មាន កំណើន សីតុណ្ហាព បរិយកាស។ 
ការ ថយចុះនីវ៉ូទឹក នៅទន្ល្ ស៣ ជា កង្វល់ ធំមួយ ដោយ សារ ការ ថយចុះ ចំនួន ត្ី។ ការ 
ថយចុះ នីវ៉ូទឹក  និង ព្ឹត្តិការណ៍ អាកាសធាតុ មិន ល្អបង្កឡើងដោយ កតា្ត្ ផ្ស្ងៗ ដូចជា ការ 
បង្កើត វា រអីគ្គសិនី ហើយ ផលប៉ះាល់ ន្ះ រពឹំងថ នឹងមាន សាព ធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះ ការប្ប្្លួ 
អាកាសធាតុ។ កិច្ចប្ឹងប្្ង បន្សាំុ ដ៏ធំ (រួមមាន គំនិត ផ្ដួចផ្ដើម អន្តរ ព្ំដ្ន) នឹង តម្ូវ ឱ្យ 
មាន ការគប់្ គង្បភ្ព ទឹក ឱ្យ បាន ល្អក្នងុ រយៈ ពល្យរូ។ ក្នងុ រយៈពល្ ដ៏ខ្ល ីនិង រយៈពល្ 
មធ្យម អ្នក ន្សាទ ក្នុងស្ុក ចាំបាច់ ត្ូវ ត្ ធ្វើការ សម្ប ខ្លួន តាមរយៈ ការ បង្កើត របរចិញ្ចឹម 
ជីវិត ផ្ស្ង ទៀត ដើម្បី បំព្ញ បន្ថ្ម ទៅ នឹង ការថយចុះ ន្ ប្្ក់ ចំណូល ពីការ ន្សាទ និង 
ការ ចិញ្ចឹម កង្ក្ប។ 
 ខ្ត្តស្ទឹងត្្ង ជាខ្ត្តមួយដ្លជីវាពរស់នៅរបស់ប្ជាជនពឹងផ្អ្កល ើប្ព័ន្ធ 
ទន្ល្ស៣។ ឃុំតាឡាត ស្ុកស្សាន ខ្ត្តស្ទឹងត្្ង គឺជាតំបន់ក្នុង ស្ុក មួយ ដ្ល 
អ្នកន្សាទ ក្នុង មូលដ្ឋ្ន កំពុង ត្បន្សាំុ ជីវាពរស់ នៅ របស់ ពួកគាត ់ដើម្បី ឆ្លើយតប នឹង 
ការថយចុះ នីវ៉ូទឹក និង ការប៉ះាល់ ចំនួន ត្ី។ កាលពីដប់ ឆ្ន្ំមុន អ្នក ន្សាទ បាន ប្្ប់ថ 
ពួកគាត់ ធា្ល្ប់ ន្សាទ បាន១០ ទៅ ១៥ គ.ក្ ក្នុង មួយ ថ្ង្ ប៉ុន្ត្ថ្មីៗ ន្ះ ផលត្ី បានថយ 
ចុះដល់ ទៅតិច ជាង១ គ.ក្ ក្នុង មួយ ថ្ង្។ បរិមាណ ត្ី គ ឺគ្ប់គ្្ន់ បាន ត្បំព្ញ តម្ូវ 
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ការប្ើប្្ស់ ក្នុងគ្ួសារ ប៉ុណោ្ណ្ះ ដោយ មិនមាន នៅ សល់ សម្្ប់ លក់ ដូរ ឡើយ។ 
 ដើម្បីបំព្ញបន្ថ្មនូវការថយចុះផលិតផលត្ី សហគមន៍ចាំបាច់ត្ូវ នាំចូល 
ផលិតផល ផ្ស្ង ទៀត។ បន្ថ្ម លើ ការចិញ្ចឹម កង្ក្ប មួយ រដូវ ធ្វើឱ្យ វារី វប្បកម្ម កាន់ ត្ មាន 
ផលិតាព។ ក្ុមស្្តី និង បុរសក្នុង ឃុំតាឡាត កំពុង ត្ សហការ គា្ន្ ក្នុង គម្្ង មួយ ដើម្បី 
ណ្នាំ អំពីបច្ច្កទ្សវារីវប្បកម្ម ដ្លពង្ឹងផលិតផល ដោយ ធ្វើ ការចិញ្ចឹមកង្ក្ប និង 
ត្ី ឆ្ល្ស់គា្ន្ដ្លមានការគាំទ្ពីដ្បា៉្តឺម៉ង់អភិវឌ្ឍន៍ និង គ្ប់គ្ងធនធានធម្មជាតិ ន្ 
សាកល វិទ្យោល័យភូមិន្ទភ្នំព្ញ។ បច្ច្កទ្សន្ះអាចឱ្យកសិករធ្វើកសិកម្មលើផលិត 
ផល កង្ក្ប និងត្ីដោយពុំចំាបាច់ពឹង ផ្អ្ក លើ ស្តុក ត្ី ធម្មជាតិ ត្មួយមុខ ដ្លកំពុង 
បាត់បង់ ដោយ សារកតា្ត្ អាកាសធាតុ និង បរិសា្ថ្ន។

 ដើម្ប ីអនុវត្ត បច្ច្កទ្ស ន្ះ អ្នកន្សាទ ជីក ស្ះ ដីទំហំ១០មx២ម ក្ប្រ ផ្ទះ 
របស់ ពួកគាត់ និង ប្ើ ប្្ស់ ស្ះ ាំង ន្ះ សម្្ប់ ចិញ្ចឹម ឆ្ល្ស់ គា្ន្ រវាង ត្ី និង កង្ក្ប។ 
ដើម្បី ទប់សា្ក្ត់ រំហួតខ្ពស់ ស្ះ គ ឺត្ូវ ក្្ល ដោយ សន្លឹក ផា្ល្ស្ទិក និង គ្ប ដោយ ប្ដប់ 
ការារ ពន្ល ឺព្ះអាទិត្យ។ អ្នក ន្សាទចា ប់ កូនកង្ក្ប ធម្មជាតិព ីត ំបន់ដីសើមជ ុំវិញន ្ះ និង   
ទន្ល្ ហើយ ធ្វ ើការ ថ ្ាំមិន ឱ្យ ប្ើប្្ស ់ធន ធាន ន្ះ ហួស កម្ិត។ ពួក គាត ់ទិញ កូនត្ី 
ពី អាជីវករ ក្នុង ខ្ត្តស្ទឹងត្្ង  និង បូម ទឹក ពី ទន្ល្ស្សាន ដើម្បី ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក ក្នុងស្ះ។ អ្នក 
ន្សាទ លក់ ផលិតផល លើស របស់ ពួក គាត់ នៅផ្សារ ក្នុង ស្ុក ដោយ បាន ប្្ក ់ចំណ្ញ 
ចាប់ពី៣ ទៅ ៤ ដុលា្ល្រ សហរដ្ឋ អាម្រិក ឡើង ទៅ ក្នុង មួយ គីឡូក្្ម ត្ី និង២ដុលា្ល្រ សហរដ្ឋ 
អាម្រិក ក្នុង មួយ គី ឡូ ក្្ម កង្ក្ប។

សកម្មាព ន្ សាទ នៅ ទន្ល្ ស្ សាន  ខ្ត្ត ស្ទឹងត្្ង
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កសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹមកង្ក្ប និងសួនបន្ល្តាមផ្ទះនៅភូមិ
សា្វ្យរៀង ឃុំតាឡាត ខ្ត្ត ស្ទឹង ត្្ង  ប្ទ្សកម្ពុជា

លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

បច្ច្កទ្ស វារីវប្បកម្ម អាច ឱ្យ កសិករ បង្កើន ជីវាព រស់នៅ និង 
មាន ជម្ើស ច្ើន ដើម្បី ប្ឈម នឹង ការប្្ប្ួល នីវ៉ូទឹក ទន្ល្ និង 
ការថយ ចុះចំនួន ត្ី ដោយ សារកតា្ត្ ផ្ស្ងៗ រួមមាន ការប្្ប្ួល 
អាកាសធាតុជាដើម។ ប្សិន បើ អនុវត្ត បច្ច្កទ្ស ន្ះបាន 
ត្ឹមត្ូវ ការចិញ្ចឹមត្ី និង កង្ក្ប គឺ បង្កើត ប្ភព ផលិតកម្ម មាន 
ស្ថិរាព ដើម្បី ជំនួស ឱ្យ ការ ន្សាទ តាម ទន្ល្។ ប្សិន បើ ស្ូវ ឬ 
ដំាំ ផ្ស្ង ទៀត មិន បាន ជោគជ័យ កសិករ មាន ប្ភព អាហារ 
និង ផលទុន មួយ ទៀត។

សមត្ថាព បន្សាំុ គំនិត ផ្ដួចផ្ដើម ន្ះ ផ្ដ្ត លើ ជំនាញ ន្សាទ តាម ប្ប ប្ព្ណី 
របស់ សហគមន៍ និង ណ្នាំ បច្ច្កទ្ស ថ្មី សម្្ប់ ការ ចិញ្ចឹមត្ី 
និង កង្ក្ប នៅ កន្ល្ង ដ្ល អ្នក ភូមិអាច ចាប់កង្ក្ប និង គ្ប់គ្ង 
ស្ដុកបា ន។
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សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ប្ព័ន្ធវារីវប្បកម្មត្ី និងកង្ក្បត្ូវ បាន ណ្នាំឱ្យ ប្ើប្្ស់ 
ស្បជាមួយបច្ច្កទ្សគ្ប់គ្ង ការ ប្ើប្្ស់ ដោយ ចីរាព 
ដ្ល ការារ ច្្ំងទន្ល្។ ផលិតករ ក៏ ត្ូវ យល់អំពីសារៈ 
សំខាន់ ក្នុង ការមិនប្ើ ជាតិគីមី ឬ អង់ទីប្យូទិច ទៅ ក្នុងទឹក ដ្ល 
អាចប៉ះាល់ដល់ សត្វក្នុង ទឹក។ 
ការអនុវត្តន្ះ ផ្ដល់គុណតម្ល្ និងពង្ឹងចំណ្ះដឹងក្នុង 
មូលដ្ឋ្ន ដោយា្ជ្ប់ទៅនឹងបច្ច្កទ្សបន្សាំុ នឹងជំនាញតាម 
ប្បប្ព្ណីក្នុងសហគមន៍។

ផល ប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ការអនុវត្តន្ះ បង្កើនចំណូលគួរកត់សមា្គ្ល់សម្្ប់អ្នក 
ន្សាទ និងផ្ដល់ជម្ើសផ្ស្ងទៀតចំពោះសកម្មាពកាប់ឈើ 
ការន្សាទ  និងការធ្វើ កសិកម្ម។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពាក់ព័ន្ធ ដោះស្្យតម្ូវការសហគមន៍កសិកម្មតាមជនបទ ដើម្បី បង្កើន
ប្ភពជីវាពរស់នៅឱ្យសម្បូរប្បក្នុងការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ 
អសន្តិសុខ ស្បៀងពីការបាត់បង់ផលិតផលដំាំត្មួយមុខ 
ដោយសារ គ្្ះមហន្តរាយ។

ការទទួល យក 
ពីសង្គម

ត្ីគឺជាប្ភពចម្បងន្សន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្ទ្ស កម្ពុជា 
ហើយបច្ច្កទ្សន្ះមានការទទួលយកពីសង្គម យ៉្ងខា្ល្ំង។

គមា្ល្ត យ្នឌ័រ ស្្តី មានការ សកម ្មក្នុង ការ ថ្ា ំស្ះ ដោយ សារ ពួកគាត់ អាច 
រួម បញ្ចូល កិច្ចការ ាំង ន្ះ ជាមួយកាតព្វកិច្ចផ្ស្ងៗ និងការ 
ធ្វើ សួនបន្ល្នៅផ្ទះ។ ស្្តី បាន ទទួល ការ បណ្ដុះបា្ដ្ល ក្នុង ការ 
បង្កើត សួន បន្ល្ នៅក្នុង ផ្ទះលើមាត់ ស្ះត្ី និង ចិញ្ចឹម កង្ក្ប 
ដើម្បីថ្ាំគុណាព ស្ះ ជា មួយ រុក្ខជាតិ ព្ម ាំង បង្កើន របប 
អាហារ ក្នុង គ្ួសារ។ ស្្តី បង្កើត ប្្ក់ ចំណូល ពីការ លក់ត្ី ធ្វើ 
ត្ីងៀត ឬ ផលិតផល ត្ី ផ្ស្ង ទៀត ។ បច្ច្កទ្ស ន្ះ អាច រួម 
ចំណ្ក ក្នុង ការ លើក កម្ពស់់ ស្ដ្ឋកិច ្ចស្្តី។
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ផលចំណ្ញ ផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច

ការចំាយលើកដំបូង រួមមាន កមា្ល្ំង ពលកម្ម ក្នុង ការ ជីកស្ះ 
ឧបករណ៍វារីវប្បកម្ម និងពូជ។ ចំណូល ប្ចាំឆ្ន្ំ ពី ការ ចិញ្ចឹម 
កង្ក្ប និងត្ី ព្មាំង សកម្មាព សួនបន្ល្ តាម ផ្ទះ គឺ ប្ហ្ល 
២.០០០ ដុលា្ល្រ សហរដ្ឋអាម្រិក ក្នុង មួយឆ្ន្ំ។

សកា្ដ្នុពល ន្ការ 
អនុវត្តតាម

អាចអនុវត្តចំពោះសហគមន៍កសិកម្មតាមជនបទនៅជុំវិញ 
បឹងទន្ល្សាប និងក្ប្រប្ព័ន្ធទន្ល្ស៣។

តម្ូវ ការសា្ថ្ប័ន ការវិនិយោគលើស្វាកម្មផ្សព្វផ្សាយ និងសាលារៀនស្្ 
កសិករ ដើម្បីផ្ទ្រចំណ្ះដឹងអំពីបច្ច្កទ្ស វារីវប្បកម្ម។ 
ការបណ្ដុះបា្ដ្ល ស្្តីស្ដីព ីការ ក្ច្ន្ ផលិតផលត្ី ដ្ល បន្ថ្ម 
សកា្ដ្នុពល ប្្ក់ ចំណូល។

ចីរាព ចូលរួមចំណ្កដល់ការគ្ប់គ្ងដោយចីរាពលើការស្ដុកត្ី 
ដោយ ជៀសវាងការន្សាទច្ើនព្កក្នុងប្ព័ន្ធទន្ល្។

បញ្ហាបាឈមនឹងការអនុវត្

 y ការអនុវត្តន្ះ គឺសមស្បបំផុតសម្្ប់ប្ជាជនរស់នៅជិតទន្ល្ ឬ ផ្ទ្ ទឹក 
ផ្ស្ងៗ ទៀត ព្្ះវាតម្ូវឱ្យា្ជ្ប់ប្ភពទឹកសម្្ប់គោលបំណងធ្វើកសិកម្ម និង 
សួនបន្ល្។

 y កមា្ល្ំងពលកម្មលើកដំបូង និងការចំាយព្លចាប់ផ្ដើម គឺ ខ្ពស់ បើ ប្ៀបធៀប 
នឹងការន្សាទត្ីធម្មជាតិ។ អ្នកភូមិត្ូវការការគាំទ្ជាមួយការចាប់ ផ្ដើមក្នុង 
ដំាក់ កាលដំបូង។

បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y ការ ពិាក្សា ជាមួយ ប្ធាន 
និង សមាជិក ន ្សហគមន៍ 
ាំង ប្ ំ្ក្នុង ខ្ត ្តស្ទឹង ត្្ង 
ប្ទ្សកម្ពុជា។

លោក ផាត ចាន់តារា
សាកលវិទ្យោល័យភូមិន្ទភ្នំព្ញ
ទូរស័ព្ទ៖ + (៨៥៥) ៩៦៩ ៤៤២ ៧៥០
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖  
phatchandara@gmail.com

គ្ហទំព័រ៖ www.rupp.edu.kh
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ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

៥ . ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក

៥ .១ ទិដ្ឋភាពទូៅ

 ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុជាហ្តុប៉ះាល់យ៉្ងខា្ល្ំង ទៅលើអាងទន្ល្ម្គង្គ 
ដ្ល នាំឱ្យមានការផា្ល្ស់ប្ដូរវដ្ដទឹក ដូចជា ការប្្ប្ួលព្លវ្លា ថ្រវ្លា និង 
អាំងតង់ សុីត្គំរូទឹកភ្លៀង និងរដូវ។ ការផា្ល្ស់ប្ដូរាំងន្ះទំនងជាអាច ប្្ប្ួល ចំពោះ 
ជលវិទ្យោ ទន្ល្ និងដ្ទន្ល្សំខាន់ៗ ក៏ដូចជាការកកើតឡើងវិញន្ ទឹក ក្្ម ដី ផង 
ដ្រ។ ប្ជាជន កម្ពុជា ធា្ល្ប់ជួបប្ទះនឹងរដូវមានទឹកភ្លៀង ដ្ល មាន ការ ប្្ប្ួល យ៉្ង 
ខា្ល្ំង ហើយការប្្ប្ួលន្ះអាចបា្ដ្លឱ្យ រដូវប្្ំង មាន រយៈព្ល កាន់ ត្ វ្ង និងរដូវ 
វស្សា មាន ភ្លៀងធា្ល្ក់កាន់ត្ខា្ល្ំង។ ផល ប៉ះាល់ ន្ ការ ប្្ ប្ួល អាកាស ធាតុ លើ កម្ពស់ 
ទឹកភ្លៀង  និងជលវិទ្យោទន្ល្ អាច នឹង មាន ឥទ្ធិពល ទៅ លើ បរិមាណ និង គុណាព ទឹក ដ្ល 
មាន ទៅ តាម រដូវ។ កតា្ត្ ាំង ន្ះធ្វើឱ្យ មានការ គំរាម កំហ្ង កើន ឡើង ចំពោះ សុវត្ថិាព  
លទ្ធាព ប្ើប្្ស់ ទឹក ហើយ ជីវាព ប្ជាជន ដ្ល ផ្អ្ក លើ កសិកម្ម និង ការ ន្សាទ នឹង 
ទទួល រងនូវហានិភ័យ។ ស្ត្ាីគ ច្ើន ដល្ ទទួល ខុស ត្វូ លើ ការ បមូ្ល និង គប់្គ្ង ទឹក 
សម្្ប់គ្ួសារអាចនឹងមាន ាពងយ រងគ្្ះ កាន់ ត្ខា្ល្ំង។  

 កម្ពុជា ត្ូវ ការ ដំណោះ ស្្យ បន្ថ្ម ដើម្បី គ្ប់គ្ង លទ្ធាព ប្ើប្្ស់ និងការ 
ច្កចាយ ទឹកទៅ តាមរដូវទូាំងតំបន់ និងក្នុង ចំណោម អ្នក ប្ើប្្ស់។ ការ អនុវត្ត 
របស់ ជនជាត ិដើមាគតិចក្នុងការគ្ប់គ្ងធន ធានទឹក ផ្ដល់ជា ឧាហរណ៍ អំពី ថ តើ 
សហគមន៍ ដោះស្្យ ចំពោះ ការ ប្្ប្ួល រដូវ ដោយ របៀប ា កាល ពី ជំនាន់ មុន។ 
មធ្យោបាយ អនុវត្ត មួយ ចំនួន ដូចជា ការ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង អាង ស្តុក ទឹក ស្ះ និង 
ប្ឡាយ ស្្ចស្ព អាចឱ្យគ្ួសារ និងសហគមន៍ប្មូលទឹកពីប្ភព ទឹក ផ្ស្ងៗគា្ន្។ 
មធ្យោបាយ អនុវត្ត ាំង ន្ះក៏បានបង្ហ្ញផងដ្រ អំពីរបៀបធ្វើ ប្ព្ឹត្តិកម្ម ទឹក តាម ប្ប 
ប្ព្ណី នៅព្លដ្លមានទឹកបរិបូរណ៍ ដើម្បីរក្សា និង ស្តុក ទុក សម្្ប ់ព្ល ខ្សត់ទឹក 
ដើម្បី ទុកប្ើប្្ស់ក្នុងចនោ្ល្ះ ព្ល រាំងស្ងួត។ ការ ធ្វើស្ចក្ដី សម្្ច ចិត្តរួម ក្នុង ការ 
គ្ប់គ្ង លើ ការ ច្កចាយ ធនធាន ទឹក គឺ ជា ទិដ្ឋាព តាម ប្ប ប្ព្ណី ន្ ការ រស់ នៅ 
របស់ អ្នកភូមិ  ដ្លតម្ូវឱ្យមានការរៀបចំបន្ថ្ម និង មាន ការ គ្ប់គ្ង ឱ្យ បាន ប្សើរ 
ជាង មុន ខណៈ ដ្លទឹកកាន់ត្ ខ្សត់។ លំដប់ ន្វិធានការបន្សាំុ មួយចំនួន ដ្ល ត្ូវ 
ការ សម្្ប់ដោះ ស្្យ ហ្តុប៉ះាល់ចំពោះ អាងទន្ល្ ម្គង្គ បា្ដ្ល មក ពីការ ប្្ប្ួល 
អាកាសធាតុ គឺ មាន ាព ស្មុគសា្ម្ញ និង ាមារឱ្យមានដំណោះស្្យពីប្ទ្សជាប់ 
ព្ំប្ទល់ ដើម្បី ការារប្ព័ន្ធ ទន្ល្ និងប្ព័ន្ធាក់ព័ន្ធនឹងអ្កូឡូសុីដ្លពឹងផ្អ្កលើទឹក 
ប៉ុន្ដ្ ការ អនុវត្តតាម ប្បសាមញ្ញនៅតាម មូលដ្ឋ្នជាច្ើនដើម្បី ប្មូល ស្ដុកទុក និង រក្សា 



94 95

ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

៥ . ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក

៥ .១ ទិដ្ឋភាពទូៅ

 ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុជាហ្តុប៉ះាល់យ៉្ងខា្ល្ំង ទៅលើអាងទន្ល្ម្គង្គ 
ដ្ល នាំឱ្យមានការផា្ល្ស់ប្ដូរវដ្ដទឹក ដូចជា ការប្្ប្ួលព្លវ្លា ថ្រវ្លា និង 
អាំងតង់ សុីត្គំរូទឹកភ្លៀង និងរដូវ។ ការផា្ល្ស់ប្ដូរាំងន្ះទំនងជាអាច ប្្ប្ួល ចំពោះ 
ជលវិទ្យោ ទន្ល្ និងដ្ទន្ល្សំខាន់ៗ ក៏ដូចជាការកកើតឡើងវិញន្ ទឹក ក្្ម ដី ផង 
ដ្រ។ ប្ជាជន កម្ពុជា ធា្ល្ប់ជួបប្ទះនឹងរដូវមានទឹកភ្លៀង ដ្ល មាន ការ ប្្ប្ួល យ៉្ង 
ខា្ល្ំង ហើយការប្្ប្ួលន្ះអាចបា្ដ្លឱ្យ រដូវប្្ំង មាន រយៈព្ល កាន់ ត្ វ្ង និងរដូវ 
វស្សា មាន ភ្លៀងធា្ល្ក់កាន់ត្ខា្ល្ំង។ ផល ប៉ះាល់ ន្ ការ ប្្ ប្ួល អាកាស ធាតុ លើ កម្ពស់ 
ទឹកភ្លៀង  និងជលវិទ្យោទន្ល្ អាច នឹង មាន ឥទ្ធិពល ទៅ លើ បរិមាណ និង គុណាព ទឹក ដ្ល 
មាន ទៅ តាម រដូវ។ កតា្ត្ ាំង ន្ះធ្វើឱ្យ មានការ គំរាម កំហ្ង កើន ឡើង ចំពោះ សុវត្ថិាព  
លទ្ធាព ប្ើប្្ស់ ទឹក ហើយ ជីវាព ប្ជាជន ដ្ល ផ្អ្ក លើ កសិកម្ម និង ការ ន្សាទ នឹង 
ទទួល រងនូវហានិភ័យ។ ស្ត្ាីគ ច្ើន ដល្ ទទួល ខុស ត្វូ លើ ការ បមូ្ល និង គប់្គ្ង ទឹក 
សម្្ប់គ្ួសារអាចនឹងមាន ាពងយ រងគ្្ះ កាន់ ត្ខា្ល្ំង។  

 កម្ពុជា ត្ូវ ការ ដំណោះ ស្្យ បន្ថ្ម ដើម្បី គ្ប់គ្ង លទ្ធាព ប្ើប្្ស់ និងការ 
ច្កចាយ ទឹកទៅ តាមរដូវទូាំងតំបន់ និងក្នុង ចំណោម អ្នក ប្ើប្្ស់។ ការ អនុវត្ត 
របស់ ជនជាត ិដើមាគតិចក្នុងការគ្ប់គ្ងធន ធានទឹក ផ្ដល់ជា ឧាហរណ៍ អំពី ថ តើ 
សហគមន៍ ដោះស្្យ ចំពោះ ការ ប្្ប្ួល រដូវ ដោយ របៀប ា កាល ពី ជំនាន់ មុន។ 
មធ្យោបាយ អនុវត្ត មួយ ចំនួន ដូចជា ការ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង អាង ស្តុក ទឹក ស្ះ និង 
ប្ឡាយ ស្្ចស្ព អាចឱ្យគ្ួសារ និងសហគមន៍ប្មូលទឹកពីប្ភព ទឹក ផ្ស្ងៗគា្ន្។ 
មធ្យោបាយ អនុវត្ត ាំង ន្ះក៏បានបង្ហ្ញផងដ្រ អំពីរបៀបធ្វើ ប្ព្ឹត្តិកម្ម ទឹក តាម ប្ប 
ប្ព្ណី នៅព្លដ្លមានទឹកបរិបូរណ៍ ដើម្បីរក្សា និង ស្តុក ទុក សម្្ប ់ព្ល ខ្សត់ទឹក 
ដើម្បី ទុកប្ើប្្ស់ក្នុងចនោ្ល្ះ ព្ល រាំងស្ងួត។ ការ ធ្វើស្ចក្ដី សម្្ច ចិត្តរួម ក្នុង ការ 
គ្ប់គ្ង លើ ការ ច្កចាយ ធនធាន ទឹក គឺ ជា ទិដ្ឋាព តាម ប្ប ប្ព្ណី ន្ ការ រស់ នៅ 
របស់ អ្នកភូមិ  ដ្លតម្ូវឱ្យមានការរៀបចំបន្ថ្ម និង មាន ការ គ្ប់គ្ង ឱ្យ បាន ប្សើរ 
ជាង មុន ខណៈ ដ្លទឹកកាន់ត្ ខ្សត់។ លំដប់ ន្វិធានការបន្សាំុ មួយចំនួន ដ្ល ត្ូវ 
ការ សម្្ប់ដោះ ស្្យ ហ្តុប៉ះាល់ចំពោះ អាងទន្ល្ ម្គង្គ បា្ដ្ល មក ពីការ ប្្ប្ួល 
អាកាសធាតុ គឺ មាន ាព ស្មុគសា្ម្ញ និង ាមារឱ្យមានដំណោះស្្យពីប្ទ្សជាប់ 
ព្ំប្ទល់ ដើម្បី ការារប្ព័ន្ធ ទន្ល្ និងប្ព័ន្ធាក់ព័ន្ធនឹងអ្កូឡូសុីដ្លពឹងផ្អ្កលើទឹក 
ប៉ុន្ដ្ ការ អនុវត្តតាម ប្បសាមញ្ញនៅតាម មូលដ្ឋ្នជាច្ើនដើម្បី ប្មូល ស្ដុកទុក និង រក្សា 

ធនធាន ទឹក អាចនឹងធ្វើឱ្យមានាពខុសប្ល្កគា្ន្ ក្នុង ការ រៀបចំ សហគមន៍ដើម្បី ាពធន់ 
នឹង អាកាសធាតុ។
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ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

៥ .២ អាងស្ដុជកទឹក

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

អាងស្តុកទឹក ាពរាំងស្ងួត 
ការខ្វះខាតទឹក

ការ រក្សា ទឹក ទុក សម្្ប់ ប្ើ 
ប្្ស់ នៅ រដូវប្្ំង 

ការអភិរក្សទឹក

៥ .២ .១ ការស្ដុជកទឹកាមតំបន់ឆ្ន្ររ

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 អាង ស្ដុកទឹក ត្ូវ បាន ប្ើប្្ស់ នៅ កម្ពុជា ដើម្បី ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក និង ស្្ចស្ព តាម 
គ្ួសារ អស់រយៈ ព្ល ជាច្ើន សតវត្សរ៍ មកហើយ។ អាង ទឹក ាំងន្ះ មាន ទម្ង់ និង 
ទំហំ ផ្ស្ងៗគា្ន្អាស្័យ លើ បំណង សាង សង់ សម្្ប់ ប្ើប្្ស់។ អាងស្តុក ទឹក សម្្ប់ 
ស្្ចស្ព ធំៗ ជាច្ើន ត្ូវ បាន សង់ ក្នុង របប ប៉ុលពត  ហើយ នៅ ដំណើរ ការ ដល់ សព្វ 
ថ្ង្ន្ះ។ ជាធម្មតា អាង ស្តុកទឹក សម្្ប់ ស្្ចស្ព ាំង នោះ ត្ូវបាន សង់ឡើង នៅ លើ 
ដី ទំនាប ហើយ ាគច្ើនអា ងាំង ន្ះត្ូវបាន ជីក នៅជុំវិញ ស្ទឹងធម្មជាតិ។ ប្ភពដ ើមន ្   
ទឹក ស្ទឹង និង ការ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង បង្កើតជាប្ភព ទឹក សម្្ប់ ស្ដុកទុក។

 ឧាហរណ៍ អំពីអាងចំនួនបីសម្្ប់ស្តុកទឹកប្ើប្្ស់តាមគ្ួសារ និង កសិកម្ម 
នៅខ្ត្តកោះកុង៖ ១) បឹង ព្លាន (ប្ ហ្ល ១៧ ហិកតា) ស្ថិតនៅ ក្ុង ខ្មរភូមិន្ទ 
២) អាងស្តុកទឹក និងប្ឡាយធារាសាស្្ដចិតត្្្ស (ប្ហ្ល ៤៥ ហិកតា) នៅ ក្នុង 
ឃុំអណ្ដូងទឹក ស្ុកបុទុមសាគរ និងទី ៣) អាងស្តុកទឹកបន្ទៀត (៥០ហិកតា) ស្ថិត ក្នុង ឃុំ 
ដងព្ង ស្ុកស្្អំបិល តាម បណោ្ដ្យ ផ្លូវជាតិ ល្ខ ៤៨។ អាង ស្តុក ទឹកាំងន្ះ ផ្ដល់ 
ទឹក សម្្ប់ ប្ើប្្ស់ តាម គ្ួសារ និង កសិកម្ម ហើយ មិន បាន រីង ស្ងួត ឡើយ បើទោះជា 
ធា្ល្ប់ មានសា្ថ្នាពរាំងស្ងួតខា្ល្ំងកាលពី ឆ្ន្ំ២០១៦។ ស្ះ ទឹក តូចៗ និង អណ្ដូង ស្នប់ 
សាធារណៈ នៅ ឃុំ អណ្ដូង ទឹក និង ជីខ លើ បាន ជួប ប្ទះ ការ ខ្វះខាត ទឹក ប្ើប្្ស់ ហើយ 
អ្នក ភូមិបាន ពឹងផ្អ្ក ខា្ល្ំង លើ ប្ភពទឹក និង ប្ឡាយ ទឹក ធម្មជាតិ ាំង ន្ះ។
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ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

៥ .២ .២ អាងស្ដុជកទឹកលើភ្នំ  

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 ស្ះជីក26 គឺជាការអនុវត្តតាម ប្បប្ព្ណីសាមញ្ញមួយ ដ្ល ប្ើ សម្្ប់ រក្សា 
ទឹកនៅតំបន់ងយ មាន ាព ហួត ហ្ង រយៈ ព្លវ្ង។ ស្ះជីកន្ះ បាន បង្កើត ឡើង ដើម្បី 
ជាប្ព័ន្ធស្តុកទឹកលើផ្ទ្ដី ក្នុងបំណងសម្្ប់ប្មូល និង ស្ដុកទឹក ភ្លៀង និង រំហូរ ច្្ះ 
សម្្ប់ប្ើប្្ស់ព្លក្្យ។ បច្ច្ក ទ្ស តាម ប្ប ប្ព្ណី ន្ះ មានសារៈ សំខាន់ 
សម្្ប់ សហគមន ៍ជាច្ើន  ដើម្បី ដោះស្្យ ព្ល ខ្វះខាត ទឹក។ ទឹកស្ះ អាច ប្ ើប្្ស់ 
សម្្ប ់ធ្វ ើ កសិកម្ម  ចិញ្ចឹមសត្វ និង ប្ើប្្ស ់ក្នុង ស្ុក នៅរដូវ ប្្ំង។

 ការជីកស្ះមានាពងយសួ្ល ហើយចំាយតិចសមរម្យ។ សមាសធាតុ រមួមាន 
ការជីក ដីស្ះ (ធ្វើឡើងលើដីរាប) មា៉្សុីនបូម កន្ល្ង ចាក់ សុីម៉ង់ត៍ មាន ដំបូល សម្្ប់ 
បាំងមា៉្សុីនបូម ទុយោ និង ក្បាលរ៉ូប៊ីន្។ សមត្ថាព អាង ស្តុកទឹកអាស្័យ លើ លទ្ធាព 
ន្ ការ ជីក ហើយស្ះទំហំតូច-មធ្យម ត្ូវ ការ ជីក ដីនិងថ្ា ំច្ើន។ ដូចន្ះ ស្ះទឹក 
ជាបច្ច្ក ទ្ស ដ្ល ត្ូវបាន ប្ើប្្ស់ ជា ប្ភព ទឹក បន្ថ្មក្នុង ភូមិ តូចៗ។ បច្ច្កទ្ស 
ន្ះ សមស្ប បំផុត សម្្ប ់ទីតាំង ដ្លមាន ដីស្អិត និង ជា កន្ល្ង ដ្ល កំណត់ ថ មាន រំហូរ 
ច្្ះ  និង ទឹកភ្លៀងធា្លក់ដើម្បី បំព្ញ ទឹក ចូល ស្ះ។

 ការជីកស្ះត្ូវធ្វើនៅទីតាំងសមស្បនៅតាមតំបន់ ដ្លមាន សា្ឋ្នដីាប 
ជិត អាង រង ទឹក ភ្លៀង តូចៗ  ឬ ជម្្ល ទឹកភ្លៀងតាមតំបន់ខ្ពង់រាប ដ្លមាន ប្ព័ន្ធ បង្ហូរ ទឹក 
ប្ង ច្ក តាម ទំនាប ហើយ  មាន សា្ឋ្ន ដី ទ្រ។ តាម តំបន់ មួយ ចំនួន គ្អាចជីកស្ះ ឬ 
អាង តូចៗដល់នីវ៉ូទឹកក្្មដី ដើម្បី ទទួល បាន ប្ភព ទឹក អចិន្ត្្យ៍។  
 អំឡុងព្លរំាងស្ងតួ ស្ះទឹកអាចកា្លយ្ជាបភ្ពទឹកមួយដ៏សំខាន់។ សហគមន៍ អ្នក 
ប្ើប្្ស់ ទឹក និងបទបញ្ញតិ្តន្ការប្ើប្ស់្ទឹក ជាផ្នក្ មួយ ដ៏ចំាបាច់ សម្ប់្ បច្ចក្ទ្ស 
ន្ះ ជាពិស្ស នៅ អំឡុង ព្ល រដូវ ប្្ំង និង ាព រាំងស្ងួត រយៈព្ល យូរ។

 ភូមិមានជ័យ ឃំុស្្អំពិល សុ្កកោះញក្ ខ្ត្តមណ្ឌលគិរ ីបាន ជីក ស្ះ សហគមន៍ 
ក្នងុឆ្ន្២ំ០១០-២០១១ ដោយ មាន ការ គាទំ ្ពីមន្ទរី អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ។ ស្ះ ត្វូ បាន ជីក នៅ 
លើ ដីទំនាប ដល្ ជាតំបន រ់ងទឹកភ្លៀង។ ទំហស្ំះមានប្វ្ង ៦០ម្៉ត ្ទទឹង៤០ម៉ត្ ្និង 
ជម្្ ៣ម៉្ត្។ សមត្ថាព ស្ដុក ទឹក របស់ ស្ះជីក ន្ះ គឺ ប្ហ្ល ៧.០០០ ម៉្ត្គូប។

26 ស្ះជីកព្លខ្លះហៅថ “រណ្ដ្” ឬ “រូងជីក។” ស្ះប្ភ្ទន្ះត្ូវបានជីកក្្មកម្ិតដីមានស្្ប់ដើម្បីស្ដុកទឹកក្្មដី ហើយព្លខ្លះទឹក ច្ញ ពី  

     លើដីចូលមួយចំនួនតូចផងដ្រ។ ស្ះាំងន្ះជារឿយៗាគច្ើនប្ើជាប្ភពទឹកសម្្ប់សត្វចិញ្ចឹម។ ប្ភព៖ USDA (បានធ្វើបច្ចុប្បន្នាព),  

     ការ បង្កើត ស្ះជីកhttps://efotg.sc.egov.usda.gov/references/public/AL/al378a_ExcavatedPond.pdf.
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 ស្ះ ជីក ត្ូវ មាន របង ព័ទ្ធជុំវិញ ដោយ សំាញ់ លួស ដើម្បី បង្ក្រ ការ ចម្លង រោគ ពី 
សត្វាហនៈ។ ឧបករណ៍បូមទឹកដូចជាមា៉្សុីនបូម ទុយោ និងក្បាលរ៉ូប៊ីន្ទឹក ត្ូវ បាន 
ដំឡើង នៅ មាត់ ស្ះ ដើម្បី ការារ មនុស្ស និង សត្វ កុំឱ្យចូលទៅក្នុងស្ះ និង ដើម្បី រក្សា 
គុណាព ទឹក ផង ដ្រ។ ដើមឈើ ស្ម្ និងបន្ល្ផ្ស្ងៗត្ូវបានដំជុំវិញក្ប្រទំនប់ ការារ 
ស្ះ ដើម្បី បង្ក្រ ការ ហូរ ច្្ះដី និងការារកម្ទ្ចដី។

 បច្ចុប្បន ្ន ស្ះ ន្ះ គ្ប ់គ្ង ដោយ សហគមន៍ កសិករ ប្ ើប្្ស់ ទឹក (ស.ក.ប.ទ) 

នៅ ស្ុកមានជ័យ។ ស.ក.ប.ទ ទទួល បន្ទុក លើ ការ ធានា នូវ ប្សិទ្ធាព ប្ើប្្ស់ ទឹក 
ការ ចក្ចាយ ដល់អ្នក អាស័្យផល ក្នងុ មូលដ្ឋន្ ឱ្យ បាន ត្មឹតូ្វ និង លើក កម្ពស់ ការ អនុវត្ត 
ការ អភិរក្សទឹក។ បច្ចុប្បន្ន ដោយ សារ អាង ស្តុក ទឹក ប្ប ប្ព្ណី ន្ះ ត្ូវ បាន បំាក់ ដោយ 
មា៉្សុីន បូម ទឹក  ដើម្បី ក្ លម្អ បច្ច្ក ទ្ស អ្នក ប្ើប្្ស់ ទឹក ស្ះ ត្ូវ ចូល រួម បដិាគ ថវិកា 
លើ ការ ចំាយ ប្្ងសា ំង  ដើម្បី បូម ទឹក និង ប្តិបត្តិការ ផ្ស្ង ទៀត ក៏ ដូច ជា ការ ថ្ ាំ 
ផងដ្រ។ ការ ចូល រួម បដិាគ ន្ះ ត្ូវ ចំាយ ថវិកា ១.០០០រៀល (ប្ហ្ល ០,២៤ 
ដុលា្ល្រ សហរដ្ឋអាម្រិក) សម្្ប់ ធុងទឹក ចំណុះ ២២០លីត្។ ប្ជាពលរដ្ឋ ប្ហ្ល 
២០០គ្សួារ នៅ ភូមិ (ភូមិមានជ័យ ភូមិសរ្មីង្គល និងភូមិចម្ើន) អាច ប្ើប្ស់្ ទឹកស្ះ 
ន្ះ នៅរដូវ ប្្ំង។ ស្ះទឹក តំាងឱ្យវិធានការបន្សាំុ នឹង ការប្្ប្ួល អាកាសធាតុ ដ្ល 
ជា ការ ក្លម្អ ាពធន់ របស ់ប្ជាជន ក្នុង ស្ុក ព្ល មាន ាពរាំង ស្ងួត។ ការ ជីក ស្ះបាន 
ធ្វើ ឡើងនៅ  ឆ្ន្២ំ០១១ ហើយ នៅ ខម្ស្ា ឆ្ន្២ំ០១៦ ស្ះទឹក មាន ទឹក តិចតួច ដោយ សារ 
សា្ថ្នាព ហួតហ្ង។ ស្ះមានទឹក មិន គ្ប់ គ្្ន់ សម្្ប់ប្ើ ប្្ស់ ក្នុង គ្ួសារ ហើយ វា 
ក៏ត្ូវបា ន ប្ើ ប្្ស់ សម្្ប់ កសិកម្ម និង ការ ចិញ្ចឹម សត្វផង ដ្រ។ ដើម្បី អនុវត្តការ ផ្គត់ផ្គង់ 
ទឹក បន្ថ្ម ឱ្យមាន ាព ប្សើរ ឡើង ចាំបាច់ ត្ូវ មាន ការ គ្ប់គ្ង និងអភិរក្សស្ះទឹក 
ឱ្យបានល្អអំឡុងព្លរដូវប្្ំង។

មា៉្ សុីន បូម ទឹក  និង សា្ថ្នីយ៍ បូមទឹក នៅ  ស្ះ សហគមន៍ ក្នុង 
ភូមិ មាន ជ័យ ឃុំស្្សង្គម ស្ុកកោះញ្ក ដ្ល ផ្ដល់ ដោយ 

ព្ះសង្ឃ មួយ អង្គ ។
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ស្ះ ជីក ត្ូវបា ន ព័ទ្ធ របង ដោយ សំាញ់ លួស 
នៅ ភូមិ មាន ជ័យ ឃុំ ស្ ្សង្គម ស្ុក កោះ ញ្ក 
សង់ឡើង នៅឆ្ន្ំ២០១០-២០១១ ដោយ មន្ទីរ 

អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ ខ្ត្ត និង គ្ប់គ្ង ដោយ សហគមន៍  
អ្នក ប្ើប្្ស ់ទឹក។

លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

ការប្មូលទឹកភ្លៀង និងទឹកក្្មដីសម្្ប់ប្ើប្្ស់ ជួយ 
បង្កើន ាពធន់នឹងាពរាំងស្ងួត។ អាងស្ដុកទឹក ផ្ដល់នូវប្ភព
ទឹកបន្ថ្មសម្្ប់ការរស់នៅរបស់ប្ជាជននៅតំបន់ហួតហ្ង 
និងកាត់បន្ថយការខ្វះខាតទឹក។  
បង្កើនឱ្យមានទឹកប្ើប្្ស់សម្្ប់គ្ួសារក្ីក្ដោយមានការ 
ចំាយតិចលើការទិញទឹកប្ើប្្ស់។ 
បង្កើនាពធន់ដល់គ្ួសារ និងសហគមន៍នានានៅព្ល មាន 
ាពរាំងស្ងួតរយៈព្លយូរ។

សមត្ថាព បន្សាំុ គ្ួសារ និងសហគមន៍ទទួលបានការពង្ឹងសមត្ថាពដើម្បី 
គ្ប់គ្ង ការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ពួកគាត់។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ស្ូបយកទឹកភ្លៀង និងកាត់បន្ថយតម្ូវការពីប្ភពទឹក ផ្ស្ងៗ 
ទៀត។

ផល ប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

បង្កើតប្ភពទឹកមួយនៅរដូវប្្ំងសម្្ប់ស្្ចស្ព ដំាំ 
សួនបន្ល្តាមផ្ទះ និងសត្វ ក៏ដូចជាការចូលរួមបង្កើនជីវាពរស់
នៅផងដ្រ។
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពជាប់ាក់ទង រួមចំណ្កឆ្លើយតបដល់តម្ូវការទឹកក្នុងសហគមន៍។

ការទទួល យក 
ពីសង្គម

បច្ច្កទ្សន្ះ បានអនុវត្តជាច្ើនសតវត្សរ៍មកហើយ និង 
មានការទទួលសា្គ្ល់ពីសង្គម។ បច្ច្កទ្សន្ះ ជួយ ក្លម្អ 
បា្ដ្ញសង្គមរបស់សហគមន៍តាមរយៈ ការ លើក កម្ពស់ 
កិច្ចសហការលើការច្កចាយ និង ប្ើប្្ស់ ទឹក បាន ត្ឹមត្ូវ។

សមាពយ្នឌ័រ កាត់បន្ថយព្លវ្លាប្មូលទឹក និងធ្វើប្ព្ឹត្តកម្មទឹក ដ្ល 
កាតព្វកិច្ច ាំងន្ះាគច្ើនទទួលបន្ទុកដោយស្្តី។ 
ស្្ដី និងកុមារងយឆ្លងជំងឺតាមទឹក ប៉ុន្ត្ការរក្សាទុកទឹកភ្លៀង 
ដោយ សុវត្ថិាពអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យន្ះបាន។

ផលច ំណ្ញ ផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច

ការ ប្ើប្្ស់អាង ទឹកជ្្  និង ប្ឡាយ ធម្មជាតិ ដ្លជា ប្ភព 
ទឹក មិនត្ូវការការចំាយបន្ថ្មឡើយ។ អាង ស្ដុក ទឹក ត្ូវ 
ការចំាយ ព្ល និង កមា្ល្ំង ពលកម្ម ច្ើន ដើម្បី ជីក  ប៉ុន្ដ្ការ 
ថ្ាំ មិន សូវ ចំាយ ច្ើន ឡើយ នៅ ព្លអាង ទឹកសង់ រួច។

សកា ្ដ្នុពលន្ការ 
ឆ្លើយ តប

អាចប្ើប្្ស់បាននៅតំបន់ជនបទដ្លជួបប្ទះ សា្ថ្នាព 
ហួតហ្ង ដ្លមានទីធា្ល្ទំន្រសមស្បសម្្ប់ជីកអាងស្តុក 
ទឹកបាន។

តម្ូវ ការសា្ថ្ប័ន អ្នកភូមិអាចនឹងត្ូវការការគាំទ្ពីសា្ថ្ប័នក្នុងការជីកអាងស្តុក
ទឹក និងដើម្បីរៀបចំក្ុមអ្នកប្ើប្្ស់ទឹក។ ក្ុម អ្នក ប្ើប្្ស់ 
ទឹកអាចជួយថ្រក្សាអាងស្តុកទឹក និង លើក កម្ពស់ ការថ្ាំ ព្ម 
ាំង ប្ង ច្ក ទឹកដោយស្មើ ាពគា្ន្។

ចីរាព បច្ច្កទ្សន្ះគាំទ្ដល់សហគមន៍ចំពោះការប្ើប្្ស់ ទឹក 
ប្កប ដោយ ចីរាព និងការគ្ប់គ្ងធនធានទឹករយៈ ព្លយូរ។

បញ្ហាបាឈមនឹងការអនុវត្

 y ប្ភពអាងស្តុកទឹកត្ូវមានការគ្ប់គ្ងឱ្យបានល្អដោយសហគមន៍ ដើម្បី ជៀស 
វាងការប្ើប្្ស់ទឹកហួសកម្ិត និងការរីងស្ងួតសម្្ប់ការបម្ុងទឹកទុក។

 y ប្សិនបើស្ះជីកដល់នីរ៉ូទឹកក្្មដី ស្ះអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកបានយូរ អង្វ្ង។ 
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ទឹកស្ះនឹង អាច ត្ូវប្ើសម្្ប់សកម្មាពកសិកម្មផ្ស្ងៗដ្លផ្ដល់ផល ចំណ្ញ
ច្ើនជាជាងការប្ើប្្ស់ប្ភព ទឹកសម្្ប់ត្បំណងគ្ួសារ។

 y ការល្ចធា្ល្យ និងជម្្បទឹកចូលទៅក្នុងដីនាំឱ្យបាត់បង់ទឹកពីក្នុងស្ះ ឬ អាង 
ស្តុកតូចៗ។ ហ្តុ ដូច្ន្ះ ដីស្ះនៅតំបន់ដ្លមានជម្្បទឹកកម្ិតខ្ពស់ទៅ ក្នុង 
ដី ទំនងជាអាចជួបប្ទះការរីងស្ងួតមួយ រយៈអំឡុងព្លរដូវប្្ំង។ បច្ច្កទ្ស 
ក្្លស្ាប់បាតដោយបា្ល្ស្ទិក ឬជ័រកៅស៊ូអាចជាការល្អ ប៉ុន្ត្ ត្ូវចំាយច្ើន។

 y ស្ះទឹកមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកបានព្ញមួយឆ្ន្ំទ្ប្សិនបើមិនមានការគ្ប់គ្ងបាន
ល្អ។

 y អាងស្តុកទឹកលើដីអចិន្ត្្យ៍ព្លដ្លស្ថិតក្នុងអាកាសធាតុកៅ្ដ្ ជានិច្ចកាលអាច 
បង្កឱ្យមានគ្្ះថ្ន្ក់ ដល់សុខាព ដូចជាជំងឺឆ្លងតាមបា៉្រា៉្សិតជាដើម ប៉ុន្ត្ មិន 
សូវកើត មានចំពោះស្ះដ្លទើប ជីករួច។

បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y កម្មវិធីបរិសា្ថ្នន្សហប្ជា ជាតិ 
(UNEP)៖ http://www.unep.
org/publications/

 y FAO ៖ http://www.fao.org/

docrep/R7488E/r7488e00.

htm#Contents

គម្្ង ការ បញ្ជ្្ប ាព ធន់ នឹង អាកាស ធាតុ 
ទៅ ក្នុង ការ រៀប ចំ ផ្ន ការ អភិវឌ្ឍន៍ 
ហិរញ្ញ ប្ប ាន សហ ប្តិ បត្តិការ បច្ច្កទ្ស 
កម្មវិធ ីSPCR

នាយកដ្ឋ្នប្្ប្ួលអាកាសធាតុ  
អគ្គល្ខាធិការដ្ឋ្ន ក្ុមប្ឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
ដោយចីរាព

ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៥៣១៤ ៧៧៧
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖  

adbspcrta8179@gmail.com

គ្ហទំព័រ៖  
http://www.spcrcambodia.org



102 103

ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

៥ .២ .៣ ប្រព័ន្ធប្រឡាយ និងអាងស្តតុជកទឹកលើដី

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 សហគមន៍កម្ពុជា ជាច្ើនកំពុងត្ប្ឈមមុខនឹងកង្វះខាតទឹកនៅ រដូវប្្ំង និង 
ភ្លៀង ធា្ល្ក់ ខា្ល្ំង នៅ រដវូ វស្សា ដ្លបញ្ហ្ាំងន្ះត្ូវបានរំពឹងទុកថនឹងកាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរឡើង
ដោយសារការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។ ន្ះមានន័យថ ការស្ដុកទុក  និង ការ អភិរក្ស ទឹក 
(តាមគ្ួសារ ឬសហគមន)៍ អាចកា្ល្យជាបច្ច្កទ្សកាន់ត្មានសារៈសំខាន់សម្្ប់ការ 
គ្ប់គ្ងប្ភពទឹក។ 
 ប្ព័ន្ធប្ឡាយ និងអាងស្តុកទឹកលើដី ជារចនាសម្ព័ន្ធវិស្វកម្ម មួយ សម្្ប់ 
ប្មូល ទឹក ភ្លៀង ទុកដោយ ការ ប្ើប្្ស់ ទំនប់ទឹក។ ប្ព័ន្ធ ន្ះអាច ទប់រំហូរ ព្្ក តូចៗ 
ស្ទឹង និងការហូរច្្ះ ទឹកលើដីតាមរយៈការសាងសង់ទំនប់នៅត្ង់តំបន់ទឹកខាង ក្្ម 
ន្ ផ្ទ្រងទឹកភ្លៀង។ បច្ច្កទ្សន្ះ អាច ផា្ល្ស់ប្ដូរពីប្ព័ន្ធ ខា្ន្ត តូច ទៅជាប្ព័ន្ធខា្ន្តធំ 
អាស្័យលើតម្ូវការបង្កើត និងលក្ខណៈពិស្សន្ សា្ឋ្នដីនៅតំបន់នោះ។ 
 ប្ព័ន្ធន្ះប្មូលទឹកភ្លៀង និងរំហូរច្្ះទឹកលើដី ហើយ ផ្ទុក ទឹក សម្្ប់ 
ប្ើប្្ស ់ក្នុងចនោ្ល្ះព្ល រាំងស្ងួត។ ប្ព័ន្ធន្ះ អាចជាប្ភព ទឹក ដ៏សំខាន់សម្្ប់តំបន់ 
ដ្ល ធា្ល្ប់មានកម្ពស់ទឹកភ្លៀងខា្ល្ំងនៅរដូវ វស្សា ហើយ ខ្វះខាត ប្ព័ន្ធ សាមញ្ញ សម្្ប់ 
ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកពីចំណុចប្សព្វ។ ប្ព័ន្ធ ន្ះ ក៏ ជា ជម្ើសល្អមួយ ផងដ្រ សម្្ប ់តំបន់ដ្ល 
មាន ទឹកក្នុងដី មិនសូវមាន គុណាពល្អ។ នៅ ព្ល ដ្ល មិន មាន ការការារ ទឹក ឱ្យផុត ពី 
ការ ប៉ះាល់ របស់ មនុស្ស ឬសត្វ ដូច្ន្ះ ទឹក អាច ប្ើ ជាចំបង សម្្ប ់ស្្ចស្ព ស្្ ចមា្ក្រ 
ជាង ការ ប្ើប្្ស់ តាម គ្ួសារ។

 ដីត្ូវបានប្ើដើម្បីសង់ទំនប់ដីតូចៗ ឬទំនប់ទឹកសម្្ប់ការារ ទឹក ភ្លៀង ធា្ល្ក់ 
និង រំហូរ ច្្ះ ទឹកលើដី។ ស្ម្ និងរុក្ខជាតិផ្ស្ងទៀត ត្ូវ បាន ដំ តាម ជម្្លទំនប់ដីតូចៗ 
ឬទំនប់ទឹកដើម្បី បង្ក្រការហូរច្្ះ។ ា្វ្រ ប្ឡាយ ទឹក ជួយ ទប់ទឹក និងបង្ហូរទឹកច្ញនៅ
អំឡុងចនោ្ល្ះព្លដ្លមានទឹកហូរហៀរ ដូចន្ះវាជាការ គ្ប់គ្ង ចរន្តទឹកខាងក្្ម 
និង ចរន្តទឹកខាងលើន្តំបន់ភូមិដ្លមានផ្ទ្រងទឹកភ្លៀង ក៏ដូចជាចរន្តទឹកខាងក្្ម 
ប្ព័ន្ធធារាសាស្ត្ផងដ្រ។ 
 ប្ព័ន្ធ ធារាសាស្ ្តអូប្្ំង  ក្នុង ភូមិ ស្្ហុយ  ឃុ ំស្ ្ហុយ ស្ុកកោះញ្ក  ខ្ត្ត 
មណ្ឌលគិរី គឺ ជា អាង ស្តុក ទឹក លើដី និង ជាប្ព័ន្ធ ប្ឡាយ។  ប្ព័ន្ធធារាសាស្ត្មួយន្ះ   
បាន សង់ ឡើងក្នុងអំឡុងរបប ខ្ម្រ ក្ហម វាត្ូវបាន ប្ើប្្ស់ ដើម្បីប្មូល និង ផ្ទុក ទឹក 
ភ្លៀង នៅតំបន់ ផ្ទ្ រង ទឹក ភ្លៀង ក្នុង ឃុំ ស្ ្ហុយ ហើយ បនា្ទ្ប ់មកក៏ត្ូវបានប្ើប្្ស ់
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សម្្ប់ ការ ស្្ចស្ព។ ប្ព័ន្ធធារា សាស្ត្ ន្ះ  ត្ូវ បាន ជួសជុល ឡើង វិញ អំឡុង 
ឆ្ន្ំ២០០៨-២០០៩  ដោយ ក្សួង ធន ធាន ទឹក និង ឧតុនិយម ហើយ ក្នុងព្ល នោះដ្រ 
ស.ក.ប.ទ ត្ូវ បាន បង្កើត ឡើង ដើម្បី ប្តិបត្តិការ និង ថ្ ាំ ប្ព័ន្ធ ន្ះ។ 
 ទំនប់ ដ ី និង ា្វ្រ ទឹក ធ្វើព ីប្តុង ត្ូវ បាន សង់ ដើម្បី ទប់ទឹក ភ្លៀង  និង រំហូរ ច្្ះ ទឹក 
លើ ដី។ ទំនប់ ដីតូចៗ មាន ប្វ្ង ១,៦គ.ម កម្ពស់ ២,៥-៣ម៉្ត្ពីបាតទន្ល្ ទទឹងប្វ្ង 
៤-៥ម៉្ត្។ ទឹកដ្លទប់បាន ត្ូវបានរក្សាទុក ក្នុង អាង ស្តុក ទឹក ដ្ល មាន សមត្ថាព 
ស្ដុក ទឹក រហូត ដល ់ទៅ ២,២ លាន ម៉្ត្គូប។ 
 បន្ថ្ម លើ ទំនប ់ទឹក ក ៏មាន ព្្ក ឬ ប្ឡាយ តូចៗ មួយ ចំនួន មាន បណោ្ដ្យ ប្វ្ង  
៦.៧៥ ម៉្ត្ ហើយ ា្វ្រ ទឹក គឺ ប្ើ សម្្ប ់ទប់ ឬ បង្ហូរ ទឹក ច្ញ ពី តំបន់ ផ្ទ ្រង ទឹក ភ្លៀង ឬ 
អាង ស្តុក ទឹក។ អាង ស្តុកទឹក ន្ះ មាន សមត្ថាព ស្្ច ស្ព តំបន់ ដី កសិកម្ម ប្ហ្ល 
៤០០ ហិកតា និង ដើរ តួជា ប្ភព ទឹក សម្្ប់ អ្នក ភូមិ នៅ ឃុំ ស្្ហុយ និង ឃ ុំក្ប្រ នោះ។ 
ទោះជាយ៉្ងា ទឹកមានគុណាពមិនល្អនៅរដូវប្្ំង មានន័យ ថ ទឹក អាច ប្ើប្្ស់ 
សម្្ប់ កសិកម្ម បាន ហើយ ទឹក សម្្ប ់គោល បំណង ប្ើប្្ស់ តាម គ្ួសារ គឺមាន ត្ក្នុង 
អំឡុង រដូវវស្សា ត្ប៉ុណោ្ណ្ះ។ ជាទូទៅ ទឹក ដ្ល យក ពីប្ព័ន្ធន្ះ អាច ប្ើប្្ស ់ដើម្បី ផឹក 
និង ចម្អិន ក្នុង អំឡុង ព្ល ប្្ំ មួយ ខ្ ក្នុង មួយ ឆ្ន្ំ។

តំបន់អាងស្តុកទឹក (រដូវប្្ំង ឆ្ន្ំ២០១៦) ក្នុងភូមិ និងឃុំស្្ហុយ ស្ុកកោះញ្ក និងា្វ្រទឹក 
ប្ព័ន្ធធារាសាស្្តអូប្្ំង។



104 105

ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

អាងស្តុកទឹកជីត្្្ះ ឃុំអណ្ដូងទឹក ស្ុក 
បុទុមសាគរ។ អាង ស្តុក ន្ះ មាន ទំហំ 

ប្ហ្ល ៤៥ ហិកតា និង បម្ើ ដល់ ប្ជាជន 
នៅភូមិចំនួនពីរ (ជីត្្្ះ និងប្្) សម្្ប់ 

ប្ើប្្ស់ តាមគ្ួសារ និងធ្វើកសិកម្ម។

អាងស្តុកទឹកបន្ទៀតនៅ ផ្លូវជាតិល្ខ៤៨ 
ដ្លស្ថិតនៅឃុំដងព្ង។ 

អាងស្តុកទឹកន្ះប្ើប្្ស់ ផ្លូវជាតិល្ខ៤៨ 
ជាឃឿនសំខាន់សម្្ប់ផ្ទុកទឹក។

លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

ប្ព័ន្ធន្ះ អាចជាប្ភពទឹកមួយមានសារៈសំខាន់នៅ តំបន់ 
ដ្លមានកម្ពស់ទឹកភ្លៀងធា្ល្ក់ខា្ល្ំង និងជាតំបន់ដ្ល មាន 
ការខ្វះខាតចំណុចប្សព្វទូទៅន្ប្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក ឬ ទឹក 
ក្្មដី។ បច្ច្កទ្សន្ះ ជំរុញជម្្បទឹកនៅលើដី ដើម្បី 
ឱ្យ ទឹក ក្នុងដីមានការកើនឡើង ហើយជួយថ្ាំដល់ សំណើម 
ដី ន្តំបន់ផ្ទ្រងទឹកភ្លៀង។ ប្ព័ន្ធន្ះ ជា ប្ព័ន្ធ ប្មូលទឹក 
ដូច្ន្ះ វា ជួយ គ្ប់គ្ង ទឹក ជំនន់ ជា ពិស្ស សម្្ប់ ចរន្ត ទឹក ខាង 
ក្្ម។

សមត្ថាព បន្សាំុ បង្កើនាពធន់តាមគ្ួសារ និងសហគមន៍អំឡុងព្ល រាំងស្ងួត។ 
ទឹកដ្លរក្សាទុកអាចប្ើប្្ស់សម្្ប់កសិកម្ម ចិញ្ចឹម សត្វ និង 
ការ ប្ើប្្ស់ តាម គ្ួសារ។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ជួយរក្សាទឹក និងទប់សំណើម និងក្លម្អគុណាពដី។

ផល ប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

បង្កើនផលិតផលដំាំកសិកម្ម និង ជីវាព របស់ ប្ជាជន 
មូលដ្ឋ្ន។
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពជាប់ាក់ទង រួមចំណ្កក្នុងការបំព្ញតម្ូវការទឹករបស់សហគមន៍។

កា រទទួលយក 
ពីសង្គម

បច្ច្កទ្សន្ះ ត្ូវបានប្ើប្្ស់ជាច្ើនសតវត្សរ៍ ហើយ មាន 
ការ ទទួលសា្គ្ល់ពីសង្គម។

សមាពយ្នឌ័រ កាត់ បន្ថយ ព្ល វ្លា ប្មូល ទឹក និងធ្វើប្ព្ឹត្តិកម្មទឹក ដ្ល 
កាតព្វកិច្ច ាំងន្ះាគច្ើនទទួលបន្ទុកដោយ ស្្តី។ ស្្ដី និង 
កុមារ ងយឆ្លងជំងឺដ្លឆ្លងតាមទឹក ហើយ ការ រក្សា ទុក ទឹក ភ្លៀង 
ដោយ សុវត្ថិាព អាច កាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ ន្ះ បាន។

ផលចំណ្ញ ផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច

ការចំាយលើការសាងសង់ប្ព័ន្ធន្ះ អាច នឹង មាន តម្ល្ថ្ល្ 
អាស្័យលើប្ភ្ទន្ប្ព័ន្ធ។ តម្ូវ ឱ្យមាន ការវិាគ ចំាយ 
និង ផល ចំណ្ញ លើប្ភ្ទន្ប្ព័ន្ធាំងន្ះ  រួម មាន ម៉ូដ្ល 
ជលវិទ្យោ សម្្ប់ការស្តុកទឹកដើម្បី បំព្ញ តម្ូវ ការ ដល់ គ្ួសារ 
មុន ព្ល ធ្វើការវិនិយោគ។

សកា្ដ្នុពល ន្ ការ 
ឆ្លើយ តប

អាចអនុវត្តបាននៅតំបន់ជនបទដ្លធា្ល្ប់ជួបសា្ថ្នាពរាំងស្ងួត 
និងតំបន់ដ្លមានដីទំន្រសមស្បសម្្ប់ជីកអាងស្តុកទឹក។

តម្ូវ ការសា្ថ្ប័ន សម្្ប់ការវិាគអំពីសមត្ថាពរបស់ប្ព័ន្ធ ការ កំណត់អំពី 
តំបន ់អាទិាព និង ការ វិនិយោគ ហ្ដ្ឋ្ រចនាសម្ព័ន្ធ គឺ ត្ូវ ការ ការ 
គាំទ្ពីក្សួងធន ធាន ទឹក និងឧតុនិយម និង អាជា្ញ្ធរ មូលដ្ឋ្ន 
និង ការជួយ គាំទ្ ពី ប្ភព ខាងក្្។  អ្នក ភូមិាំង អស់ ត្ូវ ការ ការ 
គាំ្ទ្ រៀបចំ ស.ក.ប.ទ ក្នុងមូលដ្ឋ្ន ដើម្បី ប្តិបត្តិការ ថ្ាំ និង 
គ្ប់គ្ង ការ ច្កចាយ ទឹក បនា្ទ្ប់ ពី ប្ព័ន្ធ បាន សង់រួច។

ចីរាព បច្ច្ក ទ្ស ន្ះ គាំទ្ដល់សហគមន៍ដើម្បីការប្ើប្្ស់ដោយ 
ចីរាព និងការគ្ប់គ្ងធនធានទឹកសម្្ប់រយៈ ព្លយូរ។
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បញ្ហាបាឈមចំពោះការអនុវត្

 y អាចមានអត្្ខ្ពស់ន្ការបាត់បង់ទឹក ដោយសារជម្្បទឹកចូលទៅក្នុងដី។

 y ប្សិនបើផ្ទ្រងទឹកភ្លៀងហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយលំនៅដ្ឋ្ន តំបន់ឧស្សាហកម្ម និង តំបន់ 
កសិកម្ម គុណាពទឹកដ្លប្មូលបានគឺមិនគួរបរិភោគទ្។ ដូច្ន្ះ បច្ច្កទ្ស 
ន្ះគឺ សំខាន់ សមស្ប ចំពោះការស្តុកទឹកសម្្ប់គោល បំណង កសិកម្ម ប៉ុណោ្ណ្ះ។

 y ធនធានប្ព័ន្ធផ្ទ្រងទឹកភ្លៀងលើដីខា្ន្តធំ (ឧ. ដោយមានទំនប់តូចៗ និងា្វ្រទឹក) 
ត្ូវការឱ្យមានកម្ពស់ទឹកភ្លៀងធា្ល្ក់សមរម្យ មុនព្លដ្លពួកវាអាចបម្ើនូវ 
តម្ូវការ។ ប្ព័ន្ធាំងន្ះ ត្ូវមានជម្្ជ្្សមល្មមសម្្ប់ស្តុកទឹក ដើម្បី 
បំព្ញ តម្ូវការអំឡុងព្លរាំងស្ងួត។

 y ការគ្ប់គ្ងប្ព័ន្ធឱ្យបានត្ឹមត្ូវជាការចាំបាច់ ដើម្បីអាចផ្ដល់នូវធនធានទឹកដល់
គ្ួសារ និង កសិកម្ម បាន ព្ញ មួយ ឆ្ន្ំ។ 

បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 y UNEP: http://www.unep.org/

publications/
 y FAO: http://www.fao.org/docrep/

R7488E/r7488e00.htm#Contents

គម្្ង ការ បញ្ជ្្ប ាព ធន់ នឹង អាកាស 
ធាតុ ទៅ ក្នុង ការ រៀប ចំ ផ្ន ការ អភិវឌ្ឍន៍  

ហិរញ្ញ ប្ប ាន សហ ប្តិ បត្តិការ 
បច្ច្កទ្សកម្មវិធ SីPCR

នាយកដ្ឋ្នប្្ប្ួលអាកាសធាតុ ន្ 
អគ្គល្ខាធិការដ្ឋ្នក្ុមប្ឹក្សាជាត ិ
អភិវឌ្ឍន៍ ដោយចីរាព

ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៥៣១៤ ៧៧៧
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖  

adbspcrta8179@gmail.com

គ្ហទំព័រ៖  
http://www.spcrcambodia.org
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៥ .៣ ការប្រមូលទឹកភ្លៀង

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ាពរាំងស្ងួត និងខ្សត់ទឹក  ការរក្សាទុកទឹក

៥ .៣ .១ ការប្រមូលទឹកភ្លៀងជុំវិញទន្ល្រសាប

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 ការ ប្ើប្ស់្ ទឹកភ្លៀង ជា បភ្ព ទឹក គ ជឺា ការ អនុវត្ត តាម បប្ បព្ណី្ នៅ កម្ពុជា។ 
គ្ួសារ ដ្ល ប្ើប ្្ស់ទឹក ភ្លៀង នា ព្ល បច្ចុប្បន្ន មាន ប្មាណ ពី៤៨០% ទៅ ៨៧០% 

អាស្័យតា ម តំបន់ ភូមិសាស្្ត ន្ ប្ទ្ស កម្ពុជា27។ ប្ព័ន្ធ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង ជា វិធាន ការ 
សំខាន់ មួយ សម្្ប់ ក្ុម គ្ ួសារ និង សហគមន៍ ដ្ល មាន ាពងយរងគ្្ះ ដោយ សារ 
ាពរាំង ស្ងួត។ តាម ប្ព្ណី ស្ី្ដ កម្ពុជាចូលរួម យ៉្ង សកម្ម ក្នុ ងការ ចម្អិន អាហារ ផ្ដល់ 
ទឹក និង ធានាថ ក្នុង គ្ួសារ របស់ ពួកគាត់ មាន អនាម័យ ល្អ។ ប្ព័ន្ធ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង កាត់ 
បន្ថយ បន្ទុក ការ ងរ ស្ ្តី ដោយ ផ្ដល់ នូវ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ជាស្្ច នៅ ក្ប្រ ផ្ទះ។ ដូចច្ន្ះ ប្ព័ន្ធ 
ន្ះ ជួយ កាត់ បន្ថយ ព្ល វ្លា សម្្ប ់ស្ត្ី ក្នុងការ ស្វ្ងរក និង ប្មូល ទឹក។ ពួក គាត់ បាន 
ទទួល ការ បណ្ដុះបា្ដ្ល ស្ដីពី ដំណើរការ ប្ើប្្ស់ ថ្ ាំ និង ស្តុកទឹក ដោយ សុវត្ថិាព។ 
ទឹក ភ្លៀង ដ្ល បាន មក ពី ដំបូល គឺ អាច ប្ើប្្ស ់បាន ាំង នៅ ទីក្ុង និងជនបទ ហើយ 
អាច អនុវត្តបានតាមគ្ួសារ ឬ អគារ សាធារណៈ ដូចជា សាលារៀន ជា ដើម។ ការ ប្មូល 
ទឹក ភ្លៀង តាម ប្ប ប្ព្ណី មិនម្ន ទុក សម្្ប ់បរិភោគ ទ្ ទោះ បីយ៉្ង ា បច្ច្កទ្ស 
មួយ ចំនួន ត្ូវ បាន ផ្តល់ តាម រយៈ អង្គការ ទឹកភ្លៀង កម្ពុជា (RWC) ដើម្បី ត្ង យក ទឹក ភ្លៀង 
សម្ប់្ បរភិោគ ដោយ សុវត្ថាិព។ អង្គការ RWC បាន បង្កើត បព័្ន្ធ បមូ្ល ទឹកភ្លៀង ដល្ 
មានការ គ្ប់គ្ង ហានិភ័យ សម្្ប់ ប្ព័ន្ធតាម សា្ថ្ប័ន និងផ្ទះ បង្កើត ដើម្ប ីប្មូល និង 
ស្តុកទឹក ភ្លៀង ឱ្យបាន គ្ប់គ្្ន់ សម្្ប់ ប្ើប្្ស់ នៅ រដូវ ប្្ំង។

 ប្ព័ន្ធ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង តាម គ្ួ សារ ត្ូវ បាន ផ្សព្វ ផ្សាយ ឱ្យ ប្ើប្្ស់ ដោយ 
អង្គការ RWC រួម មាន អាង ទឹក ចំណុះ៣ម៣ ចំនួនពីរ ដ្ល អាង នីមួយៗ មាន៖ អាង លូ 
ប្តុង និងាងធំ។ ប្ព័ន្ធដ្លបង្កើតដោយសា្ថ្ប័នន្ះ មាន ជម្ើស បច្ច្កទ្ស ខុសៗ 
គា្ន្សម្្ប់សមត្ថាពស្តុកពី ១៤-៣៥ម៣។ នៅ តាម គ្ួសារ ាំងអស់ គួរ ប្ើប្្ស់ 
ដំបូលដ្លរឹងមាំ្ យ៉្ង ហោច ាស ់មាន សមត្ថាព ស្តុកទឹកបាន៣.០០០ លីត្ ហើយ 
អាច ប្ើប្្ស់ តាមរ៉ូប៊ីន្ទឹក។ គ្ួសារ ជា ច្ើន ក្នុង តំបន់ ជនបទ មាន ាង ផា្ទ្ល ់ខ្លួនចាប់ពី 
27 JICA. 2002. The Study on Groundwater Development in Central Cambodia. Final Report.
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២-៣ាង ដ្ល មាន សមត្ថាព ស្តុក ទឹកពី ១.២០០ ដល់១.៥០០លីត្។

 វាមានសារៈសំខាន់ដ្លតូ្វចងចាថំ នៅមានបច្ចក្វទ្ិយោដទ្ទៀត សម្្ប់ បមូ្ល 
ទឹក ភ្លៀង តាម  ផ្ទះ ដ្លមានទំហំ និងស្ដង់ដរបច្ច្កទ្សខុសៗគា្ន្។ បរិកា្ខ្រ ដ្ល បាន 
ណន្ាឱ្ំយប្ើប្ស់្ សម្ប្  ់បព័្ន្ធន្ះ ធានា ថ ទឹក ភ្លៀង តូ្ វបាន ហរូចូល ទុយោ និង ស្ដកុ ទឹក 
ទៅក្នងុអាងបិទជិត។ វធីិសាស ្្ត គប់្គ្ង ហានិភ័យ ន្ះ បង្ករ្ ការ ចម្លង ម្រោគ អំឡងុព្ល 
ស្តុកទឹក និង ធានា ថទឹក នៅ ត្មាន សុវត្ថិាព សម្្ប់ បរិភោគ។
 

 ដើម្បី គាំទ្គ្ួសារ ឱ្យ ទទួល បាន សមា្ភ្រៈ  សម្្ប់ ប្ព័ន ្ធប្មូល ទឹក ភ្លៀង ត្ូ វបាន 
ផ្ដល់ តាមរយៈ សង្វក់្ ផ្គត់ ផ្គង់ ខណៈ ការ កសាង សមត្ថ ាព បច្ចក្ ទស្ សង់ និង ពិនិត្យ តាម 
ដន សម្្ប់ សហគ្ិន ឯកជន ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន ា្ន្ក់ងររដ្ឋ្ភិបាល និង អាជា្ញ្ធរ មូលដ្ឋ្ន។ 
គម្្ងសម្្ប់ជួយក្ុមគ្ួសារក្នុង សហគមន៍ ឱ្យ ទទួល បាន លទ្ធាព ប្ើប្្ស់ និង ការ 
ប្ើប្ស្ ប្់ព័ន្ធ ដោយ ត្មឹ ត្វូ  ចាប ពី់៦ខទ្ៅ៤៨ខ ្ អាស័្យ លើ ដគូ្ អភិវឌ្ឍន៍ និងដគូ្រ 
ផ្ដល់ ហិរញ្ញ ប្បាន គម្្ង ន្ះ។

 អ្នកអាស័្យផលដល្ប្ើប្ស់្ប្ព័ន្ធន្ះ ទទួល បានការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ដើម្ប ីបរភិោគ 
និងចម្អនិអាហារ ដោយ មិនចាបំាច់ត្វូការកន្លង្ធ្វើបព្្តឹ្តកិម្មឡើយ។ តាម គ្ួសារ នីមួយៗ 
ទទួលបានការបង្ៀនអំពីបច្ចក្ ទស្គប់្គង្ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក  របស់ ពួកគាត់ ដើម្បធីានាថ
ការស្តុកទឹកមានបរិមាណគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់រដូវ ប្្ំង។ លើស ពីន្ះ ទៀត មាន ការ បង្ហ្ញ 
អំពី បច្ចក្ទ្ស ខុសៗ គា្ន ដ្ើម្ប ជីៀស វាង ការ ចម្លង រោគ ដូច ជាមូស ពង ក្នងុ អាង និង បង្ករ្ ការ 
បំពុល ដោយ សារ មនុស្ស និង សត្វ ដល់ ពួកគាត ់ផងដ្រ។

លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ៖ សូមមើលចំណុច ៥.៣.៣ ខាងក្្ម
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការបន្សាំុ  សូមមើលចំណុច ៥.៣.៣ ខាងក្្ម

អាងលូប្តុង និងាងធំ
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បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 y Certification, Energy Globe Award 2016 - 

National Award
 y Confederation of European Senior 

Export Services 2014, National Institute 
of Statistic, The Kingdom of Cambodia 

 y K. Pheng, Brief research paper 
2014, 37th Water, Engineering and 
Development Centre International 
Conference, Hanoi, Vietnam ”Rainwater 
harvesting formulization in rural 
Cambodia”

 y JICA 2002, The Study on Groundwater 
Development in Central Cambodia Final 
Report, p.8-4

 y Water and Sanitation Program 2015, 
Service delivery assessment, Water and 
Sanitation Program – World Bank, p.23

លោក ផ្ង គា
អង្គការទឹកភ្លៀងកម្ពុជា (RWC)
ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៧៥៥ ៣៦៥ 
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖ 
pheng.kea5@gmail.com
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៥ .៣ .២ ការប្រមូលទឹកភ្លៀងនៅខ្រត្តតោធិ៍សសាត់

 ខ្ត្ត ពោធិ៍ សាត ធ់ា្លប្ ជួ់ប បញ្ហ ក្ង្វះ ទឹក និង ាព រំាង ស្ងតួ ធ្ងន់ធ្ងរ ក្នងុ អំឡុង រដូវបំ្្ង។ ការ 
ប្មូល ទឹក ភ្លៀង តាម ទម្ង់ មួយ ចំនួន ឬ ទម្ង់ ផ្ស្ង ទៀត តូ្វ បាន អនុវត្ត តាម គួ្សារ ជនបទ 
មួយ ចំនួន ធំ សូម្បី ត ក្ន្លង្ ដ្ល មាន ទន្ល ្និង ស្ទងឹ ក៏ ដោយ។ ទម្ង់ ខុសៗ គា្ន រ្វាង ការ ប្មូល 
ទឹក ភ្លៀង ជានិច្ច កាល រួមមា ន ការ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង ចូល ស្ះ ពី ដី នៅ ជំុវិញ នោះ បុ៉ន្ត ្ជា ទូទៅគឺ 
ប្មូល ពីដំបូលផ្ទះ។ ដំបូល ផ្ទះ ផ្ដល់ ជាផ្ទ ្និង ទរ ត្ង ទឹកភ្លៀង តាម គ្ម ដំបូល ដ្ល ជា ផ្លវូ បង្ហរូ 
ទឹក ភ្លៀង។ ការ ប្មូល ទឹកភ្លៀង កាន់ ត្មាន ប្សិទ្ធាព ពី ដំបូល ប្ក់ស័ង្កសី ឬ ដំបូល ប្ក់ 
ក្បឿង បុ៉ន្ត ្ក៏អាច បមូ្ល ពី ដំបូល ធ្វើពី សមា្ភរ្ៈ ធម្មជាតិ ដូច ជា បន្ទះឈើ ឬ ស្លកឹតោ្នត្ ផងដរ្។

 បច្ចុប្បន្នន្ះ ទរត្ងទឹកភ្លៀង និងទុយោប្មូលទឹក ជាធម្មតាធ្វើពីបា្ល្ស្ទិក ហើយ 
មាន បំពង់ដ្ល រៀបច ំឱ្យ មាន លក្ខណៈ បត់ប្នទៅដល់អាងស្តុកទឹក និងាង (ដូចន្ះ 
ព្ល ាង មួយ ព្ញ បំពង់ បង្ហូរទឹក អាចប្ដូរ ទៅាង បន្តបនា្ទ្ប់ ទៀត)។

 ទម្ង់ ន្ការ ស្តុក ទឹក ខុសៗ គា្ន្ អាច ប្ើប្្ស់ បាន អាស្័យ ទៅ ល ើទំហំផ្ទះ និង 
តម្ូវ ការ ទឹក សម្្ប់ គ្ ួសារ ។ ទម្ង់ ស្តុក ទឹក ដ្ល និយម ប្ើ បំផុត គឺ ាង ធ្វើពី សុីម៉ង់ត៍ 
ដ្ល មាន សមត្ថាព ស្តុក ពី ០,៥-១,៥ម៉្ត្គូប តាម ផ្ទះ តូច មួយ យ៉្ង ហោច ាស់ មាន 
ាង ចំនួន បី សម្្ប់ ស្តុក ទឹកទុក សម្្ប់ បរិភោគ នៅ រដូវប្្ំង។ ទោះ ជា យ៉្ង ា ក៏ នៅ 
មាន អាង ស្តុក ខ្ពស់  ដ្ល ត្ូវបា នសង់ ដោយ ដក់ លូបំពង់ សុីម៉ង់ត៍ បីកង់ ត្ួត លើគា្ន្ និង 
ធុង បា្ល្ស្ទិក ធំដ្ល អាច ប្ ើសម្្ប ់ស្តុក ទឹកភ្លៀង ដើម្បី ប្មូល ពីដំបូល ផង ដ្រ។

 នៅព្លដ្លទឹកព្ញ ត្ូវគ្បាងសុីម៉ង់ត៍ដោយគម្បសុីម៉ង់ត៍។ ជួន កាល 
អាច ប្ ើប្្ស់គ ម្ប តូចៗ បន្ថ្ម ឬប្ ើប្្ស់ គម្ប ដ្ល ធា្ល្ប់ ប្ើតាម ធម្មតា។ ាង 
មួយ ចំនួន មាន រ៉ូប៊ីន ្នៅ បាត ក្្ម ដើម្បី អាច ប្ើប្្ស់ ទឹក ដោយ មិន ចាំបាច់ ដង។ ការ 
ធ្វើដូចន្ះ អាចកាត ់បន្ថយ ហានិភ័យ ន្ការ បំពុល ប៉ុន្ត ្ក៏បង្កើន ហានិភ័យ បាត់ បង់ ទឹក 
ដ្ល ស្តុក ដ្រ ប្សិន បើគម្ប ចំហចោល ឬខូច ដោយ សារ ក្ម្ង ឬ សត្វ ប៉ះាល់។ 

 យោងតាមការពិាក្សាជាមួយប្ជាជនក្នុង ខ្ត្តពោធិ៍សាត់ បង្ហ្ញឱ្យឃ្ីញថ ។
 ាង ចំនួន បីមាន សមត្ថាព ស្តុក ចំណុះ ១ម្៉ ត្ គូប ដ្ល ងយ នឹង ព្ញ អំឡុង រដូវ វស្សា 
ប្សិន ប ើផ្ទុកទូទៅមាន ផ្ទ្ ដំបូលទំហំ៦x១០ម៉្ត្។ ផ្ទះ ដ្ល មាន ទំហំធំ ជាង ន្ះ ត្ូវ 
បាន សង្ក្ត ឃ្ីញ ថ មាន ាង ធំៗ ច្្ីន ជាង ចំនួន ១០។

 ការ ប្ ើប្្ស់ទឹកភ្លៀង ដ្ល ស្តុកទុក អាស្័យ លើ ចំនួនមនុស្សក្នុងគ្ួសារ។ 
ជា ធម្មតា ទឹកដ្លបាន ប្មូលប្ើប្្ស់សម្្ប់បរិភោគ និងចម្អិនប៉ុណោ្ណ្ះ មិន ម្ន 
សម្្ប់បោកគក់ ឬ ងូត ទឹក ឡើយ។ នៅ តាម ភូមិជា ច្ើនន ្ខ្ត ្តពោធិ៍សាត់ ាង មួយ 
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ចំណុះ១ម៉្ត្ គូប អាចទុកបានរយៈព្លមួយខ្សម្្ប់ឱ្យគ្ួសារដ្ល មាន សមាជិកពី 
៥ដល់៦នាក់ ប្ើប្្ស ់តាម ធម្មតា។ ប្សិន បើមាន ាងធំៗ ត្ ចំនួនបី នោះ អាច នឹងមាន 
កង្វះខាតនៅព្លដល់ចុងរដូវប្្ំង។ 
 ដោយមានាពរាំងស្ងួតនៅខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៦ ាង ស្តុកទឹកត្ូវបានបញ្ចូល 
ទឹក ពីឡានលក់ទឹក ឯកជន។ មា្ច្ស់ផ្ទះអាចទិញទឹកពីអ្នកលក់ឯកជន ឬទទួល បាន ការ 
ផ្គត់ផ្គង់ ព្ល មាន អាសន្ន ដោយ មាន ការ រៀប ចំពីរាជរដ្ឋ្ភិបាល។ 
 នៅឆ្ន្ំ២០១០ ក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានផ្ដល់ាងចំនួនបីក្នុងមួយ គ្ួសារ ៗ  
ស្ថិត ក្នុងភូមិដ្ល បានជ្ើសរីសនៅខ្ត្តពោធិ៍សាត់ ដ្លន្ះជា ផ្ន្ក មួយក្នុង គម្្ង 
ហិរញ្ញប្បាន ផ្គត់ផ្គង ់ទឹក របស ់ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ អាសុី។ ប្សិន បើ អ្នក ភូមិ ចង់ បាន ាង 
បន្ថ្ម ពួក គាត ់ត្ូវទិញ។ នៅភូមិទួលចៀវ ស្ុកបាកាន មាន រោង ជាង ធ្វើ ាង សុីម៉ង់ ធំៗ 
ដ្លាងចំណុះ ១ម៉្ត្គូប មួយមានតម្ល្៣៥ ដុលា្ល្រ សហរដ្ឋ អាម្រិក។ ន្ះជាតម្ល្ 
ចំាយ សមរម្យ សម្្ប់ គ្ួសារ តាម ជនបទ ាគ ច្ើន ទោះ បី ជម្ើស ន្ការទិញទឹក 
បរិភោគ ទំនងជាថ្ល្ ដ្ល ទឹក មួយ ដប តម្ល្ ១.០០០រៀល ក្នុង មួយ លីត្ ក៏ ដោយ ក៏ អាច 
ជំនួស ឱ្យការ ច ំាយ លើាងចំណុះ ១ម៉្ត្គូប  ក្នុង រយៈព្ល ៥ឬ៦ ខ្ផង ដ្រ។ 
អង្គការ មិន ម្ន រដ្ឋ្ភិបាល ក្នុង ស្ុក អនុវត្តគម្្ង ប្្ក់ កម្ចី សម្្ប់ ទិញ ាង ាំង ន្ះ 
ដ្ល អាច ឱ្យ គ្ួសារ ាំងអស់ ចំាយ លើ ការ បញ្ជ ្ ទិញ ពី រោង ជាង ក្នុង រយៈព្ល ជាង 
ប្្ំមួយ ខ្។

ការប្មូល និងស្តុកទឹកភ្លៀង អាចក្លម្អតាមរយៈ៖

 y ក្លម្អប្សិទ្ធាពន្ការប្មូលទឹក (ឧាហរណ៍ ធានាថទរ និង ទុយោ ទឹក 
មិនប្ក ធា្ល្យ)

 y ជៀស វាងការ ប្ើប្្ស ់ទឹក ភ្លៀង ដំបូង ដ្ល អាច ជាទឹក លាង ធូលី និង ជាការ បំពុល ពី 
ដំបូល

 y ធានាថាងបានគ្បដោយសុវត្ថិាពដើម្បីបន្ថយរំហួត

 y គ្បាងដោយដំបូលស្បូវដើម្បីបង្ក្រទឹកពីធាតុអាកាសឡើងកម្ដ្

 y ដក់គម្បដ្លបិទដោយស្វ័យប្វត្តិ និងការារពីការខូចខាតដោយច្ដន្យ

លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ៖ សូមមើលចំណុច ៥.៣.៣ ខាងក្្ម
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការបន្សាំុ៖ សូមមើលចំណុច ៥.៣.៣ ខាងក្្ម 
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បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y ទិន្នន័យ ដ្ល បានប្មូល អំឡុង 
ព្ល វាយ តម្ល្ ាព ងយ រងគ្្ះ 
ក្នុង ភូមិ នៅ ខ្ត្តពោធិ៍សាត់ 
សម្្ប់ សមាសាព គ្ប់គ្ង 
ហានិភ័យ ន្ គ្្ះ មហន្តរាយ 
តាម សហគមន៍ (CBDRM) ន្ 
គម្្ង គ្ប់គ្ង ាពរាំង ស្ងួត និង 
ទឹក ជំនន់ នៅ តំបន់ អនុតំបន់ ទន្ល្ 
ម្គង្គ (GMS)។

គម្្ង ការ បញ្ជ្្ប ាព ធន់ នឹង អាកាសធាតុ 
ទៅ ក្នុង ការ រៀប ចំ ផ្ន ការ អភិវឌ្ឍន ៍
ហិរញ្ញប្ប ាន សហ ប្តិបត្តិការ បច្ច្កទ្ស 
កម្ម វិធីSPCR

នាយក ដ្ឋ្ន ប្ ្ប្ួល អា កាស ធាតុ ន្ 
អគ្គល្ខា ធិការ ដ្ឋ្ន ក្ុម ប្ឹក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ 
ដោយ ចីរាព
ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៥៣១៤ ៧៧៧ 
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖  
adbspcrta8179@gmail.com 
គ្ហទំព័រ៖  
http://www.spcrcambodia.org
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៥ .៣ .៣ ប្រព័ន្ធប្រមូលទឹកភ្លៀងសាមញ្ញជពីដំបូលនៅខ្រត្តតមណ្ឌលគិរី

 ប្ព័ន្ធប្មូល ទឹក ភ្លៀង រួម មាន សមាស ធាតុ សំខាន់ៗ ចំនួនបី៖ (១)  ប្ព័ន្ធ ប្មូល 
ទឹក (២) ប្ព័ន្ធទរ ត្ង ទឹក និង(៣) ប្ព័ន្ធស្តុកទឹក។ ប្ព័ន្ធ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង អាច នឹង មាន 
ាព ខុសគា្ន្ពីប្ភ្ទន្ប្ព័ន្ធទឹកប្ើប្្ស់ធម្មតាក្នុង ផ្ទះ  វាជា ប្ព័ន្ធ មួយ ដ៏ធំ ដ្ល អាច 
ប្មូលទឹកភ្លៀងពីផ្ទ្រងទឹក ភ្លៀង  រួចបញ្ជូនទៅកាន់ អាងស្ដុក ទឹក ដ្ល ជា កន្ល្ង សម្្ប់ 
ច្កចាយ ទឹក ឬត្ូវបា ន បូម ទៅ កាន់ ធុង បន្សុទ្ធទឹក។ ទំហ ំន្ ប្ព័ន្ធ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង 
អាស័្យ លើកតា្ត ដូ្ចជា ទំហំ និង លក្ខណៈ ន ្ផ្ទរ្ង ទឹកភ្លៀង  និង ទីតាងំ រៀប ចំអាង ស្តកុទឹក។

ឧាហរណ៍ប្ព័ន្ធប្មូលទឹកភ្លៀង 

ពីដំបូលផ្ទះ

 បព័្ន្ធប្មូល ទឹក ភ្លៀង ពី ដំបូល ជា បព័្ន្ធ 
បមូ្ល ទឹក ភ្លៀង ខា្នត្ តូច ត្វូបាន សាង សង់តាម 
ប្ប ប្ព្ណ ីនៅ តាម ផ្ទះ ដើម្បី ប្មូល ទឹក ភ្លៀង 
នៅ គម្ ដំបូល ឬ តាម ទរតង្ ទឹក ចូលទៅ ក្នងុាង 

ក្អម និង ធុង តាម ប្ប ប្ព្ណី (ឧាហរណ៍ 
បព្ន័្ធ ស្ដកុ)។ ផ្នក្ សំខាន គឺ់ ផ្ទ  ្ដំបូល រង ទឹកភ្លៀង  
ប្ព័ន្ធ ទរ ត្ង ទឹក និង បំពង ់ដ្ល នាំទឹក ទៅ ដល់ 
អាង ស្ដុក ទឹក និង ឧបករណ៍ ស្ដុក ទឹក (ាង ក្អម 
ឬ ធុង ទឹក)។ គោល បំណង ន្ ប្ព័ន្ធ ប្ មូល ទឹក ភ្លៀង  គឺ ប្ មូល និង ស្ដុក ទឹក ភ្លៀង សម្្ប់ 
ប្ើប្្ស ់នៅ ក្នុង ផ្ទះ។

 ប្ព័ន្ធ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង ពីដំបូល គឺជាវិធីសាស ្្ដតាម ប្បប ្ព្ណី ដ្ល ត្ូវបាន   
អនុវត្ត នៅ ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា រាប់ាន់ ឆ្ន្ំកន្លងមក ហើយ សព្វថ្ង្ន្ះ នៅ ត្ ត្ូវ បាន បន្ត 
អនុវត្ត នៅជន បទ និង តំបន ់ដច់ ស្យល។ នៅឃុំ ស្ ្ហុយ និង ឃុំណងឃីលឹក (ស្ុក 
កោះញក្ ខត្្ត មណ្ឌលគិរ)ី អ្នក ភូមិ ច្ើន ជាង ១០០%  អនុវត្ត ការ បមូ្ល ទឹក ភ្លៀង ពី ដំបូល។ 
ប្ព័ន្ធ ាំង អស់ ត្ូវ បាន ដំឡើង សម្្ប់ ប្ើ ប្្ស់ នៅ តាម ផ្ទះ នី មួយៗ រួម មាន ក្អម ាងធំ 
រួម ជា មួយទរ ត្ង ទឹក ភ្លៀង ពីគ្ម ដំបូល ផ្ទះ និង បំពង់ ទុយោ បង្ហូរ ទឹក ដ្ល ា្ជ្ប់ទរ ត្ង ទឹក 
ទៅ ដល់ អាង ស្ដុកទឹក។ ប្ព័ន្ធ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង តាម ដំបូល មិនត្ឹម ត្អាច ប្ើប្្ស់ ជា 
លក្ខណៈ  គ្ួសារប៉ុណោ្ណ្ះទ្ ប្ព័ន្ធ ប្មូលទឹកភ្លៀងពីដំបូល ក៏ អាច សង់ សម្្ប ់សាលា 
ឃុំ ស្្ហុយ ផង ដ្រ តាមរយៈ មន្ទីរ ធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្នុង ឆ្ន្ំ២០១៥។

 សមា្ភ្រៈ ដ្ល ត្ូវ បាន ប្ ើប្្ស់ និង កម្ិត ន្ ាព ជឿនលឿន ន្ ប្ព័ន្ធ ប្មូល 
ទឹកភ្លៀង ពឹង ផ្អ្ក យ៉្ង  ខា្ល្ំង លើទុន វិនិយោគ។ ចំាយ សមរម្យ សម្្ប់ ប្ព័ន្ធ មួយចំនួន 
រមួមាន ឧបករណ៍ ស្ដកុ ទឹក ធ្វើ អំពីឈើ បា្លស្្ទកិ សីុម៉ង់ត៍ និង ដំបូលហ្វបូ្ី ជាដើម។ ចំាយ 
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សម្្ប់ ផ្ន្ក ផ្ស្ងៗ ទៀត  ដូច ជា ទរ ត្ង ទឹក និង បំពង់ បង្ហូរ ទឹក គឺ ចំាយ តិច ជាង ការ 
ចំាយ លើ អាង ស្ដុក ទឹក។ ពី មុន មក ទរ ត្ង ទឹក និង  បំពង់ ទឹក ត្ូវ បាន ធ្វ ើឡើង ដោយ 
ឫស្សី  និង ឈើ  ប៉ុន្ដ ្បច្ចុប្បន្ន ន្ះ ស័ង្កសី ដ្ក និងបា្ល ្ស្ទិក ត្ូវ បាន ប្ើ ប្្ស  ់ជា ទូទៅ។

 អាងស្តកុទឹកសម្្ប់សាលាឃុស្្ំហយុ គឺជាធុងជ័រមួយដ្លអាចស្តកុទឹកចំណុះ
២.៥០០លីត្។ ប្ព័ន្ធបញ្ចនូទឹក (ឧាហរណ៍ ទរត្ងទឹក) តូ្វបានដំឡើងនៅគ្មដំបូល 
របស់សាលាឃុំ ហើយបំពង់ទុយោបា្ល្ស្ទិកបានា្ជ្ប់ទរត្ងទឹកទៅនឹង សមា្ភ្រៈស្តុកទឹក។ 

 ឧាហរណ៍ ផស្ង្ ៗ ទៀត ន ្បព័្ន ្ធបមូ្ល ទឹក ភ្លៀង ពី ដំបូល  តាម បប្ បព្ណី្ តូ្វ 
បាន អនុវត្ត  ដោយ គ្ួសារ មួយ រស់ នៅ ក្នុង ភូមិណងបួរ ឃុំណងឃីលឹក  ន្ ស្ុក កោះញ្ក។ 
ប្ព័ន្ធ ប្មូល ទឹកភ្លៀង ត្ូវ បាន សង់ ឡើង នៅ ក្នុង ឆ្ន្ំ២០១២ ជា មួយ នឹង ប្ព័ន្ធ អាង 
ស្ដុក ទឹក ធ្វ ើអំពី ឈើ  ដ្ល មាន ទំ ហំ៤×៣×២,៥ម៉្ត្ ហើយស្ដុកទឹកចំណុះ ប្ហ្ល 
ជា២៤ម៉ត្ ្គូប។ វាជា បព័្ន្ធ ប មូ្ល ទឹក ភ្លៀង បាន គប់្ គ្ន់្ សម្្ប ់ផ្គត ់ផ្គង់ការ ប្ើប្ស់្ 
ទឹក ក្នុង គ្ួសារព្ញមួយឆ្ន្ំ។ ចំាយ វិនិយោគ លើ ប្ព័ន្ធ គឺប្ហ្លជា ៣០០ដុលា្ល្រ 
សហរដ្ឋអាម្រិក រួមជាមួយ នឹង ការ សង់ អាងស្តុកធ្វើពីឈើ រ៉ូប៊ីន្ទឹក ទុយោ ទឹក និង ទ្នាប់ 
បា្ល ្ស្ទិ កក្្លបាតអាង។ ប្ព័ន្ធ ន្ះកំពុងមានដំណើរការរហូតដល់សព្វថ្ង្។

ប្ព័ន្ធ ប្ មូល ទឹក ភ្លៀង ពី ដំបូល ន្ សហគមន ៍ 
ស្ ្ ហុយ  ក្នុង ភូមិ ស្ ្ហុយ  ឃុំ  ស្ ្ហុយ  

ស្ុក កោះ ញ្ក ខ្ត្ត មណ្ឌល គិរី។ 

ប្ព័ន្ធប្មូលទឹកភ្លៀងពីដំបូល ជាមួយនឹង អាង 
ស្ដុក ទឹក ធ្វ ើពី ឈើ នៅ ភូមិ ណងបួរ  ឃុំណង ឃី 

លឹក ស្ុក កោះ ញ្ក ខ្ត្ត មណ្ឌល គិរី។ 

 ប្ព័ន្ធ ប្មូល ទឹកភ្លៀងពីដំបូល អាច សង់ តាមគួ្សារ នីមួយៗ ឬ សង់ តាម សហគមន៍ 
ដ្ល អាច បម្ ើជា សាធារណៈ ឬជា រចនាសម្ពន័្ធ រួម របស់ សហគមន៍។ ឧាហរណ៍ ខាងលើ 
គឺ ជា គំរូមួយ សម្្ប់សហគមន ន៍ៅ តំបន់ ដច់ ស្យល ប្ព័ន្ធ ាំ ង ន្ះ ក៏អាច តូ្វ បាន 
សាងសង់ ឡើង នៅ ក្នងុ ទីកុ្ង និង ទីប្ជំុ ជនបាន ផង ដ្រ។
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ទម្ង់ប្មូលទឹកភ្លៀងតាមប្បប្ព្ណី

បញ្ហាបាឈមចំពោះការអនុវត្

 y បញ្ហ្ ប្ឈម ចម្បងសម្្ប់ពង្ីកការអនុវត្តឱ្យបានទូលំទូលាយ គឺជា បញ្ហ្ 
ហិរញ្ញ្ញវត្ថុសម្្ប់ក្លម្អប្ព័ន្ធ។

 y ប្ព័ន្ធប្មូលទឹកភ្លៀងច្ើនជាង៩០០%ត្ូវបានដំឡើងរួចក្្មការជួយ ឧបត្ថម្ភ 
ន្ះបង្ហ្ញឱ្យឃើញថនឹងមានការជួបប្ទះាពលំបាកប្សិនបើការងរន្ះ 
មិនមានការឧបត្ថម្ភ។

 y ចំាយដំបូងដើម្បីដំឡើងប្ព័ន្ធប្មូលទឹកភ្លៀង អាចមានតម្ល្ខ្ពស់អាស្័យទៅ
លើប្ភ្ទន្ប្ព័ន្ធ។

 y ដោយសារត្មានការលំបាកក្នុងការព្យោករកម្ពស់ទឹកភ្លៀង ដូចន្ះ ជាការ សំខាន់ 
មិនត្ូវមាន ការ ពឹងផ្អ្កខា្ល្ំងព្កទៅលើទឹកភ្លៀង ដោយចាត់ទុកថវា ជាប្ភពទឹក
ត្មួយគត់សម្្ប់តំបន់ដ្លមិនសូវមានភ្លៀងធា្ល្ក់។

 y ទំហំន្អាងស្ដុកទឹកត្ូវត្សាកសមទៅនឹងបរិមាណន្ទឹកភ្លៀង ធា្ល្ក់ ដូចន្ះ វាមិន 
រីង ស្ងួត សម្្ប់ ប្ ើប្្ស់ រយៈ ព្ល យូរ។ ឧបករណ៍ ស្ដុក ទឹក ធ្វើពីសុីម៉ង់ត៍ ឬដី ឥដ្ឋ 
អាច ស្ងួត និង ប្ក អំឡុង ព្ល ត្ូវ កម្ត ្យូរ អាច បា្ដ្ល ឱ្យមាន ការ លិច នៅព្ល 
ត្ូវបានប្ើប្្ស់ម្ដងទៀត។

 y ការ សមា្អ្ត ធុង ស្ដុកទឹក និងទរត្ងទឹកឱ្យបានទៀងាត់ គឺជាការចាំបាច់ាស់ 
ដើម្បីបញ្ចៀសនូវការរាំង ស្ទះ ប្ព័ន្ធ និងការចម្លងរោគពីទឹក។
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លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

បន្ថ្មប្ភពទឹកសម្្ប់ការរស់នៅរបស់ប្ជាជននៅតំបន់ 
រាំងស្ងួត ហើយកាត់បន្ថយហានិភ័យន្ការខ្វះខាតទឹក។  
គ្ួសារអាចដំឡើងប្ព័ន្ធប្បន្ះបានដើម្បីផ្ដល់ទឹក សម្្ប ់ប្ើ
ប្្ស់ក្នុងផ្ទះនៅព្លរាំងស្ងួត។ សមត្ថាព ស្តុក ទឹកន្ប្ព័ន ្ធ
ប្មូលទឹកភ្លៀងអាចត្ូវបានពង្ីកដោយ បន្ថ្មាងស្តុកទឹក 
ប្សិន បើអត្្ភ្លៀងធា្ល្ក់គ្ប់គ្្ន់។

ជំរុញឱ្យគ្ួសារ និងសហគមន៍អាចបន្សាំុ ក្នុងអំឡុង ព្ល 
រាំងស្ងួត។ 
ឧបករណ៍ស្ដុកទឹកកាត់បន្ថយនូវបញ្ហ្ប្ឈម ការ ចម្លង ម្រោគ 
តាម ទឹក នៅរដូវទឹកជំនន់។ 
បង្កើនឱកាសប្ើប្្ស់ទឹកសម្្ប់គ្ួសារក្ីក្ដ្លមាន 
ធនធាន តិចសម្្ប់ទិញទឹក។ 

សមត្ថាព បន្សាំុ គ្ួសារ និងសហគមន៍ទទួលបានការពង្ឹងសមត្ថាព សម្្ប់ 
ការ គ្ប់គ្ង ផ្គត់ផ្គង់ និងពិនិត្យគុណាពទឹក។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ស្ូបយករំហូរច្្ះន្ព្យុះទឹកភ្លៀង និងសម្្លបន្ទុកបង្ហូរ 
ទឹកព្លមានព្យុះ ដូចន្ះវាកាត់បន្ថយការជន់លិចផ្លូវ ថ្នល់ និង 
ការហូរច្្ះ។ កាត់បន្ថយតម្ូវការទឹកពីប្ភពទឹក ផ្ស្ង 
ទៀត។

ផល ប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

អាចទទួលបានទឹកសា្អ្តប្ើប្្ស់ និងអនាម័យ កាន់ ត្ប្សើរ 
ឡើង នាំឱ្យ មាន សុខាព ល្អ និង កាត់ បន្ថយ ការ ចំាយ លើការ 
ទិញទឹក និងថ្ន្ំសង្កូវ។
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពជាប់ាក់ទង រួមចំណ្កឆ្លើយតបនឹងតម្ូវការទឹកសម្្ប់សហគមន៍ ។

ការទទួល យក 
ពីសង្គម

ការទទួលសា្គ្ល់ពីសហគមន៍គឺមានអំណោយផលល្អដល់
ការ ប្មូលទឹកភ្លៀង ដ្លន្ះជាការអនុវត្តអស់រយៈព្ល 
ជា យូរ មកហើយ និងអាច អនុវត្ត តាមគ្ួសារនីមួយៗ ឬអគារ 
សហគមន៍ជាមួយនឹងសមា្ភ្រៈប្បបូរាណ ឬ ទំនើប។

សមាពយ្នឌ័រ កាត ់បន្ថយ ព្ល វ្លា ប្មូល ទឹក និងធ្វើប្ព្ឹត្តកម្មទឹក ដ្ល 
កាតព្វកិច្ច ាំងន្ះាគច្ើនទទួលបន្ទុកដោយស្្តី។
ស្្ដី និងកុមារងយ ឆ្លងជំងឺតាមទឹក ហើយការរក្សាទុកទឹក ភ្លៀង 
ឱ្យ មានសុវត្ថិាពអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យន្ះបាន។

ផលចំណ្ញ ផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច

ប្ភ្ទ ន្បរិកា្ខ្រ ផ្ស្ងៗ គា្ន្អាច ទិញ បាន តាម កម្ិត ចំាយ 
ខុសៗ គា្ន្ អាស្័យ ល ើប្ភ្ទ អគារ ឬទំហំផ្ទ្ដីខុសៗគា្ន្។ 
ចំាយ ដទ្ទៀត ផ្អ្ក ទៅ លើការ ប្ើ ប្្ស់ សមា្ភ្រៈ សម្្ប់ 
ប្មូល និងស្តុកទឹក រួមាំងបរិមាណទឹកដ្លត្ូវប្មូល និង 
ស្តុកទុក។ កាត់បន្ថយតម្ូវការការទិញទឹក វា អាច ផ្ដល ់ផល 
ប្យោជន៍ មក វិញ បនា្ទ្ប ់ពីការ វិនិយោគ និង ការដំឡើង។

សកា ្ដ្នុ ពលន្កា រ 
ឆ្លើយ តប

អាចអនុវត្តបានាំងនៅទីក្ុងនិងផ្ទះនៅជនបទ។ បរិកា្ខ្រ 
សម្្ប់ ការ ប្មូលទឹកភ្លៀងមានលក់ជាស្្ចនៅលើទី ផ្សារ 
សម្្ប់អគារតាមប្បទំនើប និងបូរាណ។

តម្ូវ ការសា្ថ្ប័ន ផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និង អ្នក ប្ើប្្ស់ ដើម្បី 
បង្កើតទីផ្សារមួយសម្្ប់បរិកា្ខ្រប្មូលទឹកភ្លៀងដ្លមាន 
គុណាព និងតម្ល្ផ្ស្ងៗគា្ន្ទៅតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្។ ត្ូវ ការ 
ការ គាំទ្ចាំបាច់ពី ក្សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម អាជា្ញ្ធរ 
មូលដ្ឋ្ន និង អ្នក ផ្តល់ស្វា កម្ម មកពីខាង ក្្ ជាការ ចាំ បាច់ 
ដើម្បីជំរុញដល់ការប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធប្មូលទឹកភ្លៀង និង ការ 
ផ្សព្វផ្សាយ បច្ច្កទ្សឱ្យបានត្ឹមត្ូវ។

ចីរាព បច្ច្កទ្សន្ះជួយគាំទ្សហគមន៍ប្ើប្្ស់ដោយ និរន្តរាព 
និងគ្ប់គ្ងធនធានទឹករយៈព្លយូរ។
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បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 y UNEP:  

http://www.unep.or.jp/
ietc/publications/urban/
urbanenv-2/index.asp

គម្្ង ការ បញ្ជ្្ប ាព ធន់ នឹង អា កាស ធាតុ ទៅ 
ក្នុង ការ រៀប ចំ ផ្ន ការ អភិវឌ្ឍន ៍
ហិរញ្ញប្ប ាន សហ ប្តិបត្តិការ បច្ច្ក ទ្ស  
កម្ម វិធី SPCR

នាយក ដ្ឋ្ន ប្ ្ប្ួល អា កាស ធាតុ ន្ 
អគ្គល្ខាធិការ ដ្ឋ្ន ក្ុម ប្ឹក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ 
ដោយ ចីរាព
ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៥៣១៤ ៧៧៧ 
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖ 
adbspcrta8179@gmail.com

គ្ហទំព័រ៖ http://www.spcrcambodia.org
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៥ .៤ ការអនុវត្តតការ គ្រប់គ្រងធនធានទឹកផ្រស្រងៗ

៥ .៤ .១ សហគមន៍កសិករប្រើប្រ្រស់ទឹក

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ាពរាំងស្ងួត ការខ្វះខាតទឹក  ការអភិរក្សប្ភពទឹក

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្  

 ប្វត្តិ ន្ ការ អភិវឌ្ឍ ប្ព័ន្ធ ធារាសាស្្ដ នៅកម្ពុជា    ចាប់ផ្តើមតាំងពីស តវត្សរ៍ទ ី៣   
ន្ គ.ស។ ចាប់ ពីសម័យ បុរាណ មក ដល់ សម័យ អាានិគម ការទទួលខុសត្ូវ សម្្ប់ 
ការ អនុវត្ត សកម្ម ាព ាក់ ព័ន្ធ និង ប្ព័ន្ធ ធារាសាស្ ្ដជាបន្ទុក របស់ ម្ភូមិ      និងម ្ឃុំ។   
បនា្ទ្ ប់ព ីប្ទ្ស ទទួល បា នឯករាជ្ យនៅឆ្ន្ំ ១៩៥៣ ទស្សនៈ ន្ ការ គ្ប់គ្ង រចនាសម្ព័ន្ធ 
ទឹក ផា្ទ្ល់ ខ្លួន ត្ូវ បាន បង្កើត ឡើង។ អ្នក អាស្័យ ផល ត្ូវបាន លើក ទឹក ចិត្ត ឱ្យ ចូលរួមក្នុង 
ការ លើក កម្ពស់ ការ អភិវឌ្ឍ  និង ការ គ្ប់គ្ង ប្ព័ន្ធ ធារាសាស្ត្ ដោ យមាន ការ ដឹកនាំ 
ពី ព្ះ សង្ឃ និង អាជា្ញ្ធរ មូលដ្ឋ្ន។ រាជរដ្ឋ្ភិបាល បាន ចាត់តាំង អ្នក គ្ប់ គ្ង ា្វ្រទឹក 
(អ្នកយម ទំនប់ តូចៗ) សម្្ប់ គ្ប់គ្ង អាង ស្តុក ទឹក ប៉ុន្ដ ្កិច្ច ការ ផ្ស្ង ទៀត ត្ូវ បាន 
ប្គល់ ជូន សហគមន៍ ជា អ្នក ចាត់ ច្ង ដោះស្្យ។ នៅ ព្ល នោះ  មាន ការ បង្កើត 
សហប្តិបត្តិការ យ៉្ង ច្ើន ាក់ព័ន្ធ នឹង កសិាណិជ្ជកម្ម ទូាំង ប្ទ្ស។ បនា្ទ្ប់ពី 
ជម្ល្ះ និង ការ ដួល រលំ ន្ របប ប៉ុលពត ប្ព័ន្ធ ន្ះ ត្ូវ បាន ដំណើរ ការ ឡើង វិញ ជា 
លក្ខណៈ មិន ផ្លូវការ ហើយ បនា្ទ្ប ់មក ក៏ កា្ល្យ ជា លក្ខណៈ ផ្លូវការ នៅ ព្ល ដ្ល ក្ សួង 
ធនធា ន ទឹក និង ឧតុនិយម (MOWRAM បង្កើត ឡើង នៅ ឆ្ន្ំ១៩៩៩) ទទួល ខុសត្ូវ ក្នុង 
ការ ធ្វើ ឱ្យ ប្សើរ ឡើង នូវ ការ គ្ប់ គ្ង គម្្ង ប្ព័ន្ធ ធារា សាស្ ្ដជាតិ។ ក្សួង ធនធាន 
ទឹក និង ឧតុនិយម បាន ណ្នាំ នូ វប្ព័ន ្ធជា ផ្លូវ ការ មួយ ដើម្បី ចូលរួម ក្នុងការ គ្ប់គ្ង និង 

អភិវឌ្ឍន៍ ប្ព័ន្ធ ធារាសាស្្ត(PMID) ក្នុង ឆ្ន្ំ២០០០28។

 ស្ថិត ក្នុង ប្ព័ន្ធ ន្ ការចូលរួម គ្ប់គ្ង និង អភិវឌ្ឍន ៍ប្ព័ន្ធធា រា សាស្ត្ PMID និង 
សហគមន៍ កសិករ ប្ើ ប្ស់្ ទឹក (FWUC) តូ្វ ធានា ឱ្យបាន នូវ ការ ប្ើប្ស់្ និង ការ គប់្គង្ 
ប្ព័ន្ធ ធារាសាស្្ដ ប្ក បដោយ ប្សិទ្ធាព និង ចីរាព។ ដោយ មាន ការ គាំទ្ ពី មន្ត្ី ខ្ត្ត 
និង ស្ុកក្នុងការរៀបចំបងើ្កតជាផ្លូវការ នូវ ក្ុម ាំង ន្ះ ស្ប តាម លក្ខន្តិកៈ និង នីតិវិធី 
ប្តិបត្ដិ ការ ប្ព្ឹត្ត ទៅដ្លមាន ប្សិទ្ធាព សម្្ប ់ពួក គាត់  គឺពឹង ផ្អ្ក ជា ចម្បង ទៅ លើ 

28 Perera, L.R. 2006. កតា្ត្រប៉ះាល់ដល់ការកកើតន្ FWUCs នៅក្នុងអគារសា្ថ្ប័នសម្្ប់ PIMD នៅប្ទ្សកម្ពុជា៖ ករណីសិក្សាពីរ។ ក្ដស់កិច្ចការ  

     113។ កូឡុំបូ ស្ីលង្ក្៖  វិទ្យោសា្ថ្នគ្ប់គ្ងទឹកអន្តរជាតិ។
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ការ រៀប ចំសហគមន ៍តាម បប្ បព្ណី្  និង បព័្ន្ធ ន ្ការ ធ្វើសច្ក្ត ីសម្ច្ ចិត្ត  ដឹកនំា ដោយ 
សហគមន៍ដើម្ប ីចក្ រល្ំក ទឹកឱ្យ ទៅ កសិករ។ សារៈសំខាន់ នក្ារ ពង្ងឹ សហគមន៍ កសិករ 
ប្ើប្្ស់ ទឹក មាន បង្ហ្ញ នៅ ក្នុង ឧាហរណ៍ ន្ប្ព័ន្ធ ធារាសាស្្តប្្សាទ ដ្ល មានការ 
បរិយយ ដូចខាង ក្្ម។

 ប្ព័ន្ធធារាសាស្្ដ៖ ប្ព័ន្ធ ធារាសាស្្ដ ប្្សាទ ត្ូវ បាន សាងសង់ ឡើង នៅឆ្ន្ំ 
១៩៧៨ ស្ថិត ក្នុង សម័យ របប ខ្ម្រ ក្ហម ក្នុង ខ្ត្ត កំពង់ធំ។ ប្ព័ន្ធ ន្ះ ត្ូវ បាន សា្ត្រ 
ឡើងវិញ ដោយ ក្សួង ធនធាន ទឹក និង ឧតុនិយម ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ អាសុី និង រដ្ឋ្ភិបាល 
ចិន នៅ ឆ្ន្ំ២០១០។ ការ សា្ដ្រ ឡើង វិញ ន្ះ បាន ជួយ ពង្ឹង សន្តិសុខ ស្បៀង និង ជីវាព 
រស ់នៅ របស់ សហគមន៍ ក្នុង ស្ុកកំពង់ សា្វ្យ ខ្ត្ត កំពង់ធំ (ជាក់ស្ដ្ង ឃុំសានគរ ឃុំត្ប្ង 
និង ឃុំដំរីសា្ល្ប)់ តាម រយៈការ ពង្ឹង ការ ផ្គត់ផ្គង់ទឹក បាន ធ្វើ ឱ្យ មាន ការ បង្ក បង្កើន ផល 
ស្ូវ ក្នុង រដូវ ប្្ំង។ សមាសាព ន្ ប្ព័ន្ធ ន្ះ រួមមាន សា្ព្នលូ ា្វ្រទឹក និង ប្ ឡាយ ម្ 
ធ្វើពីប្តុង។ ប្ឡាយ តាម ដ្ ស្ទឹង ក៏ត្ូវ បាន សា្ដរ ឡើង វិញ ផង ដ្រ។ 

 ប្ ឡាយ ស្្ច ស្ព ន្ ប្ព័ន្ធ ធារា សាស្្ត ប្្សាទាគ ច្ើនស ង់ អំពី ដី  លើក 
ល្ងត្ ផ្ន្ក ខ្លះ ន្ ប្ ឡាយ ម ្ដ្ល ធ្វ ើព ីប្ តុង។ ប្ ឡាយ ម្ ត្ូវ បានសង់ ឡើង ដោយ 
ក្្ល ប្ តុង ដើម្បី ការ ារ ច្្ំង ពី ការ ហូរ ច្្ះ  និង កាត់ បន្ថយ ជម្្ប ទឹក នៅ រដូវ ប្្ំង ។ 
ពូជ ស ្ម ្ក្នុង ស្ុក ត្ូវ បាន ដំ តាម ជម្្ល ប្ឡាយ  ដើម្បី ការ ារ ការ ហូរ ច្្ះ ថ្ម ទៀត។ 
ា្វរ្ ទឹក បាន សង់ ឡ ើង នៅ តាម ប ្ឡាយ ម ្និង នៅ ខាង ដើម ន ្ប្ឡាយ តាម ដ ្ស្ទងឹ នីមួយៗ 
ដើម្ប ីគប្ គ់ង្កា រ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក ទៅ បញ្ចលូ ស្ ្របស់ កសិករ  និង បង្ករ្ ទឹក ជំនន់។ សារៈសំខាន់ 
ន ្ការងរ សា្ដរ្ ប្ឡាយ ឡើង វញិ បាន ធ្វើ ឱ្យ មាន ាព ខុស ប្លក្ គា្ន ្យ៉ង្ ខា្ល្ងំ ចំពោះ លទ្ធាព 
ទទួល បាន ទឹកនៅ ក្នងុ តំបន់ និង ពងី្ក ការ បង្កបង្កើន ផល នៅ ក្នងុ សហគមន៍ ជា ពិស្ស សម្្ប់ 
រដូវ បំ្្ង។

 សហគមន៍ កសិករ ប្ើ ប្្ស ់ទឹក៖ ដើម្បី និរន្តរ ាព ការ ក្ ល ម្អ ហ្ដ្ឋ្រចនា សម្ព័ន្ធ 
ាំ ងន្ះ តម្ូវ ឱ្យ មាន ប្ព័ន្ធ គ្ប់ គ្ង ដូច ជា សង់ ា្វ្រ ទឹក តាម ប្ឡាយម្ និង ប្ឡាយ/
ស្ទឹង សមា្អ្ត ប្ឡាយ ការា រតំបន់ រុក្ខ ជាតិ និង ការ ថ្ាំ ផ្ស្ងៗ ទៀត។ ជាង ន្ះ 
ទៅ ទៀត ការ ច្កចាយ ទឹក ដោយ ាព ស្មើ គា្ន្ គឺមាន សារៈសំខាន់ ាស់ ក្នុង ការ រក្សា នូវ 
សាមគ្គីា ព របស់ សហគមន៍ និង បញ្ចៀស ាព តានតឹងជា ពិស្ស នៅ អំឡុង ព្ល ន្ ការ 
ខ្វះខាត ទឹក។ ដើម្បី ដោះស្្យ កតា្ត្ាំង ន្ះ មន្ទីរ ធនធាន ទឹក និង ឧតុ និយម បាន ធ្វើ 
សមាហរណកម្ម សមាស ាព មួយ  ដើម្បី ពង្ឹង ការ រៀប ចំសហគមន៍ កសិករ ប្ើប្្ស់ ទឹក 
ដ្ល ជា ផ្ន្ក មួយ ន្ ការ សា្ដ្រ ធារាសាស្ត្ ឡើងវិញ។ អ្នកភូមិ ដ្ល មាន ដីស្ ្ហើយ បាន 
ប្ើប្្ស់ ទឹក ក្នុង ប្ព័ន្ធ ធារាសាស្្ដ  នៅក្នុងគម្្ង        គឺកា្ល្យជា សមាជិក ន្ក្ុមអ្នក   
ប្ើប្្ស់ ទឹក និង បញ្ជូន អ្នក តំាង ទៅ ចូលរួម ក្នុង សហគមន៍ កសិករ ប្ើប្្ស់ ទឹក។ 
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សហគមន៍ កសិករ ប្ើប្្ស ់ទឹក មាន អ្នកតំាង មក ពីភូមិ ចំនួន៦ ន្ឃុំចំនួន ពីរ (ឃុំ 
សានគរ និងឃុំត្ប្ង)។

 សហគមន៍ កសិករ ប្ើប្្ ស់ទឹក ផ្ដល់ ការគ្ប់គ្ង រដ្ឋបាល និង រៀបចំ ផ្នការ 
ដើម្បី គាំទ្ ដល់ ការងរ ប្តិបត ្តិការ និងការថ្ាំប្ឡាយម្ និងប្ឡាយរង។ អ្នក ភូមិ 
មាន ារកិច្ច ជា អ្នក ទទួល ខុស ត្ូវ ក្នុង ការ ថ្ា ំប្ឡាយ តាមស្ទឹង។ សហគមន៍ កសិករ 
ប្ើប្្ស ់ទឹក ត្ូវ បានផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការ ប្មូល ថ្ល្ស្វា ព ីអ្នក ប្ើប្្ស ់ទឹក ដើម្បី វិនិយោគ 
ទៅ លើការ ថ្ ាំ។

 សហគមន ៍កសិករ ប្ើ ប្្ស់ ទឹក ក៏ ដូច ជា សហគមន៍ ផ្ស្ង ៗ  ទៀត នៅ ប្ទ្ស 
កម្ពុជា ដ្រ ជួប ប្ ទះ ការ លំ បាក ដូច ជា សមត្ថាព ក្នុង ការ រៀបចំ រដ្ឋបាល គ្ប់គ្ ងនៅ 
មាន កម្ិត និង កម្ិត ធនធាន ចំាយ លើការធ្វើដំណើរ ការ ជួបប្ជុំ ទៀង ាត់ និង 
បញ ្ហ្ប្ឈម ផ្ស្ងៗ ទៀត ក្នុងការ ប្មូល និងគ្ប់គ្ង ថ្ល្ស្វា អ្នក ប្ើប្្ស់ ទឹក។ ទោះ 
ជា យ៉្ង ា ក ៏ដោយ ក្ុមអ្នកភូមិ មាន ទំនៀម ទំលាប់ តាំង ពីបូរាណ ក្នុង ការ គ្ប់គ្ង 
ធនធាន ធម្មជាតិ នៅ តាម តំបន់ ជនបទ ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា ហើយ បាន ព្យោយម ពង្ឹង 
និង បាន ធ្វើ ទំនើបកម្ម ទៅ លើ ប្ព័ន្ធ សមូហាព សម្្ប់ ការ គ្ប់គ្ង ទឹក ឱ្យ កាន់ ត្ មាន 
ប្យោជន៍ ដើម្បី ទទួល បាន ទឹក ប្ើប្្ស់ ដោយ សារ ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ។

ប្ឡាយម្ន្ទំនប់ សាមសិបកញ្ញ្ 
នៅក្នុងប្ព័ន្ធធារាសាស្្ដ ប្្សាទ 
ក្នុងខ្ត្តកំពង់ធំ ត្ូវបានសា្ដ្រ និង 

ជួសជុលឡើងវិញដោយគម្្ង ADB 
(រូបថតថ្ង្ទី៧ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៥)

ប្ឡាយធ្វើពីប្តុងនៅប្ឡាយម្ន្ទំនប់ 
សាមសិបកញ្ញ្ នៅប្ព័ន្ធធារាសាស្្ដ ប្្សាទ 

ក្នុងខ្ត្តកំពង់ធំ ត្ូវបានសា្ដ្រ និងជួសជុលឡើងវិញ
ក្្មគម្្ងជំនួយពីប្ទ្សចិន (រូបថតថ្ង្ទី៧ 

ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៥)
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ប្ឡាយតាមដ្ស្ទឹង (ប្ឡាយសម្ដ្ចត្ជោ) 
ន្ប្ព័ន្ធប្ឡាយទឹក ប្្សាទ 

ក្នុងខ្ត្តកំពង់ធំ ត្ូវបាន សា្ដរឡើងវិញ 
ដោយកងកមា្ល្ំងាហានវិស្វកម្ម នៅ ឆ្ន្ំ២០០៨ 

(រូបថតថ្ង្ទី៧ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៥)

សា្ព្នលូ និងា្វ្រទឹក នៅ ព្្កជីក ន្ ប្ព័ន្ធ 
ប្ឡាយទឹក ប្្សាទ ក្នុងខ្ត្តកំពង់ធំ ត្ូវ 
បានសា្ដ្រឡើងវិញ(រូបថតថ្ង្ទី៧ ខ្តុលា 

ឆ្ន្ំ២០១៥)

ក្ុមកាងរកម្មវិធីយុទ្ធសាស្្ដសម្្ប់ាពធន់នឹងអាកាសធាតុ កំពុងធ្វើការពិាក្សាជាមួយ 

សហគមន៍កសិករប្ើប្្ស់ទឹក ក្នុងខ្ត្តកំពង់ធំ

លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

ការពង្ឹងសហគមន៍កសិករប្ើប្្ស់ទឹកគឺជាវិធានការ សំខាន់ 
ក្នុងការធានាឱ្យបាននូវការគ្ប់គ្ងទឹកដោយចីរាព ដើម្បីដោះ
ស្្យជាមួយការកើនឡើងន្ការប្្ប្ួលកម្ិតទឹកដោយ សារ 
ការប្្ប្ួលរបបទឹកភ្លៀង ដ្លបា្ដ្លមកពីការរប្្ប្ួល 
អាកាសធាតុ។
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ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

សមត្ថាព បន្សាំុ សហគមន៍កសិករប្ើប្្ស់ទឹកផ្ដល់យន្តការមួយ សម្្ប់ 
កសិករ ចូលរួមក្នុងការសម្្ចចិត្តអំពីការងរ ប្តិបត្តិ និង 
ការថ្ាំប្ព័ន្ធធារាសាស្្ដ។ ការចូលរួមចំណ្កន្ះ គឺ ដើម្បី 
ការ ថ្ាំប្ព័ន្ធទឹកាំងន្ះឱ្យបានល្អ និង ប្សើរជាង មុន។ 
មធ្យោបាយន្ការចូលរួមកាន់ត្ច្ើន ដើម្បីគ្ប់គ្ងប្ព័ន្ធ 
ធារាសាស្្ដ និងជំរុញកសិករឱ្យកាន់ត្សកម្មជាងមុនក្នុងការថ្
ាំប្ឡាយទឹក។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

វិធីសាស្ត្ការចូលរួមពីសហគមន៍ ជំរុញឱ្យមានការគ្ប់គ្ង 
ធនធានធម្មជាតិ ប្កបដោយប្សិទ្ធាព និងចីរាព ហើយ រួម 
ចំណ្ក ក្នុងការអភិរក្សទឹកទៀតផង។

ផលប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ការប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធធារាសាស្្ដ ដ្លកំពុងត្ដំណើរការ 
ជួយបង្កើនផលិតកម្មដំាំកសិកម្ម និងការរស់នៅរបស់ 
ប្ជាជននៅក្នុងតំបន់។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពជាប់ាក់ទង រួមចំណ្កដោះស្្យតម្ូវការទឹករបស់សហគមន៍។

កា រទទួល យក 
ពីសង្គម

ភូមិាំងអស់សុទ្ធត្ជាអ្នកតំាងឱ្យសហគមន៍កសិករ 
ប្ើប្្ស ់ទឹក ដ្ល  បង្កើតបានជាវ្ទិកាមួយដើម្បីពិាក្សា 
អំពី បញ្ហ្ទឹកដោយផ្អ្កលើគោលការណ៍ណ្នាំដ្លបាន 
ព្មព្ៀងគា្ន្។ យុទ្ធសាស្្ដន្ះធ្វើឡើងដើម្បីកសាងសង្គមឱ្យ
មាន សាមគ្គីាព ជុំវិញការគ្ប់គ្ងធនធានទឹក។
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សមាពយ្នឌ័រ លើក កម្ពស់ ការ ចូលរួម របស ់ស្្ដី ឱ្យកា្ល្យ ជា សមាជិក និង 
ជា អ្នក ដឹកនាំសហគមន៍កសិករ ប្ើប្្ស់ទឹក ដើម្បី ជំរុញ 
ពួក គាត់ឱ្យ ចូលរួម នៅក្នុងការធ ្វើស្ចក្តី សម្្ចចិត្ត ជា មួយ 
សហគមន៍ក្នុងការប្ើប្្ស់ទឹក ដ្លាក់ព័ន្ធ យ៉្ង ខា្ល្ំង ចំពោះ 
ស្្ដី។ គំនិត យល ់ឃើញ របស ់ស្្ដី អាច នាំឱ្យ មាន ការ អភិវឌ្ឍ 
លើប្ព័ន្ធ គ្ប់គ្ង ទឹកឱ្យ កាន ់ត្ មាន ប្សិទ្ធាព ដោយ សារ ត្ 
ពួក គាត ់មានការ ទទួល ខុស ត្ូវ ខ្ពស់ ក្នុង ការ ប្មូល ទឹក។ ការផ្សារ 
ា្ជ្ប់ ស្្ដី ក្នុងការ ធ្វើ ស្ចក្តី សម្្ច ចិត្ត ទៅ លើធនធាន ទឹក ធ្វើ 
ឱ្យមាន ការ ផ្ដល់សិទ្ធិ អំាច ដល ់ស្្ដី។

ផលច ំណ្ញ ផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច

ការអភិវឌ្ឍប្ព័ន្ធធារាសាស្្ដគឺជាការវិនិយោគដ៏សំខាន់មួយ 
ហើយ តម្ូវឱ្យបង្កើតការវិាគលម្អិតលើចំាយ ផលចំណ្ញ 
និងម៉ូដ្លជលវិទ្យោធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់ ផលចំណ្ញ ផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ចដ្លជាក់ស្ដ្ងទទួលបានពី ប្ព័ន្ធន្ះ។

សកា ្ដ្នុ ពលន្កា រ 
ឆ្លើយ តប

សហគមន៍កសិករប្ើប្្ស់ទឹក គឺជាអង្គការក្នុង មូលដ្ឋ្ន ដ៏ 
សំខាន់ មួយ នៅក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា ដ្ល អាច ពង្ឹង សមត្ថាព 
ប្តិបត្តិការ និងការថ្ាំទីតាំងាមួយដ្ល មាន ប្ឡាយ 
ស្្ប់ ឬប្ឡាយថ្មី/ប្ព័ន្ធធនធានទឹក។

តម្ូវ ការសា្ថ្ប័ន សហគមន៍កសិករប្ើប្្ស់ទឹកបានរៀបចំឡើងដោយ មានការ 
ឧបត្ថម្ភពីមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយម និង ការិយល័យ 
ស្ុក សម្្ប់ការគ្ប់គ្ង និង ប្តិបត្តិការ ធនធាន ទឹក និង 
ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធផ្អ្កលើទឹក រួមាំងប្ព័ន្ធធារាសាស្្ដ 
បនា្ទ្ប់បន្សំ។

ចីរាព បច្ច្កទ្សន្ះគាំទ្សហគមន៍ដើម្បីការប្ើប្្ស់ និងការគ្ប់
គ្ងធនធានទឹកដោយចីរាព ក្នុងរយៈព្លវ្ង។

បញ្ហាបាឈមចំពោះការអនុវត្

 y ជាទូទៅអ្នកភូមិមិនមានទមា្ល្ប់បង់ថ្ល្ស្វាសម្្ប់ការប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធ 
ធារាសាស្្ដ ឡើយ ដូចន្ះការត្្ៀមខ្លួនដើម្បីបង់ថ្ល្ស្វាគឺតម្ូវឱ្យមាន ការខិតខំ 
ប្ឹងប្្ងក្នុងរយៈព្លវ្ង។ ការបង្កើតឱ្យមានតម្ល្ស្វាសម្្ប់ អ្នកប្ើប្្ស់ ទឹក 
អាចសម្្ចទៅបានដោយមានការយល់ព្មពីខាង សហគមន៍ និងក្ុមតូចៗ ដ្ល 
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បង្កើតឡើងដើម្បីគ្ប់គ្ងលើការប្មូលថ្ល្ស្វានៅ តំបន់ របស់ពួកគ្។ ប្សិន 
បើមិនមានការប្មូលថ្ល្ស្វាពីអ្នក ប្ើប្្ស់ទឹក និង មិន មានលទ្ធាព ដើម្បី 
គ្ប់គ្ង ឱ្យការប្មូលមានប្សិទ្ធាព និង តមា្ល្ាព ទ្នោះ សហគមន ៍កសិករ 
ប្ើប្្ស់ទឹកនឹងអាចជួបប្ទះ ការលំបាក ក្នុងការ បំព្ញ តួនាទ ីរបស់ពួក គាត់។ 

 y ដោយ សារ ប្ព័ន្ធធារាសាស្្ដគ្បដណ្ដប់លើតំបន់មួយាគ ធំ ជាការចាំបាច់ ត្ូវ 
ពង្ឹង សមត្ថាពរបស់សហគមន៍កសិករប្ើប្្ស់ ទឹក និង ក្ុម អ្នក ប្ើប្្ស់ ទឹក 
អំពី រដ្ឋបាល  និងការ គ្ប់គ្ង។ សហគមន៍ កសិករប្ើប្្ស់ទឹកត្ូវមានតួនាទីក្នុង
ការ សហការ យ៉្ងជិតស្និទ្ធិជាមួយ ក្ុមអ្នកប្ើប្្ស់ទឹក និង ជួយគ្ប់គ្ងប្ព័ន្ធឱ្យ 
មាន ប្សិទ្ធាព និងប្ើប្្ស់ទឹកដោយចីរាព។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

គម្្ង ការ បញ្ជ្្ប ាព ធន់ នឹង អា កាស ធាតុ ទៅ ក្នុង ការ រៀប ចំ ផ្ន ការ អភិវឌ្ឍន ៍
ហិរញ្ញប្ប ាន សហ ប្តិបត្តិការ បច្ច្ក ទ្ស កម្ម វិធី SPCR

នាយក ដ្ឋ្ន ប្ ្ប្ួល អា កាស ធាតុ ន្អគ្គ ល្ ខា ធិការ ដ្ឋ្ន ក្ុម ប្ឹក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ 
ដោយ ចីរាព
ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៥៣១៤ ៧៧៧
សារ អ្ឡិចត្ូនិច៖ adbspcrta8179@gmail.com

គ្ហទំព័រ៖ http://www.spcrcambodia.org
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៥ .៤ .២ ការប្រើប្រ្រស់ទឹកច្រប់សម្រ្រប់ដំណាំស្រូវប្រ្រំង

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ាពរាំងស្ងួត ការខ្វះខាតទឹក 
ទឹកជំនន់

 ការអភិរក្សទឹក

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 តាម ប្ព្ណី សហគមន៍ ជនជាតិដើម ាគតិច ដ្ល រស់ នៅ តាម តំបន់ ភ្ន ំន្ ប្ទ្ស 
កម្ពជុា បាន ផា្លស់្ប្តរូ ទំលាប់ ការ ប្មូល ផល ឬ ផលិត សូ្វ ម្ដង ក្នងុ មួយ រដូវ។ ដីដ្ល អាច 
ប្ើប្្ស ប់ាន មាន មិន គ្ប់ គ្្ន់ សម្្ប ់ធ្វើការ ផា្លស់្ ប្ដរូ កសិកម្ម ហើយ ហានិភ័យ កើត មាន 
ចំពោះ ការពឹង ផ្អក្ លើ ការ ផលិត សូ្វ មួយ រដូវ ម្ដង ដ្ល នំា ឱ្យខ្វះខាត ស្បៀង អាហារ។ ជា 
លទ្ធផល ដើម្បី រកប្្ក់ ចំណូល និង បង្កើន សន្តិ សុខ ស្បៀង បន្ថ្ម ទៀត កសិករ ជនជាតិ 
ដើមាគ តិច មាន គំនិត ធ្វើការ ផា្លស់្ ប្តរូាន ទៅ រក ការ ដំដុះដំាំ កសិ-ាណិជ្ជ កម្ម 
ដូចជា ដំឡូងមី ម្្ច សា្វយ្ ចន្ទ ីថ្ន្ជំក់ និង ដំាំ សូ្វ នៅ រដូវវស្សា និង រដូវបំ្្ង។ តំាង ពី 
បូរាណ មក សហគមន៍ ាំង ន្ះ ពឹងផ្អក្ លើ ទឹក ច្ប់ ធម្មជាតិ ដូចន្ះ ពួកគាត់ ក៏ បាន បង្កើត 
នូវ វិធីសាស្ត ្នានា ដើម្ប ី ស្្ច ស្ពស្្ របស់ ពួក គាត់ជាមួយ នឹង ទឹក ច្ប់ ធម្មជាតិ។

 ជនជាតិដើម ាគតិច ចារា៉្យ នៅ ភូមិដលវាលវ្ង ឃុំញា៉្ង  ស្ុកអណ្ដូងមាស 
ខ្ត្តរតនគិរី បាន ប្ើប្្ស ់ទឹក ច្ញ ពី ដី នៅ តំបន ់ខ្ពង់រាប ដើម្បី ស្្ចស្ព ដំាំ។ 
សហគមន៍ បាន សាង សង់ ប្ ឡាយ ដ្ល មាន ប្វ្ង ៧០០ម៉្ត្ និងទទឹង ០,៥ម៉្ត្ 
ដើម្បីនាំ ទឹក ទៅ ដល់ វាល ស្្។ ជា មួយនឹងប្ព័ន្ធន្ះ ពួកគ្អាចពឹងផ្អ្កលើទឹក ច្ប់ 
នៅ តំបន់ ខ្ពង់រាប សម្្ប់ធ្វើស្្រដូវប្្ំង និងស្្ចស្ពបន្ល្ជាលក្ខណៈ គ្ួសារ និង 
ការ ដំ ដំាំ សម្្ប់ លក់។ ទឹកច្ប់ ក៏អាចផ្គត់ផ្គង់នៅព្លមានាពរាំង ស្ងួត ក្នុង រដូវធ្វើ 
ស្្ វស្សា ផងដ្រ។ គ្ួសារមួយចំនួនប្ើប្្ស់ទឹកច្ប់ាំងក្នុង រដូវប្្ំង និងរដូវវស្សា 
ដោយសារ មាន ទឹក ច្ប់ នៅ ជិត ដី ចមា្ក្រ របស់ ពួកគ្ ជនជាតិ ដើម ាគតិច ក៏ ចាប់ ផ្ដើម 
ប្ើប្្ស់ ទឹក ន្ះ សម្្ប ់ដំ បន្ល ្តាម ផ្ទះ  និង ចិញ្ចឹម សត្វ លក្ខណៈ ទ្ង់ ទ្្យ តូច។
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ទឹកច្ប់នៅតំបន់ខ្ពង់រាបសម្្ប់ធ្វើស្្ប្្ំង

លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

ផ្តល់ធនធានទឹកបន្ថ្មសម្្ប់ប្ជាជនរស់នៅតំបន់រាំង ស្ងួត 
និង កាត់បន្ថយហានិភ័យការខ្វះខាតទឹក។

ពង្ឹងាពធន់សម្្ប់គ្ួសារ និង សហគមន៍ អំឡុងព្ល ដ្ល 
មាន ាពរាំងស្ងួត។

ប្ឡាយទឹកតូចៗដ្លហូរពីចរន្តខ្ស្ទឹកនៅ តំបន់ ខ្ពង់រាប ជា 
ប្ព័ន្ធរំដោះ ទឹក បន្ថ្ម  ដ្ល អាចជួយ កាត់ បន្ថយ ជំនន់ គំហុក 
និង ការបាក់ដីខណៈដ្លតំបន់ភ្នំប្ឈមនឹង ព្ឹត្តិការណ៍ 
អាកាស ធាតុធ្ងន់ធ្ងរបា្ដ្លមកពីការប្្ប្ួល អាកាសធាតុ។
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សមត្ថាព បន្សាំុ ក្ុមគ្ួសារ និងសហគមន៍បានទទួលការផ្គត់ផ្គង់ទឹកបន្ថ្ម 
សម្្ប់ ស្្ចស្ពដីស្្ និងការប្ើប្្ស់ផ្ស្ងទៀត។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ការប្ើប្្ស់ប្ឡាយទឹកហូរច្ញពីតំបន់ខ្ពង់រាប បាន ផ្ដល់ 
នូវប្ភព ទឹក ដ្ល មាន សុវត្ថិាព។ ការ ប្ើប្្ស់ ប្ឡាយ ន្ះ 
កាត់បន្ថយហានិភ័យ ន្ ការ បំពុល ទឹក ដោយ មាន ការថ្រក្សា 
ប្ភពទឹកឱ្យឆ្ង្យពីមនុស្ស និងសត្វ។ ចាំបាច់ ត្ូវមានការយក 
ចិត្តទុកដក់ក្នុងការថ្ាំ ដើម្បីធានាថការអភិរក្សទឹកនៅត្ 
អនុវត្ត ហើយមិនត្ូវប្ើប្្ស់ចរន្តទឹកខាងលើហួសកម្ិត 
ដ្ល នាំឱ្យមានកង្វះទឹកនៅចរន្តទឹក ខាងក្្ម។

ផល ប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ការផលិតដំាំស្ូវប្្ំង ការដំដុះបន្ល្តាមផ្ទះ និងការ 
ដំដំាំ ផ្ស្ងៗ មានការកើនឡើង។ ផលិត ផល កសិកម្ម មាន 
ការ កើនឡើងអាចកាត់ បន្ថយ ការ ពឹង ផ្អ្ក ខ្ពស់ លើការ ប្មូល ផល 
ពីព្្ឈើ និងការ ចំាក ស្ុក ដើម្បី រកការងរធ្វើ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពជាប់ាក់ទង រួមចំណ្កដោះស្្យតម្ូវការទឹករបស់សហគមន៍។

ការទទួល យក 
ពីសង្គម

ការទទួលយកពីសហគមន៍ពិតជាសំខាន់ាស់ ដើម្បី ប្ើប្្ស់ 
ទឹកច្ប់នៅតំបន់ខ្ពង់រាបឱ្យបានយូរអង្វ្ង ដ្ល អាច អនុវត្ត តាម 
ក្ុមគ្ួសារនីមួយៗ អគារសហគមន៍ ដោយ អាច ប្ើប្្ស់ 
បាន ាំងសមា្ភ្រៈតាម ប្ប ប្ព្ណី និង ទំនើប ។ សមាជិក 
សហគមន៍ ត្ូវបានជំរុញឱ្យមានការចូលរួមការារព្្ឈើនៅ 
តាម ខ្ស្ទឹកខាងលើ ដ្លមាន សារៈប្យោជន ៍ដើម្បីជំរុញឱ្យ 
មាន ការកកើតទឹកច្ញពីដីតាម ធម្មជាតិ។

សមាពយ្នឌ័រ កាត់បន្ថយព្លវ្លាប្មូលទឹក និងធ្វើប្ព្ឹត្តិកម្មទឹក ដ្ល 
កាត ព្វកិច្ចាំងន្ះាគច្ើនទទួលបន្ទុកដោយស្្តី។ ស្្ដី និង 
កុមារងយឆ្លងជំងឺតាមទឹក ហើយការរក្សាទឹកភ្លៀងទុកដោយ 
សុវត្ថិាព អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យន្ះបាន។
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ផលចំណ្ញ ផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច

ការសង់ប្ឡាយសម្្ប់ប្ើប្្ស់នៅតំបន់ ខ្ពង់រាប ជា ប្ព័ន្ធ 
ធារាសាស្ត្ ចំាយ ថវិកាតិច ដោយ សារ ប្ឡាយ មាន ទំហំតូច 
ហើយ អាច សង់ ពីដីបាន។ ការ ប្ើប្្ស់ ប្តុង ឬឧបករណ៍ 
ដទ្ទៀត អាចមានតម្ល្ថ្ល្ ប៉ុន្ដ្ អាច កាត់ បន្ថយ ការ បាត់បង់ 
ទឹក។

សកា្ដ្នុពល ន្ការ 
អនុវត្តតាម

អាចប្ើប្្ស់នៅក្នុងឃុំតូចៗដ្លស្ថិតនៅតាមតំបន់ ខ្ពង់រាប 
ដ្ល ទទួលបានលទ្ធាពប្ើប្្ស់ទឹកច្ញពីដី គ្ប់គ្្ន់។

តម្ូវ ការសា្ថ្ប័ន ការគាំទ្ពីអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្នធានាអំពីតមា្ល្ាពន្ការប្ើប្្ស់ 
ធនធានទឹកច្ញពីដី និងចរន្តខ្ស្ទឹក។ ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ 
កសិករប្ើប្្ស់ទឹក គឺដើម្បីធានាអំពីការថ្ាំ និងអភិរក្សទឹក។

ចីរាព បច្ច្កទ្ស ន្ះ អាច លើក កម្ពស់ ការ អភិរក្ស និង ការ ប្ើប្្ស់ 
ការ ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកឱ្យ មាន ប្សិទ្ធាព។ ការ គ្ប់គ្ង បច្ច្កទ្ស 
បានត្ឹមត្ូវ អាច ជំរុញ ឱ្យមាន លទ្ធាព ប្ើប្្ស់ ទឹក ប្កប 
ដោយ ចីរាព។

បញ្ហាបាឈមចំពោះការអនុវត្

 y ប្ឡាយធ្វើពីដី អាចផ្គត់ផ្គង់សម្្ប់ត្ក្ុមគ្ួសារមួយចំនួនប៉ុណោ្ណ្ះ បច្ចុប្បន្ន ន្ះ 
ទឹកច្ញពីដីអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកបានតាមវាលស្្ប្ហ្លពីរហិកតាក្នុងភូមិ សម្្ប់ 
៤-៥គ្ួសារ។

 y ប្ភពទឹកអាចស្្ចស្ពវាលស្្បានប្ហ្ល ៤០អា ប៉ុន្ដ្ទឹកន្ះ ជា តម្ូវការ 
សម្្ប់ប្ើប្្ស់តាមផ្ទះ ដូចន្ះតម្ូវឱ្យមានការរៀបចំអាទិាពន្ការប្ើប្្ស់ 
ទឹក នៅ ក្នុងសហគមន៍។

 y តម្ូវឱ្យមានការគ្ប់គ្ងទឹកផ្អ្កលើសហគមន៍ ប្សិនបើការប្មូល ផល 
ស្ូវប្្ំងមានការកើនឡើង។
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ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

លោក អ៊ុន វណ្ណៈ
សមាគមអភិរក្សវប្បធម៌ និងបរិសា្ថ្ន
ទូរស័ព្ទ៖ ០៩៧ ៩៧ ៣៥ ៧៩៨
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖ vannak@cepa-cambodia.org

គ្ហទំព័រ៖ www.cepa-cambodia.org
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៥ .៤ .៣ ប្រព័ន្ធព្រយាករណ៍ធាតុអាកាសាមប្របប្រព្រណី

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ាពរាំងស្ងួត ការខ្វះខាតទឹក  ការអភិរក្សទឹក

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 កម្ពុជា  អនុវត្ត ការ ព្យោករ ធាតុ អាកាស តាម ប្ប ប្ព្ណី មួយ ចំនួន នៅ តាម ទី 
ជនបទ។ ធាតុអាកាស អាច ព្យោករ បាន តាម រយៈ អាកប្ប កិរិយ ជាក់ ស្ដ្ង របស់ សត្វល្អិត 
មួយ ចំនួន ការ លូត លាស់ ន្ ដំ ាំ  ការ សង្ក្ត មើល ពពក និង ផ្ទ ្ម្ឃ។ ការ ព្យោករ មួយ 
ចំនួន ធ្វ ើទៅ តាម រដូវ កាល ហើយ ការ ព្យោករ ដទ្ ទៀត ធ្វើ ឡើង ប្ចាំ ថ្ង្ ឬ សបា្ដ្ហ៍។

ចុងបញ្ចប់ន្ពិធីប្ព្ណីច្ត ់
ព្ះនង្គ័ល

 ការ អនុវត្ត តាម ទំលាប់ ត្ូវ បាន ប្ើប្្ស់ ដើម្បី 
ព្យោករ នៅ ព្ល ជិត ដល់ រដូវវស្សា  ឧាហរណ៍ នៅ ព្ល 
បញ្ចប់ ពិធី ច្ត់ ព្ះ នង្គ័ល ព្ល ដ្ល គោ ឧសភរាជ  ត្ូវ 
បាន ដឹក  ទៅ សោយ ដង្វ្យ ក្នុង ថស មាស ចំនួន ប្្ំពីរ 
ដ្ល មាន ស្ូវ  ពោត សណ្ដ្ក  ស្ម ្ ទឹក  និងស្្។ 
ការ ព្យោករ ធាតុ អាកាស តាម រដូវ កាល អា ស្័យ ទៅ លើ 
ការ សោយ របស់ គោ ឧសភរាជ។ ជា ឧាហរណ៍ នៅ ឆ្ន្ំ 
២០១៥ គោ ឧស ភរាជ ជ្ើសរីស សោយ ដង្វ្យ បី ថស 
ប៉ុណោ្ណ្ះ ដ្ល មាន អត្ ្ស្ូវ និង ពោត ខុស គា្ន្ ដោយ មិន ជ្ើស យកថស ល្ង  ស្ម្ ទឹក 
និងស្្។ ការ ព្យោករ ន្ះ មាន បញ្ជ្ក់ ថ៖ កសិករ នឹង មាន ាព សប្បាយ រីក រាយ ចំពោះ 
ការ ប្មូល ទិន្នផល ស្ូវ បាន ជា មធ្យម ហើយ ទទួល បាន ទិន្នផល ល្អ ប្សើរ សម្្ប់ ដំ ាំ 
បនា្ទ្ប ់បន្សំ ជាពិស្ស ពោត និងសណ្ដ្ក។ ដោយសារត្គោឧសភរាជហិតត្លើថស 
ទឹក  ហើយ ងក ច្ញ ពី ថស ស្្ ការ ព្យោករ បញ្ជ្ក់ ថ  កសិករនឹង មិន រងគ្្ះ ដោយ 
សារទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរឡើយ។

 រូបរាង ពពួក សត្វ ដង្កូវ ដួង នៅ ក្នុង ដី៖ អ្នក ភូម ិនៅ ជុ ំវិញ បឹង ទន្ល ្សាបអាច សមា្គ្ល់ 
នូវ ចំណុច និង ចំនួន បង្កង់ ខ្ម ្នៅ លើ រាង កាយ សត្វ ដង្កូវ ដួង ថ តើ នឹង មាន ាព រាំង ស្ងួត 
អំឡុង ព្លដ្ល ខ្យល់ មូសុង ជិត ម ក ដ ល់ ឬទ្។ សត្វដង្កូវដួង ជាប្ភ្ទ សត្វដង្កូវដ្ល
ញាស់ច្ញពីសត្វកញ្ច្ដ្លរស់នៅក្នុងដី ជា ពិស្ស នៅ ក្្ម ដើម តោ្ន្ត។ ព្ល ដ្ល 
មាន ការ វិវឌ្ឍ ចំណុច បង្កង ់ខ្ម ្នឹង ល្ច ឡើង នៅ លើ ខ្លួន ដង្កូវ។ ប្សិន បើដ ង្កូវ ទូទៅ មាន 
ពណ៌ សរ ាំង អស់ នោះ អាច នឹង មាន ាព រាំង ស្ងួត មួយ រយៈ នៅ ក្នុង រដូវ វស្សា ប្សិន បើ 
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ដង្កូវ មាន ពណ៌ ខ្ម្ ដូចន្ះ នឹង មាន ាព រាំង ស្ងួត ក្នុង រដូវកាល ដំដុះ។ ចំណុច បង្កង់ ខ្ម្ 

អាច បង្ហ្ញ ឱ្យឃើញ ថ នឹង មាន ហ្តុការណ៍ ា មួយ កើត ឡើង។29

 ស្មចក្ហម សត្វអង្ក្ង (Oecophylla smaragdina) រស់ នៅ លើ ដើម ឈើ ត្ូវ 
បានគ្សមា្គ្ល់ពីឥរិយបថធ្វើសំបុករបស់ពួកវាដ្លមាន លក្ខណៈ ពិស្ស ដោយ សត្វ 
អង្្កង ធ្វើ សំបុក តាមរយៈការព័ទ្ធស្លឹកឈើចូលគា្ន ្ ដោយ ប្ើ សូត ្ដង្កូវ ។ ពួក វាសុី សត្វល្អិត 
តូចៗ ក្្ប ទឹក ដមផា្ក្ ហើយចាប់សត្វ ល្អិត តូចៗ ជាងវា ដ្លនៅក្នុង ឬជិតសំបុករបស់វា៖ 
សត្វ ល្អិត តូចៗ ប្ភ្ទន្ះ ការារ ខ្លួន របស់ ពួកវាដោយ ការ បញ្ច្ញ ទឹក ជ័រថ្ល្ ដ្ល សត្វ 
អង្ក្ង “បៅ” និង ប្ើប្្ស់។ ឥរិយបថ របស់សត្វអង្ក្ង អាច ត្ូវ បាន សមា្គ្ល ់ដើម្បី ព្យោករ 
អំពីទឹកជំនន់។ នៅ ព្ល ដ្ល ទឹក ជំនន់ ទំនង ជា អាច នឹង កើត មាន សត្វ អង្ក្ងនឹងផា្ល្ស់ទី 
ទៅ លើ ដើម ឈើ ខ្ពស់ ជាង មុន និងបង្កើតសំបុករបស់វាឱ្យផុតពីទឹកជំនន់។ នៅដ្ល ព្ល 
ភ្លៀង ទំនងជាចាប់ ផ្តើមធា្ល្ក់ សត្វ អង្្កង ជា ច្ើនអាចនឹងមាន ចលនា វាចុះវា ឡើង តាម ដើម 
ឈើ។

សត្វដង្កូវដួង និងសត្វអង្្កង

 អង្ក្ង ជាសត្វដ្លស្លាញ់ដ្នដី ហើយធ្វើការយ៉្ងសកម្មដើម្បីការារ ដ្ន ដី 
របស់ ពួកវា ឱ្យផុតពី ការា្ល្នាន។ កសិករ ប ្ើវាជាា្ន្ក់ងរ ការារ ប្ប ធម្មជាតិប្ឆំង   
នឹង សត្វល្អិតបំផា្ល្ញ កសិកម្ម តាមរយៈការដក់សំបុកអង្្កង ចូល ទៅ ក្នុង ចមា្ក្រ និង ការ 
ាក់ាញ ស្មចដើម្បីឱ្យចាប់ទីតាំងលើដើមឈើ ាំង អស់ ដោយ ា្ជ្ប់ ពួកវាទៅ ន ឹង   
'ខ្ស្ ស្មច' ធ្វើ ឡើង ពីខ្ស្ ឬឫស្សី។ ដើម ឈើហូប ផ្ល្ផ្ដល់ ជាជម្ក ឱ្យសត្វ អង្្កង មាន 
ស្លឹក ខូចខាត តិចតួច ដោយ សារ សត្វសុី តម្ូវ ឱ្យ ប្ើ ថ្ន្ំកំចាត់ សត្វ ល្អិត តិច ជាង មុន ដ្ល វា 

អាច ឱ្យ ជា ផល ផ្ល្ឈើ ភ្លឺរលោ ង និង មាន រសជាតិ។30
 
 កន្តុំរុយ៖ កន្ត ុំរុយអាច ត្ូវ បាន ប្ ើប្្ស ់ដើម្ប ីព្យោករ អត្ ្ទឹក ភ្លៀង ធា្ល្ក់ និង 
ទិសដៅ ដ្ល មាន ភ្លៀង ធា្ល្ក់ព ីកន្ល្ង ា មួយ។ ពួកវាហោះ ហើរ ខ្ពស ់នៅ ព្ល ដ្ល ផ្ទ ្ 
ម្ឃ មាន ពន្ល ឺស្ឡះ ហោះ ាបនៅព្លភ្លៀងជិតមកដល់ ហើយនៅរយៈកម្ពស់ជា 

29 កិច្ចពិាក្សាតាមភូមិ នៅខ្ត្តពោធិ៍សាត់ ជាផ្ន្កមួយន្សមាសធាតុ CBDRM ន្ GMS គម្្ងគ្ប់គ្ងគ្្ះទឹកជំនន់ និងាពរាំងស្ងួត ឆ្ន្ំ២០១៦

30 http://www.socambodia.com/skunspidersanctuary/Factsheet%20weaver%20ants.htm
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មធ្យម នៅព្លមានពពកប្មូលផ្ដុំ។

 ពពក និងផ្ទ្ម្ឃ៖ នៅតំបន់ដីសណ្ដទន្ល្ម្គង្គ ពពក និងផ្ទ្ម្ឃត្ូវបាន ប្ើ
ប្្ស់សម្្ប់ការព្យោករធាតុអាកាសប្ចាំថ្ង្។ សំដៅទៅលើពណ៌ន្ពពក "ខា្ល្ញ់មាន់" 
មានន័យថមានខ្យល់ "ខា្ល្ញ់សត្វឆ្ក្" មានន័យថមានភ្លៀង។ 

 ដើមអំពិល៖ ដើមអំពិលក៏ត្ូវបានចាត់ទុកជាសញ្ញ្ន្ភ្លៀងដ្រ ព្្ះ វា កោ្ដ្ប 
ស្លឹក របស់វា នៅ ព្ល យប់  និង ព្ល អាកាសធាតុ អាប់អួរ។

លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

ខណៈដ្លត្ូវការឱ្យមានការស្្វជ្្វបន្ថ្មលើ ទំនាក់ ទំនង 
រវាង ការ អនវុត្ត ាងំន្ះជាមយួព្តឹ្តិការណ ៍អាកាសធាត ុជាកស់្ដង្ 
ដូចន្ះជំនឿ និង ចំណ្ះដឹង ដ្ល ត្ូវ បានអភិរក្ស ដោយ ការ 
ព្យោករ អាកាសធាតុតាម ប្ប ប្ព្ណីអាច ជា កតា្ត្ដ៏សំខាន់ មួយ 
សម្្ប់ អភិវឌ្ឍ ប្ព័ន្ធ គ្ប់គ្ង ហានិភ័យគ្្ះ មហន្តរាយ 
តាម សហគមន៍ ដ្ល ពឹង ផ្អ្ក លើ បច្ច្កទ្ស តាមប្ប ទំនើប និង 
ប្ព្ណី។ 
ការអនុវត្តការព្យោករអាកាសធាតុតាម ប្បប្ព្ណី ផ្ដល់នូវ ការ 
ថ្ាំនូវវ្ទយិតាពរបស់សមាជិក សហគមន៍ និងការ យកចិត្ត 
ទុក ដក ់ចំពោះបរិសា្ថ្ន ធម្មជាតិ របស់ ពួកគាត់។ លក្ខណៈ 
ាំង ន្ះ មាន ាពវិជ្ជមាន សម្្ប់ បន្តការ ជូន ព័ត៌មាន អំពី ធាតុ 
អាកាស តាម ប្បវិទ្យោសាស្្ត និង ប្ព្ណី រួមគា្ន្។

សមត្ថាព បន្សាំុ ការ ព្យោករ ធាតុអាកាស តាម ប្ប ប្ព្ណី ត្ូវបាន ធ្វើឡើង ដើម្បី 
ថ្រក្សា ចំណ្ះដឹង និងព័ត៌មានអំពីអ្វីដ្លត្ូវធ្វើ ឬ មិន ត្ូវធ្វើ 
នៅព្លមានព្ឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុ ធ្ងន់ធ្ងរ។ ចំណ្ះដឹងន្ះ 
អាចនឹងត្ូវបានអនុវត្តនៅព្លមាន ការ ប្ើប្្ស់ ប្ព័ន្ធ 
ប្កាស អាសន្ន តាមប្ប ប្ព្ណី និង ទំនើប។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ប្ព័ន្ធាំងន្ះរួមចំណ្កក្នុងការលើកកម្ពស់បរិសា្ថ្ន ធម្មជាតិ 
និង ថ្ាំតុល្យាពន្ប្ព័ន្ធអ្កូឡូសុី។

ផលប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ការថ្រក្សាទំនៀមទមា្ល្ប់ប្ព្ណី ដូចជាព្ះរាជពិធី ច្ត់ 
ព្ះនង្គ័ល ជាដើមគឺជាការរក្សាបាននូវក្រ្ដិ៍ដំណ្ល និង វប្បធម៌។
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការបន្សាំុប្មូលទឹកភ្លៀង

ាពជាប់ាក់ទង ការព្យោករ ធាតុ អាកាស ប្ប វិទ្យោសាស្ត្ ទំនើប និង ទំនាក់ទំនង  
ន្ការ ប្កាស អាសន្នអំពី ព្ឹត្តិការណ៍ ធ្ងន់ធ្ង រទៅ ដល់ ប្ជាជន 
នៅ តាម តំបន់ជន បទ កំពុង ត្ូវ បាន ធ្វើការ ក្លម្អ និង មាន ាព 
គួរ ឱ្យ ជឿជាក់ ជាង មុន ហ្តុន្ះ ការ ព្យោករ ប្បវិទ្យោសាស្ត្ត្ូវ
បានប្ើប្្ស់ជាញឹកញាប់ ជាង ការព្យោករប្បប្ព្ណី។ 
ទោះបីយ៉្ងា ក៏ដោយ ការអនុវត្តប្បប្ព្ណីក៏នៅត្ 
ត្ូវបាន ប្ើប្្ស់ ដដ្ល ហើយត្ូវការប្ើប្្ស់ជាសូចនាករ 
មូលដ្ឋ្ន។ ការយល់ដឹងរបស់ជនជាតិដើមាគតិច 
និងចំណ្ះដឹងក្នុង ការអភិរក្សការព្យោករអាកាសធាតុ ជួយ 
កាត់ បន្ថយ ផលប៉ះាល ់ដោយសារភ្លៀងធា្ល្ក់ និង ការ ប្្ប្ួល 
សីតុណ្ហាព ដើម្បី អាចឱ្យកសិករគ្ប់គ្ង កសិដ្ឋ្នតូចៗបាន។ 
តម្ូវ ឱ្យ មានការស្្វជ្្វដ្លចាំបាច់ក្នុងការផ្ទៀងផា្ទ្ត់ការ 
អនុវត្ត ប្បប្ព្ណី និង តំណា្ជ្ប់ ជាមួយគំរូអាកាសធាតុ ដ្ល 
ធា្ល្ប់ ជួប ប្ទះ ដោយ ជាក់ស្ត្ង។

ការទទួល យក 
ពីសង្គម

ការអនុវត្តន្ះគឺជាប្ព្ណីនៅក្នុងសហគមន៍ជាច្ើន ដូច្ន្ះវា
មានការទទួលយកទៅអនុវត្តយ៉្ងខា្ល្ំង។

សមាពយ្នឌ័រ ប្ព័ន្ធន្ះផ្តល់តម្ល្ដល់ប្ព្ណីសា្ដ្ប់ឮតៗគា្ន្ ដ្លជាការផ្ទ្រ 
ចំណ្ះដឹង ពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ និងការយល់ដឹងរបស់ស្ត្ី 
អំពីបរិសា្ថ្នធម្មជាតិ។

ផលចំណ្ញ ផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច

ការអនុវត្តការព្យោករធាតុអាកាសតាមប្បប្ព្ណី គឺ មិន មាន 
ការ ចំាយអ្វីនោះឡើយ។

សកា្ត្នុពល ន្ ការ 
អនុវត្តតាម

ទំនៀមទំលាប់ាំងន្ះ ត្ូវបានអនុវត្តបន្តពីជំនាន់ មួយ ទៅ 
ជំនាន់ មួយទៀតទោះបីមិនត្ូវបាន អនុវត្ត ច្ើន ក៏ត្ូវ បាន គ្ 
ចាត់ ទុកថមានតម្ល្ និង មាន ការ អភិរក្ស នៅ ក្នុង សហគមន៍។ 
មិន ត្ប៉ុណោ្ណ្ះ ការ សិក្សា ស្្វជ្្វ អំពីការអនុវត្ត និង តំណ ា្ជ្ប់ 
របស់ វាទៅនឹងការសិក្សាអំពី ព្ឹត្តិការណ៍ ជាក់ស្ដ្ង អាច បង្កើត ឱ្យ 
មាន ការសិក្សាអំពីគំរូ អាកាសធាតុ ដ្ល អាចច្ក រំល្ក ជា មួយ 
សហគមន៍ ដទ្ទៀត បាន។
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តម្ូវ ការសា្ថ្ប័ន ការពិពណ៌នា និងការបញ្ជ្ក់អំពីការអនុវត្តប្បន្ះ អាច ជា 
គម្្ង សិក្សា ស្្វជ្្វតូចឬក៏ជាផ្ន្កមួយន្កម្មវិធីព្យោករទឹក 
ជំនន់ និងាពរាំងស្ងួត។

ចីរាព ការអនុវត្ត ត្ូវបានបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយអស់ រយៈ ព្ល 
ជា ច្ើនសតវត្សរ៍ ដូច្ន្ះវាមាននិរន្តរាពដរាបា ពួកវា ត្ូវ បាន 
គ្ចងចាំ និងថ្រក្សាដោយសហគមន៍។

បញ្ហាបាឈមចំពោះការអនុវត្

 y តម្ូវឱ្យមានការសិក្សា ស្្វជ្្វចាំបាច់ ដើម្បីយល់ដឹងថតើការអនុវត្ត ការ ព្យោករ 
ធាតុអាកាស តាម ប្បប្ព្ណីមានទំនាក់ទំនងអ្វីទៅនឹងព្ឹត្តិការណ៍ អាកាសធាតុ 
ជាក់ ស្ដ្ង។

 y ការព្យោករធាតុអាកាសតាមប្បទំនើប និងព័ត៌មានអាកាសធាតុសម្្ប់ កសិករ គួរ 
ត ្បន្ថ្មនូវ ការអនុវត្តការព្យោករប្បប្ព្ណី ដើម្បីធ្វើឱ្យ ប្្កដ ថ ប្ភព ព័ត៌មាន 
ាំងអស់ត្ូវបានប្ើប្្ស់ ដើម្បីរៀបចំសម្្ប់រដូវ ឬ ព្ឹត្តិការណ៍ អាកាសធាតុ 
ា្ល្មៗ។
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បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y ការពិាក្សា ជាមួយ 
សហគមន៍នៅ ក្នុង 
 ស្ុកបាកាន  
ខ្ត្ត ពោធិ៍សា ត់

គម្្ង ការ បញ្ជ្្ប ាព ធន់ នឹង អា កាស ធាតុ ទៅ ក្នុង 
ការ រៀប ចំ ផ្ន ការ អភិវឌ្ឍន ៍ 
ហិរញ្ញប្ប ាន សហ ប្តិបត្តិការ បច្ច្ក ទ្ស  
កម្ម វិធី SPCR

នាយក ដ្ឋ្ន ប្ ្ប្ួល អា កាស ធាតុ ន ្
អគ្គ ល្ ខា ធិការ ដ្ឋ្ន ក្ុម ប្ឹក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ ដោយ 
ចីរាព
ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៥៣១៤ ៧៧៧
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖  
adbspcrta8179@gmail.com

គ្ហទំព័រ៖ 
http://www.spcrcambodia.org

៦ . ការសង់លំនៅដា្ឋ្រន និងការដឹកជញ្ជូន

៦ .១ ទិដ្ឋភាពទូៅ

 ផល ប៉ះ ាល ់ន ្ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ ដ៏ ចម្បង មួយ  ដ្ល ប្ទ្សអាសុី កំពុង 
ជួប ប្ទះ គឺ ាព  ងយ  រង  គ្្ះ  ចំពោះ ការ កើន ឡើង ន្ ទឹក ជំនន់  ដ្ល បា្ដ្ល ឱ្យ ខូច ខាត 

ហ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ព័ន្ធ និង លំនៅដ្ឋ្ន និង បា្ដ្ល ឱ្យ បាត ់បង់ អាយុ ជីវិត។31 ការ វិនិយោគ 
លើ ហ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ព័ន្ធ  បង្ហ្ញ ឱ្យ ឃើញ ពី ផ្ន្ក ដ៏ សំខាន ់ន្ធន ធាន របស់ រដ្ឋ ្ភិបាល និង 
អ្នក ផ្ដល់ ជំនួយ អន្តរ ជាតិ ដ្ល បាន ខិត ខំ ប្ឹងប្្ង ក្នុង ការ ប្ត្ជា្ញ្ កាត់ បន្ថយាព ក្ីក្ 
និង ជំរុញ ការ លូត លាស់ ក្នុង បា្ដ ្ប្ទ្ស កំពុង អភិវឌ្ឍន៍ ដូច ជា ប្ទ្ស កម្ពុជា  ជា ដើម។ 
ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ បាន ពង្ីក លទ្ធាព របស់ ប្ជាជន ឱ្យ ទទួល បាន ស្វា មូលដ្ឋ្ន និង 
បង្កើត ឱ្យ មាន ឱកាស ស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ ជា ច្ើន ទៀត។ ដើម្បី ឆ្លើយតប នឹង តម្ូវការ ចាំបាច់ 
ចំពោះ ស្វា កម្ម បន្ថ្ម ជាទូទៅតម្ូវ ឱ្យ មាន ការ ជ្ើស រីស សមា្ភ្រៈ និងបច្ច្កទ្សដ្ល 
ត្ូវប្ើប្្ស់ក្នុងការ សង់ហ្ដ្ឋ្រចនា សម្ព័ន្ធ ក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីអាចធ្វើឱ្យ 
មាន ាព រីក ចម្ើន បាន ឆប់រហ័ស ជា ជាង ាព ស្ថិតស្ថ្ របាន យូរ។ ជាលទ្ធផល ហ្ដ្ឋ្ 
រចនា សម្ព័ន្ធន្ះគឺងយរងការ ខូចខាត និង នាំឱ្យ កាន់ ត្មាន ហានិភ័យ ជាបន្ត បនា្ទ្ប់ 

បា្ដ្ល មកពី ការប្្ប្ួល អាកាសធាតុ។32

 បា ្ដ្ប្ទ្ស នានា ដូច ជា ប្ទ្ស កម្ពុជា  ដ្ល កំពុង ធ្វើ ប្តិបត្តិការលើ ដំណើរ 
ការ រៀបចំ ផ្នការ អន្តរវិស័យ  ដើម្បី ដោះ ស្្យ ក្នុង ការ ធ្វ ើឱ្យ ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ មានា ព   
ធន់ នឹង អាកាសធាតុ  ដ្ល ជា កតា្ត ្ ចម្បង ក្នុង ការ បង្កើត វិធីសាស្្ត និង ឧបករណ៍ សម្្ប់ 
រៀប ចំ ផ្ន ការ បន្សាំ ុ។ ការ ត្ួត ពិនិត្យ លើ កា រ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី និង ជន ជាត ិដើម 
ាគ តិច សម្្ប ់ការ អភិវឌ្ឍ ហ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ព័ន្ធ គឺ ជា គន្លឹះ មួយ ដ៏ សំ ខាន់ ក្នុង ការ  កំណត់  ថ 
តើ វិធីសាស្ ្ត ាមួយដ្ លគួ រប ្ើប្្ស់ ដើម្បី ធ ្វើឱ្ យកា រវិនិយោ គល ើគម្្ ងហ្ដ ្ឋ្រចនា 
 សម្ព័ន្ធ កាន ់ត ្ប្ សើរ ឡើង  ដើម្បី ដោះស្្យ លើ ផល ប៉ះ ាល់ ន្ ការ ប្ ្ប្ួល អាកាស 
ធាតុ។
 ដើម្បី កសាង ហ្ដ ្ឋ្រចនា សម្ព័ន្ធ ឱ្យ កាន់ ត្ មាន ាព ធន់ នឹង អាកាស ធាតុ គឺ មិន 
ចាំ បាច់ ប្ើ ប្្ស់ សមា្ភ្រៈ ដ្ល មាន តម្ល ្ថ្ល្ និងវត្ថុ ធាតុ ដ្ល អាច ប្ើប្្ស់ បានយូរ។ 

31 ក្ុម ការ ងរ អន្តរ រដ្ឋ្ភ ិបាល ស្ដ ីពី ការ ប្ ្ប្ួល អា កាស ធាតុ  ឆ្ន្ំ ២០១៤។ ការ ប្ ្ប្ួល  អាកាស ធាតុ ឆ្ន ្ំ ២០១៤៖ ផល ប៉ះ ាល់ ការ បន្សាំុ និង ាព ងយ     

      រងគ្្ះ។ ផ្ន្កក៖ ទិដ្ឋាពតាមវិស័យ និងសកល។ ការរួមចំណ្កន្ក្ុមការងរទី II ក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្ល្ទីប្្ំ របស់ក្ុមការងរអន្តរ 

      រដ្ឋ្ភិបាលស្ដីពីការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ៖ ស្ចក្ដីសង្ខ្បស្ដីពីអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ [Field, C.B., et al. (eds.)]. សារព័ត៌មានរបស់សកល 

      វិទ្យោល័យខ្មប្៊ីដ ទីក្ុងខ្មប្៊ីដ ចក្ភពអង់គ្ល្ស និងញ៉ូវយក ទំព័រទី ២៣។

32 កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ជាជាតិ ២០១១។ ការក្្លផ្លូវថ្នល់ដើម្បីហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធមានាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុ៖ ការណ្នាំសម្្ប់អ្នកអនុវត្ត   

      និងអ្នករៀបចំផ្នការ ទីក្ុងញ៉ូវយ៉ក៖ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ជាជាតិ 
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៦ . ការសង់លំនៅដា្ឋ្រន និងការដឹកជញ្ជូន

៦ .១ ទិដ្ឋភាពទូៅ

 ផល ប៉ះ ាល ់ន ្ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ ដ៏ ចម្បង មួយ  ដ្ល ប្ទ្សអាសុី កំពុង 
ជួប ប្ទះ គឺ ាព  ងយ  រង  គ្្ះ  ចំពោះ ការ កើន ឡើង ន្ ទឹក ជំនន់  ដ្ល បា្ដ្ល ឱ្យ ខូច ខាត 

ហ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ព័ន្ធ និង លំនៅដ្ឋ្ន និង បា្ដ្ល ឱ្យ បាត ់បង់ អាយុ ជីវិត។31 ការ វិនិយោគ 
លើ ហ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ព័ន្ធ  បង្ហ្ញ ឱ្យ ឃើញ ពី ផ្ន្ក ដ៏ សំខាន ់ន្ធន ធាន របស់ រដ្ឋ ្ភិបាល និង 
អ្នក ផ្ដល់ ជំនួយ អន្តរ ជាតិ ដ្ល បាន ខិត ខំ ប្ឹងប្្ង ក្នុង ការ ប្ត្ជា្ញ្ កាត់ បន្ថយាព ក្ីក្ 
និង ជំរុញ ការ លូត លាស់ ក្នុង បា្ដ ្ប្ទ្ស កំពុង អភិវឌ្ឍន៍ ដូច ជា ប្ទ្ស កម្ពុជា  ជា ដើម។ 
ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ បាន ពង្ីក លទ្ធាព របស់ ប្ជាជន ឱ្យ ទទួល បាន ស្វា មូលដ្ឋ្ន និង 
បង្កើត ឱ្យ មាន ឱកាស ស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ ជា ច្ើន ទៀត។ ដើម្បី ឆ្លើយតប នឹង តម្ូវការ ចាំបាច់ 
ចំពោះ ស្វា កម្ម បន្ថ្ម ជាទូទៅតម្ូវ ឱ្យ មាន ការ ជ្ើស រីស សមា្ភ្រៈ និងបច្ច្កទ្សដ្ល 
ត្ូវប្ើប្្ស់ក្នុងការ សង់ហ្ដ្ឋ្រចនា សម្ព័ន្ធ ក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីអាចធ្វើឱ្យ 
មាន ាព រីក ចម្ើន បាន ឆប់រហ័ស ជា ជាង ាព ស្ថិតស្ថ្ របាន យូរ។ ជាលទ្ធផល ហ្ដ្ឋ្ 
រចនា សម្ព័ន្ធន្ះគឺងយរងការ ខូចខាត និង នាំឱ្យ កាន់ ត្មាន ហានិភ័យ ជាបន្ត បនា្ទ្ប់ 

បា្ដ្ល មកពី ការប្្ប្ួល អាកាសធាតុ។32

 បា ្ដ្ប្ទ្ស នានា ដូច ជា ប្ទ្ស កម្ពុជា  ដ្ល កំពុង ធ្វើ ប្តិបត្តិការលើ ដំណើរ 
ការ រៀបចំ ផ្នការ អន្តរវិស័យ  ដើម្បី ដោះ ស្្យ ក្នុង ការ ធ្វ ើឱ្យ ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ មានា ព   
ធន់ នឹង អាកាសធាតុ  ដ្ល ជា កតា្ត ្ ចម្បង ក្នុង ការ បង្កើត វិធីសាស្្ត និង ឧបករណ៍ សម្្ប់ 
រៀប ចំ ផ្ន ការ បន្សាំ ុ។ ការ ត្ួត ពិនិត្យ លើ កា រ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី និង ជន ជាត ិដើម 
ាគ តិច សម្្ប ់ការ អភិវឌ្ឍ ហ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ព័ន្ធ គឺ ជា គន្លឹះ មួយ ដ៏ សំ ខាន់ ក្នុង ការ  កំណត់  ថ 
តើ វិធីសាស្ ្ត ាមួយដ្ លគួ រប ្ើប្្ស់ ដើម្បី ធ ្វើឱ្ យកា រវិនិយោ គល ើគម្្ ងហ្ដ ្ឋ្រចនា 
 សម្ព័ន្ធ កាន ់ត ្ប្ សើរ ឡើង  ដើម្បី ដោះស្្យ លើ ផល ប៉ះ ាល់ ន្ ការ ប្ ្ប្ួល អាកាស 
ធាតុ។
 ដើម្បី កសាង ហ្ដ ្ឋ្រចនា សម្ព័ន្ធ ឱ្យ កាន់ ត្ មាន ាព ធន់ នឹង អាកាស ធាតុ គឺ មិន 
ចាំ បាច់ ប្ើ ប្្ស់ សមា្ភ្រៈ ដ្ល មាន តម្ល ្ថ្ល្ និងវត្ថុ ធាតុ ដ្ល អាច ប្ើប្្ស់ បានយូរ។ 

31 ក្ុម ការ ងរ អន្តរ រដ្ឋ្ភ ិបាល ស្ដ ីពី ការ ប្ ្ប្ួល អា កាស ធាតុ  ឆ្ន្ំ ២០១៤។ ការ ប្ ្ប្ួល  អាកាស ធាតុ ឆ្ន ្ំ ២០១៤៖ ផល ប៉ះ ាល់ ការ បន្សាំុ និង ាព ងយ     

      រងគ្្ះ។ ផ្ន្កក៖ ទិដ្ឋាពតាមវិស័យ និងសកល។ ការរួមចំណ្កន្ក្ុមការងរទី II ក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្ល្ទីប្្ំ របស់ក្ុមការងរអន្តរ 

      រដ្ឋ្ភិបាលស្ដីពីការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ៖ ស្ចក្ដីសង្ខ្បស្ដីពីអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ [Field, C.B., et al. (eds.)]. សារព័ត៌មានរបស់សកល 

      វិទ្យោល័យខ្មប្៊ីដ ទីក្ុងខ្មប្៊ីដ ចក្ភពអង់គ្ល្ស និងញ៉ូវយក ទំព័រទី ២៣។

32 កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ជាជាតិ ២០១១។ ការក្្លផ្លូវថ្នល់ដើម្បីហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធមានាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុ៖ ការណ្នាំសម្្ប់អ្នកអនុវត្ត   

      និងអ្នករៀបចំផ្នការ ទីក្ុងញ៉ូវយ៉ក៖ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ជាជាតិ 
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ឧាហរណ៍ ការ សង ់ផ្ទះ ដោយ ប្ើសមា្ភ្រៈ ដ្ល អាច រក បាន នៅ ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន សម្្ប់ 
ការ ជួស ជុល និង ការ ផា្ល្ស់ ប្ដូរ ដ្ល ធ្វើ ឱ្យ រចនា សម្ព័ន្ធ ន ្ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ កាន់ ត្មា ន   
ាពធន់ នឹងអាកាស ធាតុ ដោយ មាន ប្សិទ្ធាពត ម្ល្ ន ិងអា ចគ ្ប់គ្ង បានតា ម   
គ្ួសារ។ ការ ជ្ើស រីសទីតំាង ក៏ មាន សារៈសំខាន់ដូចគា្ន្ទៅនឹង ការ ជ្ើសរីស សមា្ភ្រៈ 
ផងដ្រ ក្នុង ការ សង់ លំនៅដ្ឋ្ន និង ហ្ដ្ឋ្រចនា សម្ព័ន្ធ ដ្ល ាក់ព័ន្ធ ដើម្បី ការារ ទឹក 
ជំនន់ និង ព្ឹត្តិការណ៍ អាកាស ធាតុ ដទ្ទៀត (សូមមើល ចំនុច ៦.២.១ និង ៦.៤.១)។ ការ 
វិាគ អំពីវិធីសាស្្តដ្លល្អបំផុត សម្្ប់ គ្ប់គ្ង ការ ហូរ ច្្ះ ការ ការារ ជម្្ល និង 
កតា្តដ្ទទ្ៀតាក់ទងនឹងការ អនុវត្ត និង ការ កល្ម្អ បច្ចក្ទស្ វសិ្វកម្ម ដល្បាន ប្ើប្ស់្ 
អស ជ់ា ច្ើន សតវត្សរ ៍និង ការ ចក្ រល្ំក នៅ តំបន់ ផស្ង្ៗ ក្នងុ ពិភពលោក។ ឧាហរណ៍ ខាង 
ក្្ម ផ្តល់ជូន នូវ ចំណុច ចាប់ ផ្តើម សម្្ប់ ការពិនិត្យ ឱ្យ បាន គ្ប់ លក្ខណៈ បច្ច្កទ្ស 
តាម ប្ប ប្ព្ណី សម្្ប់ ការសង់ និងការរៀបចំផ្នការ លំនៅដ្ឋ្ន ដ្ល អាចរួម បញ្ចូល 
ទៅ ក្នុងការ អភិវឌ្ឍ ហ្ដ្ឋ្រចនា សម្ព័ន្ធ ឱ្យកាន់ ត្មាន ាពធន់ នឹង អាកាស ធាតុ នៅ កម្ពុជា។
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៦ .២ តំបន់ទំនាប

៦ .២ .១ ការរស់នៅាមតំបន់ទំនាបដ្រលមនទឹកជំនន់

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការ សង់ លំនៅដ្ឋ្ន គ្្ះទឹកជំនន់ ខ្យល់ព្យុះ  ការ ធ្វើផ្នការសង់ លំនៅដ្ឋ្ន 
ប្កប ដោយ សុវត្ថិាព

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 ជីវ ាព ប្ជាជន រស់ នៅ ជ ន បទ តាម តំបន់ ទំនាប នៅ កម្ពុជា គឺ មិន អាច ជៀសផុត 
ពី វដ្ត ន្ ទឹក ជំនន់ ប្ចាំ ឆ្ន្ំ ដ្ល មាន ការ កើន ឡើង ដោយ សារ ទឹក ភ្លៀង និង ាគ ច្ើនបង្ក 
ឡើង ដោយ ទឹក ជំនន់ ពី ទន្ល ្ម្គង្គ។ ទឹក ជំនន់ ធម្មតា មិន ត្ូវ បានចាត់ ទុក ថ ជា គ្្ះ 
មហន្តរាយ ចំពោះ អ្នក ដ្ល រស់ នៅ ក្នុង តំបន់ ន្ះ ទ្ ប៉ុន ្ត្ វាត្ូវ បាន ចាត់ ទុក ជា ប្ភព 
សម្្ប់ ជីវាព និង ប្ភព ទ្ទ្ង់ ចំណី អាហារ ។ ដោយ សារសហគមន៍ បាន បង្កើត 
យន្តការ ដោះស្្យ បញ្ហ្ ដើម្បី អាច រស់ នៅ ក្នុង សា្ថ្នាព ទឹក ជំនន់ បាន ហ្តុន្ះទឹក 
ជំនន់ ប្ចាំឆ្ន្ំ ដ្លអាចចាត់ទុកថជាគ្្ះមហន្តរាយ ទឹក ជំនន់ នៅ ព្ល វា មាន 
លក្ខណៈ ធ្ងន់ធ្ងរជាងធម្មតា៖ ទឹក មាន ជម្ ្ជ្្ជាង កម្ិត ជា មធ្យមទឹក ជន់ មកដល់ 
លឿន ដោយ មិនអាចសា្ម្នទុក មុន ឬមានការ ជន់ លិច រយៈព្ល យូរជាង ធម្មតា។ ទឹក 
ជំនន់ ធ្ងន់ធ្ងរ និងទឹកជំនន់គំហុក អាចធ្វើឱ្យ បាត់បង់ ជីវិត ដោយ សារ ការ លង់ ទឹក និង 
ជំងឺ ថ្មាំងបំផា្ល្ញផលដំាំ ផ្ទះ និង ទ្ព្យសម្បត្តិ ផ្ស្ងៗ បាត់បង់សត្វចិញ្ចឹម ហើយ 
ធ្វើឱ្យាពក្ីក្កាន់ត្មាន ាព ធ្ងន់ធ្ង រនៅ ក្នុង តំបន់ជនបទ។ ទឹក ជំនន ់ប្ភ្ទ ាំង ន្ះ 
អាច បង្ក ជាាពអន្តរាយ ជា ពិស្ស សម្្ប់ កសិករ ក្ីក្ និងអ្នកន្សាទដ្ល ត្ូវ ការ 
ប្្ក់ កម្ចី ដើម្បី ធ្វើការ សា្ដ្រ ឡើង វិញ ដូចជា (ដំ ដំាំ ឡើង វិញ ទិញវត្ថុធាតុដើម និង ចិញ្ចឹម 
សត្វ ជួសជុល ផ្ទះ និង ឧបករណ៍ ន្សាទ)។ បន្ទុកន្ះ មាន លក្ខណៈ កាន់ត្ ធ្ងន់ធ្ងរ ឡើង 
នៅ ពល្ ទឹក ជំនន់ បច្ា ំឆ្ន្ ំមក ដល់ មុនពល្ ឬ បន្ត មាន ាពរំាង ស្ងតួ ។ នៅ កម្ពុជា មាន ខត្្ត 
ចំនួនបួនស្ថិត នៅ ជាប ់អាង ទន ្ល្ម្គង្គ ក្្ម ដូចជា ខ្ត្ដ កា្ដ្ល ព្្វ្ង សា្វ្យរៀង និង 
តាក្វ ដ្ល ជា តំបន់ ងយ រង ផលប៉ះាល់បំផុត។

 ដើម្បី កាត់បន្ថយ ទឹកជំនន់ប្ចាំឆ្ន្ំ ដ្ល អាច អូស បនា្ល្យ រហូត ដល់៦ខ្ក្នុង មួយ 
ឆ្ន្ំ សហគមន៍ជនបទ បាន សង ់ទីទួល សុវត្ថិាព តាម ប្បប្ព្ណី ដ្ល ខ្ពស់ ជាង កម្ិត 
ទឹក ជំនន់ សម្្ប់ការារមនុស្ស និងសត្វ។ ទីទួល សុវត្ថិាព ាំង ន្ះ ជាដីទួលធម្មតា 
ដ្ល អាច សង់ លំនៅដ្ឋ្ន និងកន្ល្ងផ្ទុកសមា្ភ្រៈបាន។ ប្សិន បើជម្្ទឹកជំនន់ 
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អាចលើសពី៤ម៉្ត្ នោះកិច្ចការាក់ទងក្នុងការបង្កើត ទីជម្ក ន្ះ កាន់ ត្មាន ការ 
លំបាក។

 សហគមន៍ ជនបទមានការយល់ដឹង និងមានចំណ្ះដឹងជ្្ជ្ះអំពីទំហំន្ទឹក 
ជំនន់ដ្លពួកគ្អាចបា៉ន់្សា្មន្ទុក ដូច្ន្ះពួកគ្អាចជ្ើសរីសយកដីទួលដ្ល សាកសម 
សម្្ប់ការសង់លើទីទួលសុវត្ថិាព។

 ភូមិចំនួន២ ដ្ល បាន ចុះ សង្ក្ត ពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធីទីទួល សុវត្ថិាព និង 
យន្តការ ពង្ឹង សម្្ប់ការបន្សាំុ ផ្ស្ងៗ មាន ដូច ជា ភូមិ ចាម (ឃុ ំចាម) ក្នុង ស្ុក កំពង់ 
ត្ ប្ក និង ភូមិ ត្ាំង ប្ូប (ឃុំ ស្នា រាជ ឧត្តម) ក្នុងស្ុកព្ះស្ត្ច ខ្ត្តព្្វ្ង។ 
ការចុះសង្ក្ត បានបង្ហ្ញថ ប្សិនបើទីទួលសុវត្ថិាពខ្ពស់ជាង កម្ិត ទឹក ជំនន់ 
នោះ គ្ួសារ អាច បន្ត ទមា្ល្ប់ រកចំណូល ដើម្បី បំព្ញ ជីវាព រស់ នៅ ប្ចាំថ្ង្ របស់ខ្លួនបាន 
ដោយ មានការរំខានតិចតួចបំផុត។ គ្ប់គ្ួសារាំងអស់ មាន ទូក តូចៗ សម្្ប់ ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅផ្សារ សាលារៀន និងមណ្ឌលសុខាពជាដើម។ កសិករ ជាច្ើនកា្ល្យ ជា 
អ្នក ន្សាទក្នុងអំឡុងរដូវវស្សា ដើម្បីអាច បង្្គប់ ជីវាព រស់នៅរបស់ពួក គាត់  ក្្ ពី 
ផលិតផល កសិកម្ម។ ការធ្វើទូក គឺ ជាជំនាញ មួយ ដ្ល មាន ការ រីកចម្ើនខា្ល្ំង វាត្ូវបាន
គ្ទទួលសា្គ្ល់យ៉្ងព្ញទំហឹងថជាប្ភព ការងរ ក្នុង មូលដ្ឋ្ន។

 ជាទូទៅ ទីទួល សុវត្ថិាព ដ្ល បាន បង្កើត រួច រួម មាន ដើមឈើ ដើម ឫស្សី និង 
រុក្ខជាតិ ដទ្ ទៀត នៅ ជុំវិញ បរិវ្ណ កន្ល្ង រស់នៅ។ រុក្ខជាតិ ាំង ន្ះ បាន ផ្តល់ ការ ការារ 
ទប់ទល ់នឹង ការ បំផ្លិចបំផា្ល្ញ ដ្ល បង្កដោយ រលក។ វិធីសាស្ត្ដ្លមានការ ចំាយ 
ថោក សមរម្យ សម្្ប ់បន្ថ្មសុវត្ថិាពដល់ទីទួលនោះ  គ ឺការ សង់ ខឿនថ្ម សម្្ប់ ការារ 
ដើម ឈើ មិន ឱ្យ រលើង ឫស។

 អ្នករស់នៅក្នុងទីកន្ល្ងាំងន្ះ បានកត់សមា្គ្ល់ពីការកើនឡើង អាំងតង់សុីត្ ន្
ព្យុះនៅក្នុងប៉ុនា្ម្នឆ្ន្ំចុងក្្យន្ះ រួមជាមួយរដូវប្្ំងដ្លមានរយៈព្លយូរ ផងដ្រ។ 
អាំងតង់សុីត្ព្យុះកើនឡើង ជាទូទៅវានាំមកនូវខ្យល់បក់ និងរលកខា្ល្ំង ដ្លអាចធ្វើឱ្យ
ខូចខាតដល់ទីទួលសុវត្ថិាព និងធ្វើឱ្យការធ្វើដំណើរតាមទូកកាន់ត្មានគ្្ះថ្ន្ក់។
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ទីទួលសុវត្ថិាពផ្ដល់ជម្កដ្លអាចគ្ចផុតពីការជន់លិចសម្្ប់ផ្ទះមួយខ្នង

ក្ុមកុមាររៀនហ្លទឹក 

និងប្ើប្្ស់ទូកតាំងពីនៅក្ម្ង

ការធ្វើទូកគឺជាជំនាញបណ្ដុះបា្ដ្លយ៉្ងល្អនៅ

ក្នុងសហគមន៍ដ្លមានតំបន់លិចទឹក
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លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

កាត់បន្ថយការប្្ប្លួន្កំណើនកម្ពស់ទឹកជំនន់ និងកាត់បន្ថយ 
ហានិភ័យគ្្ះមហន្តរាយ។ ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្ជម្្ទឹក 
ជំនន់ដ្លកាន់ត្ជ្្ទៅ យោងតាមចំហាកន្ការប្្ប្ួល 
អាកាសធាតុនាព្លអនាគត តាមគ្ួសារាំងអស់ត្ូវដំឡើង 
កម្ពស់ទីទួលសុវត្ថិាព និងធ្វើឱ្យទីទួលាំងនោះមានរចនា 
សម្ព័ន្ធកាន់ត្ប្សើរឡើង។ 
ការកាត់បន្ថយាពងយរងគ្្ះទៅនឹងទឹកជំនន់ តូច និង 
មធ្យម និងការជន់លិចរយៈព្លយូរ។ កាត់បន្ថយ ហានិភ័យ ន្ 
ការ លង់ទឹក និងការរីករាលដលជំងឺ ជា ពិស្ស ក្នុងចំណោម ស្ត្ី 
និង កុមារ។   
ការារទ្ព្យសម្បត្តិ មិនឱ្យបាត់បង់ដោយសារទឹកជំនន់។ អាច 
នឹង មាន ប្សិទ្ធាព តិចតួច សម្្ប់ ព្យុះខា្ល្ំង និង ទឹកជំនន់ ខា្ល្ំង។

សមត្ថាព បន្សាំុ ពង្ីក ការ អនុវត្ត ចំពោះ ទីទួល សុវត្ថិាព បង្ហ្ញថ 
សហគមន៍ ជនបទមានសមត្ថាពធ្វើការរួមគា្ន្ដើម្បី កាត់ 
បន្ថយ ាពងយរងគ្្ះរបស់ពួកគ្ដោយសារ ការ ប្្ប្ួល 
អាកាសធាតុ ហើយយន្តការដោះស្្យតាម ប្ប ប្ព្ណី 
របស់ ពួកគាត់ មានលក្ខណៈសមស្ប (ទោះបីជា មិន មានគ្្ះ 
មហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយ)។ 

បនា្ទ្ប់ ពីគ្្ះមហន្តរាយ អ្នកភូមិបានផ្តួចផ្តើមសកម្មាព 
ជួយ សង្គ្្ះជាយូរមកហើយ មុនព្លមន្ត្ី និង ប្ភព ជំនួយ 
ដទ្ទៀត មកដល់។ ទីទួលសុវត្ថិាពអាចផ្តល់នូវ កន្ល្ង សម្្ប់ 
ការ ជម្លៀស និងការទុកដក់សមា្ភ្រៈផ្គត់ផ្គង់ ព្ល មាន អាសន្ន ក្នុង 
ព្ល មាន ទឹកជំនន ់ធំ ជាងធម្មតា។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ទំនប់ការារទឹកជំនន់ដ្លធ្វើពីដី និងរុក្ខជាតិ អាច ការារ 
លំនៅដ្ឋ្ន របស់ ប្ជាជន ក៏ ដូចជា ការ រក្សា បាន នូវ សាព ដើម ន្ 
វារី រុក្ខជាតិ និង ជម្ក លើដី ផង ដ្រ។
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ផលប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

គ្ួសារជាច្ើនទទួលបានប្ព័ន្ធទឹកប្ើប្្ស់ ដ្ល ជា ចំណុច 
សំខាន់សម្្ប់សកម្មាពដឹកជញ្ជូន និង ជីវាព របស់ ពួកគ្។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពជាប់ាក់ទង ការអនុវត្តជាយូរាស់មកហើយ ដ្លបានធ្វើឱ្យ ប្ជាជន 
រស់ នៅបានព្លមានទឹកជំនន់ ហើយកាន់ត្ មាន ការ អនុវត្ត 
ច្ើនឡើងនៅព្លសហគមន៍កម្ពុជាទទួលរង ផលប៉ះាល់ ពី ការ 
កើន ឡើងន្ទឹកជំនន់ ដោយ សារ ការប្្ប្ួល អាកាសធាតុ។

ការទទួលយក 
ពីសង្គម

វិធានការន្ះត្ូវបានបង្កើត និង អនុវត្ត ដោយ សហគមន៍ ាំងមូល 
ដោយផ្អ្កលើដំណើរការន្ការធ្វើស្ចក្តីសម្្ចចិត្តតាម  
ប្បប្ព្ណី។

សមាពយ្នឌ័រ ស្ត ្ីរងផលប៉ះាល់ផា្ទ្ល់ជាងបុរស ដោយ សារទឹកជំនន់ 
រយៈព្ល យូរ ព្្ះតម្ូវឱ្យពួកគ្បន្តបំព្ញ កាតព្វកិច្ច 
ការងរ ក្នុងផ្ទះ និង ការងរ ផលិតកម្ម ក្នុង សា្ថ្នាព លំបាក 
ខា្ល្ំង។ ស្ត្ីច្ើនត្ទទួលខុសត្ូវថ្ាំកូន និង មនុស្ស 
ចាស់ ក្នុងអំឡុង ព្លមានទឹកជំនន់។ វិធានការ ន្ះ បាន 
ផ្តល់ឱ្យស្ត្ីនូវមធ្យោបាយធានា សុវត្ថិាព គ្ួសារ និង 
ទ្ព្យសម្បត្តិនៅព្លដ្លបុរសចាកច្ញ ពីតំបន់រង ផល 
ប៉ះាល ់ដោយសារទឹកជំនន់ ដើម្បី ស្វ្ង រកការងរ ធ្វើ។
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ផលចំណ្ញ ផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច

ទីទួល សុវត្ថិាព  គឺជាវិធានការដ្ល ចំាយ ប្្ក់ តិច។ ការ 
ចំាយ ចម្បងរួមមានពលកម្ម ការដំរុក្ខជាតិ និង សមា្ភ្រៈ ផ្ស្ងៗ 
ដើម្បី ទប់ជម្្ល។ ការ ចំាយ ដើម្បី លើកកម្ពស់ ដល់ ទីទួល 
សុវត្ថិាព ដ្ល មាន ស្្ប់ ឬការផ្ដល់សុវត្ថិាព ឱ្យ គ្ប់គ្្ន់ នៅ 
កន្ល្ងដ្ល មិន ាន់ មាន ទីទួល គឺ មាន តម្ល្ ប្ហ្ល  
៣០០-១.០០០ ដុលា្ល្រសហរដ្ឋអាម្រិក សម្្ប់ ទីទួល ក្នុង 
មួយ គ្ួសារ។ ការផ្តល់មូលនិធិសម្្ប់ ការ ចំាយ លើ កមា្ល្ំង 
ពលកម្ម មូលដ្ឋ្ន ដើម្បី សង់ ទីទួល សុវត្ថិាព អាច នឹង ផ្តល់ 
ផលប្យោជន៍ បន្ថ្ម ដល់ សហគមន៍ ដ្ល មាន ការងរ ធ្វើ 
តិចតួច។

សកា្ត្នុពល ន្ ការ
អនុវត្តតាម

អាចអនុវត្តបានសម្្ប់ភូមិនៅក្ប្រ ទន្ល្ ដ្ល សហគមន៍ 
មាន ទមា្ល្ប់ រៀបចំ និង ច្ក រំល្ក តំបន់ រស់ នៅរួម។ ការ អនុវត្ត 
ន្ះក៏អាចត្ូវបានធ្វើឡើងផងដ្រ ចំពោះ ផ្ទះ នីមួយៗ នៅ តាម 
មាត់ទន្ល្។

តម្ូវ ការសា្ថ្ប័ន កម្មវិធ ីទូទៅ ដ្ល រៀបចំ ឡើង ដោយ រាជ រដ្ឋ្ភិបាល សម្្ប់ ថ្ន្ក់ 
មូលដ្ឋ្ន ថ្ន្ក់ខ្ត្ត និងថ្ន្ក់ជាតិ ដើម្បី បង្កើត ទីទួល សុវត្ថិាព 
និង ធ្វើឱ្យវាកាន់ត្មានាពធន់នឹងការហូរ ច្្ះ អាច ជួយ ឱ្យ 
សហគមន៍ មូលដ្ឋ្ន បន្សាំុ នឹងការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ។ 
ការ ផ្តល់ ជំនួយ ពី ខាង ក ្្សម្្ប់ សកម្មាព ន្ះ នឹង កា្ល្យ ជា 
វិធីមួយ ដ្ល មាន ប្សិទ្ធាព ក្នុង ការលើក កម្ពស់ យន្តការ 
ដោះស្្យ តាម ប្ប ប្ព្ណី។

បញ្ហាបាឈមចំពោះការអនុវត្

 y ចំពោះគ្ួសារក្ីក្ខា្ល្ំង ការសង់ទីទួលសុវត្ថិាពដ្លមានាពរឹងមាំ គ្ប់គ្្ន់ 
អាចនឹងជាវិធីមួយ ដ្ល ហួសពីសមត្ថាពរបស់ពួកគាត់។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌ ដ្ល 
មានាពក្ីក្ខា្ល្ំង និងមានការរស់នៅ ក្នុង តំបន់ដ្លមិនាន់មានទីទួល សុវត្ថិាព 
ឬមានទីទួលមិនគ្ប់គ្្ន់ តម្ូវឱ្យមានការផ្តល់ជំនួយសម្្ប់ ចំាយ លើ ការ 
ជួលឧបករណ៍រានដី។

 y តម្ូវឱ្យមានការបណ្ដុះបា្ដ្លបន្ថ្មទៀតដល់សហគមន៍ អំពីអ្វី ដ្ល បាន 
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ធ្វើមុនព្ល អំឡុងព្ល និងក្្យព្លមាន ទឹក ជំនន់ ជន់លិច ដើម្បី ធានា បាន 
នូវ សុវត្ថិាព និងអនាម័យល្អ។ ជាពិស្ស ត្ូវ ផ្តល់ អាទិាព ចំពោះ ស្្តី សម្្ប់ 
ការ ចូល រួមក្នុងការបណ្ដុះបា្ដ្លបច្ច្កទ្ស ស្ដីពីការកាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ គ្្ះ 
មហន្តរាយផ្អ្កលើសហគមន៍ ដោយសារ ាគច្ើន ស្ត្ីត្ង ត្ ទទួល បន្ទុក ក្នុង ការ 
សមា្អ្ត និង ថ្ សុខាព គ្ួសារ ក្្យ ព្ល មាន គ្្ះមហន្តរាយ ។

បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y ការ ពិាក្សា ជាមួយ សហគមន៍ 
នៅ ស្ុក កំពង់ត្ប្ក និង 
ស្ុកព្ះស្ត្ច ខ្ត្តព្្វ្ង។

គម្្ង ការ បញ្ជ្្ប ាព ធន់ នឹង អា កាស ធាតុ ទៅ 
ក្នុង ការ រៀប ចំ ផ្ន ការ អភិវឌ្ឍន ៍ 
ហិរញ្ញប្ប ាន សហ ប្តិបត្តិការ បច្ច្ក ទ្ស  
កម្ម វិធី SPCR

នាយក ដ្ឋ្ន ប្ ្ប្ួល អា កាស ធាតុ  ន្ 
អគ្គ ល្ ខា ធិការ ដ្ឋ្ន ក្ុម ប្ឹក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ 
ដោយ ចីរាព
ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៥៣១៤ ៧៧៧
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖ 
adbspcrta8179@gmail.com

គ្ហទំព័រ៖ http://www.spcrcambodia.org
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៦ .២ .២ ទំនប់តូចៗសម្រ្រប់ការពារទឹកសមុទ្រនៅខ្រត្តតកោះកុង

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការ ការារ ទឹក 
ជំនន់ នៅ តំបន់ឆ្ន្រ

ទឹក ជំនន ់ ការ កញ្្ជោល ន្ ព្យុះ
ការ កើន ឡើង នីវ៉ ូទឹក សមុទ្ 
ការ ជ្្ប ចូល ន្ ទឹក ប្្

វិធានការ រៀបចំ សំណង់ ដើម្បី 
កាត់បន្ថយ ការ ហូរច្្ះ នៅ 
តំបន់ឆ្ន្រ ទឹកជំនន់ និងការ 
ជ្្ប ចូល ន្ ទឹកប្្

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 ទំនប់ តូច ការ ារ ទឹក សមុទ្ គ ឺជា ការ អនុវត្ត មួយ ដ្ល ត្ូវ បាន ប្ើ អស់ រយៈព្ល 
ជា ច្ើន សតវត្សរ៍ ដើម្បី ការ ារ ឆ្ន្រ និងទប់សា្ក្ត់មិនឱ្យទឹកប្ ្ជ្្ប ចូល វាលស្្ ឬ ដី 
តំបន់ ផ្ស្ង ទៀត។ ាគ ច្ើន គ្ដំដើម កោងកាង តូចៗ នៅ សងខាង ទំនប់ និង ស្ម្ នៅ 
លើ ជម្្ល  ដើម្បី ការារ ពី ការហូរ ច្្ះ ដី ដោយ ភ្លៀងធា្ល្ក់ខា្ល្ំង។ ទំនប ់ន្ះ ជាធម្មតា ត្ូវ 
បាន សាងសង់ នៅជិត ទឹក សមុទ្ នៅ តាម តំបន់ ទំនាប ឆ្ន្រ ដ្ល មាន របប ទឹកជោរ។ ជា 
ទូទៅ ទំនប់តូចៗការារទឹកសមុទ្ ត្ូវ បាន សង់ ស្បតាម ផ្លូវទួល  និង ជាមួយ សមា្ភ្រៈ 
ផ្ស្ង ទៀត ។

 ជា បឋម  ទ ីតាំង និង ការ រៀប ចំទំ នប់ តូច គឺ ត្ូវ ផ្្អក លើ ការ សង្ក្ត  និង បទពិសោធ 
របស់ បជ្ាជន ក្នងុ តំបន់ ហើយ ការ លើក ទំនប ់ត្វូ បាន កំណត់ ដោយ ផ្អក្ លើ នីវ៉ ូទឹក សមុទ ្
ដល្ ខ្ពស់ បំផុត ដល្ ធា្លប់្កើត មាន ផា្ទល់្ នៅ នឹង កន្លង្ ឬ មាន ការណនំ្ា នៅ ក្នងុ កំណត់ត្ ្
ប្វត្តិសាស្ត្ដ្លមានក្នុងតំបន់នោះ។ យោង តាម បទពិសោធ ក្នុង មូលដ្ឋ្ន ចំពោះកន្ល្ង 
ដ្ល មានទំនប់តូចស្ថិតនៅទល់នឹងរំហូរទឹក តម្ូវ ឱ្យ  មាន  ការ ដំ ឡើង កម្ពស់ ទំនប់ ដើម្បី 
ប្ឈម នៅ ព្ល មាន ព្យុះ  ខ្យល ់បក់ និង រលក ប្មូល ផ្តុំ  និង ការ ហក់ ឡើង ន្ កម្ពស់ រលក។ 
ដោយ សារ ការ អនុវត្ត តាម លក្ខណៈ វសិ្វកម្ម មាន ការ រកី ចម្ើ ន ហតុ្ ន្ះ ទើប ធ្វើឱ្យ ការ អនុវត្ត 
កាន់ ត្ ទំនើប ដោយ មាន ការ ប្ើប្្ស់ ប្ព័ន្ធ គំរូដើម្បី កំណត ់នូវ កម្ពស់ និង ការ រៀបចំ 
លក្ខណៈ ពិស្ស ផ្ស្ង ទៀត ន្ ទំនប់ ការារ ទឹក សមុទ្។

 ទំនប ់ការ ារ ទឹក សមុទ្ គឺ ជា វិធានការ បន្សា ំុដ៏សំខាន់ មួយ ដើម្បីការ ារការកើន 
ឡើង កម្ពស់ នីវ៉ទឹូក សមុទ្  និង ការ ជន់លិច ដោយ សារ ការ ប្ប្្លួ អាកាស ធាតុ។ តមូ្វ ការ 
ចំពោះ ទំនប់ ការារ ទឹក សមុទ ្កំពុងមា ន ការ កើន ឡើង ជា ពិសស្ ទំនប់ ធ្វើពី បតុ្ង ដោយ 
សារ សហគមន៍ នីមួយៗ ត្ូវការ នូវប្ព័ន្ធ ការារ កម្ិត កំពូល សម្្ប់ ការារ អគារ និង ដី 
របស់ខ្លនួឱ្យ ផុតព កីារហូរ ច្្ះ និង ការ កើន ឡើង ន ទឹ្ក ជំនន់។ ទោះ យ៉ង្ ា ក៏ ដោយ មិន 
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ាន់ មាន ការ រៀប ចំរចនា សម្ព័ន្ធ ការារា មួយ ដ្លមា នវ ិសាលា ពគ ្ប់គ្្ន់ សម្្ប់   
សហគមន៍ អាច ឬគួរ ត្ ពឹង ផ្អ្ក ដើម្បី បន្សាំុ នឹង ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ នៅ ឡើយ ទ្ 
ដោយ សារ ត្ ការ ហូរ ច្្ះ ឆ្ន្រ សមុទ្ គឺ ជា ដំណើរ ការ ធម្មជាតិ ហើយ មិន អាច ជៀស វាង 
បាន ដូចន្ះ ទំនប់ ការារ ទឹក សមុទ្ អាច នាំ ឱ្យ មាន ការ ធានា បាន នូវ សន្តិសុខ។

 ទំនប់ ការារ ទឹក សមុទ្ ត្ូវ បាន ចាត់ទុក ថជាជម្ើសមួយ ក្នុង ចំណោម វិធាន 
ការ ផ្ស្ងទៀត សម្្ប់ ការារ ឆ្ន្រ សមុទ្ ផ្ស្ង ទៀត រួម ាំង ការ ពង្ឹង ទំនប់ ធម្មជាតិ  និង 
តំបន់ ដើម កោងកាង។ វិធានការ សម្្ប់ ការារ ឆ្ន្រ សមុទ្ ាំង ន្ះ ត្ូវ ត្ ដក់ បញ្ចូល 
ទៅ ក្នុង ស្ចក្ដី ណ្នាំ អំពី ការ រៀប ចំទំនប់ ការារ ទឹក សមុទ្ ដើម្បី ការារ តំបន់ ឆ្ន្រសមុទ្ 
ពីការ ប្្ប្ួល ន្កម្ិតនីវ៉ូទឹកសមុទ្ ដ្ល បា្ដ្ល មក ពី ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ។ 
 ខ្ត្តកោះកុង ដ្ល ស្ថិត ជាប់ តំបន់ឆ្ន្រ មាន ទំនប់ ការារ ទឹក សមុទ ្ចំនួន ១២ 
កន្ល្ង ហើយ បច្ចុប្បន្ន ន្ះ កំពុង មាន គម្្ង សាងសង់ ទំនប់ ការារ ចំនួន ពីរ ផ្ស្ង ទៀត 
(មួយ នៅ ឃុំាមក្សោប និង មួយ ទៀត នៅ ឃុំអណ្ដូងទឹក)។ ក្្ពី ការារ ការ ជ្្ប ចូល 
ន្ ទឹកប្្ ទំនប់ ការារ ទឹក សមុទ្ ាំង ន្ះ ត្ូវ បានប្ើប្្ស់ សម្្ប់ ការ ដឹកជញ្ជូន ដ្ល 
តា្ជ្ប់ ភូមិស្ថិតនៅ តំបន់ ឆ្ន្រសមុទ្ ទៅ កាន់តំបន់ ទីក្ុង  និង ផ្លូវជាតិ ផងដ្រ។ ទំនប់ ការារ 
ទឹក សមុទ្ នីមួយៗ មាន បំាក់ច្ក ា្វ្រ ទឹក យ៉្ងហោចាស់ចំនួនមួយ ដើម្បីគ្ប់គ្ង 
រំហូរ ច្្ះទឹកភ្លៀងក្នុងរដូវវស្សា។ ទំនប់ដ្លមាននៅកោះកុង ជាទូទៅមានវិមាត្ 
៦ម៉្ត្ (បាតក្្ម) ៤ម៉្ត្ (ខាងលើ) ០,៥-១ម៉្ត្ (កម្ពស)់ និង ១-២ម៉្ត្ (ជម្្ល)។ 
វិមាត្ ខុសគា្ន្អាស្័យលើទំហំដីទំនាបដ្លទំនប់គ្បដណ្ដប់។ ទំនប់ាំងន្ះ ត្ូវបាន 
សាងសង ់នៅរបបជំនាន់ដើម-ាគច្ើនក្នុងជំនាន់សម្ដ្ចឪ (ឆ្ន្ំ១៩៦០-១៩៧០) និង 
របប ប្ល័យ ពូជសាសន៍ ខ្ម្រ ក្ហម ឆ្ន្ំ១៩៧៥-១៩៧៩ ហើយត្ូវ បានសា្ត្រឡើងវិញនៅ 
ទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ ១៩៩០ យើងថ្រក្សាវាដោយប្ើជំនួយថវិកាពី ក្សួងធនធានទឹក និង 
ឧតុនិយម មន្ទីរជំនាញខ្ត្ត និងមា្ច្ស់ជំនួយអន្តរជាតិ។
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ទំនប់ការារទឹកសមុទ្នៅក្នុងដ្នជម្ក 
សត្វព្្ក្នុងភូមិាមក្សោប ក្ុងខ្មរភូមិន្ទ 

ខ្ត្តកោះកុង

តាមទំនប់ឆ្ន្រមានដំស្ម្និងដើមកោងកាង 
ដើម្បីការារជម្្ល

ទំនប់ការារទឹកសមុទ្នៅភូមិ ជីមីល 
ឃុំអណ្ដូងទឹក ស្ុកបុទុមសាគរ។ ទំនប់ន្ះ

ប្ើប្្ស់ដើម្បីការារការជ្្បចូលន្ 
ទឹកប្្។

ទំនប់ការារទឹកសមុទ្ ការារដីស្្ពីការ 
ជ្្បចូលន្ទឹកប្្។

 ទំនប់ការារាំងន្ះ ជាចម្បងត្ូវបានសាងសង់ដើម្បីការារដីស ្្ចមា្ក្រ  និង 
តំបន់ លំនៅដ្ឋ្ន ពីការ ជ្្បចូលន្ទឹកប្្ និងសម្្ប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក។ ទំនប់ 
មួយ នៅភូមិតានី ឃុំជីខលើ ត្ូវ បានសាងសង់ឡើងកាត ់ព្ ្កោងកាងដើម្បី ធ្វើ ជា ផ្លូ វទៅ 
កាន់ ភូមិ និងដើម្បីទប់សា្ក្ត់ការ ជ្្បចូលន្ទឹក ប្្ទៅក្នុងដីស្្។ ទំនប់ ន្ះ ក៏ បាន 
ដើរ តួ ជាអាងស្តុកទឹក សម្្ប់ការប្ើប្្ស់នៅរដូវប្្ំងផងដ្រ។ បរិមាណ ទឹក ប្្ នៅ 
រដូវ ប្្ំងខ្ពស់ជាងរដូវវស្សា។ ដូច្ន្ះហានិភ័យន្ការជ្្បចូល ន្ ទឹកប្្ទៅ ក្នុងដី ស្្ 
មានកម្ិតខ្ពស់នៅរដូវប្្ំង ជា ពិស្សនៅព្លដ្លកម្ពស់ ទឹក អាចបា្ដ្លឱ្យ កើត 
មានទឹកជំនន់ ក្នុងតំបន់រស់នៅ។ ក្នុង តំបន់ ដ្ល មាន ទំនប់ ការារ ាំង ន្ះ ការ ដំដំាំ 
ស្ូវគឺពឹងផ្អ្កលើទឹក ភ្លៀង ពីព្្ះ មិនាន់ មាន ការ ដំឡើង ប្ព័ន្ធ ធារាសាស្្ត នៅទីតាំង  
 ាំងន្ះនៅឡើយ។
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 តាមធម្មតា ទំនប់ការារត្ូវបានសង់ដោយដី ថ្ម និងក្ួស ដ្ល អាចរក បាន 
ពីភ្នំនៅក្ប្រនោះ។ ជាទូទៅ ពួកគាត់ ដំដើមកោងកាងតូចៗនៅសងខាងទំនប់ការារ 
និង ដំស្ម្នៅលើទីជម្្ល ដើម្បីការារពីការ ហូរច្្ះដីដោយសារភ្លៀង ធា្ល្ក់ខា្ល្ំង។ 
ការ ចំាយ លើទំនប់នីមួយៗ គឺាក់ទងទៅនឹងមុខងររបស់វា (ថតើសម្្ប់ការារការ 
ជ្ប្ចូលន្ទឹកប្្ក្នងុដីស្ ្សម្ប់្ដឹកជញ្ជនូ ឬ សម្ប់្ ាំងពីរយ៉ង្) និង ទំហ ំរបស់ វា 
ដូចជា ទទឹង កម្ពស់ និងបណោ្ដ្យ រួមាំង ការរាន ដីទៀតផង។

លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

កាត់បន្ថយការប្្ប្ួលនីវ៉ូទឹកសមុទ្ និងគ្ប់គ្ង ការ ជ្្ប ចូល 
ន្ទឹកប្្ក្នុងស្្ចមា្ក្រ និងហានិភ័យ គ្្ះ មហន្តរាយ ដ្ល ាក់ 
ព័ន្ធ នឹងការ កើន ឡើង ន្ការ កញ្ជ្ោល ទឹកសមុទ្ ខ្យល់ព្យុះ និង 
ទឹក ជំនន់។ 

ការដំដើមកោងកាងតាមបណោ្ដ្យទំនប់ គឺ ជួយ ការារ តំបន់ 
ទំនាប ឆ្ន្រ និងផ្លូវថ្នល់ពីការហូរច្្ះ។

សមត្ថាព បន្សាំុ ពង្ឹងសមត្ថាពសហគមន៍ដើម្បីការារទឹកជំនន់ និង ខ្យល់ 
ព្យុះ។ វិធានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសម្្ប់ការ ការារ ទឹក 
ជំនន់ អាចត្ូវបានធ្វើឱ្យប្សើរឡើងដោយរួមបញ្ចូល ជាមួយ 
ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យគ្្ះមហន្តរាយផ្អ្កលើ សហគមន៍ 
និងប្ព័ន្ធព័ត៌មានប្កាសអាសន្ន និងវិធានការ មិន មាន រចនា 
សម្ព័ន្ធ ផ្ស្ងទៀត។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ការអភិវឌ្ឍទំនប់ការារត្ូវការឱ្យមានការវាយតម្ល្លើ ហ្តុ 
ប៉ះាល ់បរិសា្ថ្ន និងសង្គម ដើម្បីកំណត់ និង កាត់ បន្ថយផល 
ប៉ះាល ់ល ើសមាហរណកម្ម អ្កូឡូសីុ។

ផល ប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ធ្វើឱ្យការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក សម្្ប់សហគមន៍ឆ្ន្រមានាព 
ប្សើរ ឡើង។ អាចក្លម្អជាតំបន់លំហ្កាយនៅតាមឆ្ន្រ 
សមុទ្។
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពជាប់ាក់ទង តម្ូវ ការ ចំពោះ ទំនប់ការារទឹកសមុទ្កំពុងមានការកើន 
ឡើង ជាពិស្សទំនប់ធ្វើពីប្តុង ដោយសារសហគមន៍ 
នីមួយៗ ត្ូវការនូវប្ព័ន្ធការារកម្ិតកំពូល សម្្ប់ ការារ 
អគារ និងដីរបស់ខ្លួន ឱ្យផុតពីការហូរច្្ះ និង ការ កើន ឡើង 
ន្ទឹកជំនន់។ ទោះយ៉្ងាក៏ដោយ មិន ាន់ មាន ការរៀបចំ 
រចនា សម្ព័ន្ធការារាមួយដ្លមាន វិសាលាព គ្ប់គ្្ន់ 
សម្្ប់ សហគមន៍អាច ឬគួរត្ ពឹង ផ្អ្ក ដើម្បី បន្សាំុ នឹង ការ 
ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ នៅឡើយទ្ ដោយ សារ ត្ ការ ហូរច្្ះ 
ឆ្ន្រសមុទ្ គឺ ជា ដំណើរ ការ ធម្មជាតិ ហើយ មិន អាច ជៀសវាង 
បាន ដូចន្ះទំនប់ ការារទឹកសមុទ្អាចនាំឱ្យ មាន ការ ធានា 
បាន នូវសន្តិសុខ។

ការទទួលយក 
ពីសង្គម

សរុបមក ន្ះជាវិធានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ ដ្លសង្គម អាច 
ទទួលយកសម្្ប់ការារទឹកជំនន់ ប៉ុន្ត្តម្ូវឱ្យមាន ការ ពិគ្្ះ 
យោបល់ពីសហគមន៍ និងការវាយតម្ល្ហ្តុ ប៉ះាល់ បរិសា្ថ្ន 
និងសង្គម ដើម្បីកំណត់សកា្ដ្នុពលវិជ្ជមាន និង ហ្តុ ប៉ះាល់ 
អវិជ្ជមាន។ សមាជិកសហគមន៍ត្ូវចូល រួម ក្នុង ការ កំណត់ អំពី 
ការ រៀបចំដ្លអាចទទួលយកបាននៅនឹងកន្ល្ង និងក្ប្រ កន្ល្ង 
ដ្លទទួលរងផលប៉ះាល់។

សមាពយ្នឌ័រ ស្ត្ី រងផលប៉ះាល់ ផា្ទ្ល ់ជាង បុរស ដោយ សារ ទឹក ជំនន់ 
រយៈព្ល យូរ ព្្ះតម្ូវឱ្យពួកគ្បន្តបំព្ញកាតព្វកិច្ច ការងរ 
ក្នុងផ្ទះ និង ការងរ ផលិតកម្ម ក្នុងសា្ថ្នាពលំបាក ខា្ល្ំង។ ស្ត្ី 
ច្ើន ត្ទទួលខុសត្ូវថ្ាំកូន និងមនុស្ស ចាស់ ក្នុង អំឡុង ព្ល 
មាន ទឹក ជំនន់។ វិធានការន្ះ បានផ្តល់ ឱ្យ ស្ត្ី នូវ មធ្យោបាយ 
ធានា សុវត្ថិាពគ្ួសារ និងទ្ព្យសម្បត្តិ របស់ ពួកគ្ នៅ ព្ល 
ដ្ល បុរស ចាកច្ញ ពីតំបន់រង ផលប៉ះាល់ ដោយ សារ ទឹកជំនន់ 
ដើម្បី ស្វ្ង រកការ ងរធ្វើ។ 
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ផលចំណ្ញ ផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច

ការចំាយ លើទំនប់ វាអាស្័យលើទីតាំង ប្វ្ង និង សមា្ភរៈ 
ប្ើប្្ស់សម្្ប់ការសង់។ ចាំបាច់ ត្ូវ មាន ការវិាគ អំពី 
ចំាយ និងផលចំណ្ញ ដើម្បី កំណត់ អំពីផល ចំណ្ញ ន្ 
ការ វិនិយោគ បើ ប្ៀបធៀប ទៅ នឹង លំនៅដ្ឋ្ន និង ទ្ព្យសម្បត្តិ 
ដ្ល តម្ូវ ឱ្យ មាន ការការារ។

សកា្ដ្នុពល ន្ ការ 
អនុវត្តតាម

ការ សង ់ទំនប ់ការារ ត្ូវបានអនុវត្តយ៉្ង ទូលំទូលាយ នៅ ក្នុង 
ប្ទ្សកម្ពុជា និងអាចអនុវត្តបានសម្្ប់តំបន់ ឆ្ន្រ។

តម្ូវ ការសា្ថ្ប័ន  ការអភិវឌ្ឍទំនប់ការារ តម្ូវឱ្យមានកិច្ចសហប្តិបត្តិការ រវាង 
ក្សួង នានា ដ្លទទួលខុសត្ូវចំពោះវិស័យ កសិកម្ម ផ្លូវថ្នល់ 
និង ធនធាន ទឹក ក៏ដូចជារវាងសា្ថ្ប័នផ្ស្ងៗ ន្ រដ្ឋ្ភិបាល។ ការ 
ចូលរួម របស់សហគមន៍ និង ការ លើក ទឹក ចិត្ត គ ឺមាន សារៈសំខាន់ 
ាស់ ដើម្បីធានានូវាពាក់ព័ន្ធ និង ាព សមស្ប ន្ 
ហ្ដ្ឋ្រចនា សម្ព័ន្ធ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅ នឹង ការ ធ្វើ អាទិាព ទៅ 
លើ សហគមន៍។ ាមារឱ្យមានការថ្ាំជាប្ចាំពីអាជា្ញ្ធរ 
មូលដ្ឋ្ន និង សហគមន៍។

ចីរាព ការចូលរួមបង្កើតវិធីសាស្្ត ដើម្បីអភិវឌ្ឍទំនប់ការារ រួម បញ្ចូល 
ទៅក្នុងការគ្ប់គ្ងហានិភ័យគ្្ះមហន្តរាយ ដោយ ផ្អ្ក លើ 
សហគមន៍ គឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវការថ្ាំ 
រចនាសម្ព័ន្ធ។

បញ្ហាបាឈមចំពោះការអនុវត្

 y ដោយសារទំនប់ការារទឹកសមុទ្មានទំហំធំ និង សម្្ប់ បម្ើ ឱ្យ គោល បំណង 
ច្ើន ហ្តុន្ះ ប្តិបត្តិការ និងការថ្ាំមានាពស្មុគសា្ម្ញ ហើយ ការ សង់ មាន 
តម្ល្ថ្ល្។

 y ទំនប់ការារមួយចំនួនត្ូវបានសង់លើដីភក់ក្នុងព្្កោងកាង ហើយ វាងយ នឹង ខូច 
នៅ ព្លប៉ះនឹង រលកខា្ល្ំង ឬការ ដឹក ជញ្ជូន ធ្ងន់ៗ។

 y ការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្ អាចបង្ហ្ញថទំនប់ការារត្ូវការឱ្យមានការ ដំឡើង 
កម្ពស់តាមព្លវ្លា ហើយតម្ូវឱ្យមានការពិចារាចំពោះការ បន្ថ្ម ដី នៅ ពី 
ក្្យ ទំនប់។
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 y ដើម្បីធានាឱ្យទំនប់ប្ើប្្ស់បានយូរអង្វ្ង ចាំបាច់ត្ូវមានការផ្ដល់ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
សម្្ប់ ការក្លម្អ និងការថ្ាំ។

បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y របាយការណ៍ ប្សកកម្មនៅ 
ខ្ត្តកោះកុង ដើម្បីចងក្ងជា 
ឯកសារ ន្ វិធានការ បន្សាំុ 
អាកាសធាតុ នៅខ្ម្សា 
ឆ្ន្ំ២០១៦។

 y Linham, M. M. និង Nicholls R.J 

(2010) ។ បច្ច្កវិទ្យោ សម្្ប់ 
បន្សាំុ ការប្្ប្ួល អាកាសធាតុ៖ 
ការហូរច្្ះ តំបន់ឆ្ន្រ និង 
ទឹកជំនន់។ UNEP និង សៀវភៅ 
ណ្នាំ ស្ដី ពីការ វាយតម្ល្ តម្ូវការ 
បច្ច្កទ្ស ផ្ន្ក បរិសា្ថ្ន សាកល 
ន្ សាកលវិទ្យោល័យ  Roskilde ។

គម្្ង ការបញ្ជ្្ប ាពធន់នឹង 
អាកាសធាតុទៅក្នុងការរៀប ចំ ផ្ន ការ 
អភិវឌ្ឍន ៍
ហិរញ្ញប្ប ាន សហ ប្តិបត្តិការ បច្ច្កទ្ស 
កម្ម វិធSីPCR

នាយកដ្ឋ្ន ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ  ន្ 
អគ្គល្ខាធិការដ្ឋ្ន ន្ ក្ុម ប្ឹក្សា ជាតិ 
អភិវឌ្ឍន៍ ដោយ ចីរាព
ទូរសព័្ទ៖ ០២៣ ៥៣១៤ ៧៧៧
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖ 
adbspcrta8179@gmail.com
គ្ហទំព័រ៖  
http://www.spcrcambodia.org
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៦ .៣ តំបន់ជុំវិញទន្ល្រសាប

៦ .៣ .១ សំណង់សា្ព្រនថ្មបូរាណរបស់ខ្ម្ររ

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ផ្លូវថ្នល់ 
សា្ព្ន

គ្្ះទឹកជំនន់ ខ្យល់ព្យុះ វិធានការ រៀបចំ រចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បី 
កាត់បន្ថយការហូរ ច្្ះ និង 
គ្្ះទឹកជំនន់

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 ប្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ និង សា្ព្ន ខ្ម្រ បូរាណ  មានដើម កំណើត មុន សម័យ អង្គរ ហើយ 
ត្ូវ បាន អភិវឌ្ឍ យ៉្ង ល ្អនៅ រវាង សតវត្សរ៍ ទី ១១ និង ទី ១៣។ ផ្លូវ  ថ្នល់ និង សា្ព្ន ត្ូវ បាន 
កសាងឡើង ដើម្បី ជួយ សម្ួល ដល់ការ ប្ ្ស្័យ ាក ់ទង ក្នុង តំបន់ និង ទំនាក់ ទំនង 
អន្តរជាតិ ហើយ បា ន ជួយ ឱ្យ ខ្ម្រ អាច គ្ប់ គ្ង ទឹក ដី ស្នូល របស់ ខ្លួនដោយ ប្សិទ្ធាព។ 
បច្ច្ក វិទ្យោ សំណង់ សា្ព្ន ថ្ម នៅកម្ពុជា ត្ូវបាន រក ឃើញ  ក្នុង សតវត្សរ៍ ទី១២។ ឧាហរណ៍ 
ជា ច្ើន ន្ សំណង់ សា្ព្ន ថ្ម ខ្ម្រ ពី បូរាណ ត្ូវ បាន រក ឃើញ នៅ តាម តំបន់ ជុំវិញ អង្គរវត្ត រួម 
ាំង សា្ព្ន បូរាណ កំពង់ក្ដី (ដ្ល គ្ ហៅ ថ ជា សា្ព្ន ប្្ប់ ទិស ឬ សា្ព្នព្ះទិស)។ ាព 
ស្ថិតស្ថ្រ និង ការ បន្ត ការ ប្ ើប្្ស ់សំណង់ ប្វត្តិសាស្ ្តាំងន្ះ  គឺជា កា រប ញ្ជ្ក់ អំពីកា រ   
រៀបចំ និង ការ សង់ សំណង់ ដ្ល មាន ាព គង់វង្ស។

 សា្ព្នកំពង់ក្ដី មានទីតំាងស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិល្ខ៦ នៅ ឃុ ំកំពង់ ក្ដី ស្ុកជីក្្ង 
ខ្ត្តសៀមរាប មានចមា្ង្យប្ហ្ល ៧០គីឡូម៉្ត្ពីកុ្ងសៀមរាប។ វាគឺជាសា្ព្ន
មួយក្នុងចំណោមសា្ព្នប្វត្តិសាស្ត្ ចំនួន១១ ដ្ល នៅ សល់ ក្នុង តំបន់ ន្ះ។ កាល 
បរិច្ឆ្ទ សង់ មិនមានបញ្ជ្ក់ច្បាស់លាស់ទ្ ប៉ុន្ត្វាមានទំនាក់ ទំនង ជា មួយ នឹង សម័យ 
ព្ះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ (C.E. 1181-1220) ដោយ មាន ការ សា្ថ្បនា សារ ជាថ្មី និង ជួសជុល 
ឡើងវិញជាច្ើនដង។ ផ្លូវវាងមួយត្ូវបានសង់ថ្មីៗនៅលើផ្លូវជាតិល្ខ៦ ដើម្បី បង្វ្រ 
ចរាចរណ ៍ឡានធន់ធំ ឬឡាន ដ្លដឹកទំនិញធ្ងន់ៗហួសប្មាណ ច្ញពីសា្ព្ន ដ្ល ផ្លូវ 
ន្ះ ជាផ្ន្កមួយន្ការខិតខំប្ឹងប្្ងអភិរក្ស ហើយរក្សា សា្ព្នទុកសម្្ប់ចរាចរណ៍ ក្នុង 
មូលដ្ឋ្ន និងការអភិវឌ្ឍផ្ន្ក ទ្សចរណ៍។ 
 សា្ព្ន បូរាណ ត្ូវ បាន បង្កើត ជា រាង សសរ កោង កៀកៗ គា្ន ្ ដោយ រៀប ដក់នៅ លើ 
សសរ ធំៗ ដ្ល មាន កម្្ស ់ខុសៗគា្ន្។ សា្ព្ន កំពង ់ក្ដ ី គឺជា សា្ព្ន ដ្ល មាន ជើង សសរ 
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កោង ធ្វើពី ថ្មវ្ង បំផុត នៅ លើពិភព លោក ដោយមានសសរចំនួន២០ និង ប្ឡោះ កោង 
ចំនួន ២១។ សា្ព្នន្ះត្ូវបានសង់ពីថ្មបាយ ក្ៀម ៩៨០% និង ថ្មភក់ ២០%។ វិមាត្មធ្យម 
ន្ ចនោ្ល្ះ នីមួយៗ សម្្ប់ ការ សង់ មាន ទទឹង ៥០ សង់ទីម្៉ត្ ប្វ្ង ពី ១៥០ ទៅ ១៧០ 
ម៉្ត្ និង កម្្ស់ ៤០ សង់ទីម៉្ត្។ សា្ព្ន ន្ះ មាន បណោ្ដ្យ ៨៥ម៉្ត្ និង ទទឹង ១៦ 
ម៉្ត្ ហើយកម្ពស់ ១០ម៉្ត្។ មាន ជញ្ជ្ំង សា្ល្បបួន (ជញ្ជ្ំង ការារ បួន) ដ្ល ត្ូវ បាន 
ប្ើប្្ស់ ដើម្បីរក្សា លំនឹង សា្ព្ន និង គ្ឹះ របស់វា (សូមមើលរូបាព ២ និង៣)។ 

 អ្នក សង ់សា្ព្ន ត្ូវ មាន ការ យល់ដឹង ច្បាស់ លាស់ អំពី ការរាំង ស្ទះ កមា្ល្ំង ទឹកហូរ 
ដើម្បី ដោះ ស្្យ  បញ្ហ ្សមា្ព្ធ ទឹក មក លើ សំណង់ និង ការ ហូរ ច្្ះ លើ ជើង សសរទ្ 
និងច្កផ្លូវសា្ព្ន។ ការ ជីក ប្ឡាយ ទឹក អាច គ្ប់គ្ង ទឹកហូរ ដោយ ការសង់ទំនប់
នៅចំហៀងឱ្យស្បទៅនឹងកម្ពស់ផ្លូវថ្នល់ និង ជម្្ បាត ទន្ល្ ដើម្បីការារមិន ឱ្យ ទឹក 
ហូរទៅដល ់សា្ព្ន។ រំហូរ ទឹក ត្ូវបានគ្ប់គ្ងបានល្អ តាម រយៈ ការ ជ្ើស រីស ជួល ជុល 
ច្កតូច ចង្អៀត ន្ សសរទ្ ដោយ ធ្វើ ការ ពង្ីក បាត ស្ទឹង ធម្មជាតិ ឬ ស្ទឹង សិប្បនិម្មិត នៅ  
ចំណុច ដ្ល សា្ព្ន ត្ូវ បាន សង់។ ទីតាំង ន្ះ អាច ធ្វើ ឱ្យការ ពង្ីក សា្ព្ន អាច សម្្ច ទៅ 
បាន ដោយ ការ បន្ថ្មា ពកោ ង និង ដើម្បី ជំរុញ សមត្ថាព បង្ហូរទឹក។ លើស ពីន្ះ ទៀត 
ដើម្បី ជៀស វាង បញ្ហ្ ដ្ល អាច កើត មាន នៅ លើ ដី ទន់ៗ ក្ុម អ្នកសង់ បាន បង្កើន ផ្ទ្ង 
សម្្ប ់រំហូរ ទឹក ខា្ល្ំង ដ្ល មាន ទ្នាប់ ថ្មបាយ ក្ៀម ជា ច្ើន។ គ្ឹះ សរសរ សា្ព្ន ន្ះ មាន 
ទំហំធំ ជាង បើ ប្ៀប ធៀប ទៅ នឹង សា្ព្ន តូចៗ។

 យោង តាមការ សិក្សា បរិសា្ថ្ន ដ្លបាន ធ្វើឡើង នៅ ព្ល សង់ផ្លូវវាង អ្នក ភូមិបាន 
រាយការណ៍ ថទឹកហូរ ក្្មសា្ព្នកំពង់ក្ដី និងនីវ៉ូទឹកបានប្្ប្ួលនៅក្នុង ទសវត្សរ៍មុន 
ប៉ុន្ត្ សា្ព្នន្ះ មិនដ្លទទួលរងផលប៉ះាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីការជន់លិចតាម រដូវទ្។ ន្ះ គឺ ជា 
ករណី មួយនៅឆ្ន្ំ២០០០ នៅព្លដ្លភូមិជាច្ើនត្ូវរងគ្្ះដោយការជន់លិច។
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សា្ព្នបូរាណកំពង់ក្ដី

ការងរសា្ដ្រឡើងវិញនៅឆ្ន្ំ១៩៦៤ របស់ EFEO 

លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

ការយល់ដឹងអំពីបច្ច្កទ្សសង់សា្ព្នថ្មប្វត្តិសាស្ត្អាច ជា 
ការ រំលឹក អំពី គោលការណ៍ គ្ឹះដើម្បី បញ្ចូល ក្នុង ការ រៀបចំ ការ 
សាងសង់ ដើម្ប ីធ្វើឱ្យសំណង់មានាព រឹងមាំ និង មាន ាពធន់ 
កាន់ ត្ខា្ល្ំង នៅព្ល ប្ឈម មុខនឹងព្ឹត្តិការណ៍ អាកាសធាតុ 
ខា្ល្ំង។

សមត្ថាព បន្សាំុ សំណង់ បុរាណត្ូវបានសា្ត្រឡើងវិញ និងថ្រក្សា ដើម្បី បន្តឱ្យ
មានប្យោជន៍ច្ើនសតវត្សរ៍។ បច្ច្កទ្ស ាំង ន្ះបង្ហ្ញ 
អំពីសមត្ថាពប្្ប្ួលខ្ពស់ន្វិស្វកម្ម ខ្ម្រ ដ្ល អាចប្ើប្្ស់
ដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្្យវិស្វកម្មនាព្ល អនាគត សម្្ប់ 
ការ ផា្ល្ស់ប្តូរ សា្ថ្នាព ក្នុង តំបន់ ព្លប្ឈមនឹងការ ប្្ប្ួល 
អាកាសធាតុ។
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សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

រចនាសម្ព័ន្ធសា្ព្នត្ូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីអាចធ្វើឱ្យទឹកហូរ 
និងបង្ហូរទឹកបាន និងជៀសវាងការរំខានដល់ប្ព័ន្ធទឹកទន្ល្ 
ធម្មជាតិ។

ផលប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ការ ថ្រក្សារចនាសំណង់ប្វត្តិសាស្ត្ន្ប្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ខ្ម្រ 
បូរាណ គឺជាការខិតខំប្ឹងប្្ងដ៏សំខាន់មួយ សម្្ប់ ការ អភិរក្ស 
ចំណ្ះដឹងតាមប្បប្ព្ណី ការផ្ដល់តម្ល្ដល់ ប្វត្តិសាស្្តខ្ម្រ 
និងរួមចំណ្កដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យ ទ្សចរណ៍។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពជាប់ាក់ទង បច្ច្កទ្ស សំណង់ថ្មខ្ម្របូរាណនៅត្មានការជាប់ ាក់ព័ន្ធ មក 
ដល់សព្វថ្ង្ សម្្ប់ការស្វ្ងយល់អំពីរបៀប កសាង សំណង់ 
ដ្លប្ើប្្ស់បានយូរ ស្បតាមលក្ខខណ្ឌ ធារាសាស្ត្   
ធម្មតានៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ ាព ធន់ ន្ រចនាសម្ព័ន្ធ ប្ប 
ន្ះ អាចចង្អុលបង្ហ្ញអំពីរបៀបកសាង សំណង់ ដ្ល គង់វង្ស 
យូរអង្វ្ង នៅព្លមានការ ប្្ប្ួល លក្ខខណ្ឌ អាកាសធាតុ។

ការទទួល យក 
ពីសង្គម

អ្នកភូមិផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្ពស់លើសំណង់បូរាណ ដោយ សារ 
ាព យូរអង្វ្ងរបស់វាឆ្លងកាត់នូវព្ឹត្តិការណ៍ អាកាសធាតុ ខា្ល្ំងៗ 
កន្លង មក។ ខណៈដ្ល សំណង់ ថ្មីៗ ចាំបាច់ ត្ូវ មាន សម្្ប់ 
ការ ដឹកជញ្ជូន តាម ប្បទំនើប នោះ ការ អភិរក្ស សា្ព្ន បូរាណ 
និង ការរួមបញ្ចូលបច្ច្កទ្សសា្ព្ន បូរាណ នៅ ក្នុង រចនាសម្ព័ន្ធ 
ថ្មីៗ អាចរួមចំណ្កដល់ ាពធន់ នឹង អាកាសធាតុ ក៏ដូច ជាផល 
ប្យោជន៍ សម្្ប់ ទ្សចរណ៍ ផងដ្រ។

សមាពយ្នឌ័រ វិស័យ ទ្សចរណ៍ដ្លាក់ព័ន្ធ ផ្តល់ ឱកាស ចិញ្ចឹម ជីវិត ដល់ ស្្តី 
និង អាចរួមចំណ្កដល់ការពង្ឹងស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ ពួកគាត់។

ផលចំណ្ញ ផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច

ដើម្ប ីអភិរក្ស សំណង ់ខ្ម្រ បូរាណ តម្ូវឱ្យមានការ វិនិយោគ ជា 
ប្ចាំ លើ ការ ថ្ាំ។ ផ្តល់ នូវ ផលចំណ្ញ ពី ការ វិនិយោគ ដោយ 
ការទទួល បាន ប្្ក់ ចំណូល ពីការ អភិវឌ្ឍ វិស័យ ទ្សចរណ៍។

សកា ្ដ្នុពលន្ការ 
អនុវត្តតាម

ការសិក្សា និងការអភិរក្សបច្ច្កទ្សសា្ព្នបូរាណ ជាការ លើក 
កម្ពស់ ដល់ការប្ើប្្ស់មរតកខ្ម្របូរាណសម្្ប់ សំណង់ 
សម័យ ថ្មី។
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តម្ូវ ការសា្ថ្ប័ន ដើម្បីថ្រក្សាសំណង់ តម្ូវឱ្យមានការបង្កើតផ្នការ អភិរក្ស 
និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទ្សចរណ៍ សម្្ប់សំណង់ និង បរិវ្ណ 
ជុំវិញនោះ។

ចីរាព ដោយ សារ សា្ព្ន បូរាណ មាន អាយុកាលរាប់រយ ឆ្ន្ំ  បច្ច្កទ្ស 
ន្ះបង្ហ្ញពីសារៈសំខាន់ន្ការកសាង សំណង់ មួយ ប្កប ដោយ 
ចីរាព ស្បតាមសា្ថ្នាពក្នុង ស្ុក។

បញ្ហាបាឈមចំពោះការអនុវត្

 y សា្ព្នន្ះមានាពទ្ុឌទ្្មដោយសារត្មានចរាចរណ៍ដឹកធ្ងន់ៗ និង មាន 
រុក្ខជាតិ ដុះនៅចនោ្ល្ះថ្ម។ សា្ព្ន ន្ះនៅត្មានសារៈសំខាន់ក្នុងតំបន់។ ដោយ សារ 
ដង់សុីត្ ន្ការអភិវឌ្ឍច្្ំស្ទឹង នៅជិតសា្ព្នាំង សងខាង និង កតា្ត្ដទ្ទៀត ដ្ល 
រួម ចំណ្ក ដល់ការធ្វើឱ្យច្្ំងអស្ថិរាព ដ្ល អាច គំរាម កំហ្ងដល ់ការ អភិរក្ស 
ហ្តុ ន្ះ តម្ូវឱ្យមាន ការ ខិតខំ ប្ឹងប្្ង សា្ត្រឡើងវិញ និងការ សង់ ផ្លូវ វាង ដើម្បី រួម 
ចំណ្ក ដល់ កិច្ចការារ សា្ព្នន្ះ។
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បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y Bruguier, Bruno. Les ponts en 
pierre du Cambodge ancien 
[Aménagement ou contrôle du 
territoire]. In: Bulletin de l'Ecole 
française d'Extrême-Orient. 
Tome 87 N°2, 2000. pp. 529-
551.

 y Teck, Srun កិច្ចការារ និងការ 
លើកកម្ពស់ប្តិកភ័ណ្ឌវប្បធម៍៖ 
គម្្ងសា្ដ្រ សា្ព្ន ចាស់ៗ ក្នុង 
សហគមន៍។ ACCU the Seventh 
Regular Report ។  
Nara ជប៉ុន៖ មជ្ឈមណ្ឌល 
វប្បធម៍អាសុីបា៉្សុីហ្វិក យូណ្ស្កូ 
(ACCU) ឆ្ន្ំ២០១១។

 y Hendrickson, Mitch ផ្លូវទៅ កាន់ 
ប្វត្តិសាស្្តអង្គរ៖ ការអភិវឌ្ឍន្ 
ប្ព័ន្ធផ្លូវស្ុកខ្ម្រ (សតវត្សរ៍ទីប្្ំបួន 
ដល់ទីដប់បី ក្្យគ្ឹស្ដសករាជ) 
នៅតំបន់អាសុីអាគ្ន្យ៍ដីគោក។ 
វត្ថុបូរាណ 84, 2010, 480-496 

 y ស្្វជ្្វ និងអភិវឌ្ឍន៍ SBK។ 
ការវាយតម្ល្បរិសា្ថ្ន សា្ព្នកំពង់ក្តី 
ផ្លូវជាតិល្ខ៦ ឆ្ន្ំ២០០៤។

គម្្ង ការបញ្ជ្្ប ាពធន់ នឹង 
អាកាសធាតុ ទៅ ក្នុង ការ រៀប ចំ ផ្ន ការ 
អភិវឌ្ឍន ៍
ហិរញ្ញប្ប ាន សហ ប្តិបត្តិការ 
បច្ច្កទ្សកម្ម វិធី SPCR

នាយកដ្ឋ្ន ប្្ប្ួល អា កាស ធាតុ ន្ 
អគ្គល្ ខា ធិការ ដ្ឋ្ន ក្ុម ប្ឹក្សា ជាតិ 
អភិវឌ្ឍន៍ ដោយ ចីរាព
ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៥៣១៤ ៧៧៧
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖  
adbspcrta8179@gmail.com

គ្ហទំព័រ៖  
http://www.spcrcambodia.org
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៦ .៤ តំបន់ភ្នំ

៦ .៤ .១ ការសង់លំនៅដា្ឋ្រននៅជិតព្រ្រឫស្រសី និងវាលស្របូវ

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុសមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ការសង់លំនៅដ្ឋ្ន 

ការ គ្ប់គ្ង លើ 
ការប្ើប្្ស់ ដី

គ្្ះទឹកជំនន់ ខ្យល់ព្យុះ ការ ធ្វើផ្នការ សម្្ប់ 
លំនៅដ្ឋ្ន ដោយ សុវត្ថិាព

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 ព្ឫ្ស្ស ីនិង វាលស្ម ្គឺ ជាធនធាន បព្ណី្ សម្្ប់ ជនជាតិ ដើម ាគតិច ក្នងុ ការ 
បន្សាំុ ទៅនឹង បរិសា្ថ្ន របស់ ពួកគាត់ និង ការ កើន ឡើង ហានិភ័យ ន្គ្្ះមហន្តរាយ ដោយ 
សារការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ។ ជនជាតិដើម ាគតិច នៅ ក្នុង ខ្ត្តមណ្ឌលគិរីដំ ដំាំ 
របស់ ពួកគាត់ ព័ទ្ធជុំវិញដោយស្ម្វ្ងៗ និង ឫស្សី ដ្លជារបង ធម្មជាតិ ការារដំាំ ពី 
ព្យុះ ឬខ្យល់បក់ខា្ល្ំង។ រុក្ខជាតិ ដុះ នៅ វាលស្បូវាំងន្ះ ត្ូវ បាន ប្ើប្្ស់ ប្កប ដោយ 
និរន្តាព សម្្ប់ ការ សង់ លំនៅដ្ឋ្ន និង ផលិត ជា សមា្ភ្រៈផ្ស្ងៗ។ តំបន់ ការារាំងន្ះ 
ដើរ តួយ៉្ង សំខាន់ ក្នុងបរិបទ ន្ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។ ចំណ្ះដឹង តាម ប្បជនជាតិ 
ដើម ាគតិចនៅ  មូលដ្ឋ្ន បង្ហ្ញ ថការដំរុក្ខជាតិប្បន្ះអាច ការារ ជម្្ល ពី ការ 
ហរូច្្ះ និងការរអិល បាក់ ដី បាន។ ទោះ ជា យ៉ង្ ា ក៏ ដោយ  ការអនុវត្ត តាម បប្ បព្ណី្ 
ន្ះ កំពុងមានការ ធា្ល្ក់ចុះ សូម្បីត្ក្នុងចំណោម ជនជាតិដើម ាគតិច ដូច គា្ន្ដោយ សារ ត្ 
ការ ពង្ីក កសិក-ាណិជ្ជកម្ម។ ការ បន្តរិចរិល ន្ ព្្ឫស្សី និង វាល ស្បូវ អាចនាំឱ្យមាន 
គ្្ះធម្មជាតិ ជា ញឹកញាប់ ដូច ជា ការហូរច្្ះដី និងការ រអិល បាក់ដី ដ្ល ធ្វើ ឱ្យ ផល 
ប៉ះាល ់ន្ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុកាន់ត្ខា្ល្ំងឡើង នាព្លអនាគត។

 ជនជាតិដើម ាគ តិចព្នង គឺជាក្ុមជន ជាតិ ាគតិច ដ្ល ពួកគាត់ ាគ ច្ើន រស់ 
នៅ ក្នុង ខ្ត្តមណ្ឌល គិរី ក្នុងតំបន ់ភ្នំាគខាង កើត ន្ ប្ទ្ស កម្ពុជា។ ពួកគាត់ជាក្ុម 
ជនជាតិ ដើម ាគតិច ដ៏ធំជាង គ ្នៅ លើ ដីគោក នៅ ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា ហើយាសា កំណើត 
របស់ ពួក គាត់ គឺ ព្នង។

 គំរូលំនៅដ្ឋ្ន៖ ភូមិព្នង មានទីតាំងស្ថិតនៅជិតព្្ឫស្សីដោយមាន ផ្ទះ ស្ថិ តនៅ 
លើ ជម្្លខាងលើ ហើយកសិដ្ឋ្ន និងសួនដំាំនៅតាមចំណោតាប នៅ ជិត ច្្ំង 
វាលស្បូវ និងព្្ឫស្សី។ ផ្ទះន្ះ ត្ូវបានសង់ឆ្ង្យពីស្ទឹង ដើម្បី កុំ ឱ្យ រង នូវ ទឹក ជំនន់ 
ា្លម្ៗ ហើយ វាល ស ្ន្ៅ កប្រ្ បភ្ពទឹក និង ត្វូ បាន ព័ទ្ធជំុវញិ ដោយ វាលស្បវូដើម្ប ីការារ 
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ការ ហូរ ច្្ះ។

 សំណង់លំនៅដ្ឋ្ន៖ ជនជាតិដើមាគតិចព្នង សង់ ផ្ទះ ដោយ ដើម ឫស្សី និង 
ដំបូល ប្ក់ ស្បូវរាង ដូច ស្នូក អណ្ដើក។ ពួកគាត់ ជាក្ុមប្ជាជន មាន ការ ចល័ត តាម 
ប្ព្ណី ដោយសារត្ពួកគាត់ អនុវត្តការធ្វើកសិកម្មពន្ចរ។ ដើមឫស្សី និងស្បូវ គឺជា 
សមា្ភ្រៈ ដ៏ល្អសម្្ប់សង់ផ្ទះបានយ៉្ងឆប់រហ័សនៅ ទីតាំងថ្មី ហើយអាច ជួស ជុល បាន 
យ៉្ង ងយ ស្ួល ក្នុង ករណី មាន ការ ខូចខាត។

 ការអភិរក្សព្្ឫស្សី និងវាលស្ម្៖ ដើមឫស្សី និងស្បូវ គឺ ជា សមា្ភ្រៈ ដ៏ សំខាន់ 
សម្្ប ់ប្ជា ជន ព្នង សង់ ផ្ទះ និង ដើម្បី ការារ ដំាំ របស់ ពួក គាត់ ពី ខ្យល់ និង ការ ហូរ 
ច្្ះ។ ស្បូវ ត្ូវ បាន ប្មូល ផល ទៅ តាម ព្ល វ្លា ជាក ់លាក់ ា មួយ ក្នុង មួយ ឆ្ន ្ំត្ 
ប៉ុណោ្ណ្ះ  ហើយ ពន្លក ឫស្សី  និង ទំាំង ត្ូវ បាន ដក យក តាម របៀប ត្ឹម ត្ូវ។ មនុស្ស ចាស់ 
ផ្ដល ់ការណ្នាំអំពីចំនួន ពន្លកឫស្សីដ្ល គួរប្មូល ខណៈ ស្ត្ី គឺជា អ្នក ដ្ល ដឹង អំ ពី ព្ល 
វ្លា ល្អ បំផុត  សម្្ប ់ប្មូល ផល ស្បូវ ដើម្បី ប្ក់ ដំបូល ផ្ទះរបស់ ពួកគាត់។

ការសង់ផ្ទះដោយប្ើដើមឫស្សី និង 
ស្បូវនៅលើជម្្ល

ផ្ទះ ត្ូវ បាន សង់ តាម ប្បប្ព្ណ ី
ធ្វើពីឫស្សី និងស្បូវ

លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

ការលើកកម្ពស់ការអនុវត្ដដើម្បីបន្តការការារព្្ ឫស្សី និង 
វាល ស្បូវ និងការផ្ដល់តម្ល្សមា្ភ្រៈប្ព្ណី និងគំរូលំនៅដ្ឋ្ន 
សម្្ប់ សហគមន៍តំបន់ខ្ពង់រាប និង ពង្ឹង ដល់ ការ អភិរក្ស ដី 
និង លើកកម្ពស់ាពធន់ន្ លំនៅដ្ឋ្ន និង ជីវាព រស់នៅ ព្ល 
មាន គ្្ះមហន្តរាយ។ ការារ ទ្ព្យសម្បត្តិ មិន ឱ្យ បាត់បង់ 
ទៅ តាមទឹកជំនន់។ អាច មាន ប្សិទ្ធាព តិចតួច ចំពោះ ខ្យល់ 
ព្យុះខា្ល្ំង និងទឹកជំនន់ធំ។
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សមត្ថាពបន្សាំុ គំរូលំនៅដ្ឋ្នបូរាណ ដ្លអនុវត្តដោយប្ជាជនព្នងបាន បង្ហ្ញ 
អពំ បីទពសិោធរបសព់កួគាត ់ក្នងុការបនស្ាំខុ្លនួទៅ នងឹ ព្តឹ្តិការណ ៍
អាកាសធាតុ អវិជ្ជមាន និងផ្តល់នូវការយល់ដឹង សម្្ប់ការ 
អភិវឌ្ឍ វិធាន ការ បន្សាំុ។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

ព្្ឫស្សី និងព្្ស្បូវ ការារលំនៅដ្ឋ្នរបស់មនុស្ស និង ដំាំ 
ាំងឡាយ ខណៈជួយថ្រក្សាបាននូវបរិសា្ថ្នន្ ប្ព័ន្ធ អ្កូឡូសុី 
ព្្ឈើ។

ផលប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ពន្លកទំាំងក៏ត្ូវបានប្មូលជាប្ភពអាហារសម្្ប់ ជនជាតិ 
ដើម ាគតិច ផង ដ្រ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពជាប់ាក់ទង ជនជាតិដើមាគតិចបានប្ើវិធីន្ះ ដើម្បីការារលំនៅ ដ្ឋ្ន 
របស់ ពួកគាត់ពីព្ឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអវិជ្ជមានជាច្ើន ជំនាន់ 
ហើយវាកាន់ត្មានាពាក់ព័ន្ធ នៅព្លសហគមន៍កម្ពុជា 
ជួបប្ទះ ផលប៉ះាល់ន្ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ។

ការទទួលយក ពី 
សង្គម

វិធានការ ន្ះ ត្ូវ បាន ទទួល យក ប៉ុន្ត្ ត្ូវការ ការ អភិរក្ស ដើម្បី 
ធានា ថ ចំណ្ះដឹងតាម ប្ប ប្ព្ណី និងការ លើក កម្ពស់ ឱ្យ 
មាន ការ បង្កើត សមា្ភ្រៈថ្មី ប្ប ប្ព្ណ ីត្ូវ បាន ថ្ ាំ នៅ ក្នុង 
សហគមន៍ ដ្ល កំពុង ប្ើ ប្្ស់វិធីសាស្ត្មួយ ន្ះ។

សមាពយ្នឌ័រ ការប្ើប្្ស់ព្្ឫស្សី និងវាលស្ម្ ផ្តល់ អត្ថប្យោជន៍ ដល់ 
ស្ត្ី ពីព្្ះពួកគាត់ មាន លទ្ធាព ទទួល បាន វា ដើម្បី ប្ើប្្ស់ 
សម្្ប ់សង់ លំ នៅដ្ឋ្ន  និង ការ ប្ើប្្ស់ ប្ចាំថ្ង្ ផ្ស្ង ទៀត។

ផលចំណ្ញ ផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច

ការអនុវត្តន្ះ គឺជាវិធានការដ្ល ចំាយតិច ដោយ សារ ត្វា 
ពឹង ផ្អ្ក លើធនធានក្នុងមូលដ្ឋ្ន ដ្ល អាច ប្ើ បាន យ៉្ង ងយ 
សម្្ប់ ជនជាតិាគតិចនៅតំបន់ខ្ពង់រាប។

សកា្ត្នុពល ន្ ការ
អនុវត្ត តាម

អាចអនុវត្តបានសម្្ប់ភូមិនៅតំបន់ភ្នំដ្លមានដីសម្្ប់ វាល 
ស្ម្ និងព្្ឈើ។
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តម្ូវ ការសា្ថ្ប័ន កម្មវិធីទូទៅ របស់ រាជ រដ្ឋ្ភិបាលនៅ ថ្ន្ក់ជាតិ ថ្ន្ក់ខ្ត្ត ឬ ថ្ន្ក់ 
មូលដ្ឋ្ន ក្នុងការវាយតម្ល្លំនៅដ្ឋ្នបូរាណ និង ការ គ្ប់គ្ង ព្ ្ 
ឈើ តាម សហគមន៍ អាច ជួយ សហគមន៍ មូលដ្ឋ្ន ឱ្យប្ើប្្ស់ 
បន្ត បច្ច្កទ្ស ន្ះ ដោយ ពុំចាំ បាច់ ផា្ល្ស់ប្តូរ សមា្ភ្រៈសម្្ប់ សង់ 
ផ្ទះ និង ការ អនុវត្តការ ប្ ើប្្ស់ ដីធ្លី។

ការ ផ្តល់ ជំនួយ ពីខាង ក្្ សម្្ប ់សកម្មាព ន្ះ នឹង កា្ល្យ ជា 
មធ្យោបាយ មួយ ដ៏មាន ប្សិទ្ធាព ក្នុងការ លើកកម្ពស់យន្តការ 
ដោះ ស្្យ តាម ប្ប ប្ព្ណី។

ចីរាព តាមប្ព្ណីប្ជាជនព្នង ពួកគាត់យកចិត្តទុកដក់លើការ 
គ្ប់គ្ង ធនធាន ដោយចីរាព ដើម្បីការារសម្្ប់ការ 
ប្ើប្្ស់ នាព្លអនាគត។

បញ្ហាបាឈមចំពោះការអនុវត្

 y មិនមានច្បាប់កំណត់អំពីការរៀបចំតំបន់ព្្ឫស្សី ឬការការារតំបន់ព្្ឫស្សី 
និងវាលស្ម្ ដើម្បីផ្ដល់ជាការការារការហូរជ្្បន្ទឹកប្្ចូលក្នុងដីស្្នៅ
ឡើយ។ ការដំដំាំនៅក្ប្រទំនប់ការារ អាចការារការហូរច្្ះបាន។
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បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y សមាគម អភិវឌ្ឍន៍ ជនជាតិ ដើម ាគតិច 
មណ្ឌលគិរី “ការបន្សាំុ នឹង ការប្្ប្ួល 
អាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយ 
ហានិភ័យ ន្ គ្្ះ មហន្តរាយ របស់ 
សហគមន៍ ជនជាតិ ដើម ាគ តិច ” នៅ ក្នុង 
គម្្ង សម្្ប់ ខ្ត្ត មណ្ឌល គិរី” ដ្ល 
បាន ផ្តល់ មូលនិធ ិដោយ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ 
អាសុី និង គ្ប់ គ្ង ដោយ អង្គការភ្ល្ន 
អន្តរជាតិ។

 y ស.អ.ជ.ម បានសិក្សាអំពីការអភិរក្សដីព្្ 
ឫស្សី និងវាលស្បូវ  អំឡុងព្លអនុវត្តការ 
សិក្សា លើតម្ូវការសម្្ប់ការច្ន្ប្ឌិត 
ថ្មី ក្នុង ការ ធ្វើ កសិកម្មបន្សាំុ នឹង 
អាកាសធាតុ  នៅ តំបន់ ខ្ពង់រាប ក្នុង 
ចំណោម កសិករ ជនជាតិ ដើម ាគ តិច 
រួមាំងដីព្្កសិកម្ម បច្ច្កវិទ្យោ សម្្ប់ 
ដី កសិកម្ម នៅ លើ ជម្្ល  និង ដីទួល នៅ 
តាម តំបន់ គោលដៅ។

លោក កាត ប៊ុនហ្ង
សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិដើម 
ាគតិចមណ្ឌលគិរី

ល្ខទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៩៧៤២២៨ 
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖ 
kat.bunheng@gmail.com
គ្ហទំព័រ៖  
www.mondulkiri-centre.org
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ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

៦ .៥ ទូទាំងតំបន់

៦ .៥ .១ ផ្លូវថ្នល់គ្រឹះម៉្រកាដាម

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ផ្លូវថ្នល់ ទឹកជំនន់ ខ្យល់ព្យុះ ការហូរច្្ះ បច្ច្កទ្សសង់ ដ្ល ធន់នឹង 
អាកាសធាតុ

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 វិធីសាស្្ត កសាង ផ្លវូ ដោយ ក្្ល កៅសូ៊ គឺជា បច្ចក្ទ្ស មាន តំាង ពី២ សតវត្សរ៍ មុន 
ដ្ល មាន ប្ភព ដើម ច្ញ ពីចក្ភព អង់គ្លស្ ហើយ តូ្វ បាន នំាមក ប្ទ្សកម្ពជុា ដោយ 
ជនជាតិ បារំាង នៅ ឆ្ន្១ំ៩៣០។ វាតូ្វបានគ្ប្ើប្្ស់ជាលើក ដំបូង នៅកម្ពជុា សម្្ប់ 
ការសង់ ផ្លវូ ថ្នល់ ក្នងុ រាជធានីភ្នព្ំញ។ បច្ចក្ទ្ស ន្ះ ប្ើ វិធីសាស្្ត សាមញ្ញស ម្្ប់ សង់   
ដី ស្ាប ក្្់ម ឱ្យ មាន ាព ហាប់ល្អ ដោយ ប្ើដីនិង ថ្ម តូច  ៗនៅ តាម មូលដ្ឋន្ ដើម្បី ធ្វើ ឱ្យ 
ផ្ទដី្ មាន ាព រឹងមំា សម្្ប់ ការារទឹក និង ការ ហូរច្្ះ។ បច្ចក្ទ្ស ប្ើ ផ្ទដី្ ជម្្ល 
ស្ាប ក្្់ម ដើម្បី ក្ លម្អ ប្ព័ន្ធបង្ហរូទឹក ដ្ល មាន ទំហំ ជុ្ងមំុ (ទំហំ អតិបរមា ៧៥ 
មិលីម្៉ត្) ក្នងុ ពីរ ស្ាប់ សម្្ប់ ជម្្ សរុប ប្ហ្ល ២០០ មិល្លម្៉ីត្។ ការ ក្្ល ថ្ម លើ 
ផ្ទដី្ (កម្្ស់ ប្ហ្ល ៥០មីលីម្៉ត្ ដ្ល មាន ទំហំ ធំបំផុត ២៥ មិលីម្៉ត្) តូ្វ បាន ដក់ ពី 
លើ។ ជម្្ សរុប ន្ផ្លវូថ្នល់ក្្លថ្ម លាយ កៅ សូ៊ធម្មតាគឺ ប្ហ្ល ២៥០ មីលីម្៉ត្។

 ដោយសារ វា មាន អាយុ កាល យូរ អង្វ្ង  ហើយ អាច បន្សាំុ បាន ទៅ នឹង លក្ខខណ្ឌ  
អាកាសធាត ុសើម  បច្ច្ក ទ្ស ក្្ល ថ្ម លាយ កៅ ស៊ូ គឺ ជា បច្ច្ក ទ្ស ចំាយតិច 
សម្្ប ់សង់ នៅ តាម តំបន់  ដ្ល មាន ការ បា៉្ន ់សា្ម្ន ថ នឹងមាន គ្្ះ ទឹក ជំនន់ និង 
សំណើម កើន ឡើង។ វា ជា គម្ប ដី ដ្ល ប្ើ បាន យូរ អង្វ្ង  និង ធានា បាន នូវ ការ ប្ើប្្ស់ 
ផ្លូវ មាន ចីរាព និង រយៈ ព្ល វ្ង គ្ប់ រដូវ ាំង អស់។ ឧាហរណ៍ ន្ បច្ច្ក ទ្សន្ះ 
ត្ូវ បាន ផ្តល់ជូន សម្្ប់ខ្ត្តចំនួនពីរ ដ្លនៅក្នុង តំបន់ឆ្ន្រ និងតំបន់ភ្នំ ដូចជា ខ្ត្ត 
កោះកុង និង ខ្ត្តមណ្ឌលគិរី។ 
 ខ្ត្តកោះកុង ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ អ្កូឡូសុី ឆ្ន្រ សមុទ្ ដ្ល ត្ូវ បាន គំរាម កំហ្ង 
ដោយ ផល ប៉ះាល់ ពីការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ ដូច ជា (១) ការ ជ្្ប ចូល ន្ ទឹក ប្្ ទឹក 
ជោរ និងនីវ៉ូទឹកសមុទ ្កើន ឡើង (២) ខ្យល់ព្យុះ និងខ្យល់កន្្តាក់ និង (៣) ភ្លៀងធា្ល្ក់ 
ខា្ល្ំង និងទឹកជំនន់។ វាត្ូវបានគ្កំណត់ថជាតំបន់ខ្យល់មូសុងដ្ល មាន ភ្លៀងធា្ល្ក់ 
ប្ចាំឆ្ន្ំរវាង ២.០០0 និង ៤.០០0មិលីម៉្ត្។
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 ផ្លូវ ថ្នល់គ្ឹះ មា៉្កាដម ត្ូវ បាន សង់ ឡើង សម្្ប ់ផ្លូវ ខ្ត្ត ល្ខ ១៤៨៩A ដ្ល ឆ្លង 
កាត់ ឃុំបាកខ្លង  ក្នុង ស្ុកមណ្ឌលសីមា។ ផ្លូវ ន្ះ ត្ូវបាន សង់ ឡើង នៅ លើ ដី ទំនាប តាម 
ឆ្ន្រ សមុទ្ ស្ថិតនៅ លើ ដី ដ្ល មាន គ្ឹះ ទន់ជ្្យ។ មន្ទីរ សាធារណការ និង ដឹក ជញ្ជូន 
ខ្ត្ត កោះ កុង  បាន ប្ើ ល្បាយ ដីលាយ ជា មួយ ថ្មមក ធ្វើ ជាគ្ឹះថ្នល់។ នៅ ព្ល ដ្ល ទឹក 
សមុទ្ ជោរកាត់ ថ្នល់ ទឹក អាច ត្ ំ្នឹង គ្ឹះ ផ្លូវ ថ្នល់។ មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹក ជញ្ជូន 
បានប្ើស្ាប់ថ្មមា៉្កាដមដ្ល អាច បង្ហូរទឹកបានល្អ និង ធន់នឹង លក្ខខណ្ឌ សំណើម។ 
ចំពោះ ការ ទប់សា្ក្ត់ ការ ហូរ ច្្ះ មន្ទីរ សាធារណការ និង ដឹក ជញ្ជូន បាន ប្ើ ថ្ម ដើម្ប ីទប់ 
ដល់ ចុង ជើងទ្រ ន្ តួផ្លូវ ថ្នល់។

 ខ្ត្តមណ្ឌលគិរី មាន ទីតាំង ស្ថិត នៅតំបន់ ខ្ពង់រាប ដ្ល មាន អត ្្ទឹក ភ្លៀង ធា្ល្ក់ 
ប្ចាំឆ្ន្ំ១.៨០០មិលី្លម៉្ត្។ យោង តាម ប្វត្តិ សាស្ត្ តំបន់ ន្ះ ត្ូវ ជួប ប្ទះទឹក ជំនន់ 
រៀង រាល់ ឆ្ន្ំ។ ទឹក ជំនន់ ាំង ន្ះ កើត ឡើង ញឹកញាប់ និង មាន រយៈ ព្ល ខ្លី ដោយមា ន 
ភ្លៀង ធា្ល្ក ់ខា្ល្ំង។ ទោះបី ជា ស្ថិត ក្នុង រយៈ ព្ល ខ្លី ក៏ដោយ ក៏ ភ្លៀង ធា្ល្ក់ ខា្ល្ំង ាំង ន្ះ អាច 
បង្ក ឱ្យខូចខាត ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ ដំាំ ក្នុងភូមិ និង ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ នានា។

 ជាផ្ន្កមួយន្ការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ ជនបទ នៅឆ្ន្ំ២០០៣ ក្សួង អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
បាន សង់ផ្លូវប្ភ្ទមា៉្កាដមន្ះប្វ្ង ១៤គីឡូម៉្ត្ ដោយ ចាប់ផ្តើមពីទីប្ជុំជន (ក្ុង 
ស្នមនោរម្យ) ឡើង ទៅលើភ្នំពោធិ៍មុំ ទៅមមាំង។ ផ្លូវន្ះលាតសន្ធឹង លើជម្្ល ដ្ល 
រត ់តាម ជ្លងភ្នំ។ ដំបូង ផ្លូវ ន្ះមានផ្ទ្ក្្លក្ួសក្ហម ប៉ុន្ត្នៅឆ្ន្ំ២០០៤ កំាត់ 
ផ្លូវ ដ្ល រត់កាត់ ទៅ ទីក្ុង ត្ូវ បាន ក្លម្អទៅជាផ្លូវក្្លថ្មលាយកៅស៊ូពីរ ជាន់ ដោយ 
ក្សួង សាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន។ មន្ទីរ សាធារណការ និង ដឹក ជញ្ជូន ន្ ខ្ត្តកោះកុង 
បាន ពន្យល់ ថ វិធី សាស្្តក្្លកៅសូ៊ គឺមាន លក្ខណៈ ប្សើរ ជាង សម្្ប់ ខ្ត ្ត មណ្ឌលគិរី 
ពីព្្ះ (១) វាអាចធន់នឹងអាកាសធាតុសើមរបស់ ខ្ត្តមណ្ឌលគិរី (២) វាផ្តល់ាពធន់ 
កាន់ ត ្ខា្ល្ំង សម្្ប ់ជម្្ល ផ្លូវ ថ្នល់ និង(៣) ផ្លូវ ន្ះងយស្ួល ក្នុង ការជួសជុល ដោយ 
ប្ើប្្ស់ ពលកម្មក្នុង មូលដ្ឋ្នព្លមានការខូចខាត។

 សមាសធាតុាំងបីន្ប្ព័ន្ធបង្ហូរ មានសារៈសំខាន់ដើម្បីធានាថវាបានបង្ហូរទឹក
ច្ញពីផ្លូវ ថ្នល់ ចូលទៅតំបន់ទំនាប។

 y ប្ព័ន្ធបង្ហូរទឹកឆ្លងកាត់តួផ្លូវថ្នល់ន្តួផ្លូវថ្នល់ (ដោយប្ើប្្ស់ជម្្ល)

 y ប្ព័ន្ធបង្ហូរទឹកឆ្លងកាត់ផ្ទ្ ផ្លូវថ្នល់ (ដោយប្ើប្្ស់ថ្មដ្លអាចជ្្បទឹក)

 y ប្ព័ន្ធបង្ហូរទឹកពីគ្មន្ផ្លូវ ថ្នល់ (ដោយលើកផ្លូវថ្នល់ឱ្យខ្ពស់ពីដ)ី
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ផ្លូវ ថ្នល់ សង់ នៅ លើ ដី ទំនាប ចុះ ទៅ សមុទ្។  
គម្្ង ន្ះ ចាប់ ផ្ដើម នៅ ឆ្ន ្ំ២០០៩ និង  

បញ្ចប់ នៅ ចុង ឆ្ន ្ំ២០១៣ 
(រូបថត៖ ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៦)

ថ្មកំបោរប្ើប្្ស់សម្្ប់ការារការហូរ 
ច្្ះច្្ំង

[http://www.pavementinteractive.org/article/pavement-history/]
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ផ្លូវ ថ្នល់ ប្ភ្ទ មា៉្កា ដម នៅ 
ខ្ត្តកោះកុង (បញ្ចប ់នៅ 

ឆ្ន្ំ២០១៣)។  
រូបាព៖ ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៦  

ផ្លូវ ន្ះ ឆ្លង កាត់ រដូវ ខ្យល់ មូសុងពីរ 
រដូវ  ហើយ ថ ្នល់ កៅ ស៊ូមា ន សាព 

ល្អប្សើរ ។

ផ្លូ វថ្នល់ ប្ភ្ទ មា៉្ កា ដម នៅ 
ខ្ត្ត មណ្ឌល គិរី  (បញ្ចប់ នៅ ឆ្ន្ំ 

២០១៤)។  
រូបាព៖ ខ្ម្សា  ឆ្ន្ំ២០១៦ 

ផ្លូវថ្នល់ន្ះឆ្លងកាត់រដូវ ធា្ល្ក់ ខ្យល់ 
មូសុង  ១២រ ដូវ  ហើយ ថ្នល់ កៅស៊ូ 

មាន សាព ល្អ ប្សើរ។

ការងរសង់ស្ាប់បាតក្្មក្្លថ្មកិន៖ 
ការក្្លថ្មដោយដ្  

(ប្ភព៖ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 
ខ្ត្តមណ្ឌលគិរ)ី

ការងរសង់ស្ាប់បាតក្្មក្្លថ្មកិន៖ 
ការផ្គុំថ្មលាយកៅស៊ូដោយប្ើដ្ (ប្ភព៖ 

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខ្ត្តមណ្ឌលគិរ)ី
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លទ្ធផលន្ការបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

ផ្លូវថ្នល់ ប្ភ្ទមា៉្កាដមមានាពធន់នឹងទឹកជំនន់ និង ការ 
ខូចខាត ដោយ សារ ទឹក ព្្ះវាបង្ហូរទឹកបានល្អ ហើយ គ្្ង 
ថ្មមិនងយខូចដោយសារការហូរច្្ះ។ ផ្ទ្ ផ្លូវ ថ្នល់ ប្ភ្ទ 
មា៉្កាដម គឺជាជម្ើសល្អមួយសម្្ប់តំបន់ ដ្ល ងយរងគ្្ះ 
ចំពោះការគម្្មកំហ្ងពីអាកាស ធាតុ ដូចជា ការ ទន្ទ្្ នដោយ 
ទឹក សមុទ្ ទឹកជោរនាចខ្ពស់ ព្យុះ និង ការ កញ្ជ្ោល ន ្ព្យុះ ភ្លៀង 
និងទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ។ បញ្ហ ្ សំខាន់ ដ្លគួរ ពិចារា សម្្ប់ ផ្លូវ 
ថ្នល់ ដ្ល មាន ាព ធន់នឹង អាកាសធាតុ គឺ៖ (១) រណ្ដ្ ដីទន់ (២) 

លក្ខខ័ណ្ឌ សំណើម (៣) ការហូរច្្ះ និង (៤) ជម្្ល។

សមត្ថាព បន្សាំុ ផ្ដល់ នូវដំណោះស្្យដ្លអាចប្ើប្្ស់តាមប្ប វិស្វកម្ម 
ដើម្បីសង់ ផ្លូវថ្នល់ដ្លធន់នឹងអាកាសធាតុ។ ការ ប្ើប្្ស់ 
សមា្ភ្រៈ ដ្ល អាច រក បាន សម្្ប់ការសង់ផ្លូវ ថ្នល់ ជំរុញ សមត្ថាព 
សហគមន៍ និង អាជា្ញ្ធរ មូលដ្ឋ្ន ដើម្បី ថ្ាំ ផ្លូវ ថ្នល់ និង គ្ប់គ្ង 
ការ ជួសជុលបានតាមធម្មតាដ្ល  ធានា នូវ ការ បន្ត ផ្ដល ់ការ 
ប្ើប្្ស់បា ន បនា្ទ្ប ់ពី ព្ឹត្តិការណ៍ អាកាសធាតុ។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

បច្ច្កទ្សសង់រួមមាន ជម្ើសប្ព័ន្ធបង្ហូរទឹក ដើម្បី ធានា ថ ទឹក 
ហូរត្ឡប់ ទៅព្្កតូចៗ និង ប្ឡាយ ទឹកវិញ។ ការ ដំ រុក្ខជាតិ 
អាចបង្ក្រការហូរច្្ះដី និង ការារ ដីលើ ជម្្ល និង ដី នៅ 
តាម គ្មផ្លូវថ្នល់។ តម្ូវឱ្យមានការវាយ តម្ល្ បរិសា្ថ្ន នៅ ទីតាំង 
ជាក់លាក់ ដើម្បី កំណត់ និង បន្ថយ ផលប៉ះាល់ ា មួយ លើ 
ប្ព័ន្ធ អ្កូឡូសុី។

ផល ប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ការ ក្្ល ថ្មលាយ កៅស៊ូ បានបង្ហ្ញឱ្យឃើញថ វា មាន 
គុណាព ខ្ពស់ អាច ប្ើ បាន យូរ ឆ្ន្ំ ជាប្ភ្ទគ្ឹះ ជាប់ យូរ 
អង្វ្ង ជាមួយ នឹងសមាសធាតុកមា្ល្ំង អតិផល។ វា ប្ើប្្ស់ 
បច្ច្កទ្ស សាមញ្ញ  និង ធនធាន សមា្ភ្រៈ មូលដ្ឋ្ន ដូចន្ះ ការ 
សង់ ផ្លូវ ថ្នល់អាច បង្កើត ឱ្យ មាន ការងរមូលដ្ឋ្ន បង្កើត កម្មសិទ្ធិ 
និង សម្ប សម្ួល ការ ថ្ាំ។



168 169

ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពជាប់ាក់ទង ផ្លូវថ្នល់ក្្លថ្មលាយកៅស៊ូ គឺជាការសង់ផ្លូវថ្នល់ទូទៅ មួយ នៅ 
កម្ពុជា ជាពិស្សក្នុងតំបន់ជនបទ។

ការទទួល យក 
ពីសង្គម

បច្ច្កទ្ស សង់ផ្លូវ ថ្នល់ន្ះ ជាទូទៅ មានការទទួលយក យ៉្ង 
ខា្ល្ំង នៅ កម្ពុជា។ សម្្ប់ ការ រៀបចំ ផ្ន ការ និងការ រៀបចំ លើ 
ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ ាំង អស់ តម្ូវឱ្យមាន ការ យល់ ព្ម ទទួល 
យក ការ សាងសង់ ពី សហគមន៍ ។

សមាពយ្នឌ័រ បង្កើនការជឿជាក់លើលទ្ធាពប្ើប្្ស់ផ្លូវថ្នល់ដ្លផ្ដល់ 
សម្្ប ់ស្្ដីជា មួយ នឹង ការ ជំរុញ ចលនា ដើម្បី ទទួល បាន លទ្ធាព 
ប្ើប្្ស់ ទីផ្សារ និងស្វាកម្ម។ ការប្ើកមា្ល្ំង ពលកម្ម មូលដ្ឋ្ន 
ក្នុង ការសង់ អាច បង្កើត ជា ឱកាស ការងរ សម្្ប់ស្ត្ី។

ផលចំណ្ញ ផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច

ផ្លូវថ្នល់ធម្មតាមានទទឹងប្វ្ង ៧ម ប្ើ កមា្ល្ំង ពលកម្ម មនុស្ស 
ប្ហ្ល ២០នាក់ ដើម្បីសង់ផ្លូវ ថ្នល់ ឱ្យ បាន ប្វ្ង  ១គ.ម ក្នុង 
រយៈព្ល ៦០ថ្ង្។ គម្្ង ចំាយ អាស្័យ លើ ទីតាំង កមា្ល្ំង 
ពលកម្ម សមា្ភ្រៈ ដ្ល អាច រកបាន  ការ ដឹកជញ្ជូន និង ទំហំ ការងរ  
ហើយ ត្ូវ ការ ឱ្យ មាន ការ វិាគ ផល ចំណ្ញ ដ្ល ទទួល បាន មក 
ពីលទ្ធាព ប្ើប្្ស ់ផ្លូវថ្នល់ នៅ ទីតាំង សំខាន់ៗ។

សកា្ត្នុពល ន្ ការ
អនុវត្តតាម

អាចប្ើប្្ស់ជាវិធានការបន្សាំុបន្ថ្មសម្្ប់ផ្លូវថ្នល់ និង 
ហ្ដ ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ ដទ្ទៀត (ដូចជា ចំណត ឃា្ល្ំង នៅ ទីវាល 
អាកាសយនដ្ឋ្នជាដើម) សម្្ប់ការងរក្្ល បាតផ្លូវថ្នល់។

តម្ូវ ការសា្ថ្ប័ន ការ សង់ផ្លូវថ្នល់ក្្លថ្មលាយកៅស៊ូ ត្ូវការរួមបញ្ចូល ជាមួយ 
បច្ច្កទ្ស ាពធន់នឹងអាកាសធាតុ ជាមួយការវិនិយោគ លើ 
ការ សង ់ផ្លូវ ថ្នល់តាមរយៈអាជា្ញ្ធរនៅ ថ្ន្ក់ ស្ុក ថ្ន្ក់ខ្ត្ត និង 
ថ្ន្ក់ជាតិ។

ចីរាព ការ ក្លម្អ បច្ច្ក ទ្សក្្លថ្មលាយកៅស៊ូ ត្ូវ បាន ណ្នាំ 
ក្នុង អាសុី និងកន្ល្ងដទ្ទៀត ដើម្បីក្លម្អ បច្ច្កវិទ្យោ ផ្អ្ក 
លើ ចំណ្ះ ដឹងវិស្វកម្មាន់ សម័យ ហើយ ធានា ថ ផ្លូវថ្នល់ 
ល្អប្សើរ និងប្កបដោយចីរាព។
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បញ្ហាបាឈមចំពោះការអនុវត្

 y ការ សង់ផ្លូវថ្នល់ត្ូវការកមា្ល្ំងពលកម្មច្ើន ដោយសារស្ាប់ថ្មត្ូវតំរៀបដោយដ្
ឱ្យមាន របៀបរៀបរយ។

 y បំណ្ករបស់ថ្មដ្លប្ើប្្ស់ធ្វើជាមា៉្កាដម ត្ូវបានលុបបំព្ញដោយខ្សាច់ និង 
ដីឥដ្ឋ។ ឥទ្ធិពលា្ជ្ប់ន្សារធាតុខ្សាច់ និងដីឥដ្ឋអាស្័យលើសមា្ព្ធ និង សំណើម 
តាម តំបន់ ខុសៗ គា្ន្។
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បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y ស្ចក្ដីបន្ថ្មផ្ន្ក M - CAM GMS 
BCC- កម្មវិធី សាកល្បង សម្្ប់ ាពធន់ 
នឹង អាកាសធាតុ 

 y ម៉ូដ្លផលប៉ះាល់ដោយសារការ 
ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ និងការវាយតម្ល្
ាពងយរងគ្្ះសម្្ប់ខ្ត្តកោះកុង 
និងខ្ត្តមណ្ឌលគិរី កម្ពុជា ខ្មីនា  
ឆ្ន្ំ២០១៤

 y បា្ដ្ញផ្លូវថ្នល់នៅកម្ពុជា  
លោក នូ វឌ្ឍនៈ អនុប្ធាននាយកដ្ឋ្ន
បច្ច្កទ្សសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន/
ក្សួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន  
ថ្ង្ទី២៩ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០០៨ 

 y http://curbstone.com/_macadam.
htm

 y http://www.pavementinteractive.org/
article/pavement-history/

 y http://www.fhwa.dot.gov/
rakeman/1823.htm

 y http://www.tanken.com/hosou.html
 y http://www.sakainet.co.jp/english/

news/e_news66.html

គម្្ង ការ បញ្ជ្្ប ាព ធន់ នឹង 
អាកាសធាតុ ទៅក្នុង ការ រៀប ចំផ្ន ការ 
អភិវឌ្ឍន៍
ហិរញ្ញប្បាន សហប្តិបត្តិការ 
បច្ច្កទ្ស កម្មវិធី SPCR
នា យកដ្ឋ្ន ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ  
អគ្គល្ខា ធិការដ្ឋ្ន ក្ុម ប្ឹក្សា ជាតិ 
អភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរាព 
ទូរស័ព្ទ៖  
០២៣ ៥៣១៤ ៧៧៧
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖
adbspcrta8179@gmail.com
គ្ហទំព័រ៖  
http://www.spcrcambodia.org
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៦ .៥ .២ ជម្រ្រលថ្មការពារសម្រ្រប់គ្រប់គ្រងការហូរច្រ្រះ

អនុវិស័យ មុខសញ្ាគាាះថ្នាក់អាកាសធាតុ សមាសធាតុនាការបនាសាំុ

ផ្លូវថ្នល់ សា្ព្ន គ្្ះទឹកជំនន់ ព្យុះ និង 
ការហូរច្្ះ

បច្ច្កទ្ស សង់ ាពធន់ 
អាកាសធាតុ

ការបរិយាយអំពីការអនុវត្

 ាក្យថ “ជម្្លថ្មការារ” (RSP) សំដៅលើវិធានការដើម្បីការារ ហ្ដ្ឋ្ រចនា 
សម្ព័ន្ធដូចជា សា្ព្ន និងផ្លូវថ្នល់។ RSP គឺជាការរៀបថ្មលើផ្ទ្ដីដើម្បី ទប់ទល់ ជា មួយ 
ខ្យល់ និងការហូរច្្ះន្ទឹក និងទ្ទ្ង់ជម្្លជាមួយកមា្ល្ំង សមា្ព្ធ។ បន្ទះ ថ្មន្ះ ជា 
ជញ្ជ្ំង ការារ ដ្ល អាច សង ់ដោយ មិន ចាំ បាច់ ប្ើ បាយអរ  ដើម្បី បូកផ្ចិតថ្ម ឱ្យ ជាប់គា្ន ្ 
ឡើយ។ ជញ្ជ្ំង បន្ទះថ្ម អាច ចាត់ ទុក ថ ជា ជញ្ជ្ំង ដ្លមាន ទម្ងន់ ខ្លួនវា ឬ ជា ជញ្ជ្ំង 
ម្កានិចទប់លំនឹង ដី ក៏ បាន  ដោយ ការ ជំរុញ ធរណីសំយោគ។ ជញ្ជ្ំង ការារ ដោយ 
បន្ទះថ្ម គឺជា បច្ច្កទ្ស សង់ប្ប បូរាណ ដ្ល ត្ូវ បាន ប្ើប្្ស់ យ៉្ង ទូលំ ទូលាយ តាម 
ផ្ន្ក ផ្ស្ងៗគា្ន្ ក្នុង ពិភព លោក (រួម មាន ប្ទ្ស កម្ពុជា) ជា ច្ើន សតវត្សរ៍ មក ហើយ។

 នៅព្លដ្លប្ើជាមួយសស្សំយោគដីស្ាប់ក្្ម RSP ក៏ អាច ប្ើ ជា មួយ 
រុក្ខជាតិដើម្បី រក្សា ដីឱ្យនៅនឹងមួយកន្ល្ង និងទប់ជាមួយជម្្ល និង ចលនា រូបធាតុ ដ្ល
ស្ថិតនៅលើជម្្លដ្លមានចំណោតខ្ពស់ផងដ្រ។

 បច្ច្កទ្ស RSP ដ្ល បានអនុវត្តនៅសា្ព្នតាត្ ខ្ត្តកោះកុង។ ជម្្ល 
ថ្មការារ ទម្ក្បាល សា្ព្ន និង ច្ ំ្ងរបស់ ប្ឡាយ ពី ការ ហូរច្្ះ ដោយ សារ ទឹក ភ្លៀង។ 
ប្ ឡា យត្ូ វបាន សង់ដើម្បី បង្ហូរ ទឹកច្ញពីតំបន់ទីទួល ដ្លនៅជិតទន្ល្ តាត្។ ច្្ំង 
មាន កម្ពស់ បីម៉្ត្ ដោយ មាន ចំណោត ជម្្ល ប្ហ្ល ៧៥ ដឺក្្។ ទំនប់ ថ្មសម្្ប់ 
ទប់ ចំណោត ច្្ំងន្ះដើរតួជា ១) ជញ្ជ្ំង ដើម្បី ការ ារ ជម្្ល និង ២) គ្ប់គ្ងការ 
ហូរច្្ះ និងការារទឹកភ្លៀង ។ 
 ជម្្ល ថ្ម កាត់ បន្ថយ ការ ប្ឈម របស់ ជម្្ល ទៅ នឹង ផលប៉ះាល ់ន្ កមា្ល្ំង 
ទឹក  ដោយ មាន ការ ការារ ដី ដ្ល ងយ នឹង រង នូវ ទឹក ភ្លៀង។ ខឿន ថ្ម ត្ូ វបាន ធ្វើឡើង ពីថ្ម 
សំាញ់ លួស និង ធ្នឹម ប្តុង អាម៉្។ 
 យោង តាម ឧាហរណ៍ន្ះ វិធានការ ន្ះ សមស្ប បំផុតសម្្ប់តំបន់ ដ្ល មាន 
ចំណោត ទីធា្ល្ និងគ្ឿងចក្ថ្ាំ។ ការ ប្ ើប្្ស់ ប្ សើរ បំផុត គឺចាប់ពី ជើង ជម្្ល  
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ទៅ ដល់ គ្ម ខាង លើ ជម្្ល របស់ រុក្ខជាតិ ដុះ នៅ លើ ជើង ទ្រ ដ្ល  ត្ូវ ការ ការ ារ។ ដើម្បី 
ការារ ផលប៉ះាល់ ចំពោះ គំហើញ RSP កម្ពស់ មិន ត្ូវ លើស ពី ៧ម ឡើយ។

ជញ្ជ្ំងថ្មការារចំណោតជម្្ល (សា្ព្នតាត្ ខ្ត្តកោះកុង)។ 
រូបាព៖ ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៦

ជញ្ជ្ំងថ្មធ្វើជាប្ព័ន្ធបង្ហូរទឹក (សា្ព្នតាត្ ខ្ត្តកោះកុង)។
រូបាព៖ ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៦

ជន្ទល់សា្ព្នការារដោយបន្ទះថ្មនៅសា្ព្នកំពង់ក្ដី  
(សៀមរាប កម្ពុជា) សតវត្សរ៍ទី១២
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ច្្ំងការារជម្្លនៅប្្សាទភ្នំជីសូ (ខ្ត្តតាក្វ កម្ពុជា) 
សតវត្សរ៍ទី១១

Toniná ក្នុង Chiapas, នៅប្ទ្ស មុិចសុីកូ  
ក្នុង សតវត្សរ៍ទី១០

 

ឧាហរណ៍ន្ការអនុវត្តនាព្ល បច្ចុប្បន្ននៅសហរដ្ឋអាម្រិក
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លទ្ធផលបន្សាំុ

វ្ទយិតាព/
ាពប្ឈម

កាត់បន្ថយាព ប្ឈមរបស់ផ្លូវថ្នល់ និង សា្ព្ន ទៅ នឹង កមា្ល្ំង 
ទឹក ហើយផ្ដល់ការការារពីការកើនឡើងទឹកជំនន់ និងសំណើម 
ដ្ល បានបា៉្ន់សា្ម្នទុកថនឹងកើតឡើងដោយសារ ការប្្ប្ួល 
អាកាសធាតុ។

សមត្ថាព បន្សាំុ ផ្ដល់នូវដំណោះស្្យដ្លអាចប្ើប្្ស់តាមប្ប វិស្វកម្ម ដើម្បី 
សង់ ផ្លូវថ្នល់ដ្លមានាពធន់នឹងអាកាសធាតុ។ ងយស្ួល 
តំឡើង និងជួសជុលដោយមានអន្តរាគមន៍ពី គ្ឿងចក្។

សមាហរណកម្ម 
អ្កូឡូសុី

អាចប្ើរួមគា្ន្ជាមួយបច្ច្កទ្សដ្លប្ើថ្ម និង រុក្ខជាតិ ធម្មជាតិ 
ដើម្បីថ្ាំសោភ័ណាព និង ប្ព័ន្ធ អ្កូឡូសុីចម្ុះ។

ផល ប្យោជន៍ 
បន្ថ្ម

ពណ៌ ថ្មអាច ត្ូវគា្ន្ ហើយ មាន ប្ព្ឹត្តកម្ម ជា មួយ ជម្ើស  
រុក្ខជាតិ ដើម្បី ឱ្យសុីគា្ន្នឹងបរិបទ។  
ថ្ន្ំលាប Permeon ឬថ្ន្ំពណ៌ដ្លស្ដៀងគា្ន្ អាចប្ើប្្ស់ 
ដើម្បី ក្លម្អសោភ័ណាពពីការសឹករ្ចរឹល។ 
ក្នុងករណីខ្លះ RSP ក៏បានផ្តល់នូវាពចំណ្ញទៅលើជើងទ្រ 
ដ្ល ប្ើប្្ស់ថ្ម ដើម្បីឱ្យជាប់គា្ន្។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្្ប់ការអនុវត្ត

ាពជាប់ាក់ទង តំាងឱ្យបច្ច្កទ្សសង់ទូទៅ ដ្ល បន្ត ការ ប្ើ រហូត ដល់ 
សព្វថ្ង្ រួម ជាមួយ បច្ច្ក ទ្ស សាងសង់ ទំនើប។

ការទទួលយក 
ពីសង្គម

បច្ច្ក ទ្ស ន្ះ ជា ទូទៅ ត្ូវ បាន ទទួល យក យ៉្ង ខា្ល្ំង នៅ កម្ពុជា 
ហើយ ស្ដៀង នឹង បច្ច្កទ្ស សង់ តាម ប្ប ខ្ម្រ បូរាណ ជា 
ច្ើន។ នៅ គ្ប់ ហ្ដ្ឋ ្រចនាសម្ព័ន្ធ ាំងអស់ តម្ូវ ឱ្យ មាន ការ  
យល ់ព្ម សង់ ពីសហគមន៍ ទៅ លើ គម្្ង ន្ ការសង់ ផ្លូវ ថ្នល់ 
និង ការ រចនា ។
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សមាពយ្នឌ័រ បង្កើន ការ ជឿជាក់ លើ លទ្ធាព ប្ើប្្ស់ ផ្លូវថ្នល់ ដ្ល ផ្ដល់ 
សម្្ប ់ស្្ដី ជាមួយ នឹង ការ ជំរុញ ចលនា ដើម្បី ទទួល បាន លទ្ធាព 
ប្ើប្្ស ់ទីផ្សារ និង ស្វាកម្ម។ ការ ប្ ើកមា្ល្ំង ពលកម្ម មូលដ្ឋ្ន 
ក្នុងការសាងសង់ អាច បង្កើត ជា ឱកាស ការងរ សម្្ប់ ស្ត្ី។

ផលចំណ្ញ ផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច

ត្ូវ ការ សមា្ភ្រៈ ដូចជា ថ្ម សំាញ់លួស និង ធ្នឹម ប្តុង អាម៉្។ 
តម្ល្ របស់វាប្្ប្ួលអាស្័យទីតាំង ហើយត្ូវការ ឱ្យ មាន ការ 
វិាគ ផលចំណ្ញដ្លទទួលបានមកវិញពី លទ្ធាព ប្ើប្្ស់ 
ផ្លូវថ្នល់។

សកា្ដ្នុពល ន្ ការ 
អនុវត្តតាម

RSP ត្ូវបានណ្នាំឱ្យប្ើសម្្ប់ជម្្លដ្ល ស្ថិត នៅ 
តំបន់ ជនបទធម្មជាតិ និងតំបន់មានការផា្ល្ស់ប្ដូរ ហើយ ចោទ 
ព្ក សម្្ប់ទីធា្ល្ច្ូតស្ម្ និងគ្ឿងចក្ថ្ាំ (កម្ពស់ 
៣:១ ឬធំជាងន្ះ) ប៉ុន្ត្មិនត្ូវលើសពី ១:១ សម្្ប់ 
គោលបំណង គ្ប់គ្ងរុក្ខជាតិ ការប្ើប្្ស់ប្សើរ បំផុត គឺ 
ចាប់ ពី ជើងជម្្លទៅដល់ត្ង់រុក្ខជាតិធម្មជាតិា មួយ ដ្ល 
ត្ូវការការារ។ ការប្ើប្្ស់ដ្លល្អបំផុត គឺ ចាប់ ពី បាត ក្្ម 
ទៅ ដល់គ្មលើន្ជម្្លន្ រុក្ខជាតិ ធម្មជាតិនោះ ចាំបាច់ ត្ូវ 
រក្សា ការារ។ ដើម្បី ចៀសវាង ផលប៉ះាល ់គំហើញ កម្ពស់ RSP 
មិន ត្ូវ លើស ពី ៧ម ឡើយ។ ការ ប្ើប្្ស់ គួរត្ក្នុងតំបន់ ដ្ល 
មាន ទឹកហូរខា្ល្ំង ឬស្ថិតក្នុងទីតាំងប្ព័ន្ធបង្ហូរទឹក ដ្លតម្ូវ ឱ្យ 
មាន ការ សម្បសម្ួល ជាមួយ អាជា្ញ្ធរ នៅ ថ្ន្ក់ ស្ុក ដ្ល ទទួល 
ខុសត្ូវ លើ ការគ្ប់គ្ង ទឹក។

តម្ូវ ការសា្ថ្ប័ន ត្ូវមានការរួមបញ្ចូលជាមួយបច្ច្កទ្សធន់នឹង អាកាសធាតុ 
ដោយ មានការវិនិយោគសម្្ប់សង់ ផ្លូវ ថ្នល់ ពី អាជា្ញ្ធរ នៅ ថ្ន្ក់ 
ស្ុក ថ្ន្ក់ខ្ត្ត និង ថ្ន្ក់ជាតិ។

ចីរាព រួមចំណ្កកាន់ត្ខា្ល្ំងសម្្ប់ការវិនិយោគវិស័យ 
ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ ាពធន់នឹង អាកាសធាតុ។
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បញ្ហាបាឈមចំពោះការអនុវត្

 y អាចនឹងមិនសមស្បសម្្ប់ គ្ប់ ករណីាំង អស់។ សម្្ប់ គោលបំណង 
សោភ័ណាព ក្ួសតូចៗ ឬRSP ត្ូវបានណ្នាំសម្្ប់ជម្្ល រាប ស្មើ <៣:១។

 y ការកម្ិតកម្ពស់ជាអតិបរមាគឺ ៣,៧ម សម្្ប់ជញ្ជ្ំង ហើយ ៤,៦ម សម្្ប់ 
ជញ្ជ្ំងម្ការនិចទប់លំនឹងដី ប្សិនបើទទួលបានការអនុញ្ញ្តពីអាជា្ញ្ធរ 
រដ្ឋ្ភិបាល ដ្ល ាក់ព័ន្ធ។

បាភព/ឯកសារយោង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 y មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 
ខ្ត្តកោះកុង

 y http://www.
australianrockwalls.com.au/
gallery

 y http://www.
australianretainingwalls.
com.au/project/b-grade-cut-
sandstone-boulder-retaining-
wall/

គម្្ងការបញ្ជ្្បាពធន់នឹងអាកាសធាតុ
ទៅក្នុងការរៀបចំផ្នការអភិវឌ្ឍន៍
ហិរញ្ញប្បានសហប្តិបត្តិការ បច្ច្កទ្ស 
កម្មវិធី SPCR
នាយកដ្ឋ្នប្្ប្ួលអាកាសធាតុ  
អគ្គល្ខាធិការដ្ឋ្នក្ុមប្ឹក្សាជាតិ ន្ 
អភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរាព 

ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៥៣១៤ ៧៧៧
សារអ្ឡិចត្ូនិច៖
adbspcrta8179@gmail.com
គ្ហទំព័រ៖ 
http://www.spcrcambodia.org
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៧ . ជំានបនា្ទ្រប់

 ការ យកចិត្ត ទុកដក់ ពីអន្តរជាតិ ចំពោះ ផលប៉ះាល់ន្ ការប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ 
ទៅ លើបា ្ដ្ប្ទ្ស កំពុង អភិវឌ្ឍន៍ ដ្ល មាន ាពងយ រងគ្្ះ ត្ូវ បាន គូស បញ្ជ្ក់ 
ឱ្យឃើញ ពីតម្ូវ ការយល់ដឹង ឱ្យបាន សុីជម្្ អំពីចំណ្ះដឹង និង ការ អនុវត្ត តាម ប្ប 
ប្ព្ណី និងជនជាតិដើមាគតិច ដើម្ប ីធ្វើការ រិះរក ដំណោះស្្យ សម្្ប់ ជាឬសគល់ 
បន្សុំា ន ្បរបិទ ក្នងុសុ្ក។ ដូចមាន បង្ហញ្ នៅ ក្នងុ ឯកសារ បោះពុម្ពផ្សាយន្ះ បាន បង្ហញ្ ថ 
ចំណ្ះដឹង និងការអនុវត្តតាម ប្បប្ព្ណី និងជនជាតិដើមាគតិច គឺជា សមាសធាតុ 
ចាំបាច់ន្ ការខិតខំ ប្ឹងប្្ង បន្សាំុ នឹងការប្្ប្ួល អាកាស ធាតុក្នុង វិស័យ កសិកម្ម ការ 
គប់្គង្ ធនធាន ទឹក ហដ្្ឋរ្ចនា សម្ពន័្ធ លំនៅដ្ឋន្ និង ការ ដឹកជញ្ជនូ នៅ កម្ពុជា។ ការ អនុវត្ត 
ក្នងុវស័ិយ ដទ ្ទៀត អាច នឹង មាន បង្ហញ្ សដ្ៀង គា្ន ្នឹង ការអនុវត្តន្ះ ផង ដរ្ ដល្ វា ជា ការ 
បង្ហ្ញ អំពី ថតើប្ជាជនកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍការ បន្សាំុ តាម លក្ខណៈ ពិស្ស ន្ បរិសា្ថ្ន 
ធម្មជាតិរបស់ខ្លួន ដើម្បីសង់ លំនៅដ្ឋ្ន កសាង ជីវាព រស់ នៅ បំព្ញ តម្ូវការ មូលដ្ឋ្ន 
តម្ូវការ ចំណ្ះដឹង និងអប់រំ សម្្ប់ អនាគត អ្នក ជំនាន់ ក្្យដោយ របៀប ា។

 ចំណ្ះដឹង និងការអនុវត្ត តាម ប្បប្ព្ណី និងជនជាតិដើមាគតិច គឺ ជា 
មូលដ្ឋ្ន គ្ឹះ សម្្ប់ ការ កសាង ចំណ្ះដឹង ថ្មី ឬបច្ច្កទ្ស បន្សាំុ តាម ប្ប ទំនើប សម្្ប់ 
បរិបទ ក្នុង ស្ុក។ ឧាហរណ៍ ការ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង អាច ក្លម្អ តាម រយៈ បច្ច្កវិទ្យោ ដើម្បី 
បន្សុទ្ធ ទឹក និង បង្កើន គុណាព ទឹក។ គោលការណ៍ ចាប់ ផ្ដើមជាមួយ អ្វី ដ្ល សហគមន៍ 
កំពុងអនុវត្តរួចទៅហើយ នាំឱ្យវិធានការបន្សាំុ កាន់ ត្ មាន ប្យោជន៍ និងមានប្សិទ្ធាព   
ដើម្បី សហគមន ៍អាច អនុវត្ត ដោយ ប្ើ ធនធាន ផា្ទ្ល់ របស់ពួកគាត់  ឬដោយ ការ ប្ើប្្ស់ 
ធនធាន ខាង ក្្ បនា្ទ្ប់បន្សំ។ ការសិក្សាស្្វជ្្វ និងការ បង្ហ្ញភស្តុតាង វិទ្យោសាស្ត្ 
អំពី បច្ច្កទ្ស ជាក់ស្ដ្ង ដូចជា មូល ហ្តុ ដ្ល សំណង់ ថ្មបូរាណរបស់ខ្ម្រមានាពធន់
ខា្ល្ំង ដើម្បី យក ទៅ អនុវត្តតាម។ កិច្ច ខិតខំ ប្ឹង ប្្ង  ដើម្ប ីស្វ្ង យល ់អំពី ាពសមស្ប 
ន្ ចំណ្ះដឹង មូលដ្ឋ្ន និងការ រៀបចំ ជំហានដើម្បីបង្ក្រការហូរច្្ះ គឺ មាន សារៈសំខាន់ 

សម្្ប់ ការ បន្សាំុ និង ការ អភិវឌ្ឍ ប្កប ដោយ ចីរាព។33

 ការចងក្ងឯកសារសម្្ប់ការអនុវត្ត ទទួលបានលទ្ធផលយ៉្ង ល្អ ប្សើរ 
ដោយ មាន ការផ្ដួចផ្ដើម តាមរយៈសង្គម សុីវិល គ្ឹះសា្ថ្ន អប់រំ និង កម្មវិធី តាម វិស័យ ដើម្បី 
យល់ ដឹង អំពីការ អនុវត្ត តាម មូលដ្ឋ្ន ដ្ល ជា ផ្ន្ក មួយ ន្ ការ ចូលរួម ក្នុង ដំណើរ ការ 
អនុវត្តការ អភិវឌ្ឍ ផ្អ្ក លើ សហគមន៍ ឬ កម្មវិធី បន្សាំុ។ ការ រួម បញ្ចូល នូវ ការទទួលសា្គ្ល់ 
និងការសិក្សា ទៅក្នុងក្បខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិ សម្្ប់ ការ បន្សាំុ នឹងការ ប្្ប្ួល 

33 Srinivasan, IGES.
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៧ . ជំានបនា្ទ្រប់

 ការ យកចិត្ត ទុកដក់ ពីអន្តរជាតិ ចំពោះ ផលប៉ះាល់ន្ ការប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ 
ទៅ លើបា ្ដ្ប្ទ្ស កំពុង អភិវឌ្ឍន៍ ដ្ល មាន ាពងយ រងគ្្ះ ត្ូវ បាន គូស បញ្ជ្ក់ 
ឱ្យឃើញ ពីតម្ូវ ការយល់ដឹង ឱ្យបាន សុីជម្្ អំពីចំណ្ះដឹង និង ការ អនុវត្ត តាម ប្ប 
ប្ព្ណី និងជនជាតិដើមាគតិច ដើម្ប ីធ្វើការ រិះរក ដំណោះស្្យ សម្្ប់ ជាឬសគល់ 
បន្សុំា ន ្បរបិទ ក្នងុសុ្ក។ ដូចមាន បង្ហញ្ នៅ ក្នងុ ឯកសារ បោះពុម្ពផ្សាយន្ះ បាន បង្ហញ្ ថ 
ចំណ្ះដឹង និងការអនុវត្តតាម ប្បប្ព្ណី និងជនជាតិដើមាគតិច គឺជា សមាសធាតុ 
ចាំបាច់ន្ ការខិតខំ ប្ឹងប្្ង បន្សាំុ នឹងការប្្ប្ួល អាកាស ធាតុក្នុង វិស័យ កសិកម្ម ការ 
គប់្គង្ ធនធាន ទឹក ហដ្្ឋរ្ចនា សម្ពន័្ធ លំនៅដ្ឋន្ និង ការ ដឹកជញ្ជនូ នៅ កម្ពុជា។ ការ អនុវត្ត 
ក្នងុវស័ិយ ដទ ្ទៀត អាច នឹង មាន បង្ហញ្ សដ្ៀង គា្ន ្នឹង ការអនុវត្តន្ះ ផង ដរ្ ដល្ វា ជា ការ 
បង្ហ្ញ អំពី ថតើប្ជាជនកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍការ បន្សាំុ តាម លក្ខណៈ ពិស្ស ន្ បរិសា្ថ្ន 
ធម្មជាតិរបស់ខ្លួន ដើម្បីសង់ លំនៅដ្ឋ្ន កសាង ជីវាព រស់ នៅ បំព្ញ តម្ូវការ មូលដ្ឋ្ន 
តម្ូវការ ចំណ្ះដឹង និងអប់រំ សម្្ប់ អនាគត អ្នក ជំនាន់ ក្្យដោយ របៀប ា។

 ចំណ្ះដឹង និងការអនុវត្ត តាម ប្បប្ព្ណី និងជនជាតិដើមាគតិច គឺ ជា 
មូលដ្ឋ្ន គ្ឹះ សម្្ប់ ការ កសាង ចំណ្ះដឹង ថ្មី ឬបច្ច្កទ្ស បន្សាំុ តាម ប្ប ទំនើប សម្្ប់ 
បរិបទ ក្នុង ស្ុក។ ឧាហរណ៍ ការ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង អាច ក្លម្អ តាម រយៈ បច្ច្កវិទ្យោ ដើម្បី 
បន្សុទ្ធ ទឹក និង បង្កើន គុណាព ទឹក។ គោលការណ៍ ចាប់ ផ្ដើមជាមួយ អ្វី ដ្ល សហគមន៍ 
កំពុងអនុវត្តរួចទៅហើយ នាំឱ្យវិធានការបន្សាំុ កាន់ ត្ មាន ប្យោជន៍ និងមានប្សិទ្ធាព   
ដើម្បី សហគមន ៍អាច អនុវត្ត ដោយ ប្ើ ធនធាន ផា្ទ្ល់ របស់ពួកគាត់  ឬដោយ ការ ប្ើប្្ស់ 
ធនធាន ខាង ក្្ បនា្ទ្ប់បន្សំ។ ការសិក្សាស្្វជ្្វ និងការ បង្ហ្ញភស្តុតាង វិទ្យោសាស្ត្ 
អំពី បច្ច្កទ្ស ជាក់ស្ដ្ង ដូចជា មូល ហ្តុ ដ្ល សំណង់ ថ្មបូរាណរបស់ខ្ម្រមានាពធន់
ខា្ល្ំង ដើម្បី យក ទៅ អនុវត្តតាម។ កិច្ច ខិតខំ ប្ឹង ប្្ង  ដើម្ប ីស្វ្ង យល ់អំពី ាពសមស្ប 
ន្ ចំណ្ះដឹង មូលដ្ឋ្ន និងការ រៀបចំ ជំហានដើម្បីបង្ក្រការហូរច្្ះ គឺ មាន សារៈសំខាន់ 

សម្្ប់ ការ បន្សាំុ និង ការ អភិវឌ្ឍ ប្កប ដោយ ចីរាព។33

 ការចងក្ងឯកសារសម្្ប់ការអនុវត្ត ទទួលបានលទ្ធផលយ៉្ង ល្អ ប្សើរ 
ដោយ មាន ការផ្ដួចផ្ដើម តាមរយៈសង្គម សុីវិល គ្ឹះសា្ថ្ន អប់រំ និង កម្មវិធី តាម វិស័យ ដើម្បី 
យល់ ដឹង អំពីការ អនុវត្ត តាម មូលដ្ឋ្ន ដ្ល ជា ផ្ន្ក មួយ ន្ ការ ចូលរួម ក្នុង ដំណើរ ការ 
អនុវត្តការ អភិវឌ្ឍ ផ្អ្ក លើ សហគមន៍ ឬ កម្មវិធី បន្សាំុ។ ការ រួម បញ្ចូល នូវ ការទទួលសា្គ្ល់ 
និងការសិក្សា ទៅក្នុងក្បខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិ សម្្ប់ ការ បន្សាំុ នឹងការ ប្្ប្ួល 

33 Srinivasan, IGES.

អាកាសធាតុ គឺជា ការ ជំរុញ ការ ប្ើប្្ស់ ចំណ្ះដឹង និង ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី 
និង ជនជាតិ ដើម ាគតិច សម្្ប់ ការ បន្សាំុ  រួមជាមួយ ការ រិះរក មធ្យោបាយ ដើម្បី លើក 
កម្ពស់ និង ចងក្ង ប្ព័ន្ធ ចំណ្ះដឹងន្ះទុក ជា ធនធាន សម្្ប់ ជា ការ ណ្នាំអំពី កិច្ចការ 
បន្សាំុ។

 នាយកដ្ឋ្ន ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ ន្ ក្ុមប្ឹក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ ដោយ ចីរាព បាន 
ផ្តួច ផ្ដើម ការ រួម បញ្ចូល ចំណ្ះដឹង និងការអនុវត្តតាម ប្ប ប្ព្ណី និង ជនជាតិ ដើម 
ាគ តិច ទៅក្នុងការបង្កើត គោលនយោបាយដោយ មាន ការ ត្ួតពិនិត្យ យ៉្ងល្អិតល្អន់ 
ចំពោះ ការចងក្ងការអនុវត្ត និងការបង្កើតឱ្យមាន ការ បោះពុម្ពផ្សាយន្ះ។ ការ អនុវត្ត 
ន្ះ ក៏បានគូសបញ្ជ្ក់អំពី "សន្និសីទ ស្ដីពី ការឆ្លើយ តប នឹង ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ នៅ 
កម្ពជុា" កាល ពី ខ វ្ចិ្ឆិកា ឆ្ន្២ំ០១៦ សម្្ប់ អ្នក បង្កើត គោល នយោបាយ ាំង អស់ ផង ដរ្។ 
ព្តឹ្តកិារណ ៍ចក្រលំក្ ចំណ្ះដឹង ន្ះ គូស បញ្ជក់្ អំពី ថ តើវធិានការាងំ ន្ះ មាន និនា្ន្ការ 
ចំាយ តិច ងយស្ួល អនុវត្ត ហើយ អនុវត្ត បាន ាំង ស្្ដី និងបុរស ដើម្បីឱ្យ ការអនុវត្ត 
អាច ចម្លង តាម បាន។ វាក៏បានគូស បញ្ជ្ក់ ផង ដ្រ អំពី សារៈសំខាន់ន្គោលនយោបាយ 
អភិវឌ្ឍន៍ និង កម្មវិធី ដ្ល លើកកម្ពស់ និង ជំរុញ ការ អនុវត្ត តាមប្ប ជនជាតិដើម ាគតិច 
ដើម្ប ីដោះស្យ្ផលប៉ះាល់ ដោយសារ ការ ប្ប្្លួ អាកាសធាតុ ផងដរ្។ ការ រមួបញ្ចលូ 
ចំណ្ះដឹង និងការអនុវត្តតាម បប្ បព្ណី្ និង ជនជាតិ ដើម ាគតិច ក្នងុ គោល នយោបាយ 
និង កម្មវិធីធំៗ រួមមាន៖

 y សិក្សា ស្្វជ្្វ បន្ត អំពី ាពសមស្ប ន្ ការ អនុវត្ត ក្នុង ស្ុក  និង ថតើ ាំង ន្ះ 
ឆ្លើយតប ជាមួយនឹង វិទ្យោ សាស្ត្ សិក្សាស្្វជ្្វ អំពីការ បន្សាំុ  និងបច្ច្កទ្ស 
អភិវឌ្ឍន៍យ៉្ងដូចម្ដ្ច។

 y ការសាកល្បង និងការវាយតម្ល្ន្មធ្យោបាយធ្វើឱ្យការអនុវត្តតាមប្ប ប្ព្ណី 
និង ជនជាតិដើមាគតិច មានប្សិទ្ធាព និងប្សិទ្ធផលកាន់ត្ ប្សើរ ឡើង 
កម្ិតា។

 y ការចូលរួមពីសហគមន៍ និងការវាយតម្ល្ ពីរ បៀប ដើម្បី ដក់ បញ្ចូលបច្ច្កវិទ្យោថ្មី 
អាចក្លម្អការអនុវត្ត បានកម្ិតា។

 y សា្ថ្ប័នគាំទ្ថ្ន្ក់ជាតិ និងថ្ន្ក់ក្្មជាតិសម្្ប់ការអភិរក្ស ការធ្វើឱ្យ ប្សើរ ឡើង  
និង ការ អនុវត្ត ចម្លង តាម ចំណ្ះដឹង និងការអនុវត្តតាមប្បប្ព្ណី និង ជនជាតិ 
ដើម ាគតិច ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្ បន្សាំុ។

 y បង្កើតគោលគំនិតសម្្ប់និយមន័យន្ ចំណ្ះដឹង និងការអនុវត្ត តាម ប្ប ប្ព្ណី 
និង ជនជាតិ ដើមាគតិចឱ្យបានប្សើរជាងមុន  ក្នុង បរិបទ របស់ កម្ពុជា និងការរួម 



180 PB

ការអនុវត្តតាមបែបបែពែណី និងជនជាតិដើមភាគតិច សមែែប់ភភាពធន់ភនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជជា

បញ្ចូល ការអនុវត្តាំងន្ះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ក្នុងប្ព័ន្ធ និង ក្្ប្ព័ន្ធ។

 ដោយ សារ ការប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ  ធ្វើ ឱ្យព្ឹត្តិការណ៍ អាកាសធាតុ កាន់ ត្ ធ្ងន់ធ្ងរ 
ខា្ល្ំង ឡើងៗ ការ អនុវត្ត តាម ប្ប ជនជាតិដើមាគតិចផា្ទ្ល់ មិនអាច ជំនះ នូវ ឱនាព 
ន្ ការបន្សាំុ បានឡើយ ដ្លន្ះតម្ូវឱ្យ ប្ជាជនកម្ពុជាធ្វើការដោះស្្យ ដោយ មាន 
ការគាំទ្ពីដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។ ទោះជាយ៉្ងាក៏ដោយ ការ សិក្សា អំពី ការ អនុវត្ត តាម ប្ប 
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ាពធន់ នឹងអាកាសធាតុនាព្លបច្ចុប្បន្ន និង អនាគត។
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