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i

អារម្ភកថា

	 ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់មធ្រយមសិក្រសាទុតិយភូមិ	បានរៀបចំ

ឡើងក្រ្រមកិច្ចសហការវាងនាយកដ្ឋ្រនអភិវឌ្រឍកម្មវិធីសិក្រសាន្រក្រសួងអប់រំ	យុវជន	និងកីឡា	

នាយកដ្ឋ្រនប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុន្រក្រុមប្រឹក្រសាជាតិអភិវឌ្រឍន៍ដោយចីរភាព	 និងក្រសួង	

បរិសា្ថ្រន។	ការរៀបចំឯកសារន្រះទទួលការគាំទ្រផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រស	និងហិរញ្ញវត្ថុពីកម្មវិធីសម្ព័ន្ធ

ភាពប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា(Cambodia Climate Change Alliance:CCCA)។	

ជាលក្ខណៈបច្ច្រកទ្រសសៀវភៅមួយន្រះ	 បានទទួលធាតុចូលពីក្រុមការងារបច្ច្រកទ្រស	

ប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុអន្តរក្រសួង	និង	ពីការបង្រៀននិងរៀនសាកល្របងរបស់លោកគ្រូ	 អ្នកគ្រូ	

និងសិស្រសានុសិស្រស។

	 ឯកសារន្រះបង្កើតឡើងក្នងុគោលបំណងជួយគ្រ	ូដើម្របីរៀបចំសកម្មភាពរៀន	 និងបង្រៀន						

សិស្រសឱ្រយបានយល់ដឹងពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ		ផលប៉ះពាល់ន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	

របៀបកាត់បន្ថយ	 និងវិធីសាស្រ្តបន្រសុំានានាតាមរយៈសកម្មភាពសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវស្របតាមសា្ថ្រន	

ភាពតំបន់	និងសា្ថ្រនភាពជីវភាពជាក់ស្ត្រង។

	 ខ្លឹមសារសំខាន់ៗក្នុងឯកសារអប់រំស្តីពី	 ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់មធ្រយមសិក្រសា

ទុតិយភូមិ	ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រងច្រកជាបីកម្រិតគឺ៖

Ê ថ្នាក់ទី១០៖	មាន២ម្ររៀន	ម្ររៀនទី១៖	ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុភពផ្រនដី	និង

	 	 	 ម្ររៀនទី២៖	តុល្រយភាពថាមពលភពផ្រនដី។

Ê ថ្នាក់ទី១១៖	មាន៣ម្ររៀន	ម្ររៀនទី១៖	ឥទ្ធិពលរបស់មនុស្រសលើប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ				

	 	 	 ម្ររៀនទី២៖	ភស្តុតាងន្រការប្រួលអាកាសធាតុ	និង

	 	 	 ម្ររៀនទី៣៖	ផលប៉ះពាល់ន្រការប្រួលកាសធាតុ។

Ê ថ្នាក់ទី១២៖	មាន២ម្ររៀន	ម្ររៀនទី១៖	ស្វ្រងយល់ពីភាពងាយរងគ្រ្រះនឹងការប្រ្រប្រួល

	 	 	 អាកាសធាតុ	និងម្ររៀនទី២៖	ការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ។
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										ក្រ្រពីខ្លមឹសារន្រះគឺមានបទានុក្រម	ដ្រលមានភា្ជ្រប់នៅផ្ន្រកខាងក្រ្រយសម្រ្រប់ជាជំនួយ	

ដល់ការពន្រយល់ពាក្រយគនឹ្លះសំខាន់ៗទៅតាមកម្រិតថា្ន្រក់នីមួយៗផងដ្ររ។

	 គណៈកម្មការនិពន្ធដ្រលមានតំណាងមកពីនាយកដ្ឋ្រនអភិវឌ្រឍកម្មវិធីសិក្រសា	និងវិទ្រយាសា្ថ្រន

ជាតិអប់រំ	 សង្រឃឹមថាឯកសារន្រះនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវរបស់សិស្រស	

ជាមូលដ្ឋ្រនប្រកបដោយលក្ខណៈបច្ច្រកទ្រស	និងវិទ្រយាសាស្រ្តស្របទៅនឹងបច្ចុប្របន្នភាពន្រ

បញ្ហ្រអាកាសធាតុទូទាំងពិភពលោក។	ទន្ទឹមន្រះ	សិស្រសនឹងទទួលបាននូវវិជា្ជ្រសម្របទា		បំណិន	

សម្របទា	និងការអភិវឌ្រឍបុគ្គលិកលក្ខណៈដ្រលជាគុណប្រយោជន៍សម្រ្រប់គ្រួសារ	សហគមន៍		

និងសង្គមជាតិទាំងមូលផងដ្ររ៕

	 	 	 	 	 	 	 	 							គណៈកម្មការនិពន្ធ
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គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្រយ

១.	លោកបណ្ឌិត	ហ្រង	ចាន់ធឿន

២.	លោក	ប៊ុន	សិរី

១.	ឯកឧត្តម	បណ្ឌិតសភាចារ្រយ	ហង់	ជួន	ណារ៉ុន

២.	ឯកឧត្តម	អឹុម	កុច

៣.	លោកជំទាវ	គឹម	ស្រដ្ឋ្រនី

៤.	ឯកឧត្តម	រស់	សាលីន

៥.	ឯកឧត្តម	ពុត	សាមិត្ត

៦.	លោក	អោ	សៀម

៣.	លោក	វា៉្រ	វុទ្ធី

៤.	លោកស្រី	នៅ	រស្មី

គណៈកម្មការនិពន្ធ

១.	លោក	អ្រង	វា៉្រត់

២.	លោក	ស៊ុយ	ប៊ុនធឿន

៣.	លោកស្រី	ឌូ	មា៉្ររីណ្រត

១.	លោក	ព្រំ	វិបុល

២.	លោក	ព្រហ្ម	តារិទ្ធ

១.	លោក	សុក	វុធ្ធី

ថា្នាក់ទី១០	 	 	 					ថា្នាក់ទី១១	 	 					ថា្នាក់ទី១២
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បញ្ជីរូបភាព

ទំព័រ

ថា្នាក់ទី១០

•	 រូបភាព១	សមាសភាគន្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុភពផ្រនដី............................................៣

•	 រូបភាព២	មណ្ឌលទាំង៥ន្របរិយាកាស................................................................៥

•	 រូបភាព៣	វដ្តទឹក..............................................................................................៧
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•	 រូបភាព៦	បាតុភូតផលផ្ទះកញ្ចក់........................................................................១៥
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គ.ម.	 គីឡូម៉្រត្រ	(គឺជាខា្ន្រតប្រវ្រងដ្រល	១គ.ម.=១	០០០ម៉្រត្រ)

ហ.ត.	 ហិចតា	(គឺជាខា្ន្រតក្រឡាផ្ទ្រដ្រល	១ហ.ត.=១០	០០០ម៉្រត្រការ៉្រ)

oC	 អង្រសាស្រ	(គឺជាខា្ន្រតសីតុណ្ហភាពមួយដ្រលគ្រកម្រតិពីភាពក្ត្រនិងភាពត្រជាក់។

	 ឧទាហរណ៍	ទឹកពុះនៅកម្រតិសីតុណ្ហភាព	១០០	oC	ហើយកកនៅកម្រតិ	០	oC។)	

mg/l	 មិល្លីក្រ្រមក្នុងមួយលីត្រ	(គឺជាខា្ន្រតទម្ងន់ធៀបទៅនឹងសូលុយស្រយុងន្រទឹក	

	 ឧស្ម័ន	ឬខ្រយល់)

nm	 ណាណូម៉្រត្រ	(គឺជាខា្ន្រតអន្តរជាតិមួយដ្រល	1ណាណូម៉្រត្រ=10-9ម៉្រត្រ)	

ppm	 ភាគលាន	(១	ppm	=	១/១	000	000	=	0.000	00១	=	១×១0-៦	។		

	 ឧទាហរណ៍	១ppm	=	១mg/l)

W/m2	 វា៉្រត់ក្នុងមួយម៉្រត្រការ៉្រ

អកាសរកាត់	 ពាកាយពាញ

ល.រ.	 ល្រខរៀង

ឧ.	 ឧទាហរណ៍

GHG	 ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	(GHG មកពីពាក្រយ Greenhouse Gas)

%	 ភាគរយ
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    Ar	 	 អាកុង

    CO2	 	 កាបូនិក

    CH4	 	 ម្រតាន

    HCFCs	 អីុ្រដូក្លរ៉ូភ្លុយអរ៉ូកាបួ				

    H2O	 	 ទឹក	ឬ	ចំហាយទឹក

    N2	 	 អាសូត

    N2O	 	 ឌីអាសូតម៉ូណូអុកសុីត

Ê Ê Ê Ê O2			 	 អុកសុីស្រន

    O3	 	 អូសូន

    PFCs	 	 ព្ររភ្លុយអរូ៉កាបួ

    SF6	 	 ស៊ុលភួអិុចសាភ្លុយអរីត
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វត្ថុបំណង

	 	 ក្រ្រយពីរៀនចប់ម្ររៀនន្រះ		សិស្រស៖

Ê •	 ពន្រយល់ពីពាក្រយគន្លឹះន្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ	និងពីអាល់ប្រដូ។

Ê •	 ពន្រយល់ពីអាល់ប្រដូ។

Ê •	 រៀប ប់ពីកតា្ត្រសំខាន់ៗដ្រលកំណត់ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុភពផ្រនដី។

Ê •	 បងា្ហ្រញពីអន្តរកម្មរវាងសមាសភាគផ្រស្រងៗន្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ។
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២

១ 	 ្រចក្តី ្តើម៖

	 ព្រះអាទិត្រយ	 គឺជាប្រភពថាមពល ្រមួយគត់របស់ភពផ្រនដី	 ហើយជាអ្នកកំណត់	

អាកាសធាតុភពផ្រនដី។	 	បើគា្រនព្រះអាទិត្រយទ្រ ះ	កគា្រនអាកាសធាតុ	និងគា្រនជីវិតនៅលើ	

ភពផ្រនដីរួមទំាងមនុស្រសលោកផងដ្ររ។	 ដូច្ន្រះ	ការសិក្រសាមុខវិជា្ជ្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុភពផ្រនដី	

គឺមានសារសំខាន់ក្នុងការផ្តល់អោយសិស្រសានុសិស្រស	 នូវចំណ្រះដឹង	វិទ្រយាសាស្រ្ត	 ដ្រលជា

មូលដ្ឋ្រនគ្រឹះសម្រ្រប់ការស្វ្រងយល់ពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	 យន្តការ	 និងបាតុភូតនានា	

ដ្រលបង្កការកើនឡើងកម្ត្រភពផ្រនដី។

២ 	និយមន័យ

២ ១ 	 ត កាសនិ កាស ត

Ê ត កាស សភាពពា 	 គឺជាសា្ថ្រនភាពន្របរិយាកាសនៅព្រលណាមួយ	 ឬនៅ	

ក្នុងរយៈព្រលខ្លី	 និងនៅក ្ល្រងណាមួយ	 ដ្រលបញ្ជ្រក់ដោយបាតុភូតឧតុភូតនានា	 ដូចជា	

សមា្រធបរិយាកាស	 សូរ្រយការ	 សីតុណ្ហភាព	 សំណើមទឹកភ្ល ង	 ពពក	 ខ្រយល់ជាដើម។	 នៅ	

ក ្ល្រងភាគ ្រើន	ធាតុអាកាសអាចប្រ្រប្រួលតាម ៉្រង	និង ្ង្រ។	ឧទាហរណ៍៖	 ជធានីភ្នំព្រញ	

្ង្រទី២៤	 ្រម្រសា	ឆ្ន្រំ២០១៨	មានសីតុណ្ហភាពអប្របបរមា	២៦	oC	និងអតិបរមា	៣៤	oC។

Ê កាស ត	ជាលក្ខខណ្ឌបរិយាកាស	និងបាតុភូតឧតុភូតមធ្រយមន្ររដូវទាំងអស់គិតជា

ស្ថិតិមធ្រយមភាគរបស់តំបន់ណាមួយដ្រលពិនិត្រយ ើញរយៈព្រលយូរឆ្ន្រំ(៣០ឆ្ន្រំ)។	លក្ខខណ្ឌ	

បរិយាកាស	 ឬ ថាវិសមរូបអាកាសធាតុមានដូចជា	 សមា្រធបរិយាកាស	 សីតុណ្ហភាព	

សូរ្រយការ	សំណើម	ទឹកភ្ល ង	ពពក	ខ្រយល់។	ឧទាហរណ៍៖	អាកាសធាតុនៅប្រទ្រសកម្ពុជាមាន

លក្ខណៈក្ត្រហើយសើម។

	 អាកាសធាតុត្រូវបានកំណត់ដោយចរន្តបរិយាកាស	 និងដោយអន្តរកម្មជាមួយចរន្ត	

មហាសមុទ្រ	ផ្ទ្រដី	និងលក្ខណៈរបស់ផ្ទ្រដីដូចជា	អាល់ប្រដូ	រុក្ខជាតិ	និងសំណើមដី។	អាកាស	

ធាតុន្រភពផ្រនដីទំាងមូលពឹងផ្រកទៅលើកតា្ត្រមួយចំនួន	 ដ្រលជះឥទ្ធពិលលើតុល្រយភាពកំារស្ម។ី
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៣

ឧទាហរណ៍៖	សមាសភាគក្នុងបរិយាកាស	កាំរស្មីព្រះអាទិត្រយ	ឬបន្ទុះភ្នំភ្លើង។	ហ្រតុដូច្ន្រះដើម្របី	

ស្វ្រងយល់ពីអាកាសធាតុន្រភពផ្រនដី ើងត្រវូសិក្រសាអំពីប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ	 និងសមាសភាគ	

ន្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ។

២ ២ 	 ាព័ន្ធ កាស ត

Ê ាព័ន្ធ កាស ត	 គឺជាប្រព័ន្ធស្មុគសា្រញខា្រំងដ្រលមានសមាសភាគចម្របងចំនួន

ប្រ្រំមណ្ឌលគឺ	 មណ្ឌលបរិយាកាស	មណ្ឌលទឹក	 មណ្ឌលកំណក	ផ្ទ្រដី	 និងជីវមណ្ឌល	ដ្រល

មានអន្តរកម្មរវាងគា្ន្រទៅវិញទៅមក។	 ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុវិវត្តទៅតាមព្រល ្រលានៅក្រ្រម

ឥទ្ធិពលឌីណាមិកផ្ទ្រក្នុងរបស់ខ្លួន	 និងវិវត្តដោយសារកមា្រំងពីខាងក្រ្រដូចជា	 បន្ទុះភ្នំភ្លើង	

ការប្រ្រប្រួលពន្លឺព្រះអាទិត្រយ	 និងដោយសកម្មភាពមនុស្រសដ្រលបណា្រលឱ្រយមានការប្រ្រប្រួល

សមាសធាតុគីមីក្នុងបរិយាកាស	ការប្រ្រប្រួលការប្រើប្រ្រស់ដីជាដើម។

រូបភាព១	សមាសភាគន្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុភពផ្រនដី



៤

ដ្រយាក្រ្រម១	ឥទ្ធិពលផ្ទ្រល់និងប្រយោលរបស់អាអ្ររ៉ូសូលទៅលើរំភាយរស្មីព្រះអាទិត្រយ

៣ 	សមាសភាគន្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ

១ 	មណ បរ កាស

Ê មណ បរ កាស					គឺជាស្រទាប់ឧស្ម័ន ្រើនជាន់ដ្រលគ្របដណប់ជុំវិញផ្រនដី។

បរិយាកាសស្ងួតផ្រសំស្ទើរទាំងស្រុងពីល្រ យន្រឧស្ម័នអាសូត៧៨%	ន្រល្រ យគិតជាមាឌ

អុកសុីស្រន២១%ន្រល្រ យគិតជាមាឌ	 និងឧស្ម័នមួយចំនួនទៀតដូចជាអាកុង០.៩៣%	 ន្រ	

ល្រ យគិតជាមាឌ	អ្រល្រយូម	និងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដូចជា	ឧស្ម័នកាបូនិក០.០៣៥%	ន្រល្រ យ

គតិជាមាឌ(កហំាបឧ់ស្មន័កាបូនកិក្នងុបរិយាកាសនៅឆ្ន្រំ២០១៦	មានកហំាប៤់០៣ppm)	នងិ	

អូសូន។ល។	លើសពីន្រះ	បរិយាកាសកផ្រសំឡើងពីចំហាយទឹក	ពពក	និងអាអ្ររ៉ូសូលផងដ្ររ។

ារស 	ជាក្រុមចុណភាគរងឬ វនៅក្នុងខ្រយល់	មានទំហំពី	០.០១	ទៅ	១០មីក្រូម៉្រត្រ

ដ្រលអណ្រតវិលវល់ក្នុងបរិយាកាសជា ្រើន ៉្រងក្នុងមួយ ្ង្រ។	អាអ្ររ៉ូសូលអាចកើតមាន	

ឡើងដោយធម្មជាតិឬដោយសកម្មភាពមនុស្រស។	 អាអ្ររ៉ូសូលអាចមានឥទ្ធិពលមកលើ

អាកាសធាតុតាមទម្រង់ ្រើនយា៉្រងដូចជាតាមរយៈការព ្រ្រយ	 និងការស្រូបយករំភាយ	

រស្មដីោយផ្ទ្រល់	 និងដោយប្រយោល	 តាមរយៈការដើរតួជាស្នលូកំណកពពកឬការផ្រស់ប្តរូ	

លក្ខណៈអុបទិក	និងអាយុកាលរបស់ពពក។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១០



៥

រូបភាព២	មណ្ឌលទាំង៥ន្របរិយាកាស

បរិយាកាសប្រងច្រកជា៥មណ្ឌល៖

Ê •	 មណ្ឌលអាកាសរចល់	(ពី	០	គ.ម.	ដល់	១៧	គ.ម.)

•	 មណ្ឌលអាកាសស្ងប់	(ពី	១៧	គ.ម.	ដល់	៤៨	គ.ម.)

•	 មណ្ឌលអាកាសកណា្រល	(ពី	៤៨	គ.ម.	ដល់	៨០	គ.ម.)

•	 មណ្ឌលអាកាសកម្ត្រ	(ពី	៨០	គ.ម.	ដល់	៥៥០	គ.ម.)

•	 មណ្ឌលអាកាសក្រ្រ	(ពី	៥៥០	គ.ម.	ឡើងទៅ)។

	 មណ្ឌលអាកាសរចល់មានព្របំ្រទល់ច ្រះពី៩ទៅ១៧	 គ.ម.	 នៅអ្រកា្វ្រទ័រហើយមណ្ឌល	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១០



៦

ន្រះផ្ទុកប្រមាណ៨០%ន្រមា៉្រសឧស្ម័នទាំងអស់របស់បរិយាកាសភពផ្រនដី។	 ប្រមាណ៥០%	

ន្រមា៉្រសទាំងអស់របស់បរិយាកាសស្ថិតនៅរយៈកម្ពស់ទាបជាង៥.៦គ.ម.	ន្រមណ្ឌលអាកាស

រចល់។	ប ្ថ្រមពីន្រះ	ស្ទើរ ្រទាំងអស់ន្រចំហាយទឹកនិងសំណើមអាកាស	គឺស្ថិតក្នុងមណ្ឌល	

អាកាសរចល់	 ដ្រលបណា្រលឱ្រយធាតុអាកាសរបស់ភពផ្រនដីស្ទើរ ្រទាំងអស់កើតមាននៅ

ក្នុងមណ្ឌលអាកាសរចល់ន្រះ។	 មណ្ឌលអាកាសស្ងប់មានធាតុផ្រសំរបស់ខ្រយល់តិចតួចណាស់	

ឯចំហាយទឹកកខ្រសត់ផងដ្ររ។	 ស្រទាប់អូសូនមានរយៈកម្ពស់ប្រមាណពី១៥ទៅ៣៥គ.ម.	 គឺ

ស្ថិតក្នុងមណ្ឌលអាកាសស្ងប់ទាំងស្រុង។

២ 	មណ ទក

Ê មណ ទក	 គឺជាសមាសភាគន្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុដ្រលផ្រសំដោយទឹករួមមាន	 ទឹកលើ	

ផ្ទ្រដី(ទឹកមហាសមុទ្រ	ទឹកសមុទ្រ	ទឹកទន្ល្រ	ទឹកបឹង)	ទឹកក្នុងដី(សំណើមដី)	និងទឹកកប់ក្រ្រម	

ដី( ្រស្រទឹកក្រ្រមដី)។	សមុទ្រជាផ្ន្រកដសំខាន់មួយន្រមណ្ឌលទឹក	 ្រ្រះវាគ្របដណប់ប្រមាណ

៧០%ន្រផ្ទ្រផ្រនដី។	 ក្នុងប្រព័ន្ធបរិយាកាស	 សមុទ្រអាចស្រូបយក	 ដឹកជញូន	 និងបញ្ច្រញ	

កម្ត្រទៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងបរិមាណយា៉្រង ្រើន	 និងមានតួនាទីជាអ្នកកំណត់អាកាសធាតុ	

របស់ភពផ្រនដី។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១០



៧

	មណ កំណក	

Ê មណ កំណក				សំដៅដល់តំបន់ទាំងឡាយណាដ្រលនៅលើនិងនៅជាប់ពីក្រ្រមផ្ទ្រ

ផ្រនដីនិងផ្ទ្រមហាសមុទ្រ	 ជាទីដ្រលទឹកនៅតំបន់ទាំង ះមានលក្ខណៈរូបរង(ឬកក)។	

មណ្ឌលកំណករួមមាន	សមុទ្រទឹកកក	បឹងទឹកកក	ស្រទាប់ព្រឹល	ផ្រនទឹកកក	ស្រទាប់ទឹកកក		

និងទីកំណក	 (រួមទាំងទីកំណកអចិ ្រ្រ្តយ៍ផងដ្ររ)។	 តួនាទី៤យា៉្រងដសំខាន់របស់មណ្ឌល	

កំណកក្នុងប្រព័ន្ធអាកាសធាតុមានដូចជា	 អាល់ប្រដូន្រកាំរស្មីពន្លឺព្រះអាទិត្រយ	 ភាពចម្លង	

កម្ត្រទាប	និចលភាព(អសកម្ម)កម្ត្រខ្ពស់	 និងជាចលករសម្រ្រប់ចរន្តទឹកសមុទ្រ ្រ្រ។	ការ

ឡើងកម្ត្រភពផ្រនដីធ្វើឱ្រយប្រ្រប្រួលទំហំផ្ទ្រំងទឹកកកដ្រលមានឥទ្ធិពលខា្រំងទៅលើកំណើននីវ៉ូ

ទឹកសមុទ្រ។

រូបភាព៣	វដ្តទឹក

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១០



៨

	 ា ាន ី

Ê រកជាតិនិ ី ា ប់ 	 ជាកតា្ត្រកំណត់ពីដំណើរដ្រលថាមពលទទួលពីព្រះអាទិត្រយ	

ហើយត្រឡប់ច្រញទៅបរិយាកាសវិញ។	 ថាមពលមួយចំនួនភាយត្រឡប់ទៅបរិយាកាសក្នុង

ទម្រង់ជាកាំរស្មីរលកវ្រង(ក្រហមអាំង 	្រហា្វ្រ)	ដ្រលដុតកម្ត្របរិយាកាសធ្វើឱ្រយផ្ទ្រដីឡើងកម្ត្រ។ÊÊ

ថាមពលមួយចំនួនមានតួនាទីរំហួតទឹក	ទាំងនៅក្នុងដីឬនៅក្នុងស្លឹករុក្ខជាតិ។	 ដំណើរការន្រះ

នាំឱ្រយទឹកត្រឡប់ទៅក្នុងបរិយាកាសវិញ	 ពី ្រ្រះរំហួតសំណើមដីត្រូវការថាមពល។	សំណើម

ដីមានឥទ្ធិពលយា៉្រងខា្រំងទៅលើសីតុណ្ហភាពផ្ទ្រដី	 សណា្រនផ្ទ្រដីខាងលើ(ភាពរដិបរដុបរបស់

ផ្ទ្រដី)	 មានឥទ្ធិពលលើឌីណាមិកន្របរិយាកាសដោយសារ ្រខ្រយល់បក់លើផ្ទ្រដី។	 ភាពរដិប	

រដុបគឺកំណត់ដោយសណា្រនដី(សភាពខ្ពស់ឬទាបន្រផ្រនដី)និងរុក្ខជាតិ។	 ខ្រយល់ ្រងបក់នាំ

យកធូលីដីច្រញពីផ្ទ្រដីទៅក្នុងបរិយាកាស	និងមានអន្តរអំពើជាមួយកាំរស្មីក្នុងបរិយាកាស។

	 ី មណ

Ê ី មណ 					គឺជាផ្ន្រកមួយន្រប្រព័ន្ធផ្រនដីដ្រលផ្រសំដោយប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសីុនិងសារពាង្គកាយÊ

រស់ទាំងអស់ដ្រលមាននៅក្នុងបរិយាកាសនៅលើដី	 (ជីវមណ្ឌលដីគោក)	 ឬក្នុងសមុទ្រ

(ជីវមណ្ឌលសមុទ្រ)	រួមមានសារធាតុ	សរី ង្គងាប់	ដូចជា	សំ ម	កាកសំណល់បន្ទុះ	ភ្នំភ្លើង	

សារធាតុសរី ង្គក្នុងដី	និងកម្ទ្រចកម្ទីក្នុងសមុទ្រ។	ជីវមណ្ឌលមានវិសាលភាពទូលំទូលាយ

គ្របដណប់គ្រប់ទីក ្ល្រងលើភពផ្រនដីដ្រលមានជីវិតរស់នៅ។	 ជីវមណ្ឌលដីគោក	 និង	 ជីវ	

មណ្ឌលសមុទ្រមានឥទ្ធិពលយា៉្រងខា្រំង	ទៅលើសមាសភាពគីមីជីវសាស្រ្តនៅក្នុងបរិយាកាស។

ភាវរស់មានឥទ្ធិពលលើការស្រូបនិងបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។	 តាមរយៈដំណើរការរស្មី	

សំយោគ	 រុក្ខជាតិក្នុងសមុទ្រនិងលើដីគោក(ជាពិស្រសព្រ្រឈើ)	 ផ្ទុកបរិមាណកាបូនដ ្រើន

ពីឧស្ម័នកាបូនិក។	ដូច្ន្រះ	ជីវមណ្ឌលដើរតួនាទី	កណា្រលនៅក្នុងវដ្តកាបូន	កដូចជារក្រសាលំនឹង

ន្រឧស្ម័នផ្រស្រងៗទៀត	ដូចជា	ម្រតាន	និងឌីអាសូតម៉ូណូអុកសុីត។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១០



៩

	អន្តរកម្មរ ស សភាគ ាសា ា ាព័ន្ធ កាស ត

	 ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុជាប្រព័ន្ធដស្មុគសា្រញមួយ	 ្រ្រះនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាកាសធាតុមាន	

ដំណើរអន្តរកម្ម	រូប	គីមី	និងជីវៈជា ្រើន	កើតមានរវាងធាតុផ្រសំផ្រស្រងៗន្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុក្នុង

មាត្រដ្ឋ្រនព្រល ្រលា	និងលំហដទូលំទូលាយ។	 ះបីជាសមាសភាគន្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ

មានលក្ខណៈខុសគា្ន្រយា៉្រងខា្រំងក្នុងទម្រង់រូប	 គីមី	 សណា្រន	 និងទង្វើកដោយ	 កសមាសភាគ	

ន្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុទំាងអស់ ះតភា្ជ្រប់គា្ន្រក្នងុសណា្រនជាលំហូរ(ជំ រ)ន្រម៉ា្រសកម្ត្រ	 និង	

សន្ទុះ។	

រូបភាព៤	ជីវមណ្ឌល

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១០



១០

រូបភាព៥	អន្តរកម្មរវាងមណ្ឌលទាំងប្រ្រំន្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុរបស់ភពផ្រនដី

	 ឧទាហរណ៍៖	 បរិយាកាសនិងសមុទ្រ(មណ្ឌលទឹក)មានការភា្ជ្រប់និងផ្រស់ប្តូរគា្ន្រជា	

្រើនក្នុង ះចំហាយទឹក	និងកម្ត្រតាមរយៈរំហួត។	ន្រះជាផ្ន្រកមួយន្រវដ្តទឹកដ្រលនាំឱ្រយមាន	

កំណក	ការបង្កើតពពក	 កំណកអាកាស(ភ្ល ង	ព្រឹល	 និងទឹកកកសំឡី)ព្រមទាំងរំហូរ ្រ្រះ

និងដ្រលផ្តល់នូវថាមពលដល់ប្រព័ន្ធធាតុអាកាស។	ផ្ទុយទៅវិញ	កំណកអាកាសមានឥទ្ធិពល

ទៅលើកម្រិត ្រ្រន្រទឹកសមុទ្រនិងចរន្តសមុទ្រខា្ន្រតធំ។	 បរិយាកាសនិងសមុទ្រកផ្រស់ប្តូរផង

ដ្ររនូវឧស្ម័នជា ្រើនប្រភ្រទ	 ជាពិស្រសឧស្ម័នកាបូនិក	 ដ្រលបណា្រលឱ្រយមានតុល្រយភាពតាម	

រយៈការរលាយឧស្ម័ននៅក្នុងទឹកត្រជាក់តំបន់ប៉ូលហើយលិចទៅក្នុងទឹកសមុទ្រ ្រ្រ	និងតាម

រយៈការបំភាយច្រញមកវិញក្នុងតំបន់ទឹកក្ត្រនៅអ្រកា្វ្រទ័រ។

	 ការប្រ្រប្រួលសមាសភាគន្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុនិងអន្តរកម្មរបស់វា	អាចបង្កឱ្រយមានការ	

ប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។		ការប្រ្រប្រួលទាំងន្រះបង្កឡើងដោយកតា្ត្រធម្មជាតិឬមនុស្រស	ឬដោយ	

កមា្រំងជំរុញពីខាងក្រ្រ(ដូចជាការប្រ្រប្រួលកម្ត្រព្រះអាទិត្រយ	 បន្ទុះភ្នំភ្លើង	 ដំណើរ ្រ្រតន្រ	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១០



១១

អ័ក្រសផ្រនដី	។ល។)

	 ា នស ាប

	 ព្រះអាទិត្រយ	 គឺជាប្រភពថាមពល ្រមួយគត់របស់ភពផ្រនដី	 ហើយជាអ្នកកំណត់	

អាកាសធាតុភពផ្រនដី។	 អាកាសធាតុ	 ជាលក្ខខណ្ឌបរិយាកាសនិងបាតុភូតឧតុភូតមធ្រយមន្រ

រដូវទាំងអស់គិតជាស្ថិតិមធ្រយមភាគរបស់តំបន់ណាមួយ	 ដ្រលពិនិត្រយ ើញរយៈព្រលយូរឆ្ន្រំ	

(៣០ឆ្ន្រំ)។	កប៉ុ ្ត្រ	ធាតុអាកាសឬសភាពព្រល	ជាសា្ថ្រនភាពន្របរិយាកាសនៅព្រលណាមួយ

ឬនៅក្នុងរយៈព្រលខ្លីនិងនៅក ្ល្រងណាមួយដ្រលបញ្ជ្រក់ដោយបាតុភូតឧតុភូតនានា	 ដូចជា	

សមា្រធបរិយាកាស	សូរ្រយការ	សីតុណ្ហភាព	សំណើម	ទឹកភ្ល ង	ពពក	ខ្រយល់	ជាដើម។

	 ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ	 គឺជាប្រព័ន្ធស្មុគសា្រញខា្រំងដ្រលមានសមាសភាគចម្របងចំនួនប្រ្រំគឺ	

បរិយាកាស	មណ្ឌលទឹក	មណ្ឌលកំណក	ផ្ទ្រដី	 និងជីវមណ្ឌល	ដ្រលមានអន្តរកម្មរវាងគា្ន្រទៅ

វិញទៅមក។	ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុវិវត្តទៅតាមព្រល ្រលានៅក្រ្រមឥទ្ធិពលឌីណាមិកផ្ទ្រក្នុង

របស់ខ្លនួ	 និងវិវត្តដោយសារកមា្រងំពីខាងក្រ្រ។	 ភាពស្មគុសា្រញន្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុបណា្រល	

មកពីដំណើរការអន្តរកម្មរូប	 គីមី	 និងជីវៈជា ្រើនដ្រលកើតមានរវាងធាតុផ្រសំផ្រស្រងៗន្រប្រព័ន្ធ	

អាកាសធាត	ុក្នងុមាត្រដ្ឋ្រនព្រល ្រលានងិលហំដទូលទូំលាយ។	សមាសភាគន្រប្រព័ន្ធអាកាស	

ធាតុទាំងអស់តភា្ជ្រប់គា្ន្រក្នុងសណា្រនជារំហូរ(ជំ រ)ន្រមា៉្រស	កម្ត្រ	និងសន្ទុះ។	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១០



ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់មធ្រយមសិក្រសាទុតិយភូមិ

១



១២

ម្ររៀនទី២៖	តុល្រយភាពថាមពលភពផ្រនដី

វត្ថុបំណង

	 	 ក្រ្រយពីរៀនចប់ម្ររៀនន្រះ	សិស្រស៖

Ê •	 ពន្រយល់ពីតុល្រយភាពថាមពលរបស់ភពផ្រនដី។

Ê •	 បកស្រ្រយពីបាតុភូតផលផ្ទះកញ្ចក់។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១០



១៣

១ 	 ្រចក្តី ្តើម

	 ព្រះអាទិត្រយ	គឺជាប្រភពថាមពល ្រមួយគត់របស់ភពផ្រនដី	ហើយជាអ្នកកំណត់អាកាស	

ធាតុភពផ្រនដី។		 ការសិក្រសាពីតុល្រយភាពថាមពលភពផ្រនដី	 មានសារសំខាន់ ្រ្រះអតុល្រយ	

ភាពរវាងថាមពលចូលនិងច្រញពីភពផ្រនដី	 បណា្រលឱ្រយមានការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។	

អតុល្រយភាពរវាងថាមពលចូល	និងច្រញពីភពផ្រនដី	អាចកើតឡើងមកពីបាតុភូតធម្មជាតិផល	

ផ្ទះកញ្ចក់។	ការយល់ពីបាតុភូតទាំងន្រះជាមូលដ្ឋ្រនគ្រឹះសម្រ្រប់ការសិក្រសាឱ្រយបានសុីជ ្រ្រន្រ	

វិទ្រយាសាស្រ្តប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។

២ 	ថាមពល ្រះអាទិត្រយ

	 ព្រះអាទិត្រយជាប្រភពថាមពលដចម្របងរបស់ភពផ្រនដ	ី ហើយមានឥទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធ	

អាកាសធាតុ	 	 និងការទ្រទ្រង់ជីវិតនៅលើភពផ្រនដី។	 កាំរស្មីព្រះអាទិត្រយដ្រលចាំងចូលមក	

ភពផ្រនដី	 ក្នុងទម្រង់ជាកាំរស្មីដ្រលមនុស្រសអាចមើល ើញ		 (ដ្រលមានរលកជំហានច ្រះ	

ពី៤០០ទៅ	 ៧០០nm)	 និងមិនអាចមើល ើញដោយ ្ន្រកទទ្រ។	 ថាមពលព្រះអាទិត្រយ

ទាំងអស់ដ្រលចាំងចូលមកភពផ្រនដីត្រូវបានប្រងច្រកទៅក ្ល្រងផ្រស្រងៗ	 ដោយសារខ្រយល់	

ចរន្តសមុទ្រ	 និងកតា្ត្រផ្រស្រងទៀត	 នាំឱ្រយមានអាកាសធាតុនិងធាតុអាកាសផ្រស្រងៗគា្ន្រទៅតាម	

តំបន់។

	 ភពផ្រនដីទទួលថាមពលព្រះអាទិត្រយ	 ជាមធ្រយមប្រចាំឆ្ន្រំប្រមាណ៣៤២W/m2	 ន្រផ្ទ្រ

ខាងលើស្រទាប់បរិយាកាស(មណ្ឌលអាកាសរចល់)	 ក្នុង ះបរិមាណ៣១%ត្រូវចាំងផ្រត	

ត្រឡប់ទៅលំហអាកាសវិញភា្រមដោយពពក	 ដោយបរិយាកាស	 និងដោយផ្ទ្រផ្រនដី។		

បរិមាណថាមពលដ្រលនៅសល់គឺ	 ២៣៥W/m2 ក្នុង ះ	 ៦៧W/m2	 ត្រូវស្រូបដោយ	

បរិយាកាស	 និង១៦៨W/m2	 សម្រ្រប់កម្ត្រផ្ទ្រផ្រនដី	 និងសមុទ្រ។	 ដើម្របីធានាតុល្រយភាព	

ថាមពលភពផ្រដី	 ត្រូវបញ្ច្រញថាមពលទៅបរិយាកាសក្រ្រប្រមាណ២៣៥W/m2   (មើល	

ដ្រយាក្រ្រមទី២)។	 ផ្ទ្រផ្រនដីបញ្ច្រញថាមពលទាំង ះជាកម្ត្រត្រឡប់ទៅបរិយាកាសមួយផ្ន្រកÊ

ក្នុងទម្រង់ជាកំារស្មជំីហានរលកវ្រងក្រហមអំាង		 	្រហា្វ្រ	 	 មួយផ្ន្រកទៀតក្នងុទម្រង់ជាកម្ត្រ	 (សម្ង)ំ

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១០



១៤

និងជាចំហាយទឹកដ្រលបញ្ច្រញកម្ត្រ	ហើយកា្រយទៅជាកំណកទឹកនៅរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ក្នុង	

បរិយា	កាស។

	 ជារួមនៅក្នុងរយៈព្រលវ្រង	 បរិមាណថាមពលរស្មីព្រះអាទិត្រយដ្រលចាំងចូលមកផ្រនដី

និងស្រូបដោយផ្រនដី	 និងបរិយាកាសមានតុល្រយភាពទៅបានដោយសារការបញ្ច្រញថាមពល

ពីភពផ្រនដី	 និងបរិយាកាសទៅក្រ្រវិញនូវបរិមាណថាមពលដូចគា្ន្រ	 លគឺប្រមាណ	

២៣៥W/m2។

៣ 	ផលផះកញក់

	 បរិយាកាសមានផ្ទុកទៅដោយឧស្ម័នជា ្រើនប្រភ្រទ	ដ្រលស្រូបយកនិងបញ្ច្រញកាំរស្មី	

ក្រហមអាំង			 ្រហា្វ្រ។	 ពពួកឧស្ម័នទាំង ះរួមទាំងពពក	 និងចំហាយទឹកត្រូវបានគ្រឱ្រយ ្រះ	

ថាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។	 ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ស្រូបយកកាំរស្មីជំហានរលកវ្រងក្រហមអាំង	្រហា្វ្រ	

ដ្រលបញ្ច្រញពីផ្ទ្រផ្រនដីនិងបរិយាកាស	 បនា្ទ្រប់មកបញ្ច្រញមកវិញនូវកាំរស្មីក្រហមអាំង	្រហា្វ្រ	

ដ្រយាក្រ្រម២	 តុល្រយភាពថាមពលនៅលើភពផ្រនដី។	ផ្ន្រកខាងឆ្វ្រងន្ររូប	បងា្ហ្រញពីបរិមាណ	
	 ថាមពលចាំងចូលភពផ្រនដី	ចំណ្រកឯផ្ន្រកខាងសា្ត្រំ	បងា្ហ្រញពីបរិមាណថាមពល	
	 ច្រញពីបរិយាកាសនិងអវកាសខាងក្រ្រ។	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១០



១៥

ទៅគ្រប់ទិសទី	 រួមបញ្ចូលទាំងការចាំងវិលត្រឡប់មកភពផ្រនដីវិញ	ដ្រលបង្កឱ្រយមានកម្ត្រក្នុង

បរិយាកាសផ្ន្រកខាងក្រ្រម។	បាតុភូតធម្មជាតិន្រះ	 ថាផលផ្ទះកញ្ចក់។

	 លទ្ធផលសុទ្ធន្រផលផ្ទះកញ្ចក់ជាការផ្ទ្ររកាំរស្មីក្រហមអាំង	្រហា្វ្រឡើងលើ	 ពីរយៈកម្ពស់	

ទាបដ្រលក្ត្រនៅជិតផ្ទ្រផ្រនដី	 ទៅកាន់រយៈកម្ពស់ខ្ពស់ដ្រលត្រជាក់ជាង។	 កាំរស្មីក្រហម	

អំាង	្រហា្វ្រត្រវូបានចំាងច្រញទៅលំហអាកាសនៅរយៈកម្ពស់ដ្រលមានសីតុណ្ហភាពមធ្រយម	-១៩	oC 

ដើម្របីឱ្រយមានតុល្រយភាពជាមួយកាំរស្មី	 ដ្រលចាំងចូលពីព្រះអាទិត្រយខណៈដ្រលសីតុណ្ហភាព	

ជាមធ្រយមនៅផ្ទ្រផ្រនដីគឺ	 ប្រមាណ	 ១៤	 oC។	 រយៈកម្ពស់ដ្រលមានសីតុណ្ហភាព	 -១៩	 oCÊ

ប្រហាក់ប្រ ្រលនឹងរយៈកម្ពស់	៥	គ.ម.	ពីលើផ្ទ្រដី។

រូបភាព៦	បាតុភូតផលផ្ទះកញ្ចក់

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១០



១៦

	 បាតុភូតផលផ្ទះកញ្ចក់ជាដំណើរការជាធម្មជាតិ	 ដើម្របីកម្ត្រផ្ទ្រផ្រនដី	 និងបរិយាកាស	

កប៉ុ ្ត ្របាតុភូតន្រះ	ត្រូវបាន ្រប្រ្រដោយសកម្មភាពមនុស្រសតាមរយៈការបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះ

កញ្ចក់យ៉ា្រង ្រើន	លើសលប់ទៅក្នងុបរិយាកាស	 (ម្ររៀនន្រះនឹងសិក្រសាប ្ថ្រមនៅថា្ន្រក់ទី១១)។

ឧស្ម័នកាបូនិកនិងពពក	ជាប្រភ្រទឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សំខាន់ជាងគ្រក្នុងបាតុភូតន្រះ។

	 សមាសធាតុដ្រលសម្របូរជាងគ្រនៅក្នុងបរិយាកាស	 គឺអាសូតនិងអុកសុីស្រន	 ប៉ុ ្ត្រពុំ	

មានឥទ្ធិពលស្រូប	 និងបញ្ច្រញនូវថាមពល	 កាំរស្មីជំហានរលកវ្រងដូចអំបូរឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

ះទ្រ។	

	ម្ររៀនស ្រប

	 ព្រះអាទិត្រយជាប្រភពថាមពល ្រមួយគត់សម្រ្រប់ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ។	 ព្រះអាទិត្រយ	

រំភាយថាមពលមកភពផ្រនដី	ក្នងុទម្រង់ជាកំារស្មជំីហានរលកខ្ល	ី ចំនួន៣៤២W/m2។	 បុ៉ ្ត្របរិមាណ	

ប្រ ្រល៣១%ន្រថាមពលរំភាយពីព្រះអាទិត្រយ	 ត្រូវបានចាំងផ្រតត្រឡប់ទៅលំហវិញ	

ដោយសារពពក	 និងផ្ទ្រផ្រនដី។	 ភពផ្រនដីរំភាយថាមពលនៅសល់ប្រ ្រល២៣៥W/m2

ត្រឡប់ទៅលំហវិញក្នុងទម្រង់ជាកាំរស្មីជំហានរលកវ្រង។

	 នៅក្នងុបរិយាកាសផ្ន្រកខាងក្រ្រម	មិនខ្ពស់ជាង	៥	គ.ម.	ពីផ្ទ្រដី	ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ស្របូយក

កាំរស្មីជំហានរលកវ្រងដ្រលរំភាយពីភពផ្រនដី	និងចាំងផ្រតទៅគ្រប់ទិសទាំងអស់	ក្នុង ះ	

កាំរស្មីមួយចំនួនចាំងផ្រតត្រឡប់មកផ្ទ្រផ្រនដីវិញ។	បាតុភូតន្រះ	 ថាផលផ្ទះកញ្ចក់	ដ្រល

បណា្រលឱ្រយភពផ្រនដីមានកម្ត្រទ្រទ្រង់ជីវិត។	ការយល់អំពីបាតុភូតទាំងន្រះ	គឺជាមូលដ្ឋ្រន

គ្រឹះសម្រ្រប់ការសិក្រសាសុីជ ្រ្រន្រវិទ្រយាសាស្រ្តប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។

ស្ម័ន ះក ក	់ជាឧស្ម័នដ្រលស្រូបយកនិងបញ្ច្រញកាំរស្មីតាមជំហានរលកជាក់លាក់

ក្នុងជំហានរលកន្ររំភាយរស្មីកម្ត្រក្រហមអាំង 		្រហា្វ្រដ្រលភាយច្រញពីផ្ទ្រផ្រនដីបរិយាកាស

និងពពក។	 ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មាននៅក្នុងបរិយាកាស	 និងកើតឡើងដោយធម្មជាតិឬដោយ

សកម្មភាពមនុស្រស។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១០



១៧

សំណរ

១.	ចូរឱ្រយនិយមន័យ	ធាតុអាកាស	អាកាសធាតុ	និងប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ។

២.	ចូរបងា្ហ្រញពីកតា្ត្រសំខាន់ៗដ្រលកំណត់ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុផ្រនដី។

៣.	ចូរពន្រយល់ពីអាល់ប្រដូ។

៤.	 ើបរិយាកាសច្រកច្រញជាប៉ុនា្រនមណ្ឌល 	អ្វីខ្លះ 	ចូរបញ្ជ្រក់។

៥.	ចូរបងា្ហ្រញពីអន្តរកម្មរវាងសមាសភាគផ្រស្រងៗន្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ។

៦.	ចូរឱ្រយនិយមន័យឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	និងចរន្តសមុទ្រ។

៧.	ចូរបងា្ហ្រញពីតុល្រយភាពថាមពលរបស់ភពផ្រនដី។

៨.	ចូរបងា្ហ្រញពីបាតុភូតផលផ្ទះកញ្ចក់។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១០



ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រែប្រែួលអាកាសធាតុ

សម្រែប់មធ្រែយមសិក្រែសាទុតិយភូមិ

ថ្នាក់ទី១១



ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់មធ្រយមសិក្រសាទុតិយភូមិ

១



១៨

ម្ររៀនទី១៖	ឥទ្ធិពលរបស់មនុស្រសលើប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ

វត្ថុបំណង

	 	 ក្រ្រយពីរៀនចប់ម្ររៀនន្រះ	សិស្រស៖

•	 ពណនាពីសកម្មភាពមនុស្រសជះឥទ្ធិពលលើបរិយាកាស។

•	 ប្រ្រប់ពីនិយមន័យការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	និងផលផ្ទះកញ្ចក់

	 	 ព្រមទាំងប្រភ្រទឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សំខាន់ៗ។

Ê •	 ប្រ្រប់ពីនិយមន័យអាអ្ររ៉ូសូលនិងអាល់ប្រដូ។

•	 ពន្រយល់អំពីអន្តរកម្មឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងបរិយាកាស។ 

•	 បកស្រ្រយពីអន្តរកម្មរបស់អាអ្ររ៉ូសូល	និងអាល់ប្រដូក្នុងបរិយាកាស។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



១៩

១ 	 ្រចក្តី ្តើម

	 មនុស្រសកដូចជាភាវរស់ផ្រស្រងទៀតនៅលើភពផ្រនដីន្រះដ្ររ	 សុទ្ធ ្រមានឥទ្ធិពលលើ

បរិសា្ថ្រនដ្រលគ្ររស់នៅ។	 សកម្មភាពរបស់មនុស្រសជះឥទ្ធិពលយា៉្រងខា្រំងទៅលើបរិសា្ថ្រនគួរ

ឱ្រយកត់សមា្រល់ចាប់ពីបដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្មមក។	 ជាពិស្រស	 ការដុតឥន្ធនៈផូសុីលសម្រ្រប់	

ឧស្រសាហកម្ម	 និងការ នព្រ្រធ្វើកសិកម្ម	 បានបង្កឱ្រយមានការប្រ្រប្រួលដល់លក្ខណៈរូប	

លក្ខណៈគីមី	និងលក្ខណៈជីវសាស្រ្តរបស់សមាសភាគប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ	និងនាំឱ្រយប្រ្រប្រួល

ថាមពលកំារស្មនីៅក្នងុប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ។	 ការប្រ្រប្រលួន្រះប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុសកល	

លោក	ឬការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។	

Ê ការ ាា ាួ កាស តុ	 ជាការប្រ្រប្រួលសា្ថ្រនភាពអាកាសធាតុដ្រលអាចកំណត់	

អត្តសញ្រណបានតាមរយៈការប្រ្រប្រួលតួល្រខមធ្រយមនិងតួល្រខអថ្ររន្រអាកាសធាតុ(ការ	

វិភាគសិ្ថតិ)	 ហើយការប្រ្រប្រួល ះបន្តកើតឡើងក្នុងរយៈព្រលវ្រងជា ្រើនទសវត្រសរឬយូរ	

ជាងន្រះ។

២ 	សកម្មភាពមនុស្រសជះឥទ្ធិពលលើបរិ កាស

	 សកម្មភាពមនុស្រសជះឥទ្ធិពលលើបរិយាកាសក្នុងទម្រង់ពីរប្រភ្រទធំៗ៖	

Ê ទី១៖	 សកម្មភាពរបស់មនុស្រសបានបញ្ច្រញបរិមាណអាអ្ររ៉ូសូល	 ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	 និង

ឧស្ម័នផ្រស្រងៗយា៉្រង ្រើនចូលក្នុងបរិយាកាស	 	 	 ជាពិស្រសចាប់តាំងពីសម័យបដិវត្តន៍

ឧស្រសាហកម្មដ្រលបណា្រលឱ្រយផ្រស់ប្តរូអន្តរកម្មលក្ខណៈរូប	 លក្ខណៈគីមីនិងលក្ខណៈជីវសាស្រ្ត	

របស់សមាសភាគក្នុងបរិយាកាស។	 ឧទាហរណ៍៖	 កំហាប់ឧស្ម័នកាបូនិក(CO2)ក្នុង

បរិយាកាសបានកើនឡើងជាង៤០%ចាប់តាំងពីបដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្ម។	 ប ្ថ្រមពីន្រះ	 កំហាប់

ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផ្រស្រងទៀតកមានការកើនឡើងក្នុងបរិយាកាសដ្ររ	 ដោយសារសកម្មភាព	

កសិកម្ម	ឧស្រសាហកម្ម	និងសកម្មភាពផ្រស្រងៗ។	

Ê ទី២៖	 សកម្មភាពរបស់មនុស្រសបានធ្វើឱ្រយផ្រស់ប្តូរនូវកម្រិតអាល់ប្រដូរបស់ផ្ទ្រផ្រនដី	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



២០

និងបរិយាកាស។	ការកើនឡើងនូវបរិមាណអាអ្ររ៉ូសូល	ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	និងឧស្ម័នផ្រស្រងៗជា	

្រើនក្នុងបរិយាកាស	 ព្រមទាំងការផ្រស់ប្តូរនូវកម្រិតអាល់ប្រដូរបស់ផ្ទ្រផ្រនដីនិងបរិយាកាស

បង្កឱ្រយប្រ្រប្រួលនូវបរិមាណថាមពលកាំរស្មីចាំងផ្រតពីផ្ទ្រផ្រនដីទៅបរិយាកាស	 និងការចាំង

ផ្រតត្រឡប់មកផ្ទ្រផ្រនដីវិញ	ដ្រលជាមូលហ្រតុនាំឱ្រយមានកំណើនកម្ត្រសកល	និងការប្រ្រប្រួល

អាកាសធាតុ។	

៣ 	 ស្ម័នផះកញក់និងផលផះកញក់

១ 	និយមន័យនិ ា ាទ ស្ម័ន ះក ក់	

	 ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់(Greenhouse Gas: GHG)	 	 ជាឧស្ម័នដ្រលស្រូបយកនិងបញ្ច្រញ	

កាំរស្មីតាមជំហានរលកជាក់លាក់ក្នុងជំហានរលកន្ររំភាយកាំរស្មីក្រហមអាំង	្រហា្វ្រដ្រលភាយ	

ច្រញពីផ្ទ្រផ្រនដី	បរិយាកាស	និងពពក។	ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មាននៅក្នុងបរិយាកាស	ដ្រលកើត	

ឡើងដោយធម្មជាតិនិងដោយសកម្មភាពមនុស្រស។	បាតុភូតទាំងន្រះបង្កឱ្រយមានផលផ្ទះកញ្ចក់។	

	 ប្រភ្រទឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សំខាន់ៗក្នុងបរិយាកាសមានដូចជា	 ឧស្ម័នកាបូនិក	 (CO2)	

ម្រតាន(CH4)	 ឌីអាសូតម៉ូណូអុកសុីត(N2O)	 ចំហាយទឹក(H2O)	 និងអូសូន	 (O3)។	

ក្រ្រពីន្រះ	 បរិយាកាសមានឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មួយចំនួនផ្រស្រងទៀតដ្រល	បង្កើតឡើងដោយ	

សកម្មភាពមនុស្រស	 	 ដូចជាអម្របូរហាឡូកាបួ	 និងអម្របូរហាឡូកាបួផ្រសំដោយក្លរនិងប្រូម	 ដូចជា	

អីុ្រដូភ្លុយអរ៉ូកាបួ(HFCs)។

Ê ះក ក	់គឺជាបាតុភូតដ្រលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ស្រូបយកកាំរស្មីក្រហមអាំង	្រហា្វ្រដ្រល		

ភាយច្រញពីផ្ទ្រផ្រនដី	បរិយាកាសខ្លួនឯង	ឧស្ម័នផ្រស្រងៗ	និងពពក។	កាំរស្មីទាំង ះនឹងភាយ	

ច្រញទៅគ្រប់ទិសទីក្នុងលំហ	 និងជះត្រឡប់មកផ្ទ្រផ្រនដីដ្រលនាំឱ្រយភពផ្រនដីមានកម្រ។		

បាតុភូតន្រះ	គ្រឱ្រយ ្រះថា	ផលផ្ទះកញ្ចក់(រូបភាព១ក	និង១ខ)។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



២១

រូបភាព១(ក)	ផលផ្ទះកញ្ចក់កើតមាននៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់

រូបភាព១(ខ)	ដំណើរការបង្កឱ្រយមានផលផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាស

ខ)	កាំរស្មីចាំងផ្រតពីផ្រនដីទៅបរិយាកាស	
ហើយកាំរស្មីមួយភាគបាន
្លងកាត់ទៅដល់លំហ

អាកាសវិញ។

ក)	កាំរស្មីព្រះអាទិត្រយ
្លងកាត់បរិយាកាស	

និងធ្វើឱ្រយផ្រនដី
កើនកម្ត្រ។

គ)	ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
ស្រូបយកកម្ត្រខ្លះ	ហើយជះកម្ត្រ
			ត្រលប់មកផ្រនដីវិញ។

)	នៅព្រលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កើន
ឡើងក្នុងបរិយាកាស	 ះកម្ត្រ
កាន់ ្រ ្រើនត្រូវបាន ំងខ្ទប់ក្នុង
បរិយាកាស	ដ្រលជាហ្រតុធ្វើឱ្រយមាន
កំណើនកម្ត្រជាសកល។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



២២

	 បាតុភូតផលផ្ទះកញ្ចក់	 ត្រូវបានសមា្រល់ ើញកើតមាននៅក្នុងបរិយាកាស។	 អ្នក	

វិទ្រយាសាស្រ្តភាគ ្រើនអះអាងថា	 កំណើនកម្ត្រគួរឱ្រយកត់សមា្រល់ចាប់ពីដើមសតវត្រសរន្រះ	 គឺ	

បណា្រលមកពីកំណើនឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	ដ្រលមានប្រភពពីសកម្មភាពមនុស្រស	ជាពិស្រសពីការ	

ដុតឥន្ធនៈផូសុីល។	 នៅព្រលដ្រលកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសកើនលើសពី	

កម្រិតឧស្ម័នមុនបដិវត្តន៍ឧស្រសហកម្ម	ថាមពល	កម្ត្រដ្រលភាយពីផ្ទ្រផ្រនដី	ពុំអាចច្រញទៅក្នុង	

បរិយាកាសស្រទាប់លើបានតាមធម្មតាឡើយ	 ប៉ុ ្ត្រជះត្រឡប់មកផ្ទ្រផ្រនដីវិញ	 ដ្រលជា

មូលហ្រតុន្រកំណើនសីតុណ្ហភាពខ្រយល់នៅក្នុងបរិយាកាសស្រទាប់ក្រ្រម។

៣២ 	ប្រភពន្រ ស្ម័នផះកញក់

	 ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងបរិយាកាសមានប្រភពសំខាន់ចំនួន២។	ប្រភពទី១	មកពីសកម្មភាព	

មនុស្រសដូចជា	 ការប្រើប្រ្រស់ឥន្ធនៈផូសីុល	 ការបាត់បង់ព្រ្រឈើ	 កសិដ្ឋ្រនចិញ្ចឹមសត្វ	

ប្រពលវប្របកម្ម	 ការប្រើប្រ្រស់ជីគីមី	 និងដំណើរការឧស្រសាហកម្មនានា។	 ប្រភពទី២មកពី	

ដំណើរការដោយធម្មជាតិ	ដ្រលមានជាអាទ	បន្ទុះភ្នំភ្លើង	ដំណកដងើមរបស់	សត្វនិង	រុក្ខជាតិ	

។ល។	ប្រភ្រទឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដ្រលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងដំណើរការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	រួម	

មានឧស្ម័នកាបូនិក(CO2)	ម្រតាន(CH4)	ឌីអាសូតម៉ូណូអុកសុីត(N2O)	និងអម្របូរហាឡូកាបួ	

ដ្រលផ្រសំភ្លុយអរ(ឧ.	អីុ្រដូភ្លុយអរ៉ូកាបួ	HFCs)។

Ê ក 	 ស្ម័នកាបូនិក(CO2)	 មានប្រភពពីធម្មជាតិនិងសកម្មភាពមនុស្រស។	 ប្រភពពី	

ធម្មជាតិ	 មានដូចជា	ការរលួយបំប្រកន្រជីវមា៉្រស	ការរំភាយពីមហាសមុទ្រ	 និងបន្ទុះភ្នំភ្លើង។	

ប្រភពមកពីសកម្មភាពមនុស្រស	 មានដូចជាការផលិតសុីម៉ង់ត៍	 ការធ្វើឱ្រយបាត់បង់ព្រ្រឈើ	

និងការដុត	ឥន្ធនៈផូសីុល។	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



២៣

	 រូបភាព២	រោងចក្រផលិតសុីម៉ង់ត៍នៅក្នុងខ្រត្តកំពត

Ê 	 ម្រតាន(CH4)	 មានប្រភពមកពីធម្មជាតិនិងសកម្មភាពមនុស្រស	 ្រសកម្មភាព	

មនុស្រសបញ្ច្រញនូវឧស្ម័នម្រតាន ្រើនជាងធម្មជាតិ។	 ប្រភពចម្របងច្រញពីធម្មជាតិមានដូចជា	

តំបន់ដីសើម	 និងមហាសមុទ្រ។	 ប្រភពចម្របងច្រញពីសកម្មភាពមនុស្រសមានដូចជា	 ទីចាក់	

សំ ម	កសិដ្ឋ្រនចិញ្ចឹមសត្វ	វាលស្រ្រ។	ការផលិត	ការដឹកជញូននិងប្រើប្រ្រស់ឥន្ធនៈផូសីុល

ដូចជា	 ធ្រយូង ្ម	 ឧស្ម័នធម្មជាតិ	 និងប្រ្រងឥន្ធនៈ	 បានបញ្ច្រញនូវឧស្ម័នម្រតានយា៉្រង ្រើនចូល	

ក្នុងបរិយាកាស។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



២៤

	 រូបភាព៣	វាលស្រ្រនៅក្នុងខ្រត្តកំពង់ចាម

Ê គ 	ឌីអាសូតម៉ូណអុកសុីត(N2O)	ត្រូវបានបញ្ច្រញដោយ	ធម្មជាតិនិងមនុស្រស។	

ក្នុងធម្មជាតិ	 ឧស្ម័នឌីអាសូតម៉ូណូអុកសុីត	 ជាផ្ន្រកមួយន្រវដ្តអាសូត	 និងមានប្រភពច្រញពីដី	

និងមហាសមុទ្រ។	 សកម្មភាពមនុស្រសសំខាន់ៗដ្រលបញ្ច្រញឧស្ម័នឌីអាសូតម៉ូណូអុកសុីត

មានដូចជា	ការប្រើប្រ្រស់ជីក្នុងវិស័យកសិកម្ម	ការដុតឥន្ធនៈផូសីុល	 ដំណើរការឧស្រសាហកម្ម	

និងសំណល់រង។

Ê 	អម្រ រ កាបួ	ដូចជាឧស្ម័ន	អីុ្រដូភ្លុយអរ៉ូកាបួ(HFCs)	ឧស្ម័នអីុ្រដូក្លរ៉ូភ្លុយ	

អរ៉ូកាបួ(HCFCs)	ព្ររភ្លុយអរ៉ូកាបួ(PFCs)	និងស៊ុលភួអិុចសាភ្លុយអរីត(SF6)	មានប្រភព	

ច្រញពីម្រត្រជាក់ប្រើប្រ្រស់ក្នុងមា៉្រសុីនត្រជាក់	 ទូរទឹកកក	 កំប៉ុងបាញ់ថា្ន្រំ	 ហើយអម្របូរឧស្ម័ន	

ទាំង	ន្រះត្រូវបានប្រើប្រ្រស់នៅក្នុងដំណើរការឧស្រសាហកម្ម។

៣ ៣ 	អន្តរកម្មរបស់ ស្ម័នផះកញក់កុងបរិ កាស

	 ដូច ើងដឹងហើយថា	 ព្រះអាទិត្រយបញ្ច្រញកាំរស្មីមកភពផ្រនដីក្នុងទម្រង់ជាកាំរស្មី

ជហំាន	រលកខ្ល(ីការំស្មសីា្វ្រយអ៊លុ ្រ្រនងិការំស្មដី្រលអាចមើល ើញ)	ហើយភពផ្រនដីរំភាយ	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



២៥

កាំរស្មីទៅបរិយាកាសក្នុងទម្រង់ជាកាំរស្មីជំហានរលកវ្រង	 ឬ ថាកាំរស្មីក្រហមអាំង	្រហា្វ្រ។	

ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នីមួយៗស្រូបយក	 និងបញ្ច្រញកាំរស្មីតាមជំហានរលកជាក់លាក់ក្នុងជំហាន	

រលកន្ររំភាយកាំរស្មីក្រហមអាំង	្រហា្វ្រ	ដ្រលរំភាយច្រញពីផ្ទ្រផ្រនដី	បរិយាកាស	និងពពក។

	 កាំរស្មីរលកវ្រងដ្រលរំភាយពីភពផ្រនដី	 ត្រូវបានចាប់យកនិងរំភាយច្រញវិញដោយ	

ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅគ្រប់ទិសទី។	 បរិមាណ(អាំងតង់សុី ្រ)កម្ត្រមួយចំនួនដ្រលបញ្ច្រញ	

ដោយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	 ត្រូវបានភាយទៅបរិយាកាសខាងក្រ្រ	 ្រមួយចំនួនទៀតជះត្រឡប់	

មកផ្ទ្រផ្រនដីដ្រល	 បណា្រលឱ្រយបរិយាកាសខាងក្រ្រមមានកម្ត្រ។	 ដ្រយាក្រ្រមខាងក្រ្រម

ជាឧទាហរណ៍ពន្រយល់ពីទិសដៅកាំរស្មីក្រហមអាំង				្រហា្វ្រ							រំភាយច្រញពីផ្ទ្រផ្រនដីទៅប៉ះនឹង

ម៉ូល្រ	គុលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។	

	 ដ្រយាក្រ្រម១	ទិសដៅកាំស្មីក្រហមអាំង	្រហា្វ្រ	និងម៉ូល្រគុលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



២៦

	 កតា្ត្រដ្រលនាំឱ្រយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អាចចាប់យក	 និងរំភាយកាំរស្មីក្រហមអាំង	្រហា្វ្រ	 គឺ

អាស្រ័យទៅតាមចំនួននិងចលនាអាតូមរបស់ម៉ូល្រគុលឧស្ម័នទាំង ះ។	 ឧស្ម័នដ្រលអាច	

ចាត់	ថា្ន្រក់ជា	 ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ត្រូវមានចំនួនអាតូមយា៉្រងតិច៣	 ហើយចលនាអាតូមរបស	់

ម៉ូល្រគុលឧស្ម័នត្រូវមានចលនាលាតសន្ធឹងសុីម្រទ្រី	 លាតសន្ធឹងអសុីម្រទ្រីឬ ង	

(ឧទាហរណ៍៖	ចំហាយទឹក	និងឧស្ម័នកាបូនិក)។	 ្រផ្ទុយទៅវិញប្រភ្រទឧស្ម័នដូចជា	O2  N2Ê

និង	 Ar	 មិនម្រនជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទ្រ	 ្រ្រះចំនួននិងចលនាអាតូមរបស់ឧស្ម័នទាំងន្រះមិន	

អាចស្រូប	និងរំភាយកាំរស្មីក្រហមអាំង	្រហា្វ្របានទ្រ។

៣ 	កំ ប់ ស្ម័នផះកញក់កុងបរិ កាស

	 ឧស្មន័កាបូនិក	(CO2)	ជាឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ដ្រលមានបរិមាណ ្រើនជាងគ្រក្នងុបរិយាកាស

និងជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដ្រលមនុស្រសបញ្ច្រញ ្រើនជាងគ្រ។	 កំហាប់ឧស្ម័ន	 CO2	 ជាមធ្រយម	

ប្រចាំឆ្ន្រំបានកើនឡើងជាង៤០%	 ធៀបនឹងកំហាប់ឧស្ម័ន	 CO2	 ព្រលចាប់ផ្តើមបដិវត្តន៍	

ឧស្រសាហកម្មមាន	២៨០ភាគលាន(ppm)	ដល់ឆ្ន្រំ២០១៦មាន៤០៣	ភាគលាន(ppm)	។	

បច្ចុប្របន្ន	កំហាប់ឧស្ម័នCO2ក្នុងបរិយាកាសជាកំហាប់ដ្រលខ្ពស់ជាងគ្រក្នុងរយៈព្រល៨០០			០០០ឆ្ន្រំ	

និងប្រ ្រលជាកំហាប់ដ្រលខ្ពស់ជាងគ្រក្នុងរយៈព្រល	២០លានឆ្ន្រំន្រប្រវត្តិភពផ្រនដី។	

	 ការកើនឡើងកំហាប់ឧស្មន័កាបូនិកក្នងុបរិយាកាស	 គឺបង្កឡើងដោយសកម្មភាពមនុស្រស	

	 ដ្រយាក្រ្រម២	ចលនាអាតូមរបស់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



២៧

ជាពិស្រសតាមរយៈការដុតឥន្ធនៈផូសីុលនិងការធ្វើឱ្រយបាត់បង់ព្រ្រឈើ។	 ការកើនឡើង	

កំហាប់ឧស្ម័នកាបូនិក	 និងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផ្រស្រងៗទៀតបង្កឱ្រយមានការកើនឡើងកម្ត្រសកល	

នាព្រលបច្ចុប្របន្ន។	 ផលប៉ះពាល់មួយទៀត	 គឺការរលាយឧស្ម័នកាបូនិកចូលទៅក្នុងសមុទ្រ	

ទន្ល្រ	និងបឹងដ្រលធ្វើឱ្រយកើនឡើងកំហាប់អាសុីតនៅក្នុងសមុទ្រ។

ដ្រយាក្រ្រម៣	កំហាប់ឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាស

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



២៨

	អា ្ររូសូល

១ 	និយមន័យ

Ê ារស 	ជាក្រុមចុណភាគរងឬ វនៅក្នុងខ្រយល់	មានទំហំពី០.០១	ទៅ	១០មីក្រូម៉្រត្រ	

ដ្រលអណ្រតវិលវល់ក្នុងបរិយាកាសជា ្រើន ៉្រងឬ ្ង្រ។	

	 អាអ្ររ៉ូសូល	អាចកើតមានឡើងដោយធម្មជាតិឬសកម្មភាពរបស់មនុស្រស។	

ឧទាហរណ៍៖	 ប្រភ្រទ	 អាអ្ររ៉ូសូលដោយធម្មជាតិ	 មានដូចជា	 អ័ព្ទ	 ផ្រះ	 បន្ទុះភ្នំភ្លើងអណ្រត	

ក្នុងបរិយាកាស។ល។	 ចំណ្រកឯប្រភ្រទអាអ្ររ៉ូសូលដោយសកម្មភាពមនុស្រស	 មានដូចជា	

លមងធូលីអណ្រតក្នុងរិយាកាស	 ចុណភាគ	 ភា្ន្រក់ងារបំពុលខ្រយល់	 ្រ្រងភ្លើងច្រញពី

ការដុត	។ល។

២ 	អន្តរកម្មរបស់អា ្ររូសូលកុងបរិ កាស

	 អាអ្ររ៉ូសូលអាចមានឥទ្ធិពលមកលើអាកាសធាតុតាមទម្រង់ ្រើនយា៉្រងដូចជាតាមរយៈ

ការព ្រ្រយនិងការស្រូបយករំភាយកាំរស្មីដោយផ្ទ្រល់	 និងដោយប្រយោល	 និងការផ្រស់ប្តូរ	

លក្ខណៈអុបទិកនិងអាយុកាលរបស់ពពក	 ឬតាមរយៈការដើរតួជាស្នូល	 កំណក	 ពពក។	

រូបភាព៤	ពន្រយល់អំពីតួនាទីរបស់អាអ្ររ៉ូសូលក្នុងបរិយាកាស។

	 ផលប៉ះពាល់ផ្ទ្រល់របស់អាអ្ររ៉ូសូលលើបរិយាកាស	 គឺតាមរយៈការចាំងផ្រតនូវកាំរស្មី	

ព្រះអាទិត្រយ(កាំរស្មីជំហានរលកខ្លី)	ត្រឡប់ទៅបរិយាកាសខាងក្រ្រវិញ	កប៉ុ ្ត្រប្រសិទ្ធភាពន្រ	

ការចាំងផ្រតទៅបរិយាកាសខាងក្រ្រ	 គឺអាស្រ័យលើពណរបស់អាអ្ររ៉ូសូល។	 អាអ្ររ៉ូសូល

ដ្រលមានពណស្រ្រលឬចាំង	 មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការចាំងផ្រតកាំរស្មីព្រះអាទិត្រយទៅ	

បរិយាកាសវិញ	ដ្រលបណា្រលឱ្រយបរិយាកាសចុះត្រជាក់។	ផ្ទុយទៅវិញ	អាអ្ររ៉ូសូលមានពណ	

្រស្រូប	និងផ្ទុកនូវថាមពលកម្ត្រកាំរស្មីព្រះអាទិត្រយដ្រលបណា្រលឱ្រយបរិយាកាសកើនកម្ត្រ។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



២៩

រូបភាព៤	តួនាទីរបស់អាអ្ររ៉ូសូលក្នុងបរិយាកាស

	 ផលប៉ះពាល់ពាក់កណា្រលផ្ទ្រល់	 គឺការស្រូបយកនូវកាំរស្មីព្រះអាទិត្រយដោយ ្រ្រងភ្លើង

(អាអ្ររ៉ូសូលពណ ្រ)	ហើយរំភាយច្រញនូវកាំរស្មីកម្ត្រវិញ	ដ្រលដុតកម្ត្រមា៉្រសខ្រយល់	 និង

កើនស្ថិរភាពកម្ត្របរិយាកាសធៀបនឹងផ្ទ្រផ្រនដី។	 ផលប៉ះពាល់ពាក់កណា្រលផ្ទ្រល់	 កបង្កឱ្រយ

ពពករំហួតទៅក្នុងបរិយាកាសខ្ពស់ផងដ្ររ។	

	 អន្តរកម្មរវាងពពកនិងអាអ្ររ៉ូសូល	បង្កជាផលប៉ះពាល់អាល់ប្រដូពពក	និងផលប៉ះពាល់	

អាយុកាលពពក។	 ផលប៉ះពាល់អាល់ប្រដូពពក	 គឺជាការកើនឡើងន្រភាពចាំងផ្រតរបស់

ពពក	 ្រ្រះទំហំតំណក់ទឹករបស់ពពក យចុះតូចទៅៗ	 ដូច្ន្រះកាំរស្មីព្រះអាទិត្រយនឹងចាំង

ផ្រតទៅបរិយាកាសក្រ្រវិញយា៉្រង ្រើន។	 ការ យចុះទំហំតំណក់ទឹករបស់ពពកតូចទៅៗ	

បង្កឱ្រយ យចុះបរិមាណទឹកភ្ល ង	ប៉ះពាល់ដល់អាយុកាលពពក	ជាពិស្រសបង្កឱ្រយពពកអណ្រត	

ក្នុងបរិយាកាសកាន់ ្រយូរ។	

	អាល់ ្រដូ

១ 	និយមន័យ

Ê ់ ា 	 ជារងា្វ្រស់ចំណ្រកន្ររំភាយរស្មីព្រះអាទិត្រយដ្រលចាំងផ្រតពីផ្ទ្រផ្រនដី(ឬផ្ទ្រ

វត្ថុអ្វីមួយ)	 ហើយដ្រលជាទូទៅ	 គិតជាភាគរយធៀបទៅនឹងរំភាយរស្មីព្រះអាទិត្រយដ្រលបាន	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៣០

	 ដ្រយាក្រ្រម៤	កម្រិតអាល់ប្រដូខ្ពស់	និងអាល់ប្រដូទាប

ទទួល។	 អាល់ប្រដូមានរងា្វ្រស់ពីសូន្រយទៅមួយ។	 រងា្វ្រស់សូន្រយត្រូវនឹងផ្ទ្រមានពណ ្រអាច

ស្រូបយកកមា្រំងថាមពលកាំរស្មីទាំងអស់ដ្រលចាំងចូលមក។	 	 រងា្វ្រស់មួយត្រូវនឹងផ្ទ្រពណស	

ដ្រលចាំងផ្រតទៅវិញទាំងអស់នូវកមា្រំងថាមពលកាំរស្មីទាំងអស់ដ្រលចាំងចូលមក។

	 ឧទាហរណ៍	 ៖	 ផ្ទ្រដ្រលគ្របដណប់ដោយព្រឹលមានកម្រិតអាល់ប្រដូខ្ពស់។	 អាល់ប្រដូ	

របស់ផ្ទ្រផ្រនដីមានកម្រិតពីខ្ពស់មកទាបដ្រលប្រ្រប្រួលទៅតាមក ្ល្រង។	 គម្របព្រ្រ	 និងផ្ទ្រ	

សមុទ្រមានកម្រិតអាល់ប្រដូទាប។	អាល់ប្រដូផ្ទ្រផ្រនដីមានភាពខុសគា្ន្រជាពិស្រស	ដោយសារ	

ការប្រ្រប្រួលពពក	ព្រឹល	ផ្ទ្រស្លឹករុក្ខជាតិ	និងគម្របដី។

	 ការសិក្រសាពីកម្រិតអាល់ប្រដូរបស់ផ្ទ្រផ្រនដី	 មានសារសំខាន់ណាស់ក្នុងការសិក្រសាពី	

កំណើនកម្ត្រសកល។	 ផលតបអាកាសធាតុដ្រលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រ្រប្រួលអាល់ប្រដូ	

របស់ផ្រនដី	ហើយជាទូទៅ	ជាការប្រ្រប្រួលរបស់មណ្ឌលកំណក	(ព្រឹល	ផ្រនទឹកកក	សមុទ្រ	

ទកឹកក)	ដ្រលមានកម្រតិអាលប់្រដខូ្ពស(់០.៨	ឬ	៨០%)	ធៀបនងឹកម្រតិអាលប់្រដមូធ្រយមន្រផ្ទ្រ	

ផ្រនដី(០.៣	ឬ	៣០%)។	រូបខាងក្រ្រមបងា្ហ្រញពីកម្រិតអាល់ប្រដូទៅតាមប្រភ្រទផ្ទ្រផ្រនដី។	

ក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុក្ត្រជាងមុន	 មណ្ឌលកំណកត្រូវបានប្រមើលមើល ើញថានឹង	

រួមតូច	 	 ហើយអាល់ប្រដូទាំងមូលរបស់ផ្រនដីនឹង យចុះឬរួមតូច	 ដ្រលធ្វើឱ្រយផ្ទ្រផ្រនដីស្រូប
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៣១

យករំភាយរស្មីព្រះអាទិត្រយកាន់ ្រ ្រើនឡើង	នាំឱ្រយមានកំណើនកម្រក្នុងផ្រនដីកាន់ ្រខា្រំង។

	 ដ្រយាក្រ្រម៥	កម្រិតអាល់ប្រដូផ្រស្រងៗ

២ 	ក តំបន់ទីក្រុង

	 ការប្រ្រប្រួលកម្រិតអាល់ប្រដូក្នុងតំបន់មួយជាក់លាក់	ជះឥទ្ធិពលយា៉្រងខា្រំងដល់ការផ្ទុក	

និងរំភាយកាំរស្មីកម្ត្រក្នុងតំបន់ ះ។	តំបន់ដ្រលមានការអភិវឌ្រឍ ្រើន	ដូចជា	ទីក្រុងធំៗត្រូវ	

បានសង្ក្រត ើញថាមានសីតុណ្ហភាពជាមធ្រយមខ្ពស់ជាងសីតុណ្ហភាពតំបន់ជនបទ	 ដ្រលនៅ	

ព័ទ្ធជុំវិញ	 ជាពិស្រសនៅព្រលយប់។	 បាតុភូតន្រះ ថា	 កម្ត្រតំបន់ទីក្រុង(U rban Heat 

I sland)។	សីតុណ្ហភាពជាមធ្រយមខ្ពស់របស់តំបន់ទីក្រុង	អាចបណា្រលមកពីសកម្មភាពមនុស្រស	

(ការប្រើប្រ្រស់រ យន្ត ្រើន)	 ការ ំងខ្ទប់ខ្រយល់បក់កាត់ទីក្រុង	 ចំនួនដើមឈើតិចក្នុងទីក្រុង	

ការប្រ្រប្រួលអាល់ប្រដូរបស់តំបន់ទីក្រុង		 ដោយសារ ្រហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធភាគ ្រើនមានផ្ទ្រ	

ពណស្រអាប់(ឧទាហរណ៍	ផ្លវូកសូ៊	អាគារ។ល។)	ដ្រលបញ្ច្រញចំាងផ្រត	 និងចាប់យកកម្ត្រ	

នៅព្រល ្ង្រក្ត្រ។	 ជាផលវិបាក	 ប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់កើត

ជំងឺបង្កដោយកម្ត្រ។
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៣២

ដ្រយាក្រ្រម៦	ទិដ្ឋភាពកម្ត្រតំបន់ទីក្រុង

	ម្ររៀនស ្រប

	 ចាប់ពីបដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្មមក	 សកម្មភាពរបស់មនុស្រសជះឥទ្ធិពលយា៉្រងខា្រំងលើ	

លក្ខណៈរូប	លក្ខណៈគីមី	 និងលក្ខណៈជីវសាស្រ្តរបស់សមាសភាគប្រព័ន្ធអាកាសធាតុដ្រល

នាំឱ្រយប្រ្រប្រួលកម្ត្រនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ	 ឬ ថាការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។	 ទី១	

មនុស្រសបានបញ្ច្រញនូវបរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងឧស្ម័នផ្រស្រងៗ	 និងអាអ្ររ៉ូសូលយា៉្រង ្រើន	

ចូលក្នុងបរិយាកាស។	 ទី២	 មនុស្រសបានធ្វើឱ្រយផ្រស់ប្តូរនូវកម្រិតអាល់ប្រដូរបស់ផ្ទ្រផ្រនដី	 និង	

បរិយាកាស។

	 ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	 ជាអម្របូរឧស្ម័នទាំងឡាយណាដ្រលអាចស្រូបយកនិងបញ្ច្រញកាំរស្មី

តាមជំហានរលកជាក់លាក់ក្នុងជំហានរលកន្ររំភាយកាំរស្មីក្រហមអាំង	្រហា្វ្រ	ដ្រលភាយច្រញ	

ពីផ្ទ្រផ្រនដី	បរិយាកាស	និងពពក។	បរិមាណ(អាំងតង់សីុ ្រ)កាំរស្មីមួយចំនួន	ដ្រលបញ្ច្រញ	

ដោយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	 ត្រូវបានចាំងទៅបរិយាកាសខាងក្រ្រ	 ្រមួយចំនួនចាំងត្រលប់មកផ្ទ្រ

ផ្រនដីដ្រលបណា្រលឱ្រយបរិយាកាសខាងក្រ្រមមានកម្ត្រ។	 បាតុភូតទាំងន្រះបង្កឱ្រយមានផល	

ផ្ទះកញ្ចក់	ដ្រលផ្តល់កម្ត្រដល់ភពផ្រនដី។	ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អាចចាប់យកនិងបំភាយនូវកាំរស្មី

តំបន់ជាយក្រុង
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៣៣

ក្រហមអាំង 	្រហា្វ្រ	 ្រ ្រះឧស្ម័នទាំង ះមានចំនួនអាតូមយា៉្រងតិច៣	 ហើយចលនាអាតូម		

របស់ម៉ូល្រគុលឧស្ម័នត្រូវមានចលនាលាតសន្ធឹងអសុីម្រទ្រី		ឬ ង។	ប្រភ្រទឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	

សំខាន់ៗមានដូចជា	 ឧស្ម័នកាបូនិក(CO2)	 ម្រតាន(CH4)	 ឌីអាសូតម៉ូណូអុកសុីត(N2O)

ចំហាយទឹក(H2O)	 	 និងអូសូន(O3)	 ដ្រលកើតឡើងដោយសកម្មភាពមនុស្រសនិងដោយ	

ធម្មជាតិ	 កប៉ុ ្ត ្រ	 ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដូចជាអម្របូរហាឡូកាបួនិងអម្របូរហាឡូកាបួផ្រសំដោយក្លរ

និងប្រូមកើតឡើងដោយសកម្មភាពមនុស្រសទាំងស្រុង។	 CO2	 ជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដ្រលមាន	

បរិមាណ ្រើនជាងគ្រក្នុងបរិយាកាស	 ហើយកំហាប់CO2	 ក្នុងបរិយាកាសបានកើនឡើងពី

២៨០ភាគលាន(ppm)	 ព្រលចាប់ផ្តើមបដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្មដល់៤០៣ភាគលាន(ppm)	

នៅឆ្ន្រំ២០១៦។

	 ក្រ្រពីឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	 មនុស្រសបានបញ្ច្រញអាអ្ររ៉ូសូលយា៉្រង ្រើនចូលបរិយាកាស។	

អាអ្ររ៉ូសូលជាក្រុមចុណភាគរងឬ វនៅក្នុងខ្រយល់	ទំហំពី	០.០១	ទៅ១០មីក្រូម៉្រត្រ	អាចមាន	

ឥទ្ធិពលមកលើអាកាសធាតុតាមទម្រង់ ្រើនយា៉្រងដូចជា	 តាមរយៈការព ្រ្រយ	 និងការស្រូប	

យករំភាយកាំរស្មីដោយផ្ទ្រល់	 និងដោយប្រយោល	 និងការផ្រស់ប្តូរលក្ខណៈអុបទិក	 និង	

អាយុកាលរបស់ពពក	ឬតាមរយៈការដើរតួជាស្នូលកំណកពពក។

	 ការប្រ្រប្រួលអាល់ប្រដូរបស់ផ្ទ្រផ្រនដី	 និងបរិយាកាសដោយសកម្មភាពមនុស្រស	

ជះឥទ្ធិពលដល់កំណើនកម្ត្រសកលលោក	 និងក្នុងតំបន់ជាក់លាក់ដូចជាទីក្រុង។	

ឧទាហរណ៍៖	 បាតុភូតកម្ត្រតំបន់ទីក្រុង	 កើតឡើងដោយសារ ្រការប្រ្រប្រួលផលតបអាល់

ប្រដូក្នុងតំបន់	 ដ្រលមានការអភិវឌ្រឍ ្រើនដូចជា	 ទីក្រុងធំៗដ្រលបណា្រលឱ្រយតំបន់ ះមាន	

សីតុណ្ហភាពជាមធ្រយមខ្ពស់ជាង	ជាពិស្រសព្រលយប់ធៀបនឹងសីតុណ្ហភាពតំបន់ជនបទដ្រល

នៅជុំវិញ។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៣៤

ម្ររៀនទី២៖	ភស្តុតាងន្រការប្រប្រួលអាកាសធាតុ

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៣៥

វត្ថុបំណង

	 	 ក្រ្រយពីរៀនចប់ម្ររៀនន្រះ	សិស្រស៖

•	 ប្រ្រប់បានពីការប្រ្រប្រួលមា៉្រសផ្រនទឹកកកនៅមណ្ឌលកំណក។

•	 ពណនាបានពីភស្តុតាងចម្របងៗដ្រលបញ្ជ្រក់ពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុលើភពផ្រនដី។

•	 ពណនាបានពីកំណើនកម្រសមុទ្រនិងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ។

Ê •	 អង្ក្រតពីការប្រ្រប្រួលសីតុណ្ហភាពលើពិភពលោក។

១ 	 ្រចក្តី ្តើម

	 ភស្តុតាងជា ្រើនបានបញ្ជ្រក់ថា	 អាកាសធាតុភពផ្រនដីនាព្រលបច្ចុប្របន្នបានប្រ្រប្រួល	

រួចទៅហើយ។	 ចាប់តាំងពី	 បានសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវពីអាកាសធាតុកាលបុ ណ	 និងមានការ

កត់ ្រ្រសីតុណ្ហភាពពិភពលោកឱ្រយបានត្រឹមត្រូវ	 តំាងពីពាក់កណា្រលសតវត្រសរទី១៩មក

អ្នកវិទ្រយាសាស្រ្តបានបញ្ជ្រក់ថា	 ការកើនឡើងកម្ត្រសកលពីពាក់កណា្រលសតវត្រសរទី២០	

(១៩៥០)មកដល់ព្រលបច្ចុប្របន្ន	 គឺដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្រស។	 ការប្រ្រប្រួលក្នុង	

ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុដ្រលគួរឱ្រយកត់សមា្រល់	 និងមិនធា្រប់កើតមានជា ្រើនទសវត្រសរ	 ឬ	

សហស្រសវត្រសរ	 គឺកើតឡើងភាគ ្រើនចាប់ពីពាក់កណា្រលសតវត្រសរទី២០(១៩៥០)មកដល់	

ព្រលបច្ចុប្របន្ន។	 បរិយាកាសនិងសមុទ្របានកើនកម្ត្រ	 បរិមាណព្រឹលនិងទំហំផ្រនទឹកកក	

បាន យចុះ	ចំណ្រកនីវ៉ូទឹកសមុទ្របានកើនឡើង។

២ 	ការប្រប្រួលសីតុណ្ហាភាព

	 ភពផ្រនដីក្នុងអំឡុងបីទសវត្រសរក្រ្រយន្រះ	 ដោយចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ១៨៥០មក	 បានកើន	

កម្ត្រយា៉្រងពិតប្រ្រកដនៅលើផ្ទ្រផ្រនដីជាងទសវត្រសរណាៗទាំងអស់។	 ក្នុងអំឡុងព្រលពី	

ឆ្ន្រំ១៩៨៣	 ដល់	 ២០១២	 ប្រ ្រលជាអំឡុងព្រលដ្រលក្ត្រជាងគ្រក្នុងរយៈព្រល៨០០ឆ្ន្រំ

ក្រ្រយន្រះនៅ	 អឌ្រឍគោលខាងជើង។	 សីតុណ្ហភាពមធ្រយមពិភពលោក	 ដោយរួមបញ្ចូល	

សីតុណ្ហភាពមធ្រយមផ្ទ្រដី	និងផ្ទ្រសមុទ្រ	បានកើនកម្ត្រ០.៨៥oC	(០.៦៥	oC	ទៅ	១.០៦ oC)	

ក្នុងអំឡុងព្រលពីឆ្ន្រំ១៨៨០	ដល់	២០១២។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៣៦

៣ 	ការ ើន ើងក សមុ ្រ	និងនីវ៉ូទឹកសមុ ្រ

	 ការកើនឡើងកម្ត្រសមុទ្រ	 គឺដោយសារ ្រការកើនឡើងបរិមាណថាមពលផ្ទុកនៅក្នុង

ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ	ប្រមាណ៩០%ន្រថាមពលសរុប	រវាងឆ្ន្រំ១៩៧១ដល់២០១០	ធៀបនឹង	

បរិមាណប្រ ្រលជា១%ប៉ុ ្រះដ្រលផ្ទុកក្នុងបរិយាកាស។				នៅលើពិភពលោក		ការកើនឡើង	

កម្ត្រសមុទ្រកើតមានឡើងខា្រំងនៅផ្ទ្រខាងលើរបស់សមុទ្រ	 ដ្រលគ្រសង្ក្រត ើញថាទឹក	

សមុទ្រជ ្រ្រ៧៥ម៉្រត្រ	បានកើនកម្ត្រ០.១១	oC	(០.០៩	oC	ទៅ	០.១៣	oC)	ក្នុងមួយទសវត្រសរ	

អំឡុងព្រលពីឆ្ន្រំ១៩៧១ដល់២០១០។	

	 ការកើនឡើងកម្ត្រសមុទ្រ	 បង្កឱ្រយកម្រិតជាតិ ្រ្ររបស់វាកាន់ ្រ ្រ ្រនៅតាមតំបន់	

ផ្រស្រងៗ	ដោយសារ ្រមានរំហួត ្រើននៅតំបន់ ះ	 កប៉ុ ្ត្រសមុទ្រនៅតំបន់ផ្រស្រងទៀតទទួល

បរិមាណទឹកភ្ល ង ្រើនដ្រលធ្វើឱ្រយទឹកសមុទ្រ ះកាន់ ្រសាបទៅ	ចាប់តំាងពីឆ្ន្រ១ំ៩៥០មក។	

ដ្រយាក្រ្រម៧	សីតុណ្ហភាពមធ្រយមប្រចាំឆ្ន្រំពិភពលោក

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៣៧

	 នៅក្នុងអំឡុងព្រលពីឆ្ន្រំ១៩០១ដល់២០១០	 នីវ៉ូទឹកសមុទ្រពិភពលោកជាមធ្រយមបាន	

កើនឡើង	 ០.១៩ម៉្រត្រ	 (០.១៧	ទៅ	០.២១ម៉្រត្រ)។	 អ ្រ្រកើនឡើងន្រនីវ៉ូទឹកសមុទ្រចាប់

តាំងពីពាក់កណា្រលសតវត្រសរទី១៩មក	 មានកម្រិតខ្ពស់ជាងអ ្រ្រមធ្រយមនីវ៉ូទឹកសមុទ្រកាល

ពី២សហស្រសវត្រសរមុន។	 អ ្រ្រមធ្រយមន្រកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រពិភពលោកមានកម្រិត១.៧

(១.៥ទៅ១.៩)	 មិល្លីម៉្រត្រក្នុងមួយឆ្ន្រំរវាងឆ្ន្រំ១៩០១ដល់២០១០	 ហើយមានកម្រិត៣.២	

(១.៥ទៅ១.៩)	មិល្លីម៉្រត្រក្នុងមួយឆ្ន្រំ	រវាងឆ្ន្រំ១៩៩៣	ដល់	២០១០។	

	 ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ១៩៧០	ការរលាយផ្រនទឹកកក	និងការរីកមាឌទឹកសមុទ្រ	បានរួមចំណ្រក	

ប្រមាណ៧៥%ន្រកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រដ្រលសង្ក្រត ើញ។	 អ ្រ្រកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រ

នៅតំបន់ខ្លះអាចឡើង ្រើនឬចុះ ្រើនដងធៀបនឹងកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រសកលជាមធ្រយមក្នុង	

រយៈព្រលជា ្រើនទសវត្រសរ	ដោយសារ ្រការឡើងចុះន្រចរន្តសមុទ្រ។

ដ្រយាក្រ្រម៨	នីវ៉ូទឹកសមុទ្រពិភពលោកជាមធ្រយមពីឆ្ន្រំ១៩០០	ដល់	២០១០

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៣៨

	ការប្រប្រួលមណលកំណក

	 ជាង២ទសវត្រសរកន្លងមក	 ផ្រនទឹកកកនៅអង់តាកទិច	 និង	 	្រហ្គីន ្រនបានបាត់បង់	

មា៉្រស។	 ផ្រនទឹកកកបានបន្តរួមតូចនៅទូទាំងពិភពលោក	 ចំណ្រកគម្របព្រឹលនៅអឌ្រឍគោល	

ខាងជើងក្នុងសិសិររដូវបានបន្ត យចុះ។	 ផ្រនទឹកកកបានបាត់បង់មា៉្រស	 និងរួមចំណ្រកដល់	

កំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រក្នុងសតវត្រសរទី២០។	 អ ្រ្រន្រការបាត់បង់មា៉្រសរបស់ផ្រនទឹកកក

នៅ្រហ្គីន ្រនបានកើនឡើងយា៉្រងខា្រំង	 ក្នុងអំឡុងព្រលពីឆ្ន្រំ១៩៩២ដល់២០១១	 ដ្រលជា

លទ្ធផលឱ្រយមានការបាត់បង់មា៉្រសទឹកកកកាន់ ្រ ្រើន	 ពីឆ្ន្រំ២០០២ដល់២០១១	 ជាងពី	

ឆ្ន្រំ១៩៩២ដល់២០១១។

រូបភាព៥	ការរួមតូចន្រទំហំសមុទ្រទឹកកកនៅប៉ូលខាងជើងពីឆ្ន្រំ១៩៧៩ដល់ឆ្ន្រំ២០០៧

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៣៩

Ê 	ម្ររៀនស ្រប

	 ភស្តុតាងធំៗចំនួន៣	បានបញ្ជ្រក់យា៉្រងច្រ ស់ថា	អាកាសធាតុភពផ្រនដីនាព្រលបច្ចុប្របន្ន

បានប្រ្រប្រួលរួចទៅហើយដ្រលកើតឡើងដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្រស។	 ភស្តុតាងទី១	

សីតុណ្ហភាពមធ្រយមពិភពលោក	 ដោយរួមបញ្ចលូទំាងសីតុណ្ហភាពមធ្រយមផ្ទ្រដីនិងផ្ទ្រសមុទ្របាន

កើនកម្ត្រ០.៨៥	oC	(០.៦៥	oC	ទៅ១.០៦	oC)	ក្នុងអំឡុងព្រលពីឆ្ន្រំ	១៨៨០ដល់	២០១២។

ភស្តុតាងទី២	 ការកើនឡើងកម្ត្រសមុទ្រនិងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ។	 ទឹកសមុទ្រជ ្រ្រ	 ៧៥ម៉្រត្រ

បានកើនកម្ត្រ០.១១	 oC	 (០.០៩	 oC	 	 	ទៅ	០.១៣	 oC)	 ក្នុងមួយទសវត្រសរ	 អំឡុងព្រលពី	

ឆ្ន្រំ១៩៧១ដល់២០១០។	នៅក្នុងអំឡុងព្រលពីឆ្ន្រំ	 ១៩០១ដល់២០១០	នីវ៉ូទឹកសមុទ្រពិភព

លោកជាមធ្រយមបានកើនឡើង០.១៩ម៉្រត្រ	 (០.១៧	ទៅ	 ០.២១ម៉្រត្រ)។	 ភស្តុតាងទី៣ការ

ប្រ្រប្រួលមណ្ឌលកំណក។	 	 	 	 	ជាង២ទសវត្រសរកន្លងមក	ផ្រនទឹកកកនៅអង់តាកទិច		និង			

្រហ្គនី ្រនបានបាត់បង់ម៉ា្រស។	ផ្រនទឹកកកបានបន្តរួមតូចនៅទូទំាងពិភពលោក	និង	គម្របព្រលឹ

នៅអឌ្រឍគោលខាងជើងក្នុងសិសិររដូវបានបន្ត យចុះ។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៤០

ម្ររៀនទី៣៖	ផលប៉ះពាល់ន្រការប្រប្រួលអាកាសធាតុ

វត្ថុបំណង

	 	 ក្រ្រយពីរៀនចប់ម្ររៀនន្រះ	សិស្រស៖

Ê •	 ពន្រយល់ប្រ្រប់ពីផលប៉ះពាល់ន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុលើសុខភាពមនុស្រស	

	 	 ផលិតកម្មកសិកម្ម	ធនធានទឹក	តំបន់ឆ្ន្ររ		ស្រដ្ឋកិច្ច	ព្រ្រឈើ	និងប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៤១

•	 បងា្ហ្រញពីភាពងាយរងគ្រ្រះរបស់ស្រ្តីបណា្រលមកពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។

•	 បណះសា្ររតី ្ររក្រសា	ការពារបរិសា្ថ្រន	និងចូលរួមកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ន្រ

	 	 ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។	

១ 	 ្រចក្តី ្តើម

	 ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុកំពុងបង្កឱ្រយមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យនានា	 ដូចជា

សុខភាពមនុស្រស	 ផលិតកម្មកសិកម្ម	 ព្រ្រឈើ	 និងប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី	 ធនធានទឹក	 តំបន់ឆ្ន្ររ	

និងស្រដ្ឋកិច្ច។	គ្រ្រះទឹកជំនន់	 ខ្រយល់ព្រយុះ	 និងគ្រ្រះមហន្ត យផ្រស្រងៗទៀតដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង

ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុបានកើនឡើងកាន់ ្រញឹក ប់ហើយខា្រំងកា្រ	ដោយបានបង្កឱ្រយមាន	

ការខូចខាតយា៉្រងធ្ងន់ធ្ងរ	 ដ្រលគា្រនប្រទ្រសណាមួយអាចគ្រចផុតបានឡើយ	 លគឺទាំង

ប្រទ្រសជឿនលឿននិងប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍ	 សុទ្ធ ្រទទួលរងគ្រ្រះដូចគា្ន្រ។	 ប៉ុ ្ត្រប្រទ្រស

ក្រីក្រដ្រលមានការអភិវឌ្រឍតិចតួច	 រងគ្រ្រះធ្ងន់ធ្ងរជាងគ្រ	ដោយសារភាពក្រីក្រ	 	 សមត្ថភាព	

បច្ច្រកទ្រសនិងសា្ថ្រប័នមានកម្រិតទាប	 និងកង្វះខាតធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់ដោះស្រ្រយ	

និង	បន្រសាំុទៅនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។

	 ការប្រ្រប្រួលរបបទឹកភ្ល ងក្នុងតំបន់	 បានកើតឡើងដោយសារ ្រការប្រ្រប្រួលអាកាស

ធាតុ។		 តំបន់ខ្លះមានភ្ល ងធា្រក់ ្រើនធ្វើឱ្រយជន់លិចបង្កជាទឹកជំនន់	 	 តំបន់ខ្លះទៀតមានភ្ល ងធា្រក់	

តិចតួចបង្កឱ្រយមានភាព ំងស្ងួត។	 កំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រកើតឡើងដោយសារការរីកមាឌន្រ	

ទឹកសមុទ្រនៅព្រលឡើងកម្ត្រ	 និងហូរចូលប ្ថ្រមន្រទឹកសាបដ្រលបានពីការរលាយទឹកកក		

និងកំណើនសីតុណ្ហភាពមធ្រយមបណា្រលឱ្រយទឹកកកនៅតំបន់បូ៉ល	 តំបន់ភ្ន	ំ និង	 ្រហ្គនី ្រនរលាយ	

ដ្រលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្រស	សត្វ	និងរុក្ខជាតិ	ជាពិស្រសធ្វើ

ឱ្រយប៉ះពាល់ដល់វិស័យមួយចំនួនដូចខាងក្រ្រម៖

២ 	សុ ភាពមនុស្រស

	 ផលប៉ះពាល់ផ្ទ្រល់ន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុចំ ះសុខភាពមនុស្រស	 មានជាអាទ	

កំណើនភាពតានតឹងបណា្រលមកពីកម្ត្រ	 កំណើនជំងឺសរ ្រឈាម	 ប្រះដូង	 ប្រព័ន្ធដងើម	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៤២

ប្រតិកម្មទាស់	និងជំងឺ ្លងតាមខ្រយល់។	កំណើនន្រភាពញឹក ប់	និងប្រពលភាពន្របាតុភូត

ធាតុអាកាសមិនប្រក្រតីអាចបង្កឱ្រយមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្រស	 រងរបួស	 ប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្ត	

និងបង្កការខូចខាតគ្រហដ្ឋ្រនរចនាសម្ព័ន្ធ	 សុខភាពសាធារណៈ។	 ជំងឺតំបន់ត្រូពិច	 ដូចជា	

គ្រុនចាញ់	 និងគ្រុនឈាមអាចនឹងកើតឡើងផងដ្ររ	 ដោយសារកំណើនភា្ន្រក់ងារចម្លងរោគ	

ផ្រស្រងៗទៀត។	 ជំងឺ ្លងតាមអាហារនិងទឹក	 កនឹងកើតឡើងផងដ្ររ	 ដោយសារ ្រ	

សីតុណ្ហភាពក្ត្រ	ជាងមុនបរិមាណទឹកសម្រ្រប់ផ្គត់ផ្គង់ យចុះ	 និងការរីកសាយពពួកមីក្រុប។	

អ្នកក្រនឹងកាន់ ្រងាយរងគ្រ្រះ	 ដោយសារផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជាងអ្នកមាន។	 ប៉ុ ្ត្រ	

បណា្រប្រទ្រសអ្នកមានកនឹងកាន់ ្រងាយរងគ្រ្រះដ្ររ	ជាពិស្រសនៅព្រលដ្រលប្រជាជនកាន់

្រមានវ័យចាស់។

រូបភាព៦	ជំងឺគ្រុនឈាម	និងគ្រុនចាញ់			

៣ 	ផលិតកម្មកសិកម្ម

	 កំណើនសីតុណ្ហភាព	 និងប ្រ្របម្រួលរបបទឹកភ្ល ងនឹងជះឥទ្ធិពលលើទិន្នផលនិង	

ផលិតកម្មកសិកម្ម។	 ទិន្នផលដំណាំអាច យចុះដោយសារកង្វះទឹក ្រ្រចស្រព។	 កំណើន

កម្ពស់ទឹកភ្ល ងបណា្រលឱ្រយមានសំណឹកដីនិងការហូរ ្រ្រះជីជាតិដី	ព្រមទាំងខូចខាតដំណាំ។	

កំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រ	 កនឹងនាំឱ្រយបាត់បង់ដីដំដំណាំនៅក ្ល្រងមានរយៈកម្ពស់ទាបនៅតាម	

តំបន់ឆ្ន្ររផងដ្ររ។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៤៣

	 ក្រុមមនុស្រសដ្រលងាយរងគ្រ្រះជាងគ្រគឺ	ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលគា្រនដីធ្លី	អ្នកក្រ	និងអ្នកនៅ	

តាមតំបន់ដច់ស្រយាលន្របណា្រប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍ។	 តាមធម្មតា	 ប្រទ្រសទាំងន្រះមាន	

ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធទន់ខ្រសាយ	 មានលទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រយា	 និងព័តមាន	

ហើយប្រទ្រសខ្លះកំពុងស្ថិតក្នុងជ ្រះប្រដប់អាវុធទៀតផង។	 កតា្ត្រទាំងន្រះបង្កការលំបាក	

កាន់ ្រខា្រំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដោះស្រ្រយផលវិបាកក្នុងផ្ន្រកកសិកម្ម។	 ជាក់ស្ត្រងនៅ	

ប្រទ្រសកម្ពុជា	 ផលប៉ះពាល់ន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុលើសកម្មភាពកសិកម្មពឹងលើទឹក	

ភ្ល ង	 គឺជាប្រការគួរឱ្រយព្រួយបារម	 ពី ្រ្រះរបរចិញ្ចឹមជីវិតអាស្រ័យលើកសិកម្មពឹងលើទឹក	

ភ្ល ងន្រះ	 នឹងអាចងាយរងគ្រ្រះយា៉្រងខា្រំងដោយសារកតា្ត្រអាកាសធាតុ។	 ការបាត់បង់ផល

ស្រូវនៅកម្ពុជាភាគ ្រើនដោយសារទឹកជំនន់៧០%	និងដោយសារភាព ំងស្ងួត២០%។	ការ	

ខូចខាតផលដំណាំដោយសារកតា្ត្រច ្រ្រ	 និងជំងឺនានាពុំមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរឡើយ។	 ភាពញឹក

ប់និងធ្ងន់ធ្ងរន្រទឹកជំនន់	 គ្រ្រះ ំងស្ងួត	 និងខ្រយល់ព្រយុះ	 អាចបង្កើនការប្រ្រប្រួលលក្ខខណ្ឌ	

អាកាសធាតុ។	 ប្រការន្រះនឹងធ្វើឱ្រយគ្រួសារកសិករប្រឈមនឹង	 ហានិភ័យកាន់ ្រខា្រំងឡើង	

ដោយសារពួកគ្រពឹងផ្រក ្រលើដំណាំស្រូវមួយមុខនិងខ្វះយុទ្ធសាស្ត្របន្រសាំុ	។

	 កំណើនសីតុណ្ហភាពមិនត្រឹម ្រប៉ះពាល់ដល់រំហួតទឹកប៉ុ ្រះទ្រ	ប៉ុ ្ត្រ ្រមទាំងមកលើ	

វដ្តន្រការលូតលាស់	 និងការច្រញផ្រន្រដំណាំដ្រលរួមទាំងប្រភ្រទពូជស្រូវព្រញនិយមខ្លះៗ	

ផងដ្ររ។	ការសិក្រសានានានៅទូទាំងតំបន់ន្រះបងា្ហ្រញថា	ទិន្នផលស្រូវអាច យចុះ១០%	រៀង	

ល់កំណើនសីតុណ្ហភាពអប្របបរមា១	oC	ក្នុងរដូវដំដំណាំ។

	 ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុមិនត្រឹម ្រនាំឱ្រយមានគ្រ្រះ ំងស្ងួត	 និងទឹកជំនន់កាន់ ្រ	

ញឹក ប់	 និងខា្រំងកា្រប៉ុ ្រះទ្រ	 ប៉ុ ្ត្រ ្រមទាំងធ្វើឱ្រយព្រលចាប់ផ្តើមរដូវនានា	មិនអាចព្រយាករ	

បាន ្រមទៀតផង។	បញ្ហ្រន្រះបង្កផលប៉ះពាល់ធំធ្រងដល់ផលិតភាពស្រូវ	ដ្រលមានទំនាក់

ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយន្រការមកដល់ន្រទឹកភ្ល ងដើមរដូវ។

	 មូលហ្រតុចម្របងន្រអសន្តិសុខស្រប ងរបស់កសិករក្រីក្រនៅជនបទ	 រួមមាន	 កង្វះដីធ្លី	

សត្វពាហនៈ	ឥណទាន	ទីផ្រសារ	និងសមា្ររៈកសិកម្ម។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៤៤

	 ធនធានជលផលទឹកសាបន្រប្រទ្រសកម្ពុជាមានផលិតភាពខ្ពស់បំផុតលំដប់ទី៤	 លើ

ពិភពលោក	 និងដើរតួនាទីស្នូលនៅក្នុងសន្តិសុខស្រប ង	 និងវប្របធមនៅជនបទ។	 ត្រីនិង	

ធនធានក្នងុទឹកដ ្រទៀត	ផ្តល់ប្រូ ្រអុីនពីជាតិសាច់រហូតដល់៨០%ន្ររបបអាហារនៅជនបទ។

ការប្រ្រប្រួលផលិតផលត្រីអាចមានផលប៉ះពាល់យា៉្រងធំធ្រងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលពឹងផ្រក	

ភាគ ្រើនលើផ្ន្រកជលផល	 ហើយដ្រលអ្នកទាំង ះមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់នឹង	

ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	 ដោយសារ ្រពួកគ្រមានភាពក្រីក្រទន់ខ្រសាយ	 និងខ្វះជ ្រើសក្នុង	

មុខរបរ។

	 ការប្រ្រប្រួលរបបទឹកក្នុងអាងទន្ល្រម្រគង្គ	 ដ្រលជាលទ្ធផលន្រការប្រ្រប្រួលអាកាស	

ធាតុ	និងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងបង្កផលប៉ះពាល់មិនអាចបា៉្រន់ប្រមាណបានមកលើ	

ធនធានជលផល	ដ្រលអាចបង្កើតឱ្រយមានវដ្តន្រផលត្រីមិនប្រក្រតី	 លគឺអាចសម្របូរត្រីខា្រំង

នៅឆ្ន្រំខ្លះ	ខ្រសត់ខា្រំងនៅឆ្ន្រំផ្រស្រងទៀត។

	 រូបភាព៧	កំណើនសីតុណ្ហភាពធ្វើឱ្រយប្រភពទឹករីងស្ងួត

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៤៥

	 ្រ ើនិងប្រព័ន្ធ ្រកូ សុី

	 ព្រ្រឈើមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ	 ្រ្រះវាជាអាងស្តុកកាបូន	

ដធំ។	ព្រ្រឈើមានឥទ្ធពិលដោយផ្ទ្រល់លើអាកាសធាតុប្រចំាទី	 អាកាសធាតុតំបន់	 និងអាកាស	

ធាតុទ្វបីផងដ្ររ	ដោយវាមានអនុភាពលើសីតុណ្ហភាពផ្រនដី	 រំហួត	 រំភាយ	ចំហាយទឹក	ចំណំាង	

ផ្រតន្រកម្ត្រ	 កំណកំណើតពពក	 និងកំណកអាកាស។	 សមាសភាព	 និងរបាយភូមិសាស្រ្ត

ន្រប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុីនឹងប្រ្រប្រួល	 នៅព្រលប្រភ្រទនីមួយៗមានប្រតិកម្មតបនឹងលក្ខខណ្ឌ ្មីន្រ	

អាកាសធាតុ។	ក្នងុព្រលជាមួយគា្ន្រន្រះទីជម្រកនឹងត្រវូរ្រចរិលហើយដច់ជាបំណ្រកៗដោយសារ	

ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	 ការបាត់បង់ព្រ្រឈើ	 និងសមា្រធផ្រស្រងៗទៀតលើបរិសា្ថ្រនរួមគា្ន្រ។	

ការវិនាសផុតពូជអាចនឹងកើតឡើង	សម្រ្រប់ប្រភ្រទរុក្ខជាតិ	និងសត្វមួយចំនួន	ដ្រលមិនអាច

ទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុបាន។

	 កំណើនត្រឹម ្រ១	 oC	 ន្រសីតុណ្ហភាពមធ្រយមពិភពលោកនឹងជះឥទ្ធិពលលើដំណើរការ	

និងសមាសភាពព្រ្រឈើ។	ប្រភ្រទព្រ្រឈើមួយចំនួនអាចបាត់បង់ទាំងស្រុង	ចំណ្រកឯបន្រសំ ្មី

ន្រប្រភ្រទមួយចំនួនទៀតអាចកើតមានឡើង	 ជាហ្រតុអាចនាំឱ្រយមានការបង្កើតជាប្រព័ន្ធ

អ្រកូឡូសុី ្មី។	 កំណើនកម្ត្រពិភពលោកកអាចនាំឱ្រយមានកំណើនកតា្ត្រច ្រ្រ	 ភា្ន្រក់ងារបង្ករោគ	

និងភ្លើងឆ្រះព្រ្រនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុីព្រ្រឈើផងដ្ររ។

	 ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី	 គឺជាសហគមន៍ជីវសាស្រ្តន្រសារពាង្គកាយដ្រលមានអំពើលើគា្ន្រទៅ

វិញទៅមកជាមួយនឹងបរិសា្ថ្រន។	 ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុីមួយ	 គឺជាសហគមន៍ន្រសារពាង្គកាយរស់	

(រុក្ខជាតិ	 សត្វ	 និងមីក្រុប)	 រួមជាមួយសមាសភាគគា្រនជីវិតនៅក្នុងបរិសា្ថ្រនដូចជាខ្រយល់	 ទឹក	

និងដី	 ដ្រលមានអំពើលើគា្ន្រទៅវិញទៅមកជាប្រព័ន្ធមួយ។	 ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុីគឺជាបណា្រញ	

អន្តរអំពើរវាងសារពាង្គកាយនានា	 និងមជ្រ ដ្ឋ្រនរបស់វា។	 វាផ្រសារភា្ជ្រប់ជាមួយគា្ន្រតាមរយៈវដ្ត	

ន្រសារធាតុចិញ្ចឹម	 និងរំហូរថាមពល។	 ថាមពលដ្រល ្លងកាត់ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុីភាគ ្រើន	

បានមកពីព្រះអាទិត្រយ។	

	 នៅប្រទ្រសកម្ពុជាមានសត្វព្រ្រជាង៦០ប្រភ្រទ	ដ្រលជាប្រភ្រទសត្វកម្រ	និងជិតផុតពូជ	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៤៦

ក្នុង ះសត្វភាគ ្រើនបានផុតពូជរួចទៅហើយនៅទីក ្ល្រងផ្រស្រងទៀតន្រតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍។

	 ប្រទ្រសកម្ពុជាមានតំបន់ធម្មជាតិធំៗចំនួន៤	 ហើយតំបន់នីមួយៗនឹងរងការប៉ះពាល់						

ខុសៗគា្ន្រដោយសារការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ៖

Ê •	 តំបន់ទន្ល្រសាប៖	មានត្រី ្រើនជាង៥០០ប្រភ្រទ	និងរុក្ខជាតិចំនួន	២	០០០ប្រភ្រទ	

	 	 ដ្រលបានកំណត់ ើញ	កដូចជា	 និកសត្វ២០០ប្រភ្រទ	សត្វសា្រប២០០ប្រភ្រទ	

	 	 និងពពួកល្មូន៣០ប្រភ្រទផងដ្ររ។

Ê •	 តំបន់ខ្ពង់ បឬតំបន់ភ្នំក្រវា៉្រញ៖	 គឺជាតំបន់ដ្រលមានព្រ្រត្រូពិចធំជាងគ្រនៅ	

	 	 អាសុីអាគ្ន្រយ៍	 ដ្រលពុំទាន់មានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយដ្រលមានព្រ្រឈើ ្រើន

	 	 ប្របផងដ្ររ។	 តំបន់ន្រះត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់សំខាន់មួយ	 ក្នុងចំ មតំបន់

	 	 សំខាន់ៗទាំង២៥លើពិភពលោក។	តំបន់ន្រះមានផ្ទ្រដីប្រមាណត្រឹម ្រ១.៤%ន្រផ្ទ្រ

	 	 ដីពិភពលោក	 ្រអាចផ្តល់ជម្រកសម្រ្រប់ ្រើនជាង៦០%	 ន្រប្រភ្រទសត្វដ្រលរស់

	 	 នៅលើដ្រនដីគោកទាំងអស់	។

Ê •	 តំបន់ទំនាបកណា្រល៖	តំបន់ទំនាបកណា្រលទន្ល្រម្រគង្គគឺជាតំបន់ផលិតកម្មស្រូវ

	 	 សំខាន់ន្រប្រទ្រសកម្ពុជា	និងមានប្រជាជនរស់នៅ ្រើនជាងគ្រ។

Ê •	 តំបន់ឆ្ន្ររ៖	គឺជាតំបន់ព្រ្រ ងកាងលដ្រលនៅស្រសសល់ចុងក្រ្រយគ្រនៅតំបន់	

	 	 អាសុីអាគ្ន្រយ៍	និងមាន ះចំនួន៦៤ក ្ល្រង	និងផ្រ ្ម ្រើនជាង	៧០ប្រភ្រទ។	

	 តំបន់នីមួយៗត្រូវការរៀបចំផ្រនការអាទិភាព	 អភិវឌ្រឍន៍	 និង ្រៀមបងា្ររផ្រស្រងៗគា្ន្រទៅ

តាមសា្ថ្រនភាពជាក់ស្ត្រង។	ប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលអត្ថប្រយោជន៍យា៉្រង ្រើនពីធនធាននិង

ដំណើរការផ្រស្រងៗ	ជាលក្ខណៈអំ យផលពីធម្មជាតិ។	ស្រវាកម្មប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុីដ្រលនឹង

រងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុរួមមាន៖	

Ê •	 ផលិតភាពជលផល។

Ê •	 រំហូរ	និងការចាក់បង្គរន្រដីល្រ ប់នៅតំបន់ទំនាប។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៤៧

Ê •	 និយ័តកម្មកម្ពស់ទឹក	គុណភាពទឹក	និងការឡើងចុះន្រទឹកជំនន់។

Ê •	 ទប់សា្រត់ការហូរចូលន្រទឹក ្រ្រ។

Ê •	 បរិមាណទឹកសម្រ្រប់វិស័យកសិកម្ម	និងការប្រើប្រ្រស់តាមគ្រួសារ។

Ê •	 បន្រសាយលមងផ្រ	និងដំណើរផ្រស្រងទៀតដ្រលមានទំនាក់ទំនងគា្ន្រ	ដ្រលផ្តល់ដោយ	

	 	 ជីវៈចម្រុះ។

រូបភាព៨	ព្រ្រឈើនិងប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី

	ធនធានទឹក

	 ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុនឹងនាំឱ្រយមានកាប្រ្រប្រួលវដ្តទឹក។	 កំណកអាកាសនឹងកើន	

ឡើងនៅតំបន់ខ្លះ ្រ យចុះនៅតំបន់ផ្រស្រងទៀត។	នៅក្នុងតំបន់អាកាសធាតុក្ត្រល្មម	បាតុភូត	

ទឹកជំនន់	និង ំងស្ងួតទំនងជាកើតមានជាញឹក ប់។	ការកើនឡើងគ្រ្រះ ំងស្ងួតនៅក្នុងតំបន់

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៤៨

បានបណា្រលឱ្រយមានកង្វះទឹកសម្រ្រប់ធ្វើកសិកម្មនិងប្រើប្រ្រស់ប្រចាំ ្ង្រ។	ផ្ទុយទៅវិញកំណើន	

ទឹកភ្ល ងអាចនាំឱ្រយកាន់ ្រសម្របូរទឹកសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់នៅក្នុងតំបន់ខ្លះ	 ប៉ុ ្ត្រជាមួយគា្ន្រន្រះក

អាចបង្កឱ្រយមានទឹកជំនន់ផងដ្ររ។	 គ្រ្រះទឹកជំនន់និងគ្រ្រះ ំងស្ងួតញឹក ប់នឹងបង្កឱ្រយមាន

ផលប៉ះពាល់ដល់គុណភាព	និងបរិមាណទឹក។	ជាក់ស្ត្រងប្រភពធនធានទឹកសាបនៅតំបន់	

អាសុី	 ជាពិស្រសក្នុងអាងទន្ល្រធំៗត្រូវបានគ្រព្រយាករថា	 នឹង យចុះដោយសារការប្រ្រប្រួល	

អាកាសធាតុស្របព្រល	ដ្រលមានកំណើនប្រជាជន	និងកំណើនទឹកប្រើប្រ្រស់នៅក្នុងទសវត្រសរ៍	

ឆ្ន្រំ២០៥០	ដ្រលប៉ះពាល់យា៉្រងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាជនប្រមាណ១០០លាននាក់។	 ជ ្រះដោយ

សារទឹកបានបណា្រលឱ្រយកើតមានស ្រ្រមនៅតំបន់ខ្លះៗរួចមកហើយ។

	 យោងតាមរបាយការណ៍បា៉្រន់ប្រមាណតម្រូវការសា្ត្ររ	 និងសា្ថ្របនាក្រ្រយខ្រយល់ព្រយុះក្រត

សាណារបស់គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រ្រះមហន្ត យបានបញ្ជ្រក់ថា	 ព្រយុះក្រតសាណាជា

ព្រយុះមានឥទ្ធិពលខា្រំងជាងគ្របំផុតមិនធា្រប់មានកន្លងមកនៅកម្ពុជា	 ដ្រលបានកើតឡើងកាល	

ពី ្ង្រទី២៩និង៣០	 ្រកញ្រ	ឆ្ន្រំ២០០៩។	ព្រយុះន្រះបានធ្វើឱ្រយមនុស្រសចំនួន៤៣នាក់បាត់បង់ជីវិតÊ

និងរងផលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារចំនួន	១៨០	០០០គ្រួសារ		ប្រ ្រល	១/៤	ន្រប្រជាជនកម្ពុជា	

បានទទួលរងគ្រ្រះពីមហន្ត យធម្មជាតិន្រះ។

	 ករណីសិក្រសានៅ ្រសីហា	 ឆ្ន្រំ២០១១	 មានទឹកជំនន់មួយបានកើតឡើងក្នុងប្រទ្រស	

កម្ពុជា។	 ទឹកជំនន់ន្រះជាប្រភ្រទជំនន់ទឹកទន្ល្រ	 បានធ្វើឱ្រយមានការលិចលង់ខ្រត្តចំនួន១៨ក្នុង

ចំ មខ្រត្តទាំងអស់២៤	បើគិតជាផ្ទ្រដីប្រមាណជា	៤០០ 	០០០	ហ.ត.	ក្នុង ះដីស្រ្រមាន	

ប្រមាណ	 ២៥០០០០	 ហ.ត.	 ដ្រលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនប្រមាណ១.៧លាននាក់	 ស្មើ	

នឹង	 ៥០០០០គ្រួសារ	 បានបាត់បង់ជីវិតមនុស្រសអស់២៤៧នាក់	 និងសត្វចិញ្ចឹមប្រមាណ	

១	 ៦៧៥ក្រ ល	 ធ្វើឱ្រយខូចខាតផ្លូវ	 ៣	 ០០០	 គ.ម.	 និងទំនប់ទឹកពី៣០០ទៅ៤០០គ.ម.	

ខូចខាតអណងទឹកប្រើ ្រងកើតប្រមាណ	 ៧០ ០០០អណង	 លិចលង់សាលារៀនប្រមាណ	

១	០០០ក ្ល្រង		មណ្ឌលសុខភាពចំនួន៧៦ក ្ល្រង	និងវត្តអា ៉្រមចំនួន៤៣៤ក ្ល្រង។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៤៩

រូបភាព៩	ខ្រយល់ព្រយុះក្រតសាណាឆ្ន្រំ២០០៩

	តំបន់ ្ររ

	 តាមការព្រយាករបានបងា្ហ្រញថា	 ប្រសិនបើនិនា្ន្រការកំណើនកម្ត្រពិភពលោកបច្ចុប្របន្ននៅ	

្របន្ត ះ	 នីវ៉ូទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើងប្រមាណពី១៥ទៅ៩៥សង់ទីម៉្រត្រប ្ថ្រមទៀត	 រហូត	

ដល់ឆ្ន្រំ២១០០។	 តំបន់ឆ្ន្ររដ្រលមានរយៈកម្ពស់ទាប	 និងបណា្រកូន ះមានភាពងាយរង	

គ្រ្រះបំផុតដោយសារ ្រកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រ។	 គ្របានព្រយាករថា	 កំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រ

កម្ពស់១ម៉្រត្រអាចនឹងធ្វើឱ្រយលិចលង់ផ្ទ្រដីប្រទ្រសហូឡង់ចំនួន៦%	 	 ប្រទ្រសបង់កា្រដ្រស	

១៧.៥%		និងលើសពី	៥០%	ន្របណា្ររដ្ឋកូន ះនានា។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៥០

	 ការសិក្រសាមួយរបស់ក្រសួងបរិសា្ថ្រនបានបងា្ហ្រញថា	 នៅព្រលទឹកសមុទ្រឡើងកម្ពស់	

១ម៉្រត្រ	 ផ្ទ្រដីសរុបប្រមាណ	 ៤៤គីឡូម៉្រត្រការ៉្រន្រទីរួមខ្រត្ត ះកុងនឹងត្រូវលិចលង់ជា	

អចិ ្ត្រ្រយ៍។	ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុីព្រ្រ ងកាងគឺជាចំណ្រកធំជាងគ្រដ្រលត្រូវលិចលង់	ហើយ

ប្រមាណ៥៦%	 ន្រតំបន់តាំងលំនៅដ្ឋ្រននឹងត្រូវលិចទឹកផងដ្ររ	 ប្រសិនបើកម្ពស់ទឹកសមុទ្រ	

កើនឡើង។

	 ខាងក្រ្រមន្រះជាតា ងតំបន់ន្រដី	 ដ្រលនឹងបាត់បង់ក្នុងករណីទឹកសមុទ្រកើនឡើង	

១ម៉្រត្ររបស់ខ្រត្ត ះកុង៖

	 ្រដកិច

	 ឥទ្ធិពលន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	 បានធ្វើឱ្រយមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៥១

យា៉្រងធ្ងន់ធ្ងរ	ដ្រលធ្វើឱ្រយបាត់បង់ វិកាជាតិ ប់សិបលានដុលា្ររសហរដ្ឋអាម្ររិក។	

ឧទាហរណ៍៖

Ê •	 នៅឆ្ន្រំ២០០៩ព្រយុះទីហ្វុងក្រតសាណាបានធ្វើឱ្រយមានការខូចខាតនិងបាត់បង់រហូត

	 	 ដល់១៣២លានដុលា្ររសហរដ្ឋអាម្ររិក។	តាមការព្រយាករបងា្ហ្រញថា	 ជរដ្ឋ្រភិបាល

	 	 ត្រូវការទឹកប្រ្រក់ប្រមាណ១៩១លានដុលា្ររសហរដ្ឋអាម្ររិកសម្រ្រប់ការសា្ត្ររ	និង

	 	 ជួសជុលឡើងវិញ។

Ê •	 នៅឆ្ន្រំ២០១១	គ្រ្រះទឹកជំនន់នៅប្រទ្រសកម្ពុជាបានធ្វើឱ្រយបាត់បង់ វិកាសរុប

	 	 ៦៣០លានដុលា្ររសហរដ្ឋអាម្ររិក។

Ê •	 ការបាត់បង់ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចលើភាពកង្វះអនាម័យនៅកម្ពុជា	មាន ្រើនជាង

	 	 ៤៥០លានដុលា្ររជារៀង ល់ឆ្ន្រំ។

៨ 	 ្រ្តីងាយរងគ្រះដោយសរការប្រប្រួលអាកាសធាតុ

	 ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានគ្រមើល ើញថា	 មានផលប៉ះពាល់អវិជមានទាំង	

បុរស	 និងស្ត្រី	 ជាទូទៅស្ត្រី ្រងរងគ្រ្រះជាងបុរសដោយសារលក្ខណៈសម្របត្តិ	 កាយសម្របទា	

សា្ថ្រនភាពសង្គម	កម្រិតន្រការរងផលប៉ះពាល់	និងលទ្ធភាពបន្រសុំ នៅមានកម្រិត	និងកកា្ត្រមួយ	

ចំនួនទៀតដូចជា៖	

Ê •	 តម្រូវការជាក់លាក់របស់ស្ត្រី	ត្រូវបានមើលរំលងដោយសារស្ត្រីមិនសូវបានចូលរួម

	 	 ក្នុងការធ្វើស្រចក្តីស ្រ្រចនានាស្តីពី	ផលប៉ះពាល់ន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	ដល់

	 	 សហគមន៍ទាំងមូល	និងប៉ះពាល់លើជីវភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រីនិងក្ម្រងស្រី។

Ê •	 បន្ទុកការងារផ្ទះប ្ថ្រមទៀតមកលើស្ត្រីដោយសារមានការប្រ្រប្រួលបំណ្រងច្រក	

	 	 កមា្រំងពលកម្មរវាងបុរស	និងស្ត្រី	ជ ្រើសរបៀប	និងរដូវដំដំណាំ	។	

Ê •	 ជាប្រ ្រណី	ស្ត្រីគឺជាអ្នកទទួលការងារខ្ចីបុល	និងសងបំណល	ដូច្ន្រះការពឹងផ្រកលើ

	 	 ប្រ្រក់កម្ចីកាន់ ្រកើនឡើង	នាំឱ្រយស្ត្រីរងសមា្រធ ្មីប ្ថ្រមទៀតក្នុងការដោះបំណល។

Ê •	 ស្របនឹងកំណើនចំណាកស្រុកនិងការផ្រស់ទីរបស់បុរស	ដើម្របីទៅរកការងារធ្វើ	និង

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១



៥២

	 	 ប្រភពផ្រស្រងៗន្រប្រ្រក់ចំណូល	ស្ត្រីរត ្រទទួល ៉្រប់រងការងារផ្ទះនិងធ្វើកសិកម្ម

	 	 ប ្ថ្រមទៀត។

Ê •	 ស្ត្រីទទួលបានឱកាសអប់រំ	វគ្គបណះបណា្រល	និងការទទួលព័តមាននៅមានកម្រិត។

	ម្ររៀនស ្រប

	 គ្រ្រះទឹកជំនន់	 ខ្រយល់ព្រយុះ	 និងគ្រ្រះមហន្ត យផ្រស្រងៗទៀតដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រ្រប្រលួ	

អាកាសធាតុបានកើនឡើងកាន់ ្រញឹក ប់ហើយខា្រំងកា្រ	ដោយបានបង្កឱ្រយមានការខូចខាត	

យា៉្រងធ្ងន់ធ្ងរ	 ជាពិស្រសប្រទ្រសក្រីក្រដ្រលមានការអភិវឌ្រឍតិចតួច	 ដោយសារសមត្ថភាព	

បច្ច្រកទ្រសនិងសា្ថ្រប័នមានកម្រិតទាប	 និងកង្វះខាតធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់ដោះស្រ្រយ			

និងបន្រសាំុទៅនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។	ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឱ្រយមានផលប៉ះពាល់

ដល់សុខភាពមនុស្រស	ផលិតកម្មកសិកម្ម	ព្រ្រឈើ	និងប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី	ធនធានទឹក	តំបន់ឆ្ន្ររ	

និងស្រដ្ឋកិច្ច។	 ស្ត្រី ្រង ្ររងគ្រ្រះជាងបុរសដោយសារលក្ខណៈសម្របត្តិ	 កាយសម្របទា	

សា្ថ្រនភាពសង្គម	កម្រិតន្រការរងផលប៉ះពាល់	និងលទ្ធភាពបន្រសុំ នៅមានកម្រិត។

សំណរ

១.	 ើសកម្មភាពមនុស្រសជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះលើសមាសភាគបរិយាកាស

២.	 ើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាអ្វី	ហើយមានប្រភ្រទសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ

៣.	 ើផលផ្ទះកញ្ចក់ជាអ្វី

៤.	 ើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មានប្រភពមកណា

៥.	 ើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មានអន្តរកម្មក្នុងបរិយាកាសយា៉្រងដូចម្ត្រច

៦.	 ើអាអ្ររ៉ូសូលជាអ្វី	ហើយវាមានអន្តរកម្មក្នុងបរិយាកាសយា៉្រងដូចម្ត្រច

៧.	 ើអាល់ប្រដូជាអ្វី

៨.	 ើការកើនឡើងកម្ត្រសមុទ្របណា្រលមកពីអ្វី	ហើយវាបង្កឱ្រយមានបញ្ហ្រអ្វីខ្លះ

៩.	 ើការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យណាខ្លះ 	ចូររៀប ប់ដោយ

	 សង្ខ្របពីផលអវិជមានតាមវិស័យនីមួយៗ។

១០.	ហ្រតុអ្វីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ស្ត្រី	និងក្ម្រងស្រីខា្រំងជាងគ្រ

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១១





ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រែប្រែួលអាកាសធាតុ

សម្រែប់មធ្រែយមសិក្រែសាទុតិយភូមិ

ថ្នាក់ទី១២



ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់មធ្រយមសិក្រសាទុតិយភូមិ

១



៥៣

ម្ររៀនទី១៖	ភាពងាយរងគ្រះនឹងការប្រប្រួលអាកាសធាតុ

វត្ថុបំណង

	 	 ក្រ្រយពីរៀនចប់ម្ររៀនន្រះ		សិស្រស៖

Ê •	 ពន្រយល់ពីនិយមន័យន្រភាពងាយរងគ្រ្រះទៅនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។	

Ê •	 បកស្រ្រយពីវិធីសាស្រ្តសិក្រសាវាយតម្ល្រភាពងាយរងគ្រ្រះ។

Ê •	 បងា្ហ្រញពីកម្រិតន្រភាពងាយរងគ្រ្រះនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុនៅតំបន់

	 	 អាសុីអាគ្ន្រយ៍	ជាពិស្រសប្រទ្រសកម្ពុជា។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៥៤

១ 	 ្រចក្តី ្តើម

	 ពិភពលោកបានទទួលសា្រល់ថា	 អាកាសធាតុរបស់ភពផ្រនដីបានប្រ្រប្រួលរួចទៅ

ហើយ	 ចំណ្រកកម្ត្រសកលនឹងបន្តកើនឡើង។	 ការប្រ្រប្រួលទាំងន្រះបង្កជាហានិភ័យដល់	

ប្រព័ន្ធសង្គមនិងប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី។	

	 ផលប៉ះពាល់ន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	 គឺជាឥទ្ធិពលន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	

មកលើប្រព័ន្ធធម្មជាតិនិងមនុស្រស	ដ្រលបង្កឡើងដោយព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុនិងធាតុអាកាស

មិនប្រក្រតី។	 ផលប៉ះពាល់ជាទូទៅសំដៅលើ	 ឥទ្ធិពលមកលើអាយុជីវិត	 មុខរបរចឹញ្ចឹមជីវិត	

សុខភាព	ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុីស្រដ្ឋកិច្ច		សង្គម	វប្របធម	ស្រវាកម្មផ្រស្រងៗ	និងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ។	

ផលប៉ះពាល់ន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុកសំដៅដល់ផលវិជមាននិងអវិជមាន។	

	 កម្រិតន្រផលប៉ះពាល់ពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	 អាស្រ័យលើកំណើនកម្ត្រសកល	

ដ្រលជាលទ្ធផលពីកំណើនឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងបរិយាកាស។	 ផលប៉ះពាល់ពីការប្រ្រប្រួល	

អាកាសធាតុកាន់ ្រធ្ងន់ធ្ងរ	ក្នុងករណីកម្ត្រសកលកើនឡើងកាន់ ្រខ្ពស់។	

	 ក្រុមការងារអន្តររដ្ឋ្រភិបាលស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ1	 	បានព្រយាករថាកម្ត្រសកល	

នឹងកើនឡើងនៅច ្រះពី១	 oC	ទៅ	៤	 oC	នៅចុងសតវត្រសទី២១	ធៀបទៅនឹងសីតុណ្ហភាព	

មធ្រយមពីឆ្ន្រំ១៩៨៥ដល់២០០៥	នៅក្រ្រមស្រណារីយ៉ូ	ចំនួន៤	ន្រការបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	

សរុបលើពិភពលោក(ដ្រយាក្រ្រមទី១)។	 ក្រ្រមស្រណារីយ៉ូទី១	 ការបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	

សរុបលើពិភពលោកមានកម្រិតទាប	 ហើយសីតុណ្ហភាពមធ្រយមពិភពលោកនៅឆ្ន្រំ២១០០

ត្រូវបានព្រយាករថានឹងកើនឡើងប្រ ្រល	 ១	 oC	ធៀបទៅនឹងសីតុណ្ហភាពមធ្រយមពីឆ្ន្រំ១៩៨៥	

ដល់២០០៥។	 ស្រណារីយ៉ូទី២និងទី៣	 ចងុលបងា្ហ្រញពីការបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សរុប

លើពិភពលោកកម្រិតមធ្រយម	ហើយសីតុណ្ហភាពមធ្រយមពិភពលោកនឹងនៅច ្រះ	 ២	 oC	នៅ	

ឆ្ន្រំ២១០០។	 ក្រ្រមស្រណារីយ៉ូទី៤ន្រការបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សរុបលើពិភពលោកខ្ពស់	

បំផុតសីតុណ្ហភាពមធ្រយមពិភពលោកនៅឆ្ន្រំ២១០០នឹងអាចកើនឡើងដល់	៤	oC។

1		គឺជាក្រុមអ្នកវិទ្រយាសាស្រ្តអន្តរជាតិ	ដ្រលមានភារកិច្ច	ពិនិត្រយ	និងវាយតម្ល្រព័តមានវិទ្រយាសាស្រ្ត	បច្ច្រកទ្រស	និង
ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម ្មីៗបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ពិភពលោក។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៥៥

២ 	ភាពងាយរងគ្រះ	

	 ការសិក្រសាពីភាពងាយរងគ្រ្រះនឹងការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ	 ចងុលបងា្ហ្រញពីកតា្ត្រសំខាន់	

និងកតា្ត្ររងនានាដ្រលមានឥទ្ធិពលផ្ទ្រល់	 និងប្រយោលមកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងកាត់បន្ថយ

ផលប៉ះពាល់។	

	 ភាពងាយរងគ្រ្រះនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	គឺជាទំ រឬដំណើរងាយឬឆប់ទទួល	

រងផលប៉ះពាល់អវិជមាន	 ដោយ ប់បញ្ចូលនូវសញ្រណខុសៗគា្ន្រជា ្រើន	 រួមបញ្ចូលទាំង				 	 	

ភាពរួស	ឬភាពងាយទទួលគ្រ្រះថា្ន្រក់និងសមត្ថភាពដោះស្រ្រយនិងបន្រសាំុ	។	

ដ្រយាក្រ្រម១	 ការព្រយាករអំពីកម្ត្រសកលនៅឆ្ន្រំ២១០០ធៀបនឹងសីតុណ្ហភាពមធ្រយម

	 ពីឆ្ន្រំ១៩៨៥	ដល់	២០០៥

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៥៦

ដ្រយាក្រ្រម២	អនុគមន៍ន្រភាពងាយរងគ្រ្រះនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ

រូបភាព១	 កម្រិតន្រភាពងាយរងគ្រ្រះរបស់ប្រទ្រសស្ថិតនៅតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍	ដ្រលជួប

	 ហានិភ័យអាកាសធាតុបងា្ហ្រញជាសន្ទស្រសន៍	ដ្រល	០	ជាកម្រិតហានិភ័យទាប

	 ជាងគ្រនិង	១	ជាកម្រិតហានិភ័យខ្ពស់ជាងគ្រ(លទ្ធផលស្រ្រវជ្រ្រវឆ្ន្រំ២០០៩)

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៥៧

២ ១ 	ភាពប្រ ម

	 ភាពប្រឈមន្រប្រព័ន្ធមួយ(រួមមានជាអាទដូចជា	 វត្តមានរបស់មនុស្រស	 ការចិញ្ចឹមជីវិត		

ស្រវាកម្មផ្រស្រងៗនិងធនធាន	 ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ	 ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច	 ផ្ន្រកសង្គម	 ឬផ្ន្រកវប្របធម)	

កំណត់ដោយលក្ខណៈ	ទំហំ	និងអ ្រ្រន្រវិសមរូបអាកាសធាតុដ្រលប្រព័ន្ធ ះអាចនឹងទទួល	

រងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ។	 វិសមរូបអាកាសធាតុសំដៅលើការប្រ្រប្រួលជុំវិញសភាពមធ្រយមនិង

ស្ថិតិផ្រស្រងៗន្រអាកាសធាតុដូចជាសីតុណ្ហភាព	 កម្រិតទឹកភ្ល ង	 ល្រប នខ្រយល់	 លើគ្រប់

មាត្រដ្ឋ្រនរបស់ទីក ្ល្រងនិងព្រល ្រលាមួយ	 ដ្រលហួសពីព្រឹត្តិការណ៍ធាតុអាកាសនីមួយៗ។	

ដូច្ន្រះភាពប្រឈមន្រប្រព័ន្ធមួយខុសគា្ន្រទៅតាមទីក ្ល្រងនិងព្រល ្រលា។

	 កម្រិតន្រភាពប្រឈមរបស់ប្រព័ន្ធមួយទៅនឹងអាកាសធាតុ	 ជាទូទៅអាស្រ័យលើកតា្ត្រ	

ដូចជា	 សីតុណ្ហភាព	 កម្រិតកំណកអាកាស	 កមា្រំងខ្រយល់	 និងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រដ្រលប្រព័ន្ធ ះ	

កំពុងទទួលរង។	 អ្នកជំនាញផ្ន្រកវាយតម្ល្រភាពងាយរងគ្រ្រះ	 វិភាគកម្រិតន្រភាពប្រឈម	

ដោយប្រើប្រ្រស់ពីកំណត់ ្រ្រទិន្នន័យពីអតីតកាលរបស់មុខសញ្រគ្រ្រះថា្ន្រក់អាកាសធាតុ	 ដូចជា	

ខ្រយល់ព្រយុះ	 ទឹកជំនន់	 ភាព ំងស្ងួត	 និងកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រ	 ដ្រលធា្រប់កើតមាននៅទីក ្ល្រង	

របស់ប្រព័ន្ធ ះ	 និងប្រើប្រ្រស់ការព្រយាករអំពីហានិភ័យអាកាសធាតុព្រលអនាគត(ប្រសិនបើ

មានទិន្នន័យនិងព័តមានគ្រប់ ្រ្រន់)។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៥៨

២២ 	ភាពរួស	

	 ភាពរួស	 ជាកម្រិតឬភាពងាយដ្រលប្រព័ន្ធមួយទទួលរងឥទ្ធិពលវិជមានឬអវិជមាន	

ដោយសារវិសមរូបអាកាសធាតុឬការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។	ការទទួលរងឥទ្ធិពលពីវិសមរូប	

អាកាសធាតុ	 ឬការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុអាចកើតមានដោយផ្ទ្រល់	 ឬដោយប្រយោល។	

ឥទ្ធិពល	ដោយផ្ទ្រល់	ដូចជា	ការប្រ្រប្រួលទិន្នផលដំណាំ		ដ្រលជាការឆ្លើយតបនឹងការប្រ្រប្រួល	

សីតុណ្ហភាពមធ្រយម	 និងវិសមរូបសីតុណ្ហភាព។	 ឥទ្ធិពលដោយប្រយោលដូចជាការខូចខាត	

ដ្រលបង្កដោយការកើនឡើងញឹក ប់ន្រទឹកជំនន់ក្នុងតំបន់ឆ្ន្ររ	 ដោយសារ ្រកំណើន	

នីវ៉ូទឹកសមុទ្រ។

រូបភាព២	 កម្រិតន្រភាពប្រឈមរបស់ប្រទ្រសស្ថិតនៅតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ទៅនឹងហានិភ័យ

	 អាកាសធាតុ	បងា្ហ្រញជាសន្ទស្រសន៍	ដ្រល	០	ជាកម្រិតភាពប្រឈមទាបជាងគ្រ	

	 និង	១	ជាកម្រិតភាពប្រឈមខ្ពស់ជាងគ្រ(លទ្ធផលស្រ្រវជ្រ្រវឆ្ន្រំ២០០៩)

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៥៩

ឧទាហរណ៍៖	ក្នុងការគណនាកម្រិតភាពរួសន្រសហគមន៍មួយទៅនឹងឥទ្ធិពលន្រវិសមរូប

អាកាសធាតុឬការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ	 អ្នកជំនាញផ្ន្រកវាយតម្ល្រភាពងាយរងគ្រ្រះប្រើប្រ្រស់

សូចនាករជំនួសដូចជាចំនួនប្រជាជន	 កម្រិតអភិវឌ្រឍន៍	 ឬតម្ល្រទ្រព្រយទាំងអស់របស់	

សហគមន៍ ះ។	 មានការទទួលសា្រល់ថាសហគមន៍	 ដ្រលមានដង់សុី ្រប្រជាជនខ្ពស់មាន

កម្រិតភាពរួសឬភាពងាយរងឥទ្ធិពលពីវិសមរូបអាកាសធាតុឬការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុខ្ពស់	

ធៀបទៅនឹងសហគមន៍ដ្រលមានដង់សុី ្រប្រជាជនទាប។	 ម្រយា៉្រងទៀតក្នុងការគណនាកម្រិត	

ភាពរួសន្រតំបន់ការពារធម្មជាតិ	 អ្នកជំនាញផ្ន្រកវាយតម្ល្រភាពងាយរងគ្រ្រះប្រើប្រ្រស់សូច	

នាករជំនួសស្តីពី	នានាភាពជីវចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ ះ។

	 ប្រសិនបើប្រព័ន្ធពីរកំពុងទទួលរងនូវកម្រិតភាពប្រឈមទៅនឹង	 វិសមរូបអាកាសធាតុ	

ដូចគា្ន្រ	 ប៉ុ ្ត្រប្រព័ន្ធនីមួយៗមានកម្រិតភាពរួសឬភាពងាយរងឥទ្ធិពលពីវិសមរូបអាកាសធាតុ	

ផ្រស្រងគា្ន្រជាលទ្ធផលប្រព័ន្ធនីមួយៗនឹងមានកម្រិតភាពងាយរងគ្រ្រះខុសគា្ន្រ។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៦០

២៣ 	សមត្ថភាពបន្រ�ំុ

	 សមត្ថភាពបន្រសុំា	ជាលទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធ(អ្រកូឡូសីុ	សង្គម។ល។)	សា្ថ្រប័ន	មនុស្រស	 និង

សារពាង្គកាយនានាដ្រលប្រព្រឹត្តទៅ	ដើម្របីសម្របនឹងការខូចខាត	និងបាត់បង់ទាក់ទងនឹងការ	

ប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ	ដ្រលអាចកើតមានឡើង		និងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកាលានុវត្តភាព	

ឬការឆ្លើយតបទៅនឹងផលវិបាកនានា។	 សមត្ថភាពបន្រសុំារបស់ប្រព័ន្ធមួយ	 អាចសំដៅទៅ	

លើភាពធន់របស់ប្រព័ន្ធ ះផងដ្ររ	 ្រ្រះភាពធន់នឹងអាកាសធាតុត្រូវបានគ្រកំណត់ថាជា	

រូបភាព៣	 កម្រិតន្រភាពរួសឬភាពងាយរងឥទ្ធិពលពីហានិភ័យអាកាសធាតុរបស់ប្រជាជន

	 នងិតបំន់ការពារធម្មជាតកិ្នងុតំបន់អាសុអីាគ្ន្រយ(៍យោងតាម	ទនិ្ននយ័ឆ្ន្រ២ំ០០០)	

	 បងា្ហ្រញជាសន្ទស្រសន៍	ដ្រល	០	ជាកម្រិតភាពរួសទាបជាងគ្រ	និង	១	ជាកម្រិតភាព

	 រួសខ្ពស់ជាងគ្រ	(លទ្ធផលស្រ្រវជ្រ្រវឆ្ន្រំ២០០៩)

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៦១

សមត្ថភាពÊន្រប្រព័ន្ធសង្គមឬអ្រកូឡូសុី	 	 ដើម្របីទប់ទល់នឹងព្រឹត្តិការណ៍គ្រ្រះថា្ន្រក់ឬការរំខាន

	ណាមួយដ្រលអាចឆ្លើយតប	 ឬចាត់ច្រងឡើងវិញតាមវិធីដ្រលអាចរក្រសាបាននូវមុខងារសំខាន់ៗ	

អត្តសញ្រណ	 និងរចនាសម្ព័ន្ធ	 ហើយដ្រលអាចរក្រសាបាននូវសមត្ថភាពបន្រសាំុ	 ការរៀនសូត្រ	

និងការ ្ន្រប្រឌិត។

	 កម្រិតន្រសមត្ថភាពបន្រសាំុរបស់ប្រព័ន្ធមួយ	 ត្រូវបានគណនាតាមរយៈការវាយតម្ល្រ	

សមត្ថភាពបន្រសាំុរបស់ប្រព័ន្ធ ះ។	ដូចបានបញ្ជ្រក់ក្នុងផ្ន្រកមុន	ការវាយតម្ល្រសមត្ថភាពបន្រសាំុ

គឺផ្រកទៅលើការផ្តល់តួល្រខនិងការកំណត់កតា្ត្រសំខាន់	 និងកតា្ត្ររងដើម្របីគណនា		សមត្ថភាព	

បន្រសាំុពីអ្នកជំនាញផ្ន្រកន្រះ។	កតា្ត្រសម្រ្រប់វាយតម្ល្រសមត្ថភាពបន្រសាំុមានដូចជា៖

	 ១.	គោលនយោបាយនិងសា្ថ្រប័នឆ្លើយតបនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។

	 ២.	សា្ថ្រនភាពស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម។

	 ៣.	បច្ច្រកវិទ្រយា។

	 ៤.	ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ។	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៦២

	 នៅក្នុងកតា្ត្រសំខាន់នីមួយៗមានកតា្ត្ររងជា ្រើនទៀត	ដូចមានជាឧទាហរណ៍នៅក្នុង	

ដ្រយាក្រ្រមខាងក្រ្រម៖

ដ្រយាក្រ្រម៣	អថ្ររសំខាន់ៗសម្រ្រប់វាយតម្ល្រសមត្ថភាពបន្រសាំុ

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៦៣

៣ 	ម្ររៀនស ្រប

	 ផលប៉ះពាល់ន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	 គឺជាឥទ្ធិពលន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ

មកលើប្រព័ន្ធធម្មជាតិនិងមនុស្រស	 ដ្រលបង្កឡើងដោយព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុ	 និងធាតុ	

អាកាសមិនប្រក្រតី	ហើយជាទូទៅសំដៅលើឥទ្ធិពលជាអវិជមាននិងវិជមានមកលើអាយុជីវិត	

មនុស្រសសត្វនិងរុក្ខជាតិ	 មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត	 សុខភាពសាធារណៈ	 ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី	 ស្រដ្ឋកិច្ច	

សង្គម	វប្របធម	ស្រវាកម្មផ្រស្រងៗ	និងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ។	កម្រិតន្រផលប៉ះពាល់ពីការប្រ្រប្រួល	

រូបភាព៤		 សមត្ថភាពបន្រសុំារបស់ប្រទ្រសក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ទៅនឹងហានិភ័យ

	 អាកាសធាតុ	បងា្ហ្រញជាសន្ទស្រសន៍	ដ្រល	០	ជាកម្រិតសមត្ថភាពបន្រសាំុ

	 ទាបបំផុត	និង១ជាកម្រិតខ្ពស់ជាងគ្រ	(លទ្ធផលស្រ្រវជ្រ្រវឆ្ន្រំ២០០៩)

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៦៤

អាកាសធាតុ	អាស្រ័យលើកំណើនកម្ត្រសកលដ្រលជាលទ្ធផលពីកំណើនឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

នៅក្នុងបរិយាកាសភពផ្រនដី។	 ដើម្របីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បណា្រលមកពីការប្រ្រប្រួល	

អាកាសធាតុមកលើប្រព័ន្ធមួយ	 ើងត្រូវសិក្រសាពីភាពងាយរងគ្រ្រះរបស់ប្រព័ន្ធ ះទៅនឹង	

ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។	 ការវាយតម្ល្រភាពងាយរងគ្រ្រះនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	

អាស្រ័យលើភាពប្រឈម	ភាពរួស	និងសមត្ថភាពបន្រសាំុរបស់ប្រព័ន្ធមួយ។

សំណរ

១.	 ើភាពងាយរងគ្រ្រះដ្រលបណា្រលមកពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានកំណត់

	 លើកតា្ត្រអី្វខ្លះ

២.	 ចូរពិនិត្រយមើលរូបភាពទី១	 ើប្រទ្រសណាខ្លះដ្រលមានហានិភ័យខ្ពស់ដ្រលបណា្រលមក

	 ពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ

៣.	 ចូរគូរដ្រយាក្រ្រមសង្ខ្របដ្រលបងា្ហ្រញពីអថ្ររសំខាន់ៗសម្រ្រប់វាយតម្ល្រសមត្ថភាពបន្រសាំុ។

៤.	 ចូរពិនិត្រយមើលរូបភាពទី៤	 ើប្រទ្រសណាខ្លះដ្រលមានសមត្ថភាពបន្រសាំុខ្ពស់

៥.	 ចូរសង្ខ្របខឹ្លមសារឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់ដ្រលបណា្រលមកពីការប្រ្រប្រួល

	 អាកាសធាតុ។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៦៥

វត្ថុបំណង

	 	 ក្រ្រយពីរៀនចប់ម្ររៀនន្រះ		សិស្រស៖

Ê •	 បកស្រ្រយពីទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្រនដី	និងមនុស្រសចំ ះការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។

•	 កំណត់បានពីវិធីសាស្រ្តបន្រសុំានឹងការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ	និងឱ្រយឧទាហរណ៍បញ្ជ្រក់។

•	 រិះរកបានពីវិធីសាស្រ្តកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ	និងឱ្រយឧទាហរណ៍បញ្ជ្រក់។

ម្ររៀនទី២៖	ការដោះស្រយបញ្ហាប្រប្រួលអាកាសធាតុ

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៦៦

១ 	 ្រចក្តី ្តើម

	 បញ្ហ្រប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហ្រសកលលោក	 ដ្រលប៉ះពាល់ដល់គ្រប់ប្រជាជាតិ	

និងប្រទ្រសទាំងអស់រស់នៅលើភពផ្រនដី។	ផលប៉ះពាល់ចម្របងៗពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ

មានដូចជាកំណើនសីតុណ្ហភាព	ការផ្រស់ប្តូរព្រល ្រលារបស់រដូវ	ការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ	

និងព្រតឹ្តកិារណ៍ធាតុអាកាសមិនប្រក្រតីជា ្រើនទៀត	 ដ្រលជះឥទ្ធពិលយ៉ា្រងខា្រងំដល់ស្រដ្ឋកិច្ច	

សង្គម	មុខរបរចិញ្ចមឹជីវិត	និងជីវៈចម្រះុផងដ្ររ។	ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ដ្រលបញ្ច្រញដោយសកម្មភាព	

មនុស្រសជាចលករបណា្រលឱ្រយមានការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុនិងបន្តកើនឡើង។	 បើពុំមាន

សកម្មភាពកាត់បន្ថយការបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចូលក្នុងបរិយាកាសទ្រ	 សីតុណ្ហភាពមធ្រយម	

របស់ភពផ្រនដីនឹងកើនឡើងលើស	 ៣	 oC	 ដ្រលក្នុង ះសីតុណ្ហភាពមធ្រយមនៅក ្ល្រង	

មួយចំនួននឹងកើនកម្ត្រជាងន្រះ	នៅចុងទសវត្រសរន្រះ។	ជាផលវិបាកន្រការកើនកម្ត្រសកល	

កាន់ ្រខា្រងំ	 ផលប៉ះពាល់កកាន់ ្រខា្រងំ	 ដ្រលក្នងុ ះអ្នកទទួលរងគ្រ្រះធ្ងន់ធ្ងរជាងគ្រគឺ	 បណា្រ	

ប្រទ្រសក្រីក្រនិងក្រុមប្រជាជនងាយរងគ្រ្រះ(ស្រ្តី	និងកុមារ)ន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។	

២ 	ទំ ក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្រនដីនិងប្រព័ន្ធមនុស្រស

	 រូបភាពខាងក្រ្រមពន្រយល់ពីទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធមនុស្រសនិងប្រព័ន្ធផ្រនដី	 ផលប៉ះពាល់ពី

ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	 និងការដោះស្រ្រយ។	 រូបភាពន្រះអាចពន្រយល់បកស្រ្រយបានតាម	

ទិសទ្រនិចនាឡិកា	និងទិសប ្រ្រសទ្រនិចនាឡិកា។	ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុដ្រលត្រូវបាន	

សង្ក្រត ើញដូចជា	 ប្រ្រប្រួលសីតុណ្ហភាពនិងរបបទឹកភ្ល ង	 កំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រ

ព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ។ល។	ការប្រ្រប្រួលទាំងន្រះបង្កផលប៉ះពាល់	និងកើនភាព

ងាយរងគ្រ្រះ	ទៅលើវិស័យសំខាន់ៗដូចជា	ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី	 ធនធានទឹក	 សន្តិសុខស្រប ង	

ការតាំងទីលំនៅ	 និងសង្គមរបស់មនុស្រស	 សុខភាពសាធារណៈ។ល។	 ផលប៉ះពាល់ពីការ	

ប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុមកលើវិស័យសំខាន់ៗទាំងន្រះជះឥទ្ធិពលយា៉្រងខា្រំងទៅលើការអភិវឌ្រឍ

ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម	 ក្នុង ះរួមមានអភិបាលកិច្ច	 ការអប់រំ	 សុខភាព	 បច្ច្រកវិទ្រយាជំនួញ	

ផលិតកម្មនិងការប្រើប្រ្រស់ផលិតផល	សមធមសង្គម	ប្រជាជន	 វប្របធម	 ។ល។	ការអភិវឌ្រឍ	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៦៧

ស្រដ្ឋ	កិច្ច	សង្គ	ម	 ជះឥទ្ធ	ិពលទៅ	 ចលករអា	 កា	 សធា	 តុ	 ជា	 ពិស្រសបរិមា	ណឧស្ម	័នផ្ទ	ះកញ្ច	ក់	

និងអា	 អ្ររ៉ូសូលក្ន	ុងបរិយា	 កា	 ស។	 កំហា	 ប់និងកា	 របញ្ច	្រញឧស្ម	័នផ្ទ	ះកញ្ច	ក់និងអា	 អ្ររ៉ូសូលក្ន	ុង	

បរិយា	 កា	 ស	នា	 ំឱ្រយមា	 នកា	 រប្រ	្រប្រ	ួលអា	 កា	 សធា	 តុ	ដ្រលបង្ក	ឡើងដោ	 យសកម្ម	ភា	 ពមនុស្រស។

	 កា	 រដោ	 ះស្រ	្រយបញ្ហ	្រប្រ	្រប្រ	ួលអា	 កា	 សធា	 តុមា	 នពីរ	 គឺកា	 រកា	 ត់បន្ថ	យកា	 របញ្ច	្រញឧស្ម	័ន	

ផ្ទ	ះកញ្ច	ក់និងបន្រសា	 ំុ។	កា	 រអនុវត្ត	កា	 រងា	 របន្រសា	 ំុនឹងកា	 រប្រ	្រប្រ	ួលអា	 កា	 សធា	 តុ	គឺដើម្របីលើកកម្ព	ស់	

សមត្ថ	ភា	 ពបន្រសា	 ំុ	 ដ្រលនា	 ំឱ្រយកា	 ត់បន្ថ	យផលប៉ះពា	 ល់និងភា	 ពងា	យរងគ្រ	្រះពីកា	 រប្រ	្រប្រ	ួល	

អា	 កា	 សធា	 តុ។	 ដូច ើងបា	 នដឹងហើយថា	កា	 រប្រ	្រប្រ	ួលអា	 កា	 សធា	 តុ	 គឺបណា	្រលមកពីកា	 រ	

បញ្ច	្រញឧស្ម	័នផ្ទ	ះកញ្ច	ក់ពីសកម្ម	ភា	 ពមនុស្រសទៅ	 ក្ន	ុងបរិយា	 កា	 ស។	 ដូច្ន	្រះកា	 រកា	 ត់បន្ថ	យកា	 រ	

បញ្ច	្រញឧស្ម	័នផ្ទ	ះកញ្ច	ក់	 គឺជា	 កា	 រងា	 ររួមចំណ្រកដល់កា	 រកា	 ត់បន្ថ	យកំណើនកម្ត	្រសកល។	

កា	 រងា	 រកា	 ត់បន្ថ	យនិងបន្រសា	 ំុនឹងកា	 រប្រ	្រប្រ	ួលអា	 កា	 សធា	 តុ	 កទា	 ក់ទងយា៉្រងផ្ទ	្រល់ទៅ	 នឹងកា	 រ	

អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋ	កិច្ច	សង្គ	មផងដ្ររ។	

ដ្រយា	ក្រ	្រម៤	ស្រចក្ត	ីសង្ខ	្របបញ្ហ	្រប្រ	្រប្រ	ួលអា	 កា	 សធា	 តុ

ឯកសា	 រអប់រំស្ត	ីពីកា	 រប្រ	្រប្រ	ួលអា	 កា	 សធា	 តុសម្រ	្រប់ថា្ន	្រក់ទី១២



៦៨

៣ 	បន្រ�ំុនឹងការប្រប្រួលអាកាសធាតុ

៣ ១ 	និយមន័យ

	 បន្រសាំុនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	 គឺជាដំណើរការសម្របខ្លួនទៅនឹងអាកាសធាតុ

បច្ចុប្របន្ន	 ឬរំពឹងទុកទៅនឹងឥទ្ធិពលន្រអាកាសធាតុ ះ។	 មនុស្រសបន្រសាំុនឹងការប្រ្រប្រួល	

អាកាសធាតុដើម្របីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់	 ឬស្វ្រងរកឱកាសដ្រលមានអត្ថប្រយោជន៍។	 នៅ	

ក្នុងប្រព័ន្ធធម្មជាតិ	 អន្ត គមន៍របស់មនុស្រសអាចជួយឱ្រយសម្របបានទៅនឹងអាកាសធាតុដ្រល

នឹងកើតឡើងនិងឆ្លើយតបនឹងឥទ្ធិពលរបស់វា។	

	 មនុស្រសមានប្រវត្តិបន្រសុំានឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុជាយូរមកហើយ	ដូចជា	ការ ្រើស	

រីសពូជដំណាំនិងពិពិធកម្មដំណាំ	 ឬដំណាំចម្រុះ	 ការកសាងប្រព័ន្ធធា សាស្រ្ត	 និងការ	

គ្រប់គ្រងទឹក	ដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រដ្រលធា្រប់ជួបប្រទះនិងផលប៉ះពាល់បង្កពីធាតុអាកាស

ឬអាកាសធាតុដោយគា្រនការរៀបចំផ្រនការច្រ ស់លាស់ឬដឹងមុន។	 ប ្ថ្រមពីន្រះ	 នាព្រល	

បច្ចុប្របន្ន	 មនុស្រសកំពុងបន្តបន្រសាំុនឹងអាកាសធាតុ ្មី	 តាមរយៈការគ្រប់គ្រងគ្រ្រះមហន្ត យ	

ឬប្រព័ន្ធធានា ៉្រប់រងផ្រស្រងៗ។	បន្រសាំុប្របន្រះ	 ថា	បន្រសាំុជាបនា្ទ្រន់	ដ្រលធ្វើឡើងភា្រមៗនៅ	

ព្រលដ្រលមនុស្រសជួបប្រទះ		ឬបនា្ទ្រប់ពីកើតមានផលប៉ះពាល់ពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។	

ប៉ុ ្ត្រចំណ្រះដឹងផ្ន្រកវិទ្រយាសាស្រ្តបានព្រយាករថា	នាព្រលអនាគតការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុនឹង

បង្កឱ្រយមានផលប៉ះពាល់មកលើសង្គមមនុស្រស	 និងប្រព័ន្ធធម្មជាតិកាន់ ្រធ្ងន់ធ្ងរឡើង	 ជា	

ពិស្រសចំនួនព្រឹត្តិការណ៍ធាតុអាកាសមិនប្រក្រតីនឹងកើតឡើងកាន់ ្រញឹក ប់។	 ដូចន្រះ	

បន្រសាំុជាបនា្ទ្រន់	 មិនអាចឱ្រយមនុស្រសនិងប្រព័ន្ធធម្មជាតិសម្របខ្លួនទាន់ព្រល ្រលាឬបន្រសាំុគ្រប់

្រ្រន់ទៅនឹងអាកាសធាតុ ្មីបានទ្រ។	

	 សង្គមមនុស្រសនិងប្រព័ន្ធធម្មជាតិទាមទារនូវ	 បន្រសាំុគ្រ្រងទុកជាមុន	 ដ្រលជាសកម្មភាព

បន្រសាំុទាំងឡាយណាធ្វើឡើងនៅមុនព្រលកើតមានផលប៉ះពាល់បណា្រលមកពីការប្រ្រប្រួល	

អាកាសធាតុ។	 ដើម្របីទទួលបានផលប្រសើរ	 ការអនុវត្តការងារបន្រសាំុត្រូវដើរទន្ទឹមគា្ន្រឬប ្ថ្រម

លើផ្រនការការងារកម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍	និងទមា្រប់ប្រ ្រណីផ្រស្រងៗដ្រលមានស្រ្រប់។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៦៩

៣២ 	 លការណ៍ ្រ ំទូ លើការងារបន្រ�ំុ

	 យោងតាមបទពិ ធលើការងារបន្រសាំុនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	 វិសមរូបអាកាស	

ធាតុ	 និងព្រឹត្តិការណ៍មិនប្រក្រតីកន្លងមក	 គោលការណ៍ណ្រនាំទូទៅមួយចំនួនដូចមានខាង

ក្រ្រម៖

Ê ក 		ទទ សាា ពី់ត ទីជាម ានរបស់ ាព័ន្ធ ម្មជាតិក ការ ារកា និ ព ា ភាព ន់

	 ប្រព័ន្ធធម្មជាតិដ្រលលប្រសើរ	 គឺជាមូលដ្ឋ្រនគ្រឹះសម្រ្រប់កសាង	 និងព ្រឹងវិបុលភាព	

ប្រព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម	 និងជាមូលដ្ឋ្រនសំខាន់ក្នុងការកសាងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុក្នុង	

សហគមន៍	 វិស័យស្រដ្ឋកិច្ច	 និងវិស័យផ្រស្រងៗទៀត។	 សកម្មភាពបន្រសាំុគួរ ្ររួមចំណ្រកដល់	

ចីរភាពប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី	 និងសមធមសង្គម	 កដូចជាការកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រ្រះន្រការ

ប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។	 ចំណចសំខាន់មួយទៀតគឺ	 សកម្មភាពបន្រសាំុមិនគួររួមចំណ្រកប ្ថ្រម

ដល់ការបំពុលបរិសា្ថ្រន	និងប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះ។

Ê 		 ា មការ របនា ំ ា ះ ទ្ធិព មិន បនា ំមិន ាម ា

	 បន្រសាំុមិនត្រឹមត្រូវជាសកម្មភាពទាំងឡាយ	ដ្រលអាចនាំឱ្រយមានកំណើនហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរ

ទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ	 កំណើនភាពងាយរងគ្រ្រះន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	 ឬការ យ

ចុះសុខុមាលភាពរបស់ប្រព័ន្ធធម្មជាតិនិងមនុស្រស	 នាព្រលបច្ចុប្របន្ននិងអនាគត។	 សកម្មភាព	

និងផ្រនការបន្រសាំុដ្រលមានស្រ្រប់	 គួរ ្រមានការវាយតម្ល្រផលប៉ះពាល់ន្រសកម្មភាពបន្រសាំុ	

ដើម្របីធានាថា៖

Ê •	 មិនជះឥទ្ធិពលអវិជមានដល់ជ ្រើសនិងសកម្មភាពបន្រសាំុផ្រស្រងៗទៀត។

Ê •	 មិនបិទជ ្រើសបន្រសាំុផ្រស្រងទៀតនៅព្រលអនាគត។

Ê •	 មិនប៉ះពាល់និងបំផ្រញប្រព័ន្ធធម្មជាតិ	ដ្រលជាមូលដ្ឋ្រន	ក្នុងការព ្រឹងភាពធន់ទៅ		

	 	 នឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។

	 គ 		ការ រមរបស់ស គមនម ាននិ ជាា រ រ ា ិ

	 ក្នុងករណីជា ្រើន	 ចំណ្រះដឹងវិទ្រយាសាស្រ្តនៅមានកម្រិត	 ដូច្ន្រះត្រូវពឹងផ្រកសហគមន៍	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៧០

មូលដ្ឋ្រន។	 សហគមន៍និងអាជា្រធរមូលដ្ឋ្រនមានចំណ្រះដឹងជាក់លាក់នៅក្នុងតំបន់របស់គ្រ។	

ការវាយតម្ល្រភាពងាយរងគ្រ្រះ	 និងការធ្វើផ្រនការបន្រសុំា	 ត្រូវ ្រពឹងផ្រកលើបទពិ ធន៍	

របស់សហគមន៍	 ចំណ្រះដឹង	 និងការវិនិច័យរបស់គាត់។	 អ្នកពឹងផ្រកលើធនធានធម្មជាតិ	

និងសហគមន៍មូលដ្ឋ្រន	 អាជា្រធរមូលដ្ឋ្រន	 និងអ្នកបច្ច្រកទ្រសតាមវិស័យ	ត្រូវ ្រចូលរួមគ្រប់	

ដំណាក់កាលទាំងអស់ន្រវដផ្រនការបន្រសាំុ	 ដ្រលមានដូចជា	 ការកំណត់គ្រ្រះគំ មកំ ្រង	

ការវិភាគផលប៉ះពាល់	ការកំណត់ជ ្រើសនិងអាទិភាពបន្រសាំុ	ការអនុវត្តការងារបន្រសាំុ	 និងការ

ត្រួតពិនិត្រយតាមដននិង ្រលម។

Ê 	 ះ ាាយភាព ះ ាះ ាក ាន ័រនិ នជាតិ មភាគតិ

	 ស្រ្តីនិងជនជាតិដើមភាគតិចដ្រលរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ	 ជាទូទៅប្រឈមនឹងហានិភ័យ	

ខ្ពស់និងមានបន្ទុកដធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រ្រមផលប៉ះពាល់ន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។	 ការចូលរួម	

ភាគតិចរបស់ស្រ្តីនៅក្នុងដំណើរការស ្រ្រចចិត្តនិងទីផ្រសារការងារ	 ជាកតា្ត្រ ំងដល់ការរួម

ចំណ្រកឱ្រយបានព្រញល្រញរបស់ស្រ្តីនៅក្នុងការធ្វើផ្រនការ	គោលនយោបាយ	និងសកម្មភាព	

នានាដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។	 ស្រ្តីនិងជនជាតិដើមភាគតិចអាចដើរ

តួនាទីដសំខាន់នៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	ដោយសារ ្រពួកគាត់មាន

ចំណ្រះដឹងក្នុងមូលដ្ឋ្រនគាត់រស់នៅនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដូចជា	 	 ការគ្រប់គ្រងធនធានប្រកប

ដោយចីរភាព។	ប ្ថ្រមពីន្រះ	ស្រ្តីដើរតួយា៉្រងសំខាន់នៅក្នុងគ្រួសារនិងសហគមន៍	ក្នុងការលើក	

កម្ពស់ការអនុវត្តនិងការរស់នៅប្រកបដោយចីរភាព។	 ដូច្ន្រះការបង្កើនឱកាសដល់ស្រ្តីនិងជន

ជាតិដើមភាគតិច	ជាការរួមចំណ្រកដល់ការលើកកម្ពស់ការងារបន្រសាំុនៅក្នុងសហគមន៍។	ការ	

ចូលរួមដោយក្រុមស្រ្តីនិងជនជាតិដើមភាគតិចគួរ ្រចាប់ពីកម្រិតគ្រួសារ	 នៅដំណាក់កាល

វាយតម្ល្រភាពងាយរងគ្រ្រះដល់ការអនុវត្តសកម្មភាពបន្រសាំុ	 និងការរៀបចំគោលនយោបាយ	

និងផ្រនការបន្រសាំុ។	 ជំហានដំបូងដើម្របីដោះស្រ្រយភាពខ្វះច ្រះផ្ន្រក ្រនឌ័រនិងជនជាតិ	

ដើមភាគតិច	 ើងត្រូវសិក្រសាពីគមា្រតក្នុងការទទួលបានឱកាសរបស់ស្ត្រីនិងក្រុមជនជាតិដើម

ភាគតិច	ធៀបទៅនឹងប្រជាជនផ្រស្រងទៀតនៅជនបទដូចគា្ន្រ។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៧១

៣ ៣ 	ការដោះស្រយ នភាពបន្រ�ំុ

	 ឱនភាពបន្រសាំុគឺជាគមា្រតរវាងសា្ថ្រនភាពបច្ចុប្របន្នន្រប្រព័ន្ធមួយនិងសា្ថ្រនភាពមួយទៀត	

ដ្រលកាត់បន្ថយជាអប្របបរមា	 នូវផលប៉ះពាល់អវិជមានពីលក្ខខណ្ឌនិងវិសមរូបអាកាសធាតុ	

ដ្រលមានស្រ្រប់។	 ឱនភាពបន្រសាំុ ប់បញ្ចូលទាំងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដ្រលរដ្ឋ្រភិបាល	

ឬសហគមន៍គួរធ្វើ	 ដើម្របីការពារទ្រព្រយសម្របត្តិពីអាកាសធាតុមិនប្រក្រតីដោយយោងលើ

បទពិ ធន៍កន្លងមក។	 សកម្មភាពដ្រលត្រូវអនុវត្តទាំងអស់ ះ	 កជាសកម្មភាពអាទិភាព	

សម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍផងដ្ររ។	 ដើម្របីដោះស្រ្រយឱនភាពបន្រសាំុ	 ចំណចខាងក្រ្រមទាំង២គួរ ្រ

យកមកពិចារណាក្នុងការកំណត់យកវិធានការឬសកម្មភាពបន្រសាំុនានា៖

Ê ក 		 ំ ាះ អំពីពាត្តិការណ ត កាសមិន ា ាតីកន មក	និ និ ្នាការ

	 	 ាអ គត

Ê •	 បទពិ ធន៍របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទិន្នន័យរបស់រដ្ឋ្រភិបាលនិងការវិនិច័យរបស់អ្នក

	 	 ជំនាញ។

Ê •	 ក្នុងករណីជា ្រើន	កង្វះខាតព័តមាននិងសមត្ថភាពជាការ ំងដល់ការវិភាគផ្រក

	 	 លើវិទ្រយាសាស្រ្ត។

Ê •	 ការធ្វើផ្រនការឆ្លើយតបជាចាំបាច់	ដើម្របីយល់ដឹង	និងកត់ ្រ្រទុកនូវបទពិ ធន៍

	 	 សហគមន៍មូលដ្ឋ្រនស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ធាតុអាកាសមិនប្រក្រតីកន្លងមកដូចជា

	 	 គ្រ្រះទឹកជំនន់	និងគ្រ្រះ ំងស្ងួត	ហើយប្រសិនបើព័តមានគ្រប់ ្រ្រន់	 ើងអាច

	 	 ព្រយាករណ៍ទៅអនាគតបាន។

•	 ការកត់ ្រ្រព្រឹត្តិការណ៍ធាតុអាកាសមិនប្រក្រតីកន្លងមក	តាមរយៈការពិគ្រ្រះ

	 	 យោបល់ជាមួយសហគមន៍	និងការគូរផ្រនទី	។ល។

	 		 ភាព គ ័យ ការ របនា ំកន មក

Ê •	 នៅក្នុងសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុកន្លងមក		រដ្ឋ្រភិបាល	និង

	 	 សហគមន៍បានធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជា	ការសា្ត្ររហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត	និង

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៧២

	 	 ការ ្រលមគំរូប្លង់របស់ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ	និងការព ្រឹងសមត្ថភាពជាដើម	ដ្រលរួម

	 	 ចំណ្រកដល់ការព ្រឹងភាពធន់របស់សហគមន៍។	ភាព គជ័យទាំងអស់ន្រះ	គួ ្រ

	 	 ដក់បញ្ចូលទៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាពនិងផ្រនការ វិកាសម្រ្រប់ព្រលបច្ចុប្របន្ន	និង

	 	 អនាគត	។

Ê •	 ផ្រនការបន្រសាំុត្រូវធ្វើឡើងលើបទពិ ធន៍លៗកន្លងមក	ដ្រលទទួលបានភាព

	 	 គជ័យ។

៣ 	 រណ៍ន្រសកម្មភាពកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រះ

	 ការងារបន្រសាំុធ្វើឡើងនៅលើរូបភាពជា ្រើនដូចជា៖

Ê •	 បន្រសាំុក្នុងប្រព័ន្ធធម្មជាតិ	ឧ.	ការសា្ត្ររទីជម្រកឡើងវិញ		ការដំព្រ្រឡើងវិញ		ការការពារ

	 	 ប្រភ្រទសត្វរុក្ខជាតិ	និងប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី		ការលុបបំបាត់ពពួកឈា្រនពាន		

	 	 ការអភិរក្រស	។ល។

Ê •	 ដំ ះស្រ្រយផ្ន្រកវិស្វកម្ម	ឧ.	កសាងទំនប់ទឹក		ប្រព័ន្ធរំដោះទឹក		ការការពារ ្រ្រំង	

	 	 ទន្ល្រ		និងជ ្រើសជីវវិស្វកម្មជាដើម។

Ê •	 ការធ្វើផ្រនការប្រើប្រ្រស់ដី	ឧ.	ការកំណត់តំបន់		ការគ្រប់គ្រង	ការការពារ	ការអភិវឌ្រឍ	

	 	 និងការធ្វើផ្រនការប្រើប្រ្រស់ដី។

Ê •	 ប្រ ្រណីរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋ្រន	ឧ.	ការហាម ត់លើការប្រមូលផលក្នុងរដូវ

	 	 ណាមួយ។

Ê •	 បន្រសាំុក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមនិងសហគមន៍	ឧ.	ការផ្រស់ប្តូរលំនៅដ្ឋ្រន		បណះបណា្រល

	 	 ប ្ថ្រមការអប់រំផ្រសព្វផ្រសាយ។

Ê •	 វិធានការស្រដ្ឋកិច្ច	ឧ.	ការជួយឧបត្ថមប្រ្រក់		ការលើកទឹកចិត្តផ្ន្រកពន្ធ	ការបង់ប្រ្រក់

	 	 សម្រ្រប់ស្រវាកម្មប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី។

Ê •	 ការអនុវត្តសកម្មភាពបន្រសុំាសម្រ្រប់វិស័យជាក់លាក់	ឧ.	វិស័យជលផល	ការគ្រប់គ្រង

	 	 ឧបករណ៍ន្រសាទនិងបរិមាណន្រសាទ។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៧៣

Ê •	 ការធ្វើផ្រនការនិងគោលនយោបាយ	ឧ.	ការប ្ជ្រ្របបន្រសាំុនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាស

	 	 ធាតុទៅក្នុងផ្រនការគ្រប់គ្រងតំបន់ដីសើម	តាមរយៈគោលនយោបាយជាតិស្តីពី

	 	 តំបន់ដីសើមនិងការប្រើប្រ្រស់ដោយចីរភាព។

Ê •	 រចនាសម្ព័ន្ធនិងយន្តការសា្ថ្រប័ន	ឧ.	ការបង្កើតសា្ថ្រប័នជាតិទទួលបន្ទុកការងារ

	 	 ប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។

៣ 	យុទ្ធស ្រ្តបន្រ�ំុតាមវិស័យ

	 សកម្មភាពបន្រសាំុគួ ្រអនុវត្តតាមរយៈសកម្មភាពចម្រុះនៅគ្រប់ប្រព័ន្ធ	 គ្រប់វិស័យ	 និង	

គ្រប់តំបន់។	 ឱកាសសម្រ្រប់កាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រ្រះតាមរយៈបន្រសាំុអាចមាននៅក្នុង

ប្រព័ន្ធធម្មជាតិ	 ការកសាងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ	 ប្រព័ន្ធសង្គម	 វិស័យស្រដ្ឋកិច្ច	 និងសា្ថ្រប័ន។		

កប៉ុ ្ត្រយុទ្ធសាស្រ្ត	បន្រសាំុអាស្រ័យទៅតាមវិស័យផ្រស្រងៗ។

Ê ក 		 ស័យកសិកម្ម

	 បន្រសាំុទៅនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	សម្រ្រប់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាគួ ្រប្រើ

យុទ្ធសាស្រ្តចម្រុះរួមមាន៖

Ê •	 ព ្រឹងភាពធន់ន្រប្រព័ន្ធស្រូវទាំងពីរប្រភ្រទ(ស្រូវវស្រសានិងស្រូវប្រ្រំង)	តាមរយៈការ

	 	 ប្រើពូជស្រូវប្រសើរជាងមុននិងការគ្រប់គ្រងដំណាំស្រូវ	និងការកាត់បន្ថយភាពងាយ

	 	 រងគ្រ្រះទៅនឹងអាកាសធាតុមិនប្រក្រតី។	ឧ.	ការរំកិលព្រល ្រលាដំដុះដើម្របី

	 	 បញ្ច សការប្រមូលផលក្នុងអំឡុងព្រលភ្ល ងធា្រក់ខា្រំង។

Ê •	 ធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវបច្ច្រកទ្រសគ្រប់គ្រងទឹក	និងប្រើប្រ្រស់ទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធ

	 	 ភាព(ឧ.	ប្រមូលទឹកស្តុកទុក	ឬប្រព័ន្ធធា សាស្រ្តខា្ន្រតតូច)នៅក្នុងតំបន់ងាយ

	 	 រងគ្រ្រះ ំងស្ងួត	ដើម្របីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ព្រលកង្វះខាតទឹកភ្ល ង។

Ê •	 ព ្រឹងគុណភាពដីនិងការគ្រប់គ្រងដីសម្រ្រប់ទាំងដំណាំរួមផ្រសំនិងដំណាំចំការ	ដូចជា	

	 	 ការកាត់បន្ថយការហូរ ្រ្រះ	និងការដំដំណាំចម្រុះពូជនៅតំបន់វាលទំនាប	តំបន់

	 	 ខ្ពង់ ប	និងតំបន់ភ្នំ។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៧៤

Ê •	 លើកកម្ពស់ពិពិធកម្មកសិកម្មនិងប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះដើម្របីកាត់បន្ថយនិនា្ន្រការ

	 	 បច្ចុប្របន្នន្រការពឹងផ្រកលើការដំណាំមួយប្រភ្រទ។

	 		ការ ិ មសត

	 ការព ្រឹងការគ្រប់គ្រងសត្វចិញ្ចឹម	និងភាពធន់ទៅនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុស្ថិត	

	 នៅក្រ្រមយុទ្ធសាស្រ្ត៖

Ê •	 អាហាររូបត្ថម៖	 គុណភាពនិងបរិមាណន្រចំណីសត្វ	 ការស្តុកទុក	 និងតុល្រយភាព

	 	 អាហារូបត្ថមន្រចំណីអាហារសត្វត្រូវ ្រធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើង	 ដើម្របីកាត់បន្ថយភាពខ្វះ

	 	 អាហារូបត្ថមរបស់សត្វចិញ្ចឹម។

•	 ភាពធន់នឹងជំងឺ៖	 ភាពធន់របស់សត្វត្រូវ ្រខា្រំងឡើង	 ដើម្របីកាត់បន្ថយការគំ ម

	 	 កំ ្រងន្រជំងឺតាមរយៈ	 ការផ្តល់អាហារូបត្ថមគ្រប់ ្រ្រន់	 ទីជម្រក	 និងថា្ន្រំបងា្ររ។

	 	 វាកតម្រូវឱ្រយមានភាពប្រសើរឡើងន្រជីវសុវត្ថិភាព	 ដើម្របីការពារការ តត្រ តជំងឺពី

	 	 កសិដ្ឋ្រនទៅក ្ល្រងផ្រស្រង	 ហើយកដើម្របីបងា្ររការ ្លងចូលន្រជំងឺចូលក្នុងហ្វូងសត្វ

	 	 ចិញ្ចឹមពីក ្ល្រងផ្រស្រង។

Ê •	 ទីតាំងជម្រកសត្វ៖	 ទីតាំងនិងការរចនារោង	 គួ ្រឱ្រយមានខ្រយល់ធម្មជាតិច្រញចូល

	 	 ្រើនអតិបរមា	 និងកាត់បន្ថយភាពប្រឈមទៅនឹងគ្រ្រះធម្មជាតិ	 ជាពិស្រសស្រះ

	 	 ចិញ្ចឹមត្រីមិននៅក ្ល្រងងាយរងទឹកជំនន់។

Ê •	 ការធ្វើផ្រនការផលិតកម្មនិងបងា្រត់ពូជ៖	 កាត់បន្ថយការបងា្រត់ពូជជាមួយម្រ ្រមួយ	

	 	 និងគួ ្រមានផ្រនការដកយកផលឱ្រយបានត្រមឹត្រវូ	 ដើម្របីធានាភាពធន់របស់ក្រមុសត្វ។

Ê •	 ការស្វ្រងរកទីផ្រសារ៖	 បង្កើនការទទួលបានព័តមានពីទីផ្រសារ	 និងក ្ល្រងសម្រ្រប់លក់							

	 	 កសិផល។	 ការចងក្រងជាសមាគមន៍កសិករ	 អាចជួយកាត់បន្ថយតម្ល្រចិញ្ចឹមសត្វ	

	 	 ហើយអាចលក់ផលក្នុងតម្ល្រខ្ពស់	និងកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួលតម្ល្រ។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៧៥

	 គ 		 ស័យ

	 ដោយសារ ្រមានវិសាលភាពនិងទំហំន្រផលិតកម្ម	 របៀបន្រការគ្រប់គ្រងខុសគា្ន្រ	

ទៅតាមមជ្រ ដ្ឋ្រនផ្រស្រងៗ	 វារីវប្របកម្ម	 ជាសកា្ត្រនុពលមួយសម្រ្រប់បន្រសាំុទៅនឹងការប្រ្រប្រួល	

អាកាសធាតុ	ជាងការន្រសាទពីធម្មជាតិ។	យុទ្ធសាស្រ្តសម្រ្រប់វារីវប្របកម្ម	រួមមាន៖

Ê •	 ការគ្រប ្រប្រលើស្រះត្រីដើម្របីកាត់បន្ថយកម្ត្រ។

Ê •	 ការស្តុកទឹកទុកដើម្របីកាត់បន្ថយហានិភ័យការបាត់បង់ទឹកនៅរដូវប្រ្រំង។

Ê •	 អាចធ្វើទំនប់ការពារស្រះត្រី	ប្រសិនបើស្រះទាំង ះស្ថិតនៅក ្ល្រងអាច

	 	 លិចលង់	។ល។

	ការកាត់បន្ថយការប្រប្រួលអាកាសធាតុ

១ 	និយមន័យÊ

	 ការកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	ជាសកម្មភាពទាំងឡាយណា	ដើម្របីកំណត់ទំហំ

ឬអ ្រ្រន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុក្នុងរយៈព្រលវ្រង។	ជាទូទៅ	ការកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួល	

អាកាសធាតុសំដៅដល់វិធានការកាត់បន្ថយការបញ្ច្រញឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់	 ចូលទៅក្នងុបរិយាកាស	

ឬកាត់បន្ថយកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាស។	 វិធានការវិស្វកម្មអាកាសធាតុឬ	

វិស្វកម្មផ្រនដី	 កជាវិធីសាស្រ្តមួយក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុផងដ្ររ	 ប៉ុ ្ត្រ

វិធានការប្របន្រះនៅមានភាពចម្រូងចម្រ្រស់ ្រើនទាំងផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសនិងនយោបាយ។	

២ 	ការប ្រ និងកំ ប់ ស្ម័នផះកញក់កុងបរិ កាស

	 ការបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សំដៅលើ	 រំហូន្របរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចូលទៅក្នុង

បរិយាកាស	នៅក្នុងតំបន់ណាមួយនិងក្នុងអំឡុងព្រលកំណត់មួយ។	 ឧទាហរណ៍	 ៖	 ការដុត	

ឥន្ធនៈ	ផូសីុលនៅក្នុងវិស័យដឹកជញូនបានបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចូលទៅក្នុងបរិយាកាស។

	 កំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងបរិយាកាស	សំដៅទៅលើបរិមាណសរុបន្រឧស្ម័នផ្ទះ	កញ្ចក់

នៅក្នុងបរិយាកាសរបស់ភពផ្រនដី។	 ជាទូទៅកំហាប់ឧស្ម័នក្នុងបរិយាកាស	 ត្រូវគិតជា	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៧៦

ភាគលាន(ppm)។	 មានន័យថា	 ជាចំនួនម៉ូល្រគុលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងមួយលានម៉ូល្រគុល

ន្រឧស្ម័នក្នុងបរិយាកាស។	 ឧទាហរណ៍៖	 សព្វ ្ង្រន្រះ	 កំហាប់ឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងបរិយាកាស

មានចំនួន៤០០ppm។	

៣ 	ការកាត់បន្ថយ ស្ម័នផះកញក់

	 ការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់គឺជាអន្ត គមន៍របស់មនុស្រស	 ដើម្របីឱ្រយប្រភពបញ្ច្រញ	

ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ យចុះ	 ឬដើម្របីបង្កើនអាងស្រូបឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។	 ការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះ	

កញ្ចក់មានវិធីសាស្រ្តធំ២៖	

Ê •	 វធិសីាស្រ្តទី១	កំណតដ់ៅការកាតប់ន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចកផ់្រកលើអាំងតងសីុ់ ្រ	គជឺា		

	 	 ការកំណត់គោលដៅ	ដើម្របីកាត់បន្ថយបរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដ្រលបញ្ច្រញក្នុង

	 	 មួយឯកតាន្រផលិតកម្មឬឯកតាអ្វីមួយ	ដូចជាក្នុងមួយឯកតាន្រផលិតផលសរុប

	 	 ក្នុងស្រុក។	

Ê •	 វិធីសាស្រ្តទី២	កំណត់ដៅកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដច់ខាត	គឺជាការកំណត់

	 	 គោលដៅ	ដើម្របីកាត់បន្ថយបរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សរុបដច់ខាតដ្រល ើង			

	 	 បញ្ច្រញ	ដោយមិនគិតពីកតា្ត្រនានាទាំងអស់	ដូចជាការកើនឡើងចំនួនប្រជាជន

	 	 ឬកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច។

	ការកាត់បន្ថយការប ្រ ស្ម័នផះកញក់តាមវិស័យ

	 សព្វ ្ង្រនៅលើពិភពលោកវិស័យសំខាន់ៗ	ដ្រលបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ្រើនជាងគ្រគឺ	

ផលិតកម្មថាមពល	ដឹកជញូន	ឧស្រសាហកម្ម	កសិកម្ម	ព្រ្រឈើ	និងសំណល់។	ដំ ះស្រ្រយ	

ចំ ះការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មិនមានវិស័យ	ឬបច្ច្រកវិទ្រយាណាមួយអាចដោះស្រ្រយការÊ

កាត់បន្ថយការបញ្ច្រញឧស្ម័នទាំងស្រុង ្រឯងបានទ្រគឺ	គ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាអ្នករួមចំណ្រក	

ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងកាត់បន្ថយការបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ន្រះ។	ឧទាហរណ៍	៖	តាមរយៈ	

ការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល	 និងការប្រើថាមពលកកើតឡើងវិញ។	 បច្ចុប្របន្ន	 មាន	

បច្ច្រកវិទ្រយាមួយចំនួនដ្រលបញ្ច្រញឧស្ម័នតិច	 ឬកមិនបញ្ច្រញ ះនឹងមានក្នុងព្រលឆប់ៗ	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៧៧

ខាងមុខ។

	 ពិតម្រនការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហ្រសកល	 ប៉ុ ្ត្រមានសកម្មភាពងាយៗជា ្រើន	

ដ្រល ើងមា្ន្រក់ៗអាចធ្វើបាន	 ដើម្របីរួមចំណ្រកដោះស្រ្រយបញ្ហ្រពិភពលោកន្រះ។	 ការយល់	

ដឹងពីមូលហ្រតុ	 និងវិធានការដោះស្រ្រយដ្រលអាចធ្វើបានគឺការតាំងចិត្ត	 និងចូលរួមអនុវត្ត	

សកម្មភាពប្រចាំ ្ង្រងាយៗ	ដើម្របីកាត់បន្ថយការបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អាចធ្វើឱ្រយ	 ើងមា្ន្រក់ៗ

ជាផ្ន្រកមួយន្រដំ ះស្រ្រយបញ្ហ្រ។	ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជា ្រើន	មានប្រភពច្រញពីការប្រើ

ប្រ្រស់សមា្ររឬសកម្មភាពប្រចាំ ្ង្ររបស់ ើង។

	 ការយកចិត្តទុកដក់លើការសន្រសំសំ ្រធនធានដ្រលមានស្រ្រប់	 រួមទាំងការប្រើប្រ្រស់	

ផលិតផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព	និងសមហ្រតុផលអាចជួយកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បាន	

មួយចំណ្រក	 ជាពិស្រសជួយកាត់បន្ថយចំណាយប្រចាំ ្ង្រ។	 ដើម្របីស ្រ្រចបាននូវគោលដៅ

ន្រះចាំបាច់ត្រូវភា្រក់រ កផ្រស់បូរឥរិយាប 	និងរបៀបរស់នៅ។	ខាងក្រ្រមជាវិធីសាស្រ្តងាយៗ	

មួយចំនួនដ្រល ើងអាចអនុវត្តបាន	 ដើម្របីរួមចំណ្រកដោះស្រ្រយ ល់ការកាត់បន្ថយការ	

បញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	 និងអាចសន្រសំសំ ្រ វិកា។	 ការកាត់បន្ថយការបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះ	

កញ្ចក់ដ្រលអាចធ្វើបានរួមមាន៖	

Ê ក 	ការសនាសំសំ ាអគិសនី

	 ប្រភពថាមពលសំខាន់សម្រ្រប់ផលិតអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាគឺឥន្ធនៈផូសីុល	 ដ្រលជា

ប្រភពចម្របងមួយន្រការបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	ជាពិស្រសឧស្ម័នកាបូនិក។	ដូច្ន្រះគ្រប់ព្រល	

ដ្រល ើងប្រើអគ្គិសនី	មានន័យថា ើងបានរួមចំណ្រកបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចូលទៅក្នុង

បរិយាកាស។	 ក្នុងន័យន្រះ	 ើងអាចជួយកាត់បន្ថយការបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កដូចជា

កាត់បន្ថយចំណាយបាន	 តាមរយៈការប្រើប្រ្រស់ ្រឿងបរិកា្ខ្ររអគ្គិសនីដ្រលមានគុណភាព

ខ្ពស់	 (សុីភ្លើងតិច)	 សន្រសំសំ ្រថាមពលអគ្គិសនី	 ដោយបិទអំពូលភ្លើង	 ទូរទស្រសន៍	 មា៉្រ ៉្រ	

មា៉្រសុីនចាក់ឌីស	កុំព្រយូទ័រ	និងឧបករណ៍អគ្គិសនីផ្រស្រងៗទៀតនៅព្រលពុំចាំបាច់	ដកឧបករណ៍

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៧៨

ភា្ជប់ចរន្តច្រញភាមនៅព្រលឈប់ប្រើប្រ្រស់	និងកាត់បន្ថយបរិមាណប្រើប្រ្រស់។

រូបភាព៥	ការផ្ត្រច់ចរន្តអគិ្គសនីព្រលឈប់ប្រើប្រ្រស់នៅតាមគ្រហដ្ឋ្រន

Ê 	ការសនាសំសំ ាទក

	 ទឹកជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុតរបស់ ើងគ្រប់គា្ន្រ។	ឧស្ម័នកាបូនិកជា ្រើនត្រូវបានបញ្ច្រញ

តាមរយៈការដឹកជញូន	 និងធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មទឹក។	 ការប្រើប្រ្រស់ទឹកខះខា្ជ្រយនឹងនាំឱ្រយមានការ	

បញ្ច្រញឧស្ម័នកាបូនិកកាន់ ្រ ្រើនឡើង។	 ដូច្ន្រះការសន្រសំសំ ្រទឹក	 ការប្រើប្រ្រស់	 និងគ្រប់	

គ្រងទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផ្តល់ផលចំណ្រញខាងស្រដ្ឋកិច្ច	ហើយជាមួយគា្ន្រ ះរួម

ចំណ្រកក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផងដ្ររ។	 ើងអាចចូលរួមសន្រសំសំ ្រទឹកនៅតាម	

គ្រួសារសហគមន៍	 ការិយាល័យធ្វើការ	 ដំណើរការផលិតកម្ម	 ដើម្របីកាត់បន្ថយសំណល់ វ	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៧៩

សន្រសំសំ ្រប្រ្រក់	និងកាត់បន្ថយការបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។	សកម្មភាពងាយៗក្នុងការសន្រសំ	

សំ ្រទឹករួមមាន	 កាត់បន្ថយការប្រើប្រ្រស់ទឹក	 មិនបើកទឹក លនៅព្រលកំពុងដុសធ្ម្រញឬ

រពុកមាត់	បិទក្រ លរ៉ូប៊ណ្រឱ្រយជិតលបងា្ររការលិចជ្រ្របខាតបង់ទឹកឥតប្រយោជន៍	ដំទឹក

ក្នុងបរិមាណសមល្មមមិនលើសពីតម្រូវការ	ប្រើប្រ្រស់ទឹកឱ្រយអស់ពីលទ្ធភាព	និងត្រងទឹកភ្ល ង	

ទុកប្រើប្រ្រស់នៅរដូវប្រ្រំង។

Ê គ 	ការ ា ាាស់ថមព ក ត ញ ថមព ាត

	 ថាមពលកកើតឡើងវិញ	 គឺជាថាមពលដ្រលបង្កើតឡើងពីធនធានកកើតឡើងវិញ	

រួមមានថាមពលព្រះអាទិត្រយ	 ថាមពលខ្រយល់	 ថាមពលជីវៈមា៉្រស	 ថាមពលកម្ត្រពីក្នុងដី	

ថាមពលវារីអគ្គិសនី	 ថាមពលទឹក រ	 និងថាមពលរលក	 ដ្រលមិនបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

ទៅក្នុងបរិយាកាស។

Ê គ ១ 	ថមព ពាះ ទិតាយ

	 ថាមពលព្រះអាទិត្រយ	 គឺជាថាមពលដ្រលបង្កើតឡើងដោយកម្រឬពន្លឺដ្រលច្រញមកពី

ព្រះអាទិត្រយ	ហើយអាចប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់កម្រទឹកនៅតាមគ្រហដ្ឋ្រន	ឬអគារធំៗ	ព្រមទាំង

អាចប្រើប្រ្រស់ដើម្របីផលិតជាថាមពលអគ្គិសនីបាន ្រមទៀតផង។	 បច្ចុប្របន្នការប្រើប្រ្រស់	

ថាមពលព្រះអាទិត្រយនៅតាមគ្រហដ្ឋ្រន	 និងជាលក្ខណៈពាណិជកម្មកំពុងទទួលបាននូវការ	

ចាប់អារម្មណ៍កាន់ ្រ ្រើនឡើង។

Ê គ ២ 	ថមព ាយ ់

	 ខ្រយល់ជាប្រភពន្រថាមពលសា្រត	ហើយជាទូទៅការប្រើខ្រយល់សម្រ្រប់ទាញយកថាមពល

មានផលប៉ះពាល់តិចតួចលើបរិសា្ថ្រនជាងការប្រើថាមពលផ្រស្រងទៀត។	 ការប្រើប្រ្រស់ថាមពល	

ខ្រយល់អាចកាត់បន្ថយបរិមាណអគ្គិសនី	ដ្រលបានមកពីការដុត	ឥន្ធនៈផូសីុល	ហើយអាចកាត់

បន្ថយនូវបរិមាណបំពុលខ្រយល់និងការបញ្ច្រញឧស្ម័នកាបូនិកទៅក្នុងបរិយាកាស។

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៨០

	 គ 	ថមព រអគិសនី

	 ថាមពលវារីអគ្គិសនីត្រូវបានផលិតពីកមា្រំងទឹកធា្រក់។	 ទនា្រក់និងចលនារបស់ទឹកគឺ	 ជា	

ផ្ន្រកមួយន្រវដ្តទឹក។	ទំនប់វារីអគ្គិសនីអាចបង្កឱ្រយមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដល់បរិសា្ថ្រន	និងសង្គម	

កប៉ុ ្ត្រការវាយតម្ល្រហ្រតុប៉ះពាល់បរិសា្ថ្រនសមស្រប	 រចនាប្លង់ដោយត្រឹមត្រូវ	 និងការធ្វើផ្រន	

ការគ្រប់គ្រងឱ្រយបានគ្រប់ ្រុង ្រ្រយអាចជួយសម្រ្រលផលប៉ះពាល់ទាំង ះ	 ហើយផល់	

ផលចំណ្រញ ្រើនផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច	រួមទាំងការជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រ្រស់ឥន្ធនៈផូសីុល។

Ê គ 	ថមព ី ៈ ាស

	 ជីវៈមា៉្រស	 គឺជាសារធាតុសរី ង្គមានប្រភពពីរុក្ខជាតិ	 ឬលាមកសត្វដ្រលអាចប្រើប្រ្រស់

ជាឥន្ធនៈ។	ឈើ	សំណល់	ដំណាំកសិកម្មផ្រស្រងៗ	ដូចជា	អងា្រម	លាមកសត្វ	អាចយកទៅដុត	

ដើម្របីផល់ជាកម្រឬផលិតអគ្គិសនី។	 ផលិតផលដំណាំមួយចំនួនដូចជា	 ដូងប្រ្រង	 លុងខ្វង	

ដំឡូងមី	 អំ ជាដើម	 អាចយកមកផលិតជាឥន្ធនៈជីវៈ	 ដ្រលអាចប្រើជំនួសឥន្ធនៈផូសីុល។	

លាមកសត្វ	 និងសំណល់សរី ង្គផ្រស្រងៗអាចប្រើជាប្រភពផលិតជីវៈឧស្ម័នសម្រ្រប់ចមិន	

អាហារ	ដុតកម្រ	ឬផលិតអគ្គិសនី។

រូបភាព៦	ទំនប់វារីអគិ្គសនីនៅកំចាយខ្រត្តកំពត

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៨១

	 គ 	ថមព ទក រ

	 ថាមពលជំ រសមុទ្រ	 គឺជាប្រភពថាមពលដ្រលគ្រសា្រល់	 និងប្រើប្រ្រស់តិចតួច។	

វាកើតឡើងដោយសារចលនា	និងអន្តរកម្មទំនាញរវាងផ្រនដីជាមួយព្រះចន្ទ	និងព្រះអាទិត្រយ។

	 គ 	ថមព រ ក

	 រលកកើតឡើងដោយចលនាខ្រយល់បក់លើផ្ទ្រសមុទ្រ។	 ថាមពលត្រូវបានបញូនពីខ្រយល់

ទៅជារលក។	 រលកធ្វើដំណើរក្នុងរយៈចមា្រយឆ្រយ ្លងកាត់មហាសមុទ្រក្នុងល្រប នដលឿន	

ហើយការប្រើប្រ្រស់ថាមពលកប្រមូលផុំនៅ ្រប្ររផ្ន្រកខាងលើន្រផ្ទ្រសមុទ្រ។

	 គ 	ថមព ក ាពីក ី

	 ថាមពលកម្រពីក្នុងដី	 គឺជាកម្រដ្រលបានមកពីស្រទាប់ក្នុងន្រផ្រនដី។	 វាជាថាមពល	

សា្រតនិងមានស្ថិរភាព។	 ធនធានថាមពលកម្រក្នុងដីមាននៅចាប់ពីផ្ទ្រក្រ្រមដីរហូតដល់

សិលាក្រនៅជ ្រ្រ ប់គីឡូម៉្រត្រពីផ្ទ្រផ្រនដី	 និងចុះ ្រ្រជាងន្រះទៅទៀតដល់សិលារលាយ

ដ្រលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាទីបំផុតដ្រល ថាមា៉្រក់មា៉្រ។

រូបភាព៧	ថាមពលកម្ត្រនៅក្នុងដី

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៨២

Ê 	ការ ំ ម ើ

	 ការដំដើមឈើ	គឺជាការងារប្រកបដោយគុណធម	ផល់ផលប្រយោជន៍ ្រើនយា៉្រង	ហើយ

ជាមធ្រយាបាយមួយដលក្នងុការកាត់បន្ថយការបញ្ច្រញឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់	 ្រ្រះដើមឈើស្របូយក	

ឧស្ម័នកាបូនិកពីបរិយាកាស។	ការដំដើមឈើក្នុងបរិ ្រណផ្ទះ	សាលារៀន	ទីសាធារណៈមិន	

ត្រឹម ្រផល់នូវម្លប់ប៉ុ ្រះទ្រ	 គឺ ្រមទាំងផល់ប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ច	 បង្កើននូវ ភ័ណភាព	

និងជួយការពារបរិសា្ថ្រន ្រមទៀតផង។

	ការ ប់និងការបងាំងកាបូន	

	 ការចាប់និងការបងា្ខ្រំងកាបូនជាវិធីសាស្រ្តមួយក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួលអាកាស

ធាតុ	 តាមរយៈការកាត់បន្ថយការបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាស។	 ការចាប់និង	

ការបងា្ខ្រំងកាបូនមាន២ជំហាន៖

	 ១.	 ការចាប់យកឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដ្រលបញ្ច្រញនៅចំណចបញ្ច្រញធំៗ	 ដូចជារោងចក្រ	

ផលិតអគ្គិសនីខា្ន្រតធំដើរដោយឥន្ធនៈផូសុីល។		

	 ២.	 ចាក់បញ្ចូលឧស្ម័នទាំង ះទៅក្នុងក្រ ្រងធំៗក្នុងជំ ដី ្រ្រ	 ដូចជាបាតអណង

ប្រ្រងកាតដ្រលនៅទំន្ររ	 ដ្រលអាចបងា្ខ្រំងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងក្រ ្រងទាំង ះជារៀងរហូត

ឬរយៈព្រលដវ្រងមួយ។	ការបងា្ខ្រំងរយៈព្រលវ្រងនៅក្នុងដី	ត្រូវបានរក ើញតាមរយៈការបូម	

បញ្ចូលឧស្ម័នកាបូនិក	 ទៅក្នុងអាងដ្រលមានស្រ្រប់ឬខួងជីក ្រ្រទៅក្នុងស្រទាប់ដី	 និងការ	

បងា្ខ្រំងរយៈព្រលវ្រងនៅក្នុងមហាសមុទ្រ	 ត្រូវបានរក ើញតាមរយៈការចាក់បញ្ចូលឧស្ម័ន	

កាបូនិកក្នុងជ ្រ្រ ប់រយម៉្រត្រ	ហើយត្រូវបានស្រូបដោយទឹកសមុទ្រ។	ការចាប់និងការបងា្ខ្រំង	

កាបូនជាទូទៅ ថាការបងា្ខ្រំងកាបូនដ្រលមិនម្រនជីវសាស្រ្ត។

	ការ ្រូបទុកកាបូន	

	 ការស្រូបទុកកាបូន	មានមុខងារដូចនឹងការចាប់និងបងា្ខ្រំងកាបូនទុក	កុំឱ្រយបញ្ច្រញទៅក្នុង		

បរិយាកាស។	ការស្រូបទុកកាបូនកើតឡើងនៅក្នុង	ជីវមណ្ឌលដ្រនដីគោក	ជាទីដ្រលរុក្ខជាតិ	

ស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិក	 	ហើយបងា្ខ្រំងទុកក្នុងជីវៈមា៉្រស	 និងក្នុងដី។	 ឧទាហរណ៍	 ការដំ	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៨៣

ព្រ្រឈើឡើងវិញ	ជាការស្រូបទុកកាបូនពីបរិយាកាស។

	វិស្វកម្មអាកាសធាតុ

	 វិស្វកម្មអាកាសធាតុត្រូវបានគ្រសា្រល់ថាជាវិស្វកម្មផ្រនដី	 គឺជាអន្ត គមន៍ខា្ន្រតធំកម្រិត

ភពផ្រនដីដ្រលមានច្រតនា ្រប្រ្រប្រព័ន្ធអាកាសធាតុភពផ្រនដី	 ក្នុងគោលបំណងទប់សា្រត់

ការកើនឡើងកម្ត្រសកល។	 វិស្វកម្មអាកាសធាតុ	 សំដៅទៅលើច ្រមវិធានការ២ប្រភ្រទ៖	

ការដកច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	 និងការគ្រប់គ្រងកមា្រំងកាំរស្មីព្រះអាទិត្រយ។	 វិធានការដកច្រញ	

ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	 ដ្រលចាប់យកឧស្ម័នកាបូនិកជាផ្ន្រកមួយដសំខាន់	 សំដៅដោះស្រ្រយមូល

ហ្រតុន្រកំណើនកម្ត្រសកលតាមរយៈការដកឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រញពីបរិយាកាស។	 វិធានការ

គ្រប់គ្រងកមា្រំងកាំរស្មីព្រះអាទិត្រយមានគោលបំណងកាត់បន្ថយផលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	តាមរយៈ

ការទប់សា្រត់កុំឱ្រយភពផ្រនដីស្រូបយកកមា្រំងកាំរស្មីព្រះអាទិត្រយ ្រើន។

	 ការគ្រប់គ្រងកមា្រំងកាំរស្មីព្រះអាទិត្រយមានដូចជា	ការដំឡើងផ្ទ្រំងកញ្ចក់ក្នុងលំហ	បង្កើត	

ពពកក្នុងបរិយាកាសឱ្រយ ្រើន	និងព ្រ្រយអាអ្ររ៉ូសូល ំងពន្លឺក្នុងបរិយាកាសខាងលើ	ដើម្របី

កាត់បន្ថយការចាំងចូលន្រកមា្រំងកាំរស្មីព្រះអាទិត្រយមកដល់បរិយាកាសខាងក្រ្រម។	

	 ឧទាហរណ៍ន្រវិធានការដកច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មានដូចជា	 ការដំឡើងមា៉្រសុីនចាប់	

ឧស្ម័នកាបូនិក(CO2)ពីបរិយាកាស	 ហើយបូមបញ្ចូលទៅក្នុងអាងបងា្ខ្រំងទុកក្នុងក្រ ្រង

ធំៗ	ក្នុងជំ ដី ្រ្រដូចជា	បាតអណងប្រ្រងកាតដ្រលនៅទំន្ររ	ឬបញ្ចូលទៅបាតសមុទ្រដ ្រ្រ	

ដ្រលអាចបងា្ខ្រំងឧស្ម័នកាបូនិក(CO2)នៅទី ះជារៀងរហូតឬរយៈព្រលដវ្រងមួយ។	 ការ	

បង្កើតធ្រយូងជីវៈ	 និងការដំព្រ្រឈើឡើងវិញ	កជាវិធានការដកច្រញឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ពីបរិយាកាស	

ផងដ្ររ។

	 វិធានការវិស្វកម្មអាកាសធាតុផ្រស្រងទៀតមានដូចជា	 ការបាចព ្រ្រយលមងដ្រកលើផ្ទ្រ	

សមុទ្រក្នុងតំបន់កង្វះសារធាតុដ្រក	ដើម្របីជំរុញការបង្កើតប្លង់តុងរុក្ខជាតិ។	ន្រះក្នុងន័យច្រតនា	

ជំរុញផលិតភាពជីវសាស្រ្ត	 និងបង្កើនការចាប់យកឧស្ម័នកាបូនិក(CO2)ពីបរិយាកាស។	

ការប ្ថ្រមធាតុបាសក្នុងសមុទ្រជាវិធានការមួយ	 សម្រ្រប់កាត់បន្ថយការកើនឡើងជាតិ	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៨៤

អាសុីតនៅក្នុងសមុទ្រ។	វិធានការដំឡើងមា៉្រសុីនបូមទឹកខា្ន្រតយក្រសសម្រ្រប់បូមទឹកបាតសមុទ្រ	

ដ្រលត្រជាក់មកខាងលើ	ក្នុងន័យ ្ររក្រសាបណរកម្ត្រសមុទ្រពីខាងក្រ្រមមកខាងលើ។

រូបភាព៨	វិស្វកម្មអាកាសធាតុ

	ម្ររៀនស ្រប

	 ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	 បានបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់គ្រប់មជ្រ ដ្ឋ្រននិងភាវរូបមាន	

ជីវិតទំាងអស់នៅលើភពផ្រនដី	ហើយផលប៉ះពាល់ដ្រលបានកើតឡើងនឹងមិនអាចធ្វើឱ្រយដូចដើម	

វិញទ្រ។	ការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	ត្រូវបានប្រងច្រកជា២ទម្រង់ធំៗគឺ	បន្រសាំុ	

និងការកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។	 បន្រសាំុ	 ជាការសម្របខ្លួនរបស់សង្គមនិងប្រព័ន្ធ

ធម្មជាតិទៅនឹងអាកាសធាតុ ្មីដ្រលមានដូចជា	 បន្រសាំុជាបនា្ទ្រន់	 និងបន្រសាំុគ្រ្រងទុកជាមុន។	

គោលការណ៍ណ្រនាំទូទៅលើការងារបន្រសាំុ	និងវិធានការដោះស្រ្រយឱនភាពបន្រសាំុផ្តល់ជា

គោលគំនិតក្នុងការ ្រើសរីសវិធានការបន្រសាំុ	ឆ្លើយតបនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ	 វិសមរូប	

អាកាសធាតុ	និងព្រឹត្តិការណ៍មិនប្រក្រតីកន្លងមក។	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២



៨៥

	 ការកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសំដៅដល់	វិធានការកាត់បន្ថយការបញ្ច្រញឧស្ម័ន

ផ្ទះកញ្ចក់ចូលទៅក្នុងបរិយាកាស	 ឬកាត់បន្ថយកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាស។	

ការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់គឺជាអន្ត គមន៍របស់មនុស្រស	 ដើម្របីឱ្រយប្រភពបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះ

កញ្ចក់ យចុះ	ឬដើម្របីបង្កើនអាងស្រូបឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីបរិយាកាស។	វិស្វកម្មអាកាសធាតុឬ	

វិស្វកម្មផ្រនដី	 គឺជាអន្ត គមន៍ខា្ន្រតធំកម្រិតភពផ្រនដី	 ដ្រលមានច្រតនា ្រប្រ្រប្រព័ន្ធអាកាស

ធាតុភពផ្រនដីក្នុងគោលបំណងទប់សា្រត់ការកើនឡើងកម្ត្រសកល	 កប៉ុ ្ត្រវិស្វកម្មអាកាស	

ធាតុមានភាពចម្រូងចម្រ្រស ្រើនទាំងផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសនិងផ្ន្រកនយោបាយ។	

សំណរ៖

១.		 ើការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុមានផលប៉ះពាល់លើអ្វីខ្លះ

២.	ចូរឱ្រយនិយមន័យបន្រសាំុទៅនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។

៣.	 ើគ្រច្រកបន្រសាំុជាប៉ុនា្រន 	អ្វីខ្លះ

៤.	ចូររៀប ប់ពីគោលការណ៍ទូទៅន្រការងារបន្រសាំុ។

៥.	ចូរឱ្រយឧទាហរណ៍អំពីសកម្មភាពកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រ្រះ។

៦.	ចូររៀប ប់ពីយុទ្ធសាស្រ្តបន្រសាំុក្នុងវិស័យកសិកម្ម	និងថាមពល។

៧.	ចូរឱ្រយនិយមន័យការកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។

៨.	ចូររៀប ប់អំពីការចាប់	និងបងា្ខ្រំងកាបូន។

៩.	ចូររៀប ប់អំពីវិស្វកម្មអាកាសធាតុ	ឬវិស្វកម្មផ្រនដី។	

ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី១២





ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់មធ្រយមសិក្រសាទុតិយភូមិ

៨៦

ប នុក្រមពន្រយល់ពាក្រយសំខន់

កំណកអ ិ ្តាាយ

	 គឺជាស្រទាប់លើន្រផ្រនដីដ្រលរួមផ្រសំឡើងដោយដីម ក	ដំុ ្ម	ទឹកកក	និងសារធាតុសរី ង្គ

ផ្រស្រងៗ។	 ជាទូទៅបណំន្រស្រទាប់ន្រះត្រវូស្ថតិនៅក្នងុលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពស្មើសូន្រយ	 ឬក្រ្រម	

សូន្រយអង្រសាស្រចាប់ពីរយៈព្រលពីរឆ្ន្រំឡើងទៅ។	 កំណកអចិ ្ត្រ ្រយ៍ភាគ ្រើនកើតមាននៅ	

តំបន់ដ្រលមានរយៈទទឹងខ្ពស់ដូចជាតំបន់អាកទិក(អឌ្រឍគោលខាងជើង)	 និងអង់តាកទិក	

(អឌ្រឍគោលខាងត្របូង)។

កាំរស្មី ា ម ំ ា 	កាំរស្មី ំ នរ ក ា

	 គឺជារស្មីកម្ត្រដ្រលភាយច្រញពីផ្ទ្រផ្រនដី	 បរិយាកាស	 និងពពក	 ហើយគ្រកអាច	

ផងដ្ររថាជាកាំរស្មីជំហានរលកវ្រង។	 រស្មីកម្ត្រន្រះត្រូវបានស្រូប	 និងបញ្ច្រញទៅក្នុង	

បរិយាកាស	 និងជះត្រឡប់មកផ្រនដីវិញដោយសារឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	 និងរូបធាតុផ្រស្រងៗទៀត	

ដ្រលជាហ្រតុធ្វើឱ្រយផ្រនដីមានកម្ត្រជាប្រចាំ។

កាំរស្មីសាាយអ ាា 	កាំរស្មី ំ នរ ក ី

	 បើធៀបនឹងកាំរស្មីក្រហមអាំង	្រហា្វ្រ	 កាំរស្មីសា្វ្រយអុល ្រ្រត្រូវបានគ្រចាត់ជាប្រភ្រទ	

កាំរស្មីជំហានរលកខ្លី	 (ចាំងច្រញដោយផ្ទ្រល់ពីព្រះអាទិត្រយ)	 ដ្រល ើងពុំអាចមើល ើញ	

ដោយ ្ន្រកទទ្របាន។	 ប្រសិនបើកាំរស្មីសា្វ្រយអុល ្រ្រដ្រលចាំងច្រញពីព្រះអាទិត្រយចូលមក

ផ្រនដីទាំងអស់	 ះទាំងមនុស្រសនិងសត្វត្រូវប្រឈមនឹងជំងឺផ្រស្រងៗដូចជាមហារីកស្រប្រកជា

ដើម។	 ប៉ុ ្ត្រស្រទាប់អូសូននៅក្នុងមណ្ឌលអាកាសស្ងប់ជាអ្នកទប់សា្រត់កាំរស្មីន្រះមិនឱ្រយចូល	

ដល់ផ្រនដីស្ទើ ្រទាំងស្រុង។

កា ន ត្តភាព

	 គឺជាឱកាសដលសម្រ្រប់ធ្វើអ្វីមួយប្រកបដោយ គជ័យ។
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ខ្នាតមយភាគមយ ន	( ppm)

	 វាគឺជាខា្ន្រតមួយ	 ដ្រលគ្រនិយមប្រើដើម្របីធៀបចំនួនឬបរិមាណន្រសមាសធាតុណា	

មួយទៅនឹងសមាសធាតុផ្រស្រងៗ	 ដ្រលមាននៅក្នុងសូលុយស្រយុងន្រសារធាតុគីមី។	 ១ppmគឺ	

ស្មើនឹង	១មិល្លីក្រ្រមក្នុងមួយលីត្រ	( 1 ppm =  1 mg/L ) ។

គីមី ី សា ា្ត

	 គឺជាការសិក្រសាពីដំណើរការន្រធាតុគីមីដ្រលមាននៅក្នុងសរីរៈមានជីវិត។	 សមាសភាព	

សំខាន់ៗន្រគីមីជីវសាស្រ្តនៅក្នុងបរិយាកាសគឺមានដូចជា	 កាបូន	 អីុ្រដូស្រន	 អុកសុីស្រន	

និងអាសូត។

ណភាគ

	 គឺជាភាគលិតតូចៗអណ្រតក្នងុបរិយាកាសដ្រលមានអង្កត់ផ្ចតិច ្រះពី	 ០.០១មីក្រម៉ូ្រត្រ	

ទៅ១០មីក្រូម៉្រត្រ។

រន្តសម ា

	 គឺជា ្រស្រទឹកន្រមហាសមុទ្រ	 ដ្រលមានចលនាហូរជាប់គា្ន្រឥតអាក់ក្នុងចមា្រយ ប់ពាន់

គីឡូម៉្រត្រ។	 ចលនាន្រមហាសមុទ្រកើតឡើងដោយសារកមា្រំងផ្រស្រងៗរួមមានដូចជា

១)	ចលនារង្វិលខា្រល់ន្រផ្រនដី	២)	ចរន្តខ្រយល់បក់	៣)	ភាពខុសគា្ន្រន្រសីតុណ្ហភាពនិងកម្រិត

ជាតិ ្រ្រន្រ	ទឹកសមុទ្រ	៤)	កមា្រំងទំនាញរបស់ព្រះចន្ទ	។ល។		

រន្តបរ កាស

	 គឺជាចលនាខ្រយល់ដ្រលបក់ឡើងពីតំបន់ដ្រលមានសមា្រធទាប	 (តំបន់ដ្រលមាន	

សីតុណ្ហភាពក្ត្រ)	 ្រះទៅកាន់តំបន់ដ្រលមានសមា្រធខ្ពស់	 (តំបន់ដ្រលមានសីតុណ្ហភាព	

ត្រជាក់)	និង	ប ្រ្រសទិសមកវិញ។	ចលនាន្រះកើតមានជាប្រចាំពាសព្រញភពផ្រនដី	 និង

បង្កឱ្រយមានធាតុអាកាសនិងរដូវកាលខុសៗគា្ន្រពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ។
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រន្ត ា នីញ	និ នី ា

	 ពាក្រយទាំងពីរន្រះត្រូវបានគ្រប្រើជាគូនឹងគា្ន្រ	 ដ្រលជាទូទៅគ្រឱ្រយ ្រះជ រួម 	

ចរន្ត ្រលនីញ៉ូខាងត្របូង។	 ចរន្ត ្រលនីញ៉ូខាងត្របូងគឺជាបាតុភូតខុសប្រក្រតីមួយដ្រល	

្រងកើតមានច ្រះព២ីទៅ៧ឆ្ន្រមំ្តង។	បាតុភតូន្រះធ្វើឱ្រយកើតមានជាចរន្តទកឹក្ត្រហរូ	ប ្រ្រស

ពីតំបន់អ្រកា្វ្រទ័រ	 ហើយចុះត្រជាក់បន្តិចម្តងៗទៅកាន់តំបន់ឆ្ន្ររន្របណា្រប្រទ្រសអាម្ររិក

ខាងត្របូងមួយចំនួនដូចជាប្រទ្រសប៉្ររូ	 និងប្រទ្រសអ្រកា្វ្រឌ័រជាដើម។	 នៅតំណាក់កាលន្រ

ចរន្តទឹកដ្រលមានសីតុណ្ហភាពក្ត្រគ្រឱ្រយ ្រះថា	 ្រលនីញ៉ូ។	 និងផ្ទុយមកវិញគ្រ ថា

ឡានី ៉្រនៅព្រលវាមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់។	 បាតុភូតន្រះមានឥទ្ធិពលយា៉្រងខា្រំងមកលើ

សមុទ្របា៉្រសុីហ្វិកក្នុងតំបន់ត្រូពិក	 និងអាចបង្កជាគ្រ្រះមហន្ត យផ្រស្រងៗដូចជាទឹកជំនន់	

ជាដើម។

ីរភាព

	 សដំៅដល់ភាពបន្តដ្រលមានជាដ បន្រដណំើរការអ្វមីយួដោយមនិកណំតរ់យៈព្រល។

ពាកាស

	 សំដៅដល់គ្រប់ប្រភ្រទរុក្ខជាតិតូចៗដ្រលភាគ ្រើនដុះផុតពីដីខ្ពស់បំផុតត្រឹម៦ម៉្រត្រ។

ី មណ ី ក

	 សំដៅទៅលើសត្វ	 រុក្ខជាតិ	 និងសារធាតុសរី ង្គទាំងឡាយដ្រលរស់នៅលើដី	 ក្នុងព្រ្រ	

វាលខ្រសាច់	និងតំបន់ដីសើមនានាន្រភពផ្រនដីទាំងមូល។

ី មណ សម ា

	 សំដៅទៅលើសត្វ	រុក្ខជាតិ	និងសារធាតុសរី ង្គទាំងឡាយដ្រលរស់នៅក្នុងសមុទ្រ។

ី សា ្តា

	 គឺជាការសិក្រសាប្របវិទ្រយាសាស្ត្រអំពីដំណើរការធម្មជាតិន្រជីវិតទាំងឡាយដូចជាមនុស្រស	

សត្វ	រុក្ខជាតិ	និងសារពាង្គកាយផ្រស្រងៗទាំងនៅក្នុងទឹកនិងលើដី។
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ី ាស

	 គឺជាបរិមាណសរុបរបស់សារពាង្គកាយរស់នៅទីក ្ល្រងណាមួយ	ឬក្នងុបរិមាណណាមួយ។

	បំណ្រករុក្ខជាតិដ្រលងាប់អាចចាត់ទុកជាជីវមា៉្រសគា្រនជីវិត។

ី សកម្ម

	 គឺជាសកម្មភាព	 ឬគ ្រ្រងសាងសង់អ្វីមួយដ្រលគ្ររៀបចំឡើងដោយគិតគូរជាចម្របង

ដល់និរន្តរភាពបរិសា្ថ្រន	 ការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	 និងការបន្រសាំុទៅនឹងការប្រ្រប្រួល	

អាកាសធាតុ។	 ឧទាហរណ៍	 ៖	 គ ្រ្រងការពារការហូរ ្រ្រះនិងបាក់ដីតាមមាត់ទន្ល្រឬស្ទឹង

ដ្រលគ្រ ្ត្រតលើការដំដើមឈើឬ ្រតាម ្រ្រំងដើម្របីបានជួយទប់ដី	បានជាចំណី	និងជម្រក	

ត្រីនៅ ្រលិចទឹក	 បានរួមចំណ្រកជួយកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	 និងបានជាទ្រសភាពពណ

្រតងតាមមាត់ទន្ល្រផងដ្ររ។

ី ស ត្ថភាព

	 សដំៅដល់ លវ់ធិានការឬមធ្រយាបាយដ្រលគ្របង្កើតឡើង	ដើម្របីទប់សា្រត់ឬបងា្ររចំ ះ	

ហានិភ័យនិងផលប៉ះពាល់អវិជមាននានាបង្ករដោយជំងឺ	 និង ្រស្រនពីក្រ្រស្រុកឬប្រទ្រស	

ដ្រលអាច ្រៀតចូលក្នុងប្រព័ន្ធ ្រស្រចងា្វ្រក់ចំណីអាហាររបស់មនុស្រស	 (តាមរយៈការដំដំណាំ	

ចិញ្ចមឹសត្វ	និងសកម្មភាព ្រ ្ន្រចំណីអាហារផ្រស្រងៗទៀត)	និងសត្វក្នងុប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសីុទំាងមូល។

ី មិក

	 គឺជាដំណើរការន្រប្រព័ន្ធមួយដ្រលវិវត្តទៅតាមព្រល ្រលា	 និងស្ថិតនៅក្រ្រមច្រ ប់	

រូបវិទ្រយា។	ឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុគឺជាប្រព័ន្ធឌីណាមិកមួយ។

ត ា អ ារ ា កាស ត

	 គឺជាតម្ល្រប្រ្រប្រួលជាមធ្រយមន្រកតា្ត្រអាកាសធាតុ	 (ដូចជាសីតុណ្ហភាពរបបទឹកភ្ល ង	

របបខ្រយល់។ល។)	ក្នុងអំឡុងព្រលជាក់លាក់ន្រតំបន់ណាមួយ។
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៩០

និ ភាពក ា

	 គឺជាកម្រិតន្រការចម្លងនិងការភាយកម្ត្ររបស់វត្ថុឬផ្ទ្រអ្វីមួយៗ។	 វត្ថុឬផ្ទ្រមួយមាន	

និចលភាពកម្ត្រទាប	 មានន័យថាវត្ថុ	 ឬផ្ទ្រ ះឆប់ចម្លងកម្ត្រហើយកឆប់ចុះត្រជាក់

ដ្ររ	 ឧទាហរណ៍ដូចជាដ្រកគោល	ចានអាលុយមីញ៉ូម។ល។	 ផ្ទុយមកវិញបើវត្ថុ	 ឬផ្ទ្រមួយ	

មាននិចលភាពកម្ត្រខ្ពស់	 ះមានន័យវាចម្លងកម្ត្រយឺតហើយកបញ្ច្រញកម្ត្រយឺតដ្ររ	

ឧទាហរណ៍ដូចជាផ្ទ្រំង ្ម	ទឹកទន្ល្រ។ល។

នី ទកសម ា

	 គឺជាកម្រតិន្រផ្ទ្រទឹកសមុទ្រ	 (កើនឡើងឬ យចុះ)	 ដ្រលត្រវូបានកំណត់ដោយឧបករណ៍	

វាស់ទឹក រនាចដោយធៀបទៅនឹងដីដ្រលនីវ៉ូផ្ទ្រទឹកសមុទ្រ ះតាំងនៅ។

និយ័តកម្ម

	 គឺជាការគ្រប់គ្រងជាក់លាក់មួយដោយឯក ជ្រយសម្រ្រប់វិស័យណាមួយ	 ស្របតាមក្រប	

ខណ្ឌគតិយុត្ត	ផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្ត	និងគោលនយោបាយរដ្ឋ្រភិបាល។

និ ្នាការ

	 គឺជាអាការដ្រល ្រ្រតទ្ររទៅឬដ្រលលម ងទៅមា្ខ្រងៗ។	 ឧទាហរណ៍	 អាកាសធាតុ

ពិភពលោកទាំងមូលមាននិនា្ន្រការទៅរកសភាពកាន់ ្រក្ត្រទៅៗពីមួយឆ្ន្រំទៅមួយឆ្ន្រំ។

ាតិកម្ម ស់

	 គឺជាសកម្មភាពប្រឆំងតបទៅនឹងអ្វីមួយ។

ាព័ន្ធ ាក សី

	 គឺជាបណំមុខងារន្រប្រព័ន្ធមួយដ្រលផ្រសំឡើងដោយភាវៈមានជីវិត	និងបរិសា្ថ្រនគា្រនជីវិត

ដ្រលនៅជុំវិញពួកវា	ហើយភាវៈទាំង ះ ្រងមានអន្តរកម្មរវាងគា្ន្រនិងគា្ន្រ	 (អន្តរកម្មរវាងភាវៈ

មានជីវិតនិងបរិសា្ថ្រនគា្រនជីវិត	និងអន្តរកម្មរវាងភាវៈមានជីវិតទាំង ះ)។
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ាព ភាព

	 គឺជាភាពខា្រំងកា្រន្រឥទ្ធិពលអ្វីមួយ។

ត ត ត ត

	 គឺជាបាតុភូតទាំងឡាយដ្រលកើតមានក្នុងបរិយាកាសដូចជាសីតុណ្ហភាព	 សំណើម	

ទឹកភ្ល ង	ពពក	ខ្រយល់។ល។

ប ិ ត្តន សា កម្ម

	 គឺជាដំណាក់កាលមួយ	ដ្រលបានចាប់ផ្តើមផ្រស់ប្តូរ	ដំណើរការផលិតកម្មពី ្រទៅមា៉្រសុីន	

(ឧទាហរណ៍ដូចជា	 វិស័យវាយនភ័ណ្ឌ)	 ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រំ១៧៦០	 ដល់ច ្រះឆ្ន្រំ១៨២០និង	

១៨៤០	ហើយចក្រភពអង់គ្ល្រសជាអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើបដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្មមុនគ្របងស់។	

ាព បា កម្ម

	 គឺជាការដំដំណាំឬចិញ្ចឹមសត្វតាមលក្ខណៈបច្ច្រកទ្រសទំនើប	 ដើម្របីទទួលបានផល	

ក្នុងរយៈព្រលខ្លី	 (ធៀបនឹងការដំឬចិញ្ចឹមតាមប្របធម្មជាតិ)	 ប្រកបដោយគុណភាព	 និង	

ចំនួន ្រើន។

ាព័ន្ធ ម្មជាតិ

	 គឺសំដៅទៅលើអន្តរទំនាក់ទំនងតាមធម្មតាន្រប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី	(លើគោក	ក្នុងទឹកសាប	

ឬសមុទ្រ	 និងបរិយាកាស)	 ទៅនឹងថាមពលឬពន្លឺព្រះអាទិត្រយ	 ដោយគា្រនការយាយីពី	

សកម្មភាពមនុស្រស។

ាព័ន្ធស ម

	 ពាក្រយន្រះមានន័យទូលំទូលាយណាស់	 ប៉ុ ្ត្រក្នុងន័យន្រះគឺគ្រសំដៅដល់ទំនាក់ទំនង	

រស់នៅរបស់មនុស្រសក្នុងសង្គម	ទូទៅដ្រលអាស្រ័យទៅនឹងបរិសា្ថ្រនជុំវិញ	និងធនធានធម្មជាតិ

ទំាងឡាយដើម្របីភាពរស់ ននិងការរីកច ្រើនទៅមុខ។	 	បើនិយាយឱ្រយសមញ្ញវាគឺជាទំនាក់ទំនង

រវាងមនុស្រសទៅនឹងតម្រូវការផ្រស្រងៗដូចជាខ្រយល់ដកដងើម	 ទឹក	 ចំណីអាហារ	សំលៀកបំពាក់	
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ទីជម្រក	 	ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ	 និងសមា្រររស់នៅផ្រស្រងៗទៀត	ដ្រលចាំបាច់ត្រូវទាញពីធនធាន

ធម្មជាតិនិងបរិសា្ថ្រនជុំវិញទាំងមូល។	 ដូច្ន្រះប្រសិនបើបរិសា្ថ្រននិងធនធានធម្មជាតិត្រូវបំផ្រញ	

ះជីវិតឬសុខមាលភាពរបស់មនុស្រសរួមទាំងសត្វកត្រូវបាត់បង់ឬខូចខាតទៅតាម ះដ្ររ។

ិតភាព

	 ក្នុងបរិបទន្រធនធានជលផលក្នុងដ្រនទឹកធម្មជាតិន្រប្រទ្រសកម្ពុជា	 ពាក្រយន្រះគឺសំដៅ

លើអ ្រ្រកើនឡើងឬ យចុះន្រផលន្រសាទដ្រលចាប់បានក្នុងមួយគីឡូម៉្រត្រការ៉្រក្នុងអំឡុង

ព្រលណាមួយ	(ជាទូទៅក្នុងគ្រសង្រ្កតមើលមួយឆ្ន្រំម្តង)។

ាំ ទកកក

	 គឺជាបំណ្រកទឹកកកអណ្រតយា៉្រងធំ	មានកម្រ្រស់ក្រ្រស់	លាតសន្ធឹងច្រញពីឆ្ន្ររសមុទ្រ	

(តាមធម្មតាមានវិសាលភាពធំតាម ្រស្រដ្រក	 ដោយមានចំ តឬផ្ទ្រទ្ររ)	 ហើយភាគ ្រើន

មាននៅព្រញ កសមុទ្រដ្រលមានស្រទាប់ទឹកកក។	ផ្ទ្រំងទឹកកកស្ទើរ ្រទាំងអស់ស្ថិតនៅទ្វីប

អង់តាកទិចជាក ្ល្រងដ្រលផ្ទ្រំងទឹកកកភាគ ្រើនហូរចូលក្នុងសមុទ្រ។

ានទកកក

	 គឺជាគំនរផ្ទ្រំងដ្រនទឹកកកមាននៅគ្រប់រដូវនិងកើតពីលំណ្រនព្រឹល	 ដ្រលបងា្ហ្រញពី	

ភស្តុតាងន្ររំហូរអតីតកាល	 ឬបច្ចុប្របន្នកាល(តាមរយៈការប្រ្ររូប ងខាងក្នុង	 ឬការរអិល	

នៅផ្ន្រកខាងក្រ្រម)	ហើយការជាប់ក្នុងសា្ថ្រនភាពប្របន្រះ	គឺដោយសារការសង្កត់	និងកមា្រំង	

កកិតន្រផ្ទ្របាត។	

	 ផ្រនទឹកកកមួយអាចនៅស្ថតិស្ថ្ររបានដោយសារកំណើនគំនរន្រព្រលឹនៅរយៈកម្ពស់ខ្ពស់

និងអាចមានតុល្រយភាពរវាងការរលាយទឹកកកនៅរយៈកម្ពស់ទាប	និងការហូរចូលមហាសមុទ្រ។

ពិពិ កម្ម ំ ំ

	 សំដៅដល់ការដំដំណាំចម្រុះមុខ	 (ដូចជា	ត្រសក់	ត្រប់	 ជី	 ស្លឹក ្រ្រ	 ស្លឹកខ្ទឹម។ល។)	

បញ្ចូលគា្ន្រក្នុងកសិដ្ឋ្រនមួយតាមលក្ខណៈបច្ច្រកទ្រសច្រ ស់លាស់។
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៩៣

យន្តការ

	 គឺជាមធ្រយាបាយឬវិធីសាស្ត្រដ្រលគ្របង្កើតឡើងដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រជាក់លាក់ណា

មួយក្នុងសង្គម	 ក្នុងប្រទ្រស	 និងពិភពលោក។	 ប៉ុ ្ត្រក្នុងបរិបទន្រខ្លឹមម្ររៀនន្រះ	 (នៅផ្ន្រក

ថាមពលព្រះអាទិត្រយនិងផលផ្ទះកញ្ចក់ធម្មជាតិ)	 ពាក្រយន្រះមានន័យថា	 ១/	 ជាកតា្ត្រជំរុញឱ្រយ

មានការផ្រស់ប្តូរឬប្រ្រប្រួលអ្វីមួយ	២/	ជាដំណើរការន្រអ្វីមួយ។

កណៈអបទិក

	 គឺជាអន្តរកម្មរវាងវត្ថុមួយជាមួយនឹងពន្លឺ។	 ឧទាហរណ៍	 អន្តរកម្មរវាងពន្លឺព្រះអាទិត្រយជា	

មួយនឹងដុំពពក។	 ពពកក្រ្រស់មានកម្រិតចាំងផ្រតន្រពន្លឺខា្រំងជាងពពកស្តើង	 ដ្រលកតា្ត្រន្រះ

ធ្វើឱ្រយផ្រនដីមានភាពត្រជាក់។

រ បា កម្ម

	 សំដៅដល់ការភា្រស់	 ការបងា្រត់	 ការចិញ្ចឹម	 ការបំប៉នពងត្រី	 កូនត្រី	 ត្រី	 ឬវារីសត្វ	

(ពពួកសត្វបង្កកំណើតក្នុងទឹក)	 ឬការដំ	 ការបណះពូជវារីរុក្ខជាតិ	 (ពពួករុក្ខជាតិទឹកតូចៗ

ដ្រលកើតឬដុះនិងរីកលូតលាស់ក្នុងទឹក)	 ក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្រយកើនចំនួន	 ឱ្រយរីកលូតលាស់	

ឬរីកធំធាត់វារីសត្វ	ឬវារីរុក្ខជាតិ។

នការ ា កិ

	 ក្នុងបរិបទន្រម្ររៀន្រះ	 វាគឺជាសកម្មភាព	 ឬមធ្រយាបាយ	 ឬការតាក់ ្រងច្រ ប់ផ្រស្រងៗ	

ដោយរដ្ឋ្រភិបាលដើម្របីនិរន្តរភាពបរិសា្ថ្រន	 (កដូចជាធនធានធម្មជាតិ)	 ស្រដ្ឋកិច្ច	 សង្គម	

និងឆ្លើយតបទៅនឹង	បន្រសាំុ	និងកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុឬឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។

ប ភាព

	 ភាពធំ	ឬទូលាយ។

នការ សកម្ម កាស ត

	 គឺជាមធ្រយាបាយឬវិធីសាស្ត្រប្របសិប្របនិម្មិតនានា	 ដ្រលគ្របង្កើតឡើងដើម្របីជួយកាត់	
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៩៤

បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។	ជាឧទាហរណ៍	គ្រអាចបាចព ្រ្រយសារធាតុផូស្វ័រលើផ្ទ្រសមុទ្រក្នុង

តំបន់ដ្រលខ្វះសារធាតុន្រះ	 ដើម្របីបង្កើនចំនួនពពួកប្លង់តុងរុក្ខជាតិឱ្រយជួយស្រូបយកឧស្ម័ន	

កាបូនិកតាមរយៈការធ្វើរស្មីសំយោគ។

្តកាបន

	 គឺជារំហូរកាបូនក្នុងទម្រង់ខុសៗគា្ន្រ	 (ដូចជាឧស្ម័នកាបូនិក	 	 	 ម្រតាន	 និង ្រ្រងភ្លើង)	

ដ្រលហូរពីបរិយាកាសទៅជីវមណ្ឌលដីគោក	 សមុទ្រ	 និងមណ្ឌល ្ម	 ហើយកត្រឡប់ទៅ	

បរិយាកាសវិញតាមលក្ខណៈធម្មជាតិ	 និងតាមរយៈសកម្មភាពមនុស្រស។	 ឧទាហរណ៍កាល	

ពី ប់លានឆ្ន្រំមុន	ឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងបរិយាកាសត្រូវបានស្រូបយកដោយដើមឈើ	និងរុក្ខជាតិ

ផ្រស្រងៗតាមរយៈរស្មីសំយោគ	 ហើយពួកវាបានងាប់កប់ក្នុងដីកា្រយទៅជា ៉្រប្រ្រងកាត	 ឧស្ម័ន	

ធម្មជាតិ	 និងធ្រយូង ្ម។	 នាព្រលបច្ចុប្របន្ន	 ឥន្ធនៈផូសុីលទាំង ះកំពុងត្រូវបានទាញយក	 និង	

ប្រើប្រ្រស់ជាប្រភពថាមពល	 ហើយកបញ្ច្រញឧស្ម័នកាបូនិកកាលពី ប់រយលានឆ្ន្រំមុន ះ

ទៅក្នុងបរិយាកាសវិញ។

ាត់ក មយ ា ាកា ា	 W / m2

	 គឺជាខា្ន្រតអន្តរជាតិមួយដ្រលគ្រវាស់ពីកម្រិតន្រអាំងតង់សុី ្រថាមពលព្រះអាទិត្រយដ្រល

បានភាយឬផ្ទ្ររចូលផ្ទ្រផ្រនដីឬផ្ទ្រ បស្មើណាមួយក្នុងមួយម៉្រត្រការ៉្រ។

សកាានព

	 គឺជាលទ្ធភាព	 ឬលក្ខខណ្ឌអំ យផលណាមួយ	 ដ្រលអាចនាំឱ្រយស ្រ្រចកិច្ចការអ្វី	

មួយប្រកបដោយភាព គជ័យ។

សនសាសន

	 គឺជាប្រព័ន្ធន្រតួរល្រខដ្រលគ្រប្រើ	 ដើម្របីធ្វើការប្រៀបធៀបតម្ល្រន្រអ្វីមួយដ្រលមាន	

ការប្រ្រប្រួល	(ខា្រំងឬខ្រសាយ	ទាបឬខ្ពស់)	អាស្រ័យទៅនឹងកតា្ត្រឬតម្ល្រគោលណាមួយ។
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៩៥

ស ករ

	 គឺជាកតា្ត្រ	 ឬអញ្ញតជាបរិមាណឬជាគុណភាព	 ដ្រលផ្តល់នូវមធ្រយាបាយនានា	 ដ្រល

មានលក្ខណៈសាមញ្ញនិងអាចជឿទុកចិត្តបានសម្រ្រប់ការវាស់វ្រងសមិទ្ធផលន្រគ ្រ្រង	 ឬ	

សកម្មភាពណាមួយ	ថា ើវាបានដំណើរការត្រូវតាមទិសដៅដ្ររទ្រ	 ឬថា ើគ ្រ្រង ះបាន	

បញ្ចប់ប្រកបដោយ គជ័យឬប ជ័យ។ល។

ា រយ	 ំ ក

	 គឺជាស្រចកីអធិប្រ យដសាមញ្រ	 និងដ្រលគួរ ្រយជឿជាក់បានថា ើនាព្រលអនាគត	

ប្រ ្រលវានឹងកើតឡើងយា៉្រងដូចម្រច	ដោយផ្រកលើភាពប្រទាក់គា្ន្រ	និងសង្គតិភាពផ្ទ្រក្នុងន្រ

ការសន្មតពីកមា្រំងជំរុញ	និងទំនាក់ទងសំខាន់ៗ។

ស កំណកពពក

	 គឺជាបណំន្រអាអ្ររ៉ូសូលដ្រលបានរួមផ្រសំជាមួយនឹងដុំពពកនានាក្នុងបរិយាកាស។

សន្តិស ា

	 សំដៅដល់សា្ថ្រនភាពប្រសើរមួយ	 ដ្រលកើតមានឡើងនៅព្រលប្រជាជនទទួលបានសិទ្ធិ

ការពារក្នុងការទទួលបាននូវបរិមាណចំណីអាហារគ្រប់ ្រ្រន់	 ដ្រលមានសារធាតុចិញ្ចឹម	 និង	

សុវត្ថិភាពសម្រ្រប់ការលូតលាស់ប្រចាំ ្ង្រសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍ	 និងសម្រ្រប់ជីវិតរស់នៅប្រកប

ដោយសុខភាពនិងភាពសកម្ម។

ស ា បរ កាស

	 គឺជាផលធៀបន្រកមា្រំងឬទម្ងន់ខ្រយល់ទៅនឹងឯកតា	 (ដូចជាម៉្រត្រការ៉្រ	 គីឡូម៉្រត្រការ៉្រ)	

ន្រផ្ទ្រផ្រនដី	 ឬទីតាំងណាមួយ។	 ជាទូទៅសមា្រធបរិយាកាសប្រ្រប្រួលអាស្រ័យទៅនឹង	

រយៈកម្ពស់	 និងសីតុណ្ហភាព។	 រយៈកម្ពស់កាន់ ្រខ្ពស់ឬសីតុណ្ហភាពកាន់ ្រក្ត្រធ្វើឱ្រយសមា្រធ

បរិយាកាសចុះទាប	និងផ្ទុយមកវិញ។
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៩៦

សរាយការ

	 គឺជាបរិមាណថាមពលន្ររំភាយរស្មីពន្លឺព្រះអាទិត្រយ	 ដ្រលចាំងមកដល់ផ្រនដីតាម	

រយៈ ្រស្រទទឹង	 និងតាមរដូវកាលខុសៗគា្ន្រ	 ហើយដ្រលតាមធម្មតាជារំភាយរស្មីដ្រលចាំងមក	

ដល់ស្រទាប់លើបំផុតន្របរិយាកាស។

និ ័យ

	 ជាលទ្ធភាពន្របញ្ហ្រអវិជមានណាមួយ	 ដ្រលគ្រគិតទុកមុនថានឹងអាចកើតឡើងក្នុង	

ព្រលអនាគត។

ា ារ សម័ន្ធ

	 សំដៅទៅលើប្រព័ន្ធស្រវាកម្មនិង ្រឿងចាំបាច់នានាសម្រ្រប់ការរស់នៅ	 និងអភិវឌ្រឍ	

ស្រដ្ឋកិច្ចន្រប្រទ្រសមួយ។	 ពាក្រយបច្ច្រកទ្រសន្រះមានការប្រងច្រកនិងពន្រយល់លមិតជា ្រើន

ប៉ុ ្ត្រក្នុងបរិបទន្រះ ើងសូមច្រកវាជាពីរធំៗដើម្របីងាយយល់គឺ	 ១/	 ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត	

ដ្រល	មានដូចជា	ផ្លូវ ្នល់	សា្រន	សាលារៀន	មន្ទីព្រទ្រយ។ល។		និង	២/ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធអរូបវន្ត	

ដ្រលមានដូចជា	 ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍	 (បណា្រញអីុនធើណ្រត	 និងបណា្រញទូរស័ព្ទ)	

ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ	ប្រព័ន្ធអប់រំ។ល។

ាីន ាន

	 គឺជាប្រទ្រសដី ះមួយដ្រលស្ថិតនៅទ្វីបអាម្ររិកខាងជើង	(ប៉ូលខាងជើង)។	ប្រទ្រស	

ន្រះគ្របដណប់ដោយផ្ទ្រំងទឹកកកក្នុងទំហំបីភាគបួនន្រផ្ទ្រប្រទ្រសទាំងមូល	(២	១៦៦	០៨៦	

គីឡូម៉្រត្រការ៉្រ)។

អំបរ កាប

	 គឺជាក្រុមសមាសធាតុសរី ង្គ	ដ្រលមួយផ្ន្រកផ្រសំដោយពពួក		ហាឡូស្រន	រួមបញ្ចូលទាំង	

ក្លរ៉ូភ្លុយអរ៉ូកាបួ	 ( CFCs) 	 អីុ្រដូក្លរ៉ូភ្លុយអរ៉ូកាបួ	 ( HCFCs) 	 អីុ្រដូភ្លុយអរ៉ូកាបួ	 ( HFCs) 	ហាឡុង				

ម្រទីលក្លរួ	 ម្រទីលប្រូមួ។ល។	 សមាសធាតុហាឡូកាបួជា ្រើនមានសកា្ត្រនុពលកម្ត្រខ្ពស់



ឯកសារអប់រំស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុសម្រ្រប់មធ្រយមសិក្រសាទុតិយភូមិ

៩៧

ហើយពពួកហាឡូកាបួដ្រលផ្រសំដោយក្លរ	និងប្រមូជាសមាសធាតុធ្វើឱ្រយធ្លះុធា្រយស្រទាប់អូសូន។

ទិភាពបនា ំ

	 គឺជាជ ្រើសន្រសកម្មភាពឬគ ្រ្រងដ្រលសំខាន់ឬចាំបាច់ជាងគ្របំផុត	 ដើម្របីយកទៅ

អនុវត្តបន្រសាំុទៅនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។

អន្តរកម្ម

	 គឺជាទំនាក់ទំនងឬប្រតិកម្មរវាងរូបធាតុមានជីវិតនិងគា្រនជីវិតដ្រលមានចំនួនចាប់ពីពីរ

ឡើងទៅ។

អី ាករ យអររកាប H CF Cs

	 គឺជាសមាសធាតុសរី ង្គដ្រលផ្ទុកដោយអាតូមភ្លុយអរ	 និងអាតូមអីុ្រដូស្រន។	 ជាទូទៅ

គ្រប្រើសារធាតុន្រះក្នុងដំណើរការមា៉្រសុីនត្រជាក់	និងទូរទឹកកក។

ំ ត ់សី ា

	 គឺជាកម្រិតថាមពលដ្រលបានភាយឬផ្ទ្ររចូលផ្ទ្រផ្រនដីឬផ្ទ្រ បស្មើណាមួយ	 ក្នុងមួយ	

ម៉្រត្រការ៉្រ	ហើយខា្ន្រតគិតជាវា៉្រត់ក្នុងមួយម៉្រត្រការ៉្រ	( W/m2) ។

ន្ធនៈ សី

	 សំដៅដល់ ៉្រប្រ្រងកាត	 ឧស្ម័នធម្មជាតិ	 និងធ្រយូង ្មកើតច្រញពីដើមឈើឬរុក្ខជាតិ	 និង

សារពាង្គកាយនានាដ្រលបានពុកផុយនិងងាប់កប់ក្នុងដីកាលពី ប់រយលានឆ្ន្រំមុន។

នភាពបនា ំ

	 គឺជាគមា្រតរវាងសា្ថ្រនភាពបច្ចុប្របន្នន្រប្រព័ន្ធមួយនិងសា្ថ្រនភាពមួយទៀត	 ដ្រលកាត់

បន្ថយជាអប្របបរមានូវផលប៉ះពាល់អវិជមានពីលក្ខខណ្ឌ		 និងវិសមរូបអាកាសធាតុដ្រលមាន	

ស្រ្រប់។	 ឧទាហរណ៍	 ដើម្របីបន្រសាំុទៅនឹងគ្រ្រះ ំងស្ងួតដ្រលបណា្រលមកពីការប្រ្រប្រួល

អាកាសធាតុ	 រដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តកញ្ចប់ វិកា	 ដ្រលខ្លួនមានលទ្ធភាពចំនួន	

៤៥លានដុលា្រ	ដើម្របីអនុវត្តសកម្មភាពដូចជាសា្ត្ររប្រព័ន្ធប្រលាយ/	បឹង	លើកទំនប់	ជីកអណង	
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៩៨

បំពាក់អាងស្តុកទឹក។ល។	 ប៉ុ ្ត្រតាមការសិក្រសានិងបា៉្រន់ប្រមាណអំពីសា្ថ្រនភាពនិងទំហំន្រ	

ផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ត្រង	 គ្រត្រូវការកញ្ចប់ វិការហូតដល់ទៅ១០០លានដុលា្រទើបអាចធ្វើការ

បន្រសាំុជាអប្របរមាបាន។	ដូច្ន្រះ ើងអាចសន្និដ្ឋ្រនបានថា	ប្រទ្រសកម្ពុជាមានឱនភាពបន្រសាំុក្នុង

តម្ល្រ	១០០-៤៥=៥៥លានដុលា្រ។
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៩៩

ឯកសរពិគ្រះ

Ê •	 ក្រសួងបរិសា្ថ្រន	ក្រុមប្រឹក្រសាជាតិអភិវឌ្រឍន៍ដោយចីរភាព	និងក្រុមប្រឹក្រសាជាតិភាសា ្ម្ររ	

	 	 (២០១៧)		សនា្ទ្រនុក្រុមការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ.	 ះពុម្ពលើកទី១.	ភ្នំព្រញ.	

	 	 នាយកដ្ឋ្រនប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុន្រក្រុមប្រឹក្រសាជាតិអភិវឌ្រឍន៍ដោយចីរភាព

•	 ក្រសួងបរិសា្ថ្រន	(២០១៤)	ស្វ្រងយល់ពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ៖	ឯកសារជំនួយ

	 	 សា្ររតីសម្រ្រប់សាលាមធ្រយមសិក្រសា.	 ះពុម្ពលើកទី៣.	ភ្នំព្រញ.	នាយកដ្ឋ្រន

	 	 ប្រ្រប្រួ	លអាកាសធាតុន្រក្រុមប្រឹក្រសាជាតិអភិវឌ្រឍន៍ដោយចីរភាព

• USAID Mekong ARCC Climate Change Impact and 

  Adaptation: Main Report. Prepared f or the U nited States Agency f or 

•

  Large-Scale Intentional Interventions into the Climate System? 

  Assessing the Climate Engineering Debate. Scoping report conducted 

• PCC Third Assessment Report - The Physical 

  Science Basis. Cambridge U niversity Press

• IPCC Fourth Assessment Report - 

  The Physical Science Basis. Cambridge U niversity Press

• PCC Fifth Assessment Report - The Physical 

  Science Basis. Cambridge U niversity Press
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១០០

• Climate literacy: Navigating 

  climate change conversations. Online course available at 

• Climate Change Vulnerability 

  Mapping for Southeast Asia.
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