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ឯកសារនាះតាវូបានចងកាងនងិបោះពមុ្ពផាសាយកាាមការឧបត្ថម្ភផ្នាកថវកិារបសអ់គ្គលាខាធកិារដ្ឋានសមាាបក់ចិ្ចសហបាតបិត្តកិារ 
អភិវឌាឍន៍និងជំនួយមនុសាសធម៌(DGD)និងជំនួយផ្នាកបច្ចាកទាសរបស់ការិយាល័យហា្វ្លមីស៍សមាាប់កិច្ចសហបាតិបត្តិការ 
អភិវឌាឍន៍និងជំនួយការបច្ចាកទាស(VVOB)។ ខ្លមឹសារនាការបោះពុម្ពផាសាយនាះមិនស្ថតិកាាមការទទួលខុសតាវូរបស់រដ្ឋាភិបាល 
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តាឹមតាូវនិងទទួលបានការអនុញ្ញាត។ អ្នកបោះពុម្ពផាសាយមិនទទួលខុសតាូវចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌចាបាប់ណាមួយ (រួមបញ្ចូលទាំងការធ្វាសបាហាស) ចំពោះ 
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បុព្វកថា

- i -

 អនុលោមតាមផានការជាតិអប់រំសមាាប់ទាំងអស់គ្នា កាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង ដា 
គូ   អភិវឌាឍបាន និងកំពុងបាឹងបាាងយា៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុសាសនៅក្នុង 
បាទាសកម្ពុជា។
 កាាមកិច្ចសហបាតិបត្តិការជាមួយដាគូអភិវឌាឍជាតិ និងអន្តរជាតិ កាសួងអប់រំ  យុវជននិង
  កីឡាបានសហការជាមួយគមាាងកម្មវិធី SEAL របស់ VVOB រៀបចំផលិតឯកសារបំណិនជីវិត 
ផ្នាកបរិសា្ថានសមាាប់លោកគាូ អ្នកគាូយកទៅអនុវត្តក្នុងសកម្មភាពបងាៀន និងរៀន បាកប 
ដោយបាសិទ្ធភាព។
 ដើមាបីអនុវត្តខ្លឹមសារ និងសកម្មភាពដាលមនក្នុងឯកសារនាះឱាយទទួលបានបាសិទ្ធភាព ខ្ពស់
លោកគាូ  អ្នកគាូ គបាបី ៖
 ១- ស្វាងយល់ខ្លមឹសារ គោលបំណង និងរបៀបបាើបាាស់ឯកសារនាះឱាយបានចាបាស់ លាស់។
 ២- តាៀមសម្ភារសមាាប់បងាៀនឱាយបានគាប់គាាន់តាមការណានាំក្នុងសកម្មភាពនីមួយៗ។
 ៣- សាកលាបងអនុវត្តសកម្មភាពដោយខ្លួនឯង មុននឹងយកទៅអនុវត្តក្នុងថា្នាក់រៀន។
 កាសួងសងាឃឹមថា លោកគាូ អ្នកគាូ នឹងខិតខំបាឹងបាាងយកអស់កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត  
និងកម្លាំងបាាជា្ញាសា្មារតី អនុវត្តបាើបាាស់ឯកសារនាះឱាយអស់លទ្ធភាពសមាាប់ការបងាៀន  និង 
រៀន ដើមាបីរួមចំណាកបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំឱាយកាន់តាបាសើរឡើង។ 
 ក្នុងនាមកាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខ្ញុំសូមថ្លាងអំណរគុណយា៉ាងជាាលជាាចំពោះ 
កាមុការងារ  និងអ្នក ជំនួយការបច្ចាកទាសគមាាង SEAL ដាលបានចំណាយអស់កម្លាងំកាយចិត្ត  
និងកម្លាំងបញ្ញាសា្មារតីក្នុងការកសាងឯកសារដ៏មនសារសំខាន់នាះ។  





អារម្ភកថា

      ឯកសារបំណិនជីវិតស្តីពីបរិសា្ថានតាូវបានកសាង និងរៀបរៀងកាាមកិច្ចសហការរវាងកាុម 
ការងារនាកាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា កាុមគាូឧទ្ទាសសាលាគរុកោសលាយ និងវិកាឹតការ 
ខាត្តសៀមរាប និងអ្នកជំនួយការបច្ចាកទាសគមាាង SEAL របស់ VVOB នាបាទាស 
បាលហាសុិក (Belgium)។

 សៀវភៅនាះនឹងផ្តល់នូវខ្លឹមសារសង្ខាបសមាាប់ឱាយគាូឧទ្ទាស និងគាូនៅសាលាគរុកោសលាយ 
និងនៅសាលាបឋមសិកាសា សមាាប់យកទៅបាើបាាស់ក្នុងការបងាៀនផ្នាកបំណិនជីវិតបរិសា្ថាន។ 

 គាប់មារៀននៅក្នុងឯកសារនាះផ្តាតសំខាន់ដល់ការលើកកម្ពស់ ការយល់ដឹង ការសិកាសា
ស្វាងយល់ឱាយកាន់តាសុីជមាា បញ្ហាបរិសា្ថាន  ការអភិវឌាឍបំណិន ដំណោះសាាយ  ការសមាាចចិត្ត 
និងការតាិះរិះពិចារណា ធ្វើយា៉ាងណាឱាយសកម្មភាពបងាៀន និងរៀនរបស់អ្នកគាូ លោកគា ូ
ទទួលបាននូវបាសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 

 សៀវភៅនាះតាូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឱាយលោកគាូ អ្នកគាូកាន់តាមនការ 
យល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីបញ្ហាបរិសា្ថានដាលពិភពលោកកំពុងតាមនការចាប់អារម្មណ៍ និងយក 
ចិត្តទុកដក់ ដើមាបីបញ្ជៀស កាត់បន្ថយ និងមនវិធានការទប់សា្កាត់នូវរាល់បញ្ហា ឬបាតុភូតដាល 
បង្កដោយបរិសា្ថាន។ 

 សៀវភៅឯកសារបរិសា្ថាននាះតាូវបានពិនិតាយលើភាពតាឹមតាូវសុកាឹតដោយមជាឈមណ្ឌល 
សមាាប់ការអប់រំបរិសា្ថាននាបាទាសឥណា្ឌា(Centre for Environment Education) និង                                                         
អង្គការ Live and Learn Cambodia ។ VVOB សូមថ្លាងអំណរគុណដល់អង្គការទាំងពីរចំ
ពោះការគំទាដំណើរការនាះ។ ទន្ទឹមនឹងនាះដារ   អង្គការ Osmose  បានជួយជាាមជាាងក្នុង
ការផ្តល់រូបភាពសមាាប់សៀវភៅខ្លឹមសារ និងវិធីបងាៀន និងផ្ទាំងរូបភាពធំ សមាាប់គាឹះសា្ថាន 
បណ្តុះបណា្តាលគាូ និងសាលាអនុវត្តផងដារ។

 កាុមការងារកសាងឯកសារសងាឃឹមថា សៀវភៅនាះ នឹងចូលរួមចំណាកក្នុងការកាបាា 
បរិសា្ថាននៅកម្ពុជា និងផ្តល់ផលបាយោជន៍យា៉ាងចាើនចំពោះអ្នកសិកាសាក៏ដូចជាបាជាពលរដ្ឋទូទៅ
ដាលរស់នៅបាកបដោយបរិសា្ថានសា្អាត និងសុខភាពល្អជានិរន្តរ៍។ 

 កាុមការងារយើងខ្ញុំនឹងរង់ចាំទទួលការរិះគន់ក្នុងន័យសា្ថាបនាពីសំណាក់លោក លោកសាី
ទាំងអស់ដោយក្តីសោមនសាសរីករាយ។ 

កាុមការងារកសាងឯកសារ
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ក. គណៈគាប់គាង
 ឯកឧត្តម ណាត ប៊ុនរឿន   រដ្ឋលាខាធិការកាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ខ. គណៈកម្មការតាួតពិនិតាយ
 លោក លាង សាងហាក់   បាធាននាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាល និងវិកាឹតការ
 លោក អាង គឹមលី  បាធាននាយកដ្ឋានអភិវឌាឍកម្មវិធីសិកាសា
 លោក ចាន់ សុភា  បាធាននាយកដ្ឋានបឋមសិកាសា
 លោក វា៉ា វុទ្ធី   បាធាននាយកដ្ឋានតមាង់ទិសវិជា្ជាជីវៈ

គ. គណៈកម្មការនិពន្ធ
 លោក លាវ ឧរា៉ា   នាយកសាលាគរុកោសលាយ និងវិកាឹតការខាត្តសៀមរាប
 លោក អន ឈុត   នាយករងសាលាគរុកោសលាយ និងវិកាតឹការខាត្តសៀមរាប
 លោកសា ីពាលិ សុខរស់  គាឧូទ្ទាសសាលាគរុកោសលាយ និងវិកាតឹការខាត្តសៀមរាប
 លោកសា ីឈិត សូភី  គាឧូទ្ទាសសាលាគរុកោសលាយ និងវិកាតឹការខាត្តសៀមរាប
 លោកសា ីរិទ្ធ ដរីញ៉ាត  គាឧូទ្ទាសសាលាគរុកោសលាយ និងវិកាតឹការខាត្តសៀមរាប
 លោក ស្មនិ សូ៊   គាឧូទ្ទាសសាលាគរុកោសលាយ និងវិកាតឹការខាត្តសៀមរាប
 លោក ជួប សំអុល  គាឧូទ្ទាសសាលាគរុកោសលាយ និងវិកាតឹការខាត្តសៀមរាប
 លោកសា ី ហូរ សុខឡី                  គាឧូទ្ទាសសាលាគរុកោសលាយ និងវិកាតឹការខាត្តសៀមរាប
 លោកសា ីWanda Prins បាធានសមាបសមាលួគមាាង  SEAL របស់អង្គការ VVOB

 លោក កុយ ម៉ាក់គី  មនា្តីតាួតពិនិតាយ/វាយតម្លា និងអ្នកសមាបសមាួលគមាាង   
     SEAL របស់អង្គការ VVOB 

 លោកសា ីNadia Reynders  បាធានសមាបសមាលួគមាាង SEAL របស់អង្គការ VVOB

 លោក រា៉ា ច័ន្ទរតន៍  ទីបាឹកាសាផា្នកអប់រំគមាាង SEAL របស់អង្គការ VVOB

ឃ. គណៈកម្មការកាលម្អ និងរៀបរៀង
 លោក ជា ផុន   អនុបាធាននាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាល និងវិកាឹតការ
 លោកសាី អ៊ុក ចរិយា  អនុបាធាននាយកដ្ឋានតមាង់ទិសវិជា្ជាជីវៈ
 លោកសាី សៀក សុខនី  មនា្តីនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាល និងវិកាឹតការ
 លោក អ៊ុក ដរា៉ា   មនា្តីនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាល និងវិកាឹតការ
 លោក សូ ច័ន្ទបូរី   មនា្តីនាយកដ្ឋានអភិវឌាឍកម្មវិធីសិកាសា
 លោកសាី ហ៊ុយ ចន្ធូ  មនា្តីនាយកដ្ឋានអភិវឌាឍកម្មវិធីសិកាសា
 លោកសាី ថោង ច័ន្ទដវ័ន  មនា្តីនាយកដ្ឋានបឋមសិកាសា
 លោក ណា  សចា្ចា  មនា្តីនាយកដ្ឋានបឋមសិកាសា
 លោកសាី វ៉ាន វា៉ាន់ដាត  មនា្តីនាយកដ្ឋានតមាង់ទិសវិជា្ជាជីវៈ

គណៈកម្មការកសាងឯកសារបំណិនជីវិតស្ដីពីបរិសា្ថាន
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សាចក្តផី្តើម

  សៀវភៅខ្លមឹសារនាះផ្តល់ឱាយគាឧូទ្ទាសនូវវិធីសាសា្តមួយដើមាបីបរៀបរាប់អំពីខ្លមឹសារសង្ខាបដាល អាច 
យកទៅបាើបាាស់ក្នុងការបងាៀនមុខវិជា្ជាបំណិនជីវិតបរិសា្ថានដល់គរុសិសាសបាន។ រួមទាំងសៀវភៅ 
វិធីបងាៀនដាលក្នុងនោះមនគំនិតគន្លឹះ និងវិធីសាសា្តជាចាើនដាលជួយបង្កលក្ខណៈងាយសាួល 
ដល់ការបងាៀនមារៀនបរិសា្ថានរបស់លោកគាូអ្នកគាូ។  ឯកសារមារៀនទាំងនាះផ្តាតសំខាន់លើការ 
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ការស្វាងយល់កាន់តាសីុជមាាអំពីបញ្ហាបរិសា្ថានការអភិឌាឍបំណិនដោះសាាយ 
បញ្ហា ការសមាាចចិត្ត ការ បញ្ចះុបញ្ចលូ ការតាិះរិះពិចារណា។ល។ ហើយក្នុងនោះក៏មនផ្តល់ 
ឱកាសជាចាើនដើមាបីអនុវត្តសកម្មភាពដាលអាចនាំមកការផ្លាស់ប្តូរទង្វើបាន។

គោលបំណងនាការបងាៀនមុខវិជា្ជាបំណិនជីវិតបរិសា្ថាន
          បនា្ទាប់ពីបានសិកាសាគាប់មារៀនបរិសា្ថានតាមកម្មវិធីសិកាសា គរុសិសាសនឹងកា្លាយទៅជាគាដូាល៖

- មនការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីបញ្ហាបរិសា្ថានក្នុងបាទាសកម្ពុជា និងសកម្មភាព 
នានាដាលគួរអនុវត្តដើមាបីឈានទៅរកការដោះសាាយបញ្ហាទំាងនោះ។

                                       - បានផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ និងទង្វើដាលមនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរិសា្ថាន។
- មនបំណិនវិធីបងាៀនដាលអាចផ្ទារការយល់ដឹង ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ និង 

ទង្វើដាលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិសា្ថានដល់សិសាសបឋមសិកាសា។

គោលការណ៍ណានាំអំពីការអប់រំបរិសា្ថាន
          ដើមាបីឆ្លើយតបគោលបំណងខាងលើ  កាមុការងារបានបង្កើតគោលការណ៍ណានំាដាលគួរអនុវត្ត 
ក្នុងការអប់រំបរិសា្ថាន៖

-  គិតពិចារណាលើបញ្ហាបរិសា្ថានឱាយបានសីុជមាា៖ ធម្មជាតិ និងសំណង់បចា្ចកវិទាយា 
និងសង្គម។ ការពិភាកាសាអំពីបរិសា្ថានគឺមិនមានគាាន់តាផ្តាតសំខាន់លើធម្មជាតិ ពាា
ឈើខា្លាហើយក៏មិនមានអំពីបញ្ហាការបំពុល ការកាប់បំផ្លាញឈើប៉ុណោ្ណាះទា ប៉ុន្តាតាូវ
ផ្តាតសំខាន់លើគុណភាពជីវិតផងដារ ។

 ឧទាហរណ៍៖ ជីវិតរស់នៅតាមតំបន់ជាយកាុង ការកកស្ទះចរាចរណ៍ គំនរសំរាម   
សំឡាងរំខាន។ល។ ដាលទាំងអស់នាះសុទ្ធតាជាផ្នាកសំខាន់ដាលទាក់ទងនឹង 
បរិសា្ថាន។

- ការអប់រំបរិសា្ថាន គឺជាដំណើរការមួយដាលចាះតាបន្តមិនចាះចប់ ដោយចាប់ផ្តើម
ពីកមាិតមត្តាយាយសិកាសាហើយបន្តគាប់ជំហាននាការអប់រំក្នងុ  និងកាាបាព័ន្ធ។ សាលា 
រៀនគឺជាទីកន្លាងមួយដាលអាចចាប់ផ្តើមការអប់រំបរិសា្ថាន។

-  ការអប់រំបរិសា្ថានគឺមិនមានជា "មុខវិជា្ជា" ទា វាគឺជាដំណើរការមួយនាការរៀនសូតា 
អាសា័យវិជា្ជាបងាៀនចាើនរួមបញ្ចូលលគ្នា។ ដូច្នាះ វាគួរតាតាូវបានបញ្ជាាបក្នុង 
មុខវិជា្ជាដ៏ទាទៀតដាលពាក់ព័ន្ធនឹងបាធានបទផាសាងៗគ្នាក្នុងកម្មវិធីសិកាសា។ 

- ពិនិតាយមើលបញ្ហាបរិសា្ថានចំបងនានាដាលដកសាង់ចាញពីទសាសនៈថា្នាក់មូលដ្ឋានជាតិ 
តំបន់និងអន្តរជាតិ។ បុ៉ន្តាចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការផ្តាតសំខាន់លើអ្នករៀនរបស់ 
សហគមន៍ខ្លនួឯងផ្ទាល់ និងអ្វដីាលដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបរិសា្ថាន (ការផ្លាស់ប្តរូឥរិយាបថ) 
និងការដោះសាាយបញ្ហាពីគាប់កមាិតនាអ្នករៀនរបស់សហគមន៍ផ្ទាល់។
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2 ដកសាង់ចាញពីអង្គការយូនីសាហ្វ
3 ដកសាង់ចាញពីអង្គការយូនីស្កូ

និយមន័យការអប់រំបរិសា្ថាន3
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និយមន័យបំណិនជីវិត1 
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1

មារៀនទី១ សញ្ញាណទូទានាបរិសា្ថាន

1.1 និយមន័យបរិសា្ថាន

ក. បរិសា្ថានធម្មជាតិ

ខ. បរិសា្ថានសង្គម -វបាបធម៌

បរិសា្ថានមនន័យថា យើងទាំងអស់គ្នា និងអ្វីៗដាលនៅជុំវិញខ្លួនយើង ពាមទាំងភាវៈមនជីវិតនិង  
គ្មានជីវិតផងដារ ហើយ ភាវៈទាំាងនាះមនទំនាក់ទំនងគ្នាដាលជះឥទ្ធិពលទៅវិញទៅមកនៅលើផានដីនាះ។

ផ្នាកទាំង៣ របស់បរិសា្ថានមន៖
 ក. ពិភពធម្មជាតិ ហៅថា "បរិសា្ថានធម្មជាតិ"
 ខ. សង្គម -វបាបធម៌ដាលបានបង្កើតឡើង និងកាលម្អដោយមនុសាសហៅថា "បរិសា្ថានសង្គម-វបាបធម៌"
 គ. មនុសាសជាតិ ហៅថា "បរិសា្ថានមនុសាស"

បរិសា្ថានធម្មជាតិជាភាវៈទំាងឡាយណានៅលើពិភពលោកដាលមិនមានបង្កើតឡើងដោយមនុសាស។ ធម្មជាតិ 
បានបង្កើតភាវៈមនជីវិតដាលពឹងផ្អាកលើភាវៈគ្មានជីវិតដូចជាទឹក ដី ភ្លើង និងខាយល់។ 

នៅបាទាសកម្ពជុា បរិសា្ថានធម្មជាតិមនចាប់តំាងពីបឹងទន្លាសាប ទន្លាមាគង្គតភា្ជាប់ទៅតំបន់វាលទំនាប 
តំបន់ ខ្ពង់រាប និងហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញដោយពាាភ្នំ។ តំបន់ឆ្នារសមុទាខ្មារជាផ្នាកមួយនាបរិសា្ថានធម្មជាតិ ហើយពាាឈើ 
និងសត្វពាាក៏ជាផ្នាកមួយទៀតយា៉ាងសំខាន់នាបរិសា្ថានធម្មជាតិដារ។ បឹងទន្លាសាប និងទន្លាមាគង្គដាល 
ក្នុងនោះមនភាវៈមនជីវិតរស់នៅ គឺជាផ្នាកមួយនាបរិសា្ថានធម្មជាតិដ៏សំខាន់។

       វត្ថទំុាងឡាយដាលមនបាភពចាញពីបរិសា្ថានធម្មជាតិ ហើយតាវូបានកាច្នាដោយមនុសាសដើមាបីធានាតំរូវការ 
ជាមូលដ្ឋានក្នងុជីវភាពរស់នៅ ផ្នាករូបរាងកាយដូចជា ចំណីអាហារ ថាមពល ទឹក ទីជមាក សំលៀកបំពាក់ 
គឺជាផ្នាកមួយរបស់បរិសា្ថានសង្គម-វបាបធម៌។ កាាពីនាះនៅមនវត្ថុផាសាងៗទៀតដាលមនុសាសបង្កើតឡើង 

រូបភាពទី១៖ ធនធានធម្មជាតិ Copyright © Live&Learn
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ឃ. ទំនាក់ទំនងរវាងបរិសា្ថានទំាង៣

គ. បរិសា្ថានមនុសាស

ផ្នាកទាំាងបីនាះមនអន្តរកម្មរវាងគ្នាយា៉ាងជិតស្និទ្ធដោយផ្នាកនីមួយៗមន ភាវៈមនជិវិត និងគ្មានជីវិត 
តាងតាពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដើមាបីធានានិរន្តរភាពនាទមាង់ជីវិតទាំងអស់នៅលើផានដី។ ទំនាក់ទំនងនាះ 
អាចបងា្ហាញជាគំនូសតាងដូចខាងកាាម៖

       លើផានដីយើងមនមនុសាសរស់នៅប្លាកៗគ្នាទៅតាមតំបន់ ភាសាកំណើត និងរបៀបរបបរស់នៅ។ មនុសាស 
រស់នៅ ដោយផាសារភា្ជាប់ជាមួយការចូលរួមបរិសា្ថានទាំងពីរគឺ បរិសា្ថានធម្មជាតិ និងបរិសា្ថានសង្គម-វបាបធម៌។ 
មនុសាសស្ថិតនៅក្នុងចំណោមភាវៈមនជីវិត។

       នៅពាះរាជាណាចកាកម្ពុជា បាជាពលរដ្ឋយើងភាគចាើនមនសញ្ជាតិជា ខ្មារ ហើយចាើនរស់នៅផ្តុំគ្នាតាម 
តំបន់វាលទំនាប ដាលជាតំបន់ផលិតសាវូ និងដំណំាផាសាងៗ។ បាជាពលរដ្ឋខ្មារយើងបាហាល ៨៥% ជាកសិករ 
ឯខ្លះទៀតជាមនា្តរីាជការ គាបូងាៀន ទាហាន នគរបាល ពាណិជ្ជករ សិបាបករ ពាះសងាឃ និងដូនជី។ 
ដោយឡាក ១/១០  នាបាជាពលរដ្ឋដាលកំពុងរស់នៅលើពាះរាជាណាចកាមិនមានជាជនជាតិខ្មារទា។ ក្នងុ 
នោះជនជាតិចាមរស់នៅតាមដងទន្លា និងតាមផ្លវូទឹក ឯជនជាតិព្នង ស្កយួ សំរា ស្អចូផង...ចាើនរស់នៅ 
តាមខ្ពង់រាបនិង តំបន់ពាាភ្ន ំ ហៅថាជនជាតិភាគតិច ឬខ្មារលើ។ បាជាជនមកពីបាទាសជិតខាងមនដូចជា 
ជនជាតិ ឡាវ ថា ចិន និងវៀតណាម តាូវបានគាហៅថា អាណិកជន។

       បាជាពលរដ្ឋខ្មារ និងជនជាតិផាសាងៗទៀតទាំងអស់ ជាបរិសា្ថានមនុសាសក្នុងពាះរាជាណាចកាកម្ពុជា។

ដូចជា សាលារៀនសមាាប់ការអប់រំ ផ្លូវគមនាគមន៍សមាាប់ការដឹកជញ្ជូន ទីផាសារសមាាប់លក់ដូរទំនិញអាហារ 
និងសំភារៈចំបាច់ផាសាងៗទៀត មន្ទីរពាទាយសមាាប់បំរីផ្នាកសុខភាព វត្តអារាម វិហារឥសា្លាម និងវិហារ 
សាសនាគាឹស្តសមាាប់ជាទីសកា្ការៈបូជា...។ បរិសា្ថានសង្គម-វបាបធម៌ក៏រាប់បញ្ចូលផងដារនូវសកម្មភាពនានា 
ដាលមនុសាសរៀបចំឡើង ដើមាបីបំពាញតំរូវការផ្នាកសា្មារតីដូចជារបៀបរស់នៅក្នងុគាសួារ ជំនឿសាសនា បាពាណី 
 ទំនៀមទំលាប់ សិលាបៈ អកាសរសិលាប៍ កីឡា បាព័ន្ធរៀបចំសង្គម។ 

       ទោះបីយើងដឹងថា ភាវៈទាំងឡាយមនទំនាក់ទំនងទៅនឹងបរិសា្ថានក៏ដោយ យើងនៅមិនទាន់យល់អំព ី
ទំនាក់ទំនងនាះចាបាស់លាស់នៅឡើយដារ។ ដូចនាះបាសិនបើមនុសាសផ្លាស់ប្តរូបរិសា្ថានលឿនពាក ហើយបាើបាាស់ 
ធនធានធម្មជាតិចាើនពាក នោះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា ផលប៉ះពាល់នឹងកើតមនឡើងចំពោះភាវៈមនជីវិត 
និងគ្មានជីវិត។ 

       ឧទាហរណ៍៖ ផលិតផលតាីនៅបឹងទន្លាសាបមនទំនាក់ទំនងទៅនឹងពាាលិចទឹក បាសិនបើពាាលិចទឹក 
ទាំងអស់តាូវបានបំផ្លាញចោល ក៏យើងមិនអាចដឹងបានទាថា ភាវៈមនជីវិត និងគ្មានជីវិតទាំាងអស់តាូវរងនូវ 
ផលប៉ះពាល់ដូចម្តាចខ្លះ? ដូចជាផលប៉ះពាល់ទៅលើបកាសីទឹក និងសហគមន៍បណ្តាតទឹកក្នុងតំបន់ពាាលឹចទឹក
នោះ។

បរិសា្ថានធម្មជាតិ (ភាវៈមនជីវិត និងគ្មានជីវិត)

បរិសា្ថានមនុសាស
(ភាវៈមនជីវិត និងគ្មានជិវិត)

បរិសា្ថានសង្គម-វបាបធម៌ 
(ភាវៈមនជីវិត និងគ្មានជីវិត )
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       បញ្ហា និងទំនាស់ កើតមនឡើងលើធនធានធម្មជាតិ នៅពាលដាលមនុសាសផាសាងៗគ្នា ចង់ទាញយក 
ធនធានដូចគ្នាមកបមាើឱាយគោលបំណងផាសាងគ្នា និងនៅពាលធនធានតាវូបានបាមូលក្នងុកមាតិមិនមននិរន្តរភាព។ 
ឧទាហរណ៍សហគមន៍នាសាទមូលដ្នាន និងរដ្ឋបាលជលផលចង់បាើបាាស់តំបន់ពាាលិចទឹកជាកន្លាងផលិតតាី 
ចំណាកឯបាជាជនពីខាងកាា ឬកាមុមនុសាសមកពីតំបន់ខាងលើ ចង់កាប់ពាាលិចទឹកដើមាបីពងាកីផ្ទាដីកសិកម្ម 
របស់ខ្លនួ។ បញ្ហាបរិសា្ថានសំខាន់ៗក្នងុបាទាសកម្ពុជាមនដូចជា ការបាាបាួលអាកាសធាតុ ការបំពុលខាយល់ 
ការបំពុលទឹក ការបំពុលដី ការបំពុលដោយសំលាងរំពង ការបំពុលសំរាមជាដើម ដាលបង្កឡើងដោយសកម្មភាព 
របស់មនុសាសដូចខាងកាាម៖
  - ការកាប់បំផ្លាញពាាឈើខុសចាបាប់
  - ការបរបាញ់ និងការជួញដូរសត្វពាា
  - ការទន្ទាានយកដីធ្លីក្នុងតំបន់ការពារ
  - ការគាប់គាងបាព័ន្ធធារាសាសា្ត និងទីជមាាលគ្មានបាសិទ្ធភាព
  - លំហូរថា្នាំពុលកសិកម្ម និងគីមីឧសាសាហកម្មចូលទៅក្នុងដី និងទឹក
  - ការនាសាទតាីហួសបាមណជាពិសាសក្នុងបឹងទន្លាសាប
  - ការកាប់បំផ្លាញពាាលិចទឹកដើមាបីយកអុស
  - ការកាប់បំផ្លាញពាាកោងកាង
  - តមាូវការថាមពលកើនឡើង
  - ការហូរចាាះដីលើទីជមាាល
  - ភាពទន់ខាសាយនាេស្ថរភាពចាាំងទន្លា
  - ការកាន់កាប់ដីធ្លីអសុវត្ថិភាព

1.2 បញ្ហាបរិសា្ថាននៅបាទាសកម្ពជុា
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មធាយាបាយដ៏សំខាន់មួយនំាមកនូវ "ការអភិវឌាឍននិរន្តភាព" គឺការអប់រំបរិសា្ថាន។  ឬសគល់នាការអប់រំដើមាបី 
ការអភិវឌាឍដោយនិរន្តភាពតាូវបានបណ្តុះនៅក្នុងការអប់រំបរិសា្ថាន។ ការអប់រំបរិសា្ថានមនគោលការណ៍ជា 
មូលដ្ឋានដើមាបីលើកទឹកចិត្តមនុសាសឱាយចាះរស់នៅ និងរៀបចំសង្គមរបស់ខ្លួនឱាយសាបទៅតាមចាបាប់ធម្មជាតិនា
ភពផានដី និងយោងទៅតាមគតិបណ្ឌិតផ្ទាល់របស់ពូកគា។ ការអប់រំបរិសា្ថានផ្តល់នូវចំណាះដឹង ឥរិយាបថល្អ  
និងបំណិនបាសប់ដល់សិសាសសាលា សាធារណៈជនទូទៅ និងអ្នកធ្វើសាចក្តីសំរាច(អ្នកគាប់គាង) ឱាយយល់ 
កាន់តាបាសើរឡើងនូវភាពសាំញាំ និងភាពងាយខូចខាតនាបរិសា្ថាន ពាមទាំងឱាយចាះធ្វើសកម្មភាពដើមាបីកា 
លម្អបរិសា្ថានរបស់ពួកគា។

1.3 ការអប់រំអំពីបរិសា្ថាន និងការអប់រំដើមាបីការអភិវឌាឍបាកបដោយនិរន្តរភាព

ក. និយមន័យ 

ខ.ហាតុអ្វកីារអប់រំបរិសា្ថានចាប់បដិសន្ធឡិើង?

គ.មធាយាបាយនំាឱាយមនការអភិវឌាឍននិរន្តភាព

ការអប់រំអំពីបរិសា្ថានគឺជាដំណើរការរៀននិងបងាៀនដាលបង្កើនចំណាះដឹង បំណិន និងឥរិយាបថរបស ់
មនុសាសអំពីបរិសា្ថាន និងបញ្ហាបាឈមដាលកើតមនឡើង។ អភិវឌាឍនូវបំណិនចាំបាច់ដើមាបីដោះសាាយនូវបញ្ហា 
បាឈម ការលើកទឹកចិត្ត និងការប្តាជា្ញាចិត្តដើមាបីបង្កើតបាននូវការសមាាចចិត្ត និងសកម្មភាពដាលមនទំនួល 
ខុសតាូវ (UNESCO, Tbilisi Declaration, 1978)។

ការអប់រំអំពីបរិសា្ថានសំដៅលើកិច្ចខំបាឹងបាាងដាលបានរៀបចំដើមាបីបងាៀនអំពីមុខងារបរិសា្ថានធម្មជាតិ 
ដំណើរការ និងតួនាទីរបស់មនុសាសក្នងុការគាប់គាងអាកបាបកិរិយាខ្លនួឯង និងឋានបាព័ន្ធដើមាបីរស់នៅបាកបដោយ 
និរន្តរភាព។ ពាកាយនាះជាញឹកញាប់តាូវបានយកមកបាើបា្រស់ក្នុងបាព័ន្ធអប់រំ ពីកមាិតបឋមសិកាសា ដល់បញ្ចប់ 
មធាយមសិកាសា។ ទោះបីជាយា៉ាងណាក៏ដោយ ពាកាយនាះជានិច្ចជាកាលតាូវបានយកបាើបាាស់ទូលំទូលាយ 
ជាងនាះដើមាបីរួមបញ្ចូលកិច្ចខំបាឹងបាាងរួមមកអប់រំផាសព្វផាសាយដល់សាធារណៈជនផាសាងទៀត តាមរយៈការ 
បោះពុម្ពផាសាយ គាហទំព័រ យុទ្ធនាការផាសព្វផាសាយ។ល។ ពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំគឺរួមបញ្ចូលទាំងការអប់រំកាា 
បាព័ន្ធ និងការអប់រំដាលផ្អាកលើបទពិសោធន៍។

 ការអប់រំបរិសា្ថានបានចាប់បដិសន្ធិឡើងជាបញ្ញាត្តិ និងចលនាមួយដាលជាមធាយាបាយមួយក្នុងការ 
រូមចំណាកដោះសាាយបញ្ហារាចរឹលបរិសា្ថានពិភពលោកបង្កឡើង ដោយនយោបាយអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចនាការ 
លូតលាស់គ្មានពាំដាន។ការលូតលាស់គ្មានពាំដាននាសាដ្ឋកិច្ចនាះមនន័យថាជាការធ្វើអាជីវកម្មគ្មានពាំដាន 
លើធនធានពិភពលោកដូចជាពាាឈើ រ៉ា ឥន្ធនៈ ផូសីល ដី ទឹក សត្វពាា... ដើមាបីការអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចទំនើប។  
ការអភិវឌាឍឧសាសាហកម្មបាបនាះអាចជំរុញឱាយមនការបាើបាាស់ធនធានធម្មជាតិកាន់តាចាើនឡើង និងអាចនាំ  
ឱាយមនបញ្ហាការគាប់គាងសំណល់ និងការបំពុលដាលគំរាមគំហាង ដល់បរិយាកាសផានដី ដី ផ្លូវទឹក  
នានា និងជមាកសត្វពាា។ លើសពីនាះទៅទៀត ការអភិវឌាឍបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមនទៅលើជីវភាពសង្គម  
និងវបាបធម៌បាបបាពាណីរបស់អ្នក  សាុកដើម  ដាលជាទូទៅធា្លាប់មនអត្ថិភាពរួមគ្នា ជាមួយនឹងបរិសា្ថានបាកប 
ដោយភាពចុះសមាុងគ្នា។ នយោបាយនាការរីកលូតលាស់សាដ្ឋកិច្ច  ឬឧសាសាហកម្មគ្មានពាំដាននាះ មិនអាច        
ធា នា     និរន្តរភាព សមាាប់មនុសាសជាតិនាពាលអនាគតបានឡើយ។ ដូចនាះការអប់រំបរិសា្ថានក៏បាន ចាប់ 
បដិសន្ធិឡើង។

ុ
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ការអប់រំដើមាបីអភិវឌាឍបាកបដោយនិរន្តរភាព ESD គឺជាដំណើរការសិកាសាមួយ (ឬជាវិធីបងាៀន) ដាល 
ពឹងផ្អាកលើឧត្តមគតិ និងគោលការណ៍ធានានូវនិរន្តរភាព ដាលពាក់ព័ន្ធនូវគាប់កមាិតនិងបាភាទនាការសិកាសា 
ដើមាបីផ្តល់នូវការអប់រំដាលមនគុណភាព និងការអភិវឌាឍធនធានមនុសាសបាកបដោយនិរន្តរភាព។ ការរៀនសូតា 
ដើមាបីយល់ដឹង រៀនសូតាដើមាបីរស់នៅជាមួយគ្នា រៀនសូតាដើមាបីអនុវត្ត រៀនសូតាដើមាបីផ្លាស់បាាខ្លនួឯងនិងសង្គម 
និងរៀនសូតាដើមាបីកា្លាយជាធនធានមនុសាសដ៏ល្អក្នុងបាទាសជាតិ (និយមន័យរបស់អង្គការ UNESCO)។

ការអប់រំដើមាបីអភិវឌាឍបាកបដោយនិរន្តរភាព គឺជាគន្លឹះយា៉ាងសំខាន់មួយដាលអាចយកមកអនុវត្តគាប ់
វិស័យនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសារធាណៈ ការអប់រំ និងការបណ្តុះបណា្តាលដើមាបីបង្កើត ឬពងាឹងការ 
យល់ដឹងអំពីការផាសារភា្ជាប់ចំណុចនានានាការអភិវឌាឍន៍បាកបដោយនិរន្តរភាព។         ការអប់រំដើមាបីអភិវឌាឍបាកបដោយ 
និរន្តរភាព គឺជាទសាសនវិស័យមួយនាការអប់រំដាលរិះរកតុលាយភាពមនុសាស និងភាពរីកចំរីនផ្នាកសាដ្ឋកិច្ច 
ជាមួយនឹងបាពាណី  វបាបធម៌ជាតិ និងការថារកាសាធនធានធម្មជាតិនៅលើផានដី។ ការអប់រំដើមាបីអភិវឌាឍបាកប 
ដោយនិរន្តរភាព អាចអនុវត្តតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានាមុខវិជា្ជាផាសាងៗ ដាលហៅថាអន្តរមុខវិជា្ជ ដើមាបីបង្កើត 
បាននូវចរិយាមយាទមួយសមាាប់ដំណើរការរៀនសូតារយៈពាលវាង។ លើកតម្កើងការគោរពចំពោះតមាវូការរបស់ 
មនុសាសដាលយកចិត្តទុកដក់ចំពោះការបាើបាាស់ធនធានធម្មជាតិបាកបដោយនិរន្តរភាព និងសាចក្តតីាវូការរបស់ 
ភពផានដី និងគំនិតអប់រំអំពីសាមគ្គភីាពលើពិភពលោក។  ដើមាបីជួយឱាយការអភិវឌាឍបាកបដោយនិរន្តរភាពកើតឡើង 
តាមរយៈវិស័យអប់រំទាមទារឱាយ អ្នកអប់រំ និងអ្នកសិកាសាឆ្លុះបញ្ចាំងយា៉ាងល្អិតល្អន់អំពីសហគមន៍របស់ពួកគា 
ផ្ទាល់តាមរយៈការគូសបញ្ជាក់រឿងរ៉ាាវដាលមិនអាចសមាាចបាននៅក្នងុជីវិត និងរុករកឧបសគ្គនានានៅក្នងុតម្លា 
ទំនាស់ និងទិសដៅ។ ការអប់រំដើមាបីអភិវឌាឍបាកបដោយនិរន្តរភាព នំាមកនូវវិធីលើកទឹកចិត្តថ្មមួីយ ដើមាបីរៀន 
ក្នងុនាមជាសិសាសដើមាបីកា្លាយទៅជាអ្នកមនសិទ្ធអំណាចក្នងុការអភិវឌាឍ និងវាយតម្លាលើទសាសនវិស័យនានិរន្តរភាព 
នាពាលអនាគត និងដើមាបីបាមូលផ្តុំការងារក្នុងទិសដៅសមាាចឱាយបាននូវទសាសនវិស័យទាំងនោះ។

   នៅកម្ពជុា ការអប់រំដើមាបីអភិវឌាឍបាកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការអប់រំអំពីបរិសា្ថានតាវូបានបញា្ជាបទៅក្នងុ 
កម្មវិធីអប់រំមូលដ្ឋាន ការបណ្តុះបណា្តាលគាូ ឧត្តមសិកាសា និងការអប់រំកាាបាព័ន្ធ ជាពិសាសតាមរយៈការអប់រំ 
ផាសព្វផាសាយរបស់អង្គការកាារដ្ឋាភិបាល និងអង្គការអន្តរជាតិនានា។ ការអប់រំជាយានដ៏មនបាសិទ្ធភាពសមាាប់ 
ជួយទប់សា្កាត់ការកើតឡើងនូវបញ្ហាបរិសា្ថាន និងជំរុញឥរិយាបថវិជ្ជមន។ ការផាសព្វផាសាយការយល់ដឹងអំពីបរិសា្ថាន 
តាវូបានធ្វើឡើងជាផ្លវូការនៅក្នងុទិវាបរិសា្ថានពិភពលោក ៥ មិថុនា ទិវាមចា្ឆាជាតិ១កក្កដ និងរុក្ខទិវា ៩ កក្កដ។

     បុគ្គលិកលក្ខណៈនាការអប់រំដើមាបីអភិវឌាឍបាកបដោយនិរន្តរភាព៖
    - ការកំណត់ចក្ខុវិស័យ៖ ការកសាងសមត្ថភាពដើមាបីអាចបាមើលមើលលើអនាគតដ៏ល្អបាសើរមួយ។ 
      ក្នុងបរិបទនាះមនន័យថា បាសិនបើយើងដឹងចាបាស់ពីទីកន្លាងដាលយើងចង់ទៅ នោះយើងនឹង 
     មនសមត្ថភាពគាប់គាាន់ដើមាបីរិះរកមធាយាបាយធ្វើយា៉ាងណាឱាយសមាាចគោលដៅ។
   - ការតាិះរិះពិចារណា និងការឆ្លុះបញ្ចាំង៖ ដើមាបីវាស់ស្ទង់បាព័ន្ធជំនឿបច្ចុបាបន្នរបស់យើង និងការ 
   បាើបាាស់នូវចំណាះដឹង ការយល់ឃើញ និងឧត្តមគតិរបស់យើង។ បំណិនតាិះរិះពិចារណា 
     ជួយឱាយមនុសាសគាប់ចាះតាមដននូវបញ្ហាសាដ្ឋកិច្ច បរិសា្ថានសង្គម និងវបាបធម៌នៅក្នុងបរិបទនាការ 
      អភិវឌាឍបាកបដោយនិរន្តរភាព។
    - ការគិតជាបាព័ន្ធ៖ ការទទួលសា្គាល់ភាពពាក់ព័ន្ធ និងការស្វាងរកទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហការនៅ 
     ក្នុងការរិះរកមធាយាបាយដើមាបីដោះសាាយបញ្ហា។
    - ការកសាងភាពជាដាគូ៖ បង្កើនការសន្ទនា និងការចរចារ។ ការរៀនសូតាដើមាបីធ្វើការងារជាមួយគ្នា។
    - ការចូលរួមក្នុងការសមាាចចិត្ត៖ ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់បាជាជន៕

ឃ. ការអប់រំដើមាបីអភិវឌាឍបាកបដោយនិរន្តរភាព

ង. ការអប់រំដើមាបីអភិវឌាឍបាកបដោយនិរន្តរភាពនៅកម្ពជុា
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មារៀនទី២ ជីវៈចមាះុ និងឋានបាព័ន្ធ

2.1 ជីវៈចមាះុ

ជីវៈចមាុះមនន័យថា បាភាទខុសៗគ្នាជាចាើននាជីវិតដាលរស់នៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នា ឬផាសាងៗគ្នានៅលើ 
ផានដីដាលមនអន្តរអំពើជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។ បាភាទនីមួយៗមនតួនាទីសំខាន់រៀងខ្លួននៅក្នុងឋាន 
បាព័ន្ធ។ អ្នកវិទាយាសាសា្តនានាបានបា៉ាន់បាមណថាមនភាវៈរស់១០លានបាភាទកំពុងរស់នៅលើផានដី។ មក    
ដល់ឥឡូវនាះមនតា១.៨លានបាភាទប៉ុណោ្ណាះ តាូវបានសាាវជាាវរកឃើញ។

បាទាសកម្ពុជាគឺជាបាទាសដាលសំបូរទៅដោយជីវៈចមាុះចាើនឥតគណនាតួយា៉ាងពពួកថនិកសត្វមន 
បាហាលជា២០០បាភាទ បកាសីមន៧២០បាភាទ និងសត្វល្មូនមន២៤០បាភាទ និងរុក្ខជាតិមន១៥០០០ 
បាភាទ។ នៅបឹងទន្លាសាបមនតាចំីនួន៨៥០បាភាទ។  នៅតាមតំបន់ឆ្នារសមុទាជុំវិញខាត្តកំពត និងខាត្ត 
ពាះសីហនុវិញក៏មនជួរផ្កាថ្មប៉បាះទឹក ស្មាបាតសមុទា តាីទឹកបាាបាហាល៤៣៥បាភាទ និងថនិកសត្វសមុទា 
មួយចំនួនដូចជា ជាូកទឹក និងដូហ្វីន។ល។ ចំណាកឯតំបន់ដីសើមនៅតាមតំបន់ឆ្នាររបស់បាទាសកម្ពុជាក ៏
សំបូរទៅដោយជីវៈចមាុះផងដារ ហើយកាាពីនាះនៅមនរុក្ខជាតិចំនួន៧៤បាភាទទៀត។ ពូជសត្វមួយ 
ចំនួនរស់នៅដោយពឹងផ្អាកលើពូជសត្វ មួយ ពីរ ឬចាើនបាភាទ។ បាសិនបើពូជសត្វណាមួយតាូវបានរង 
ផលប៉ះពាល់ នោះមនន័យថាពូជសត្វដទាក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់នោះដារ។

ជីវៈចមាះុគឺជាបាភពធនធានដាលគាសួារ សហគមន៍ បាទាស និងមនុសាសជំនាន់កាាយពឹងផ្អាកលើ។ វាគឺជា 
ទំនាក់ទំនងរវាងគាប់មីកាសូរីរាង្គនៅលើផានដី និងការចងកាងបាភាទនីមួយៗទៅជាអន្តរឯករាជាយឋានបាព័ន្ធ ដាល 
គាប់ពូជសត្វទំាងអស់មនតួនាទីរបស់ខ្លនួ ហើយវាគឺជា បណា្តាញជីវិត។ ជីវៈចមាះុកាន់តាសមាបូរ មនន័យថា 
ឋានបាព័ន្ធកាន់តាមនលំនឹងល្អ។ 

ធនធានធម្មជាតិនៅលើផានដីមនបាភពមកពី រុក្ខជាតិ សត្វ ដី ទឹក បរិយាកាស និងមនុសាស។ សរុបគឺគាប់អ្វ ី
ទំាងអស់នៅលើផានដីបង្កើតឋានបាព័ន្ធរបស់ផានដី ដាលនាះមនន័យថាបាសិនបើវិបត្តជីិវៈចមាះុកើតមនឡើង 
សុខភាព និងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏បាឈមមុខនឹងគាាះថា្នាក់ដូចគ្នា។ 

ជីវៈចមាះុមនសារៈសំខាន់ណាស់សមាាប់ការរស់នៅរបស់បាជាជន និងជួយធ្វើឱាយឋានបាព័ន្ធមនលំនឹង។ 
ឧ. ភាវៈបាភាទខ្លះរស់នៅបានដោយពឹងផ្អាកទៅលើបាភាទមួយ ឬចាើនបាភាទផាសាងៗទៀត។ បាសិនបើបាភាទ 
ណាមួយនោះតាូវរងផលប៉ះពាល់វានឹងធ្វើឱាយបាភាទផាសាងៗទៀតក៏រងនូវផលប៉ះពាល់ផងដារ។ ជីវៈចមាុះ 
ជានិច្ចជាកាល តាងតាទទួលរងនូវការគំរាមកំហាង ហើយងាយនឹងខូចខាត។ 

ក. និយមន័យ

ខ. ជីវៈចមាះុនៅបាទាសកម្ពជុា

គ. សារៈសំខាន់នាជីវៈ ចមាះុ



7

       ជាទូទៅ ការកើនឡើងចំនួនបាជាជន និងការបាើបាាស់ គឺសុទ្ធតាជាមូលហាតុនាការបាត់បង់ដ៏ធំធាងនាះ។ 
ជាពិសាសការបំផ្លាញទីជមាក ការជួញដូរសត្វពាា ក៏ជាកតា្តានាការធា្លាក់ចុះនូវពូជសត្វនានា។ កតា្តាមនុសាស និង 
ទង្វើរបស់មនុសាសបានផ្លាស់ប្តរូឋានបាព័ន្ធរបស់ផានដីកាន់តាលឿន និងធំធាងទៅមុខបើគិតក្នងុរយៈពាល ៥០ឆ្នា ំ
កាាយនាះ គឺចាើនជាងជំនាន់មនុសាសមុនៗទៀត។ ជីវៈចមាះុបានធា្លក់ចុះចាើនជាង ១/៤ ក្នងុរយៈពាល ៣៥ឆ្នា ំ
កាាយនាះ។ មនុសាសបានយក កាប់បំផ្លាញ បាះ និងបរបាញ់សត្វ ដើមឈើ ផ្កា និងតាី សមាាប់ផលិតឱសថ 
វត្ថុអនុសាសាវរីយ វត្ថុលម្អបាាណ ឬគាហដ្ឋាន (សាបាកសត្វខា្លា ស្នាងទនាសាង បនោ្តាងភ្លុកដំរី) សម្ភារសំណង់ 
និងអាហារ។ ការធ្វើអាជីវកម្មហួសបាមណគឺជាសញ្ញាបងា្ហាញឱាយឃើញពីអនិរន្តរភាព។ ការធា្លាក់ចុះនាជីវៈចមាះុ 
និងការបាត់បង់មុខងារឋានបាព័ន្ធគឺជាការគំរាមកំហាងចមាបងរបស់ពិភពលោកចំពោះអនាគតរបស់ ភពផានដ ី
និងមនុសាសជំនាន់កាាយ។      

 រូបភាពទី២៖ ផានទីជីវៈចមាះុនាបាទាសកម្ពជុា Copyright © Live&Learn

តំបន់ណាដាលមនការរំខានខា្លាងំ មនជីវៈចមាះុតិចជាងតំបន់ដាលមិនសូវមនការរំខាន។ កាលណា 
ជីវៈចមាះុកាន់តាសំបូរ ឋានបាព័ន្ធកាន់តាមនលំនឹង។ បច្ចបុាបន្ននាះជីវៈចមាះុនៅលើផានដីកំពុងតាបាត់បង់ក្នងុកមាតិ 
មួយដាលតាវូបាកាសអាសន្ន។ គាប៉ាាន់បាមណថា យ៉ាាងហោចណាស់មនបាភាទមួយកា្លាយជាបាភាទកមានៅ 
រៀងរាល់២០នាទីម្តង ហើយវាបា្រកដណាស់ថាជីវៈចមាះុ២៥ភាគរយនៅលើផានដីនឹងតាវូបាត់បង់ក្នងុអំឡុង២ 
ទៅ៣ទសវតាសខាងមុខនាះ។ (ខ្លមឹសារបន្ថាមអំពីសត្វពាាដាលជិតផុតពូជគឺមននៅក្នងុមារៀនទី៣ កថាខណ្ឌ 
៣.៣ សត្វពាា)។

       សព្វថ្ងានាះ មនុសាសទូទាំងពិភពលោក បាើបាាស់ធនធានធម្មជាតិ ចំនួន២៥% ចាើនជាងចំនួនដាលផានដ ី
អាចរកាសាបាន។ ជាលទ្ធផល ពូជសត្វនានា ទីជមាក និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន ទទួលរងនូវគំនាប និងការ 
គំរាមកំហាងដោយផ្ទាល់(ឧទាហរណ៍៖ បាត់បង់បាភពទឹកសា្អាត)។ ការធា្លាក់ចុះបរិមណជីវៈចមាះុ មនន័យថាជា 
មនុសាសរាប់លាននាក់បាឈមមុខនឹងបញ្ហានាពាលអនាគត តួយ៉ាាងការផ្គត់ផ្គង់អាហារកាន់តាបង្កភាពងាយរងគាាះ 
ដូចជា មនកតា្តាចងាាចាើន ជំងឺផាសាង និងបាភពទឹកសា្អាតមិនគាប់គាាន់។

ឃ. ការគំរាមកំហាងទៅលើជីវៈចមាះុ
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 4 ដកសាង់ចាញពីអង្គការ WWF

2.2 ឋានបាព័ន្ធ ឬបាព័ន្ធអាកូឡូសីុ

       ឋានបាព័ន្ធ ឬបាព័ន្ធអាកូឡូសុីគឺជាសហគមន៍ផាសាងៗគ្នាដាលមនអន្តរកម្មជាមួយគ្នា និងជាមួយ បរិសា្ថាន 
គ្មានជីវិតនៅក្នុងតំបន់ណាមួយ។ សហគមន៍កើតឡើងពីបណា្តាភាវៈរស់ទាំងឡាយនាបាភាទនានាដាលមន 
នៅក្នុងតំបន់ណាមួយ។ ឧទាហរណ៍៖ បណ្តុំជីវិតផាសាងៗនៅក្នុងបឹង ឬក្នុងពាាបង្កើតបានជា  សហគមន៍  មួយ ឬ
ចាើនហើយនៅពាលដាលសហគមន៍ទាំងនោះមនអន្តរកម្មជាមួយគ្នា និងជាមួយភាវៈគ្មានជីវិតមួយចំនួននោះ
វានឹងបង្កើតបានជាឋានបាព័ន្ធ។

              នានាភាពនាបាព័ន្ធអាកូឡូសុីជាភាពសំបូរបាបនាភាវៈមនជីវិតនៅក្នុងសហគមន៍ធម្មជាតិ។ ឧទាហរណ៍៖ 
ពាាឈើមនដើមឈើ ផាសិត វល្ល ិ សត្វ សត្វល្អតិ ដង្កវូ និងមីកាសូារពាង្គកាយផាសាងទៀត។ល។ ចំណាក 
ធានាភាពនាបាព័ន្ធអាកូឡូសីុនៅបឹងទន្លាសាប ដាលជាបឹងទឹកសាបដ៏ធំជាងគានៅកម្ពជុា និងតំបន់អាសីុអាគ្នាយ៍ 
រួមមនមចា្ឆាជាតិ ល្មូន សត្វសា្លាប សត្វពាា សត្វល្អិត មីកាូសារពាង្គកាយ និងពាាលិចទឹកជាចាើនបាភាទ។ 
ភាវៈទំាងនាះបង្កើតបានជាសហគមន៍ផាសាងៗគ្នាជាចាើន។ សហគមន៍ទំាងនាះរស់នៅដោយមនអន្តរកម្មជាមួយ 
គ្នាទៅវិញទៅមក និងជាមួយទឹក ដី ខាយល់ដាលជាភាវៈគ្មានជីវិតនៅក្នងុតំបន់នោះ។ បាសិនបើភាវៈគ្មានជីវិត 
ទំាងឡាយដូចជា ទឹក ដី ខាយល់តាវូបានបំពុលនោះ ភាវៈមនជីវិតទំាងឡាយក៏មិនអាចលូតលាស់តាមលក្ខណៈ 
ធម្មជាតិបានដារ ហើយក្នងុករណីដាលមជាឍដ្ឋានទំាងនោះតាវូបានបំពុលធ្ងន់ធ្ងរនោះ បាាកដជាមនការគំរាមកំហាង 
ដល់ជីវិតនាភាវៈមនជីវិតមួយចំនួន។

    អន្តរទំនាក់ទំនងនាភាវៈរស់ទាំងឡាយនៅក្នុងឋានបាព័ន្ធតាូវបានបងា្ហាញឡើងក្នុងទមាង់ជាខាសាអាហារ និង 
បណា្តាញអាហារដាលនាះជាលំហូរនាថាមពល។ ទំាងនាះជាលក្ខណៈធម្មជាតិដាលវាជួយថារកាសាឱាយមនតុលាយភាព 
នាបាភាទភាវៈរស់ផាសាងៗនៅក្នងុសា្ថានបាព័ន្ធ ឬក្នងុន័យមាយ៉ាាងទៀតគឺវាជួយថារកាសាឱាយមនលំនឹងបរិសា្ថាន។ ការ 
បាត់បង់លំនឹងបរិសា្ថានអាចបង្កឱាយមនការគំរាមកំហាងដល់ការចិញ្ចមឹជីវិតរបស់បាជាជន ជាពិសាសអ្នកដាលរស់នៅ 
ពឹងអាសាយ័នឹងធនធានធម្មជាតិ។ ឧទាហរណ៍នាឋានបាព័ន្ធនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជាគឺជាតំបន់ដីសើម។

2.3 តំបន់ដីសើម (Wetland)

       អនុលោមតាមអនុសញ្ញារំុាសារបានឱាយនិយមន័យតំបន់ដីសើមថាជាតំបន់វាលទំនាប បឹងវាលភក់ តំបន់មន 
ធាយូងតូប ឬទឹកដាលកើតឡើងដោយធម្មជាតិ ឬដោយការកាច្នារបស់មនុសាស ជាអចិន្តាាយ៍ ឬបណោ្តាះអាសន្ន 
ហើយដាលទឹកមនលំនឹង ឬហូរ បាា ឬបាាតិចៗ ឬសាប ដោយរួមទាំងតំបន់ទឹកសមុទាដាលមនជំរៅទឹកតិច
ជាង៦ម៉ាតានៅពាលទឹកនាច។

       ដោយមនទឹកជំនន់លាតសន្ធងឹយ៉ាាងទូលំទូលាយរៀងរាល់ឆ្នា ំ    តំបន់ដីសើមបានគាបដណ្តប់ផ្ទាដីបាទាស 
កម្ពជុាជាចាើនកន្លាង។ តំបន់ដីសើមដាលឆ្ងាយពីតំបន់សមុទាចំនួន៣សំខាន់ៗរួមមន  នៅតាមដងទន្លា មាគង្គ 
ជំុវិញបឹងទន្លាសាប និងជំុវិញស្ទងឹសាន។ តំបន់ដីសើមតំបន់ឆ្នារ រួមមន កោះប៉ោា និងស្ទងឹកាប។ តំបន់ដី សើមនា 
បាទាសកម្ពជុាជាចលករយ៉ាាងសំខាន់លើវិស័យ កសិកម្ម ជលផល ធារាសាសា្ត ពាាឈើ ទាសចរណ៍ 
ការដឹកជញ្ជនូ ការតំាងលំនៅដ្ឋាន និងការអភិរកាស។ អត្ថបាយោជន៍ផាសាងៗទៀតរួមមន បាព័ន្ធគាប់គាងកាកសំណល់ 
បាព័ន្ធគាប់គាងកម្ពស់ទឹក រនំាងការពារពាយុះ និងផលិតកម្មថាមពល។ តំបន់ដីសើមបាទាសកម្ពជុាតាវូបានគំរាមកំហាង 
ដោយការធ្វើអាជីវកម្មលើសលប់ និងការផ្លាស់ប្តូរដីសមាាប់កសិកម្ម និងការសាងសង់ ឬពងាីកភូមិដ្ឋានថ្មីៗ។ 
ការគំរាមកំហាងជាក់ស្តាង រួមមនការនាសាទតាីហួសបាមណ ការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់ និងការ 
កាប់បំផ្លាញពាាឈើនៅតាមតំបន់ទួលខ្ពស់ ការជួញដូរបកាសី ពស់ អណ្តើក ការសាងសង់បាព័ន្ធធារាសាសា្ត 

ក. និយមន័យ

ខ. សា្ថានភាពតំបន់ដីសើមក្នងុបាទាសកម្ពជុា 
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ផ្លូវនាវាចរណ៍បមាើវិស័យទាសចរណ៍ និងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី។

       កិច្ចខំបាឹងបាាងអភិរកាសទំនងជាមនឥទ្ធិពលវិជ្ជមនដល់ពូជសត្វកមាចំនួន១៣បាភាទដាលបានរកឃើញ 
នៅតំបន់ដីសើមបាទាសកម្ពជុា។ ពពួកសត្វដាលរស់នៅក្នងុទឹកមន៥បាភាទរួមមន តាផីាសាតអុីរាវាឌី តាផីាសាត 
ពណ៌សរបស់ចិន កាពើតាី តាីរាជនៅទន្លាមាគង្គ និង តាីអីុសុខ (ពណ៌ឆ្នូត)។ ចំណាកឯពូជសត្វកមា 
ចំនួន៨ផាសាង ទៀតតាូវបានរកឃើញដោយកាសួងបរិសា្ថានគឺជាពពួកបកាសីទឹកទាំងអស់ រួមមន ទាសា្លាបស 
គាៀល តាយ៉ងយកាស តាយ៉ងសា្មាស តាដក់ធំ តាដក់តូច តាដក់ស ទុង៕

រូបភាពទី៣៖ ការកំណត់តុលាយភាពរវាងការអភិរកាសតំបន់ដីសើម និងតមាូវការរបស់មនុសាស Copyright © Live&Learn

       ទំនាបបឹង
  ទំនាបបឹងមនលក្ខណៈពិសាសមួយចំនួនដូចជាតំបន់នាះសំបូរទៅដោយដើមតាាង កក់ ស្មា។ ជាទូទៅ 
រុក្ខជាតិទាំងនាះមនដើមមួយផ្នាកនៅក្នុងទឹក ហើយមួយផ្នាកទៀតលូតផុតចាញពីទឹក។ ទំនាបបឹងទទួល 
ទឹកពីបាភពទឹកនានា ចាើនជាងពីទឹកភ្លៀងផ្ទាល់។ ឧទាហរណ៍៖ ទំនាបបឹងនៅកម្ពុជាកាបារកាុងភ្នំពាញ 
គឺទំនាបបឹងបាសាក់ចនោ្លាះទន្លាបាសាក់ និងទន្លាមាគង្គដាលលិចទឹកជំនន់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

       វាលភក់
  ជាទូទៅវាលភក់មនដីឆ្អាតទឹក ឬដីតាូវលិចទឹកតាមរដូវដាលជាញឹកញាប់តំបន់នាះសំបូរទៅដោយ 
រុក្ខជាតិស្មាបាភាទ តាមួយដុះឡើងផុតពីទឹក ឬមនដុះពាា។ ឧទាហរណ៍៖ ទំនាបពាាតាាងជាតំបន់ដីសណ្ត 
ទន្លាមាគង្គ និងនៅជុំវិញបឹងទន្លាសាបមនពាាវាលភក់ទឹកសាប គឺជាពាាលិចទឹកដុះព័ទ្ធជុំវិញជាខាសាកាវា៉ាត់។

  ការគំរាមកំហាងដ៏ធំធាងចំពោះវាលភក់ និងទំនាបបឹងនានានៅកម្ពុជាគឺការបង្ហូរទឹកចាញ និងការ 
កាច្នាតំបន់នាះសមាាប់បាើបាាស់ក្នុងគោលបំណងផាសាងៗដូចជាវាលសាា និងវារីវបាបកម្មជាដើម។កំណលាបាប់         
ម៉ដ្ឋបណា្តាលមកពីការបាើបាាស់ដីមិនសមសាបនៅក្នងុទីជំរាល គឺជាការគំរាមកំហាងសំខាន់បំផុត។ ការកាប់ 
ពាាលិចទឹកសមាាប់ធ្វើអុសដុត មនផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមនយ៉ាាងខា្លាងំលើធនធានជលផល និងជីវៈចមាះុ។

គ. បាភាទតំបន់ដីសើមសំខាន់ៗ
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       ដីធាយូងតូប
  ធាយូងតូបជារូបធាតុសរីរាង្គពណ៌ត្នាតចាស់ មនការបូនចាើនហើយកើតមកពីការបំបាកធាតុមិនសព្វ 
នារុក្ខជាតិនៅក្នុងមជាឃដ្ឋានអាសុីតនាបឹងតាពាំង។ គាជួបបាទះធាយូងតូបនៅតំបន់ដីសើមចាើនបាភាទរួមទាំង 
ទំនាបលិចទឹក និងដីសើមតំបន់ឆ្នារដូចជាពាាកោងកាងជាដើម។ នៅកន្លាងដាលមនកំណប់ធាយូងជាា វា 
បង្កើតជាឋានបាព័ន្ធតំបន់ដីសើមប្លាកៗគ្នាដូចជា កន្លាងធាយូងតូបអាសុីត កន្លាងធាយូងតូបបាស។ ធាយូងតូចតាូវ 
បានគាជីកយកមកបាើបាាស់ជាបាភពថាមពល និងជាជីកសិកម្ម។ តំបន់ធាយូងតូបមនតួនាទីយ៉ាាងសំខាន់ក្នងុ 
ការចាាះសំអាតទឹកលើដី ហើយការធ្វើអាជីវកម្មធាយូងតូបបានបង្កើតជាបញ្ហាបរិសា្ថានធ្ងន់ធ្ងរ។

       តំបន់ដីសើមទំនាបលិចទឹក
  ទំនាបលិចទឹកគឺជាដីរាបជាប់ទន្លា ឬបឹងនានា តាងលិចទឹកជំនន់តាមរដូវ ហើយលាតសន្ធឹងយា៉ាងធ ំ
ទូលំទូលាយនៅតាមដងទំនាបនាទន្លា។ នៅតំបន់ជាចាើន ទំនាបលិចទឹកគឺជាដីទំនាបតំបន់ឆ្នារដាលជា 
ញឹកញាប់រួមទាំងតំបន់ពាម ឬដីសណ្ត ដូចជាដីសណ្តមាគង្គជាដើម។ 

  តំបន់មននៅជំុវិញបឹងទន្លាសាប ទំនាបលិចទឹកទន្លាមាគង្គ ទន្លាបាសាក់ និងទន្លាសាប។ ឧទាហរណ៍ 
មួយនាតំបន់នាះ គឺជាទំនាបលិចទឹកនៅជុំវិញភ្នំឧត្តុង្គដាលនៅទីនោះ គាអាចមើលឃើញវាលលិចទឹកឆ្ងាយ 
ផុតកន្ទុយភ្នាក។ នៅបាទាស កម្ពុជាការកាប់បំផ្លាញពាាទំនាបលិចទឹកបានកើតមនជារឿយៗ។

  ភាគចាើនការកាប់បំផ្លាញពាាលិចទឹកនឹងធ្វើឱាយមនការថយចុះយា៉ាងគំហុកនូវបាភាទតាីមួយចំនួន។

       ពាាកោងកាងលិចទឹក
  តំបន់ដីសើមពាាកោងកាងគឺកើតឡើងដោយសារតំបន់វាលភក់ទឹកបាាគាបដណ្តប់លើផ្ទាឆ្នារ ដាលមននៅ 
តំបន់តាូពិច និងតំបន់កាបារតាូពិច ដុះនៅតាមឆ្នារសមុទា នៅតំបន់ចនោ្លាះទឹកជោរ និងនាច ដាលកំបាំងពីចរន្ត 
ទឹកហូរខា្លាងំ និងរលក លើវាលភក់ និងឆ្នារខាសាច់។ កាាពីផលបាយោជន៍សាដ្ឋកិច្ច (អុស ធាយូង ធនធានជលផល) 
ពាាកោងកាងផ្តល់នូវសាវាកម្មបរិសា្ថានយា៉ាងសំខាន់ដូចជាផ្តល់ជមាក និងចំណីដល់សត្វក្នុងទឹក បន្ថយការ 
បំពុលទឹក ទប់សា្កាត់សំណឹកឆ្នារជារបាំងខាយល់ពាយុះ។ នៅបាទាសកម្ពុជា ពាាកោងកាងភាគចាើនមននៅ 
ខាត្តកោះកុង កាាពីនាះមននៅខាត្តកំពត និងខាត្តពាះសីហនុ ហើយពាាកោងកាងមួយភាគតាូវបានកាប់ 
បំផ្លាញដើមាបីធ្វើសាាបងា្គា សាាអំបិល និងដើមាបីផលិតធាយូង។

ឃ.ផលបាយោជន៍តំបន់ដីសើម

       ជាទូទៅ តំបន់ដីសើមជាសា្ថានបាព័ន្ធមនផលិតភាពខ្ពស់ដាលផ្តល់ផលបាយោជន៍សំខាន់ៗជាចាើន។ 
ផលបាយោជន៍ទាំងនាះមន៖
   - នាទីរបស់តំបន់ដីសើមរួមមន កន្លាងស្តុកទឹក របាំងការពារពាយុះ ការកាត់បន្ងយ ទឹកជំនន់ ការធានា 
សា្ថរភាពធ្នារសមុទា ការតាួតពិនិតាយសំណឹក ការផ្ទារទឹកក្នុងដី ការទប់សា្កាត់ សារធាតុចិញ្ចឹមកំទាចកំណ និង 
សារធាតុបំពុល ពាមទំាងការថារកាសាស្ថារភាពលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុបាចំាទី ជាពិសាសទឹកភ្លៀង និងសីតុណ្ហភាព។
   - ផលិតផលដាលបានបង្កើតដោយតំបន់ដីសើមមនធនធានសត្វពាា ធនធានជលផល ធនធានពាាឈើ  
ធនធានកសិកម្ម បាភពចំណី ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ផ្តល់ថាមពល (វារីអគ្គិសនី អុសដុត ធាយូងតូប) និងការដឹក 
ជញ្ចូនតាមផ្លូវទឹក។
    - កាតនភ័ណ្ឌនាតំបន់ដីសើមមន ជីវៈចមាុះ លក្ខណៈរូបសណា្ឋានពាមទាំងលក្ខណៈ វបាបធម៌ និង 
បាតិកភ័ណ្ឌពិសាសៗ។ លក្ខណៈទាំងនាះមនតម្លាពីរគឺជាតម្លាបាើបាាស់ ឬជាតម្លាផ្ទាល់របស់វា។
   បនាសំនានាទីផលិតផល និងកាតនភ័ណ្ឌបានផ្តល់នូវបាយោជន៍ និងតម្លារបស់តំបន់ដីសើម ដាលធ្វើឱាយ 
តំបន់នាះមនសារៈសំខាន់ចំពោះសង្គម។
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ង. អនុសញ្ញារំុាសា (RAMSAR)

       អនុសញ្ញាស្តពីីតំបន់ដីសើមមនសារៈសំខាន់ដល់អន្តរជាតិ ជាពិសាសជមាកបកាសីទឹក ដាលហៅថាអនុសញ្ញារំុាសា 
ស្តីពីតំបន់ដីសើម។ អនុសញ្ញារុំាសាគឺជាសន្ធិសញ្ញាអន្តររដ្ឋាភិបាលសម័យលើកដំបូង ស្តីពីការអភិរកាស និងការ 
បាើបាាស់ធនធានធម្មជាតិ បាកបដោយគតិបណ្ឌតិ និងជាសន្ធសិញ្ញាតាមួយគត់ដាលផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់ 
លើឋានបាព័ន្ធមួយ។ មូលហាតុដើមមួយដាលជំរុញឱាយមនការបង្កើតអនុសញ្ញានាះ គឺការពាយួបារម្ភដាលបាន 
កើតឡើងដើមទសវតាស៍ឆ្នាំ៦០ស្តីពីការថយចុះយា៉ាងខា្លាំងនូវចំនួនបកាសីទឹក។ ពិសាសជាងនាះទៅទៀត 
អនុសញ្ញារំុាសា គឺជាសន្ធសិញ្ញាអន្តររដ្ឋាភិបាលដាលផ្តល់នូវកាបខណ្ឌសមាាប់កិច្ចសហបាតិបត្តកិារជាអន្តរជាតិ 
ស្តីពីការអភិរកាស និងបាកបដោយគតិបណ្ឌិតនូវធនធានតំបន់ដីសើម និងទីជមាក។ បាទាសកម្ពុជាកំពុងតាស្ថិត 
នៅក្នុងដំណើរការរៀបចំសុំបញ្ចូលតំបន់ចំនួន៣កន្លាងជាតំបន់ដីសើមរុំាសា។

       តំបន់ដីសើមនានា គឺជាឋានបាព័ន្ធចំាបាច់បំផុតដាលផ្តល់នូវជងាកុសាបៀងអាហារដល់មនុសាសរាប់លាននាក់ 
ដាលរស់ក្នងុ ឬជំុវិញតំបន់នោះ។ គោលដៅអភិវឌាឍន៍សហសវតាសបានអំពាវនាវដល់គាប់វិស័យទំាងអស់ឱាយចូលរួម 
ជាកម្លាងំដើមាបីធានាបាននូវបរិសា្ថានតំបន់ដីសើមស្ថតិក្នងុបរិបទនាការអភិវឌាឍន៍បាកបដោយនិរន្តរភាព និងការធ្វើ 
ឱាយបាសើរឡើងនូវសុខមលភាពរបស់មនុសាស។ តំបន់ដីសើមក៏ដើរតួនាទីជាបាព័ន្ធបនាសុទ្ធទឹកកខ្វក់ធម្មជាតិផង
ដារ។ 
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មារៀនទី៣  ធនធានធម្មជាតិ និងផលប៉ះពាល់នាការ
បាើបាស់ហួសបាមាណ

3.1 ពាាឈើ

ក. បាភាទពាាឈើក្នងុបាទាសកម្ពជុា

ពាាឈើគឺជាសហគមន៍ចមាះុមួយដាលមនរុក្ខជាតិ និងសត្វនានា ហើយដើមឈើគឺជាសមជិកអចិន្តាាយ៍។ 
ពាាឈើគឺជាចលករយ៉ាាងសំខាន់ចំពោះការគាប់គាងអាកាសធាតុផានដី និងជាបាភពទីជមាកដល់សត្វ និងរុក្ខជាតិ។ 
ទីជមាកពាាឈីគឺជាទីកន្លាងមួយដាលរុក្ខជាតិ និងសត្វនានាអាចរស់នៅ និងបន្តពូជបាន។

ពាាឈើនៅតំបន់តាូពិចគឺជាទីជមាកដល់ពូជសត្វ និងរុក្ខជាតិជាងពាក់កណា្តាលនាចំនួនសរុបលើពិភព 
លោក។ បាទាសកម្ពុជាមនពាាឈើជាចាើនបាភាទដាលគាបដណ្តប់លើផ្ទាដី៥៧% នាផ្ទាដីបាទាសយោង
តាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋបាលពាាឈើក្នុងឆ្នាំ២០១០។ ខាងកាាមនាះគឺជាបាភាទពាាឈើចំនួន៦បាភាទក្នុង 
បាទាសកម្ពុជា៖
  - ពាាបាតងជានិច្ច តាូវបានគារកឃើញមននៅក្នុងបាទាសកម្ពុជាជាចាើនកន្លាង ជាពិសាសនៅជាប់ 
     សមុទាដាលមនរយៈកម្ពស់៧០០មាតា    ឬអាចខ្ពស់ជាងនាះ នៅតាមបណោ្តាយតំបន់ឆ្នារ   និងតំបន់ខ្ពង់រាប 
    ភាគឦសានដូចជាជួរភ្នំកាវាញ និងខាត្តរតនៈគិរី និងមណ្ឌលគិរី។
  - ពាាជាះុស្លកឹ គឺពាាដាលដើមឈើជមាះុស្លកឹរបស់វា។  ពាានាះមនចាើនកន្លាងក្នងុបាទាសកម្ពជុា  ជាទូទៅ
    នៅក្នងុបាទាសកម្ពជុាដើមឈើពពួកនាះ  ចាើនជាះុស្លកឹនៅរដូវបាាងំដូចជាក្នងុខាត្តកំពង់ធំ និងពាះវិហារ
    ជាដើម។
  - ពាាកោងកាងជាទូទៅឃើញមននៅតាមតំបន់ឆ្នារដូចជានៅខាត្តកោះកុង និងខាត្ពពាះសីហនុ។ ពាា 
    កោងកាងនៅតំបន់ឆ្នារសមុទាមនឫសដុះចាញទៅក្នុងទឹក ឬក៏លើទឹកទៅតាមកមាិតទឹកជោរនាច។ 
   ឫសរបស់វាគឺជាទីជមាកតាី និងកា្តាមពងកូន យា៉ាងសំខាន់ ចំណាកឯមាករបស់វាវិញគឺសមាាប់សំបុក 
    បកាសីទឹក។
  - ពាាលិចទឹកមននៅជុំវិញតំបន់បឹងទន្លាសាប។ រៀងរាល់ឆ្នាំនៅរដូវវសាសា ពាាទាំងអស់នោះតាូវទឹក 
     បឹងទន្លាសាបជន់លិច។  ដើមឈើទំាងឡាយ នៅក្នងុពាានាះចាះសមាបទៅតាមកមាតិទឹកឡើងចុះ   
                          ហាតុនាះវាអាចរស់នៅបន្តពីមួយឆ្នាទំៅមួយឆ្នា។ំ ពាាលិចទឹកគឺជាទីជមាកយ៉ាាងសំខាន់ចំពោះសត្វនានា។ 
 ធនធានជលផលនាបឹងទន្លាសាបបានផ្តល់នូវសាបៀងអាហារដល់មនុសាសជាចាើនដាលកំពុងរស់នៅលើ 
    ឬជុំវិញ បឹងទន្លាសាប។ 
  - ពាាឬសាសីជាទូទៅឃើញមននៅពាារាចរឹល ពាារបោះ ឬពាាពាក់កណា្តាលសាាង។ ទីកន្លាងដាលពាាឈើ 
    តាូវបានកាប់អស់ធ្វើឱាយពាាឫសាសីដុះយា៉ាងឆប់រហ័ស។
  - ពាាសាល់មិនសូវសំបូរទានៅបាទាសកម្ពុជា ហើយជាទូទៅគាឃើញមននៅតំបន់ខ្ពង់រាប ដូចជានៅ 
   គីរីរមាយ និងតំបន់មួយចំនួននៅខាត្តមណ្ឌលគិរី និងខាត្តកំពង់ធំតាប៉ុណោ្ណាះ។

       ពាាឈើរួមបញ្ចលូដោយដើមឈើ  ឬរុក្ខជាតិជាពីរបាភាទទីមួយគឺរុក្ខជាតិដាលមនសាទាប់កម្ពស់ចាើនជាន់ 
និងបង្កើតបានជាគមាបស្លឹកសាទាប់លើ និងទីពីរគឺជារុក្ខជាតិ ដាលដុះលូតលាស់កាាមសាទាប់គមាបរុក្ខជាតិ 
ផាសាងទៀត ហើយផ្តល់បាយោជន៍នៅសាទាប់ខាងកាាមដូចជា គុម្ព មើម និងពពួកស្លាជាដើម។ ពាាមួយចំនួន 
មនពពួកដើមឈើ ដាលតាូវបានគាកំណត់យា៉ាងចាបាស់អំពីសារបាយោជន៍សាទាប់កាាមគាបង្អស់របស់វា។  
ពាាឈើគឺជាបាភពមួយយ៉ាាងសំខាន់ដល់ជីវិតមនុសាស ពីពាាះវាផ្តល់នូវធនធានចមាះុយ៉ាាងសំបូរបាបដល់មនុសាស។ 
ពាាឈើសាូបឧស្ម័នកាបូនិច និងជួយគាប់គាងអាកាសធាតុផានដី បនាសុទ្ធទឹក និងទប់សា្កាត់ ឬសមាាលគាាះ 
មហន្តរាយធម្មជាតិដូចជាទឹកជំនន់ជាដើម។ ពាាឈើជាទីជមាកនាជីវចមាុះលើគោកបាមណ៩០%នាចំនួន 
សរុបលើពិភពលោក។ ទីជមាកគឺជាទីកន្លាងមួយដាលសត្វនានាអាចរកឃើញនូវអ្វដីាលជាតមាវូការមូលដ្នានរបស់ 
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ពួកវាបាន រួមមន (អាហារ ទឹក ជមាក ទីធា្លា)។ ពាាឈើដាលមិនទាន់មនអ្នកណាកាប់ពីមុនចាំាបាច់ដាលតាូវ 
ការពារជាងពាាដុះឡើងវិញ ពាាះវាជួយរកាសាពូជសត្វពាាបានចាើន និងជមាកដាលមនសុវត្ថិភាពបាសើរជាង 
ពាាដុះឡើងវិញ។ ទោះបីជាយា៉ាងណាក្តី មិនថាពាាដុះឡើងវិញដាលរងនូវការកាប់បំផ្លាញប៉ុណា្ណានោះឡើយឱាយ 
តាមនការថាទាំបានល្អ ពាាឈើ នោះនឹងអាចដុះឡើងវិញរហូតដល់កា្លាយជាពាាសាាងវិញដូចដើម។
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ខ. តំបន់ការពារធម្មជាតិ និងសហគមន៍ពាាឈើ

       តំបន់ការពារធម្មជាតិដាលជាកន្លាងបង្កើតឡើងតាមផ្លូវចាបាប់សមាាប់គោលដៅអភិរកាសជាវិធីសាសា្តដ៏មន 
តំលាក្នងុការរកាសាទុកនូវធនធានធម្មជាតិ។ តំបន់ការពារធម្មជាតិទំាងនាះតាវូបានគាប់គាងក្នងុបំណងចាើនយ៉ាាង។

       បាទាសកម្ពជុាបានបង្កើតឧទាយានជាតិមុនគាបង្អស់ក្នងុតំបន់អាសីុអាគ្នាយ៍ក្នងុឆ្នា១ំ៩២៥ ដាលនៅពាលនោះ 
មនផ្ទាដីចំនួន ១០.៨០០ ហិកតាជុំវិញបាាសាទអង្គរសមាាប់ទុកជាតំបន់ការពារធម្មជាតិ។ នៅឆ្នាំ១៩៦៩ 
បាទាសកម្ពុជាមនឧទាយានជាតិចំនួន៦ និងដានជមាកសត្វពាាដាលគាបដណ្តប់លើផ្ទាដីជិត ២.២ លានហិកតា 
បាហាក់បាហាលនឹង ១២%នាផ្ទាដីតំបន់សរុប។ នៅក្នងុឆ្នា១ំ៩៩៣ ពាះមហាកាសតា នរោត្តម សីហនុ បានចាញ 
ពាះរាជកាតឹាយលើការរៀបចំតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន ២៣កន្លាង។ តំបន់ទាំងអស់នោះគាបដណ្តប់លើផ្ទាដ ី
បាមណ ៣.៣លាន ហិកតា នាផ្ទាដីពាា ដាលតំបន់ទាំងនោះរួមមនឧទាយានជាតិចំនួន៧ ដានជមាកសត្វពាា 
ចំនួន១០ តំបន់ ការពារទាសភាព (ធម្មជាតិ)ចំនួន៣ និងតំបន់បាើបា្រស់ចាើនយា៉ាងចំនួន៣។

       យោងតាមសហគមន៍អន្តរជាតិសមាាប់ការអភិរកាសធម្មជាតិ (International Union for Conservation of 

Nature "IUCN") តំបន់ការពារធម្មជាតិគឺជាតំបន់ដីគោក ឬសមុទាតាូវបានបង្កើតឡើងជាពិសាសសមាាប់ 
ការពារ និងថារកាសាទុកនូវជីវៈចមាុះ ធនធានធម្មជាតិ និងធនធានវបាបធម៌ដាលពាក់ព័ន្ធ ហើយតាូវបានគាប់គាង
តាមរយៈមធាយាបាយចាបាប់ និងមធាយាបាយផាសាងទៀតដាលមនបាសិទ្ធិភាព។

       រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានតមាវូឱាយមនដំណោះសាាយចំពោះបញ្ហាពាាឈើ ដូច្នាះដំណោះសាាយនោះគឺជា  
សហគមន៍ពាាឈើ។ សហគមន៍ពាាឈើគឺជាសហគមន៏ដាលស្មគ័ាចិត្តចងកាងបាមូលផ្តុកំាាមកិច្ចពាមពាៀង 
សហគមន៍ពាាឈើដើមាបីធ្វើសកម្មភាពអភិវឌាឍន៍ និងបាើបាាស់ធនធានពាាឈើបាកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុង 
ពាាសហគមន៍ ដោយអនវុត្តតាមបទបញ្ញត្តនិាចាបាប់ស្តពីីពាាឈើ និងលិខិតបទដ្ឋានផាសាងៗ។ តាមភាពជាក់ស្តាង 
សមជិកសហគមន៍ពាាឈើការពារពាាឈើតាមរយៈការអនុវត្តសកម្មភាព២សំខាន់ៗ ការយាមលាបាតពាា 
និងការតាួតពិនិតាយតាមដនសកម្មភាពបាមូលផល និងអនុផលពាាឈើ ដោយមនកិច្ចសហការពីមន្តាី 
រដ្ឋបាលពាាឈើមូលដ្ឋាន។       

     ផា្នកមួយនាការគាប់គាងពាាឈើដាលដឹកនាំដោយគណៈកម្មការគាប់គាងសហគមន៍ ដើមាបីអភិរកាសនិងរក 
ចំណូលពីការបាមូលផល និងអនុផលពាាឈើ។ វាតាូវបានចាត់ទុកថាជាជមាើសមួយបាកបដោយសកា្តានុពល 
តាមរយៈការផាសារភា្ជាប់គ្នារវាង ទិសដៅនាការអភិរកាសពាាឈើ ការអភិវឌាឍជនបទ និងការកាត់បន្ថយភាពកាកីា។ 
សហគមន៍ពាាឈើតាវូបានយកមកអនុវត្តដំបូងគាតាមរយៈការបង្កើតបាព័ន្ធការងារ និងសា្ថាប័នសាបចាបាប់មួយ 
ដាលក្នុងនោះរួមមនការកាលម្អចាបាប់ និងលក្ខន្តិកៈស្តីអំពីការគាប់គាងពាាឈើ ការបង្កើតផានការគាប់គាង 
ពាាឈើ ការពងាឹងបាព័ន្ធវិមជាឈការទៅជាសា្ថាប័នថា្នាក់កាាមជាតិ និងសហគមន៍។ បាទាសកម្ពុជាបានអនុវត្ត 
សាកលាបងសហគមន៍ពាាឈើដំបូងបំផុតនៅពាក់កណា្តាលឆ្នាំ១៩៩០តាមរយៈតំបន់សាកលាបងតូចៗ។ នៅ 
ឆ្នា២ំ០០២បាទាសកម្ពជុាបានចាញចាបាប់មួយ ដើមាបីផ្ទារសិទ្វអំិណាចរបស់រដ្ឋបាលពាាឈើទៅឱាយគណៈកម្មការ 
សហគមន៍ថា្នក់មូលដ្ឋានដើមាបីគាប់គាងលើធនធានពាាឈើក្នុងតំបន់ដាលផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដោយរដ្ឋាភិបាល។ 
ភា្លាមៗនោះដារក្នុងឆ្នាំ២០០៣ មនអនុកាឹតាយមួយនិយាយអំពីការបង្កើតសហគមន៍ពាាឈើជាផ្លវូការ។ គិតតាមឹ 
ឆ្នា២ំ០១១មនសហគមន៍ពាាឈើបាហាល៤៥០កន្លាងបាន និងកំពុងដំណើរការទៅមុខ ក្នងុនោះសហគមន៍ព 
្រៃឈើជាង១០០ បានសមាាចដល់កិច្ចពាមពាៀងសហគមន៍ពាាឈើ។ មកដល់ដើមឆ្នា២ំ០១១នាះ សហគមន៍ 
ពាាឈើគាបដណ្តប់លើផ្ទាដីជិត ៤០០.០០០ ហិកតា។      
     តំបន់ទំាង៤ផ្នាកតាវូបានបង្កើតឡើងក្នងុទិសដៅគាប់គាង និងបុគ្គលិកលក្ខណៈផាសាងៗគ្នា ដោយយោងតាម  
ចំណាត់ថា្នាក់អន្តរជាតិ តំបន់ទំាងនោះបានបាើបាាស់ដោយសហគមន៍អភិរកាសពិភពលោក (IUCN)។
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ឧទាយានជាតិ៖ ដើមាបីគាប់គាង និងការពារតំបន់ធម្មជាតិ និងតំបន់ទាសភាពដាលមនសារៈសំខាន់ថា្នាក់ជាតិ 
ឬអន្តរជាតិសមាាប់បំរីឱាយបំណងខាងវិទាយាសាសា្ត ការអប់រំ និងការសំរាកកំសាន្ត។ តំបន់ឧទាយានជាតិមន 
ចំនួន៧ ដូចជា៖ ខ្ពង់រាបគិរីរមាយ ភ្នំបូកគោ កាប រាម បុទុមសាគរ ភ្នំគូលាន និងវីរៈជ័យ។

ដានជមាកសត្វ៖ ដើមាបីធានានូវលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិចាំបាច់ទាំងឡាយ ដើមាបីការពារបាភាទសត្វ និងរុក្ខជាតិ 
សំខាន់ៗសមាាប់ជាតិ សហគមន៍ជីវៈឬលក្ខណៈភូមិសាសា្តនាបរិសា្ថានដាលធា្លាប់បានទទួលនូវអន្តរាគមន៍
របស់មនុសាសដើមាបីភាពស្ថិតស្ថាររបស់វា។ ការធ្វើអាជីវកម្មដោយមនការតាួតពិនិតាយនៅកន្លាងខ្លះអាចតាូវ 
បានគាអនុញ្ញាត។ ដានជមាកសត្វមន ចំនួន១០ ដូចជា ភ្នំឱរា៉ាល់ ពាមកាសោប ភ្នំសំកុស រនាមដូន 
សំគូលានពាហ្មទាព ភ្នំពាិច ណាមលា ឆ្លូង បឹងពារ និងលំផត់។       

តំបន់ការពារទាសភាព៖ ដើមាបីថារកាសាទាសភាពធម្មជាតិសំខាន់ៗរបស់ជាតិដាលជាលក្ខណៈសំខាន់នា 
អន្តរកម្មដ៏ចុះសមាងុរវាងមនុសាស និងដីពាមទំាងសមាាប់ផ្តល់ការសបាបាយជាសាធារណៈតាមរយៈការសំរាក 
កំសាន្ត និងទាសចរណ៍ដោយរកាសានូវរបៀបរបបរស់នៅ និងសកម្មភាពសាដ្ឋកិច្ចនាតំបន់នាះឱាយនៅធម្មតា។ 
តំបន់នាះគឺជាតំបន់មនទាសភាពចមាុះ រវាងវបាបធម៌ និងធម្មជាតិ និងមនតម្លាខាងទសាសនីយភាពខ្ពស់ 
ដាលនៅទីនោះ ការបាើបាាស់ដីតាមបាពាណីតាវូបាន គាថារកាសាទុក។ តំបន់នាះមនចំនួន៣ដូចជា៖ អង្គរ 
បនា្ទាយឆ្មារ និងពាះវិហារ។ 

តំបន់បាើបាាស់ចាើនយ៉ាាង៖ ដើមាបីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនាការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ឈើហុ៊ប សត្វពាា វាលស្មាចំណី 
សត្វ និងទាសចរណ៍ជាមួយការអភិរកាសធម្មជាតិសមាាប់ទាទាង់សកម្មភាពសាដ្ឋកិច្ចទាំាងនោះ គាអាចបង្កើត 
តំបន់ពិសាសដោយឡាកនៅក្នុងតំបន់នោះ ដើមាបីសំរាចគោលបំណងអភិរកាសពិសាសណាមួយ។ តំបន ់
បាើបាាស់ចាើនយា៉ាងមនចំនួនបីដូចជា ដងពាង សំឡូត និងទន្លាសាប។

រូបភាពទី៥៖ យើងរួមគ្នាថារកាសាការពារពាាឈើ Copyright © Live&Learn
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គ. ការកាប់បំផ្លាញពាាឈើ

        ពាាឈើគាបដណ្តប់លើផ្ទាដីបាមណ១/៣ នាផ្ទាផានដីសរុប។ អំឡុងពាល៤០ឆ្នាចុំងកាាយនាះ យ៉ាាងហោច 
ណាស់ ១/៣នាពាាឈើពិភពលោកតាវូបានកាប់បំផ្លាញ។ នៅបាទាសកម្ពជុាមុនឆ្នា១ំ៩៧០ ពាាឈើគាបដណ្តប់ 
បាមណជា៧០%នាផ្ទាដីសរុប។ ដោយសារភាពអនាធិបតាយាយនាការកាប់បំផ្លាញពាាឈើ សព្វថ្ងានាះ 
បាទាសកម្ពុជាបាត់បងពាាឈើយា៉ាងឆប់រហ័ស។ នៅពាលដាលមនការកាប់បំផ្លាញពាាឈើធ្ងន់ធ្ងរពាកធ្វើឱាយ 
ពាាឈើទាំាងនោះមិនអាចលូតលាស់ឡើងវិញបាន។ ជាធម្មតា តមាវូការដីធ្លជីាមូលហាតុដាលនំាឱាយមនការ 
កាប់ឆ្ការពាាសមាាប់ធ្វើចម្ការ និងតំាងលំនៅដ្ឋានថ្ម ីជាដើម។ បុ៉ន្តានៅមនហាតុផលជាចាើនទៀតដាលបណា្តាល
ឱាយមនការកាប់បំផ្លាញពាាឈើ រួមមន៖

- ការគាប់គាងពាាសមាបទានមិនល្អ៖ ផ្ទាដីពាាឈើយ៉ាាងធំតាវូបានវិនិយោគដោយកាមុហុ៊នឯកជន ដាល 
កាប់ ពាាឈើដើមាបីលក់ និងបាមូលផលពាាឈើ។ តំបន់ទំាងនោះហៅថាពាាសមាបទាន។ កាមុហុ៊ន 
ទំាងនោះភាគ  ចាើនមិនខ្វល់ ពីផលវិបាកដាលកើតឡើងបនា្ទាប់ពីពួកគាកាប់ពាាឈើអស់នោះទា។ លើ
សពីនាះទៅទៀតកាុមហ៊ុនខ្លះបានដកហូតពាាឈើ រួចបានដំដើមអាកាសាយាជំនួសដាលជាបាភាទបំ
ផ្លាញគុណភាពដី។  

- ដោយសារកំណើនបាជាជនធ្វើឱាយកើនតមាវូការឈើ និងការបាើបាាស់អុសជាបាភពថាមពល។ បាជាជន 
កម្ពុជាភាគចាើនបាើបាាស់អុសដាលរកពីពាាសមាាប់ចម្អិនម្ហូបអាហារ។ អុស និងធាយូងក៏តាូវបាន 
បាើបាាស់ជាបាភពថាមពលបមាើឱាយវិស័យឧសាសាហកម្មខ្លះដារ។ 

-  ការកាប់ឆ្ការពាាសមាាប់ធ្វើកសិកម្ម៖ សាបពាលដាលកំណើនបាជាជនកម្ពជុាកើនឡើង តមាវូការផ្ទាដី 
សមាាប់សាងសង់ផ្ទះសមាបាង និងធ្វើកសិកម្មក៏កាន់តាកើនឡើងដារ។ ជាទូទៅនៅតំបន់ជនបទនា 
បាទាសកម្ពុជាគាួសារមួយយា៉ាងហោចណាស់មនកូនចំនួន៥នាក់។ នៅពាលពួកគាដល់វ័យ 
រៀបអាពាពិពាហ៍ ពួកគាតាវូរានដីពាាដើមាបីយកដីសង់លំនៅសា្ថាន និងដំដំណំាផាសាងៗសមាាប់ទាទាង់ 
ជីវភាពគាួសារ។ 

- ការខ្វះការយល់ដឹងពីផលបាយោជន៍ពាាឈើ៖ មនុសាសភាគចាើនមិនបានគិតពិចារណាឱាយល្អិតល្អន ់
អំពីសារបាយោជន៍យូរអង្វាងរបស់ពាាឈើដាលផ្តល់ឱាយពួកគាឡើយ។ ឧទាហរណ៍៖ មនុសាសមួយចំនួន 
ដុតពាាដើមាបីអាចចាប់ សត្វតូចៗ។ មនមួយចំនួនទៀតកាប់ដើមឈើតូចៗធ្វើជាអុស។
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       ការកាប់បំផ្លាញពាាឈើគឺជាការចូលរួមចំណាកបង្កើនកម្តាផានដី ហើយជាញឹកញាប់វាតាវូបានគាចាត់ទុក 
ថាជាមូលហាតុចមាបងនាការបង្កើនឥទ្ធពិលឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់។ ការកាប់បំផ្លាញពាាឈើតំបន់តាពិូចគឺជាការទទួល 
ខុសតាវូលើការ សាយភាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់បាមណ២០%មកលើផានដី។ ដើមឈើ និងរុក្ខជាតិនានាសាបូយក 
ឧស្មន័កាបូនិច (ក្នងុទមាង់ ជាឧស្មន័កាបូនឌីអុកសីុត) ពីបរិយាកាសអំឡុងពាលធ្វើរស្មសំីយោគ ហើយបញ្ចាញ 
ឧស្មន័អុកសីុសានតាឡប់ទៅក្នងុបរិយាកាសវិញ។ ការកាប់បំផ្លាញពាាឈើក៏មនផលប៉ះពាល់លើវដ្តទឹកផងដារ។ 
ដើមឈើសាូបយកទឹកពីកាាមដីតាមរយៈឫសរបស់វា ហើយបញ្ចាញទៅវិញក្នុងបរិយាកាស។ ការកាប់បំផ្លាញ 
ពាាឈើកាត់បន្ថយជាតិទឹកក្នុងដី និងកាាមដីរួមទាំងអាកាសធាតុសើមផងដារ។ ការកាប់បំផ្លាញពាាឈើកាត់ 
បន្ថយជាតិស្អិតនាដី ដូច្នាះវាបង្កឱាយមនការហូរចាាះដីទឹកជំនន់ និងដីមនសា្នាមបាាះបាក។ ពាាឈើបង្កើន 
ដង្ហើមទឹកនៅតាមតំបន់មួយចំនួន ផ្តល់ឧស្ម័នអុកសុីសាន ការពារគាាះទឹកជំនន់ និងទប់សា្កាត់ការហូរចាាះដី។ 
អាជីវកម្មពាាឈើបានបង្កើនការហូរចាាះដីតាមរយៈការសាងសង់ផ្លូវ និងបាើបាាស់ឧបករណ៍គាឿងយន្ត។    
ការកាប់បំផ្លាញពាាឈើបានធ្វើឱាយធា្លាក់ចុះនូវបរិមណជីវៈចមាះុ ពីពាាះពពួកសត្វជាចាើននឹងបាត់បង់តមាូវការ 
មូលដ្នានជាពិសាសពួកគានឹងជួបបាទះនូវបញ្ហាទីជមាក។ នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជាសត្វនានាងាយនឹងរងគាាះ
បាត់បង់ទីជមាកសំខាន់របស់ពួកវាណាស់។

3.2 សត្វពាា

ឃ. ការដំឈើឡើងវិញ 

       ការដំឈើឡើងវិញគឺជាបង្កើតដំណុះពាាឡើងវិញដោយអន្តរាគមន៍របស់មនុសាសផ្ទាល់តាមរយៈការដំ ឬសាប 
គាាប់ ឬដោយអន្តរាគមន៍របស់មនុសាសចំពោះបាភពគាាប់ពូជរុក្ខជាតិពាាដោយធម្មជាតិនៅលើផ្ទាដីដាលធា្លាប់បាន 
បាត់បង់គំរបពាាបណោ្តាះអាសន្នក្នុងរយៈពាលមិនតិចជាង ១០ឆ្នាំ និងដាលបានរាចរឹលកាាមកំរិតគំរបអបាបរម 
តាមរយៈការកាប់ពាាឈើ ឬដោយគាាះធម្មជាតិ បុ៉ន្តាមិនទាន់បានផ្ទារទៅជាដីមិនមានពាាឈើនៅឡើយ។ ការ 
ដំឈើឡើងវិញអាចដំណើរការយ៉ាាងរលូនទៅបាន លុះតាាតាមនកិច្ចសហការណ៍យ៉ាាងល្អរវាងសហគមន៍ពាាឈើ 
ឬអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន និងមនា្តីរដ្ឋបាលពាាឈើតាមរយៈសកម្មភាពសំខាន់ៗដូចខាងកាាម
  - ការបង្កើតសា្ថានីយ៍បណ្តុះកូនឈើដើមាបីធានាឱាយបាននូវវត្តមនពូជឈើចមាុះដាលអាចរកបាននៅក្នុង 
    តំបន់នោះ។
  - ចលនាបំផុស និងការលើកទឹកចិត្តឱាយបាជាសហគមន៍ក្នងុតំបន់នោះចូលរួមដំដើមឈើទំាងអស់គ្នា។
  - ចលនាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសហបាយោជន៍នាការដំឈើឡើងវិញដល់បាជាជនមូលដ្ឋាន។

       បនា្ទាប់ពីការដំឈើឡើងវិញតាវូបានអនុវត្ត គឺទាមទារឱាយមនការយកចិត្តទុកដក់លើការថារកាសាការពារតាមរយៈ 
ការបណ្តុះសា្មារតីអភិរកាសពាាឈើសមាាប់ផលបាយោជន៍ដល់មនុសាសសម័យបច្ចុបាបន្ន និងមនុសាសជំនាន់កាាយ 
និងតាមរយៈនីតិវិធីនាចាបាប់ស្តីពីពាាឈើរបស់បាទាសកម្ពុជា។  

នៅលើពិភពលោកយើងបច្ចបុាបន្នមនពពួកសត្វសា្លាប និងល្មនូកមាជាចាើនបាភាទ។ សត្វពាាមនន័យថាគាប់ 
សត្វដាលមិនអាចបង្កើតបាន និងមិនរស់នៅក្នុងសាុកភូមិ ផ្ទុយមកវិញគឺជាសត្វដាលរស់នៅតាមជមាកធម្ម
ជាតិ។ គាប់សត្វដាលមិនរស់នៅក្នុងសាុកភូមិ ឬសូមាបីតាជាពពួកសត្វដាលអាចបំបៅទឹកដោះ ភា្ញាស់ ឬចាប់ 
កំណើតនៅក្នុងទាុងសួនសត្វ ក៏គាចាត់ទុកថាជាសត្វពាាដារ។ សត្វពាាមនតួនាទីយ៉ាាងសំខាន់នៅក្នងុបរិសា្ថាន 
ដោយពួកវាជាអ្នកពងាាយគាាប់ពូជធម្មជាតិជួយសុីសត្វល្អិតចងាា និងស្មា ឬរុក្ខជាតិតូចៗ និងជួយធ្វើឱាយដីមន 
ជីជាតិ។ នៅក្នុងធម្មជាតិមនទំាងសត្វតូច និងសត្វធំ ហើយមនទាំងបាភាទសត្វសុីរុក្ខជាតិ និងសុីសាច់សត្វ 
ដូចជា សត្វខា្លា និងតជាដើម។ សត្វខ្លះទៀតដូចជាចចក ឬតា្មាតសីុសាច់ដាលសាសសល់ពីគា ឬចាប់សីុសត្វតូចៗ 
ធ្វើជាអាហារ។ សត្វភាគចាើនដាលជាចំណីរបស់ត និងខា្លាគឺបាភាទសត្វសុីស្មា និងរុក្ខជាតិដូចជាឈ្លូស 
និងកា្តាន់។ ដោយឡាកសត្វសា្លាបមនសត្វខ្លះសុីរុក្ខជាតិ និងផ្លាឈើផាសាងៗ ខ្លះទៀតសុីសត្វល្អិត ហើយខ្លះទៀត 
សីុតា។ី
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លំនំានាការចិញ្ចមឹជីវិតរបស់សត្វទំាងនាះ បង្កើតបានជាខាសាអាហារនៅក្នងុធម្មជាតិ និងរកាសាឱាយមនលំនឹងធម្ម 
ជាតិ។ មនសត្វពាាជាចាើនបាភាទដាលរស់នៅលើផានដី រួមមន តាី បកាសី សត្វល្អិត ល្មូន (ដូចជា ពស់  
ជីងចក់ និងកាពើ) ថលជលិក (ដូចជា កង្កាប គីង្គក់) ថនិកសត្វដូចជា (សា្វា ដំរី និងខា្លា)។ អ្វីៗដាលគួរឱាយ 
ភា្ញាក់ផ្អើលនោះគឺថា សត្វពាា មនរួមទំាងសត្វដាលមនសរីរាង្គតូចបំផុត(មើលឃើញបានតាក្នងុមីកាទូសាសន៍)។ 
សត្វពាាបានកកើតឡើងក្នងុទមាង់ និងពណ៌ផាសាងៗគ្នា។ សត្វពាារស់នៅក្នងុទីកន្លាងផាសាងៗ ក្នងុដី លើដី ក្នងុទឹក 
លើដើមឈើ និងក្នុងលំហ។ សត្វពាាអាចរស់នៅជុំវិញខ្លួនយើង នៅលើវាលខាសាច់ នៅក្នុងមហាសមុទា ពាា 
តំបន់តាពិូច និងទីកាងុ។ សត្វពាាក៏អាចនៅតាមវាលសាា  ជំុវិញសាលារៀន ឬនៅតាមវត្តអារាមនានា និងនៅតាម 
ទីកន្លាងជាចាើនផាសាងទៀត។ សត្វពាារស់នៅកាាមលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិ ក៏ប៉ុន្តាមនុសាសបានបង្កការគំរាម 
កំហាងដល់សត្វពាាយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

រូបភាពទី៨៖ កិច្ចការពារសត្វពាា Copyright © Live&Learn

ក. សា្ថានភាពសត្វពាាក្នងុបាទាសកម្ពជុា

        បាទាសកម្ពជុាមនសត្វពាាជាចាើនរួមមន ថនិកសត្វ (ខា្លា ដំរី) សត្វសា្លាប (កោ្ងាក ទុង) ល្មនូ (អណ្តើក 
និងកាពើ) ប៉ុន្តាចំនួនសត្វទាំងនោះកំពុងតាថយចុះដោយសារការបាត់បង់ជមាក និងការបាមញ់។ នៅពាល 
ដាលចំនួនសត្វពាាធា្លក់ចុះយ៉ាាងដុនដប គាហៅសត្វទំាងនោះថាជាពូជសត្វដាលកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហាង 
ហើយនៅពាលដាលវារឹតតាពិបាករក ឬកាន់តាកាទៅៗ បាភាទនាះគាហៅថាជាបាភាទរងគាាះថា្នាក់ជិតផុត 
ពូជ។ ពូជសត្វមួយចំនួនទៀតដាលកំពុងទទូលរងគាាះថា្នាក់នឹងអាចឈានទៅដល់ការផុតពូជ បាសិនបើពំុមន 
ការអភិរកាសជាបនា្ទាន់ និងហ្មត់ចត់ទា។
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ខ. ការថយចុះនាសត្វពាា

        កតា្តាគំរាមកំហាងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះសត្វពាាមនដូចខាងកាាម៖

• ការបាត់បង់ទីជមាក៖ ជមាកសត្វពាាធម្មជាតិតាូវបានបាត់បង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ជាងនាះទៅទៀត   
ជមាកដាលនៅសល់នោះជានិច្ចជាកាលតាូវបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញឱាយខុសពីលក្ខណៈធម្មជាតិដាល 
មនតាំងពីដើមមក។

• បមាាបមាលួអាកាសធាតុ៖ ដោយសាររុក្ខជាតិ និងសត្វនានាតាវូការទីជមាកទៅតាមលក្ខណៈជីវសសា្ត 
របស់ខ្លួន ដូច្នាះបមាាបមាួលអាកាសធាតុអាចបណា្តាលឱាយមនមហន្តរាយឈានដល់ការបាត់បង់ 
ពូជសត្វរុក្ខជាតិទាំងនោះ។ បរិមណតិចតួច ឬកមាិតមធាយមនាទឹកភ្លៀងនឹងធ្វើឱាយរដូវកាលនីមួយៗ 
ខុសបាកាតី។ រុក្ខជាតិ និងសត្វពាាងាយនឹងប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរសំណើមណាស់ ហើយពួកវានឹង 
ទទួលរងគាាះដោយសារការផ្លាស់ប្តូរកមាិតសំណើមនាះ។

• ការបាើបាាស់ថា្នាំពុលគីមី៖ ការបាើបា្រស់ថា្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិតគឺជាការសាយភាយជាតិពុល 
ដល់បរិសា្ថានរស់នៅរបស់រុក្ខជាតិ សត្វល្អតិ  និងពពួកសត្វកការជាដើម ដូច្នាះយើងមិនចំាបាច់ភា្ញាក់ផ្អើល 
ថារុក្ខជាតិ និងសត្វពាាផាសាងទៀតតាូវបានបំពុលក្នុងពាលតាមួយជាមួយនឹងតំបន់ដាលមនុសាស 
កំពុងបាើបាាស់នោះទា។ បន្ថាមពីនាះទៀត មនសារជាតិពុលគីមីជាចាើនបាភាទដាលអាចបំពុល
សត្វពាាដូចជា សារជាតិបារ៉ត ផលិតផលដាលមនសារជាតិបាាងឥន្ធនៈ ។ល។

• ការបរបាញ់ ការបាមូលពងសត្វ និងការសា្ទាក់ចាប់៖ ការបរបាញ់ និងការដក់អនា្ទាក់ខុសចាបាប់បណា្តាល 
ឱាយមនការគំរាមកំហាងយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសត្វពាា។

• បាតុភូតធម្មជាតិ៖ គាាះទឹកជំនន់ រញ្ជួយផានដី បន្ទុះភ្នំភ្លើង រន្ទះបាញ់ ភ្លើងឆាះពាា។
• ការបំពុល៖ សារធាតុបំពុលបានសាយភាយចូលទៅក្នងុបរិសា្ថាន និងសាបូចូលបន្តទៅក្នងុសារពាង្គកាយ 

របស់ពពួកមីកាូសរីរាង្គ។
•  ការទាញយកធនធានហួសហាតុ៖ ការធ្វើអាជីវកម្មសត្វពាាសមាាប់បាភពអាហារបានបង្កនូវការធា្លាក់

ចុះបរិមណសត្វពាាយា៉ាងឆប់រហ័ស។ ឧទាហរណ៍៖ ការនាសាទតាីហួសបាមណ។ 
• គាាះថា្នាក់៖ រថយន្តបុក  បកាសីហើរបុកកញ្ចក់រថយន្ត មចា្ឆាបុកជាមួយនាវា។

គ. បាភាទថនិកសត្វដាលជិតផុតពូជ

     នៅក្នងុបាទាសកម្ពជុាមនថនិកសត្វបាហាល២០០បាភាទបានតាវូចុះបញ្ជ ី ។ ក្នងុនោះមន៤៩បាភាទ 
គឺជាថនិកសត្វដាលកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហាង និងជិតផុតពូជ។ មនថនិកសត្វធំខ្លះៗដូចជាដំរីកំពុងរស់នៅ 
ក្នុងបាទាសកម្ពជុានៅឡើយ។ ការគំរាមកំហាងចំពោះថនិកសត្វទំាងនាះគឺការបរបាញ់។ បាភាទថនិកសត្វធំៗ 
ភាគចាើនមនតម្លាទំាងនៅលើទីផាសារ និងទំាងសមាាប់ទាទាង់សហគមន៍។ ការថយចុះបាភាទសត្វរងគាាះថា្នាក់ 
ក្នុងបាទាសជិតខាងមួយចំនួនដូចជា  ថា ឡាវ វៀតណាម  បានដក់សម្ពាធកាន់តាខា្លាំងឡើងៗមកលើបាទាស 
កម្ពជុាសមាាប់ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដានខុសចាបាប់ ដូចជាបាភាទសត្វជិតផុតពូជមនគោពាា រមសពូជសូម៉ាតាានិង 
រមសពូជជា្វា ពាមទាំងបាភាទសត្វរងគាាះថា្នាក់ផាសាងទៀតដូចជាខា្លាដំបង ដំរីអាសុី រមស ខ្ទីង និងសា្វាឪ។ 
បន្ថាមពីលើការបរបាញ់ ការបន្តកាប់បំផ្លាញពាាឈើនៅពាសពាញផ្ទាបាទាស ក៏បានធ្វើឱាយថនិកសត្វដាលជិត
ផុតពូជទាំងនោះភៀសខ្លួនពីទីកន្លាងមួយទៅកន្លាងមួយ។

ឃ. បាភាទសត្វសា្លាបដាលទទួលរងគាាះថា្នាក់ជិតផុតពូជ

មនសត្វសា្លាប៧២០បាភាទ បានតាវូកត់តាាទុកនៅក្នងុបាទាសកម្ពុជា។ ៣៩បាភាទនាចំនួននាះគឺជាបាភាទ 
សត្វសា្លាបដាលកំពុងទទួលរងនូវការ គំរាមកំហាង និងកំពុងរងគាាះថា្នាក់ជាពិសាសបាភាទសត្វសា្លាបទឹក 
ធំៗ។ ការគំរាមកំហាងសំខាន់ៗដូចជា៖ ការបរបាញ់ ការយកពង ឬកូន (សមាាប់ធ្វើម្ហូប ជួញដូរឱសថបុរាណ 
យកទៅលក់ឱាយអ្នកទិញពាលាងពាលមនបុណាយទានផាសាៗ យកទៅចិញ្ចមឹតាមផ្ទះ និងសួនសត្វឯកជន)   
បាត់បង់ជមាកការរំខានពីមនុសាស។ បាភាទសត្វសា្លាបដាលទទួលរងគាាះថា្នាក់រួមមន៖
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- កោ្ងាកយកាស៖ គឺជាបាភាទដាលកមាបំផុត វាមនចំនួនតិចតួចបុ៉ណោ្ណាះ ហើយមនរស់នៅតា ក្នងុតំបន់ភាគខាង       
ជើងនាបាទាសកម្ពុជា (ក្នុងខាត្តពាះវិហារ) ដាលជាពាាស្ងួតហើយមនតាពាំង។          
បាភាទសត្វនាះបានផុតពូជទៅហើយនៅក្នុងបាទាសថា វៀតណាម ហើយស្ទើរតាផុតពូជនៅក្នងុបាទាសឡាវ។
- សត្វខាសឹប អាអូត ទាមក់៖ ស្ថតិនៅក្នងុវាលស្មាភាគខាងកើតនាបឹងទន្លាសាប ដាលមនចំនួនចាើនជាងគាបំផុត 
នៅក្នុងពិភពលោក។

- សត្វកាៀល៖ ជាបាភាទសត្វសា្លាបដាលមនរស់នៅក្នងុតំបន់ដីសើមនៅភាគខាងជើងអាងតាពំាងថ្មក្នងុខាត្ត          
បនា្ទាយមនជ័យ នៅក្នងុរដូវបាាងំ (ជាកន្លាងពងកូន)។
-កោ្ងាកបាតង៖ ចំនួនសត្វកោ្ងាកបាតងក្នុងបាទាសកម្ពុជា មននៅសាសសល់ចាើនជាងគាបំផុតក្នុងពិភព 
លោក។ 

វា ចាើនរស់នៅក្នុងតំបន់ទំនាបខាងតាបូងនាខាត្តមណ្ឌលគិរី
និងឆ្លងកាត់តំបន់ពាំដានបាទាសវៀតណាម។
- ទុងបាផាះ៖គឺជាបាភាទសត្វដាលមនសំបុកពងកូនចុង
កាាយគាបំផុតនៅអាសុីអាគ្នាយ៍ ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ពាាក 
ទាល់  នាបឹងទន្លាសាប។
- តាដក់ធំ៖ គឺជាសត្វដាលរងគាាះថា្នាក់បំផុតមនចំនួន  
ចនោ្លាះពី១០០ទៅ ១៥០កាបាល ដាលកំពុងរស់នៅក្នុង    
បាទាសកម្ពុជា (២០%នាចំនួនទាំងអស់នៅក្នុងពិភព 
លោក) វាមនសំបុកពងកូននៅក្នុងតំបន់ពាាកទាល់នា 
បឹងទន្លាសាប។

រូបភាពទី៩៖ ទុងបាផាះ Copyright © Osmose

រូបភាពទី១០៖ តាដក់ធំ Copyright © Osmose

ង. បាភាទល្មនូដាលរងគាាះថា្នាក់

បាភាទល្មនូធំៗទំាងអស់នៅក្នងុបាទាសកម្ពជុាកំពុងស្ថតិក្នងុការគំរាមកំហាង និងឈានទៅរកការវិនាសផុតពូជ
ទាំងសាុងតាម្តង។ ល្មូនសំខាន់ៗបួនបាភាទនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជាដាលកំពុងរងគាាះថា្នាក់រួមមន៖ 

- កាពើតាី៖ កាពើបាភាទនាះអាចធាត់រហូតដល់បាវាង៤ម៉ាតា។  ចំណីអាហាររបស់វាមនដូចជាសត្វសា្លាប  
កង្កាប និងថនិកសត្វតូចៗដទាទៀត។ វារស់នៅក្នងុតំបន់ដីសើមបុ៉ន្តាវាពងលើដី(មននៅតំបន់ជួរភ្នកំាវាញ)។

- អណ្តើកបិទមុខ៖ អណ្តើកបាភាទនាះរស់នៅតាមអូរ បាឡាយ និងវាលភក់។ វារស់នៅក្នងុទឹក និងលើគោក។   
វាសុីរុក្ខជាតិ និងសត្វទឹកជាអាហារដូចជា សារាយ ខាយង ខ្ចា គាំ កំពឹសនៅក្នុងទឹក និងជន្លាន។
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  តុកកា៖ តុកកានៅក្នុងបាទាសកម្ពុជាគឺជាពូជតុកកាដាលធំជាងគាបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាសុី ហើយមន 
  បាវាងបណោ្តាយខ្លួនដល់ទៅ៣៥សង់ទីម៉ាតា។ ជនជាតិខ្មារកំណត់ភាទទៅតាមសម្លាងយំរបស់វា ប៉ុន្តា 
  មនតាតុកកាឈ្មាលប៉ុណោ្ណាះដាលអាចបញ្ចាញសម្លាងយំបាន។ វារស់នៅក្នុងផ្ទះ ឬលើដើមឈើ។  
  វាសុីសត្វល្អិតជាអាហារដូចជា កណ្តូប អណ្តើកមស កញ្ចា និងមាភ្លៀង។

  ពស់ថា្លាន់៖ ពស់បាភាទនាះគឺជាពូជពស់ធំជាងគានៅក្នុងពិភពលោក វាមនបាវាងដល់ទៅ៩ម៉ាតា។  
  វាចូលចិត្តរស់នៅក្នុងទឹក ហើយវាជាសត្វដាលពូកាហាលទឹក។ ពស់ថា្លាន់សម្លាប់រំពាជាចំណីរបស់វា 
  ដោយសារការរួតរឹតបំបាក់ឆ្អងឹរហូតដល់ចំណីនោះដច់ខាយល់ ហើយវាលាបទំាងមូលតាម្តង។ វាចូលចិត្ត 
  ស្វាងរកចំណីនៅពាលយប់ និងចាប់ថនិកសត្វតូចៗ និងសត្វសា្លាបជាអាហារ។

រូបភាពទី១១៖ ពស់ថា្លាន់ក្នុងខាត្តមណ្ឌលគិរី

ច. ការអភិរកាសសត្វពាា

    ការអភិរកាសសត្វពាាគឺជាដំណើរការអភិរកាស   ការពារ   សា្តារឡើងវិញនូវបរិសា្ថានធម្មជាតិរបស់សត្វទំាងនោះ 
ជាពិសាសទំនាក់ទំនងរវាងសត្វដាលជិតផុតពូជ និងសត្វដាលងាយរងគាាះ។ ដូចនាះមនយុទ្ធសាសា្តចំនួន 
២យ៉ាាងសំខាន់ៗដាលគបាបអីនវុត្តដើមាបធីានាឱាយបាននវូការអភរិកាសសត្វពាាឱាយបានគងវ់ងាស៖យទុ្ធសាសា្តអនវុត្តក្នងុ 
បាទាស និងអន្តរជាតិ។ ដើមាបីចូលរួមក្នុងការអភិរកាសសត្វពាាក្នុងបាទាសកម្ពុជា យើងទាំងអស់គ្នាតាូវចូលរួម 
ទប់សា្កាត់ឱាយបាននូវសកម្មភាពនានាដូចខាងកាាម៖

  - មិនកាប់បំផ្លាញពាាលិចទឹក
  - មិនបាមូលពងសត្វយកទៅលក់ ឬបរិភោគ
  - មិនចាប់បាមញ់ ឬបំពុលសត្វ ជាពិសាសបាភាទសត្វដាលកំពុងទទួលរងគាាះថា្នាក់
  - មិនចាប់សត្វពាាមកចិញ្ចឹមនៅផ្ទះ និងមិនបង្កឱាយភ្លើងឆាះពាា
  - មិនចោលសំណល់ចូលក្នុងបាភពទឹក និងកាត់បន្ថយការបាើបាាស់ថា្នាំពុលគីមី
  - ចូលរួមដំដើមឈើបន្ថាម ជាពិសាសពាាលិចទឹកបន្ថាម
  - ចូលរួមផាសព្វផាសាយដើមាបីឱាយមនការចូលរួមការពារសត្វពាា
  - ផ្តល់ព័ត៌មនដល់សមត្ថកិច្ចជលផល បរិសា្ថាន អង្គការនានា និងអ្នកអភរិកាសសត្វពាាក្នងុករណីជួបបាទះ 
    រាល់បទល្មើស។
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       សន្ធសិញ្ញាអន្តរជាតិស្តអំីពីការជួញដូរបាភាទជិតផុតពូជនាសត្វ និងរុក្ខជាតិ ឬហៅម៉ាយាងទៀតថាសន្ធសិញ្ញា 
វ៉ាាសីុងតន(CITES) គឺជាកិច្ចពាមពាៀងអន្តរជាតិរវាងរដ្ឋាភិបាលនានា ដាលបានពាាងទុកជាលទ្ធផលនា 
ដំណោះសាាយមួយក្នងុកិច្ចបាជំុសមជិកសហគមន៍អន្តរជាតិក្នងុឆ្នា១ំ៩៦៣ (IUCN)អំពីការអភិរកាសសមាបត្តធិម្មជាតិ ។ 
ខ្លមឹសារ សន្ធសិញ្ញា (CITES) បានចុះអនុម័តក្នុងឆ្នាំ១៩៧៣ និងបានចូលជាធរមននៅថ្ងាទី០១ ខាកក្កដ  
ឆ្នា១ំ៩៧៥។ ទិសដៅចមាបងនាសន្ធសិញ្ញានោះគឺដើមាបីធានាថាគ្មានការគំរាមកំហាងដល់ជីវិតសត្វពាា និងរុក្ខជាតិ 
ជាង៣៣.០០០បាភាទតាមរយៈការជួញដូរណាមួយឡើយ។

ក. ធនធានរ៉ានៅបាទាសកម្ពុជា

       តាមឹឆ្នា២ំ០០៦ បាទាសកម្ពជុាមិនទាន់បានរុករកធនធានរ៉ាដាលមនឱាយអស់លទ្ធភាពនៅឡើយទា។ ទោះបី 
ជាយា៉ាងនាះក៏ដោយ ចនោ្លាះពីឆ្នា២ំ០០៣ ដល់ឆ្នា២ំ០០៦ មនវិនិយោគិន ជនជាតិអូសា្តាលី ចិន កូរ៉ាខាងតាបូង ថា  
និងសហរដ្ឋអាមារិចបានផ្តើមចាប់អារម្មណ៍លើសកា្តានុពលរបស់បាទាសកម្ពុជាលើរ៉ាបាាង ឧស្ម័ន រ៉ាលោហៈធាតុ 
មន បុកសុីត ទង់ដាង មស និងរ៉ាមនតម្លា (តាបូង ពាជាជាដើម)។ ធនធានរ៉ាដាលបានរកឃើញនៅបាទាស 
កម្ពុជារួមមន បុកសុីត ថ្មកាបូណាត ឧស្ម័នធម្មជាតិ តាបូង មស ម៉ង់កាណាស បាាងឥន្ធនៈ ថ្មផូសា្វាត អំបិល  
សុីលីកា និងពាជា។ កម្ពុជាមនធនធានរ៉ាជាចាើនដាលមិនទាន់ធ្វើអាជីវកម្ម លើកលាងតាថ្មកាបូណាត 
និងតាបូងថ្មតាប៉ុណោ្ណាះ។ ដើមាបីទាក់ទាញកាុមហ៊ុនវិនិយោគជាតិ និងអន្តរជាតិឱាយមកវិនិយោគលើវិស័យរ៉ានាះ  
រាជរដ្ឋាភិបាលបាទាសកម្ពជុាបានបង្កើត ចាបាប់ស្តពីីការគាប់គាង និងការជីកយករ៉ាដាលចាបាប់នាះចូលជាធរមន 
នៅ ថ្ងាទី១៣ ខាកក្កដ ឆ្នាំ២០០១។

3.3 ធនធានរ៉ា

       រ៉ាគឺជាធនធានដាលមនតម្លាមននៅលើផានដី រួមមនរ៉ាមស ធាយូងជាដើម។ អត្ថន័យមួយទៀតគឺជាអ្វី 
មួយដាលយើងយកចាញពីដី។ វត្ថធុាតុដើមទំាងនោះតាវូបានរកឃើញដោយការជីកយកពីក្នងុដីរួមមន លោហៈធាតុ 
មនតម្លាទាប និងខ្ពស់ រ៉ាដាក អុ៊យរាញូ៉ម ធាយូងថ្ម តាបូង ថ្មកំបោរ រ៉ាបាាង ថ្ម និងបូ៉តាសាយូម។ វត្ថធុាតុដើមដាល
មិនអាចដំដុះដោយកសិកម្ម និងកាលម្អក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ ឬរោងចកាបានជាទូទៅគឺជារ៉ា។ ការជីកយករ៉ាមន 
ន័យថាជាការជីកយកធនធានរ៉ាដាលមិនអាចកាច្នាបាើឡើងវិញបាន (ឧ. បាាងឥន្ធនៈ ឧស្ម័នធម្មជាតិ)។
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ខ. ផលប៉ះពាល់បរិសា្ថានដាលបណា្តាលមកពីអាជីវកម្មរ៉ា

        ដំណើរការជីកយករ៉ាធម្មជាតិបង្កើតឱាយមនផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមនដល់បរិសា្ថានទំាងអំឡុងពាលបាតិបត្តកិារ 
ជីកយករ៉ា និងកាាយពាលបញ្ចប់សកម្មភាពបណា្តាលឱាយមនផលប៉ះពាល់យ៉ាាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានដី ទឹក ខាយល់ 
និងធនធានជីវសាសា្ត។ ផលប៉ះពាល់សង្គមកើតមនឡើងបណា្តាលមកពីកំនើននាតំរូវការលំនៅដ្ឋាន និងសាវា 
ផាសាងៗទៀត  នៅតំបន់ជីកយករ៉ា ។
                    ការបំពុល៖ ជាញឹកញាប់បាតិបត្តកិារនានាក្នងុការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ាបានបំពុលបរិយាកាសទឹកលើផ្ទា ដី  និងទឹក ក្នងុ 
ដី។ ទឹកភ្លៀងដាលជាាបចូលទៅក្នុងគំនរសំណល់សីលាអាចបង្កឱាយមនភាពកង្វក់យា៉ាងខា្លាំងពីពាាះវាកា្លាយ
ទៅជាជាតិជូរ (ជាតិអាសុីត) ល្អក់ហើយហូរទៅបំផ្លិចបំផ្លាញទន្លា ស្ទឹង និងបាភពទឹកនានាដាលនៅកាបារនោះ។ 
ធាតុល្អិតៗនានាដូចជា  ទង់ដាង  កូបាល់ធ៍   នៅពាលដាលលាចចាញពីសំណល់អណ្តូងរ៉ា ហើយផ្តុំនៅក្នុង ទឹក 
ដី ឬរុក្ខជាតិអាចកា្លាយទៅជាសារធាតុពុលដាលបណា្តាលឱាយមនជំងឺដល់មនុសាស និងសត្វនានាដាលបរិភោគ 
ទឹក ឬបាើបាាស់ដីនោះ។ ទោះបីជាមនការជីកសាះតាមលក្ខណៈបច្ចាកទាសដើមាបីបាមូលទឹក ដី លំហូរ ក៏ពំុអា ច  
បន្ថយបញ្ហាទំាាងអស់បានទា គឺវាគាាន់តាជួយកាត់បន្ថយនូវផលប៉ះពាល់ខ្លះបុ៉ណោ្ណាះ។ បរិមណធូលីដាលកើត 
ចាញពីការឆាះ ការដឹកជញ្ជូន និងបាពាឹត្តកម្មអាចបណា្តាលឱាយរុក្ខជាតិនៅជុំវិញងាប់បាន។ សារធាតុគីមីដាល
បាើនៅក្នុងដំណើរការទាញយករ៉ាដូចជាលាបាយបាើសមាាប់ខួង អាចជាសារធាតុបំពុលខា្លាំង។

                 ការបោះបង់ដីចោល៖ សកម្មភាពយករ៉ាអាចបណា្តាលឱាយមនការបាត់បង់ដីចាើន ដោយសារភាពកង្វក់ព ី
សារធាតុគីមីការបំផ្លាញសាទាប់ដីមនជីជាតិ និងជាញឹកញាប់ធ្វើឱាយផានដីតាូវខូចខាតជាអចិន្តាាយ៍។ ការជីក 
រ៉ាក្នុងទាង់ទាាយធំបានបំផ្លាញដីដោយសារការចូកយកដីចាញនៅកន្លាងខ្លះ និងការចាក់ចោលកាកសំណល់ 
នៅកន្លាងផាសាងខ្លះទៀតដាលជាមូលហាតុធ្វើឱាយបាត់បង់ជមាកសត្វពាាជាចាើន។

                          ការសាតុដីា៖    វត្តមនអណ្តងូរ៉ាចាស់ៗហើយជាាអាចជាមូលហាតុនាការសាតុបាក់ដីចុះនាផ្ទាតាមខាសាឈរ 
ឬដាក។ មូលហាតុនាះអាចបំផ្លាញយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អគរ ផ្លូវថ្នល់ និងដីកសិកម្ម ហើយក៏ធ្វើឱាយមនការបាាបាួល 
របបទឹកហូរលើផ្ទាដីដារ។

                           សូរសព្ទ៖ ការដក់ឱាយផ្ទុះ និងការដឹកជញ្ជូនបណា្តាលឱាយមនសូរសម្លាងខា្លាំងដាលរំខានដល់អ្នករស់នៅ 
ជុំវិញ និងសត្វពាា។

            ថាមពល៖ តំរូវការបាើបាាស់ថាមពលយា៉ាងចាើនក្នុងការជីកយករ៉ា និងដឹកជញ្ជូនដាលបណា្តាលឱាយមន 
ផលប៉ះពាល់បរិសា្ថានបន្ថាមទៀត ដូចជាភ្លៀងអាសុីត និងកំណើនកំដៅសកលជាដើម។ 

                  ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចមាះុ៖ ការបាាបាលួរូបរបស់ដី សាទាប់លើ ទឹក និងខាយល់ដោយសារការជីកយករ៉ា  
មនផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិសា្ថានជីវៈចមាះុដោយ ផ្ទាល់ និងបាយោល។ ផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់រួមមនការវិនាស 
បាត់បង់សត្វពាា និងរុក្ខជាតិដាលបណា្តាលមកពីសកម្មភាពជីកយករ៉ា ឬការប៉ះនឹងដីពុល ឬទឹកពុលពីអណ្តងូរ៉ា។ 
ចំណាកផលប៉ះពាល់ដោយបាយោលរួមមន បំរាបំរួលក្នុងវដ្តអាហារជីវៈម៉ាសសរុប នានាភាពបាភាទ និង 
ក្នុងឋានបាព័ន្ធដោយសារការផ្លាស់ប្តូរបរិមណ ឬតុលាយភាពទឹកក្នុងដី ឬទឹកលើដី។
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តារាងធនធានរ៉ាដាលបានរកឃើញក្នុងបាទាសកម្ពុជា

ខាត្ត រ៉ា

បនា្ទាយមនជ័យ ផូសា្វាត

បាត់ដំបង បុកសុីត មស ដាក ផូសា្វាត តាបូងទទឹម តាបូងកណ្តៀង

កំពង់ចាម មស

កំពង់ឆ្នាំង ថ្មកំបោរ

កំពង់ស្ពឺ ទង់ដាង ស័ង្កសី សំលោហៈ ផូសា្វាត សំណ តង់ស្តាន 

កំពង់ធំ តាបូងកណ្តៀងសា្វាយ និងមស

កំពត កាាភីត(ធាយូងថ្មខ្មា និងបាផាះ) មស ដាក ថ្មកំបោរ លីញីត ផូសា្វាត 

កណា្តាល ម៉ូលីបដាន

កោះកុង លោហៈម៉ាយាងបាើសមាាប់ផលិតតួយន្តហោះ តាបូងកណ្តៀង សុីលីកា

កាចាះ ទង់ដាង លីញីត

មណ្ឌលគិរី បុកសុីត  សំលោហៈ   មស

ប៉ាលិន តាបូងទទឹម និងកណ្តៀង

ពាះវិហារ សំលោហៈ មស លោហៈម៉ាយាងបាើសមាាប់ផលិតតួយន្តហោះ ម៉ូលីបដាន ម៉ង់កាណាស  
ដាក តាបូងកណ្តៀង សុីកូញ៉ូមសុីលីកាត តាបូងច្នា

ពាាវាង តាបូងពណ៌(រ៉ាកាល់សាយូមភ្លុយអរួ)

ពោធិសាត់ សំណបា៉ាហាំង សំណបាផាះ

រតនគីរី ទង់ដាង សំលោហៈ មស ជាតិមាសៅ (សមាាប់ផលិតធ្មាញសិបាបនិម្មិត)

សៀមរាប មស ដាក

ស្ទឹងតាាង ទង់ដាង តាបូងកណ្តៀង ធាយូង ទឹកអនាសា  មស ដាក ថ្មកាវ

សីហនុ លីញីត  សុីលីកា

តាកាវ ម៉ូលីបដាន សំណបា៉ាហាំង
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ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចាើនបាភាទកើតឡើងពីធម្មជាតិ និងពីសកម្មភាពរបស់មនុសាស។ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដាល 
កើតឡើងពីធម្មជាតិមនដូចជាចំហាយទឹក (H2O) ឧស្មន័កាបូនិច (CO2) មាតាន (CH4) ឌីអាសូតមូ៉ណូអុកសីុត 
(N2O) និងអូសូន (O3)។ ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ដាលបង្កើតឡើងដោយសកម្មភាពមនុសាសមនចំនួន៧បាភាទចំបងៗ 
ដូចជា ឧស្មន័កាបូនិច (CO2) មាតាន (CH4) ឌីអាសូតម៉ូណូអុកសុីត (N2O) អីុ្រដូភ្លុយអរ៉ូកាបូន (HFC) 
ពាភ្លុយអរ៉ូការបូន (PFC)នីតាូសានអុកសុីត (N....)និងស៊ុលផួរអ៊ិចសាភ្លុយអរីត (SF6)។

- បាភាទសំខាន់ៗនាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មនដូចជា៖
• ឧស្មន័កាបូនិច(CO2)៖
    នៅក្នុងបរិយាកាស ឧស្ម័នកាបូនិចគឺជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដាលមនបរិយាកាសចាើនជាងបរិមណ 

ឧស្មន័ ផ្ទះកញ្ចក់ផាសាងទៀត។ ឧស្មន័កាបូនិចកើតឡើយដោយការពុកផុយរលួយនាសារធាតុសរីរាង្គ 
ដំណកដង្ហើមរបស់រុក្ខជាតិ និងសត្វ បន្ទុះភ្នំភ្លើង និងចំរោះឥន្ធនៈផូសុីល (ធាយូងថ្ម បាាង 
ឥន្ធនៈ និងឧស្មន័ធម្មជាតិ) សមាាប់ដំណើរការគាឿងចកា និងយានយន្ត ពាមទំាងការបាត់បង់ពាាឈើ។

• មាតាន (CH4)៖ 
 នៅក្នុងបរិយាកាស មាតានមនបរិមណតិចជាងឧស្ម័នកាបូនិច ប៉ុន្តាវាមនឥទ្ធិពលខា្លាំងជាងក្នុង 

ការខ្ចប់កំដៅ។ មាតានមនបាភពចាញពីការជីក និងទាញយកឧស្ម័នធម្មជាតិ ទីលានចាកសំរាម 
សំណល់រាវ សត្វទំពាអៀង វាលសាា ការដុតជីវៈម៉ាស ការលាចធា្លាយបំពង់ឧស្មន័ និងការ 
ចាកធាតុនាសារធាតុសរីរាង្គផាសាងៗដោយគ្មានខាយល់។    

3.4 ការបាាបាលួអាកាសធាតុ និង ការបាើបាាស់ធនធានធម្មជាតិហួសបាមណ

       ការបាាបាួលអាកាសធាតុគឺជាការបាាបាួលនាសីតុណ្ហភាព របបទឹកភ្លៀង ពាិល របបខាយល់ ក្នុងរយៈពាល 
ចាើនទសាសវតាស ឬវាងជាងនាះ។ មូលហាតុនាការបាាបាួលអាកាសធាតុអាចបណា្តាលមកពី៖

- សកម្មភាពមនុសាសដាលធ្វើឱាយបាាបាួលដល់សាទាប់បរិយាកាសដូចជាការដុតឥន្ទនៈផូសុីល ដាលធ្វើ 
ឱាយបាាបាលួទៅលើផ្ទាផានដីដូចជាការកាប់ពាា ការដុតពាា ការរានដីធ្វើកសិកម្ម ការសាងសង់ពងាីក 
ទីកាុង ទីលានចាក់សំរាម។

- កតា្តាធម្មជាតិនានាដូចជាការបាាបាួលថាមពលពាះអាទិតាយ ការបាាបាួលយឺតៗនាគន្លងផានដីជុំវិញ 
ពាះអាទិតាយ ការបាាបាួលចរន្តទឹកសមុទា ការបាាបាួលចរន្តខាយល់។

ក. ផ្ទះកញ្ចក់ ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ និងផលផ្ទះកញ្ចក់

ខ. បាភពឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់

        នៅក្នុងតំបន់អាកាសធាតុតាជាក់បង្គួរ និងតំបន់តាជាក់គាសាងសង់ផ្ទះកញ្ចក់ធំៗសមាាប់ដំដំណាំ ពាាះ 
ដំបូល និងជញ្ជាំងធ្វើពីបា្លាស្ទិច ឬកញ្ចក់ថា្លាអាចឱាយពន្លឺចាំងចូល តារាំងសា្កាត់មិនឱាយកម្តាភាយចាញ ហើយរកាសា 
កម្តាសមសាបនៅផ្នាកខាងក្នុងដើមាបីឱាយរុក្ខជាតិលូតលាស់បានល្អ។ បាតុភូតនាះហៅថា ផលផ្ទះកញ្ចក។់  
សាទាប់បរិយាកាសភពផានដីរបស់យើងបាៀបធៀបដូចជាផ្ទះកញ្ចក់ដ៏ធំមួយ។ យើងរស់នៅលើផានដីដូចគ្នានឹង 
រុក្ខជាតិដាលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយភាពតាជាក់នាបរិយាកាសខាងកាា។ ផានដីជាភពមួយនៅក្នុងបាព័ន្ធពាះអាទិតាយ 
ដាលបានបង្កើតផ្ទះកញ្ចក់ធម្មជាតិដោយខ្លួនឯងដោយឧស្ម័នមួយចំនួនដាលមននៅក្នុងបរិយាកាស។ ឧស្ម័ន 
ទំាងនាះហៅថា ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ វាបាៀបដូចជាដំបូល និងជញ្ជាងំកញ្ចក់របស់ផ្ទះកញ្ចក់ដាលរំាងខ្ទប់កម្តានៅក្នងុ 
បរិយាកាសនាភពផានដី។ នៅក្នងុវិទាយាសាសា្តអំពីការបាាបាលួអាកាសធាតុ អ្នកវិទាយាសាសា្តបានធ្វើការបាៀបធៀប 
ភាពសាដៀងគ្នារវាងបាតុភូតនៅក្នងុផ្ទះកញ្ចក់ និងបាតុភូតកើតឡើងលើភពផានដី ដាលព័ទ្ធជំុវិញដោយសាទាប់ 
បរិយាកាស។ កំណើនកំដៅភពផានដីមនភាពសាដៀងគ្នាជាមួយនឹងកំណើនកម្តាក្នុងផ្ទះកញ្ចក់សមាាប់ដំ 
ដំណាំដារ។
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គ. ផលប៉ះពាល់នាការបាាបាលួអាកាសធាតុ និងការកើនឡើងកម្តាផានដី

       ការបាាបាួលអាកាសធាតុ និងការកើនឡើងកម្តាផានដី បង្កឱាយមនផលវិបាកចំបងគឺកំណើនសីតុណ្ហភាព 
មធាយមការបាាបាួលទឹកភ្លៀង និងកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទា។ កំណើនសីតុណ្ហភាពមធាយមបណា្តាលឱាយទឹកកកនៅ 
តំបន់ប៉ូល តំបន់ភ្នំ និងតំបន់ហ្គាីនឡានរលាយ ដាលអាចបង្កនូវផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅរបស់មនុសាស 
សត្វ និងរុក្ខជាតិ។ ការបាាបាួលរបបទឹកភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់បានកើតឡើង បណា្តាលឱាយតំបន់ខ្លះមនភ្លៀងធា្លាក ់
ចាើនធ្វើឱាយជន់លិចបង្កជាទឹកជំនន់ និងតំបន់ខ្លះទៀតមនភ្លៀងធា្លាក់តិចតួចដាលជាហាតុបង្កឱាយមនគាាះ 
រាំងស្ងួត ហើយធ្វើឱាយប៉ះពាល់យា៉ាងខា្លាំងដល់វិស័យផាសាងៗ ជាពិសាសវិស័យកសិកម្ម។ ការកើនឡើងនានីវ៉ូទឹក 
សមុទាគឺដោយសារការរីកមឌនាទឹកសមុទានៅពាលឡើងកម្តា និងការហូរចូលបន្ថាមនាទឹកសាបដាលបាន 
មកពីការរលាយទឹកកក។ 

       ការបាាបាលួរបបទឹកភ្លៀងក្នងុតំបន់ កំណើននីវូ៉ទឹកសមុទា និងកំណើនសីតុណ្ហភាពមធាយមធ្វើឱាយមនផលប៉ះពាល់ 
ដល់វិស័យសំខាន់ៗដូចជា៖

• ធនធានទឹក
 ការបាាបាលួអាកាសធាតុនឹងនំាឱាយមនការបាាបាលួវដ្តទឹក។ កំណកអាកាសនឹងកើនឡើងនៅ 

តំបន់ខ្លះ តាថយចុះនៅតំបន់ផាសាងទៀត។ ការកើនឡើងគាាះរាំងស្ងួតនៅក្នុងតំបន់បណា្តាល 
ឱាយមនកង្វះទឹកសមាាប់បាើបាាស់ ផ្ទយុទៅវិញកំណើនទឹកភ្លៀងអាចឱាយកាន់តាសំបូរទឹកសមាាប់ 
 បាើបាាស់ បុ៉ន្តាជាមួយគ្នានាះក៏អាចបង្កឱាយមនទឹកជំនន់ផងដារ។ គាាះទឹកជំនន់នឹងគាាះ 
រាំងស្ងួតញឹកញាប់នឹងបង្កឱាយមនផលប៉ះពាល់គុណភាពទឹក និងបរិមណទឹក។

• កសិកម្ម
 សីតុណ្ហភាពកើនឡើងខ្ពស់ និងការបាាបាួលរបបទឹកភ្លៀងនឹងជះឥទ្ធិពលលើទិន្នផល និង 

ផលិតកម្មកសិកម្ម។ ទិន្នផលដំណាំអាចថយចុះដោយសារកង្វះទឹកសាាចសាព។ កំណើន  
កម្ពស់ទឹកភ្លៀងបណា្តាលឱាយមនសំណឹកដី និងការហូរចាាះជីជាតិដីពាមទាំងការខូចខាត 
ដំណាំ។ កំណើន នីវ៉ូទឹកសមុទាក៏នឹងនាំឱាយបាត់បង់ដីដំដំណាំនៅកន្លាងដាលមនរយៈកម្ពស់
ទាបនៅតាមតំបន់ឆ្នារផងដារ។

• សុខភាពមនុសាស
 ផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នាការបាាបាួលអាកាសធាតុចំពោះសុខភាពមនុសាស ដូចជាកំណើន 

 ភាពតានតឹងបណា្តាលមកពីកម្តា កំណើនជម្ងឺសរសាឈាម បាះដូង បាព័ន្ធដង្ហើម ជម្ងឺឆ្លង 
 តាមខាយល់។ ជម្ងតំឺបន់តាពិូចដូចជា គានុចាញ់ និងគានុឈាមអាចនឹងកើនឡើងផងដារ ដោយសារ 
 កំណើនទីជមាកសមាាប់សត្វមូស និងភា្នាក់ងារចម្លងមារោគផាសាងៗទៀត។ រោគឆ្លងតាម 
 អាហារ និងទឹកក៏កើនឡើងផងដារដោយសារសីតុណ្ហភាពក្តាជាងមុន បរិមណទឹកសមាាប់ 
ផ្គត់ផ្គង់ថយចុះ និងការរីកសាយពពួកមីកាុប។ 

• ឌីអាសូតម៉ូណូអុកសុីត (N2O)៖ 
 ជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដាលមនឥទ្ធិពលខា្លាំងជាងមាតានក្នុងការរាំងខ្ទប់កម្តា។ វាមនបាភពពីការ 

បាើបាាស់ជីគីមីកសិកម្ម ការដុតឥន្ធនៈផូសីុល បន្ទះុភ្នភំ្លើង និងការពុកផុយនាសាកសពសត្វ ឬរុក្ខជាតិ។

• ក្លររ៉ូភ្លុយអរ៉ូកាបូន (CFS5)៖  
 ជាបាភាទឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដាលមនឥទ្ធិពលខា្លាំងជាងគា។ ជាទូទៅពពួកឧស្មន័នាះកើតឡើងពី 

សកម្មភាពមនុសាសនៅក្នងុឧសាសាហកម្ម និងសម្ភារដើរដោយថាមពលអគ្គសនីដូចជាការបាើបាាស់មាតាន 
តាជាក់ក្នងុទូទឹកកក ឬម៉ាសីុនតាជាក់ កំបុ៉ងបាញ់ថា្នា ំនិងការផលិតសារធាតុរំលាយជាដើម។

• ចំហាយទឹក (H2O)៖ 
 ជាឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់មួយបាភាទដាលកើតឡើងតាមរយៈវដ្តទឹកនៅក្នងុធម្មជាតិ ហើយដើរ តួនាទីយ៉ាាង 

សំខាន់នៅក្នងុការកំណត់ធាតុអាកាសភពផានដី។ ចំហាយទឹកនៅក្នងុបរិយាកាសធ្វើឱាយខាយល់សើម។
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• តំបន់ឆ្នារ
   តាមការពាយាករណ៍បានបងា្ហាញថា បាសិនបើកំណើនកម្តាពិភពលោក បច្ចុបាបន្ននៅតាបន្ត 

នោះ គឺនីវ៉ូទឹកសមុទានឹងកើនឡើងបាមណពី ១៥ ទៅ ៩៥សង់ទីម៉ាតបន្ថាមទៀតរហូត 
ដល់ឆ្នាំ២០៥០ តំបន់ឆ្នារដាលមនរយៈកម្ពស់ទាប និងបណា្តាកូនកោះ មនភាពងាយរងគាាះ 
បំផុតដោយសារតាកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទា។

• ពាាឈើ និងបាព័ន្ធអាកូឡូសីុ
  កំណើននាសីតុណ្ហភាពមធាយមពិភពលោកនឹងជះឥទ្ធិពលលើដំណើរការ និងសមសភាព 

ពាាឈើ។ បាភាទពាាឈើមួយចំនួនអាចបាត់បង់ទំាងសាងុ ចំណាកបនាសំថ្មនីាបាភាទមួយចំនួន 
ទៀតអាចកើតមនឡើងជាហាតុនំាឱាយមនការបង្កើតបាព័ន្ធអាកូឡូសីុបាបថ្ម។ី កំណើនកម្តា 
 ពិភពលោកក៏អាចនំាឱាយមនកំណើនកតា្តាចងាា ភា្នាក់ងារបង្ករោគ និងភ្លើងពាានៅក្នងុបាព័ន្ធ 
 អាកូឡូសីុពាាឈើផងដារ។

រូបភាពទី១៣៖ ផលប៉ះពាល់នាបមាាបមាួលអាកាសធាតុ Copyright © មន្ទីរកសិកម្មខាត្តពាះវិហារ
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ឃ. ការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាាបាួលអាកាសធាតុ

       មនវិធានការពីរយា៉ាងសមាាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការបាាបាួលអាកាសធាតុគឺ 
  - ការកាត់បន្ថយការបញ្ចាញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ 
  - ការបនាសាំទៅនឹងការបាាបាួលអាកាសធាតុ។

       ការកាត់បន្ថយការបញ្ចាញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ 
ការកាត់បន្ថយការបញ្ចាញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាមធាយាបាយសំខាន់ក្នុងការដោះសាាយបញ្ហាបាាបាួល 
អាកាសធាតុ ជាពិសាសសមាាប់រយៈពាលយូរអង្វាង។ នៅលើពិភពលោកវិស័យសំខាន់ៗដាលបញ្ចាញ 
ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ចាើនជាងគាគឺ៖ ផលិតកម្មថាមពល ការដឹកជញ្ជនូឧសាសាហកម្ម កសិកម្ម ពាាឈើ និងការ 
គាប់គាងសំណល់។ មិនមនវិស័យ ឬបច្ចាកទាសណាមួយអាចដោះសាាយការកាត់បន្ថយការបញ្ចាញ 
ឧស្មន័ទំាងសាងុតាឯងបានទា។ ជាទូទៅគាប់វិស័យទំាងអស់អាចរួមចំណាកក្នងុកិច្ចខិតខំកាត់បន្ថយការ 
បញ្ចាញឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ទើបបាន។

ដើមាបីធ្វើឱាយមនស្ថិរភាពគំនាបឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងបរិយាកាស យើងចាំបាច់តាូវទប់សា្កាត់កំណើននា 
ការបញ្ចាញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ហើយបនា្ទាប់មកតាូវកាត់បន្ថយជាលំដប់។ ភាពយឺតយា៉ាវក្នុងការអនុវត្ត   
វិធានការកាត់បន្ថយនានានឹងធ្វើឱាយថយចុះនូវឱកាសសមាាចបានកមាតិស្ថរិភាពកំហាប់ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ 
ទាប ហើយផ្ទុយទៅវិញនឹងបង្កើនកមាិតហានិភ័យនាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបណា្តាលមកពីការបាាបាួល 
អាកាសធាតុ។

ពិតមានតាការបាាបាលួអាកាសធាតុជាបញ្ហាសកល បុ៉ន្តាមនសកម្មភាពងាយៗជាចាើនដាលយើងម្នាក់ៗ 
អាចធ្វើបានដើមាបីរួមចំណាកដោះសាាយបញ្ហាពិភពលោកនាះតាមរយៈការផ្លាស់ប្តរូឥរិយាបថ និងទម្លាប់ 
រស់នៅបាចាំថ្ងាដោយផ្តាតសំខាន់លើសកម្មភាពនានាដូចខាងកាាម៖ 

• ការសនាសំសំចាអគ្គិសនី៖ ការផ្គត់ផ្គង់ និងការបាើបាាស់ឥន្ធនៈផូសុីល គឺជាបាភពចំបងមួយ 
នាការបញ្ចាញ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ជាពិសាសឧស្ម័នកាបូនិច។ ដូចនាះគាប់ពាលដាលយើង 
បាើអគ្គសិនី មនន័យថាយើងបានរួម ចំណាកបញ្ចាញឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ចូលទៅក្នងុបរិយាកាស។  
ក្នុងន័យនាះ យើងអាចជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចាញ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយ 
ចំណាយបានតាមរយៈការសនាសំសំចាថាមពលអគ្គសិនីដូចជា បិទឧបករណ៍អគ្គសិនីផាសាងៗ 
ទៀតនៅពាលពុំចាំបាច់បាើបាាស់។

• ការសនាសំសំចាទឹក៖ ការសនាសំសំចាទឹក ការបាើបាាស់ និងការគាប់គាងទឹកបាកបដោបាសិទ្ធភាព 
ផ្តល់ផលចំណាញខាងសាដ្ឋកិច្ច ហើយជាមួយគ្នានាះរួមចំណាកក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័ន 
ផ្ទះកញ្ចក់ផងដារ។ ឧទាហរណ៍៖ នៅទីកន្លាងដាលបាជាជនអាចទាញយកបណា្តាញទឹក 
សា្អាត មកបាើបាាស់ ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារបាយោជន៍នាការសនាសំសំចាទឹក 
ពិតជាមនសារៈសំខាន់ណាស់ ពីពាាះបណា្តាញទឹកសា្អាតទំាងនោះតាូវបានចាាះដោយ 
ម៉ាសុីន ហើយដាលម៉ាសុីនទាំងនោះដើរដោយបាភពថាមពលនានាដូចជាបាាងឥន្ធនៈ។

• ការបាើបាាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ ឬថាមពលធម្មជាតិ៖ ថាមពលកើតឡើងវិញ គឺជា 
ថាមពលដាលបង្កើត ឡើងពីធនធានកើតឡើងវិញរួមមន ថាមពលពាះអាទិតាយ ថាមពល 
ខាយល់ថាមពលជីវម៉ាស់ ថាមពលកម្តាពីក្នុងដី ថាមពលវារីអគ្គិសនី ថាមពលទឹកជោរ និង 
ថាមពលរលកដាលមិនបញ្ចាញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាស ពាមទាំងដំដើមឈើ
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ពាាះដើមឈើសាូបយកឧស្ម័នកាបូនិចពីបរិយាកាស។
• ការកាត់បន្ថយការបាើបាាស់ឡើងវិញ និងការកាច្នាឡើងវិញ គឺជាមធាយាបាយដ៏មនបាសិទ្ធ   

ភាពក្នុងការបន្ថយការបំពុលបរិសា្ថាន ថារកាសាធនធានធម្មជាតិ កាត់បន្ថយការបញ្ចាញឧស្ម័ន      
ផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាស។ ឧទាហរណ៍៖ នៅតាមផ្ទះរបស់យើងក៏អាចជួយកាត់បន្ថយ 
បរិមណសំណល់នៅទីលានចាក់សំរាម គឺជាការបានចូលរួមចំណាកដល់ការកាត់បន្ថយ 
ការបញ្ចាញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផងដារ។

• ការធ្វើដំណើរ៖ ចំណុះឥន្ធនៈក្នងុម៉ាសីុនយានយន្តបញ្ចាញឧស្មន័កាបូនិចចូលទៅក្នងុបរិយាកាស 
ដាលរួម ចំណាកធ្វើឱាយមនការបាាបាួលអាកាសធាតុ។ ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានា 
ដើមាបីកាត់បន្ថយការបាើបាាស់ បាាងឥន្ធនៈក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនមនន័យថាបានជួយកាត់  
បន្ថយការបញ្ចាញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចូលទៅក្នុងបរិយាកាស។ ឧទាហរណ៍៖ កាត់បន្ថយការ
បើកបរក្នុងករណីមិនចាំបាច់ និងកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរ។

• ការអប់រំ និងការផាសព្វផាសាយ៖ ការអប់រំ និងការផាសព្វផាសាយអំពីបញ្ហាបាាបាលួអាកាសធាតុមន 
សារៈសំខាន់យា៉ាងខា្លាំង ក្នុងការលើកកម្ពស់យល់ដឹងអំពីមូលហាតុ ផលប៉ះពាល់ វិធានការ 
ឆ្លើយតបតួនាទីរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នងុការរួមចំណាកដោះសាាយបញ្ហានាះ។ យើងទំាងអស់គ្នា 
អាចចូលរួមក្នងុការងារអប់រំផាសព្វផាសាយ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តពីីការបាាបាលួអាកាស 
ធាតុតាមរយៈវិធីសាសា្តងាយៗដូចជា៖ និយាយជាមួយគាួសារ មិត្តភក្តិ អ្នកជិតខាងរបស់
យើងអំពីការបាាបាួលអាកាសធាតុ អំពីវិធានការកាត់បន្ថយការបញ្ចាញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ 
ដើមាបីចាករំលាកចំណាះដឹង លើកទឹកចិត្តពួកគត់ឱាយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានាឆ្លើយតប
ទៅនឹងការបាាបាួលអាកាសធាតុ។

       ការបនាសំាទៅនឹងការបាាបាលួអាកាសធាតុ
  ការបនាសាំគឺជាលទ្ធភាពសមាបខ្លួនរបស់មនុសាស សត្វ រុក្ខជាតិ ឬបាព័ន្ធអាកូឡូសុីទៅនឹងការបាាបាួល 
  អាកាសធាតុ ដើមាបីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមន ទាញយកកាលានុវត្តភាព ឬដោះសាាយផលវិបាក 
  នានានាការបាាបាួលអាកាសធាតុ។

   • បញ្ចៀសការខូចខាតដូចជាដំដើមឈើជារបំាងខាយល់ ធ្វើទំនប់ការពារទល់នឹងកំណើនកម្ពស់ 
     ទឹកសមុទា ធ្វើបាឡាយដោះទឹកជំនន់ សា្តារបាព័ន្ធទំនប់ និងអាងទឹកជាដើម។

   • កាត់បន្ថយការខូចខាតដោយបាើបាាស់បាភាទដំណំាសមសាបដើមាបីធានានូវទិន្នផល ទោះបី
      អាកាសធាតុអាកាក់ក៏ដោយ។

   • ចាករំលាកការខូចខាត សមាាលទុក្ខលំបាករបស់អ្នករងគាាះតាមរយៈជំនួយសង្គាាះរបស ់
      រដ្ឋាភិបាល។

   • ផ្លាស់ប្តរូទម្លាប់ ឬសកម្មភាពដាលមិនអាចមនបាសិទ្ធភាពទៀតក្នងុលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុថ្ម។ី

   • ប្តរូទីតំាងទៅកាន់កន្លាងសមសាបជាងមុន ដូចជាការលើកទីតំាងរោងចកាថាមពលអគ្គសិនីទៅ
     កន្លាងដាលសំបូរទឹកជាងមុន។

   • ជួសជុលទីតំាងឡើងវិញ ដូចជាការដំណាលទីបាវត្តសិាសា្តដាលងាយខូចខាតដោយទឹកជំនន់។

       វិធានការបនាសំានៅក្នងុវិស័យផាសាងៗ
  - វិស័យកសិកម្ម
   ដោយសារការបាាបាលួមិនអំណោយផលនារបបទឹកភ្លៀង ជលសាសា្ត សីតុណ្ហភាព រយៈពាល 
   រដូវដំដុះ និងធាតុអាកាស កើតមនជាញឹកញាប់ និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន ជាការចំាបាច់គាតាវូចាត់ 
   វិធានការជាបនា្ទាន់ និងបាកបដោយបាសិទ្ធភាពដើមាបីឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យ 
   កសិកម្ម។ ផលប៉ះពាល់នាះអាចកាត់បន្ថយបានតាមរយៈការអនុវត្តនូវសកម្មភាពមួយចំនួន 
   ដូចខាងកាាម៖
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      • ពិចារណាអំពីរដូវកាលដំដុះ ពោលគឺការដំដំណំា និងការភ្ជរួរាស់តាមកាលពាលវាលាកំណត់។
      • ប្តរូបាភាទ និងពូជដំណំាដាលសមសាបទៅនឹងការបាាបាលួអាកាសធាតុ។
      • កាលម្អការគាប់គាងទីជំរាល និងការធ្វើផានការបាើបាាស់ដីដូចជា ការគាប់គាងការបាើបាាស់ 
        ដី ការគាប់គាងជីជាតិដី ការគាប់គាងសារធាតុសរីរាង្គក្នងុដី។
      • អនុវត្តវិធីសាសា្តកសិកម្មចមាុះផាសាងៗដូចជាកសិ-រុក្ខកម្ម វារីវបាបកម្ម បាពលវបាបកម្មដំណា ំ
        សាូវ សួនបន្លា ការចិញ្ចមឹសត្វ ការដំដើមឈើ...។

  - វិស័យធនធានទឹក និង ជលផល
   ការគាប់គាងធនធានទឹកបានល្អ និងបាកបដោយបាសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនអាចជួយកាត់បន្ថយ 
   ភាពងាយរងគាាះរបស់អ្នកបាើបាាស់ទឹកបណា្តាលមកពីផលប៉ះពាល់នាការបាាបាួលអាកាស 
   ធាតុ។ ការផ្ទត់ផ្គង់ទឹកសា្អាតផ្តល់នូវសារៈសំខាន់បំផុតដល់សុខភាព និងការរស់នៅរបស់ 
   មនុសាស។ វិធានការបនាសំាមួយចំនួនដាលអាចយកមកបាើបាាស់បានគឺកិច្ចការពារទីជមាាល  
   កិច្ចការពាររុក្ខជាតិតាមមត់ទឹក ការដំរុក្ខជាតិដើមវិញ និងកាត់បន្ថយការបំពុលទឹក។

  - សុខភាពមនុសាស
   វធិានការបនាសាដំើមាបឆី្លើយតបទៅនងឹផលប៉ះពាលអ់វជិ្ជមននាការបាាបាលួអាកាសធាតចុពំោះ 
   សុខភាពមនុសាសមនដូចជា ការលើកកម្ពស់សាវាថាទំាវាជ្ជសាសា្ត (ពិសាសជំងឺឆ្លង) កម្មវិធីតាតួពិនិតាយ 
   សុខភាព និងអនាម័យ ការបង្កើនការអប់រំ និងការយល់ដឹងសាធារណៈ ការកាលម្អការ 
   គាប់គាងបរិសា្ថាន ការតាៀមបងា្ការគាាះមហន្តរាយ  ការលើកកម្ពស់ការតាតួពិនិតាយគុណភាពទឹក 
   និងការបំពុល ការសាាវជាាវ និងបច្ចាកទាសសមាាប់បងា្ការជាមុន (ការបនាសុទ្ធទឹក ការផ្តល់ថា្នាបំងា្ការ)។

  - តំបន់ឆ្នារ
   បណា្តាជមាើសឆ្លើយតបទៅនងឹផលប៉ះពាលន់ាការបាាបាលួអាកាសធាតដុាលអាចយកមកអនវុត្ត 
   បាននៅតំបន់ឆ្នាររួមមន ការលើកទំនប់ការពារទឹកសមុទា ការបង្កើតតំបន់ដីសើម ការអនុម័ត 
   បាព័ន្ធសំណង់ថ្មី កិច្ចការពារបាព័ន្ធអាកូឡូសុីដាលស្ថិតនៅកាាមការគំរាមកំហាង និងពងាឹង 
   ការគាប់គាងធនធានជលផល។

  - វិស័យពាាឈើ និងបាព័ន្ធអាកូឡូសុី
   បណា្តាវិធានការដាលអាចជួយបាព័ន្ធអាកូឡូសីុឱាយបនាសំានឹងការបាាបាលួអាកាសធាតុមនដូចជា 
   កិច្ចការពារជីវៈចមាុះ ការដំពាាឈើឡើងវិញ វិធានការចមាុះគាប់គាងភ្លើងពាា កតា្តាចងាា 
   និងជំងឺ ការជាើសរីសបាភាទ និងពូជរុក្ខជាតិសមសាប ការតាួតពិនិតាយចំនួនសត្វចិញ្ចឹម ការ 
   ដំរុក្ខជាតិធន់នឹងភាពរំាងស្ងតួការអនុវត្តកិច្ចអភិរកាសដីដាលបាសើរជាងមុន  ការដកហូតអនុផល 
   ពាាឈើបាកបដោយនិរន្តរភាព។
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មារៀនទី ៤ ការគាប់គាងសំរាម

4.1 បាភាទសំរាម និងការញាកសំរាម 

រូបភាពទី១៤៖ ការយកកន្តាកតាមខ្លួនទៅផាសារដើមាបីទិញទំនិញជួយកាត់បន្ថយសំរាម

ក. សំណល់រឹង

ខ. សំណល់រាវ

គ. សំណល់ឧស័្មន

       សំណល់គឺជារបស់អ្វីៗ ដាលយើងលាងតាវូការ ឬលាងបាើវាតទៅទៀតហើយបោះចោល នៅក្នងុបរិសា្ថាន។ 
បច្ចបុាបន្ននាះមនការបង្កើតសំណល់កាន់តាចាើនហើយសំណល់ទំាងនោះមនលក្ខណៈពុលធ្ងន់ធ្ងរជាងសំណល់
កាលពីសម័យបុរាណដោយសារតាបច្ចបុាបន្ននាះមនការបាើបាាស់សម្ភារធ្វើពីបា្លាស្ទចិ លោហៈ និងសារធាតុគីមី 
សំយោគមួយចំនួន។ ការចោលសំរាមនៅក្នងុបរិសា្ថានជាពិសាសបាភពទឹកដូចជាទន្លា ស្ទងឹ និងបឹងបួទំាងឡាយ  
នឹងធ្វើឱាយទឹកកខ្វក់ហើយនឹងរងគាាះថា្នាក់ដល់មចា្ឆាជាតិ និងរុក្ខជាតិទំាងឡាយ។ ការបំពុលបរិសា្ថាន ឬបាភពទឹក
នឹងបង្កគាាះថា្នាក់យ៉ាាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសាធារណៈ។

       សំរាមចាកចាញជា ២ បាភាទៈ រលួយ និងមិនរលួយ
       សំរាមទំាង ២ បាភាទនាះមន៣ភាវៈ គឺ  រឹង រាវ ឧស័្មន

   សំណល់រឹងគឺជាសំណល់ដាលមនលក្ខណៈរឹង មនបាភពចាញពីគាហដ្ឋាន រោងចកា ការដ្ឋានសំណង់ 
កសិកម្ម មន្ទរីពាទាយ ទីផាសារ មន្ទរីពាណិជ្ជកម្ម។ ឧទាហរណ៍ៈ កំទាចឈើ ដាក កំបុ៉ង...។

   សំណល់រាវគឺជាទឹកកខ្វក់ ដាលមនបាភពចាញសព៌ាាង្គកាយរបស់មនុសាស សត្វ គាហដ្ឋាន បាព័ន្ធបង្ហរូទឹក  
រោងចកា កសិដ្ឋាន...។ ឧទាហរណ៍ៈ លូបង្គន់ ញើស លាមកសត្វ ទឹកនោម...។

       សំណល់ឧស្មន័ គឺជាផាសាង ឬចំហាយ ដាលភាយចាញពីចង្កាាន ភ្នក់ភ្លើង ឧសាសាហកម្មរោងចកា ការដុត ។ល។
ឧទាហរណ៍ៈ ផាសាងមូ៉តូ ផាសាងបារី។
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4.2 គុណវិបត្តិរបស់សំរាម

       កាកសំណល់គាប់បាភាទទំាងអស់បង្កបញ្ហានៅពាលដាលបរិមណកាកសំណល់ទំាងនោះ មនចាើនហួស 
កមាតិដាលធ្វើឱាយប៉ះពាល់យ៉ាាងខា្លាងំដល់បរិសា្ថាន។ កាកសំណល់បង្កជាគាាះថា្នាក់ នៅពាលគាមិនអាចគាប់គាង 
វាបានតាឹមតាូវ ហើយមនផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុសាស និងបរិសា្ថាន។

       វាអាចកើតឡើងនៅពាលដាល៖ 
  - យើងចោលកាកសំណល់ ឬបញ្ចាញកាកសំណល់ចាើនពាក គ្មានទីកន្លាងទុកដក់តាឹមតាូវ 
  - យើងចោលវត្ថ ុឬរបស់អ្វដីាលមិនអាចរលួយក្នងុធម្មជាតិ ឬបាើរយៈពាលយូរ។ ឧទាហរណ៍៖ បាៀបធៀប
     ថង់បា្លាស្ទិចជាមួយ នឹងសំបកចាក។ 
  - នៅពាលយើងចោលកាកសំណល់ផ្តាសផ្តាស គ្មានសណា្តាប់ធា្នាប់។

       កាកសំណល់ និងសុខភាពសហគមន៍ 
  ការបញ្ចាញកាកសំណល់បណា្តាលឱាយមនការបំពុលដល់ខាយល់ ដី ទឹកលើដី និងទឹកកាាមដីដាលប៉ះពាល់ 
  ដល់បរិសា្ថាន និងសុខភាពមនុសាសតាមរូបភាពចាើនយា៉ាងដូចខាងកាាម៖ 
   - កាកសំណល់រឹងធ្វើឱាយចង្អៀតទីកន្លាង។ កាកសំណល់រាវបំពុលដល់ទឹក និងដី។ ចំណាក 
     កាកសំណល់ឧស្ម័នប៉ះពាល់ដល់ខាយល់។ 
   - គំនរកាកសំណល់រឹងទាក់ទាញឱាយមនសត្វរុយ កណ្តុរ កនា្លាត ។ សត្វល្អិតទាំងនាះមន 
    គាាះថា្នាក់ចំពោះសុខភាពពីពាាះពួកវាជាភា្នាក់ងារចម្លងមារោគ។ គំនរសំរាមក៏ធ្វើឱាយកើត 
     សត្វមូសផងដារ។ 

   - កាកសំណល់ដាលមិនបានញាកអាចមនផ្ទុកកាកសំណល់សរីរាង្គ កាកសំណល់គាាះថា្នាក់ 
     និងកាកសំណល់ពុល ហើយកាកសំណល់រលួយ និងកាកសំណល់មិនរលួយតាូវបានដក់ 
     លាយបញ្ចូលគ្នាទំាងអស់។ នៅពាលមនភ្លៀង ទឹកដាលហូរចាញពីគំនរសំរាមអាចមនផ្ទកុ 
     សារធាតុពុល និងមារោគ ហើយ បំពុលដល់ដី និងទឹកដាលនៅជុំវិញនោះ។ 
   - ការដុតកាកសំណល់បា្លាស្ទចិ គឺប៉ះពាល់យ៉ាាងខា្លាងំដល់សុខភាពមនុសាស។ សារធាតុពុលដាល 
     ចាញពីការដុតនោះបង្កឱាយមនផលប៉ះពាល់ដល់ខួរកាបាល និងបាព័ន្ធការពាររាងកាយ។ 
   - សត្វចិញ្ចឹមនឹងទៅសុីចំណីនៅគំនរសំរាម ឬមនមនុសាសទៅរីកកាយសំរាមទាំងនោះ។ ទាំង 
     មនុសាស និងសត្វចិញ្ចឹមអាចឆ្លងមារោគធ្ងន់ធ្ងរ។

4.3 កាកសំណល់រលួយ និងមិនរលួយ

        នៅក្នងុបរិសា្ថានធម្មជាតិមនសារពាង្គកាយតូចល្អតិ និងសត្វល្អតិផាសាងៗ ដាលអាចសីុសំណល់ផាសាងៗ ដាល 
មនុសាសបង្កើតឡើង។ ឧទាហរណ៍៖ បាសិនបើយើងយកសំណល់ចំណីអាហារ កាដស ឬកាដសកាតុងកប់ទៅ 
ក្នងុដី មីកាសូរីរាង្គនៅក្នងុដីនឹងសីុសំណល់អាហារនិងសម្ភារទំាងនោះអស់គ្មានសល់។ សំណល់ទំាងឡាយដាល 
អាចរលួយតាមរយៈវដ្តធម្មជាតិហៅថា "កាកសំណល់រលួយ"។

        កាកសំណល់ដាលមីកាសូរីរាង្គ ឬសត្វល្អតិផាសាងៗមិនអាចសីុបាន ឬមិនរលួយតាមរយៈវដ្តធម្មជាតិហៅថា  
"កាកសំណល់មិនរលួយ"។ កាកសំណល់ទំាងនាះពិតជាអាចរលួយបាន បុ៉ន្តាដំណើរការនាការរលួយអាចចំណាយ 
ពាលយូរជាទីបំផុត ជួលកាលរាប់ពាន់ឆ្នាក៏ំមន។ ឧទាហរណ៍ខាងកាាមនឹងបញ្ជាក់អំពីរយៈពាលជាក់លាក់មួយ 
ដាលកាកសំណល់មួយចំនួនអាចស្ថិតនៅក្នុងបរិសា្ថានមុននឹងវារលួយទៅបាន។ 
  - សំបកចាក រយៈពាល ២សបា្តាហ៍
  - កំបុ៉ងអាលុយមីញូ៉ម ៨០ ទៅ១០០ឆ្នាំ
  - ថង់បា្លាស្ទចិ ១០ ទៅ២០ឆ្នាំ
  - ដបកាវ ១លានឆ្នាំ
  - កំបុ៉ងដាក ៥០ឆ្នាំ
  - ដបបា្លាស្ទចិ មិនអាចកំណត់បាន



35

        នៅពាលកាកសំណល់ទំាងនោះរលួយបន្តចិម្តងៗ វាកា្លាយទៅជាចំណាកតូចៗ ហើយជួនកាលចំណាកតូចៗ 
ទំាងនាះក៏បណា្តាលឱាយមនការបំពុលបរិសា្ថានផងដារ។

4.4 វិធានការកាត់បន្ថយ ការបាើបាាស់ឡើងវិញ ការកាច្នាជាថ្មី 

        របៀបរស់នៅសម័យទំនើបរបស់យើង គឺមិនតាមឹតាបាើបាាស់ធនធានធម្មជាតិដ៏ចាើនលើសលប់បុ៉ណោ្ណាះទា 
បុ៉ន្តាថាមទាំងបាើបាាស់ធនធានទាំងនោះដោយខ្ជះខា្ជាយទៀតផង។ ធនធានជាចាើនតាូវបានគាបំលាងទៅជា 
ផលិតផលផាសាងៗ ដាលមនអាយុកាលខ្លណីាស់។ ឧទាហរណ៍៖ ការបាើបាាស់បាាងកាត ឧស្មន័ធម្មជាតិ និង 
ធាយូងថ្ម ដើមាបីផលិតជាផលិតផលបា្លាស្ទិចដូចជាធុង ឬកញ្ចប់សមាាប់វាចខ្ចប់ ដាលគាផលិតឡើងបាើបានតាម្តង 
ហើយបោះចោល ហាក់បីដូចជាយើងបោះចោលធនធានដ៏មនតម្លា និងធ្វើឱាយបរិមណកាកសំណល់រឹងកាន់ 
តាកើនឡើងថាមទៀត។ នៅលើផានដីយើងធនធានធម្មជាតិគឺមនកមាតិ។ វិធីមួយដើមាបីថារកាសាធនធានធម្មជាតិ 
ឱាយមននិរន្តភាព គឺការបាើបាាស់ឡើងវិញ ឬកាច្នាឡើងវិញនូវផលិតផលដាលយើងបាើបាាស់នៅក្នងុការរស់នៅ 
បាចំាថ្ងារបស់យើង។ ជួនកាលយើងមិនដឹងថា ផលិតផលដាលយើងបាើបាាស់បាចំាថ្ងាគឺផលិតចាញពីធនធាន 
កមាដ៏មនតម្លានោះទា។ ឧទាហរណ៍៖ ដូចជាដើមឈើអាចដុះឡើងវិញក្នងុរយៈណាមួយ បុ៉ន្តាចំពោះរ៉ាបាាងកាត  
ធាយូងថ្ម មិនកកើតឡើងវិញឡើយ។ យើងបាើបាាស់ធនធានបាាងកាត ឬធាយូងថ្មកាន់តាចាើន មនន័យថាយើង 
លុបបំបាត់ការស្តកុទុកធនធាននៅលើផានដី។ មនកាកសំណល់ខ្លះ មិនរលួយទា ដូច្នាះយើងបាាកដជាមិនអាច 
ជៀសផុតពីបញ្ហាដាលបណា្តាលមកពីកាកសំណល់ឡើយ។ ការគាប់គាងកាកសំណល់មនន័យថាធ្វើយ៉ាាងណា 
កំុឱាយវាប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថាន និងសុខភាពមនុសាស នៅពាលយើងបោះវាចោល។ ដំណោះសាាយចំពោះបញ្ហា 
កាកសំណល់មិនមានជារឿងងាយសាលួនោះទា។ ដើមាបីកាត់បន្ថយបញ្ហាកាកសំណល់ឱាយមនបាសិទ្ធភាព សហគមន៍ 
តាូវតាពិចារណាអំពីយុទ្ធសាសា្តនាការគាប់គាងរួមគ្នាមួយ។ មនន័យថា គឺជាការអនុវត្តផានការគាប់គាង 
កាកសំណល់តាមវិធីនានាធ្វើយា៉ាងណាឱាយកាកសំណល់មនផលប៉ះពាល់តិចបំផុតដល់សុខភាព និងបរិសា្ថាន។ 
ដើមាបីសមាាចទៅបាន យើងតាវូអនុវត្តវិធានការដូចខាងកាាម៖ 

ការកាត់បន្ថយ៖ គឺជាការបាើបាាស់សម្ភារតិចជាងមុន ឧទាហរណ៍ កំុបោះចោលកាដសដាលអាចនៅ 
បាើបាាស់បាន (ចំាចាច់តាវូបាើវាទំាងសងខាង)។ ការកាត់បន្ថយការបាើបាាស់ថង់បា្លាស្ទចិ ដោយបាើ 
ថង់ដាលបាើបានយូរ ឬកន្តាកតាបាញ ឧទាហរណ៍ ពាលដាលយើងទិញអ្វពីីហាងដាលវាចខ្ចប់រួច ឬសាាប 
ដោយ កាដស ឬបា្លាស្ទចិ យើងមិនចាំបាច់ដក់វានៅក្នុងថង់ផាសាងទៀតឡើយ។ បើអ្នកយកថង់ កាណាត់ 
ទៅជាមួយ វាកាន់តាបាសើរ។ យើងតាូវទិញរបស់អ្វីមួយពីហាងលក់ទំនិញដាលមនវាចខ្ចប់ ឬក៏ដក ់
នៅក្នុងកាស ដាលសំបកកញ្ចប់ ឬកាសនោះជាបាភាទកាកសំណល់ដាលអាចរលួយបានដូចជា 
កញ្ចប់ធ្វើពីកាដស កាសកាដសកាតុង វាបាសើរជាងទិញរបស់អ្វមួីយពីហាងលក់ទំនិញ ដាលមន 
កញ្ចប់ជាបាភាទសំណល់ដាលមិនអាចរលួយបានដូចជា សម្ភារបា្លាស្ទចិ។

ការបាើបាាស់ឡើងវិញ៖ គឺជាការយករបស់ដដាលមកបាើឡើងវិញ ពាាះមនវត្ថុជាចាើនដាលយើង
អាចបាើឡើងវិញ ឧទាហរណ៍៖ បាើដបបា្លាស្ទិចឡើងវិញ សមាាប់ដក់ទឹកឃ្មុំ ឬបណ្តុះគាាប់ពូជ។

ការកាច្នាជាថ្មី៖ គឺជាការយកសំណល់បោះចោលមកកាច្នាឡើងវិញ ឧទាហរណ៍ កាដសបា្លាស្ទិច កាវ 
លោហៈធាតុ  អាលុយមីញ៉ូម ដាកថាប យកមកបម្លាងទៅជាផលិតផលថ្មី។

ការកាត់បន្ថយ ការបាើបាាស់ឡើងវិញ និងការកាច្នាឡើងវិញអាចកាត់បន្ថយនូវតមាូវការធនធានធម្ម 
ជាតិ និងអតាានាការបាើបាាស់ធនធានទាំងនោះ។ កាលណាការបាើបាាស់ធនធានកាន់តាតិច ការ 
ផ្គត់ផ្គង់ក៏មនតិច ធ្វើឱាយមនធនធានកើតថ្មីគាប់គាាន់សមាាប់ការបាើបាាស់។ មាយា៉ាងទៀតបាសិន 
ការបញ្ចាញកាកសំណល់កាន់តាតិច បរិមណសំរាមក៏តិចដារ នោះការដុត ការកប់ ការបំពុលទឹក និង
ខាយល់ក៏តាូវបានកាត់បន្ថយផងដារ។ 

ជមាើសក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថាន ដូច្នាះតាមរយៈការអនុវត្តវិធានការកាត់ 
បន្ថយ ការបាើបាាស់ឡើងវិញ និងកាច្នាឡើងវិញ យើងពិតជាអាចជួយសងា្គោះផានដី និងភាវៈមន 
ជីវិតនៅលើផានដី ជាពិសាសមនុសាសជំនាន់កាាយ ។
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4.5 បញ្ហាថង់បា្លាស្ទិច និងការវាចខ្ចប់

ជាតិបា្លាស្ទចិតាវូបានផលិតឡើងដោយសារធាតុគីមីដាលចំរាញ់ចាញពីបាាងកាត ឧស្មន័ធម្មជាតិ ដាលបាន
កកើតឡើងនៅកាាមដីរាប់លានឆ្នាមំកហើយ។ ធនធានធម្មជាតិខ្លះមិនអាចកើតឡើងវិញបាន នៅពាល ដាល 
គាបាើបាាស់វាអស់ គាហៅថាធនធានធម្មជាតិមិនអាចកើតឡើងវិញ។ បាាងកាត និងធាយូងថ្ម គឺជាធនធាន 
ធម្មជាតិមិនអាចកើតឡើងវិញ ហើយថាមទាំងមិនដឹងថាវានឹងបាត់បង់អស់នៅពាលណាដារ។

ជាតិបា្លាស្ទចិតាវូបានគាបាើយ៉ាាងទូលំទូលាយ ពីពាាះវាមនលក្ខណៈសមាបត្តដូិចជា ភាពទាក់ទាញ រឹង ទន់  
រលោង អាចបត់ពត់បាន មិនចម្លងកំដៅ ឬអគ្គីសនី សាាល មិនចាាះចាប់ និងមនតម្លាថោកបើបាៀបធៀបនឹង 
លោហៈធាតុ ។

គាបាើជាតិបា្លាស្ទចិក្នងុវិស័យជាចាើនដូចជា ក្នងុវិស័យកសិកម្មគាបាើជាតិបា្លាស្ទចិ Polyvinyl Chloride 

(PVC) និងជាតិបា្លាស្ទិច High Density Polyethylence (HDPE) សមាាប់ធ្វើបំពង់បង្ហូរទឹក ធុងទឹក។ នៅ
ក្នុងវិស័យឧសាសាហកម្មអគ្គសីនីគាបាើសមាាប់ផលិត ទូរទសាសន៍ ទូរទឹកកក ម៉ាសីុនតាជាក់ ថង់បា្លាស្ទចិ សម្ភារ              
វាចខ្ចប់ឥវ៉ាាន់បំពង់ថា្នាដុំសធ្មាញ ស្នតិសិតសក់ ដបសាបូ៊កក់សក់ និងរបស់របរផាសាងដាលធ្វើពីជាតិបា្លាសិ្ទច។ ជាតិ
បា្លាស្ទចិបង្កជាបញ្ហាយ៉ាាងចាើន។ គាាះថា្នាក់របស់ជាតិបា្លាស្ទចិនៅលើដី និងសមុទា ៈ

1.  កាកសំណល់បា្លាស្ទិចធ្វើឱាយស្ទះលូបង្ហូរទឹក បាឡាយ នៅពាលភ្លៀងធា្លាក់ដាលធ្វើឱាយជន់លិចផ្លូវ 
សាធារណៈ ហើយជាជមាកសមាាប់មារោគ បាក់តារី ដាលបណា្តាលឱាយកើតមនជំងឺផាសាងៗជាចាើន។ 

2. ផាសាងពុលដាលភាយចាញពីការដុតជាតិបា្លាស្ទចិ មនការប៉ះពាល់យ៉ាាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពមនុសាស។ 

3. កម្មករ និងបាជាជនដាលរស់នៅជុំវិញរោងចកាផលិតជាតិបា្លាស្ទិចបាឈមនឹងការកើតជំងឺមហារីក 
មួយចំនួន និងធ្វើឱាយទារកកើតមកមិនគាប់លក្ខណៈ (ប៉ះពាល់តំាាងពីនៅក្នងុផ្ទា )។ 

4. សាបាងបា្លាស្ទិចដាលហើរតាមខាយល់ ហើយធា្លាក់ចូលក្នុងដីកសិកម្មពនាយាពាលការលូតលាស់នា 
ដំណំាដោយវារំុព័ទ្ធនឹងដើមដំណំា។ 

5.  សាបាងបា្លាស្ទចិដាលកប់ក្នងុដីរយៈពាលយូរ បានធ្វើឱាយស្ទះអុកសីុហាសានចាញចូលជាហាតុធ្វើឱាយដី 
គ្មានជីវជាតិ។

6.  សត្វចិញ្ចមឹដូចជា គោ ពពា តាងតាបាទះឃើញងាប់ កាាយពីបានលាបសាបាងបា្លាស្ទចិចូលក្នងុ
ពោះនៅពាលសីុស្មាដាលមនសាបាងបា្លាស្ទចិនៅលាយឡំជាមួយ។ 

7. មនសត្វសមុទា និងសត្វសា្លាបសមុទាងាប់ជារៀងរាល់ឆ្នា ំនៅពាលដាលពួកវាចឹក សីុ ឬជំពាក់នឹង 
គំនរសាបាងបា្លាស្ទិច។ កនា្ធាយសមុទា តាីផាសាត និងសត្វរស់ក្នុងទឹកសមុទាផាសាងៗទៀតដាលជា 
ញឹកញាប់ចាឡំសាបាងបា្លាស្ទចិថាខ្ញាសមុទា (មនភិនភាគសថា្លាដូចសាបាងបា្លាស្ទចិ) ហើយលាបចូល 
ទៅក្នងុពោះវៀនធ្វើឱាយស្ទះ នៅពាលសីុចំណីចូលដាលជាញឹកញាប់បណា្តាលឱាយសត្វទំាងនោះងាប់។ 

       បាទាសកម្ពជុាមនបាជាជនសរុប ១៤លាននាក់ ដូច្នាះបាសិនបើបាជាជន១នាក់បានបាើបាាស់ថង់បា្លាស្ទចិ 
ចំនួន៤ក្នងុមួយថ្ងា នោះមន័យថាមន៥៦លានថង់បា្លស្ទចិតាវូបានបោះចោលរៀងរាល់ថ្ងា។ ដូច្នាះថង់បា្លស្ទចិ 
មនចំនួនចាើនសន្ធកឹសនា្ធាប់ណាស់។
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មារៀនទី៥  ការបំពុលក្នងុបាទាសកម្ពជុា 

5.1 ការបំពុលខាយល់

ក. សមសធាតុនាការបំពុលខាយល់

ខ. ផលប៉ះពាល់នាការបំពុលខាយល់

ការបំពុលខាយល់គឺជាការបង្កើតឡើងដោយសារធាតុគីមី ឬជីវៈសរីរាង្គដាលបំផ្លាញ ឬបណា្តាលឱាយមនផល 
ប៉ះពាល់ដល់មនុសាស ឬភាវៈមនជីវិតទាំងឡាយ និងបំផ្លាញដល់បរិសា្ថានក្នុងបរិយាកាស។ បរិយាកាសគឺជា  
បាព័ន្ធឧស្ម័នធម្មជាតិយា៉ាងរឹងមំដាលទាទាង់រាល់ជីវិតមនុសាសសត្វនានានៅលើផានដី។ ការបំផ្លាញសាទាប់         
អូហាសូន គឺជាការបំផ្លាញរនាំងការពារផានដីពីកាំរស្មីអ៊ុលតាាវីយ៉ូលាដាលបង្កផលវិបាកដល់ជីវិតនៅលើផានដី។ 
សរុបមកវិញការបំពុលខាយល់តាូវបានចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហាងដល់មនុសាស និងឋានបាព័ន្ធនានានៅលើ 
ផានដី។ 

សារធាតុនៅក្នងុខាយល់ដាលអាចបង្កឱាយមនអន្តរាយដល់មនុសាស និងបរិសា្ថាន ហៅថាខាយល់ពុល។ ការបំពុល 
ទំាងនោះអាចជាកំទាចធូលី ដំណក់វត្ថរុាវ ឬឧស្មន័មួយចំនួន។ បន្ថាមពីនាះទៀត ការបំពុលអាចកកើតឡើងដោយ 
ធម្មជាតិ ឬមនុសាស។ ការបំពុលអាចបាងចាកចាញជា២បាភាទ ដោយផ្ទាល់ និងបាយោល។ ជាធម្មតា 
ការបំពុល ដោយផ្ទាល់តាវូបានបញ្ចាញដោយផ្ទាល់ពីដំណើរការមួយ ដូចជា ផាះរបស់បន្ទះុភ្នភំ្លើង  ឧស្មន័កាបូនមូ៉ណូ 
អុកសីុតភាយចាញពីយានយន្ត ឬពពួកស៊ុលហ្វួរឌីអុកសុីតភាយចាញពីរោងចកា។

 ការបំពុលដោយបាយោល កើតឡើងនៅពាលដាលការបំពុលដោយផ្ទាល់មនបាតិកម្មនៅក្នុងខាយល់។  
ឧទាហរណ៍៖ ការបំពុលដោយបាយោលគឺសាទាប់អូហាសូនផ្ទាល់ដី ហើយមូលហាតុមួយក្នងុចំណោមការបំពុល 
ដោយបាយោលគឺបាតិកម្មគីមីជាមួយនឹងពន្លពឺាះអាទិតាយ និងការសាយភាយឧស្មន័នីតាសូានអុកសីុត។ ការបំពុល 
មួយចំនួនអាចមនទាំងពីរបាភាទគឺដោយផ្ទាល់ និងបាយោល ពាាះថាវាតាូវបានសាយភាយ និងកកើតដោយ 
ផ្ទាល់ពីការបំពុលដោយផ្ទាល់នាខាយល់ពុលដទាទៀត។

អង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្លាងថា មនមនុសាសចំនួន ២លាន ៤សាននាក់សា្លាប់រៀងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈការ 
ទទួលរងឥទ្ធពិលដោយផ្ទាល់ពីការបំពុលខាយល់ ហើយមនុសាសចំនួន ១.៥លាននាក់សា្លាប់ដោយសារការបំពុលខាយល់ 
នៅក្នុងអាគរ។ ទីកាុងនានាជុំវិញពិភពលោកដាលមនការសាយភាយខាយល់ពុលកមាិតខ្ពស់ បង្កឱាយកុមរមន 
ផ្ទុកជំងឺហឺត រលាកសួត ជំងឺផ្លូវដង្ហើម និងមនអតាាកំណើតទារកទាប។ មនសារធាតុគីមីជាចាើនបាភាទ 
នៅក្នុងខាយល់ផ្តល់ផលអវិជ្ជមនដល់សារពាង្គកាយមនុសាសដាលបណា្តាលឱាយកើតជំងឺផាសាងៗ។

អាសាយ័លើបរិមណសាយភាយនាសារធាតុគីមី និងរយៈពាលនាការសាបូយកខាយល់បំពុលនោះ។ មនុសាស 
ចាស់ងាយនឹងរងគាាះកើតជំងឺដាលបណា្តាលមកពីការបំពុលខាយល់នាះ។ អ្នកមនបញ្ហាបាះដូង និងសួតសាាប់ 
នោះនឹងជួបគាាះថា្នាក់កាន់តាធ្ងន់ធ្ងរបន្ថាមទៀត។ ចំណាកកុមរ និងមនុសាសពាញវ័យវិញក៏បាឈមមុខនឹងគាាះថា្នាក់ 
យ៉ាាងធ្ងន់ធ្ងរដារ។ ដោយសារសកម្មភាពមនុសាសបញ្ចាញនូវខាយល់ពុលចាើនបាភាទ នោះវាពិតជាពិបាកក្នងុការ 
ស្វាងយល់ពីបាភាទនាការបំពុលណាខ្លះដាលបង្កឱាយមនជំងឺ។ ក្នុងនោះក៏អាចបណា្តាលមកពីជាតិពុលលាយឡ ំ
គ្នាផងដារ ដាលបង្កឱាយមនជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងកាន់តាមនផលវិបាកចាើនថាមទៀត។ ក្នងុរយៈពាលខ្លមីនជំងឺជាចាើន 
បង្កឡើងដោយការបំពុលខាយល់តាគ្មានបងា្ហាញរោគសញ្ញាអ្វសីោះ។ ជំងឺទំាងនោះមនដូចជា រលាកទងសួតរំុារា 
រោគហឺត មហារីកសួត បាះដូង ដាលអាចកើតមនឡើងជាយថាហាតុចំពោះអ្នកដាលបានសាបូយកខាយល់ពុល។  

ខាយល់ពុលមនដូចជា អូហាសូន នីតាូសានអុកសុីត ស៊ុលហ្វួរឌីអុកសុីត ក៏បង្កឱាយមនអន្តរាយដល់ឋានបាព័ន្ធ 
ធម្មជាតិផងដារ។ វាអាចសម្លាប់រុក្ខជាតិ  និងដើមឈើបានតាមរយៈការបំផ្លាញស្លកឹ និងអាចសម្លាប់សត្វ 
ជាពិសាសតាដីាលរស់ នៅក្នុងទន្លាដាលមនជាតិពុលខ្ពស់។
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គ. វិធានការកាត់បន្ថយការបំពុលខាយល់

ឃ. មូលហាតុមួយនាការបំពុលខាយល់

មនបច្ចាកវិទាយាគាប់គាងការបំពុលខាយល់ផាសាងៗជាចាើន និងផានការយុទ្ធសាសា្តនានា ដើមាបីកាត់បន្ថយ 
ការបំពុលខាយល់។ ផានការបាើបាាស់ដីធ្លកីមាតិមូលដ្នានអាចចូលរួមក្នងុការបាងចាកតំបន់លំនៅដ្ឋាន និងរោងចកា 
ឧសាសាហកម្ម ចំណាកផានការហាដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធដឹកជញ្ជនូមនដូចជាការបាើរថយន្តកាងុ រថភ្លើងសាធារណៈ 
រថយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គសីនីជាដើម។ នៅតាមបណា្តាបាទាសអភិវឌាឍន៍ ផានការបាើបាាស់ដីធ្លគឺីជាផា្នក 
យ៉ាាងសំខាន់មួយនាគោលនយោបាយសង្គមដាលធានាថាដីធ្លីនោះតាូវបានបាើបាាស់បាកបដោយបាសិទ្ធភាព  
និងផ្តល់បាយោជន៍ដល់សាដ្ឋកិច្ច និងបាជាពលរដ្ឋ រួមទំាងអាចការពារបរិសា្ថនផងដារ។

កិច្ចខំបាងឹបាាងដើមាបីកាត់បន្ថយការបំពុលពីមធាយាបាយធ្វើដំណើរ និងគាឿងម៉ាសីុនចល័តមួយចំនួនរួមមន 
បទបញ្ញត្តតិាមរយៈការលើកកម្ពស់ការបាើបាាស់បាាងឥន្ធនៈឱាយមនបាសិទ្ធភាព ការបាើបាាស់រថយន្តដើរដោយ 
អាគុយផង និងសំាងផង ឬក៏ប្តូរទៅបាើបាាស់អគ្គិសនីទាំងសាុង ឬប្តូរទៅបាើជីវៈឥន្ធនៈដូចជា ជីវៈអាតាណុល 
ជីវៈម៉ាស៊ូត។

បញ្ហាគាប់គាងសំរាមមិនបានល្អគឺជាមូលហាតុចំបងមួយក្នងុចំណោមបញ្ហាសំខាន់ៗដទាទៀតដាលបង្កឱាយ 
មនការបំពុលខាយល់ក្នុងបាទាសកម្ពុជា តួយា៉ាងមនវិធីទុកដក់សំរាមសាមញ្ញពីរយា៉ាងគឺ ការដុតកាកសំណល់ 
និង ការកប់កាកសំណល់ទៅក្នុងដី ដាលបាជាជនកម្ពុជានិយមអនុវត្ត។

       ការដុតកាកសំណល់
នៅក្នងុទីកាងុ និងទីបាជំុជនភាគចាើនការបាមូលសំរាមតាវូបានដំណើរការដោយកាមុហុ៊នឯកជន។ បើសិន 
បាជាជនចង់ឱាយឡានដឹកសំរាមយកទៅចាក់នៅកន្លាងផាសាង គាតាូវតាបង់បាាក់ទៅឱាយកាុមហ៊ុននោះ។ 
ជាទូទៅ កាុមហ៊ុនឯកជន បាមូលតាសំរាមនៅតាមភោជនីយដ្ឋាន ហាងទំនិញ ទីផាសារនានា។ ចំណាក 
អ្នកដាលមិនបានបង់បាាក់ថ្លាបាមូលសំរាម ជាទូទៅគាដុតសំរាមរបស់ពួកគានៅទីវាលទំនារជិតៗផ្ទះ។ 
ការដុតសំរាមក៏អាចបង្កទៅជាបញ្ហាធំផងដារ។ នៅពាលដាលមនុសាសដុតសំរាមបា្លាស្ទចិ ឬកញ្ចប់បាអប់ 
បាយដាលធ្វើពីបា្លាស្ទចិ ផាសាងដាលភាយឡើងទៅលើអាកាសនឹងធ្វើឱាយបរិយាកាសកខ្វក់ដោយសារធាតុគីមី 
ផាសាងៗ និងបណា្តាលឱាយមនគាាះថា្នាក់ដល់ផ្លូវដង្ហើម។ 

នៅពាលដាលសំរាមឆាះមិនអស់ វាធ្វើឱាយភ្លើងឆាះរឹមៗមនផាសាងចាើនហុយឡើងទៅលើអាកាស។ 
ផាសាងពណ៌ខ្មាដាលបញ្ចាញទៅក្នងុអាកាសគឺផាសំឡើងពីភាគតូចល្អតិជាចាើនលាន ហើយភាគតូចល្អតិ 
នាផាសាងនាះ ជួនកាលអាចនៅក្នុងខាយល់បានជាចាើនម៉ាង។ មាយា៉ាងវិញទៀត វាមនគាាះថា្នាក់ណាស់ 
ក្នុងការដុតកាកសំណល់កំប៉ុងបាញ់ថា្នាំផាសាងៗ ពាាះកំប៉ុងទាំងនាះអាចផ្ទុះ ហើយធ្វើឱាយគាាះថា្នាក់ដល់ 
មនុសាសដាលនៅជិត។

       ដំណោះសាាយចំពោះបញ្ហានាះរួមមន៖ 

  - មុននឹងដុតសំរាមតាូវហាលវាឱាយស្ងួត ពាាះសំរាមសើមបង្កឱាយមនផាសាងចាើន។ 
  - កន្លាងដុតសំរាមតាូវជាើសរីសនៅកន្លាងដីទួល ជៀសវាងទឹកលិចនៅរដូវភ្លៀង។
  - ញាកសំរាមឱាយបានដច់ពីគ្នា ដើមាបីងាយសាួលដល់ការដឹកជញ្ជូន ការកាច្នាធ្វើជីកំប៉ុស្ត។ 
  - ចំពោះកាកសំណល់មិនរលួយអាចកប់បាសើរជាងដុត ឬគួរយកទៅកាច្នាឡើងវិញ ដើមាបីការពារបរិសា្ថាន 
   និងសុខភាពមនុសាសសត្វ។ 



40

       ការកប់កាកសំណល់ទៅក្នុងដី
តាមទីកាុង និងទីបាជុំជនភាគចាើនមនរណ្តាធំៗជាចាើនជាកន្លាងសមាាប់ទុកដក់កាកសំណល់ 
ដាលមនុសាសបានបង្កើតឡើង។ មនុសាសជាចាើនយល់ថាការកប់កាកសំណល់ទៅក្នងុដីគឺជាវិធីគាប់គាង
សំរាមដ៏ងាយមួយដោយពួកគាគិតថាគាាន់តាចាក់សំរាមឱាយពាញរណ្តា ហើយកាយដីកប់ពីលើជាការ 
សាាច។ ផ្ទុយទៅវិញ វាមិនមានជាវិធីដ៏ល្អទា ការកប់សំរាមទៅក្នងុដីមនផលប៉ះពាល់យ៉ាាងធ្ងន់ធ្ងរដល់
បរិសា្ថាន។ យ៉ាាងណាមិញការគាប់គាងកន្លាងចោលសំរាម ឬរណ្តាចាក់សំរាមមិនបានល្អបង្កឱាយមន 
ក្លិនមិនល្អ និងធូលីហុយ។

       ដំណោះសាាយមួយចំនួនសមាាប់បញ្ហាខាងលើរួមមន៖
- ជានិច្ចកាលតាវូជីករណ្តាកប់កាកសំណល់ទំាងនោះ បនា្ទាប់មកលុបដីបងា្ហាប់ឱាយណានដើមាបីការពារកំុឱាយ 
ជះក្លិនស្អុយ សត្វកកាយ និងរសាត់តាមខាយល់។ 

- រណ្តាដក់សំរាមតាូវជីកឱាយឆ្ងាយពីផ្ទះ ឬទីបាជុំជន។
- ចំពោះកាកសំណល់រលួយគួរយកទៅធ្វើជីកំប៉ុស្ត។ ការកាច្នាធ្វើជីកំប៉ុស្តអាចជួយកាត់បន្ថយបរិមណ 
សំណល់ធ្វើឱាយរណ្តាចាក់សំរាមបាើបាាស់បានយូរ និងបញាឈប់សកម្មភាពសត្វរីកកាយ។ 

5.2 ការបំពុលទឹក

យើងកំពុងរស់នៅលើភពផានដី ជួនកាលគាហៅថាភពពណ៌ខៀវ គាហៅដូច្នាះដោយសារមកពីស្ទើរតា 
៧៥% នាផ្ទារបស់ផានដីគឺគាបដណ្តប់ទៅដោយទឹក។ បាសិនបើគ្មានទឹកនោះនឹងគ្មានជីវិតរស់នៅលើភពផានដី 
នាះឡើយ។ រុក្ខជាតិសត្វ និងមនុសាសតាូវការទឹកជាចាំបាច់ដើមាបីរស់។  ដើមឈើសាូបយកទឹកពីក្នុងដីហើយ 
បញ្ជូនទៅឱាយស្លឹក រួចស្លឹកបញ្ចាញជាតិទឹកទៅក្នុងខាយល់ ពពកជាអ្នកនាំទឹកចុះឡើងក្នុងលំហអាកាស។ ដូច្នាះ 
ស្ទើរតាគាប់អ្វីៗទាំងអស់នៅលើផានដីនាះមនទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ និងបាយោលជាមួយទឹក។

       ទឹកសាបគឺជាបាភពទឹកដ៏សំខាន់សមាាប់យើងផឹក ចំអិនអាហារ បោកគក់ និងងូត។ ទឹកសាប 
ជាចាើនមននៅក្នងុបឹង ទន្លា ពាាក ដាលមននៅទឹកសាទាប់លើរបស់ផានដី  ឬនៅកាាមសាទាប់ដី 
ដាលគាហៅថាទឹកកាាមដី។ ទឹកសាបមនជាតិអំបិលទាបគឺតិចជាង១% (១០០០mg/l) នាកមាតិ 
រលាយរបស់អំបិល។ បុ៉ន្តាទឹកសាបភាគចាើនដាលអាចបាើបានកាន់តាតិចទៅៗនៅក្នងុពិភពលោក 
ដោយសារតាបញ្ហាមួយចំនួនដូចខាងកាាម៖

  - បាជាជនក្នុងពិភពលោកចាះតាកើនឡើងជាលំដប់ និងតមាូវការបាើបាាស់ក៏កាន់តាចាើន
  - កមាិតរស់នៅរបស់បាជាជនកាន់តាទំនើបនាំឱាយតមាូវការបាើបាាស់ទឹកកាន់តាចាើន
  - បាភពទឹកដាលមនបច្ចុបាបន្នកំពុងតាូវបានបំពុលឱាយកខ្វក់។

       ទឹកនៅលើពិភពផានដីមនបរិមណផ្ទា ៣/៤ នាផ្ទាដី។ ទឹកមន ២បាភាទគឺ ទឹកបាា និងទឹកសាប។

បាហាលជា ៩៧ ភាគរយនាទឹកទំាងអស់នៅក្នងុពិភពលោកគឺជាទឹកបាាដាលមិនអាចបាើបាាស់ 
សមាាប់ផឹក ដំដំណំា ឬក៏បាើបាាស់ក្នងុឧសាសាហកម្មបានឡើយ។ ទឹកបាាមននៅក្នងុសមុទា និង 
មហាសមុទា ហើយទឹកបាាក៏ជាទឹកនៅលើដីដារ។

ក. សារៈសំខាន់នាទឹក

ខ. បាភពទឹក

- បាភពទឹកបាា

- បាភពទឹកសាប
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       បាភពទឹកសាប សំខាន់ៗមនដូចជា៖
  - ទឹកលើដី
  - ទឹកភ្លៀង 
  - ទឹកកាាមដី
  - ទឹកកក

ទឹកលើដី៖ មននៅក្នងុពាាក ស្ទងឹ បឹង តាពំាង អាងទឹក ទំនប់ សមុទា និងមហាសមុទា។  ទឹកលើដីមន 
ភាពងាយសាលួសមាាប់ការបាើបាាស់ ពាាះយើងអាចដងដក់ទៅក្នងុពាងបានដោយងាយ បូម ឬបង្ហរូចូល 
បាឡាយសមាាប់បាព័ន្ធធារាសាសា្ត។ ទឹកលើដីជាបាភពទឹកដ៏សំខាន់សមាាប់បាជាជនកម្ពុជាបាើបាាស់បាចាំ 
ថ្ងា ទោះបីជាវាបង្កគាាះថា្នាក់ដល់សុខភាពក៏ដោយ។       

ទឹកភ្លៀង៖ ជាទឹកដាលបានធា្លាក់ពីលើមាឃ ហើយយើងអាចតាងទឹកទំាងនោះបានពីដំបូលផ្ទះបង្ហរូចូលពាង 
បាសិនបើពាងមនគមាបតាមឹតាវូគាអាចបាើបាាស់ទឹកទំាងនោះសមាាប់ផឹកជាចាើនខាក្នងុ១ឆ្នាំៗ ។ ទឹកភ្លៀងក៏ជា 
បាភពទឹកសំខាន់សមាាប់បាជាជនកម្ពុជាដារ។

ទឹកកាាមដី៖ គឺជាទឹក ឬខាសាទឹកដាលឋិតនៅក្នងុដី ហើយជាាបចុះទៅក្នងុដីសាទាប់កាាម និងថ្ម។ ទឹកកាាមដី 
នាះជាបាភពទឹកសំខាន់ណាស់ចំពោះបាទាសដាលគ្មានស្ទឹងទន្លា ពាាះវាគឺជាបាភពតាមួយគត់ដាលអាច 
ផ្គត់ផ្គង់ទឹកសមាាប់បាើបាាស់បាចំាថ្ងា។ ទឹកកាាមដីបានកា្លាយជាបាភពទឹកដ៏សំខាន់មួយសមាាប់បាទាសកម្ពជុា 
ដោយមនអណ្តូងទឹករាប់ពាន់តាូវបានគាជីកនៅទូទាំងបាទាសសមាាប់ផ្គត់ផ្គង់ការបាើបាាស់របស់បាជាជន។  
ទឹកកាាមដីមនបាយោជន៏២យ៉ាាងគឺជាបាភពទឹកសា្អាតល្អ មិនសូវមនសារធាតុបំពុលផាសាងៗ និងអាចផ្គត់ផ្គង់ 
ទឹកបានយូរអង្វាងជាងបាភពទឹកដទាទៀត។

ទឹកកក៖ ទឹកកកជាទឹកដាលតាជាក់ហើយកករឹង ជាទូទៅមនតានៅក្នងុបាទាសតាជាក់ដូចជានៅអង់តាកទិច 
និងអាឡាសា្កា។ ទឹកតាជាក់កា្លាយទៅជាកកមិនអាចហូរបានទា។ ទៅថ្ងាអនាគតទឹកកកនាះនឹងកា្លាយទៅជា  
បាភពទឹកដ៏សំខាន់មួយ បាសិនបើបាភពទឹកដទាទៀតតាវូបានបំពុលហើយមិនអាចបាើបាាស់បាន។ 

ភពផានដីយើងនាះមនទឹកចាើនមហិម បុ៉ន្តាមនុសាសមិនអាចបាើបាាស់ទឹកនោះបានទំាងអស់ទា។  បាហាល 
ជា៩៧% នាទឹកទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក គឺជាទឹកបាាដាលមិនអាចបាើបាាស់សមាាប់ផឹក ដំដំណាំ ឬក៏ 
បាើបាាស់ក្នុងឧសាសាហកម្មបានឡើយ។ ឯទឹកនៅសល់៣% គឺជាទឹកសាប បុ៉ន្តាបញ្ហាគឺទឹកសាបទំាងនោះគឺជា 
ទឹកកក។ ទឹកសាបមួយភាគធំស្ថតិនៅកាាមដីយ៉ាាងជាាដាលបាជាជនទូទៅមិនងាយនឹងយកមកបាើបាាស់ 
បាន។ ទឹកកក និងទឹកកាាមដីមនបរិមណ ២.៩៩៧% នាទឹកសាបសរុប ៣%។ ដូចនាះទឹកដ៏ចាើន 
សន្ធកឹសនា្ធាប់នៅក្នងុភពផានដីទំាងមូលមនតាចំនួនបន្តចិបន្តចួ ដាលបាជាជនអាចបាើបាាស់បាន គឺបាហាល 
ជា០.០០៣% ប៉ុណោ្ណាះ។ ឧទាហរណ៍៖ បាសិនបើយើងយកទឹកគាប់បាភាទនៅលើផានដីមកដក់ក្នុងដបមួយ 
ដាលមនចំណុះ១លីតាមនទឹកតាឹមតា១សា្លាបពាាកាហ្វាប៉ុណោ្ណាះដាលអាចផឹកបាន។

ពាលបច្ចបុាបន្នមនគាសួារជាចាើនខិតខំសង់អណ្តងូផ្ទាល់ខ្លនួ កាាពីនោះ តាមទីបាជំុជន និងភូមិធំៗមួយ               
ចំនួនមនលទ្ធភាពតភា្ជាប់ទៅបណា្តាញទឹកសា្អាត។

បាទាសកម្ពុជាជាបាទាសមួយមនអំណោយផលពីធម្មជាតិដាលមនទឹកចាើនសន្ធឹកសនា្ធាប់ពាសពាញផ្ទា 
បាទាស ហើយថាមទំាងអាចស្តកុបាននៅក្នងុបឹងទន្លាសាបទៀតផង។    ពិតបាាកដណាស់នៅតាមបាទាសជា 
ចាើននៅលើពិភពលោកដាលជួបបាទះកង្វះខាតទឹកសាបសុវត្ថិភាព ដូច្នាះបាទាសកម្ពុជាតាូវតាយកចិត្តទុក 
ដក់យា៉ាងខា្លាំងចំពោះការថាទាំបាភពទឹករបស់ខ្លួន។

គ. វដ្តទឹក 

      ទឹកធ្វើចលនាវិលចុះឡើងជាបាចំាឥតដច់បង្កើតបានជាវដ្តទឹក។ នៅក្នងុធម្មជាតិមនវដ្ដទឹកពីរដាលតាតួគ្នាៈ 
ទីមួយគឺវដ្តទឹកធំគាះឹ(វដ្តទឹកសកល) ដាលពំុទាក់ទងនឹងជីវិត និងទីពីរ គឺវដ្តទឹកតូចដាលឆ្លងកាត់តាមពិភពមន 
ជីវិត។ 
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- វដ្តទឹកធំគាឹះ ឬវដ្ដទឹកសកល

- វដ្តទឹកតូច

វដ្តទឹកសកលអាចឱាយយើងសង្កាតពិនិតាយបាន និងជាដំណើរដាលគាបានសា្គាល់ចាបាស់។
វដ្តទឹកនាះចាប់ផ្តើមពីរំហួតទឹកពីមហាសមុទា សមុទា ទន្លា បឹងបួ (មណ្ឌលទឹក) ចូលទៅក្នងុបរិយាកាសក្នងុ 
ទមាង់ជាចំហាយទឹក។ បនា្ទាប់មកចំហាយទឹកក៏ចុះតាជាក់ហើយកកជាញើសបង្កើតបានជាពពក និងទឹក។ ទឹកទំាង 
នោះធា្លាក់មកផានដី ឬក៏ធា្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទាផ្ទាល់ក្នុងទមាង់ជាភ្លៀង ជាទឹកកកសំឡី និងជាពាិល។ 
បើទឹកទំាងនោះធា្លាក់មកដី វាក៏ហូរតាមទន្លា ស្ទងឹ បឹងបួ ឬចរន្តទឹកក្នងុដីចាក់ចូលទៅក្នងុសមុទា និងមហាសមុទានានា 
វិញ។ ទឹកមួយភាគធំស្ថតិនៅក្នងុដី និងស្ថតិនៅអចិន្តាាយ៍ក្នងុទមាង់ជាទឹកកកសំឡីនៅបូ៉ល និងកំពូលភ្ននំានា។

ដំណើរទឹកឆ្លងកាត់ភាវៈរស់រួចតាឡប់ចូលទៅក្នុងមជាឍដ្ឋានជុំវិញវិញក៏មនលក្ខណៈជាវដ្ដ ទូលំទូលាយ   
តាខុសគ្នាពីវដ្ដទឹកសកល។ ក្នុងរយៈពាលមនជីវិត សារពាង្គកាយក្នុងទឹក សាូបយកទឹកដោយផ្ទាល់ពីមជាឈដ្ឋាន 
ជំុវិញ ហើយបញ្ចាញក្នងុទមាង់ជាទឹកនោម លាមក និងញើស។ កាាយពាលសារពាង្គកាយនាះងាប់ ទឹកក៏តាឡប់ 
ចូលទៅក្នងុមជាឈដ្ឋានជំុវិញតាមរយៈការបំបាកធាតុនាសាកសពសារពាង្គកាយទំាងនាះ។ សត្វនៅលើគោកទទួល 
យក ទឹកតាមចំណីអាហារ និងដោយការផឹកទឹក ចំណាកឯរុក្ខជាតិសាូបយកទឹកពីដី។ សារពាង្គកាយទាំង 
នាះរកាសាទុកទឹកមួយចំនួននៅក្នុងខ្លួនហើយទឹកដាលសាសសល់តាូវបញ្ចាញចោល។ ទឹកនៅក្នុងរុក្ខជាតិភាយ 
ចូលទៅក្នុងខាយល់តាមរយៈស្លឹកដាលអាចបណា្តាលឱាយមនកំណើនសំណើមបរិយាកាស។

ចលនាទឹកគឺ មណ្ឌលទឹក(មហាសមុទា សមុទា ទន្លា ស្ទឹង បឹងបួ...ដាលជាកន្លាង ស្តុកទឹក) តាមរយៈរំហួត 
ផ្ទាល់ និងតាមរយៈសារពាង្គកាយមនជីវិតជះឥទ្ធពិលទៅលើអាកាសធាតុ។ ពាាឈើនៅតំបន់តាពិូចជួយរកាសា 
សំណើមបរិយាកាស និងបណា្តាលឱាយមនភ្លៀងធា្លាក់ចាើន។ នៅពាលដាលសារពាង្គកាយលើគោកងាប់ ហើយ 
បំបាកធាតុ ទឹកនៅក្នុងខ្លួនវាក៏ចាញទៅក្នុងវដ្តទឹកវិញ។

រូបភាពទី១៦៖ ចលនាវដ្តទឹក Copyright © Live&Learn
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       ដំណាក់កាលទាំង៦នាវដ្តទឹក៖
  1. ការបញ្ចាញចំហាយទឹកដោយរុក្ខជាតិ

រុក្ខជាតិសាូបជាតិទឹកតាមរយៈឫស    រួចផ្គត់ផ្គង់ទៅស្លឹក     បនា្ទាប់មកបញ្ចាញចំហាយទឹក។      
បាតុភូតនាះហៅថាការបញ្ចាញចំហាយទឹកដោយរុក្ខជាតិហើយចំហាយទឹកទាំងអស់នាះហើរ
ចាញទៅក្នុងបរិយាកាស។ បាសិនបើរុក្ខជាតិតាូវបានគាបំផ្លាញជាពិសាសពាាឈើ ដូចនាះ 
ដំណាក់កាលនាវដ្តទឹកនាះនឹងតាូវបានកាត់បន្ថយ ចំហាយទឹកមនតិច ធ្វើឱាយខាសត់ភ្លៀង។

  2. ដំណើររំហួត
ថាមពលពីពាះអាទិតាយបានធ្វើឱាយទឹកតាូវបានហួតឡើងទៅលើចាញពីដើមឈើ និងទឹកលើដ ី
ដូចជាបឹង ឬសមុទាទៅកាន់បរិយាកាស។

  3. ការផ្តុំជាពពក និងធា្លាក់ភ្លៀង
ចំហាយទឹកនៅក្នងុបរិយាកាសរួមផ្តុគំ្នាបង្កើតបានជាដំុពពក។  ពាះអាទិតាយក៏ផ្តល់នូវថាមពលនៅ 
 ក្នុងបាព័ន្ធអាកាសធាតុដាលរុញដុំពពកទៅកាន់ផ្ទាដីក៏កើតទៅជាភ្លៀង ភាគចាើននៅពីលើ 
សមុទា។ ដុំពពកធំៗក៏មនទំនាញហើយក៏ធា្លាក់មកផានដីវិញហៅថាភ្លៀង។

  4. លំហូរ និងជមាាប
ទឹកភ្លៀងហូរលើដីចាក់ទៅក្នងុ ទន្លា រួចទៅក្នងុបឹង    និងបន្តទៅក្នងុសមុទា ។ ទឹកភ្លៀងក៏អាចជាាប 
ចូលទៅក្នុងដី សាទាប់ដី និងថ្មកា្លាយជាទឹកកាាមដី។ ទឹកជាាបចូលទៅក្នុងដីដោយសារមន 
ទំនាញនិងហូរកាត់ភាគល្អិតនាគាាប់ដី ខាសាច់ និងថ្ម រហូតទាល់តាដល់កន្លាងដាលមិនអាច 
ជាាបតទៅទៀតបាន។ ទឹកកាាមដីអាចមនជមាារាក់ ឬជាាទៅតាមទីកន្លាង។ អណ្តូងតាូវ
បានគាជីកដើមាបីយកទឹកពីកាាមដីមកវិញ ឬពាលខ្លះវាចាញមកឯងៗហៅថាទឹកចាញ ឬទឹក  
ជប់ដាលជាបាភពទឹកបាើបាាស់ផងដាររបស់អ្នកភូមិ។

  5. ទឹកកាាមដី
ទឹកកាាមដីជាទូទៅសា្អាត បុ៉ន្តាពាលខ្លះតាវូបានគាបំពុលឬមនសារធាតុពុលពីធម្មជាតិ។ វាតាវូ
បានគាបំពុលពីលូបង្ហរូទឹកកខ្វក់ ឬការបាើបាាស់ជីគីមី និងថា្នាសំម្លាប់សត្វល្អតិចាើនពាកតាម 
ចំការ។ ពាលជាតិពុលហៀរកំពប់ ឬជាាបចូលទៅក្នុងដី វាក៏ទៅបំពុលដល់ទឹកកាាមដី។
ដោយសារទឹកកាាមដីនៅជាាពិបាកសំអាតដូចនាះនៅពាលទឹកនៅទីកន្លាងនោះមនជាតិ
ពុលគាតាូវប្តរូទីកន្លាងដើមាបីជីកអណ្តូងថ្មី។

  6. ការផ្ទុកទឹក
   បរិមណទឹកដ៏ចាើនតាូវបានផ្ទុកនៅតាមទន្លា សមុទា បឹង និងផ្ទាំងទឹកកក។

ឃ. ការបំពុលទឹកក្នុងបាទាសកម្ពុជា

ទឹកកខ្វក់មនផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពមនុសាស។ មនមនុសាស១.២៣ពាន់លាននាក់នៅក្នងុបាទាស 
កំពុងអភិវឌាឍន៍មិនមនទឹកសា្អាតសមាាប់បាើបាាស់ និងមនុសាស ១.៤៧ ពាន់លាននាក់ទៀតមិនមនបង្គន ់
អនាម័យបាើបាាស់គាប់គាាន់សមាាប់បាើ។ នៅក្នងុបណា្តាបាទាសកំពុងអភិវឌាឍន៍មួយចំនួន ទឹកកខ្វក់បានសម្លាប់ 
មនុសាសយា៉ាងហោចណាស២់៥លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដាល៦០%នាអ្នករងគាាះគឺជាកុមរ។

កង្វះទឹកសា្អាតបរិភោគ គឺជាបញ្ហាចំបងនៅក្នងុបាទាសកម្ពជុា ជាពិសាសនៅជនបទ។ មនទឹកនៅលើផ្ទាដីដារ 
ក៏បុ៉ន្តាទឹកទំាងនោះជាញឹកញាប់តាវូបានគាធ្វើឱាយកខ្វក់ បាើបាាស់មិនកើត (សាះ តាពំាង បឹងបួ បាឡាយ)។ 
នៅបាទាសកម្ពជុាមនបាជាជនតា១៩% បុ៉ណោ្ណាះដាលមនលទ្ធភាពទទួលបានទឹកសា្អាតសមាាប់បរិភោគ មន 
ន័យថាបាជាជន៨១%ទៀតកំពុងបាឈមនឹងគាាះថា្នាក់នាជំងឺផាសាងៗដាលបណា្តាលមកពីផឹកទឹកមិនសា្អាត។
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គាាះថា្នាក់របស់ទឹកគឺតាវូបានបង្កឡើងដោយ សារធាតុគីមី អាសានិច ហ្វ្លរីត ឬនីតាាត។ មិនមានសារធាតុគីមី 
ទំាងអស់នៅក្នុងទឹកសុទ្ធតាបង្កជាជំងឺនោះទា ប៉ុន្តាសារធាតុខ្លះធ្វើឱាយទឹកមនរសជាតិមិនល្អ។ ដូច្នាះមនុសាស 
ឈប់បាើបាាស់វា ឬប្តូរទៅបាើបាភពទឹកផាសាងដាលមនសារធាតុគីមីតិចជាង។ ឧទាហរណ៍ដូចជាទឹកដាលមន 
ផ្ទកុនូវសារធាតុដាក និងម៉ង់កាណាសសារធាតុទាំង២នាះតាូវបានគារកឃើញស្ទើរពាសពាញបាទាសកម្ពុជា។ 
ទោះបីជាពាលខ្លះសារធាតុគីមីទាំងនោះមិនបង្កបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ តាវាក៏អាចបង្កបញ្ហាជាបាយោលនៅពាល 
កាាយ។

អតិសុខុមបាាណនៅក្នងុទឹកគឺសំដៅលើពពួកបាក់តារី និងវីរុសដាលអាចបង្កឱាយកើតជំងឺផាសាងៗ។ កាកសំណល់ 
និងសារធាតុគីមី ក៏ធ្វើឱាយទឹកមនមារោគបានដារ កាកសំណល់ទំាងនោះមនបាភពមកពីសហគមន៍ដាលពួកគត់ 
រស់នៅ និងឧសាសាហកម្មនានា។ កាកសំណល់ដាលហូរចូលទៅក្នុងបាភពទឹក អាចធ្វើឱាយមនផលប៉ះពាល់ 
ដល់សុខភាពរបស់មនុសាស និងបំពុលបរិសា្ថានយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

       ផលប៉ះពាល់ដោយសារធាតុគីមីទំាងនោះជាធម្មតាមនកមាតិខ្ពស់ ពាាះសារធាតុគីមីទំាងនោះអាចស្ថតិ 
នៅយូរអង្វាង និងពិបាកកម្ចាត់ចាញ។ កុមរ ចាស់ជរា និងមនុសាសទាំងឡាយណាដាលមនបាព័ន្ធការពារ 
រាងកាយខាសាយជាអ្នកបាឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ខា្លាងំជាងគា។ មនុសាសជាចាើនបានសា្លាប់រៀងរាល់ឆ្នា ំ និងធ្វើឱាយ 
ខាតបង់ពាលវាលាធ្វើការងារដោយសារកង្វះបាភពទឹកសា្អាត  មិនបាើបាាស់បង្គន់អនាម័យតាឹមតាូវ និងកង្វះ 
អនាម័យរស់នៅបាចាំថ្ងា ដូចជាមិនបានលាងសម្អាតដានឹងសាប៊ូ ឬផាះជាដើម។

នៅបាទាសកម្ពុជាបាភពទឹកជាចាើនតាូវបានរងការបំពុលរួមមន ទឹកទន្លា ទឹកកាាមដី និងទឹកភ្លៀង បើ 
ទោះបីជាទឹកកាាមដីតាូវបានគារកឃើញថាមនផ្ទុកនូវសារធាតុបំពុលតិចជាងបាភពទឹកដទាទៀតក៏ដោយ។

       ការបំពុលទឹកស្ទឹង និងទន្លា
  នៅបាទាសកម្ពជុាទឹកស្ទងឹ និងទន្លា គឺជាបាភពទឹកកំពុងរងការបំពុលនៅពាលមនុសាសមិនបានយល់ដឹងពី
  បាយោជន៍ទឹកសា្អាតសមាាប់ទាទាង់ជីវិតតាមរយៈសកម្មភាពខុសឆ្គងមួយចំនួនដូចជា  

- ការបោះចោលកាកសំណល់ និងការបនោ្ទាបង់ពាសវាលពាសកាល 
- ការសង់បង្គន់អនាម័យជិតឬលើបាភពទឹក 
- ការសង់ផ្ទះ ឬភោជនីយដ្ឋាននៅលើទឹកដោយមិនមនបាព័ន្ធគាប់គាងកាកសំណល់ ឬលាមក 

បានតាឹមតាូវ 
- ការលាងសម្អាតយានយន្ត សត្វធាតុ និងការបោកគក់សំលៀកបំពាក់ជិតបាភពទឹកបាើបាាស់។
- ការបង្ហូរទឹកកខ្វក់តាមបាព័ន្ធលូចូលទៅក្នុងស្ទឹង និងទន្លា
- ការដុត និងកប់កាកសំណល់នៅជិតស្ទងឹ និងទន្លា។ សកម្មភាពទំាងនាះហើយដាលធ្វើឱាយទឹក

ឆប់ទទួលរងការបំពុល និងឈានទៅដល់កង្វះទឹកសា្អាតសមាាប់បរិភោគ។

រូបភាពទី១៧៖ ការបំពុលទឹកទន្លា Copyright © Live&Learn
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      ការបំពុលទឹកកាាមដី
ទឹកកាាមដីខ្លះមនការបំពុលកើតឡើងតាមធម្មជាតិរបស់វា។ ការហូរចូលនូវទឹកបាាកើតឡើងនៅពាល 
ទឹកសាបតាវូបានគាបូមចាញពីសាទាប់សិលា ពាលនោះទឹកបាាបានហូរពីសមុទាមកបំពាញទឹកសាប 
នៅក្នុងដីដាលបាត់បង់។ បញ្ហាបំពុលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងដោយសារតាសកម្មភាពរបស់មនុសាសដូចជា 
បាើបាាស់ថា្នាសំម្លាប់សត្វល្អតិ ការលាងសំអាតរថយន្ត ទោចកាយានយន្ត និងបោកគក់សំលៀកបំពាក់។ 
ចំណាកឯការលាចធា្លាយនាបាព័ន្ធទឹកស្អុយ និងបង្គន់ក៏អាចបង្កឱាយមនការបំពុលដល់បាភពទឹក 
កាាមដីបានដារ។ វាតាូវចំណាយពាលរាប់ឆ្នាំទើបអាចរកឃើញថាទឹកកាាមដីនោះមនការបំពុល 
ឬក៏អត់។ នៅកម្ពុជាគាអាចនិយាយជាទូទៅថាទឹកកាាមដីមនគុណភាពល្អជាងទឹកលើដី។ 

គាាះថា្នាក់ដ៏ធំបំផុតចំពោះសុខភាព គឺចាញពីវត្តមននាសារធាតុអាសានិចអសរីរាង្គ (inorganic) 
នៅតាមតំបន់មួយចំនួនដាលឋិតនៅតាមបណោ្តាយដងទន្លាសំខាន់ៗ។ បនា្ទាប់ពីបរិភោគទឹកកាាមដី 
(ទឹកអណ្តងូ)ដាលមនជាតិអាសានិចមួយរយៈមក អ្នកបរិភោគអាចកើតមនជំងឺមាយ៉ាាងហៅថា អារានីកូ
សីុសដាលអាចបណា្តាលឱាយសា្លាប់បាន។ 

       ការបំពុលទឹកភ្លៀង
មនុសាសភាគចាើនតាងគិតថាទឹកភ្លៀងមនសុវត្ថភិាពសមាាប់ផឹក។  តាមពិតវាមិនបាាកដថាមនសុវត្ថភិាព 
គាប់ពាលនោះទា  ពាាះនៅតាមតំបន់ដាលមនរោងចកាឧសាសាហកម្ម មធាយាបាយធ្វើដំណើរបាបទំនើប 
(រថយន្តទោចកាយានយន្ត) និងគាឿងចកា អាចបង្កឱាយកើតមនភ្លៀងអាសុីតដាលជាបាភពទឹកដ៏
គាាះថា្នាក់ ដល់សុខភាពមនុសាស។ 

ទោះបីជាទឹកភ្លៀងតាូវបានសន្មតថាជាបាភពទឹកសា្អាតសមាាប់បាើបាាស់ក៏ដោយ ប៉ុន្តាបាជាជនតាូវ
ធ្វើឱាយបាាកដថា ទឹកភ្លៀងដាលបានស្តុកទុកនោះ សា្អាតហើយមនសុវត្្តិភាព និងមនផលប៉ះពាល់ 
តិចតួចបំផុតចំពោះសុខភាពមុខនឹងយកមកបាើបាាស់។ បាសិនទឹកភ្លៀងតាូវបានតាងទុកតាមរយៈ
ការហូរពីដំបូលផ្ទះ ដូចនាះដំបូលផ្ទះតាូវតាសំអាតឱាយបានទៀងទាត់ ហើយពាងឬអាងក៏តាូវតាសម្អាត 
ជាបាចាំដារ ជាពិសាសតាូវតាចម្អិនទឹកឱាយបានតាឹមតាូវមុនពាលបរិភោគ ឬក៏បាើបាាស់ធុងចមាាះ 
ទឹកសា្អាត។

ង. វិធានការការពារ

ក្នងុបាទាសកម្ពជុាមនធនធានទឹកសាបកកើតឡើងវិញគាប់គាាន់នៅស្ទើរគាប់ទីកន្លាង ដាលអាចឱាយ 
មនុសាសទាំងអស់បាើបាាស់បាមណជា ៣៥ ០០០ម៣ ម្នាក់ក្នុង១ឆ្នាំបើតាមតំបន់បាជាជនសព្វថ្ងា ដូច្នាះ 
បរិមណទឹកមិនមានជាបញ្ហាចោទនោះទា ប៉ុន្តាគុណភាពទឹកវិញទាដាលយើងតាូវតាផ្តាតការយកចិត្តទុក 
ដក់ឱាយបានខា្លាំងបំផុត ពីពាាះទឹកទាំងអស់មិនមានសុទ្ធតាអាចផឹកបាននោះទា បាសិនបើមិនមនការសម្អាត
តាឹមតាូវ នោះនឹងបណា្តាលឱាយកើតជំងឺជាចាើនដូចជា ជំងឺរាក អាសន្នរោគ ឈឺពោះ គាុនពោះវៀន និងកមរ 
មស់ជាដើម។ ដើមាបីបងា្ការជំងឺដាលបង្កឡើងដោយមារោគនៅក្នុងទឹក បាជាជនយើងគួរតា ផឹកទឹកសា្អាត។        
មធាយាបាយសំខាន់តាមួយគត់សមាាប់ធ្វើឱាយទឹកសា្អាតគឺតាូវដំទឹកឱាយពុះរយៈពាល១៥ នាទីទើប អាចសម្លាប់់   
មារោគនៅក្នងុទឹកបានពីពាាះទឹកទោះបីថា្លាក៏ដោយ ក៏មនមារោគដារ។ ការបាើបាាស់ធុងចមាាះមនបាសិទ្ធ 
ភាពខ្ពស់ក្នងុការកំចាត់ភា្នាក់ងារបង្ក ជំងឺដាលមននៅក្នងុទឹក យើងតាវូបាើបាាស់វាឱាយបានតាមឹតាវូតាមបច្ចាកទាស 
និងរកាសា អនាម័យឱាយបានល្អ។ មាយា៉ាងទៀតគាអាចសម្លាប់មារោគក្នុងទឹកបានដោយដក់ថា្នាំក្លរីនចូលទៅក្នុងទឹក 
និងដោយបាើពន្លឺពាះអាទិតាយ។

នៅកម្ពុជាមនស្តង់ដរជាតិទឹកសមាាប់ផឹក ដាលកំណត់នូវបរិមណអតិបរមនាសារធាតុគីមីក្នុងទឹក។   
ឧទាហរណ៍ទឹកផឹកមិនអាចមនជាតិអាសានិចលើសពី ០.០៥mg/l ទឹកឡើយ។ ទឹកសមាាប់ផឹកបានកា្លាយជា 
បាធានបទមួយដាលគាកំពុងយកចិត្តទុកដក់ តាមរយៈគមាាងមួយចំនួនរបស់អង្គការសហបាជាជាតិ និង       
អង្គការកាារដ្ឋាភិបាលដទាទៀតដោយមនការសហការជាមួយកាសួងអភិវឌាឍជនបទ និងកាសួងឧសាសាហកម្ម 
រ៉ា និងថាមពល។
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មារៀនទី៦ ទន្លា

6.1 ទន្លាមាគង្គ

       ទន្លាមនបាភពចាញពីជួេភ្នំតាំង ហាសានស្ថិតនៅតំបន់ខ្ពង់រាបទីបាហើយវាហូរកាត់បាទាសចិន ភូម ឡាវ 
ថា និងវៀតណាម ដាលមនបាវាងពី ៤២០០គម ទៅ៤៩០០គម ហើយវាជាទន្លាវាងជាងគាលំដប់ទី១២ 
ក្នុងពិភពលោក។ ទនា្លមាគង្គមនចំណុះ ៥០០ពាន់លានម៣ ក្នងុ១ឆ្នាំៗ ដាលហូរចុះពីភ្នតំាមដងទន្លាមាគង្គ 
ទៅសាាចសាពតំបន់ទំនាបកាាម ដាលធ្វើឱាយវាកា្លាយជាទន្លាដាលធំ  ជាង គ ាលំដប់ទី៣ក្នងុពិភពលោក។

       ទន្លាគឺជាបាព័ន្ធស្តុកទឹកមួយដាលចាញពីបាភពភាគចាើនគឺតំបន់ភ្នំ និងតំបន់ខ្ពង់រាប។

      ទន្លាមាគង្គផ្តល់នូវអត្ថបាយោជន៍ជាចាើនដូចជា ជងាុកសន្តិសុខសាបៀង ដីកសិកម្ម បាព័ន្ធធារាសាសា្ត និង 
ផ្លវូទឹកជាដើម។ វាជាជមាកដ៏សំខាន់មួយដល់គាប់ជីវៈចមាះុ ជាពិសាសដល់ពូជតាធំីៗមួយចំនួនដូចជា តាគីល់រំាង 
តារីាជ និងតាផីាសាតដ៏កមានៅលើពិភពលោកផងដារ។ មិនតាបុណោ្ណាះទន្លាអាចសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គសិនី  
បំពាញនូវតមាវូការគាប់យ៉ាាងទៀតផង។

      ទំនប់មនផលដល់មនុសាស និងបរិសា្ថានទាំងវិជ្ជមន និងអវិជ្ជមន។ 
ផលបាយោជន៍នាទំនប់រួមមនៈ
-កាត់បន្ថយគាាះថា្នាក់បណា្តាលមកពីទឹកជំនន់នៅតំបន់ខាងកាាមទំនប់តាមរយៈការតាួតពិនិតាយចរន្តទឹកហូរ។
-ផ្តល់នូវការផ្គត់ផ្គងទឹកដាលអាចតាតួពិនិតាយបានសមាាប់ការបាើបាាស់ចាើនយ៉ាាងរួមទំាងការសាាចសាពផង។
-ផ្តល់នូវថាមពលវារីអគ្គិសនីដាលបានមកពីថាមពលទឹកហូរកាត់ទួប៊ីន។
-អាងទឹកនៅលើទំនប់ធំៗអាចបាើបាាស់សមាាប់ការសំរាកកំសាន្តនិងនាសាទ។

តមាូវការថាមពលនៅក្នុងបាទាសសមជិកទន្លាមាគង្គកំពុងកើនឡើងដើមាបីអភិវឌាឍន៍សាដ្ឋកិច្ច។ ថាមពល 
វារីអគ្គិសនីតាូវបានរកឃើញថាជាបាភព និងមធាយាបាយដ៏មនសកា្តានុពលដើមាបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមាូវការខាង
លើ និងជួយធ្វើឱាយបាសើរឡើងកំនើនវិស័យសាដ្ឋកិច្ច។ ប៉ុន្តាទំនប់វារីអគ្គិសនីជាចាើនបានបង្កនូវផលប៉ះពាល់ 
យា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាជាងកំណើនបមាើឱាយគោលបំណងខាងលើ។ ទំនប់វារីអគ្គិសនីដាលសាងសង់លើខាសាទឹកនាទន្
លាមាគង្គកាាមបានបង្កនូវភាពវិនាសយា៉ាងពិតបាាកដ ដាលផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមនទាំងនោះរួមមន៖ 

អស្ថរិភាពនាដានដីសណ្តរ៖ ដីតាវូបានសឹករាចរិលដោយសារទំនប់វារីអគ្គសិនីដាលធ្វើឱាយអាងស្តកុទឹក 
ទន្លាមាគង្គកាន់តាបាឈមមុខនឹងភាពងាយរងគាាះថា្នាក់នៅពាលដាលកំពស់ទឹកសមុទាកើនឡើង និង 
ការហូរចូលសារជាតិបាាដាលនាំមកតាមរយៈការបាាបាួលអាកាសធាតុ។

ការធា្លាក់ចុះបរិមណពូជតាីចមាុះ៖ ទំនប់វារីអគ្គិសនីដាលសាងសង់លើខាសាទឹករារាំងចរាចរណ៍របស់
តាី និងសត្វផាសាងទៀតដាលរស់នៅក្នុងទឹកដាលជាហាតុធ្វើឱាយផលនាសាទធា្លាក់ចុះរហូតដល់ ៦០%។
ការបំផ្លាញជីវភាពរស់នៅ៖ បាជាជនជនបទចាើនជាង ៧៥%ដាលរស់នៅតាមដងទន្លាមាគង្គកាាម 
ពឹងផ្អាកលើជលផល។ ដូច្នាះរាល់ផលប៉ះពាល់ណាចំពោះតុលាយភាពឋានបាព័ន្ធនាទន្លា មនន័យ ថាគឺ
ជាការគំរាមកំហាងលើនិរន្តរភាពនាធនធានជលផលដាលពួកគាពឹងផ្អាកទាំងសាុង។

ក. សារៈសំខាន់នាទន្លាមាគង្គ

ខ. ផលបាយោជន៍នាទំនប់

គ. ផលវិបាកនាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លាមាគង្គ
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ទោះបីជានាពាលបច្ចុបាបន្នដងទន្លាមាគង្គកាាមនៅមនទីតាំងដ៏មនសកា្តានុពលយា៉ាងធំសមាាប់សាងសង់ 
ទំនប់វារីក៏អគ្គិសនីពិតមាន តាមិនអាចនិយាយបានថាវាមិនមនបញ្ហាដូចទន្លាមាគង្គលើបានទាពាាះ វានៅ 
មនបញ្ហាតិចតួចដាលទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លាមាគង្គលើកំពុងជះឥទ្ធិពលលើបាព័ន្ធខាសាទឹក និងឋានបាព័ន្ធ 
នៅទន្លាមាគង្គកាាម។ បាសិនបើគមាាងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លាមាគង្គកាាមតាូវបានអនុម័តនោះ 
សំណើសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី "ដុនសាហុង" នឹងកា្លាយទៅជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទីមួយ។ ទំនប់មួយនាះនឹង 
លាតសន្ធឹងលើផ្ទាទឹកតិចជាង២គីឡូម៉ាតានៅពាំបាទល់ខាសាទឹកខាងលើរវាងបាទាសកម្ពុជា និងបាទាសឡាវ។ 
ទំនប់នាះនឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមនលើអន្លង់តាីផាសាតទន្លាមាគង្គចំនួន១ ក្នុងចំណោម២ ឬ៣ ដាលនៅសាស  
សល់ហើយទំនប់នោះនឹងទំនងជាអាចបំផ្លាញបាភពអាហារសំខាន់ៗ និងបង្កភាពរំខានយា៉ាងខា្លាំងដល់ទីជមាក    
របស់តាីផាសាត។ កតា្តាខាងលើគឺកំពុងបង្ហិនបង្ហាចពូជសត្វមួយនាះរួចជាសាាច ឬអាចនិយាយបានថាពូជសត្វ    
កំពុងឈានដល់ដំណើរជិតផុតពូជពីទន្លាមាគង្គតាម្តង។   

ជាងនាះទៅទៀត ទំនប់វារីអគ្គិសនី ដុនសាហុងនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញជងាុកជលផលដាលជាបាភពសនិ្តសុខ
សាបៀងរបស់មនុសាសផងទាំងពួងតាមរយៈការបងា្អាក់ចរាចរណ៍តាី។ វាអាចបង្កអន្តរាយដល់សាដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន  
និងកំពុងអភិវឌាឍទាសចរណ៍ឧសាសាហកម្មរបស់វា។

ពិតបាាកដណាស់ ការកើនឡើងតមាូវការថាមពលអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់ជាញឹកញាប់តាូវបានលើកហាតុ 
ផលមកសំអាងថាចាំបាច់តាូវសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ថាមទៀតដើមាបីឆ្លើយតប។ វាជាការពិតទំនប់វារី        
អគ្គិសនីដាលបានសាងសង់រួចនៅតាមដងទន្លាមាគង្គផ្តល់នូវបាភពថាមពលកកើតឡើងវិញ ដើមាបីបំរីឱាយ        
មនុសាសរាប់លាននាក់។លទ្ធផលសាាវជាាវជាចាើនបានលើកឡើងថា វាពិតជាមនសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះការ
បាើបាាស់បាភពថាមពលបាតង (ថាមពលដាលមនផលប៉ះពាល់តិចតួចចំពោះបរិសា្ថាន) ផាសាងៗទៀតដូចជា 
ថាមពលដើរដោយពន្លឺពាះអាទិតាយ និងថាមពលដើរដោយកម្លាំងខាយល់។
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      ថាមពលកើតឡើងវិញគឺជាថាមពលដាលបង្កើតឡើងពីធនធានកើតឡើងវិញ រូមមន ថាមពលពាះអាទិតាយ 
ថាមពលខាយល់ ថាមពលជីវៈម៉ាស ថាមពលកម្តាពីក្នុងដី ថាមពលវារីអគ្គិសនី ថាមពលទឹកជោរ និងថាមពល 
រលកដាលមិនបញ្ចាញឧស័ន្មផ្ទាំងកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាស។

      ថាមពលពាះអាទិតាយគឺជាថាមពលដាលបង្កើតឡើងដោយកម្តា ឬពន្លឺដាលចាញមកពីពាះអាទិតាយ ហើយ 
អាចបាើបាាស់សមាាប់កម្តាទឹកនៅតាមគាហដ្ឋាន ឬអាគរធំៗ ពាមទាំងអាចបាើដើមាបីផលិតថាមពលអគ្គិសន ី
ថាមទៀតផង។ បច្ចបុាបន្នការបាើបាាស់ថាមពល ពាះអាទិតាយនៅតាមគាហដ្ឋាន និងជាលក្ខណៈពាណិជកម្មកំពុង 
តាទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍កាន់តាចាើនឡើង។

       ខាយល់ជាបាភពនាថាមពលសា្អាត ហើយជាទូទៅការបាើខាយល់សមាាប់ទាញយកថាមពល មនផលប៉ះពាល់ 
តិចតួចលើបរិសា្ថានជាងការបាើបាាស់ថាមពលផាសាងៗទៀត។ ការបាើបាាស់ថាមពលខាយល់អាចកាត់បន្ថយបរិមណ 
អគ្គិសនីដាលបានមកពីការដុតឥតន្ធនៈហ្វូសុីល ហើយកាត់បន្ថយនូវបរិមណបំពុលខាយល់ និងការបញ្ចាញ 
ឧស័ន្មកាបូនិចទៅក្នុងបរិយាកាស។

  ថាមពលវារីអគ្គិសនីតាូវបានផលិតពីកំលាំងទឹកធា្លាក់។ ទនា្លាក់ និងចលនារបស់ទឹក គឺជាផ្នាកមួយនា 
វដ្តទឹក។ ទំនប់វារីអគ្គសិនីអាចបង្កឱាយមនផលប៉ះពាល់ខ្លះដល់បរិសា្ថាន និងសង្គម។ ក៏បុ៉ន្តាការវាយតម្លាហាតុប៉ះ 
ខាងបរិសា្ថានសមសាប ការរចនាប្លង់ដោយតាឹមតាូវ និងការធ្វើផានការគាប់ជាុងជាាយអាចជួយសមាាលនូវ 
ផលប៉ះពាល់ទាំងនោះ ហើយផ្តល់ផលចំណាញចាើនផ្នាកសាដ្ឋកិច្ច រួមទាំងការជួយកាត់បន្ថយការបាើបាាស់ 
ឥតន្ធនៈហ្វូសុីល។

ឥន្ធនៈជីវៈគឺជាសារធាតុសរីរាង្គមនបាភពពីរុក្ខជាតិ ឬលាមកសត្វដាលអាចបាើបាាស់ជាឥន្ធៈ។ ឈើ      
សំណល់ដំណាំកសិកម្មផាសាងៗដូចជាអងា្កាម លាមកសត្វអាចយកមកដុត ដើមាបីផ្តល់ជាកម្តា ឬផលិតអគ្គិសនី។ 
ផលិតផលដំណាំមួយចំនួនដូចជា ដូងបាាង ល្ហុងខ្វង ដំឡូងមី អំពៅ។ល។ អាចយកមកផលិតជាឥន្ធនៈ 
ហ្វូសុីល។ លាមកសត្វ និងសំណល់ សរីរាង្គផាសាងៗអាចបាើជាបាភពជីវឧស័ន្មសមាាប់ចម្អិនអាហារ ដុតកម្តា 
ឬផលិតអគ្គិសនី។

       ថាមពលកម្តាក្នងុដី គឺជាកម្តាដាលបានពីសាទាប់ក្នងុនាផានដី។   វាជាថាមពលសា្អាត និងចីរភាព។ ធនធាន 
ថាមពលកម្តាក្នុងដីមននៅចាប់ពីផ្ទាកាាមដីដាលមនជមាាជាារហូតដល់ទឹកក្តា និងសិលាក្តា នៅជមាា 
រាប់គីឡូម៉ាតាពីផ្ទាផានដី និងចុះជាាជាងនាះទៅទៀត ដល់សិលារលាយ ដាលមនសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាទីបំផុត
ដាលហៅថាម៉ាកម៉ា។

      ថាមពលជំនោរសមុទា គឺជាបាភពថាមពលដាលគាសា្គាល់ និងបាើបាាស់តិចតួច។ វាកើតឡើងដោយសារ 
ចលនា និងអន្តរកម្មទំនាញរវាងផានដី ពាះចន្ទ ពាះអាទិតាយ។

ការបាើបាាស់ថាមពលកើតឡើងវិញ ឬថាមពលបាតង

- ថាមពលពាះអាទិតាយ

- ថាមពលខាយល់

- ថាមពលវារីអគ្គិសនី

- ឥន្ធនៈជីវៈ

- ថាមពលកម្តាក្នុងដី

- ថាមពលទឹកជោរ
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   រលកកើតឡើងដោយចលនាខាយល់បក់លើផ្ទាសមុទា។ ថាមពលតាូវបានបញ្ចូនពីខាយល់ ទៅរលក។ រលក 
ធ្វើដណំើរក្នងុរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឆ្លងកាតម់ហាសមទុាក្នងុលាបឿនដល៏ឿនហើយ ថាមពលកប៏ាមលូផ្តុនំៅកាបារផ្នាក 
ខាងលើនាផ្ទាសមុទា។

- ថាមពលរលក

បឹងទន្លាសាបតាូវបានគាសា្គាល់ថាជាបឹងដ៏ធំមួយដាលលាតសន្ធឹងនៅចំកណា្តាលផ្ទាបាទាសកម្ពុជា ហើយ
តភា្ជាប់ជាមួយទន្លាមាគង្គដោយសារទន្លាសាបនៅតាង់ចតុមុខ។ បឹងទន្លាសាបគឺជាបឹងទឹកសាបដ៏ធំបំផុតមួយ
នៅអាសុីអាគ្នាយ៍។ បាព័ន្ធបឹងទន្លាសាបនិងទន្លាមាគង្គមនលក្ខណៈពិសាសមួយ។

ទឹកទន្លាសាប និងដារបស់វាបង្កើតបានជាបាព័ន្ធបណា្តាញទឹក ដាលមនលក្ខណៈប្លាក ដោយសារវាទទួល
ទឹកពីទំនាបកណា្តាលទាំងមូលផង និងទឹកជំនន់ពីទន្លាមាគង្គផង។ ទន្លាសាបស្ថិតនៅចនោ្លាះទន្លាបួនមុខ និង 
ខាត្តកំពង់ឆ្នាំងដាលមនបាវាង ៩៥ ទៅ ១០០គ.ម ហើយភា្ជាប់ទន្លាមាគង្គទៅបឹងទន្លាសាប។

បឹងទន្លាសាបមនរាងដូចវីយ៉ូឡុង នៅកណា្តាលអាងមួយរាងមូលទាវាង (ពងកាពើ) ដាលមនផ្ទាបាហាល 
៦៨.០០០គម២។ នៅពាលទឹកសាក បឹងទន្លាសាបមនផ្ទាបាហាល ៣.០០០គម២។ នៅពាលទឹកឡើងបឹងនាះ 
មនផ្ទាបាហាល ១០.០០០គម២។

6.2 បឹងទន្លាសាប

រូបភាពទី១៩៖ បឹងទន្លាសាប Copyright © Osmose

ក. ភូមិសាសា្តបឹងទន្លាសាប
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 បឹងទន្លាសាបព័ទ្ធជុំវិញខាត្តចំនួន៦៖ ខាត្តសៀមរាប កំពង់ធំ កំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង  
និងបនា្ទាយមនជ័យ។ 
  - បឹងធំស្ថតិនៅខាងជើងដាលមនបណោ្តាយ ៧៤គ.ម និងទទឹង ៣២គ.ម។ 
  - បឹងតូចស្ថតិនៅចំកណា្តាលដាលមនបណោ្តាយ ៣៥គ.ម និងទទឹង ២២គ.ម។ 
  - វាលភក់ (វាលលាបាប់) ជាវាលមួយធំបាកបទៅដោយកូនកោះទាបៗជាចាើន និងមនដុះរុក្ខជាតិកានិ។ 
    វាលនាះមនបណោ្តាយបាហាល ៤០គ.ម និងទទឹង ១២គ.ម ។

នៅរដូវបាាងំចាប់ពីខាវិច្ឆកិាដល់មិថុនា មនស្ទងឹជាចាើនហូរចុះមកបឹងទន្លាសាប។ ស្ទងឹខ្លះមនបាភព 
មកពីជួរភ្នកំាវាញដូចជា ស្ទឹងបរិបូណ៌ ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ស្ទឹងសង្កា និងស្ទឹងមង្គលបុរី។ ស្ទឹងខ្លះមនបាភពពីជួរភ្នំ 
ដងរាកដូចជាស្ទងឹសាន ស្ទងឹសាាង ស្ទងឹសារីសោភណ្ឌ ស្ទងឹជីនិត ស្ទងឹសោ្ទាង។ ក្នងុរដូវនាះទឹកហូរចាញពីបឹង ទន្
លាសាបហើយហូរចាក់ទៅតំបន់ដីសណ្តរទន្លាមាគង្គ។ នៅរដូវទឹកសមាកទឹកហូរពីទន្លាសាបចាក់ទៅទន្លាមាគង្គ 
(នៅពាលនោះទឹកហូរពីជើងទៅតាបូង) ហើយនៅរដូវទឹកឡើង ទឹកហូរពីទន្លាមាគង្គ ទៅទន្លាសាបវិញ (នៅពាល 
នោះទឹកហូរពីតាបូងទៅជើង)។   

ក្នងុអំឡុងពាលវដូវវសាសាពីខាកក្កដដល់តុលា កមាតិទឹកទន្លាមាគង្គឡើងខ្ពស់ធ្វើឱាយទន្លាសាបប្តរូទិសដៅ   
ខាសាទឹកហូរដោយហូរចាក់ទៅក្នងុបឹងទន្លាសាបវិញ។ ដូច្នាះនៅរដូវវសាសាបឹងទន្លាសាបបានទទួលទឹកពីស្ទងឹនានា   
និងទន្លាមាគង្គបុ៉ន្តាឥតមនហូរចាញទា។ ផ្ទាបឹងទន្លាសាបឡើងពី២៥០០ គ.ម២ រហូតដល់១២៥០០ គ.ម២។ 
នៅក្នុងរដូវនាះជមាាទឹកខុសៗគ្នាទៅតាមកន្លាងចាប់ពី១ម ដល់ ១០ម។

       នៅរដូវវសាសា បឹងទន្លាសាបមនទិដ្ឋភាពដូចជាសមុទាក្នងុមួយយ៉ាាងជាា។ ផ្ទយុទៅវិញនៅរដូវបាាងំបឹងនាះ 
 មនទិដ្ឋភាពមិនខុសពីសាះធំមួយបាកបដោយលាបាប់ហើយរាក់ថាមទៀត ។

ខ. សារៈសំខាន់នាបឹងទន្លាសាប

       បាព័ន្ធទន្លាសាប ទន្លាមាគង្គ គឺជាបាព័ន្ធមួយដាលមនសារៈសំខាន់បំផុតសមាាប់បាទាសកម្ពុជាពាាះវា 
បានផ្តល់ទឹកដល់មនុសាសបាើបាាស់ដូចជាសមាាប់ ផឹក ចំណីអាហារ បោកគក់ និងសំអាត សមាាប់ធ្វើកសិកម្ម 
បាព័ន្ធសាាចសាពដំណំា ឧសាសាហកម្ម ថាមពល ដឹកជញ្ជនូ លំហាកាយ និងទាសចរណ៍។ វាក៏មនសារៈសំខាន់ 
ផងដារសមាាប់នាសាទ និងជាជមាកសត្វជិតផុតពូជមួយចំនួន។

       នៅរដូវវសាសា បឹងទន្លាសាបមនទូក កាណូតធំៗចាញចូលយ៉ាាងសកម្ម ជាពិសាសដឹកនំាទំនិញពីតំបន់ពាយ័ពាយ 
មកកាន់រាជធានីភ្នពំាញ។ នៅរដូវបាាងំក្នងុបឹងទន្លាសាប គាអាចធ្វើនាវាចរណ៍ដោយកូនទូកបុ៉ណោ្ណាះ ពាាះទឹក 
រាក់ណាស់។

       បច្ចុបាបន្ននាះនៅជុំវិញបឹងទន្លាសាបមនបាជាជនបាហាលជា១២០មុឺននាក់រស់នៅ ហើយបាកបរបរជាអ្នក 
នាសាទ និងធ្វើសាា។ បឹងទន្លាសាបមនបាព័ន្ធធារាសាសា្តជាចាើនសមាាប់បមាើវិស័យកសិកម្ម។

       ទិន្នផលនាសាទបានពីបាភពទឹកសាប នាបាទាសកម្ពជុាគឺជាទិន្នផលខ្ពស់បំផុតនៅក្នងុចំណោមទិន្នផលខ្ពស់ៗ 
ក្នុងពិភពលោក។ ដោយសារតាសីតុណ្ហភាពក្នងុបឹងទន្លាសាបមនកម្ពស់ខ្ពស់ និងទឹកជំនន់លិចជាបាចំាឆ្នាំ 
តំបន់ពាាលិចទឹកនៅជំុវិញបឹងទន្លាសាបបានចូលរួមចំណាកយ៉ាាងសំខាន់ដល់ការសា្តារផលិតភាពផលតាទំីាងមូល។ 
ជាងនាះទៅទៀត វាបានផ្តល់នូវការរីកលូតលាស់យា៉ាងឆប់រហ័សដល់ពពួកមីកាូសារពាង្គកាយសមាាប់ធ្វើជា 
ចំណីអាហាររបស់តាី ជាកន្លាងតាីពង និងកូនរបស់តាី និងសមាាប់ជមាកតាីធំៗ។
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ដាលពួកគាគិតឃើញ ឬទៅតាមទសាសនៈរបស់ពួកគា ។ 
  ឧទាហរណ៍៖ ពួកគានាំគ្នា
   - កាប់បំផ្លាញ ឬដុតពាាលិចទឹកដើមាបីចាប់សត្វ ឬធ្វើធាយូង
   - ឆក់តាី ចាប់សត្វពាា
   - បាើបាាស់ថា្នាំគីមីសម្លាប់សត្វល្អិត
   - ចោលសំរាមក្នុងបាភពទឹក....។

គ. បញ្ហាបរិសា្ថានបឹងទន្លាសាបសំខាន់ៗ 
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       បឹងទន្លាសាបជាមជាឈមណ្ឌលផ្តល់ភោគផលធម្មជាតិយ៉ាាងចាើនសន្ធកឹសនា្ធាប់ដល់បាជាជនកម្ពជុា។ ដូចនាះ 
ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អ យើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ចូលរួមសង្គាាះ និងថារកាសាបឹងទន្លាសាបយើងឱាយខានតាបាន។ 
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       មនមធាយាបាយជាចាើនដាលអាចជួយឱាយការងារថារកាសាបឹងនាះដំណើរការទៅបាន ប៉ុន្តាមធាយាបាយដាល 
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    ដានសមត្ថកិច្ច  និងអធិបតាយាយភាពយ៉ាាងចាបាស់លាស់ពីនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផល  នាកាសួងកសិកម្ម  
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បឹងទន្លាសាបជាបឹងសំបូរតាជីាងគានៅលើពិភពលោក។ បុ៉ន្តាបច្ចបុាបន្ន បឹងនាះកំពុងស្ថតិនៅកាាមការគំរាម 
កំហាងផ្នាកអាកូឡូសីុ ។ ការនាសាទហួសកមាតិប៉ះពាល់យ៉ាាងខា្លាងំដល់ការស្តកុតាកី្នងុបឹង ។ ការចាក់បង្គរលាបាប់ 
ម៉ដ្ឋនៅតាមស្ទងឹធំៗមនឥទ្ធពិលដល់ការបម្លាស់ទីរបស់តា ី ហើយកំណើនកំណលាបាប់ម៉ដ្ឋនៅបឹងធំបណា្តាលឱាយ 
ទឹកឡើងក្តាដាលជាមូលហាតុនាតំហយបរិមណតាី។ កំណលាបាប់ម៉ដ្ឋដ៏ខា្លាំងនាះ បណា្តាលមកពីការបាត់បង ់
ពាាឈើនៅភាគខាងលើនាអាងរងទឹកភ្លៀងបឹងទន្លាសាប និងនៅតំបន់ជំុវិញបឹងធំ ពាមទំាងអាជីវកម្មរ៉ាតាបូងនៅ 
ភាគខាងលិចខាត្តបាត់ដំបង កំណលាបាប់ម៉ដ្ឋនាះអាចធ្វើឱាយទឹកល្អក់ ឬទឹកខូចគុណភាព ។ ការបាើបាាស់ទឹក   
ខូចគុណភាពអាចបណា្តាលឱាយប៉ះពាល់សុខភាព បាត់បង់ពាាលិចទឹក ពពួកសត្វសា្លាប ល្មូន...។ ការចាក់ចោល 
កាកសំណល់ រឹង និងរាវ និងការបាើបាាស់ជី និងថា្នាំពុលគីមីក៏ធ្វើឱាយមនការបំពុលទឹកផងដារ ។
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រូបភាពទី១៤
ការយកកន្តាកតាមខ្លួនទៅផាសារដើមាបីទិញទំនិញជួយ
កាត់បន្ថយសំរាម

VVOB  SEAL 2011

រូបភាពទី១៥ ការកាច្នាសំរាមឡើងវិញ VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី១៦ វដ្តទឹក Copyright © Live&Learn

រូបភាពទី១៧ ការបំពុលទឹកទន្លា Copyright © Live&Learn

រូបភាពទី១៨ ទំនប់វារីអគ្គិសនី Copyright © Live&Learn

រូបភាពទី១៩ បឹងទន្លាសាប Copyright © Osmose

រូបភាពទី២០
អ្នកនាសាទបង់សំណាញ់នៅលើដងទន្លាសាប
នាទីកាុងភ្នំពាញ

Copyright © Jean Loncle

បញ្ជរូីបភាព



54

ឯកសារយាង

  សៀវភៅណានាំសមាាប់អ្នកអប់រំបរិសា្ថាន រៀបរៀងដោយកាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា កាាមកិច្ចសហការរវាង 
  អង្គការអូស្មូស អង្គការម្លប់បាតង អង្គការសាបៀងនិងកសិកម្មសហបាជាជាតិ មជាឈមណ្ឌលសំ វាសនា អង្គការ
  សង្គាាះសត្វពាាកម្ពុជា បោះពុម្ពលើកទី២ ឆ្នាំ២០០៧។

  សៀវភៅផានដីវិទាយា និងបរិសា្ថានវិទាយា ថា្នាក់ទី១១ របស់កាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បោះពុម្ពឆ្នាំ២០០៨

  សៀវភៅផានដីវិទាយា និងបរិសា្ថានវិទាយា ថា្នាក់ទី១២ របស់កាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បោះពុម្ពឆ្នាំ២០១១

  សៀវភៅផានទីនាបាទាសកម្ពុជា របស់អង្គការសង្គាះសត្វពាាកម្ពុជា បោះពុម្ពឆ្នាំ២០០៦។

  សៀវភៅលាបាងបាតង របស់មជាឈមណ្ឌលអប់រំបរិសា្ថានបាទាសឥណា្ឌា បោះពុម្ព ឆ្នាំ១៩៩៧។ (លាបាង អូ កា្តាន់! 
  ដាលដកសាង់ចាញពីសកម្មភាពមួយរបស់សៀវភៅលាបាងបាតងទំព័រទី១៥ បោះពុម្ពលើកទី៣ ឆ្នាំ២០០៦

  សៀវភៅសមាាប់គាូ៖ ការអប់រំបរិសា្ថានកមាិតបឋមសិកាសា សហការរៀបរៀងដោយអន្តរកាសួងដាលផ្តាត
  សំខាន់លើការអប់រំ បោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានផាសព្វផាសាយ ព័ត៌មន និងការអប់រំអំពីបរិសា្ថាន ឆ្នាំ២០០៥។

  សៀវភៅស្វាងយល់ពីបរិសា្ថាន Chokar Krian B., Pandya M., Rachunathan M. របស់មជាឈមណ្ឌលអប់រំ
  បរិសា្ថានបាទាសឥណា្ឌា បោះពុម្ព ឆ្នាំ២០០៤។

  សៀវភៅវិទាយាសាស្តា៖ ជីវវិទាយា និងផានដីវិទាយា ថា្នាក់ទី៧ របស់កាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បោះពុម្ព ឆ្នា២ំ០០៧។

  សៀវភៅវិទាយាសាស្តា ថា្នាក់ទី៨ របស់កាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បោះពុម្ពឆ្នាំ២០១០។

  សៀវភៅវិទាយាសាស្តា៖ ជីវវិទាយា និងផានដីវិទាយា ថា្នាក់ទី៩ របស់កាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បោះពុម្ពឆ្នា២ំ០០៨។

  សៀវភៅវិទាយាសាស្តា៖ ជីវវិទាយា និងផានដីវិទាយា ថា្នាក់ទី១០ របស់កាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បោះពុម្ព ឆ្នា២ំ០០៧។

  សៀវភៅអប់រំបរិសា្ថាន៖ ឯកសារយោងរបស់គាូ ស្តង់ដ VI-VIII របស់មជាឈមណ្ឌលអប់រំបរិសា្ថានបាទាសឥណា្ឌា 
  បោះពុម្ពឆ្នាំ ២០០៥។

  សកម្មភាពដាលដកសាង់ចាញពីសៀវភៅអប់រំបរិសា្ថានខាងលើ៖
   • ខ្ញុំជាអ្នកណា? (ទំព័រទី១១)
   • បណា្តាញជីវិត (ទំព័រទី២៥)
   • បរិមណទឹកសមាាប់យើង (ទំព័រ៤០)
   • ចាំខ្ញុំបានទា! (ទំព័រ៨១)
   • បនា្ទាត់ពាលវាលា (ទំព័រ ៨២)
   • ការបាើបាាស់ និងការបោះចោល (ទំព័រ ៨៥)
   • រោងជីកំប៉ុស្តនៅតាមសាលារៀន (ទំព័រ ១៨២)
   • សាលារៀនគ្មានថង់បា្លាស្ទិច (ទំព័រ ១៨៤)

  ឯកសារណានាំគាូបងាៀន ស្តីពីការអប់រំបរិសា្ថានបឹងទន្លាសាប សហការរៀបរៀងដោយកាសួងអប់រំ ជាមួយ
  អង្គការ Live and Learn បោះពុម្ព ឆ្នាំ២០០៦។

  វចនាធិបាបាយវាកាយស័ព្ទរុក្ខកម្ម រៀបរៀងដោយ លោក អ៊ុក សុីផន នាយកដ្ឋាននីតិកម្មកសិកម្ម កាសួងកសិកម្ម 
  រុកា្ខាបាមញ់ និងនាសាទ ២០០៨។

  ស្វាងយលព់កីារបាាបាលួអាកាសធាត ុឯកសារជនំយួសា្មារតសីមាាបស់ាលាមធាយមសកិាសា នពិន្ធ នងិរៀបរៀងដោយ 
  នាយកដ្ឋានបាាបាួលអាកាសធាតុ កាសួងបរិសា្ថាន ឆ្នាំ២០០១
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  បរិសា្ថានជំនួយសា្មារតី ចងកាងពិនិតាយ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងកាសមាួលដោយ ណូអាល លូបាាយាន (ភាសាអង់គ្លាស)  
  និងពន្លក (ភាសាខ្មារ ឆ្នាំ ២០០០)
  សុវត្ថិភាពនាការបាើបាាស់ដីធ្លី ថា្នាក់ទី ៩ រៀបចំដោយកាសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡាគមាាងអាកូសន ២០០៩

  មូលដ្ឋានគាឹះនាបរិសា្ថាន ចងកាងនិងបាាសមាួលជាភាសាជាតិដោយលោកសា្ពាន់ វិន កក្កដ ២០០៣ 

  អភិវឌាឍបាតង GREEN DEVELOPMENT សាចក្តីណានាំដោយការអភិវឌាឍដោយមននិរន្តរភាពសមាាប់តំបន់ 
  ការពារធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

  «ឆ្ពាះទៅរក...និរន្តរភាពធនធានបឹងទន្លាសាប រៀបរៀងដោយនាយកដ្ឋានអភិវឌាឍនាកាសួងអប់រំ យុវជន និង 
  កីឡាកាាមកិច្ចសហបាតិបត្តកិារ និងការគំទាថវិកាពីគមាាងអភិវឌាឍបឹងទន្លាសាបរបស់កម្មវិធីអភិវឌាឍបាជាជាតិ 
  ខាវិច្ឆិកា ២០០៨
             
  គោលនយោបាយសមាាប់ការអភិវឌាឍកម្មវិធីសិកាសា ឆ្នាំ២០០៥-២០០៩  នាកាសួងអប់រំ យុវជន 
            និងកីឡា

        គាហទំព័រ
  http://www.forteachersforstudents.com.au/ClimateChange/

  http://www.globaltrade.net/international-trade-import-exports/f/market-research/pdf/Cambodia/

  Mining-and-Quarrying-Mining-Support-Services-Mining-sector-in-Cambodia.html របាយការណ៍អំពី
  វិស័យ-ធនធានរ៉ានៅបាទាសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៩ រៀបរៀងដោយ រងាសី អ៊ុំ មន្តាីទទួលបន្ទុក ការងារវិនិយោគ និង
  ពាណិជ្ជកម្ម សា្ថានទូតចកាភពអង់គ្លាសបាចាំនៅរាជធានីភ្នំពាញ

  http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2009/myb3-2009-cb.pdf 

  សៀវភៅបាចាំឆ្នាំ ស្តីពីធនធាន រ៉ានៅបាទាសកម្ពុជា ចាញផាសាយឆ្នាំ២០០៩ រៀបរៀងដោយ USGS

    

  http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/water/dams_initiative 

  http://www.recoft.org/site/Community-Forestry-in-Cambodia

          http://www.unesco.org/csi/pub/papers3/sande3.htm

          http://www.unescobkk.org/education/esd-unit/characteristics-of-esd/ 

          http://www.unicef.org/lifeskills

             
            
           








