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មមមរៀនទី១     
បរសិ្ថា ន 

១. បរសិ្ថា នជាអវ?ី 
បរសិ្ថទ នគឺជាអវីៗដែលរៅជំុវញិេលួនរយើង្ និង្េលួនរយើង្ផង្ដែរ រាប់ទំង្ភាវៈមានជីវតិ

(មនុសស សតវ រកុខជាតិ) និង្ភាវៈគា នជីវតិ (ទឹក ែី េយល់ ផធះ ស្ថលាររៀន សួនចារ...)។          
បរសិ្ថទ នដចករចញជាពីរគឺ៖ 
 ក/បរសិ្ថទ នធមាជាតិ៖ គឺជាអវីៗដែលរកើតមានរឡើង្រោយ
ឯង្ ែូចជា៖ ភបំ បទ្ព សតវបទ្ព ទឹក ែី េយល់...។ 
 េ/បរសិ្ថទ នសង្គមវបផធម៌៖ គឺជាអវីៗដែលរកើតមានរឡើង្
រោយស្ថរមនុសស រមួមាន អវីៗទំង្អស់ដែលមនុសសដកបចបឬផលិត 
រឡើង្ រែើមផីបំរពញរសចកថីទ្តូវការរបស់េលួន ែូចជា៖ ឡាន ផធះ 
ស្ថលាររៀន វតថអារាម ទ្ាស្ថទ មនធីររពទយ សួនចារ ផលូវថបល់...។ 
២. ធនធានរបសផ់ផនដី 
 អុកសីុដសន ឧស័ានកាបូនិច និង្អាសូតគឺជាឧស័ានធមាជាតិមួយចំនួនដែលមានរៅកបុង្ 
េយល់។ ទនធឹមនឹង្ឧស័ានទំង្រ ះរៅមានធនធានធមាជាតិរផសង្ៗរទៀតរបស់ដផនែីគឺទឹក ែី 
រកុខជាតិ សតវ និង្ដរ។៉ 
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ទ្ាស់ធនធានទំង្អស់រ ះរលឿនជាង្ការករកើតរឡើង្វញិវានឹង្ាត់បង់្អស់។ 
សកមាភាពរផសង្ៗរបស់មនុសសានបំផ្លល ញធនធានទំង្រនះបនថិចមឋង្ៗាមរយៈរបូភាពបី 

បទ្ពភបំ សតវរទ្កៀល ការយកដរ ៉
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យ៉ាង្គឺ៖  
  ការទញយកធនធានពីបរសិ្ថទ ន៖ មនុសសានទញយកធនធានធមាជាតិជារទ្ចើនមក
រទ្បើទ្ាស់ ែូចជា ការកាប់រកើ ការកាយែីភបំ ការយកដរពី៉រទ្កាមែី។ 
  ការបរចេ ញសំណល់រៅកបុង្បរសិ្ថទ ន៖ មនុសសានបរចេ ញសំណល់រាប់រយរានកបុង្
មួយបថៃពី ររាង្ចទ្ក រថយនថ ផធះាយ មនធីររពទយ…។ 
  ការជំនួស៖ មនុសសានទញយកធនធានធមាជាតិមករទ្បើទ្ាស់រែើមផីបំរពញតទ្មូវ
ការរបស់េលួនែូចជាការកាប់ឆ្កក របទ្ពរកើ ការជីកយកដរ ៉ រហើយានជំនួសមកវញិែូចជា ផធះ 
ស្ថលាររៀន មនធីររពទយ ឡាន វាលដស្សចមាក រផលូវថបល់...។ 

 
 
 
 
 
 
 

៣. ស្ថរៈសខំានរ់បសប់រសិ្ថា ន 
 បរសិ្ថទ នមានស្ថរៈទ្បរយាជន៍យ៉ាង្រទ្ចើន សទ្មាប់តទ្មូវការរស់រៅរបស់មនុសស   សតវ 
និង្រកុខជាតិ ែូចជា៖ 

 រសផៀង្អាហារ 
 ថ្ប ំសង្កូវ 
 ទីជទ្មក 
 ឧបករណ៍រទ្បើទ្ាស់រផសង្ៗ 
 េយល់សទ្មាប់ែកែរង្ហើម 
 ទឹកសទ្មាប់បររិភាគនិង្រស្ស្ថចស្សព 
 ែីសទ្មាប់រយើង្ស្ថង្សង់្លំរៅោឌ ន 

រធវើកសិកមានិង្រធវើការោឌ នរផសង្ៗ...។  
េលួនរយើង្ក៏ជាដផបកមួយមិនអាចកាត់ផ្លឋ ច់ានពីបរសិ្ថទ ន។រយើង្សទិតកបុង្ទ្បព័ននរពញរលញ 
ដែលភាា ប់រយើង្ទំង្អស់គប  វបផធម៌របស់រយើង្ និង្ពិភពមានជីវតិ និង្គា នជីវតិែបទរទៀត 

វតថអារាម ការកាប់ឆ្កក របទ្ព ការស្ថង្សង់្ផធះ 

របូភាពតំណាង្ដផនែី 

ទំព័រ 2
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•ដផបក ំរចញរៅបររទស៖ បទ្ពរកើរៅតំបន់េពស់ៗទ្តូវានរគរទ្បើទ្ាស់សទ្មាប់រណិជាកមា 
សកមាភាពរនះមានរៅតំបន់េពង់្រាប និង្ភបំដែលកំពុង្មានសកមាភាពមមាញឹក។ ាមរយៈរនះ 
រយើង្រ ើញថ្រសែឌកិចេបនទ្បរទសជាតិក៏មានការរកីចរទ្មើនមួយកទ្មិតដែរ។ 

(ែកស្សង្ពីរសៀវរៅវទិាស្ថស្រសថថ្ប ក់ទី៨រាះពុមពឆ្កប ំ២០១៤ទំព័រ២៩៤) 
បទ្ពរកើ វាលរមា  ទ្តរំង្បឹង្បួរ និង្ទ្បភពទឹករផសង្រទៀត ដែលទ្បកបរោយភាពសៃប់

ស្ថៃ ត់ជាបរសិ្ថទ នែ៏សមស្សបផថល់ជាទីជទ្មកនិង្ជាកដនលង្ចិចេ ឹមជីវតិសទ្មាប់សតវបទ្ពជារទ្ចើន
ទ្បរភទ។ រោយដឡក  «សតវរទ្កៀល»ជាបកសីបទ្ពែ៏កទ្មមួយទ្បរភទដែលពិភពរលាកកំពុង្ទ្បឹង្
ដទ្បង្ការររពួកវាកំុឱ្យាត់បង់្។ រទ្កៀលអាចរស់រៅានដតកបុង្បរសិ្ថទ នពិរសសែ៏សមស្សប
មួយសទ្មាប់ពួកវាដតបុ៉រណាត ះ។ បរសិ្ថទ នតំបន់អនលង់្ទ្ពីង្មានលកខណៈសមស្សបបំផុតសទ្មាប់
ការរស់រៅនិង្ចិចេ ឹមជីវតិរបស់សតវរទ្កៀល រែូវទ្ាំង្ចាប់ពីដេវចិឆិកាែល់ដេឧសភា។ ពិភព
រលាកស្ថគ ល់អនលង់្ទ្ពីង្រោយស្ថរវាមានសតវរទ្កៀល។ មានសតវរទ្កៀល ំឲ្យមានរភញៀវរទស   
ចរណ៍ រហើយមានរទសចរណ៍ ំឱ្យមានទ្ាក់ចំណូលែល់សហគមន៍។  

ែូរចបះ រយើង្ទំង្អស់គប ទ្តូវជួយដថរកាបរសិ្ថទ នតំបន់អនលង់្ទ្ពីង្ឱ្យានគង់្វង្ស រចៀស
វាង្ការកាប់បទ្ពស្ថា ច់ ែុតផលុង្ ការរាះថង់្ាល សធិចរចាល និង្ការរទ្បើទ្ាស់ថ្ប ំពុលសមាល ប់សតវ
រែើមផីទ្ទទ្ទង់្ែល់ការរស់រៅរបស់សតវរទ្កៀល រហើយរយើង្នឹង្អាចរកទ្ាក់ចំណូលពីរភញៀវ
រទសចរណ៍ដែលមករមើលសតវរទ្កៀល។  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ហវូង្សតវកុក សតវរទ្កៀល 
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មមមរៀនទី២  
ភាវៈរស ់និងបរសិ្ថា នរបសវ់ា 

១. លំបៅឋាន 
 ស្ថររង្គកាយទ្បរភទេុសគប  រស់រៅកបុង្បរសិ្ថទ នេុសគប ។ ស្ថររង្គកាយមួយទទួល
ាន អាហារ ទឹក ជទ្មក និង្តទ្មូវការរផសង្រទៀតសទ្មាប់ការរស់រៅការលូតលាស់និង្ការបនថ
ពូជពីមជឈោឌ នរស់រៅផ្លធ ល់របស់វា។ បរសិ្ថទ នដែលផឋល់នូវវតទុរផសង្ៗែល់ស្ថររង្គកាយរែើមផី
រស់រៅ លូតលាស់ និង្បនថពូជរៅថ្«លំរៅឋាន»។ តំបន់មួយអាចមានលំរៅឋានរទ្ចើន 
ឧទហរណ៍៖ សតវរទ្កៀលរស់រៅកបុង្គុរមាព តបទ្ពរហើយរកចំណីទីវាល សតវលលករធវើសមផុក
រៅរលើរែើមរកើ ដកែកទឹករស់រៅាមរែើមរកើ និង្រកចំណីកបុង្ទឹក។ ស្ថររង្គកាយរផសង្ៗគប  
រស់រៅកបុង្លំរៅឋានេុសៗគប  ពីរទ្រះតទ្មូវការរបស់ពួកវាកបុង្ការរស់រៅមិនែូចគប រទ។ 
 
 
 
 
 
 

២.ពពកួ 
 ស្ថររង្គកាយមួយជាឯកតថៈមួយរៅកបុង្ពពួក។ឧទហរណ៍៖សតវរទ្កៀលជាឯកតថៈមួយ 
កបុង្ពពួកសតវរទ្កៀល។  
 
 
 
 
 
 រៅកបុង្លំរៅឋានមួយមានស្ថររង្គកាយរទ្ចើនទ្បរភទរស់រៅ។ ស្ថររង្គកាយមួយ
ទ្បរភទអាចបនថពូជរហើយរស់រៅកបុង្លំរៅឋានពិរសសណាមួយដែលបរង្កើតានជា«ពពួក»។ 
ឧទហរណ៍៖ រៅកបុង្តំបន់អភិរកសបឹង្អនលង់្ទ្ពីង្ មានពពួករផសង្ៗរស់រៅ ែូចជា ពពួកផលុង្  
ពពួកបទ្ពស្ថា ច់ ពពួកទ្តី ពពួកកដង្កប.......។ 

ហវូង្សតវរទ្កៀលកបុង្បឹង្អនលង់្ទ្ពីង្ គំនូរលំរៅោឌ ន និង្បរសិ្ថទ នរបស់ជីវៈចទ្មុះ 

សតវរទ្កៀលមួយកាល(ឯកតថៈ) ហវូង្សតវរទ្កៀល(ពពួក) 
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មមមរៀនទី២  
ភាវៈរស ់និងបរសិ្ថា នរបសវ់ា 

១. លំបៅឋាន 
 ស្ថររង្គកាយទ្បរភទេុសគប  រស់រៅកបុង្បរសិ្ថទ នេុសគប ។ ស្ថររង្គកាយមួយទទួល
ាន អាហារ ទឹក ជទ្មក និង្តទ្មូវការរផសង្រទៀតសទ្មាប់ការរស់រៅការលូតលាស់និង្ការបនថ
ពូជពីមជឈោឌ នរស់រៅផ្លធ ល់របស់វា។ បរសិ្ថទ នដែលផឋល់នូវវតទុរផសង្ៗែល់ស្ថររង្គកាយរែើមផី
រស់រៅ លូតលាស់ និង្បនថពូជរៅថ្«លំរៅឋាន»។ តំបន់មួយអាចមានលំរៅឋានរទ្ចើន 
ឧទហរណ៍៖ សតវរទ្កៀលរស់រៅកបុង្គុរមាព តបទ្ពរហើយរកចំណីទីវាល សតវលលករធវើសមផុក
រៅរលើរែើមរកើ ដកែកទឹករស់រៅាមរែើមរកើ និង្រកចំណីកបុង្ទឹក។ ស្ថររង្គកាយរផសង្ៗគប  
រស់រៅកបុង្លំរៅឋានេុសៗគប  ពីរទ្រះតទ្មូវការរបស់ពួកវាកបុង្ការរស់រៅមិនែូចគប រទ។ 
 
 
 
 
 
 

២.ពពកួ 
 ស្ថររង្គកាយមួយជាឯកតថៈមួយរៅកបុង្ពពួក។ឧទហរណ៍៖សតវរទ្កៀលជាឯកតថៈមួយ 
កបុង្ពពួកសតវរទ្កៀល។  
 
 
 
 
 
 រៅកបុង្លំរៅឋានមួយមានស្ថររង្គកាយរទ្ចើនទ្បរភទរស់រៅ។ ស្ថររង្គកាយមួយ
ទ្បរភទអាចបនថពូជរហើយរស់រៅកបុង្លំរៅឋានពិរសសណាមួយដែលបរង្កើតានជា«ពពួក»។ 
ឧទហរណ៍៖ រៅកបុង្តំបន់អភិរកសបឹង្អនលង់្ទ្ពីង្ មានពពួករផសង្ៗរស់រៅ ែូចជា ពពួកផលុង្  
ពពួកបទ្ពស្ថា ច់ ពពួកទ្តី ពពួកកដង្កប.......។ 

ហវូង្សតវរទ្កៀលកបុង្បឹង្អនលង់្ទ្ពីង្ គំនូរលំរៅោឌ ន និង្បរសិ្ថទ នរបស់ជីវៈចទ្មុះ 

សតវរទ្កៀលមួយកាល(ឯកតថៈ) ហវូង្សតវរទ្កៀល(ពពួក) 
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៣.សហគមន ៍
 ស្ថររង្គកាយ ឬពពួកភាគរទ្ចើនមិនអាចរស់រៅដតឯង្ានរទ។ វាដតង្រស់រៅនិង្មាន
ទំ ក់ទំនង្ជាមួយទ្បរភទែបទរទៀត។ ស្ថររង្គកាយទ្បរភទេុសៗគប  រស់រៅជាមួយគប កបុង្ 
កដនលង្ណាមួយរៅថ្«សហគមន៍»។ ទ្តី សតវលែិត កដង្កប ផលុង្ និង្រកុខជាតិទឹកជាសមាជិកបន
សហគមន៍ តំបន់អភិរកសបឹង្អនលង់្ទ្ពីង្។ ក៏ែូចគប ដែរ សតវលែិត បកសី រែើមរកើនិង្រមា បរង្កើត
ានជាសហគមន៍បទ្ពមួយ។ រនះជាររបៀបមួយដែលពពួកទំង្រនះរស់រៅជាសហគមន៍រោយ
មានទំ ក់ទំនង្ជាមួយគប រៅវញិរៅមកាមការរទ្បើទ្ាស់ធនធានរមួគប  ែូចជា អាហារ និង្
ជទ្មក។ ឧទហរណ៍៖ រែើមរកើអាចជាជទ្មករបស់បកសី សតវតូចៗជីករងូ្រទ្កាមរែើមរកើជា  
ជទ្មក សតវលែិតសីុសលឹករកើ និង្រមា ជាអាហារ បកសីសីុសតវលែិត និង្ដផលរកើជារែើម។ 
 
 
 
 
 
 

 

៤.ស្ថា នររពន័ធ 
 ស្ថររង្គកាយទំង្អស់រស់រៅកបុង្បរសិ្ថទ នេុសៗគប ជារទ្ចើន។ ចាប់ពីតំបន់បូ៉លរហូត
ែល់រអកាវ ទ័រមានភាវៈរស់ជារទ្ចើនរស់កបុង្ែី េយល់ ទឹក និង្រលើែី។ ស្ថររង្គកាយបនទ្បរភទ    
េុសៗគប មួយទ្កុមរស់រៅជាមួយគប កបុង្កដនលង្
ដតមួយរហើយមានទំ ក់ទំនង្ជាមួយគប រៅ
វញិរៅមក និង្ជាមួយភាវៈគា នជីវតិរៅថ្ «
ស្ថទ នទ្បព័នន»។ 
 រៅកបុង្ស្ថទ នទ្បព័ននបឹង្មួយ ភាវៈរស់
ជារទ្ចើនរស់រៅទីរ ះ។ េលះរស់រៅរលើរគក 
និង្ចិចេ ឹមជីវតិរោយសីុសតវរផសង្ៗ និង្រកុខ
ជាតិជាអាហារ។ សតវដកែកទឹកសីុទ្តីជាអាហារ 
ទ្តីសីុដសល និង្រកុខជាតិកបុង្ទឹកជាអាហារ។ 

សតវរទ្កៀល និង្សតវស្ថល បរផសង្ៗរទៀតរកចំណីជាមួយគប  ហវូង្សតវទ្តែក់ 

របូភាពដេសរអាហារ 
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រយើង្សរង្កតរ ើញថ្ ភាវៈជារទ្ចើនរៅកបុង្ស្ថទ នទ្បព័ននដែលមានទំ ក់ទំនង្នឹង្គប  រហើយ 
មានឥទនិពលរលើគប រៅវញិរៅមក។ ែូចជាស្ថទ នទ្បព័ននែបទរទៀតដែរ ស្ថទ នទ្បព័ននបឹង្
ទរនលស្ថបរៅទ្បរទសកមពុជាសមផូររៅរោយភាវៈរស់រទ្ចើនទ្បរភទ។ ភាវៈរស់សវ័យជីព(រកុខ
ជាតិ)ជាស្ថររង្គកាយដែលផលិតអាហាររោយេលួនឯង្ាមការរធវើរសាីសំរយាគរោយទញ
យកថ្មពលពីពនលឺទ្ពះអាទិតយ។ ភាវៈរស់បរជីពមានរកុាខ សីនិង្មំស្ថសី។ ទ្កុមរកុាខ សី(សតវសីុ
រកុខជាតិ)មានបលង់្តុង្សតវ និង្ស្ថររង្គកាយរស់រៅាតបឹង្។ ទ្កុមមំស្ថសី(សតវសីុស្ថច់)អាច
ជាបលង់្តុង្សតវទ្ពមទំង្ទ្តីដែលសីុបលង់្តុង្រកុខជាតិ និង្ទ្តីរផសង្ៗរទៀតជាអាហារ។ អបកបំដបក
ជាស្ថររង្គកាយ   ដបលកៗជារទ្ចើន(ាក់រតរ ីផសតិ សតវលែិត ែង្កូវ....)ដែលចិចេ ឹមជីវតិរោយសីុ
ស្ថកសពសតវ ឬ   រកុខជាតិ។ ស្ថររង្គកាយទំង្អស់រនះរស់រៅកបុង្កំណករមធចាតបឹង្។ ភា
វៈគា នជីវតិ(ពនលឺទ្ពះអាទិតយ សីតុណហ ភាព ទឹករភលៀង្ េយល់....)រធវើឱ្យភាវៈមានជីវតិគយស្សួល
កបុង្ការរស់រៅ។ ស្ថទ នទ្បព័ននមានពីរដបបគឺ៖ 
 ក. ស្ថទ នទ្បព័ននធមាជាតិ៖ ជាស្ថទ នទ្បព័ននដែលរកើតរឡើង្រោយគា នការទ្គប់ទ្គង្ឬទ្តតួ 
ពិនិតយរោយមនុសសរទ ែូចរនះ វាមិនទ្តូវការថ្មពលបដនទមរែើមផរីកាផលិតភាពរបស់វា    
រឡើយ ភាវៈរស់ទំង្ឡាយលូតលាស់រោយឯកឯង្រៅកបុង្ស្ថទ នទ្បព័ននធមាជាតិ។ឧទហរណ៏៖  
ទ្តរំង្តំបន់អភិរកសបឹង្អនលង់្ទ្ពីង្(ែកស្សង្ពីរសៀវរៅវទិាស្ថស្រសថថ្ប ក់ទី៧រាះពុមពឆ្កប ំ២០១៥ទំព័រ១៥២) 
 េ. ស្ថទ នទ្បព័ននបចបទ្បឌិ្ត៖ ជាស្ថទ នទ្បព័ននដែលបរង្កើតរឡើង្រោយមនុសស រហើយមាន
ការទ្គប់ទ្គង្ឬទ្តួតពិនិតយរោយមនុសសរែើមផទីទួលផលពីស្ថទ នទ្បព័នន។ ឧទហរណ៍៖វាល
ដស្ស មានការ ភាួរ រាស់ែី សធូង្ស្សូវ ោក់ជី បរចេញ ឬបចេូ លទឹកជារែើម។ 
 
 
 
 

 
 

 
កំណត់៖ ភាវៈរស់ដតង្ដតាត់បង់្រោយស្ថរសកមាភាពមនុសសានរធវើរៅរលើបរសិ្ថទ នរបស់វា
រោយមិនគិតពីផលប៉ះរល់ គិតដតផលទ្បរយាជន៍ផ្លធ ល់េលួន។ ែូចរនះ រយើង្ទ្តូវចូលរមួ
ការររទំង្អស់គប ។ រយើង្ក៏ទ្តូវចូលរមួការររទ្បរភទសតវដែលជិតផុតពូជផង្ដែរ ែូចជា
សតវរទ្កៀលដែលមានរៅកបុង្តំបន់រយើង្ស្ស្ថប់ រោយរយើង្មិនបំផ្លល ញស្ថទ នទ្បព័ននរបស់វា។ 

បឹង្អនលង់្ទ្ពីង្(ស្ថទ នទ្បព័ននធមាជាតិ) វាលដស្ស(ស្ថទ នទ្បព័ននបចបទ្បឌិ្តទ្ទទ្ទង់្ការរស់រៅ) 
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រយើង្សរង្កតរ ើញថ្ ភាវៈជារទ្ចើនរៅកបុង្ស្ថទ នទ្បព័ននដែលមានទំ ក់ទំនង្នឹង្គប  រហើយ 
មានឥទនិពលរលើគប រៅវញិរៅមក។ ែូចជាស្ថទ នទ្បព័ននែបទរទៀតដែរ ស្ថទ នទ្បព័ននបឹង្
ទរនលស្ថបរៅទ្បរទសកមពុជាសមផូររៅរោយភាវៈរស់រទ្ចើនទ្បរភទ។ ភាវៈរស់សវ័យជីព(រកុខ
ជាតិ)ជាស្ថររង្គកាយដែលផលិតអាហាររោយេលួនឯង្ាមការរធវើរសាីសំរយាគរោយទញ
យកថ្មពលពីពនលឺទ្ពះអាទិតយ។ ភាវៈរស់បរជីពមានរកុាខ សីនិង្មំស្ថសី។ ទ្កុមរកុាខ សី(សតវសីុ
រកុខជាតិ)មានបលង់្តុង្សតវ និង្ស្ថររង្គកាយរស់រៅាតបឹង្។ ទ្កុមមំស្ថសី(សតវសីុស្ថច់)អាច
ជាបលង់្តុង្សតវទ្ពមទំង្ទ្តីដែលសីុបលង់្តុង្រកុខជាតិ និង្ទ្តីរផសង្ៗរទៀតជាអាហារ។ អបកបំដបក
ជាស្ថររង្គកាយ   ដបលកៗជារទ្ចើន(ាក់រតរ ីផសតិ សតវលែិត ែង្កូវ....)ដែលចិចេ ឹមជីវតិរោយសីុ
ស្ថកសពសតវ ឬ   រកុខជាតិ។ ស្ថររង្គកាយទំង្អស់រនះរស់រៅកបុង្កំណករមធចាតបឹង្។ ភា
វៈគា នជីវតិ(ពនលឺទ្ពះអាទិតយ សីតុណហ ភាព ទឹករភលៀង្ េយល់....)រធវើឱ្យភាវៈមានជីវតិគយស្សួល
កបុង្ការរស់រៅ។ ស្ថទ នទ្បព័ននមានពីរដបបគឺ៖ 
 ក. ស្ថទ នទ្បព័ននធមាជាតិ៖ ជាស្ថទ នទ្បព័ននដែលរកើតរឡើង្រោយគា នការទ្គប់ទ្គង្ឬទ្តតួ 
ពិនិតយរោយមនុសសរទ ែូចរនះ វាមិនទ្តូវការថ្មពលបដនទមរែើមផរីកាផលិតភាពរបស់វា    
រឡើយ ភាវៈរស់ទំង្ឡាយលូតលាស់រោយឯកឯង្រៅកបុង្ស្ថទ នទ្បព័ននធមាជាតិ។ឧទហរណ៏៖  
ទ្តរំង្តំបន់អភិរកសបឹង្អនលង់្ទ្ពីង្(ែកស្សង្ពីរសៀវរៅវទិាស្ថស្រសថថ្ប ក់ទី៧រាះពុមពឆ្កប ំ២០១៥ទំព័រ១៥២) 
 េ. ស្ថទ នទ្បព័ននបចបទ្បឌិ្ត៖ ជាស្ថទ នទ្បព័ននដែលបរង្កើតរឡើង្រោយមនុសស រហើយមាន
ការទ្គប់ទ្គង្ឬទ្តួតពិនិតយរោយមនុសសរែើមផទីទួលផលពីស្ថទ នទ្បព័នន។ ឧទហរណ៍៖វាល
ដស្ស មានការ ភាួរ រាស់ែី សធូង្ស្សូវ ោក់ជី បរចេញ ឬបចេូ លទឹកជារែើម។ 
 
 
 
 

 
 

 
កំណត់៖ ភាវៈរស់ដតង្ដតាត់បង់្រោយស្ថរសកមាភាពមនុសសានរធវើរៅរលើបរសិ្ថទ នរបស់វា
រោយមិនគិតពីផលប៉ះរល់ គិតដតផលទ្បរយាជន៍ផ្លធ ល់េលួន។ ែូចរនះ រយើង្ទ្តូវចូលរមួ
ការររទំង្អស់គប ។ រយើង្ក៏ទ្តូវចូលរមួការររទ្បរភទសតវដែលជិតផុតពូជផង្ដែរ ែូចជា
សតវរទ្កៀលដែលមានរៅកបុង្តំបន់រយើង្ស្ស្ថប់ រោយរយើង្មិនបំផ្លល ញស្ថទ នទ្បព័ននរបស់វា។ 

បឹង្អនលង់្ទ្ពីង្(ស្ថទ នទ្បព័ននធមាជាតិ) វាលដស្ស(ស្ថទ នទ្បព័ននបចបទ្បឌិ្តទ្ទទ្ទង់្ការរស់រៅ) 
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មមមរៀនទី៣  

សណំល ់
១. ដចូបមេចផដលបៅថាសំណល់? 

សំណល់គឺជារបស់អវីៗដែលអបករទ្បើទ្ាស់ដលង្ទ្តូវការ រាះបង់្រចាល ឬរទ្បើទ្ាស់
ដលង្រកើតតរៅរទៀត ឬទ្តូវានបរចេញរចាលាមលកខណៈធមាជាតិ។ សំណល់មានបី
ទ្បរភទ គឺសំណល់រងឹ្ ែូចជា ែប កំបុ៉ង្ ាល សធិច។ល។ សំណល់រាវែូចជាទឹកសមែុយ រទ្បង្
ម៉ាសីុន...  និង្ឧសា័ន ែូចជាដផសង្រចញពីយានយនថ េយល់បរចេញរចាលពីទ្បភពរផសង្ៗជារែើ
ម។ រតើអបកនិង្ទ្កុមទ្គសួ្ថរអបករាះរចាលសំរាមបុ៉ ា នកបុង្មួយបថៃ? សំរាមដែលអបករចាលរាល់
បថៃមានទ្កោសកាដសត ថង់្ាល សធិច សំបកែប កំបុ៉ង្ទឹកទ្កូច កាកសំណល់មហូបអាហារ កាក
សំណល់សតវ និង្រកុខជាតិ...។ 

២-ររភពពនសំណល់ 
  សំណល់រកើតរចញពីទ្បភពសំខ្ន់ៗបីគឺ៖ 
 ក/ សំណល់ាមផធះ 
 េ/ សំណល់រណិជាកមា 
 គ/ សំណល់ឧសាហកមា 

ក. សំណល់ាមផធះ គឺជាសំណល់ដែលមានរៅាមផធះ។ សំណល់ាមផធះមានែូច
ជា ែប ដកវ ថង់្ាល សធិចដែលដលង្រទ្បើ សំណល់ចំណីអាហារ.....។ 

 
 
 
 
 
 
 
េ. សំណល់រណិជាកមា   គឺសំណល់ានមកពីទីផារ ហាង្ជំនួញ ផធះសំណាក់ 
សណាឌ គរ និង្មនធីររពទយជារែើម។ សំណល់រណិជាកមាមានែូចជា កចេ ប់សមាា រៈ      
រផសង្ៗ  រកើ កចេ ក់ ាល សធិច សំណល់ចំណីអាហារ...។ 

សំណល់ចំណីអាហារ សំណល់ាល សធិច 
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យកសំណល់ចំណីអាហារ ទ្កោស ឬសលឹករកើ កប់កបុង្ែី ស្ថររង្គកាយតូចលែិតរៅកបុង្ែី 
នឹង្សីុសំណល់ចំណីអាហារ និង្ សមាា រទំង្រ ះអស់គា នសល់។   សំណល់ទំង្ឡាយណា
ដែល អាចរលាយានាមែំរណើ រការធមាារបស់ធមាជាតិដបបរនះ រៅថ្ ”សំណល់ដែល
អាចរលាយាន ឬសំណល់បំដបកាន”។  
 សំណល់ដែលមិនអាចរលាយាន៖ មានសំណល់មួយចំនួនស្ថររង្គកាយតូចលែិត 
រផសង្ៗមិនអាចសីុានរឡើយ ែូចជា៖ សមាា ររធវើអំពីដកវ ឬាល សធិចជារែើម។ សមាា រទំង្រនះមិន
អាចរលាយាមរយៈែំរណើ រការធមាារបស់ធមាជាតិកបុង្រយៈរពលែ៏េលីានរឡើយ។ សំណល់
ទំង្រនះ អាចសទិតរៅកបុង្បរសិ្ថទ នកបុង្រយៈរពលែ៏យូរ ជួនកាលរាប់រន់ឆ្កប ំក៏មាន។ សំណល់
ទ្បរភទរនះរៅថ្ ”សំណល់ដែលមិនអាចរលាយាន ឬសំណល់បំដបកមិនាន”។ 
ឧទហរណ៍ខ្ង្រទ្កាមនឹង្បញ្ហា ក់អំពីរយៈរពលជាក់លាក់មួយ ដែលសំណល់មួយចំនួនអាច
សទិតរៅកបុង្បរសិ្ថទ ន មុននឹង្ វារលាយរៅាន៖ 

 សំបករចក ២សាថ ហ៍ 
 ទ្កោស អាចពី ២ រៅ ៥ដេ 
 សំបកទ្កូច អាចពី ៦ដេ 
 ថង់្ាល សធិច អាចពី១០រៅ២០ឆ្កប ំ 
 ដសផករជើង្ដសផក អាចពី២៥ រៅ ៤០ឆ្កប ំ 
 កំបុ៉ង្អាលុយមីញូ៉ម អាចពី ៨០រៅ១០០ឆ្កប ំ 
  កំបុ៉ង្ដែក អាចពី ៥០ឆ្កប ំ 
 ែបឬដកវ អាចពី ១លានឆ្កប ំ 
 ែបាល សធិច មិនអាចកំណត់ាន 
រៅរពលដែលសំណល់ទំង្រ ះរលាយបនថិចមថង្ៗ វាកាល យរៅជាចំដណកតូចៗ។

រហើយជួនកាលចំដណកតូចៗទំង្រ ះក៏អាចបណាថ លឱ្យមានការបំពុលបរសិ្ថទ នផង្ដែរ។ ទឹក
រភលៀង្អាច ំធាតុគីមីពុលទំង្ឡាយ ែូចជាថ្ប ំសមាល ប់សតវលែិត និង្រលាហៈពុលចូល រៅកបុង្ 
ទឹក បឹង្ ទរនល  ំឱ្យស្ថល ប់មនុសស និង្ សតវ។ 

៥-វិធសី្ថស្តសេខ្ល៉ះៗបដើមបកីារពារបរសិ្ថា នពកីារបពំលុបោយសណំល ់
- ទ្តូវកាត់បនទយបរមិាណសំណល់ដែលរយើង្បរង្កើតឱ្យថយចុះតិច។ ឧទហរណ៍៖ 
រៅរពលដែលរយើង្ទិញរបស់អវីមួយពីហាង្លក់ទំនិញដែលមានកចេ ប់រចួជារស្សច 
ឬមានរុទំ្កោស រយើង្មិនចំាាច់ោក់កបុង្ថង់្ាល សធិចមួយជាន់រទៀតរទ 
ឬយកលែរយើង្យកកង្រ្នថកពីផធះជាការទ្បរសើរ។  

ទំព័រ 10
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យកសំណល់ចំណីអាហារ ទ្កោស ឬសលឹករកើ កប់កបុង្ែី ស្ថររង្គកាយតូចលែិតរៅកបុង្ែី 
នឹង្សីុសំណល់ចំណីអាហារ និង្ សមាា រទំង្រ ះអស់គា នសល់។   សំណល់ទំង្ឡាយណា
ដែល អាចរលាយានាមែំរណើ រការធមាារបស់ធមាជាតិដបបរនះ រៅថ្ ”សំណល់ដែល
អាចរលាយាន ឬសំណល់បំដបកាន”។  
 សំណល់ដែលមិនអាចរលាយាន៖ មានសំណល់មួយចំនួនស្ថររង្គកាយតូចលែិត 
រផសង្ៗមិនអាចសីុានរឡើយ ែូចជា៖ សមាា ររធវើអំពីដកវ ឬាល សធិចជារែើម។ សមាា រទំង្រនះមិន
អាចរលាយាមរយៈែំរណើ រការធមាារបស់ធមាជាតិកបុង្រយៈរពលែ៏េលីានរឡើយ។ សំណល់
ទំង្រនះ អាចសទិតរៅកបុង្បរសិ្ថទ នកបុង្រយៈរពលែ៏យូរ ជួនកាលរាប់រន់ឆ្កប ំក៏មាន។ សំណល់
ទ្បរភទរនះរៅថ្ ”សំណល់ដែលមិនអាចរលាយាន ឬសំណល់បំដបកមិនាន”។ 
ឧទហរណ៍ខ្ង្រទ្កាមនឹង្បញ្ហា ក់អំពីរយៈរពលជាក់លាក់មួយ ដែលសំណល់មួយចំនួនអាច
សទិតរៅកបុង្បរសិ្ថទ ន មុននឹង្ វារលាយរៅាន៖ 

 សំបករចក ២សាថ ហ៍ 
 ទ្កោស អាចពី ២ រៅ ៥ដេ 
 សំបកទ្កូច អាចពី ៦ដេ 
 ថង់្ាល សធិច អាចពី១០រៅ២០ឆ្កប ំ 
 ដសផករជើង្ដសផក អាចពី២៥ រៅ ៤០ឆ្កប ំ 
 កំបុ៉ង្អាលុយមីញូ៉ម អាចពី ៨០រៅ១០០ឆ្កប ំ 
  កំបុ៉ង្ដែក អាចពី ៥០ឆ្កប ំ 
 ែបឬដកវ អាចពី ១លានឆ្កប ំ 
 ែបាល សធិច មិនអាចកំណត់ាន 
រៅរពលដែលសំណល់ទំង្រ ះរលាយបនថិចមថង្ៗ វាកាល យរៅជាចំដណកតូចៗ។

រហើយជួនកាលចំដណកតូចៗទំង្រ ះក៏អាចបណាថ លឱ្យមានការបំពុលបរសិ្ថទ នផង្ដែរ។ ទឹក
រភលៀង្អាច ំធាតុគីមីពុលទំង្ឡាយ ែូចជាថ្ប ំសមាល ប់សតវលែិត និង្រលាហៈពុលចូល រៅកបុង្ 
ទឹក បឹង្ ទរនល  ំឱ្យស្ថល ប់មនុសស និង្ សតវ។ 

៥-វិធសី្ថស្តសេខ្ល៉ះៗបដើមបកីារពារបរសិ្ថា នពកីារបពំលុបោយសណំល ់
- ទ្តូវកាត់បនទយបរមិាណសំណល់ដែលរយើង្បរង្កើតឱ្យថយចុះតិច។ ឧទហរណ៍៖ 
រៅរពលដែលរយើង្ទិញរបស់អវីមួយពីហាង្លក់ទំនិញដែលមានកចេ ប់រចួជារស្សច 
ឬមានរុទំ្កោស រយើង្មិនចំាាច់ោក់កបុង្ថង់្ាល សធិចមួយជាន់រទៀតរទ 
ឬយកលែរយើង្យកកង្រ្នថកពីផធះជាការទ្បរសើរ។  

ទំព័រ 11
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- រយើង្ទ្តូវទិញរបស់អវីមួយពីហាង្លក់ទំនិញដែលមានរវចេេប់ ឬក៏ោក់រៅកបុង្រកស
ដែលសំបកកចេ ប់ ឬរកសរ ះជាទ្បរភទសំណល់ដែលអាចរលាយាន 
ែូចជា៖ កចេ ប់រធវើពីទ្កោស រកសទ្កោសកាតុង្ វាទ្បរសើរជាជាង្ទិញរបស់អវីមួយ
ពីហាង្លក់ទំនិញដែលមានកចេ ប់ជាទ្បរភទសំណល់ដែលមិនអាចរលាយាន
ែូចជាសមាា ររធវើពីាល សធិច។  
 
 

 
 
 
 
 

- មិនទ្តូវរាះសំណល់ចូលរៅកបុង្សធឹង្ឬកដនលង្ណាមួយរៅកបុង្បរសិ្ថទ នរទ្ៅពីធុង្
សំរាមជាោច់ខ្ត។  

- ទ្តូវរទ្ជើសយកសំណល់ដែលអាចរលាយានោក់ទុកកបុង្ររតថ រែើមផីរធវើជីកំបុ៉សថ។ 
 របើមានការរាះសំណល់រចាលរៅកបុង្ ឬដកផរបឹង្អនលង់្ទ្ពីង្ រ ះវានឹង្រធវើឱ្យមានការបំពុល
ែល់បរសិ្ថទ នបឹង្អនលង់្ទ្ពីង្ដែលមិនអាចឱ្យសតវរទ្កៀលនិង្សតវែបទរទៀតរស់រៅាន រហើយ
រយើង្នឹង្ដលង្ានស្ថគ ល់សតវរទ្កៀលទ្ពមទំង្ាត់បង់្ទ្ាក់ចំណូលរទ្រះរភញៀវរទសចរណ៍
នឹង្ដលង្មកទសស បឹង្អនលង់្ទ្ពីង្។ ទ្គប់ទ្គង្សំណល់ានទ្តឹមទ្តូវ គឺជាការរមួចំដណក
ការររសតវរទ្កៀល ការររសុេភាពរយើង្ទំង្អស់គប  និង្បរង្កើនទ្ាក់ចំណូលែល់សហគមន៍
រយើង្ាមរយៈរទសចរណ៍។ 
 
 
 
 
 
 
 

សំណល់ាល សធិច សំណល់សំបកកំបុ៉ង្រទ្បង្ម៉ាសីុន 
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មមមរៀនទី៤  

ប្បភពទឹក 
រយើង្រស់រៅកបុង្ភពមួយដែលរៅថ្ភពដផនែី (ជួនកាលរគអាចរៅថ្ ភពពណ៌ 

រេៀវ)។ ភពពណ៌រេៀវរនះគឺបណាថ លមកពីរសធើរដត ៧៥% បនដផធរបស់ដផនែីគឺទ្គបែណថ ប់ រៅ
រោយទឹក។ រៅរលើភពដផនែីមានទឹកជារទ្ចើនកដនលង្។ ទឹកមានពីរទ្បរភទគឺទឹកស្ថបមាន
ចំនួន៣% និង្ទឹកបទ្បមានចំនួន៩៧%។ 

១.ររភពទកឹស្ថប 
 រៅរលើដផនែីទឹកស្ថបមានដត ៣% បុ៉រណាត ះ រហើយកបុង្ចំនួនរនះមិនអាចបររិភាគាន 
ទំង្អស់រ ះរទ រទ្រះបរមិាណរ ះមានរាប់បចេូ លទំង្ទឹកកករៅតំបន់បូ៉លខ្ង្រជើង្ និង្
តំបន់បូ៉លខ្ង្តផូង្ដែលមិនអាចយកមករទ្បើទ្ាស់ានរឡើយ។ កបុង្ចំនួនបរមិាណទឹកស្ថប 
ទំង្រ ះមានដត១៥%រទដែលអាចរទ្បើទ្ាស់ានសទ្មាប់ទ្បជាជនទូទំង្ពិភពរលាក។ ទឹក
ស្ថបដែលមនុសសរទ្បើទ្ាស់សពវបថៃមានទ្បភពសំខ្ន់ៗគឺ៖ 

ក.ទឹករលើែី 
េ.ទឹកកបុង្ែី 
គ.ទឹកកក 

ក.ទឹករលើែី 0,៣%បនទឹកស្ថប៖ កំណកអាកាសដែលធាល ក់មករលើបផធែីកបុង្ទទ្មង់្ជារភលៀង្ 
រភលៀង្លាយទ្ពិល និង្ទឹកកកសំឡី រហើយមិនទ្ជាបចូលកបុង្ែី និង្មិនទ្តឡប់រៅកបុង្
បរយិាកាសវញិ ាមរយៈរហួំត ឬរភំាយចំហាយទឹករៅថ្ ទឹករលើបផធែី។ ទឹករលើបផធែីហូរ
កាត់ទីជទ្មាលចូលរៅផធុកកបុង្ដទ្ពក សធឹង្ បឹង្ ទ្តរំង្ រទ្ជាះ តំបន់ែីរសើម អាង្ទឹក សមុទ្ទ 
និង្មហាសមុទ្ទ...។ ទរនលធំៗរៅរលើពិភពរលាកមួយចំនួនែូចជា ទរនលមីសីុសីុពី េូឡូរ៉ាែូ មីសូ៊
រ ី អាម៉ាសូន ទរនលរមគង្គ បឹង្ទរនលស្ថប ទរនលាស្ថក់ ទរនលាទី... សុទនដតមានទឹកដែលរកើត
រឡើង្រោយស្ថរកំណកអាកាសទំង្អស់។ តំបន់ដែលផធុកទឹកទំង្រនះរគឱ្យរ ា្ ះថ្ អាង្រង្
ទឹករភលៀង្។ ទឹករៅរលើែីមានភាពគយស្សលួសទ្មាប់ការរទ្បើទ្ាស់ រទ្រះរយើង្អាចែង្ោក់
រៅកបុង្រង្ានរោយគយ ឬអាចបូម បង្ហូរចូលទ្បឡាយសទ្មាប់ទ្បព័ននធារាស្ថស្រសថ។ ទឹក
រលើែីជាទ្បភពទឹកែ៏សំខ្ន់សទ្មាប់ទ្បជាជនកមពុជាកបុង្ការរទ្បើទ្ាស់ទ្បចំាបថៃ។ 
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មមមរៀនទី៤  

ប្បភពទឹក 
រយើង្រស់រៅកបុង្ភពមួយដែលរៅថ្ភពដផនែី (ជួនកាលរគអាចរៅថ្ ភពពណ៌ 

រេៀវ)។ ភពពណ៌រេៀវរនះគឺបណាថ លមកពីរសធើរដត ៧៥% បនដផធរបស់ដផនែីគឺទ្គបែណថ ប់ រៅ
រោយទឹក។ រៅរលើភពដផនែីមានទឹកជារទ្ចើនកដនលង្។ ទឹកមានពីរទ្បរភទគឺទឹកស្ថបមាន
ចំនួន៣% និង្ទឹកបទ្បមានចំនួន៩៧%។ 

១.ររភពទកឹស្ថប 
 រៅរលើដផនែីទឹកស្ថបមានដត ៣% បុ៉រណាត ះ រហើយកបុង្ចំនួនរនះមិនអាចបររិភាគាន 
ទំង្អស់រ ះរទ រទ្រះបរមិាណរ ះមានរាប់បចេូ លទំង្ទឹកកករៅតំបន់បូ៉លខ្ង្រជើង្ និង្
តំបន់បូ៉លខ្ង្តផូង្ដែលមិនអាចយកមករទ្បើទ្ាស់ានរឡើយ។ កបុង្ចំនួនបរមិាណទឹកស្ថប 
ទំង្រ ះមានដត១៥%រទដែលអាចរទ្បើទ្ាស់ានសទ្មាប់ទ្បជាជនទូទំង្ពិភពរលាក។ ទឹក
ស្ថបដែលមនុសសរទ្បើទ្ាស់សពវបថៃមានទ្បភពសំខ្ន់ៗគឺ៖ 

ក.ទឹករលើែី 
េ.ទឹកកបុង្ែី 
គ.ទឹកកក 

ក.ទឹករលើែី 0,៣%បនទឹកស្ថប៖ កំណកអាកាសដែលធាល ក់មករលើបផធែីកបុង្ទទ្មង់្ជារភលៀង្ 
រភលៀង្លាយទ្ពិល និង្ទឹកកកសំឡី រហើយមិនទ្ជាបចូលកបុង្ែី និង្មិនទ្តឡប់រៅកបុង្
បរយិាកាសវញិ ាមរយៈរហួំត ឬរភំាយចំហាយទឹករៅថ្ ទឹករលើបផធែី។ ទឹករលើបផធែីហូរ
កាត់ទីជទ្មាលចូលរៅផធុកកបុង្ដទ្ពក សធឹង្ បឹង្ ទ្តរំង្ រទ្ជាះ តំបន់ែីរសើម អាង្ទឹក សមុទ្ទ 
និង្មហាសមុទ្ទ...។ ទរនលធំៗរៅរលើពិភពរលាកមួយចំនួនែូចជា ទរនលមីសីុសីុពី េូឡូរ៉ាែូ មីសូ៊
រ ី អាម៉ាសូន ទរនលរមគង្គ បឹង្ទរនលស្ថប ទរនលាស្ថក់ ទរនលាទី... សុទនដតមានទឹកដែលរកើត
រឡើង្រោយស្ថរកំណកអាកាសទំង្អស់។ តំបន់ដែលផធុកទឹកទំង្រនះរគឱ្យរ ា្ ះថ្ អាង្រង្
ទឹករភលៀង្។ ទឹករៅរលើែីមានភាពគយស្សលួសទ្មាប់ការរទ្បើទ្ាស់ រទ្រះរយើង្អាចែង្ោក់
រៅកបុង្រង្ានរោយគយ ឬអាចបូម បង្ហូរចូលទ្បឡាយសទ្មាប់ទ្បព័ននធារាស្ថស្រសថ។ ទឹក
រលើែីជាទ្បភពទឹកែ៏សំខ្ន់សទ្មាប់ទ្បជាជនកមពុជាកបុង្ការរទ្បើទ្ាស់ទ្បចំាបថៃ។ 
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េ.ទឹកកបុង្ែី៖កំណកអាកាសដែលធាល ក់មករលើែីមិនដមនសទិតរៅរលើបផធែីទំង្អស់ ទឹករភលៀង្
មួយចំនួនទ្ជាបចូលកបុង្ែីរៅបំរពញចរ ល ះ ឬទ្បរហាង្ែី និង្សិលារៅសំបកដផនែី រចួបនថ 
ចល រហូតែល់ស្សទប់មិនទ្ជាបទឹក ក៏សទិតរៅទីរ ះរៅថ្ ទឹកកបុង្ែី។  
 
 
 
 

 
ស្សទប់សិលាមិនទ្ជាបទឹក(ដឆ្ែតទឹក) ឬស្សទប់ករមធចកំណធូរដែលរធវើឱ្យទឹកមាន

ចល ហូរានរៅថ្ែរង្ហើមទឹក។ជាទូរៅទឹកទ្បមាណជា៩៥%បនទឹកស្ថបរៅរលើភពដផនែី 
គឺសទិតរៅជាទឹកកបុង្ែី។ នីវ ៉ទឹូកកបុង្ែីគឺជាបផធខ្ង្រលើបនតំបន់ដឆ្ែតទឹក។ទឹកកបុង្ែីរធវើចល ពី
តំបន់ផធុកទឹក កាត់ែរង្ហើមទឹករចួរចញមកតំបន់រផធរទឹក ររលគឺជាដផបកមួយបនវែថទឹក។តំបន់រផធរ
ទឹកអាចជាអូរ សធឹង្ ដទ្ពក ទរនល ផលូវទឹករចញពីកបុង្ែី និង្សមុទ្ទ។ ទឹកកបុង្ែីានកាល យជាទ្បភព
ែ៏សំខ្ន់មួយសទ្មាប់ទ្បរទសកមពុជា  រោយមានអណឋូ ង្ទឹកជារទ្ចើនរន់ទ្តូវានរគជីករៅ   
ទូទំង្ទ្បរទស។ ទឹកកបុង្ែីជាទូរៅស្ថែ តលែ មិនមានការបំពុលរផសង្ៗរហើយអាចផឹកាន។
អណឋូ ង្ដែលរទ្ៅអាចផគត់ផគង់្ទឹកានយូរ រទ្កាយរពលកដនលង្ែ៏បទរទៀតរងី្សៃួតអស់។ ទឹកកបុង្
ែីមានទ្បមាណ៣១%បនទឹកស្ថប។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របូភាពទឹករភលៀង្ 

  

អណថូ ង្សបប់អាចរទ្បើទ្ាស់ 
ស្សទប់ទឹកកបុង្ែី 

ែំរណើ ររភលៀង្ធាល ក់ 
អណថូ ង្សបប់ 

សធឹង្/ទរនល 
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គ.ទឹកកក៖  ទឹកកកជាទឹកដែលទ្តជាក់រហើយកករងឹ្ដែលជាទូរៅវាមានដតរៅតំបន់ទ្តជាក់
ខ្ល ំង្បុ៉រណាត ះ ែូចជារៅតំបន់អង់្ាកទិច និង្អាឡាស្ថក ជារែើម។ទឹកកកមិនអាចហូរានរទ។
រៅបថៃអ គតទឹកកករនះនឹង្អាចកាល យរៅជាទ្បភពទឹកែ៏សំខ្ន់មួយ ទ្បសិនរបើទ្បភពទឹក
ែបទរទៀតទ្តូវានបំពុល រហើយមិនអាចរទ្បើទ្ាស់ាន។ កាតិបទឹកកក និង្ទឹកកកមាន
ទ្បមាណ៦៨,៧%បនទឹកស្ថប។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .វែថទឹក៖ វែថទឹកគឺជាចល បនទឹកពីទ្បភពទឹកែូចជា ទរនល សធឹង្ បឹង្ អូរ សមុទ្ទ និង្កបុង្ែី
រៅបរយិាកាសមានទទ្មង់្ជារហួំត កំណក កំណកអាកាសរចួទ្តឡប់រៅទ្បភពរែើមវញិ។ វែថ
ទឹករកើតរឡើង្រៅាមបីែំណាក់កាល ជារហួំត កំណក និង្កំណកអាកាស។ 

-រហួំត៖ ជាែំរណើ របនទឹកដែលទទួលរង្ថ្មពលកំរៅទ្ពះអាទិតយ រហើយដទ្បកាល យរៅ
ជាចំហាយទឹក និង្ឧសា័ន។ 

-កំណក៖ ជាលំ ំេយល់រៅថ ដកផរបផធែី សធុះរឡើង្រៅរលើ ំយកចំហាយទឹករៅែល់រយៈ 
កមពស់េពស់ដែលមានសីតុណហ ភាពទបរធវើឱ្យចំហាយទឹក បឋូររៅជាតំណក់ទឹករហើយបរង្កើត
ានជាពពក។ 

របូភាពភនំទឹកកកកនុងតំបន់ប ូល 

ទំព័រ 14



ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្  សហការជាមួយអង្គការBirdLife International, JEEF                    គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 

 

សហការជាមួយការយិាល័យអប់រ ំយុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត                              ទំព័រ 15 

គ.ទឹកកក៖  ទឹកកកជាទឹកដែលទ្តជាក់រហើយកករងឹ្ដែលជាទូរៅវាមានដតរៅតំបន់ទ្តជាក់
ខ្ល ំង្បុ៉រណាត ះ ែូចជារៅតំបន់អង់្ាកទិច និង្អាឡាស្ថក ជារែើម។ទឹកកកមិនអាចហូរានរទ។
រៅបថៃអ គតទឹកកករនះនឹង្អាចកាល យរៅជាទ្បភពទឹកែ៏សំខ្ន់មួយ ទ្បសិនរបើទ្បភពទឹក
ែបទរទៀតទ្តូវានបំពុល រហើយមិនអាចរទ្បើទ្ាស់ាន។ កាតិបទឹកកក និង្ទឹកកកមាន
ទ្បមាណ៦៨,៧%បនទឹកស្ថប។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .វែថទឹក៖ វែថទឹកគឺជាចល បនទឹកពីទ្បភពទឹកែូចជា ទរនល សធឹង្ បឹង្ អូរ សមុទ្ទ និង្កបុង្ែី
រៅបរយិាកាសមានទទ្មង់្ជារហួំត កំណក កំណកអាកាសរចួទ្តឡប់រៅទ្បភពរែើមវញិ។ វែថ
ទឹករកើតរឡើង្រៅាមបីែំណាក់កាល ជារហួំត កំណក និង្កំណកអាកាស។ 

-រហួំត៖ ជាែំរណើ របនទឹកដែលទទួលរង្ថ្មពលកំរៅទ្ពះអាទិតយ រហើយដទ្បកាល យរៅ
ជាចំហាយទឹក និង្ឧសា័ន។ 

-កំណក៖ ជាលំ ំេយល់រៅថ ដកផរបផធែី សធុះរឡើង្រៅរលើ ំយកចំហាយទឹករៅែល់រយៈ 
កមពស់េពស់ដែលមានសីតុណហ ភាពទបរធវើឱ្យចំហាយទឹក បឋូររៅជាតំណក់ទឹករហើយបរង្កើត
ានជាពពក។ 

របូភាពភនំទឹកកកកនុងតំបន់ប ូល 
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ក.ទ្កមុសំខ្ន់បនភាប ក់គរបំពុលទំង្រ ះគឺ៖ 

 កាបូនអុកសីុត    : កាបូនមូ៉ណូអុកសីុត(CO) រឧឺសា័នកាបូនិច(CO2
 ) 

 ស្ថព ន់ធ័រអុកសីុត : ស្ថព ន់ធ័រអុកសីុត(SO) និង្ស្ថព ន់ធ័រទ្ទីអុកសីុត(SO3
 ) 

 អាសូតអុកសីុត  : អាសូតមូ៉ណូអុកសីុត(NO) អាសូតឌី្អុកសីុត(NO2
 ) និង្ឌី្អាសូតមូ៉

ណូអុកសីុត(N2O)។ 

 សមាសធាតុសររីាង្គគយរហើរ រមាន(CH4
 ) បង់្ដសន(C6H6

 )កលរ ៉ភូលុយអរ ៉កូាបូន(CFC5) 

 ភាគលែិតអដណឋ តវលិវល់ : ភាគលែិតរាង្ែូចជា ធូលី សិលា រទ្បង្ ថ្ប ំសមាល ប់កាថ ចបទ្ង្ 

 អុកសីុតករផូតូគីមី : អូសូន(O3) អីុទ្ែូដសនដពអុកសីុត(H2O2
 ) 

 ស្ថរធាតុវទិយុសកមា 

 កំរៅ 

េ.ទ្បរភទបនការបំពុលេយល់ 

 ភាប កគរបំពុលទ្តូវានបរចេញចូលរៅបរយិាកាសពីទ្បភព   

 ចំរហះឥនធនៈផូសីុលកបុង្រថយនឋ រទចទ្កយានយនឋ ររាង្ចទ្ក យនឋរហាះជារែើម 

 ការែុតអុស លាមកសតវ និង្សំណល់ពីែំណំាសទ្មាប់ោំសល បំភលឺ រយឺកកំរៅ 

 ការែុតបទ្ពរកើ និង្វាលរមា រៅតំបន់ទ្តូពិច និង្ដកផរទ្តពិូចរែើមផីរានយកែីោំែំណំា 

 ការចិចេ ឹមសតវ  

 ការាចជី 

 ការរទ្បើអាវធុយុទនភ័ណឍ កបុង្សង្រ្គគ មជារែើម។ 

 

 

 

 

 

 
 
 

ការជក់ារ ី ដផសង្រចញពីររាង្ចទ្ក ដផសង្រចញពីរថយនថ 
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េ.ស្ថរធាតុបំពុលសំខ្ន់ៗមាន៖ 

ភាគលែិតអាចជាភាគលែិត ឬរាវ រាប់រន់មុេរផសង្ៗគប  ដែលអដណឋ តវលិវល់កបុង្បរយិា

កាស។ ជាញឹកញាប់ភាគលែិតសំរៅរលើធូលី  ឯភាគលែិតរាវរៅថ្អ័ពធ។ ភាគលែិតទំង្អស់

រមួមាន ែីេាច់ របូធាតុសំណល់សតវបុ៉ដនឋភាគលែិតៗ អាចរៅអដណឋ តវលិវល់កបុង្បរកិាសរាល់

បថៃ ឬរាល់សាថ ហ៍។ ភាគលែិត គឺជាបញ្ហហ រោយដឡកមួយរៅទ្គប់ទីកដនលង្ទំង្អស់រោយស្ថរ

ផលូវមួយចំនួនពំុទ្កាលរៅសូ៊ និង្ការោឌ នសំណង់្ជារទ្ចើន។ ភាគលែិតទំង្រនះបណាឋ លឱ្យមាន

ជំងឺ្ផលូវែរង្ហើម ដភបក និង្ជំងឺ្មួយចំនួនរទៀត។ 

គ.ការដកលំអគុណភាពទឹក 

 រគអាចដកលមែគុណភាពទឹកាមរយៈការកាត់បនទយបរមិាណស្ថរធាតុកង្វក់ដែលធាល ក់

ចូលរៅកបុង្ទឹកស្ថែ ត និង្ាមរយៈការសំអាតសំណល់រាវ។ រគអាចររៀបចំចង្ទ្កង្ចាប់មួយ

ចំនួន រែើមផទី្តួតពិនិតយការបំពុលទឹក បុ៉ដនឋវាជាទូរៅវាមានទ្បសិទនភាពអនុវតថេពស់រៅកបុង្ការ

ទ្តួតពិនិតយទ្បភពពុល គឺមរធាាយរែើមផីកាត់បនទយបំពុលទឹក គឺាមរយៈការអប់រ។ំ 

៣. ការបពំលុដី 
រៅរពលមនុសសរាះសំណល់រចាលរៅរលើែី  វាបណាថ លឱ្យែីកាល យរៅជាកេវក់ 

មានផធុករោយស្ថរធាតុមិនស្ថែ តឬរមររាគដែលរគរៅថ្ការបំពុលែី។ ស្ថរធាតុមិនស្ថែ ត ឬ

រមររាគទំង្រ ះអាចបនថឆ្លង្រៅសតវ   និង្មនុសសាមរយៈការបររិភាគស្ថច់ឬការប៉ះ

រល់សតវទំង្រ ះ ឬភាប ក់គរចមលង្រផសង្ៗែូចជា រយុ និង្កណថុ រជារែើមរហើយមនុសសនឹង្

មានជំងឺ្។ ក.ជីកសិកមា 

 ការរធវើកសិកមាភាគរទ្ចើនរបស់កសិករ ពួកគត់ានរទ្បើទ្ាស់ស្ថរធាតុចិចេ ឹមែល់

ែំណំារបស់េលួនាមរយៈការរទ្បើទ្ាស់ជីគីមីរែើមផីឱ្យែំណំាលូតលាស់ានរលឿន រោយមិន

ានគិតគូរពីផលប៉ះរល់ែល់ែីរទ។ ការរទ្បើទ្ាស់ជីគីមីរនះានរធវើឱ្យែីកាន់ដតរងឹ្ និង្ការ

រទ្បើទ្ាស់រកើនរឡើង្ពីមួយឆ្កប ំរៅមួយឆ្កប ំរហូតរធវើឱ្យែីមិនអាចរធវើកសិកមាាន  

(រៅថ្ែីចបទ្ង្)។ 
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េ.ស្ថរធាតុបំពុលសំខ្ន់ៗមាន៖ 

ភាគលែិតអាចជាភាគលែិត ឬរាវ រាប់រន់មុេរផសង្ៗគប  ដែលអដណឋ តវលិវល់កបុង្បរយិា

កាស។ ជាញឹកញាប់ភាគលែិតសំរៅរលើធូលី  ឯភាគលែិតរាវរៅថ្អ័ពធ។ ភាគលែិតទំង្អស់

រមួមាន ែីេាច់ របូធាតុសំណល់សតវបុ៉ដនឋភាគលែិតៗ អាចរៅអដណឋ តវលិវល់កបុង្បរកិាសរាល់

បថៃ ឬរាល់សាថ ហ៍។ ភាគលែិត គឺជាបញ្ហហ រោយដឡកមួយរៅទ្គប់ទីកដនលង្ទំង្អស់រោយស្ថរ

ផលូវមួយចំនួនពំុទ្កាលរៅសូ៊ និង្ការោឌ នសំណង់្ជារទ្ចើន។ ភាគលែិតទំង្រនះបណាឋ លឱ្យមាន

ជំងឺ្ផលូវែរង្ហើម ដភបក និង្ជំងឺ្មួយចំនួនរទៀត។ 

គ.ការដកលំអគុណភាពទឹក 

 រគអាចដកលមែគុណភាពទឹកាមរយៈការកាត់បនទយបរមិាណស្ថរធាតុកង្វក់ដែលធាល ក់

ចូលរៅកបុង្ទឹកស្ថែ ត និង្ាមរយៈការសំអាតសំណល់រាវ។ រគអាចររៀបចំចង្ទ្កង្ចាប់មួយ

ចំនួន រែើមផទី្តួតពិនិតយការបំពុលទឹក បុ៉ដនឋវាជាទូរៅវាមានទ្បសិទនភាពអនុវតថេពស់រៅកបុង្ការ

ទ្តួតពិនិតយទ្បភពពុល គឺមរធាាយរែើមផីកាត់បនទយបំពុលទឹក គឺាមរយៈការអប់រ។ំ 

៣. ការបពំលុដី 
រៅរពលមនុសសរាះសំណល់រចាលរៅរលើែី  វាបណាថ លឱ្យែីកាល យរៅជាកេវក់ 

មានផធុករោយស្ថរធាតុមិនស្ថែ តឬរមររាគដែលរគរៅថ្ការបំពុលែី។ ស្ថរធាតុមិនស្ថែ ត ឬ

រមររាគទំង្រ ះអាចបនថឆ្លង្រៅសតវ   និង្មនុសសាមរយៈការបររិភាគស្ថច់ឬការប៉ះ

រល់សតវទំង្រ ះ ឬភាប ក់គរចមលង្រផសង្ៗែូចជា រយុ និង្កណថុ រជារែើមរហើយមនុសសនឹង្

មានជំងឺ្។ ក.ជីកសិកមា 

 ការរធវើកសិកមាភាគរទ្ចើនរបស់កសិករ ពួកគត់ានរទ្បើទ្ាស់ស្ថរធាតុចិចេ ឹមែល់

ែំណំារបស់េលួនាមរយៈការរទ្បើទ្ាស់ជីគីមីរែើមផីឱ្យែំណំាលូតលាស់ានរលឿន រោយមិន

ានគិតគូរពីផលប៉ះរល់ែល់ែីរទ។ ការរទ្បើទ្ាស់ជីគីមីរនះានរធវើឱ្យែីកាន់ដតរងឹ្ និង្ការ

រទ្បើទ្ាស់រកើនរឡើង្ពីមួយឆ្កប ំរៅមួយឆ្កប ំរហូតរធវើឱ្យែីមិនអាចរធវើកសិកមាាន  

(រៅថ្ែីចបទ្ង្)។ 
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មា៉ង្វញិរទៀត រៅរពលដែលរយើង្កប់សំណល់ដែលមិនអាចរលាយានរៅកបុង្ែី

រទ្ចើន វាក៏បណាថ លឱ្យែីាត់បង់្គុណភាពឬមានការបំពុលែីផង្ដែរ រហើយមនុសសមិនអាចរទ្បើ

ទ្ាស់ែីរ ះសទ្មាប់ោំែុះ ឬរធវើលំរៅស្ថទ នានរឡើយ។ រលើសពីរនះរៅរទៀត រៅរពល

ដែលវារលាយ សំណល់ទំង្រ ះក៏បរចេញស្ថរធាតុមិនស្ថែ ត ឬស្ថរធាតុពុលរផសង្ៗរៅកបុង្

ែី  រហើយអាចទ្ជាបចូលរៅកបុង្ទ្បភពទឹករលើែី ឬកបុង្ែីដែលរៅជិតទីរ ះរទៀតផង្។ របើ

មនុសសានយកទឹករ ះរៅរទ្បើទ្ាស់នឹង្បណាឋ លឱ្យមនុសសមានជំងឺ្រកើករឡើង្។ 

េ.ការរទ្បើទ្ាស់ថ្ប ពុំលគីមីកសិកមា 

រៅរពលមនុសសរទ្បើទ្ាស់ជីនិង្ថ្ប ំពុលគីមីសមាល ប់សតវលែិតចបទ្ង្កបុង្ការោំែំណំា

រផសង្ៗ វានឹង្បណាថ លឱ្យមានការបំពុលែីផង្ដែរ។ ស្ថរធាតុពុលទំង្រ ះនឹង្សទិតរៅកបុង្ែី 

រហើយរៅរពលមានរភលៀង្ធាល ក់ ទឹករភលៀង្នឹង្ហូរ ំស្ថរធាតុពុលទំង្រ ះចូលរៅកបុង្សធឹង្ 

បឹង្បួរ ទ្បឡាយ រហើយវានឹង្រធវើឱ្យមនុសស ឬសតវដែលរទ្បើទ្ាស់ទឹករ ះមានជំងឺ្។  រយើង្គួរ

កាត់បនទយឱ្យានជាអតិបរមានូវការរទ្បើទ្ាស់ជីនិង្ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមា   រហើយគកមករទ្បើ

ទ្ាស់ជីនិង្ថ្ប ំពុលធមាជាតិជំនួសវញិ។ 

 

 

 

 

ការទុកោក់សំណល់មិនានលែ ការរទ្បើទ្ាស់ជីគីមី ការរទ្បើទ្ាស់ថ្ប ំពុលកសិកមា 

ការរទ្បើទ្ាស់ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមា ការរទ្បើទ្ាស់ជីគីមី 
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សហការជាមួយការយិាល័យអប់រ ំយុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត                              ទំព័រ 25 

 ជារមួការបំពុលទឹក ែី េយល់ទំង្បីខ្ង្រលើ និង្ការបំពុលរោយសំរឡង្ គឺជាបញ្ហហ ែ៏

សំខ្ន់ប៉ះរល់ែល់សុេភាព ការរស់រៅ និង្ការចិចេ ឹមជីវតិរបស់មនុសស សតវ និង្ការ

ែុះោលបនរកុខជាតិរទៀតផង្។ រោយដឡក ការបំពុលទំង្អស់រនះជាការគំរាមកំដហង្រោយ

ផ្លធ ល់ និង្រោយទ្បរយាលែល់ការរស់រៅ និង្ការរកសីុរបស់សតវរទ្កៀលរៅកបុង្តំបន់អនលង់្

ទ្ពីង្ផង្ដែរ។ រយើង្ទំង្អស់គប ទ្តូវដតយល់ែឹង្ និង្កាត់បនទយការបំពុលទំង្រនះឱ្យានជា

អតិបរមា។ 
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 ជារមួការបំពុលទឹក ែី េយល់ទំង្បីខ្ង្រលើ និង្ការបំពុលរោយសំរឡង្ គឺជាបញ្ហហ ែ៏

សំខ្ន់ប៉ះរល់ែល់សុេភាព ការរស់រៅ និង្ការចិចេ ឹមជីវតិរបស់មនុសស សតវ និង្ការ

ែុះោលបនរកុខជាតិរទៀតផង្។ រោយដឡក ការបំពុលទំង្អស់រនះជាការគំរាមកំដហង្រោយ

ផ្លធ ល់ និង្រោយទ្បរយាលែល់ការរស់រៅ និង្ការរកសីុរបស់សតវរទ្កៀលរៅកបុង្តំបន់អនលង់្

ទ្ពីង្ផង្ដែរ។ រយើង្ទំង្អស់គប ទ្តូវដតយល់ែឹង្ និង្កាត់បនទយការបំពុលទំង្រនះឱ្យានជា

អតិបរមា។ 
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មមមរៀនទី៦   
ថ្ន ពំុលគីមីកសកិមម 

ការោំែំណំាជាញឹកញាប់ ានជួបទ្បទះនូវការបំផលិចបំផ្លល ញពីកាថ ចបទ្ង្ែូចជា៖ សតវ
លែិតចបទ្ង្ កណថុ រ រមា ចបទ្ង្ និង្ជំងឺ្រផសង្ៗ។ល។ ដែល ំឱ្យកសិកររទ្បើទ្ាស់ថ្ប ំពុលគីមី
កសិកមាវាមានទ្បសិទឌភាពទន់ចិតថកបុង្ការកំចាត់កាថ ចបទ្ង្ បុ៉ដនថវាក៏បង្ករទ្គះថ្ប ក់យ៉ាង្ធៃន់ធៃរ
ែល់សុេភាពមនុសស សតវ និង្បរសិ្ថទ នផង្ដែរ ពិរសសាត់បង់្សតវ និង្សតវលែិតមាន
ទ្បរយាជន៍ ែូចជាកដង្កប គីង្គក់  ាុំជារែើម របើរគរទ្បើវាមិនានទ្តឹមទ្តវូរៅាមបរចេករទស។   

១. អវជីាថាន ពំលុគមីកីសកិមម? 
ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមា គឺជាផលិតផលគីមីដែលរគរទ្បើទ្ាស់សទ្មាប់សមាល ប់ឬបរណថ ញ

កាថ ចបទ្ង្ដែលយាយីផលែំណំា។ រគអាចដបង្ដចកថ្ប ំពុលគីមីកសិកមាជាទ្បរភទសំខ្ន់ៗ    
ែូចជា៖ 
 -ថ្ប ំសមាល ប់សតវលែិត 
 -ថ្ប ំសមាល ប់កណថុ រ 
 -ថ្ប ំសមាល ប់រមា  
 -ថ្ប ំសមាល ប់កាឋ ម 
 -ថ្ប ំពាាលជំងឺ្ និង្ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមាជារទ្ចើនទ្បរភទរទៀត... 
-ថ្ន ាំពុលគីមីកសិកមមអាចមានទម្មង់ដូចខាងក្ម្ោម៖ 
 ១. ថ្ប ំរាវ (ោក់កបុង្ែបាល សធិច) 
 ២. ថ្ប ំរមៅ (ោក់កបុង្កចេ ប់) 
 ៣. ថ្ប ំទ្គប់លែិតៗ (ោក់កបុង្ែបឬកចេ ប់) 

២.ចណំាតថ់ាន កថ់ាន ពំលុគមីកីសកិមមបៅតាមករមតិពលុ  
អង្គការសុេភាពពិភពរលាកានរធវើចំណាត់ថ្ប ក់ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមាជា៤ទ្កុមរៅាម

កទ្មិតពុលបនរមថ្ប ំរបស់វា ដែលរមួមានែូចខ្ង្រទ្កាម៖ 
 ពុលខ្ល ងំ្បទ្កដលង្(សញ្ហដ សមាគ ល់របូកាលរខ្ា ច និង្មានវណ័ឍ ពណ៌ទ្កហម) 
 ពុលខ្ល ងំ្ (សញ្ហដ សមាគ ល់របូកាលរខ្ា ច និង្មានវណ័ឍ ពណ៌ទ្កហមដែរ) 
 ពុលមធយម ( សញ្ហដ ដេវង្ និង្មានវណ័ឍ ពណ៌រលឿង្) 
 ពុលរេាយ(សញ្ហដ មានវណ័ឍ ពណ៌រេៀវឬពណ៌បបតង្) 
 

ទំព័រ 26
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ថ្ប ក់ែល់មនុសស សតវរហនៈ សតវស្ថល ប និង្បរសិ្ថទ ន។ ថ្ប ំពុលកសិកមាទ្ជាបចូលរៅកបុង្េលួន
មនុសសាមរបូភាពសំខ្ន់បីយ៉ាង្គឺ៖ 

ក/ ទ្ជាបចូលាមមាត់៖   ទ្បការរនះរកើតរឡើង្ាមរយៈការបររិភាគចំណីអាហារ ដែល 
ទ្បឡាក់រោយថ្ប ំពុល ការរទ្បើទ្ាស់សមាា រៈរវចេេប់ ឬទុកោក់ដែលទ្បឡាក់រោយថ្ប ំពុល ការ 
ទ្ជាបឬខ្ធ តថ្ប ំពុលចូលមាត់រៅរពលរទ្បើទ្ាស់ ែូចជាការយកមាត់ផលុំកាលបិ៊កបំពង់្ាញ់ថ្ប ំ
រៅរពលសធះ ការរលប ឬផឹកថ្ប ំពុលគីមីកសិកមា។ 

េ/ ទ្ជាបចូលាមដសផក៖ ទ្បការរនះរកើតរឡើង្ាមរយៈការខ្ធ តថ្ប ំមកទ្បឡាក់បែរជើង្ 
េលួនទ្ាណ ចូលដភបករៅរពលលាយឬរទ្បើទ្ាស់(ាញ់ឬរស្ស្ថច)ការរទ្បើទ្ាស់សរមលៀកបំរក់
ឬរស្ស្ថមបែរស្ស្ថមរជើង្ដែលទ្បឡាក់ថ្ប ំពុល។ 

គ/ ទ្ជាបចូលាមផលូវែរង្ហើម៖ ចំហាយជាតិថ្ប ំពុលអាចភាយចូលរៅកបុង្េយល់ រៅរពល
ាញ់រស្ស្ថច ឬទុកោក់មិនទ្តឹមទ្តូវាមបរចេករទស។ ចំហាយជាតិថ្ប ំពុលរៅកបុង្េយល់រ ះ 
អាចទ្ជាបចូលរៅកបុង្េលួនមនុសស ានាមរយៈការែកែរង្ហើម។  

ការរទ្បើទ្ាស់ថ្ប ំពុលរនះ មិនដមនទ្គន់ដតអាចទ្ជាបចូលរៅកបុង្េលួនមនុសសបុ៉រណាត ះរទ
បុ៉ដនថវាក៏អាចទ្ជាបចូលរៅកបុង្េលួនសតវ រកុខជាតិ និង្បរសិ្ថទ នផង្ដែរ។  

៥. ការពលុថាន គំមីកីសកិមម 
ការពុលថ្ប ំគីមីមានពីរសណាឌ នគឺ៖ ពុលស្សចួស្ស្ថវ និង្ពុលរុាបំរ។៉ ពុលស្សួចស្ស្ថវ គឺជា

ការពុលដែលរកើតមានរឡើង្ភាល មប ធ ប់ពីជាតិថ្ប ំពុលទ្ជាបចូលកបុង្េលួន។ពុលរុាបំរគឺ៉ជាការពុល
ដែលរកើតរឡើង្មួយរយៈ រទ្កាយរពលដែលជាតិថ្ប ំទ្ជាបចូលរៅសនសទុំករៅកបុង្េលួនជារទ្ចើន
រលើក។ 

ជាទូរៅ ថ្ប ំពុល ពុលមិនររ ើសមុេរឡើយ។ ថ្ប ំពុលមិនអាចដបង្ដចករវាង្កាថ ចបទ្ង្ និង្
របស់មានទ្បរយាជន៍ (សតវឬរកុខជាតិ) ដែលអបករទ្បើចង់្កំចាត់ ឬមិនចង់្កំចាត់រឡើយ គឺវាពុល
ទ្គប់អវីៗទំង្អស់ដែលវាានរៅែល់។  ឧទហរណ៍៖ រពលដែលរយើង្ាញ់ថ្ប ំកំចាត់កាថ
ចបទ្ង្ ថ្ប ំពុលរ ះវាក៏សមាល ប់សតវមានទ្បរយាជន៍ែូចជា កដង្កប ទ្តី ពស់ និង្សតវស្ថល បរផសង្
រទៀតដែលជាចំណីអាហារសទ្មាប់មនុសស និង្សតវ រហើយដែលដថមទំង្ជាអបកជួយកំចាត់
កាថ ចបទ្ង្រ ះផង្ដែរ។ 

កបុង្ករណីដែលសមាជិកទ្គួស្ថរអបកទ្តូវដតរទ្បើថ្ប ំពុលគីមីកសិកមារោយមិនអាចរចៀស
វាង្ាន អបកទ្តូវរលឹំកពួកគត់ឲ្យអានស្ថល កសញ្ហដ   និង្ការដណ ំអំពីររបៀបទ្បុង្ទ្បយ័តបកបុង្
ការរកាទុក និង្ការរទ្បើទ្ាស់ ទ្ពមទំង្ផលប៉ះរល់រៅរលើ មនុសស សតវ និង្  បរសិ្ថទ នរបស់

ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្  សហការជាមួយអង្គការBirdLife International, JEEF                    គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 
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វាឱ្យានចាស់លាស់។ អបកក៏ទ្តូវជួយរលឹំកពួកគត់ឱ្យទ្តូវដតរទ្បើឧបករណ៍ការររសុវតទិភាព
ទំង្ឡាយផង្ដែរ ែូចជា រខ្អាវដវង្  ដសផករជើង្ដវង្   រស្ស្ថមបែ   ដវន៉ា មួកមានហាម/រមឹ។ 
ម៉ាស់ការររផលូវែរង្ហើម (ទ្កមាអាចជំនួសាន) ធុង្ និង្ទឹកសទ្មាប់លាយថ្ប ំ ដកវទ្កិតសទ្មាប់
វាល់ថ្ប ំ រកើកូរ និង្ធុង្ាញ់ថ្ប ំ ឬឧបករណ៍ាញ់ថ្ប ំ។  

 
 
 
 
 
 
៦.ការបោ៉ះរស្ថយ 
 រយើង្ទងំ្អស់គប នឹង្ចូលរមួរោះស្ស្ថយបញ្ហហ ទំង្រនះ ាមរយៈការផសពវផាយែល់
អបករទ្បើទ្ាស់ផ្លធ ល់ ែូចជាឱ្ពុកមាឋ យ យាយ ា អុ៊៊ុំ ពូ មី៊ និង្អបកជិតខ្ង្របស់រយើង្ឱ្យពួកគត់
ានយល់ែឹង្ពីផលប៉ះរល់ែ៏ធៃន់ធៃររនះ ទ្ពមទំង្េលួនរយើង្ផង្។ រយើង្ទ្តូវឱ្យពួកគត់កាត់
បនទយ ការរទ្បើទ្ាស់ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមា រោយរទ្បើទ្ាស់ថ្ប ំពុលធមាជាតិជំនួសវញិ។  

អបកទ្តូវចូលរមួផសពវផាយែល់អបកែបទរទៀតឱ្យយល់ែឹង្អំពីរទ្គះថ្ប ក់ ដែលរកើតរឡើង្
ពីការពុលរបស់ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមា ចំររះមនុសស សតវ និង្បរសិ្ថទ ន រហើយរសបើសូមឱ្យពួកគត់
រចៀសវាង្ឬកាត់បនទយការរទ្បើទ្ាស់វា ជាពិរសសរៅជំុវញិតំបន់បឹង្អនលង់្ទ្ពីង្។ រធវើែូរចបះ
ាន គឺមានន័យថ្ អបកានចូលរមួការររសតវរទ្កៀលែ៏កទ្មរបស់រយើង្រៅបឹង្អនលង់្ទ្ពីង្។   

 
 
 
 
 
 

ការរទ្បើទ្ាស់ថ្ប ំពុលកសិកមាមានសមាា រៈការររទ្គប់ទ្គន់ 

ការលាយថ្ប ំពុលគីមីកសិកមា 

រស្ស្ថមបែ មួកមិនទ្ជាបទឹក 

ម៉ាសរក់មុេ 

រអៀមការររដផបកខ្ង្
រខ្រជើង្ដវង្ 

ដសផករជើង្

ដវន៉ាការររដភបក 

ទំព័រ 28
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សហការជាមួយការយិាល័យអប់រ ំយុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត                              ទំព័រ 29 

វាឱ្យានចាស់លាស់។ អបកក៏ទ្តូវជួយរលឹំកពួកគត់ឱ្យទ្តូវដតរទ្បើឧបករណ៍ការររសុវតទិភាព
ទំង្ឡាយផង្ដែរ ែូចជា រខ្អាវដវង្  ដសផករជើង្ដវង្   រស្ស្ថមបែ   ដវន៉ា មួកមានហាម/រមឹ។ 
ម៉ាស់ការររផលូវែរង្ហើម (ទ្កមាអាចជំនួសាន) ធុង្ និង្ទឹកសទ្មាប់លាយថ្ប ំ ដកវទ្កិតសទ្មាប់
វាល់ថ្ប ំ រកើកូរ និង្ធុង្ាញ់ថ្ប ំ ឬឧបករណ៍ាញ់ថ្ប ំ។  

 
 
 
 
 
 
៦.ការបោ៉ះរស្ថយ 
 រយើង្ទងំ្អស់គប នឹង្ចូលរមួរោះស្ស្ថយបញ្ហហ ទំង្រនះ ាមរយៈការផសពវផាយែល់
អបករទ្បើទ្ាស់ផ្លធ ល់ ែូចជាឱ្ពុកមាឋ យ យាយ ា អុ៊៊ុំ ពូ មី៊ និង្អបកជិតខ្ង្របស់រយើង្ឱ្យពួកគត់
ានយល់ែឹង្ពីផលប៉ះរល់ែ៏ធៃន់ធៃររនះ ទ្ពមទំង្េលួនរយើង្ផង្។ រយើង្ទ្តូវឱ្យពួកគត់កាត់
បនទយ ការរទ្បើទ្ាស់ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមា រោយរទ្បើទ្ាស់ថ្ប ំពុលធមាជាតិជំនួសវញិ។  

អបកទ្តូវចូលរមួផសពវផាយែល់អបកែបទរទៀតឱ្យយល់ែឹង្អំពីរទ្គះថ្ប ក់ ដែលរកើតរឡើង្
ពីការពុលរបស់ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមា ចំររះមនុសស សតវ និង្បរសិ្ថទ ន រហើយរសបើសូមឱ្យពួកគត់
រចៀសវាង្ឬកាត់បនទយការរទ្បើទ្ាស់វា ជាពិរសសរៅជំុវញិតំបន់បឹង្អនលង់្ទ្ពីង្។ រធវើែូរចបះ
ាន គឺមានន័យថ្ អបកានចូលរមួការររសតវរទ្កៀលែ៏កទ្មរបស់រយើង្រៅបឹង្អនលង់្ទ្ពីង្។   

 
 
 
 
 
 

ការរទ្បើទ្ាស់ថ្ប ំពុលកសិកមាមានសមាា រៈការររទ្គប់ទ្គន់ 

ការលាយថ្ប ំពុលគីមីកសិកមា 

រស្ស្ថមបែ មួកមិនទ្ជាបទឹក 

ម៉ាសរក់មុេ 

រអៀមការររដផបកខ្ង្
រខ្រជើង្ដវង្ 

ដសផករជើង្

ដវន៉ាការររដភបក 
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៣. ការបធវើជីកបំ សុេតាមវិធងីាយ 

រគអាចរធវើជីកំបុ៉សថាមវធីិគយៗាន រោយទ្គន់ដតទ្បដមទ្បមូលសំណល់ពីផធះាយ 
និង្សំណល់ឬសំរាមដែលអាចរលួយានកបុង្ភូមិស្ថទ នមកោក់កបុង្ររតថ  ឬទ្ទុង្ ឬររាង្មួយ
ផ្លធ ល់ែីរៅទីកដនលង្ដែលមានពនលឺដតមិនរៅថ ដហង្ មិនលិចទឹក មិនជំាទឹកឬមិនទ្ជាបទឹក និង្
មិនចាំាច់ទ្កាលទ្គឹះាតរទ។ រធវើយ៉ាង្រនះរែើមផីឱ្យពពួកសតវជរនលន និង្មីទ្កូស្ថររង្គកាយ
រផសង្រទៀតរៅកបុង្ែីអាចចូលមកកបុង្ររាង្ជី រហើយជួយបដមលង្សំណល់ទំង្រ ះឱ្យរៅជា   
កំបុ៉សថ។ រចៀសវាង្ការរទ្បើរកើដែលមានទ្ាំថ្ប ំគីមីកំុឱ្យសតវលែិតសីុ មករធវើជាទ្ទុង្ជី រទ្រះវា       
បណាថ លឱ្យមានជាតិពុល រហើយពួកមីទ្កូស្ថររង្គកាយមិនហ៊ានចូលមក។ រធវើែូរចបះរយើង្នឹង្
ានជីធមាជាតិែ៏មានគុណភាពសទ្មាប់ការោំែុះ រហើយភូមិស្ថទ នរបស់រយើង្នឹង្មានភាព
ស្ថែ តលែ។ ជីកំបុ៉សថជួយឱ្យែំណំាែុះលូតលាស់ានលែ និង្ផថល់ផលរទ្ចើន រហើយគា នជាតិ
ពុល ដែលមានសុវតទិភាពសទ្មាប់ការបររិភាគដថមរទៀត។ 

 
របើទ្បជាជនរៅជំុវញិតំបន់អនលង់្ទ្ពីង្រទ្បើដតជីកំបុ៉សថកបុង្ការោំែុះែំណំាជំនួសការរទ្បើជី

គីមី រ ះានន័យថ្ពួកគត់ានចូលរមួកាត់បនទយការបំពុលទឹក  និង្បំពុលែីរៅកបុង្តំបន់
អនលង់្ទ្ពីង្ និង្ានចូលរមួការររសតវរទ្កៀលែ៏កទ្មរបស់រយើង្ឱ្យសទិតរសទរគង់្វង្ស។  

 

ការរទ្បើទ្ាស់ជីកំបុ៉សឋរលើែំណំា 

កដនលង្ផលិតជីកំបុ៉សថ និង្វតទុធាតុរែើមសទ្មាប់ផលិត 
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៣. ការបធវើជីកបំ សុេតាមវិធងីាយ 

រគអាចរធវើជីកំបុ៉សថាមវធីិគយៗាន រោយទ្គន់ដតទ្បដមទ្បមូលសំណល់ពីផធះាយ 
និង្សំណល់ឬសំរាមដែលអាចរលួយានកបុង្ភូមិស្ថទ នមកោក់កបុង្ររតថ  ឬទ្ទុង្ ឬររាង្មួយ
ផ្លធ ល់ែីរៅទីកដនលង្ដែលមានពនលឺដតមិនរៅថ ដហង្ មិនលិចទឹក មិនជំាទឹកឬមិនទ្ជាបទឹក និង្
មិនចាំាច់ទ្កាលទ្គឹះាតរទ។ រធវើយ៉ាង្រនះរែើមផីឱ្យពពួកសតវជរនលន និង្មីទ្កូស្ថររង្គកាយ
រផសង្រទៀតរៅកបុង្ែីអាចចូលមកកបុង្ររាង្ជី រហើយជួយបដមលង្សំណល់ទំង្រ ះឱ្យរៅជា   
កំបុ៉សថ។ រចៀសវាង្ការរទ្បើរកើដែលមានទ្ាំថ្ប ំគីមីកំុឱ្យសតវលែិតសីុ មករធវើជាទ្ទុង្ជី រទ្រះវា       
បណាថ លឱ្យមានជាតិពុល រហើយពួកមីទ្កូស្ថររង្គកាយមិនហ៊ានចូលមក។ រធវើែូរចបះរយើង្នឹង្
ានជីធមាជាតិែ៏មានគុណភាពសទ្មាប់ការោំែុះ រហើយភូមិស្ថទ នរបស់រយើង្នឹង្មានភាព
ស្ថែ តលែ។ ជីកំបុ៉សថជួយឱ្យែំណំាែុះលូតលាស់ានលែ និង្ផថល់ផលរទ្ចើន រហើយគា នជាតិ
ពុល ដែលមានសុវតទិភាពសទ្មាប់ការបររិភាគដថមរទៀត។ 

 
របើទ្បជាជនរៅជំុវញិតំបន់អនលង់្ទ្ពីង្រទ្បើដតជីកំបុ៉សថកបុង្ការោំែុះែំណំាជំនួសការរទ្បើជី

គីមី រ ះានន័យថ្ពួកគត់ានចូលរមួកាត់បនទយការបំពុលទឹក  និង្បំពុលែីរៅកបុង្តំបន់
អនលង់្ទ្ពីង្ និង្ានចូលរមួការររសតវរទ្កៀលែ៏កទ្មរបស់រយើង្ឱ្យសទិតរសទរគង់្វង្ស។  

 

ការរទ្បើទ្ាស់ជីកំបុ៉សឋរលើែំណំា 

កដនលង្ផលិតជីកំបុ៉សថ និង្វតទុធាតុរែើមសទ្មាប់ផលិត 

ទំព័រ 31



ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្  សហការជាមួយអង្គការBirdLife International, JEEF                    គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 

សហការជាមួយការយិាល័យអប់រ ំយុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត  ទំព័រ 32

មមមរៀនទី ៨ 
សត្វមប្កៀល និងទីជប្មក 

១. សតវបរកៀល 
រទ្កៀលជាទ្បរភទសតវស្ថល បមានរោយកទ្ម និង្ជិតផុតពូជរលើពិភពរលាក។ រទ្កៀល

មានមាឌ្ធំ ដែលអាចមានទមៃន់ែល់១២គីឡូទ្កាម មានកមពស់រហូតែល់១,៦២ដម៉ទ្ត មានរជើង្

ដវង្ មានកដវង្ និង្មានសំរឡង្ឮខ្ល ំង្ ។ រទ្កៀលមានសមផុរទ្បរផះ មានកាលពណ៌ទ្កហម 

មានបនធូលនិង្ចំពុះពណ៌ទ្បរផះ។ សតវរទ្កៀលញីនិង្រទ្កៀលរ ា្ លមានលកខណៈមិនេុសគប

រទ បុ៉ដនថសតវរទ្កៀលរ ា្ លមានមាឌ្ធំជាង្សតវរទ្កៀលញីបនថិច។ សតវរទ្កៀលញីមានពង្ពី១

រៅ៣កបុង្មួយរលើក។ រៅរលើពិភពរលាករយើង្រនះ មានរទ្កៀល ១៥ ទ្បរភទ។ 
ទ្បរភទសតវរទ្កៀលរៅអនលង់្ទ្ពីង្រនះ គឺជាអនុទ្បរភទ មានរ ា្ ះជាភាស្ថអង់្រគលស 

អីុរសធើនស្ថរ៉ាសរទ្កន (eastern Sarus Crane) និង្រ ា្ ះវទិាស្ថស្រសឋ ទ្គសូអង់្ទីរហាគ នស្ថពី 
(Grus antigone sharpie)។ រៅតំបន់អាសីុអារគបយ៍ វតថមានបនសតវរទ្កៀលរនះ មានរៅដតកបុង្
ទ្បរទសចំនួន៤ដតបុ៉រណាត ះគឺកមពុជា រវៀតណាម ភូមា និង្ឡាវ រហើយានផុតពូជរៅរហើយកបុង្
ទ្បរទសបថ។ រៅទ្បរទសកមពុជា សតវរទ្កៀលមានរៅាមតំបន់ទំ បលិចទឹកាមរែូវកាល 
ែូចជារៅាម តំបន់ែីសណថ ទរនលរមគង្គ វាលទំ បបឹង្ទរនលស្ថប និង្តំបន់ែីរសើមកបុង្តំបន់
បទ្ពររាះ។  ទ្បរទសឡាវ សតវរទ្កៀលរៅមានវតថមានតិចតួចបុ៉រណាត ះ។ ដផែកាមទិនបន័យបន
ការសិកាស្ស្ថវទ្ជាវ ចំនួនសតវរទ្កៀលានកំពុង្ធាល ក់ចុះយ៉ាង្ឆ្កប់រហ័សកបុង្ចំរណាមសតវ
រទ្កៀលទំង្ ១៥ ទ្បរភទរផសង្ៗរលើពិភពរលាក។  

២. ការអភរិកសសតវបរកៀលបៅកមពជុា
រៅរែូវវសា សតវរទ្កៀលបគក ត់ពូជ និង្ពង្កូនរៅាមតំបន់ែីរសើមកបុង្បទ្ពររាះសទិត

រៅភាគខ្ង្រជើង្បនទ្បរទសកមពុជារោយរធវើសមផុករៅរលើបផធទឹកពិរសសកបុង្បឹង្ទ្តរំង្   
កមាវធីិការររសមផុក ពង្ កូនសតវរទ្កៀល រោយសហគមន៍មូលោឌ នទ្តូវានបរង្កើតរឡើង្រៅ
ទីរ ះរែើមផីធា នូវសុវតទិភាពរបស់ពួកវា។ រៅរែូវទ្ាំង្ សតវរទ្កៀលទំង្រ ះផ្លល ស់ទីមករក
ចំណីជាហវូង្ធំៗរៅភាគខ្ង្តផូង្បនទ្បរទសកមពុជា រមួទំង្តំបន់ការរររទសភាពអនលង់្ទ្ពីង្
ផង្ដែរ រោយមានកិចេការររយ៉ាង្តឹង្រុងឹ្ពីទ្កុមអភិរកស និង្សហគមន៍ទ្បចំាតំបន់នីមួយៗ។ 

ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្  សហការជាមួយអង្គការBirdLife International, JEEF                    គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 
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សតវរទ្កៀលមួយចំនួនក៏ានឆ្លង្ចូលរៅរកចំណីរៅតំបន់អភិរកសភូមី (Phou My) បនទ្បរទស
រវៀតណាម ដែលរៅជាប់គប រនះផង្ដែរ។  

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៣. បោលបណំងពនការអភរិកស  
១.ធា ការដថរកា និង្ការរររស្ថភ័ណភាពធមាជាតិ ទ្បព័ននរអកូឡូសីុ វបផធម៌និង្ជីវៈ 
ចទ្មុះ ររលគឺ ការររ និង្អភិរកសធនធានរសរនទិចសតវបទ្ព មចាឆ ជាតិ និង្រកុខជាតិ 
ពិរសសសតវរទ្កៀលដែលជាទ្បរភទជិតផុតពូជនិង្សតវស្ថល បរផសង្រទៀតទ្បរភទមាន
រោយកទ្ម ទ្បរភទកំពុង្ទទួលរង្រទ្គះថ្ប ក់ និង្រកាលំនឹង្បរសិ្ថទ នធមាជាតិនិង្ទី
ជទ្មករបស់វា។ 
២.ផថល់ផលិតផល និង្រសវាកមាធមាជាតិសទ្មាប់ការរទ្បើទ្ាស់ទ្បកបរោយនិរនថរភាព  

សត្វក្រៀលរំពុងពងរូនកៅតំ្បនព់្្ពការពារ្ពះវហិាររនុងកេត្ត្ ពះវហិារ កៅរដូវវសា 

សត្វក្រៀលរំពុងររចំណីកៅតំ្បនអ់ភរិរសអនលង់្ ពីងកៅរដូវ្រងំ ថត្កោយDr. Quoi 

 

សត្វក្រៀលរំពុងពងរូនកៅតំ្បនព់្្ពការពារ្ពះវហិាររនុងកេត្ត្ ពះវហិារ កៅរដូវវសា 
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សតវរទ្កៀលមួយចំនួនក៏ានឆ្លង្ចូលរៅរកចំណីរៅតំបន់អភិរកសភូមី (Phou My) បនទ្បរទស
រវៀតណាម ដែលរៅជាប់គប រនះផង្ដែរ។  

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៣. បោលបណំងពនការអភរិកស  
១.ធា ការដថរកា និង្ការរររស្ថភ័ណភាពធមាជាតិ ទ្បព័ននរអកូឡូសីុ វបផធម៌និង្ជីវៈ 
ចទ្មុះ ររលគឺ ការររ និង្អភិរកសធនធានរសរនទិចសតវបទ្ព មចាឆ ជាតិ និង្រកុខជាតិ 
ពិរសសសតវរទ្កៀលដែលជាទ្បរភទជិតផុតពូជនិង្សតវស្ថល បរផសង្រទៀតទ្បរភទមាន
រោយកទ្ម ទ្បរភទកំពុង្ទទួលរង្រទ្គះថ្ប ក់ និង្រកាលំនឹង្បរសិ្ថទ នធមាជាតិនិង្ទី
ជទ្មករបស់វា។ 
២.ផថល់ផលិតផល និង្រសវាកមាធមាជាតិសទ្មាប់ការរទ្បើទ្ាស់ទ្បកបរោយនិរនថរភាព  

សត្វក្រៀលរំពុងពងរូនកៅតំ្បនព់្្ពការពារ្ពះវហិាររនុងកេត្ត្ ពះវហិារ កៅរដូវវសា 

សត្វក្រៀលរំពុងររចំណីកៅតំ្បនអ់ភរិរសអនលង់្ ពីងកៅរដូវ្រងំ ថត្កោយDr. Quoi 

 

សត្វក្រៀលរំពុងពងរូនកៅតំ្បនព់្្ពការពារ្ពះវហិាររនុងកេត្ត្ ពះវហិារ កៅរដូវវសា 

 

ទំព័រ 33
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(ជាជទ្មកសទ្មាប់ការស្ថប ក់អាស្ស័យែ៏សុេស្ថនឋ និង្ការបនឋពូជរបស់សតវបទ្ព មចាឆ
ជាតិ រកុខជាតិ និង្បរទ្មើឱ្យរគលរៅរអកូរទសចរណ៍)។ 
៣.រលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់សហគមន៍មូលោឌ ន ក៏ែូចជាស្ថធារណជនកបុង្ការរមួ
ចំដណកែល់ការទ្គប់ទ្គង្ ការការររ និង្ការអភិរកសជីវៈចទ្មុះ និង្ធនធានធមាជាតិ
កបុង្តំបន់ រមួមានការសិកាស្ស្ថវទ្ជាវវទិាស្ថស្រសឋ បរចេករទស ការអប់រផំសពវផាយ 
បណឋុ ះបណាឋ ល អភិវឌ្ណសហគមន៍ និង្ ការអរង្កតាមោនពីភាពដទ្បទ្បួលបរសិ្ថទ ន
ដែលទក់ទង្នឹង្ការអភិវឌ្ណទ្បកបរោយនិរនឋរភាព ការររទ្បភពចំណី និង្ដថរកា
ទ្បភពទឹកឱ្យមានទ្បទ្កតីភាពសទ្មាប់ជីវៈចទ្មុះ    រសែឌកិចេសង្គម  និង្បរសិ្ថទ ន ការ
ទប់ស្ថក ត់រាល់ការចូលរកុរានទង្រ្ ធ នកាប់បំផលិញបំផ្លល ញធនធានធមាជាតិ ពិរសសការ
ររំលាភយកែីរធវើកមាសិទនិ រធវើដស្សបគគ  និង្សកមាភាពរលាើសចាប់រផសង្ៗរទៀត។ 

៤. តបំនក់ារពារបទសភាពអនលងរ់ពងី
ទីាំង្៖ រគអាចរធវើែំរណើ ររៅកាន់តំបន់អនលង់្ទ្ពីង្ានរោយរទ្បើរទចទ្កយាន ឬ

រទចទ្កយានយនថ ឬរថយនថទ្បរភទរទសចរណ៍ រោយដបករចញពីផលូវជាតិ រលេ៣១ ទ្តង់្
ចំណុចខ្ង្តផូង្ស្ថលា ំុអង្គសុរភី ាមផលូវរឆ្កព ះរៅទ្ចកទវ រតន់ហន់ កបុង្ចមាៃ យផលូវទ្បមាណ
៧០០ដម៉ទ្ត រចួបត់ស្ថថ បំែាមរខ្ល ង្ទវ រវតថទ្តរំង្កូក     ប ធ ប់មកបនថែំរណើ ររហូតែល់វតថថា 
របើក។ រៅខ្ង្រកើតទីអារាមរនះ រលាកអបកនឹង្រមើលរ ើញបឹង្ធំមួយ រ ះគឺជាតំបន់ការររ
រទសភាពអនលង់្ទ្ពីង្ (ឬ តំបន់អភិរកសសតវរទ្កៀលអនលង់្ទ្ពីង្)។  

ផផនទ ីតំបន់ការពារបទសភាពអនលងរ់ពងី បៅរសុកកំពងរ់តាច បខ្តេកំពត 
រាជរោឌ ភិាលកមពុជាក៏ានបថូររ ា្ ះតំបន់អភិរកសរនះរៅជា តំបន់ការរររទសភាពអនលង់្ទ្ពីង្   
ដែលមានបផធែីទំហំ២១៧ហិកា សទិតកបុង្ភូមិស្ថស្រសថ ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត រោយអនុ
ទ្កឹតយរលេ ៨៤ អនទ្ក.បក ចុះបថៃទី០៩ ដេឧសភា ឆ្កប ំ២០១៦ រទ្កាមសមតទកិចេទ្គប់ទ្គង្របស់
ទ្កសួង្បរសិ្ថទ ន ដែលមានមនធីរបរសិ្ថទ នរេតថកំពតជារស ធិការ ទ្គប់ទ្គង្ផ្លធ ល់រៅតំបន់
រ ះ។ 
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ស្ថទ នភាព៖ តំបន់រនះជាតំបន់បឹង្ និង្ររះអូរមានលិចទឹក រហើយទទួលឥទនិពលរជារ
 ចទ្គប់រែូវកាល។  ទឹករៅតំបន់រនះមានរសជាតិបទ្បរៅរែូវទ្ាំង្ ទ្ពមទំង្មានរកុខជាតិ ផលុង្
ដែលែុះលាយឡំជាមួយនឹង្គុរមាព តបទ្ពស្ថា ច់។ ផលុង្ជាទ្បភពចំណីរបស់សតវរទ្កៀល រហើយ
គុរមាព តបទ្ពស្ថា ច់ជាទីស្ថប ក់អាស្ស័យែ៏សមស្សបរបស់សតវរទ្កៀល និង្សតវស្ថល បរផសង្រទៀត
រៅកបុង្តំបន់រនះ ។ 

ទ្បវតថិតំបន់៖ រែើមរឡើយកបុង្បផធបឹង្ទំង្មូលមានសុទនដតរែើមចាក របស់ទ្បជាពលរែឌ។ 
រៅឆ្កប ំ២០០០មានទឹកជំនន់យ៉ាង្ធំទ្គបែណថ ប់រលើភូមិស្ថស្រសថរនះ ដែលានរធវើឱ្យរែើមចាក
ទំង្រ ះានគប់អស់រហើយទ្បជាពលរែឌានរាះបង់្ែីរ ះរចាល រទ្រះមិនអាចរធវើអវីរកើ
ត។ ប ធ ប់ពីទទួលានព័ត៌មានបនវតឋមានសតវរទ្កៀល ាមរយៈការអរង្កតពីរលើអាកាសរធវើ
រឡើង្រៅឆ្កប ំ២០០១ រោយមង្រ្នឋីជំ ញរែឌាលបទ្ពក ី និង្អង្គការមូលនិធិសតវរទ្កៀលអនថរ
ជាតិ (ICF)។ ប ធ ប់ពីរ ះមក មង្រ្នឋីជំ ញរែឌាលបទ្ពរកើានចុះសិកាស្ស្ថវទ្ជាវរោយ
រថាើររជើង្ជាបនឋប ធ ប់។ ដផែកាមលទនផលស្ស្ថវទ្ជាវ រាជរោឌ ភិាលកមពុជាក៏ានសរទ្មច
បរង្កើតតំបន់ទ្គប់ទ្គង្និង្អភិរកសដែនបទ្មុង្សតវរទ្កៀល និង្សតវស្ថល បរផសង្រទៀតសទិតរៅទី
ាំង្អនលង់្ទ្ពីង្ស្សុកកំពង់្ទ្ាចរេតថកំពតរោយអនុទ្កឹតយរលេ ០៤ អនទ្ក.បក ចុះបថៃទី០៦ ដេ
មករា ឆ្កប ំ២០១១ រលើបផធែីទំហំ២១៧ហិកា។ រែើមផីធា ការដថរកា និង្ការរររស្ថភ័ណ
ភាពធមាជាតិ ទ្បព័ននរអកូឡូសីុ វបផធម៌ និង្ជីវៈចទ្មុះ រាជរោឌ ភិាលកមពុជាក៏ានដកទទ្មង្រលើ
ការទ្គប់ទ្គង្ រោយបថូររ ា្ ះតំបន់អភិរកសរនះរៅជា តំបន់ការរររទសភាពអនលង់្ទ្ពីង្   ដែល
មានបផធែីទំហំ២១៧ហិកា សទិតកបុង្ភូមិស្ថស្រសថ ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត រោយអនុទ្កឹតយ
រលេ ៨៤ អនទ្ក.បក ចុះបថៃទី០៩ ដេឧសភា ឆ្កប ំ២០១៦។ 

វតថមានសតវរទ្កៀល៖ ចាប់ពីដេវចិឆិកាែល់ដេឧសភា ជាររៀង្រាល់ឆ្កប ំ សតវរទ្កៀលាន
ផ្លល ស់ទីពីតំបន់រផសង្ៗមករកចំណីរៅតំបន់អនលង់្ទ្ពីង្។ រៅទីរ ះ រមើមផលុង្គឺជាអាហារយ៉ាង្
សំខ្ន់របស់សតវរទ្កៀល។ ចំនួនសតវរទ្កៀលរនះានរកើនរឡើង្ជាររៀង្រាល់ឆ្កប ំ ដែលមាន
ចំនួនអតិបរមាែល់ ៣៤២ កាល រៅឆ្កប ំ២០១៣។ រទះជាយ៉ាង្ណាក៏រោយ កបុង្រែូវកាល
រនះ សតវរទ្កៀលទំង្រនះានរធវើែំរណើ រចល័តរចញចូលជាមួយតំបន់ពីររផសង្រទៀតដែលរៅ
ជិតគប  គឺតំបន់បឹង្ដទ្ពករពព  កបុង្រេតថាដកវ និង្តំបន់ភូមី (Phou My) កបុង្ទ្បរទសរវៀតណាម 
ដែលសទិតរៅជាប់ទ្ពំទ្បទល់គប ។  រលើសពីរនះរៅរទៀត ចាប់ពីឆ្កប ំ២០០១រហូតមកែល់ឆ្កប ំ
២០១៤ មានសតវស្ថល បចំនួន៩០ទ្បរភទទ្តូវានទ្កុមអភិរកសកត់ទ្ាានជាបនថប ធ ប់រៅតំបន់
រនះ ដែលកបុង្រ ះមានទ្កុមទ្បរភទសតវស្ថល បមានរោយកទ្មចំនួន៥ទ្បរភទ ដែលរមួមានសតវ
រទ្កៀល រ លពណ៌ ទ្តយ៉ង្េលួនស  ទ្តយ៉ង្េលួនររលាង្ និង្ទ្តែក់តូច ។  
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មមមរៀនទី៩ 
ការកាត្់បនាយសណំល ់

១. ការកាតប់នាយការបបងកើតសំណល់ 
ការបំពុលគឺបណាថ លមកពីសំណល់ដែលមនុសសានបរង្កើត រហើយទុកោក់មិនាន

ទ្តឹមទ្តូវ។ សកមាភាពទ្បចំាបថៃរបស់មនុសសរធវើឱ្យសំណល់រកើតមានរឡើង្ រហើយសំណល់ដែល 
មនុសសានបរង្កើតរឡើង្រ ះបណាថ លឱ្យមានការបំពុលបរសិ្ថទ ន។ មរធាាយដែលលែបំផុត 
សទ្មាប់ការររបរសិ្ថទ នកំុឱ្យមានការបំពុល គឺទ្តូវរធវើការកាត់បនទយបរមិាណសំណល់ដែល
បរង្កើតរឡើង្ជាររៀង្រាល់បថៃរ ះឱ្យមានកទ្មិតតិច។ 

ការកាត់បនទយមានន័យថ្ការបរង្កើតបរមិាណសំណល់ឱ្យរៅតិច គឺគយបំផុតរោយ
មនុសសទ្គប់ៗគប ទ្គន់ដតកំុរទ្បើទ្ាស់វតទុដែលបរង្កើតសំណល់រៅរពលទិញអីវ៉ាន់។ឧទហរណ៍
៖ រៅរពលទិញអីវ៉ាន់ពីកបុង្ហាង្មួយ ដែលអីវ៉ាន់រ ះទ្តវូានរវចេេប់ជារស្សច ឬោក់កបុង្
ទ្បអប់ទ្កោសកាតុង្ ឬេេប់រោយទ្កោស រយើង្មិនចំាាច់ទ្តូវោក់វាកបុង្ថង់្ាល សធិចមួយជាន់
រទៀតរទ។ ផលិតផលមួយដែលរគបរង្កើតរឡើង្សទ្មាប់ការរទ្បើទ្ាស់ដតមថង្រហើយកប់រទ្បើ
រៅថ្”ផលិតផលរទ្បើរហើយរាះរចាល”។ មនុសសទ្គប់គប អាចកាត់បនទយបរមិាណសំណល់ 
ដែលរគានបរង្កើតរោយទ្គន់ដតកប់រទ្បើទ្ាស់ផលិតផល ដែលរទ្បើរហើយរាះរចាល។ 
ឧទហរណ៍៖ ទ្បសិនរបើរយើង្រចញរៅកំស្ថនថរហើយហូបាយរៅរទ្ៅផធះ រយើង្អាចររៀបចំ
អាហារោក់កបុង្ចានស្ស្ថក់ជំនួសការរទ្បើទ្បអប់ោក់ាយដែលញុារំហើយរាះរចាល។   

 
 
    
 
 
 

 
 
 

  

សូមក្ម្ៃើកន្រនតកខ្ដលអាចផ្ទុករៃស់បានក្ម្ចើននិងក្ម្ៃើវាបានក្ម្ចើនដង គួរក្ ៀសវាងោរក្ម្ៃើថង់បាា សទិចក្ម្ចើនក្ពក 

ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្  សហការជាមួយអង្គការBirdLife International, JEEF                    គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 

 

សហការជាមួយការយិាល័យអប់រ ំយុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត                              ទំព័រ 39 

២. ការផកពចន  
សំណល់រផសង្ៗដែលដលង្ទ្តូវការសទ្មាប់កិចេការមួយ អាចមានទ្បរយាជន៍សទ្មាប់

កិចេការរផសង្ៗរទៀត។ សំណល់ទំង្រនះរៅថ្ សំណល់ដែលរគដកបចបាន ឬដែលអាចរទ្បើ
ទ្ាស់រឡើង្វញិាន។  ជាញឹកញាប់ររាង្ចទ្ក  ដតង្ដតចំណាយទ្ាក់កាសែ៏សននឹកស ន ប់
រែើមផីទិញសមាា រៈ ំចូលសទ្មាប់ផលិតសមាា រថាីៗ។ ររាង្ចទ្កេលះរធវើការដកបចប ឬរធវើការរទ្បើ
ទ្ាស់រឡើង្វញិនូវសំណល់ដែលមនុសសបរង្កើត រែើមផីផលិតសមាា រថាីៗជំនួសឱ្យការ ំចូលនូវ
សមាា របថលពីបររទស។ 

ឧទហរណ៍៖ រយើង្អាចយកសំណល់ដែលអាចរលួយ ែូចជាសំណល់បដនល សំបកដផល
រកើ និង្សលឹករកើជារែើម រធវើជាជីកំបុ៉សថ សទ្មាប់ែំណំារបស់រយើង្។ 

 
 
 

 
 
៣.ការបររើរាសប់ឡើងវិញ 

រយើង្អាចរទ្បើទ្ាស់សំណល់ដែលរយើង្បរង្កើតរឡើង្រោយេលួនឯង្ាន។ឧទហរណ៍៖  
រយើង្អាចលាង្សមាែ តែបាល សធិចដែលរយើង្រទ្បើទ្ាស់រចួសទ្មាប់ទុករទ្បើបថៃរទ្កាយរទៀតាន
រទ្ចើនែង្មុននឹង្រាះវារចាល (រលើកដលង្សំបកែបថ្ប ំពុល)។ សំបក ឬឡាងំ្ទ្កោស និង្ថង់្
ាល សធិចេលះអាចរទ្បើទ្ាស់ានជារទ្ចើនែង្មុននឹង្រាះវារចាល។ រទះជាយ៉ាង្ណាក៏រោយ 
សំណល់េលះែូចជាាល សធិចដែលទ្គបពីរលើចំណីអាហារ មាុល សឺរុាងំ្ចាក់ថ្ប ំ សំណល់ពីមនធីរ
រពទយមិនអាចដកបចប ឬរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិានរទ ពីរទ្រះទ្បសិនរបើយកសំណល់ទំង្រនះមក
រទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ វាអាច ំឲ្យឆ្លង្រមររាគដែលបណាថ លឱ្យមនុសសកឺ។ សំណល់ដែលមិន
អាចដកបចប ឬរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិានទ្តូវដតទុកោក់ឱ្យានទ្តឹមទ្តូវ និង្រោយទ្បុង្ទ្បយ័តប
រែើមផីការររកំុឱ្យមានការបំពុលែល់បរសិ្ថទ ន។ 

ខ្ង្រទ្កាមរនះគឺជាបចា ីសំណល់េលះៗដែលអាចយករៅដកបចបាន ឬរទ្បើទ្ាស់រឡើង្ 
វញិានរោយមនុសសរផសង្រទៀត៖ 

 រលាហធាតុទ្គប់ទ្បរភទរមួទំង្ដែកដថប ដែកធមាា ទង់្ដែង្ និង្អាលុយមីញូ៉ម 
 សំណល់រទ្បង្ម៉ាសីុន 

សំណល់ចំណីអាហារអាចផលិតជីកំបុ៉សថាន 
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២. ការផកពចន  
សំណល់រផសង្ៗដែលដលង្ទ្តូវការសទ្មាប់កិចេការមួយ អាចមានទ្បរយាជន៍សទ្មាប់

កិចេការរផសង្ៗរទៀត។ សំណល់ទំង្រនះរៅថ្ សំណល់ដែលរគដកបចបាន ឬដែលអាចរទ្បើ
ទ្ាស់រឡើង្វញិាន។  ជាញឹកញាប់ររាង្ចទ្ក  ដតង្ដតចំណាយទ្ាក់កាសែ៏សននឹកស ន ប់
រែើមផីទិញសមាា រៈ ំចូលសទ្មាប់ផលិតសមាា រថាីៗ។ ររាង្ចទ្កេលះរធវើការដកបចប ឬរធវើការរទ្បើ
ទ្ាស់រឡើង្វញិនូវសំណល់ដែលមនុសសបរង្កើត រែើមផីផលិតសមាា រថាីៗជំនួសឱ្យការ ំចូលនូវ
សមាា របថលពីបររទស។ 

ឧទហរណ៍៖ រយើង្អាចយកសំណល់ដែលអាចរលួយ ែូចជាសំណល់បដនល សំបកដផល
រកើ និង្សលឹករកើជារែើម រធវើជាជីកំបុ៉សថ សទ្មាប់ែំណំារបស់រយើង្។ 

 
 
 

 
 
៣.ការបររើរាសប់ឡើងវិញ 

រយើង្អាចរទ្បើទ្ាស់សំណល់ដែលរយើង្បរង្កើតរឡើង្រោយេលួនឯង្ាន។ឧទហរណ៍៖  
រយើង្អាចលាង្សមាែ តែបាល សធិចដែលរយើង្រទ្បើទ្ាស់រចួសទ្មាប់ទុករទ្បើបថៃរទ្កាយរទៀតាន
រទ្ចើនែង្មុននឹង្រាះវារចាល (រលើកដលង្សំបកែបថ្ប ំពុល)។ សំបក ឬឡាងំ្ទ្កោស និង្ថង់្
ាល សធិចេលះអាចរទ្បើទ្ាស់ានជារទ្ចើនែង្មុននឹង្រាះវារចាល។ រទះជាយ៉ាង្ណាក៏រោយ 
សំណល់េលះែូចជាាល សធិចដែលទ្គបពីរលើចំណីអាហារ មាុល សឺរុាងំ្ចាក់ថ្ប ំ សំណល់ពីមនធីរ
រពទយមិនអាចដកបចប ឬរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិានរទ ពីរទ្រះទ្បសិនរបើយកសំណល់ទំង្រនះមក
រទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ វាអាច ំឲ្យឆ្លង្រមររាគដែលបណាថ លឱ្យមនុសសកឺ។ សំណល់ដែលមិន
អាចដកបចប ឬរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិានទ្តូវដតទុកោក់ឱ្យានទ្តឹមទ្តូវ និង្រោយទ្បុង្ទ្បយ័តប
រែើមផីការររកំុឱ្យមានការបំពុលែល់បរសិ្ថទ ន។ 

ខ្ង្រទ្កាមរនះគឺជាបចា ីសំណល់េលះៗដែលអាចយករៅដកបចបាន ឬរទ្បើទ្ាស់រឡើង្ 
វញិានរោយមនុសសរផសង្រទៀត៖ 

 រលាហធាតុទ្គប់ទ្បរភទរមួទំង្ដែកដថប ដែកធមាា ទង់្ដែង្ និង្អាលុយមីញូ៉ម 
 សំណល់រទ្បង្ម៉ាសីុន 

សំណល់ចំណីអាហារអាចផលិតជីកំបុ៉សថាន 
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 ែបដកវ ឬែបាល សធិច 
 វតទុធាតុរធវើពីាល សធិចរផសង្រទៀត 

 
 
 
 
 

 
 
 រគអាចរទ្បើវធីិែូចខ្ង្រទ្កាម រែើមផកីារររបរសិ្ថទ នកំុឱ្យមានការបំពុល៖ 
 ១. កាត់បនទយបរមិាណបនសំណល់ដែលរយើង្បរង្កើតរឡើង្ជាររៀង្រាល់បថៃឱ្យរៅតិច។ 
 ២. រទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិនូវផលិតផលទំង្ឡាយណាដែលអាចរទ្បើាន។ 
 ៣. ដកបចបរឡើង្វញិនូវសំណល់ទំង្ឡាយណាដែលរៅមានទ្បរយាជន៍។ 
 ៤. រាះរចាលដតសំរាមណាដែលមិនអាចដកបចប ឬរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិាន។ 
 ៥. កំុរាះសំរាមរៅកបុង្សធឹង្ ឬាមែង្ផលូវ ឬកដនលង្ណាដែលមិនដមនជាធុង្សំរាម។ 
 

ការកាត់បនទយការបរង្កើតសំណល់ ការរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ និង្ការដកបចបសំណល់មួយ
ចំនួនអាចកាត់បនទយានយ៉ាង្រទ្ចើននូវសំណល់ រហើយការទ្បមូលទុកោក់សំណល់ានលែ
នឹង្រធវើឱ្យបរសិ្ថទ នសហគមន៍រយើង្ស្ថែ តលែ មានេយល់អាកាសបរសុិទន និង្មិនមានការបំពុល។ 
គា នការបំពុល សតវរទ្កៀល និង្សតវស្ថល បរផសង្ៗរទៀតមានការរកើនរឡើង្ពីមួយឆ្កប ំរៅមួយឆ្កប ំ 
រហើយវាផឋល់ផលទ្បរយាជន៍ែល់រយើង្ទំង្អស់គប  និង្កូនរៅជំ ន់រទ្កាយ។ បរសិ្ថទ នស្ថែ ត 
រផឋើមរចញពីរយើង្ទ្គប់គប   ែូចរនះរយើង្ទំង្អស់គប ដថរកាបរសិ្ថទ នស្ថលាររៀន និង្សហគម
ន៍រយើង្ឱ្យមានភាពបបតង្ជានិចេ។ 
 

 
 
 

ការដកបចបសំណល់ជាវតទុរទ្បើទ្ាស់ 
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មមមរៀនទី១០
ត្ំបន់ដីមសើម 

១. តបំនដី់បសើមជាអវ?ី 
 ែីរសើមជាតំបន់ដែលមានទឹកជាទ្បចំា ឬមានទឹកាមរែូវកាល រហើយមានស្ថរៈ
សំខ្ន់សទ្មាប់ទ្បព័ននរអកូឡូសីុ ែូចជា វាលដស្ស ទរនល តំបន់ទំ បលិចទឹក តំបន់រឆ្បរ សធឹង្ 
ដទ្ពក ទ្តរំង្ បឹង្ជារែើម។ តំបន់ែីរសើមសំខ្ន់ៗរៅទ្បរទសកមពុជាមានរៅាមែង្ទរនលរមគ
ង្គ តំបន់បឹង្ទរនលស្ថប និង្តំបន់រឆ្បរ។ បឹង្អនលង់្ទ្ពីង្គឺជាតំបន់ែីរសើមែ៏សំខ្ន់មួយផង្ដែរ។ 

២. ស្ថរៈសំខានព់នតបំនដី់បសើម 
 ជាទូរៅ តំបន់ែីរសើមជាឋានទ្បព័ននមានផលិតភាពេពស់ ដែលផថល់ផលទ្បរយាជន៍    
សំខ្ន់ៗជារទ្ចើន។ តំបន់ែីរសើមជាដផបកមួយបនទ្បភពធនធានទឹក ការរផធរទឹកកបុង្ែី ការទ្តួត
ពិនិតយទឹកជំនន់ សទ្មាប់បនសុទនទឹក ជាផលូវទឹកសទ្មាប់តំបន់ដផបកខ្ង្រទ្កាម ជាអាង្ផធុកទឹក និង្
ផគត់ផគង់្ទឹកកបុង្វស័ិយឧសាហកមា កសិកមា និង្ការរទ្បើទ្ាស់ទ្បចំាបថៃ។ តំបន់ែីរសើមផឋល់នូវ
ធនធានជារទ្ចើន(ទ្តី រមា  បដនល រកើជារែើម)សទ្មាប់បំរពញតទ្មវូការរស់រៅរបស់សហគមន៍
មូលោឌ ន ទ្ពមទំង្មានសកាឋ នុពលដផបកវស័ិយកសិកមា និង្រទសចរណ៍ផង្ដែរ។ រលើសពីរនះ
រៅរទៀត តំបន់ែីរសើមមានតបមល និង្តួ ទីយ៉ាង្រទ្ចើនរលើសលប់កបុង្ការរកាលំនឹង្បរសិ្ថទ ន 
និង្ជាជទ្មកជីវៈចទ្មុះសំខ្ន់ៗ រហើយពិរសសរមួចំដណកែល់ការកាត់បនទយនិង្បនាុំរៅនឹង្
ការដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ។ ែីរសើមមានស្ថរៈសំខ្ន់ចំររះរយើង្ទំង្អស់គប  រទ្រះតំបន់ែី
រសើមរនះរហើយដែលផថល់ទឹកស្ថែ តឲ្យរយើង្សទ្មាប់ការចមែិនអាហារ សទ្មាប់បររិភាគ 
សទ្មាប់លាង្សមាែ ត…។ ទឹកស្ថបដែលរយើង្ទំង្អស់រទ្បើទ្ាស់គឺមកពីតំបន់ែីរសើម។ ែី
រសើមស្ថែ ត និង្បនសុទនទឹករចញពីស្ថរធាតុពុលកបុង្ែីផង្ដែរ។ តំបន់ែីរសើមទំង្រ ះក៏ាន
ជួយកបុង្ការរកាទុកស្ថរធាតុកាបូនដែរ។ តំបន់ែីរសើមទំង្រ ះានផថល់មរធាាយចិចេ ឹម
ជីវតិែល់មនុសស៦៦០លាន ក់រៅជំុវញិពិភពរលាកដែលរស់រៅាមរយៈវារវីបផកមា និង្
រនស្ថទពីតំបន់ែីរសើម។ 

 
វាលបទ្ពស្ថា ច់ វាលផលុង្ដែលសតវរទ្កៀលរកចំណី 
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មមមរៀនទី១០
ត្ំបន់ដីមសើម 

១. តបំនដី់បសើមជាអវ?ី 
 ែីរសើមជាតំបន់ដែលមានទឹកជាទ្បចំា ឬមានទឹកាមរែូវកាល រហើយមានស្ថរៈ
សំខ្ន់សទ្មាប់ទ្បព័ននរអកូឡូសីុ ែូចជា វាលដស្ស ទរនល តំបន់ទំ បលិចទឹក តំបន់រឆ្បរ សធឹង្ 
ដទ្ពក ទ្តរំង្ បឹង្ជារែើម។ តំបន់ែីរសើមសំខ្ន់ៗរៅទ្បរទសកមពុជាមានរៅាមែង្ទរនលរមគ
ង្គ តំបន់បឹង្ទរនលស្ថប និង្តំបន់រឆ្បរ។ បឹង្អនលង់្ទ្ពីង្គឺជាតំបន់ែីរសើមែ៏សំខ្ន់មួយផង្ដែរ។ 

២. ស្ថរៈសំខានព់នតបំនដី់បសើម 
 ជាទូរៅ តំបន់ែីរសើមជាឋានទ្បព័ននមានផលិតភាពេពស់ ដែលផថល់ផលទ្បរយាជន៍    
សំខ្ន់ៗជារទ្ចើន។ តំបន់ែីរសើមជាដផបកមួយបនទ្បភពធនធានទឹក ការរផធរទឹកកបុង្ែី ការទ្តួត
ពិនិតយទឹកជំនន់ សទ្មាប់បនសុទនទឹក ជាផលូវទឹកសទ្មាប់តំបន់ដផបកខ្ង្រទ្កាម ជាអាង្ផធុកទឹក និង្
ផគត់ផគង់្ទឹកកបុង្វស័ិយឧសាហកមា កសិកមា និង្ការរទ្បើទ្ាស់ទ្បចំាបថៃ។ តំបន់ែីរសើមផឋល់នូវ
ធនធានជារទ្ចើន(ទ្តី រមា  បដនល រកើជារែើម)សទ្មាប់បំរពញតទ្មវូការរស់រៅរបស់សហគមន៍
មូលោឌ ន ទ្ពមទំង្មានសកាឋ នុពលដផបកវស័ិយកសិកមា និង្រទសចរណ៍ផង្ដែរ។ រលើសពីរនះ
រៅរទៀត តំបន់ែីរសើមមានតបមល និង្តួ ទីយ៉ាង្រទ្ចើនរលើសលប់កបុង្ការរកាលំនឹង្បរសិ្ថទ ន 
និង្ជាជទ្មកជីវៈចទ្មុះសំខ្ន់ៗ រហើយពិរសសរមួចំដណកែល់ការកាត់បនទយនិង្បនាុំរៅនឹង្
ការដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ។ ែីរសើមមានស្ថរៈសំខ្ន់ចំររះរយើង្ទំង្អស់គប  រទ្រះតំបន់ែី
រសើមរនះរហើយដែលផថល់ទឹកស្ថែ តឲ្យរយើង្សទ្មាប់ការចមែិនអាហារ សទ្មាប់បររិភាគ 
សទ្មាប់លាង្សមាែ ត…។ ទឹកស្ថបដែលរយើង្ទំង្អស់រទ្បើទ្ាស់គឺមកពីតំបន់ែីរសើម។ ែី
រសើមស្ថែ ត និង្បនសុទនទឹករចញពីស្ថរធាតុពុលកបុង្ែីផង្ដែរ។ តំបន់ែីរសើមទំង្រ ះក៏ាន
ជួយកបុង្ការរកាទុកស្ថរធាតុកាបូនដែរ។ តំបន់ែីរសើមទំង្រ ះានផថល់មរធាាយចិចេ ឹម
ជីវតិែល់មនុសស៦៦០លាន ក់រៅជំុវញិពិភពរលាកដែលរស់រៅាមរយៈវារវីបផកមា និង្
រនស្ថទពីតំបន់ែីរសើម។ 

 
វាលបទ្ពស្ថា ច់ វាលផលុង្ដែលសតវរទ្កៀលរកចំណី 
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ឱ្យាត់បង់្ និង្រទ្បើទ្ាស់ទ្បកបរោយចីរភាព ាមរយៈការអប់រ ំ បណឋុ ះបណាឋ លសហគមន៍
មូលោឌ នពីតបមលបនតំបន់ែីរសើម។ ទ្បសិនរបើរយើង្ទំង្អស់គប មិនចូលរមួការររធនធានបន
តំបន់ែីរសើម អ គតែ៏េលីខ្ង្មុេ រយើង្នឹង្ជួបទ្បទះបញ្ហហ ជារទ្ចើនជាពិរសសបញ្ហហ ជីវភាព
របស់រយើង្។  

រយើង្ទ្តវូការររតំបន់ែីរសើមាមរយៈសកមាភាពែូចខ្ង្រទ្កាម៖ 
 ជួយអប់រមិំតថភកថិ និង្អបកជិតខ្ង្អំពីតបមលបនតំបន់ែីរសើម និង្ផលប៉ះរល់របស់វា។ 
 កាត់បនទយការរទ្បើទ្ាស់ជីគីមី និង្ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមា រោយរទ្បើទ្ាស់ជីធមាជាតិ 
(ជីកំបុ៉សថ) និង្វធីិការររកាថ ចបទ្ង្ាមដបបធមាជាតិ។ 

 ទ្តូវរមួគប ការររតំបន់ែីរសើមាមរយៈ ការជួយទប់ស្ថក ត់រាល់សកមាភាពរលាើសចាប់
ទំង្ឡាយែូចជា ការបរាញ់េុសចាប់ ការទង្រ្ ធ នយកែី រោយរាយការណ៍រៅអបក
រក់ព័នន ឬអាជាញ ធរមានសមតទកិចេ។ 

 មិនទ្តូវរាះរចាលសំណល់រងឹ្ ឬបង្ហូរសំណល់រាវចូលរៅកបុង្តំបន់ែីរសើម។ 
រយើង្ទ្តវូចូលរមួដថរកាតំបន់ែីរសើមឱ្យានគង់្វង្សសទ្មាប់សតវរទ្កៀលនិង្េលួនរយើង្ទ្ពមទំង្ 
កូនរៅជំ ន់រទ្កាយៗរទៀត។  

 

 

 

របូភាពតំបន់ែីរសើម 
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ឱ្យាត់បង់្ និង្រទ្បើទ្ាស់ទ្បកបរោយចីរភាព ាមរយៈការអប់រ ំ បណឋុ ះបណាឋ លសហគមន៍
មូលោឌ នពីតបមលបនតំបន់ែីរសើម។ ទ្បសិនរបើរយើង្ទំង្អស់គប មិនចូលរមួការររធនធានបន
តំបន់ែីរសើម អ គតែ៏េលីខ្ង្មុេ រយើង្នឹង្ជួបទ្បទះបញ្ហហ ជារទ្ចើនជាពិរសសបញ្ហហ ជីវភាព
របស់រយើង្។  

រយើង្ទ្តវូការររតំបន់ែីរសើមាមរយៈសកមាភាពែូចខ្ង្រទ្កាម៖ 
 ជួយអប់រមិំតថភកថិ និង្អបកជិតខ្ង្អំពីតបមលបនតំបន់ែីរសើម និង្ផលប៉ះរល់របស់វា។ 
 កាត់បនទយការរទ្បើទ្ាស់ជីគីមី និង្ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមា រោយរទ្បើទ្ាស់ជីធមាជាតិ 
(ជីកំបុ៉សថ) និង្វធីិការររកាថ ចបទ្ង្ាមដបបធមាជាតិ។ 

 ទ្តូវរមួគប ការររតំបន់ែីរសើមាមរយៈ ការជួយទប់ស្ថក ត់រាល់សកមាភាពរលាើសចាប់
ទំង្ឡាយែូចជា ការបរាញ់េុសចាប់ ការទង្រ្ ធ នយកែី រោយរាយការណ៍រៅអបក
រក់ព័នន ឬអាជាញ ធរមានសមតទកិចេ។ 

 មិនទ្តូវរាះរចាលសំណល់រងឹ្ ឬបង្ហូរសំណល់រាវចូលរៅកបុង្តំបន់ែីរសើម។ 
រយើង្ទ្តវូចូលរមួដថរកាតំបន់ែីរសើមឱ្យានគង់្វង្សសទ្មាប់សតវរទ្កៀលនិង្េលួនរយើង្ទ្ពមទំង្ 
កូនរៅជំ ន់រទ្កាយៗរទៀត។  

 

 

 

របូភាពតំបន់ែីរសើម 

ទំព័រ 43



�
�នទ

ីតំប
ន់�

�ប់�
�ង 

និង
អភ

ិរក
��

�នប
�

�ុងស
ត��

�ៀល
 ន

ិង 
ស

ត��
�ប�

��ង
�

ៀត
ស

�ិត�
ទី�

ំងអ
ន�ង

់�
�ីង 

�
�ុកក

ំពង
់�

�ច 
�

�ត�ក
ំពត

 
�

ជ
រ�

�ភ
ិ�

ល
ក

ម
���

�
ន

ប
�

�ើត
ត

ំប
ន

់�
�ប

់�
�ង

 
ន

ិង
អ

ភ
ិរក

��
�ន

ប
�

�ុង
ស

ត
��

�ៀល
 

ន
ិង

 
ស

ត
��

�ប
�

��ង
�

ៀត
ស

�ិត
�

 
ទ

 ី�
ំង

អ
ន

�ង
់�

�ីង
 �

�ុក
ក

ំព
ង

់�
�ច

 �
�ត

�ក
ំព

ត
 �

�ល
�

ន
 �

���
��

២
១

៧
ហ

ិច
�

�
យ

អ
ន

ុ�
�ឹត

��
�ខ

០
៤

 អ
ន

�
�.ប

ក
ច

ុះ�
��ទ

ី០
៦

 
�

�ម
ក

�
 

�
�ំ២

០
១

១
 

�
�ម

ស
ម

ត
�ក

ិច
��

�ប
់�

�ង
រប

ស
់�

�ស
ួង

ក
ស

ិក
ម

��
�ល

�
ន

រដ
��

ល
�

��
ើ 

�
�

��
ធ

ិ�
រ�

�ប
់�

�ង
�

�ល
់�

 
ត

ំប
ន

់�
ះ 

រហ
ូត

ដ
ល

់�
��០

៨
 �

�ឧ
ស

�
 �

�ំ២
០

១
៦

។



បរ����នល��ប់��ើមពីបុគ�ល���ក់ៗ �ើយ�ចស���ច
��ន�ល់���ន�រចូលរួម�ំងអស់���

Good Environment starts from the individual 
and can only be achieved with participation of all

Mlup Baitong ‘s Office Address: 
#194, Street 371, Boeng Tompun, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.

Contact us at:
Mobile: (+855) 12 413 857

E-mail: mlup@online.com.kh  /  Website: www.mlup-baitong.org 


