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បែសកកម្ម វបសអ

ក្នុងលក្ខណៈជា វិទ្យាស្ថានកម្ពុជាឯករាជ្យផ្ន្កស្វជ្វពី គោល នយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វបសអ មានប្សកកម្មរួម 
ចំណ្ក ដល់ កា រអភិវឌ្ឍប្ទ្សប្កបដោយចីរភាព និងលើក កំពស់ សុខុមាល ភាព របស់ប្ជាពលរដ្ឋកម្ពុជា តាមរយៈការ 
ស្វ ជ្វ មាន គុណភាពខ្ពស់ ពី គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ ការផ្សព្វផ្សាយ ចំណ្ះដឹង និងការកសងសមត្ថភាព ។

វបសអ ប្ឹងប្ងបំព្ញប្សកកម្មន្ះ ដោយធ្វើការជា ដ្គូ ជាមួយស្ថាប័ន សធារណៈ និងសង្គមសុីវិលកម្ពុជា 
ស្ថាប័ន  អភិវឌ្ឍន៍  ក្នុង តំបន់ និងពិភពលោក និងដោយគោរព ដល់  សមត្ថភាព  របស់ប្ជាពលរដ្ឋ និងស្ថាប័នកម្ពុជា  
ចំណ្ះ ដឹង  និង  បទពិសោធន៍ ក្នុងស្ុក ព្មទាំងប្វត្តិសស្ត្ និងវប្បធម៌ របស់ប្ទ្សកម្ពុជា ។

© រកែសាសិទ្ធិឆ្នាំ២០១១ - វិទែយាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សែវជែវដើមែបីអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា (វបសអ)
រក្សាសិទ្ធិគ្ប់យ៉ាង - គ្មានផ្ន្កណមួយន្ឯកសរន្ះ ត្ូវបានចម្លងទុក ឬផ្សព្វផ្សាយតាមទម្ង់ និង តាម 

មធ្យាបាយផ្ស្ងៗ ដូចជា អ្ឡិចត្ូនិក យន្ដកម្ម ថតចម្លង... ។ល។ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជា លាយលក្ខណ៍អក្សរពី 
វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាឡើយ ។

សន្ដិស៊ខសែបៀង និងការបែបែួលអាកាសធាត៊ រហូតដល់ឆ្នាំ២០៥០៖ បែទែសកម្ពុជា
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ខ្មីនា ឆ្នាំ២០១១

វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDRI)
អគរល្ខ ៥៦ ផ្លូវល្ខ ៣១៥ ខ័ណ្ឌទួលគោក ប្អប់សំបុត្ល្ខ ៦២២ ភ្នំព្ញ កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣ 
ទូរសរ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤ 
អ៊ីម្លៈ cdri@wicam.com.kh     http://www.cdri.org.kh

ក្សម្ួល និងរចនាដោយ៖ អឹុង   សុជាតិ និង អ៊ុំ ចាន់ថា
បកប្ដោយ៖ ទា   សវរា
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បញ្ជីអកែសរកាត់

ផសស ផលិតផលក្នុងស្ុកសរុប (Gross Domestic Product)

CARD ក្ុមប្ឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ 

(Council for Agricultural and Rural Development)

CDRI/វបសអ វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា  

(Cambodia Development Resource Institute)

CGE គំរូសមតាទូទៅន្ស្ដ្ឋកិច្ច (Economy-wide General Equilibrium model)

FAO អង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្ម (Food and Agriculture Organization)

GCMs គំរូអាកាសធាតុពិភពលោក (Global Climate Models)

he ហិកតា (Hectare)

IFPRI វិទ្យាស្ថានស្វជ្វគោលនយោបាយស្បៀងអន្តរជាតិ  

(International Food Policy Research Institute)

IMPACT គំរូអន្តរជាតិសម្ប់វិភាគគោលនយោបាយកសិកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មទំនិញ  

(International Model for Policy Analysis of Agriculture and Commodities Trade)

MMT លានតោន (Million Metric Tonnes)

MT តោន (Metric Tonne)

RCM គំរូអាកាសធាតុក្នុងតំបន់ (Regional Climate Model)

RGC រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (Royal Government of Cambodia)

SRES របាយការណ៍ពិស្សស្ដីពីស្ណរីយ៉ូន្ការសយភាយឧស្ម័ន  

(Special Report on Emissions Scenarios)

UN អង្គការសហប្ជាជាតិ (United Nations)

UNPop នាយកដ្ឋានប្ជាជនន្សហប្ជាជាតិ (United Nations Population Division)

USAID ទីភា្នាក់ងារសហរដ្ឋអាម្រិកសម្ប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ  

(United States Agency for International Development)
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១. សែចក្ដីផ្ដើម

ប្ជាជន និងស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា មានភាពងាយរងគ្ះជាខ្លាំងទៅតាមការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ។ សន្ដិសុខស្បៀង 
គឺជាកង្វល់ចំបងមួយរួចទៅហើយនៅ កម្ពុជា ដ្លមានប្ជាជន ២៥%  ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ នៅឆ្នាំ២០០៤ និង ២០០៥ 
ហើយន្ះជាសមាមាត្មួយដ្លខ្ពស់ជាងបណ្តាប្ទ្សជិតខងនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ (Shicavone 2010)1 ។ ប្ជាជន 
កម្ពុជាប្មាណជា ៨០% រស់នៅជនបទ ហើយកសិកម្មរួមចំណ្ក ៣៥% ន្ ផសស (World Bank 2009) ។ 
ប្ជាជនកម្ពុជាពីរភាគបីពឹងផ្អ្កផ្ន្ក ស្ដ្ឋកិច្ចលើ វិស័យកសិកម្ម (FAO 2010; Shicavone 2010) ហើយកសិករ 
ភាគច្ើនពុំសូវមាន មធ្យាបាយ សម្ប់បន្សុាំខ្លួនទៅនឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុឡើយ (រជក 2006) ។

ប៉ុន្ដ្ផលប៉ះពាល់ន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុមកលើប្ទ្សកម្ពុជា ពុំម្នមានប្ភព មកត្ពី ការ ប្ប្ួល 
ផលិតកម្មនៅក្នុងស្ុកឡើយ ។ កម្ពុជាគឺជាប្ទ្សនាំច្ញស្ូវ/អង្ករសុទ្ធ ដូច្ន្ះកំណើនថ្ល្ ពិភពលោក អាចបង្កើន 
តម្ល្សរុបន្បរិមាណស្ូវ/អង្ករផលិតក្នុងស្ុក ។ ម្យា៉ាងវិញទៀត កសិករ ជាច្ើន មិនបានផលិតស្ូវគ្ប់គ្ន់សម្ប់  
ការប្ើប្ស់ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ ហើយពួកគ្ត្ូវទិញស្បៀង អាហារ តាមរដូវកាល ។ ចំពោះគ្ួសរខ្សត់ដី វិបត្ដិ 
ផលិតភាពអវិជ្ជមាន អាចកាត់បន្ថយប្ក់ចំណូល កសិកម្ម និងធ្វើឱ្យថ្ល្ស្បៀងអាហារកើនឡើង ដ្លទាំងន្ះធ្វើឱ្យ 
ប្ក់ចំណូលពិតធា្លាក់ចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដ្លអាច គំរាមកំហ្ងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សជំនាន់ន្ះ និងជំនាន់ក្យ ។  
បាតុភាពន្ះ គ្ឃើញច្បាស់តាមរយៈស្ថានភាពដ្លគ្ួសរកម្ពុជាពាក់កណ្តាល បានកាត់បន្ថយការបរិភោគស្បៀង 
អាហារនៅឆ្នាំ២០០៨ ក្នុងអំឡុងព្ល មានវិបត្ដិថ្ល្ស្បៀងអាហារ (Shicavone 2010) ។ ដោយសរមានចំណង 
ទាក់ទងអន្ដរជាតិ តាម រយៈពាណិជ្ជកម្ម និងថ្ល្ ការវិភាគព្ញល្ញអំពីផលប៉ះពាល់ក្នុងស្ុកដ្លអាចកើតមានពី 
សំណក់ ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ចាំបាច់ត្ូវពិចារណអំពីផលប៉ះពាល់លើទ្ង់ទ្យទូទៅ ។ 

ស្ថិតក្នុងសភាពការណ៍ន្ះ ការព្យាករណ៍អំពីសន្ដិសុខស្បៀងបានប្ព្ឹត្ដទៅ ដោយប្ើគំរូអន្ដរជាតិសម្ប់ 
វិភាគគោលនយោបាយកសិកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មទំនិញ (IMPACT)2 ។ តាមការចាំបាច់ ការ ព្យាករណ៍ ត្ូវកសងដោយ 
ចាប់ផ្ដើមច្ញពីទស្សនវិស័យមួយចំនួន  ចំពោះអនាគតវិស័យកសិកម្មដ្លអាច ជឿជាក់ បាន ។ ទិដ្ឋភាពន្ការផ្លាស់ប្ដូរ 
អាកាសធាតុខុសគ្នាចំនួនប្ំបួន ដ្លអ្នកវិទ្យាសស្ដ្នៅលើពិភពលោក បានឯកភាពគ្នា និងទិដ្ឋភាពស្ដ្ឋកិច្ច/
ប្ជាសស្ដ្បីខុសគ្នា ដ្លព្យាករណ៍ល្បឿន ខុសគ្នា ន្កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច និងកំណើនប្ជាជននៅក្នុងពិភពលោក 
ត្ូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីទទួលបាន លទ្ធផលគំរូ ។ យើងគូសបញ្ជាក់សំណុំន្តួល្ខព្យាករណ៍គំរូ ចំពោះថ្ល្ស្បៀង 
អាហារ និងផលិតកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងលទ្ធផលន្សន្ដិសុខស្បៀងពិភពលោក សម្ប់តំបន់ដីគោកនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ 
នៅក្នុងឯកសរន្ះ ហើយរាយការណ៍អំពីការព្យាករណ៍ថ្ល្អង្ករ និងពោតនៅលើពិភពលោកដ្លជាមុខ ទំនិញ ពីរ 
សំខន់ចំពោះសន្ដិសុខស្បៀង និងពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជា ។ យើងរំពឹងថា លទ្ធផលគំរូប្បន្ះនឹង នាំទៅដល់ 
ការពិភាក្សាបន្ថ្ម ដើម្បីឱ្យយល់ដឹងបានកាន់ត្ច្បាស់អំពីបញ្ហាប្ឈមដ្លអាចកើតមាន  អំពីការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
ដ្លកម្ពុជាប្ឈមមុខក្នុងព្លអនាគត ។

លទ្ធផលន្ការសិក្សាពិសោធន៍ បងា្ហាញថា ថ្ល្ជាសកលន្អង្ករ និងពោត នឹង ឡើងខ្ពស់ ក្មស្ណរីយ៉ូ   
ផ្ស្ងៗន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ។ ថ្ល្ពោតជាសកល  ងាយ ប្ប្ួលទៅតាមការសន្មតខុសៗគ្នាអំពីកំណើនប្ក់
ចំណូល និងប្ជាជន នៅលើពិភពលោក ប៉ុន្ត្ថ្ល្ អង្ករជាសកល  ពុំសូវងាយប្ប្ួលឡើយនៅក្នុងការសិក្សានោះ ។  
ទិន្នផលស្ូវ និង ពោតក្នុងតំបន់ដីគោកនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ បានព្យាករណ៍ថា នឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្ពស់ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ 

1 ន្ះគឺជាការរីកចម្ើនគួរឱ្យកត់សមា្គាល់ បើប្ៀបធៀបនឹងអត្ប្ជាជនខ្វះអាហារូបត្ថម្ភប្មាណ ៤១% នៅរវាងឆ្នាំ១៩៩០-
១៩៩២ (Shiavone 2010) ។

2 សម្ប់ការពន្យល់លម្អិតពីគំរូ IMPACT និងវិធីសស្ត្ដ្លគំរូន្ះត្ូវបានក្តម្ូវ ដើម្បីពិនិត្យពីការប្ប្ួលអាកាសធាតុ 
សូមមើលក្នុង Nelson (forthcoming) និង Rosegrant (2008) ។
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ដល់ឆ្នាំ២០៥០ ។ តួល្ខព្យាករណ៍អំពីទិន្នផលស្ូវ មានលក្ខណៈងាយប្ប្ួលទៅតាមការ ប្ប្ួល អាកាសធាតុ 
ជាងទិន្នផលពោត ។ ជាងន្ះទៅទៀត លទ្ធផលន្ការសិក្សាបងា្ហាញថា ទិន្នផលស្ូវ និងពោត ពុំមានលក្ខណៈ 
ងាយ ប្ប្ួលខ្លាំង ទៅតាមការសន្មតខុសៗគ្នាន្កំណើន ប្ក់ចំណូល ឬប្ជាជនឡើយ ដ្លន្ះគូសបញ្ជាក់ ថា  
ការផ្គត់ផ្គង់  មិនប្ប្ួលឆប់រហ័ស ឆ្លើយតបនឹងកំណើនថ្ល្នៅលើពិភពលោកដ្លកាន់ត្ខ្ពស់ឡើយ ។ ផ្ទ្ដីស្ូវ 
ដ្ល បានដំដុះ ក្នុងតំបន់ដីគោកនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ ត្ូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងធា្លាក់ចុះពី ឆ្នាំ២០១០ ដល់ ២០៥០ 
ហើយ ផ្ទ្ដី ដំពោត ត្ូវបានព្យាករណ៍ថា ភាគច្ើនគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយ ។ ទាំងផ្ទ្ដីដំដុះដំណំស្ូវ និងពោត 
មិនទំនងជាងាយប្ប្ួល ចំពោះស្ណរីយ៉ូ ខុសៗគ្នាន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ឬចំពោះការ សន្មតខុសៗគ្នាន្ 
កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច ឬ ប្ជាសស្ដ្ឡើយ ។

លទ្ធផលរួមផ្សំន្ឥទ្ធិពលទិន្នផល និងផ្ទ្ដី គឺផលិតកម្មពោតតំបន់ដីគោកនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ ដ្លកើនឡើង 
នៅឆ្នាំ២០៥០ ពុំសូវប្ប្ួលខ្លាំងទៅតាមការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ឬភាពខុសគ្នាន្កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច និង 
ប្ជាសស្ដ្ឡើយ ។ ផលិតកម្មស្ូវមិនច្បាស់ថាកើន ឬថយចុះឡើយ ហើយងាយ ប្ប្ួលទៅតាមការប្ប្ួល 
អាកាសធាតុ និងភាពខុសៗគ្នាន្កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច និងប្ជាសស្ដ្ ។ តំបន់ដីគោកនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ទាំងមូល 
នាព្លបច្ចុប្បន្នន្ះ គឺជាតំបន់ នាំច្ញ អង្ករ និងពោត ។ ការព្យាករណ៍របស់យើងបងា្ហាញថា តំបន់ន្ះនឹងបន្ដជា 
តំបន់ នាំច្ញអង្ករ នៅក្ម គ្ប់ ស្ណរីយ៉ូន្អាកាសធាតុ ប្ជាសស្ដ្ និងស្ដ្ឋកិច្ច ដ្លបានប្ើប្ស់សម្ប់ 
គំរូន្ះ ។ ប៉ុន្ដ្ នៅ គ្ប់ ស្ណរីយ៉ូន្អាកាសធាតុ ប្ជាសស្ដ្ និងស្ដ្ឋកិច្ចដ្លបានប្ើប្ស់ តំបន់ន្ះ នឹង កា្លាយ ទៅ
ជាតំបន់នាំចូលពោតសុទ្ធនៅឆ្នាំ២០៥០ ។ 

យើងពិនិត្យឃើញថា អត្ថិភាពន្ស្បៀងអាហារក្នុងតំបន់ដីគោកនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ នឹងកើនឡើង នៅក្ម 
ស្ណរីយ៉ូន្កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច និងប្ជាសស្ត្ ដ្លមានលក្ខណៈសុទិដ្ឋិនិយមកាន់ត្ខ្ពស់ ប៉ុន្ដ្ធា្លាក់ចុះនៅក្នុង 
ស្ណរីយ៉ូ ទុទិដ្ឋិនិយម ។ ដូចគ្នាដ្រ ចំនួនកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅតំបន់ដីគោកនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ នឹងចុះថយ ក្ម 
ស្ណរីយ៉ូ សុទិដ្ឋិនិយមន្កំណើនប្ជាសស្ដ្ និងកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច ដ្លមានលក្ខណៈសុទិដ្ឋិនិយមកាន់ត្ខ្ពស់ ប៉ុន្ដ្ 
ថយចុះក្មស្ណរីយ៉ូ ទុទិដ្ឋិនិយម ។ ចំពោះករណីដ្លបានពិនិត្យមើលទាំងអស់ ការប្ប្ួលអាកាសធាតុនឹងមាន 
ឥទ្ធិពល អវិជ្ជមានទៅលើផលន្សន្ដិសុខស្បៀងនៅក្នុងតំបន់ ។

២. ការវិភាគទិដ្ឋភាព

ការព្យាករណ៍ខងលើន្ះ ចាំបាច់ត្ូវត្កសងច្ញជាទស្សនវិស័យមួយចំនួន ដោយចាប់ផ្ដើមច្ញពីទស្សន 
វិស័យមួយចំនួន  ចំពោះអនាគតវិស័យកសិកម្មដ្លអាច ជឿជាក់ បាន ។ ដំណើរការន្ការអភិវឌ្ឍ ទស្សនវិស័យន្ះ ហៅថា 
ការអភិវឌ្ឍស្ណរីយ៉ូ "scenario development" ។ ជំពូក ២ ន្របាយការណ៍របស់អង្គការវាយតម្ល្ប្ព័ន្ធ អ្កូឡូសុ ី 
ប្ចាំ សហសវត្សរ៍ ច្ញផ្សាយក្នុងល្ខ២ ស្ដីពីប្ព័ន្ធអ្កូឡូសុី និងសុខុមាលភាពមនុស្ស៖ ស្ណរីយ៉ូផ្ដល់ និយមន័យ 
សង្ខ្ប ដ៏មានតម្ល្មួយស្ដីពីស្ណរីយ៉ូ  ។

"ស្ណរីយ៉ូ គឺជារឿងរា៉ាវពាក់ព័ន្ធគ្នា មានលក្ខណៈប្ឈម និងអាចជឿជាក់បាន ស្ដីពីរបៀបដ្លរឿងអនាគត 
អាចនឹង ត្ូវ លាតត្ដង ហើយគ្អាចនិយយរឿងរា៉ាវទាំងន្ះ ជាពាក្យព្ជន៍ និងជាតួល្ខ ។ ស្ណរីយ៉ូ 
ពុំម្នជាការ ទស្សន៍ទាយ ការប្មាណ ការព្យាករណ៍ ឬអនុសសន៍ឡើយ ។ ស្ណរីយ៉ូ  គឺជាការ ប្មើល 
មើលអំពីគន្លងទៅអនាគត និងពិចារណអំពីភាពមិនប្កដប្ជាសំខន់ៗ" (Raskin, et al. 2005) ។
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ស្ណរីយ៉ូទាំងន្ះ អាចត្ូវបានបង្កើតឡើងលើវិមាត្ចម្ុះប្ប ។ Nelson et al. (forthcoming) ពណ៌នាអំពី 
"ស្ណរីយ៉ូរួម" ចំនួនបីគឺ ស្ណរីយ៉ូគោលដ្លស្ថិត "នៅពាក់កណ្តាល" និងស្ណរីយ៉ូទុទិដ្ឋនិយម ដ្លបាន  
ជ្ើសយកបន្សំន្កតា្ដាជម្ុញនានា ដ្លទំនងជាធ្វើ ឱ្យ មានលទ្ធផលកាន់ត្អវិជ្ជមានចំពោះសុខុមាលភាព របស់មនុស្ស 
ជាតិ ព្មទាំងស្ណរីយ៉ូសុទិដ្ឋិនិយមដ្លហាក់ដូចជាធ្វើឱ្យ មាន លទ្ធផល កាន់ត្វិជ្ជមាន  ។

ក្ហ្វិក ១៖  ការព្យាករណ៍អំពីចំនួនប្ជាជន(ខងឆ្វ្ង)និងចំណូលក្នុងប្ជាជនមា្នាក់ៗ (ខងស្ដាំ) សម្ប់ប្ទ្ស 
កម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ២០៥០

ប្ភព៖ UNPop និងធនាគរពិភពលោក
សមា្គាល់៖ ទឹកប្ក់ទាំងអស់ជាដុលា្លារ គិតជាដុលា្លារអាម្រិកតាមថ្ល្ថ្រនៅឆ្នាំ២០០០

ដើម្បីបង្កើតស្ណរីយ៉ូរួមចំនួនបីសម្ប់គំរូន្ះ យើងបានប្ើការព្យាករណ៍ចំនួនប្ជាជន ដ្ល មានកម្ិត 
ប្ប្ួលខ្ពស់ មធ្យម និងទាបរបស់ UN ចំពោះស្ណរីយ៉ូទុទិដ្ឋិនិយម ស្ណរីយ៉ូគោល និងស្ណរីយ៉ូ 
សុទិដ្ឋិនិយម តាមលំដប់លំដោយ (ក្ហ្វិក ១ ខងឆ្វ្ង) ។ ចំពោះការព្យាករណ៍ប្ក់ចំណូល យើងប្ើប្ស ់
ការព្យាករណ៍ ផសស ដ្លមានលក្ខណៈសុទិដ្ឋិនិយម មូលដ្ឋានគោល និងទុទិដ្ឋិនិយម ពីធនាគពិភពលោក 
ច្កនឹងតួល្ខព្យាករណ៍ចំនួនប្ជាជន ត្ូវគ្នា ពីប្ភព UN (ក្ហ្វិក ១ ខងស្ដាំ) ។ គួរកត់សមា្គាល់ថា ដោយសរ 
ទាំងន្ះ គឺជាការព្យាករណ៍សកល ហ្តុន្ះ វាមិនត្ឹមត្កំណត់តម្ូវការក្នុងស្ុកនៅកម្ពុជា ឬតម្ូវការក្នុង តំបន់ដ ី
គោកនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ប៉ុណ្ណោះទ្ គឺថ្មទាំងកំណត់នូវតម្ូវការពិភពលោកដ្លបង្កើតបានជាថ្ល្ពិភពលោកផងដ្រ ។
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ស្ណរីយ៉ូរួមទាំងន្ះ ត្ូវបានផ្គូរផ្គងជាមួយនឹងស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុមួយក្ុម ដ្លបានបង្កើតឡើង  
 ដូចតទៅ ។ ស្ណរីយ៉ូន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុចំនួនបី (ហៅថា របាយការណ៍ពិស្សស្ដីពីស្ណរីយ៉ូន្ការ 
សយភាយ ឧស្ម័ន - Special Report on Emissions Scenarios, or SRES) ត្ូវបាន បង្កើត ឡើងតាមប្ប បរិមាណ  
វិស័យ ដោយប្ើគំរូអាកាសធាតុពិភពលោកខុសគ្នាចំនួនបួន (GCMs) រួមផ្សំនឹង ស្ណរីយ៉ូន្ "ការកាត់បន្ថយ 
សុក្ិត" មួយ (Perfect mitigation scenario) តំណងឱ្យ SRES-GCM ចំនួន ១៣គូ ដ្លយើងសំដៅ ថា 
គ្ន់ត្ជាស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុត្ប៉ុណ្ណោះ (Nakicenovic, et al. 2000)3 ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍ន្ះ 
យើង ដក់កម្ិតត្ឹមស្ណរីយ៉ូ SRES A1B និង B1 និងគំរូអាកាសធាតុពិភពលោកចំនួនពីរគឺ CSI និង MIR  
រួមផ្សំនឹង ស្ណរីយ៉ូន្ "ការកាត់បន្ថយការប្ប្ួលអាកាសធាតុសុក្ិត" មួយ (perfect climet change mitigation 
scenario) ដ្លធ្វើឱ្យមានស្ណរីយ៉ូន្ការវិភាគអាកាសធាតុចំនួនប្ំ ។ យើងប្ើគំរូ GCM ចម្ុះ និងស្ណរីយ៉ូ 
ចម្ុះ ដើម្បីគិតបញ្ចូលនូវភាពមិនប្កដប្ជា ដ្លជាប្ធានបទមួយមានលក្ខណៈគ្បដណ្តប់នៅក្នុងវិទ្យាសស្ដ្ ន្  
ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ។ គ្ឃើញមានភាពមិនប្កដប្ជាមួយចំនួន ចំពោះអនាគតន្ការសយភាយឧស្ម័ន 
ផ្ទះកញ្ចក់ ដ្លបងា្ហាញដោយភាពខុសគ្នានៅក្នុងស្ណរីយ៉ូ SRES ។ ជាមួយគ្នាន្ះផងដ្រ ក៏មានភាពមិនប្កដ 
ប្ជា ថាតើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដ្ចទៅលើការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ដោយសរ GCMs ផ្ស្ងៗ 
  គ្នា ផ្ដល់នូវការព្យាករណ៍ខុសៗគ្នាយ៉ាងខ្លាំង ។ ឧទាហរណ៍ ក្ហ្វិក ២ និង ៣ បងា្ហាញនូវការព្យាករណ៍អំពីការ 
ប្ប្ួលសុីតុណ្ហាភាពមធ្យម និងកម្ពស់ទឹកភ្លៀងចាប់ពីឆ្នាំ២០០០ ដល់ឆ្នាំ២០៥០ រវាង GCMs ផ្ស្ងៗគ្នាចំនួនបួន  
ដោយពិចារណទៅលើស្ណរីយ៉ូ SRES ដូចគ្នា គឺ A1B ។ របាយការណ៍ន្ះបងា្ហាញលទ្ធផលដោយប្ើ CSI និង  
MIR GCMs ដ្លមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទាំងទិន្នន័យផ្ន្កឆ្វ្ងខងលើ និងផ្ន្កស្ដាំខងលើ ។ MIR GCM  ព្យាករណ៍នូវ 
សីតុណ្ហាភាពក្ដាបន្ដិច (ជាពិស្សនៅទិសខងកើត) និងប្ទ្សកម្ពុជាដ្លកាន់ត្ស្ងួតនៅឆ្នាំ២០៥០ ជាង CSI GCM 
ក្មស្ណរីយ៉ូ A1B SRES  ។

នៅក្នុងរបាយការណ៍ន្ះ យើងរាយការណ៍លទ្ធផលន្គំរូសម្ប់តំបន់ដីគោកនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ ទាំងមូល ។  
នៅក្នុងព្លអនាគត អាចមានលទ្ធផលបំប្កដោយឡ្កសម្ប់ប្ទ្សកម្ពុជា ។ ការពណ៌នា  អំពី វិធីសស្ដ្ន្ 
ការកសងគំរូដ្លបានប្ើប្ស់សម្ប់គម្ងស្បៀងអាហារ និង កសិកម្មនៅព្លអនាគត ជាមួយនឹងលទ្ធផល  
ជាសកល អាចពិនិត្យឃើញនៅក្នុងឯកសររបស់ Nelson et al. (forthcoming) រីឯពត៌មានលម្អិតជាក់លាក់ចំពោះ 
គំរូ IMPACT មាននៅក្នុងឯកសររបស់ Rosegrant  et al. (2008) ។ លទ្ធផលដ្លយើងបងា្ហាញ រួមមាន ថ្ល្ជាសកល 
ទិន្នផល (រួមមាន ទិន្នផលសុទ្ធន្ឥទ្ធិពលថ្ល្ច្ញ (yield net of price effects) ពោលគឺបម្បម្ួលទិន្នផលដ្ល 
បណ្តាលមកពីការប្ប្ួលអាកាសធាតុត្មួយមុខ) ផលិតកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មសុទ្ធ ។

3 នៅក្នុងស្ណរីយ៉ូ "ការកាត់បន្ថយសុក្ិត" បច្ច្កទ្សជាលក្ខណៈទ្ឹស្ដី បានពិចារណដល់ការកាត់បន្ថយសុក្ិតនូវរាល ់
កំណើនន្ការសយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ។ ស្ណរីយ៉ូន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ និង GCMs មានបកស្យយ៉ាងលម្អិត 
នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធន្ Nelson et al. (forthcoming) ។ ទោះបីជាមានការលំបាកក្នុងការនិយយសរុបយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីភាព 
 ខុសគ្នារវាងលទ្ធផលន្គំរូ GCM ក៏ដោយ ក៏លទ្ធផលន្ស្ណរីយ៉ូ MIR GCM បានបងា្ហាញថា អាកាសធាតុនៅព្លអនាគត 
ជាទូទៅ មានសំណើមជាងលទ្ធផលន្ស្ណរីយ៉ូ CSI GCM ដោយមានការលើកល្ងសម្ប់តំបន់មួយចំនួន ក្នុងនោះ តំបន់ 
ដ្លគួរកត់សមា្គាល់បំផុត គឺភាគឦសនន្ប្ទ្សប្សុីល និងភាគខងកើតន្សហរដ្ឋអាម្រិក ព្ះស្ណរីយ៉ូ MIR GCM 
បានបងា្ហាញនូវអាកាសធាតុហួតហ្ងជាង (Nelson et al., forthcoming) ។
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ក្ហ្វិក ២៖   ផ្នទីបងា្ហាញអំពីការប្ប្ួលសុីតុណ្ហាភាពអតិបរមាប្ចាំឆ្នាំធម្មតា  (ជាអង្សាស្) សម្ប់ប្ទ្សកម្ពុជា 
នៅចនោ្លាះ ឆ្នាំ២០០០ និង ២០៥០ បើប្ើស្ណរីយ៉ូ A1B

 

Source: IFPRI estimates.
Note: All maps assume the A1B scenario. The bottom left is 
from the CNRM-CM3 GCM; top left is from the CSIRO-MK3 
GCM (CSI); top right is from the MIROC3.2 (MIR) GCM; bottom 
right is from the ECHAM5 GCM.
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ក្ហ្វិក ៣៖  ការប្ប្ួលកម្ិតកម្ពស់ទឹកភ្លៀងប្ចាំឆ្នាំជាមធ្យម (ជាមីលីម៉្ត្-មម) សម្ប់ប្ទ្សកម្ពុជា 
ចនោ្លាះឆ្នាំ២០០០ និង ២០៥០ ដោយប្ើស្ណរីយ៉ូ A1B

Source: IFPRI estimates.
Note: All maps assume the A1B scenario. The bottom left is 
from the CNRM-CM3 GCM; top left is from the CSIRO-MK3 
GCM (CSI); top right is from the MIROC3.2 (MIR) GCM; bottom 
right is from the ECHAM5 GCM.
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៣. លទ្ធផល

ថ្លែជាសកល

នៅក្នុងរបាយការណ៍ន្ះ យើងបងា្ហាញតួល្ខព្យាករណ៍ចំពោះថ្ល្ជាសកលន្អង្ករ និងពោត ដ្លជាដំណំពីរមុខ 
ដ្លប្ទ្សកម្ពុជានាំច្ញក្នុងព្លថ្មីៗ ជាមួយនឹងសកា្ដានុពលសម្ប់ការបង្កីនសមត្ថភាពនាំច្ញ នៅព្លអនាគត 
(Agrifood Consulting International 2002; Best 2009; FAO 2010; Shicavone 2010) ។ គំរូន្ះបា៉ាន់ស្មានថ្ល្ 
ទំនិញជួញដូរជាអន្ដរជាតិ ហើយលទ្ធផលបន្ថ្មទៀត មាននៅក្នុងឯកសររបស់ Nelson et al. (forthcoming) ។

នៅក្មស្ណរីយ៉ូគោលរួម និងការកាត់បន្ថយដ្លមានសុក្ិតភាព ថ្ល្អង្ករជាសកល4 ឡើងដល់ ៣៣០ 
ដុលា្លារក្នុងមួយតោននៅឆ្នាំ២០៥០ ដ្លកើនឡើងប្មាណ ៥០% ធៀបនឹងថ្ល្បច្ចុប្បន្ន ។ នៅក្មស្ណរីយ៉ូទូទៅ 
ដ្លមានលក្ខណៈទុទិដ្ឋិនិយម និងការកាត់បន្ថយដ្លមានសុក្ិតភាព ថ្ល្ឡើងដល់ ៣៧៨ដុលា្លារ (ស្ទើរត្ខ្ពស់ 
ដូចក្នុងស្ណរីយ៉ូន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ និងស្ណរីយ៉ូទូទៅគោល) ហើយក្មស្ណរីយ៉ូទូទៅ ដ្លមាន 
លក្ខណៈសុទិដ្ឋិនិយម និងការកាត់បន្ថយដ្លមានសុក្ិតភាព ថ្ល្ឡើងត្ឹមត្ ២៨៤ដុលា្លារ (ក្ហ្វិក ៤ ខងឆ្វ្ង) ។  
ន្ះបណ្តាលមកពីភាពលូតន្ប្ក់ចំណូល (income elasticity) ន្តម្ូវការអង្ករ អាចប្ប្ួលខ្លាំង នៅព្លដ្ល 
ប្ក់ចំណូលកើនឡើង ។ អាស្័យហ្តុន្ះ ថ្ល្អាចកើនឡើងខ្ពស់ជាខ្លាំង នៅព្លប្ក់ចំណូលទាប និងតម្ូវការខ្ពស់ 
ប៉ុន្ដ្ធា្លាក់ចុះយ៉ាងរហ័សនៅព្លប្ក់ចំណូលកើនឡើង ។

ថ្ល្ពោតជាសកល ត្ូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងកើនឡើងខ្ពស់ជាងធញ្ញជាតិដទ្ទៀត បើគិតជាភាគរយ ប៉ុន្ដ្ពុំសូវ 
ប្ប្ួលក្មស្ណរីយ៉ូរួម ដ្លបានជ្ើសរីសឡើយ ។ នៅក្មការសន្មតន្ការកាត់បន្ថយដ្លមាន 
សុក្ិតភាព ថ្ល្ពោតនឹងកើនឡើង ៦៤% ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ ដល់ ២០៥០ ។ ការប្ប្ួលអាកាសធាតុធ្វើឱ្យការកើន 
ឡើងន្ះ មានលក្ខណៈកាន់ត្ខ្លាំងកា្លា ចាប់ពី ៩១ ដល់ ១៣២% អាស្័យទៅលើស្ណរីយ៉ូន្អាកាសធាតុ ។ 
ថ្ល្ពោតជាសកលក្នុងព្លអនាគត ប្ប្ួលជាខ្លាំងទៅតាមការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ប៉ុន្ត្មិនសូវប្ប្ួលក្ម 
ស្ណរីយ៉ូរួមដ្លបានជ្ើសរីសឡើយ ។ ថ្ល្ពោតនៅឆ្នាំ២០៥០ មិនប្ប្ួលក្មស្ណរីយ៉ូរួមដ្លបាន 
 ជ្ើសរីស ក្មការកាត់បន្ថយដ្លមានសុក្ិតភាព និងមានអត្ថ្ល្ចាប់ពី ១៨៣ដុលា្លារ ដល់ ១៩៦ដុលា្លារ ក្នុង 
មួយតោន ។ ក្មការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ថ្ល្ពោតប្ប្ួលបន្ដិច ធៀបនឹងស្ណរីយ៉ូរួម ។ ថ្ល្ន្ះប្ប្ួលខ្លាំង 
បំផុតនៅក្មស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុ CSI A1 ប៉ុន្ដ្ មានអត្ថ្ល្ត្ឹមត្ពី ២២២ដុលា្លារ ដល់ ២៤៦ដុលា្លារ ក្នុង 
មួយតោនប៉ុណ្ណោះ ។ កតា្តាកាត់កងគ្នាចំបងពីរដ្លធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាតិចតួចរវាងស្ណរីយ៉ូរួម គឺកតា្តាន្ចំនួន 
ប្ជាជន សកល និងប្ក់ចំណូលសកល ។ នៅក្មស្ណរីយ៉ូ សុទិដ្ឋិនិយម មានប្ជាជនតិច ដ្លធ្វើឱ្យ តម្ូវ 
ការថយចុះ ប៉ុន្ដ្អ្នកទាំងនោះមានប្ក់ចំណូលខ្ពស់ និងតម្ូវការ សច់សត្វខ្ពស់ ដ្លធ្វើឱ្យតម្ូវការ ដំណំពោតសម្ប់
ធ្វើចំណីសត្វកើនឡើង (ក្ហ្វិក ៤ ខងស្ដាំ) ។

នៅក្មស្ណរីយ៉ូកាត់បន្ថយដ្លមានសុក្ិតភាព ថ្ល្ជាសកលន្អង្ករ និងពោត មានកម្ិត ទាប 
ជាងស្ណរីយ៉ូន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុនានា ក្មស្ណរីយ៉ូរួមទាំងបី ដ្លន្ះបងា្ហាញថា លទ្ធផលថ្ល្អង្ករខ្ពស់ 
ក្មការប្ប្ួលអាកាសធាតុ មានលក្ខណៈរឹងមាំចំពោះស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុខុសៗគ្នា ។ ថ្ល្ពោត មានលក្ខណៈ 
ងាយប្ប្ួលចំពោះស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុ ជាក់លាក់ ដ្ល បានជ្ើសរីស និងមានកម្ិតខ្ពស់ ពិស្សក្ម 
ស្ណរីយ៉ូ MIR A1 ដ្លព្យាករណ៍ថា តំបន់ដំណំពោតរបស់សហរដ្ឋអាម្រិក (U.S. Com Belt) និងភាគ 
ឦសនន្ប្ទ្សប្សុីល មានលក្ខណៈកាន់ត្ស្ងួត ។

4 បណ្តាថ្ល្ និងតម្ល្នៅក្នុងរបាយការណ៍ន្ះ គិតជាដុលា្លារអាម្រិកតាមថ្ល្ថ្រនៅឆ្នាំ២០០០ ។
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ក្ហ្វិក ៤៖  ថ្ល្អង្ករជាសកល (ឆ្វ្ង) និងថ្ល្ពោតជាសកល (ស្ដាំ) នៅឆ្នាំ២០១០ និង ២០៥០ 
នៅក្មស្ណរីយ៉ូ រួម និងអាកាសធាតុខុសៗគ្នា

 

ប្ភព៖ IFPRI estimates.

ទិន្នផល

ទិន្នផលស្ូវស្ចស្ពក្នុងព្លបច្ចុប្បន្ន ខ្ពស់ជាងទិន្នផលស្ូវរងទឹកភ្លៀង ៥០% នៅតំបន់ដីគោកនៅអាសុី  
អាគ្ន្យ៍ ។ គំរូរបស់យើងព្យាករណ៍ថាទិន្នផលទាំងពីរនឹងកើនទំហំជិតស្មើគ្នា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ ដល់ ២០៥០ ។  
ក្មការព្យាករណ៍ន្ CSI GCM ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ពុំមានផលប៉ះពាល់ច្ើនទៅលើទិន្នផលស្ូវឡើយ ប៉ុន្ត្ 
ក្មការព្យាករណ៍ន្ MIR CGM ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ធ្វើឱ្យមានឧបសគ្គដល់កំណើនទិន្នផល ។ ការព្យាករណ៍ 
របស់យើងបងា្ហាញថា ទិន្នផលស្ូវស្ចស្ព ត្ូវបានព្យាករណ៍ថា រងផលប៉ះពាល់គួរសមពីការប្ប្ួលអាកាស
ធាតុ ធៀបនឹងទិន្នផលស្ូវរងទឹកភ្លៀង គិតជាទំហំ (ក្ហ្វិក ៥ ខងឆ្វ្ង) ។ ទោះបីចំណុចន្ះហាក់បីដូចជាផ្ទុយ
គ្នា  នឹងសភាវៈគតិក្ដី ប៉ុន្ត្ចូរកត់សមា្គាល់ថា ស្ូវរងទឹកភ្លៀង និងសូ្វស្ចស្ព មិនប្កដថាត្ូវដំដុះនៅក្នុងតំបន ់
ដូចគ្នានៅតំបន់ដីគោកន្អាសុីអាគ្ន្យ៍ឡើយ ហ្តុន្ះ ភាពខុសគ្នាទំនងជាមានទំនាក់ទំនងច្ើនជាមួយនឹងភូមិសស្ដ ្
ខុសគ្នាជាជាងភាពខុសគ្នានៅក្នុងប្ព័ន្ធទាំងពីរន្ះ ។ ក្មស្ណរីយ៉ូទុទិដ្ឋិនិយម ទិន្នផលស្ូវត្ូវបានព្យាករណ៍ថា 
កើនឡើង គួរសម ធៀបនឹងស្ណរីយ៉ូសុទិដ្ឋិនិយម ែដលបងា្ហាញថា អ្នកផលិតស្ូវអាចឆ្លើយតបនឹងថ្ល្ខ្ពស់ ទោះបីជា 
ការផ្គត់ផ្គង់ ពុំប្ប្ួលក្ដី ។ ខុសពីស្ូវ ទិន្នផលពោតរងទឹកភ្លៀង និងស្ចស្ព នៅក្នុងតំបន់ដីគោកន្អាសុីអាគ្ន្យ៍ 
សឹងត្ស្មើគ្នា នៅឆ្នាំ២០១០ ហើយត្ូវបានព្យាករណ៍ថា ជិតស្មើគ្នា នៅឆ្នាំ២០៥០ ។ ទិន្នផលពោត មិនមានព្យាករណ៍ថា
ប្ប្ួលខ្លាំងទៅតាមការប្ប្ួលអាកាសធាតុ និងស្ណរីយ៉ូរួម ឡើយ (ក្ហ្វិក ៥ ខងស្ដាំ) ។
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ក្ហ្វិក ៥៖  ទិន្នផលស្ូវ (ខងឆ្វ្ង) និងពោត (ខងស្ដាំ) នៅតំបន់ដីគោកន្អាសុីអាគ្ន្យ៍ នៅឆ្នាំ២០១០ និង 
២០៥០ ក្មស្ណរីយ៉ូរួម និងស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុខុសៗគ្នា

ប្ភព៖ IFPRI estimates.

ផ្ទែដីដាំដ៊ះ

ការព្យាករណ៍របស់យើង បានបងា្ហាញថា ក្មស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុ និងទិដ្ឋភាពរួមទាំងអស់ ផ្ទ្ដី 
ដំដុះស្ូវនឹងថយចុះជាង ២០% ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ ដល់ឆ្នាំ២០៥០ ។ ទំហំន្ការចុះថយន្ះ មានលក្ខណៈប្កដប្ជា 
ក្មស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុដ្លបានជ្ើសរីស ប៉ុន្ដ្មានកម្ិតទាបជាងបន្ដិច ក្មស្ណរីយ៉ូន្ការកាត់បន្ថយ 
ដ្លមានសុក្ិតភាព ធៀបនឹងស្ណរីយ៉ូន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ។ ការថយចុះក៏មានកម្ិតតិចតួចផងដ្រ 
នៅក្មទិដ្ឋភាពទុទិដ្ឋិនិយម ដ្លបងា្ហាញថា មានផ្ន្កមួយដ្លឆ្លើយតបចំពោះកំណើនថ្ល្ ទោះបីជាតិចតួចក្ដី ។ 
ចូរកត់សមា្គាល់ថា ការធា្លាក់ចុះទិន្នផលមានប្ភពស្ទើរត្មកពីប្ព័ន្ធស្វស្សាទាំងស្ុង (ក្ហ្វិក ៦ ខងឆ្វ្ង) ។  
ផ្ទ្ដីដំពោតបច្ចុប្បន្ន មានទំហំប្មាណ មួយភាគដប់ន្ផ្ទ្ដីធ្វើស្ ប៉ុន្ដ្ត្ូវបានព្យាករណ៍ថា មិនថយចុះច្ើន ឡើយ 
នៅឆ្នាំ២០៥០ (ក្ហ្វិក ៦ ខងឆ្វ្ង) ។ ស្ថិរភាពន្ផ្ទ្ដីដំដុះទាំងដំណំស្ូវ និងពោត មាន លក្ខណៈ ប្កដប្ជា 
ក្មស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុ និងស្ណរីយ៉ូរួមដ្លបានជ្ើសរីសសម្ប់ធ្វើជាគំរូ ។

ក្ហ្វិក ៦៖ ផ្ទ្ដីធ្វើស្ (ខងឆ្វ្ង) និងផ្ទ្ដីដំពោត (ខងស្ដាំ) នៅតំបន់ដីគោកន្អាសុីអាគ្ន្យ៍ នៅឆ្នាំ២០១០ និង 
២០៥០ ក្មស្ណរីយ៉ូរួម និងស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុខុសៗគ្នា  

ប្ភព៖ IFPRI estimates.
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ផលិតកម្ម

គិតជាបរិមាណ គំរូរបស់យើងមិនបានព្យាករណ៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរសំខន់ៗ នៅក្នុង ផលិតកម្មស្ូវតំបន់ដីគោក  
នៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ឡើយ ។ យើងរកឃើញថា មានការព្យាករណ៍ពីផលិតកម្មស្ូវមានកម្ិតទាប ក្មស្ណរីយ៉ូ 
អាកាសធាតុ MIR ធៀបនឹងស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុ CSI ឬការកាត់បន្ថយដ្លមានសុក្ិតភាព និងមានកម្ិតទាប 
បំផុត ក្មស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុ MIR A1 ។ ផលិតកម្មបានព្យាករណ៍ថា មានកម្ិតខ្ពស់ជាងបន្ដិច ក្ម 
ស្ណរីយ៉ូរួមដ្លមានលក្ខណៈទុទិដ្ឋិនិយម ធៀបនឹងស្ណរីយ៉ូរួមគោល និងទាបជាងបន្ដិច ចំពោះស្ណរីយ៉ូរួម 
ដ្លមានលក្ខណៈសុទិដ្ឋិនិយម ធៀបនឹងស្ណរីយ៉ូរួមគោល ដោយសរការឆ្លើយតបន្ថ្ល្ ទាំងផ្ទ្ដី និងទិន្នផល 
(ក្ហ្វិក ៧ ខងឆ្វ្ង) ។ ទោះបីជាយ៉ាងណក្ដី តម្ល្ផលិតកម្មស្ូវ បានព្យាករណ៍ថា កើនឡើងជាខ្លាំង ចាប់ពី 
ឆ្នាំ២០១០ ដល់ ២០៥០ ក្នុងចនោ្លាះ ២០ ទៅខ្ពស់ជាង ១០០% អាស្័យលើស្ណរីយ៉ូដ្លបានជ្ើសរីស  
(ក្ហ្វិក ៧ ខងឆ្វ្ង) ។ ផ្អ្កលើការព្យាករណ៍ចំពោះបរិមាណដ្លផលិតបាន ពិតណស់ថា ការកើនឡើងតម្ល្ 
ផលិតកម្មស្ូវ បានអូសទាញដោយកំណើនថ្ល្ ជាជាងកំណើនបរិមាណ ។

ខុសពីដំណំស្ូវ ផលិតកម្មពោតនៅតំបន់ដីគោកនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ ប្កដជាកើនឡើង ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០  
ដល់ឆ្នាំ២០៥០ ចំពោះស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុ និងស្ណរីយូ៉រួមនានា ។ ផលិតកម្មពោតមិនប្ប្ួលទៅតាម 
ស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុ ឬស្ណរីយ៉ូរួមឡើយ (ក្ហ្វិក ៨ ខងឆ្វ្ង) ។ ការកើនឡើងតម្ល្ផលិតកម្មពោត 
និងភាពខុសគ្នានានាចំពោះការកើនឡើង ទៅតាមស្ណរីយ៉ូខុសៗគ្នា បានអូសទាញជាចំបងដោយកតា្តាថ្ល្ (ក្ហ្វិក ៨ 
ខងស្ដាំ) ។

ក្ហ្វិក ៧៖  ផលិតកម្មស្ូវ (ខងឆ្វ្ង) និងតម្ល្ន្ផលិតកម្ម (ខងស្ដាំ) នៅតំបន់ដីគោកន្អាសុីអាគ្ន្យ៍ 
នៅឆ្នាំ២០១០ និង ២០៥០ ក្មស្ណរីយ៉ូរួម និងស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុខុសៗគ្នា

ប្ភព៖  IFPRI estimates.
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ក្ហ្វិក ៨៖  ផលិតកម្មពោត (ខងឆ្វ្ង) និងតម្ល្ផលិតកម្ម (ខងស្ដាំ) នៅតំបន់ដីគោកន្អាសុីអាគ្ន្យ៍ 
នៅឆ្នាំ២០១០ និង ២០៥០ ក្មស្ណរីយ៉ូរួម និងស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុខុសៗគ្នា 

ប្ភព៖ IFPRI estimates.

ពាណិជ្ជកម្ម

កាលពីរយៈព្លប៉ុនា្មានឆ្នាំកន្លងទៅន្ះ ប្ទ្សកម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយប្ទ្សថ្ និងវៀតណម ក្នុងឋានៈ 
ជាប្ទ្សនាំច្ញអង្ករចំបងមួយ នៅតំបន់ដីគោកន្អាសុីអាគ្ន្យ៍ (Shicavone 2010) ។ ការព្យាករណ៍តាមគំរូរបស ់
យើងសម្ប់តំបន់ន្ះបងា្ហាញថា បរិមាណន្ការនាំច្ញអង្ករសុទ្ធ នៅតំបន់ដីគោកអាសុីអាគ្ន្យ៍ នឹងកើនឡើង  
នៅក្មស្ណរីយ៉ូន្ការកាត់បន្ថយដ្លមានសុក្ិតភាព និងស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុភាគច្ើន ប៉ុន្ដ្នឹងថយចុះ  
ក្មស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុ MIR B1 ។ លទ្ធផលក៏បងា្ហាញផងដ្រថា បរិមាណអង្ករនាំច្ញសុទ្ធ ប្ប្ួល 
ទៅតាមភាពខុសគ្នាអំពីកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច និងប្ជាសស្ដ្ ។ នៅក្មស្ណរីយ៉ូរួមដ្លមានលក្ខណៈទុទិដ្ឋិនិយម  
ការនាំច្ញអង្ករសុទ្ធព្យាករណ៍ថា នៅថ្រ ឬអាចធា្លាក់ចុះពីឆ្នាំ២០១០ ដល់ ២០៥០ (ក្ហ្វិក ៩ ខងឆ្វ្ង) ។ ដោយ  
សរថ្ល្កើនឡើង តម្ល្ន្ការនាំច្ញអង្ករប្កដជាកើនឡើងពី ៧០ ទៅ ១២៥% ក្មស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុ និង 
ស្ណរីយ៉ូរួមទាំងអស់ (ក្ហ្វិក ៩ ខងស្ដាំ) ។

ក្ហ្វិក ៩៖  បរិមាណ (ខងឆ្វ្ង) និងតម្ល្ (ខងស្ដាំ)   ន្ការនាំច្ញអង្ករសុទ្ធនៅតំបន់ដីគោកន្អាសុី អាគ្ន្យ៍ 
នៅឆ្នាំ២០១០ ដល់ ២០៥០  ក្មស្ណរីយ៉ូរួម និងស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុខុសៗគ្នា 

ប្ភព៖ IFPRI estimates.



20 ឯកសរពិភាក្សាគោលនយោបាយ

តំបន់ដីគោកនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍បច្ចុប្បន្នន្ះ គឺជាតំបន់នាំច្ញពោតតិចតួច ។ ទោះបីជាអ្នកវិភាគមួយចំនួន រំពឹងថា 
ប្ទ្សកម្ពុជានឹងកា្លាយជាតំបន់ដំណំពោត (corn belt) នៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ (Best 2009) ក៏ដោយ ក៏ការរំពឹងទាំងន្ះ  
មិនមានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការនាំច្ញសុទ្ធនៅតំបន់ដីគោកអាសុីអាគ្ន្យ៍ទាំងមូលឡើយ ។ ការព្យាករណ៍របស់យើង 
បងា្ហាញថា នៅឆ្នាំ២០៥០ តំបន់ដីគោកនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ នឹងកា្លាយទៅជាតំបន់នាំចូលពោតសុទ្ធ ក្នុងកម្ិតពី ៤ ទៅ 
៦លានតោន (ក្ហ្វិក ១០ ខងឆ្វ្ង) និងមានទឹកប្ក់មួយពាន់លានដុលា្លារអាម្រិក (ក្ហ្វិក ១០ ខងស្ដាំ) ។  
ការនាំចូលពោតទៅកាន់តំបន់ន្ះរំពឹងថា មានកម្ិតទាបបំផុត ក្មស្ណរីយ៉ូន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ MIR  
ដ្ល មួយផ្ន្កធំ គឺបណ្តាលមកពីថ្ល្ខ្ពស់ បង្កឡើងពីការកាត់បន្ថយផលិតកម្មនៅសហរដ្ឋអាម្រិក និងប្សុីល ។ តម្ល្  
ន្ ការនាំចូលពោតទៅកាន់តំបន់ដីគោកនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ ស្ទើរត្ពុំមានភាពប្ប្ួលទៅតាមការប្ប្ួល អាកាសធាតុ 
ឡើយ ហើយរំពឹងថា មានកម្ិតទាប ក្មស្ណរីយ៉ូរួមដ្លមានលក្ខណៈសុទិដ្ឋិនិយម និងស្ណរីយ៉ូរួម ដ្លមាន 
លក្ខណៈទុទិដ្ឋិនិយម ធៀបនឹងស្ណរីយ៉ូគោលរួម ។

ក្ហ្វិក ១០៖  បរិមាណ (ខងឆ្វ្ង) និងតម្ល្ (ខងស្ដាំ) ន្ការនាំច្ញពោតសុទ្ធនៅតំបន់ដីគោកន្អាសុីអាគ្ន្យ៍ 
នៅឆ្នាំ២០១០ និង ២០៥០ ក្មស្ណរីយ៉ូរួម និងស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុខុសៗគ្នា 

ប្ភព៖ IFPRI estimates.

សន្ដិស៊ខសែបៀង

ការបា៉ាន់ស្មានបច្ចុប្បន្ន បានបងា្ហាញថា នៅកម្ពុជាមានប្ជាជន ៣,៦លាននាក់ ដ្លខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ និង 
២៧,៥លាននាក់ ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅតំបន់ដីគោកន្អាសុីអាគ្ន្យ៍ (Shicavone 2010) ។ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ អាចមាន 
ទម្ង់ជាការបរិភោគដ្លមានបរិមាណកាឡូរីមិនគ្ប់គ្ន់ និងកង្វះមីក្ូសរធាតុ ។ រូបភាពព្ញ ល្ញ  ន្  កង្វះ 
  អាហារូបត្ថម្ភ នឹង មិនអាចកើតមានឡើយ ប្សិនបើគ្មានទិន្នន័យអំពីចំណុចទាំងពីរ ខងលើ ។ យ៉ាងណមិញ គ្មាន 
ត្ទិន្នន័យកាឡូរីសម្ប់មនុស្សមា្នាក់ៗត្ប៉ុណ្ណោះ ហើយទិន្នន័យន្ះត្ូវបានបង្កើត ដោយយក អត្ថិភាព ស្បៀង អាហារ 
ថា្នាក់ជាតិ (ផលិតកម្មដកបរិមាណ នាំច្ញសុទ្ធ) ច្កជាមួយនឹងចំនួនប្ជាជន ។ ដោយជ្ើសយក អត្ថិភាព កាឡូរី 
កម្ិតឆ្នាំ២០០០ ជាចំណុចគោល គំរូរបស់យើងបង្កើតបាននូវការព្យាករណ៍អំពី អត្ថិភាពកាឡូរី សម្ប់  មនុស្សមា្នាក់ៗ  
ក្មស្ណរីយ៉ូ ន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ និងស្ណរីយ៉ូរួមខុសៗគ្នា ។ នៅឆ្នាំ២០១០ អត្ថិភាពកាឡូរីសម្ប់ 
មនុស្សមា្នាក់ៗ ក្នុងតំបន់ដីគោកនៅ អាសុីអាគ្ន្យ៍ មានកម្ិតទាបខ្លាំង (ប្មាណ ២៤០០គីឡូកាឡូរី) ធៀបនឹង 
ប្ទ្សចិន (ដ្លមាន កម្ិតខ្ពស់ជាង ៣០០០កាឡូរី) ឬសហរដ្ឋអាម្រិក (ខ្ពស់ជាង ៣៥០០កាឡូរីបន្ដិច) ។

ការព្យាករណ៍របស់យើង បងា្ហាញថា អត្ថិភាពកាឡូរីសម្ប់មនុស្សមា្នាក់ៗ អាចកើន ឬថយចុះ អាស្័យលើ 
ស្ណរីយ៉ូរួមដ្លបានជ្ើសយក ។ ក្មស្ណរីយ៉ូរួមដ្លមានលក្ខណៈសុទិដ្ឋិនិយម អត្ថិភាពកាឡូរីសម្ប់  
មនុស្សមា្នាក់ៗ នឹងមានចំនួនចនោ្លាះពី ២៧០០ និង ៣០០០គីឡូកាឡូរី ក្នុងមួយថ្ង្ នៅឆ្នាំ២០៥០ អាស្័យលើ 
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ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ។ ក្មស្ណរីយ៉ូគោលរួម អត្ថិភាពគីឡូកាឡូរីសម្ប់មនុស្សមា្នាក់ៗ មានចំនួនពី 
២៥០០ ទៅ ២៧០០កាឡូរី នៅឆ្នាំ២០៥០ អាស្័យលើការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ដ្លន្ះនៅត្ជាកម្ិតរីកចម្ើន 
ធៀបនឹងបច្ចុប្បន្ន ។ ទោះបីជាយ៉ាងណក្ដី ក្មស្ណរីយ៉ូទុទិដ្ឋិនិយម អត្ថិភាពស្បៀងអាហារនៅឆ្នាំ២០៥០  
ព្យាករណ៍ថា មានកម្ិតទាបជាងសព្វថ្ង្ នៅកម្ិត ២១០០ និង ២៣០០គីឡូកាឡូរី ។ ក្មស្ណរីយ៉ូរួមទាំងបី  
អត្ថិភាពស្បៀងអាហារមានកម្ិតខ្ពស់បំផុត ក្មការកាត់បន្ថយដ្លមានសុក្ិតភាព ។ ផ្ទុយមកវិញ របកគំហើញ 
ដ្លលើកឡើងថា ការប្ប្ួលអាកាសធាតុនឹងកាត់បន្ថយអត្ថិភាពស្បៀងអាហារ ក្នុងតំបន់ដីគោកនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ 
គឺ មាន លក្ខណៈប្កដប្ជា ក្មស្ណរីយ៉ូន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុទាំងបួន ដ្លប្ើនៅក្នុងគំរូ របស់យើង 
(ក្ហ្វិក ១១) ។

ក្ហ្វិក ១១៖ អត្ថិភាពគីឡូកាឡូរីសម្ប់មនុស្សមា្នាក់ ក្នុងមួយថ្ង្ ក្នុងតំបន់ដីគោកនៅអាសុីអាគ្ន្យ ៍ 
នៅឆ្នាំ២០១០ និង ២០៥០ ក្មស្ណរីយ៉ូរួម និងស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុខុសៗគ្នា  

ប្ភព៖ IFPRI estimates.

 ដោយអនុវត្ដន៍តាមយុទ្ធសស្ដ្របស់ Smith និង  Haddad (2001) យើងគណនាអំពីបម្បម្ួលន្ចំនួនកុមារ 
ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភពីបម្បម្ួលអត្ថិភាពកាឡូរីសម្ប់មនុស្សមា្នាក់ៗ ។ លទ្ធផលបងា្ហាញថា ចំនួនកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ 
ថយចុះពីឆ្នាំ២០១០ ដល់ ២០៥០ ក្នុងកម្ិត ២០ និង ៣០% ក្មស្ណរីយ៉ូគោលរួម និងស្ណរីយ៉ូរួមដ្ល 
មានលក្ខណៈសុទិដ្ឋិនិយម ។ ចំនួនកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ នឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្ិតឆ្នាំ២០១០ ក្មស្ណរីយ៉ូទុទិដ្ឋិនិយម 
ដ្លមានចំនួនជិត ៥លាននាក់ ។ លទ្ធផលដ្លថាការប្ប្ួលអាកាសធាតុ នឹងការបន្ថយនូវការធា្លាក់ចុះន្បញ្ហាកង្វះ 
អាហារូបត្ថម្ភនៅកុមារភាព គឺមានលក្ខណៈប្កដប្ជា ក្មស្ណរីយ៉ូរួមនានា ទោះបីជាលទ្ធផល ក្មស្ណរីយ៉ូ 
ន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ និងក្មស្ណរីយ៉ូន្ការកាត់បន្ថយដ្លមានសុក្ិតភាព មាន ភាពខុសគ្នាតិចតួចក្ដី 
(ក្ហ្វិក ១២) ។
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ក្ហ្វិក ១២៖ ចំនួនកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភអាយុក្ម ៥ឆ្នាំ ក្នុងតំបន់ដីគោកនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ 
នៅឆ្នាំ២០១០ និង ២០៥០ ក្មស្ណរីយ៉ូរួម និងស្ណរីយ៉ូអាកាសធាតុខុសៗគ្នា

ប្ភព៖ IFPRI estimates.

៤.  វិស័យសកា្ដាន៊ពលសមែប់ការសែវជែវទៅអនាគត

នៅមានវិធីសស្ត្មួយចំនួនក្នុងការអនុវត្ដគំរូ IMPACT ដើម្បីបា៉ាន់ស្មានឱ្យបាន កាន់ ត្ ប្សើរ អំពីផលប៉ះពាល ់
ជាសកា្តានុពលន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុទៅលើវិស័យកសិកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងសន្ដិសុខស្បៀងនៅប្ទ្សកម្ពុជា ។  
នៅត្ង់ន្ះ យើងលើកចំណុចជាសកា្ដានុពលខ្លះៗ សម្ប់ការស្វជ្វនៅព្លអនាគត ។ ទីមួយ IMPACT អាច 
មានសរៈប្យោជន៍សម្ប់ការបង្កើត ការ ព្យាករណ៍អំពី ថាតើស្ដ្ឋកិច្ចស្បៀងអាហារជាសកល នឹងមានប្តិកម្ម 
ចំពោះវិបត្ដិពីខងក្ ជាក់លាក់ យ៉ាងដូចម្ដ្ច ។ រហូតដល់ព្លបច្ចុប្បន្ន គំរូន្ះត្ូវបានប្ើប្ស់ដើម្បីធ្វើត្ស្ដ 
អំពីផលប៉ះពាល់ន្ការក្លម្អផលិតភាពពោតជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម ការក្លម្អន្ផលិតភាពស្ូវសលីនៅប្ទ្ស 
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ការរាំង ស្ងួតជាលក្ខណៈតំបន់នៅអាសុីខងត្បូង ការក្លម្អជាសកលន្ប្សិទ្ធភាពអាងទឹក និង 
ការផ្លាស់ប្ដូរ ចំពោះគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម (see Nelson forthcoming) ។ ការពិសោធទាំងន្ះ អាចមាន ស
រៈប្យោជន៍ក្នុងការពិនិត្យអំពីគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធសម្ប់កម្ពុជា ដូចជា ការក្លម្អផលិតភាពស្ូវ ឬគោល 
នយោបាយហាមឃាត់ការនាំច្ញស្ូវ/អង្ករ នៅព្លដ្លស្បៀងអាហារសកលឡើងថ្ល្ ។

ការបន្សុាំមួយដ្លអាចប្មើមើល (និងមានលក្ខណៈងាយស្ួល) គួរត្ូវញ្កប្ទ្សនានាក្នុងតំបន់ដីគោក 
នៅអាសុីអគ្ន្យ៍ ដើម្បីព្យាករណ៍ឲ្យជាក់លាក់សម្ប់ប្ទ្សកម្ពុជា ។ ចំណុចន្ះមានសរៈសំខន់ជាពិស្ស ដោយ 
ពិចារណ អំពីភាពមិនដូចគ្នានៅក្នុងតំបន់ និងកម្ពុជាមានចំនួនប្ជាជនតិច ធៀបនឹងប្ទ្សថ្ និងវៀតណម ។

លទ្ធភាពមួយទៀត គឺធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរន្ផលិតភាពកសិកម្ម ដោយប្ើគំរូអាកាសធាតុក្នុងតំបន់ (Regional  
Climate Model) ដូចជាគំរូ PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies) ដ្លបង្កើត 
ឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Hadley សម្ប់ការស្វជ្វ និងការព្យាករណ៍អំពីអាកាសធាតុ (Hadley Center for  
Climate Prediction and Research)5 ។ ចំពោះប្ទ្សតូចដ្លមានអនុបាតផ្ទ្ដីធៀបនឹងតំបន់ឆ្ន្រតូច  

5 ព័ត៌មានលម្អិតន្គំរូ PRECIS អាចរកបានតាមរយៈគ្ហទំព័រ៖ http://precis.metoffice.com/new_user.html.



23សន្ដិសុខស្បៀង និងការប្ប្ួលធាតុអាកាស រហូតដល់ឆ្នាំ២០៥០៖ ប្ទ្សកម្ពុជា

ការ ប្ើព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ដោយ RCM  ផ្ដល់នូវដំណះស្យកាន់ត្ប្សើរ និងការព្យាករណ៍អំពីផលិតភាព 
ដំណំ មានលក្ខណៈកាន់ត្ប្កដប្ជា ជាជាង ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ដោយ GCM  ។ ទោះបីជាបច្ចុប្បន្នន្ះ  
IMPACT ជ្ើសប្ើ GCM ដើម្បីព្យាករណ៍ក៏ដោយ ប៉ុន្ត្គ្អាចមើលឃើញថាត្ូវសម្បជាមួយនឹងការប្ើប្ស់ RCM  
សម្ប់ប្ទ្សដ្លមានចំណប់អារម្មណ៍ ។

ប្ធានបទលំបាកមួយនៅក្នុងវិសលភាពន្ការកសងគំរូផ្ន្កអាកាសធាតុ គឺវិធីសស្ត្ដោះស្យចំពោះការ  
ផ្លាស់ប្ដូរន្បម្បម្ួលអាកាសធាតុ (variability in climate) ។ ថ្មីៗន្ះ គំរូ IMPACT បានក្ប្ផលិតភាពដំណំ  
ដ្លទទួលបានពី ការប្ប្ួលរយៈព្លវ្ងន្កម្ិតទឹកភ្លៀងមធ្យម និងការធា្លាក់ភ្លៀង ។ ប៉ុន្ត្កង្វល់ជាច្ើនរបស់ 
កម្ពុជាចំពោះភាពងាយរងគ្ះន្វិស័យកសិកម្ម ដោយសរការប្ប្ួលអាកាសធាតុ គឺមានប្ភពមកពីការកើនឡើង 
នូវព្ឹត្ដិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរផ្ស្ងៗ ដូចជា ភាពរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ (RGC 2009) ។ អ្នករៀបចំ IMPACT បានលើកអំពីការ 
ដក់បញ្ចូល ព្ឹត្ដិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ និងបម្ បម្ួល ធាតុអាកាស មកពិភាក្សាកាលពីព្លថ្មីៗន្ះ ហើយការ ក្លំអ  ន្ះ អាច 
មានសរៈប្យោជន៍ខ្លាំង នៅក្នុងការបង្កើតព្យាករណ៍ សម្ប់បណ្តាប្ទ្ស ដូចជាកម្ពុជាជាដើម ដ្ល ងាយប្ឈមមុខ
ជាពិស្សទៅនឹងភាពរាំងស្ងួត និង ទឹកជំនន់ ។

ចាំបាច់ត្ូវមានការសិក្សាបន្ថ្ម ដើម្បីកំណត់អំពីបណ្តាញន្ផលប៉ះពាល់ផ្ស្ងៗទៀត ដ្លតាម បណ្តាញ 
ទាំងន្ះ បម្បម្ួលអាកាសធាតុដ្លមានស្ប់ និងការប្ប្ួលអាកាសធាតុរយៈព្លវ្ង អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ 
ដល់ សន្ដិសុខស្បៀង និងការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងព្លអនាគត ដ្លរួមទាំងកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច ការកាត់ បន្ថយភាពក្ីក្ 
និងភាពងាយរងគ្ះនៅកម្ិតថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់ក្មជាតិ ហើយការសិក្សាទាំងន្ះ ក៏ត្ូវវាយតម្ល្ថា តើបណ្តាញ 
ន្ផលប៉ះពាល់ណខ្លះ ដ្លមានសរៈសំខន់ក្នុងកសិកម្មកម្ពុជា ។ ដើម្បីអនុវត្ដចំណុចន្ះ ការប្ើគំរូសមតាទូទៅន្ 
ស្ដ្ឋកិច្ច (economy-wide general equilibrium model-CGE) អាចជាការចាំបាច់ ។ គំរូទាំងន្ះ អាចបា៉ាន់ប្មាណ 
អំពីផលប៉ះពាល់ន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុទៅលើថាមពល (រាប់ទាំងថាមពលវារីអគ្គីសនីផងដ្រ) ក៏ដូចជាទៅលើ 
ហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទនិងតំបន់ឆ្ន្រសមុទ្ (រាប់ទាំងផ្លូវថ្នល់) និងវិស័យដទ្ទៀត ដ្លងាយប្ប្ួលខ្លាំងទៅតាម 
ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ និងសំខន់សម្ប់វិស័យកសិកម្ម ដ្លធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់កសិកម្ម (រួមមាន ជលផល  
បសុសត្វ និងកសិ-រុក្ខកម្ម) ។ តាមរយៈការដក់បញ្ចូលការព្យាករណ៍អំពីថ្ល្ និងទិន្នផល ពីគំរូ IMPACT គំរូ CGE 
អាច បា៉ាន់ប្មាណបានកាន់ត្ល្អអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ទៅលើស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងស្ុក តាមរយៈ 
បណ្តាញទីផ្សារក្នុងស្ុក និងទីផ្សារអន្ដរជាតិ ។ ការស្វជ្វទាំងន្ះ មិនត្ឹមត្មានលក្ខណៈចាំបាច់ ដើម្បីស្វ្ង  យល់ 
អំពីទំហំន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុប៉ុណ្ណោះទ្ គឺថ្មទាំងមានប្យោជន៍ផងដ្រ  សម្ប់កសងផ្នការវិនិយោគ 
ហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅព្លអនាគត រួមមាន ការអភិវឌ្ឍប្ព័ន្ធស្ចស្ពថ្មីផងដ្រ ។ ទោះបីជាការប្ប្ួលអាកាស 
ធាតុ  គឺជាដំណើរការមួយ ដ្លមានរយៈព្លវ្ង និងប្ព្ឹត្ដទៅជាបណ្តើរៗក៏ដោយ ក៏ត្ូវយកចិត្ដទុកដក់ទៅលើ ផល 
ប៉ះ ពាល់ ដ្លបានសង្ក្តឃើញពីព្ឹត្ដិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងព្លកន្លងមក (ទឹកជំនន់ រាំងស្ងួត និង ខ្យល់ព្យុះ) 
ដោយ សរព្ឹត្ដិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរទាំងន្ះ អាចកើនឡើងកាន់ត្ញឹកញាប់ ទន្ទឹមនឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ។ ការរៀន សូត្ 
ពីបទពិសោធន៍ន្ការជម្នះលើព្ឹត្ដិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរនានានៅកម្ិតសហគមន៍ ថា្នាក់ក្មជាតិ និងថា្នាក់ជាតិ មានប្យោជន៍
សម្ប់ការរៀបចំផ្នការអនុវត្ដជាក់ស្ដ្ង និងអន្ដរាគមន៍ជាគោលនយោបាយ ដ្លលើក ឡើងអំពីវិធានការកាត់បន្ថយ 
និងបន្សុាំខ្លួន ។


