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HរHត់ បន្ថយ Bព��ី�� (Saad-Filho 2010; 
Ianchovichina & Lundstrom 2009; 
Davidson et al. 2006)។ ចក្ខុវិស័យ\កល �ពី��យ 
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Z�ដ្ឋកិច្ច សង្គម និង បរិ\]ន Gើយ  ក្នុង$ះ កំ�ើន Z�ដ្ឋកិច្ច  
�ចស��ច �ន ក្នុង   លក្ខខណ
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 សមត្ថBព  ����ង់ ជីវិត របស់ ធម្ម/តិ និង  
ក\ងពិភព �ក មួយ  !�ល ប�� 2�ឈម ��្ស�ងៗ ដូច / Hរ  
��ស់ប្តូរ �Hស -តុ Hរ �ត់ បង់  ជីវច��ុះ និង វិសម Bព  សង្គម 
9�:វ�ន >ះ��យ >យ �គ ជ័យ" (UNEP 2012: 2)។
 ¤�បនឹង��បខ័ណ
8ំងS�ះ កម្ពុ/�ន¦្ត�/§ចិត្ត¨៉ងមុតWំ 
-T ឲ�្យWនHរª�ើ«�ស់ និង��ប់��ង 2�កប>យ2�សិទ្ធBព 
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និង អត្ថ2�3ជន៍រយៈ(�ល²�ង ពីធន-ន ធម្ម/តិ   របស់ កម្ពុ/។ 
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និងកំ�ើន Z�ដ្ឋកិច្ច2�កប>យចីរBព Hរ Hត់ បន្ថយ Bព��ី�� 
និងចីរBពបរិ\]ន 9�:វ�នកំណត់àើង �ក្នុង �ល ® អភិវ
ឌ�្ឍន៍សហស�្សវត�្សរ៍របស់កម្ពុ/។ ãះ¨៉ងS�ះក្តី ផល ប៉ះ  ½ល់  
បង្ក>យHរ��ស់ប្តូរ �Hស-តុ Wន/�ទិ៍ æ�ះ Øំង ស្ងួត 
ទឹកជំនន់ កំ�ើនសីតុណ�Bព ក៏ដូច/ Hរ��ស់ប្តូរ បÍ្ខល 
មកពី សកម្មBពអភិវឌ�្ឍន៍របស់មនុស�្ស ដូច/ Hរº�ê�ដី¬� Hរ 
Hប់ើ និងS�\ទខុសច�*ប់ កំពុងបង្ក ëនិភ័យដល់សមត្ថBព 
����ង់រយៈ(�ល²�ង��ធន-នធម្ម/តិ�Z�សសល់ (MoE & 
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UNDP 2011; RGC 2010a)។ 2�/ជន�ទីជនបទ !�ល Wន 
ជីវBពពឹង�្អ�ក+ើធន-នធម្ម/តិ និងHរMំដុះ នឹង 9�:វ តស៊ូ 
¨៉ងលំ�ក °ើម�្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលមិនល្អ��Hរ ê�2�¼ល  
��ស់ប្តូរ�Hស-តុ។ ��ុម2�/ជន ខ្លះ ដូច/ ¤្ត�ី ��¼\រ Wន 
Tរី /ð���¼ មនុស�្សñស់ និងជនពិHរ/°ើម òយ រងæ�ះ ó�ំង 
ពីផលប៉ះ½ល់ ��Hរ��ស់ប្តូរ �Hស-តុ Gើយទំនង9�:វជួប Hរ 
លំ�កHន់Þ�ó�ំងàើង។
 Hរសិក�¸S�ះ ពិនិត�្យពីប��2�ឈមTT!�ល�ចបង្ក àើង   
ពី Hរ ��ស់ប្តូរ �Hស-តុ C+ើ ធន-ន ចម�្បងៗស��ប់ ����ង់  
ជីវBព2�/ជន�ទីជនបទ និងព�Ä¨មô្វ�ងរកមõ�Ä�យ 
Hន់Þ�2�Zើរ °ើម�្បីHត់បន្ថយBពòយរងæ�ះ ព��ឹង សមត្ថ 
Bព បន�្សាំ ក៏ដូច / -Tស្ថិរBពជីវBព2�/ជន �ចំ³ះ មុខ 
Hរ  ê�2�¼ល ��ស់ប្តូរ�Hស-តុHន់Þ�ó�ំង àើងS�ះ។

5ពស្មុគGHញបង្កKយបM�បN�Oល
B,សCតុ P Qើ ជីវ5ពរស់9
និយមន័យ�ក	្យ ប�	ប	�ល��ស�តុ និងជីវ�ពរស់�
 ស��ប់�ល®��Hរសិក�¸S�ះ ½ក�្យ "Hរ��ស់ប្តូរ 
�Hស -តុ" សំ®ដល់ "Hរ��ស់ប្តូរ Íមួយ ���Hស-តុ 
ពីមួយ Ñ�ំ C មួយÑ�ំ >យ\រ8ំងHរê�2�¼ល និងHរ ��ស់ប្តូរ  
ធម្ម/តិ ឬ>យ\រ  សកម្មBព មនុស�្ស" (IPCC 2001: 984) 
Gើយ½ក�្យ "ជីវBពរស់�" សំ®ដល់ "មõ�Ä�យ !�ល 
��¼\រ  នីមួយៗ ទទួល និងរក�¸�ននូវលទ្ធBព ª�ើ«�ស់ ធន-ន 
ñំ�ច់ °ើម�្បី-TជីវBពរស់�ក្នុងរយៈ(�ល ខ្លី និងរយៈ(�ល 
²�ង។ ធន-នដ៏ñំ�ច់8ំងS�ះ �ច/ ធន-ន រូបវ័ន្ត ធម្ម/តិ 
មនុស�្ស ហិរញ្ញវត្ថុ សង្គម និងន3�យ។ ��¼\រ នីមួយៗª�ើ 
«�ស់ ធន-ន8ំងS�ះ °ើម�្បីបÙ្កើនសមត្ថBពក្នុង Hរ ទប់ទល់ 
នឹង  ផលប៉ះ½ល់ និងHរ��ប់��ង+ើ ëនិភ័យ !�ល គំØម កំû�ង 
ដល់  ស ុខWលBពរបស់ខ្លួន" (USAID 2005: 2)។

ធន�នសំ"ន់ៗស$	ប់%	%	ង់ដល់ជីវ�ព�ទីជនបទ
 �្អ�ក+ើប��2�ឈមសំóន់ៗ ��Hរ��ស់ប្តូរ�Hស-តុ  
និងHរ��ស់ប្តូរបÍ្ខលមកពី សកម្មBពមនុស�្ស !�ល គំØម  
កំû�ង ដល់ចីរBព��ធន-ន����ង់ជីវBព សំóន់ៗ Hរ 
សិក�¸  S�ះ     ពិនិត�្យ / សÙ្ខ�បពី \]នBព បច្ចុប�្បន្ន ក្នុង វិស័យ (១)  
កសិកម្ម និង (២)  ធន-នធម្ម/តិ (ទឹក គ��បដី/¬�ើ និង 
ជលផល)។

វិស័យកសិកម្ម
 Hរ��ស់ប្តូរ�Hស-តុ មិន9�ឹមÞ�ប៉ះ½ល់ó�ំងC+ើ 
2�Á�ស កំពុងអភិវឌ�្ឍ និង 2�/ជន ��ី��ប៉ុÿ�ះÁ� ប៉ុ�្ត� ��ម 
8ំង  ប៉ះ½ល់ដល់ទិដ្ឋBពសង្គម និងZ�ដ្ឋកិច្ច ��Hរ អភិវឌ�្ឍ 
2�កប  >យ  ចីរBព Áៀតផង។ �តំបន់�សុី Hរ ��ស់ប្តូរ 
�Hស  -តុ និងHរê�2�¼ល-តុ�HសHន់Þ�ó�ំងT (�ល  
អTគត នឹងប៉ះ½ល់ដល់វិស័យកសិកម្ម និងបÙ្កើន ëនិភ័យ  
��   កង្វះ  ទឹក \ប និងZ�្បៀង�ëរ (IPCC 2007a)។ ប�� 

S�ះ   ពិត/នងឹ�ើតWនàើង ស��ប់2�Á�ស កម្ពុ/  !�ល Wន 
   2�/ជន  Bគ��ើន /ពិZ�ស ជន ��ី� � � ជនបទ ពឹង �្អ�ក   +ើ    
វិស័យ កសិកម្ម  /2�ភព  ចំណ�ល ចម�្បង។ កម្ពុ/  �ន រង  æ�ះ      / 
ញឹក �ប់>យ\រទឹកជំនន់ ខ�្យល់ព�្យុះ និង  Hរ  Øំង  ស្ងួតក្នុងម ួយ  
ទសវត�្សរ៍កន្លងCS�ះ។ ទឹកជំនន់ �ន ប៉ះ ½ល់   ធ្ងន់ធ្ងរ    ដល់    ដំÍំ   
កសិកម្ម សត្វចិញ្ចឹម ជលផល G�Mg រចT  សម្ព័ន្ធលំ�\]ន និង 
សុខWលBព2�/ជន។ តួ¨៉ង �Ñ�ំ ២០០៩ ខ�្យល់ព�្យុះទីហ្វុង 
��ត\Í �ន ប៉ះ½ល់ ដល់¹�ត្តចំនួន១០ >យបំ��ញ
្ទ�ដី  
កសិកម្ម អស់ ៤០.១៣៦ ហិក´ និងõ្វើឲ�្យខូចóតផល¤�ូវ អស់  
៦៧.៣៥៥ ហិក´។ Hរខូចóតសរុប�� ផលកសិកម្ម/ សត្វ 
ចិញ្ចឹម និងផល S�\ទ !�លសំóន់បំផុតស��ប់សន្តិសុខ 
Z�្បៀង  � កម្ពុ/ $ះ WនតÒ្ល�រហូតដល់ ៥៦ÐនដុÐ�រ (RGC 
2010b)។ ទឹកជំនន់HលពីÑ�ំ២០១១ បÍ្ខលឲ�្យ\�ប់មនុស�្ស 
២៥០  Tក់ ��ម8ំងប៉ះ½ល់ដល់ ៣៥៤.២១៧��¼\រ និងõ្វើឲ�្យ 
ខូចóតផ ្ទះ ១២៩៧ខ្នង។ ផលដំÍំក្នុងបÍ្ខ¹�ត្ត�ជុំវិញ បឹង  
ទS្ល�\ប រងHរខូចóត¨៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។ Hរóតបង់ រួម Wន Hរ 
ខូចóតដំÍំ¤�ូវ ៤៣១.៤៧៦ហិក´ >យWន 
្ទ� ដី Mំ¤�ូវ 
២៦៧.១៨៤ហិក´ 9�:វខូចóត8ំង¤�ុង និងHរ ខូចóត 
ដំÍំដ��Áៀត ២១.៩២៩ហិក´ >យWន ១៧.២៦៤ ហិក  ́
9�:វ ខូចផលអស់រលីង (RGC 2012)។
 >យª�ើម៉ូ!�លឥទ្ធិពលZ�Íរីយ៉ូ និង គ��ង Hរ អភិវឌ�្ឍ 
�ងស្ទឹងTT គណៈកម្មHរទS្ល�ð�គង្គ (MRC) �ន គន់ គូរ   
c ក��ិត (អប�្បបរW និងអតិបរW) និងរយៈ(�ល �� ទឹក ជំនន់   
´មរដូវ�ក្នុង 2�ព័ន្ធទS្ល�\ប នឹងWន Hរ��ស់ប្តូរ (MRC 
2010)។ MRC �នគណTÁៀតc ពីÑ�ំ១៩៦០ ដល់ ២០០៥ 
សីតុណ�Bព /មធ�្យម �ើនàើង ០,៨អង�¸រZ� >យ Wន អ� �  
កំ�ើនក្នុងមួយទសវត�្សរ៍ ០,២០-០,២៣អង�¸រZ� �   រដូវ «�ំង  
និង ០,១៣-០,១៦អង�¸រZ� � រដូវ វស�¸ Gើយ� 9�ឹម Ñ�ំ 
២១០០ សីតុណ�Bពមធ�្យម 2�ñំÑ�ំ នឹង�ើន àើង 2�û�ល  
១,៤-៤,៣អង�¸រZ� (MRC 2009)។ កំ�ើន សីតុណ�Bព S�ះ  
នឹងTំឲ�្យបរិWណÜ្លៀង  -�ក់  2�ñំÑ�ំមធ�្យម ក្នុងរដូវវស�¸�ើន àើង 
រីឯទឹកជំនន់ និង æ�ះ Øំងស្ងួត ក៏Hន់Þ�ធ្ងន់ធ្ងរ និង អូស  បT�យ យូរ 
/ងមុន Gើយពួក សត្វច� � និងជំងឺ��្ស�ងៗ ក៏  Hន់ Þ� Wន ��ើន  
½ស(�ញ!�រ។ Hរ ��ស់ប្តូរ8ំងS�ះ នឹង ប៉ះ½ល់  ដល់ ផលិត កម្ម  
ដំÍំ õ្វើ ឲ�្យ ទិន្នផលដំÍំ�ច�ើន àើង  �  ក�្ល�ង ខ្លះ និង ថយចុះ   
� ក�្ល�ងខ្លះ Áៀត (ibid)។ Hរ ��ស់ ប្តូរ   �Hស -តុ �ននិង 
កំពុង  ប៉ះ½ល់រួចGើយមក+ើ �យុ ជីវិត និង ជីវBពរបស់បុគ្គល 
និង  សហគមន៍។ កំ�ើន សីតុណ�Bព ក្នុង ពីរ-បីÑ�ំចុង��យS�ះ 
�នប៉ះ½ល់ដល់ដÍំំ ក្នុង ¹�ត្ត / ��ើន  � កម្ពុ/។ æ�ះØំង 
ស្ងួត �Ñ�ំ ១៩៩៧/៩៨ �ន បង្ក  Hរ  លំ�ក ó�ំងដល់ កសិករ និង 
រ ុញ��នពួក�ត់ ឲ�្យ -�ក់  C ក្នុង Bព ��ី�� ឬ�ច �ត់បង់ ជីវិត 
Áៀតផង។ � ចំកÍ្ខល រដូវវស�¸ ´ម ធម្ម´ Þ�ងWន Hរ Øំង  
ស្ងួត  មួយ រយៈ(�លខ្លី !�ល �ច អូស បT�យ /  æ�ះ Øំងស្ងួត õ្វើ ឲ�្យ 
ខូចóត ដល់ ដំÍំ ¤�ូវ របស់ កសិករ   / Öឿយៗ។ æ�ះ Øំង ស្ងួត 
���ក់បំផុតមួយ� កម្ពុ/ ក្នុង Ñ�ំ ២០០២ �នប៉ះ½ល់ +ើ 



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ៣ ែខតុ$ ��ំ២០១២

2�/ជន ២ÐនTក់ និង បង្ក Hរ ខូច óត   សរុប ៣៨ÐនដុÐ�រ 
(UNESCAP 2008)។
 Hរ��ស់ប្តូរលំTំ-តុ�Hស´មរដូវ (ពិZ�សសីតុណ�Bព 
និង ទឹកÜ្លៀង) �នបង្កHរខូចóត ដល់ គុណBព  បរិ\]ន !�ល  
�ចTំឲ�្យ�ើត�លខ�¸ច់ និង ជះឥទ្ធិពល C+ើ រដូវ  Mំដុះ  Gើយ 
�ច   õ្វើ  ឲ�្យ  កសិករថយចុះទំនុកចិត្តក្នុងHរMំដំÍំ និង ��ប់��ង  
  ផលិតកម្ម។ ប��2�ឈម 8ំងS�ះ ប៉ះ½ល់ / ពិZ�ស  C+ើ  
¤្ត�ី !�ល°ើរតួTទី¨៉ងសំóន់ក្នុងHរ ផ្តល់ /ផលិត  Z�្បៀង �ëរ  
បំប៉ន�ëរូបត្ថម្ភ កុWរ ��ម8ំងបÙ្កើត «�ក់  ចំណ�ល ស��ប់ 
��¼\រ។ Hរសិក�¸មួយរបស់ CARE (2002) � ¹�ត្ត ¬�²�ង    
!�លÞ�ងWនទឹកជន់/ÖៀងØល់Ñ�ំ �ន  បò�ញ  c ទឹកជំនន់មិន 
9�ឹមÞ�បំ��ញ��ព�្យ សម�្បត្តិ និង ដំÍំរបស់ ¤្ត�ី ប៉ុÿ�ះ Á� ប៉ុ�្ត� 
��ម8ំងបÙ្កើនបន្ទុកHរòរ របស់  ពួក�� Áៀត ផង។ >យ \រ   
ពួក�� 9�:វចំÍយ(�ល Hន់ Þ� ��ើន  រក ម្ហូប�ëរ  ទទួល  8ន 
(�Ñ�យពីភូមិ) ស��ប់ ��ុម ��¼\រ ដូN្ន�ះពួក�ត់Wន(�ល 
Hន់Þ� តិច ស��ប់ õ្វើ កសិកម្ម និងô្វ�ងរកចំណ�ល2�ñំ�្ង �។ 
�  ទ ីបំផុត ពួក�ត់ Þ�ង 9�:វ បង្ខំចិត្ត Cខ្ចីបុលពី�� °ើម�្ប ី >ះ  
��យ   ប�� (CARE 2002)។ ករណីសិក�¸មួយÁៀត  õ្វើ  àើង  
>យ អង្គHរ បÍ្ខញ  បរិ\]ន Tរី (Women's Environmental 
Network 2010) ក៏�នបò�ញ!�រc ¤្ត�ី ð� W៉យ និង កុWរ កំ�� 
9�:វជួប2�ទះHរលំ�ក/ó�ំង  ក្នុង Hរ  ទប់ទល់នឹងHរ ��ស់ប្តូរ 
�Hស -តុ។ ម�Ä៉ងវិញÁៀត  >យ  \រ  កង្វះ �ëរូបត្ថម្ភ !�ល 
õ្វើ ឲ�្យ  ស ុខBព និងØង  Hយ ចុះ ¹�¸យ ��ប់ $ះ ពួក��òយ រង 
æ�ះ   >យ  ជម្ងឺ តW ្កត់ ��្ស�ងៗ  Íស់។

ធន�នធម្ម*តិ
(១) ទឹក
 HរវិBគពីHរ��ស់ប្តូរ�Hស-តុ (ឧ8ហរណ៍ Hរ �យ   
តÒ្ល�/Hរកំណត់ពី ëនិភ័យ��Hរ��ស់ប្តូរ�Hស-តុ និង 
ជ��ើសស��ប់Hរបន�្សាំ) >យទីB�ក់òរអភិវឌ�្ឍន៍អន្តរ/តិ 
MណឺW៉ក (DANIDA) និងHរិ ̈    ល័យ   ប� �ប��¼ល�Hស 
-តុ  កម្ពុ/ (CCCO) �� ��សួង   ប រិ\]ន (MoE) ក្នុង Ñ�ំ ២០០៨ 
បò�ញc � កម្ពុ/Bព òយ រង æ�ះចំ³ះ  Hរ  ��ស់ ប្តូរ  �Hស  
-តុ Wន  ក��ិត ខ្ពស់ Gើយ សមត្ថBព  បច្ចុប�្បន្ន ក្នុងHរ បន�្សាំ និង  
>ះ��យ   ផល ប៉ះ ½ល់   �� ប�� ប��¼ល �Hស -តុ �  Wន    
ក��ិត  � à ើយ (DANIDA 2008)។ កង្វះ óត ទឹក អសន្តិសុខ   
Z�្បៀង និង ëនិភ័យ Hន់  Þ� ខ្ពស់    ចំ³ះ  សុខBព  និង  ជីវិត   មនុស�្ស 
!�ល  បង្ក àើង  >យ Hរ��ស់  ប្តូរ  �Hស -តុ នឹង ប៉ះ½ល់   / 
ពិZ�ស   C +ើ 2�/ជន��ី�� និង2�/ជន òយ រងæ�ះ។ Hរ   
សិក�¸ មួយ>យ�ក =�ម  និងសðុ�ធ (2011) បò�ញ c 
�កម្ពុ/ កសិករ Þ�ងជួបកង្វះ ទឹក¨៉ងó�ំង� រដូវ «�ំង ãះបី  
�រដូវវស�¸Wនទឹកª�ើ«�ស់��ើន ហូរGៀរ ក្តី។ ជ��ះ +ើ Hរ 
ª�ើ«�ស់ទឹករ�ងសហគមន៍ � ß�្ស� ទ ឹកóង +ើ សហគមន៍ �  
ß�្ស� ទឹកóង��ម និង��ុម ª�ើ «�ស់  ទឹក��្ស�ងៗ Áៀត Þ�ង�ើត 
Wនàើង គួរឲ�្យកត់សWbល់ក្នុង រដូវ «�ំង។ 2�ព័ន្ធ ��ច¤�ព 
!�ល Wន��ប់ ពុំWន សមត្ថBព =�ក ñយ ទឹក��ច¤�ព 

2�កប  >យសមធម៌ ឬក៏ព��ឹងដល់Hរអនុវត្ត�លន3�យ 
��ប់ ��ង  ធន-នទឹក ឲ�្យ�ន 2�កប>យ 2�សិទ្ធBព$ះÁ� 
(Chem & Someth 2011)។
 រចTសម្ព័ន្ធ��ច¤�ព និងទំនប់�រីអគ្គិសនី� តំបន់ ß�្ស�  
ទឹកóង+ើ �នបI្វ�រលំហូរទឹក Gើយ/ក់ ô្ត�ង  �ន õ្វើ ឲ�្យ Mច់ 
ដំ�ើរHរ�្ន�ក -Ø\¤្ត� >យ�ន ��ស់ប្តូរ គុណBព និង 
បរិWណទឹក Tំឲ�្យWនទឹក ��ើន(�ក ឬតិច(�ក និង  ØØំង ដល់  
Hរ��ស់ទីរបស់9�ី និងចលTដីល�្បប់។ Hរ��ស់ប្តូរ ក្នុង វដ្ត   
-Ø\¤្ត� នឹងបង្កប��ស្មុគ\  ញដល់គុណBពទឹក បរិWណ   
ទឹកWន/ក់ô្ត�ង និងHរ<�ង=�កទឹក រ�ង��ុមអ្នក ª�ើ«�ស់ 
��្ស�ងៗ �ក្នុង�ង
្ទ�រងទឹកÜ្លៀង (MoE & UNDP 2011)។ ម�Ä៉ង 
Áៀត >យ\រHរ��ប់��ង និងHរõ្វើ ��នHរ ទឹក��ច¤�ព 
ពុំWនលក្ខណៈ/2�ព័ន្ធក្នុងក��ិត�ង
្ទ�រងទឹកÜ្លៀង ដូN្ន�ះ 
កង្វះ  ទឹក   �រដូវ«�ំង�/ប�� ចម�្បងមួយ!�ល�ើតWនàើង / 
ÖៀងØល់Ñ�ំ (Chem & Someth 2011)។
 សកម្មBពមនុស�្ស (Hរº�ê�¬�ើស��ប់õ្វើ កសិកម្ម 
កសិ-ឧស�¸ហកម្ម Hរអភិវឌ�្ឍ�រី អគ្គិសនី) និងផលប៉ះ½ល់�� 
Hរ ��ស់ ប្តូរ �Hស-តុ (ទឹកជំនន់ æ�ះØំងស្ងួត) �នõ្វើ 
ឲ�្យ ដី ¤�8ប់+ើ សឹកÖ�ចរឹល និងហូរ-�ក់ចុះពីតំបន់ដីខ្ពស់ C 
តំបន់ ទំTប។ សំណឹកដីS�ះ ��ម8ំងបÙ្កើនភក់ល�្បប់ "�ះ Mច់    
ជីវ/តិ ដី  បÙ្កើនកំÁ�ចថ្មនិងខ�¸ច់ GើយបÙ្កើន+�្បឿនទឹក ហូរ 
��ម 8ំង Hត់បន្ថយគុណBពទឹក និងផលិតBព កសិកម្ម � 
´ម  តំបន់ទី ជំØល។ ក្នុងកិច្ច2�ឹងê�ង��ប់��ង និង  Hរ ½រ    
ស្ថិរBពធន-នធម្ម/តិ និងជីវច��ុះឲ�្យWនចីរBព កន្លង មក Wន  
ច�*ប់ អនុ��ឹត�្យ និង��នHរសកម្មBពសំóន់ៗ មួយ ចំនួន ដូច/  
Z�ចក្តី��ងអនុ��ឹត�្យ ស្តីពី Hរ��ប់��ង �ង  ស្ទឹង និង  សហគមន៍ 
កសិករª�ើ«�ស់ទឹក Z�ចក្តី��ង ��នHរ   សកម្មBព  /តិ (NAP 
2011-20) °ើម�្បី 2�យុទ្ធ 2�Ñំង  នឹង  ឱនBព ដី ច�*ប់ស្តីពីតំបន់ Hរ 
½រ ធន-នធម្ម/តិ ច�*ប់ស្តីពីជលផល និង ច�*ប់ ស្តីពី ¬�ើ /  
°ើម 9�:វ �ន បÙ្កើត àើង។ មួយវិញÁៀត �ងស្តកុទឹកTT !�ល 
ខុស លក្ខ ណ ៈ  បN្ច�ក Á�ស �តំបន់Hរ½រ និងអភិរក�្ស  បឹង  ទS្ល� \ប 
១, ២ និង ៣ 9�:វ �នកំÁ�ច %ល Gើយ សម�្ប8ន ដី Z�ដ្ឋ កិច្ច 
មួយ ចំនួន និង ឡូត៍ S�\ទ ឯកជន 8ំងអស់ ក៏9�:វ�ន លុប %ល 
!�រ (MAFF 2012; MOWRAM 2011; Nang & Yem 2010)។

(២) គ	បដី/2	3ើ
 ¬�ើ Wន\រៈសំóន់Íស់ចំ³ះ បរិ\]ន វដ្តHបូន និង 
2�ព័ន្ធ�Hស-តុ ��ម8ំងHរ����ង់ ជីវBព2�/ជនមូលMgន 
ដូច/ Hរòរ�´មចំHរដំÍំ និងក្នុងឧស�¸ហកម្ម¬�ើ 
(Hរº�&្ន� ផល នងិអនុផល¬�ើ) Hរ2�(�2�មលូផល ¬�ើ 
ស��ប់/�ëរ រុក្ខ/តិឱសថ និងសW)រៈª�ើ«�ស់ ��្ស�ងៗ ក៏   
ដូច / Hររកចំណ�លអំពីផល/អនុផល¬�ើក្នុងមូលMgន និង  
ទីផ�¸រHបូនផង!�រ (Maff 2009)។ Hរ��ស់ប្តូរ �Hស -តុ 
នឹងប៉ះ½ល់ដល់ផលិតBព¬�ើ បÙ្កើនHរ �ត់ បង់ ជីវ ច��ុះ 
និងពS្លឿនBពÖ�ចរឹល ¬�ើ រួម8ំងHរ�ត់បង់ Bព Zើម  
និងស្ងតួ��2�ព័ន្ធd�កូឡូសីុ¬�ើផង !�រ (MoE 2002;  MRC 
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2009)។ ��មុអន្តររMgភិ�ល�្ន�កប�� ប��¼ល �Hស -តុ (IPCC) 
ØយHរណ៍c HររីកØលMល �� ¬�ើ និងHរ ��ស់ទី ��   
¬�ើ នឹងថយចុះ Gើយ ជីវ ច��ុះ  នឹងទទួល រង Hរ គំØម  កំû�ង   
>យ\រHរ��ស់ប្តូរ Hរ  ª�ើ«�ស់ ដី Hរថយចុះ គ��ប ¬�ើ 
និងកំ�ើន 2�/ជន (IPCC 2007a)។ HរHប់ បំ��ញ ¬�ើ  
ស��ប់Hរ ក\ង តំបន់  ទី��ុង កសិកម្ម និង Hរ អភិវឌ�្ឍ ��្ស�ងៗ 
នឹង បÍ្ខល ឲ�្យ ថយ ចុះ ចំនួន¬�ើ  !�ល 9�:វជួយ¤�ូប យក   
ឧស្ម័ន Hបូន  ឌីអុកសុីដ និង  ប*្ច�ញ អុកសុីô�ន។ កំ�ើន ឧស្ម័ន  
ផ្ទះ កញ្ចក់ និង Hរ បំBយ  ឧស្ម័នHបូនឌីអុកសុីដ õ្វើឲ�្យ បរិ¨Hស 
àើងកំ® និង ê� 2�¼ល  Hន់Þ�ó�ំង និងមិនÁៀង 8ត់àើង  
Gើយ ផលប៉ះ½ល់ ��Hរ ��ស់ ប្តូរ  �Hស-តុ  ក៏ê� 2�¼ល 
ដូN្ន�ះ!�រ។
 Hរថយចុះធន-ន¬�ើ >យ\រកង្វះHរ��ប់��ង ¬� 
ើ និង Hរõ្វើ��នHរª�ើ«�ស់ដី �ចWន ផលវិ�ក ធ្ងន់ ធ្ងរ   
+ើបរិ¨HសនិងជីវBព�មូលMgន សហគមន៍ ពឹង �្អ�ក  +ើ   
¬�ើ /ពិZ�ស 2�/ជន°ើមW+ស់¤�ុក។ Hរ º �ê�   ដី¬�  
Þ�ងTំឲ�្យWនHរថយចុះB�មៗនូវស្តុក Hបូន   ��  ¬� ើ (IPCC  
2007b)។ 
្ទ�ដី¬�ើ កម្ពុ/ �នថយ ចុះ ̈ ៉ង ��ើន (Vong &  
Michael 2009) >យ ពី Ñ�ំ ១៩៦៥ ដល់ ២០១០ គ��ប¬� ើ 
�កម្ពុ/ �នថយចុះអស់ ១៦% Gើយអ�� �ត់បង់¬� ើ 
2�ñំÑ�ំ Wនក��ិត ០,៥២% ក្នុងអំឡុងÑ�ំ២០០២-២០១០ 
(MAFF 2012)។ កំ�ើន´មHររ ំពឹងទុកស��ប់ ផលិតកម្ម 
ដំÍំកសិ-ឧស�¸ហកម្ម /ពិZ�ស/ស៊ូ ដំឡូងើ ដំឡូង/0 
និងស1្ណ�កZៀង ក្នុងប៉ុT នÑ�ំóងមុខ S�ះ នឹងTំឲ�្យWនHរ 
ព��ីក
្ទ�ដីMំដុះ>យ2ៀសមិនរួច (Ros et al. 2011)។ ច�*ស់  
Íស់ 2�ព័ន្ធ ចិញ្ចឹមជីវិត របស់បÍ្ខសហគមន៍�º�្ប�រ តំបន់  
!�ល  Wន Hរº�ê�
្ទ�ដីធំៗ នឹង9�:វប៉ះ½ល់B�មៗពី ឥទ្ធិពល  
���ក់  �� Hរ��ស់ប្តូរបង្កàើង>យមនុស�្ស (ឧ8ហរណ៍ Hរ 
Mក់  កំហិត+ើHរª�ើ«�ស់ និងHរ 9�¼ត��+ើដីធ្លី ទឹក និង 
ធន-ន  ¬�ើ) //ង >យ\រប��ប��¼ល�Hស-តុ 
´ម លក្ខណៈធម្ម/តិ។ ប៉ុ�្ត�ក្នុងរយៈ(�ល ²�ង ក��ិតជីវBព 
របស់ ពួក�� (ឧ8ហរណ៍ ឱHសHរòរ G�MgរចTសម្ព័ន្ធ Z�� 
\-រណៈ ដូច/ \ÐÖៀននិងមណ
លសុខBព ទីផ�¸រ) 
ទំនង  / នឹង�នល្អ2�Zើរàើង។

(៣) វិស័យជលផល (ទឹក7ប និង សមុ%	)
 ធន-នជលផល8ំងទឹក\ប និងទឹក3� Wន\រៈ សំóន់  
/ ó�ំង ស��ប់ជីវBព2�/ជនកម្ពុ/។ HរវិBគ បឋម  ពី ផល 
ប៉ះ½ល់��កំ�ើនកម្ពស់ទឹកសមុ�� ១(៉�9� �តំបន់5្ន�រ របស់ 
កម្ពុ/ >យ ��សួងបរិ\]ន �នរក 6ើញ c ¹�ត្ត 8ះកុង 
òយ រងæ�ះ/ង�� ក្នុងចំÿម ៥¹�ត្ត !�ល រំពឹងc   នឹង9�:វ 
ទទួល  រងឥទ្ធិពល S�ះ។ > យ G�តុ c តំបន់5្ន�រBគ��ើនក្នុង 
¹�ត្ត 8ះកុង Wន សÍ្ឋន ដី 8ប ដូN្ន�ះ2�û�ល ០,៤% �� 
្ទ�ដី 
8 ំង អស់ ក្នុង ¹�ត្ត នឹងស្ថិត���ម
្ទ�ទឹក/អចិ:្ត�យ៍ Gើយ 
¬� 8ង Hង និង ¬� ��្ស�ង  Áៀត រួម8ំង�រីវប�្បកម្ម �ល;  និង 

ក�្ល�ង  រស់� /��ើន របស់ 2�/ជន ផង នឹង9�:វរងHរខូចóត 
ធ្ងន់ធ្ងរ (MoE 2002)។
 �ងទS្ល�\ប /តំបន់S�\ទទឹក\បធំ/ង��� កម្ពុ/ 
និង �តំបន់�សុី��្ន�យ៍8ំងមូល។ ប��ប��¼ល �្ន�ក  ជល 
\¤្ត�  ក្នុង2�ព័ន្ធបឹងទS្ល�\ប នឹងõ្វើឲ�្យ��ស់ប្តូរ ó�ំ ង  ដល់ 2�ព័ន្ធ 
ធម្ម/តិ �ក្នុង �ងទS្ល�\ប។ >យ<�ក Hររួម តូច�� តំបន់ 
លិច ទឹក សរុប នឹងជះឥទ្ធិពល+ើចò0ក់ទឹកជំនន់ (ទឹក¤�ក និង 
ទឹកàើង) ��បឹងទS្ល�\ប !�ល����ង់ដល់រុក្ខ/តិ និង សត្វ 
ទឹក   /��ើន 2�Ü�ទ Gើយ�ក៏នឹងរំóនដល់វដ្ត�� Hរ>ះដូរ  
ជីវ/តិ  ��្ស�ងៗ  ́ ម លក្ខណៈធម្ម/តិ Hត់បន្ថយផលិតBព 2�ព័ន្ធ 
d�កូឡូសុី និងõ្វើឲ�្យ-�ក់ចុះផលិតកម្ម9�ី និងផល9�ី (MRC 
2010)។ ឥទ្ធិពល គួបផ�្សំ����HរS�\ទ9�ីហួសក��ិត Hរ��ស់ 
ប្តូរ �Hស-តុ (របបទឹកÜ្លៀង) ប� �ប��¼ល�្ន�កជល\¤្ត� 
(លំហូរ គុណBព និងបរិWណទឹក) និងHរថយចុះក��ិត ជីវ/តិ  
� ក្នុង ទS្ល�ð�គង្គ និងបឹងទS្ល�\ប 9�:វ�ន2�ðើល 6ើញc  
នឹង បំ��ញ ជ��ក9�ី និងស្តុក9�ី !�លTំCដល់Hរផុតពូជ9�ី 
មួយ ចំនួន (Ros et al. 2011)។

,រពិ5ក�R និង'�ចក្តីសន្និSTន
 ប��ប��¼ល�Hស-តុ និងឥទ្ធិពលអវិជ ្ជWនរបស់� �ន 
បង្ក/ប��2�ឈម ចំ³ះជីវBព2�/ជន រស់�´ម ជនបទ 
ប៉ុ�្ត� �នឹងWនផលប៉ះ½ល់/ក់Ðក់អ្វីខ្លះ ��� មិន8ន់ ដឹង 
ច�*ស់  Ðស់�àើយ។ ក្នុងមួយទសវត�្សរ៍កន្លងC S�ះ កម្ពុ/ 
Wន  កំ�ើនZ�ដ្ឋកិច្ចរឹងWំល្អ ប៉ុ�្ត��Hស-តុê�2�¼លó�ំង (�ក 
�ន ØØំងដល់កិច្ច2�ឹងê�ង Hត់បន្ថយវិសមBពរ�ង 2�/ជន  
រស់�ក្នុងតំបន់ទី��ុង និង2�/ជន រស់� តំបន់ជនបទ ក៏ ដូច/ 
�នØØំងដល់ កិច្ច2�ឹងê�ងក្នុងHរHត់បន្ថយគំÐតរ�ង អ្នក 
Wន និងអ្នក��ផង!�រ (MoP 2010)។
 វិស័យកសិកម្ម គួរទទួល�នHរយកចិត្តទុកMក់� �ើន ��ម  
Áៀត >�ះវិស័យS�ះ /ធន-ន����ង់ ជីវBព ចម�្បង  �   ́ ម  
ជនបទ។ Hរ��ប់��ងដី និងទឹក 9�ឹម9�:វ �ច រួម ចំ1�ក /   
វ ិជ្ជWន ដល់សន្តិសុខទឹក (លទ្ធBព ទទួល �នទឹក ��ប់?�ន់ និង 
Wន គណុBពល្អ) ផលិតកម្មដំÍំ និងBពធន់�� 2�ព័ន្ធ Mំដុះ  
(ឧ8ហរណ៍ ពិពិធកម្មមុខចំណ �ល និងដំÍំMំដុះ /ពិZ�ស �
ក្នុង2�ព័ន្ធកសិកម្ម!�ល�្អ�ក+ើទឹកÜ្លៀង) (Nang et al. 2011)។ 
´មHរព�Äករណ៍ �Ñ�ំ២០០៩ សហគមន៍¬�ើ�កម្ពុ/ 
9�:វ �ើន  ១១% >យWន ចំនួនសរុប ដល់ ៤០១សហគមន៍ និង 
��បដណ្ណប់+ើ
្ទ�ដី ៣៨០.៥៨៧ហិក´ ឬ2�û�ល ២% �� 

្ទ�  ដី  2�Á�សកម្ពុ/។ 2�សិន¦ើ�ចស��ច�ល®S�ះ�ន 
សហគមន៍ ¬�ើសរុប នឹង��បដណ្ណប់+ើ 
្ទ�ដី/ងពីរÐន 
ហិក´ Gើយ ចូលរួមចំ1�កជួយដល់ជីវBពរបស់2�/ជន មូល 
Mgន ផង និងជួយស��លបន ្ទុក ��Hរê�2�¼ល �Hស-តុ ផង 
!�រ (Vong & Dutschke 2009)។
 Hរõ្វើ�ជីវកម្ម+ើវិស័យជលផល�តំបន់5្ន�រ និង � លំហ 
សមុ�� Wនលក្ខណៈ+ើសពីសមត្ថBព ក�ើតàើងវិញ ��    
ធន-ន Gើយ2�សិន¦ើសកម្មBពS�ះ�Þ�បន ្ត>យ � ន  Hរ   
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9�¼តពិនិត�្យ 9�ឹម9�:វ$ះ ��ចនឹងõ្វើឲ�្យថយចុះ  ពូជ សត្វ   សមុ�� 
និងស្តុក9�ី ��ម8ំងõ្វើឲ�្យជីវBពរបស់សហគមន៍ S�\ទ   Hន់ 
Þ� លំ�ក ó�ំងàើង (Ros et al. 2011)។ ធន-ន  ជល ផល 
ទឹក\ប និងជីវBពរស់� របស់ 2�/ពលរដ្ឋ   !�ល ពឹង �្អ�ក +ើ  
ធន-ន8ំងS�ះ កំពុងជួប ប��2�ឈម 2�ëក់ 2�û�ល ��។  
កង្វះធន-នហិរញ្ញវត្ថុ និងសមត្ថBព8ប �ន ØØំង អ្នក S �\ទ   
� តំបន់បឹងទS្ល�\បក្នុងHរº�លំអ ជីវBពរបស់ខ្លួន ãះបី/   
រMgភិ�ល �នអនុវត្ត កំ1�ទ��ង់ជលផលដ៏ �ះមុត >យ�ន 
º�ê�ឡូត៍S�\ទឯកជនដល់C ៥៣៨.០០០ ហិក´ (៥៦% 
��ឡូត៍S�\ទ ឯកជនសរុប) ឲ�្យª�ើ«�ស់/\-រណៈក្តី (So  
et al. 2011)។ ជំនួយ����ង់ពហុវិស័យ (�្ន�ក បN្ច�ក Á�ស  
ហិរញ្ញវត្ថុ) ពីអ្នក½ក់ព័ន្ធ��ប់�� គួបផ�្សំនឹង វិ-នHរ តឹង រុឹង  ព��ឹង    
Hរ អនុវត្តច�*ប់ Wន\រៈសំóន់បំផុតស��ប់ Hរ Hរ ½រ ធន -ន  
ជលផល និងព��ឹង ជីវBព 2�/ជន� ́ ម ជនបទ។ ទន្ទឹម ��  
S�ះ!�រ 9�:វគិតគូរពីHរõ្វើពិពិធកម្មមុខ របរ ចិញ្ចឹម ជីវិត (d�កូ 
Á�សចរណ៍ HរMំប�្ល� �ជីវកម្មó�តតូច) °ើម�្បីHត់ បន្ថយ សំ½ធ  
+ើធន-នជលផល !�លកំពុង Þ�Wន Hរថយ ចុះS�ះ (ibid)។
 ក្នុងគំនិតផ្តួច�្តើមTT°ើម�្បី +ើកកម្ពស់ជីវBពរស់� Hត់ 
បន្ថយBព��ី�� និងបន�្សាំCនឹងHរ��ស់ប្តូរ �Hស-តុ គួរ Wន  
គិតគូរពីផលប៉ះ½ល់�្ន�កZ�ដ្ឋកិច្ច សង្គម និងផលិតBព ��  វ ិ-ន  
HរHរ½រ និងº�លំអ ធន-នធម្ម/តិសំóន់ៗ និង-T ឲ�្យ  
សហគមន៍ មូលMgនWនលទ្ធBពក្នុងHរ��ប់��ង និង ª�ើ«�ស់    
ធន -ន  សំóន់ៗ 8ំង$ះ2�កប>យសមធម៌។ �ល   ន3  �យ  
សំ®Hរ½របរិ\]ន និងសុខBព 2�ព័ន្ធ d�កូឡូសុី 9�:វ �ន Mក់  
បញ្ចូលរួចGើយCក្នុង��នHរ នងិ Hរ ស��ច ចិត្ត ��្ស�ងៗ  ក្នុង Hរ  
អភិវឌ�្ឍវិស័យ កសិកម្ម ឧស�̧ ហកម្ម និង  Z�ដ្ឋកិច្ច។ Hរអភិវឌ�្ឍ 
2�កប>យចីរBព�្ន�ក បរិ\]ន Wន លក្ខណៈ ñំ�ច់ បំផុត ស��ប់   
 >ះ��យ ប��2�ឈម TT   !�ល/ប់ 8ក់ទង នឹង កំ�ើន  
Z�ដ្ឋកិច្ច ស��ប់��ប់�� វឌ�្ឍនBព សង្គម និង Hរ Hត់  បន្ថយ   Bព 
��ី�� រីឯHរបន�្សាំCនឹងHរ��ស់ប្តូរ �Hស-តុ និង ស��ល 
ប��ប��¼ល �Hស-តុ /គន្លឹះ ដ៏ សំóន់ មួយ Áៀត ស��ប់ 
ជួយ����ង់ និង+ើកកម្ពស់ ជីវBព 2�/ពលរដ្ឋ � ជនបទ។
 កម្មវិធីHត់បន្ថយëនិភ័យ��æ�ះមហន្តØយ យុទ្ធ\¤្ត� 
5្លើយតប និង@�ៀមទប់ទល់នឹងមហន្តØយ  ��ប��ប��¼ល �Hស 
-តុ ��ម8ំងធន-នសំóន់ៗ (ធន-នមនុស�្ស ភ័ស្តុBរ ទូរ 
គមTគមន៍ / ព័ត៌Wន) 9�:វñំ�ច់Öៀបចំឲ�្យWន °ើម�្បីកំណត់ និង 
ផ្តល់�ទិBពច�*ស់c 9�:វõ្វើសកម្មBព�ក�្ល�ងÍ (�ល 
Í និង´មរ¦ៀបÍ Gើយ\]ប័នÍ សហគមន៍ Í និង 
បុគ្គលÍ !�លគួរអនុវត្តយុទ្ធ\ស្ត្រ 5្លើយតបនឹង កម្មវិធី  បន�្សាំ    
8ំង $ះ។ 8ំងអស់S�ះ គឺ°ើម�្បីHត់បន្ថយBពមិន«�កដ 
2�/  �� Hរ��ស់ប្តូរ �Hស-តុ និងឥទ្ធិពលរបស់�C+ើHរ 
ផ្គត់ផ្គង់  ទឹកនិងZ�្បៀង�ëរ ជីវBពរស់� និងZ�ដ្ឋកិច្ច។ 
Hរ  ចូលរួម  របស់រដ្ឋ វិស័យឯកជន សង្គមសុីវិល និង/ពិZ�ស 
Hរ Mក់បញ្ចូលចំ��ះដឹងរបស់ 2�/ជនមូលMgន/ 2�/ជន 
°ើម  Bគ តិច Cក្នុងHរõ្វើ��នHរ Hរអនុវត្តយុទ្ធ\¤្ត� õ្វើ 
ពិពិធកម្ម  មុខ ចំណ�ល  Hរª�ើ«�សដ់ី និងHរMំដុះ >យ ª�ើ 

បN្ច�កវិទ�Ä !�ល មិន ប៉ះ½ល់ដល់2�ព័ន្ធ d�កូឡូសុី នឹង រួម ចំ1�ក  
ជួយ����ង់ជីវBព 2�/ជនមូលMgន ��ម8ំង Hត់ បន្ថយ ផល 
ប៉ះ ½ល់ ��Hរអភិវឌ�្ឍ និងHរ��ស់ប្តូរ �Hស -តុផង!�រ។ Hរ 
បÙ្កើនសមត្ថBពបន�្សាំ °ើម�្បីទប់ទល់ នឹង ប��2�ឈមTT�� 
Hរ��ស់ប្តូរ�Hស-តុក្នុង រយៈ (�ល ខ្លី និងរយៈ(�ល²�ង គឺ/ 
�ទិBពបT Bន់មួយ ពិZ�ស ក្នុង វិស័យកសិកម្ម និងHរ��ប់��ង 
ធន-ន ធម្ម/តិ។ ម�Ä៉ងវិញÁៀត 9�:វWន\]ប័ន2�កប>យ 
2�សិទ្ធBព ���ប់ក��ិត /�ទិ៍�ក��ិតសហគមន៍ និង 
មូលMgន °ើម�្បីõ្វើ��នHរ និងអនុវត្តសកម្មBពបន�្សាំ សំ® ព��ឹង 
Bព ធន់Û�ំចំ³ះHរ��ស់ប្តូរ �Hស-តុ /ពិZ�ស °ើម�្បី  ជួយ 
����ង់��ុម��¼\រ��ី��!�លពឹង�្អ�ក+ើធន-ន ធម្ម/តិ ¤្ត�ី 
និង ��ុមជនòយរងæ�ះ��្ស�ងÁៀត!�លWនសមត្ថBព ��ព�្យ 
សម�្បត្តិ និងធន-នតិចតួច °ើម�្បីទប់ទល់នឹង ប��2�ឈម បង្ក 
>យ  ប��ប��¼ល�Hស-តុ។
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