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9វi
-ងទ�្ល��ប កំពុងរង�រ*�+�,លy្ន�កជល��្ត��ន់

ß� jប់ រហ័ស និង¶�ើន¹ើង ដូចJន ប��ក់Cយ "�រសិក�' 
é្វ�ងយល់ ពីអ�គត-ងទ�្ល��ប" (Keskinen et al. 2011) 
ផ្តល់មូលនិធិCយ AusAID។ �រសិក�'ប!ញ� �រ  *� +�,ល    
ចល�ចរន្តទឹកជំនន់ និងរបបទឹក ទ�្ល��ប ក្នុង រយៈ ��ល 
៣០jkំÂងមុខ ទំនងបង្ក¹ើងCយ�រ�រ អភិវឌ�្ឍ  ë���  រច�  
សម្ព័ន្ធ ��ងCយ�រ�រ*�+�,ល - �ស �តុ។ !ះ î៉ង 
[ក្តី �រ*�+�,ល-�ស�តុ នឹង ·្វើ ឲ�្យ  �Pន  �រណ៍ ��ះ 
�ន់ ß� ធ្ងន់ធ្ងរ¹ើង '�ម�ំងបង្ក�ព មិន Å�កដ +��   �ន់ß� 
Âàំងmើ  អ�គតទឹក �ក្នុង-ងស្ទឹង។ +�សិន ìើ មិន    Jន  �រ  
Cះ@�យ  សម��ប mើប��ក់ទង នឹង សន្តិសុខ ទឹក និង 
�ព ធន់ នឹង-�ស�តុÙ�íះ �ររក�' ចីរ�ព សន្តិសុខ ��្បៀង 
�មពល ���+�ព័ន្ធr�កូឡូសុី និង �រ �ត់ បន្ថយ �ព  ÷�ី÷� នឹង 
�ន់ß�លំzក¹ើងÙៀត។ យុទ្ធ��្ត�  និង y�ន�រ   សកម្ម �ព   
+�កប Cយ+�សិទ្ធ�ព ]ើម�្បី Cះ @�យ ប�  +�ឈម   �ំង��ះ 
���វ Jន �រ�យតh្ល�ធន�នទឹកច�(ស់ ýស់    និង   គួរ ឲ�្យទុកចិត្ត 
(MOE 2013) '�ម�ំង�រ�យតh្ល�  ��បគុណ�ព�បន្តប��ប់ 
ពី  �ព   !យ   រង "�ះ។

រzយ�រណ៍�យតh្ល�ពី �ព!យរង"�ះនឹង�រ*�+�,ល 
-�ស�តុ �-ងទ�្ល��ប គឺ-ចរកzន ប៉ុ�្ត�អវត្តJន�រ 
�យ តh្ល�ពី�ព!យរង"�ះ��មតំបន់�ក់ýក់ �កង្វះ Âត  
ធំបំផុត មួយ Ý�ល��ំងដល់�រê�ប់ê�ង%និភ័យ និង�រ ព��ឹង 
�ព ធន់y្ន�កបន�'ំុ �ក��ិត មូល��ន។ កង្វះ �ព�ក់ýក់ Jន 
ន័យ � ចÞ្លើយតបy្ន�កបន�'ំុ -ចមិន�ន់ê�ប់B�ន់ ]ើម�្បី �ត់ 
បន្ថយ ឬវិវត្ត ឲ�្យ�ន់�រ*�+�,ល-�ស�តុíះÙ�។

�ចំÆះមុខប�Âងmើ y្ន�កដ៏សំÂន់�ង��:�កម្មវិធី 
រយៈ��លបីjkំ:��រ@�វB�វ ��តmើ សកម្ម�ព និង�រចូលរួម 
Ý�ល សំ� បD្កើនសមត្ថ�ពបន�'ំុរបស់សហគមន៍ ជួយដល់�រ 
សÉ�ចចិត្តy្អ�កmើភស្តុ�ង និងជំរុញអភិzលកិច្ចy្ន�កបន�'ំុ 
��ប  �ម -ទិ�ពក្នុងមូល��នíះ (Sam and Pech 2015) 
គឺ Jន �រ�យតh្ល��ព!យរង"�ះ¿នឹង-�ស�តុ �  
-ងស្ទឹងចំនួនបី Ý�លJន%និភ័យខ្ពស់�ង���-ង  ទ�្ល� 
�ប៖ ស្ទឹងជីនិត ស្ទឹងÆធិ៍�ត់ និង ស្ទឹងD�zក់ (Sam et 

al. 2015) (រូប�ព១)។ �រ�យតh្ល���ះ ពិនិត�្យ� ពិ��ស � 
(១) �ើ�រ*�+�,ល-�ស�តុជះឥទ្ធិពលខុស½k ��ប [   ¿  
mើ �ព!យរង"�ះរបស់បុរស និង�្ត�ី និង (២) �ើ  �ព !យ 
រង  "�ះ�ំងíះ *�+�,លខុស½k ��ប[ ¿ �ម   �Pន �ពដី 
(តំបន់   d�្ស�ទឹកÂងmើ និងតំបន់ d�្ស�ទឹក Âង ��ម)។

អត្ថបទ��ះ សD្ខ�បនូវ  លទ្ធផលសំÂន់ៗ:��រ�យតh្ល�mើ 
�ព !យរង"�ះ។ មុននឹង ប!ញពី លទ្ធផល គួរផ្តល់និយម ន័យ 
Üក�្យសំÂន់ៗមួយចំនួន និងពណ៌���,សៗពី �ររច�8ៀបចំ �រ  
@�វB�វ �រ+�មូលទិន្នន័យ និង�រវិ�គទិន្នន័យ។ ប��ប់ មក  
នឹង Jនប!ញពលីទ្ធផល សកិ�'សំÂន់ៗ គ ឺទ១ី សន្ទស�្សន ៍ស��ប ់ 
សJស�គនីមួយៗ:��ព!យរង"�ះ និង ទី២ សន្ទស�្សន៍   
�ព!យរង"�ះ�រួម។ �y្ន�កÂង ��យ Jន �រ   ផ្តល់  
��ចក្តី សន្និ��ន និង~បល់ ស��ប់�រសិក�' ប�្ថ�ម Ùៀត។

និយមន័យWក�្យសំjន់ៗមួយចំនួន
�ព+�ឈម � "លក្ខណៈ និងក��ិតÝ�ល+�ព័ន្ធមួយ-ច 

ទទួល  រងផលប៉ះÜល់ពី សមរូប-�ស�តុចម�្បងៗ" (IPCC 
2001, 987)។

�ពរួស "ក��ិតÝ�ល+�ព័ន្ធមួយទទួលរងឥទ្ធិពល �វិជ្ជJន 
ឬអវិជ ្ជJន Cយក��ជំរុញ �ក់ទងនឹង-�ស�តុ" (IPCC 
2001, 993)។

សមត្ថ�ពបន�'ំុ � "�រគួបផ�្សំ½kនូវ កJàំង លក្ខណៈសម�្បត្តិ 
និង  ធន�ន Ý�ល បុគ្គល សហគមន៍ សង្គម ឬអង្គ�រ -ច Õ�ើ zន 
]ើម�្បី:�ៀម8ៀបចំ និងអនុវត្តសកម្ម�ព �ត់បន្ថយ ផល ប៉ះ Üល់   
អវិជ្ជJន ស��ល"�ះអន្ត�យ ឬ�ញយក +�~ជន៍ ពី ឱ�ស 
��" (IPCC 2012, 556)។

�ព!យរង"�ះ � "ក��ិតÝ�ល+�ព័ន្ធមួយ!យទទួលរង 
ឬ  មិន -ច ទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពល -÷�ក់ :�  �រ*�+�,ល -�ស 
�តុ Ý�លJន�ំង វិសមរូប-�ស�តុ និង'�ឹត្តិ�រណ៍ -�ស 
�តុធ្ងន់ធ្ងរ ផង។ �ព!យរង"�ះ �អនុគមន៍:� លក្ខណៈ ទំហំ 
និង   ក��ិត :�វិសមរូប-�ស�តុ Ý�ល+�ព័ន្ធមួយ���វ+�ឈម, 
�ព  រួស:�+�ព័ន្ធíះ និងសមត្ថ�ពបន�'ំុ:�+�ព័ន្ធ" (IPCC 
2007, 883)។

ប្លង់l�វm�វ
�រសិក�'��ះÕ�ើÅ�ស់វិធ�ី�្ត��ម��បបរិJណ និង ��ប 

គុណ�ព ýយ½kCយJន �រចូលរួម និងរួមJន អD្ក�តmើ 
៩០៧ê�,�រ �ដំ[ក់�លទី១ (Jន ១៩១ê�,�រ Jន �្ត�ី 
� Þ�ê�,) និង ៩០០ê�,�រ �ដំ[ក់�លទី២ (Jន ១៨០ 
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ê�,�រJន�្ត�ី�Þ�ê�,), �រពិ�ក�'�ម÷�ុមស្នូលចំនួន ១៨, 
សិ�;�ý�kក់��ត្តចំនួន ៣ និង សិ�;�ýប��ក់ សុពល 
�ព  �រសិក�' �kក់��ត្ត ១ និង�kក់�តិ ១។ ]ើម�្បី Jន គំនិត 
�រួមពីបរិបទ និង�Pន�ព ក្នុងតំបន់íះ ទិន្នន័យ +�មូល zន 
ស្តីពី �រទទួលzនព័ត៌Jន ពី"�ះមហន្ត�យ �ព :�ៀម ខ្លួន  
ក្នុងB�-សន្ន �រយល់+ើញពី%និភ័យនិង�ព!យ រង "�ះ 
zនយក¿»្ទៀង��ត់ប��ក់ សុពល�ព �មួយ នឹងទិន្នន័យ 
+�ភព ទី២ ស្តីពី ព័ត៌Jនពី"�ះ%និភ័យ សន្តិសុខ ទឹក និង��្បៀង 
�រ  �ត់បន្ថយ�ព÷�ី÷� និងជីវ�ព +�កប Cយ ចីរ�ព។

ដួចក្នុង Piya et al. 2012 Ý�រ ÷�ុម@�វB�វzនÕ�ើÅ�ស់
ស្ថិតិ ��បពណ៌� និងស្ថិតិ��បសន្និ��ន ]ើម�្បីវិ�គmើ�តុផ�្សំបី 
:��ព!យរង"�ះ (សន្ទស�្សន៍:� �ព+�ឈម �ពរួស និង 
សមត្ថ�ពបន�'ំុ) និងzនបD្កើត សន្ទស�្សន៍�ព!យរង"�ះ។ 
សន្ទស�្សន៍ស��ប់�តុ�ំងបី ���វzនគណ�¹ើងCយÕ�ើ�រ 
វិ�គmើ�តុផ�្សំចម�្បង�� Æលគឺ �ម�រ��ស��,លសូច�ករ 
នីមួយៗ ឲ�្យJនÂkតតh្ល�ដូច½k និង 
យកតh្ល�រក+ើញíះ ដក នឹង  តh្ល� 
មធ�្យម (mean) រួច )�ក នឹង គJàត  
ស្តង់�។ អF�រÝ�ល ���វ  zន    ស��,ល 
Âkត តh្ល�រួច��ះ ���វ យក  ¿ គុណ 
នឹង ទម្ងន់ Ý�ល�� zន  កំណត់ ឲ�្យ � 
]ើម�្បីបD្កើតនូវ សន្ទស�្សន៍  ស��ប់ �ព 
+�ឈម �ព រួស និង សមត្ថ�ព បន�'ំុ។ 
ប��ប់  មកÙៀត សន្ទស�្សន៍ �ព !យ   រង 
"�ះ  របស់ ê�,�រ ���វ គណ� ដូច  Âង 
��ម៖

�ព!យរង"�ះ = �ព+�ឈម + 
�ពរស់ - សមត្ថ�ពបន�'ំុ

សន្ទស�្សន៍�ព!យរង"�ះសរុប ជួយ ស��,ល 
ដល់�រ Õ�ៀប  ·ៀប ឆ្លង�ត់ê�,�រ �ក្នុងតំបន់ 
សិក�'។ តh្ល�សន្ទស�្សន៍ �ព !យរង"�ះខ្ពស់ 
ប!ញ ន ូវ �ព!យរង"�ះÂàំង ប៉ុ�្ត� មិន ��ន   Jន 
ន័យ� តh្ល�សន្ទស�្សន៍អវិជ្ជJន � ប!ញ   � ê�,�រ 
មិនJន�ព!យរង"�ះ íះ Ù�។ តh្ល� សន្ទស�្សន៍  
�ំង ��ះ -ច ឲ�្យ �� ·្វើ ចំ[ត់�kក់ê�,�រសំ[ក 
��  zន។ �រ  វិ�គ  �៉រីយ៉ង់ (ANOVA) zន ·្វើ 
¹ើង ]ើម�្បី  Õ�ៀប·ៀប តh្ល�  មធ�្យម (mean) រ�ង 
តំបន់  សិក�' �� និង រ�ង ê�,�រ Jន បុរស � Þ�ê�, 
នឹង ê�,�រ Jន �្ត�ី  �Þ�ê�,។

លទ្ធផលសំjន់ៗ\នពី*រសិក�K
�ព+�ឈម

+��ជន�មូល��នzន�យ�រណ៍� "�ះ 
�ំង    ស្ងួត បង្ក �រខូចÂត¶�ើន�ងទឹកជំនន់។ � រួម 
ពួក½ត់+�Ç�ល Üក់  ក[្ខល សD្ក�ត +ើញ  � 

ទឹក ជំនន់ (៤១%) និង �រ �ំង ស្ងួត (៥៥%) Ëើត  Jន   �ន់ ß�   
ញឹក Jប់ ក្នុង ១០jkំ កន្លង   ¿។ លទ្ធផល សិក�' ប!ញ ពី 
�រ *�+�,លខុស½k រ�ង  ឥទ្ធិពល � តំបន់ d�្ស� ទឹក Âងmើ នឹង 
Âង��ម។ អ្នក À្លើយ  សJ�សន៍ ៤៨% � តំបន់ d�្ស� ទឹក Âង 
��ម និង ៣៨% � តំបន់ d�្ស�ទឹកÂងmើ គិត� ជំនន់ រហ័ស  
ឬ  ជំនន់ តំបន់ ភ្នំ ËើតJន ញឹកJប់Âàំង�ងមុន ëើយ ៤០% :� 
អ្នកÀ្លើយ សJ�សន៍�តំបន់d�្ស�ទឹកÂងmើ គិត� ជំនន់ រហ័ស 
Ëើត Jន ញឹក Jប់ តិច�ងមុន។ �រ�ំងស្ងួត Ëើត  Jន  ញឹក Jប់  
�ង មុន ìើ  �ម   �រ យល់ +ើញ របស់អ្នក À្លើយសJ�ន៍ ៥៨% � 
តំបន់   d�្ស�  ទឹក Âង mើ និង ៤៨% � តំបន់ d�្ស�ទឹក Âង ��ម។

សន្ទស�្សន៍�ព+�ឈម Ý�លគណ�y្អ�កmើចំនួន"�ះ 
មហន្ត�យ  ធម្ម�តិ Jន�យ�រណ៍¹ើង ប!ញ� មុខ ស �្ញ  
"�ះ �kក់:�ព�្យុះL្លៀងJនផ្គររន្ទះបង្ក%និភ័យ ខ្ពស់ បំផុត ប��ប់ 
មក គឺ ទឹកជំនន់ និង�រ�ំងស្ងួត (��ង១)។ ក្នុង   ចំ�ម 

រូប�ព១៖ ទី�ំងតំបន់សកិ�'
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+�ភព៖ Chem and Kim 2013

រូប�ព២៖ �រយល់+ើញ�មូល��ន អំពី�រ*�+�,លក្នុងក��ិតញឹកJប់:�ទឹកជំនន់ 
និង�រ�ំងស្ងួត ក្នុង ១០jkំកន្លង¿

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

+�ភព៖ អD្ក�តដល់ក�្ល�ង jkំ២០១៤
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្ន ូ��ំ២០១៥

-ងស្ទឹង �ំងបី ស្ទឹងជីនិត ជួប"�ះ មហន្ត�យ  ធម្ម�តិ ¶�ើន �ង 
�� !ះបី  �រ�ំងស្ងួតមិន��ន � ប� ធំ� ទីíះ ក្តី 
�ះ Jន 
-ង  ស្តុកទឹក និង សំណង់N�ច��ព î៉ង ទំ�ើប។

��ង១៖ ទម្ងន់ និង�ពញឹកJប់�មធ�្យម:�"�ះមហន្ត�យ 
ធម្ម�តិ ក្នុង ៥០jkំកន្លង¿

"�ះធម្ម�តិ ទម្ងន់ D�zក់ ជីនិត Æធ ិ៍�ត់

ទឹកជំនន់ 0.42 4.50 5.33 4.67

�រ�ំងស្ងួត -0.46 4.50 0.67 2.00

ព�្យុះL្លៀងផ្គររន្ទះ 0.78 3.00 5.67 0.00
កំណត់សំ½ល់៖ ទម្ងន់��រៈសំÂន់·ៀប:�អF�រ Ý�លJនÂkតពី -១ ¿ +១ 
(ពី�រៈសំÂន់�បបំផុត ¿ខ្ពស់បំផុត)
+�ភព៖ ទិន្នន័យ+�មូលzនពីសិ�;�ý�kក់��ត្ត ���ត្តកំពង់jkំង កំពង់ធំ 
និង Æធ ិ៍�ត់ jkំ២០១៤

រូប�ព៣ ប!ញ� ក្នុងចំ�ម-ងស្ទឹង�ំងបី អ្នក រស់ 
� ក្នុង-ងស្ទឹងជីនិត Jនក��ិត�ព+�ឈមខ្ពស់�ង�� ¿ 
នឹង %និភ័យ"�ះមហន្ត�យ។ គិត�ម�Pន�ពដីវិញ អ្នក 
រស់ �តំបន់d�្ស�ទឹកÂងmើ� ជីនិត និង D�zក់ Jន �ព 
+�ឈម នឹង%និភ័យ-�ស�តុ Âàំង�ង អ្នក � d�្ស� ទឹក Âង 
��ម បុ៉�្ត�-ងស្ទឹង Æធិ៍�ត់ Jន និ�k�រ  ផ្ទុយ½kពី��ះ។ 
ìើ គិត �មP�នឌ័រ �ំង�-ងស្ទឹង Æធិ៍�ត់ និង D� zក់ 
ê�,�រJនបុរស �Þ�ê�, Jន�ព +�ឈម នឹង %និភ័យ -�ស 
�តុ Âàំង�ងê�,�រJន�្ត�ី� Þ�ê�, ប៉ុ�្ត�� -ងស្ទឹងជីនិត �  
Jនលក្ខណៈផ្ទុយ½kពី��ះ។

�ពរួស
�រួម ក្នុងចំ�មសូច�ករ�ពរួសÝ�លJនប!ញ � ក្នុង 

��ង២ ចំ��ក:�ចំណQលzនពី ធន�ន ធម្ម�តិ (�រ �ំដុះ 
�រ���ទ និងផលR�Sើ) �ក្នុង ចំណQល ê�,�រ  សរុប រួម 
ចំ��កÂàំង�ង�� �ក្នុង %និភ័យ y្ន�ក  -�ស  �តុ។ ផ្ទុយ  

¿ វិញ Å�ក់កT �zនពីឱ�ស ចិញ្ចឹមជីវិត �� ពី ធន�ន 
ធម្ម�តិ ជួយ�ត់បន្ថយ�ពពឹងy្អ�កmើ សកម្ម�ព Jន  �ព រួស 
¿  នឹង -�ស�តុ។ ក��រួមចំ��កធំបំផុតទី២ �ក្នុង �ព រួស 
:� -�ស �តុ គឺ 6្ទ�ដី រង �រប៉ះÜល់ ëើយប��ប់មកគឺ 6្ទ�ដី �ំ 
ដំ[ំ រង�រប៉ះÜល់។

ក្នុងចំ�ម-ងស្ទឹង�ំងបី +��ជន�-ងស្ទឹង Æធ ិ៍�ត់ 
Jន�ពរួសសរុប ខ្ពស់�ង��¿នឹងលក្ខខណq -�ស�តុ រីឯ  
+��ជន�-ងស្ទឹងជីនិត Jនអs� �ពរួសខុស½k Âàំង �ង 
�� ìើគិត�ម�Pន�ពដី�តំបន់íះ (រូប�ព៤)។ អ្នក 
��ុក  �តំបន់ d�្ស�ទឹកÂងmើ �ជីនិត Jនជីវ�ពពឹងy្អ�កmើ 
ធន�ន ធម្ម�តិ Âàំង�ង អ្នក�តំបន់d�្ស�ទឹក Âង��ម 
Ý�ល ·្វើ ឲ�្យ អ្នក�តំបន់d�្ស�ទឹកÂងmើJន�ព រួស  ក្នុង ក��ិត 
ខ្ពស់�ង អ្នក �តំបន់ d�្ស�ទឹកÂង��ម។ �ក់ ទង   នឹង P�នឌ័រ 
វិញ ê�,�រ Jន�្ត�ី�Þ�ê�,�D �zក់ និង Æធិ៍�ត់ Jន �ព 
រួស ក្នុង�រចិញ្ចឹមជីវិត ក្នុងក��ិតខ្ពស់�ង ê�,�រ   J ន   បុរស � 
Þ�ê�, 
�ះពួក½ត់ zនzត់បង់6្ទ�ដី�ំ ដំ[ំ  អស់ ¶�ើន �ង 
Cយ �រß�"�ះមហន្ត�យ។ ផ្ទុយមក វិញ ê�,�រ Jន បុរស  � 
Þ�ê�, �-ងស្ទឹងជីនិត ពឹងy្អ�កmើ ចំណ Qល ពី ធន�ន  ធម្ម�តិ 
Âàំង �ង ê�,�រJន�្ត�ី�Þ�ê�, ដូÚ្ន�ះ ëើយ ពួក ½ត់  Jន  �ព 
រួស Âàំង �ង ¿នឹងមុខស�្ញ "�ះ �kក់  y្ន�ក -�ស�តុ។

��ពីសូច�ករ�ក្នុង��ង២ សន្ទស�្សន៍�ពរួសក ៏Jនគិត 
បញ្ចូលនូវ �ពJនទឹក និង�រផ្គត់ផ្គង់ ទឹកÝ�រ។ ទឹកL្លៀង និង 
ទឹក��ម ដី �ធន�នទឹកចម�្បងស��ប់�រÕ�ើÅ�ស់ �ម ផ្ទះ។ 
�រដូវវស�' ê�,�រ+�Ç�ល ៤០% Õ�ើទឹកL្លៀង (២% � រដូវ 
Å�ំង), ២៣% Õ�ើ ទឹកzនពីអណ្ណូងជីក (៣៦% �រដូវÅ�ំង) 
និង ១៨% Õ�ើÅ�ស់ទឹកពីអណ្ណូងខួង (២៩% �រដូវ Å�ំង)។ 
ê�,�រ   មួយចំនួនតូច (១,៥% �រដូវវស�' និង ២,៤% � 
រដូវ  Å�ំង) zនត��ប់¿នឹង ប[្ខញទុ~ផ្គត់ផ្គង់ទឹក�þត។ 
៣៨,៧% :�អ្នកÀ្លើយសJ�សន៍ក្នុងអD្ក�ត ជួបនឹងប� កង្វះ 
ទឹក  ស��ប  ់�រÕ�ើÅ�ស់ �មផ្ទះ និងzនទិញទឹក ឬបង់õ្ល�ឲ�្យ 

�� ដឹក  ទឹក   មកផ្ទះ½ត់ ëើយ 
ក្នុងíះ Jន ១០៧�ក់ 
���វ   ចំ[យ Å�ក់   អស់ រហូត  
ដល់ ១០.០០០ 8ៀល / d� ¿ 
mើ   ទឹក � រដូវ Å�ំង និង Jន 
៥៥ �ក់ zន ចំ[យ Å�ក់   
+� %ក់  +� Ç�ល  � �ះÝ�រ  ¿  
mើ ទឹក    �  រដូវ វស�'។

កសិករ Õ�ើÅ�ស់ +�ភព 
ខុសៗ ½k:� �រផ្គត់ផ្គង់ទឹក 
¿    �ម  រដូវ។ �រដវូវស�' 
កសិករ ៧១% ពឹង y្អ�ក mើ 
�រ    �àក់L្លៀង��ល់ ]ើម�្បី 
N�ច ��ព ដំ[ំខ្លួន, 
ជិត  ដល់ ១៦% យកទឹកពី 
អូរធម្ម�តិ និង ជិត ៩% 

រូប�ព៣៖ សន្ទស�្សន៍�ព+�ឈម គិត�ម�Pន�ពដី និងP�នឌ័រÞ�ê�,�រ

2

1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

កំណត់សំ½ល់៖ ពិន្ទុ�ន់ß�ខ្ពស់ ក��ិត:��ព+�ឈមនឹង%និភ័យJន"�ះមហន្ត�យក ៏�ន់ß�ខ្ពស់Ý�រ
+�ភព៖ អD្ក�តដល់ក�្ល�ង jkំ២០១៤ 
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

យក ទឹក  ពី +��យN�ច��ព។ �រដូវÅ�ំង កសិករ  ¶�ើន ½k   
បំផុត គឺជិតដល់ ៣៥% បW្វ�រទឹកពីស្ទឹង ]ើម�្បីយក មក  
N�ច��ពដីX�ខ្លួន, កសិករ+�Ç�ល ២៤% យកទឹកពី 
+��យ  N�ច��ព និង+�Ç�ល ១៩% Õ�ើÅ�ស់ទឹក��ះ និង 
បឹង។ អ្នកÀ្លើយសJ �សន៍ ៨១% Å�ប់� �ពតឹងß�ងចម�្បង �� 
Ý�ល ប៉ះÜល់mើ�រ�ំដុះរបស់½ត់ គឺ ឬ មួយ  Jនទឹក¶�ើន��ក 
ឬមួយJនទឹកតិច��ក។ អ្នកÀ្លើយតប ១៩% Ùៀត មិនJន ជួប  
ប� mើ �រផ្គត់ផ្គង់ ទឹកÙ� ក្នុង��ះ ១៥% :� អ្នក � តំបន់ d�្ស� 
ទឹកÂង��ម និង ២១% :�អ្នក�តំបន់ d�្ស�ទឹក Âងmើ Å�ប់ 
� Jនទឹកê�ប់B�ន់ស��ប់បំ��ញ�មត���វ�ររបស់ ½ត់។

សមត្ថ0ពបន�Kំុ
សមត្ថ�ពបន�'ំុ !ះបី¿នឹង �រ*�+�,ល-�ស�តុ 

"�ះ មហន្ត�យ ឬវិបត្តិ»�្ស�ងÙៀតក្តី ��អនុគមន៍:� កម្មសិទ្ធិ 
ឬលទ្ធ�ពរកzនò�ព�្យចិញ្ចឹមជីវិត ៥+�L�ទ គឺJន ò�ព�្យ រូបវន្ត 
ហិរញ្ញវត្ថុ ò�ព�្យធម្ម�តិ ធន�នមនុស�្ស និងសង្គម។ ក្នុង ចំ�ម 
ò�ព�្យ�ំង��ះ �រព��ឹង សមត្ថ�ពបន�'ំុ រងឥទ្ធិពល Âàំង បំផុត 
ពី ធន�នមនុស�្ស (��ង៣) �ពិ��ស សូច�ករ ក��ិត អប់រំ 
��ង  �របណ្ណុះប[្ខល រីឯ សូច�ករអs�សJជិកê�,�រ 
ក្នុងបន្ទុក ·្វើឲ�្យថយចុះសមត្ថ�ពបន�'ំុ។ ប��ប់មកÙៀត គឺ 

ò�ព�្យ រូបវន្ត Ý�លក្នុងíះ សូច�ករ ផ្ទះ�រÜរzនល្អ¿នឹង 
"�ះ មហន្ត�យ រួមចំ��ក Âàំងបំផុតក្នុង�រmើកកម្ពស់ 
សមត្ថ�ព  បន�'ំុ ëើយតមកÙៀត គឺ  សូច�ករទូរស័ព្ទñ� និង 
វិទ�្យុ Ý�ល+��ជនÕ�ើÅ�ស់]ើម�្បី ទទួល�រ+��ស-សន្ន 
និង  ព័ត៌Jន   ពី"�ះមហន្ត�យ រីឯ ដីធ្លីនិង�រផ្គត់ផ្គង់ ទឹក � 
សូច�ករ Jនឥទ្ធិពល តិច�ង���ក្នុង÷�ុម��ះ។ ក្នុង ចំ�ម   
ò�ព�្យចិញ្ចឹម ជីវិត�ំងÅ�ំ �រmើកកម្ពស់សមត្ថ�ពបន�'ំុ រង 
ឥទ្ធិពល  តិចតួចបំផុតពី�ព� Jóស់កម្មសិទ្ធិ ឬលទ្ធ�ព zន  
 Õ�ើ Å�ស់   ò�ព�្យ ធម្ម�តិ។

រូប�ព៥ ប!ញ� ក្នុងចំ�ម-ងស្ទឹង�ំងបី +��ជន  
�  ជីនិតJនសមត្ថ�ពបន�'ំុ �រួមខ្ពស់�ង�� Cយ �រ   
� សំÂន់ ចំណQលសរុបរបស់ê�,�រJនក��ិត ខ្ពស់ �ង  
+��ជន  � -ងស្ទឹងពីរÙៀត។ អ្នក��ុក�តំបន់d�្ស� ទឹក   
Âង  ��ម ក្នុង-ងស្ទឹងD�zក់ និងជីនិត Jន សមត្ថ �ព  
បន�'ំុខ្ពស់�ង អ្នក��ុក�តំបន់d�្ស�ទឹកÂងmើ 
�ះ  ពួក 
½ត់ Jនò�ព�្យ �ំងÅ�ំ+�L�ទ¶�ើន�ង។ ផ្ទុយ¿ វិញ � 
-ងស្ទឹងÆធិ៍�ត់ អ្នក��ុកតំបន់d�្ស�ទឹក Âង mើ  Jន ò�ព�្យរូបវន្ត 
ធម្ម�តិ ហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គម ¶�ើន �ង អ្នក�d�្ស�ទឹក Âង��ម 
ដូÚ្ន�ះëើយ½ត់Jនសមត្ថ�ព បន�'ំុ ខ្ពស់ �ង។ �ក្នុង -ងស្ទឹង  
នីមួយៗ  �ព   ខុស ½k រ�ង  សមត្ថ�ព បន�'ំុ :�  សហ គមន៍  � តំបន់ 

��ង២៖ តh្ល�មធ�្យម(mean) និងទម្ងន់ ស��ប់សូច�ករ�ពរួស ក្នុង ១០jkំ កន្លង¿
សូច�ករ ទម្ងន់ តh្ល�រួម D�zក់ ជីនិត Æធិ៍�ត់
អ្នក�àប់ -0.01   0.012  0.01  0.01  0.03

6្ទ�ដីរង�រប៉ះÜល់ 0.20  1.09  0.45  1.14  1.68

សត្វចិញ្ចឹមរង �រប៉ះÜល់ 0.03  3.33  2.79  4.24  2.97

ដី�ំដំ[ំរង �រប៉ះÜល់ 0.10  0.76  0.68  0.69  0.90

% :�ចំណQលពីធន�ន 0.69 46.14 36.41 44.94 57.07

% :�Å�ក់កT� -0.69 53.86 63.59 55.06 42.93
កំណត់សំ½ល់៖ ទម្ងន់��រៈសំÂន់·ៀប:�អF�រ Ý�លJនÂkតពី -១ ¿ +១ (ពី�រៈសំÂន់�បបំផុត ¿ខ្ពស់បំផុត) 
+�ភព៖ អD្ក�តដល់ក�្ល�ង jkំ២០១៥

រូប�ព៤៖ សន្ទស�្សន៍�ពរួស គិត�ម�Pន�ពដី និងP�នឌ័រÞ�ê�,�រ
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កំណត់សំ½ល់៖ ពិន្ទុ�ន់ß�ខ្ពស់ Jន�ពរួសនឹងលក្ខខណq-�ស�តុ �ន់ß�ខ្ពស់Ý�រ
+�ភព៖ អD្ក�តដល់ក�្ល�ង jkំ២០១៥
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្ន ូ��ំ២០១៥

d�្ស � ទឹក Âង mើ នឹង  សហគមន៍ � d�្ស� ទឹក  Âង  ��ម � Jន �ព  
�ក់ýក់ y្ន �ក ស្ថិតិ (statistically significant) � ក��ិត ១% 
និង ៥%។

�D�zក់ និងជីនិត ê�,�រJន�្ត�ី�Þ�ê�, Jន សមត្ថ�ព 
បន�'ំ ុខ្ពស�់ង ê�,�រJនបរុស �Þ�ê�, ប៉�ុ្ត �លទ្ធផល��ះមិនJន 
�ព �ក់ýក់y្ន�កស្ថិតិÙ�។ �-ងស្ទឹងÆធិ៍�ត់ ê�,�រ 
Jន  បុរស�Þ�ê�, -ចJនលទ្ធ�ពzនÕ�ើÅ�ស់ធន�ន ¶�ើន 
�ង ដូÚ្ន�ះëើយ ពួក½ត់ Jនសមត្ថ�ពបន�'ំុខ្ពស់�ងê�,�រ   
Jន�្ត�ី�Þ�ê�, ëើយ�ពខុស½k��ះ Jន�ព�ក់ýក់ y្ន�ក 
ស្ថិតិ �ក��ិត ៥%។

�រ+��ស-សន្នពី"�ះមហន្ត�យ និង�តុ-�ស-÷�ក់ 
និង�រ:�ៀមខ្លួនទប់ទល់"�ះ -សន្ន ]ើរតួ�ទីសំÂន់ក្នុង �រ 
ព��ឹងសមត្ថ�ពបន�'ំុ។ អ្នកÀ្លើយសJ�សន៍ ២៥% Å�ប់� ½ត់  
zនទទួល�រ+��ស-សន្នពី"�ះទឹកជំនន់ ខ�្យល់ព�្យុះ និង    

��ង៣៖ សន្ទស�្សន៍សមត្ថ�ពបន�'ំុ

ò�ព�្យចិញ្ចឹមជីវិត សន្ទស�្សន៍រួម
សូច�ករក� �រួមផ�្សំ

បរិîយ សន្ទស�្សន៍រង
រូបវន្ត 0.55 ផ្ទះ�រÜរល្អ¿នឹង"�ះមហន្ត�យ   0.42

ទូរស័ព្ទñ� និងវិទ�្យុ   0.39

ដីធ្លី និង�រផ្គត់ផ្គង់ទឹក   0.21

មនុស�្ស 0.59 ក��ិតអប់រំ   0.47

អs�សJជិកê�,�រក្នុងបន្ទុក* -0.03

�របណ្ណុះប[្ខល   0.28

ធម្ម�តិ 0.07 ដីJនជី�តិតិច -0.12

�រJន+�ភពទឹកធម្ម�តិ   0.04

ហិរញ្ញវត្ថុ 0.51 ចំណQល+��ំjkំរបសê់�,�រ   0.39

សត្វចិញ្ចឹម   0.33

Å�ក់សន�្សំ     0.022

y្ន�កសង្គម 0.27 សJជិក�ពក្នុងអង្គ�រសហគមន៍   0.10

លទ្ធ�ពzនÕ�ើÅ�ស់ឥណ�ន   0.18

កំណត់សំ½ល់៖ សមត្ថ�ពបន�'ំុ ���វzន·្វើចំ[ត់�kក់CយÕ�ើÂkតពី -១ ¿ +១ (ពីឥទ្ធិពល �បបំផុត 
¿ខ្ពស់បំផុត); *គណ�CយយកចំនួនសJជិកê�,�រសរុប ដកចំនួនសJជិក��ញវ័យ។

� រ  �ំងស្ងួត។ វិទ�្យុ�+�ភព ផ្តល់ព័ត៌Jនចម�្បងស��ប់ពួក½ត់ 
�គ ¶�ើន (៥៦,២៣%) ëើយប��ប់មកÙៀត គឺទូរទស�្សន៍ 
(៥០,០៦%) �រÅ�ប់តៗ½k (៣៩,១៤%) និង-��ធរមូល��ន 
(៨,៧១%)។ ដូចJនប! ញក្នុង រូប�ព៦ +�Ç�ល ៥០% 
:�អ្នក À្លើយ សJ�សន៍Å�ប់� ½ត់មិនzន·្វើអ្វីÙ�]ើម�្បី:�ៀម
ខ្លួន  ទប់ទល់ នឹង"�ះធម្ម�តិធំៗ និងJនß� +�Ç�ល ២០% 
ប៉ុ�ðះ Ý�លzនរក�'��្បៀងទុក ស��ប់��លJន-សន្ន។

Jនអ្នកÀ្លើយសJ�សន៍តិច�ក់[ស់ Ý�លzន �កល�្បង  
Õ�ើរìៀប�ំដុះ ឬមុខដំ[ំខុសពីមុន ]ើម�្បី  ក�ង�ព ធន់ ¿ 
នឹង  វិសមរូប�តុ-�ស ឬ�រ*�+�,ល -�ស�តុ។ Cយ 
�រ   ទJàប់�ស់ និងឧបសគ្គ �ក់ទងនឹង ទឹក កសិករ ៩៣% � 
ß� �ំ +�L�ទដំ[ំដÝ�លៗ CយÕ�ើ+�តិទិន �ំដុះ �ម ��ប   
+�[�ណី។ កសិករ�¶�ើនÝ�លមិនzន�àស់ប្តូរមុខ ដំ[ំ !ះបី 
�àប់រង �រខូចÂតពីទឹកជំនន់ និង�រ�ំងស្ងួតក្តី zន �យ�រណ៍ 

រូប�ព៥៖ សន្ទស�្សន៍សមត្ថ�ពបន�'ំុ ��ង)�ក�ម�Pន�ពដី និងP�នឌ័រÞ�ê�,�រ
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+�ភព៖ អD្ក�តដល់ក�្ល�ង jkំ២០១៥
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

� ½ត់មិនJនជំ�ញក្នុង �រ	�ើស8ីស និង�ំដំ[ំ »�្ស�ងៗ 
Ùៀត និងមិនJនព័ត៌Jនê�ប់B�ន់ពី+�L�ទដំ[ំÝ�ល-ច ជួយ 
បD្កើន  �ពធន់ របស់½ត់Ù�។

�តុមួយ»�្ស�ងÙៀត:�សមត្ថ�ពបន�'ំុ គឺយុទ្ធ��្ត� ទប់ ទល់   
របស់+��ជន ���លJន "�ះមហន្ត�យបំ�àញ ជីវ�ព   
រស់� របស់½ត់។ អ្នកÀ្លើយសJ �សន៍zន·្វើចំ[ត់ �kក់ 
"មិន ច�(ស់����វ·្វើអ្វីÙៀត" �ជÉ�ើសទី១ របស់½ត់ ប��ប់ 
មក គឺ "�រខ្ចីÅ�ក់" និង "�រពឹងy្អ�កmើជំនួយពីអ្នកដ/�" 
(��ង៤)។ �របន្តពឹងÜក់mើ ធន�នធម្ម�តិÝ�ល Jន  
�ព រួស  នឹង-�ស�តុ ប! ញនូវ កង្វះ�រជួយខ្លួនឯង ឬ �ព   
Jóស់ �រ។ ដូÚ្ន�ះ��-ចសន្និ��នzន� +��ជន មូល��ន     
ម ិន   Jន វិធី  Cះ@�យជីវ�ព »�្ស�ងÙៀតÙ� ëើយចំណុច��ះ  
 រួម ចំ��ក ដល់ �ព!យរង"�ះក��ិតខ្ពស់ របស់½ត់។

0ព]យរង �̂ះ
�រគណ�សន្ទស�្សន៍�ព!យរង"�ះ ប!ញ� -ងស្ទឹង 

ជីនិត Jន�ព!យរង"�ះ Âàំង�ង�� ëើយD�zក់Jន�ព
!យរង"�ះតិច�ង�� (រូប�ព៧)។ លទ្ធផល��ះ Jន �ព 
�ក់ ýក់y្ន�កស្ថិតិ�ក��ិត ១%។ !ះî៉ង[ក្តី សន្ទស�្សន៍ 
�ព !យរង"�ះ មិនzនគិតបញ្ចូលនូវ ផលប៉ះÜល់ z៉ន់ �Ïន 
ទុក  :��រ*�+�,ល-�ស�តុ¿ អ�គតÙ�។ -ងស្ទឹង ជីនិត 
Jន ព ិន្ទុសមត្ថ�ពបន�'ំុ ខ្ពស់�ង�� ប៉ុ�្ត� � ��ល គួប ចូល½kនូវ 
ពិន្ទុស��ប់ សJស�គ�ំងបី -ងស្ទឹង��ះ ��រ �Jន�ព!យ
រង"�ះÂàំង�ង��¿វិញ។

ក��ិត�ព!យរង"�ះ *�+�,លខុស½kÂàំងរ�ង តំបន់ 
d�្ស� ទឹកÂងmើ នឹងតំបន់d�្ស�ទឹក Âង��ម �ក្នុង -ងស្ទឹង 
�ំងបី។ �D�zក់ អ្នក��ុកតំបន់d�្ស�ទឹកÂងmើ Jន�ព 

រូប�ព៦៖ �រ:�ៀមខ្លួនទប់ទល់នឹង"�ះមហន្ត�យ
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0.9%
3.1%

2.0%
1.3%

0.2%
5.3%

3.5%
12.1%

5.1%
18.2%

23.3%
25.2%

4.9%

3.3%
10.2%

1.0%
24.3%

5.5%
1.8%
1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

46.7%
55.1%

41.8%

��ង៤៖ �រ·្វើចំ[ត់�kក់ជÉ�ើស»�្ស�ងÙៀត +�សិនìើជÉ�ើសស��ប់  
�រ ចិញ្ចឹមជីវិតបច្ចុប�្បន្ន���វ"�ះមហន្ត�យបំ�àញអស់ (%)

+�ភពចិញ្ចឹមជីវិត ទី  ១ ទី  ២ ទី  ៣

ប្តូរ¿·្វើសកម្ម�ពy្អ�កmើធន�នធម្ម�តិ »�្ស�ងÙៀត 4.99 0.00 4.00
ប្តូរ¿ចិញ្ចឹមសត្វ 5.49 1.28 4.00
ប្តូរ¿�ំដំ[ំ 1.37 1.28 0.00
é្វ�ងរក�រ!រក្នុងមូល��ន 12.97 10.26 0.00
·្វើចំ[ក��ុក¿រក�រ!រ·្វើ 6.73 15.38 8.00
�ប់»្តើម-ជីវកម្ម��ល់ខ្លួន 3.49 9.62 8.00
ខ្ចីÅ�ក់/-%រពីអ្នកដ/� 4.74 37.82 24.00
y្អ�កmើជំនួយពីអ្នកដ/� 2.24 9.62 44.00
មិនច�(ស់ 40.40 5.13 0.00
»�្ស�ងÙៀត 17.58 9.62 8.00

100 100 100
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្ន ូ��ំ២០១៥

!យ រង"�ះខ្ពស់�ងអ្នក�d�្ស�ទឹកÂង��ម (រូប�ព៨)។ 
សមត្ថ�ព បន�'ំុ�ប �d�្ស�ទឹក Âងmើ ·្វើឲ�្យតំបន់��ះJន�ព 
!យ រង"�ះÂàំង !ះបី�Jនក��ិត+�ឈម�ប�ង តំបន់ 
d�្ស�ទឹកÂង��មក្តី។ លទ្ធផល��ះJន�ព�ក់ýក់y្ន�ក ស្ថិតិ  
�ក��ិត ១%។ លទ្ធផលក ៏រក+ើញ��]ៀង½kÝ�រ ស��ប់ 
-ងស្ទឹងជីនិត។ Cយ�រសហគមន៍ �តំបន់d�្ស�ទឹកÂងmើ 
Jន  �ព+�ឈម និង�ពរួសÂàំង ë�តុ��ះពួក�� Jន  
�ព !យ  រង "�ះ Âàំង�ង អ្នក�តំបន់d�្ស�ទឹកÂង��ម។ 
�រ សិក�' ពី -ងស្ទឹង Æធិ៍�ត់ ប! ញនូវ លទ្ធផលផ្ទុយពី��ះ។ 
Cយ �រ តំបន់d�្ស�ទឹកÂង��ម:�-ងស្ទឹងÆធិ៍�ត់ Jន 
�ពរួសÂàំង �ក៏!យរង"�ះÂàំង�ង តំបន់d�្ស�ទឹកÂងmើ។ 
លទ្ធផល��ះក៏�ព�ក់ýក់ y្ន�កស្ថិតិ ក��ិត ១% Ý�រ។

mើ�រខុស�្ល�ក½k:��ព!យរង"�ះ Cយ �រ P�នឌ័រ 
Þ�ê�,�រ  �ក្នុង-ងស្ទឹង �ំងបី លទ្ធផលសិក�' ប!ញ � 
�D�zក់ និងជីនិត ê�,�រJន�្ត�ី�Þ�ê�, Jន �ព !យ 
រង"�ះ តិច�ងê�,�រJនបុរស�Þ�ê�, 
�ះពួក½ត់Jន 

សមត្ថ�ព បន�'ំុខ្ពស់�ងបន្តិច ·ៀបនឹង ê�,�រ Jនបុរស 
�Þ�ê�,។ !ះî៉ង[ក្តី លទ្ធផល�ំង��ះមិនJន  
�ព �ក់ýក់ Âងស្ថិតិÙ�។

7�ចក្តីសន្និUVន និង*រl�វm�វបo្ថ�មpៀត
�រ�យតh្ល�+�កបCយ�រចូលរួម mើ�ព!យរង"�ះ 

ពី�រ*�+�,ល-�ស�តុ � ស្ទឹងD�zក់ ស្ទឹងÆធ ិ៍�ត់ 
និង ស្ទឹងជីនិត ប!ញ� +��ជនមូល��នក្នុង-ងស្ទឹង�ំងបី 
Jន សមត្ថ�ពបន�'ំុពី�ប¿មធ�្យម, Jន�ពរួសÂàំង¿នងឹ 
លទ្ធ�ព Jនទឹកស��ប់ �រÕ�ើÅ�ស់ �មផ្ទះនិង�រ�ំដុះ និង 
Jន�ព+�ឈមÂàំង¿នឹងព�្យុះL្លៀងJនផ្គររន្ទះ ទឹកជំនន់ និង 
�រ  �ំងស្ងួត �ន់ß�ញឹកJប់។ ë�តុ��ះ ��-ចសន្និ��ន� 
សហគមន៍ �ក្នុង-ងស្ទឹង �ំងបី Jន�ព!យរង"�ះ  Âàំង ¿ 
នឹង ផលប៉ះÜល់:��រ*�+�,ល-�ស�តុ។

ក្នុងកិច្ច+�ឹង*�ងក�ងសមត្ថ�ពបន�'ំុ គួរ��ត�ន់ß�Âàំង 
¿mើò�ព�្យសង្គមនិងធម្ម�តិ Ý�លកន្លងមក��មិនសូវzន យក 

រូប�ព៧៖ ពិន្ទុសន្ទស�្សន៍�ព!យរង"�ះ

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

-1.00

-1.50

-0.50

 
កំណត់សំ½ល់៖ លទ្ធផលJន�ព�ក់ýក់y្ន�កស្ថិតិ �ក��ិត ១%។

រូប�ព៨៖ ពិន្ទុសន្ទស�្សន៍�ព!យរង"�ះ ¿�ម�Pន�ពដី
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0
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កំណត់សំ½ល់៖ លទ្ធផលសិក�'Jន�ព�ក់ýក់y្ន�កស្ថិតិ �ក��ិត ១% និង ៥%។
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

ចិត្តទុក�ក់Ù� ក្នុង�រê�ប់ê�ង"�ះមហន្ត�យ។ ò�ព�្យសង្គម 
រួមJន លទ្ធ�ពទទួលzនឥណ�ន ÷�ុមសន�្សំÅ�ក់ ធ�½រ 
��ូវ ប[្ខញមូល��ន និងអង្គ�រសហគមន៍ �]ើម Ý�លគួរ 
បD្កើត និងព��ីកប�្ថ�ម។

�របន�'ំុ និងវិ�ន�រ:�ៀមទប់ទល់នឹង"�ះ មហន្ត�យ 
ß�ង  Jន  ដំ6ើ�រយឺតî៉វ រហូតដល់ ឥទ្ធិពល ជំរុញ  ទឹក ចិត្ត    
���វ ចុះ  ��'យ  អស់ !ះបី�ចំÆះមុខ '�ឹត្តិ �រណ៍  �តុ -�ស      
ធ្ងន់ ធ្ងរ ក្តី។ ចំណុច��ះ សង្កត់ ធ្ងន់ ពីលក្ខណៈ ប��ន់ :� �រ ផ្តល់ ឲ�្យ   
÷�ុម  ê�,�រ �ជនបទ នូវ ចំ6�ះដឹង ជំ�ញ និង ម·�O zយ  
�zំច ់ស��ប ់ ·្វ ើសកម្ម �ព   បន�'ំ ុនងិ�រ �ត ់បន្ថយ   ផល ប៉ះÜល់  
:� "�ះ មហន្ត �យ។ ក្នុង��ល ដំ[ល½k ត���វ  �រ +��ស   
-សន្ន និង ផ្តល់ ព័ត៌Jន ពី"�ះ មហន្ត�យ -ច  Cះ @�យ    
z ន�មរយៈ �រ»្ញើ�រ�មទូរស័ព្ទñ�Ý�ល�  ម·�O zយ    mឿន 
Jន  តh្ល� ]ក -ចÕ�ើ�រ zន ]ើម�្បី�ក់ទង ឲ�្យដល់ +��ជន 
�គ¶�ើន។

អ្នក�តំបន់d�្ស�ទឹកÂងmើ ក្នុង-ងស្ទឹងជីនិត និង 
D�zក់ Jន�ព!យរង"�ះÂàំង�ង  អ្នក� តំបន់d�្ស� ទឹក 
Âង    ��ម។ �រ�ំងស្ងួត និងជំនន់រហ័សញឹកJប់ គួបផ�្សំ នឹង   
សម ត្ថ �ព   បន�'ំុ �ប �បD្កើន�ព!យរង"�ះ�តំបន់d�្ស� 
ទឹក   Âង mើ រីឯតំបន់d�្ស�ទឹកÂង��ម !យរង ឥទ្ធិពល ពីជំនន់ 
រហ័ស ជំនន់ទឹកស្ទឹង និង�រ�ំងស្ងួត�រដូវÅ�ំង។ !ះ  
î៉ង    [ ក្តី +��ជន� តំបន់d�្ស�ទឹកÂង��ម �ពិ��ស �   
��្ប�រ   បឹងទ�្ល��ប zនបន�'ំុល្អ+��ើរ�ង ¿នឹង �រ  តឹង  ß�ង   
y្ន�ក  -�ស�តុ។ !ះ�តំបន់[ក៏Cយ +�សិន ìើ ½Ïន  
�របD្កើនជÉ�ើស ស��ប់ ចិញ្ចឹមជីវិតÙ�íះ ê�,�រ �គ ¶�ើន   
នឹង   មិនJនម·�Ozយ ]ើម�្បី��លំអ សមត្ថ�ពបន�'ំុ របស់  ខ្លួន   
Ù�។ ë�តុ��ះ គួរJន�រ��ត�ន់ß�Âàំង¿ mើគំនិត ផ្តួច  »្តើម  
»�្ស�ងៗ  Ý�ល-ច ជួយò�ò�ង់ ដល់ ពិពិធកម្មដំ[ំ, �របD្កើន 
ផលិត�ព+�កបCយចីរ�ព ដូច� �ក្នុង+�ព័ន្ធ រួមបញ្ចូល½k 
នូវ  �រ ·្វើX� និងចិញ្ចឹម��ី/� �]ើម, �រ�ំប�្ល�លក់យកÅ�ក់ 
និង �របD្កើត �រ!រ��ពី កសិកម្ម�ក្នុងមូល��ន។
!ះបីមិនJន�ព�ក់ýក់y្ន�កស្ថិតិក្តី លទ្ធផល សិក�'   

គួរ ឲ�្យ  �ប់ -រម្មណ៍មួយ គឺ ê�,�រ Jន �្ត�ី �Þ�ê�, �-ងស្ទឹង 
D�zក់ និងជីនិត Jន�ព !យ រង"�ះ �ប�ង ê�,�រ Jន  
បុរស�Þ�ê�, 
�ះ½ត់Jនសមត្ថ�ពបន�'ំុខ្ពស់�ង បន្តិច ìើ 
·ៀប នឹងê�,�រ Jនបុរស�Þ�ê�,។ -ំងតង់សុី��:��រ * �  
+�,ល    -�ស�តុ Jន�ពមិនÅ�កដ+��Âàំង ë�តុ��ះ កិច្ច 
+�ឹង *�ង���វ��តmើ �រmើកកម្ពស់សមត្ថ�ពបន�'ំុ � រួម។ 
!ះî៉ង[ក្តី លទ្ធផលអD្ក�តzនគូសប��ក់ពី �រៈ   សំÂន់   
:��រ·្វើវិនិ~គ¿mើ�្ត�ី និង�រជំរុញឲ�្យ�្ត�ី ចូល   រួម ចំ��ក 
�ន់ß�¶�ើន ក្នុង�រ·្វើ��ចក្តីសÉ�ចចិត្ត  
� ះ  � ��តុ ដ៏ 
សំÂន់ មួយ :� �រ À្លើយតប¿នឹង�រ*�+�,ល -�ស �តុ។ 
ចំណុច  ��ះ-ចអនុវត្ត¿zន �មរយៈ �រផ្តល់ ជំនួយ ò�ò�ង់ 
y្ន�ក   សង្គម ផ្លូវចិត្ត ហិរញ្ញវត្ថុ និងបÚ្ច�កÙ�ស មិន��ឹម ß� ព ី 
សំ[ក់  រ��ភិzល ទី�kក់!រ�� និង NGOs ប៉ុ�ðះÙ� ប៉ុ�្ត�   
ú�ម  �ំងពី សហគមន៍ និងប[្ខញ�ក្នុងមូល��ន របស់  ពួក�� 

Ùៀត ផង។ លទ្ធផលសិក�'zនគូសប��ក់� គួរJន �រ យក  
 ចិត្ត ទុក �ក់ �ពិ��ស¿ mើ  �Pន�ព របស់ê�,�រJន�្ត�ី � 
Þ�ê�, � -ងស្ទឹងÆធ ិ៍�ត់។

�រសិក�'��ះ -ចÕ�ើ�មូល��នស��ប់�រ�យ តh្ល�ពី 
�ព!យរង"�ះ:�+��ជនមូល��ន ¿នឹង ផល ប៉ះÜល់ ពី 
-�ស  �តុ និង%និភ័យJន"�ះមហន្ត�យ។ �រសិក�' �ម 
�ន បន្ត មួយ �ក្នុងតំបន់ដÝ�ល CយÕ�ើចំនួន សំ[ក ដូច½k 
នឹងជួយ បំ��ញ និងព��ឹងលទ្ធផល សិក�' ú�មÙៀត។ ទិន្នន័យ 
 +� មូល  zនពីមួយjkំ¿មួយjkំ �មរយៈ �រសិក�'�បន្ត��ះ 
នឹង ជួយ ព��ីក �រយល់ដឹងពី  �ព!យរង"�ះរបស់សហគមន៍ 
និង ê�,�រ  �� និងសមត្ថ�ពព��ឹង �ពធន់ �ស��នុពល 
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