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អត្ថបទន្ះរៀបរៀងដោយ នង មុនិន្ទ ជាអ្នកស្វជ្វ និងជាអ្នកដឹកនាំគម្ង
ឆំង មា៉ារ៉ុង ជាជំនួយការស្វជ្វ និង ស៊ន ពិសី ជាជំនួយការស្វជ្វ
នៅផ្ន្កបរិស្ថានន្វិទ្យាស្ថានCDRI។សូមយោងអត្ថបទន្ះថា៖Nong Monin, 
Chhaing Marong and Sorn Pisey. 2019. “Women’s Adaptive Capacity for 
Local Climate Resilience across Cambodia’s Four Agroecological Zones.”  
Cambodia Development Review 22 (3): 1–10។ ភ្នំព្ញវិទ្យាស្ថានCDRI។

សមត្ថភាពបន្សាំុរបស់ស្ត្ីដើម្បីពង្ឹងភាពធន់នឹង
ការប្ប្ួលអាកាសធាតុនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុង  

តំបន់កសិអ្កូឡូសុីទាំងបួននៅកម្ពុជា
ស្ចក្តីផ្តើម

កម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្ទ្សទាំង ៣ នៅ
អាសុី និងប្ទ្សទាំង ១០ ក្នុងពិភពលោកដ្ល
ងាយរងគ្ះដោយសរការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
ខ្លាំងជាងគ្ (UNDP 2013 and Kreft et al.
2013)។ ស្ថានភាពន្ះ បង្កឡើងដោយសរកង្វះ
សមត្ថភាពផ្នក្ហិរញ្ញវត្ថុបច្ចក្ទ្សនិងសមត្ថភាព
ស្ថាប័ន សម្ប់ពង្ឹងភាពធន់នឹងការប្ប្ួល
អាកាសធាតុ។ ប្ជាជនភាគច្ើននៅពឹងផ្អ្កលើ
វិស័យងាយរងឥទ្ធិពល ពីការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
(ឧ.ការន្សទកសិកម្ម)និងនៅខ្វះខតការយល់
ដឹងពី ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ។ ការដក់បញ្ចូល
ការបន្សាំុនឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ទៅក្នុង
ផ្នការរយៈព្លវ្ងមានការយឺតយ៉ាវ (UNDP
2013)។ ផលប៉ះពាល់ន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ នឹងធ្វើឲ្យ
ស្មុគស្មាញកាន់ត្ខ្លាំង ដល់ការអភិវឌ្ឍប្ទ្សកម្ពុជា (Solar
2010)។ ការគន់គូរនានាបងា្ហាញថា កម្ពុជានឹងមាន កំដៅកាន់
ត្ខ្លាំង ទឹកជំនន់ និងការរាំងស្ងួតកាន់ត្ញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរ
ខ្យល់ព្យុះកាន់ត្សហាវ និងការប្ប្ួលក្នុងរដូវកាលធា្លាក់ភ្លៀង
(MOEandUNDP2011)។ឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទាំងន្ះអាច
បង្កផលប៉ះពាល់ជាប្យោល ដូចជា ការខ្សត់ទឹក ការខូចខត
ផលដំណំទឹកជំនន់ជន់លិចតំបន់ទំនាបជំងឺឆ្លងដល់មនុស្សនិង
សត្វផ្ស្ងៗ។

ចំណ្ះដឹង និងព័ត៌មានពីការប្ប្ួលអាកាសធាតុ និងការ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការបន្សាំុនៅកម្ពុជា ជាទូទៅនៅមានការខ្វះខត
(Va 2015)។ ព័ត៌មានផ្ន្កវិទ្យាសស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា ត្ងត្

ស្មុគស្មាញ ដូច្ន្ះសធារណជនជាទូទៅ ត្ងពិបាកយល់។
ចំណ្ះដឹងរបស់ប្ជាជននៅតាមមូលដ្ឋានស្តីពី ការប្ប្ួល
ក្នុងបរិស្ថាន តាមរយៈបទពិសោធន៍ក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ អាចលើក
កម្ពស់បាន តាមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល។ ឧបសគ្គផ្ស្ងទៀត
គឺ ការប្ងច្កថវិកាមិនបានគ្ប់គ្ន់នៅថា្នាក់ក្មជាតិ និង
កង្វះទិន្នន័យកម្ិតមូលដ្ឋាននិងវិធីប្ើប្ស់វា ដោយសរពុំទាន់
មានម៉ូដ្លខ្នាតតូច សម្ប់សិក្សាពីអាកាសធាតុ (Sam and
Ouch2014)។

អ្នកចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាតាមក្ុមស្នូលជួយផ្តល់គំនិតលើពីរបៀបកសងសមត្ថភាពបន្សាំុ
និងភាពធន់របស់ខ្លួនទៅនឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុ។ព្ះវិហារកក្កដ២០១៨
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ការប្ប្ួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់ស្ត្ីខ្លាំងបំផុត។ស្្តីជា
អ្នកថ្ទាំគ្ួសរចម្បងគ្ និងទទួលរា៉ាប់រងការងារក្នុងផ្ទះ ដូចជា
ធ្វើយ៉ាងណឲ្យមានអាហារ ទឹក និងអុសគ្ប់គ្ន់ ដូច្ន្ះហើយ
ការប្ប្ួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យជីវិតប្ចាំថ្ង្របស់គាត់ កាន់ត្
លំបាក (UN Women 2009)។ ស្ត្ីនៅជនបទត្ងលំបាក
ខ្លាំងជាងគ្ ព្ះ ត្ូវពឹងផ្អ្កលើវិស័យងាយរងការប៉ះពាល់ពី
អាកាសធាតុជាពិស្សកសិកម្មការន្សទការចិញ្ចឹមសត្វនិង
អាស្័យផលព្ឈើ (NCCC 2013)។ ប៉ុន្ត្ស្ត្ីនៅជនបទ
ដ្លតំណងឲ្យ ៤៧% ន្កមា្លាំងពលកម្មសរុបផ្ន្កកសិកម្មនៅ
ឆ្នាំ២០១៤បានទទួលព័ត៌មានតិចតួចពីភាពងាយរងគ្ះរបស់ខ្លនួ
នឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុហើយរឹតត្មិនបានដឹងណស់ទៀត
ពី ការត្ៀមរៀបចំដ្លគាត់អាចធ្វើបាន ដើម្បីការពារជីវភាព
ទប់ទល់នឹងហានិភ័យធំៗ(NIS2015)។

ច្បាស់ហើយ មានស្ត្ីចូលរួមកាន់ត្ច្ើនក្នុងការដឹកនាំ និង
ការសម្ចចិត្តនៅថា្នាក់មូលដ្ឋាន និងថា្នាក់ឃុំ វាពិតជាសំខន់
ខ្លាំងណស់ ដើម្បីពង្ឹងភាពធន់យូរអង្វ្ងរបស់សហគមន៍ដ្ល
ងាយរងគ្ះនឹង ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ។ ប៉ុន្ត្លក្ខណៈ
ស្មើភាពរបស់ស្ត្ីដើម្បីចូលរួមក្នុង នយោបាយ និងទទួលបាន
ព័ត៌មាន ការអប់រំ និងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ដ្លជួយឲ្យស្ត្ីអាច
គ្ប់គ្ងហានិភ័យជាប់ទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុនោះ វានៅមាន
កម្ិត ដោយសរកង្វះយន្តការជាក់លាក់ សម្ប់សម្ួលឲ្យស្ត្ី
បានចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងទទួលបានធនធានដោយស្មើភាព
(Nang et al. 2014)។ ស្ត្ីមិនមានអ្នកតំណងគ្ប់គ្ន់
ដើម្បីចូលរួមព្ញល្ញក្នុងកិច្ចការសធាណៈ និងនយោបាយ
និងលើកឲ្យគ្ដឹងពីក្តីបារម្ភ និងជួយដោះស្យបញ្ហារបស់
ខ្លួន។ កង្វះព្លវ្លា និងទីកន្ល្ងសមស្ប ក៏កាត់បន្ថយការ
ចូលរួមរបស់ស្ត្ីក្នុងការធ្វើផ្នការ ការកំណត់យុទ្ធសស្ត្ និង
គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ដ្រ។ ដូច្នះ្ថ្វបីើអ្នកតំណង
របស់ស្ត្ីបានកើនឡើងជាបណ្តើរៗក្តី ប៉ុន្ត្ បុរសនៅត្
គ្បដណ្តប់លើស្ចក្តីសម្ចចិត្ត និងក្តោបកា្តោប់តួនាទីដឹកនាំ
ដដ្ល(Moul2013)។

អត្ថបទន្ះ ផ្អ្កលើគម្ងស្វជ្វមួយ មានរយៈព្ល
២ឆ្នាំ ដ្លទទួលបានជំនួយគាំទ្ពី មូលនិធិប្ជាធិបត្យ្យន្
អង្គការសហប្ជាជាតិ(UNDEF)ដើម្បីវាយតម្ល្លើការយល់ដឹង
របស់ស្ត្ី នៅតាមមូលដ្ឋានពីការប្ប្ួលអាកាសធាតុ និង
សមត្ថភាពរបស់គាត់ ដើម្បីទប់ទល់នឹង ផលប៉ះពាល់របស់វា
(Nong,ChhaingandSornforthcoming)។ការសិក្សាស្វជ្វ
ន្ះមានគោលដៅកំណត់ពីបញ្ហានានា ដ្លស្ត្ីត្ូវជួបប្ទះក្នុង
ការបន្សាំុខ្លួនទៅនឹង ការប្ប្ួលអាកាសធាតុនៅតាមជនបទ
និងឧបសគ្គផ្ស្ងៗ ដ្លកាត់បន្ថយលទ្ធភាពរបស់គាត់ក្នុងការ
ទទួលបានព័ត៌មានអាចទុកចិត្តបានស្តីពីការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
និងវិធានការបន្សាំុទាំងឡាយ។

ក្បខ័ណ្ឌធ្វើវិភាគ
ការសិក្សាន្ះធ្វើឡើងស្បតាមក្បខ័ណ្ឌសម្ប់ ការវិភាគ

ពីសមត្ថភាពរបស់ស្ត្ី ក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ន្ការ
ប្ប្ួលអាកាសធាតុ និងការបន្សាំុខ្លួន ដ្លបង្កើតឡើងដោយ
Behrman, Bryan and Goh (2014) និង ការវិភាគពី
សមត្ថភាពបន្សាំុថា្នាក់មូលដ្ឋាន (local adaptive capacity:
LAC)ដ្លបង្កើតឡើងដោយJones(2011)។ក្បខ័ណ្ឌLAC
ដូចមានចុះក្នុង រូបភាព១ បងា្ហាញនូវ ការងាកច្ញពីការផ្តោត
ទាំងស្ុងទៅលើទ្ព្យឬមូលធនសម្ប់ទ្ទ្ង់ជីវភាព(ធនធាន
មនុស្ស ធនធានធម្មជាតិ ធនធានរូបវន្ត និងហិរញ្ញវត្ថុ) ដើម្បី
គិតបញ្ចូលផងដ្រនូវ សមត្ថភាពនៅកម្ិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈ
ការយកចិត្តទុកដក់ជម្ុញសមត្ថភាពបន្សាំុក្នុងមូលដ្ឋាន ឲ្យបាន
កាន់ត្ប្សើរឡើង។តាមពាក្យព្ចន៍ផ្ទាល់របស់Jones(2011,
2)ក្បខ័ណ្ឌន្ះព្យាយមទទួលស្គាល់នូវ"ទង្វើរបស់សហគមន៍
ដ្លជួយឲ្យសហគមន៍អាចបន្សាំុខ្លួន ដូចជា ការលើកកម្ពស់
នវានុវត្តន៍ការជំរុញអភិបាលកិច្ចអាចបត់ប្នបាននិងមានគិតគូរ
ទៅដល់អនាគតនិងការកំណត់ឡើងវិញនូវប្បបទអាកប្បកិរិយ
និងស្ថាប័ននានា"ថាជាយុទ្ធសស្ត្ទប់ទល់ដ៏សំខន់ៗបំផុត។


វិធីសាស្ត្ស្វជ្វ

ការសិក្សាន្ះ ប្ើទាំងវិធីសស្ត្ស្វជ្វប្បបរិមាណ
វិស័យនិងប្បគុណវិស័យដោយមានការធ្វើអង្ក្តពីចំណ្ះដឹង
ឥរិយបថ និងការអនុវត្ត (KAP) តាមគ្ួសរ ពាក់ព័ន្ធនឹងការ
ប្ប្ួលអាកាសធាតុ នៅខ្វិច្ឆិកា ២០១៧។ អង្ក្តន្ះបាន
អនុវត្តលើ ម្គ្ួសរ ឬអ្នកសម្ចចិត្តចម្បងជាមនុស្សព្ញ
វ័យ១ (ស្ត្ី៣១២នាក់, បុរស៨៩នាក់)ក្នុង៤០១គ្ួសរក្នុង
៤៣ភូមិក្នុង១០ឃុំក្នុង៤ខ្ត្តមានបាត់ដំបងព្ះវិហារព្វ្ង
និងកំពតដ្លតំណងឲ្យតំបន់ខុសៗគា្នា គឺមាន តំបន់ទន្ល្សប
ខ្ពង់រាបនិងភ្នំ វាលទំនាប និងឆ្ន្រសមុទ្ ហើយខ្ត្តទាំងនោះ
គ្ត្ងចាត់ទុកថាជា ខ្ត្តងាយរងគ្ះជាងគ្នឹងការប្ប្ួល
អាកាសធាតុ។ ព័ត៌មានក៏ប្មូលយកផងដ្រពី ១៩សមា្ភាសន៍ជា
មួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ (KIIs)ដ្លរួមមានស្ត្ីក្នុងមូលដ្ឋាន
អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន មន្ត្ីន្មន្ទីរជំនាញខ្ត្ត និងតំណងអង្គការ
មិនម្នរដ្ឋាភិបាល(NGOs)និងពី១៦ការពិភាក្សាតាមក្ុមស្នូល
(FDGs)ពោលគឺ ក្នុងខ្ត្តនីមួយៗមាន២ FDGsសម្ប់ស្ត្ី
និង២FDGsសម្ប់បុរស។KIIsនិងFDGsទាំងន្ះបានធ្វើ
ឡើងក្នុងខ្មិថុនា២០១៨។

១ ជនព្ញវ័យជាមនុស្សមានអាយុចាប់ពី១៦ឆ្នាំឡើងទៅ។
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តារាង១៖អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ប្ងច្កតាមក្ុមអាយុ(%)

អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ 16–24 25–39 40–54 55+ Average 

ស្ត្ី (n=312) 6.09 30.77 33.01 30.13 45.17

បុរស (n=89) 1.12 25.84 39.33 33.71 45.55

សរុប (n=401) 4.99 29.68 34.41 30.92 46.81

ប្ភព៖អង្ក្តKAPខ្វិច្ឆិកា២០១៧

រូបភាព១៖ក្បខ័ណ្ឌវិភាគន្ការសិក្សា

សញ្ញាន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ

បរិបទន្ភាពងាយរងគ្ះ

ក្បខ័ណ្ឌន្ការបន្សាំុ
ក្បខ័ណ្ឌសមត្ថភាពបន្សាំុថា្នាក់មូលដ្នាន

ការវាយតម្ល្ពីសមត្ថភាពបន្សាំុរបស់ស្ត្ីនៅថា្នាក់មូលដ្ឋាន

•  ប្ជាសស្ត្

•  បរិបទសង្គម-វប្បធម៌

•  រចនាសម្ព័ន្ធសង្គម

•  របៀបរបបផ្ន្កស្ថាប័ន

•  ការរំពឹងទុកសិទ្ធិទទួលបាននិងយុទ្ធសស្ត្

ទ្ទ្ង់ជីវភាព

•  ទ្ព្យនិងមូលធន

•  របៀបរបបផ្ន្កស្ថាប័ន

•  ការច្ករំល្កចំណ្ះដឹង

និងព័ត៌មានវិទ្យាសស្ត្

•  នវានុវត្តន៍

•  ការសម្ចចិត្ត

លទ្ធផលជាសុខុមាលភាព

ក្បខ័ណ្ឌន្ការបន្សាំុ

(បុគ្គលគ្ួសរក្ុម)

តួអង្គនិងធនធាន

សិទ្ធិអំណចសម្ចអារកាត់

លក្ខណៈសំគាល់

របស់អ្នកប្ើប្ស់

ព័ត៌មាននិង

បច្ច្កវិទ្យា

របៀបរបបស្ថាប័ន
លក្ខណៈសំគាល់

ផ្ន្កជីវរូបវ័ន្ត

ប្ភព៖Behrman,BryanandGoh2014;Jones2011
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លទ្ធផលរកឃើញ
លក្ខណៈសំគាល់ន្អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ក្នុងអង្ក្ត

អ្នកស្វជ្វបានប្ងច្កអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ជា ៤ក្ុម ដូច
មានចុះក្នុង តារាង១ ។ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍មួយភាគធំជាងគ្
ស្ថិតក្នុងក្ុមអាយុ ៤០-៥៤ឆ្នាំ។ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ជាស្ត្ី និង
ជាបុរស មានអាយុជាមធ្យមមិនខុសគា្នាច្ើនទ្។ រូបភាព២
បងា្ហាញថា អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ ជាស្ត្ីមានមុខរបរចម្បងជាអ្នក
ធ្វើស្(៨១%)។

សម្ប់កម្ិតអប់រំ ការសិក្សាន្ះបានប្ើប្ភ្ទស្តង់ដ ៣
គឺមាន កម្ិតទាប (មិនបានទៅរៀន ឬរៀនថា្នាក់បឋមសិក្សា),
កម្ិតមធ្យម (អនុវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ ឬការបណ្តុះបណ្តាល
ជំនាញជាមូលដ្ឋាន)និងកម្ិតខ្ពស់(រៀនដល់សកលវិទ្យាល័យ
ឬមានការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឯកទ្ស)។២ រូបភាព៣បងា្ហាញ
ថាក្នុង៣ខ្ត្ត(ក្ពីព្ះវិហារ)អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ជាស្ត្ីមាន
ច្ើនជាងជាបុរស និងមានការអប់រំកម្ិតទាប ប៉ុន្ត្អ្នកឆ្លើយ
សមា្ភាសន៍ជាបុរសដ្លមានការអប់រំកម្ិតមធ្យម គឺមានច្ើន
ជាងអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ជាស្ត្ីវិញ។ នៅខ្ត្តព្ះវិហារ គា្មាន
អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ជាបុរសណមា្នាក់ ដ្លមានការអប់រំដល់កមិ្ត
មធ្យមឬកម្ិតខ្ពស់ ហើយនៅខ្ត្តកំពត គា្មានអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍
ណមា្នាក់ដ្លមានការអប់រំកម្ិតខ្ពស់។

ការធា្លាប់ជួបគ្ះផ្ន្កអាកាសធាតុ
អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ក្នុងខ្ត្តទាំង៤ ធា្លាប់រងឥទ្ធិពលន្

គ្ះធម្មជាតិខុសៗគា្នា ពោលគឺ អ្នកនៅខ្ត្តកំពត និងព្វ្ង
ធា្លាប់រងគ្ះភាគច្ើនដោយទឹកជំនន់ រីឯអ្នកនៅខ្ត្តព្ះវិហារ
ធា្លាប់ជួបច្ើននឹងការរាំងស្ងួត។ ការរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់
ជាគ្ះញឹកញាប់ និងធ្ងន់ធ្ងរជាងគ្ ដ្លប្ជាជនមូលដ្ឋានត្ូវ
ទប់ទល់ បនា្ទាប់មកគឺ ខ្យល់ព្យុះ សីតុណ្ហាភាពក្តោ និងការប្បួ្ល
រដូវកាល។

ចំណ្ះដឹងពីការប្ប្ួលអាកាសធាតុអត្ថន័យមូលហ្តុ
និងឥទ្ធិពលរបស់វា
ការយល់ដឹងពីអត្ថន័យន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ

លទ្ធផលអង្ក្ត KAP ចុះក្នុង រូបភាព៥ បងា្ហាញថា អ្នកឆ្លើយ
សមា្ភាសន៍ជាស្ត្(ី៧១%)និងជាបុរស(៧០%)ធា្លាប់បានដឹងបានឮ
ស្មើៗគា្នាពីប្យោគ "ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ" ។ ម្យា៉ាងទៀត
ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ មានប្មាណពាក់កណ្តាល
មិនដ្លឮប្យោគ "ការឡើងកំដៅផ្នដី" ទ្ ហើយមានត្
ស្ត្ី ២៥% និងបុរស ៣៩% ប៉ុណោ្ណោះដ្លធា្លាប់ឮ។  អ្នកឆ្លើយ

សមា្ភាសន៍មួយភាគតូចនៅស្ពិចស្ពិល ឬគា្មានយោបល់ស្តីពី
ពាក្យវិទ្យាសស្ត្ទាំងន្ះទ្។

ការធ្វើសមា្ភាសន៍ (KII) ជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះមា្នាក់ក្នុង
គណៈកមា្មាធិការគ្ប់គ្ងគ្ះមហន្តរាយ (DRMC) នៅខ្ត្ត
កំពត បានបញ្ជាក់គាំទ្ដល់លទ្ធផលអង្ក្តក្នុងការសិក្សាន្ះ។
តាមសំដីអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាននោះប្ជាជនក្នុងមូលដ្ឋានទាំងស្ីទាំង
ប្ុស មិនម្នសុទ្ធត្យល់ដឹងទំាងអស់គា្នាថា ការប្បួ្ល
អាកាសធាតុមានន័យយ៉ាងណនោះទ្។ប្ជាជនប្មាណ៥០%
ក្នុងឃុំគាត់ បានដឹងពី បញ្ហាប្ប្ួលអាកាសធាតុ ដូចជា ការ
ប្ប្ួលក្នុងរដូវកាលដំដុះនិងក្នុងលំនាំភ្លៀងធា្លាក់ជាដើម។

ខ្ញុំគិតថា ប្ជាជនក្នុងភូមិខ្ញុំ យល់ដឹងច្ើនពីប្បបទ
ដ្លការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាព
របស់គាត់ ជាពិស្ស តាំងពីយើងបានផ្តល់ព័ត៌មាន
ផ្ស្ងៗដល់គាត់តាមរយៈ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ប័ណ្ណនិង
កូនសៀវភៅផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីបំផុសចំណប់អារម្មណ៍ពី
ផលប៉ះពាល់ និងការបន្សាំុនឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុ។
កម្ិតយល់ដឹងពីការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ប្ប្ួល
ខុសគា្នាពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ។ឧទាហរណ៍៥០%ន្
ប្ជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់មានអន្តរាគមន៍ពីគម្ង មាន
ការយល់ដឹងសព្វគ្ប់ពីបញ្ហាប្ប្ួលអាកាសធាតុ។

បុរសតំណងDRMCមា្នាក់ខ្សីហា២០១៨

 ដូច្ន្ះគា្មានអ្វីគួរភា្ញាក់ផ្អើលទ្ដ្លមានប្ជាជនតិចតួចប្ើ
ប្យោគការប្ប្ួលអាកាសធាតុ និងការឡើងកំដៅផ្នដី។
ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគាត់មាននិយយពីធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា
ត្ជាក់ព្កក្តោព្ក,ភ្លៀងធា្លាក់ច្ើនព្កឬតិចព្កឬខ្លាំងព្ក,
រាំងយូរព្ក និងព្យុះកាន់ត្ខ្លាំង គឺ ដូចបុគ្គលិក NGO ២នាក់
បានលើកឡើងថា៖

…នៅព្លនិយយ [ជាមួយប្ជាជនមូលដ្ឋាន] អំពី
ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ខ្ញុំត្ងចាប់និយយពីមុខសញ្ញា
គ្ះថា្នាក់អាកាសធាតុនៅក្នុងភូមិគាត់ដូចជាសីតុណ្ហាភាព
ធាតុក្តោ ឬត្ជាក់ ភ្លៀងច្ើនព្ក ឬបញ្ហាធាតុអាកាស
ផ្ស្ងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់អាចយល់[ពីអ្វីដ្លខ្ញុំនិយយ]។
បនា្ទាប់មកទើបខ្ញុំពន្យល់ពីមូលហ្តុ និងឥទ្ធិពលន្ការ
ប្ប្ួលអាកាសធាតុ។ខ្ញុំត្ងប្ើត្ពាក្យឬឃ្លាសមញ្ញៗ
ដើម្បីប្ស្័យទាក់ទងជាមួយគាត់។ តាមបទពិសោធន៍
ខ្ញុំយុវជនត្ងមានការយល់ដឹងពីការប្ប្ួលអកាសធាតុ
ច្ើនជាងមនុស្សចាស់ ពីព្ះយុវជនក៏ដឹងវាបានតាម
រយៈបណ្តាញសង្គមដ្រ។

ស្ត្ីតំណងNGOក្នុងមូលដ្ឋានមា្នាក់ខ្សីហា២០១៨

២ ប្ភ្ទស្តង់ដទាំងន្ះ ផ្អ្កលើ ចំណត់ថា្នាក់តាមស្តង់ដអន្តរជាតិន្ការ
អប់រំ របស់ UNESCO (1999) ។ ក្នុងចំណត់ថា្នាក់ន្ះ គ្យកមកគិតត្
ការសិក្សាអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាល ដ្លបានចប់សព្វគ្ប់ប៉ុណោ្ណោះ។ រីឯ
អ្នកមានការសិក្សាអប់រំនិងការបណ្តុះបណ្តាលមិនទាន់ចប់គ្ដក់បញ្ចូលទៅ
ក្នុងកម្ិតសិក្សាទាបបនា្ទាប់នោះ។
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រូបភាព២៖មុខរបរចម្បងរបស់អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ជាស្ត្ី(%)

ប្ភព៖អង្ក្តKAPវិច្ឆិកា២០១៧

ធ្វើស្

លក់គ្ឿងទ្ស

ផ្ស្ងទៀត

ម្ផ្ទះ

ដំដំណំសម្ប់លក់

សុីឈ្នួលធ្វើកសិកម្ម
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រូបភាព៤៖ការកើតមានគ្ះមហន្តរាយគិតតាមខ្ត្ត(%)

ការប្ប្ួលរដូវកាល

ខ្យល់ព្យុះ

ភ្លៀងធា្លាក់មិនទៀងទាត់

ការរាំងស្ងួត

ជំងឺសត្វ

សីតុណ្ហាភាពឡើងក្តោ

ទឹកជំនន់

ភ្លៀងធា្លាក់មិនទៀងទាត់

ការប្ប្ួលរដូវកាល

សីតុណ្ហាភាពឡើងក្តោ

ខ្យល់ព្យុះ

ការរាំងស្ងួត

ទឹកជំនន់

សីតុណ្ហាភាពឡើងក្តោ

ជំងឺមនុស្ស

ជំងឺសត្វ

ខ្យល់ព្យុះ

ទឹកជំនន់

ការរាំងស្ងួត

ជំងឺសត្វ

ភ្លើងឆ្ះព្
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ផ្គររន្ទះ

ខ្យល់ព្យុះ
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មានអ្នកភូមិខ្លះដ្រដ្លយល់ន័យពាក្យ ការប្ប្ួល
អាកាសធាតុ តាមដំណើរវាធា្លាប់ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់
គា ត់ក្នុងព្លកន្លងមក។ ប៉ុន្ត្ពួកគាត់ភាគច្ើនគិតថា
បញ្ហាន្ះវាកើតមានតាមធម្មជាតិ មិនម្នផុសច្ញពីការ
ប្ប្ួលអាកាសធាតុនោះទ្ ហើយរឹតត្មិនបានភា្ជាប់វា
ទៅនឹងសកម្មភាពមនុស្សថ្មទៀត។ តាមបទពិសោធន៍
របស់គាត់ ភ្លៀងធា្លាក់ខ្លាំង និងរដូវរាំងស្ងួតអូសបនា្លាយ
យូរខ្ បានកើតមានកាន់ត្ញឹកញាប់ ហើយរដូវកាល
ដំដុះបានប្ប្ួលយ៉ាងលឿន។

បុរសតំណងNGOក្នុងមូលដ្ឋានមា្នាក់
ខ្សីហា២០១៨

ការយល់ដឹងពីមូលហ្តុនិងឥទ្ធិពលន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ជិតពាក់កណ្តាល បានភា្ជាប់មូលហ្តុន្

គ្ះធម្មជាតិទៅនឹង ផលប៉ះពាល់ន្ការកាប់ឈើខុសច្បាប់និង

គា្មានចីរភាពធ្វើឲ្យរ្ចរឹលនិងបាត់បង់ព្ឈើដ្លគ្ដឹងថានាំឲ្យ
រអាក់រអួលដល់លំនាំធាតុអាកាសធម្មជាតិ  ប្ប្ួលស្ថានភាព
មីក្ូអាកាសធាតុ រាំងស្ទះមុខងារប្ព័ន្ធអ្កូឡូសុី និងបង្កើន
ការប្ប្ួលធាតុអាកាស។អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ជាស្ត្ី១៣%បាន
ទទួលស្គាល់ថា គ្ះធម្មជាតិផុសច្ញពី ដំណើការន្ធម្មជាតិ
ហើយមួយចំនួនតូចបានដក់កំហុសលើសកម្មភាពមនុស្ស ដូចជា
ការដុតសំរាមអុសនិងប្ងឥន្ធនៈ,ការសងសង់អគារច្ើនព្ក
និងកំណើនប្ជាជន។

អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ទាំងស្ត្ីនិងបុរសនិយយថា គាត់បារម្ភពី
បញ្ហាសុខភាពជាប់ទាក់ទងអាកាសធាតុដោយគិតថាការប្ប្ួល
អាកាសធាតុវាបង្កបញ្ហាដល់កសិកម្មធ្វើឲ្យពិបាកដំស្ូវនិងដំណំ
ផ្ស្ងទៀត និងនាំឲ្យខ្សត់ទឹក។គាត់ក៏ដឹងពីឥទ្ធិពលប្យោលខ្លះ
ដូចជា ការបាត់បង់ព្ឈើ របាយមិនស្មើគា្នានូវផលប៉ះពាល់ន្
គ្ះធម្មជាតិមានជាអាទិការរាំងស្ងួតយូរខ្សីតុណ្ហាភាពក្តោខ្លាំង
ការថយចុះផលិតភាពកសិកម្មនិងហានិភ័យន្ការធា្លាក់ខ្លួនក្។

រូបភាព៥៖អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ធា្លាប់បានឮប្យោគការប្ប្ួលអាកាសធាតុឬការឡើងកំដៅសកល(%)គិតតាមភ្ទ

ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ

បុរស ស្ត្ី បុរស ស្ត្ី

ការឡើងកំដៅផ្នដី

ធា្លាប់ឮ          មិនធា្លាប់ឮ         មិនដឹង ធា្លាប់ឮ            មិនធា្លាប់ឮ             មិនដឹង
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ប្ភព៖អង្ក្តKAPខ្វិច្ឆិកា២០១៧

រូបភាព៧៖មនុស្សដ្លអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍បានពិភាក្សាជាមួយពី
បញ្ហាប្ប្ួលអាកាសធាតុ(%)គិតតាមភ្ទ

បុរសស្ត្ី
 0         5         10       15    20 25        30

អ្នកផ្ស្ង
មិត្តភក្តិ
អ្នកផ្សារ

ឪពុកមា្តោយ
កូនៗ
ម្ភូមិ

អ្នកជិតខង
ប្តី/ប្ពន្ធ

សមាជិកឯទៀតក្នុងគ្ួសរ

ប្ភព៖អង្ក្តKAPខ្វិច្ឆិកា២០១៧

រូបភាព៦៖ការពិភាក្សាពីបញ្ហាប្ប្ួលអាកាសធាតុ(%)
គិតតាមភ្ទ

បុរស ស្ត្ី
មានការពិភាក្សា   គា្មានការពិភាក្សា   គា្មានយោបល់
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ៣ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

តាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំ ក្នងុការធ្ចើការជាមួយសហគមន៍
មូលដ្ឋានប្ជាជនមិនសូវដឹងច្បាស់ទ្ថាពាក្យការប្បួ្ល
អាកាសធាតុមានន័យយ៉ាងដូចម្ត្ច ហើយក៏មិនមាន
ច្ើននាក់ដ្រដ្លធា្លាប់ឮពាក្យន្ះ។ គាត់មិនដ្លខ្វល់
ឬគិតថាគ្ះន្ះផុសមកពីណឡើយពោលគឺ បើសិន
ក្តោស្អុះ គាត់ប្ើកងា្ហារអគ្គិសនីទៅបានហើយ។ ព័ត៌មាន
ទាំងអស់ស្តីពី បញ្ហាទាក់ទងនឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
ត្ូវត្ជួយដោះស្យតម្ូវការរបស់ប្ជាជនផង ជា
ពិស្សនៅកម្ិតសហគមន៍។

ស្ត្ីតំណងNGOក្នុងមូលដ្ឋានមា្នាក់ឆ្នាំ២០១៨

ប្ភពចំណ្ះដឹងពីការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
អង្ក្តKAPបងា្ហាញថាបុរស៤៥%និងស្ត្ី៤៦%បានរៀន

ច្ះពីរបៀបទប់ទល់នឹងការប្ប្ួលធាតុអាកាស តាមរយៈ ការ
អនុវត្តប្ចាំថ្ង្របស់គាត់ និងរបស់អ្នកជិតខងគាត់។ រូបភាព
៦ និង ៧ បងា្ហាញថា ៦៨% ន្អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ជាស្ត្ីដ្ល
អះអាងថា បានដឹងពីការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ធា្លាប់បានពិភាក្សា
ពីបញ្ហាន្ះជាមួយក្ុមគ្ួសរ ប្តី អ្នកជិតខង និងអាជា្ញាធរ
មូលដ្ឋាន ដូចជា ម្ភូមិ និងម្ឃុំ ជាដើម និងមាន ២៦%
មិនដ្លពិភាក្សាពីបញ្ហាន្ះទ្។អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ក៏បានទទួល
ចំណ្ះដឹង "ពីក្" បន្តិចដ្រ ដូចជា តាមរយៈ សិកា្ខាសលា
បណ្តះុបណ្តាលពីការប្បួ្លអាកសសធាតុជាដើម។ឧទាហរណ៍

មានត្អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ជាបុរស ២២% និងជាស្ត្ី ២៦%
ប៉ុណោ្ណោះ ដ្លធា្លាប់ចូលរួម ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលដំណើការ
ដោយNGOsក្នុងមូលដ្ឋាន។

យុទ្ធសស្ត្បន្សុំានឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុ
គំនិតផ្តួចផ្តើមបន្សាំុនឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុ អាចតាម

ផ្នការ ឬដោយស្វយ័ត។ ការបន្សាំុតាមផ្នការ សំដៅដល់
យុទ្ធសស្ត្អនុវត្តយូរឆ្នាំ ដ្លជួយឲ្យប្ជាជនអាចទ្ទ្ង់
ជីវភាពបានផង និងជួយទ្ទ្ង់ធនធានផ្ន្កបរិស្ថានដ្លខ្លូន
ពឹងផ្អ្កបានផង។ គំនិតផ្តួចផ្តើមប្បន្ះ តាមធម្មតារួមមាន
ការធ្វើផ្នការការប្ើប្ស់ធនធានប្កបដោយប្សិទ្ធភាពនិង
ការប្ឹងស្វ្ងរកជម្ើសផ្ស្ងទៀតដើម្បីទ្ទ្ង់ជីវភាព។ ការ
បន្សាំុស្វយ័ត សំដៅដល់ ចម្លើយតបភា្លាមៗនិងសម្ប់រយៈព្ល
ខ្លីដើម្បីរួសរានជីវិតនិងតាមធម្មតាជំរុញឡើងដោយសរមានវិបត្តិ
(ជារឿយៗគឺជាការរ្ចរឹលធនធានផ្ន្កបរិស្ថាន) និងដោយសរ
កង្វះជម្ើសផ្ស្ង(JCCI2012)។

ក្នុងអង្ក្ត KAP មានអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ត្ ២២% ប៉ុណោ្ណោះ
ដ្លរាយការណ៍ថា បានប្ើជម្ើសបន្សាំុតាមផ្នការ ហើយ
៧៨%ទៀតបានប្ើយុទ្ធសស្ត្បន្សាំុស្វយ័ត។រូបភាព៨បងា្ហាញ
ថា របៀបអនុវត្តជាទូទៅជាងគ្ដ្លអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ជាស្ត្ី
រាយការណ៍ឡើងគឺការដំដំណំតាមធម្មតាដោយយកចិត្តទុកដក់
កាន់ត្ខ្លាំងលើកា រព្យាករណ៍ធាតុអាកាស ការដំដើមឈើឲ្យ

រូបភាព៨៖ដំណោះស្យបីចម្បងគ្របស់អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍សម្ប់ទប់ទល់នឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុ(%)គិតតាមភ្ទ

កំណត់សំគាល់៖ទិន្នន័យតំណងឲ្យសមាមាត្អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ដ្លបានជ្ើសយកដំណោះស្យនីមួយៗធ្វើជាជម្ើសបីចម្បងគ្របស់គាត់
ប្ភព៖អង្ក្តKAPខ្វិច្ឆិកា២០១៧

ប្ើឋាមពលតិច
កសងទំនប់ប្ឡាយ

រៀបចំពិធីបុណ្យសសនា
ស្តោរសំណង់ស្តុកទឹក

រកមា៉ាសុីនត្ជាក់/កងា្ហារ
ចិញ្ចឹមត្ី

ប្ឡាយស្ចស្ព
ដំដើមឈើឲ្យបានច្ើន

យកចិត្តទុកដក់ជាងមុនដល់ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ
ដំដំណំតាមធម្មតា

ប្ើឋាមពលតិច
ផ្លាស់ប្តូរ/ធ្វើពិពិធកម្មមុខដំណំ

ស្តោរសំណង់ស្តុកទឹក
រៀបចំពិធីបុណ្យសសនា

ចិញ្ចឹមត្ី
យកចិត្តទុកដក់ជាងមុនដល់ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ

ដំដើមឈើឲ្យបានច្ើន
ដំដំណំតាមធម្មតា

ប្ឡាយស្ចស្ព
រកមា៉ាសុីនត្ជាក់/កងា្ហារ

បុរ
ស
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ៣ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

បានច្ើន និងការជួសជុលសំណង់ស្ចស្ព។ ព័ត៌មាន
ទទួលបានពី សមា្ភាសន៍ជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ (KIIs)
បងា្ហាញថា អ្នកភូមិខ្លះបានផ្លាស់ប្តូរប្ភ្ទដំណំដ្លគាត់ដំ និង
ចាប់ផ្តើមជ្ើសយកពូជដំណំធន់នឹងកំដៅ។ ម្យា៉ាងទៀត ដើម្បី
ត្ៀមខ្លនួនឹងគ្ះមានទឹកជំនន់ក្នងុភូមិ ប្ជាជនបានស្តកុស្បៀង
អាហារ សមា្ភារ និងទ្ព្យផ្ស្ងៗ នៅតាមកន្ល្ងមានសុវត្ថិភាព
និងមានផ្នការជម្លៀសសត្វចិញ្ចឹមទៅកាន់កន្ល្ងដីខ្ពស់។

ខ្ញុំបានពន្យល់ និងច្ករំល្កព័ត៌មាន [ដល់អ្នកភូមិ]
ដើម្បីជួយពួកគាត់ ឲ្យបានយល់ដឹងពីការប្ប្ួល
អាកាសធាតុ។ អ្នកភូមិខ្លះបានឆ្លើយតបដោយដំដំណំ
ប្ភ្ទខុសៗគា្នា។ ពួកគាត់ក៏បានប្ើពូជដំណំធន់នឹង
ការប្បួ្លអាកាសធាតុ ដ្លគាត់ទទួលបានតាមរយៈ
អាជា្ញាធរឃុំ។ ប្ជាជនមួយចំនួន ក៏បានត្ៀមខ្លួននឹង
ហានិភ័យគ្ះទឹកជំនន់ក្នុងភូមិដ្រ។ មុនព្លទឹកជំនន់
មកដល់អ្នកភូមិខ្លះរៀបចំត្ៀមស្បៀងអាហារសមា្ភារនិង
ទ្ព្យផ្ស្ងៗ ហើយយកសត្វចិញ្ចឹមទៅទុកនៅកន្ល្ង
ដីខ្ពស់មានសុវត្ថិភាពជាដើម។

បុរសជាសមាជិកក្ុមប្ឹក្សាឃុំឆ្នាំ២០១៨

អ្នកខ្លះទៀត ហាក់ដូចរារ្កក្នុងការធ្វើវិនិយោគត្ៀមខ្លួន
ទប់ទល់នឹងគ្ះមហន្តរាយ ហើយរស់នៅដូចធម្មតា ដំដុះ
ដំណំដដ្ល និងតាមរបៀបធម្មតា និងរកកងា្ហារអគ្គិសនី និង
មា៉ាសុីនត្ជាក់មកប្ើ ដើម្បីទប់ទល់នឹងធាតុអាកាសក្តោ។ ក្នុង
ការពិភាក្សាតាមក្ុមស្នូលស្ត្ីនៅខ្ត្តព្ះវិហារ ពួកគាត់បាន
សង្កត់ធ្ងន់ពីប្បបទដ្លអ្នកភូមិត្ូវកសងសមត្ថភាពបន្សាំុ និង
ភាពធន់របស់ខ្លួននឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុ ដូចជា ត្ូវស្តោរ
ប្ឡាយនិងស្ះទឹក រក្សាបឹងឲ្យនៅជ្ ដើម្បីអាចស្តុកទឹក
បម្ើកសិកម្ម និងតម្ូវការក្នុងផ្ទះ។ ប្ជាជនក៏អាចសុំដល់
ការិយល័យកសិកម្មស្ុក ដើម្បីឲ្យមានការពង្ីកស្វាចាក់ថា្នាំ
បងា្ការជំងឺសត្វ និងការទទួលបានពូជដំណំធន់នឹងការរាំងស្ងួត
និងសុំឲ្យមានដក់បុគ្គលិកព្ទ្យស្ម័គ្ចិត្តនៅតាមភូមិគាត់ ដើម្បី
បង្ៀនពួកគាត់ពីការថ្ទាំសុខភាព។

ការពិភាក្សា
អ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សាន្ះភាគច្ើនពឹងផ្អ្កលើចំណ្ះដឹង

"ក្នុងមូលដ្ឋាន" និងទទួលបានចំណ្ះដឹងនិងព័ត៌មាន "ពីក្"
ខ្លះស្តីពីការប្ប្ួលអាកាសធាតុ តាមរយៈប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។
អ្នកខ្លះបានចូលរួមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលជាផ្លូវការ រៀបចំដោយ
NGOs ក្នុងមូលដ្ឋាន (Nang et al. 2014)។ ស្ត្ីវ័យក្ម្ង
ត្ងមានលទ្ធភាពច្ើនជាងស្ត្ីវ័យចំណស់ ដើម្បីទទួលបាន
ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ តាមរយៈបណ្តាញសង្គម និង
អិុនធើណិត។ ប៉ុន្ត្ស្ត្ីក្នុងមូលដ្ឋានជាទូទៅត្ងពិបាកទទួលបាន

ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ ហើយបញ្ហាន្ះបានប៉ះពាល់
ដល់លទ្ធភាពរបស់គាត់ ដើម្បីបន្សាំុខ្លួនឲ្យបានលឿនគ្ប់គ្ន់។
បញ្ហាប្ឈមសំខន់ៗផ្ស្ងទៀត រួមមាន កង្វះព្លវ្លា
កង្វះធនធាន និងការតាំងចិត្តកម្ិតទាប។ ម្យា៉ាងទៀត ស្ត្ីកម្
បានចូលរួមក្នុង វ្ទិកាសធារណៈ សិកា្ខាសលា ការបងា្ហាញ
នៅនឹងកន្ល្ងសម្ប់កសិករ ទស្សនកិច្ចសិក្សា និងសមាគម
កសិករផ្ស្ងៗ។ ថ្វីបើការប្ប្ួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់ស្ត្ី
ខ្លាំងជាងបុរស ប៉ុន្ត្លទ្ធផលអង្ក្ត KAP បងា្ហាញថា ប្ជាជន
មូលដ្ឋានមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីភាពខុសគា្នាផ្ន្កយ្នឌ័រ នៅក្នុង
ភាពងាយរងគ្ះនឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុន្ះទ្ ហើយ
រឹតត្មិនបានដឹងពី ផលប៉ះពាល់ខុសគា្នាតាមយ្នឌ័រ និង
ផលប៉ះពាល់ខុសគា្នាតាមជំនាន់មនុស្សថ្មទៀត។

ស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន និងការផ្តល់មតិ
ការសិក្សាន្ះបងា្ហាញថាភាពងាយរងគ្ះ និងភាពធន់របស់

សហគមន៍ណមួយ វាប្ប្ួលទៅតាមតំបន់កសិអ្កូឡូសុី
របស់សហគមន៍នោះ។ ប្ជាជនរស់នៅខ្ត្តព្វ្ង និង
ព្ះវិហារងាយជួបនឹងការរាំងស្ងួត សីតុណ្ហាភាពខ្ពស់ និងភ្លៀង
មិនទៀងទាត់ រីឯអ្នកនៅខ្ត្តបាត់ដំបង និងកំពត ច្ើនជួបនឹង
ទឹកជំនន់ បនា្ទាប់មកគឺ ការរាំងស្ងួត ខ្យល់ព្យុះ ជំងឺឆ្លង
មនុស្ស និងជំងឺសត្វ។  ស្ត្ីភាគច្ើននៅតាមមូលដ្ឋាន ធា្លាប់ឮ
ប្យោគ "ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ" ប៉ុន្ត្មិនសូវស្គាល់
ប្យោគ "ការឡើងកំដៅផ្នដី" ទ្។ ការយល់ដឹងរបស់គាត់ពី
មូលហ្តុ និងផលប៉ះពាល់ន្ការប្ប្ួលអាកាសធាតុ នៅ
យឺតយ៉ាវជាង ការប្ឹងប្ងរបស់ប្ទ្សជាតិ ដើម្បីកសង
ភាពធន់នឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុនៅតាមមូលដ្ឋាន។ ស្ត្ីក្នុង
មូលដ្ឋានខ្លះ អាចឆ្លើយតបនឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុ និង
ទប់ទល់នឹងគ្ះធម្មជាតិបាន តាមការយកចិត្តទុកដក់កាន់ត្
ខ្លាំងដល់ ការព្យាករណ៍ធាតុអាកាស និងថ្ទាំប្ឡាយ
ស្ចស្ពនិងសំណង់គ្ប់គ្ងទឹកប៉ុន្ត្អ្នកខ្លះទៀតមិនដឹងថា
ត្ូវត្ៀមខ្លួនយ៉ាងណទ្ ដើម្បីទប់ទល់នឹងមុខសញ្ញាគ្ះថា្នាក់
អាកាសធាតុហើយក៏ប្រទៅរៀបចំពិធីបុណ្យសសនាឬផ្លាស់ទៅ
រស់នៅកន្ល្ងផ្ស្ងឬរកមា៉ាសុីនត្ជាក់/កងា្ហារអគិ្គសនីមកប្ើ។

ការជួយគាំទ្ឲ្យស្ត្ី កសងសមត្ថភាពបន្សាំុនឹងការប្ប្ួល
អាកាសធាតុគួរមានសកម្មភាពដូចតទៅ៖
• បង្កើនចំណប់អារម្មណ៍ពីការប្ប្ួលអាកាសធាតុ នៅតាម

សហគមន៍ងាយរងគ្ះជាងគ្ ទៅតាមស្ថានភាពជាក់លាក់
ន្តំបន់កសិអ្កូឡូសុីដ្លសហគមន៍ទាំងនោះស្ថិតនៅ

• សម្ួលឲ្យស្ត្ីនៅតាមឃុំ បានរួមចំណ្កក្នុងការស្វជ្វ
ដោយមានការចូលរួមនិងមានគួបផ្សំនឹងការកសងសមត្ថភាព
តម្ូវតាមស្ថានភាព។ កិច្ចការទាំងន្ះ រួមមាន កសិកម្មឆ្លាត
ខងអាកាសធាតុ ការគ្ប់គ្ងធនធានទឹក លទ្ធភាពរកបាន
ហិរញ្ញវត្ថុ ពិពិធកម្មប្ភពចំណូល ព័ត៌មានលើការបន្សាំុ
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ៣ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

នឹងការប្ប្ួលអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ
មានគ្ះមហន្តរាយ

• ពងឹ្ងអភិបាលកិច្ចក្នងុមូលដ្ឋាន តាមរយៈការក្លំអការចូលរួម
របស់ស្ត្ី និងការដក់បញ្ចូលចំណ្ះដឹងនិងបទពិសោធន៍
របស់គាត់ទៅក្នុងផ្នការបន្សាំុ និងដក់បញ្ចូលគំនិតផ្តួចផ្តើម
ផ្ស្ងៗទៅក្នុងផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ។
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