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I. អារម្ភរថ្ន 
ខញ រំ រពុះករុណា អាតម ភាព ទ ៉ រា  ជាសមណនិសសិត មហាវិទាល័យអកសរសាស្រសថ  មានអារមមណ៍

សបាយរីករាយ នោយនេតុថា នោករគូសាស្រសាថ ចារយគាត់បានខិតខំបនរងេន និងរណនំដល់ខញ រំ រពុះក

រុណ និងកូនសិសសរគប់អងគ /នក់ឲ្យមានការខិតខំរបឹងររបងសិកានរេនសូរតនូវរាល់មុខវិជាជ ននុះ ។ 

នេើ យននុះផងរដលនោករគូបានោក់នូវកិចច រសាវរជាវមួយ កប រង ម្ុខវិជាជ  “ទសដឋរិចចបរសិាា ន” 
នរកាមរបធានបទ “ផលប៉ះពាលន់នការបាត់បងធ់នធានធម្មជាតិ” ខញ រំ រពុះករុណា អាតម ភាពសងឃឹមថា 

និងខិតខំរបឹងររបងឲ្យអស់ពីកមាល ំងកាយចិតថ  នដើមផីនធវើការរសាវរជាវ នូវមុខវិជាជ  ព្នរបធានបទននុះ និង

រសវងរកនូវអំណុះអំណាង កប រងការសរនសរនូវរបធានបទននុះនអាយអស់ពីសមតទភាព។ កប រងការសិកា

នូវនមនរេន នសដឌ កិចចបរិសាទ ន ននុះពិតជាមានសារសំខាន់ខាល ំងណាស់ សរមាប់សមណនិសសិត-និសសិត

រគប់អងគ /នក់ ឲ្យយល់ដឹងអំពីអវី នៅរដលនៅថា នសដឌ កិចច ? និងអវី នៅ បរិសាទ ន? មិនរតប ុ នណាត ុះនម

នរេនននុះគឺនដើមផីឲ្យសមណនិសសិត -និសសិតរគប់អងគ /នក់ មានសាម រតី មានគំនិត នយាបល់មតិ កប រងការ

គិតអវី មួយ ឬកប រងការពិភាគានលើ បញ្ហា អវី មួយរដលមានសកមមភាពរស់នៅសពវ ព្ថង របស់ជីវិតនយើ ងរគប់ៗ

រូប ។ 

ខញ រំ រពុះករុណា អាតម ភាព នជឿជាក់ថា កិចចការរសាវរជាវ នូវនមនរេន នសដឌ កិចចបរិសាទ នននុះមិនទាន់

រគប់រគាន់ នពញនលញរគប់រជរងនរជាយនៅន ើយនទ ។ 

អារស័យដូចននុះ ខញ រំ រពុះករុណា អាតម ភាពរីករាយរង់ចាំទទួលរាល់ការរិុះគន់ និងរកតរមូវ នដើមផី

សាទ បន ពីសំណាក់មិតថអប កអាន សមណនិសសិត-និសសិត សិកាា កាម សាស្រសាថ ចារយ នោករគូ អប ករគូ 

នោក នោករសីទាំងអស់នោយនមរតី ។ 

មួយវិញនទេត សូមរថលងអំណអរគុណ ទោរររសូាស្រសាត ចារយ សុមឹ្ សទុៅ រដលបានបង្ហា ត់
បនរងេនមុខវិជាជ  នសដឌ កិចចបរិសាទ ន ដល់ខញ រំ រពុះករុណា និងមហាមិតថ រគប់អងគ /នក់ នេើ យសូមជូនពរ

នោករគូ មាននូវរបាជាញ សាម រតី និងសុខភាពលអ  រគប់រករមរគួសារ និងជួបរបទុះនូវពុទន ពរទំាងបួនរបការ

គឺ អាយុ វណត ៈ សុខៈ និងពលៈ ។ 

 

គថៃ ១៥ក ើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្ន ាំច សាំរទឹធិស័  ព.ស២៥៦២ 

ស្រតូវនឹងគថៃអាទិតយ ខែសីហា  ឆ្ន ាំ ២០១៨ 
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II. ទសចរដីទផតើម្ 
 បរិសាទ ន និង ជីវិតនៅកប រងសងគម គឺមានទំនក់ទំនងគាប យា ងសអិ តរមួត នបើ សិនជាបរិសាទ នសាអ ត ក៏

នធវើ នអាយជីវិត រស់នៅរបស់នយើ ង និង សុខភាពរបស់នយើ ងលអ នៅតមននុះរដរ ។ ជាពិនសសរុកាជាតិ 

និងនដើម នឈើ តូចធំ គឺជាវតទ រដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុត វាជួយផថល់ខយល់ដកដនងាើ ម , និងជួយនអាយបរិសាទ

ន នៅ ជុើ វិញខល ួននយើ ង មានភាពរសស់ថាល  បរិសុទន  , និងជួយទប់សាា ត់នូវនរគាុះធមមជាតិនផសងៗ ដូចជា 

នរគាុះទឹកជើនន់ , នរគាុះរាំងសង ួត , ខយល់ពយរុះ , នរគាុះរញ្ជ ួយដី , និង ជួយផថ ល់ធនធានទឹក ជានរចើននទេត

ផង ។ នេតុដូចននុះ នដើមនឈើ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខាល ំងណាស់ , ដូចននុះនយើ ងទំាងអស់គាប រតូវចូល 

រួមរថរកាការពារ ព្រពនឈើ  និងរគប់រុកាជាតិទាំងអស់ កំុនអាយបាត់បង់ ដូចជា ជួយចូលរួមោំនដើមនឈើ  

, ការពារព្រពនឈើ  , កំុកាប់បំផ្លល ញព្រពនឈើ ខុសចាប់ និង ចូលរួមរថរកានោយសកមមភាពនផសងៗនទេត 

។ ឧទាេរណ៍៖ នបើ សិនជាមាននដើមនឈើ  រដលនៅនទើសករនលង ណាមួយនេើ យនៅទីននុះរតូវការ

យកវានចញ ននុះ នយើ ងគួរនចេសវាង ការកាប់វានចាល នយើ ងរតូវ រកមនធាបាយ យកវានៅករនលង

នផសង និង ទុកនអាយវានៅមានជីវិតដរដល ។ ននុះជាមនធាបាយដ៏លអ បំផុត នដើមផីចូលរួមចំរណក

ការពារបរិសាទ ន ។ នបើ សិនជានយើ ងបានចូលរួមចំរនកនៅកប រងការពារបរិសាទ ន គឺមានន័យថា នយើ ងបាន

ចូលរួមនៅកប រងការការពារជីវិតរបស់នយើ ង។ នេតុននុះនេើ យនទើបរបធានបទននុះនោករគូសាស្រសាថ ចា

រយតរមូវឲ្យខញ រំ រពុះករុណារសាវរជាវ និងនលើ កន ើងពីផល ប ុះពាល់ និងបញ្ហា មួយចំនួនរដលបងា រមក

អំពីការបាត់បង់ធនធានធមមជាតិននុះផងរដរ៖ 

១/ផលប៉ះពាលន់នការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិ 

 នបើ នយើ ងគិតពីផលប ុះពាល់ព្នការបាត់បង់ធនធានធមមជាតិននុះ នឃើ ញមាននរចើនណាស់ នរពាុះ

ថាធនធានននុះជារទពយមួយដ៏វិនសសវិសាលសរមាប់មនុសស សតវ  ទូនៅទាំងអស់ កប រងការរស់ នៅ និង

ចិញ្ចឹ មជីវិតរបចាំព្ថង  នេតុននុះការបាត់បង់ធនធានមួយ រដលវានកើតមានជាយូរយាណាស់មកនេើ យ

វាពិតជាបងា របញ្ហា សរមាប់ខល ួននយើ ងផ្លធ ល់ និងធនធាននផសងនទេតជានរចើនរដលវាមានទំ នក់ទំនងគាប

ជាបាច់បំផុតមកនេើ យននុះ ប ុ រនថ កប រងននុះខញ រំ រគាន់រតនលើ កយកបញ្ហា ចំបងៗមួយរផបក តូចមកនិយាយពី

បញ្ហា រដលបងា រ និងផលរបនយាជន៍មួយចំនួននទេតរដលទទួលបានមកអំពីធនធានធមមជាតិ ផលប ុះ

ពាល់បងា រនអាយមាន៖ 



មុែវជិ្ជា  កសដ្ឋ ិចចបរាិា ន                                               បកស្រងៀនកោយាស្រ្ាា ចារយ សឹុម សុកៅ  2018

 

 2 ជំនាញ វទិាាស្រ្សា បរាិា ន                                                            ថ្នន  ់ឆ្ន ាំទី៣ ឆមាសទី១ ជំនាន់ទី៥ 

 

• បំររបំរួលអាកាសធាតុ 

ការកាប់បំផ្លល ញព្រពនឈើ  រតូវបានចាត់ទុកថាជា កតថ ចមផងរដលនធវើឲ្យមានការផ្លល ស់បថ ូរ 

អាកាសធាតុជុើ វិញពិភពនោក។ ននុះនបើ នយាងតម នោក Michael Daley ជាសាស្រសាថ ចារយរងរផបកប

រិសាទ នវិទាសាស្រសថ  នៅមហាវិទាល័យ Lasell នៅញូតុន រដឌMassachusetts សេរដឌអានមរិក បាន

និយាយបញ្ហា នលខ1 រដលជាឥទនិ ពលពីការកាប់បំផ្លល ញព្រពនឈើ  គឺជាផលប ុះពាល់នលើ វដថកាបូន របស់

ពិភពនោក។ ម ូ នលគុលឧសម័ ន រដលបានរសូបយកចំហាយវិទយរសកមម  រតូវបាននៅថា ឧសម័ នផធ ុះកញ្ច

ក់។ របសិននបើមាន ឧសម័ នផធ ុះកញ្ច ក់បរិមាណនរចើន អាកាសធាតុរតូវរតបងាើ  ឲ្យមានការផ្លល ស់បថ ូរ។ ការ

ដុតដីព្រពបានបនាយបរិមាណ ឧសម័ ន CO2 រដលជាមូលនេតុការនកើនន ើងនូវកំនៅរផនដី។ អប ក

វិទាសាស្រសឋ  បានបញ្ហជ ក់ផងរដរថា កាប់បំផ្លល ញព្រពនឈើ តំបន់រតូពិច បានបនាយកាបូនចំនួន ១.៥ ពាន់

ោននតន ជានរេងរាល់ឆ្ប ំចូលកប រងបរិយាកាស។ 

• ការបាត់បង់នូវជីវចប្ម្ុ៉ះ 

ននុះនបើ នយាងតម National Geographic ៧០ភាគរយព្នរុកាជាតិ និងសតវនៅនលើ ពិភពនោក 

រដលរស់នៅកប រងព្រព រតូវបានបាត់បង់ទីជរមករបស់ពួកវា នោយសាររតការកាប់បំផ្លល ញព្រពនឈើ ។ 

ការបាត់បង់ទីជើ រក នឹងអាចនំឲ្យវិនសផុតពូជ។ វាក៏មានផលអវិជជមាន សរមាប់ការរសាវរជាវរផបក

វិជជសាស្រសថ  និងរបជាជនកប រងរសរក រដលពឹងរផអកនលើសតវ  សរមាប់ការរបមា ញ់ និងរុកាជាតិកប រងព្រព

សរមាប់ថាប ំនពទយផងរដរ។ 

• វដ្តទឹក 

នដើមនឈើ  មានសារៈសំខាន់ណាស់ នដើមផីបនងាើ តវដថ ទឹក។ ពួកវារសូបយកទឹកនរកាមដី ក៏ដូចជា

ទឹកនភល ែង និងបនងាើ តបានជាចំហាយទឹក រដលបនាយនៅកប រងបរិយាកាស។ នៅនពលរដលព្រពនឈើ

រតូវបានបំផ្លល ញ នដើមនឈើ នឹងរលងបនញ្ច ញចំហាយទឹក ជាលទនផលនំឲ្យអាកាសធាតុ កាន់រតសង ួត

ជាងមុន។ 

• សំណឹកដ្ី 

ឫសនឈើ  ចាក់ចូលនៅតមដី។ នបើគាម ននដើមនឈើ  ដីនឹងរតូវនេើ រនចញពីទីតំងរបស់វានៅឆ្ង យ 

រដលអាចនំឱ្យមានបញ្ហា  ដល់ការរីកលូតោស់របស់រុកាជាតិ។ ជាលទនផល វានឹងបងាជាបញ្ហា ដូចជា 

សំណឹកដី  ទឹកជើ នន់  និងការរអិលបាក់ដី ជានដើម។ 



មុែវជិ្ជា  កសដ្ឋ ិចចបរាិា ន                                               បកស្រងៀនកោយាស្រ្ាា ចារយ សឹុម សុកៅ  2018

 

 3 ជំនាញ វទិាាស្រ្សា បរាិា ន                                                            ថ្នន  ់ឆ្ន ាំទី៣ ឆមាសទី១ ជំនាន់ទី៥ 

 

• ការរស់ហៅ 

សំណឹកដី នំឱ្យមានការលប់ បឹង អូរ និងរបភពទឹកដព្ទនផសងនទេត។ ននុះអាចនធវើឲ្យថយចុុះ 

គុណភាពទឹកកប រងតំបន់ និងនធវើឲ្យរបជាជនមានបញ្ហា សុខភាពមិនលអកប រងតំបន់ននុះផងរដរ។ផធ រយនៅ

វិញ ព្រពនឈើ ផថ ល់ផលរបនយាជន៍ជានរចើនដូចជា៖ 

• ផថ ល់នូវខយល់បរិសុទន  

• ផលិតអុកសីុរសន, កាត់បនទយរផសងពុល, នលើ កកមព ស់សុខភាពផល ូវដនងាើ ម 

• កាត់បនទយកាបូន (ឧសម័ ន CO2) 

• ជាមា សីុនរតជាក់របបធមមជាតិ (បនងាើ តភាពរតជាក់ និងបនទយសីតុណា ភាពពី ៦ នៅ ៨ អងា 

ទាបជាងករនលងរដលគាម ននដើមនឈើ ) 

• កាត់បនទយនរគាុះធមមជាតិ (ទឹកជើ នន់) 

• ជាជើ រកសតវព្រព 

• ពណ៌ព្បតង ពីនដើមនឈើ នធវើ នអាយរករសរភបកបនទយសមាព ធនិងមានភាពរសស់ថាល  

២/ម្ូលទេតុននការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិ 

   មានផលប ុះពាល់នោយផ្លធ ល់ និងនោយរបនយាលជានរចើនមកនលើ មនុសស សតវ  និងបរិសាទ ន។ 

 បាត់បង់ព្រពនឈើ គឺបាត់បង់របភពឱ្សថ និងចំណីអាហារ 

 បាត់បង់ជីវចរមរុះ នោយសារគាម នជរមក គាម នចំណី និងមានការបរបាញ់ 

 បាត់បង់តំបន់នទសចរណ៍រដលជាឧសាេកមមគាម នរផសងអាចទាញយកផលរបនយាជន៍មិននចុះ

រីងសង ួត 

 ដីបាត់បង់ជីជាតិនធវើឱ្យមានផលប ុះពាល់ដល់ការោំដុុះ 

 រដូវមិននទេង នធវើ ឱ្យរផបកកសិកមម ជួបផលលំបាក 

 ង្ហយនកើតន ើងនរគាុះធមមជាតិ ដូចជាខយល់ពយរុះ ទឹកជើ នន់ នរគាុះរាំងសង ួតជានដើម 



មុែវជិ្ជា  កសដ្ឋ ិចចបរាិា ន                                               បកស្រងៀនកោយាស្រ្ាា ចារយ សឹុម សុកៅ  2018

 

 4 ជំនាញ វទិាាស្រ្សា បរាិា ន                                                            ថ្នន  ់ឆ្ន ាំទី៣ ឆមាសទី១ ជំនាន់ទី៥ 

 

 ការេូរនរចាុះ នំជាតិពុលនៅកប រងទឹកប ុះពាល់ដល់ការនរបើ របាស់ទឹក ប ុះពាល់ដល់ជីវិតធនធាន

កប រងទឹក ដូចជាមចឆជាតិ 

 ន ើងកនដឋ រផនដី នរពាុះបាត់បង់អប ករសូបកនដឋ  និងមានវតឋមានឧសម័ នពុលបំផ្លល ញរសទាប់អូ

េសូនរដលទប់កនដឋ  

 មានឧសម័ នពុលនរចើនបំផ្លល ញសុខភាពមនុសសសតវ  

 នកើតន ើងវិបតឋិ នសដឌ កិចចទាំងកប រងរគួសារ និងជាតិ នពាលគឺនកើនន ើងនូវភាពរកីរក។ 

2.1 ម្ូលទេតុននការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិ 

មានកតថ ជានរចើនយា ងរដលនធវើ នអាយព្រពនឈើមានការបាត់បង់នធវើ នអាយព្រពនឈើ វិនសេិុន

នហាចគឺមកពីបញ្ហា  មនុសសនិង បញ្ហា សងគម។ 

  ក.បញ្ហាមនុស្ស 

មនុសសមូយចំនួនចាំបាច់រតូវការកាប់ឆ្ា រព្រពនដើ មផីយកនៅនធវើ អុស ធយូង នេើ យនិងយកនៅ

សរមួលកប រងការចិញ្ចឹ មជីវិតរស់នៅរបចាំព្ថង។ នេើ យសពវព្ថង ននុះរបជាជនរដល នរបើ របាស់អុស ធយូង 

មានរបមាណរបរេល ៨៩.៩៩% រដលពួកនគនរបើ របាស់របស់ទាំងននុះសំរាប់ជីវិតរបស់ពួកនគរបចាំ

ព្ថង  នេើ យ ១១.១%រដលនរបើ របាស់អគគីសនី ។ នតើវាមានអវី នកើតន ើងនៅនពលព្រពនឈើ រតូវបាត់បង់

អស់? របជាជននៅកមព រជាភាគនរចើនជាពលរដនឬរករមរគូសាររកីរករដលគាម នលទនភាពនរបើ របាស់អគគីស

នីឬហាគ សនោយសារ រតពួកនគនរេនសូរតបានតិចតូចនេើ យគាម នចំនណុះដឹងរគប់រគាន់នទើ បមិនបាន

យល់ពីសារៈរបនយាជន៏ឬផលរបនយាជន៏ព្នព្រពនឈើ នេើ យភាគនរចើនគឺរបជាពលរដន រដលរស់នៅ

តម តំបន់ជនបទ និងនៅតមរសរកររសចមាា រ។នេើ យម ាងវិញនទេតនៅជនបទគាម នអគគីសនីោក់

នអាយនរបើ របាស់ពីនរពាុះផធុះរបស់ពួកនគរដលរស់នៅតំបន់ជនបទនៅឆ្ង យពីផល ូវជាតិ និងមានផធុះឆ្ង

យៗពីគាប នេើ យមានភាពសងប់សាង ត់មិនសូវអ ូ អរដូចនៅទីរករងន ើយ មា ងវិញនទេតនៅជនបទគឺមាន

រតព្រពនឈើ ប ុ នណាុះរដលនធវើ នអាយពួកនគង្ហយរសួលកប រងការកាប់ ឆ្ា រយកនៅនធវើ អុស និង យកនៅ

លក់នដើមផីផគ ត់ផគ ង់ចិញ្ចឹ មជីវិតរគួសាររបស់ពួកនគបានមួយចំរណកកប រងការសរមូលជីវភាពរបចាំព្ថង។

ននុះរគាន់រតមូយចំរណករួមតូចរដលនធវើ នអាយមាន ការបាត់បង់ព្រពនឈើ នេើ យនៅមានចំនុចជានរចើន

នទេតរដលបណាថ លនអាយបាត់បង់ព្រពនឈើមានដូចជា៖ របជាជនមិនរសឡាញ់ព្រពនឈើ ធមមជាតិ មិន

រួបរួមសាមគគីគាប ឬចូលរូមោំនដើម នឈើ  នំគាប កាប់ឆ្ា ព្រពនដើមផីផលរបនយាជន៏ខល ួឯង មានចំនណុះដឹង

តិចតូច មិនយល់ពីសារៈរបនយាជន៏ព្នព្រពនឈើ  ដុតព្រពនឈើ នចាលនរពាុះគិតថាព្រពនឈើជាទំនុក
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 5 ជំនាញ វទិាាស្រ្សា បរាិា ន                                                            ថ្នន  ់ឆ្ន ាំទី៣ ឆមាសទី១ ជំនាន់ទី៥ 

 

សរមាម និងជាព្រព សថ រករដលអាចមានសតវសាហាវមករស់នៅកប រងព្រពននុះនិងអាចបណាថ លនអាយ

ពួកនគមាននរគាុះថាប ក់រគប់នពលនវោបាន។ 

ខ.បញ្ហា សងគម្ 

មានការបនងាើ តនរាងចរកនរចើនបំពុលរផសងនចញពីនរាងចរក បញ្ហា កនដថ នៅកប រងសងគមមានការ

ន ើងខព ស់ ការបំពុលទឹក ការកាប់នឈើ នធវើជើ នួញ នធវើ វិនិនយាគទុនកប រងនិងនរៅរបនទស កាប់នដើមនឈើ នធវើ

ផល ូវ នធវើផធ ុះ ភូមិ រសរក...។នេើ យការបំពុលរផសងនចញពីនរាងចរកននុះវាជាមូលនេតុធំមួយរដលនធវើឳ្យ

ព្រពនឈើបាត់បង់យា ងឆ្ប់រេ័សពីនរពាុះថាការបំពុលរផសង របបននុះអាចនធវើ នអាយព្រពនឈើគាម នការ

លូតោស់មិនអាចធំធាត់ និងអាចនធវើឳ្យព្រពនឈើង្ហប់បានយា ងឆ្ប់រេ័សផងរដរ។ មួយចំរណកវិញ

នទេតការនធវើជើ នួញនិងវិនិនយាគទុនរបបននុះ ក៏ជាចំរណកធំខាល ំងបំផុតនេើ យនយើ ងអាចនិយាយបានថា

ធំជាងការបំពុលរផសងនចញពីនរាងចរកនៅនទេតពីនរពាុះការនធវើជើ នួញននុះមិនរមនការនធវើជើ នួញធមមត

ននុះនទគឺនធវើការជូញដូរនៅ នរៅរបនទសនទេតផង។ នយើ ងង្ហកមកនមើលនៅកប រងសងគមសពវ ព្ថងជាក់

រសថងនៅកប រងសងគម នយើ ងព្រពនឈើ រដលបានបាត់បង់នយើ ងសនងាតនឃើ ញថាគឺមានកតថ ជានរចើនរដល

មានការប ុះទងគិ ច និងរបឈមមុខនិងការបាត់បង់ព្រពនឈើ នោយសារអបកវិនិនយាគទុនធំៗមូយចំនួន 

ពួកគាត់បានរកសីុខាងជួញនឈើ នោយបចច របផនប ននុះសងគមកំពុងរតសអ ប់នខពើ មនរពាុះការជូញដូរនឈើ ននុះ

ជា ការរកសីុតមផល ូវងងឹតនិងនគចពននកប រងការជូញដូរខុសចាប់។ នេើ យកប រងនពលននុះផងរដរក៏មាន

រករមសមតទ កិចច មួយចំនួនបានចុុះរតូតពិនិតយរដលជាតួនទីរបស់ពួកនគ រតរបរជាគាម ននេតុការណ៏អវី

នកើតន ើងទាល់រតនសាុះន ើយ នរពាុះនោយសារពួកគាត់បានរតូវស ូកបា ន់ពីអប កវិនិនយាគទុនមូយចំនួន

រដលបានបំផ្លល ញព្រពនឈើ  នេតុការណ៏របបននុះគឺបានរតូវនឃើ ញនៅកប រងសងគមនយើ ងជាក់រសថង។ 

ប ុ រនថ មិនរមនជាចំរណកធំនទគឺសមតទ កិចច មួយចំនួនតូចប ុ នណាត ុះ។ នោយសាររតពូកគាត់មិនបានយល់

នៅសារៈរបនយាជន៏អំពីព្រពនឈើ (.......) សូមបញ្ហជ ក់ថាផងរដរថា៖ អប ករដលអាចជូញនឈើបាន គឺមិន

រមនជាមនុសសធមមតនទ មនុសសធមមតមិនអាចរកសីុនឈើបាននទគឺ មានរតអប ករដលមានថាប ក់ស័កថិ និង

មានមុខមាត់ធំនធងនៅកប រងសងគមសពវព្ថង។ ជាចុងនរកាយ របនទសនិងសងគមមិនអាចអភិវឌ្ឈន៏និង

គាម នការរីកចនរមើ នបានរលូននោយសាររតមានព្រពនឈើបាត់បង់នោយមានសកមមភាព ឬកតថ ជានរចើ

នោយសារមានមនុសសមួយចំនួន មិននចុះរសឡាញ់ព្រពនឈើ ធមមជាតិ មិនខវ ល់ខាវ យពីសងគមខល ូនឯង គិត

រតពីរបនយាជន៏ខល ូនឯង មិនចូលរូមនិងជួយកសាងរបនទសនេើ យមានរតបំផ្លល ញព្រពនឈើ ធមមជាតិនៅ

កប រងសងគម ខល ួនឯងនអាយវិនសេិុននហាច។ 
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 6 ជំនាញ វទិាាស្រ្សា បរាិា ន                                                            ថ្នន  ់ឆ្ន ាំទី៣ ឆមាសទី១ ជំនាន់ទី៥ 

 

«ព្រពនឈើ » ទំនងជារតវូផុតពូជ កប រងរយៈនពល ១០០ឆ្ប ខំាងមុខនទេត ពីរផនដី? 

នគបាននធវើការបា ន់សាម នថា ព្រពនឈើ  ១៨ acres (របមាណ ៧.៣ ោនេិចត) រដលជាទំេំ

របរេលនឹងរបនទស បា ណាមា  មួយ រតូវបានបាត់បង់ជានរេងរាល់ឆ្ប ំ ជុើ វិញពិភពនោក។ ននុះនបើ

នយាងតមអងគការនសផែង និងកសិកមម  របស់អងគការសេរបជាជាតិ (FAO)។ 

ខាងនរកាមជាចំនុចគួរឲ្យកត់សមាគ ល់មួយចំនួន៖ 

 ព្រពនឈើ តំបន់រតូពិច ពាក់កណាថ លរបស់ពិភពនោក រតូវបានបំផ្លល ញ (FAO) 

 បចច របផនប ននុះ ព្រពនឈើ រគបដណថ ប់រត ៣០ ភាគរយ ព្នទំេំដីរបស់ពិភពនោកទាំងមូល  

 ការបាត់បង់ព្រពនឈើ  របចាំឆ្ប ំមានចននល ុះពី ៦ ភាគរយ នៅ១២ ភាគរយព្នពិភពនោក 

 ការបំភាយឧសម័ ន កាបូន ឌី្អុកសីុត 

 របមាណ ៣៦ ទីោនកីឡាបាល់ទាត់ មានតព្មល នសមើ នឹងនដើមនឈើ រដលបាត់បង់ជានរេង

រាល់នទី (អងគការមូលនិធិសតវ ព្រពពិភពនោក WWF) 

គ.ទីតាាំង 

ការកាប់បំផ្លល ញព្រពនឈើ  បាននកើតមានន ើង នៅជុើ វិញពិភពនោក នបើ នទាុះបីជារតូវបាននគ

ហាមឃាត់ ព្រពតំបន់រតូពិចជាពិនសសក៏នោយ។ អងគការណាសា (NASA) បានពាករថា របសិននបើ

ករមិតព្នការកាប់បំផ្លល ញព្រពនឈើ  ននពលបចច របផនប នៅរតបនថ  ព្រពរបស់ពិភពនោក អាចនឹងមាន

នសសសល់តិចតួចរតឹម ១០០ឆ្ប ំនទេតប ុ នណាត ុះ។ របភពពី សាកលវិទាល័យ MARYLAND សេរដឌអា

នមរិក នបើ គិតមកទល់នឹងព្ថង ទី១២ រខមករា ឆ្ប ំ២០១៥ រូបភាពខាងនលើ បង្ហា ញពីបណាថ របនទសទាំង១០ 

រដលមានភាគរយ បាត់បង់ព្រពនឈើ ខព ស់បំផុត នៅចននល ុះឆ្ប ំ ២០០០ ដល់ ២០១២។ 

ឃ.មូលហេតុ 

មូលនេតុទូនៅមួយចំនួនគឺ៖ 

        • នដើមផីពរងីកដីនអាយបានកាន់រតនរចើន សរមាប់លំនៅោឌ ន និងនគរូបនីយកមម  

         • នដើមផីរបមូលផលនឈើ  នៅបនងាើ តផលិតផលពាណិជជកមម ដូចជា រកោស នរគឿងសង្ហា រឹម និងផធ ុះ 



មុែវជិ្ជា  កសដ្ឋ ិចចបរាិា ន                                               បកស្រងៀនកោយាស្រ្ាា ចារយ សឹុម សុកៅ  2018

 

 7 ជំនាញ វទិាាស្រ្សា បរាិា ន                                                            ថ្នន  ់ឆ្ន ាំទី៣ ឆមាសទី១ ជំនាន់ទី៥ 

 

• នដើមផីបនងាើ តជានរគឿងផសំ រដលរតូវបាននគផថ ល់នូវតព្មល ព្ថល  ឧទាេរណ៍ នរបងចរមាញ់នចញពី

នដើមដូងជានដើម 

• នដើមផីបនងាើ តករនលងសរមាប់ចិញ្ចឹ មសតវ  

រតនបើ នយាងតម នលខាធិការោឌ នព្ន អនុសញ្ហដ រកបខ័ណឍ សេរបជាជាតិសថី ពី ការររបរបួល

អាកាសធាតុ (UNFCCC) មូលនេតុផ្លធ ល់ពីការកាប់បំផ្លល ញព្រពនឈើ ដ៏នលើ សលប់ គឺកសិកមម។ ការកាប់

បំផ្លល ញព្រពនឈើ  នដើមផីនធវើ កសិកមម ចិញ្ចឹ មជីវិត ៤៨%, នធវើកសិកមម របបពាណិជជកមម  ៣២%, កាប់នឈើ អុស 

១៤% និងយកនឈើ នធវើ នរបងឥនននៈ ៥%។ មួយចំនួនអុះអាងថា របជាជនរកីរកនរចើនរត នធវើការឈូស

ឆ្យព្រព នោយសារពួកនគ មិនមានជនរមើសណានផសងន ើយ។ អប កនផសងនទេតរដលរកីរក ខវ ុះសមតទ

ភាពកប រងការ បង់របាក់សរមាប់ការចំនយ នលើ តរមូវការរបចាំព្ថង  នទើ បពូកនគរតូវរតកាប់ព្រព។មូល

នេតុនផសងនទេត ព្នការកាប់បំផ្លល ញព្រពនឈើអាចរួមបញ្ច ូលនឹង អំនពើ ពុករលួយ ភាពមិននសបើភាពគាប  

ព្នរទពយសមផតថិ និងអំណាច កំនណើ នចំនួនរបជាជន និងនគរូបនីយកមម។ 

៣/ផលរបទោជន៍ននធនធានធម្មជាតិ 

នៅនលើ ពិភពនោកននុះ រគប់ជីវសាស្រសឋទំាងអស់រតូវការធនធានព្រពនឈើជាចាំបាច់ណាស់។ 

ដូនចបុះគាម នអវី រដលគាម នទំនក់ទំនងនឹងព្រព នឈើ ននុះនទ។ 

១.ជម រ្ុះជិវធ ម្ជាតិ និងព្មពឈ ើ ៖ ជីវចរមរុះរស់នៅពឹងរផអកទាំងរសរងនៅនលើ ព្រពនឈើ ។ កប រងននុះ
មានដូចជាពពួកថនិកសតវ  ទាំងតូចធំ ពពួកសតវលម ូន ពពួកសតវសាល បជានដើម។ សតវ រគប់របនភទវាអាច

រស់នៅោក់ខល ួន បនងាើ តពូជពងសតមអំបូររបស់វានៅទីននុះ។ សតវសាល បទាំងឡាយរស់នៅពឹងរផអក

នលើ ព្រពនឈើ  អារស័យចំណីជាអនុផលព្រពនឈើ  ឬជាសាច់សតវដព្ទនទេត។ ឯពពួកសតវចតុបាតខល ុះវាសីុ

សលឹ ករុកាជាតិ ខល ុះរបហារសតវ របនភទនផសងសីុជាអាហារ។ នយើ ងក៏អាចនិយាយបាននទេតថា ពួកវាមាន

ចំណីដ៏សមផូររបប និងសីុគាប  មានលកាណៈវិលជារបព័នន ពីតូចនៅធំជានដើម។ នរៅពីផឋ ល់ជាជរមកដ៏

របនសើ រសរមាប់សតវ រគប់របនភទ វាក៏នៅមានផឋល់នូវឧសម័ នអុកសីុរសនសរមាប់សតវទាំងននុះដក

ដនងាើ មផងរដរ។ 

២.ព្មពឈ ើធ ម្ជាតិ និងព្មពឈ ើ៖ ព្រពនឈើមានចំរណកធំនធងណាស់កប រងការជួយឱ្យបរិយាកាស

មានសភាពលអ របនសើ រ។ ព្រពនឈើ បងាឱ្យមាននភល ែងធាល ក់នទេងទាត់ រសូបយកឧសម័ នកាបូនិចរដលជា
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 8 ជំនាញ វទិាាស្រ្សា បរាិា ន                                                            ថ្នន  ់ឆ្ន ាំទី៣ ឆមាសទី១ ជំនាន់ទី៥ 

 

ជាតិពុលកប រងរសទាប់ខយល់ នេើ យបនញ្ច ញមកវិញនូវឧសម័ ន អុកសីុរសន(ននពលព្ថង ) រដលមនុសសសតវ

រតូវការដកដនងាើ មនដើមផីរស់។ ព្រពនឈើ បានរសូបយកពនលឺ រពុះអាទិតយ(កនដឋ )នធវើ ឱ្យកនដឋ មានលំនឹង និង

មិននៅឋ ខាល ំង។ នពាលព្រពនឈើ ជួយរកាបរិយាកាសឱ្យរតជាក់ជានិចច  រពមទាំងជួយកាត់បនទយការរំខាន

នោយសូរសនមលង ខយល់កខវ ក់ ឬពុល និងកាត់បនទយបាននូវនរគាុះធមមជាតិ ដូចជាខយល់ពយរុះជានដើម។ 

៣ . ព្មពឈ ើធ ម្ជាតិ និងធនធានក្នុងដី ៖ ព្រពនឈើមានចំរណកធំណាស់កប រងការជួយទប់សាា ត់ការ

េូរនរចាុះដី និងរកានិរនឋ រ ភាពទឹកនរកាមដីជានដើម។ ឫសនឈើ រដលចាក់ចូលយា ងនរៅនៅកប រងដី 

បានទប់ដីមិនឱ្យបាក់រសរតនទេតផង។ មា ងនទេតទឹកមួយរផបក បានរសូបយកនដើមផីចិញ្ចឹ មនដើមសលឹ ក

របស់វា។ សលឹ ក និងរផល នផសងៗរបស់វារដលរជរុះមកនលើ ដីនឹងពុកផុយរលួយនធវើឱ្យដីមានជីជាតិ។ រីឯ 

ធនធានររ កប រងដីមួយចំនួនកនកើតន ើងនោយសារចំរណករលួយព្នរុកាជាតិរដលកប់កប រងដីរាប់ពាន់មឺុន

ឆ្ប ំកនលងមក។ 

៤. ព្មពឈ ើធ ម្ជាតិ និង្នរស្ស ៖ មនុសស និងព្រពនឈើមានទំនក់ទំនងគាប ជារបព័នន មិនអាចខវ ុះបាន 
ឬអាចថាជារផបក មួយព្នជីវិតមនុសស។ មនុសសអាចទាញយកផលរបនយាជន៍ពីព្រពធមមជាតិ ប ុ រនឋ មិន

រមនមានន័យថាទាញយកផលរបនយាជន៍រេូតបាត់បង់ ទាំងព្រព បាត់បង់ទាំងរបព័នន នអកូ ូសីុ និងជីវ

ចរមរុះននុះនទ។ ព្រពនឈើ ធមមជាតិអាចជាតំបន់នទសចរណ៍នធវើឱ្យអារមមណ៍រជុះថាល  អាចជា របភពឱ្សថ

ពាបាលជមងឺ  អាចជារបភពអាហារមួយចំនួនតមរយៈផោល នុផល ជារផល  ឬរគាប់ធញ្ដ ជាតិ សាច់ជានដើ

ម។ ប ុ រនឋមនុសសរតូវ នចុះទាញយកសកាឋ នុពលននុះឱ្យមាននិរនឋ រភាព ដូចជារតូវកាប់នដើមនឈើ រដល

រគប់អាយុ និងរតូវោនំ ើងវិញ នទើ បព្រពនឈើ ធមមជាតិ ននុះសទិ តនសទ របាន។ នៅមានផលរបនយាជន៍ជា

របនយាលនរចើននផសងនទេត ដូចជាទទួលបានខយល់អាកាសលអ  កនដឋ សមរសបជានដើម។ ភាពរសស់

បំរពងព្នរុកាជាតិទាំងឡាយ គឺជាភាពរសស់បំរពងព្នជីវិតរបស់មនុសស។ មនុសសចូលរួមការពារព្រព

នឈើ ធមមជាតិ គឺមានន័យថាមនុសសចូលរួមការពារបរិសាទ ន នេើ យមានន័យថាចូលរួមការពារជីវិតសតវ  

និងមនុសសខល ួនឯងផងរដរ។ 

៤/ការទ្ប់ទ្លក់ារកាប់បាំផ្លល ញនរពទឈើ 

មនុសសជានរចើននជឿថា ការរបឆ្ំងនឹងការកាប់បំផ្លល ញព្រពនឈើ គឺរគាន់រតរតូវការ ោំនដើមនឈើ  

វិញបរនទមនទេតប ុ នណាត ុះ។ នបើ នទាុះបីជាកិចច ខិតខំរបឹងររបងជួយោំ អាចនោុះរសាយបញ្ហា ការកាប់

បំផ្លល ញព្រពនឈើបានរមន រតក៏មិននោុះរសាយបានទាំងអស់រដរ។ប ុ រនថ កប រងននុះនយើ ងរតូវ មានពរងឹង
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 9 ជំនាញ វទិាាស្រ្សា បរាិា ន                                                            ថ្នន  ់ឆ្ន ាំទី៣ ឆមាសទី១ ជំនាន់ទី៥ 

 

តមសាទ ប័នណារដលពាក់ពន់នដើមផីនអាយនិរនថ រភាពកប រងរគប់រគង អនុវតថ ន៍ជាចាំបាច់ នេតុននុះនទើ ប

នយើ ងរតូវចាត់វិធានការណ៍ជាចាំបាច់នៅនលើ ៖ 

 រតូវបនងាើ ន និងពរងឹងចាប់នដើមផីការពារព្រពនឈើ  

 រតូវោក់នទាសចំនពាុះជនរបរពឹតថបទនលមើ ស 

 ផសពវផាយពីផលរបនយាជន៍ព្នព្រពនឈើ  

 របារពន រុកា ទិវាឱ្យបាននរេងរាល់ឆ្ប ំ 

 កាត់បនទយការនំនចញ 

 បណថ រុះឱ្យសាម រតីរបជាពលរដឌោំនដើមនឈើ  និងរថរកាព្រពនឈើ ។ 

មិនរតប ុ នណាត ុះសាទ ប័នពាក់ពនន រតូវមាន ចំរណកកប រងការោំដុុះនឹងចាត់វិធានការណ៍តមមស្រនថី

ថាប ក់ នរកាមនអាយនគារព និងអនុវតថ ន៍ចាប់នអាយបានខច ប់ខជ ួន នឹងរតូវចូលរួមបរនទមដូចជា៖ 

ការោំនដើមនឈើ  នឹងជួយសរមលួដល់៖ 

 សាឋ រន ើងវិញនូវ របព័នន នអកូ ូសីុ រដលផថល់នោយព្រពនឈើ  រួមមាន ការរកាជាតិកាបូន 

និងវដថ ទឹក  

 កាត់បនទយការនកើនន ើង ឧសម័ នកាបូនឌី្អុកសីុតនៅកប រងបរិយាកាស  

 ការកសាង ជរមកសតវ ព្រព 

នលើ សពី ការោំនដើមនឈើ ន ើងវិញ, នយើ ងគួរមានយុទនសាស្រសថ មួយចំនួននផសងនទេត បង្ហអ ក់ឬ

បនទយការកាប់បំផ្លល ញព្រពនឈើ នអាយមាននលផៀនយឺត។ កប រងននុះរួមមាន ការផ្លល ស់បថ ូររបបអាហារ

របស់របជាជននៅនឹងនអាយបរិនភាគដើណាំរុកាជាតិនអាយបាននរចើន។ រដលននុះនឹង កាត់បនទយ 

តរមូវការសរមាប់ដីសរមាប់ការចិញ្ចឹ មសតវផងរដរ។ ជាពិនសស រាជរោឌ ភិបាលគួររឹតបនថឹ ងចាប់ព្រព

នឈើ  និងោក់នទាសជនណារដលកាប់បំផ្លល ញព្រពនឈើ ខុសចាប់ជាកំេិត។ 

៥/ការររប់ររងនរពទឈើធម្មជាតិទោយនិរនដរភាព 

           ជាទូនៅការរគប់រគងព្រពធមមជាតិមានទំនក់ទំនងនៅនឹងការកាប់នរជើស ក៏ប ុ រនឋ វិធីខល ុះរួមមាន

ការកាប់ រតងិលនៅកប រងកាលដីតូចៗ។ ផលិតកមម នឈើ និរនឋ រភាពទាមទារឲ្យមានការរបមូលផលជា

មធយមកប រងរយៈនពល រវងមិននលើសអរតព្នការដុុះព្រពនឈើ ន ើងវិញនេើ យរសទាប់ដីខាងនលើ ជីជាតិដី 



មុែវជិ្ជា  កសដ្ឋ ិចចបរាិា ន                                               បកស្រងៀនកោយាស្រ្ាា ចារយ សឹុម សុកៅ  2018

 

 10 ជំនាញ វទិាាស្រ្សា បរាិា ន                                                            ថ្នន  ់ឆ្ន ាំទី៣ ឆមាសទី១ ជំនាន់ទី៥ 

 

និងសកាឋ នុពលភាពនសនន ទិចព្នរបនភទនន នឹងមិនរតូវបាត់បង់។ មា ងវិញនទេតការរគប់រគងព្រព

នឈើ ខល ុះ បានសងា ត់ធង ន់ នលើការនរបើ  របាស់ជានរចើនយា ងនោយរួមទាំងការរបមូលផលនឈើេ ុ បរដរ។ 

ទសសនទានបចច របផនប  សឋី ពិការរគប់រគងព្រពនឈើ រតូពិចរបកបនសាយនិរនឋ រភាព មានរបភពពី

បនចចកនទសរគប់រគងព្រពនឈើ រដលនគបានអនុវតឋ នៅទីវ បអឺរ ុប។បនចចកនទសជានរចើនរតូវបាននផធ រ

រដលជាញឹកញាប់ពំុមានលកាណៈសមរសបទាស់រតនសាុះ ។ជាលទនផលមានព្រពនឈើ រតូពិចពិភព

នោកតិចតួចណាស់រដលរតូវបាននគរគប់រគងរបកបនោយនិរនឋ រភាពរាល់ផលិតកមម នឈើ ។ 

ឧបសគគរផបកននយាបាយ និងសងគមបានរារំាងការរគប់រគងនោយនិរនថភាពនរចើនជាឧបសគគប

នចចកនទស។ អបកខល ុះនទេតអុះអាងថា នគមិនអាចការពារឲ្យបានទាំងរសរងនូវព្រពនឈើ  និង និរនឋ រភាព

ឲ្យបានទាំងអស់នៅកប រងរគបខ័ណឋ ព្នព្រពនឈើ នធវើពាណិជជកមម នទ។  

អបកជើនញភាគនរចើននជឿជាក់ថាការការពារនបតិកភ័ណឍ ( attributes) ព្រពនឈើទាំងអស់មិនអាច

របរពឹតឋ នៅបានរបសិនណានបើគាម នការោក់បំរាមហាមឃាត់ចំនពាុះការចូលព្រពរបស់របជាជន។តម

និយមការរគប់រគងព្រពធមមជាតិ, រតូវរតនធវើការរតួតពិនិតយការនរបើ របាស់ព្រពនឈើ របស់មនុសសឲ្យនៅ កំ

រិតមធយមរដលសីុសង្ហវ ក់គាប ជាមួយនឹងការរថរកាដើ នណើ រការនអកុ ូសីុនន រដលរទរទង់ព្រពនឈើ ។ 

·  ការរដលររបដី ការនធវើអាជីវកមមេួសនេតុ ឫ អនសទ រភាពសាទ ប័ន និងនសដឌ កិចចបានបំផ្លល ញនូវ

លទនផលព្នការពាយាមទាំងឡាយ កប រងការរគប់រគងព្រពនឈើ ធមមជាតិនៅនលើ ពិភពនោកមុននពល

រដលនគបាននឃើ ញភ័សឋតងរបាកដរបជាព្ននិរនឋ រភាព។នៅកប រងរបនទសកមព រជានយកោឌ នរុកាា រប

បាញ់ព្នរកសួងកសិកមម រុកាា របមាញ់ និងននសាទមានតួនទីចាំអប ករគប់រគងព្រពនឈើ  នគាលនៅសំខា

ន់ៗ របស់នយកោឌ នរុោា របមាញ់ គឺសំនៅឲ្យមាននិរនឋ រភាព ព្រពនឈើ  ការរថរកា និងនសទ រភាពព្នជីវៈ

ចំរុុះព្រពនឈើ  ។ កប រងចំនណាមដីព្រពទាំងអស់ ៣១% ជាតំបន់ការពារធមមជាតិ ៦០% សទិ តនៅនរកាមព្រព

សមផទាននេើ យមានរត៥% ប ុ នណាត ុះរដលពំុទាន់បានរតូវរបងរចក ។ ពត៌មានលំអិតសឋី ពីព្រព

សមផទានមានរាប់នៅកប រងរផបកទី ៥.៥ ។ 

5.1 និរនដរភាពននការររប់ររងនរពទឈើ 

មារត៨ 

          ការរគប់រគងព្រពនឈើ របកបនោយនិរនឋ រភាព រតូវអនុវតឋ រសបតមនគាលននយាបាយព្រពជាតិ 

ចាប់ននុះ ។នដើមផីជើ នួយឲ្យការសិការសាវរជាវនគាលននយាបាយវិស័យព្រពនឈើជាតិឲ្យមានរបសិទន
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 11 ជំនាញ វទិាាស្រ្សា បរាិា ន                                                            ថ្នន  ់ឆ្ន ាំទី៣ ឆមាសទី១ ជំនាន់ទី៥ 

 

ភាពរាជរោឌ ភិ បាលរតូវបនងាើ តគណៈកមាម ធិការជាតិនរេបចមនគាលននយាបាយវិស័យព្រពនឈើជាតិ

រដលដឹកនំនោយរដឌមស្រនឋី  រកសួងកសិកមម រុកាា របមាញ់ និងននសាទ និងមានសមាជិកពីរកសួងពាក់ព័នន

នឹងវិស័យព្រពនឈើ  ។ រផអកតម អនុសាសន៍ របស់គណៈកមាម ធិការជាតិនរេបចំនគាលននយាបាយវិស័យ

ព្រពនឈើជាតិ រាជរោឌ ភិបាលរតូវកំណត់ នូវនគាលននយាបាយវិស័យព្រពនឈើ ។ការនរេបចំ និងការ

របរពឹតឋ នៅរបស់គណៈកមាម ធិការជាតិនរេបចំនគាលននយាបាយវិស័យព្រពនឈើជាតិ រតូវកំណត់នោយ

អនុរកឹតយ ។នគាលននយាបាយវិស័យព្រពនឈើជាតិ អាចនសើ នរើនោយរាជរោឌ ភិបាលនោយរផអកតម

អនុសាសន៍ របស់កមាម ធិការនរេបចំនគាលននយាបាយវិស័យព្រពនឈើ  កប រងលកា ខ័ណឍ ផ្លល ស់បឋ ូរព្នសាទ ន

ភាពវិស័យ ព្រពនឈើ  តមនគាលការណ៍រដលនំមកនូវដើ នណាុះរសាយ នដើមផីរកានិរនឋ រភាពព្នការ

រគប់រគងព្រពនឈើ  ។ 

មារត៩  

         រដឌបាលព្រពនឈើ រតូវនរេបចំការរផនការរគប់រគងវិស័យព្រពនឈើជាតិ រសបតមនគាល

ននយាបាយវិស័យ ព្រពនឈើជាតិ នោយមានការចូលរួមទូលំទូោយពីរគប់អាជាញ ធរពាក់ព័នន  និងសេ

គមន៍មូលោឌ ន រដល អនុនោតមមារត៤ ព្នចាប់ននុះ ។រផនការរគប់រគងវិស័យព្រពនឈើជាតិរតូវ

សនរមចនោយរាជរោឌ ភិបាលសំរាប់រយៈនពលរវង នដើមផី កំណត់អាទិភាព និងសកមមភាពរគប់រគងព្រព

នឈើ  ។ រផនការរគប់រគងវិស័យព្រពនឈើជាតិរតូវពិនិតយ និង នសើ នរើនរេងរាល់ ៥ ឆ្ប ំមឋង នដើមផីឆល រុះ

បញ្ហច ំងពីលកា ខ័ណឍ  និងកាលៈនទសៈផ្លល ស់បឋ ូរ ។ គណៈកមាម ធិការជាតិនរេប ចំនគាលននយាបាយវិស័យ

ព្រពនឈើជាតិ រតូវផឋ ល់អនុសាសន៍ជូនរាជរោឌ ភិបាលនលើ រផនការរគប់ រគងវិស័យ ព្រពនឈើជាតិរដល

បាននសើ នរើ ។ 

5.2 ផផនការមរប់មរងព្មពឈ ើធ ម្ជាតិ មតូវឈ ើក្ឈ ើងនូវសមាសភារដូចតឈៅ៖ ពិនិតយកតឋ រូបសាស្រសឋ  ប

រិសាទ ន និង សងគមទាក់ទងនឹងធនធានព្រពនឈើ នៅរគប់ថាប ក់ព្នរដឌបាលព្រពនឈើ ។បា ន់សាម ន់បរិមាណ

ផលអនុផលព្រពនឈើ រគប់លំោប់ថាប ក់។កំណត់ព្ផធ ដីតំបន់ព្រពនឈើ  តំបន់រតូវោំនឈើ ន ើងវិញ និងព្រព

សេគមន៍។ពិនិតយកមម វិធី និង របតិទិនសកមមភាពលំអិតនលើការង្ហរនរេបចំព្រពនឈើ  និង រុកា វបផកមម  ។ · 

អភិវឌ្ណកមម វិធីព្នការនធវើអនឋរាគមន៍ ដល់ភាគីពាក់ព័ននកប រងការរគប់រគង និង នរបើ របាស់ព្រពនឈើ រដឌ និង 

ឯកជន ។អភិវឌ្ណកមម វិធីសរមាប់អភិវឌ្ណន៍ឧសាេកមម ព្រពនឈើ  ទីផារផលអនុផលព្រពនឈើ  ។អភិវ

ឌ្ណកមម វិធីរសាវរជាវ សឋី ពីការអភិឌ្ណន៍បនចចកនទសវិជាជ  និង វិទាសាស្រសឋព្រពនឈើ  ។បនងាើ ន និងពរងីក

ចំនណុះដឹងពីព្រពនឈើ នោយអនញ្ជើ ញការចូលរួម ពីសេគមន៍មូលោឌ នកប រងការរគប់ រគងនរបើ របាស់ និង 

ការពារព្រពនឈើ  ។អភិវឌ្ណធនធានមនុសស និង មនធាបាយសមាភារ រៈចាំបាច់នដើមផីសនរមចនលើ
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សកមមភាពរដលបាននរគាង ទុកនៅកប រងកមម វិធី ។សាទ នប័នរគប់រគងវិស័យព្រពនឈើ នៅរគប់ថាប ក់រក

លំអ និងពរងឹងការអនុវតថ ន៍ចាប់ ។ ពរងឹងកិចចសេរបតិឋការនសដឌ កិចច  ជើ នួយបនចចកនទសកប រងតំបន់ និង

នរៅតំបន់កប រងកិចចការពារ និង អភិវឌ្ណន៍ធនធានព្រពនឈើ  ។ ឧបតទមភារគាំរទរាល់កមម វិធីទាំងឡាយណា  

រដលជើ រុញឲ្យមានការអនុវតឋ ន៍នគាលននយាបាយវិស័យព្រព នឈើជាតិ ។រផអកតមអនុសាសន៍របស់គ

ណៈកមាម ធិការជាតិនរេបចំនគាលននយាបាយវិស័យព្រពនឈើជាតិ រដឌមស្រនឋី  រកសួងកសិកមម  រុកាា របមាញ់ 

និង ននសាទ រតូវោក់របាយការណ៍របចាំឆ្ប ំសឋី ពីការអនុវតឋ ន៍ នូវនគាលបំណង ព្នរផនការរគប់រគងវិស័

យព្រពនឈើជាតិ ជូនរាជរោឌ ភិបាល ។ របាយការណ៍ននុះរតូវផឋ ល់ជូនជាសាធារណៈតមការនសបើ សំុ។ 

5.3  ព្រពនឈើ  និងការរគប់រគងបំររបំរួលអាកាសធាតុពិភពនោករុកាជាតិរសូបយកឧសម័ នកាបូន

ឌី្អុកសីុត (CO2) សរមាប់ការលូតោស់របស់ពួកវា ដូនចបុះបរិមាណព្រពនឈើកាន់រតនរចើន ឧសម័ នកាបូន

ឌី្អុកសីុតកាន់រតថយចុុះរដលនំឱ្យផលប ុះពាល់នៅនលើ  បំររបំរួលអាកាសធាតុក៏កាន់រតតិច ។  

ការ សិកាថមី មួយរដល រតូវបាននចញផាយនៅកប រងទសសនវដឋី វិទាសាស្រសថបានបង្ហា ញថា ព្រពនឈើ

រសូបយកឧសម័ នកាបូនឌី្អុកសីុតពីបរិយាកាសរបរេល៨,៨ោន នតនកប រងមួយឆ្ប ំរដលជិតនសមើ រនឹង

ចំនួនមួយភាគបីព្នការបនញ្ច ញសំណល់ឥនននៈរដលបងា ន ើងនោយមនុសសរបចាំឆ្ប ំ ។ ព្រពនឈើ នដើ រតួ

នទីយា ងសំខាន់កប រងការរថរការបព័នន ជីវៈចរមរុះ នេើ យព្រពនឈើ រគបដណថ ប់ចំនួន៣០ភាគរយព្នព្ផធ ដី

ខាងនលើសរុបរបស់ភពរផនដី ។ ការសិកាននុះបានសងា ត់ធង ន់ជាថមី នៅនលើ តួនទីរបស់ព្រពនឈើ  កប រងការ

នោុះរសាយបញ្ហា បំររបំរួលអាកាសធាតុពិភពនោក ។ នោក បណឍ ិ ត Simon Lewis សមាជិករករម

សិកា និងជាអបកជើនញខាងជីវៈចរមរុះមកពីសាកលវិទាល័យ Leeds កប រងចរកភពអង់នគលសបានមាន

របសាសន៍ថា "មនុសសកំពុងរតផ្លល ស់បថ ូរឥរិយាបទមួយចំនួនចំនពាុះការនរបើ របាស់ ព្រពនឈើ ពីការកាប់

បំផ្លល ញទាំងរសរងនៅជាការយល់ដឹងរបកបនោយភាពវ័យ ឆ្ល តអំពីផលប ុះពាល់ព្នការបាត់បង់ព្រព

នឈើ " ។ បញ្ហា ននុះបាន បង្ហា ញឱ្យកាន់រតចាស់អំពីតួនទីរបស់ព្រពនឈើ ចំនពាុះបរិសាទ នរដលជា ផល ូវ

មួយនឆ្ព ុះនៅរកការកាត់បនទយការកាប់បំផ្លល ញព្រពនឈើ និងការោំនដើមនឈើ បរនទម ។ ទនធឹ ម នឹងននុះ 

រករមអប ករសាវរជាវបានរកនឃើ ញថា ការរថររការបព័នន ជីវៈចរមរុះក៏មានការចូលរួមពីកតថ នផសងៗ ផង

រដរដូចជា ដីកសិោឌ ន វាលនមម  វាលខាច់ ក៏ប ុ រនថ ករមិតព្នការកាត់បនទយឧសម័ នកាបូនឌី្អុកសីុតរបស់

ពួកវា មានចំនួនតិចជាងព្រពនឈើ នៅន ើយនទ ។ដូនចបុះ អវី រដលចាំបាច់សរមាប់នពលបចច របផនប  និង

អនគតគឺគនរមាងរថររកាព្រពនឈើ  ជាពិនសសព្រពនៅតំបន់រតូពិចរដលជាតំបន់មួយអនុនរគាុះដល់

ការលូតោស់ព្រពនឈើ  ។គនរមាង ននុះនឹងអនុញ្ហដ តិឱ្យមានលទនភាពរតួតពិនិតយ និងរថរកាបរិមាណ

ព្រពនឈើ ក៏ដូចជាការនលើ កកំពស់ការយល់ដឹងអំពីតួនទី របស់ព្រពនឈើ ចំនពាុះបំររបំរួលអាកាសធាតុនៅកប រងបរិយាកាស៕
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III.ទសចរដីសនាិោឋ ន 

ព្រពនឈើ រគបដណថ ប់របរេលមួយភាគបីព្នព្ផធ ដីសរុបរបស់រផនដី ។ កប រងអំ រង៤០ឆ្ប ំចុង

នរកាយននុះយា ងនហាចណាស់ក៏មួយភាគបីព្នព្រពនឈើ ពិភពនោករតូវបាននគកាប់ នេើ យយកដីនៅ

នរបើ របាស់កប រងនគាល នៅនផសងៗ នៅរបនទសកមព រជាមាន ៨៥% ព្រពនឈើ រគបដណថ ប់នលើ ព្ផធ ដីមួយភាគ

ធំនៅន ើយ រដលព្រពនឈើ  ទាំងននុះជាព្រពធមមជាតិនលើ របនភទព្ផធ ដីទាំងពីរនៅរបនទសរដលបានរគប

ដណថ ប់ៈ គឺព្រពនឈើ ដីសង ួតរដលមាន ព្រពសង ួតព្បតងជានិចច  ព្រពចំរុុះរជុះសលឹ ក និងរបនភទព្រពដីនសើ ម

រដលមាន ព្រពលិចទឹក និងព្រពនកាងកាង ។ 

ព្រពនឈើបានផថល់ផលិតផលតមរបបនរចើនយា ង ប ុ រនថ នគបានរបងរចកជាពីររករមគឺៈ 

            ១.ផលិតផលមូលោឌ ន 

            ២.ផលិតផលបនធ ប់បនសំ  

             ផលិតផលទាំងពីរននុះនំនអាយមានការអភិវឌ្ណន៍ខាងវិស័យនសដឌ កិចច  ។ ផធ រយនៅវិញនបើ សិន

មានការរសូបយកនរចើននពកវាបណាថ លនអាយមានការបាត់បង់ ជើ រកសតវព្រព ការរិចរិលដី សំណឹក ការ

ររបរបួលអាកាសធាតុ និងមានបញ្ហា ជានរចើន នឹងនកើតន ើងនៅនពលព្ថងអនគត ។ការរគប់រគងនឹង

ការពារ ព្រពនឈើ រដលនៅនសសសល់គឺវាមានសារៈរបនយាជន៍ណាស់សំរាប់បរិសាទ នពីនរពាុះវាមាន

នទីសំខាន់កប រងវដថ  ជីវភូតពភារ គីមី ដូចជាបនទយសំណឹកនរចាុះ សំរបសំរួលល័កាខណឍ ័ អាកាសធាតុ ផថ ល់

ផលិតផលនឈើ  និងរទរទង់ននភាពនអកូ ូសីុ ។ ការអនុវតថ នលើ បនចចកនទសមួយរបមួលផលអាចនំ

ឲ្យ ការនរបើ របាស់ព្រពនឈើ នោយនិរនថ រភាព និងនជេសវាងនូវបាននូវផលប ុះពាល់អវិជជមានដល់បរិសាទ

ន ។មានបពាា ព្រពនឈើ នរចើននកើនន ើងចាប់តំងពីឆ្ប ំ ១៩៩២ ។ សកមមភាពកាប់នឈើ ចំបងទំាងរសប

ចាប់នឹងទំាងខុសចាប់បាននកើនន ើងយា ងគំេុក ។ ជាងននុះនៅនទេតការររបរបួលនូវបរិមាណព្រប

នឈើសពវ ព្ថង  បានបង្ហា ញពីភាពនរគាុះថាប ក់ និងភាពអារកក់ន ើងៗ នោយការកាប់េួសរបមាណ និង

ការនធវើពាណិជជកមម  នឈើ របស់ព្រពសមផទាន ។បាតុភូតរដលនកើតន ើងននុះ បណាថ លមកពីលទនផល

កាប់នឈើ េួសកំរិត តំរូវការអុស ការនកើតន ើងចំនួននរាងចរកអារនឈើការនំនចញ ការចុុះនខសៃយខាង

ចាប់ការពារ និងការរគប់រគងរួមទាំងការនកើនន ើងព្រព សមផទាន និងវាតទីដីកសិកមម រដលនំនអាយ

របនទសនយើ ងធាល ក់កប រងវិបតថិ ព្រពនឈើយា ងធង ន់ធង ររេូតមកទល់ បចច របផនប  ។ 

  



មុែវជិ្ជា  កសដ្ឋ ិចចបរាិា ន                                               បកស្រងៀនកោយាស្រ្ាា ចារយ សឹុម សុកៅ  2018

 

 14 ជំនាញ វទិាាស្រ្សា បរាិា ន                                                            ថ្នន  ់ឆ្ន ាំទី៣ ឆមាសទី១ ជំនាន់ទី៥ 

 

IV.ឯរសារទោង 
១.ច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការការពារធម្មជាតិ ២០០៨ 
២.សស្ៀវសៅជំនួយស្មបរតីក្រស្ួងបរិស្ថបន  
៣.រម្មវិធីព្ក្ពស ើជាតិ ២០១០-២០២៩ 
៤.លិខិតបទដ្ឋបន ច្បាប់ព្នវិស្័យព្ក្ពស ើ 
៧.ស្ុខភាពបរិស្ថបន 
៨.(http://www.forestry.gov.kh/Law/ForestPolicy.html 
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