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ការបន ុំេទៅនឹងបំែរបំរួលអាកាសធាតុក្នុងការសារេឡើងវិញបនាប់ព ី

រងេ្រគាះមហន្តរាយ៖ េសចក្តសីេង្ខបស្រមាប់េគាលនេយាបាយសេង្ខបទ ី៤ 
ករយលេ់ឃញីៃនផលប៉ះពល់េ យបែំរបរំលួ កសធតុ នងិយុទធ ្រស្តបន ុ សំ្រមប់អនគតបរ ិ ថ ន
មនិជក់ ក់៖ លទធផលពយុីវធិី ្រស្តចូលរមួកនុង្រសុកែ្រពក្របសព្វ េខត្ត្រកេចះៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

េសចក្តីសេងខបស្រមប់េគលនេយបយេនះ បង្ហ ញពីចកខុៃនករយល់េឃញីៃនផលប៉ះពល់ពីករ
ែ្រប្របួល កសធតុ និងយុទធ ្រស្តបន ុ ំ/េ ះ្រ យេផ ងៗៃនសហគមន៍រងផលប៉ះពល់េ យទឹក
ជំនន់េន្រសុកែ្រពក្របសព្វ េខត្ត្រកេចះកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ បង្ហ ញនូវអ្វីែដលសហគមន៍ ច
ដឹងបនទក់ទងនឹងករែ្រប្របួល កសធតុប ្ត លឲយេកីតមនមុខសញញ េ្រគះមហន្ត យផលប៉ះពល់ 
ៃនមុខសញញ េ្រគះមហន្ត យេទេលីករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ សុខុមលភព និងវធិី ្រស្តស្រមប់ បន ុ ំ 
និងេ យ្រ យនឹង្រពឹត្តិករែ្រប្របួលសំខន់ៗ និងករផ្ល ស់ប្តូរបរ ិ ថ ន មរដូវកល។ េសចក្តីសេងខបេនះ 
បង្ហ ញពីករបញចូ លលទធផលរមួគន ពីករេធ្វី ១៣ សិកខ រចួមកេហយីេនកនុងភូមិចនំួន ៤ កនុងឃុ ំ២ 
េ យេ្របីវធិី ្រស្តឃយូ(Q-method)សកមមភពកនុងករពិភក ្រកុមជមួយ្រសី្ត បុរស និងេកមងៗ េដមីបី
កំណត់នូវអ្វី ែដលបនយល់េឃញីថ រងផលប៉ះពល់ជងេគរបស់មហន្ត យ កសធតុ និងយន្តករ
េ ះ្រ យទូេទ។ ចំេណះដឹងរបស់អនកភូមិែដលបនផ្តល់នូវមូល ្ឋ នស្រមប់ករយល់ដឹងពីរេបៀបៃនករ
ប៉ះពល់ប ្ត លមកពកីរែ្រប្របួល កសធតុនន។ ចំេណះដឹង ងំេនះ ្រតូវបនជួយឲយេយងីដឹងពី
មុខសញញ េ្រគះថន ក់ និងរកដំេ ះ្រ យេនកំរតិសហគមន៍។ 

 រជគន្លះឹ 

 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជនងឹជួប្របទះករេកីនេឡងីនូវទឹកជំនន់ធំៗ  និងេ្រគះ ងំសងួត និងថយចុះរបប
ទឹកេភ្ល ងនរដូវវស  និងលំហូរទឹកទេន្លេ្រកមករពយករណ៍ កសធតុ។ បចចុបបននេនះ តំបន់ជនបទ
មនបទពិេ ធន៍េទនឹងេ្រគះ ងំសងួតខ្ល ងំក្ល  (ឆន ២ំ០១៥-២០១៧) និងទឹកជនំន់េផ ងៗ (ឆន ំ
២០១៣ និង២០១៨) 

 េនកនុងេ្របី្របស់វធិី ្រស្តឃយូ (Q-method)េនះ សកមមភពពិភក ជ្រកុមេ យ្របជជនេនកនុង
សហគមន៍មូល ្ឋ ន េដីមបែីស្វងយល់ ពីចំេណះដឹងអំពីក ្ត េផ ងៗៃនបងកឲយេកីតមនមុខសញញ េ្រគះ
មហន្ត យមកពី កសធតុ ផលប៉ះពល់ៃនមុខសញញ េ្រគះហន្ត យទងំេនះមកេលីសហគមន៍ 
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និងវធិី ្រស្តែដលសហគមន៍យកេទេ ះ្រ យនឹង្រពឹត្តិកែ្រប្របួលរធំៗ នងិករែ្រប្របួលបរ ិ ថ នរ
យៈេពលយូរអែង្វង។ 

 ជទូេទសហគមន៍ ចដងឹពី កសធតុ ដូចជេ្រកជងមុន និងរបបទឹកេភ្ល ងតិច មនេ្រគះ ងំ
សងួតេ្រចីនជងមុនែដលជបញ្ហ ្របឈម ជងទឹកជំនន់ មរដូវកល។ ករបន ុ ំ និងយន្តករទប់ទល់
ស្រមប់ទឹកជនំន់ បនេរៀបចំយ៉ងល្អ បុ៉ែន្តករេកីនេឡងីសីតុណ្ហ ភព យុទធ ្រស្តបន ុ សំ្រមប់េ្រគះ
ងំសងួតេនមនិទន់មនករេរៀបចំបនល្អេនេឡយី ។ 

បរបិទ 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជបនទទួលរងផលប៉ះពល់េ យេ្រគះ ងំសងួតពីឆន ២ំ០១៥ ដល់ឆន ២ំ០១៧ និង
បនជួប្របទះករបំផ្ល ញេ យទឹកជំនន់កនុងឆន ២ំ០១១ ឆន ២ំ០១៣ និងឆន ២ំ០១៨។ ករពយករណ៍ថមីៗ

ស្រមប់ករែ្រប្របួល កសធតុនេពលអនគត
បង្ហ ញពីភពងយរងេ្រគះៃនរបរកសិកមម ែដលពឹងែផ្អក
េលីទឹកេភ្ល ងេនកនុង ងទេន្លេមគងគេ្រកម ្រសបនឹងករ
ែ្រប្របួល កធតុេនែតបន្តេកីនេឡងី។ ជករេឆ្លីយ
តប ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបន ក់េចញនូវ ែផនករយុទធ
្រស្តែ្រប្របួល កសធតុឆន ២ំ០១៤-២០១៣។  

ករ្រ វ្រជវបនបង្ហ ញពីករយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ នងិករែស្វងយល់ពី កសធតុទក់ទង
នឹងមហន្ត យ និងករែ្រប្របួលបរ ិ ថ នរយៈេពលយូរ និងបនឲយដឹងពកីរបន ុ ំ និងយុទធ ្រស្តេ ះ
្រ យ ែដលពក់ព័នធផទ ល់ដល់ែផនករយុទធ ្រស្តែ្រប្របួល កសធតុរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
ករ្រ វ្រជវ បនេផ្ត តេទេលីភូមិបួនេនភគខងលិចៃនដងទេន្លេមគងគ េនចំងយែតបុ៉នម នគីឡូែម៉្រត
ៃនភគខងតបូង្រកុង្រកេចះ។ ភូមិ ែដលបនចុះករសិក រមួមនភូមិថមេរៀប ភូមិអូរលុង ភូមិដីដុះេ្រកម 
និងភូមិកបលេកះ។ សហគមន៍ទងំេនះ្រតូវបនេគេ្រជីសេរសីជតំ ងរបស់សហគមន៍ ែដលទទួលរង
ផលប៉ះពល់េ យទឹកជំនន់ និងេ្រគះ ងំសងួតធងន់ធងរ មបេ ្ត យដងទេន្លេមគងគ រមួបញចូ លទងំជីវតិ
រស់េនេកះៃនទេន្លេមគងគផងែដឬ។ យ៉ងេ ច ស់ មនសិកខ ពិភក ចំនួន ០២ ដង កនុងភូមិ
នីមួយៗៃនភូមិទងំបួន្រតូវបនេធ្វីេឡងី។ អនកចូលរមួកនុងសិកខ  ្រតូវបនសួរឲយេ្រជីសេរសីខ្លឹម រៃន
បញ្ហ ែដលេរៀបចំ េ យេយង មកំរតិ ែដលពួកេគបនយល់្រសប ម ឬមនិយល់្រសប ម ជមួយខ្លឹម
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រៃនបញ្ហ នីមួយៗ។ ខ្លមឹ រៃនបញ្ហ ចំនួន ១៦ ដំបូង ពក់ព័នធេទនឹងករយល់េឃញីរបស់អនកភូមិេលី
បញ្ហ េផ ងៗ និងផលប៉ះពល់ៃនមុខសញញ េ្រគះមហន្ត យ ពិេសស្រពឹត្តិករទឹកជំនន់ នងិេ្រគះ ងំសងួត។ 
ខ្លឹម រៃនបញ្ហ ចំនួន១៦ បនទ ប់ ជវធិី ្រស្តទប់ទល់ និងបន ុ ។ំ សរុប ១៣ វគគៃនឃយូ(Q-sort)្រតូវបន
េគបំេពញេ យេជគជ័យ។ 

ផលប៉ះពល ចដឹងបនពមុីខសញញ េ្រគះថន ក់ នងិបុព្វេហតុៃនករែ្រប្របួល 

 FIGURE 1: PERCEIVED DRIVERS FOR, AND IMPACTS FROM CLIMATE RELATED HAZARDS. FIGURE SHOWS RANGE OF RESPONSES FROM PARTICIPANTS (BARS) 
FOR EACH STATEMENT WITH CIRCLES REPRESENTING THE AVERAGE RESPONSE. RESULTS IN ORANGE SIGNIFY RESPONSES COMMON ACROSS ALL 

COMMUNITIES. RESULTS IN BLUE REPRESENT VIEWS UNIQUE TO A SUBSET OF COMMUNITIES. 

េទះជបទពិេ ធន៍រស់េនមនភពខុសៗគន កនុងចំេ មភូមិទងំបួន ករយល់ដឹងជទូេទបន
រកេឃញីពី្រគប់ភូមិ (រូបភពទី១)។ េ្រគះ ងំសងូត្រតូវបន េគដឹងថមនករ្រពួយបរមភេកីនេឡងី នងិ
មន និភ័យដល់ករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ។ លកខខណ្ឌ ទងំេនះ ឆ្លុះបង្ហ ញពីទិដ្ឋភពសីតុណ្ហ ភពកំពុង
េកីនេឡងីជទូេទ ជមួយនឹងករេកីនេឡងីនូវរបបេភ្ល ងមិនេទៀងទត់។ ្របជជនេនកនុងសហគមន៍
នីមួយៗ បនយល់េឃញីថ េ្រគះ ងំសងួតជលទធផលផទ ល់ៃនករបំផ្ល ញៃ្រពេឈ ី ក៏ដូចជ្រពឹត្តិករខយល់
ខ្ល ងំៗខុសពធីមម ។ ជរមួ េទះជយ៉ង ក៏េ យសហគមន៍នីមួយៗបនយល់េឃញីថេ្រគះ ងំសងួត
មនេ្រគះថន ក់ជងេ្រគះទឹកជំនន់ រយៈេពលែវងៃនរដូវកល និងខុសរដូវៃនទឹកជំនន់ក៏មនផលប៉ះពល់
ដល់ករចិញច ឹមជីវតិែដរ។ អនកភូមិបនយល់េឃញីថ ទឹកជំនន់ក៏ជមេធយបយសំខន់ស្រមប់បំេពញ
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Floods do not cause disruptions to livelihoods

After a long drought there is often a particularly strong flood

Droughts are not a problem for crops - we irrigate

Floods are more frequent now than in the past

People are better prepared for droughts than for floods

Landowners are more affected by floods and droughts than landless

Floods are natural (strong rainfalls)

Floods are particularily dangerous for the young and elderly

During floods more people in the village get sick than usual

Floods have beneficial effects for local people

In years without floods we suffer more

The climate has been getting hotter

Rainfalls are more predictable now than in the past

Floods are caused by deforestation and expanding farmland

Long periods of flooding cause mental health problems

Droughts cause more severe problems than floods
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បែនថមជីវជតិដល់ដី បុ៉ែន្តមនករបរមភ េលីគេ្រមង រអីគគីសនីកនុងតំបន់ ងទេន្លេមគងគេលី ែដល ចនឹង
េធ្វីឲយមនករផ្ល ស់ប្តូររបបទឹក្របចឆំន នំេពលអនគត។ 

យន្តករបន ុ  ំនងិទប់ទល់ 

ដយ្រកម ២៖ ករបន ុ  ំនិងវធិទីប់ទល់មុខសញញ េ្រគះមហន្ត យប ្ត លមកពី កស។ រូបភពបង្ហ ញលំ ប់ៃនចំេលីយរបស់អនកចូលរមួ
េទ មខ្លមឹ រៃនបញ្ហ នីមួយៗ េ យមនគុសរង្វង់ជតំ ងៃនករេឆ្លីយតបជមធយម។ លទធផលពណ៌ទឹក្រកចូ ជសញញ ្របប់ពីករេឆ្លយី
រមួរបស់សហគមន៍ទងំអស់។ លទធផលពណ៌េខៀវបង្ហ ញទស ន ក់េ យែឡកៗពគីន ៃនសហគមន៍ណីមួយៗ។ 

យន្តករទប់ទល់នន ស្រមប់េឆ្លីយតបជមួយទឹកជនំន់មនភពខុសគន បន្តិចបន្តួចពីភូមិមយួេទ
ភូមិមួយ េទះជយ៉ង  ករផ្ល ស់ទីកែន្លងៃន្រទពយសមបត្តិ និងករទុក ក់េ្រគឿងផគត់ផគងជីវភព ដូចជ

រ គជឹយន្តករទប់ទល់េន្រគប់ភូមិែដលបនសិក (រូបភពទី២)។ អនកភូមិបនយល់េឃញីថ
ចំេណះដឺងរបស់ពួកេគ ស្រមប់េ ះ្រ យជមួយឥទធិពលទឹកជនំន់មនមិន្រគប់្រគន់ កង្វះចំេណះដងឹ
ស្រមប់េ ះ្រ យជមួយេ្រគះ ងំសងួតគឺជចំ ប់ រមមណ៍រមួេនកនុង្រកុមពភិក នីមួយៗ។ សហគម
ន៍ខ្លះ បនបេងកីតករផ្ល ស់ប្តូរគួរឲយកត់សមគ ល់ ស្រមប់ជ្របព័នធទប់ទល់នឹងបញ្ហ  េ យប្តូរមុខដំ េំផ ង 
ពីករទទួលយកពូជ្រសូវ្របងំែដល កំនុងរយៈេពលខ្លី។ ករផ្ល ស់ប្តូរ កនុងករេ្រជីសេរសីមុខដំ  ំពីករ ំ
ថន ជំក់ េទជ លំង និងេពត បនេកីតមនេឡងីេ យ រក ្ត  សុខភព និងត្រមូវករទីផ រ។ បុ៉ែន្ត េន
េពលែដល្របព័នធេ្រ ច្រសព ្រតូវបនេគេ្របី្របស់ជយន្តករទប់ទល់ស្រមប់េ្រគះ ងំសងួត មិនែមនកសិករ
ទងំអស់ សុទធែតេ្របីយុទធ ្រស្តេនះេទ េ យ រក ្ត ហរិញញវតថុ និង/ឬ ចមកពី ថ នភពភូមិ ្រស្ត។ 
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Government action is not needed to manage floods

Carry insurance against disaster impacts

More fish during floods compensates crop damage

Family outside community helps during floods and droughts

Changed cropping systems to adapted to floods

Need to grow different crops to cope with drought events

Our knowledge is sufficient to cope with floods

No need to changed sowing and harvesting times to cope with floods

Villagers do not support each other during floods and droughts

Villagers moved away permanently due to floods and droughts

During floods grow crops in other locations

Sharing information during floods is important

Seek work outside village to cope with losses

Government support needed during drought

Store food and water before floods

During floods move assets to higher ground
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កនុងចំេ មសហគមន៍ទងំអស់ កសិករបនកំពុងទិញដីចំករយ៉ងកមមេនតំបន់ខពស់ ែដលជ
យុទធ ្រស្តបន ុ ំមួយ េហយីក៏មនយុទធ ្រស្តេផ ងៗេទៀតជេ្រចីន ដូចជអនកភូមិ្រតូវបនបងខំចតិ្តេទ
ែស្វងរកករងរេធ្វីេនះខងេ្រកសហគមន៍ស្រមប់ករចិញច ឹមជីវតិបនទ ប់បន ។ំ ទស នៈយល់េឃញីពី ករ
ផ្ល ស់ទី ងំ ជយន្តករទប់ទល់ ឬជវធិី ្រស្តបន ុ ំ ខុសៗគន ពសីហគមន៍មយួ េទសហគមន៍មួយ េ យ
អនកភូមិមួយចនំួនមិនមនឆនទៈ េដីមបផី្ល ស់ទីកែន្លងរហូតេទ។ អនកភូមិខ្លះៗេទៀត បនគិតថករចំ ក
្រសុកជជំេរសីមួយ ែតជំេរសីេនះ ្រតូវបនគិតថជជមេធយបយមួយេធ្វីឲយជីវភពបនល្អ្របេសីរ ។ 

ចំនួនអនកភូមិែដលធ្ល ប់ែតពឹងែផ្អកេលីករគ្ំរទពីអនកេនេ្រកសហគមន៍ មុនេពល កំឡុងេពល និង
េ្រកយេពល េកីតមន្រពតឹ្តិករណ៍េ្រគះមហន្ត យ មនខុសៗគន ពីភូមិមួយេទភូមិមួយេទៀត។ ករគ្ំរទ
សហគមន៍ ចមបងគឺកនុងទ្រមង់ៃនកំ ងំពលកមមសម័្រគចិត្ត ជមួយអនកចូលរមួមួយចំនួន បនបញជ ក់ថករគំ
្រទខ្លះ កនុងទ្រមង់ៃនផ្តល់ម្ហូប រពីអនកជិតខង នងិេផញី្របក់ពីេ្រកមកឲយក៏ជយន្តករទប់ទល់មួយែដរ។ 

ករណីភគេ្រចីន អនកភូមិបនេជឿជក់យ៉ងខ្ល ងំ មរយៈផ ព្វផ យព័ត៌មនពី កសធតុ ម
មេធយបយទូរទស ន៍ និងវទិយុ េ យករយល់ដឹងរបស់សហគមន៍េទេលីជសញញ សមគ ល់ៃនករែ្រប្របួលប
រ ិ ថ ន មួយេ្របីែលងបន។ េនេពលសមជិសហគមន៍ ទទលួ រមមណ៍ងយ្រសួលកនុងករេ្របី្របស់វធិី
្រស្តរបស់ពួកេគ េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ទឹកជំនន់ មរដូវ ដូចែដលេគធ្ល ប់បនេធ្វីកន្លងមកជេ្រចីនជំនន់

ពួេគនឹងេ ះ្រ យេ យខ្លួនឯង ែតក៏េនែតមនត្រមូវកររមួរបស់សហគមន៍ ែដល្រតូវករជួយគ្ំរទ ឬ
អន្ត គមន៍ពីរ ្ឋ ភិបល ដូចជករណីេ្រគះ ងំសងួតរយៈេពលយូរជេដីម ។ 

ករេ្រប្ីរបស់ស្រមប់េគលនេយបយ 

 ករយល់ដឹងរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ នពមុីខសញញ េ្រគះមហន្ត យ កសធតុ និងបុព្វេហតុៃនករ
ែ្រប្របួល ែដលបនបញជ ក់េ យករពយករណ៍ែបបវទិយ ្រស្ត ពលំីនៃំនទឹកេភ្ល ង ទឹកជំនន់ និងភព
ងំសងួត បនក្ល យជបញ្ហ មិន ចពយករណ៍បន េន មបេ ្ត យដងទេន្លេមគងគេ្រកម កនុង្រពះ
ជ ច្រកកមពុជ។ ករណីេនះមនផលប៉ះពល់គួរឲយកត់សមគ ល់មួយដល់សហគមន៍ ពក់ព័នធេទ
េលី្របភព្របក់ចំណូលជចំបង ពីករេធ្វីែ្រស និងករេន ទ។ 

 ភពេផ ងៗគន ៃនលំនំ កសធតុ និងេ្រគះ ងំសងួត ក់ដូចជ លកខខណ្ឌ  ែដលមនករបរមភយ៉ង
ខ្ល ងំរបស់សហគមន៍ទងំេនះ េ យ រករយល់ដឹងមនែដនកំណត់ អពំវីធិីបន ុ ំេទនឹងករេកីន
េឡងីសីតុណ្ហ ភព និងលំនរំបបទឹកេភ្ល ងមិនទងទត់ ។  

 សហគមន៍នមីួយៗបនអភិវឌ  យុទធ ្រស្តមួយចំនួនស្រមប់បន ុ ំកសិកមមរបស់ពួកេគ នងិករ្របកប
របរចិញច ឹមជីវតិ និងកត់បនថយភពងយរងេ្រគះរបស់ពួកេគ េទនឹងករ្រពួយបរមភជ្របច ំ ពីេ្រគះ
ងំសងួតខ្ល ងំ និងទឹកជនំន់េផ ងៗ។ េ្រគះ ងំសងួតគទឺក់ទងនឹងអភូតេហតុថមីរបស់អនកភូមិ ែដលត្រមូវ
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ឲយមនករយកចិត្តទុក ក់ពីអនកបេងកីតេគលនេយបយ និងបុគគលិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ 
 សហគមន៍នមីួយៗគឺកំពុងសំលឹងេទេលីរ ្ឋ ភិបល េដីមបផី្តល់ករជួយគ្ំរទ ស្រមប់ករបន ុ ំេទមុខ
សញញ េ្រគះមហន្ត យ កសធតុ ទងំកនុងលកខខណ្ឌ ៃនចំេណះដឹង នងិេគលករណ៍ែណន ំនងិេហ
្ឋ រចនសមព័នធរូបវន្ត។ 

 វធិី ្រស្តឃយូ (Q-method)បនបង្ហ ញឲយដឹងថ ឧបករណ៍មន្របេយជន៍ េដីមបេីផទ ងផទ ត់ទិននន័យ
ែដលបនរកេឃញីេ យវធិី ្រស្តេផ ងៗ ដូចជករគូសែផនទីេ្រគះមហន្ត យេ យមនករចូល
រមួ និងករអេងកតជ្របព័នធេន មខនងផទះ។ ែផ្អក មបទពិេ ធន៍របស់សហគមន៍ និងចំេណះដងឹ
ពិតជ ចផ្តល់ជព័ត៌មន ស្រមប់ករបេងកីតេគលនេយបយ េដីមបអីន្ត គមន៍ពីខងេ្រកទក់ទង
េទនឹងវធិនករកត់បនថយ និងករបន ុ ំ។ 
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