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កែសំរលួដោយរែិនិងអ ៊ីកែនបឺកែត     កែ ឧសភា ២០១៣ ការដេញទ៊ី១៧ 
 

 
 
 
 
 

ភាា ែ់ងារេំលងតាមទឹែកែលមាន
ជាតិគ៊ីម៊ីតាមការសំដោគ ជាការ ប្ប 

ឈមមួយកែលប្តវូដគដមើលរលំងជា
ដរឿយៗ ែា ងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 

ប្បែបដោយនិរនតរភាពជាអនតរជាតិ 

ការេំលងដមដោគែល់ប្បភពទឹែផឹែដោយធាត 
ផសំលាយគ្នា ននសារធាត សរ ៊ីោងគដោយការសំ
ដោគប្បែបដោយដប្គ្នោះថ្នា ែ់ (SOCs)  ែូេជា 
ថ្នា ំសំលាប់សតវលអិត គឺជាបញ្ហា ពិភព ដលាែែ៏ 

ធំមួយ។ ការបំព លដោយថ្នា ំសំលាប់សតវ លអិត 

េនប្ងដែើតដែើងព៊ីរែងែា ងេំដោមទំងែប់នន
បញ្ហា បំព លដោយមានជាតិព លខ្ល ំងបំផ តែា ង
ពិភពដលាែតាមរបាយការែ៍ឆ្ា ំ២០១១ដោយ 

វជិាា សាា នកបលែសម៊ីតដហើយែ៏ប្តូវបាន េងអ ល  

បងាា ញ ជាដរៀងោល់ឆ្ា ំតំាងព៊ីការដបាោះព មព 
បងាា ញ ែំបូងដនោះដៅែា ងឆ្ា ំ ២០០៦។បដេេែ  

 

របូភាពទ៊ី១ ការកសែនដប្រើសដរ ើសដោយម៊ីប្ែទូសសន៍ 
(SEM)ននធយូងព៊ីដែើមដមៀនដហើយនិងកាបូនសែមមព៊ីទ៊ី
ផារបានបងាា ញព៊ីភាពស្សដែៀងគ្នា ននរបូសាស្រសត។ 
(របូធយូង SEM បានព៊ី ខ្ល សាគ៊ីង ព៊ីសែលវទិា
ល័យរែឋែូរឡូាញោខ្ងដរើង) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របូភាពទ៊ី២ ប្បព័នធផលិតធយូង (ែ)  
តាមកបបប្បនពែ៊ី យ៍ ដៅអាស ៊ីអាដគាយ៍ 

 

វទិានបតងសំោប់ការពាបាលប្បែបដោយែំរ ិ
ត ភាពសមរមយកែលអាេដធវើដៅបាន និងមា 

នប្បសិទធិភាពសំោប់ការែំចាត់SOC  កែល សហ 

គមន៍អាេរែបានែា ងពិភពដលាែែំព ង មាន 

ការ អភិវឌ្ឍន៍ ឬដៅតាមតំបន់ោេ់ស្សោល 
ននប្បដទសកែលមានការ អភិវឌ្ឍន៍ដហើយ 
ោ៉ាងោែ៏ដៅកតមានការែវោះខ្ត់កែរ។ 

ែូេជាមានដៅែា ងការបងាា ញថ្ម៊ីៗព៊ី វទិា 

សាស្រសត (Science) បងាា ញថ្ន  SOCs េំនួន 

៣០០លានដតានកែលបានផលិតជាដរៀង 

ោល់ឆ្ា ំ ោប់ទំងថ្នា ំសំលាប់សតវ លអិតេំនួន 
៥ដតានផងដ ោះ បានរមួេំកែែ ែ៏ធំ មួយ
ែា ងការដធវើដអាយែូេគ ែ ភាព  

ទឹែែា ងែំរតិពិភពដលាែ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការពាបាលទឹែតាមកបបវមិរឈការកែលមាននិរនតរភាពសំោប់សហគមន៍
ែំព ងអភិវឌ្ឍន៍ដៅតាមរនបទដោយការដប្បើការស្សូបយែតាមរយោះធយូង
កែលបដងែើតតាមសហគមន៍ 
 

ឯែសារែល៊ីរបស់ដអែូអាស ៊ី  
ការបង្រងគប់បកនាមដៅដលើឯែ
សារអភិវឌ្ឍន៍របស់ដអែូ 

ប្ទង់ប្ទយឯែសារែា ងអតាបទដនោះ 

១-ការពាបាលទឹែតាមកបបវរិាមឈឍ
ការកែលមាននិរនតរភាពសំោប់សហ 

គមន៍ែំព ងអភិវឌ្ឍន៍ដៅតាមរនបទ
ដោយការដប្បើការស្សូបយែតាមរយោះ
ធយូងកែលបដងែើតតាម សហគមន៍  
១០ -  អតាបទរបស់រែិស៍ 

១៩- ២០១៣សនាិបាតរបស់ដអែូអាស ៊ី
កផាែែសិែមមនិងការអភិវឌ្ឍន៍
សហគមន៍មរឈមែឌ លរោះឥទធិពល
របស់ដអែូអាស ៊ីែំដែើ រការដប្កាមដអែូ 
កែលជាអងគការប្គ៊ីសាា នមិនរែប្បាែ់
ែំនរកែលរួយអាែដអាយដអាយរនប្ែ៊ី
ប្ែែា ងការផលិតអាហារដៅែា ងពិភព
ដលាែែំព ងអភិវឌ្ឍន៍ 

មរឈមែឌ លរោះឥទធិពលរបស់ដអែូអា
ស ៊ីភ៊ីអូបែ់ ៦៤ដឈៀងនម៉ា ៥០០០០ 
ប្បដទសនថ្ 
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របាយការែ៍ដនោះបានគូសបញ្ហា ែ់ជាពិដស
សព៊ីបញ្ហា ប្បឈម  ែា ងប្បដទសែំព ង
អភិវឌ្ឍន៍ោប់ 

បញ្េូ លទំងការដប្បើប្បាស់ថ្នា ំសំលាប់សតវ
លអិតហួសែំរតិ ការមិនទទួលសាគ ល់នូវ 
អប្តាដប្បវ៉ាែង់ននដប្គ្នោះ
មហនតោយកែលទែ់ទងនឹងបរសិាា ននិង
ស ែភាព ដហើយ  រ ៊ីែោលោល់ននថ្នា ំគ៊ីម៊ី
ដៅែា ងទ៊ីផារ ងងឹត កែលគ្នម នការអន 
ញ្ហា តិត។ដៅែា ងប្បដទសនថ្ ជាឧទហរែ៍ 
៧៥% ននថ្នា ំសំលាប់ សតវលអិតកែលដគដប្បើ
ប្បាស់ប្តូវបានហាមឃាត់ឬែ៏ែំែត់ោ៉ាង
តឹងរតឹដៅប្បដទស ដលាែខ្ងលិេដោយ
សារកតមានផលប៉ាោះពាល់ែល់ស ែភាពមន 
សសនិងដអែូែូស ៊ី។ 

អជាា ធរកផាែវទិាសាស្រសតបានកេងថ្ន 
“បដេេែដទសែំចាត់តាមកបបប្គួសារ 
ឬខ្ា ត  តូេ ជា ញឹែញាប់គឺជាយ ទធសាស្រសត
កតមួយកែលអាេដធវើដៅបានដោយការការ
ែងវោះនូវដហតាា រេ សមព័នធកបបវមិរឈការ” 

ដហើយអំពាវ វរែការអភិវឌ្ឍន៍កផាែប្បព័នធ
កែលសមញ្ា មានតំនលដថ្នែនិង អាេទ ែ
េិតតបាន កែលប្បជារនដៅែា ងតំបន់អាេ
ដប្បើប្បាស់បានជាមួយនឹងការបែត ោះ 
បោត លតិេតួេ។ជាអែ សល SOCs ដៅ 

មិនទន់ជាដគ្នលដៅសំខ្ន់ដៅ ដែើយ 

ែា ងវស័ិយអ ម័យទឹែសាអ ត (WASH)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សំោប់ការអភិវឌ្ឍន៍ជាអនតរជាតិ។ 
ជាឧទហរែ៍ ដគ្នលដៅអភិវឌ្ឍន៍
សហសវតសរបស់អងាគ ការសហប្បជាជាតិ 
មានជាប់ទែ់ទងកតនឹងការកាត់
បនាយភាា ែ់ងាររ៊ីវសាស្រសតននរំងឺរំងឺកែល
ដែើត ព៊ីទឹែ។ ថ្ម៊ីៗដនោះែា ំបានេូលរមួសនាិ
បាទអនតរជាតិសំខ្ន់មួយសត៊ីព៊ីទឹែនិងស ែ
ភាពជាសែល ែា ងសហគមន៍ែំព ងអភិ
វឌ្ឍន៍។មានកតការបងាា ញរបស់ែា ំដទកែល
ទែ់ទងនឹងSOCs ែា ងទឹែផឹែដហើយនិង
បានបងាា ញព៊ីសកាត ន ពលបដេេែវទិា 

សំោប់ពាបាល។ ម៊ីប្ែូដមដោគជាញឹែ
ញាប់គឺជាការគំោមែំកហងភាល មៗមួយែល់
ស ែភាពរបស់មន សស (ឧទ ោែរូស) 
ែូដេាោះដហើយដគគួកតដតត តដៅដលើភាា ែ់ងាររំ
ងឺទំងដនោះ។កតដទោះជាោ៉ាងោែត៊ី ដយើង
មិនអាេបញ្េ ោះការគំោមែំកហងននជាតិ
ព លគ៊ីម៊ីកែលផត ោះដែើយដោយរ៊ីវសាស្រសត
ដែើយ ែូេជាថ្នា ំសំលាប់សតវលអិតដនោះ។ 
ភាពភាល មៗនិងែំរតិននបញ្ហា គឺប្តូវបាន 
គូសបញ្ហេ ែ់ដោយការសាា ប់សាង់មតិមួយ 
សត៊ីព៊ីស្រសត៊ីែ លសមព័នធរនជាតិហមូងកែលែំព 

ងរស់ដៅ ែា ងភូមិកម៉ាសានម៉ា ដែតតដឈៀងនម៉ា 
ប្បដទសនថ្ កែលដគោយការែ៍ថ្នបានប៉ាោះ
ពាល់ដោយសារសារធាត ដែដែដត DDT 

ដៅែា ងេំនួន១០០%ននសំោែទឹែដោោះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មាត យ។េំនួនមួយដទៀតននរ៊ីវគ៊ីម៊ីគឺជាញឹែ
ញាប់ែ៏ប្តូវបានដគរែដ ើញកែរដហើយ
ែូនដែមងដទើបដែើតែ៏ទទួលយែនូវបញ្ហា ដនោះ
ែល់ដៅ២០ែងននការទទួលទនកែល

របូភាពទ៊ី៤ វតា ធាត សំោប់ការផលិតធយូងព៊ីរ៊ីវ
ឧសម័នែំរតិេង្រងាែ នោំសល។សូមដមើល អាន់ែឺស ន 
កអត អល Anderson et al. ឆ្ា ំ២០០៧ អានែឺ
ស ន២០១០ និងមា៉ាែដៅហ៍លិន ២០១០និង
២០១១ សំោប់ជាប្ទសត៊ីនិងែំែត់ដហត នន
ការសាងសង់ពិសាត ។
(ប្បោប់សាង់ែំដៅគឺសំោប់ដគ្នលបំែងននការ
ស្សាវប្ជាវនិងការប្បកហលជាដគលប់ដចាលកែរ) 
 

របូភាពទ៊ី៣ ការែំចាត់ថ្នា ំសំលាប់ដមម ដោយវតតមានែូេជាធយូងព៊ីែប្បនពែ៊ី យ៍ 
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អាេទទួលយែបានជាប្បចំានថ្ៃតាមអន 
សាសន៍របស់អងគការហាវ វអនតរជាតិ ដហើយ
និងអងាគ ែរស ែភាពពិភពដលាែ។ 

 

ការេំដោោះតាមធយូង ជារំដរ ើសកែល
មាននិរនតរភាព មានតំនលដថ្នែ និង
សមរមយសំោប់ការពាបាលទឹែតាម
កបបវមិរឈការ? 

ការេំដោោះតាមធយូងប្តូវបានដប្បើប្បាស់ដែើមប៊ី
ពាបាលទឹែផឹែអស់រយោះដពលោប់ពាន់ឆ្ា ំ
មែដហើយ ដហើយែ៏ដៅប្តូវបានដគយែ
មែអន វតតន៍ែល់សពវនថ្ៃដនោះកែរជាពិដសស
ដៅែា ងតំបន់ោេ់ស្សោលដៅប្បដទសកែ
លមានការផលិតធយូងជាេំបងែូេជា 
ដប្បស ៊ីល ឥោឌ  េិន នថ្ ដហើយនិងទូទំង 

ទវ៊ីបអាស ៊ីអាដគាយ៍។ការេំដោោះដោយធយូង 

កែលដគអាេដធវើបានដៅែា ងស្សុែអាេនឹង
តំោងដអាយនូវការទប់សាែ ត់ែ៏មាន
ប្បសិទធិភាពបំផ តេំដពាោះវតតមាន SOC កែល
អាេរែបានដៅតាមប្គួសារនិងសហគមន៍
ែា ងតំបន់ោេ់ស្សោលនិងអន់ថ្យនន
ពិភពដលាែដប្ពាោះធយូងអាេផតល់នូវធនធាន
ែូេគ្នា នឹងជាតិកាប ូនសែមមកែរ។ 
ដទោះជាោ៉ាងោែ៏ដោយ សពវនថ្ៃដនោះ 
គ្នម នការសិែាព៊ីបរមិាែននធយូងថ្នមាន
ប្បសិទធិភាពប៉ា  ា សំោប់ការពាបាលទឹែ
ដ ោះដែើយ។ 

 

ការសដងេបនិងការពិភាែាព៊ីលទធផ
លននការស្សាវប្ជាវព៊ីសហគមន៍និង
ព៊ីបនាប់ពិដសាធន៍ 

 

កផាែដនោះគូសបញ្ហា ែ់ព៊ីលទធផលននការសិ
ែាតាមសហគមន៍ថ្ម៊ីមួយនិងព៊ីបនាប់ពិ
ដសាធន៍ស្សាវប្ជាវដៅដលើសកាត ន ពលនន 
ែធយូងកបបប្បនពែ៊ី យ៍ែ៏មានប្បសិទធិភាព
ដហើយនិងែហាគ សសំោប់ការពាបាល

ទឹែ។ដែើមប៊ីបញ្ហា ែ់ដរឿងដនោះគឺ ប្បព័នធែ
ធយូងកបបប្បកពែ៊ី យ៍ប្តូវបានដប្បើប្បាស់
ដែើមប៊ីផលិតធយូងព៊ីដឈើកែលជាធមមតាដប្បើ
សំោប់ការេំអិនអាហារ។ ែំដែើ រការែ
ធយូងជាញឹែញាប់គឹមានការបំព លខ្ល ំង 
ថ្នមពលមិនប្គប់ ដហើយដពលនិងែំលំាង 
មិនដពញដលញ។សារធាត ហាគ សកែលមា
នថ្នមពលប្គប់ប្គ្នន់និងដ ោះលអ កែលជា
ធមមតាប្តូវបានដប្បើសំោប់ការេំអិនអាហារ 
ដហើយនិងែំដៅផតល់នូវធយូងកែលដៅដស
សសល់ គឺមានភាពងាយស្សួលជាង 
ដហើយរ ៊ីែោយជាងែា ងការែំដែើ រការនិង
ដប្បើប្បាស់សំោប់ជាឃាល ំងអាហារននែរ៊ីវែ៏
ធំ ដោយោប់បញ្េូ លទំងកាែសំែល់
និងអន ផលនប្ពដឈើ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ព័ត៌មានពិសាត រសត៊ីព៊ីគំនិតននហាគ ស 
រ៊ីវសាស្រសតសំោប់ការផលិតធយូងគឺមានដៅ
www.aqsolutions.org. 
 

ធយូងផលិតដេញព៊ីប្បព័នធែកបបប្ប
នពែ៊ី យ៍ 
 

ការពិដសាធន៍ធាបឋមបងាា ញថ្នធយូងកែល

ផលិតដេញព៊ីែកបបប្បនពែ៊ី យ៍របស់រន
ជាតិអាស ៊ី(ឧទហរែ៍ ម៉ាូែ សំប ែ ម ំកែល
ដធវើព៊ីែ៊ីឥែឋនិងភែ់ ោងដផតែេំន ោះ២០០ល) 

បងាា ញព៊ីកាបា៉ាស ៊ីដត ននការបែត ំ សំោប់
ថ្នា ំសំលាប់ដមម ។ ដទោះជាោ៉ាងោែ៏
ដោយ ការសិែាបងាា ញថ្នភាពដផសងៗនន 

SOC ប្តូវបានបដងាើរដែើងដោយធយូងកែល
ផលិតព៊ីបដេេែវទិាជាលែេែោះប្បនព
ែ៊ី យ៍។ ដទោះជា លទធផលែំបូងទំងដនោះ
មិនទន់បានសំដរេែ៏ដោយែ៏ប្បព័នធផលិត
ធយូងកបបប្បនពែ៊ី យ័ដៅមិនទន់មានថ្នម
ពលមានប្បសិទធិភាពប្គប់ប្គ្នន់ដហើយមាន
ការបំព លខ្ល ំង ដោយរមួេំកែែដៅនឹង
ការបដញ្េញឧសម័នផាោះែញ្េ ែ់ែ៏សំខ្ន់កែរ 
ដហើយជាញឹែញាប់បដងែើតដអាយមាន
ការដប្បើប្បាស់ឃាល ំងេិញ្េ ឹមរ៊ីវតិតកែលមាន
និរនតរភាពរួនកាលែ សេាប់ផងកែរ។
ដពលវដែើរតួជាការពាបាលទឹែ  មិនកមន
ស ទធកតធយូងកបបប្បនពែ៊ី យ៍ទំងអស់បាន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បដងែើតដែើយងែូេគ្នា ដ ោះដែើយ។ដយើង
មានដធវើការប្តួតពិនិតយការផលិតធយូងតាម
កបបប្បនពែ៊ី យ៍ែា ងធ ងកែែេំនួន២០០ល

របូភាពទ៊ី៥ ២០០ល (៥៥ កាល)វតា ធាត សំោប់
ផលិតធយូងរ៊ីវឧសម័នែា ងែំរតិែសិែមម 

របូភាពទ៊ី៦និង៧ ប្បព័នធផលិតធយូងដោយឧសម័ន
ផលិតព៊ី ២០០ល (៥៥ កាល)ធ ងនិងែំដទេកែែ 
(របូថ្តដោយ ល៊ីស គង) 
 

http://www.aqsolutions.org/
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/ែែ៊ីឥែឋ និងែោងសំប ែ ម ំដធវើព៊ីឥែឋនិង
ែ៊ីភែ់ ដោយមានការសហការែ៍ជាមួយ
ែសិែរនិងអាែភូមិដៅភាគខ្ងដរើង
ប្បដទសនថ្ និងមរឈមែឌ លស្សាវប្ជាវ
ថ្នមពលព៊ីដឈើននមនា៊ីរនប្ពដឈើោរវងសែា ង
ដែតតសាោ៉ាបូរ ៊ី។ 
ភាពធមមតាននស ៊ីត ែា ភាពែល់ែំពូលនិង
ឥរោិបថ្ននរយោះែំដៅព៊ីប្បព័នធផលិតធយូង
តាមកបបប្បនពែ៊ី យ៍ដោយការដប្បើវតា រលំា
យតាមបនាប់ពិដសាធន៍ជាលែេែោះែមមវធិ៊ី
ដែើមប៊ីបដងែើតការែ តពិដសាធន៍។
របូភាពទ៊ី៣បងាា ញព៊ីភាពែ៏ទូលំទូលាយ
ននកាបា៉ាស ៊ីដតននធយូងកែលស្សូបយែថ្នា ំសំ
លាប់ដមម កែលដគផលិតសាិតដប្កាម
លែេ័ែឌ តំោងោមួយ។ធយូងបាន
បងាា ញជាពិដសសថ្ន 

ធយូងកែលផលិតដេញព៊ីហាគ ស 

រ៊ីវឧសមន័ 

ដគអាេផលិតធយូងកែលមានសមតាភាពចា
ប់យែបានែពស់ជានិេេប្បែបដោយែំរតិ
ែពស់ មាននិរនតរភាព រួយែល់បរសិាា ន និង
មានថ្នមពលប្គប់ប្គ្នន់ ដោយការផលិត
ជាមួយេង្រងាែ នហាគ សរ៊ីវឧសម័ន កែលជា
ដរឿយៗប្តូវបានបងាា ញសំោប់ការេំអិន 
អាហារដៅែា ងសហគមន៍ែំព ងអភិវឌ្ឍន៍ 
ដប្ពាោះវបានផតល់នូវេំដហោះកែលមានថ្នម
ពលប្គប់ប្គ្នន់ជាមួយនិងការសាយភាយ
កែលប្តូវបានកាត់បនាយ។ដហើយផលិត
បាននូវធយូងែា ងបរមិាែតិេតួេព៊ីឥនានោះអ
ន ផលនប្ពដឈើនិងព៊ីែសិែមមែា ងអំែ ង
ដពលននការដប្បើប្បាស់ប្បចំានថ្ៃជាធមមតា។
ប្បព័នធេំដហោះដោយឧសម័នែា ងែំរតិែ៏ធំនិង
មធយម ែ៏ប្តូវបានដប្បើប្បាស់ទូទំងពិភព
ដលាែសំោប់ការផលិតធយូងសំោប់ជាការ
កែកប្បែ៊ីែសិែមមដែើមប៊ីបដងែើនទិនាផលែំ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការអ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ដងែតដនោះផតល់នូវ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ោំ ដហើយនិងការស្សូបយែជាតិ
កាដបាន។ការផលិតធយូងព៊ីហាគ សឧសម័ន
គឺមានរួយែល់បរសិាា ននិងេំែ េសំខ្ន់
ននថ្នមពលដបើដប្បៀបដធៀបជាមួយនឹងការ
ផលិតធយូងកបបប្បនពែ៊ី យ៍ ដប្ពាោះឧសម័ន
កែលបតូរបូោងវងាយដ ោះដៅែា ង 
វតា ធាត ជាជាងភាយជាវតា ែែវែ់ ែូដេាោះ
ដហើយវបានផតល់នូវថ្នមពលកែល ំដអា
យមានការបតូរបូោងដហើយនិងការបងាែ រព៊ី
ការប្តូវការែំដៅព៊ីប្បភពថ្នមពលែំែខ្ង 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មិនមានស្សូបយែ~៨០%ដែើមប៊ីែំចាត់
ដប្កាមរបូភាពននលែេ័ែឌ ពិដសាធន៍ដនោះ។(រូ
បមនតពិដសាធន៍និងទិនាន័យបកនាមប្តូវបាន
បងាា ញនិងពិភាែាខ្ងដប្កាម)ែូដេាោះដហើ
យ លែេ័ែឌ ននការផលិតដហើយនិងលទធ
ផលគ ែភាពននផលិតផលធយូងបាន 

បកនាមឥទធិពលែ៏ខ្ល ំងដៅដលើប្បសិទធិភាព
ជាសកាត ន ពលសំោប់ការពាបាលទឹែ។ 

ដប្ៅ។ ផងកែរដ ោះ រ៊ីវឧសម័នែ៏អាេ
ោែ់ជាមួយវតា ដផសងៗដទៀតែា ងែំដែើ រការ
សំោប់ការប្បមូលផត ំនូវរ៊ីវឥនានោះ ដហើយនិង
ការដប្បើប្បាស់ែំដៅកាែសំែល់។ការ

ររបូភាពទ៊ី៨ នផាម ែកាត់ /ធយ ងបំពង់ 

របូភាពទ៊ី១០ ទ៊ីតំាងបងាា ញព៊ីការែំចាត់ថ្នា ំសំលាប់ដមម ជាលែេែោះទូដៅ 2,4-D (2,4- 

ឌ្៊ីែលរភូ៊ីដ ស ៊ីដសទិេ អាស ៊ីត) 
 

ររបូភាពទ៊ី៩ រនធតូេៗ /ធយ ងបំពង់ 
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សិែាសពវនថ្ៃដនោះបងាា ញថ្ន ធយូងឧសម័ន 
ជាពិដសសដៅដពលដគែំដែើ រការដៅែា ង
កបបលែេែោះែពស់ (ជាឧទហរែ៍ ដោយ
ការបដងែើនលំហូរែយល់ដៅដពលចំាបាេ់ដោ
យដប្បើែងាា ឬរបស់បែ់ែយល់) ជានិេេកាល
បានបដងែើតនូវេរែិលែេែោះគ៊ីម៊ីសរ ៊ីោងគ
ែូេជាែកនលងកែលមាននផាម ែែពស់ រនធ
តូេៗនិងថ្នា ំសំលាប់ដមម ស្សូបយែ
កាបា៉ាស ៊ីដត ដៅដពលដប្បៀបដធៀបជាមួយ
នឹងធយូងព៊ីែកបបប្បនពែ៊ី យ៍។ ធយូង
ឧសម័នប្បកហលជារំដរ ើសែ៏លអសំោប់ការ
ស្សូបយែថ្នា ំសំលាប់សតវលអិត វតា ធាត 
េំដហោះនិងខ្ងឧសាហែមម ឱសថ្សំោប់
និងមន សស ដហើយនិង SOCs ដផសងៗដទៀត
ជាការបដងែើនែត៊ីប្ពួយបារមមែ៍ែល់គ ែភា
ពទឹែ។របូភាពទ៊ី៨និង៩ ទ៊ីតំាងបងាា ញ
ព៊ីនផាម ែ N2 BET (កផាែដលើ) និងរនធតូេៗ 
(កផាែខ្ងដប្កាម) ននធយូងបដងែើតបាននូវ 
(១) ព៊ីដឈើស្សល់បំកបែែា ងធ ងកែែកបប
ប្បនពែ៊ី យ៍២០០ល និងែដធវើព៊ីែ៊ីឥែឋ 
(២)ព៊ីបនាោះដឈើស្សល់តំដរៀបគ្នា ោ៉ាងលអែា ង
ការែ តែំដៅែា ងបនាប់ពិដសាធន៍ជាលែេ
ែោះែមមវធិ៊ីប្តូវបានដប្បើដែើមប៊ីបដងែើតធយូង
សាិតដប្កាមស ៊ីត ែា ភាពប្តួតពិនិតយមួយនិ
ងលែេែែឌ បរោិកាស ដហើយ(៣) ព៊ី
េង្រងាែ នោំសលែំរតិTLUDដោយដប្បើែ ំដឈើ
ស្សល់(នផាម ែនិងរនធតូេៗ កន ំដោយ
ដលាែ ដែវឌិ្ រធឺូហវត USGS.) 

2,4-Dប្តូវបានដប្រើសដរ ើសដែើងសំោប់
ការដធវើដតសតធាត ផសំដោយសារកតវមានទំ
 ែ់ទំនងរបស់ដៅនឹងការដប្បើប្បាស់
ថ្នា ំសំលាប់ដមម ែ៏ដប្េើនទូទំងពិភពដលាែ
ដហើយនិងជាថ្នា ំសំលាប់សតវលអិតមួយ
កែលដគបានរែដ ើញដៅែា ងទឹែធមមជាតិ 
ែ៏ែូេជាការជាប់ទែ់ទងែល់ស ែភាព
មន សសនិងអាេបងែរដអាយមានមហារ៊ីែនិ
ង និងការបងាអ ែ់កផាែអង់ែូប្គ៊ីន ឬប្ែ

ដលៀន ភាពមានជាតិគ៊ីម៊ីរបស់វដធវើដអាយ
វជាសមាសធាត ែ៏ប្បឈមម ែែា ងការែំ
ចាត់ដោយការចាប់យែ។ែូដេាោះដហើយ
ដបើ2,4-Dប្តូវបានចាប់យែដោយធយូង
អញ្េ ឹងវទំនងជានឹងថ្នថ្នា ំសំលាប់ដមម
ែ៏នទដទៀតជាដប្េើននឹងប្តូវបានែំចាត់ដេញ
ប្បែបដោយប្បសិទធិភាពផងកែរ។ 

ការពិដសាធន៍ដៅដលើការែ តមួយេំនួនដោ
យដប្បើធយូង ១០០មែ/លដោយយែ
តាលប ែដអាយដលើស២០០តាមសតង់ោ
ស ៊ីវរបស់អាដមរែិ ដហើយបានកន ំេំដពាោះ
លាយជាែំបូងកែលមាន ១០០ ម៊ីប្ែូ
ប្កាម/ល 2,4-D (US EPA MCL 70 មប្ែ/ល 

ដគ្នលការែ៍កន ំរបស់អងគការដសបៀងអា
ហារពិភពដលាែ 30 មប្ែ/ល),ដហើយនិង
កាែសំែល់ធមមជាតិែា ងែ៊ីែា ងេំនួនការ
ប្បមូលផត ំកាដបានែា ងែ៊ីេំនួន៤០មល/ល 

(ដែើមប៊ីដធវើជាទឹែធមមជាតិ)ដគបានអប្ងួន
ែបពិដសាធន៍រយោះដពល២សបាត ហ៍ដែើមប៊ី
ឈានដៅែល់លំនឹងមួយ។ ទិនាន័យ
ព៊ីែប្បនពែ៊ី យ៍ជាមធយមគឺសំោប់ធយូងេំនួ
ន៣ព៊ីឬសស៊ី ដែើមអូកាល៊ីបនិងដែើមស្សល់
កែលដគែ តធយូងដៅែា ងធ ងកែែេំន ោះ 
២០០ល/ែធយូងដធវើព៊ីែ៊ី។ទិនាន័យដោយ
ការែ តែំដៅព៊ីបនាប់ពិដសាធន៍កែលបានប
ងាា ញគឺជាមធយម បានទទួលធយូង៤ព៊ីដែើម
ឬសស៊ី ដែើមអូកាល៊ីប ដែើមដមៀន និងដែើម
ស្សល់ កែលដគកាត់ជាបនាោះ កែលមាន
ទំហំគំរ ូ (១៥សម x ១០សម x ១សម) 
ដហើយែ តែំដៅដប្កាមស៊ីត ែា ភាពប្គប់ប្គ
ង និងលែេែែឌ បរោិកាស។ 

ទិនាន័យព៊ីេង្រងាែ នដប្បើហាគ សកែលបងាា ញ 
ជាមធយមបានព៊ីដែើមស្សល់មួយេំនួនកែល
ផលិតជាែ ំៗែា ង ឧបែរែ៍ ១ កាល 
TLUD ដប្កាមការដរៀបេំជាធមមជាតិ (ND) 

ដហើយនិងការដរៀបេំលែេែែឌ ែំលំាង (FD 

ដោយដប្បើែងាា ដភលើងអគគ៊ីសន៊ី)។ េង្រងាែ ន

ហាគ សេំអិនអាហារ FD និង ធយូងព៊ីហាគ ស 
៥៥កាល ND កែលដគយែដេញ 2,4-D 

ដប្កាមការែំែត់រែដ ើញ (២ មប្ែ/ល ) 
ែូដេាោះដហើយ “~100 ភាគរយ”។ 
 

 

ការសនាិោឋ នបេេ បបនាព៊ីបនាប់
ពិដសាធន៍និងការស្សាវប្ជាវតាមភូមិ 

 

ជាសដងេប ដោយមានការដប្បៀបដធៀបជា
មួយការផលិតធយូងកបបប្បនពែ៊ី យ៍ ការ
ផលិតដោយដប្បើឧសម័នហាគ ស គឺមានថ្នម
ពលមានប្បសិទធិភាពជាង ដហើយការ
សាយភាយបំព លបរោិកាសមានតិេតួេ
ជាង។ ដលើសព៊ីដនោះដៅដទៀត ការដប្បើ
ឧសម័នហាគ ស អាេែំដែើ រការបានជាមួយ
កាែសំែល់នប្ពដឈើនិងែសិែមមនិងអន 
ផលនប្ពដឈើ ដហើយជាគំនិតែ៏លអ សមរមយ
សំោឥនានោះេំដហោះរ៊ីវឧសម័នកែលដធវើជាែ ំ 
ជាេំនិត និងជាប្គ្នប់។ការែ តដោយ
ឧសម័នហាគ សអាេប្តូវបានដរៀបេំរេួោល់សំ
ោប់ការតភាា ប់ជាមួយនឹងែំដែើ រការនិងកា
រអន វតតន៍ែនទដទៀតសំោប់ការចាប់យែនិង
ការដប្បើប្បាស់ែំដៅកែលដៅដសសសល់។ 
ការស្សាវប្ជាវបានបងាា ញថ្នទំងេង្រងាែ ន
កែលមានែំរតិតូេ(េង្រងាែ នោំបាយ) និង
ការែ តែំដៅែំរតិមធយម (ធ ងកែលមាន
េំែ ោះ ២០០ល/៥៥កាល) ដែើមប៊ីទទួល
បានស៊ីត ែា ភាពែពស់ជានិេេនិរនត ( ៦៥០- 

៩៥០អងាដស /១, ២០២-១, ៧៤២ហាវ រនិ
នហ) កែលជាតំរវូការសំោប់ការអភិវឌ្ឍន៍
តំបន់នផាម ែែ៏លអនិងរនធតូេៗែា ងផលិត
ផលធយូង 
លាយផសំជាមួយនឹងការអន វតតន៍កែលមាន
ការរ ៊ីែេំដរ ើនសំោប់ការស្សូបយែ ថ្នា ំ
សំលាប់ដមម ែា ងការពិដសាធន៍មួយដលើែៗ 
ែូដេាោះដហើយ ធយូងដោយហាគ ស គឺជាបដេេែ
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វទិាកែលមាននិរនតរភាព មានតំនលដថ្នែ 
និងសមរមយ សំោប់ការពាបាលទឹែតាម
កបបវមិរឈការកែលអាេនលលែបានដៅែា 
ងសហគមន៍និងរនបទកែលែំព ងអភិវឌ្ឍ
ន៍។បកនាមព៊ីដនោះដទៀត ការដប្បើប្បាស់ធយូង
សំោប់ការពយបាលទឹែមិនបានរខំ្នែល់
ការអន វតតន៍ជាយថ្នដហត ែូេនឹងការដរៀប
េំែ៊ីសំោប់ប្បដោរន៍កផាែែសិែមមដហើយនិ
ងយ ទធសាស្រសតបំកបែកាដបានដែើយ។ 
តាមពិត ដយើងផតល់អន សាសន៍ព៊ីការដធវើ
រ៊ីែំប៉ា សត ដហើយនិងការដប្បើប្បាស់ែ៊ី ែូេជា
ធយូងេំដោោះកែលដគេំោយល យសំោប់វធិ៊ី
ែំដែើ រការកែលដគដពញេិតតមួយ។យ ទធ
សាស្រសតែ៏លអបំផ តសំោប់ែសិែរ និងសហ
គមន៍ខ្ា តតូេដែើមប៊ីដប្បើប្បាស់ធយូងេំដោោះកែ
លប្តូវេំោយល យ គឺជាធមមតា 
អន ញ្ហា តិដអាយមានដពលបរបូិែ៍ និង
លែេែែឌ សមរមយសំោប់អតិស ែ មប្បាែ
កផាែបរសិាា នែា ងការបំកបែភាា ែ់ងារេំលង
ដោគកែលដៅជាប់។ស៊ីត ែា ភាពកែលដែើ
ងែពស់ែូេជាមានដៅែា ងអំែ ងដធវើរ៊ីែំប៉ា សត
ព៊ីកាែសំែល់ធមមជាតិឧទហរែ៍
ែូេជាែា ងបងគន់រ៊ីែំប៉ា សត សែមមភាពននការ
ពដនលឿនម៊ីប្ែូសារជាតិនិងែំដែើ រការនន
ការបំកបែសារធាត ដោយែលួនឯង។ ដលើស
ព៊ីដនោះដៅដទៀត ដោយកផអែដលើការស្សាវ
ប្ជាវថ្ម៊ីៗដនោះ ជាមួយនឹងការស្សួបយែ
ជាតិកាដបាន ដយើងមិនសងឃឹមខ្ល ំងខ្ល
ថ្នភាា ែ់ងារេំលងដោគកែលសំខ្ន់ៗេូល
ែលួនដៅែា ងែ៊ី ដហើយនិងរ ែេជាតិដោយការ
ដប្ចាោះព៊ីធយូងកែលេំោយដោយល យ 
ដែើយ។ ដគអាេយែយ ទធសាស្រសតកបប
អភិរែសេំដពាោះការដប្បើប្បាស់ែ៊ីព៊ីធយូងេំដោោះ
កែលទិញ ដោយដប្បើអប្តាននការបញ្េូ ល
គ្នា ទបេំនួន~១០០គប្ែននធយូងែា ងមួយ 

ហិតា។ 

ែរែ៊ី សិែាព៊ីការដធវើសមាហរនតែមមេំដោោះ

ធយូងដៅែា ងការពាបាលពហ ោោងំសំោប់

ប្បព័នធវមិរឈការ 

ននប្បព័នធពាបាលទឹែដោយការដប្បើថ្ម
លអិតមួយេំនួន ែាេ់រ៊ីវវទិាសែមម ដហើយ
និងេំដោោះធយូង។ ប្បព័នធដនោះមានតំនល
តិេជាង ៥០០ែ លាល  (ែ លាល  តំនលពលែមម 
 
របូភាពទ៊ី១១ គឺជាលំហូរអែមមននែំរតិមធយមពហ រោងំ 
(ែល់ដៅ ៣០០០ល/នថ្ៃ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

និងសំភារោះែា ងតំបន់) ដែើមប៊ីសាងសង់និង
ផតល់ដសវែមមជាដប្េើនឆ្ា ំជាមួយនិងការកថ្
រទំតាមដពល ននធ ងេំដោោះរ៊ីវែាេ់ ដហើយ
និងការដរៀបេំធយូងជាថ្ម៊ី ដរៀងោល់២ដៅ
៣ឆ្ា ំមតង។ ប្បព័នធដនោះប្តូវបានតំដលើងដៅ
ែា ងកែែ មភោះឆ្ា ំ២០០៨ ដហើយបំដរ ើការដៅ 

ែា ងសហគមន៍ែសិោឋ នមួយដៅភាគខ្ង
ដរើងននប្បដទសនថ្កែលមានេំនួនប្បជារ
នែ សៗគ្នា តាមរែូវកាលព៊ី១០ដៅ១០០ 

 ែ់ (ជាធមយម៤០ ែ់)ដហើយពាបាល
ទឹែទំងអស់ដោយការដប្បើដៅដលើែសិោឋ

នសំោប់ទឹែផឹែតា ល់ រមួទំងផាោះបាយ 
ដហើយនិងការដប្បើប្បាស់ដៅដភារាន៊ីយោឋ ន
កែរ(ការដរៀបេំមាូបនិងដភសរាោះ និងការ
លាងចានឆ្ា ំង)។ 

របូភាពទ៊ី១១ ៣០០ល/មួយនថ្ៃ ប្បព័នធពា
បាលទឹែកែលមិនមានរបាកែលមានពហ 
ោោងំសំោប់ប្គួសារនិងសហគមន៍កែល
ដៅតាមបំបន់ោេ់ស្សោលកមនកទន 
ការពាបាលទឹែតាមកបបវមិរឈការសំោប់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការែំចាត់ភាា ែ់ងារេំលងដោគកែលមានជា
តិគ៊ីម៊ីនិងកផាែរ៊ីវវទិា អាេនឹងដធវើបាន
ដោយការដប្បើប្បព័នធេំដោោះ កែលដគបដងែើត
ដែើង/កែលប្តូវការតាមតំបន់។ 
របូភាពទ៊ី១២ និងទ៊ី១៣ បងាា ញព៊ីលំហូរ
អែមមននដប្គឿងននការពាបាលទឹែផឹែកែ
លអាេោែ់តាមែលួនបានកែលអាេផតល់ែ
ល់ដៅ ៣០០ល/នថ្ៃ (លមមសំោប់តប្មូវ
ការទឹែផឹែប្បចំានថ្ៃជាអបបរមិា សំោប់ 

 
 
 

រ ែេជាតិពាបាលទឹែោែ់តាមែលួនបាន 
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មន សស១០០ ែ់) ដោយការដប្បើថ្មតូេៗ
ថ្ម៊ីសែមមតាមកបបរ៊ីវវទិា ដហើយនិងធយូង
េំដោោះ។ធ ងប្តូវបានផតល់រូនដោយធ ង
ប៉ាូល៊ីទ៊ីកលនកែលមានែង់ស ៊ីដតែពស់ កែល
មិនមាន ប៊ីភ៊ីដអ េំែ ោះ២០០ល។ធ ងទដទ
មានទំងន់តិេជាង ១០គប្ែ (២២.០៤ 
ដតន) ដហើយដគអាេយួរដៅតាម
សហគមន៍ោេ់ស្សោលបានដោយដថ្មើរ
ដរើង ភាា ប់ជាមួយនឹងការប្តូវគ្នា នឹងភ៊ីវ ៊ីស ៊ី
កែលមានដលែតូេ ដហើយបំដពញជាមួយ
នឹងប្បព័នធកែលដគបដងែើតដែើងដៅនឹងែកនល
ង ដហើយនិងទទួលបានដៅរិតៗ។ ប្បព័នធ
ដនោះមានតំនលប្បកហលជា ១២៥ែ លាល  
ែា ងការសាា ប  ដហើយអាេដធវើដោយ
ឧបែរែ៍ដោយនែ(ឧទហរែ៍ ពហ 
ឧបែរែ៍សំោប់ជាងកសបែ) ដហើយផតល់
រូននូវដសវែមមជាដប្េើនឆ្ា ំជាមួយនឹងការ
កថ្រទំតាមដពលសំោប់េំដោោះែាេ់រ៊ីវ និង
ការដរៀបេំធយូងជាថ្ម៊ីមតងែា ងមួយឆ្ា ំ។ប្បព័នធ
ដនោះមានបងាា ញជារូបដៅរបូទ៊ី១២ កែលដគ
ោែ់បំដរ ើការដៅសាលាអដនាវសិែេោឋ នសំោ
ប់រនរនជាតិភាគតិេខ្ករ ៉ានកែលតល ស់ទ៊ី
លំដៅ/ដែមងអដ ត ប្បដវសនត ដៅតាម

ប្ពំកែននថ្ភូមា។ 

ដសៀវដៅកន ំដោយដបើែេំហរព័ត៌មាន
ដហើយនិងវ ៊ីឌ្៊ីអូ ពិសាត ព៊ីការរេ  ការសាង
សង់និងការប្បតិបតតិការែ៍ននប្បព័នធពា
បាលទឹែទំងដនោះ ដហើយនិងវតា ធាត ហាគ ស
កែលមានតំនលដថ្នែសំោប់ការផលិតធយូង
េំដោោះទឹែកែលមានការពប្ងឹង ព៊ីរ៊ីវឧសម័ន
តាមតំបន់ែ៏ដលើសលប់អាេប្តូវបានបញ្េូ
លព៊ីដគហទំព័រលាយទឹែ 
(www.aqsolutions.org). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ឯែសារដោង 

i- ហារ៊ីស ដេ និងមា៉ាែខ្តូ ដអ សត៊ីព៊ីបញ្ហា
បំព លដោយជាតិព លែ៏អាប្ែែ់បំផ តរប
ស់ពិភពដលាែ របាយការែ៍ឆ្ា ំ ២០១១ 
ជាតិព ល២០ iii- ត  

ថ្នា ំសំលាប់សតវលអិត ដប្បើប្បាស់ ដៅ 

ែា ងប្បដទសនថ្ ដសវែមមដធវើបេេ បបនា 
ភាព បោត ញសែមមភាពថ្នា ំសំលាប់ 

សតវលអិតដៅអាដមរែិខ្ងដរើង 
(PANUPS) ព័ត៌មានថ្នា ំសំលាប់សតវលអិត 
កែម៊ី  ឆ្ា ំ ១៩៩៧ 
ោែ់េូលតាមអនឡាញ 03/21/07. 

http://www.panna.org/panna/. 

 

iv- អងគការស ែភាពពិភពដលាែនិងយូន៊ី 
កសហវ ២០១០ ការរ ៊ីែេំដរ ើនព៊ីអ ម័យនិង 

ទឹែផឹែ បេេ បបនាភាព២០១០ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v-  http://whconference.unc.edu/index.cfm 

vi- ែ៊ីម ដេភ៊ី ន៊ីអឺ ប៊ី កម៉ានដហវៀល 
មា៉ាែឡាហវ លិន ដអេ រ ៉ាធឺូហវត ឌ្៊ី កែបភ៍ 

របូភាពទ៊ី១២និង១៣ 
របូភាពនិងែាប្កាមបងាា ញព៊ីការែំែត់ជារបូននប្បព័នធព័តមានដៅែា ង
ប្បព័នធពាបាលទឹែផឹែកែលអាេោែ់តាមែលួនបានកែល
មានពហ ោោងំដោគ ៣០០ល/នថ្ៃ ែាប្កាមដោយ ោថ្នន់ រ ៊ីនធ៍ 
 

កែលជាប់ជាែំពូល
ទំង១០ 
សែលវទិាល័យ 
កបលែសម៊ីត ២០១១ . 
(http://www.worstpol

luted.org/) 

ii- សវកសនបាេ អាភ៊ី 
ប៊ីអាយ អ៊ីស ឺ 
ដហវននឺ ដែ 
ហូសដសលធឺធ៊ីប៊ី 
អានកនត េនស ន 
ស ៊ីដអ វន់ ហគ នធិន 
យូ ដវហ៍រល៊ី ប៊ី 
២០០៦ ការ
ប្បឈមម ែនឹង 
សារជាតិបំព ល 
ែា ងប្បព័នធទឹែ 
វទិាសាស្រសត វ ៉ា លទ៊ី
៣១៣ ភ៊ី ១០៧២ 

ឧបែរែ៍ពាបាលទឹែកែលអាេោែ់តាមែលួនបាន 

http://www.aqsolutions.org/
http://www.panna.org/panna/
http://whconference.unc.edu/index.cfm
http://www.worstpolluted.org/
http://www.worstpolluted.org/
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ឌ្៊ីអាយូ សំាមឺ អាកអស ថ្បល៊ីតអាប់ប្ោហវ 
(TLUD)  ធយូងព៊ីេង្រងាែ នោំសល បដេេែវទិា 

សមរមយសំោប់ថ្នមពលសាអ តតាមផាោះកែល
មានតំនលដថ្នែ ការពាបាលទឹែ 

ការពប្ងឹង ែសិឧសាហែមម និងការបំ 

កបែឧសម័នកាបូនិែការបងាា ញផូសា័រដៅស
នាិបាតស ែភាពនិងទឹែជាសែល សែល 

វទិាល័យែូរឡូាញោខ្ងដរើង 
ឆ្បផលហ៊ីល អិនស ៊ី ត លាឆ្ា ំ២០១១ 

 

vii- សាឺតស៍ ប្បាបាម នតូល ធ៊ី អឺហាត ដេរ៊ី 
កាល ដសន ដអេរ៊ី កានូែលរ ៊ីន ថ្នា ំសំលាប់ 

សតវលអិត កែលមានដៅែា ងទឹែដោោះ 

រនជាតិមង ែ លសមព័នធរស់ដៅភាគខ្ង 

ដរើងប្បដទសនថ្ វទិាសាស្រសតព៊ីបរសិាា ន 

ទំង ស្សុង ២៧៣ ២០០១ ភ៊ី ៥៣ 

 

viii- វជាការលអកែលយែទឹែទ ែែា ង 

ភារានោះទង់កែង ោែ់វដអាយប្តូវនថ្ៃដហើយ 

ដប្ចាោះវតាមរយោះធយូង បែកប្បដោយ 
ដអហវអ៊ី ជាទ៊ីសំោប់ភាសាសង្រងែិត អូសរតូា 
សងាគ ថ្ន និពនធ ស ៊ីដអ ២០០០ប៊ីស ៊ី 
 
ix- 

ទិនាន័យដែើមសតិតិព៊ីថ្នមពលរបស់អងគការ
សហប្បជាជាតិ អងគភាពសតិតិ របស់
អងគការសហប្បជាជាតិបញ្េូ លទិនាន័យ 
១១ឧសភា២០១១ 

http://data.un.org/Browse.aspx?d=EDATA 

 

x-េិន ដេ ហសូឌ្៊ី សាន់ ស ៊ី ២០០៧ 
ឥទធិពលននកែលធៃន់ព៊ីការស្សូបយែ 
សារធាត ធមមជាតិព៊ីទឹែ ដៅធយូងព៊ីដឈើ 
វទិាសាស្រសតបរសិាា ន និងបដេេែវទិា ៤១ 
(៧) ២៥៣៦- ២៥៤២  

 

xi- 

ែូដេាោះដនោះជាដគ្នលបំែងែ៏ធំមួយននការ
ស្សាវប្ជាវរបស់ដយើងដៅឯ 
លាយជាតិទឹែ (www.aqsolutions.org) 

ដហើយជាប្បធានបទព៊ី េូហ៍ែ៊ីន 
ននការអតាា ធិបាយព៊ីវសិវែមមបរសិាា ន 
វសិវែមមននការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ដៅសែ
លវទិាល័យ ែូែូោែូ ប ូលែឺ 

 

xii- បឺកមតអា ការផលិតធយូង ែា ង 
ែដផតែេំែ ោះ២០០ល 
ការដេញផាយរបស់ដអែូអាស ៊ី ដលែ ៧ 
ត លា ២០១០ ហូគ៊ីល ប៊ី ធយូង 
ផាោះធមមជាតិសំោប់ម៊ីប្ែុបសំោប់ែ៊ី 
ដអែូអាស ៊ី ដេញផាយដលែ ៩ ដមសា 
២០១១ 

 

xiii- គ៊ីមស៍ ដេភ៊ី ដវលបន អិលដអស 
សំាមឺអាដអស កនប ឌ្៊ីអាយូ ការែំចាត់ នន 
ថ្នា ំសំលាប់ដមម  ២- ៤ឌ្៊ី ព៊ីទឹែដោយ 

កាដបានធយូងរនជាតិដែើមភាគតិេ (ធយូង) 
ោែ់រូនដៅ ការដេញផាយព៊ីទឹែ និង 

ស ែភាព (ជាការរលឹំែ) 
 

xiv- សម៊ីត កែអា ដផន៊ីស ឌ្៊ី អិម ែ មមងគល 
ភ៊ី នេវង វ ៊ី រ ៊ីតគ៊ីន ដែ សាង ដេ 
ដផន៊ីអាថ្ននោ វ ៊ី ោសមូកសន អាដអ និង
កាល៊ីល អិមដអដែ ១៩៩៩ ហាគ សផាោះ 

ែញ្េ ែ់ព៊ីកផាែេំដហោះខ្ា តតូេ ែា ងប្បដទស 

ែំព ងអភិវឌ្ឍន៍។ែផលិតធយូង 
ដៅែា ងប្បដទសនថ្ របាយការែ៍អ៊ីភ៊ីដអ 
៦០០/អា ៩៩ -១០៩។ការោិល័យ 

កផាែែយល់អាកាសនិវទិយ សែមមនិងដគ្នលន
ដោបាយ និងែមមវធិ៊ី កផាែវយតំនល 
ភាា ែ់ងាការការពារបរសិាា នរបស់សហរែឋ
អាដមរែិ ទ៊ីប្ែុងវ៉ាស ិនដតានឌ្៊ីស ៊ី 
 

xv- ហវូដល រ៊ី ១៩៨៦ 
ការផលិតធយូងែា ងប្បដទសែំព ងអភិវឌ្ឍន៍ 
អឺតសដែន ទ៊ីប្ែុងែ ងែ៍ 

 

xvi- យូអិនឌ្៊ីភ៊ី យូអ៊ីនអ៊ីភ៊ី ២០០៩ 
ឪកាសរ៊ីវកាដបានែា ងអាប្ពិេភាគខ្ងដរើ

ងនិងខ្ងតបូង ចាត់កេងថ្វកិារកផាែ 

កាដបានដែើមប៊ីដលើែែំពស់នប្ពដឈើដអាយ
មាននិរនតរភាព ែសិរ ែេែមម និង  

រ៊ីវថ្នមពល។ 

 

xvii- ប្គ៊ីសូប ដអភ៊ី មា៉ាសល ដេឌ្៊ី 
ចានល៊ីកា អិម ២០១១ 
អតាប្បដោរន៍សំោប់ស ែភាពនិងអាកាធា
ត  ព៊ីការតល ស់បតូរេង្រងាែ នោំសល ជារំដរ ើស 
ដគ្នលការែ៍ថ្នមពលឆ្ា ំ ២០១១ 

 

xviii- េនស ន អិម ឡាមអិន ប្បាែធ៍ 
ដអស ដប្គយ៍ ស ៊ី កផន៊ីស ឌ្៊ី ២០១១ 
ការដធវើដអាយលអសំោប់ការបំព លែយល់ែា ង
ផាោះ ព៊ីេង្រងាែ នោំសល ការសាយភាយែា ង 

ប្បដទស ែំព ងអភិវឌ្ឍន៍ដោយការដប្បើគំរូ 
ប្បអប់កតមួយននកាែូមនដត បរសិាា ន 

បរោិកាស ទ៊ី ៤៥ ដេញផាយទ៊ី១៩ ភ៊ី 
៣២៣៧. 

 

xix- ការផតួេដផតើគំនិតេំដពាោះធយូងជាអនតរ 
ជាតិ ២០១១ http://www.biochar-

international.org/technology/stoves, 

ោែ់េូល 11/5/2011 

 

xx-ប្ែុមហ  ន ប្បដោរន៍សងគម 

អិនយិនដយរ ៊ី រ ៉ាវូ៉ានោែ់េូល១១ឧសភា 
២០១១ http://inyenyeri.org/business-

model, 

 

xxi- ល៊ីមា៉ាន ដេ គនធ៍ រ នែ ន អិម ២០០៦
បំកបែធយូង ែា ង ប្បព័នធដអែូែូស ៊ីដលើែ៊ី 
ការរលឹំែ Mitig. Adapt. Strateg. Glob. 

Change 11, 395–419. 

 

xxii- ប្បាមូត ដែដអស (២០០៩) ធយូង 
ការពិនិតយគំនិងកែលមានដែើងសំោលែ
ល់ការតល ស់បតូរអាកាសធាត  
ដសវែមមស្សាវប្ជាវជាសមារ ៧-៥៧០០ 
ស ៊ីអាដអស របាយការែ៍អា៤០១៨៦ 

http://data.un.org/Browse.aspx?d=EDATA
http://inyenyeri.org/business-model
http://inyenyeri.org/business-model
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អាេរែបានដៅ 
http://ncseonline.org/NLE/CRs/abstract.cf

m?NLEid=2216 

 

xxiii- យូអិនឌ្៊ីភ៊ី យូអិនអ៊ីភ៊ី ២០០៩ 
UNDP, UNEP 2009, op. cit. 

 

xxiv- យូអិនឌ្៊ីភ៊ី យូអិនអ៊ីភ៊ី ២០០៩ 
UNDP, UNEP 2009, op. cit 

xxv- ប្គ៊ីសូប អ៊ីធ៊ី et al. 2011, op. cit. 

xxvi- ធយូងសំោប់ការប្គប់ប្គងបរសិាា ន 
វទិាសាស្រសតនិងបដេេែវទិា ២០០៩ 
ល៊ីមា៉ាន ដេនិងេូកសហវ ដអស eds. 

Earthscan, UK & USA. 

 

xxvii- អានែឺស ន ភ៊ីដអស រ ៊ីត ធ៊ីប៊ី វវិ ឺ
ភ៊ីោប់បលយូ ម៊ីប្ែូហាគ សសែមម ដតើវជាអវ៊ី 
ដហើយដហត អវ៊ីមានែំដែើ រការ េំន េដសាៃ រ 
ដលែ ៥៣ បោត ញថ្នមពល ដហែ ន 
២០០៧ 

[http://www.hedon.info/docs/BP53-

Anderson-14.pdf] 

 

xxviii- អានែឺស ន ភ៊ី 
ការផលិតធយូងែា ងេង្រងាែ នោំសលហាគ សខ្ា ត
តូេនិងែំដៅ រំពូែ១១ ែា ងការវវិតតធយូង 
ការតល ស់កប្បកផាែែសិែមមនិងបរសិាា ន ភ៊ី 
ដធលឺ ២០១០ 

 

xxix- មា៉ាែឡាល៊ីន ដអេ ១រ៊ី 
ធួដែសសំោប់ធយូង កែមែោ ២០១០ 
បញ្ា ៊ីររ៊ីវឧសម័ន 
កែលមានជាឯែសាទ ែោែ់ដហើយ[ht

tp://biochar.bioenergylists.org/content/

1g-toucan-tlud-biochar-jan-2010] 

xxx- មា៉ាែឡាល៊ីន ដអេ 
រដបៀបបដងែើតធយូងកែលស្សូបបានទបនឹង
ែពស់ សំោប់ការសិែាស្សាវប្ជាវខ្ា តតូេ។ 
បញ្ា ៊ីររ៊ីវថ្នមពលកែលមានឯែសារ[http://

biochar.bioenergylists.org/content/how-

make-high-and-low-adsorption-biochars] 
 

xxxi- ែ៊ីមស៍ ដេភ៊ី ស ៊ីមា៉ា បូគូ ដែ ដវលបន 

អិលដអស ឌ្៊ីអាយូ សំាមឺអាដអស ការ
ផលិតធយូងសំោប់ការដប្បើប្បាស់ការស្សូប
យែកែលមានតំនលដថ្នែ។ការអន តតន៍
ែា ងដសវែមមពាបាលទឹែផឹែ ែា ងប្បដទស
ែំព ងអភិវឌ្ឍន៍។ ការបងាា ញដៅការប្បរ ំ
ជាតិដលើែទ៊ី២៤២ សត៊ីព៊ីសងគមគ៊ីម៊ីរបស់
អាដមរែិ ទ៊ីប្ែុងឌិ្នវ ឺ ស ៊ីអូ កែស៊ីហា
២០១១. 

xxxii- ែ៊ីនសួដេភ៊ី ន៊ីអឺ ប៊ី កមនហវ៊ីល អ៊ី 
មា៉ាែឡាល៊ីន ដអេ រធឺូហវត ឌ្៊ី កនបឌ្៊ី សំាមឺ 
អាដអស ថ្បលិតអាប់ប្ោហវ (TLUD) 

ធយូងព៊ីេង្រងាែ នោំសល បដេេែវទិាសមរមយ
សំោប់ថ្នមពលសាអ តដប្បើប្បាស់តាមផាោះកែ
លមានតំនលដថ្នែ ការពាបាលទឹែ ការ
ពប្ងឹែដសែឋែិេេែសិែមម និងការបំកបែ
ឧសម័នកាបូនិេ កែលមានការកបងកេែ។
ការបងាា ញផូសា័រ សនាិបាត ទឹែនិង
ស ែភាពជាសែល សែលវទិាល័យ 
ែូរឡូាញោខ្ងដរើង ឆ្បផល ហ៊ីល 
អិនស ៊ី កែត លាឆ្ា ំ២០១១ 

 

xxxiii- គ៊ីល៊ីអូម អាដេ បាបាស ដេអ៊ី 
ប្កាហវែ ស ៊ីរ៊ី ហំាម៊ីនធ ន ភ៊ីដអ មា៉ាទ៊ីនដេឌ្៊ី 
ោកាកាស ៊ី អិន នូកវល អិលដអេ សែត 
ដេស ៊ី កសតែកែលបឺែ ភ៊ីអ៊ី ដថ្ល៊ីនរ៊ីភ៊ី និង 
វលែ ឌ្៊ីអិម ២០០៦ គ ែភាពទឹែរបស់
ជាតិដយើង ថ្នា ំសំលាប់សតវលអិតដៅែា ងទឹែ
អូនិងទឹែែា ងែ៊ីរបស់ជាតិដយើង 
១៩៩២ែល់២០០១។វែឋននការសាា ប់សាង់
កផាែភូមិសាស្រសតសហរែឋអាដមរែិ ១២៩១ 

 

xxxiv- ទិនាន័យដែើមថ្នា ំសំលាប់សតវលអិត 

តន (www.pesticideinfo.org). ។
ទិនាន័យដែើមតាមអនឡាញ ព៊ីព័ត៌មាន 

ថ្នា ំសំលាប់សតវលអិត បោត ញ សែមមភាព 

ថ្នា ំសំលាប់សតវលអិត ោែ់េូល១១/៤/ ១០ 

 

xxxv-េយស៍ ដេធយូងប្តជាែ់សំោប់ការដប្បើ   

ប្បាស់ សំោប់ែ៊ី រំពូែ១៥ ែា ងការវវិតតធយូង 
ការតល ស់កប្បែសិែមមនិងបរសិាា ន ភ៊ី ដធលឺ 
២០១០ 

 

xxxvi- ែូវនិ ស ៊ីដេ និងសំាមឺអាដអស 
២០១០ ការស្សូបនិងការបដញ្េញភាា ែ់ងារ 
េំលងដោគធមមជាតិ ព៊ីការស្សូបយែ 

កាដបានប្គ្នប់តូេៗប ា ប់ព៊ីការែំដែើ រការ
ជាអដនលើរៗ និងតាមរយោះវែឋទឹែ វល់។ 

ការស្សាប្ជាវទឹែ45, 417-426. 

 

អំព៊ីអាែនិពនធ 
េូសហ៍ ដែៀនស៍ 
គឺជាប្បធានសាា ប និងជាប្បធានកផាែវ ិ
ទាសាស្រសតដៅឯលាយទឹែ 
ដហើយជាដបែេភាពភ៊ីដអេឌ្៊ី 
ដៅែា ងវសិវែមមបរសិាា ន 
សំោប់សហគមន៍កែលែំព ងអភិវឌ្ឍន៍ដហើ
យសែលវទិាល័យ ែូលូោែូ ប ូលែឺ។
គ្នត់មានអិមដអស កផាែរ៊ីវគ៊ីម៊ីបរសិាា នព៊ី 
យូស ៊ី បឺដែល៊ី 
មានប៊ីដអសកផាែគ៊ីម៊ីវទិាព៊ីែល៊ីមស នដហើយ
មានបទពិដសាធន៍៦ឆ្ា ំដធវើការជាមួយការអ
ភិវឌ្ឍន៍តាមរនបទកែលមាននិរនតរភាព
ដៅអាស ៊ីអាដគាយ៍។គ្នត់អាេទែ់ទងបាន
តាម (៧២០) ៩៨៩ ៣៩៥៩ ឬែ៏ 
josh@aqsolutions.org, 
joshua.kearns@colorado.edu, and on 
Skype (“joshkearns”). 
 
 

អំព៊ីប្ែមុហ  ន 

គឺជាសមាគមមិនរែប្បាែ់េំដែញមួយកែ
លយែការសម័ប្គេិតតជាមួលោឋ ន សំោប់
អាែវទិាសាស្រសតស្សាវប្ជាវ វសិវែរតាមភូមិ 
និងអាែដេញគំរូកផាែដអែូែូស ៊ី ដធវើការ
ដែើមប៊ី ដលើែែំពស់សនតិស ែរ៊ីវភាពរស់ដៅ 
និរនតរភាពកផាែដសែឋែិេេនិងបរសិាា ន និង
ការពឹែកផអែដលើតំបន់ែលួនឯងតាមរយោះការ

http://ncseonline.org/NLE/CRs/abstract.cfm?NLEid=2216
http://ncseonline.org/NLE/CRs/abstract.cfm?NLEid=2216
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(២) ដែើមប៊ីទូទត់នឹងការ 
ផលិតធយូងកែលមានថ្នមពលមិនប្គប់និង
មានការបំព លបរសិាា នជាមួយនឹងបដេេែវ ិ
ទាឧសម័នពែ៌នបតង ដហើយទ៊ី(៣) 
ដែើមប៊ីគំ្នប្ទម៊ីប្ែូសហប្គិន 
ែា ងការផលិតភាា ែ់ងារស្សូបយែកែលប្តូវ
បានពប្ងឹង។ តាមរយោះនែគូជាមួយរោឋ
ភិបាល រំនួញខ្ា តតូេ ដហើយនិងអងាគ រ
ជាតិនិងអនតរជាតិ។លាយទឹែដនោះបានដធវើ
ការផសពវផាយលទធផលននការស្សាវប្ជាវ 
ដនោះសំោប់ការអភិវឌ្ឍន៍បដេេែវទិាសមរ
មយ
កែលមានប្បដោរន៍ែល់ាែររស់ដៅរបស់
មន សសជាតិនិងបរសិាា នផងកែរ។ 

 

ដេញកបបរេ កផាែដអែូែូស ៊ីនិងបដេេែវ ិ
ទាសមរមយដៅដលើទឹែ អ ម័យ (WASH)

ដយើងបានដធវើការស្សាវប្ជាវកផអែតាមបនាប់
ពិដសាធន៍និងតាមភូមិសត៊ីព៊ី ការពាបាល
ទឹែតាមកបបវមិរឈការនិងខ្ា តតូេ និង
ប្បព័នធអ ម័យដអែូែូស ៊ី។ 

ដយើងែ៏ផតល់ការប្បឹែាបដេេែដទសនិង
ដសវែមមប្គប់ប្គងគំដោងសំោប់ការអភិវឌ្ឍ
ន៍ដហតាា រេ សមព័នធ WASH កែលមាន
និរនតរភាពដោយមានការសហការែ៍ 

ជាមួយនឹង សហគមន៍ដសែឋែិេេ ដៅោេ់
ព៊ីដគ ទំងកផាែនដោបាយ ទំងរនជាតិ
ដែើមភាគតិេ ដៅតាមតំបន់ោេ់ស្សោល
ដៅអាស ៊ីអាដគាយ៍។  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ដគ្នលបំែងននការ
ស្សាវប្ជាវរបស់ដយើងគឹបងាា ញព៊ីការអន 
វតតន៍ននធយូងកែលបដងែើតដៅតាមតំបន់
សំោប់ការពាបាលទឹែដៅតាមសហគ
មន៍និងប្គួសារតូេៗដៅែា ងសហគមន៍
ែំព ងអភិវឌ្ឍន៍។ការងារដនោះទទួលសាគ
ល់ព៊ីអតាប្បដោរន៍ជាដប្េើន 
សំោប់ស ែភាបមន សស និរនតរ  
(១)ដែើមប៊ីផតល់រូននូវការពាបាលទឹែ
កែល
អាេរែបានប្បែបដោយបដេេែវទិានិង
មានតំនលដថ្នែ សនសំសំនេ 
កែលបេេ បបនាមិនមាន 

 


