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ទសសនៈ រូបភាពពនយល់ និងការវាយត្នម្លនានា ដ ល នដាក់េូលកនុងការប ោះពុម្ភផ្សាយបនោះ េឺជ្ញការទទួលខុស
ត្ត្ូវរបស់អនកនិពនធ បហើយម្ិនេួរត្ត្ូវ នចាត់្ទុកថាជ្ញការឆលុោះបញ្ច ងំទសសនៈឬទទួលយកការយល់ត្ពម្ពើអងគការ 
សហត្បជ្ញជ្ញត្ិ។  

 

ការបត្រើសបរ ើសទុកជ្ញមុ្នត្ត្ូវ នបត្បើ និងការបង្ហា ញឯកសារកនុងការប ោះពុម្ពផ្សាយបនោះម្ិនកណំ្ត់្ការសដម្ែងម្ត្ ិ
យ៉ា ងបម្៉ាេក៏បដាយបៅបលើដផ្សនករបស់បលខាធិការដាា នននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ដិ លពាក់ព័នធលកខខ័ណ្ឌ ត្សបេាប់ 
ននត្បបទសណាម្ួយ ដ ន ើ ទើត្កុង ឬត្ំបន់ឬអាជ្ញា ធររបស់ខលួន ឬដ លពាក់ព័នធការកំណ្ត់្ត្ពំដ ន ឬខណ្ឌ សើមា
របស់ខលួន។  
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3  មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ១០៖  ICT បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ នងិកំបណ្ើ ននបត្ង 
 

 

បុពវកថ្ន 
ពិភពបោកដ លបយើងរស់បៅសពវនងៃបនោះ េឺត្ត្ូវ នភាជ ប់ទំនាក់ទនំងរវាងគ្នន  នងិការផ្លល ស់ប្ូរយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស    
 ៏ទូលំទូោយ បដាយសារដត្ការអភិវឌ្ឍយ៉ា ងបលឿន ននបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មាន(ICTs)។  ូេជ្ញ 
បវទិកាបស ាកេិចពិភពបោកដងលង ៏ត្ត្ឹម្ត្ត្ូវថា បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មានត្ណំាងឱ្យ "ត្បព័នធសរនស
វញិ្ា ណ្រមួ្គ្នន " របស់បយើងដ លកំពុងប៉ាោះពាល់ និងការត្ភាជ ប់រាល់សរនស ននរើវតិ្របស់បយើង តាម្ ំបណាោះត្សាយ
 ៏ប៉ាុនត្បសពវ បដាយសត្ម្ុោះសត្ម្ួល និងបញ្ចូ លរបបៀបងមើ។ ជ្ញការពិត្ បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន េឺជ្ញ
ឧបករណ៍្ដ លអាេរយួបដាោះត្សាយបញ្ា ត្បឈម្ម្យួេំននួននបស ាកេិច សងគម្ និងបរសិាថ នរបស់បយើង និង
ប ើម្បើរត្ម្ុញការអភិវឌ្ឍរមួ្គ្នន  និងត្បកបបដាយនិរន្រភាពដងម្បទៀត្។  
 

ការទទួល ននូវព័ត៌្មាន នងិេំបណ្ោះ ងឹត្ត្វូ នបកើនប ើងតាម្រយៈការអភិវឌ្ឍ ICT ដ លមានសក្ានុពល
ប ើម្បើបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងេូរឱ្យកត់្សមាគ ល់នូវការេិញ្ច ឹម្រើវតិ្ននរនត្កើត្ក និង ត់្បង់ឱ្កាស និងបលើកកម្ពស់
សម្ភាពបយនឌ័្រ។ បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន អាេបបត្ម្ើជ្ញសាព នម្ួយ ភាជ ប់ទំនាក់ទំនងត្បជ្ញរនម្កពើ         
ត្បបទសបផ្សសងៗគ្នន ជ្ញបត្េើន នងិវស័ិយជ្ញបត្េើនកនុងត្ំបន់ និងបត្ៅត្ំបន់ បដាយផ្ស្ល់នូវម្បធា យ ដ លេួរឱ្យបរឿ
ទុកេិត្ ្ន ត្មាល ភាព ត្បសិទធភាពដងម្បទៀត្ និងបវទកិាសត្មាប់ការទំនាក់ទំនងគ្នន  និងសហត្បត្ិបត្្ិការ។      
បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន េឺមានសារៈសំខាន់ ល់ការទាក់ទងគ្នន  ដ លរួយសត្ម្ួល ល់ការផ្លល ស់ប្ូរ
ននទំនិញ និងបសវាកម្ម ត្បកបបដាយត្បសទិធិភាពដងម្បទៀត្។ បរឿងដ លបជ្ញេរ័យម្កពើអាសុើ និងមានបត្េើនបៅ
ត្ំបន់ ៉ា សុើហវកិ: េំនតិ្ផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្អុើ-រដាា ភិ ល េឺកំពុងដត្បធវើឱ្យត្បបសើរប ើង នូវការផ្ស្ល់េុណ្ភាព ននបសវាកម្ម    
សាធារណ្ៈ ទូរស័ពទន  េឺកពុំងរកត្ ក់េណូំ្ល នងិឱ្កាសវជិ្ញជ រើវៈ សត្មាប់ស្តស្ើ និងសបម្លងរនដ លង្ហយរង
បត្គ្នោះេខឺាល ងំជ្ញងដ លធាល ប់េតិ្ សូម្បើដត្ឥទធិពល ននត្បព័នធផ្សសពវផ្សាយសងគម្។  
 

ម្ិនទាន់មានបៅប ើយ នូវេមាល ត្ឌ្ើរើងលបៅត្ំបន់អាសុើ និង ៉ា សុើហវកិេឺបៅដត្ត្ត្ូវ នបម្ើលប ើញថាមាន      
ដត្ម្ួយ ននភាពទូលំទូោយបំផុ្សត្បៅបលើពិភពបោក។ បនោះត្ត្ូវ នបង្ហា ញឱ្យប ើញេាស់បដាយការពិត្ថា
ត្បបទសជ្ញបត្េើន ននត្ំបន់បនោះ ត្ត្ូវ នដាក់ឱ្យឆលងកាត់្កនុងវសិាលេម្ទាងំមូ្ល ននេំណាត់្ថាន ក់សនទសសន៍       
ការអភិវឌ្ឍបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន បៅបលើសកលបោក។ បបើបទាោះបើជ្ញរបកេំប ើញបបេចកវទិា      
 ៏េួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍្ និងការបប្ជ្ញា េិត្្របស់អនកប ើរត្ ៏ួសំខាន់ជ្ញបត្េើនកនុងត្ំបន់ ការភាជ ប់ទនំាក់ទំនងជ្ញមូ្លដាា ន 
េឺម្ិនទាន់ត្ត្ូវ នធានាសត្មាប់ត្េប់ៗគ្នន ។  
 

ប ើម្បើកាត់្បនថយនូវេមាល ត្ឌ្ើរើងល អនកបបងកើត្បគ្នលនបយ យ ត្ត្ូវដត្ នបប្ជ្ញា េិត្យ្ល់ ឹងបដនថម្បទៀត្ នូវ      
សក្ានុពល ននបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មាន សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍបស ាកិេចសងគម្រមួ្គ្នន កនុងត្បំន់។ ការបឆ្ព ោះ 
បៅកាន់ទើបញ្ច ប់បនោះ ម្រឈម្ណ្ឌ លបណុ្្ោះបណ្ាល បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មាន សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍបៅ
ត្ំបន់អាសុើ និង ៉ា សុើហវកិ(APCICT) ត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើងជ្ញវទិាសាថ នត្បចាតំ្ំបន់ម្ួយននេណ្ៈកម្មការបស ាកេិច 
និងសងគម្របស់អងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ិ សត្មាប់អាសុើ និង ៉ា សុើហវកិ (UN/ESCAP) បៅនងៃទើ១៦ ដខម្ងុិនា ឆ្ន  ំ
២០០៦ ដ លមានអាណ្ត្្ិ ប ើម្បើពត្ងឹងកិេចខតិ្ខំត្បងឹដត្បងរបស់សមារិក ESCAP ទាងំ ៦២ និងត្បបទសនានា



4  កម្មវធិើសិកាសារៈសំខាន់ ននបបេចកវទិាេម្នាេម្ន ៍និងព័ត្៌មាន សត្មាបថ់ាន ក់ កឹនារំដាា ភិ ល 
 

 

  

ជ្ញសមារកិសមាេម្ ប ើម្បើបត្បើត្ ស់បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មានកនុងការអភិវឌ្ឍបស ាកិេចសងគម្របស់បេ 
តាម្រយៈការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុសស និងសម្ត្ថភាពសាថ ប័ន។ អាណ្ត្្ិរបស់ APCICT បឆលើយត្បបៅនឹងបសេក្ើ
ត្បកាសបគ្នលការណ៍្ និងដផ្សនការសកម្មភាព ននកិេចត្បរុំកំពូលពិភពបោក ស្ើអំពើសងគម្ព័ត៌្មាន(WSIS) 
ដ លដងលងថា: "ម្នុសសមាន ក់ៗេួរដត្មានឱ្កាសទទួល ននូវរំនាញ និងេំបណ្ោះ ងឹជ្ញចា ំេ់ប ើម្បើយល់ ឹង 
េូលរមួ្យ៉ា ងសកម្ម និងទទលួ នអត្ថត្បបយរន៍បពញបលញពើព័ត៌្មានសងគម្ និងបស ាកិេចេំបណ្ោះ ឹង " ។  
 

ប ើម្បើបឆលើយត្បដងម្បទៀត្ បៅនឹងសកម្មភាពបនោះ APCICT  នបបងកើត្កម្មវធិើបណុ្្ោះបណ្ាលបបេចកវទិា
េម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន ៏ទូលំទូោយម្ួយ សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍ (ICTD)   កម្មវធិើសិកាអំពើសារៈសខំាន់ នន   
បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន សត្មាប់ថាន ក់ ឹកនារំដាា ភិ ល  នចាប់បផ្ស្ើម្បៅឆ្ន  ំ ២០០៨ និងបដាយ
ដផ្សែកបលើត្ត្ម្ូវការ ៏ខាល ងំពើរ ាជ្ញសមារកិ។ កម្មវធិើសិកាឥ ូវបនោះ មានរំហរដត្១០ ប៉ាុដន្មុ្ខវជិ្ញជ ត្ត្ូវ នទំនាក់
ទំនងបៅវញិបៅម្ក ដ លមានបគ្នលបណំ្ង ដេករដំលកនូវេំបណ្ោះ ឹង ៏សំខាន់ និងអនករំនាញ ប ើម្បើរួយ ល់
អនកបបងកើត្បគ្នលនបយ យ បធវើដផ្សនការ និងអនុវត្ ្នូវេនំិត្ផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មានឱ្យមាន
ត្បសិទធិភាពដងម្បទៀត្។ ការអនុម័្ត្ជ្ញសាកលននកម្មវធិើសកិាបៅទូទាងំត្ំបន់អាសុើ នងិ ៉ា សុើហវកិបញ្ជ ក់ទាន់
បពលបវោ នងិសមាភ រៈពាក់ព័នធត្ត្ូវ នត្េប ណ្្ប់បដាយមុ្ខវជិ្ញជ ទាងំបនោះ។ 
 

ESCAP សាវ េម្ន៍កិេចត្បងឹដត្បងជ្ញបន្របស់ APCICT ប ើម្បើបធវើបេចុបបននភាព និងប ោះពុម្ពផ្សាយ មុ្ខវជិ្ញជ សកិា
អំពើ ICTD ត្បកបបដាយេុណ្ភាពខពស់ ដ លឆលុោះបញ្ច ងំពើពិភពបោកកំពុងដត្ផ្លល ស់ប្ូរយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស នន      
បបេចកវទិា និងការនាមំ្កនូវអត្ថត្បបយរន៍ ននេំបណ្ោះ ងឹ ICTD  ល់អនកពាក់ព័នធកនុងត្សុក និងត្ំបន់។     
ម្ា៉ាងបទៀត្ ESCAP តាម្រយៈ APCICT កំពុងរត្ម្ុញឱ្យបត្បើ ទំបនៀម្ទមាល ប់ និងការបកដត្បមុ្ខវជិ្ញជ កម្មវធិើសកិា
ទាងំបនោះ បៅតាម្ត្បបទសបផ្សសងៗគ្នន ។ វាជ្ញក្ើសងឃមឹ្របស់បយើងតាម្រយៈការផ្ស្ល់ជ្ញធម្មតារបស់ពួកបេបៅឯ
សិកាខ សាោថាន ក់ជ្ញត្ ិនិងថាន ក់ត្ំបន់ សត្មាប់ម្ស្តន្ើរដាា ភិ លជ្ញន់ខពស់ និងថាន ក់កណ្ាល េំបណ្ោះ ងឹទទួល ន
នឹងត្ត្ូវ នបកដត្បបៅជ្ញការយល់ ឹងបដនថម្បទៀត្ពើអត្ថត្បបយរន៍ ICT និងសកម្មភាពជ្ញក់ដស្ង    បឆ្ព ោះបៅរក 
ការសបត្ម្េបគ្នលបៅការអភិវឌ្ឍជ្ញត្ ិនិងត្ំបន់។  

 
 
 
   

Noeleen  Heyzer  
 

អេគបលខាធិការរង ននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ ិ 
និងជ្ញបលខាធិការត្បត្ិបត្្ិ នន ESCAP 



5  មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ១០៖  ICT បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ នងិកំបណ្ើ ននបត្ង 
 

 

អារម្ភកថ្ន  
កនុងកិេចខំត្បឹងដត្បង ប ើម្បើកាត់្បនថយេមាល ត្ឌ្ើរើងល សារៈសំខាន់ននការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពធនធានម្នុសស និង  
សាថ ប័ន កនុងការបត្បើត្ ស់បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន (ICT) ម្ិនអាេត្ត្ូវ ន ៉ា ន់សាម នប ើយ។ កនុង
កិេចការរបស់ពួកបេ បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មានេជឺ្ញឧបករណ៍្សាម្ញ ប៉ាុដន្បៅបពលដ លម្នុសស ឹង
អំពើរបបៀបបត្បើត្ ស់វាឱ្យមានត្បសិទធិភាព  ICT កាល យជ្ញដផ្សនកបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មាន កម្មវធិើបញ្ជ
ផ្លល ស់ប្ូរកនុងការពបនលឿនបលបឿន ននការអភិវឌ្ឍបស ាកិេចសងគម្ និងការនាមំ្កនូវការផ្លល ស់ប្ូរជ្ញវរិជមាន។ ជ្ញម្ួយ
នឹងទសសនៈបនោះ កម្មវធិើសកិាអំពើសារៈសំខាន់ននបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន សត្មាប់ថាន ក់ ឹកនា ំ        
រដាា ភិ ល ការកសាងសម្ត្ថភាពធនធានម្នុសសខាង ICT  ៏ទូលំទូោយម្ួយ ដ លនងឹរួយត្បបទសកពុំងអភិវ
បឌ្ឍៀឱ្យទទួល នផ្សលត្បបយរន៍យ៉ា ងបពញបលញពើឱ្កាស ដ លត្ត្ូវ នផ្ស្ល់បដាយ ICT ត្ត្ូវ នអភិវឌ្ឍន៍។ 

 

កម្មវធិើសកិា េឺជ្ញកម្មវធិើ ៏សខំាន់របស់ម្រឈម្ណ្ឌ លបណុ្្ោះបណ្ាលបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន សត្មាប់
ការអភិវឌ្ឍ ត្បំន់អាសុើ និង ៉ា សុើហវកិ ននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ិ(APCICT) និងត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើង ប ើម្បើផ្សល់្
នូវេំបណ្ោះ ងឹ និងរំនាញ ICT  ល់ម្ស្តន្ើរដាា ភិ ល ឱ្យមានអនុភាព ៏បពញបលញ ខាងបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ 
និងព័ត៌្មានសត្មាប់ការអភិវឌ្ឍបស ាកិេចសងគម្។ កម្មវធិើសកិាសបត្ម្េ ន ល់រាប់ពាន់នាក់និងរាប់រយសាថ នប័ន 
បៅទូទាងំត្បំន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ និងបលើសពើបនោះបទៀត្  ចាប់តាងំពើ មានការបបើកឱ្យ ំបណ្ើ ការជ្ញផ្សលូវការរបស់ខលួន
បៅឆ្ន ២ំ០០៨។ កម្មវធិើសកិាត្ត្ូវ នពត្ងើកបត្េើនជ្ញង ២០ ត្បបទសបៅត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ  ដ លត្ត្ូវ ន 
អនុម័្ត្កនុងត្កបខ័ណ្ឌ  បណុ្្ោះបណ្ាលធនធានម្នុសស ល់រដាា ភិ លជ្ញបត្េើន និង នេូលរមួ្កនុងកម្មវធិើសិកា
របស់សាកលវទិាល័យ និងកម្មវធិើម្ហាវទិាល័យបៅទូទាងំត្ំបន់។  
 

ផ្សលប៉ាោះពាល់ ននកម្មវធិើសិកា  េឺសថិត្កនុងដផ្សនកម្ួយ ជ្ញលទធផ្សលននមាត្ិការ ៏ទូលទូំោយ នងិការបរៀបេំជ្ញ    
យុទធសាស្តសន្នត្បធានបទត្ត្ូវ នត្េប ណ្្ប់បដាយមុ្ខវជិ្ញជ បណុ្្ោះបណ្ាល បូំងរបស់ខលួនេំនួន៨ ប៉ាុដនក៏្បដាយ
សារដត្សម្ត្ថភាពរបស់កម្មវធិើសិកាមានរូបសណាា នបំបពញតាម្បរបិទកនុងត្សុកនងិដងលងបេញពើបញ្ា ការអភិវឌ្ឍ 
បស ាកិេចសងគម្។ ជ្ញលទធផ្សល ននត្ត្ម្ូវការ ៏ខាល ងំកាល ពើបណ្ាត្បបទសបៅត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ,  APCICT សថិត្
បៅជ្ញន េូជ្ញម្ួយនឹងបណ្ាញន េូរបស់ខលួន  នអភិវឌ្ឍមុ្ខវជិ្ញជ បណុ្្ោះបណ្ាលកម្មវធិើសិកាដងម្បទៀត្  នបធវើ
ប ើងប ើម្បើពត្ងឹង សម្ត្ថភាពកនុងការបត្បើត្ ស់ ICT តាម្ដផ្សនកជ្ញបត្េើន ូេជ្ញ ការត្េប់ត្េងបត្គ្នោះម្ហន្រាយ 
(DRM) និងបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ ការបធវើឱ្យងយេុោះ និងការបត្បើត្ ស់ត្បព័នធផ្សសពវផ្សាយសងគម្ សត្មាប់    
ការអភិវឌ្ឍ។  

 

ការត្បកាន់ខាជ ប់បៅនឹង ំបណាោះត្សាយ "បយើង D.I.D វាកនុងភាពជ្ញន េូ " របស់ APCICT, មុ្ខវជិ្ញជ កម្មវធិើសកិា
ទាងំអស់ ត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើង(D) អនុវត្(្I) និងផ្សល់្ឱ្យ(D)កនុងលកខណ្ៈបញ្ចូ លគ្នន  នងិការេូលរមួ្ម្ួយ បហើយ
ពួកបេ នចាប់យកនូវមុ្ខរនំាញ និងបទពិបសាធន៍ ពើត្កុម្ ៏ទូលំទូោយ នងិដបលកពើធម្មតា ននភាេើពាក់ព័នធ។ 
កម្មវធិើសកិាទាងំមូ្ល ត្ត្ូវ នអភិវឌ្ឍតាម្ ំបណាោះត្សាយជ្ញត្បព័នធ ដ លដផ្សែកបលើត្ត្ម្ូវការ ការវាយត្នម្ល           
ការសទង់ម្ត្ ិ ដ ល នបធវើប ើងបៅទូទាងំត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ និងការពិបត្គ្នោះបយបល់ជ្ញម្យួម្ស្តន្ើរដាា ភិ ល 
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សមារិកសហេម្ន៍ អភិវឌ្ឍអន្រជ្ញត្ិ និងម្ហាវទិាល័យ នងិអនកអប់រ។ំ ការត្សាវត្ជ្ញវ នងិការវភិាេបៅបលើភាព
ខាល ងំ និងភាពបខាយ ននឯកសារបណុ្្ោះបណ្ាលដ លមានត្សាប់ និងជ្ញ បំណ្ើ រការពិនតិ្យប ើងវញិនូវការបង្ហា ញ 
ត្ត្ូវ នអនុវត្ត្ាម្លំដាប់សកិាខ សាោថាន ក់ត្ំបន់ និងអនុត្បំន់ម្ួយដ លជ្ញដផ្សនកម្ួយនន បំណាោះត្សាយជ្ញត្បព័នធ 
ប ើម្បើធានាថាមុ្ខវជិ្ញជ េពឺាក់ព័នធ និងមានត្បសិទធភិាព។ តាម្រយៈវធិើសាស្តស្បនោះ កម្មវធិើននកម្មវធិើសិកា ត្ត្ូវ ន
អភិវឌ្ឍឱ្យបៅជ្ញកម្មវធិើសិកា ៏ទូលំទូោយបដាយត្េប ណ្្ប់នូវលំដាប់ ICT  ៏សំខាន់ម្ួយ សត្មាប់ត្បធានបទ      
ការអភិវឌ្ឍ (ICTD) និង ការបង្ហា ញពើ សបម្លងជ្ញបត្េើន និងការោយលំគ្នន ននបរបិទបង្ហា ញបៅទូទាងំត្ំបន់។  

 

វធិើសាស្តសប្ញ្ចូ លគ្នន  នងិសហការរបស់ APCICT បឆ្ព ោះបៅរកការអភិវឌ្ឍកម្មវធិើសិកា ក៏ នបបងកើត្ជ្ញបណ្ាញ 
ន េូ ៏រងឹមា ំ នងិលូត្ោស់យ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស ប ើម្បើរួយសត្ម្ួល ល់ការផ្ស្ល់ការបណុ្្ោះបណ្ាល ICTD បៅ ល់  
ម្ស្តន្ើរដាា ភិ ល អនកបបងកើត្បគ្នលនបយ យ និងអនកពាក់ព័នធការអភិវឌ្ឍបៅទូទាងំត្បំន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ និង
ត្ំបន់បផ្សសងបទៀត្។ កម្មវធិើសកិាបន្ពត្ងើក នងិអនុម័្ត្បៅកនុងត្កបខ័ណ្ឌ បណុ្្ោះបណ្ាលបៅថាន ក់ជ្ញត្ ិ និងថាន ក់
ត្ំបន់បៅបណ្ាត្បបទស នងិត្ំបន់បផ្សសងៗគ្នន  ដ លជ្ញលទធផ្សល ននសហការយ៉ា ងរិត្សនទិធរវាង APCICT និង     
សាថ ប័នបណុ្្ោះបណ្ាល ភាន ក់ង្ហររដាា ភិ ល នងិអងគការត្បំន់ និងអន្រជ្ញត្។ិ បគ្នលការណ៍្ ននភាពជ្ញន េូបនោះ
នឹងបនក្ាល យជ្ញកមាល ងំរត្ម្ុញឱ្យ APCICT បធវើការជ្ញម្យួន េូរបស់ខលួន ប ើម្បើបធវើបេចុបបននភាពបន្បទៀត្ នងិ
កំណ្ត់្ទើតាងំបដនថម្បទៀត្នូវ ឯកសារកម្មវធិើសិកា  អភិវឌ្ឍមុ្ខវជិ្ញជ កម្មវធិើសិកាងមើ ប ើម្បើបកត្សាយត្ត្ម្ូវការ
ដ ល នបង្ហា ញ និងពត្ងើកការសបត្ម្េមាត្ិការកម្មវធិើសកិា បឆ្ព ោះបៅកាន់ទសសនិករនបគ្នលបៅងមើតាម្រយៈ   
ម្រឈេត្ដិ លអាេ ំបណ្ើ ការ ៏ងមើ និងបត្េើនដងម្បទៀត្។   
 

ការបស្តងគប់នូវការផ្ស្ល់ឱ្យបៅទល់មុ្ខគ្នន ននកម្មវធិើសិកា APCICT ក៏ នបបងកើត្នូវបវទិការសិកាពើេមាៃ យ តាម្
បណាែ ញអុិនធឹណិ្ត្ ដ លបៅថាកម្មវធិើសិកាជ្ញក់ដសែងរបស់ APCICT (http://e-learning.unapcict.org) 
ដ លត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើងប ើម្បើរួយឱ្យអនកេូលរមួ្កនុងការសិកាបម្បរៀន ដ លយកភាជ ប់ម្កតាម្ផ្លទ ល់ខលួនបេ។    
កម្មវធិើសិកាជ្ញក់ដស្ងធានាថា មុ្ខវជិ្ញជ ននកម្មវធិើសិកាទាងំអស់ និងបម្បរៀនដ លយកម្កជ្ញម្ួយេឺអាេេូល   
 ំបណ្ើ ការ នយ៉ា ងង្ហយតាម្បណាែ ញអុិនធឹណិ្ត្ប ើម្បើទាញយក ការផ្សសពវផ្សាយ ការបញ្ជ ទិញ ន និង      
ការកំណ្ត់្ទើកដនលង។ កម្មវធិើសិកាក៏មានកនុងឌ្ើវ ើឌ្ើ ប ើម្បើទទួលនូវត្ត្មូ្វការទាងំបនាោះត្ត្ូវមានការភាជ ប់អុិនធឹណិ្ត្
ដ លមានកំណ្ត់្ ឬគ្នម នការភាជ ប់អុិនធឹណិ្ត្។  
 

ប ើម្បើបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវការទទួល ន និងការពាក់ព័នធកនុងបរបិទកនុងត្សុក, APCICT និងន េូរបស់ខលួន ន
សហការបបងកើត្កម្មវធិើសិកាដ លមានជ្ញភាសា Armenian Azeri ភាសា ហាសាឥណ្ឌូ បនសុើ អង់បេលស ដខមរ 
(កម្ពុជ្ញ) ម្៉ាុងបហាគ លើ ម្ើយ៉ា ន់មា៉ា  Pashto រុសសុើ Tajik និងបវៀត្ណាម្ជ្ញម្ួយនឹងដផ្សនការបកដត្បមុ្ខវជិ្ញជ    បៅជ្ញ
ភាសាជ្ញបត្េើនដងម្បទៀត្។  
 

េាស់ណាស់ថា ការអភិវឌ្ឍ និងការផ្ស្ល់ឱ្យនូវកម្មវធិើសិកានឹងម្ិនអាេបធវើបៅ នបដាយគ្នម នការបប្ជ្ញា េិត្្   
ការឧទទិស  និងការេូលរមួ្គ្នតំ្ទសកម្មរបស់បុេគលមាន ក់ៗ និងអងគការនានា។ ខាុ ំសូម្បឆលៀត្ឱ្កាសបនោះ ប ើម្បើ
ទទួលសាគ ល់នូវកិេចត្បឹងដត្បង និងសមិ្ទធិផ្សល ដ លសបត្ម្េ នរបស់ន េូរបយើង ពើបណ្ាត្កសួងននរដាា ភិ ល   
សាថ ប័នបណុ្្ោះបណ្ាល និងអងគការជ្ញត្ិ និងត្ំបន់ ដ ល នេូលរមួ្កនុងសិកាខ សាោកម្មវធិើសិកា។ ពួកបេម្ិន
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ត្ត្ឹម្ដត្ នផ្ស្ល់ធាតុ្េូល ៏មានត្នម្លដាក់កនុងមាតិ្ការរបស់មុ្ខវជិ្ញជ ប៉ាុបណាណ ោះបទ ប៉ាុដន្មានធាតុ្េូល ៏មានសារៈ
សំខាន់ដងម្បទៀត្ ពួកបេ នកាល យជ្ញអនករួយឧបត្ថម្ភកម្មវធិើសិកាបៅកនុងត្បបទស និងត្ំបន់របស់ពួកបេ និង
 នរួយឱ្យកម្មវធិើសិកាឱ្យកាល យជ្ញសមាសភាព ៏សំខាន់ម្ួយ កនុងត្កបខ័ណ្ឌ ថាន ក់ជ្ញត្ិ និងថាន ក់ត្ំបន់ ប ើម្បើ    
កសាងសម្ត្ថភាព ICT  ៏ចា ំេ់ ប ើម្បើសបត្ម្េបគ្នបៅការអភិវឌ្ឍបស ាកិេចសងគម្នាបពលអនាេត្។  
 

ខាុ ំសូម្បដនថម្នូវការទទួលសាគ ល់ជ្ញពិបសសម្ួយ  ល់កិេចត្បឹងដត្បងបដាយលោះបង់ម្ួយេំនួនននអនកេូលរមួ្ ៏បឆនើម្
ដ ល នបបងកើត្មុ្ខវជិ្ញជ ទើ១០បនោះប ើង។ ពួកបេ នដាក់បញ្ចូ លប ម្ ោះអនកនិពនធម្កពើម្រឈម្ណ្ឌ លបត្ត្ៀម្បង្ហក រ
បត្គ្នោះម្ហន្រាយអាសុើ (ADPC) បដាយ Richard Labelle។ ខាុ ំក៏សូម្អរេុណ្ ល់    អងគភាពបបេចកវទិា
េម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន និងការកាត់្បនថយបត្គ្នោះម្ហន្រាយ(IDD) និង អងគភាពបរសិាថ ន និងការអភិវឌ្ឍ 
(EDD) ននេណ្ៈកមាម ធិការបស ាកិេច និងសងគម្ សត្មាប់ត្ំបន់អាសុើ និង ៉ា សុើហវកិ ននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ិ 
(ESCAP) េណ្ៈកមាម ធិការបស ាកិេច សត្មាប់ទវើបអាស្តហវកិ (ECA)  េណ្ៈកម្មការបស ាកិេច សត្មាប់អាបម្រកិ
ឡាទើន និងត្ំបន់ការ ើប ើ (ECLAC) េណ្ៈកម្មការបស ាកិេច និងសងគម្សត្មាប់តំ្បន់អាសុើខាងលិេ (ESCWA) 
ត្កុម្ហ ុន Microsoft និងទើភាន ក់ង្ហរសងគម្ព័ត៌្មានជ្ញត្ិ ននសាធារណ្រ ាកូបរ ៉ា សត្មាប់ការគ្នតំ្ទរបស់ពួកបេ       
បធវើឱ្យមានរូបរាងជ្ញមាត្ិការរបស់មុ្ខវជិ្ញជ ទើ១០ បនោះ។ កំណ្ត់្ត្តាការ ឹងេុណ្ម្ួយ ត្ត្ូវ នសដម្្ងរូន ល់ន េូ
ជ្ញត្ិ និងអនុត្ំបន់ ក៏ ូេជ្ញម្នុសសដ លជ្ញធនធានននកម្មវធិើសិកា ដ ល នេូលរមួ្កនុងសិកាខ សាោជ្ញបត្េើន          
វេគបណុ្្ោះបណ្ាល និងកិេចត្បរុំន េូរ ត្ត្ូវ នបរៀបេំសត្មាប់ការអភិវឌ្ឍមុ្ខវជិ្ញជ ទើ១០បនោះ។ APCICT ក៏សូម្
ដងលងអំណ្រេុណ្ ល់អនកដ ល នេូលរមួ្ជ្ញបត្េើនរុំននការពិនិត្យប ើងវញិ នូវបសៀវបៅសរបសរបដាយន បនោះ 
និងបោក Christine Apikul ដ ល នសរបសរមុ្ខវជិ្ញជ ។  
 

ខាុ ំសងឃមឹ្បដាយបសាម ោះសម័ត្េថា កម្មវធិើសិកានឹងរួយ ល់ត្បបទសនានា កនុងការកាត់្បនថយនូវេមាល ត្ធនធាន
ម្នុសសខាងបបេចកវទិា េម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មានឱ្យ នខិត្រិត្គ្នន  ការ កបេញរ ងំេំបពាោះការអនុម័្ត្ ICT 
និងរត្ម្ុញការអនុវត្្ ICT កនុងការពបនលឿន ការអភិវឌ្ឍបស ាកិេចសងគម្ និងការសបត្ម្េ ន នូវបគ្នលបៅ      
ការអភិវឌ្ឍសហសសវត្សរ។៍  
 

 
 

Hyeun-Suk Rhee  
 

       នាយក  
UN-APCICT/ESCAP



8  កម្មវធិើសិកាសារៈសំខាន់ ននបបេចកវទិាេម្នាេម្ន ៍និងព័ត្៌មាន សត្មាបថ់ាន ក់ កឹនារំដាា ភិ ល 
 

 

  

អំពីលដំ្ឋប់ម្ខុវជិ្ជា  
បៅ "យុេគសម័្យព័ត៌្មាន" នាបពលបេចុបបននបនោះ ការទទួល ន ៏ង្ហយត្សួលនូវព័ត៌្មាន េឺកំពុងផ្លល ស់ប្ូររបបៀប
បយើងរស់បៅ បធវើការ និងការកំសាន្។ "បស ាកិេចឌ្ើរើងល" ក៏ត្ត្ូវ នបេសាគ ល់ផ្សងដ រថាជ្ញ "បស ាកិេច     
េំបណ្ោះ ឹង", "បស ាកិេចបណាែ ញ" ឬ"បស ាកិេចងមើ" េឺត្ត្ូវ នបង្ហា ញេរកឹលកខណ្ៈបដាយការផ្លល ស់ប្ូរម្ួយពើ   
ការផ្សលិត្ទំនិញបៅជ្ញការបបងកើត្េំនិត្។ បនោះេូសបញ្ជ ក់នូវភាពរ ើកេបត្ម្ើន បបើវាម្ិនទាន់សំខាន់បទបនាោះ ត្ួនាទើ 
ត្ត្ូវ នបំបពញ បដាយបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន (ICT) កនុងបស ាកិេច និងសងគម្ទាងំមូ្ល។  

 

ជ្ញលទធផ្សល រដាា ភិ លបៅទូទាងំពិភពបោក  នយកេិត្្ទុកដាក់កាន់ដត្ខាល ងំប ើង បៅបលើបបេចកវទិា
េម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍ(ICTD) ។ សត្មាប់រដាា ភិ លទាងំបនោះ ICTD េឺម្ិនដម្នត្គ្នន់ដត្
និយយអំពើការអភិវឌ្ឍឧសាហកម្ម ICT ឬវស័ិយបស ាកិេចប៉ាុបណាណ ោះបទ ប៉ាុដន្វាក៏េងែុលត្ ប់ពើការបត្បើត្ ស់ ICT 
ប ើម្បើបបងកើត្នូវបស ាកិេចក៏ ូេជ្ញកំបណ្ើ ននបយ យ និងសងគម្ផ្សងដ រ។ 
  
បទាោះជ្ញយ៉ា ងណាក៏បដាយ កនុងេំបណាម្ផ្សលលំ កជ្ញបត្េើន ដ លរដាា ភិ លត្បឈម្មុ្ខកនុងការបបងកើត្      
បគ្នលនបយ យ  ICT េឺថាអនកបបងកើត្បគ្នលនបយ យជ្ញបត្េើន េឺដត្ងដត្ម្ិនធាល ប់ ឹងេាស់ជ្ញម្ួយនឹង         
បបេចកវទិា ដ លពួកបេកំពុងបត្បើត្ ស់ សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍជ្ញត្ិ។ ចាប់ពើម្នុសសមាន ក់ម្ិនអាេបធវើនិយត័្កម្មនូវអវើ
ដ លម្នុសសមាន ក់ម្ិនយល់បនាោះបទ អនកបបងកើត្បគ្នលនបយ យជ្ញបត្េើនមានការបអៀនខាម ស់ ពើការបបងកើត្បគ្នល
នបយ យ   បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន។ ប៉ាុដន្ការទុកបគ្នលនបយ យ ICT ឱ្យបៅបបេចកវទូិ េឺក៏
ខុសដ រ ពើបត្ពាោះជ្ញធម្មតាបបេចកវទូិជ្ញបត្េើនេឺម្ិនយល់ ឹងអំពើការជ្ញប់ទាក់ទងបគ្នលនបយ យបបេចកវទិា 
ដ លពួកបេកំពុងអភិវឌ្ឍ និងបត្បើត្ ស់។ 
  
លំដាប់មុ្ខវជិ្ញជ កម្មវធិើសិកាអំពើសារៈសំខាន់ ននបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន សត្មាប់ថាន ក់ ឹកនា ំ                    
រដាា ភិ លត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើងបដាយម្រឈម្ណ្ឌ លបណុ្្ោះបណ្ាលបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន សត្មាប់ 
ការអភិវឌ្ឍត្ំបន់អាសុើ និង ៉ា សុើហវកិ ននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ិ (APCICT) ប ើម្បើ ៖ 
១. អនកបបងកើត្បគ្នលនបយ យបៅកត្មឹ្ត្ថាន ក់ជ្ញត្ិ និងមូ្លដាា ន ដ លទទួលខុសត្ត្ូវេំបពាោះការបបងកើត្ប ើងនូវ 
     បគ្នលនបយ យ ICT។ 
២. ម្ស្តន្ើរដាា ភិ លទទួលខុសត្ត្ូវេំបពាោះការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្្កម្មវធិើ ដ លដផ្សែកតាម្ ICT  និង  
៣. អនកចាត់្ការខាងវស័ិយសាធារណ្ៈដសវងរកការបត្បើត្ ស់ឧបករណ៍្ ICT សត្មាប់ការត្េប់ត្េងេបត្មាង។  
 

លំដាប់មុ្ខវជិ្ញជ  មានបគ្នលបំណ្ងអភិវឌ្ឍនូវភាពងនឹកជ្ញម្ួយនឹងបញ្ា  ៏សំខាន់ៗ ដ លត្ត្ូវទាក់ទងនឹង ICTD 
ដ លបកើត្បេញពើទសសនៈទាងំបបេចកវទិា និងបគ្នលនបយ យ។ បគ្នលបំណ្ង េឺម្ិនដម្នត្ត្ឹម្ដត្បបងកើត្
បសៀវបៅដណ្នាបំបេចកបទស ICT  ដត្ប៉ាុបណាន ោះបនាោះបទ ប៉ាុដន្ជ្ញងបនោះបទៀត្វាផ្ស្ល់នូវការយល់ ឹង ៏លែ ននអវើដ ល
បបេចកវទិាឌ្ើរើងលបេចុបបននមានសម្ត្ថភាព ឬដ លជ្ញកដនលងបបេចកវទិាត្ត្ូវ ននាមុំ្ខ និងអវើដ លអនុវត្្ បគ្នល
នបយ យ។ ត្បធានបទនានា ត្ត្ូវ នត្េប ណ្្ប់បដាយមុ្ខវជិ្ញជ ដ លត្ត្ូវ នបង្ហា ញតាម្ការវភិាេត្ត្ម្ូវការ   
បណុ្្ោះបណ្ាលម្ួយ និងការសទង់ម្ត្ិមួ្យ ននសមាភ រៈបណុ្្ោះបណ្ាលបផ្សសងៗបទៀត្បៅបលើពិភពបោក។ 
 

មុ្ខវជិ្ញជ ជ្ញបត្េើន ត្ត្ូវ នេងត្កងប ើងតាម្របបៀបម្ួយ ដ លអាេត្ត្ូវ នបេបត្បើសត្មាប់ការសិកាបដាយខលួនឯង
បដាយអនកអានត្េប់គ្នន  ឬជ្ញធនធានកនុងវេគបណុ្្ោះបណ្ាល ឬកម្មវធិើ។ មុ្ខវជិ្ញជ ជ្ញបត្េើនេឺជ្ញឯកសារដត្ម្ួយ 
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បហើយក៏ជ្ញឯកសារដ លទាក់ទងគ្នន  និងកិេចត្បងឹដត្បងត្ត្វូ នបធវើប ើងកនុងមុ្ខវជិ្ញជ នើម្យួៗ ផ្សារភាជ ប់បៅនឹង
និបកខបបទ និងកិេចពិភាកានានាកនុងមុ្ខវជិ្ញជ  ៏នទបទៀត្តាម្លំដាប់។ បគ្នលបំណ្ងរយៈបពលដវង េឺបបងកើត្មុ្ខវជិ្ញជ
ជ្ញបត្េើននូវវេគសិកាទាក់ទងគ្នន ដ លអាេត្ត្ូវ នទទួលសាគ ល់ ។  
 
មុ្ខវជិ្ញជ នើម្យួៗ ចាប់បផ្សែើម្ជ្ញម្ួយនឹងបសេកែើដងលងអពំើកម្មវត្ថុមុ្ខវជិ្ញជ  និងលទធផ្សលសកិាបគ្នលបៅ ដ លត្តាងំនឹង
អវើដ លអនកអានអាេ ៉ា ន់សាម នការរ ើកេបត្ម្ើនរបស់ខលួន។ មាត្កិារននមុ្ខវជិ្ញជ បនោះ ត្ត្ូវ នដេកបេញជ្ញដផ្សនកៗ ដ ល
រមួ្មានការសិកាករណ្ើ  និងលំហាត់្អនុវត្ែបផ្សសងៗ ប ើម្បើរួយឱ្យអនកអានយល់ ឹងសុើរបត្ៅអំពើទសសនទានេនលោឹះ។ 
លំហាត់្ទាងំបនោះអាេត្ត្ូវ នបធវើបដាយអនកអានមាន ក់ៗ ឬត្កុម្អនកេូលរមួ្វេគបណ្ែុ ោះបណាែ ល។ រូបភាព និងតារាង
បផ្សសងៗ ត្ត្ូវ នផ្សល់្ប ើម្បើបង្ហា ញនូវទ ិាភាពជ្ញក់ោក់ននការពិភាកា។ ឯកសារបយង និងធនធានតាម្
បណាែ ញអុនិធណិឹ្ត្ត្ត្ូវ នរាយប ម្ ោះសត្មាប់អនកអានសិកាត្សាវត្ជ្ញវប ើម្បើបបងកើនទសសនៈវស័ិយបដនថម្បទៀត្។ 
 
ការបត្បើត្ ស់ ICTD េឺមានលកខណ្ៈទូលំទូោយណាស់ ដ លរួនកាលការសកិាករណ្ើ  និងឧទាហរណ៍្ បៅ 
កនុង នងិឆលងកាត់្មុ្ខវជិ្ញជ ទាងំមូ្លអាេមានលកខណ្ៈផ្សទុយគ្នន ។ ករណ្ើ បនោះេឺត្ត្ូវ នរពំងឹទុក។ បនោះេជឺ្ញបរឿង ៏េួរ
ឱ្យរបំភើប និងការត្បេួត្ត្បដរង ននវជិ្ញជ បបត្ងៀនដ លផុ្សសបេញងមើៗបនោះ ក៏ ូេជ្ញការសនារបស់ខលួនដ រ ខណ្ៈ
បពលដ លត្បបទសនើម្ួយៗចាប់បផ្សែើម្រុករកសកាែ នុពល ICTs ជ្ញឧបករណ៍្សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍ។  
 
ការគ្នតំ្ទលំដាប់មុ្ខវជិ្ញជ ននកម្មវធិើសិកាកនុងទត្ម្ង់ជ្ញឯកសារប ោះពុម្ពបនោះជ្ញបវទកិារសិកាពើេមាៃ យតាម្បណាែ ញ 
អុិនធណិឹ្ត្ កម្មវធិើសិកាជ្ញក់ដសែងរបស់ APCICT (http://www.unapcict.org/e-learning) បដាយមានថាន ក់
បរៀនជ្ញក់ដស្ង ដ លសដម្ង្លកខណ្ៈនូវបទបង្ហា ញរបស់ត្េូបណ្ែុ ោះបណាែ លតាម្ទត្ម្ង់ជ្ញវ ើប អូ និងបទបង្ហា ញ
តាម្ Power Point ននមុ្ខវជិ្ញជ នានា ។  
 
បលើសពើបនោះបៅបទៀត្ APCICT  នបបងកើត្ម្រឈម្ណ្ឌ លអុើ-សហត្បត្បិត្្ិការម្យួ សត្មាប់ ICTD (e-Co Hub–
http://www.unapcict.org/ecohub) ជ្ញទើកដនលងបណាែ ញអុិនធណិឹ្ត្ត្ត្ូវ នផ្សល់្រូន សត្មាប់អនកអនុវត្ែ និង
អនកបបងកើត្បគ្នលនបយ យ ICTD ប ើម្បើបលើកកម្ពស់បទពិបសាធន៍ការសិកា នងិការបណ្ែុ ោះបណាែ លរបស់ខលួន។ 
ម្រឈម្ណ្ឌ លអុើ-សហត្បត្បិត្ែកិារ ផ្សែល់ឱ្យអនកនូវការទទលួ ននូវធនធានេំបណ្ោះ ឹង អំពើទិ ាភាពបផ្សសងៗពើគ្នន   
នន ICTD ត្ពម្ទាងំ ផ្សែល់នូវលំហអនែរកម្មម្យួ សត្មាប់ដេករដំលកេំបណ្ោះ ងឹ និងបទពិបសាធន៍    ត្ពម្ទាងំ        
សហត្បត្បិត្ែិការស្ើអំពើការលូត្ោស់ ICTD ។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.unapcict.org/e-learning
http://www.unapcict.org/ecohub
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ម្ុខវជិ្ជា ទ្យី ១០  
មុ្ខវជិ្ញជ បនោះនិយយអំពើត្ួនាទើដ លបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន (ICT) អាេបំបពញកនុងការបលើកសទួយ  
លទធភាព និងសម្ត្ថភាពម្នុសសកនុងការបដាោះត្សាយផ្សលប៉ាោះពាល់បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ និងេូលរមួ្េំដណ្ក
 ល់ការអភិវឌ្ឍត្បកបបដាយនរិន្រភាព។  ំបណាោះត្សាយផ្សលប៉ាោះពាល់បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្មានន័យថាទាងំ
ការកាត់្បនថយយ៉ា ងបត្េើន ឬលុបបំ ត់្ផ្សលអវរិជមានបៅបលើម្នុសស និងបរសិាថ នធម្មជ្ញត្ិត្ពម្ទាងំត្ត្ូវ នបៅ
ថា ការបធវើឱ្យេុោះងយបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។ បគ្នលការណ៍្អភិវឌ្ឍត្បកបបដាយនិរន្រភាព េឺជ្ញម្េគុបទស      
 ៏សំខាន់ម្ួយ ប ើម្បើធានាថាការបត្បើត្ ស់បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មានប ើម្បើបធវើឱ្យេុោះងយបដត្ម្បត្ម្ួល
អាកាសធាតុ្ដ លត្ត្ូវ នបធវើតាម្វធិើម្ួយ ដ លម្និប៉ាោះពាល់ ល់សម្ត្ថភាពម្នុសសរនំាន់បត្កាយ ប ើម្បើបំបពញ
ត្ត្ម្ូវការផ្លទ ល់ខលួនបេ។   

មុ្ខវជិ្ញជ បនោះ បផ្្លត្បៅបលើត្ួនាទើដ ល ICTs អាេបំបពញកនុងការបធវើឱ្យេុោះងយបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ បដាយ
ទទួលយកនូវសកម្មភាពប ើម្បើសត្មាលផ្សលប៉ាោះពាល់បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្និងបដាយទទួលយកនូវសកម្មភាព 
ប ើម្បើដត្បត្បលួបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។ ចាប់តាងំពើអាកាសធាតុ្ និងបរសិាថ នត្ត្ូវ នទំនាក់ទនំងគ្នន  
មុ្ខវជិ្ញជ បនោះក៏ពិចារណាបៅបលើត្ួនាទើរបស់បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន កនុងការរួយឱ្យម្នុសសយល់អពំើ   
បរសិាថ នបៅរុំវញិពួកបេ ដ លជ្ញត្ត្ម្ូវការទុកជ្ញមុ្ន សត្មាប់បដាោះត្សាយបញ្ា បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្។  
 

ជ្ញម្ួយគ្នន បនោះ មុ្ខវជិ្ញជ បនោះក៏ពិចារណា ល់ត្ួនាទើរបស់បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មាន កនុងការកាត់្បនថយ     
បត្គ្នោះម្ហន្រាយ (DRR) និងការត្េប់ត្េងបត្គ្នោះម្ហន្រាយ (DRM) វាពិត្ជ្ញជ្ញប់ពាក់ព័នធការអនុវត្ព្ឹងដផ្សែកបលើ 
ICT ងមើ ដ លម្ិនត្ត្ូវ នត្េប ណ្្ប់កនុងមុ្ខវជិ្ញជ ទើ ៩ ដ លទាក់ទងនឹងត្ួនាទើរបស់បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និង
ព័ត៌្មាន កនុង DRR និង DRM។  
 

ច្ោលប ំង ននម្ុខវជិ្ជា   
 

មុ្ខវជិ្ញជ បនោះមានបគ្នលបណំ្ងប ើម្បើ:  
 

១. ត្ ប់អនកបធវើបសេក្ើសបត្ម្េេិត្្អពំើការត្បឈម្ ដ លបងកបដាយបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និងផ្សលប៉ាោះពាល់ 
     របស់វា បៅបលើការអភិវឌ្ឍបៅតាម្ត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍបៅត្ំបន់អាសុើ និង ៉ា សុើហវកិ  
២. បលើកកម្ពស់ការយល់ ឹងអពំើត្ួនាទើ ដ លបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន មានកនុងការដត្បត្បួលបៅតាម្   
     បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និងការសត្មាល  
៣. បរៀបរាប់ពើសារៈសំខាន់ននកំបណ្ើ ននបត្ង ការពាក់ព័នធរបស់ខលួនបៅ ល់ត្បបទសកពុំងអភិវឌ្ឍ និងត្ួនាទើរបស់ 
     បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មានកនុងកំបណ្ើ ននបត្ង  
៤. ពិភាកា នងិបសនើបគ្នលនបយ យ សត្មាប់ការបត្បើត្ ស់បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន 
    ប ើម្បើបធវើឱ្យងយេុោះបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និងរត្ម្ុញកំបណ្ើ ននបត្ង។ 
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លទ្យធផលននការសកិា 
បនាទ ប់ពើបធវើកិេចការបលើមុ្ខវជិ្ញជ បនោះ អនកអានអាេបធវើ នប ើម្បើ:  
 

១. ពិភាកាការត្បឈម្  ដ លបងកបដាយបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និងផ្សលប៉ាោះពាល់របស់វាបលើការអភិវឌ្ឍបៅ 
     ត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ។  
២. បរៀបរាប់ពើរំហាន ដ លត្ត្វូការប ើម្បើបធវើឱ្យងយេុោះបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្រមួ្ទាងំបញ្ា បគ្នលនបយ យ 
     ម្ួយេំនួន ដ លត្ត្ូវការបដាោះត្សាយ។  
៣. និនាន ការបេចុបបនន កនុងការបត្បើត្ ស់  បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន នងិអំពើរបបៀប   ដ លពួកបេកំពុង     
     ត្ត្ូវ នដាក់បដាយរដាា ភ ិលម្ួយេំនួន ក៏ ូេជ្ញត្បត្បិត្្ិករវស័ិយឯករនម្ួយេំនួន និងវនិិបយេនិ ប ើម្បើ 
     បដាោះត្សាយបញ្ា បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និងការអភិវឌ្ឍត្បកបបដាយនិរន្រភាព។  
៤. បរៀបរាប់ពើកំបណ្ើ ននបត្ង និងការផ្សល់្នូវឧទាហរណ៍្ ននការអនុវត្រ្បស់ខលួនពើរុំវញិពិភពបោក។  
 

      អវីម្ដលម្រតូវច្ធវើ  
 

កនុងការបរៀបេសំត្មាប់ការទទលួយកមុ្ខវជិ្ញជ បនោះ េូរបំបពញកិេចការម្ួយ ឬបត្េើន ូេខាងបត្កាម្៖ 
១. អានឧបសម្ព័នធទើ១:  និនាន ការបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្។  បនោះនឹងផ្សែល់ឱ្យអនកនូវការដណ្នាជំ្ញ        
    មូ្លដាា នេំបពាោះបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ នងិផ្សលប៉ាោះពាល់របស់ខលួនបៅត្បំន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ។  

  ២. អានអនាេត្រមួ្របស់បយើង រ យការណ៍្របស់េណ្ៈកមាម ពិភពបោកស្ើអំពើបរសិាថ ន និង             
       ការអភិវឌ្ឍ(WCED)ត្ត្ូវ នប ោះពុម្ភផ្សាយបៅឆ្ន ១ំ៩៨៧1   និងទាក់ទងនឹងរ យការណ៍្ 
       ស្ើអំពើការអភិវឌ្ឍត្បកបបដាយនិរន្រភាព។  
  ៣. អាន ឬត្ត្ូវ ងឹឱ្យេាស់ បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មាន  សត្មាប់រ យការណ៍្អុើ-បរសិាថ ន 
       ដ លត្ត្ូវ នប ោះពុម្ភផ្សាយបដាយសហភាពទូរេម្នាេម្ន៍អន្រជ្ញត្ិ (ITU)។2  រ យការណ៍្ 
       បនោះ ផ្សល់្នូវទ ិាភាពទូបៅម្ួយរបស់ត្ួនាទើ ដ លបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន ត្ត្វូបំបពញ 
       ត្នួាទើកនុងការសបងកត្បរសិាថ ន អន្រកម្ម និងការត្េប់ត្េង។ 
  ៤. អាន ឬត្ត្ូវ ឹងឱ្យេាស់ជ្ញម្ួយនឹងរ យការណ៍្វាយត្នម្លទើបនួ ននេណ្ៈវនិិេឆ័យអន្ររដាា ភិ ល  
         ស្ើអំពើបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ (IPCC) ដ លត្ត្ូវ នប ោះពុម្ភផ្សាយបៅឆ្ន  ំ២០០៧,3  
  ៥. ត្ត្ូវ ឹងឱ្យេាស់ជ្ញម្ួយអនុសញ្ា ត្កបខ័ណ្ឌ អងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ងិមើបំផុ្សត្ស្ើអពំើេម្នាេម្ន៍ជ្ញត្ ិ
       បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ (UNFCCC) ដ លបរៀបេំបដាយត្បបទសរបស់បោកអនក។  

 

                                                           
1
 WCED, អនាេត្របសប់យើងទូបៅ, រ យការណ៍្របសេ់ណ្ៈកមាម ធិការពភិពបោកស្ើអពំើបរសិាថ ន នងិការអភិវឌ្ឍ(១៩៨៧) ។ អាេរក នពើ  
   http:// www.un-documents.net/wced-ocf.htm. 
2 ITU, បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិពត័្៌មាន អុើ-បរសិាថ ន: បសេក្ើដណ្នាសំត្មាប់ត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍជ្ញម្ួយនឹងការបផ្្លត្ម្យួបលើបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្        
   (ត្កងុហសដឺណ្វ ITU ២០០៨)។ អាេរក នពើ http://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/docs/itu-ICTs-for-e-environment.pdf.   
3 សូម្បម្ើលផ្សងដ រ http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml. 
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៤.៣. ការបបងកើនការបត្បើត្ ស់ថាម្ពលឱ្យមានត្បសិទធភាព......................................................៥៦  
៤.៤. ការកាត់្បនថយការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់តាម្រយៈវសិមាភ រកម្ម......................................៥៧ 
៤.៥. ការផ្លល ស់ប្ូរ SMART...............................................................................................៦៣ 
៤.៦. ការពិចារណាបគ្នលនបយ យ.................................................................................៧១  

 

៥. ICT សត្មាប់កបំណ្ើ ននបត្ង នងិការអភវិឌ្ឍបដាយនរិនរ្ភាព.............................................................៧២  
៥.១. បត្ើកំបណ្ើ ននបត្ងេជឺ្ញអវើ?........................................................................................៧២  
៥.២. បត្ើអវើដ លរត្ម្ុញឱ្យមានការផ្លល ស់ប្ូរបៅរកកំបណ្ើ ននបត្ង?...........................................៧៣  
៥.៣. ការរត្ម្ុញកំបណ្ើ ននបត្ងថាន ក់ត្ំបន់..........................................................................៧៤  
៥.៤. ដផ្សនទើបង្ហា ញផ្សលូវកំបណ្ើ ននបត្ងកាប នកត្ម្ឹត្ទាប........................................................៧៦ 
៥.៥. ត្ួនាទើរបស់ ICTs កនុងការសបត្ម្េ ននូវកំបណ្ើ ននបត្ង................................................៧៧  
៥.៦. ការពិចារណាបគ្នលនបយ យ: ការបបងកើត្យុទធសាស្តស្សត្មាលបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ 
        ដផ្សែកតាម្ ICT........................................................................................................៨៦ 

៦. បសេក្ើសននដិាា ន ....................................................................................................................៨៧  
សបងខបមុ្ខវជិ្ញជ  ...............................................................................................................៨៨  

សទាទ នុត្កម្.............................................................................................................៨៩  
អានដងម្បទៀត្.........................................................................................................៩២  
អធិបាយខលើៗសត្មាប់ត្េូបបង្ហគ ល.................................................................................៩៨  
អំពើអនកនិពនធ .......................................................................................................១០២ 
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បញ្ា  ីននការសកិាករ ី  
១. បលើកកម្ពស់ការេូលរមួ្កនុងត្សុកកនុងបវទិការបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្សកលជ្ញម្យួវត្ម្ានពើេមាៃ យ  ២៧  
២. ការដកនឆនប ើងវញិ WEEE បៅត្បបទសឥណាឌ          ៣០  
៣. ការវាស់សនទុោះជ្ញសកល           ៣៩ 
៤. ត្េកបេញេូលអាកាសធាតុ្បៅត្បបទសបន ៉ា ល់         ៤០  
៥. CRiSTAL ឧបករណ៍្ពិនិត្យហានិភ័យបៅតាម្សហេម្ន៍        ៤២  
៦. ការវាយត្នម្លផ្សលប៉ាោះពាល់បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្បលើកសិកម្ម       ៤៦  
៧. ត្បព័នធត្ត្តួ្ពិនតិ្យបសវាតាម្ទើត្កុង          ៤៧  
៨. ម្រឈម្ណ្ឌ លអាកាសធាតុ្សត្មាប់ពាករណ៍្រ ូវននកាក ទត្កហម្/អឌ្ឍេ័នទត្កហម្                         ៥០  
៩. ត្បព័នធសបងកត្ការណ៍្អាកាសធាតុ្សកល         ៥៤  
១០. ការវាស់សទង់ការផ្សទុកកាប នបដាយនត្ពបឈើបៅត្បបទសបន ៉ា ល់       ៥៥  
១១. ការត្ត្ួត្ពិនតិ្យបដាយសវ័យត្បវត្្ិ ននវារ ើអេគសិនើខាន ត្តូ្េ        ៥៦  
១២. ម្ស្តន្ើរដាា ភិ លជ្ញន់ខពស់បៅ Orissa បត្បើសននិសិទវ ើប អូប ើម្បើកាត់្បនថយការបំភាយឧសម័ន   
        ដ លពាក់ព័នធនងឹការបធវើ ំបណ្ើ រ                    ៥៨  
១៣. េបត្មាង Panchdeep បៅត្បបទសឥណាឌ                     ៦០  
១៤. ត្បបទសហវើលើពើនកំពុងនាមុំ្ខនូវម្រឈម្ណ្ឌ លទូរស័ពទ        ៦១  
១៥. ប៉ាម្ទើត្កុងបសៀងនហ                      ៦៦  
១៦. ត្បព័នធព័ត៌្មាន កឹរញ្ជូ នបញ្ចូ លជ្ញម្ួយគ្នន  Kuala Lumpur      ៧០  
១៧. ឧទាន Thimpu  Park           ៧៩  
១៨. ការបត្បើផ្លក យរណ្បសបងកត្ដផ្សន ើ សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍត្ទាតំ្ទអាកាសធាតុ្បភំាយទាបបៅមា៉ា ល់ឌ្ើវ     ៨០  
១៩. ថាម្ពលត្ពោះអាទិត្យបៅ Turkmenistan         ៨១  
២០. ការអភិវឌ្ឍត្កឡា SMART  របស់ត្បបទសេិន                   ៨២  
២១. ម្ើត្ក-ូបណ្ាញថាម្ពលកបកើត្ប ើងវញិរបស់Jeju                    ៨៣  
២២. កំបណ្ើ ននបត្ង នងិលទធកម្មនបត្ងបៅបវៀត្ណាម្        ៨៤  
២៣. ត្បព័នធត្េប់ត្េងពយុោះទកឹបញ្ចូ លគ្នន បៅបសប ូ         ៨៥  
បញ្ា  ីននម្របអប់  
ត្បអប់ទើ ១. ភាពពិត្ខលោះ អំពើត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ ដ លរត្ម្ុញការគ្នតំ្ទសត្មាប់កំបណ្ើ ននបត្ង    ៧៣  
ត្បអប់ទើ ២. កំបណ្ើ ននបត្ងបៅសាធារណ្រ ាកូបរ ៉ា         ៧៦  
បញ្ា  ីននរបូភាព  
រូបភាពទើ ១. ការបធវើឱ្យកាល យជ្ញនបត្ង នូវ ំបណ្ើ ររើវតិ្ទាងំមូ្លរបស់កុំពយូទ័រ     ៣១  
រូបភាពទើ ២. ភាពង្ហយរងបត្គ្នោះបៅអាសុើអាបេនយប៍ឆ្ព ោះបៅរកអន្រាយអាកាសធាតុ្ ៏ធៃន់ធៃរ    ៣៦  
រូបភាពទើ៣.  ការប៉ាោះពនលឺ និងភាពង្ហយរងបត្គ្នោះបៅនងឹត្ពឹត្្កិារណ៍្ធាតុ្អាកាស និងអាកាសធាតុ្កណំ្ត់្ 
           ផ្សលប៉ាោះពាល់ និងភវនើយភាពននម្ហន្រាយ                  ៤៨  
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រូបភាពទើ៤. បដត្ម្បត្ម្លួេបត្មាងកនុងសើតុ្ណ្ា ភាព និងសនទុោះយ៉ា ងខាល ងំរមួ្ទាងំបត្គ្នោះរាងំសៃួត្បៅអាសុើ   ៤៩  
បញ្ា  ីននតារាង  
តារាងទើ១. ការដត្បត្បួលបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និងការអនុវត្ ្ICT      ៣៧
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ពាកយកាត់  
ACCCRN បណ្ាញភាពធន់នឹងបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្តាម្ទើត្កងុបៅអាសុើ 
ADB   ធនាគ្នរអភិវឌ្ឍអាសុើ  
AGB   រើវមា៉ា សបៅបលើ ើ  
APCICT  ម្រឈម្ណ្ឌ លបណុ្្ោះបណ្ាល បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មាន 

សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍត្បំន់អាសុើ និង ៉ា សុើហវកិ 
ASEAN  សមាេម្ត្បជ្ញជ្ញត្អិាសុើអាបេនយ ៍ 
BPAP   សមាេម្ ំបណ្ើ រការពាណិ្រជកម្ម ននត្បបទសហវើលើពើន  
BPO   ត្បភពខាងបត្ៅ ំបណ្ើ រការពាណិ្រជកម្ម  
CAREN  បណ្ាញត្សាវត្ជ្ញវ និងអប់របំៅអាសុើកណ្ាល  
COP   សននិសើទ ននភាេើ  
CRiSTAL  ឧបករណ៍្បញ្ច ងំហានិភ័យតាម្សហេម្ន៍ - ការដត្បត្បួលបៅតាម្ និងការេិញ្ច ឹម្រើវតិ្  
CSIRO   អងគការការត្សាវត្ជ្ញវវទិាសាស្តស្ និងឧសាហកម្ម ននត្បជ្ញពលរ ា (អូស្តស្ាលើ)  
DRM   ការត្េប់ត្េងបត្គ្នោះម្ហន្រាយ  
DRR   ការកាត់្បនថយបត្គ្នោះម្ហន្រាយ  
DSSAT   ត្បព័នធគ្នតំ្ទសបត្ម្េេិត្្សត្មាប់ការបផ្សទរបបេចកវទិាកសកិម្ម  
ESCAP  េណ្ៈកម្មការបស ាកេិច និងសងគម្ សត្មាប់ត្ំបន់អាសុើ និង ៉ា សុើហវកិ  
ESIC   សារើវកម្មធានារា៉ា ប់រងរ ាន ល់និបយរកិ (ឥណាឌ )  
GDP   ផ្សលិត្ផ្សលជ្ញត្ិសរុប  
GHG   ឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់   
GIS   ត្បព័នធព័ត៌្មានភូម្ិសាស្តស ្
ICT   បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មាន  
ICTD   បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មាន សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍ  
IEA   ទើភាន ក់ង្ហរថាម្ពលអន្រជ្ញត្ិ  
ICIMOD  ម្រឈម្ណ្ឌ លអន្រជ្ញត្ ិសត្មាប់ការអភិវឌ្ឍភនរំមួ្បញ្ចូលគ្នន   
IMPACT  េំរអូន្រជ្ញត្សិត្មាប់ការវភិាេបគ្នលនបយ យទំនិញកសកិម្ម និងពាណិ្រជកម្ម  
IPCC   េណ្ៈវនិិេឆ័យអន្ររដាា ភ ិលស្ើអំពើបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្  
IT   បបេចកវទិាព័ត៌្មាន  
ITS   ត្បព័នធ កឹរញ្ជូ ន ល្ សនវ  
ITU   សហភាពទូរេម្នាេម្ន៍អន្រជ្ញត្ិ  
JAXA   ទើភាន ក់ង្ហរត្សាវត្ជ្ញវអវកាសត្បបទសរប៉ាុន   
MDG   បគ្នលបៅអភិវឌ្ឍសហសវត្ស  
NASA   រ ា លអវកាស នងិអាកាសយនជ្ញត្ ិ(សហរ ាអាបម្រកិ)  
OECD  អងគការសត្មាប់សហត្បត្ិបត្ែកិារ និងអភិវឌ្ឍបស ាកិេច  



17  មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ១០៖  ICT បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ នងិកំបណ្ើ ននបត្ង 
 

 

PC   កុំពយូទ័រផ្លទ ល់ខលួន  
R & D  ការត្សាវត្ជ្ញវ និងការអភិវឌ្ឍ 
REDD              ការកាត់្បនថយបំភាយឧសម័នពើការបំផ្លល ញនត្ពបឈើ និងការរេិរលិនត្ពបឈើបៅតាម្ត្បបទស 
                       កំពុងអភិវឌ្ឍ  
RFID                បបេចកវទិាបង្ហា ញរលកអាកាសវទិយុ  
SMART             បបេចកវទិាត្ត្ួត្ពិនតិ្យបដាយខលួនឯង ការវភិាេ និងរ យការណ៍្  
SMEs               សហត្គ្នសធុនតូ្េ និងម្ធយម្  
SREX               រ យការណ៍្ពិបសសស្ើអំពើការត្េប់ត្េងហានិភ័យត្ពឹត្្ការណ៍្ធៃន់ធៃរ និងម្ហន្រាយបៅនឹង    
                       ការដត្បត្បលួបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ជ្ញមុ្ន  
TTP                 ឧទាន Thimphu Tech (ត្បបទសប ូត្តាន)  

UN                  អងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ិ  
UNEP              កម្មវធិើបរសិាថ ន ននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ិ 
UNFCCC          អនុសញ្ា ត្កបខ័ណ្ឌ  ស្ើអំពើបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ ននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ិ  
USB                 យូបអសប ើ  
WCED              េណ្ៈកម្មការ ស្ើអំពើបរសិាថ ន និងការអភិវឌ្ឍពិភពបោក  
WSN                បណ្ាញឧបករណ៍្បញ្ជ ឥត្ដខស  
WWF               មូ្លនិធសិត្មាប់ធម្មជ្ញត្ិសកលបោក  
 
បញ្ា  ីននរបូតំាង  

                                  
                 សិកាករណ្ើ                                សណួំ្រប ើម្បើេិត្អពំើ  
 
 
                                  អវើដ លត្ត្ូវបធវើ             សាកលបងខលួនឯង

? 
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១. ច្សចកតីច្ផតើម្:  បម្ម្រម្បម្រម្ួលអាកាសធាតុ និងកំច្ ើ ននបតង  

 
  ដផ្សនកបនោះមានបគ្នលបណំ្ងប ើម្បើ:  
  ១.  បង្ហា ញទិ ាភាពទូបៅ ននអវើជ្ញបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និងបហតុ្អវើវាមានសារៈសខំាន់  
  ២.  ផ្ស្ល់វធិើសាស្តស្បផ្សសងគ្នន  ប ើម្បើបដាោះត្សាយបញ្ា បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និង  
  ៣.  ដណ្នាកំំបណ្ើ ននបត្ង។ 
 
  

១.១. បត្ើបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្េឺជ្ញអវើ? 
  

បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ ត្ត្ូវ នពិពណ៌្នាថាជ្ញ: បដត្ម្បត្ម្ួលម្ួយកនុងការអោះអាងថាអាកាសធាតុ្  ដ លអាេ
ត្ត្ូវ នរកប ើញ (ឧ.បដាយបត្បើការសាកលបងសថតិ្ិ) បដាយការផ្លល ស់ប្ូរកនុងន័យ និង/ឬភាពដត្បត្បលួេុណ្ភាព
របស់វា បហើយដ លស ូសត្មាប់រយៈបពលបនាល យរហូត្ ល់រាប់ទសវត្ស  ឬរយៈបពលដវងជ្ញងបនោះ។4 
 

ការសិកាដណ្នាថំាបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ អាេជ្ញបហតុ្បណ្ាលឱ្យផ្លល ស់ប្ូរសើតុ្ណ្ា ភាព និងរបបទឹកបភលៀង 
លែខលោះ និងខលោះត្បឈម្នឹងបរសិាថ ន រើវតិ្រស់បៅ សុខភាព និងបៅ ល់រលកអាកាស និងអាងំត្ង់សុើបត្ នន        
ការបត្គ្នោះថាន ក់ធម្មជ្ញត្ទិាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ្  ូេជ្ញទឹករំនន់ និងការ ក់ ើ។ 
  

បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ ត្ត្វូ នទាក់ទងបៅនងឹការបំភាយឧសម័នផ្សទោះកញ្ច ក់ (GHG)។ ត្បភពសំខាន់ពើរ នន   
ការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ ដ លបកើត្ម្កពើ: (១) ការ ុត្ឥនធនៈហវូសុើល (ឧ. ធយូងងម បត្បង ឧសម័នធម្មជ្ញត្ិ); 
និង (២) ការសំអាត្កាប នលិេកនុងបរសិាថ នធម្មជ្ញត្ិ ឧទាហរណ៍្ តាម្ការឈូសឆ្យនត្ពបឈើ (ឧ.ការសអំាត្
នត្ពបឈើ និងសារបពើរុកខជ្ញត្ិបផ្សសងៗ ដ លត្ំណាងឱ្យការរកាទុកកាប នបៅបលើសកលបោក ៏សំខាន់)។ 
  

បឆលើយត្បបៅនឹងការអពំាវនាវចាត់្វធិានការណ៍្ដ លនឹងរយួទាងំត្បជ្ញរន និងសហេម្ន៍ ដត្បត្បលួបៅតាម្  
ផ្សលប៉ាោះពាល់អាកាសធាតុ្ននការផ្លល ស់ប្ូរបរសិាថ នម្យួ ឬ សត្មាល បរមិាណ្ ឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ ដ លបបញ្ចញបៅ
កនុងបរយិកាស។ កបំណ្ើ នពណ៌្នបត្ង េជឺ្ញវធិើសាស្តសប្ដនថម្ម្ួយ ល់ការអភិវឌ្ឍដ លមានសក្ានុពលប ើម្បើ 
បញ្ចូ លគ្នន នូវបគ្នលបៅសត្មាប់ការដត្បត្បួលបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ ការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាស
ធាតុ្ និងកំបណ្ើ នបស ាកិេច។  
 

ការដត្បត្បលួបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ត្ត្ម្ូវឱ្យត្បបទសជ្ញបត្េើនដកដត្បឥរយិបងរបស់ខលួនប ើម្បើកាត់្បនថយ 
"ភាពង្ហយរងបត្គ្នោះននត្បព័នធធម្មជ្ញត្ ិ និងត្បជ្ញរនត្បឆ្ងំនឹងផ្សលប៉ាោះពាល់ពិត្ ឬ បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្
ដ ល ឹង"។5 រដាា ភិ ល និងអងគការ អាេដត្បត្បលួបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ បដាយបរៀបេំខលួន សត្មាប់        
ការផ្លល ស់ប្ូរលកខខ័ណ្ឌ បរសិាថ ន និងអាកាសធាតុ្មុ្នបពលផ្សលប៉ាោះពាល់ទាងំត្សងុរបស់ពកួបេត្ត្ូវទទលួ ននូវ
អារម្មណ៍្បដាយសហេម្ន៍  ត្កុម្បគ្នលបៅ បរសិាថ ន និងត្បព័នធបអកូ ូសុើ។  

 

                                                           
4  បោក Christopher B. Field និងអនកបផ្សសងបទៀត្ eds, ការត្េប់ត្េងហានិភ័យននត្ពឹត្្ការណ៍្ ធ៏ំបធង និងម្ហន្រាយបៅកាន ់ ការដត្បត្បួលបៅតាម្  
    បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ជ្ញមុ្ន។ រ យការណ៍្ពិបសសម្យួរបសត់្កុម្ការង្ហរ I និងII ននេណ្ៈវនិេិឆ័យអន្ររដាា ភ ិលស្ើអំពើបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្     
    (Cambridge និងញូវយ៉ាក សាព័ត្ម៌ានសាកលវទិាលយ័ Cambridge ឆ្ន ២ំ០១២)។ អាេរក នពើ http://www.ipcc-wg2.gov/SREX/.  
5  IPCC, IPCC ត្កុម្ការង្ហរសទាទ នុត្កម្ III (ឆ្ន  ំ២០០៧)។ អាេរក នពើ http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm.  
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មូ្លនិធសិត្មាប់ធម្មជ្ញត្ិសកលបោក (WWF)  នរកប ើញអាទិភាពេំននួពើរ សត្មាប់ការដត្បត្បួលបៅតាម្។ 
មានការបបងកើត្ប ើងនន"ត្បព័នធត្ពមាន ំបូងជ្ញសកល និងការគ្នតំ្ទអភិវឌ្ឍសត្មាប់ត្បបទសត្កើត្កប ើម្បើទទួល ន 
នូវ ំណាធំន់ត្ទានំងឹបត្គ្នោះរាងំសៃួត្ "។6 បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មាន រមួ្េំដណ្ក ល់ការសបត្ម្េ នទាងំ
វស័ិយអាទិភាពទាងំពើរបនោះ។ 
  

វធិានការបនាំេមឺានសារៈសខំាន់ខាល ងំណាស់ សត្មាប់ត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍពើបត្ពាោះពួកបេត្ត្ូវដត្បដាោះត្សាយផ្សល
ប៉ាោះពាល់បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ជ្ញបនាទ ន់។ ត្បជ្ញពលរ ាត្កើត្កបំផុ្សត្ជ្ញបត្េើនបលើពិភពបោកនិង ូបេនោះត្បជ្ញរន 
សថិត្កនុងភាពបត្គ្នោះថាន ក់បផុំ្សត្េំបពាោះបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្េកឺនុងត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍ ដ លជ្ញទើកដនលង ដ ល
មានសម្ត្ថភាពកនុងការបដាោះត្សាយបត្គ្នោះម្ហន្រាយ និងបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ជ្ញទូបៅត្ត្ូវ នកណំ្ត់្។ 
  

ការដត្បត្បួលបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ត្ត្ម្ូវ ូេខាងបត្កាម្៖  
 

១. ការយល់ ងឹអំពើសបម្លងម្យួ ននបរសិាថ នធម្មជ្ញត្ ិនិងរបបៀបដ លវាត្ត្ូវ នត្បឈម្មុ្ខ និងត្ត្ូវ នដកដត្ប   
    បដាយបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្  បៅបលើបពលបវោ និងទើលំហរ និងរបបៀបដ ល  ការផ្លល ស់ប្ូរទាងំបនោះនឹង      
    ប៉ាោះពាល់ ល់ត្បព័នធបអកូ ូសុើរបស់ម្នុសស និងធម្មជ្ញត្។ិ   បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន  េឺចា ំេ់ 
    សត្មាប់ការសបងកត្បរសិាថ ន  ការវភិាេ   ការបធវើដផ្សនការ  ការត្េប់ត្េង និងការត្ត្តួ្ពិនតិ្យ ដ លអាេរួយឱ្យ    
    អនកបបងកើត្បគ្នលនបយ យ បបងកើត្ការសបត្ម្េេិត្្ផ្សល់្នូវព័ត៌្មាន ស្ើអំពើសកម្មភាពសត្មាប់ការដត្បត្បលួ 
    បៅតាម្បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្។   
 

២. ការរួយសហេម្ន៍ដ លង្ហយរងបត្គ្នោះ ឱ្យដត្បត្បួលបៅតាម្សាថ នភាពជ្ញក់ដសែងដ លមានត្សាប់  ក៏ ូេជ្ញ 
បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ត្ត្ូវ នបត្គ្នងទុក។   បនោះរមួ្បញ្ចូលទាងំការបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវរើវភាពរស់បៅ 
 ូបេនោះ ត្បជ្ញរនេឺទទលួរងបត្គ្នោះថាន ក់ត្ិេជ្ញងពើបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ (ឧ.ដកដត្បការអនុវត្្កសិកម្ម)។ 

     ដផ្សនកននការបត្ត្ៀម្បង្ហក របនោះ ក៏ពាក់ព័នធនឹងការបរៀបេំត្បជ្ញពលរ ា និងសងគម្ ប ើម្បើបដាោះត្សាយម្ហន្រាយ 
     ញឹកញាប់ដងម្បទៀត្ និងអាកាសធាតុ្ខាល ងំ និងត្ពឹត្្កិារណ៍្ដ លពាក់ព័នធ។  បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិ 
     ព័ត៌្មាន   ត្ត្ូវ នបត្បើយ៉ា ងទូលំទូោយកនុងត្េប់ ំណាក់កាលទាងំអស់ននវ ត្្េប់ត្េងបត្គ្នោះម្ហន្រាយ  
     (DRM) (សូម្បម្ើលមុ្ខវជិ្ញជ ទើ៩  ននកម្មវធិើសិកា:  ICT  សត្មាប់ការត្េប់ត្េងបត្គ្នោះម្ហន្រាយ)។  
 

៣. ការកសាងសម្ត្ថភាពអងគការប ើម្បើបដាោះត្សាយបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្នឹងបលើកកម្ពស់សហេម្ន៍មូ្លដាា ន  
     និង ភាពត្េប់ត្គ្នន់ខលួនឯងរបស់អងគការកនុងការបរៀន ការបធវើដផ្សនការ និងការដត្បត្បលួបៅតាម្ បដត្ម្បត្ម្ួល     
     អាកាសធាតុ្។  
៤. ការអភិរកសនត្ពបឈើ និងរើវេំរុោះ ការត្េប់ត្េងការបត្បើត្ ស់ ើធលើត្បកបបដាយនិរន្រភាព ម្ហន្រាយត្ពមានមុ្ន 
    បពលកណំ្ត់្ក៏ ូេជ្ញការបលើកកម្ពស់ការយល់ ឹង និងកសាងសម្ត្ថភាពេឺសំខាន់ ល់ការដត្បត្បួលបៅតាម្។  
 

                                                           
6
 បោក Stefan Henningsson។ " ICTS ជ្ញអនកឈនោះបៅបស ាកិេចកាប នទាប - រួយបសវាថាម្ពល ៩ ពាន់ោននាក់"។ បទបង្ហា ញត្ត្ូវ នបធវើប ើង  

   បៅ UNFCCC, ទើត្កងុ Copenhagen, ដាណឺ្មា៉ា ក, នងៃទើ៨ ដខធនូ ឆ្ន  ំ២០០៩។ អាេរក នពើ http://unfccc.int/meetings/events_exhibits/  
   items/5095.php cop_15/side_. 



20 កម្មវធិើសិកាសារៈសំខាន ់ននបបេចកវទិាេម្នាេម្ន ៍និងពត័្៌មាន សត្មាប់ថាន ក់ កឹនារំដាា ភិ ល 

 

 

ការសត្មាលសបំៅបៅបលើ: ”ការផ្លល ស់ប្ូរបបេចកវទិា និងការយកម្ករនំួស ដ លអាេកាត់្បនថយេំណូ្លធនធាន     
និងការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ កនុងម្ួយឯកតាននទិននផ្សល។ ងវើបបើ បគ្នលនបយ យសងគម្ បស ាកិេច និង      
បបេចកវទិាខលោះនឹងបបងកើត្ការកាត់្បនថយការបំភាយម្ួយ បធវើបៅតាម្ការបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ ការសត្មាល
មានន័យថាការអនុវត្្បគ្នលនបយ យប ើម្បើកាត់្បនថយការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ នងិបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវ   
កាប នដ លលិេ”។7   
 

ត្ត្ម្ូវការថាម្ពល និងការបភំាយ ឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ េឺត្ត្ូវ នទំនាក់ទំនងផ្លទ ល់ បដាយសារដត្បត្បងឥនធនៈហវូ
សុើលេឺជ្ញអនកេូលរមួ្េំដណ្កម្ួយ កនុងេំបណាម្អនកេូលរមួ្េំដណ្ក ៏សខំាន់  ល់ការបភំាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ 
និង ល់កំបៅដផ្សន ើ ដ លត្ត្ូវ នជ្ញប់ពាក់ព័នធបៅនឹងបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។  
 

ខណ្ៈដ ល ត្បភព ៏សខំាន់ននការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ជ្ញត្បវត្្ិសាស្តស្ម្កពើបត្បងឥនធនៈហវូសុើលេមឺានបៅ   
បណ្ាត្បបទសអភិវឌ្ឍ បនោះជ្ញការផ្លល ស់ប្ូរយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស  ូេជ្ញបស ាកិេចផុ្សសបេញនូវការរ ើកេបត្ម្ើន និងបកើន
ប ើងេំននួត្បជ្ញពលរ ា និងការបត្បើត្ ស់កាន់ដត្បត្េើនយ៉ា ងឆ្ប់រហ័សជ្ញងត្បបទសបរឿនបលឿន។ កនុងបពលដ ល
ត្បបទសទាងំបនោះកាល យជ្ញអនកមានបឆ្ព ោះបៅរករើវភាពរស់បៅកត្ម្ឹត្ខពស់ េឹកំពុងរត្ម្ុញការបត្បើត្ ស់ និង ំបណ្ើ
បឆ្ព ោះបៅរកកំបណ្ើ នបស ាកិេចដ ល ល់បវនរត្ម្ញុឱ្យមានត្ត្ម្ូវការ និងត្នម្លធនធានថាម្ពលដ លពងឹដផ្សែកបលើ
បត្បងឥនធនៈហវូសុើល។ ទិននន័យ នបង្ហា ញថាបៅឆ្ន ២ំ០០៩ ត្បបទសេិន នវា៉ាដាេ់សហរ ាអាបម្រកិ ប ើម្បើកាល យ
ជ្ញអនកបត្បើថាម្ពល ៏ធំបផុំ្សត្របស់ពិភពបោក។ ទិននន័យបឋម្ដ ល នពើទើភាន ក់ង្ហរថាម្ពលអន្រជ្ញត្ិ (IEA)8 
 នបង្ហា ញថាបៅឆ្ន ២ំ០០៩ ត្បបទសេនិ នបត្បើត្ ស់ថាម្ពលបត្េើនជ្ញងសហរ ាអាបម្រកិត្បដហលជ្ញ៤%។ 
បលើសពើបនោះបទៀត្ ទសសនវស័ិយ សត្មាប់ត្ត្ម្ូវការថាម្ពលពិភពបោក ល់ឆ្ន ២ំ០៣៥ ដផ្សែកបលើ      បសណារ ើយ៉ាូ
បគ្នលនបយ យងមើននIEA 9  បង្ហា ញកំបណ្ើ ន  េួរឱ្យកត់្សគំ្នល់នូវត្ត្ម្ូវការពើត្បបទសេនិ េំដណ្កឯអងគការ
សត្មាប់សហត្បត្បិត្្ិការបស ាកិេច នងិកំបណ្ើ នត្បបទសជ្ញបត្េើនខាងអភិវឌ្ឍ (OECD) មានត្ត្ម្ូវការអេកិសនើ 
អាកាស ៏ទូលំទូោយ។  

 

ការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្នឹងត្ត្ម្ូវឱ្យមាន:  
 

១.  ការបត្បើត្ ស់បបេចកវទិាបបងកើត្ថាម្ពល  ដ លមានសម្ត្ថភាពដងម្បទៀត្។   បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និង 
      ព័ត៌្មានអាេត្ត្ូវ នបត្បើ ប ើម្បើដកលម្ែការបបងកើត្ ផ្សទុក នងិដេកចាយថាម្ពល ប ើម្បើកាត់្បនថយការ ត់្បង់  
      ថាម្ពល។  
២.  ការបត្បើត្ ស់បបេចកវទិាដ លមានសម្ត្ថភាពថាម្ពលបត្េើន។ បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មានអាេត្ត្ូវ    

    នបត្បើកនុងដផ្សនកម្យួេំននួ ូេជ្ញ ការសាងសង់ និងការ ឹករញ្ជូ ន  ប ើម្បើបធវើេបត្មាង ំបណ្ើ រការរបស់ខលួន 
     ជ្ញម្យួនងឹទិ ាភាព ប ើម្បើកាត់្បនថយការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល។  
៣. ការរំនួសឥនធនៈហវូសុើលជ្ញម្ួយនឹងការគ្នម ន ឬបបេចកវទិាបបងកើត្ថាម្ពលបបញ្ចញកាប នកត្ម្ឹត្ទាប  ូេជ្ញ 
     បបេចកវទិាថាម្ពលកបកើត្ប ើងវញិ ឬថាម្ពលនុយបកលដអ រ។  
 

                                                           
7  IPCC រ យការណ៍្វាយត្នម្លទើបនួននIPCC: បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ឆ្ន ២ំ០០៧ ឧបសម្ព័នធ១: សទាទ នុត្កម្ (ឆ្ន ២ំ០០៧) ។ អាេរក នពើ  

    http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/annex1sglossary-ad.html.  
8  IEA, ទសសនវសិយ័ថាម្ពលពិភពបោកឆ្ន ២ំ០១០ ( ៉ា រ ើស, ២០១០)។  
 
9
  Ibid. 
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៤. ការទទលួយកនូវការត្េប់ត្េងធនធានធម្មជ្ញត្ិត្បកបបដាយនិរន្រភាពដងម្បទៀត្ និងការត្បមូ្លផ្សល   ឬ  
     ទាញយកបបេចកវទិា នងិការអនុវត្។្10 
 

៥. ការទទលួយកនូវបគ្នលនបយ យ និងការអនុវត្ ្ដ លបលើកទឹកេិត្្ ល់ការអភិរកសធនធានថាម្ពល និង 
     ធម្មជ្ញត្។ិ  
 

ការសត្មាលេឺមានសារៈសំខាន់ បដាយសារដត្វាបកត្សាយបដាយផ្លទ ល់ពើមូ្លបហតុ្ឫសេុល ននបដត្ម្បត្ម្លួ 
អាកាសធាតុ្ នងិជ្ញការចា ំេ់ សត្មាប់សបត្ម្េបគ្នលបៅកាត់្បនថយការបំភាយ GHG ត្ត្ម្ូវឱ្យមានបសថរភាព
អាកាសធាតុ្សកល មុ្នបពលបដត្ម្បត្ម្លួម្ហន្រាយត្ត្ូវន នរពាករទុក ។ 
  

បេចុបបននបនោះ ត្បបទសជ្ញបត្េើនបៅរុំវញិពិភពបោក កពុំងបត្បើត្ ស់ថាម្ពលពើបត្បងឥនធនៈហវូសុើលកនុងអត្តាម្ួយ 
ដ លកំពុងបបងកើត្បរមិាណ្េួរ រម្មពើឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ ជ្ញលទធផ្សលននការបកើនប ើងយ៉ា ងខាល ងំកនុងសើតុ្ណាា ភាព                             
ននបរយិកាសដផ្សន ើក៏ ូេជ្ញ វបិរតិ្ កនុងអាកាសធាតុ្។ ផ្សលវ ិកននការបំភាយឧសម័នGHGs ៏ធ ំ េូលបៅកនុង
បរយិកាស ដ លត្ត្ូវ នពាករបដាយម្ហន្រាយម្ួយេនំនួ។ ភស្ុតាងេំបពាោះការគ្នតំ្ទ ល់កាលបរបិេឆទសំ ើ
អោះអាងបនោះ។ ម្ិនមាន ំបណាោះត្សាយ ៏សាម្ញ្ាេំបពាោះបញ្ា បនោះ បហើយការរមួ្បញ្ចូ លគ្នន ម្ួយនន ំបណាោះត្សាយ
ត្ត្ូវការពិចារណា។ 
  

ជ្ញសនូលេឺជ្ញត្ត្ម្ូវការ   ប ើម្បើឱ្យមានត្បសទិធិភាពដងម្បទៀត្   កនុងការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល និងធនធានធម្មជ្ញត្ ិ  
ខណ្ៈកនុងបពលជ្ញម្យួគ្នន បនោះ ការអភិវឌ្ឍបបេចកវទិាបបងកើត្ប ើងបដាយម្និមានកាប ន នងិបបងកើត្ថាម្ពលដ ល
ម្ិនមាន ឬ ថាម្ពលដ លមានការបំពុលត្េិ  ូេជ្ញអនកដ លជ្ញប់ពាក់ព័នធនងឹការបត្បើត្ ស់ត្បភពថាម្ពល      
កបកើត្ប ើងវញិ (ឧ. ថាម្ពលខយល់ ថាម្ពលពនលឺត្ពោះអាទិត្យ ថាម្ពលឧសម័នអុើត្ ូដសន វារ ើរលក នងិរម្ជួយ ើ 
ថាម្ពលកំបៅកនុងដផ្សន ើជ្ញប ើម្)។ 
 

 

១.២. កំច្ ើ ននបតងជ្ជយទុ្យធសាស្រសត សម្រមាប់កំច្ ើ នច្សដាកចិេ និងការអភិវឌ្ឍនិរនតរភាព 
 

បៅឆ្ន ២ំ០០៨ ត្បបទសជ្ញបត្េើនននត្បំន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ និងម្កពើរុំវញិពភិពបោកត្ត្ូវ នត្បឈម្មុ្ខ បដាយ 
ការធាល ក់េុោះបស ាកិេចសកល ដ ល ននាឱំ្យមានការបកើនប ើងេួរឱ្យកត់្សមាគ ល់នូវត្នម្លថាម្ពល។ ត្បបទសខលោះ
 នបឆលើយត្បជ្ញម្យួកម្មវធិើឧបត្ថម្ភធនប ើម្បើរត្ម្ុញសកម្មភាពបស ាកិេច ការវនិិបយេបសវាកម្មបហដាា រេនាសម្ព័នធ 
និងរដាា ភិ លក៏ ូេជ្ញសកម្មភាពត្សាវត្ជ្ញវ និងអភិវឌ្ឍ (R&D)។ បទាោះបើជ្ញយ៉ា ងណាក៏បដាយ រដាា ភិ លម្ួយ
េំនួន រមួ្ទាងំត្បបទសជ្ញបត្េើន បៅត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ ន ឹងថា   បនោះជ្ញឱ្កាសម្ួយ ប ើម្បើបដាោះត្សាយកនុង
បពល ណំាលគ្នន  នូវការេំរាម្កំដហងននបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្    ការបកើនប ើងត្នម្លថាម្ពលយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស 
និងអសនែិសុខបងកបដាយការផ្សគត់្ផ្សគង់បត្បងឥនធនៈហវូសុើលម្និេាស់ោស់។ ត្បបទសទាងំបនោះ ន ឹងថាកនុងពភិព
បោកដ ល នត្បឈម្មុ្ខនងឹថាម្ពលដ លជ្ញបត្គ្នោះថាន ក់ការបង្ហែ ក់ ដ លពាក់ព័នធនឹងអាកាសធាតុ្យ៉ា ងបត្េើន 
បដាយសារដត្ការបភំាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់េួរឱ្យកត់្សគំ្នល់ អារើវកម្មជ្ញធម្មតាម្និដម្នជ្ញរបត្ម្ើសម្ួយ។ ពកួបេ
 នបម្ើលបៅេំរូងមើនន ការអភិវឌ្ឍបស ាកេិចដផ្សែកបលើបគ្នលការណ៍្អភិវឌ្ឍត្បកបបដាយនិរន្រភាពកំបណ្ើ ននបត្ង។  
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  សននិសើទ UNFCCC របសភ់ាេើ លទធផ្សលការង្ហររបសត់្កុម្ការង្ហរ Ad Hoc ស្ើអំពើកម្មភាពសហត្បត្ិបត្្ិការរយៈបពលដវងបត្កាម្អនុសញ្ា  
     កិេចត្ពម្បត្ពៀងទើត្កុង Cancun ននសននសិើទបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ឆ្ន ២ំ០១០ បសេក្ើត្ពាង Draft decision/CP.16 (២០១០)។  
      អាេរក នពើ http://unfccc.int/adaptation/cancun_adaptation_framework/items/5852.php 



22 កម្មវធិើសិកាសារៈសំខាន ់ននបបេចកវទិាេម្នាេម្ន ៍និងពត័្៌មាន សត្មាប់ថាន ក់ កឹនារំដាា ភិ ល 

 

 

កបំណ្ើ ននបត្ង សំបៅបៅបលើការអភិវឌ្ឍបស ាកិេច និងកំបណ្ើ ន ដ លត្ត្ូវពិចារណាត្ត្ម្ូវការកនុងការកាត់្បនថយ 
ការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល និងការបត្បើត្ ស់ទកឹ អភិរកសធនធានធម្មជ្ញត្ិកបកើត្ប ើងវញិ និងកណំ្ត់្កាកសណំ្ល់ 
និងការបំពុល។ វាត្ត្ូវ នកណំ្ត់្ថាជ្ញ "ការរ ើកេំបរ ើនបស ាកិេចដ លរត្ម្ញុការអភិវឌ្ឍឱ្យមាននិរន្រភាពបរសិាថ ន 
កាប នទាប និងសងគម្រមួ្គ្នន »។11   

 

     ?      ស ួំរច្ដើម្បគីិតអពំី  
 

១. បត្ើអវើបៅជ្ញការត្បេួត្ត្បដរង  ដ លបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្បង្ហា ញ ល់ត្បបទស យុត្ាធិការ អងគការ ឬ  
    សហេម្ន៍របស់អនក?  
២. កនុងត្បបទសរបស់អនក យុត្ាធិការ អងគការ ឬសហេម្ន៍របស់អនក បត្ើបគ្នលនបយ យអវើ    ដ លត្ត្វូ ន 
     ដាក់ប ើម្បើបដាោះត្សាយការត្បឈម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្?  
៣. បត្ើវធិើអវើ  ដ លត្បបទសរបស់អនក យុត្ាធិការ  អងគការ ឬសហេម្ន៍របស់អនក េឺកំពុង (ឬអាេត្ត្ូវ) បត្បើ 
     បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មានប ើម្បើបកត្សាយបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្?   
 
 

ច្សចកតសីច្ងេប  
 

១. ត្បបទសជ្ញបត្េើន ត្ត្ូវដត្បឆលើយត្បបៅនងឹបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្  បដាយដត្បត្បួលបៅតាម្ផ្សលប៉ាោះពាល់ 
     របស់ខលួន និងសត្មាលការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់។  
២. កំបណ្ើ ននបត្ងេឺជ្ញយុទធសាស្តស្ម្ួយប ើម្បើសបត្ម្េឱ្យ ននូវការអភិវឌ្ឍត្បកបបដាយនិរន្រភាពបផ្្លត្បលើ 
     ការបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវបអកូត្បសទិធភាពននការផ្សលតិ្ និងការបត្បើត្ ស់។  វាក៏ត្ត្ូវ នពាក់ព័នធបៅនងឹ 
      ការគ្នតំ្ទនូវការដត្បត្បួលបៅតាម្ នងិការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។  
៣. បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មានមានត្នួាទើយ៉ា ងសខំាន់ កនុងការរត្ម្ុញឱ្យសបត្ម្េបគ្នលបៅសត្មាប់  
     ការដត្បត្បួលបៅតាម្  ការសត្មាល និងកំបណ្ើ ននបត្ង។  
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  អងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ ិនងិធនាគ្នរអភិវឌ្ឍអាសុើ កំបណ្ើ ននបត្ង ធនធាន និងភាពធនន់ឹងការប៉ាោះទងគិេ: និរន្រភាពបរសិាថ នបៅត្ំបនអ់ាសុើ នងិ    
      ៉ា សុើហវកិ (២០១២)។ អាេរក នពើ http://www.unescap.org/esd/environment/flagpubs/GGRAP/ documents/ 
     Full-Report.pdf. 

http://www.unescap.org/esd/environment/flagpubs/GGRAP/


23 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ១០៖  ICT បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ នងិកំបណ្ើ ននបត្ង 

 
 
 

២. និនាា ការ ICT និងការជ្ជប់ទាក់ទ្យងរបសខ់លួន សម្រមាបក់ារច្ដ្ឋុះម្រសាយបម្ម្រម្បម្រម្លួ    
     អាកាសធាតុ  
 
 ដផ្សនកបនោះមានបគ្នលបណំ្ងប ើម្បើ:  
១. ផ្ស្ល់នូវទិ ាភាពទូបៅននននិាន ការបេចុបបនន  ដ លកំពុងរត្ម្ុញឱ្យមានការបត្បើបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិ 
     ព័ត៌្មាន សត្មាប់ការត្េប់ត្េងបរសិាថ ន និងជ្ញឧបករណ៍្ ប ើម្បើបធវើឱ្យងយេុោះបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្  
២. ពិភាកាការទាក់ទងននការអភិវឌ្ឍបបេចកវទិាកំពុងបកើត្មាន និងផុ្សសបេញ សត្មាប់ត្បបទសកពុំងអភិវឌ្ឍ  
៣. ផ្ស្ល់នូវេណុំ្េសំខាន់ៗការពិចារណាបគ្នលនបយ យសត្មាប់ការបធវើឱ្យងយបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។  
 
ការបត្បើត្ ស់បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន សត្មាប់ការត្េប់ត្េងបរសិាថ នរមួ្មាន ការត្ត្តួ្ពិនតិ្យ     
អាកាសធាតុ្ កំពុងបកើនប ើងយ៉ា ងបលឿន ជ្ញលទធផ្សលននេនំួនដ លម្ិនធាល ប់មានពើមុ្នម្ក ននការបញ្ចូ លរបបៀបងមើ
នូវវទិាសាស្តស ្និងបបេចកបទសងមើៗដ លពាក់ព័នធគ្នន ។ និនាន ការទាងំបនោះត្ត្ូវ នដផ្សែកបលើការបញ្ចូ លរបបៀបងមើជ្ញបន ្
និងការត្សាវត្ជ្ញវនងិការអភិវឌ្ឍកនុងវស័ិយការបដម្លង និងវសិមាភ រកម្មក៏ ូេជ្ញការបញ្ចូលនបត្ង។ សត្មាប់ព័ត៌្មាន
បដនថម្ស្ើអំពើននិាន ការេុងបត្កាយបំផុ្សត្កនុងបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មាន សូម្បម្ើលមុ្ខវជិ្ញជ កម្មវធិើសកិាទើ៤: 
និនាន ការ ICT សត្មាប់ថាន ក់ កឹនារំដាា ភិ ល។  
 

២.១. ICT គឺសខំាន ់សម្រមាប់ការសម្រមាល និងការម្ម្របម្របួលច្ៅតាម្បម្ម្រម្បម្រមួ្លអាកាសធាត ុ    
         និងកំច្ ើ ននបតង 
   

ការបដម្លង សំបៅបៅបលើការផ្លល ស់ប្ូរ ំបណ្ើ រការបដាយន បៅជ្ញឌ្ើរើងល។ មាត្ិការ ូេជ្ញទិននន័យប ើងេុោះ បភលៀង
ធាល ក់ជ្ញបរៀងរាល់នងៃ និងកណំ្ត់្ត្តានិងឯកសារបផ្សសងបទៀត្េឺមានកាន់ដត្បត្េើនប ើង ជ្ញឯកសារបអ េិត្ត្នូកិ។ 
ការបបងកើត្កំដណ្បអ េិត្ត្នូិក ននកំណ្ត់្ត្តាត្បវត្្សិាស្តស ្ ជ្ញឧទាហរណ៍្ ៏លែម្ួយ ននការបដម្លងឯកសារជ្ញ   
ោយល័កខអកសរ។ 

 

វសិមាភ រកម្ម មានន័យថាការរនំួសសកម្មភាពម្នុសសឬសូម្បើដត្ទំនិញ និងបសវាកម្មមានត្នម្លបសមើបអ េិត្ត្ូនកិ។ 
ឧទាហរណ៍្រមួ្បញ្ចូលទាងំការបត្បើត្ ស់អុិនធណិឹ្ត្សត្មាប់ធនាគ្នរ និងសត្មាប់ការទិញ ឬលក់ទនំិញ និងបសវា
និងការបត្បើសននិសើទវ ើប អូ  ប ើម្បើរំនួសការេូលរមួ្កិេចត្បរុ ំនិងត្ពឹត្្ិការណ៍្ ូេជ្ញសននិសើទជ្ញបត្េើន។ល។  
 

ខាងបត្កាម្បនោះ េឺជ្ញឧទាហរណ៍្ ននបបេចកវទិាជ្ញក់ោក់ ដ លគ្នតំ្ទការបដម្លង និងវសិមាភ រកម្ម  
 

ការបធវើសននសិើទវ ើប អូ វត្ម្ានពើេមាៃ យ េឺជ្ញទត្ម្ង់ម្ួយននការបធវើសននសិើទវ ើប អូ  ដ លជ្ញការកណំ្ត់្បសេក្ើម្យួ
 ៏ខពង់ខពស់បដាយការបត្បើការត្ភាជ ប់អុិនធឹណិ្ត្ដ លផ្ស្ល់ឱ្យ។ វាអនុញ្ា ត្ឱ្យរំនួសននការបធវើ ំបណ្ើ របដាយអនុបត្គ្នោះ 
កនុងការបធវើសននិសើទវ ើប អូបដាយពឹងដផ្សែកតាម្បណ្ាញ ។ សននិសើទវ ើប អូដ លមានត្សាប់បងករភាពង្ហយត្សលួកនុង  
ការបត្បើត្ ស់កុពំយូទ័របលើតុ្ម្យួដ លមានត្បបយរន៍ ប៉ាុដនប្ៅដត្ម្និអាេផ្ស្ល់ឱ្យនូវបទពិបសាធន៍ ៏សុើរបត្ៅពើ
វត្្មានពើេមាៃ យប ើយ ។ ត្កុម្ហ ុន ICT Cisco កំណ្ត់្ត្នម្ល ៣៩០ ោន ុោល រអាបម្រកិ កនុងការសនសនំងលប ើម្



24 កម្មវធិើសិកាសារៈសំខាន ់ននបបេចកវទិាេម្នាេម្ន ៍និងពត័្៌មាន សត្មាប់ថាន ក់ កឹនារំដាា ភិ ល 

 

 

ប ើម្បើបត្បើវត្្មានពើេមាៃ យ 12  កនុងត្បត្ិបត្ែិការត្បចានំងៃរបស់ខលួន សត្មាប់ ១៥៨ ស ្ហ៍។ ត្ ក់សនសទំាងំបនោះ
មានត្នម្លបសមើបៅនឹង ២០១,៧ បតានដម្៉ាត្ត្ននកាប នឌ្ើអុកសុើត្ (CO២) ត្ត្ូវ នសនស ំ  រងយនេ្ំនួន ៣៦ 
៥៤៦ បេញបទិផ្សលូវ បហើយកិេចត្បរុេំនំួន ៩៧ ៥៤៣  ង ដ ល នបកើត្ប ើងបដាយគ្នម នត្ត្ម្ូវការសត្មាប់      
ការបធវើ បំណ្ើ ។ 13 ត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍជ្ញបត្េើន នបបងកើត្ភាពង្ហយត្សលួបត្េើនខាងវត្្មានពើេមាៃ យ ៏មានត្នម្ល
ខពស់បលើមូ្លដាា នពាណិ្រជកម្មម្ួយ នងិការរតិ្េណំ្ងសណាា គ្នរម្ួយេំនួនកនុងបពលបនោះបដាយផ្សល់្នូវភាពង្ហយ
ត្សួល ល់វត្្មានពើេំង្ហយ។14 
 

បបេចកវទិាជ្ញក់ដស្ង ភាពជ្ញក់ដសង្បលើតុ្េឺជ្ញត្បបយេ ៏ត្បបសើរ សត្មាប់រនំួសកុំពយូទ័របលើតុ្នើម្ួយៗ មានៈ 
មា៉ា សុើនបបត្ម្ើ ៏សំខាន់ម្ួយ និងក្ារេុេ និងម្៉ាូនើទ័រ។ បបេចកវទិាបនោះ រំនសួត្ត្ម្ូវការសត្មាប់កុំពយូទ័របលើតុ្ម្ួយបៅ
បលើតុ្នើម្យួៗ ឬកដនលងបធវើការបៅតាម្សាោបរៀន ម្នទើរបពទយ ការយិល័យរដាា ភិ ល ឬឯករន។ ភាពជ្ញក់ដសង្    
ននកុំពយូទ័របលើតុ្េឺជ្ញកម្មវធិើម្យួ ដ លមានសក្ានុពល ៏អសាច រយ សត្មាប់ត្បបទសកំពុងអភវិឌ្ឍ បដាយសារដត្     
ការសនសថំាម្ពល សមាភ រៈ នងិការេំណាយពាក់ព័នធជ្ញម្យួនឹងផ្លល ស់ប្ូរកុពំយូទ័របៅតាម្សាោបរៀន ការយិល័យ 
និងបៅតាម្វស័ិយ ៏នទបទៀត្ បដាយបត្បើបបេចកវទិាបនោះ។  

 

រូបតូ្េត្បណិ្ត្ បៅដផ្សនកបរសិាថ ន និងអាកាសធាតុ្ រូបតូ្េត្បណិ្ត្ េឺមានសារៈសខំាន់ខាល ងំណាស់ បត្ពាោះឧបករណ៍្
កុំពយូទ័រតូ្េៗ ត្ត្ូវ នភាជ ប់បៅនឹងឧបករណ៍្បញ្ជ ជ្ញបត្េើនដ លបធវើឱ្យវាកាន់ដត្ង្ហយត្សួលកនុងការសបងកត្បម្ើល ឃ្ល ំ
បម្ើល វធិានការ និងការត្ត្តួ្ពនិិត្យបរសិាថ ន ដ លបៅរុំវញិបយើង។ បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មាន ដ លតូ្េ
មានេនំួនបត្េើន អាេត្ត្វូ នបងកប់រាងកាយកនុងវត្ថុ និងលហំរជ្ញបត្សេដងម្បទៀត្  បហើយបនោះេឺជ្ញការពចិារណា ៏
សំខាន់ម្ួយ បៅបពលដ លសម្លឹងបម្ើលការបត្បើត្ ស់បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មានតាម្ការបញ្ចូ លរបបៀបងមើ 
សត្មាប់ការសិកា និងបធវើសកម្មភាពអាត្ស័យបៅបលើបរសិាថ ន។ វត្ថុដ លមានMicroprocessor នបងកប់កនុងខលួនវា 
ត្ត្ូវ នបេបៅថា " វត្ថុ SMART "។  

 

កនុងឧបករណ៍្ម្យួេំននួ នផ្លល ស់ប្ូរដផ្សនកខលោះ ត្ត្ូវ នរំនួសបដាយបសៀេវើមូ្លតូ្េ ៏រងឹមា ំ ដ លជ្ញទើកដនលង             
បអ េិត្ត្ុងផ្លល ស់ទើបៅរុំវញិខណ្ៈដ លពួកបេនងឹបៅកនុងបសៀេវើអេគសិនើ។ ឧទាហរណ៍្ ជ្ញក់ដសង្េជឺ្ញបនទោះបសៀេវើ 
សត្ិត្ត្ូវ នរកប ើញកនុងបសារ USB អត្ស្ញ្ា ណ្ប័ណ្ណេូលសត្មាប់ការយិល័យ និងប័ណ្ណបង់ត្ ក់ជ្ញមុ្ន 
សត្មាប់ត្បព័នធរងបភលើងទើត្កុង។ ឧបករណ៍្ទាងំបនោះ ត្ត្ូវការថាម្ពលត្ិេប ើម្បើត្បត្ិបត្្កិារ បធវើការបដាយសាៃ ត់្ និង
បលឿនជ្ញង បហើយមាបំទៀត្ត្បសិនវាត្ត្វូធាល ក់េុោះ។ បបេចកវទិាដ លថារងឹមាបំផ្សសងបទៀត្មានត្ត្ង់សុើសទ័រ បនទោះបសៀេវើ 
Microprocessor Chips បសៀេវើរមួ្បញ្ចូ លគ្នន  ឌ្ើយ៉ាូត្បបញ្ចញពនល ឺនិងការបង្ហា ញតាម្កញ្ច ក់ភលឺ។ បបេចកវទិា ៏រងឹមាំ
ត្ត្ូវ នរកប ើញកនុងកុំពយូទ័រ ទូរស័ពទន  បត្េឿងឌ្ើរើងល និងឧបករណ៍្ងត្សបម្លងបផ្សសងៗបទៀត្។  

 

Microprocessor ជ្ញខួរកាលននឧបករណ៍្បត្បើត្ ស់កុំពយូទ័រ ូេជ្ញ កុពំយូទ័របលើតុ្  បហើយត្ត្ូវ នកាល យជ្ញវត្ថុ ដ ល
មានរូបសណាា នកាន់ដត្តូ្េជ្ញងមុ្ន និងមានឥទធពិលដងម្បទៀត្ ត្នម្លបថាក និងត្បសទិធភិាពថាម្ពលខពស់។ ទាងំ
បនោះកពុំងដសវងរកវធិើរបស់ពួកបេេូលបៅកនុងវត្ថុត្បចានំងៃ និងលំហរ ូេជ្ញ មា៉ា សុើន ត្បដាប់បត្បើត្ ស់ អគ្នរ និង     
                                                           
12   Monique Meche, "ICTS: រួយឱ្យទើត្កុង និងសហេម្នត៍្បកបបដាយនិរន្រភាព"  បទបង្ហា ញត្ត្ូវ នបធវើប ើងកនុងបវទកិារអភិវឌ្ឍត្បកបបដាយ   
      និរន្រភាព  នងៃទើ២០ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១០។ អាេរក នពើ http://go.worldbank.org/Y5VU0AJTK0. 
13  Jennifer Sanford, "ICTS: រួយឱ្យទើត្កុង និងសហេម្នត៍្បកបបដាយនិរន្រភាព" បទបង្ហា ញត្ត្ូវ នបធវើប ើង" បៅអុើអុើសកល នងៃទើ១០ ដខ     
      ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១០។ អាេរក នពើ http://eeglobalforum.org/10/workshop_presentations/jennifer_sanford_info_comm.pdf.  
14   James A. Martin, "ពិនិត្យបម្ើលបភាៀវសណាា គ្នរកនុងបនទប ់Public Cisco TelePresence", Cisco, នងៃទើ២៦ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១០។  
       អាេរក នពើ http:// newsroom.cisco.com/dlls/2010/ts_012610.html. 
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បរសិាថ នធម្មជ្ញត្ ូិេជ្ញនត្ពបឈើ។ ពកួបេកំពុងត្ត្ូវ នបត្បើប ើម្បើឱ្យកម្មវធិើ SMART ត្ត្ូវ នអភិវឌ្ឍ និង នអនុវត្្
បៅ ឬ នបងកប់េូលបៅកនុងវត្ថុ នងិលហំរនានា។  

 

ទិ ាភាពអវរិជមានម្ួយននការបបងកើត្ Processor េឺត្ត្ូវ នពាក់ព័នធជ្ញម្យួថាម្ពល នងិធនធានត្ត្ម្ូវឱ្យបបងកើត្ 
Microprocessors។ បយងតាម្អនកត្សាវត្ជ្ញវខលោះ នងលប ើម្ថាម្ពល ឬនងលប ើម្ថាម្ពលដ ល នបងកប់ក៏ ូេជ្ញ
ធនធានបពាលេឺេំននួទកឹ នងិខយល់ដ លបនសុត្ក៏ ូេជ្ញបោហធាតុ្ និងសមាភ របផ្សសងបទៀត្ជ្ញប ើម្ េតឺ្ត្ម្ូវការ
សត្មាប់ការផ្សលតិ្ Microprocessors េឺមានកត្ម្ឹត្ខពស់ណាស់ និងការេុោះបខាយនូវត្បសិទធភាពដ លបបេចកវទិា
េម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន រយួឱ្យសបត្ម្េ ននូវលទធផ្សលម្ួយ។15 បញ្ា អវរិជមាន នទបទៀត្ ននភាពរាលដាលនន  
បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន នម្កពើបរមិាណ្ ៏ធំននកាកសណំ្ល់បអ េិត្ត្ូនកិ (អុើ-កាកសណំ្ល់) 
ដ លជ្ញប់ពាក់ព័នធនឹងឧបករណ៍្ ICT នានា ដ លត្ត្ូវ នប ោះបង់បចាល។ យុតាែ ធិការម្យួេំននួកំពុងខតិ្ខំប ើម្បើ
លុបប ំត់្អុើ-កាកសណំ្ល់។ 16  ការត្សាវត្ជ្ញវបដនថម្េឺត្ត្ម្វូជ្ញចា ំេ់ ូេជ្ញ ការសិកាវភិាេអំពើវ ន្នរើវតិ្ ៏ទូលំ
ទូោយ ននការរេនា នងិផ្សលតិ្ Microprocessor ប ើម្បើវាស់ត្ត្ម្ូវការថាម្ពល ៏ពតិ្ត្ ក  និងនងលប ើម្បរសិាថ ន
ដ លពាក់ព័នធនងឹការផ្សលតិ្ Microprocessor។  

 

បបេចកវទិាឧបករណ៍្តាម្ដាន. ការនាមុំ្ខនូវបបេចកវទិាឧបករណ៍្តាម្ដានេជឺ្ញបហតុ្ផ្សលខលោះននបហតុ្ផ្សលជ្ញបត្េើន
 ៏សំខាន់បំផុ្សត្ ដ លបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មានេកឺំពុងពត្ងើកសម្ត្ថភាពម្នុសសកនុងការយល់ ឹងកាន់ដត្
ត្បបសើរប ើង និងត្េប់ត្េងបរសិាថ ន។ ការបដម្លង និងរូបតូ្េត្បណិ្ត្ននឧបករណ៍្ទាងំបនោះត្ត្ូវ នបង្ហា ញរេួ      
បហើយ។ បនោះមានន័យថាឧបករណ៍្តាម្ដានអាេត្ត្ូវ នបធវើឱ្យមានទំហកំានដត្តូ្េ នងិត្ត្ម្វូការថាម្ពលត្ិេ។ 
បនោះេជឺ្ញលកខណ្ៈ ៏សំខាន់ម្យួ ននឧបករណ៍្តាម្ដានបរសិាថ ន។ ថាម្ពលត្ិេដ លឧបករណ៍្តាម្ដានទាងំបនោះ
បត្បើ ពួកបេអាេត្ត្ូវ នបបញ្ចញ នកាន់ដត្យូរ បដាយម្ិនចា ំេ់ត្ត្ូវការផ្សល់្បសវាកម្ម ឬងមរបស់វាដ លត្ត្ូវ ន   
រំនួស។ ម្ិន ូេឧបករណ៍្តាម្ដានដ ល នបត្បើ សត្មាប់ការបញ្ជ ដ លពឹងដផ្សែកបៅបលើផ្លក យរណ្បពើេមាៃ យ   
ការអភិវឌ្ឍទាងំបនោះ កនុងបបេចកវទិាចាប់សញ្ា  ៏បលើសលប់ សត្មាប់បត្បើត្ ស់ បៅឯ ឬបៅដកបរនផ្សទននភពដផ្សន ើ។ 
  
បណ្ាញឧបករណ៍្តាម្ដានឥត្ដខស(WSNs). WSNs ឬឧបករណ៍្តាម្ដានឥត្ដខស និងបណ្ាញអសកម្ម 
(WSANs) ជ្ញឧបករណ៍្តាម្ដានដ លត្ត្ូវដបងដេក ៏តូ្េដ លត្ត្ួត្ពិនិត្យល័កខខ័ណ្ឌ រូបវទិា ឬេើម្ើវទិាបៅកនុង     
បរសិាថ ន។ កនុងករណ្ើ ខលោះដ លពួកបេឱ្យយល់ ងឹកម្មសិទធរូបវទិា ឬេើម្ើវទិាននវត្ថុ ឬលំហរ។ បៅកដនលងបផ្សសងបទៀត្ 
ពួកបេអាេទាក់ទងជ្ញម្យួគ្នន នឹងវត្ថុ និងលហំរទាងំបនោះ និងត្ត្ូវ នបត្បើសត្មាប់បង្ហា ញអត្្សញ្ា ណ្ ននវត្ថុនានា 
ម្នុសសជ្ញប ើម្ និងសត្មាប់ទើតាងំចាប់សញ្ា ។17 បនោះេឺជ្ញឧទាហរណ៍្ ៏ជ្ញក់ោក់ម្ួយេំននួ:  
 

១.  ការបត្បើ WSNs សត្មាប់ការត្ត្ួត្ពិនតិ្យបរសិាថ ន និងការអនុវត្ដ្ លពាក់ព័នធ ប ើម្បើបបងកើនេុណ្ភាព និង  
                                                           
15   Kris De Decker, “The monster footprint of digital technology”, ទសសនាវ ្ើបបេចកវទិាទាប,ថ្ងៃទី ១៦ ដខម្ិងុនា  ឆ្ន ២ំ០១១។   អាេរក នពើ    

      http:// www.lowtechmagazine.com/2009/06/embodied-energy-of-digital-technology.html. 
16  េណ្ៈកម្មការអឺរ ៉ាបុ, “Recast of the WEEE Directive”, នងៃទើ ១២ ដខម្ករា  ឆ្ន ២ំ០១១។   អាេរក នពើ http://ec.europa.eu/environment/ 

      waste/weee/. 
17 Jose Paradells Aspas, Anna Calveras Auge និង Carlos Gomez Montenegro "ទើត្កងុ Smart:  ំបណ្ើ របឆ្ព ោះបៅបពលអនាេត្"  
    បទបង្ហា ញត្ត្ូវ នបធវើប ើងកនុង សមារ FITCE ទើ៤៩, Santiango de Compostela, បអសា៉ាញ នងៃទើ ១-៤ ដខកញ្ា  ឆ្ន ២ំ០១០។ អាេរក នពើ  
    http://www.fitce2010.org/ponencias/1_JUEVES_SESION4_Josep_Paradells.pdf.  
 

http://ec.europa.eu/environment/


26 កម្មវធិើសិកាសារៈសំខាន ់ននបបេចកវទិាេម្នាេម្ន ៍និងពត័្៌មាន សត្មាប់ថាន ក់ កឹនារំដាា ភិ ល 

 

 

     បនថយនងលប ើម្ការត្បមូ្លទិននន័យបរសិាថ ន។ ដផ្សនកអនុវត្រ្មួ្មាន: កសកិម្ម  ការត្េប់ត្េងបរសិាថ ន  សន្ិសុខ 
     និងសុវត្ថិភាព និងឧសាហកម្ម ូេជ្ញ ការរុករកដរ ៉ា ការផ្សលិត្ និងការសាងសង់។18  
 

២. ការបត្បើត្ ស់បណ្ាញរបស់ឧបករណ៍្តាម្ដានឥត្ដខសកនុងនត្ព ប ើម្បើត្ត្ួត្ពនិិត្យការដសវងរកនត្ពបឈើដ ល ុោះ  
     ប ើងវញិពើវាលបមម កសិកម្មពើមុ្ន។19   
 

កម្មវធិើ Cloud Computing. Cloud Computing សំបៅបៅបលើបសវាកម្មកម្មវធិើ នងិឌ្ើរើងលដ លមានប ើម្
កំបណ្ើ ត្បដាយដ កបៅបលើអុនិធណិឹ្ត្ ដ លមានទើតាងំបៅបលើត្បព័នធរបស់មា៉ា សុើនបបត្ម្ើ (ឧ. េំនួន ៏បត្េើននន    
កុំពយូទ័រ  ៏មានអានុភាព ដ លត្ត្ូវត្ជ្ញបណាែ ញ និងអាេត្ត្ូវ នដាក់ឱ្យ បំណ្ើ រការ នបដាយការបត្បើ 
Internet)។ កនុងការផ្លល ស់ប្ូរសត្មាប់នងលម្ួយ កម្មវធិើ Cloud ដ លអាេរនំួសត្បព័នធត្បត្បិត្្ិការកុំពយូទ័រ និងកម្ម
វធិើជ្ញម្ួយនងឹបសវាដ លមានត្ំនលបសមើ ដ លមានទើតាងំសថិត្បៅបលើមា៉ា សុើនបបត្ម្ើពើេមាៃ យ និងបសវាកម្ម ូេជ្ញ 
ដផ្សនកបបេចកវទិាព័ត៌្មានយ៉ា ងបពញបលញ (បបេចកវទិា) រមួ្មានសមាភ រៈបរកិាខ រមា៉ា សុើនបបត្ម្ើ ធនធានម្នុសស  និង
មុ្ខង្ហរបញ្ជ ើបបើកត្ ក់ដខតាម្បណាែ ញអុនិធណិឹ្ត្ ក៏ ូេជ្ញ ការលក់ និងបសវាកម្មទំនាក់ទំនងអត្ិងិរន។ វាអាេ
ម្ិនត្ត្ឹម្ដត្ កាត់្បនថយនងលប ើម្មូ្លធនប៉ាុបណាណ ោះបទ ប៉ាុដន្វាក៏អាេកាត់្បនថយនងលប ើម្ននការទិញកម្មវធិើ នងិបសវា
តាម្បណាែ ញអុិនធណិឹ្ត្   វាក៏អាេកាត់្បនថយេំនួនថាម្ពលដ ល នបត្បើត្ ស់ ក៏ ូេជ្ញនងលប ើម្ថាម្ពល។20  
 

បណ្ាញសងគម្. បណ្ាញសងគម្ជ្ញបសវាដផ្សែកបលើអុិនធណិឹ្ត្ដ លផ្សែល់មាត្កិារនិងបសវាកម្ម និងអនុញ្ា ត្ឱ្យ  
អនកបត្បើត្ ស់ប ោះពុម្ពមាត្កិារបស់ខលួន នងិដេករដំលកជ្ញម្យួអនកបត្បើបផ្សសងបទៀត្តាម្របត្ម្ើសរបស់បេ។ បណ្ាញ 
សងគម្ ូេជ្ញ Facebook Twitter Wikipedia និង Youtube េឺសថិត្បៅតាម្ទើតាងំអុិនធណិឹ្ត្ ៏បពញនយិម្
បំផុ្សត្  និងផ្សទោះ រហូត្ ល់រាប់រយរាប់ពាន់ននកម្មវធិើ។ បបេចកវទិាបណ្ាញសងគម្កំពុងត្ត្ូវ នបត្បើត្ ស់បកើនប ើង
ត្េប់ៗគ្នន  វស័ិយឯករន អងគការសងគម្សុើវលិ និងរដាា ភ ិលប ើម្បើបបងកើនការទំនាក់ទនំងជ្ញម្ួយអនកពាក់ព័នធ។ 
ពួកបេអាេត្ត្ូវ នបត្បើត្ ស់សត្មាប់ការបបងកើនការយល់ ងឹ សកម្មភាព ៏កបត្កើក និងការសបត្ម្េេិត្្បគ្នល
នបយ យ ៏មានឥទធពិល (ការរយួឧបត្ថម្ភ)។ បណ្ាញសងគម្ជ្ញបត្េើន ក៏មានយន្ការបឆលើយត្បជ្ញសាធារណ្ៈ
 ៏មានត្បបយរន៍។ ពកួបេអាេពត្ងឹងសហេម្ន៍ ននការអនុវត្ ្ និងបណ្ាញរវាងបុេគល និងអងគការដ ល ន
ដេករដំលកជ្ញម្ួយនងឹផ្សលត្បបយរន៍ និងកងវល់ បហើយ ូបេនោះពត្ងើកការសហការ និងបផ្សទរេបំណ្ោះ ឹង។  
  
 
 
 
 
                                                           
18   CSIRO, "បណ្ាញចាប់សញ្ា ឥត្ដខស: ជ្ញឧបករណ៍្ងមើម្ួយសត្មាបក់ារសបងកត្ពភិពបោកបយើង» នងៃទើ ១២ ដខឧសភា ឆ្ន  ំ២០១១។ 
       ដ លទទួល នពើhttp://www.csiro.au/science/Sensors-and-network-technologies.html.   
19   CSIRO "ការត្ត្ួត្ពិនតិ្យបរសិាថ ន, ការត្ត្ួត្ពនិិត្យការបបងកើត្ប ើងវញិនននត្ពបឈើ" នងៃទើ ១៦ ដខវេិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១០។ អាេរក នពើ  
       http://research.ICTs.csiro.au/research/labs/autonomous-systems/sensor-networks/environmental-monitoring. 
20

   James Harris and Steven Nunn, " សនា អ៏សាច រយ អំពើកម្មវធិើ Cloud" Forbes.com, នងៃទើ ៣០ ដខម្ងុិនា ឆ្ន  ំ២០១០។ អាេរក នពើ 
       http://www.forbes.com/2010/06/30/pharmaceuticals-mobile-salesforcecom-technology-cloud-computing. html? = 
       Homepagetoprated. 
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          ការច្លើកកម្ពសក់ារចូលរមួ្កាងុម្រសុកកាងុច្វទ្យិកាបម្ម្រម្បម្រម្លួអាកាសធាតសុកល 
           ជ្ជម្យួវតតមានពីចមាា យ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ត្បភពរូបភាព: ការបត្ងួបបត្ងួម្កិេចត្បរុនំិរន្រភាពបៅ Copenhagen, សននិសើទអាកាសធាតុ្ននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ិ COP១៥,  Copenhagen: 
រ យការណ៍្និរន្រភាពត្ពតឹ្្ិការណ៍្ (២០០៩)។ អាេរក នពើ http://www.sustainableeventsdenmark.org/assets/2011/11/cop15-
event- sustainability_REPORT.pdf.  
 
កំ ុងបពលសម័្យត្បរុទំើ១៥ននសននសិើទភាេើ(COP) បឆ្ព ោះបៅកាន់អនុសញ្ា តាម្ត្កបខណ្ឌ ស្ើអំពើបដត្ម្បត្ម្លួ
អាកាសធាតុ្របស់អងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ ិ (UNFCCC COP ១៥) ត្ រពធប ើងបៅអ ុំងដខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៩ បៅ  
ទើត្កុង Copenhagen, Telepresence ត្ត្ូវ នេូសបញ្ជ ក់ថាជ្ញវធិើម្ួយននការបលើកកំពស់ការេូលរមួ្កនុង      
ការពិភាកា ៏សំខាន់ដ លពាក់ព័នធបៅនងឹ COP។ ពធិើការកិេចត្បរុនំិរន្រភាពបៅ Copenhagen ត្ត្ូវ នបបងកើត្
ប ើង ជ្ញលទធផ្សលប ើម្បើដេករដំលក និងចាប់យកបទពិបសាធន៍ដ លទទលួ នបៅកំ ុងបពលននអងគការ COP 
១៥ នងិ telepresence ដ ល នបន្ប ើរត្ួជ្ញដផ្សនកម្យួបៅកំ ុងបពល COP ១៦ បៅទើត្កុង Cancun នងិ 
COP ១៧ បៅទើត្កុង Durban។ 
   

ភាពជ្ញអនក ឹកនា ៏ំរងឹមា ំនងិការរត្ម្ុញ  ំបណាោះត្សាយជ្ញយុទធសាស្តស្ ការេូលរមួ្ជ្ញម្ួយអនកពាក់ព័នធ ត្បត្ិបត្ែិ
ការរមួ្គ្នន  នងិការត្េប់ត្េងត្មាល ភាពត្ត្ូវ នេូសបញ្ជ ក់ថាជ្ញេនលឹោះម្ួយ កនុងការបរៀបេំត្ពឹត្្ិការណ៍្ត្បកបបដាយ 
និរន្រភាពជ្ញម្ួយនងឹ telepresence ដ លប ើរត្ួយ៉ា ងជ្ញដផ្សនកម្ួយ ៏សំខាន់កនុងការបធវើឱ្យត្បជ្ញរនកាន់ដត្បត្េើន 
េូលរមួ្ត្ពតឹ្្ិការណ៍្ទាងំបនោះ នងិេូលរមួ្វភិាេទាន។  
 

េណុំ្េសខំាន់  
អនកេូលរមួ្ម្កពើរុំវញិពិភពបោកអាេេូលរមួ្ "ជ្ញក់ដស្ង" កនុងត្ពតឹ្្ិការណ៍្ភាេើ COP១៥ េំណាយបពលេំនួន
ជ្ញង ២៥០ បមា៉ា ងននកិេចត្បរុ ំTelepresence ត្ រពធបធវើប ើងជ្ញង ១៤៩ សម័្យត្បរុ។ំ ការសនសនំងលប ើម្ដ ល 
ទាក់ទងនឹងការបធវើ ំបណ្ើ រ នងិការកាត់្បនថយការបភំាយឧសម័ន នបបត្ម្ើការជ្ញេំរូម្ួយននរបបៀប telepresence 
អាេជ្ញេំរូ ៏លែម្ួយ ប ើម្បើបធវើតាម្កនុងបពលបរៀបេកំិេចត្បរុ ំជ្ញពិបសសកដនលងអនកេូលរមួ្ម្កពើទូទាងំពិភពបោក។ 
  
អានដងម្បទៀត្ 
ការបត្ងួបបត្ងួម្កេិចត្បរុនំិរន្រភាពបៅទើត្កងុ Copenhagen, សននិសើទអាកាសធាតុ្ននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ិ 
COP ១៥, Copenhagen: រ យការណ៍្និរន្រភាពននត្ពឹត្្ិការណ៍្(២០០៩)។ អាេរក នពើ http://
www.sustainableeventsdenmark.org/assets/2011/11/cop15-event-sustainability_REPORT.pdf.  
 

ការបត្ងួបបត្ងួម្កេិចត្បរុនំិរន្រភាពCopenhagen, ពិធើការកិេចត្បរុនំិរន្រភាពបៅCopenhagen: ការដេករដំលក
ការអនុវត្ ៏្លែ និងយុទធសាស្តសែភាពជ្ញអនក កឹនា(ំគ្នម នកាលបរបិេឆទ)។ អាេរក នពើ http://www.mci- 
group.com/~/media /MCI/ Files/ MCIPublications / csmp_whitepaper% 209.ashx.
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២.២- អុ-ីកាកស ំល ់និងការម្កននាច្ ើងវិញ  
 

ជ្ញបត្េើនទសវត្សរេុ៍ងបត្កាយបនោះ មានការរ ើកេបត្ម្ើន ៏សបម្បើម្ កនុងការបត្បើត្ ស់បអ េិត្ត្ូនិក ូេជ្ញ កុំពយូទ័រ 
និងសមាភ រៈដ លរំនួសរមួ្ទាងំ ម្៉ាូនើទ័រ និងមា៉ា សុើនប ោះពុម្ព ទូរស័ពទេល័ត្ នងិឧបករណ៍្កនុងត្សុក។ ឧទាហរណ៍្
ត្បបទសឥណាឌ មានត្បមាណ្ ៥ ោនកុំពយូទ័របៅឆ្ន ២ំ០០៦ ខណ្ៈដ លេនិមានត្បដហល១៤ ោនបត្េឿងបៅ
ឆ្ន ២ំ០០៥។ បអ េិត្ត្ូនិកជ្ញអនកបត្បើត្ ស់ ៏សំខាន់ម្យួ ននបោហៈ ៏មានត្នម្ល និងពិបសសជ្ញបត្េើន នងិ      
រមួ្េំដណ្ក ល់ត្ត្ម្ូវការសកលបោកននបោហៈធាតុ្។ ជ្ញអកុសលទិននន័យដ លមានបៅបលើ អុើ-កាកសណំ្ល់ 
ដ លបកើត្ប ើងពើបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មាន និងឧបករណ៍្បផ្សសងបទៀត្េឺខវោះខាត្ និងម្ិនត្េប់ត្គ្នន់ និង
បបេចកបទសត្ត្ម្ូវការ ៉ា ន់ត្បមាណ្បរមិាណ្ដ ល នបបងកើត្បៅកនុងត្ំបន់។ 
  
បអ េិត្ត្ូនកិទំបនើប អាេផ្សទុកធាតុ្បផ្សសងគ្នន  នរហូត្ ល់េំនួន៦០។ ភាេបត្េើនននធាតុ្ទាងំអស់េឺមានត្នម្ល។          
ការោយេត្ម្ោុះ ៏សមុេសាម ញបផុំ្សត្ននសារធាតុ្េឺត្ត្ូវ នបង្ហា ញជ្ញធម្មតាកនុងកាែ រលួសប ោះពុម្ព។ វត្ថុធាតុ្ពុល 
និងបត្គ្នោះថាន ក់ក៏មានកនុងអុើ-កាកសណំ្ល់  ូបេនោះបហើយ រដាា ភិ ល និងវស័ិយឯករនចា ំេ់ត្ត្ូវដសវងរក នងិ    
អនុវត្ ្ំបណ្ើ រការសំប ងននការត្បមូ្ល និងការពា ល។ ការបត្បើត្ ស់ នងិការបបងកើត្ននវត្ថុធាតុ្ពល /      
បត្គ្នោះថាន ក់អ ុំងបពល ំបណ្ើ រការអុើ-កាកសណំ្ល់ (ឧ. រត្កនុងការត្េបល់មាស ឬឌ្ើអុកសុើត្ពើការ ុត្រោំយ
ដ លម្ិនសម្រម្យ) ត្ត្ូវការពចិារណា។ 
  
េង្ហវ ក់ដកនឆនអុើ-កាកសណំ្ល់អាេត្ត្ូវ នដបងដេកជ្ញរំហាន ៏សំខាន់េំននួបើ:(១) ការត្បមូ្ល (២) ការបដាោះ 
និង ំបណ្ើ រការពើមុ្ន នងិ(៣)  ំបណ្ើ ការបញ្ច ប់សត្មាប់ ំបណ្ើ ការប ើងវញិនូវបោហៈធាតុ្េុងបត្កាយ ។ 
  
១. ការត្បមូ្លអុើ-កាកសណំ្ល់  េសឺំខាន់ណាស់ កនុងបពលវាបញ្ជ ក់េនំួនសមាភ រៈដ លអាេ ំបណ្ើ ការវញិ ន។       
     បលើសពើបនោះបទៀត្ ការត្េប់ត្េងកាកសណ្ល់ដ លប ោះបង់បចាលបដាយម្ិន នត្ត្ួត្ពិនិត្យ ឬកាកសណំ្ល់ 
     ម្ិនសម្រម្យបបងកើត្ឱ្យមានការបំភាយដ លបត្គ្នោះថាន ក់ ៏ធៃន់ធៃរជ្ញម្ួយនឹងផ្សលប៉ាោះពាល់ធៃន់ធៃរបៅបលើសុខភាព  
     ម្នុសស នងិបរសិាថ ន។    បលើកកម្ពស់ការត្បមូ្លអុើ-កាកសំណ្ល់តាម្ឯកបទស អាេកាត់្បនថយការបំភាយ   
     ឧសម័នដ លបត្គ្នោះថាន ក់ កាត់្បនថយកត្ម្ឹត្េនំួនកាកសណំ្ល់ និងបបត្ម្ើជ្ញត្បភពននសមាភ រៈ ូេគ្នន  ដ លត្ត្ូវ  
      នបត្បើ ប ើម្បើផ្សលិត្បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន។  
 

២. ការរបំដាោះ និង ំបណ្ើ រការមុ្នេឺត្ត្ូវ នបធវើប ើម្បើរបំដាោះសមាសធាតុ្ ៏មានត្នម្លពើរាល់អាទិភាពបឆ្ព ោះបៅកាន់    
      ំបណ្ើ រការប ើងវញិេុងបត្កាយ ក៏ ូេជ្ញ   ប ើម្បើយកបេញបដាយសុវត្ថភិាព នងិការផ្សទុក ឬ ការពា ល     
     សារធាតុ្ដ លបត្គ្នោះថាន ក់ ។ ងមអាេនឹងត្ត្ូវ នផ្សល់្ម្បធា យង្ហយត្សលួ សត្មាប់ បំណ្ើ ការប ើងវញិនូវ 
     បោហធាតុ្ នើដកល នងិសាព ន់។ កាែ របសៀេវើបង្ហា ញកនុងឧបករណ៍្ ICT ផ្សទុកភាេបត្េើនបំផុ្សត្ននបោហៈ ៏មាន 
     ត្នម្លក៏ ូេជ្ញការនាមុំ្ខបេ និងការបង្ហែ កអណ្ាត្បភលើងដ លផ្សទុករ័របឈើ។ ការយកបេញបដាយន  ននបនទោះ  
     បសៀេវើនឹងបង្ហក រការខាត្បង់បោហៈ ៏មានត្នម្លនិងពិបសស។ ជ្ញម្ួយនងឹការវនិិបយេសម្រម្យតាម្បបេចក 
     វទិា នងិបទបបញ្ាត្្ ិ សត្មាប់សុវត្ថភិាព ការអភិវឌ្ឍ នងិការផ្លល ស់ប្ូរត្បបទស ដ លមាននងលពលកម្មកត្ម្ឹត្ 
     ទាបជ្ញងអាេនឹងផ្សែល់បសវា ំបណ្ើ រការពើមុ្ន។ 
  
៣.  បបេចកវទិាជ្ញក់ោក់ត្ត្ូវ នត្ត្ម្វូពា លសារធាតុ្េើម្ើ និងបត្គ្នោះថាន ក់បផ្សសងបទៀត្ ដ លពួកបេផ្សទុក និង  
      បធវើឱ្យត្បបសើប ើងវញិនូវសមាភ រៈដកនេន ូេជ្ញ អាលុយម្ើញ៉ាូ ម្ សាព ន់ palladium និងមាស។ បនាទ ប់ពើ  
      ការត្បមូ្លបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន  ការដកនឆនមានត្បសិទធិភាពេួរត្ត្ូវ នអនុវត្្   ប ើម្បើរកា  
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      សមាសធាតុ្អុើ-កាកសណំ្ល់ ៏មានត្នម្ល (ឧ.បោហៈ) កនុងបស ាកិេច និងការទុកដាក់ឱ្យមានសុវត្ថិភាពនន    
      សមាសធាតុ្បត្គ្នោះថាន ក់ប ើម្បើការពារហានភ័ិយ  ល់សុខភាពម្នុសស និងបរសិាថ ន ។   
 

ត្បត្ិបត្ែកិារដកនឆន ៏មានត្បសទិធិភាព  ំបណ្ើ ការប ើងវញិនូវបោហៈដ ល នផ្សទុកមានកនុងកុំពយូទ័រចាស់ៗ អាេ
េូលរមួ្េំដណ្ក ល់ការកាត់្បនថយការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ បផ្ស្ើម្ពើការរុករកដរ ៉ា ការរញ្ជ ឹងេតិ្ ការរោំយ 
និងការេត្មាញ់បោហៈមានត្នម្លនិងពិបសស និងត្ត្ូវការដត្ការបំដបកម្យួននថាម្ពលបបើបធៀបបៅនឹងការរុករក 
ដរ ៉ាកនុងធម្មជ្ញត្ិ។ សត្មាប់ព័ត៌្មានបដនថម្អំពើការដកនឆនអុើ-កាកសណំ្ល់ សូម្យកតាម្កម្មវធិើបរសិាថ នននអងគការ 
សហត្បជ្ញជ្ញត្ិ (UNEP) សកិាការដកនឆនពើអុើ-កាកសណំ្ល់បៅកាន់ធនធាន (២០០៩)។
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ការម្កននាច្ ើងវិញ WEEE ច្ៅម្របច្ទ្យសឥាឌ  
 

 
ត្បភពរូបភាព: បេហទំព័រដកនឆន WEEE  

 
អុើ-កាកសណំ្ល់ ត្ត្ូវ នទទួលសាគ ល់ថាជ្ញការត្បឈម្ ៏ធំម្ួយ កនុងបគ្នលនបយ យត្េប់ត្េងកាកសំណ្ល់    
ននត្បបទសឥណាឌ ។ បគ្នលនបយ យបរសិាថ នជ្ញត្ិរបស់ឥណាឌ  (២០០៦)  នបញ្ជ ក់នូវត្ត្ម្ូវការសត្មាប់         
 ំបណ្ើ ការប ើងវញិ និងការបត្បើប ើងវញិននសមាភ រៈប ើម្បើកាត់្បនថយកាកសណំ្ល់ និងការទាញយកសមាសធាតុ្
 ៏មានត្នម្ល ូេជ្ញបោហធាតុ្ ូេមាស និងទង់ដ ង។ សកម្មភាពដកនឆនត្ត្ូវ នអនុវត្្បដាយសហត្គ្នសធុនតូ្េ 
និងម្ធយម្ (SMEs) កនុងវស័ិយបត្ៅផ្សលូវការបៅទើត្កុងខលោះដ លមានត្បជ្ញពលរ ាដណ្នណាន់ននត្បបទសឥណាឌ ។ 
ជ្ញម្ួយនឹងបទបបញ្ាត្្ិត្េិត្ួេឬគ្នម នកនុងវស័ិយបត្ៅផ្សលូវការ, SMEs កំពុងបត្បើត្ ស់បបេចកបទស ៏បត្គ្នោះថាន ក់ខពស់ 
និងការបំពុល ប ើម្បើដកនេនអុើ-កាកសណំ្ល់។  
 

ការដកនឆន WEEE េឺជ្ញេបត្មាងម្ួយននន េូឥណាឌ  និងអឺរ ៉ាុបប ើម្បើសាថ បនាត្បព័នធត្បមូ្លផ្ស្ុមំ្ួយនិងការបធវើបណ្ាញ 
អុើ-កាកសណំ្ល់សត្មាប់ដកនឆនបដាយបត្បើបបេចកវទិាសំប ងបរសិាថ នកពុំងបត្បើដ លពាក់ព័នធនឹង SMEs កនុងវស័ិយ
បត្ៅផ្សលូវការ។ បផ្្លត្បលើទើត្កុងបួន(ទើត្កុង Delhi, Kolkata, Pune និងBangalore), េំណុ្េត្បមូ្លអុើ-កាក
សំណ្ល់ត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើង និងកម្មករវស័ិយម្និផ្សលូវការត្ត្ូវ នបរៀបេ ំ និងទទលួការបណុ្្ោះបណ្ាលកនុង     
ការអនុវត្ក្ារដកនឆនសំប ងបរសិាថ ន និងបទដាា ននានា ។  
 

សមាសធាតុ្ R & D ធានាថារាល់េបត្មាងនានាត្ត្ូវបគ្នរពតាម្បទដាា នអន្រជ្ញត្ ិនិងការអភិវឌ្ឍេុងបត្កាយបំផុ្សត្
កនុងបបេចកវទិា និងបបេចកបទសសត្មាប់ការដកនឆនអុើ-កាកសណំ្ល់។ សមាសធាតុ្ត្សាវត្ជ្ញវ និងការអភិវឌ្ឍមាន
បគ្នលបណំ្ងប ើម្បើ: អនុម័្ត្ ឬការដត្បត្បលួបៅតាម្បបេចកវទិាដកនឆនសំប ងបរសិាថ នសត្មាប់ការបងាូរកាក
សំណ្ល់ជ្ញក់ោក់ បបងកើនត្បសិទធិភាពកនុង ំបណ្ើ ការប ើងវញិ បធវើបៅតាម្ស្ង់ដានូវផ្សលតិ្ផ្សលដកនឆន និងអភិវឌ្ឍ
ផ្សលិត្ផ្សលពណ៌្នបត្ង សត្មាប់ការដកនឆន ៏មានសុវត្ថិភាពខពស់ សត្មាប់វត្ថុដ លកំពុងត្ត្ូវ នដកនេន នយ៉ា ង
ទូលំទូោយ។  
 

េណុំ្េសខំាន់  
  
•   រត្ម្ុញឧសាហកម្ម ICT និងការអនុវត្ន្ាមំ្កជ្ញម្ួយនូវត្ត្ម្ូវការប ើម្បើទទួលសាគ ល់ការដកនឆនអុើ-កាកសណំ្ល់     
     ដ លជ្ញបញ្ា សងគម្។  
•   ការដកនឆនអុើ-កាកសណំ្ល់ េឺជ្ញសហត្គ្នសពងឹដផ្សែកបលើកមាល ងំពលកម្មម្យួ  ៏េួរឱ្យទាក់ទាញ ល់វស័ិយ 
     ម្ិនផ្សលូវការ។ ការបលើកសទួយសម្ត្ថភាពសត្មាប់សុវត្ថភាព និងការអនុវត្ដ្កនឆនសបម្លងបរសិាថ នេួរត្ត្ូវ ន 
     បលើកម្កនយិយ។  



31 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ១០៖  ICT បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ នងិកំបណ្ើ ននបត្ង 

 
 
 

•   ត្សាវត្ជ្ញវ និងអភិវឌ្ឍេួរដត្ត្ត្ូវ នអនុវត្ ្ប ើម្បើបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវបបេចកបទសដកនឆន និងរត្ម្ុញ 
     ផ្សលិត្ផ្សលនបត្ង។  
 

អានបដនថម្ នងិព័ត៌្មានទនំាក់ទនំង  
បេហទំព័រដកនឆន WEEE, http://www.weeerecycle.in/index.php.   
 

ទំនាក់ទនំង: បសវាត្បឹកាកនុងការត្េប់ត្េងបរសិាថ ន GIZ,  contact@asemindia.com.  
 

២.៣- កុំពយទូ្យ័រនបតង 
 

កុំពយូទ័រនបត្ង េឺសំបៅបៅ ល់ ំបណាោះត្សាយទាងំមូ្ល បឆ្ព ោះបៅរកការបកត្សាយពើផ្សលប៉ាោះពាល់បរសិាថ ន នន     
បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មាន។ វាេឺជ្ញការរមួ្េំដណ្ករបស់វស័ិយ ICT និងឧសាហកម្ម បឆ្ព ោះបៅរក          
ការអភវិឌ្ឍត្បកបបដាយនិរន្រភាពដ លពួកបេ នពាយម្ឱ្យមានការដត្បត្បលួ និងមានផ្សលប៉ាោះពាល់ ៏តូ្េបំផុ្សត្ 
បៅបលើបរសិាថ ន។ 
  
 ំណាក់កាលនើម្ួយៗននរើវតិ្កុំពយួទ័រម្ួយ(ពើផ្សលតិ្កម្មតាម្រយៈការប ោះបចាល) ត្ំណាងការបត្បើត្ ស់អេគិសនើ 
វត្ថុធាតុ្ប ើម្ េើម្ើ និងទកឹ  ំណាក់កាលនើម្ួយៗបបងកើត្កាកសណំ្ល់បត្គ្នោះថាន ក់ និងបបងកើនការបភំាយកាប ន 
បដាយផ្លទ ល់ ឬការបកើនប ើងការបំភាយកាប នបដាយត្បបយល។ 21 កុំពយូទ័រនបត្ងធានា ននូវការរេនា
ត្បកបបដាយនិរន្រភាព ការផ្សលិត្ ការបត្បើត្ ស់ និងការបចាលកុំពយូទ័រ មា៉ា សុើនបបត្ម្ើ និងឧបករណ៍្ដ លពាក់ព័នធ 
(ម្៉ាូនើទ័រ មា៉ា សុើនប ោះពុម្ព ឧបករណ៍្ផ្សទុកជ្ញប ើម្)។ 

 

រូបភាពទើ ១. ការបធវើឱ្យកាល យជ្ញនបត្ងនូវ បំណ្ើ ររើវតិ្ទាងំមូ្លរបស់កុពំយូទ័រម្យួ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ត្បភព: San Murugesan, "Harnessing Green IT: បគ្នលការណ៍្ និងការអនុវត្្" IEEE IT Professional ម្ករា-កុម្ភៈ ឆ្ន  ំ២០០៨, ទំព័រទើ ២៧។ 
អាេរក នពើ http://www.sis.pitt.edu/ ~ dtipper/2011/ GreenPaper.pdf ។  
 

វធិើសាស្តសប្ធវើបៅតាម្ផ្សលូវេំនួន ៤ ប ើម្បើបលើកយកម្កនិយយអំពើផ្សលប៉ាោះពាល់បរសិាថ ន ននបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ 
និងព័ត៌្មាន:  
                                                           
21

  San Murugesan, "Harnessing Green IT: បគ្នលការណ៍្ និងការអនុវត្"្ IEEE IT Professional, ដខម្ករា-កុម្ភៈ ឆ្ន  ំ២០០៨, ដខម្ករា-កុម្ភៈ 
     ឆ្ន  ំ២០០៨, pp ២៤-៣៣។  អាេរក នពើ http://www.sis.pitt.edu/ ~ dtipper/២០១១/GreenPaper.pdf. 
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១.  ការរេនានបត្ង - រេនាដ លពិចារណាត្បសិទធភាពថាម្ពល និងផ្សលប៉ាោះពាល់ត្ិេត្េួបៅបលើបរសិាថ ន។  
២.  ផ្សលិត្កម្មនបត្ង - ផ្សលិត្កម្មននបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មានដ លមានផ្សលប៉ាោះពាល់បរសិាថ នត្ិេត្ួេ 
      បផុំ្សត្ ឬគ្នម ន ។ EPEAT (http://www.epeat.net) េជឺ្ញបញ្ជ ើប ម្ ោះសកលសត្មាប់បអ េិត្ត្ូនកិនបត្ង។   
      ឧសាហករអាេេុោះប ម្ ោះផ្សលតិ្ផ្សលរបស់ពកួបេបៅកនុង EPEAT។  ផ្សលតិ្ផ្សលដ ល នេុោះបញ្ជ ើ EPEAT   
       នកាត់្បនថយផ្សលប៉ាោះពាល់បរសិាថ ន  បៅទូទាងំវ រ្ើវតិ្ផ្សលិត្កម្មរបស់ពួកបេ។  ការរមួ្បញ្ចូ លទាងំបនោះ     
      ត្ត្ូវ នកាត់្បនថយការបត្បើត្ ស់ជ្ញត្ិពុល កនុងផ្សលិត្កម្ម ត្បត្ិបត្ែិការឱ្យមានត្បសទិធភិាពដងម្បទៀត្ និង 
      ការដកនឆនកាន់ដត្ង្ហយត្សលួ។  ការេុោះប ម្ ោះផ្សលិត្ផ្សល EPEAT ជ្ញភាពជ្ញក់ោក់របស់ត្បបទសបដាយ  
      សារដត្អត្ស្ញ្ា ណ្ផ្សលតិ្ផ្សល និងការអនុវត្្បរសិាថ ន  អាេដត្បត្បលួបដាយទើតាងំ។   បៅឆ្ន ២ំ០១២  
      បណ្ាត្បបទសបៅត្បំន់អាសុើ ៉ា សុើហវេិដ លត្ត្ូវ នរមួ្បញ្ចូ លកនុងត្បព័នធ EPEAT េឺ: ត្បបទសអូស្តស្ាលើ  
      េនិ រប៉ាុន ញូវបហសដ ន សិងាបុរ ើ និងនត្វា៉ា ន់។  
៣. ការបត្បើត្ ស់នបត្ង - ការអនុវត្ ្  ដ លកាត់្បនថយការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល។   ពួកបេ នរមួ្បញ្ចូលទាងំ  
     បិទបភលើងកុពំយូទ័រ នងិម្៉ាូនើទ័រកុំពយូទ័រកំពុងបត្បើសនសថំាម្ពល។ STAR ថាម្ពលេឺជ្ញសង់្ដារអន្រជ្ញត្ិម្ួយ     
     សត្មាប់ផ្សលតិ្ផ្សលត្បសិទធភាពថាម្ពល ដ លមានន័យថាផ្សលិត្ផ្សល ដ ល នបញ្ជ ក់បដាយ  Energy   
     Star នឹងបត្បើត្ ស់ថាម្ពលត្ិេ តាម្អាយុកាលបត្បើរបស់ពួកបេ។22  ការបត្បើត្ ស់នបត្ងក៏ពាក់ព័នធនឹង 
     ការតុ្បដត្ងងមើនូវកុំពយូទ័រចាស់បដាយបធវើឱ្យត្បបសើប ើង ឬដកកុនបត្េឿងបនាល ស់របស់វានិងរត្ម្ុញឱ្យបត្បើប ើង   
      វញិបដាយបធធើអំបណាយកុពំយុទ័រចាស់បៅអនកបផ្សសងបទៀត្(ត្បជ្ញរន ឬអងគការ)ដ លមានឆនទៈកនុងការបត្បើ។  
៤. ការប ោះបចាលនបត្ង-ការរត្ម្ុញការប ោះបចាល ៏សម្ត្សបននបអ េិត្ត្ូនកិកនុងត្បព័នធត្េប់ត្េងអុើ-កាក 
    សណំ្ល់តាម្ឯកបទស និងការដកនឆនននឧបករណ៍្បអ េិត្ត្ូនិកដ លម្ិនត្ត្ូវការបដាយការបត្បើប ើងវញិនូវ 
    វត្ថុធាតុ្ប ើម្ដ លអាេបត្បើ នពើសមាសធាតុ្ICT។ េត្កភពអង់បេលសមានបញ្ាត្្កិម្មដ លអាេត្ត្ូវ នបត្បើ 
    ជ្ញឯកសារបយង(បម្ើលhttp://www.netregs.gov.uk/netregs/legislation/380525/473095/?lang 
     = E).  
 

ម្ជ្ឈម្ ឌ លទ្យិនាន័យ  
 

ម្រឈម្ណ្ឌ លទិននន័យេឺជ្ញម្បធា យង្ហយត្សលួនានាដ លត្ត្ូវ នបត្បើេំបពាោះត្បព័នធកុំពយូទ័រតាម្ផ្សទោះ និងសមាស
ធាតុ្ដ លពាក់ព័នធ ូេជ្ញ ត្បព័នធទូរេម្នាេម្ន៍ និងការផ្សទុក។ ពួកបេជ្ញទូបៅរមួ្បញ្ចូ លការផ្សគត់្ផ្សគង់បភលើងដ លម្ិន
ត្ត្ូវការ ឬេម្លងទុកថាម្ពល ការត្ភាជ ប់ទំនាក់ទំនងទិននន័យដ លម្និត្ត្ូវការ ការត្ត្ួត្ពិនតិ្យបរសិាថ ន 
(ឧទាហរណ៍្ មា៉ា សុើនត្ត្ជ្ញក់ បភលើង) នងិឧបករណ៍្សន្សុិខ។23 ម្រឈម្ណ្ឌ លទនិនន័យបត្បើត្ ស់បរមិាណ្ ៏ធំនន 
ថាម្ពលអេគសិនើ ប៉ាុដន្ពកួបេអាេត្ត្ូវ នរេនា និងកសាងប ើង ប ើម្បើឱ្យមានពណ៌្នបត្ង។ ការបត្បើត្ ស់
ថាម្ពលរបស់ម្រឈម្ណ្ឌ លទនិនន័យ នម្កពើត្បភពសំខាន់ពើរ:(១)សត្មាប់ត្បត្បិត្្ិការធម្មតានងិ(២)សត្មាប់ 

                                                           
22

 
សូម្បម្ើលត្ត្ម្ូវការកម្មវធិើ Energy STAR សត្មាប់កុំពយូទ័រកំដណ្ ៥.០។ អាេរក នពើ http://www.energystar.gov/ia/partners/prod_   

     development/revisions/downloads/computer/Version5.០_Computer_Spec.pd.
 

23
  
Wikipedia, "ម្រឈម្ណ្ឌ លទិនននយ័" ។ អាេរក នពើ http://en.wikipedia.org/wiki/Data_center.

 

http://www.netregs.gov.uk/netregs/legislation/380525/
http://www.energystar.gov/ia/partners/
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ការត្ត្ជ្ញក់ប ើម្បើសបត្ម្េ ននូវការអនុវត្ខ្ពស់។ ការដាក់ម្រឈម្ណ្ឌ លទិននន័យបៅទើតាងំដ លពងឹដផ្សែកបលើបត្បង
ឥនធនៈហវូសុើល សត្មាប់ការបបងកើត្ថាម្ពលអេគិសនើ នបបញ្ចញេំនួន ៏បត្េើនននCO២  ូបេនោះ ំបណាោះត្សាយ 
ពណ៌្នបត្ងមានន័យថាការតាងំម្រឈម្ណ្ឌ លទិននន័យបៅកដនលងនានា ដ លពឹងដផ្សែកបលើថាម្ពលកបកើត្ប ើងវញិ 
ឬដ លម្និបំពុល ឬបលើត្បភពថាម្ពលដ លម្ិនបបញ្ចញកាប ន។ ម្រឈម្ណ្ឌ លទិននន័យក៏អាេត្ត្ូវ នប ោះទើ
តាងំកនុងអាកាសធាតុ្ ដ លខយល់ត្ត្ជ្ញក់ត្េប់ត្គ្នន់លមម្ឱ្យត្ត្ជ្ញក់មា៉ា សុើនបបត្ម្ើ។ត្បបទសម្ួយេំននួកំពុងបបើកផ្សារ 
ខលួនឯងជ្ញបគ្នលបៅសត្មាប់ម្រឈម្ណ្ឌ លទនិនន័យ បដាយសារដត្ពួកបេផ្ស្ល់នូវការបញ្ចូលគ្នន ននការភាជ ប់អេគសិនើ
ដ លកបកើត្ប ើងវញិម្ិនសូវជ្ញនងល នងិមានបត្េើននិងពាក់ព័នធ សត្មាប់ត្បត្ិបត្្កិារម្រឈម្ណ្ឌ លទិននន័យនងិ / ឬ
អាកាសធាតុ្ត្ត្ជ្ញក់។  
 

២.៤- ការពិចារាច្ោលនច្ោបាយ  
 

១. វាយត្នម្ល នងិវាស់សទង់ផ្សលប៉ាោះពាល់ននការអនុវត្អុ្ើ-រដាា ភិ ល និងអុើ-ពាណិ្រជកម្មដ លបផ្សសងៗគ្នន  ស្ើអំពើ 
    បរសិាថ ន។ ការសនសថំាម្ពលេួរដត្ជ្ញដផ្សនកម្ួយននលកខណ្ៈវនិេិឆ័យ សត្មាប់ការផ្សល់្បសវាកម្មអុើ-រដាា ភិ ល  
    និងអុើ-ពាណិ្រជកម្ម ល់ទើត្បរុំរន និង ល់ទើតាងំតាម្រនបទ   អាត្ស័យបលើភាពង្ហយត្សួល និងលទធភាព 
    ននការភាជ ប់អុិនធឹណិ្ត្។ សាោបរៀន ម្នទើរបពទយ និងការយិល័យរដាា ភិ លេអឺាេទទួល នផ្សល។  
២. វាយត្នម្ល និងវាស់សទង់សាន ម្ដានកាប ន (េំនួនកាប នត្ត្ូវសាយភាយ) េំនួនការហៈធៃន់ និងសមាភ រៈ 
     បត្គ្នោះថាន ក់ដ លត្ត្ូវ នបត្បើ និងនងលប ើម្ការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល សត្មាប់រើវតិ្សង់្ដាននកុំពយូទ័រ និងបធវើឱ្យ 
     ដផ្សនកម្ួយននលកខណ្ៈវនិេិឆ័យ សត្មាប់ការទិញកុពំយូទ័ររបស់រដាា ភិ ល។  នងលប ើម្ថាម្ពលរយៈបពលយូរ 
     ននកុពំយូទ័រចាស់ ម្ិនអាេធានាការទទលួ នរបស់ពកួបេបៅកដនលង ំបូងប ើយ។  
៣. បបងកើត្បទដាា នជ្ញត្ិ    សត្មាប់ការវាយត្នម្លបលើត្បសទិធភិាពបអកូ-រាក់ទាក់ និងថាម្ពលនន ICTs។  
     បទដាា នទាងំបនោះ អាេរមួ្មានសាន ម្ដានកាប ន ការបត្បើត្ ស់ដ លមានជ្ញត្ិការពុលនិងថាម្ពល។  
៤. បបងកើត្បគ្នលនបយ យ និងការបលើកទឹកេិត្្បលើ ការបត្បើត្ ស់ និងការប ោះបចាល Microprocessor  ម្ិន 
     មានត្បសទិធភាពថាម្ពលដ លមានវយ័េណំាស់ និងបវទកិាកុំពយូទ័រ នងិអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព     ប ើម្បើអនុវត្ ្ 
     បគ្នលនបយ យទាងំបនោះ។  
៥. ម្រឈម្ណ្ឌ លទិននន័យជ្ញបត្េើនសត្មាប់ Cloud Computing។ ឆ្ន ២ំ០២០  វាត្ត្ូវ នបេរពំងឹថាម្រឈម្ណ្ឌ ល 
     ទិននន័យ និងបហដាា រេនាសម្ព័នធទូរេម្នាេម្ន៍នឹងត្ត្ូវការថាម្ពលរតិ្ ២ពាន់ោនេើ ូវា៉ា ត់្បមា៉ា ង(បបើបត្បៀប 
     បធៀបបៅ ៦២៣ ោននាបពលបេចុបបននបនោះ) និងកសិដាា នមា៉ា សុើនបបត្ម្ើ និងម្រឈម្ណ្ឌ លទនិនន័យនងឹផ្សលតិ្  
     ២៥៧ បតានដម្៉ាត្ត្នន CO២ ជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ ត្បបទសជ្ញបត្េើនដ លមានការផ្សគត់្ផ្សគង់ថាម្ពលកំបៅកនុងដផ្សន ើ    
     ដ លមានទំហតំ្េប់ត្គ្នន់ និងការបភំាយកាប នកត្ម្ឹត្ទាបអាេពចិារណាថាជ្ញឱ្កាសម្យួបៅកាន់ទើផ្សារ 
     ខលួនឯងជ្ញទសិបៅសត្មាប់ម្រឈម្ណ្ឌ លទនិនន័យនបត្ង។  
៦. េូរយល់ ឹងការពិភាកា នងិឱ្កាស ប ើម្បើេូលរមួ្រយួត្បបទសបផ្សសងបទៀត្ កនុងការរកាសន្សុិខបបេចកវទិា  
     នងិអនុវត្្ការត្េប់ត្េងសត្មាប់ការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។  
៧. បគ្នលនបយ យ និងការត្េប់ត្េងកាកសណំ្ល់  ICT  ដ ល នបញ្ជូលគ្នន ម្យួេឺត្ត្ូវការជ្ញចា ំេ់ ប ើម្បើ  
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     បលើកយកម្កនយិយផ្សលប៉ាោះពាល់បរសិាថ នតាម្វ រ្ើវតិ្ទាងំមូ្លននផ្សលតិ្ផ្សល សមាភ រៈ នងិ ំបណ្ើ រការ។  
៨. រត្ម្ុញការវនិិបយេកនុងការត្បមូ្លអុើ-កាកសណំ្ល់ ការដកនឆន នងិការ ំបណ្ើ ប ើងវញិននវត្ថុធាតុ្កត្ម្តឹ្ទើ២។  
៩. ផ្លល ស់បែូរបៅកុពំយូទ័រនបត្ង។ ត្បបទសជ្ញបត្េើន  ត្ត្ូវការអនុម័្ត្បគ្នលនបយ យ  ដ លនងឹបរៀបេឱំ្យពកួបេ  
     ទាញយកត្បបយរន៍ពើការផ្លល ស់ប្ូរបនោះ។ ឧ. ការសិកាអពំើបទពិបសាធន៍បបេចកវទិា នងិអវើដ លមានត្សាប់  
     ពាក់ព័នធនងឹបគ្នលនបយ យកនុងត្បបទស នទបទៀត្ ដ ល នអនុវត្្ការផ្លល ស់ប្ូរបនាោះបទ។ 
 

  អវីម្ដលម្រតវូច្ធវើ  
 

រលំឹកម្តិ្្រមួ្ការង្ហររបស់អនកអពំើការសនសថំាម្ពលបដាយបបងកើត្ និងេរាេរបញ្ជ ើត្ត្តួ្ពិនតិ្យម្ួយ។ 
អនកអាេរាប់បញ្ចូលព័ត៌្មាន ូេខាងបត្កាម្:  
 

១. បត្បើ Screen Saver ប ើម្បើសនសសំំនេថាម្ពលដ លបត្បើបដាយម្៉ាូនើទ័ររបស់អនក។  
២. បិទកុំពយូទ័ររបស់អនកមុ្នបពលបធវើ ំបណ្ើ រសត្មាប់កិេចត្បរុំរយៈបពលយូរ ឬអាហារនងៃត្ត្ង់។  
៣. មុ្នបពលបៅផ្សទោះ េុេកុងកាត់្បទិកុពំយូទ័រ ម្៉ាូនើទ័រ មា៉ា សុើនប ោះពុម្ព មា៉ា សុើនទូរសារ មា៉ា សុើនបសកន 
     និងមា៉ា សុើនងត្េម្លងកនុងការយិល័យ។  
៤. ពិនតិ្យបម្ើលថាបត្ើកុពំយូទ័រ មា៉ា សុើនប ោះពុម្ព និងមា៉ា សុើនងត្េម្លងមានលកខណ្ៈពិបសសសនស ំ   
     ថាម្ពល ឬបទ? ត្បសនិបបើមាន េូរឱ្យត្ ក ថាវាអាេបធវើបៅ ន។  
៥. ត្បសិនបបើគ្នម ន ដសវងរកផ្សលិត្ផ្សលដ លមានលកខណ្ៈពបិសសសនសថំាម្ពល បៅបពលដ ល  
     អនកត្ត្ូវការឧបករណ៍្បនាទ ប់របស់អនក។  
៦. មុ្នបពលប ោះពុម្ពឯកសារម្ួយ េូរេិត្បដាយត្បុងត្បយត័្នថា -  

• បត្ើអនកពតិ្ជ្ញត្ត្ូវការប ោះពុម្ព ឬបត្ើអនកអាេត្គ្នន់ដត្អានវាពើកុំពយូទ័ររបស់អនក?  
• បត្ើអនកអាេបធវើការប ោះពុម្ពសងខាងប ើម្បើសនសតំ្កដាសឬបទ?  

 

ខាងបត្កាម្េជឺ្ញឯកសារបយងបៅកាន់ព័ត៌្មានសនសថំាម្ពលសត្មាប់អងគការនានា:  
 

១. ម្េគុបទទសក៍ពាណិ្រជកម្ម ៏ត្បបសើរប ើម្បើសនសថំាម្ពល - http://www.carbontrust.com/  
     media/31675/ctv034_better_business_guide_to_energy_saving.pdf.  
២. បញ្ជ ើបផ្សទៀងផ្លទ ត់្ការយិល័យនិរន្រភាព, រ ា New South Wales ត្បបទសអូស្តស្ាលើ - http://  
      www.environment.nsw.gov.au/resources/government/100051SusChklist.pdf.  
៣. ព័ត៌្មាសនសថំាម្ពលននសាកលវទិាល័យអូនហយ៉ាូ។ http://www.ohio.edu/facilities/recycle 
      /erecycling.htm.
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៣. ការអនុវតត ICT សម្រមាប់ការម្ម្របម្របលួច្ៅតាម្បម្ម្រម្បម្រម្ួលអាកាសធាតុ  
 
ដផ្សនកបនោះមានបគ្នលបណំ្ងប ើម្បើ:  
ផ្សែល់ឧទាហរណ៍្ការអនុវត្្ ICT ម្ួយេំននួសត្មាប់ការដត្បត្បលួបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ដ ល- 
១. បលើកកម្ពស់ការយល់ ឹងអពំើបរសិាថ ន  
២. រួយត្បជ្ញរន សហេម្ន៍ និងអងគការដត្បត្បលួបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និង  
៣. ពត្ងងឹសម្ត្ថភាពសត្មាប់ការដត្បត្បលួបៅតាម្បរសិាថ ន និងបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្។  

 
បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មានមានសក្ានុពល ផ្សល់្ព័ត៌្មាន នងិបលើកកម្ពស់ ំបណ្ើ រការសត្មាប់បបងកើត្
បគ្នលនបយ យ នងិបធវើការសបត្ម្េេិត្្បឆ្ព ោះបៅរកការសបត្ម្េបគ្នលបៅ ននបគ្នលបណំ្ងការដត្បត្បួលបៅតាម្    
បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ ដ លត្ត្ូវ នដាក់បេញបដាយរដាា ភិ ល វស័ិយនានា នងិសហេម្ន៍នានា។ រំពូកបនោះ 
បង្ហា ញនូវអណំ្ៈអណំាងម្ួយេំនួន បហតុ្អវើ នជ្ញបគ្នលបៅទាងំបនោះេមឺានសារៈសខំាន់ នងិរបបៀបដ ល         
បបេចកវទិាអាេត្ត្ូវ នអនុវត្ ្ប ើម្បើសបត្ម្េបគ្នលបៅ។  
 

៣.១.  ច្តើច្ហតុអវីបានជ្ជច្យើងម្រតវូម្ម្របម្របលួច្ៅតាម្បម្ម្រម្បម្រម្លួអាកាសធាត?ុ  
 

មានផ្សលប៉ាោះពាល់បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្បៅបលើត្បព័នធបអកូ ូសុើ នងិម្នុសស ដ លត្ត្វូ នបេរពំងឹថានងឹបធវើឱ្យ
ខូេត្បបយរន៍។ ព័ត៌្មានអពំើផ្សលប៉ាោះពាល់ទាងំបនោះ បទាោះជ្ញយ៉ា ងណាក៏បដាយ េឺបៅដត្ត្ត្ូវ នសកិាជ្ញទូបៅ    
បៅបលើដផ្សនកធំៗ ជ្ញបត្េើន។ ជ្ញលទធផ្សលខលោះត្ត្វូ នបង្ហា ញ ូេខាងបត្កាម្:24  
 

១. បៅឆ្ន ២ំ០៨០ មានត្បជ្ញរនជ្ញបត្េើនោននាក់េឺបត្េើនជ្ញងសពវនងៃបនោះ  ត្ត្វូ នបេបត្គ្នងទុកថានងឹរួបត្បទោះ     
បត្គ្នោះទឹករនំន់ជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ន  ំ   បដាយសារដត្ការបកើនប ើងកត្ម្តឹ្ទកឹសមុ្ត្ទ។   េំននួដ លត្ត្ូវទទួលរងនូវ 
ផ្សលប៉ាោះពាល់នងឹមាន ៏ធំបធងបំផុ្សត្បៅត្បំន់ ើសណ្្ធំត្កាស់ដ លត្បជ្ញរនរស់បៅដណ្នណាន់បៅត្ំបន់
អាសុើ នងិអាស្តហវកិ ខណ្ៈបពលដ លបកាោះតូ្េៗម្យួេនំួនេឺជ្ញពិបសសង្ហយរងបត្គ្នោះ។  

 

២. ផ្លទ ងំទឹកកកភន ំដផ្សនទឹកកក និងេត្ម្បទកឹកកតូ្េៗម្យួេនំួន ប ើរត្ួនាទើម្យួយ៉ា ងសខំាន់ដ លបបងកើត្ឱ្យ 
     មានទឹកសាប។ េំនរពាសបពញ ត់្បង់ពើផ្លទ ងំទកឹកក នងិការងយេុោះេត្ម្បត្ពលិអស់រយៈបពលជ្ញបត្េើន 
     ទសវត្សរេុ៍ងបត្កាយបនោះត្ត្ូវ នបេបត្គ្នងទុកថានងឹបបងកើនបលបឿនបៅកាន់សត្វត្សទើនម្ភម្ួយ ការកាត់្បនថយ  
      ភាពដ លអាេមានទកឹ សក្ានុពលវារ ើអេគសិនើ នងិការផ្លល ស់ប្ូររ ូវកាលននលហូំរកនុងត្បំន់ ដ ល នផ្ស្ល់     
      បដាយទកឹរោយពើរួរភនំ ៏ធំៗ (ឧ. Hindu-Kush, Himalaya, Andes)  ដ លជ្ញកដនលង  ដ លមានបត្េើន  
      ជ្ញងម្យួភាេត្ មំ្ួយននេំនួនត្បជ្ញរនពិភពបោក ដ លរស់បៅបេចុបបនន។ 

  
៣.  ំបណ្ើ រហូរបហៀននទកឹត្ត្វូ នបត្គ្នងទុក បដាយមានទនុំកេិត្ថ្ានងឹបកើនប ើងពើ១០ បៅ ៤០ ភាេរយ    
     បៅពាក់កណ្ាលសត្វត្សបៅត្បំន់ដ លបៅ្ និងបៅត្បំន់ត្ត្ូពេិបសើម្ម្យួេំននួរមួ្ទាងំត្បំន់ដ លមាន  
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 IPCC, បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ឆ្ន ២ំ០០៧: រ យការណ៍្សំបយេ។ ការេូលរមួ្េដំណ្កននត្កមុ្ការង្ហរ I, II និង III បៅនងឹរ យការណ៍្    
    វាយត្ំនលទើបួន ននេណ្ៈវនិេិឆ័យអន្ររដាា ភិ លស្ើអពំើបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ (ទើត្កុងហសដឺណ្វឆ្ន ២ំ០០៧)។ 



36 កម្មវធិើសិកាសារៈសំខាន ់ននបបេចកវទិាេម្នាេម្ន ៍និងពត័្៌មាន សត្មាប់ថាន ក់ កឹនារំដាា ភិ ល 

 

 

      ត្បជ្ញពលរ ាបត្េើនបៅអាសុើអាបេនយ ៍និងអាសុើខាងបកើត្ នងិងយេុោះបៅត្ត្មឹ្១០ បៅ៣០ភាេរយបៅត្ំបន់ 
      សៃួត្ម្យួេំននួកនុងពាក់កណ្ាលត្បំន់បៅ្ នងិត្បំន់ត្ត្ពូិេសៃួត្ បដាយសារដត្ការងយេុោះនូវការធាល ក់បភលៀង  
      និងអត្តាខពស់ននការបបងកើត្ឱ្យមានភាពត្ត្ជ្ញក់បៅបលើដផ្សន ើ។ 
៤. បៅឆ្ន ២ំ០៥០ ទកឹសាបនងឹមានបៅអាសុើកណ្ាល ត្បូង បកើត្ នងិអាសុើអាបេនយជ៍្ញពិបសសបៅកនុងទបនលធំៗ 
     ត្ត្ូវ នបេបត្គ្នងទុកថានងឹងយេុោះ។ 
៥. រំងតឺាម្ត្បំន់ នងិម្រណ្ភាព បដាយសារដត្រងំឺរាេរូសជ្ញេម្បង  នពាក់ព័នធជ្ញម្យួនឹងទកឹរនំន់ នងិ 
     ភាពរាងំសៃួត្ ត្ត្ូវ នបេរពំឹងថានងឹបកើនប ើងបៅអាសុើខាងបកើត្ ត្បូង នងិអាសុើអាបេនយ ៍បដាយសារដត្ 
     ការផ្លល ស់ប្ូរតាម្ការបត្គ្នងទុកបៅកនុងវ រ្លសាស្តស។្  
           រូបភាពទើ២ ភាពង្ហយរងបត្គ្នោះបៅអាសុើអាបេនយប៍ឆ្ព ោះបៅរកភាពអនរ្ាយអាកាសធាតុ្ ៏ធៃន់ធៃរ  

 
ត្បភព: IDRC "បង្ហា ញនងិត្ ប:់  ំបណ្ើ របរឿងបង្ហា ញពើបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្" (ឆ្ន  ំ២០០៩) ។ អាេរក នពើ http://www.idrc.ca/eepsea/ev-
148556-201-1-DO_TOPIC.html  
 

កនុងរ ាអភិវឌ្ឍបកាោះតូ្េៗឧទាហរណ៍្  ៉ា សុើហវកិខាងត្បូង ទើម័្រ និងមា៉ា ល់ឌ្ើវ ផ្សលប៉ាោះពាល់ ូេខាងបត្កាម្បនោះត្ត្ូវ
 នបេបត្គ្នងទុកថា:  
១. ការបកើនប ើងកត្ម្ឹត្សមុ្ត្ទត្ត្ូវ នបេរពំឹងថានងឹបធវើឱ្យខាល ងំប ើងនូវការលិេលង់ កំបណ្ើ នពយុោះ សំណឹ្ក និង 
     បត្គ្នោះថាន ក់បៅតាម្បឆនរបផ្សសងបទៀត្  ូបេនោះេត្មាម្កំដហង ល់បហដាា រេនាសម្ព័នធ ៏សំខាន់ ការតាងំទើលំបៅ និង 
     សមាភ រៈបត្បើត្ ស់ដ លផ្សគត់្ផ្សគង់រើវភាពរស់បៅរបស់សហេម្ន៍បៅតាម្បកាោះ។  

 

២. ការខូេខាត្បៅតាម្បឆនរសមុ្ត្ទ ឧទាហរណ៍្ តាម្រយៈសណឹំ្កននបឆនរ និងសាវ ៉ាលផ្លក ងមត្ត្ូវ នបេរពំងឹថានងឹ  
     ប៉ាោះពាល់ ល់ធនធានកនុងត្សុក។  

 

៣. បៅពាក់កណ្ាលសត្វត្ស, បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ត្ត្ូវ នបេរពំឹងថានឹងកាត់្បនថយធនធានទឹកបៅតាម្ 
     បកាោះតូ្េៗជ្ញបត្េើន ល់េណុំ្េដ លកដនលងពកួបេម្ិនមានត្េប់ត្គ្នន់នូវត្ត្ម្ូវការអំ ុងបពលបភលៀងធាល ក់ទាប។  

 

៤. ជ្ញម្ួយនងឹសើតុ្ណ្ា ភាពខពស់ ការរាត្ត្ាត្ត្ត្ូវ នបកើនប ើង បដាយត្បបភទសត្វដ លម្ិនដម្នប ើម្កំបណ្ើ ត្ 
     បកើត្ប ើងដ លត្ត្ូវរពំឹងថាបកើត្ប ើងជ្ញពិបសសបៅបលើបកាោះដ លមានអាកាសធាតុ្កត្ម្ឹត្កណ្ាល និងខពស់។  

 



37 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ១០៖  ICT បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ នងិកំបណ្ើ ននបត្ង 

 
 
 

កនុងបរបិទកនុងត្សុក និងសត្មាប់វស័ិយបផ្សសងៗ ព័ត៌្មានដ លត្ត្ូវ នបង្ហា ញេឺម្ិនត្េប់ត្គ្នន់ជ្ញក់ោក់ត្ត្ូវ ន
បត្បើសត្មាប់បធវើដផ្សនការ និងការសបត្ម្េេតិ្្។ 25    ូបេនោះវាមានសារៈសំខាន់កនុងការបបងកើត្ ំបណ្ើ រការសនទនារវាង
អនកវទិាសាស្តសអ្ាកាសធាតុ្ និងសហេម្ន៍មូ្លដាា ន ឬដផ្សនកដ លង្ហយរងបត្គ្នោះ ប ើម្បើបង្ហា ញអពើផ្សលប៉ាោះពាល់   
បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ ៏មានសក្ានុពលបៅបលើរើវភាពរស់ និងសុខមាលភាពបៅត្បំន់ និងបៅបលើវស័ិយ     
 ៏ជ្ញក់ោក់នានាបរៀងៗខលួន។ រំហាន ំបូងបនោះ េឺវាមានសារៈសខំាន់សត្មាប់ការេូលរមួ្ការដត្បត្បលួបៅតាម្       
បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្បៅកនុងត្សុក ឬការបធវើដផ្សនការតាម្ដផ្សនក។  
 

វាក៏នឹងមានផ្សលប៉ាោះពាល់ជ្ញវរិជមានពើបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ដ រ  ូេជ្ញបៅបពលដ លត្ំបន់ត្ត្ជ្ញក់កាល យជ្ញ    
កក់បៅ្ត្េប់ត្គ្នន់កនុងការពត្ងើកត្បបភទ ណំាដំ លពួកបេអាេលូត្ោស់ និងនាបំេញ។ តាម្ដាន និងពាករថា
ផ្សលប៉ាោះពាល់ជ្ញវរិជមាន និងការបធវើដផ្សនការប ើម្បើបត្បើត្ ស់វា សត្មាប់ជ្ញត្បបយរន៍របស់ត្បបទសនើម្ួយៗ បហើយ
ក៏ជ្ញទត្ម្ង់ននការដត្បត្បលួបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។  
 

តារាង ១ បង្ហា ញពើការអនុវត្ ្ICT  ៏មានសក្ានុពលខលោះៗ សត្មាប់ការដត្បត្បលួបៅតាម្ដផ្សនកនានា។  
  តារាង ១ ការដត្បត្បលួបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ នងិការអនុវត្ ្ICT 

 

ដផ្សនកនានាដ ល 
ង្ហយរងបត្គ្នោះ 

ឧទាហរណ៍្  
វធិានការដត្បត្បលួបៅតាម្     

ឧទាហរណ៍្ 
ដផ្សនកនានាននការអនុវត្ ្ICT 

ធនធានទកឹ ១ . ការត្េប់ត្េង ៏ត្បបសើរ និងការបត្បើត្ ស់     
     ការផ្សគត់្ផ្សគង់ទឹក ប ើម្បើដត្បត្បួលបៅតាម្ 
    ផ្លល ស់ប្ូរដ លមាន និងេុណ្ភាព 

២. កំដណ្ទត្ម្ង់បគ្ននបយ យទឹក 

១.ឧបករណ៍្តាម្ដានត្ត្ួត្ពនិតិ្យសំបណ្ើ ម្ ើ         
    េរន្ទកឹកនុងបត្ជ្ញោះ និងទបនល និងសនទុោះ 
២.ឧបករណ៍្តាម្ដានត្ត្ួត្ពនិិត្យេុណ្ភាព 
     ទឹក( ើ ការបំពុល និងអំបលឹ) 

សន្ិសុខ 
អាហារ និង
កសិកម្ម 

១.  ការអភិវឌ្ឍ ណំាដំ លធន់ត្ទា ំឬ     
    ធន់បៅនឹងអាហារ ភាពរាងំសៃួត្     
    បៅ្ ឬត្ត្ជ្ញក់ 

២.  ភាពបផ្សសងគ្នន នន ំណាដំ លដផ្សែកបលើ 
    ការផ្លល ស់ប្ូរតាម្ការពាករអាកាសធាតុ្ 

១. ត្បព័នធចាប់សញ្ា ពើេមាៃ យបង្ហា ញ ណំា ំ 
     ដ លដត្បត្បួលបៅតាម្ នងិត្បព័នធកសិកម្ម 
២. WSNs សត្មាប់ត្ត្ួត្ពិនិត្យភាពរាងំសៃួត្ 
     ធារាសាស្តស្ និងលកខខ័ណ្ឌ ទឹក និងបំប៉ាន 
      ណំា។ំល។ 

សុខភាព 
ម្នុសស 

១. រំងឺងមើ ឬត្បបសើរ ឬការពិនតិ្យបម្ើលវកិទ័រ 

២. ការបធវើឱ្យត្បបសើប ើងនូវការបត្បើត្បព័នធ     

    បត្មាម្ជ្ញមុ្នបដាយដផ្សនកសុខាភិ ល 

១. ការអនុវត្ប្ណាែ ញអុិនធណិឹ្ត្សត្មាប់ 
     ការបឆលើត្បបៅនងឹរំង ឺ

២. ត្បព័នធព័ត៌្មានភូម្ិសាស្តស្ (GIS) វភិាេ  
     ការបកើត្រំងឺផ្សលប៉ាោះពាល់ការរាលដាល 
     និងបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ 
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38 កម្មវធិើសិកាសារៈសំខាន ់ននបបេចកវទិាេម្នាេម្ន ៍និងពត័្៌មាន សត្មាប់ថាន ក់ កឹនារំដាា ភិ ល 

 

 

ត្បព័នធបអកូ ូសុើ ១. បបងកើត្ឧទាន ត្បន់អភិរកស និងការពារ 
២. ការត្ត្ួត្ពិនិត្យពួករុកខជ្ញត្ិ និងរើវេត្ម្ោុះ 
៣.  ៉ា ន់សាម នភាពង្ហយរងបត្គ្នោះននត្បព័នធ    
     បអកូ ូសុើ 
៤. បធវើដផ្សនការបត្បើ ើឱ្យត្បបសើរ និងត្បន់   
    ដ លរួម្គ្នន បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ 

៥. វធិានការបគ្នលនបយ យការពារបៅនឹង
ផ្សលប៉ាោះពាល់ននបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្
ដ ល នបត្គ្នងទុក 

១.  ឧបករណ៍្តាម្ដានពើេមាៃ យសត្មាប់: 

• វាស់ដវងេត្ម្បបុសបុកនត្ពបឈើ 
• តាម្ដានសុខភាពនត្ពបឈើ 
• ងត្ និងតាម្ដានរំងឺរុកខជ្ញត្ ិបរាេ
សាស្តស ្និងវកិទ័ររងំ ឺ

• វាស់ដវងការ ត់្បង់នត្ពបឈើ 
២. GIS សត្មាប់បញ្ចូ លទិននន័យព័ត៌្មាន  
     រួម្គ្នន  និងការអនុវត្្ដផ្សនការបត្បើ ើ  

ការត្េប់ត្េង 
បត្គ្នោះម្ហន្រាយ 
 

១. ការបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងកនុង ការត្ត្ួត្ពិនិត្យ           
  និងបត្មាម្មុ្នបត្គ្នោះថាន ក់អាកាសធាតុ្ 

២. វធិានការនបយ យសត្មាប់ព័ត៌្មាន 
     រួម្គ្នន ពាក់ព័នធនឹងការដត្បត្បួលបៅតាម្ 
     បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ដាក់កនុង 
     ដផ្សនការ DRM  

១. បធវើេំរូកាផ្សទុោះការដត្បត្បួលនិងភាពង្ហយរង
បត្គ្នោះ ល់បត្គ្នោះម្ហន្រាយអាកាសធាតុ្ 

២. ការអភិវឌ្ឍត្បព័នធបត្មាម្ជ្ញមុ្នសត្មាប់  
     បត្គ្នោះថាន ក់ពាក់ព័នធអាកាសធាតុ្ (បម្ើល 

មុ្ខវជិ្ញជ សិកាទើ៩: ICT សត្មាប់  
ត្េប់ត្េងបត្គ្នោះម្ហន្រាយ) 

ត្បភព:  នយកលំនាពំើ Angelica Valeria Ospina និង Richard Heeks, ICT និងការដត្បត្បួលបៅតាម្បដត្ម្បត្មួ្លអាកាសធាតុ្: 
រយួបបងកើត្យុទធសាស្តស្តាម្របបៀបងមើ, សបងខបយុទធសាស្តស១្, បដត្ម្បត្មួ្លអាកាសធាតុ្, ការបបងកើត្ងមើ និងេបត្មាង ICT ឆ្ន ២ំ០១១។     
អាេរក នពើ http://www.niccd.org/node/20. 

 
៣.២.  ការជ្យួសម្រម្ួលដលក់ារសច្ងាតបម្ម្រម្បម្រម្ួលអាកាសធាតុ  
បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មានអាេពត្ងឹងសម្ត្ថភាពត្បបទសជ្ញបត្េើន ប ើម្បើត្បមូ្លទិននន័យអំពើអាកាសធាតុ្ 
(សើតុ្ណាា ភាព ការធាល ក់បភលៀងសំបណ្ើ ម្ និងការធាល ក់ត្ពលឹ និងកត្ម្តឹ្សមុ្ត្ទ។ ទនិនន័យេមឺានសារៈសំខាន់
សត្មាប់ពពិណ៌្នាអាកាសធាតុ្របស់វា (ដ លត្ត្ូវ នដផ្សែកបលើរយៈបពលម្ធយម្ ៣០ឆ្ន  ំ សត្មាប់សើតុ្ណ្ា ភាព
សំបណ្ើ ម្ និងសនទុោះប ើង) និងកត្ម្តឹ្សមុ្ត្ទកនុងត្សុក។ ទិននន័យដ លត្បមូ្ល នតាម្ម្បធា យបដាយ
សវ័យត្បវត្្ ិអាេត្ត្ូវ នរមួ្បញ្ចូ លគ្នន ជ្ញម្ួយនឹងកណំ្ត់្ត្តាជ្ញត្បវត្្ិសាស្តស ្និងវធិើសាស្តស្ត្បមូ្លបដាយន ។ 
  

ខាងបត្កាម្បនោះ េឺជ្ញឧទាហរណ៍្ខលោះននការអនុវត្ ្ICT សត្មាប់ការសបងកត្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្:  
 

១. វទិាសាថ នឧតុ្និយម្ជ្ញត្ខិលោះ   កំពុងវនិិបយេកនុងសាថ នើយឧ៍តុ្និយម្សវ័យត្បវត្្ ិ  ប ើម្បើបធវើឱ្យត្បបសើរប ើង 
     រលកអាកាស និងភាពទុកេិត្ែ នននទិននន័យអាកាសធាតុ្។  
២. ការ ឹងពើេមាៃ យ នេូលរមួ្េំដណ្កជ្ញេំរ ូល់អាកាសធាតុ្បលើពភិពបោក និងត្ំបន់របស់ខលួនតាម្រយៈ            
     ការត្ត្ួត្ពិនិត្យសនទុោះននការបត្បើរា៉ាដា។  
៣. ការ ឹងពើេមាៃ យក៏ នេូលរមួ្េំដណ្ក ល់ការតាម្ដានកត្ម្ឹត្ទឹកសមុ្ត្ទជ្ញម្ួយ វធិើវាស់កម្ពស់ផ្លក យរណ្ប 
       ៏ជ្ញក់ោក់ (រង្ហវ ស់ននកម្ពស់) ។  
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            ការវាសស់ន្ុុះជ្ជសកល  
ប ើម្បើឱ្យការដត្បត្បលួបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ដ លអាេបធវើបៅ ន ការវាស់សនទុោះេឺវាមានសារៈសខំាន់។    
ផ្លក យរណ្បអាេប ើរត្ួជ្ញដផ្សនកម្ួយយ៉ា ងសំខាន់កនុងកិេចត្បឹងដត្បងបនោះបដាយសារសម្ត្ថភាពរបស់ពួកបេប ើម្បើវភិាេ
ដផ្សនក ៏ធមំ្ួយននបរយិកាស។ ទើភាន ក់ង្ហរការរុករកអវកាសរប៉ាុន (JAXA) ក៏ ូេជ្ញ រ ា លវជិ្ញជ អាកាសយន និង
អវកាសជ្ញត្ ិ(អងគការណាសា) សហរ ាអាបម្រកិ កនុងេំបណាម្អនក នទបទៀត្ ត្ត្ូវ នបេកំពុងបធវើការប ើម្បើពិនិត្យ 
និងវាស់សនទុោះជ្ញសកលកនុងកេិចត្បឹងដត្បងឧបត្ថម្ភ ល់ការត្សាវត្ជ្ញវដ លទាក់ទងនឹងបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ ក៏
 ូេជ្ញត្បំន់បផ្សសងៗបទៀត្។  
 
េណុំ្េសខំាន់  
•  ការវាស់សនទុោះ េឺជ្ញដផ្សនកម្យួ ៏សំខាន់ននការបបងកើត្វធិានការដត្បត្បួលបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។  
•  ផ្លក យរណ្បអាេមានត្បសទិធិភាពយ៉ា ងខាល ងំកនុងកិេចត្បឹងដត្បងបនោះបដាយសារការសបត្ម្េជ្ញសកលរបស់បេ។  
 
អានដងម្បទៀត្  
    JAXA "ការវាស់សនទុោះជ្ញសកល" http://www.jaxa.jp/projects/sat/gpm/index_e.html. 
 

 
ត្បភពរូបភាព: http://www.jaxa.jp/projects/sat/gpm/index_e.html 

http://www.jaxa.jp/projects/sat/gpm/index_e.html
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៣.៣.  គំរបូម្ម្រម្បម្រម្លួអាកាសធាត ុ
 

ការត្បឈម្ម្យួកនុងេំបណាម្ការត្បឈម្ជ្ញបត្េើនដ ល នកំណ្ត់្ កនុងការត្សាវត្ជ្ញវបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ 
និង ការបធវើបសេក្ើសបត្ម្េេតិ្ ្េឺេងែុលេរកិលកខណ្ៈត្េប់ត្គ្នន់ និងត្េប់ត្េងភាពម្ិនត្ ក បដ លទាក់ទងនឹង
េបត្មាងននបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ ជ្ញពិបសសបៅកត្ម្តឹ្កនុងត្សកុ និងសត្មាប់ការកំណ្ត់្ ( ូេជ្ញសនទុោះ) 
ដ លម្ិនត្ត្ូវ នបធវើជ្ញេំរូយ៉ា ងង្ហយត្សលួ។ ប ើម្បើធានាថាការសបត្ម្េេិត្្ដត្បត្បលួបៅតាម្ េឺរងឹមាបំត្កាម្     
ល័កខខ័ណ្ឌ អនាេត្ម្ិនេាស់ោស់ វាមានសារៈសំខាន់ប ើម្បើពិចារណានូវលំដាប់ល័កខខ័ណ្ឌ អាកាសធាតុ្ដ ល
អាេបធវើ ននាបពលអនាេត្។ សហេម្ន៍វទិាសាស្តស្អាកាសធាតុ្  នបបងកើត្បបេចកបទស និងវធិើសាស្តស្ ភាេ
បត្េើនបត្បើកុំពយូទ័រធំៗ ប ើម្បើបំបពញនូវការបបងកើត្េំរូអាកាសធាតុ្ និងបសណារ ើយ៉ាូការបំភាយឧសម័ន។ កត្ម្ឹត្ធាល ក់េុោះ 
េឺជ្ញ  ការបបងកើត្េំរូម្ួយបផ្សសងបទៀត្បដាយបត្បើកុពំយូទ័រធំៗ ឬសូម្បើដត្កុពំយូទ័រយួរន ធម្មតា ជ្ញទូបៅ ប ើម្បើឱ្យត្បបសើរ
ប ើងនូវកត្ម្តឹ្លម្ែតិ្ដ លត្ត្ូវការកនុងបពលកត្ម្ឹត្ននត្បបទសម្ួយ ឬត្ំបន់។ 
 

 

         ម្រចកច្ចញចលូ អាកាសធាតុច្ៅម្របច្ទ្យស Nepal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ត្បភពរូបភាព: ADPC. 

 

 

នាយកដាា នធារាសាស្តស ្និងឧតុ្និយម្ននត្បបទសបន ៉ា ល់មានេបត្មាងស្ើអំពើការបដម្លងទិននន័យអាកាសធាតុ្ និង 
កត្ម្ឹត្ធាល ក់េុោះេបត្មាងអាកាសធាតុ្សត្មាប់េុណ្ត្បបយរន៍ ននការអភិវឌ្ឍបគ្នលនបយ យ និងផ្សលប៉ាោះពាល់ 
ដ លវភិាេបៅកត្ម្ឹត្វស័ិយបនោះ។ វា នផ្ស្ល់ទនិនន័យ បដម្លង ការត្ត្ួត្ពនិិត្យេុណ្ភាព និងទុកឯកសារសខំាន់នន
ទិននន័យឧតុ្និយម្ជ្ញត្បវត្្ិសាស្តស្បៅត្បបទសបន ៉ា ល់ នងិកត្ម្ឹត្ធាល ក់េុោះននេបត្មាងបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្     
នាបពលអនាេត្សត្មាប់ត្បបទសបន ៉ា ល់។ ទិននន័យត្បវត្្សិាស្តស ្ និង នេបត្មាងអាេត្ត្ូវ នបម្ើលតាម្រយៈ 
ត្េកបេញេូលទនិនន័យអាកាសធាតុ្បៅត្បបទស Nepal (http://www.dhm.np/dpc)។ អនកបត្បើអាេបបងកើត្
ផ្សលិត្ផ្សលព័ត៌្មានបផ្សសងៗគ្នន រមួ្ទាងំ: ដផ្សនទើដ លអាេប ោះពុម្ព តារាងបពលបវោតាម្លំដាប់ ទាញយក
ទិននន័យ និងការទិញ ការបត្បៀបបធៀបទនិនន័យ និងការត្បមូ្លេូលគ្នន  ត្ត្ម្ងទនិនន័យ សំណួ្រទិននន័យដ ល     
អាេបត់្ដបន ន របត្ម្ើសបរឿងបត្ពងមានបត្េើនពណ៌្  និងព័ត៌្មានអពំើសាថ នើយអ៍បងកត្។  
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េណុំ្េសខំាន់  
•  កត្ម្ឹត្ធាល ក់េុោះននេបត្មាងបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ េជឺ្ញរំហាន ៏សំខាន់ម្ួយបឆ្ព ោះបៅរកការអភិវឌ្ឍវធិាន       
    ការដត្បត្បលួបៅតាម្ ៏សម្រម្យ។  
• ឧបករណ៍្ប ើម្បើបដម្លងទនិនន័យជ្ញត្បវត្្ិសាស្តស ្និងេំរកុូំពយូទ័រអាកាសធាតុ្មានសារៈសខំាន់សត្មាប់អភិវឌ្ឍ    
    េបត្មាងអាកាសធាតុ្នាបពលអនាេត្ត្ត្ូវ នបត្បើកនុងវធិានការដត្បត្បួលបៅតាម្ការកសាងដផ្សនការ។  
ព័ត៌្មានទនំាក់ទនំង  
dg@dhm.gov.np ឬ http://dhm.gov.np/whoiswho.  
បណ្ឌិ ត្ Senaka Basnayake, អាកាសធាតុ្វទូិជ្ញន់ខពស់ ម្រឈម្ណ្ឌ លបត្ត្ៀម្បង្ហក របត្គ្នោះម្ហន្រាយអាសុើ 
senaka_basnayake@adpc.net.
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៣.៤.  ការជ្ួយសម្រម្លួការម្ម្របម្របួលច្ៅតាម្បម្ម្រម្បម្រម្លួអាកាសធាតកុាងុម្ផាក   
          ម្ដលង្កយរងច្ម្រោុះ  
 

ដផ្សនកខលោះ ត្ត្ូវ នបង្ហា ញ បដាយេណ្ៈវនិិេឆ័យអន្ររដាា ភិ ល ស្ើអំពើបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ (IPCC) ដ ល
ង្ហយរងបត្គ្នោះបៅនឹងផ្សលប៉ាោះពាល់បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ ូេជ្ញ ទឹក សុខភាព កសកិម្ម បឆនរ ត្បព័នធបអកូ ូសុើ 
និង DRM។ ការដត្បត្បួលបៅតាម្ពាក់ព័នធនឹងរំហានជ្ញបត្េើន ូេខាងបត្កាម្៖  
 

១. ការវភិាេពើអវើដ លបធវើឱ្យដផ្សនកម្ួយង្ហយរងបត្គ្នោះ។  
 

២. កិេចត្ពម្បត្ពៀងស្ើអំពើទសសនៈវស័ិយការដត្បត្បួលបៅតាម្ ឬបគ្នលបៅ។  
 

៣. អត្្សញ្ា ណ្ននរបត្ម្ើសបផ្សសងគ្នន ដ លអាេត្ត្ូវ នទទលួយក ការអភិវឌ្ឍយុទធសាស្តស្  ប ើម្បើអនុវត្រ្បត្ម្ើស     
   ទាងំបនោះ និងបធវើអាទិភាពនើយកម្មននរបត្ម្ើសទាងំបនោះ។ 
 

៤. ការអនុវត្ស្កម្មភាពការដត្បត្បួលបៅតាម្ដ ល នបត្រើសយក និងអនុវត្្ការត្ត្ួត្ពិនតិ្យជ្ញត្បចានំនេបត្មាង  
   ក៏ ូេជ្ញបេចុបបននភាពនានាពើសហេម្ន៍វទិាសាស្តស្អាកាសធាតុ្។ 
 

ឧបករណ៍្ពិនតិ្យហានភ័ិយត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើង ប ើម្បើសនសសំំនេការម្និផ្លល ស់ប្ូរបដាយបផ្្លត្បលើេបត្មាង ស្ើអំពើ        
ការកាត់្បនថយភាពង្ហយរងបត្គ្នោះ និងបបងកើនសម្ត្ថភាពសត្មាប់ការដត្បត្បលួបៅតាម្(សូម្បម្ើលការសិកាករណ្ើ  
ខាងបត្កាម្ស្ើអំពើ CRiSTAL)។  
 

 

 

           CRiSTAL, ឧបករ ៍ពិនិតយហានភិ័យច្ៅតាម្សហគម្ន ៍
 
អនកបរៀបេំដផ្សនការ និងអនកត្េប់ត្េងេបត្មាងអាេបត្បើឧបករណ៍្ពិនតិ្យហានភ័ិយបៅតាម្សហេម្ន-ការដត្បត្បួល
បៅតាម្ និងការេិញ្ច ឹម្រើវតិ្ (CRiSTAL) ឧបករណ៍្បញ្ចូ លគ្នន ការដត្បត្បលួបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ 
និងការកាត់្បនថយហានិភ័យបៅកនុងេបត្មាងថាន ក់សហេម្ន៍។ េបត្មាងទាងំបនោះ មានបគ្នលបណំ្ងភាេបត្េើនបធវើ
ឱ្យរស់ប ើងវញិនូវត្បព័នធបអកូ ូសុើ ពត្ងឹងសម្ត្ថភាពមូ្លដាា នសត្មាប់ការត្េប់ត្េងហានិភ័យ និងការេិញ្ច ឹម្រើវតិ្ 
ដ លបធវើឱ្យដបលកពើគ្នន ននកសកិរ អនកបនសាទ និងអនកដងរកានត្ពបឈើ។ CRiSTAL េឺជ្ញកម្មវធិើផ្សសពវផ្សាយដ លមាន
ភាពង្ហយត្សលួបដាយទំនាក់ទំនងគ្នន ប ើម្បើបត្បើសនសកំារម្ិនដត្បត្បួលបៅតាម្បដាយផ្សល់្ព័ត៌្មាន ដ លសំខាន់បលើ        
របបៀបដ លេបត្មាង ត្ត្ូវ នទាក់ទងបៅនឹងភាពដ លង្ហយរងបត្គ្នោះ ដ លពាក់ព័នធបៅនឹងអាកាសធាតុ្ ៏មាន    
ឥទធិពល នងិសម្ត្ថភាពដ លដត្បត្បួលបៅតាម្។ កិេចពិបត្គ្នោះបយបល់ជ្ញបត្េើនត្ត្ូវ នបធវើប ើង  ប ើម្បើត្បមូ្លនូវ
ព័ត៌្មាន ៏ចា ំេ់េូលរមួ្កនុងបយនឌ័្រខុសគ្នន  ត្កុម្បស ាកេិច និងសងគម្។ បសៀវបៅអនកបត្បើអាេត្ត្ូវ នបត្បើតាម្     
វស័ិយប ើម្បើត្បមូ្លទនិនន័យពាក់ព័នធ ដ លអាេត្ត្ូវ នបញ្ចូ លបៅកនុងការគ្នតំ្ទឯកសារផ្សសពវផ្សាយ CRiSTAL    
បៅតាម្ការយិល័យម្ួយ។         
 



43 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ១០៖  ICT បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ នងិកំបណ្ើ ននបត្ង 

 
 
 

េណុំ្េសខំាន់  
•   ឧបករណ៍្ ICT  ូេជ្ញ CRiSTAL បបត្ម្ើយ៉ា ងង្ហយត្សលួ 
     កនុងការបត្បើវធិើសាស្តស ្ដ លធានា ននូវការពិចារណា នន 
     ការដត្បត្បលួបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និង 
     ការកាត់្បនថយហានិភ័យបៅបពលអភិវឌ្ឍេបត្មាងកត្ម្ឹត្  
     សហេម្ន៍។  
•   េបត្មាងបបងកើត្ប ើងបដាយបត្បើវធិើសាស្តស្បនោះដ លអាេបំបរ ើ 
     ជ្ញឧទាហរណ៍្សត្មាប់េបត្មាងកត្ម្ឹត្ត្ំបន់និងថាន ក់ជ្ញត្។ិ      ត្បភពរូបភាព: http://www.iisd.org/cristaltool. 

 
អានដងម្បទៀត្  
បេហទំព័រ CRiSTAL, http://www.iisd.org/cristaltool.  
 
រ យការណ៍្ការ ៉ា នត្បមាណ្បលើកទើ៤ នន IPCC ផ្ស្ល់ផ្សលប៉ាោះពាល់រមួ្ដ លត្ត្ូវ នបរៀបេបត្មាង ូេខាង 
បត្កាម្ស្ើអពំើដផ្សនកបផ្សសងៗ26  

                                                           
26

  Ibid 
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បម្ម្រម្បម្រម្លួលអាកាសធាត ុនិងទ្យឹក. បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ ត្ត្ូវ នបេរពំងឹថានឹងបដនថម្ដាក់ទម្ៃន់
បលើធនធានទឹក។ បៅត្ំបន់ដ លជ្ញកដនលងផ្លទ ងំទឹកកកត្ត្ូវ នបលើកេបត្មាង ប ើម្បើបំ ត់្នូវេំនរ ឬការធាល ក់ត្ពឹល 
េឺត្ត្ូវ នរពំងឹថាងយេុោះ ការបត្បើទឹកសាបនឹងត្ត្ូវ នកាត់្បនថយជ្ញម្ួយសក្ានុពលវារ ើអេគិសនើ។ វសិាលភាពនន
ដផ្សនកនានា  នបង្ហា ញេំបពាោះភាពបត្គ្នោះរាងំសៃួត្ត្ត្ូវ នបង្ហា ញថានឹងបកើនប ើង សក្ានុពលប៉ាោះពាល់ ល់វស័ិយ 
ជ្ញបត្េើន ូេជ្ញ វស័ិយកសិកម្ម ការផ្សគត់្ផ្សគង់ទឹក ការផ្សលតិ្ថាម្ពល និងសុខភាព។ បៅត្ំបន់ដ លជ្ញកដនលងសនទុោះ
ទឹកបភលៀងេឺរពំឹងថាបកើនប ើង ការបត្បើទឹកអស់ត្ត្ូវ នបលើកេបត្មាងបដាយទំនុកេតិ្្ខពស់ បកើនប ើងត្ត្មឹ្ ១០  បៅ 
៤០ ភាេរយ បៅពាក់កណ្ាលសត្វត្សបៅតាម្ត្ំបន់អាកាសធាតុ្ខពស់ និងត្ំបន់ត្ត្ូពិកបសើម្ម្ួយេំនួនរមួ្ទាងំ
ត្ំបន់ ដ លមានត្បជ្ញពលរ ាបត្េើនបៅអាសុើខាងបកើត្ នងិអាបេនយ។៍ វានឹងនាឱំ្យមានបត្គ្នោះទឹករំនន់បកើនប ើង   
នាបពលអនាេត្ បហើយទំនងជ្ញបងកការត្បឈម្ ល់សងគម្ បហដាា រេនាសម្ព័នធរូបវន័ ្ និងេុណ្ភាពទកឹ។ ប ើម្បើ
បលើកេបត្មាងសត្មាប់ផ្សលប៉ាោះពាល់នានាតាម្ការរពំឹងទុកទាងំបនោះ ការសិកាផ្សលប៉ាោះពាល់អាកាសធាតុ្ដ ល ន
បផ្្លត្េិត្្ទុកដាក់េឺត្ត្ូវការសបត្ម្េេិត្ ្ បបើបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្នឹងមានផ្សលប៉ាោះពាល់យ៉ា ងខាល ងំនាបពល
អនាេត្ បៅបលើការបត្បើត្ ស់ទឹក និងេុណ្ភាពទឹក និងថាបត្ើរដាា ភិ ល និងការបត្បើត្ ស់ទឹកអាេបំបពញតាម្
ត្ត្ម្ូវការរបស់ត្បជ្ញពលរ ាកនុងកត្ម្ឹត្បរឿជ្ញក់ដ លេង់ ន និងភាពត្េប់ត្គ្នន់។  
 

បម្ម្រម្បម្រម្លួអាកាសធាតុ កសកិម្ម និងសនតសិខុច្សបៀង.  ផ្សលតិ្ភាព ណំាតំ្ត្ូវ នពាករថាបកើន
ប ើងបន្ិេសត្មាប់ ំណាមំ្ួយេំនួនតាម្ត្ំបន់ជ្ញទូបៅសថិត្បៅកត្ម្ឹត្សើតុ្ណ្ា ភាព ៥០ អងារប ើង និងបត្កាម្ 
ដខសបអកាវ ទ័រជ្ញកដនលងដ លសើតុ្ណាា ភាពម្ធយម្កនុងត្សកុនឹងបកើនប ើងពើ១-៣អងារបស។ បទាោះជ្ញយ៉ា ងណា     
ផ្សលិត្ភាព អាេងយេុោះត្បសនិបបើសើតុ្ណ្ា ភាពម្ធយម្កនុងត្សុកបកើនប ើងដងម្បទៀត្។ អាកាសធាតុ្កត្ម្ឹត្ទាប ជ្ញ
ពិបសសបៅរ ូវរាងំសៃួត្ នងិត្បំន់ត្ត្ូពិេ ផ្សលិត្ភាព ណំាតំ្ត្ូវ នពាករថាងយេុោះសត្មាប់សូម្បើដត្សើតុ្ណ្ា ភាព
កនុងត្សុកបកើនប ើង  (១-២°C) ដ លនឹងបកើនប ើងបត្គ្នោះដត្សកឃ្ល ន។ ឧទាហរណ៍្ ត្បបទសដ លសថិបៅបលើ
បកាោះបៅ ៉ា សុើហវកិ នពាករបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ (សើតុ្ណ្ា ភាពបកើនប ើង ល័កខខ័ណ្ឌ រ ើងសៃួត្យូរ និងញឹក
ញាប់ កាន់ដត្បត្េើន បដត្ម្បត្ម្ួលបភលៀងធាល ក់បកើនប ើង និងកត្ម្ឹត្ទកឹសមុ្ត្ទបកើនប ើង) េឺទំនងជ្ញមានផ្សលប៉ាោះ
ពាល់បលើ ំណាបំដាយសារដត្ ភាពតានត្ងឹកំបៅ បត្គ្នោះរាងំសៃួត្, សំណឹ្ក ើ , ការ ល្ នពានទឹកអំបិល និងពយុោះសុើ
ខលូនបៅត្ំបន់ត្ត្ូពកិ។27 
 

បម្ម្រម្បម្រម្លួអាកាសធាតុ និងសខុភាពម្នសុស. សាថ នភាពសុខភាពរបស់ត្បជ្ញពលរ ារាប់ោននាក់ 
ត្ត្ូវ នពាករថា នឹងត្ត្ូវរងប៉ាោះពាល់តាម្រយៈការរត្ម្ញុខុសគ្នន  ននសុខភាពរមួ្ទាងំកំបណ្ើ នត្បជ្ញពលរ ា             
លកខណ្ៈត្បជ្ញសាស្តស ្ នេរូបនើយកម្ម ការផ្ស្ល់មូ្លនិធសុិខភាពសាធារណ្ៈ ការអភិវឌ្ឍវទិាសាស្តស ្ និង     
លកខខ័ណ្ឌ បរសិាថ ន។ 28  ការកាត់្បនថយការផ្សគត់្ផ្សគង់ទឹកអាេប៉ាោះពាល់ ល់ភាពអាេបរឿជ្ញក់ ន និងេុណ្ភាព
ត្បភពអាហារ បណ្ាលឱ្យបកើនប ើងកនុងការទទួលទានអាហារម្ិនត្េប់ត្គ្នន់។ ត្ពឹត្្កិារណ៍្ធាតុ្អាកាសខាល ងំ 
អាេនាឱំ្យមានការសាល ប់បកើនប ើង រំង ឺ និងការរងរបសួ។ ការបំពុលបរយិកាសអាេបកើនប ើងបដាយសារដត្   
                                                           
27  ធនាគ្នរអភិវឌ្ឍអាសុើ, សន្ិសុខបសបៀង និងបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្បៅ ៉ា សុើហវកិ: េិត្ប ើងវញិរបត្ម្ើស (ទើត្កងុមា៉ា នើល២០១១)។     

     អាេរក នពើ http://www.adb. org/publications/food-security-and-climate-change-pacific-rethinking-options.  
28  អងគការសុខភាពពិភពបោក រលកកំបៅ ទឹករំនន ់និងផ្សលប៉ាោះពាលសុ់ខភាពននបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្: សិកាខ សាោបណុ្្ោះបណ្ាលេំរូសត្មាប ់  
      ម្ស្តន្ើត្កុង (Kobe, ២០១០)។ អាេរក នពើ http://www.who.int/kobe_centre/publications/heatwaves_floods/en/index.html. 
 

http://www.who.int/kobe_centre


45 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ១០៖  ICT បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ នងិកំបណ្ើ ននបត្ង 

 
 
 

ការផ្លល ស់ប្ូរកនុងរបបទឹកបភលៀង សើតុ្ណាា ភាព សំបណ្ើ ម្ និងេរាេរខយល់ក៏ ូេជ្ញម្កពើការបពុំលបកើនប ើងពើត្បភព
ធម្មជ្ញត្ ិឧទាហរណ៍្ ល័ណ្ឌ ខ័ណ្ឌ រាងំសៃួត្បកើនប ើងសក្ានុពលនននត្ពបឈើ និងបដនលបងករឱ្យបភលើងបឆោះ។ ការេម្លង
បរាេននម្ាូបអាហារ និងត្បភពទឹកអាេបកើនប ើងឧបបត្ិ្បហតុ្រំងឺរាេរូស និងរំងឺដ លបងកប ើងបដាយទឹកបផ្សសង  
បទៀត្។ ការផ្លល ស់ប្ូរល័កខខ័ណ្ឌ បរសិាថ នអាេផ្លល ស់ប្ូរការដេកចាយទំហនំនរំងឺឆលងម្ួយេំនួន និងធាតុ្បងករងំឺរបស់
ពួកបេ។ បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធធាតុ្ ត្ត្ូវ នពាករថានងឹនាមំ្កនូវអត្ថត្បបយរន៍ម្យួេំនួន បៅត្ំបន់បៅ្តាម្   
រយៈ ការកាត់្បនថយម្រណ្ៈភាពពើផ្សលប៉ាោះពាល់បៅនឹងរងំឺផ្្លសាយ ប៉ាុដន្ជ្ញរមួ្វាត្ត្ូវ នរពំឹងទុកថាផ្សលប៉ាោះពាល់   
សុខភាព អវរិជមាននឹងមានបលើសពើផ្សលត្បបយរន៍ ជ្ញពិបសសបៅតាម្ត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍ។  
 

បម្ម្រម្បម្រម្លួអាកាសធាតុ និងម្របព័នធច្អក ូសូុ.ី ភាពធន់នឹងការប៉ាោះទងគិេននត្បព័នធបអកូ ូសុើជ្ញបត្េើន
នឹងត្ត្ូវ នត្បឈម្មុ្ខ បដាយការរមួ្បញ្ចូ លគ្នន ននបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ត្ត្ូវ នពាក់ព័នធនឹងការរខំាន (ឧ. 
ទឹករំនន់ ភាពរាងំសៃួត្ បភលើងបឆោះនត្ព ការរខំានបដាយរុករានពើសត្វលែិត្ អាសុើត្កនុងសមុ្ត្ទ) និងការផ្លល ស់ប្ូរបផ្សសង
បទៀត្ (ឧទាហរណ៍្ ការផ្លល ស់ប្ូការបត្បើត្ ស់ ើធលើ ការបំពុល ការដបងដេកត្បព័នធធម្មជ្ញត្ ិការរុករកបត្េើនបពកនន
ធនធាន)។ ផ្សលប៉ាោះពាល់ននបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្បលើនត្ពបឈើ រមួ្មានការផ្លល ស់ប្ូរភាពធន់នឹងការប៉ាោះទងគេិ
បៅទើតាងំននត្ំបន់សម្ត្សបសត្មាប់សត្វលែតិ្បៅបដាយដ កធំប ើង ការផ្លល ស់ប្ូរបរាេដប៉ាស្ នងិការបកើត្មាន
ប ើងរំង ឺ និងវ រ្ើវសាស្តស្ត្ត្វូ នដកសត្ម្លួ ក៏ ូេជ្ញ ការបកើនប ើងផ្សលិត្ភាពននបឈើទាងំផ្សលតិ្ផ្សលនត្ពបឈើ 
និង ដ លម្ិនដម្នជ្ញនត្ពបឈើ។ រុកខជ្ញត្ិត្បមាណ្ជ្ញ ២០ បៅ ៣០ ភាេរយ និងសត្វត្េប់ត្បបភទ ត្ត្ូវ នវាយ   
ត្ដម្លម្កទល់បពលបនោះទំនងជ្ញមានហានិភ័យខពស់ននការផុ្សត្ពូរ ត្បសិនបបើការបកើនប ើងសើតុ្ណ្ា ភាព ជ្ញម្ធយម្
បៅបលើពិភពបោកបលើសពើ ១.៥-២.៥ អងារបស។ 
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         ការវាយតនម្លផលប៉ាុះពាលប់ម្ម្រម្បម្រម្ួលអាកាសធាតុច្លើកសកិម្ម 
  

ធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ (ADB)  នឧបត្ថម្ភការសិកាម្ួយដ ល នវាយ 
ត្នម្លផ្សលប៉ាោះពាល់ននបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្បលើវស័ិយកសកិម្មបនោះ។ 
ការសិកា នបត្បើការពាករណ៍្េំរអូាកាសធាតុ្ជ្ញសកល កនុងការបបងកើត្ 
បសនារ ើយ៉ាូ ល់ឆ្ន ២ំ០៥០ សត្មាប់ត្បំន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ និងប ើម្បើទាញ
យកការជ្ញប់ពាក់ព័នធសត្មាប់សន្ិសុខបសបៀង។  
 

រ យការណ៍្លទធផ្សល នបញ្ជ ក់ថាវស័ិយកសិកម្មជ្ញវស័ិយង្ហយរងបត្គ្នោះ 
បំផុ្សត្េំបពាោះបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្បៅត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវេិចាប់តាងំពើ  
ត្បជ្ញពលរ ាបត្េើនជ្ញង ៦០ ភាេរយ   ននត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍ ដ លជ្ញ  
សមារិកធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាសុើបដាយផ្លទ ល់ឬត្បបយលដ លពឹងបលើវស័ិយ 
កសិកម្មដ លជ្ញត្បភពននការេិញ្ច ឹម្រើវតិ្។ រ យការណ៍្សាម នទុកជ្ញមុ្នថា   ការរខំានកនុងវស័ិយបនោះនងឹមាន 
ផ្សលប៉ាោះពាល់អវរិជមានជ្ញសកលបៅបលើអាហារ  ំបណ្ើ រការ និងការបត្បើត្ ស់។ 
 

ការសិកា នបត្បើត្ ស់ជ្ញេំរូជ្ញបត្េើន នងិលទធផ្សលេំរូ  ប ើម្បើនឹករកបម្ើលផ្សលប៉ាោះពាល់ ការដត្បត្បួលបៅតាម្
វធិានការភាពធន់នងឹការប៉ាោះទងគិេ និងអនុសាសន៍បគ្នលនបយ យ។ េំរដូ លត្ត្ូវ នបត្បើរមួ្មាន:  
 

•  លទធផ្សលពើេំរូេរាេរជ្ញទូបៅេំនួនបើ  
•  េំរូអនែរជ្ញត្ ិសត្មាប់ការវភិាេបគ្នលនបយ យននទំនញិកសិកម្ម  នងិពាណិ្រជកម្ម (IMPACT) េំរូលំនងឹ    
    ដផ្សនកកសិកម្មកនុងពិភពបោក ដ លត្ត្ូវ នរេនាប ើង ប ើម្បើពិនតិ្យបម្ើលរបត្ម្ើសនាបពលអនាេត្ សត្មាប់ 
    ការផ្សគត់្ផ្សគង់អាហារសកល  ត្ត្ម្ូវការ  ពាណិ្រជកម្ម  សន្សុិខត្នម្ល និងបសបៀង   វាត្េប ណ្្ប់ទើផ្សារទំនិញ 
    កសកិម្មជ្ញង ៤០។  
•  ត្បព័នធគ្នតំ្ទការសបត្ម្េេិត្ស្ត្មាប់ការបផ្សទរបកសត្ត្សាស្តសេ្ំរ ូំណាដំ លមានមុ្ខវជិ្ញជ ទើម្យួេំនួនរមួ្មាន ទឹក  
     ើ ការបបងកើត្ត្នម្លអាកាសធាតុ្ត្បចានំងៃ និង (បេចុបបនន) េំរូ ំណាេំនំួន ២៨។  
 

េណុំ្េសខំាន់ 
•  ការដត្បត្បួលបៅតាម្វស័ិយកសិកម្មត្ត្ម្ូវឱ្យមានការវាយត្នម្លបលើផ្សលប៉ាោះពាល់អាកាសធាតុ្បៅវញិបៅម្ក  
    ការបឆលើយត្ប ណំា ំនងិការសបត្ម្េេតិ្្អភិវឌ្ឍដ លពាក់ព័នធ។  
•  បៅថាន ក់ត្ំបន់ម្ួយ ម្៉ាូដ លកុំពយូទ័រអាេត្ត្ូវ នបត្បើត្ ស់ ប ើម្បើ ៉ា ន់ត្បមាណ្ផ្សលប៉ាោះពាល់ដ លសមុេសាម ញ 
    ននបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និងវាយត្នម្លរបត្ម្ើសបគ្នលនបយ យកសិកម្ម។  
 

អានដងម្បទៀត្  
ធនាគ្នរអភិវឌ្ឍអាសុើ ភាពធន់នឹងការប៉ាោះទងគេិអាកាសធាតុ្ននកនុងវស័ិយកសកិម្មបៅអាសុើ និង ៉ា សុើហវកិ(ទើត្កុង
មា៉ា នើលឆ្ន ២ំ០០៩)។ អាេរក នពើ http://www.adb.org/publications/building-climate-resilience-
agriculture-sector-asia-and-pacific.  
វទិាសាថ នត្សាវត្ជ្ញវបគ្នលនបយ យបសបៀងអាហារអន្រជ្ញត្ិ "េំរផូ្សលប៉ាោះពាល់ " http://www.ifpri.org/book-
751/ourwork / program /impact-model. DSSAT.net, http://dssat.net/.  
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ម្របព័នធម្រតួតពិនតិយច្សវាតាម្ទ្យីម្រកុង 
 

 
 
 
 
បលើសពើបនោះ ការត្បទាក់រ យការណ៍្និងGISដផ្សនកបលើWEBត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើម្បើរួយ ល់អនកបធវើការសបត្ម្េេិត្។្ 
ត្បព័នធបនោះ អាេត្ត្ូវ នដកដត្បសត្មាប់ការបត្បើត្ ស់កនុងកំ ុងបពលមានបត្គ្នោះអាសនន  ូេជ្ញទឹករនំន់។  
 

េណុំ្េសខំាន់ 
•  ការដត្បត្បួលបៅតាម្អាេរមួ្បញ្ចូ លទាងំការត្ត្តួ្ពិនតិ្យត្បព័នធអនាម័្យ និងទកឹ។  
• ត្បភពេបងែៀត្ដ លអាេរយួ ICT ត្ត្ួត្ពិនិត្យព័ត៌្មាន អាេបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវទំនាក់ទំនងនឹងសហេម្ន៍។  
 

អានដងម្បទៀត្ 
បេហទំព័រេបត្មាង UrSMS, http://surat.ursms.net/cms/home.aspx.  
ត្ពឹត្្ិបត្ត្UrSMS,http://www.acccrn.org/sites/default/files/documents/URSMS_booklet.pdf. 
ACCCRN "ត្បព័នធត្ត្តួ្ពិនតិ្យបសវាទើត្បរុរំន (UrSMS)", http://www.acccrn.org/resources/  
documents-and-tools/urban-service-monitoring-system-ursms.  
 

បម្ម្រម្បម្រម្លួអាកាសធាតុ និង DRM. រ យការណ៍្វាយត្នម្លទើបនួ IPCC វាយត្នម្លថាបៅទសវត្សឆ្ន ំ
២០៨០ ត្បជ្ញរនរាប់ោននាក់ជ្ញបត្េើនបទៀត្ ត្ត្ូវ នពាករថានងឹរួបត្បទោះបត្គ្នោះទឹករំនន់ជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ន ំ
បដាយសារដត្ការបកើនប ើងកត្ម្ឹត្ទឹកសមុ្ត្ទ។ ឧសាហកម្មដ លង្ហយរងបត្គ្នោះ ការតាងំទើលំ និងសងគម្ជ្ញទូបៅ 
អនកដ លរស់បៅតាម្ត្ំបន់ដ ន ើសន្រទំនាបននត្ំបន់អាសុើ និងបកាោះតូ្េៗ និងតាម្វាលទឹករំនន់តាម្ទបនល នងិ
បកាោះ។ ភាពដ លង្ហយរងបត្គ្នោះបំផុ្សត្ក៏រមួ្បញ្ចូ លទាងំអនកដ លមានបស ាកេិច ដ លត្ត្វូ នភាជ ប់យ៉ា ងរិត្សនិទធ
ជ្ញម្ួយត្បភពធនធាន ងឹអាកាសធាតុ្ និងអនកដ លរស់បៅតាម្ត្ំបន់ទំនាបបៅនឹងត្ពឹត្្ិការណ៍្អាកាសធាតុ្
ធៃន់ធៃរ ជ្ញពិបសសកដនលងដ លមាននេរូបនើយកម្មយ៉ា ងឆ្ប់រហ័សកំពុងបកើត្ប ើង។ 

ការយកេិត្ទុ្កដាក់ជ្ញបនាទ ន់ ត្ត្ូវ នផ្សល់្ឱ្យ ល់ការបធវើ
ឱ្យត្បបសើរប ើង នូវការតាម្ដានត្បព័នធអនាម័្យ នងិទឹក
ព័ត៌្មានត្េប់ត្េងបពលបវោបសទើដត្ពិត្ត្ ក  ក៏ ូេជ្ញ 
ទំនាក់ទនំងរវាងធារាសាស្តស្នងិដផ្សនកអនាម័្យបនោះ។ ម្៉ាាង
បទៀត្ រំងឺឆលងេឺជ្ញបញ្ា សមុេសាម ញដ លត្ត្ូវការយល់ ឹង ៏
លែត្បបសើរជ្ញម្ួយត្បព័នធត្សាវត្ជ្ញវ និងត្ត្តួ្ពិនតិ្យជ្ញបន។្ 
 

ត្បព័នធត្ត្ួត្ពិនិត្យបសវាតាម្ទើត្កុង ត្ត្ូវ នបបងកើត្បដាយ 
សារើវកម្មត្កុង Surat បៅត្បបទសឥណាឌ បត្កាម្បណ្ាញ 
ភាពធន់នឹងការប៉ាោះទងគេិ បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្តាម្ទើ
ត្កុងបៅអាសុើ (ACCCRN) កនុងបគ្នលបណំ្ង ប ើម្បើបលើក 
កម្ពស់ ការត្ត្ួត្ពនិិត្យ និងការបដាោះត្សាយពាកយបណឹ្្ង
ពាក់ព័នធនឹងសុខភាព ការផ្សគត់្ផ្សគង់ទកឹ លូបងាូរ នងិបសវា
កាកសណំ្ល់រងឹ។ ត្បព័នធបផ្សាើសារជ្ញអត្ថបទម្ួយ ត្ត្ូវ ន
បបងកើត្ដ លអាេត្ត្ូវ នទាញយក និងបត្បើបដាយត្បជ្ញ
ពលរ ាប ើម្បើរាយការណ៍្ពាកយបណឹ្្ង និងត្ត្ម្ូវការ។ 

ត្បភពរូបភាព: UrSMS Brochure, http://www.acccrn.org/sites/         
default/files/documents/URSMS_booklet.pdf. 
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IPCC  នប ោះពុម្ភផ្សាយរ យការណ៍្ SREX 29  ដ លរមួ្បញ្ចូ លទសសនវស័ិយពើសហេម្ន៍ត្សាវត្ជ្ញវជ្ញបត្េើន
សិកាវទិាសាស្តសអ្ាកាសធាតុ្ ផ្សលប៉ាោះពាល់អាកាសធាតុ្ ការដត្បត្បួលបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និង 
DRM។ រ យការណ៍្ នវភិាេអកសរសិលបវ៍ទិាសាស្តសស្ត្មាប់ទំនាក់ទំនងរវាងបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ នងិ
ធាតុ្អាកាសខាល ងំកាល  និងត្ពតឹ្្ិការណ៍្អាកាសធាតុ្ (ឬ "ភាពខាល ងំកាល អាកាសធាតុ្") និងការជ្ញប់ពាក់ព័នធ 
ត្ពឹត្្ិការណ៍្ទាងំបនោះសត្មាប់សងគម្នងិការអភិវឌ្ឍត្បកបបដាយនិរន្រភាពបនោះ។ រ យការណ៍្បញ្ជ ក់ថាលកខណ្ោះ 
និងភាពធៃន់ធៃរននផ្សលប៉ាោះពាល់ពើភាពខាល ងំកាល អាកាសធាតុ្ដ លពឹងដផ្សែកបលើពួកបេ ការប៉ាោះពនលឺ និងភាពដ លង្ហយ
រងបត្គ្នោះ។ ប៉ាុដន្ពកួបេត្ត្ូវ នរងឥទធពិលបដាយកត្ាជ្ញបត្េើនរមួ្ទាងំ ការផ្លល ស់ប្ូរបដត្ម្បត្ម្ួលននត្បជ្ញរន បដត្ម្
បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ធម្មជ្ញត្ិ និងការអភិវឌ្ឍបស ាកិេចសងគម្(សូម្បម្ើលរូបភាព៣)។ DRM និងការដត្បត្បួលបៅ
តាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្េឺត្ត្ូវការឱ្យមានឥទធិពលបលើ បំណ្ើ រការអភិវឌ្ឍប ើម្បើកាត់្បនថយការប៉ាោះពនលឺ នងិភាព
ង្ហយរងបត្គ្នោះ និងបបងកើនភាពធន់នឹងការប៉ាោះទងគិេេំបពាោះផ្សលប៉ាោះពាល់ននភាពខាល ងំកាល អាកាសធាតុ្ ។ 
 

រូបភាព ៣. ការប៉ាោះពនល ឺនងិភាពង្ហយរងបត្គ្នោះបៅនងឹត្ពតឹ្្កិារណ៍្ធាតុ្អាកាស នងិអាកាសធាតុ្កណំ្ត់្ 
    ផ្សលប៉ាោះពាល់ នងិភវនើយភាពននម្ហនរ្ាយ  

 

 

រ យការណ៍្ នបរៀបរាប់អំពើផ្សលប៉ាោះពាល់ដ លអាេបកើត្មានននភាពខាល ងំកាល អាកាសធាតុ្តាម្ត្ំបន់។ សត្មាប់
អាសុើ ភាពហួសត្បមាណ្ននអាកាសធាតុ្ បបងកើនភាពង្ហយរងបត្គ្នោះ និងបបងកើនការប៉ាោះពនលឺត្ត្ូវ នរពំឹងថានងឹ     
បណ្ាលឱ្យបកើនប ើងការខាត្បង់បស ាកិេច មានផ្សលប៉ាោះពាល់អាត្កក់បៅបលើវស័ិយបស ាកិេច ៏សំខាន់ (ទឹក 
កសិកម្ម និង សន្ិសុខបសបៀង នត្ពបឈើ សុខភាព បទសេរណ៍្)និងបលើបហដាា រេនាសម្ព័នធ បហើយនឹងបធវើអន្រកម្ម
េួរឱ្យកត់្ សមាគ ល់ជ្ញម្យួនឹង ំបណ្ើ រការទើត្កុង និងនេរូបនើយកម្មតាម្ទើត្កងុដ លមានម្នុសសដណ្នណាន់បៅ
អាសុើ។    អនុសាសន៍សត្មាប់វធិើបឆ្ព ោះបៅរកការរមួ្បញ្ចូ ល DRM, ការដត្បត្បួលបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ 
និង     ការអភិវឌ្ឍត្បកបបដាយនិរន្រភាព។ 
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  IPCC, ការត្េប់ត្េងហានិភ័យននត្ពឹត្្ការណ៍្យ៉ា ងខាល ងំ នងិបត្គ្នោះម្ហនរ្ាយ ប ើម្បើសត្ម្បខលួននឹងបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្បរឿនបលឿន  រ យការណ៍្   
     ពិបសសរបសេ់ណ្ៈវនិិេឆ័យអន្ររដាា ភ ិលស្ើអំពើបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ (២០១២).  អាេរក នពើ http://ipcc-wg2.gov/SREX/. 

ត្បភព:IPCC ការត្េប់ត្េងហានភិ័យននត្ពឹត្្ការណ៍្ធៃនធ់ៃរ និងបត្គ្នោះម្ហនរ្ាយបឆ្ព ោះបៅកាន់ការដត្បត្បួលបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ជ្ញមុ្ន, 
រ យការណ៍្ពិបសសរបសេ់ណ្ៈវនិេិឆ័យអន្ររដាា ភិ លស្ើអំពើបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្(២០១២).អាេរក នពើ http://ipcc-wg2.gov/SREX/ ។ 
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រូបភាព ៤. បដត្ម្បត្ម្លួេបត្មាងកនុងសើតុ្ណ្ា ភាព នងិសនទុោះយ៉ា ងខាល ងំរមួ្ទាងំបត្គ្នោះរាងំសៃួត្បៅអាសុើ 
 
Region and         l'nlsln maxlnun                 Trends in minlnun                 Trends In heat WMSI             TrendsInheavyprecipitation       TrendsIn...,._ 

SdHeglon                tanpenbn (lhe                          temperabn (lhe hcp!ncy     w.mspels"                    (rain,snow)"                           and driJUI#'' 
                                           oC wann and cold days)      o1 w.m and cold nights)M 

IIOIIh Asia                                U<ely increase likely increase U<elymore U<ely increase                 h:xlnsistent  

                                  nwarmdays  n warmrig>ts  frequent eM/a n heavy                              chmge                                                                                   

                                  (decrease in cold   (decrease in cold  longer heat - preciprtation fa 

                                           days)                                      rights)  nnd warm spels roost regions 

Centnll Asia                       U<ely ncrease  likely ncrease  U<elymore  hlonSIS!ent sio'>al  hlonSIS!ent  

                nwarmdays n warmnQ>ts  frequent eM/Of n models                              chmge  

                                         (decrease n cold  (decrease in cold  longer heat wavesays)   

                                           days) rights)  nnd warm spels 

East Asia                           U<ely ncrease                       likely ncrease U<elymore                          Increase n heavy                  InconSIStent  

                                  nwarmdays n warmnQ>ts  frequent eM/a                    preciprtation                        chmge  

                                         (decrease In   cold                 (decrease In   cold longer heat -                across the regoon 

                                          days)                                      rights)  nnd warm spels 

Soutlleast                        U<ely increase U<ely increase  U<elymore R:onsistent sognal            lncoosastent 

Asia                                   nwarmdays n warm riglts frequent eM/Of c:l chmgeacross                 chmge 

                                         (decrease in cold                    (decrease in cold  longer heat waves  most models 

                                          days)                                     rig>ts) nnd warm spels mae frequent 

         l..aw confidence in      md ntense heavy 

                                                                                                                           changes lor some     
                  aeas                   suggestedOM

                     

                 

                                           most regoms) 

Sautll Asia                          U<ely ncrease U<ely increase  U<elymore Sigltorno                               InconSIStent  

                                   nwarmdays n warm riglts frequent eM/or increase in                          change  

                                          (decrease n cold  (decrease in cold  longer heat - %DP10 index 
                                            days)                                    rig>ts) nnd warm spejls More frequent 

                                                                                       md ntense heavy 

                  JnCiPtation days        

                    <N<KP'W\SofS. 

                     Asia 

West Asia                            U<ely increase U<ely increase  U<elymore hlonSIS!ent sognal      InconSIStent  

                                                      n warmdays  n warm riglts frequent eM/Of of chmge                                      change  

                                 (decrease in cold  (decrease in cold  longer heat - 

                                             days)                                   rig>ts) and warm spells 

Tlletan                                  l.jkely inaeose  U<ely increase  U<elymore Increase n heavy                    lroonsistent 

PbtHu                                  n warmdays  n warm riglts frequent eM/or lion                                       change 

                                            (decrease n cold                (decrease in cold  longer heat wa\leS 

                                             days)                                  rig>ts) md warm spdls 

 

 
និម្ិតតរបូ 
Q បកើនប ើងtref"d 

    និនាន ការងយេុោះ 
និនាន ការបដត្ម្បត្ម្ួល 

0 lnccx sistent trerdftnSUfficient evidence  

C គ្នម ន ឬមានដត្ត្ិត្ួេ d-Ja.nge 
 

        កត្ម្ឹត្បរឿជ្ញក់ កនុងលទធផ្សល 

 

បរឿជ្ញក់ទាប  

បរឿជ្ញក់ជ្ញម្ធយម្  

បរឿជ្ញក់ខពស់  

 
 
 

ត្បភព:  CDKN, Managing  climate extremes and disasters  in Asia: Lessons  from the SRE X report  (2012), p. A6. 
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        ម្ជ្ឈម្ ឌ លអាកាសធាតុសម្រមាប់ពាករ ៍រដូវននកាកបាទ្យម្រកហម្/អឌ្ឍចន័្ម្រកហម្ 
ការត្បឈម្មុ្ខនឹងការបកើនប ើងខាល ងំនូវបត្គ្នោះម្ហន្រាយពាក់ព័នធធាតុ្អាកាស ម្រឈម្ណ្ឌ លអាកាសធាតុ្សត្មាប់ 
ពាករណ៍្រ ូវននកាក ទត្កហម្/អឌ្ឍេនទត្កហម្បបងកើត្ការពាករណ៍្រ ូវកាលបដាយបត្បើ ICT និងបត្បើបុេគលកិជ្ញ
ឧបករណ៍្េំរូប ើម្បើរួយកណំ្ត់្ត្ត្ម្ូវការធនធានម្នុសស និងការ ៉ា ន់សាម នត្ត្ម្ូវការសបស្តង្ហគ ោះ។ អនកបត្បើត្ ស់
ព័ត៌្មានបនោះ អាេសំបៅបៅបលើបគ្នលការណ៍្ដណ្នាដំ ល នផ្សែល់ប ើម្បើវាយត្នម្លពើផ្សលប៉ាោះពាល់ននបភលៀងបត្េើន
បពក ឬមានបភលៀងធាល ក់ត្េិត្ួេកនុងរយៈបពលខាងមុ្ខម្ួយបៅបលើសន្សុិខបសបៀងអាហារ សុខភាព DRM        
ការផ្លល ស់ទើលបំៅរបស់ត្បជ្ញរន និងការេញិ្ច ឹម្រើវតិ្។ ជ្ញម្យួនឹងព័ត៌្មានបនោះ វធិានការបត្ត្ៀម្បង្ហក រ ៏លែត្បបសើរ 
និងដផ្សនការយថាភាព នបធវើបេចុបបននភាព កនុងការពចិារណាត្ត្ម្ូវការរបស់ត្កមុ្ដ លង្ហយរងបត្គ្នោះក៏ ូេជ្ញ            
ការកសាងសម្ត្ថភាពអាេត្ត្ូវ នបកត្សាយកនុងវធិើតាម្ព័ត៌្មានបដនថម្ម្ួយ។ ខណ្ៈបពលដ លការពាករណ៍្
តាម្រ ូវកាលម្ិន នបត្គ្នងដវងឆ្ៃ យបៅអនាេត្  ូេជ្ញកាអនុវត្អ្ាេត្ត្ូវ នបត្បើប ើម្បើត្េប់ត្េងហានភ័ិយ
អាកាសធាតុ្បេចុបបនន។

 
ត្បភពរូបភាព: បេហទំព័រម្រឈម្ណ្ឌ លអាកាសធាតុ្កាក ទត្កហម្ / អឌ្ឍេនទត្កហម្។ 

េណុំ្េសខំាន់ 
 

•  ពាករតាម្រ ូវកាលបដាយបត្បើ ICT និងឧបករណ៍្េំរជូ្ញបត្េើនត្ត្ូវ នប ើរត្ួនាទើយ៉ា ងសំខាន់កនុងការដត្បត្បួល 
     បៅតាម្បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្។  
•  ទើភាន ក់ង្ហររនំួយនានាដ លបឆលើយត្បបៅនឹងបត្គ្នោះម្ហន្រាយដ លទាក់ទងនឹងធាតុ្អាកាសត្ត្ូវការពាករ 
    យ៉ា ងបទៀងទាត់្អពំើការដត្បត្បួលរ ូវកាលប ើម្បើបរៀបេធំនធានដ លេង់ ន និងអភិវឌ្ឍដផ្សនការយថាភាព 
    ឱ្យមានត្បសិទធភិាព។  
 

អានដងម្បទៀត្ 
 

បេហទំព័រម្រឈម្ណ្ឌ លអាកាសធាតុ្កាក ទត្កហម្/អឌ្ឍេនទត្កហម្  http://www.climatecentre.org. 

 

៣.៥. ការជ្ួយម្របជ្ជជ្ន សហគម្ន ៍និងអងគការច្ដើម្បមី្ម្របម្របលួច្ៅតាម្   

ICT មានសក្ានុពលកនុងការបបងកើនការយល់ ឹង ការកសាងសម្ត្ថភាព និងការផ្លល ស់ប្ូររបបៀបដ លអងគការផ្ស្ល់
ទំនិញ និងបសវា ដ លត្ត្ូវ នដត្បត្បួលលែត្បបសើរជ្ញងមុ្នសត្មាប់អនាេត្។ បៅបលើបេហទំព័រ អាេរក ន        
វេគបណុ្្ោះបណ្ាល បណ្ាញការសិកា និងការដេករដំលក និងធនធានបដាយឥត្េិត្នងលដ លទាក់ទងបៅនងឹ   
ការដត្បត្បួលបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ េឺេូលរមួ្េំដណ្ក ល់ការពត្ងងឹភាពធន់នឹងការប៉ាោះទងគិេរបស់
ត្បជ្ញរន បឆ្ព ោះបៅរកបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។ ឧទាហរណ៍្:  
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ការសកិាតាម្របយោះ E-LEARNING  
 

១.  បវទកិារសកិាបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ ននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្។ិ30  
២.  វេគសិកាតាម្បណាែ ញអុនិធណិឹ្ត្ស្ើអំពើ "ការត្េប់ត្េងធនធានទឹកបញ្ចូលគ្នន ទាក់ទងបៅនឹងបដត្ម្បត្ម្ួល    
      អាកាសធាតុ្" ដ លផ្ស្ល់បដាយអងគការ អប់រ ំវទិាសាស្តស្ និងវបបធម៌្ ននសហត្បជ្ញជ្ញត្ ិ(យូបណ្សកូ)។31  
៣.  កម្មវធិើសកិាជ្ញក់ដសង្របស់ APCICT េឺជ្ញកម្មវធិើសិកាពើេមាៃ យតាម្បណាែ ញអុិនធណិឹ្ត្ ននកម្មវធិើសិកា 
      អពំើសារៈសខំាន់ននបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ នងិព័ត៌្មាន សត្មាប់ថាន ក់ ឹកនារំដាា ភិ ល។ ត្េអូាេទាញយក  
      នងិបធវើតាម្ទមាល ប់ នូវឯកសារបណុ្្ោះបណ្ាល និងអនកសិកាអាេទទួលយកនូវមុ្ខវជិ្ញជ នើម្ួយៗ   ូេជ្ញវេគ 
      សកិាបដាយខលួនឯងតាម្បណាែ ញអុនិធណិឹ្ត្។  
៤.  វេគសិកាឯកបទសជ្ញបត្េើន  ត្ត្ូវ នផ្សែល់បដាយបរៀនសាថ ប័នសិកាបៅរុំវញិពិភពបោក  បដាយបត្បើត្ ស់ 
     ឧបករណ៍្ភាជ ប់អុនិធណិឹ្ត្បលបឿនបលឿន។  
 

ធនធានបណាែ ញអុនិធណិឹ្ត្  
១. ការដត្បត្បួលបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្តាម្ត្េកបេញេូលេំបណ្ោះ ងឹបៅត្ំបន់អាសុើ នងិ ៉ា សុើហវកិ 
     បដាយមានការសហការជ្ញម្ួយបវទិការេំបណ្ោះ ឹងខាងការដត្បត្បួលបៅតាម្     និងបណ្ាញដត្បត្បលួបៅ 
     តាម្អាសុើ ៉ា សុើហវកិ។32  
២. បសៀវបៅដផ្សនទើដត្បត្បួលបៅតាម្     ការអនុវត្ដ្ លពងឹដផ្សែកបលើដវប  ដ លអាេរយួរត្ម្ុញអនកបត្បើ ន   
     បបងកើត្ដផ្សនទើផ្សលប៉ាោះពាល់អាកាសធាតុ្  និងសកម្មភាពដត្បត្បួលបៅតាម្។   វារមួ្បញ្ចូ លទាងំការផ្សទុក   
     ទិននន័យផ្សលប៉ាោះពាល់ពើការសិកាអាកាសធាតុ្ និងេបត្មាងដត្បត្បួលបៅតាម្។  
៣. weADAPT33 ត្ត្ូវ នកពុំងសហការជ្ញម្យួ Google.org  ប ើម្បើដសវងរកម្បធា យបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវ 
     ការទទួល នព័ត៌្មាន ស្ើអំពើដត្បត្បលួបៅតាម្ អាកាសធាតុ្បដាយបត្បើ Google Earth។34  
៤. យន្ការសកិាដត្បត្បួលបៅតាម្ នងិបវទិការពិភាកាតាម្បណាែ ញអុិនធណិឹ្ត្។35  
៥. បសៀវបៅបណ្ែុ ោះបណាែ លរនំាញបផ្សសងៗគ្នន ជ្ញបត្េើន នងិធនធានដ ល នបេញផ្សាយបដាយសាថ ប័នរំនាញ   
     បៅរុំវញិពិភពបោកដ លអាេេូល ំបណ្ើ រការតាម្ត្បព័នធអុិនធណិឹ្ត្។  
 

៣.៦. ការពិចារាច្ោលនច្ោបាយ 
 

ការដត្បត្បួលបៅតាម្ត្ត្វូ នពិពណ៌្នាថាជ្ញការខកេតិ្្ជ្ញធម្មតា ូេជ្ញេំនតិ្ម្ួយ ប៉ាុដន្វាមានភាពសមុេសាម ញកនុង 
ល័កខខ័ណ្ឌ ននរបបៀបដ លអនកបបំពញត្ួនាទើអាេដត្បត្បលួបៅតាម្បផ្សសងៗគ្នន  ( ូេជ្ញបុេគល សហេម្ន៍ វស័ិយ
បស ាកិេច ជ្ញប ើម្) បធវើអន្រកម្មប ើម្បើបបងកើត្ការអភិវឌ្ឍ និងបត្គ្នោះម្ហន្រាយ។36  
 
                                                           
30

 UNCC: បរៀន, "បវទិការបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ ិ" http://www.uncclearn.org/knowledge-platforms.  
31

 UNESCO-IHE "IWRM ដ លជ្ញឧបករណ៍្ម្ួយសត្មាប់ការដត្បត្បួលបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្" http://www.unesco-  

  ihe.org/Education/Short-courses/Online- courses/IWRM-as-a-Tool-for-Adaptation-to-Climate-Change. 
32

 http://www.asiapacificadapt.net.  
33

  http://www.weadapt.org. 
34

 វទិាសាថ នបរសិាថ នអាកាសធាតុ្ទើត្កងុ Stockholm និងត្កុម្វភិាេត្បពន័ធអាកាសធាតុ្សាកលវទិាលយ័ Capetown  "េម្នាេម្ន៍អាស្តហវកិ  
    ការបម្ើលប ើញព័ត្ម៌ាន " បទបង្ហា ញ នបធវើប ើងបៅ COP ១៥ ទើត្កុង Copenhagen, ដាណឺ្មា៉ា ក, នងៃទើ៧-១៨ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៩។ អាេរក នពើ    
     http://unfccc.int/meetings / cop_15/side_events_exhibits/items/5084.php. 
35

  http://www.adaptationlearning.net. 
36  បោក Mark Pelling, ការដត្បត្បួលបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្: ពើភាពធនន់ឹងការប៉ាោះទងគេិការការផ្លល សប់្ូរ (ឆ្ន  ំ២០១១)។ 

http://www.unesco-/
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ICT អាេផ្ស្ល់ឱ្កាសបបងកើត្ ត្េប់ត្េង ផ្លល ស់ប្ូរ និងរួយសត្ម្ួលការអនុវត្េ្ំបណ្ោះ ងឹ ព័ត៌្មាន និងទិននន័យ។        
ជ្ញទើកដនលងដ លមានេមាល ត្ម្យួ ការវនិិបយេICTដ លពាក់ព័នធេួរដត្ត្ត្ូវ នពិចារណា។  
 
១. បពលបេចុបបននបនោះ វាេឺជ្ញការត្បឈម្  ប ើម្បើសបត្ម្េនូវភាពជ្ញក់ោក់កាន់ដត្បត្េើន នងិភាពម្និត្ ក ត្បជ្ញ         
    ត្ិេជ្ញងបៅបលើការពាករណ៍្ននផ្សលប៉ាោះពាល់សត្មាប់ទើត្កុង ត្កុងតូ្េៗ បកាោះតូ្េ  តុ្ភូត្អាកាសធាតុ្តូ្េៗ     
     ូេជ្ញខយល់ពយុោះសុើកលូន  នងិសត្មាប់ត្ំបន់ដ លមានលកខណ្ៈសមុត្េសាម ញ ូេជ្ញភនំ  នងិត្រលង។ ការវនិិបយេ 
    បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មាន   សត្មាប់ការសបងកត្ឧតុ្នយិម្ និងបរសិាថ ន  េឺវាមានសារៈសំខាន់កនុង      
    ការបំបពញការត្បឈម្បនោះ។  
 
២. វាមានសារៈសខំាន់កនុងការបង្ហា ញពើវស័ិយ និងសហេម្ន៍នានា   ដ លត្ត្ូវ នផ្សាយ និងង្ហយរងបត្គ្នោះ 
     បៅនឹងផ្សលប៉ាោះពាល់    ននបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ ( ូេជ្ញវស័ិយកសិកម្ម បរសិាថ ន សុខភាព ទឹក និង 
     ទើត្កុងតាម្បឆនរ និងទើត្កុងនានា) និងការត្ត្តួ្ពិនតិ្យកត្ម្ឹត្ខុសគ្នន ននការប៉ាោះពនល ឺនិងភាពង្ហយរងបត្គ្នោះ។  
     ការវនិិបយេកនុងការត្បមូ្លទិននន័យ និងទិននន័យបស ាកិេចសងគម្  ទិននន័យអបងកត្ដផ្សន ើ និងវភិាេការបត្បើ 
     បវទិកា GIS ទាងំបនោះេឺជ្ញការចា ំេ់។  
៣. វាមានសារៈសំខាន់កនុងការរមួ្បញ្ចូ លកិេចត្បងឹដត្បងកនុងបគ្នលបណំ្ង ប ើម្បើដត្បត្បលួបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួល 
     អាកាសធាតុ្ពើវស័ិយដផ្សនការបផ្សសងគ្នន  និងអនកបធវើសកម្មភាព  ( រដាា ភិ ល  សហេម្ន៍  ទើភាន ក់ង្ហររំនយួ 
     អនែរជ្ញត្)ិ  ូបេនោះកិេចត្បឹងដត្បងទាងំបនោះ េឺមានលកខណ្ៈេាស់ោស់ និងម្ិនត្ត្តួ្បលើគ្នន  ឬបងករឧបសេគ     
     នានាប ើម្បើបធវើឱ្យរ ើកេបត្ម្ើន។ ដផ្សនការបនោះ   អាេត្ត្ូវ នបរៀបេំបដាយរដាា ភិ លជ្ញត្ ិ ក៏ ូេជ្ញកម្មវធិើ          
     ដត្បត្បលួបៅតាម្ថាន ក់ជ្ញត្រិបស់ខលួន   សត្មាប់វស័ិយនានា    ដ លរងផ្សលប៉ាោះពាល់សក្ានុពលរបស់ខលួន 
     និងបដាយរដាា ភិ ល និងសហេម្ន៍កនុងត្សុក។ បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មានអាេរួយអនកបបងកើត្  
     បគ្នលនបយ យ និងអនករំនាញវភិាេផ្សលប៉ាោះពាល់ឆលងកាត់្តាម្សក្ានុពលននដផ្សនការដត្បត្បួលតាម្។ 
 
 
 
 

 សាកលបងបដាយខលួនឯង  
 ១. បត្ើបបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និងព័ត៌្មានវទិាអាេត្ត្ូវ នបត្បើប ើម្បើបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវការសបងកត្   
      បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្យ៉ា ង ូេបម្េ្ ? 
 ២. Downscaling ត្ត្ូវ នបធវើប ើងដ លមានលកខណ្ៈត្េប់ត្គ្នន់ និងត្េប់ត្េងដ លពាក់ព័នធនងឹ     
      េបត្មាងននបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។  
 ៣. បត្ើវស័ិយអវើខលោះ ដ លអាេត្ត្ូវ នរងផ្សលប៉ាោះពាល់   បដាយបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្?  េូរត្ ប់ 
      ប ម្ ោះយ៉ា ងបហាេណាស់ឱ្យ នពើរវស័ិយ និងពិពណ៌្នាអំពើការអនុវត្ ្ICT សត្មាប់នើម្ួយៗ។ 
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៤. ការអនុវតត ICT សម្រមាប់ការសម្រមាលបម្ម្រម្បម្រម្លួអាកាសធាត ុ 
 
   ដផ្សនកបនោះមានបគ្នលបណំ្ងប ើម្បើ:  
  ១. ផ្ស្ល់នូវទិ ាភាពទូបៅ ននវធិើដ ល ICTs ត្ត្ូវ នបត្បើប ើម្បើសត្មាលបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ ជ្ញពិបសស  
      បដាយរួយបធវើឱ្យមានត្បសិទធភាពថាម្ពលកនុងវស័ិយបផ្សសងៗបទៀត្( ូេជ្ញត្បសទិធភាពចាស់លំដាប់ទើ២)។  
 
៤.១. ច្តើច្ហតុអវីបានជ្ជច្យើងម្រតវូការសម្រមាលបម្ម្រម្បម្រម្លួអាកាសធាត?ុ  
 

ភាេបត្េើនននកំបៅម្ធយម្ភាេដផ្សន ើសកលបត្េើនជ្ញង៥០ឆ្ន កំនលងបៅេទឺំនងបដាយសារដត្ការបកើនប ើង GHG 
ននប ើម្កំបណ្ើ ត្ម្នុសស នងិបហើយវាទំនងជ្ញមានការប ើងកំបៅដផ្សន ើម្ួយដ លនាឱំ្យត្បជ្ញរន ងឹបៅបលើម្ធយម្
ភាេកនុងទវើបនើម្ួយៗ (បលើកដលងដត្អង់តាក់ទិក)។ លុោះត្តាដត្និនាន ការបនោះត្ត្ូវ នត្ត្ ប់ IPCC ត្ពមានថានឹង
មានផ្សលវ ិកធៃន់ធៃរ ល់រើវតិ្បៅបលើដផ្សន ើ។  
 
ត្បបទសកពុំងអភិវឌ្ឍេឺខុសដបលកពើត្បបទសអភិវឌ្ឍបដាយសារដត្ត្បភពននការបំភាយ GHG: ការបំភាយឧសម័ន
ទាបពើថាម្ពល ប៉ាុដន្ការបភំាយឧសម័នខពស់ជ្ញងពើការផ្សលិត្ សណំ្ង់ ការកាប់បផំ្លល ញនត្ពបឈើ និងកសកិម្ម។ 
ត្បបទសកពុំងអភិវឌ្ឍក៏មានត្ត្ម្ូវការខុសគ្នន  ូេជ្ញកាត់្បនថយភាពត្កើត្ក ដ លអាេសថតិ្កនុងលំដាប់ខពស់បៅបលើ
របបៀបវារៈបគ្នលនបយ យ37និងត្ត្ូវ នទាក់ទងបៅនឹងការបំភាយឧសម័នខពស់បដាយសារដត្ការផ្សលតិ្ កសិកម្ម 
និងការកាប់បំផ្លល ញនត្ពបឈើ។  
 
ការកាត់្បនថយការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ េឺ ូបេនោះវាមានសារៈសខំាន់ប ើម្បើបបញ្ច ៀសម្ហន្រាយដ លរពំឹងទុក
បដាយ IPCC។ ការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្សំបៅបៅបលើសកម្មភាពម្នុសសកនុងការកាត់្បនថយត្បភពនន 
ឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ ឬបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវការ កបេញរបស់បេពើបរយិកាស។ បបេចកវទិាេម្នាេម្ន៍ និង
ព័ត៌្មានដ លអាេរមួ្េំដណ្កសបត្ម្េបគ្នលបៅបនោះបដាយ: ត្ត្ួត្ពិនតិ្យការបំភាយ រួយបធវើឱ្យការបត្បើត្ ស់មាន
ត្បសិទធភាពននថាម្ពល និងធនធាន រួយបធវើឱ្យកាត់្បនថយការបំភាយGHG និងរត្ម្ញុឱ្យមានពណ៌្នបត្ង និង
ICTs ផ្លល ស់ប្ូរ។  
 
៤.២. ការជ្ួយសម្រម្លួការសច្ងាតបរសិាា ន  
 
សម្ត្ថភាពម្នុសសប ើម្បើសិកា យល់ ឹង ត្ត្ួត្ពនិិត្យ ពាករ និងវសិាលភាព ត្េប់ត្េងបរសិាថ នត្ត្ូវ នដផ្សែកបលើ
អំណាេសបងកត្របស់បយើង និងវភិាេ។ ICT េឺជ្ញឧបករណ៍្ដ លបងករភាពង្ហយត្សួល និងរួយពត្ងងឹសម្ត្ថភាព
ម្នុសសទាងំបនោះ។ ការ ឹងពើេមាៃ យសំបៅបៅបលើ ំបណ្ើ ការងត្ព័ត៌្មានពើឧបករណ៍្តាម្ដានដ ល នដាក់តាងំ
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 Helen Roeth និងអនកបផ្សសងបទៀត្ " ICTS និងការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្បៅបណ្ាត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍ" យុទធសាស្តស្សបងខប ៤  
     ការដកដត្បបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និងេបត្មាង ICTS, សាកលវទិាលយ័ Manchester, ឆ្ន  ំ២០១២។ អាេរក នពើ http://www.niccd.  
      org/sites/default/ files / ICTSs_and_ Climate_Change_Mitigation_Strategy_Brief.pdf.  
 

http://www.niccd/
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បលើផ្លក យរណ្ប ឬយន្បហាោះ។ វាអាេរួយឱ្យបម្ើលត្ំបន់ ូេគ្នន កនុងរយៈបពលយូរ និងត្ត្វូ នបត្បើប ើម្បើតាម្ដាន      
បដត្ម្បត្ម្លួបរសិាថ ន ផ្សលប៉ាោះពាល់ម្នុសស និង ំបណ្ើ រការធម្មជ្ញត្ិ។ បនោះអាេរួយអនកវទិាសាស្តស ្និងអនកបរៀបេំ
ដផ្សនបបងកើត្េំរូប ើម្បើបធវើឱ្យ ូេននិាន ការដ ល នសបងកត្ និងតាម្ដានអាកាសធាតុ្ ធាតុ្អាកាស និងទឹក។38  
  

បដាយសារដត្ក្ើ រម្ភអំពើការបពុំល និរន្រភាព និងសុខុមាលភាពបរសិាថ ន មានសារៈសខំាន់ នងិការ ុោះដាល     
ទើផ្សារសត្មាប់ឧបករណ៍្ ICT កនុងវស័ិយសាធារណ្ៈ និងឯករន ប ើម្បើរួយ ល់បទបបញ្ាត្្។ិ ឥ ូវបនោះ        
ត្កុម្ហ ុនជ្ញបត្េើនកពុំងអភិវឌ្ឍដផ្សនការនិរន្រភាព នងិប ោះពុម្ពផ្សាយរ យការណ៍្និរន្រភាព បៅបលើមូ្លដាា ន    
ធម្មតា។ ឧបករណ៍្ត្ត្ូវ នអភិវឌ្ឍ និងលក់សត្មាប់ការសបងកត្បរសិាថ ន ការត្ត្ួត្ពិនិត្យ និងការត្ត្ួត្ត្តា។  
 
 

ម្របព័នធសច្ងាតការ ៍អាកាសធាតសុកល  
 

បៅតាម្ត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍជ្ញបត្េើន នងលប ើម្ខពស់ និងកងវោះសម្ត្ថភាពកនុងការបត្បើព័ត៌្មាន ពើផ្លក យរណ្បេជឺ្ញ
ឧបសេគរាងំសទោះ ល់ការសិកាទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ្កាន់ដត្ត្បបសើរ និងការបធវើដផ្សនការ។ ត្បព័នធសបងកត្ការណ៍្
អាកាសធាតុ្សកលមានបគ្នលបណំ្ង ប ើម្បើពុោះពារបលើឧបសេគបនោះជ្ញម្ួយនងឹយនក្ារសត្មាប់ត្បមូ្ល និង     
ដេករដំលកព័ត៌្មានបៅបលើបរយិកាសរបស់ដផ្សន ើ ម្ហាសមុ្ត្ទ បឹង នងិ ើ។ តាម្រយៈយន្ការបនោះ ត្បបទស
នានា និងអនកវទិាសាស្តស្អាេបត្បើទិននន័យ សត្មាប់ការត្សាវត្ជ្ញវបលើបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្នាបពលអនាេត្ 
និងសត្មាប់បរៀបេំដផ្សនការ។ វាត្ត្ូវ នផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្ប ើងបដាយទើភាន ក់ង្ហរអន្រជ្ញត្ិជ្ញបត្េើនរមួ្ទាងំ អងគការឧតុ្និយម្
ពិភពបោក (WMO) និងUNEP ជ្ញពិបសសគ្នតំ្ទ ល់ UNFCCC។  
អនកវទិាសាស្តសអ្ាេបត្បើទិននន័យប ើម្បើសកិា CO2 និងកត្ម្ឹត្បម្តាន លកខណ្ៈសម្បត្្អូិហសូន និងAerosol      
សើតុ្ណាា ភាព ខយល់ េំហាយទឹក និងសនទុោះទកឹបភលៀង វទិយុសកម្មផុ្សសប ើង បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ ៏សំខាន់នន
នផ្សទ និងនផ្សទទកឹរង កត្ម្ឹត្សមុ្ត្ទ សើតុ្ណ្ា ភាព នផ្សទទឹកសមុ្ត្ទ កត្ម្ឹត្បរមិាណ្អំបលឹ សមាព ធ ការត្ត្ួត្ពិនតិ្យ 
បេចុបបនន ឆកទបនល និងបឹង េត្ម្បត្ពិល ផ្លទ ងំទកឹកក និងកណំ្កយូរអដងវង ។  
 

េណុំ្េសខំាន់  
• ទិននន័យ និងព័ត៌្មាន ដ លទទួល នតាម្រយៈការសបងកត្ដ លរយួ ICT ននបរយិកាស ការរួយទឹក នងិ ើ  
    ល់ការអភិវឌ្ឍវធិានការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។  
•  សត្មាប់ត្បបទសកពុំងអភិវឌ្ឍ យន្ការសហត្បត្បិត្្ិការ ដ លគ្នតំ្ទការសិកាដ លទាក់ទងអាកាសធាតុ្ េឺ 
    មានសារៈសំខាន់។ 
 

អានបដនថម្ នងិទនំាក់ទនំងព័ត៌្មាន 
បេហទំព័រត្បព័នធសបងកត្ការណ៍្អាកាសធាតុ្សកល http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php.   
បេហទំព័រម្រឈម្ណ្ឌ លព័ត៌្មានត្បព័នធសបងកត្ការណ៍្សកល http://gosic.org/gcos.   
ទំនាក់ទនំង: Caroline Richter, នាយក GCOS Secretaria, crichter@wmo.int. 
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  ការបត្បើត្ សឧ់បករណ៍្ចាប់សញ្ា ពើេមាៃ យសត្មាប ់DRR និងDRM ត្ត្ូវ នពភិាកាលម្ែិត្ដងម្បទៀត្បៅកនុងមុ្ខវជិ្ញជ ទើ៩: ICTS សត្មាប់ការត្េប់ត្េង  
     បត្គ្នោះម្ហនរ្ាយ។ ការសិកាករណ្ើ ស្ើអំពើការបត្បើត្ សឧ់បករណ៍្ចាប់សញ្ា ពើេមាៃ យសត្មាប ់DRR និងDRM ក៏អាេត្ត្ូវ នរកប ើញកនុងការសិកា  
     ករណ្ើ  ICTSD ២ របស ់APCICTS: ICTសត្មាប់កាត្ប់នថយបត្គ្នោះម្ហន្រាយ, ដ លអាេរក នពីhttp://www.unapcICTs.org/ecohub /ICTs-for-     

      disaster-risk-reduction-1. 

http://www.unapcict.org/
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ការវាសស់ង្ក់ារផ្ុកកាច្បានច្ដ្ឋយនម្រពច្ ើច្ៅម្របច្ទ្យសច្នបា៉ា ល ់

ការវាស់ដវង និងវធិើសាស្តស្ត្ពមានមុ្នបពលេមឺានសារៈសខំាន់សត្មាប់អភិវឌ្ឍយុទធសាស្តស្នានា និងចាត់្វធិានការ
ប ើម្បើបឆលើយត្បបៅនឹងបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។ នត្ពបឈើេឺជ្ញកាប ន ៏េម្បងដ លលេិ។ ប ើម្បើការពារេត្ម្ប
នត្ពបឈើ៤០ ភាេរយ បៅត្បបទសបន ៉ា ល់ ត្កុម្អនកត្សាវត្ជ្ញវ និងអនកវទិាសាស្តស្កំពុងបធវើការជ្ញម្ួយសហេម្ន៍ 
ប ើម្បើេណ្នាេនំួនកាប នដ ល នទុកបៅទើរត្មាលបើ។  
 

ការ ៉ា ន់សាម នរើវមា៉ា ស់បៅបលើ ើ (AGB) េឺជ្ញវធិើ ៏សំខាន់ម្ួយននកត្ម្ឹត្េនំួនកាប នដ លស្ុកកនុងនត្ព និង
បដាយឧបករណ៍្តាម្ដានពើេមាៃ យ ការដេកចាយ ៏តូ្េតាេននរើវមា៉ា សនត្ពបឈើ អាេត្ត្ូវ នេណ្នានងលប ើម្សម្
បហតុ្ផ្សលបៅលំដាប់ត្ត្ឹម្ត្ត្ូវដ លទទលួយក ន។ ម្រឈម្ណ្ឌ លអន្រជ្ញត្ិសត្មាប់អភិវឌ្ឍភនំដ ល នរមួ្បញ្ចូល 
(ICIMOD) កនុងកិេចសហការជ្ញម្ួយត្កុម្អនកត្សាវត្ជ្ញវពើសាកលវទិាល័យ Twente បៅត្បបទសហូ ង់  ន
បត្បើរូបភាពផ្លក យរណ្បដ លមាន ំបណាោះត្សាយ ៏ខពង់ខពស់ជ្ញម្ួយនឹងបបេចកបទសវភិាេរូបភាពដ លដផ្សែកបលើភាព
ម្ិនបទៀងទាត់្ប ើម្បើបរៀបរាប់ និងេណំាត់្ថាន ក់ត្ំបន់ ដ លបង្ហា ញ ៏ដណ្នណាន់ននប ើម្បឈើនើម្ួយៗ សត្មាប់        
ការ ៉ា ន់ត្បមាណ្ AGB ។  
 

េបត្មាងត្េប ណ្្ប់បដាយនត្ពបឈើដ លត្េប់ត្េងបដាយសហេម្ន៍ជ្ញង ១០.០០០ ហកិតា ជ្ញម្ួយនឹងការលូត្
 ល់ត្បមាណ្ជ្ញង ១៦.០០០ ត្េួសារដ ទទលួ នផ្សលត្បបយរន៍បដាយផ្លទ ល់បត្េើនជ្ញង៨៩.០០០ននត្បជ្ញរន 
ដ លពឹងដផ្សែកបលើនត្ពបឈើ។ ការផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្បបងកើត្ជ្ញដផ្សនកនន "ការកាត់្បនថយបំភាយឧសម័នពើការកាប់នត្ពបឈើ និង
ការរេិរលិនត្ពបឈើបៅតាម្ត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍនានា"យុទធសាស្តស្ (REDD) របស់ត្បបទសបន ៉ា ល់។ REDD េឺ
ជ្ញយនែការដណ្នាបំដាយ UNFCCC។  
 

េណុំ្េសខំាន់  
ការេណ្នាកាប ន ត្ត្ូវ នបធវើបដាយបត្បើសម្ើការម្យួ ដ លមានមូ្លដាា នបលើអងកត់្ផ្សចិត្បៅកម្ពស់ត្ទូងរបស់   
ប ើម្បឈើដ លត្ត្ូវ នបញ្ចូ លគ្នន ជ្ញម្ួយព័ត៌្មានពើផ្លក យរណ្ប ឹងពើេមាៃ យ។ ឧបករណ៍្តាម្ដានផ្លក យរណ្ប 
ដ លបបងកើត្ប ើងបដាយង្ហយបធវើការតាម្ដានត្ំបន់នានា ដ លម្ិនអាេេូល ល់ ន និងអនុវត្្ការវាស់ត្បសិទធិ
ភាពនងលប ើម្បៅត្ំបន់ ៏ធ។ំ  

 
ត្បភពរូបភាព: Eak Bahadur Rana.  
 

អានដងម្បទៀត្  
ICIMOD, ការសបងកត្ដផ្សន ើ និងបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ (២០១១)។ អាេរក នពើ http://books.icimod. 
org /uploads / tmp / icimod-earth_observation_and_climate_change.pdf.  
បេហទំព័រ REDD សហេម្ន៍ http://www.communityredd.net. 
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៤.៣. ការបច្ងាើនការច្ម្របើម្របាសថ់្នម្ពលឱ្យមានម្របសទិ្យធភាព  
បទាោះជ្ញ ឬម្ិនដម្នថាម្ពលត្ត្ូវ នផ្សលិត្ជ្ញម្ួយនឹងការបភំាយ GHG  កាន់ដត្ត្ិេតាម្ដ លអាេបធវើបៅ ន 
កាត់្បនថយឱ្យបៅកត្ម្តឹ្ទាបនូវការខជោះខាជ យថាម្ពល េឺជ្ញបញ្ា  ៏សំខាន់ម្ួយសត្មាប់ត្បបទសអភិវឌ្ឍ និងកំពុង
អភិវឌ្ឍ ូេគ្នន ។ ការគ្នម នត្បសិទធភាព ៏អសាច រយបំផុ្សត្កនុងការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល នម្កពើផ្សលិត្ ការដេកចាយ 
និងការបត្បើត្ ស់អេគសិនើ។ បហដាា រេនាសម្ព័នធថាម្ពលត្បមូ្លផ្ស្ុអំាេខជោះខាជ យបត្េើនជ្ញងពើរភាេបើននថាម្ពល
ដ ល នផ្សលិត្។39 កនុងត្បបទសជ្ញបត្េើន ការផ្សលិត្ថាម្ពល នងិត្បព័នធដេកចាយថាម្ពល បណ្ាញអេគសិនើេឺ
ហួសសម័្យ និងម្ិនទទលួ ននូវអត្ថត្បបយរន៍ពើេំរកូារត្េប់ត្េងដ លងមើជ្ញងបនោះ។ ICTs មានត្នួាទើ ៏សំខាន់
ម្ួយកនុងការបំបពញកនុងត្បព័នធថាម្ពលអេគសិនើ  Smart Grid បដាយបបងកើនត្បសទិធភាពននការបបងកើត្ថាម្ពល 
ការបញ្ជូ ន និងត្បព័នធដេកចាយ។40   
 
           ការម្រតួតពិនិតយច្ដ្ឋយសវយ័ម្របវតតិននវារអីគគិសនីខាា តតូច  
 
 
 
 
 
 
ត្បភពរូបភាព: http://www.acted.org/en/afghanistan-10-years-later-community-development-priority.  
ត្បព័នធត្ត្ួត្ពិនតិ្យវារ ើអេគិសនើបដាយសវ័យត្បវត្្ិ អាេបធវើឱ្យត្បបសើរប ើង នូវភាពអាេបរឿទុកេិត្្ត្បត្ិបត្ិ្ការ នន    
បរាងេត្កវារ ើអេគិសនើក៏ ូេជ្ញេុណ្ភាពននទិននផ្សលថាម្ពល។ ពួកបេកាត់្បនថយេនំួនបុេគលិកត្បត្ិបត្ែិការបដាយ
ទាម្ទារ និងការផ្សទុកការង្ហររបស់ពួកបេ បបងកើនបសថរភាពត្បត្បិត្ែិការបណ្ាញ នងិបបងកើនត្បសិទធភាពត្បត្បិត្្ិការ
បរាងេត្ក។ ដផ្សែកបលើត្ត្ម្ូវការរបស់បរាងេត្កថាម្ពល និងរូបសណាា នឧបករណ៍្ ត្បព័នធត្េប់ត្េងកុពំយូទ័រសរុប
អាេត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើង ឬបត្បើរមួ្គ្នន ជ្ញម្យួនឹងឧបករណ៍្ធម្មតា ប ើម្បើសបត្ម្េ ននូវកត្ម្ឹត្ដត្បត្បលួននការត្ត្ួត្
ពិនិត្យបដាយសវ័យត្បវត្្។ិ ត្បព័នធទាងំបនោះេឺអាេអនុវត្្ នកនុងបរាងេត្កថាម្ពលដ ល នសាងសង់ងមើទាងំពើរ 
និងសត្មាប់បធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវការអនុវត្្ននបរាងេត្កថាម្ពលចាស់។ វាត្ត្ូវ នបត្បើរេួបៅបហើយបៅតាម្ត្ំបន់
រនបទននត្បបទសអាហវហាគ នើសាថ ន និងត្បបទសនងកនុងេំបណាម្ត្បបទស ៏នទបទៀត្។  
េណុំ្េសខំាន់  
•ត្បព័នធត្ត្តួ្ពិនិត្យសវ័យត្បវត្្េិឺមានត្បសិទធិភាពកាត់្បនថយនងលប ើម្ នងិបបងកើនេុណ្ភាពការផ្សលិត្ថាម្ពល។  
•ត្បព័នធេឺជ្ញឱ្កាសប ើម្បើបធវើឱ្យទំបនើបបហដាា រេនាសម្ព័នធ និងបសវាកម្មដ លពាក់ព័នធ។  
អានដងម្បទៀត្ 
Siemens "Small Hydro Power" http://www.energy.siemens.com/mx/en/power-generation/ renewables /  
hydro-power / small-hydro-power/.  
ទើភាន ក់ង្ហរសត្មាប់សហត្បត្ិបត្្ិការបបេចកបទស និងការអភិវឌ្ឍ "អាហវហាគ នើសាថ ន១០ឆ្ន បំត្កាយម្ក: ការអភិវឌ្ឍសហេម្ន៍ 
ជ្ញអាទិភាព" នងៃទើ៧ ដខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១១។ ដ លអាេរក នពើ http://www.acted.org/en/afghanistan-10-yeara-
later-community-development-priority.  

                                                           
39

 ត្កុម្ត្បឹកាថាម្ពលកបកើត្ប ើងវញិអឺរ ៉ាុប និងអងគការស្តហគើនភើស"ថាម្ពល [R]evolution. ទសសនវសិ័យថាម្ពលពិភពបោកនិរន្រភាព រូបភាព៤.១" ដខម្ិងុនា ឆ្ន ២ំ០១០។ 

40 IEEE, “IEEE takes the lead on smart grid”, នងៃទើ១០ ដខម្ើនា ឆ្ន ២ំ០១០។   ដ លអាេរក នពើ http://smartgrid.ieee.org/ieee-smartgridnews/75- ieee-  

     takes-the-lead-on-smart-grid. 
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៤.៤ ការកាតប់នាយការបំភាយឧសមន័អោរកញ្េក់តាម្រយៈវសិមាភ រកម្ម  
 

បៅទសវត្សរមុ៍្នវនិិបយេនិខលោះ នេិត្ថា ការអភិវឌ្ឍបបេចកវទិាសាែ ត្ម្និត្ត្ឹម្ដត្បធវើឱ្យអារើវកម្មមានត្បបយរន៍
បទ ប៉ាុដនវ្ាជ្ញដផ្សនកម្ួយននននិាន ការម្ិនអាេបេេផុ្សត្។ បនោះេឺបដាយសារដត្ការត្ពយួ រម្ភបកើនប ើងអំពើការេណំាយ 
និងភាពអាេរក នបត្បងឥនធនៈហវូសុើល កងវោះខាត្ធនធានធម្មជ្ញត្ ិ ក្ើ រម្ភសន្ិសុខ និងបញ្ា បរសិាថ នជ្ញ 
សកល  ូេជ្ញបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។ បបេចកវទិាសាែ ត្េឺជ្ញការយកេតិ្្ទុកដាក់ងមើម្ួយននសហត្េិន និង     
ការអភិវឌ្ឍឧសាហកម្ម ត្ត្ូវ នទាក់ទាញត្កុម្អនកត្សាវត្ជ្ញវ  អនកបញ្ចូ លរបបៀបងមើ ក៏ ូេជ្ញវនិិបយេិនជ្ញបត្េើន។  
 

សត្មាប់បហតុ្ផ្សលទាងំបនោះវស័ិយឯករនេឺមានចាប់តាងំពើមុ្នទសវត្សរឆ៍្ន ២ំ០០០ ត្ត្ូវ នវនិិបយេយ៉ា ងសកម្ម
ខាងបបេចកវទិាថាម្ពលសាែ ត្។ កំបណ្ើ នកនុងវស័ិយបនោះមានសារៈសខំាន់ខាល ងំណាស់។ IEA  ៉ា ន់ត្បមាណ្ថា 
កំបណ្ើ នត្ទពយសម្បត្្ិថាម្ពលកបកើត្ប ើងវញិងមើេឺមានេំននួ ៨៥ ភាេរយ បៅឆ្ន ២ំ០០៧។ ឆ្ន ២ំ០០៨ េឺជ្ញឆ្ន ំ
 ំបូង ដ លការផ្សលិត្ថាម្ពលកបកើត្ប ើងវញិទាក់ទាញការវនិិបយេបត្េើនជ្ញងការបបងកើត្ថាម្ពលពងឹដផ្សែកបលើ
បត្បងឥនធនៈហវូសុើល។41  
 

បៅបពលរដាា ភ ិលជ្ញបត្េើនបលើកទឹកេិត្្ ល់ការអភិវឌ្ឍធនធានថាម្ពលរំនួស និងការបលើកទឹកេិត្្ការផ្សល់្ឱ្យ
នូវផ្សលលែ ៏ធំបធងកនុងការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល ត្កុម្ហ ុនទាងំបនោះក៏ ូេជ្ញវនិិបយេិនវស័ិយសាធារណ្ៈ និងឯករន
ជ្ញបត្េើនត្ត្ូវ នគ្នតំ្ទយ៉ា ងសកម្ម ល់ការអភិវឌ្ឍបបេចកវទិាងមើប ើម្បើកាត់្បនថយ និង/ឬបបងកើនការផ្សល់្ឱ្យនូវផ្សល
លែននការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល ។  
 

បបេចកវទិាដ លអាេបធវើឱ្យ ICT រួយឱ្យយល់េាស់ ឃ្ល បំម្ើល បត្បើត្ ស់ ត្េប់ត្េង និងត្ត្ួត្ពិនតិ្យការបត្បើត្ ស់
ថាម្ពល និងសមាភ រៈ និងការបត្បើត្ ស់ និងការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់។ ឧទាហរណ៍្ម្យួកនុងេំបណាម្
ឧទាហរណ៍្ ៏លែបំផុ្សត្ជ្ញបត្េើនេឺជ្ញវសិមាភ រកម្ម។  
 

បបើបយងតាម្រ យការណ៍្ Climate Group Smart ឆ្ន ២ំ០២០42 វសិមាភ រកម្មពាក់ព័នធ "ការរំនួសផ្សលិត្ផ្សល  
កាប នកត្ម្តឹ្ខពស់ និងសកម្មភាពនានាដ លមានរបត្ម្ើសរំនួសកាប នកត្ម្តឹ្ទាប ឧទាហរណ៍្ ការរំនួស
រំនួបត្បរុទំល់មុ្ខគ្នន តាម្វ ើប អូខនស្តហវនិ ឬឯកសារជ្ញម្យួ អុើ-វក័ិយប័ត្ត្។" វារាប់បញ្ចូ ល:  
១. ការបដម្លងសមាភ រ ូេជ្ញត្កដាស សុើឌ្ើ វ ើប អូបងបជ្ញប ើម្  ូបេនោះបហើយមាត្ិការដ លត្ត្ូវ នបរៀបេំេឺបត្បើត្ ស់  
     បបេចកវទិាឌ្ើរើងលយ៉ា ងហមត់្េត់្។  
២. បបេចកវទិាដ លរំនសួបដាយការបធវើ ំបណ្ើ រ  ូេជ្ញបបេចកវទិាវត្្មានពើេមាៃ យ និងត្បព័នធវ ើប អូខនស្តហវនិ   
     តាម្កត្ម្ឹត្បញ្ជូ នខពស់ដ លមានការកំណ្ត់្ខពស់។  
៣. ការរំនួសទើផ្សាលក់រាយឥ ា និង យអជ្ញម្ួយនឹងផ្សារទំបនើប និងហាងឌ្ើរើងល និងហាងរួរមុ្ខ។  
៤. អុើ-រដាា ភិ ល - បសវាកម្មរបស់រដាា ភ ិលតាម្បណាែ ញអុិនធណិឹ្ត្រំនួសត្ត្ម្ូវការសត្មាប់វត្្មានរូបវន ្  
     ឆលងកាត់្ត្បបទស ឬដ នសម្ត្ថកិេច។  
៥. អុើ-ពាណិ្រជកម្ម - ការទិញទំនិញ និងបសវាតាម្បណាែ ញអុិនធណិឹ្ត្រំនួសត្ត្ម្ូវការសត្មាប់វត្្មានរបូវន្។  
 

                                                           
41

 IEA, ទសសនវសិ័យថាម្ពលពិភពបោកឆ្ន ២ំ០០៩ ( ៉ា រ ើស, ២០០៩) ។ អាេរក នពើ http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2009/WEO2009.pdf. 
42

 ត្កុម្អាកាសធាតុ្ SMART ឆ្ន ២ំ០២០: អាេឱ្យបស ាកិេចដ លមានកាប នកត្ម្ឹត្ទាបបៅយុេគសម្័យព័ត្៌មាន (២០០៩) ។ អាេរក នពើ     
     http://www.smart2020.org/publications/. 
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វសិមាភ រកម្មអាេមានឥទធិពលយ៉ា ងខាល ងំ បៅបលើការផ្ស្ល់បសវារបស់រដាា ភិ ល។ បទាោះបើ អុើ-រដាា ភិ លជ្ញធម្មតាត្ត្ូវ
 នពាក់ព័នធជ្ញម្យួការផ្សល់្បសវាកម្មដ ល នពត្ងឹង នងិការផ្ស្ល់ឱ្យនូវផ្សលលែ ំបណ្ើ រការ ត្ត្ូវ នបកើនតាម្
ល័កខខ័ណ្ឌ េរន្ការង្ហរ វាក៏អាេមានផ្សលប៉ាោះពាល់ខាល ងំកនុងការកាត់្បនថយការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល និងការបំភាយ 
ឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់។ តាម្ការបធវើវសិមាភ រកម្ម បសវារដាា ភិ លជ្ញបត្េើនបបងកើនការផ្សល់្ឱ្យនូវផ្សលលែជ្ញបត្េើនតាម្ល័កខ
ខ័ណ្ឌ ននការបត្បើត្ ស់ ថាម្ពល និងសមាភ រៈអាេនឹងត្ត្ូវ ន ឹង។ េុណ្សម្បត្្ិននអុើ-រដាា ភិ លអាេមានសារៈ
សំខាន់ជ្ញពិបសសកនុងត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍដ លជ្ញកដនលងនងលប ើម្ថាម្ពលេខឺពស់។  
 

កនុងត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍ ផ្សលត្បបយរន៍ ៏សំខាន់ននអុើ-រដាា ភិ លេឺថាវា ននាមំ្ក រដាា ភិ ល និងបសវាកម្ម     
រដាា ភិ លនូវការខិត្រិត្ត្បជ្ញពលរ ា បដាយម្ិនត្ត្ម្ូវឱ្យពកួបេបត្បើត្ ស់ថាម្ពល និងផ្សលិត្ការបំភាយឧសម័ន
អគ្នរកញ្ច ក់។ សត្មាប់ត្បបទសត្កើត្ក ផ្សលត្បបយរន៍េឺម្ិនមានកនុងល័កខខ័ណ្ឌ ននការកាត់្បនថយការបត្បើត្ ស់
ថាម្ពលសត្មាប់ពួកបេដ លអាេពាក់ព័នធនឹងនងលប ើម្ ៏េួរឱ្យកត់្សំគ្នល់ម្ួយ វាពិត្ជ្ញរយួសនសបំពលបវោ និង
ត្ ក់។ វសិមាភ រកម្មបសវាកម្មរដាា ភិ លអនុញ្ា ត្ឱ្យត្បជ្ញរនបៅតាម្ត្ំបន់ឆ្ៃ យៗ ឬត្ំបន់ដាេ់ត្សយ៉ា ល ប ើម្បើ
ទទួលយកនូវេុណ្ត្បបយរន៍ពើការផ្ស្ល់បសវាកម្មរបស់រដាា ភ ិលបដាយម្ិនមានការចាកបេញពើកដនលងបធវើការ ឬ
ផ្សទោះរបស់ពួកបេ និងេំណាយបពល ត្ ក់ និងបបញ្ចញឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ប ើម្បើទទួល ននូវបសវាកម្មទល់មុ្ខគ្នន ។ 
  
          ម្ស្រនតីរដ្ឋា ភិបាលជ្ជន់ខពសច់្ៅ Orissa ច្ម្របើសនាិសទិ្យវីច្ដអូច្ដើម្បកីាត់បនាយការបំភាយឧសមន័   
           ម្ដលពាក់ព័នធនឹងការច្ធវើដំច្ ើ រ  
 

 
ត្បភពរូបភាព: http://www.eOdisha.com ឆ្ន ២ំ០១១។  
 
ការពាយម្ប ើម្បើកាត់្បនថយនងលប ើម្ដ លទាក់ទងនងឹការបធវើ ំបណ្ើ រ េបត្មាងអុើ-រដាា ភិ ល នផ្សល់្សម្ត្ថភាព
វត្្មានពើេមាៃ យេនំួន៣២ទើតាងំ កនុងរ ា Orissa បៅឥណាឌ ។ កដនលងងត្សបម្លងវ ើប អូខនត្ហនិម្ួយ ត្ត្ូវ ន
បបងកើត្ប ើងកនុងការយិល័យកណ្ាលតាម្ត្សុកនើម្ួយៗដងម្ម្ួយ សត្មាប់នាយករ ាម្ស្តន្ើ និងម្ួយបទៀត្សត្មាប់
រ ាសភា។ សទូឌ្ើបយទាងំបនោះត្ត្ូវ នភាជ ប់បៅនងឹម្រឈម្ណ្ឌ លព័ត៌្មានវទិាសាស្តសជ្្ញត្ិ ដ លរួយបធវើឱ្យមាន        
ការទំនាក់ទនំងគ្នន បៅទូទាងំត្បបទស។ បបើបទាោះបើជ្ញកម្មវធិើបញ្ជ  ននការផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្បនោះត្ត្ូវ នបៅេំកណ្ាលនន     
បបេចកវទិា បូំង បលើសបពលបវោ សក្ានុពលសត្មាប់ការកាត់្បនថយការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ ដ លត្ត្ូវ
 នបម្ើលប ើញេាស់។  
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េណុំ្េសខំាន់  
• ម្បធា យង្ហយត្សួលននវត្្មានពើេមាៃ យ និងវ ើប អូខនស្តហវនិ នបបងកើត្ប ើង  សត្មាប់រដាា ភិ លបៅថាន ក់ 
   ជ្ញត្ ិនិងរ ាមានសក្ានុពល ប ើម្បើកាត់្បនថយការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់។  
• ត្បបភទននការអនុវត្្ ITC បនោះអាេកាត់្បនថយនងលប ើម្ដ លទាក់ទងបៅនងឹការបធវើ ំបណ្ើ រ និងបបត្ម្ើជ្ញេំរដូ ល 
   នឹងត្ត្ូវ នេម្លងបៅទូទាងំវស័ិយសាធារណ្ៈ។  
 
អានដងម្បទៀត្ 
Debendra Kumar Mahalik "ការកាត់្បនថយការបភំាយឧសម័នការប នតាម្រយៈវបិ អូខនស្តហវនិ: សិកាករណ្ើ  
ឥណាឌ " (សាកលវទិាល័យ Manchester ឆ្ន ២ំ០១២)។ អាេរក នពើ http://www.niccd.org/sites 
/default/files/ NICCD_Mitigation_Case_Study_VideoConferencing.pdf.  
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          គច្ម្រមាង Panchdeep ច្ៅម្របច្ទ្យសឥាឌ   

 
រូបភាពត្បភព: បេហទំព័រេបត្មាង Panchdeep។  
េបត្មាង Panchdeep េឺជ្ញេបត្មាងរបស់អុើ-រដាា ភិ លននសារើវកម្មធានារា៉ា ប់រងបុេគលកិរ ា (ESIC) ននត្បបទស
ឥណាឌ ដ លមានបគ្នលបណំ្ងបធវើឱ្យត្បបសើរប ើង នូវការផ្សល់្បសវាធានារា៉ា ប់រង និងដងទាសុំខភាព សត្មាប់
និបយរក និបយរិត្ និងរ ា និងបុេគលិករដាា ភ ិលកណ្ាល។ អនកបត្បើទទួល នត្បបយរន៍ពើ ំបណ្ើ រទាម្ទា
យ៉ា ងរហ័សនងិអត្ស្ញ្ា ណ្ប័ណ្ណដត្ម្ួយត្ត្ូវ នបេញប ើម្បើផ្ស្ល់នូវ ំបណ្ើ រការបឆ្ព ោះបៅរកភាពង្ហយត្សួលនានា 
ននESICទាងំអស់ រមួ្ទាងំការបត្បើត្ ស់ម្នទើរបពទយ ឬឱ្សងសាថ នដ លជ្ញដផ្សនកម្ួយននបណ្ាញ។ ត្បព័នធព័ត៌្មាន  
រមួ្គ្នន ត្ត្ូវ នបេញនូវ ំបណ្ើ រការ ESIC បដាយសវ័យត្បវត្ស្ត្មាប់ការផ្សល់្ឱ្យនូវផ្សលលែបកើនប ើង ត្មាល ភាព និង
េណ្បនយយភាព។  
 
បបេចកវទិា The thin-clienttechnology ដ លត្ត្ូវ នកពុំងបត្បើអាេរួយឱ្យកុំពយូទ័របលើតុ្ និងSERVERS ត្ត្ូវ
 នដេករដំលកបដាយអនកបត្បើជ្ញបត្េើន។ បនោះ ននាមំ្កនូវនងលប ើម្ទាបនន Software and hardware ដ លពាក់
ព័នធ ល់េបត្មាង  នកាត់្បនថយការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ពើ ំបណ្ើ រការផ្សលិត្ IT និងម្រឈម្ណ្ឌ លទនិនន័យ 
និងកាត់្បនថយអុើ-កាកសណំ្ល់។  អត្ិងរិនត្េិត្ួេត្ត្ូវ នពិចារណាថានបត្ងផ្សងដ រ បដាយសារដត្ពួកបេបត្បើ
អេគិសនើដត្ត្បដហល៥ វា៉ា ត់្  ។  
េណុំ្េសខំាន់ 
លទធផ្សលននេបត្មាងបនោះរមួ្បញ្ចូ លទាងំមូ្លដាា នទិននន័យ ៏ធំម្ួយននឯកសារបវរជសាស្តស ្ ការបញ្ចូ លកនុងកុពំយួទ័រ 
របស់ម្នទើរបពទយមានេំនួន ១៤៤ សាខាធានារា៉ា ប់រងមានេំនួន ៦២០ ភាពម្ិនចា ំេ់ និងេលើនើកមានេំននួ      
១៣៨៨ ការយិល័យបៅតាម្ត្ំបន់មានេនំួន ៥១ ននESIC និងការបបងកើត្មូ្លដាា នទនិនន័យសាន ម្ត្មាម្ន  ៏ធំ
បំផុ្សត្របស់ត្បបទសឥណាឌ ។ វាេឺជ្ញឧទាហរណ៍្ននការបត្បើត្ ស់ Cloud Computering ខាន ត្ធំ (កដនលងបធវើការ
អត្ិងិរនត្េិត្ួេ) និងការអនុវត្្ន៍ននត្បព័នធ IT នបត្ង។  
អានដងម្បទៀត្  
បេហទំព័រេបត្មាង Panchdeep, http://www.esic.nic.in/panchdeep.htm.  
បេហទំព័រ NComputing, http://www.ncomputing.com.  
K2 Communications, "Wipro selects NComputing platform to ESIC’s  
Project Panchdeep ", http://www.mydigitalfc.com/corporate-releases/  
wipro-select-ncomputing-platform-power-esic%E2%80% 99s-project-panchdeep-684.  
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អុើ-ពាណិ្រជកម្មេមឺានត្នម្លបសមើនឹងអុើ-រដាា ភិ លដ លត្ត្ូវ នអនុវត្េ្ំបពាោះវស័ិយឯករន។  ូេជ្ញអុើ-រដាា ភិ ល 
អុើ-ពាណិ្រជកម្មបបងកើនការផ្សល់្បសវា  ល់ការបង់នងលការដសវងរកទនំិញ នងិបសវាកម្មដ លមានជ្ញលកខណ្ៈ             
ពាណិ្រជកម្ម។ េរនក្ារង្ហរ និងការផ្សល់្ឱ្យផ្សលលែ ំបណ្ើ រការបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងេួរឱ្យកត់្សមាគ ល់បដាយអនុញ្ា ត្ 
ឱ្យសត្មាប់ការង្ហរតាម្ផ្សទោះ។ ខាងមុ្ខហាងនានា អាេបធវើវសិមាភ រកម្ម និងកដនលងទើផ្សារបណាែ អុនិធណិឹ្ត្ អាេ
រំនួសហាងឥ ា និង យអ នងិម្រឈម្ណ្ឌ លផ្សារទំបនើប។  
 
បដាយបធវើវសិមាភ រកម្ម ឬការបធវើការផ្លល សប្ូរពើទិននន័យបៅជ្ញទត្ម្ង់ Digital ទំនិញពិត្ ូេជ្ញត្ស្តន្ើ បម្បរៀន និង      
សមាភ រៈបសាត្កម្ម ូេជ្ញវ ើប អូ ឬដខសភាពយន ្ វត្ថុធាតុ្ប ើម្ និងថាម្ពលអាេត្ត្ូវ នរកាទុក និងការបំភាយ    
ឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ ត្ត្ូវ នកាត់្បនថយបដាយការទាញយកផ្សលតិ្ផ្សលឌ្ើរើងល។ បនោះក៏កាត់្បនថយត្ត្ម្ូវការ      
រកាទុកបញ្ជ ើសារបពើភ័ណ្ឌ ននផ្សលិត្ផ្សល និងការលុបបំ ត់្ត្ត្ម្ូវការប ើម្បើកសាងឃ្ល ងំ និងកំបៅនិង/ឬបធវើឱ្យ
ត្ត្ជ្ញក់ពួកបេ។ 
  
ការអនុវត្អុ្ើ-រដាា ភិ ល និងអុើ-ពាណិ្រជកម្មបៅបលើទូរស័ពទន  េឺអាេសបត្ម្េ នសូម្បើដត្កនុងត្បបទសនានាត្ត្ូវ
 នត្ត្ម្ូវបដាយលទធភាពននអេគិសនើ។ សនទសសន៍បណ្ាញនមិ្មិត្សុើសកូ ២០១០-២០១៥43  នរាយការណ៍្ ថា " 
ត្បជ្ញរន ៤៨ ោននាក់បៅបលើពិភពបោក មានទូរស័ពទន  បបើបទាោះបើជ្ញពួកបេម្ិនមានបភលើងអេគសិនើ កនុងផ្សទោះ។” 
កនុងបពលត្បជ្ញរនបត្បើបបេចកវទិាទូរស័ពទេល័ត្បៅបលើបណាែ ញអុិនធណិឹ្ត្ត្ត្ម្ូវការអុើ-ទំនិញ នងិអុើ-បសវាកម្មត្ត្ូវ
 នរពំឹងថានឹងបកើនប ើងយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។  
 
           ម្របច្ទ្យសហវលីពីនីកំពុងនាមំ្ខុនូវម្ជ្ឈម្ ឌ លទ្យូរសព័ ្
  
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                           
43 សុើសកូ " សនទសសន៍បណ្ាញេកខុសុើសកូ: បេចុបបននភាពពាករណ៍្េរាេរណ៍្និននន័យេលត័្សកល ២០១០-២០១៥" ។ អាេរក នពើ  
    http://www. cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html. 
 

ត្បភពរូបភាព: http://www.fusionbposervices.com/blog/  
philiphines-bpo-promote-themselves-globally.html.  
 

 

ការឆលុោះបញ្ច ងំ  អពំើម្រឈមឹ្វយ័តាម្ត្បភពខាងបត្ៅអារើវកម្ម       
ហវើលើពើនប ើរទាន់ឥណាឌ  កនុងការផ្ស្ល់បសវាកម្មម្រឈម្ណ្ឌ ល 
ទូរស័ពទបៅឱ្យត្កុម្ហ ុនេត្ម្ោុះជ្ញត្ិ ៏ធំ ដ លមានទើតាងំសថតិ្ 
កនុងត្បបទសជ្ញបត្េើន ូេជ្ញសហរ ាអាបម្រកិ។ កត្ម្ិត្ខពស់នន 
ត្បជ្ញរននយិយអង់បេលស បៅហវើលើពើនបធវើឱ្យវាលែវបិសស
សត្មាប់ផ្សល់្ត្បបភទបសវាកម្មទាងំបនោះ។ បនោះបង្ហា ញថា   
ការផ្ស្ល់ឱ្យនូវផ្សលលែអាេត្ត្ូវ នសបត្ម្េ នប ើម្បើបត្បើICT 
និងមានសក្ានុពលកនុងការកាត់្បនថយការបធវើ ំបណ្ើ របដនថម្
និងនងលប ើម្ដ លពាក់ព័នធនឹង ៏នទបទៀត្ បៅត្បបទសដ ល
បបញ្ចញនូវកាប នខពស់ ូេជ្ញ សហរ ាអាបម្រកិខណ្ៈបពល
ដ លេូលរមួ្អភិវឌ្ឍបស ាកិេច។ 
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កំបណ្ើ នបត្ម្ុងរូបិយប័ណ្ណបរបទសរបស់រដាា ភិ ល និងត្ទពយសម្បត្្ ិ  ក៏ ូេជ្ញត្ត្ម្ូវការខពស់ សត្មាប់ទើធាល          
ការយិល័យពាណិ្រជកម្មបៅហវើលើពើន ត្ត្ូវ នសនមត់្ទាងំពើរថាបធវើឱ្យមានកំបណ្ើ នត្បភព ំបណ្ើ រអារើវកម្ម(BPO) 
បបើបយងតាម្ការយិល័យដផ្សនការបស ាកិេចត្ពឹទធសភា។ សមាេម្ ំបណ្ើ រការពាណិ្រជកម្មហវើលើពើន (BPAP) 
 ៉ា ន់ត្បមាណ្ថាឧសាហកម្ម BPO-IT  នបកើនប ើងកនុងអត្តាត្បចាឆំ្ន េំំនួន ៣០ ភាេរយកនុងរយៈបពលម្ួយ
ទសវត្សរមុ៍្ន។  
 
េណុំ្េសខំាន់ 
 
• នងលដ លទាក់ទងនងឹការបធវើ ំបណ្ើ រ និងនិបយរិក និងការបំភាយបៅត្បបទសអភិវឌ្ឍអាេត្ត្ូវ នកាត់្បនថយ 
   បដាយត្បភពខាងបត្ៅ ំបណ្ើ រការអារើវកម្ម ល់ត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍនានា។  
• ការអភិវឌ្ឍធនធាន ICT និងម្នុសសេឺជ្ញេនលឹោះកនុងការយល់ ឹង BPO។  
 
អានដងម្បទៀត្  
 
បេហទំព័រ BPAP, http://www.bpap.org.  
 
ការយិល័យដផ្សនការបស ាកិេចត្ពឹទធសភា, រ យការណ៍្បស ាកិេច, ដខម្ើនា ឆ្ន ២ំ០១២។ អាេរក នពើ 
http://www.senate.gov . pH /publications / ER% 202012-01% 20 -% 20March% 202012.pdf .  
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៤.៥.  ការផ្លល សប់តូរ SMART  
 

វស័ិយ ICT មានសម្ត្ថភាពពបិសសកនុងការផ្ស្ល់កាប នកត្ម្ឹត្ទាប ភាពឆ្ល ស់គ្នន ននថាម្ពលដ លឱ្យផ្សលលែបៅ
នឹងវធិើសាស្តស្បេចុបបននននការផ្សល់្ទំនិញ និងបសវាកម្ម។ វាអាេត្ត្ូវ នបត្បើប ើម្បើបធវើឱ្យមានការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល 
និងការបបញ្ចញឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់អាេបម្ើលប ើញ បហើយបនាទ ប់ម្ករួយសត្ម្ួល ល់ការផ្លល ស់ប្ូរយ៉ា ងសំខាន់នន   
បហដាា រេនាសម្ព័នធប ើម្បើផ្លល ស់ប្ូរអាកបបកិរយិ  ំបណ្ើ រការ សម្ត្ថភាព និងត្បព័នធ។ ICT អាេបធវើការយ៉ា ងទំនាក់
ទំនងគ្នន ជ្ញម្ួយនងឹបបេចកវទិា ៏នទបទៀត្ដ លមានផ្សលប៉ាោះពាល់ ៏ធំបផុំ្សត្។  
 

បគ្នលបៅបនោះអាេត្ត្ូវ នសបងខបថាជ្ញការផ្លល ស់ប្ូរ SMART:44   
 

១.   បង្ហា ញការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល និងព័ត៌្មានបំភាយ  ំបណ្ើ ការបផ្សសងៗគ្នន ដ លសល់រមួ្ទាងំបលើសពើ 
      ផ្សលិត្ផ្សលរបស់ខលួនននវស័ិយ ICT និងបសវាកម្ម។  
 

២.  ត្ត្ួត្ពនិិត្យការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល និងការបំភាយឆលងកាត់្បស ាកិេចកនុងបពលបវោពតិ្ត្ ក បហើយ ូបេនោះ 
      ការផ្ស្ល់នូវទនិនន័យជ្ញចា ំេ់ឱ្យមានសុទ ិាិនិយម្សត្មាប់ការផ្សល់្ឱ្យនូវផ្សលលែថាម្ពល។  
 

៣.  ពនយល់អពំើការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល និងការបំភាយតាម្អាទិភាពអារើវកម្មសំខាន់បផ្សសងបទៀត្បដាយបបងកើត្  
      ឧបករណ៍្សម្រម្យ។  
 

៤.  េិត្ប ើងវញិពើរបបៀបរស់បៅ បរៀនសូត្ត្ បលង  និងបធវើការកនុងបស ាកិេចកាប នទាបជ្ញ ំបូង  បដាយឱ្យមាន    
      សុទិ ាិនយិម្ការផ្សល់្ឱ្យនូវផ្សលលែ ប៉ាុដន្ក៏ផ្ស្ល់របត្ម្ើសម្ង្មាន ក់នូវនងលប ើម្កត្ម្ឹត្ទាបដ លអាេសបត្ម្េ ន     
      នូវសកម្មភាពកាប នកត្ម្ឹត្ខពស់។  
៥.  ផ្លល ស់ប្ូរបស ាកេិចបឆ្ព ោះបៅរកកាប នកត្ម្ឹត្ទាប េំរូអារើវកម្មផ្ស្ល់ឱ្យនូវផ្សលលែថាម្ពល និងការអនុវត្។្  
 

បបេចកវទិា SMART បបងកើននូវការត្បកួត្ត្បដរង និងសត្មាប់មូ្លបហតុ្បនោះ ពួកវាេឺពាក់ព័នធបៅនឹងបស ាកិេច និង
ដសវងរកត្បបទសម្ួយេំនួន ប ើម្បើពត្ងឹងវស័ិយឧសាហកម្ម និងផ្សលតិ្កម្មរបស់ពួកបេ។ បបេចកវទិា SMART េឺ
ពាក់ព័នធជ្ញពិបសស ត្បសិនបបើបគ្នលបណំ្ងបនោះេឺប ើម្បើត្បកតួ្ត្បដរងជ្ញអន្រជ្ញត្កិនុងទើផ្សារពិភពបោកដ លជ្ញទើ
កដនលងដ លកាន់ដត្បកើនប ើង បបេចកវទិាSMARTត្ត្ូវ នបត្បើកាន់ដត្ខាល ងំប ើងនងិអាេត្ត្ូវ នេូល ំបណ្ើ រការ 
និងត្ត្ូវ នបធវើអន្រកម្មជ្ញម្យួ និងកនុងករណ្ើ ខលោះត្ត្ូវ នត្េប់ត្េងតាម្រយៈអុិនធណិឹ្ត្។  
 

ត្កឡា SMART   
 

រដាា ភិ ល និងអត្ថត្បបយរន៍េឺកំពុងសម្លងឹបម្ើល ថាម្ពលដ លកបកើត្ប ើងវញិជ្ញវធិើម្ួយបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវ
ត្បព័នធត្កឡាអេគិសនើដ លម្ិនផ្ស្ល់ឱ្យនូវផ្សលលែមានត្សាប់ (និងទូលទូំោយ) ប ើម្បើបំបពញត្ត្ម្ូវការកំបណ្ើ ន
ថាម្ពល និងបធវើ ូបេនោះកនុងវធិើម្ួយត្បកបបដាយនិរន្រភាពដងម្បទៀត្។  
 

                                                           
44 ត្កុម្អាកាសធាតុ្ SMART ឆ្ន ២ំ០២០: អាេរួយឱ្យមានបស ាកិេចកាប នទាបបៅយុេគសម្យ័ព័ត្ម៌ាន (២០០៩)។  
    អាេរក នពើ http://www. smart2020.org/publications/.  
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េុណ្សម្បត្្បិបេចកវទិាថាម្ពលកបកើត្ប ើងវញិ េឺថាពួកបេបត្បើត្ ស់ត្បភពថាម្ពល ដ លអាេបត្បើ នយ៉ា ង
ទូលំទូោយ ( ូេជ្ញ ខយល់ នងិត្ពោះអាទិត្យ) និងមានសាន ម្ដានកាប នកត្ម្ឹត្ទាបជ្ញងវេគសិកាននវ ្រើវតិ្របស់
បេ។ ការត្បឈម្ននការបត្បើត្បភពថាម្ពលកបកើត្ប ើងវញិ េឺត្បភពថាម្ពលកបកើត្ប ើងវញិទាងំបនោះេឺប ើឈប់ៗ 
បហើយ ូបេនោះម្ិនត្ត្ូវ នរមួ្បញ្ចូ លគ្នន  និង នបត្បើបដាយត្បព័នធត្កឡាអេគិសនើ ដ លមានត្សាប់។     ត្ពោះអាទិត្យ 
ខយល់ ទកឹបជ្ញរឬនាេ និងសាថ នើយថ៍ាម្ពលខយល់បធវើការដត្កនុងបពលមានពនលឺត្ពោះអាទិត្យ ខយល់ ទឹកប ើងេុោះ នងិ
រលកបរៀងៗខលួន ពួកបេម្ិនអាេផ្ស្ល់នូវេំននួជ្ញមូ្លដាា នននថាម្ពលសត្មាប់ត្បបភទ នទបទៀត្ននសាថ នើយដ៍ ល
កំពុង ំបណ្ើ រការ។  
 

ត្កឡាSMARTបលើកកម្ពស់ការត្ត្ួត្ពិនតិ្យការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល និងបត្បើបៅបលើត្កឡាអេគិសនើសត្មាប់ដេកចាយ 
ថាម្ពលដ លផ្សល់្ឱ្យនូវផ្សលលែដងម្បទៀត្ (ការបញ្ជូ ន) និងការបត្បើត្ ស់ថាម្ពលបដាយត្កឡារបស់វា។ ពកួបេ
មានសក្ានុពលប ើម្បើបធវើឱ្យការបត្បើត្ ស់កាន់ដត្បត្េើនននត្បភពបបញ្ចញការកបកើត្ប ើងវញិ និងម្ិនដម្ន GHG 
ននថាម្ពលរមួ្ទាងំការគ្នតំ្ទការផ្សលិត្ថាម្ពលអេគសិនើដបបវមិ្រឈការពើធនធានដ លកបកើត្ប ើងវញិ ន។ 
េុណ្ត្បបយរន៍ខលោះននត្កឡា SMART មាន ូេខាងបត្កាម្:45   
 

១.  ការនាផំ្សលូវថាម្ពល  ដ លផ្ស្ល់ឱ្យនូវផ្សលលែដងម្បទៀត្ និង ូេបនោះ ការបធវើសុទិ ានិិយម្កម្មននការបត្បើត្ ស់ 
      ថាម្ពល ការកាត់្បនថយត្ត្ម្ូវការសត្មាប់សម្ត្ថភាពបលើស និងការបកើនប ើងនូវេុណ្ភាព និងសន្សុិខ   
      ថាម្ពល។  
 

២.  ការត្ត្ួត្ពនិិត្យកាន់ដត្ត្បបសើរ និងការត្ត្ួត្ពនិិត្យថាម្ពល និងសមាសធាតុ្ត្កឡានានា។  
 

៣.  ការចាប់យកទនិនន័យដ លបធវើឱ្យត្បបសើរប ើង នងិ ូេបនោះ ការត្េប់ត្េងការដាេ់លែត្ត្វូ នបធវើឱ្យត្បបសើរ។  
 

៤.  លំហូរតាម្វធិើពើរននអេគិសនើ និងព័ត៌្មានតាម្បពលបវោពិត្ត្ ក អនុញ្ា ត្ឱ្យបញ្ចូលនូវត្បភពថាម្ពល 
      នបត្ង ការត្េប់ត្េងខាងត្ត្ម្ូវការ និងត្បត្ិបត្្ិការទើផ្សារតាម្បពលបវោពិត្ត្ ក នានា។  
 

៥.  កមាល ងំធម្មជ្ញត្ដិ លទាក់ទងបៅនឹងអគ្នរ Smart មា៉ា សុើន Smart ត្បព័នធពនល ឺSmart យនយនអ្េគើសនើ  
      ត្បព័នធ ឹករញ្ជូ នSmart។ល។ អាេមានមុ្ខង្ហរ ល់ការបំបពញការផ្សល់្ឱ្យនូវផ្សលលែនូវថាម្ពលននត្កឡា  
      SMART  (បម្ើលដផ្សនករងបនាទ ប់)។  
 

៦.  ការផ្សលតិ្ថាម្ពលអេគិសនើបដាយរដំលកតាម្រយៈការបញ្ចូ លគ្នន ននត្បភពថាម្ពលកបកើត្ប ើងវញិេូលបៅ        
     កនុងត្កឡាប ើម្បើកាត់្បនថយការបបងកើត្ថាម្ពលកាប ន ៏លែិត្លែន់ និងរួយបធវើឱ្យត្កឡាបឆលើយត្បបៅនឹង 
     ការបកើនប ើងថាម្ពល នងិកាត់្ផ្្លេ់អេគើសនើ។  
 
 
                                                           
45  OECD, បណ្ាញឧបករណ៍្ចាប់សញ្ា  Smart : បបេចកវទិា និងការអនុវត្្សត្មាប់កំបណ្ើ ននបត្ង ( ៉ា រ ើសឆ្ន  ំ២០០៩)។ អាេរក នពើ http://www.   
      oecd.org/sti/44379113.pdf; and Helen Roeth and others, "ICTs និងការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្បៅបណ្ាត្បបទសកំពុង  
      អភិវឌ្ឍ " សបងខបយុទធសាស្តស្ទើ៤ ការដកដត្បបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ នងិេបត្មាង ICTs, សាកលវទិាលយ័ Manchester ឆ្ន ២ំ០១២។  
      អាេរក នពើ http://www.niccd.org/sites/default/files/ ICTSs_and_Climate_Change_Mitigation_Strategy_Brief.pdf. 
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អោរ SMART 
 
វស័ិយសណំ្ង់អគ្នរមានអគ្នរលំបៅដាា ននិងពាណិ្រជកម្មនងិទទួល នត្បដហលជ្ញ២០ភាេរយននការបត្បើត្ ស់ 
ថាម្ពលដ ល នដេកចាយសរុបកនុងពិភពបោក ដ លបង្ហា ញថាមានការបត្បើត្ ស់ ៏ធទូំោយ។ 46  ពើទសសន   
វស័ិយថាម្ពល អគ្នរេឺ "ត្បព័នធសមុេសាម ញមានសំបកអគ្នរ និងការដាក់បដាយដ ករបស់វា ត្បព័នធកំបៅ និង
ត្ត្ជ្ញក់តាម្ទើវាល ត្បព័នធកំបៅទឹក ការបភំលឺបភលើង ត្បដាប់បត្បើត្ ស់ និងផ្សលតិ្ផ្សលអនកបត្បើត្ ស់ និងឧបករណ៍្
អារើវកម្ម។"47 ការផ្ស្ល់ឱ្យនូវផ្សលលែថាម្ពលននត្បដាប់បត្បើត្ ស់ ក៏អាេមានឥទធិពលបលើការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល។ 
ការបំភាយឧសម័នបដាយផ្លទ ល់ពើអគ្នរនានាទទួល នត្បដហល ១០ ភាេរយននការបំភាយឧសម័ន CO2 ជ្ញសកល 
និងការបំភាយបដាយត្បបយលពើការបត្បើត្ ស់អេគសិនើកនុងវស័ិយបនោះ ដ លបកើនប ើងភាេហ ុនបនោះបសទើរដត្ ៣០ 
ភាេរយ។48  
 
ម្៉ាាងបទៀត្ IBM ៉ា ន់ត្បមាណ្ថា៤០ភាេរយ ននទិននផ្សលបេចុបបននននវត្ថុធាតុ្ប ើម្របស់ពិភពបោកេូលកនុងអគ្នរ 
ជ្ញបត្េើន។ 49  វត្ថុធាតុ្ប ើម្ជ្ញបត្េើនទាងំបនោះ ជ្ញពិបសស "ដ កដងប បបតុ្ង/សុើម្៉ាងត៍្ ឥ ា និងកញ្ច ក់ត្ត្ម្វូឱ្យមាន   
សើតុ្ណ្ា ភាពខពស់ខាល ងំដ លអាេត្ត្ូវ ន្ន ល់សពវនងៃបនោះ បដាយការ ុត្ឥនធនៈហវូសុើល។ វាត្ត្ូវ នចាត់្ទុក
ថានាបពលបេចុបបននបនោះ ត្បដហល ១០% ននការបំភាយឧសម័ន CO2 ទាងំអស់បៅទូទាងំពិភពបោក នម្កពើ  
ការផ្សលិត្សមាភ រអគ្នរ។"50 េំនួនបនោះនងឹត្ត្ូវខពស់ជ្ញងបៅត្ំបន់អភិវឌ្ឍននពិភពបោកដ លជ្ញសណំ្ង់ងមើបទៀត្ ត្ត្ូវ
 នត្បត្ពតឹ្្បៅកនុងត្បបទសទាងំបនោះ។  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
46

 ត្កសួងថាម្ពលអាបម្រកិ, ទសសនវសិយ័ថាម្ពលអនែរជ្ញត្ឆិ្ន ២ំ០១០ (ទើត្កុងវា៉ា សុើនបតាន ឌ្ើសុើ រ ា លព័ត្ម៌ានថាម្ពលរបសស់ហរ ាអាបម្រកិ 
    ឆ្ន ២ំ០១០)។  
47

 IEA ទសសនវសិយ័បបេចកវទិាថាម្ពលឆ្ន ២ំ០១០- វធិិសាស្តស្ នងិយុទធសាស្តស្ លឆ់្ន ២ំ០៥០ ( ៉ា រ ើស, ២០១០)។ អាេរក នពើ      
     http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.asp? PUBS_ID= 2100. 
48

  ibid. 
49

  IBM "អគ្នរ Smart " នងៃទើ៥ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១១។ អាេរក នពើ  http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/green_buildings/ideas/. 
50  េណ្ៈកម្មការអឺរ ៉ាុប, ICTS សត្មាប់បស ាកិេចការប នទាប: អគ្នរ Smart - លទធផ្សលរកប ើញបដាយត្កមុ្ត្បឹកាកត្ម្ិត្ខពស ់និងសមាេម្ REEB     
     ស្ើអំពើសំណ្ង ់និងវសិយ័សំណ្ង់ (ទើត្កុងត្ពុេដសល, េណ្ៈកម្មការអឺរ ៉ាុបឆ្ន ២ំ០០៩)។ អាេរក នពើ http://ec.europa.eu/information_  
      society/events/shanghai2010/pdf/smartbuildings-ld_for_press_pack.pdf. 
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            ប៉ាបទ្យីម្រកងុសា៊ា ងនហ  
 
ប៉ាបទើត្កងុសា ងនហត្ត្ូវ នបត្គ្នងនឹងបញ្ច ប់បៅឆ្ន ២ំ០១៤ នឹងកាល យជ្ញអគ្នរខពស់បំផុ្សត្ទើពើរកនុងពភិពបោក និង
អគ្នរខពស់ជ្ញងបេកនុងត្បបទសេិន។ វានឹងមានកម្ពស់ ៦៨២ ដម្៉ាត្ត្ និងមាន១២៨ ជ្ញន់។ ប៉ាម្ត្ត្ូវ នរេនាប ើង 
និងត្ត្ូវ នកំពុងសាងសង់ប ើងបដាយបត្បើម្៉ាូដ លព័ត៌្មានអគ្នរ។ 
                                                      ប៉ាម្នងឹត្ត្ូវ នបរៀបេំ ូេជ្ញអគ្នរដ លមានរាង ូេបំពង់ត្ បំួនជ្ញន់                                             
                                                      បលើៗគ្នន បន្របនាទ ប់ និង នព័ទធរុំវញិបដាយត្សទាប់ខាងកនុងបរៀបេ ំ                                                                        
                                                      ដផ្សនកខាងមុ្ខកញ្ច ក់។  េបនាល ោះ និងត្សទាប់ខាងបត្ៅត្ត្ ៉ា ញ់េូលគ្នន                                            
                                                       ូេជ្ញវារោះប ើង ត្ំបន់ខាងកនុងមានត្ បំនួជ្ញន់នឹងផ្ស្ល់ទើធាល អគ្នរ                                                          

         សត្មាប់អនកបទសេរ។ ការរេនាននការបរៀបេំដផ្សនកខាងមុ្ខកញ្ច ក់ត្ត្ូវ      
          នពណ៌្នា ដ លអាេកាត់្បនថយការផ្សទុកខយល់ បៅបលើអគ្នរ ន          
         ២៤ ភាេរយ។ បនោះមានន័យថា បេត្ត្ូវការសមាភ រសណំ្ង់ត្ិេ។  

 
                                                      លកខណ្ៈបត់្ដបននឹងត្បមូ្លទឹកបភលៀងយកម្កបត្បើសត្មាប់ត្បព័នធ 
                                                      មា៉ា សុើនត្ត្ជ្ញក់ នងិកំបៅអគ្នរបនោះ។ កង្ហា រខយល់នឹងបបងកើត្ថាម្ពល 
រូបភាពត្បភព: http://en.wikipedia.org/wiki/File:         អេគិសនើសត្មាប់អគ្នរ។ វានងឹកាល យជ្ញអគ្នរ ៏ខពស់ទើម្យួបៅកនុង
Shanghai_Tower, _07-21-2012.JPG               ពិភពបោកបធវើសកម្មភាពបត្េើន ូេជ្ញ"បំពង់ទឹកបៅ្" ប ើម្បើដញកវា 
                                                      និងសនសថំាម្ពល។  
េណុំ្េសខំាន់ 
 
•  សាងសង់េំរូព័ត៌្មានអគ្នរបដាយបត្បើកុំពយូទ័រេឺជ្ញវធិើ ៏មានត្បសិទធិភាពននការរេនាអគ្នរដ លមានត្បសិទធភាព 
    ដ លសនសថំាម្ពលនិងសមារៈ និងបលើកកម្ពស់វធិើងមើននការដងលងនូវដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។  
•  េបត្មាង ៏ធអំាេបបត្ម្ើជ្ញេរំូសត្មាប់ការរេនាអគ្នរនាបពលអនាេត្ ប៉ាុដន្ត្ត្ម្ូវឱ្យមានការេិត្ពើអាយុកាល    
    រយៈបពលដវង និងទសសនៈវស័ិយ។  
 
អានដងម្បទៀត្ 
 
បេចុបបននភាពរេនា Gensler ប៉ាបអគ្នរទើត្កុងសា ងនហ http://www.gensler.com/uploads/documents/ 
Shanghai_Tower_12_22_2010.pdf.  
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File
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រ យការណ៍្រ ាទើត្កងុនានាបៅអាសុើ២០១០/១១ បញ្ជ ក់ថា: "បៅត្បបទសនានា ូេជ្ញត្បបទសេនិ រប៉ាុន និង
សាធារណ្រ ាកូបរ ៉ា អគ្នរជ្ញបត្េើន-ពិបសសការលូត្ោស់ខពស់-និនាន ការត្ត្ូវ នបបងកើត្សមាភ រជ្ញម្ួយនងឹថាម្ពល
ត្ំណាងខពស់ (ឧទាហរណ៍្ សមាភ រៈេឺជ្ញថាម្ពលចា ំេ់ប ើម្បើផ្សលិត្)។ បៅបលើកពូំលបនោះ ការរេនាអគ្នរមាន
ការបគ្នរពត្ិេត្ួេសត្មាប់បរសិាថ នកនុងត្សុក។" 51 បៅអាសុើ មានត្ត្ម្ូវការបត្េើនជ្ញង ២០,០០០លំបៅដាា នងមើជ្ញ
បរៀងរាល់នងៃដ លបបងកើត្ឱ្យមានត្ត្ម្ូវការ ៏ធំម្ួយសត្មាប់សមាភ រៈសណំ្ង់។  
 

ជ្ញម្ួយនឹងបរបិទបនោះ អគ្នរ Smart បត្បើ ICTs ប ើម្បើកាត់្បនថយការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល និងបបងកើនភាពថាម្ពល។ 
ការអនុវត្រ្មួ្មាន ូេខាងបត្កាម្:  
 

១.  Software សាងសង់េំរូព័ត៌្មានអគ្នរ រួយឱ្យសាថ បត្យករ អនកបធវើដផ្សនការ វសិវករ និងអនកសាងសង់េម្លង  
     អគ្នរម្ួយ ប ើម្បើបបងកើនត្បសិទធភាពការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល និងសមាភ រៈ (ទឹក និងកាប ន) ផ្សសពវផ្សាយពើ 
     លំហូរការង្ហរសាងសង់ នងិអនុញ្ា ត្ឱ្យអនកបត្បើរកបម្ើលរបត្ម្ើសការរេនាជ្ញបត្េើន។  
 

២.  សមាហរណ្កម្មននឧបករណ៍្តាម្ដានកនុងអគ្នរម្ួយផ្សល់្នូវព័ត៌្មានស្ើអំពើការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល និង 
      លំនាកំាន់កាប់។  
 

៣. ការត្េប់ត្េងថាម្ពលតាម្ផ្សទោះ ឬត្បព័នធត្េប់ត្េងអគ្នរ  អាេត្េប់ត្េងបដាយសវ័យត្បវត្្ិ និងកាត់្បនថយ  
     ការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល ក៏ ូេជ្ញត្េប់ត្េងធនធានថាម្ពលដ ល នដេកចាយ ។  
 

៤. សមាហរណ្កម្មននត្បព័នធត្េប់ត្េងផ្សទោះ ឬអគ្នរកនុងបណ្ាញអគ្នរ ឬត្កឡាSMARTម្ួយបដាយបឆលើយត្បបៅ  
     នឹងការផ្លល ស់ប្ូរការផ្សគត់្ផ្សគង់ និងត្ត្ម្ូវការថាម្ពល។  
 

ការ កឹរញ្ជូ ន Smart នងិភស្ុភារ  
 

វស័ិយ ឹករញ្ជូ ន នបបងកើត្ត្បដហល ២៥ ភាេរយននការបំភាយឧសម័ន CO2 ជ្ញសកលបៅឆ្ន ២ំ០០៨ និង      
ការបត្បើត្ ស់បត្បងមានេនំួន ២៦ ភាេរយ និងេំដណ្កការបំភាយឧសម័ន CO2 បៅត្ំបន់កំពុងបកើនប ើង។ ទហំំ
ការបំភាយបេញពើវស័ិយផ្សលូវ (៧៩%) បនាទ ប់ម្កអាកាសេរណ៍្ (១៣%) និងផ្សលូវរងបភលើង (៤,៤%)។52 ប ើម្បើ
រួយកាត់្បនថយការបំភាយឧសម័ន ត្បព័នធ ឹករញ្ជូ ន ៏ឆ្ល ត្ដវ (ITS) អាេត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើម្បើបបងកើនការ ឹករញ្ជូ ន 
តាម្រយៈការត្ត្តួ្ពិនតិ្យលំហូរេរាេរ បបេចកវទិាបធវើដផ្សនការ និងការេម្លង។ ICTs "អាេរួយឱ្យធាតុ្កនុងត្បព័នធ
 ឹករញ្ជូ ន រងយន ្ងនល់ បភលើងេរាេរណ៍្ សញ្ា សារជ្ញប ើម្ ប ើម្បើកាល យជ្ញអនកឆ្ល ត្នវបដាយបងកប់ពកួបេជ្ញម្យួនឹង 
microchips និងឧបករណ៍្តាម្ដាននិងការផ្សល់្សទិធិអណំាេ ល់ពួកបេ ប ើម្បើទាក់ទងគ្នន តាម្រយៈបបេចកវទិា
ឥត្ដខស។"53 ITS វាអាេត្ត្ូវ នចាត់្ជ្ញត្កុម្េំនួន ៥ ត្បបភទ:54  
                                                           
51  លំបៅដាា ន UN, រ ាដ លជ្ញទើត្កុងនានាបៅអាសុើ២០១០/១១ (Fukuoka, ២០១០) ទំព័រ ២១។ អាេរក នពើ http://www.unhabitat.org/pmss/ 
     listItemDetails.aspx?publicationID=3078.        
52  UNESCAP, បសៀវបៅកំណ្ត្់បហតុ្ត្បចាឆំ្ន  ំសត្មាបត់្ំបន់អាសុើ និង ៉ា សុើហវកិឆ្ន  ំ២០១១ (បៅទើត្កុង ងកក ឆ្ន  ំ២០១១)។ អាេរក នពើ      
     http://www.unescap.org/stat/data/syb2011/. 
53  Stephen Ezell, ពនយលភ់ាពជ្ញអនក ឹកនាអំនុវត្នូ្វបបេចកវទិា IT: ត្បព័នធ កឹរញ្ជូ ន ៏ឆ្ល ត្នវ (ទើត្កុងវា៉ា សុើនបតាន ឌ្ើសុើ បបេចកវទិាព័ត្ម៌ាន  
     និងមូ្លនិធនិនវានុវត្្ន៍ឆ្ន ២ំ០១០)។ អាេរក នពើ http://www.itif.org/publications/explaining-international-it- application-leadership-     
     intelligent-transportation-system. 
54  Ibid. 

http://www.itif.org/publications/explaining-international-it-%20application-leadership-
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១.  ត្បព័នធព័ត៌្មានអនកបធវើ ំបណ្ើ រទំបនើបផ្សល់្នូវកម្មវធិើបញ្ជ ព័ត៌្មាន អំពើល័កខខ័ណ្ឌ ផ្សលូវ និងធាតុ្អាកាស និង 
      ព័ត៌្មានដ លពាក់ព័នធបផ្សសងបទៀត្។  
 
២.  ត្បព័នធត្េប់ត្េងការ ឹករញ្ជូ នទំបនើបរមួ្មាន ឧបករណ៍្ត្ត្ួត្ពិនតិ្យេរាេរណ៍្ ូេជ្ញ សញ្ា េរាេរណ៍្ 
      ត្េកដម្៉ាត្ត្ សញ្ា សារដ លផ្លល ស់ប្ូរ និងម្រឈម្ណ្ឌ លត្បត្ិបត្ែកិារេរាេរណ៍្។  
 
៣.  ត្បព័នធនងល កឹរញ្ជូ នដ លរួយ ITS រមួ្មានត្បព័នធម្យួេនំួន ូេជ្ញការត្បមូ្លពនធេណំ្ត្តាម្បអ េិត្ត្ូនកិ           
      ត្នម្លកកសទោះ េំដណ្កផ្សលូវរហ័សដ លដផ្សែកបលើនងល និងត្បព័នធនងលតាម្ការបធវើ ំបណ្ើ រេតឹ្ជ្ញដម្៉ាលននយនយន។្  
 
៤. ត្បព័នធ ឹករញ្ជូ នសាធារណ្ៈទំបនើប ឧទាហរណ៍្ អនុញ្ា ត្ឱ្យរងបភលើង និងរងយន្ត្កងុប ើម្បើរាយការណ៍្ទើតាងំ 
     របស់ពួកបេ  ូបេនោះអនក ំបណ្ើ រ  អាេត្ត្ូវ នរូន ណឹំ្ង    អំពើសាថ នភាពបពលបវោពតិ្ត្ ក របស់ពកួបេ  
     (ព័ត៌្មានការម្ក ល់ និងការចាកបេញ)។  
 
៥.  ITSs ត្ត្ូវ នដាក់បញ្ចូលយ៉ា ងបពញបលញ ូេជ្ញ  សមាហរណ្កម្មរងយន្បៅបហដាា រេនាសម្ព័នធ និង  
     រងយន្បៅរងយន ្ ដ លរួយត្ ត្ស័យទាក់ទងគ្នន     កនុងេំបណាម្ត្ទពយសម្បត្្កិនុងត្បព័នធ កឹរញ្ជូ ន  
     ឧទាហរណ៍្ ពើរងយន្បៅឧបករណ៍្តាម្ដានតាម្របញ្ជ ើម្ផ្សលូវ បភលើងេរាេរណ៍្ និងយនយន្បផ្សសងៗបទៀត្។  
 
បបេចកវទិាទាងំបនោះ អាេត្ត្ូវ នបត្បើប ើម្បើកាត់្បនថយការកកសទោះ និងបលើកកម្ពស់លំហូរេរាេរណ៍្ កនុងទើត្កុង។ 
បធវើឱ្យការ ឹករញ្ជូ នមានការខកខានដងម្បទៀត្ ឬយ៉ា ងបហាេណាស់កាត់្បនថយត្ត្ម្ូវការកនុងការកសាងផ្សលូវដងម្
បទៀត្ បដាយបលើកកម្ពស់ឱ្យមានត្បសទិធិភាពនូវផ្សលូវដ លមានត្សាប់ និងបហដាា រេនាសម្ព័នធ ឹករញ្ជូ ន។ ការបត្បើ
ត្ ស់ទិននន័យេរាេរណ៍្តាម្បពលបវោពតិ្ត្ ក អាេបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវលំហូរេរាេរណ៍្ បដាយកាត់្បនថយ 
ការឈប់ នបត្េើនរហូត្ ល់ ៤០ភាេរយ បពលបធវើ ំបណ្ើ រ ន ល់ ២៥ ភាេរយ ការបត្បើត្ ស់ឧសម័ន ន ល់ 
១០ ភាេរយ និងការកាត់្បនថយការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ ន ល់ ២២ ភាេរយ។  
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អនកទទលួផ្សលម្ួយ ៏េាស់ោស់បឆ្ព ោះបៅរកភាពបធវើឱ្យត្បបសើរប ើង កនុងការត្េប់ត្េងេរាេរណ៍្េឺជ្ញអារើវកម្ម
ដ លពឹងដផ្សែកយ៉ា ងខាល ងំបលើការ ឹករញ្ជូ ន។ ការ ឹករញ្ជូ នេឺជ្ញ ំបណ្ើ រការ កឹរញ្ជូ នសត្មាប់បធវើឱ្យត្បបសើរប ើង 
នូវលំហូរទនំិញ និងបសវាកម្ម ខណ្ៈបពលដ លពិចារណាបរសិាថ នេរាេរណ៍្  ការកកសទោះេរាេរ និងការបត្បើត្ ស់ 
ថាម្ពលកនុងត្កបខ័ណ្ឌ ននបស ាកិេចទើផ្សារម្ួយ។55 វាេឺជ្ញការដសវងរកសត្មាប់ត្បសិទធភាព ៏អសាច រយដ លអាេបធវើ
បៅ នប ើម្បើបធវើសុទ ិាិនិយម្ផ្សលិត្កម្ម និងការផ្សល់្បសវា កនុងបពលរួបត្បរុ ំត្បសិនបបើម្និបលើសពើត្ត្ម្ូវការ និង
ការរពំឹងទុករបស់អត្ិងិរន និងការរកានងលប ើម្ និងបំណុ្លបផ្សសងៗឱ្យកនុងកត្ម្តឹ្កាន់ដត្ទាប េឺកាន់ដត្លែ 
បំណុ្លបកើនប ើងរមួ្មានផ្សលប៉ាោះពាល់បរសិាថ ន ូេជ្ញការបភំាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ កាកសំណ្ល់នងិការបំពុល។  
 
ICT អាេបលើកកម្ពស់ត្បសិទធភិាពននការ កឹរញ្ជូ នបដាយការដកលម្ែ:56   
 
១. តាម្ដានសមាភ រ  ំបណ្ើ រការ ទំនិញ និងសារបពើភ័ណ្ឌ ។  
 
២. បធវើសុទ ិាិនិយម្ការបត្បើត្ ស់បត្បងឥនធនៈ  រយៈបពល និងបពលបវោបធវើ ំបណ្ើ រ    ភាពញឹកញាប់ននការផ្ស្ល់។  
 
៣. ការបបើកបរននផ្សលូវងមើបដាយបត្បើត្បព័នធបបើកបរកពុំងបធវើ ំបណ្ើ រ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Eiichi Taniguchi និងអនកបផ្សសង, ការ កឹរញ្ជូ នតាម្ទើត្កុង: ត្បព័នធ ឹករញ្ជូ នបណ្ាញេំរ ូនិងឆ្ល ត្នវ ( Amsterdam, Pergamon ឆ្ន ២ំ០០១)។ 
56

 Helen Roeth និងអនកបផ្សសង" ICTSs និងការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្បៅបណ្ាត្បបទសកបុំងអភិវឌ្ឍ" យុទធសាស្តស្សបងខប ៤ 
    នវានុវត្្នប៍ដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និងេបត្មាង ICTSs, សាកលវទិាលយ័ Manchester ឆ្ន ២ំ០១២។ អាេរក នពើ 
     http://www.niccd.org/sites/default/files/ICTSs_and_ Climate_Change_Mitigation_Strategy_Brief.pdf. 
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         ម្របពន័ធព័តម៌ានដកឹជ្ញ្ាូនបញ្េូលជ្ជម្យួោា ច្ៅ Kuala Lumpur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ត្បភពរូបភាព: ដវបសាយ ITIS ។  
ត្បព័នធព័ត៌្មានេរាេរ ៏ទូលំទូោយម្ួយត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើង សត្មាប់ទើត្កុងេូឡាឡាពំរួ ប ើម្បើតាម្ដានលំហូរ
េរាេរ និងវភិាេទិននន័យបៅបលើសាថ នភាពផ្សលូវកនុងត្រលងភន ំ Klang និងប ើម្បើផ្ស្ល់នូវព័ត៌្មានេរាេរណ៍្ ៏មាន
ត្បបយរន៍ ល់អនកបត្បើត្ ស់ផ្សលូវងនល់។  
 

ត្បព័នធបនោះ ត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើងប ើម្បើបធវើឱ្យ ំបណ្ើ រការ និងការផ្សសពវផ្សាយព័ត៌្មានពើកាបម្រា៉ា ទូរទសសន៍បទិបសៀេវើរមួ្
ត្ត្ូវ នបញ្ចូលគ្នន ជ្ញម្ួយនឹងព័ត៌្មានបដាយសវ័យត្បវត្្ិពើត្បព័នធការរកប ើញបហតុ្ការណ៍្ត្រលងភនំ Klang និង
ត្បព័នធទើតាងំរងយន្។ ជ្ញលទធផ្សល វ ើប អូ និងរូបភាពតាម្បពលបវោពិត្ត្ ក  ដផ្សនទើកកសទោះ និងដផ្សនទើ    
ឧបបត្្ិបហតុ្អាេត្ត្ូវ នបធវើការវភិាេបដាយម្រឈម្ណ្ឌ លត្េប់ត្េង ឹករញ្ជូ ន។ព័ត៌្មានពាក់ព័នធត្ត្ូវ នដេករដំលក 
ជ្ញម្ួយសាធារណ្រនតាម្រយៈត្កុម្ត្បឹកាសញ្ា សារអបងរដ លមានទើតាងំសថិត្បៅបលើផ្សលូវ និងបៅបលើបណ្ាញ
បវប ដ លអាេត្ត្ូវ នភាជ ប់ជ្ញម្ួយនឹងឧបករណ៍្េល័ត្។ ម្រឈម្ណ្ឌ លទូរស័ពទេឺ មានសត្មាប់ត្បជ្ញរនកនុង      
ការបៅេូលសត្មាប់ទទួលព័ត៌្មាន។  
 

អត្ថត្បបយរន៍ននត្បព័នធបនោះរមួ្មាន: (១)  នបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវដផ្សនការបធវើ ំបណ្ើ រ និង នកាត់្បនថយបពល
បវោបធវើ ំបណ្ើ របដាយអនកបត្បើផ្សលូវ; (២) ការបធវើដផ្សនការ ឹករញ្ជូ នរយៈបពលដវងបដាយអាជ្ញា ធរ និងការបត្បើត្ ស់
ផ្សលូវ ៏លែត្បបសើរ (៣)  នបបងកើនសុវត្ថិភាព និងសន្ិសុខ និងការបឆលើយត្បបត្គ្នោះអាសននដ ល នបកើនប ើង  
(៤)  នកាត់្បនថយការកកសទោះេរាេរណ៍្ និងកាត់្បនថយការបំពុលបដាយសារដត្បពលបវោត្ិេជ្ញងត្ត្ូវ ន
េំណាយបពលម្និ នការ និង (៥) ជ្ញរមួ្ នបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវេុណ្ភាពននរើវតិ្។ បសវាទាងំអស់េមឺាន
បដាយឥត្េតិ្នងលសត្មាប់អនកបត្បើ។  
 

េណុំ្េសខំាន់ 
• អនកបត្បើត្ ស់ផ្សលូវអាេទទួល នអត្ថត្បបយរន៍ពើការត្េប់ត្េងព័ត៌្មានេរាេររមួ្គ្នន  នងិត្បព័នធផ្សសពវផ្សាយតាម្  
   រយៈការកកសទោះត្ត្ូវ នកាត់្បនថយ និងការបធវើ ំបណ្ើ រកាន់ដត្ង្ហយត្សលួ ដ លជ្ញលទធផ្សលកនុងការកាត់្បនថយ 
   ការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់។  
• ICTs រមួ្បញ្ចូ លទាងំត្បព័នធកុំពយូទ័រដ លត្ត្ូវ នត្ភាជ ប់គ្នន បៅវញិបៅម្ក មូ្លដាា នទិននន័យ ទូរទសសន៍ដ ល 
  បិទបដាយបសៀេវើ មា៉ា សុើនងត្ និងឧបករណ៍្តាម្ដានបផ្សសងៗបធវើការរមួ្គ្នន បបងកើត្ត្បព័នធទាងំបនោះនូវការពិត្។  
 

អានដងម្បទៀត្  
បេហទំព័រត្បព័នធព័ត៌្មាន ឹករញ្ជូ នរមួ្បញ្ចូលគ្នន ។ អាេរក នពើ http://www.itis.com.my/atis/index.jsf. 
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៤.៦. ការពិចារាច្ោលនច្ោបាយ   
១. ការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្េឺបេចុបបនន   ត្ត្ូវ នអនុវត្្ត្ទង់ត្ទាយធកំនុងបស ាកិេចអភិវឌ្ឍ និងកពុំង  
     លូត្ោស់ដ លមានសម្ត្ថភាព និងបហដាា រេនាសម្ព័នធប ើម្បើគ្នតំ្ទ ល់ការត្សាវត្ជ្ញវ និងការវនិិបយេដ ល 
     ត្ត្ម្ូវឱ្យអនុវត្ប្បេចកវទិានបត្ងបពាលេឺបបេចកវទិា ដ លរួយកាត់្បនថយផ្សលប៉ាោះពាល់អវរិជមានបលើបរសិាថ ន 
     ធម្មជ្ញត្ ិនិងបធវើឱ្យងយបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។  
២. ត្បបទសកពុំងអភិវឌ្ឍេួរដត្ពិចារណាដសវងរកបបេចកវទិាសត្មាប់ការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និង 
     ត្បមាណ្សក្ានុពលរបស់ពួកបេប ើម្បើអនុម័្ត្  ឬដត្បត្បលួបៅតាម្បបេចកវទិាទាងំបនោះបៅកនុងយុតាែ ធិការ 
   របស់ពកួបេ។ ត្បបទសជ្ញបត្េើនម្ិនអាេអនុវត្្នូវេនំិត្ទាងំអស់ដ លត្ត្ូវ នផ្ស្ល់នូវេណុំ្េសំខាន់ៗកនុង 
     ដផ្សនកបនោះ ប៉ាុដនក្ារអនុវត្ម្ានកណំ្ត់្អាេមានផ្សលប៉ាោះពាល់យ៉ា ងធំបធងកនុងេំននួថាម្ពលត្ត្ូវ នសនស។ំ  
៣. មានត្ត្ម្ូវការដ រសត្មាប់ការបលើកកម្ពស់ការយល់ ងឹពើអត្ថត្បបយរន៍ននការកាត់្បនថយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់  
   និងការបត្បើត្ ស់ ICTs  សត្មាប់ការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្  និងសនសថំាម្ពល។  េបត្មាង   
     បង្ហា ញ និងការពិបសាធបម្ើលេឺមានសារៈសខំាន់សត្មាប់ការបបងកើនការយល់ ងឹ។  
៤. បៅត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍ េបត្មាងត្កឡាSMARTេឺជ្ញឱ្កាសម្ួយប ើម្បើបោត្បផ្លល ោះនងឹត្បបទសបផ្សសងបទៀត្  
     កនុងការបធវើឱ្យទំបនើបបណ្ាញអេគិសនើ។  បលើសពើបនោះបទៀត្ ត្បសនិបបើមានេឺត្ិេ (ម្រត្ក)  នូវបណ្ាញ       
     អេគសិនើដ លមានត្សាប់ វាអាេបធវើបៅ ន ប ើម្បើវនិិបយេកនុងបបេចកវទិាងមើបដាយម្ិនមានការទទួលយក 
     នូវការបញ្ជូ នថាម្ពលដ លមានត្សាប់ និងត្បព័នធដេកចាយ។  
៥. ត្បបទស និងទើត្កុងជ្ញបត្េើនអាេចាប់បផ្ស្ើម្ បូំងតូ្េតាេ។ ឧទាហរណ៍្ ការផ្លល ស់ប្ូរត្េសួារបៅបត្បើត្ ស់ដម្៉ាត្ត្  
     Smart េឺជ្ញធម្មតាជ្ញរហំាន ំបូងដ លមានត្បបយរន៍ខាល ងំណាស់ បឆ្ព ោះបៅរកត្កឡាSMARTបត្ពាោះពួកបេ  
     ភាល ម្ៗបង្ហា ញអត្ិងរិនយ៉ា ងបត្េើន   អំពើេនំួនថាម្ពល   ដ លត្ត្ូវ នបត្បើត្ ស់   កនុងការទនំាក់ទនំងបៅ    
     នឹងអាកបបកិរយិ ៏ជ្ញក់ោក់ ឧទាហរណ៍្ ការបបើកទូរទសសន៍។  
៦. ត្បបទសជ្ញបត្េើន និងសាថ ប័នអភិវឌ្ឍត្ត្ូវរបធវើការយ៉ា ងរតិ្សនិទធជ្ញម្យួត្បបទសបផ្សសងបទៀត្ និងអនកបធវើសកម្មភាព  
     អភិវឌ្ឍក៏ ូេជ្ញ ជ្ញម្ួយវស័ិយឯករន ប ើម្បើ កពិបសាធន៍ និងបបេចកវទិា Smart ទាងំបនោះកនុងវធិើ ៏ធ ំប ើម្បើ 
     ធានា ននូវអត្ថត្បបយរន៍។  
               
              អវីម្ដលម្រតូវច្ធវើ  
បបងកើត្ត្កុម្តូ្េៗ និងពភិាកា ូេខាងបត្កាម្:  
១. បត្ើបោកអនកកំពុងបត្បើអុនិធឹណិ្ត្ ប ើម្បើដងលងនូវការត្បឈម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្បដាយរបបៀបណា?  
២. បត្ើអវើជ្ញធនធានបណាែ ញអុិនធណិឹ្ត្ ការអនុវត្ ្និងបសវាកម្មដ លបោកអនកកំពុងបត្បើ ឬដសវងរកការពាក់ព័នធ 
     បៅនឹងការដត្បត្បលួបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ខលោះ?  
៣. បត្ើអវើបៅជ្ញឧបសេគ  ដ លបោកអនករួបត្បទោះ កនុងការេូល ំបណ្ើ រការ  នងិ/ឬបត្បើធនធាន ការអនុវត្ ្និង  
     បសវាកម្ម?  
៤. បត្ើការផ្លល ស់ប្ូរបគ្នលនបយ យ និងសកម្មភាពអវើ   ដ លត្ត្ូវការដាក់ប ើម្បើពុោះពារឧបសេគ ដ ល ន 
     ត្បឈម្?  
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៥. ICT សម្រមាប់កំច្ ើ ននបតង និងការអភវិឌ្ឍច្ដ្ឋយនិរនតរភាព  
 
ដផ្សនកបនោះមានបគ្នលបណំ្ងប ើម្បើ:  
១. បឆលើយសណួំ្រអពំើអវើដ លជ្ញកំបណ្ើ ននបត្ង បហតុ្អវើ នជ្ញរត្ម្ុញកំបណ្ើ ននបត្ង និងអវើដ លកំពុងផ្លល ស់ប្ូរ  
     កំបណ្ើ ននបត្ង  
២.  ផ្ស្ល់ទ ិាភាពទូបៅននេនំតិ្ផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្កំបណ្ើ ននបត្ងបៅត្បំន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ និង  
៣.  ដសវងរកត្ួនាទើ ICTs កនុងការសបត្ម្េ ននូវកំបណ្ើ ននបត្ង។  
 
៥.១. ច្តើកំច្ ើ ននបតងគឺជ្ជអវ?ី  
 
កំបណ្ើ ននបត្ងេឺជ្ញវធិើម្ួយប ើម្បើបន្កំបណ្ើ នបស ាកេិច និងការអភិវឌ្ឍ ខណ្ៈបពលដ លការពារការរេិរលិបរសិាថ ន 
ការ ត់្បង់រើវេត្ម្ោុះ និងការបត្បើត្ ស់ធនធានធម្មជ្ញត្គិ្នម ននិរន្រភាព។ វាបបងកើត្បលើេំនិត្ផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្អភិវឌ្ឍ
ត្បកបបដាយនិរន្រភាព ដ លមានត្សាប់កនុងត្បបទសជ្ញបត្េើន និងមានបគ្នលបៅបធវើឱ្យ ូេគ្នន នូវត្បភពសាែ ត្នន
កំបណ្ើ នរមួ្ទាងំការទាញយកឱ្កាសប ើម្បើអភិវឌ្ឍឧសាហកម្មនបត្ងងមើ ការង្ហរ និងបបេចកវទិា ខណ្ៈបពលដ ល 
ការត្េប់ត្េងផ្សងដ រនូវការផ្លល ស់ប្ូររេនាសម្ព័នធដ លទាក់ទងនឹងអន្រភាពបឆ្ព ោះបៅកាន់បស ាកិេចនបត្ង។57  
 
UNESCAP បង្ហា ញកំបណ្ើ ននបត្ង និងបស ាកេិចនបត្ងជ្ញេំរូការអភិវឌ្ឍងមើម្ួយកនុងបនាោះការអភិវឌ្ឍបស ាកិេច និង
េើរភាពបរសិាថ នប ើម្បើពត្ងឹងគ្នន បៅវញិបៅម្ក។  វាត្ត្ម្ូវឱ្យមាន "យុទធសាស្តស្រមួ្បញ្ចូលគ្នន ដ លគ្នតំ្ទការផ្លល ស់ប្ូរ
ជ្ញត្បព័នធដ លត្ត្ូវ នរមួ្បញ្ចូលគ្នន  ភាពបរបូិរណ៍្ និងវធិើពត្ងឹងគ្នន បៅវញិបៅម្ក។"58 ការទងទងឹរងចាបំរសិាថ នជ្ញ
ន េូម្ួយ ការវនិិបយេត្ត្ូវ នបលើកទឹកេតិ្្កនុងសកម្មភាពបស ាកេិចដ លបបងកើត្ប ើង និងបលើកកម្ពស់មូ្លធន
ធម្មជ្ញត្បិៅបលើដផ្សន ើ។ កំបណ្ើ ននបត្ងបផ្្លត្សំខាន់បលើការកាត់្បនថយការខវោះខាត្បអកូ ូសុើ និងហានិភ័យ       
បរសិាថ ន និងការបលើកកម្ពស់វស័ិយកសិកម្មត្បកបបដាយនិរន្រភាព និងការត្េប់ត្េងនត្ពបឈើ និងរលផ្សល
ត្បកបបដាយនិរន្រភាព។ កំបណ្ើ ននបត្ងក៏រមួ្បញ្ចូ លផ្សងដ រទាងំសកម្មភាពដ លកាត់្បនថយការបភំាយឧសម័ន
អគ្នរកញ្ច ក់ និងសនសថំាម្ពល  ូេជ្ញការអភិវឌ្ឍថាម្ពលកបកើត្ប ើងវញិ ការ ឹករញ្ជូ នកាប នត្ិេ និងអគ្នរ
ដ លឱ្យផ្សលលែថាម្ពល និងទឹក។  
 
េំនិត្ជ្ញមូ្លដាា នេឺជ្ញេំរូងមើម្យួដផ្សែកបលើរបបៀបត្បេួត្ត្បដរងបស ាកេិចកនុងរបបៀបម្ួយ ដ លដាក់កត្ម្ឹត្ការរេិរលិ     
បរសិាថ ន នងិធានាភាពងកុ ំបងកើង។59  

                                                           
57

 OECD រ យការណ៍្បបណ្ាោះអាសននននយុទធសាស្តស្កំបណ្ើ ននបត្ង: អនុវត្ក្ារបបជ្្ញា េិត្្របសប់យើងសត្មាបអ់នាេត្បដាយនិរន្រភាព(ឆ្ន ២ំ០១០)។  
    អាេរក នពើ http://www.oecd.org/document/3/0, 3746, en_2649_201185_45196035_1_1_1_1, 00.html. 
58 UN and ADB,កំបណ្ើ ននបត្ង, ធនធាន និងភាពឆ្ប់បកលៀវ: និរន្រភាពបរសិាថ នបៅត្ំបនអ់ាសុើ និង ៉ា សុើហវកិ (បៅទើត្កុង ងកកឆ្ន ២ំ០១២) 
    ទំព័រ xv។ អាេរក នពើ http://www.unescap.org/esd/environment/flagpubs/GGRAP. 
59

 Stacy Feldman,»កំបណ្ើ ននបត្ង បគ្នលនបយ យជ្ញត្ិរបសកូ់បរ ៉ាខាងត្បូង ទទួលយកេិត្ទុ្កដាក់សកល "បដាោះត្សាយព័ត្៌មានអាកាសធាតុ្      
     ដងៃទើ២៦ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១១។ ដ លអាេបត្បើ នពើ http://bit.ly/ifvdQt. 
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៥.២. ច្តើអវីម្ដលជ្ម្រម្ុញឱ្យមានការផ្លល សប់តូរច្ៅរកកំច្ ើ ននបតង?  
 

ត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិកពុំងរ ើកលូត្ោស់យ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ ត្ំបន់បនោះ  នកាល យជ្ញអនកបត្បើធនធាន ៏ធបំំផុ្សត្របស់
ពិភពបោក បត្បើត្ ស់ត្បដហល ៦០ ភាេរយននធនធានសកល (សូម្បម្ើលត្បអប់ទើ ១)។ បទាោះបើជ្ញការធាល ក់េុោះ
បស ាកិេចបៅឆ្ន ២ំ០០៨-២០០៩  នកាត់្បនថយអត្តាកំបណ្ើ នទាងំបនោះ វា នចាប់បផ្ស្ើម្ផ្លល ស់ប្ូរប ើងជ្ញងមើម្្ង
បទៀត្ កាលពើេុងឆ្ន ២ំ០០៩ និងឆ្ន ២ំ០១០។ កំបណ្ើ នបន្បទៀត្ត្ត្ូវ នសនមត្ថា ម្កពើភាពបជ្ញេរ័យនន      
កិេចត្បឹងដត្បងកាត់្បនថយភាពត្កើត្ក នេរូបនើយកម្មយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស និងកំបណ្ើ នពាក់កណ្ាល ឬការបត្បើថាន ក់។ 
កំបណ្ើ នបនោះបទាោះជ្ញយ៉ា ងណាត្ត្ូវ នរមួ្ ំបណ្ើ របដាយបបងកើនត្ត្ម្ូវការថាម្ពល  ើធលើ ធនធានធម្មជ្ញត្ ិ និងបសវា
ត្បព័នធបអកូ។ ត្ត្ម្ូវការធនធានដ ល នេបត្មាងបៅត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិមាន ូេថាពកួបេនឹងបកើនបលើសនន   
ការផ្សទុករបស់ដផ្សន ើកនុងត្បំន់។ ជ្ញការពិត្ ូេជ្ញបៅឆ្ន ២ំ០១០ អសនែសុិខអពំើអាហារ ទឹក និងការផ្សគត់្ផ្សគង់
ថាម្ពល បៅដត្មានកត្ម្ឹត្ខពស់ ងវើបបើ ត្ំបន់បនោះ នផ្លល ស់ប្ូរប ើម្បើបលើកកម្ពស់ការអភវិឌ្ឍបរសិាថ នត្បកបបដាយ
និរន្រភាព ។  
ជ្ញលទធផ្សល ត្បបទសជ្ញបត្េើនកំពុងសម្លឹងបម្ើល ប ើម្បើបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវត្បសិទធភាពននថាម្ពល និងការបត្បើ
ត្ ស់ធនធានធម្មជ្ញត្។ិ ត្បបទសជ្ញបត្េើនបៅត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ ងឹថាអារើវកម្មជ្ញធម្មតាេមឺ្ិនអាេបធវើ ន។  
 

ត្បអប់ ១. ភាពពតិ្ខលោះអពំើត្បំន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិដ លរត្ម្ញុការគ្នតំ្ទសត្មាប់កបំណ្ើ ននបត្ង  
 

មានកនុងេំបណាម្ ៏សំខាន់បំផុ្សត្ននបហតុ្ផ្សលជ្ញបត្េើនដ លេនំិត្កំបណ្ើ ននបត្ងត្ត្ូវទទួល នជ្ញបនប្នាទ ប់កនុង
ត្ំបន់ នងិទូទាងំពិភពបោក:  
 

១. បពលចាប់បផ្ស្ើម្សត្វត្សទើនម្ភម្ួយ ត្ំបន់បនោះ នកាល យបៅជ្ញអនកបត្បើធនធាន ៏ធបំំផុ្សត្របស់ពិភពបោក។    
     វាត្ត្ូវ នបត្បើត្ ស់េនំួន ៣៥ ពាន់ោនបតានននដរ ៉ាបោហធាតុ្ ដរ ៉ាឧសាហកម្ម ឥនធនៈហវូសុើល ដរ ៉ាសណំ្ង់ 
     និងរើវមា៉ា ស់ជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ បនោះេឺបសមើបៅ ល់ ៦០ ភាេរយននការបត្បើត្ ស់សមាភ រៈពភិពបោក។  
 

២. បៅឆ្ន ២ំ០០៥ ប ើម្បើផ្សលតិ្ម្ួយឯកតាននផ្សលិត្ផ្សលសរុបកនុងត្សកុ (GDP) របស់ត្ំបន់េឺទាម្ទារឱ្យមាន 
     ការបញ្ចូ លធនធានបើ ង ូេបៅបលើពិភពបោក។  
 

៣. កំ ុងបពលភាេបត្េើនននបួនទសវត្សរមុ៍្ន ការបត្បើត្ ស់ថាម្ពលរបស់ត្ំបន់ នបកើនប ើងបលឿនជ្ញង 
     ការបត្បើត្ ស់ថាម្ពលពភិពបោក។  
 

៤. បៅឆ្ន ២ំ០០៨ ត្ំបន់ នបត្បើេំនួន ៤៥ ភាេរយ ននថាម្ពលបឋម្ពិភពបោក។  
 

៥. ពើឆ្ន ១ំ៩៩០  ល់ឆ្ន ២ំ០០៥ ការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់កនុងត្ំបន់ នបកើនប ើងពើ ១៤,៥ ពាន់ោន  
   បៅ១៩,៥ ពាន់ោនបតាន។  
 

៦. បៅឆ្ន ២ំ០០០ ត្ំបន់  នបត្បើ ២.៣៨៣ ពាន់ោនដម្៉ាត្ត្េូប ននទឹកកនុងវស័ិយកសិកម្ម ឧសាហកម្ម  
    ផ្សលិត្ខាន ត្ធ ំនិងត្េួសារឬត្បដហល ៦៣ ភាេរយ ននទឹកត្ត្វូ នបត្បើទូទាងំពិភពបោក។  
 

៧. ការបត្បើត្ ស់ទឹកកនុងត្ំបន់ជ្ញម្ធយម្ ៦៤៤ ដម្៉ាត្ត្េូប កនុងមាន ក់េឺបលើម្ធយម្ភាេពភិពបោក នន ៦១៩ ដម្៉ាត្ត្  
     េូបកនុងមាន ក់។ បៅអាសុើភាេខាងបរើង និងកណ្ាលជ្ញអនកបត្បើទឹកបត្េើនជ្ញងបេេំនួន១.០១១ម្.េ កនុងមាន ក់។   
 

ត្បភព: UN and ADB កំបណ្ើ ននបត្ង ធនធាន និងភាពឆ្ប់បកលៀវកាល : និរន្រភាពបរសិាថ នបៅត្ំបន់អាសុើ និង ៉ា សុើហវកិ (ទើត្កុង ងកក ២០១២), pp ២៥-២៧។ អាេរក នពើ 

http://www.unescap.org/esd/environment/flagpubs/GGRAP.  
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៥.៣. ការជ្ម្រម្ុញកំច្ ើ ននបតងថ្នា កត់ំបន ់ 
 

ត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិទាងំមូ្លមានអនករត្ម្ុញ បូំង និងអនកអនុម័្ត្កំបណ្ើ ននបត្ង។ UNESCAP  ននាមុំ្ខកនុង
ការបំផុ្សសេលនាការយល់ ឹង និងការគ្នតំ្ទសត្មាប់កំបណ្ើ ននបត្ងតាម្ត្ំបន់ និងហួសពើត្ំបន់បនោះ និងបត្ៅ
ត្ំបន់បដាយបៅេូលរមួ្សននសិើទ បលើកកម្ពស់ការយល់ ងឹ ទទួល នការគ្នតំ្ទ និងទទួលយកនូវកម្មវធិើ និង
សកម្មភាពនានាបៅបលើត្បធានបទបៅតាម្ត្ំបន់។  
 
េំនិត្ននកំបណ្ើ ននបត្ង នលូត្ោស់កនុង ំបណ្ើ  ៏បលឿនេួរកត់្សមាគ ល់ពើការផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្បៅត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ។ 
បៅឆ្ន ២ំ០០៥ កនុងឱ្កាសននសននិសើទរ ាម្ស្តន្ើបលើកទើត្ សំ្ើអំពើបរសិាថ ន និងការអភិវឌ្ឍដ ល នត្បត្ពឹត្្បៅកនុង
ទើត្កុងបសអ ូល UNESCAP  នទទលួអាណ្ត្្បិ ើម្បើរត្ម្ញុកំបណ្ើ ននបត្ងជ្ញយុទធសាស្តស្ប ើម្បើសបត្ម្េ ននូវ
ការអភិវឌ្ឍត្បកបបដាយនិរន្រភាពបហើយកនុងបពលជ្ញម្ួយគ្នន បនោះ ការសបត្ម្េ ននូវបគ្នលបៅការអភិវឌ្ឍសហ
សវត្សរ ៍  (MDGs)  កនុងបពលបវោ ូេគ្នន កនុងបគ្នលបៅ១ ស្ើអំពើការកាត់្បនថយភាពត្កើត្ក និងបគ្នលបៅទើ៧  
ស្ើអំពើនិរន្រភាពបរសិាថ ន។60  
 
ជ្ញលទធផ្សល ននសននិសទិបនោះ ការអនុវត្្ដផ្សនការសកម្មភាពកនុងត្បំន់សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍត្បកបបដាយនិរន្រភាព 
បៅត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវេិត្ត្ូវ នយល់ត្ពម្។  ដផ្សនការបនោះ នអពំាវនាវបធវើឱ្យត្បបសើរប ើងនូវនិរន្រភាពបរសិាថ ន 
បលើកកំពស់ការអនុវត្្បរសិាថ ន ការបលើកកម្ពស់ការការពារបរសិាថ នជ្ញឱ្កាស សត្មាប់កំបណ្ើ នបស ាកិេចត្បកប 
បដាយេើរភាពម្ួយ និងរមួ្បញ្ចូ ល DRM បៅកនុងបគ្នលនបយ យអភិវឌ្ឍបស ាកេិចសងគម្ និងកសាងដផ្សនការ។ 
បសេក្ើត្បកាសរ ាម្ស្តន្ើស្ើអំពើបរសិាថ ននងិការអភិវឌ្ឍបៅត្ំបន់អាសុើនងិ ៉ា សុើហវកិត្ត្ូវ នយល់ត្ពម្។ការផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្ 
ននត្កុងបសអ ូល ស្ើអំពើកំបណ្ើ នបស ាកេិចនិរន្រភាពបរសិាថ ន (កំបណ្ើ ននបត្ង) ត្ត្ូវ នយល់ត្ពម្ផ្សងដ រ។      
ការផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្បនោះ នកណំ្ត់្បគ្នលបៅជ្ញបត្េើន ូេខាងបត្កាម្:  
 

១. បគ្នលបៅ ១ - ការដកលម្ែ ត្បសិទធភាពបអកូ ូសុើសត្មាប់និរន្រភាពបរសិាថ ន។  
 

២. បគ្នលបៅ ២ - ការពត្ងឹងការអនុវត្្បរសិាថ ន។  
 

៣. បគ្នលបៅ ៣ - បលើកកម្ពស់ការការពារបរសិាថ នជ្ញឱ្កាសសត្មាប់កំបណ្ើ នត្បកបបដាយនិរន្រភាព។  
 

៤. បគ្នលបៅ ៤ - ការបញ្ចូ ល DRM និងការបត្ត្ៀម្បង្ហក រកនុងបគ្នលនបយ យអភិវឌ្ឍបស ាកិេចសងគម្   
                        និងការកសាងដផ្សនការ។  
 

ចាប់តាងំពើសននសិើទម្ក កម្មវធិើថាន ក់ត្បំន់ជ្ញបត្េើន និងសកម្មភាពត្ត្ូវ នចាប់បផ្សែើម្បធវើប ើម្បើរួយសបត្ម្េ ននូវ
បគ្នលបណំ្ងដ ល នត្ពម្ត្ពាងបៅឆ្ន ២ំ០០៥។ កិេចការទាងំបនោះ រមួ្មានការផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្ត្ំបន់ និងអន្រជ្ញត្ ូិេ
ខាងបត្កាម្៖ 
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 UNESCAP ការបម្ើលជ្ញមុ្ន, កំបណ្ើ ននបត្ង, ធនធាន និងភាពឆ្ប់បកលៀវកាល ។ និរន្ភាពបរសិាថ នបៅត្ំបនអ់ាសុើ និង ៉ា សុើហវកិឆ្ន ២ំ០១០     
    (អងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ិឆ្ន ២ំ០១០)។ 
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១. កម្មវធិើបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ននធនាគ្នរអភិវឌ្ឍអាសុើ ការផ្ស្ួេបផ្ស្ើត្បសទិធភាពថាម្ពល ការផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្ទើផ្សារ 
    កាប ន ការផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្ ឹករញ្ជូ នបដាយនិរន្រភាព និងការផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្អភិវឌ្ឍទើត្កុងសត្មាប់ត្ំបន់អាសុើ។  
 
២. សំបណ្ើ របស់អងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្សិត្មាប់បដាោះត្សាយនបត្ងងមើម្ួយ។  
 
៣. ការផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្បស ាកិេចនបត្ងនន UNEP ។  
 
៤. ការផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្ការង្ហរនបត្ងដ ល ឹកនាបំដាយ UNEP  អងគការពលកម្មអន្រជ្ញត្ ិ អងគការនិបយរកអន្រជ្ញត្ ិ 
     និងសហព័នធសហរើពពាណិ្រជកម្មអន្រជ្ញត្។ិ រ យការណ៍្   ដ ល នបកើត្បេញពើេំនិត្ផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្ការង្ហរ 
   នបត្ង នបបងកើត្េំណាប់អារម្មណ៍្សក្ានុពលសត្មាប់ការបបងកើត្ការង្ហរនបត្ងកនុងត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍ។  
 
៥. ភាពង្ហយត្សួលការបរៀនពើេមាៃ យតាម្បណាែ ញអុិនធឹណិ្ត្អំពើកំបណ្ើ ននបត្ងរបស់ UNESCAP  នផ្ស្ល់នូវ 
     មុ្ខវជិ្ញជ អន្រកម្មម្ួយឈុត្ប ើម្បើបរៀនអំពើមូ្លដាា នត្េឹោះននកំបណ្ើ ននបត្ង ទើត្កុងមានអនករស់បៅ ដផ្សនទើកំបណ្ើ ន 
     នបត្ងកាប នទាប និងកបំណ្ើ នត្បកបបដាយនិរន្រភាព។ ការសិកាករណ្ើ ក៏  អាេបត្បើ ន និងវញិ្ា បនបត្ត្ 
     ត្ត្ូវ នបេញសត្មាប់មុ្ខវជិ្ញជ   ដ លត្ត្ូវ នបញ្ច ប់បដាយបជ្ញេរ័យនើម្ួយៗ។ វេគសកិាបនោះ ត្ត្ូវ នបបងកើត្ 
     ប ើង សត្មាប់អនកពាក់ព័នធទាងំអស់ េូលរមួ្កនុងការផ្លល ស់ប្ូររបស់ត្បបទសម្ួយបៅរកកំបណ្ើ ននបត្ង។61  
  
បៅដខបម្សា ឆ្ន ២ំ០១០ កេិចត្បរុំកពូំលននសមាេម្ត្បជ្ញជ្ញត្ិអាសុើអាបេនយ ៍ (អាសា ន)  នត្បត្ពឹត្បៅកនុងទើ
ត្កុងហាណូ្យមានការអនុម័្ត្ បសេក្ើដងលងការណ៍្របស់ថាន ក់ ឹកនាអំាសា ន ស្ើអពំើការទាញយកម្កវញិបដាយ
និរន្រភាព និងការអភិវឌ្ឍ។ បសេក្ើដងលងការណ៍្បនោះ នឱ្យឯកសារការបបជ្្ញា េិត្្របស់បម្ ឹកនាបំ ើម្បើ "រត្ម្ុញឱ្យ
មានកំបណ្ើ ននបត្ង ការវនិិបយេសថិត្កនុងនិរន្ភាពបរសិាថ នយូរអដងវង និងការបត្បើត្ ស់ត្បកបបដាយនិរន្ភាពនន
ធនធានធម្មជ្ញត្បិ ើម្បើបធវើឱ្យដបលកពើគ្នន  និងធានានូវភាពត្បបសើរប ើងវញិននបស ាកេិចរបស់បយើង។"62 បៅដខឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០១០ កិេចត្បរុំបលើកទើ ៦៦ ននេណ្ៈកម្មការបស ាកេិច និងសងគម្សត្មាប់ត្ំបន់អាសុើ និង ៉ា សុើហវកិ  ន
អនុម័្ត្បលើបសេក្ើដងលងការណ៍្បៅអុិនឈុនស្ើអពំើកំបណ្ើ ននបត្ង។  
 
ត្បបទសជ្ញបត្េើនកនុងត្ំបន់បនោះ  នបនែបគ្នលនបយ យកំបណ្ើ ននបត្ង នងិ នបណ្ាក់ទុនផ្សងដ រកនុង     
យុទធសាស្តស ្ និងកំដណ្ទត្ម្ង់បគ្នលនបយ យជ្ញប់ោប់នឹងកំបណ្ើ ននបត្ង។ ត្បបទសេិន ឥណាឌ  រប៉ាុន 
សាធារណ្រ ាកូបរ ៉ា និងត្បបទស ៏នទបទៀត្ កពុំងបងើបប ើងខាងបស ាកេិចបរឿថាការបធវើឱ្យកាល យជ្ញនបត្ងននបស ាកេិច 
របស់បេេមឺ្ិនមានបទៀត្បទនូវបញ្ា ននរបត្ម្ើសម្ួយ។63  
 
េំនិត្កំបណ្ើ ននបត្ង ត្ត្ូវ នចាប់យកបដាយរដាា ភិ លននសាធារណ្រ ាកូបរ ៉ា ដ លជ្ញម្បធា យបឆ្ព ោះបៅមុ្ខនូវ
ពិភពធនធានម្ួយដ លមានកណំ្ត់្។ សាធារណ្រ ាកូបរ ៉ា នចាក់បត្ៅននេំនិត្ប ើម្បើរមួ្បញ្ចូ លនូវបគ្នលបៅដ ល
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 UNESCAP, ការបរៀនពើេមាៃ យតាម្បណាែ ញអុើនធណិឹ្ត្ស្ើពើកំបណ្ើ ននបត្ង។ ដ លអាេបត្បើ នពើhttp://www.greengrowth-elearning.org/lms/.  
62

 បសេក្ើដងលងការណ៍្ត្បមុ្ខ ឹកនាអំាសា ន ស្ើពើ ការបងើបប ើងវញិ និងការអភិវឌ្ឍនិរន្រភាព ត្ត្ូវ នបង្ហា ញបៅទើត្កុងហាណូ្យ ត្បបទសបវៀត្ណាម្  
    ៩ ដខបម្សា ឆ្ន  ំ២០១០។ ដ លអាេបត្បើ នពើ http://www.asean.org/24512.htm.  
63 Stacy Feldman,»កំបណ្ើ ននបត្ង បគ្នលនបយ យជ្ញត្ិរបសកូ់បរ ៉ាខាងត្បូង ទទួលយកេិត្ទុ្កដាក់សកល "បដាោះត្សាយព័ត្៌មានអាកាសធាតុ្  
    ២៦ ដខម្ករា ពើឆ្ន  ំ២០១១ ។ ដ លអាេបត្បើ នពើ http://bit.ly/ifvdQt. 
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មានកនុងបបោះ ូងននេនំិត្អភិវឌ្ឍត្បកបបដាយេើរភាពរមួ្ទាងំការកាត់្បនថយភាពត្កើត្ក និងការអភិវឌ្ឍម្នុសស។     
ត្បបទសខលោះកនុងត្ំបន់រមួ្ទាងំត្បបទសកម្ពុជ្ញ ត្បបទសហវើរើ កាហាក់សាថ ន មា៉ា ល់ឌ្ើវ និងត្បបទសម្៉ាុងបហាគ លើ នបធវើ
បសេក្ើដងលងបគ្នលនបយ យ ៏សំខាន់គ្នតំ្ទ ល់កំបណ្ើ ននបត្ង។  
 

ត្បអប់ទើ ២. កបំណ្ើ ននបត្ងបៅសាធារណ្រ ាកូបរ ៉ា  
 

បៅដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០០៩ សាធារណ្រ ាកូបរ ៉ា នត្បកាសថា: " ំបណាោះត្សាយនបត្ងងមើម្យួ"កនុងបគ្នលបណំ្ងបឆលើយ
ត្បបៅនឹងការធាល ក់េុោះបស ាកេិចកនុងរយៈបពលខលើបដាយបបងកើត្ការង្ហរផ្សងដ រ ខណ្ៈបពលដ លការពត្ងឹងមូ្លដាា ន
ត្េឹោះសត្មាប់កំបណ្ើ ននបត្ងចាប់ពើកត្ម្តឹ្ម្ធយម្បៅរយៈបពលដវង។ បនោះេឺជ្ញការត្បងឹដត្បង ៏សំខាន់ម្ួយកនុងការ
បបងកើត្ "មា៉ា សុើនកំបណ្ើ នងមើ និងការង្ហរតាម្រយៈបបេចកវទិានបត្ង និងថាម្ពលសាែ ត្ ប៉ាោះពាល់ ល់ការបត្បើត្ ស់
បេចុបបនន និងលំនាផំ្សលិត្កម្មនិងការត្ស ូបដាោះត្សាយការពងឹដផ្សែក ៏ធៃន់ធៃរបស់ត្បបទសបនោះបៅបលើបត្បងនិងឧសម័ន 
ដ ល ននាេូំលប ើម្បើទុកសត្មាប់ការនាេូំលសរុបបលើកទើបើ។ "64  
 

 ំបណាោះត្សាយងមើនបត្ង នទទួល នមូ្លនិធិត្បមាណ្ ៤២ ពាន់ោន ុោល រ ត្ត្ូវ នេំណាយបពលរវាងឆ្ន ំ
២០០៩ និងឆ្ន ២ំ០១២។ ដផ្សនការកំបណ្ើ ននបត្ងរយៈបពលត្ ឆំ្ន  ំត្ត្ូវ នបេញផ្សាយបៅដខកកកដា ឆ្ន ២ំ០០៩ 
បដាយមានការផ្សល់្មូ្លនិធសិរុបេំនួន ១០៧.៤ ពាន់ពាន់ោនវ ៉ាុន (៨៩.៥ ពាន់ោន ុោល រ)។  
 

៥.៤-ម្ផនទ្យីបង្កា ញផលវូ កំច្ ើ ននបតងកាច្បានកម្រម្ឹតទាប  
 

ដផ្សនទើបង្ហា ញផ្សលូវកំបណ្ើ ននបត្ងកាប នទាបសត្មាប់ត្ំបន់អាសុើ នងិ ៉ា សុើហវកិ 65  េឺជ្ញម្េគុបទសម្យួ សត្មាប់    
អនកបបងកើត្បគ្នលនបយ យកនុងត្ំបន់ ស្ើអំពើការពាយម្េំបពាោះឧបសេគពើ ការកត្ម្ឹត្ធនធាន នងិវបិត្្ ិ     
អាកាសធាតុ្។ រ យការណ៍្បនោះ ពនយល់ពើេំរូសត្មាប់កំបណ្ើ ននបត្ងកាប នទាប និងការផ្ស្ល់នូវដផ្សនទើបង្ហា ញ
ផ្សលូវរមួ្មានត្ ផំ្សលូវ។ រ យការណ៍្បនោះ ត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើងបដាយ UNESCAP ជ្ញម្ួយនងឹមូ្លនធិិពើទើភាន ក់ង្ហរ
សហត្បត្បិត្្ិការអន្រជ្ញត្កូិបរ ៉ា។  
 

ត្បបទសជ្ញបត្េើនត្ ថាន េង់ នកំបណ្ើ នបស ាកិេច ខណ្ៈបពលដ ល បនាទ បផ្សលប៉ាោះពាល់បរសិាថ ននងឹត្ត្ូវឆលងកាត់្
ការផ្លល ស់ប្ូរម្យួននត្បព័នធបស ាកិេចរបស់ខលួនប ើម្បើទទួល ន "ត្បសិទធភាពធនធាន"។ ដផ្សនទើបង្ហា ញការត្បឈម្
 ៏សំខាន់ប ើម្បើនិរន្រភាពអភិវឌ្ឍ ូេខាងបត្កាម្:  
 

១. ការកត្ម្ឹត្ធនធានត្ត្ូវ នេំរាម្កំដហង ល់លទធភាពកំបណ្ើ នបពលអនាេត្។ ពិភពបោកត្ត្ូវ នការពារ 
     ប ើម្បើត្ត្ូវការបសបៀងអាហារ ទឹក និង ថាម្ពលដងម្បទៀត្បៅឆ្ន ២ំ០៣០ និង  ត្បបទសជ្ញបត្េើនកនុងត្ំបន់េឺ       
     ភាពង្ហយរងបត្គ្នោះបៅនឹង  បដត្ម្បត្ម្លួត្នម្លថាម្ពល និងអាហារ។  និនាន ការទាងំពើរបនោះ  នទទលួយក                                      
     ទាងំអស់គ្នន  សម្ទិធិផ្សលកនុងការអភិវឌ្ឍ និងការកាត់្បនថយភាពត្កើត្កេឺសថិត្កនុងបត្គ្នោះថាន ក់។  
 

២. បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្  េំរាម្កំដហង ល់កំបណ្ើ នអភវិឌ្ឍ។  ូេ នកត់្សមាគ ល់កនុងរំពូកទើ៣ ស្ើអពំើ 
     កម្មវធិើ ICT សត្មាប់ការដត្បត្បួលបៅតាម្ បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ ត្បបទសជ្ញបត្េើនបៅអាសុើ ៉ា សុើហវកិ     
   ត្ត្ូវ នពាករថានឹងរបួត្បទោះយ៉ា ងខាល ងំ ល់អាកាសធាតុ្ និងបបើ នរមួ្បញ្ចូ លគ្នន ជ្ញម្ួយនឹងការប៉ាោះពនល ឺ
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 ការយិលយ័ពលកម្មអន្រជ្ញត្ ិ"ការបឆលើយត្បរបសស់ាធារណ្រ ាកូបរ ៉ាេំបពាោះវបិត្្"ិ សបងខបត្បបទស G-២០ ឆ្ន ២ំ០១០។ ដ លអាេបត្បើ នពើ    
     http://www.ilo. org/public/libdoc/jobcrisis/download/g20_korea_countrybrief.pdf . 
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  UNESCAP ដផ្សនទើបង្ហា ញផ្សលូវកំបណ្ើ ននបត្ងកាប នទាប សត្មាប់ត្ំបនអ់ាសុើ និង ៉ា សុើហវកិ (ទើត្កុង ងកកឆ្ន ២ំ០១២)។  
     អាេរក នពើ http://www.unescap.org/esd/emviroment/lcgg. 
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     និងភាពង្ហយរងបត្គ្នោះបៅនឹងបត្គ្នោះម្ហន្រាយ  មានសក្ានុពលសត្មាប់ការបកើនប ើងេួរឱ្យកត់្សមាគ ល់នូវ 
     ម្រណ្ៈភាព និងការ ត់្បង់បស ាកិេច។  
 
៣. ត្ំបន់បនោះត្ត្ូវការដកលម្ែត្បសិទធភាពបអកូ ូសុើរបស់ខលួន។ បៅឆ្ន ២ំ០០៥ ត្បបទសបៅត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ  
      នបត្បើធនធានបត្េើនជ្ញងបើ ងកនុងម្យួឯកតាននផ្សលតិ្ផ្សលកនុងត្សកុសរុបបលើពិភពបោក។ កំបណ្ើ នដ ល  
     ធនធានលែតិ្លែន់េឺម្និដម្នជ្ញវធិើសត្មាប់បពលអនាេត្។  
 
៤. េមាល ត្រវាងត្បសិទធភាពបអកូ ូសុើ និងបស ាកិេចត្ត្ូវដត្ នបិទ។ រេនាសម្ព័នធបស ាកេិចត្ត្ូវដត្ពិនិត្យប ើម្បើបធវើឱ្យ    
     ត្បបសើរប ើងនូវលំនាអំភ ិលកិេច និងសម្ត្ថភាពសាថ ប័នសត្មាប់រួយបធវើឱ្យមានកំបណ្ើ ននបត្ង ប ើម្បើអភិវឌ្ឍ 
     បទដាា ន និងបទបញ្ាត្្បិ ើម្បើគ្នតំ្ទ ល់ការបធវើដផ្សនការអភិវឌ្ឍបស ាកិេចសងគម្បឆ្ព ោះបៅរកកំបណ្ើ ននបត្ង និង 
     ប ើម្បើបឆ្ព ោះបៅរក របត្ម្ើសរបបៀបរស់បៅរបស់សាធារណ្ៈរន  បឆ្ព ោះបៅរកការបត្បើត្ ស់នបត្ង។ ត្នម្លត្ត្ូវដត្ 
     ឆលុោះបញ្ច ងំពើនងលប ើម្ពិត្  ននផ្សលិត្កម្ម និងការបត្បើត្ ស់    ូបេនោះបហើយ  ការធាល ក់េុោះ ល់ ើនូវថាម្ពល និង 
     បរសិាថ នវទិាេឺអាេបម្ើលប ើញ។  
 
បដាយដផ្សែកបលើការត្បឈម្ទាងំបនោះ ដផ្សនទើបង្ហា ញផ្សលូវប ើរសំខាន់ៗេនំួនត្  ំ ដ លត្ត្ូវរត្ម្ុញការផ្លល ស់ប្ូរត្បព័នធ
សត្មាប់កំបណ្ើ ននបត្ងដ លមានកាប នទាប:  
 
១. ដកលម្ែេុណ្ភាពននកំបណ្ើ ន និងបធវើឱ្យអត្បិរមិាននកំបណ្ើ នសុទធសាធ។  
 
២. ផ្លល ស់ប្ូររេនាសម្ព័នធម្ិនជ្ញក់ដស្ងននបស ាកេិច: ការបិទេមាល ត្រវាងត្បសទិធភាពបស ាកេិច និងបអកូ ូសុើ។  
 
៣. ផ្លល ស់ប្ូររេនាសម្ព័នធជ្ញក់ដស្ងននបស ាកិេច: បធវើដផ្សនការ និងបរៀបេំបហដាា រេនាសម្ព័នធបអកូ-ត្បសិទធិភាព។  
 
៤. ង្ហកបៅរកនបត្ងឱ្យបៅឱ្កាសរំនញួម្ួយ។  
 
៥. បបងកើត្ និងអនុវត្្យុទធសាស្តស្អភិវឌ្ឍកាប នកត្ម្ឹត្ទាប។  
សាោកបត្ត្ព័ត៌្មាន និងការសិកាករណ្ើ សត្មាប់វេគនើម្ួយៗេឺអាេរក នតាម្បណាែ ញអុិនធណិឹ្ត្។66   
 

៥.៥. តួនាទ្យីរបស ់ICTs កាងុការសច្ម្រម្ចបាននវូកំច្ ើ ននបតង  
 

ICTs រួយសត្ម្ួល ល់កំបណ្ើ នត្បសិទធភាពដ លអាេផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្កំបណ្ើ ននបត្ងពឹងដផ្សែកបលើវា។ ការអន្រាេម្ន៍ 
ទាងំអស់ ៏ឆ្ល ត្នវ  ូេដ ល នបង្ហា ញកនុងមុ្ខវជិ្ញជ បនោះ ស្ើអពំើ ICTs សត្មាប់ការអនុវត្ែន៍របស់ពួកបេ។ ទើត្កុង 
SMART េឺម្ិនដម្ន SMART បដាយគ្នម ន ICTs ដ លអនុញ្ា ត្ឱ្យមានការទាក់ទង និងត្បព័នធេម្នាេម្ន៍ និង
ត្ត្ួត្ពិនតិ្យដ លទើត្កុង SMART េង់ ន។  
 ICT ជ្ញេនលឹោះ ៏សំខាន់ដ លរត្ម្ញុនូវេនំិត្ផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្កំបណ្ើ ននបត្ងកនុងល័កខខ័ណ្ឌ ននផ្សលប៉ាោះពាល់របស់ពួកបេបៅ
បលើការកាត់្បនថយការបភំាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ និងការបត្បើត្ ស់ឥនធនៈហវូសុើលេ:ឺ  
                                                           
66សាោកបត្ត្ព័ត្ម៌ាន និងការសិកាករណ្ើ  េឺអាេរក នពើ http://www.unescap.org/esd/environment/lcgg/case-studies-fact-sheets.asp. 
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១. ត្កឡា SMART  បដាយសារដត្ពឹងដផ្សែកយ៉ា ងខាល ងំបៅបលើបត្បងឥនធនៈហវូសុើលសត្មាប់ការបបងកើត្ថាម្ពល និង 
     ត្បសិទធភាព ៏សំខាន់ដ លបបងកើត្អេគិសនើអាេរយួឱ្យICTកាន់ដត្ទំបនើបនិងត្បព័នធដេកចាយអាេរយួឱ្យ ងឹ។ 
     ត្កឡា SMART  េឺមានសារៈសំខាន់ សត្មាប់ការបធវើសមាហរណ្កម្មធនធានថាម្ពលដ លអាេកបកើត្ប ើង      
   វញិ និងការរត្ម្ុញឱ្យមានទើផ្សារថាម្ពលត្បកបបដាយត្បសិទធភាព។  
 
២.  អគ្នរSmartបដាយសារដត្សារៈសខំាន់ននអគ្នរនានានិងអត្តាកំបណ្ើ ននេរូបនើយកម្មទូទាងំពិភពបោក។  
 
៣. ត្បព័នធ ឹករញ្ជូ ន និងបសវា ឹករញ្ជូ ន SMART រមួ្ទាងំេង្ហវ ក់ផ្សគត់្ផ្សគង់សមាភ រៈ SMART។ ការបបងកើត្ងមើដ ល    
     ប ើរតាម្ ICT បនោះនឹងបធវើឱ្យអារើវកម្មមានត្បសទិធិភាពថាម្ពលដងម្បទៀត្។  
 
៤. ម្៉ាូទ័រ SMART - ម្៉ាូទ័រ ឬកេិចការដ លប ើរ   បដាយអេគិសនើ ឬកម្មវធិើ   អាេត្ត្ូវ នត្ត្តួ្ពិនិត្យបដាយ Micro-  
      Processor ម្ួយ។ វាអាេនាឱំ្យមានការសនសថំាម្ពល ៏សំខាន់ និងការកាត់្បនថយការបំភាយឧសម័នGHG។  
 
៥.  ICTs សត្មាប់រយួត្បជ្ញរនឱ្យបរៀន អំពើផ្សលប៉ាោះពាល់ឥរយិបទរបស់ពួកបេ កនុងល័កខខ័ណ្ឌ ននការបត្បើត្ ស់  
      ថាម្ពល ការបំភាយ GHG និងផ្សលប៉ាោះពាល់បរសិាថ ន។ បដាយអនុញ្ា ត្ឱ្យបង្ហា ញយ៉ា ងបលឿនននកិេចខតិ្ខ ំ 
      ត្បឹងដត្បង ថាម្ពល និងធនធានធម្មជ្ញត្ិដ លត្ត្ូវ នបត្បើត្ ស់ បយើងសថិត្កនុងសាថ នភាពលែត្បបសើរម្ួយ   
      ប ើម្បើយល់ ងឹ ពើផ្សលប៉ាោះពាល់ឥរយិបទរបស់បយើង បហើយដកដត្បតាម្ពកួបេ។  
 
ឧទាហរណ៍្ៈ សាធារណ្រ ាកូបរ ៉ាេឹត្ ល់កំបណ្ើ ននបត្ង 67ជ្ញ "េំរូងមើម្យួសត្មាប់កំបណ្ើ នបស ាកិេច"។ វាដសវងរក
ការបំដបកបេញពើការប៉ាោះទងគេិធម្មជ្ញត្ិនន "នបត្ង" និង "កបំណ្ើ ន" និងសបត្ម្េ ននូវកបំណ្ើ នបស ាកេិច ខណ្ៈ
បពលដ លរកា ននូវបសេក្ើនងលងនូរបរសិាថ ន។ សាធារណ្រ ាកូបរ ៉ានឹងបត្បើេំនិត្កំបណ្ើ ននបត្ងប ើម្បើបធវើរេនាសម្ព័នធ 
និងការពត្ងងឹបស ាកិេច ការផ្លល ស់ប្ូរការបត្បើត្ ស់ និងលនំាផំ្សលិត្កម្ម និងការបបងកើត្"បូរណ៍្នបត្ង" ឧសាហកម្ម
ការង្ហរ និងនបត្ង។ កំបណ្ើ ននបត្ងនឹងជ្ញកម្មវធិើបញ្ជ  ៏សំខាន់ម្ួយននការផ្លល ស់ប្ូរបៅសាធារណ្រ ាកូបរ ៉ាពើ    
បគ្នលនបយ យបស ាកិេចបៅរបបៀបរស់បៅរបស់ត្បជ្ញរន។  
 
ឧទាហរណ៏្ម្ួយបទៀត្េឺជ្ញម្បធា យង្ហយត្សលួ ល់ការសិកាពើេមាៃ យតាម្បណាែ ញអុិនធណិឹ្ត្ននNESCAP 
សត្មាប់អភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពកំបណ្ើ ននបត្ងដ លជ្ញបវទិកាការបំភាយឧសម័នកត្ម្ឹត្សូនយសត្មាប់រួយ ល់អនកបបងកើត្
បគ្នលនបយ យកនុងត្បំន់។  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
67

 េណ្ៈកមាម ធកិារត្ំដណ្ងត្បធានាធិបត្ើស្ើពើកំបណ្ើ ននបត្ង, កំបណ្ើ ននបត្ង: ជ្ញផ្សលូវងមើសត្មាប់ត្បបទសកូបរ ៉ា (២០១០)។ អាេរក នពើ     
     http://www.greengrowth.go.kr/english/en_main/index.do. 
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          ឧទ្យាន Thimpu Tech 

 

ត្បបទសប ូត្ង់មានធនធានវារ ើអេគិសនើ ៏សម្បូរណ៍្   ដ លអាេបរឿ
ទុកេិត្ ្ន    អាេផ្សល់្នូវការេំណាយទាប   នងិថាម្ពលនបត្ង  
ជ្ញង  សត្មាប់ត្បត្បិត្្ិករ  ម្រឈម្ណ្ឌ លទនិនន័យ។   អាកាសធាតុ្  
ត្ត្ជ្ញក់បពញឆ្ន  ំរបស់ត្បបទសប ូតាន់  បធវើឱ្យវាមានត្នម្លបថាក ដ ល 
បធវើឱ្យត្ត្ជ្ញក់ម្រឈម្ណ្ឌ លទាងំបនោះ។  បំបពញបណំ្ង ល់អត្ងិិរន 
កនុងត្សុក និងអន្រជ្ញត្ិ  បសវាម្រឈម្ណ្ឌ លទិននន័យប ូតានបនោះមាន 
ទើតាងំសថតិ្កនុងឧទាន Thimphu Tech (TTP) និង ត្បកាន់ 
ខាជ ប់   តាម្បទដាា នអនែរជ្ញត្ិ    សត្មាប់ត្បត្ិបត្្ិការម្រឈម្ណ្ឌ ល 

Images source: http://www.databhutan.com/.     ទិននន័យរមួ្ទាងំបត្គ្នោះម្ហន្រាយសណំ្ង់ធន់។  

ត្េកផ្សលូវអុិនធណិឺ្ត្ទើពើរម្ួយត្ត្វូ នបបើកបៅដខម្ើនា ឆ្ន ២ំ០១២ ប ើម្បើបបងកើនការត្ភាជ ប់ និងភាពម្និត្ត្ូវការ។  
ការវនិិបយេ ត្ត្ូវ នត្បត្ពតឹ្្បៅកនុងបហដាា រេនាសម្ព័នធអុនិធណិឹ្ត្បលបឿនបលឿន នងិបសវាកម្មអារើវកម្ម នងិ
ម្បធា យង្ហយត្សួល ដ លត្ត្ូវការប ើម្បើទាក់ទាញអនកផ្ស្ល់បសវាម្រឈម្ណ្ឌ លទិននន័យកនុងេំបណាម្អនក ៏នទ 
បទៀត្ បឆ្ព ោះបៅកាន់ឧទាន IT ។  
 
TTP េឺជ្ញឧទាន IT  ំបូងកនុងត្បបទសប ូតាន និងរដាា ភិ លកពុំងបបងកើត្ការបលើកទកឹេិត្្អារើវកម្មក៏ ូេជ្ញ        
អភិវឌ្ឍធនធានម្នុសសប ើម្បើទាក់ទាញត្កមុ្ហ ុននិងវនិិបយេិន។ កនុងបគ្នលបណំ្ងបលើកកម្ពស់សាម រត្ើសហត្េិន 
កនុងត្បបទស  ការផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្រមួ្មានទាងំម្រឈម្ណ្ឌ លបបេចកវទិារំនួញងមើម្ួយ នងិម្រឈម្ណ្ឌ លបបងកើត្អារើវកម្មងមើ។  
 
េណុំ្េសខំាន់ 
  
ការដាក់ប ើម្ទុនបៅបលើភូម្សិាស្តសប្ដាយបត្បៀបបធៀប និងអត្ថត្បបយរន៍ធនធានម្នុសស រដាា ភិ លប ូតាន កំពុង
រត្ម្ុញឱ្កាស ននការអភិវឌ្ឍនបត្ង។ ការបត្បើត្ ស់វារ ើអេគិសនើ និងអាកាសធាតុ្ត្ត្ជ្ញក់រួយកាត់្បនថយ          
ការបំភាយឧសម័នដ លទាក់ទងនឹង ICT ដ លរមួ្េំដណ្ក ល់បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។  
 
អានដងម្បទៀត្ 
  
បេហទំព័រ Thimpu Tech Park។ អាេរក នពើ  http://www.thimphutechpark.com.   
បេហទំព័របសវាម្រឈម្ណ្ឌ លទនិនន័យរបស់ប ូតាន។ អាេរក នពើ http://www.databhutan.com.   
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           ការច្ម្របើផ្លា យរ បសច្ងាតម្ផនដ ីសម្រមាប់ការអភិវឌ្ឍម្រទាមំ្រទ្យអាកាសធាត ុ              
           បំភាយទាបច្ៅមា៉ា លឌ់្វី 

 
 
 
 
 
 
 
ត្បភពរូបភាព: Victoria Wittig  "អាកាសធាតុ្ នងិការអភិវឌ្ឍភាពង្ហយរងបត្គ្នោះកនុង Laamu Atoll "ការបង្ហា ញននអងគការបសបៀងអាហារ និងកសិកម្ម  
ននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ិ (គ្នម នកាលបរបិេឆទ) ។  

 
រដាា ភិ លមា៉ា ល់ឌ្ើវ រមួ្គ្នន ជ្ញម្យួន េូអភិវឌ្ឍកនុងត្ំបន់ នផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្េបត្មាងម្ួយ ប ើម្បើរត្ម្ុញនូវការអភិវឌ្ឍភាព
ធន់នឹងការប៉ាោះទងគិេអាកាសធាតុ្បំភាយទាប។ រូបភាពផ្លក យរណ្បសបងកត្ដផ្សន ើ និងឧបករណ៍្ចាប់សញ្ា រមួ្គ្នន
ជ្ញម្ួយនឹងទិននន័យ ដ លមានហានិភ័យបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និងព័ត៌្មានត្ត្ូវ នបត្បើជ្ញដផ្សនកម្ួយនន      
ការវាយត្នម្ល នងិសកម្មភាពត្ត្ួត្ពិនតិ្យនានា។  
 
ត្បជ្ញពលរ ា និងត្បព័នធបអកូត្ត្ូវ នរងផ្សលប៉ាោះពាល់បដាយបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ និងត្ំបន់បត្គ្នោះថាន ក់ ដ ល
ត្ត្ូវបដាោះត្សាយរមួ្មានវស័ិយរលផ្សល កសកិម្ម បឆនររលសា ទឹក កាកសំណ្ល់ សុខភាព និងថាម្ពល។     
បគ្នលបណំ្ងននេបត្មាងបនោះេបឺ ើម្បើកសាងសហេម្ម្និត្ទុឌ្បត្ទាម្ និងបលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍការបំភាយទាប 
ប ើម្បើសត្មាលផ្សលប៉ាោះពាល់អវរិជមានននបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្បៅមា៉ា ល់ឌ្ើវ។  
 
េណុំ្េសខំាន់ 

  
•  ការេឹត្យ៉ា ង ិត្ ល់យុទធសាស្តស្កំបណ្ើ ននបត្ងរបស់ត្បបទសម្ួយកំពុងកសាងសហេម្ន៍ធន់នឹងការប៉ាោះទងគិេ 
    អាកាសធាតុ្ និងបលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍការបំភាយទាប ដ លបត្បើបុេគលិកជ្ញម្បធា យងមើននការបធវើកិេចការ។  
•  ការបត្បើបបេចកវទិាឧបករណ៍្តាម្ដានផ្លក យរណ្ប េឺមានត្បបយរន៍សត្មាប់ពិនិត្យតាម្ដានការបភំាយ ។  
•  បៅត្បបទសកពុំងអភិវឌ្ឍ រដាា ភិ លអាេបធវើការរមួ្គ្នន ជ្ញម្ួយនឹងន េូអភិវឌ្ឍកនុងត្ំបន់ ប ើម្បើអភិវឌ្ឍេបត្មាង    
     ៏ទូលំទូោយ ដ លបដាោះត្សាយការអភិវឌ្ឍត្បកបបដាយនិរន្រភាព និងបអកូត្បសិទធភិាព។  
 
អានដងម្បទៀត្ 
 បេហទំព័រេបត្មាង។ អាេរក នពើ http://www.undp.org.mv/v2/?lid=228.  
 
រំពូកទើ ៥ ននរ យការណ៍្បត្គ្នោះម្ហន្រាយកនុងអាសុើ ៉ា សុើហវកិ ឆ្ន  ំ២០១២។ អាេរក នពើ http://www. 
unescap.org/idd/pubs/Asia-Pacific-Disaster-Report-2012.pdf.  
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           ថ្នម្ពលម្រពុះអាទ្យិតយច្ៅ Turkmenistan  
 

 
 
ត្បភពរូបភាព: CAREN "CAREN រយួបបងកើត្បត្បើពនលឺត្ពោះអាទតិ្យរបស ់ Turkmenistan" ការសិកាករណ្ើ  (គ្នម នកាលបរបិេឆទ) ។ អាេរក នពើ 
http://caren.dante.net / Media_Centre / documents / solar_case_study_FINAL.pdf.  
 
Turkmenistan រ ើករាយទទលួ ន ៧,៤ បមា៉ា ងននពនលឺត្ពោះអាទតិ្យកនុងម្ួយនងៃ បហើយរដាា ភិ ល នបបងកើត្នូវ
ថាម្ពលត្ពោះអាទិត្យជ្ញអាទភិាពយុទធសាស្តស្។ តាម្រយៈការសិកាពើេមាៃ យ និងការបផ្សទររំនាញតាម្បណ្ាញ 
ត្សាវត្ជ្ញវ និងអប់រអំាសុើកណ្ាលបលបឿនបលឿន (CAREN) និងបណ្ាញត្សាវត្ជ្ញវ Pan-European GÉANT 
ដ លត្ត្ូវការរនំាញវសិវកម្ម និងត្ត្ម្ូវការបបេចកវទិាកំពុងត្ត្ូវ នទទលួ។  ឹកនាបំដាយ វទិាសាថ ន GUN 
(SUN) បៅAshgabat ដ លត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើងជ្ញម្រឈម្ណ្ឌ លឧត្្ម្ភាពសត្មាប់ការ ុោះពនលកវស័ិយថាម្ពល 
ដ លអាេកបកើត្ប ើងវញិបៅអាសុើកណ្ាល កិេចសហការ នចាប់បផ្ស្ើម្បៅឆ្ន ២ំ០០៩ មានរយៈបពលបើឆ្ន  ំដ ល
ជ្ញេបត្មាង TEMPUS ដ លផ្សល់្ងវកិាបដាយសហភាពអឺរ ៉ាុប ។  
 
ពនលឺត្ពោះអាទិត្យរបស់វទិាសាថ នGUNផ្ស្ល់ជ្ញការបធវើបត្ស្បពលបវោពិត្ម្ួយប ើម្បើសកិាអំពើការអនុវត្ក្នុងមូ្លដាា ន
ននការបបេចកវទិាពនលឺត្ពោះអាទតិ្យ សត្មាប់ផ្សលប៉ាោះពាល់ននវទិយុសកម្ម បលបឿនខយល់ និងធូលើ សំបណ្ើ ម្ កមាល ងំត្សូប
ពនលឺត្ពោះអាទិត្យ ទិននផ្សលថាម្ពល សើតុ្ណាា ភាព និងល័កខខ័ណ្ឌ សមាព ធបរយិកាសបលើការផ្សលិត្ថាម្ពលត្ពោះ
អាទិត្យ។ ទនិនន័យការអនុវត្្បពលបវោពតិ្នឹងមានេំបពាោះត្បព័នធត្េប់ត្េងកត្ម្ឹត្ខពស់  និងការត្ត្ួត្ពិនិត្យម្ួយ
ដ ល នបត្គ្នងទុក។  
 
បវទិកាសិកាពើេមាៃ យដ លដផ្សែកបលើ ICT បលបឿនបលឿន ដ លបេបៅថា E-sapak រួយសត្ម្ួលការដេករដំលក
បពលបវោពតិ្ននព័ត៌្មាន ដ លទាក់ទងបៅនងឹថាម្ពលពនលឺត្ពោះអាទិត្យ និងទិននន័យកនុងេំបណាម្អនករំនាញនិង
អនកត្សាវត្ជ្ញវពើសាកលវទិាល័យជ្ញបត្េើនបៅបអសា៉ាញ អាលលឺម្៉ាង់ និងព័រទុយហាគ ល់ និងអនកទាងំបនាោះម្កពើ    
វទិាសាថ ន GUN។ អនករនំាញម្កពើអឺរ ៉ាុប នបណុ្្ោះបណ្ាវសិវករកនុងត្សកុ នូវរំនាញរួយបបងកើត្បបេចកវទិា        
ពនលឺត្ពោះអាទិត្យបដាយដផ្សែកបលើេំបណ្ោះ ឹងទទួល ន តាម្រយៈការអនុវត្ត្្ត្ួត្ពនិិត្យ សមាសធាតុ្ននេបត្មាង។ 
មាត្ិការ មុ្ខវជិ្ញជ  ការបធវើសននសិើទតាម្វ ើប អូ និងធនធានសកិា នទទលួត្បជ្ញរន ល់បៅជ្ញង ៧០០ នាក់ត្ត្ូវ
 នទទលួការបណុ្្ោះបណ្ាល។  
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េណុំ្េសខំាន់  
•  ការកសាងបណ្ាញឧបករណ៍្តាម្ដានដ លប ើរតាម្ ICT សត្មាប់ត្ត្ួត្ពិនិត្យ និងដេករដំលកការត្សាវត្ជ្ញវេឺ    
    ជ្ញរំហាន ំបូង ៏សខំាន់ម្យួកនុងការអភិវឌ្ឍត្បភពថាម្ពលនបត្ង។  
•  ដផ្សនកងមើននការអភិវឌ្ឍបនោះត្ត្ម្ូវឱ្យមានកេិចសហការ និងកេិចសហត្បត្ិបត្្កិារ ដ លគ្នតំ្ទថាម្ពលនបត្ង និង     
    ការសកិាដ លពាក់ព័នធនងឹអាកាសធាតុ្។  
អានបដនថម្ នងិព័ត៌្មានទនំាក់ទនំង  
CAREN, "CAREN រួយបបងកើត្បត្បើពនលឺត្ពោះអាទតិ្យនន Turkmenistan" ការសិកាករណ្ើ (គ្នម នកាលបរបិេឆទ)។ 
អាេរក នពើ http://caren.dante.net/Media_Centre/Documents/solar_ case_study _FINAL.pdf.  
ទនំាក់ទនំង:  
Mr. Charyyar Amansahedov, បណ្ឌិ ត្យសភាវទិាសាស្តស្ Turkmenistan, amansakhatov@yandex.ru.  
Mr. Askar Kutanov, បណ្ាញត្សាវត្ជ្ញវ និងអប់រអំាសុើកណ្ាល, បណ្ឌិ ត្សភាជ្ញត្ិ  
វទិាសាស្តស,្ សាធារណ្រ ា Kyrgyz, askarktnv@gmail.com. 
 

          ការអភវិឌ្ឍម្រកឡា SMART  របសម់្របច្ទ្យសចនិ  
កិេចសហត្បត្ិបត្្ិការបណ្ាញរ ាននត្បបទសេិន ដ លជ្ញអនកផ្ស្ល់អត្ថត្បបយរន៍ ៏ធំបផុំ្សត្បៅបលើពិភពបោក ន
បផ្្លត្បលើការអភិវឌ្ឍត្កឡា SMART  និងការរត្ម្ុញនងឹត្ត្ូវ នបញ្ច ប់បៅឆ្ន ២ំ០១៥ បដាយមានការបធវើឱ្យ
ត្បបសើរប ើងតាម្ការបត្គ្នងទុក ល់ឆ្ន ២ំ០២០។ លកខណ្ៈពិបសសេួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍្ម្ួយេំនួន រមួ្មានការបត្បើ
ថាម្ពលខយល់ និងការបបងកើត្នូវសាថ នើយរ៍ងយនប្ញ្ចូ លបភលើង ប ើម្បើបលើកទឹកេតិ្្បត្បើរងយន្ដ ល ំបណ្ើ ការបដាយ
បត្បង និងអាេុយ និងការបត្បើត្ ស់រងយន្អេគសិនើ។ ការបត្បើ ICT ប ើម្បើបធវើឱ្យត្បព័នធមានត្បសទិធិភាព និងរមួ្
បញ្ចូ លគ្នន េឺជ្ញបបោះ ូងននេំនតិ្ផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្បនោះ។ ជ្ញដផ្សនកម្យួននយុទធសាស្តស្បបង្ហក ងរបស់េិន បណ្ាញកត្ម្តឹ្តូ្េ
សត្មាប់អេគិសនើតាម្រនបទ បដាយបត្បើត្ ស់ត្បភពកបកើត្ប ើងវញិក៏ត្ត្ូវ នបន្។ បខត្្ជ្ញបត្េើនបៅដប៉ាកខាង
លិេេឺលំ កខាល ងំណាស់ កនុងការត្េប ណ្្ប់ជ្ញម្ួយបណ្ាញដ លមានត្សាប់។ វធិើសាស្តសម្្ួយរំហានត្ត្ូវ ន
អនុម័្ត្បដាយបហតុ្បនោះត្ត្ម្ូវការសាធារណ្ៈត្ត្ូវ នបំបពញបំណ្ងជ្ញ បូំងបដាយផ្ស្ល់អេគិសនើសត្មាប់បត្បើត្ ស់ 
តាម្ត្េួសារតាម្រយៈបណ្ាញខាន ត្តូ្េ។  
                                                       េណុំ្េសខំាន់  
                                                       •  ICTs បបងកើត្មូ្លដាា នត្េឹោះសត្មាប់ការអភិវឌ្ឍត្កឡា SMART។  
                                                       •  ការរត្ម្ុញកត្ម្ឹត្រ ាបឆ្ព ោះបៅអភិវឌ្ឍត្កឡាSMART ជ្ញការចា ំេ់                                                                             
                                                           ប ើម្បើរត្ម្ុញឱ្យត្បបភទយុទធសាស្តសែកំបណ្ើ ននបត្ង។  
     
    ត្បភពរូបភាព:  សារើវកម្មបណ្ាញរ ាននត្បបទសេនិ "ការអនុវត្្ត្កឡា SMART  និងបទដាា ននើយកម្មបៅត្បបទសេិន" បទបង្ហា ញដខវេិឆកិា  
    ឆ្ន ២ំ០១១។ ដ លអាេទទួល នពើ http://www.smartgrid.com/wp-content/uploads/2011/09/6 Changyi.pdf.  
 

អានដងម្បទៀត្  
UNESCAP, ដផ្សនទើបង្ហា ញផ្សលូវកំបណ្ើ ននបត្កាប នទាបសត្មាប់អាសុើ និង ៉ា សុើហវកិ: ការសិកាករណ្ើ  - ត្កឡា
ខាន ត្តូ្េរបស់េនិសត្មាប់អេគសិនើរនបទ 
http://www.unescap.org/esd/environment/lcgg/documents/roadmap/case_study_fact_sheets/ 
case% 20Studies/CS-China-mini-grids-for-rural-electrification.pdf.  
សារើវកម្មបណ្ាញរ ាននត្បបទសេិន "ការអនុវត្ត្្កឡា SMART  បទដាា ននើយកម្មបៅេនិ" បទបង្ហា ញ,ដខវេិឆិកា
ឆ្ន ២ំ០១១។ ដ លអាេទទួល នពើ http://www.smartgrid.com/wp-content/uploads/2011/09/6 
Changyi.pdf.  

 

http://caren.dante.net/Media_Centre/Documents/solar_
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          ម្ីម្រកបូាត ញថ្នម្ពលកច្កើតច្ ើងវិញរបស ់Jeju  

ត្បភពរូបភាព: IBM, យុទធសាស្តស្ EMS: ការអនុម្ត័្ EMS កនុង ំបណាោះត្សាយម្ើត្កូបណ្ាញនងិ EMS បទដាា ននើយកម្ម (២០១០)។ អាេរក នពើ 
http://www.smartgrid.com/wp-content/uploads/2011/09/12 Richard.pdf.  
 
ការបត្បើបណ្ាញដ លរយួឱ្យ ICT បធវើបៅ នកនុងកត្ម្តឹ្ខពស់ននការបបងកើត្ថាម្ពល និងឧបករណ៍្វាស់ដវង
អាកាសធាតុ្ ម្ើត្កបូណ្ាញរបស់Jeju Islandេឺជ្ញ ំបណាោះត្សាយត្បកបបដាយសលិបៈរបស់រ ាប ើម្បើបដាោះត្សាយ 
បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ និងការផ្សលតិ្ និងការដេកចាយថាម្ពលត្បកបបដាយត្បសទិធភាព។ ការពឹងដផ្សែកជ្ញ
េម្បងបលើថាម្ពលកបកើត្ប ើងវញិ ការផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្បនោះេឺជ្ញដផ្សនកម្ួយ ននទសសនៈវស័ិយសត្មាប់ការកសាងត្កឡា 
SMARTម្ួយ បៅទូទាងំត្បបទស។ ការចាប់បផ្ស្ើម្ជ្ញម្ួយនងឹការបធវើបត្ស ្SMART  នបបងកើត្ប ើងបៅឆ្ន ២ំ០០៩ 
ដ លជ្ញការវលិរុទូំទាងំត្បបទសបៅឆ្ន ២ំ០៣០ ត្ត្ូវ នបត្គ្នងទុក។ ការផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្បនោះបបត្ម្ើការជ្ញេំរូជ្ញម្យួនឹង
ការវនិិបយេដ ល ន ៉ា ន់ត្បមាណ្ថាមានត្បដហល៥៧,៨ោន ុោល រអាបម្រកិពើឆ្ន ២ំ០០៩  ល់ឆ្ន  ំ២០១៣។  
 
េណុំ្េសខំាន់  
• ICT អាេរយួឱ្យបធវើ ននូវការបកើនប ើងម្ើត្កូបណ្ាញ។  
• ការដកលម្ែត្បសិទធភាពថាម្ពលកបកើត្ប ើងវញិអាេបលើកកម្ពស់កំបណ្ើ ននបត្ង។  
 
អានដងម្បទៀត្  
ត្កសួងបស ាកិេចេំបណ្ោះ ងឹ " កបកើត្ប ើងវញិ Smart - ការសិកាករណ្ើ : កដនលងបង្ហា ញ SG Jeju " បទបង្ហា ញ 
អាេរក នពើ http://www.smartgrid.com/wp-content/uploads/2011/09/3_Yong_Ha_  Park_ 
KSGW_SR_Case_StudyPOSCO.pdf.  
  
 
 
 
 
 

http://www.smartgrid.com/wp-content/uploads/2011/09/3_Yong_Ha_
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         កំច្ ើ ននបតង និងលទ្យធកម្មនបតងច្ៅច្វៀតាម្  
 

ជ្ញដផ្សនកម្ួយននយុទធសាស្តស្កំបណ្ើ ននបត្ងរបស់ខលួន រដាា ភិ លននត្បបទសបវៀត្ណាម្កពុំងបង្ហា ញត្បព័នធប ញនងល 
បអ េិត្ត្ូនកិម្ួយ (E-លទធកម្ម) សត្មាប់លទធកម្មសាធារណ្ៈជ្ញរំហាន បូំង។ ត្បព័នធមានបណំ្ងប ើម្បើដកលម្ែ
ត្បសិទធភាព និងត្មាល ភាព និងជ្ញដផ្សនកម្ួយននយុទធសាស្តសែកំបណ្ើ នឧសាហកម្មនបត្ង។ ត្បព័នធនឹងបលើកកម្ពស់  
ការេណ្នានងលប ើម្ខួបននរើវតិ្ជ្ញជ្ញងការេណំាយរយៈបពលខលើ ក៏ ូេជ្ញការបលើកកម្ពស់ត្មាល ភាពកនុងការទិញ
ទំនិញ នងិបសវាកម្មរបស់រដាា ភិ ល។  
 

ត្ត្ូវ នផ្សែល់អំណាេទិញ ៏សខំាន់ និងមានឥទធិពលបទបបញ្ាត្្ិននរដាា ភ ិល លទធកម្មសាធារណ្ៈនបត្ងមាន
សក្ានុពលកនុងការផ្លល ស់ប្ូរការអនុវត្្ទើផ្សារ ប ើម្បើអនុម័្ត្វធិើសាស្តស្នបត្ងបនោះ។ កិេចខតិ្ខំត្បឹងដត្បងបៅត្បបទស
បវៀត្ណាម្ក៏ ូេជ្ញបៅត្បបទសបផ្សសងបទៀត្  ូេជ្ញត្បបទសេិន និងត្បបទសឥណាឌ  ក៏មានបណំ្ងបផ្្លត្បលើការរ ើក
េបត្ម្ើនវស័ិយឧសាហកម្មនបត្ងកនុងដផ្សនកនានាដ ល នបត្រើសបរ ើស ដ លអាេមានផ្សលប៉ាោះពាល់ធំជ្ញងស្ើអំពើ           
ការបលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍត្បកបបដាយនិរន្រភាព។  
    
                                        

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ត្បភពរូបភាព: http://www.shafferdesignworks.com/CUQuarterly/Q22008/NetworkingMidAtlMeeting.html.  
 

េណុំ្េសខំាន់  
• លទធកម្មសាធារណ្ៈនបត្ងរួយ ល់ ICT េឺជ្ញវធិើងមើម្ួយ និងរ ើកេបត្ម្ើនននការអនុវត្្មុ្ខង្ហរលទធកម្ម ៏សខំាន់   
   កនុងវស័ិយសាធារណ្ៈ។  
• ការេណ្នានងលប ើម្វ ្រើវតិ្ និងត្មាល ភាពដ លត្ត្ូវ នបធវើឱ្យត្បបសើរប ើង េឺជ្ញលកខណ្ៈ ននការបធវើឱ្យត្បបសើរ 
   ប ើងកនុងលទធកម្ម។  
 

អានដងម្បទៀត្  
វទិាសាថ នអន្រជ្ញត្ ិសត្មាប់ការអភិវឌ្ឍបដាយនិរន្រភាព លទាកម្ម ការនេនត្បឌ្ិត្ងមើ និងកបំណ្ើ ននបត្ង: បរឿងបនោះ
ម្កទល់បពលបនោះ ... (Manitoba ឆ្ន  ំ២០១២)។ អាេរក នពើ www.iisd.org/pdf/2012/. procurement 
_innovation_ green_growth.pdf.  
បេហទំព័របណ្ាញទិញដ លអាេបឆលើយត្ប ន។អាេរក នពើ http://www.responsiblepurchasing.org.  
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  ម្របពន័ធម្រគប់ម្រគងពយុុះទ្យកឹបញ្េូលោា ច្ៅច្សប៊ាូ  

 
ត្បភពរូបភាព: Rene Burt N. Llanto និង Juan Edgar C. Osorio "ការអភិវឌ្ឍបហដាា រេនាសម្ពន័ធទកឹបអកូ-ត្បសិទធភាពកនុងត្បបទសហវើលើពើន:           
ការត្េប់ត្េងទឹកខយលព់យុោះដ លរមួ្បញ្ចូ លគ្នន កនុងបសប ូ" បទបង្ហា ញ នបធវើប ើងកនុងសិកាខ សាោថាន ក់ត្បំន់បលើកទើបើស្ើអំពើបហដាា រេនាសម្ព័នធទឹកបអកូ-
ត្បសិទធិភាពបៅត្ំបន់អាសុើ ទើត្កុង ងកក ត្បបទសនង (គ្នម នកាលបរបិេឆទ)។  
 

ការបត្បើត្ ស់េំរូបធវើឱ្យ ូេកុំពយូទ័រ សមាសធាតុ្របស់ត្បព័នធត្ត្ូវ នរមួ្បញ្ចូ ល(េំបណាម្សមាសធាតុ្បផ្សសងបទៀត្) 
ការត្បមូ្លទឹកបភលៀង ការពា លទឹកបភលៀងជ្ញបឋម្ ត្បព័នធបត្ចាោះកោតូ្េម្ួយ ម្បធា យង្ហយត្សលួ         
ការពា លទកឹសត្មាប់បត្បើត្ ស់ប ើងវញិ។ សមាសធាតុ្ទាងំបនោះត្ត្ូវ នបធវើបត្ស្សត្មាប់លទធភាព និងបនាទ ប់
ម្ក ំប ើងឧបករណ៍្ត្េប ណ្្ប់ត្ំបន់សាកលបង។ ការវភិាេទិននន័យទឹកបភលៀង និងត្បព័នធពិនិត្យ និងត្ត្ួត្ត្តា 
សត្មាប់ត្បំន់ដាេ់ត្សយលត្ត្ូវ នសត្ម្ួលបដនថម្តាម្រយៈការបត្បើត្ ស់ ICT។  
 

ត្បព័នធផ្សល់្លទធផ្សលកាត់្បនថយ ន ៧៥ % កនុងការពឹងដផ្សែកបៅបលើរលសោិបម្។ វា នបដនថម្ការផ្សគត់្ផ្សគង់ទកឹ 
និងមានសម្ត្ថភាពត្េប់ត្េងសបម្លងទកឹរំនន់។ វាក៏ជ្ញវធិើ ៏លែម្ួយកនុងការបបងកើនការយល់ ឹងជ្ញសាធារណ្ៈ អំពើ
អត្ថត្បបយរន៍ននត្បព័នធដបបបនោះ។  
 

េណុំ្េសខំាន់ 
• ការបធវើឱ្យ ូេកុំពយូទ័រ និងឧបករណ៍្តាម្ដានភាជ ប់តាម្ ICT និងការវភិាេទិននន័យេឺមានសារៈសំខាន់កនុង             
   ការអភិវឌ្ឍ និងត្បត្ិបត្ែកិារទឹកខយល់ពយុោះដ ល នបញ្ចូ លគ្នន  និងត្បព័នធត្េប់ត្េងទកឹបផ្សសងបទៀត្ជ្ញបត្េើន។  
• ការបត្បើត្ ស់ធនធានទកឹកាន់ដត្ត្បបសើរ ទឹកបភលៀង ការត្េប់ត្េងទឹកសណំ្ល់ និងការត្េប់ត្េងទឹករនំន់ េឺ 
   មានសារៈសំខាន់បៅទើត្កងុនេរូបនើយកម្មបរឿនបលឿន។  
 

អានដងម្បទៀត្ 
UNESCAP, ដផ្សនទើបង្ហា ញផ្សលូវកំបណ្ើ ននបត្ងកាប នទាប សត្មាប់ត្បំន់អាសុើ និង ៉ា សុើហវកិ: ការសិកាករណ្ើ  - 
ការត្េប់ត្េងទឹកខយល់ពយុោះដ ល នបញ្ចូ លគ្នន របស់ត្បបទសហវើលើពើន។ អាេរក នពើ 
http://www.unescap.org/esd/environment/ lcgg/documents/roadmap/case_study_fact_ 
sheets/case%20Studies/CS-Philippines-Integrated-Stormwater-Management.pdf.  
 

Rene Burt N. Llanto "ការត្បឈម្ និងឱ្កាសកនុងការត្េប់ត្េងទកឹខយល់ពយុោះដ លរមួ្បញ្ចូ លគ្នន  បៅបសប ូ      
ហវើលើពើន"បទបង្ហា ញhttp://www.unescap.org/esd/Energy-Security-and-Water-Resources/water/ 
wastewater_management/PDF/12[Philippines]ISWM% 20Final% 20Presentation.pdf.  
 

បឆលើយត្បបៅនឹងត្ត្ម្ូវការបកើនប ើងសត្មាប់
ទឹក កាត់្បនថយការផ្សគត់្ផ្សគង់ទឹកបៅរលសោិ 
ការខជោះខាជ យទឹកបភលៀង ការត្េប់ត្េងម្ិនលែនន 
ទឹកសណំ្ល់    ដ លម្ិន នពា ល នងិ 
ការត្េប់ត្េងទឹករនំន់ម្និត្េប់ត្គ្នន់ េបត្មាង 
សាកលបងម្ួយ    ដ លត្ត្ូវ នផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្បៅ 
ទើត្កុងបសប ូ ត្បបទសហវើលើពើនប ើម្បើបធវើឱ្យបលេ 
ប ើងនូវផ្សលត្បបយរន៍ននការត្េប់ត្េងទកឹ
ខយល់ពយុោះរមួ្បញ្ចូលគ្នន ។  
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៥.៦.ការពិចារាច្ោលនច្ោបាយ:ការបច្ងាើតយទុ្យធសាស្រសតសម្រមាលបម្ម្រម្បម្រម្លួ                       
       អាកាសធាតុម្ផែកតាម្ ICT  
 
រ យការណ៍្អុើ-បរសិាថ នរបស់ITU68 ផ្ស្ល់អនុសាសន៍ពត្ងងឹសម្ត្ថភាព ល់ត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍកនុងការបត្បើ ICT 
សត្មាប់សកម្មភាពបរសិាថ ន: ការត្េប់ត្េង ការអភិរកស និងការអភិវឌ្ឍត្បកបបដាយនិរន្រភាព។ បធវើ ូេបនោះ      
រ យការណ៍្បង្ហគ ប់ឱ្យបបងកើត្ត្កបខ័ណ្ឌ ដផ្សនការយុទធសាស្តសស្ត្មាប់ការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ ដ ល
ពឹងដផ្សែកបលើ ICT និងដផ្សនការសកម្មភាពអុើ-បរសិាថ នម្ួយ។  
 
យុទធសាស្តស្ដផ្សែកបលើICTម្ួយរកប ើញ និងវាយត្នម្លឱ្កាសសត្មាប់ការបត្បើត្ ស់ ICTs កនុងការសត្មាល          
បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ ខណ្ៈដ លកនុងបពលជ្ញម្ួយគ្នន បនាោះេឺពចិារណានងលប ើម្ នងិការទូទាត់្។ យុទធសាស្តស្
អាេត្កបលកបម្ើលបៅការគ្នតំ្ទពើអន្រជ្ញត្ិ ៏មានឥទធពិល និងសុេឆនទៈនិងការរត្ម្ញុនូវឱ្កាសកំបណ្ើ ននបត្ងបៅ
កដនលងទើផ្សារកនុងត្សកុ។69  
 
បគ្នលបៅយុទធសាស្តស្ទាងំបនោះ អាេរមួ្បញ្ចូ លទាងំវធិានការនានា ប ើម្បើកាត់្បនថយផ្សលប៉ាោះពាល់បរសិាថ ន ការបត្បើ
ត្ ស់ថាម្ពល និងការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ ខណ្ៈដ លកនុងបពល ូេគ្នន  រត្ម្ញុការអភិវឌ្ឍបស ាកេិច 
ម្នុសស និងសងគម្។  
 
 

   ?    ស ួំរច្ដើម្បគីតិអំពី  
បត្ើកិេចត្បឹងដត្បងរបស់ត្បបទសអនកកនុងការអភិវឌ្ឍបស ាកេិចេ ឺ ត្សបជ្ញម្យួនឹងកំបណ្ើ ននបត្ងដ រឬបទ? បដាយ
ដផ្សែកបលើករណ្ើ ដ ល ន កត្សុង បត្ើអវើដ លអនកេិត្េជឺ្ញេំនិត្ផ្ស្ួេបផ្ស្ើកំបណ្ើ ននបត្ង ៏មានសក្ានុពល ដ ល
ត្បបទសរបស់អនកអាេសាកលបង? េិត្យ៉ា ងបហាេណាស់ឱ្យ នេំនតិ្ផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្ពើរ នងិពណ៌្នាអំពើអវើដ ល ICT
នឹងប ើរត្។ួ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68

 ITU, ICTs សត្មាប់អុើ-បរសិាថ ន: បសេក្ើដណ្នាសំត្មាប់ត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍបដាយបផ្្លត្បលើបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្(ទើត្កុងហសដឺណ្វឆ្ន ២ំ០០៨)។  
    អាេរក នពើ http://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/docs/itu-ICTs-for-e-environment.pdf.  
69

 ibid 
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៦. ច្សចកតសីនាដិ្ឋា ន 
ឥទធិពល ICTs បៅកនុងត្េប់ទ ិាភាពទាងំមូ្លននការខិត្ខំរបស់ម្នុសសមានការបដម្លងយ៉ា ងសំខាន់ដ លអាេរួយ
កនុងរបបៀបដ លបយើងបធវើការ នងិរស់បៅ។ មុ្ខវជិ្ញជ ទើ១០  នេូសបញ្ជ ក់ម្យួេំននួ និងសក្ានុពលរបស់ពួកបេ 
សត្មាប់បធវើឱ្យងយបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ និងបលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍបដាយនិរន្រភាព។ ជ្ញម្ួយនឹងការបង្ហា ញ
ខលួន និងការរមួ្បញ្ចូ លគ្នន ននននិាន ការបបេចកវទិាត្ត្ូវ នកត់្សមាគ ល់ប ើញថាកនុងមុ្ខវជិ្ញជ បនោះ បយើងេឥឺ ូវបនោះក៏
កំពុងទទួល ននូវសម្ត្ថភាពកនុងការយល់ និងបរៀនពើបរសិាថ នរបស់បយើង កនុងវធិើដ លម្ិនធាល ប់មាន សូម្បើដត្
ពិចារណាថាអាេបធវើបៅ នប ើយរហូត្ ល់ឥ ូវបនោះ។  
 

មានការង្ហរជ្ញបត្េើនបៅម្ិនទាន់ត្ត្ូវ នបធវើប ើម្បើទទលួយកត្បបយរន៍ ៏បពញបលញននបបេចកវទិាម្ួយេំនួន នងិ    
បៅដត្អភិវឌ្ឍបបេចកវទិាបន ្និងទំនងជ្ញនងឹនាឱំ្យមានការអនុវត្្ ៏មានត្បបយរន៍កាន់ដត្បត្េើន ដ លអាេបត្ត្ៀម្
ជ្ញបត្សេ នងិេណំាយអស់ត្េិត្ត្ូវ នអនុវត្្បៅទូទាងំត្បបទសអភិវឌ្ឍ និងកំពុងអភិវឌ្ឍ។  
 

ប ើម្បើឱ្យត្បបទសអភិវឌ្ឍ និងអនកពាក់ព័នធនងឹការអភិវឌ្ឍ ដ លអាេទាញយកនូវអត្ថត្បបយរន៍ម្ួយេំនួនននបញ្ា  
និងអនុសាសន៍ ដ ល នបធវើបៅទើបនោះ ការយល់ ងឹពើសក្ានុពលនន ICTs សត្មាប់បធវើឱ្យងយបដត្ម្បត្ម្ួល
អាកាសធាតុ្ត្ត្ូវដត្បន្ឱ្យរត្ម្ញុ។ បនោះេឺជ្ញកដនលងដ លអនកបត្បើត្ ស់ម្បរៀនទើ១០ មានត្ួនាទើយ៉ា ងសំខាន់កនុង
ការបំបពញការង្ហរ។ 
 

មុ្ខវជិ្ញជ បនោះ ម្និអាេ នងិម្ិនមានបណំ្ងត្េប ណ្្ប់អវើត្េប់យ៉ា ងដ ល ICT ដ លអាេបធវើប ើម្បើរួយ ល់ត្បបទស 
ជ្ញបត្េើន អងគការ សហេម្ន៍ និងត្បជ្ញរនបត្ត្ៀម្ខលួនសត្មាប់អាកាសធាតុ្ដត្បត្បលួយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ វាម្ិនអាេ
បធវើបៅ នបទ។ អនកបត្បើត្ ស់មុ្ខវជិ្ញជ ១០ ត្ត្ូវការយកលំនាតំាម្មាត្ិការននបសៀវបៅបនោះបៅនងឹត្ត្ម្ូវការ និង      
កាលៈបទសៈផ្លទ ល់ខលួនបេ។ ពកួបេត្ត្ូវការបន្រការង្ហរត្សាវត្ជ្ញវនូវអវើ ដ លមុ្ខវជិ្ញជ បនោះ នចាប់បផ្ស្ើម្។ ពួកបេត្ត្ូវ
ការុករកធនធានេំបណ្ោះ ឹងដ ល នបង្ហា ញបៅកនុងមុ្ខវជិ្ញជ បនោះ និងសួរខលួនឯងថា បត្ើវាមានវសិាលភាពកត្ម្ឹត្
ណាដ លពួកបេបធវើឱ្យសម្តាម្ត្ត្ម្ូវការ នងិកាលៈបទសៈផ្លទ ល់ខលួនរបស់ពកួបេ។ ពួកបេត្ត្ូវការទទលួយកនូវ        
ការសាកសួរផ្លទ ល់ខលួនបេ និងបធវើការង្ហររុករករបស់ពួកបេផ្លទ ល់ ប ើម្បើយកលំនាតំាម្េំបណ្ោះ ឹង នងិបទពិបសាធន៍
ប ើម្បើបំបពញត្ត្ម្ូវការផ្លទ ល់ខលួនរបស់ពកួបេ។  
 

ការត្សាវត្ជ្ញវេួរដត្ត្ត្ូវ នអនុវត្្មុ្នបពលមុ្ខវជិ្ញជ  ត្ត្ូវ នបបត្ងៀនកនុងត្សុកកនុងបគ្នលបំណ្ង ប ើម្បើយកលនំាំ
តាម្មាត្ិការរបស់មុ្ខវជិ្ញជ បៅនឹងត្ត្ម្ូវការកនុងត្សកុ និងកាលៈបទសៈនានា។ បនោះនឹងរួយបធវើឱ្យ ូេគ្នន នូវត្ំបន់
អាទិភាពដ លត្ត្ូវ នសងកត់្ធៃន់កនុងអំ ុងបពលសកិាខ សាោ ក៏ ូេជ្ញបង្ហា ញពើសម្រម្យកនុងត្សុក និងការសិកា
ករណ្ើ ពាក់ព័នធ។ ជ្ញពិបសសការសិកាករណ្ើ កនុងត្សុកនឹងមានត្បបយរន៍បំផុ្សត្។  
 

ការត្ពម្បត្ពៀងគ្នន រវាងគ្នន ជ្ញបត្េើនស្ើអពំើការេំរាម្កំដហងបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្លូត្ោស់ ត្បបទសជ្ញបត្េើន
 នេូលរមួ្ជ្ញម្ួយគ្នន ។ លទធផ្សលម្ួយកនុងេំបណាម្លទធផ្សលនានាដ លអនុវត្ ៏្សខំាន់របស់មុ្ខវជិ្ញជ បនោះនឹង
បង្ហា ញបបេចកវទិាដ លដផ្សែកបលើ ICT និងអនុវត្្ការត្េប់ត្េងដ លអាេរមួ្េំដណ្កយ៉ា ងខាល ងំកនុងការបធវើឱ្យងយ    
បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្។ ការគ្នតំ្ទសត្មាប់ ំបណ្ើ រការត្សាវត្ជ្ញវ នងិអភិវឌ្ឍរមួ្មានការដត្បត្បួលបៅតាម្បបេចក
វទិាជ្ញបត្េើនដ លមានត្សាប់បៅនឹងត្ត្ម្ូវការ និងកាលៈបទសៈននត្បបទសកពុំងអភិវឌ្ឍនឹងត្ត្ូវអនុវត្។្ វាេឺត្ត្ូវ
 នសងឃមឹ្ថាបៅទើបំផុ្សត្UNFCCC និងត្កបខ័ណ្ឌ ត្សប ៀងគ្នន នឹងបធវើឱ្យមានកិេចត្ពម្បត្ពៀងរួយសត្ម្ួល ល់    
ការផ្លល ស់ប្ូរ ៏ធំននបបេចកវទិា និង ឹងពើរបបៀបបធវើឱ្យបរឿងបនោះបកើត្ប ើង។  
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មុ្ខវជិ្ញជ ទើ១០ផ្ស្ល់នូវម្េគុបទស ៏មានត្បបយរន៍ខាល ងំណាស់សត្មាប់ត្បបទសនានា និងអងគការនានា ប ើម្បើបង្ហា ញ
និងកត្ម្តឹ្អត្តាត្ត្ម្ូវការផ្លល ស់ប្ូរបបេចកវទិារបស់ពកួបេ។ វាក៏រួយត្បបទសនានា នងិអនកពាក់ព័នធការអភិវឌ្ឍ       
បធវើត្ដត្ម្ត្ត្ម្ង់ត្ត្ម្ូវការរបស់ពួកបេ កនុងបគ្នលបណំ្ងបធវើឱ្យសន្ិសុខនូវការគ្នតំ្ទ ហរិញ្ាវត្ថុ និងបបើម្ិន ូបេនោះបទ 
ប ើម្បើទទលួយក និងយកលំនាតំាម្បបេចកវទិាសម្រម្យភាេបត្េើនបផុំ្សត្ ដ លនឹងរយួឱ្យពួកបេបធវើឱ្យងយេុោះ      
បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ ខណ្ៈដ លកនុងបពលជ្ញម្ួយគ្នន បនាោះសបត្ម្េ ននូវបគ្នលបៅអភិវឌ្ឍ នងិអាទិភាព
របស់ពួកបេ។ 
 

អនកអានេឺត្ត្ូវ នបលើកទកឹេតិ្្ដងម្បទៀត្ប ើម្បើេូលរមួ្េំដណ្កនូវេំបណ្ោះ ងឹផ្លទ ល់ខលួនរបស់ពួកបេ  ូេដ ល ន
បញ្ជ ក់ខាងបលើ និងការដេករដំលកវាបៅ e-CO Hub that APCICT  នបបងកើត្ប ើងសត្មាប់បគ្នលបំណ្ងបនោះ។ 
កនុងវធិើបនោះ ការង្ហរដ ល នដាក់េូលបៅកនុងបម្ៀនទើ១០ អាេបន្ និងត្ត្ូវ នដេករដំលកគ្នន ។  
 

សច្ងេបម្ុខវិជ្ជា  
 

េំណុ្េសំខាន់ៗត្ត្ូវ នពិភាកាកនុងមុ្ខវជិ្ញជ បនោះ ូេខាងបត្កាម្៖ 
 

១. បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ េឺកំពុងបកើនប ើង  នូវបញ្ា ត្បឈម្បៅទូទាងំពិភពបោក ។ ខណ្ៈបពលដ ល 
     អនកបធវើការសបត្ម្េេិត្ភ្ាេបត្េើនបំផុ្សត្ េ ឺឹងអពំើការេំរាម្កំដហង   ដ ល នបចាទសរួបដាយបដត្ម្បត្ម្លួ   
     អាកាសធាតុ្ ការយល់ ឹងននរបត្ម្ើសសត្មាប់ការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្បដាយបត្បើបបេចកវទិា   
     SMART និងICTsេឺឥ ូវបនោះត្គ្នន់ដត្កំពុងកាល យជ្ញរូបរាង។ មុ្ខវជិ្ញជ បនោះបម្ើលឱ្យ ន តឹ្ ល់ការត្បឈម្ 
      ៏សំខាន់កនុងបគ្នលបណំ្ងបលើកយកេណុំ្េសំខាន់នន ំបណាោះត្សាយដ លដផ្សែកបលើ ICTឱ្យត្បបសើរ ដ ល 
     កំពុងត្ត្ូវ នបត្បើប ើម្បើបដាោះត្សាយការត្បឈម្ម្យួេំននួទាងំបនោះ។  
២. មុ្ខវជិ្ញជ ពនិិត្យពើត្ួនាទើ ៏សំខាន់ ដ ល ICT អាេបំបពញការង្ហរ   កនុងការបលើកកម្ពស់ការសបងកត្បរសិាថ ន   
     អន្រកម្ម នងិការត្េប់ត្េង និងការបធវើឱ្យងយេុោះនូវបដត្ម្បត្ម្ួល អាកាសធាតុ្។  វាបកត្សាយនូវរបបៀប    
     ដ លICTs រមួ្េំដណ្ក ល់ការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និងការដត្បត្បួលបៅតាម្។  
៣. បៅបពលត្បបទសជ្ញបត្េើន និងវស័ិយឯករនទទលួសាគ ល់ការពិត្  ដ លថាធនធានថាម្ពលេឺមានកត្ម្តឹ្ 
     និងមានត្នម្លបកើនប ើង បហើយដ លបស ាកេិចកាប នខពស់    អាេម្ិនត្ត្ូវ នសបត្ម្េេិត្្ នបទៀត្បទឬ  
     បទាោះបើអាេបធវើបៅ នក៏បដាយ មុ្ខវជិ្ញជ បរៀបរាប់អំពើការផ្លល ស់ប្ូរបៅជ្ញទត្ម្ង់ការអភិវឌ្ឍសនិទសាន លបរសិាថ ន 
     ដ លត្ត្ូវ នចាប់យកកនុងេំនិត្កំបណ្ើ ននបត្ង។ វាបង្ហា ញអំពើត្នួាទើ ៏សំខាន់ននICTកនុងការបលើកទឹកេតិ្្    
     េំនតិ្នេនត្បឌ្ិត្ងមើ និងសបត្ម្េ ននូវកំបណ្ើ ននបត្ង។ ទនំាក់ទំនងេំនតិ្ទាងំបនោះ សត្មាប់ត្បបទសកំពុង 
     អភិវឌ្ឍត្ត្ូវ នរកប ើញ។  
៤. មុ្ខវជិ្ញជ បនោះ នឹងរួយឱ្យអនកេូលរមួ្យល់ ងឹអំពើបញ្ា  និងកសាងសម្ត្ថភាពរបស់ពួកបេប ើម្បើរកឱ្យប ើញ     
    ឱ្កាសសត្មាប់ការបត្បើត្ ស់ ICTs កនុងការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។ វាក៏នងឹរួយឱ្យអនកេូលរមួ្ 
    រួយផ្សល់្កនុងន័យសាថ បនាបឆ្ព ោះបៅរកការពិភាកា អពំើរបបៀបរត្ម្ុញការអភិវឌ្ឍត្បកបបដាយនិរន្រភាព បៅ 
     ត្បបទសនានា សហេម្ន៍ អងគការ និងកនុងរើវតិ្ត្បចានំងៃរបស់ពួកបេតាម្រយៈការបត្បើត្ ស់ ICTs ។  
៥. មុ្ខវជិ្ញជ ផ្សល់្នូវបយបល់បគ្នលនបយ យសត្មាប់ការបត្បើត្ ស់ICTសត្មាប់ការដត្បត្បួលបៅតាម្ផ្សលប៉ាោះ             
     ពាល់បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្  ការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ និងរត្ម្ញុកំបណ្ើ ននបត្ងដ ល 
     ជ្ញយុទធសាស្តសែអភិវឌ្ឍម្យួ។ 
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សទ្ានមុ្រកម្ 
ការដត្បត្បួលបៅតាម្    
បដត្ម្បត្ម្លួ 
អាកាសធាតុ្ 

េំនិត្ផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្ និងវធិានការ ប ើម្បើកាត់្បនថយភាពង្ហយរងបត្គ្នោះននត្បព័នធធម្មជ្ញត្ ិនិង
ម្នុសសត្បឆ្ងំនងឹផ្សលប៉ាោះពាល់ បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ពិត្ត្ ក  ឬរពំឹងទុក។ 
ត្បបភទបផ្សសងគ្នន ននការបនាំដ លមានត្សាប់ ឧទាហរណ៍្ការេឹត្ទុកជ្ញមុ្ន និងត្បត្ិករ 
ឯករន និងសាធារណ្ៈ និងសវ័យភាព និងការបត្គ្នងទុក។ ឧទាហរណ៏្ រមួ្បញ្ចូលទាងំ
ការបបងកើនការពាទឹករនំន់ននទបនល ឬ បកាោះ និងការរំនសួរុកខជ្ញត្ិ ដ លធន់ត្ទានំងឹ    
ភាពត្ក់សលត់្នងឹសើតុ្ណាា ភាពដងម្បទៀត្ សត្មាប់បរឿងដ ល ឹង។  
 រើវៈឥនធនៈ ការកបកើត្ប ើងវញិ ដ លង្ហយបឆោះ នងិកាកសណំ្ល់រមួ្មាន រើវមា៉ា ស់រងឹ រើវមា៉ា ស់រាវ                                       
រើវឧសម័ន កាកសំណ្ល់ឧសាហកម្ម និងកាកសណំ្ល់ទើត្កងុដ លត្ត្ូវ នបត្បើសត្មាប់
បគ្នលបណំ្ងថាម្ពល។ 
 ការចាប់យកកាប ន 

និងការផ្សទុក 

ការអនុវត្្ ៏េត្ម្ូងេត្មាស ដ លកំពុងត្ត្ូវ នពិចារណាថាជ្ញវធិើ ននការកាត់្បនថយ       
ការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ បដាយផ្លទ ល់ពើការ ុត្ឥនធនៈហវូសុើលបដាយយកបេញឬ 
"ចាប់យក" បរយិកាស CO២ កនុងកំ ុងបពលដ ល នបបងកើត្េំបហោះបដាយបត្បើ          
បបេចកវទិាបផ្សសងៗគ្នន  និង ំបណ្ើ រការឧសាហកម្ម សត្មាប់ការយកបេញឬសមាែ ត្ CO២ 
ពើឧសម័នសណំ្ល់ ៏មានឥទធិពល កនុងបរាងេត្កថាម្ពលឥនធនៈហវូសុើល។ 
 
  
 

 

សាន ម្ដានកាប ន 

 

រង្ហវ ស់ ឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់ទាងំអស់ បយើងមាន ក់ៗផ្សលិត្ និងមានឯកតានានាេតឹ្ជ្ញបតាន 
(ឬេើ ូត្កាម្)  
បសមើនឹង CO២ ។  បបេចកវទិាសាែ ត្ បបេចកវទិាសាែ ត្កាត់្បនថយ ឬបបងកើនត្បសិទធភាពននការបត្បើត្ ស់ថាម្ពល។ 
 

 

បដត្ម្បត្ម្លួ 
អាកាសធាតុ្ 

 

បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ ដ លត្ត្ូវ នសនមត់្បដាយផ្លទ ល់ ឬបដាយត្បបយលបៅនងឹ
សកម្មភាពម្នុសសត្ត្ូវ នប្ូរ សមាសធាតុ្ននបរយិកាសពិភពបោក និងបដនថម្បៅ
នឹងបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ធម្មជ្ញត្ិបៅបលើរយៈបពលបពលដ លអាេបត្បៀបបធៀប។  
  

កុំពយូទ័រពពក 

 

កម្មវធិើ និងបសវាកម្មឌ្ើរើងល ដ លបៅទាងំត្សុងបលើត្បព័នធអុនិធណិឹ្ត្ េឺពួកបេត្ត្ូវ ន
ដាក់ទើតាងំសថិត្បៅបលើត្បព័នធមា៉ា សុើនបបត្ម្ើ (បពាលេជឺ្ញេនំួន ៏បត្េើនននកំុពយូទ័រ ៏មាន
អានុភាព ដ លត្ត្ូវ នត្ជ្ញបណាែ ញ) និងអាេត្ត្ូវ នេូល ំបណ្ើ រការ នបដាយបត្បើ
អុិនធណិឹ្ត្។ 
 
 
  
 

 

ត្បសិទធភាពេំបហោះ 
 

វធិានការរបបៀបដ លឥនធនៈសាម្ញ្ា ៏មានត្បសិទធិភាព  េឺត្ត្ូវ ន ុត្បដាយឧបករណ៍្
ជ្ញក់ោក់ម្ួយ ឬមា៉ា សុើន។ 
 
  
 

 

ត្បភពពពក 

 

េំរូអារើវកម្មដ លដផ្សែកបលើបេហទំព័រងមើម្យួ ដ លរួយ ល់ ំបណាោះត្សាយនេនត្បឌ្ិត្ នន
បណ្ាញដេកចាយនើម្ួយៗតាម្េំនួន ដ លអំពាវនាវជ្ញេហំរសត្មាប់សំបណ្ើ រ នងិ    
ត្ត្ូវ នបត្បើសត្មាប់ទទលួ ននូវការបឆលើយត្ប និងទិននន័យ ព័ត៌្មាន និងកនុងករណ្ើ
ម្ួយេំននួ ជ្ញវធិើដេកចាយ ឬដេករដំលក ការង្ហរ និងការត្បឹងដត្បង។  
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បបេចកវទិា   
វសិមាភ រកម្ម  

ការយកម្ករំនសួននផ្សលិត្ផ្សលកាប នខពស់ និងសកម្មភាពជ្ញម្ួយនងឹរបម្មើសកាប ន
ទាប ឧទាហរណ៍្ ការបធវើសននិសិទតាម្វ ើប អូសត្មាប់ការត្បរុំទល់មុ្ខគ្នន អុើ-វក័ិយប័ត្ត្ 
សត្មាប់ឯកសារ។  
 ការបដម្លង ការផ្លល ស់ប្ូរ ំបណ្ើ រការបដាយន បៅជ្ញឌ្ើរើងលម្ួយ។ 

ឧបករណ៍្តាម្ដាន 
បៅបលើដផ្សន ើ  

បៅបលើដផ្សន ើ បបេចកវទិាដ លដផ្សែកបលើ ICT ដ លត្ត្ូវ នបត្បើត្ ស់ ប ើម្បើយល់ ងឹអំពើ 
បរសិាថ នពិភពបោក។ 
 ថាម្ពលកំបៅ 

 

សើតុ្ណ្ា ភាពបងរននដផ្សន ើបបងកើត្ត្បភពកំបៅបត្កាម្ ើ ទឹកបៅ្ និងេំហាយដ លកាល យ
បៅជ្ញបត្បងឥនធនៈ ប ើម្បើផ្សលតិ្ថាម្ពលកំបៅកនុងដផ្សន ើ។ បបេចកវទិាទំបនើប ំបណ្ើ រការ 
ទាងំបនោះបដាយការខួង និងបនាទ ប់ម្កបដាយបត្បើកំបៅ ឬទឹកបៅ្បដាយផ្លទ ល់ ឬបត្បើវា
ប ើម្បើបបងកើត្ថាម្ពល។ 
  
 

ត្បព័នធដាក់ឱ្យេ ំ
ទើតាងំសកល 

ត្បព័នធដ លមាន២៥ផ្លក យរណ្បកនុងយន្បហាោះេនលងត្ មំ្ួយ កនុងកម្ពស់ ២០,០០០ 
េើ ូដម្៉ាត្ត្ ដ លមានរយៈបពល ១២ បមា៉ា ង ត្ត្ូវ នបេបត្បើប ើម្បើផ្ស្ល់នូវទើតាងំ
េាស់ោស់បំផុ្សត្ រហ័ស និងព័ត៌្មានបពលបវោ ល់អនកបត្បើបៅត្េប់ទើកដនលងបៅបលើ
ដផ្សន ើ ឬកនុងបរបិវនរបស់ខលួនបៅត្េប់បពលបវោ។ 
  
 

នបត្ង(បបេចកវទិា)  បបេចកវទិាដ លរួយកាត់្បនថយផ្សលប៉ាោះពាល់អវរិជមានបលើបរសិាថ នធម្មជ្ញត្ ិនិងបធវើឱ្យ 
ងយនូវបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។  
 កំបណ្ើ ននបត្ង ការបផ្្លត្បលើបគ្នលនបយ យម្ួយដ លបញ្ជ ក់ពើការរ ើកេបត្ម្ើនបស ាកិេចត្បកបបដាយ
និរន្ភាពបរសិាថ ន ប ើម្បើរត្ម្ញុកាប នទាប ការអភិវឌ្ឍសងគម្រមួ្គ្នន ។  
 ត្កឡាកុំពយូទ័រ បដត្ម្បត្ម្លួបលើកម្មវធិើ Cloud ដ លជ្ញកដនលងដ លកុពំយូទ័ររមួ្េំដណ្ក ំបណ្ើ រការ 
ថាម្ពល ប ើម្បើបដាោះត្សាយការេណ្នាសមុត្េសាម ញ និង / ឬ តុ្ភូត្សមុេសាម ញេំរ ូ ូេ
ជ្ញអាកាសធាតុ្ ឬ តុ្ភូត្បរសិាថ ន ឬត្បព័នធបអកូ ូសុើបផ្សសងបទៀត្ ត្ពឹត្្ិការណ៍្ ឬ
 ំបណ្ើ រការ។ល។ 

ការវាយត្នម្លវ ្រើវតិ្   វធិើសាស្តស្ដ លត្ត្ូវ នបត្បើ ប ើម្បើកណំ្ត់្ផ្សលប៉ាោះពាល់បរសិាថ នននទសសនៈ ការផ្សលិត្ 
ការបត្បើត្ ស់ និងការប ោះបចាលទំនិញដ ល នផ្សលតិ្ និងជ្ញពិបសស ICTs។  
 

ការម្ិនដត្បត្បលួបៅតាម្ ការផ្លល ស់ប្ូរខលោះកនុងត្បព័នធធម្មជ្ញត្ ិ ឬម្នុសសដ លបកើនប ើងភាពង្ហយរងបត្គ្នោះបដាយ
បធវសត្បដហសប ើម្បើដាស់បត្ឿន អាកាសធាតុ្ ការដត្បត្បួលបៅតាម្ដ លម្ិនទទួល ន
បជ្ញេរ័យកនុងការកាត់្បនថយភាពង្ហយរងបត្គ្នោះបទ ប៉ាុដន្វាជ្ញការបបងកើនរំនួសវញិ។  
 

 រូបតូ្េត្បណិ្ត្  ំបណ្ើ របធវើឱ្យបបេចកវទិយមានទហំតូំ្េ នងិត្ត្វូការថាម្ពលត្េិ ប ើម្បើត្បត្ិបត្្ិការ។ 
 

ការបធវើឱ្យងយ 
បដត្ម្បត្ម្លួ 
អាកាសធាតុ្ 
  

 

ការអន្រាេម្របស់ម្នុសស ប ើម្បើកាត់្បនថយត្បភព ឬបលើកកម្ពស់ការលេិ GHGs។ 



91 Module 10 ICT, Climate Change and Green Growth 

 

បបេចកវទិាដ លសាគ ល់ 
RFIDរលកអាកាសវទិយុ  
 

 

បបេចកវទិា RFID អកម្មបត្បើថាម្ពលព័ទធរុំវញិ និងត្បត្ិកម្មេំបពាោះការដាស់បត្ឿន
ខាងបត្ៅប ើម្បើត្ ត្ស័យទាក់ទង។ បនទោះបសៀេវើ RFID មានត្បភពថាម្ពលផ្លទ ល់
របស់ពួកបេ ដ លពកួបេបត្បើ   ប ើម្បើផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្ទំនាក់ទំនងជ្ញម្ួយបនទោះបសៀេវើ RFID 
អកម្ម ដ លពួកបេអាេត្បមូ្លផ្ស្ុ ំទិននន័យ ន។ 

 

ការ ឹងពើេមាៃ យ បបេចកវទិាទទួល នទិននន័យ និងព័ត៌្មានអពំើវត្ថុម្ួយ ឬ តុ្ភូត្បដាយឧបករណ៍្
ដ លម្ិនទំនាក់ទំនងរាងកាយជ្ញម្ួយវា។ ម្៉ាាងបទៀត្ ការ ឹងពើេមាៃ យសំបៅបៅបលើ
ការត្បមូ្លព័ត៌្មានអំពើដផ្សន ើ និងបរសិាថ នរបស់ខលួនពើេមាៃ យ។  
 

ថាម្ពលកបកើត្ប ើងវញិ ត្បភពថាម្ពលរំនួសដ លទទួល នត្បបយរន៍ពើត្បភពថាម្ពលដ លអាេបត្បើ ន 
យ៉ា ងទូលទូំោយ ូេជ្ញ ខយល់ ត្ពោះអាទិត្យ រំបនារ និងរលកប ើម្បើបបងកើត្ថាម្ពល។  
 

បបេចកវទិា ឧបករណ៍្ដ លផ្សលតិ្ទិននផ្សលម្ួយ (ជ្ញធម្មតាអេគសិនើ) កនុងការបឆលើយត្បបៅនឹង 
ឧបករណ៍្តាម្ដាន ការដាស់បត្ឿន  ូេជ្ញការំសមើវទិយុសកម្មឧបបត្្ិបហតុ្។ ការវភិាេទិននន័យបញ្ជូ នដ ល    

ផ្ស្ល់នូវព័ត៌្មានវទិាសាស្តស្ ៏មានត្នម្លអពំើដផ្សន ើ។  
 

បបេចកវទិា SMART ការបត្បើបបេចកវទិាដ លដផ្សែកបលើ ICTប ើម្បើបបងកើនត្បសិទធភាពថាម្ពល នងិត្បត្ិបត្ែិការ 
ត្បព័នធថាម្ពល។  
  

 

បណ្ាញសងគម្ បសវាអុិនធណិឹ្ត្ដ លផ្សល់្មាត្ិការ និងបសវាកម្ម និងអនុញ្ា ត្ឱ្យអនកបត្បើប ើម្បើប ោះពុម្ព
មាត្ិការរបស់ពួកបេផ្លទ ល់ នងិដេករដំលកបនោះជ្ញម្ួយអនកបត្បើបផ្សសងបទៀត្ ននការបបងកើត្
របស់ពួកបេ។ បណ្ាញសងគម្េឺជ្ញការបត្បើត្ ស់កម្មវធិើទាងំបនោះ។  
 

  វត្្មានពើេមាៃ យ            ទត្ម្ង់ននការកណំ្ត់្ខពស់ម្ួយននការបត្បើសននសិើទវ ើប អូ តាម្ការត្ភាជ ប់អុិនធណិឹ្ត្។ 

 

ភាពជ្ញក់ដស្ង ការត្េ េ់បញ្ចូ លគ្នន ននការបត្បើត្ ស់ឧបករណ៍្អត្ងិិរន និងបសវាកម្ម  ូេជ្ញអនក
ដ ល នផ្សែល់ បដាយបរសិាថ នកុំពយូទ័របលើតុ្កនុងបគ្នលបណំ្ង ប ើម្បើបបងកើន ំបណ្ើ រការ        
កាត់្បនថយេំណាយ និងការបភំាយ GHG និងសនសថំាម្ពល។  
 

ត្បភព:  
D Brabham"Crowdsourcing ជ្ញេំរូសត្មាប់បដាោះត្សាយបញ្ា ម្យួ",ទិនានុបបវត្្អិន្រជ្ញត្េូិលបៅកនុងបបេចកវទិាត្បពន័ធផ្សសពវផ្សាយងមើ១៤(១)ឆ្ន ២ំ០០៨. 
សាន ម្ដានកាប ន "បត្ើសាន ម្ដានកាប នេឺជ្ញអវើ?" អាេរក នពើ http://www.carbonfootprint. com/carbonfootprint.html. 
EPA "សទាទ នុត្កម្ពាកយបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្" ។ អាេរក នពើ http://www.epa.gov/climatechange /glossary.html # G. 
EPA " ថាម្ពលកំបៅកនុងដផ្សន ើ " ។ អាេរក នពើ http://www.epa.gov/ne/eco/energy /re_ geothermal.html. 
IEA " ការកបកើត្ប ើងវញិដ លង្ហយបឆោះ និងកាកសំណ្ល ់" ។ អាេរក នពើ http://www.iea.org/stats/defs /sources/renew.asp. 
IPCC " ត្កុម្ការង្ហរទើ II: ផ្សលប៉ាោះពាលក់ារដត្បត្បួលបៅតាម្  និងភាពង្ហយរងបត្គ្នោះ - ឧបសម្ពន័ធ B: សទាទ នុត្កម្ពាកយ " ។ អាេរក នពើ http://www. 
ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=689. 
 ITU " េំនិត្ផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្តាម្បទដាា នសកលននបណ្ាញរំនាន់បត្កាយ " ។ អាេរក នពើ http://www.itu.int /en/ITU-T/gsi/ngn/Pages/default.aspx. 
អងគការណាសា " សទាទ នុត្កម្ " ។ អាេរក នពើ http://earthobservatory.nasa.gov/Glossary/ index. php?mode=alpha&seg=f&segend=h. 
UNEP  " បញ្ជ ើរននអកសរកាត្ ់និងពាកយសទាទ នុត្កម្" ។ អាេរក នពើ http://www.unep.org/dec/onlinemanual/Resources/Glossary/tabid/69/ 
Default.aspx?letter = c. 
UNESCAP  " អំពើកំបណ្ើ ននបត្ង " ។ អាេរក នពើ http://www.greengrowth.org/?q=static-page/sat-10012011-1104/about-green- growth. 

http://www.carbonfootprint/
http://www.epa.gov/climatechange
http://www.epa.gov/ne/eco/energy%20/re_%20geothermal.html
http://www.iea.org/stats/defs%20/sources/renew.asp
http://earthobservatory.nasa.gov/Glossary/
http://www.unep.org/dec/
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អានម្ែម្ច្ទ្យៀត 
 

ជ្ញទូបៅ: បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្  
 

១. េបត្មាងកាប នសកល។ អាេរក នពើ http://www.globalcarbonproject.org/.  
២. IPCC (២០០៧) ។ បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ឆ្ន  ំ២០០៧: រ យការណ៍្សំបយេ។ ការេូលរមួ្េំដណ្កនន    
     ត្កុម្ការង្ហរ I II និង III បៅនឹងរ យការណ៍្វាយត្នម្លបលើកទើបនួ ននេណ្ៈវនិិេឆ័យអន្ររដាា ភិ ល ស្ើអំពើ    
     បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ បៅទើត្កុងហសដឺណ្វ។  អាេរក នពើ  http://www.ipcc.ch/publications_  
   and_data/publications_ ipcc_fourth_assessment_report_synthesis_report.htm.  
៣. (ឆ្ន  ំ២០០៧)។ រ យការណ៍្វាយត្នម្លបលើកទើបួន នន IPCC: បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្កនុង ឆ្ន  ំ២០០៧  
     ឧបសម្ព័នធ១:  សទាទ នុត្កម្។ អាេរក នពើ http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3 
      /en/annex1sglossary-ad.html. 
៤. (ឆ្ន  ំ២០១២)។ ការត្េប់ត្េងហានិភ័យត្ពឹត្្ិការណ៍្ ៏ធបំធង និងបត្គ្នោះម្ហន្រាយប ើម្បើរត្ម្ុញការដត្បត្បលួ     
     បៅតាម្បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្លូត្ោស់។ រ យការណ៍្ពិបសសននត្កមុ្ការង្ហរ IនិងII ននេណ្ៈវនិិេឆ័យ    
     អន្ររដាា ភ ិលស្ើអពំើបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។ អាេរក នពើ http://ipcc-wg2.gov/SREX/report/.  
៥. ITU (២០០៨)។  ICT សត្មាប់ អុើ-បរសិាថ ន: បសេក្ើដណ្នាសំត្មាប់ត្បបទសកពុំងអភិវឌ្ឍបដាយបផ្្លត្បលើ  
     បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។ ត្កុងហសដឺណ្វ។ អាេរក នពើ http://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/docs/itu-     
     ICTs-for-e-environment.pdf.  
៦. Stern, Nicholas (2010)។ ការត្ត្ួត្ពនិិត្យ ៏ត្ឹងដត្ងស្ើអំពើបស ាកេិចននបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្។ ទើត្កុង  
     ុង ៍: HM Treasury។ អាេរក នពើ http://www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm.  
៧. UNFCCC(ឆ្ន ២ំ០១០)។ បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្។ អាេរក នពើ http://unfccc.int/files/document   
     ation/text/HTML / list_search.php?what = keywords&val = & valan = a& anf = 0&id = 10.  
៨. បញ្ា កនុង ំបណ្ើ រការេរចា:  ត្បវត្្ិសបងខបនន ំបណ្ើ របដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្។ អាេរក នពើ http://  
     unfccc.int/cop7/issues/briefhistory.html.  
៩. WCED(ឆ្ន  ំ១៩៨៧)។ អនាេត្ទូបៅរបស់បយើង។រ យការណ៍្របស់េណ្ៈកម្មការពិភពបោកស្ើអពំើ     
     បរសិាថ ន និងការអភិវឌ្ឍ។ អាេរក នពើ http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm.  
 

ការបនាបំដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ នងិកម្មវធិើ ICT  
 

១. ការបនាំ Atlas ។ អាេរក នពើ http://www.adaptationatlas.org.  
២. ធនាគ្នរអភិវឌ្ឍអាសុើ (ឆ្ន  ំ២០០៩)។ ការកសាងភាពម្ិត្ទុឌ្បត្ទាម្អាកាសធាតុ្កនុងវស័ិយកសិកម្មបៅ 
     ត្ំបន់អាសុើនិង ៉ា សុើហវកិ។ ទើត្កុងមា៉ា នើល។ អាេរក នពើ http://www.adb.org/sites/default/files/ 
      pub/2009/Building-Climate- Resilience-Agriculture-Sector.pdf.  
៣. (ឆ្ន ២ំ០១១)។  សន្សុិខបសបៀងអាហារ និងបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្បៅ ៉ា សុើហវកិ:  េឹត្ប ើងវញិនូវ                                                
     របត្ម្ើសបនោះ។ ទើត្កុងមា៉ា នើល។  
៤.  ការដត្បត្បួលបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្បៅត្បំន់អាសុើ និងត្េកបេញេូលេំបណ្ោះ ឹង ៉ា សុើហវកិ។  
      អាេរក នពើ http://www.asiapacificadapt.net.  
៥.  ត្កសួងបរសិាថ ន និងនត្ពបឈើ រដាា ភិ លននសាធារណ្រ ាត្បជ្ញមានតិ្បង់កាល ដ ស (ឆ្ន  ំ២០០៥)។ កម្មវធិើ  

http://www.ipcc.ch/publications_
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3
http://ipcc-wg2.gov/SREX/
http://unfccc.int/files/document
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       ការដត្បត្បួលបៅតាម្ថាន ក់ជ្ញត្ិ ននសកម្មភាព (NAPA)។ Dhaka។ អាេរក នពើ http://www.moef.gov      
    .bd/bangladesh% 20napa% 20unfccc% 20version.pdf.  
៦.    NatureServe-វទិាសាស្តស្ត្បណ្ាញជ្ញម្ួយការអភិរកស។ អាេរក នពើhttp://www.natureserve.org.  
៧.   ត្េកបេញេូលអាកាសធាតុ្ត្បបទសបន ៉ា ល់។ អាេរក នពើ http://www.dhm.np/dpc.  
៨.   Ospina, Angelica Valeria and Richard Heeks (២០១១)។ ICTs និងការដត្បត្បួលបៅតាម្            
       បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្: អាេបធវើបៅ នយុទធសាស្តស្បបងកើត្ងមើ។ យុទធសាស្តស្សបងខប១។ បដត្ម្បត្ម្លួ 
       អាកាសធាតុ្ការបបងកើត្ងមើ និងេបត្មាង ICT ។ អាេរក នពើ http://www.niccd.org/node/20.  
៩.   Pachube ។ អាេរក នពើ http://www.pachube.com.  
១០. Pelling, Mark (២០១១)។ ការដត្បត្បួលបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្:ពើភាពម្ិនត្ទុឌ្បត្ទាម្បៅ    
       ការផ្លល ស់ប្ូរ។  
១១. អងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ ិCC: បរៀន - បវទិកាស្ើអំពើបសវាបណុ្្ោះបណ្ាលននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ ិស្ើអពំើ  
        បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្។ អាេរក នពើ http://www.uncclearn.org.  
១២. UNFCCC។ សាវតាសខំាន់។ អាេរក នពើ http://unfccc.int/essential_background/items/2877   
     .php.  
១៣. weADAPT ។ អាេរក នពើ http://www.weadapt.org.  
១៤. អងគការសុខភាពពភិពបោក (២០០៩)។ ការការពារសុខភាពរបស់ត្បជ្ញរនង្ហយរងបត្គ្នោះពើផ្សលវ ិក  
       ម្នុសសធម៌្ ននបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ និងបត្គ្នោះម្ហន្រាយទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ្។  អត្ថបទ ន 
       បង្ហា ញកនុងសម័្យត្បរុំទើត្ មំ្ួយ ននត្កុម្ការង្ហរ Ad Hoc ស្ើអពំើសកម្មភាពសហការរយៈបពលដវងសថិត្   
       បត្កាម្អនុសញ្ា ។ ទើត្កងុ Bonn ត្បបទសអាលលមឺ្៉ាង់ ១-១២ ដខម្ិងុនា។ អាេរក នពើ http://unfccc.int/    
       resource/docs/2009/smsn/igo/047.pdf.  
១៥. (ឆ្ន ២ំ០១០)។ រលកកបំៅ ទឹករនំន់ និងផ្សលប៉ាោះពាល់សុខភាពននបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្:សិកាខ សាោ 
       បណុ្្ោះបណ្ាេំរូប ើម្ម្យួសត្មាប់ម្ស្តន្ើទើត្កងុ។ អាេរក នពើ http://www.who.int/kobe_centre/                    
        publications/ heatwaves_floods / en / index.html.  
១៦. WMO (២០១១)។ កម្មវធិើឃ្ល បំម្ើលអាកាសធាតុ្ពភិពបោក។ អាេរក នពើ http://www.wmo.int/ 
       pages/ prog / www /index_en.htm.  
 

ICT សត្មាប់ការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្  
១.  Accenture (ឆ្ន  ំ២០០៥)។ រត្ម្ុញការអនុវត្្ខពស់កនុងរដាា ភិ ល: បបងកើនត្នម្លវស័ិយសាធារណ្ៈដ ល 
      នដេករដំលកបសវា។ បស រ ើត្បត្ិបត្្ិរដាា ភិ ល។ អាេរក នពើ http://www.accenture.com/ xdoc               
      /ca/locations/canada/insights/studies/driving.pdf .  
២. បសវា រើវឆ្ល ត្នវ (២០០៨)។ រ យការណ៍្េុងបត្កាយ: ផ្សលប៉ាោះពាល់ននបបេចកវទិាព័ត៌្មាន និងេម្នាេម្ន៍                        
     ស្ើអំពើត្បសិទធភាពថាម្ពល។ េណ្ៈកម្មការអឺរ ៉ាុប DG INFSO ។ អាេរក នពើ hftp://ftp.cordis.europa           
     .eu/pub/fp7/ICT/docs/sustainable-growth/ICT4ee-final-report_en.pdf.  
៣. ហានិភ័យអាកាសធាតុ្ Pty (ឆ្ន  ំ២០០៧)។ បឆ្ព ោះបៅរកកត្ម្ឹត្បញ្ជូ នខពស់, អនាេត្កាប នទាប: ឱ្កាស   
     ដផ្សែកបលើទូរេម្នាេម្ន៍ កាត់្បនថយការបំភាយឧសម័នអគ្នរកញ្ច ក់។ អូស្តស្ាលើ: Fairlight។ អាេរក នពើ  

http://www.wmo.int/
ftp://ftp.cordis.europa/
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   http://www.climaterisk.com.au/wpcontent/uploads/2007/CR_Telstra_ClimateReport.pdf.  
៤. Roeth, Helen, និងអនកបផ្សសងបទៀត្ (ឆ្ន  ំ២០១២)។  ICT និងការសត្មាលបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្កនុង  
     ការអភិវឌ្ឍត្បបទស។ យុទធសាស្តសស្បងខប ៤។ ការបបងកើត្ងមើ និងេបត្មាង ICTs។ អាេរក នពើ http://www  
     .niccd.org/sites/default/files/ICTs_and_Climate_Change_Mitigation_Strategy_ Brief.pdf.  
 

ICT សត្មាប់ការយល់ ងឹ នងិការត្ត្តួ្ពនិតិ្យបរសិាថ ន  
 

១.  GEO  (ឆ្ន  ំ២០១១)។ អវើេឺជ្ញ GEOSS: ត្បព័នធឃ្ល បំម្ើលដផ្សន ើសកលននត្បព័នធនងៃទើ២៥ ដខបម្សា។  
      អាេរក នពើ http://www.earthobservations.org/geoss.shtml.  
២.  ITU/WMO (ឆ្ន  ំ២០០៩)។ ការបត្បើត្ ស់ វសិាលេម្វទិយុ សត្មាប់ឧតុ្នយិម្: អាកាសធាតុ្ ទឹក និង 
      អាកាសធាតុ្ ការត្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងការទសសន៏ទាយ។ ត្កងុហសដឺណ្វ។ អាេរក នពើ http://www.itu.int/ 
      publ/R-HDB-45/en.  
៣. Pellerin, Cheryl (ឆ្ន  ំ២០០៩)។ " ត្សទាប់ដផ្សន ើ " ឧបករណ៍្មានបគ្នលបណំ្ងបលើកកម្ពស់ការបឆលើយត្ប  
     បៅនឹងបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្: អងគការណាសា សហការសុើសកូ ប ើម្បើរមួ្បញ្ចូ លទនិនន័យអាកាសធាតុ្    
     បបេចកវទិាបេហទព័ំរនងៃទើ១៩ ដខម្ើនា។ អាេរក នពើ http://www.america.gov/st/energy-english/ 
      2009/March/20090319153825lcnirellep0.4414484.HTML.  
 
 

ការកាត់្បផំ្លល ញនត្ពបឈើ 
 

១.  កម្មវធិើ UN-REDD (ឆ្ន  ំ២០០៩)។ អំពើការកាត់្បនថយការបំភាយឧសម័នពើការបំផ្លល ញនត្ពបឈើ និង          
      ការរេិរលិនត្ពបឈើ។ អាេរក នពើ http://www.un-redd.org/AboutREDD/tabid/582/Default.aspx.  
 

ត្ត្ម្វូការថាម្ពល  
 

១.  IEA(ឆ្ន  ំ២០១០)។ ទសសនវស័ិយថាម្ពលពិភពបោកឆ្ន ២ំ០១០។ បទបង្ហា ញ នបធវើបៅបប៉ាកាងំ, េិន  
      នងៃទើ១៧ ដខវេិឆិកា។ អាេរក នពើ http://www.energy.eu/publications /weo_2010-China.pdf.  
២.  អងគការស្តហគើនភើស និងត្កមុ្ត្បឹកាថាម្ពលកបកើត្ប ើងវញិអឺរ ៉ាុប(ឆ្ន ២ំ០១០)។  ការវវិត្្ [ប ើងវញិ]    
      ថាម្ពល: ទសសនវស័ិយថាម្ពលពិភពបោកត្បកបបដាយនើរន្រភាព។ ប ោះពុម្ពបលើកទើ៣។ អាេរក ន 
      ពើ http://www.greenpeace.org/international/ en / publications /reports /Energy-Revolution-                                                                                                                         
      A-Sustainable-World-Energy-Outlook/.  
៣.  WWF(ឆ្ន  ំ២០១១)។ រ យការណ៍្ថាម្ពល - ថាម្ពលកបកើត្ប ើងវញិ 100% បៅឆ្ន ២ំ០៥០។    
      អាេរក នពើ http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/climate_carbon_energy/energy _ 
      solutions/ renewable_energy / sustainable_energy_report /.  
  
ថាម្ពលសាែ ត្  
 
១. Earley, Rich (ឆ្ន  ំ២០១១)។ បធវើឱ្យបំបពៀេកនុងកាកសណំ្ល់ថាម្ពល - ការដសវងរកត្បសិទធភាព។     
    EnergyBiz, Vol. ៨, បលខ៣។ អាេរក នពើ http://www.nxtbook.com/nxtbooks 

http://www/
http://www/
http://www.america.gov/st/energy-english/
http://www.energy.eu/publications
http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/climate_carbon_
http://www.nxtbook.com/nxtbooks
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     /energycentral/ energybiz_20110506/#/0.  
២. IEA (ឆ្ន  ំ២០១០)។ ទសសនៈវស័ិយបបេចកវទិាថាម្ពលឆ្ន ២ំ០១០- េបត្មាង និងយុទធសាស្តសឆ្្ន ២ំ០៥០។  
      ទើត្កុង ៉ា រ ើស: OECD / IEA។ អាេរក នពើ http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.ASP     
      ? PUBS_ID = 2100.  
៣. (ឆ្ន ២ំ០១១)។ រ យការណ៍្រ ើកេំបរ ើនថាម្ពលសាែ ត្។ ការបញ្ចូ ល IEA បៅរ ាម្ស្តន្ើថាម្ពលសាែ ត្(CEM)។  
     ទើត្កុង ៉ា រ ើស: OECD / IEA។ អាេរក នពើ http://www.iea.org/papers/2011/CEM_Progress_ 
      Report.pdf.  
៤.  ទំនុកេិត្ស្បបុរសធម៌្Pew(ឆ្ន ២ំ០១០)។ អនកឈនោះការត្បណាងំថាម្ពលសាែ ត្។ ប ោះពុម្ភបៅឆ្ន ២ំ០១០។     
     ទើត្កុង Philadelphia ។ អាេរក នពើ http://www.pewenvironment.org/news-room /other- 
     resources/investing-in-clean-power-329295.  
៥. (ឆ្ន ២ំ០១១)។ ការវនិិបយេថាម្ពលសាែ ត្នងៃទើ២៩ ដខម្ើនា។ អាេរក នពើ http://www.pewenviron        
      ment. org/news-room/other-resources/investing-in-clean-power-329295.  
 
ត្កឡា SMART   
 
១. ត្កសួងថាម្ពល (ឆ្ន ២ំ០១០) ត្ត្ម្ូវការទូរេម្នាេម្ន៍ ននបបេចកវទិាត្កឡា SMART។ បៅវា៉ា សុើនបតាន  
     ឌ្ើសុើ។ អាេរក នពើ http://www.gc.energy.gov/documents/Smart_Grid_ Communications       
   _Requirements_Report_10-05-2010.pdf.  
២. ត្កឡា SMART  IEEE។ សននិសើទត្កឡា SMART, បទដាា ន និងព័ត៌្មាន។ អាេរក នពើ http://smart 
     grid.ieee.org.  
 
ថាម្ពលដ លអាេរយួឱ្យ ICT មានត្បសទិធភាពកនុងអគ្នរ  
 
១. េណ្ៈកម្មការអឺរ ៉ាុប (ឆ្ន ២ំ០១១)។ ដផ្សនទើបង្ហា ញផ្សលូវការត្សាវត្ជ្ញវយុទធសាស្តស្អឺរ ៉ាុបបឆ្ព ោះបៅរកត្បសិទធភាព 
     ថាម្ពលដ លអាេរួយ ICT កនុងអគ្នរ និងសណំ្ង់ (REEB) នងៃទើ១៧ ដខម្ករា។  
២. IBM(ឆ្ន ២ំ០១១)។ អគ្នរSMART នងៃទើ២ ដខឧសភា។ អាេរក នពើ http://www.ibm.com/smarter 
      planet/us/en / green_buildings / ideas /.  
៣. បវទិកាឧត្្ម្បស ាកិេច (ឆ្ន  ំ២០០៩)។ ដផ្សនការសកម្មភាពបបេចកវទិា - ត្បសិទធភាពថាម្ពលវស័ិយអគ្នរ។  
     អាេរក នពើ http://www.majoreconomiesforum.org/images/stories/documents/MEF% 20      
     Buildings%20Sector% 20EE% 20TAP% 2011Dec2009.pdf.  
៤. សាកលវទិាល័យ TERI (ឆ្ន  ំ២០១០)។ នាយកដាា នបញ្ាត្្ិកម្មសណំ្ង់បរសិាថ ន និងបគ្នលការណ៍្ដណ្នា ំ 
     ប ើម្បើសបត្ម្េ ននូវត្បសទិធភាពថាម្ពលបៅទើត្កុង Bangalore។ បសៀវបៅ ស្ើអំពើបគ្នលការណ៍្ដណ្នា ំ 
     ត្បសទិធភាពថាម្ពល សត្មាប់អគ្នរងមើ និងមានត្សាប់។ Bangalore: សារព័ត៌្មាន TERI ។ អាេរក នពើ     
     http://toolkits.reeep.org/ index.php? work = detail&asset = projectOutput&id = 223.  
 
 

http://www.iea.org/papers/2011/CEM_Progress_
http://www.pewenvironment.org/news
http://smart/
http://www.ibm.com/smarter
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ទើត្កងុ SMART  
 
១. Accenture (ឆ្ន  ំ២០១១)។ ការកសាង និងត្េប់ត្េងទើត្កុង ៏សាែ ត្។ អាេរក នពើ https://microsite.  
     accenture.com/sustainability/research_and_insights/Pages/Building-Managing-Intelligent-  
     City.aspx.  
២. ហរិញ្ាវត្ថុថាម្ពលងមើ Bloomberg (២០១១)។ បវទិកាភាពជ្ញអនក ឹកនា ំ- បបេចកវទិាថាម្ពល SMART  
     បសៀវបៅលទធផ្សលឆ្ន ២ំ០១០, នងៃទើ១៤ ដខម្ករា។ អាេរក នពើ http://bnef.com/events-awards   
   /leadership-forums/est.  
៣. UN-HABITAT (ឆ្ន  ំ២០០៨)។ រ ាននទើត្កុងនានារបស់ពិភពបោក ២០១០/២០១១: ការសង់សាព នដេក     
     ទើត្កុង។ ទើត្កុង ុង ៍: Earthscan ។ អាេរក នពើ http://www.unhabitat.org/content.asp?cid= 
      8051&catid=7&typeid = 46 & subMenuId = 0.  
៤. UN-HABITAT and Earthscan (ឆ្ន  ំ២០១១)។ ទើត្កងុ និងបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្: ទិសបៅ        
     បគ្នលនបយ យ - រ យការណ៍្សកលស្ើអពំើការតាងំទើលំដាា នឆ្ន ២ំ០១១។ ប ោះពុម្ពសបងខប ។ ទើត្កុង 
      ុង ៍: Earthscan ។ អាេរក នពើ http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid= 
      555&cid=9272.  
៥. អងគភាពត្សាវត្ជ្ញវនេនត្បឌ្តិ្ទើត្កុង និងត្បំន់។ អាេរក នពើ http://www.urenio.org.  
  
កុពំយូទ័រពពក  
 
១. Accenture and បរសិាថ ន និងថាម្ពល WSP(ឆ្ន  ំ២០១០)។ ពពកកុំពយូទ័រ និងនិរនរ្ភាព: អត្ថត្បបយរន៍ 
     បរសិាថ ន ននការផ្លល ស់ទើបៅរកពពក។ អាេរក នពើ http://www.microsoft. com/Presspass/press/ 
      2010/nov10/11-04CloudBenefitsPR.mspx.  
 
អុើ-កាកសណំ្ល់ នងិអុើ-ការដកនឆន 
 
១. UNEP (ឆ្ន  ំ២០០៩)។ ការដកនឆន - ពើអុើ-សំរាម្បៅជ្ញធនធាន។ អាេរក នពើ http://www.unep. org / 
PDF / pressreleases / e-waste_publication_screen_finalversion-sml.pdf.  
 
កុពំយូទ័រនបត្ង  
 
១. Murugesan, San (ឆ្ន  ំ២០០៨)។ ការបំពាក់ IT នបត្ង: បគ្នលការណ៍្ និងការអនុវត្្។ វជិ្ញជ រើវៈ IEEE  
     IT ដខម្ករា ដខកុម្ភៈ, pp ២៥-២៦។ អាេរក នពើ http://www.sis.pitt.edu/ ~ dtipper/2011 / Green 
     Paper.pdf.  
 
 

https://microsite/
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid
http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid
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បណ្ាញឧបករណ៍្តាម្ដាន 
 
១. Akyildiz, Ian F., and Mehmet Can Vuran (ឆ្ន ២ំ០១០)។ បណ្ាញឧបករណ៍្តាម្ដានឥត្ដខស។  
   Ian F. Akyildiz Seriesកនងេម្នាេម្ន៍ង និងបណ្ាញ។ េត្កភពអង់បេលស: Wiley។  
២. ITU (ឆ្ន  ំ២០០៨)។ បណ្ាញឧបករណ៍្តាម្ដានដ លប ើញត្េប់ទើកដនលង (USN)។ រ យការណ៍្ឃ្ល  ំ
     បម្ើលបបេចកវទិា ITU-T # ៤។ ត្កុងហសដឺណ្វ។ អាេរក នពើ http://www.itu.int/oth/T2301000004/en.  
 
ននិាន ការអុនិធណិឹ្ត្  
 
១. Cisco (ឆ្ន ២ំ០១០)។ សនទសសន៍បណ្ាញរូបភាពសុើសកូ: ការពាករណ៍្ និងវធិើសាស្តស,្ ២០០៩-២០១៤។  
     អាេរក នពើ http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/  
     ns827/white_paper_c11-481360_ns827_Networking_Solutions_White_Paper.html.  
២. Cisco (ឆ្ន ២ំ០១១) សនទសសន៍បណ្ាញរូបភាពសុើសកូ: បេចុននភាពពាករណ៍្េរាេរណ៍្តាម្ទិននន័យេល័ត្   
     សកលឆ្ន ២ំ០១០-២០១៥។ អាេរក នពើ http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral 
      /ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html.  
៣. ITU (ឆ្ន ២ំ០១០)។ ភាពពិត្ ICT និងត្ួបលខ។ ពិភពបោកបៅឆ្ន ២ំ០១០។ សឺដណ្វ។ អាេរក នពើ  
      http://www.itu.int/ITU-D/ICT/material/FactsFigures2010.pdf.  
៤.  Meeker, Mary, Scott Devitt, និង Liang Wu (ឆ្ន ២ំ០១០)។ និនាន ការអុិនធណិឹ្ត្។ បទបង្ហា ញ  
     Morgan Stanley  នបធវើកនុងកេិចត្បរុកំំពូល CM, ត្កុងញូវយ៉ាក។ នងៃទើ៧ ដខម្ិងុនា។ អាេរក នពើ  
   http://www.slideshare.net/ CMSummit/ms-internet-trends060710final.  
 
ICT បរសិាថ ន បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ នងិការអភវិឌ្ឍត្បកបបដាយនរិនរ្ភាព  
 
១. Greenpeace (ឆ្ន ២ំ០១១)។ រ យការណ៍្Greenpeace ងមើកាយបេញភាពកខវក់បៅតាម្ម្រឈម្ណ្ឌ ល 
     ទិននន័យអុនិធណិឹ្ត្។ នងៃទើ២១ ដខបម្សា។ អាេរក នពើ http://www.greenpeace.org/international/  
   en/news/features/new-greenpeace-report-digs-up-the-dirt-on-internet-data-centres/.  
២. ISO (ឆ្ន ២ំ០០៦)។ បទដាា ន ISO សត្មាប់វាយត្នម្លវ រ្ើវតិ្ប ើម្បើរត្ម្ុញការអភិវឌ្ឍបដាយនិរន្រភាព។  
     នងៃទើ៧ ដខកកកដា។ អាេរក នពើ http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1019.  
៣. ត្កុម្អាកាសធាតុ្។ SMART ឆ្ន ២ំ០២០: អាេរួយឱ្យបស ាកិេចកាប នទាបកនុងយុេគសម័្យព័ត៌្មាន។  
     អាេរក នពើ http://www.smart2020.org/publications/.  
  
 
 
 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral
http://www/
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កបំណ្ើ ននបត្ង  
 
១. OECD (ឆ្ន ២ំ០១០)។ រ យការណ៍្បបណ្ាោះអាសននននយុទធសាស្តស្កំបណ្ើ ននបត្ង: អនុវត្ក្ារបបជ្្ញា េិត្ ្ 
     របស់បយើង សត្មាប់អនាេត្បដាយនិរន្រភាព។ ទើត្កុង ៉ា រ ើស។ អាេរក នពើ http://www.oecd.org/ 
     document/3/0, 3746, en_2649_201185_45196035_1_1_1_1, 00.html.  
២. អងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ ិនិងធនាគ្នរការអភិវឌ្ឍអាសុើ (ឆ្ន ២ំ០១២)។ កំបណ្ើ ននបត្ង ធនធាន និង 
     ភាពម្ិនត្ទឌុ្បត្ទាម្: និរន្រភាពបរសិាថ នបៅត្ំបន់អាសុើនងិ ៉ា សុើហវកិ។ អាេរក នពើhttp://www.unescap.    
   org/esd/environment/flagpubs/ GGRAP.  
៣. UNESCAP (ឆ្ន ២ំ០១២)។ ដផ្សនទើបង្ហា ញផ្សលូវកំបណ្ើ ននបត្ងកាប នទាប សត្មាប់ត្បំន់អាសុើ និង ៉ា សុើ 
     ហវកិ។ អាេរក នពើ http://www.unescap.org/esd/environment/lcgg/.  
  
កំ ត់ម្រតាខលីៗ សម្រមាប់ម្រគូបច្ង្កគ ល  
 
 ូេ នកត់្ត្តាខលើៗកនុងដផ្សនកបនោះ ដ លមានេំណ្ងបរើងថា "អំពើលំដាប់មុ្ខវជិ្ញជ " មុ្ខវជិ្ញជ បនោះ និងបផ្សសងបទៀត្ តាម្
លំដាប់មុ្ខវជិ្ញជ  េឺត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើង ឱ្យមានត្នម្លសត្មាប់ឈុត្ខុសៗគ្នន ននទសសនកិរននិងកនុងល័កខខ័ណ្ឌ ជ្ញត្ិ
ដត្បត្បួល និងការផ្លល ស់ប្ូរ។ មុ្ខវជិ្ញជ បនោះត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើងផ្សងដ របដាយត្ត្ូវ នបង្ហា ញកនុងទាងំមូ្ល ឬម្ួយ
ដផ្សនកកនុងរបបៀបបផ្សសងៗគ្នន តាម្និងម្ិនតាម្បណ្ាញអុនិធណិឹ្ត្។ មុ្ខវជិ្ញជ បនោះអាេត្ត្ូវ នសិកាបដាយបុេគល និង
ត្កុម្កនុងសាថ ប័នបណុ្្ោះបណ្ាក៏ ូេជ្ញកនុងការយិល័យរបស់រដាា ភិ ល។ សាវតាននអនកេូលរមួ្ក៏ ូេជ្ញរយៈបពល
ននវេគបណុ្្ោះបណ្ាបនោះនឹងត្ត្ម្ូវពើវសិាលភាពបដាយលម្ែិត្កនុងការបង្ហា ញមាត្ិការ។  
 
"កណំ្ត់្ត្តាខលើៗ »ទាងំបនោះ ផ្ស្ល់រូនត្េនូូវេំនតិ្ និងការផ្សែល់បយបល់ម្ួយេំនួនសត្មាប់ការបង្ហា ញមាត្កិារមុ្ខវជិ្ញជ
កាន់ដត្មានត្បសិទធភិាពដងម្បទៀត្។ ការដណ្នាដំងម្បទៀត្ បលើវធិើសាស្តស្បណុ្្ោះបណ្ាល នងិយុទធសាស្តសដ្ ល
ត្ត្ូវ នផ្សល់្កនុងបសៀវបៅបៅបលើការរេនាដណ្នា ំនអភិវឌ្ឍជ្ញសមាភ រៈជ្ញម្ួយគ្នន សត្មាប់កម្មវធិើសកិាសារៈ
សំខាន់នន ICT សត្មាប់ថាន ក់ ឹកនារំដាា ភិ ល។ បសៀវបៅន បនោះេឺអាេរក នកនុង: http://www.unapc 
ICT.org/academy.  
 
មាត្កិារ នងិវធិើសាស្តស ្ 
 
វធិើសាស្តសត្្ត្ូវយកកនុងមុ្ខវជិ្ញជ បនោះេឺប ើម្បើភាជ ប់ភាពជ្ញក់ដស្ងននបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ និងកត្ាជ្ញមូ្លដាា ន
ដ លបងកឱ្យមានបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ ឬបធវើឱ្យខាល ងំប ើង បៅនឹងបដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ បឆ្ព ោះបៅរកត្ួនាទើ 
ដ ល ICT អាេបំបពញកនុងការរួយត្បជ្ញរន សហេម្ន៍ និងត្បបទសនានាបដាោះត្សាយបញ្ា  នងិការត្បឈម្។ 
មុ្ខវជិ្ញជ បនាទ ប់ម្ក  នបនែពចិារណាពើការបបងកើត្ងមើដ លដផ្សែកបលើ ICT  ៏សំខាន់ និងបបេចកវទិា ដ លេងែុល
បង្ហា ញពើសក្ានុពលសត្មាប់ការសត្មាលមូ្លបហតុ្ទាងំបនោះដ លបបេចកវទិាទាងំសនា។ បៅទើបញ្ច ប់ មុ្ខវជិ្ញជ
ពិនិត្យបៅបលើកម្មវធិើ ៏សំខាន់បំផុ្សត្នន ICT សត្មាប់ការដត្បត្បួលបៅតាម្ ការបធវើឱ្យងយ និងកំបណ្ើ ននបត្ង។  
 

http://www.oecd.org/
http://www.unescap/
http://www.unapc/
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អនកេូលរមួ្ស្ាប់បគ្នលបៅដ ល នតាងំេតិ្ ្ 
 
មុ្ខវជិ្ញជ បនោះ េឺមានបគ្នលបណំ្ង  ល់អនកបរៀបេំដផ្សនការ អនកវភិាេបគ្នលនបយ យ ក៏ ូេជ្ញអនកបបងកើត្          
បគ្នលនបយ យ និងការសបត្ម្េេតិ្្បធវើការបលើបគ្នលនបយ យការអភិវឌ្ឍទូលទូំោយ និងសកម្មភាព។      
អនកេូលរមួ្ស្ាប់បគ្នលបៅ ដ ល នតាងំេតិ្្រមួ្បញ្ចូលទាងំអនកបធវើការអភិវឌ្ឍកនុងរដាា ភិ ល រមួ្ទាងំរ ាម្ស្តន្ើ 
ត្ំណាងរាស្តស ្ អនកបធវើនបយ យ ម្ស្តន្ើជ្ញន់ខពស់រដាា ភិ ល អនកបរៀបេំដផ្សនការ និងអនកវភិាេ ក៏ ូេជ្ញ វស័ិយ    
ឯករន ត្បត្ិបត្្កិរ វនិិបយេនិ និងត្ួអងគ ៏សំខាន់បផ្សសងបទៀត្ កនុងវស័ិយសាធារណ្ៈ និងឯករន។ មុ្ខវជិ្ញជ បនោះ ក៏
ពាក់ព័នធបៅនឹងសងគម្សុើវលិ បពាលេឺកនុងសាកលវទិាល័យ អប់រ ំ ត្សាវត្ជ្ញវ អងគការម្និដម្នរដាា ភិ ល ក៏ ូេជ្ញ
អនកបធវើការអភិវឌ្ឍ នទបទៀត្បធវើការកនុងត្សកុ និងសហេម្ន៍។  
 
អនកបរៀបេំទើត្កុង សមារិកននសមាេម្វជិ្ញជ រើវៈ ឬអងគការ  ូេជ្ញវសិវករ សាថ បត្យករ និងសមារកិ ៏នទននវស័ិយ 
សហេម្បស ាកេិចអាសា ន អនកបរៀបេំដផ្សនការបត្បើត្ ស់ ើ និងអនកត្េប់ត្េងរមួ្ទាងំកសិករ និងភាន ក់ង្ហរវបុិលកម្ម 
ក៏ ូេជ្ញអនក នទបទៀត្នងឹទទលួ នអត្ថត្បបយរន៍ទាងំអស់ពើការទទួលយកមុ្ខវជិ្ញជ បនោះ។ មុ្ខវជិ្ញជ បនោះ នឹងមាន
ការពាក់ព័នធជ្ញពិបសស ល់បុេគលនានា និងអងគការនានា ដ លត្ត្ូវពាក់ព័នធកនុងការត្សាវត្ជ្ញវ និង / ឬបដាយផ្លទ ល់
កនុងការេរចានន UNFCCC។ 
 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ១០ េឺអាេយកលនំា ំន។ អត្តា និងទហំនំនការបបងកើត្ងមើកនុងការបត្បើត្ ស់ ICTs ប ើម្បើបដាោះត្សាយ
បញ្ា បរសិាថ ន ក៏ ូេជ្ញបញ្ា ទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ្េឺសម្បូរ ូបេនោះ  ូេដ លបយើងអាេបម្ើលប ើញកនុងមុ្ខវជិ្ញជ
បនោះ ដ លមានធាតុ្ននព័ត៌្មាន និងរំនាញការដ លអាេរូន ណឹំ្ង និងគ្នតំ្ទ ល់អនកបធវើការអភិវឌ្ឍកនុងវស័ិយ
ភាេបត្េើនបផុំ្សត្។ ម្ិនដម្នទាងំអស់ននព័ត៌្មានបនោះត្ត្ូវ នរកប ើញបៅកនុងការប ោះពុម្ពបេចុបបននននមុ្ខវជិ្ញជ ទើ១០ 
ប៉ាុដន្ជ្ញម្ួយនឹងភាពត្ិេត្ួេននការត្សាវត្ជ្ញវ និងការពិបត្គ្នោះបយបល់ បដត្ម្បត្ម្លួននមុ្ខវជិ្ញជ សត្មាប់អនុវត្ក្នុង     
វស័ិយបផ្សសងគ្នន អាេត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើង។  
  
បបងកើត្រេនាសម្ព័នធវេគសកិា  
 
ពឹងដផ្សែកបលើអនកេូលរមួ្ស្ាប់ មានបពលបវោ និងការបបងកើត្ល័កខខ័ណ្ឌ កនុងត្សកុ មាត្ិការននមុ្ខវជិ្ញជ អាេត្ត្ូវ ន
បធវើបទបង្ហា ញកនុងេបង្ហក ម្បពលបវោដ ល នបបងកើត្រេនាសម្ព័នធខុសគ្នន ។ អវើដ លអាេនងឹត្ត្ូវ នត្េប ណ្្ប់
កនុងវេគសកិាននរយៈបពលខុសគ្នន ត្ត្ូវ នផ្សល់្នូវេណុំ្េសខំាន់ៗ ូេខាងបត្កាម្។ ត្េូបបង្ហគ លត្ត្ូវ នអបញ្ជ ើញឱ្យ
ដកដត្បរេនាសម្ព័នធវេគសិកាបដាយដផ្សែកបលើការយល់ ឹងផ្លទ ល់ខលួនរបស់ត្បបទស និងអនកេូលរមួ្ស្ាប់។  
 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ១០ ត្ត្ូវ នបធវើប ើង ៏លែបំផុ្សត្ នូវបទពិបសាធសិកាអន្រកម្ម។ អនកេូលរមួ្ត្ត្ូវ នរពំងឹថានងឹបធវើ     
ការណាត់្រួប និងរមួ្េំដណ្ក ល់ការពិភាកា។ បដាយសារដត្ភាពដបលកននត្បធានបទ ការេូលរមួ្េឺមានសារៈ
សំខាន់ សត្មាប់ការត្បមូ្លព័ត៌្មានអពំើ ការសកិាករណ្ើ  និងបទពិបសាធអនកបត្បើ។  
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សត្មាប់វេគសកិាម្យួដ លមានរយៈបពល ៩០ នាទើ  
 
ផ្ស្ល់នូវទ ិាភាពទូបៅននមុ្ខវជិ្ញជ ។ បយងបៅដផ្សនក "សបងខប" និងបផ្ស្ើម្បសេក្ើននភាេនើម្យួៗ ប ើម្បើបបងកើត្មាត្ិការ
សិកាខ សាោរបស់អនក និងសងកត់្ធៃន់បលើបញ្ា ពាក់ព័នធបត្េើនបំផុ្សត្ ល់អនកេូលរមួ្។ អនកក៏អាេបត្រើសបរ ើសប ើម្បើ
បផ្្លត្បៅបលើបញ្ា ម្ួយកនុងដផ្សនករង ឧទាហរណ៍្ េំរូកុំពយូទ័រននផ្សលប៉ាោះពាល់អាកាសធាតុ្កនុងដផ្សនក៣.៤ ឬផ្សលប៉ាោះ
ពាល់វរិជមាន និងអវរិជមាននន ំបណាោះត្សាយ SMART កនុងដផ្សនក៤.៥ ដផ្សែកបលើផ្សលត្បបយរន៍ននអនកេូលរមួ្បនោះ។  
 
សត្មាប់វេគសកិាម្យួដ លមានរយៈបពលបើបមា៉ា ង  
 
វេគសិកាបនោះអាេជ្ញការពត្ងើក ននវេគសិកាដ លមានរយៈបពល៩០នាទើ ដ លត្ត្ូវ នបរៀបេំរេនាសម្ព័នធប ើង 
ប ើម្បើផ្ស្ល់ការបផ្្លត្យ៉ា ងសំខាន់បៅបលើដផ្សនកជ្ញក់ោក់។ ការពឹងដផ្សែកបលើសាវតាននអនកេូលរមួ្ អនកអាេេូលតាម្
ទិ ាភាពទូបៅននមុ្ខវជិ្ញជ  បហើយបនាទ ប់ម្កបផ្្លត្បលើដផ្សនកជ្ញក់ោក់ណាម្ួយ ឬដផ្សនករង ូេជ្ញនិនាន ការម្ួយេនំួននន
និនាន ការ ICTជ្ញបត្េើននិងការរំពាក់រពំិនរបស់ពួកបេ សត្មាប់ការត្ស ូនឹងបដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្កនុងដផ្សនកទើ២ 
ឬទិ ាភាពទូបៅននយុទធសាស្តសក្ំបណ្ើ ននបត្ង និងេំនិត្ផ្ស្ួេបផ្ស្ើម្ពើដផ្សនក ៥ ។  
 
វេគសិកាម្ួយដ លមានរយៈបពល៣បមា៉ា ង ក៏អាេត្ត្ូវ នដេកបៅជ្ញវេគសិកាពើរដ លមានរយៈបពល៩០នាទើ។ 
វេគសិកា បូំងអាេត្េប ណ្្ប់ បសេក្ើសបងខបម្យួននដផ្សនកពាក់ព័នធ និងការពភិាកាការសិកាករណ្ើ ម្ួយ និង    
វេគសិកាបនាទ ប់អាេត្ត្ូវ នេណំាយបលើការបធវើលំហាត់្ជ្ញត្កុម្ម្ួយ។ សូម្បម្ើលត្បអប់ "អវើដ លត្ត្វូបធវើ" សត្មាប់
េំនិត្សត្មាប់ការបធវើលំហាត់្ជ្ញត្កុម្ម្ួយ។  
 
សត្មាប់វេគសកិាម្យួដ លមានរយៈបពលបពញម្យួនងៃ (រយៈបពល ៦ បមា៉ា ង)  
 
សត្មាប់វេគសិកាបពលត្ពឹកផ្សល់្នូវទិ ាភាពទូបៅននដផ្សនកនើម្យួៗ និងបផ្្លត្បលើបញ្ា កនុងដផ្សនកដ ល នបត្រើស 
(ពើបត្ពាោះម្ិនមានបពលបវោប ើម្បើត្េប ណ្្ប់ទាងំអស់) ឧទាហរណ៍្បៅបលើត្បព័នធ SMART ដ ល នបត្រើស។ 
សត្មាប់វេគសិកាបពលរបសៀល បផ្្លត្បៅបលើដត្ម្ួយ ឬពើរដផ្សនកននមុ្ខវជិ្ញជ  ឧទាហរណ៍្ ស្ើអំពើការបត្បើត្ ស់ ICT 
សត្មាប់ការដត្បត្បលួបៅតាម្បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្ និងការសត្មាល (ដផ្សនកទើ៣ និង៤)។ បលើកទឹកេិត្្ ល់
ការពិភាកាជ្ញត្កមុ្ និងដាក់ឱ្យបធវើលំហាត់្អនុវត្ប្ៅកនុងេបនាល ោះបទបង្ហា ញ PowerPoint។  
 
សត្មាប់វេគសកិាម្យួដ លមានរយៈបពលបើនងៃ   
 
ផ្ស្ល់បៅនងៃទើម្ួយនូវទិ ាភាពទូបៅម្ួយ។ ឧទាហរណ៍្ ដផ្សនកទើ២អាេត្ត្ូវ នបធវើបទបង្ហា ញបៅបពលត្ពកឹ ត្ត្ូវ ន
បធវើតាម្វេគសិកាពិភាកាស្ើអពំើវធិានការណ៍្ អុើ-កាកសណំ្ល់ និងបគ្នលនបយ យសត្មាប់អុើ-ដកនឆនបៅបពលរ
បសៀល។ សត្មាប់នងៃទើពើរ បធវើបទបង្ហា ញដផ្សនក៣  បៅបពលត្ពឹកជ្ញម្ួយនឹងការបផ្្លត្បៅបលើត្ត្ម្ូវការបនាំរបស់
ត្បបទស (នានា) អនកេូលរមួ្ និងពាក់ព័នធ ICTs និងបៅបពលរបសៀលបធវើបទបង្ហា ញដផ្សនក៤ ជ្ញម្ួយសកិាខ សាោ
ម្ួយប ើម្បើពិភាកា      ការសកិាករណ្ើ  ស្ើអពំើកម្មវធិើ ICT សត្មាប់ទាងំការដត្បត្បលួបៅតាម្     ឬការសត្មាល
ផ្សងដ រ។ សត្មាប់នងៃទើបើបធវើបទបង្ហា ញដផ្សនក៥  បៅបពលត្ពកឹ បហើយត្បសិនបបើអាេបធវើបៅ ន អាេបធវើទសសនកិេច
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សិកាម្ួយបៅបពលរបសៀល។ បត្ម្ុងបពលបវោទុកេនំនួ១០នាទើេុងបត្កាយននវេគសកិានើម្ួយៗ សត្មាប់     
ការពិភាកាជ្ញេំហ និងការដេករដំលកបទពិបសាធន៍ដ លពាក់ព័នធបៅនងឹមាត្កិារមុ្ខវជិ្ញជ ។  
  
សត្មាប់វេគសកិាម្យួដ លមានរយៈបពលត្ នំងៃ  
 
េបត្មាងបពលបនោះ េួរដត្សត្មាប់ដផ្សនកបត្េើនបំផុ្សត្ អនុញ្ា ត្ឱ្យអនកត្េប ណ្្ប់មុ្ខវជិ្ញជ  ៏បពញបលញ។ ចាប់បផ្ស្ើម្
ជ្ញម្ួយនឹងទិ ាភាពទូបៅកត្ម្តឹ្ខពស់ម្យួននមុ្ខវជិ្ញជ  និងបនាទ ប់ម្កពត្ងើកឱ្យបៅកនុងដផ្សនកនើម្ួយ។ ប ើម្បើគ្នតំ្ទ
េំណាប់អារម្មណ៍្អនកេូលរមួ្ស្ាប់រយៈបពលត្ នំងៃ ធានាឱ្យមានបត្េើននូវអន្រសកម្មអនកេូលរមួ្ស្ាប់ នងិបធវើ     
លំហាត់្អនុវត្ប្ៅបពលទាងំពើរ បៅបពលសត្មាកពើបទបង្ហា ញមាត្ិការនិងជ្ញម្បធា យ សត្មាប់បបងកើត្បញ្ា
ត្បធានបទបនោះមានត្បបយរន៍ដងម្បទៀត្។ បយងបៅតាម្ត្បអប់ "អវើដ លត្ត្ូវបធវើ" និង" សំណួ្រប ើម្បើេិត្អំពើ"
សត្មាប់ជ្ញេំនិត្។  ំបណ្ើ រទសសនកិេចសិកាម្យួក៏អាេត្ត្ូវ នបរៀបេំបៅនងៃទើបើ ឬទើបួន។  
 
ការេូលរមួ្មុ្ខវជិ្ញជ ទើ១០  
 
មុ្ខវជិ្ញជ បនោះត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើងសត្មាប់ការសិកាបដាយខលួនឯង ក៏ ូេជ្ញសត្មាប់ការផ្សល់្ឱ្យ "ថាន ក់បរៀន" ។  ូបេនោះ 
ដផ្សនកនើម្ួយៗននមុ្ខវជិ្ញជ ចាប់បផ្ស្ើម្ ជ្ញម្ួយនងឹបសេក្ើដងលងការណ៍្ននបគ្នលបណំ្ងសិកា និងបញ្ច ប់ជ្ញម្ួយនឹង
បសេកែើសបងខបននការទទលួ នេណុំ្េ ៏សំខាន់ៗ។ អនកអានអាេបត្បើបគ្នលបណំ្ង និងបសេកែើសបងខបននេណុំ្េ
េនលឹោះជ្ញមូ្លដាា នសត្មាប់ការវាយត្ំនលអពំើការរ ើកេបត្ម្ើនរបស់ពួកបេតាម្រយៈមុ្ខវជិ្ញជ បនោះ។ ដផ្សនកនើម្យួៗ ក៏មាន
សំណួ្រពិភាកា នងិលំហាត់្អនុវត្្ជ្ញក់ដស្ង ដ លអាេត្ត្ូវ នសបត្ម្េបដាយអនកអានមាន ក់ៗ ឬត្ត្ូវ នបត្បើ
បដាយត្េបូបង្ហគ ល។ សណួំ្រនងិលំហាត់្ទាងំបនោះត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើងប ើម្បើរួយឱ្យអនកអានបត្បើត្ ស់បទពិបសាធន៍
ផ្លទ ល់ខលួនរបស់ពកួបេ ជ្ញបគ្នលនឹងមាត្ិការ និងេិត្បដាយសញ្ជ ប់សញ្ជ ង់បលើបញ្ា ដ លត្ត្ូវ នបធវើបទបង្ហា ញ។  
 
បញ្ា ជ្ញបត្េើន េំនិត្ និងការបបងកើត្ងមើដ លត្ត្ូវ នបធវើបទបង្ហា ញបៅទើបនោះេឺបៅដត្មានកនុង ំណាក់កាល ំបូងនន     
ការត្សាវត្ជ្ញវ ការអភិវឌ្ឍ នងិការអនុវត្។្ បលើសពើបនោះបទៀត្ ដ លជ្ញកដនលងមានការសិកាករណ្ើ ដ លពួកបេ     
ត្ត្វូ នចាប់យកភាេបត្េើនពើបណ្ាត្បបទសឧសាហកម្ម និងកំពុងរ ើកេបត្ម្ើន បហើយម្និចា ំេ់ពើបណ្ាត្បបទស
កំពុងអភិវឌ្ឍ ឬពើរ ាកពុំងអភវិឌ្ឍបកាោះតូ្េៗ។ អនកេូលរមួ្មុ្ខវជិ្ញជ ទើ១០ និងអនកអាន ត្ត្ូវ នបលើកទឹកេតិ្ ្ប ើម្បើ
ដេករដំលកការសិកាករណ្ើ កនុងវេគបណុ្្ោះបណ្ាល ឬបណាែ ញអុិនធណិឹ្ត្ ស្ើអំពើម្រឈម្ណ្ឌ លអុើ-សហការ 
(http://www.unapcICT.org/ecohub)។ 
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អំពីអាកនពិនធ  
 
ម្រឈម្ណ្ឌ លបត្ត្ៀម្បង្ហក រម្ហនរ្ាយអាសុើ (ADPC) េឺជ្ញម្រឈម្ណ្ឌ លធនធានកនុងត្ំបន់ ៏្នមុ្ខបេបធវើការបឆ្ព ោះ
បៅរកការយល់ ឹង ននការកាត់្បនថយបត្គ្នោះម្ហន្រាយ សត្មាប់សហេម្ន៍ ៏មានសុវត្ថិភាព និងការអភិវឌ្ឍត្បកប
បដាយនិរន្រភាពបៅត្ំបន់អាសុើនិង ៉ា សុើហវកិ។ បបសកកម្មរបស់ខលួនេឺប ើម្បើកាត់្បនថយផ្សលប៉ាោះពាល់ននម្ហន្រាយ
បៅបលើសហេម្ន៍ និងត្បបទសនានាបៅត្បំន់អាសុើ និង ៉ា សុើហវកិបដាយការបបងកើននូវការយល់ ងឹ ការរួយ
បបងកើត្ និងពត្ងឹងយនែការសាថ ប័នត្បកបបដាយនិរន្រភាព ការពត្ងឹងនូវេំបណ្ោះ ឹង និងរនំាញ និងបងករភាពង្ហយ
ត្សួល ល់ការផ្លល ស់ប្ូរព័ត៌្មាន បទពិបសាធន៍ និងរំនាញ។  
 
ត្ួនាទើរបស់ ADPC បៅត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិអាេនឹងត្ត្ូវ នចាត់្ជ្ញត្បបភទ ៏ទូលំទូោយ ូេខាងបត្កាម្បនោះ៖  
 
• ការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាព និងការរត្ម្ុញ

ការសិកា 

• ការបត្ត្ៀម្បរៀបេ ំនិងអនុវត្្តាម្យន្ការត្បំន់ និង
ពិភពបោក  
 • ការបបងកើត្យន្ការថាន ក់ត្ំបន់ងមើ • ការផ្សសពវផ្សាយព័ត៌្មាន និងការត្េប់ត្េង
េំបណ្ោះ ឹង 

• ការផ្ស្ល់បសវាកម្មបបេចកបទស និងការត្បឹកា •     ការគ្នតំ្ទសត្មាប់ការទាក់ទងគ្នន ននអន្រទើភាន ក់ង្ហរ 
     និងការសត្ម្បសត្ម្លួ  

 •     ការអនុវត្ក្ម្មវធិើននការបញ្ចូ លរបបៀបងមើ 
      កនុងត្ំបន់ 

• អនកសត្ម្បសត្ម្លួកាតាលើក និងន េូនន
យន្ការអនុត្ំបន់  
  

ADPC ត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើងបៅដខម្ករា ឆ្ន ១ំ៩៨៦ បនាទ ប់ពើមានការសិកាអាេបធវើបៅ នបដាយការយិល័យ
អនកសត្ម្បសត្ម្លួ ំបណ្ើ រធូបសបើយម្ហន្រាយ ននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ិ (ឥ ូវការយិល័យអងគការសហត្បជ្ញ
ជ្ញត្ ិ សត្មាប់ការសត្ម្បសត្ម្ួលកិេចការម្នុសសធម៌្ [OCHA]) និងអងគការឧតុ្និយម្ពិភពបោក (WMO) 
បដាយមានរនំួយងវកិាពើកម្មវធិើអភិវឌ្ឍសហត្បជ្ញជ្ញត្ ិ (UNDP)។ ADPC  នបបងកើត្ប ើងកនុងបវនបបងកើត្យន្
ការងមើកនុងត្បំន់ ូេជ្ញេណ្ៈកមាម ធិការពិបត្គ្នោះបយបល់ត្បចាតំ្ំបន់ ស្ើអពំើការត្េប់ត្េងម្ហន្រាយ (RCC) បៅឆ្ន  ំ
២០០០ បដាយមានបគ្នលបណំ្ងប ើម្បើបង្ហា ញត្ត្ម្ូវការទាក់ទងនងឹម្ហន្រាយ និងអាទភិាពននត្បបទសនានាបៅ
ត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ អភិវឌ្ឍយុទធសាស្តស្សកម្មភាព និងបលើកកម្ពស់កម្មវធិើសហត្បត្ិបត្្ិការស្ើអំពើមូ្លដាា ន
ត្ំបន់ម្យួ និងអនុត្បំន់ និងផ្សល់្នូវការដណ្នាជំ្ញយុទធសាស្តស្ ល់ ADPC។  
 
ផ្ស្ល់នូវការបណុ្្ោះបណ្ាយ៉ា ងលែិត្លែន់ស្ើអពំើទិ ាភាពបផ្សសងគ្នន ននDRM ដ លមានមូ្លដាា នត្េឹោះសត្មាប់ការបបងកើត្
របស់ADPCនិងការបផ្្លត្េម្បងននសកម្មភាពរបស់ខលួនកនុងអ ុំងបពលត្ ឆំ្ន  ំំបូងរបស់ខលួន។ វេគបណុ្្ោះបណ្ាល 
ននកម្មវធិើការបញ្ចូ លរបបៀបងមើ  នកាល យជ្ញវេគសិកា្នមុ្ខរបស់ ADPC ស្ើអំពើការត្េប់ត្េងម្ហន្រាយ និង
ការកាត់្បនថយបត្គ្នោះម្ហន្រាយបៅតាម្សហេម្ន៍។ វេគបណុ្្ោះបណ្ាលរំនាញបដនថម្ ស្ើអំពើទ ិាភាពបផ្សសងគ្នន នន 
DRM ជ្ញម្ួយនឹងការសងកត់្ធៃន់បត្គ្នោះថាន ក់ទាងំពើរេឺដត្ម្ួយ និងបត្េើនបៅដត្ជ្ញដផ្សនកននការវនិិបយេរបស់បយើងបៅ
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ទូទាងំរយៈបពល២៥ ឆ្ន កំនលងបៅ ជ្ញម្ួយនងឹវេគសកិាសនូល ូេខាងបត្កាម្៖ 
 
• ការត្េប់ត្េងហានិភ័យអាកាសធាតុ្ • ការត្េប់ត្េងបត្គ្នោះម្ហន្រាយទឹករំនន់ 

  •    ការកាត់្បនថយបត្គ្នោះម្ហន្រាយបៅតាម្     
      សហេម្ន៍ 

  •    ការបត្ត្ៀម្បង្ហក រ និងការបឆលើយត្បសបស្តង្ហគ ោះបនាទ ន់     
      បៅតាម្ម្នទើរបពទយ 

• វេគសិកាការត្េប់ត្េងម្ហន្រាយ   •    ការកាត់្បនថយបត្គ្នោះម្ហន្រាយ ៏មានអនុភាព 
     កនុងអភិ លកិេចតាម្មូ្លដាា ន  

 • ការទំនាក់ទនំងបត្គ្នោះម្ហន្រាយ   •    ការត្េប់ត្េងសុខភាពសាធារណ្ៈ និងសបស្តង្ហគ ោះ 
បនាទ ន់បៅអាសុើនិង ៉ា សុើហវកិ  
   •    វេគសិកាការកាត់្បនថយភាពង្ហយរងបត្គ្នោះ 

បដាយរញ្ជួ យដផ្សន ើ  
     

  •    ការបត្បើត្បព័នធព័ត៌្មានភូម្ិសាស្តស ្និងឧបករណ៍្        
      តាម្ដានពើេមាៃ យកនុងការត្េប់ត្េងបត្គ្នោះម្ហន្រាយ  
 

  •   ត្បព័នធការត្ពមានជ្ញមុ្នននពហុបត្គ្នោះថាន ក់ 
      ពើការចាប់បផ្ស្ើម្ ល់ទើបញ្ច ប់  
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ម្រឈម្ណ្ឌ លបត្ត្ៀម្បង្ហក រម្ហនរ្ាយបៅអាសុើ 
SM Tower ជ្ញន់ទើ២៤, ៩៧៩/៦៩ Paholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai,  
ត្កុង ងកក ១០៤០០, ត្បបទសនង  
ទូរស័ពទបលខ: ២៩៨ ៦៦ ២ ០៦៨១-៩២  
ទូរសារ: ២៩៨ ៦៦ ២ ០០១២-១៣  
E-mail: adpc@adpc.net  
http://www.adpc.net  
 
 

Richard Labelle ជ្ញអនកពិបត្គ្នោះបយបល់ឯករារយដ លមានមូ្លដាា នបៅត្បបទសកាណាដា។ គ្នត់្មាន        
បទពិបសាធន៍រតិ្៣០ឆ្ន កំនុងការពត្ងឹងសាថ ប័ននងិព័ត៌្មាននិងការត្េប់ត្េងេំបណ្ោះ ឹងកនុងត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍ។
គ្នត់្ក៏មានបទពិបសាធន៍យ៉ា ងទូលំទូោយកនុងការត្សាវត្ជ្ញវ និងការវភិាេ ការបណុ្្ោះបណ្ាល និងការត្េប់ត្េង
េបត្មាង។ ចាប់តាងំពើឆ្ន ១ំ៩៩២ គ្នត់្ នេុោះបបសកកម្មបៅត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍជ្ញង៥៨ត្បបទស កនុងនាម្      
អងគការ UNDP និងអងគការបផ្សសងបទៀត្ដ លបធវើការកនុងការអភិវឌ្ឍអន្រជ្ញត្ិ។  
 

ការង្ហររបស់ Labelle បផ្្លត្បលើការបត្បើត្ ស់ ICTs និងបបេចកវទិាដ លពាក់ព័នធ នងិការអនុវត្ក្ារត្េប់ត្េង
សត្មាប់ការកាត់្បនថយភាពត្កើត្ក ការអភិវឌ្ឍបស ាកេិច ការរាប់បញ្ចូ លបស ាកេិច ការបលើកកម្ពស់ពាណិ្រជកម្ម     
ការកសាងសម្ត្ថភាព  អភិ លកិេច និងការផ្សល់្សទិធិអណំាេ និរន្រភាព នបត្ងអារើវកម្ម និងកំបណ្ើ ននបត្ង។  
 

គ្នត់្មានរនំាញកនុងការដណ្នាកំារអនុវត្្ត្េប់ត្េងទំបនើប និងបបេចកវទិា ជ្ញពិបសស ICTs និងបបេចកវទិាសាែ ត្ 
សត្មាប់ការកាត់្បនថយភាពត្កើត្ក ការអភិវឌ្ឍរមួ្បញ្ចូ ល កំបណ្ើ ននបត្ង និងសត្មាប់សកម្មភាពបរសិាថ ន និង
អាកាសធាតុ្។  
 

ការត្សាវត្ជ្ញវរបស់គ្នត់្ និងការត្សាវត្ជ្ញវ ល់កដនលងបផ្្លត្បលើការបត្បើត្ ស់ និងផ្សលប៉ាោះពាល់ននICTs ជ្ញពិបសស 
កម្មវធិើ ICT ងមើៗ   ូេជ្ញត្បព័នធផ្សសពវផ្សាយសងគម្ និងបណ្ាញនានា កុំពយូទ័រពពក ការទំនាក់ទនំងបត្ងួបបត្ងួម្ 
ការបធវើសននសិើទវ ើប អូ បវទិកាកេិចសហការ និងការដេករដំលកេំបណ្ោះ ឹង ការនិម្មិត្ Web ២.០ និង ៣.០។ល។ 
ការត្សាវត្ជ្ញវ ល់កដនលងងមើបំផុ្សត្របស់គ្នត់្េឺបៅបលើការវាយត្នម្លថាបត្ើ ICTs អាេត្ត្ូវ នបត្បើសត្មាប់សកម្មភាព
អាកាសធាតុ្កនុងត្បបទសត្កើត្កបំផុ្សត្ម្យួេំននួរបបៀបណា។  
 

Labelle ផ្ស្ល់បយបល់យ៉ា ងទូលំទូោយ និងបៅបលើមូ្លដាា នជ្ញបន្ស្ើអំពើការបត្បើត្ ស់ ICTs សត្មាប់
សកម្មភាពអាកាសធាតុ្ និងសត្មាប់ការអភិវឌ្ឍ នងិជ្ញឧបករណ៍្សត្មាប់និរន្ភាព និងអាេត្ត្ូវ នអនុវត្្តាម្ 
តាម្រយៈទំនាក់ទំនង ូេខាងបត្កាម្៖  
rlab@sympatico.ca  
 

http://www.twitter.com/rlabelle  
 

LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/richard-labelle/0/648/5a6  
 

Skype: rlabelleklaf  
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UN-APCICT/ESCAP  
 
ម្រឈម្ណ្ឌ លបណុ្្ោះបណ្ាលសត្មាប់ ICT ប ើម្បើអភិវឌ្ឍត្ំបន់អាសុើ និង ៉ា សុើហវកិននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ ិ
(UN-APCICT/ESCAP) េជឺ្ញសាថ ប័នទំនុកបត្ម្ុង ននេណ្ៈកម្មការបស ាកិេច និងសងគម្សត្មាប់ត្ំបន់អាសុើ និង
 ៉ា សុើហវកិននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្(ិESCAP)។ UN-APCICT/ESCAP មានបណំ្ងប ើម្បើពត្ងឹងកិេចត្បងឹដត្បង 
របស់ត្បបទសជ្ញសមារិកនន ESCAP ប ើម្បើបត្បើត្ ស់ ICT កនុងការអភិវឌ្ឍបស ាកេិចសងគម្របស់ពកួបេ តាម្រយៈ
ការកសាងធនធានម្នុសស និងសាថ ប័ន។ ការង្ហររបស់ UN-APCICT/ESCAP  ត្ត្ូវ នបផ្្លត្ជ្ញសំខាន់បៅបលើ 
សសរស្បំើ៖  
 
១. ការបណុ្្ោះបណ្ាល ប ើម្បើបបងកើនេំបណ្ោះ ឹង ICT និងរនំាញននអនកបបងកើត្បគ្នលនបយ យ និងអនកមានវជិ្ញជ  
     រើវៈ ICT និងពត្ងឹងសម្ត្ថភាពត្េូបបង្ហគ ល ICT និងសាថ ប័នបណុ្្ោះបណ្ាល ICT 
២. ការត្សាវត្ជ្ញវ  ប ើម្បើបធវើការសិកាវភិាេ   ដ លទាក់ទងនងឹការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុសសកនុងវស័ិយ ICT និង  
៣. ការត្បកឹា  ប ើម្បើផ្ស្ល់បសវាត្បឹកា  អំពើកម្មវធិើអភិវឌ្ឍធនធានម្នុសស ល់សមារិក ESCAP និងសមារិក 
     សមាេម្ន។  
 
UN-APCICT/ESCAP មានទើតាងំសថិត្កនុងទើត្កុង Incheon ននសាធារណ្រ ាកូបរ ៉ា។  
http://www.unapcICT.org  
 
 
 
ESCAP  
 
ESCAP េឺជ្ញន អភិវឌ្ឍត្បចាតំ្ំបន់ ននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ ិនិង នបបត្ម្ើការជ្ញម្រឈម្ណ្ឌ លអភិវឌ្ឍបស ាកេិច 
និងសងគម្ ៏សំខាន់ សត្មាប់អងគការសហត្បជ្ញជ្ញត្ិបៅត្ំបន់អាសុើ ៉ា សុើហវកិ។ អាណ្ត្្ិរបស់ខលួនេឺប ើម្បើរត្ម្ញុ 
កិេចសហត្បត្ិបត្្ិការរវាងសមារិក ៥៣ របស់ខលួន និងសមារិកសមាេម្ទាងំ ៩ ។ ESCAP ផ្សែល់នូវទំនាក់ទំនង
យុទធសាស្តស្រវាងកម្មវធិើកត្ម្ឹត្សកល និងត្បបទស និងបញ្ា ។ វាគ្នតំ្ទរដាា ភិ លននត្បបទសនានាកនុងត្ំបន់កនុង  
ការពត្ងឹងសាថ នភាពកនុងត្បំន់ និងគ្នតំ្ទវធិើសាស្តស្ត្ំបន់ ប ើម្បើបំបពញនូវការត្បឈម្បស ាកិេចសងគម្ដត្ម្ួយេត់្
របស់ត្ំបន់។ ការយិល័យ ESCAP មានទើតាងំសថិត្បៅទើត្កងុ ងកកននត្បបទសនង។  
 
http://www.unescap.org  
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កម្មវធិីសកិាអពំីសារៈសខំាន់នន ICT សម្រមាបថ់្នា ក់នារំដ្ឋា ភិបាល  
http://www.unapcICT.org/academy  
 
កម្មវធិើសកិាេឺជ្ញICT ៏ទូលំទូោយសត្មាប់ការអភិវឌ្ឍ(ICTD) កម្មវធិើបណុ្្ោះបណ្ាលបេចុបបននមាន១១មុ្ខវជិ្ញជ  
ដ លមានបគ្នលបណំ្ង ប ើម្បើផ្ស្ល់ឱ្យអនកបបងកើត្បគ្នលនបយ យនូវេំបណ្ោះ ឹង និងរំនាញ ៏សំខាន់ បឆ្ព ោះបៅរក
ឱ្កាសយ៉ា ង ៏បពញបលញ ដ លត្ត្ូវ នបធវើបទបង្ហា ញបដាយ ICTs ប ើម្បើសបត្ម្េ ននូវបគ្នលបៅអភិវឌ្ឍជ្ញត្ ិ
និងកាត់្បនថយេមាល ត្ឌ្ើរើងល ។ ខាងបត្កាម្េឺជ្ញការបរៀបរាប់ខលើៗ ននមុ្ខវជិ្ញជ េំននួ១១ ននកម្មវធិើសិកា។  
 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ១ - ទំនាក់ទំនងរវាងកម្មវធិើ ICT និងការអភិវឌ្ឍ ៏មានន័យ  

បធវើឱ្យបលេប ើង នូវញ្ា  ៏សខំាន់ និងេណុំ្េសបត្ម្េេតិ្្ពើបគ្នលនបយ យបៅការអនុវត្្កនុងការបត្បើ 
ត្ ស់ ICT សត្មាប់សបត្ម្េ ននូវបគ្នលបៅការអភិវឌ្ឍសហសសវត្សរ។៍  

 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ២ - ICT សត្មាប់បគ្នលនបយ យការអភិវឌ្ឍ  ំបណ្ើ ការ និងអភិ លកិេច 

បផ្្លត្បលើការបបងកើត្  បគ្នលនបយ យ ICTD និងអភ ិលកិេច និងផ្ស្ល់នូវព័ត៌្មាន ៏សខំាន់ អំពើ 
ទិ ាភាព ននបគ្នលនបយ យជ្ញត្ ិយុទធសាស្តស ្និងត្កបខ័ណ្ឌ ដ លរត្ម្ុញ ICTD ។  

 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ៣ - កម្មវធិើអុើ-រដាា ភិ ល  
           ពិនតិ្យេំនិត្អុើ-រដាា ភ ិល  បគ្នលការណ៍្ និងត្បបភទននកម្មវធិើ។ វាក៏ជ្ញពិភាកាពើរបបៀប ដ លត្បព័នធ 

អុើ-រដាា ភិ លត្ត្ូវ នបបងកើត្ប ើង និងរកឱ្យប ើញនូវការពចិារណាននការបបងកើត្។  
 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ៤ - និនាន ការ ICT សត្មាប់ថាន ក់ ឹកនារំដាា ភិ ល  
           ផ្សែល់នូវការយល់ ឹងបៅនឹងនិនាន ការបេចុបបននកនុង ICT និងទឹសបៅអនាេត្របស់ខលួន។ វាក៏បម្ើលបៅកាន់ 

ការពិចារណាបបេចកបទស និងបគ្នលនបយ យបៅបពលបធវើការសបត្ម្េេតិ្្សត្មាប់ ICTD ។  
 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ៥ - អភិ លកេិចអុនិធណិឹ្ត្  
           ពិភាកាអំពើការអភិវឌ្ឍជ្ញបន្ននបគ្នលនបយ យអន្រជ្ញត្ ិនិងនើត្ិវធិើដ លត្េប់ត្េងការបត្បើត្ ស់ និង 

កិេចត្បត្បិត្្ិការននអុិនធណិឹ្ត្។  
 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ៦ - សន្ិសុខព័ត៌្មាន និងឯករនភាព  
           បង្ហា ញព័ត៌្មានស្ើអពំើបញ្ា សន្ិសុខ និងនិនាន ការ និង ំបណ្ើ រការននការបបងកើត្យុទធសាស្តសស្ន្ិសុខ 

ព័ត៌្មាន។  
 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ៧ - ការត្េប់ត្េងេបត្មាង ICT ជ្ញត្ទឹស្ើ និងការអនុវត្ ្ 
           ដណ្នាឱំ្យសាក ល់េំនតិ្ត្េប់ត្េងេបត្មាង   ដ លពាក់ព័នធបៅនងឹេបត្មាង ICTD  រមួ្ទាងំវធិើសាស្តស ្                             
            ំបណ្ើ រការ និងវន័ិយការត្េប់ត្េងេបត្មាងដ លត្ត្ូវ នបត្បើជ្ញទូបៅ។  
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មុ្ខវជិ្ញជ ទើ៨ - របត្ម្ើសសត្មាប់ឧបត្ថម្ភត្ ក់ ល់ ICT សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍ  
           ពិនិត្យពិេ័យរបត្ម្ើសផ្ស្ល់មូ្លនិធិ   សត្មាប់ការ ICTD និងេបត្មាង អុើ-រដាា ភិ ល។ ន េូឯករន- 

សាធារណ្ៈ ត្ត្ូវ នបធវើឱ្យបលេប ើងជ្ញរបត្ម្ើសផ្សល់្មូ្លនធិិម្ួយ ដ លមានត្បបយរន៍ជ្ញពិបសស    
កនុងត្បបទសកំពុងអភិវឌ្ឍ។  

 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ៩ - ICT សត្មាប់ការត្េប់ត្េងបត្គ្នោះម្ហន្រាយ  
           ផ្ស្ល់នូវទិ ាភាពទូបៅនន DRM និងព័ត៌្មានរបស់ខលួន ត្ត្ូវការខណ្ៈបពលរកប ើញនូវបបេចកវទិាដ ល 

អាេរក ន ប ើម្បើកាត់្បនថយបត្គ្នោះម្ហន្រាយ និងបឆលើយត្បបៅនឹងម្ហន្រាយ។  
 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ១០ - ICT បដត្ម្បត្ម្ួលអាកាសធាតុ្ និងកំបណ្ើ ននបត្ង  
           បង្ហា ញត្ួនាទើ   ដ ល ICTs ត្ត្ូវបំបពញកនុងការសបងកត្ និងការត្ត្ួត្ពិនិត្យបរសិាថ ន ការដេករដំលក 

ព័ត៌្មាន  ការបំផុ្សសេលនាសកម្មភាព  ការបលើកកម្ពស់និរនរ្ភាពបរសិាថ ន និងការធវឱ្យងយេុោះនូវ  
បដត្ម្បត្ម្លួអាកាសធាតុ្។  

 
មុ្ខវជិ្ញជ ទើ ១១ - ត្បព័នធផ្សសពវផ្សាយសងគម្ សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍ  
           ផ្ស្ល់នូវទសសនវស័ិយ  បឆ្ព ោះបៅរកការអភិវឌ្ឍបៅ   បលើត្បព័នធផ្សសពវផ្សាយសងគម្ និងពិពណ៌្នាអពំើវធិើ 

នេនត្បឌ្ិត្ងមើ សត្មាប់រដាា ភិ ល និងអនកពាក់ព័នធការអភិវឌ្ឍ ប ើម្បើបលើកសទួយពកួបេ  កនុងយុទធសាស្តស ្  
អភិវឌ្ឍជ្ញត្ ិនិងកម្មវធិើនានា ។  

  
មុ្ខវជិ្ញជ ទាងំបនោះនងឹត្ត្ូវ នបែូរតាម្ទំោប់ ជ្ញម្យួនឹងការសិកាករណ្ើ កនុងត្សុក បដាយន េូកម្មវធិើសកិាជ្ញត្ ិ
ប ើម្បើធានាថាមុ្ខវជិ្ញជ ទាងំបនោះ េឺពាក់ព័នធ និងបំបពញនូវត្ត្ម្ូវការរបស់អនកបបងកើត្បគ្នលនបយ យ កនុងត្បបទស
បផ្សសងគ្នន ។ មុ្ខវជិ្ញជ ទាងំបនោះក៏ត្ត្ូវ នបកដត្បបៅជ្ញភាសាបផ្សសងៗ។  ប ើម្បើធានាថាកម្មវធិើបនោះសថតិ្កនុងការពាក់ព័នធ 
និងដងលងអំពើនិនាន ការដ លកំពុងរ ើកេបត្ម្ើនកនុង ICTD APCICT ដកជ្ញត្បចានូំវមុ្ខវជិ្ញជ នានា និងការបបងកើត្មុ្ខវជិ្ញជ ងមើ
ជ្ញបត្េើន។  
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កម្មវធិើសកិាជ្ញក់ដសង្ APCICT (http://e-learning.unapcICT.org)  
 
កម្មវធិើសកិាជ្ញក់ដសង្ APCICT េឺជ្ញដផ្សនកម្ួយ ននយន្ការដេកចាយពហុបណ្ាញ ដ ល APCICT បត្បើបុេគលិក
កនុងការអនុវត្្កម្មវធិើកសាងសម្ត្ថភាព ICTD របស់ខលួន កម្មវធិើសិកាអំពើសារៈសំខាន់នន ICT សត្មាប់ថាន ក់នា ំ    
រដាា ភិ ល។  
 
កម្មវធិើសកិាជ្ញក់ដសង្ APCICT អនុញ្ា ត្ឱ្យអនកសកិាទទួល នវេគសកិាតាម្បណាែ ញអុិនធណិឹ្ត្ត្ត្ូវ ន
បបងកើត្ប ើងប ើម្បើបបងកើនេំបណ្ោះ ឹងរបស់ពកួបេកនុងេំនួន ននដផ្សនកសខំាន់ៗរបស់ ICTD រមួ្ទាងំការបត្បើត្ ស់
សក្ានុពលនន ICT សត្មាប់្នបៅ ល់សហេម្ន៍ដាេ់ត្សយល បបងកើនការទទលួ ននូវព័ត៌្មានឱ្យត្បបសើរ
ប ើងនូវការផ្សល់្បសវា បលើកកម្ពស់ការបរៀនសូត្ត្បពញម្ួយរើវតិ្ និងទើបផុំ្សត្ េឺជ្ញការកាត់្បនថយេមាល ត្ឌ្ើរើងល 
និងការសបត្ម្េ ននូវបគ្នលបៅការអភិវឌ្ឍសហសសវត្សរ។៍  
 
វេគសិកាកម្មវធិើសកិាជ្ញក់ដសង្ APCICT ទាងំអស់េឺត្ត្ូវ នកណំ្ត់្លកខណ្ៈបដាយត្េជូ្ញក់ដស្ងដ លង្ហយនឹង
បធវើតាម្ និងសណួំ្រ និងអនកេូលរមួ្ត្ត្ូវទទួល ននូវវញិ្ា បនបត្ត្របស់ APCICT ននការេូលរមួ្បលើការបញ្ច ប់   
វេគសិកាត្បកបបដាយបជ្ញេរ័យ។ មុ្ខវជិ្ញជ ទាងំអស់ជ្ញភាសាអង់បេលស និងកំដណ្ងមើត្ត្ូវ នកណំ្ត់្កដនលងជ្ញ
ភាសា ហាសា នងិរុសសុើេអឺាេរក នតាម្រយៈអុិនធណិឹ្ត្។ បលើសពើបនោះបទៀត្ ដផ្សនការសត្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
មាត្ិការដងម្បទៀត្ នងិការកណំ្ត់្កដនលងដងម្បទៀត្េឺកំពុង ំបណ្ើ រការ។  
 
ម្រឈម្ណ្ឌ លអុើ-សហការ (http://www.unapcict.org/ecohub)  
 
ម្រឈម្ណ្ឌ លអុើ-សហការ (e-Co Hub) េឺជ្ញបវទិកាតាម្បណាែ ញអុនិធណិឹ្ត្ ដ លត្ត្វូ នផ្ស្ល់ឱ្យ សត្មាប់     
ការដេករដំលកនូវេំបណ្ោះ ឹងស្ើអំពើ ICTD របស់ APCICT។ វាមានបគ្នលបណំ្ងប ើម្បើបបងកើនបទពិបសាធន៍      
ការបរៀន និងបណុ្្ោះបណ្ាលបដាយផ្សល់្ឱ្យ ំបណ្ើ ការ ៏ង្ហយត្សួល ល់ធនធានពាក់ព័នធ និងបដាយបធវើឱ្យមាន
លំហរអន្រកម្ម សត្មាប់ការដេករដំលកការអនុវត្្លែបំផុ្សត្ និងបម្បរៀនស្ើអពំើ ICTD ។ e-Co Hub ផ្ស្ល់នូវ:  
 
• ត្េកបេញេូលធនធានម្យួ និងបណ្ាញដេករដំលកេំបណ្ោះ ឹងសត្មាប់ ICTD  
• ង្ហយត្សួលកនុងការទទួល ននូវធនធានបដាយមុ្ខវជិ្ញជ   
• ឱ្កាសប ើម្បើេូលរមួ្កនុងកេិចពិភាកាតាម្បណាែ ញអុិនធណិឹ្ត្ និងកាល យជ្ញដផ្សនកម្ួយននសហេម្អនុវត្ត្ាម្    
   បណាែ ញអុិនធឹណិ្ត្របស់ e-Co Hub ដ ល នបបត្ម្ើការដេករដំលក និងពត្ងើកមូ្លដាា នេំបណ្ោះ ឹង ICTD 

 


