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អត្ថ បទនះ សង្ខ បពីកា រសិក  លើឯកសា រមា ន   ប់ 
ដលជា ប់ទា ក់ទងនឹងគ   ង "កា រ     លួ អា កា សធា តុ 
និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា "។ សកម្ម ភា ព 
បឋមក្ន ុងគ   ងនះ គឺ ជា កា រ កំណត់នូវ ឧបករណ៍ និង 
វិធី សា ្ត  ដលមា ន   ប់ ស   ប់ស្វ ងយល់ និង  ធ្វ ើកា រ 
វា យតម្ល   ពី ផល ប៉ះពា ល់នកា រ    ួល អា កា សធា តុ 
ក៏ដូចជា ភា ពងា យរង   ះ និង សមត្ថ ភា ព បន  ំ ុរបស់  

 ជា ជន មូលដា  ន ដលជា ប់ទា ក់ទងនឹង អភិបា លកិច្ច  
និងកា រ  ើ   ស់ ធនធា ន ទឹក    តំបន់សិក   ចំនួន បី  
កន្ល ង  ក្ន ងុអា ងបឹងទន្ល សា ប។ វិធីសា ្ត   និង ឧបករណ៍ 
ដល បា ន កំណត់ ឃើញ អា ចលើកមកពិចា រណា ស   ប់ 
កា រ ក លំអបន្ថ ម និង  ើ   ស់   ក្ន ុង កា រសិក   ទី២ 
របស់ គ   ង រួមមា ន៖ កា របង្ក ើតមូ៉ដល និងវា យតម្ល ពី 
សមត្ថ ភា ពបន  ំុ និង ភា ពងា យ រង   ះ   យ មា នកា រ 
ចូលរួមពីមូលដា  ន (ដលជា ផ្ន កមួយនគ   ងរួម)។

សា រគន្ល ឹះ
ដើម្បីវា យតម្ល ពីផលប៉ះពា ល់  ន កា រ    ួល  

អា កា ស ធា តុ  ត  ូវឲ្យមា នវិធីសា ្ត  តា មក បខ័ ណ   
ច  ះុមួយ។ យើង អា ច បញ្ច ះុ ក  តិ ទិន្ន ន័យ  អា កា ស ធា តុ 
ដល  បដណ្ណ ប់លើផ្ទ  ទសទា ំងមូល មក  ឹម ក  ិត 
អា ងស្ទ ឹង  យអនុវត្ត  វិធីសា ្ត  បបស្ថ ិតិនិង ឌីណា មិក  
ហើយ យើង អា ចយក ទិន្ន ន័យនះ  មក  ើ   ក្ន ុង មូ៉ដល  
ជលសា  ្ត  ផ្សងៗទៀតបា ន រួមមា នឧបករណ៍ វា យ 

តម្ល ពី ដីនិងទឹក (Soil and Water Assessment Tool: 
SWAT), មូ៉ដលសិក  មើល ពី បរិមា ណ និងគុណភា ព 
ទឹកច  ុះក្ន ុងអា ងស្ទ ឹង (Integrated Water Quantity 
and Quality river basin simulation Model: IQQM), 
និងកម្ម វិធីកំុព្ូយទ័រ ស   ប់សិក  ច  ះុគា  ពីស្ទ ងឹ  យ  ើ 
ឧបករណ៍ វា ស់រូបភា ព និងបំបកពន្ល ឺ (river modelling 
Integrated Software for Imagers and Spectrometers: 
ISIS),១ ដើម្បីវា យតម្ល ពីបរិមា ណទឹកដលមា ន និង 
ទឹក ជំនន់ដល កើតមា នឡើង  តា មពលវលា និង 
ទីកន្ល ងខុសៗគា    ក្ន ុង  អា ង ផ្ទ  រង ទឹក ភ្ល ៀង។ ឧបករណ៍  
និងវិធី អនុវត្ត វា យតម្ល   យមា ន កា រចូលរួម ដូចជា កា រ 
វិភា គលើ ភា ព ងា យ រង   ះ និងសមត្ថ ភា ពបន  ំុ  នឹង  
កា រ    ួល អា កា សធា តុ (CVCA), កា របន  ំ ុផ្អ កលើ 
សហគមន៍ (CBA), កា រវា យតម្ល ពី ភា ពងា យរង   ះ 
និងសមត្ថ ភា ព  យមា នកា រចូលរួម (PCVA) និង រួម  
ទា ំងឧបករណ៍ និងវិធីសា  ្ត  ចូលរួមផ្សងទៀត ស   ប់ 
សិក  ពីភា ពងា យរង   ះ និង កា របន  ំ ុ (V&A) នឹង  វូ 
យកមក  ើ  ដើម្បីកំណត់ពីផលប៉ះពា ល់ផ្សំគា  ផ្ន ក 
ជលសា ្ត   និង សដ្ឋ កិច្ច ន កា រ    ួល  អា កា សធា តុ  
និងកា រ    ួលធនធា នទឹក   លើ ជីវភា ព រស់    របស់  

 ជា ជនមូលដា  ន ជា ពិសស   លើក ុម ដលងា យ 
រង   ះជា ងគ។ ជា ចុងក  យ  កា រ វិភា គ ពីចំណា យ 
និង អត្ថ   ជន៍ និងកា រវិភា គលើលក្ខ ណៈពហុវិនិច្ឆ យ័ 
នឹងអា ច យក មក  ើជា ឧបករណ៍និងវិធីសា  ្ត   ក្ន ុង កា រ 
ធ្វ ើសចក្ត ី ស   ច ចិត្ត  ដើម្ីប  ើសរីស យក សកម្ម ភា ព  
និង គ   ង អា ទិភា ពនា នា   ស   ប់ ធ្វ ើអន្ត រា គមន៍ ដល់ 
កា របន  ំុ។

១. សចក្ត ីផ្ត ើម
 ក្ន ុងអត្ថ បទសង្ខ បនះ មា នពា ក្យគន្ល ឹះបីសំខា ន់ 

ដល  ូវ កំណត់ និយមន័យ ឲ្យ បា ន ច  ស់លា ស់ រួមមា ន៖

ភា ពងា យរង   ះ-  សំ   លើ "ក  តិដល  ព័ន្ធ  
មួយងា យទទួលរង   ះ និង មិន អា ច ទប់ ទល់  នឹង 
ឥទ្ធ ិពលអវិជ្ជ មា ននកា រ    ួលអា កា សធា តុ ដូចជា  
ភា ព ខុស  ក តី ន អា កា ស ធា តុ និង ក  តិ ហួស ហតុ 
ន   ះ មហន្ត រា យនា នា " (IPCC 2001: 995)

ឧបករណ៍ និងវិធីសា ្ត  វា យតម្ល ពីភា ពងា យ
រង   ះ និងកា របន  ំ ុ  នឹងកា រ    ួល

អា កា សធា តុ   កម្ព ុជា 
 យ គឹម សួ និង ចម ផលា  

 ក គឹម សួ ជា អ្ន ក   វ   វ និងបណ ិត ចម ផលា   ជា អ្ន ក 
  វ   វជា ន់ខ្ព ស់ និងជា  ធា នកម្ម វិធីធនធា ន ធម្ម ជា តិនិង 

បរិសា  ន  វិទ  សា  នបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  និង   វ   វដើម្បី 
អភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា  (CDRI)។ សូម  ងដល់ឯកសា រនះថា ៖ 
Kim Sour and Chem  Phalla (2014), Climate Change 
Vulnerability and Adaptation Assessment: Methods and 
Tools Applied in Cambodia, Special Report No. 14, June 
2014 (Phnom Penh: CDRI)

១ ISIS  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  យ CH2M HILL និង មា ន  
 ើ   ស់ពា សពញពិភព  ក ក្ន ុងទ  ង់ជា  ឧបករណ៍  

វិភា គ  ស   ប់កំណត់ពីហា និភ័យនទឹកជំនន់, ព  ករណ៍ពី 
ទឹកជំនន់  និងទិដ្ឋ ភា ពផ្សងទៀតនកា រវិភា គដើម្ីប  ប់  ង 
ហា និភ័យនទឹកជំនន់។
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សមត្ថ ភា ពបន  ំុ-  សំ  លើ "សមត្ថ ភា ពន  ព័ន្ធ មួយ
ក្ន ុងកា រស  បខ្ល ួន  នឹងកា រ    ួល អា កា ស ធា តុ 
(រួមទា ំងភា ពខុស  ក តីនអា កា សធា តុ និង ក  ិត 
ហួស ហតុ ន   ះ មហន្ត រា យ នា នា )" (IPCC 2001: 
982-996)

កា រវា យតម្ល ពីភា ពងា យរង   ះ និងកា របន  ំុ - គឺជា  
"ដំណើរកា រនកា រកំណត់ពីភា ពងា យ រង   ះ     នឹង 
ហា និភ័យ ដលកើតចញពី កា រ    ួល ទា ំង ឡា យ 
នអា កា សធា តុ, កា រ     ួល ផ្ន ក បរិសា  ន និង ផ្ន ក 
សង្គ ម  តា មក  ិត និង លំដា ប់ ថា  ក់  នភូមិសា  ្ត  
និងរដ្ឋ បា លមួយ ចំនួន" (MO E 2012: 2)។

កម្ព ុជា  ងា យរង   ះ  យទឹកជំនន់ កា ររា ំងស្ង ួត 
និងខ្យល់ព្ុយះ ហើយភា ពញឹកញា ប់និង ក  តិ ហួសហតុ   
ន   ះធម្ម ជា តិទា ំង  ះ ហា ក់បីដូចជា កើនឡើង គិត 
តា ំងពីឆា  ំ១៩៨៩ ដល ជា  ឆា  ំ ដំបូង ដល កម្ព ុ ជា  ចា ប់ ផ្ត ើម 
ធ្វ ើកា រ កត់    ផ្ន កស្ថ តិិ  នកា រ    លួ អា កា សធា តុនះ 
យា៉ ង ទៀតទា ត់។ ហា និភ័យ និង   ះ មហន្ត រា យ 
ទា ក់ទង នឹងអា កា សធា តុ ទា ំងនះ បា ន បង្ក កា រ ខា តបង់   
យា៉ ង  ធំធងដល់ ផ្ន ក សង្គ មនិងសដ្ឋ កិច្ច ជា តិ  និងដល់ 
ជីវភា ព រស់   របស់  ជា  ជន។ ទឹកជំនន់ឆា  ំ  ២០០០ 
និង ២០១១ ជា    ះធម្ម ជា តិដ៏ ធ្ង ន់ធ្ង រ បំផុត  ក្ន ុង 
ប៉ុនា  ន  ទសវត្សរ៍ នះ  ដល បណា្ខ  ល ឲ្យ  ជា ជន  ូវ 
ជម្ល ៀសខ្ល ួន  ចញ ពី ភូមិ  ុក ជា  ើន នា ក់ ់, បា ត់បង់ជីវិត  
អស់ រា ប់ រយ នា ក់ និងខូចខា ត  ព្យសម្បត្ត  ិអស់ជា  ើន។ 
ទឹក ជំនន់ក្ន ុងឆា  ំ២០១១ បា នធ្វ ើឲ្យខូចខា តយ៉ា ង ធ្ង ន់ធ្ង រ  
ជា ពិសស ដល់ ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  ជនបទ និង ទីក ុង 

 ក្ន ុងតំបន់ទំនា បលិចទឹក បឹងទន្ល សា ប និងតា ម ដង 
ទន្ល មគង្គ  ដលកម្ព ជុា បា នខិតខំ អភិវឌ្ឍអស់ជា ង ១០ឆា  ំ 
កន្ល ង មកហើយ ។

ភា ព    លួនធា តុអា កា ស និង   ះ មហន្ត រា យផ្ន ក 
អា កា សធា តុ មា នសភា ពកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រឡើង  យសា រ 
តពុំមា នយន្ត កា រឆ្ល ើយតប  និងរបៀបរបប ធ្វ ើ ផនកា រ 
ដ៏  សម  ប មួយ  ក្ន ុង តំបន់ អា ងផ្ទ  រងទឹកភ្ល ៀង 
ដលបណា្ខ  លមកពី កង្វ ះ កា រ យល់ ដឹង  ពី ប      ពា ក់ព័ន្ធ  
ទា ំងឡា យ និងសមត្ថ ភា ព  មា នក  ិត  របស់  ជា ជន 
ក្ន ងុកា រ ទប់ទល់ នឹង ភា ព ខុស  ក  តី  និង   ះមហន្ត រា យ 
ផ្ន កអា កា សធា តុ ទា ងំ  ះ។ គ   ងសិក  នះព  យា ម 
ឆ្ល ើយតបនឹង ត  ូវ កា រ ស្វ ង យល់ ពីភា ពងា យរង   ះ 
និងវា យតម្ល ពីចំណះដឹងមូលដា  ន និងកា រ យល់ ដឹង 
របស់អ្ន ក ពា ក់ ព័ន្ធ     ក  ិតសហគមន៍ ក្ន ុងតំបន់សិក   
ជា ក់លា ក់ចំនួន ៣ នអា ងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងតំបន់  បឹង 
ទន្ល សា ប  យ  ើ   ស់ វិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍ 
វា យតម្ល   សម  ប។

អត្ថ បទសង្ខ បនះ ពិនិត្យឡើងវិញពីវិធីសា ្ត   និង 
ឧបករណ៍ដលមា ន   ប់ ហើយ កំណត់ រក វិធី សា ្ត   
និងឧបករណ៍ដលសម  ប បំផុត  ស   ប់យកមកធ្វ ើ   
កា រ សិក  វា យ តម្ល  ពី ភា ព ងា យ  រង   ះ និង ភា ព   បន  ំ ុ 

  ក  ិត សហគមន៍និង អា ងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ដើម្ីប ជួយ  
ផ្ត ល់ជា  អនុសា សន៍  ដ៏សម  ប   ស   ប់     ក លំអ    វិធា នកា រ 
បន  ំ ុ   នឹងកា រ    លួអា កា សធា តុ    ក្ន ងុ អា ង ផ្ទ  រង 
ទឹកភ្ល ៀង ទា ំងបី  ន តំបន់បឹងទន្ល សា ប។

២. វិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍
២.១. បរិបទរួម

 ក្ន ុងវិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍ស   ប់កា រវា យ 
តម្ល  ភា ពងា យរង   ះ និងកា របន  ំ ុ  មា នកា រ  ើ 

 លកា រណ៍ ណនា ំ មូ៉ដល ឈុតឧបករណ៍ និង 
ក បខ័ណ ផ្សងៗជា  ើន ដល គ បា ន បង្ក ើត ឡើង ដើម្ីប 
ជួយ   ង់ដល់ កា រធ្វ ើផនកា របន  ំ ុ និងដំណើរកា រ 
អនុវត្ត ផនកា រ  ះ។ វិធីសា ្ត   និង ឧបករណ៍ទា ំង 
នះមា នតា ំងពីម៉ូដលស្ម ុគសា  ញ ស   ប់វា យតម្ល  
ពីផលប៉ះពា ល់ន កា រ    ួល  អា កា សធា តុ រហូតដល់ 

 លកា រណ៍ណនា ំ ប   ក់ពីជំហា នដល  ូវ អនុវត្ត  
ដលមា ន តា ំងពី កា រធ្វ ើអត្ត ស ្ញ  ណកម្ម , កា ររចនា   រៀបចំ 
កា រអនុវត្ត កា រវា យតម្ល លើភា ពងា យរង   ះ រហូត 
ដល់ កា រធ្វ ើផនកា រអនុវត្ត  វិធា នកា របន  ំ ុ  កប  យ 

 សិទ្ធ ភា ព (MRC 2010: vii)។

អនុស ្ញ  ក បខ័ណ នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពី 
កា រ    ួលអា កា សធា តុ (UNFCCC 2013) បា ន 
កំណត់ នូវ វិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍វា យតម្ល កា រ    ួល 
អា កា សធា តុចំនួន  ១២៧ ដល  ូវបា ន បងចក   តា ម 
វិស័យ (ឧទា ហរណ៍ កសិកម្ម   ឈើ ...), តា ម  ធា នបទ 
(សណា រីយ៉ូ អា កា សធា តុ, កា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់) 
និងតា មបប (ឧទា ហរណ៍ ឯកសា រណនា ំ, ឧបករណ៍ 
ស   ប់ ដំឡើងមូ៉ដល)។

២.២. លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យ និងដំណើរកា រ 
 ើសរីស

គបា នវិភា គលើទិដ្ឋ ភា ពនា នា ផ្ន កវិធីសា ្ត    យ 
ធ្វ ើកា រ  ៀបធៀប សំណុំលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យ ន របៀប  
អនុវត្ត ល្អ ៗ បំផុត  ក្ន ងុតា រា ងទី១។ ក្ន ងុកា រ  ើសរីស 
វិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍ស   ប់ ធ្វ ើ កា រ វា យ តម្ល  ពីភា ព 
ងា យរង   ះ និងសមត្ថ ភា ពបន  ំុ  ះ គួរ ពិចា រណា  
ពី លក្ខ ណៈ វិនិច្ឆ ័យ  ដូចត  ៖ ភា ព សា មញ្ញ ងា យ  ើ, 
ភា ពអា ចអនុវត្ត បា ន  តំបន់សិក   និងបច្ច ុប្បន្ន ភា ព 
ន វិធីសា ្ត    ឬ  ឧបករណ៍។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ 
ក៏កា រ  ើសរីសវិធីសា ្ត   និង ឧបករណ៍ ស   ប់ កា រ ធ្វ ើ 
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ផនកា របន  ំុ មា នលក្ខ ណៈខុសប្ល កបន្ត ិច  ង់ថា  កា រ 
 ើសរីសនះ  ូវគិតគូរ ពី សំណុំ កតា   ធំទូលា យ  ជា ង 

 យរួមបញ្ច ូលទា ំងលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យ ដលមា ន រៀបរា ប់ 
  ក្ន ុង តា  រា ងទី១ផង។

វិធីសា ្ត  ជា ជំហា នៗ  ូវបា នយកមក  ើ   ស់ 
ដើម្ីប  ើសរីសវិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍ស   ប់ ធ្វ ើកា រ 
វា យតម្ល ពីភា ពងា យរង   ះនិងសមត្ថ ភា ពបន  ំ ុ   នឹង  
កា រ    លួ អា កា សធា តុ   កម្ព ជុា  ជា ពិសស   តំបន់ 
ទន្ល សា ប (រូបភា ព១)។ វា ចា ប់ផ្ត ើមអនុវត្ត តា ម កា រ  ម 

 មូល វិធី សា ្ត   និងឧបករណ៍ ដលអា ចរកបា ន និង 
ដលភា គ  ើន មា នចុះបញ្ជ ី  ក្ន ងុ ក  ង ព័ត៌ មា ន សង្ខ ប 
របស់ UNFCCC Compendium (2013)។ ដំណើរ កា រ 
ទា ំង  ុង ន កា រ  ើសរីសវិធីសា  ្ត  និងឧបករណ៍ 
ស   ប់វា យតម្ល ភា ពងា យរង   ះ និងសមត្ថ ភា ពបន  ំុ

 នឹងកា រ    ួល អា កា សធា តុ  មា នដូចត  ៖

១.  មូលព័ត៌មា នស្ត ីពីវិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍ស   ប់ 
កា រវា យតម្ល ពី ភា ពងា យរង   ះ ផលប៉ះពា ល់ និង 
កា របន  ំ ុ  នឹងកា រ    លួអា កា សធា តុ ដលអា ច 
រកបា នពីក  ងព័ត៌មា ន សង្ខ ប របស់ UNFCCC 
(2013) និងទស្សនា វដ្ត ីគណៈកម្ម កា រទន្ល មគ ង្គ  
(MRC 2010)។

២. បងចកវិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍ទា ំងនះជា ក ុមៗ
 តា មវិស័យ  ធា នបទ និងបប។

៣. ដក  ង់យកចញនូវវិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍ណា  
ដលមិនជា ប់ទា ក់ទងនឹងកា រ វា យ តម្ល   ពី ភា ព ងា យ  
រង   ះ  និងសមត្ថ ភា ពបន  ំ ុ  តំបន់សិក  ។ 

ពិចា រណា ពីវិធីសា ្ត   និង ឧបករណ៍ អា ច សក្ត ិសម 
ស   ប់យកមកធ្វ ើកា រវា យតម្ល  ពីភា ពងា យ រង   ះ 
និងសមត្ថ ភា ពបន  ំុជា រួម ដល ជា ប់ ទា ក់ ទង នឹង  កា រ 

   ួលអា កា សធា តុ និង អភិបា លកិច្ច  ធនធា ន ទឹក។

៤.   រក  ទុកវិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍ណា ដល អា ច 
 ើ   ស់ បា ន ស   ប់ សកម្ម ភា ព នា នា      អា ងផ្ទ  

រងទឹកភ្ល ៀង ទន្ល សា ប។

៥.  ើសរីសវិធីសា ្ត   ឬឧបករណ៍នីមួយៗឲ្យបា ន 
សម  ប ស   ប់កា រអនុវត្ត គ   ង   តំបន់ 

 ល  ។ ដំណើរកា រនះ បា នកំណត់ឃើញ 
វិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍ចំនួន៤ រួមមា ន៖ កា របញ្ច ុះ 
ក  ិត ទិន្ន ន័យ  អា កា ស ធា តុ ដល  បដណ្ណ ប់លើផ្ទ  

 ទសទា ំងមូលមក  ឹម ក  ិត អា ង ស្ទ ឹង, កា របង្ក ើត 
មូ៉ដលជលសា ្ត  , កា រវិភា គ  យមា ន កា រ ចូល រួម 
ពី អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  និងឧបករណ៍ជួយដល់កា រស   ចចិត្ត  
ផ្សងៗទៀត។

២.៣. វិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍បា ន  ើសរីស
២.៣.១ ឧបករណ៍២.៣.១ ឧបករណ៍ និងវិធីសា ្ត  បង្ក ើតម៉ូដលនិងវិធីសា ្ត  បង្ក ើតម៉ូដល

មូ៉ដលអា កា សធា តុ PRECIS (Providing Regional 
Climates for Impacts Studies)២  ូវ បា ន យក មក 

 ើ  ក្ន ុងតំបន់មគង្គ  ក្ន ុងនះមា នទា ំងក្ន ុងផ្ទ  ទស 
កម្ព ុជា ទា ំងមូលផង។ សមា ជិក សំខា ន់ៗ មួយចំនួន ន 
ក ុម អនុវត្ត គ   ង មា នកា រយល់ដឹងល្អ ពីម៉ូដលនះ 

តា រា ង១៖ លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យជា ក់ស្ត ងស   ប់  ើ   ស់ក្ន ុងកា រ  ើសរីសវិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍

វិធីសា ្ត   និង ឧបករណ៍ លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យ

វិធីសា ្ត   និង ឧបករណ៍ 
ស   ប់ វា យតម្ល  ភា ព 
 ងា យ រង   ះ

តើវិធីសា  ្ត   និងឧបករណ៍ទា ំង  ះ  ួល  ើ ឬត  ូវឲ្យមា នកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល 
ឬ  ូវកា រ ធនធា ន ឬសមា  របច្ច កទសបរិកា្ខ   រផ្សងៗទៀតដរឬទ?
តើមា នភស្ត តុា ងប   ក់ថា វិធីសា  ្ត   និងឧបករណ៍ទា ងំ  ះបា នអនុវត្ត ហើយ ឬ  ?
តើវិធីសា  ្ត   និងឧបករណ៍ទា ំង  ះមា នលក្ខ ណៈបច្ច ុប្បន្ន ភា ពដរ ឬ ទ?

វិធីសា ្ត   និង ឧបករណ៍ 
ស   ប់ កា រធ្វ ើ ផនកា រ បន  ំុ

តើវិធីសា  ្ត   និងឧបករណ៍ទា ំង  ះអា ចជួយ  ះ   យត  ូវកា រនិងប      ក្ន ុង 
កន្ល ងដល  ូវសិក  បា នដរឬទ (តំបន់ ទន្ល  សា ប)?
តើវា បា នគិតគូរដល់  ប់វិស័យដរឬទ   ះបីជា កា រសិក    តត   លើ វិស័យ 
តមួយមុខ?
តើវា បា នទទួលយក  លកា រណ៍  ប់  ងធនធា នទឹកច  ុះ (IWRM) ដរ ឬទ?
តើវា  ួល  ើ  ឬ  ូវមា នកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លឬ  ូវកា រធនធា ន  ឬ សមា  របច្ច កទស 
ផ្សងទៀត ដរឫទ?
តើយើងអា ចយកវិធីសា  ្ត   និងឧបករណ៍ទា ំង  ះមក  ើ  យ  ួល  និង  យ 
សរី បា នដរឬទ?

 ភព៖ កស  ួលពី MRC (2010: 11)

២ PRECIS ជា ម៉ូដលអា កា សធា តុខា  តតំបន់មួយបង្ក ើតឡើង
 យ Hadley Centre ន UK Met Office។
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និង មា ន  បទ ពិ  ធន៍ ក្ន ុង កា រ  ើ   ស់វា ។  យសា រ 
មូ៉ដល PRECIS បា ន យក មក អនុវត្ត  រួច ហើយ   ក  ិត  
ថា  ក់ ជា តិនិង ក  ិតតំបន់អា ងទន្ល មគង្គ  ហើយមា ន 
ទិន្ន ន័យសីតុណ ភា ព  និង ក  ិត ទឹក ភ្ល ៀង   ក្ន ុង តំបន់  
ទា ំង ពីរ   ប់ ដូច្ន ះ ពុំ ចា ំបា ច់សិក  ជា ថ្ម ី ជា  ង់   យ 
ធំដូចមុនម្ត ង ទៀត  ះទ។ ប៉ុន្ត គ  ូវ ធ្វ ើកា រ បញ្ច ុះ 
ក  ិត ទិន្ន ន័យ  អា កា ស ធា តុ  ដល  បដណ្ណ ប់ លើ ផ្ទ  

 ទស ឬ ផ្ទ  តំបន់ ទា ំង មូលដលទទួលបា នពី PRECIS 
មក  ឹម ក  ិត អា ង ស្ទ ឹង  ដើម្ីប ស្វ ង យល់ ពី កា រ    ួល 
អា កា សធា តុ នា ពលបច្ច ុប្បន្ន   ក្ន ុងតំបន់សិក  ក្ន ុង 
ខត្ត កំពង់ឆា  ងំ  ធិ៍ សា ត់ និងកំពង់ធំ។ ហតុនះ ទិន្ន ន័យ 
ខា ងអា កា សធា តុ (សីតុណ ភា ព និងកា រធា  ក់ភ្ល ៀង)  ូវ 
បា នប  ួមខា  ត  យ  ើ  ឹមទំហំ ០,២ x ០,២ ដឺក   
(ឬស្ម ើនឹងផ្ទ ដី ២២ x ២២គម)។

មូ៉ដលស   ប់កា រវា យតម្ល ផ្ន កជលសា  ្ត , ចលនា  
ទឹក និងគុណភា ពទឹក គឺសំខា ន់ណា ស់   ះ អា ច យក   

 ើ   ស់ដើម្ីបផ្ត ល់ព័ត៌មា នបបបរិមា ណ ស   ប់កា រ  
វា យតម្ល ពី ភា ពងា យរង   ះនិង សមត្ថ ភា ព បន  ំ ុ និង 
ស   ប់កា រធ្វ ើផនកា រលើកកម្ព ស់ភា ពធន់ ដើម្បីកា ត់   
បន្ថ យហា និភ័យ ដល់ ហដា   រចនា សម្ព ន័្ធ  និងសវា សំខា ន់ៗ 

(  ព្យសម្បត្ត ,ិ កា រស្ត កុទឹក  , កា រកា រពា រទឹកជំនន់, ផ្ល វូថ្ន ល់ 
និង ទំនប់ មា ត់   ំង, បណា្ខ  ញអគ្គ ិសនី, ផ្ល ូវដក និង 
សា  ន)។  ះយា៉ ងនះក្ត ី  មា នត  ូវកា រ  សិក   ធំៗ  
ជា ង នះទៀត ដលទា មទា រនូវឧបករណ៍កា ន់តមា ន 
ឥទ្ធ ិពល និង ងា យ ក ស  ួល  តា មសា  នកា រណ៍។

មូ៉ដលជលសា ្ត  ជា  ើន  វូបា នយក  អនុវត្ត ក្ន ងុ 
អា ងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង នស្ទ ងឹទន្ល ផ្សងៗ   កម្ព ជុា  ហើយ
ក្ន ុងករណីអា ងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទន្ល សា ប ក ុម សិក   បា ន 
ស   ច ចិត្ត   ើ មូ៉ដលដ លគួប ផ្ំស គា   ន SWAT, IQQM, 
ISIS និងម៉ូដល អា ងទឹក រូបវ័ន្ត ។៣ ម៉ូដលជលសា  ្ត  
ថ្ម ីៗពីរ គឺកា រ  ប់  ង ធនធា នទឹកច  ុះ (IWRM) និង 
eWater Source៤ ដលមិនទា ន់បា នយកមក  ើ    

រូបភា ព១៖ ដំណើរកា រ  ើសរីសវិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍

១. ចងក ង និងញកជា ក ុម
• ចងក ងជា បញ្ជ ីវិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍ដលអា ចរកបា ន 
• បងចក  តា មវិស័យ  ធា នបទ និងបប

២.  ដកយកចញ  តា មបប
•  រក  ទុកត ៤បប គឺ៖ អា កា សធា តុ, ជលសា ្ត  , អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  និងជំនួយ ដល់ កា រ ស   ច ចិត្ត 

៤. ច   ញ់យកវិធីសា  ្ត  និងឧបករណ៍ណា ដល បា ន បំពញ តា ម លក្ខ ណៈ វិនិច្ឆ ័យ ដូច  បា នកំណត់
• រក  ទុកវិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍ដលអា ចអនុវត្ត បា ន  ក្ន ុងតំបន់សិក  
• មា នភា ពសា មញ្ញ ងា យ  ើ
• ក  ិតនកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លមា នតិចតួច និងមិនសា ំញា ំុ
• ភា ពអា ចផ្ទ របន្ត បា ន
• ភា ពអា ចអនុវត្ត បា ន  ក្ន ុងមូលដា  ន
• ភា ពអា ចរកបា ននូវទិន្ន ន័យ
• សុក ឹតភា ពនលទ្ធ ផល

៥.  ើសរីសវិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍ស   ប់កា រអនុវត្ត គ   ង
អា កា សធា តុ៖  ើ PRECIS dynamic and statistical downscaling
ជលសា ្ត  ៖  ើ SWAT, IQQM  និង ISIS
កា រសិក   យមា នកា រចូលរួម៖ CVAC, CBA និង PCVA
ឧបករណ៍ផ្សងទៀត៖ CBA និងកា រវិភា គលើលក្ខ ណៈពហុវិនិច្ឆ ័យ

៣. ដកយកចញវិធីសា  ្ត  និងឧបករណ៍ណា ដលមិនស្ថ ិត  ក្ន ុងទីតា ំងភូមិសា ្ត  សិក  
• រក  ទុកតវិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍ណា បា នយកមក  ើ  ក្ន ុងតំបន់មគង្គ  និង  កម្ព ុជា 







៣ មូ៉ដលអា ងទឹកដលស្ន ើឡើង  យ Sugawara (1995) 
គឺជា ម៉ូដលសា មញ្ញ មួយមា នអា ងទឹកចំនួន ៤ ដា ក់ត  ៀប  
បន្ត គា  មួយខ្ស  លើដី។ ម៉ូដលអា ងទឹកនះ គ  ើវា  
ស   ប់ បា៉ ន់សា  នចលនា  ទឹកភ្ល ៀង   លើផ្ទ ដី (ទឹកហូរលើ 
ផ្ទ ដី)  និងចូលក្ន ងុដី (លំហូរទឹកក  មដី, ទឹកក  មដីហូរចូល 
អូរស្ទ ឹង) ដលហូរចូល  ក្ន ុងអូរ ហើយបនា  ប់មកហូរ ចូល 

 ស្ទ ឹ ងកា ន់តធំ ឡើងទៀត។
៤ http://www.ewater.com.au//products/ewater-source/
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កម្ព ុជា   ឡើយ  ះ  ូវបា នស្ន ើឡើងស   ប់តកា រ
កសា ងសមត្ថ ភា ព (  លគឺ ក ុម   វ   វ នឹងមិន  ើ 
វិធី សា ្ត   ទា ំង  ះ ស   ប់  មូលទិន្ន ន័យទ បុ៉ន្ត នឹង 

 ើវា ដើម្បីសិក  ពី ដំណើរកា រ ដា ក់ អនុវត្ត  ផ្សងៗ)។

២.៣.២ វិធីសា ្ត  ២.៣.២ វិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍វា យតម្ល  យមា ននិងឧបករណ៍វា យតម្ល  យមា ន
កា រចូលរួមកា រចូលរួម

កា រវា យតម្ល ពីភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រ ចូល 
រួម (PVA) នះ អង្គ កា រ ផ្សងៗតងបា នយក មក  ើ   ស់  
ដើម្ីបផ្ត ល់សិទ្ធ ិអំណា ច ដល់សមា ជិកសហគមន៍ឲ្យធ្វ ើកា រ 
វិភា គលំអិត និងជា  ព័ន្ធ  លើ ប    នា នា ដលបា ន ជួប 

 ទះ ហើយស្ន ើឡើងនូវដំ  ះ   យ  បតា មបរិបទ
ជា ក់ស្ត ង របស់ខ្ល នួ និង កំណត់ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ត  
ដំ  ះ   យទា ងំ  ះ ឲ្យបា នស   ច (UK-AID 2011; 
McNamara and Limalevu 2011)។ គចា ត់ទុក PVA ជា  
វិធីសា ្ត  សិក  ពីថា  ក់ក  មឡើងលើ មួយ ដរ ស   ប់ 
កំណត់ដំ  ះ   យសម  ប ដើម្បីកា ត់បន្ថ យ 
ហា និភ័យបង្ក ឡើង  យ   ះ ធម្ម ជា តិ  ដលជា ប់ទា ក់ទង 
នឹង កា រ    ួលអា កា សធា តុ។ គក៏  ើ PVA ធ្វ ើជា  
ដំ  ះ   យមួយ  ស   ប់ ព  ឹងសកម្ម ភា ពផ្អ កលើ 
សហគមន៍។ វា ផ្ត ល់ សា រៈសំខា ន់ខ្ព ស់ដល់ចំណះដឹង 
បទពិ  ធន៍ និងឥរិយា បថរបស់សហគមន៍ ចំ  ះកា រ 

   ួល  អា កា សធា តុ  ក្ន ុងកា រវា យតម្ល ពី ភា ពងា យ   
រង   ះ និងសមត្ថ ភា ពបន  ំុ និងក្ន ុងកា របង្ក ើត វិធា នកា រ 
បន  ំុ ផ្សងៗ ស   ប់តំបន់  ជា ក់លា ក់  នីមួយៗ។

អង្គ កា រសហករណ៍ស   ប់ជំនួយគា ំ   និងស ្គ   ះ 
  ប់ទីកន្ល ង (Cooperative for Assistance and 

Relief Everywhere (CARE 2009)) បា នបង្ក ើត 
និង អនុវត្ត ឧបករណ៍ វា យ តម្ល   លើភា ពងា យរង   ះ 
នឹង  អា កា សធា តុ និងសមត្ថ ភា ពបន  ំ ុ (CVAC) និង 
ឈុត ឧបករណ៍ ស   ប់កា របន  ំ ុ ផ្អ កលើ សហគមន៍ 
(Community-Based Adaptation (CBA) toolkits)

 យ  ផ្អ ក លើវិធីសា ្ត  ចិញ្ច មឹជីវិត   កប  យចីរភា ព។ 
ឧបករណ៍វា យតម្ល    យ មា ន កា រ ចូលរួម ផ្សងៗ ជា  ើន 

 ូវបា នស្ន ើឡើងស   ប់ កា រ  មូល និងវិភា គទិន្ន ន័យ 
មា នជា អា ទិ៍  កា រវិភា គ លើនិនា  កា រ ន   ះមហន្ត រា យ, 
កា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់   ះមហន្ត រា យ, កា រធ្វ ើ ផនទី   ះ 
មហន្ត រា យ,  តិទិនសកម្ម ភា ពចិញ្ច ឹមជីវិតតា មរដូវ កា ល, 
ខ្សបនា  ត់ពលវលា ជា   វត្ត ិសា ្ត  , តា រា ងមា៉  ីស   
ភា ពងា យរង   ះ និងដ  ក  ម  Venn ។ ឧបករណ៍ ទា ំង 
នះ នឹង  ូវ យក មក  ើ   ក្ន ុង គ   ង ដើម្ីប វា យតម្ល ពី 
ផលប៉ះពា ល់ នកា រ    លួ អា កា សធា តុ និងសកម្ម ភា ព 

មនុស្ស   លើ ជលសា ្ត   និងកា រ  ើ   ស់ទឹក  ក្ន ុង 
តំបន់សិក   ក្ន ុងខត្ត  ទា ំងបី។

២.៣.៣ ឧបករណ៍ជួយដល់កា រស   ចចិត្ត ដទទៀត២.៣.៣ ឧបករណ៍ជួយដល់កា រស   ចចិត្ត ដទទៀត

ក  ពីម៉ូដលបបគណិតសា ្រ ស្ត ស្ម ុគសា  ញ និង 
ឧបករណ៍វា យតម្ល ពី ភា ពងា យ រង   ះ  ដូច ខា ង លើ 
ដលស   ប់ធ្វ ើកា រវា យតម្ល   យមា នកា រចូលរួមពី 
មូលដា  ន  ះ ក ុម   វ   វ ក៏   ង  ើ នូវ ឧបករណ៍  
ជួយដល់កា រស   ចចិត្ត ផ្សងៗទៀត ដូចជា កា រវិភា គ 
តា មលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យ  ើនយា៉ ង, កា រវិភា គ ពីចំណា យ 
និងផលចំណញ, និងកា រវិភា គពី  សិទ្ធ ភា ពចំណា យ។ 
ព័ត៌មា នលំអិត បន្ថ ម ទៀត  អំពីភា ពអា ចអនុវត្ត បា ន, 
កា រ  ើ   ស់, ត  ូវកា រចា ំបា ច់ផ្ន ក បច្ច ក ទស និង 
ភា ពសម  ប ន ឧបករណ៍ ទា ំងនះ គឺមា នចង   ក្ន ុង 
របា យកា រណ៍ពញលញ។

៣. សចក្ត ីសន្ន ិដា  ន
ក្ន ុងកា រ  ើសរីសវិធីសា ្ត   និងឧបករណ៍ស   ប់ 

វា យតម្ល ភា ពងា យរង   ះ គគួរ ពិចា រណា  លើលក្ខ ណៈ 
វិនិច្ឆ យ័ចម្បងៗ ដូចត  ៖ ភា ពសា មញ្ញ ងា យ  ើ, ភា ព 
អា ចអនុវត្ត បា ន  តំបន់សិក  , ភា ពអា ចផ្ទ របន្ត បា ន, 
និងភា ពថ្ម ីទា ន់ពលនវិធីសា ្ត   ឬឧបករណ៍ទា ំង  ះ។ 
កា រថ្ល ឹងថ្ល ង (trade-off) រវា ងលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យទា ំងនះ 
សំខា ន់ខា  ំងណា ស់  យ  ូវគិតគូរពី លទ្ធ ភា ពអា ចរក 
បា ន  ព័ត៌ មា នធនធា នមនុស្ស និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងពីភា ព 
រឹងមា ំ នលទ្ធ ផលសិក  ។

ដើម្ីបធ្វ ើតស្ត សា កល្បងសម្ម តិកម្ម នគ   ង ទា ក់ទង  
នឹងភា ពងា យរង   ះ និងសមត្ថ ភា ពបន  ំ ុ  នឹង  កា រ 

   ួលអា កា សធា តុ  ូវអនុវត្ត ជា ចា ំបា ច់ នូវវិធីសា ្ត   
ច  ុះមួយ  ដលមា នគួបផ្សំគា  នូវ ក បខ័ណ  វា យតម្ល ពី 
ភា ពងា យរង   ះ និងសមត្ថ ភា ពបន  ំុ  ប់  ុង   យ។ 
ក បខ័ណ  ទា ំងនះចក ចញជា វិធីសា ្ត   និង ឧបករណ៍ 
បួន  ភទខុសៗគា    ដល  ូវអនុវត្ត  មៗ គា    ក្ន ុង 
ដំណា ក់កា ល ដំបូងនគ   ង។

ស   ប់ម៉ូដលអា កា សធា តុវិញ គឺទិន្ន ន័យស្ត ីពី 
អា កា សធា តុអា ចប  ួមខា  តពីក  ិតតំបន់ (មគង្គ ) ឬ 
ក  ិតជា តិ (កម្ព ុជា ) មក  ឹមក  ិតអា ងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង 
(ទន្ល សា ប)  យ  ើមូ៉ដល PRECIS dynamic and 
statistical climate downscaling ។ ស   ប់បា៉ រ៉ា ម៉   
ផ្ន កជលសា ្ត  វិញ  គគួរ  ើ SWAT និង IQQM ស   ប់ 
ព  ករពីកា រ    ួលផ្ន កជលសា ្ត    ថ្ង  អនា គត។ 
បនា  ប់មកគគួរ  ើ ISIS ស   ប់ព  ករក  ិតទឹកជំនន់ 
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 ក្ន ុងអា ងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង។ ក្ន ុងពល ជា មួយគា   មូ៉ដល  
ជលសា ្រ ស្ត ថ្ម ីៗពីរ គឺ IWRM និង eSource ក៏  ូវបា ន 
លើកស្ន ើឡើងដរ ប៉ុន្ត   ពលនះវា ស   ប់ត កា រ 
កសា ងសមត្ថ ភា ព និងបណ្ណ ះុបណា្ខ  លអ្ន ក   វ   វកម្ព ជុា  
និង ដ គូ  ពា ក់ព័ន្ធ  នឹង កា រ បង្ក ើត មូ៉ដលប៉ុ   ះ។

កន្ល ងមកមា នអង្គ កា រផ្សងៗ បា នអនុវត្ត  ើជា ទូ  
នូវកា រវា យតម្ល ពីភា ពងា យរង   ះ និង សមត្ថ ភា ព បន  ំុ

 យមា នកា រចូលរួមពីមូលដា  ន ដើម្ីបផ្ត ល់សិទ្ធ ិអំណា ច 
ដល់សមា ជិកសហគមន៍  ឲ្យធ្វ ើកា រវិភា គលំអិតនិងជា  
លក្ខ ណៈ  ព័ន្ធ  លើប   ដលបា នជួប  ទះ, ស្ន ើឡើងនូវ 
ដំ  ះ   យ ជា ក់លា ក់    ប តា មបរិបទជា ក់ស្ត ង 
របស់ពួកគា ត់ និង   កំណត់ នូវមធ  បា យស   ប់អនុវត្ត  
ដំ  ះ   យ   ទា ំង  ះ ឲ្យបា នស   ច។ ជា ក់ស្ត ង 
កា រវិភា គពីភា ព ងា យ រង   ះ និងសមត្ថ ភា ពបន  ំុ  នឹង 
កា រ    លួ អា កា សធា តុ (CVCA) និងឧបករណ៍ធ្វ ើកា រ 
បន  ំុ   យ ផ្អ ក លើ  សហគមន៍ (CBA), កា រវា យតម្ល ពី 
ភា ពងា យ រង   ះ និងសមត្ថ ភា ព  យមា នកា រចូលរួម 
(PCVA) និងឧបករណ៍វា យ តម្ល  ពីភា ពងា យរង   ះ និង  
សមត្ថ ភា ពផ្សងៗទៀត ដល ផ្អ ក លើ វិធីសា ្ត   ចិញ្ច ឹម 
ជីវិត    កប  យចីរភា ព និង ដលគគិត ថា  ជា ប់ទា ក់ទង 
យា៉ ងជិតស្ន ិទ្ធ   នឹង ក បខ័ណ   វា យតម្ល  ពីភា ពធន់នឹង 
អា កា សធា តុ និងពីសន្ត សុិខទឹក  (CWSAFE) គឺមា នចុះ   
ក្ន ងុរបា យកា រណ៍ ពញ លញ។

កា រវិភា គពីចំណា យនិងផលចំណញ និងកា រវិភា គលើ 
លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ យ័  ើនយ៉ា ង តង  វូបា ន  ើជា    ឧបករណ៍ 
ជួយ ដល់កា រស   ចចិត្ត  ស   ប់ធ្វ ើកា រ  ើសរីស និង 
ផ្ត ល់  អា ទិភា ព លើ សកម្ម ភា ព អន្ត រា គមន៍ និង/ឬ ស   ប់ 

 ើ ក្ន ុង គ   ង ដលជា ប់ទា ក់ទងនឹងកា របន  ំ ុ  នឹង 
កា រ    លួ អា កា សធា តុ។ វិធីសា ្ត  ទា ងំនះ ក៏នឹងជួយ

  ង់ដល់កា រស   ច  ល   នគ   ងផងដរ។
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