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សិទ្ធភាព (MRC 2010: vii)។

ះមហន្តរាយផ្នក

ដលបណា្ខលមកពីកង្វះការយល់ដឹង

មានការ

និងដំណើរការ

ដល់ការធ្វើផនការអនុវត្តវិធានការបន ំុ

និងទីកុង

មានសភាពកាន់តធ្ងន់ធ្ងរឡើង

ប់ការវាយ

ឈុតឧបករណ៍

ការអនុវត្តការវាយតម្ល លើភាពងាយរង

កន្លងមកហើយ ។

ល
ួ នធាតុអាកាស និង

ក្នង
ុ អាងផ្ទរង

ន
ើ ដលគបានបង្កត
ើ ឡើង ដើម្បី

ដលមានតាំងពីការធ្វើអត្តស

ទន្លមគង្គ ដលកម្ពជា
ុ បានខិតខំអភិវឌ្ឍអស់ជាង ១០ឆាំ
ភាព

ម៉ូដល

ះ។

ពីផលប៉ះពាល់ន ការ

បានធ្វើឲ្យខូចខាតយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ

ដល់ហដារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ

ប់កលំអវិធានការ

និងការបន ំុ

នះមានតាំងពីម៉ូដ លស្មុគសា ញ

ក្នុង

ដើម្បីជួយ

និងឧបករណ៍ស

ង់ដល់ការធ្វើផ នការបន ំុ

អនុវត្តផនការ

បាត់បង់ជីវិត

និងខូចខាត ព្យសម្បត្តអស់
ិ
ជា

ទឹកជំនន់ក្នុងឆាំ២០១១

ជួយ

ទឹកជំនន់ឆា ំ២០០០

ដលបណា្ខលឲ្យ

ះ

កបខ័ណផ្សងៗជា

និងដល់

ះធម្មជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត

ប៉ុនានទសវត្សរ៍នះ

ជាពិសស

លការណ៍ណនាំ

បានបង្កការខាតបង់

ជាជន។

្ត

តម្ល ភាពងាយរង

ះមហន្តរាយ

យា៉ងធំធងដល់ផ្នកសង្គមនិងសដ្ឋកិច្ចជាតិ

និងភាពបន ំុ

្ត និងឧបករណ៍

ក្នុងវិធីសា

ល
ួ អាកាសធាតុនះ

ហានិភ័យ

ល
ួ អាកាសធាតុ

២.១. បរិបទរួម

ហាក់បីដូចជាកើនឡើងគិត

នការ

នឹងការ

២. វិធីសា

្ត

ដលជាឆាំដំបូងដលកម្ពុជាចាប់ផ្តើម

ផ្នកស្ថត
ិ ិ

ះ

ប ស

្ត

ប់យកមកធ្វើ

ទឹកភ្លៀងទាំងបី នតំបន់បឹងទន្លសាប។

ហើយភាពញឹកញាប់នង
ិ ក ត
ិ ហួសហតុ

ះធម្មជាតិទាំង

ធ្វកា
ើ រកត់

យទឹកជំនន់

ស

ិតសហគមន៍និងអាងផ្ទរងទឹកភ្លៀង

បន ុំ

ួលផ្នកបរិសាន និងផ្នក

ះ

បបំផុត

ផ្តល់ជាអនុសាសន៍ដ៏សម

ួលទាំងឡាយ

និងរដ្ឋបាលមួយចំនួន" (MOE 2012: 2)។

កម្ពុជាងាយរង

ក

្ត និង

ហើយកំណត់រកវិធីសា

ការសិក វាយតម្លពីភាពងាយរង

នឹង

ិតនិងលំដាប់ថា ក់ នភូមិសា

ប់

និងឧបករណ៍ដលសម

ះ និងការបន ំុ គឺជា

"ដំណរើ ការនការកំណត់ពភា
ី ពងាយរង
ហានិភ័យ

និងក

ឧបករណ៍ដលមាន

ះមហន្តរាយនានា)" (IPCC 2001:

ការវាយតម្លពីភាពងាយរង

-

អត្ថបទសង្ខបនះ ពិនិត្យឡើងវិញពីវធ
ិ ីសា

ើ,

និងបច្ចុប្បន្នភាព

ះជាយា៉ងណាក៏

្ត និងឧបករណ៍ស

យ

ប់ការធ្វើ

ផនការបន ំុ មានលក្ខណៈខុសប្លកបន្តិច
ើសរីសនះ

ង់ថា ការ

ពិចារណាពីវិធីសា

ូវគិតគូរពីសំណុំកតាធំទូលាយជាង

ស

យរួមបញ្ចូលទាំងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ដលមានរៀបរាប់
្ត ជាជំហានៗ

ដើម្បី

ើសរីសវិធីសា

ការ

ល
ួ អាកាសធាតុ

វាយតម្លពីភាពងាយរង

្ត

ូវបានយកមក

ើ

និងឧបករណ៍ស

ទន្លសាប (រូបភាព១)។ វាចាប់ផ្តើមអនុវត្តតាមការ
មូលវិធីសា

ដលភាគ

្ត

និងឧបករណ៍ដលអាចរកបាន

ន
ើ មានចុះបញ្ជី

៤. រក ទុកវិធីសា

ស់

ើ

តំបន់

៥.

ស

១.

ុងនការ

ម

និង

សម

ល

ក្នង
ុ ក ងព័តមា
៌ នសង្ខប

ើសរីសវិធីសា

្ត

ស់បានស

ប

វិធីសា
ក

និងឧបករណ៍

។

ទសទាំងមូលមក

្ត និងឧបករណ៍ស

ផ្សងៗទៀត។

រកបានពីក
(2013)

នឹងការ

៖

ប់

២.៣. វិធីសា

ល
ួ អាកាសធាតុ ដលអាច

តាមវិស័យ

៣. ដក

ះ

និងសមត្ថភាពបន ំុ

តារាង១៖ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់ស្តងស
វិធីសា

២

តំបន់សិក ។
ើ

ឹមក

ដល

បដណ្ណប់លើផ្ទ

ិតអាងស្ទឹង, ការបង្កើត

ការវិភាគ

យមានការចូលរួម

្ត និងឧបករណ៍បាន

ចចិត្ត

ើសរីស

្ត បង្កើតម៉ូដ ល

ូវបានយកមក

ក្នុងតំបន់មគង្គ ក្នុងនះមានទាំងក្នុងផ្ទ

ក ុមអនុវត្តគ

ពីភាពងាយ

ប់

្ត,

កម្ពុជាទាំងមូលផង។

និងឧបករណ៍ណា

ដលមិនជាប់ទាក់ទងនឹងការវាយតម្ល

រង

ើ

ធានបទ និងបប។
្ត

តំបន់

បានកំណត់ឃើញ

Climates for Impacts Studies)២

និងឧបករណ៍ទាំងនះជាកុមៗ

ង់យកចញនូវវិធីសា

ង

ម៉ូដលអាកាសធាតុ PRECIS (Providing Regional

(MRC 2010)។

្ត

ប់ការអនុវត្តគ

២.៣.១ ឧបករណ៍ និងវិធីសា

UNFCCC

និងទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មការទន្ល មគង្គ

២. បងចកវិធីសា

ឬឧបករណ៍នីមួយៗឲ្យបាន

ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងឧបករណ៍ជួយដល់ការស

ះ ផលប៉ះពាល់ និង

ងព័ត៌មានសង្ខ បរបស់

្ត

ិតទិន្នន័យអាកាសធាតុ

មូលព័ត៌មានស្តីពីវិធីសា

ការបន ុំ

អាងផ្ទ

្ត និងឧបករណ៍ចំនួន៤ រួមមាន៖ ការបញ្ចុះ

ម៉ូដលជលសា

ការវាយតម្លពីភាពងាយរង

ប់សកម្មភាពនានា

ដំណើរការនះ

ះ និងសមត្ថភាពបន ុំ

ួលអាកាសធាតុ មានដូចត

និងឧបករណ៍ណាដលអាច

ស

ប់វាយតម្លភាពងាយរង

នឹងការ

្ត

ើសរីសវិធីសា

របស់ UNFCCC Compendium (2013)។ ដំណើរការ

ទាំង

ះ

ដលជាប់ទាក់ទងនឹងការ

រងទឹកភ្លៀងទន្លសាប។

នឹង

កម្ពជា
ុ
ជាពិសស

ប់យកមកធ្វើការវាយតម្ល ពីភាពងាយរង

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក។

ប់ធ្វើការ

ះនិងសមត្ថភាពបន ុំ

និងឧបករណ៍អាចសក្តិសម

និងសមត្ថភាពបន ំុជារួម

ក្នុងតារាងទី១ផង។
វិធីសា

្ត

ង

ទស

សមាជិកសំខាន់ៗមួយចំនួនន

មានការយល់ដឹងល្អពីម៉ូដ លនះ

PRECIS ជាម៉ូដលអាកាសធាតុខាតតំបន់មួយបង្កើតឡើង
យ Hadley Centre ន UK Met Office។

ស់ក្នុងការ

្ត និងឧបករណ៍

ើសរីសវិធីសា

្ត និងឧបករណ៍

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

វិធីសា ្ត និងឧបករណ៍
ស ប់វាយតម្លភាព
ងាយរង
ះ

 តើវិធីសា ្ត និងឧបករណ៍ទាំង ះ ួល ើ ឬត ូវឲ្យមានការបណ្ណុះបណា្ខល
ឬ ូវការធនធាន ឬសមារបច្ចកទសបរិកា្ខរផ្សងៗទៀតដរឬទ?
 តើមានភស្តតា
ុ ងប ក់ថាវិធសា
ី
្ត និងឧបករណ៍ទាង
ំ
ះបានអនុវត្តហើយឬ ?

វិធីសា ្ត និងឧបករណ៍
ស ប់ការធ្វើផនការបន ំុ

 តើវិធីសា ្ត និងឧបករណ៍ទាំង ះអាចជួយ ះ
យត ូវការនិងប
ក្នុង
កន្លងដល ូវសិក បានដរឬទ (តំបន់ទន្លសាប)?
 តើវាបានគិតគូរដល់ ប់វិស័យដរឬទ
ះបីជាការសិក
តត លើវិស័យ
តមួយមុខ?
 តើវាបានទទួលយក លការណ៍ ប់ ងធនធានទឹកច ុះ (IWRM) ដរឬទ?
 តើវា ួល ើ ឬ ូវមានការបណ្ណុះបណា្ខលឬ ូវការធនធាន ឬសមារបច្ចកទស
ផ្សងទៀត ដរឫទ?
 តើយើងអាចយកវិធីសា ្ត និងឧបករណ៍ទាំង ះមក ើ យ ួល និង យ
សរីបានដរឬទ?

ភព៖ កស

 តើវិធីសា

្ត និងឧបករណ៍ទាំង

ួលពី MRC (2010: 11)
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ះមានលក្ខណៈបច្ចុប្បន្នភាពដរឬទ?

និងមានបទពិ

ធន៍ក្នុងការ

ើ

ស់វា។

ថា ក់ជាតិនិងក

ិតតំបន់អាងទន្ល មគង្គ

ទាំងពីរ

ដូច្នះពុំចាំបាច់សិក ជាថ្មីជា

យសារ

ម៉ូដល PRECIS បានយកមកអនុវត្តរួចហើយ
ទិន្នន័យសីតុណ ភាព
ប់

ធំដូចមុនម្តងទៀត

ក

និងក

ះទ។

ិតទឹកភ្លៀង
ប៉ុន្ត គ

ិតទិន្នន័យអាកាសធាតុ

ដល

ក

( ព្យសម្បត្ត,ិ ការស្តក
ុ ទឹក, ការការពារទឹកជំនន់, ផ្លវូ ថ្នល់

ិត

និងទំនប់មាត់

ហើយមាន

សាន)។

ជាងនះទៀត

ក្នុងតំបន់
ង់

ឹមក

ិតអាងស្ទឹង

ូវធ្វើការបញ្ចុះ

អាកាសធាតុនាពលបច្ចុប្បន្ន

ខត្តកំពង់ឆាង
ំ
បានប

ួមខាត

ើ

ស

ក្នុងតំបន់សិក ក្នុង

ទឹក និងគុណភាពទឹក គឺសខា
ំ ន់ណាស់
ើ

ស់ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបបបរិមាណ

វាយតម្លពីភាពងាយរង
ស

៣

ប់ការធ្វើផនការលើកកម្ពស់ភាពធន់

ើសរីសវិធីសា

ប់

៤

ងធនធានទឹកច

ស

ប់ការ

លើដី។

ម៉ូដលអាងទឹកនះ

ើវា

ក្នុងអូរ ហើយបនាប់មកហូរចូល

ស្ទឹងកាន់តធំឡើងទៀត។

៤

http://www.ewater.com.au//products/ewater-source/

្ត និងឧបករណ៍

 

២. ដកយកចញ

តាមបប

្ត, អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងជំនួយដល់ការស

ចចិត្ត

៣. ដកយកចញវិធីសា ្ត និងឧបករណ៍ណាដលមិនស្ថិត ក្នុងទីតាំងភូមិសា
្ត និងឧបករណ៍ណាបានយកមក ើ ក្នុងតំបន់មគង្គ និង កម្ពុជា

• រក ទុកតវិធីសា



ញ់យកវិធីសា

គ

ៀប

លើផ្ទដី (ទឹកហូរលើ

១. ចងកង និងញកជាកុម
• ចងកងជាបញ្ជីវិធីសា ្ត និងឧបករណ៍ដលអាចរកបាន
• បងចក តាមវិស័យ ធានបទ និងបប

៤. ច

ើ

យ Sugawara (1995)

ប់បា៉ន់សានចលនាទឹកភ្លៀង

អូរស្ទឹង) ដលហូរចូល

្តសិក

្ត និងឧបករណ៍ណាដលបានបំពញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចបានកំណត់



• រក ទុកវិធីសា ្ត និងឧបករណ៍ដលអាចអនុវត្តបាន ក្នុងតំបន់សិក
• មានភាពសាមញ្ញងាយ ើ
• ក ិតនការបណ្ណុះបណា្ខលមានតិចតួច និងមិនសាំញាំុ
• ភាពអាចផ្ទរបន្តបាន
• ភាពអាចអនុវត្តបាន ក្នុងមូលដាន
• ភាពអាចរកបាននូវទិន្នន័យ
• សុកឹតភាពនលទ្ធផល

៥.
ើសរីសវិធីសា ្ត និងឧបករណ៍ស ប់ការអនុវត្តគ
អាកាសធាតុ៖
ើ PRECIS dynamic and statistical downscaling
ជលសា ្ត៖
ើ SWAT, IQQM និង ISIS
ការសិក
យមានការចូលរួម៖ CVAC, CBA និង PCVA
ឧបករណ៍ផ្សងទៀត៖ CBA និងការវិភាគលើលក្ខណៈពហុវិនិច្ឆ័យ

4

ង

្ត

ុះ (IWRM) និង

ុ ដី (លំហរូ ទឹកកមដី, ទឹកកមដីហរូ ចូល
ផ្ទដី) និងចូលក្នង

និង

ដើម្បីកាត់

• រក ទុកត ៤បប គឺ៖ អាកាសធាតុ, ជលសា

កម្ពជា
ុ
ហើយ

ដលមិនទាន់បានយកមក

ម៉ូដលអាងទឹកដលស្នើឡើង
បន្តគាមួយខ្ស

បន្ថយហានិភយ
័ ដល់ហដារចនាសម្ពន
័ ្ធ និងសវាសំខាន់ៗ
រូបភាព១៖ ដំណើរការ

អនុវត្តក្នង
ុ

គឺជាម៉ូដលសាមញ្ញមួយមានអាងទឹកចំនួន ៤ ដាក់ត

ះអាចយក

ះនិងសមត្ថភាពបន ំុ

វូ បានយក

ើម៉ូដលដលគួបផ្សំគាន SWAT, IQQM,

eWater Source

្ត, ចលនា

ស

ចចិត្ត

ថ្មីៗពីរ គឺការ

ូវ

ឹមទំហំ ០,២ x ០,២ ដឺក

ប់ការវាយតម្លផ្នកជលសា

ន
ើ

ISIS និងម៉ូដលអាងទឹករូបវ័ន្ត។៣ ម៉ូដលជលសា

(ឬស្មើនឹងផ្ទដី ២២ x ២២គម)។
ម៉ូដលស

ជា
្ត

ក្នុងករណីអាងផ្ទរងទឹកភ្លៀងទន្លសាប កុមសិក បាន

ធិ៍សាត់ និងកំពង់ធ។
ំ ហតុនះ ទិនន័
្ន យ
យ

ូវការសិក ធំៗ

ួលតាមសានការណ៍។

អាងផ្ទរងទឹកភ្លៀង នស្ទង
ឹ ទន្លផ្សងៗ

ួល

ខាងអាកាសធាតុ (សីតុណភាព និងការធាក់ភ្លៀង)

មានត

ដលទាមទារនូវឧបករណ៍កាន់តមាន

ម៉ដ
ូ លជលសា

បដណ្ណប់លើផ្ទ

ដើម្បីស្វងយល់ពីការ

ះយា៉ងនះក្តី

ឥទ្ធិពល និងងាយកស

យ

ទស ឬផ្ទតំបន់ទាំងមូលដលទទួលបានពី PRECIS

មក

ំង, បណា្ខញអគ្គិសនី, ផ្លូវដក និង

កម្ពុជា

ឡើយ

វិធីសា

្តទាំង

ះ

ូវបានស្នើឡើងស

កសាងសមត្ថភាព (

លគឺ កុម

ះ ស

ប់

វ

ប់តការ

វនឹងមិន

មនុស្ស

ើ

មូលទិន្នន័យទ ប៉ុន្តនឹង

្ត និងឧបករណ៍វាយតម្ល

ការវាយតម្លពីភាពងាយរង

ះ

ើ

និងជា

ព័ន្ធលើប

ទះ ហើយស្នើឡើងនូវដំ

ដលស

យ

ដំ

ះ

យទាង
ំ

ះ ឲ្យបានស

កំណត់ដំ

ះ

ហានិភយ
័ បង្កឡើង
នឹងការ
ដំ

សហគមន៍។

រង

យ

ប

ការ

យមួយ

ប់ព

ប់

អាចអនុវត្តបាន

ះការ

និងស

ការវិភាគពីចំណាយ

សិទ្ធភាពចំណាយ។

គឺមានចង

្ត

និងឧបករណ៍ស

៖ ភាពសាមញ្ញងាយ

តំបន់សិក ,

្ត ឬឧបករណ៍ទាំង

សំខាន់ខាំងណាស់

ូវគិតគូរពីលទ្ធភាពអាចរក

យ

និងហិរញ្ញវត្ថុ

រឹងមាំនលទ្ធផលសិក ។

្គះ

ដើម្បីធត
ើ្វ ស្តសាកល្បងសម្មតិកម្មនគ

នឹងអាកាសធាតុ និងសមត្ថភាពបន ំុ (CVAC) និង

ច

(Community-Based Adaptation (CBA) toolkits)

កបខ័ណទាំងនះចកចញជាវិធីសា

ឧបករណ៍វាយតម្ល

ដំណាក់កាលដំបូងនគ

ប់ការបន ំុ

យផ្អកលើវធ
ិ សា
ី

មានជាអាទិ៍

កប

ប់ការ

មូល

ការវិភាគលើនិនា ការន

ការធ្វើចំណាត់ថាក់

ន
ើ

និងវិភាគទិន្នន័យ

តិទិនសកម្មភាពចិញ្ចឹមជីវិតតាមរដូវកាល,

ភាពងាយរង

ះ និងដ កម Venn ។ ឧបករណ៍ទាំង

វត្តិសា

នះនឹង

ក្នុងគ

ូវយកមក

ផលប៉ះពាល់ នការ

ើ

្ត ,

ង

តារាងមា៉

ះ។

ក

ង ទាក់ទង

និងសមត្ថភាពបន ំុ

ដល

ង។

ូវអនុវត្ត

ប់

ិតជាតិ (កម្ពុជា) មក
យ

ឹមក

យ។

មៗគា

ក្នុង

្ត និងឧបករណ៍

ប់ម៉ូដ លអាកាសធាតុវិញ
ួមខាតពីក

ផ្នកជលសា

ព ករពីការ

ល
ួ អាកាសធាតុ និងសកម្មភាព

បនាប់មកគគួរ

5

្ត

ុង

គឺទិន្នន័យស្តីពី

ិតតំបន់ (មគង្គ) ឬ

ិតអាងផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ើម៉ូដល PRECIS dynamic and

statistical climate downscaling ។ ស

ដើម្បីវាយតម្លពី

នឹងការ

ូវអនុវត្តជាចាំបាច់ នូវវិធីសា

ះ និងសមត្ថភាពបន ំុ

ភទខុសៗគា

(ទន្លសាប)

ីស

និងពីភាព

ដលមានគួបផ្សំគានូវកបខ័ណវាយតម្លពី

អាកាសធាតុអាចប

ះ

មហន្តរាយ,

ុះមួយ

ស

ះមហន្តរាយ,

ះមហន្តរាយ, ការធ្វើផនទី

ខ្សបនា ត់ព លវលាជា

បួន

ះ

ួលអាកាសធាតុ

ភាពងាយរង

យចីរភាព។

យមានការចូលរួមផ្សងៗជា

ូវបានស្នើឡើងស

ះ

ផ្អ កលើសហគមន៍

ចិ
្ត ញម
ឹ្ច ជីវត
ិ

,ើ ភាព

និងភាពថ្មីទាន់ពលនវិធីសា

នឹងភាពងាយរង

ឈុតឧបករណ៍ស

ប់

ភាពអាចផ្ទរបន្តបាន,

Relief Everywhere (CARE 2009)) បានបង្កើត
លើភាពងាយរង

ក្នុង

ះ គគួរពិចារណាលើលក្ខណៈ

បានព័ត៌មានធនធានមនុស្ស

ប់ទីកន្លង (Cooperative for Assistance and

និងអនុវត្តឧបករណ៍វាយតម្ល

និង

ការថ្លឹងថ្លង (trade-off) រវាងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនះ

ប់តំបន់ជាក់លាក់នីមួយៗ។
ប់ជំនួយគាំ

ដូចជាការវិភាគ

អំពីភាពអាចអនុវត្តបាន,
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