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នគរបូនីយកមមស្កលលោកនងិចណំាកជនបទ្យ 
  

ដោយដោក ហៃ សុគន្ធា  
មន្រ្តីស្រាវស្រាវផ្នែកភូមិវទិ្យា្ងិ្គរូប្ីយកមម 

 
 
 
 

១- លស្ចករីល្រើម 
កែុង្័យទូ្យដៅ ្គរូប្ីយកមមគឺសំដៅដៅដ ីការផ្លា ស់បតូរចំ្ួ្ស្របាជ្ពីទ្យីជ្បទ្យដៅទ្យីស្របជុំជ្ដៅ

កែុងស្របដទ្យស្ីមួយៗ ផ្ែ ាដៃតុបណ្តត  ឱ្យមា្រកីរា ោ ទងំទ្យំៃ ំស្រទ្យង់ស្រទយ ្ិងទ្យីតងំភូមិាន្រសត ា
ដែីម ហ្តំប្់ទ្យីស្របជុំជ្ដន្ធោះ។ ែំដ ីរការដរៀបចំ្ិងអភិវឌ្ឍទ្យីស្រកុង្ិងទ្យីស្របជុំជ្ គឺដកីតដ ីងដោយារតស្រមូវ
ការន្ធន្ធរបស់ម្ុសសផ្ែ មា្វតតមា្ដៅទ្យីដន្ធោះ ដោ គឺការបដងកី្ដ បឿ្ដ ីស្រគប់វស័ិយ។ ដទោះបីាមា្ការ
កំ ត់ដោយផ្ កៗពីគ្នែ រវាងស្របដទ្យស្ីមួយៗយ៉ា ងណ្តក៏ដោយ ក៏ការដ្វី្គរូប្ីយកមមស្រតូវបា្កត់សមាា  ់
កែុង្័យរមួមួយ គឺការរកីចដស្រមី្របស់ទ្យីស្រកុងឬទ្យីស្របជុំជ្។ តមរបាយការ ៍អងាការសៃស្របាាតិបា្បង្ហា ញ
ថា ជិតោក់កណ្តត  ហ្ស្របាជ្ពិភពដោករស់ដៅកែុងតំប្់ទ្យីស្រកុង្ិងទ្យីស្របជុំជ្ន្ធែំណ្តច់ឆ្ែ ២ំ០០៨ ដៃយី
ដគបា្ពាករ ៍ដទ្យៀតថា ដៅែំណ្តច់ឆ្ែ ២ំ០៥០ ស្របាជ្ស្របផ្ៃ ៦៤% ដៅកែុងស្របដទ្យសកំពុងអភិវឌ្ឍ ្ិង
ស្របមា ា៨៦% ហ្ស្របាជ្ដៅកែុងស្របដទ្យសអភិវឌ្ឍ្៍្ឹងស្រតូវដ្វីចំណ្តកជ្បទ្យដៅទ្យីស្រកុងឬទ្យីស្របជុំជ្ ឬក៏
អាចដ្វី្គរូប្ីយកមមតំប្់ផ្តមតង ដោ គឺ មា្ស្របាជ្ស្របមា ា៣ោ្់ោ្់រស់ដៅទ្យីស្រកុង្ិងទ្យីស្របជុំជ្ 
ាពិដសសគឺការដកីតដ ីងដៅកែុងទ្យវីបអាន្រៃវរិក្ិងអាសុី។ ាងដ្ោះដទ្យៀត តមរបាយការ ៍អងាការសៃស្របា
ាតិែផ្ែ បា្ពាករ ៍ថា កំដ ី្ស្របាជ្ដសទីរផ្តទងំអស់ដៅកែុងពិភពដោកចាប់ពីឆ្ែ ២ំ០១៧ែ ់ឆ្ែ ំ
២០៣០ ្ឹងស្រតូវបា្ស្រសូបយកដោយទ្យីស្រកុង្ិងទ្យីស្របជុំជ្ ផ្ែ មា្ស្របាជ្ចំ្ួ្ស្របមា ា ១,១ោ្ន្ធក់ 
កែុងរយៈដព ស្របមា ១៣ឆ្ែ ខំាងមុខ។  

ការដ្វី្គរូប្ីយកមម គឺោក់ព័្ាដៅ្ឹងកតត ដនសងៗដទ្យៀតាដស្រចី្ ែូចា ការដរៀបចំទ្យីស្រកុងទ្យីស្រកុង ការ
សិកាភូមិាន្រសត ការសិកាវភិាគសងាមវទិ្យា ដសែឋកិចច ្ិងសុខភាពាធារ ៈ។ ការដ្វី្គរូប្ីយកមមអាចស្រតូវ
បា្ដគកំ ត់បរមិា ហ្ការអភិវឌ្ឍទ្យីស្រកុងដោយផ្នែកដ ីចំ្ួ្ស្របាជ្សរុបឬាអស្រត ផ្ែ អស្រតស្របាជ្
ដៅតមទ្យីស្របជុំជ្កំពុងដកី្ដ ីង។ ាការពិត    ្គរូប្ីយកមមបា្បដងកីត្ូវការផ្លា ស់បតូរសងាមដសែឋកិចច្ិង 
បរាិា ្ ផ្ែ នត ់្ូវឱ្កាសសស្រមាប់្ិរ្តភាពាមួយ្ឹង «សកាត ្ុព កែុងការដស្របីស្របាស់្្ធា្ស្របកបដោយ
ស្របសិទ្យាភាព ដែីមបបីដងកីតឱ្យមា្ការដស្របីស្របាស់ែី្ាីស្របកបដោយ្ិរ្តភាព្ិងដែីមបកីារោរជីវចស្រមុោះហ្ស្របព័្ាដអកូ
្មមាតិ»។ ្គរូប្ីយកមមមិ្ផ្ម្ស្រគ្ន្់ផ្តាបាតុភូតសម័យទ្យំដ្ីបដន្ធោះដទ្យ ប៉ាុផ្្តវាាការផ្លា ស់បតូរយ៉ា ងឆ្ប់
រៃ័ស្ិងាស្របវតតិាន្រសតហ្ឫសសងាមរបស់ម្ុសសទូ្យទងំពិភពដោក ផ្ែ វបប្ម៌ភាគដស្រចី្ដៅតមជ្បទ្យ
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ស្រតូវបា្ជំ្ួសយ៉ា ងឆ្ប់រៃ័សដោយវបប្ម៌ទ្យីស្រកុង។ ការផ្លា ស់បតូ រែ៏្ំបំនុតែំបូងហ្គំរូតំងទ្យី ំដៅ គឺការ
ស្របមូ នតុ ំអែកស្របមូ សតវហស្រពចូ កែុងភូមិរាប់ោ្់ឆ្ែ មំកដៃយី។ វបប្៌មដៅតមភូមិោឋ ្ជ្បទ្យ ស្រតូវបា្កំ ត់
ដោយារទ្យំន្ធក់ទ្យំ្ងយ៉ា ងជិតសែិទ្យា្ិងអាកបបកិរយិរមួគ្នែ  ចំផ្ កឯវបប្ម៌ដៅតមទ្យីស្រកុង្ិងទ្យីស្របជុំជ្អាច
ស្រតូវបា្កំ ត់ដោយារផ្ខសបន្ធទ ត់កាត់ផ្លត ច់ណ្តមួយ ឬដោយារការមា្ទ្យំន្ធក់ទ្យំ្ងមិ្ សូវចាស់ោស់្ិង
ឥរយិបថផ្បបស្របកួតស្របផ្ជង។  
២- ស្របវត្រិនគរបូនយីកមម 

ចាប់តងំពីការបដងកីតទ្យីស្រកុងែំបូងបងែស់ដៅដមសូប៉ាូតដមៀ ្ិងដអៃសុបីរៃូតមកែ ់សតវតសរទ៍្យី១៨ ដគ
សដងកតដ ញី  ំ្ឹងរវាងស្របាជ្ភាគដស្រចី្ផ្ែ បា្ចូ រមួកែុងវស័ិយកសិកមមដែីមបចីិញ្ច ឹមជីវតិដៅកែុងបរបិទ្យ 
ជ្បទ្យ ្ិងមជឈម ឌ  ោ ិជជកមមតូចៗដៅតមទ្យីស្របជុំជ្ផ្ែ ាសកមមភាពដសែឋកិចច ្ិងោ ិជជកមមដៅ
តមទ្យីនារ។ ដោយារផ្តាា ្ភាពហ្កសិកមមដៅែំណ្តក់កា ែំបូង្ិងមិ្ាប់គ្នងំដៅកែុងអំ ុងដព ដ្ោះ 
អស្រតសមាមាស្រតហ្ស្របាជ្ដៅតមជ្បទ្យ្ិងទ្យីស្រកុងដៅផ្តមា្ ំ្ឹងដថរ។ ដទោះាយ៉ា ងណ្តក៏ដោយ ក៏ការ
ដកី្ដ ងីគួរឱ្យកត់សមាា  ់ហ្ភាគរយស្របាជ្ទ្យីស្រកុងដៅទូ្យទងំពិភពដោក អាចស្រតូវបា្រកដ ញីដៅសៃវតសរ ៍
ទ្យី១មុ្គ.ស.។  ការដកី្ដ ងីគួរឱ្យកត់សមាា  ់មួយដនសងដទ្យៀត ស្រតូវបា្រកដ ញីដៅ Mughal ស្របដទ្យសឥណ្តឌ
ផ្ែ មា្ស្របាជ្ស្របមា ា១៥% រស់ដៅកែុងទ្យីស្រកុងកែុងអំ ុងសតវតសរទ៍្យី១៦្ិង១៧ ដោ គឺមា្អស្រត
ខពស់ាងដៅទ្យវីបអឺរ ៉ាុប ផ្ែ មា្ស្របាជ្ស្របមា ា៨%-១៣% ប៉ាុដណ្តណ ោះន្ធដព ដន្ធោះ។ 

ាមួយ្ឹងការចាប់ដនតីមហ្បែិវតត្៍កសិកមម្ិងឧសាៃកមមអង់ដគាសដៅចុងសតវតសរទ៍្យី១៨ ចំ្ួ្ទងំ
ដ្ោះស្រតូវបា្ផ្លា ស់បតូរាគំៃុគ ដោ គឺការតងំទ្យី ំដៅផ្ែ មិ្ធាា ប់មា្ពីមុ្ដៅកែុងទ្យីស្រកុង្ិងទ្យីស្របជុំជ្បា្
ដកីតដ ីងយ៉ា ងឆ្ប់រៃ័សដៅសតវតសរទ៍្យី១៩ រមួទងំតមរយៈការប្តការដ្វីចំណ្តកស្រសុកពីជ្បទ្យនង ្ិង
ដោយារផ្តភាពរងឹមាហំ្ការពស្រងីកស្របាាន្រសតផ្ែ បា្ដកីតដ ីងហ្តំប្់ទ្យីស្រកុង្ិងទ្យីស្របជុំជ្ដៅស្រគ្នដន្ធោះ 
នង។ ដៅកែុងស្របដទ្យសអង់ដគាស្ិងស្របដទ្យសផ្វ  ចំ្ួ្ស្របាជ្ផ្ែ រស់ដៅកែុងទ្យីស្រកុង្ិងទ្យីស្របជុំជ្បា្ដកីត
ដ ងីែ ់១៧% ដៅដែីមសតវតសរទ៍្យី១៩ ្ិងរៃូតែ ់៥៤% ដៅចុងសតវតសរទ៍្យី១៩។  កខ ៈផ្បបដ្ោះក៏មិ្
សូវខុសគ្នែ ផ្ែរដៅ្ឹងស្របដទ្យសមួយចំ្ួ្ដនសងដទ្យៀតកែុងការដ្វី្គរូប្ីយកមម ែូចាស្របដទ្យសបារាងំ ស្របមា ា
៣៧% ដៅកែុងទ្យីស្រកុង្ិងទ្យីស្របជុំជ្ ្ិងសៃរែឋអាដម៉ារកិស្របមា ា២៨% រស់ដៅតំប្់ទ្យីស្រកុង្ិងទ្យីស្របជុំជ្។ 

្គរូប្ីយកមមបា្រកីរា ោ យ៉ា ងឆ្ប់រៃ័សដៅទូ្យទងំពិភពដោក ាពិដសសស្របដទ្យសដោកខាង
 ិច ប៉ាុផ្្តចាប់តំងពីទ្យសវតសរឆ៍្ែ ំ១៩៥០មក ្គរូប្ីយកមមបា្ចាប់ដនតីមរកីរា ោ យ៉ា ងខាា ំងដៅកែុង
ស្របដទ្យសកំពុងអភិវឌ្ឍនងផ្ែរ។ ាក់ផ្សតងដៅចុងសតវតសរទ៍្យី២០ មា្ស្របាជ្ដៅកែុងពិភពដោកស្របមា ផ្ត 
១៥% ប៉ាុដណ្តណ ោះរស់ដៅកែុងទ្យីស្រកុង្ិងទ្យីស្របជុំជ្ភាគដស្រចី្ស្របដទ្យសអភិវឌ្ឈ្៍ ប៉ាុផ្្តតួដ ខដ្ោះស្រតូវបា្ផ្ស្របស្របួ 
រៃូតែ ់ស្របមា ា៥០% ដៅឆ្ែ ២ំ០០៧(ដែីមសតវតសរទ៍្យី២១) ដោយារការដកី្ដ ីងយ៉ា ងគំៃុករបស់
ស្របដទ្យសកំពុងអភិវឌ្ឍាពិដសសទ្យវីបអាសុី្ិងអាន្រៃវរិក។  
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ការពាការ ៍ចំ្ួ្ស្របាជ្ជ្បទ្យ្ិងទ្យីស្រកុងឆ្ែ ២ំ០៥០(UNFPA) 

៣- មូលលៃត្នុគរបូនយីកមម 
ការដ្វី្គរូប្ីយកមម គឺាដកីតដ ងីហ្ការដរៀបចំផ្ន្ការផ្ែ ា ទ្យាន ហ្សកមមភាពរមួគ្នែ រវាងឯក

ជ្្ិងរែឋ។ ការរស់ដៅកែុងទ្យីស្រកុងឬទ្យីស្របជុំជ្អាចមា្អតាស្របដយជ្៍ផ្នែកវបប្ម៌្ិងដសែឋកិចចដស្រចី្ាងជ្បទ្យ
ដោយារវាអាចនត ់្ូវឱ្កាសដស្រចី្កែុងការទ្យទ្យួ បា្ទ្យីនារការង្ហរ ការកាត់ប្ាយដព ដវោ កាត់ប្ាយការ
ចំណ្តយកែុងការដ្វីែំដ ីរ្ិងការែឹកជញ្ជូ ្ ការដ្វីឱ្យស្របដសីរ្ូវ កខខ ឌ  ំដៅោឋ ្្ិង កខខ ឌ សុវតាិភាព។ 
 កខខ ឌ ាដស្រចី្ ែូចាែង់សុីដត ភាពចស្រមុោះន្ធន្ធ ្ិងការស្របកួតស្របផ្ជងទ្យីនារ គឺាធាតុនសហំ្បរយិកាសទ្យី
ស្រកុងឬទ្យីស្របជុំជ្ផ្ែ អាចន្ធដំៅែ ់ភាពវជិជមា្សស្រមាប់ទ្យីស្រកុងឬទ្យីស្របជុំជ្ដន្ធោះ ប៉ាុផ្្តដទោះបីាយ៉ា ងណ្តក៏
ដោយ ក៏ភាពអវជិជមា្ផ្តផ្តដកីតមា្ា្ិចច កែុងការផ្លា ស់បតូរ្ិងបដងកី្តហមាហ្ការរស់ដៅដែីមបនីារភាជ ប់ដៅ្ឹង
អវីផ្ែ ដៅថាបទ្យោឋ ្ហ្ការរស់ដៅតមទ្យីស្រកុង។ ាក់ផ្សតង តំប្់ាយស្រកុងន្ធន្ធផ្ែ កំពុងដកីតមា្ដ ងីដៅ
កែុងទ្យីស្រកុងហ្បណ្តត ស្របដទ្យសកំពុងអភិវឌ្ឍ្ំៗ អាចស្រតូវបា្ចាត់ទុ្យកថា គឺាការដ្វីឱ្យមា្តុ យភាពហ្ទ្យិែឋភាព
អវជិជមា្ហ្ជីវតិទ្យីស្រកុងខ ៈដព ផ្ែ មា្ការដស្របីស្របាស់្្ធា្រមួ្ិងដសមីភាព។ 

ដៅចុងសតវតសរទ៍្យី២០្ិងដែីមសតវតសរទ៍្យី២១ ម្ុសសាដស្រចី្បា្ផ្លា ស់ទ្យី ំដៅដៅទ្យីស្រកុង ដែីមបី
ទ្យទ្យួ បា្ឱ្កាសដសែឋកិចច ាពិសសស្របដទ្យសចិ្្ិងឥណ្តឌ  ក៏ប៉ាុផ្្តការផ្លា ស់ទ្យីទងំដ្ោះ គឺមិ្បា្បង្ហា ញារូប
ភាព មែិតហ្ការដ្វី្គរូប្ីយកមមផ្ែរ។ ដៅតំប្់ជ្បទ្យ កសិោឋ ្ស្រគួារតូចៗឬកសិោឋ ្ស្របមូ នតុ ំដៅតម
ភូមិន្ធន្ធ ពិតាមា្ការ ំបាកកែុងការដស្របីស្របាស់ទ្យំ្ិញផ្ែ ន ិតដៅតមទ្យីស្រកុង ដទោះបីាគុ ភាពជីវតិ
ទូ្យដៅមា្ កខ ៈាប់ទក់ទ្យងគ្នែ យ៉ា ងពិតស្របាកែាមួយ្ឹងទ្យីស្រកុងក៏ដោយ។ ម៉ាាងវញិដទ្យៀត ការរស់ដៅតម 
កសិោឋ ្ដៅជ្បទ្យ ផ្តងផ្តង្ហយ្ឹងជួបស្របទ្យោះដស្រគ្នោះ្មមាតិផ្ែ មិ្អាចទយទុ្យកាមុ្បា្ដ ីយ ែូចា
ដៅដព ខាោះមា្ដស្រគ្នោះរាងំសងួត ដស្រគ្នោះទ្យឹកជំ្្់ ឬជំងឺអាស្ែដរាគាដែីម ផ្ែ ាដៃតុដ្វីឱ្យការរស់រា្មា្ជីវតិ
ដៅតមជ្បទ្យអាច្ឹងជួបបញ្ហា ។ បទ្យពិដា្្៍ដៅកែុងស្របដទ្យសហថ ការដ្វី្គរូប្ីយកមមក៏ា ទ្យាន ហ្ការ
ដកី្ដ ីងបញ្ហា ាដស្រចី្ដៅតមជ្បទ្យផ្ែរ ែូចាការផ្លា ស់បតូរពីបរយិកាសជ្បទ្យមកសៃគម្៍ជ្បទ្យ ក៏
អាចបណ្តត  ឱ្យមា្ការផ្លា ស់បតូររបបអាហារាមូ ោឋ ្ ផ្ែ ផ្នែកដៅដ ីរបបអាហារផ្ែ ជីវតិជ្បទ្យមិ្ធាា ប់
ទ្យទ្យួ បា្្ិងអ្ុវតត។  

ទ្យីស្រកុង្ិងទ្យីស្របជុំជ្ គឺាកផ្្ាងផ្ែ នត ់ជូ្្ូវដសវាកមមាដស្រចី្រមួទងំដសវាកមមជំន្ធញផ្ែ មិ្
មា្ដៅកែុងតំប្់ជ្បទ្យ។ ដសវាកមមទងំដ្ោះ តស្រមូវឱ្យកមមករ្ិដយជិតដ្វីឱ្យមា្ឱ្កាសការង្ហរកា្់ផ្តដស្រចី្្ិង
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មា្ការផ្លា ស់បតូរយ៉ា ងឆ្ប់រៃស័ស។ ម្ុសសវយ័ចំណ្តស់អាចស្រតូវបា្បងខំឱ្យផ្លា ស់ទ្យី ំដៅដៅកា្់ទ្យីស្រកុងន្ធន្ធ
ផ្ែ មា្ដវជជប ឌិ ត្ិងម្ទីរដពទ្យយផ្ែ អាចបំដពញតស្រមូវការសុខភាពរបស់ពួកដគ រមួទងំឱ្កាសសិកាផ្ែ 
មា្គុ ភាពខពស់ គឺាកតត មួយដនសងដទ្យៀតមា្ដៅកែុងទ្យីស្រកុង។  
៤- កត្តរ ស្របឈមនននគរបូនីយកមម 
៤.១- ្លប ៉ះពាលល់ស្ដ្ឋកិចច 
ដៅដព ទ្យីស្រកុងមា្ការរកីចដស្រមី្ ន ប៉ាោះោ ់ាដស្រចី្្ឹងដកីតមា្ដ ីង រួមបញ្ចូ  ទងំការដកី្

ដ ងីយ៉ា ងខាា ងំ្ិងការផ្ស្របស្របួ ហថាដែីមរបស់ទ្យំ្ិញន្ធន្ធដៅកែុងទ្យីនារនងផ្ែរ ាពិដសសស្របដទ្យសកំពុងអភិវឌ្ឍ 
ផ្ែ ដកីតមា្ដ ីង្ូវវសិមភាពាដស្រចី្ដោយារ្ិន្ធែ ការ្គរូប្ីយកមមយ៉ា ងឆ្ប់រៃ័ស។ ការជំរុញឱ្យមា្
ការរកីចដស្រមី្ដៅកែុងទ្យីស្រកុងឬទ្យីស្របជុំជ្យ៉ា ងឆ្ប់រៃ័ស អាចន្ធឱំ្យដកីតមា្្ូវស្របសិទ្យាភាពស្របកបដៅដោយ 
សម្ម៌តិចតួច។ បញ្ហា មួយដៅកែុងចំដណ្តមបញ្ហា ាដស្រចី្ដៅកែុងការអភិវឌ្ឍទ្យីស្រកុង គឺកមមករស្របដវស្៍ាដស្រចី្
ដ្វីចំណ្តកស្រសុកពីទ្យីជ្បទ្យ ្ិងកមមករអដន្ធត ស្របដវស្៍ចំណ្តកស្របដទ្យសាដស្រចី្ ផ្ែ ាកតត ដ្វីឱ្យមា្កំដ ី្
តំប្់អន្ធ្ិបដតយយដៅកែុងទ្យីស្រកុងឬទ្យីស្របជុំជ្ផ្ែ កំពុងដ្វី្គរូប្ីយកមមដន្ធោះផ្តមតង។ មា្ករ ីាដស្រចី្
ដទ្យៀត កមមករស្របដវស្៍្ិងអដន្ធត រស្របដវស្៍ផ្ែ មា្ជំន្ធញតិចតចួឬគ្នម ្ជំន្ធញ រស់ដៅកែុងទ្យីស្រកុងផ្ែ សំបូរដៅ
ឱ្កាសដសែឋកិចច ផ្តពួកគ្នត់ដៅផ្តគ្នម ្ឱ្កាសការង្ហរ្ិងមិ្មា្ ទ្យាភាពអាចរកការង្ហរដ្វី ាដៃតុដ្វីពួក
គ្នត់គ្នម ្ ទ្យាភាពកែុងការផ្សវងរក ំដៅោឋ ្សមរមយដៅតមទ្យីស្រកុងបា្ដទ្យ ដៃីយស្រតូវបងខំចិតតរស់ដៅកែុងតំប្់
អន្ធ្ិបដតយយដៅកែុងទ្យីស្រកុង។ បញ្ហា ទ្យីស្របជុំជ្្ិងការអភិវឌ្ឍ្៍ដៃោឋ រចន្ធសមព័្ា ក៏កំពុងផ្តជំរុញឱ្យមា្
្ិន្ធែ ការ្គរូប្ីយកមម ាពិដសសដៅកែុងស្របដទ្យសកំពុងអភិវឌ្ឍន្ធន្ធ ដទោះបីាទ្យីស្រកុងសំខា្់ៗដៅកែុងស្របដទ្យស
មា្្ិន្ធែ ការ្គរូប្ីយកមមក៏ដោយ ក៏ទ្យីស្របជុំជ្ដៅផ្តប្ត កខ ៈដ្ោះកា្់ផ្តដស្រចី្ាងមុ្។ ការដ្វី្គរូប្ី
យកមម្ិងដៃោឋ រចន្ធសមព័្ាទ្យីស្រកុងមួយញឹកញាប់ ស្រតូវបា្ដគដមី ដ ីញថាមា្ន ប៉ាោះោ ់ដស្រចី្ ប៉ាុផ្្តភាព
អវជិជមា្ទងំដ្ោះ គឺាកតត ចមបងកែុងការន្ធដំៅែ ់ការកាត់ប្ាយការចំណ្តយកែុងការដ្វីែំដ ីរ្ិងការែឹក
ជញ្ជូ ្ខ ៈដព ផ្ែ ការផ្ក មែឱ្កាសសស្រមាប់ការង្ហរអប់រ ំ្ិងការាែ ក់ដៅស្រតូវបា្អភិវឌ្ឍប្តបន្ធទ ប់។  

ស្របដទ្យសកំពុងអភិវឌ្ឍាដស្រចី្ផ្ែ មា្កំដ ី្ដសែឋកិចចកំពុងរកីែុោះោ  ្ិងការដកី្ដ ីងយ៉ា ង
គំៃុកដ ីវស័ិយឧសាៃកមម្ុ្ស្រា មួយចំ្ួ្ បា្ដ្វីឱ្យស្របាជ្វយ័ដកមងភាគដស្រចី្ដៅកែុងស្របដទ្យសទងំ
ដ្ោះជួបឧបសគា ែូចាកងវោះខាត ទ្យាភាពកែុងការទ្យទ្យួ បា្ដសវាៃិរញ្ញវតាុ្ិងដសវាពិដស្រគ្នោះអាជីវកមម ការ
 ំបាកកែុងការទ្យទ្យួ បា្ឥ ទ្ដែីមបចីាប់ដនតីមអាជីវកមម ្ិងខវោះជំន្ធញសៃស្រគិ្ដែីមបសី្របឹកាឱ្យពួកដគអាច
ទ្យទ្យួ បា្ឱ្កាសដៅកែុងឧសាៃកមមទងំដ្ោះ។ ការវ ិ្ ិដយគដ ី្្ធាម្ុសស ដែីមបឱី្យម្ុសសវយ័ដកមងមា្
 ទ្យាភាពទ្យទ្យួ បា្ការអប់រសំ្របកបដោយគុ ភាព ្ិងកាយសមបទស្រគប់ស្រគ្ន្់ដែីមបទី្យទ្យួ បា្្ូវសមាា រៈ
បរកិាខ រអប់រ ំគឺាការចាបំាច់ដែីមបយីកឈ្ែោះដ ីបញ្ហា ស្របឈ្មផ្នែកដសែឋកិចចដៅកែុងការដ្វី្គរូប្ីយកមម។ 
៤.២- ្លប ៉ះពាលប់រសិ្ថា ន 
ទ្យីស្រកុងហ្ស្របដទ្យសដៅកែុងតំប្់ស្រតូពិក គឺាទ្យីស្រកុងផ្ែ មា្សីតុ ា ភាពខពស់ ដៃយីវាបា្កាា យដៅា

កងវ ់រមួហ្ការដកី្ដ ងីកដតត កែុងរយៈដព ប៉ាុន្ធម ្ឆ្ែ ចុំងដស្រកាយដ្ោះ។ កដតត ដៅកែុងទ្យីស្រកុងន្ធន្ធ បា្ដកី្ដ ងី
ខពស់ដៅដព ផ្ែ វស័ិយឧសាៃកមមកា្់រកីចដស្រមី្។ យ្យ្ត ដរាងចស្រក ្ិងឧបករ ៍កំដៅហ្ន ិតន 
ឧសាៃកមមដនសងដទ្យៀត បា្បដញ្ចញារធាតុដនសងៗដៅកែុងបរយិកាស ផ្ែ ាដៃតុដ្វីឱ្យទ្យីស្រកុងាទូ្យដៅមា្



5 
 

សីតុ ា ភាពចាប់ពី១០C ដៅ ៣០C ដតត ាងតំប្់ផ្ែ ដៅជុំវញិ។ ន ប៉ាោះោ ់ក៏រមួបញ្ចូ  ទងំការកាត់ប្ាយ
សំដ ីមែី្ិងការកាត់ប្ាយការបដញ្ចញដចា កាបូ្ឌ្ីអុកសុីតដ ីងវញិ។ តមដោក Stewart Brand បា្
អោះអាងថា ន ប៉ាោះោ ់អំពីការដ្វី្គរូប្ីយកមមគមឺា្ភាពអវជិជមា្ចំដោោះបរាិា ្។ ទ្យី១ អស្រតកំដ ី្ហ្អែក
រស់ដៅតមទ្យីស្រកុង្ិងស្របជុំជ្ដកី្ដ ងីឬរកា្ូវអស្រតមិ្ផ្ស្របស្របួ ណ្តមួយ ផ្ែ ដៅផ្តអាចឈា្ដៅរកភាព
ត្តឹងផ្នែកបរាិា ្ដោយារកំដ ី្ស្របាជ្។ ទ្យី២ ការដ្វីចំណ្តកស្រសុកដចញពីតំប្់ជ្បទ្យបា្ដ្វីឱ្យមា្
ការបាត់បង់បដចចកដទ្យសដ្វីកសិកមមចិញ្ច ឹមជីវតិខាោះ ផ្ែ ឈា្ដៅែ ់ការបំនាិចបំផ្លា ញ ែូចាការកាប់សមាា ប់
្ិងែុតបំផ្លា ញវស័ិយកសិកមមាដែីម។ តមរបាយការ ៍របស់អងាការសៃស្របាាតិឆ្ែ ២ំ០១៣ បា្ស្រពមា្
ថា ាមួយ្ឹងស្របាជ្ស្របមា ាង២,៤ោ្់ោ្ន្ធក់ដៅជ្បទ្យគិតស្រតឹមឆ្ែ ២ំ០៥០ បរមិា មាូបអាហារ
ផ្ែ ន ិតបា្្ឹងស្រតូវដកី្ដ ីងស្របផ្ៃ ៧០% ផ្ែ អាចរាងំសទោះែ ់ការន ិតដសបៀងអាហារ ដៃីយមា្
ស្របដទ្យសខាោះដៅកែុងពិភពដោកបា្កំពុង្ឹងស្របឈ្មអស្តិសុខដសបៀងរចួដៅដៃីយ ដោយារផ្តការផ្លា ស់បតូរ
ាា ្ភាពបរាិា ្។ ម៉ាាងដទ្យៀត ការផ្លា ស់បតូរផ្បបដ្ោះ អាច្ឹងដ្វីឱ្យស្របព័្ាអន្ធម័យ្ិងការផ្ថទសុំខភាពា
ធារ ៈមា្ភាពត្តឹង ដៃយីអាចបងកឱ្យមា្ដស្រគ្នោះមៃ្តរាយផ្នែកម្ុសស្ម៌្ិងបរាិា ្។ 

ក- គុណ្ភាពទ្យកឹ 
ការដកីតដ ងីហ្ eutrophication ដៅកែុងទ្យឹក គឺាន ប៉ាោះោ ់មួយដនសងដទ្យៀតដៅែ ់ចំ្ួ្ស្របាជ្

ទ្យីស្រកុងដ ីបរាិា ្។ ដៅដព មា្ដភាៀងធាា ក់ដៅតមបណ្តត ទ្យីស្រកុង្ំៗ ទ្យឹកដភាៀងអាចជួយបំផ្លា ញារធាតុពុ  
ែូចាឧសម័្កាបូ្ិក្ិងឧសម័្នទោះកញ្ច ក់ែហទ្យដទ្យៀតដៅដ ីអាកាសដៅដ ីែីខាងដស្រកាម  បន្ធទ ប់មការធាតុគីមី
ទងំដ្ោះស្រតូវោងដោយផ្លទ  ់ ដៃយីបងកឱ្យមា្ការថយចុោះគុ ភាពទ្យឹក្ងិបំផ្លា ញស្របព័្ាដអកូ ូៃសុ។ី ហនទមហា
សមុស្រទ្យក៏មា្សមតាភាពកែុងការស្រសូបយកឧសម័្កាបូ្ិក ផ្ែ ភាយដចញពីបរយិកាសផ្ន្ែីដៅដព ផ្ែ ការ
បដញ្ចញឧសម័្ដកី្ដ ងីាមួយ្ឹងការដកី្ដ ីងហ្្គរូប្ីយកមម។ តមការសិកាស្រាវស្រាវបង្ហា ញថា មហា
សមុស្រទ្យស្រសូបយក ១/២ ហ្CO២ ផ្ែ ន ិតដោយម្ុសស ្ិងមា្ស្របដយជ្៍ែ ់បរាិា ្ កែុងការជួយកាត់
ប្ាយន ប៉ាោះោ ់ហ្ឧសម័្នទោះកញ្ច ក់ ប៉ាុផ្្តវាបា្បងកឱ្យមា្អាសុីែនងផ្ែរ។  

ខ- កាកស្ណំ្លច់ំណី្អាហារ 
ការរកីចដស្រមី្យ៉ា ងឆ្ប់រៃ័សហ្សៃគម្៍ បា្បដងកីត្ូវបញ្ហា ស្របឈ្មថមីៗ ាពិដសសដៅកែុងស្របដទ្យស

អភិវឌ្ឍ្៍ ដៃីយបញ្ហា ស្របឈ្មមួយគឺការដកី្ដ ីង្ូវកាកសំ  ់អាហារ ផ្ែ ស្រតូវបា្ដគាា  ់ថាាកាក
សំ  ់មាូបអាហារទ្យីស្រកុង។ កាកសំ  ់អាហារ គឺាការដចា ន ិតន មាូបអាហារផ្ែ មិ្អាចយកមក
ដស្របីស្របាស់បា្ដទ្យៀតដទ្យ ដោយារផ្តន ិតន ទងំដន្ធោះនុតកំ ត់ឬខូចគុ ភាព។ ការបដងកី្កាកសំ  ់
មាូបអាហារ អាចបដងកី្ការស្រពួយបារមាខាងផ្នែកបរាិា ្ ែូចាបដងកី្ការន ិតឧសម័្ដមត្ ្ិងការបងកឱ្យមា្
ស្របដភទ្យជំងឺដនសងៗ។ កផ្្ាងចាក់សំរាមគឺាមូ ដៃតុន្ធមុំខដគទ្យី៣ ហ្ការភាយដចញដមត្ ផ្ែ បណ្តត  ឱ្យ
មា្ការស្រពួយបារមាដ ីន ប៉ាោះោ ់របស់វាចំដោោះអូៃសូ្្ិងសុខភាពរបស់ម្ុសស។ កាកសំ  ់អាហារដស្រចី្
ស្ាឹកសន្ធា ប់បណ្តត  ឱ្យដកីតមា្ដ ីង្ូវាតិ fermentation ផ្ែ បដងកី្ាហា្ិភ័យដនសងៗ ែូចាបដងកីត
សតវចមាងដមដរាគ្ិងសតវ ែិតដនសងដទ្យៀត។ 

គ- ទ្យីជស្រមកនងិជីវៈចស្រមរ៉ះ 
ការដ្វី្គរូប្ីយកមម អាចជោះឥទ្យាិព យ៉ា ង្ំដ្ងដ ីជីវៈចស្រមុោះដោយារការបងកឱ្យមា្ការផ្បងផ្ចក

ជស្រមក្ិងការបាត់បង់ពូជពងសផ្ែ ស្រតូវបា្ដគាា  ់ថាាការផ្បងផ្ចកទ្យីជស្រមក។ ការផ្បកបាក់ឬបាត់បង់ ំដៅ
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ោឋ ្ មិ្ស្របាកែថាាការបំផ្លា ញទ្យីជស្រមកដន្ធោះដទ្យ ប៉ាុផ្្តវាអាចបំផ្បកោច់ដោយផ្ កដៅានាូវថែ ់្ិងនាូវផ្ែក។ 
ទ្យស្រមង់ហ្ការផ្លា ស់បតូ រផ្បបដ្ោះ អាចប៉ាោះោ ់ដៅែ ់ទ្យីជស្រមកហ្ជីវៈចស្រមុោះដនសងៗ កែុងការស្រទ្យស្រទ្យង់ជីវតិដោយ
បំផ្បកដចញពីបរាិា ្ ដោ គឺភាពង្ហយស្រសួ កែុងការរកអាហារ្ិងរកកផ្្ាងផ្ែ ពួកវាអាចោក់ខាួ្ពីការដ្វី 
្គរូប្ីយកមម។ ការដរៀបចំផ្ន្ការ្ិងការស្រគប់ស្រគងឱ្យបា្ស្រតឹមស្រតូវកែុងដ្វី្គរូប្ីយកមម គឺាកាត់ប្ាយ្ូវ
ន ប៉ាោះោ ់ទងំឡាយ មិ្ថាជីវតិម្ុសសឬសតវដទ្យ ដោ គឺការបផ្្ាមស្រចករដបៀងដនសងៗហ្ទ្យីស្របជុំជ្ដែីមបី
ជួយសស្រមួ កែុងការផ្កទ្យស្រមង់ហ្្គរូប្ីយកមមទ្យីស្រកុង្ីមួយៗ។ 

 
 

៤.៣- ស្ខុុមាលភាពនងិស្ងគម 
ដៅកែុងស្របដទ្យសកំពុងអភិវឌ្ឍ ្គរូប្ីយកមមមិ្បា្ដ្វីអាយុសងឃមឹរស់ហ្ស្របាជ្ស្របដទ្យសដន្ធោះមា្

ភាពស្របដសីរដ ងីដន្ធោះដទ្យ។ ការដ្វី្គរូប្ីយកមមយ៉ា ងឆ្ប់រៃ័សបា្ន្ធឱំ្យមា្ការដកី្ដ ងី្ូវអស្រតាា ប់ខពស់
ដោយារជំងឺឆ្ាងផ្ែ ទក់ទ្យងដៅ្ឹងរដបៀបរស់ដៅ រមួទងំជំងឺមហារកី្ិងជំងឺដបោះែូងនងផ្ែរ។ ភាពខុសគ្នែ
ហ្អស្រតមរ ភាពដោយារជំងឺឆ្ាងអាចផ្ស្របស្របួ អាស្រស័យដ ីជំងឺ្ិងទ្យីតងំាក់ោក់។ កស្រមិតសុខភាព ទ្យី
ស្រកុងមា្ភាព ែស្របដសីរដបីដ្ៀប្ឹងតំប្់ជ្បទ្យ ដទោះាយ៉ា ងណ្តក៏ដោយអែករស់ដៅកែុងតំប្់ស្រកីស្រក ែូចា
តំប្់អន្ធ្ិបដតយយ្ិងតំប្់ ំដៅោឋ ្ដស្រតនាូវការ ដៅផ្តទ្យទ្យួ រងការគំរាមកំផ្ៃងពីជំងឺដនសងៗ ការាា ប់មុ្
អាយុ ្ិងកតត ស្របឈ្មផ្នែកសុខភាព្ិងភាពស្រកីស្រក។ ស្របាជ្ស្រកីស្រកភាគដស្រចី្ដៅតមទ្យីស្របជុំជ្មា្ការ បំាក
កែុងការដស្របីស្របាស់ដសវាសុខាភិបា ដោយារផ្តពួកដគមិ្មា្ ទ្យាភាពចំណ្តយស្របាក់សស្រមាប់ដសវាដន្ធោះ ផ្ែ 
ដៃតុដ្វីឱ្យពួកដគង្ហកដៅរកអែកនត ់ដសវាផ្ែ មិ្មា្ កខ ៈសមបតតិស្រគប់ស្រគ្ន្់្ិងគ្នម ្ចាប់។ ខ ៈដព 
្គរូប្ីយកមមស្រតូវបា្នារភាជ ប់ាមួយ្ឹងភាពស្របដសីរដ ីងហ្អន្ធម័យាធារ ៈ ្ិងការទ្យទ្យួ បា្ការ
ផ្ថទសុំខភាពក៏ដោយ ក៏វាតស្រមូវឱ្យមា្ការផ្លា ស់បតូរដៅកែុងមុខរបររចំ ីអាហារ្ិង ំហាត់ស្របា ផ្ែ អាច
មា្ឥទ្យាិព ាដស្រចី្ដ ីផ្នែកសុខភាព ែូចា៖ 

ក- អាហាររបូត្ាមភ 
ម្ុសសជិត២៣,៥ោ្ន្ធក់ កំពុងរស់ដៅកែុងសៃរែឋអាដម៉ារកិខវោះ ទ្យាភាពទ្យទ្យួ បា្នារទ្យំដ្ីបកែុង

ចមាង យផ្ត១មា៉ា យពីនទោះរបស់ពួកដគ។ ការសិកាាដស្រចី្បា្បង្ហា ញថា ចមាង យឆ្ង យចំដោោះហាង ក់ដស្រគឿងដទ្យស
ដនសងៗក៏ស្រតូវបា្នារភាជ ប់ាមួយ្ឹងអស្រតខពស់ហ្ភាពស្របដសីរផ្នែកសុខភាពផ្ែរ។ ការដ្វី្គរូប្ីយកមម ស្រតូវ
បា្បង្ហា ញថា បា្នារភាជ ប់ាមួយ្ឹងការដស្របីស្របាស់ផ្នាដឈ្ីស្រសស់ បផ្្ា ស្រគ្នប់្ញ្ញាតិដនសងៗ ្ិងការ
ទ្យទ្យួ ទ្ចំ ីអាហារផ្កហចែ្ិងដភសជជៈាដែីម។ ហាងមាូបអាហារាដស្រចី្ដៅកែុងសៃរែឋអាដម៉ារកិ ស្រតូវបា្រក
ដ ញីាទូ្យដៅដៅកែុងសង្ហក ត់អាដម៉ារកិអាន្រៃវរិកផ្ែ ស្របាជ្មា្ស្របាក់ចំ ូ ទប ដៃយីការសិកាមួយដទ្យៀត
បា្រកដ ញីថា ជ្ាតិភាគតិចដៅកែុងសង្ហក ត់ផ្ែ មា្ស្របាក់ចំ ូ ទបទងំដ្ោះ មា្អស្រតកំដ ី្កុមារ
្ិងកំដ ីតថមីខពស់ ដៃីយអស្រតកំដ ីតថមីទងំដ្ោះ បា្នារភាជ ប់ាមួយ្ឹងហា្ិភ័យហ្កងវោះអាហាររូបតាមាហ្
ការដ្វី្គរូប្ីយកមម។  

ខ- ជំងឺៃតឺ្ 
ការដ្វី្គរូប្ីយកមមក៏ស្រតូវបា្នារភាជ ប់ាមួយ្ឹងការដកី្ដ ីងហា្ិភ័យហ្ជំងឺៃឺតនងផ្ែរ ដៅ

ដព ផ្ែ មា្ការផ្លា ស់បតូរសៃគម្៍ពីជ្បទ្យដៅសងាមទ្យីស្រកុងកា្់ផ្តដស្រចី្ ចំ្ួ្ម្ុសសកា្់ផ្តដស្រចី្ស្រតូវបា្
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ប៉ាោះោ ់ដោយជំងឺៃឺត។ ដៅកែុងស្របដទ្យសផ្ែ មា្ស្របាក់ចំ ូ ទប្ិងម្យម មា្កតត ាដស្រចី្ផ្ែ ដ្វីឱ្យ
មា្ចំ្ួ្ខពស់ហ្អែកផ្ែ មា្ជំងឺៃឺត ស្រសដែៀងគ្នែ ដៅ្ឹងតំប្់ខាោះដៅកែុងសៃរែឋអាដម៉ារកិផ្ែ មា្ការរកី
ចដស្រមី្្គរូប្ីយកមម។ ន ប៉ាោះោ ់ហ្ារធាតុពុ ផ្ែ ដកីតមា្កែុងខយ ់អាកាស ែូចាអុកសុីតឌ្ីអុកសុីត 
(NO2) កាបូ្ម៉ាូ ូអុកសុីត(CO) ្ិងារធាតុតូចៗដនសងដទ្យៀតផ្ែ មា្អងកត់នចិតតូចាង២,៥មីស្រកូផ្ម៉ាស្រត  
អាចបណ្តត  ឱ្យបដងកី្ហា្ិភ័យហ្ជំងឺៃឺតរបស់កុមារ។ ថវីដបីមា្ការដកី្ដ ីង្ូវ ទ្យាភាពទ្យទ្យួ បា្ដសវា
សុខភាពតមរយៈការដកី្ដ ងីហ្ែង់សុីដតស្របាជ្ហ្្គរូប្ីយកមម បា្ជោះឥទ្យាិព អវជិជមា្ែ ់គុ ភាព
ខយ ់កែុងបរយិកាស ដៃីយដៅទ្យីបំនុតវាបា្កាត់ប្ាយតហមាវជិជមា្ហ្្្ធា្សុខភាពដៅដព ផ្ែ កុមារ
្ិងម្ុសសវយ័ដកមងកា្់ផ្តដកី្ដ ងី ដោ គឺដកី្ជំងឺៃតឺដោយារអស្រតខពស់ហ្ការបំពុ បរយិកាស។  

គ- ឧស្រកិដ្ឋកមម 
ការបកស្រាយែ៏ាមញ្ញបំនុតដន្ធោះ គឺថាតំប្់ផ្ែ មា្ែង់សុីដតស្របាជ្កា្់ផ្តខពស់ ទ្យំ្ិញកា្់ផ្ត

ដស្រចី្សមបូរផ្បប្ិងអាចរកទ្យិញបា្ដោយង្ហយដៅតំប្់ជុំវញិ្ិងកែុងតំប្់ផ្តមតង ដៃយីការស្របស្រពឹតតឧស្រកិែឋកមម
ដៅកែុងតំប្់ទ្យីស្រកុងក៏អាចដកីតមា្ដ ងីបា្យ៉ា ងង្ហយផ្ែរ ដោ គឺទ្យំដ្ីបកមមអាចន្ធឱំ្យមា្ឧស្រកិែឋកមមាដស្រចី្
នងផ្ែរ។ ការយ ់ែឹងកា្់ផ្តដស្រចី្អំពីគមាា តស្របាក់ចំ ូ រវាងអែកមា្្ិងអែកស្រកដោយារស្របព័្ានសពវនាយ
ទ្យំដ្ីប គឺាមូ ដៃតុផ្ែ ន្ធឱំ្យមា្អារមម ៍ស្រចផ្ ្្ិងស្របកួតស្របផ្ជងហ្ការខវោះខាត្ិងដ ីស ប់ ផ្ែ 
អាចន្ធឱំ្យមា្បទ្យឧស្រកិែឋ។ ការស្រាវស្រាវខាោះបា្បង្ហា ញថា ការដកី្ដ ីងហ្ឧស្រកិែឋកមមដៅកែុងតំប្់ទ្យីស្រកុង គឺ
ដោយារកតត ស្របាក់ចំ ូ របស់ម្ុសសមាែ ក់ៗវសិមភាពដៅ្ឹងស្របាក់ចំ ូ ហ្ស្របាជ្សរុប។  

ការដ្វីចំណ្តកស្រសុកក៏ាកតត មួយផ្ែ អាចបដងកី្ ឧស្រកែិឋកមមដៅកែុងតបំ្់ទ្យីស្រកុងនងផ្ែរ ែូចាការ
ផ្លា ស់ទ្យ ីំដៅរបស់ស្របាជ្មកពីតំប្់មួយ ដៃយីបងខំឱ្យផ្លា ស់បតូរដៅាសងាម្ិយម។ ដៅទ្យីដ្ោះពួកដគសាិតដៅ
កែុងបរយិកាសថមីាមួយ្ងឹបទ្យោឋ ្ថមី្ ិងតហមាសងាម ផ្ែ អាចន្ធឱំ្យមា្ការរបួរមួគ្នែ ាសងាម្ិងបទ្យឧស្រកែិឋ
កា្់ផ្តដស្រចី្។ ដទោះបាី្គរូប្ីយកមមមា្្ិន្ធែ ការបដងកតីន ប៉ាោះោ ់អវជិជមា្ក៏ដោយ ក៏ឥទ្យាិព វជិជមា្
មួយចំ្ួ្ បា្ដ្វឱី្យ្គរូប្យីកមមបដងកី្ សកមមភាពដនសងៗនារភាជ ប់ាមយួ្ឹងតំប្់ជ្បទ្យ។  

ឃ- ស្ខុភាព្លូវចិត្រ 
កតត ្គរូប្ីយកមមផ្ែ រមួចំផ្ កែ ់សុខភាពនាូវចិតត អាចស្រតូវបា្ដគគិតថាាកតត ផ្ែ ប៉ាោះោ ់

ែ ់បុគា ្ិងកតត ផ្ែ ប៉ាោះោ ់ែ ់ស្រកុម្ំៗហ្សងាម។ កតត មា៉ា ស្រកូទងំដ្ោះរមួចំផ្ កែ ់ភាពខុសគ្នែ រវាង
សងាមផ្ែ ជោះឥទ្យាិព ែ ់បុគា តមរយៈការបដងកីតអស្តិសុខ ផ្ែ អាចដមី ដ ីញាបញ្ហា ដោយារ
បរយិកាសខាងរាងកាយ រមួមា្បញ្ហា សុវតាិភាពផ្លទ  ់ខាួ្ឬបញ្ហា ផ្ែ ទក់ទ្យង្ឹងបរាិា ្សងាមែូចាការ
បាត់បង់គំ្ិតខាួ្ឯង។ ការដកី្ដ ីង្ូវភាពត្តឹង គឺាភាពសមុគាម ញខាងនាូ វចិតតផ្ែ មា្ កខ ៈ
ាមញ្ញមួយផ្ែ អមាមួយ្ឹងការដ្វី្គរូប្ីយកមមដៃីយស្រតូវបា្ដគគិតថាដោយារផ្តអស្តិសុខ។ ការ
ផ្លា ស់បតូរដៅកែុងសងាមផ្ែ ាន វបិាកហ្្គរូប្ីយកមម ស្រតូវបា្ដគគិតថា្ឹងន្ធដំៅរកការកាត់ប្ាយ្ូវការ
គ្នសំ្រទ្យផ្នែកសងាម ការដកី្ដ ងី្ូវអំដពីៃងិា ្ិងការោក់ម្ុសសដស្រចី្ដពក។  
៥- លស្ចករសី្ននដិា្ឋ ន 

ទ្យស្រមង់ហ្្គរូប្ីយកមមដនសងៗគ្នែ  អាចស្រតូវបា្ចាត់ថាែ ក់ដោយអាស្រស័យដ ីរចន្ធបថ្ិងវ ិ្ ីាន្រសតហ្
ាា បតយកមមកែុងការដ្វីផ្ន្ការ ក៏ែូចាការដរៀបរយកំដ ី្ស្របាជ្ាស្របវតតិាន្រសតហ្តំប្់ដន្ធោះ។ ្គរូប្ីយ
កមមដៅកែុងទ្យីស្រកុងផ្ែ ស្រតូវបា្អភិវឌ្ឍាទូ្យដៅ គឺបង្ហា ញពីការស្របមូ នតុ ំហ្សកមមភាពរបស់ម្ុសស្ិងការតងំទ្យី
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 ំដៅដៅជុំវញិតំប្់ទ្យីស្របជុំជ្ផ្ែ បា្មកពីការដ្វីចំណ្តកស្រសុក។ ការដ្វីចំណ្តកស្របដទ្យស(អដន្ធត រស្របដវស្៍) 
អាចសំដៅភាគដស្រចី្ដៅដ ីការដ្វីចំណ្តកស្រសុកមកពីស្របដទ្យសអតីតសងាម្ិយម ្ិងកផ្្ាងដនសងៗដទ្យៀតផ្ែ 
មា្ កខ ៈស្របហាក់ស្របផ្ៃ គ្នែ ។ ការរកីចដស្រមី្ថមីៗដ្ោះែូចាគដស្រមាងផ្ក មែទ្យសី្របជុំជ្ាដែីម មា្្័យថាគឺ
ាការមកែ ់ថមីហ្ទ្យីស្រកុងន្ធន្ធផ្ែ ផ្ ងស្រតូវការ ំដៅោឋ ្អន្ធ្ិបដតយយ ដស្រោោះដៅកែុងតំប្់អភិវឌ្ឍ្៍មួយ
ចំ្ួ្ហ្ទ្យីស្រកុងស្រតូវបា្ដស្រតៀម កខ ៈាដស្រសចដៅកែុងផ្ន្ការ្គរូប្ីយកមមហ្តំប្់ទ្យីស្របជុំជ្ដន្ធោះ។ ទ្យស្រមង់
ហ្ការដ្វី្គរូប្ីយកមមទំងដ្ោះ អាចដកីតមា្ដោយារទ្យំន្ធក់ទ្យំ្ងស្របដសីរដ ីងរវាងស្របាជ្ទ្យីស្រកុង្ិង
ជ្បទ្យ ប៉ាុផ្្តកតត មួយចំ្ួ្ែូចាការភ័យខាា ចដ ីផ្នែកឧស្រកិែឋកមម្ិងបរាិា ្ទ្យីស្រកុងស្រកីស្រក វាបា្រមួចំផ្ កដៅ
ែ ់បាតុភាពន្ធន្ធផ្ែ ដ្វីឱ្យទ្យីស្រកុងធាា ក់ចុោះ រមួទងំបទ្យពិដា្្៍ផ្នែកឧសាៃកមមហ្ពិភពដោកនងផ្ែរ។ 

ដៅដព ផ្ែ តំប្់ ំដៅោឋ ្ាដស្រចី្មា្ការផ្លា ស់បតូរដៅដស្រតមជឈម ឌ  ទ្យីស្រកុង ឬស្រតូវបា្ដគដៅ
ថាាយស្រកុងផ្ែ បា្ដកីតដ ងីរៃូតមកែ ់ដព ដ្ោះ គឺាការបដងកីតចំ ុចថមីហ្ការស្របមូ នតុ ំដៅខាងដស្រតទ្យី
ស្របជុំជ្ទងំដៅកែុងស្របដទ្យសអភិវឌ្ឍ្៍្ិងស្របដទ្យសកំពុងអភិវឌ្ឍ។ បាតុភាពទងំដ្ោះ គឺាបណ្តត ញ សំ ំុផ្បប
បទ្យ(poly-centric) ដៅកែុងការយកចិតតទុ្យកោក់ដែីមបដី្វីាគំរូហ្ការពស្រងីក្គរូប្ីយកមម។ ជ្អដន្ធត ស្របដវស្៍
ជ្បទ្យស្រតូវបា្ទក់ទញដោយារ ទ្យាភាពហ្ទ្យីស្រកុងផ្ែ អាចនត ់ឱ្យពួកដគបា្ ប៉ាុផ្្តាញឹកញាប់រូបភាព
ទងំដ្ោះភាគដស្រចី្ដកីតមា្ដៅកែុងតំប្់ទ្យីស្រកុងឬស្របជុំជ្ផ្ែ មា្ភាពស្រកីស្រកខាា ងំ។ អសមតាភាពរបស់បណ្តត
ស្របដទ្យសកែុងការនត ់ ំដៅោឋ ្សមរមយែ ់ជ្អដន្ធត ស្របដវស្៍ផ្ែ រស់ដៅតមជ្បទ្យ គឺោក់ព័្ាដៅ្ឹងភាព
ដ ីស ប់ហ្ការដ្វី្គរូប្ីយកមម ផ្ែ អស្រតទងំដ្ោះ ូតោស់យ៉ា ងឆ្ប់រៃ័សាងអស្រតហ្ការអភិវឌ្ឍដសែឋ
កិចចដៅកែុងតំប្់ផ្ែ ន្ធឱំ្យមា្ភាពអត់ការង្ហរដ្វីខពស់្ិងតស្រមូវការ្្ធា្ខពស់។ ស្របាជ្ស្រកីស្រកភាគដស្រចី្ដៅ
តមបណ្តត ស្របដទ្យសកំពុងអភិវឌ្ឍមិ្អាចរកការង្ហរដ្វីបា្ដទ្យ ពួកដគអាចចំណ្តយជីវតិរបស់ពួកដគកែុងការង្ហរ
មិ្មា្តស្រមូវការ្ិងមិ្មា្ការង្ហរដ្វីផ្តមតង។ ការដ្វី្គរូប្ីយកមមបចចុបប្ែ ាពិដសសស្របដទ្យសអភិវឌ្ឍ អាច
ស្រតូវដគបា្ដរៀបចំា្គរូប្ីយកមមផ្បបសររីាងាតមរយៈច ន្ធសៃគម្៍្មមាតិសររីាងា ្ិងច ន្ធទ្យីស្រកុង
សួ្ចារាដែីម ផ្ែ ស្រតូវបា្ពឹងផ្នែកទងំស្រសុងដ ីផ្ន្ការដមកែុងការដរៀបចំសស្រមាប់ដៃតុន ្ដយបាយ វបប
្ម៌ សងាមដសែឋកិចចហ្ទ្យីស្រកុង។  

ាស្ែិោឋ ្ការដ្វី្គរូប្ីយកមម គឺពិតាមិ្អាចកាត់ផ្លត ច់ពីចំណ្តកជ្បទ្យន្ធន្ធរបស់ស្របាជ្បា្
ដ យី ការសិកាវភិាគពីច ន្ធស្របដវស្៍ចូ ទ្យីស្រកុងឬទ្យីស្របជុំជ្ គឺាកតត ចមបងផ្ែ អែកសិកា្គរូប្ីយកមម
ស្រតូវយកចិតតទុ្យកោក់ខពស់។ ខ ៈផ្ែ ស្របាជ្ប្តដកី្ដ ងី្ិងដ្វី្គរូប្ីយកមមកែុងអស្រតផ្ែ មិ្ធាា ប់មា្
ពីមុ្ ទ្យីស្រកុងថមី្ិងបដចចកដទ្យសហ្ការរកីចដស្រមី្ឆ្ា តហវស្រតូវបា្អ្ុវតតដែីមបបីដងកីតការផ្លា ស់បតូរមួយដឆ្ព ោះដៅរកការ
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