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ករែ្រប្រប�លអកសធាតុសកល (វេិដអូ)



អកសធាតុ (Climate) និង ធាតុអកស (Weather)
• អកសធាតុគសំឺេដេទេលករែ្រប្រប�លៃនបរយិាកសេន

ក�ុងរយះេពលែវងក�ុងតំបនណ់ាមយួ
• ធាតុអកសគសំឺេដេទេលលក�ខណៃនបរយិាកសេន

ក�ុងរយះេពលខ�ី
• ភាពខុសគា� ៃនអកសធាតុ និងធាតុអកសគឺករវស់ែវង

ៃនេពលេវល



ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ

• គឺជាករែ្រប្រប�លនូវស� នភាពអកសធាតុ ែដល
អច្រត�វបានកំណត ់(ឧ. តមរយះករេ្រប្របាស់
នូវស�ិតិ) េដយមានករែ្រប្រប�លនូវកំរតិមធ្យម រ ឺ
ភាពខុសៗៃនសមាភាគរបស់វ ែដលបន�េកតមាន
េឡងក�ុងរយះេពលែវង ដូចជារបទ់ស្សវត្ស រែឺវង
ជាងេនះ។

របាយករណ៍ IPCC 2013



វទិ្យោស�ស�ស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 
• ឥទ�ពិលរបស់មនុស្សមកេល្របពន័�អកសធាតុបានបង� ញច្បោស់ 

• ករបំភាយឧស�័នផ�ះក�� កប់ន�េធ�ឲ្យមានកររេឡងកំេដេនេលែផន
ដី និងករែ្រប្រប�លសមាសភាគទងំអស់ េនក�ុង្របពន័�អកសធាតុ 

•ករកំហិតរេលករែ្រប្រប�លអកសធាតុ នឹងទមទរឲ្យមានករកត់
បន�យយ៉ាង េ្រចននូវករបំភាយឧស�័នផ�ះក�� ក់

របាយករណ៍ IPCC 2013



ឧស�័នផ�ះក��ក់

• ពន�ឺែដលចងំចូលផ�ះក�� ក ់ែតរងំស� តម់និ 
េអយបំភាយកំេដេចញ

• កររក្សោកំេដេនះេធ�េអយរុក�ជាតិដុះបានល�



• ្រសទបប់រយិាកសែផនដី
ដូចផ�ះក�� កធំ់មយួ

• កំេណ នកំេដេលែផនដីដូច
ជាកំេណ នកំេដេនក�ុងផ�ះ
ក�� ក់

https://www.youtube.com/watch?v=CxUK2TizQ4g



្របេភទឧស�័នផ�ះក��កច់ំបងៗ និង្របភពរបស់វ
• ឧស�័នកបនិូក (CO2)៖ មាន្របភពពីករដុត ឥន�នៈផូសីុល ដូចជាធ្ូយងថ� េ្របងកត ឧស�័ន ធម�ជាតិ និងករបាតប់ងៃ់្រព

េឈ

• ឧសន័� េមតន (CH4)៖ មាន្របភពពីដី វលែ្រស សត�ពហនៈ ទីលនចកស់្រមាម លូទឹកស�ុយ និងអជីវកម�ែរធ៉្ូយងថ�

• ឌីអសូតម៉ណូូអកុសីុត (N2O)៖ ភាគេ្រចនបានមកពីករេ្រប្របាស់ជីគីម ីេនក�ុងកសិកម� ្របពលវប្បកម� និងពីចំេហះ
ឥន�នៈផូសីុល

• អហូ្ូសន (O3)៖ េនក�ុង្រសទបខ់ងេ្រកមៃន បរយិាកស ែដលេកតេចញេដយ្របេយាលពីែផ្សងយានយន�

• ឧស�័នក�រ ៉ភូ�ុយអរ័រ ៉កូបនូ (CFCs)៖ មាន្របភពបំភាយ សរធាតុបាញ់ េ្រកមសមា� ធខ្យល់ ម៉ាសីុន្រតជាក ់និងេម្រតជាក់
ជាេដម



• ករបំភាយឧស�នផ័�ះក��កព់ីវស័ិយដៃ៍ទេទៀត៖
- កសិកម�
- ឧស្សោហកម�
- ដឹកជ��ូ ន
- ថាមពល
- សំណល់ និងទឹកកខ�ក់
- លំេនដ� ន និងអគាពណិជ�កម�

IPCC ២០០៧



ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្រប�ល
អកសធាតុ
• ធនធានទឹក
• ផលិតកម�កសិកម�
• សុខភាពមនុស្ស
• តំបនេ់ឆ�រ
• ៃ្រពេឈ និង្របពន័�េអកូឡូសីុ



ករបំភាយឧស�នផ័�ះក�� ក ់ែដលបណា� លមកពីករបាតប់ង ់ និងេរច
រលឹៃ្រពេឈមាន្របែហលជា   ១៧% ជាេរៀងរល់ឆា�  ំ ែដលបណា� ល
េអយមានករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។

IPCC ២០០៧



• េនឆា�  ំ១៩៩៤ ្របេទស កម�ុជា បាន្រស�បឧសន័�
ផ�ះក�� កយ៉់ាងេ្រចនពីបរយិាកស តមរយៈៃ្រព
េឈេនក�ុង្របេទសេនះ ប៉ុែន�េនក�ុងឆា� ២ំ០០០
មកេដយសរមានករបាតប់ងៃ់្រពេឈ និង
សកម�ភាពេសដ�កិច�្របេទសកម�ុជាបានក� យេទ
ជា្របេទសែដលបំភាយេ្រចនជាង្រស�បេទវញិ។

ករបំភាយឧស�័នផ�ះក��កេ់នក�ុង្របេទសកម�ុជា



• ្របភពធំបំផុតៃនករបំភាយឧសន័�ផ�ះក�� កក់�ុង្របេទសកម�ុជាេនឆា�  ំ២០០០ គឺករ
បាតប់ងៃ់្រពេឈនិង ករែ្រប្រប�លៃនករេ្រប្របាស់ដីធ�ី (៤៩%) និងសកម�ភាពកសិកម� 
(៤៤%)។



ផល្របេយាជនៃ៍្រពេឈ 

• F:\Dropbox\Dropbox\REDD+ Materials in Khmer and English\Video\Khmer\Harvest



អនុស�� ្រកបខណ័� អង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីបែ្រមប្រម�លអកសធាតុ
(United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC)

• កិច�្រពមេ្រព�ងអន�រជាតិមយួែដលបានបេង�តេឡងេនឆា� ំ ១៩៩២ េនឯកិច�្របជុំកំពូលស�ីពីែផនដី
េនទី្រក�ង Rio។

• វជា្រកបខណ័� ទូេទែណនាកំរចរចអន�រជាតិស�ីពីអកសធាតុ និងមានេគាលបំណងសំខនក់�ុង
ករេធ�ឲ្យមានេស�រភាពៃនករ្របមូលផ�ុ ំឧស�័នផ�ះក��កក់�ុងបរយិាកសឲ្យដល់ក្រមតិមយួែដលអច
បង� រករេ្រជ�តែ្រជកដេ៏្រគាះថា� កែ់ដលេធ�េឡងេដយមនុស្ស េទកន្់របពន័�អកសធាតុ។  



ពិធីសរក្ូយតូ (Kyoto Protocol)
• ពីធីសរក្ូយតូ បានកំណតេ់គាលេដែដលមានចងភា� បក់តព�កិច�ផ�ូវច្បោបក់�ុង ករកតប់ន�យករបំភាយ ឧស�័នផ�ះក��ក ់

និង្រត�ស្រតយផ�ូវស្រមាបេ់ដះដូរឥណទនកបនូ តមរយៈគេ្រមាងកតប់ន�យឧសន័�ផ�ះក��កេ់្រកមយន�ករអភវិឌ្ឍន៍
ស� ត (CDM) និងទីផ្សោរអនុវត�តព�កិច�ដៃទេទៀត។ េនក�ុងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងដំបងូរបស់ខ�ួនពីឆា�  ំ២០០៨ ដល់ឆា� ំ
២០១២ ្របេទសេជឿនេលឿននានាជាបក់តព�កិច�តមផ�ូវច្បោបេ់អយកតប់ន�យករបំភាយឧស�័នផ�ះក��ក៥់,២ ភាគរយ 
ទបជាងក្រមតិៃនករបំភាយេនឆា� ១ំ៩៩០ ែដលចតទុ់កជាឆា� េំគាលឲ្យបានេន្រតឹមឆា� ំ ២០១២។



កម�ុជា និងអនុស�� ្រកបខណ័� អង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ

អនុស�� ្រកបខណ័� អង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ

• កលបរេិច�ទ ៃនករ ផ�ល់ សច� បន័: ១៨ ែខធ�ូ ឆា�  ំ១៩៩៥

ពិធីសរក្ូយតូ 

• កលបរេិច�ទ ៃនករ ផ�ល់ សច� បន័: ២២ សីហ ២០០២ 



សន�សីិទរដ�ភាគីេលកទី១៣ (COP13)

• ែផនទីបង� ញផ�ូវេកះបាលី (Bali Road Map) ្រត�វបានអនុមត័។ 

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) = ករកត់
បន�យករបំភាយឧស�នផ័�ះក��ក ់ែដលបណា� លមកពីករបាតប់ង់  និងេរចរលឹៃ្រពេឈ (េរដ)



េរដគឺជាអ�ី?
• វធិីស�ស�េគាលនេយាបាយនិងករេលកទឹកចិត�ជាវជិ�មានេលប�� ែដលទកទ់ងេទនឹងករកត់

បន�យករបំភាយឧស�នផ័�ះក��កន់ិងកររចិរលិៃនៃ្រពេឈេនក�ុង្របេទសកំពុងអភវិឌ្ឍន។៍ 

• ករអនុមត័ែផនទីបង� ញផ�ូវៃនេកះបាលីកព៍ិចរណាៃនតនួាទីៃនករអភរិក្សៃ្រពេឈ ្រគប្់រគងៃ្រព
េឈ្របកបេដយនិរន�រភាពនិងៃ្រពេឈតំបនក់របេង�នស�ុកកបូន (+)។



ករែណនាអំំពីេរដបូក(Video)

http://www.youtube.com/watch?v=WhFyowSg404

http://www.youtube.com/watch?v=WhFyowSg404


សន�សីិទរដ�ភាគីេលកទី១៥ (COP15)

• កិច�្រពមេ្រព�ងទី្រក�ងកូេពនហ (Copenhagen 
Accord) ទទួលស� ល់ពីសរះសំខនៃ់នេរដបូក
ក�ុងករកតប់ន�យឧស�នផ័�ះក��ក ់និងតំរូវករក�ុង
ករេកៀគរធនធានហិរ�� វត�ុពីបណា� ្របេទសកពុំង
អភវិឌ្ឍន។៍ 



សន�សីិទរដ�ភាគីេលកទី១៤ (COP14)
• េរដបូក (REDD+)្រត�វបានដកចូ់លេទក�ុងករចរចរ។

• េរដបូកគឺករកតប់ន�យករបំភាយឧស�នផ័�ះក��កព់ីករ
បាតប់ង ់និងរចិរលិៃនៃ្រពេឈ រមួទងំករអភរិក្សៃ្រពេឈ 
្រគប្់រគងៃ្រពេឈ្របកបេដយនិរន�រភាព និងៃ្រពេឈ
តំបនក់របេង�នស�ុកកបូន។



សន�សីិទរដ�ភាគេីលកទ១ី៦ (COP16)

• កិច�្រពមេ្រព�ង្រក�ងេកនគូន (Cancun Agreement) ្រត�វបានអនុម័
តែដលរមួប��ូ លទងំ្របពន័�ធានាសុវត�ិភាព (Safeguards) ធានា
ថាសកម�ភាពេរដបូកមនិមានផលបះ៉ពល់អវជិ�មានដល់្របជាជន 
និង បរសិ� ន



្របពន័�ធានាសុវត�ភិាពសង�ម និង បរសិ� នេនក�ុងេរដបូក
• ្របពន័�ធានាសុវត�ភិាព (Safeguards)្រត�វបានែណនាេំដយសរែតមានករភយ័ខ� ចថាេរដបូកអចមានផលវបិាកអវជិ�មានសង�ម

និងបរសិ� ន

• ផលវបិាកអវជិ�មានែផ�កសង�ម៖ បិតសិទ�ិេ្រប្របាស់ផល និងអនុនផលៃ្រពេឈ 

ករបង�ំេអយផា� ស់ទីលំេន ករមនិរបប់��ូ ល្រក�មងយរងេ្រគាះេទក�ុងករសំេរចចតិ�ក�ុងករែបងែចកផល្របេយាជន ៍

• ផលវបិាកអវជិ�មានបរសិ� ន៖ ករបំែលងៃ្រពធម�ជាតេិទជាៃ្រពដ ំករដដុំះ្របេភទេ្រក្រស�ក  



សន�សីិទរដ�ភាគេីលកទ១ី៧ (COP17)

• កិច�្រពមេ្រព�ង Durban ៃនសន�ិសីទរដ�ភាគីេនះ បានេស�សំុភា
គីែដលអនុវត�េរដបូកផ�ល់ពត័ម៌ានស�ីពីរេបៀបេដះ្រសយប��
្របពន័�ធានាសុវត�ភិាព(Safeguards) និងករេគារពទូទងំ ែដល
បានអនុវត�នៃ៍នសកម�ភាពក�ុងសកម�ភាពេរដបូក។



• ក�ុងទី្រក�ងដូហ ករចរចរេទេលេរដបូកសង�តធ់�នេ់ទេលវធិីក�ុងករ
េផ�រករទូទតស់្រមាបល់ទ�ផលែដលែផ�កេលសកម�ភាព និងផ�ល់ករ
េឡកទឹកចិត�េទអត�្របេយាជនែ៍ដលមនិែមនជាកបនូនិងែកលម�ករ
សំរបសំរលួៃនហិរ�� វត�ុែដលែផ�កេលលទ�ផល។

សន�សីិទរដ�ភាគីេលកទី១៨ (COP18)



សន�សីិទរដ�ភាគេីលកទ១ី៩ (COP19)
• កិច�្របជំុទទលួស� ល់តនួាទីពសំខនៃ់នៃ្រពេឈក�ុងករស�ុករបនូ េធ�េអយមានេស�រភាព

អកសធាតុ និង ករភរិក្សជីវចំរះុ

• ករគា្ំរទេទេលយន�ករេរដបកូេដយបានសន្យោអំពីករផ�ល់ហិរ��ប្បទនចំននួ 280
លនដុល� រពីសហរដ�អេមរកិ នរ័ែវសនិងច្រកភពអងេ់គ�ស

• ករទទលួបានហិរ�� វត�ុសំរបេ់រដបកូ គឺេនមានករលំបាក េដយសរមានដំេណ រករ
ស�ុកស� ញ



• Lima call for climate action
• របាយករណ៍ៃនករចូលរមួចំែណកក�ុង ករអនុវត�អនុស�� ្រកបខណ័� សហ្របជាជាតិស�ីពី

ករែ្រប្រប�លអកធាតុ (Intended Nationally Determined Contributions-INDCs)

• ករេរៀបចំស� បន័ស្រមាបហ់ិរ��ប្បទនេរដបូក

• មូលនិធិអកសធាតុៃបតង (Green Climate Fund) នឹងគា្ំរទេរដបូកផងែដរ

សន�សីិទរដ�ភាគីេលកទី២០ (COP20)



សន�សីិទរដ�ភាគីេលកទី២១ (COP21)

?



អរគុណ
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