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ពាកយសខំាន់ៗ   



 

 
 Climate: អាកាសធាតុ 
 Weather: ធាតុអាកាស 
 Greenhouse: ផទះកញ្ច ក់ 
 Greenhouse gases: ឧសមន័ផទះកញ្ច ក់ 
 Greenhouse effect: ផលផទះកញ្ច ក់ 
 Earth’s atmosphere: បរយិាកាសផផនដី 
 Sun’s ray: កាាំរសមរីពះអាទិតយ 
 infra-red ray: កាាំរសមអីាាំងរារកហម 

ពាកយសខំាន់ៗ   



 

 
 Short wave:  រលកខ្លី 
 Short wavelength: ជាំានរលកខ្លី 
 Long wavelength:ជាំានរលកផវង 
 Climate Change:ការផរបរបួលអាកាសធាតុ 
 Global Warming: ការកកើនកាំកៅសកល 
 Climate Change Mitigation: ការកាត់បនថយការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុ 

 Climate Change Adaptation: ការបន្ុាំកៅនឹង
ការផរបរបួលអាកាសធាតុ 

 Climate Change Resilience: ភាពធន់កៅនឹងការ
ផរបរបួលអាកាសធាតុ 



កដំណ្ើនសតីណុ្ហ ភាពមធ្យម 
ដៅដលើបទទប្ទនដ ី 



 

 
សតីុណ្ហ ភាពជាមធ្យមបនពិភពដោកមានការ
ដកើនដឡើង្យ៉ា ង្ដលឿន 

Line plot of global mean land-ocean temperature index, 1880 to present, with 
the base period 1951-1980.  

  



  

សតីណុ្ហ ភាពបនពភិពដោកនងិ្ឧសមន័ការនូចិ 



បាតភុតូបនការប្ររររួល 
អាកាសធាត ុ



 អាកាសធាតុុៈ ជាការពិពណ៌នាតាមផបបសថតិិអាំពីមធយមភាគ 
និងភាពផរបរបួលននសីតុណហ ភាព សាំកណើ ម ពពក កភលៀង អាប់ 
រពឹល និងខ្យល់ ជាកដើម កៅកនុង  រយុៈកពលពីជាកររើនផខ្រហូត
ដល់ជាកររើនទសវតសរ ៍ឬសតវតសរ ៍(Climate: A statistical 
description of the mean and variability of temperature, 
precipitation, wind, etc. over a period of time ranging from 
months to thousands or millions of years) ។ 

 ធាតុអាកាសុៈ គឺជាលកខ័ណឌ បរចុបបននធាតុទាំងឡាយខាងកលើ
កៅកនុងរយុៈកាលរហូតដល់ពីសប្តា ហ៍ (Weather: The 
present condition of the above elements, typically over 
periods up to two weeks)  

 ការផរបរបួលអាកាសធាតុុៈ គឺជាការផ្លល ស់បាូរសភាពជាមធយម
ភាគននធាតុខាងកលើកនះ ផដលកគអារសម្គគ ល់ប្តនតាមផបប
សថិតិ និងផដលកកើតកឡើងកៅកនុងរយុៈកពលពីជាកររើនផខ្រហូត
ដល់ជាកររើនទសវតសរ ៍ឬផវងជាងកនះ។ (Climate change: A 
change in the state of the mean and/or variability of these 
elements that can be identified statistically and that 
persists over a longer period, typically decades or longer)
។  

 



 

 
 ផទះកញ្ច ក់ពិត 
 

ទទះកញ្ចក ់



ទលទទះកញ្ចក ់

0°F = -18°C; 60°F = 16°C; -60°F= -51°C 



 

 
ទទះកញ្ចកព់តិ នងិ្ ទលទទះកញ្ចក ់

ផទះកញ្ច ក់ពិត និង ផលផទះ
កញ្ច ក់ 
ម្គនលកខណុៈរបាក់
របផហលគ្នន  ផតមិនដូរគ្នន
ទាំងស្សុងកនាះកទ 



 

 
សារសខំានប់ន ទលទទះកញ្ចក ់

 

 កបើគ្នម នផលផទះកញ្ច ក់កទ កនាះសីតុណហ ភាពជា
មធយមរបស់ផផនដីគីរវាងដក១០ដឺករក (ករកាម
សូនយ)។ កពលកនាះ  

 ផផនដីនឹងកៅជាប្តល់ននដុាំទឹកកកដ៏ធាំមួយ 
 មនុសសមិនអាររស់កៅប្តនកឡើយ។ 

 ផលផទះកញ្ច ក់កនះម្គនសារសាំខាន់ណាស់។ កបើ
គ្នម នផលផទះកញ្ច ក់កទ ផផនដីកយើងមិនម្គនកាំកៅ
រគប់រគ្នន់សាំរាប់មនុសសរស់កៅកឡើយ។ ប ុផនាកបើ
ផលផទះកញ្ច ក់កាន់ផតខាល ាំង វាកធវើឲ្យផផនដីកតា ជាង
ធមមតា។ សូមបផីតកាំកៅកកើនកលើសពីធមមតាផតបនាិរ 
ផផនដីនឹងបកងកើតបញ្ហហ ជាកររើនសរម្គប់មនុសស សតវ 
និង  រកុខជាតិ។ 

 រាំណាាំ៖ ការផរបរបួលននរយុៈកមពស់របស់នផទដី គឺជា
កតាា ដាំបូងកគននការកកើនកាំកៅ។  កៅកនុងកនះ កាល
ណារយុៈកាំពស់ នននផទដី កាន់ផតទបវាកាន់ផតកតា ។ 

 



ឧសមន័ទទះកញ្ចក់ 
 ឧសមន័ផទះកញ្ច ក់គឺជាឧសមន័មួយរាំនួនសថតិកៅ
កនុងបរយិាកាសជុាំវញិផផនដី ផដលកកើតកឡើង
កោយធមមជាតិ។ ឧសមន័ទាំងកនាះម្គនដូរជា 
 ឧសមន័ការបូនិរ CO2       

 កមតាន CH4   
 រាំាយទឹក H2O  

 អាសូតអុកសីុត NxO (ជាពិកសសNitrous Oxide: 

N2O) 

 អូសូន O3   
 ឧសមន័កលរ  ភូលុយអរ  កូាបូន CFC 

 



 

 
ទលទទះកញ្ចកព់ីធ្មមជាតិររសប់្ទនដ ី 

Natural 
Greenhouse 
Gases 

 



ការដកើនដឡើង្បនទលទទះកញ្ចក ់ 



ទលទទះកញ្ចកដ់កើនដឡើង្ពសីកមមភាពររស់
មនសុស 



ការកកើនកឡើងននកាំាប់ឧសមន័ផទះកញ្ច ក់កធវើឲ្យផលផទះកញ្ច ក់កកើនកឡើ
ង។  កនះកោយសារផតកាាំរសមអីាាំងហ្វ្ាវ រកហមកាន់ផតតិរផដលអារ
ឆ្លងកាត់ឧសមន័ផទះកញ្ច ក់រូលកៅកនុងអវកាសវញិ កោយបនសល់ទុក
កាាំរសមជីាកររើនកៅកនុងបរយិាកាសផផនដី(យូរ) ផដលកធវើឲ្យផផនដីកា
ន់ផតកតា ។  

អនកវទិាសាស្តសាប្តនរកក ើញថា កោយសារសកមមភាពរបស់មនុសស 
កនុងកពលបរចុបបននកនះឧសមន័ផទះកញ្ច ក់ម្គនការកកើនកឡើង៤០%កៅ
កនុងបរយិាកាសផផនដីកររើនជាងកាលពីពីរ-បីសតវតសមុន។ ផផនដី
ប្តនកកើនកាំកៅររួកៅកហើយផដលជាផលវបិ្តកននសកមមភាពរបស់
មនុសសកនះ។ អនកវទិាសាស្តសាគិតថាកនុងរយុៈកពលពី២០កៅ១០០ឆ្ន ាំ
កទៀតកនះ ពិភពកោកនឹងកកើនកាំកៅយា ងខាល ាំងកទៀត ផដលរតូវផត
រូលរមួកាត់បនថយ ការកកើនកាំកៅសកលកនះ។  

 





 អវីៗជាកររើនផដលមនុសសកយើងករបើរប្តស់កៅតាមផទះ ឬកផនលងកធវើការ 
កដើរកោយររនាអគគិសនី។ ររនាអគគិសនីកនះកកើតមកពីការដុតឥនធនុៈ
ផូសសីុល និងធនធានធមមជាតិដនទកទៀត។ កាលណាកយើងដុតឥនធ
នុៈកាន់ផតកររើន កពលកនាះកយើងបកញ្ចញ CO2 កាន់ផតកររើនកៅកនុងបរយិាកាសផផនដី។ 

 កលើសពីកនះកៅកទៀត ម្គនឧសមន័កមតានកាន់ផតកររើនប្តនភាយករញ
ពីស្សទប់ននតាំបន់ផដលរតជាក់ជានិរច កោយសារផតការកកើនសីតុណហ
ភាព។  

 កនះមិនផមនជាករឿងផតមួយគត់ផដលពាក់ព័នធនឹងកាំកណើ នឧសមន័ផទះ
កញ្ច ក់កនាះកឡើយ។ 

 ការថយរុះនននរពក ើកៅកលើពិភពកោក ក៏បណាា លឲ្យម្គនកាំកណើ ន
ឧសមន័ផទះកញ្ច ក់ពីការកឆ្ះ និងការរលួយននបាំផណកក ើផងផដរ។ 
ជាងកនះកទៀតការស្សូបយក  សារធាតុកាបូន (ឬឧសមន័ការបូនិរ) ពី
បរយិាកាសមកសាកុទុកកនុងកដើមក ើក៏ថយរុះផងផដរ ករពាះរកុខជាតិ
នបតង ផដលជាអនកស្សូបយកធាតុកាបូន ពីបរយិាកាសផផនដី កៅ
កពលនថៃ តាមរយុៈការកធវើរសមសីាំកយាគ រតូវប្តនបាំផ្លល ញ។     

 ការផដលមនុសសកយើងជាអនករូលរមួរាំផណកកធវើឲ្យផផនដីកកើនកាំកៅ
កនះ វាមិនផមនជាករឿងលអកឡើយ កហើយកនះជាបញ្ហហ មួយផដលកយើង
រតូវរមួគ្នន កោះស្សាយ។  

 កនុងកពលថមីៗកនះ ម្គនឧស្ហកមមធយូងថមខ្លះប្តនរកក ើញនូវវធីិចាប់
យកការបាំភាយឧសមន័ផទះកញ្ច ក់មកសាកុទុកកៅករកាមសមុទទវញិ។  
រលនាកនះកៅថា «ការចាប់យកនិងសាកុកាបូន» 

 



ករមតិបនការរភំាយឧសមន័ទទះកញ្ចកត់ាមវសិយ័
ដៅដលើពភិពដោក 





ដតើឧសមន័ទទះកញ្ចកដ់ចញមកពណីា? 

 ឧសមន័ផទះកញ្ច ក់រមួម្គន CO2 , CH4, H2O, NxO, O3, CFC  

 ឧសម័ន ការបូនិក (CO2) ម្គនរបភពករញពីករាងររក យានយនា 
រាំកហះកផសងៗ ជាពិកសសរាំកហះឥនធនុៈហវូសីុល ធយូងថម នរព
ក ើជាកដើម 

 ឧសម័នកមតាន (CH4) (កកើតករញពីការពុកផុយ ការរលួយនន
សារធាតុនានា)ម្គនរបភពករញពីកសិោា ន ទីោនចាក់
សាំណល់ ោមកមនុសសសតវ 

 ឧសម័នកល័ររ  ហូវុយអរ  កូាបូន (CFC)កកើតករញពីករគឿងបរកិាខ រ
រតជាក់ និងស្សប យ 

 អាសូតអុកសីុត(NxO) ម្គនរបភពពីយានយនា ករាងររក… 

 កទះជាយា ងកនះកាី ឧសមន័ផទះកញ្ច ក់ផដលម្គនតួនាទី
សាំខាន់ជាងកគគឺឧសមន័ការបូនិក (CO2) 

 



 

 
   
 

លហូំរថាមពលជាសកល W/m2  
តុលយភាពបនការរំភាយថាមពលររសប់្ទនដី 



ទលរ៉ាះពាលព់កីារដកើនកដំៅសកល 
(រង្ហហ ញប្តមយួសាល យចងុ្ដរកាយ) 

 







1/25/14 

ឧទហរណ៏ុៈ 
ការកកើនសីតុណហ ភាព 
ការកកើនកឡើងនននីវ  ទឹូក
សមុទទ 
កភលៀងកាន់ផតកររើន 

កសិកមម  និង សនាិសុខ្កសបៀង 
ទិននផល តរមវូការរបព័នធកស្សារស្សពវ... 

នរពក ើ 
ររនាសមព័នធ សុខ្ភាព ផលិតភាព... 

ធនធានទឹក 
ការផគត់ផគង់ទឹក គុណភាពទឹក ... 

តាំបន់កឆ្នរ 
ការហូរករចាះ ទឹកជាំនន់ តនមលកនុងការករតៀម
បង្កក រ... 

របកភទជីវុៈ និងផផនកធមមជាតិ 
ជីវុៈររមុះ ការផកផរបរបព័នធកអកូឡូសីុ... 

សុខ្ភាពមនុសស 
លិតភាពជមៃឺឆ្លង ការតាាំងលាំកៅសាថ ន... 

ផលវបិ្តកននការផរប
របួលអាកាសធាតុុៈ 



ការផរបរបួលអាកាសធាតុម្គនឥទធិពលបផនថមនិងបនាគ្នន  និង ការ
ផរបរបួលទាំងអស់ផដលពាក់ព័នធ រតូវផតពិនិតយកនុងបរបិទននឥទធិពលផដលបផនថមនិងបនាគ្នន ។ 

Grant and Lewis 



 Alter: ផ្លល ស់បាូរ,ខូ្រ Stratification:ការផញកតាមផផនក 



ការជះឥទធិពលបផនថមនិងបនាគ្នន   
ឧទហរណ៍ុៈ 
ដីកាន់ផតករកៀមករកាះ -> គរមបរកុខជាតិកាន់ផតតិរ -> ការហូរករចាះ
កាន់ផតកររើន -> កាំណកកកមទរកាន់ផតកររើន  -> រតីកាន់ផតខ្សត់ -> ការ
ថយរុះននសនាិសុខ្កសបៀង  

ការធាល ក់កភលៀងកាន់ផតមិនកទៀងទត់ និង កភលៀងខាល ាំងកាន់ផតកររើន កហើយ
សីតុណហ ភាពកាន់ផតកតា  -> កសិកមមផដលអាស្ស័យផតកៅកលើទឹកកភលៀង
កាន់ផតថយរុះ -> ការថយរុះននសនាិសុខ្កសបៀង  

 

តរមូវការវារអីគគិសនីកាន់ផតកររើន -> ទឹកសាបផដលហូរកៅតាំបន់ដីស
ណា ម្គនការថយរុះ -> ទឹកនរបរជាបរូលកាន់ផតកររើន 

 



 melt: រោយ shrink: រមួតូរ 



ដសចកតសីដង្េរពទីលរ៉ាះពាលព់កីារប្ររររួល
អាកាសធាត ុ

 បកងកើតពយុះកាន់ផតកររើន 
 បកងកើតទឹកជាំនន់កាន់ផតកររើន 
 បកងកើតករគ្នះរាាំងសៃតួកាន់ផតកររើន 
 កកើននីវ  ទឹូកសមុទទ-លិរតាំបន់កសិកមមនិងលាំកៅសាថ ន 

 រោយទឹកកកកៅតាំបន់ប ូល-ភនាំមួយរាំនួន 
 កធវើឲ្យម្គនរាំណាកស្សុកននពពួកសតវ-ប្តត់បង់
តុលយភាព-ខូ្រខាតរបព័នធកអកូឡូសីុ 

 បកងកើតជមៃឺ 
 បងករកងវះខាតកសបៀងអាារ 
 គរម្គមកាំផហងដល់ការរស់កៅរបស់មនុសស-សតវ 



ការប្ររររួលអាកាសធាត ុ
& បរពដ ើ 

 



 

 
 ការដកដកងហើមរបស់រកុខជាតិ 
 

    C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O↗ + ថាមពល  

    

 ការកធវើរសមសីាំកយាគរបស់រកុខជាតិ  
     

    6CO2 + 6H2O + ពនលឺរពះអាទិតយ → C6H12O6 + 6O2↗ 
 

 

 ការកធវើរសមសីាំកយាគ > ការដកដកងហើម(រវាង៤០ដង?)  
 

 រកុខជាតិ (នរពក ើ)សាកុកាបូន  

 

     

 

ការដកដដង្ហើមនិង្រសមសីដំយគររសរ់កុេជាតិ 



អាងស្ត ុកកាបូន 



បរពដ ើជយួកាតរ់នថយការប្ររររួលអាកាសធាតុ
នងិ្ទលរ៉ាះពាលព់កីារប្ររររួលអាកាសធាត-ុទល

ររដយជន ៍

 កាត់បនថយឧសមន័ការបូនិក 
 កធវើឲ្យខ្យល់អាកាសបរសុិទធ-កាត 
 រទរទង់ដល់លាំនឹងបរសិាថ ន(ជីវុៈរាំរះុ) 
 កាត់បនថយកម្គល ាំងខ្យល់ពយុះ 
 កាត់បនថយទឹកជាំនន់ និងផលប ះពាល់របស់វា 
 ជួយបាំកពញទឹកករកាមដី 
 ផាល់កសបៀងអាារ និងជរមកដល់មនុសសសតវ។ល។ 
 បកងកើតយនាការករដបូក (REDD+) 
 

 



លហូំរទកឹដភលៀង្ 



ស្សទប់បរយិាកាសផផនដី 
 



រសទាររ់រយិកាសប្ទនដ ី 
 មណឌ ល់អាកាសររល (Troposphere): ពីផផនដីដល់កមពស់របម្គណ ១០

គម។ 
 មណឌ ល់អាកាសសៃប់ (Stratosphere): ពីមណឌ ល់អាកាសររលដល់

កមពស់របម្គណ ៥០គម។ 
 កមសូផសវរ ‘(Mesosphere): ពីមណឌ ល់អាកាសសៃប់ដល់កមពស់របម្គណ 

៨០គម។ 
 



រូលរបុងរបយ័តន! ការផរបរបួល 
អាកាសធាតុ និងការធាល យស្សទប់ 

អូសូន ជាករឿងោរ់កោយផឡកពីគ្នន ។ 
 



រសទារអ់សូនូ (OZONE) 



អូសូន(Ozone)ជាអវី 
 ឧសមន័អូសូន (O3)  
 ស្សទប់អូសូន ជាស្សទប់មូយននបរយិាកាសផផនដី
ផដលផគាំកឡើងកោយO3 កហើយកកើតកឡើងតាមធមមជាតិ
កៅរកនាល ះ ស្សទប់ររល(Troposphere) និងស្សទប
អាកាសសៃប់ (Stratosphere) កនុងកមពស់រវាង១០គម
ពីផផនដី។ 

 អូសូន (O3) អារផាល់ផលលអនិងផលអារកក់ដល់សុខ្
ភាពមនុសសនិងបរសិាថ ន អាស្ស័យកលើទីតាាំងផដលវា
សថតិកៅកនុងបរយិាកាស។ 

 o2 + ពនលឺរពះអាទិតយ →  o + o 

 o2 +  o →  o3 

 

 



ផលលអនិងផលអារកក់របស់អូសូន (O3)  
 អារកក់ុៈ កៅកនុងស្សទប់អាកាសររលអូសូនជាសម្គសធាតុ

បាំពុល។ វាជាខ្យល់ផដលម្គនករគ្នះថាន ក់ដល់ដាំណកដកងហើម និង
បាំផ្លល ញផលដាំណាាំ រកុខជាតិនិងបផនលកផសងៗ 

 ផលលអុៈកៅកនុងស្សទប់អាកាសសៃប់ អូសូនផគាំគ្នន ជាស្សទប់
មួយ ផដលម្គនតួនាទីការពារដល់ជីវតិទាំងឡាយកៅកលើផផន
ដីពីកាាំរសមពីណ៌សាវ យ(UV)របស់រពះអាទិតយ។ 

 មួយទសវតសមុន ស្សទប់អូសូនប្តនធាល យកៅតាំបន់ប ូលខាង
តបូង។ 

 ការទទួលរងខាល ាំងកពកនូវកាាំរសមពីណ៌សាវ យ(UV)របស់រពះ
អាទិតយនាាំឲ្យកកើតម្គនជមៃមារកីផសបក។ 



សារធាតុផដលបាំផ្លល ញអូសូន 
 អូសូនរតូវប្តនបាំផ្លល ញកោយសារធាតុគីមីមួយរាំនួន
ផដលបកងកើតកឡើងកោយសកមមភាពរបស់មនុសស។ 
សារធាតុទាំងកនាះរតូវប្តនកគករបើកៅកនុងបរកិាខ ររតជាក់ កាំប ុងប្តញ់ថាន ាំ និងកមបាំកប្ត ងកៅកនុងករាងររកផលិតថង់ប្តល សទរិ។ល។ 

CF2Cl2 + Sunlight → Cl + CClF2 

 

O3 + Cl →  ClO + O2 

 

ClO + O3 → Cl + 2O2 

 



ផលប ះពាល់ពីការធាល យស្សទប់អូ
សូន (O3)  

 កៅកពលផដលស្សទប់អូសូនធាល យ កាាំរសម ីអ ុល
រតាពណ៌សាវ យ ចាាំងមកកលើផផនដីខាល ាំង នាាំឲ្យ៖ 
 ខូ្រខាតដល់សលកឹរកុខជាតិ និងដាំណាាំអាារកផសងៗ 
 បណាា លឲ្យថយរុះនូវរបសិទធភាពននការកធវើរសមី
សាំកយាគ 

 បាំផ្លល ញមីរកូរកុខជាតិ (បលង់តុងរកុខជាតិ) 

 កកើតជមៃឺផសបកប្តាំងផភនក 
 កកើតជមៃឺមារកីផសបក 

 



Thank You for Your Attention ! 


