
ភស្តតុាងវទិ្យាសាស្រស្តក្នុងររឿងក្តីបរសិាា ន

សិក្ខា សាលាសត ីពីីកក្ខ្តលតចំណេះដឹងផ្នតលែកណាបំះចើបញ្ហា ប្សិាា ន

រោយរៅក្ក្មKathie A. Stein
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រាជធានីភនំរេញថ្ងៃទី្យ២១-២២ខែសី្ហាឆ្ន ំ២០១៧
រែត្តរស្ៀមរាបថ្ងៃទី្យ២៤-២៥ខែសី្ហាឆ្ន ំ២០១៧



I. ក្បរភទ្យថ្នភស្តុតាង
រត្ើក្បរភទ្យថ្នភស្តុតាងវទិ្យាសាត ស្រស្តក្បរភទ្យអ្វីែលះ

ខែលបានជួបក្បទ្យះក្នុងររឿងក្តីបរសិាា ន?

III. ការក្រប់ក្រងភស្តុតាង
រត្ើរ វ្ើែូចរមតចរែើមបីឲ្យភាេស្មុរសាម ញមានតិ្ច?

IV. ការងលឹងខងលងភស្តុតាង
រត្ើរៅក្ក្មរ្វើែូចរមតចរែើមបីវាយត្ថ្មល

និងងលឹងខងលងភស្តុតាង?

II. ការទ្យទួ្យលសាា ល់
រត្ើភស្តុតាងក្បរភទ្យណាែលះខែលអាចទ្យទួ្យលយក្?

មាតិ្កាថ្នបទ្យបង្ហា ញ



ភស្តតុាងក្នុងររឿងក្តីបរសិាា ន
មានលក្ខណៈបរចេក្រទ្យស្ែពស់្

 តុ្លាការក្ត្ូវខត្ខស្វងយល់ឲ្យបានអំ្េីភស្តុតាង
បរចេក្រទ្យស្

 តុ្លាការជាររឿយៗក្តូ្វេឹងពាក់្អ្នក្ជំនាញឲ្យ
ជួយែល់េួក្ររឲ្យបានយល់អំ្េីអ្ងារេតុ្ថ្នររឿង



ឧទាេរណ៍ក្នុងក្រណី៖ខចម-សូ្ល(Chem-Solv)

► ទី្យតំាងលាយសារធាតុ្រីមីមួយក្ត្ូវបានររកាន់កាប់
និងរក្ាទុ្យក្សំ្ណល់ខែលរក្រះថ្នន ក់្រោយរម នការ
អ្នុញ្ញា ត្និងែុស្ចាប់

►ភាន ក់្ង្ហរការពារបរសិាា នបានរ្វើបណតឹ ងរែឋបាល
(EPA File Administrative Complaint)

►តាមរយៈថ្នស្វនការរែឋបាលរៅក្ក្មចាប់រែឋបាល
(Administrative Law Judge) បានរក្រ ើញថ្នខចម
សូ្លទ្យទួ្យលែុស្ក្តូ្វនិងក្តូ្វបង់ការផាក្វន័ិយ
ក្បខេល៦១២.០០០ែុលាល ខែលស្រក្មចរោយ
ក្ក្ុមក្បឹក្ារបស់្ភាន ក់្ង្ហរ(Agency’s Appeal Board)



ខននក្ទី្យ១៖ក្បរភទ្យភស្តតុាងបរចេក្រទ្យស្ក្នុង
ក្រណីបរសិាា ន

មានក្បរភទ្យជាមូលោឋ នចំនួនេីរ៖
►ភស្តុតាងជាក់្ខស្តង(Factual Evidence) ែូចជា
របាយការណ៍អ្្ិការកិ្ចេនិងការរ វ្ើខត្ស្ត
សំ្ណាក្(sampling)

►ភស្តុតាងរោយស្ននិោឋ ន(Opinion Evidence) 
របស់្អ្នក្បរចេក្រទ្យស្និងអ្នក្ជំនាញវទិ្យា
សាស្រស្ត



ឧទាេរណ៍អំ្េិក្បរភទ្យក្រណី៖
ថ្នមេលអ្រាិស្នីែ៏្ំ(Duke Energy)

 មានការរក្បើក្បាស់្ែ៏្ំក្នុងស្េរែឋអារមរកិ្
 មានការរេៀររនះ្យូងងមែ៏រក្ចើនស្នធឹក្ស្នាធ ប់ចូលរៅ

ក្នុងទ្យរនលោន(Dan River ) រៅភារខាងរជើងរែឋ
North Carolina

 រនះ្យូងងមមានសារធាតុ្បារត្(mercury), សារធាតុ្
cadmium និងអារស្និច(arsenic)

 កំ្េុស្ខែលរក្រ ើញមាន៩បទ្យរលមើស្របើរោងតាម
ចាប់ស្តីេីទឹ្យក្សាា ត្(9 Criminal Violations of the 

Clean Water Act)

 នតនាា រទាស្ឲ្យស្ង៦៨លានផាក្េិន័យក្េេមទ្យណឌ 
(Criminal Fines) ៣៤លានរលើររក្មាងបរសិាា ន និង
េយួររទាស្៥ឆ្ន ំ

 ក្ត្ូវអ្ភិវឌ្ឍនិងអ្នុវត្តក្មមវ ិ្ ីស្ស្បតាមក្ក្មបរសិាា នឲ្យ
បានរទ្យៀងទាត់្នឹងោក់្ឲ្យស្ាិត្រៅរក្កាមការតាមោន
ក្ត្ួត្េិនិរត្យក្រាជរបស់្តុ្លាការ

 លទ្យធនលថ្នការអ្នុវត្តក្មម្ ីនឹងនាយជាសាធារណៈ



ឧទាេរណ៍អំ្េីភស្តតុាងការបំេុលទឹ្យក្

 ការរ្វើខត្ស្តរបស់្ភាន ក់្ង្ហររៅ
ទី្យតំាង

 ភស្តុតាងជារបូភាេ
 បំេង់បងាូរ
 ភាេក្ែវក់្ក្នុងទឹ្យក្
 ក្តី្ង្ហប់

 ការវភិាររីមី
 ភស្តុតាងរវជជសាស្រស្ត



ឧទារណ៍អំ្េី
សាា នភាេខែលរយើងក្តូ្វការអ្នក្ជំនាញ

► ការបងក
► រក្រះថ្នន ក់្ឬហានិភ័យខែលអាចរក្រះថ្នន ក់្ែល់

មនុស្សឬបរសិាា ន
► ែូខាត្រោយសារស្ក្មមភាេបំេុលកាលេីមុន

(អ្តី្ត្កាល)
► ត្ក្មូវការសំ្ណងរែើមបីការពារការបំេុលរៅរេល

អ្នារត្
► ត្ក្មូវការសំ្ណងរែើមបីសាត រក្ទ្យេយស្មបត្តិខែលែូច

ខាត្ឬ្នធាន្មមជាតិ្ខែលែូចខាត្



ខននក្ខែលក្តូ្វការជំនាញ
 អំ្េីជលសាស្រស្ត៖ការសិ្ក្ាអំ្េីចលនា និងចាខចក្
ចាយទឹ្យក្និងរុនភាេទឹ្យក្

►រត្ើការឆ្លងរចញេីក្បភេណា? រត្ើការឆ្លងរនះនឹងរៅែល់ទី្យណា
រទ្យៀត្? រត្ើវានឹងរ វ្ើឲ្យប ះពាល់រុណភាេបចេុបបននោ ងែូចរមតច?

 វសិ្វទិ្យា(វទិ្យាសាស្រស្តអំ្េីជាតិ្េុល) (Toxicology)៖
ការសិ្ក្ាអំ្េីសារធាតុ្រីមីខែលមានឥទ្យធិេលខាល ំង
និងរ្វើឲ្យប ះពាល់ែល់ស្ររីាងាមានជីវតិ្(living 
organisms ), -ររារស្ញ្ញា (symptoms), យនតការ
(mechanisms), ការេាបាល(treatments) និងការ
រក្សារធាតុ្េុល

►រត្ើរមររារអ្វីខែលមានរៅក្នុងទឹ្យក្រេើយអាចបងកប ះពាល់សុ្ែភាេ
មនុស្សនិងបរសិាា ន? រត្ើហានិភ័យ្ំប ុនាម ន?



ការបាត់្បង់/ែូចខាត្រស្ែឋកិ្ចេ

ខស្វងរក្រែើមបីកំ្ណត់្អំ្េីភាេែុស្រន រវាងត្ថ្មល
រក្កាយរេលែូចខាត្បងកជាក្េឹត្តិការរេើយរត្ើត្ថ្មល
ប ុនាម នក្បសិ្នរបើក្េឹត្តិការរនាះមិនរក្ើត្រ ើង?  



ការែូចខាត្្នធាន្មមជាតិ្ (NRD)

 សំ្ណងការែូចខាត្ចំរពាះរែឋស្ក្មាប់ការែូចខាត្
ការបាត់្បង់្នធាន្មមជាតិ្ឬរស្វាខែលររបានរ្វើ

 កំ្ណត់្អំ្េីររលរៅរែើមបីរក្ាការបាត់្បង់“ជំរនឿ
សាធារណៈ” (មរត្ក្្មមជាតិ្របស់្ក្បរទ្យស្ជាតិ្ - the 

nation’s natural heritage)

 សំ្ណួរថ្នរត្ើក្តូ្វសាត ររ ើងវញិនិងឬជំនួស្ោ ង
ែូចរមតចរែើមបីឲ្យមាន្នធាន្មមជាតិ្ែូចមុន?



ស្ាតិិ្ (STATISTICS)

 ចំនួនភស្តុតាងក្តូ្វបានយក្មក្រក្បើក្នុងក្បរភទ្យថ្ន
ក្រណីរនសងៗជារក្ចើន

 ឧទាេរណ៍វសិ្វទូិ្យ(អ្នក្បរចេក្រទ្យស្ខាងជាតិ្េុល-
toxicologists), ភូមិសាស្រស្តជលវទូិ្យ (hydro-

geologists) និងរស្ែឋកិ្ចេវទូិ្យអាចរក្បើស្ាិតិ្រលែរែើមបី
រំក្ទ្យទ្យស្សនៈរបស់្ែលួន

 រៅក្ក្មក្ត្ូវររៀនអំ្េីវាក្យស្េាស្ាិតិ្ និងក្តូ្វវនិិចឆ័យ
ចំណុចខាល ំងនិងចំណុចរែាយថ្នស្ាិតិ្ខែលទ្យទួ្យល
បាន



ខននក្ទី្យ២៖រត្ើភស្តតុាងបរចេក្រទ្យស្ែូចរមតច
ខែលអាចទ្យទួ្យលយក្បាន?

 តុ្លាការក្តូ្វក្បាក្ែថ្នមានខត្ភស្តុតាងខែលអាច
រជឿជាក់្បានប ុរណាណ ះរទ្យើបអាចទ្យទួ្យលោក់្ចូលក្នុង
ក្រណីបាន



វធិានទូ្យរៅថ្នភស្តតុាង
ខែលររអ្នុវត្តក្នុងររឿងក្តីបរសិាា ន

 ក្ត្ូវខត្មានភាេជាប់ទាក់្ទ្យង
 សាក្សីក្ត្ូវខត្នតល់ស្ក្ខីក្មមចំរពាះអ្ងារេតុ្មិន
ខមនទ្យស្សនៈ

 អ្ងារេតុ្ក្ត្ូវខនាក្រលើការអ្រងកត្ផាា ល់



ការបញ្ញជ ក់្ការេិត្(Authentication)
– រេតុ្អ្វីបានជាការបញ្ញជ ក់្ការេិត្ជាការសំ្ខាន់? 
 មានក្រណីបរសិាា នជារក្ចើនអាស្ស័្យរលើការរ្វើ
សំ្ណាក្និងការវភិាររលើលក្ខណៈរបូបរសិាា នជា
រក្ចើនរទ្យៀត្(analysis of various environmental 

media

 លក្ខណៈេិត្ថ្នសំ្ណាក្និងការេិនិត្យរបស់្មនាីរ
េិរសា្ន៍៍រឺជាការសំ្ខាន់បំនុត្រែើមបីធានាអំ្េីភស្តុ
តាងខែលរជឿជាក់្បាន



ការបញ្ញជ ក់្ការេិត្ថ្នទិ្យននន័យសំ្ណាក្
(Authenticating Sampling Data)

 សំ្ណាក្យក្បានមានលក្ខណៈចាប់លាស់្
 ការបញ្ជូ នសំ្ណាក្ក្តូ្វអ្នុវត្តតាមខែសស្ង្ហវ ក់្

“chain of custody”

 ការបញ្ជូ ននិងរក្ាទុ្យក្សំ្ណាក្
ក្ត្ុវខត្រក្ាឲ្យបានក្តឹ្មក្ត្ូវ

 ការវភិារក្តូ្វរ វ្ើរៅមនាីរេិរសា្ន៍ខែលមានការអ្នុវត្តន៍លា
មានការរនាៀងផាា ត់្រោយរ្វើេាស្ក្មម(Calibrate)
ឧបក្រណ៍ក្ត្ូវសាា ត្



ការរលើក្រ ើងជាសំ្ណួររែើមបីអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យយក្
ភស្តតុាងតាមរោបល់ជំនាញមក្បង្ហា ញ

 រត្ើភស្តុតាងមានជាប់ទាក់្ទ្យងនឹងនីតិ្វ ិ្ ីខែរឬរទ្យ?
 រត្ើក្ត្ុវការចំរណះែឹងខននក្ជំនាញរែើមបីឲ្យយល់អំ្េី
ក្រណីខែរឬរទ្យ?

 រត្ើសាក្សីមានរុណវឌុ្ឍន៍/ជំនាញទាក់្ទ្យងក្នុងខននក្
រនាះខែរឬរទ្យ?

 រត្ើភស្តុតាងខែលនតល់រោយអ្នក្ជំនាញអាចរជឿ
ជាក់្បានស្ក្មាប់ឲ្យតុ្លាការយក្មក្េិចារណា
ខែរឬរទ្យ?



រត្ើអ្នក្ក្តូ្វស្រក្មចោ ងែូចរមតចក្បសិ្នរបើ
ទ្យស្សន/រោបល់របស់្អ្នក្ជំនាញ

ខែលរជឿជាក់្បាន?
 រត្ើអ្នក្ជំនាញខននក្រលើអ្ងារេតុ្ក្រប់ក្រន់រេើយ

ឬខននក្រលើទិ្យននន័យ? 
 រត្ើររលការណ៍វទិ្យាសាស្រស្តនិងវ ិ្ ីសាស្រស្តខែល

អ្នក្ជំនាញយក្មក្អ្នុវត្តមានការទ្យទួ្យលសាា ល់េី
អ្នក្វទិ្យយសាស្រស្តរេើយឬរៅ?

 រត្ើវ ិ្ ីសាស្រស្តរបស់្អ្នក្ជំនាញអាចរ វ្ើខត្ស្តឬ
រនាៀងផាា ត់្បានឬរទ្យ?

 រត្ើអ្នក្ជំនាញអ្នុវត្តតាមររលការណ៍និងវ ិ្ ី
សាស្រស្តចំរពាះអ្ងារេតុ្ថ្នក្រណីខែរឬរទ្យ?



ការរក្បើរបាយការណ៍អ្នក្ជំនាញ

ជក្មុញភារីឲ្យរផាត ត្សំ្ខាន់រលើភាេខាល ំងនិងភាេ
រែាយថ្នក្រណីផាា ល់របស់្េួក្ររ

 របាយការណ៍ជួយតុ្លាការឲ្យសិ្ក្ានិងជួយភារី
បក្ងួមបញ្ញា

ក្ត់្សំ្រល់ចំណុចខែលមានការឯក្ភាេរន
ជក្មុញឲ្យការររៀបចំស្វនការបានលាក្បរស្ើ
ការរបើក្ចំេរអាចជាការរលើក្ទឹ្យក្ចិត្តឲ្យមាន
ែំរណាះស្សាយរេ័ស្
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ខននក្ទី្យ៣៖ការក្រប់ក្រងភស្តតុាងវទិ្យាសាស្រស្ត
រត្ើរ្វើែូចរមតចរែើមបីឲ្យភាេស្មរុសាម ញមានតិ្ច?
 កំ្ណត់្ជាក់្លាក់្អំ្េីអ្ងារេតុ្ឬភាេក្តឹ្មក្ត្ូវមុន

ការជំនំុជក្មះ
 កំ្ណត់្ជាក់្លាក់្អំ្េីស្ក្ខីក្មមជំនាញមុនការជំនំុ

ជក្មះ
 េិចារណាការក្បមូលនតុំបញ្ញា និងត្ក្មូវការភស្តុតាង

វទិ្យាសាស្រស្តរលើបញ្ញា ែូចរន រែើមបីបង្ហា ញចំរពាះមុែ
 កំ្ណត់្រេលរវលារែើមបីបង្ហា ញភស្តុតាងឬកំ្ណត់្

ចំនួនសាក្សី
 ជាទូ្យរៅក្តូ្វរចៀស្វាងបរងកើនភស្តុតាងបខនាម



ខននក្ទី្យ៤៖ការវាយត្ថ្មលនិងការងលឹងខងលង
ភស្តតុាងបរចេក្រទ្យស្

 តុ្លាការក្ត្ុវខត្វាយត្ថ្មលនិងងលឹងខងលងភស្តុ
តាងបរចេក្រទ្យស្និងទ្យស្សនអ្នក្ជំនាញរែើមបី
ខស្វក្រក្ការេិត្និងស្ននិោឋ នតាមចាប់



ររលការណ៍
ស្ក្មាប់វាយត្ថ្មលភស្តតុាងវតិ្ាសាស្រស្ត

 រត្ើលទ្យធនលអាចយក្មក្រនាៀងផាា ត់្ឬបញ្ញជ ក់្
បានខែរឬរទ្យ?

 រត្ើលទ្យធនលមានបានេិនិត្យរ ើងវញិឬរទ្យ? អាច
នសេវនាយបានរទ្យ?

 រត្ើលទ្យធនលរនាះមានការទ្យទួ្យលយក្ទូ្យលំ
ទូ្យលាយខែរឬរទ្យ?

 រត្ើមានបានក្ត់្សំ្រល់អ្ក្តាភាន់ក្ច ំខែរ
ឬរទ្យ? (identified error rate?)



អ្នក្ជំនាញរនសងរន ៖រត្ើក្តូ្វស្រក្មចថ្នរជឿ
អ្នក្ណាមួយ?

o រក្បៀបរ្ៀប៖
• ក្ក្មិត្បណតុ ះបណាត លខែលទាក់្ទ្យង, ការទ្យទួ្យលការបណតុ ះ

បណាត លនិងបទ្យេិរសា្ន៍របស់្អ្នក្ជំនាញ

o ការេិនិត្យ៖
• ការរជឿជាក់្បាននូវទិ្យននន័យវទិ្យាសាស្រស្តខែលបានបញ្ញជ ក់្
• ការរជឿជាក់្រលើវ ិ្ ីសាស្រស្តវភិារខែលយក្មក្រក្បើរោយអ្នក្

ជំនាញ
• ក្ក្មិត្ថ្នភាេងនឹក្ជាមួយអ្ងារេតុ្ថ្នក្រណី
• រត្ើមានមុលរេតុ្អ្វីខែលនំាឲ្យបែិរស្្រោបល់/ទ្យស្សន

របស់្អ្នក្ជំនាញ... ឧទាេរណ៍៖រោយមានភាេលំរអ្ៀង?



រោយមិនរិត្េីភាេជាក់្លាក់្ថ្នវទិ្យយសាស្រស្ត,
រៅក្ក្មក្ត្ូវខត្រ្វើការស្រក្មចចិត្តរោយ
អ្នុវត្តតាមស្តង់ោភស្តុតាងថ្នចាប់

(legal standard of proof)។
រៅស្េរែឋអារមរកិ្(ក្នុងក្រណីរែឋបបរវណី) រយើងសួ្រ៖

ខនាក្រលើឧត្តមានុភាេថ្នភស្តុតាង(preponderance of the 

evidence) រត្ើអ្ងារេតុ្ក្តឹ្មក្តូ្វជាងអ្វីខែលមិនេិត្ឬ?
(Is a fact more likely than not to be true?)

ភាេមិនចាស់្លាស់្ថ្នវទិ្យាសាស្រស្ត
និងការរ្វើរស្ចក្តីស្រក្មចចិត្ត



រស្ចក្តីស្រងខប
 ក្រណីបរសិាា នពាក់្េ័នធជាមួយក្បរភទ្យរនសងៗ

ថ្នភស្តុតាងបរចេក្រទ្យស្និងវទិ្យាសាស្រស្ត
 ភារីក្តូ្វខត្បង្ហា ញភស្តុតាងរែើមបីរំក្ទ្យក្រណី

របស់្ែលួនក្នុងលក្ខណៈមួយខែលតុ្លាការអាច
យល់បាន

 រៅក្ក្មក្តូ្វខត្ធានាថ្នមានខត្ភស្តុតាងខែល
រជឿជាក់្បានរទ្យើបទ្យទួ្យលោក់្បញ្េូ លក្នុងក្រណី

 វធិានេិរស្ស្ស្ក្មាប់េិនិត្យភស្តុតាងជាត្ក្មូវ
ការចំាបាច់ចំរពាះភស្តុតាងរកាស្លយវចិេ័យ
និងបរចេក្រទ្យស្



ក្បរភទ្យភស្តតុាង
Evidence Exercise

1) ក្បរភទ្យភស្តុតាង
2) What evidence should we anticipate that the Ministry will want to introduce 

to demonstrate Liability?  Damages?  Relief?  What about the Coffee 
Plantation?  

3) What must the Ministry show to establish the proper “chain of custody” for 
the samples? (Para. 1)  What if the Ministry has full chain of custody 
documentation for the first water samples, but has incomplete records for the 
samples taken from residential yards in Phum Prey?  How can the Ministry 
“cure” the problem? 

4) What foundation is required for admission of the photographs of the dead 
ducks in the rice fields?  (Para. 4)

5) Are Dr. Keo Chanda’s opinions admissible regarding the human health effects 
of drinking water contaminated with pesticides?  (Para. 2) How about his 
opinions about the effects of the contaminants on migratory birds?  (Para. 3) 
Are the opinions of the scientist from the Ministry admissible (Para. 6)?

6) Is the Farmer’s testimony about his lost earnings from inability to sell milk 
from his cows admissible?  (Para. 9)


